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อนุโมทนากถา
หนังสือธรรมะเพือ่ ชีวติ พ้นทุกข์ ๔ ทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้มศี รัทธา จัดพิมพ์ขนึ้ นับเป็น
หนังสือที่ตรงต่ออุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา คือการพ้นจากทุกข์ โดยที่พระพุทธองค์ทรงวาง
หลักธรรมไว้แต่ระดับพืน้ ฐาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาํ รงชีวติ ให้ปฏิบตั ธิ รรม คือ ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์
๔ ประการ คือ
อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร
อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา
กัลยาณมิตตตา คบคนดีและสิ่งที่ดีเป็นมิตร
สมชีวิตา ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอควร
สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ภายภาคหน้าคือในอนาคตต่อ ๆ ไป มี ๔ คือ
สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเชื่อตนและเชื่อใจตนด้วยปัญญา
สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือมีความประพฤติดีประพฤติชอบ
จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตนและสวนรวม
ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือความรู้ทั่วถึงและใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต
ประโยชน์ข้อที่สองนี้มีส่วนสัมพันธ์กันกับประโยชน์ข้อที่หนึ่ง หากขาดธรรมะ ๔ ประการนี้
ทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็ดํารงอยู่ไม่ได้ จักพินาศฉิบหายไป
ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างสูงสุด ได้แก่ การพ้นจากทุกข์ ทีเ่ รียกว่าพระนิพพาน อันธรรมดา
มวลมนุษย์ เมือ่ มีความเป็นอยูอ่ ดุ มสมบูรณ์แล้ว คือมีทรัพย์ ยศ ไมตรี ความผาสุก และงานทีป่ ราศจาก
โทษแล้ว ทัง้ มีความสมบูรณ์อย่างผูไ้ ด้รบั ความสําเร็จ แต่ในเวลาต่อไปต้องสูญเสียทรัพย์สนิ สมบัติ ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุขไปทุกสิง่ ทุกประการ ไม่มอี ะไรเป็นตัวตน แม้แต่คนทีร่ กั ใคร่อย่างยิง่ ก็ตอ้ งพลัดพราก
จากกัน จึงมองไม่เห็นอะไรเป็นสาระแก่นสาร อย่างที่พระท่านว่า เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยกนาม
รูปขึ้นมาพิจารณา แยกธาตุ รูป นาม ออกเป็นส่วนเป็นชิ้น ก็จะมองไม่เห็นส่วนใดเป็นอัตตาเป็นตัว
เป็นตน และไม่มีส่วนใดเป็นของ ๆ ตน หากยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็จักไม่พ้นจากทุกข์ หนังสือธรรมะ
เพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ เล่มนี้ พอจะเป็นมิตรที่ดี ถึงไม่พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง ก็คงจะบรรเทาความทุกข์
ให้ลดลงได้บ้าง
ขอให้ทกุ ท่านทีฝ่ กั ใฝ่ในธรรมะจงได้รบั รสแห่งพระธรรม ให้เกิดปัญญามีดวงจิตทีผ่ อ่ งใสสะอาด
และมีความสงบสุขตลอดไปฯ
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บทน�ำ
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดพิมพ์ขึ้น มี ๓ ครั้ง ได้แก่ :ครั้งแรก คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ในโอกาสท�ำบุญถวายวิหาร พระเจดีย์ ศาลา
เอนกประสงค์ของวัดศรีดอนไชย ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และงานท�ำบุญ
อายุวัฒนมงคล ๖ รอบ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย (๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๒ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๒ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เกษียณอายุราชการ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (เล่ม ๑, ๒ และ ๓) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นประธานองค์กฐิน ทอด ณ วัดเกตการาม เชียงใหม่ (๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๑)
และการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นจึงเป็น
ครั้งที่ ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่าน
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทา่ นพระอาจารย์มนั่
ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ การพิมพ์
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ในครั้งที่ ๔ นี้ กองทุนฯ ได้จัดพิมพ์ ๒ เล่ม (เล่ม ๑ และเล่ม ๒)
โดยคัดเลือกและรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และบทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส เพือ่
แจกเป็นธรรมทานแก่ผสู้ นใจใฝ่รู้ ใฝ่ศกึ ษาธรรมะ ได้อา่ น ได้ศกึ ษา แล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบตั ติ าม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
หรือนิพพานสมบัติ
การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่านพระอาจารย์
มัน่ ภูรทิ ตั ตเถระ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทา่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ
เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ได้ท�ำเป็นหนังสือชุดธรรมะ ๔ เล่ม ได้แก่ :เล่ม ๑ คือ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
เล่ม ๒ คือ หนังสือ ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เล่ม ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)

8 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดใน “สังคม”
ไม่ใช่...คนท�ำชั่ว...มากขึ้น
ไม่ใช่...คนท�ำดี....น้อยลง
แต่อยู่ที่...คนแยกไม่ได้ว่า
			 “อะไรชั่ว อะไรดี”
การอบรมให้คนรู้จักว่าอะไรชั่วอะไรดีก็คือ การฟังเทศนาธรรม การอ่านหนังสือธรรมะ และ
การสนทนาธรรม ดังนั้นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน จึงเป็นการช่วยอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่คนทั่วไปด้วย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ) เคยแสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง เจอทุกข์...อย่าท้อ เพราะเป็นประตูสู่ธรรม โดยตั้งค�ำถามว่า ชาวพุทธเกิดมาเพื่ออะไร และ
ได้เฉลยค�ำตอบว่า เกิดมาเพื่อใช้โอกาสความเป็นมนุษย์นี้ เพื่อให้ออกจากทุกข์ เพื่อความพ้นทุกข์
เพราะความทุกข์ท�ำให้คนเราอยากพบธรรมะ คนที่เข้าหาธรรมะเวลามีความทุกข์ จะเกิดปัญญา
เกิดสติ ปล่อยวางได้
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (สํานักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี) กล่าวว่า ความสุข
ท�ำให้คนลืมตัว ลืมที่จะกระตือรือร้นศึกษาธรรมะ คนเราต้องฝึกเมื่อถึงยามศึกเราจึงจะรบได้ ยามศึก
คือการต้องเจอความทุกข์หลายรูปแบบ เช่น ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีน้อยคน
ที่มีสุขแล้วหันเข้าหาธรรมะ ส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์ก่อนจึงจะหันเข้าหาธรรมะ ความทุกข์สามารถ
ผลักเราเข้าหาธรรมะได้ เพราะธรรมะมาจากที่เรารู้จักทุกข์นั่นเอง
ทุกคนรู้จักอริยสัจ ๔ คนเราต้องรู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจทั้ง ๔ ข้อ ข้อแรก คือ ทุกข์ ทุกข์คืออะไร
ก็คือรู้ทุกข์นั่นเอง นิโรธ การดับทุกข์โดยเจริญมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นทุกข์จึงเป็นด่านแรกที่จะพาเรา
เข้าสู่นิโรธ พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรก แต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็น คือ รู้ทุกข์
เพราะรู้ทุกข์คือสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปจั จุบนั ท่านบอกว่า เราไม่มหี น้าทีเ่ ป็นทุกข์ แต่เรามีหน้าที่
รู้ทุกข์ ซึ่งเป็นคาถาเดียวกันกับท่านพุทธทาสที่บอกว่า “กูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์โว้ย”
การคิดแบบหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต คือ ทุกข์นี้ดี ท�ำให้เบื่อที่จะเกิดมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เมื่อเบื่อ
ที่จะเกิด ก็จะตั้งความปรารถนาออกจากวัฏสงสาร คือ ไม่อยากเกิดอีกแล้ว ไม่ปรารถนาที่จะเกิด
เป็นเทวดาและมนุษย์อกี แล้ว เพราะคนทีเ่ จอแต่สขุ จะหลงใหลได้ปลืม้ อยากจะอยูใ่ นวัฏสงสารนาน ๆ
ทัง้ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ มันไม่เทีย่ ง เพราะเทวดาก็ยงั เกิดเป็นมนุษย์อกี ได้ แม้กระทัง่ ชัน้ พรหม แม้จะมีอายุยดื ยาว
แค่ไหน แต่พอหมดโปรโมชั่น ก็ตกลิ่วลงมาเรียกว่า พรหมตกสวรรค์
การพิจารณาอย่างนี้ ท�ำให้เราเกิดความพึงพอใจว่า โชคดีที่ได้เกิดในโลกมนุษย์ แม้ว่าจะมี
ความทุกข์อยู่บ้าง แปลว่า ทุกข์สอนให้เราเห็นภัยในวัฏสงสาร จึงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารได้ พระพุทธเจ้าตรัสกับนางปฏาจาราว่า ท่านประมาทนะ ไม่เห็นทุกข์ในวัฏสงสาร
มีผู้กล่าวว่า
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นางปฏาจาราเข้าใจเลย เพราะเจอความทุกข์ เรื่อง ลูกตาย สามีตาย พ่อ-แม่ตาย จึงเข้าใจว่าการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์มาก ท�ำให้นางเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน ออกบวช และได้เป็น
พระอรหันต์ เป็นตัวอย่างว่า ถ้าคนเราไม่เจอทุกข์ ก็ยากที่จะเห็นธรรม เห็นธรรมคือ เห็นไตรลักษณ์
เห็นอนิจจัง ทุกขัง ชัดเจนมาก เห็นความไม่เทีย่ ง ทัง้ เจริญขึน้ และเสือ่ มลง มีทงั้ มีและหมด ได้และเสีย
พบและพราก เจอแล้วก็จาก ถ้าเจอแล้วจะเห็นว่าไม่มอี ะไรยึดมัน่ ถือมัน่ ได้เลย เพราะฉะนัน้ เวลาทุกข์
อย่าได้คร�่ำครวญว่าท�ำไมถึงได้มาเจอแบบนี้ ที่จริงเขาก�ำลังสอนธรรมให้เรา ไม่ให้ยึดติด เพราะทุกข์
ที่เจอมีไว้ให้เรียนรู้ ทุกข์มีเพื่อเห็น ไม่ใช่เพื่อเป็น ทุกข์กับเป็นทุกข์ไม่เหมือนกัน ในชีวิตคนเราอาจ
เจอทุกข์มากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกข์เสมอไป ที่คนเราเป็นทุกข์เพราะยึดเอาไว้
แบกเอาไว้ ยึดว่าเป็นตัวกู ของกู ทีแ่ บกทุกข์เอาไว้คอื ใจ ควรคิดว่าทุกข์มไี ว้เพือ่ ให้เห็น ไม่ใช่เป็น แม้วา่
เราจะมีทกุ ข์เป็นระยะ ๆ แต่เจอทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์กไ็ ด้ ถ้าเรารูจ้ กั เกีย่ วข้องกับทุกข์อย่างถูกต้อง คือ
เห็นทุกข์ ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ หรือไม่ไปแบกทุกข์ไว้
คนรวยที่มีชีวิตเพียบพร้อม ยากที่จะเห็นธรรมได้ แต่ความเพียบพร้อมจะเกิดขึ้นชั่วคราว
เท่านัน้ ต่อมาจะมีการสูญเสียคนรัก เช่น พ่อตาย แม่ตาย นีค่ อื ธรรมดาของชีวติ มนุษย์ทตี่ อ้ งเจอแบบนี้
แม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ ต้องใช้ทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ คือเรียนรู้จากมันว่า มันก�ำลังสอน
อะไรให้กบั เรา ถ้าเห็นโทษของการยึดมัน่ ถือมัน่ เห็นภัยในวัฏสงสาร หรือเห็นความไม่เทีย่ งของสังขาร
ก็จะท�ำให้เราเห็นธรรม และมีโอกาสก้าวข้ามความทุกข์ได้ คือ เจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ ยิ่งถ้ามีการ
ปฏิบตั ธิ รรมต่อจนเกิดเห็นธรรมขัน้ สูง เป็นโสดาบัน สกทาคามี หรือ อนาคามี เรียกว่า ปิดอบายได้เลย
(ค�ำว่า ปิดอบาย หมายความว่า จะไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิ เช่น สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย หรือ
ลงไปอยู่ในนรก) เพราะจิตมีปัญญาถึงอริยภูมิ อริยผลแล้ว
พระพรหมมงคล วิ. (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) ได้ตั้งค�ำถาม และ
ตอบค�ำถาม เรือ่ ง การปฏิบตั ธิ รรมว่า การปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร คือการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ เป้าหมายหรือ
จุดสูงสุดของพุทธศาสนา คือ พ้นทุกข์ด้วยปัญญา ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (วิ แปลว่า
แจ้ง ปัสสนา แปลว่า ความเห็น วิปัสสนา จึงแปลว่า ความเห็นแจ้งในไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึง “ลักษณะ ๓ อย่าง” ที่มีประจ�ำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวง เป็นธรรมะที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) :๑. อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้น
แล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์
๒. ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) อาการเป็นทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว
อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น
เปลี่ยนแปลงไป จะท�ำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ เป็นอาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว
หรืออาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันธ์
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๓. อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) อาการของอนัตตา เป็นอาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เป็นอาการ
ที่ไม่มีตัวตน เป็นอาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ�ำนาจควบคุมของใคร
เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มตี วั ตนทีแ่ ท้จริงของมันเอง เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มอี ำ� นาจแท้จริง
ในตัวเลย เป็นอาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอ�ำนาจก�ำลังอะไร ต้องอาศัย
พึ่งพิงสิ่งอื่น ๆ มากมายจึงมีขึ้นได้
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ท�ำให้ปุถุชนสามารถเปลี่ยนเป็นพระอริยะ
(อริยกรธรรม) ได้
พระพรหมมงคล วิ. ได้อธิบายว่า ทุกคนมี ๒ อย่างเหมือนกัน คือ กายกับใจ หรือ รูปกับนาม
คนที่รู้จักรูปและนามแล้ว จะเป็นผู้รู้จักตัวเองและรู้จักความเป็นคน เมื่อรู้จักโลก รู้จักนาม วิปัสสนา
จะเกิดขึน้ ได้ โดยอาศัยรูปกับนาม เมือ่ รูจ้ กั โลกรูจ้ กั นาม คือ เรารูล้ มหายใจเข้า หายใจออก ลมหายใจ
เข้าพอง ลมหายใจออกยุบ เมือ่ รูจ้ กั พอง รูจ้ กั ยุบ ก็เป็นผูร้ จู้ กั รูปรูจ้ กั นาม เมือ่ รูจ้ กั รูปรูจ้ กั นามได้ชอื่ ว่า
รู้จักพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม การเห็นธรรมนั้น
เห็นรูป เห็นนาม ชื่อว่าเห็นธรรม เมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้ว จากนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้น เมื่อจะ
เห็นแจ้งนั้น ก็เอาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไปตั้งอยู่ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรม เมื่อไปตั้งอยู่ที่กาย
ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรมแล้ว การละความเป็นตัณหาคือกาม คือความใคร่ ในโลกนี้และโลกหน้า
รวมถึงมนุษย์โลกและเทวโลก เราจะคลายไม่เอาอุปทานเข้าไปยึด เข้าไปถือ และจะคลายจากความสุข
ทัง้ หลายในโลกนีแ้ ละโลกหน้า เราจะคลายจากการเห็นตัวตน จึงเอาสติตวั นีเ้ ข้าไปตัง้ อยูท่ กี่ าย ทีเ่ วทนา
ทีจ่ ติ ทีธ่ รรม จิตของเรามันจะคลายออกจากกามแล้ว คลายจากความสุขแล้ว คลายจากความเทีย่ งแล้ว
และคลายออกจากตัวตน เมือ่ คลายแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า จะไปถึงทีส่ ดุ ในทุกข์ หรือทีส่ ดุ แห่งทุกข์
คือ มรรคผล นิพพาน อย่างแน่นอน
การตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นการฝึกสติ หัดรู้สึกอยู่ที่กาย ที่ใจ ตัวเอง ( ๒ ) เมื่อร่างกาย
เคลื่อนไหวก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองก�ำลังเคลื่อนไหว เมื่อก�ำลังหายใจก็รู้สึกว่าร่างกายก�ำลังหายใจ
ซึ่งเป็นคนละอย่างกับการรู้ลมหายใจ เพราะการรู้ลมหายใจ คือการเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจ ซึ่งเป็น
สมถะ แต่ถ้าเราจะฝึกสติด้วยการรู้กาย เวลานั่งเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ เมื่อเราหายใจ เราก็
รู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ โดยไม่ได้เอาจิตไปแปะไว้ที่ลมหายใจ การรู้ใจ หมายถึง เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้น เช่น
เกิดความโกรธ ก็รู้ว่ามีความโกรธ หัดดูความโกรธ และดูจิตที่มันก�ำลังโกรธ แต่ไม่ต้องสนใจเรื่องราว
ที่ท�ำให้โกรธ ให้สนใจแค่ว่าตอนนี้เราก�ำลังโกรธอยู่ มันจะโกรธเรื่องอะไรไม่สนใจเลย แค่รู้ว่ามันโกรธ
ก็พอแล้ว จะท�ำให้จิตที่โกรธมันดับ (หายโกรธ) เมื่อมีจิตโลภ และเรารู้ทัน คือรู้ว่าจิตโลภ จะเห็นว่า
จิตโลภมันดับ เป็นการฝึกให้มีสติในการรู้ว่า กายมันเป็นอย่างไร จิตมันมีกิเลสเป็นอย่างไรอยู่ พอเรา
รูท้ นั บ่อย ๆ จิตจะมีความตัง้ มัน่ ขึน้ มาอย่างอัตโนมัติ นัน่ ก็คอื จิตตัง้ มัน่ ชัว่ ขณะ) เมือ่ เกิดซ�ำ 
้ ๆ ก็จะเห็น
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของจิต จึงท�ำให้อารมณ์ต่าง ๆ ดับลง เวลาดูร่างกายไม่เที่ยง เช่น
นั่งท่านี้นิ่ง ๆ อยู่ชั่วโมง จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันทนไม่ไหว เนื่องจากร่างกายมันถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ใน
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สภาพเดิมไม่ได้ ต้องมีการขยับเพื่อให้นั่งอยู่ต่อได้ นี่คือทุกขัง จะเห็นอนัตตาได้อย่างไร เห็นได้ คือ
จะสั่งให้ร่างกายไม่ให้ป่วยไม่ได้ จะสั่งไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้ จะสั่งให้มันยืนนาน ๆ ทั้งคืนก็ไม่ได้ นี่คือ
สภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายได้ เพราะร่างกายเป็นลักษณะของอนัตตา เมื่อเรามีจิต
ตัง้ มัน่ ขึน้ จากการท�ำสมถะหรือสติกต็ าม เราก็ใช้สติทตี่ งั้ มัน่ นีม้ าสังเกตความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ของกาย และใจของเรา เมือ่ สังเกตซ�ำ 
้ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ จิตมันยอมรับแล้ว จิตก็จะปล่อยวางเอง
จากเทศนาธรรมของพระสงฆ์รปู หนึง่ กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกมีการแบ่งบุคคลเป็น ๔ ประเภท
ดังนี้ :๑. มืดมามืดไป (ไม่ด)ี ตอนเด็ก ๆ หรือตอนต้นของชีวติ ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม มีชวี ติ ล�ำบากยากแค้น
พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาว เข้าวัยกลางคน เป็นคนแก่ชราแล้ว ก็ยังไม่มีศีล ไม่มีธรรมต่อไปอีก จนถึง
วันตาย พอตายก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิ
๒. สว่างมามืดไป (ยิ่งไม่ดีกว่ามืดมามืดไป) ตอนเกิดมาได้รับการอบรมจากพ่อแม่ พ่อแม่
สั่งสอนดีตั้งแต่เด็ก รู้จักศีลธรรม แต่พอโตขึ้นมาลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุข จึงกลายเป็นคนชอบ
ท�ำความชั่วมากกว่าความดี ขี้เกียจไหว้พระสวดมนต์ ขี้เกียจรักษาศีล ไม่ภาวนา มีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
และดื่มสุรา
๓. สว่างมาสว่างไป (หายาก) ยกเว้นเป็นพระโสดาบันมาก่อน แล้วจึงมาเกิดเพื่อเอาชาติอีก
๑ ชาติ หรือ ๓ ชาติ หรือ ๗ ชาติก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์
๔. มืดมาสว่างไป (คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี)้ สมัยยังเป็นเด็กวัยรุน่ หนุม่ สาว เคยมืดมาก่อน
ไม่ท�ำบุญ แต่พออายุมากขึ้น ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้
สอนไว้ น�ำมาประพฤติปฏิบัติ ไตร่ตรองดูเหตุและผล หลังจากนั้นก็ปรับปรุงตัวเอง และท�ำกาย วาจา
ใจ ของเราให้ถูกต้องในศีลธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เกิดความสว่าง ก่อนจะเสียชีวิต
ดังนั้น ทุกคนสามารถก�ำหนดการกระท�ำของตนเองได้ว่า จะเป็นคนแบบไหน ในระหว่าง
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จะเป็นคนมืดไปหรือสว่างไปเมื่อต้องจากโลกนี้
ทางเดินไปสู่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน เรียกว่า มรรค ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา ส�ำหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ เพื่อให้การ
ด�ำเนินชีวิตด�ำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ (ที่ภิกษุหรือปุถุชนใช้เป็น
แนวทางเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) คือ (๓) :๑. สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ (Right View)
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ การด�ำริชอบ (Right Thought)
๓. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ (Right Speech)
๔. สัมมากัมมันตะคือ การประพฤติชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ (Right Lifelihood)
๖. สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ (Right Effort)
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๗. สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ (Right Mindfulness)
๘. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ (Right Concentation)
อริยมรรค หมายถึง มรรค ๘ ประการ ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั อิ นั ประเสริฐส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ
ของพระอริยะและปุถุชนด้วยปัญญา เพื่อน�ำไปสู่การพ้นจากกิเลสทั้งปวง ดั่งเช่น พระพุทธองค์ และ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้ว มรรค ๘ ประการ มีดังนี้ :๑. สัมมาทิฏฐิ (การเห็นชอบ)
สัมมาทิฏฐิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเห็น หรือการเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง และดีงาม
ตามแนวทางแห่งอริยสัจ ๔ อันประกอบด้วย
- ทุกข์ คือ สภาวะจิตใจที่เกิดความทุกข์
- สมุทัย คือ สิ่งที่ทำ� ให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ โทสะ โมหะ และโลภะ
- นิโรธ คือ สิ่งที่สามารถดับทุกข์ได้ อันประกอบด้วยความเข้าใจในสภาพจริงของธรรมชาติ
คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
- มรรค คือ หนทางในการดับทุกข์ ก็คือ มรรค ๘
องค์ที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่าง คือ
- ปรโตโฆสะ คือ ความเห็นชอบที่มาจากปัจจัยรอบด้าน เช่น ค�ำบอกเล่า ข่าวสาร ค�ำสั่ง
สอน ต�ำรา เป็นต้น สิง่ เหล่านีเ้ ป็นบ่อเกิดของความรูท้ ปี่ ระกอบขึน้ จากภายนอก ทีเ่ ราต้องขวนขวายหา
แต่ความรูเ้ หล่านีจ้ ำ� เป็นต้องกรอง หรือต้องรูจ้ กั ใช้วจิ ารณญาณให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน
การใช้วิจารณญาณนี้ เรียกทางพุทธธรรมว่า โยนิโสมนสิการ
- โยนิโสมนสิการ คือ การรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ในเหตุและผล อันน�ำมาซึง่ ปัญญา คือ การรูแ้ จ้ง
โดยใช้ข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากปรโตโฆสะมาประกอบ
สัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ
- โลกิยสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับปุถุชนที่มีความเห็นหรือเข้าใจ
ในสิ่งชั่วดี สอดคล้องกับครรลองคลองธรรมซึ่งยังมิได้เข้าถึงการรู้แจ้งในระดับพระอริยะ ท�ำให้ยัง
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
- โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับพระอริยะที่มีความเห็นแจ้ง
รู้แจ้งในทุกสรรพสิ่งบนโลก หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง และไม่เวียนว่ายในวัฏสงสาร
๒. สัมมาสังกัปปะ (การด�ำริชอบ การคิดชอบ)
สัมมาสังกัปปะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การรูจ้ กั คิดในทางทีถ่ กู ทีค่ วรบนพืน้ ฐานของศีลธรรม
อันงามที่ปราศจากการคิดโลภในความอยากของตน การคิดพยาบาท อาฆาตแค้น และการคิดที่จะ
เบียดเบียนผู้อื่นให้เสียหาย
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สัมมาสังกัปปะเป็นธรรมที่พึงเว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓ ประการ คือ
- กามสังกัปปะ คือ การคิดในกาม อันเป็นความอยาก ความต้องการของตนในทุกด้าน
โดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมอันดี จนน�ำไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อให้บรรลุซึ่งความอยากเหล่านั้น
- พยาบาทสังกัปปะ คือ การคิดพยาบาท อันประกอบขึ้นด้วยจิตที่มีความขุ่นเคือง ความ
เคียดแค้น และความอาฆาตต่อผู้อื่น
- วิหิงสาสังกัปปะ คือ การคิดเบียดเบียน อันประกอบขึ้นจากพยาบาทสังกัปปะที่ฝังอยู่
ในจิตใจ จนน�ำไปสู่การคิดเพื่อแสวงหาทางที่จะเบียดเบียน หรือท�ำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
๓. สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ)
สัมมาวาจา แห่งมรรค ๘ หมายถึง การพูดจาชอบในทางที่ถูกที่งาม อันประกอบด้วย
เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�ำหยาบ และเว้นจากการพูดกลับค�ำ
การประพฤติสัมมาวาจา ท่านแนะน�ำให้พึงเว้นจาก วจีทุจริต ๔ ประการ คือ
- มุสาวาทา คือ พึงเว้นจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง ทีไ่ ม่เป็นจริงดังปรากฏ เพียงเพือ่ หวัง
ประโยชน์แก่ตน และท�ำให้ผู้อื่นเสียหาย
- ปิสุณวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดส่อเสียด เพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจ และการพูดยุแหย่ เพื่อให้
เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือเกิดความแตกร้าวของผู้อื่น
- ผรุสวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดค�ำหยาบ อันเป็นค�ำที่ไม่รื่นหู เพียงเพื่อท�ำให้ผู้อื่นเจ็บใจ
หรือพูดเพราะความคึกคะนอง
- สัมผัปปลาปะ คือ พึงเว้นจากการพูดกลับค�ำ พูดกลับไปกลับมา จับสาระไม่ได้
๔. สัมมากัมมันตะ (การประพฤติชอบ)
สัมมากัมมันตะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องอันควร
สัมมากัมมันตะในทางโลกท่านพึงให้ละเว้นจากกายทุจริต ๓ ประการ คือ
- ปาณาติปาตา คือ การละซึ่งการพรากชีวิตสรรพสัตว์ และชีวิตผู้อื่น
- อทินนาทานา คือ การละซึ่งการลักทรัพย์อันเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเขาไม่ยินยอมให้
- กาเมสุมจิ ฉาจารา คือ การละซึง่ การประพฤติผดิ ในกามในหญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม
ทั้งหลาย
๕. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาอาชีวะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการหาเลีย้ งชีพด้วยความสุจริต
ด้วยการใช้ปัญญา และความรู้ของตนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้อง ปราศจาก
การประพฤติอันผิดต่อศีลธรรมอันงาม
ผู้มีสัมมาอาชีวะท่านพึงให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ๕ ประการ คือ
- สัตถวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายอาวุธสงครามหรือวัตถุทเี่ กีย่ วข้องกับ
อาวุธ
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- สัตตวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายมนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
การทารุณกรรม การบริการทางเพศ เป็นต้น
- มังสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายสัตว์ ค้าขายเนือ้ สัตว์ตอ้ งห้ามทีผ่ ดิ ต่อ
หลักกฎหมายหรือศาสนา
- มัชชวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายน�้ำเมา และสารเสพติด
- วิสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายยาหรือสารส�ำหรับการท�ำพิษต่อคน
หรือสัตว์
๖. สัมมาวายามะ (การเพียรชอบ)
สัมมาวายามะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเพียรในการงานหรือความเพียรในการประพฤติ
ต่อคุณงามความดี อันได้แก่
- สังวรประธาน คือ การเพียรป้องกันมิให้ตนประพฤติอยู่ในอกุศลกรรม
- ปหานปธาน คือ การเพียรละซึ่งอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากตน
- ภาวนาปธาน คือ การเพียรสร้างกุศลกรรมอันที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นแก่ตน และผู้อื่น
- อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรรักษาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ยังคงอยู่เป็นนิจ และเพียร
ส่งเสริมพัฒนาให้สิ่งนั้นเกิดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๗. สัมมาสติ (การตั้งสติชอบ)
สัมมาสติ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตัง้ สติได้ การระลึกได้ ไม่ฟน่ั เฟือน ไม่เลือ่ นลอย สามารถ
ระวังตัวมิให้ประพฤติตนหลงเข้าไปในวังวนของกิเลสทั้งหลาย อะไรควรท�ำ  อะไรไม่ควรท�ำ  รวมถึง
การตื่นตัวในหน้าที่ การส�ำนึกในหน้าที่อยู่เสมอ
ลักษณะของการมีสติ
๑. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีประโยชน์หรือไม่ เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่ว
๒. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเหมาะกับตนหรือไม่
๓. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีผลดีหรือร้าย
๔. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเป็นเรื่องงมงายหรือไม่
๕. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีโอกาสส�ำเร็จหรือไม่
๘. สัมมาสมาธิ (การตั้งมั่นชอบ)
สัมมาสมาธิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตั้งมั่นในจิต การมีจิตแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ
มีจิตเป็นหนึ่งรวมกับสิ่งใด ๆ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
- ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิที่เกิดขณะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต เช่น
การท�ำงาน การท่องหนังสือ เป็นต้น
- อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ในชั่วขณะ ที่ไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงการมีจิตรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้น เช่น การก�ำหนดจิต
ต่อลมหายใจเข้าออกได้ชั่วครู่ชั่วขณะ เพราะเกิดจิตเลื่อนลอยไปนึกถึงสิ่งอื่น
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- อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิทแี่ น่วแน่เป็นหนึง่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก�ำหนดจิตแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้นได้ เช่น จิตรับรู้ และ
แน่วแน่ต่อลมหายใจเข้าออก
ธรรมอันใช้คู่กับมรรคทั้ง ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ : สมุทัย และนิโรธ แห่งอริยสัจ ๔
๒. สัมมาสังกัปปะ : เว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓
๓. สัมมาวาจา : เว้นจากวจีทุจริต ๔
๔. สัมมากัมมันตะ : เว้นจากกายทุจริต ๓
๕. สัมมาอาชีวะ : วิริยะ
๖. สัมมาวายามะ : ปธาน ๔
๗. สัมมาสติ : สติสัมปชัญญะ
๘. สัมมาสมาธิ : ฌาน ๔
ธรรมวิสัชนา เป็นบทสนทนาธรรมระหว่างหลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ ได้เคยจัดพิมพ์มาแล้ว ๒ ครั้ง การจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ เป็นการพิมพ์เนื่องในวาระคล้าย
วันเกิดพระภาวนาพิศาลเถร (พุธ ฐานิโย) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องใน
โอกาสพิเศษ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จสูส่ วรรคาลัย และได้มพี ระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ เมือ่ เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ การพิมพ์ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ ๓ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้จัดท�ำในนามคณะศิษย์
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เขียนค�ำน�ำในการจัดพิมพ์ครัง้ ที่ ๒ ว่า ทัง้ ๒ พระองค์ทรงฝักไฝ่ในธรรมทัง้ ภาค
ปริยัติและปฏิบัติ ทรงมีพระวิริยะในการปฏิบัติธรรม และน�ำธรรมมาปกครองแผ่นดิน ดังทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม”
เรือ่ ง ร่างกายไม่ใช่ของเรา ควรอาศัยเขารีบสร้างบารมี หลวงปูเ่ หรียญ วรลาโภ ได้แสดงธรรม
ว่า เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ เราจะต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของบุญ ของกุศล เพราะถ้าจิต
ไม่มรี า่ งกายอันนีเ้ ป็นทีอ่ าศัยก็ไม่สามารถสร้างบุญกุศลอะไรได้ ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ก่อนจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็อาศัยร่างมนุษย์สร้างบุญบารมีมาทุกภพทุกชาติมาแล้ว
พระพุทธองค์ทรงสอนให้พจิ ารณาร่างกาย ๕ อย่าง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็นของไม่สวย ไม่งาม
เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความแตกดับ เมื่อหมดเหตุ หมดปัจจัย และทรงสอนให้ก�ำหนดเพ่ง
พิจารณาขันธ์ห้า แยกเป็นรูปกับนาม รูปประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ ส่วนนาม เกิดขึ้น
โดยอาศัยกายกับจิตกระทบกัน เกิดเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณขึน้ มา พอรูปแตก
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นามก็ดบั เมือ่ พิจารณาแล้วจึงเกิดปัญญา (จิตหลุดพ้นจากกิเลส) ท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่ายในขันธ์ห้า
เพราะมองเห็นว่าขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เต็มไปด้วยภัยอันตราย คือความ
เจ็บป่วย เมือ่ จิตเกิดปัญญา สามารถหลุดพ้นจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ขันธ์หา้ นีแ้ ล้ว แต่หากยังไม่เสียชีวติ
ก็ยังต้องอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ จนกว่าจะสิ้นอายุขัย
เทศนาธรรม เรื่อง อย่าประมาทพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อย ของ พระราชสังวรญาณ (พุธ
ฐานิโย) แสดงข้อคิดให้ทราบว่าทรัพย์สินที่อยู่ในวัด ไม่ใช่ทรัพย์สินของเจ้าอาวาสคนเดียว แต่เป็น
ทรัพย์สนิ ของคณะสงฆ์ในวัด การอนุญาตยกสิง่ ของบางอย่างของวัดให้กบั บุคคลอืน่ ต้องได้รบั อนุญาต
จากทีป่ ระชุมสงฆ์กอ่ น โดยเฉพาะหากเป็นสิง่ ของทีม่ ผี นู้ ำ� มาถวายให้กบั ทางวัด (ไม่ได้ถวายให้พระสงฆ์
เป็นการส่วนตัว) แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่ถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งในวัดเป็นการส่วนตัวโดยตรงแล้ว
จึงเป็นสิทธิ์ของพระรูปนั้น ที่สามารถยกสิ่งของให้กับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสงฆ์
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้รวบรวมเทศนาธรรมและเกร็ดธรรมค�ำสอน ของพระราชสังวรญาณ
(พุธ ฐานิโย) โดยน�ำมาจากหนังสือ ฐานิยปูชา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒) เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่อง
ธรรมะของพระอริยสงฆ์
กองทุนฯ ได้น�ำบทความธรรมะ ๒ เรื่อง ที่อยู่ในหนังสือวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี คือ เรื่อง
สารัตถะในพระไตรปิฎก พุทธวิธสี อนด้วยอุปมา และเรือ่ ง การสร้างบุญ การคอยรับบุญ อานิสงส์
ของบุญ (ไม่ทราบชื่อผู้เขียน) ลงพิมพ์ในหนังสือธรรมะเล่มนี้
นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้ถอดเทปเทศนาธรรมของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่อง
มีความทุกข์ แรงกล้า ตอนใกล้ตาย ท�ำจิตอย่างไร จึงจะไปสุคติ? เพื่อให้ผู้อ่านทราบแนวทางการ
ปฏิบัติตัวที่จะต้องเผชิญความทุกข์ ความเจ็บปวด ก่อนที่จะเสียชีวิต
เรื่อง น�้ำไหลนิ่ง เป็นเทศนาธรรมของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กล่าวว่า การท�ำสมาธิ
ภาวนาให้ได้ผลต้องท�ำจิตอยู่ในกายของตนเอง อย่าท�ำจิตเพ่งไปที่คนอื่น ซึ่งควรท�ำให้ได้ทั้งในทุก
อิริยาบถ (ขณะที่ลืมตาและหลับตา) เพราะการท�ำสมาธิไม่ใช่เป็นการนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียว
การเห็นธรรมะต้องเห็นได้ในทุกอิริยาบถ (การยืน เดิน นั่ง นอน) ต้องมีสติอยู่เสมอ ควรพิจารณา
ทุกอย่างว่า มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เช่น เมื่อมองดูแก้วก็ก�ำหนดในใจว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้ว
ทัง้ ทีม่ นั ยังไม่แตก เพราะเป็นธรรมะทีท่ ำ� ให้จติ รูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะสุดท้ายของทุกสรรพสิง่
ในโลกนี้
เรื่อง ควรฝึกฝนจิตให้รู้จักเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร เป็นเทศนาธรรมของ พระอาจารย์เปลี่ยน
ปัญญาปทีโป เปรียบเทียบให้เห็นว่า การเวียนตายเวียนเกิดของมนุษย์ เป็นเพราะยังขาดสติปัญญา
เหมือนกับมดแดงไต่อยู่บนขอบขันน�้ำซึ่งเป็นวงกลม เดินไปก็วนไปเวียนมาอยู่ที่เดิม ไม่ไปไหน
พระพุทธเจ้าทรงยกพระองค์ให้ขา้ มพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารส�ำเร็จไปได้แล้ว จึงเป็น
หน้าทีข่ องแต่ละคนทีต่ อ้ งการจะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสาร ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้
แต่จะส�ำเร็จทันในชาตินี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงและความเพียรของแต่ละคน
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เรื่อง ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ เป็นการตอบปัญหาธรรมะที่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดอรัญญวิเวก อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการค่ายจริยธรรม สนับสนุนโดยมูลนิธสิ ทุ ธธรรมวินติ ฯ โดยมีพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เป็นองค์ประธาน เป็นผู้ถามพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ในระหว่าง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยพระอาจารย์เปลี่ยน ได้เมตตาให้การอบรมและ
ตอบปัญหาธรรมะวันละ ๒ ครั้ง คือ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
เรื่อง เข้าใจสติปัฏฐาน ๔ ส�ำหรับผู้เริ่มต้น เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาวิเชียร
ชินวํโส และพิธีกรรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์) ได้อธิบายความหมายของค�ำว่า
สติปัฏฐาน ๔ ว่าเป็นสถานที่ที่ควรโคจรของจิต คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งเป็นทางสายเอกที่
น�ำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นทางที่ต้องเดินไปคนเดียว ไม่สามารถจูงแขนคนอื่นไปด้วยได้ ต้องฝึก
ด้วยตนเอง และจะต้องไปด้วยตัวเอง เพือ่ บริหารจัดการความทุกข์กายทุกข์ใจของตัวเอง จนกระทัง่
เข้าสู่พระนิพพาน ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ ตลอดเวลา สามารถบรรลุธรรม
ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ อย่างเร็วที่สุดคือภายใน ๗ วัน อย่างกลางคือ ภายใน ๗ เดือน อย่างช้า
ที่สุดภายใน ๗ ปี
เรื่อง ประโยชน์จากการเจริญสติ เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาวิเชียร ชินวํโส และ
พิธีกรรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์) กล่าวว่า การเจริญสติสัมปชัญญะ มีประโยชน์
เนื่องจากทุกครั้งที่เรามีสติรู้ว่าก�ำลังเดิน ก�ำลังยืน ก�ำลังนอน ก�ำลังนั่ง ก�ำลังเคี้ยว ก�ำลังอุจจาระ หรือ
ก�ำลังปัสสาวะ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ทงั้ วัน ตลอดเวลา ต่างจากการท�ำบุญตักบาตร ถึงแม้วา่ จะท�ำเป็นประจ�ำ
ทุกวันก็จริง แต่วนั หนึง่ ท�ำเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ การฝึกสติสมั ปชัญญะ จะติดเป็นอุปนิสยั ของเรา ฝังอยู่
ในจิตใต้สำ� นึกไปทุกภพทุกชาติ คนทีไ่ ม่เคยเจริญสติปฏั ฐาน ๔ เมือ่ ใกล้จะเสียชีวติ จะกระวนกระวาย
และห่วงหน้าพะวงหลัง เช่น นึกเป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังว่าจะเป็นอย่างไร ญาติพี่น้องที่ยัง
มีชีวิตอยู่เขาจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเรา ตรงกันข้ามถ้าเป็นคนที่เคยฝึกสติมาดีแล้ว จิตจะอยู่กับกาย
จะไม่ทุรนทุราย กิริยาอาการที่แสดงออกจะเกิดอาการสงบมากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัด
เรือ่ ง จัดการกับความโกรธ เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์เกรียงไกร สภาทฺโร และ
พิธีกรรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์) กล่าวว่า ความโกรธมีประโยชน์อย่างหนึ่ง คือ
ใช้เป็นสิ่งที่ฝึกสร้างบารมี ธรรมะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกิเลส ความโกรธถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง
คนที่โกรธยากดีกว่าคนที่โกรธง่ายแต่หายเร็ว ถ้าเราทราบว่าความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถ
ท�ำลายชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ การป้องกันไม่ให้เกิดการท�ำร้ายร่างกายกันจากความโกรธ คือ
ให้เตือนตัวเองบ่อย ๆ เพื่อสั่งสมสติสัมปชัญญะของตัวเอง ว่าความโกรธจะท�ำร้ายเรา เมื่อมีใคร
ชวนทะเลาะด้วยให้เราเดินหนีไปอยู่ในที่ที่เราสามารถจะทบทวนสติของตนเองให้กลับคืนมาก่อน
เป็นการเจริญเมตตาอย่างหนึ่ง ที่สามารถให้อภัยคนที่ท�ำให้เราโกรธได้ โดยไม่ใช้ความรุนแรง ตอบโต้
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ความรุนแรงของอีกฝ่าย อภัยทาน จึงเป็นธรรมสูงสุดที่จะควบคุมรักษาและดูแลจิตของมนุษย์ให้
ปลอดภัยจากความโกรธ และปลอดภัยจากโทษของความโกรธ เพราะไม่มใี ครเจริญจากความโกรธ
ของตนเอง และไม่มีใครประสบความส�ำเร็จจากการใช้ชีวิตด้วยความโกรธ
บทความท้ายเล่ม ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่อง กรรมของพ่อแม่ที่กระท�ำต่อลูกโดยไม่รู้ตัว
๑๔ ประการ จากข้อเขียนของพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) หรือท่าน ว.วชิรเมธี ในหนังสือ
เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน มีคติธรรมและข้อคิดในการด�ำรงชีวิตของครอบครัวที่มีลูกจะต้องดูแล ให้น�ำไป
เป็นข้อคิดในการอบรมเลีย้ งดูบตุ รให้ถกู ทาง และสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
ซึง่ การเลีย้ งลูกของแต่ละครอบครัวก็มมี ากมายหลายแบบ บางครัง้ ท�ำให้ลกู กลายเป็นบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หา
ในครอบครัวและสังคม โดยที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าปัญหานั้นเกิดจากการเลี้ยงดูลูกไม่ถูกทาง อาทิเช่น
๑. การเลีย้ งลูกแบบตามใจ ปกป้องลูก ไม่วา่ ลูกต้องการอะไรก็ได้หมดทุกอย่าง ท�ำผิดก็ไม่ลงโทษ
๒. การรักลูกมากเกินไปจนไม่กล้าตักเตือนเมื่อลูกท�ำผิด
๓. การไม่ยอมให้ลูกได้เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง ไม่ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี ที่จะ
ช่วยให้ลูกมีทักษะในการคิด การใช้เหตุผล การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๔. การไม่รู้จักสอนลูกให้เป็นคนดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้และเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
รู้จักการเป็นผู้ให้ และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
๕. ไม่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น รักการอ่าน
การเขียน และการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจ
๖. ไม่ยอมให้ลกู รูจ้ กั ตัดสินใจด้วยตนเอง ซึง่ จะท�ำให้ลกู ขาดความเชือ่ มัน่ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด
และไม่กล้าลงมือท�ำอะไรด้วยตนเอง ท�ำให้เป็นคนที่ไร้ภาวะผู้น�ำ ต้องเดินตามคนอื่นตลอดไป
๗. การคบเพื่อนที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจว่าลูกคบเพื่อนแบบไหน เพื่อนแท้แบบกัลยาณมิตร หรือ
บาปมิตร ซึง่ หมายถึงเพือ่ นเทียม คอยแต่หลอกล่อให้ทำ� ความเลวทรามต�ำ่ ช้า และน�ำพาชีวติ ไปในทาง
เสียหาย คิดท�ำแต่เรื่องสนุกสนาน ไม่สนใจแก่นสารให้แก่ชีวิต
ข้อคิด คติธรรม เรื่องบาปกรรมของพ่อแม่ที่ท�ำต่อลูกโดยไม่รู้ตัว สรุปได้ว่า ปัจจุบันนี้ พ่อแม่
บางครอบครัวไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง หรือเลี้ยงก็ไม่ได้ท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ เพราะมีความจ�ำเป็น
ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม ถ้าพ่อแม่คิดดี ท�ำดีเพื่อลูก ก็จะน�ำสิ่งที่ดีมาสู่ครอบครัวและลูก ๆ
ท�ำให้ลูก ๆ ก็พากันคิดดี ท�ำดี มีความกตัญญูกตเวที ไม่คิดท�ำอะไรให้พ่อแม่เสียใจ ไม่สร้างเวร
สร้างกรรมต่อพ่อแม่ ชีวิตนั้นก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง มาสู่ตนเองและครอบครัว
เช่นกัน
พระพุทธองค์ตรัสว่า ดี ชั่ว สุข ทุกข์ และความพ้นทุกข์ย่อมมีใจเป็นแดนเกิด มีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยใจ
อดีตฉันวิ่งหาความทุกข์ทางภายนอก ต่อมาฉันพบแล้วความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจ
ฉันเอง เมื่อฉันพบแล้ว มันจึงหยุดวิ่งหาอีกต่อไปอยู่อย่างปกติธรรมดานั่นเอง
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การเฝ้ารูก้ ายรูใ้ จภายในใจของตนอยูเ่ สมอในทุกอิรยิ าบถ ทุกการกระท�ำ ค�ำพูด คิด ในขณะ
ปัจจุบันที่ตนรู้ตนอยู่เสมอนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
เพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น เอากายตนเป็นสถานที่ท�ำ เอาใจตนเป็นผู้ท�ำเท่านั้น
ธรรมแท้ ๆ เป็นเรื่องจิตภายในเท่านั้น ข้างนอกเป็นส่วนประกอบ หากจิตไม่ทุกข์ ทุกอย่าง
ก็ไม่ทุกข์ ปัญหาข้างในไม่มี ปัญหาข้างนอกก็ไร้ผล
มีการแบ่งระยะเวลา ๕,๐๐๐ ปี ที่บอกถึงความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มี
พระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าออกเป็น ๕ ยุคสมัย ได้แก่
๑. วิมตุ ติยคุ เป็นสมัยทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนบรรลุธรรมง่าย ตัวอย่างเช่น การฟังธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้า
แสดงพระธรรมเทศนาก็บรรลุธรรมแล้ว (ตั้งแต่โสดาบัน จนถึงอรหันต์)
๒. สมาธิยุค เป็นยุคปัจจุบัน ที่อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ สามเณร มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เพราะมีตวั อย่างจากพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบนั เช่น หลวงปูเ่ สาร์ หลวงปูม่ นั่ หลวงปูแ่ หวน หลวงปูห่ ลุย
หลวงตาพระมหาบัว ฯลฯ
๓. ศีลยุค เป็นยุคที่อุบาสก อุบาสิกา มีแต่การรักษาศีล การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสื่อมลง
๔. สวดมนต์ยุค เป็นยุคที่มีการสวดมนต์อย่างเดียว รักษาศีลบ้าง ไม่รักษาศีลบ้าง
๕. ทานยุค เป็นยุคทีม่ กี ารให้ทานอย่างเดียว ไม่มกี ารเจริญวิปสั สนากรรมฐาน ไม่สวดมนต์ และ
ไม่รักษาศีล
ในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ยังถือว่าเป็นสมาธิยุค ดังนั้น ทุกคนยังสามารถปฏิบัติธรรม
มีดวงตาเห็นธรรม และบรรลุธรรม ตามตัวอย่างที่พระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบันท�ำส�ำเร็จแล้ว อาทิเช่น
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โณ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ฯลฯ
ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่ต้องการพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เร่งปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่
เส้นทางอริยภูมิ เป็นพระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระอรหันต์ เข้าสู่นิพพาน
ให้ทันในชาติปัจจุบันนี้ ตามแนวทางที่ตนเองสนใจ เช่น การพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ตลอดเวลา
การท�ำสมถภาวนา เพื่อให้จิตสงบ และตามด้วยการพิจารณาวิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญา และ
สามารถละกิเลสทั้งหมดได้
ก่อนที่จะสิ้นแสงสว่างส่องทาง เพราะหลังจากนี้ไปอีก ๑๐ – ๒๐ ปี จะเหลือแต่ต�ำรา
ให้อ่านเท่านั้น ท�ำให้การปฏิบัติธรรมยากขึ้น เนื่องจากไม่รู้ว่าสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมเป็น
พระอริยบุคคลอย่างนัน้ ได้จริงหรือ เพราะจะเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เห็นเป็นแบบฉบับน้อยลง
เรื่อย ๆ เมื่อไม่เหลือพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว โลกจะเข้าสู่ศีลยุค สวดมนต์ยุค และ
ทานยุค ซึง่ ถือว่าเป็นยุคทีม่ แี สงสว่างลดน้อยลงเรือ่ ย ๆ ก่อนโลกจะมืดสนิท ก่อนเราจะไปไหนไม่เป็น
ขอให้ทุกคนเร่งการปฏิบัติธรรมอย่างสม�่ำเสมอและมากขึ้น ก่อนจะสิ้นแสงส่องทาง
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พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอาไว้แล้วนี่นา
ท่านบอกว่า
ศาสนาของเราตถาคต
จะเสื่อมหรือจะเจริญ
อยู่ที่พุทธบริษัท ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ถ้าตราบใดที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปีเลย
ศาสนาเราจะด�ำรงอยู่ชั่วกัลปาวสาน
(จากหนังสือ านิยปูชา ๒๕๕๙ หน้า ๕๔)

เอกสาร
๑. https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์
๒. มีสติรู้สภาวะ รู้อะไร เพื่ออะไร สนทนาธรรมบ้านจิตสบาย พ.ค. ๒๕๖๐ https://soundcloud.
com/surawat-se/swt๖๐๐๕๑๓p๑
๓. https://thaihealthlife.com/มรรค๘/

		

ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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ธรรมวิสัชนา
แนวปฏิบัติของท่านพระอาจารย์เสาร์
ถาม : ขอท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมดังที่ท่านอาจารย์เสาร์สอนมา
หลวงพ่อ : โดยหลักการที่ท่าน อาจารย์เสาร์ ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามานั้น ยึดหลัก
การบริกรรมภาวนา พุทโธ และ อานาปานสติ เป็นหลักปฏิบัติ
การบริกรรมภาวนา ให้จิตอยู่ ณ จุดเดียว คือ พุทโธ ซึ่ง พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
เป็นกิริยาของจิต เมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่ค�ำว่า พุทโธ ให้พิจารณาตามองค์ฌาน ๕ คือ
การนึกถึง พุทโธ เรียกว่า วิตก
จิตอยู่กับ พุทโธ ไม่พรากจากไป เรียกว่า วิจาร
หลังจากนี้ ปีติ และความ สุข ก็เกิดขึ้น
เมือ่ ปีตแิ ละความสุขเกิดขึน้ แล้ว จิตของผูภ้ าวนาย่อมด�ำเนินสูค่ วามสงบ เข้าไปสู่ อุปจารสมาธิ
และ อัปปนาสมาธิ
ลักษณะทีจ่ ติ เข้าสูอ่ ปั ปนาสมาธิ ภาวะจิตเป็นภาวะสงบนิง่ สว่าง ไม่มกี ริ ยิ าอาการแสดงความรู้
ในขั้นนี้เรียกว่า จิตอยู่ในสมถะ
ถ้าจะเรียกโดยจิต ก็เรียกว่า อัปปนาจิต
ถ้าเรียกโดยสมาธิ ก็เรียกว่า อัปปนาสมาธิ
ถ้าเรียกโดยฌาน ก็เรียกว่า อัปปนาฌาน
บางท่านน�ำไปเทียบกับฌานขั้นที่ ๔
จิตในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิต อัปปนาสมาธิ อัปปนาฌาน จิตย่อมไม่มีความรู้อะไร
เกิดขึ้น นอกจากมีสภาวะรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อนักปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ระดับจิต เมื่อจิตติดอยู่ในความสงบนิ่ง เช่นนี้ จิตย่อมไม่ก้าวขึ้นสู่
ภูมิแห่งวิปัสสนาได้
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ท่านอาจารย์เสาร์ผเู้ ป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสายนี้ จึงได้เดินอุบายสอนให้
ลูกศิษย์พิจารณา กายคตาสติ เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยการพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เป็นต้น โดยน้อมนึกไปในลักษณะความเป็นของปฏิกลู น่าเกลียด เป็นของโสโครก จนกระทัง่ จิต
มีความสงบลง รู้ยิ่งเห็นจริงตามที่ได้พิจารณา
บทสนทนาธรรม ระหว่างหลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
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เมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นสิ่งปฏิกูล ในที่สุดได้เห็นจริงในสิ่งนั้นว่าเป็น
ของปฏิกูล โดยปราศจากสัญญาเจตนาแล้ว ก็เกิดนิมิตเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของปฏิกูล น่าเกลียด
โสโครกจริง ๆ โดยปราศจากสัญญาเจตนาใด ๆ ทั้งสิ้น จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็น อสุภกรรมฐาน
และเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนช�ำนิช�ำนาญ จนรู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานนั้น
แล้ว ในขั้นต่อไป ท่านอาจารย์เสาร์ได้แนะน�ำให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็น ธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ 
ธาตุลม ธาตุไฟ จนกระทั่งเห็นเป็น ดิน น�้ำ ลม ไฟ
เมื่อจิตรู้ว่าเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ จิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า ตามที่พูด
กันว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มี มีแต่ความประชุมพร้อมของธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ เท่านั้น
เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็ย่อมรู้จากอ�ำนาจของความคิดขึ้นมาได้ว่า ในตัวของเรานี้ไม่มีอะไรเป็น
อัตตา ทั้งสิ้น มีแต่ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เท่านั้น
ถ้าหากภูมิจิตของผู้ปฏิบัติมองเห็นแต่เพียงกายทั้งหมดนี้เป็นเพียงธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ รู้แต่
เพียงว่า ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ และภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้น ก็มีความรู้เพียงแค่ขั้น สมถกรรมฐาน
และในขณะเดียวกันนั้น ถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติความรู้ไปสู่ พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง
ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
ถ้าหากมี อนิจจสัญญา ความส�ำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญา ความส�ำคัญมั่นหมาย
ว่าเป็นทุกข์ อนัตตสัญญา ความส�ำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ก้าว
เข้าสู่ ภูมิแห่งวิปัสสนา
เมือ่ ผูป้ ฏิบตั มิ าฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มคี วามรูด้ ว้ ยอุบายต่าง ๆ และมีความรูแ้ จ้งเห็นจริง
ในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง จนมีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่ว่า
กายเรานี้เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ มีความเห็นว่าธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ก็เป็นแต่เพียงธาตุ
ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา ด้วยอุบายดังกล่าวแล้ว ผู้ปฏิบัติยึดหลักอันนั้นภาวนา
บ่อย ๆ กระท�ำให้มาก ๆ พิจารณาให้มาก ๆ พิจารณาย้อนกลับไปกลับมา จิตจะค่อย ๆ ก้าวเข้าสูภ่ มู ริ ู้
ภูมิธรรม เป็นล�ำดับ ๆ ไป
หลักการปฏิบัติของท่านอาจารย์เสาร์ก็มีดังนี้

กรรมเก่า
ถาม : ดิฉันยังไม่เข้าใจค�ำว่า “กรรมเก่า”
หลวงพ่อ : ค�ำว่า กรรม คือ การกระท�ำ  เมื่อเราถือว่าท�ำลงไปแล้วไม่ถือว่ามีผลอะไร ท�ำแล้ว
ก็แล้วไป คนที่คิดเช่นนี้ก็มีมาก เว้นเสียแต่ว่าผู้ที่ท�ำจิตท�ำใจหรือว่าฝึกฝนอบรมมา จนจิตใจน้อมเชื่อ
ในผลแห่งกรรมนั้นแหละ จึงจะเชื่อว่ากฎของกรรมนั้นมีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้
พวกที่ยังตื่นอยู่กับสังคมของโลก ตื่นอยู่กับความสนุกเพลิดเพลิน ตื่นอยู่กับความร�่ำรวย หรือ
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ยศถาบรรดาศักดิ์ พวกเหล่านี้มักจะลืมตน และมักไม่ค�ำนึงถึงว่าผลกรรมที่เราได้กระท�ำในปางก่อน
นั้นมาสนับสนุนให้เราได้ดิบได้ดีในปัจจุบัน
โดยวิถีของกรรมแล้ว จากปัญหาที่ว่า คนที่เขาท�ำชั่วมาก ท�ำไมเขาจึงได้ดี อันนี้ก็เพราะว่า
ความชั่วในปัจจุบันยังไม่ให้ผลแก่เขา เขาจึงเจริญรุ่งเรือง เพราะอาศัยผลกรรมในอดีตชาติปางก่อน
มาสนับสนุน เขาจึงได้ดิบได้ดี
เรื่องนี้ยากนักที่จะปลงใจเชื่อกันได้ นอกจากจะมาบ�ำเพ็ญเพียรภาวนา ท�ำจิตบริกรรมภาวนา
ท�ำใจให้สงบ สว่าง นั่นแหละจึงจะโน้มน้าวใจให้เชื่อลงไปได้
เคยมีลูกศิษย์ผู้หนึ่งเป็นนายต�ำรวจ เขาไปอุปสมบทอยู่ด้วยได้สอนให้เขาบริกรรมภาวนา
เริ่มต้นด้วยการภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เมื่อภายหลังเขาตั้งใจจริงจนกระทั่งจิตสงบ สว่าง
มีความรูธ้ รรมเห็นธรรมปรากฏขึน้ ภายในจิตของเขา สิง่ ทีเ่ ขาแสดงความคิดเห็นออกมา สิง่ ทีน่ า่ ภูมใิ จ
ที่สุดมีอย่างหนึ่งคือเขาพูดว่า
“เมือ่ ก่อนนีร้ บั ราชการเป็นนายต�ำรวจ ยังไม่ซาบซึง้ ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ า่ นได้พระราชทาน
ให้ได้เงินเดือนมาส�ำหรับเลี้ยงชีวิต เมื่อมาภาวนาจนจิตสงบแล้ว รู้เหตุ รู้ผล รู้สึกว่างานที่เรากระท�ำนี้
ยังไม่คุ้มกับพระราชทรัพย์ที่ได้พระราชทานมาส�ำหรับเลี้ยงชีวิต”
และเขาได้ปฏิญาณว่า “ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต”

พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้า
ถาม : ดิฉนั ขอยกข้อดีวา่ ถ้าไม่มพี ระบวรพุทธศาสนานี้ คงจะอยูบ่ นโลกนีด้ ว้ ยความยากล�ำบาก
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นแสงสว่างจริง ๆ ท�ำให้สามารถระงับความโกรธ ความเกลียด ความผิดหวัง
อะไรได้ทกุ อย่าง และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีท่ า่ นได้มพี ระเมตตา
คุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเจ้าคะ
หลวงพ่อ : พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรงที่ไม่แสดงธรรม และ
ไม่ตงั้ ศาสนา ถ้าใครท�ำบุญท�ำทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านเพียงแต่ให้ศลี ให้พร หรือถ้าแสดงธรรม
ก็ไม่เป็นเรือ่ งเป็นราวพอทีจ่ ะจับเอามาปฏิบตั ไิ ด้ อย่างดีกเ็ พียงแต่แนะน�ำให้รกั ษาศีล ให้ภาวนา ให้ทาน
เป็นแต่เพียงแนะน�ำเท่านัน้ ส่วนมากไม่แสดงธรรมเป็นเรือ่ งเป็นราว เหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยวิสัยของท่านพระปัจเจกพุทธะ ไม่มุ่งที่จะมีสาวก ถ้าหากจะมีค�ำสอนปรากฏอยู่บ้าง
ก็เป็นไปเพื่อชีวิตของท่านเท่านั้นไม่ไว้สาวกเพื่อสืบพระศาสนา
การตรัสรูเ้ ป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านัน้ ก็มคี วามเสมอกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทัว่ ๆ ไป
ก็คือความเป็น อาสวักขยญาณ คือความสามารถท�ำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป
พระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์กท็ ำ� จิตให้เป็นสมาธิ มีความละเอียดยิง่ ๆ ขึน้ ไป จนกระทัง่ สามารถ
ตัดกิเลสออกจากจิตไปได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
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ส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าจะส�ำเร็จเป็นพระปัจเจกได้โดย เจโตวิมุตติ คือ การท�ำจิตให้
ละเอียดลงไป แล้วก็ตัดกิเลสด้วยก�ำลังจิตที่เข้มแข็งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อส�ำเร็จเป็นพระปัจเจก
พุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์ทา่ นแล้ว ท่านจึงไม่สามารถแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวาง อย่างมีเหตุมผี ล
เหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยทั่ว ๆ ไป
นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถาม : ดิฉันอยากจะถามว่าสมัยนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างไหม
หลวงพ่อ : หากอาศัยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าของเราทรง
ก�ำหนดอายุพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ ปี พระศาสนาขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินมา ๒,๕๐๐ ปีเศษแล้ว ศาสนาพุทธ
ก็ยงั ปรากฏอยูใ่ นโลก ยังไม่วา่ งจากพระศาสนา ในช่วงทีย่ งั มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ ยังไม่สนิ้ อายุ
ของพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มี ถ้าอาศัยหลักฐานตามคัมภีร์แล้ว ก็จะยืนยันได้ตามนั้น
ปัจจุบันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มี

ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่
ถาม : หากว่าไม่ได้บวชเป็นพระ จะสามารถช�ำระจิตของตน จนสามารถบรรลุถึงธรรมได้ไหม
เจ้าคะ
หลวงพ่อ : อาศัยหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะช�ำระจิตให้ถึงวิมุตติ
ความหลุดพ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา พระองค์กส็ ำ� เร็จพระอรหันต์
ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่ เพราะเมื่อได้ฟังเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ส�ำเร็จ
พระอรหันต์ ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่
ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ท�ำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิ
รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา
ถาม : หมายความว่า ถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้อย่างสิ้นเชิง
ใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าจะน�ำมาพิจารณาให้รู้แน่นอน และ
จะหาเหตุผลมาขัดแย้ง ก็อาจจะมีทาง เพราะในแง่ที่จะขัดแย้งได้มีว่า โดยธรรมชาติของพระอรหันต์
แล้ว ท่านจะวางเบญจขันธ์ คลายความยึดมั่น หมดกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ แม้อาสวะน้อยหนึ่ง
ก็ไม่มใี นจิตใจของท่าน อาจจะด�ำรงชีพอยูจ่ นกระทัง่ อายุขยั ก็ยอ่ มเป็นได้ ถ้าหากว่าหามติมาขัดแย้งได้
แต่วา่ คุณของความเป็นพระอรหันต์นนั้ เป็นคุณธรรมหรือเป็นสัจธรรมทีส่ งู ซึง่ โดยหลักธรรมชาติ
ของธรรมะขั้นนี้แล้ว จะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นร่างของชาวบ้านธรรมดาเป็นการ
ไม่คคู่ วรกัน จึงสามารถท�ำให้รา่ งของฆราวาสผูส้ ำ� เร็จอรหันต์แล้วต้องสลายตัวไป อันนีเ้ ป็นกฎความจริง
ของธรรมชาติในขั้นนี้
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ถ้าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้ว จะต้อง
มีปฏิกิริยาสลายตัวหรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมา ในกรณีเช่นนี้ ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์สะอาด
อย่างแท้จริง เมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดาจึงมีประสิทธิภาพหรือมีอ�ำนาจที่จะท�ำให้ร่างกาย
ของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้ เพราะเป็นร่างกายที่ไม่ควรที่จะรองรับคุณธรรมของพระอรหันต์

บาปกรรมอยู่ที่ใจ
ถาม : ดิฉันสนับสนุนให้ประชาชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเจ้าค่ะ เคยมีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์
แบนเรียนด้วยความหวังดีว่า “อย่าท�ำเลยหม่อนไหมวันๆ หนึ่งชาวบ้านต้มไหมเป็นล้านๆ ตัว”
เพราะเหตุว่าเห็นสภาพที่เขาอดอยาก พิการ ตาบอด ก็เลย คิดว่าการสนับสนุนให้เขาปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมนี้จะท�ำให้เขาอยู่ดี กินดีขึ้น แม้ว่าเขาผลิตแล้วไม่น�ำออกมาขายก็ไม่ได้เงินมาเลี้ยงชีพ
ดิฉันอยากจะช่วยเด็ก ๆ ที่ยากจน แต่ลูกศิษย์พระอาจารย์ก็เตือนมาเรื่อย ๆ ก็เลยคิดว่าเรา
ได้ช่วยคนมามาก ๆ ดีกว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าวัด ไม่ท�ำอะไรเลย เราหากินสุจริต ท�ำบุญได้ หากินได้
ท�ำอะไรได้ เลี้ยงลูกได้ พระคุณเจ้ามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร
หลวงพ่อ : ตามที่แนะน�ำให้ราษฎรเขาท�ำอย่างนั้น เพียงแต่ว่าได้แนะน�ำให้เขาเลี้ยง แต่ไม่ได้
แนะน�ำให้เขาต้มตัวไหม ในเมื่อเขาท�ำขึ้นมาแล้ว เขาจะท�ำอย่างไรเป็นเรื่องของเขา
ส่วนจะขัดข้องกังวลใจ เพือ่ ความเบาใจ ก็ถอื เสียว่าเพียงแต่ได้แนะน�ำวิถที างด�ำเนินชีวติ เท่านัน้
ซึ่งมีหลายวิธีการที่เขาจะท�ำ ในเมื่อเขาท�ำลงไปแล้ว เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แม้ว่าจะไม่สั่งให้เขา
ท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ เขาท�ำไปเอง ถ้าหากสมมติว่าท�ำใจได้อย่างนี้ก็เป็นที่เบาใจมากขึ้น
และขอเปรียบเทียบเวลานี้ เป็นการแนะน�ำวิชาอาชีพ แต่มไิ ด้สงั่ ให้เขาทัง้ หลายเหล่านัน้ ฆ่าสัตว์
เพราะไม่ได้สั่งว่าให้เขาท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่า ปลูกหม่อนนะ เลี้ยงไหมนะ ท�ำอะไร
เพียงแค่นี้ ในเมือ่ มีผลิตผลแล้ว เขาจะท�ำอะไรเป็นหน้าทีข่ องเขา เช่น อาจจะแต่งตัง้ ใครสักคนหนึง่ ทีม่ ี
ความช�ำนิชำ� นาญในเรือ่ งนีใ้ ห้คำ� แนะน�ำ ถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับว่าหมอทัง้ หลายเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ส่วนมากหมอจะไม่มีค�ำพูดหรือความตั้งใจเจาะจงลงไปว่าฉันจะฆ่าเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่
เพียงว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอย่างนั้น จะให้ยาอย่างนี้เพื่อให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทีไ่ ด้มเี มตตาแก่ประชาชน ทีแ่ นะน�ำให้เขาท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั พยายามท�ำใจว่าได้แนะน�ำให้เขาท�ำ
อย่างนี้ เมื่อเขาปลูกหม่อนแล้วจะต้องมีสัตว์ส�ำหรับกินหม่อน เขาจะหาอะไรมากินนอกจากตัวไหม
เมื่อเขาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาแล้ว เขาจะไปท�ำรวงท�ำรังที่ไหน รวงรังของเขาจะเป็นประโยชน์ขึ้นมา
คนที่เขาเลี้ยงเขาย่อมรู้จักหน้าที่ของเขาว่าเขาควรท�ำอย่างไร
เพื่อไม่ให้เป็นการกังวลใจมากนัก อาตมาขอแนะน�ำวิถีทางท�ำให้เบาใจ
เมื่อแนะน�ำให้เขารู้จักประกอบอาชีพ พยายามนึกในใจว่าเราไม่ได้แนะน�ำให้เขาฆ่าสัตว์ เป็น
แต่เพียงแนะน�ำให้เขาปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เมื่อเขาเลี้ยงขึ้นมาแล้ว เขาจะท�ำอะไรเป็นหน้าที่ของเขา
ให้พยายามท�ำใจอย่างนี้ อาตมาเห็นว่าความกังวลใจอาจจะลดน้อยลงไป
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ถาม : บาปกรรมทั้งหลายนี้อยู่ที่ใจจริง ๆ ใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : อยู่ที่ใจ
ถาม : ทีนี้ถ้าเผื่อว่าจิตใจของดิฉันมิได้ใฝ่ใจในเรื่องตัวไหมเลย แต่ใฝ่ใจในเรื่องที่ช่วยชีวิตเด็ก
ไม่ให้อดตาย ไม่ให้พิการ อันนี้สำ� คัญกว่าใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ส�ำคัญกว่า

คุณธรรมพระอริยบุคคล
ถาม : พระอริยบุคคล อันมีพระโสดาบัน ท่านไม่ผกู พยาบาท ท่านไม่ทำ� ร้ายคนหรือเบียดเบียนคน
ท่านอยู่ในศีล ๕ ใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : อยู่ในศีล ๕
ถาม : มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา
หลวงพ่อ : มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา ลักษณะน�้ำใจของพระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่น
ในพระรัตนตรัย คือ มีความเชือ่ มัน่ ในพระรัตนตรัยอย่างมัน่ คงไม่กวัดแกว่ง มีความรักในพระรัตนตรัย
อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง มีความเชื่อมั่นในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะท�ำบุญก็บุญ จะบาปก็บาป ไม่มีการคัดค้าน เป็นสมาธิจิต เมื่อมีการกระทบ
จิตใจ บางทีอาจจะโกรธ แต่ไม่ผูกพยาบาท พระโสดาบันเต็มไปด้วยการให้อภัย เรียกว่าให้อภัยทาน
ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครทั้งสิ้น
เช่นอย่างพระมหาบพิตร ต้องลงพระปรมาภิไธยรับสัง่ สัง่ ให้ทำ� อะไรลงไป เช่น การให้อภัยโทษ
และมีการประหารชีวติ ผูก้ ระท�ำความผิด อาตมาเคยพิจารณาดูแล้วในเรือ่ งนี้ ส�ำหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน คิดว่าไม่มีทางที่จะได้รับบาป เพราะรัฐธรรมนูญการปกครองมาจากมติ
คณะรัฐมนตรี ไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตราเป็นกฎหมายนั้น ๆ ออกมา จึงเห็นว่า
เรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นการปลอดพ้นจากสิง่ ทีเ่ ป็นบาปกรรม จริงอยู่ แม้จะมีพระปรมาภิไธย แต่กโ็ ดยกฎหมาย
โดยมติของปวงชน
ที่อาตมาต้องอธิบายดังนี้ ก็เพราะมีผู้มาถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาตมภาพได้แก้ปัญหา
เขาไว้อย่างนี้
ถาม : พระสกทาคามี ท่านมีคุณสมบัติอย่างไร
หลวงพ่อ : พระสกทาคามีละสังโยชน์ได้ ๓ เหมือนกับพระโสดาบัน คือ ละสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลัพพตปรามาส ระงับ ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง แต่สังโยชน์ที่ละได้เท่ากันกับพระโสดาบัน
จะมีแตกต่างกันตรงที่ระงับ ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง จิตอยู่เหนือพระโสดาบันนิดหน่อย
ถาม : พระโสดา พระสกทาคามีนี้ กามราคะยังมีอยู่ คือหมายถึงความรักสวยรักงามยังติดอยู่
มิใช่หรือเจ้าคะ
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หลวงพ่อ : ยังติดอยู่ มีเรื่องในพระพุทธประวัติ เป็นเรื่องของนางวิสาขาว่า นางวิสาขาไปลืม
เครื่องประดับไว้ในอารามของพระพุทธเจ้า แล้วพระอานนท์เป็นผู้เก็บรักษาเครื่องประดับตกแต่ง
อันนั้นไว้
เมือ่ นางวิสาขามาวัด พระอานนท์แจ้งให้ทราบว่านางลืมเครือ่ งประดับคุณค่ามหาศาลไว้ในวัดนี้
อาตมภาพเก็บเอาไว้ นางวิสาขาก็เรียนกับพระอานนท์ว่า เครื่องประดับของดิฉันที่พระคุณเจ้าได้
เก็บรักษาไว้ ไม่ขอรับคืน ขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์
ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบ พระองค์ก็รับสั่งว่า ของประดับเหล่านี้แม้จะเป็นของมีค่าสูง
แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรส�ำหรับสงฆ์
นางวิสาขาก็ทูลถามว่า ถ้าเช่นนั้นจะทรงให้ปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าให้รับเอา
ของคืนไป
นางวิสาขาทูลว่า การที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควร ขอปวารณาสร้างพระวิหารถวาย
อันนี้เป็นหลักฐานที่พระโสดาบันยังใช้เครื่องประดับอยู่

พลังใจ
ถาม : อยากขอให้พระคุณเจ้านัง่ แผ่เมตตาให้กบั พระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ ขอให้ทา่ นมีความ
ร่มเย็นเป็นสุข
หลวงพ่อ : อันนี้รู้สึกเป็นกิจวัตรที่ได้กระท�ำมาเป็นประจ�ำแล้ว
ถาม : อยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่า เคยฝันถึงท่านพระพุทธยอดฟ้า เคยฝันถึงท่านหลายครั้ง
ไม่ทราบว่าฝันถึงท่านเองหรือใจนึกถึง
หลวงพ่อ : พลังใจทีไ่ ด้เคารพบูชา ทีม่ คี วามกตัญญูกตเวทีตอ่ บรรดาพระบรมมหากษัตราธิราชเจ้า
ทั้งหลายในอดีตนั้น ย่อมเป็นพลังอันหนึ่งซึ่งสามารถท�ำให้จิตใจของท่านปฏิพัทธ์ถึงท่านทั้งหลาย
เหล่านั้นด้วยความแน่นอน ซึ่งปกติแล้วความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ผู้ที่มีความ
กตัญญูกตเวทีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นพื้นฐานให้เกิดความดี
ดังนั้น การที่ได้ฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่คิดว่า ยังไม่เป็น ยังไม่ช�ำนาญนั้น เพราะ
ความกตัญญูกตเวทีอันนี้ จะช่วยเกื้อกูลอุดหนุนน�ำ้ ใจของท่านให้ด�ำเนินไปสู่สมาธิที่ถูกต้อง
เท่าทีเ่ คยได้ฟงั ทีว่ ดั ป่าสาลวันเมือ่ ครัง้ นัน้ ว่า เมือ่ ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จิตสงบ สว่าง ลงไปแล้วหายหวาดกลัวในสิ่งต่าง ๆ อันนี้คือจิตของท่านมีสมาธิและเข้าสมาธิได้ง่าย
แต่การท�ำสมาธิในบางครัง้ บางคราวนัน้ เราอาจจะไม่สมประสงค์ในการกระท�ำ คือ จิตอาจไม่มี
ความสงบตลอดเวลา แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั เป็นการสะสมก�ำลังไว้ เมือ่ เวลาเหมาะสมเมือ่ ใด จิตจะสงบลง
เป็นสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ขณะใดทีเ่ กิดความกลัว กลัวจะมีภยั อันตรายเกิดขึน้ จิตของผูป้ ฏิบตั ิ
เป็นผู้อบรมอยู่เป็นประจ�ำนั้น จะวิ่งเข้าสู่ความเป็นสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจ
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อันนี้ เคยมีปรากฏการณ์ให้อาตมภาพได้ทราบหลายครัง้ หลายหน ในชีวติ นีร้ ถเคยคว�ำ่ ถึง ๒ หน
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไปจังหวัดอุบลฯ กลับมาจะถึงจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้ว ห่างเพียง
๑๐ กว่ากิโลเมตรเท่านั้น รถคว�ำ่ ที่โค้งด่านเกวียน เขตตัวเมืองนครราชสีมา
ขณะที่รู้สึกตัวว่าเกิดอันตราย จิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะนั้นรู้สึกตัวว่าตัวเอง
ลอยอยู่บนอากาศ บริเวณรอบ ๆ สว่างไสวไปหมด ทั้งข้างหน้าข้างหลัง
ภายในจิตใจคล้าย ๆ กับว่ามันสั่งให้รถหลบเสาซีเมนต์ข้างถนนซึ่งเขาปักไว้เป็นแถว เมื่อมองดู
แล้วก็มองเห็นต้นเสาแต่ละต้น คล้ายมันปรากฏ และรถหลบเสาซีเมนต์นั้นไปได้ แต่ต้นสุดท้ายที่รถ
จะไปปะทะ มันมืด มองไม่เห็นต้นเสา รถก็ไปปะทะต้นเสาซีเมนต์นั้น แล้วรถก็พลิกคว�่ำลงไป
คงจะเป็นเพราะเดชะบุญ จิตวิ่งเข้าสู่สมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเอง ท�ำให้อาตมภาพและทุกคน
ในรถไม่เป็นอันตราย
ดูสภาพของรถแล้วรู้สึกว่าเสียหายมาก ใคร ๆ มองดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครเหลือสักคนที่นั่งไป
ในรถ อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่ผ่านมานี้ ครั้งนี้จะไปรับถวายที่ดินที่เขาอุทิศให้
สร้างวัด พอรถไปถึงอ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากนางรองประมาณ ๑๓ กิโลเมตร บังเอิญ
ยางแตกทัง้ ข้างหน้าและข้างหลังพร้อม ๆ กัน รถวิง่ ลงไปข้างถนน เหตุการณ์เกิดขึน้ ขณะนัน้ คล้าย ๆ
ตนเองลอยขึ้นไปบนอากาศ รู้สึกตัวเองเมื่อรถมันหายกลิ้งแล้ว พอรถหยุด ได้ถามว่ามีใครเป็นอะไร
บ้างไหม เขาบอกว่า ไม่มีอะไร ไม่มีใครเจ็บ
เหตุการณ์ทั้ง ๒ ครั้งเกิดขึ้นคล้าย ๆ กัน แปลกตรงที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเข้าสมาธิ พอเกิดขึ้นแล้ว
มันเกิดขึ้นของมันเอง
จึงได้คติมาเตือนใจบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทโธ ธัมโม
สังโฆ นี้ ระลึกไว้ให้ดี ควรระลึก ไว้จนมันเกิดติดนิสัย
บางครั้งมิได้ตั้งใจจะนึก จิตจะนึกขึ้นมาเองว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ บางครั้งเมื่อท�ำอะไรผิดพลาด
แทนที่จะไปนึกอย่างอื่น กลับมานึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ และพูดออกมาโดยมิได้ตั้งใจ
อันนี้เพราะอาศัยจิตติดอยู่กับ พุทโธ ธัมโม สังโฆ นั้น เมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมา จิตมันก็วิ่งเข้าหา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ โดยมิได้ตั้งใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะสิ้นใจ ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างพื้นฐานลมหายใจ ทุกขเวทนาต่าง ๆ
มันจะมารบกวน จะท�ำให้จิตไขว่คว้าหาที่พึ่ง ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงอะไรให้มั่นคงไว้สักอย่างหนึ่ง
จิตก็จะไม่มีที่ยึด ก็จะไขว่คว้าไปต่าง ๆ บางทีอาจจะไปเกาะสิ่งที่เป็นอบายภูมิ เพราะจิตไม่มีที่พึ่ง
ที่ระลึก จิตนั้นก็จะไปสู่อบายภูมิ เป็นสภาพที่ไม่มีความเจริญ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้ เป็น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์ แม้จิตจะไม่สงบก็ตาม เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
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นิมิต
ถาม : นิมิตมีหลายอย่าง บางอย่างแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็ให้เห็น
เหมือนฝัน และอีกอย่างหนึ่งก็แสดงให้เห็นเหมือนทิพย์ เป็นนิมิตความหมาย ขอท่านอาจารย์ได้
อธิบายให้ฟัง
หลวงพ่อ : นิมิตก็มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องรู้ของจิต นิมิตจะเกิดขึ้นได้ในจิต
ที่เป็นสมาธิ คือ เมื่อผู้ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เมื่อจิตมีอาการเคลิ้ม ๆ ลงไป จิตสงบ สว่าง กระแส
จิตส่งออกไปข้างนอก แล้วก็เกิดขึ้นมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพคน ภูตผีปีศาจ เทวดา
และอีกอย่างหนึ่ง ในการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน ในขั้นต้น ผู้ปฏิบัติอาศัย
การน้อมนึกพิจารณา น้อมไปสู่ความเป็นอสุภกรรมฐาน ความไม่สวยไม่งาม น่าเกลียด โสโครกของ
ร่างกาย น้อมไปสู่ความเป็นธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ คือ เป็นองค์ประชุมของธาตุ ๔ ด้วยความตั้งใจก็ดี
เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว จิตอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ ก็จะเกิดนิมิตภายนอกขึ้นมา
เมือ่ ผูป้ ฏิบตั พิ จิ ารณาดูนมิ ติ ภายนอกกาย นิมติ ภายนอกกายจะย้อนกลับเข้ามาภายใน หมายถึง
จิตนั้นน้อมเข้ามาในกาย แล้วจิตจะมารู้ถึงนิมิตภายในกาย ในขณะที่จิตรู้อยู่ภายในกายนั้น จิตจะมี
ลักษณะตั้งอยู่ระหว่างกลางของกาย แล้วจิตจะไปรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในกาย
เมื่อจิตมองดูสิ่งที่รู้เห็นอยู่ภายในกายนั้น จิตจะพิจารณากายต่อไป จนกระทั่งจิตละเอียดลงไป
จนถึงขั้นอัปปนาสมาธิ
เมื่อจิตถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว จิตจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับถอนตัวออกมาจากร่างกาย เมื่อ
ถอนตัวออกจากร่างกายแล้ว จิตจะมาลอยเด่นอยู่ แล้วจิตจะย้อนกลับไปมองดูกายเดิม
ในเมื่อจิตย้อนไปดูกายเดิม จิตก็มองเห็นกายในลักษณะที่นั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม แล้วกายนั้น
จะแสดงอาการขึ้นอืด เน่าเปื่อย ผุพัง สลายไป ในที่สุดก็ยังเหลือแต่โครงกระดูก แล้วโครงกระดูก
ก็หลุดออกไปเป็นชิ้นๆ และแตกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ในที่สุดกระดูกก็หลุดละเอียดลงไป และ
หายไปในที่สุด
อันนีเ้ ป็นนิมติ ซึง่ เกิดขึน้ ในจิตโดยปราศจากสัญญาใด ๆ ทีน่ อ้ มนึก นิมติ อันนีเ้ รียกว่า อุคคหนิมติ
ในขณะที่จิตมองเห็นนั้น จิตยังไม่บอกว่าเป็นอะไร เรียกว่าอะไร คือเมื่อกายที่จิตมองเห็นนั้น
มีอาการต่าง ๆ ผิดแปลก เช่น ขึ้นอึด เน่าเปื่อย ผุพังลงไป ดังที่ได้บรรยายมานั้น อันนี้จิตอยู่ในขั้น
ปฏิภาคนิมิต เป็นอุบายส�ำหรับฝึกฝนอบรมจิตในขั้นสมถะ
เมือ่ จิตมองดูนมิ ติ นัน้ นิมติ นัน้ อาจจะหายไป เมือ่ นิมติ นัน้ หายไป ก็ยงั เหลือแต่สภาวจิตทีผ่ รู้ ู้ นิง่
สดใส สว่าง ชัว่ ขณะหนึง่ ก็จะเกิดภูมริ ขู้ นึ้ ภายในจิต คือ มีแต่เกิดขึน้ ดับไป เกิดขึน้ ดับไป อยูภ่ ายในจิต
จิตของผู้ปฏิบัติก็จะจดจ้องมองดูจิตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยปราศจากสัญญาเจตนาใด ๆ ทั้งนั้น
สิ่งที่มองเห็นนั้นเรียกว่าอะไร เรียกไม่ถูก ไม่มีความหมาย ในสมมุติบัญญัติที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความ
ดับไปเป็นธรรมดา
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สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี้หมายถึงอะไร จะเรียกชื่อตามสมมุติบัญญัติไม่ถูก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันนี้เป็นความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง
ถ้าหากว่าจิตมองดูสิ่งที่ เกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป แล้วก็ถอนออกมาจากสภาวะรู้อย่างนั้น
จิตของผู้ปฏิบัติในขั้นนี้ก็เรียกว่า จิตอยู่ในขั้นสมถกรรมฐาน
แต่ถ้าหากสิ่งที่จิตมองดูนั้นเกิดอนิจจสัญญา ความส�ำคัญมั่นหมายว่า สิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นของ
ไม่เที่ยง แล้วก็เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตของผู้ปฏิบัติก็จะวิ่งเข้าสู่ ภูมิวิปัสสนา
ในขณะที่จิตรู้อย่างนั้น ไม่มีอะไรปรากฏ คือมีแต่จิตตัวผู้รู้ นิ่ง เด่นอยู่ และสิ่งที่รู้ก็ปรากฏอยู่
คือจิตกับความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิต และมีสติรู้ตามจิตคือสิ่งรู้อันนั้น อันนี้เรียกว่า การปฏิบัติอยู่ใน
ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูง
และอีกอย่างหนึง่ ในลักษณะเช่นนี้ ไปตรงกับพุทธภาษิตทีว่ า่ ในกาลใดก็ดี เมือ่ ธรรมทัง้ หลาย
ย่อมปรากฏอยู่แก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียร ในกาลนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไป
ถาม : สําหรับนิมิตนี้ ถ้าเป็นถึงอุคคหนิมิตหรือปฏิภาคนิมิต ท�ำให้สามารถที่จะเห็นได้จากการ
ทีเ่ ราดู หมายความว่าภาพทีเ่ ห็นนิมติ อีกอย่างหนึง่ คล้าย ๆ กับฝัน มีความจริงเพียงใด กายหยาบหรือ
นิมติ ในฝัน ตัวเองมีนมิ ติ ว่าอย่างนัน้ แล้วไปถามว่า แปลว่าอะไร บางทีก่ ม็ คี วามจริง หรือบางทีไปถาม
พระอาจารย์ อธิบายว่ามีนมิ ติ ว่ากระไรบ้าง และท่านก็บอกว่ามีนมิ ติ อย่างนัน้ ๆ ทีแ่ ปลนิมติ เรือ่ งนิมติ
นี้มีความจริงอย่างไร
หลวงพ่อ : นิมติ นี้ บางครัง้ ก็มคี วามจริง บางครัง้ ก็ไม่มคี วามจริงเหมือน ๆ กับความฝัน คือนิมติ
หรือการฝันในขั้นนี้เป็นเรื่องพื้น ๆ โดยทั่วไป
ถาม : แต่เรื่องนิมิตนี้ เคยน�ำไปถามท่านผู้ทรงศีล หรือพวกหมอดู เคยไปถามท่าน อย่างเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ ได้ไปถามหลวงปู่ขาวว่า จะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านมีนิมิตหรือเปล่า
หลวงปู่ท่านก็บอกว่ามีนิมิต เห็นแปลก ก็ตีความหมายว่าไม่มีอะไรมาก ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรมาก
แต่ท่านก็ตีความว่าไม่ค่อยจะดี
อย่างนี้นิมิตของผู้ทรงศีลจะแปลความหมายได้อย่างไร และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านแปลมาจะมี
วิธีการอย่างไร
หลวงพ่อ : นิมิตของผู้ทรงศีลก็อาศัยความมีศีลและอาศัยความรู้สึกของจิต อาศัยความคิดที่
เกิดขึ้นของความรู้เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมา โดยการพิจารณาในนิมิตสมาธิภาวนา ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นจริง
ถาม : ค�ำว่า อุคคหนิมิต มีความหมายมาจากค�ำว่า การท�ำจิตใจให้มีสติ ไม่ให้หลงในความสวย
ความงาม ในทางตรงใช่ไหม
หลวงพ่อ : ความมีสติ ความไม่หลงติดในความสวยงาม เป็นผลเกิดจากการพิจารณาท�ำอุคคหนิมติ
ให้เกิดขึ้นได้แล้วแต่อุคคหนิมิตหมายถึงสิ่งที่มองเห็นติดตา เกิดจากการเพ่งกสิณอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนเกิดสมาธิแน่วแน่ มองเห็นเป็นนิมิต ลืมตาก็เห็น หลับตาก็เห็น เรียกว่า อุคคหนิมิต
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อโยคาวจรมาพิจารณาอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น โดยน้อม
ไปสู่ความเป็นสิ่งปฏิกูล น่าเกลียด สกปรก โสโครก จนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สว่างไสว มีปีติ สุข
เอกัคคตา เป็นหนึ่งแน่วแน่ แล้วเกิดนิมิตมองเห็นอาการใดอาการหนึ่งในอาการ ๓๒ เช่น กระดูก
เป็นต้น ก็ดี หรือเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งปฏิกูลภายในร่างกายก็ดี หลับตาก็มองเห็น ลืมตาก็มองเห็น
ติดตา เรียกว่า อุคคหนิมิต
ผลเพือ่ บรรเทาราคะให้เบาบางลง หรือขจัดราคะให้หมดไป ตามก�ำลังแห่งสมาธิและสติปญ
ั ญา
ถาม : การพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี้มันเป็นสมมุติบัญญัติ ไม่มีความหมาย หรือแล้วแต่จะ
คิดไป ใช่หรือไม่
หลวงพ่อ : แล้วแต่จะคิด ทุกสิง่ ทุกอย่างก่อนทีจ่ ะเกิดความจริงขึน้ มา ต้องอาศัยความเป็นจริงที่
ปรุงแต่งขึน้ มาเพือ่ อบรมจิตของตัวเองให้มคี วามเห็นคล้อยตาม และเกิดความเชือ่ ถือ ว่าเป็นอย่างนัน้
ถ้าหากจะพิจารณาในปัจจุบันนี้ ให้พิจารณาน้อมไปถึงอดีต หากร่างกายนี้แตกสลายไปแล้ว
ผมก็ดี ขนก็ดี เล็บก็ดี ฟันก็ดี หนังก็ดี ล้วนแต่แตกสลายไป ให้น้อมไปพิจารณาเพื่อให้จิตเกิดรู้จริง
เห็นจริง แม้จะไม่เกิดความเห็นอย่างนี้ แม้จติ จะไม่นอ้ มเข้าไปสูพ่ ระธรรมวินยั ทีถ่ กู ต้องดังกล่าวก็ตาม

ผลของการท�ำบุญ
ถาม : การท�ำบุญ ผลบุญที่ได้อยู่ที่ไหน จะได้อยู่ที่จิตของเรา หรือจะได้อยู่ที่เราจะได้ผลบุญ
คนเราส่วนมากเวลาท�ำบุญคิดว่าจะได้ผลบุญอย่างนี้
แต่บางทีกฟ็ งั ดูวา่ ถ้าท�ำบุญท�ำทานหรือท�ำอะไรก็ได้กศุ ล ผลก็ได้อยูท่ ใี่ จ เลยท�ำให้ผลอยูท่ จี่ ติ ใจ
ของเราและก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเรา
หลวงพ่อ : การท�ำบุญ โดยความมุ่งหมายที่แท้จริง ก็เป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตของผู้กระท�ำ
นั้นให้เป็นผู้มีเมตตาอารีอารอบแก่บุคคลอื่น และการท�ำบุญนั้นเพื่อก�ำจัดกิเลส เป็นการฝึกฝนอบรม
จิตใจให้เกิดมีวิชชากว้างขวาง อารีอารอบ รู้จักเอื้อเฟื้อแก่มนุษย์และสัตว์
แต่ส�ำหรับอุบายโดยตรง เพื่อเป็นการจูงใจผู้ที่จะหลงผิดได้ท�ำบุญ เพื่อผลบุญจะติดตัวไป
หลังจากตายแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง อันนี้ก็เป็นอุบายเท่านั้น

ความหมายของกรรมฐาน
ถาม : ค�ำว่ากรรมฐานมีความหมายอย่างไร ขอพระคุณเจ้า อธิบายด้วยเจ้าค่ะ
หลวงพ่อ : กรรมฐาน ตามความหมายของค�ำศัพท์ หมายความว่า เป็นที่ตั้งแห่งการงาน
ความหมายในทางธรรมะ หมายถึง การท�ำงานทางจิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งด้วยจิตโดยตรง เรียกว่า กรรมฐาน
อารมณ์ของกรรมฐาน พุทโธ เป็น พุทธานุสติ เป็นที่ตั้งของการงานในทางจิตใจ ธัมโม ธรรมะ
ก็เป็นที่ตั้งการงานของจิตอย่างหนึ่ง สังโฆ พระอริยสงฆ์ ก็เป็นที่ตั้งการงานทางจิตอย่างหนึ่ง
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อานาปานสติ การก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก ก็ให้รู้ว่าสั้น หรือยาว หยาบหรือละเอียด
สบายหรือไม่สบาย เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างหนึ่ง
ค�ำว่า กรรมฐาน จึงหมายถึง ที่ตั้งการงานในทางจิต
พูดถึงหลักกรรมฐาน ตามแนวทางปฏิบัติ เฉพาะอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึง ๔๐ อย่าง
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ มีอนุสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ ธาตุกรรมฐาน ๔ และอารมณ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นอารมณ์
ของสมถะ และเป็นที่ตั้งแห่งการงานในทางจิตทั้งนั้น
พูดถึง อนุสติ หมายถึง การระลึกถึง อารมณ์ จิตใจ
ในอนุสติ ๑๐ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ คือ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์ และรวมทัง้ อนุสติอนื่ * อันนีเ้ ป็นกรรมฐานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งด้วยการบริกรรมภาวนา
การบริกรรมภาวนาสามารถท�ำจิตให้สงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิ
แต่อนุสติข้อที่ ๔ และ ๙ ได้แก่ กายคตาสติและอานาปานสตินั้น กายคตาสติ คือการพิจารณา
กายเป็นอารมณ์ อานาปานสติ คือการก�ำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ อารมณ์กรรมฐาน ๒ อย่างนี้
สามารถท�ำจิตของผู้ปฏิบัติให้สงบ และสามารถเดินเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ
โดยล�ำดับ และการก�ำหนดรู้ลมหายใจก็ดี การพิจารณากายคตาสติก็ดี ทั้ง ๒ อย่างนี้จัดเป็น
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นแนวทางยังจิตใจให้สงบในขั้นสมถกรรมฐานด้วย และจะเป็น
เครื่องหมายให้จิตรู้ พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วย เพราะการพิจารณากายก็ย่อม
บ่งถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกาย คือ กายปกติ ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติ
ผู้ปฏิบัติพิจารณากายคตาสติ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นไปได้ ๒ อย่าง คือ
ประการแรก ให้มองเห็นร่างกายที่พิจารณา ปฏิกูล สกปรก น่าเกลียด โสโครก เน่าเปื่อย ผุพัง
ไม่สวย ไม่งาม อันนี้เพื่อก�ำจัดราคะ ความก�ำหนัดยินดี เป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้บวชในพระธรรม
วินัยต้องปฏิบัติ ในแง่พิจารณากายคตาสติมุ่งสู่จุดอสุภกรรมฐาน เป็นสิ่งจ�ำเป็นมาก
และอีกแง่หนึง่ นัน้ พิจารณากาย โดยก�ำหนดอาการ ๓๒ เหมือนกัน แต่จะน้อมจิตให้รลู้ งไปในแง่
เป็นธาตุกรรมฐาน คือเป็นธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ จนกระทัง่ ให้จติ สามารถมองเห็นว่าร่างกาย ทัง้ หมดนี้
เป็นธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ จริง ๆ
* อนุสติ ๑๐ ได้แก่ :
๑. พุทธานุสติ
๒. ธัมมานุสติ
๓. สังฆานุสติ
๔. สีลานุสติ
๕. จาคานุสติ

๖. เทวตานุสติ
๗. มรณสติ
๘. กายคสติ
๙. อานาปานสติ
๑๐. อุปสมานุสติ
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ในการพิจารณา น้อมใจเชือ่ และพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยูอ่ ย่างนัน้ ว่า ร่างกายเป็นแต่เพียง
ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ จนกระทั่งจิตสงบลงไปแล้วสามารถรู้ความจริงปรากฏขึ้นเป็นนิมิตให้เห็นว่า
กายของเราเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ แยกเป็นส่วน ๆ แล้วไม่มีตัวตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา แล้วจิตจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประชุมของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ 
ลม ไฟ เท่านั้น เพราะความเป็นสัตว์ เป็นชีวิต เป็นเรา เป็นเขา ไม่มี
ในเมื่อความเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นชีวิต ไม่มีภายในจิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า
กายของเรานี้จะเป็นเรา เขาเพียงแต่สมมุติบัญญัติ เมื่อพิจารณาแยกออกมาจริง ๆ แล้ว ไม่มีอะไร
เป็นตัวเป็นตน หรือเป็นเราเป็นเขา หรือเป็นสัตว์บุคคล เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัว
ไม่ใช่ตนที่แท้จริง
อันนี้คือจุดมุ่งหมายของการพิจารณากายคตาสติ
และพร้อม ๆ กันนัน้ แม้วา่ การพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดี การพิจารณากายเป็นอสุภกรรมฐาน
เป็นของปฏิกูล น่าเกลียด ไม่สวย ไม่งาม เป็นของโสโครกก็ดี การพิจารณากายเป็นธาตุ ๔ ดิน
น�้ำ  ลม ไฟ จนเห็นชัดลงไปก็ดี ถ้าหากว่าจิตรู้แต่เพียงแค่การเป็นไปอย่างนี้ แม้ไม่มีความส�ำคัญ
มั่นหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตของผู้ปฏิบัติก็เป็นเพียงขั้น
สมถกรรมฐาน เท่านั้น
แต่ถ้าหากว่าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติตนไปสู่ อนัตตสัญญา คือความส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็น
อนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน วิปัสสนาญาณ ก็บังเกิดขึ้น คือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

ท�ำดี ได้ดี
ถาม : สงสัยเรื่องกรรม พระท่านว่าให้ท�ำดี เราท�ำดีแต่ไม่เห็นได้ดี คนอื่นเขาไม่เห็นได้ท�ำดี
แต่กลับได้ดีและร�่ำรวยมีอ�ำนาจและวาสนา ส่วนเราท�ำดีนี้จะไม่ได้ดี
ขอค�ำอธิบายว่า ท�ำดีได้ดีนี้ หมายถึงความดีที่ย่ังยืน มิได้หมายถึงดีส�ำหรับกายเนื้อเฉพาะ
ตอนนี้เท่านั้น หรือในชาตินี้ดีเอาตัวรอดหรือเป็นผู้ประเสริฐ ท�ำดีแล้วจะเอาตัวรอดได้ ปลอดภัยได้
หมายความว่าสักวันหนึ่งคงจะได้ความดี ใช่ไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ใช่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า คนท�ำความชั่ว เมื่อผลแห่งความชั่ว
ยังไม่ปรากฏแล้ว เขาก็ยงั ไม่รู้ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาท�ำนัน้ เป็นความชัว่ บางครัง้ คนท�ำดี แต่ผลแห่งความดีนนั้ ยัง
ไม่ปรากฏ เขาก็ยังไม่รู้ว่าความดีที่เขาท�ำนั้นเป็นความดี
ส่วนมากความรู้สึกของคนเราโดยทั่ว ๆ ไป เขาก็มักจะพูดกันว่า บางคนท�ำแต่บาปแต่กรรม
ท�ำไมเขาจึงร�่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ เขามักจะพูดกันอย่างนั้น แต่เรานี้ท�ำดีแล้วไม่ได้ดี อันนี้ก็มีคน
เขาถามบ่อย ๆ และก็ได้แก้ให้เขาไปว่า
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คนทีค่ ณ
ุ กระท�ำความดีกบั เขา เพราะเขาไม่มที จี่ ะให้คณ
ุ คุณจึงไม่ได้ดี เพราะคุณมุง่ ไปเอาดี
กับคนซึ่งไม่มีความดี คุณไม่มุ่งเอาความดีกับตนเอง ถ้าคุณท�ำดีกับตนเอง คุณย่อมจะได้ดี
เช่น คุณปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดี ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต งดเว้นสิ่งซึ่งมัน
ผิดวินัยในหน้าที่ราชการ แม้ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความดีของคุณ คุณก็ได้ท�ำความดีในหน้าที่ของคุณ
อย่างพร้อมมูลแล้ว และผลความดีของคุณย่อมปรากฏแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่พึ่งอ�ำนาจ
ความดีของคุณ
ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเป็นครูสอนนักเรียน ผลความดีที่คุณท�ำอย่างตรงไปตรงมา ความดี
ก็ได้แก่นักเรียน คือลูกศิษย์ของคุณนั่นเอง นักเรียนคือลูกศิษย์ของคุณได้วิชาความรู้ ได้สอบ
สอบผ่านไป ความภาคภูมิใจที่คุณได้ท�ำให้ลูกศิษย์ได้รับผลส�ำเร็จ นั่นแหละคือความดีที่ไม่มีใคร
จะลบล้างได้
เพราะฉะนั้น หากเราไปท�ำความดีแล้วไม่หวังเอาความดีจากผู้อื่น ถ้าผู้นั้นมีความดีของเขา
ก็จะให้ความดีแก่เรา แต่ถ้าเขาไม่มีความดีพอ เขาก็ไม่ให้ความดีแก่เรา เราก็ผิดหวัง
เพราะในสังคมมนุษย์ คนดีประเภทหนึ่ง เขาถือความมั่งมี ความร�่ำรวย ถือยศถาบรรดาศักดิ์
เป็นความดี และคนดีอีกประเภทหนึ่ง เขาถือความดีท่ีเขากระท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความดีที่
ตนสร้าง คนประเภทนี้ ถึงแม้วา่ ใครจะให้ดกี ต็ าม ไม่ให้ดกี ต็ าม แต่เขาก็ภมู ใิ จในการทีเ่ ขาได้ปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าที่ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้ว

การเกิดบาปกรรม
ถาม : การเกิดบาปกรรมเป็นเรื่องของเจตนาใช่หรือไม่เจ้าคะ
หลวงพ่อ : ที่เกิดของบาปกรรมเป็นเรื่องของเจตนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวว่าเจตนานั้นแลเป็นกรรม อันนี้เป็นพุทธภาษิต
เรื่องของบาปของกรรม กรรม เป็นเรื่องของการกระท�ำบาป เป็นผลของการกระท�ำ  กรรม
เป็นการกระท�ำ บุญ เป็นผลของการกระท�ำ การกระท�ำทีเ่ ป็นไปในแนวทางทีช่ วั่ ผลเกิดมาก็คอื บาป
การกระท�ำในแนวทางที่ดี เป็นกุศล เป็นบุญ ผลเกิดมาก็คือ บุญ เรียกว่า บุญ
ทั้งบุญและบาปเป็นผลของธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการกระท�ำ ซึ่งพร้อมไปด้วยเจตนา
คนเรามีกายกับใจซึ่งประกอบกัน เมื่อกายกับใจยังอยู่ร่วมกัน เรียกว่า คน เป็นสิ่งที่มีชีวิต
กายกับใจแยกกันเมื่อใด กายก็เป็นคน ส่วนวิญญาณคือจิตใจก็เป็นอย่างอื่น
เมื่อกายกับใจอยู่ร่วมกัน ในหลักธรรมะท่านว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่
ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ ใจจึงเป็นนายของกาย เช่น โดยธรรมชาติของใจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิต ก็ดี
และโดยธรรมชาติของจิตและใจอันนั้น เมื่อมีกายเป็นส่วนประกอบ สามารถท�ำดีท�ำชั่วอะไร
ได้หมด ดังที่นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกเขาว่าวิญญาณไม่มีพลังงาน เขาจึงไม่เชื่อว่าผีมี
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ความจริง วิญญาณทีอ่ อกจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์กด็ ี ยังไม่มปี ฏิสนธิ คือยังไม่มกี ารเกิด
ก็ยังไม่มีร่าง เป็นแต่เพียงวิญญาณล้วน ๆ อย่างเดียวเท่านั้น ในตอนนี้ วิญญาณนั้นจะไม่มีพลังงาน
แต่เมื่อวิญญาณไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เกิดเป็นเทวดา เป็นภูตผีปีศาจ เป็นเปรต เป็นอสุรกาย
พลังงานของเขาก็จะเกิดขึ้นทันที
ข้อเปรียบเทียบได้ก็คือว่า ในขณะใดที่ผู้ปฏิบัติท�ำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิ จิตรู้อยู่
เฉพาะจิตอย่างเดียวเท่านั้น กระแสจิตที่จะส่งออกมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่มี ในตอนนั้น
สมรรถภาพของจิตก็เป็นแต่เพียงว่าสามารถประคองตัวอยู่ได้ในความสงบสว่างเท่านั้น ท�ำอะไรก็ยัง
ไม่ได้
อันนีค้ อื จิตทีป่ ล่อยวางความมีรา่ งกายไปหมดแล้ว อารมณ์ซงึ่ เป็นคูข่ องใจก็ไม่มี จิตวิญญาณจึง
ไม่มพี ลังงาน เพราะไม่มสี ว่ นประกอบ จึงยังไม่สามารถทีจ่ ะก้าวหน้าไปสูจ่ ติ ทีม่ คี วามรู้ และภูมธิ รรมได้
เรื่องของบุญและบาปนั้น บุญบาปก็ดี ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการกระท�ำโดยผลของธรรมชาติ
ในเมือ่ จิตตัง้ เจตนาว่าจะท�ำบาปอย่างใดอย่างหนึง่ ลงไปแล้ว เมือ่ กระท�ำลงไปแล้วโดยเจตนา ภายหลัง
มาส�ำนึกตัวเองว่า การท�ำอย่างนีไ้ ม่ดี มันเป็นบาป เราสักแต่วา่ ท�ำเฉย ๆ เราจะไม่รบั ผลกรรมทีเ่ ราท�ำนัน้
แม้ว่าเราจะปฏิเสธ ไม่รับผลนั้นก็ตาม โดยธรรมชาติแล้ว ผู้นั้นเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการท�ำดีและ
การท�ำชั่ว เพราะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ
ในเมื่อกายกับใจร่วมกันไปกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในตอนนั้นสิ่งนั้นอยู่ในเกณฑ์แห่งความดีก็ตาม
เกณฑ์แห่งความชั่วก็ตาม เมื่อท�ำลงไปแล้ว ผู้ท�ำจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการผลแห่งการกระท�ำนั้น
เพราะว่าผลของบุญของบาปไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปปฏิเสธได้ หรือโยนให้คนอื่น หรือโยนทิ้งไปได้
ผู้ท�ำจะต้องได้รับผลโดยธรรมชาติ แม้เขาจะไม่ยินดีรับก็ตาม

เหตุที่สำ� เร็จช้า
ถาม : พระอานนท์มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธองค์เพียงนั้น ท�ำไมท่านจึงส�ำเร็จช้ากว่า
องค์อื่น
หลวงพ่อ : ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพระอานนท์มีความรัก ความเคารพ มีความห่วงใยใน
พระพุทธเจ้ามาก เพราะความกตัญญูอย่างมาก ความร�ำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมาก
ในเมื่อมีความระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้า ความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า
ก็มีมาก เพราะความกังวลอันนี้เองเป็นอุปสรรคท�ำให้พระอานนท์บรรลุพระอรหันต์ช้า
ความห่วง ความกังวล ก็เป็นสังโยชน์ ซึง่ จะต้องพิจารณาสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
ท่านก็ละได้แล้ว โดยวิสัยของพระโสดาบัน เป็นผู้กตัญญูรู้คุณ เป็นผู้มีความห่วง โดยเฉพาะการเอาใจ
ใส่พระพุทธเจ้า นี้เองเป็นเหตุให้พระอานนท์บรรลุพระอรหันต์ช้า
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แต่ถ้าโดยวิสัยของพระอานนท์แล้ว พระอานนท์นั้น พระพุทธเจ้าท่านทรงท�ำนายไว้ก่อนหน้า
แล้ว คือ พระอานนท์จะส�ำเร็จพระอรหันต์ในวันปฐมสังคายนา เพราะพระอานนท์นี้ได้สร้างบารมี
มาว่า จะให้ตนเองส�ำเร็จพระอรหันต์ในวันส�ำคัญ เพื่อจะได้เป็นประวัติศาสนาให้คนอื่นได้ศึกษาด้วย
เรื่องนี้ได้เล่าติดต่อกันมา ตัวอย่าง
และอีกตัวอย่าง เกี่ยวกับความเป็นห่วง ความกังวล
มีพระภิกษุ ๓๐ รูปไปบ�ำเพ็ญอยู่ในป่า มีมหาอุบาสิกาเป็นโยมอุปักฐากคอยถวายจังหัน คอย
ปฏิบัติพระคุณเจ้า ๓๐ รูปนั้น และมหาอุบาสิกาก็ตั้งใจปฏิบัติต่อพระเถระทั้ง ๓๐ รูปเป็นอย่างดี
ครั้นเมื่อปฏิบัติแล้ว อุบาสิกาได้ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน เมื่อส�ำเร็จเป็น พระโสดาบันแล้ว ก็นึกสงสัย
ว่าพระคุณเจ้าของเรานี้จะส�ำเร็จคุณธรรมขั้นใดหรือไม่หนอ
ท่านพระโสดาบันอุบาสิกาได้พจิ ารณาแล้วทราบว่าพระคุณเจ้าแต่ละองค์นนั้ ยังไม่สำ� เร็จมรรคผล
ใด ๆ แล้วก็พิจารณาต่อไปว่า เหตุใดจึงไม่สำ� เร็จ ขัดข้องอะไร
พระโสดาบันอุบาสิกาก็ทราบว่าขัดข้องเรื่องอาหาร พระบางองค์ชอบของเผ็ด พระบางองค์
ชอบหวาน พระบางองค์ชอบเปรีย้ ว เมือ่ ไม่ได้อาหารทีถ่ กู ใจ จิตก็ไปกังวลอยูท่ นี่ นั่ จึงเป็นอุปสรรคแก่
การที่จะบรรลุคุณธรรม
ในเมื่ออุบาสิกาทราบอย่างนั้น รุ่งขึ้นวันใหม่ท่านก็จัดอาหาร ให้ถูกกับจริตของพระภิกษุสงฆ์
ทั้ง ๓๐ รูป องค์ไหนชอบอย่างไรก็จัดถวายอย่างนั้น และเมื่อพระต้องการอะไรขึ้นมาก็จัดให้ถูกต้อง
ตามอัธยาศัยของพระ จนกระทั่งพระทั้ง ๓๐ รูปเกิดความละอายแก่ใจ คิดอะไรท่านอุบาสิกาก็รู้หมด
จัดให้ถูกต้องตามที่ต้องการ พระเหล่านั้นก็พากันลาอุบาสิกาไปกราบพระพุทธองค์ ทิ้งอุบาสิกาไว้
ในป่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็รับสั่งถามว่า พวกเธอยังมีความสุขสบายดีหรือ โยมแม่
ของพวกเธอสบายดีหรือ เป็นอย่างไร ท�ำไมถึงหนีโยมแม่มาเสียเล่า
พระภิกษุผเู้ ป็นหัวหน้าได้ทลู พระพุทธเจ้าว่าไม่สามารถจะอยูก่ บั มหาอุบาสิกานัน้ ได้ เพราะเมือ่
คิดอะไรท่านก็รู้หมด เลยเกิดอาย ก็หนีทิ้งท่านมา
พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า นั่นแหละ พวกเธอควรจะอยู่กับมหาอุบาสิกา เพราะมหาอุบาสิกาเป็น
แม่ของพวกเธอหลายภพหลายชาติแล้ว เลีย้ งพวกเธอมาหลายภพหลายชาติแล้ว ชาตินกี้ ม็ าท�ำหน้าที่
เลี้ยงพวกเธอให้ได้รับความดิบความดี เพราะฉะนั้น จงพากันไปอยู่กับโยมแม่ของพวกเธอเสีย
พระภิกษุทงั้ หลายก็นมัสการลาพระผูม้ พี ระภาคเจ้ากลับไปอยูร่ ว่ มกับมหาอุบาสิกาในป่าซึง่ เป็น
ที่บ�ำเพ็ญสมณธรรมต่อไป
จากนั้น พระแต่ละองค์ก็พิจารณาธรรมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาว่า อาหารทั้งหลาย
ทั้งปวงที่เราได้มาด้วยการบิณฑบาตจากล�ำแข้ง เป็นอาหารที่เหมาะสม เป็นอาหารที่คู่ควรแก่การ
เลี้ยงชีวิต เราจะบริโภคอาหารเหล่านี้โดยไม่ส�ำคัญมั่นหมายในรสชาติ เพียงแต่ว่าจะบริโภคอาหาร
เหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตยังอยู่ เมื่อมีชีวิตยังอยู่ ก็จะแสวงหาความดีความงาม ความรู้ เพื่อบรรลุธรรม
มรรค ผล นิพพาน
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เมื่อจิตใจวางลงเป็นกลางแล้ว ก็ส�ำเร็จพระโสดา สกทา อนาคา และพระอรหันต์ตามล�ำดับ
เว้นไว้แต่พระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าส�ำเร็จแค่พระโสดาบันเท่านั้น
ทีนี้ท่านมหาอุบาสิกาก็ได้พิจารณาดูพระทั้งหลายเหล่านั้น ได้ส�ำเร็จพระอรหันต์ไปหมดแล้ว
ยังเหลือก็แต่พระเถระผูเ้ ป็นหัวหน้าเท่านัน้ ยังไม่สำ� เร็จพระอรหันต์ เพราะท่านเป็นกังวลทีจ่ ะควบคุม
ดูแลตักเตือน ความกังวลอันนี้จึงเป็นอุปสรรคท�ำให้ท่านส�ำเร็จพระอรหันต์ช้ากว่าภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์
ทั้งหลาย
เมื่อท่านมหาอุบาสิกาพิจารณารู้ว่าพระเถระผู้เป็นหัวหน้าไม่ส�ำเร็จพระอรหันต์ ได้แต่เพียง
พระโสดาบันเท่านั้น พิจารณารู้ว่าขัดข้องอะไร ท่านก็ส่งภูมิจิตไปบอก
กระแสจิตของพระเถระผู้นั้นก็ก้าวหน้าไปสู่ภูมิจิต ภูมิธรรม จนสามารถบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถระลึกชาติหนหลังได้ และได้รู้ว่ามหาอุบาสิกาที่เป็นโยมอุปัฏฐาก ชาติก่อนเคย
เป็นภรรยาตน แล้วก็เอาอาวุธยื่นให้โจรฆ่าตนเองตาย พอรู้ขึ้นมาอย่างนั้นความโกรธมันก็เกิดขึ้น
มหาอุบาสิกาท่านก็ส่งจิตไปคอยควบคุม ให้ค�ำเตือนอยู่เสมอว่า พระคุณเจ้า อย่าไปโกรธ
ให้ระลึกถอยหลังไปอีกชาติหนึง่ พอระลึกถอยหลังไปแล้ว ก็รวู้ า่ ในชาตินมี้ หาอุบาสิกาเป็นภรรยาโจร
พระภิกษุรูปนี้ถูกโจรจับไปฆ่า มหาอุบาสิกาคนนี้ขอชีวิตไว้ เลยส�ำนึกถึงความดีของมหาอุบาสิกา
ความโกรธก็ระงับไป จิตก็แจ่มใส ได้ส�ำเร็จพระอรหันต์

รู้ใจตน รู้ใจท่าน
ถาม : ขอเรียนถามว่า พระโสดาบันนี้สามารถรู้จิตของคนอื่นได้แล้วหรือเจ้าคะ
หลวงพ่อ : พระโสดาบันสามารถรู้จิตของคนได้แล้ว แม้ผู้ที่ยังไม่ส�ำเร็จพระโสดาบัน เป็นแต่
เพียงท�ำสมาธิ ฝึกจิตให้ชำ� นิช�ำนาญ สามารถท�ำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมถะจนช�ำนิช�ำนาญ สามารถเข้า
สมาธิ ออกสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วช�ำนิช�ำนาญ แม้ภูมิจิตยังอยู่ในวิสัยของโลกีย์ เป็นโลกิยธรรม
ก็สามารถรู้จิตของคนอื่นได้
สมาธิทอี่ บรมดีแล้วเป็นฐานให้เกิดปัญญาและอิทธิปาฏิหาริย์ เช่น การล่วงรูจ้ ิตใจของคนอื่นได้
ก็เป็นอ�ำนาจก�ำลังของสมาธิ
สมาธิขนั้ สมถะท�ำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิ หรือได้ฌาน ตัง้ แต่ปฐมฌานถึงจตุตถฌานนี้ จะสามารถ
ล่วงรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ และล่วงรู้จิตใจของคนต่าง ๆ ได้ ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ในขั้นสมถะ
แต่ถา้ หากว่าจิตมันก้าวขึน้ สูภ่ มู ธิ รรม เข้าสูภ่ มู วิ ปิ สั สนา จ้องพิจารณาอะไรอยู่ สภาวธรรมทีเ่ ป็น
พระไตรลักษณ์ การใช้ความคิด การใช้ปัญญา จิตที่ค้นคว้านั้น บางครั้งอาจจะท�ำให้ก�ำลังของสมาธิ
อ่อนลง มัวมาค้นคว้าอยู่กับสภาวธรรม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก�ำลังของสมาธิขั้นสมถะย่อม
อ่อนก�ำลังลง ไม่สามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ แม้แต่สภาวะจิตของตนเอง
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การล่วงรู้จิตของคนอื่นก็ดี การล่วงรู้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ดี ผู้ภาวนามิใช่ว่าจะรู้ได้กันทุกท่าน
ก็หาไม่ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามวาสนาบารมี
บางท่านก็สามารถท�ำจิตให้สงบ รู้สภาพความเป็นจริงของตนเอง และรู้อุบายที่จะแก้ไขจิต
ของตนเองว่าส่วนใดที่มันขาดตกบกพร่อง ส่วนใดที่มันเกิน สามารถรู้และปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะ
สม�่ำเสมอ คือ ความเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง มีภูมิความรู้ได้เพียงแค่นี้
แต่บางท่าน พอภาวนาจิตสงบลงไปหน่อย ก็เป็นสมาธิ ยังไม่ช�ำนิช�ำนาญเท่าใดนัก สามารถ
รู้โน่น รู้นี่ เห็นได้ชัดเจน
เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะสิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ เป็นแต่เพียงผลได้ของสมาธิ ไม่ใช่สงิ่ ทีน่ กั ปฏิบตั ิ
มุ่งหวังให้เกิดผลอย่างนั้น
ในเมื่อท�ำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ดีแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส�ำหรับผู้ที่มีสมาธิอย่าง
มั่นคง เพราะสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิชชา
วิปสั สนาญาณจัดว่าเป็นวิชชาอันหนึง่ เป็นผลเกิดสืบเนือ่ งมาจากจิตเป็นสมาธิ เพราะหลักมีอยู่
แล้วว่า ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมจิตให้เกิดปัญญา และปัญญาย้อนกลับมาอบรมจิตทีม่ นั จดจ้อง
อยู่ ซึ่งในขณะนั้นเป็นลักษณะของปัญญาฟอกจิตหรืออบรมจิตนั่นเอง
จิตจะมีลักษณะนิ่ง สงบ สว่างไสว ไม่มีความหวั่นไหวใด ๆ แม้สิ่งที่ผ่านเข้ามา จิตจะสว่างไสว
อยู่อย่างนั้น ปัญญาก็เกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว จิตยิ่งสว่างไสว ยิ่งบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้น เพราะ
ความรู้ที่ผุดขึ้นมาในใจนั้นเป็นภูมิความรู้ เป็นภูมิปัญญาของจิต จิตปรุงขึ้นมาส�ำหรับซักฟอกตนเอง
ให้มีความรู้
กิริยาที่จิตนิ่งเกิดความรู้ขึ้น ความรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ไม่มีความส�ำคัญ
มัน่ หมายว่าอะไรเป็นอะไร สักแต่วา่ มีความรูป้ รากฏขึน้ แต่มนั ก็มอี ยูอ่ ย่างนัน้ เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ สิง่ รูก้ ร็ ู้
อยู่อย่างนั้น สิ่งที่ไม่รู้ก็ปรากฏอยู่อย่างนั้น เรียกว่าอะไร จิตไม่ยอมเรียกชื่อ
ตอนนี้จิตรู้สัจธรรมซึ่งอยู่เหนือสมมุติบัญญัติ แม้แต่สัจธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติ
ในลักษณะนี้ ผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถเรียกชื่อธรรมะที่ปรากฏขึ้นในจิตได้ว่า นั่นคืออะไร นี่คืออะไร
ก็ตามแต่ภูมิความรู้อันนี้สามารถท�ำจิตให้สงบ สว่าง และรู้ยิ่งเห็นจริงได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติใน
ภูมิรู้ภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมขั้นนี้ ผู้ที่มีภูมิจิตละเอียดย่อมมีรูปจิตขั้นละเอียดเดินอยู่ในระดับนี้
การปฏิบัติของเราในขั้นนี้ ไม่ต้องไปก�ำหนดจดจ้องดูอะไรมากมาย เพียงแต่ก�ำหนดดูที่จิตของ
ตนเองเท่านั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิต ความโง่ ความฉลาด ก็เกิดที่จิต ธรรมะทั้งหลายนั้นมันเกิดจากจิต
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราต้องดูตรงจุดที่มันเกิดอย่างเดียว
อะไรเกิดขึน้ มาเราก็รู้ เมือ่ รูแ้ ล้วอย่าไปปรุงไปแต่ง เป็นแต่เพียงก�ำหนดรู้ เมือ่ รูแ้ ล้วก็ปล่อยวางไป
ในขั้นนี้ จิตจะก�ำหนดรู้ของมันเองโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติมิได้ตั้งใจเจตนาหรือมีสัญญาใด ๆ
เอาไว้ อันนี้เป็นภูมิจิตเดินอยู่ในภูมิธรรมขั้นสูง
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การนิ่งเด่นของจิต มีความเป็นกลาง นิ่งเฉยโดยเที่ยงธรรม ประกอบด้วยความสว่างไสว
ที่ปรากฏอยู่ นั่นคือจิตด�ำรงอยู่ในอริยมรรค ซึ่งเป็นการประชุมพร้อมของมรรค คือ มรรคสมังคี ศีล
สมาธิ ปัญญา หรือมรรค ๘ ประชุมลงเป็นหนึ่ง ย่อมสามารถปฏิวัติจิตของผู้ปฏิบัติให้ด�ำเนินไปสู่
ภูมิจิต ภูมิธรรม ให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์แห่งสัจธรรม

ถึงอนุโมทนาได้ไหม
ถาม : ดิฉันมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คิดถึงพระเดชพระคุณของ
บรรพบุรุษของไทยทั้งหลาย ว่าถ้าท่านมิได้รักษาแผ่นดินไว้ พวกเราคงมิได้มาเกิดในแผ่นดินนี้
ทุกครัง้ ทีท่ ำ� บุญตักบาตร ก็ได้นกึ ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตราธิราชเจ้าบรรพบุรษุ
ของไทยทุกพระองค์
เมื่อเช้านี้ได้ใส่บาตรก็คิดถึง ว่าไปแต่ละพระองค์ ระลึกถึง พระสยามเทวาธิราช ระลึกถึง
สมเด็จพระนเรศวร ระลึกถึงท่านจริง ๆ ที่ทา่ นล�ำบากทีไ่ ด้รกั ษาแผ่นดินไว้ ถวายพระราชกุศลให้ทา่ น
มีจิตแจ่มใสเบิกบาน
ดิฉนั เคยฝันว่าตกอยูใ่ นภาวะทีว่ นุ่ วาย ในฝันว่า ถ้าดิฉนั ได้ถวายบุญกุศลให้สมเด็จพระศรีสรุ โิ ยทัย
จะท�ำให้เหตุการณ์ดีขึ้น ดิฉันก็เลยนึกว่า การให้ช่างเขาปั้นรูปของท่านขึ้นไว้กราบไหว้ นึกถึง ตั้งชื่อที่
พระรูปของท่าน รูปของท่านมีลักษณะที่งดงาม ช่างก็เลย หล่อออกมา องค์ที่วางอยู่หน้านิ่งนี้ ยังมิได้
เข้าพุทธาภิเษก สมเด็จพระนเรศวรเข้าพุทธาภิเษกแล้ว
ดิฉนั ไม่สบายใจอยูว่ า่ เมือ่ ปัน้ รูปของท่านขึน้ มาแล้ว มีคนเขาบอกว่ารูปเหมือนดิฉนั รูปทีเ่ ขาปัน้
บางครัง้ ก็ไม่กล้าบูชาท่านไปต่อว่าช่างเขา ช่างก็บอกว่าเป็นทีใ่ จของเขาเองทีอ่ ยากจะให้เหมือนกับดิฉนั
เกรงว่าจะเป็นอันตรายอะไรไหม เพราะท่านก็ได้สวรรคตไปแล้ว จะเป็นอย่างไรเจ้าคะ
หลวงพ่อ : พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านก็มีอยู่ใช่ไหม
ถาม : รู้สึกจะไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านอยู่ จะเป็นอันตรายไหมเจ้าคะ
หลวงพ่อ : ไม่เป็นอันตราย อย่างพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นมากราบไหว้บูชานี้ ทรงก็ไม่เหมือนกัน
สมัยเชียงแสนก็เป็นอย่างหนึ่ง สมัยอู่ทองก็เป็นอย่างหนึ่ง สมัยสุโขทัยเป็นอย่างหนึ่ง สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ก็ประยุกต์ไปอีกอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นพระรูปที่เราสมมุติเอา สมมุติว่ารูปของ
พระองค์ท่าน ส�ำเร็จอยู่ที่สมมุติ
ถาม : เมือ่ เช้านีใ้ จคอไม่สบาย รีบใส่บาตร และเมือ่ คืนนีไ้ ด้ไหว้พระ สวดมนต์ และกรวดน�ำ้ ถวาย
ดิฉันได้ระลึกในความกตัญญูพระคุณท่าน หากพระองค์มิได้รักษาแผ่นดินไว้ ก็คงมิได้มาเกิด
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ก่อนมิได้เห็นความส�ำคัญมาก รักมาก และได้พบอะไรต่ออะไรหลายอย่าง
ในชีวิตที่คิดว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วคงจะวุ่นวาย แต่พอมีพระพุทธศาสนาแล้ว อะไรก็ท�ำให้
เบาได้
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เพียงแต่คิดว่า เราจะไปเกลียดใคร โกรธใครท�ำไม เขาก็เป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ด้วยกัน ก็ทำ� ให้คลายความโกรธลง
อยากเรียนถามท่านว่า การระลึกถึงพระคุณท่าน และการกรวดน�ำ้ ให้ทา่ น จะมีหวังถึงอนุโมทนา
ได้หรือไม่เจ้าคะ
หลวงพ่อ : มีหวังจะอนุโมทนาได้

จากสมถกรรมฐานถึงวิปัสสนากรรมฐาน
ถาม : เมื่อกระผมศึกษาอยู่กับสมเด็จพระญาณสังวร ได้นั่งภาวนาสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา
ขอพระคุณเจ้าได้สรุป ขั้นตอนต่าง ๆ ของสมาธิ โดยเริ่มจากสมถะ ที่เกี่ยวกับวิปัสสนา เห็นอะไร
ใช้อะไรเป็นอารมณ์ก้าวขึ้นไปสู่วิปัสสนา ตามที่ท่านอาจารย์เสาร์ได้อธิบายมา
หลวงพ่อ : การบ�ำเพ็ญสมาธิในขั้นต้น การปฏิบัติในทางจิต เรียกว่า การปฏิบัติด้านกรรมฐาน
กรรมฐาน แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น ขั้นแรกเรียกว่า สมถกรรมฐาน ขั้นที่สองเรียกว่า วิปัสสนา
กรรมฐาน โดยหลักทางปฏิบัติ ท่านกล่าวไว้ว่า กรรมฐานอันใดที่เนื่องด้วยการบริกรรมภาวนา
กรรมฐานนั้นเรียกว่า สมถกรรมฐาน กรรมฐานอันใดที่เนื่องด้วยใช้อุบายปัญญาให้เกิดความ
เฉลียวฉลาด รอบรู้ในธรรมนั้น ๆ เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน
ส่วนสมถกรรมฐานนั้นเกี่ยวด้วยการบริกรรมภาวนาโดยตรง ตามหลักการของท่านอาจารย์
เสาร์นั้น ส่วนมากท่านจะสอนให้เริ่มด้วยการภาวนาแบบที่เรียกว่า พุทธานุสติ คือ ระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ โดยที่เลือกเอาในพระพุทธคุณ ๙ บท บทใดบทหนึ่ง มาเป็นค�ำบริกรรม
ภาวนา ซึ่งท่านอาจารย์เสาร์ให้ยึดเอาค�ำว่า “พุทโธ” เป็นค�ำบริกรรมภาวนา
ผูท้ จี่ ะปฏิบตั กิ รรมฐานขัน้ บริกรรมภาวนานัน้ ในขัน้ ต้น การไหว้พระสวดมนต์ การเจริญเมตตา
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติ เพราะการไหว้พระสวดมนต์นั้น คล้าย ๆ กับว่าเป็นสิ่งซึ่งไหว้ครู คือ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พอหลังจากไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาเสร็จ ท่านอาจารย์เสาร์ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขา
ขวาทับขาซ้าย มือซ้ายวางบนตัก มือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ด�ำรงสติให้มั่น นึกในใจว่า
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระธรรมอยู่ที่ใจ พระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจ ผู้ปฏิบัติควรตัดกังวลอื่น ๆ ออกให้หมด
ให้นึกว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ที่ใจโดยเฉพาะเท่านั้น
แล้วท�ำความรู้สึกว่า เราจะส�ำรวมนึกบริกรรม พุทโธ ธัมโม สังโฆ เมื่อส�ำรวมนึก พุทโธ ธัมโม
สังโฆ อยู่ในใจแล้ว ก็มานึกเอา เพียงค�ำว่า พุทโธ ๆ ๆ ๆ ค�ำเดียว
นึก พุทโธ ด้วยความเบาใจ ไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเมื่อใดจิตจะสงบ จะเกิดความรู้ความเห็น
เมื่อใดจิตจะสงบเป็นสมาธิ ไม่ต้องคิดทั้งนั้น เป็นแต่เพียงนึก พุทโธ พุทโธ พุทโธ ในใจเท่านั้น

ธรรมวิสัชนา 41

การนึก พุทโธ ในวาระแรกนั้น ว่ากันตามหลักแห่งองค์ฌานแล้ว ท่านเรียกว่า วิตก หรือนึกถึง
อารมณ์อันเป็นคู่ของใจ
เมื่อใจนึก พุทโธ พุทโธ อยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกของผู้ภาวนามายึดมั่นอยู่กับค�ำว่า พุทโธ
โดยเฉพาะ ไม่ส่งกระแสไปที่อื่น จดจ้องอยู่กับค�ำว่า พุทโธ เท่านั้น จนกระทั่งจิตมีอาการรู้สึกเคลิ้ม ๆ
ลงไป แล้วเกิดสว่างขึ้นมา อันนี้จิตอยู่ในขั้นของ วิจาร
ในเมื่อจิตมีวิตกและวิจารเกิดขึ้น ในขั้นนี้จิตของผู้ภาวนาจะมีความสงบ มุ่งตรงสู่ความสงบ
และละเอียดยิง่ ขึน้ ไปทุกที จนกระทัง่ ปีติ และสุขหายไป แต่ยงั เหลือความสงบของจิต นิง่ อยูใ่ นจุดเดียว
รู้อยู่เฉพาะที่จิตอย่างเดียว ประกอบพร้อมกับความสว่างเป็นลักษณะเครื่องหมาย
ในตอนนี้ จิตของผู้ภาวนานั้นถึงพุทโธแล้ว ค�ำบริกรรมว่า พุทโธ จะหายไปในความนึกคิดของ
ผู้ภาวนา ยังเหลือแต่สภาพจิตสว่างไสวอยู่เท่านั้น แล้วจิตก็นิ่ง รู้อยู่เฉพาะในจุดเดียว ไม่มีปฏิกิริยา
แสดงไปเป็นอาการอย่างอื่น มีแต่ความนิ่ง สว่าง อยู่เท่านั้น ลักษณะของจิตใจขั้นนี้เรียกว่า พุทโธ
ผู้รู้ พุทโธ ผู้ตื่น พุทโธ ผู้เบิกบาน เป็นสมาธิในขั้นต้น
ถาม : กระผมอยากให้พระคุณเจ้าอธิบายว่า ขั้นต่าง ๆ ในการเริ่มต้น ขั้นต้นยึดถืออะไร
เป็นอารมณ์ มาถึงขัน้ ต้นแล้วต้องผ่านอะไรบ้างในกรอบของสมถะก่อน จึงจะได้อปั ปนาสมาธิ ขัน้ ตอน
ข้ามไประหว่างสมถะเอาไปใช้เป็นวิปัสสนา ต้องผ่านอะไร อีกตอนหนึ่ง การใช้วิปัสสนาให้เป็น
ประโยชน์ในด้านปัญญา การใช้ปญ
ั ญาหาข้อเท็จจริง เอามาใช้เป็นเครือ่ งไตร่ตรอง เอามาเป็นประโยชน์
ขอนมัสการอธิบายในรายละเอียด
หลวงพ่อ : สมาธิตามลักษณะทีอ่ าตมภาพได้อธิบายมาแล้วนัน้ เป็นเรือ่ งของสมาธิทผี่ ปู้ ฏิบตั แิ ล้ว
กระแสจิตด�ำเนินไปสู่ความสงบโดยตรง โดยตรงโดยไม่มีข้อข้องแวะ สมาธิในขั้นนี้เรียกว่า สมาธิ
ในขั้นสมถะ
ผลประโยชน์ของสมาธิในขั้นสมถะนี้เป็นอุบายระงับ นิวรณ์ ๕ คือ กามฉันทะ ความรักใคร่ใน
กาม พยาบาท ความคิดปองร้าย ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน อุทธัจจกุกกุจจะ ความคิดฟุง้ ซ่าน
ร�ำคาญ และ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
เมื่อผู้บ�ำเพ็ญภาวนาเกิดสมาธิตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น นิวรณ์ ๕ ดังกล่าวจะหายไปหมดสิ้น
ทีน้ีในช่วงระยะที่จิตของผู้บ�ำเพ็ญภาวนาสมาธิขั้นบริกรรมภาวนานั้น สิ่งที่พึ่งผ่านเข้ามาใน
ระหว่างนั้นย่อมมีต่าง ๆ กันตามอุปนิสัย
บางท่านเมื่อบริกรรมภาวนา พุทโธ ๆ พอจิตสงบ สว่าง ลงไปแล้ว จิตมีลักษณะนิ่ง แล้วมี
ลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่น มีสติสัมปชัญญะบ้าง ไม่มีสติบ้าง เป็นบางครั้งบางตอน ในตอนนี้ ถ้าหาก
จิตของผู้ภาวนานั้นส่งกระแสออกไปนอก คือออกจากตัวไปรู้อยู่ข้างนอก จะเกิดภาพนิมิตต่าง ๆ ขึ้น
หากผู้ภาวนามองเห็นภาพนิมิตต่าง ๆ เป็นภาพคนก็ดี เป็นภาพภูตผีปีศาจหรือเทวดาก็ดี
ตามที่ภูมิจิตของผู้ภาวนาจะเข้าใจ ถ้าหากไปยึดในภาพนิมิตต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดความเอะใจขึ้นมา
จิตจะถอนออกจากสมาธิทันที เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ภาพนิมิตต่าง ๆ เหล่านั้นจะหายไป แล้วสภาพ
ของสมาธิที่ก�ำลังตื่นขึ้นนั้นก็จะหายไปเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นทางผ่านของผู้ท�ำสมาธิภาวนา
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เมื่อผู้บ�ำเพ็ญภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาจนท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ช�ำนิช�ำนาญดีแล้ว
ถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไปสงบนิ่งอยู่เพียงแค่ขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิ ซึ่งเรียกว่า เอกัคคตา
จิตรวมลงเป็นหนึ่ง อยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิเท่านั้น ปัญญาทางวิปัสสนาย่อมไม่เกิดขึ้น
ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นรู้จักสังเกต เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิขั้นอัปปนา พอรู้สึกว่าเกิด
มีความคิดขึ้นมา ผู้ภาวนานั้นก�ำหนดรู้ตามความคิดของตนไปเรื่อย ๆ เมื่อก�ำหนดรู้ไปเรื่อย ๆ ว่า
ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กำ� หนดรู้ เพียงสักแต่ว่าก�ำหนดรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นมา ไม่ต้องไปวิพากษ์
วิจารณ์ หรือพิจารณาอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ก�ำหนดรู้ ก�ำหนดคิด แล้วปล่อยวางไป รู้อะไรขึ้นมา
ก็ปล่อยวางไป ไม่ต้องไปส�ำคัญมั่นหมายอะไรทั้งนั้น ก�ำหนดตามรู้ไปเรื่อย ๆ ในท�ำนองนี้ จิตของ
ผู้ภาวนาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเอง
ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิแล้ว ผู้ภาวนาไม่สามารถจะรั้ง
ความรู้สึกของตนเองไว้ได้ จิตก็จะถอนออกจากสมาธิโดยเด็ดขาด มาอยู่ในสภาพธรรมดาๆ เหมือน
อย่างทีไ่ ม่เคยบริกรรมภาวนา และเมือ่ ภายหลังปฏิบตั บิ ริกรรมภาวนาทีไร จิตจะอยูน่ งิ่ ในอัปปนาสมาธิ
เท่านั้น ไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาเลย
เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านอาจารย์เสาร์ท่านแนะน�ำให้ผู้ภาวนานั้นก�ำหนดพิจารณาอาการ ๓๒ คือ
ยกเอาร่างกายขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณา เป็นเครื่องรู้ของจิต เริ่มต้นแต่พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน
เนือ้ เอ็น กระดูก เป็นต้นไป ให้นอ้ มเข้าไปสูใ่ นแง่แห่งความเป็นอสุภกรรมฐาน ไม่สวยไม่งาม เป็นของ
ปฏิกลู น่าเกลียด โสโครก ซึง่ สุดแต่ผพู้ จิ ารณานัน้ จะมีความคิดสติปญ
ั ญาพิจารณาได้มากน้อยเพียงใด
แล้วให้พิจารณาซ�้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่อย่างนั้น
ถ้าหากว่าไม่พิจารณาไปครบอาการ ๓๒ พิจารณาเพียง กรรมฐาน ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เท่านั้น โดยความเป็นอสุภกรรมฐาน เป็นของปฏิกูล น่าเกลียด โสโครก พิจารณากลับไปกลับมาอยู่
อย่างนั้นแหละ และพร้อม ๆ กันนั้นก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าสิ่งที่พิจารณานั้นเป็นจริงตามความนึกคิดที่
น้อมนึกคิด ที่น้อมนึกพิจารณานั้น
เมื่อจิตยังไม่สงบก็หยุดพิจารณา แล้วก�ำหนดจิตบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พุทโธ
เป็นต้น เมือ่ จิตมีความสงบลงเป็นสมาธิ แล้วจิตจะเกิดภูมริ เู้ ห็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็น ของปฏิกลู
น่าเกลียด ขึ้นมาโดยความรู้สึกโดยอัตโนมัติ
ถ้าหากว่าพิจารณาแล้วหรือบริกรรมภาวนาแล้ว จิตก็ยังไม่สงบเป็นสมาธิ ไม่รู้ไม่เห็น ก็ให้
พิจารณาซ�ำ 
้ ๆ ซากๆ อยู่อย่างนั้นจนเกิดความช�ำนิช�ำนาญ
ถือหลักว่า พิจารณาให้มาก ๆ พิจารณาให้มาก ๆ ช�ำนิช�ำนาญแล้ว ผลสุดท้ายผลจะเกิดขึ้นมา
เองอันนี้เป็นแนวทางที่ฝึกจิตให้เกิดมีสติปัญญาขั้นต้น และเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาอสุภกรรมฐาน
จนช�ำนิช�ำนาญแล้ว ท่านอาจารย์เสาร์ท่านสอนให้พิจารณาแยกร่างกายออก โดยความเป็นธาตุ ๔
คือ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ โดยให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน
ธาตุนำ 
�้ ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุมกันอยูเ่ ท่านัน้ อาศัยปฏิสนธิจติ มายึดครองถือความเป็นเจ้าของ จึงเกิด
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ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นของเรา ของเขา แต่ที่แท้จริง เมื่อแยกออกเป็นส่วนๆ คือ
ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟแล้ว ก็หาเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่ ชีวิตไม่มี เป็นแต่เพียงที่
ประชุมของธาตุ ๔ เท่านัน้ แต่หากว่าพิจารณาแล้ว จิตยังไม่สงบ ก็ให้พจิ ารณาซ�ำ 
้ ๆ ซากๆ อยูอ่ ย่างนัน้
สุดท้ายผลก็ย่อมเกิดขึ้นมาเอง

เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
ถาม : กราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติ ท่านสอนให้เจริญควบคู่กันไป
บางทีปญ
ั ญาวิมตุ ติไม่จำ� เป็นต้องเจริญกรรมฐานมาก ขอให้อธิบายสองกลุม่ นีก้ ารใช้ควบคูก่ นั ไป และ
การใช้แต่ละอย่าง และความแตกต่างเกีย่ วกับเจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ ตลอดจนความหมายด้วยขอรับ
หลวงพ่อ: ผู้หลุดพ้นด้วย เจโตวิมุตติ หมายถึงผู้บ�ำเพ็ญสมาธิท�ำจิตให้เป็นสมาธิอย่างละเอียด
แล้วสามารถตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นจากขันธสันดานได้โดยไม่ต้องพิจารณาหาเหตุผลใด ๆ
ทัง้ สิน้ คือหมายความว่าบ�ำเพ็ญภาวนาสมาธิให้ชำ� นิชำ� นาญ จนท�ำจิตให้ละเอียดยิง่ ๆ ขึน้ ไป แล้วกระแส
ของจิตจะตัดบ่วงแห่งอาสวกิเลสไปจากจิตได้โดยง่าย อันนี้เป็นไปตามอุปนิสัยของบางท่านเท่านั้น
ส่วน ปัญญาวิมตุ ติ นัน้ ต้องอาศัยสติปญ
ั ญา พิจารณาเหตุผลให้รแู้ จ้งเห็นจริงในพระไตรลักษณ์
หรือพิจารณาเริม่ ต้นมาตัง้ แต่อารมณ์ขนั้ สมถกรรมฐาน คือ พิจารณาอาการ ๓๒ ให้เห็นเป็นของปฏิกลู
น่าเกลียด โสโครก แล้วก็มาพิจารณาร่างกายให้เห็นธาตุ ๔ คือ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ แล้วก็มาพิจารณา
สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้เห็นในแง่พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความทุกข์
อนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จนกระทั่งจิตยอมรับสภาพความเป็นจริง แล้วก็ปล่อยวาง ตัดกระแสแห่ง
กิเลสให้ขาดไปเอง
ถาม : องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ใช้ควบคู่กันไป หรือถ้าไม่ได้เจโตฯ จะได้ปัญญาฯ หรือไม่
แล้วก็วิมุตติหลุดได้เป็นครั้งคราว เข้ามาแล้วก็ตกไปอีก ท�ำได้เฉพาะบางครั้งบางคราว ไม่ถาวร ก็ได้
ใช่ไหมครับ
หลวงพ่อ : ใช่ วิมุตติ ความหลุดพ้น ย่อมเป็นขั้นตอนดังนี้ วิมุตติ ความหลุดพ้น ของผู้ที่เป็น
เสขบุคคล หรือบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่ เช่นอย่างพระโสดาบันก็หลุดพ้นกิเลสตามขั้นพระโสดาบัน
พระสกทาคามีกห็ ลุดพ้นกิเลสในขัน้ ของพระสกทาคามี พระอนาคามีกห็ ลุดพ้นตามขัน้ ของพระอนาคามี
พูดถึงผู้ที่มีภูมิจิตอยู่ในขั้นโลกีย์ เรียกว่า โลกิยมรรค คือยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใด ๆ นั่นเอง
แต่ว่าสมรรถภาพทางจิตนั้นสามารถด�ำเนินทางอริยมรรคได้โดยถูกต้อง แต่ยังไม่ได้ส�ำเร็จเป็น
พระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง
ความหลุดพ้นของผู้ยังศึกษาอยู่คือหลุดพ้นชั่วขณะหนึ่ง เช่น จิตของผู้ภาวนาท�ำจิตให้ถึงขั้น
อัปปนาสมาธิแล้วก็เป็นหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่ง กิเลสหลุดพ้นไปด้วยก�ำลังของฌานที่ข่มเอาไว้แล้ว
เมื่อออกจากสมาธิ กิเลสมันก็กลับฟังขึ้นมาอีก
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ความหลุดพ้นของพระโสดาบัน ท่านละสังโยชน์ได้ ๓ คือ
๑. ความเห็นผิดว่าเป็นตัวของตน
๒. ความสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
๓. ความถือเขวเกี่ยวกับศีล
พระสกทาคามีละสังโยชน์ได้ ๓ กับลด ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง คือ ละสังโยชน์ได้อีก
๑ ข้อ คือ กามราคะ
การหลุดพ้นกิเลสในขั้นพระอนาคามีก็ตัดกิเลสได้ถึง ๕ อย่าง คือ ละสังโยชน์ได้ถึง ๕ ข้อ คือ
๑. ความเห็นผิดว่าเป็นตัวของตน
๒. ความสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
๓. ความถือเขวเกี่ยวกับศีล
๔. ความติดใจในกามคุณ
๕. ความกระทบกระทั่งในใจ ความหงุดหงิดขุ่นเคืองในใจ
ทั้ง ๕ ข้อนี้ พระอนาคามีตัดได้เด็ดขาด ส่วนที่เหลืออยู่นั้น ท่านยังตัดไม่ได้ ก็เป็นอันหลุดพ้น
ได้ชั่วขณะเท่านั้น

ขั้นของฌาน
ถาม : จะเรียนถามเกีย่ วกับเรือ่ งฌาน ได้ทราบว่าเมือ่ ฝึกจิตเป็นสมาธิอย่างพระเถระอาวุโส หรือ
บุคคลที่ได้สมาธิ แล้วถึงขั้นได้ฌานแล้ว ฌานก็มีหลายขั้น ขอความกรุณาพระคุณเจ้าอธิบาย
หลวงพ่อ : สมาธิในขั้นฌาน พอที่จะถวายมติได้เฉพาะในฌานขั้นต้น คือ ก�ำหนดสมาธิตาม
องค์ฌานที่บ�ำเพ็ญสมาธิ ที่บ�ำเพ็ญภาวนาก็ตาม หรือด้วยการเพ่งกสิณก็ตาม ในเมื่อสภาวจิตยังอยู่
ในวิตก วิจาร มีปีติและมีสุข แล้วก็มีเอกัคคตา ยังมีพร้อมอยู่ทุกอย่าง เรียกว่าได้ฌานขั้นต้น คือ
เรียกว่า ปฐมฌาน
เมื่อผู้บ�ำเพ็ญภาวนามีจิตสงบ ละเอียด ลงไปกว่านี้หน่อยหนึ่ง ละวิตก วิจาร ยังเหลือปีติและ
มีสุข และเอกัคคตา เรียกว่า ได้ฌานขั้นที่ ๒
ผู้บำ� เพ็ญละปีติ เหลืออยู่แต่สุขกับเอกัคคตา เรียกว่า ได้ฌานขั้นที่ ๓
ทีนี้ผู้ที่ละปีติ และสุข เหลือแต่จิตเป็นเอกัคคตากับอุเบกขา เรียกว่า ได้ฌานขั้นที่ ๔
ส่วนฌานที่เหนือกว่านั้น คือ
๑. อากาสานัญจายตนะ การก�ำหนดช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์
๒. วิญญาณัญจายตนะ การก�ำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์
๓. อากิญจัญญายตนะ การก�ำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ การเลิกก�ำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ คือ เข้าถึงภาวะ
มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
อันนี้สุดวิสัยที่อาตมภาพน�ำมาอธิบายได้
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โมหสมาธิ
ถาม : กระผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท�ำสมาธิจิต เวลานั่งไป จะหลับ จะเคลิ้ม คือก�ำหนด
ความรู้สึกไม่ถูก บางทีก�ำหนดลมหายใจเข้า-ออก จิตไม่อยู่ที่ลมหายใจ นับไม่ได้ด้วย เงียบไปเลย
นิ่งไปเลย เคลิ้มบ้าง อะไรบ้าง บางทีไม่คิด ไม่อะไร แต่ไม่อยู่นิ่ง หลับไป ไม่อยู่กับการนับ ก็เป็น
ปัญหาหนึ่ง พระคุณเจ้ามีอะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้เบื้องต้นขอรับ
หลวงพ่อ: ธรรมดาจิตของผู้ภาวนานั้น ถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเอาพุทโธก็ดี ก�ำหนด
ลมหายใจพร้อม เข้า พุท ออก โธ ก็ดี เมือ่ สภาวจิตมีอาการสงบลงไป จะเกิดมีอาการเคลิม้ ๆ เหมือนกับ
จะนอนหลับ ทีนเี้ มือ่ มีอาการอย่างนัน้ เกิดขึน้ หลังจากนัน้ จิตจะเกิดความสว่าง พอจิตเกิดมีความสว่าง
จิตจะเริ่มบรรลุถึงค�ำว่า พุทธะ ผู้รู้ พุทธะ ผู้ตื่น พุทธะ ผู้เบิกบาน ในตอนนี้ บริกรรมภาวนาก็หายไป
บางครั้งก็รู้ว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
ทีนี้เมื่อค�ำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไป แต่ลมหายใจยังอยู่ ยังปรากฏเป็นเครื่องรู้ของจิต
เป็นเครื่องระลึกของสติอยู่ ผู้ภาวนาก็ก�ำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียว ในเมื่อก�ำหนดรู้ลมหายใจ
จิตอยู่กับลมหายใจ รู้อยู่ที่ลมหายใจโดยเฉพาะเท่านั้น
เมื่อจิตยึดอยู่ที่ลมหายใจ ยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ เป็นเครื่องรู้ จิตก็จะค่อยสงบละเอียดลงไป
ทีละน้อย ๆ บางครั้งจะรู้สึกว่าลมหายใจท�ำท่าจะหายขาดไป ในช่วงนี้ผู้ภาวนาจะรู้สึกตกใจถ้าสติ
ตามไม่ทัน ถ้าเกิดรู้สึกตกใจขึ้นมาแล้ว สมาธิก็จะถอน
ถ้าผูภ้ าวนานัน้ ประคับประคองจิตให้ดำ� เนินต่อไปให้อยูใ่ นอารมณ์ปกติ แม้ลมหายใจจะมีอาการ
แสดงไปอย่างไรก็ตาม ลมหายใจจะหายขาดไปก็ตาม ผู้ภาวนาก�ำหนดรู้ที่จิตด้วยตัวผู้รู้อย่างเดียว
แล้วในทีส่ ดุ ลมหายใจก็จะหายขาดไปไม่ปรากฏในความรูส้ กึ ในเมือ่ ลมหายใจหายขาดไปแล้ว ร่างกาย
ที่มีอยู่นี่ก็จะพลอยหายไปด้วย แล้วจิตก็ยังหลงเหลืออยู่แต่สภาวะผู้รู้ นิ่ง สงบ สว่าง อยู่เฉย ๆ
ทีนี้เมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้ว จิตไม่สว่าง จิตมืด จิตไม่มีสติ ไม่มีความรู้สึกภายใน อันนั้น
เรียกว่า “หลับไป” ถือว่าเป็น โมหสมาธิ
เมื่อสมาธิเข้าไปอยู่ขั้นอัปปนาแล้ว จิตสงบ สว่าง รู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว แต่ไม่รู้เรื่องภายนอก
อันนี้เรียกว่า จิตอยู่ในสมาธิขั้นละเอียด

สมาธิส่งเสริมปัญญา
ถาม : ท่านพบแบบที่เป็นอาการที่ใช้นั่งสมาธิในการที่จะส่งเสริมปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริง
อ่านออก เห็นผลต่าง ๆ หรือสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง จะต้องใช้สมาธิหรือปฏิบัติอย่างไรขอรับ
หลวงพ่อ: ก็อาศัยการใช้สมาธิเหมือนกัน เมื่อผู้บ�ำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะ หรือเรียกว่า
อัปปนาสมาธิโดยช�ำนิช�ำนาญแล้ว ถ้าหากว่าจะฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญา ต้องเอาจิตซึ่งถอน
ออกมาจากอัปปนาสมาธินั้น มาพิจารณาร่างกายของตัวเอง
46 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

พิจารณาดูความไม่สวยไม่งามของร่างกาย น้อมดูความเป็นอสุภะของร่างกาย พิจารณาดู
ความเน่าเปือ่ ยผุพงั ของร่างกาย แล้วก็พจิ ารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ พิจารณา
อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามีอันเป็นไปอย่างนั้น
เมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามีอันเป็นอย่างนั้นเมื่อใด เมื่อนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิ
เมือ่ จิตสงบนิง่ เป็นสมาธิแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะหายไปหมด ยังเหลืออยูแ่ ต่ความว่างของจิต คือ มีแต่
สภาวจิต นิ่ง สงบ สว่าง รู้อยู่เฉย ๆ
ถ้าหากว่าจิตดวงใดที่ยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาเกิดขึ้น ก็ไปนิ่งสว่างอยู่อย่างนั้นเฉย ๆ ไม่มีผล
อะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าจิตดวงใดสามารถจะปฏิวัติสู่ภูมิรู้ ภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติ ร่างกายที่เคย
พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูล เน่าเปื่อย ผุพัง หรือเป็นธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ นั้นจะปรากฏขึ้นในภูมิรู้
ของจิตดวงนั้นอีก
จิตอยู่ในลักษณะคล้ายกับว่าไปลอยเด่นอยู่เป็นเอกเทศส่วนหนึ่ง แล้วก็จ้องมองดูส่วนที่เป็น
ร่างกายรู้ทั่วอยู่ตลอดเวลาแล้ว ส่วนร่างกายนั้นจะแสดงอาการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปทีละน้อย ๆ
ในที่สุดกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ
เมื่อร่างกายสลายตัวออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือ ผลสุดท้ายโลกคือแผ่นดินที่อยู่อาศัยอยู่ ก็ไม่
ปรากฏอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนั้นแล้ว
ทีนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดแล้ว วัตถุที่เพ่งมองดูเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึก
ของสติหายไปแล้ว ความรู้ส่วนละเอียดย่อยย่อมจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตของผู้บ�ำเพ็ญภาวนานั้น
มีสภาวะเหมือนกับว่ามีสงิ่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา แล้วก็ดบั ไปอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ตรงกับค�ำทีว่ า่
มีความเกิด-ดับ เกิด-ดับ เกิด-ดับอยูภ่ ายในจิต อันเรียกว่าจิตอยูใ่ นขัน้ ทีเ่ รียกว่ามีปญ
ั ญาอย่างละเอียด
ที นี้เ มื่อผู้ปฏิบัติสามารถท�ำจิตได้ ถึ ง ขนาดขั้ น นี้ แ ล้ ว เมื่ อ ออกจากสมาธิ ใ นการปฏิ บัตินั้น
สติสัมปชัญญะก็ตามรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งหลับ ทั้งตื่น ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกอย่างจะมีสติตามรู้เท่าทัน
อยู่ตลอดเวลา และผู้ที่มีภูมิจิตภูมิใจถึงขนาดนี้แล้ว จะมองดูอะไรซึ่งเป็นสิ่งภายนอก จะดูในแง่ที่เป็น
ธรรมไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอง เห็นด้วยตาก็ดี เสียงที่ได้ยินด้วยหูก็ดี จมูกที่ได้กลิ่นก็ดี ลิ้นที่ได้รส
ก็ดี กายถูกต้องสัมผัสก็ดี แม้จิตนึกคิดในอารมณ์ก็จะมีความรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น
จิตก็จะปฏิวัติภูมิจิต ภูมิรู้ภูมิธรรม ไปสู่ความเป็นพระไตรลักษณ์เอง
ถาม : การเห็น การรู้ จะต้องออกจากสมาธิ เมื่อออกจากสมาธิก็สามารถหยั่งรู้ได้หรืออย่างไร
ขอรับ
หลวงพ่อ : ในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่ในสมาธินั้น ก็รู้เห็นอยู่เฉพาะสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในสมาธิ
จิตเท่านั้น เมื่อจิตออกมาจากสมาธิรู้เห็นอย่างนั้นแล้ว สิ่งที่จะพึงได้จากความรู้เห็นจากอันนั้นคือ
ตัวสติสัมปชัญญะ และตัวปัญญา ที่จะรู้เท่าทันจิต
ในเมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส แม้แต่จิตคิดอะไรขึ้นมา
ผูภ้ าวนาจะมีสติรทู้ นั ไม่หลงในสิง่ นัน้ ๆ และจะมองทุกสิง่ ทุกอย่างทัง้ ภายในและภายนอกว่า เป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อยู่ตลอดเวลา
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สมาธิ คือ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ คอยจ้องมอง ควบคุมดูความนึกคิดและการกระท�ำ ตลอดจน
ค�ำพูดใด ๆ ก็ตาม จะมีสติคอยก�ำกับอยู่ตลอดเวลา คือภูมิจิตของผู้ผ่านการพิจารณาธรรมมาแล้ว
ทีนี้ถ้าหากสมมุติว่า ผู้ซึ่งไม่สามารถพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ดี พิจารณา
ร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ก็ดี ถ้าหากว่าผูม้ สี มาธิเกิดจากการบริกรรมภาวนาพอสมควร
แล้ว สิง่ ทีพ่ งึ ได้รบั ถ้าแม้วา่ ในขณะทีจ่ ติ อยูใ่ นสมาธิจะไม่เกิดปัญญารูเ้ ห็นอะไรก็ตาม อาศัยความทีจ่ ติ
มีสมาธิที่ฝึกฝนอบรมบ่อย ๆ แล้ว เมื่อออกจากสมาธิมาแล้ว ผู้นั้นก็จะพลอยมีสติสัมปชัญญะคอย
ควบคุม คอยรู้เท่าเอาทันในอารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
แม้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ตลอดเวลา ผู้ภาวนานั้นจะมีสติรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา
และผูภ้ าวนานัน้ บางท่านทีม่ คี วามฉลาดพอ แม้ในสมาธิจะไม่เกิดปัญญาความรูเ้ ห็นอะไรก็ตาม
เมือ่ ออกจากสมาธิแล้ว ผูน้ นั้ ก็กำ� หนดรูต้ ามทันการท�ำ การพูด การคิด ท�ำอะไรตัง้ ใจท�ำด้วยความตัง้ ใจ
ขณะที่ท�ำอยู่ มีสติก�ำหนดรู้อยู่ว่าท�ำอยู่ พูดอะไรตั้งใจพูด พูดอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ว่าพูด
คิดอะไรตั้งใจคิด คิดอยู่ก็รู้ว่าคิด และมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าคิดอยู่ ตัวสติ ตัวผู้รู้ จะตามรู้ในเหตุการณ์
สิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีสติก�ำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา
ในท�ำนองนีก้ เ็ ป็นอุบายให้เกิดปัญญารูเ้ ท่าทันในสภาวธรรม ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เช่นเดียวกัน

ภาวนาและบริกรรมต่างกันอย่างไร
ถาม : ค�ำว่า ภาวนา และบริกรรม ต่างกันอย่างไรขอรับ คือเคยฟังพระเถระผู้ใหญ่บอกว่า
การภาวนานี้ ไม่วา่ อยูท่ ไี่ หน แม้ไม่อยูใ่ นสมาธิ แม้ทำ� อะไร ก็สามารถท�ำอยูไ่ ด้ตลอดเวลา ใช่ไหมขอรับ
หลวงพ่อ: ใช่แล้ว ค�ำว่า ภาวนา กับ บริกรรม นี้ต่างกัน ภาวนา หมายถึง การอบรมคุณงาม
ความดีให้เกิดขึ้นเป็นสมบัติของผู้อบรม เช่น อบรมใจให้มีความเลื่อมใสในการบ�ำเพ็ญภาวนา ก็ได้
ชื่อว่า ภาวนา
แต่ บริกรรม นั้น หมายถึง จิตของผู้ปฏิบัตินึกอยู่ในค�ำใดค�ำหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น พุทโธ เป็นต้น
ซ�้ำ  ๆ อยู่ในค�ำเดียว เรียกว่า บริกรรม บริกรรมก็คือส่วนหนึ่งของภาวนานั่นเอง เมื่อกี้นี้ได้ถามอะไร
อาตมาอีก
ถาม : ภาวนาท�ำได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ หรือไม่
หลวงพ่อ: การภาวนานีท้ ำ� ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานทีไ่ ม่เลือกกาล ไม่เลือกเวลา เช่น อย่าง
ภาวนาในขั้นบริกรรมภาวนา เช่น ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�ำ พูด คิด
ตลอดทุก อิริยาบถ บริกรรมภาวนา พุทโธ พุทโธ ได้
ทีนี้ถ้าหากว่าไม่นึกบริกรรมภาวนา พุทโธ การก�ำหนดรู้ทุกอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน
ดื่ม ท�ำ พูด คิด รู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นการภาวนา
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จุดมุ่งหมายของการภาวนาหรือบริกรรมภาวนาก็อยู่ที่ความต้องการความมีสติสัมปชัญญะ
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีแล้ว จิตก็มีสมรรถภาพในการคุ้มครองตัวเองให้ยืนหยัดอยู่ในความเป็น
อิสรภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอิสรภาพโดยเด็ดขาดทุกอย่างก็ตาม
ตราบใดที่จิตยังตกอยู่ในอ�ำนาจของอารมณ์ กิเลส และสิ่งแวดล้อม จิตก็รู้ตัวว่ายังหย่อน
สมรรถภาพ อยู่ในอ�ำนาจของสิ่งแวดล้อม จิตก็ย่อมรู้
การบริกรรมภาวนา บางท่านเมื่อไม่ตรงกับจริต บริกรรมภาวนาเป็นปีๆ จิตไม่สงบ ก็มีอุบาย
ที่จะปฏิบัติได้ คือ ต้องก�ำหนดรู้ดูความคิดของตนเองตลอดเวลาว่า เราคิดอะไรก็รู้ สิ่งที่คิดมันหายไป
ก็รู้ อันใหม่เกิดขึ้นมาก็รู้ ก�ำหนดรู้ตามไปเรื่อย ๆ เมื่อจิตมีสติก�ำหนดตามรู้ความคิด ก�ำหนดทัน
ความคิดของจิตเมื่อใด เมื่อนั้นจิตจะสงบเป็นสมาธิได้

วิญญาณคือธาตุรู้
ถาม : ค�ำว่า วิญญาณ หมายความว่า “ธาตุรู้” ใช่ไหมขอรับ
หลวงพ่อ: ค�ำว่า วิญญาณ คือ “ธาตุรู้” วิญญาณในเบญจขันธ์ หมายถึง วิญญาณรู้จากของ
๒ อย่างกระทบกัน เช่น
ตากับรูปกระทบกัน เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ
เสียงกับหูกระทบกัน เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่า โสตวิญญาณ
กลิ่นกับจมูกกระทบกัน เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่า ฆานวิญญาณ
ลิ้นกับรสกระทบกัน เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ
กายกับสิ่งสัมผัสกระทบกัน เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่ากายวิญญาณ
จิตนึกคิดอารมณ์ เกิดภูมิรู้ขึ้น เรียกว่า มโนวิญญาณ อันเป็นวิญญาณในขันธ์ ๕
ทีนี้วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ปฏิสนธิวิญญาณ คือ วิญญาณรู้ผุด รู้เกิด

วิธีทำ� จิตให้สงบเป็นสมาธิ
ถาม : พอจิตนิ่ง ลมหายใจจะหายไป และค�ำภาวนาก็หายไปพร้อมกัน แต่รู้สึกเช่นนี้เพียง
เดี๋ยวเดียวก็หายไป ควรจะท�ำอย่างไรต่อไป
หลวงพ่อ: เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้ว จิตจะสงบ ละเอียด ไปถึงจุดที่เรียกว่า อัปปนาสมาธิ
ลมหายใจก็ทำ� ท่าจะหายขาดไป ค�ำภาวนาก็หายไป พอรูส้ กึ ว่ามีอาการเป็นอย่างนีเ้ กิดขึน้ ก็เกิดอาการ
ตกใจ แล้วจิตก็ถอนจากสมาธิ
เมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้ว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้น
ให้กำ� หนดจิตพิจารณาใหม่ จนกว่าจิตจะสงบลงไป จนกว่าลมหายใจจะหายขาดไป ค�ำภาวนาจะหายไป
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ถ้าตอนนีเ้ ราไม่เกิดเอะใจหรือเปลีย่ นใจขึน้ มาก่อน จิตจะสงบ นิง่ ละเอียด ลงไปกว่านัน้ ในทีส่ ดุ
จิตก็จะเข้าสูอ่ ปั ปนาสมาธิ อยูใ่ นขัน้ ตัวก็หายไปหมด ยังเหลือแต่จติ รู้ สงบ สว่าง อยูอ่ ย่างเดียว ร่างกาย
ตัวตนไม่ปรากฏ
ถ้าไม่ทำ� อย่างนั้น เมื่อลมหายใจหายไป ค�ำภาวนาก็จะหายไป แล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา เลื่อนให้
จิตมาพิจารณา พิจารณาโดยเพ่งก�ำหนดลงทีใ่ ดทีห่ นึง่ จะบริเวณร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่ เช่น กระดูก
พิจารณาจนจิตเห็นกระดูก แต่ตายังไม่เห็นก่อน ให้พิจารณาจนจิตสงบเห็นกระดูกชัดเจน ในท�ำนอง
นี้จะท�ำให้จิตเป็นสมถกรรมฐานเร็วขึ้น ซึ่งเคยมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ให้ค�ำแนะน�ำกันมา คือ
ท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุทโธมาถึง ๖ ปี จิตสงบลงไป แต่ท�ำท่าว่าลมหายใจจะหายไป
ค�ำภาวนาก็หายไป แล้วสมาธิก็ถอนออก จิตไม่ถึงความสงบสักที อาจารย์องค์นี้จึงไปถามอาจารย์
อีกองค์หนึ่ง ซึ่งอาจารย์องค์นี้เป็นชีผ้าขาว ไม่ได้บวชเป็นเณร ว่า
“ท�ำอย่างไรจิตมันจึงจะสงบดี ๆ สักที”
อาจารย์องค์นั้นก็ให้คำ� แนะน�ำว่า
“ให้เพ่งลงที่หน้าอก พิจารณาให้เห็นกระดูก โดยพิจารณาลอกหนังออก แล้วจึงจ้องที่จิต
บริกรรมภาวนาลงไปว่า อัฐิ อัฐิ อัฐิ”
อาจารย์ที่ถามจึงน�ำวิธีการนี้ไปปฏิบัติ ก็เกิดจิตสงบเป็นสมาธิในครั้งแรกก็มองเห็นเศษกระดูก
ตรงหน้าอกเพียงนิดเดียว พอจิตมันเห็นกระดูกตรงนั้น จิตมันก็น่ิงจ้องอยู่ตรงนั้น และผลสุดท้าย
ก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมด
ในเมือ่ มองเห็นโครงกระดูกอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ โครงกระดูกก็พงั ลงไปและสลายตัวไป สลายไปหมด
ยังเหลือแต่จิตสงบ นิ่ง สว่าง อยู่อย่างเดียว และในอันดับต่อไปนั้น จิตจะสงบ นิ่ง สว่าง อยู่เฉย ๆ
ภายหลังเมื่อจิตสงบ นิ่ง สว่าง อยู่พอสมควรแล้ว ก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิต แต่
ไม่ทราบว่าเป็นอะไร มันมีลักษณะรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไป มันเหมือนกับกลุ่มเมฆที่มันผ่านสายตาเราไป
นั่นแหละ จิตก็นิ่งเฉย สงบ นิ่ง สว่าง อยู่ตลอดเวลา ที่มีให้รู้ให้เห็นก็ผ่านไปเรื่อย ๆ เราลองนึกภาพ
ดูว่า ที่เกิดขึ้นเช่นนี้เรียกว่าอะไร
อาการที่เป็นเช่นนี้เป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาอย่างละเอียดของจิตเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือ
สมมุติบัญญัติ สภาวธรรมส่วนที่เป็นสัจธรรมเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติ มีแต่สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ ซึ่ง
ท่านอาจารย์มั่นท่านเรียกว่า ฐีติภูตัง ซึ่งมีความหมายว่า
ฐีติ คือ ความตั้งเด่นอยู่ของจิต อยู่ในสภาพที่สงบนิ่ง เป็นกิริยาประชุมพร้อมของอริยมรรค
ยังจิตให้บรรลุถึงความสุคติภาพโดยสมบูรณ์ ในเมื่อจิตประชุมพร้อม ภายในจิตมีลักษณะสงบ นิ่ง
สว่าง อ�ำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิรู้ ภูมิธรรม อย่างละเอียด
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียด ไม่มีสมมุติบัญญัติ เรียกว่า ภูตัง หมายถึงสิ่งที่มีอยู่
เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้น แต่ไม่ทราบจะเรียกว่าอะไร สงสัยต่อไป เมื่อเราไม่สามารถจะ
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เรียกว่าอะไร ท�ำอย่างไรเราจึงจะรูส้ งิ่ นัน้ พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้ แม้เมือ่ ท่านแสดงธัมมจักฯ ให้ภกิ ษุ
ปัญจวัคคีย์ฟัง เมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรม ก็รู้แต่ว่า
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา”
ถาม : การเจริญภาวนาที่ท่านอาจารย์เสาร์แนะน�ำไว้ คือ
๑. ให้เจริญสมาธิ
๒. พิจารณาอสุภกรรมฐาน
๓. ให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน
หลวงพ่อ: อันนี้เป็นหลักวิชา เมื่อจะพูดกันให้จบ ต้องพูดกันตามล�ำดับขั้นในปัญหา ๓ ข้อ คือ
๑. ให้เจริญสมาธิ
๒. ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน
๓. ให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน
ใน ๓ ข้อนี้ ใครจะเริ่มวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องไปบริกรรมพิจารณาใด ๆ ก็ได้ เช่น พอใจอยาก
พิจารณา
อสุภกรรมฐาน ก็พิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานไปเลย ถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุ ก็พิจารณา
เรื่องธาตุไปเลย
ทั้ง ๓ อย่างนี้ ถ้าเจริญแล้ว การเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนา จะท�ำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้น
ได้รบั ผลช้า คือ บางทีเมือ่ บริกรรมภาวนาแล้ว จิตจะติดอยูใ่ นความสงบ ภายหลังจะต้องไป พิจารณา
อสุภะหรือธาตุกรรมฐานต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความรู้ขึ้นได้
แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียว หรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียว การพิจารณา
ก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ เหมือนในข้อต้น
ในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อ ๒ และข้อ ๓ เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว จิตจะเกิด
ภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อหนึ่ง

การรวมของกระแสจิตเข้าสู่สมาธิ
ถาม : เมื่อปฏิบัติต่อไปแล้วจะรู้สึกเหมือนมีอะไรวนกลับเข้ามาในตัว สิ่งนั้นคืออะไร
หลวงพ่อ : อันนี้เป็นลักษณะของความหดสั้นเข้ามาของกระแสจิต เมื่อจิตส่งกระแสออกไป
ไกล ๆ เมื่อเราภาวนาแล้ว เมื่อจิตเริ่มสงบ จิตเริ่มหดสั้นเข้ามา ๆ จนกระทั่งถึงตัวแล้ว ก็ถึงจิตแห่ง
ความสงบ
บางครั้งมันอาจจะเกิดความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมเข้ามา บางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ไกล ๆ
มองสุดสายตาในจิตสมาธิ เมื่อบริกรรมภาวนามากเข้า แสงนั่นจะเข้ามาหาตัวทุกที ๆ เมื่อจิตสงบ
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เข้ามาจริง ๆ แล้ว แสงจะวิ่งเข้ามาในตัว เกิดความสงบ สว่าง ขึ้น อันนี้เป็นการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิ
ซึ่งจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
เมือ่ ต้องการจะหยุดท�ำสมาธิ คล้ายกับมีรา่ งอีกร่างหนึง่ มาช้อนอยู่ และเหมือนกับมีจติ แยกกันอยู่
เหตุการณ์ดงั ทีว่ า่ จะเกิดขึน้ บางครัง้ บางขณะ บางทีเราท�ำจิตสงบลงไป เราอาจจะมองเห็นตัวของเรา
อีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมา มีความรู้สึกขึ้นมา มีร่าง ๒ ร่าง มีจิต ๒ จิต เพราะในขณะนั้น เรารู้สึกว่า
กายของเราแยกออกไปเป็น ๒ ส่วน และจิตก็แยกออกเป็น ๒ ส่วนด้วย
ในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ จะเป็น ๒ ร่าง ๓ ร่าง ๑๐ ร่าง ก็แล้วแต่ สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์
เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของสมาธิ เมื่อจิตสงบลงสู่ระหว่างอุปจารสมาธิ กระแสจิตส่งออกไปข้างนอก
ถ้าไม่เห็นภาพอื่น ๆ จิตก็สงบเข้าจริงจังแล้ว จิตที่สองหรือร่างที่สองจะหายไป จะมารวมอยู่ที่จิต ๆ
เดียวเป็นเรื่องธรรมดา เป็นทางผ่านของการท�ำสมาธิ
ปัญหาส�ำคัญ อย่าไปเอะใจหรืออย่าไปส�ำคัญกับเหตุการณ์เหล่านัน้ ให้กำ� หนดรูล้ งทีจ่ ติ อย่างเดียว
เท่านั้น ถ้าไปเอะใจกับสิ่งเหล่านั้น จิตจะถอนออกจากสมาธิ นิมิตเหล่านั้นจะหายไป

ขั้นของสมาธิ
ถาม : ขัน้ ของสมาธิทเี่ ราปฏิบตั ไิ ด้จะสังเกตด้วยปรากฏการณ์ หรือระยะเวลาทีป่ รากฏการณ์นนั้
หลวงพ่อ: ขั้นของสมาธิที่ปรากฏการณ์เกิดขึ้น การเกิดขึ้นของสมาธิมี ๒ ลักษณะ
เมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือก�ำหนดพิจารณาอะไรอยู่ก็ตาม เมื่อจิตสงบเคลิ้ม ๆ ลงไปเหมือน
จะนอนหลับ เมื่อจิตสงบวูบลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิ สว่างไสวขึ้น อันนี้เป็นลักษณะความสงบอย่างหนึ่ง
ความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นยังไม่ช�ำนาญในการเดินจิต
เราจะรู้เฉพาะเวลาเราบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์ กับเมื่อตอนที่จิตสงบนิ่งแล้ว
ในช่วงระหว่างกลางนี้เราก�ำหนดไม่ได้ สมาธิจึงยังไม่พร้อมด้วยองค์
สมาธิที่ถึงพร้อมด้วยองค์นั้น ผู้ภาวนาจะต้องก�ำหนดรู้ไปตั้งแต่วิตก วิจาร เกิดปีติ เกิดสุข
ยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขา ซึ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือสมถสมาธิที่เดินตามแนวของ
องค์ฌาน เป็นสมาธิของผู้ที่ดำ� เนินจิตให้เป็นสมาธิได้พอสมควร
ถ้าช�ำนาญจริง ๆ แล้ว สามารถที่จะยับยั้งจิตของตนให้อยู่ในองค์ฌานนั้น ๆ ตามต้องการได้
เว้นเสียแต่ว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่ ๓ ที่ ๔ แล้วนั่นแหละ จิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราท�ำอะไรไม่ได้
ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่ ๑ และที่ ๒ ตอนนี้เราสามารถ ก�ำหนดเอาให้อยู่ในองค์ฌาน
นั้น ๆ ได้ ถ้าใช้ความตั้งใจอ่อน ๆ เรานึกประคองจิตให้อยู่ในระดับของปีติ ระดับของสุข ระดับของ
ความสงบก็ได้ แต่เมื่อจิตสงบถึงฌานขั้นที่ ๓ ที่ ๔ แล้ว จิตจะด�ำเนินไปเองโดยอัตโนมัติ
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สมาธิต่อเนื่องวิปัสสนา
ถาม : สมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาท�ำอย่างไร
หลวงพ่อ: สมาธิต่อเนื่องวิปัสสนา ค�ำว่าวิปัสสนานี้มีอยู่ ๒ ขั้นตอน
ขั้นต้น คือ วิปัสสนาที่ใช้สติปัญญาก�ำหนดพิจารณาเอาเองด้วยความตั้งใจ เช่น เราจะพิจารณา
ร่างกายให้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้อมไปสูค่ วาม
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียนรู้มานั้นมานึกเอา เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา
แบบใช้สติปญ
ั ญาแบบธรรมดา ๆ โดยการพิจารณาเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้เห็นเป็น
อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
โดยความรู้สึกนึกคิดเอาเองนี่แหละ เป็นการตกแต่งปฏิปทาเพื่อให้จิตสงบลงเป็นสมาธิ เมื่อ
จิตสงบลงเป็นสมาธิแล้ว จะเกิดวิปัสสนาขึ้นโดยอัตโนมัติ จะปฏิวัติไปสู่ภูมิรู้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จงท�ำความเข้าใจว่า ถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้น ท่านจะเจริญวิปัสสนาอย่างไร ท่านจะไม่ได้
วิปัสสนา เพราะวิปัสสนามีมูลฐานเกิดมาจากสมถะคือสมาธิ ถ้าสมถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้น ท่านจะได้
แต่วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเอง เป็นวิปัสสนาภาคปฏิบัติเท่านั้น ยังไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้จริง
ถาม : ค�ำภาวนา พุทโธ เป็นสมาธิ หากจะท�ำวิปัสสนา จะท�ำอย่างไร
หลวงพ่อ: ค�ำภาวนา พุทโธ ท�ำจิตให้เป็นสมาธิ พูดได้ว่าภาวนา พุทโธ ท�ำจิตให้สงบลง เป็น
สมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิ
ถ้าต้องการท�ำให้จติ เป็นวิปสั สนาสืบเนือ่ งมาจากการภาวนา พุทโธ เมือ่ ท�ำจิตให้สงบลงไป รูส้ กึ ว่า
สงบสว่างขึ้นมาแล้ว น้อมจิตไปพิจารณา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้อมไปสู่ความเป็น
อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ซึ่งเป็นพระไตรลักษณ์
หรือมิฉะนั้นก็ก�ำหนดรู้ที่จิตของตัวเอง เมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นในความคิด ก็ก�ำหนดรู้ตาม
ความคิดนั้นเรื่อยไป เมื่อความคิดอันใด เกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป เราเอา
พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ควบคุมความคิดว่า ความคิดนี้มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา เจริญวิปัสสนาในสมาธิอ่อน ๆ
บางครั้ง เมื่อเจริญสมาธิแล้ว จิตจะถอนออกมาสู่จิตปกติธรรมดา ก็อย่าเลิกการคิดพิจารณา
ความคิดในอารมณ์พิจารณา เป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นเครื่องหมายแก่
ความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ในทีส่ ดุ จิตจะสงบลงสูค่ วามเป็นสมาธิ และเกิดวิปสั สนากรรมฐาน
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
การบริกรรมภาวนานี้ บางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนา พอจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิ
จิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติไปสู่ภูมิวิปัสสนาโดยไม่ตั้งใจ อันนี้แสดงว่าผู้นั้นได้เคยเจริญวิปัสสนาแล้ว
ตั้งแต่ชาติก่อน
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เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว วิปัสสนาก็ไม่เกิด เป็นแต่เพียงสงบ นิ่ง สว่าง อยู่เฉย ๆ หากเป็นท�ำนองนี้
ต้องค้นคิด ฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐาน ยกเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณา จะเป็นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ได้ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จนกว่าจะเกิดสมาธิ
ขึ้นมา แล้วจะถึงภูมิรู้แท้แห่งวิปัสสนาไปเอง

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ถาม : ที่กล่าวว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิด
เป็นคน
หลวงพ่อ : การรูว้ า่ เหตุใดจึงเกิดเป็นคน อันนีไ้ ม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้า พวกฤๅษีในสมัยโบราณ
ก็รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคน เช่น พวกฤๅษีชีไพรที่บ�ำเพ็ญตบะอยู่ในภูเขา เมื่อท�ำสมาธิจนได้ฌาน
ก็สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไร แต่ท่านเหล่านั้นมิได้บ�ำเพ็ญมาเพื่อเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่สามารถท�ำลายกิเลสได้
อันนี้เป็นการระลึกชาติหนหลังได้ ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว แต่ในฐานะที่เราเรียนแต่
ศาสนาของพระพุทธเจ้า เราจึงมักจะพูดว่า พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดมาเป็น
คนได้
ที่จริงฤๅษีเขารู้ก่อนพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นความรู้พิเศษ ไม่จ�ำเป็นแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว
จะรู้ ผู้ใดท�ำสมาธิถึงขั้นสมถะ หรือส�ำเร็จฌาน สามารถรู้ยิ่งเห็นจริงว่าชาติก่อนเราเกิดเป็นอะไร
มาแล้ว สามารถที่จะรู้ได้

บุญอยู่ที่เจตนา
ถาม : เวลาน�ำของไปถวายพระ แต่พระไม่ได้ฉันอาหารนั้น ผู้ถวายจะได้บุญเต็มที่ไหม
หลวงพ่อ: ผู้ถวายจะได้บุญเต็มที่หรือไม่นั้น อยู่ที่ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเรา แม้แต่ว่าถ้าเรา
น�ำของไปถวายพระ แล้วยังระแวงสงสัยในพระว่าพระองค์นั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่ บุญที่เราท�ำลงไป
ก็ไม่ได้อย่างเต็มที่
การจะท�ำบุญ จะได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่เจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาด ถ้าเราให้แก่คน
ยากจน มุ่งเพื่อความสงเคราะห์ ให้ผู้ทรงศีลทรงธรรม มุ่งเพื่อความบูชาให้แก่พระสงฆ์ มุ่งเพื่อให้ผู้ที่
ท�ำกิจเพื่อพระศาสนา
เจตนาของเราบริสุทธิ์ เมื่อท�ำบุญลงไปแล้ว ถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉัน ท่านเพียงแต่รับ เราก็ได้บุญ
อย่างเต็มที่แล้ว
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พิจารณาภูมิจิต
ถาม : รูปขันธ์เมือ่ แยกออกจากขันธ์ทงั้ ๔ คือ เวทนา สังขาร วิญญาณ แล้วตัวรูปขันธ์เคลือ่ นไหว
ได้หรือไม่
หลวงพ่อ: อันตัวรูปขันธ์จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ได้นั้น จิตของภาวนา ถ้ารู้สึกว่ารูปมันหายไป
แล้ว ก็ไม่รู้ว่ารูปมันเคลื่อนไหวหรือไม่ประการใด
ลักษณะของการพิจารณารูปขันธ์ หรือการพิจารณาขันธ์ ๕ นี้ ในเมื่อเราจะก�ำหนดลงไปว่า
เราจะพิจารณารูป เราก็พิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร ไปพร้อมกัน
ในเมื่อเราพิจารณารูปในแง่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ยกกายขึ้นมาพิจารณาเป็นกายคตาสติ
กรรมฐาน ในเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปแล้ว มันอาจจะเกิดนิมิต เห็นอสุภกรรมฐาน หรือเห็นธาตุ ๔
ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ หรือเห็นอาการของร่างกายมันตายไป เน่าเปื่อย ผุพัง สลายไป จนกระทั่งไม่มีอะไร
เหลือ ก็แสดงว่ารูปมันหายไป
ในเมือ่ รูปมันหายไปแล้ว เวทนา สัญญา มันก็หายไปด้วย เวทนา สัญญา นีม้ นั อาศัยรูปเป็นทีพ่ งึ่
ถ้าหากรูปหายไปแล้ว เวทนา สัญญา จะไม่ปรากฏ คือ เวทนา สุข ทุกข์ ไม่มี มีแต่อุเบกขา เวทนา
สัญญา ความทรงจ�ำต่าง ๆ ก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้ว จิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญา
แต่หากภูมิรู้จะเกิดขึ้นมาในส่วนละเอียด
ส่วนละเอียดที่จิตมีภูมิรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขาร เมื่อ รูป เวทนา สัญญา หายไปแล้ว ผู้ภาวนา
จะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่ วิญญาณก็ยังเหลืออยู่
แต่วญ
ิ ญาณทีย่ งั เหลืออยูใ่ นลักษณะรูย้ งิ่ เห็นจริงนัน้ เป็นในลักษณะวิญญาณเหลืออยูเ่ ฉพาะตัว
ผู้รู้แต่ตัวกระทบไม่มี ถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดมากระทบให้จิตรู้ จิตก็ไม่มีอาการรู้ทางวิญญาณ
เป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะแกว่งกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามา
สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้ เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่ง จิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศ
ส่วนหนึ่ง คล้าย ๆ กับมันแยกออกไปคนละส่วน ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ท�ำไมมันจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะเหตุว่า ความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่ปรากฏการณ์ขึ้นมานั้น คือ เป็นตัว
สังขารจิต หรือเรียกว่า สังขารธรรม เป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียด เป็นการปรุงขึ้นมาด้วยความ
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิง่ นัน้ คือ รูส้ กึ เสมือนหนึง่ ว่าสิง่ ทีต่ วั ปรุงขึน้ มานัน้ ไม่ใช่เรือ่ งของตัวเอง เป็นเรือ่ งอืน่
มาปรากฏการณ์ให้รู้ให้เห็น อันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตพิเศษ เป็นภูมิรู้อย่างละเอียด เป็นสิ่งที่มีอยู่
เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น คือ ฐีติภูตัง ของท่านอาจารย์มั่นนั่นเอง
อันนี้ ค�ำถามว่าตัวรูปขันธ์นั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหม ขอให้พิจารณาดูภูมิจิตของตนเอง แล้วจะ
รู้จริงเห็นจริงไปเอง
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สู่ภูมิแห่งปรมัตถธรรม
ถาม : จิตตอนที่รู้สมมุติบัญญัติเข้าปรมัตถ์นี้ มีสภาพอย่างไร
หลวงพ่อ: ลักษณะของจิตที่จะเกิดภูมิรู้ ที่มันจะเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถ์ เราพึงสังเกตอย่างนี้
เช่น เราท�ำสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตาม ในขณะที่เราน้อมนึกโดยเจตนา โดยความตั้งใจ
โดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากต�ำรับต�ำราหรือได้เรียน เช่น เราอาจนึกว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้ว เป็นอุบายน�ำจิตสงบลงไปสู่สมาธิ
ขั้นอุปจารสมาธิ
ในเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้ อ�ำนาจจิตจะปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมา รู้ในเรื่องที่เราได้พิจารณามา
แต่เบื้องต้นว่า รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จิตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น จิตรู้รูปก็อยู่ที่รูป จิตรู้เวทนาก็อยู่ที่เวทนา ความรู้
อันนี้ยังอยู่ในสมมุติบัญญัติ คือ รู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้น เช่น รู้รูป เห็นรูป ก็เรียกว่ารูป รู้เวทนา
เห็นเวทนา ก็เรียกว่าเวทนา เห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อันเป็นภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เคย เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็รู้เรื่อย ๆ ไปอย่างนี้
ในเมื่อจิตตามรู้ ความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิต จนกว่าจิตจะรู้ซึ่ง
เห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง
เมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้ว จิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันเป็นสมมุติบัญญัตินั้น
ให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่าง
เมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้ว ในอันดับต่อไป จิตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัตถธรรม เมื่อ
ภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมุติบัญญัติ
ถ้ามองเห็นด้วยสมมุติว่าอาจจะเห็นนิมิตเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งเห็นร่างกายนอนตาย
เน่าเปื่อยผุพัง จิตจะอยู่เฉย ๆ ไม่มีสมมุติบัญญัติว่าอะไร
เมื่อเห็นรูปของตัวเอง จิตก็ไม่ว่ารูปของตัวเอง เมื่อรูปเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปในที่สุด จิตก็จะ
ไม่มสี มมุตบิ ญ
ั ญัตเิ รียกอาการ ทีเ่ ป็นไปตามขัน้ ตอน เห็นเนือ้ ไม่วา่ เนือ้ เห็นหนังไม่วา่ หนัง เห็นกระดูก
ไม่ว่ากระดูก เห็นการสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการสลายเปลี่ยนแปลง จิตจะเห็นอยู่เฉย ๆ ไม่มีสมมุติ
บัญญัติใด ๆ ทั้งสิ้น
อันนี้คืออาการที่จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถธรรมโดยไม่มีสมมุติบัญญัติ ไม่มีตน ไม่มีตัว
ไม่มีผู้หญิง ไม่มีผู้ชาย ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ ไม่มีจิต ไม่มีสภาวธรรมอะไรทั้งนั้น
แต่ว่าจิตผู้รู้ปรากฏเด่นชัด สิ่งที่รู้ก็ปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา อันนี้คือลักษณะของจิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิปรมัตถ์
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ปัญญาในมรรค ๘
ถาม : ท�ำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง
หลวงพ่อ: มรรค ๘ เห็นชอบ ด�ำริชอบ วาจาชอบ กระท�ำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ
ระลึกชอบ จิตตัง้ มัน่ ชอบ ในเมือ่ ภูมจิ ติ ของผูด้ ำ� เนินนัน้ ยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึง่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะปรากฏที่อาการ เช่น สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) ก็มีอยู่ สัมมาสังกัปปะ (ด�ำริชอบ) ก็มีอยู่ทั้งสองอย่าง
นี้เป็นเรื่องของปัญญา
ปัญญาในมรรค ๘ ยังไม่มาประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีสอง ในขณะที่มรรค ๘
ยังไม่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่ ๘ นั้น เป็นอาการของมรรคเมื่อประชุมพร้อม
เป็นหนึ่ง คือ สมาธิ
ความประชุมพร้อมเป็นหนึ่งนั้นอยู่ที่สมาธิ ในเมื่อ สัมมาสมาธิ เป็นหนึ่งแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็จะเกิดขึ้น
ทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรค ๘ ในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้ว เราจะนับอาการไม่ถูก เพราะ
ถ้าหากมรรค ๘ ยังแยกกันอยูต่ ราบใด เราไม่สามารถปฏิวตั จิ ติ ไปสูภ่ มู ริ ภู้ มู ธิ รรมได้เลย เพียงแต่วา่
เราท�ำให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยแค่นั้น
เพราะฉะนั้น ผู้บ�ำเพ็ญมักจะหนักใจว่า ทั้ง ๘ ข้อนี้ จะท�ำอย่างไรกว่าจะรวมลงมาเป็นหนึ่ง
มิต้องเสียเวลามากมายหรือ
การรวมธรรมะ คือ มรรค ๘ นี้ เราจะต้องเริ่มด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นประการแรกก่อน
ประการที่สอง พยายามท�ำใจ ฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิ
ประการที่สาม ท�ำสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในการปฏิบัติ ว่าเพื่ออะไร
เมื่อมุ่งผลแห่งความสงบ รู้ยิ่งเห็นจริงตามสภาวธรรมตามความเป็นจริง ในเมื่อศีลก็บริสุทธิ์
เป็นอุบายที่ท�ำให้จิตสงบลงเป็นหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า สมาธิจิต
สมาธิ เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่ง คือจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆ อันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้น
ถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีก�ำลังเพียงพอ ศรัทธาพละยังไม่แกร่ง วิริยพละยังไม่มี สติพละยัง
ไม่พร้อม สมาธิพละยังไม่เข้มแข็ง ปัญญาพละยังไม่มีก�ำลังที่จะรอบรู้ถึงที่สุด จิตก็ยังไม่ประชุมพร้อม
อริยมรรครวมเป็นหนึ่งไม่ได้ ต้องพยายามที่จะฝึกหัดสมาธิให้ยิ่งขึ้น
ในเมื่อทั้งมรรค ๘ รวมกันเป็นหนึ่งแล้ว มีแต่หนึ่งไม่มีสอง ในเมื่อยังไม่ประชุมพร้อม
มันก็ยงั มีแยกกันเป็น ๒ ค�ำถามทีว่ า่ ท�ำไมปัญญาในมรรค ๔ จึงมี ๒ ก็เพราะเราไปพูดตามอาการ
ในเมื่อเราท�ำจิตเป็นสมาธิ ประชุมพร้อมด้วยอริยมรรคแล้ว สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ
รวมเป็นหนึ่ง สัมมาอันอื่น ๆ ก็จะรวมเข้ามา จนรวมกันเป็นหนึ่งเท่านั้น เมื่ออริยมรรครวมกัน
เป็นหนึ่งแล้ว ก็สามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้
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อุทิศผลบุญให้ญาติพี่น้อง
ถาม : การตักบาตรในวันพระนั้น เพราะวิญญาณของญาติมารับผลบุญในวันพระจริงหรือไม่
หลวงพ่อ: อันนีเ้ ป็นความจริงท�ำวันอืน่ ก็เป็นความจริงอีกเหมือนกัน ไม่เฉพาะแต่วนั พระเท่านัน้
ที่ญาติเราจะมารับได้
เช่น เราท�ำบุญบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตาม เมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้อง
พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว หากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราอุทิศบุญกุศลให้อยู่ เราท�ำเมื่อใด เมื่อท่าน
ได้อนุโมทนาแล้ว ท่านก็ได้รับส่วนบุญ ถ้าหากท่านไม่ได้รับส่วนบุญ อันนั้นก็เป็นของเรา

พิจารณากระดูก
ถาม : การเพ่งพิจารณากาย เพ่งพิจารณากระดูก ท�ำอย่างไร
หลวงพ่อ : การเพ่งพิจารณาดูกระดูกนั้น ถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรง ให้ก�ำหนด
พิจารณาดูจติ ของเราก่อน จิตของเราส�ำคัญในจุดไหนมากกว่าจุดอืน่ ถ้าหากว่าจิตของเรามีความส�ำคัญ
กับจุดนั้นมาก เราก็เพ่งพิจารณาตรงนั้น แล้วก็พิจารณาลอกหนังออก ลอกเนื้อออกจนถึงกระดูก
พิจารณากลับไปกลับมา ด้วยความคิด คิดจนกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ตรงนั้น
ในขั้นต่อไป เราจะพิจารณาว่า อัฐิ อัฐิ อัฐิ แล้วก็เพ่งจ้องไปที่จุดนั้น เมื่อจิตสงบลงแล้ว จะเกิด
นิมิตเห็นโครงกระดูก

จิตหลุดพ้น
ถาม : ค�ำว่า จิตว่าง ว่างอยู่เฉย ๆ หรือว่าหลุดพ้น
หลวงพ่อ: ค�ำว่า จิตหลุดพ้น หมายถึง จิตหลุดพ้นจากอารมณ์สัญญา อารมณ์ภายนอก
แต่ถ้าหากจิตนั้นมีการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ก็เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ หลุดพ้นจาก
กิเลส
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ร่างกายไม่ใช่ของเรา ควรอาศัยเขารีบสร้างบารมี
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
พึ่งพากัน ตั้งสติสำ� รวมใจให้ดี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องท�ำความสงบใจ ไม่ใช่เป็นเวลาที่ท�ำการ
ท�ำงานอะไร ทางกายก็นงั่ นิง่ ๆ วางทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ตอ้ งไปผูกพันกับอะไร ก�ำหนดเอาปัจจุบนั เป็นหลัก
ปัจจุบันนี้มีอะไรปรากฏอยู่ในตัวของตัวเองนี่ มีอะไร มันก็มีแต่ลมหายใจเข้า หายใจออกเท่านี้แหละ
ไม่มอี ะไรนอกนัน้ นะ พระศาสดาวันทีพ่ ระองค์จะตรัสรูน้ นั้ พระองค์กม็ าก�ำหนดดูลมหายใจเข้า หายใจ
ออกนีแ่ หละ พระองค์ไม่ได้สง่ พระทัยไปดูทไี่ หน โลกนีม้ นั กว้างใหญ่ไพศาล หาประมาณมิได้ ไม่จำ� เป็น
ต้องเพ่งไปดูมัน ดูโลกอันจ�ำกัดนี้ก็พอแล้ว กว้างศอก ยาววา หนาคืบหนึง่ ได้แก่ อัตภาพร่างกายอันนี้
ชื่อว่าเป็นโลกโลกหนึ่ง เป็นที่อาศัยของดวงจิต ท�ำไมถึงมาอาศัยมันอยู่นี่ นี่ปัญหามัน ที่มาอาศัยมัน
ก็เพราะว่ามีความพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้ ตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังโน้น เมื่อมันได้มาอาศัยอยู่แล้ว
มันก็เลยส�ำคัญว่ามันเป็นของเรา รักใคร่กับมัน หวงมัน แม้เจ็บหนักจวนจะตายก็ยังหวงมันอยู่
เพราะไม่รวู้ า่ ความหวงมันเป็นตัวกรรม น�ำให้มาเกิด อาศัยรูปอันนีอ้ ยู่ แต่มนั ก็ยงั ดี ได้มาอาศัยรูปร่าง
อันเป็นของมนุษย์ ถ้าไปอาศัยรูปร่างสัตว์เดรัจฉาน หรือเปรต หรือสัตว์นรกแล้ว มันก็ยิ่งทนทุกข์
ทรมานมาก เราก็มาวินิจฉัยดูในใจให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้
อัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ ย่อมสมควรทีจ่ ะเป็นภาชนะทอง รองรับเอาบุญเอากุศล เอามรรคผล
ธรรมวิเศษได้ ถ้าบุคคลรู้จักใช้ รู้จักใช้มันประกอบกิจที่ควรท�ำ  ละเว้นกิจกรรมที่ไม่ควรท�ำ  แค่นี้แล้ว
ดวงจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างอันนี่ ก็ย่อมบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มัวหมอง เพราะว่าร่างกายนี้มันก็มีจิตเป็นใหญ่
เป็นประธาน สุดแล้วแต่จิตนั้นจะสั่งอย่างไร จิตสั่งอย่างไร กายก็ท�ำอย่างนั้น วาจาก็พูดอย่างนั้น
ให้สังเกตดูให้ดี เพราะฉะนั้น ท�ำไมเราถึงจะมาหลงถือมั่นอัตภาพร่างกายนี้ไว้นักหนา เพราะว่า
ตามธรรมดา ดวงจิตนีม้ นั ก็เป็นใหญ่ เป็นประธานของกาย ของวาจาอยูแ่ ล้ว ใจนีย้ อ่ มมีหน้าทีท่ จี่ ะต้อง
พิจารณาแยกแยะดูร่างกายอันนี้ให้มันเห็นทุกกระเบียดนิ้วไปเลย เมื่อมันเห็นแจ้งในกายนี้
ทุกกระเบียดนิว้ ไปแล้ว ต่อไปมันก็จะไม่หวง มันจะไม่อาลัย จะทอดอาลัยในร่างกายนีล้ ง เพราะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุ อาศัยกันอยู่เท่านั้น และข้อส�ำคัญมันเป็นของไม่เที่ยงนี้สิ
อันนีม้ นั ไม่นา่ ทีจ่ ะมาห่วงมาหวง ถ้ามันเทีย่ งมันยัง่ ยืนก็สมควรอยูท่ จี่ ะห่วงมัน หวงมัน บางคนห่วงหวง
ร่างกายอันนี้รุนแรงมากจนถึงกับไปท�ำบาป นั่นแหละ อันนั้นส�ำคัญทีเดียว ถ้าหากว่าบุคคลยังหวง
มันอยู่ แต่เราไม่ถึงกับใช้มันท�ำบาป ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในตน
อย่างนี้นับว่าเป็นบันไดส�ำหรับที่จะให้ก้าวล่วงจากทุกข์ไปเป็นขั้น ๆ ไปได้
พระธรรมเทศนาโดย พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปูเ่ หรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย
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พระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทอาศัยร่างกายนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีใส่
ตัวเอง มากกว่าทีจ่ ะประสงค์ให้กาย วาจา ใจ อันนีไ้ ปท�ำความชัว่ หรือว่ามัวแต่เกียจคร้าน ไม่ประกอบ
ความเพียรละกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากหัวใจ อย่างนี้ก็น่าเสียดาย ปล่อยให้ร่างกายมัน
ทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่า โดยทีม่ นั ไม่ได้ใช้ มันพากเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้นอ้ ยลง เบาบาง
ลงออกไปจากจิตใจนี้ บุญกุศลตกแต่งให้แล้ว ตกแต่งให้รูปร่างอันนี้เป็นที่อาศัยของดวงจิต จิตนี้
เมือ่ ได้มาอาศัยร่างกายอันนีแ้ ล้ว ก็จะวินจิ ฉัยดูได้เลยว่ามันเป็นสถานทีค่ วรจะมาอยูอ่ าศัยตลอดไป
หรือว่าสมควรจะปลง จะวาง มันสมควรจะถอนตัวออกไป นี่ก็เป็นหน้าที่ของดวงจิตนี้ จะต้อง
ตัง้ ปัญหาถามตัวเอง แล้วก็ตอ้ งตอบตัวเองให้ได้ เพราะว่าธรรมดาคนมีปญ
ั ญา เมือ่ ไปอาศัยอยูใ่ นทีไ่ หน
หรือว่าท�ำอะไร มันก็ตอ้ งมุง่ ให้เป็นประโยชน์อนั ยิง่ มันจึงค่อยลงมือท�ำกัน อันนีก้ เ็ ช่นเดียวกันนัน่ แหละ
เมื่อดวงจิตนี้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ ถ้าจิตฉลาด มันก็ต้องมาเพ่งพินิจดู เราจะอาศัยร่างกายนี้
เพือ่ อะไร ก็ตอ้ งถามตัวเองดูวา่ ถ้าหากว่าดวงจิตนีม้ นั ฉลาดก็จะต้องตอบตัวเองว่า เรามาอาศัยร่างกาย
นี้เพื่อสั่งสมบุญกุศล เพราะว่าบุญกุศลที่มีอยู่แล้วนั้นมันไม่มากพอที่จะน�ำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้
ดังนั้น เราจะต้องอาศัยร่างกายนี้แหละ เป็นฐานที่ตั้งของบุญของกุศลดวงจิตนี้ ถ้าไม่มีร่างกายอันนี้
เป็นที่อาศัย ก็สร้างบุญกุศลอะไรไม่ได้ จ�ำเป็นต้องมีร่างกายนี้แหละเป็นที่อาศัย
ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ก่อนที่พระองค์จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี้ พระองค์
ก็อาศัยร่างของมนุษย์นี่แหละ สร้างบุญบารมีมาทุกชาติทุกภพ แม้แต่อาศัยรูปร่างสัตว์เดรัจฉาน
พระองค์กอ็ าศัยรูปร่างสัตว์เดรัจฉานนัน่ แหละสร้างบารมี ในชาติหนึง่ เป็นพญาลิง มีบริวารเป็นหมืน่ ๆ
พาบริวารไปกินผลมะม่วงที่เกิดอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำคงคา มะม่วงต้นนั้นก็อยู่โดดเดี่ยว ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้อื่น
ฝัง่ แม่นำ�้ คงคานีบ้ างแห่งมันก็แคบ มันก็ไม่กว้างเท่าไหร่ ตรงนัน้ มันก็ไม่กว้างเท่าไหร่ บรรดาลิงทัง้ หลาย
พากันขึ้นกินผลมะม่วงอยู่ ในขณะนั้นพระราชาเสด็จประพาสในป่า พาบริวารด�ำเนินมาตามเลียบฝั่ง
แม่น้�ำคงคานั้น พอลิงทั้งหลายเห็นก็พากันกลัว พญาลิงก็คิดออกอุบาย เพื่อช่วยให้เพื่อนฝูงของตน
ให้รอดจากความตาย เพราะเกรงว่ามนุษย์จะเบียดเบียนฝูงลิง พญาลิงสั่งลูกน้องให้พากันอยู่เงียบ ๆ
อย่าส่งเสียง อย่ากระโดดโลดเต้น พอสัง่ ลูกน้องแล้ว ตัวเองก็ขนึ้ ไปบนปลายยอดมะม่วง ยอดต้นมะม่วง
สูงๆ แล้วก็อธิษฐานถึงบารมีธรรม แล้วก็กระโดดจากมะม่วงต้นนั้นไปสู่ต้นไม้ฝั่งน�้ำคงคา ทางฝั่งโน้น
พอไปถึงโน่นแล้ว ก็ไปเอาเถาวัลย์ยาวๆ มาต่อกันเข้า ต่อกันให้ยาว ค�ำนวณว่าเมื่อตนกระโดดจาก
ต้นไม้ตน้ นีไ้ ปสูต่ น้ มะม่วงนัน้ ก็จงให้ถงึ ได้ พญาลิงค�ำนวณผิดไปหน่อยนึง พอขึน้ ไปยอดต้นไม้สงู ๆ แล้ว
ก็เอาเถาวัลย์เงื่อนหนึ่งผูกใส่ต้นไม้กิ่งไม้นั้นไว้ เงื่อนหนึ่งก็ผูกเอวตัวเอง ม้วนๆไว้ใกล้กับตัวเอง แล้วก็
อธิษฐานในใจ กระโดด พอกระโดดไป มือคว้าใส่กิ่งมะม่วงได้ ก็พอดีเถาวัลย์หมดตรงนั้น ตัวเองก็เลย
จับกิง่ มะม่วง ดึงตัวเองไว้ให้เป็นสะพาน บอกให้ลกู น้องไต่ขา้ มตัวเอง เดินข้ามตัวเองไปตามเถาวัลย์นนั้
ราชาก็สงั่ ให้บริวารสงบเงียบ คอยสังเกตการณ์ ไม่ให้ทำ� อะไรกับมัน พวกลิงทัง้ หลายก็พากันไต่ไปตาม
เถาวัลย์นั้นข้ามไปฝั่งนู้นจนหมดทุกตัว
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เสร็จแล้วพญาลิงก็ปล่อยมือ ตกลงไปสู่พื้นดิน ตอนนั้นก็ยังไม่ตาย พระราชาก็ถาม
“ท�ำไมหนอจึงยอมตายเพราะบริวาร ท�ำไมไม่รกั ตัวเอง แทนทีก่ ระโดดข้ามไปฝัง่ โน้นแล้วก็ไม่ควร
จะหวนกลับมาอีก ท�ำไมไม่รักตัวเอง”
พญาลิงก็กราบทูลพระราชาว่า “ธรรมดาผู้เป็นหัวหน้าหมู่ มันก็ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท
บริวารของตน ต้องช่วยเหลือบริวารของตนในเวลาคับขัน แม้ชีวิตของตนจะหาไม่ ก็ยอมตาย เพื่อ
บริษัทบริวาร อันนี้เป็นคุณธรรมของผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ ไม่ว่ามนุษย์ ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉาน ก็สมควร
จะมีคุณธรรมอย่างนี้แหละอยู่ในใจ แม้พระองค์เป็นพระราชาก็นับว่าเป็นจอมมนุษย์ก็ควรที่จะมี
พรหมวิหารอยูใ่ นใจให้มาก จึงจะสงเคราะห์สงหาประชาราษฎรให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขได้ สมกับว่าผูเ้ ป็นใหญ่
ในประเทศ”
เมื่อพระราชาได้ฟังพญาลิงแนะน�ำสั่งสอนอย่างนั้นก็พอพระหฤทัยมาก ยอมรับเอาโอวาท
ของพญาลิงไปปฏิบัติตาม เมื่อพญาลิงให้โอวาทแก่พระราชาจบลง ก็ถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสวรรค์
เพราะว่าอานิสงส์ที่ได้สละชีวิตเพื่อบริษัทบริวาร อันนั้นแหละ
อันนี้ นับว่าเป็นคติท�ำได้เป็นอย่างดีส�ำหรับผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร
การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะ นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐอยู่แล้ว แต่ว่าลาภอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืน
มันมีขอบเขต ได้อาศัยรูปกายอันนีไ้ ประยะหนึง่ เมือ่ หมดบุญหมดกรรมทีไ่ ด้ทำ� มาแต่กอ่ นแล้ว รูปกายนี้
ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ดังนั้นผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ จึงไม่ประมาทนั่นแหละ จึงได้รีบเร่งใช้กาย
วาจา ใจอันนี้ กระท�ำคุณงามความดีให้เต็มความสามารถ งานอันใดสมควรที่จะท�ำด้วยกายก็ลงมือ
ท�ำไป งานอันใดสมควรที่จะพูดด้วยวาจาก็พูดไป ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น
งานอันใดที่จะต้องท�ำทางจิตใจก็ท�ำให้เกิดให้มีขึ้น งานทางใจได้แก่ การท�ำใจให้สงบเป็นบทบาท
เบื้องต้น
ท�ำอย่างไรใจจะสงบลงก็เอาที่ตนเคยเพ่งกรรมฐาน อะไรท�ำใจจึงสงบลงได้ ก็พยายามเพ่ง
กรรมฐานอันนัน้ ให้ปรากฏขึน้ ในใจ เมือ่ กรรมฐานนัน้ ปรากฏขึน้ ในใจแล้ว ใจนีจ้ ะต้องสงบแน่นอนเลย
ทีเดียว เพราะว่ากรรมฐานทีป่ รากฏในใจนัน้ มันถูกกับจริต กรรมฐานนัน้ ส�ำหรับเป็นเครือ่ งแก้จริตนิสยั
ทีม่ นั เคยยึดเคยถือเรือ่ งทีไ่ ม่สมควรยึดถือมาแต่กอ่ น นัน่ แหละ เมือ่ จิตเห็นกรรมฐานอันนัน้ แล้ว มันจะ
คลายอารมณ์ที่มันเคยยึดเคยพอใจมานั้นออกไป เช่นอย่างผู้ที่มีนิสัยรักสวยรักงาม อย่างนี้เป็นนิสัย
ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้ ยังละจริตนิสัยนั้นไม่ได้
พระศาสดาก็สอนให้มาเพ่งอัตภาพร่างกายนี้ แยกแยะออกไป เป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดู ท�ำไม
มันจึงพอใจกับร่างกายนีห้ นักหนา ร่างกายนีม่ นั วิเศษอย่างไรบ้าง มันสวยงามขนาดไหน แล้วมันเทีย่ ง
มันยั่งยืนอย่างไร จึงมาชอบใจพอใจนักหนา นี่ก็ต้องเพ่งดูแหละ เมื่อจะเพ่งแบบง่ายๆ สมมุติว่า
คนเรานี่ มองตัวเองก็ดีหรือมองผู้อื่นก็ดี เห็นว่าสวยงามนี้ มันก็มองผิวหนังก่อนอื่นใด เมื่อมองเห็น
ผิวหนังขาว ๆ นิ่มนวล เข้าไปเท่านี้ก็ชอบใจแล้ว ก็วิตกแล้วว่ารูปนี้สวยงามจริง ๆ ตรงกันข้าม ถ้ามอง
ดูผิวหนังนี้คร�ำ่ คร่า ไม่นิ่มนวลไม่เปล่งปลั่งซูบซีด ที่นี่แทบจะไม่เหลียวไปอีกเป็นครั้งที่ ๒ พอเหลือบ
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ไปเห็นแค่ทีแรกเท่านั้น แล้วเมินหน้าหนีเลย รูปนี้ไม่สวยไม่งาม นี่แหละ เพราะฉะนั้นจึงว่า เพียงมา
มองดูผิวหนังนี้มันก็เป็นอุบายคลายความยินดีพอใจในรูปนี้ออกไปได้ทีเดียว
ดังนัน้ ในกรรมฐาน ๕ พระศาสดาจึงทรงสอนให้พจิ ารณาส่วนรอบนอกนี้ รอบนอกของร่างกาย
นี้ก่อน เมื่อเห็นรอบนอกของร่างกายนี้ชัดเจนลงไปแล้ว มันก็คลายความยินดีออกไปได้ เหมือนอย่าง
ท่านผูท้ มี่ อี ปุ นิสยั แก่กล้า ก่อนบวช พระอุปชั ฌายะ หรือว่าอาจารย์โกนผมให้ แล้วก็แนะน�ำให้ลกู ศิษย์
ผู้จะบวชนั่น ให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ๕ อย่างนี้เป็นอารมณ์ ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม
เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มีความแตกดับไปเป็นธรรมดา เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันลง ไม่ควรจะ
ส�ำคัญว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน เมื่อให้อุบายแก่ลูกศิษย์แล้วก็เริ่มลงมือโกนผมไป ลูกศิษย์
ก็พิจารณาตามไป พิจารณาดูแล้วก็เห็นตามจริงอย่างนั้น ไม่ควรส�ำคัญว่าเป็นตัวเป็นตน ควรปลง
ควรวาง ก็วางร่างกายอันนี้ลงได้ ส�ำเร็จอรหันต์ในขณะที่โกนผมอยู่หรือโกนผมเสร็จลง อันนั้น
หมายถึงว่าท่านเป็น อุคติตัญญู แปลว่า ผู้ตรัสรู้เร็ว ผู้บรรลุมรรคผลรวดเร็ว ด้วยอ�ำนาจวาสนาบารมี
ท่านใดสั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์ เต็มที่แล้ว มันใกล้จะได้ผล ถ้าเป็นผลไม้ ขั้วมันก็เน่าพอแรงแล้ว
พอลมมาต้องเข้าเท่านั้นแหละ มันก็หล่นลง อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ บุญบารมีของท่านผู้นั้น
ได้สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์ เต็มอย่างไรก็ช่าง ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะค�ำสอนของพุทธเจ้าก่อน ก็หลุดพ้น
จากทุกข์ในโลกอันนีไ้ ปไม่ได้ อันนีเ้ ป็นวาสนาบารมีของผูเ้ ป็นพระสาวก มันต้องได้ฟงั จากผูอ้ นื่ ซะก่อน
จึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้
ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้า พระองค์พากเพียรพยายามละอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยล�ำพัง
พระองค์เอง ด้วยล�ำพังสติปัญญาของพระองค์เอง ไม่มีใครไปแนะน�ำอุบายละกิเลสตัณหาให้ได้
บรรลุถึงโลกุตรธรรมนี่ไม่มี พระองค์ค้นพบพระองค์ผู้เดียว ส่วนพระสาวกต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจาก
พระพุทธเจ้าบ้าง จากสาวกของพระองค์บา้ ง เช่นนี้ จึงหลุดพ้นไปได้ ผูท้ อี่ นิ ทรียบ์ ารมียงั ไม่แก่กล้ามาก
เต็มทีอ่ ย่างนัน้ บวชเข้ามาแล้วก็ตอ้ งอาศัยการอบรม และรับโอวาทจากอุปชั ฌาย์บา้ ง จากอาจารย์บา้ ง
ต้องบ�ำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ไปเรื่อยๆ อบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปในตัว ให้เข้าใจอย่างนั้น
เมื่อบารมีอินทรีย์นี้มันแก่กล้าเต็มที่แล้ว มันก็บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปได้ เช่นเดียวกันแหละกับ
พระสาวกแต่กอ่ น แม้ผเู้ ป็นทายกทายิกาก็เหมือนกัน คนบางพวกพอแต่ได้ฟงั ธรรมกัณฑ์เดียวเท่านัน้
จบลง ก็ได้บรรลุมรรคผล นับแต่โสดาปัตติผลขึ้นไป จนถึงอนาคามีผลก็มี เช่นนี้แหละ ทั้งนี้ก็เพราะ
อะไรล่ะ ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้น เป็นผู้สั่งสมบุญบารมีมาเต็มอัตราในมรรคผลขั้นนั้นแล้ว ดังนั้น
พอฟังธรรมจบลงก็จงึ บรรลุไปได้ แต่บางพวกอินทรียบ์ ารมียงั ไม่แก่กล้าถึงขัน้ นัน้ ก็ได้แต่ความเลือ่ มใส
ศรัทธา รู้แนวทางปฏิบัติ ต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะน�ำสั่งสอนมานั้น
จ�ำอุบายธรรมนัน้ ให้แม่นย�ำ แล้วบัดนีก้ ล็ งมือปฏิบตั ติ ามไป โดยไม่ทอ้ ไม่ถอย อินทรียม์ นั ก็คอ่ ยแก่กล้า
ขึ้นไปโดยล�ำดับ เมื่อมันแก่เต็มรอบแล้วมันก็รู้ไปได้
ท่านอุปมาไว้ เหมือนอย่างลูกไก่ทอี่ ยูใ่ นไข่แม่ไก่มนั กกไข่ไปเรือ่ ย ๆ ไข่ มันได้รบั ความอบอุน่ จาก
แม่ของมัน ตัวของลูกไก่อยูใ่ นฟองไข่มนั ก็โตวันโตคืนขึน้ ทีน่ กี่ ารโตของลูกไก่มนั ก็ไม่ทนั กัน ไม่พร้อมกัน
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บางตัวมันก็แข็งแรงก่อนหมู่ จะงอยปากมันก็แข็ง ขามันก็แข็ง เมือ่ มันโต มันมีกำ� ลังขึน้ มาแล้ว มันรูส้ กึ
อึดอัดอยู่ในกองไข่นั้น มันจึงได้พยายามเอาจะงอยปากมันเจาะฟองไข่โดยรอบตัว พอมันเจาะฟองไข่
จนรอบตัวแล้ว มันก็เอาเท้ายันฟองไข่นั้นหลุดออกจากกัน ลูกไก่ก็เลยเกิดขึ้นมามองเห็นโลกอันนี้ได้
ส่วนตัวไหนที่กำ� ลังอ่อนอยู่นั้น มันก็ยังท�ำเช่นนั้นไม่ได้ มันก็อาศัยแม่นั้นกกไป ฟักไปเรื่อย ๆ อาศัย
ความอบอุ่นจากแม่ ตัวลูกไก่นั้นก็โตวันโตคืนขึ้นไป เมื่อมีก�ำลังพอแล้วก็เจาะฟองไข่นั้นออกมาได้
เช่นเดียวกัน ต่างแต่ก่อนหลังกัน อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ
บรรดาสัตว์โลกทัง้ หลายนี้ เมือ่ เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าก็ดี หรือได้พบศาสนาของพระองค์
หรือได้พบพระสงฆ์สาวกของพระองค์ เช่นอย่างสมัยปัจจุบันนี้ พากันเลื่อมใสศรัทธาในพระคุณของ
พระพุทธเจ้าจึงประสงค์จะได้ยินได้ฟังธรรมของพระองค์ อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุที่แต่ชาติก่อนนู้น
ตนก็เคยได้พบมา ได้ท�ำความเลื่อมใสเป็นปัจจัยติดมา แต่ในชาติก่อนนู้นบุญบารมีตนก็ยังไม่เต็ม
จึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน ตามพระพุทธเจ้าไปได้ เมือ่ เกิดมาในชาตินี้ มันน�ำมาให้เกิดในยุค
ในสมัยที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้า เมื่อเกิดมาแล้ว ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็ท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนานี้ดี ท�ำให้เห็นแจ้งในคุณพระรัตนตรัยนี้ว่า
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริง ๆ ก็จึงได้ปฏิญาณตน รับนับถือเอาพระคุณทั้ง ๓ นี้มาเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก
แล้วต่อจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปโดยล�ำดับ
พระพุทธเจ้าแนะน�ำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไร ก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปโดย
ไม่ย่อท้อ โดยอาศัยบุญเก่านั้นแหละเป็นก�ำลังใจ สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไป อาศัยบุญเก่าให้เกิด
ความยินดีในการบริจาคทาน เพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็เคยบริจาคทานมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึง
ไม่มีปัญหาอะไรมากมาย เรื่องการขวนขวายในการบริจาคทาน และแต่ชาติก่อนก็เคยรักษาศีลมา
พอเกิดมาชาตินี้บุญกุศลนั้นก็มาดลใจให้เกิดความพอใจในการรักษาศีล แต่ชาติก่อนก็เคยได้ฟังธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามา เคยเลื่อมใสพอใจในพระธรรมค�ำสอนนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมา
พอเกิดมาในชาตินี้จึงยินดีพอใจในการฟังพระธรรมค�ำสอน ไม่เบื่อไม่หน่าย แต่ชาติก่อนเคยนั่งสมาธิ
ภาวนามา แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอย่างว่านั่นแหละ ก็ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ มาชาตินี้พอมาได้ยินได้ฟัง
อุบายการเจริญสมาธิภาวนาเข้าก็พอใจ ยินดีในการนั่งสมาธิภาวนา ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้า ขยันหมั่นเพียรได้เต็มที่
ทั้งหมดนี้แหละ อาศัยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่แต่ละคนได้กระท�ำมาแต่ชาติก่อน มันหนุน
ก�ำลังใจ หนุนก�ำลังศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสในปัจจุบันนี้ให้มีก�ำลังแก่กล้า สามารถฝึกตน
ทรมานตนได้เต็มที่เลย ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากล�ำบากเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด ทีนี้บางคนถือว่า
การปฏิบัติธรรมนี้เป็นความล�ำบากยากเย็นเต็มที ท้อใจ ไม่มีก�ำลังใจที่จะท�ำไปได้ เช่น อย่างเป็น
คฤหาสน์อย่างนี้นะ เพียงแต่ว่าได้รับค�ำแนะน�ำให้รักษาศีลอุโบสถ ช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่ง เท่านี้ก็ท้อใจ
แล้ว ไม่สามารถรักษาได้ อย่าว่าแต่ศีลอุโบสถเลย แม้แต่ศีล ๕ นี้ก็ท้อใจ ไม่สามารถจะรักษาได้ รักษา
ได้แต่เป็นเพียงบางสิกขาบทเท่านั้นเอง สิกขาบทที่ไม่ขัดข้องต่อความประสงค์ของตน บางสิกขาบท
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เท่านั้นแหละ สิกขาบทใดมันไปขัดกับความอยากความปรารถนาในหัวใจแล้ว ไม่เอาแล้ว สู้ไม่ได้
คนเรามันล�ำเอียงเข้ากับกิเลสตัณหา เป็นอย่างนั้น มันไม่เอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วหรือเครือ่ งอาศัย มันอาศัยกิเลส สาเหตุทมี่ นั จะปฏิบตั ติ าม พระธรรมค�ำสอนไม่ได้
นี่เรื่อง บุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ท�ำความดีไว้ในปางก่อนนี้นับว่าเป็นหลักอันส�ำคัญในการ
นับถือพระพุทธศาสนานี้
ฉะนั้น ทุกคนให้พากันเพ่งพิจารณาดูตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะดูจิตนี่แหละ ถ้าว่ามาเพ่งดูจิตใจ
ตัวเองนี่ก็รู้ได้เลยว่า แต่ชาติก่อนนู้นตนได้ท�ำกุศลความดีมากน้อยเพียงใดรู้ได้ ถ้ารู้ไม่ชัดก็ยังว่า
พออนุมานได้ ถ้าจิตของผูใ้ ดเมือ่ ได้รบั รสแห่งพระธรรมแล้ว มีความชืน่ ชมยินดี พอใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
พระธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นัน้ อย่างเต็มทีจ่ นเกิดปีติ ขนพองสยองเกล้าขึน้ มาในใจ ผูน้ นั้ แหละได้ชอื่ ว่า
มีบญ
ุ กุศลมากพอสมควร ทีไ่ ด้สงั่ สมมาแต่ชาติกอ่ นหนหลัง แต่ถา้ ผูใ้ ดฟังธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
และรู้แนวทางข้อปฏิบัติอยู่ แต่ทว่าไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามเท่าไหร่นัก ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
เท่าไหร่ ยังนึกท้อใจว่าข้อปฏิบัตินี้เคร่งครัดเกินไป เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ จะได้ก็ได้เป็น
บางสิ่งบางอย่าง ไม่ได้เต็มที่ ผู้นั้นแสดงว่า ได้กระท�ำคุณงามความดีมาแต่ในชาติปางก่อนนู้นน้อยไป
ก�ำลังบุญกุศลในชาติก่อนมันน้อย ไม่พอที่จะมาสนับสนุนก�ำลังศรัทธาความเชื่อในปัจจุบันนี้ให้มี
ก�ำลังแก่กล้าขึ้นได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่เข้มแข็งในการพากเพียรพยายามบ�ำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
เต็มที่ จึงไม่มีความพากเพียรพยายามที่จะบ�ำเพ็ญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตนี้เต็มที่ได้ ไม่มี
ความพากเพียรพยายามทีจ่ ะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึน้ ในดวงจิตนีไ่ ด้เต็มที่ นีแ่ หละต้องสังเกตดูจติ ใจ
ตัวเอง
ทุกคนเมือ่ รูว้ า่ บุญบารมีของตนมันน้อยไปแต่ชาติกอ่ นเช่นนีแ้ ล้ว ก็พยายามปลุกปลอบใจของตน
ให้เข้มแข็งขึน้ ไม่ควรท้อแท้ใจไปตามบุญบารมี เพราะบุญบารมีนมี้ นั จะมากได้กเ็ พราะอาศัยเราท�ำเอา
ไม่ใช่ว่าอยู่เปล่า ๆ แล้วมันแก่กล้าขึ้นเองนั้นหามิได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการกระท�ำทั้งนั้นเลย
ให้เข้าใจกันให้มันได้ ต้องให้เห็นแจ้งด้วยตนเองเรื่องอย่างนี้นะ ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็
ไม่มีก�ำลังใจที่จะบ�ำเพ็ญต่อไป เป็นอย่างนั้น ข้าวอย่างนี้นะ เราไม่รับประทาน มันก็ไม่อิ่ม แม้ว่า
จะเอามาตัง้ ไว้ขา้ ง ๆ นัน่ มันก็อมิ่ ไม่ได้ มีแต่จะหิวโหยไปเท่านัน้ เอง ต่อเมือ่ ใดเราเปิบเข้าใส่ปาก เคีย้ ว
กลืนเข้าไปในกระเพาะไฟธาตุมันท�ำงานย่อยอาหารอันนั้นไป ซึมซาบไปเลี้ยงร่างกาย ร่างกายก็จะมี
ก�ำลังท�ำการท�ำงานได้
อันนี้ฉันใดก็ฉันนั้น เราต้องน้อมเอาพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้าไปสู่ดวงจิตให้ได้
เมือ่ จิตนีไ้ ด้รบั รสแห่งพระธรรมนัน้ แล้วอย่างนีม้ นั ก็จะมีกำ� ลังใจขึน้ จะเกิดปีตขิ นึ้ “สพฺพรสํ ธมฺมรโส
ชินาติ รสแห่งพระธรรมนั้น ย่อมชนะรสทั้งมวลในโลกนี้” พระศาสดาตรัสไว้ บรรดารสอาหาร
รสผลไม้ตา่ ง ๆ นี้ มันรูร้ สตัง้ แต่เฉพาะปลายชิวหานีเ้ ท่าแหละ พอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้ว รสต่าง ๆ
นั้นหายหมด ส่วนรสแห่งพระธรรมนี้ เมื่อบุคคลใดน้อมเข้าไปสู่ดวงจิต จิตได้รับรู้แห่งรสพระธรรม
เช่นนี้แล้วย่อมมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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เช่น อย่างรสของศีลอย่างนี้ เมือ่ น้อมเข้าพิจารณาดูวา่ เมือ่ ตนรักษาศีล ตนได้รบั ความสบายกาย
สบายใจอย่างไรบ้าง เมื่อพิจารณาดูก็เห็นได้ว่า เมื่อตนรักษาศีล ตนส�ำรวมระวังกาย ส�ำรวมวาจา
ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ ตนก็ไม่เดือดร้อน ไม่สะดุ้ง
หวาดกลัวว่า ใครจะมาแก้แค้นตอบแทนตน ไม่มี เมื่อตนไม่ได้ฆ่าสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้นะ ก็นึกว่า
ตนนั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรติดตัว เพราะตนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้น เมื่อนึกได้อย่างนี้ จิตใจ
ก็เบิกบานผ่องใส เกิดปีติในคุณของศีลนั้นขึ้นมา แถมถ้ามาท�ำใจให้สงบโดยการเจริญพระกรรมฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไป เพ่งใจนี้ให้เข้าถึงความสงบ นิวรณ์ ๕ ดับลง ใจรวมเป็นหนึ่ง ไม่มีกังวล
ในเรื่องอดีต อนาคต เช่นนี้ยิ่งสบายมาก
นั่นแหละ การได้ดื่มรสแห่งสมาธินี้ นับว่าเป็นรสที่กลมกล่อมทีเดียว ดังนั้นผู้ท�ำใจให้รวมลงไป
ได้แล้ว หายเจ็บหายปวด หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในร่างกาย นั่งอยู่นานๆ ก็ได้ คนที่ไม่ได้ดื่มรสแห่ง
สมาธิแล้ว นั่งอยู่นานก็ไม่ได้ หาทางลุกหนีไปเลย อยู่ไม่ได้ นั่นแหละรสแห่งสมาธิ มันมีรสชาติอร่อย
ขนาดไหน ผู้ไม่ได้ดื่มรสแห่งสมาธิก็จะนั่งนิ่งๆ อยู่นานไม่ได้เลย แถมถ้าหากว่าได้ดื่มรสแห่งปัญญา
มันก็ยิ่งอร่อยกว่านั้นเข้าไปอีก เพราะว่าเมื่อบุคคลท�ำใจให้สงบเป็นสมาธิ ได้ดื่มรสแห่งสมาธิแล้ว
ก็ยงั มามองเห็นว่าสมาธินมี้ นั ก็จะไม่ยงั่ ยืน มันมีเวลาถอนได้ หมายถึงความสงบใจนีน่ ะ การทีใ่ จสงบนิง่
เป็นหนึง่ อยูน่ ี้ มันจะอยูไ่ ด้ไปชัว่ ระยะหนึง่ เท่านัน้ แหละ มันจะไม่นงิ่ อย่างนีต้ ลอดไปได้ ดังนัน้ เมือ่ รูว้ า่
ใจนี่มันจะถอนจากความสงบแล้วก็ตั้งใจเจริญปัญญาต่อ
บัดนี้ จะต้องการรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอัตภาพร่างกาย ก็ก�ำหนดพิจารณาเรื่องนั้น ตนยังไม่รู้แจ้ง
อะไรในอัตภาพร่างกายนี้ ในขันธ์ ๕ อันนี้ ก็ก�ำหนดพิจารณาเรื่องขันธ์ ๕ อย่างนี้ แต่ความจริงแล้ว
ทุกคนก็มาหลงอยูใ่ นขันธ์ ๕ นีแ่ หละ ไม่รแู้ จ้งในขันธ์ ๕ นีจ่ งึ พ้นทุกข์ไปไม่ได้ จึงถูกทุกข์ครอบง�ำย�ำ่ ยีอยู่
อย่างนี้ เนือ่ งจากมายึดมัน่ ส�ำคัญว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวเป็นตนอยูน่ ี่ มันจึงได้เกิดเป็นกิเลส ๑,๕๐๐ ตัณหา
๑๐๘ ขึ้นมา จึงอยากได้อะไรต่ออะไรมาบ�ำรุงขันธ์ ๕ นี้ให้ยั่งยืนสืบต่อไป จึงได้เพลิดเพลินเจริญใจ
ไปกับรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่าง ๆ ในโลก เพราะว่าใจนี้มันส�ำคัญว่าขันธ์ ๕ นี้เป็นตัวตน
ของตนแล้ว ในระยะเวลาขันธ์ ๕ นี้มันยังมีก�ำลังแข็งแรงอยู่ บุญกุศลที่ตนท�ำมาแต่ก่อนยังบ�ำรุง
ขันธ์ ๕ นี่ให้มีกำ� ลังแข็งแรงดีอยู่อย่างนี้ ก็ส�ำคัญว่าขันธ์ ๕ นี้จะไม่ช�ำรุดทรุดโทรมง่าย ไม่แตกหักง่าย
ก็เพลินเลยบัดนี้ ก็ให้ขันธ์ ๕ นี้แสวงหารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส อันสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจต่าง ๆ
เพลินไปจนถึงกับไปท�ำบาปท�ำกรรมไป
นี่บุคคลผู้ไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น มีแต่ท�ำความสงบใจอย่างเดียวยังไม่พอ ยังแก้ความหลง
ไม่ได้ ต่อเมื่อได้มาแยกแยะดูขันธ์ ๕ นี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไร อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่เคยท�ำมา
แต่ชาติกอ่ น นัน่ มันมาตกแต่งธาตุของมารดากับบิดานีน่ ะ ให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะของมนุษย์ขนึ้ มา
มีตา หู จมูก ลิ้น กาย อวัยวะน้อยใหญ่ต่าง ๆ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก
ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า อะไรหมู่นี่นะ นี่ล้วนแต่บุญ
กรรมมาตกแต่งให้ทั้งนั้นแหละ ตกแต่งจากธาตุของมารดาบิดา ต้องเพ่งให้มันเห็น แล้วทีนี้บุญกรรม
ที่ติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้ มันก็มีขอบเขตจ�ำกัดนั่นแหละ มันก็บ�ำรุงรักษารูปกายอันนี้ไป
ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อมันหมดเขตของบุญกรรมอันนี้แล้ว รูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ต้องแตกดับท�ำลายไป
ร่างกายไม่ใช่ของเรา ควรอาศัยเขารีบสร้างบารมี 65

อันนามธรรมนั้น ก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสกันเข้า จึงเกิดเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็น
สังขาร เป็นวิญญาณขึ้นมา เราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้ง ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะมาหลง ความจริงนะ
จิตใจนี้เมื่อไม่ใช้ปัญญาพิจารณานามธรรมนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งแล้ว มันก็มาหลงอยู่นามธรรมนี่แหละ
หลงสัญญา หลงเวทนา เมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ไม่พอใจ ก็เดือดร้อน ดิ้นรน เมื่อเกิดสุขเวทนา
ขึ้นมาก็พอใจ ก็อิ่มใจอยู่ในสุขเวทนานั้น นั่นเรียกว่าหลงเวทนา โดยส�ำคัญว่าสุขเวทนานั้นเป็นของที่
ยัง่ ยืนไป เมือ่ ไปจ�ำหมายอะไรในสิง่ ทีต่ นชอบใจ ก็พออกพอใจกับสัญญาอันนัน้ นึกว่าสิง่ ทีต่ นจ�ำนัน้ น่ะ
เป็นของสวยของงาม น่ารักน่าใคร่ น่ายินดีพอใจ ก็เลยไปยึดสัญญานั่นไว้ รูปสัญญา ความจ�ำหมาย
ในรูป สัททสัญญา ความจ�ำหมายในเสียง ฆานสัญญา ความจ�ำหมายในกลิ่นหอม กลิ่นเหม็น เป็นต้น
รสสัญญา ความจ�ำหมายในรสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว รสเฝื่อน เป็นต้น โผฐฐัพพะสัญญา ความจ�ำ
หมายในสัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ถ้าสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่ม พออกพอใจ ถ้าสัมผัสแข็งกระด้าง ไม่พอใจ
ธรรมสัญญา ความจ�ำหมายในธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับใจ เป็นส่วนดี เรียก กุศล เป็นส่วนชั่ว เรียก
อกุศล เป็นส่วนกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว เรียก อัพยากฤต ความคิดปรุงแต่ง เรียกว่า สังขาร
สังขารเมือ่ เกิดขึน้ แล้ว จิตไม่รแู้ จ้งก็หลงยินดีไปตามสภาพทีป่ รุงแต่งจิตให้เกิดความนึกคิดขึน้ มา
ถ้าเป็นเรือ่ งบุญกุศลก็ตดิ บุญ คนติดบุญนัน่ แหละ ลองคิดดูบญ
ุ กุศลหนหลังนัน่ มันตามมาตกแต่งให้มี
รูปร่างกายอันนีม้ าแล้ว แถมให้มโี ภคสมบัตขิ า้ วของเงินทองมาก ๆ เลยมาติดอยูเ่ นีย่ มายินดีพอใจอยู่
ในผลแห่งบุญกุศลที่ตนท�ำมาแต่ก่อน มันมาอ�ำนวยผลให้ นั่นแหละ มาติดมายินดีอยู่นี่แหละ ไม่ยอม
ปล่อย ไม่ยอมวาง ไม่ยอมพิจารณาด้วยปัญญาเลย มีคนติดบุญ เมื่อติดบุญมันก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้
บุญนีก้ พ็ าไปเกิดชาติหน้าต่อไปอีก แล้วก็แก่ เจ็บ ตายไปอีก บุคคลติดบาป เมือ่ สร้างบาปกรรมใส่
ตัวเองมา บาปกรรมนั้นมันมาตามตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ขึ้นมา แล้วมันก็ตกแต่งให้ไม่สมบูรณ์
ท�ำให้บกพร่อง ได้เสวยทุกขเวทนา เช่นว่า เกิดมามีรูปร่างกายนี้มาแล้ว มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรง
เบียดเบียนร่างกายอันนี้ ได้เสวยทุกขเวทนา ก็ไปติดอยู่ในทุกขเวทนานั้น ไปส�ำคัญว่าเราเป็นทุกข์
เราเจ็บตรงนั้น เราปวดตรงนี้ เราเป็นทุกข์ เราเดือดร้อน นั่นเรียกว่าใจมันไปติดบาป ไปข้องอยู่ใน
ผลของบาปกรรม ใจมันติดอยู่กับความทุกข์ เมื่อทุกข์มาถึงก็ยึดเอาทุกข์ไว้ เมื่อสุขมาถึงก็ยึดเอา
ความสุขไว้ จิตใจที่ไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้น
ดังนั้น พระศาสดาจึงได้สอนให้กำ� หนดเพ่งพิจารณาขันธ์ ๕ นี้ แยกออกเป็นรูปกับนาม รูปนั้น
ก็คงเป็นรูปอยูต่ ามเดิม ประกอบด้วยธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม ส่วนนามธรรมนัน้ มันเกิดขึน้ อาศัยระหว่าง
กายกับจิตกระทบกัน จึงได้เกิดเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณขึน้ มา ดังกล่าวมาแล้ว
นั้น พอรูปนี้แตก นามก็ดับ ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยแม้แต่น้อย
ก็เพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญา มันก็เห็นแจ้งได้ เห็นแจ้งว่านามรูปนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไร
“มิตโต มิใช่สัตว์ นิชีโว มิใช่ชีวิต สุญโญ เป็นของว่างเปล่า” ว่างจากสัตว์ จากบุคคล ตัวตนเราเขา
นี่แหละเรื่องของปัญญา
เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว มันก็มองเห็นร่างกายสังขารนี้ได้ตามเป็นจริง ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้ว
ก็จะมองไม่เห็นตามเป็นจริง สมควรที่จะเบื่อหน่ายก็ไม่เบื่อหน่าย เมื่อปัญญาไม่เกิดเป็นอย่างนั้น
เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว มันก็ย่อมมองเห็นว่าการที่มายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ นี้ ไม่สมควรเลย เพราะ
66 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

มันเป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ นี้เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เต็มไปด้วยภัยอันตราย คือความเจ็บความป่วยไข้นี้
เป็นภัยมหาศาล เป็นภัยที่น่ากลัวมาก นี่ควรกลัวควรเบื่อหน่าย เพราะว่ามันเป็นของไม่ยั่งยืน จึงเป็น
สิ่งที่ควรเบื่อหน่าย ถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืน ก็สมควรที่จะยินดีพอใจอยู่ แต่นี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน แล้วจะ
ไปยินดีพอใจกับมันท�ำไม ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้ ต้องอาศัยปัญญาสอนจิต จิตมันถึงเบื่อ
ถึงหน่าย มันจึงยอมคลายความยึดความถือ ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาสอนแล้ว จิตนี้มันจะไม่ยอมคลาย
ไม่ยอมคลายความยึดความถือเลย ดังนัน้ แหละ รสแห่งพระธรรมนัน้ รสแห่งปัญญา จึงชือ่ ว่าเป็นรส
อันอร่อยยิ่งกว่าบรรดารสแห่งทาน รสแห่งศีล รสแห่งสมาธิ เพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดขึ้นสอนจิต
บ่อย ๆ เข้าไปแล้ว จิตมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ นี้ออกไปได้ ส่วนจะล�ำพังก�ำลังของทาน
ของศีล ของสมาธิเท่านั้น ไม่สามารถที่จะละอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ นี้ได้ เป็นแต่เพียง
คุณธรรมให้พากันเข้าใจ
ดังนัน้ แหละ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้วา่ “ปัญญานรานังรัตนัง ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึก
ของนรชนทั้งหลาย” เพราะว่าบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อปัญญานั้นเข้าขั้นถึงปัญญา
ในโลกุตรธรรมแล้ว มันก็สามารถสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ ๕ นี้ได้ เมื่อวางได้ขาดด้วยอ�ำนาจ
แห่งปัญญา มันก็คอื วิมตุ ติ มันก็หลุดพ้นจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ นีไ้ ด้ เมือ่ จิตหลุดพ้นจาก
ความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ ๕ นี้แล้ว แต่ก็ยังอาศัยขันธ์ ๕ นี้อยู่ นี่ให้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจาก
อาสวะกิเลส หรือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ นี้แล้ว จะต้องตายเลย จึงจะชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้น ไม่ใช่
อย่างนั้น มันคนละเรื่องกัน
การหลุดพ้นด้วยอ�ำนาจแห่งปัญญานี่ไม่จำ� เป็นต้องตายทันที หลุดพ้นแล้วก็ยงั อาศัยขันธ์ ๕ อยู่
ตามเดิม ก็ยังท�ำกิจธุระที่ควรท�ำอยู่ตามเดิม ที่เคยท�ำมาอย่างไง เช่น พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์
ทั้งหลาย ท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็ยังเที่ยวบิณฑบาตมาฉันอยู่ ก็ยังแสดงธรรมสงเคราะห์
ประชาชนทั้งหลายอยู่ ก็ยังจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ ทีนี้ผู้คู่ครองเรือนทั้งหลายได้บรรลุมรรคผล
ในขั้นใดแล้ว ก็ยังท�ำกิจธุระของตนอยู่ตามหน้าที่อยู่อย่างนั้น แต่ว่ากิจกรรมบางอย่างที่เคยท�ำมา
อันเป็นโทษต่าง ๆ นั้น ท่านก็ละมันได้หมดเลย การงานบางอย่างที่มันไม่มีโทษก็ท�ำต่อ การงานอะไร
มันเป็นบาปเป็นกรรมที่ลุ่มหลงท�ำมาแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนู้น ก็ละเลย ละได้ เช่น เคยฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตมาอย่างนี้ เป็นต้น ก็ไม่ฆ่ามันอีกแล้ว ตลอดชีวิตไปเลย นี่คือรสแห่งมรรคผลธรรมวิเศษ
เป็นรสอร่อย อันเลิศกว่าบรรดารสทั้งหลายในโลกนี้ เพราะว่าบุคคลใดได้ดื่มรสแห่งโลกุตรธรรม
อันนี้แล้ว มันย่อมได้รับความสุขสม�่ำเสมอ ย่อมเป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดา รู้แจ้งสังขาร นาม รูป ตาม
เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ดังแสดงมานี้

เอกสาร
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อย่าประมาทพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อย
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
บางทีไปตามวัดต่าง ๆ พวกผีขที้ กุ ข์ขยี้ าก พอไปถึงมันก็รอ้ งตะโกนมา “ผูม้ บี ญ
ุ ...กรุณาช่วยด้วย
ผมพระครูศรีฯ เป็นเปรตอยู่นี่นานแล้ว” พอได้ยินแล้วก็มาพิจารณาดูว่า อ้าว! พระไปเป็นเปรต
เพราะอะไร
เป็นเปรตเพราะปฏิบัติผิดวินัย ๒ ข้อ ข้อ ๑ น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ข้อ ๒
น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล สงฆ์ไม่ได้อนุญาตให้ท่านแสดงอาบัติไม่ตก ตายแล้ว
มาเป็นเปรต
ทีนี้ จิตมันก็คดิ ต่อไป ช่วยได้ไหม ช่วยได้ ต้องประชุมสงฆ์ พอดีวนั นัน้ ไปทอดกฐิน พอทอดกฐิน
เสร็จแล้วก็ประชุมสงฆ์ ให้สงฆ์ประกาศอนุญาตให้ท่าน
พอตื่นเช้ามาหลวงพ่อก็ถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุ ๖๐-๗๐ ถามว่าพระชื่อพระครูศรีฯ อยู่ที่วัดนี้
เมื่อก่อนนี้เคยมีไหม เขาบอกว่า มี พอเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟัง ตรงกันหมด เขาบอกว่า ตั้งแต่ท่าน
มรณภาพแล้ว
ท่านเป็นเปรตอยู่ที่กุฏิ รู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นเปรต เวลาเราไปเอาของในกุฏิออกมาใช้ ต้องรีบ
ส่งก่อนมืด ถ้าปล่อยให้มืดแล้ว ท่านจะตามมาทวงทันที เขายังท้าทายเลยว่า ถ้าพระคุณเจ้าไม่เชื่อ
พวกผม นิมนต์จำ� วัดอยู่ที่นี่ก่อน จะพาไปทดสอบลองดู หลวงพ่อบอกว่า เออ! เรามีทางที่จะช่วยท่าน
อย่าไปทรมานท่านนักเลย
นี่ท่านเป็นเปรตอยู่นี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิด ตอนนั้นหลวงพ่ออายุได้ ๒๐ กว่าปี ท่านไปเที่ยวหลอก
เขาจนกระทัง่ พระก็ไม่กลัว ชาวบ้านก็ไม่กลัว มันชินกัน บางทีพระเณรอยูใ่ นวัดมันแกล้ง แอบเอาของ
ในกุฏิไปซุกไว้ในกุฏิอีกหลังหนึ่ง ท่านก็ตามไปทวงทั้งคืน นอนไม่ได้ทั้งคืน
ทีนพี้ อประชุมสงฆ์ประกาศอนุญาตให้ทา่ นอย่างนัน้ แล้ว พอตกกลางคืนมา ชาวบ้านเขาก็เข้าไป
เอาของคนละชิ้น ๆ ไปไว้ที่บ้านของเขา พระก็เอาไปไว้ในกุฏิ ไม่ปรากฏว่าท่านตามไปทวง ทดลอง
แล้วทดลองเล่าท่านก็ไม่ไปทวง เขาก็เลยแน่ใจว่าท่านไปผุดไปเกิดแล้ว ก็เลยรือ้ กุฏหิ ลังนัน้ ไปสร้างใหม่
เพราะฉะนั้น หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ ในรอบปีหนึ่งจะต้องประชุมสงฆ์ ให้สงฆ์ลงมติอนุญาต
ไว้หมด ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในวัดนี้ ถ้าใครมาหยิบเอาไปโดยไม่ตั้งใจว่าขโมยของพระละก็ อย่าให้เขา
เป็นบาปเป็นกรรม ถ้าเขาจะเป็นบาป ก็ให้เป็นเพราะความคิดเขาเอง เมื่อสงฆ์ทั้งหลายนี่ประกาศ
อนุญาตเอาไว้แล้ว ใครจะมาเอาอะไรมันก็ไม่เป็นบาป มันมีทางที่จะช่วยได้
พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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เช่น อย่างหลวงพ่อไปโน่นไปนี่ บางทีกไ็ ปองค์เดียว แล้วญาติโยมอยากจะถวายสังฆทาน เราจะ
ไปบอกว่าพระองค์เดียว สังฆทานไม่ได้ มันก็ขดั ความรูส้ กึ เขา ก็เลยต้องขอมติคณะสงฆ์ให้สงฆ์ลงมติวา่
ผมไปทีไ่ หน มีใครถวายสังฆทาน ขอให้ทวี่ ดั อนุญาตว่าเป็นส่วนของผม ซึง่ พระสงฆ์ได้แจกแบ่งให้แล้ว
อย่างไปเทศน์ในกรุงเทพฯ นี่ เขาถวายสังฆทานรถคันเล็ก ๆ มันขนมาไม่ได้ ถ้าหากว่าเขาถวาย
สังฆทานพระไม่ครบสงฆ์ ก็ต้องขนของทุกชิ้นมา มาแล้วก็มาประชุมสงฆ์ ท�ำอปโลกนกรรม จึงจะ
แจกกันได้ แต่ถ้าสงฆ์อนุญาตให้แล้ว หลวงพ่อไปรับที่ไหน ๆ ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อ จะแจกแบ่งใคร
หรือจะไปท�ำบุญที่ไหนก็ได้
เรื่องเกี่ยวกับวัดกับสงฆ์นี่ มันก็เป็นบาป จะว่าไปก็มีแต่บาป ถ้าหากว่าเราท�ำไม่ถูก มันมีแต่
บาปท่าเดียว ถ้าหากเรานึกสงสารว่า ลูกหลานบ้านเมืองของเรานี่ บางที่เด็ก ๆ มาเล่นวัดเล่นวา
มีผลหมากรากไม้มันหล่นหรือมีอะไร เด็กมันต้องการอยากจะอยู่จะกิน ก็ปีนขึ้นไปเก็บเอามากินกัน
ถ้าสงฆ์ไม่อนุญาตมันก็บาป แต่ถ้าเราประกาศอนุญาตเอาไว้แล้ว ใครจะเอาอะไร มันก็ไม่เป็นบาป
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ท�ำไมพระจึงไปเกิดเป็นเปรต
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
พระเป็นเปรตนี้ จะอะไรเสียอีก นอกจากเอาลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เช่น อย่าง
เวลาเขาทอดกฐินอย่างนีน้ ะ มันก็มเี ครือ่ งใช้ไม้สอย เลือ่ ย จอบ เสียม อะไรต่าง ๆ ตามธรรมเนียมของ
บ้านนอก เป็นกรรมสิทธิ์ของคนทาน ใครแตะต้องไม่ได้ นี่! สาเหตุที่ท�ำให้ไปเกิดเป็นเปรต
เพราะฉะนัน้ ของทีญ
่ าติโยมน�ำมาถวาย ของทีเ่ ป็นลหุภณ
ั ฑ์ หมายถึง สบง จีวร เครือ่ งใช้ไม้สอย
เล็ก ๆ น้อย ๆ นี่ พระจะแจกกันได้ ทีนี้ของที่เป็นภาชนะใส่น�้ำ  ถ้วยชาม หม้อไห อะไรต่าง ๆ นี่
ถ้าเขากล่าวว่า สังฆัสสะ โอโณชยามะ คือถวายเป็นของสงฆ์ ใครจะเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่ได้
อย่างพระองค์ใดองค์หนึ่งเอาของเหล่านี้ไปใช้ ท�ำแตกเสียหาย ต้องชดใช้ อย่างถ้วยชามอะไร
ทัง้ หลายนี้ ข้าวของทีเ่ ขาถวายเป็นของสงฆ์ แม้แต่จอกน�ำ้ ใส่นำ�้ ได้คนหนึง่ นี่ เป็นของสงฆ์ เป็นครุภณ
ั ฑ์
พระสงฆ์แจกกันไม่ได้
ถ้าเขาถวายเจาะจงให้ใช้เฉพาะส่วนตัว เช่น อย่างของของหลวงพ่อที่มีอยู่ที่ตู้ เขาถวายมาให้ใช้
เป็นส่วนตัว หลวงพ่อจะแจกใครให้ใครก็ได้ แต่ถา้ เขาบอกว่าของนีถ่ วายเป็นสงฆ์นะ แล้วเราจะเอาไป
เป็นส่วนตัวไม่ได้ นอกจากใช้ในกิจของสงฆ์ ถ้าไปเอามาใช้ส่วนตัวก็ต้องยืมมา พอยืมมาแล้ว ถ้าของ
นั้นแตก เสียหาย ต้องซื้อใช้ ถึงเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่มีสิทธิ์
เพราะฉะนั้น หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดไหน หลวงพ่อจะประชุมสงฆ์ ขอมติให้สงฆ์ทั้งหมดนี่อนุญาต
เอาไว้ สิง่ ของอันใดทีช่ าวบ้านจะเอาไปเป็นประโยชน์ได้ เช่น อย่างผลหมากรากไม้อยูใ่ นวัด ทีว่ ดั เรานี่
ก็มีหน่อไม้ ชาวบ้านเขาก็มาเก็บ คนยากคนจนก็มาเก็บไป กิ่งไม้แห้งเอาไปท�ำฟืนอะไรต่าง ๆ อย่างนี้
เราก็ต้องประกาศอนุญาตเอาไว้
คือเอาของสงฆ์ไปท�ำประโยชน์มนั เป็นบาปเป็นกรรม แต่เราก็มที างทีจ่ ะช่วยญาติโยมชาวบ้านได้
คณะสงฆ์ลงมติอนุญาตเอาไว้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรม ถ้าหากว่าหลวงพ่อหลวงพี่ใจแคบ เห็นแก่ตัว
อะไรก็หวง ๆ ๆ มันจะบาป ตัวเองก็บาปด้วย
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การรับและการถวายกฐินตามพระธรรมวินัย
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
บัดนี้ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชน เนื่อง ณ โอกาสนี้
คณะเจ้าภาพน�ำโดยคุณหมอปัญญาและท่านผู้มีเกียรติหลายท่านพร้อมทั้งพุทธบริษัทโดยทั่ว ๆ ไป
ทัง้ ในพระนครและต่างจังหวัดได้พร้อมใจกันมาท�ำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระพุทธบาทนี้ มีวตั ถุประสงค์
ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้ว คือ เพื่อจะพัฒนาพุทธสถานแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
การทอดกฐินนั้น ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทาน เพราะตามพระวินัย พระในที่จะรับกฐินได้จะต้องมี
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ รูปขึน้ ไป จึงจะเป็นการถวายผ้ากฐินโดยสมบูรณ์ตามพระวินยั และอีกนัยหนึง่ การ
ทอดกฐินทีว่ า่ เป็นกาลทาน เพราะจาํ เพาะจะทํากฐินได้หลังจากพระภิกษุสงฆ์ปวารณาออกพรรษา
แล้ว มีเวลา ๑ เดือน คือ ตั้งแต่ แรมค�ำ่ ๑ เดือน ๑๑ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๒ ในระหว่างนี้
ทายกผูศ้ รัทธาทีจ่ ะทอดกฐินย่อมท�ำได้ในระยะนี้ ถ้านอกจากระยะนีไ้ ปแล้ว ก็ได้ชอื่ ว่าเป็นการท�ำทาน
ถวายผ้าธรรมดา ไม่เป็นกฐิน ดังนั้น กฐินจึงได้ชื่อว่าเป็นกาลทาน คือ มีกาลเวลาจ�ำกัด
บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาถวายกฐินสังฆทานและกฐินกาลทานตามที่กล่าวมาแล้ว
เพือ่ เป็นการสนับสนุนเจตนาศรัทธาของบรรดาท่านทัง้ หลาย อาตมะจะได้นำ� ธรรมะอันเป็นค�ำสัง่ สอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงพอสมควรแก่กาลเวลา

คู่หูธุดงค์ หลวงพ่อโฮมกับสามเณรประมัย
อันการศึกษาธรรมะและการฟังธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านผูอ้ ยูใ่ นพระนคร อันเป็นถิน่ ทีเ่ จริญ
ด้วยศิลปวิทยาการทั้งทางฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม คงได้ศึกษาและได้สดับกันมามากต่อมาก ดังนั้น
เรื่องของธรรมะจึงจะไม่น�ำมากล่าวให้กว้างขวาง จะพูดเฉพาะในสิ่งที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลวงพ่อโฮม พระเดชพระคุณพระราชมุนี ท่านก็เป็นพระเถระที่หนักแน่น
ในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
เคยได้ทราบประวัติของท่านตั้งแต่ในอดีตมาแล้ว ในสมัยที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่ม ได้ไป
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทีส่ ำ� นักวัดปทุมวนาราม จังหวัดพระนคร ในหน้าพรรษา หน้าศึกษาปริยตั ธิ รรม
พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
ในงานทอดกฐิน วัดพระพุทธบาท บ้านนาดี ต.พระพุทธบาท อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๒๓
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ท่านก็ได้ตงั้ อกตัง้ ใจศึกษาพระปริยตั ธิ รรมจนสามารถสอบได้ถงึ เปรียญ ๖ ประโยค เมือ่ ถึงกาลหน้าแล้ง
ซึง่ ว่างจากการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแล้ว ท่านก็ถอื โอกาสออกเดินธุดงค์ไปในสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้ทราบว่า
สหธรรมิกเพือ่ นคูห่ ใู นการเดินธุดงค์ของท่านนัน้ คือ สามเณรประมัย กาฬเนตร ซึง่ เป็นลูกข้าราชการ
ท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ไปบวชเป็นสามเณรและศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรม
ชั้นเอกและเปรียญ ๓ ประโยค
ทั้งสองท่านนี้ เมื่อว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว ท่านก็ออกเดินธุดงค์เป็นคู่กัน โดย
ได้อาศัยพระเดชพระคุณเจ้า พระคุณปัญญาพิศาลเถร (หนู) ซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านอาจารย์เสาร์
เป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากรรมฐาน ซึ่งท่านทั้งสองก็ได้ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานในส�ำนักของเจ้าพระคุณองค์นั้น จนมีความรู้ความเข้าใจทั้งสายปริยัติและสายปฏิบัติตาม
สมควร จนกระทัง่ มีความรูค้ วามสามารถได้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสัง่ สอนพวกเราซึง่ เป็นศิษยานุศษิ ย์
ทั้งหลาย

ธรรมะ ๒ สาย
ดังนัน้ ในโอกาสทีท่ า่ นทัง้ หลายได้พร้อมใจกันมาสนับสนุนกิจการทีท่ า่ นได้ดำ� ริและก่อตัง้ เอาไว้
แล้ว เพือ่ เจริญรอยตามและเพือ่ จะให้สงิ่ ทีท่ า่ นได้ปรารภเอาไว้นนั้ ได้สำ� เร็จตามความปรารถนา แล้วก็
ท�ำการทอดกฐินเพื่อจะสนับสนุนกิจการนั้น จึงได้เป็นเครื่องประกาศน�้ำจิตน�้ำใจของท่านทั้งหลายว่า
ทุก ๆ ท่านทีม่ จี ติ ศรัทธาร่วมทอดกฐิน ณ คราวนี้ ได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ คี วามกตัญญูกตเวที ท่านได้ประกาศ
คุณธรรมอันเป็นพื้นฐานให้เกิดความดีออกมาให้เกิดแก่โลกแล้ว ประการหนึ่ง และยิ่งกว่านั้น ท่าน
ทั้งหลายก็มีความสนใจในการศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้น จะขอกล่าวถึงค�ำว่า ธรรมะ
ธรรมะ ตามที่เราเข้าใจกันนั้นหมายถึงธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระเถรานุเถระทั้งหลาย
เมือ่ ท่านปรารภแสดงธรรมทีไ่ หน ๆ ท่านก็มกั จะกล่าวว่า บัดนีอ้ าตมภาพจะได้แสดงธรรมะค�ำสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อเราตั้งค�ำพูดประโยคนี้ ก็คล้าย ๆ กับว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
เป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมด ดังนัน้ เพือ่ ความเข้าใจง่าย อาตมะจึงขอแยกธรรมะออกเป็น ๒ สาย
หนึ่ง สายสภาวธรรม ได้แก่ ธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมา เป็นของเก่า เป็นของโบราณ
มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด
สายที่ ๒ คือ ธรรมะค�ำสั่งสอน ได้แก่ หลักปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

สภาวธรรมตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์
ในเมือ่ แยกหัวข้อใหญ่ ๆ ออกมาแล้วดังนี้ ท่านทัง้ หลายก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่า ธรรมะส่วนที่
เป็นสภาวธรรมนั้นเป็นของที่เกิดมีมาก่อนพระพุทธเจ้า
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ทีนี้ สภาวธรรมนัน้ ถ้าเราจะหมายความจ�ำกัดลงไป ได้แก่อะไรบ้าง ขอตอบว่าได้แก่กายกับ
ใจของเราและสถานการณ์และสิง่ แวดล้อมทัง้ หลายเกีย่ วเนือ่ งด้วยกายและใจของเรา สิง่ เหล่านัน้
เป็นสภาวธรรมทั้งนั้น
ที่ว่าเป็นสภาวธรรมนั้นก็เพราะเป็นของมีมาตั้งแต่เก่าแก่โบราณ จนกระทั่งไม่มีใครสามารถ
ที่จะพิสูจน์ได้ว่าสภาวธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไร โลกคือแผ่นดินก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้น
โดยรวมบนพื้นแผ่นดิน เช่น น�ำ 
้ ภูเขา รถยนต์ เป็นต้น ก็เป็นสภาวธรรมแต่ละอย่าง ๆ รวมเข้ามาใกล้
ที่สุด กายและใจของเราก็เป็นสภาวธรรม ดังนั้น ทุก ๆ ท่านที่ฟังเทศน์อยู่นี้ก็ดี หรือไม่ได้มาฟังก็ดี
ก็ต้องมีสภาวธรรมเป็นสมบัติของตน
สภาวธรรมนั้นอันเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิต ร่างกาย จิตใจของเรา สิ่งที่มันจะเป็นไปตามกฎของ
ธรรมชาตินั้น ได้แก่ ความเกิด ความแก่ และความตาย อันนี้คือหลักความจริงของสิ่งที่เกิดปรากฏ
ขึ้นมาแล้ว ในเมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้ว มันจะต้องมีความเจริญขึ้น ๆ ความเจริญขึ้นนั่นแหละคือ
ความแก่ ในที่สุดก็ต้องสลายตัวคือตายไป ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้นย่อมตกอยู่ในพระไตรลักษณ์
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คนเกิดมาตัง้ แต่เล็กจนกระทัง่ เติบโตมาถึงปัจจุบนั นี้ ล้วนแต่มคี วามเปลีย่ นแปลงยักย้ายมาเป็น
ล�ำดับ ๆ ความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอันนี้ พระพุทธเจ้าว่า อนิจจัง มันไม่เที่ยง ทีนี้ คนเราเกิดมาแล้ว
มีความเจริญเติบโตขึ้น ๆ อันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงในฝ่ายข้างเจริญ อนิจจังในฝ่ายข้างเจริญขึ้นนี้
ทุกคนก็ชอบ แต่ในเมื่อมันเจริญถึงที่สุดแล้ว มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในข้างเจริญลง ซึ่งเราเรียกว่า
“ความแก่” ความเปลี่ยนแปลงข้างเจริญลงนี้ ทุก ๆ คนไม่ชอบ แต่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม กฎของ
ธรรมดาย่อมมีการเปลี่ยนไปอย่างนั้น
อันนี้แหละคือกฎของสภาวธรรม ซึ่งมีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ

การปรับปรุงสภาวธรรมด้วยไตรสิกขา
เมื่อพระองค์ได้ทรงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงทรงรู้ชัดว่า สภาวธรรมของแต่ละบุคคลนั้น
ถ้าปล่อยให้เพียงเกิดแล้วก็แก่ แก่แล้วก็ตายกันอยู่อย่างนี้ ซึ่งเป็นไปตามบุญตามกรรม ไม่ได้สร้าง
คุณงามความดีอะไร ไม่ปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นที่น่าสงสารสังเวชเป็นอย่างยิ่ง
ดังนัน้ ในเมือ่ พระองค์รคู้ วามจริงของกฎของสภาวธรรมทีม่ อี นั เป็นไปในกฎของพระไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ในเมือ่ รูช้ ดั แจ้งเช่นนี้ พระองค์ยอ่ มทรงทราบกฎหรือระเบียบทีจ่ ะพึงกล่อมเกลา
สภาวธรรมให้มสี ภาพดียงิ่ ขึน้ สิง่ ทีก่ ล่อมเกลาหรือปรับปรุงสภาวธรรมให้มสี ภาพดียงิ่ ขึน้ นัน้ ตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไว้ ก็ได้แก่
๑. ศีล การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยปราศจากโทษที่พึงล่วงทางกาย ทางวาจา
๒. สมาธิ การตั้งใจมั่น หรือมั่นใจต่อการท�ำความดี
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๓. ปัญญา ความรอบรู้ คือ รู้รอบในสภาวธรรม ที่จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติของธรรมดา
ในเมือ่ พระองค์ทรงทราบเช่นนี้ ย่อมทรงบัญญัตหิ ลักการปฏิบตั ไิ ว้ ซึง่ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา

ศีลคือภาชนะทองรองรับธรรม
การรักษาศีล ท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานศีล ๕ มาแล้ว ทุก ๆ ท่านเมื่อสมาทานศีล ๕ แล้ว กาย
และวาจาของท่านก็เป็นกายและวาจาทีส่ ะอาดปราศจากโทษนับจ�ำเดิมตัง้ แต่เวลาทีท่ า่ น สมาทานศีล
เป็นต้นมา ดังนั้น ทุก ๆ ท่านจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในทางร่างกายและวาจา ในเมื่อมี
ความสะอาดกายและวาจาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ว ร่างกายของท่านก็ดี จิตใจของท่านก็ดี จึงเป็น
เสมือนหนึ่งภาชนะทอง สิ่งที่สมควรจะรองรับธรรมอันบริสุทธิ์สะอาดของพระพุทธเจ้า

น้อมธรรมะไว้ในกายในใจด้วยสมาธิและปัญญา
แต่ว่าอุบายที่จะพึงน้อมเอาธรรมค�ำสอนเข้าไปไว้ในกายในใจนั้น ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
จะหนีไปจากหลักปฏิบตั สิ มถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐานไปไม่ได้ แต่วา่ การปฏิบตั สิ มถกรรมฐาน
วิปัสสนากรรมฐานนั้น ย่อมมีหลายแบบ หลายอย่าง เพียงแต่อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ก็มีถึง
๔๐ อย่าง
ในเมื่อพูดถึงอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึง ๔๐ อย่าง ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกหนัก
หรือหนักใจว่ากรรมฐานมีถึง ๔๐ อย่าง เราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะครบถ้วน อย่าพึ่งท้อใจอย่างนั้น
เลย แม้วา่ อารมณ์ของกรรมฐานจะมีถงึ ๔๐ อย่าง เราปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ เป็นคูข่ องใจ เมือ่ ท�ำให้
เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจแล้ว ผลที่จะพึงเกิดขึ้นนั้น แม้เราท�ำซ�้ำ ๆ ๔๐ อย่าง ก็ย่อมมีสภาวะเหมือนกัน

สภาวจิตในสมถกรรมฐานมีหนึ่งเดียว
ดังนั้น เมื่อพูดถึงตอนนี้ ก็ใคร่จะขอแก้ความเข้าใจหรือท�ำความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลาย
ซึ่งท่านทั้งหลายก็สนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านสมถวิปัสสนากันอยู่มาก แต่มีปัญหายุ่งยาก
อยู่มากส�ำหรับในสมัยปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าคณาจารย์ผู้สอนพระกรรมฐานนั้นย่อมมีหลายแบบ
หลายอย่าง บางทีฟัง ๆ ดูมติของแต่ละอาจารย์ ฟังดูแล้วก็คล้าย ๆ กับมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว
ดังนัน้ จึงเป็นทีห่ นักใจส�ำหรับผูท้ จี่ ะเริม่ ปฏิบตั ใิ หม่ แต่ฟงั ๆ ดูแล้ว บางท่านก็วา่ ของข้าพเจ้านีด้ วี เิ ศษ
นักหนา ของท่านเหล่านั้นใช้ไม่ได้ เป็นต้น จึงท�ำให้ผู้ที่จะเริ่มปฏิบัตินั้นมีความฉงนสนเท่ห์ในจิตในใจ
ไม่ทราบว่าจะยึดอะไรเป็นหลัก
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อันนี้อาตมะขอท�ำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่า บรรดาอารมณ์ของกรรมฐานที่จะมาเป็นคู่
ของใจนั้นจะเอาอะไรก็ได้ ปัญหาส�ำคัญขอให้เราตั้งใจแน่วแน่ และคอยสังเกตอารมณ์อันเป็นคู่
ของใจนั้น เมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาแล้วสามารถท�ำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนจากปกติ
ธรรมดา มีความโน้มเอียงไปข้างฝ่ายสงบ และมีปีติ มีสุขได้ อารมณ์กรรมฐานอันนั้นเป็นอารมณ์ที่
ใช้การได้ นี่ก็ท�ำความเข้าใจไว้ง่าย ๆ อย่างนี้
ถ้าจะพูดถึงว่าการท�ำกรรมฐานในขันสมถะนี้ อย่าว่าแต่ชาวพุทธจะมานัง่ บริกรรมภาวนา พุทโธ
พุทโธ หรือ ยุบหนอ พองหนอเลย แม้ชาวศาสนาอื่นซึ่งเขามีการท�ำสมาธิภาวนา เช่น ศาสนาคริสต์
เขาอาจจะนึกถึงพระเป็นเจ้าของเขา แล้วบริกรรมภาวนานึกถึงชื่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาอยู่อย่างนั้น
ในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิก็ย่อมมีลักษณะที่อยู่ในกฎเกณฑ์แห่งวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา เช่น
เดียวกัน ศาสนาพราหมณ์เขาก็เคยภาวนามา ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้
ดังนัน้ สภาวจิตของนักปฏิบตั ติ งั้ แต่ฌานขัน้ ที่ ๑ ถึงที่ ๔ นัน้ ย่อมมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน เพราะ
วาระแรกของการภาวนานั้น ทุกท่านจะต้องนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจ เช่น พุทโธ เป็นต้น เรียกว่า
วิตก เมื่อจิตกับพุทโธพร้อมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่สามารถจะแยกจากกันไปได้ จนจิตกับ
พุทโธมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่วแน่ แล้วก็มีอาการสงบลงไปโดยอัตโนมัติ ไปจนกระทั่งเกิดปีติและ
มีความสุข ในเมือ่ จิตมีความสุขเป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งจิตก็ไม่ดนิ้ รนกระวนกระวาย ย่อมมุง่ หน้าต่อความ
สงบ เริ่มต้นตั้งแต่อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เป็นล�ำดับ ๆ ไป ท�ำไมจึงไม่พูดถึงขณิกสมาธิด้วย
เพราะขณิกสมาธินั้น สมาธิแม้ผู้ไม่เคยภาวนาก็มีได้ชั่วขณะหนึ่ง จึงไม่กล่าวถึง สมาธิของนักภาวนา
นั้นจะมีได้ก็คืออุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิ เป็นล�ำดับ ๆ ไป

หลวงปู่เสาร์สอนภาวนาง่าย ๆ
ในสมัยก่อนนี้ อาตมภาพเคยอยูใ่ นส�ำนักของท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์เสาร์สอนกรรมฐาน
นั้น ท่านสอนง่าย ๆ
ถ้าหากมีท่านผู้ใดมาขอเรียนกรรมฐานจากท่าน ถามว่า
“ท่านอาจารย์ อยากจะภาวนาจะท�ำอย่างไร”
ท่านอาจารย์เสาร์จะบอกว่า “ภาวนา ‘พุทโธ’ ซิ”
“เมื่อภาวนาพุทโธแล้ว จะเป็นอย่างไร”
ท่านจะบอกว่า “อย่าถาม” นี่ ท่านอาจารย์เสาร์บอกอย่างนี้
แล้วท่านจะย�้ำให้ภาวนาหนัก ๆ และท�ำให้มาก ๆ ท�ำให้จริงจัง และจะไม่ยอมอธิบายเหตุผล
ใด ๆ ทั้งนั้น แต่ถ้าท่านผู้ใดตั้งใจท�ำจริง ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ จริง ๆ เมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิด
สว่างขึ้น หรือสามารถรู้เห็นอะไรขึ้นมา ท่านก็มักจะบอกว่าให้ท�ำไปเรื่อย ๆ นี่ ถ้าถูกต้องแล้ว ท่าน
บอกให้ท�ำไปเรื่อย ๆ
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แต่ถา้ ท่านผูใ้ ดมาเล่าให้ทา่ นฟังว่า เมือ่ ภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไป แล้วมีนมิ ติ เห็นคน เห็นสัตว์
เห็นเทวดา ท่านจะบอกว่า นั่น! เมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้ว จิตส่งออกไปข้างนอก ในเมื่อจิตส่งออก
ไปข้างนอก อุปาทานมันไปยึดถืออยู่ที่ไหน อย่างไรนึกถึงคนก็เกิดภาพคนขึ้นมา นึกถึงผี ก็เกิดภาพผี
ขึ้นมา นึกถึงเทวดาก็เกิดภาพเทวดาขึ้นมา อันนั้นเป็นวิถีจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอก
ท่านบอกว่าอย่าไปตื่นหรือไปยินดียินร้ายกับนิมิตที่เห็นเหล่านั้น เพราะนิมิตที่เห็นเหล่านั้น
มีลักษณะคล้าย ๆ กับมองเห็นด้วยตา บางทีถ้าหากว่าจิตเผลอสติ ไปหลงยึดกับนิมิตภาพอันนั้นแล้ว
จิตวิ่งตามนิมิตภาพอันนั้นไป สมาธิก็จะถอนจากฐานที่อยู่ในตัวของตัวเอง แล้วก็วิ่งตามภาพนิมิตไป
หลงไปเที่ยวชมนรกชมสวรรค์ ชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเปรียบเหมือนเงา
ท่านอาจารย์เสาร์ทา่ นบอกว่า ไม่ถกู ให้พยายามก�ำหนดจิตเฉยอยู่ อย่าไปยึดอย่าไปยินดียนิ ร้าย
กับนิมิตที่เห็นนั้น ให้พยายามน้อมจิตเข้ามาข้างใน โดยอาศัยลมหายใจเป็นสื่อ ท�ำกระแสความรู้สึก
ในทางจิตให้เดินเข้ามาในตัว แล้วก็ก�ำหนดจดจ้องดูอยู่ที่จิต และท�ำความรู้สึกว่า ตัวของเราอยู่ที่นี่
ไม่ได้เที่ยวเร่ร่อนไปกับผีสางเทวดาที่ไหน
นี่ ท่านอาจารย์เสาร์ท่านสอนอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องของการภาวนา “พุทโธ”

ภาวนา “พุทโธ” ไม่ได้หยุดแค่สมถะ
และอีกนัยหนึ่ง การภาวนา ‘พุทโธ’ บางท่านก็กล่าวว่าภาวนาพุทโธนั้น อย่างดีก็ได้แค่สมถ
กรรมฐาน อันนี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายลองพิจารณาดูซิว่า นักภาวนาทั้งหลายนั้นจะพากันโง่ไปทั้งโลก
เชียวหรือ ในเมือ่ ทุก ๆ ท่านก็ได้ทำ� ภาวนาพุทโธ จิตสงบลงไปแล้ว นิง่ สว่าง จนกระทัง่ ตัวตนหายไปหมด
ยังเหลือแต่สภาวจิตที่รู้ สว่างอยู่เฉย ๆ และเมื่อจิตเข้าไปตั้งอยู่ในฐานสมถะหรือวิปัสสนาสมาธินั้น
ถ้าจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไป จิตก็ไร้สมรรถภาพในการที่จะเกิดความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา แต่มีหรือที่จิต
จะนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดกาล เมื่อไปนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้ว จิตก็จะถอนออกจาก
อัปปนาสมาธินั้น เมื่อจิตมีอาการถอนออกมาไม่ความคิดก็ต้องลมหายใจผุดขึ้นมาในความรู้สึก
นักปฏิบัติผู้ฉลาดจะฉวยโอกาสยกจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาในขณะนั้น

ยกจิตขึ้นภูมิวิปัสสนา ด้วยการตามรู้ความคิดหรือพิจารณากาย
ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นมา จิตก็ก�ำหนดดูลมหายใจเพราะอาศัยก�ำลังสมาธิที่เข้าไปอยู่ใน
อัปปนาแล้วถอนออกมาย่อมมีก�ำลังและมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมา จดจ้อง ตามรู้ความคิดอันนั้น
รู้อยู่เฉย ๆ อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คืออะไร อย่างไร อะไรเกิดขึ้นก�ำหนดรู้อยู่ที่จิต ไม่ต้องไปคิดว่า
นี่คืออะไร หรือนี่เป็นนั่น นั่นเป็นนี่ เพียงแต่กำ� หนดรู้อยู่ที่จิตเท่านั้น
ท�ำไมจึงต้องท�ำอย่างนั้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต จิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เครื่องรู้
ของตน เมือ่ นักปฏิบตั เิ กิดความคิดขึน้ มาแล้ว ก�ำหนดตามรูค้ วามคิดทีเ่ กิดขึน้ มานัน้ แล้ว จิตจะยึดเอา
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สิง่ ทีร่ ภู้ ายในจิตนัน้ เป็นอารมณ์เรือ่ ยไป หรือบางทีถา้ หากจิตไม่ยดึ เอาความคิดนัน้ เป็นอารมณ์เครือ่ งรู้
จิตอาจจะวิ่งเข้ามาภายในตัวเอง แล้วก็มาค้นคว้าเฝ้าดูอยู่ภายในโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีท่านนักปฏิบัติผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นโยมผู้หญิงมาจากกรุงเทพพระมหานคร
มาถามปัญหาและเล่าความเป็นไปของเขาว่า เขานัง่ สมาธิภาวนา แล้วพอก�ำหนดจิตลงไปจะมองเห็น
โครงกระดูกเกิดขึน้ แต่แล้วโครงกระดูกนัน้ จะวิง่ เข้ามาพาดตัวของเขาเอง แล้วโครงกระดูกนัน้ หายไป
กลายเป็นตัวของเขาเอง แล้วจิตผู้รู้ก็จะค้นคว้าพิจารณาดูร่างกายของเขาทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ดูหนัง
ดูเนื้อ และดูโครงกระดูก ดูส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รู้เห็นไปหมด จนกระทั่งในที่สุดร่างกายของเขาก็
ปรากฏเหลือแต่โครงกระดูก แล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ในที่สุด
กระดูกทั้งหมดก็แหลกละเอียดเป็นผงหายไปในแผ่นดิน ยังเหลือแต่สภาวะจิตที่จิตสงบ ว่าง สว่าง
ไม่มนี มิ ติ เครือ่ งหมายอะไรในขณะนัน้ แล้วจิตของเขาทีผ่ า่ นนิมติ ทีเ่ ป็นมาอย่างนี้ นิมติ ทีม่ องเห็น รูด้ ว้ ย
จิตนั้นไม่ได้เกี่ยวกับประสาททางตาแม้แต่ประการใด เป็นเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตโดยเฉพาะ
แล้วเขามาถามว่าอาการที่มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไร
อาตมาก็เฉลยว่า อาการที่เป็นอย่างนี้ จิตของคุณนั้นพิจารณาดูอสุภกรรมฐานในเบื้องต้น
แล้วในที่สุดธาตุวัฏฐานมันก็ปรากฏมาพร้อมกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแหลกละเอียดสลายลงไป
นัน้ มันคงบอกว่ามันหายลงไปในพืน้ แผ่นดิน มันก็แสดงให้คณ
ุ รูเ้ ห็นแล้วว่า ร่างกายของคุณทัง้ หมดนี้
มันคือธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ประชุมกันอยู่ ค�ำว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มี ทีเ่ รียกว่า คน สัตว์ นัน้
เป็นไปตามภาษาสมมติบัญญัติของโลก โลกเขาพากันเรียกกัน แล้วบัญญัติชื่อขึ้นมาเรียกกัน ในเมื่อ
เขาบัญญัติชื่อขึ้นมาเรียกกันอย่างนั้นแล้ว เขาก็ไปหลงสมมติบัญญัติของตัวเอง ส�ำคัญว่า ผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา เป็นของเรา

จิตทิ้งกายมารู้อยู่ที่จิต
อาตมาก็ย้อนถามเขาว่า ในเมื่อร่างกายของคุณแหลกละเอียดลงไปแล้วเช่นนั้น ตัวคุณหายไป
แล้ว ค้นหาตัวคุณซิ หายไปไหน เขาบอกว่า เหลือแต่สภาวจิตผู้รู้ ใสสะอาด สว่างอยู่เท่านั้น ส่วนตัว
ตนที่เป็นร่างกายนี่หายไปหมดแล้ว
ดังนัน้ คุณก็เข้าใจได้แล้วว่า ในร่างกายของคุณนัน้ มันไม่มตี วั ไม่มตี น จิตกับกายแยกออกจากกัน
แล้วมันก็ไม่มอี ะไรเหลือ กายก็สลายไปตามสภาพเดิมของมัน ส่วนทีจ่ ะเป็นดิน เป็นน�ำ 
้ เป็นลม เป็นไฟ
ก็เป็นไปสภาพเดิมของมัน ส่วนที่เป็นตัวจิต ตัวผู้รู้ซึ่งเป็นธาตุแท้ เป็นธาตุอมตะ คือ ตัวพุทธะ ย่อม
ปรากฏเด่นชัดอยูเ่ สมอ เมือ่ จิตทีเ่ ป็นตัวพุทธะนัน้ ปรากฏเด่นชัดอยูเ่ สมอ เขาก็รอู้ ยูเ่ ฉพาะตัวของตัวเอง
ในบางขณะนั้น เขาก็จะย้อนกลับมาดูร่างกาย อันเป็นส่วนวัตถุ มองเห็นธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ประชุมกันอยู่พร้อมเป็นตัวเป็นตน ในขณะที่จิตย้อนมาดูร่างกายคือธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ ประชุม
กันนัน้ การทีจ่ ติ รูเ้ ด่นชัดอยูท่ เี่ ฉพาะตัวของตัวเอง ซึง่ ยังไม่มสี งิ่ รูป้ รากฏขึน้ อันนีจ้ ติ มันก็รนู้ าม เป็นตัว
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ของมันเอง ทีนี้ถ้าจิตมีก�ำลังแก่กล้าพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้อันเป็นสภาวธรรมส่วนละเอียด
ก็ย่อมจะท�ำให้จิตรู้เห็นอารมณ์ และอารมณ์อันนั้นปรากฎมาจากไหน ก็มาจากจิตตัวผู้ปรุง สังขาร
ส่วนละเอียดมันปรุงจิต ตัวผู้รู้คือพุทธะนั้น ย่อมเด่น สว่างไสวใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น

ศีล สมาธิ ปัญญา ประชุมพร้อม
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็มีลักษณะที่จะพึงสังเกตดูความรู้สึกของเราทั้ง ๒ ขั้นตอน ตอนแรก
จิตของเราดูวตั ถุคอื การสลายตัวของร่างกาย มีวตั ถุปรากฏอยูเ่ ป็นต้นว่าโครงกระดูกเป็นต้น ในขณะที่
จิตรูอ้ ยูน่ นั้ โครงกระดูกหรืออะไรมันเปลีย่ นแปลงไปตามระยะ หรือบางขณะทีม่ นั เป็นไปนัน้ คล้าย ๆ
กับเป็นตัวผูร้ ู้ ไม่ได้สมั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลง ร่างกายทีเ่ น่าเปือ่ ยผุพงั ลงไปเป็นขัน้ ตอน จิตก็เพียงแต่
รู้อยู่เฉย ๆ คล้าย ๆ กับว่าสิ่งที่เกิดกับตัวรู้กับตัวจิตเองนั้นแยกกันเป็นคนละคนหรือคนละส่วน และ
เมื่อจิตปฏิวัติตัวสู่ภูมิแห่งความละเอียดคือตัวผู้รู้ หรือในขั้นที่จิตรู้นาม รู้นามธรรมคือรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในจิตและรูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตเป็นตัวรูอ้ ย่างใดอย่างหนึง่ จะเป็นอะไรก็ตาม แต่หากปรากฏว่า
เป็นเครือ่ งรูข้ องจิตแล้ว ความรูส้ กึ ของผูม้ ภี มู จิ ติ นี้ จะมีลกั ษณะเหมือนหนึง่ ว่า จิตก็อนั หนึง่ ตัวทีใ่ ห้จติ
รู้ก็อันหนึ่ง แยกกันออกเป็นคนละส่วน
ลักษณะที่เป็นอย่างนี้ เพราะอาศัยอ�ำนาจแห่งการประชุม ๓ แห่งอริยมรรค ในที่นี้ ศีล สมาธิ
ปัญญา ประชุมพร้อมที่นี่ เมื่อจิตของท่านผู้ใดมีลักษณะดังกล่าว จิตของผู้นั้นได้ชื่อว่า มีอธิศีล
มีอธิจิต มีอธิปัญญา ประชุมพร้อมที่ดวงใจ ในเมื่อ ศีล สมาธิ ปัญญา ประชุมที่ดวงใจพร้อมเป็นหนึ่ง
จิตมีสภาวะเป็นกลางปรากฏ อยู่ตลอดเวลา อะไรที่เกิดขึ้นมาภายในจิต จิตไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้น
สักแต่ว่ารู้อยู่เฉย ๆ แล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่รู้ สิ่งที่ให้รู้ ปรากฏขึ้นก็ดี หรือสภาวะผู้รู้ก็ดี
ในขณะนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างมันปฏิวตั ขิ องมันไปเอง ตัวภูมธิ รรม ตัวภูมคิ วามรูโ้ ดยอัตโนมัติ และผูป้ ฏิบตั ิ
ไม่ได้ตงั้ เจตนาสัญญาทีจ่ ะให้เป็นไปอย่างนัน้ แต่หากว่ามันเป็นไปเอง ด้วยอ�ำนาจแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
ที่เราอบรมดีแล้วนั้น ย่อมปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้ซึ่งเรียกว่าพุทธะ นี่คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิต
ในใจของนักปฏิบัตินั้นแล้ว ดังนั้น ทุก ๆ ท่านที่ฟังธรรมอยู่นี่ ทุก ๆ ท่านจึงเข้าใจว่า ทุกท่านมีพุทธะ
คือผู้รู้อยู่ในจิตในใจ

ธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะอยู่ที่ใจ
พระพุทธเจ้ามีพระกายและมีพระทัย หรือว่าอย่างง่าย ๆ ก็คือ กาย ใจ พระพุทธเจ้ามีกาย มีใจ
พระองค์ทรงเอาใจเป็นเครือ่ งพิจารณากายให้รคู้ วามเป็นจริงของกาย ในลักษณะแห่งความเป็นปฏิกลู
หรือเป็นธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ในขั้นวิปัสสสนา ในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จนสามารถตรัสรู้ความจริงคืออริยสัจธรรม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อย่างเด่นชัด แล้วก็ได้ส�ำเร็จเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะอาศัยที่พระองค์มีใจรู้อยู่ที่พระกายนั่นเอง
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ดังนัน้ เราทุกคนมีกายกับใจเป็นสมบัตขิ องตัวเราเอง โดยเฉพาะเรามีใจ ใจเป็นธาตุแท้แห่งความ
เป็นผูร้ ู้ ผูใ้ ดมีใจผูน้ นั้ ได้ ชือ่ ว่ามีธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะอยูใ่ นตัว ถ้าท่านสามารถจะก�ำหนดบริกรรม
ภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตาม เมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิ เกิดสว่างขึ้น มีสภาวะตัวผู้รู้เด่นชัดอยู่
ในใจของท่าน นั่นแหละคือ พุทธะ ผู้รู้ พุทธะ ผู้เบิกบาน เกิดขึ้นในใจของท่านแล้ว โดยวิธีก�ำหนดดู
ภูมิจิตในการปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดตามที่บรรยายมานี้

ให้มี ‘พุทโธ’ เป็นที่พึ่งของจิต
และอีกนัยหนึ่ง ขอย�้ำเตือนว่า คนเราเกิดมาแต่ละครั้งแต่ละทีนั้นเป็นของยากกว่าจะได้ชีวิต
เป็นคน และการได้พบธรรมะค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากล�ำบาก ดังนั้น ทุก ๆ ท่านควรจะหาที่พึ่ง
ทางใจให้ได้คนละอย่าง จะเอาอะไรก็ได้
แต่อาตมาขอเสนอแนะว่า ให้เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก การที่
เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนั้น เราอาจจะนึกว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้ว
ก็มานึกเอา พุทโธ พุทโธ พุทโธ ค�ำเดียว ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�ำ พูด คิด ช่วงไหนพอที่จะนึก
พุทโธได้ ก็นึก พุทโธ พุทโธ พุทโธ เป็นประจ�ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมซึ่งอยู่ในชนบทนั้น มีการ
ศึกษาน้อย มีความเข้าใจน้อยในเรื่องของธรรมะ อาตมาจึงขอเสนอแนะให้ยึดเอาหลักง่าย ๆ ให้เอา
พุทโธเป็นสรณะที่พึ่ง ท่านจะท�ำอะไรอยู่ก็ตาม ให้ท่านนึกพุทโธ พุทโธ พุทโธ เป็นกิจประจ�ำ  นึกอยู่
อย่างนั้นแหละ
ในเมือ่ นึกพุทโธแล้ว ถึงแม้ใจไม่สงบ มันก็ยงั เกิดผลพลอยได้ คือ มีพทุ โธเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึง
คุณพระพุทธเจ้า เป็นกามาวจรกุศล แล้วอีกนัยหนึ่ง ถ้าหากว่าท่านนึก พุทโธ พุทโธ พุทโธ ติดต่อกัน
๑ นาที ช่วงนั้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่น ถ้าท่านเพิ่มขึ้นเป็น
๒ นาที ๓ นาที ๒๐-๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง แล้วพุทโธติดต่อกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่างเว้น จิตของท่าน
ก็ไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาปสร้างกรรมในทางอืน่ ล้วนแต่สร้างบุญกุศลคือนึกอยูแ่ ต่พทุ โธเท่านัน้
ถ้าหากว่าท่านสามารถนึกพุทโธได้ตลอดชีวติ ของท่าน จิตของท่านจะไม่สามารถส่งกระแสไปสร้างบาป
สร้างกรรมทางอืน่ จะสร้างแต่บญ
ุ แต่กศุ ล คือพุทโธนีค่ อื อุบายทีจ่ ะหาทีพ่ งึ่ ในทางจิต ให้พากันนึก พุทโธ
พุทโธ พุทโธ เข้าไว้ ให้จิตกับพุทโธติดกัน แนบสนิทกันอย่างแนบแน่น อย่างบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะ
นึก แต่เผลอ ๆ ไป ท�ำอะไรพลาดเข้าแล้ว จิตนึกพุทโธโดยอัตโนมัตินั่นแหละยิ่งดี
ทีข่ อแนะน�ำอย่างนีก้ เ็ พราะเหตุวา่ เคยได้เห็นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ตามบ้านนอกทัง้ หลาย เวลาจวนใกล้จะ
ตาย ลูกหลานให้ค�ำแนะน�ำ  ให้คำ� ตักเตือน หรือให้สติ เตือนสติว่า “ยาย นึกถึง ‘พุทโธ’ นะ” ด้วย
ทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยมันครอบง�ำ  แกก็ไขว่คว้าหาหยิบโน่น หยิบนี่ ไปหยิบได้วัตถุ
อันหนึ่งก็ยกชูขึ้น แล้วถามหลาน ๆ ว่า นี่หรือพุทโธ นี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว มันก็แย่หน่อย เพราะฉะนั้น
ได้เห็นตัวอย่างและประสบการณ์มาแล้ว จึงได้น�ำมาเป็นคติเตือนใจส�ำหรับบรรดาท่านทั้งหลาย
อันนี้คืออุบายที่จะเข้าถึงพุทโธ
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อสุภกรรมฐานในสมถกรรมฐาน
ถ้าหากเราสามารถนึกพุทโธแล้วจิตสงบสว่างลงไปเป็นสมาธิตามล�ำดับขั้น เราสามารถที่จะ
ทรงตัวอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลานาน ๆ นั่นคือจิตของเราถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ อย่างแท้จริง สมาธินี่ท�ำ
ไปเถอะ แม้ว่าเวลาค�ำ่ วันนี้เราจะภาวนาจิตไม่สงบก็ตาม จิตของเราจะสะสมก�ำลังเอาไว้ทีละน้อย ๆ
ในเมื่อได้จังหวะพร้อมขึ้นมาเมื่อไร ความสงบจะเกิดขึ้น
อาตมาเคยนั่งภาวนาอยู่ตั้ง ๑๐ ชั่วโมง อยากจะรู้ว่าความตายคืออะไร ตลอดเวลา ๑๐ ชั่วโมง
นั้น ความรู้ความเห็นอะไรไม่เกิด อย่าว่าแต่ความรู้ความเห็นจะเกิดเลย แม้แต่ความสงบสักนิดก็ไม่มี
มีแต่ความฟุ้งซ่านร�ำคาญ แต่ตั้งใจแน่นอนว่าจะนั่งภาวนาดูความตาย ก็อดทน ไม่อย่างนั้นแล้วก็
ไม่เกิดผลอะไร
ทีนเี้ มือ่ จวนจะสว่าง รูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยเต็มที ก็เอนกายนอนลงไปด้วยความทอดอาลัยตายอยาก
แต่วิสัยของนักปฏิบัตินั้น จะนอนตายเปล่า ๆ โดยไม่นึกถึงอะไร นั่นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเราเคย
ก�ำหนดดูลมหายใจหรือสิง่ ทีร่ ใู้ นจิตในใจมาจนช�ำนิชำ� นาญแล้ว ก็ยอ่ มมีการก�ำหนดลมหายใจเข้าออก
พอเกิดมีการเคลิม้ หลับลงไป จิตก็พงุ่ ออกจากร่างกาย แล้วก็สง่ รัศมีมาดูรา่ งกายซึง่ นอนยาวเหยียดอยู่
ในระยะแรกก็มองเห็นผ้าสบง จีวร ห่มอยู่ในตัวเรียบร้อย ในท่าที่นอนอย่างสบาย ๆ แต่ในเมื่อ
จิตรู้จริงเห็นชัดขึ้นมาแล้วสบง จีวร ไม่มี ปรากฏว่ามีแต่ร่างกายเปล่า ๆ ในเมื่อมาพิจารณาดูแล้ว
ช่างสมกับค�ำที่ว่า คนเรานี่ เวลามาก็มาแต่ตัว เวลาไปก็ไปแต่ตัวเปล่า ๆ เมื่อจิตมันแสดงอาการตาย
ให้ดูแล้ว มันเป็นอย่างนั้น
ในอันดับต่อไป ร่างกายก็เริม่ ขึน้ อืด แล้วมีนำ�้ เหลืองไหลเหีย่ วแห้งไป เนือ้ หลุดออกหมด ยังเหลือ
แต่โครงกระดูก แล้วโครงกระดูกก็สลายตัวไป จึงยังเหลือแต่ผงกระดูก มองเห็นแต่เป็นผงโปรยอยูบ่ น
พืน้ ดิน ผลสุดท้าย ผงกระดูกนัน้ ก็หายวับไปในแผ่นดิน ในขณะนัน้ มองไม่เห็นอะไรเลย โครงกระดูกก็ไม่มี
ในที่สุดแผ่นดินที่มองเห็นก็หายไป ยังเหลือแต่สภาวจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้น แล้วภายหลัง
ผงกระดูกก็ผุดขึ้นมาอีก แล้วต่อกันเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ประสานกันจนเป็นกระดูกเต็มส่วน
ในระยะแรก กระดูกศีรษะกระโดดพรึบเข้ามาวางลง กระดูกคอ กระดูกสันหลัง กระโดดเข้ามา
ต่อติดกันตามหน้าที่ กระดูกสะโพก กระดูกหัวไหล่ กระดูกแข้ง กระดูกขา กระดูกมือ กระโดดเข้ามา
จนประสานกันเป็นโครงร่างมองเห็นขาวสะอาด แล้วเมือ่ โครงกระดูกมันต่อกันเป็นโครงร่างขึน้ มาแล้ว
เนื้อเริ่มงอกขึ้นมาตามโครงกระดูกทีละน้อย ๆ กระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ แล้วหนังก็เกิดขึ้นมา แล้วขนก็
ปรากฏขึ้นมา จนกระทั่งมีร่างกายสมบูรณ์เต็มแล้ว แต่ก็มองเห็นเปลือยเปล่าไม่มีอะไรปกปิด นี่คือ
การตายที่ปรากฏขึ้นในนิมิต
และในขณะทีน่ มิ ติ ปรากฏนัน้ ในตัวไม่มคี วามรูส้ กึ จิตก็ยงั อยูอ่ กี ส่วนหนึง่ ร่างกายทีเ่ ป็นเครือ่ งรู้
ของจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคล้าย ๆ กับไม่มีส่วนสัมพันธ์กันเลย อันนี้คือนิมิตที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ
สมถะ ในส่วนที่เป็นอสุภกรรมฐาน หรือในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐาน

80 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

อสุภกรรมฐานปฏิวัติไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน
ทีนี้อาศัยสิ่งที่รู้ที่เห็นดังนี้ จิตจะสามารถปฏิวัติไปสู่ภูมิของวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่
โดยปกติธรรมดาแล้ว ถ้าหากจิตมองดูแต่ส่วนที่ร่างกายที่สลายตัวไปตามที่กล่าวแล้ว รู้อยู่
เฉย ๆ แล้วก็มีความรู้เพียงแค่นั้น อันนี้ก็เป็นภูมิรู้แค่ขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้น
แต่ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความรู้ โดยเอาความสลายตัวของร่างกายที่ปรากฏนั้นเป็น
เครื่องรู้ แล้วปฏิวัติภูมิรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์ ส�ำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาบังเกิดขึ้น คือ ส�ำคัญ
มั่นหมายว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อมองเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงแล้ว ทุกขัง อนัตตา ไม่ต้องนึกถึง ก็เป็น
อันรู้ไปเอง เพราะของ ๓ อย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน รู้อนิจจัง ก็รู้ทุกขัง อนัตตา รู้อนัตตา ทุกขัง
ก็รอู้ นิจจัง อันนีเ้ ป็นเรือ่ งปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ภายในจิตของผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ และทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ล้วนแต่
เป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้รู้ก็รู้อยู่เองโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เป็นเครื่องรู้ก็มีปรากฏการณ์อยู่โดยอัตโนมัติ
อันนีเ้ รียกว่า สิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นอยู่ ผูร้ กู้ ร็ อู้ ยูส่ ภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือปรากฏการณ์ให้เห็นอยูก่ ม็ อี ยู่ ดังนัน้
ครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดในตอนนี้ว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ สักแต่ว่ามีอยู่ เป็นอยู่ เท่านั้น

เห็นการเกิด-ดับ
ทีนี้ ถ้าหากว่าจิตละวางจากการเพ่งพิจารณาดูรูปโดยอัตโนมัติตามที่กล่าวมาแล้ว โลกที่
ปรากฏการณ์เป็นเครื่องรู้หายไปหมด ก็ยังเหลือแต่จิตซึ่งเป็นตัวนาม ตอนนี้นามธรรมย่อมจะเกิดขึ้น
ภายในจิตอันเป็นส่วนละเอียด และคล้าย ๆ กับจิตนั้นนิ่งละเอียดอยู่เฉย ๆ ส่วนที่รู้ก็ปรากฏการณ์
ขึน้ อยู่ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะเรียกว่าอะไร จิตตัวผูร้ กู้ ม็ อี ยู่ สิง่ ให้รกู้ ม็ ปี รากฏอยูอ่ ย่างนัน้ เพราะจะเรียกว่า
อะไรก็เรียกไม่ถูก ดังนั้น ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง
สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็น
ธรรมดา” ที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ก็เพราะสัจธรรมของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตนั้น ย่อมไม่มีสมมติ
อันใดที่เรา จะไปเรียกว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนั้น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ปรากฏขึ้นภายในความรู้ของนักปฏิบัติ ก็มีสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ ค�ำว่า
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ปรากฏขึน้ ขณะทีจ่ ติ รูเ้ ห็นความเป็นจริง ดังนัน้ ศัพท์หรือค�ำทีว่ า่ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา หรือพระไตรลักษณ์นั้น ถ้าหากว่าจิตรู้ แล้วไม่มีสมมติบัญญัติ พระพุทธเจ้าเอาภาษาอะไร
มาพูด ควรท�ำความเข้าใจว่า เมื่อจิตของพระพุทธเจ้าถอนออกมาจากสภาวะรู้พระไตรลักษณ์อย่าง
จริงจังแล้ว เมื่อจิตมีอาการไหวขึ้น ความคิดประหลาดมันจะเกิดขึ้น คือ สมมุติบัญญัตินั้นเอง แล้ว
มันจะเกิด “อ้อ!” ขึ้นมาว่า อ้อ! พระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นอย่างนี้
และอีกอย่างหนึ่ง บางครั้งจิตก็อาจจะถอนออกมาเฉย ๆ แล้วไม่มีความส�ำคัญมั่นหมายอะไร
เมื่อจิตถอนออกมาสู่สภาพปกติแล้ว โดยวิสัยของผู้รู้ เมื่อเกิดอะไรภายในจิตในใจนั้น เมื่อจิตถอน
ออกมาแล้วจะละทิง้ ไปเฉย ๆ นัน้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ท่านก็ยอ่ มจะคิดพิจารณาว่าสิง่ ทีเ่ ราเห็นภายในจิต
เมื่อสักครู่นี้คืออะไร แล้วภาษาสมมุติบัญญัติมันก็จะเกิดขึ้น
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ใช้สมมติบัญญัติอธิบายปรมัตถบัญญัติ
ในขณะทีเ่ กิดความคิดขึน้ มาอย่างนี้ ความคิดอันนีเ้ ป็นความคิดทีต่ ง้ั ใจคิดโดยเจตนา พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้สภาวะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือความรู้จริงเห็นแจ้งนั้น อันนั้นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า
พระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีใครสามารถที่จะรู้เห็นกับพระองค์ได้ แต่เมื่อพระองค์ออกมาสู่สภาวะปกติ
ธรรมดาแล้ว ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้น้ัน พระองค์จึงมาพิจารณาดูตามภาษาของชาวโลก ว่าสิ่งที่
พระองค์รใู้ นพระทัยนัน้ อันนีเ้ ขาเรียกว่าอะไร อันนัน้ เขาเรียกว่าอะไร แล้วก็เอาภาษามนุษย์ทงั้ หลายนัน้
มาสมมติบญ
ั ญัตเิ รียกชือ่ ธรรมะทีพ่ ระองค์รพู้ ระองค์เห็น เอาภาษาของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ มาพูดตาม
ภาษาของพระองค์ ๆ เดียว ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะไปรู้ได้อย่างไร อันนี้แหละคือข้อเท็จจริง
ของธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ

หลักปฏิบัติเพื่อบรรลุพุทธภาวะ
อีกนัยหนึ่ง ข้อสังเกตในเมื่อจิตของท่านไปสู่ภูมิอันละเอียด จิตสงบนิ่ง เดินอยู่ในสภาวะปกติ
แล้วมีสิ่งให้รู้ปรากฏขึ้นภายในจิต ซึ่งตรงกับค�ำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
มีความดับไปเป็นธรรมดา ทีนี้ลองสังเกตตัวกิเลสกันดูทีว่า ในขณะที่สภาวจิตเป็นอยู่อย่างนั้น แล้ว
มีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่อย่างนั้น หากว่าจิตสักแต่ว่ารู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติ ไม่มีความยึดถือ
ในสิ่งใด ๆ จิตก็อยู่ในสภาวะที่ประชุมพร้อมแห่งอริยมรรค ตัวกิเลสก็ไม่เกิดขึ้น มีแต่ความเป็นปกติ
แต่ในบางครัง้ สติอาจจะเผลอไปนิด ๆ เมือ่ อะไรเกิดขึน้ ถ้าหากว่าจิตยินดี นัน่ กามสุขลั ลิกานุโยค
ถ้าจิตยินร้ายนั่น อัตตกิลมถานุโยค ถ้าจะก�ำหนดโดยตัวกิเลส กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
จิตยินดีในภพ นั่น กามตัณหา จิตยึด นั่น ภวตัณหา จิตไม่ยินดีในภพ นั่นคือวิภวตัณหา
แต่ถา้ ไม่มอี าการดังกล่าวนัน้ เพียงแต่กำ� หนดดูสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดอยูต่ ลอดเวลา ไม่มปี ฏิกริยาเกิดขึน้
แม้แต่ประการใด มีแต่ปกติปรากฏเด่นชัดอยู่อย่างนั้น อันนี้เป็นตัวประชุมพร้อมแห่งอริยมรรค ศีลก็
เป็นอธิศีล จิตก็เป็นอธิจิต ปัญญาก็เป็นอธิปัญญา ดังนั้น จึงใช้ได้ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้
แล้วแปลออกมาเป็นค�ำไทยว่า ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา และทีนี้ลงทางสุดท้ายปัญญาก็
ย้อนออกมาอบรมจิต นีค้ อื หลักการปฏิบตั ใิ นค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีจ่ ะก้าวน�ำไปสู่
ภูมิธรรมอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิต มีพุทธะปรากฏเด่นชัดอยู่
การทรงไว้ซงึ่ ความเป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน เป็นกริยาของพุทธะ การทรงไว้ในสภาพปกติตลอดกาล
เป็นกิรยิ าของพระธรรม กิรยิ าทีเ่ กิดความสังวรระวังโดยอัตโนมัติ นัน่ เป็นกริยาของพระสงฆ์ สุปฏิปนั โน
ผู้ปฏิบัติดี อุชุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติตรง ญายปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง สามีจิปฏิปันโน
เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ถ้าภูมิธรรมของท่านผู้ใดสมควรที่จะบรรลุโสดา สกิทาคาอนาคา อรหันต์ได้
ก็กลายเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ด้วยประการฉะนี้

82 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

อาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพที่มา
ร่วมกันทอดกฐิน เพือ่ สนองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมุนี ซึง่ เป็นอาจารย์ทเี่ คารพบูชาของ
พวกเราทั้งหลาย และได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งคุณธรรมอันเป็นหลักฐานเบื้องต้น ซึ่งเป็นคุณงาม
ความดีและเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีด้วยประการทั้งปวง ก็สมควรแก่กาลเวลา
ในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ และบุญบารมีของบูรพาจารย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมา จงดลบันดาลให้เราท่าน
พุทธบริษัททั้งหลายจงประสบความส�ำเร็จที่ตนปรารถนาโดยทั่วกัน โดยนัยดังเทศนามาก็สมควร
แก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
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พระธรรมเทศนาในงานทอดกฐิน วัดพระพุทธบาท บ้านนาดี ต.พระพุทธบาท อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
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ปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลส ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลส
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
ณ สถานที่แห่งนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราภายหลังที่พระองค์ได้บ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
มาทุกแบบทุกรูป และไปศึกษาในส�ำนักอาจารย์ตา่ ง ๆ ส�ำนักอาจารย์ใด ฤาษีตนใด ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดัง
และเก่งทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ พระองค์ทรงไปศึกษาหมดทุกหนทุกแห่ง ศึกษาจนจบหลักสูตรของคณาจารย์
นั้น ๆ ซึ่งคณาจารย์สมัยนั้นนิยมการบ�ำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้ฌาน ได้อภิญญาคือ บ�ำเพ็ญสมาธิ ฌาน
สมาบัติ มุ่งที่จะให้จิต สงบ นิ่ง รู้ ตื่น เบิกบาน อยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียว แล้วจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติก็เพื่อจะสร้างชื่อเสียง เป็นอันว่าคณาจารย์หรือนักปฏิบัติในสมัยนั้นยังถูกโลกธรรมหรือเอา
โลกธรรมเทิดไว้บนศีรษะ เพราะยังติดอยู่ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นินทา ทุกข์ การปฏิบัติก็มุ่งที่จะ
สร้างบารมีให้มลี กู ศิษย์ลกู หามากมาย เป็นทีน่ ยิ มนับถือของปวงชนในยุคนัน้ สมัยนัน้ จึงอยูใ่ นลักษณะ
แห่งการปฏิบัติเพื่อแสวงหาลาภผล แสวงหาบริวาร ไม่ได้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นโดยตรง
แต่จะด้วยประการใดก็ตาม การปฏิบตั ขิ องท่านเหล่านัน้ ก็เป็นงานการสร้างบารมี เพราะความ
เข้าใจของคนในยุคนั้น ความส�ำเร็จที่เขาพึงประสงค์อยู่ตรงที่ว่า ในเมื่อปฏิบัติเคร่งครัดบ�ำเพ็ญตบะ
แก่กล้า พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ หรือพระเจ้าทีเ่ ขานับถือ จะประทานพรให้เขาเป็นอย่างนัน้
เป็นอย่างนี้ ซึ่งสุดแท้แต่เขาจะสร้างปณิธานความปรารถนาไว้อย่างไร ก็เป็นอันว่า การปฏิบัติเพื่อ
มุ่งลาภผล ชื่อเสียง เป็นที่ประทับใจของปวงชนในยุคนั้นสมัยนั้น การปฏิบัติของท่านเหล่านั้น
จึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลส เขาเอาโลกธรรมเทิดไว้บนศีรษะ

สมาธิในฌานตัดกิเลสไม่ได้
แต่เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ทรงศึกษาในส�ำนักของคณาจารย์
นั้น ๆ เข้าไปศึกษาในส�ำนักอาจารย์ใด อาจารย์นั้นก็หมดภูมิ คือหมดภูมิที่จะสอนพระองค์อีกต่อไป
เช่น อย่างไปปฏิบัติในส�ำนักของอาฬารดาบส อุทกดาบส ก็สอนพระองค์ได้เพียงแค่ฌาน ๔ คือ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เท่านั้น เมื่อถึงฌานขั้นนี้แล้ว อาจารย์ทั้งสองก็บอกว่า
หมดภูมิแล้ว ไม่มีอะไรจะสอนท่านอีกต่อไป ขอให้ท่านอยู่ในส�ำนักเพื่อช่วยอบรมสั่งสอนประชาชน
ศิษยานุศิษย์ต่อไปเถิด
พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
แสดงธรรมทีส่ งั เวชนียสถาน สถานทีต่ รัสรู้ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
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เมื่อพระพุทธองค์ได้พิจารณาดูโดยรอบคอบแล้ว คือ พระองค์สังเกตอย่างนี้ ในขณะที่จิตของ
พระองค์อยู่ในสมาธิ ฌานขั้นที่ ๔ ร่างกายตัวตนก็หายหมด มีแต่จิตดวงเดียว นิ่ง สว่าง ลอยเด่นอยู่
ในท่ามกลางแห่งความว่าง แต่จิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์ ความรู้สึกยินดีไม่มี ความรู้สึกยินร้าย
ไม่มี คณาจารย์เหล่านัน้ เขาจึงถือว่าเขาหมดกิเลสแล้ว แต่เมือ่ พระองค์ได้ทรงศึกษาจนจบหลักสูตรของ
อาจารย์ดังกล่าว ในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิ มองหากิเลสตัวใดก็ไม่มี เป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดแท้จริง
แต่ยังไม่เป็นอมตะ เพราะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้ว เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ได้สัมผัสกับ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ความยินดียินร้ายยังมีปรากฏอยู่ในจิต
พระองค์จึงพิจารณาอย่างรอบคอบว่า นี่มันยังไม่สิ้นสุดยังไม่ถึงที่สุด ถ้าหากว่าเราหมดกิเลส
อย่างแท้จริง อยู่ในสมาธิเป็นอย่างไร กิเลสไม่มี เมื่อออกจากสมาธิแล้ว กิเลสมันก็ต้องหมดไป สิ่งที่
ส่อแสดงให้พระองค์รู้ว่าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ ก็เพราะยังมีความยินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจ แล้วก็
ยังยึดมัน่ อยูใ่ นสังขารร่างกาย ว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นของเรา ของเขา ดังนัน้ พระองค์จงึ ตัดสินพระทัย
อย่างแน่วแน่ว่า เรายังไม่ส�ำเร็จ

เอาโลกธรรมมารองนั่ง
ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้รับหญ้าคา ๘ ก�ำของโสตถิยพราหมณ์ กุสสะ แปลว่า หญ้าคา
คา แปลว่า ข้อง แปลว่า ติดมาตอนนี้ พระองค์เอาหญ้าคา ๘ ก�ำมาขดเป็นบัลลังก์ประทับนั่ง มุ่งหน้า
มุง่ ตาประพฤติปฏิบตั ิ โดยไม่มงุ่ ผลประโยชน์อนั ใดในด้านวัตถุธรรม มุง่ แต่ทจี่ ะด�ำเนินไปสูค่ วามตรัสรู้
ความหมดกิเลส ความเป็นพระอรหันต์เท่านัน้ จึงได้ชอื่ ว่าเอาโลกธรรม ๘ มารองนัง่ แทนทีจ่ ะเอาเทิด
ไว้บนศีรษะดังก่อน คราวนี้เอาโลกธรรมมารองนั่ง
ในเมือ่ พระองค์ประทับนัง่ เป็นทีเ่ รียบร้อย พระองค์นงั่ อย่างไร เราเคยเห็นพระพุทธรูปนัง่ ขัดสมาธิ
อย่างไร พระองค์ก็ประทับนั่งอย่างนั้น อันนี้ไม่ต้องอธิบาย พอพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิเป็นที่
เรียบร้อย พระองค์ตั้งกายให้ตรง ด�ำรงสติให้มั่น คือก�ำหนดรู้อยู่ที่จิตของพระองค์เพียงถ่ายเดียว
ไม่ได้สนใจกับสิ่งใด ๆ

จุดเริ่มของการปฏิบัติอยู่ที่ลมหายใจ
แต่ในช่วงขณะจิตนั้นเอง พอพระองค์มาวิตกว่าเราจะเริ่มกันที่จุดไหน อตีตารมณ์คืออารมณ์
ในอดีตได้ผุดขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ ท�ำให้พระองค์ทรงหวนร�ำลึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นพระกุมาร
ขณะพระบิดาท�ำพิธแี รกนาขวัญ พีเ่ ลีย้ งนางนมผูกพระอูใ่ ห้บรรทมอยูใ่ ต้ตน้ หว้า ในช่วงทีพ่ เี่ ลีย้ งนางนม
และคนทั้งหลายก�ำลังเพลิดเพลินในการดูมหรสพ ดูพิธีแรกนาขวัญ ได้ปล่อยให้พระองค์บรรทม
ในพระอู่ใต้ต้นหว้าแต่เดียวดาย ณ โอกาสที่ว่างจากการคลุกคลีจากผู้คนนั้นเอง พระองค์ขณะเป็น
พระกุมารเล็ก ๆ ทรงวิตกถึงลมหายใจ ก�ำหนดรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์ นัยว่าพระองค์ได้ส�ำเร็จ
ปฐมฌานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
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เมื่อพระองค์มาร�ำลึกถึงที่ตรงนี้ พระองค์ก็ได้ความรู้ตัวขึ้นมาว่า จุดเริ่มของการปฏิบัติอยู่กันที่
ตรงนี้ คือ เราจะก�ำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ เพือ่ ศึกษาให้รคู้ วามเป็นจริงของร่างกาย แล้วพระองค์
ก็มีพระสติก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก
วิธกี ารของพระองค์นนั้ เพียงแต่มพี ระสติกำ� หนดรูจ้ ติ อยูเ่ ท่านัน้ แต่เพราะอาศัยทีก่ ายกับจิตของ
พระองค์ยงั มีความสัมพันธ์กนั อยู่ เมือ่ จิตอยูว่ า่ ง ๆ สิง่ ทีจ่ ะปรากฏเด่นชัด ก็คอื ลมหายใจ เพราะอาศัย
ที่พระองค์เคยบรรลุปฐมฌานมาแล้ว จิตของพระองค์จึงจับลมหายใจเข้า-หายใจออก แต่พระองค์
เพียงแต่มีพระสติก�ำหนดรู้ลมหายใจเฉย ๆ ไม่ได้บังคับลมหายใจ ไม่ได้บังคับจิตให้สงบ ปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ
พระองค์ก�ำหนดเอาพระสติอย่างเดียว รู้ที่จิต บางครั้งลมหายใจปรากฏว่าหยาบ คือหายใจ
แรงขึน้ พระองค์กป็ ล่อยไปตามธรรมชาติ ในบางครัง้ ลมหายใจค่อยละเอียดลง ละเอียดลงคล้าย ๆ กับ
จะหยุดหายใจ พระองค์กลัวว่ามันจะเลยเถิด พระองค์กน็ กึ ว่าลมหายใจยังอยู่ เพือ่ กระตุน้ เตือนจิตให้
มีความหยาบขึ้น ลมหายใจก็ปรากฏเด่นชัดขึ้น แล้วก็ก�ำหนดรู้ลมหายใจอย่างไม่ลดละ แล้วพระองค์
ไม่ได้นึกว่า ลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว ลมหายใจหยาบ ลมหายใจละเอียด เพียงแต่ก�ำหนดรู้เฉยอยู่
เท่านั้น ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติของจิต

เห็นอาการ ๓๒
เมือ่ หนัก ๆ เข้า จิตยึดลมหายใจอย่างเหนียวแน่น ในบางครัง้ พระองค์มองเห็นลมหายใจวิง่ ออก
วิ่งเข้า เป็นท่อยาวสว่างเหมือนหลอดไฟนีออน หนัก ๆ เข้า พอจิตสงบละเอียดเข้าไปในระหว่าง
อุปจารสมาธิ จิตของพระองค์วิ่งเข้าไปสงบ นิ่ง สว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย ไปรวมตัวอยู่ใน
ท่ามกลางระหว่างทรวงอก ความสว่างไสวแผ่ซา่ นออกมาทัว่ ร่างกาย พระองค์มคี วามรูส้ กึ ประหนึง่ ว่า
ความสว่างได้ครอบคลุมพระกายของพระองค์อยู่ ในช่วงนั้นท�ำให้พระองค์เกิดความรู้ ความเห็น
เห็นอาการ ๓๒ ที่เรายึดมาเป็นบทสวดมนต์ในปัจจุบันนี้
อะยัง โข เม กาโย
กายของเรานี้แล,
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา,
อะโธ เกสะมัตถะกา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป,
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,
ปูโร นานัปปะการัสสะ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมี,
อะสุจิโน
ประการต่าง ๆ,
อัตถิ อิมัสมิง กาเย
มีอยู่ในกายนี้,
เกสา
คือผมทั้งหลาย,
โลมา
คือขนทั้งหลาย,
นะขา
คือเล็บทั้งหลาย,
ทันตา
คือฟันทั้งหลาย,
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ตะโจ
คือหนัง,
มังสัง
คือเนื้อ,
นะหารู
คือเอ็นทั้งหลาย,
อัฐิ
คือกระดูกทั้งหลาย,
อัฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก,
วักกัง
ม้าม,
หะทะยัง หัวใจ,
ยะกะนัง
ตับ,
กิโลมะกัง พังผืด,
ปิหะกง
ไต,
ปัปผาสัง ปอด,
อันตัง
ไส้ใหญ่,
อันตะคุณัง ไส้น้อย,
อุทะริยัง
อาหารใหม่,
กะรีสัง
อาหารเก่า,
มัตถะเก มัตถะลุงดัง เยื่อในสมอง
ปิดตัง
น�้ำดี,
เสมหัง
น�ำ้ เสลด,
ปุพโพ
น�้ำเหลือง,
โลหิตัง
น�ำ้ เลือด,
เสโท
น�้ำเหงื่อ,
เมโท
น�้ำมันข้น,
อัสสุ
น�ำ้ ตา,
วะสา
น�ำ้ มันเหลว,
เขโฬ
น�้ำลาย,
สิงฆาณิกา น�้ำมูก,
ละสิกา
น�้ำไขข้อ,
มุตตัง
น�ำ้ มูตร
เอวะ มะยัง เม กาโย
กายของเรานี้อย่างนี้,
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา,
อะโธ เกสะมัตถะกา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป,
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,
ปูโร นานัปปะการัสสะ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมี
อะสุจิโนติ.
ประการต่าง ๆ อย่างนี้แล.
ความรูอ้ นั นี้ พระพุทธองค์ได้รเู้ ห็นก่อนการตรัสรู้ แล้วก็กลายเป็น กายคตาสติสตู ร ทีเ่ ราผูป้ ฏิบตั ิ
ยึดเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาอสุภกรรมฐาน
เมือ่ จิตของพระองค์ไปสงบ นิง่ สว่าง อยูใ่ นท่ามกลางของร่างกาย ท�ำให้พระองค์รคู้ วามเป็นจริง
ของร่างกายทั่วหมดในขณะจิตเดียว คือ พระองค์มองเห็นหัวใจก�ำลังเต้น สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย มองเห็นปอดก�ำลังสูดอากาศเข้าไปเลีย้ งร่างกาย มองเห็นตับก�ำลังแยกเก็บอาหาร
อันละเอียดไว้ส�ำหรับเลี้ยงร่างกาย มองเห็นตับอ่อนก�ำลังทําหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและน�ำเอากรดมา
ช่วยย่อยอาหาร ท�ำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์รู้ทั่วถ้วนหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะ
จิตเดียว
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เตรียมก้าวสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตตระ
แล้วพระจิตของพระองค์กว็ ติ กอยูก่ บั สิง่ เหล่านี้ ก�ำหนดรูอ้ ยูก่ บั สิง่ เหล่านี้ จนกระทัง่ จิตละเอียด
ลงไป ละเอียดลงไป กายจางหายไป ยังเหลือแต่จิตนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ในจักรวาลนี้ คล้าย ๆ กับว่ามีแต่จติ ของพระองค์ดวงเดียวเท่านัน้ สว่างไสวอยู่ ในตอนนีจ้ ติ ของพระองค์
เป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตเป็น อัตตา ทีปะ มีตนเป็นเกาะเป็น อัตตะ สรณา มีตนเป็นที่
ระลึก คือ ระลึกรู้อยู่ที่ตน รู้อยู่ที่จิต อัตตา หิ อัตโน นาโถ จิตมีตนเป็นตนของตน
เมื่อพระจิตของพระองค์ไปด�ำรงอยู่ในสมาธิขั้นจตุตถฌานนานพอสมควร ต่อนี้จะได้ล�ำดับ
องค์ฌาน
ปฐมฌาน มี วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิตก หมายถึงจิตไปรู้อยู่ในสิ่ง ๆ หนึ่ง หรือบางที่รู้เฉพาะในจิตเพียงอย่างเดียว แล้วก็มีปีติ
มีความสุข มีเอกัคคตาความเป็นหนึ่ง คือจิตรู้อยู่ที่จิต อันนี้เป็นปฐมฌาน
ทุติยฌาน จิตไม่ได้ยึดสิ่งรู้ แต่รู้อยู่ที่ตัวเอง แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีปีติ มีสุข และมีเอกัคคตา
ตติยฌาน เมื่อจิตสงบละเอียดลงไป ปล่อยวางปีติ ยังเหลือแต่ความสุข มีความเป็นหนึ่ง ก็อยู่
ในฌานที่ ๓ ตอนนี้จะรู้สึกว่ากายละเอียด ค่อยจางไป จางไป แต่ยังปรากฏอยู่ จิตจะเสวยสุขในปีติ
อย่างล้นพ้น ซึ่งจะหาความสุขใดเปรียบเทียบไม่ได้
จตุตถฌาน แล้วในที่สุดกายก็หายไป ความสุขก็พลอยหายไปด้วย ยังเหลือแต่จิตนิ่ง สว่างไสว
อยู่เท่านั้น จิตเป็นหนึ่งคือ เอกัคคตา แล้วก็เป็นกลางโดยเที่ยงธรรม ซึ่งเรียกว่าอุเบกขา
ขอย�ำ้ อีกทีหนึ่งว่า :
ฌานที่ ๑ ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ ๔ เอกัคคตา
ฌานที่ ๒ ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
ฌานที่ ๓ ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ สุข กับเอกัคคตา
ฌานที่ ๔ ประกอบด้วยองค์ ๒ คือ เอกัคคตากับอุเบกขา
เป็นอันว่า ในช่วงนั้นจิตของพระองค์ด�ำรงอยู่ในจตุตถฌาน
เมื่อเข้าถึงจตุตถฌานแล้ว แทนที่จะก้าวหน้าไปอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ แต่พอขยับจะเคลื่อนจากฌานที่ ๔ วกเข้าไปสู่สัญญา
เวทยิตนิโรธ คือ เข้านิโรธสมาบัติ จิตอยู่ในนิโรธสมาบัติกับความสว่าง จิตรู้อยู่ในจิตอย่างละเอียด
สัญญา เวทนาดับไปหมด แต่ก็ยังมีเหลือรู้อยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้น สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นฐานสร้าง
พลังจิต คือ พลังสมาธิ พลังสติปัญญา เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตตระ
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ผู้รู้แจ้งโลก
เมื่อจิตของพระองค์ด�ำรงอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธ สร้างพลังเพียงพอแล้ว จิตเบ่งบานออกมา
อีกทีหนึ่ง สามารถแผ่รัศมีสว่างไสวครอบคลุมจักรวาลทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดจะปิดบังดวงจิตดวงนี้
พระจันทร์ พระอาทิตย์ แม้จะส่องแสงลงมาสู่โลก ก็ส่องไปได้ในเฉพาะที่ที่ไม่มีสิ่งก�ำบัง แต่จิตของ
พระพุทธองค์นั้นส่องสว่างไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ไม่มีสิ่งก�ำบัง ไม่มีอะไรที่จะปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้
ทรงมองทะลุจนกระทั่งบาดาลถึงพิภพพญานาค มองทะลุจนกระทั้งผืนแผ่นดิน พระองค์สามารถ
ก�ำหนดความหนาของแผ่นดินได้ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ในช่วงนัน้ ท�ำให้พระองค์ตรัสรูเ้ ป็นโลกวิทู ผูร้ แู้ จ้งโลก
โลกตามความหมายในทางธรรมะ มีอยู่ ๓ โลก
ยมโลก ได้แก่ โลกเบื้องต�่ำ  คือ ต�่ำกว่าภูมิมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานลงไป ได้แก่ ภพของภูตผี
ปีศาจ อสุรกาย สัตว์นรก
มนุสสโลก ได้แก่ แดนเป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ผู้มีกาย มีใจ
เทวโลก ได้แก่ แดนเป็นที่อยู่ของเทวดา ตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุม สูงสุดจนกระทั่งถึงพรหมโลก
ชั้นอกนิฏฐาพรหม
พระองค์ทรงรู้พร้อมในขณะจิตเดียว ทั้งยมโลก มนุสสโลก เทวโลก

การตรัสรู้ของพระพุทธองค์
แล้วความรู้ที่เกิดต่อไปอีก :
ท�ำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีประเภทต่าง ๆ กัน อันนี้พระองค์ยังไม่ได้คิดเช่นนั้น เพียงแต่มองเห็น
ความแตกต่างของมนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ภูต ผี ปีศาจ เปรต อสุรกายทั้งหลายเท่านั้น
แล้วก็รกู้ ฎของกรรมเป็นสิง่ จ�ำแนกสัตว์ให้มปี ระเภทต่าง ๆ รูก้ เิ ลสคืออวิชชาทีเ่ ป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้สัตว์ทั้งหลายต้องท�ำกรรม
แต่ในขณะทีพ่ ระองค์รนู้ นั้ รูน้ งิ่ อยูเ่ ฉย ๆ แต่วา่ รูจ้ นกระทัง่ เหตุ รูท้ งั้ ปัจจัย รูท้ งั้ ความเป็นไปของ
มวลหมูส่ ตั ว์ทงั้ หลายในจักรวาลนี้ แต่จติ ดวงนีค้ ดิ ไม่เป็น พูดไม่เป็น สักแต่วา่ รู้ สักแต่วา่ เห็น รูเ้ ห็นแล้ว
ก็สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้พร้อมหมดทัง้ เรือ่ งของ ปุพเพนิวาสสานุสสติญาณ จุตปู ปาตญาณ
อาสวักขยญาณ บันทึกไว้พร้อมไม่มีขาดตกบกพร่องตามวิสัยของพระสัพพัญญู อันนี้เป็นการตรัสรู้
ของพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ตรัสรูใ้ นขณะทีจ่ ติ ไม่มรี า่ งกายตัวตน จิตดวงนีแ้ ม้ไม่มรี า่ งกายตัวตน สามารถรูเ้ ห็น
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ แต่วา่ พูดไม่เป็น คิดไม่เป็น ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ จิตของเรานีจ่ ะคิดได้ ต่อเมือ่ สัมพันธ์
อยูก่ บั ร่างกาย เมือ่ แยกออกจากกายไปแล้ว ไม่มเี ครือ่ งมือ จึงคิดไม่เป็น ความคิดมันเกิดจากประสาท
ทางสมอง จิตไม่มีร่างกายตัวตน ไม่มีรูปไม่มีร่าง จึงไม่มีมันสมองที่จะใช้เป็นความคิด เพราะฉะนั้น
รู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งลูกเดียว แต่สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้พร้อมหมด ไม่มีขาดตกบกพร่อง
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เจริญวิปัสสนา พิจารณาทบทวน
เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิทูละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว จิตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา
พอมารูส้ กึ ว่ามีกาย ตอนนีไ้ ด้เครือ่ งมือแล้ว จิตของพระองค์จงึ มาพิจารณาทบทวนสิง่ ทีร่ เู้ ห็นนัน้ ซ�ำ้ เติม
อีกทีหนึ่ง เรียกว่า เจริญวิปัสสนา
ทรงพิจารณาเรื่อง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้ ตั้งแต่ชาติที่ ๑ ๒ ๓
ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ล้านชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้าง
กว่าจะได้มาถึงการตรัสรู้นี่ นอกจากพระองค์รู้เรื่องของพระองค์เองแล้ว ยังสามารถรู้เรื่องของคนอื่น
สัตว์อื่นได้ด้วย ว่ามวลสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ได้เกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติ เคยเป็นอะไรมาบ้าง อันนี้
เป็นความรู้เรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
จิตพระองค์พิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณคือญาณ รู้ชาติก่อนภพก่อนว่าเคยเกิด
เคยตายมาแล้วกีค่ รัง้ กีห่ น นอกจากพระองค์จะรูเ้ รือ่ งของพระองค์เองแล้ว พระองค์ยงั สามารถรูเ้ รือ่ ง
ของคนอื่นและสัตว์อื่น จนกระทั่งเรื่องของเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ว่าพวกทั้งหลายเหล่านี้
ตายเกิดมาแล้วกีภ่ พกีช่ าติ อันนีเ้ รียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงพิจารณาเรือ่ งนีจ้ บลงในปฐมยาม
แล้วก็พิจารณาการเกิดและจุติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอ�ำนาจของกรรม จุติก็คือตาย
เกิดก็คือเกิดนั่นแหละ ท�ำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีประเภทต่าง ๆ กัน อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
เพราะกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัย จึงได้เป็นภาษิตขึน้ มาว่า กัมมัง สัตเต วิภชั ชติ กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์
ให้มีประเภทต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้น
เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ทรงสอนธรรมแก่มวลสัตว์ทั้งหลาย พระองค์จึงสอนให้พิจารณา
กรรมเป็นส่วนใหญ่ว่า เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม
เป็นผูต้ ดิ ตาม มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย กฎของกรรมเกิดจากการท�ำ การพูด โดยอาศัยความคิดเป็นผูต้ งั้
เจตนา ว่าจะท�ำ จะพูด จะคิด ในเมื่อท�ำอะไรลงไปโดยเจตนา สิ่งนั้นส�ำเร็จเป็นกรรม เรื่องนี้พระองค์
พิจารณาจบลงในมัชฌิมยาม
แล้วก็ทรงค�ำนึงต่อไปอีกว่า อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้สัตว์ทั้งหลายต้องท�ำกรรม ก็มาได้
ความเป็นภาษาสมมติบัญญัติว่า เพราะอวิชชาความรู้ไม่จริง ความรู้ไม่จริงนี่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย
ท�ำกรรมตามที่ตนเข้าใจว่าถูกต้อง แต่สิ่งที่สัตว์เข้าใจและมีความเห็นว่ามันถูกต้องนั้น บางอย่างมันก็
ถูกต้องตามใจของตนเอง แต่มันขัดกับกฎธรรมชาติ บางอย่างมันก็ถูกต้องตามใจของตนเองและ
ถูกกับกฎธรรมชาติด้วย ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายผู้รู้ไม่จริงจึงท�ำกรรมดี ท�ำกรรมชั่ว คละเคล้ากันไป
หมายถึงท�ำกรรมที่เป็นบาป ท�ำกรรมที่เป็นบุญ ท�ำกรรมที่ชั่ว ท�ำกรรมที่ดี ภาษาบาลีว่ากุศลกรรม
คือกรรมดี อกุศลกรรม คือกรรมชั่ว ท�ำไปตามความเข้าใจของตนเอง ในเมื่อท�ำแล้วก็ย่อมได้รับผล
ของกรรม ได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีก เกิดมาอีกก็อาศัยกิเลสคืออวิชชาตัวเดียวนั่นแหละ
ท�ำกรรมแล้วท�ำกรรมเล่า เกิดแล้วเกิดเล่า ไม่รจู้ กั จบจักสิน้ เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏฏสงสาร เรือ่ งนี้
พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยาม
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อรหัตตมัคคญาณบังเกิด
ในเมื่อพระองค์ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ตามล�ำดับญาณทั้ง ๓ จบลงแล้ว จิตของพระองค์ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรัสรู้น้ีเป็นความจริงแท้ ไม่แปรผัน ในช่วงขณะจิตนั้น
อรหัตตมัคคญาณจึงบังเกิดขึ้น ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยาม จึงได้พระนามว่า อรหัง
สัมมาสัมพุทโธ ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง ด้วยประการฉะนี้
อันนี้คือลักษณะการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รู้อริยสัจ
พระพุทธองค์อาศัยกายกับใจเป็นหลักในการปฏิบัติ ก�ำหนดจิตให้มีสติรู้เรื่องของกายคือ
ลมหายใจเข้า หายใจออก การก�ำหนดรูล้ มหายใจเข้า หายใจออก ท�ำให้พระองค์รคู้ วามจริงอย่างหนึง่
ว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยลมหายใจ หยุดหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้น ลมหายใจเมื่อเข้าไปแล้วไม่กลับ
ออกมาก็ตาย เมื่อออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีกก็ตาย
นอกจากจะท�ำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายแล้ว ยังรู้ความจริงอีกอันหนึ่ง คือ มรณัสสติ
รู้ความตาย
ในขณะใดที่จิตของพระองค์รู้อยู่กับลมหายใจ พระองค์ก็ให้มันอยู่ไป ในบางครั้งจิตปล่อยวาง
ลมหายใจ ไปเกิดความรู้ความคิดขึ้นมา พระองค์ก็มีพระสติก�ำหนดรู้ความจริงของใจ คือรู้ความจริง
ว่าธรรมชาติของใจต้องคิด เพราะความคิดเป็นอาหารของใจ
ความคิดเป็นการบริหารใจให้เกิดมีพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของใจ
ความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะให้เราก�ำหนดรู้ว่า อะไรไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เกิด ดับ
ความคิดนีแ่ หละมันมายัว่ ยุให้เราเกิดกิเลส อารมณ์ยนิ ดียนิ ร้าย พอใจ ไม่พอใจ แล้วก็เกิดสุข เกิดทุกข์
ในเมื่อสุข ทุกข์ปรากฏ พระองค์กำ� หนดพระสติรู้ความสุขและความทุกข์อย่างไม่ลดละ เมื่อพระจิต
ของพระองค์มีพลังแก่กล้าขึ้นก็เกิดปัญญา รู้เห็นความจริงว่า นี่คือทุกขอริยสัจ ทุกขัง อริยสัจจัง
ทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐ
เมื่อรู้ความจริงอันประเสริฐแล้ว พระองค์ก็ย้อนมาพิจารณาว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากไหน
มันเกิดมาจากตัณหาคือความทะเยอทะยาน ทีนี้การก�ำหนดรู้ตัณหาของพระพุทธองค์ พระองค์
ก�ำหนดรูแ้ ต่เพียงในจิตเท่านัน้ โดยก�ำหนดว่า ความยินดี คือ กามตัณหา ความยินร้าย คือ วิภวตัณหา
ความยึดมัน่ ถือมัน่ คือ ภวตัณหา ในเมือ่ มีความยึดมัน่ ถือมัน่ มันก็เกิดก่อภพเรียกว่าความมีความเป็น
เมื่อมีภพ ก็มีชาติ จิตก็ปรุงแต่งเรื่อยไป
ชาติปิ ทุกขา ถ้าไปยึดความคิดปรุงแต่งก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรม ไม่อคติ
ล�ำเอียง รู้แล้วปล่อยวาง ก็ไม่มีความทุกข์
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ชราปี ทุกขา ถ้าไปยึดอยู่ในความรู้ความคิดนั้นนาน ๆ ก็กลายเป็นความแก่
มรณัมปิ ทุกขัง ถ้าถอนจิตไม่ขึ้น ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดไป ตายจริง เห็นอยู่ที่ตรงนั้น
เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจ ปริเทวนาการในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพลัดพราก
จากเราไป

รู้ไตรลักษณ์
กฎธรรมชาติคือสภาวธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ นับแต่กายกับใจของเรา สถานการณ์และ
สิง่ แวดล้อม รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ์ หรือทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นจักรวาลนี้ กฎธรรมชาติ
ของเขา ก็คือ เกิดขึ้น ทรงอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ทรงอยู่ ดับไป ภาษาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่า อนิจจัง
ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่เป็นตัวของตัวเอง
แล้วสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท�ำไมมันจึงท�ำให้มนุษย์เรานี้ต้องเป็นทุกข์เพราะ
สิ่งเหล่านั้น ที่เราต้องเป็นทุกข์ เพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไปส�ำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มี
ใจสูง เราดันทุรงั ไปเบ่งอ�ำนาจ คือว่าไปเบ่งทับสิง่ ทีม่ นั เป็นไปตามกฎธรรมชาติ อยากให้มนั เป็นไปตาม
ความต้องการของเรา ในเมื่อมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา มันขัดใจเรา เราก็เกิดความทุกข์
นี่สาเหตุมันก็อยู่กันที่ตรงนี้
พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้ว ท่านพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่าง สภาวะทั้งหลายทั้งปวง
ซึ่งบัญญัติว่าเป็นสภาวธรรมนั้นเขามีกฎตายตัวอยู่ อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา ความ
เป็นทุกข์ อนัตตตา ความไม่เป็นตัวของตัวเอง

ไตรสิกขาคือแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
ดังนั้น วิถีทางการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาจิตใจในตอนนี้ ศีล สมาธิ ปัญญา นั้นแหละ พระองค์
สอนให้อบรมมาก ๆ กระท�ำมาก ๆ ท�ำจนคล่องตัว จนช�ำนิช�ำนาญ จนถึงความเป็นเองโดย
ธรรมชาติ
ศีล ที่เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นอธิศีล สมาธิ ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ คือ จะก�ำหนดก็ตาม
ไม่ก�ำหนดก็ตาม สมาธิมันมีอยู่ทุกลมหายใจ คือสตินั่นเอง ปัญญา คือ สติความรู้พร้อม ก็มีพร้อมอยู่
ทุกขณะจิต ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ท่านจึงว่าเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิ

สมถสมาธิเป็นฐานสร้างพลังงาน
สมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั นี้ เช่น อย่างเราบริกรรมภาวนาอะไรก็ตาม พอเริม่
บริกรรมภาวนา เราก็ขม่ จิตลงไป ข่มจิตลงไป อาศัยการฝึกจนคล่องตัวช�ำนิชำ� นาญ เราสามารถจะให้
จิตนิ่งเมื่อไรเราก็ท�ำได้ แต่อันนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าสมาธิ มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้
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เท่านั้น สมาธิที่เป็นไปโดยธรรมชาติ เมื่อจิตของเราหยุดนิ่ง ปล่อยวางอารมณ์เดิมคือบริกรรมภาวนา
จิตมันจะสงบวูบ ๆ ๆ ลงไป ไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้าย คือ ไปนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน ร่างกาย
ตัวตนหายหมด ยังเหลือแต่จติ ดวงเดียวเท่านัน้ อันนีเ้ ป็นสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิสมถกรรมฐาน
สมาธิสมถกรรมฐาน จิตสงบนิ่งลงแล้วไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว ความรู้อื่นไม่เกิดขึ้น สมาธิ
ในสมถะนี่แหละ นักปฏิบัติในบ้านเมืองเรากลัวนักกลัวหนา กลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะ พอเริ่ม
ปฏิบัติแล้วเราจึงกลัว กลัวในสิ่งที่ยังไม่มีในตัวเรา เราไปกลัวเสียก่อนแล้ว สมาธิมันก็ไม่เกิด สมาธิ
ขัน้ สมถะนีเ่ ป็นฐานสร้างพลังงาน แม้วา่ ในขณะทีอ่ ยูใ่ นสมาธิอาจจะไม่เกิดภูมคิ วามรูอ้ ะไรก็ตาม แต่ถา้
หากว่าจิตของเราผ่านสมาธิขนั้ สมถะบ่อย ๆ เข้า เมือ่ ออกจากสมาธิแล้ว จิตของเราจะมีสติสมั ปชัญญะ
เตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิต สติตัวนี้มันจะมาวิ่ง วิ่งตามสิ่งที่เป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบัน คือ การยืน เดิน
นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด คือการท�ำ การพูด การคิด ไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหน สติมัน
จะมาท�ำหน้าที่ของมันพร้อมทุกขณะจิต
เมือ่ เรามีสติเตรียมพร้อมอยูท่ กุ ขณะจิต ศีล สมาธิ ปัญญา มันรวมพร้อมกันอยูท่ ตี่ รงนี้ เอกายโน
มัคโค สัมมทักขาโต ความประชุมพร้อมแห่งองค์อริยมรรครวมลงเป็นหนึ่ง เหลืออยู่แต่ สติวินโย
สติเป็นผู้น�ำ  เมื่อเรามีสติเป็นผู้น�ำ  รู้ตัวอยู่ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ เราก็ประหนึ่งว่ามีสมาธิรู้ตัว
อยู่ตลอดเวลา จิตของเรามันคงต่อการก�ำหนดรู้ เราก็ได้สมาธิ ความรู้นั้น ความรู้ เท่าเอาทัน ไม่หลง
ในสิ่งที่เราสัมผัสรู้ มันก็เป็นปัญญา เป็นวิชชารู้แจ้งเห็นจริง
สมาธิขั้นสมถะนี่มันจะให้ผลต่อเมื่อเราออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้ว

สมาธิสมถะ สมาธิวิปัสสนา
ทีนี้สมาธิบางอย่าง พอจิตสงบนิ่งลงไปปั๊บ เพียงแค่อุปจารสมาธิ มันเกิดความคิด เกิดความรู้
ผุดขึ้นอย่างกับน�้ำพุ แล้วสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิต และพร้อม ๆ กันนั้นก็จะเกิดมีปีติ
มีความสุข มีความเป็นหนึ่ง คือจิตรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดความคิด แต่ไม่วิ่งตามความคิดนั้น อันนี้เรียกว่า
สมาธิมีวิตก วิจารปีติ สุข เอกัคคตา
สมาธิในสมถะก็ดี สมาธิในวิปัสสนาก็ดี ย่อมอาศัยองค์ฌานคือ เวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิ บางที
เราภาวนา พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอ-พองหนอ หรือพิจารณาอะไรก็ตาม ในเมื่อจิตมันเริ่มมีสมาธิ
ขึน้ มา พอจิตสงบ ๆ ๆ ลงไป พอเกิดความสว่าง ร่างกายตัวตนยังปรากฏในความรูส้ กึ แต่จติ เข้าสมาธิ
ขั้นอุปจารสมาธิ ในช่วงนี้ถ้าหากจิตของเราส่งกระแสออกนอก จะเกิดมโนภาพ ซึ่งเราเรียกว่า นิมิต
บางทีก็มองเห็นคน เห็นสัตว์ เห็นภูตผีปีศาจ เปรต อสุรกายมาปรากฏอยู่ต่อหน้า อันนี้จิตของเรา
ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้ว มันก็เกิดมโนภาพ
จิตมันสร้างมโนภาพขึน้ มาท�ำไม สร้างขึน้ มาเพือ่ สอนตัวเอง ตามสมรรถภาพก�ำลังความสามารถ
ของจิต ในเมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาแล้ว ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถประคองจิตให้รู้เฉยอยู่ในที นิมิตนั้นจะปรากฏ
ให้เรามองเห็นได้นาน ถ้าหากเกิดเอะใจหรือตกใจขึ้นมา สมาธิถอน ภาพนิมิตนั้นมันจะหายไป
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ถ้าหากว่าเราไม่ตกใจ ไม่เอะใจ จิตของเราก�ำหนดรู้เฉยอยู่เท่านั้น อย่าไปนึกพิจารณาอะไร
เป็นอันขาด พอเราตั้งใจคิดขึ้นมาเท่านั้น จิตถอนจากสมาธิ นิมิตหายไป เพราะสมาธิถอน ถ้าหากว่า
เราสามารถประคองจิตให้รู้เฉยอยู่ คือรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปนึกคิดอะไร ดูอยู่เฉย ๆ
ถ้าหากว่าจิตของเราสงบแน่วแน่ขนึ้ นิมติ มันชัดเจนขึน้ เป็นภาพนิง่ ไม่ไหวติง นิมติ นัน้ เป็นอุคคหนิมติ
เรียกว่า นิมิตติดตา บางทีออกจากสมาธิมาแล้วก็ยังมองเห็นอยู่ในส่วนลึก ๆ ของจิต
เมื่อจิตได้อุคคหนิมิต สมาธิได้อุคคหนิมิต สมาธิในขั้นนี้ เรียกว่า สมถกรรมฐาน สมาธิที่ได้
อุคคหนิมติ เรียกว่าสมถกรรมฐาน เพราะดูภาพนิง่ รูภ้ าพนิง่ แต่หากว่าภาพนิมติ นัน้ มีการขยายตัว
ใหญ่ขึ้น ย่อตัวเล็กลง หรือสลายตัวไป แล้วตั้งขึ้นมาใหม่ กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
สมาธิอันนี้เป็นสมาธิวิปัสสนา นิมิตเป็นปฏิภาคนิมิต
การภาวนาได้อุคคหนิมิต จัดเป็นสมาธิสมถกรรมฐาน ถ้าได้ปฏิภาคนิมิต จัดเป็นสมาธิขั้น
วิปัสสนากรรมฐาน นี่ ขอให้ท่านทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจอย่างนี้
ทีนี้ ถ้าจิตของท่านไม่วงิ่ ออกไปข้างนอก พอสงบละเอียดดีแล้ว ตามลมเข้ามา มานิง่ สว่างอยูใ่ น
ท่ามกลางของร่างกาย ท�ำให้เราผูป้ ฏิบตั มิ องเห็นอวัยวะต่าง ๆ ภายในกาย ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในเบือ้ งต้น
ถ้าหากว่าจิตไม่ไปในทาง ๒ อย่างนั้น พอสงบแล้วก็ไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว แล้วจะรู้เห็นสิ่งที่
เกิดดับอยู่กับจิตตลอดเวลา ซึ่งเราเรียกว่า รู้การเกิดและการดับ การเกิดและการดับ เพียงแต่
เกิดดับ ๆ สลับกันไปนีแ่ หละ เมือ่ จิตของเรามีสมาธิมนั่ คง มีสติแน่วแน่ ก�ำหนดรูค้ วามเกิดและความดับ
อยูต่ ลอดเวลา ขณะทีก่ ำ� หนดรูอ้ ยูน่ นั้ เป็นการปฏิบตั ภิ าควิปสั สนากรรมฐาน แต่เมือ่ จิตถอนจากสมาธิ
มาแล้ว พอมาเกิดความรู้ว่า อ้อ! ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยง แม้แต่ความคิดมันก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็น อนัตตา ความรู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่า วิปัสสนา
ความรู้ความเห็นอันใดที่เกิดในสมาธิจิต ถ้าหากว่าเพียงรู้เพียงเห็นอยู่เท่านั้น เป็นแต่เพียง
ภาคปฏิบตั เิ ท่านัน้ ยังไม่ใช่วปิ สั สนา แต่เมือ่ จิตเกิดภูมคิ วามรูข้ นึ้ มาว่า สิง่ นีเ้ ป็นอย่างนี้ สิง่ นีเ้ ป็นอย่างนี้
นีท่ กุ ข์ นีส่ มุทยั นีน่ โิ รธ นีม่ รรค นีอ่ นิจจัง นีท่ กุ ขัง นีอ่ นัตตา ความรูด้ งั ทีก่ ล่าวนีเ้ ป็นความรูแ้ จ้งเห็นจริง
เรียกว่าความรู้ขั้นวิปัสสนา
ทีนี้ ขอให้ท่านพึงก�ำหนดเอา สมถะ กับ วิปัสสนา อย่างง่าย ๆ
เมื่อท่านสามารถท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิ นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน อันนี้เป็นสมถะ
แต่ความรู้ว่า นี่คือสมาธิ นี่ปีติ นี่ความสุข นี่ความเป็นหนึ่งเอกัคคตา อันนี้เป็นความรู้เรื่อง
วิปสั สนา เพราะเมือ่ ก่อนนีเ้ ราอาจจะสงสัยว่า สมาธิคอื อะไร สมาธิคอื อะไร แต่ในเมือ่ เราปฏิบตั ไิ ด้สมาธิ
แล้ว เราก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิ จิตสงบ นิ่ง เป็นสมาธิ ความรู้ว่านี่จิตสงบเป็นสมาธิ นั่นเป็นวิปัสสนา
ถ้ากําหนดหมายรู้เอาอย่างนี้มันง่ายดี ไม่ต้องไปเถียงกัน

94 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ให้สมาธิเป็นไปเองตามธรรมชาติ
ทีนขี้ อ้ ทีค่ วรระวัง ในเมือ่ จิตของเราเข้าถึงสมาธิโดยธรรมชาติแล้ว ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติของ
สมาธิ ระวังอย่าให้ความตั้งใจหรือความคิดที่จะให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแทรกในขณะนั้น
ถ้าหากว่าเกิดความคิดที่จะตั้งใจว่าให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว สมาธิมันจะถอน ในเมื่อสมาธิ
ถอนแล้ว เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่
เพราะฉะนัน้ ในขณะทีเ่ ราตัง้ ใจปฏิบตั อิ ยูน่ นั้ อะไรมันจะเกิดขึน้ จะมีขนึ้ อะไรมันจะดับไป อะไร
มันจะเป็นไปอย่างไร ปล่อยไปตามธรรมชาติ เราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นตามรู้ไปทุกระยะ
การท�ำสมาธิ คือ การท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก จะเป็นอะไรก็ได้
แล้วขอท�ำความเข้าใจอีกในตอนหนึง่ ว่า เคยมีคำ� กล่าวว่าท�ำสมาธิให้ได้สมาธิแน่วแน่แล้วน้อมจิต
ไปสู่การพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน อันนี้อย่าไปเข้าใจผิด ถ้าหากเพียงแต่บังคับจิตให้หยุดนิ่งได้
อันนี้สามารถน้อมจิตไปพิจารณาอะไรได้ แต่ถ้าหากว่าสมาธิมันเกิดเป็นเองโดยธรรมชาติแล้ว ถ้ามัน
ลึกลงไป แน่วแม่ลงไป ไปถึงขัน้ สมถะหรือขัน้ ฌาน เราไม่มสี ญ
ั ญาเจตนาทีจ่ ะน้อมจิตไปในทางใดทัง้ สิน้
จิตจะเป็นไปอย่างไร จะลึกลงไปแค่ไหนละเอียดแค่ไหน จะเกิดภูมิความรู้อะไรขึ้นมา จะเป็นไปเอง
โดยอัตโนมัติ ตามพลังของศีล สมาธิ ปัญญา ที่เราบ�ำเพ็ญพร้อมแล้วจะเป็นพลังหนุนส่งให้จิตของเรา
ปฏิวัติไปตามขั้นตามภูมิ ตามขั้นตอนของสมาธิและวิปัสสนา

การปฏิบัติเอาดีต้องมีศีล
การปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ ราจะเอาดีกบั สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล สิกขาบทวินยั อย่างต�ำ 
่ แม้แต่
ศีล ๕ ต้องให้บริสุทธิ์สะอาด ถ้าหากว่าศีลยังบกพร่อง เราก็พยายามปฏิบัติกันเรื่อยไปจนกว่ามันจะ
สมบูรณ์ ในตอนแรก ๆ นี่เราใส่เสื้อขาดไปก่อน เมื่อเรามีเสื้อขาดใส่ มันก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีเสื้อจะใส่
ดังนั้น ศีลนี่เราอาจจะขาดตกบกพร่อง ด่างพร้อยบ้าง ทะลุบ้าง มันก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล
เสียเลย เมื่อเรารักษาศีล แล้วบ�ำเพ็ญสมาธิภาวนาเรื่อยไป สร้างพลังจิตให้พลังเข้มแข็งมั่นคง มั่นคง
ต่อการที่จะตั้งใจละอะไรและเจริญอะไร
เอาละ วันนี้ขอให้ธรรมะเป็นคติเตือนใจเพียงแค่นี้

เอกสาร
แสดงธรรมที่สังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๘. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๕. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. บริษทั ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด, กรุงเทพฯ.
๒๕๕๕ : ๕๗-๗๘.
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ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดา
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
การฟังธรรม อย่าไปตั้งใจจดจําคําพูด อานิสงส์ของการฟังธรรมคือความเอะใจ เสียงธรรมะ
อันใดที่มันไปสะกิดใจเรา ท�ำให้ใจเราตื่น ทําให้ใจเบิกบาน ทําให้ใจยิ้มแย้มแจ่มใส อันนั้นคืออานิสงส์
ของการฟังธรรม

สิ่งที่จิตใต้สํานึกบันทึกไว้คือสัจธรรม
ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรา บางครั้งเรารู้สึกร�ำคาญ เพราะว่าใจเรามันคิดซอกแซก
ไปสารพัดสารเพ คิดเรื่องโลก คิดเรื่องธรรม คิดเรื่องบาป คิดเรื่องบุญ คิดเรื่องกุศล อกุศล คิดถึง
เรื่องงานเรื่องการ สารพัดจิปาถะที่มันจะคิดไป เมื่อจิตของเราคิดไปอย่างนั้น เราอย่าไปตําหนิว่า
จิตของเรามันซุกซน นั่นแหละมันแสดงความจริงอันเป็นพื้นฐานที่มีอยู่ในจิตของเรา
เราเกิดมาหลายภพหลายชาติ เราได้ทําทั้งดีทั้งชั่ว ทําทั้งบาปทั้งบุญ คิดทั้งดีทั้งชั่ว คิดทั้งบาป
ทั้งบุญ สิ่งใดที่เราคิดโดยเจตนา ทําโดยเจตนา พูดโดยเจตนา จิตใต้สํานึกของเราจะเป็นผู้บันทึก
สิ่งนั้น ๆ เอาไว้ ทีนี้พอจิตว่าง ๆ เผลอ ๆ สิ่งที่มันบันทึกเอาไว้มันก็โผล่ขึ้นทีละอย่างสองอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะทีเ่ ราตัง้ ใจกาํ หนดจิตตัง้ ใจภาวนาก็ตาม หรือในขณะทีเ่ ราพิจารณาอะไรก็ตาม
ความคิดมันจะวิ่งเข้ามาแทรก แทรกบริกรรมภาวนา แทรกความคิดที่เราพิจารณาอยู่ อันนั้นแหละ
คือ ความจริงตามธรรมชาติที่จิตของเราบันทึกเอาไว้แล้ว
ทีนบี้ างทีจ่ ติ ของเราปรุงแต่งขึน้ มา บางอย่างก็ทาํ ให้เราไม่พอใจ ในเมือ่ เกิดความพอใจ ไม่พอใจ
เราก็เกิดสุขเกิดทุกข์ ความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาก็ดี สุขทุกข์ก็ดี ที่มัน
ปรากฏการณ์ให้เรารู้เราเห็น นั่นแหละคือสัจธรรม
มันเป็นสัจธรรมได้อย่างไร มันเป็นสัจธรรมซึ่งมันบ่งบอก ชี้บอก ว่านิสัยใจคอของเรามันเป็น
อย่างนี้ แล้วที่มันเป็นอย่างนี้ได้ ก็เพราะว่าเราสั่งสมและเก็บรวบรวมเอาไว้แล้ว สิ่งใดที่เราทํา เราพูด
เราคิด โดยเจตนา สิ่งนั้นมันสําเร็จเป็นกรรม เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวว่าเจตนาคือตัวกรรม ทีนี้สิ่งที่เราทํา พูด คิด ด้วยเจตนานี้ มันสําเร็จเป็นกรรม เมื่อสําเร็จ
เป็นกรรมแล้ว ใครเป็นผู้บันทึกผลของกรรมอันนั้นไว้ ก็จิตใต้สํานึกของเรานั่นแหละเป็นผู้บันทึก

พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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เพราะฉะนั้น การฟังธรรมก็ดี การปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ดี จึงเป็นวิธีการปลูกจิตใต้สํานึกให้มัน
ตืน่ ขึน้ มา เมือ่ มันตืน่ ขึน้ มาแล้ว มันจะเอาทุกสิง่ ทุกอย่างออกมาแสดงให้เรารู้ รูถ้ งึ พืน้ เพของเรา ว่าเรา
มีพื้นเพอย่างไร มีอุปนิสัยสันดานอย่างไรอันนี้เราต้องกําหนดดูให้มันรู้อย่างนี้
เพราะฉะนั้น ความคิดปรุงแต่งขึ้นมา อย่าไปรังเกียจมัน อย่าไปรําคาญมัน ถ้าเรากําหนดสติ
ตามรู้ไปทุกระยะ เราจะรู้ความจริงของธรรมะ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ที่ใจของเราเอง
ท่านพุทธบริษทั ทัง้ หลาย เวลานีเ้ ราทุกคนกําลังมาแสดงธรรมสูก่ นั ฟัง ทุก ๆ คนทีน่ งั่ อยูน่ แี้ หละ
กําลังแสดงธรรมสู่กันฟัง มองไปข้างหน้าโน้น ก็มองเห็นหัวขาว ๆ ขาวบ้าง ดําบ้าง หัวขาวมันแสดง
ความจริงของมันให้ปรากฏคือความแก่ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พิจารณาเสมอว่า เรามี
ความแก่เป็นธรรมดา จักล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามองดูกัน มันก็มองเห็นความแก่ เมื่อมองเห็น
ความแก่ พระองค์สอนให้พิจารณา แล้วปลงธรรมสังเวชว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้
เพราะฉะนั้น ชีวิตของเราทุกคนนี่ ถ้าเราสังเกตพิจารณาดูตัวเอง เราจะเห็นความจริงในตัว
เราเองตลอดเวลา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เราพิจารณากัน เราก็ว่า คนโน้นก็อนิจจัง คนนั้นก็ทุกขัง
คนนี้ก็อนัตตา ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือน ดินฟ้าอากาศ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราสอนกันให้ไปกล่าวตู่
แต่คนอื่นกล่าว
ตู่แต่สิ่งอื่น ว่าเขาเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ไม่เคยมีใครบอกว่า เราเองนี่แหละตัวอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เพราะฉะนั้น เราจึงไปเที่ยวกล่าวตู่แต่คนอื่นเขา แล้วในที่สุดก็มองไม่เห็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ของตัวเอง ในที่สุดก็ไปเห็นแต่โทษของคนอื่น โทษของตัวเองไม่เห็น

อันธพาลย่อมเพ่งโทษคนอื่น แต่บัณฑิตเพ่งโทษตัวเอง
นักปฏิบตั ิ เมือ่ มองเข้ามาข้างใน มองทีจ่ ติ ทีใ่ จตัวเอง เราเห็นความจริงในจิตในใจตัวเอง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา มันอยู่ที่ตรงไหน มันไม่ใช่อยู่ที่ยายแก่ตาแก่ มันไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือน มันอยู่
ที่จิตอยู่ที่ใจของเรานี่เอง
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมให้ดูจิตใจของตัวเอง ใครเล่าที่เป็นผู้ที่ไม่เที่ยง ใครเป็นผู้เป็นทุกข์
ใครเป็นผู้เป็นอนัตตา มันก็ตัวจิตหัวใจของเราเอง
ถ้าชายหนุ่มชายแก่มองเห็นสาวแก่หัวหงอก มันเกินไป พอใจ แล้วมันไม่ชอบ มันรังเกียจ
อันนัน้ แหละ อนิจจังกินหัวมัน ถ้าไปมองเห็นแล้ว ๆ สาว ๆ หนุม่ ๆ มันรัก มันชอบ มันไปยินดี อันนัน้
อนิจจังกินหัวมัน
เพราะฉะนั้น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันอยู่ที่ใจของเรานี้เอง
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นักปฏิบัติต้องเพ่งโทษของตัวเอง
ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีแต่จติ และใจของเราซึ่งมันโง่ โง่เพราะถูกอวิชชา
ความรู้ไม่จริงครอบงํามัน มันจึงไปเที่ยวกล่าวตู่แต่คนอื่น บางทีเขาด่ามา มันก็ว่าเขาผิด แต่แท้ที่จริง
คนด่าเขาไม่ได้ผิด มันผิดอยู่ที่เราไปรับคําด่าของเขามา รับมาแล้วก็มาดีใจ เสียใจ แล้วก็มาโกรธ
มาเคียดมาแค้น
เขาตีมา มันไม่ใช่ความผิดของคนดี แต่ถา้ ใครไปตีตอบ คนนัน้ แหละเป็นคนผิด พระพุทธเจ้าท่านว่า
คนด่าก่อนเขา ไม่มีความผิดมาก แต่คนที่ไปรับเอาคําด่าของเขาแล้วด่าตอบ คนนั้นแหละมีความผิด
มาก คนที่เขาตีก่อนเขาไม่มีความผิด แต่คนถูกตีไปตีตอบ คนนั้นแหละมีความผิดมาก
ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะเหตุว่า รู้ว่าเขาทําผิดอยู่แล้ว แล้วจะไปทําผิดตอบเขาอย่างไร
ถ้าเราไปทาํ ตอบ มันก็คล้าย ๆ กับว่า เขาหยิบยกเอาสิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ สกปรก มาใส่มอื ให้เรา ถ้าเราเอือ้ มมือ
ไปรับ เราก็โง่ นี้เป็นอุบายพิจารณาแก้ทิฏฐิมานะของตัวเอง มันอยู่กันที่ตรงนี้
ในเมื่อเราเข้าถึงธรรม ธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจ ในโลกนี้ไม่มีใครทําผิด มีแต่เราคนเดียวเท่านั้น
เป็นผู้ผิด มันผิดอยู่ที่ตรงไหน ผิดอยู่ตรงที่เราอยากเกิดมาเป็นคนทําไม นี่! มันผิดกันอยู่ที่ตรงนี้
เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติต้องพยายามเพ่งโทษตัวเองให้มาก ๆ ถ้ามัวแต่ไปเพ่งโทษคนอื่น เราจะ
มองไม่เห็นความผิดของตัวเอง

การปฏิบัติธรรมสําคัญอยู่ที่การฝึกสติ
จิตใจมันฟุง้ ซ่าน มันก็แสดงความจริงให้เราเห็น เมือ่ มันฟุง้ ไปแล้ว มันเกิดยินดียนิ ร้าย มันเกิดสุข
เกิดทุกข์ มันก็แสดงความจริงให้เรารู้เราเห็น
เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น เราจะทําอย่างไร เราจะเอาประโยชน์จากมันได้อย่างไร สติตัวเดียว
พระพุทธเจ้าทรงถามพระอานนท์ว่า
“อานนท์ เธอว่าตัณหามันเกิดที่ไหน”
พระอานนท์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเทศนา
พระองค์ก็เทศนาว่า “อานนท์ ตัณหามันเกิดที่ลิ้น กาย และใจ”
“มันเกิดได้อย่างไร”
“เกิดได้เพราะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ได้รส กายสัมผัส ใจนึกคิด แล้วมันก็เกิด
ความพอใจ ไม่พอใจ ความพอใจคือกามตัณหา ความไม่พอใจคือวิภวตัณหา ความยึดติดคือภวตัณหา”
ในเมือ่ มันมีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มันก็สร้างความสุขและความทุกข์เกิดขึน้ ในจิตในใจ
เมื่อนักปฏิบัติมากําหนดสติตามรู้ไปทุกระยะ เมื่อจิตมีพลังเข้มแข็ง มีสมาธิมั่นคง สติมั่นคง
มันก็เกิดเป็นปัญญา สามารถที่จะรู้เห็นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิต ว่านี่คือทุกขอริยสัจ ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ แล้วมันจะรูต้ อ่ ไปว่า นอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรดับ ทุกข์เท่านัน้ เกิดขึน้
ทุกข์เท่านั้นดับไป
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ตัง โข ปนิทัง ทุกขัง อริยสัจจัง ปริญเญยยันติ เม ภิกขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข์เป็นสภาพที่ควรกําหนดรู้
พระพุทธเจ้าสอนให้รู้อยู่เฉย ๆ พระองค์ไม่ได้สอนให้ละทุกข์ ในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
เราก็จะได้ความรู้สึกว่า
ตัง โข ปนิทัง ทุกขัง อริยสัจจัง ปริญญาตันติ เม ภิกขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกข์เราได้กําหนดรู้แล้ว
ตอนแรกทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ เมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วว่า นี่! ทุกข์ก็มาได้ ความรู้ว่าทุกข์
เราได้กําหนดรู้แล้ว
ตัง โข ปนิทัง ทุกขสมุทโย อริยสัจจัง ปหาตัพพันติ
สมุทัยอันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นสิ่งควรพยายามละ
สมุทัยคือตัณหา ได้แก่ ความยินดียินร้าย ความยึดมั่นถือมั่น เราจะละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร
ทีนี้พระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าต่อไปว่า
“ตัณหาเกิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แล้วจะไปดับที่ไหน”
พระองค์ก็ตอบว่า “ดับที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่น”
“มันจะดับได้อย่างไร ทําอย่างไรมันจึงจะดับ”
“ฝึกสติสิ อานนท์!”
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมสําคัญอยู่ที่การฝึกจิตให้มีสติ
ธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนที่เป็นอกุศลคือส่วนที่เป็นบาป รวมลงสู่ความประมาท ในเมื่อเรา
ถามว่าความประมาทคืออะไร จะได้คําตอบว่าความประมาทคือความขาดสติ
ธรรมส่ ว นที่ เ ป็ น กุ ศ ล รวมลงสู ่ ค วามไม่ ป ระมาท ความไม่ ป ระมาทคื อ อะไร คื อ ความมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์
เพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมจุดใหญ่ ที่เรามุ่งตรง ไม่ใช่สมาธิ แล้วก็ไม่ใช่
ปัญญา แต่หมายถึงสติมีความมั่นคง สติมั่นคง มันมั่นคงอยู่ที่ตรงไหน มั่นคงอยู่ที่จิตเรา จะรู้สึกว่า
จิตของเรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งหลับ ทั้งตื่น นอนหลับไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสติอยู่ ตื่นอยู่
ก็รู้สึกว่ามีสติอยู่ ในเมื่อจิตของท่านผู้ใดมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา จิตของท่านผู้นั้นก็เป็นพุทธะ ผู้รู้
เป็นพุทธะ ผู้ตื่นเป็นพุทธะ ผู้เบิกบาน
รู้ ก็หมายถึงรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
ตื่น ก็คือมีการเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ด้วยความแกล้วกล้า อาจหาญ
ในเมื่อจิตมีสติแกล้วกล้า อาจหาญ จิตก็แช่มชื่นเบิกบาน ไม่โศกเศร้า
เพราะฉะนั้น หัวใจของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่สติสัมปชัญญะตัวเดียว เราทําสมาธิไปถึงขั้นใด
ได้ฌานขั้นใด ญาณขั้นใด หรือรู้เห็นอะไร วิเศษวิโสแค่ไหน จุดสําคัญก็คือสติ
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สติวินโย จิตของท่านมีสติเป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลา เมื่อสติเป็นผู้นําจิตตลอดเวลา จิตใต้สํานึก
ก็ตนื่ ขึน้ มา เราสามารถทีจ่ ะน้อมเอาพลังจิตอันนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้ ทุกกรณีไม่เฉพาะ
แต่ว่าเราจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานถ่ายเดียว

ปฏิบัติธรรมมุ่งเน้นประโยชน์ในปัจจุบันให้มากที่สุด
การปฏิบตั ธิ รรมต้องพยายามค้นคว้าพิจารณาให้รผู้ ลประโยชน์ในปัจจุบนั ให้มากทีส่ ดุ เช่น อย่าง
การรักษาศีล เราได้ประโยชน์อะไรในปัจจุบัน
สีเลน โภคสัมปทา รักษาศีลแล้วจะได้โภคสมบัติ
ทําให้เราเข้าใจผิดกันมานานแล้ว บางท่านจึงบ่นว่า เรารักษาศีลแทบเป็นแทบตาย ไม่เห็นได้
อะไร ยิ่งรักษาศีลเท่าไรยิ่งจนลงนี่เพราะความเข้าใจผิด เรารักษาศีลในปัจจุบันเป็นคุณธรรม ประกัน
ความปลอดภัยของสังคม ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน
ในสังคมของนักปฏิบตั ิ ในสังคมของพุทธบริษทั เราจะต้องมีความเสมอกันด้วยเหตุ ๒ ประการ
๑. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน
๒. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นลงรอยเดียวกัน ไม่ขัดแย้ง ว่าอะไรว่าตามกัน โดยอาศัย
หลักธรรมะคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก เป็นกฎเกณฑ์
เพราะฉะนัน้ เมือ่ เรามีความเสมอกัน สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา แล้วความประพฤติปฏิบตั ิ
ไปในแนวทางเดียวกัน มันก็ไม่เกิดขัดกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคล่องตัว

เราจะดํารงพระพุทธศาสนาได้อย่างไร
ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเพียง ๓ เดือน ได้รับสั่งกับ
พระอานนท์ว่า
“อานนท์ ในกาลทีเ่ ราตถาคตนิพพานไปแล้วสิกขาบท วินยั อันใดทีเ่ ราบัญญัตไิ ว้แล้ว ถ้าคณะสงฆ์
เห็นว่ามันไม่เหมาะสมกับกาลสมัย จะเพิกถอนสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเล็กน้อยบ้าง
ทีนี้ เมือ่ ถึงวันปฐมสังคายนา หลังพุทธปรินพิ พาน ๓ เดือน พระมหากัสสปะพร้อมด้วยคณะสงฆ์
หมู่ใหญ่ ๕๐๐ องค์ ล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ อุปสมบทด้วย เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้า
ทรงอุปสมบทเอง ในเมื่อคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ได้ทราบ ท่านก็ร่วมกันพิจารณาว่าควรหรือไม่ควร ก็ลง
มติกันว่า สิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว เราไม่ควรไปเพิกถอน เพราะพระพุทธองค์ย่อมมี
พระปรีชาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในทุกกรณี เป็นอันว่าคณะสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้ถอนสิกขาบทใด
ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัท พุทธบริษัทคือลูกในตระกูลของพระพุทธเจ้า เรียกว่าตระกูล
ศากยวงศ์ ไม่เคยมีลกู ในตระกูลอืน่ ตระกูลทีเ่ ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มัง่ คัง่ สมบูรณ์ ตระกูลจะเสือ่ มจะ
เจริญเพราะลูกในตระกูลนัน้ เป็นผูท้ าํ ศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้ามอบให้พทุ ธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
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อุบาสก อุบาสิกา ถ้าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคารพต่อระเบียบวินัย
ที่พระพุทธองค์บัญญัติ ศาสนาของเราตถาคตก็จะดํารงอยู่ อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปี ต่อให้หมื่นปีแสนปี
ศาสนาเราก็ไม่เสื่อม

พระภิกษุสงฆ์ ญาติโยม ช่วยกันรักษาพระธรรมวินัย
ที่นี้ ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เราต้องพิจารณาดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณร เราแต่ละองค์นี้
ได้เพิกถอนสิกขาบท ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไปแล้วกี่ข้อ นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณา
เพราฉะนั้น ศาสนาพุทธจะเสื่อมหรือจะเจริญอยู่ที่เรา พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ในปัจจุบันนี้
พระแต่ละองค์ถอนสิกขาบทพระพุทธเจ้าไปแล้วกีข่ อ้ อาตมะจะให้ขอ้ สังเกตสาํ หรับ ญาติโยมทัง้ หลาย
หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาพระวินัยละเอียด เวลาท่านทําบุญสุนทาน นิมนต์พระไปสวดมนต์
ไปทีบ่ า้ นท่าน ถ้าท่านเอาสตางค์ไปประเคนพระ ถ้าพระรับสตางค์ไปจากมือท่าน พระถอนสิกขาบทวินยั
ไปแล้วข้อหนึ่ง
พระภิกษุรับเงินด้วยมือตัวเอง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
พระเอาเงินใส่ย่ามมาเก็บไว้เอง ต้องอาบัตินิสสัคคีย์อีกตัวหนึ่ง
พระควักออกจากย่ามไปใช้จ่ายซื้อสั่งซื้อของ พระต้องอาบัตินิสสัคคีย์อีกตัวหนึ่ง
เงินบาทเดียว ต้องอาบัติถึง ๓ ตัว
ถ้าหากว่าพระเณรองค์ใดไปทําอย่างนั้น ก็แสดงว่าถอนสิกขาบทวินัยของพระพุทธเจ้าไปแล้ว
๓ ข้อ ๒๒๗ ยังเหลือ ๒๒๔ ข้อ และอื่น ๆ อีกล่ะ
อันนี้เป็นนัยที่พวกญาติโยมทั้งหลายควรจะได้ทําความเข้าใจ
อาตมะนั่งอยู่ที่กุฏิ เคยมีคนเอาสิ่งเอาของมาประเคน เอามาประเคนตอนบ่าย มีของแห้ง
ของเป็นอาหาร หลวงพ่อบอกว่า จบแล้วเอาวางไว้ตรงนั้น ไม่ต้องประเคน เจ้าภาพไม่พอใจ เคียด
หิ้วของกลับบ้าน
ลองคิดดูซิ ศาสนาพุทธเข้ามาสูเ่ มืองไทย เมืองไทย ๒,๒๔๑ ปี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินพิ พาน
แล้ว ๓๐๐ ปี พุทธบริษัทเรา อุบาสก อุบาสิกา ยังไม่เข้าใจวินัยที่ควรปฏิบัติต่อพระเจ้า พระสงฆ์
ทั้งนี้ทั้งนั้นใครเป็นผู้เป็นเหตุ ก็พระสงฆ์นี่แหละเป็นเหตุ ไม่ทําความเข้าใจกับญาติโยม
อาตมะเจ็บป่วย มีพระเจ้าพระนายท่านมาเยี่ยม ใส่ถาดมาเบ้อเร่อ มีพวกประเภทอาหาร
เครือ่ งดืม่ นม อะไรต่าง ๆ แล้วก็มซี องวางอยูข่ า้ งบน เอามาประเคน ในทีท่ า่ นเป็นเจ้าเป็นนายเราก็ไม่
ทักท้วง เพราะเกรงใจท่าน ทีนี้ ซองทีม่ องเห็นนัน้ คิดว่าเป็นซองหนังสือราชการ หยิบมาเปิด มีธนบัตร
อยู่ในนั้น อันนี้ก็ถอนสิกขาบทวินัยไปแล้วพร้อมกันในขณะเดียว ถอนไป ๒ ข้อ พระภิกษุรับประเคน
อาหารค้างคืนไว้ ตื่นเช้าเอามาฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์
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ศีลคือหัวใจของการปฏิบัติธรรม
อาตมะไม่อยากจะเทศน์ เทศน์ให้คนไปสําเร็จนิพพาน อยากให้พุทธบริษัทเข้าใจในเรื่องชีวิต
ประจําวันให้มากที่สุด เรื่องสมาธิไม่สําคัญสําหรับการปฏิบัติ ใครจะได้สมาธิขั้นใด ฌานขั้นใด ญาณ
ขั้นใด สําเร็จอิทธิฤทธิ์ดําดินบินบนล่องหนหายตัวได้ มันก็ไม่มีความหมาย
พระปิตุลาอยู่บนยอดเขามเหธร บําเพ็ญตบะส�ำเร็จฤทธิ์ พอได้ยินเสียงพระรามหักคันศร
พระศิวะทีต่ วั บูชาอยู่ สะเทือนหัวใจ เหาะมาทางอากาศ มากล่าวขูจ่ ะเข่นฆ่าราชาทัง้ หลายทีม่ าชุมนุมกัน
“บอกมานะ ใครเป็นผู้หักคันศรพระศิวะที่ข้าบูชาอยู่ คนนั้นมันจะต้องตายลูกเดียว” นี่! สําเร็จสมาธิ
สําเร็จฌาน มีอิทธิฤทธิ์ดําดินบินบนล่องหนหายตัวได้ ยังจะต้องมาฆ่าคนอยู่ มีประโยชน์อะไร
เพราะฉะนั้น หัวใจของการปฏิบัติธรรมนี่มันอยู่ที่ศีล พี่ น้อง ญาติโยมทั้งหลายอย่ามองข้าม
คฤหัสถ์ทั่วไปก็ศีล ๕ แม่ซี ก็ศีล ๔ สามเณรศีล ๑๐ พระ ๒๒๗ ศีลตามขั้นภูมิของตนเอง นี่ใครทําให้
บกพร่องแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น อย่างพระต้องอาบัติปาจิตตีย์ ถึงจะแสดง แต่ว่าแกล้งละเมิดอยู่
ตลอดเวลา ถึงแสดงอาบัติ มันก็ไม่ตก
เพราะฉะนั้น อาตมะไม่อยากจะให้ใครคุยนักหนาเรื่อง ภูมิจิตภูมิใจ ภูมิสมาธิ คนที่ไปท่องวิชา
ไสยศาสตร์ ทําสมาธิ นะ มะ พะ ทะ นะ มะ พะ ทะ ตัวสั้นย๊อก ๆ มองเห็น สวรรค์นรกได้ วิเศษวิโส
แต่แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าศีลไม่บริสุทธิ์
เพราะฉะนัน้ หัวใจของการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา มันจะเป็นไปเพือ่ หมดบาปหมดกรรม หมดกิเลส
อาสวะ สําคัญอยู่ที่ศีลตัวเดียวเท่านั้น อย่าไปคํานึงถึงอะไร ใครปฏิบัติสมาธิไม่ได้ญาณ ไม่ได้ฌาน
ขั้นใด แต่ว่ามีสติรู้จิตตลอดเวลา มีศีลบริสุทธิ์ ใช้การได้
เพราะฉะนั้น ศาสนานาพุทธจึงมีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม

ธรรมะคําสอนผ่านการทดสอบของพระพุทธองค์แล้ว
ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาสอนเรานี้ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของ
พระองค์ทั้งนั้น เป็นชีวประวัติของพระองค์
พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยประกาศท้าทายว่าฉันได้สร้างอะไรขึ้นมาในโลกนี้ ไม่เหมือนศาสดาใน
ศาสนาอื่น ศาสนาคริสต์ ศาสดาในศาสนาพราหมณ์ เขาประกาศว่าเขาเป็นผู้สร้างโลก เลยมาคิด
ตลก ๆ ขึ้นมาว่า โลกมันตะปุ่มตะป�่ำ ที่สูงก็สูงเหลือล้น ที่ต�่ำก็ต�่ำเหลือเกิน ที่แห้งก็แห้งจนไม่มีจะกิน
สงสัยว่าพระพรหมกับพระเจ้าแข่งกันสร้างโลก แข่งผลงานกัน จับโยนไปตรงนัน้ โยนไปตรงนี้ โดยไม่มี
ระเบียบ โลกมันจึงเป็นตะปุ่มตะป�่ำ ที่สูง ที่ต�่ำ ไม่สม�่ำเสมอกัน มันน่าจะเป็นเช่นนั้น
แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศเช่นนั้น แต่พระองค์สามารถประกาศได้ว่า เราสามารถรู้
ทุกสิง่ ทุกอย่างในจักรวาลนี้ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
บรรลุวิชชา ๓
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ข้อที่ ๑ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้ พระองค์ระลึกชาติหนหลังของพระองค์
ได้ตงั้ แต่ชาติปจั จุบนั ถอยไปไม่รกู้ ภี่ พกีช่ าติ แสนชาติ ล้านชาติ นับไม่ถว้ น แต่ละชาติพระองค์เคยเกิด
เป็นอะไร บางทีก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางทีเกิดเป็นเทวดา บางทีเกิดเป็นเปรตอสุรกาย พระองค์
เคยเป็นมาทุกอย่าง ที่พระองค์เป็นไปเช่นนั้นเพราะกฎของกรรม
เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่พระองค์สอนว่า สิ่งนี้มันเป็นบาป อย่าทํา ทําแล้วมันจะตกนรก ก็แสดงว่า
พระองค์เคยทําบาปอย่างนี้ตกตั้งแต่ชาติก่อนโน้น สิ่งนี้มันเป็นบุญ ทําแล้วขึ้นสวรรค์ ก็แสดงว่า
พระองค์เคยทําบุญขึ้นสวรรค์มาแล้ว
การบาํ เพ็ญตบะ บาํ เพ็ญฌาน ได้สาํ เร็จฌานสมาบัติ ตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลก
พระองค์ก็เคยบําเพ็ญฌานไปเกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว
ในชาติปัจจุบัน พระองค์บําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วได้สําเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์กบ็ าํ เพ็ญสาํ เร็จมาแล้ว อาศัยปุพเพนิวาสานุสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้ เป็นสักขีพยาน
ในนรกมีนำ�้ ทองแดง พระองค์ก็เคยไปแหวกว่ายมาแล้ว
เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์นํามาสอนเรานี่ เป็นสิ่งพระองค์ได้ทดสอบมาแล้ว
ด้วยตนเอง แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์เองด้วย
นอกจากพระองค์จะรู้เรื่องของพระองค์แล้ว ยังรู้เรื่องของสัตว์อื่น คนอื่นด้วยว่า กัมมัง สัตเต
วิภชติ กรรมย่อมจาํ แนกสัตว์ให้มปี ระเภทต่าง ๆ กัน ในจักรวาลนี้ สัตว์บางตัวก็ ๒ ขา หัวชีฟ้ า้ บางตัว
ก็ ๔ ขา มีหาง บางตัวก็ไม่มีแข้งมีขา เลื้อยไปเหมือนงู ที่มันเป็นเช่นนั้น เพราะอะไรเป็นผู้แบ่ง
กรรมเป็นผูก้ าํ หนด กรรมเป็นผูแ้ บ่ง มีกรรมเป็นผูต้ ดิ ตาม มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย ใครจะท�ำกรรมอันใด
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน
อันนี้เป็นวิชชาที่พระองค์รู้เป็นประการที่ ๒
ประการสุดท้าย อาสวักขยญาณ วิชชาที่รู้กิเลสดับมูลเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทํากรรม คือ
อวิชชา ความรู้ไม่จริง คนและสัตว์ทั้งหลาย ในเมื่อรู้ไม่จริงก็ทํากรรมไปตามที่ตนเข้าใจ เข้าใจว่ามัน
ถูกต้อง แต่เสร็จแล้วเพราะความรู้ไม่จริง ความรู้ผิด ก็ทํากรรมผิดบ้าง ถูกบ้าง ในเมื่อทํากรรมไปแล้ว
ก็ได้รับผลของกรรม ได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีก เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวคืออวิชชา
ทาํ กรรมอยูร่ ำ�่ ไป จนกว่าผูน้ นั้ จะบาํ เพ็ญบารมีจนได้สาํ เร็จพระอรหันต์ นัน่ แหละจึงจะตัดกระแสกรรม
ให้ขาดสะบั้นลงไปได้
เพราะฉะนั้น อะไร ๆ เราเชื่อไว้ก่อนเถอะ สิ่งนี้มันเป็นบาป พระองค์เคยทําบาปมาแล้ว สิ่งนี้
เป็นบุญ พระองค์เคยทําบุญมาแล้ว สิ่งนี้บําเพ็ญให้ถูกต้องแล้วสําเร็จมรรคผลนิพพาน พระองค์ก็เคย
บําเพ็ญสําเร็จมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไปข้องใจ สงสัยอะไร
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ตามรอยพระพุทธเจ้า
ธรรมะคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบริสุทธิ์บริบรู ณ์สิ้นเชิง แต่ปัญหาอยู่ตรงทีว่ า่
เราจะเอาจริงหรือไม่ เราจะตามรอยพระบาทยุคล เราจะตามรอยพระอรหันต์
เป็นคฤหัสถ์ พระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็น อย่าไปฆ่า พระพุทธเจ้าไม่ลักขโมย อย่าไปลักขโมย
พระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใคร อย่าไปทําเช่นนั้น พระพุทธเจ้าไม่โกหก หลอกลวง ก็อย่าไป
โกหกหลอกลวง พระพุทธเจ้าไม่ดื่มน�้ำดองของเมา ไม่อิจฉาตาร้อนใคร ก็อย่าไปทําเช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่า
เราปฏิบัติตามพระบรมศาสดาของเราอย่างบุคคลผู้ว่าง่าย ก็ได้ชื่อว่าตามรอยบาทยุคลของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทีนี้ ระดับสูง ๆ ขึ้นไป เช่น พวกนักบวชทั้งหลาย ก็ต้องเคารพต่อสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติเอาไว้ อย่าไปละเมิดฝ่าฝืน พยายามรักษาให้ดีที่สุด เรื่องวินัยคือศีลนี้ ถ้าเรารักษาศีล
ไม่บริสุทธิ์ เราอย่าไปคุยเลยว่าเราสําเร็จมรรคผลนิพพาน มันเป็นไปไม่ได้
พระภิกษุองค์หนึง่ เด็ดใบไม้ใบเดียว ภิกษุเด็ดใบไม้ตอ้ งอาบัตปิ าจิตตีย์ ท่านผูน้ นั้ ก็นกึ ว่ามันเรือ่ ง
เล็กน้อย ไม่ต้องสนใจที่จะแสดงอาบัติ แล้วก็ปล่อยให้เวลามันล่วงไป บําเพ็ญเพียรอยู่สองหมื่นปี
ไม่สําเร็จมรรคผลใด ๆ ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นพญานาค นี้เพียงแค่เด็ดใบไม้ใบเดียว
เท่านัน้ พาให้เป็นบาป ไปเกิดเป็นพญานาค เป็นพญานาคอยูส่ นิ้ พุทธันดรหนึง่ คือ ในระหว่างทีว่ า่ งจาก
ศาสนา ระหว่างศาสนา พระพุทธเจ้ากัสสโปกับพระพุทธเจ้าโคตโม มันว่างอยูต่ รงนี้ พระภิกษุองค์นนั้
ไปเกิดเป็นพญานาคอยูพ่ ทุ ธันดรหนึง่ จนกระทัง่ พระพุทธเจ้าของเราอุบตั เิ กิดขึน้ ในโลก คนทัง้ หลายก็
ร�ำ่ ลือกันว่า สมณะศากยบุตรออกจากศากยตระกูล ทรงผนวชแล้วได้สาํ เร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นพระอรหันต์ เป็นศาสดาเอกของโลก คนทั้งหลายก็พากันคลางพระอรหันต์
พญานาคอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมามาจริงหรือเปล่า ก็แผ่พังพานขึ้นมากลางแม่น�้ำ 
ให้ลูกสาวแต่งตัวสวยหยดย้อย แต่งเพลงมาให้ลูกสาวร้อง ใครเอ่ยชื่อว่ามีธุลีไปปลาสแล้ว ถ้าใคร
ตอบได้จะยกลูกสาวให้ และสมบัติในพิภพพญานาค
ทีนี้เจ้าหนุ่มทั้งหลายก็อยากได้ลูกสาวพญานาค อยากได้สมบัติของพญาค ก็ไปแก้ปัญหา ไม่มี
ใครแก้ถูก
อยูม่ าวันหนึง่ อุตรมานพเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า นําปัญหานีไ้ ปถามพระพุทธเจ้า ถามว่า ใครเอ่ย
ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร ใครเอ่ยชื่อว่ามีธุลีไปปลาสแล้ว
พระพุทธเจ้าก็ตอบว่า คนที่ยังหมกมุ่นด้วยโลกียวิสัย ย่อมมีอาสวกิเลส ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธุลี
บนพระเศียร พระอรหันต์ขีณาสพที่ขจัดอาสวกิเลสคืออวิชชาให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดาน ได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีธุลีไปปลาสแล้ว
อุตรมานพได้คาํ ตอบแล้วไปตอบปัญหาลูกสาวพญานาค ก็ตอบถูกต้อง พอพญานาคได้ยนิ ก็ขนึ้
มาหาอุตรมานพ ให้อุตรมานพพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟัง อุตรมานพก็ได้
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สําเร็จพระอรหันต์ พญานาคได้ความเสื่อมใสในพระรัตนตรัย มีอุปนิสัยบารมีจะสําเร็จเป็นโสดาบัน
แต่ขัดข้องอยู่ตรงที่ว่าตนนั้นเกิดในภูมิสัตว์เดรัจฉาน จึงไม่สามารถที่จะสําเร็จพระโสดาบันได้
ดังนั้น พื้นฐานในการปฏิบัติ การปรับพื้นฐานมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราอาศัยหลักศีล ๕ ข้อ เมื่อ
เรามีศีล ๕ ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์ แถมกุศลกรรมบถ ๑๐ เข้าไปด้วย ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเป็นมนุษย์
โดยสมบูรณ์ เหมือนกับภาชนะทองคอยรองรับคุณธรรม คืออริยมรรคอริยผล ต�ำ่ ทีส่ ดุ นอกจากมนุษย์
แล้ว ไม่มีใครที่จะสามารถบรรลุอริยมรรค อริยผล สูงขึ้นไปคือเทวดา
เพราะฉะนั้น สีเลน สุคติง ยันติ สีเลน โภคสัมปทา สีเลน นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธเย
สาธุชนพึงชําระศีลของตนให้บริสุทธิ์ ด้วยประการฉะนี้
ได้บรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของคนหนุ่มและคนแก่ทั้งหลาย พอสมควรแก่กาลเวลา
ในท้ายที่สุดนี้ ขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขกาย
สุขใจ ปรารถนามรรคผลนิพพานใด ๆ ก็ให้สําเร็จ ตามใจที่ปรารถนาในปัจจุบันและอนาคตกาล
เบื้องหน้าโดยทั่วกันทุกท่าน
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หลวงพ่อ...ไขข้อข้องใจ
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
๑. มีพทุ ธพจน์กล่าวว่า “ดูกอ่ นอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชือ่ ว่า
พระตถาคตเจ้าประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่น้ีก็ดี
พระตถาคตเจ้าแสดงธัมมจักฯ ในทีน่ กี้ ด็ ี พระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุในทีน่ กี้ ด็ ี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่ เทีย่ วจาริกไปยังเจดียค์ อื สังเวชนียสถาน มีจติ เลือ่ มใส
แล้วถึงแก่กรรมลง ชนเหล่านั้นทั้งหมด หลังจากตายไปแล้ว ก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”
เป็นความจริงหรือไม่
อันนี้เป็นความจริง
ถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้สังเวชนียสถาน แม้แต่ไหว้พระพุทธรูป ไหว้พระสงฆ์ อยู่ในบ้าน
ในเมืองเรานี้ก็ดี ถ้าหากไหว้ด้วยจิตที่มีศรัทธา เคารพเลื่อมใสอย่างจริงจัง ตายลงไปในขณะนั้น
เกิดในสวรรค์
ยกตัวอย่างเช่น มัทกุณฑลีทกี่ ำ� ลังเจ็บป่วยอย่างหนัก พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด เพียงแค่แผ่รศั มี
ไปต้องจักษุแล้วก็หันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียว แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นในจิตว่า
โอ! พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเรา แล้วก็ดับจิตในขณะนั้น ก็ไปเกิดในสวรรค์
๒. ท�ำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้
หายไป ไม่ต้องมารับกรรมนั้น ๆ อีก จะได้ตั้งหน้าตั้งตาท�ำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไป โดยไม่ต้อง
พะวงกับกรรมเก่าในอดีตชาติ
การที่จะรู้กรรมเก่าในอดีตไม่เป็นปัญหาส�ำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ กรรมที่เรา
ท�ำลงไปแล้วไม่มโี อกาสทีจ่ ะแก้ได้ มีทางเดียวคือว่าเราเชือ่ กรรมและเชือ่ ผลของกรรม เชือ่ ว่าท�ำดีได้ดี
ท�ำชั่วได้ชั่ว
ส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้น เราอาจจะมี แต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกส�ำนึกผิดชอบชั่วดีแล้ว
และเชือ่ กฎของกรรมแล้ว ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ เราก็พยายามละเว้นจากการท�ำชัว่ ท�ำแต่ดเี รือ่ ยไป
ในเมื่อท�ำแต่ดี ๆ เรื่อยไป หากเรามีการท�ำสมาธิภาวนา เราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ส่วนผลกรรมเก่า แม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ก็ยังต้องได้รับอยู่ เช่น พระโมคคัลลาน์ เป็นต้น
เพราะฉะนัน้ จึงไม่เป็นปัญหาส�ำคัญทีเ่ ราจะต้องไปแก้กรรมเก่า ท�ำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบนั นี้
ให้มาก ๆ ขึ้น ถ้าหากว่ากรรมเก่าในอดีต ซึ่งมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อย เมื่อเราท�ำดีในปัจจุบันให้
พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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มากขึ้น ๆ กรรมใหม่นี้ ในเมื่อสะสมเอาไว้มาก ๆ เข้า มันก็มีพลังพอจะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้น ในเมื่อ
ผลกรรมใหม่บนั ดาลจิตของเราให้วงิ่ เร็วขึน้ กรรมเก่าทีว่ งิ่ ตามมามันก็ชา้ ลง ท�ำให้หา่ งจากของเก่าเรือ่ ยไป
ถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้ แต่ก็
ไม่สามารถที่จะประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้
๓. การสวดเพื่อต่ออายุ หรือท�ำพิธีเพื่อต่ออายุนั้น ท�ำแล้วสามารถต่ออายุได้จริงหรือไม่
อันนีท้ ำ� แล้วก็สามารถต่ออายุได้จริง บางทีคนเป็นลมมา จะช็อคตายในขณะนัน้ มีใครสักคนหนึง่
ไปปลอบใจ แล้วใจดีขึ้นมา ก็ต่ออายุไปได้ เป็นอุบายวิธีให้ก�ำลังใจกัน
เคยมีตวั อย่าง อายุวฒ
ั นกุมาร ทีม่ อี ยูใ่ นพระไตรปิฎก ทีเ่ ราเอาบทมาสวด สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ...นี่เกิดจากเรื่องอายุวัฒนกุมาร พระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนกุมารจะ
สิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายใน ๗ วัน พระองค์ทรงพระเมตตา ก็พาพระภิกษุสงฆ์ไปสวดมนต์
ป้องกันยักษ์ เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสจะจับกุมารน้อยไปกินเป็นอาหาร เมื่อสิ้นก�ำหนด แล้วก็
หมดสิทธิที่จะจับกุมารไปกินเป็นอาหาร ก็เป็นอันว่ากุมารพ้นจากความตาย จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า
อายุวัฒนกุมาร
อันนี้เป็นวิธีการต่ออายุ เราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั้นแหละ ก็เลยมาถือกัน ผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วย
ก็ท�ำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นการปลอบใจกัน ส่วนจะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จนั่น เอาไป
พิจารณาดูเอาเอง อาตมาก็ไม่กล้ายืนยัน แต่วา่ ส�ำเร็จทางการให้กำ� ลังใจกันนี่ ส�ำเร็จแน่ คือท�ำให้ใจดีขนึ้
๔. เครือ่ งรางของขลังและวัตถุมงคล การพรมน�ำ้ มนต์ การเป่าหัว การเจิม หรือการสักยันต์
สิริมงคลหรือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
เรื่องที่ถามมานี้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี้เป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกัน
ความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มอี ยูต่ ามขัน้ ตอนของเขา แต่ไม่เป็นความจริงในขัน้ อมตะ ความเป็นจริง
ของสิ่งที่เป็นมงคล หรือน�้ำมนต์ หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์ อะไรต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่
ได้ชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่น ถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่น สิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไร
และถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ของขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ มันก็เป็นบางครั้งบางคราว ไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงว่า ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ละชั่ว ประพฤติดี ท�ำจิตให้บริสุทธิ์
สะอาด นี่เป็นมงคลอันอมตะ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ถ้าใครท�ำได้
ทีนี้ มงคล เช่น น�ำ้ มนต์ เป่าหัว เจิม อะไรทัง้ หลายนี้ เป็นมงคลชนิดทีเ่ ราต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น ในเมื่อผู้อื่นเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วย เราก็หมดท่า
เพราะฉะนั้น ทุกคนควรจะได้แสวงหาที่พึ่งกับตัวเอง ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ทีนี้การท�ำสิ่งเหล่านี้ การท�ำมงคลหรืออะไรดังที่ว่านี่ เป็นการผิดไหม เป็นการงมงายไหม อันนี้
สิง่ ใดทีเ่ รายังยึดถืออยู่ สิง่ นัน้ เป็นเรือ่ งงมงายหมด แม้แต่การปฏิบตั สิ มถกรรมฐาน วิปสั สนากรรมฐาน
ถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทาน ด้วยความยึดมั่นถือมั่น อยากเป็นผู้ดีผู้วิเศษอะไรท�ำนองนี้ เป็นเรื่องของ
ความงมงายหมด
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เรื่องวัตถุมงคลต่าง ๆ การพรมน�้ำมนต์ การเป่าหัว อะไรเหล่านี้ เป็นการให้ก�ำลังใจกันตาม
ความนิยมของสังคม แต่ถ้าพูดถึงขั้นปรมัตถ์แล้ว ไม่มีความหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น การเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็น ๒ ขั้นตอน
- ขั้นโลกียธรรม
- ขั้นโลกุตตรธรรม
ขั้นโลกียธรรม ย่อมมีอัตตาตัวตน มีสมมติบัญญัติ มีผู้ชาย มีผู้หญิง มีเรา มีเขา มีทรัพย์สมบัติ
มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ อันนี้เรื่องของโลกีย์ เราปฏิเสธไม่ได้
แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปถึงขั้นโลกุตตระ ไปถึงในระดับเพียง ๆ แค่ว่า มีความรู้สึกว่าทุก
สิ่งทุกอย่างนี้มีแต่ความเกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป เฉย ๆ นี่ อย่างในท้ายธัมมจักกัปปวตนสูตร
ที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรม เห็นธรรม ถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้ว ค�ำว่า อัตตาตัวตน ผู้ชาย
ผู้หญิง ไม่มี ไม่มีสมมติ ไม่มีบัญญัติ ไม่มีเรา ไม่มีเขา มีแต่สัจธรรม ความจริงปรากฏอยู่เท่านั้น
ในขณะที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ ๆ ๆ รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น-ดับไปเป็นธรรมดา ในขณะนั้น
จิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ ในขณะนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก
มีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียว และที่ท่านรู้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ดับไปเป็นธรรมดานั้น เป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติ มีแต่สัจธรรมความจริง แต่เมื่อท่านอัญญา
โกณฑัญญะได้บวชแล้ว ก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะต้องถือบาตรไปบิณฑบาตกับญาติโยม
นี่ส่อแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตระ มันไม่สัมผัสกับใครเลย แต่เมื่อ
จะท�ำธุรกิจกับชาวโลกนี้ เอาเรือ่ งของชาวโลกเข้ามาทันที เพราะอะไร เพราะเบญจขันธ์ของท่านก็เป็น
ของโลก ยังจะต้องอาศัยปัจจัย ๔ จากญาติจากโยม เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ ท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลก
แล้ว จึงมีสมมติบญ
ั ญัติ ยอมรับว่า ฉัน...อัญญาโกณฑัญญะนะ ฉัน....หนึง่ ในจ�ำนวนภิกษุเบญจวัคคียน์ ะ
ฉัน...เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะ อันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับ
เพราะฉะนั้น การรู้ธรรมต้องรู้ ๒ ฝั่ง ฝั่งโลกีย์กับฝั่งโลกุตตระท�ำความเข้าใจให้ดี
๕. “สัมภเวสี” คืออะไร
สัมภเวสี หมายถึง ผูแ้ สวงหาทีเ่ กิด สัตว์ทง้ั หลายทีท่ อ่ งเทีย่ วไปมา ไปเข้าฝันคนโน้นคนนี้ นัน่ ไปหา
ที่เกิด เรียกว่า สัมภเวสี
ทีนภี้ มู หิ นึง่ ในบรรดา ๓๑ ภูมิ สัมภเวสีกเ็ ป็นภูมอิ นั หนึง่ ในบรรดาหลาย ๆ ภูมิ ซึง่ มากกว่า ๓๑ ภูมิ
อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะ
๖. คําว่า “สีลัพพตปรามาส” หมายความว่าอย่างไร
“สีลัพพตปรามาส” คัมภีร์บางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรลูบ ๆ คล�ำ  ๆ ไม่แน่นอน
ท่านว่าอย่างนั้น สีลัพพตปรามาสตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้ว
มีอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ถือว่าสิ่งนั้นดี วิเศษ
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เช่น ผูท้ ปี่ ฏิบตั ขิ อ้ วัตรบางอย่าง เช่น ธุดงควัตร ก็ไปเคร่งแต่ธดุ งควัตรจนเป็นอุปาทาน สมาทาน
ศีลก็จนเป็นอุปาทาน ท�ำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้น
ท�ำความเข้าใจอย่างนี้ดีกว่า สิ่งใดที่เราท�ำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่น เอาจริงเอาจังจนกระทั่ง
เป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้ กระดิกไปทางไหนก็กลัวจะผิดศีลผิดธรรมอะไรท�ำนองนี้
อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งสีลัพพตปรามาส
๗. เมือ่ รับศีลจากพระไปแล้ว ไปกระท�ำผิดศีลเข้า มีทงั้ เจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้าง อย่างนี้
จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไป แล้วกระท�ำผิดศีลหรือไม่
การรับศีลไปแล้ว ท�ำผิดบ้างถูกบ้าง แต่ว่าไม่ได้เจตนา เป็นแต่เพียงขาดการส�ำรวม ขาดสติ
ท�ำให้ศีลเศร้าหมองนิดหน่อย
การที่มารับศีล แล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ มีขาดตกบกพร่องบ้าง ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือน ๆ กันกับว่า ผู้ที่มีเสื้อใส่ แต่เป็นเสื้อขาด ก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่เสียเลย
การสมาทานศีล ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องบ้างก็ยังดี อันนั้นเป็นวิสัยธรรมดาของปุถุชน
ย่อมมีการบกพร่องบ้าง เมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วก็สมบูรณ์ไปเอง ดีกว่าไม่ท�ำเลย
๘. ผู้ที่สมาทานศีล ๘ แล้ว ไปตอกไข่ทำ� กับข้าว จะผิดศีลหรือไม่
สมัยนี้ เขาว่าไข่ทฟี่ กั เป็นตัวก็มี ไม่เป็นตัวก็มี แต่ถา้ เป็นไข่ทเี่ ขาท�ำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้ว
มันจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีล แต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ ไปต่อยเข้า มันก็ผิดศีล
๙. นักปฏิบัติ ถ้าไปโกรธใครเขาเข้าและไปต�ำหนิเขา ไปเพ่งโทษเขา ไปนึกว่าเขาเลวและ
ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้ จะมีโทษหรือไม่
การว่า การต�ำหนิ ถ้าเป็นการติเพื่อก่อไม่มีโทษ ถ้าต�ำหนิด้วยความหวังดี แต่ถ้าไปกล่าวติเตียน
ยกโทษให้เสียชื่อเสียง เป็นการท�ำลาย มีโทษ
๑๐. นักบวชหญิง แม่ชี มีสิทธิบิณฑบาตเหมือนพระได้หรือไม่
อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจ ถ้าใครอยากจะบิณฑบาตก็บิณฑบาตได้ ที่วัดป่าสาลวันก็มีชีผ้าขาว
ผู้ชายคนหนึ่งเดินบิณฑบาตตามหลังพระ เขาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนกัน
๑๑. อัฐขิ องพระทีม่ รณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุ ตาม ทฤษฎีแล้วต้องเป็นพระระดับไหน
ตามความเข้าใจของชาวพุทธโดยทั่ว ๆ ไป อัฐิของผู้ที่มรณภาพไปแล้ว แล้วกลายเป็นพระธาตุ
ขึ้นมานั้น จะต้องเป็นของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
ทีนี้มีปัญหาว่า ท�ำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม้จะเก็บไว้ตั้งพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่
อย่างเดิม ไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่น นอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้น แต่กระดูกของ
พระอริยบุคคลท�ำไมจึงกลายสภาพเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัย
ถ้าหากเราจะนึกถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เฉพาะ
กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ เราตั้งกายของเราเป็นฐานที่รู้ของจิต เป็นที่ตั้งของสติ เพื่อเป็นการฝึกฝน
อบรมสติให้มีสมรรถภาพจนกลายเป็นมหาสติ โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ท่านปฏิบัติ ท่านเพ่งเอา
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อาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ฯลฯ เป็นต้น เป็นเครือ่ งรูข้ องจิต เป็นเครือ่ งระลึก
ของสติ ในเมื่อกายคืออาการ ๓๒ ถูกเพ่งบ่อยเข้า จิตเกิดมีสมาธิแล้วย่อมเกิดนิมิตให้มองเห็นในกาย
โดยทั่วไป ส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูก มีโครงกระดูกเป็นต้น ในบางครั้ง
เมือ่ จิตวิง่ เข้ามาดูภายในกาย แล้วก็มาสงบ สว่าง อยูภ่ ายในกายจิตจะมองทะลุกายออกมา มีลกั ษณะ
ดูเหมือนคล้าย ๆ กับแก้วโปร่ง มีความใสเหมือนกับแก้วโปร่ง เพราะฉะนัน้ กระดูกของพระอริยบุคคล
ซึง่ ถูกจิตทีบ่ ริสทุ ธิส์ ะอาดเพ่งเป็นวิหารธรรมอยูบ่ อ่ ย ๆ ด้วยอิทธิพลของจิตนัน้ จะสามารถท�ำให้กระดูก
ของท่านกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว
ส�ำหรับทฤษฎีในทางอืน่ นัน้ ไม่สามารถจะน�ำมาประกอบการตอบปัญหานีไ้ ด้ แต่ถา้ จะพิจารณา
ตามประสบการณ์ทเี่ คยผ่านมาแล้ว รูส้ กึ ว่าจิตเมือ่ เพ่งดูโครงกระดูก จะรูส้ กึ ว่าโครงกระดูกนัน้ มีความ
ใสเหมือนแก้ว เพราะในขณะนั้นจิตสงบ สว่าง แล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ ถ้าข้อเปรียบเทียบ
ก็ถอื ว่า ขณะทีพ่ ระอริยบุคคล ทีท่ า่ นเพ่งดูอาการ ๓๒ คือร่างกายของท่าน จนจิตสงบ เป็นสมาธิรจู้ ริง
เห็นจริงภายในกาย แล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใส สะอาด และสว่างไสวไปหมดภายในกาย
เมื่อท่านมรณภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไรนัก
แต่สำ� หรับนักเรียนมนต์ไสยศาสตร์เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียง แค่ใช้คาถาอาคม แล้วไปเสกน�ำ้ มัน
ไปทา แล้วก็เป่า ในขณะที่คนขาหักแขนหัก ก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้ ด้วยอ�ำนาจแห่ง
พลังมนต์และพลังจิต
ทีนจี้ ติ ของผูท้ บี่ ำ� เพ็ญสมาธิภาวนานี่ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มปี ระสิทธิภาพทีส่ ามารถท�ำให้
กระดูกกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้
๑๒. ก่อนเริ่มปฏิบัติกรรมฐาน จ�ำเป็นต้องขอกรรมฐานต่อพระภิกษุสงฆ์ก่อนหรือไม่
จะขอก็ได้ ไม่ขอก็ได้ แล้วแต่ความพอใจ ถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใด ถ้าท่านมีวธิ กี ารให้ขอ
ก็ขอ แต่อย่าไปยึด แต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอักขระใส่กระหม่อมให้แล้วอย่าไป
เอาเป็นเด็ดขาด
ถ้าเพียงแต่ว่า ไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้ว ก็ขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้โดย
ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ ทางใดที่จะให้เราได้ดิบได้ดีแล้วขอให้ท่านสอน ถ้าอย่างนี้เอา ถ้าหากว่าเรา
ไม่ต้องการที่จะขอจากใคร ต�ำรับต�ำราก็มี หนังสืออ่านก็มี เราอาจจะอาศัยต�ำรานั้นเป็นหลักปฏิบัติ
ก็ได้ แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละดี เพื่อป้องกันความผิดพลาด
๑๓. ท�ำสมาธิ ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาบริกรรมภาวนาเท่านั้นหรือ และท�ำไปเพื่ออะไร
การท�ำสมาธิ...ขอให้ทกุ ท่านจงท�ำความเข้าใจว่า สมาธิเป็นกิรยิ าของจิต ส่วนการนัง่ ก็ดี การยืน
ก็ดี การเดินก็ดี การนอนก็ดี อันนั้นเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถประกอบ
การนั่งก�ำหนดจิต บริกรรมภาวนา หรือพิจารณาอะไรก็ตาม เรียกว่า นั่งสมาธิ
ถ้าการก�ำหนดจิต หรือบริกรรมภาวนา พิจารณาอะไร ในท่าเดิน เรียกว่า เดินจงกรม
ถ้าการก�ำหนดจิต พิจารณา หรือบริกรรมภาวนา ในท่ายืน เรียกว่า ยืนสมาธิ ยืนท�ำสมาธิ
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ถ้าการนอนสีหไสยาสน์ ก�ำหนดจิต บริกรรมภาวนา หรือพิจารณา เรียกว่า นอนท�ำสมาธิ
การท�ำสมาธิในท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดิน ท่านอน ใช้กิริยาการก�ำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือ
พิจารณาอย่างเดียวกันหมด อันนัน้ เป็นแต่เพียงเปลีย่ นอิรยิ าบถเพือ่ ให้รา่ งกายมีความสบายพอสมควร
เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น การปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการ
ถ้าจะติดก็ให้ติดวิธีการก�ำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริกรรม
ภาวนาเป็นอุบายที่ท�ำจิตให้ติดอยู่กับสิ่งๆ หนึ่งในเบื้องต้นก่อน เพื่อจิตจะได้พรากจากความคิดที่
วุ่นวายกับเรื่องอื่น ๆ แล้วมารวมอยู่กับสิ่ง ๆ เดียว คือค�ำบริกรรมภาวนานั้น เราจะได้ทดสอบว่า
จิตของเราอยู่กับค�ำบริกรรมภาวนานั้นหรือเปล่า แล้วก็เป็นอุบายที่จะท�ำให้จิตมีสมาธิ
ดังนั้น ขอทุกท่านได้โปรดก�ำหนดจิตท�ำสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยฝึกหัดช�ำนิช�ำนาญมาแล้ว
จะเป็นแบบใดก็ตาม สมาธิแต่ละแบบๆ นั้น ความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าท�ำจิตให้เป็นสมาธิ ให้มี
สติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรม แล้วเพื่อเป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งต่าง ๆ ไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นหรือให้หมดกิเลสในที่สุด
๑๔. คนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่บัลลังก์ได้นาน ๆ ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ผิด
หรือไม่
สมาธิเป็นกิรยิ าของใจ เราจะก�ำหนดจิตในท่าไหนก็ได้ ถ้านัง่ นานมันเมือ่ ย ก็เปลีย่ นอิรยิ าบถเสีย
อย่าไปทรมานร่างกาย เราจะท�ำสมาธิในท่ายืน เดิน นั่ง นอน ได้ทั้งนั้น
กายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืน ถ้าฝืนมากนักให้โทษ ถ้ารู้สึกปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะ ไม่ผิด
๑๕. บางอาจารย์ว่า การภาวนาก�ำหนดว่า “พุทโธ” เป็นสมถะ ไม่ใช้วิปัสสนา จริงไหม
“พุทโธ” เป็นพุทธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถกรรมฐาน แต่ถ้าผู้ภาวนา
พุทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา ไปติดกันอยู่เพียงแค่
ความสงบขัน้ สมถะเท่านัน้ คือไปติดอยูท่ ปี่ ตี แิ ละความสุข ซึง่ เกิดในฌานเรียกว่าติดสมถะ ก็ไม่สามารถ
ที่จะด�ำเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสสนา อันนี้เป็นความจริง ในเมื่อจิตมีสมาธิ ติดความสุขในสมาธิ จิตก็จะ
ถือว่าความสุขแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้ว เป็นการติดสุข จิตก็จะไม่ใฝ่ฝันหรือไม่พยายามที่จะ
ปฏิบัติวิปัสสนาต่อไป
อันนี้ขอตอบว่า ถ้าติดแล้ว ก็จริง ถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิ มีความพากเพียรจะหาอุบายให้จิต
เกิดภูมิวิปัสสนา ก็ไม่จริง
๑๖. เดินจงกรม ถ้าภาวนาว่า “พุทโธ” บางอาจารย์ว่าเป็นสมถะ
ค�ำตอบก็เหมือนกับข้อต้น เพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิต ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นกิริยา
ประกอบการปฏิบัติ เป็นวิธีการ
๑๗. การปฏิบัติโดยใช้การภาวนาว่า “พุทโธ” จะใช้พร้อม กับการเพ่งกสิณ เช่น สีเขียว
เป็นต้น ได้หรือไม่
อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใด
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การภาวนาคือการนึกถึงค�ำพูดค�ำหนึง่ คือพุทโธ แต่การเพ่งสีเขียวเป็นเรือ่ งของตา เป็นเรือ่ งของ
สายตา จะใช้พร้อมกันกับพุทโธ ๆ ไปด้วยก็ได้ ไม่ขัดข้อง
แต่ว่าถ้าจะภาวนาพุทโธแล้ว ลมหายใจควรจะคู่กับพุทโธ ๆ เป็นเหมาะที่สุด เพราะเมื่อภาวนา
พุท พร้อมลมเข้า โธ พร้อมลมออก โดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้ว ค�ำภาวนาจะหายไป
เมื่อค�ำภาวนาหายไปแล้ว จิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้ จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่าง
ละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิ
๑๘. เวลานั่งสมาธิใช้ค�ำบริกรรม คือสมถะตลอด แต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดิน
ก�ำหนดสติกับการเดิน ท�ำทั้งสองควบคู่กันไป จะสมควรหรือไม่
อันนี้สมควร แล้วแต่อุบายของท่านผู้ใด บางทีถ้าหากว่าจิตต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรม
ถ้าต้องการจะก�ำหนดรู้อิริยาบถก็ก�ำหนดรู้อิริยาบถ ถ้าต้องการค้นคิดพิจารณา ก็ให้ค้นคิดพิจารณา
อย่าไปขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางเวลามันอาจจะเกิดสงบขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ อย่าไปฝืน บางที
มันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ ก็อย่าไปฝืน ปล่อยมัน ให้มันเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน หน้าที่ของเรามีแต่ทำ� สติก�ำหนดตามรู้เท่านั้น
๑๙. บางอาจารย์ว่า การภาวนาว่า “ยุบหนอ พองหนอ” ไม่มีในพระไตรปิฎก
อันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการ ผู้ภาวนาหากไปยึดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแย้งกัน
การภาวนาพุทโธ หรือยุบหนอ-พองหนอ เป็นอุบายท�ำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ด้วยกันทั้ง ๒ อย่าง
ถ้าหากนักภาวนาเอาข้อเท็จจริงซึง่ เกิดขึน้ กับจิตอย่างแท้จริงมาเปรียบเทียบกัน ใครจะภาวนาแบบไหน
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเอาเรื่องความสงบของจิตที่เป็นสมาธิมาเปรียบเทียบกัน เราจะไม่มีความขัดแย้ง
กันเลย แต่ที่เรายังมีความขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการ
เพราะฉะนั้น นักภาวนา เพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้น อย่าไปติดวิธีการ ให้ยึดเอาหลัก
ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั้นเป็นใหญ่
การภาวนายุบหนอ-พองหนอก็ดี พุทโธ ๆ ก็ดี เป็นอุบายท�ำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะ
ด้วยกันทั้งนั้น กรรมฐานนี้ท่านว่า มี ๒ อย่าง ๑. สมถกรรมฐาน ๒. วิปัสสนากรรมฐาน
สมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ จุดมุ่งหมายเพื่อจะท�ำจิตให้เกิดมีสมาธิ ก�ำจัดนิวรณ์ ๕ ไม่ให้
มารบกวนขณะทีเ่ ราปฏิบตั อิ ยูภ่ ายในจิต อันนีเ้ รียกว่า สมถกรรมฐาน ตามหลักปริยตั ทิ า่ นเขียนไว้ชดั ว่า
กรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนา กรรมฐานอันนั้นเป็นสมถกรรมฐาน ถ้าจิตยังไม่สงบ
นึกบริกรรมภาวนา เป็นวิธีการ เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้ว เป็นสมถะ เพราะฉะนั้น
ยุบหนอ-พองหนอก็ดี พุทโธ ๆ ก็ดี เป็นแต่เพียงวิธีการ ไม่ใช่สมถะหรือวิปัสสนาใด ๆ ทั้งนั้น
เมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้ว นั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสสนาเกิดขึ้น
ส่วนวิปสั สนากรรมฐานนัน้ เป็นกรรมฐานทีเ่ ป็นอุบายฝึกฝนจิตให้เกิดมีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดขึน้
แม้แต่ด้วยวิธีการ คือการน้อมจิตไปพิจารณาอะไรก็ตาม เช่น เราอาจจะพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ว่าเป็นของปฏิกลู หรือไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา หรือแม้จะก�ำหนดอารมณ์
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เกิด-ดับกับจิตว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาก็ตาม นั่นเป็นวิธีการ แต่เมื่อจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิ
เมื่อไรแล้ว เมื่อนั้นวิปัสสนาจะไม่เกิด
เพราะฉะนั้น ทุกท่านที่มุ่งจะท�ำกรรมฐาน สมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน ให้ได้ผล
อย่างแท้จริง อย่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมถะ
สมถะคือสมาธิ เป็นพืน้ ฐานให้เกิดวิปสั สนา แต่ถา้ ผูภ้ าวนาไปติดสมถะ ไปติดสุขในสมาธิ ติดสุข
ในสมถะ จิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนา
แต่ถา้ สมถะคือสมาธิไม่มี วิปสั สนาจะเกิดขึน้ ไม่ได้ นอกจากวิปสั สนึกเท่านัน้ ขอได้โปรดท�ำความ
เข้าใจอย่างนี้
๒๐. การฝึกมโนมยิทธิเป็นแขนงหนึ่งของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาใด เพราะการฝึก
มีการขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพาน หรือ
เห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆ
เรื่องเกี่ยวกับมโนมยิทธินี่ ตามหลักธรรมะท่านก็มี แต่มโนมยิทธิที่ฝึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็น
มโนมยิทธิทถี่ กู ต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นนั้ อาตมาไม่ขอวินจิ ฉัย แต่การกระท�ำเท่าทีไ่ ด้พสิ จู น์มาแล้ว
สิ่งที่สามารถที่จะท�ำให้เห็นนรก เห็นสวรรค์ได้ มีอยู่หลายทาง :
ทางหนึง่ เกิดจากการสะกดจิตแบบฝรัง่ ทีเ่ ขาใช้วชิ าสะกดจิตคือมีการกล่อมให้ผรู้ บั การสะกดจิต
มีอาการนอนหลับ เมือ่ หลับลงไปแล้ว เขาจะใช้ผทู้ ถี่ กู สะกดนัน้ ไปดูอะไรทีไ่ หนก็ได้ทงั้ นัน้ อันนีเ้ ป็นการ
สะกดจิตแบบฝรั่งโดยย่อ
ส�ำหรับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาวนาหัวใจธาตุ ๔ นะ มะ พะ ทะ หรือ
ภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลก หรือแม้แต่จะภาวนา พุทโธ แบบที่เรา ๆ ภาวนากัน ถ้าหากมีท่านผู้ใด
ผู้หนึ่งคอยกล่าวน�ำ  เมื่อจิตของผู้ภาวนามีอาการสงบ เคลิ้ม ๆ ลงไป ผู้กล่าวน�ำนั้นให้ค�ำแนะน�ำว่า
จงไปดูนรก ดูสวรรค์ ไปทางโน้นไปทางนี้ พบเห็นอะไรแล้วถามเขาไป ให้เขาบอกหนทางไปหรือ
ให้เขาพาไป แล้วจิตของผู้ภาวนานั้นจะไปเห็นนรก เห็นสวรรค์ได้
อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่ง ส�ำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะ แต่ได้ทราบว่าท่านผู้นั้น
ท่านว่าเป็นมโนมยิทธิ แต่เรื่องนี้จะเป็นมโนมยิทธิประการใดหรือไม่นั้น อาตมะไม่ขอตัดสิน เป็นแต่
เพียงว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไป
แต่จะด้วยประการใดก็ตาม การกระท�ำทั้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคนให้เกิดมีศีลธรรมอันดีขึ้นมาได้
เหมือนกัน เช่น ใครสามารถจะน�ำคนให้ไปดูนรก ดูสวรรค์ได้ ซึง่ ในสมัยปัจจุบนั นีส้ ว่ นมากก็มคี วามเห็น
ว่านรกไม่มี สวรรค์ไม่มี แต่ท่านผู้ใดสามารถน�ำคนให้ไปพิสูจน์ดูนรก ดูสวรรค์ จะด้วยกลอุบายหรือ
วิธีอันใดก็ตาม ก็เข้าใจว่าพอจะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะข้อที่ว่า
นรกมี สวรรค์มี ได้บ้าง
อีกอย่างหนึ่ง คนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้ เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรก และที่สัตว์
ก�ำลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใด แค่ไหน เขาอาจจะไปถามว่าท�ำบาปกรรมอะไรจึงได้
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มาตกนรกอย่างนี้ ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้ว เขาอาจจะไม่กล้าท�ำกรรมอันเป็นบาปความชั่ว
ขึ้นมาก็ได้ ผู้ที่ไปเห็นสวรรค์ ไปติดในสมบัติของสวรรค์ หรือความงามของเทวดา แล้วอยากได้สมบัติ
อันเป็นสวรรค์ ก็อาจจะมาท�ำบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้
รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนคนให้เข้าสูศ่ ลี ธรรมแขนงหนึง่ เหมือนกัน ส่วนจะเป็นมโนมยิทธิ
หรือประการใดนั้น ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายช่วยพิจารณาต่อไป
๒๑. การปฏิบตั กิ รรมฐาน พระพุทธเจ้ายึดมหาสติปฏั ฐานสูตรเป็นทีต่ งั้ นอกจากสูตรนีแ้ ล้ว
ยังมีสูตรอื่นอีกหรือไม่
การปฏิบตั กิ รรมฐานนัน้ ส่วนใหญ่กย็ ดึ มหาสติปฏั ฐานสูตรเป็นหลัก แต่สตู รอืน่ ๆ ก็มเี หมือนกัน
ในหลักสติปัฏฐานสูตรนั้น วิธีปฏิบัติกรรมฐานมีพร้อมทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สติบรรพ”
“สัมปชัญญะบรรพ” ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการท�ำสติสมั ปชัญญะให้มพี ลังสมบูรณ์ขนึ้ ในสูตรอืน่ ๆ ซึง่ มี
หลักเกณฑ์ทจี่ ะท�ำให้สติสมั ปชัญญะของผูป้ ฏิบตั ดิ ขี นึ้ นัน้ ก็เป็นหลักของการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
เหมือนกัน
๒๒. เวลาปฏิบัติอยู่ รู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักมีอาการเกร็ง อยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่
การปฏิบัติถูกต้อง แต่การตั้งใจแรงเกินไป มีการข่มประสาทหรือเกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ
ซึ่งเป็นธรรมดา เมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อย เพราะอาศัยความตั้งใจแรงเกินไป จะท�ำให้มือไม้
เกร็งไปหมด ถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ ทางแก้ก็คือถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่ง แล้วอาการก็จะหายไป แล้วก็
ตั้งต้นปฏิบัติใหม่ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ
๒๓. การปฏิบัติกรรมฐานที่ผิดวิธีจะท�ำให้เสียสตินั้น เป็นจริงหรือไม่
เป็นทัง้ ความจริงและไม่จริง ถ้าหากการปฏิบตั กิ รรมฐานถูกต้อง โดยมีครูบาอาจารย์คอยแนะน�ำ
และยึดหลักปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจัง เช่น เราจะยึดในหลัก
สมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ มีพทุ ธานุสติเป็นต้น แล้วผูป้ ฏิบตั นิ นั้ มุง่ ทีจ่ ะท�ำจิตให้สงบตัง้ มัน่ เป็นสมาธิ
ไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลัง คือมุ่งที่จะท�ำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลัง
สมาธิ พลังสติปญ
ั ญาขึน้ มา โดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิง่ อืน่ มาช่วย การปฏิบตั แิ บบนีใ้ นขัน้ ต้น
เราอาจจะยึดวิธีการ เพราะวิธีการนี้เป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นใน
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชือ่ มัน่ ในปัญญาตรัสรูข้ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธา แล้วจะได้เกิดวิริยะ อุตสาหะในการปฏิบัติ
การปฏิบัติกรรมฐานนี่ ในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ อาตมะอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่าน
ผูส้ นใจในการปฏิบตั ทิ งั้ หลายในสิง่ ทีค่ วรสังวรระวัง การปฏิบตั กิ รรมฐานโดยสายตรงนัน้ ให้ยดึ หลัก
มหาสติปฏั ฐาน แล้วอย่าไปปรารถนาให้ทา่ นผูใ้ ดผูห้ นึง่ ใช้อำ� นาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบตั ไิ ด้เร็วขึน้
อาตมะเห็นว่าไม่มผี ใู้ ดจะวิเศษยิง่ ไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและ
ชีแ้ นวทางให้ผปู้ ฏิบตั ดิ ำ� เนินตาม ลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่า อักขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นแต่
เพียงผูบ้ อก พระองค์ยงั ออกตัวถึงขนาดนี้ พระสาวกในปัจจุบนั หรือจะวิเศษวิโสยิง่ ไปกว่าพระพุทธเจ้า
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เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติ เพื่อมุ่งความส�ำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โปรดอย่าได้ปล่อยหรือ
หลงให้ใครสักคนหนึง่ มาใช้อำ� นาจบังคับจิตใจของเรา เราภาวนาพุทโธ ๆ ๆ เป็นต้น เราไม่ได้ปรารถนา
ที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเรา เพื่อดลบันดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ เรานึก
พุทโธ ๆ เพียงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้รู้ เป็นผู้รู้เพื่อจะท�ำจิตใจของเราให้
เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้น และค�ำว่าพุทโธเป็นแต่เพียงสื่อน�ำจิตให้เดินเข้าไปสู่
ความสงบ เพื่อเป็นอุบายพรากจากความคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือ
พุทโธ พอจิตรวมอยู่ที่พุทโธ จิตก็จะสงบ สงบแล้ว ค�ำว่าพุทโธจะหายไป ยังเหลือแต่สภาวะจิต ผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อยู่ภายในจิตของผู้ภาวนา อันนี้คือจิตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพและพลัง
ของตัวเอง
และอีกอย่างหนึ่งเคยได้พบเห็น เช่น บางท่านไปเรียนกรรมฐาน แล้วให้อาจารย์กรรมฐาน
ลงอักขระ มีการปลุกเสกสวดญัตติอะไรเข้าไปให้ พอไปภาวนาแล้ว เมื่อจิตเกิดมีสมาธิขึ้นมาบ้าง
ในขณะอุปจารสมาธิอ่อน ๆ ก็ถูกอาถรรพ์วิชานั้นเข้าครอบ พอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะ
ควบคุมจิตของตัวเองได้ กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มี
การปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้านี้ ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะท�ำจิตให้บรรลุ
คุณธรรมชั้นสูงถึงขนาดมรรคผล นิพพาน เราภาวนาแล้ว เราสามารถเอาพลังสมาธิไปใช้ประโยชน์
ในการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่ เพราะการทําสมาธิท�ำให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะ มีจิต
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจของสิ่งใด เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ภาวนาเป็นแล้ว มีสมาธิดีแล้ว
มีสติสมั ปชัญญะดีแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะใช้พลังสมาธิของตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
และพลังของสมาธิและสติปญ
ั ญาทีท่ า่ นอบรมมาแล้วนัน้ จะเป็นเครือ่ งกระตุน้ เตือนความรูส้ กึ ของท่าน
ให้เป็นผู้ไม่ประมาท ไม่ประมาททั้งงานการในทางโลกและทางธรรม อันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้อง
แต่ถ้าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิ แล้วท�ำให้เบื่อหน่ายโลก ไม่อยากอยู่กับโลก ไม่อยากอยู่กับ
ครอบครัว อันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง และความคิดเห็นอันนั้นไม่ได้เป็นไปด้วยอ�ำนาจความ
เป็นจริงของจิตใจ แต่หากมีอำ� นาจสิง่ หนึง่ มาคอยบังคับจิตให้มคี วามรูส้ กึ เป็นไปเช่นนัน้ โลกนีไ้ ม่ใช่โลก
ทีน่ า่ เบือ่ หน่าย โลกนีไ้ ม่ใช่โลกทีน่ า่ เกลียดน่าชัง โลกนีเ้ ป็นโลกทีท่ กุ คนควรจะศึกษาให้รขู้ อ้ เท็จจริงของ
ความเป็นไปของโลก ในเมือ่ เราเป็นนักปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่รขู้ อ้ เท็จจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไร และไม่รู้
สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไร มีความติดอยู่ในโลกอย่างไร ผูกพันอยู่ในโลก
อย่างไร เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้
๒๔. ค�ำว่า “เทวบุตรมาร” เป็นอย่างไร มีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทำ� ความดี
จริงหรือไม่
ถ้าว่าโดยปุคคลาธิษฐานละก็ เทวบุตรมารก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอน ในปัจจุบันนี้
เทวบุตรมารมีเยอะ เช่น ภาวนาไปแล้วพอจิตจะรวมเป็นสมาธิทถี่ กู ต้องแล้ว ประเดีย๋ วก็มพี ระบ้างล่ะ
มีผยู้ งิ่ ใหญ่บา้ งล่ะ มีเจ้าโน่นเจ้านีบ่ า้ งล่ะ เป็นวิญญาณมาบอกการท�ำอย่างนัน้ ไม่ถกู ๆ ๆ ๆ อย่าท�ำเลย
อะไรท�ำนองนี้ อันนี้แหละคือเทวบุตรมาร
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ทีนถี้ า้ จะว่าโดยกิเลสทีม่ อี ยูใ่ นตัวของเรานี่ เช่น เราตัง้ ใจว่าจะท�ำสมาธิภาวนาในวันนี้ พอท�ำไป ๆ
พอจะได้สบายแล้ว ความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมา อุ้ย! หยุดดีกว่า ไม่ต้องท�ำ อะไรท�ำนองนี้ หมายถึง
ความคิดทีค่ อยกระตุน้ เตือนให้เราหยุดพักการกระท�ำนัน้ ในลักษณะแห่งความขีเ้ กียจท้อแท้ เป็นเรือ่ ง
ของเทวบุตรมาร
๒๕. เวลานั่งสมาธิและเดินจงกรมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมาก เช่น ดังเปรี้ยง
เหมือนฟ้าผ่าหรือดังก้องมา แต่ก็มีสติรู้ ไม่ตกใจ จะปฏิบัติอย่างไร
ถ้าเหตุการณ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ ขอให้ถอื ว่าสิง่ นัน้ คือเครือ่ งรูข้ องจิต เครือ่ งระลึกของสติ จะเป็นสี แสง
เสียง หรือรูปนิมิต อะไรต่าง ๆ ก็ตาม ให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติ ประคองจิต
ท�ำสติไว้ให้ดี แล้วผลที่จะเกิดขึ้น อย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจ กับสิ่งเหล่านั้น
๒๖. เมื่อจิตติดอยู่ปีติและความสุข มีอยู่บ่อย ๆ ครั้ง จนไม่อยากถอนออกจากสมาธิ จะมี
อุบายแก้ไขอย่างไร
ในขั้นนี้ยังไม่อยากจะให้ใช้อุบายแก้ไข เพราะจิตที่มีปีติและมีความสุขยังไม่มั่นคงเพียงพอ
ให้พยายามฝึกให้มปี ตี ิ มีความสุขให้อยูใ่ นขัน้ ทีเ่ รียกว่า ได้ฌานสมาบัติ อันนีเ้ ป็นเพียงความรูส้ กึ สัมผัส
เพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยน อะไรท�ำนองนี้ ด�ำเนินให้จิตมันมีความสงบ มีปีติ มีความสุข
บ่อย ๆ เข้า มันจะได้เกิดความช�ำนาญในการเข้าออกสมาธิ แล้วถ้าอยากจะให้จติ มีสภาพเปลีย่ นแปลง
ให้คอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิ ในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้ว เกิดความคิดขึ้นมา
ท�ำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้รู้จักการพิจารณา
๒๗. เมื่อท�ำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบ มักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบารมี
อย่าไปคิดอย่างนัน้ ในเมือ่ จิตไม่สงบ ก็ทำ� เรือ่ ยไป ท�ำสติรแู้ ละพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไร
ค่อย ๆ แก้ไข และพากเพียรพยายามท�ำให้มาก ๆ เข้า เดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเอง
๒๘. เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม หมายความว่าอย่างไร
อันนี้เป็นความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน ๔ เกี่ยวกับการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เห็นกาย
ในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม
คือเห็นว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์ เป็น
บุคคล ก็ไม่ใช่เห็นกายในกาย ไปเห็นกายในสัตว์ ในบุคคล ผลลัพธ์ของการพิจารณากายนี่ ท่านสอน
ให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เมื่อจิตเห็นจริงลงไปและ
ยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากาย เรียกว่าเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนาก็เหมือนกัน เวทนาสักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
จิตก็เป็นสักแต่ว่าจิต คือความรู้สึกนึกคิด ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ธรรมก็สักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกว่าเห็นธรรมในธรรม
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๒๙. การเห็นนาม-รูป เกิด-ดับ เห็นเป็นลักษณะอย่างไรและภูมิจิตอยู่ในขั้นไหน
อันนีเ้ ป็นปัญหาทีม่ คี วามละเอียดพอสมควร การเห็นนาม-รูป เกิด-ดับ อันนีจ้ ะขอน�ำประสบการณ์
ที่เคยผ่านมา มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง แต่มันจะอยู่ในลักษณะที่นาม-รูป เกิด-ดับ หรือไม่ จะขอฝาก
ท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณา
ในขณะทีเ่ ราก�ำหนดจิตจะท�ำสมาธิภาวนาลงไป พอก�ำหนดจิตพับลงไป เราจะรูส้ กึ ว่าจิตของเรา
รู้ทั่วทั้งกาย แล้วก็รู้เวทนา รู้จิตรู้ธรรม โดยสัญญา เมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้ว จิตของเราสงบ
เป็นสมาธิละเอียดลงไป ลมหายใจก็ดบั ร่างกายทีป่ รากฏอยูก่ ด็ บั คือจิตไม่สำ� คัญมัน่ หมายในลมหายใจ
และกาย เป็นว่ากายและลมหายใจหายไปหมด ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งเด่นอยู่ ในขณะที่จิตรู้
ทั่วกายอยู่นั้น ความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด่น แต่เมื่อกายหายไป ลมหายใจหายไปแล้ว จิตสงบนิ่ง
ลงไป ปรากฏเด่นชัดอยู่แต่รูปหายไปหมดแล้ว อันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่ง
ในอีกลักษณะหนึ่ง เช่น พระโยคาวจรมาพิจารณากายโดยระลึกถึงความตาย ค้นคว้าพิจารณา
ไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่า กายนี้ตายลงไปแล้ว แล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ปรากฏว่าขึ้นอึด
เน่าเปื่อย ผุพัง ในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูก แล้วโครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไป
หายไปในพืน้ แผ่นดินทัง้ หมด ในทีส่ ดุ พืน้ แผ่นดินก็หายไปด้วย ยังเหลือแต่สภาพจิต นิง่ เด่น สว่างไสว
อยู่เท่านั้น อันนี้จิตไม่มองเห็นวัตถุ ยังเหลือแต่จิต นิ่ง เด่นอยู่สว่างไสวอยู่
อันนีข้ อให้แนวคิดเพือ่ ฝากเป็นปัญหาให้ทา่ นนักปฏิบตั แิ ละนักศึกษาทัง้ หลายน�ำไปคิดพิจารณา
เป็นการบ้าน ในขณะทีผ่ ทู้ ที่ ำ� สมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรรมอันใดอยูก่ ต็ าม ในขณะทีร่ สู้ กึ ว่ามีกายอยู่
รูส้ กึ ว่ามีลมหายใจอยู่ ทัง้ นามและรูปปรากฏอยูพ่ ร้อมหน้ากัน เพราะกายปรากฏมีอยู่ เวทนาก็ปรากฏ
มีอยู่ สุขทุกข์ยงั ปรากฏอยู่ เช่นอย่างสุขเกิดแต่ปตี กิ เ็ ป็นเวทนา เรียกว่าสุขเวทนา เมือ่ จิตสงบ ละเอียด
ลงไปแล้ว กาย ลมหายใจ ปรากฏว่าหายไป ยังเหลือแต่จติ จิตไม่มคี วามรูส้ กึ ว่ามีกาย กายก็คอื รูปนัน้
ก็ดับไปแล้ว ในเมื่อรูปดับไปแล้ว เวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วย อุเบกขาเวทนาจึงปรากฏ
เด่นชัดขึ้น ตัวนามคือจิตปรากฏเด่นชัดขึ้น จึงมีค�ำพูดว่า รูปดับ-นามเกิด รูปดับ-นามเกิด
ส่วนท่านผูอ้ นื่ จะมีความเข้าใจอย่างไรนัน้ ขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจารณา อันนีไ้ ม่ขอตัดสิน
๓๐. พระนิพพาน... ฝ่ายหนึ่งว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาก็จะถึงพระนิพพาน อีกฝ่ายหนึ่ง
ก็ว่าท�ำบุญมาก เช่น สร้างโบสถ์ ๒-๓ หลังก็จะได้ไปพระนิพพาน ทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นนิพพานของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาใด
ประเด็นแรก ผู้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาแล้วจนกระทั่งจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง
กิเลสไม่มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่ง อันนี้เป็นผู้ถึงพระนิพพานอย่างแท้จริง
ที่ว่าผู้ทำ� บุญมาก ๆ เช่น สร้างโบสถ์ ๒-๓ หลัง จะได้พระนิพพาน อันนี้เป็นเพียงทานบารมี
เพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบารมีให้ถึงพระนิพพาน ตามหลักแห่งบารมี ๑๐ ทัศ
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ข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธ ข้อที่ ๒ เป็นการสร้างหนทางเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานใน
ศาสนาพุทธเหมือนกัน แต่การถึงพระนิพพานไม่ส�ำเร็จได้เพราะการสร้างโบสถ์ ๒-๓ หลังเท่านั้น
ต้องส�ำเร็จด้วยการปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา จนสามารถเกิดปหานะ ละกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ จึงจะถึงพระนิพพาน
๓๑. มีเงินมาก ท�ำบุญให้ทานมาก แต่ก็มีกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ มาก จะถึงนิพพาน
ได้หรือไม่
การท�ำบุญสุนทาน แม้จะท�ำมาก ๆ สักเท่าไรก็ตาม แต่ถ้าผู้ทำ� ไม่มุ่งที่จะก�ำจัดกิเลส โลภะ
โทสะ โมหะ เป็นแต่เพียงมุ่งที่จะท�ำทานให้ได้มาก ๆ ก็ยังไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน
การจะถึงพระนิพพาน ต้องปฏิบตั ติ ามหลักของศีล สมาธิ ปัญญา จนสามารถทีจ่ ะท�ำ ศีล สมาธิ
ปัญญา ให้ส�ำเร็จ ประชุมลงเป็นองค์อริยมรรค ซึ่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิต
ภูมธิ รรม ล�ำพังแต่เพียงการให้ทานด้วยอามิสอย่างเดียว ไม่สำ� เร็จพระนิพพานได้ถา้ ขาดการภาวนา
๓๒. พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะดูได้จากอะไร?
อันนี้ธุระไม่ใช่!
ไม่ควรไปดูคนอื่น ควรจะดูเราเองว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ทุกคนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปหมด เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัว เราจะดูแต่
ภายนอกไม่ได้ มันดูยากว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมัยทุกวันนี้เขาเล่นลิเกเก่ง เพราะฉะนั้นมัน
เป็นสิ่งที่ดูยาก ทีนี้ถ้าหากเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ เราก็ต้ังใจว่าเราจะปฏิบัติตัวของเราให้ดี
เราไม่ควรไปกลัวคนอื่นจะลงนรก เราควรกลัวเราจะลงนรกมากกว่า
ทีนี้ส�ำหรับสหธรรมิกที่อยู่ด้วยกัน เราก็รู้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ถ้ามองเห็นว่าข้อปฏิบัติ
ข้างนอกนี้มันดีงาม สมกับสมณะสารูป เราก็รู้ทันทีว่าผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สังวาเสนะ สีลัง
เวทิตพั พัง ศีลเราจะรูไ้ ด้วา่ ใครบริสทุ ธิห์ รือไม่บริสทุ ธิเ์ พราะการอยูร่ ว่ มกัน เราอยากจะรูไ้ ด้ เราก็อยู่
ร่วมกันนาน ๆ ดูความประพฤติปฏิบัติของกันและกันไป
ดังนัน้ ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ในเมือ่ ไปสูส่ ำ� นักของพระเถระ ท่านใดท่านหนึง่ ซึง่ ท่านเป็นหัวหน้า
ท่านให้ดูอยู่ ๓ วัน ถ้าแน่ใจว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้ ให้ขอนิสัย ถ้าหากเราไม่แน่ใจ ถ้าเรา
สมัครใจจะอยูท่ นี่ นั่ ก็ดตู อ่ ไปอีก ถ้าไม่เห็นความดีความชอบของท่าน เราไม่สมัครใจ ก็ลาท่านหนีไปเสีย
ถ้าขืนอยู่ต่อไปอาบัติทุกกฎ

เอกสาร
หลวงพ่อ...ไขข้อข้องใจ. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๗. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด,
กรุงเทพฯ. ๒๕๕๗ : ๖๑-๘๖.
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มรดกธรรมพระธุดงคกรรมฐาน
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
ณ บัดนี้ จะได้บรรยายธรรมะ อันเป็นค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก่อนอื่น
ขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อาตมภาพ
ได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบูรพาจารย์ของเรา

เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
ประทีปแก้วของภาคอีสาน
พระบูรพาจารย์ของเราที่มีบทบาท และมีความส�ำคัญซึ่งน�ำความเจริญทางปริยัติธรรม และ
การปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้ รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมด ได้แก่ เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท
จันทร์) ซึง่ วัดบรมนิวาสกับวัดปทุมวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงยกให้เป็นทีพ่ ำ� นักอาศัย
ของพระภิกษุสงฆ์ทางภาคอีสาน เพือ่ จะได้มาศึกษาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรมและปฏิปตั ติธรรม โดยมี
เจ้าพระคุณอุบาลีฯ เป็นพระเถระผูใ้ หญ่ เป็นชัน้ น�ำ และท่านผูน้ ี้ ภายหลังได้รบั สมณศักดิอ์ ยูใ่ นระดับสูง
ถึงขนาดเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จฯ เป็นเจ้าคุณชั้นพรหม เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่ง
เหมือนอย่างพระคุณท่าน เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว ชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่า
“เจ้าพระคุณในโกศ” หมายถึงท่านมรณภาพแล้วได้รบั พระราชทานโกศเป็นเกียรติ เป็นองค์แรกของ
ภาคอีสาน
ครั้นภายหลัง ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกศิษย์องค์สำ� คัญ ๒ องค์ คือ ๑ เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ (ติสสมหาเถระ) ซึง่ เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ (วัดบรมนิวาส) และเป็นสมเด็จองค์แรก
ของภาคอีสานและก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัฐธรรมนูญสงฆ์
นี่องค์หนึ่ง และอีกองค์หนึ่งคือ ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ซึ่งเป็นพระเถระที่สนใจในฝ่าย
วิปสั สนาธุระ ด�ำเนินชีวติ ในทางปฏิบตั สิ มถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐานโดยตรง โดยไม่เกีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา และการปกครอง
เฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันโท จันทร์) นับว่าเป็นดวงประทีป
แก้วของภาคอีสาน นอกจากจะน�ำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรม น�ำความเจริญ
ไปสูภ่ าคอีสานในทางด้านศาสนศึกษาแล้ว ก็ยงั ได้นำ� หนังสือไทยไปตัง้ สอน ณ วัดสุปฏั นาราม จังหวัด
พระธรรมเทศนาโดย พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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อุบลราชธานี เป็นแห่งแรก หลังจากนัน้ ชาวไทยอีสานก็เริม่ อ่านหนังสือไทยออก และเขียนหนังสือไทย
เป็น แล้วก็ส่งกุลบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานครมากขึ้นทุกที ๆ จนกระทั่ง
ปรากฏว่าพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสาน มีบทบาท มีความส�ำคัญ ในวงการคณะสงฆ์หลายท่าน ตัง้ แต่
อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ต้นวงกรรมฐาน
บรรดาผู้ฟังเทศน์ทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น ว่ามี
พระกรรมฐาน แต่ความจริงกรรมฐานสายอาจารย์เสาร์ อาจารย์มนั่ มีมาก่อนแล้ว ก�ำเนิดคณะธรรมยุต
ในจังหวัดอุบลฯ เกิดขึ้นโดยคณะกรรมฐาน โดย เจ้าพระคุณพระอริยกวี (อ่อน) ซึ่งได้ถูกสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไปประดิษฐานคณะธรรมยุตลงที่วัดศรีอุบลรัตนาราม
ท่านองค์นี้ได้น�ำปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ครั้นมาภายหลัง ลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้น คือ พระอาจารย์สีทา ชยเสโน ซึ่งเป็น
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐาน ได้ปฏิบัติกรรมฐาน
อยู่เงียบ ๆ โดยล�ำพังองค์เดียว โดยไม่ได้มีการเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไป แต่ครั้นมาภายหลังที่ท่าน
เจ้าคุณอุบาลีฯ ได้ศกึ ษาการปฏิบตั ิ กรรมฐานในส�ำนักของอาจารย์สที า และเจ้าคุณพระอริยกวี (อ่อน)
แล้วก็ได้มาศึกษาปริยตั ธิ รรมในกรุงเทพมหานคร ได้ขา่ วแว่ว ๆ ว่า ในตอนต้นไปพ�ำนักอยูท่ วี่ ดั พิชยญาติ
ธนบุรี แล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ในสมัยทีท่ า่ นเจ้าคุณอุบาลีฯ ยังมีชวี ติ อยู่ ชือ่ เสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปญ
ั หา
ธรรมต่าง ๆ ปรากฏว่าท่านเป็นผูช้ าญฉลาดในการให้ความรูท้ งั้ ด้านปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้ ในยุค
หลังนี้ ท่านเจ้าคุณองค์นี้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ ๒ องค์ดังกล่าว คือ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(ติสสมหาเถระ) ท่านองค์นจี้ ดั การปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยตั ธิ รรม แต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาร์
จัดการเผยแผ่ทางธุดงคกรรมฐาน แล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแต่สมัยท่านอาจารย์เสาร์
อาจารย์มั่น แต่แท้จริงมีมานานแล้ว แต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น โดยท่านอาจารย์เสาร์
อาจารย์มั่น ได้น�ำคณะออกเดินธุดงค์ ไปพักแรม ตามถ�้ำ  ตามเหว ตามสถานที่วิเวกต่าง ๆ แล้วก็ได้
สร้างวัดส�ำนักกรรมฐานขึน้ ในภาคอีสานเป็นจ�ำนวนมาก จนปรากฏว่ามีจำ� นวนวัดเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน
หลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้
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อารักขกรรมฐาน ๔
คือหลักปฏิบัติของพระกรรมฐาน
ทีนี้ เจ้าคุณดังที่กล่าวมานั้น ท่านปฏิบัติกรรมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลัก ท่านอาศัยหลัก
อารักขกรรมฐาน ๔ ประการ ดังพุทธภาษิตว่า พุทธานุสสติ เมตตา จ เป็นต้น
อารักขกรรมฐาน คือ กรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติ มีอยู่ ๔ ประการ คือ
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า
๒. อสุภกรรมฐาน พิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะ เป็นสิ่งที่น่าเกลียด โสโครก ปฏิกูล
๓. การเจริญเมตตา
๔. มรณสติ การระลึกถึงความตาย
อันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติ อันนี้เป็นหลักปฏิบัติ
กรรมฐานที่มีอยู่ในคัมภีร์พระธรรม
อารักขกรรมฐานประการที่ ๑ : พุทธานุสสติ
พุทธานุสสติ การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ตามทีไ่ ด้ศกึ ษาเล่าเรียนมา หรือได้ยนิ ครูบาอาจารย์
ท่านแนะน�ำพร�ำ่ สอน หมายถึงการเจริญพุทธคุณ เช่นอย่างเราท�ำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น เรากล่าวค�ำว่า
อิติปิ โส ภควา อรหัง สัมมา.. เป็นต้น อันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณ เป็นการเจริญพุทธานุสสติด้วย
บทสวดมนต์ และอีกอย่างหนึ่ง การนึกพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า โดยยึดเอาพระมหากรุณาคุณ
อันยิ่งใหญ่ ๓ ประการเป็นหลัก คือ
ประการที่ ๑ พระพุทธเจ้าเป็นผูร้ ดู้ รี ชู้ อบด้วยพระองค์เอง คือ รูอ้ ริยสัจธรรมทัง้ ๔ : ทุกข์ สมุทยั
นิโรธ มรรค แล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วย อันนี้เป็น พระปัญญาคุณ
พระคุณประการที่ ๒ พระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวง
แม้กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์ อันนี้เป็น พระบริสุทธิคุณ
เมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้ง ๒ ประการดังที่กล่าวมา
พระคุณที่ ๓ คือ พระองค์เป็นผู้มี พระมหากรุณาคุณ มีพระทัยกว้างขวางเผื่อแผ่ แม้พระองค์
จะบรรลุคุณธรรม เสวยวิมุตติสุขแล้ว ก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัว ยังสู้อุตส่าห์สละความทุกข์ยากล�ำบาก
เหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์ แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์
และไม่ใช่ประโยชน์ และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจ�ำนวนไม่น้อย
อันนี้เป็นพระมหากรุณาคุณ
ผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ ๓ ประการดังกล่าวมา ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า
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การเจริญพุทธานุสสติ
ที นี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญ กรรมฐาน ด้ วยการเจริ ญ พุ ทธานุ ส สติ ตามแบบอย่างที่
ครูบาอาจารย์ท่านสัง่ สอน ท่านก็ให้ก�ำหนดรูล้ งที่จติ แล้วก็นึกบริกรรมภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ๆ บริกรรม
ภาวนา พุทโธ นี้ เป็นอุบายอย่างหนึ่ง คือหาสิ่งให้จิตของเรายึดมั่น จริงอยู่ ในบางครั้งพระพุทธเจ้า
สอนธรรมะให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยวางกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ แต่อุบายวิธี
การปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่น เช่น ค�ำว่า พุทโธ
เป็นต้น
วิธีบริกรรมภาวนา พุทโธ ท่านแนะน�ำให้นึกพุทโธไว้ที่จิต เอาจิตไว้กับพุทโธ ด้วยความตั้งใจ
ประคับประคองจิตให้นึกพุทโธอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เรานึกพุทโธ ไม่ต้องไปนึกอย่างอื่น แม้แต่
ค�ำว่า เมื่อไรจิตจะสงบ เมื่อไรจิตจะรู้ เมื่อไรจิตจะสว่าง ไม่ต้องไปนึก หน้าที่มีแต่นึก พุทโธ ๆ ๆ ๆ
อย่างเดียว นึกจนกระทัง่ จิตคล่องตัว คล่องขนาดไหน คล่องขนาดทีเ่ ราไม่ได้ตงั้ ใจ จิตของเรานึกพุทโธ
เองโดยอัตโนมัติ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น
ก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว ล�ำพังแต่เราสามารถท�ำจิตให้ติดอยู่
กับพุทโธ ไม่พรากจากกัน ท่านผู้ฟังลองคิดดูซิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุทโธ ถ้าเรา
ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย เราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุทโธ
จะเป็นใครก็ตาม ถ้านึกพุทโธค�ำเดียวตลอดวันยันค�ำ 
่ ติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่วา่ งเว้น จิตของ
ท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่น เพราะจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว
เมื่อจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่น พุทธานุสสติ การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เริ่มจะได้ผล
ได้ผลตรงที่เราสามารถเอา พุทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้
จิตปฏิวัติไปสู่ความสงบ
ทีนี้ เมื่อเรานึกพุทโธไม่ขาดสาย จิตติดอยู่กับพุทโธ พุทโธอยู่กับจิตแล้ว ในเมื่อจิตของคนเรานี่
ถ้าหากว่าจิตมีเครือ่ งรู้ สติมเี ครือ่ งระลึก แล้วเราก็เอาสิง่ นัน้ เป็นเครือ่ งรูข้ องจิต เป็นเครือ่ งระลึกของสติ
ตลอดเวลา ความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ อันนี้คืออุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรม
ภาวนาพุทโธ หรือพุทธานุสสติ
ทีนี้เมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธแล้ว เราจะสังเกตได้อย่างไร ว่าจิตของเราสงบ โดยธรรมชาติ
ของจิต ในเมื่อนึกถึงสิ่ง ๆ เดียว นาน ๆ เข้า จิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้น ในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้น ย่อมเกิด
มีอาการสงบ
ความสงบทีจ่ ะพึงปรากฏในขัน้ แรก คือ ความเบากาย ความเบาใจ ถ้ากายรูส้ กึ ว่าเบา ๆ สบาย ๆ
ใจก็เบา ๆ สบาย ๆ ก็แสดงว่าจิตของเราก�ำลังเริ่มจะสงบแล้ว
ต่อจากนั้น เมื่อเกิดมีกายเบา จิตเบา กายก็สงบ จิตก็สงบ ในเมื่อกายสงบ จิตสงบ สิ่งซึ่งเป็น
อันตรายต่อการปฏิบัติคือนิวรณ์ ๕ ก็ค่อยเบาลง
พอหลังจากนั้น เมื่อจิตมันเกิดมีความสงบกันจริง ๆ แล้ว ปีติ และความสุขย่อมเกิดขึ้น
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ในเมือ่ ปีติ ความสุข เกิดขึน้ ในจิต จิตก็เพลิดเพลินอยูก่ บั ปีติ และความสุขนัน้ ลืมทุกสิง่ ทุกอย่าง
อันเป็นเรื่องอื่น จิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นล�ำดับ เริ่มตั้งแต่ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนา
สมาธิ เป็นล�ำดับ ๆ ไป ก็แสดงว่ากายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ กายควร จิตควร กายคล่อง จิตคล่อง
คือมันคล่องตัวต่อทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่า
มีความสบายอย่างมาก บางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยันรุ่ง ถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิ อันนี้คือผลที่
จะพึงเกิดขึ้นด้วยการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนา แม้แต่เราจะบริกรรมอย่างอื่น เมื่อผลเกิดขึ้น ก็มี
ลักษณะอย่างเดียวกัน
บริกรรมภาวนานี่ ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนา เรียกว่า วิตก
เมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่พรากจากกัน เรียกว่า วิจาร
ความดูดดืม่ ของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากัน แล้วก็เกิดมีความอิม่ อกอิม่ ใจ เรียกว่า ปีติ
ในเมื่อปีติเกิดขึ้น สุข อันเป็นผลพลอยได้ก็ตามมา
ในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยง จิตก็ย่อมด�ำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไป จนกระทั่งถึง อัปปนา
สมาธิ
สมาธิ ๓ ขั้น
สมาธิมี ๓ ขั้นตอน
๑. ขณิกสมาธิ
๒. อุปจารสมาธิ
๓. อัปปนาสมาธิ
ขณิกสมาธิ นัน้ เราหมายเอากันเพียงแค่ไหน ความสงบวับแรกเพียงนิดหน่อย หรือมีแสงปรากฏ
วับแล้วก็หายไป นั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อย อันนี้เรียกว่า ขณิกสมาธิ
เมื่อจิตสงบ นิ่ง ว่าง ลงไป แล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควร ซึ่งเป็นสิ่งที่เฉียด ๆ
เข้าไปใกล้ตอ่ ความสงบนิง่ ความรูส้ กึ ว่ามีลมหายใจก็ปรากฏอยู่ ความรูส้ กึ ว่ามีกายก็ปรากฏอยู่ แต่จติ
อยู่ในลักษณะที่มีปีติและความสุขตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ใน อุปจารสมาธิ
ครั้นจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ปีติและความสุขหายไป แม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างหายหมด ยังเหลือแต่จิตสงบ นิ่ง สว่าง อยู่อย่างเดียว และจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียว
เท่านั้น ไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใด ๆ ปรากฏขึ้น ไม่รู้เรื่องภายนอก กายก็ไม่มี ลมหายใจไม่มี
มีแต่จติ ดวงเดียวล้วน ๆ นิง่ สว่างไสวอยู่ อันนีเ้ รียกว่า จิตอยูใ่ น อัปปนาสมาธิ จิตอยูใ่ น อัปปนาสมาธินี้
ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้น
สมถกรรมฐาน
สมถกรรมฐาน ทีจ่ ติ อยูใ่ นความนิง่ สงบอย่างนี้ จิตย่อมไม่เกิดความรู้ จึงมีคำ� กล่าวว่า ผูบ้ ริกรรม
ภาวนาพุทโธ จิตได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐาน ท่านว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นค�ำกล่าวที่ถูกต้อง แต่ความ
เป็นจริง ถ้านักภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้ว การบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะท�ำจิตให้สงบนิ่งลงแค่
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อุปจารสมาธิเท่านัน้ ลองคิดย้อนหลังไปดูซวิ า่ ถ้าหากว่าท่านผูใ้ ดเคยภาวนาพุทโธ จิตสงบ เป็นสมาธิได้
พอภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ไป พอจิตมีอาการเคลิ้มๆ สงบลงไป สงบ สว่าง ขึ้นมาแล้ว ค�ำภาวนาพุทโธจะ
หายไปใช่ไหม เพราะฉะนัน้ เราจึงตัดสินใจได้วา่ การบริกรรมภาวนา จิตสงบลงได้เพียงแค่อปุ จารสมาธิ
ไม่ถงึ อัปปนาสมาธิ เพราะฉะนัน้ การบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงท�ำจิตให้ถงึ อัปปนาสมาธิหรือขัน้ สมถะ
ไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุทโธนี่จะได้ผลถึงไหน ครูบาอาจารย์มีค�ำแนะน�ำตอนนี้ว่า เมื่อภาวนา
พุทโธท�ำจิตให้สงบ นิ่ง สว่าง ลงไปแล้ว ค�ำบริกรรมภาวนาหายไป เมื่อค�ำบริกรรมภาวนาหายไปแล้ว
ไม่ตอ้ งนึกถึงค�ำบริกรรมภาวนาอีก ให้กำ� หนดรูจ้ ติ ทีส่ งบ นิง่ สว่าง อยูเ่ ท่านัน้ และถ้าในช่วงนีล้ มหายใจ
ปรากฏ ก็ให้ยึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติ ดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
เฉยอยู่อย่างนั้น ไม่ต้องไปนึกถึงอะไร ความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิด ลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิด
เป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉย ๆ เราเป็นผู้หายใจ แม้ว่าเราไม่คิดว่าลมหายใจสั้น หายใจยาว เราย่อมรู้ ในเมื่อ
ผู้ภาวนามายึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติ หนัก ๆ เข้า ลมหายใจจะเป็นสื่อ
น�ำจิตให้ด�ำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่ คืออัปปนาสมาธิ
นี่ ความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้
ก้าวจากสมถะไปสู่วิปัสสนา
ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพุทโธ หรือบริกรรมภาวนา ท�ำทีไร จิตก็ไปสงบนิ่ง ๆ อยู่เพียงแค่อัปปนา
สมาธิ ไม่เกิดความรูอ้ ะไร เมือ่ จิตสงบนิง่ อยูใ่ นอัปปนาสมาธิ ไม่เกิดความรูจ้ ริง ๆ มีแต่สภาวะรูอ้ ยูท่ จี่ ติ
อย่างเดียว แล้วเราจะท�ำปัญญาให้เกิดเมื่อใด
เราพึงคอยสังเกตดูว่า จิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิ พอปรากฏว่ามีร่างกาย เมื่อมีร่างกาย
แล้วเกิดความคิดขึ้น ในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้ว ผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาส ให้ท�ำสติตามรู้
ความคิดนั้นไปเรื่อย ๆ จิตคิดอะไรขึ้นมาก็ให้ก�ำหนดรู้ เพียงแต่ก�ำหนดรู้อย่างเดียว อย่าไปช่วยมันคิด
ความคิดนัน้ จะไปคิดเรือ่ งบุญ เรือ่ งบาป เรือ่ งดี เรือ่ งชัว่ เรือ่ งสารพัดอะไรก็แล้วแต่ หน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั ิ
เพียงแต่ทำ� สติตามรูอ้ ย่างเดียว ในเมือ่ เรามาท�ำสติ ตามรูค้ วามคิดทีเ่ กิดขึน้ -ดับไป เกิดขึน้ -ดับไป ก็เป็น
การพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน เพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เกิดขึ้นแล้วดับไป เกิดขึ้น
แล้วดับไป มีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลา ผู้ภาวนามาเอาความเกิด-ดับ ของความคิด เป็นเครื่องรู้
ของจิต เครื่องระลึกของสติ ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้ สติมีเครื่องระลึก จิตย่อมซาบซึ้งและมีความรู้
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น แต่ถ้าหากว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่ เกิด-ดับ เกิด-ดับ อยู่เฉย ๆ ไม่มี
ความรู้อะไรเกิดขึ้น ภูมิจิตก็อยู่แค่สมถะ
แต่ถา้ หากว่าจิตเอาความเกิด-ดับ เป็นเครือ่ งรู้ สติเอาความ เกิด-ดับเป็นเครือ่ งระลึก หนัก ๆ เข้า
จิตย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเอง ในเมื่อก�ำหนดหมายความเปลี่ยนแปลง อนิจจสัญญา
ความส�ำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยง ย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ ในเมื่อจิตส�ำคัญมั่นหมายในความ
เปลีย่ นแปลง ความเปลีย่ นแปลงคือ ความไม่เทีย่ ง ความไม่เทีย่ งคืออนิจจัง อนิจจังก็คอื ความไม่เทีย่ ง
เมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิต จิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา ด้วยประการนี้
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แต่ถ้าท่านที่ท�ำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้ว เมื่อสมาธิถอนออกมา ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดย
ไม่ก�ำหนดรู้ความคิดต่อ ก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้น
ทีนสี้ งิ่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งหมายแห่งความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็หมายถึง ความคิดทีเ่ กิด-ดับ
เกิด-ดับ อยู่ภายในจิตนั้นเอง ในเมื่อมีความคิดเกิด-ดับ เกิด-ดับอยู่ภายในจิต จิตมีเครื่องรู้ โดยเอา
ความเกิด-ดับเป็นเครื่องรู้ สติเอาความเกิด-ดับเป็นเครื่องระลึก ในเมื่อเกิดมีความส�ำคัญมั่นหมายว่า
ไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิต จิตก็ก้าวเดินเข้าสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
นี่ ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้
อารักขกรรมฐาน ประการที่ ๒ : พิจารณาอสุภกรรมฐาน
ทีนเี้ มือ่ เราเจริญพุทธานุสสติ คือท�ำสมาธิขนั้ ต้นจนคล่องตัวแล้ว เพือ่ จะให้จติ ของเรามีสติปญ
ั ญา
ปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณา ในขั้นที่ ๒ อันนี้เป็นแบบของท่านเจ้าพระคุณอุบาลีฯ สอน ตอนต้น
เจริญพุทธานุสสติ เมื่อเจริญพุทธานุสสติคล่องตัวแล้ว ขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกหัดจิตให้เกิดสติปัญญา
ท่านให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน หมายถึงการพิจารณาอาการ ๓๒
อย่างพระภิกษุสงฆ์ทบี่ วชในพระพุทธศาสนา ในวันแรกพระอุปชั ฌาย์ทา่ นสอนมูลกรรมฐาน คือ
กรรมฐาน ๕ ท่านน�ำให้ว่า เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แล้วก็ว่าย้อนกลับมา ตโจ ทันตา นขา โลมา
เกสา แล้วก็แนะน�ำให้พิจารณาสิ่งทั้ง ๕ ให้เห็นเป็น ปฏิกูล น่าเกลียด โสโครก ไม่สวยไม่งาม เพื่อ
จะให้จิตรู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูล น่าเกลียดจริง ๆ เพื่อจะได้เป็นอุบาย
ถ่ายถอนราคะ ความก�ำหนัดยินดี ไม่ให้เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ เราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัย
สืบไป อันนี้เป็นการฝึกหัดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา
ถ้าหากว่าใครจะสามารถก�ำหนดพิจารณาไปจนครบอาการ ๓๒ ก็ได้ ในขั้นนี้ท่านสอนให้
พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม น่าเกลียด โสโครก ท่านให้เริ่มด้วยการเจริญ
กรรมฐาน ๕ ก่อน เพราะกรรมฐาน ๕ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นเครื่องหมายของความสวย
ความงามและไม่สวยไม่งาม คนที่มีผมงาม เขาก็เรียกว่าคนงาม คนที่มีขนงามเขาเรียกคนงาม คน
ที่มีเล็บงาม มีฟันงาม มีหนังงาม เขาเรียกว่าคนงาม และความงาม ๕ อย่างนี้ เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตา
ไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเร้นอยู่ภายใน คือ ความปฏิกูล น่าเกลียด โสโครก
เพราะฉะนั้น ท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้ง ๕ นี้ออก เพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูล น่าเกลียด ให้เห็น
เป็นสิ่งปฏิกูล น่าเกลียดจริง ๆ
พิจารณากรรมฐาน ๕ ได้หลายแนว
ทีน้ีเราอาจจะมีกลอุบายพิจารณาไปหลายอย่าง จะพิจารณาในแง่ว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เป็นของปฏิกลู น่าเกลียด โสโครก ก็ได้ จะพิจารณาในแง่วา่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นแต่เพียงธาตุ ๔
ดิน น�้ำ  ลม ไฟ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา หรือจะพิจารณาไปในแง่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็ได้ แล้วแต่ใครจะถนัด อันนี้เป็นอุบายอบรมจิตให้เกิดสติปัญญา
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ในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดา ๆ เป็นการพิจารณา จนจิตเกิดคล่องตัว ในเมื่อการ
พิจารณาเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไร จิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็แสดงว่า
การพิจารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้ว ทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณา พอนึกถึงผม มันก็
พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิกลู น่าเกลียด นึกถึงขน มันก็พจิ ารณาไปเอง นึกถึงอะไรมันก็พจิ ารณา
ไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมา ในเมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้ว การ
คล่องตัวนัน่ แหละจะเป็นอุบายให้จติ เกิดความสงบขึน้ มาได้ ความสงบทีเ่ กิดจากการพิจารณานี่ ในเมือ่
มีความสงบเกิดขึ้น ปีติ และความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่น
ทุกสิ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เพราะเป็นสภาวธรรมทั้งสิ้น
พอพูดถึงขัน้ ตอนแห่งการพิจารณา พระเจ้าพระสงฆ์ทงั้ หลายท่านสอนกรรมฐาน ท่านก็สอนให้
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นหลักใหญ่ บางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการ
ที่ท่านเขียนไว้ในต�ำรับต�ำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรือ
อันนี้ขอท�ำความเข้าใจก่อนว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอน
ธรรมะ คือค�ำสอนให้ผศู้ กึ ษาผูป้ ฏิบตั ิ รูก้ ฎธรรมชาติของความเป็นจริง สิง่ ทีจ่ ะแสดงกฎธรรมชาติให้เรา
รูเ้ ห็นความเป็นจริงนัน้ คืออะไร สิง่ ทีจ่ ะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวธรรม สภาวธรรมได้แก่
กายกับใจของเรา กายกับใจของเรา มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พระพุทธเจ้า
พาเราเรียกว่าทวารหรือประตู ในเมื่อมีประตูทวาร ย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้า เมื่อมีสิ่งผ่านออก
ผ่านเข้า สิง่ นัน้ ทีผ่ า่ นออกผ่านเข้าคืออะไร รูป ผ่านเข้ามาทางตา เสียง ผ่านเข้ามาทางหู กลิน่ ผ่านเข้า
มาทางจมูก รส ผ่านเข้ามาทางทางลิ้น สัมผัส ผ่านเข้ามาทางกาย อารมณ์ ธรรมารมณ์ ผ่านเข้ามา
ทางใจ
ท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ไหม
พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ตัณหา มันเกิดที่ไหน และมันจะดับลง
ที่ไหน”
พระอานนท์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเอง
พระพุทธเจ้าก็ตอบว่า “ดูก่อนอานนท์ ตัณหาเกิดที่ทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เมื่อมันดับ มันก็ดับที่ทวาร ๖ เหมือนกัน คือ ดับที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
อะไรที่มายั่วยุให้เราเกิดตัณหา
รูป ผ่านเข้ามาทางตา เกิดความยินดี
เสียง ผ่านเข้ามาทางหู เกิดความยินดี
กลิ่น ผ่านเข้ามาทางจมูก เกิดความยินดี
รส ผ่านเข้ามาทางลิ้น เกิดความยินดี
สัมผัส ผ่านเข้ามาทางกาย เกิดความยินดี
ธรรมารมณ์ ผ่านเข้ามาทางจิต เกิดความยินดี
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ในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งนั้น ในเมื่อมีการทะเยอทะยาน นั่นแหละ
คืออาการแห่งตัณหามันเกิดขึ้นแล้ว
ทีนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมท�ำสติรู้อยู่ที่ทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อะไรผ่านเข้ามาท�ำสติรู้
อะไรผ่านเข้ามาท�ำสติรู้ โดยการท�ำสติรอู้ ย่างเดียว เพราะสิง่ ทีผ่ า่ นเข้ามานัน้ คือสภาวธรรม สภาวธรรม
ย่อมแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลา คือ มีการเกิดขึ้น ทรงอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ทรงอยู่
ดับไป ซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้น
ทีนี้นอกจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจแล้ว สิ่งอื่น
นอกจากนั้นเราจะเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้หรือ
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์ เรียนจบมาทางวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เรียนมาในสายโลก เช่น ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์ อะไร
ก็แล้วแต่ที่เรียนเป็นความรู้มา เราเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานบ้าง จะได้หรือไม่ ขอตอบว่า
ได้ ดีเสียอีก เพราะเป็นความรูท้ ที่ า่ นรูม้ าแล้ว เอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณา จะเกิดความคล่องตัว
เร็วขึ้น
แต่สิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่ จะเอามาเป็นอารมณ์ในการพิจารณากรรมฐานได้อย่างไร
สิ่งนั้นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวธรรม เราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้น พอเราเปิดต�ำรา กางต�ำรา
ออกมา เรามองเห็นด้วยตา ตัวหนังสือที่มองเห็นนั้นคือรูป ทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่าน เราได้ยิน
ด้วยหู นั่นคือเสียง ทีนี้ท่านหัด ให้เราขีดเขียนจนเป็นตัวอักษร นั้นคือการสัมผัสด้วยกาย เมื่อเป็น
เช่นนั้น ใจก็เป็นผู้เก็บเอามาเป็นความรู้ สิ่งใดที่เราสามารถก�ำหนดรู้ได้ด้วยใจ สิ่งนั้นเป็นสภาวธรรม
ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวธรรม สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการณ์
ให้เรารู้จริง เห็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความเกิดขึ้น-ดับไป สิ่งนั้นมีความเกิดขึ้น-ดับไป เป็นเรื่องธรรมดา
แล้วท�ำไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้
เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น อย่างสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี้ ถ้าสมัครจะเป็น
นักภาวนากรรมฐาน เพียงแต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่า เวลานี้เราเป็นอะไร แล้วก็หาค�ำตอบว่าเวลานี้
เราเป็นพระ พระมีหน้าที่อย่างไร พระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัย เรียนไปท�ำไม เรียนเพื่อปฏิบัติ
ปฏิบัติไปท�ำไม ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง พิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้
เช่น อย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่า เราครองเรือนเพื่ออะไร
แล้วเราอยู่เป็นคฤหัสถ์เพื่ออะไร แล้วก็หาค�ำตอบให้กับตัวเอง ถาม-ตอบ ๆ ไปเรื่อย ๆ ด้วยการ
ท�ำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้น แล้วก็จะเป็นอุบายท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
ได้เหมือนกัน
อย่าภาวนาเอาเวลาหรือเอาความเห็น
อีกอย่างหนึ่ง นักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้ เท่าที่ฟัง ๆ กัน ดูแล้ว ภาวนาเอาเวลา บางท่าน
บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้ ๑ ชั่วโมง บางท่านก็บอกว่าได้ ๒ ชั่วโมง บางท่านก็บอกว่าได้ ๓๐ นาที ๒๐ นาที
ลงผลสุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลา
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นอกจากภาวนาเอาเวลาแล้ว ภาวนาเอาความเห็น ในเมือ่ นัง่ หลับตาภาวนา พอลืมตาขึน้ มาปับ๊
อาจารย์ผสู้ อนกรรมฐานก็มกั จะถามว่า เห็นอะไรไหม เห็นอะไรไหม ทีนถี้ า้ ใครไม่รไู้ ม่เห็น ไม่มคี ำ� ตอบ
ก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผล
จึงอยากจะขอท�ำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่า การภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิต สมาธิ
เป็นเรื่องของจิตโดยตรง การยืน เดิน นั่ง นอน แม้เราจะยืน เดิน นั่ง นอน ได้เวลาแค่ไหน เพียงใด
เป็นแต่เพียงการเปลีย่ นอิรยิ าบถ แต่การท�ำสมาธิส�ำคัญอยูท่ กี่ ารท�ำจิต การก�ำหนดจิต การท�ำจิตให้รู้
ให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก จนกระทั่งจิตของเราสงบนิ่งลงเป็นสมาธิ แล้วก็ประกอบด้วยองค์ มีปีติ
สุข เอกัคคตา มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรม ส่วนเวล�่ำเวลาไม่ส�ำคัญ
ภาวนาเพื่อท�ำจิตให้มีพลังเข้มแข็ง
เราอาจจะท�ำสมาธิในท่าเดิน ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน หรือถ้าใครจะเก่งจริง จะปักหัวลงกับพื้น
ชีข้ าขึน้ ฟ้า บริกรรมภาวนาอยูไ่ ด้ ก็เชิญ ท�ำได้ทงั้ นัน้ ทีเ่ รามานัง่ ขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง อันนี้เป็นวิธีการ เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติ แต่ที่แน่ ๆ จริง ๆ ก็คือ
การท�ำจิตอย่างเดียว
การท�ำจิตนี้เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ มีพลังเข้มแข็งขึ้น จนกลายเป็นสติพละ ในเมื่อเรามีสติ
เป็นสติพละ สติมกี ำ� ลัง ก็สามารถประคับประคองจิตให้ดำ� รงอยูใ่ นสภาพปกติ เมือ่ กระทบกับอารมณ์
จะไม่มีความหวั่นไหวง่าย หรือไม่หวั่นไหวเลย แต่ถ้าสติพละนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีก กลายเป็นสตินทรีย์
สติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวง เมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใด ถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้น จิตจะ
หยุดคิด แต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้น จิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เรียกว่า
สติเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวง
ทีนี้เมือ่ จิตมีการพิจารณา จิตก็มเี ครื่องรู้ สติมสี งิ่ ระลึก แล้วถ้าสติเพิม่ พลังขึน้ ไปกว่านี้ สภาวจิต
มีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าอริยมรรค มรรค ๘ ประชุมลงเป็นหนึ่ง คือความเป็นหนึ่ง
ของจิต โดยมีลกั ษณะจิตสงบ นิง่ สว่าง ไม่ไหวติง แต่มสี งิ่ ทีป่ รากฏขึน้ ภายในจิต ให้จติ รูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
อันนี้คือสมาธิในอริยมรรค
สมาธิในอริยมรรคนี้ จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิ เป็นหนึง่ เหมือนกัน แต่เมือ่ จิตสงบลงเป็นหนึง่
แล้ว จิตมีเครื่องรู้ สติมีเครื่องระลึก แต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุขุมยิ่งนัก สิ่งที่ปรากฏกับจิตในขณะที่
อริยมรรคประชุมพร้อม แม้จิตจะรู้เห็นอะไร สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ไม่มีสมมติบัญญัติ เมื่อเห็นแล้ว
รู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนี้ว่าอะไร มีแต่สิ่งที่ปรากฏการณ์อยู่ภายในจิต เกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป
อยู่อย่างนั้น แต่อะไรเกิด อะไรดับ จิตไม่ว่า เพียงแต่รู้อยู่เฉย ๆ อันนี้คือสมาธิในอริยมรรค เป็นสมาธิ
ทีม่ สี ติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดรอบรูอ้ ยูใ่ นตัว ซึง่ ต่างกับสมาธิในฌาน สมาธิในฌาน เมือ่ จิตสงบ นิง่ แล้วไป
รู้อยู่ในสิ่งเดียว ไม่มีปรากฏการณ์อันใดที่จะให้รู้อันเป็น เครื่องส่อแสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์ คือ
สงบนิง่ อยูใ่ นจุดเดียวเฉย ๆ อยูอ่ ย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ สมาธิในฌานเป็นสมาธิขนั้ สมถะ สมาธิขนั้ สมถะ
ถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉย ๆ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ซึ่งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรค
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เพราะฉะนั้น ท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติพึงสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามนัยดังที่กล่าวมาแล้ว
อันนี้คือหลักการที่เจ้าพระคุณอุบาลีฯ ได้พร�ำ่ สอนลูกศิษย์ลูกหามา
อารักขกรรมฐาน ประการที่ ๓ : การเจริญเมตตา
ประการที่ ๓ การเจริญเมตตา การเจริญเมตตานี้เป็นกิจจ�ำเป็นส�ำหรับนักปฏิบัติ เพราะการ
เจริญเมตตาเป็นการประกาศความเป็นมิตรต่อสิง่ ทัง้ ปวง ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีฯ เวลาท่านเข้าไปธุดงค์
ในป่า ท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่า เราสมณะ มาแสวงหาความสงบ มาแสวงหา
ความวิเวก เราไม่ได้ตั้งใจ จะมายึดเอาที่เอาทางของใคร ถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวเป็น
เจ้าของอยู่ในสถานที่นี้ เราขออาศัยท่านบ�ำเพ็ญสมณธรรมชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่น เรามา
ด้วยความไม่เบียดเบียนใคร แล้วท่านก็แผ่เมตตา โดยนึกว่าสัตว์ทง้ั หลายผูเ้ ป็นเพือ่ นทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีสุขรักษาตนให้
พ้นภัย และอย่าได้ปราศจากสมบัตทิ ตี่ นได้แล้วเถิด ท่านท�ำอย่างนีเ้ ป็นกิจวัตรของท่านเป็นประจ�ำ แม้แต่
จะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ๆ โบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผี กุฏิต้องมีพระอยู่ นี่ ท่านเจ้าพระคุณ
อุบาลีฯ ท่านถืออย่างนี้ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของรุกขเทวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะไป
อาศัยร่มเงา ท่านจึงประกาศขออนุญาตเจ้าของเขาก่อน เพื่อป้องกันมิให้เขาเบียดเบียนเรา และเขา
รู้ว่าเรามาดี มิได้มาร้าย และท่านก็ได้อาศัยบ�ำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่นั้น ตามสมควร
อันนี้คือหลักการเจริญเมตตา แนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุบาลีฯ
อารักขกรรมฐาน ประการที่ ๔ : มรณสติ
และประการสุดท้าย ท่านให้เจริญมรณสติ คือให้ระลึกถึงความตาย คนเรานีม่ นั ตายมาตัง้ แต่เกิด
ตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริง ๆ ในเมื่อ
ตายจริง ๆ แล้วเน่า เน่าแล้วร่างกายทั้งปวงนี่ก็สลาย สลายตัวไปเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่คือตาย
อันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณพระอุบาลีฯ ท่านสอน และอีกอย่างหนึ่ง การพิจารณา
ความตายนี่ ท่านถือเป็นเทวทูตคอยกระตุน้ เตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท การระลึกถึง
ความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาท และเป็นอุบายให้รจู้ ริง เห็นจริง เพือ่ ให้จติ ของเรายอมรับ
สภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตาย ในเมือ่ จิตเรายอมรับสภาพความจริงว่าเราจะต้องตายจริง ๆ แล้ว
เมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริง ๆ เราจะไม่หวาดกลัวต่อความตาย ในเมื่อมีความรู้แน่ว่าเราจะตาย
จริง ๆ แล้ว ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ว่าก่อนที่เราจะตายนี่ เราควรจะได้อะไรดี ๆ
ติดตัวไปก่อน ถ้าหากไม่ส�ำเร็จมรรคผลนิพพาน
อย่างน้อยก็มบี ญ
ุ กุศลพอทีจ่ ะไปขึน้ สูส่ วรรค์ ก็เป็นทีพ่ อใจแล้ว เพราะฉะนัน้ ท่านจึงสอนให้ระลึก
ถึงความตายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความประมาทที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป
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นี่คือหลักการที่เจ้าคุณพระอุบาลีฯ น�ำมาสอนลูกศิษย์ลูกหา สืบ ๆ มา แต่ส่วนข้อความพิสดาร
หรือความละเอียดในเรือ่ งปัญหาทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ ขอให้ทา่ นทัง้ หลายไปโปรดค้นต�ำรับต�ำรา อ่านหนังสือ
หรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่าง ๆ

ความเป็นอิสระของจิตคือที่สุดของการภาวนา
และขอให้คำ� แนะน�ำว่า การปฏิบตั ธิ รรม การปฏิบตั กิ รรมฐาน เราปฏิบตั เิ พือ่ ท�ำจิตของเราให้มี
สมาธิ ให้มสี ติปญ
ั ญา รูจ้ ริงเห็นจริง ในสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพือ่ ให้จติ ของเราเป็นอิสระ
มีอำ� นาจเหนืออารมณ์ทงั้ ปวง เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมนี้ จึงไม่จำ� เป็นต้องอาศัยพลังจิตของใคร
มาช่วยจิตของเรา และไม่จ�ำเป็นจะต้องไปอัญเชิญเอาอ�ำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติ
เห็นผลง่าย ๆ บางท่านก็ถามว่าท�ำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงเห็นผลได้ผลเร็ว ค�ำตอบก็คือว่า ตั้งใจท�ำ
จริง ๆ ถ้าหากว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริง ๆ วันหนึง่ ๆ ให้ทา่ นตัง้ ใจไว้วา่ ฉันจะนัง่ สมาธิวนั ละ ๔ ครัง้
แต่ละครั้งจะให้ได้ ๑ ชั่วโมง เอากันวันละ ๔ ชั่วโมงเท่านั้น วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เราสละเวลา
มานั่งภาวนาท�ำสมาธิ ๔ ชั่วโมงต่อวัน รับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิ และก็ได้รู้ธรรม
เห็นธรรมตามความสามารถ
ได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา
จึงขอยุติไว้ด้วยประการฉะนี้
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- นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ สวด หรือฉันในบ้าน ต้องจัดที่ฉัน เครื่องใช้ ฯลฯ ให้พร้อม
อย่าให้บกพร่อง และถูกต้องเอือ้ เฟือ้ ต่อพระวินยั เช่น น�ำ้ ล้างเท้า น�ำ้ ฉัน ระวังอย่าให้มตี วั สัตว์ อาสนะ
ต้องจัดให้สมควร ไม่ปูลาดด้วยผ้าขาว หากปูลาดด้วยเสื่อมากกว่า ๑ ผืน ให้ปูพื้นทางตอนหัวแถวทับ
ยืนท้ายแถวตามล�ำดับ
- นิมนต์แสดงธรรม ต้องจัดให้พระนั่งและอยู่สูงกว่าผู้ฟัง
- ไม่นิมนต์เข้านั่งในสถานที่ไม่สมควรนั่ง เช่น ร้านเหล้า โรงโสเภณี
- ไม่นิมนต์ไปรับบิณฑบาตในที่ไม่สมควรไป เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
- ไม่นิมนต์ไปพักในสถานที่ไม่สมควรพัก เช่น โรงแรม
- ไม่นิมนต์ให้ไปเที่ยวในสถานที่ไม่สมควรเที่ยว เช่น สถานเริงรมย์ โรงละคร โรงภาพยนตร์
สนามมวย

หมวดที่ ๒ ปวารณา ประเคน ถวาย
- การปวารณา คือการเปิดโอกาสให้พระ (ที่มิใช่ญาติโดยสายโลหิต) ขอปัจจัยจากตนได้โดย
ไม่ผิดพระวินัย ผู้มีศรัทธาจึงปวารณาไว้ก่อน แล้วจึงปฏิบัติตามเงื่อนไขค�ำปวารณาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับ
• ปัจจัยที่จะให้ได้แก่อะไร หรือไม่ก�ำหนด (คืออะไรก็ได้)

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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• เวลาที่จะให้ เป็นระยะเวลานานเท่าใด ถ้าระยะเวลาสั้นหรือไม่ก�ำหนด ต้องไม่เกิน
๔ เดือน จะให้ต่อ ต้องปวารณากันใหม่ เว้นแต่จะปวารณาไว้ตลอดเป็นนิตย์ ก็ใช้ได้ตลอดไป
- ประเคน ให้ถูกวิธี คือ
• ของนั้นต้องไม่ใหญ่หรือหนักจนเกินกว่าคนคนเดียวยกได้
• มีระยะห่างพอเหมาะพอควร (ประมาณ ๑ ศอก)
• น้อมกายถวายด้วยความเคารพ
• จะถวายด้วยมือ หรือของที่เนื่องด้วยมือ (พาน ถาด) ก็ได้
• พระรับแล้ว ไหว้พระทุกครั้ง
• ของฉัน (อาหารหรือของรับประทาน) ประเคนแล้ว อย่าถูกต้องอีก
- ถวายเงิน ให้ใช้ใบปวารณาแจ้งให้พระทราบ ส่วนตัวเงินมอบให้ไวยาวัจกร (ผูท้ ำ� ธุรกิจแทนสงฆ์)
หรือกัปปิยการก (ผู้ทำ� ขอให้ควรแก่ภิกษุ-ศิษย์ผู้ตามรับใช้)
- ไม่ถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝนก่อนเข้าพรรษาเกินกว่า ๑ เดือน (เว้นแต่พระทีเ่ ป็นญาติและปวารณาไว้)
- ถวายของฉันได้ อย่าออกชื่อของฉัน ให้ใช้ว่านิมนต์รับบิณฑบาต นิมนต์ฉันเช้า ฉันเพล แทน
- ไม่ถวายอาหารเลยเที่ยงวันไปแล้ว หากเป็นอาหารส�ำเร็จรูปหรือของดิบ ของเก็บค้างคืนได้
ให้มอบไว้กับลูกศิษย์เพื่อท�ำถวายในกาลอันควร
- ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณาไว้ ถ้าพระรูปนั้นไม่อาพาธ ไม่ควรถวายโภชนะอันประณีต (ข้าวสุก
ที่ระคนด้วย เนยใส เนยข้น น�ำ้ มัน น�ำ้ ผึ้ง น�้ำอ้อย เนื้อปลา เนื้อสัตว์อื่น นมสด นมเปรี้ยว)
- ไม่ถวายของมึนเมาเสพติดให้โทษ
- จะถวายอาหารพระผู้อยู่ในป่าหรือที่เปลี่ยว ต้องบอกท่านล่วงหน้า
- ถวายร่ม พื้นร่มต้องเป็นสีเดียว (นิยมสีดำ� )
- ถวายรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าส้นเตีย้ ไม่หมุ้ ส้น ไม่หมุ้ หลังเท้า ไม่มสี ฉี ดู ฉาด (นิยมสีนำ�้ ตาลแก่)
- ถวายเตียง ตั่ง ขาเตียง ตั่ง ต้องไม่สูงเกิน ๙ นิ้วฟุต ตีนเตียงตั่ง ต้องไม่แกะสลักเป็นรูปสัตว์
ความกว้างใหญ่ให้พอนอนได้เพียงคนเดียว ที่นอน นั่ง ไม่ยัดด้วยนุ่น ส�ำลี หรือท�ำหนาเป็นฟูก
- ถวายหมอนได้แต่หมอนหนุนหัว และเป็นหมอนเล็กพอหนุนได้คนเดียว
- ไม่ถวายอาสนะที่ท�ำด้วยขนสัตว์เป็นพรมรองนั่ง เป็นสีดำ� ล้วนหรือมีใยไหมเจือ
- ไม่ถวาย/ประเคน วัตถุที่พระไม่ควรแตะต้อง (อนามาส) ได้แก่
• โลหะมีค่า อัญมณี เช่น ทองค�ำ เงิน เพชร พลอย หยก
• ศัสตราวุธ เช่น ปืน หอก ดาบ ธนู
• เครื่องดักสัตว์
• เครื่องดนตรี
• ธัญพืช และผลไม้ที่ยังติดอยู่กับต้น
• สัตว์ตัวเมีย เครื่องแต่งกายสตรี
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อนึง่ ควรรวมทัง้ ตุก๊ ตา ของเด็กเล่นทัง้ หลายด้วย กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายวิดโี อ ก็ไม่ควร
เช่นกัน
- ไม่ถวายเนื้อสัตว์ต้องห้ามฉันเป็นอาหาร (มี ๑๐ ชนิด คน ช้าง ม้า สุนัข งู สิงโต เสือโคร่ง
เสือเหลือง เสือดาว และหมี)
- ไม่ถวายอาหารท�ำจากเนื้อสัตว์ที่เจาะจงฆ่ามาเลี้ยงพระ
- ไม่ถวายอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ดิบหรือครึ่งดิบครึ่งสุก เช่น ไข่ลวก แหนม ปูเค็ม
(ในส้มต�ำ) ถ้าจะท�ำถวาย ต้องแน่ใจว่าได้ทำ� ให้สกุ (ด้วยความร้อน) จริงก่อน หรือมอบเป็นอาหารแห้งไว้
ให้ลูกศิษย์ท�ำถวาย
- ไม่ถวายอาหารทีป่ ระกอบด้วยพืชผักดิบทีอ่ าจงอกต่อไปได้ เช่น อ้อยทัง้ ท่อนทัง้ เปลือก ผักบุง้
ผักกระเฉด โหระพา กระเพรา ที่เป็นต้น มียอดอยู่ หัวหอม หัวกระเทียม กระชาย ขมิ้น ที่ยังเป็นหัว
เป็นเหง้าอยู่ ถั่วงอกดิบไม่ได้เด็ดหัวออก พริกสุก มะเขือแก่ ทั้งเมล็ดติดอยู่ ฯลฯ เมื่อจ�ำเป็นต้องท�ำ
ถวาย ให้ท�ำเป็นของที่ไม่อาจงอกต่อไปได้ ด้วยการปอก เด็ด แกะ หรือท�ำให้สุกด้วยความร้อนก่อน
- ท�ำน�้ำปานะถวาย ต้องเลือกท�ำจากผลไม้ชนิดไม่โตกว่าผลมะตูมหรือกระเบา (ขนาดก�ำปั้น
อย่างเขื่อง) อย่าตั้งไฟ อย่าใช้น�้ำร้อนเจือ กรองให้หมดกาก จะเติมน�้ำตาล เกลือ บ้างก็ได้ ท�ำแล้ว
ต้องถวายวันต่อวัน อย่าไว้ข้ามคืน (ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าท�ำน�ำ้ แตงโม หรือใช้น�้ำมะพร้าวอ่อนถวาย
เป็นปานะ ไม่ควร)
- ไม่ถวายอาหารทั่วไปแก่พระแม้อาพาธในเวลาวิกาล (เลยเที่ยงวัน) ถ้าจ�ำเป็น ควรท�ำเป็น
ลักษณะน�้ำซุปใสใช้ดื่มแทน หรือให้พระสึกเสียก่อนเป็นดีที่สุด

หมวดที่ ๓ เข้าพบนมัสการ
- แม่ชี หญิงหม้าย สาวโสด โสเภณี กะเทย ไม่ควรไปมาหาสู่กับพระผิดเวลาหรือพร�่ำเพรื่อ
เป็นประจ�ำจนผิดสังเกต ไม่เป็นกิจลักษณะ
- ผู้หญิงจะถูกต้องกายพระมิได้ ฉะนั้น ไปหาพระ นั่งอยู่ให้ห่างสักหน่อยจะดูสมควร
- ผู้หญิง ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย อย่าเข้าพบพระตามล�ำพังในที่ลับหู (คนอื่นไม่ได้ยิน
ค�ำสนทนา) ลับตา (คนอื่นมองไม่เห็น)
- ผู้หญิง แม้จะไปกันหลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) อยู่ด้วยจะอยู่ในอิริยาบถเดียวกับพระ
มิได้ (พระนั่งต้องยืน พระยืนต้องนั่ง)
- ผู้หญิง ต้องไม่นั่ง ไม่นอน ในที่แจ้ง กับพระสองต่อสอง แม้ยืนหรือเดินด้วยกันก็ไม่ควร
- ผู้หญิง แม้หลายคน ในที่แจ้ง ต่อหน้าพระก็ไม่ควรอยู่ในอิริยาบถนอน
- ผู้หญิง เข้าวัด ท�ำบุญ พบพระ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่รัดรูป ไม่สั้นเต่อ ไม่เปิดเผย
ให้เห็นเนื้อเห็นหนังในร่มผ้าวับ ๆ แวม ๆ หรือชะเวิกชะวากดูล่อแหลม แม้กิริยา วาจา ก็ควรสังวร
ส�ำรวม ไม่แสดงอาการส่อไปในทางชู้สาว หรือเกินงาม
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- ผู้หญิง นอนในที่มุงที่บังอันเดียว (ห้องเดียวกัน) กับพระไม่ได้
- ผู้ชาย นอนในที่มุงที่บังอันเดียวกับพระติดต่อกันได้เพียง ๓ คืน ถ้าจะอยู่ต่อ ต้องเว้นเสีย
๑ คืน ทุกครั้งไป
- ผู้หญิงนั่งสูงกว่าพระไม่ได้ นั่งเสมอกันก็ไม่ได้ (หมายถึงสถานที่ที่ใช้พื้นราบเดียวกัน)
- เมื่อเข้าพบพระให้กราบพระพุทธรูป (ถ้ามี ณ ที่นั้น) ก่อนกราบพระสงฆ์ กราบพระทุกครั้ง
ให้ได้เบญจางคประดิษฐ์ เสร็จแล้ว จึงค่อยท�ำความเคารพฆราวาสด้วยกัน
อนึ่ง ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (หรือผู้แทนพระองค์)
ประทับเป็นประธานอยู่ ณ ที่นั้น ให้ถวายความเคารพพระองค์ท่านตามควรแก่เทศะ แล้วให้นั่งสงบ
ยังที่ของตน ไม่ต้องท�ำความเคารพผู้ใดต่อไปอีก

หมวดที่ ๔ เดินทาง
- ผู้หญิง ขับรถ ขับเรือเอง (ยกเว้นเรือข้ามฟาก) รับพระไปด้วยไม่ได้
- ผู้หญิง แม้หลายคน ถ้าไม่มีผู้ชาย (รู้เดียงสา) ไปด้วย ก็ไม่ควรชวนพระเดินทางไกล แม้เพียง
ชัว่ หมูบ่ า้ นหนึง่ ไปยังหมูบ่ า้ นหนึง่ - ผูห้ ญิง ถ้าจ�ำเป็นต้องนัง่ (รถ เรือ เครือ่ งบิน) เก้าอีต้ วั เดียวกับพระ
ควรมีผู้ชายนั่งคั่นกลาง
- น�ำพาของผิดกฎหมายไปด้วย แม้ของหนีภาษี ไม่ควรให้พระเดินทางร่วม

หมวดที่ ๕ อื่น ๆ
- ไม่ขายของแก่พระที่ควักเงินซื้อเอง
- ไม่ขายสลากกินแบ่งแก่พระ
- ไม่แลกสิ่งของกับพระ
- ไม่ฝากของมีค่าไว้กับพระ
- ไม่ถือวิสาสะเอาของพระไปใช้หรือไปเป็นของตน เว้นแต่พระผู้เป็นเจ้าของได้ออกปาก
อนุญาตไว้ด้วยความพอใจ และพระรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่ (ต้องครบองค์สาม)
- ถือเอามรดกจากพระผู้มรณภาพไปแล้วไม่ได้ เพราะจะต้องตกเป็นของสงฆ์หมด
- ไม่ควรใช้พระในกิจนอกพระศาสนา
- ไม่สอนหรือไม่เรียนเดรัจฉานวิชากับพระ เช่น ท�ำเสน่ห์ หมอดู ให้หวย เลีย้ งผี ปล่อยคุณ ฯลฯ
- ไม่วานให้พระเป็นพ่อสื่อให้ชายหญิงได้กัน
- ฟังธรรมด้วยอาการเคารพ ไม่คุยกัน หรือหัวร่อต่อกระซิกกัน
- เรียนธรรมกับพระ อย่าออกเสียงบทธรรมนั้นพร้อมกับพระ
- ไม่ชวนพระเล่นการพนัน แม้ด้วยการถือเอาแพ้ชนะเป็นเดิมพัน เช่น หมากฮอส หมากรุก
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- พระพูดตรง ๆ ให้ตัดต้นไม้ ดายหญ้า ขุดดิน ลอกท้องร่อง อย่าท�ำ เว้นแต่ท่านจะพูดเป็นนัย
ซึ่งฆราวาสจึงเข้าใจเอาได้ด้วยไหวพริบปฏิภาณ เช่น “ท้องร่องนี้ชักตื้นแล้ว” หรือ “หญ้ารกอย่างนี้
น่ากลัวงูนะ” เช่นนี้จึงท�ำ 
- สรงน�ำ้ พระสงฆ์ ไม่ควรเจือน�้ำหอม น�้ำอบ น�้ำปรุง ลงไปด้วยเว้นสรงน�้ำพระพุทธรูป
- ไม่ก่อไฟให้ลุกเป็นเปลวให้พระผิง (เว้นอาพาธ หรือหนาวจัดจนทนไม่ได้) การใช้เครื่องท�ำ
ความร้อน (Heater) หรือถ่านที่ติดไฟแล้วไม่ลุกเป็นเปลวพลุ่งเช่นปืนได้
- ไม่บำ� รุงบ�ำเรอแก่พระจนฟุ่มเฟือยเกินการณ์
- ไม่ควรรับทอดกฐินที่พระขอให้ทอดที่วัดของพระเอง
- ไม่ควรจัดเลี้ยงพระแบบโต๊ะจีน เพราะโอกาสที่จะมีส่วนท�ำให้พลั้งพลาดต่อพระวินัยและ
วัตรปฏิบัติบางข้อ (ธุดงคสมาทาน) มีมาก
- ไม่ท�ำนิติกรรมใด ๆ กับพระ (ขอให้ข้อคิดสักเล็กน้อยถึงตราสารการเงินหรือตั๋วเงินที่ฆราวาส
สั่งจ่ายในนามพระ ว่าควรหรือไม่ เพราะเป็นการน�ำพระเข้าผูกพันตามกฎหมายทันที ถ้าต้องเซ็น
สลักหลังโอนหรือรับเงินซึ่งเท่ากับท�ำนิติกรรมนั่นเอง ทางที่ดีควรสั่งจ่ายเป็นเงินสดแล้วขีดคร่อม
พระจะได้มอบให้ไวยาวัจกรไปด�ำเนินการได้ หรือจะสั่งจ่ายในนามวัดซึ่งเป็นนิติบุคคลก็ได้ ส่วนจะ
ประสงค์อย่างใดก็ให้ระบุตอ่ เช่น จ่ายวัด......เพือ่ .... ไวยาวัจกรก็จะได้รบั ไปด�ำเนินการให้ตามประสงค์
ส�ำหรับธนาณัติ พระมอบอ�ำนาจให้ไวยาวัจกรไปรับและจัดการตามประสงค์ของผู้ให้ได้ เห็นจะ
ไม่กระไรนัก ข้อนี้ขอฝากไว้ให้วินิจฉัยต่อไปด้วย)
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ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านการทดสอบมาแล้ว
ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัย
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

อย่าสงสัยในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา และพวกเราทั้งหลาย
เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านคือ เป็นสาวก สาวกคือลูกศิษย์นี่ ต้องเชื่อฟังค�ำสอนของผู้ที่เป็นศาสดา
ศาสนาพุทธ ความส�ำเร็จของศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
การระลึกชาติหนหลังได้ เป็นหัวใจส�ำคัญในการแสดงธรรมของพระองค์ เพราะฉะนั้น ค�ำสอน
ทุกค�ำที่พระองค์น�ำมาแสดง มาเทศน์ให้เราฟังนั่นแหละ มันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบได้ทดลอง
มาแล้ว เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ปจั จุบนั ทีค่ ดิ สร้างอะไรขึน้ มาแล้ว เขาก็ได้ทดสอบ ผ่านการทดสอบ
การทดลองมาอย่างแน่นอน เช่นอย่างเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องผ่าตัด
อะไรต่าง ๆ นี่ นักวิทยาศาสตร์เขาคิดขึ้นมา เขาทดลองแล้วว่ามันได้ผลแน่นอนและไม่เป็นอันตราย
แก่บุคคลผู้น�ำไปใช้ เขาจึงได้ผลิตน�ำออกมาจ�ำหน่ายให้เราซื้อมาใช้ ด้วยราคาแพง ๆ
ข้อเปรียบเทียบอันนี้ เหมือนกับค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าได้น�ำมาสอนเรานี่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน
เป็นบุญเป็นบาป ท�ำแล้วตกนรก ท�ำแล้วขึน้ สวรรค์ ปฏิบตั แิ ล้วได้บรรลุฌานสมาบัติ แล้วก็ไปเกิดเป็น
พระพรหมในพรหมโลก พระองค์ก็เคยทดลอง ทดสอบมาแล้ว
เพราะฉะนัน้ ยังมีอะไรอีกหรือทีเ่ ราจะต้องสงสัย ในเมือ่ พระองค์มารูแ้ จ้งเห็นชัดอย่างนี้ ความรู้
ความเห็น โดยสรุปของพระองค์ ก็มารวมอยู่ตรงที่ว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ท่านจึงวางกฎเกณฑ์ให้เราได้พิจารณาสม�่ำเสมอว่า
เรามีกรรมเป็นของๆ ตน
มีกรรมเป็นผู้ให้ผล
มีกรรมเป็นแดนเกิด
มีกรรมเป็นผู้ติดตาม
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
เราจะท�ำกรรมอันใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
เราจะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ตกอยู่ใต้กฏไตรลักษณ์
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ โดยส่วนรวมแล้วเราจะสรุปความเป็นจริงในค�ำสอนนัน้ ได้ ๒ ประเด็น
ประเด็นที่ ๑ ค�ำสอนส่วนทีเ่ ป็นสภาวธรรม หรือธรรมะทีเ่ ป็นเครือ่ งรูข้ องจิต เครือ่ งระลึกของสติ
ของพระพุทธองค์หมายถึงอะไรบ้าง หมายถึงกายกับใจของเรา สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรา
สัมผัสรู้ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จะเป็นอะไรก็ได้ ทั้งสิ่งที่เป็นไปโดยคดีโลกและคดีธรรม
รวมแล้วว่า สิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตด้วยใจ สิ่งนั้นแหละมันเป็นสภาวธรรม ตั้งแต่กายกับใจ
ของเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งที่มาสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ธรรมารมณ์ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสภาวธรรม เป็นสิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าและ
ของพุทธสาวกผูป้ ฏิบตั ธิ รรม หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นจักรวาลนี้ ตัง้ แต่อณู ปรมาณู จนกระทัง่
มวลสารทีเ่ กาะกลุม่ กันเป็นก้อนใหญ่โต เขามีกฎธรรมชาติทตี่ ายตัวอยู่ ๓ อย่าง คือ อนิจจัง ไม่เทีย่ ง
ทุกขัง ทนอยู่ตลอดกาลไม่ได้ อนัตตา ไม่เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมันเป็นกฎธรรมชาติที่ต้องเป็นไป
อย่างนัน้ แม้แต่รา่ งกายของเรา เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ เจ็บ ตาย สิง่ ทัง้ หลายเหล่านีเ้ ป็นกฎของธรรมชาติ
ทั้งนั้น สภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้ว มันก็ทรงอยู่ ดับไป ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านั้น
เรียกว่า อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขา แล้วท�ำไมหนอมนุษย์เราจึงต้องไปทุกข์
ไปเดือดร้อน ที่เราต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนก็เพราะว่าเราส�ำคัญผิด ส�ำคัญผิดในชื่อของเราเอง เราไป
ภาคภูมิใจในชื่อของเรา ชื่อของเราว่า “มนุษย์ มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง เมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้
มีใจสูง เราก็สำ� คัญว่าเรามีอำ� นาจแล้วไปเทีย่ วเบ่งทับในสิง่ ทีม่ นั เป็นไปไม่ได้ เช่น จะไปบังคับความแก่
ไม่ให้แก่ บังคับความเจ็บไม่ให้เจ็บ บังคับความตายไม่ให้ตาย เมื่อมันไม่เป็นไปตามความประสงค์
ของเรา มันขัดใจเรา เราก็เกิดทุกข์ เกิดความเดือดร้อน
เพราะฉะนัน้ ธรรมอันเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ สภาวธรรมอันเป็นสิง่ รูข้ องจิต สิง่ ระลึก
ของสติ มันตกอยู่ในกฎของธรรมชาติ คือ อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ อนัตตา
ไม่เป็นตัวของตัว
อันนี้เป็นกฎธรรมชาติของฝ่ายสภาวธรรม

กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
กฎธรรมชาติอกี อันหนึง่ มันเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์เราเอง มนุษย์เรามีเจตนาทีจ่ ะท�ำอะไร
ลงไป พูดอะไรลงไป คิดอะไร ด้วยความตั้งใจ ท่านเรียกว่า ท�ำ พูด คิด โดยเจตนา ในเมื่อเป็นเช่นนั้น
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาคือ
ตัวกรรม เพราะฉะนัน้ สิง่ ใดทีเ่ รามีเจตนาคือความตัง้ ใจจะท�ำ ในเมือ่ ท�ำลงไปแล้ว ส�ำเร็จเป็นกรรมแล้ว
ก็มีผล กฎอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่ทุกคนต้องยอมรับ เราปฏิเสธไม่ได้
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สมมติว่าเราเผลอไปฆ่าคนตายคนหนึ่ง ภายหลังเรามานึกได้ ว่าการฆ่าคนนี่มันบาป แล้วเราก็
มานึกว่า ฉันท�ำเล่น ๆ ฉันไม่ต้องการผลของบาป มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะฉะนั้น จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นความดีก็ตาม ความชั่วก็ตาม ในเมื่อเรามีเจตนาท�ำลงไป
สิ่งนั้นมันส�ำเร็จเป็นกรรม กรรมอันนั้นมันก็หนุนส่งวิถีชีวิตของเราให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีบ้าง ภพภูมิ
ที่เลวบ้าง แล้วแต่กุศลกรรม อกุศลกรรม มันจะเป็นสิ่งที่ดลบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้น
อันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

พระพุทธเจ้าสอนศีล ๕ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์
เพื่อเป็นการสงเคราะห์มวลมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้เผลอไปท�ำบาปท�ำกรรม พระพุทธเจ้าท่าน
เทศน์ว่า สัพพะ ปาปัสสะ อกรณัง การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
การไม่ท�ำบาปทั้งปวงนี้เราจะก�ำหนดเอาอะไรเป็นหลักปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และการละบาป
ทั้งปวง ไม่มีอะไรดียิ่งไปว่าศีล ๕ ข้อ ซึ่งเป็นมนุษยธรรมประจ�ำโลก มีอยู่ประจ�ำโลกแต่ไหนแต่ไรมา
มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิด
ถ้าเรารักษาศีล ๕ ข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ดีแล้ว นั่นแหละ คือการไม่ท�ำบาปทั้งปวง
เมื่อเรารักษาศีล ๕ ข้อ เราอย่าไปนึกแต่ว่ารักษาศีล ๕ แล้วต้องไปสวรรค์ ต้องไปนิพพาน
การปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ในปัจจุบันบ้าง ถ้าไปคิดเอาแต่ภพหน้า ชาติหน้า บางที
เราอาจจะไม่อยากปฏิบัติ รักษาศีลแล้วไปสู่สวรรค์ รักษาศีลแล้วได้โภคทรัพย์ รักษาศีลแล้วถึง
ความดับคือพระนิพพาน บางทีบางท่านอาจยังนึกสนุกอยู่ในโลก ไม่อยากไปจากโลก เขาก็ไม่พอใจ
ที่จะรักษา เพราะฉะนั้น เราต้องมาสังเกตและมาศึกษาผลประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ ในปัจจุบัน
นี้ให้มันเข้าใจเด่นชัด
ผลประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบัน
๑. เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน
๒. ตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรม
๓. บั่นทอนก�ำลังของกิเลสฝ่ายชั่วให้น้อยลงหรือหมดไป
๔. ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์
๕. เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม
๖. เป็นคุณธรรมทีเ่ ป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะว่าหัวใจของ
ประชาธิปไตยอยูท่ กี่ ารเคารพสิทธิมนุษยชน ผูม้ ศี ลี ๕ แล้วต้องเคารพต่อสิทธิการด�ำรงชีพอยูข่ องผูอ้ นื่
เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติ เคารพสิทธิในคูค่ รอง และบุคคลผูต้ อ้ งห้าม และสิทธิอนื่ ๆ
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เลี้ยงกิเลสไว้ดูเล่น
ขอย�ำ้ ในข้อที่ว่า ศีล ๕ เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม เราไป
ฟังเทศน์พระคุณเจ้าทัง้ หลาย ท่านจะบอกว่า โยมละความโลภให้มนั หมดไป อย่าให้มนั เหลืออยูม่ ากนัก
ละเสียให้มันเด็ดขาด ฟังแล้วเราก็อยากละแทบเป็นแทบตายเหมือนกัน แต่มันเป็นภาระจ�ำยอม
เพราะการละกิเลสมันไม่ใช่เหมือนอย่างทีว่ า่ ร่างกายของเราเปือ้ นขีโ้ คลน แล้วเราก็มาอาบน�ำ้ ฟอกสบู่
ให้สะอาด อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อเรายังละ มันไม่ได้ ยังเป็นภาระจ�ำยอม เลี้ยง
มันไว้ดูเล่นดีไหม เอาไว้ให้มันคอยกระตุ้นเตือนใจของเรา ให้เกิดความทะเยอทะยานในความ
อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น
ความปรารถนาของมนุษย์ในสังคมของโลกนี้ ไม่วา่ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต มีอยูเ่ พียง ๕ อย่าง
๑. ลาภ ได้แก่ ผลประโยชน์
๒. ยศ ต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
๓. สรรเสริญ ชื่อเสียงอันดีงาม
๔. ความสุข : สุขกาย สุขใจ
๕. อ�ำนาจ
ห้าอย่างนี้ ทุกคนมีสทิ ธิเสรีภาพในการแสวงหา แต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขต ขอบเขต
ก็คือศีล ๕ นั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกล ขอให้พวกเราทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจกันอย่างนี้

สันโดษไม่ใช่งอมืองอเท้า ขี้เกียจท�ำมาหากิน
เมื่อพระท่านสอนว่า ให้มักน้อย สันโดษ ให้ละความโลภ เราไปเชื่อพระอย่างไม่มีเหตุผล
ไปบังคับจิตของตนเอง พอมันนึกอยากจะท�ำโน่นท�ำนี่เพื่อผลประโยชน์ โอ๊ย! มันผิด ความโลภ
เราไม่ควรท�ำ อะไรท�ำนองนี้ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดในค�ำสอนของพระพุทธองค์
จริงอยู่ พระพุทธองค์สอนให้เราละความโลภ แต่เมื่อยังละไม่ได้ เราควรจะท�ำอย่างไร ก็ท�ำ
อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเอง พยายามใช้ความโลภให้มันมีขอบเขต เอาศีล ๕ มาตีเส้นขนานเอาไว้
แม้วา่ เราจะทะเยอทะยานมีความโลภเพียงใด แค่ไหน ถ้าเราไม่ทำ� ผิดกฎหมายปกครองบ้านเมือง
แล้วไม่ผิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้าไม่ได้ต�ำหนิเรานะ อย่าไปเข้าใจผิด
เคยมีผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้ามานานแล้ว พระพุทธเจ้าสอนคนให้สันโดษ มักน้อย สอนคนให้
งอมือ งอเท้า สอนคนให้ขี้เกียจ อะไรท�ำนองนี้ เป็นเรื่องการเข้าใจผิดในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างช่วยไม่ได้
ค�ำว่า “สันโดษ” คือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่มีอยู่ อะไร สามี-ภรรยา ทีนี้สามี-ภรรยา
แต่งงานกันโดยถูกต้องตามขนบประเพณีและกฎหมายปกครองบ้านเมือง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปคิด
นอกอกนอกใจ นั่นมันผิดสันโดษแล้ว จึงมีโวหารนักเทศน์ที่ท่านเทศน์ผูกเป็นค�ำพูดว่า คนมีภรรยา
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คนเดียวไม่พอใจ ริมีสอง มีเมียสองสมองแตก มีเมียสามม้ามแตก มีเมียสี่ดีแตก มีเมียห้าหน้าแตก
มีถึงหกคนอกแตก มีเจ็ดคนเสร็จ ตายเลย นักเทศน์ท่านว่าไว้อย่างนี้ ลองเอาไปคิดพิจารณาดู สิ่งใด
ที่เป็นสิทธิที่เราจะพึงท�ำได้โดยชอบธรรม คือไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายปกครองบ้านเมือง
แม้จะเป็นไปด้วยความโลภ เมื่อไม่ผิดศีลธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้ตำ� หนิ

พระพุทธเจ้าสอนให้ขยันหาทรัพย์
มีหลักฐานพยานที่จะพึงยืนยัน พระพุทธองค์สอนว่า ใครต้องการประโยชน์ในปัจจุบัน ซึ่ง
เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
๑. อุฏฐานสัมปทา จงหมั่นขยันในการหาทรัพย์
๒. อารักขสัมปทา จงรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
ขอเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งว่า หาทรัพย์มาได้ ต้องหัดตระหนี่ให้มาก ๆ คนไม่ตระหนี่ไม่มีทางที่จะได้
เป็นเศรษฐี ขณะที่เรายังไม่พร้อมเราจะต้องตระหนี่ เก็บหอมรอมริบให้มันเต็ม เต็มจนกระทั่ง
เราสบายใจไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนอีกต่อไปแล้ว สิ่งที่เราท�ำอยู่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์
เป็นวิสัยของเศรษฐี เศรษฐีทำ� งานเพราะกลัวจน แต่คนจนท�ำงานเพราะอยากมี เศรษฐีท�ำบุญเพราะ
กลัวจน คนจนท�ำบุญเพราะอยากมี อันนี้มันเป็นคติ
บางคนไปกล่าวว่า ตาคนนี้รวยมหาศาลแล้วท�ำไมท�ำไม่หยุดสักที จะโลภไปถึงไหน อันนั้นไป
เข้าใจผิด เศรษฐีทงั้ หลายนีเ่ ขากลัวอย่างเดียวคือความจนเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ เขาท�ำงานหามรุง่ หามค�ำ 
่
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก็เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติ เพราะกลัวจน
เพราะฉะนั้น เราจะหมั่นขยันในการแสวงหาทรัพย์สมบัติ หามาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษา
๓. กัลยาณมิตตตา สร้างความดีกับเพื่อนบ้าน เมื่อเรามั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สมบัติพร้อมทุกสิ่ง
ทุกอย่าง มีอ�ำนาจวาสนา พยายามสร้างความดีกับเพื่อนบ้าน อย่าไปท�ำสิ่งที่ท�ำให้เขาเกลียดขี้หน้า
มันอยู่ยาก
ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเรายังมี บางท่านที่ถือตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพล มีอ�ำนาจ ฆ่าคน
ไม่ติดคุก ลงผลสุดท้าย คนอื่นฆ่าเขาไม่ได้ ลูกเขาฆ่าพ่อเขาเอง อันนี้คือผลของกรรม
เพราะฉะนั้น กัลยาณมิตตตา ท่านว่าคบเพื่อนอันดีงาม แต่อาตมะขอเปลี่ยนว่า สร้างความดี
กับเพื่อนบ้าน ให้เพื่อนบ้านเขารักเคารพบูชา จะได้เป็นก�ำลังช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติของเรา
ให้คงอยู่
๔. สมชีวิตา ข้อสุดท้าย เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีความสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะ
อันนี้เป็นหลักของท่าน
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ผู้ที่หมดกิเลสยิ่งขยัน
คนที่ละกิเลสได้โดยเด็ดขาด หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่คนจะมานั่งอยู่เฉย ๆ สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าท่านส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านยังเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา
ปุพพกิจของพระพุทธเจ้า ตื่นเช้าบิณฑบาต ตอนบ่ายเทศน์ให้โยมฟัง ตอนหัวค�่ำเทศน์สอน
พระภิกษุสงฆ์ ตอนกลางคืนแก้ปัญหาเทวดา จวนสว่างพิจารณาหาสัตว์ที่จะพึงไปโปรดในวันรุ่งขึ้น
อันนี้คือกิจวัตรประจ�ำวันของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้างอมืองอเท้าอยูห่ รือเปล่า เพราะฉะนัน้ เราอย่าไปเข้าใจผิดค�ำสอนของพระพุทธองค์
คนที่หมดกิเลส โลภ โกรธ หลง จะต้องเป็นคนแกล้วกล้าอาจหาญ เป็นคนขยันหมั่นเพียร
เพราะท่านรู้ว่าชีวิตของท่านเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก ท่านจะท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโลก และ
สอนให้ทุกคนด�ำรงอยู่ในศีลในธรรม
อันนีเ้ ป็นผลประโยชน์ทเี่ ราจะพึงพิจารณาให้มนั รูแ้ จ้งเห็นชัดในการรักษาศีล ๕ อย่าไปมัวคิดว่า
รักษาศีล ๕ แล้วต้องไปสวรรค์ ไปนิพพาน อะไรท�ำนองนั้น
สีเลนะ สุคติง ยันติ เราควรจะท�ำความเข้าใจอย่างนี้ สุคติง สุ แปลว่า ดี คติ แปลว่า ทางด�ำเนิน
ยันติ แปลว่า ไป ผูม้ ศี ลี แล้วมีการด�ำเนินชีวติ อย่างสวยงาม มีศลี ธรรมและกฎหมาย ปกครองบ้านเมือง
เป็นเครื่องประคับประคองให้เขาเดินอยู่ในทางสายกลาง ไม่ได้ท�ำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน คนอื่น
ก็ไม่เดือดร้อน เพราะการกระท�ำของเขา
สีเลนะ โภคสัมปทา โภคทรัพย์สมบัติของมวลชนทั้งหลาย ย่อมไม่สูญเสียเพราะบุคคลผู้มีศีล
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ผู้มีศีลแล้วมันดับภัยดับเวร เพราะผู้มีศีลไม่ได้ไปก่อกรรมท�ำเข็ญ
ให้ใครเดือดร้อน แล้วใครจะมาประทุษร้ายเขา เขาจะไปนอนในป่าก็สบาย ในบ้านก็สบาย ไม่ต้อง
หวาดระแวงภัย ไม่ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน เพราะอ�ำนาจของศีลจะปกปักรักษาเขาให้พ้นเวรพ้นภัย

บทสรุปส�ำหรับชาวพุทธ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทดสอบ ทดลองมาด้วยตนเอง เห็นผลมาแล้วจึงน�ำมาสอนเรา
ในเมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นชัดแล้ว ท�ำอย่างไรมนุษย์ทั้งหลายจึงจะไม่ท�ำบาปท�ำกรรม พระองค์ก็มารับ
เอาศีล ๕ ซึ่งเป็นมนุษยธรรมประจ�ำโลก
พระองค์ก็มาพิจารณาดูว่า สัพพปาปัสสะ อกรณัง การไม่ท�ำบาปทั้งปวง เราจะอาศัยอะไร
เป็นหลัก พระองค์ก็มาพิจารณาถึง ศีล ๕ ไม่ท�ำบาปทั้งปวงคือรักษาศีล ๕ เท่านั้น
กุสลสสูปสัมปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม ในเมื่อเรามีศีล ๕ แล้ว เราก็บ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
สมาธิสร้างจิตใจให้มีความมั่นคงต่อการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ในเมื่อศีลบริสุทธิ์ กายสงบ วาจา สงบ
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจสงบ
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สจิตตปริโยทปนัง ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เมื่อใจสงบไม่เดือดร้อน ใจก็ผ่องใส ก็มองเห็น
บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ และไม่ใช่ประโยชน์ เมื่อรู้แล้ว ใครจะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้มี
แนวโน้มไปทางไหน ก็อาศัยศีล ๕ เป็นหลัก
เพราะฉะนั้น ค�ำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์โดยแท้ ในฐานะที่เรา
เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ ถ้าท่านว่าอย่างไรรับฟังเอาไว้ก่อน แล้วปฏิบัติตาม ทดสอบให้รู้ได้ด้วย
ตนเอง

เอกสาร
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านการทดสอบมาแล้ว ไม่มเี หตุผลทีจ่ ะสงสัย. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๐.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด, กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐ : ๕๗-๖๘.
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ภาวนาอย่างไร ไม่หลงทาง
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

ภาวนาเพื่ออะไร
การนัง่ สมาธิเป็นการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาในท่านัง่ ในเมือ่ เรานัง่ ลงไปแล้ว รูอ้ ารมณ์จติ ของตัวเอง
นึกว่าพระพุทธเจ้าก็อยูท่ จี่ ติ ของเรา พระธรรมก็อยูท่ จี่ ติ ของเรา พระสงฆ์กอ็ ยูท่ จี่ ติ ของเรา พระพุทธเจ้า
ก็คืออยู่ที่จิตรู้ของเรา พระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกส�ำนึกผิดชอบชั่วดี พระสงฆ์ก็คือเจตนาตั้งใจจะ
ละความชั่ว ประพฤติดีอยู่ตลอดเวลา
จิตของเราเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกันแล้วทุกคน แต่วา่ พระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ ด้วยกันแล้วทุกคน แต่ว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ของเรายังมีพลังน้อย เพิ่มเริ่ม
เป็นแสงริบหรี่ เล็กกว่าแสงหิ่งห้อยนิดหนึ่ง ดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนา เพื่อให้แสงพุทธธรรม
นั้นสว่างไสวขึ้นในจิต ด้วยการบริกรรมภาวนา ด้วยการพิจารณาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องกาย และใจคือ
จิตของเรา ด้วยการตามรู้อารมณ์จิตของเราด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
ขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่า การท�ำสมาธิภาวนานี้ เพือ่ ฝึกฝนอบรมจิตให้มพี ลังงานคือสมาธิ
ความตัง้ มัน่ มีสติ สัมปชัญญะ มีพลังแก่กล้า ว่องไวต่อการรับรูส้ ถานการณ์และสิง่ แวดล้อม แม้วา่
เราจะภาวนาท�ำจิตให้มสี มาธิลกึ ซึง้ สักเพียงใดก็ตาม จุดมุง่ หมายอยูท่ เี่ พือ่ ท�ำให้จติ มีความมัน่ คงต่อ
การท�ำความดี มีสติ สัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบคอบ ไม่ใช่ปฏิบัติอย่างงมงาย นี่อยู่กันที่ตรงนี้

จิตที่มีพลังอ่อนเหมือนคนตาบอด
ส่วนเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้น อย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลา แต่เรา
มาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคง สติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้
คือท�ำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตสงบนิ่ง สว่างไสว ใสสะอาดเหมือนกระจกเงา
เมือ่ จิตของท่านผูใ้ ดเป็นอย่างนัน้ เราสามารถทีจ่ ะรูว้ า่ จิตแท้ จิตดัง้ เดิม จิตทีเ่ ป็นพุทธะนัน้ เป็นอย่างไร
เมื่อพุทธะยังไม่ปรากฏเด่นชัด เราก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไป เมื่อจิตมีความมั่นคง มีสติมั่นคง ความสว่าง
กระจ่างแจ้งมองเห็นสิ่งต่าง ๆ มันจะบังเกิดขึ้นเอง

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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ถ้าหากเรายังท�ำสมาธิอบรมสติสัมปชัญญะไม่ดีพอ หรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้
แม้ว่าเราอยากจะรู้จะเห็นอะไร มันก็เหมือนคนตาบอด คนตาบอดมองไม่เห็นอะไร แล้วมันจะไปรู้
ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไร ข้อนีฉ้ นั ใด จิตทีย่ งั มืดมน ถูกกิเลสทัง้ หลายปิดบัง ถูกความปรารถนาลามก
ปิดบังอยูภ่ ายในจิต แล้วมันก็มดื มิดไม่ให้เรามองเห็นสิง่ ใด ๆ ตามความเป็นจริง มันก็จะไปมองเห็นแต่
สิ่งที่พระพุทธเจ้าสละทิ้งแล้ว เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นต้น อันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าน
สละทิ้งหมดแล้ว แต่เรามามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีวิเศษ ไปยึดไปปรารถนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้น
ความปรารถนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียด คือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้อง
มองไปที่ไหนก็เห็นแต่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจ ส่วนดวงจิตที่
สะอาด สว่าง สงบ เราจะมองไม่เห็น เพราะกิเลสเหล่านี้มันปิดบัง

แม่บทของพุทธศาสนาคืออะไร
ดังนั้น การปฏิบัติธรรมในหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่
ศึกษาให้เข้าใจ กฎหมายปกครองบ้านเมืองนั้นยังมีแม่บท แม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมือง นั่นเป็นตัวบทกฎหมาย ศาสนาพุทธ หลักของการปฏิบัติและค�ำสอน
ก็ตอ้ งมีตวั แม่บท ตัวแม่บทของศาสนาพุทธคืออะไร ใครรูไ้ หม เพราะฉะนัน้ เราต้องพยายามท�ำความ
เข้าใจ
ตัวแม่บทของศาสนาพุทธอยู่ที่มนุษยธรรม มนุษยธรรมอันนั้นคือศีล ๕ ศีล ๕ ข้อนี่แหละ
เป็นแม่บท เป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติ
ตามแม่บทนี้ไม่ได้ อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้มรรค ผล นิพพาน ไม่มีทาง ถ้าศีล ๕ ไม่ดี
ความเป็นมนุษย์กไ็ ม่สมบูรณ์ เพราะฉะนัน้ ศีล ๕ นี้ จึงเป็นคุณธรรมปรับพืน้ ฐานความเป็นมนุษย์
ให้สมบูรณ์
แม่ขาวนางชี พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ยังมีการด่ากัน ติเตียนกัน เพ่งโทษกัน แล้วก็เกิดทะเลาะวิวาท
กันขึน้ มา เพราะไม่มศี ลี ๕ ศีล ๕ ไม่บริสทุ ธิ์ จึงด่ากันได้ ต�ำหนิกนั ได้ ติเตียนกันได้ บางทีใคร ๆ ท�ำอะไร
ขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเอง กินข้าวอิ่มแล้วเรอออกมา คนได้ยินก็ไปเดือดร้อน เขาเรออยู่ที่คอ
ที่ปากเขา นี่ รู้เสียเถิดว่าตนเองไม่ได้มีศีล ๕ ถึงได้เที่ยวยกโทษไปถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เอามาเป็น
ปัญหาให้เกิดเรื่องต้องถกเถียงกัน เพราะฉะนั้น หลักการปฏิบัตินี้ อาตมาจึงย�้ำ  ๆ ๆ อยู่ที่ศีล ๕ ข้อ
เท่านั้น ท�ำไมจึงต้องอยู่ที่ศีล ๕ ข้อ เพราะบริวารของอาตมายังไม่เลิกทะเลาะกัน ศีล ๕ ไม่บริสุทธิ์
สะอาด แล้วจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไร เพราะฉะนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องอยู่ที่ศีล ๕ ใครจะว่า
หลวงตาพุธไม่มีภูมิก็ตามใจ เพราะพิจารณาดูแล้ว บาปกรรมทั้งหลายที่เราท�ำลงไปนั่น ไม่มีอะไร
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติผิดศีล ๕ ที่จะต้องไปตกนรก
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เวลานี้พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีล ๘ ก็รับประทานข้าวเย็นกันอยู่ บางคนแก่จนจะ
เข้าโลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาผัดหน้า ยังเขียนคิ้วทาปากเสียด้วยก็ยังได้ ไม่เห็นจะไปตกนรก
ใครจะประดับตกแต่ง หรือกินข้าวเย็น หรือจะฟ้อนร�ำ  ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่าง ๆ
ก็ท�ำได้ ดูได้ ไม่มีโทษถึงต้องตกนรก แต่ถ้าหากว่าใครละเมิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง ตกนรกทันที นี้คือ
แม่บทของศาสนาพุทธ อยู่กันที่ตรงนี้ ต้องพากันท�ำความเข้าใจ
ถ้าหากว่าผู้บวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่สังวรในศีล ๕ ข้อนี้ ปฏิบัติศีล ๕ ข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์
บริบูรณ์ดี ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรือศีล ๘ มันก็พัง เพราะตัว
แม่บทที่เป็นพื้นฐานมันไม่มั่นคง

ละบาปและบั่นทอนพลังของกิเลสได้ด้วยศีล ๕
พระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาป ละบาป ละอย่างไร ก็ละกันที่ศีล ๕ นั่นแหละ ใครไม่ท�ำผิด
ศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง ได้ชื่อว่าละบาปได้เด็ดขาด เมื่อละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้ว ผลเพิ่มของบาป
มันก็ไม่มี เมื่อวานนี้ทุบหัวปลาต้มย�ำรับประทานอยู่ แต่วันนี้หยุดแล้ว แล้วก็หยุดต่อไปจนกระทั่ง
ชั่วชีวิต บาปมันก็มีอยู่เพียงแค่นั้นแหละ เพียงแค่ทุบหัวปลา เพราะเราไม่ได้ไปทุบมันอีก นี่พูดง่าย ๆ
ฟังให้มันเข้าใจ แล้วก็เอาไปพิจารณาตรวจตราศุลของตัวเองว่าบริสุทธิ์ บริบูรณ์ดีไหม เมื่อปฏิบัติได้
ก็เป็นแผนการของการตัดผลเพิ่มของบาปไม่ให้มากขึ้น มีเท่าไรก็อยู่เพียงแค่นั้น
นอกจากจะเป็นการตัดทอนผลเพิม่ ของบาปแล้ว ยังเป็นอุบายบัน่ ทอนพลังของกิเลสให้ลดน้อย
ลงไปหรือหมดไป
ปฏิบัติอย่างไรเล่า เมื่อโกรธกันก็นึกถึงศีลข้อปาณาติบาต และมุสาวาท พระพุทธเจ้าไม่ฆ่า
ไม่ตี ไม่ด่า เราก็หยุดทันที
ถ้าใจมันโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่ ถ้าเป็นทางทีไ่ ด้โดยชอบธรรม ก็ให้มนั โลภไป อยากได้อะไร
แสวงหาด้วยล�ำแข้ง ให้ถูกต้องตามศีลธรรมและกฎหมาย อย่าให้ผิดศีลข้ออทินนาทาน
เจ้าหนุ่มเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรักชอบกัน อย่าไปลักลอบล่วงเกินจิตใจของพ่อของแม่ผู้ปกครอง
งดเว้นกันที่ตรงนี้
ถ้าอยากจะโกหกหลอกลวง ก็นึกถึงศีลข้อมุสาวาท
ใครมัวเมาในการเล่นหวยบัตรหวยเบอร์ เล่นการพนัน ติดสุรายาเมา ก็นึกถึงศีลข้อสุรา งดเว้น
ทันที
ตั้งใจเอาไว้ว่า มันจะเป็นอย่างไรก็ตาม ฉันจะหยุด ฉันจะงด ฉันจะเว้น ฉันเป็นลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้าแล้วนี่ ต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ เราจะละบาปตามค�ำสั่งของพระพุทธเจ้า ถ้าเราละไม่ได้
เว้นไม่ได้ เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร นี่คือหลักและกฎเกณฑ์ของการละความชั่ว
หรือละความบาป มันอยู่กันที่ตรงนี้ ถ้าละบาปได้ตามกฎเกณฑ์ของศีล ๕ แล้ว หายห่วง ไม่ต้องไป
กังวลอะไรอีก
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ใช้ศีล ๕ ตัดกรรมตัดเวร
เมื่อมีศีล ๕ บริสุทธิ์บริบูรณ์ มันก็ตัดกรรมตัดเวร การตัดเวรก็คือว่ายุติการท�ำกรรม ยุติการ
ท�ำกรรมทีช่ วั่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรซึง่ กันและกัน มันก็หมดเท่านัน้ เพราะว่าสิง่ ใด
ที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ชั่วจะให้ผลร้ายก็หยุดมันทันที ไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเป่าให้
หมดกรรมหมดเวร มันไม่มีทางหรอก การตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดท�ำบาปตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้
วินาทีนี้ อันนี้เป็นการตัดกรรมตัดเวร เพราะฉะนั้น หลักของการตัดกรรมตัดเวรมันอยู่ที่ตรงนี้
เมื่อเราตัดกรรมตัดเวรได้เด็ดขาด จิตของเรานี้มันสงบไปแล้ว ๕๐ เปอร์เซ็นต์นะโยม มันสงบ
อย่างไร ก็เพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาท�ำร้าย คนนี้เขาจะมาท�ำร้าย ผู้ที่มีศีล
บริสุทธิ์สะอาดดีนี่เป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่น ชีวิตเลือดเนื้อในกายของเราสละทิ้ง
หมดแล้ว แม้จะเข้าไปในป่า เสือก็ไม่กิน เพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้ว มันจะจบแต่ของ
ที่เขาหวงเท่านั้น เพราะฉะนั้น เรามาเป็นนักปฏิบัติ ต้องท�ำความเข้าใจในแม่บทของศีลหรือระเบียบ
ที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แล้วก็ตั้งใจท�ำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่าง ๆ ที่เราคล่องตัว และ
ช�ำนิช�ำนาญมาแล้ว ให้จิตมันมีความมั่นคง

การเจริญสติทำ� ให้ศีลบริสุทธิ์
ส�ำหรับวิธกี ารการท�ำสมาธิในวันนี้ จะขอแนะเอาไว้ ๒ วิธี วิธหี นึง่ ท่องบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ๆ
เอาไว้ทุกลมหายใจ ไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด
คิด ท่องพุทโธ ๆ ๆ ได้ตลอดเวลา เวลาเราพูด มีสติ เวลาเราคิด มีสติ เมื่อเราท่องพุทโธแล้ว มันเป็น
อุบายท�ำจิตให้มีสติสัมปชัญญะ แล้วก็มีพลังของสมาธิบังเกิดขึ้น จิตมีความเข้มแข็ง สติว่องไว
รู้ทันการ ต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุทโธก็ได้ ก�ำหนดตามรู้ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด
คิด ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ จนกระทั่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติ
ทีนี้มีประโยชน์อะไรที่เราต้องมาท�ำสติก�ำหนดตามรู้การ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ 
พูด คิด มันเป็นอุบายวิธีฝึกหัดจิตของเราให้มันมีความส�ำรวม เมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ จักขุนา
สังวโร สาธุ เราก็ได้สำ� รวมตา สาธุ โสเตนะ สังวโร เราก็ได้ส�ำรวมหู ฆาเนนะ สังวโร สาธุ เราก็ได้
ส�ำรวมจมูก สาธุ ชิวหายะ สังวโร เราก็ได้ส�ำรวมลิ้น กาเยนะ สังวโร สาธุ เราได้ส�ำรวมกาย สาธุ
วาจายะ สังวโร เราได้ส�ำรวมวาจา มนสา สังวโร สาธุ เราได้ส�ำรวมจิต การส�ำรวมนั้นก็คือเจตนา
ตั้งใจคอยระแวดระวัง เป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะ เพราะสิ่งนั้น ๆ เป็นอารมณ์จิต
เมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก ย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมา ท�ำให้ศีลบริสุทธิ์สะอาด เพราะ
เรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ ตาเห็นรูป มีสติ หูได้ยินเสียง มีสติ จมูกได้กลิ่น มีสติ ลิ้นได้รส มีสติ
โดยเฉพาะเรื่องลิ้น ได้อาหารที่มีรสถูกปากไม่ถูกปากไม่ส�ำคัญ ถ้ามันอร่อยก็กินให้มาก ๆ ถ้าไม่อร่อย
ก็กินแต่น้อย ๆ อย่าคิดน้อยอกน้อยใจ และอย่าบ่น เอากันแค่นี้ กายถูกต้องสัมผัสก็มีสติ ใจนึกคิด
ก็มีสติ เอาสติตัวเดียวคอยก�ำกับระมัดระวังอยู่
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ในเมื่อเรามีสติสังวรระวังอยู่กับสิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นอุบายวิธีให้กาย วาจา และใจของเรา
เป็นปกติ กายปกติ ไม่ฆา่ ไม่ลกั ไม่ขโมย ไม่ประพฤติผดิ ข้อกาเมสุมจิ ฉาจาร ไม่ดมื่ น�ำ้ เมา วาจาของเรา
ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ใจของเราไม่เพ่งเล็งในสมบัติของ
คนอื่น ไม่อยากได้สมบัติของคนอื่น ไม่พยาบาทอาฆาตเคียดแค้นใคร ใจมีความเห็นชอบ เรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ เห็นว่าบาปมี บุญมี สุขมี ทุกข์มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มี

จิตที่มีพลังจะรู้เห็นตามความเป็นจริง
ผูป้ ฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตย่อมมีสมาธิ มีสติปญ
ั ญา ได้ความรู้
แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริง คือ รูอ้ นิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูท้ กุ ข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
เมื่อจิตมีพลังงานดีแล้ว มันจะรู้ของมันเองไปหมดนั่นแหละ
แต่นี่เราปฏิบัติยังไม่ถึง ยังไม่ได้ แต่เราอยากจะรู้มาก ๆ รู้มาก ๆ แล้วก็ได้แต่คุย กลายเป็นคน
ตาบอดคุยสูง เพราะฉะนั้น เราอย่าหัดเป็นคนตาบอดคุยสูง นักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คน
ตาบอดคุยสูง ผู้ที่ท�ำตัวเป็นนักปฏิบัติ เป็นนักกรรมฐาน ถ้าหากว่าเราปฏิบัติสมาธิ สมาธิยังไม่เกิด
จิตยังไม่เป็นสมาธินี้ เราไปคุยไม่ได้หรอก ถ้าขืนคุยก็มีแต่เรื่องโกหก มนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหก
ได้แนบเนียนเป็นพระผ้าสีคล�้ำ ๆ ไม่มี เพราะฉะนั้น ให้ระวัง ครูบาอาจารย์ของเราท่านย�้ำนักย�้ำหนา
ว่าเอาสมาธิให้มันได้ การท�ำสมาธิท�ำอย่างนี้ ลองไปท�ำดู ใครไม่เชื่อก็รับฟังไว้ แล้วก็ท�ำไว้ ลองดู

แยกกันให้ออกระหว่างปัญญากับความฟุ้งซ่าน
วันนี้มีแม่ชีคนหนึ่งมาถามว่าท�ำไมจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่าน มันไม่สงบสักที สงสัยจะไปโดนใคร
โกหกมากระมังว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนี้ ศีลอบรมสมาธิ ศีลนี้หมายถึงศีลที่บริสุทธิ์ อย่างต�่ำ
ศีล ๕ กายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษ เมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบ เป็นสมาธิได้ง่าย สมาธิที่
มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันท�ำให้เกิดปัญญา ทีนี้ค�ำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี้ มันไปรู้
พระไตรปิฎกจบทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อย่างนั้นหรือเปล่า อย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้น ปัญญา
ที่เกิดขึ้นก็คือความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเอง จะเป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุด เราไม่ได้ตั้ง
คิดมันก็คิดของมันขึ้นมา ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมา เพราะเราไปเข้าใจผิดว่าความคิดนั้นคือ
ความฟุ้งซ่าน และเราก็อยากจะให้จิตมันหยุดคิด เพราะเราติดความสงบติดความนิ่งของจิต แต่
แท้ที่จริง ค�ำบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ๆ ที่ท่องเอาไว้นั้น มันจะอะไรเสียอีก ก็คือความคิดนั่นแหละ
ทีนี้เมื่อภาวนา พุทโธ ๆ ๆ หัดคิด พุทโธ จนคล่องตัวช�ำนิช�ำนาญแล้ว สมาธิมันเกิดเอง พอสมาธิ
เกิดขึ้นมานิดหน่อย มันก็ทิ้งพุทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั่น แล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา ความคิดอย่างอื่นนั้น
ก็คือความคิดเหมือนกันกับพุทโธนั่นแหละ
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เพราะฉะนั้น เมื่อจิตมีความคิดเกิดขึ้นมาเอง ปล่อยให้มันคิดไปเลย ปล่อยให้มันคิดไป แล้ว
เอาอย่างนี้ ตัง้ ใจเอาไว้วา่ แกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตัง้ ใจดูแก คิดไปเหนือไปใต้ คิดไปนรกคิดไปสวรรค์
คิดไปบ้านคิดไปช่อง คิดไปเที่ยวหาเที่ยวแส้เที่ยวสาว คิดไปลักขโมยไปจี้ไปปล้น ตามมันไป รู้มันไป
มันจะไปถึงไหน
ทีนี้เราเอาความคิดนั้นเป็นอารมณ์จิต ก�ำหนดสติตามรู้ ๆ ๆ มันไป เมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้
มีพลังแก่กล้าขึ้น ผลจะเกิดขึ้นเป็น ๒ อย่าง ถ้าสติตามทันความคิดทุกขณะจิต จิตคิดไปดูไป คิดไป
ดูไป คิดไปดูไป ตัวคิดไม่หยุดนั้นเป็นตัววิตก สติรู้พร้อมในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิจาร จิตคิด
ไม่หยุด เราก�ำหนดดูมันเรื่อยไปประเดี๋ยวปีติมันก็บังเกิดขึ้น คิดไปดูไป คิดไปดูไป กายก็เบาจิตก็เบา
หนัก ๆ เข้า กายก็สงบ จิตก็สงบ
มันสงบอย่างไร มันคิดอยูไ่ ม่หยุด มันสงบอย่างไร เอาคัมภีรไ์ หนมาพูด มันคิดอยู่ มันสงบ เพราะ
จิตตัวรูส้ ติตวั รูม้ นั เป็นปกติ ไม่มคี วามยินดีไม่มคี วามยินร้ายในความคิดนัน้ คิดแล้วก็ปล่อยวางไป
พออารมณ์กับจิตมันดูดดื่มซึมซาบ สติที่ไปก�ำหนดรู้อยู่ที่ความคิดทุกขณะจิตนั่นแหละอย่างแน่วแน่
มัน่ คง รูท้ นั ทุกขณะจิต เขาเรียกว่าอะไร จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐานไม่ใช่หรือ ความคิดทีม่ นั คิดอยูไ่ ม่หยุด
สติไปตั้งอยู่ที่ความคิด ก�ำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไป นี่แหละที่เขาเรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
นักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้ว เพราะฉะนั้นท�ำความเข้าใจเสียให้ดี
ท่านอาจารย์เสาร์ท่านพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่า “เมื่อก่อนนี้จิตข้ามันสงบสว่างไสว แต่เดี๋ยวนี้
มันมีแต่ความคิด มันไม่สงบสักที” นี่ อาจารย์ใหญ่เปิดคัมภีร์เอาไว้อย่างนี้ ท�ำไมลูกศิษย์ไม่จดจ�ำ
ค�ำสอนของอาจารย์ เพราะฉะนั้น เรามาสอนกรรมฐานอยู่นี่เกือบ ๒๐ ปี หรือ ๒๐ ปีแล้ว ยังหาคน
เอาดิบเอาดีไม่ได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบ มีแต่ความคิด
พอถามท่านว่าจิตมันเสื่อมหรืออย่างไร “ถ้ามันเอาแต่นิ่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าสิ” ท่านว่า
อย่างนี้ เพราะฉะนั้น เราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ สังเกตดูให้ดี

ภาวนาตามรู้ความคิด
ถ้าขณะใดจิตของเรามีความคิดก็ปล่อยให้มันคิดไป แต่ให้มีสติก�ำหนดตามรู้ไป เมื่อก�ำหนด
ตามรู้ไปแล้ว ถ้ามันนิ่ง ว่าง ก็ปล่อยให้มันว่าง มันคิดก็ปล่อยให้คิด แต่อย่าไปตั้งใจคิด แต่ถ้ามัน
คิดขึน้ มาเองแล้วให้ดมู นั ทันที ไล่มนั ไปอย่างนี้ โดยธรรมชาติของจิต ถ้ามีอารมณ์สงิ่ รู้ สติมสี งิ่ ระลึก
จิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดจากจิต สติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ จิต
คิดไปเอง สติก�ำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติ แล้วก็มีปีติ มีความสุข มีความเป็นเอกัคคตา ถ้าจิตด�ำเนินอยู่
ในระดับนีม้ คี วามมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว ก็ได้ฌานที่ ๑ ซึง่ เรียกว่า ปฐมฌาน เพราะฉะนัน้ จิตเดินขัน้ สมถะ
ก็ดี วิปัสสนาก็ดี มันก็อาศัยก�ำลังของฌานนั้นแหละเป็นเครื่องหมุน
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ทีนี้เวลาเราพิจารณาไป บริกรรมภาวนาไป ถ้าจิตมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เรารู้สึก
ไม่สบายใจ บางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุด นั่นคือมันได้วิตก วิตกก็คือความคิด ความคิด
อันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้น เรียกว่า จิตได้วิตก วิจาร เป็นองค์ประกอบของฌาน เป็นองค์ที่ ๑
และองค์ที่ ๒ แล้ว จิตมันซึมซาบในอารมณ์ของฌานนั้น มันก็เกิดมีปีติ มีความสุข มีความเป็นหนึ่ง
จิตก�ำหนดรู้อารมณ์จิตอยู่ ตัวก็คิดไปเพลิน ๆ สนุกไป ๆ

ให้ระวังดอกไม้พญามาร
บางทีจติ ตัวนี้ พอดูไป เพลินไป ๆ มันเกิดสว่างขึน้ มา แล้วพอมันเกิดสว่างขึน้ มาแล้ว มันฉายหนัง
ให้ดู จิตมันฉายหนังให้ดูเมื่อมันสว่างไปแล้ว กระแสมันส่งออกไปข้างนอก บางทีก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยม
อยู่ข้างหน้า แล้วมีรูปภาพอะไรต่าง ๆ ขึ้นมา ในขณะนั้นจิตของใครที่ฝันแน่นหรือผูกพันกับสิ่งใด ๆ
เมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็น เหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์
อยูน่ นั่ แหละ บางทีคนทีม่ โี ชคดีกเ็ ห็นตัวเลขไหลขึน้ มา ออกจากสมาธิกว็ งิ่ ไปซือ้ นัน่ คือดอกไม้พญามาร
พิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลาย
มีอุบาสิกาสาว ๆ คนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ มาถามว่า เมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิ จิตสงบ สว่าง
อยู่มาวันหนึ่ง พอภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหวยเบอร์ เลข ๓ ตัวออกมา ออกจากสมาธิมาแล้วก็เลย
ไปซื้อหวย ถูกจริง ๆ ทีนี้ภายหลังมา ภาวนาแล้วมันไม่เป็น อย่างเก่าเลย เขาก็เกิดสงสัยว่าท�ำไมมัน
จึงเป็นอย่างนั้น อ้าว มันก็เป็นอย่างนั้นสิ ตัวไปท�ำผิดศีล คนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่ คนขายก็ผิดกฎหมาย
คนซื้อก็ผิดกฎหมาย ในเมื่อไปขโมยซื้อ มันก็เป็นอทินนาทาน ศีลข้ออทินนาทานมันไม่บริสุทธิ์
มันวิบัติ แล้วจะภาวนาได้อย่างไร อย่าไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยหนาเรื่องพวกนี้ นักปฏิบัติควร
จะพิจารณาให้มันลึกซึ้ง

ภาวนาได้ทุกอิริยาบถ
ต่อไปนีเ้ รามาตัง้ ใจบริกรรมภาวนาท�ำสมาธิให้จติ สงบนิง่ เป็นสมาธิ ขอให้ทกุ ท่านก�ำหนดบริกรรม
ภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ไว้ในใจ ส�ำหรับผูท้ หี่ ดั ภาวนาใหม่ ถ้า พุทโธ ๆ ๆ แล้ว ถ้าจิตทิง้ พุทโธไปคิดอย่างอืน่
ก็ให้ดึงมาหาพุทโธ แล้วท่องพุทโธ ๆ ๆ ไปใหม่ ส�ำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนคล่องตัวจนจิตมันเกิด
ความคิดอ่านขึ้นมาแล้ว ปล่อยให้มันคิดไป แต่สังเกตดู ถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจ อารมณ์
เป็นที่สบาย ก็ปล่อยมันไป แต่ให้มีสติกำ� หนดตามรู้ เคล็ดของการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้
ทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้น กายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ ตัวสั่น ตัวโยก ตัวโคลง หรือลมหายใจ
ท�ำท่าจะหายขาดไป หรือจะมีอะไรเกิดขึ้น ให้เฉยอยู่ ก�ำหนดรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียว ในชั่วโมงนี้
ให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นฉันไม่สนใจทั้งนั้น ฉันจะดูจิตของฉันอย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็ตั้งใจ
บริกรรมภาวนาไป ผู้ที่เคยพิจารณาอะไรจนคล่องแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกัน
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สมาธิเป็นกิริยาของจิต เมื่อเราก�ำหนดรู้จิตของเราในท่าเดิน เรียกว่า เดินจงกรม ในขณะที่
เดินจงกรมก็ก�ำหนดอารมณ์ภาวนา เหมือนกับขณะที่เรานั่ง เช่น นั่งภาวนา พุทโธ ๆ ๆ เดินจงกรม
ก็ พุทโธ ๆ ๆ หรือยุบหนอพองหนอ แล้วแต่ถนัด เวลายืนก�ำหนดจิต ก็ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ เวลานอน
ลงไปก็ พุทโธ ๆ ๆ จนกว่าจะนอนหลับ ตืน่ ขึน้ มาเมือ่ ไรนึกพุทโธเอาไว้ทนั ที ให้ปฏิบตั อิ ย่างนีต้ ลอดไป
ถ้าผู้ใดท�ำสมาธิ มาส�ำรวมจิตส�ำรวมใจเฉพาะเวลานั่งหลับตาสมาธิ พุทโธ ๆ ๆ พอออกจากที่นั่งสมาธิ
ไปแล้ว เราไม่เอาใจใส่ตัวเอง คือ ไม่ฝึกสติ มันก็ไม่คุ้ม เพราะว่าเวลาท�ำสมาธิของเราน้อยเกินไป
เพราะฉะนั้น ต้องหัดท�ำใจให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ นอนหลับลงไปแล้วก็ให้มันมี
สมาธิอยู่ ซึ่งมันจะเป็นไปเอง

กายหลับ จิตตื่น
เมื่อเราฝึกอบรมให้คล่อง ให้ช�ำนิช�ำนาญแล้ว บางทีบางคนภาวนาหนัก ๆ เข้า จิตสงบ สว่าง
เวลานอนแล้วจิตมันก็สงบ สว่าง บางทีเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็มี แต่แท้ที่จริงจิตมันเป็นสมาธิ
จิตสมาธินี้ ถ้าเราฝึกให้มันคล่องช�ำนิช�ำนาญแล้ว การนอนไม่มีหรอก นอนก็นอนแต่กาย แต่ว่า
จิตมันไม่ยอมนอน พอนอนหลับปุ๊บลงไป มันก็สว่างรู้อยู่ในจิตตลอดคืน นั่นจิตมันอยู่ในสมาธิ บางที
นักภาวนารู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าตัวเองนอนไม่หลับ สงสัยตัวเองอยู่เรื่อย
ถ้าใครสงสัยข้องใจก็ให้เขาลองพิจารณาดู ถ้านอนลงไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืน ตื่นขึ้นมาแล้ว
มันง่วงไหม มันเพลียไหม มันอ่อนอยู่ไหม ให้ก�ำหนดหมายรู้อย่างนี้ ถ้าหากมันไม่ง่วง ไม่อ่อนเพลีย
กายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ แล้วไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย นัน่ แสดงว่าจิตมันอยูใ่ นสมาธิ กายได้นอนหลับ
อย่างเต็มที่ เพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วท�ำให้กายเบา ท�ำให้จิตเบา ท�ำให้กายสงบ ท�ำให้จิตสงบ
เมื่อกายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ เราก็ได้พักผ่อน อย่างเต็มที่ สิ่งแปลก ๆ ทั้งหลายเหล่านี้มัน
จะบังเกิดขึ้น บางทีเรานอนลงไปแล้วเราก�ำหนดจิต มันหลับแล้วมันสงบ สว่าง บางทีมีคนมาปลุก
เรานอนไม่รสู้ กึ ตัว ทีนเี้ มือ่ เรารูส้ กึ ตัวตืน่ ขึน้ มาแล้ว เพือ่ นเขาถามว่านอนหลับหรือเปล่า ไม่ได้นอนหลับ
อ้าว ไม่ได้นอนหลับ ท�ำไมปลุกไม่ตื่น แล้วเราก็จะสงสัยตัวเอง ถ้าจิตอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาสมาธินี้
ใครจะปลุกอย่างไรมันก็ไม่ตื่น เอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้สึกเจ็บ ถ้าคนภาวนาเขาไม่อธิษฐานจิตเอาไว้ว่า
ถึงเวลานั้นเขารู้สึกเจ็บ จะออกจากสมาธิ ในช่วงที่ไม่ถึงเวลาที่เขาก�ำหนดไว้นี่ ใครจะมาท�ำอะไร
มันไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้น นี่อันหนึ่งละที่ทำ� ให้นักปฏิบัติจะต้องสงสัย
อีกข้อหนึ่ง เมื่อจิตมันสงบบ่อย ๆ เข้า ทีหลังมามันสงบลงนิดหน่อย ความคิดมันจะฟัง ๆ ๆ
ขึ้นมา เราก็เข้าใจว่าจิตของเรามันฟุ้งซ่าน ให้สังเกตดูให้ดี เมื่อจิตมีความคิด เราก�ำหนดดู ถ้ามันรู้สึก
ว่าความคิดมันช่วยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันคิดไป
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อท�ำสมาธิแล้วมันนอนไม่หลับ สงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทหรือเปล่า
วิง่ ไปหาหมอ หมอก็จะว่าเราเป็นโรคประสาท ฉีดยาระงับประสาทให้ประเดีย๋ วก็จะมีอาการสลึมสลือ
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อยู่เป็นเดือนเป็นปี อันนี้หลวงพ่อเคยเจอมาแล้ว เพราะฉะนั้น จึงเตือนท่านทั้งหลายเอาไว้ เผื่อว่า
มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจะได้สำ� รวมระวัง ให้สังเกตตัวให้ดี
ถ้าจิตมีความคิด แต่มันท�ำให้เราสบาย ดูไปแล้วมันก็ท�ำให้เกิดมีปีติ มีความสุข เกิดมีความรู้
ธรรมเห็นธรรมขึ้นมา ก็ปล่อยให้มันคิดไป ให้มันรู้ไป มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้น คือลักษณะ
ของมันจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเราภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ บางทีรู้สึกว่าชาตามตัวนิดหน่อย แล้วก็รู้สึกว่า
กายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ และวูบวาบ แล้วไปนิ่ง สว่าง

สายกลางคือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
วันนี้จะพาสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ภิกษุ
ปัญจวัคคีย์ฟังที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เรื่องราวขึ้นต้นด้วย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุด ๒ อย่าง
พวกเธอทั้งหลายไม่ควรต้องเสพ
ส่วนสุด ๒ อย่างนัน้ คืออะไร กามสุขลั ลิกานุโยค การประกอบตนให้พวั พันอยูใ่ นกามสุข หมายถึง
ท�ำตนให้สบายจนเกินไป เช่น เห็นแก่หลับ เห็นแก่นอน เห็นแก่กิน เห็นแก่เที่ยว อะไรพวกนี้ พวก
กามสุขลั ลิกานุโยคทัง้ นัน้ อัตตกิลมถานุโยค ทรมานตนให้ได้รบั ความล�ำบากอยูใ่ นการปล่อยจิตให้ตก
อยูใ่ นอ�ำนาจของราคะ โทสะ โมหะ ภิกษุใหม่ทำ� ความไม่สบายใจในโอวาทค�ำสัง่ สอนของครูบาอาจารย์
ทนความหิวไม่ได้ อะไรพวกนี้ มันเป็นอัตตกิลมถานุโยคทั้งนั้น อารมณ์ใดที่ท�ำให้เราทุกข์ใจ ไม่พอใจ
นั่นคืออัตตกิลมถานุโยค คือประกอบตนทรมานตนด้วยวิธีการต่าง ๆ สองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรท�ำ
ควรประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลาง ไม่หย่อนนัก ไม่ตึงนัก ให้พอดิบพอดี บริโภคอาหาร
ก็ โภชเน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภค ไม่มากนักไม่น้อยนัก ชาคริยานุโยค ประกอบ
ความเพียร อินทรียสังวร ส�ำรวมอินทรีย์ให้มันอยู่ในระดับกลาง ๆ โดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นการทรมาน
และไม่ควรสบายจนเกินไป อันนี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา

พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ ๔
ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย การเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์ การตาย
ก็เป็นทุกข์ โสกปริเทวะ ความโศกเศร้าร�่ำไร ปริเทวนา ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น พระองค์นี้ทุกข์ให้เห็นแล้ว
ในเมื่อทุกข์เกิดขึ้น เกิดความไม่พอใจ ก็วิภวตัณหา สุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจ ก็กามตัณหา เมื่อเป็น
เช่นนั้น จิตมันมีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละคละเคล้ากันไป ทุกข์
นี่คือทุกขอริยสัจ ทุกขัง อริยสัจจัง คือ ทุกขอริยสัจ
ในเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังจบลง จิตของท่านอัญญาโกณฑัญญะ เป็นสมาธิก็วูบลงไปนิ่งพั้บ
สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน ตอนแรกนี่รู้อยู่เฉย ๆ รู้อยู่ที่จิต การก�ำหนดรู้นิ่งอยู่ที่จิตเฉยอยู่นั้น เป็นญาณ
จิต ก�ำลังมีญาณจะหยั่งรู้ เมื่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิ เพิ่มพลังงานซึ่งมีก�ำลังแก่กล้า เกิดไหวตัว มีความคิด
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ขึ้นมา เรียกว่า ปัญญา ปัญญา อุทปาติ ปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ว จิตมีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก ในเมื่อมีพลัง
แก่กล้าขึน้ ก็สามารถก�ำหนดปัญญา คือความคิดทีเ่ กิด-ดับอยูน่ นั้ ในแง่แห่งความรูแ้ จ้งเห็นจริง วิชชา
อุทปาทวิชชาบังเกิดขึน้ แล้ว เมือ่ วิชชารูแ้ จ้งเห็นจริง จิตตัดกระแสแห่งความรูก้ า้ วไปสูส่ มาธิขนั้ ละเอียด
อีกขัน้ อาโลโก อุทปาทิ พอจิตรูแ้ จ้งเห็นจริง สมาธิแก่กล้า เกิดความสว่างไสว จึงเป็น อาโลโก อุทปาทิ
ทีนี้จิตของผู้ปฏิบัติแล้ว ในเมื่อเข้าไปสู่สมาธิขั้นละเอียด ก็มองเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
ดับไปเป็นธรรมดา อันนีค้ อื ความรูธ้ รรมะขัน้ ละเอียด มันเป็นอย่างนัน้ ท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านได้
ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา
ทีนี้พุทธเจ้าก็ทรงสอนต่อไปว่า นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ ทุกข์
เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นดับไป เป็นสิ่งที่ควรก�ำหนดรู้ให้มันชัดแจ้ง พอรู้ชัดแจ้งแล้วก็ควรจะไป
ก�ำหนดว่า ทุกข์เราได้ก�ำหนดรู้แล้ว สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ความยินดีและความยินร้าย
ซึ่งเรียกว่า กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เมื่อก�ำหนดรู้แล้ว ก็ก�ำหนดละ ปหาตัพพธรรม แต่
แท้ที่จริงไม่ได้ก�ำหนดละหรอก มันตั้งใจละเอาไม่ได้ ในเมื่อจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว
มันก็ตามหาเหตุว่าทุกข์เกิดมาจากไหนหนอ อ๋อ มันเกิดมาจากความยินดี เกิดมาจากความยินร้าย
ความยินดีความยินร้ายมันเกิดอยู่ในจิตนี้ ท่านก็ก�ำหนดจิตดูความยินดี ดูความยินร้าย เมื่อดูไปดูมา
จิตก็มีพลังแก่กล้าขึ้น มันก็กลายเป็นความเป็นกลาง ตัดกระแสแห่งความยินดียินร้ายได้เด็ดขาด
ท่านจึงว่าสมุทยั เป็นสิง่ ทีค่ วรละ ในเมือ่ ละได้แล้ว จิตย่อมรูว้ า่ เราละได้แล้ว ในเมือ่ ละสมุทยั ได้เด็ดขาด
จิตเป็นตัวปกติ ปกติรู้ ตื่น เบิกบาน ความยินดียินร้าย กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดับไปหมด
แล้วมันจะเป็นอะไรเสียอีกเล่า มันก็นิโรธคือตัวดับนั่นเอง

เข้าใจค�ำว่า “นิโรธ” ให้ถูกต้อง
ค�ำว่า “นิโรธ” อย่าไปเข้าใจว่า จิตก็ดับ อารมณ์ก็ดับ อะไร ๆ ก็ดับ ดับหมดไม่มีเหลือ ไม่ใช่
แบบนัน้ จิตมันมีความคิด มีปญ
ั ญา ค้นคิดพิจารณาอยูแ่ ต่ความยินดียนิ ร้ายไม่มี เมือ่ ความยินดียนิ ร้าย
มันดับไปแล้ว ทุกข์มนั จะมาแต่ไหน ในเมือ่ ไม่มคี วามยินดียนิ ร้าย ไม่มสี ขุ ไม่มที กุ ข์ มารบกวน จิตเป็น
กลางโดยเที่ยงธรรม มันก็มองเห็นทางที่จะปฏิบัติต่อไป อะไรเกิดขึ้น ก�ำหนดรู้อะไรดับไป ก�ำหนดรู้
เพียงสักแต่ว่ารู้ ๆ แล้วก็ปล่อยวางไป ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด มันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มันเกิด-ดับ เกิด-ดับ กับจิต เป็นสิ่งที่ควรก�ำหนดรู้เท่านั้นหนา อย่าไป
พยายามดับมัน อย่าไปพยายามละมัน ก�ำหนดรู้ธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก เมื่อสติ
มีพลังแก่กล้าขึ้น มันจะท�ำหน้าที่ละวางของมันเอง
เพราะฉะนั้น ใครคิดว่าพลังจิต ศีล สมาธิ ปัญญา ยังไม่ประชุมพร้อมเป็นเอกายนมรรค
อย่าไปริละกิเลสเป็นอันขาด เดี๋ยวจะเป็นบ้าตาย เพราะฉะนั้น ทางที่ถูกที่ชอบ ต้องท�ำศีลให้บริสุทธิ์
ท�ำจิตให้บริสุทธิ์ ท�ำปัญญาคือความเห็นให้บริสุทธิ์
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ท�ำจิตให้บริสุทธิ์เป็นอย่างไร
ท�ำจิตให้บริสุทธิ์เป็นอย่างไร คือไม่นั่งสมาธิภาวนาเพื่อให้ได้ซึ่งลาภ ซึ่งยศ สรรเสริญ ให้ได้ซึ่ง
ญาติซึ่งโยมมาอุปถัมภ์อุปัฏฐาก แต่มุ่งตรงที่จะท�ำความดี นึกถึงแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อย่างเดียว อย่าไปภาวนาว่าเราภาวนาวันนีแ้ ผ่เมตตาไปยังญาติโยม ไปบิณฑบาตสายนัน้ ให้เอาแตงโม
หน่วยโต ๆ ทุเรียนเป็นห่อ ๆ มาใส่บาตร อย่าไปว่าอย่างนั้น อันนั้นมันเป็นจิตไม่บริสุทธิ์ นั่งสมาธิ
แล้วอธิษฐาน ขอให้โยมมาวัดมาก ๆ ขอให้เขาเอาเงินมาช่วยเหลือสร้างวัดมาก ๆ ให้เอาปัจจัย ๔
มาประเคนให้มาก ๆ ในเมือ่ เขามาประเคน แล้วก็ทะเลาะกันแย่งกันให้มาก ๆ ใจมันไม่บริสทุ ธิ์ จิตมัน
ไม่บริสุทธิ์ เพราะไม่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อธรรมะค�ำสอน แต่ไปมุ่งตรงต่อความนิยมชมชอบที่ได้จาก
ประชาชน ไปมุ่งตรงต่อลาภผลที่มันจะบังเกิดขึ้น
อันนัน้ พระพุทธเจ้าท่านทิง้ แล้ว อย่าไปกังวลมันเลย เอาแต่วา่ ท�ำอย่างไรใจจึงจะสงบ ท�ำอย่างไร
จึงจะหมดกิเลส ท�ำอย่างไรมันจะวิ่งหนีตัวกิเลสลูกสาวพญามารได้ นางตัณหา นางราคา นางอรดี
มันก�ำลังมาห้อมล้อมอยู่ ท�ำอย่างไรจึงจะหนีมันพ้น เอากันที่ตรงนี้
เพราะฉะนั้น ตั้งปณิธานเอาไว้ มิจฉา ปณิหิตัง จิตตัง จิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วก็มีแต่ก่อทุกข์ ถ้าเรา
ไปตั้งใจเอาไว้ ปรารถนาสิ่งที่เป็นอามิส ไม่ใช่คุณธรรม เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันไปติดอยู่ที่อามิส อามิส
มันแย่งกันได้ คุณธรรมไม่มีใครแย่งไปได้หรอก เพราะฉะนั้น คนปฏิบัติเก่ง ๆ ก้มหน้าก้มตาประพฤติ
ปฏิบัติของใครของเราไป ใครจะเป็นอย่างไรช่างใคร ใครจะลงนรก ใครจะขึ้นสวรรค์ ช่างใคร เรามา
กลัวแต่เราจะลงนรกถ่ายเดียวเท่านัน้ ตัง้ ใจปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบอยูเ่ ท่านัน้ นี่ มันอยูท่ ตี่ รงนี้ เพราะฉะนัน้
เราอย่าไปกลัวเลย ใครจะลงนรกหรืออย่างไรก็ช่างใครสิ ถ้าคนทั้งโลกไปลงนรกหมดเลย เราก็ไป
นั่งอยู่บนสวรรค์ตัวคนเดียว นางเทพธิดามาห้อมล้อม ก็ไม่มีเทพบุตร พระอินทร์องค์ไหนจะมาแย่ง
เลย มันไม่ดีหรือ เพราะฉะนั้น อย่าไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรก กลัวเรานี่จะลงนรก บางทีเราไปกลัว
คนอื่นเขาจะลงนรก ก็ไปสอนเขา พอเขาไม่ปฏิบัติตาม ก็น้อยอกน้อยใจ บางทีเผลอไป ไปด่าเขาบ้าง
ไปประจานเขาบ้าง นั้นแหละนรกใหญ่ เพราะฉะนั้น อย่าไปก่อเรื่องก่อราวให้ตัวเองต้อง เดือดร้อน
วันนี้ การอบรมเกีย่ วกับเรือ่ งสมาธิวปิ สั สนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลา จึงขอยุตไิ ว้ดว้ ยประการ
ฉะนี้

เอกสาร
ภาวนาอย่างไร ไม่หลงทาง. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๒. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. บริษทั ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด,
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เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๕๓
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

ภูมิของพระอริยบุคคล
สุทธาวาส ๕ : อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี อกนิฏฐา พวกนีเ้ ป็นรูปพรหม สุทธาวาส ๕ เป็นทีอ่ ยู่
ของพระอนาคามี มนุษย์ทสี่ ำ� เร็จอริยบุคคลขัน้ อนาคามี ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมในสุทธาวาส
๕ ชั้นใดชั้นหนึ่ง แล้วก็บำ� เพ็ญเพียรอยู่นั่น ส�ำเร็จอรหันต์อยู่นั่น ไม่ต้องลงมาเกิดอีก
พระโสดาบัน พระสกทาคามี มาเกิดชาติหนึ่ง ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ถึง ๗ ชาติ
พระอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา ท่านเหล่านี้มีบารมีพอส�ำเร็จพระอรหันต์ได้ แต่ไปข้องอยู่
ตรงที่ปรารถนาเป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าครบ ๕ พระองค์ ตั้งแต่พระกกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป
โคตโม อริยเมตไตรโย มาเป็นอุปัฏฐากพระศรีอาริยเมตไตรย์ แล้วจึงจะได้ส�ำเร็จอรหันต์ ตอนนี้ท่าน
พักรออยู่ที่ชั้นดุสิต
พระนางสิริมหามายาอยู่ชั้นดุสิต แต่ตอนพระพุทธเจ้าไปเทศน์โปรด ทรงเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์
เพื่อให้พระมารดาเสด็จจากชั้นดุสิตมาฟังเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์เพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลมากขึ้น จาก
นั้นจึงกลับคืนสู่ชั้นดุสิต
ชั้นดุสิตยังเป็นกามาวจร แต่เป็นทิพย์ ส่วนผู้ที่ละกามราคะแล้วเป็นพระอนาคามี

ท�ำไมพระโสดาบันไม่เข้าพระนิพพานทันที
ผูท้ สี่ ำ� เร็จพระโสดาบันมีบารมีทจี่ ะส�ำเร็จอรหันต์ได้ทกุ องค์ แต่ทเ่ี ข้าพระนิพพานไม่ได้มนั ข้องอยู่
อย่างหนึ่ง การตั้งปณิธานปรารถนาว่าจะเป็นอะไร เช่นอย่างพระนางสิริมหามายา ปรารถนาเป็นแม่
พระพุทธเจ้าครบ ๕ พระองค์ ก็ต้องรอเป็นแม่ของพระศรีอาริย์ นางวิสาขาหรืออนาถบิณฑิกคฤหบดี
ก็ปรารถนาเป็นอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้าครบ ๕ พระองค์ ต้องรออุปฏั ฐากพระศรีอาริย์ แล้วจึงจะส�ำเร็จ
พระนิพพาน
องค์อื่น ๆ ที่ไม่ส�ำเร็จก็เช่นเดียวกัน ท่านมีปณิธานความปรารถนาร่วมกับใครสักคนใดคนหนึ่ง
เอาไว้ ว่าจะต้องร่วมกันไปถึงโน่นถึงนี่ อะไรท�ำนองนี้
ท่านเหล่านี้ (พระนางสิริมหามายา นางวิสาขา อนาถบิณฑิกคฤหบดี) ได้พระโสดาบันมาตั้งแต่
เป็นแม่หรืออุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าองค์แรกในภัทรกัปนี้ ที่ว่านางวิสาขาส�ำเร็จพระโสดาบันอายุ
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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๗ ขวบนี่ มันไม่ใช่ส�ำเร็จอายุ ๗ ขวบ ในชาตินี้ภพนี้ ผู้ที่ส�ำเร็จพระโสดาบัน จะรู้ว่าตัวเองเป็น
พระโสดาบันได้อย่างแท้จริง ต้องอายุครบ ๗ ขวบ
สมัยก่อน ท�ำไมในเมืองไทยเรานี่ พอเด็กอายุครบ ๗ ขวบ เกณฑ์ให้เข้าโรงเรียน ก็อาศัยหลักนี้
มาปัจจุบันนี้ พอมันเดินได้ พูดได้ ส่งเข้าโรงเรียนแล้ว
ท่านว่าพระโสดาบันถึงกระแสพระนิพพาน แล้วก็รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรด้วย พระโสดาบัน
เป็นผู้เที่ยงตรงต่อพระนิพพาน แล้วพระโสดาบันจะไม่ท�ำผิดศีล ๕ พระโสดาบันโกรธเป็น แต่ไม่ผูก
พยาบาทอาฆาต พระโสดาบันโลภเป็น แต่ไม่อิจฉาตาร้อนใคร
หลวงพ่อมาตีความหมายของค�ำว่า “โสตาปันนะ” โสตะ แปลว่า การฟัง ปันนะ แปลว่า ถึง
ถ้าแปลตามศัพท์ แปลโดยพยัญชนะ “ผูถ้ งึ ซึง่ การฟัง” แต่แปลโดยอรรถ “ผูฟ้ งั ได้” ใครพูดดีฉนั ฟังได้
พูดผิดฉันฟังได้ พูดถูกฉันฟังได้ ฉันจะไม่ขดั คอใคร แต่วา่ อะไรผิดถูก อะไรเป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์
ฉันจะพิจารณาโดยปัญญาของฉัน ฉันจะไม่ยอมเถียงใคร
อันนี้มันได้ในตัว สักกายทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นเข้าข้างตัว ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าตัวถูกหมด
ใครจะว่าอย่างไร ถ้ามันไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวเอง ผิดหมด นี่ พระโสดาบัน เรื่องอย่างนี้
จะไม่มี
...พระโสดาบัน เอกพีชี เกิดชาติหนึ่ง เกิด ๓ ชาติ เกิด ๗ ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะภูมิจิตที่
ละเอียดหรือไม่ละเอียดต่างกัน

ภูมิจิตพระอนาคามี
พระอนาคามียงั มี มานะ อยู่ แต่มนั เป็นของละเอียด แต่ความส�ำคัญตนว่าเหนือเขา ในพระอนาคามี
ไม่มี แต่ท่านมีมานะของท่านอย่างหนึ่งนั่นแหละ
มานะ เป็นภูมิของพระอรหันต์จะตัดขาดได้ อวิชชาก็ยังอยู่ พระอนาคามีก็ยังมีความเห็นไม่
ลงรอยกับแนวทางอริยมรรคในขั้นนี้ คือ ในขั้นอรหัตตมรรค ท่านยังข้องใจสงสัยอยู่ เพราะความ
ข้องใจสงสัยก็จดั เป็นมานะประเภทหนึง่ คือ ยังไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่ เพราะฉะนัน้ จึงยังข้องอยู่ ไม่ใช่
มานะแบบส�ำคัญว่าตนดีกว่าเพื่อนหรืออะไรท�ำนองนี้ คือว่าทิฏฐิมันยังไม่ลง ยังไม่ลงสนิทดี คือ การ
พิจารณามันยังไม่แตก ยังมีความข้องใจอยู่ บางสิง่ บางอย่างทีม่ นั ละเอียดนี่ มันยังข้อง ๆ อยู่ เพียงแต่
สังสัยว่า นี่มันใช่หรือเปล่า ใช่หรือไม่ใช่ มันก็จัดเป็นพวกมานะแล้ว
พระอนาคามียงั ตัดสังโยชน์ละเอียดไม่ได้อกี ๕ เพราะภูมจิ ติ ของท่านละเอียด บางทีทา่ นอาจจะ
เข้าใจผิดว่าท่านส�ำเร็จแล้ว นี่ก็เป็นมานะเหมือนกัน แต่มานะทิฏฐิที่ไปส�ำคัญว่าตัวดีกว่าเพื่อนกว่าฝูง
หรือไปข่มคนโน้นคนนี้นี่ ท่านไม่มีแล้ว
ความที่จิตคิดมาก คนทั้งหลายว่าจิตฟุ้งซ่าน ภูมิจิตของพระอนาคามีนี่ ถึงแม้ว่าจิตท่านจะ
ฟุ้งซ่าน ก็ไม่มี ปฏิฆะ กามราคะ ปฏิฆะไม่มี ฟุ้งนี่มันฟุ้ง ๆ ไป ความยินดีความยินร้ายไม่มี
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พระอรหันต์ก็จิตฟุ้งเหมือนกัน ฟุ้งด้วยความรู้ ด้วยสติปัญญา แต่ความรู้สึกหงุดหงิดร�ำคาญใน
ความคิดความอ่านของท่านไม่มี ความยินดีไม่มี ความยินร้ายไม่มี จิตของพระอรหันต์สักแต่ว่ากิริยา
คิดก็เป็นแต่เพียงกิริยาจิต
พระอนาคามียังหลงสังขารอันละเอียดอยู่ ...กามราคะ ปฏิฆะ ท่านหมดไปแล้ว ที่ท่านต้องไป
เกิดเป็นพระพรหมมีรูป (รูปพรหม) อันนั้นมันเป็นวิสัยของพระอนาคาเป็นอย่างนั้น ท่านไปเกิดใน
พรหมโลกชัน้ สุทธาวาส แล้วก็ไม่ยอ้ นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ บ�ำเพ็ญเพียรต่ออยูน่ นั่ ก็ได้สำ� เร็จอรหันต์
ทีนี้ถ้าหากว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมชนิดที่ไม่มีรูป (อรูปพรหม) ท่านก็ไม่มีโอกาสได้บ�ำเพ็ญต่อ เพราะ
ว่าการบ�ำเพ็ญธรรมนี่มันต้องอาศัยกายเป็นหลัก
กามราคะ เป็นกิรยิ าอาการของจิตทีม่ คี วามก�ำหนัด ซึง่ จะมีรปู ก็ตาม ไม่มรี ปู ก็ตาม ในความรูส้ กึ
นี่มันก็เกิดความก�ำหนัด แต่รูปราคะนี้ ความก�ำหนัดในรูป คือมันต้องเห็นรูป แล้วมันจึงเกิด หรือจิต
คิดถึงรูปที่เราชอบ มันก็เกิด
ปฏิฆะ ความหงุดหงิดใจ มันเป็นจุดเริ่มของความโกรธ กามราคะเป็นจุดเริ่มของความก�ำหนัด
ยินดี ปฏิฆะเกิดจากไหน มันเกิดจาก อรติ คือความไม่ยินดี กามราคะเกิดจาก รติ คือความยินดี
อรูปราคะ ความยินดีในอรูป หมายถึงจิตที่ไปยินดีในอรูปฌาน เช่น อย่างพรหมไม่มีรูป พรหม
นี่มี ๒ ประเภท รูปพรหม อรูปพรหม พวกอรูปพรหมนี่ติดในความไม่มีรูป จึงไปเกิดเป็นอรูปพรหม
การบ�ำเพ็ญเพียรของเขา บ�ำเพ็ญไปสู่ความไม่มีรูป

ภูมิที่แตกต่างกันของพระอรหันต์
วิถีทางด�ำเนินจิตนี่ ก็มีละเอียดมีหยาบกว่ากัน
พระอรหันต์บางท่านบ�ำเพ็ญสมถะมาจนกระทั่งจิตสงบละเอียด แล้วจึงมาเจริญวิปัสสนา แต่
บางท่านเจริญวิปัสสนาล้วน ๆ พวกเจริญวิปัสสนาล้วน ๆ นี่ จิตไม่สงบละเอียดลึกซึ้ง อาจจะเพียง
แต่ว่าฝึกสติให้รู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจ�ำวันตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด
โอกาสที่จิตจะเข้าฌานลึก ๆ ไม่มี เพราะความส�ำเร็จอรหันต์นี่ ตอนที่จิตอยู่ในสมาธิลึก ๆ ไม่ส�ำเร็จ
จะส�ำเร็จเมื่อจิตถอนออกมาอยู่ตื้น ๆ สมาธิขั้นขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ เช่นอย่างพระอานนท์
บ�ำเพ็ญเพียรมาจนกระทั่งหนักหนา จนรู้สึกเหน็ดเหนื่อย พอมานึกว่าเราเหน็ดเหนื่อยเต็มทีแล้ว
จะพักผ่อนเสียหน่อย พอเอนกายลงไปครึ่งนอนครึ่งนั่ง ไม่ได้ตั้งใจจะก�ำหนดจิตเข้าสมาธิเลย พอจิต
แว้บไปนิดหนึ่ง ขณะจิตเดียวเท่านั้น ได้ส�ำเร็จ พระอรหันต์
เพราะฉะนั้น ภูมิจิตภูมิใจ ภูมิญาณ ภูมิฌาน อะไรต่าง ๆ นี่จึงได้แตกต่างกัน บางท่านก็ส�ำเร็จ
วิชชา ๓ บางท่านก็ส�ำเร็จปฏิสัมภิทา ๔ บางท่านก็ส�ำเร็จอิทธิฤทธิ์ ๖ (อภิญญา ๖) อะไรท�ำนองนั้น
แต่ส่วนใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายนี้จะส�ำเร็จได้เป็นบางอย่างเท่านั้น แต่พระพุทธเจ้านี้ส�ำเร็จได้
หมดทุกอย่าง ปฏิสัมภิทา ๔ วิชชา ๓ แล้วก็วิชชา ๘ อภิญญา ๖ นี่ พระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบ แต่
พระอรหันต์สำ� เร็จได้เป็นบางอย่าง
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พระอรหันต์ยังร้องไห้ ยังโกรธอยู่หรือ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นนักปฏิบัติได้น�ำก�ำไลหยกเลี่ยมทองไปถวายบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุ
พระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ แล้วเกิดปีติร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างรุนแรง มีผู้ตำ� หนิว่า ปฏิบัติมาขนาดนี้
ท�ำไมยังขาดสติ เกิดปีติรุนแรงแบบนี้ จึงมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติ
จะเกิดปีติรุนแรงเช่นนี้)
หลวงพ่อให้คำ� ตอบว่า
“เป็นไปได้ พระอรหันต์ก็ร้องไห้ได้ การร้องไห้มันเป็นกิริยาของกายต่างหากเล่า ไอ้ตัวร้องไห้
มันก็ร้องไป ไอ้ตัวที่นิ่งเฉยอยู่มันก็นิ่ง ใครไปทักอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาไม่เป็น”
พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระปุถุชนโศกเศร้าเสียใจ พระอรหันต์ได้ธรรมสังเวช ธรรมสังเวช
นีแ่ หละมันท�ำให้นำ�้ ตาไหล ไม่ใช่วา่ พอส�ำเร็จอรหันต์แล้ว มันจะไม่มอี ะไร มันก็เหมือนกับปุถชุ นธรรมดา
นีแ่ หละ แต่สงิ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นเกิดกิเลสเมือ่ ก่อนนีม้ นั หมดไป แต่ความตืน้ ตัน ความปีตติ า่ ง ๆ นี่ มันเป็น
องค์ประกอบของสมาธิ มันก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดา อาการปีตินี่เป็นอาการที่จิตได้ดื่มรส
พระสัทธรรม
“หลวงปู่โกรธเป็นไหม”
“โกรธเป็น แต่ไม่เอา”
อันนี้คือค�ำตอบของหลวงปู่ดูลย์ คือมันแสดงความรู้สึกขึ้นมาเฉย ๆ ว่าโกรธ แล้วท่านก็ไม่เอา
ผูท้ เี่ ป็นพระอรหันต์จริง ๆ เวลาท่านก�ำหนดจิตรูอ้ ารมณ์นี่ จิตก็ปรุงแต่งเหมือน ๆ กับคนธรรมดา
ทีนภี้ ายในสมาธินมี่ นั ก็เกิดนิมติ ขึน้ มา ถ้าท่านรูเ้ รือ่ งอดีตชาติ ท่านก็แสดงอาการร้องไห้ออกมา ร้องไห้
ในสมาธิ แต่ร้องไห้น�้ำตาไม่ออก
ส่วนคนที่จิตยังไม่พ้นกิเลส พอได้นิมิตว่าชาติก่อนนี้เราไปเกิดเป็นอันนั้น ได้ไปทะเลาะตบต่อย
ตีกันที่ตรงนั้น พอรู้สึกอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากระโดดโขมงโฉงเฉง
ความรูข้ องพระอรหันต์นี่ ท่านรูว้ า่ ชาตินนั้ ท่านเป็นอย่างนัน้ ได้ทะเลาะเบาะแว้งกับคนนัน้ คนนี้
มันก็แสดงอาการโกรธเครียดขึน้ มาแต่ความโกรธ ความเครียด กับจิตของท่าน มันแยกกันเป็นคนละส่วน
เหมือน ๆ กับบางครัง้ ทีจ่ ติ ของเรามีอารมณ์เกิดขึน้ ๆ ๆ แต่มนั เป็นกลางเฉย สิง่ รูเ้ ป็นแต่เพียงอารมณ์จติ
แล้วตัวเองทีไ่ ม่ได้ไปสวมสอดเข้าไปในเรือ่ งนัน้ มันแยกเป็นคนละส่วนผูท้ รี่ ยู้ งั ไม่ถงึ แก่น พอรูเ้ ข้ามาพับ๊
ก็ส�ำคัญว่าตัวเองอยู่ในปัจจุบันนั้น
เช่น อย่างพระองค์หนึ่ง เป็นหัวหน้าพระ ๓๐ รูป อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปัฏฐากอยู่ ภายหลัง
อุบาสิกาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระเหล่านั้นแล้วได้สำ� เร็จพระโสดาบัน พอท่านได้ส�ำเร็จพระโสดาบัน
ท่านก็ตรวจสอบดูพระของท่านว่าท่านองค์ไหนได้บรรลุคุณธรรมหรือเปล่า พอเสร็จแล้วก็รู้ว่ายัง
ไม่บรรลุ ขัดข้องอะไร ขัดข้องรสอาหาร บางท่านชอบเปรี้ยว ชอบเผ็ด ชอบมันอะไร ไม่ได้ตามใจ
มันก็ไปข้องอยู่ที่ตรงนั้น เมื่อท่านรู้แล้วว่าองค์ไหนชอบอะไร ท่านก็ท�ำให้ถูกใจหมด พอตอนกลางคืน
นึกขึ้นมาอยากฉันอย่างนั้น ตื่นเช้ามาแล้ว หนัก ๆ เข้า พระอายพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้า
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พระพุทธเจ้าก็ถามว่า “ท�ำไมทิ้งอุบาสิกามาเสียเล่า”
พระหัวหน้าก็ทูลพระพุทธเจ้าว่า “อยู่ด้วยไม่ได้หรอก คิดอะไรก็รู้หมด... อาย”
พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า “เขาเป็นมารดาของพวกเธอมาหลายภพหลายชาติแล้ว มาชาตินี้
เขานั่นแหละจะช่วยให้พวกท่านได้ส�ำเร็จพระนิพพาน กลับมาอยู่กับเขาเสีย”
พระทั้งนั้นก็กลับไปอยู่กับอุบาสิกา พอกลับมาก็ส�ำรวมจิตส�ำรวมใจพิจารณาปัจจเวกขณะ
ขจัดความชอบหรือไม่ชอบออก ท�ำจิตให้เป็นกลาง ไม่ให้ยนิ ดียนิ ร้ายในรสอาหาร จึงได้สำ� เร็จอริยมรรค
อริยผลขึน้ มา ลูกน้องได้สำ� เร็จพระโสดาบัน อุบาสิกาได้สำ� เร็จพระสกทาคามี ไป ๆ มา ๆ พระทัง้ หลาย
ได้สำ� เร็จพระอรหันต์ อาจารย์ใหญ่สำ� เร็จเพียงแค่พระโสดาบัน อุบาสิกาก็พจิ ารณาดูวา่ พระเราส�ำเร็จ
แล้ว แต่อาจารย์ใหญ่นี่ส�ำเร็จหรือยัง... ยังไม่ส�ำเร็จ
อยูม่ าวันหนึง่ ภูมจิ ติ อาจารย์กำ� ลังเริม่ ก้าวหน้าจนได้บรรลุปพุ เพนิวาสานุสติญาณ ก็ระลึกขึน้ มา
ได้ว่า ในชาติหนึ่งภพหนึ่ง อุบาสิกาคนนี้เป็นภรรยาของท่าน แล้วไปคบกับโจร พอท่านไปรู้อย่างนั้น
ท่านก็โกรธขึน้ มาอย่างแรง โกรธชนิดทีว่ า่ จิตกับอารมณ์แยกกันไม่ออก อุบาสิกาก็สง่ กระแสจิตไปเตือน
“ระลึกต่อไปอีกชาติหนึ่ง พระคุณเจ้า” พอระลึกไปอีกชาติหนึ่ง ไปรู้ว่า ชาตินั้นท่านผู้นี้ถูกโจรจับ
มันจะฆ่าอุบาสิกานีก้ เ็ ป็นภรรยาของโจร พอโจรมันจะฆ่า ภรรยาก็ขอร้องว่าอย่าไปฆ่าเขาเลย เขาไม่มี
ความผิด ก็ถกู ปลดปล่อยไป ในเมือ่ รูอ้ ย่างนัน้ ก็มานึกถึงบุญคุณเขา ความโกรธมันก็ระงับลง แล้วในทีส่ ดุ
ก็ได้ส�ำเร็จพระอรหันต์
เพราะฉะนั้น เราโกรธด่าตีกันธรรมดานี่ มันไม่ส�ำคัญหรอก โกรธในสมาธินี่มันร้ายแรงที่สุด ดี
ไม่ดีระงับไม่อยู่ กรรมฐานแตก

จิตแยกจากอารมณ์
การแสดงบทบาทออกไปนี่ (แสดงอาการโกรธแต่ภายนอกแต่จิตภายในไม่ได้กระเพื่อมด้วย
ความโกรธ) มันคล้าย ๆ กับว่ามารยาของจิต เช่นอย่างเราสอนคนที่มันปัญญาทื่อหน่อย มันไม่จ�ำ 
มันไม่เข็ด มันไม่หลาบ ก็อย่างที่เขาว่าหลวงปู่มหาบัวดุนั่นแหละ แบบเดียวกัน
(อาการปีติในสมาธิ) บางทีมันน�้ำตาไหล มันร้องไห้เป็นเสียงออกมาจริง ๆ แต่ว่าตัวร้องไห้มันก็
ร้องไป ตัวนิ่งมันก็นิ่ง ลักษณะของมันจะเป็นอย่างนั้น อันนี้เรียกว่า จิตมันรู้ทันปีติ รู้ทันอารมณ์ ปีติ
ก็คืออารมณ์ ทีนี้ในเมื่อมีอะไรรุนแรงขึ้นมา มันก็แยกตัวพั้บ คล้าย ๆ กับว่ามันท้าทายว่า อยากร้อง
ก็ร้องไปสิ ไม่ใช่เรื่องของฉัน ทีนี้ตัวจิตใต้สำ� นึกมันก็นิ่งเฉย
อันนี้หลวงพ่อเคยร้องไห้มาแล้ว ไปสวดมนต์ในวังครั้งแรก พอไปถึงแก่งคอย ก็ไปนึกถึงว่า
พ่อตายอยูท่ ไี่ หน จะก�ำหนดจิตอุทศิ ส่วนกุศลให้พอ่ สักหน่อย พอก�ำหนดไปพับ้ มองไปข้างหน้า สายตา
มันพร่า แล้วก็เห็นตาแก่คนหนึ่งแบกเด็กน้อยลอยผ่านหน้าไป พอลับสายตาไป จิตส�ำนึกก็คิดว่า
พ่อแบกเรามาตัง้ แต่เด็ก แล้วมันก็รอ้ งไห้สะอึกสะอืน้ ขึน้ มาทันที คนทีน่ งั่ มาในรถเขาก็ถามว่า หลวงพ่อ
เป็นอะไร ก็ตอบเขาว่า เฉย ๆ เดี๋ยวก็รู้ พออาการอย่างนั้นหายไป ก็เล่าให้เขาฟัง
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ปีตมิ นั เกิดจากกายต่างหากเล่า เช่นอย่างเรามีเรือ่ งข�ำขันนี้ เราหัวเราะจนไส้ขดไส้แข็ง เราเมือ่ ย
เกือบตาย เราไม่อยากหัวเราะแต่มนั ก็อดไม่ได้ นัน่ คือความเป็นเองของร่างกาย อันนีม้ นั ได้หลักมาจาก
ว่า ภายในตัวของเรานี่ สมองเป็นผู้สั่งกาย กองบัญชาการในสมองที่มันสั่งการออกมานี่ ให้ร่างกาย
มันเตี้ย ให้ร่างกายมันโต ให้ร่างกายมันสูงโย่งอย่างพระสูงที่วัดสะพานสูง อันนี้เป็นเรื่องของสมอง
ทั้งนั้น ทีนี้สมองอันนี้ ค�ำสั่งของสมองอยู่ที่จิตดวงนี้ ทางหลักของการสะกดจิตเขาเรียกว่า จิตอิสระ
จิตอิสระดวงนี้คอยบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกต่าง ๆ ในร่างกายให้ท�ำงานให้แก่เราอย่าง
ตรงไปตรงมา
ถ้าพูดถึงเรื่องจิตและสรีรศาสตร์ ฝรั่งเขาศึกษาได้ละเอียดกว่าเรา ของเราศึกษาแต่ด้านจิต
ด้านเดียว แต่เรื่องสรีรศาสตร์ไม่ได้ศึกษา ก็เพียงแต่เพ่งอาการ ๓๒ แต่ไม่ได้มีความหมายว่าอะไร
เป็นอะไร มีประโยชน์อย่างไร ความคิดอะไรนี่ เราก็ถอื ว่ามาจากจิตอย่างเดียว แต่จติ อย่างเดียวมันคิด
ไม่เป็น ต้องอาศัยประสาททางสมอง เราจะรูแ้ จ้งเห็นชัดต่อเมือ่ เราเข้าสมาธิแล้วร่างกายตัวตนหายไป
จิตมันก็ได้แต่นิ่งอยู่เฉย ๆ จิตที่นิ่งอยู่เฉย ๆ นี่มันรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกัน แต่มันพูดไม่เป็น
แต่พอมาสัมพันธ์กับร่างกายพั้บ พอรู้เห็นอะไร มันจะพูดออกมาทันทีว่าอะไรเป็นอะไร

ปัญญาพระปัจเจกไม่กว้างขวางเท่าพระพุทธเจ้า
ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ การตรัสรู้ของท่าน สติปัญญาของท่านไม่กว้างขวางเหมือน
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านก็สอนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอะไรพวกหมู่นี้ เล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านสอนอยู่
เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้พรมากกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าฌานสมาบัติ ๗ วัน ๑๕ วัน
เพิง่ ออกจากฌานสมาบัตแิ ล้วไปโปรดใคร ผูน้ นั้ เห็นผลในปัจจุบนั แล้วท�ำไมจึงเห็นผลในปัจจุบนั เพราะ
ผูท้ ที่ า่ นจะโปรด ท่านรูอ้ ยูแ่ ล้ว ถ้าโปรดแล้วจะได้สำ� เร็จผลในปัจจุบนั ไม่ใช่วา่ ท่านจะไปเทีย่ วโปรดสุม่
สี่สุ่มห้าจะส�ำเร็จหมด ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านรู้แล้วท่านจึงไปโปรด
ท่านอาจารย์หลวงปู่เสาร์ นี่ก็เป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระปัจเจก ท่านสอนธรรมนี่ ท่านไม่
พูดมาก ท่านชีว้ า่ ท�ำอย่างนี้ ๆ ๆ แต่วา่ การปฏิบตั ขิ องท่านนี่ ท่านเอาการปฏิบตั แิ ทนค�ำสอนด้วยปาก
ผู้ที่ไปอยู่ในส�ำนักท่าน ก่อนอื่น ท่านจะฝึกสอนให้จ�ำวัด ๔ ทุ่ม ตื่นตี ๓ ข้อแรกนี่ต้องท�ำให้ได้ บางทีก็
ลอง ๆ เรียนถามท่าน ท�ำไมหลวงปู่จึงสอนอย่างนั้น
การนอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา ฉันเป็นเวลา อาบน�ำ้ เข้าห้องน�ำ้ ห้องส้วมเป็นเวลา มันเป็น
อุบายสร้างพลังจิต แล้วท�ำให้เรามีสัจจะความจริงใจ แต่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ค�ำนึงถึงเรื่องนี้
แม้แต่พวกนักสะกดจิตเขาก็ต้องยึดหลักอันนี้ นอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา กินเป็นเวลา เข้าห้องน�้ำ
ห้องส้วมเป็นเวลา อาบน�้ำเป็นเวลา
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พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าคิดมากกว่าปุถุชน
พระอริยเจ้าอยู่ด้วยสติ สติของท่านแก่กล้า สติมันจะคอยจ้องอยู่เสมอ ทีนี้ความคิดอ่านหรือ
ความคิดอะไรต่าง ๆ นี่ ความคิดของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านีย่ งิ่ มากกว่าสามัญชนธรรมดา
อย่างคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นตัวบาลี ๔๕ เล่ม หนาขนาดนี้ นักปราชญ์ท่านยังกล่าวว่า ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เราเก็บได้อย่างมากเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เราเก็บไม่ได้นี่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า
พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มีความคิดมาก แต่ท่านสักว่าแต่เป็นกิริยาจิตเท่านั้น การท�ำ  การพูด
การคิดอะไร ก็เป็นแค่เพียงสักว่ากิริยา
พระอรหันต์เข้าสังคม ท่านก็หัวเราะเป็น แต่พระพุทธเจ้านี่ไม่เคยหัวเราะ ถ้าหัวเราะขึ้นมา
ทีไรละก็ พระอานนท์ก็ต้องถามว่ามีเหตุอะไร ถ้ายิ้ม ๆ ออกมา พระอานนท์จะถามว่ามีเหตุอะไร
ถ้าพระองค์ทรงยิ้ม ก็แสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งโดนบาปกรรมอย่างหนัก

บารมีของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากัน
(มีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า พระศรีอาริย์ กับ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีบุญบารมีเท่ากัน
หรือไม่)
... บุญ ถ้าจะมาก�ำหนดหมายถึงความเป็นอยู่ หรือสมบัตใิ นปัจจุบนั ในชัว่ ชีวติ ของท่าน เรียกว่า
เกี่ยวกับโลก ๆ พระศรีอาริย์ท่านก็มีบุญบารมีมากกว่า แต่ความเป็นพระพุทธเจ้านี่เสมอกัน
พระศรีอาริยน์ ี่ อายุทา่ นก็ดี บริษทั ในศาสนาของพระองค์นสี่ ม�ำ่ เสมอกันหมด พระศรีอาริยม์ อี ายุ
ตัง้ หลายหมืน่ ปี พระพุทธเจ้ามีอายุเพียงแค่ ๘๐ ปี อันนีแ้ สดงว่าพระศรีอาริยม์ บี ญ
ุ มากกว่าพระพุทธเจ้า
องค์นี้ ความมีอายุยืนนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่ง ท่านบ�ำเพ็ญบารมีมาเยอะ
พระพุทธเจ้าบางองค์ก็ ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยาธิกะ
*พระพุทธเจ้า ประเภท ปัญญาธิกะ บ�ำเพ็ญบารมี ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป (พระสมณโคดม)
สัทธาธิกะ บ�ำเพ็ญบารมี ๘ อสงไขยกับแสนมหากัป
วิริยาธิกะ บ�ำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยกับแสนมหากัป (พระศรีอาริยเมตไตรย์)

การสร้างจิตให้มีพลังตามหลักของพระพุทธเจ้า
ส�ำนักกรรมฐานในเมืองไทยนี่ สอนแบบไหน พอเห็นไหมว่าเขาสอนกันแบบไหน บางส�ำนักก็เอา
สะกดจิตมาแทรก บางส�ำนักก็เอาอ�ำนาจเบื้องบน พระอินทร์ พระพรหม หรือผู้วิเศษทั้งหลายเข้ามา
ช่วยพลังจิต ซึ่งมันขัดกับหลักของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้ามีแต่ให้หาอุบายสร้างจิตของตนเองให้มีพลังเหนือพลังต่าง ๆ
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ตัดกรรมด้วยศีล ๕
เราจะตัดกรรมตัดเวร หมายถึงตัดผลเพิ่มของบาปของเวรศีล ๕ เป็นอุบายการตัดผลเพิ่มของ
บาปกรรม แต่บาปกรรมเก่าที่เราท�ำเอาไว้มันก็ยังอยู่อย่างนั้น มันไม่ได้ตัดให้หมดไป แต่มันตัดผล
เพิ่มต่างหาก
สมมติว่าเมื่อวานนี้เราท�ำบาปได้น�้ำหนัก ๑ กิโลกรัม วันนี้เรามางดเว้นเด็ดขาด เราไม่ท�ำ 
บาปก็ยังเหลืออยู่กิโลกรัมเดียว แล้วเราสร้างบุญไว้ ๑ กิโลกรัม วันพรุ่งนี้เราท�ำดีเพิ่มขึ้น ๑ กิโลกรัม
ความดีมันก็เพิ่มขึ้นเป็นน�้ำหนัก ๒ กิโลกรัม วันต่อ ๆ ไป เพิ่มขึ้นวันละ ๑ กิโลกรัม น�้ำหนักของบุญ
มันก็เพิ่มขึ้น ๆ ในเมื่อผลบุญมันมีมาก จิตมันบันทึกเอาไว้ มันก็ปราโมทย์บันเทิงอยู่กับความดี มันก็
ไม่ใฝ่ฝันที่จะท�ำบาปท�ำชั่วอีก นี่! ท่านหมายความว่าอย่างนี้
ไม่ใช่วา่ ท�ำบาปแล้วเมือ่ วานนี้ แล้ววันนีม้ านึกได้ มาท�ำพิธลี า้ งบาป มาท�ำพิธตี ดั กรรมตัดเวร
มันเป็นไปไม่ได้ บาปกรรมเล็กน้อยที่เราท�ำมันก็อยู่นั้นแหละ ตราบใดที่เรายังไม่ส�ำเร็จพระนิพพาน
เราเผลอไม่สร้างความดีขึ้นมา ทีนี้ความดีมันลดน้อยลง ลดน้อยลง จนกระทั่งหมดไป ภายหลังมา
ถึงระยะที่บาปกรรมเล็กน้อยมันจะให้ผลได้ มันก็ให้ผลทันที มันไม่ได้หมดไป
ขนาดที่บรรลุพระอรหันต์แล้วนี่ ยังต้องเสวยผลของกรรม เพราะว่าการเสวยผลของกรรมนี่
เสวยได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ มีร่างกายนี้อยู่ ถ้าส�ำเร็จพระนิพพานแล้ว ทิ้งกายไปแล้ว ร่างกาย
ตัวตนไม่มี มันก็ไม่มโี อกาสได้รบั ผลของกรรม แล้วท่านทีส่ ำ� เร็จนิพพานแล้ว ก็ไม่ตอ้ งย้อนกลับมาเกิด
เป็นรูปเป็นร่างอีก มันก็หมดบาป หมดกรรมหมดเวรกัน
ตราบใดที่เรามีกรรมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ กรรมนิด ๆ หน่อย ๆ ที่เราท�ำไว้นี่มันไม่ได้
สูญหายไปไหน เพียงแต่มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นเอง
เราท�ำบาปมา แต่วันนี้เรางดเว้นจากการท�ำบาป สวดมนต์ภาวนาเรื่อยไป เราไม่ท�ำบาป
เพิ่มอีก ในที่สุดมันก็ต้องส�ำเร็จพระนิพพาน

ศีล ๕ คือยอดแห่งความดี
ด้วยความเมตตาสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงมาตีเส้นตายไว้ว่า ข้อ ๑ อย่าฆ่า
ข้อ ๒ อย่าเบียดเบียน ข้อ ๓ อย่าข่มเหง ข้อ ๔ อย่ารังแก ข้อ ๕ อย่าอิจฉาตาร้อน แล้วให้ทุกคน
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นึกเสมอว่า ขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีสุขกายสุขใจ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีสุขรักษาตน
ให้พ้นภัยทั้งปวงเถิด
อันนี้! เป็นแนวทางของการปฏิบัติ
ในเมื่อเรามาพิจารณาถึงความข้อนี้ เราจะได้ความว่า ถ้าเราสงสัยข้องใจว่าพระพุทธเจ้าสอน
ธรรมะเราเพื่อประสงค์อะไร ที่ท่านสอนให้ละบาป ให้ท�ำดี ให้ช�ำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาด นั่นมันลึกซึ้ง
เกินไป บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจ รู้ไม่ถึง
เราท�ำความเข้าใจเอาง่าย ๆ พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเรานี่ เพือ่ ให้เราสร้างความรัก ความเมตตา
ปรานีต่อกัน
มีอะไรเป็นหลักฐาน มีศีล ๕ ข้อเป็นหลักฐาน กับเมตตาพรหมวิหาร
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละกิเลสโดยตรง แต่ให้เรารู้จักใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความ
เป็นธรรม
เราจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมได้อย่างไร ศีล ๕ เป็นหลัก
การกระท�ำสิ่งใด ถ้าไม่ผิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง ท�ำลงไปพระพุทธเจ้าไม่ว่า
ถ้าเราเข้าใจกันเสียอย่างนี้ เราจะปฏิบัติธรรมะได้คล่องตัว
อันนีท้ า่ นทัง้ หลายสอนกัน รักษาศีล ๕ แล้วไปสวรรค์ ไปนิพพาน เผือ่ ว่าใครเขายังไม่อยากไปล่ะ
เขาก็ไม่ปฏิบัติ
รักษาศีล ๕ :
๑. เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม ป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน
๒. ตัดทอนผลเพิ่มของบาป
๓. บั่นทอนก�ำลังของกิเลสฝ่ายชั่ว คือ โลภ โกรธ หลง ให้น้อยลงหรือหมดไป
๔. ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์
๕. เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม
๖. เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เพราะว่า
หัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้มีศีล ๕ เคารพสิทธิในการด�ำรงชีพอยู่ของ
คนอื่น เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติ เคารพสิทธิคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้าม และสิทธิ
อื่น ๆ ครอบจักรวาลไปหมด เพราะฉะนั้น ยอดแห่งความดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มีศีล ๕ ข้อ
เท่านั้น
เพื่อจะให้ศีล ๕ ข้อนี่มั่นคงในจิตในใจ ท่านให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุผล
ให้รู้เหตุผลอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจนว่ารักษาศีล ๕ มันได้ประโยชน์อะไรบ้าง
นี้! พื้นฐานที่เราจะต้องท�ำความเข้าใจ มันอยู่กันที่ตรงนี้
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ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าคือชีวประวัติของพระองค์
ค�ำสอนที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่ เป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ อย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่น
พระพุทธเจ้าก่อนจะส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบรรลุวิชชา ๓
วิชชา ๓ นี่คืออะไร
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ วิชชาระลึกชาติหนหลังได้
จุตูปปาตญาณ วิชชารู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรม
อาสวักขยญาณ วิชชาที่รู้เหตุปัจจัยคือกิเลสที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องท�ำกรรม ได้แก่
อวิชชา ความไม่รู้จริง
พระองค์บรรลุวิชชา ๓ อย่างนี้ จึงรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต อันนี้เป็นเหตุให้พระองค์รู้กฎ
ของกรรม รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายท�ำดีก็ได้ดี ท�ำชั่วก็ได้ชั่ว
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ จิตของพระองค์กป็ ฏิวตั ติ วั มีแนวโน้มไปในทางดี เป็นบุญ เป็นกุศล ความบริสทุ ธิ์
สะอาด ขจัดอวิชชาให้หมดไปจากจิต ท่านจึงได้พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้
เพราะฉะนั้นถึงแม้เรายังไม่รู้จริงก็ตาม เชื่อเอาไว้ก่อนเถิดว่า นรกมันมี สวรรค์มันมี
คนท�ำบาปอย่างนีต้ กนรก พระองค์เคยท�ำบาปอย่างนีต้ กนรกมาแล้วก่อนเรา น�ำ้ หรือไฟในนรก
มันร้อนหรือมันเป็นเพียงใด ขนาดไหน พระองค์ลงไปลุยมาก่อนเราแล้ว แล้วก็น�ำประสบการณ์
เหล่านั้นมาเล่าให้เราฟัง
ทีนสี้ งิ่ ใดทีพ่ ระองค์วา่ อันนีม้ นั เป็นบุญนะ ท�ำแล้วขึน้ สวรรค์ พระองค์เคยท�ำบุญอย่างนีข้ นึ้ สวรรค์
มาแล้ว
การบ�ำเพ็ญตบะ บ�ำเพ็ญฌาน ได้ส�ำเร็จฌานสมาบัติ ตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหม พระองค์
เคยบ�ำเพ็ญฌานเกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว
ในชาติปัจจุบนั พระองค์บำ� เพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ได้สำ� เร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ก็ส�ำเร็จมาก่อนจึงมาสอนพวกเรา
เพราะฉะนั้น ค�ำสอนทั้งหลายนี้เป็นชีวประวัติของพระองค์โดยแท้ ไม่ใช่เรื่องของคนอื่น
ศาสนาพุทธนี้ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ลกั ษณะคนทีน่ อนหลับแล้วฝันไป ตืน่ ขึน้ มา
เทศน์ให้คนฟัง ค�ำสอนทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ได้ทดสอบทดลองมาด้วยพระองค์เองเหมือน
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
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นักวิทยาศาสตร์เขาคิดปรุงแต่งยาอะไรขึน้ มาก็ดี เครือ่ งมือส�ำหรับการรักษาพยาบาลก็ดี ยานยนต์
พาหนะที่ขับขี่ไปสู่ที่โน่นที่นี่ก็ดี เขาสร้างขึ้นมา คิดขึ้นมา เขาทดลองจนแน่ใจว่ามันได้ผลจริง ๆ แล้ว
เขาจึงสร้างออกมาขายให้เรา ไม่ใช่วา่ สุม่ สีส่ มุ่ ห้า ยาทุกประเภททีเ่ ขาผลิตขึน้ มาขายให้เรานี่ เขาทดลอง
ทดสอบมาแล้ว ว่าเคมีอย่างนี้ ทิงเจอร์อย่างนี้ ผสมกันแล้วจะเกิดเป็นยารักษาโรคอะไร แล้วเขาก็ได้
ทดลองมาแล้ว

ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องท�ำอย่างพระพุทธเจ้า
ธรรมะที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่ มันเรื่องส่วนตัวของพระองค์
พระองค์สอนว่า สิง่ นีเ้ ป็นบาปนะ อย่าท�ำ มันตกนรก พระองค์เคยท�ำบาปอย่างนี้ ลงนรกมาแล้ว
แต่ชาติก่อนโน่น
สิ่งนี้เป็นบุญ ท�ำแล้วขึ้นสวรรค์ พระองค์เคยท�ำบุญอย่างนี้ ขึ้นสวรรค์มาแล้ว
การบ�ำเพ็ญสมาธิ บ�ำเพ็ญตบะ ได้ส�ำเร็จฌาน ตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหม พระองค์เคย
บ�ำเพ็ญฌาน เกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว
ในชาตินี้ หลักของการบ�ำเพ็ญของพระองค์นั้น พระองค์บ�ำเพ็ญศีล ท�ำกายให้เป็นปกติ คือ
นัง่ สมาธิหลับตา ท�ำวาจาให้เป็นปกติ คือไม่พดู นัง่ นิง่ ๆ พูดก็ไม่พดู กระดุกกระดิกก็ไม่กระดุกกระดิก
ท�ำใจให้นิ่ง ๆ
ในเมื่อ ๓ อย่างนี้มันนิ่งได้ กายก็ปกติ วาจาปกติ ใจปกติเป็นศีล
ทีนี้ ความปกตินี่มีพลังเข้มแข็งมั่นคง เป็นสมาธิ
ในเมื่อสมาธิบังเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ใด จิตใต้ส�ำนึกตื่นขึ้นมา เป็นปัญญา สามารถรู้เห็นทุก
สิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการ
พระองค์ได้บำ� เพ็ญส�ำเร็จมาแล้ว แล้วก็มาสอนเรา
เพราะฉะนั้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์
ปาณาติปาตา เวรมณี อย่าฆ่าสัตว์เด้อ ฆ่าสัตว์แล้วมันตกนรก พระองค์เคยฆ่าสัตว์ตกนรกมาแล้ว
เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ มารวบรวมและประมวลข้อปฏิบตั ิ เพือ่ ให้คนทัง้ หลายเข้าใจง่าย ๆ แล้ว
ยึดเป็นหลักปฏิบัติได้เลย คือศีล ๕
เพราะฉะนั้น ใครจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ต้องยึดหลักอย่างนี้
พระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็น อย่าไปฆ่า
พระพุทธเจ้าขโมย ฉ้อโกง จี้ปล้นไม่เป็น อย่าไปท�ำอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูก ขโมยเมีย ขโมยผัวใคร ไม่ไปขโมยลูกแส้ลกู สาวใคร ไม่ขโมยลูกชาย
ใคร ก็อย่าไปท�ำอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าไม่โกหกหลอกลวง อย่าไปโกหกหลอกลวง
พระพุทธเจ้าไม่กินน�้ำดองของเมาหรือยาเสพติด ไม่อิจฉาตาร้อน เราก็อย่าไปท�ำอย่างนั้น
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อันนี้คือหลักที่เราจะประพฤติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า
เช่น การงดเว้นจากการท�ำบาป เป็นการปิดประตูนรก ถ้าปฏิบัติได้ ประตูนรกปิด เอาค้อนเดิน
ไปตี มันก็ไม่เปิดรับเราหรอก ถ้าเราปฏิบัติได้
แต่ถ้าหากว่าเราละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง มันเป็นบาป เรายังเดินไปไม่ถึง ประตูนรกมันเปิดอ้าคอย
รับเราอยู่แล้ว

กิจวัตรของชาวพุทธ
บทสวดมนต์ก็ อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปันโนฯ แผ่เมตตา เท่านั้นเอง
ถ้าเรานึกถึงใครทีล่ ว่ งลับดับขันธ์ไปแล้ว เราจะอุทศิ ส่วนกุศลให้ หลังจากทีเ่ ราสวดมนต์ไหว้พระ
เสร็จ แผ่เมตตาเสร็จ ก็อธิษฐานเอาอันนั้นแหละเป็นบุญที่เราท�ำแล้ว วันนี้เราได้สวดมนต์ ได้ไหว้พระ
ได้เจริญเมตตา ได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์
เป็นบุญเป็นกุศล
ข้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่บิดามารดา ปู่ยาตายาย และสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด
แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น
อันนี้เป็นกิจวัตรของชาวพุทธ

ไม่ต้องนั่งสมาธิให้เสียเวลา
การฝึกสมาธินี่ ฝึกสติลูกเดียว เรื่องชีวิตประจ�ำวันนี่ มียืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ
พูด คิด ฝึกสติให้ตามรู้สิ่งเหล่านี้ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ ไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้เสียเวลาท�ำงาน
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอารมณ์สมาธิทั้งนั้น
หลักก็อยู่ตรงที่ว่า เราท�ำ  ก็ให้มีสติ พูด ให้มีสติ คิด ให้มีสติ รับประทาน ดื่ม ท�ำ  อะไรต่าง ๆ
ให้มีสติ ...เป็นสมาธิทั้งสิ้น
นอนลงไป จิตมันคิดอะไร ถ้าจิตมันอยู่ว่าง ๆ ปล่อยให้มันว่างไป ถ้ามันคิด ปล่อยให้มันคิดไป
ปล่อยให้คิดไปเลย อย่าไปห้ามมัน
ถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าปัญหานี้เราจะแก้อย่างไร พอมันเกิดความคิดขึ้นมาอย่างนี้ มันเกิด
มีปัญหาถามตัวเองว่า เราจะแก้อย่างไร ทิ้งมันไว้นั่น อย่าไปคิดหาทางแก้ แต่เมื่อนอนลงไปแล้วจิต
มันคิดอะไร ปล่อย ๆ ๆ ๆ ไป พอไปถึงจังหวะที่มันจะแก้ได้มันหยุดกึ๊กลง ว่าง พอไหวตัวพั๊บ อ้อ!
สิ่งที่ต้องท�ำอย่างนี้
เรือ่ งชีวติ ประจ�ำวันทัง้ หมดนีเ้ ป็นอารมณ์สมาธิ แล้วเราจะปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่านีอ้ ย่างไร สติตวั เดียว
ท�ำ พูด คิด ฯลฯ ให้รตู้ วั อยูต่ ลอดเวลา ในตอนแรก ๆ อาจจะสับสนวุน่ วาย แต่เราพยายามฝึกให้คล่อง
ตัวช�ำนิชำ� นาญแล้ว มันจะเป็นอัตโนมัติไปหมดเลย เรื่องได้สมาธิขั้นใด ตอนใด อย่าไปสนใจ เอาสติ
ตัวเดียวเท่านั้น
ท�ำงานอะไรต่าง ๆ นี้ เป็นอารมณ์สมาธิทั้งนั้น ขอให้เรามีสติลูกเดียว
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สมาธิในชีวิตประจ�ำวันถูกต้องตามหลักวิชา
ที่พระท่านสอนให้เราภาวนา พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอ พองหนอ มาพิจารณาดูแล้ว ท่านก็
ให้เราบังคับจิตให้มันอยู่กับค�ำพูดหรือนึกบริกรรมภาวนา
แล้วทีนี้อย่างเรา ๆ นี่ เป็นนักธุรกิจ นักท�ำงาน นักวิชาการ มันจะให้จิตอยู่นิ่งอย่างเดียวได้หรือ
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราต้องถือหลักว่า ถ้าจิตของเราอยู่นิ่ง ๆ ว่าง ๆ ปล่อยให้มันนิ่งว่างไป ถ้ามันคิด
ปล่อยให้มันคิดไป แต่ให้มีสติรู้ตัวว่าเรามีความคิด
แม้แต่ในหลักวิชาท่านก็มี สมาธิมีอยู่ ๒ อย่าง
อารัมมณูสมาธิ หรือ อารัมมณูปนิชฌาน จิตสงบแล้วนิ่งว่าง ๆ ๆ ๆ ๆ ไปถ่ายเดียว จนกระทั่ง
ร่างกายตัวตนหายไปหมด แต่ความรู้อื่นไม่เกิด
อีกอย่างหนึ่ง พอว่างลงไปปั๊บ เช่น อย่างเราภาวนาพุทโธ พุทโธ ๆ ๆ ทีนี้จิตมันทิ้งพุทโธพั๊บ
ไปนิง่ ว่าง มันทิง้ อารมณ์เดิม อีกสักหน่อยมันมีความคิดผุดขึน้ มา ๆ ๆ อย่างกับน�ำ้ พุ อันนีท้ า่ นเรียกว่า
สมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน
หลักวิชาท่านก็ชี้บ่งบอกอยู่อย่างชัดเจน แต่นักศึกษา นักปฏิบัติ เขาไม่ยอมรับ มีแต่จะปฏิบัติ
สมาธิให้ได้สมาธิ ได้ฌาน ได้ญาณวิเศษอะไรต่าง ๆ
เมื่อเรามีสติรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลา อันนั้นมันก็คือ ญาณ
พอความคิดเกิดขึ้นมา จิตมันเพ่งรู้อยู่ที่ความคิด อันนั้นก็คือฌาน
ในเมื่อจิตมีความคิด มีสติรู้พร้อมไปทุกขณะจิต อันนั้นก็คือปัญญา
เมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นชัด ยอมรับข้อเท็จจริงเมื่อไร อันนั้นก็คือ วิชชา ความรู้แจ้งเห็นจริง
เวลาขับเครื่องบินไป ไม่มีสมาธิ เครื่องบินมันก็ตกตายล่ะ
เวลายิงปืน ไม่มีสมาธิ มันก็ไม่ถูกเป้า
เวลาท�ำครัว เราหั่นหอม ถ้าเราไม่มีสติ มีดมันก็บาดมือ นั่นแหละ คือการปฏิบัติสมาธิ
เพราะฉะนัน้ สมาธิมนั เป็นหลักธรรมกลาง ๆ ไม่ได้สงั กัดในลัทธิและศาสนาใดทัง้ สิน้ พุทธ คริสต์
อิสลาม ท�ำได้ คนไม่มีศาสนาก็ท�ำได้
ชีวิตของเราทุกคนเป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ ไม่มากก็น้อย
คนท�ำอะไรจับจด ไม่จริงไม่จัง คือคนขาดสมาธิ
คนท�ำอะไรด้วยจิตใจแน่วแน่ ลงได้จับแล้วไม่ยอมปล่อยอันนั้นคือคนมีสมาธิ
ถ้าอยากให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อความหมดบาป ให้รักษาศีล ๕ ให้ดี

เรียนสบาย ๆ โดยใช้สมาธิอย่างง่ายๆ
เวลาอ่านหนังสือ สติตัวเดียว ตั้งใจอ่าน ๆ ๆ อ่านจบแล้ว เวลานอนก็คิดทบทวนบทเรียนที่อ่าน
ผ่านมา ทบทวนว่าเราจะจ�ำได้กมี่ ากน้อย ถ้าไปนึกถึงตรงไหนทีเ่ ราจ�ำไม่ได้ เปิดหนังสือมาก็ทอ่ งเฉพาะ
ที่ตรงนั้น
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อดทน จริงใจ ถ้าเราฝึกสมาธิไปเรือ่ ย ๆ อ่านหนังสือ ท�ำสมาธิกบั การอ่าน เขียน ท�ำสมาธิกบั การ
เขียน พูด ท�ำสมาธิกับการพูด ท�ำ ท�ำสมาธิไปพร้อมกับการกระท�ำ ฝึกไปจนมันคล่องตัวช�ำนิช�ำนาญ
แล้วเราจะรูส้ กึ ว่าจิตของเรามีสติเตรียมพร้อมตลอดเวลา ถ้าได้อย่างนีแ้ ล้ว เวลาไปสอบ พออ่านค�ำถาม
จบปั๊บ จิตมันว่างไปนิดหนึ่ง ค�ำตอบมันจะโผล่ขึ้นมา
ฝึกสติอย่างเดียว ในการอ่าน การเขียน การท�ำ การพูด การคิด ทุกอย่าง  อันนีเ้ ป็นแผนทีห่ ลวงปู่
ปฏิบัติมาแล้วสมัยเรียน เวลาไปเรียนมาแต่ละวัน ๆ แล้ว มานั่งสมาธิ เอาหนังสือเรียนวางไว้ข้าง ๆ
นั่งคิดทบทวนไปทบทวนมา ตรงไหนมันคิดไม่ออก เปิดหนังสือมา ขีดเส้นเอาไว้ พอเริ่มนั่งสมาธิแล้ว
มาท่องเอาเฉพาะตรงทีเ่ ราจ�ำไม่ได้ แล้วถ้าฝึกกันจริง ๆ นี่ รูข้ อ้ สอบล่วงหน้านะ หลวงปูไ่ ปสอบนี่ พรุง่ นี้
จะสอบ กลางคืนนี้มันรู้แล้วว่าข้อสอบจะออกอะไร
ผลที่จะพึงได้นี่ จะท�ำให้เรารู้สึกเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายาย มีความขยันหมั่นเพียร
แกล้วกล้าอาจหาญ กล้าได้กล้าเสีย มีความซื่อสัตย์อดทน ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ มีความเคารพ
ผู้บังคับบัญชา มีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

จิตคือผู้ดลบันดาลทุกสิ่ง
ดินฟ้าอากาศและผู้วิเศษทั้งหลายจะดลบันดาลอะไรให้เราส�ำเร็จได้ ก็เป็นครั้งเป็นคราว
ถ้าหากเรามานั่งอยู่เฉย ๆ โดยไม่ได้ท�ำอะไร ยกมือไหว้ขอพรจากพระพรหม พระพรหมท่าน
ก็ไม่ให้ ที่เราจะได้พรจากพระพรหม เราต้องบ�ำเพ็ญจิตของเราให้ถึงระดับความเป็นพระพรหม คือ
ท�ำจิตให้สงบ สว่าง รู้ตื่น เบิกบาน นั่นพระพรหมจะประทานพรให้
ถ้าเราจะมานั่งไหว้วอนอยู่เฉย ๆ นี่ ไม่ท�ำอะไรนี่ พระพรหมไม่มีพรจะให้ พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพร
จะให้เรา แต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านผู้วิเศษทั้งหลายนั่นประทานพรให้เราทันที
แต่ว่าพรที่เราได้รับ มันไม่ใช่ของท่านเหล่านั้นประทานให้เรา แต่มันเป็นผู้วิเศษหรือพระพรหม
ที่บังเกิดในจิตของเราต่างหากที่จะประทานความสุขความทุกข์ให้แก่เรา ที่ว่าพระพรหมประทาน
อย่างนั้น ประทานอย่างนี้ มันเป็นความเข้าใจของลัทธิศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพุทธ อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
ใครอยากดี บ�ำเพ็ญความดี
ใครอยากชั่ว ท�ำความชั่ว
เราจะได้รับผลของการกระท�ำอย่างตรงไปตรงมา

สวดมนต์เป็นนิจ จิตได้พลัง
ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่น ใครจะว่าอะไร วิเศษวิโสอะไรก็... เชิญท่านว่าไปเถอะ
เราก็เอาสวดอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้น สวดไป ๆ จิตมันสงบเป็นสมาธิเอง
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บทสวดมนต์นี่ เราสวดทุกวัน ๆ ถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตาม มันจะค่อยฝังลงใน
ส่วนลึกของจิต มันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำ� นึก ภายหลังมานี่ ถ้าเราสวดต่อเนื่องกันถึงที่ ๒ ตี ๓ ตี ๕
ตี ๗ นี่ ต่อไปเราไม่ต้องสวดมนต์ ถ้าเวลากะทันหันนี่ สวดแล้วจะท�ำอะไร เช่น จะท�ำน�้ำมนต์ หรือว่า
ลูกหลานเจ็บป่วย เราส�ำรวมจิตปับ๊ นึกถึง พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ เป่าพรวดลงไป บางทีกห็ าย เราสวดทุกวัน ๆ
อิทธิพลมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้ส�ำนึก
เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์โบราณท่านจึงมีคติเตือนใจว่า อสัชฌายะ มะลามันตา มนต์
ไม่ทอ่ งบ่นเป็นมลทิน ทีนใี้ นเมือ่ มานึกถึงบทนี้ เราจึงมีปญ
ั หาทีน่ า่ คิดขึน้ มาว่า ท�ำไมบุรพาจารย์ของเรา
จึงแนะน�ำและสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า-เย็นทุกวัน ๆ ก็เพราะอาศัยเหตุนี้ อาศัย
อสัชฌายะ มะลามันตา มนต์ไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
บทสวดมนต์นี่ สวดทุกวัน ๆ ๆ ๆ นี่ มันเพิม่ ความขลังความศักดิส์ ทิ ธิ์ เราไม่ได้สวดมนต์เพือ่ ขลัง
เพื่อศักดิ์สิทธิ์ แต่ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นผลพลอยได้
เพราะฉะนั้น อิติปิโส สวดทุกวัน ๆ ๆ แม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้น มันก็ยังมีผล
เช่น อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ แม้แต่ท�ำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ก็ขี้เกียจไม่เอาไหน แต่ถึงเวลาไป
สวดมนต์ฉนั ข้าวให้ญาติโยมนี่ ไปสวด  มันก็ไม่มคี วามหมาย เพราะท่านไม่ได้สวดประจ�ำวัน ความขลัง
มันไม่มี พอไปว่า นะโม ตัสสะ... อเสวนา ขึ้นมาแล้วคล้าย ๆ กับว่าไปร้องเพลงรับจ้างกินเท่านั้น
มันไม่เกิดประสิทธิภาพที่จะเกิดประโยชน์ให้แก่ญาติแก่โยม
เพราะฉะนัน้ ญาติโยมทัง้ หลายนีพ่ อได้ยนิ ว่าพระเถระองค์ใดมีความขลังความศักดิส์ ทิ ธิ์ มีอะไร
ต่ออะไรแล้ว จะพากันแห่ไปหา เพราะเขาเชื่อมั่นว่าท่านเหล่านั้นสวดมนต์ภาวนามามากต่อมากแล้ว
ไปท�ำอะไรก็จะขลัง ศักดิ์สิทธิ์
ทีนี้ สมมติวา่ ญาติโยมทัง้ หลายพากันยึดมัน่ ในการสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วก็เมตตา
พรหมวิหาร ถ้ายังแถมรักษาศีล ๕ ด้วย ยิ่งดี   เราสามารถที่จะท�ำอะไรดี ๆ ได้เหมือนพระ บางที
อาจจะดีกว่าพระเสียด้วยซ�้ำไป
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ทางแยกของสมาธิ
ความเข้าใจของนักสมาธิ มีอยู่ ๒ อย่าง
อย่างหนึ่ง เราภาวนายุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ พองหนอ พอจิตเคลิ้มลงไป ทําท่าสงบลงไป
“สงบหนอ” จิตมันก็ตื่น พอเผลอ ๆ ไป เกิดปีติ “ปีติหนอ” จิตมันก็ตื่น มันก็ไม่เข้าถึงสมาธิตาม
หลักธรรมชาติสักที
สมาธิทเี่ ป็นไปตามธรรมชาติจริง ๆ นัน้ เราไม่ได้แต่งมันหรอก เพียงแต่วา่ เราทําจิตให้มอี ารมณ์
สิง่ รู้ สติมสี งิ่ ระลึก พุทโธ ๆ ๆ ๆ เป็นต้น นีอ่ ารมณ์สงิ่ รูข้ องจิต สิง่ ระลึกของสติ เมือ่ เราภาวนาพุทโธไป
ไม่หยุด จิตมันทิ้งพุทโธปับ มันวูบลงไป นิ่ง สว่าง นั่นคือสมาธิตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิของเรามีพลังเข้มแข็ง ต่อไปมันจะปฏิวัติตัวไปทางไหน
ทางไปของมัน ทางใหญ่มีอยู่ ๒ ทาง
ทางหนึ่ง มันนิ่ง สว่าง แล้วมันก็ว่าง ๆ ๆ ๆ ละเอียดไป จนกระทั่งร่างกายตัวตนหาย อันนี้
ท่านเรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติ ภาษาบาลีเรียกว่า อารัมมณูปนิชฌาน จิตสงบแล้ว รู้ในสิ่ง ๆ เดียว
ความรู้อื่นมันไม่ปรากฏขึ้น
อีกทางหนึง่ พอพุทโธ ๆ ไป พอทิง้ พุทโธปับ้ นิง่ ว่าง สว่าง ประเดีย๋ วความคิดมันก็เกิดผุด ๆ ๆ ๆ
ขึ้นอย่างกับน�้ำพุ ท่านเรียกว่า ลักขณปนิชฌาน เป็นสมาธิตามแนวทางแห่งอริยมรรค

สุกขวิปัสสโกคืออะไร
สุกขวิปัสสโก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน
คนหนึง่ เขาทาํ สมาธิ ได้อปุ จารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ได้ ฌานสมาบัติ แล้วภายหลังก็มาพิจารณา
ธรรม พวกนี้พวกเจริญสมถะมาก่อน
แล้วอีกพวกหนึ่ง ไม่สนใจกับสมถะ พอปฏิบัติกําหนดรู้จิต ถ้าจิตนิ่งปล่อยให้นิ่ง พอจิตวิ่ง
ปล่อยให้วิ่งไป เขาไม่ได้บังคับจิต ปล่อยไปตามธรรมชาติของมัน เรื่องญาณ ฌาน อะไรเขาไม่ได้สนใจ
สนใจแต่รู้อารมณ์จิตในปัจจุบัน แล้วก็ ไม่ได้นึกถึงอิทธิฤทธิ์อะไรทั้งสิ้น เอากันเฉพาะแต่ว่ามีปัญญา
แก้ปัญหาความขัดข้องของจิตในปัจจุบันได้คล่องตัว แก้ปัญหาตัวเองนั้นแหละ
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มันเกิดเกลียดใครขึน้ มา แก้ได้ปบ๊ั เกิดรักเกิดชอบใครขึน้ มา ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามทํานองคลองธรรม
มันแก้ปั๊บ เป็นตัวปัญญา อันนี้เขาเรียก สุกขวิปัสสโก

ความจํา ๒ ขั้น ปัญญา ๒ ขั้น
ความจํามี ๒ ขั้น
ขั้นหนึ่งจําด้วยสัญญาธรรมดา
อีกขั้นหนึ่ง จิตใต้สํานึกมันบันทึกเอาไว้ อันนั้นไม่ลืม กี่ภพกี่ชาติก็ไม่ลืม
ปัญญาก็มี ๒ ขั้น
สติปัญญา เกิดจากความทรงจํา
ปัญญาที่เกิดจากจิตใต้สํานึก คือ ภาวนามยปัญญา
จํา คิด อันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดา
ส่วนปัญญาที่เกิดหลังจากที่เราใช้ความคิดจนสุดเหวี่ยงแล้ว จิตมันว่างลง แล้วมันเกิดความรู้
ขึ้นมา อันนี้คือสมาธิ ปัญญา
ความจําก็มี ๒ ขั้น ปัญญาก็มี ๒ ขั้น
จําโดยสัญญามันลืมเป็น
แต่ถ้ามันจําด้วยจิตใต้สํานึก มันจะไม่ลืม
เช่น อย่างเวลาเราทําสมาธิแล้วเกิดสมาธิ เกิดภูมิความรู้ อะไรขึ้นมานี่ จะกี่ปี ๆ มันก็ไม่เคยลืม
มันคล้าย ๆ มองดูแล้ว เหมือนมันมีอยู่ตลอดเวลา อันนี้กระมังที่นักภาวนาท่านต้องการ
ที่หลวงปู่มหาบัวท่านว่า มันอัดเต็มตื้นอยู่ในนี้ อยู่ในใจ นี่แหละ มันรู้สึกว่ามันมีอะไรเอิบอิ่มอยู่
ในใจนี่แหละ ท่านอย่างนี้ อันนั้นมันเป็นเรื่องจิตใต้สํานึกที่มันบันทึกผลงานเอาไว้
ทีนคี้ วามทรงจาํ หรือความรูค้ วามคิดธรรมดานี่ คิดขึน้ แล้วจาํ ได้สกั หน่อยหนึง่ มันก็ลมื แต่อนั นัน้
มันไม่ลืม
เพราะฉะนั้น เวลาตายนี้ ถึงจะมาบอกกันว่า พุทโธเด๊อ พุทโธเด๊อ มันไม่มีทางหรอก มันต้อง
จดจําให้คล่อง จดจําฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกตั้งแต่ปัจจุบันนี้ เวลาจะตายมันถึงจะคิดได้
คนเราเวลาจะตายจริง ๆ นี่ สัญญาเจตนาความตั้งใจว่า เราจะไปไหนมาไหนมันหายขาดไป
หมดแล้ว มันจึงเกิดความคิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งมันเกิดมาจากจิตใต้สํานึก ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรที่จิตมัน
บันทึกเอาไว้ละก็ จะไปบอกพุทโธแค่ไหน อรหังเด๊อ อรหังเด๊อ อรหังเด๊อ ไอ้คนทีม่ นั ไปจับหอยมาแกงก็
อรหอย อรหอย
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ตัวรู้คืออะไร
“ตัวรู้” ก็รู้อยู่นี่ ที่พาหนูพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวรู้
“ตัวรู้” ถ้าจะว่าไปก็คือ “สติ”
สติที่รู้เตรียมพร้อม
จิตหรือใจของคนเรานี่ มันสักแต่วา่ รูส้ กึ รูส้ กึ รูค้ ดิ รูเ้ ย็น รูร้ อ้ น แต่มนั ไม่รดู้ ี รูช้ วั่ ในเมือ่ โดนฝึกเข้า
สติมันดีขึ้น มันก็รู้จักว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร
เพราะฉะนั้น “สติ” จึงเป็นตัว “ผู้รู้”
ยกตัวอย่างเช่น อย่างหนูรู้จักถามหลวงพ่อนี้ หนูก็ตั้งใจก่อน พอตั้งใจก่อน พอตั้งใจขึ้นมา
นั่นแหละคือตัวผู้รู้
หลวงพ่อเคยร้องไห้ ตัวร้องไห้มันก็ร้องไป ตัวที่มันดูอยู่ มันก็ดูไป หนัก ๆ เข้า ตัวที่มันดูอยู่
มันหัวเราะตัวร้องไห้ มันเหมือนกับคน ๒ คน
บางทีมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมา เรากําหนดรู้ ๆ ๆ ไป นี่ ตัวหนึ่งมันคิดอยู่ไม่หยุด อีกตัวหนึ่ง
มันเฝ้าดู อีกตัวหนึ่ง มันนิ่งเฉยอยู่
ตัวคิดไม่หยุด จิตเหนือสํานึก
ตัวที่เฝ้าดู ตัวสติ ตัวผู้รู้
ตัวนิ่งเฉย จิตใต้สํานึก ตัวคอยเก็บผลงาน
พอมันไปสุดขั้วมันแล้ว กายหาย เหลือแต่จิตนิ่ง สว่าง สภาวะที่เป็นอารมณ์มันก็มาวนรอบจิต
อยู่ แต่จิตไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้น ๆ มีแต่นิ่งเฉยอย่างเดียว ตัวปรุงก็ปรุงไป ตัวรู้ก็รู้ไป อันนี้
เป็นความรู้เห็นธรรมขั้นละเอียด
แต่ในช่วงนั้น เมื่อมันรู้มันเห็นอะไรแล้ว มันได้แต่เฉย เห็นอะไรมันก็เฉย คล้าย ๆ กับว่าจิตมัน
เป็นใบ้ พูดไม่เป็น
ทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้น
คนเราจะมีความคิดได้ต่อเมื่อจิตกับกายสัมพันธ์กัน ถ้า มันแยกออกจากกายแล้ว ตัวจิตมันคิด
ไม่เป็น เพราะมันไม่มีเครื่องมือ

ชาวบ้านมีสิทธิเป็นสงฆ์สาวกได้ไหม
ได้ ขอให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยึดมั่นในคุณพระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์
บริบูรณ์ แล้วก็จิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา มันก็เป็นไปได้
ความเป็นพระอรหันต์ เป็นพระโสดา สกิทา อนาคาท่านไม่ได้ผูกขาดไว้สําหรับนักบวช
ความเป็นพระก็ไม่เป็นได้เฉพาะพวกห่มผ้าเหลือง ชาวบ้านปฏิบัติ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
ภาวนา ทํากิจของพระ ก็เป็นพระได้
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ที่โคราชก็มีอยู่คนหนึ่ง เขาก็มีแต่สวดมนต์ เขาบอกว่า เขาไม่ค่อยนั่งสมาธิหรอก แต่เขาฝึกสติ
เขาเอาสติรู้จิตของเขา อยู่ตลอดเวลา ไป ๆ มา ๆ วันหนึ่งเขานั่งเล่น จิตของเขาว่างลง มันรู้ขึ้นมาว่า
ยัง กิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ เขาก็สงสัย เอ๊ะ! เราก็ไม่เคยท่องสวดมนต์บทนี้
สวดได้แค่ อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปันโน แล้วก็เมตตาพรหมวิหารเท่านั้น แล้วคํานี้มันมาจากไหน
เขาก็มาถาม อันนี้มันเป็นภูมิความรู้ ของท่านอัญญาโกณฑัญญะ ท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังเทศน์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟัง พอฟังจบลงไป จิตของท่านอัญญาโกณฑัญญะ
ก็สงบวูบลงไป นิ่ง สว่าง แล้วก็เป็น จักขุง อุทปาทิ เอาจิตไปหยั่งรู้อยู่ว่าเป็นญาณ
พอจิตมันไหวตัวรู้ขึ้นมาว่า ยัง กิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ นี่มันเป็นปัญญา
พอรูข้ นึ้ มาแล้ว จิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมันเกิดขึน้ เป็นธรรมดา ดับไปเป็นธรรมดา
ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
พอได้ดวงตาเห็นธรรม หายสงสัย จิตสว่างไสว สว่างโพล่งขึน้ มา อาโลโก อุทปาทิ จักรวาลนีม่ นั
สว่างไสวไปหมด เพราะจิตมันรู้แจ้งเห็นจริง
ตอนนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะยังไม่ได้บวชนะ ยังเป็นฤาษีอยู่
คนที่ยังไม่ได้บวชเลย เป็นชาวบ้าน ฟังเทศน์จบเป็นอรหันต์ก็หลายองค์
เพราะฉะนั้น ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติไปเถอะ ใจเย็น ๆ ไม่ต้องไปนับมันหรอก
ขั้นตอนสมาธิ ขั้นโน้น ขั้นนี้ ให้ได้สติรู้ตัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นพอแล้ว

เกิดหลังพุทธกาลก็เห็นพระพุทธเจ้าได้
ถ้าพระอานนท์ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้อยู่เป็นหมื่น ๆ ปี เราคงจะได้เห็นพระพุทธเจ้า
แต่ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนัง
ถ้าใครภาวนา จิตเป็นสมาธิ มีสติรู้จิตอยู่ตลอดเวลา นั่น! เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว
พระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมทีท่ าํ จิตให้เป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน ใครสร้างจิตของตนเองให้เกิดพลัง
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของเขา เขามองเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ถ้าเราสาํ เร็จเป็นพระอรหันต์ได้ เราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
อีกทีหนึ่ง เรียกว่า สงฆ์สาวก

คดีโลก คดีธรรม ไปด้วยกันได้
เมื่อก่อนพระสงฆ์เราเทศน์นี้ เราชอบใช้คําว่า “คดีโลก คดีธรรม” ทําให้ชาวพุทธทั้งหลาย
เข้าใจว่า โลกกับธรรมนี้เข้ากันไม่ได้ ต้องหันหลังให้กัน นี้ เข้าใจกันไปอย่างนี้
ค�ำว่า “คดีโลก” และ “คดีธรรม” หมายเฉพาะเพียงแค่การดํารงชีวิตเท่านั้น
ชาวบ้านดํารงชีวิตอยู่ด้วยการทํางานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
พระดํารงชีพอยู่ด้วยการบิณฑบาตจากศรัทธาของชาวบ้าน
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ทีนี้ โยมทั้งหลายนึกสนุกจะถือบาตรไปเที่ยวบิณฑบาตอย่างพระ มันก็ผิดคติ ผิดทางดําเนิน
พระทั้งหลาย จะไปทํามาค้าขายอย่างคฤหัสถ์ มันก็ผิดทางดําเนินชีวิตของพระ
มันอยู่กันเพียงแค่นี้เท่านั้น
แต่ความจริงมันน่าจะจําแนกธรรมะออกเป็น ๒ ประเภท
ประเภทหนึ่ง ธรรมะที่เป็นสิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติ มันกําหนดหมายตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ ตั้งแต่ อณู ปรมาณู จนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โต กาย ใจ
มนุษย์ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม วิชาความรู้ที่เรียนมาในศาสตร์นั้น ๆ ทั้งทางชาวบ้านและทาง
ศาสนา มันเป็นสภาวธรรม มันเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติ
เงาที่มีใจครอง ได้แก่
ถ้าจะรวมลงในหลักธรรมะก็คือสังขาร ๒ สังขาร
- อุปาทินนกสังขาร ได้แก่สังขารที่ใจครอง ได้แก่ คน สัตว์ เป็นต้น
- อนุปาทินนกสังขาร ได้แก่สงิ่ ทีไ่ ม่มใี จครอง ได้แก่ ดิน ฟ้า อากาศ ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือน เป็นต้น
สิ่งที่เราเรียกว่าสังขารนั้นแหละ คือ สภาวธรรม เป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติ
ธรรมะอีกประเภทหนึ่ง คือ ธรรมะอันเป็นคําสอน ธรรมะอันเป็นคําสอนที่เป็นพุทธบัญญัติ
จริง ๆ หมายถึง สมาธิ และปัญญา อันเป็นอุบายวิธีที่อบรมจิตให้เกิดมีพลังงาน
ธรรมะที่ชื่อว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น บางอย่างอาจมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็ได้
ธรรมะก่อนพระพุทธเจ้าเกิด นั้นหมายถึง สภาวธรรม
กฎธรรมชาติ ข องสภาวธรรมที่ จ ะพึ ง เป็ น ไปตามกฎแห่ ง ความเป็ น จริ ง เราเรี ย กว่ า กฎ
พระไตรลักษณ์ หมายถึง
อนิจจตา - ความไม่เที่ยง
ทุกขตา - ความเป็นทุกข์
อนัตตตา - ความไม่เป็นตัวของตัว หรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
ตามที่ภาษาวิทยาศาสตร์ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้
ย่อมมีปรากฏขึ้นในเบื้องต้น
ทรงตัวอยู่ขณะหนึ่ง
ในที่สุดย่อมสลายตัว
เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ เราทาํ ความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ ในกฎของสภาวธรรม เราจะได้ความ
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ที่เรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้กฎ
แห่งความจริงอันนี้ แล้วนํามาตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในฝ่าย สภาวธรรม
ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ
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สภาวธรรมอันนี้ พระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม จะมีก็ตาม ไม่มีก็ตาม เขาก็ย่อมมีอยู่
โดยธรรมชาติแล้วแต่ไหนแต่ไรมา
ศาสนาพุทธเป็นปรัชญาชั้นสูง พระพุทธเจ้าสอนให้เรา เรียนรู้ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ
ธรรมชาติ หมายถึง สภาวธรรม
กฎของธรรมชาติที่ตายตัวก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น ๆ คือ กฎพระไตรลักษณ์นั่นเอง
* ธรรมชาติ คือ โลก กฎของธรรมชาติ (เช่น กฎไตรลักษณ์) คือ ธรรม

ความรู้นอกตํารา
ใครไปกล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้ ความรู้ของจิตที่อยู่ในสมถะ ในวิปัสสนา
มันต่างกัน
ในสมถะ มันสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น สมมติว่าจิตพระองค์ใดองค์หนึ่ง มาลอยอยู่เหนือตัวเรานี้
มามองเห็นเรา อยู่อย่างนี้ จิตดวงนี้มองเห็นหมด แต่มันไม่บอกว่า นี่หลวงตาพุธนะ นี่ยายแดงนะ
อันนั้นยายนั่น นี้ตานี่ มันไม่ว่า แต่มันรู้อยู่ว่าใครเป็นใคร
แล้วทําไมมันจึงไม่มีความคิด จึงไม่มีสมมติบัญญัติ มันรู้ได้ แต่มันคิดไม่เป็น ทําไมมันจึงคิด
ไม่เป็น เพราะมันไม่มีเครื่องมือ จิตที่ไม่มีร่างกายตัวตน มันรู้เห็นได้ แต่สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น
แล้วความคิดว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่รู้ มันไม่มีประสาทมันสมอง
ทีนี้ พอมันย้อนกลับมา มาสู่สภาวะที่มีร่างกายตัวตน มันอาศัยประสาททางสมอง มันจึงเกิด
ความคิดขึ้นมาว่าอะไร เป็นอะไร
นี่ ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ ไปค้นดูเถิด ตําราในพระไตรปิฎก พระสูตร พระปรมัตถ์ พระวินัย
พระอภิธรรม ไม่มีที่ไหนเขียนไว้อย่างนี้
แล้วทําไมหลวงพ่อจึงพูดได้ พูดได้ในสมัยเมื่อหลวงพ่อ อายุพรรษาได้ ๒-๓ พรรษา ป่วยเป็น
วัณโรคอยู่ที่วัดบูรพาฯ
วันหนึ่งมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาว่า ไหน ๆ เราจะตายแล้ว ดูซิว่าความตายมันคืออะไร ก่อนจะ
ตายจริงนี่ ควรจะรู้ก่อนว่าความตายมันคืออะไร
นัง่ สมาธิอยูต่ งั้ แต่ ๓ ทุม่ ไปจนกระทัง่ ถึงตี ๓ มันไม่เกิดความรูค้ วามเห็นอะไรขึน้ มา เพราะความ
อยากรูอ้ ยากเห็น ก็ตอ้ งอดทน จนเมือ่ ยทนไม่ไหว ก็นอนพักก่อนดีกว่า พอคิดว่าจะนอนเท่านัน้ แหละ
หัวใจมันดิ้นถูกดึงขึ้นมา มีอย่างที่ไหน เขานอนตายกันทั้งโลก มันจะมานั่งตาย มันจะตายได้ยังไงวะ
มันพูดขึ้นมาอย่างนี้ อ้าว ถ้างั้นนอนตาย ก็นอนแผ่สองสลึงลงไป
พอนอนปั๊บ จิตมันวิ่งหาลมหายใจ มันจับลมหายใจไม่ปล่อยวาง มันก็วิ่งออกวิ่งเข้า ที่แรก
มันออกจากจมูก ออกมาข้างนอก แล้วมันก็เข้าไป เข้า-ออก ๆ อยู่อย่างนี้ ภายหลังมา มันเปลี่ยนทาง
มันวิ่งจากจมูกลงมาสะดือ ขึ้น-ลง ๆ อยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วมันรวมจุดเข้าเป็นจุดกลม ๆ แล้วก็สว่างไสว
พุง่ ออกไปนอกกาย มันมองเห็นอวัยวะ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ทัว่ หมดในขณะจิตเดียว
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เสร็จแล้วจิตสงบละเอียด ๆ ๆ ๆ ลงไป จนกระทั่งร่างกาย หายไป รู้สึกว่าจิตลอยเด่นสว่างไสว
แล้วมันก็มองลงมาเห็นร่างกายนอนเหยียดยาวลงไป นอนอยู่ท่าที่เรานอนอยู่นี่แหละ ตอนแรกก็มี
สบงจีวรห่มอยู่อย่างดี พอต่อไปสบงจีวรหายหมด แล้วมันก็ขึ้นอืด น�้ำเหลืองไหล เน่าเปื่อยผุพัง
เนื้อหนังพังไป เหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกก็แหลกละเอียด หายจมไปในผืนแผ่นดิน เสร็จแล้ว
มันก็เป็นย้อนกลับไป-กลับมา ๆ
พอครัง้ สุดท้าย กระดูกทีม่ นั หายไปใน ขึน้ มา มันก็รสู้ กึ ยุบยิบ ๆ ๆ เหมือนหนอนบ่อน เป็นชิน้ กระดูก
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อกันเป็นกระดูก ประสานกันเป็นโครงกระดูก ทีนี้เนื้อมันก็งอกต่อกัน ออกลามไป
จนกระทั่งเต็ม พอเต็มแล้ว ก็มองดูแดงเหมือนกับเราลอกหนังหมู มันค่อยแห้งกร้านเข้าไป เปลี่ยน
จากแดงเป็นสีเหลือง จากเหลืองก็เป็นสีขาว แล้วก็อย่างธรรมดา ผม ขน เล็บ มันก็บงั เกิดขึน้ สมบูรณ์แบบ
แล้วมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนั้น จําได้ว่ามันเป็นอยู่ถึง ๓ ครั้ง
บางครั้งก็มองเห็นเป็นดิน น�้ำ ลม ไฟ ปรากฏขึ้น แต่จิตก็ได้แต่มองดูอยู่เฉย ๆ คล้าย ๆ กับว่า
มันไม่ร้อนใจอะไร มันเฉย ๆ อยู่ สักแต่ว่ารู้อยู่ เห็นอยู่ มีอยู่ เป็นอยู่
แต่วาระสุดท้ายเมือ่ มันจะรูส้ กึ ตัวตืน่ ขึน้ มา หลังจากทีม่ นั มาประสานกันเป็นรูปร่างสมบูรณ์แล้ว
เจ้าตัวจิตวิญญาณทีล่ อยอยูน่ นั้ มันไหวตัวนิดหนึง่ แล้วก็ทรุดฮวบลงมาปะทะกับหน้าอกแผ่ว ๆ เหมือน
อะไรมาสัมผัสแผ่ว ๆ แล้วหลังจากนั้น ความรู้สึกในทางกายนี้มันซู่ซ่า วิ่งไปตามเส้นสาย เหมือน ๆ
กับฉีดแคลเซียมเข้าเส้น
ทีนี้จิตมันก็กําหนดรู้ของมันเองโดยธรรมชาติ ความตั้งใจอะไรต่าง ๆ ในขณะนั้นมันไม่มี
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองหมด พอมันหยุดซูซ่าแล้ว จิตมันก็มีคําถามขึ้นมาว่า นี่หรือ คือการตาย
คําตอบก็ผุดขึ้นมารับว่า ใช่แล้ว หลังจากนั้นมันก็มาอธิบายฉอด ๆ ๆ ๆ
ตายแล้วมันก็ขึ้นอืด น�้ำเหลืองไหล เนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก ยังเหลือแต่
โครงกระดูก โครงกระดูกก็ทรุดลงไป แหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดิน เพราะว่าร่างกายนี้มัน
ก็คือธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ เมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ มันก็เป็นรูปเป็นร่างเดินเหินไปมาได้ ทําอะไรได้
เมื่อมันตายไปแล้ว มันก็กลับไปสู่ที่เก่าของมัน คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไหนเล่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
มีที่ไหน

เอกสาร
เกร็ดธรรมค�ำสอนของหลวงพ่อ. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐
จ�ำกัด, กรุงเทพฯ. ๒๕๕๖ : ๕๒-๖๓, ๖๖-๖๙.
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เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๕๗
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

พระกับวินัย
หลวงพ่อเทศน์วินัยทุกวัน เวลานี้พระสงฆ์ถอนวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วกี่ข้อ เงิน
บาทเดียวไป ๓ ข้อ
รับเงินเอง ต้องอาบัติปาจิตตีย์
เก็บไว้เอง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
เอาไปใช้จ่ายด้วยตนเอง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
เงินที่เป็นนิสสัคคีย์เอาไปซื้อจีวรมาใส่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์จนจีวรขาด
ไปซื้ออาหารมากิน เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ทุกค�ำกลืน
๒๒๗ ของพระสงฆ์เวลานี้มันเหลืออยู่ที่ข้อ
เพราะฉะนั้นจึงแนะน�ำให้ไปซื้อนวโกวาทมาอ่าน คนปฏิบัติธรรม ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทาง
รอดพ้นจากทุกข์ เพราะฉะนั้น ต้องเรียนวินัย เรียนเรื่องศีล ให้มันละเอียดลออ
คนที่มาบวชในศาสนา มีอยู่ ๓ ระดับ
๑. ระดับชนชั้นปัญญาชน มีการศึกษาสูง ฐานะตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์
๒. ระดับกลาง ๆ
๓. ระดับต�ำ 
่ ตระกูลต�ำ 
่ การศึกษาน้อย
คนทีม่ ฐี านะดี ตระกูลสูง การศึกษาสูง พวกนีบ้ วชแล้วเอาจริง พวกระดับกลางนี่ ดีบา้ ง จริงบ้าง
ไม่จริงบ้าง พวกระดับต�ำ่ นี้ ตระกูลต�ำ 
่ การศึกษาต�่ำ จะเอาดีได้ร้อยละ ๑ ก็ทั้งยาก สังเกตดูสิ
สังวาเสนะ สีลัง เวทิตัพพัง ศีลจะพึงรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกัน ต้องดูให้มันใกล้ ๆ ศึกษาให้
มันลึก ๆ

บวชเป็นพระแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ จะบาปหรือไม่
ถ้าหากบวชเป็นพระแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิแต่รักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาด
ไม่ละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่ ถึงแม้ว่าคุณธรรมอื่นไม่เกิด แต่ว่าศีลบริสุทธิ์หมดจด ศีล ๕ ก็บริสุทธิ์
ศีลอื่นก็บริสุทธิ์ ศีล ๒๒๗ ก็บริสุทธิ์ เมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ สมาธิมันก็เกิดขึ้น
มาเอง
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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การภาวนาก็คือการมีสติรู้อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ต้องมีสติสังวรระวังอยู่
ทุกลมหายใจ การทีม่ สี ติสงั วรระวังอยูท่ กุ ลมหายใจนัน่ แหละคือการฝึกสมาธิ เพราะสิง่ ทีเ่ ราระวัง ๆ อยู่
นั่นตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นอารมณ์จิต รูปผ่านเข้ามา เรามีสติ และเราก็ไม่ได้ละเมิดสิกขาบท
วินัยของเรา แม้ไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ก็เหมือนกันกับเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เมื่อเรา
ฝึกสติอยู่ตลอดเวลา มันก็เป็นสมาธิภาวนาได้ ไม่เฉพาะแต่จะมานั่งหลับตาภาวนาพุทโธ ๆ ๆ
คนที่เขาปฏิบัติโดยไม่เคยนั่งสมาธิเลย เวลาเขานั่งท�ำงานเขานึกว่าเขานั่งสมาธิ มีสติรู้พร้อม
เดินไปท�ำงานมีสติรู้พร้อม เขาเดินจงกรม เขาคิดงานของเขา เขาพิจารณาธรรม แล้วจิตก็มีสมาธิ
มีสติปัญญา รู้ธรรมเห็นธรรมได้ ตัวอย่างก็มีอยู่หลาย ๆ คน ในปัจจุบันนี้ก็มี

พระพุทธเจ้าสอนสมาธิเพื่ออะไร
มีใครเขาว่า ท�ำไมอาจารย์องค์นนั้ จึงว่าภาวนา พุทโธ มันไม่ถงึ พระนิพพาน ได้แค่สมถกรรมฐาน
ไม่เกิดภูมิความรู้ บางองค์ภาวนา สัมมาอรหัง ก็ว่าอย่างอื่นไม่ดี ยุบหนอ พองหนอ ก็ว่าอย่างอื่นไม่ดี
ท�ำไมนักปฏิบัติจึงมีความเห็นไม่ตรงกัน
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ มีหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่ที่คนมีความรู้ความเห็นไม่ตรงกัน
เพราะรู้ขาดกับรู้เกิน ความรู้พอดี มันไม่มี เพราะฉะนั้น ถ้ากรรมฐานองค์ใดยังขัดแย้งกับหมู่อยู่
แสดงว่าภาวนาไม่เป็น เอาเป็นครูไม่ได้ หลวงพ่อก็ว่ามันอย่างนี้ เพราะว่าเราได้ทดสอบมาแล้ว
เอาคนต่างศาสนามานั่งสมาธิรวมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม แต่ละคนให้ภาวนานึกถึงพระเจ้า
ของตัวเอง พอจิตเป็นสมาธิ ก็นิ่งสว่าง รู้ตื่น เบิกบาน มีปีติ มีความสุข เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น จึงพิสูจน์ได้ว่าสมาธิเป็นสัจธรรม เป็นธรรมะที่เป็นของจริง มีหนึ่งเดียวในโลก
ใครภาวนาแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริง จะมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมด ไม่มแี ตกต่าง จะต่าง
เฉพาะจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติสมาธิ
ความแตกต่าง :
- บางพวกท�ำสมาธิเพื่อให้จิตรู้ธรรม เห็นธรรม จะได้หมดกิเลสอาสวะ
- อีกพวกหนึ่งปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิต ให้จิตของตัวเองมีพลัง เวลาเข้าสมาธิก็... เอ้า!
เศรษฐีคนไหนทีม่ เี งินมีทอง ก็นอ้ มจิตส่งกระแสจิตไปบังคับจิตเขาให้เกิดศรัทธา จะได้นำ� เงินน�ำทองมา
ช่วยเหลือตัวเอง
- บางท่านก็ปฏิบัติสมาธิเพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความรักเคารพนับถือบูชา
- บางท่านปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ปราศจากการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ท�ำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด
- บางท่านก็ปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้หวยบัตรหวยเบอร์
มันมีกันอยู่อย่างนี้ อันนี้คือความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติสมาธิ
แต่สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอน สอนให้คนปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้ส�ำนึกให้ตื่นขึ้นมา เพื่อ
สร้างพลังจิตให้เป็นอิสระ ไม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของสิง่ ใด เพือ่ จะน�ำพลังจิตไปใช้ประโยชน์ในเรือ่ งชีวติ
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ประจ�ำวันได้คล่องตัว สามารถปรับปรุงตัวให้อยู่สบายในสังคม ไม่เดือดร้อน สร้างจิตของตนเอง
ให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่ คุณครูบาอาจารย์ คุณงามความดี
อันนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า
สมาธิที่สร้างฤทธิ์ อิทธิพล อ�ำนาจ เพื่อได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญ สุข อันนั้นมันเป็นสมาธิแบบ
ศาสนาพราหมณ์
หลวงพ่อชอบดูหนัง หนังรามเกียรติ์นี้ดูไม่เบื่อเลย มันไปได้ความตรงไหน
การบ�ำเพ็ญสมาธิ บ�ำเพ็ญตบะ พวกยักษ์ทั้งหลายเก่งสมาธิเก่งตบะ จนส�ำเร็จฤทธิ์ แต่พอออก
จากที่นั่งสมาธิมาแล้ว จับศรยิงกันสะบั้นหั่นแหลก
ตอนนี้มาได้ความว่า สมาธิเก่งแสนเก่งก็เชิญเก่งไปเถิด ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทางพ้นจากอบาย
เพราะฉะนั้น ศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ จึงมีศีลเป็นหลัก เป็นหัวใจส�ำคัญ
นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาตัวเองว่า ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ของเราทุกวันนี้ มันยัง
ครบถ้วนอยู่หรือเปล่า ควรจะได้พิจารณากันตรงนี้
สมาธิ ถึงจะเก่งแค่ไหน ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ แต่คนรักษาศีลบริสุทธิ์ ไม่ตกเป็นทาสแห่งมือที่
เขายกขึน้ ไหว้ ไม่ตกเป็นทาสแห่งอามิสทีเ่ ขาน�ำมาบูชา นัน่ แหละ เป็นวิเศษทีส่ ดุ เป็นผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์
สะอาด ภาวนาไม่เป็น ถ้าศีลบริสุทธิ์ มีหวังขึ้นสวรรค์ได้

สมาธิไม่สังกัดลัทธิศาสนาใด
หลวงพ่อได้เก็บหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ จากลูกศิษย์ลูกหาที่หลวงพ่อได้สั่งสอนอบรมมา มีอยู่
คราวหนึ่งที่วัดวะภูแก้ว อบรมเด็กระดับมัธยม มีจ�ำนวนเป็น ๑๐๐-๒๐๐-๓๐๐ บางทีถึง ๔๐๐ เด็ก
ไปรับการอบรม บางทีม่ ที งั้ ชาวคริสต์ ชาวพุทธ ไปร่วมกัน อาจารย์สอนสมาธิทเี่ ป็นตัวยืนของหลวงพ่อ
นีค่ อื คนศาสนาอิสลาม เพือ่ นฝูงทัง้ หลายก็เตือนว่า ประเดีย๋ วเขาจะมาพลิกศาสนาเราให้มาเป็นศาสนา
เขา โอ๊ย! ไม่ตอ้ งไปสงสัย สมาธินเี่ ป็นหลักธรรมกลาง ๆ ไม่สงั กัดในลัทธิและศาสนาใด พุทธ คริสต์
อิสลาม ปฏิบัติได้ทั้งนั้น
พอเสร็จแล้ว เด็กโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นไปอบรม มีทั้งคริสต์ทั้งพุทธไปร่วมกัน ไปทีแรกเด็ก
ชาวคริสต์มนั ไม่กราบพระ อาจารย์ผสู้ อนก็บอกว่าพระของใคร พระเจ้าของใคร อยูใ่ นหัวใจของแต่ละ
บุคคล ถ้าใครมีพระอยู่ในใจ กราบลงที่ไหนถูกพระตัวเองที่นั่น เด็กมันกราบหมดทุกคน
พอตอนสวดมนต์ ชาวพุทธสวด อิติปิโส... ชาวคริสต์สวดตามแบบของตัวเอง
พอถึงตอนภาวนา ชาวพุทธภาวนา “พุทโธ” ชาวคริสต์ภาวนา “เยซู” เด็กทั้งพุทธทั้งคริสต์
นั่งตัวตรงแหนว พอบอกให้พักเด็กชาวคริสต์ก็ถามชาวพุทธว่า เธอภาวนาพุทโธแล้วจิตของเธอ
เป็นอย่างไร เด็กชาวพุทธทีเ่ ขาได้สมาธิเขาก็บอกว่า ฉันภาวนาพุทโธไป ภาวนาไป มันมีอาการเคลิม้ ๆ
เหมือนจะง่วงนอน พอเผลอปั้บ มันวูบลงไป นิ่ง สว่าง มีปีติ มีความสุข แล้วของเธอเป็นอย่างไร
ฉันก็เป็นเหมือนกัน เราคนละศาสนา พระเจ้าคนละองค์ มานั่งสมาธิภาวนาแล้วท�ำไมจิตมันจึงเป็น
เหมือนกัน ไปถามอาจารย์ดีกว่า
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พอไปถามอาจารย์ อาจารย์ที่เป็นหลัก เป็นพระ ก็หลวงตาจันทร์ (หลวงพ่อจันทร์แรม
เขมสิร)ิ ท่านก็อธิบายให้ฟงั ว่า สมาธิเป็นสัจธรรม มีหนึง่ เดียว ใครภาวนาแบบไหน พุทธ คริสต์ อิสลาม
ภาวนาแล้วถ้าจิตได้สมาธิ มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมด ไม่แตกต่าง เพราะสมาธิเป็นสัจธรรม
มีหนึ่งเดียวเท่านั้น เด็กก็เข้าใจ
บางทีพวกชาวต่างชาติมา เขาจะมาปฏิบัติสมาธิ หลวงพ่อก็บอกเขาว่า ถ้าคุณจะมาภาวนา
พุทโธอย่างฉัน กลัวพระเจ้าคุณจะโกรธ ก็ไม่ต้อง ถ้าจะไปนึกถึงพระเจ้าของคุณ กลัวว่าพระพุทธเจ้า
จะไม่โปรด ก็ไม่ต้องก�ำหนดสติรู้จิตของเราอยู่เฉย ๆ ถ้าจิตมันอยู่นิ่ง ๆ ปล่อยให้มันนิ่งไป ถ้ามันคิด
ปล่อยให้คดิ ไป เอาสติตามรูไ้ ป ถ้าจิตยังไม่มพี ลังงาน มันคิดขึน้ มาปับ๊ เราก�ำหนดรู้ มันจะหยุดคิดแล้ว
กลายเป็นความว่าง ปล่อยให้มันว่างไป ให้จิตมันด�ำเนินอยู่ที่ความคิด-ความว่าง ความคิด-ความว่าง
จนสังเกตดูว่าจิตมันเกิดความคิดขึ้นมา เราก�ำหนดรู้ มันไม่ยอมหยุดคิด จะให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด
นัน่ แสดงว่าจิตมีพลังงาน ปล่อยมันไปเลย แต่สว่ นใหญ่เขาว่า ถ้าจิตคิด ให้ดงึ มาหาพุทโธ แต่หลวงพ่อ
ไม่เอาอย่างนั้น พุทโธก็ไม่ต้องว่า เราตั้งสติก�ำหนดรู้จิตของเรา นั่นคือพุทโธ พุทโธ แปลว่าผู้รู้ เมื่อเรา
มีผู้รู้ในจิตของเราเมื่อไร พุทโธก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น
เพราะฉะนัน้ ก�ำหนดสติรจู้ ติ อย่างเดียว ถ้าจิตนิง่ ปล่อยให้นงิ่ จิตคิด ปล่อยให้คดิ ให้มนั เดินอยู่
ที่ความคิด-ความว่าง ความคิด-ความว่าง สลับกันไปอย่างนั้น แล้วในที่สุดจะได้สมาธิเอง

พัฒนาภูมิจิตด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
ถ้าจะเอาดีกับพระพุทธเจ้า ยึดพระรัตนตรัยเป็นหลัก
ข้อปฏิบัติคือศีล ๕
การปฏิบัติสมาธิ คือการท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก
การพิจารณาธรรมคือการส�ำรวจตนเอง ว่าวันหนึ่ง ๆ เราดี เราชั่ว เพียงใด แค่ไหน ในเมื่อเรา
ส�ำรวจตัวเองบ่อย ๆ สิ่งที่เราส�ำรวจ ตัวเองนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องที่สุด
หลวงพ่อชอบดูรามเกียรติ์ ดูทุกวันเวลาว่าง ๆ ไปได้ความชัดเจน
พระปิตุลาบ�ำเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขามเหธร ได้ส�ำเร็จฌาน ส�ำเร็จฤทธิ์ ด�ำดินบินบนล่องหน
หายตัว สามารถทีจ่ ะพลิกแผ่นดินให้ถล่มลงเป็นทะเลได้ แต่เพียงแค่พระรามหักคันศรพระศิวะทีต่ วั เอง
บูชาอยู่ โกรธ เหาะมาทางอากาศ มาก็มากล่าว ใครมาหักคันศรพระศิวะทีข่ า้ บูชาอยู่ คนนัน้ มันจะต้อง
ตาย พอได้ยินค�ำพูดนี้ เราก็ได้ความทันทีว่า สมาธิ ตบะ อิทธิฤทธิ์ ช่วยอะไรมนุษย์ไม่ได้ ได้เพียงแค่
แสดงฤทธิ์เดชเท่านั้น ถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์
เพราะฉะนั้น หัวใจการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ศีลจึงเป็นตัวการส�ำคัญ เอากัน
เพียงแค่ศีล ๕ ภาวนาไม่เป็นไม่ต้องไปกังวล รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
ถ้าหากคนมีหัวคิดสติปัญญาหน่อย พอตื่นเช้ามาจนกระทั่งถึงค�่ำ  มานั่งทบทวนชีวิตตั้งแต่เช้า
จนกระทั่งถึงค�่ำ เราได้ท�ำบาปท�ำบุญอะไรบ้าง เอากันเพียงนี้ เข้าใจว่าภูมิจิตมันจะเจริญก้าวหน้า
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การท�ำบุญสุนทาน
แม้จะท�ำมาก ๆ สักเท่าไรก็ตาม
แต่ถ้าผู้ท�ำไม่มุ่งที่จะก�ำจัดกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ
เป็นแต่เพียงมุ่งที่จะท�ำทานให้ได้มาก ๆ
ก็ยังไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้ถึงพระนิพพาน
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อย่าบังคับจิตให้หยุดนิ่ง
อย่าบังคับจิตให้หยุดนิ่ง มันรู้อยู่แต่ในจิต มันไม่สัมพันธ์กับร่างกาย มันก็ไปรู้สึกสุขสบายอยู่
เฉพาะที่จิต แต่ถ้ามันมาสัมพันธ์กับกายเมื่อไร แม้ว่าจิตจะอยู่นิ่ง ๆ แต่มันรู้สึกว่ามีกายอยู่ ความสุข
เกิดที่กาย จิตรู้ ความทุกข์เกิดขึ้น จิตรู้
ในเมื่อจิตไปรู้ความสุข ความทุกข์ มันก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ถ้าหากว่าจิตไปรู้อยู่เฉพาะ
ทีจ่ ติ คือมันนิง่ รูเ้ ฉพาะจิตก็เป็นจิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ถ้าความคิดเกิดขึน้ มา จิตก�ำหนดรูค้ วามคิด
มันก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี่ ต้องสังเกตเอาอย่างนี้
เพราะฉะนั้น จิตเวลามันคิดปรุงแต่งอย่าไปห้าม มันแสดงความจริงให้เรารู้ ธรรมชาติของจิต
จะต้องคิด เพราะความคิดเป็นอาหารของจิต ถ้าจิตไม่คิดมันไม่เจริญเติบโต
แต่ถา้ มันคิด แทนทีเ่ ราจะปล่อยให้มนั คิดทิง้ ๆ ไป เราก�ำหนดสติรพู้ บั๊ ความคิดเป็นเครือ่ งรูข้ องจิต
เป็นเครื่องระลึกของสติ ถ้าสติไปจดจ้องอยู่กับความคิด ธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก
เขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกที ๆ หนัก ๆ เข้า เราจะรู้สึกว่าจิตของเรานี่ มันมีสติจ่ออยู่ตลอดเวลา
แม้แต่เราจะยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด สติมันจะไล่ตามไปตลอด อันนั้นเรียกว่า
จิตของเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
ถ้าจิตมีสติรู้ที่จิต เป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พุทโธ ไม่ต้องไปตะโกนเรียกหาท่านก็ได้
เราจะรู้สึกว่าสตินี่มันจ่อ มันมีจิต สติ อารมณ์ เมื่อมันมีพลังเข้มแข็งทั้ง ๓ อย่างนี้ มันจะปฏิวัติตัวไป
เป็นอัตโนมัติไปเลย
เพราะฉะนัน้ ต้องพยายามฝึกสติ ให้มนั รูพ้ ร้อมอยูก่ บั เรือ่ งชีวติ ประจ�ำวันนี่ ไม่ตอ้ งไปเรียกร้องหา
ที่ไหน สัมมาอรหัง พุทโธ ที่พระท่านเขียนกัน อย่าไปสนใจ เรามาเอาแบบเรานี่แหละ แบบที่ก�ำหนด
รู้อารมณ์จิตในปัจจุบันนี่ตลอดเวลา พอเรายืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด เอาสติ
จ่อ ๆ ๆ ตามมันไปทุกขณะ
เวลานอนปุ๊บลงไป จิตมันว่าง ปล่อยให้มันว่าง ถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปจนกว่าจะนอนหลับ
ถ้ามีธุรกิจการงานอันใดที่มันข้องใจ เราแก้ปัญหาไม่ตก พอนอนปั๊บลงไป ปัญหานี้เราจะแก้อย่างไร
ถามตัวเองแล้วทิง้ ไว้นนั่ ต่อไปจิตคิดปรุงแต่งอะไร ปล่อยให้มนั คิดไป ๆ เราเอาสติตามรู้ ๆ ไป พอไปถึง
จุดที่มันจะเกิดความรู้ มันจะแก้ปัญหาได้ มันจะหยุดกึ๊กลง ว่าง พอไหวตัวพั้บ อ้อ! สิ่งนี้ควรจะท�ำ
อย่างนี้
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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อย่างสมมติว่า เราสต็อกสินค้าเอาไว้มาก ขายไม่ออก พอนอนลงไปนี่ เราตั้งปัญหาถามตัวเอง
ไว้ว่า เราจะไปติดต่อลูกค้าที่ไหน แล้วก็ทิ้งปัญหาเอาไว้นั่น นอนไป จิตมันคิดปรุงแต่งไป ปล่อยให้มัน
คิดไป ๆ ๆ ๆ ตามอ�ำเภอใจของมัน แต่ให้เรามีสติตามรู้ ทีนี้พอหลับปุ๊บลงไป จิตมันจะสว่าง บางที
มันอาจจะมองเห็นร้านค้าใหญ่ ๆ โต ๆ หรืออยู่แถวใดแถวหนึ่ง พอตื่นเช้า เก็บสินค้าใส่ท้ายรถก็ได้
เอาตัวอย่างไป ไปติดต่อเขา ไปถามเขา “คุณต้องการสินค้าอย่างนีห้ รือเปล่า” “ไหนอะไร เอามาดูซ”ิ
พอเราเอามาให้เขาดู เขาจะบอกว่า เอ้อ! ก�ำลังจะไปหาอยู่พอดี
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติสมาธิ ต้องเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันให้ได้ เวลาไปนั่ง
หลับตานิ่งไม่ไหวติงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก

ท�ำไมจิตมีแต่ความคิด ไม่ยอมสงบ
มันไม่ใช่ฟุ้งซ่าน จิตมันพิจารณาธรรม ในเมื่อสมาธิมันเป็นแล้ว มันจะเป็นอยู่ทุกขณะจิต
ทุกลมหายใจ สังเกตดูว่า เมื่อก่อนเราไม่เคยนั่งสมาธิ สติของเราก็เลื่อน ๆ ลอย ๆ เวลานี้เรามีสมาธิ
ดีแล้วนี่ ไม่ว่าเราจะท�ำอะไร สติมันก็จ่ออยู่ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด
เหมือนกับรู้ตัว มีสติ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
หลวงพ่อนั่งปรนนิบัติหลวงปู่เสาร์ “โอ๊ย... เวลานี้จิตข้ามันไม่สงบ มันมีแต่ความคิด”
“จิตฟุ้งซ่านหรืออย่างไร หลวงปู่”
“เอ้า! ถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้า”
จะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่สักกี่องค์ที่เข้าใจโอวาทของหลวงปู่ หลวงปู่เสาร์ว่า เวลานี้จิตของข้า
มันไม่สงบ มีแต่ความคิด ลูกศิษย์บางองค์ไม่เข้าใจ โอ๊ย! อาจารย์นี่เสื่อมแล้ว สะพายบาตรหนีไปเลย
พอถามท่านว่า จิตฟุ้งซ่านหรืออย่างไร หลวงปู่ อ้าว.... ถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่ง มันก็ไม่ก้าวหน้า
เวลาจิตมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาคือความฟุ้งซ่าน แต่สติมันจะก�ำหนดรู้อยู่ในทุกขณะที่มันปรุงแต่งแล้ว
พร้อม ๆ กันนั้นแหละ มันก็ได้ความรู้ธรรมเห็นธรรม
จิตปรุงแต่ง จิตฟุ้งซ่าน คือความจริงของจิต ธรรมชาติของจิตนี่มันต้องคิด คิดทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจ
ทีนี้เราจะเอาประโยชน์จากมันอย่างไร เราจะเอาประโยชน์จากมัน รู้ว่ามันคิด เราก็ก�ำหนด
สติรู้มัน ๆ ๆ เอาสติตัวเดียวก�ำหนดตามรู้มันไป สังเกตดูว่าถ้าจิตยังไม่มีพลังงาน มันคิดขึ้นมาพั้บ
เราก�ำหนดรู้ มันจะหยุดคิด ปล่อยให้มนั หยุดอยูน่ นั่ พอมันคิด..รู้ พอหยุด..รู้ คิด..รู้ หยุด..รู้ จนกระทัง่
มันคิดขึ้นมาแล้ว เราก�ำหนดรู้มันไม่ยอมหยุดคิด จะให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุด นั่นแสดงว่าจิต
มีพลังงาน
อันนี้แหละ นักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจผิดที่ตรงนี้ จะไปแต่งจิตให้มันหยุดนิ่ง ๆ ๆ ๆ เรื่อยไป
สมาธิมี ๒ อย่าง ฌานคือสมาธิ สมาธิคือฌาน
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อารัมมณูปนิชฌาน จิตสงบแล้ว รูเ้ ฉพาะในจิตอย่างเดียวแล้วก็วา่ งไป จนกระทัง่ ร่างกายตัวตน
หาย เหลือแต่จิตดวงเดียว สว่างไสวอยู่ อันนี้เป็นอารัมมณูปนิชฌาน เป็นฌานสมาบัติ
อีกอันหนึ่ง ลักขณูปนิชฌาน พอจิตสงบ นิ่ง ว่าง ลงไปพั้บนี่ ความคิดมันผุดขึ้น ๆ อย่างกับ
น�้ำพุ สติมันก็ทำ� หน้าที่ตามรู้ของมันเรื่อยไป พอมันมีพลังแก่กล้าขึ้นมา จิตค่อยสงบละเอียด ๆ ๆ ไป
จนกระทั่งร่างกายตัวตนหาย แล้วมันมาหยุดกึ๊ก นิ่ง ๆ สว่างไสว สภาวะทั้งหลายมันจะมาวนรอบจิต
อยู่ตลอดเวลา
ช่วงตอนที่เกิดอาการเคลิ้ม ๆ เหมือนกับจะง่วงนอน แล้วมันก็หยุดคิด แล้วมันก็ท�ำทีวูบลงไป
นั่นแหละ ตรงนั้นแหละ มันจะไปถึงจุดที่นิ่ง ว่าง สว่างไสว ตอนง่วงปล่อยมันไปเลย บ่อย ๆ เข้าแล้ว
มันจะไม่งว่ ง ทีแรกมันง่วง ง่วงแล้วก็วบู หลับลง ตอนทีว่ บู ลงไปนีเ่ รียกว่า จิตตกภวังค์ มันเป็นหัวเลีย้ ว
หัวต่อระหว่างสมาธิธรรมชาติกับสมาธิที่เรามีเจตนาควบคุมอยู่ พอผ่านจากวูบลงไปแล้ว ต่อจากนี้
เราไม่มีสัญญาเจตนาจะไปควบคุมมัน ตอนที่ง่วงนั่นแหละจิตจะเปลี่ยนจากสมาธิที่เป็นอยู่ ไปอีก
สภาวะหนึ่ง ไปอีกขั้นหนึ่ง ปล่อยให้มันง่วงไป มันจะหลับก็ปล่อยให้มันหลับไป ไม่ต้องฝืน
บางทีเราภาวนาพุทโธ ๆ ๆ พอมันทิ้งพุทโธแล้ว มันไปคิดอย่างอื่น เราก็ดึงมาหาพุทโธอีก
มันก็อยู่แค่พุทโธเท่านั้น มันจึงไม่ก้าวหน้า ถ้าหากว่ามันทิ้งพุทโธพั้บ มันไปคิดอย่างอื่น ปล่อยให้มัน
คิดไป ดูมนั เฉย ๆ สัจธรรมทีม่ นั ปรากฏให้เรารู้ เกิดเรือ่ งนี้ ดับเรือ่ งนี้ บางทีเราโมโห บางทีเราพยาบาท
อาฆาต สารพัดมันปรุงขึ้นมา นั่นแหละความจริงของเขา มันปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ พื้นเพของจิต
ของเรามันเป็นอย่างไร มันแสดงให้เรารู้ ทีนี้ เมือ่ เรารูแ้ ล้วเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร วิธแี ก้ไขปรับปรุง
ไม่มี ก�ำหนดสติรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตอย่างเดียว ไม่ต้องไปคิดแก้ไขมัน ดูให้มันรู้อย่างเดียว

จิตพิจารณาธรรม
บางท่านกล่าวว่า ท�ำจิตให้ได้สมาธิขั้นสมถะ อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ แล้วก็ถอนจิตออกมา
อยูใ่ นระดับอุปจาระ น้อมจิตไปพิจารณาธรรม อันนีก้ ท็ ำ� ไม่ได้ นอกจากจิตจะถอนออกมาเอง พอถอน
ออกมา พอรูส้ กึ ว่ามีกาย มันถอนออกมาจนหมดเปลือก จนไม่มสี มาธิแล้ว จึงจะน้อมจิตไปพิจารณาได้
เมื่อเราน้อมจิตไปพิจารณา ตอนแรกเราตั้งใจพิจารณาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีนี้ถ้าจิตเป็นสมาธิจริง ๆ แล้ว อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะไม่เกิด มันมี
แต่ความคิดปรุงแต่ง ที่มันเกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป เกิดขึ้น-ดับไป อยู่เพียงแค่นั้น ค�ำว่า อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา มันก็ไม่มีแล้ว
ในเมือ่ จิตไปถึงทีส่ ดุ ของมัน มันหยุดนิง่ ปับ๊ ลงไป สว่างไสว สภาวะทัง้ หลายมาวนรอบจิตตลอดเวลา
พอจิตถอนจากสมาธิมา พอรู้สึกว่ามีร่างกาย มันจึงจะเกิดความคิดขึ้นมาว่า อ้อ! สิ่งที่มันเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา นี่ มันคือสิ่งเหล่านี้เอง
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สมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิรู้ จริงหรือ
สมาธินี่ ถ้าภาวนาแล้ว เราข่มจิต บังคับจิต ให้น้อม ให้มันหยุดนิ่ง อาศัยการฝึกจนคล่อง
ช�ำนิช�ำนาญ เราจะให้มันหยุดเมื่อไรก็หยุดได้ แต่มันไม่ใช่สมาธิ มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่ง
เอาได้
ถ้าสมาธิธรรมชาติจริง ๆ พอมันสงบวูบ ๆ ๆ ๆ ลงไปนี่ เรารั้งไม่อยู่ พอมันวูบลงไปแล้วหยุดนิ่ง
ปั๊บ ต่อจากนั้นมันจะไปทางไหน มันจะไปทางสมถะหรือไปทางวิปัสสนา มันจะไปของมันเอง
นักปฏิบัติบางเหล่าเขาชอบกล่าวว่า สมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้ แต่เขาหาได้คิดถึงไม่ว่า
พระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสรู้เป็นโลกวิทูนี่ จิตของพระองค์อยู่ในสมถกรรมฐาน
จิตอยู่ในสมถกรรมฐานเป็นอย่างไร จิตมันสงบว่างจนไม่มีอะไร ร่างกายตัวตนมันก็หายหมด
ในจักรวาลนี้ เหมือน ๆ กับว่ามีแต่จติ ของเราดวงเดียวเท่านัน้ แต่จติ ทีไ่ ปลอยเด่นสว่างไสวอยูน่ นั่ แหละ
มันสามารถเปล่งรัศมีลงมาสัมผัสกับโลก ความสว่างของจิตไปถึงไหนนี่ มันรู้เห็นไปหมด
จิตของพระพุทธองค์ในเมื่อไปลอยเด่นเหนือจักรวาลนี่ แผ่รัศมีคลุมจักรวาลทั้งหมด สิ่งใด
ที่อยู่ภายใต้ความสว่างของจิต จิตของพระองค์สัมผัสรู้เห็นหมด แต่ความรู้เห็นในขณะที่จิตอยู่ใน
สมถกรรมฐาน สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น แต่จิตไม่มีความคิด รู้เห็นได้แต่ไม่มีความคิด เห็นโลกมนุษย์ก็
ไม่ว่าโลกมนุษย์ เห็นโลกสวรรค์ก็ไม่ว่าสวรรค์ เห็นโลกนรกก็ไม่ว่านรก สักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉย ๆ
ท�ำไมในขณะนั้นจิตจึงไม่มีความคิด เพราะไม่มีเครื่องมือ มันทิ้งกายไปแล้ว มีแต่จิต ความคิด
มันเกิดจากประสาททางสมอง ทีนี้จิตไปอยู่ดวงเดียวไม่มีร่างกายตัวตน มันไม่มีสมอง มันคิดไม่เป็น
แต่มันรู้เห็นได้ นอกจากรู้เห็นแล้ว มันยังบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้พร้อมหมด
เพราะฉะนั้น ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ พระองค์ตรัสรู้ในขณะ
จิตเดียว ตั้งแต่ปฐมยามคือหัวค�่ำ  เมื่อจิตถอนจากสมาธิมา พอสัมพันธ์กับร่างกายพั้บ จิตดวงนี้จึง
ปฏิวัติไปพิจารณาทบทวนเรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จบลงในปฐมยาม พิจารณาเรื่องการจุติ
และเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรม จบลงในมัชฌิมยาม พิจารณาเรื่องอาสวกิเลสอัน
เป็นเหตุให้สัตว์ท�ำกรรมคืออวิชชา ความรู้ไม่จริง จบลงในปัจฉิมยาม ตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนา
เมื่อเจริญวิปัสสนาจบ จิตยอมรับสภาพความจริง อรหัตตมัคคญาณบังเกิดขึ้น ตัดกิเลสอาสวะ
ขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยาม จึงได้พระนามว่า อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ในคัมภีร์พุทธประวัติเขียนว่า พระพุทธองค์ท�ำจิตให้เป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง น้อมไปสู่การ
พิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พุทธประวัติเขียนผิด ถ้าจะน้อมก็น้อมไปตั้งแต่จิตยังไม่มีสมาธิ
จึงจะน้อมได้ ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิ อยู่ในสมาธิ เราไม่มีสัญญาเจตนาจะน้อมจิตไปทางไหน
เพราะฉะนั้น ค�ำที่ว่า สมาธิสมถะไม่สามารถรู้เห็นอะไร เป็นการกล่าวผิด เข้าสมาธิท�ำจิตให้
บริสุทธิ์ผุดผ่อง น้อมไปพิจารณาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ก็เป็นการ
กล่าวผิด เพราะว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนี่ ความรู้สึกที่จะน้อมจิตไปทางไหนของเรามันไม่มี สัญญา
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เจตนาที่จะควบคุมจิตหายหมดแล้ว นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเอง เขาจะไปแบบไหนอย่างไรจะไป
พิจารณาอย่างไร เขาจะไปของเขาเอง

จิตคนเราเหมือนงู
เวลาจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติ บางทีมนั ก็ออกไปส�ำรวจอยูต่ ามแถวนอก ๆ โน่น สารพัดสารเพ
ที่มันจะไป พอไปสุดช่วงมัน แล้วมันก็ย้อนกลับมา
หลวงปู่มั่นท่านเทศน์ไว้ว่าจิตของคนเราเหมือนกับงู งูเวลามันอิ่ม มันก็นอนขดอยู่ในโพรง
ของมัน ถ้าหิวเมื่อไร มันก็เลื้อยออกไปจับสัตว์กินเป็นอาหาร อิ่มแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในโพรง
ของมัน
จิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้น เวลามันสงบครึ่ง ๆ กลาง ๆ สลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่น
บางทีมันก็ออกไปท�ำงาน ไปส�ำรวจดูทุกสิ่งทุกอย่าง เสร็จแล้วมันก็ย้อนกลับคืนมาของเก่า
เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้ว ทางใหญ่ ๆ ที่มันจะไปมีอยู่ ๓ ทาง
- ถ้ามันพุ่งกระแสออกนอก เกิดมโนภาพ เรียกว่านิมิต
- ถ้ามันจับลมหายใจ ตามลมหายใจเข้ามานั่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย มันจะเห็นอวัยวะ
ภายในทั่วไปหมดในขณะจิตเดียว
- อีกทางหนึ่ง ถ้ามันไปรู้อยู่เฉพาะในจิต มันก็รู้ความนิ่ง ๆ ของจิต ถ้าจิตไหวตัว คิดมันก็รู้
มันไปจดจ้องอยู่ที่จิตอย่างเดียว ทางไปมีอยู่ ๓ ทางเท่านั้น
เวลามันเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้ว สารพัดที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาให้เรารู้ บางทีมันกระโดด
ออกไปจากกาย แล้วไปลอยสว่างอยู่โน่น มองลงไปข้างล่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผุพังสลาย
ตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือ

สมาธิในแนวทางอริยมรรค-อริยผล
สมาธิมีอยู่ ๒ อย่าง
• สมาธิในฌานสมาบัติ
• สมาธิในแนวทางอริยมรรค-อริยผล ทางวิปัสสนา
สมาธิในฌานสมบัติ พอจิตว่างแล้วมันมีแต่ว่าง ๆ ๆ ๆ ว่างจากอัตตาตัวตน คือร่างกายมันหาย
ไปหมด มีแต่จิตสว่างดวงเดียว อันนี้สมาธิในฌานสมาบัติมันเป็นไปได้อย่างนั้น มีความสุขสบายดี
แต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์
สมาธิอันหนึ่ง สมมติว่าเราภาวนา พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ เราตั้งใจนึกพุทโธ ๆ ๆ พอจิตสงบวูบลงไป
นิ่ง ว่าง พุทโธหายไป ทีนี้ความคิดใหม่มันผุดขึ้นมา เป็นสมาธิมีวิตก สมาธิมีวิตกคือความคิดนั่นเอง
วิจาร สติรู้พร้อมอยู่ตรงที่มันเกิดความคิด เป็นสมาธิมีวิตกวิจาร ถ้าเราไม่ควบคุม ไม่บังคับ เราปล่อย
ให้เป็นไปตามครรลองของเขา จะรูส้ กึ ว่า กายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ แล้วก็เกิดปีติ เกิดความสุข
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มีความเป็นหนึ่ง จิตจะรู้อยู่ตรงจุดที่มันเกิดความคิดอย่างเดียว แล้วก็ไม่วิ่งตามความคิด เป็นสมาธิ
ที่มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา เป็นลักษณะของจิตที่บรรลุถึงปฐมฌาน
บางทีพอจิตนิ่ง ๆ ๆ ๆ พอมันนิ่งพั้บจะขยับลึกลงไปอีก บางทีมีอาการง่วง อาการง่วงนั่นแหละ
คือจิตจะแสดงอาการทีจ่ ะก้าวลงไปอีกขัน้ หนึง่ พอง่วงแล้วเราปล่อย ไม่ฝนื มันก็หลับวูบลงไป พอหลับ
วูบลงไปแล้ว ถ้าหากว่าสติของเรามั่นคง จิตมันก็สว่างขึ้นมา ถ้าหากว่าสติตามไม่ทัน ก็หลับมืดมิดไป
อย่างธรรมดา แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าจิตนิ่งหายไปเฉย ๆ แต่ในจิตของเรารู้ตัวอยู่
มันรูส้ กึ เฉพาะภายในจิตเท่านัน้ แต่มนั ไม่เกีย่ วกับอารมณ์สงิ่ อืน่ ทีนมี้ นั จะไปถึงขนาดทีร่ า่ งกายตัวตน
หาย ยังเหลือแต่จิตสว่างไสวอยู่ดวงเดียว ในขณะที่มันสว่างไสว ลอยอยู่ดวงเดียวนั่นแหละ ถ้ามันจะ
เกิดภูมิความรู้อีกต่อไป มันจะย้อนกลับมามองดูกาย บางทีจะเห็นร่างกายนอนตาย ขึ้นอืด เน่าเปื่อย
ผุพัง สลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเหลือ แล้วมันจะย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น แต่ในช่วงนั้นจิตจะ
ไปนิ่งเฉยอยู่ อะไรจะเกิดขึ้น ก็ได้แต่เฉยอย่างเดียว
พอจิตถอนจากสมาธิออกมา รูส้ กึ ว่ามีกายปับ๊ มันจะอธิบายสิง่ ทีร่ เู้ ห็นในขณะทีน่ งิ่ ๆ นัน้ ซ�ำ้ เติม
อีกที ตอนที่มันรู้เห็นอยู่นั่นเป็นสมถกรรมฐาน เมื่อมันถอนจากสมาธิมาแล้ว มาคิดทบทวนสิ่งที่รู้เห็น
ซ�ำ้ เติมอีกทีหนึง่ เรียกว่า เจริญวิปสั สนา มันอาจจะบอกกับเราว่า นีแ่ หละคือความตาย รูเ้ สีย ตายแล้ว
มันก็เน่าเปือ่ ย ผุพงั เป็นของปฏิกลู น่าเกลียด ในทีส่ ดุ มันก็ยงั เหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกก็แหลก
ละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดิน
ในขณะที่จิตยังไม่สงบละเอียด กายก็ยังปรากฏอยู่ จิตก็ปรุงแต่งไป ในขณะที่ปรุงแต่งไปนี่
มันก็มสี ขุ มีทกุ ข์เกิดทับซ้อนกันไป จิตก็ดขู องมันไป ดูของมันไปเรือ่ ยไป ๆ มันก็รคู้ วามจริงเป็นขัน้ ตอน
ถ้าจะรู้ขึ้นมาจริง ๆ บางทีมันอาจจะบอกกับตัวเองว่า ความคิดเป็นอาหารของจิต ความคิดเป็นการ
บริหารจิตให้เกิดพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดนีแ้ หละเป็นเครือ่ งหมาย
ให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความคิดนี้แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์
เกิดความยินดียินร้าย เกิดสุขเกิดทุกข์ ในที่สุดมันก็มองเห็นทุกข์หนักขึ้น ๆ จิตมันก็ดู ๆ ของมันไป
ถ้ามันเห็นทุกข์อย่างแท้จริง สมาธิเกิดทุกข์ก็มองเห็นกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเรามีทุกข์อยู่ ในที่สุด เมื่อ
มันมีสติแก่กล้าขึ้นมา มันจะรู้ขึ้นมาว่า นี่แหละคือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทุกขัง อริยสัจจัง
นีห่ มายถึงทุกข์ใจ ทุกข์ทมี่ นั เกิดขึน้ ในขณะทีเ่ ราปฏิบตั อิ ยูน่ นั่ มันเป็นทุกขอริยสัจปรากฏให้เรารูเ้ ราเห็น
ในเมือ่ ทุกข์มนั เกิดกับจิต จิตมันก็รวู้ า่ เป็นทุกข์ ในทีส่ ดุ มันจะรูว้ า่ นอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรเกิด นอกจาก
ทุกข์ไม่มีอะไรดับ ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นดับไป นี่แหละทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา
มันก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรม

ความว่างของจิตพระอรหันต์
ความว่างของพระอรหันต์ ไม่ใช่จิตว่าง โล่ง อย่างไม่มีอะไรว่างจากกิเลส ความยินดี ยินร้าย
ความพอใจ ไม่พอใจ มันว่างจากอันนี้ต่างหาก
เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๕๘ 187

จิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตว่าง ยิ่งคิดมากกว่าเรา แต่ว่าพอท่านคิดอะไรขึ้นมา สติของท่าน
ตามทันพั้บ ๆ ๆ ๆ ท่านไม่ยึดอะไรไว้เป็นปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อน
จิตของพระอรหันต์ ว่าง ว่างจากกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
แต่จิตของปุถุชนเรายังไม่สำ� เร็จอรหันต์ ท�ำสมาธิจิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดแล้วมันว่าง อันนี้
มันว่างลักษณะอย่างหนึ่ง แล้วจิตของพระอรหันต์ เวลาท่านเข้าสมาธิ มันก็ว่างอย่างนี้เหมือนกัน
เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมาประสบกับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมจิตท่านก็ว่าง ว่างจากความ
ยึดมั่นถือมั่น ว่างจากกิเลส

หลวงพ่อพูดถึงนิพพาน
นักธรรมะที่เขาเถียงกันอยู่ คนหนึ่งว่านิพพานเป็นอนัตตา อีกคนว่านิพพานเป็นอัตตา คนที่
เห็นว่าพระนิพพานเป็นอนัตตา เขาก็อาศัยหลักว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็น
อนัตตา
ทีนี้คนที่เห็นว่าพระนิพพานเป็นอนัตตา ถ้าพระนิพพานเป็นอนัตตาแล้ว ใครจะเป็นผู้รู้
ใครจะเป็นผูส้ อน พระนิพพานทีส่ อนกันอยูอ่ ย่างนี้ พระนิพพานทีถ่ กู ต้อง พระนิพพานไม่ใช่อนัตตา
พระนิพพานไม่ใช่อัตตา แต่มันเป็นมิติหนึ่ง เป็นสภาพของสภาวะนั้น
แม้แต่คำ� ว่า “นิพพาน” ก็ไปหยิบยืมเอาค�ำพูดของกิเลสมาว่ากัน แต่แท้ทจี่ ริงสิง่ ทีเ่ หนือการดับ
กิเลสมันไม่มภี าษาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้เลย เพราะฉะนัน้ ค�ำพูดของพระองค์ทวี่ า่ ปัจจัตตัง เวทิ
ตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้เห็นด้วยตนเอง วิญญูคือผู้รู้วิเศษ ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
การแสดงธรรมก็คือการพิจารณาธรรม เพราะเราพูดแต่ละอย่าง ๆ เราก็มีสติก�ำหนดรู้ ๆ อยู่
เหมือนกันกับพิจารณาธรรม พอไปถึงจังหวะจิตมันวูบไปนิดหนึ่ง มันก็หมดกิเลส ตอนที่มันจะส�ำเร็จ
มันไม่ได้อยู่นานหรอก จิตนี่ มันแว้บไปนิดหนึ่งเท่านั้น พอแว้บไป อ้อ! สิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เท่านั้น จิตมันก็
สว่างโพล่งขึ้น ก็หมดกิเลส
เท่าที่มีประสบการณ์ผ่านมา เวลามันเป็นดูเหมือนว่าไม่มีขั้นตอน ที่ว่าไม่มีขั้นตอน มันไม่ได้
ก�ำหนดหมายว่าเวลานี้เราอยู่ขั้นไหนตอนไหน เราจะรู้ว่ามันอยู่ขั้นไหนตอนไหนต่อเมื่อเราได้อ่าน
ต�ำราหรือฟังโอวาทครูบาอาจารย์มันตรงกับความเป็นของเรา เราจึงจะนับขั้นนับตอนได้ แต่เวลามัน
ด�ำเนินอยู่มันไม่มีขั้นตอน

เอกสาร
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เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๕๙
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

คนดีผีให้โชค
สมัยทีห่ ลวงพ่อเป็นเด็ก มีตาแก่คนหนึง่ หลังค่อม ๆ แกไปนา แกก็ถอื ด้ามเสียมน้อย ๆ กับไม้เท้าไป
ทางไปนามันผ่านป่าช้า ถ้าวันไหนแกกลับจากนาตอนค�ำ 
่ ๆ ผีป่าช้ามันจะขี่หลังแกมา ขี่แล้วเอามือ
ตบท้ายเหมือนขี่วัวขี่ควาย จนคุ้นกัน คุ้นจนไม่รู้สึกกลัว
วันหนึ่ง มันมาขี่หลังแก แกก็บอกว่า หลังข้ามันไม่ใช่หลังเทศบาลนะโว้ย มาขี่เล่นฟรี ๆ ไม่ได้
หรอก มันต้องมีสิ่งตอบแทนกันบ้างนะ
พอตกกลางคืนฝัน “เฮ้ย! นักเสีย่ ว กูมที องค�ำฝังอยูต่ น้ ไม้ทมี่ งึ ไปถ่ายปัสสาวะทุกวันน่ะ ตรงหน้า
ไปทางทิศตะวันตก วัดจากโคนต้นไม้ห่างไปสัก ๒ ศอก ถึงขุดลงไปตรงนั้น ถึงจะเจอทองค�ำแล้วก็
เอาไปใช้”
ทีน้ีแกก็ไม่ไปขุด วันหลังมันมาขี่หลังแกอีก “เฮ้ย! ถึงจะให้กูท้ังที จะให้กูไปขุดล�ำบากท�ำไม
ถ้ามึงจะให้ก็เอามาวางไว้ข้างทางสิ”
พอวันหลังไปนา เห็นแท่งทองค�ำกองอยูข่ า้ งทาง ๒๐ แท่ง แกก็เอาผ้าขาวม้ามาห่อเก็บกลับบ้าน
พอมาถึงบ้าน มาเล่าให้ชาวบ้านฟัง เออ ทรัพย์ในดินสินในน�ำ 
้ เอามาแล้วไม่แจ้งเจ้านาย เดี๋ยวเขาจับ
ติดตะรางนะ แกก็ไปแจ้งนายอ�ำเภอ นายอ�ำเภอมายึด เอาไปหมดเลย

เรื่องการทรงเจ้าเข้าผี
นั่งสมาธิแล้วหาว..ก่อนที่จิตจะสงบเป็นสมาธิคือการง่วงนอน การหาวมี ๒ กรณี
กรณีหนึ่ง มันมีอาการเคลิ้ม ๆ เหมือนกับจะนอนหลับ
อีกกรณีหนึ่ง เราอาจจะเคยไปสัมผัสกับพวกส�ำนักทรงเขา พวกส�ำนักทรงนี่ พอเชิญวิญญาณ
เข้ามันจะหาว แล้วมีวิญญาณมาประทับ อันนี้ให้ระวัง
ถ้าหากมีอาการอย่างนั้น ถ้ากลัวจะมีวิญญาณมาทรง ให้รีบนึกว่า ในจิตของข้ามีแต่
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เต็มอัดแน่นอยูแ่ ล้ว ไม่มชี อ่ งว่างทีจ่ ะเปิดรับใคร แล้วก็บริกรรม
ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ ให้มนั เร็ว ๆ เข้า อย่าให้มนั มีชอ่ งว่าง ไอ้สงิ่ แทรกแซงทัง้ หลายนีม่ นั จะแทรก
ตอนที่เราเผลอ พอเรามีอาการเคลิ้ม ๆ เผลอ ๆ แล้ว มันจะเข้ามา แพ็บ!
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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เดีย๋ วนีค้ นทัง้ หลายมันเก่ง มันไปเรียกเอาวิญญาณภูตผีปศี าจอะไรต่าง ๆ มาเป็นเครือ่ งมือหาอยู่
หากินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด นี่หลวงพ่อยังคิดนะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
เป็นเสด็จปูข่ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปจั จุบนั ถ้าหลวงพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ปจั จุบนั
นี้ ใครเอา ร. ๕ มาทรงนี่ จะแจ้งต�ำรวจจับเอามันเข้าตะรางหมด มันเอาปู่ข้ามาท�ำมาหากินนี่หว่า
จากการสอบถามท่านผู้รู้ ผู้ที่ท่านรู้ทางใน อย่างหลวงปู่ฝั้น เป็นต้น ที่จะได้สอบถามเพราะว่า
ท่านพ่อลี วัดอโศการาม มีศักดิ์เป็นปู่หลวงพ่อ แล้วก็มีพระองค์หนึ่งให้เณรเชิญวิญญาณท่านพ่อลีมา
ประทับทรง พอหลวงพ่อรูเ้ ข้าก็รสู้ กึ ไม่พอใจ ก็เลยพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ ทุกองค์ลงความเห็น
ว่าท่านพ่อลีมาประทับทรงกันทั้งหมดเลย พอไปถามหลวงปู่ฝั้น จริงหรือเปล่าหลวงปู่ ที่ว่าวิญญาณ
ท่านพ่อลีมาทรง เอ๊ย! มันจะไปจริงไปจังอะไรน้อ มันเป็นวิธที ำ� มาหากินของเขาอย่างหนึง่ มันไปเลียน
แบบมาจากสิบเอกต�ำรวจอยูท่ สี่ มุทรปราการ บ้านต�ำรวจคนนัน้ เขาเป็นส�ำนักทรงวิญญาณ พระพวกนี้
ก็ไปเลียนแบบเขามา ถ้าใครนับถือท่านผู้ใดก็ท�ำเครื่องสักการะบูชาท่านผู้นั้นขึ้นมา แล้วก็ท�ำพิธี
เชิญวิญญาณมาทรง ก่อนอืน่ ก็ประกาศบอกว่า ต่อไปนีว้ ญ
ิ ญาณของ ร. ๕ จะมาประทับทรง ให้ลกู ศิษย์
ลูกหามาคอยกราบคอยไหว้ พอท�ำพิธีขึ้นมาแล้ว วิญญาณพเนจรอยู่ตามแถวป่าหญ้าป่าไม้ข้างบ้าน
มันชิงกันมาทรง วิญญาณใดที่มีอิทธิพลเหนือหมู่มันก็ทรงได้ พอมันทรงแล้วมันก็ประกาศว่าฉันคือ
ร. ๕ แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่
หลวงปู่ฝั้นนี้ท่านยืนยันเลยว่า ฉันได้พิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ มันเห็นแต่วิญญาณพเนจรเหล่านี้
มันแย่งกันเข้ามาทรง
ถ้าหากว่าไม่จริง แล้วท�ำไมมันจึงรู้เรื่องอดีตเราดีนัก เขาว่าอย่างนี้ ท�ำไมเรื่องอดีตของเรานี่
มันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
วิญญาณของเรานี่ เวลานีเ้ ราเป็นมนุษย์อยู่ มันไม่มฤี ทธิม์ อี ทิ ธิพลอะไรหรอก เวลามันตายไปแล้ว
วิญญาณนี้สามารถท�ำให้บ้านหลังนี้ไหวก็ได้ แล้วมันรู้เรื่องอดีตทุกอย่าง เพราะธรรมชาติของสัตว์
ในภพนั้นมันเป็นอย่างนั้น
เดี๋ยวนี้บางที่มันมีทรงพระพุทธเจ้าด้วย

ผีสอนพระ พระสอนผี
ผีทมี่ าเข้าสิงคนนี่ เคยเป็นพวกหมอวิชาอาคมกันทัง้ นัน้ หลวงพ่อมีประสบการณ์ทกี่ ฏุ หิ ลังนีแ้ หละ
คนบ้านหนองจะบก ผีมาเข้าสิง ๓ วัน ๓ คืน หมอธรรมหมอมนต์ที่ไหนมาขับมาไล่มันก็ไม่ออก
พอหมอมนต์ท่องมนต์บทไหน พอขึ้นต้น ผีมันท่องจบไปก่อนหมด เขาจนปัญญาไล่ไม่ออก เขาก็เอา
มาหาหลวงพ่อ พอมาถึงบอกว่า
“หลวงพ่อ ๆ ไล่ผีให้หน่อย”
“โอ๊ย! เกิดมาไม่เคยเห็นผีสักที จะไปไล่มันยังไง”
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“มันเข้าสิงคนนั่น”
“เออ! ถ้างั้นไปหาหลวงตามี ไป”
ตอนนั้นหลวงตามีมาจากกาฬสินธุ์ มาอยู่ด้วย พอไปถึงหลวงตามีก็ท่องมนต์ พอขึ้นต้น มัน
ท่องจบก่อน ๆ ทุกบทเลย จนกระทั่งพระไม่มีมนต์จะท่องแข่งมัน มันเลยชี้หน้าด่า
“บวชเป็นพระเป็นสงฆ์มาเรียนมนต์ไสยศาสตร์ ใครบอกเป็นพระต้องเรียนธรรม เรียนวินัย
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มนต์นี่ข้าไม่กลัวหรอก กลัวแต่ความดี”
เขาเล่าให้ฟงั ทีหลังว่า ทีม่ านีไ่ ม่ได้มาร้ายหรอก มาดี ตัง้ ใจจะมาอาศัยร่างจะไปกราบหลวงปูพ่ ธุ
สมัยเป็นคนได้เคยขโมยของท่าน จะไปให้ท่านอโหสิกรรมให้
เขาก็เลยเอาย้อนกลับมาอีก พอมาก็มานอนพังพาบอยู่ต่อหน้า หลวงพ่อก็เทศน์ให้มันฟัง
“นี่เจ้าเป็นภูตผีปีศาจร้าย เข้ามาสิงกายมนุษย์ ท�ำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติ ไม่เป็นอันท�ำมาหา
เลีย้ งชีพ เจ้าก�ำลังสร้างบาป จะลงนรกนะ เจ้าเป็นผีนมี่ นั ก็ทกุ ข์พอแรงแล้ว ยังจะสร้างบาปลงนรกอีก
เจ้าไม่กลัวหรือ หรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้า ข้าอโหสิกรรมให้หมด ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม บุญกุศล
สิ่งใดที่ข้าบ�ำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ ข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วน เจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไป
เกิดดีมีสุขซะ”
ขาดค�ำผีออกทันที

ผีกลัวคนมีศีลมีธรรม
วิชาอาคม คาถาอาคมขับผี ป้องกันผีนี่ อย่าไปเรียน เพียงแต่เรากล่าวค�ำว่า สัพเพ สัตตา สุขติ า
โหนตุ เท่านั้นแหละ ผีมันได้ยิน มันจะบอกว่า ท่านผู้นี้มาดี ไม่ได้มาร้าย ถ้าเราขึ้นเบียดเบียนท่านผู้นี้
หัวเราจะแตก ๗ เสี่ยง
ท้าวเวสสุวรรณ หัวหน้าผี ได้ประกาศิตเอาไว้ ผีตนใดไปเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรรม หัวมัน
จะแตกเป็น ๗ เสี่ยง ผีมันกลัวมันไม่ท�ำหรอก
บางทีไปนอนอยู่ในป่า เพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ กันนี่เขาเรียนวิชาขับผี พอนอนหลับลงไปท่องแต่มนต์
ไล่ผี เขาว่า
“โอ๊ย! นอนไม่ไหวหรอก”
“ท�ำไมล่ะ”
“ผีมันกวน”
“เออ นอนซะ เดี๋ยวจะท�ำให้ได้นอน” แกก็นอน หลวงพ่อก็ลุกมานั่งแผ่เมตตาไปรอบ ๆ เขา
นอนหลับตลอดคืน พอตื่นเช้าขึ้นมา ถามไปเรียนมนต์มาจากไหน ท�ำไมขลังวิเศษนัก ไอ้เราท่อง
แทบเป็นแทบตาย ไม่เห็นได้อย่างนี้เลย
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การสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แผ่เมตตาพรหมวิหารนี่ ผีมันไม่กลัว แต่มัน
ไม่เป็นศัตรูกับเรา ดีไม่ดีมันจะมาช่วยเหลือเราเสียด้วยซ�้ำไป เพราะว่าเขามาได้บุญจากเรา เขาก็
เห็นบุญเห็นคุณเรา เขาก็มาช่วยเหลือเรา พวกวิญญาณนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล ถ้าเราดีกับเขา เขาก็ดี
กับเราเหมือนกัน

อย่าฝืนกฎแห่งกรรม เพราะเป็นกฎธรรมชาติ
อย่าไปฝืนธรรมชาติ ธรรมชาติที่มีอยู่คือกายกับใจ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ด้วย
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นอะไรก็ได้ ทางภาษาศาสนาท่านบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่า สภาวธรรม
ที่ว่าสภาวธรรม เพราะว่าเราเห็นมันมีอยู่ เป็นอยู่ ตั้งแต่เกิดมา ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างผู้ก่อ
มันขึน้ แต่บางทีเขาว่าคนโน้นสร้าง คนนีส้ ร้าง มันก็ไม่ยตุ กิ นั ศาสนาคริสต์กว็ า่ พระเจ้าของเขาเป็นผูส้ ร้าง
ศาสนาพราหมณ์ก็ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง อิสลามก็ว่าพระเจ้าอิสลามเป็นผู้สร้าง ลงผลสุดท้าย
พระเจ้าเหล่านั้นก็แข่งกันสร้างโลก เพราะฉะนั้น โลกจึงไม่สม�่ำเสมอ ที่สูงก็สูงจนเหลือล้น ที่ต�่ำก็ต�่ำ
จนหยัง่ ไม่ถงึ ทีแ่ ห้งแล้งก็แห้งเป็นทะเลทราย สงสัยว่าพระเจ้าเหล่านัน้ ท่านแข่งขันกันสร้างโลก ไม่ได้
มีแผนการแผนงานอะไร แผนผังทีก่ ะเอาไว้กไ็ ม่ได้ทำ� ตามแผนเพราะว่าแข่งผลงานกัน จับโยนไปตรงนัน้
โยนไปตรงนี้ มันก็เลยไม่สม�่ำเสมอ
ทีนี้ กฎธรรมชาติ พระพุทธเจ้าสรุปลงว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อันนี้เป็นกฎของธรรมชาติ
กฎธรรมชาติอันหนึ่ง มันเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ มนุษย์มีเจตนาจะท�ำอะไรลงไป มัน
ส�ำเร็จเป็นกรรม เมื่อส�ำเร็จเป็นกรรมแล้ว มันก็ย่อมมีผล ผลอันนั้น จิตใต้ส�ำนึกมันบันทึกของมันไว้
โดยธรรมชาติ จะหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลวงพ่ออยากจะให้หมู่ช่วยพิจารณาอันหนึ่ง พิจารณาอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งสิ้นในฐานะ
ที่เรานับถือพระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา เกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมที่
พระองค์ยกมาสอนเรานี่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ทั้งนั้น
เช่น พระองค์สอนเราว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปนะ อย่าท�ำ  ท�ำแล้วมันตกนรก แสดงว่าพระองค์เคย
ท�ำบาปอย่างนี้ตกนรกมาแล้ว
สิ่งนี้เป็นบุญ ท�ำแล้วขึ้นสวรรค์ พระองค์ก็ได้ท�ำบุญอย่างนี้ขึ้นสวรรค์มาแล้ว
การบ�ำเพ็ญตบะ บ�ำเพ็ญฌาน ได้ส�ำเร็จฌานสมาบัติ ไม่ถึงพระนิพพาน ตายแล้วไปเกิดเป็น
พระพรหม พระองค์ก็เคยบ�ำเพ็ญฌานไปเกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว
ทีนี้มาในชาติปัจจุบันของพระองค์ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักส�ำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ด�ำเนินไปสู่ทางพ้นทุกข์ พระองค์ก็ได้ปฏิบัติส�ำเร็จมาแล้ว แล้วจึงได้น�ำเอาสิ่งเหล่านั้นมาสอนเรา
เหมือนกันกับพวกนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดา้ นวิศวะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สิง่ ทัง้ หลาย
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ทีเ่ ขาสร้างกันขึน้ มา คิดกันขึน้ มา จะเป็นยาก็ดี เครือ่ งตรวจโรคก็ดี เครือ่ งรักษาโรคก็ดี มันเป็นสิง่ ทีเ่ ขา
คิดค้นแล้วสร้างขึ้นมา ทดลองจนแน่ใจว่าได้ผลแน่นอน ไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย จึงได้ผลิตมันออกมาขายให้เราซื้อมาใช้ด้วยราคาแพง ๆ
ก็เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ที่ได้ทดสอบมาแล้วว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป อะไรดีอะไร
ชั่ว ผลดีผลชั่วมันให้ผลแตกต่างกันอย่างไร พระองค์ทดสอบมาด้วยตนเอง
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายต้องท�ำบาป พระองค์ก็มายึดเอาหลักศีล ๕
นี่ ศีล ๕ นี่มันมีอยู่ประจ�ำโลกมานมนานแล้ว ก่อนพระพุทธเจ้าเกิด พระองค์มาพิจารณาดูแล้วว่า อัน
นีม้ นั เข้าหลักเกณฑ์ มันเป็นหลักของธรรมชาติ พระองค์กม็ ารับเอาเป็นค�ำสอนของพระองค์ผนวกเข้า
ด้วยกัน แล้วก็บัญญัติเอาไว้ว่า ถ้าใครจะละเว้นจากการท�ำบาป ให้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

เนื้อนาบุญอยู่ใกล้แค่เอื้อม
หลวงพ่อไปเทศน์ที่โรงพยาบาล หมอและพยาบาลตั้งใจรักษาพยาบาลคนไข้ด้วยจิตเมตตา
นั่นแหละคือมหากุศล พวกคุณเป็นหมอ เป็นพยาบาลนี่ พวกคุณได้ท�ำบุญกับคนไข้อยู่ตลอดเวลา
นั่นแหละบุญใหญ่
เหมือน ๆ กันกับพระเจ้าพระสงฆ์เรานี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านเทศน์ว่า ถ้านักบวชรูปใดเขา
นิมนต์ไปสวดมนต์ แล้วคิดว่าเขาจะให้เราฉันอะไรหนอ เขาจะถวายอะไรให้เราหนอ พระรูปนัน้ ไม่ควร
เข้าไปสู่ตระกูล ไม่ควรรับนิมนต์ เช่นอย่างหลวงพ่อไปเทศน์ในกรุงเทพฯ ถ้าไปนั่งเทศน์... วันนี้จะได้
กัณฑ์เท่าไร เทศน์จนคอแตกก็ไม่ได้บุญ เพราะว่าเราไปเหมือน ๆ กับไปรับจ้างเอาของเขา
ข้าราชการทั้งหลายนี่ท�ำราชการ ก็เหมือนกับพระ เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะท�ำประโยชน์ให้
ประเทศชาติบา้ นเมือง พระก็มหี น้าทีท่ จี่ ะท�ำประโยชน์ให้แก่ศาสนาและเพือ่ คุณงามความดีของตัวเอง
ในเมื่อพระบ�ำเพ็ญกิจของพระ ไม่มีโอกาสไปท�ำมาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่น ก็ต้องอาศัยศรัทธาประชาชน
ข้าราชการรับราชการก็ต้องมีสิ่งที่รัฐจะต้องเลี้ยงดูเขา ก็เหมือน ๆ กับพระไปเที่ยวเทศน์บังสุกุล
สวดมนต์ นี่แหละ
เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�ำ ท�ำเพื่อประโยชน์ตัวเองก็ดี เพื่อประโยชน์คนอื่นก็ดี
ถ้าเรานึกว่าเราท�ำบุญ เราก็ได้ท�ำบุญอยู่ตลอดเวลา
บางทีก็ยังเคยพูดว่า ทุกคนตื่นเช้ามา ถ้ามีพ่อมีแม่อยู่ด้วยต้องนึกถึงพ่อถึงแม่ก่อนอื่น ถ้าเรา
เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรายังไม่อิ่มหน�ำส�ำราญแล้ว อย่าไปท�ำบุญนอกบ้าน หลวงพ่อพูดถึงขนาดนี้
เนื้อนาบุญอันวิเศษที่สุดก็คือพ่อกับแม่ เราไปท�ำบุญนอกบ้าน แต่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องอดอยาก
ต้องล�ำบากล�ำบน มันเป็นบาป ไปท�ำบุญนอกบ้าน กอบโกยไปท�ำเท่าไรมันก็ไม่คุ้มค่าเสียสละ
ถ้าหากว่ามองข้ามพ่อกับแม่ คนบางคนศรัทธาท�ำบุญก็จริง แต่ว่าต้องปล่อยให้พ่อแม่ล�ำบาก บางที
สละเวลาไปปรนนิบัติพระอยู่ทั้งวันทั้งคืน แต่พ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแล บางทีปล่อยให้คนแก่ไป
ซักเสื้อซักผ้าเอง แบบนี้ท�ำไม่ถูก
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ยังตบยุง ฆ่าแมลง ต้องก�ำจัดปลวก กวาดหยากไย่ ไล่มด ท�ำอย่างไรดี
ตบยุง... ก็ไม่เป็นไร บางทีเผลอไป พอรูส้ กึ ว่าผิดพลาดไป แล้วก็ตงั้ เจตนาตัง้ ใจใหม่ ของฆราวาส
นี่มันขาดกระท่อนกระแท่นบ้างก็ไม่เป็นไร หนัก ๆ เข้า พลังแห่งการปฏิบัติหรือคุณธรรมมันมากขึ้น
มันก็งดไปเอง
ส�ำคัญอยู่ที่เจตนา เราอาจจะปัดกวาด เช่นอย่างพระกวาดวัด บางทีมันก็มีหญ้า พระมีเจตนา
จะตัดหรือถอนต้นหญ้าต้องอาบัติ พระมีเจตนาจะฆ่ามดฆ่าแมงเป็นอาบัติ บางทีบริเวณทีก่ วาดไปนัน่
มันก็อาจจะมีสัตว์ กวาดไปในบริเวณกว้าง-ยาวประมาณ ๑๐ วา อะไรท�ำนองนี้ มันต้องมีแหละ
เรื่องสัตว์ เรื่องต้นหญ้าอะไรต้องมี แต่ว่าเราก็รักษาเจตนาของเรา เราตั้งใจว่าเราจะท�ำความสะอาด
ก็เหมือน ๆ กันกับพระเป็นโรคพยาธิในล�ำไส้ ถ้าพระองค์ไหนว่าฉันจะหายามากินฆ่าพยาธิ
พระองค์นั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ถ้านึกว่าฉันจะฉันยาเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บ พระก็ไม่เป็นอาบัติ
โรคที่มันมีตัวมีตนนี่คือโรคขี้หิด สมัยเป็นเณรอยู่บ้านนอก ล้างถ้วยล้างชามนี่ ขี้หิดกินเต็ม
เวลาแดดส่องก็เห็นเป็นจุด เอาปลายเข็มแคะออกมา มันก็เป็นตัวมาเดินให้เราดูได้ ลักษณะอย่างนีเ้ รา
เอายาใส่ ตัวเชื้อมันก็ตาย แต่เรามาคิดว่า เรารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มันหาย ไม่ได้มีเจตนาจะไปฆ่าใคร
ถ้าหากสงสัย ตั้งใจสมาทานใหม่ก็ได้ ศีล ๕ จะบริสุทธิ์นับจ�ำเดิมแต่เราตั้งเจตนางดเว้น ถ้าหาก
เป็นฆราวาสนี่ปฏิบัติง่ายมากเพราะเราไม่ได้แต่งเพศเหมือนอย่างพระ ถ้าพระแต่งเพศอย่างนี้ ยังไป
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ มันบาป ๒ เท่า หนึ่งบาปเพราะฆ่าสัตว์ สองบาปเพราะหลอกลวงประชาชน
แสดงตนเป็นนักบวช แล้วยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มันก็บาปหนักกว่าฆราวาส

จิตรู้ล่วงหน้าว่าจะมีอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงได้หรือไม่
สิง่ ทีจ่ ติ ใต้สำ� นึกบันทึกเอาไว้ หนึง่ มันบอกเรือ่ งอดีตทีผ่ า่ นมาแล้ว สองมันบอกเรือ่ งอนาคตทีจ่ ะ
เกิดขึ้น อันนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติสมาธิ
บางทีของเสียของหาย เราไม่รวู้ า่ มันไปอยูไ่ หน หรือใครเอาไปไว้ทไี่ หน เวลาปกติไม่มใี ครมาถาม
มันก็ไม่รู้ พอมีคนมาถาม มันก็ผุดขึ้นมา... มันอยู่นั่น อันนี้มันก็เป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติสมาธิ
หลวงพ่อเคยมีหลายครั้งหลายหนที่อันตรายมันจะเกิดขึ้น อย่างไปนั่งบนรถ รถมันจะคว�่ำ 
มันก็บอก อย่างนั่งรถไปนี่ มันจะเกิดอุบัติเหตุ ก็รู้ แต่ความรู้อันนี้มันก็แปลก คือจิตมันก็ไม่ยอมรับ
มันก็ยังฝืนอยู่นั่น จนกระทั่งมันไป มีเหตุเกิดขึ้นจริง ๆ มันจึงจะยอมรับว่าเป็นความจริง
ถึงเราจะรู้ล่วงหน้า บางอย่างมันก็ป้องกันได้ ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วเราไม่ไป มันก็ไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าหากมันเป็นกฎของกรรมที่ร้ายแรงจริง ๆ ถึงไป มันก็ต้องเป็น อยู่มันก็ต้องเป็น ถ้าสมมติว่า
มันถึงเวลาที่จะต้องตาย อยู่ก็ต้องตาย ไปก็ต้องตาย
อย่างนี้ ส่วนใหญ่ทคี่ รูบาอาจารย์ทา่ นรูท้ า่ นเห็น อย่างท่านอาจารย์วนั อาจารย์จวน ทีม่ าเครือ่ งบิน
ตก อาจารย์วันก็ไม่ให้ลูกศิษย์ขึ้นเครื่องบินไปด้วย ให้เขานั่งรถไฟไปดักที่กรุงเทพฯ แล้วก็บอกว่า
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ไปคราวนี้สงสัยจะไม่ได้กลับวัด อาจารย์สิงห์ทอง อาจารย์จวนก็เหมือนกัน สั่งลูกศิษย์ เอ้อ! ดูแลวัด
ให้ดีเด้อ เราไปคราวนี้อาจจะไม่ได้กลับ ท่านก็พูดแย้ม ๆ ออกมาเพียงแค่นี้
เรื่องกฎของกรรมนี้ มันของใครของเรา ไม่มียกเว้น

ทําไมคนชั่วยังเสวยสุขอยู่
เขาเสวยสุขไปชั่วขณะหนึ่ง ที่เขาสุขอยู่ได้เพราะเขาเคยท�ำกรรมดีเอาไว้มาก ในเมื่อหมดกรรม
ดีแล้วเขาก็ต้องประสบกับปัญหาเรื่องความหายนะ
ตอนทีห่ ลวงพ่อไปพักอยูท่ กี่ ฏุ หิ ลวงตาเบญ มีพวกเถ้าแก่ไปกราบหลวงตาเบญ ๔-๕ คน พอเขา
ไปแล้ว หลวงตาเบญพูดว่า นี่ เสี่ย...มันฆ่าคนเป็นเบือเลย แต่ไม่มีใครฆ่ามันได้
จิตใต้สำ� นึกของหลวงพ่อมันก็ผุดขึ้นมาว่า คนอื่นฆ่ามันไม่ได้ เดี๋ยวลูกมันจะฆ่ามัน
(ภายหลังเสี่ยคนนี้ก็ถูกลูกฆ่าตายจริง ๆ ปรากฏเป็นข่าวใหญ่หน้า ๑ เมื่อหลายปีก่อน)

หัวใจของชาวพุทธ
จุดยืนที่สำ� คัญที่สุดของชาวพุทธ คือ ให้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์
บทสวดมนต์ที่เป็นหัวใจของชาวพุทธ คือ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เมตตาพรหมวิหาร
แผนการที่จะละความชั่ว คือ ศีล ๕ ข้อ
การสร้างความดี ก็คอื ฝึกสมาธิดว้ ยการสวดมนต์หรือบริกรรมภาวนา คือใช้สติปญ
ั ญาพิจารณา
เป็นการปลุกจิตใต้ส�ำนึกให้ตื่นขึ้นมา เราจะได้รู้สึกว่าจิตของเรามีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา
ความที่มีสติรู้พร้อมอยู่ท่ีจิตตลอดเวลา เป็นพุทธะ-ผู้รู้ เมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะพร้อม ก็เป็นผู้
แกล้วกล้าอาจหาญ สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็มีความแช่มชื่นเบิกบาน
ไม่โศกเศร้า
ในสมัยปัจจุบนั นี้ ขอให้เราชาวพุทธทัง้ หลายจงยึดมัน่ ในคุณพระรัตนตรัยให้แน่วแน่ ปฏิบตั ติ าม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ ละสิ่งที่ควรละ เจริญสิ่งที่ควรเจริญ

ชาวพุทธต้องพิสูจน์ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ เพราะพระองค์ได้ทดลองมาด้วย
ตนเองแล้ว มันเห็นผลดีผลชัว่ อย่างไรแล้วพระองค์จงึ น�ำมาสอนเรา เพราะฉะนัน้ ถึงแม้เรายังไม่รจู้ ริง
เห็นจริงตามพระองค์ ก็เชื่อเอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะพิสูจน์ให้รู้จริง แต่ไม่ใช่เชื่ออย่างงมงาย เรารับฟัง
เอาไว้ แล้วก็พยายามพิสูจน์ให้รู้ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง อันนี้คือหลักค�ำสอนของพระองค์
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ในเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นชัดอย่างนั้น จึงมาได้ความว่ามนุษย์เรานี่ ท�ำดีก็ได้ดี ท�ำชั่วก็ได้ชั่ว
พระองค์จึงมาบัญญัติกฎเกณฑ์ให้คนทั้งหลายท�ำดี ถ้าใครจะเอาดีกับเรา ให้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
ถ้าใครอยากมีจติ ใจมัน่ คงต่อการสร้างความดี ให้บำ� เพ็ญสมาธิ ถ้าใครอยากจะรูเ้ หตุผลในสิง่ ต่าง ๆ
ก็ให้เจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้ธรรมะตามความเป็นจริง ตามกฎของธรรมชาติ
อันนี้เป็นบทบัญญัติและแนวทางปฏิบัติ

ใครคือผู้ท�ำลายพระพุทธศาสนา
สมัยที่เขาหวั่นวิตกว่าจะมีผู้ทำ� ลายพระพุทธศาสนา หลวงพ่อยังเคยเทศน์เลยเวลาคุยกับพระ
ผู้ใหญ่ ผมไม่เคยกลัวว่าใครจะท�ำลายศาสนา ผมกลัวแต่ตัวผมเองจะเป็นผู้ท�ำลาย
ท่านมีเหตุผลอะไร
จะมีเหตุผลอะไรมากมายนักหนา ก็ดูแต่ในปัจจุบัน ตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ ลูกนอกตระกูลนี้
ไม่มีสิทธิจะไปท�ำลายของเขา หรือจะไปท�ำให้เขาเสื่อมเขาเจริญได้ ตระกูลจะเสื่อมหรือเจริญก็ขึ้นอยู่
กับลูกผู้สืบตระกูลนั้นเอง
เพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธของเราจะเจริญก็อยู่ที่พุทธบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เป็นผู้จะท�ำให้เสื่อม ให้เจริญ
พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอาไว้แล้วนีน่ า ท่านบอกว่า ศาสนาของเราตถาคต จะเสือ่ มหรือจะเจริญ
อยูท่ พี่ ทุ ธบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ถ้าตราบใดทีภ่ กิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบ อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปีเลย ศาสนาเราจะด�ำรงอยู่ชั่วกัลปาวสาน

การละกิเลสเริ่มต้นที่ศีล ๕
ที่จะให้ละกิเลสได้อย่างแท้จริง รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ถ่ายเดียว ก�ำลังของกิเลสฝ่ายชั่วมันจะ
ลดลง ๆ ๆ หรือจะหมดไป กิเลสฝ่ายชัว่ จะหมดไป หมายถึงว่า เราไม่บงั อาจทีจ่ ะท�ำความชัว่ ความบาปได้
ทัง้ ในทีล่ บั และในทีแ่ จ้ง จิตของเรามันมี หิร-ิ ความละอายบาป โอตตัปปะ-สะดุง้ กลัวต่อบาป อยูต่ ลอดเวลา
เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่กล้าท�ำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง
ค�ำว่า “ละ” หมายถึง ความพยายามปรับจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์
ในเมื่อสติสัมปชัญญะของเรามีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันเหตุการณ์ รู้ธรรมะตามความเป็นจริง เราก็จะ
ได้ความรูส้ กึ ในจิตว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขา มันเป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรยึดมัน่
ถือมั่น แล้วจิตมันก็จะค่อยคลายไปเอง
พูดถึงว่า ละ ละ นี่ มันเป็นโวหาร คือการเทศนาเท่านั้น แต่แท้ที่จริงกิเลสอยู่ในจิตในใจนี่
เราจะไปตั้งใจละเอา ละเอา เหมือนอาบน�้ำฟอกสบู่ให้มันสะอาดอย่างนั้นไม่ได้ เราต้องบ�ำเพ็ญศีล
สมาธิปัญญา ให้มันรวมลงสู่จุด คือ สติวินโย สติเป็นผู้น�ำตลอดเวลา กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมันจึงจะ
หมดไปได้
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ความต้องการ ความปรารถนามันก็ยังมีอยู่ แต่อาการของกิเลส โลภ โกรธ หลง อย่างไม่มี
ขอบเขต มันก็จะค่อยเบาลงไปหายไป ในที่สุดมันก็หมดไปเอง

สมาธิที่ขาดศีล อันตราย!
การปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติจนส�ำเร็จฌานสมาบัติ มีอิทธิฤทธิ์ด�ำดินบินบน ล่องหนหายตัวได้
แต่เวลาเข้าสมาธิ อยูก่ นั เป็น ๗ วัน ๑๕ วัน พอออกจากสมาธิมา แล้วจับอาวุธเข้ายิงกันสะบัน้ หัน่ แหลก
หรือบางที่ฤาษีบ�ำเพ็ญฌาน เหาะเหินมาทางอากาศ แล้วขัดใจเพียงแค่ว่าแย่งที่พักที่อาศัยกันเท่านั้น
เกิดขัดใจกัน แช่งชักหักกระดูก หาเรื่องกัน แข่งกันให้หัวแตก ๗ เสี่ยง อะไรท�ำนองนี้ก็เพราะสมาธิ
เพราะฌาน ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย
เพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรม เพือ่ จะให้บรรลุสนั ติสขุ กันอย่างแท้จริง ต้องยึดถือศีล ๕ เป็นหลัก
เมื่อเรามีศีล ๕ กายของเราก็สงบ วาจาก็สงบ ในเมือ่ กาย วาจา สงบ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จติ ใจสงบ

โลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติ
สิ่งใดที่ปรากฏแก่เราด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ สิ่งนั้น ก็คือ สภาวธรรม
สภาวธรรมทั้งหลายเป็นเรื่องของโลก
สิ่งที่เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่า อะไรไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็คือเรื่องของโลก
สิ่งที่มายั่วยุให้เราเกิดกิเลส อารมณ์พอใจ ไม่พอใจ ก็คือเรื่องของโลก
ถ้ามันไปอยู่เหนือโลกแล้ว จะมีอะไรมาประทุษร้ายจิตใจให้ผิดปกติ
เพราะฉะนั้น เราต้องทดสอบด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ว่าจิตของเรานี้มันแน่หรือเปล่า
ถ้าหากมันมองเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นเรือ่ งของธรรมดา ๆ แม้สงิ่ เหล่านัน้ มันจะมีอนั เปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไร จิตของเราก็อยูใ่ นสภาพปกติ ไม่ดใี จ ไม่เสียใจ มีแต่ปลงธรรมสังเวช ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมันมี
กฎธรรมชาติของมัน จะต้องเป็นไปอย่างนี้ เราห้ามมันไม่ได้ ถ้าเข้าใจกันเสียอย่างนี้ มันก็สบาย

ความคิดเป็นวิสัยของจิต
สภาวะจิตบางช่วงมันก็ชอบคิดชอบปรุง บางช่วงมันก็ไม่ชอบคิดชอบปรุง ความคิดปรุงแต่ง...
ความคิด จิตมันคิดถึงสิ่งรู้ทั้งหลาย มันก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์
มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์
ความคิดเป็นเรื่องธรรมดาของจิต การเห็นก็เป็นวิสัยของตา การได้ยินเป็นวิสัยของหู กลิ่น
เป็นวิสัยของจมูก รสเป็นวิสัยของลิ้น สัมผัสเป็นวิสัยของกาย ความนึกคิดเป็นวิสัยของจิต สิ่งเหล่านี้
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ แต่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์
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อารมณ์คืออะไร อารมณ์ คือ ความยินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ เกลียด อันนี้เป็น
อารมณ์
ถ้าหากว่าจิตคิดปรุงแต่ง มันก็สกั แต่วา่ คิด คิดแล้วก็ทงิ้ ไป คิดแล้วก็ทงิ้ ไป ไม่ยดึ อะไรมาสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับตัวเอง มันก็ไม่เกิดอารมณ์
เพราะฉะนั้น ความเป็นไปของจิตนี่ บางครั้งมันก็คิดไม่หยุด อยากให้หยุด มันก็ไม่ยอมหยุด
แต่บางครั้งมันก็เอาแต่หยุด อยากให้มันคิด มันก็ไม่ยอมคิด เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติ ถ้าเวลามัน
ต้องการหยุด ให้มันหยุดไป เวลามันต้องการคิด ให้มันคิดไปแต่ให้เราก�ำหนดสติรู้ ๆ ๆ ไป ถ้ามันหยุด
นานเกินไป มันไม่ยอมคิด เราก็หาอุบายสร้างความคิดขึน้ มาบ้าง ฝึกให้มนั เกิดพลังงาน จิตไปอยูเ่ ฉย ๆ
นิ่ง ๆ เป็นจิตที่ไม่มีพลังงาน อย่าไปอยากได้มัน นิ่ง ๆ เฉย ๆ ถ้าหากว่ามันคิดมากเท่าไรยิ่งดี
ถ้าอย่างสมมติว่าการเจริญวิปัสสนา เราต้องพิจารณาเบญจขันธ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
เมื่อเราพิจารณาไป จิตมันสงบ จิตมีพลังทางสมาธิ สมาธิมั่นคง สติเข้มแข็ง มันจะท�ำให้จิตคิดมากขึ้น
ๆ ๆ แต่อารมณ์เก่าที่เราตั้งใจพิจารณาอยู่มันจะทิ้งหมด มันจะไปสร้างความคิดใหม่ขึ้นมา
อันนี้คือลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิตามธรรมชาติ
เราเอาปัจจุบนั เป็นหลัก แม้แต่ความเสือ่ มความเจริญของสมาธิ หลวงปูม่ หาบัวท่านก็ให้นยั ไว้แล้ว
ท่านบอกว่า ความเสื่อมความเจริญของสมาธิ มันก็เป็นแต่เพียงอารมณ์จิต เมื่อก่อนเรามาดีใจเสียใจ
อยู่กับความเสื่อมความเจริญของสมาธิ มันก็ได้อยู่แค่นั้น มาภายหลังตัดปัญหา มันจะเสื่อมจะเจริญ
ช่างมัน เราจะเอาสติตัวเดียว พอมาก�ำหนดเอาสติตัวเดียว มันก็ดำ� เนินไปด้วยดี ท่านว่าอย่างนั้น
ความนึกความคิดของจิตไม่ใช่ปัญหาที่จะท�ำให้จิตมัวหมอง มันเป็นการบริหารจิต ท�ำให้จิตมี
สติสมั ปชัญญะเข้มแข็ง ถ้าจิตไปก�ำหนดรูค้ วามคิด อันนีค้ อื ธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน จิตมันพิจารณา
ธรรมเองโดยอัตโนมัติ
แต่ถา้ มันไปนิง่ รูอ้ ยูใ่ นจิตอย่างเดียว ไม่มอี าการไหวติง อันนีเ้ ป็นจิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน และ
พร้อม ๆ กันนัน้ ถ้าหากว่ากายกับจิตยังสัมพันธ์กนั อยู่ สุข ทุกข์ มันเป็นสิง่ ทีเ่ กิดทีก่ าย จิตเขาก็ตอ้ งรูเ้ อง
แต่ถา้ หากช่วงใดทีจ่ ติ มันถีบตัวออกจากร่างกายแล้วไม่เกีย่ วข้องกับร่างกาย ตอนนัน้ สุข ทุกข์ มันไม่มี
แม้อาการแห่งความคิดอย่างสามัญธรรมดาก็ไม่มี แต่ในช่วงนัน้ มันอาจสามารถรูเ้ ห็นทุกสิง่ ทุกอย่างได้
แต่มันคิดไม่เป็น รู้แล้วมันก็บันทึกข้อมูลไว้พร้อมหมด พอมันย้อนกลับมาสัมพันธ์กับกายอีกทีหนึ่ง
มันจึงจะเกิดปัญญาค้นคิดพิจารณาของมันไปเอง การพิจารณาของมันก็คือความคิดนั่นเอง

ทําความเข้าใจกับ “พุทโธ”
นักปฏิบัติสมาธิในเมืองไทยยังเถียงกันอยู่
- สมาธิขั้นสมถะไม่มีภูมิความรู้
- ภาวนาพุทโธได้แต่สมถะ ไม่ถึงวิปัสสนา
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บางคนก็ประกาศว่า อย่าไปเสียเวลาภาวนาพุทโธเลย
ทีนี้ คําว่า “พุทโธ” ตัวเองก็ไม่เข้าใจ
“พุทโธ” ไม่ต้องภาวนาเราก็มีอยู่แล้ว ในเวลาเราตั้งใจจะเขียนหนังสือนี่ สังเกตดู เราตั้งใจจะ
เขียนหนังสือ สติของเราจดจ่ออยู่ที่จิต แล้วจิตก็ไปควบคุมมือให้ลากเส้นไปตามที่เราต้องการ ในเมื่อ
จิตมีสติรตู้ วั อยูต่ ลอดเวลา จิตมีสติ นัน่ แหละคือ พุทโธ ผูร้ ู้ ไม่ตอ้ งไปแหกปากตะโกนเรียก พุทโธ ก็ได้
เมื่อจิตมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิต นั่นแหละคือพุทโธเกิดขึ้นที่จิตแล้ว
“พุทโธ” นี่ เราภาวนาไว้เฉพาะเวลาจิตของเรายังคิดไม่เป็น ในขณะทีจ่ ติ ของเรายังไม่มคี วามคิด
เราก็ภาวนาพุทโธไว้เพื่อกระตุ้นให้มันเกิดความคิด
หลักของหลวงพ่อนีใ้ ห้ไว้วา่ ทีแรกเราอาจจะตัง้ ใจก�ำหนดลมหายใจ บางทีจติ มันว่าง มันไม่เอาลม
หายใจ บางทีมันเกิดความคิด เราปล่อยให้จิตของเราเดินอยู่ที่ลมหายใจ ความคิด ความว่าง วนเวียน
อยู่นี่ ธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก มันจะเพิ่มพลังงานมากขึ้น
ทีนี้พุทโธที่เราบริกรรมภาวนาอยู่ มันก็คือความคิด ในเมื่อจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่น ก็คือ
ความคิด
เราภาวนา พุทโธ ยุบหนอ-พองหนอ สัมมาอรหัง ในขณะเดียวกัน เราท�ำงาน ๒ อย่างไปพร้อมกัน
๑. เอาค�ำว่า พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอ-พองหนอ มาป้อนให้กับจิต
๒. เราจะต้องเอาสติควบคุมจิตให้นึกอยู่กับสิ่งที่เราต้องการ มันท�ำงาน ๒ อย่างพร้อมกันไป
แต่ถ้าหากว่าจิตของเราทิ้ง ๓ อย่างนี่ มันไปเกิดความคิดขึ้นมาเอง หน้าที่ของเรามีเหลืออย่าง
เดียว คือก�ำหนดสติตามรู้มันไปตลอด
ข้อนี้เราสังเกตได้ง่าย ถ้าจิตมันคิดขึ้นมาพั้บ เราก�ำหนดรู้ ถ้าจิตยังไม่มีพลัง เขาจะหยุดคิดทันที
เราต้องก�ำหนดไปจนกระทั่งเขาไม่ยอมหยุด ในเมื่อหยุดแล้วมันก็ว่าง ปล่อยให้ว่าง คิด ปล่อยให้คิด
ว่าง ปล่อยให้ว่าง สลับกันไปอย่างนี้ จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตคิดขึ้นมา เราก�ำหนดรู้ ถ้าไม่ยอมหยุด จะให้
หยุดก็ไม่ยอมหยุด นั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงาน ปล่อยไปตามธรรมชาติไปเลย เราเอาสติตัวเดียว
รู้ว่าเรามีความคิดเท่านั้นเอง แต่อย่าไปช่วยมันคิดนะ ให้มันคิดของมันเอง
“พุทโธ” ทีม่ าท่องมาเถียงกันอยูน่ ี่ คือ “พุทโธ” ค�ำพูดต่างหาก แต่ “พุทโธ” ตัวจริงนีค่ อื จิต
รู้ตื่น เบิกบาน เพราะมีสติสัมปชัญญะ
“พุทโธ” ก็คอื จิตรูต้ วั อยูน่ นั่ แหละ จิตมีสติสมั ปชัญญะ รูต้ วั อยูต่ ลอดเวลานัน่ แหละ คือ พุทโธ-ผูร้ ู้
พุทโธ-ผู้ตื่น พุทโธ-ผู้เบิกบาน

สติวินโยคือศูนย์รวมของมรรค ๘
จุดรวมของมรรค ๘ อยูท่ ี่ สติวนิ โย เรามีสติเป็นผูน้ ำ 
� ท�ำให้เรารูส้ กึ ส�ำนึกผิดชอบชัว่ ดี ความรูส้ กึ
ส�ำนึกผิดชอบชั่วดี คือ สัมมาทิฏฐิ
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ในเมื่อเราด�ำริจะท�ำ  จะพูด จะคิดอะไร เราพิจารณาถึงความถูกต้อง ความถูกต้องในการท�ำ 
การพูด การคิด ไม่ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ท�ำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน เป็นสัมมาสังกัปปะ
สัมมาวายามะ หมายถึง การท�ำ  การพูด ที่แสดงออก เรียกว่าความเพียรชอบ การท�ำก็ดี
การพูดก็ดี การคิดก็ดี เป็นไปในทางที่ชอบ ที่ถูก ที่ควร ความพากเพียรพยายามอันใดไม่ผิดศีล ๕
ข้อใดข้อหนึ่ง อันนั้นได้ชื่อว่าความเพียรชอบ
สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ หมายถึงการประกอบการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ อะไรเป็นเครื่อง
ตัดสินว่าของเรามันชอบ มันถูกต้อง ศีล ๕ เป็นหลักตัดสิน
สัมมาสติ ระลึกชอบ ระลึกไปในทางด�ำเนินวิถีชีวิตไปตามท�ำนองคลองธรรมที่ถูกต้องด้วยศีล
และกฎหมายปกครองบ้านเมือง
สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ก็คือตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีถ่ายเดียว
อันนี้เป็นการด�ำริ หมายถึงกิริยาอาการที่แสดงออก
ในเมื่อพูดถึงส่วนรวม เราฝึกสติให้มีความเข้มแข็ง ให้มีสติเป็นผู้น�ำจิตของเราตลอดเวลา เมื่อ
เรามีสติเป็นผูน้ ำ� ตลอดเวลาเราแสดงออกทางกาย ทางวาจา มันก็เต็มไปด้วยความรูส้ กึ ส�ำนึก ผิดชอบ
ชั่วดี ก็ได้ชื่อว่าด�ำเนินตามทางอริยมรรค

หนึ่งค�ำ สองความหมาย
วิญญาณมี ๒ ประเภท
วิญญาณในเบญจขันธ์ หมายถึงวิญญาณทีร่ บั รูส้ งิ่ ต่าง ๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย
และใจ
วิญญาณตัวทีไ่ ปผุดไปเกิด คือ ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ ทีเ่ รียกว่าวิญญาณ เพราะเขารูจ้ กั ไปผุดไปเกิด
ในภพภูมิต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรม
แม้แต่คำ� ว่า ทุกข์ ก็มีความหมาย ๒ อย่าง
ทุกสิ่งทุกอย่างมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้องมีการสึกกร่อนหรือสลายตัว อันนี้เรียกว่า ทุกข์
ในพระไตรลักษณ์
ทุกข์ในพระไตรลักษณ์นี่ ใครจะรู้ก็ตาม ไม่รู้ก็ตาม เขามีอันเป็นไปของเขาอยู่อย่างนั้น
ทีนี้ ทุกขอริยสัจ ทุกขัง อริยสัจจัง ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ มันหมายถึงทุกข์ที่เกิดกับใจโดยตรง
แต่นักเทศน์นักธรรมทั้งหลาย เมื่อกล่าวถึงทุกข์แล้ว ตีขลุมเป็นอันเดียวกันหมด
เพราะฉะนัน้ ทุกข์ในพระไตรลักษณ์ หมายถึงความเสือ่ มโทรมของทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่วา่ ทุกข์
ในอริยสัจ หมายถึง ทุกข์ใจอย่างเดียว
ตราบใดทีเ่ รายังมีความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ต่าง ๆ ทุกข์กไ็ ม่สามารถจะดับได้ แต่ถา้ จิตของเราหมด
ความยึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับหมด มันสักแต่ว่าเป็นกิริยาที่ยังเหลืออยู่
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สมาธิภาคปฏิบัตินับขั้นตอนตามต�ำราไม่ได้
ใครมาถามเรื่องสมาธิ ญาณขั้นนั้น ฌานขั้นนี้
โอ๊ย! อย่ามาพูดเรื่องญาณ เรื่องฌานเลย ฉันไม่เคยนับมันหรอก
เวลาจิตมันเป็นไปจริง ๆ นี่ มันไม่ได้บอกว่าฉันอยู่สมาธิขั้นนี้ ญาณขั้นนี้ ฌานขั้นนี้ มันก็ไปตาม
ครรลองของมัน
สมาธิที่เป็นไปตามหลักของธรรมชาติ มันไปของมันเอง พอจิตสงบลง พอรู้สึกว่าเป็นสมาธิ
เท่านั้น สัญญาเจตนาจะไปควบคุมจิตให้เป็นไปอย่างไรนี่มันหมดไปแล้ว หลังจากนั้นจิตมันจะไป
อย่างไร มันปฏิวัติตัวไปเอง มันจะไปทางสงบนิ่ง ๆ ๆ ๆ ไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหาย มันก็เป็นเอง
ของมัน มันจะเกิดความรู้ความคิดขึ้นมา มันก็เป็นเองของมัน เราไม่ได้ตกแต่ง
แม้แต่ในพุทธประวัติ หลวงพ่อก็ยังเข้าใจว่าเขียนผิด
พระพุทธเจ้าเข้าสมาธิ ท�ำจิตให้บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง น้อมไปพิจารณาเรือ่ งปุพเพนิวาสานุสสติญาณ...
ถ้าหากว่ายังน้อมไปได้อยู่ มันก็ไม่ใช่สมาธิ เป็นแค่เพียงความสงบทีเ่ ราฝึกจนคล่อง ช�ำนิชำ� นาญเท่านัน้
แต่ความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้น้อมจิตของท่านไปไหน พอท่านตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลก
ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐาน พอจิตถอนออกมา สัมพันธ์กับร่างกายพั้บ มันเกิดความคิดขึ้นมา
แล้วก็พิจารณาไปตามสิ่งที่รู้เห็น
จิตของคนเรานี่ ในขณะทีม่ นั ไปสูจ่ ดุ ทีไ่ ม่มรี า่ งกายตัวตน มีแต่จติ สว่างอยูด่ วงเดียว มันสามารถ
รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่มันคิดไม่เป็น สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น เหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์
มากระทบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เท่านั้น แต่ว่าธรรมชาติของจิตนี่ ถ้าสัมผัสรู้สิ่งใด มันจะ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้หมด เมือ่ มันถอนออกมาจากสมาธิขนั้ ละเอียดแล้ว พอสัมพันธ์กบั ร่างกายพับ้
มันอาศัยประสาททางสมองเกิดความคิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่รู้เห็นอย่างเด่นชัดแล้ว มันไม่คิดไปไหน
มันก็ไปคิดทบทวนสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นแหละ อันนั้นคืออะไร อันนี้คืออะไร มันก็ว่าไปตามเรื่องของมัน
ในตอนทีม่ นั รูเ้ ห็นเฉย ๆ ไม่มคี วามคิด เพราะมันไม่มเี ครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้เกิดความคิด
คือประสาททางสมอง ทีนี้ ในขณะนั้นมันทิ้งหายไปหมดแล้ว สมองมันก็ไม่มี มันก็คิดไม่เป็น แต่เมื่อ
มันกลับมาสัมพันธ์กับสมองแล้ว มันเกิดความคิดขึ้นมา
ข้อเท็จจริงที่มันปรากฏ มันเป็นอย่างนั้น

วิธีปลุกจิตใต้สำ� นึกให้ตื่น
การปฏิบตั สิ มาธินี่ ขอให้เราท�ำความเข้าใจอย่างนี้ คนเราทุกคนเกิดมา มีฤทธิ์ มีสมาธิ มีอทิ ธิพล
มีอำ� นาจอยูใ่ นตัว แต่ในเมือ่ เรายังไม่ได้มกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ขุดคุย้ ให้มนั ตืน่ ขึน้ มา มันก็ยงั อยูใ่ นจิตใต้สำ� นึก
เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั สิ มาธิจงึ เป็นการปลุกจิตใต้สำ� นึกให้ตนื่ ขึน้ มา เมือ่ เราสามารถปลุกจิตใต้สำ� นึก
ให้ตื่นขึ้นมา เราจะรู้สึกว่าจิตของเรามีสติ เตรียมพร้อมอยู่ในจิตทุกขณะจิต อันนี้จิตใต้ส�ำนึกมันตื่น
ขึ้นมาแล้ว
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เมื่อจิตใต้สำ� นึกตื่นขึ้นมาเต็มที่ ฤทธิ์ อิทธิพล และอ�ำนาจที่มีอยู่ในตัว มันก็ผุดขึ้นมาพร้อมกับ
จิตใต้ส�ำนึก
อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจไว้อย่างนี้
หลักการปฏิบัติสมาธิเพื่อปลุกจิตใต้ส�ำนึกให้มันตื่นขึ้นมา จะขอพูดในหลักใหญ่ ๆ ๓ ประการ
หลักที่ ๑ บริกรรมภาวนา
หลักที่ ๒ ใช้สติปัญญาพิจารณาตามสัญญาที่เราเรียนมา
หลักที่ ๓ ก�ำหนดสติตามรูอ้ ารมณ์จติ ยืน เดิน นัง่ นอน รับประทาน ดืม่ ท�ำ พูด คิด เป็นอารมณ์
จิต เราก�ำหนดสติตามรู้ ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิ

สวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นเรื่องเดียวกัน
พุทธบริษัทของเราทั้งหลายยังพากันเข้าใจผิด เข้าใจผิดอะไร เข้าใจผิดว่าสวดมนต์ก็เรื่องหนึ่ง
ปฏิบัติสมาธิก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้เป็นการเข้าใจผิด
การปฏิบัติสมาธิคือท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก จะเป็นอะไร ก็ได้
เมื่อเป็นเช่นนั้น เมื่อเราหยิบดอกไม้ปักลงไปในแจกัน เรามีสติ เราก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติสมาธิ
เอาเทียนไปติดเชิงเทียน แล้วจุดบูชา จุดธูปบูชา กราบพระ ลงไปด้วยความมีสติ ก็คอื การปฏิบตั ิ
สมาธิ
เมื่อเรามากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า อรหังสัมมา สวากขาโต... สุปฏิปันโน เจริญ
พุทธคุณ ธรรมคุณ ที่เรียกว่า สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-วัตรเย็น นั่นแหละอันนั้นก็คือการปฏิบัติสมาธิ
เพราะสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติของผู้ปฏิบัติ
เพราะฉะนัน้ อย่าไปเข้าใจผิด บางท่านนัง่ สวดมนต์ รีบสวด ๆ ๆ สวดเอา ๆ ๆ จะรีบสวดให้มนั จบ
แล้วจะได้ไปรีบนั่งสมาธิ เป็นการเข้าใจผิด
เพราะฉะนัน้ สวดมนต์กด็ ี ท�ำอะไรก็ดที เี่ รามีสติจดจ่อรูอ้ ยู่ กับสิง่ ๆ นัน้ เป็นการปฏิบตั สิ มาธิ
ทั้งนั้น

ค�ำบริกรรมทุกแบบมีค่าเท่ากัน
หลักของการบริกรรมภาวนาที่เราใช้กันสอนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ บริกรรมภาวนา พุทโธ สัมมา
อรหัง ยุบหนอ-พองหนอ ๓ อย่างนี้เป็นบริกรรมภาวนา
การบริกรรมภาวนาเพือ่ ยังจิตให้มาติดอยูใ่ นสิง่ ๆ เดียว คือบริกรรมภาวนา แล้วมันจะได้ละวาง
สิ่งต่าง ๆ ที่มันวุ่นวาย เมื่อจิตมาติดอยู่กับค�ำบริกรรมภาวนาอย่างแน่วแน่ เราก็จะรู้สึกว่า กายก็เบา
จิตก็เบา เพราะจิตของเราวางภาระแล้ว มาเอา พุทโธ หรือสัมมาอรหัง ยุบหนอ-พองหนอ เพียงค�ำเดียว
ก็เหมือนกับเราถือของสิ่งเดียว นอกจากมันจะไม่หนักมือแล้ว มันยังไม่พะรุงพะรัง
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การบริกรรมภาวนานี่ พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอ - พองหนอ มีค่าเท่ากัน อย่าไปเข้าใจผิด
ว่า ภาวนาพุทโธดี ภาวนายุบหนอ-พองหนอดี สัมมาอรหังดี หรืออันอื่น ๆ นอกเหนือไปจากนี้ไม่ดี
อะไรท�ำนองนี้ อย่าไปเข้าใจผิด
ค�ำบริกรรมภาวนาเป็นเพียงสื่อน�ำจิตให้เข้าไปสู่ความสงบ
เมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไป ค�ำบริกรรมภาวนา ๓ ค�ำนี้ จิตเขาจะทิ้งไปหมด ยังเหลือแต่ความว่าง
อย่างเดียว
ถ้าผู้ปฏิบัติปล่อยให้จิตของตัวว่างอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ไปทักไปท้วงมัน ปล่อยให้มันเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน เมื่อจิตว่างลง ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวง แสดงว่าจิตของเราก�ำลังก้าวไปสู่ความเป็น
อิสระ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งใด

จิตว่างแล้วสร้างนิมิต
พอหลังจากที่จิตว่างแล้ว จิตเพิ่มพลังงานมากขึ้น ทางไปของเขามีอยู่ ๓ ทาง
ทางหนึ่ง ถ้าพุ่งออกไปข้างหน้า จะเกิดมโนภาพ ซึ่งเรียกว่า นิมิต เมื่อนิมิตเกิดขึ้น นิมิตนั้นก็มี
ลักษณะเหมือนกับการทีเ่ รานอนหลับแล้วฝันไป แต่นมิ ติ ทีเ่ กิดจากสมาธิมนั แน่นอนกว่าการนอนหลับ
ฝันอย่างธรรมดา เมื่อจิตไปเห็นนิมิตอย่างนั้น ถ้าเราสามารถประคับประคองจิตของเราให้หยุดอยู่ใน
สภาพปกติ ไม่เอะใจ ไม่ตกใจ แล้วก็ไม่สร้างความคิดอะไรขึ้นมา ก�ำหนดสติรู้จิตอย่างเดียวเพราะว่า
นิมิตนั้นเป็นสิ่งที่จิตของเราสร้างขึ้น เมื่อเราก�ำหนดสติรู้เพียงอย่างเดียว จิตของเราก็จะระงับแน่วแน่
ดิ่งลง ๆ ๆ เป็นสมาธิที่มั่นคง ภาพนิมิตก็จะชัดเจนขึ้น แต่เป็นภาพนิ่งไม่ไหวติง
ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติได้นิมิตตามที่กล่าวนี้ สมาธิเป็นสมถกรรมฐาน นิมิตเป็นอุคคหนิมิต เพราะ
นิมิตนิ่งอยู่อย่างเดียว ไม่ไหวติง
เมือ่ สมถะมีพลังเข้มแข็งขึน้ จิตของเราสามารถจะปฏิรปู ภาพนิมติ นัน้ ให้มอี นั เป็นไปต่าง ๆ บางที
ย่อเล็กลง บางทีขยายใหญ่ขึ้น บางทีก็สลายตัวไป บางทีเนื้อหนังของนิมิตพังไปเหลือแต่โครงกระดูก
โครงกระดูกแหลกละเอียดจมหายไปในแผ่นดิน
ถ้าจิตของนักปฏิบัติเป็นเช่นนี้ สมาธิเป็นสมาธิในวิปัสสนา นิมิตเป็นปฏิภาคนิมิต เพราะจิต
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้
ในเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะก�ำหนดรู้อยู่ตลอดไป จิตของเขาจะสงบละเอียด ๆ ๆ ขึ้นทุกที
จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าร่างกายตัวตนหายไป นิมิตที่มองเห็นก็หายไป หรือบางทีอาจจะมองเห็นตัวเอง
นอนตายเหยียดยาว แล้วก็เน่าเปือ่ ยผุพงั สลายตัวไป ในขณะทีจ่ ติ มันรูเ้ ห็นอยูน่ นั้ มันมีแต่นงิ่ อย่างเดียว
เพราะสมาธิที่เป็นไปโดยธรรมชาติแล้ว ผู้ปฏิบัติจะไม่มีสัญญาเจตนาที่จะไปนึกไปคิดอะไรทั้งสิ้น
ถ้าสมาธิอนั ใดทีผ่ ปู้ ฏิบตั ยิ งั คิดอย่างนัน้ คิดอย่างนีไ้ ด้อยู่ อันนัน้ มันยังไม่ใช่สมาธิ เป็นแต่เพียงความสงบ
ถ้าลงได้มสี มาธิอย่างแน่วแน่แล้ว สัญญาเจตนาจะประคับประคองจิตไปอย่างไรนัน้ มันไม่มใี นความรูส้ กึ
ของเรา มีแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปเองของมัน
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อันนี้ทางหนึ่งที่จิตของนักปฏิบัติจะพึงเป็นไป

จิตสว่างไสวครอบกาย
เมือ่ จิตว่าง จิตวิง่ เข้าจับลมหายใจ เดินตามลมหายใจออก-เข้า ออก-เข้า ในทีส่ ดุ จิตสงบละเอียด
แน่วแน่ลงไป วิง่ ตามลมหายใจมาสงบสว่างในท่ามกลางของร่างกาย สามารถแผ่รศั มีออกมาครอบกาย
ทั้งหมด จะมองเห็นความสว่างไสวรอบกาย จิตดวงนี้สามารถที่จะมองเห็นอวัยวะภายใน ซึ่งเรียกว่า
อาการ ๓๒ ตั้งแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น จะรู้สึกว่าในตัวของเรานี่สว่างไสว
ไปหมด เพราะจิตไปอยู่ในท่ามกลาง แล้วมันก็พุ่งแสง ออกมารอบ ๆ จนกระทั่งจิตสงบละเอียดลงไป
ร่างกายหายไป ยังเหลือแต่จิตดวงเดียว นิ่งสว่างไสวอยู่ บางทีมีร่างกายปรากฏขึ้น มาให้จิตมองเห็น
ในลักษณะแห่งความตาย แล้วก็เน่าเปือ่ ยผุพงั สลายตัวไปหมด อันนีค้ อื ความเป็นไปของจิตในทางทีส่ อง
ทางทีห่ นึง่ ทางทีส่ องนี้ มีลกั ษณะแม้นเหมือนกัน แต่สว่ นใหญ่จะเน้นหนักไปในทางสมถกรรมฐาน
อันนี้คือทางผ่านของจิต

เดินหน้าต่อสู่วิปัสสนาญาณ
เมือ่ จิตมองเห็นความตายอย่างชัดเจน เมือ่ เขาถอนจากสมาธิมาแล้ว เขารูส้ กึ ว่ามีกาย เขาจะเกิด
ความรูส้ กึ ขึน้ มาว่า นีแ่ หละคือการตาย ตายแล้วมันต้องขึน้ อืด เน่าเปือ่ ย ผุพงั เป็นของปฏิกลู น่าเกลียด
ก็ได้อสุภกรรมฐาน
ในที่สุดสลายตัวไป เป็น ดิน น�้ำ ลม ไฟ ได้ธาตุกรรมฐาน
ในเมื่อมองเห็นกระดูก โครงกระดูก ได้อัฐิกรรมฐาน
ในเมือ่ จิตมารูช้ ดั เห็นแจ้งว่า ร่างกายของเรานี่ มีแต่ธาตุ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ มันจะรูต้ อ่ ไปว่า ไหนเล่า
สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา มีที่ไหน
นั่งสมาธิที่เดียวได้ทั้งสมถะ ได้ทั้งวิปัสสนา
ความหมายของสมถะและวิปัสสนา
จิตสงบ นิ่ง ไม่ไหวติง เป็นสมถะ
ความรู้ว่า นี่ ความสงบ นี่ สมาธิ นี่ ปีติ นี่ ความสุข คือ วิปัสสนา
มันอาศัยอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละ อย่าไปแยกให้มันล�ำบากนัก
อันนี้เป็นทางที่สองของจิตที่จะเป็นไปตามหลักของธรรมชาติ
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เข้าสู่ปัญญาในสมาธิ
พอจิตสงบลงไปแล้ว มันมาจ่ออยู่ที่จิต มันไม่ไปไหนแล้วสติสัมปชัญญะมันมาจ้องมองอยู่ที่จิต
ในบางครั้งจิตอยู่นิ่ง ๆ เขาก็จะรู้ตัวว่าเขานิ่ง พอนิ่งแล้วก็จะเกิดความคิดขึ้นมา ความคิดอันนี้มันคิด
ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เรียกว่าภูมิความรู้มันผุดขึ้นมา ทีนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่อง
เป็นราว มันกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่ เราผูกลิงเอาไว้ดูเล่นอย่างไร จิตของคนเรา ทั้งในสมาธิ
ทั้งนอกสมาธิ ก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน
เมื่อเป็นเช่นนั้น มันเป็นปัญญาในสมาธิได้อย่างไร ได้ตรงที่ว่าเมื่อจิตเกิดคิดขึ้นมาปั้บ สติมันมา
จ่อปั้บ คิดปั๊บ-รู้ปั๊บ คิดปั๊บ-รู้ปั๊บ มันตามกันไปอย่างนี้ สติสัมปชัญญะที่รู้ทันความคิดอ่านหรือการ
กระท�ำของตัวเองนั่นแหละ เรียกว่า สมาธิวิปัสสนา หรือปัญญาในสมาธิ

สมถะ-วิปัสสนา อาศัยซึ่งกันและกัน
แนวทางปฏิบัติที่เราควรจะยึดเป็นหลัก มีอยู่ ๒ อย่าง มีในคัมภีร์ที่กล่าวว่าสมาธิหรือฌาน
มีอยู่ ๒ อย่าง
อย่างที่ ๑ อารัมมนูปนิชฌาน จิตสงบแล้วนิ่งรู้อยู่ในสิ่ง ๆ เดียว ความรู้อื่นไม่เกิดขึ้น จิตสงบ
ละเอียด ๆ ลงไป จนกระทั่งร่างกายตัวตนหาย อันนี้เป็นสมาธิในฌานสมาบัติ
ถ้าหากจิตของท่านผู้ใดมาจมอยู่ในสมาบัติ ก็ติดอยู่เพียงแค่สมาบัติ วิธีแก้ก็คือฝึกสติ พอออก
จากสมาธิลึก ๆ มาแล้ว ก็มาอยู่ในเรื่องชีวิตประจ�ำวัน ฝึกสติ ให้มันรู้อยู่กับการยืน เดิน นั่ง นอน
รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด มันจะท�ำให้เราเกิดความคิด อ่านขึ้นมา สมาธิที่จิตไปรู้ในสิ่ง ๆ เดียว
เป็น อารัมมนูปนิชฌานเป็นฌานสมาบัติ
สมาธิอกี อันหนึง่ พอจิตสงบ นิง่ ว่าง ลงไป ความคิดมันผุดขึน้ ๆ อย่างกับน�ำ้ พุ แล้วสติสมั ปชัญญะ
เขาจะตามรู้ ๆ ๆ ไปทุกระยะ จนกระทัง่ ไปถึงจุด ๆ หนึง่ จิตจะหยุดนิง่ พับ้ ลงไป สว่างไสว สภาวะทัง้ หลาย
อันเป็นอารมณ์มันจะมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลา แต่จิตไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้น ๆ
อันนีไ้ ปปรากฏกับจิตของหลวงปูม่ นั่ ในเมือ่ ท่านรูเ้ ห็นขึน้ มาแล้ว ท่านจึงบัญญัตศิ พั ท์ของท่านว่า
ฐีติภูดัง ฐีติ-จิตตั้งมั่น นิ่ง เด่น สว่างไสว ภูตัง-สภาวธรรมทั้งหลายเกิดดับให้จิตรู้เห็นอยู่ตลอดเวลา
แต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่
อันนี้คือผลที่จะพึงเกิดจากการบริกรรมภาวนา พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอ-พองหนอ
ในอีกอันหนึ่ง ท่านเรียกว่า เจริญวิปัสสนา การเจริญวิปัสสนานี่ ยังมีหลายท่านเข้าใจผิด
บางท่านบอกว่าท�ำสมาธิให้ได้อุปจารสมาธิ ได้อัปปนา แล้วก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระหว่างอุปจาระ
น้อมจิตไปพิจารณา ทีนถี้ า้ หากว่าสมาธิมนั เกิดขึน้ มาเอง มันเป็นเองโดยอัตโนมัติ เราไม่มสี ญ
ั ญาเจตนา
ที่จะถอนจิตไปมาอย่างไรได้หรือไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาอะไร นอกจากจิตจะเป็นไปเอง
ของเขา เพราะฉะนั้น การพิจารณาจะพิจารณาอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
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ซึ่งเรียกว่า กายคตาสติก็ตาม พิจารณาธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ก็ตาม พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ก็ตาม พิจารณา รูป-นาม ก็ตาม เราพิจารณาไปจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ
แล้วจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติ เขาจะไปแบบไหนอย่างไรก็ตาม อันนี้ก็เป็นหลักของการ
พิจารณา
ทัง้ บริกรรมภาวนา ทัง้ การพิจารณา เป็นแนวทางทีจ่ ะท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิ เมือ่ จิตเป็นสมาธิ
ตามหลักธรรมชาติแล้ว เขาจะปฏิวัติตัวไปเอง เขาจะมีแนวโน้มไปทางไหน เขาจะเป็นไปเองของเขา
ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจดังนี้
เรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่อง ราธพราหมณ์ ธรรมบท อุททกนิกาย ตอนแก้อรรถกถา
ท่านจารึกไว้ว่า ฌานมี ๒ อย่าง
อารัมมณูปนิชฌาน หมายถึงการที่จิตรู้ในสิ่ง ๆ เดียว เป็นฌานสมาบัติ
ลักขณูปนิชฌาน จิตสงบแล้วเกิดภูมิความรู้ขึ้นมา เกิดขึ้นมาอย่างที่เรารั้งไม่อยู่
ทีนี้ค�ำว่าสมถะก็ดี วิปัสสนาก็ดี เป็นชื่อของการปฏิบัติ ใครปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนา
เพ่งกสิณ เรียกว่าปฏิบัติตามแบบสมถะ
ใครใช้สติปัญญาพิจารณาสภาวธรรมจนกระทั่งจิตสงบ หรือท�ำสติตามรู้อารมณ์จิตตลอดเวลา
ก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนา
ทั้งสองอย่างนี้อาศัยซึ่งกันและกัน
ถ้าสมาธิไม่มี สมถะไม่มี ก็ไม่มีฌาน
ฌานไม่มี ไม่มีญาณ
ญาณไม่มี ไม่มีปัญญา
ปัญญาไม่มี ไม่มีวิชชา
ความรู้แจ้งเห็นจริง

ปัญญาทางวิปัสสนา เกิดขึ้นกับพระอริยเจ้าเท่านั้นหรือ
ปัญญาทางสมาธิกับปัญญาทางวิปัสสนา ถ้าตอบให้แตกต่างกันก็มีแนวที่จะแตกต่างกัน
ปัญญาทางสมาธิ ถ้าหมายถึงจิตอัปปนาสมาธิ จิตไปนิ่งเฉยอยู่ อันนี้คือปัญญาทางสมาธิ
ส่วนปัญญาทางวิปสั สนานัน้ หมายถึงจิตทีผ่ า่ นการพิจารณาอะไรมาแล้ว พอจิตสงบลงเป็นสมาธิ
เกิดปัญญาทางสมาธิขนึ้ มาอีกทีหนึง่ ในเมือ่ สมาธิเป็นทางให้เกิดปัญญา เมือ่ ปัญญาอันนีเ้ กิดขึน้ มันเป็น
ความรู้ ถ้าความรู้อะไรเกิดขึ้น จิตตามรู้ความรู้นั้นไป ถ้าจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งที่ตนรู้
รู้แล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในสิ่งนั้น แล้วก็ตัดสินว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้ ด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติ
อันนี้เรียกว่าปัญญาทางวิปัสสนา
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ถ้าเพียงแต่นึกว่า สิ่งนี้คืออันนั้น สิ่งนั้นคืออันนี้ แล้วตัดสินโดยการนึกเดาเอาเอง อันนั้นเป็น
ปัญญาเกิดจากวิปัสสนึก
ปัญญาทางวิปสั สนา หมายถึงความรูแ้ จ้งเห็นจริงซึง่ เป็นไป โดยพลังของจิตทีถ่ กู อบรมมาแล้วด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นองค์อริยมรรคประชุมพร้อม แล้วก็เกิดปัญญาทางวิปัสสนาขึ้นมา โดยเหตุผล
แห่งการปฏิบัติของผู้พิจารณาอะไรแล้วรู้แจ้งเห็นจริงตามนั้น อันนี้เรียกว่าปัญญาทางวิปัสสนา
ปัญญาทางวิปัสสนานั้นเกิดขึ้นได้ทั้งแก่พระอริยเจ้า ทั้งแก่ปุถุชน ปุถุชนที่จะเป็นพระอริยเจ้า
ได้ต้องมีปัญญาทางวิปัสสนาเกิดขึ้นมาก่อน

ท�ำไมพระอรหันต์บางองค์จึงพูดค�ำหยาบ
ภาษาพูดนี่ ในประเทศไทยเรานี่ มันมีภาษาท้องถิน่ เช่น ท้องถิน่ ภาคอีสาน เขาพูดกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่
หรือเด็กเล็กทั้งหลาย พอขึ้นต้นเขาจะพูด “เฮ้ย” แล้วก็ลงท้าย “เว้ย” เราจะไปว่าเขาพูดค�ำหยาบ
ก็ไม่ได้ เพราะขนบธรรมเนียมเขาเป็นอย่างนั้น
หลวงปู่ตื้อท่านพูดค�ำหยาบหรือ
หลวงปูต่ อื้ ท่านพูดความจริง ท่านไม่ใช้ศพั ท์แสลง ความจริงมันเป็นอย่างไร ๆ ท่านก็วา่ ไปตามนัน้
อันนี้จะไปถือว่าท่านพูดค�ำหยาบก็ไม่ได้ คือท่านไม่มีค�ำหลีกเลี่ยงหรือไม่มีศัพท์แสลง ท่านก็ว่า
ของท่านไปตามตรง อันนัน้ ก็เป็นนิสยั ดัง้ เดิมของท่าน นิสยั ทีม่ นั ฝังติดมาตัง้ แต่เกิดมา หรือตัง้ แต่ภพก่อน
ชาติก่อนก็อาจจะเป็นได้
คนไปฟังเทศน์หลวงปู่ตื้อ พวกคุณหญิงคุณนายไปฟังแล้วต�ำหนิว่า พระอะไรพูดหยาบคาย
พากันถอยหนีไป ๆ อ้าว! ไปไกลเท่าไรเสียงหลวงปูต่ อื้ ก็ตามไปแหย่หู ลงผลสุดท้ายทนไม่ไหวย้อนกลับ
มาฟังอีก พอมาฟังทีหลังนี่ งัดไม่ขึ้น ยิ่งฟังไป ความจริงมันก็ยิ่งปรากฏชัด

ท�ำไมพระอรหันต์จึงยังแสดงอาการเจ็บปวด
ความเจ็บปวดอยู่ที่ร่างกาย แต่จิตยังผ่องใส จิตใจไม่ปวดด้วย ไม่รับรู้ ความเจ็บก็ท�ำให้หน้านิ่ว
คิ้วขมวดได้
หลวงปูม่ นั่ เวลาเวทนาท่านหนัก ท่านก็ครางออกมา โอ๊ย! เจ็บปวดแท้นอ้ หลวงปูเ่ ทสน์เรานีแ่ หละ
โอ๊ย! ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ก็ยังมาเจ็บมาปวดอยู่ หมดศรัทธาแล้วล่ะ
หลวงปู่มั่นลุกปับปั๊บขึ้นมา หือ! สงสัยข้องใจอะไร ถามมาซิ ไม่รู้หรือว่าเบญจขันธ์มันไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ความทุกข์ทางขันธ์นี้ ท่านก็รู้สึก เจ็บปวดท่านก็รู้ เวทนาท่านก็รู้ สุขเวทนาท่านก็รู้ แต่ว่าจิต
ไม่ยึดติด
มีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่า หลวงปู่โกรธเป็นไหม โกรธเป็น แต่ไม่เอา
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อันนี้ก็เหมือนกัน เจ็บเป็นไหม เจ็บ แต่ไม่เอา ก็เหมือนกัน นั่นแหละ
จิตพระอรหันต์วา่ งจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ความยึดมัน่ ในอัตตาตัวตน เมือ่ ยึดมัน่ ในอัตตาตัวตน
มันก็ยึดไปหมดในทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าว่างจากความยึดมั่นถือมั่น มันก็หมดกิเลสแล้ว
ในขณะที่เรายังสลัดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ก็ฝึกสติ ดูให้มันรู้ความจริง ว่าความจริงของเรานี่
มันเป็นอย่างไร ในเมื่อรู้แล้วก็พยายามยอมรับความจริงอันนั้น

พระอรหันต์ก็พลั้งเผลอได้
ส�ำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เรานี่ ให้ส�ำรวจวินัยให้มาก ๆ วินัย คือศีลนี่แหละ เป็นสิ่งยืนยันว่าเรา
พ้นจากอาสวกิเลสหรือไม่
ธรรมชาติของพระอรหันต์ย่อมไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยโดยความตั้งใจหรือ
เจตนา เว้นเสียแต่ว่าเป็นความพลั้งเผลอบางครั้ง
พอพูดมาตอนนี้ พระอรหันต์พลั้งเผลอด้วยหรือ
ก็มีพลั้งเผลอ อันนี้มันเป็นสัญญาอนิจจา แต่คุณธรรมที่ท�ำจิตให้เป็นพระอรหันต์ มันก็เป็น
อีกส่วนหนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ความทรงจ�ำมันเป็นเพียงสัญญา เช่น อย่างจ�ำผู้จ�ำคนทั้งหลาย บางทีลูกหลานญาติโยมที่เคย
รู้จักมักคุ้นกัน บางทีมันก็หลงลืมไป เช่น เมื่อก่อนคุณมาในเพศคฤหัสถ์ ในเมื่อมาเปลี่ยนแปลงนี้
ก็ชักงง ๆ เหมือนกัน อ้าว! คุณหมอไม่มาด้วยหรือ ก็ทักไม่ถูกอย่างนี้ เป็นต้น
ค�ำถาม
ปุถุชนผู้มีความฉลาดเข้าใจในศีล จะปรับอาบัติพระอริยเจ้าได้หรือไม่
หลวงพ่อตอบ
ปรับน่ะปรับได้ แต่ถ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้ว ก็เป็นบาปมุติ แต่ว่าเจตนาของท่านที่จะไปคิด
ท�ำบาปท�ำกรรมของท่านไม่มี แต่ความพลั้งเผลออาจจะเป็นไปตามนิสัยดั้งเดิม
อุปนิสัย วาสนาบารมี... อุปนิสัย วาสนา มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวละได้ พระสาวก
ละไม่ได้ พระสารีบุตรอรหันต์เดินตามพระพุทธเจ้าไป พอไปถึงร่องน�้ำ อ้าว! หมู่ทั้งหลายเดินลุยลงไป
ในน�้ำ แต่ท่านกลับกระโดดข้ามแพล็บ พระพุทธเจ้าก็ทักว่า สารีบุตรนี้เคยเป็นลิงในชาติก่อน นิสัยลิง
ยังติดมา นี่ขนาดพระอรหันต์นะ

สมมติกับวิมุตติ
จิตที่พิจารณาจนพ้นจากนามรูปแล้ว ท�ำไมจึงต้องย้อนมาสู่นามรูปอีก
การย้อนของมันมีอยู่ ๒ อย่าง
อย่างหนึ่งย้อนมาทบทวนเพียงแค่ความคิด ความรู้
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อีกอย่างหนึ่งมันย้อนกลับมายึดมั่นถือมั่นอีก นั่นแสดงว่ามันพ้นไปชั่วขณะหนึ่ง แต่มันไม่พ้น
เด็ดขาด เมือ่ ก่อนเคยปล่อยวางหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง มองดูแล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องไปยึดมัน่ ถือมัน่ แต่วา่
อนุสยั ละเอียดซึง่ เป็นเชือ้ ของมันยังไม่หมดสิน้ ไป ภายหลังเมือ่ มาประสบกับเหตุการณ์หรือสิง่ แวดล้อม
สิ่งที่มันมีอยู่ละเอียด ๆ มันก็ค่อยหยาบขึ้น ๆ ในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาของเก่า มาเป็นอยู่อย่างเก่า
เพราะมันละยังไม่หมด
ถึงแม้วา่ จิตดวงนีม้ นั ละกิเลสอาสวะได้หมดสิน้ ไปโดยไม่มอี ะไรเหลืออยู่ จนแน่ใจว่าชาตินสี้ นิ้ แล้ว
ความเกิดอีกไม่มีแล้วส�ำหรับเรา อันนี้เป็นความพ้นของจิตที่พ้นจากกิเลสอาสวะ แต่วิถีทางด�ำเนิน
ของสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อันนี้มันเสื่อมเป็น พระอรหันต์ก็เสื่อมได้ เพราะ
มันเป็นเรื่องโลก ๆ สมาธินี่เป็นเรื่องโลก ๆ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่ก็เป็นเรื่องโลก ๆ แต่ความหลุดพ้น
จากกิเลสอาสวะทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องโลกุตตระ มันอยู่เหนือโลก ถ้าพ้นเด็ดขาดแล้ว มันไม่ย้อนกลับ
มาอีก แล้วก็ไม่มีทางเสื่อม
จิตพระอรหันต์ยังมีความรู้สึกว่า มีรูป มีนามอยู่ แต่ท่านย้อนคืนมาเพียงแค่สัมผัสรู้ว่ามันมีอยู่
ภาษาสมมติบัญญัติที่เป็นไปตามสังคม ท่านก็ยังใช้ภาษาสังคมของโลกอยู่ แต่ความแตกต่างเฉพาะ
ภูมิจิตของท่านเท่านั้น เช่น พระอรหันต์ท่านก็ยังมีลูกศิษย์ของฉัน โยมของฉันอยู่ แต่ท่านก็ไม่ยึดมั่น
ถือมัน่ ในสิง่ นัน้ ๆ มัน เป็นแต่เพียงว่าเราอยูใ่ นสังคม ก็พดู ไปตามภาษาของสังคม ภาษาของพระอรหันต์
ภาษาของพระพุทธเจ้านี่ ถ้าไม่ใช่บุคคลประเภทเดียวกันไม่รู้เรื่องหรอก เช่น ปุถุชนก็ไม่รู้ภาษาของ
พระอริยเจ้า มีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นรู้ภาษาของปุถุชน
ธรรมะที่เราคุย ๆ กันอยู่นี่ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้น แต่สิ่งที่อยู่เหนือโลกคือ
จิตหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า โลกุตตระ

นิพพานไม่สูญ
จิตทีห่ ลุดพ้นแล้ว ไม่ใช่จติ ทีข่ าดสูญ คือมันสูญจากอาสวกิเลส ถ้าหากว่ามันตัดจากรูปนามแล้ว
มันขาดสูญหมด เมื่อมันขาดสูญหมด มันก็ตาย
หลวงปู่ฝั้นท่านแปลค�ำว่า นิพพานัง ปรมัง สุญญัง พระนิพพานเป็นธรรมะที่สูญจากกิเลส
แต่ว่ามันยังอยู่” ท่านไปแปลเอา ตัว “ญัง” ตัวเดียว สูญ แต่ว่ามันยังอยู่ อันนี้เป็นภาษานักปฏิบัติ

เอกสาร
เกร็ดธรรมค�ำสอนของหลวงพ่อ. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐
จ�ำกัด, กรุงเทพฯ. ๒๕๕๙ : ๓-๕๒.
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เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๖๐
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

พระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสดาองค์อื่น
คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์โดยแท้ พระพุทธเจ้าได้บรรลุคุณธรรม
คือวิชชา ๓ เป็นขั้นต้น
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้
จุตูปปาตญาณ
การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปตามกฎของกรรม
อาสวักขยญาณ
ญาณหยั่งรู้กิเลสอาสวะอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องท�ำกรรม
ทีนปี้ พุ เพนิวาสานุสสติญาณ พระองค์ระลึกรูว้ า่ พระองค์เกิดมากีภ่ พกีช่ าติ แต่ละภพแต่ละชาติ
เกิดเป็นอะไร เพราะบุญกรรมอะไร พระองค์เคยเกิดเคยเป็นมาแล้ว เพราะอาศัยทีพ่ ระองค์ระลึกชาติ
หนหลังได้นั่นแหละ พระองค์จึงมาสอนเราว่าสิ่งนี้มันบาปนะ อย่าท�ำ  ท�ำแล้วตกนรก พระองค์เคย
ท�ำบาปอย่างนี้ ตกนรกมาแล้ว สิ่งนี้เป็นบุญ ท�ำแล้วขึ้นสวรรค์ พระองค์เคยท�ำบุญขึ้นสวรรค์มาแล้ว
การบ�ำเพ็ญตบะ บ�ำเพ็ญสมาธิได้ฌานสมาบัติ พระองค์เคยบ�ำเพ็ญ ฌาน เกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว
ในชาติปัจจุบันของพระองค์ พระองค์ปฏิบัติตามแนวทาง ของศีล สมาธิ ปัญญา ได้ส�ำเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้สำ� เร็จมาก่อนแล้ว จึงน�ำสิ่งเหล่านั้นมาสอนเรา
พระพุทธเจ้าไม่เหมือนศาสดาองค์อนื่ ศาสดาอืน่ นีพ่ อเทศน์ ไปแล้วใครไม่เชือ่ ต้องตกนรกหมกไหม้
แต่พระพุทธเจ้าเทศน์จบลง ไปแล้ว อักขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นแต่เพียงผูบ้ อก เราไม่สามารถ
จะหยิบยื่นเอาคุณงามความดีให้ใครได้ แต่เราสามารถบอกทางได้ นี่! พระองค์ยืนยันเพียงแค่นี้

ตายอย่างไรให้ไปดี
คนที่มีสติตายย่อมจะไปดีกว่าคนที่ไม่มีสติ เพราะโอกาสคิดถึงคุณงามความดีมันมีมากกว่า
คนที่ไม่รู้ตัว
เราท�ำความดีอะไรไว้ นึก ๆ ๆ นึกถึงสิ่งนั้นไว้ให้มาก ๆ เช่น อย่างเราได้อุปัฏฐากเลี้ยงดูพ่อแม่
รับใช้รบั สอยท่าน ทีเ่ ป็นความดีนะ่ นึกเอาไว้มาก ๆ เช่นอย่างเราไปร่วมท�ำบุญตรงนัน้ ตรงนี้ เขาสร้างวัด
สร้างวา ได้ไปร่วมบริจาคกับเขาตามสติกำ� ลัง เราก็พยายามนึกว่า เมือ่ วัน เดือน ปี นัน้ เราได้ไปท�ำบุญ
ทีน่ นั่ ๆ ๆ เราได้อปุ ฏั ฐาก เลีย้ งดูพอ่ แม่วนั นัน้ ๆ ๆ เราก็นกึ ๆ ๆ เอาไว้ จิตใต้สำ� นึกของเรามันจะบันทึก
เอาไว้ มันจะไม่ลืม ถึงเวลาจะตายมันจะเป็นเอง (นึกได้เอง) เป็นอัตโนมัติ
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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การภาวนาช่วยได้มากทีส่ ดุ แล้วก็เป็นหัวใจการสร้าง คุณงามความดีดว้ ย เราท�ำบุญให้ทาน
อย่างอืน่ ก็สกู้ ารภาวนาไม่ได้ เพราะการสวดมนต์ภาวนาเองนี่ เราสร้างบุญของเราเอง ไม่ตอ้ งหวังพึง่ ใคร
เราไปท�ำบุญกับพระก็เหมือนเราขอบุญจากท่าน เพียงแค่สวดมนต์พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
เจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นประจ�ำทุกวัน ๆ แค่นี้ก็เหลือกินแล้ว
เราไปท�ำบุญกับพระกับเจ้าก็เหมือนกับเราไปขอบุญจากคนอื่น เพราะพระเจ้าพระสงฆ์ท่าน
สวดมนต์ภาวนาเราจึงเลื่อมใส แล้วไปท�ำบุญกับท่าน ทีนี้ถ้าเราท�ำของเราเองล่ะ ไหว้พระสวดมนต์
นั่งสมาธิภาวนาเอง มันก็ยิ่งวิเศษกว่าไปท�ำบุญกับคนอื่น
พยายามฝึกท�ำใจให้เป็นบุญ คือท�ำใจให้มีสติ เราท�ำ  เราพูด เราคิด ให้มีสติ ในเมื่อมีสติแล้ว
เราจะรู้จักจัดสรรเองว่าสิ่งที่เราท�ำนี่เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะได้ละเว้นสิ่งที่เป็นบาป ท�ำแต่สิ่งที่
เป็นบุญ

ท�ำงานอย่างไรจึงจะได้บุญด้วย
ใครเป็นข้าราชการ ถ้าตัดค�ำว่า “ฉันเป็นข้าราชการ” “ฉันเป็นลูกจ้างของประเทศชาติ” ออก
ให้หมด ฉันท�ำงานเพื่อบ�ำรุงรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้กุลบุตรลูกหลาน ฉันท�ำงานเพื่อด�ำรงอยู่ซึ่ง
ชีวิตของฉันและประเทศชาติของฉัน เราก็ได้บุญ
พวกหมอ รักษาคนไข้ นึกว่าเราท�ำบุญกับคนไข้ ช่วยเหลือคนไข้ มันก็ได้บุญ
อย่างหลวงพ่อนี่ เขานิมนต์ไปเทศน์ พอขึ้นธรรมาสน์...วันนี้เขาจะให้กัณฑ์กี่มากน้อย วันนั้น
เทศน์จนคอแตกก็ไม่ได้บุญเพราะเราไปเป็นลูกจ้างเขา
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า นักบวชท่านใดคิดว่าเราเข้าไปสู่ตระกูลนี้ เขาจะให้อะไรเรา
เขาจะให้เราฉันอะไร นักบวชผู้นั้นไม่ควรเข้าไปสู่ตระกูล เพราะไปแล้วก็ไม่มีความหมาย

ศีลนั้น สําคัญไฉน
ศีลก็ดี สมาธิกด็ ี ปัญญาก็ดี เป็นอุปกรณ์ เป็นคุณธรรม คุณสมบัติ หนุนเนือ่ งให้ถงึ ทีส่ ดุ แห่งทุกข์
คือหมดกิเลส แต่มันก็เป็นเรื่องโลกีย์ เป็นเรื่องโลก ๆ
ในเมื่อใครบ�ำเพ็ญให้มีพลังแก่กล้าสมบูรณ์แบบ สามารถปฏิวัติจิตของผู้นั้นให้ถีบตัวขึ้นไปอยู่
เหนือโลก เหนือกิเลส อันนั้นคือผลที่เราต้องการ
เรื่องสมาธิ เรื่องญาณ เรื่องฌาน อะไรต่าง ๆ นี้ ไม่มีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น ศาสนาคริสต์
อิสลาม เขาก็มีได้ เช่นอย่าง นอสตราดามุสก็ท�ำนายอนาคตของโลกว่าจะเป็นอย่างไร ๆ นั่นก็คือ
อนาคตังสญาณของเขาล่ะ แล้วการท�ำสมาธิที่วิเศษที่สุดก็คือคนที่สร้างจรวดไปลงดวงจันทร์ได้เป็น
คนแรก หมอนั่นแหละเก่งยอดที่สุด
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เพราะฉะนั้น สมาธิก็ดี ญาณก็ดี ฌานก็ดี ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้
เพราะฉะนั้น ผู้ที่พยายามรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ ภาวนาไม่เป็นก็หมดปัญหา
จะตัดกรรมตัดเวรก็คือ ศีล ๕ ข้อ แต่ไม่ใช่ตัดกรรมเวรที่เราสร้างมาแล้วให้มันหมดไป เพียงแต่
ตัดผลเพิ่มของมัน เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ ก็ตัดผลเพิ่มของบาปได้ ตัดผลเพิ่มของกรรมของเวร
จะละกิเลสก็อยู่ที่ศีล ๕ ข้อ ศีล ๕ ข้อเป็นการละกิเลสฝ่าย ชั่ว โลภ โกรธ หลง ฝ่ายชั่วละให้
มันหมด ทีนี้เมื่อละกิเลสฝ่ายชั่วได้ จิตใจของเราก็อบอุ่นอยู่กับคุณงามความดี กิเลสฝ่ายชั่วก็ค่อย  ๆ
เบาลงไป ๆ
ถึงมันมีอยู่มันก็ไม่เกิดโทษ

รับศีลแล้วรักษาไม่ได้ ท�ำอย่างไร
ถ้าเราอยากมีศลี ศีลของฆราวาสนีบ้ ริสทุ ธิต์ งั้ แต่ตงั้ เจตนางดเว้น พอเราไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็น
ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล ๕ ข้อนั้น ๆ ๆ ก็นั่งสมาธิภาวนาไป พอตื่นเช้ามา เรามีธุระอะไร เราก็ท�ำไป
ท�ำอย่างนั้นมันจะได้ผลอะไร คนรักษาศีล สมาทานศีลแล้วรักษาศีลไม่บริสุทธิ์เต็มที่ เหมือนคนมีเสื้อ
ขาดใส่ ทีนคี้ นที่ใส่เสื้อขาดกับคนที่ไม่มีอะไรจะใส่เลย ไหนจะดีกว่ากัน แล้วเราค่อยฝึกไป ๆ ในเมื่อ
จิตเข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันสลัดทิ้งหมด
คนโบราณก่อนพุทธกาลเขาก็รักษาศีล ๕ แต่ว่าเขาถือมั่นในข้อใดข้อหนึ่ง บางคนรักษาศีล
สัตว์ทางทิศตะวันออกฉันจะไม่ฆ่า แต่ทางตะวันตกนี่ฆ่าแกงกินอุตลุด แบบนี้ก็มี บางคนก็ได้
ข้อหนึง่ บางคนได้ ๒ ข้อ บางคนได้ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ บางคนไปยึดมัน่ ในข้อใดข้อหนึง่ อย่างนางสีดา
กับพระราม สีดานี่เขาไปยึดมั่นข้อกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามี แม้ทศกัณฐ์มีอ�ำนาจ
บาตรใหญ่ จะมาบีบบังคับให้เป็นมเหสี นางก็ไม่ยอม ผลสุดท้ายทศกัณฐ์กต็ อ้ งตาย เพราะอ�ำนาจของ
ผู้หญิงซึ่งมีความซื่อสัตย์ต่อสามี
สามี-ภรรยาให้รักกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน อันนี้เป็นอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สามี-ภรรยาถ้าทะเลาะ
กันแล้ว ครุฑอยู่ในตู้ในหีบ มันตีปีก มันจะบินหนี
ภายในครอบครัวของเรา พยายามเคร่งศีล ๕ เคร่งเฉพาะคนในครอบครัวของเรา เมื่อเราเคร่ง
ต่อคนในครอบครัวของเราให้มั่นคง เดี๋ยวจะค่อย ๆ แผ่อิทธิพลออกไป ๆ ครอบคลุมไปหมด ในระดับ
แรกจะอยู่ในระดับมนุษย์ก่อน ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง ไม่รังแก ไม่อิจฉา
ตาร้อน ใครมีความจ�ำเป็นจะต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่แกงกิน หรือขายเหล้าขายยา ขายไป แต่ว่าเรื่องการฆ่า
การเบียดเบียนนี่อย่าไปแตะต้อง เอากันอย่างนี้ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนผืนแผ่นดินนี้
ถ้าหากว่าเราไม่ไปก่อกรรมท�ำเข็ญต่อกัน ไม่ไปท�ำให้ใครเดือดร้อน เขาก็ไม่มาเบียดเบียนเรา ใครขัด
ประโยชน์เรา เราท�ำร้ายใคร มันก็เกิดอาฆาตพยาบาทกัน มันก็จองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิ้น
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ยังท�ำอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้าม* จะท�ำอย่างไร
เปิดร้านขายสุรา จะท�ำก็ทำ� ไป มันเป็นอาชีพของเรา ให้อธิษฐานจิตว่า เมื่อร�ำ่ รวยมั่งมีแล้ว
จะเลิก
เอาอย่างคนเลี้ยงปลาขายอยู่จันทบุรี เขาอธิษฐานจิตไว้ว่า ข้าพเจ้าไม่มีงานอาชีพอะไรจะท�ำดี
ยิง่ ไปกว่านี้ ขออนุญาต พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เลีย้ งปลาขาย เมือ่ ร�ำ่ รวยแล้วจะเลิก พอเขามีเงิน
มีทอง ตั้งเนื้อตั้งตัว จะท�ำธุรกิจอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องเป็นบาปเป็นกรรม เขาก็จัดท�ำบุญเลี้ยงพระ
ติดต่อกัน ๗ วัน ซื้อลูกปลามาปล่อยวันละแสนตัว แล้วก็เลิก
เราจ�ำเป็นจะต้องท�ำ ท�ำไป แต่ให้นกึ อยูเ่ สมอว่า เราจะไม่ทำ� ร้ายสัตว์ทงั้ หลายด้วยมือของเราเอง
เราขายเหล้า ขายไป แต่อย่ากินเหล้า อันนี้ขนาดผ่อนผัน ถ้าเอาเคร่งจริง ๆ มันก็แตะต้องไม่ได้
จะเป็นบาปไหม เจตนาเป็นเรื่องส�ำคัญ เรานึกว่าอันนี้เป็นสินค้าพอจะเลี้ยงชีวิตของเราได้ ก็ท�ำไป
เขาเอาไปแล้ว เขาจะไปท�ำอะไรไม่รู้ล่ะ
ก็เหมือนกับคนที่ตีมีดขาย เขาซื้อไปแล้ว เขาจะไปใช้ท�ำอะไรเป็นเรื่องของเขา
แต่ถา้ ผูท้ จี่ ะเอาเคร่งจริง ๆ ก็ไม่ควรแตะต้องสิง่ เหล่านี้ : ขายมนุษย์ ขายสัตว์เป็น ๆ ขายอาวุธ
ขายเครือ่ งดองของเมา อันนีเ้ ขาปฏิบตั เิ พือ่ ให้มนั เคร่งกันจริง ๆ แต่เมือ่ เรามีความจ�ำเป็นจะต้องอาศัย
ประกอบการท�ำมาหาเลีย้ งชีพอยู่ ท�ำไป แต่ให้จติ ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยูเ่ รือ่ ย ถ้าอธิษฐานจิตว่า
เออ หมอนี่มันมาซื้อเหล้าเราไป ไปกินแล้วให้มันเบื่อเหล้า เลิกเหล้าเสีย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถยังรับสั่งว่า ดิฉันไปแนะน�ำให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บาปไหม
หลวงพ่อก็ไม่ตอบทันที ก็เลยยกตัวอย่าง สมเด็จฯ ด�ำรงอยู่ในฐานะที่เป็นพระมารดาของปวงชน
หน้าทีก่ ารอบรมสัง่ สอนให้รจู้ กั การท�ำมาหาเลีย้ งชีพเป็นหน้าทีข่ องผูท้ เี่ ป็นบิดามารดา ในเมือ่ เราแนะน�ำ
พร�ำ่ สอนเขาไป เขาท�ำขึน้ มาแล้ว เขารูจ้ กั เอาผลประโยชน์ของเขาเอง ก็เหมือน ๆ กับอาตมภาพนีแ่ หละ
ไปเทศน์ให้คนฟังว่า
อุฏฐานสัมปทา หมั่นขยันในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพนะโยม ทีนี้คนมาฟังเทศน์ คนขี้ฉ้อขี้โกงก็มี
คนลักเล็กขโมยน้อยก็มี คนจี้ปล้นก็มี ถ้าเขาฟังเทศน์แล้วเขาเลื่อมใส เขาท�ำงานในหน้าที่ของเขา
มากขึ้น โจรจี้ปล้น แทนที่มันจะปล้นวันละแห่ง ๒ แห่ง มันฟัดเข้าไป ๔-๕ แห่ง ๑๐ แห่ง มันขยัน
ขันแข็งขึ้นไป สงสัยว่าอาตมาคงจะตกนรกตาย ในหลวงหัวเราะก๊ากออกมาอย่างเสียงดังเลย

*อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามท�ำ
๑. ค้ามนุษย์
๔. ค้าสิ่งเสพติด เครื่องดองของเมา

๒. ค้ายาพิษ
๕. ค้าสัตว์ให้เขาน�ำไปฆ่า

๓. ค้าศัสตราวุธ
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ปุจฉา-วิสัชนา เรื่องการท�ำแท้ง
ศิษย์ถาม
: การท�ำแท้งเป็นการท�ำบาปไหม
หลวงพ่อตอบ : บาปทั้งนั้น
ศิษย์ถาม
: เพราะว่าเด็กในท้องมีจิตวิญญาณใช่ไหม
หลวงพ่อตอบ : มันมีจติ วิญญาณแล้ว ในเมือ่ ส่วนผสมทีจ่ ะให้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์มนั ได้สว่ นกัน
พอเหมาะพอดี วิญญาณก็เข้าปฏิสนธิ ถ้าวิญญาณไม่มาปฏิสนธิ สิ่งนั้นก็มีแต่เน่าเปื่อยไป
ศิษย์ถาม
: ในขณะทีเ่ ขามีจติ วิญญาณแล้ว แล้วเราไปเอาเขาออกมา ท�ำให้เขาตาย วิญญาณ
นั้นจะไปเกิดใหม่ หรือจะเป็นวิญญาณอาฆาต
หลวงพ่อตอบ : เขาก็ไปเกิดใหม่ บางทีกอ็ าฆาตพยาบาท อย่าลืมว่าเรามีลกู มีเต้า เราชืน่ ชมยินดี
ว่าเรามีลูก ลูกนั่นแหละคือเจ้าหนี้ใหญ่ของเราล่ะ ถ้าลูกคนไหนเกิดมาแล้วกระจอกงอกง่อย เจ็บป่วย
ให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองค่าพยาบาลรักษา นั่นแหละเจ้าหนี้ใหญ่เลย
ศิษย์ถาม
: ในสหรัฐอเมริกา รัฐส่วนมากประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เขารับว่าท�ำแท้งไม่ผิด
กฎหมาย หมอทีท่ ำ� แท้งพวกนีเ้ ขาถือว่าได้ชว่ ยคนไข้ให้พน้ จากความทุกข์ทรมาน อย่างคนไข้ถกู ข่มขืนมา
หรือเป็นโรคเอดส์กลัวจะติดไปถึงลูก แล้วจะปล่อยให้เด็กเกิดมาแล้วติดโรคเอดส์หรือ ท�ำแท้งอย่างนี้
ไม่น่าจะบาป เด็กเกิดมาต้องทรมาน ต้องเป็นเอดส์ ให้ตายเสียดีกว่า
หลวงพ่อตอบ : ตามหลักธรรมชาติ ตามกฎของกรรม จะด้วยประการใดก็ตาม ช่วยให้เขาตาย
ไปเสีย ให้พน้ จากความทนทุกข์ทรมาน ตามความคิดของเราคิดว่าช่วยเขาให้พน้ ทุกข์ แต่กฎของกรรม
ไม่มีการยกเว้น อันที่เราคิดว่าช่วยให้เขาพ้นทุกข์นี่เราคิดเอา แต่มันไม่ใช่กฎของธรรมชาติ
ศิษย์ถาม
: แต่เราเป็นหมอ ถ้าเราไม่ชว่ ยเขา เขาก็ตอ้ งไปหาหมอเถือ่ น อาจต้องตายทัง้ แม่
ทัง้ ลูก แทนทีจ่ ะตายคนเดียว หมอช่วยชีวติ แม่ ไม่ให้แม่ไปฆ่าตัวตาย ไม่ให้แม่ตอ้ งทุกข์ทรมาน หมอบาป
ด้วยหรือ
หลวงพ่อตอบ : นั่นแหละคือบาป หมอก็บาปด้วย
ศิษย์ถาม
: แล้วท�ำไมกฎหมายจึงอนุญาต
หลวงพ่อตอบ : กฎหมายก็คนธรรมดาบัญญัติเอานี้ มันไม่ใช่กฎธรรมชาติ
ศิษย์ถาม
: ถ้าบาป ผิดศีลธรรม คนอเมริกันเขาก็เก่ง ท�ำไมกฎหมายเขาถึงอนุญาต
หลวงพ่อตอบ : คนอเมริกันเก่ง ก็เก่งแต่หลักวิชาที่เขาบัญญัติขึ้นเท่านั้น แต่กฎธรรมชาติมัน
ไม่ยกเว้น ศาสนาคริสต์เขาว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้าสอนว่า ฆ่ามดฆ่าแมง ฆ่าไข่มดไข่แมง บาปหมด สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทดสอบมา
ด้วยพระองค์เองแล้วเรือ่ งปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติหนหลังได้ นัน่ แหละ ท�ำให้พระองค์
รู้เรื่องเหล่านี้ได้ละเอียดลออ
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ใครผิดกันแน่
มหาใสเคีย้ วหมาก ดูดบุหรี่ อุบาสกคนนัน้ ใส่ชดุ ขาว “โอ๊ย! พระกินหมาก ดูดบุหรี่ ผมไหว้ไม่ลง”
มหาใสก็อกึ อัก ๆ ๆ ทีนไี้ อ้บา้ นีก่ ็ เวลามันแสดงออกนีม่ นั ดูไม่ได้ พอต่อย มันต่อย หลวงพ่อก็เลย
ไปดักเอาก่อน ถามมันว่า
“โยม ถ้าหากพระบวชมาเอากราบเอาไหว้โยมนี้ อาตมาจะร้องไห้ให้โยมฟังเดี๋ยวนี้แหละ แต่นี่
เสียใจ ไม่ได้บวชมาเอากราบเอาไหว้คน ขอถามหน่อยเถอะว่า โยมเคยบวชหรือเปล่า”
“ผมบวชมา ๑๒ พรรษา สอบได้นักธรรมเอก”
“เอ้อ ดีแล้ว ขอถามปัญหาหน่อย”
“จะถามอะไรก็ถามมา”
“โยมบวชแล้ว เคยจับเงินจับทอง ใช้เงินใช้ทองเองไหม”
“เคย” “เคยกินนมตอนเย็นไหม”
“เคย”
“พระภิกษุจับเงินจับทอง ใช้เงินใช้ทองเองนี่ มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ใช่ไหม”
“พระภิกษุกินอาหารในเวลาวิกาล มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ใช่ไหม”
“ถ้างั้น พระกินหมาก ดูดบุหรี่ มีบัญญัติในพระปาติโมกข์ ข้อไหน”
นิ่งอึ้งเลย
เพราะฉะนัน้ โยมเอ๊ย พิจารณาดูให้ดี มีด พร้า ขวาน มันถากได้แต่ดา้ มคนอืน่ นะ แต่ดา้ มมันถาก
ของมันไม่ได้ อันนี้เอาไปนอนคิดเป็นการบ้านเด้อ ก็เลยหยุดกันเพียงแค่นั้น ถ้าพูดมากไปกลัวมันจะ
กระเทือนพระ ประเดี๋ยวพระจะลุกขึ้นมาตีกัน
เพราะอย่างนั้นไปหาครูบาอาจารย์นี่ ใครคุยว่าตัวได้สมาธิขั้นใด ญาณขั้นใด ฌานขั้นใด
ถ้าพระองค์นั้นคุยแล้ว เราถวายปัจจัย ท่านรับด้วยมือ แสดงว่าพระองค์นั้นสักแต่ว่าคุย
เพราะฉะนัน้ สมาธิจะเป็นของอัศจรรย์อะไรหนอ ใครจะไปคุยว่าได้ญาณ ได้ฌาน ด�ำดินบินบน
ล่องหนหายตัวได้ มันก็ไม่อัศจรรย์หรอก มันอัศจรรย์อยู่ที่ ปาณาติปาตา เวรมณี อทินนา ทานา
เวรมณี นี่ ถ้าใครปฏิบตั บิ ริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ได้ นีแ่ หละเป็นมหัศจรรย์อย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ อย่าไปอวดกัน
แค่สมาธิแค่ฌานให้มันมากนัก
วินยั คือศีลของพระ ถ้าหากว่าพระเคร่งครัดในการปฏิบตั วิ นิ ยั ให้ถกู ต้อง แม้ทำ� สมาธิไม่เป็น
ก็ยังมีดี
สมาธิท่ีไม่มีศีลประกันความปลอดภัย ไม่มีทางที่จะส�ำเร็จพระอริยมรรคอริยผลได้ จะท�ำไป
ถึงไหนก็ได้แต่มันไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาด ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วอย่าไปคุย
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วาสนาเก่า
มีคน ๆ หนึ่งไปเรียนในโรงเรียนของทางศาสนาคริสต์ เขาสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจนเรียนจบ
ปริญญา แล้วไปท�ำงานกับพวกศาสนาคริสต์ ต่อมาไปป่วยอยู่ที่อเมริกา เป็นมะเร็งในกระเพาะล�ำไส้
อาการหนักมาก หมอบอกว่า ไม่มที างช่วยเหลือคุณได้แล้ว กลับไปตายบ้านเสีย พอแกได้ยนิ อย่างนัน้
แกก็ทอดอาลัยตายอยาก เออ! ตายก็ตาย มันเป็นเหมือนว่าแกช็อกไป แต่ขณะทีช่ อ็ กไปนัน่ จิตมันไป
ใสสว่างอยู่ แล้วก็มามองเห็นร่างกายตายขึน้ อืด เน่าเปือ่ ยผุพงั สลายตัวไปหมด ไม่มอี ะไรเหลือ พอเขา
ตื่นขึ้นมา เขาก็มารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเบาสบาย เลยบอกกับญาติว่าฉันหายแล้ว กลับบ้านเถอะ
อยูห่ มอก็ชว่ ยไม่ได้ ก็เลยพากันกลับบ้าน แล้วก็หายวันหายคืนมา จนกระทัง่ บินกลับมาประเทศไทยได้
พอมาถึง ลงสนามบิน ก็ถามน้องสาวว่า มีพระทีไ่ หนพอทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาจิตใจของฉันได้บา้ ง ก็มแี ต่
พ่อของฉันอยู่ที่โคราชนั่นแหละ เอ้า! ถ้างั้นเราไปเดี๋ยวนี้ มาถึงนี่ประมาณตีสอง ได้ยินเสียงร้องแจ้ว ๆ
ก็เลยเปิดประตูมา เขาก็มาเล่าให้ฟงั หลวงพ่อก็เอารูปภาพทีเ่ ขียนเอาไว้ให้ดู (ภาพอสุภะทีห่ ลวงพ่อเห็น
ในนิมิต แล้วให้ลูกศิษย์วาดภาพไว้ให้) พอแกดูจบก็บอกว่าผมก็เป็นอย่างนี้ ผมไม่ได้ภาวนา ท�ำไมผม
จึงเป็นอย่างนั้น เลยบอกเขาว่า มรดกเดิมของคุณมีอยู่ คุณไปนับถือศาสนาคริสต์เพียงแค่ความตั้งใจ
เผิน ๆ แต่ว่าจิตใต้ส�ำนึกของคุณไม่รับ ถ้าหากบุญบารมีเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอยู่ มันก็ย้อน
กลับมา

จิตกับวิญญาณเหมือนกันหรือไม่
จิต กับ วิญญาณ
วิญญาณอันหนึ่งเป็นวิญญาณในเบญจขันธ์ หมายถึง วิญญาณที่รู้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ เช่น ตาเห็นรูป เกิดความรู้สึกขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ
วิญญาณอีกอันหนึ่ง เป็นปฐมจิต ปฐมวิญญาณ หรือ มโนธาตุ
มโนธาตุนี่เป็นธาตุรู้อยู่เฉย ๆ แต่เมื่อมันออกมารับอารมณ์ เกิดอาการขึ้นมาคือความคิด
อ่านความคิดอ่านท่านเรียกว่า จิต
จิตแท้ จิตดั้งเดิม คือ มโนธาตุหรือปฐมวิญญาณซึ่งเป็นธาตุรู้ คือรู้อยู่เฉย ๆ ไม่มีอาการ แต่เมื่อ
มาอาศัยเครือ่ งมือคือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ มันก็ออกมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย
ทางใจ แต่ถ้าไม่มีอวัยวะ มันก็ได้แต่รู้อยู่เฉย ๆ
อันนั้นคือตัวปฏิสนธิวิญญาณ หรือปฐมวิญญาณ วิญญาณ ตัวที่รู้จักไปผุดไปเกิด
มโนธาตุ ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ ถ้าไม่มีอวัยวะก็ออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกไม่ได้ เมื่อมีตา
มาเห็นทางตา รู้ทางตา ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ
แต่ถ้าร่างกายนี้แตกดับลงไปยังเหลือแต่จิตวิญญาณอันเดียว มันก็ได้แต่รู้อยู่เฉย ๆ แต่บางที
มันอาจจะรู้เห็นอะไรได้ แต่มันคิดมันพูดไม่เป็น
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เหตุปัจจัยปรุงแต่ง เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แต่ถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่ง มันก็อยู่เฉย ๆ
ของมัน แต่ถ้าความนิ่งเฉยของ มันไปสู่จุดที่ไม่มีร่างกายตัวตน มันก็ได้แต่เฉยลูกเดียว
ถ้าหากมันออกมาสัมพันธ์กบั อวัยวะทัง้ หลายแล้ว มันก็มแี ต่เฉยอยู่ อันนัน้ แสดงว่าอารมณ์หรือ
สิ่งมากระทบมันไม่สามารถจะปรุงแต่งมันได้ มันก็เป็นอิสระแก่ตัวเอง แต่ส่วนใหญ่นักปราชญ์ท่าน
เรียกว่า สิง่ ทีเ่ ป็นอิสระก็ดี สิง่ ทีป่ รุงแต่งก็ดี ท่านก็เรียกว่า “จิต” ทัง้ นัน้ ถ้าไปแยกแยะอย่างทีห่ ลวงพ่อ
พูดจะสับสน ท่านก็เรียกแต่ จิต ๆ ๆ ดวงเดียว
อาการก่อ อาการสั่งสม อันนั้นเป็นเรื่องของจิต แต่จิตจะก่อจะสั่งสมได้ต้องอาศัยเครื่องมือ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ในเมื่อร่างกายนี้แตกดับไป ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่มี มันก็หยุดก่อ
สั่งสม เพราะมันไม่มีเครื่องมือท�ำงาน แต่ถ้าเป็นจิตที่หลุดพ้นแล้ว วิญญาณที่หลุดพ้นแล้ว ถึงแม้กาย
จะยังมีอยู่ ความคิดปรุงแต่งก็มีอยู่ธรรมดา แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะท�ำให้จิตดวงนี้ มีอาการ
เปลีย่ นแปลงได้ คือมันทรงอยูใ่ นความเป็นปกติ ไม่หวัน่ ไหวต่ออาการใด ๆ มันรับรู้ แต่สงิ่ รูไ้ ม่สามารถ
จะปรุงแต่ง ให้เกิดความยินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจได้ อะไร ๆ ก็มีแต่เฉย ๆ ๆ ลูกเดียว แต่ไม่ใช่เฉย
อย่างไม่เอาไหน รู้สึกเฉย ๆ แต่ว่าท�ำไม่หยุด นั่นแหละมันมีลักษณะอย่างนั้น

จุติวิญญาณ-ปฏิสนธิวิญญาณ
ในปัจจุบันและอนาคต
ปฏิสนธิวิญญาณ หมายถึง วิญญาณที่รู้จักไปผุดไปเกิด
วิญญาณที่รู้จักไปผุดไปเกิดเป็นเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันตายไปแล้วมันจึงจะไปเกิด
ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ-จุตวิ ญ
ิ ญาณในระยะใกล้ทสี่ ดุ หมายถึง ขณะจิตหนึง่ ๆ ทีไ่ ปเกาะอยูก่ บั อารมณ์
สิ่งนี้ มันก็เป็นปฏิสนธิ ถ้ามันทิ้งอารมณ์สิ่งนี้ไป มันก็เป็นจุติ แล้วมันไปเกาะอารมณ์ใหม่ ก็ปฏิสนธิ
พอทิ้งอารมณ์นี้ไป ก็เป็นจุติ
จุติ แปลว่า เคลื่อน
ปฏิสนธิ แปลว่า ยึดครอง
วิญญาณในปฏิจจสมุปบาท เป็นวิญญาณที่รู้จักจุติ-ปฏิสนธิ
อวิชชาปัจจยา สังขารา - อวิชชา ความรูไ้ ม่จริง จิตมันอยากรู้ อยากเห็น มันก็ปรุงแต่ง ความปรุงแต่ง
นั่นคือสังขาร
วิญญาณปัจจยา นามรูปัง - เมื่อมันปรุงแต่งไป มันก็ไปยึด ในรูป ในนาม
นามรูปปัจจยา ผัสสะ - เมื่อไปยึดนามรูป มันก็มีผัสสะ เมื่อมีผัสสะ ก็มีเวทนา มีสุข มีทุกข์
เมือ่ มีเวทนา ก็มตี ณ
ั หา สิง่ ใดชอบใจ มันก็ทะเยอทะยานอยาก สิง่ ไม่ชอบใจ มันก็ทะเยอทะยาน
จะให้พ้นไป
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ตัณหาปัจจยา อุปาทานัง – ความยึดมั่น ถือมั่น เมื่อยึดมั่น ถือมั่นติดอยู่ตรงนั้น มันก็เกิดภพ
คือ ความมี ความเป็น
เมื่อเกิดภพ คือความมี ความเป็น มันก็เกิดชาติ คือความเกิด
กิเลสและอารมณ์มนั ก็เกิดของมันเรือ่ ยไป ๆ ไม่ได้หมายแต่วา่ ไปเกิดในภพอืน่ ชาติอนื่ มันก็เกิด
มันก็ตายอยู่ในขณะจิตนั้นแหละ
ทีนถี้ า้ หากว่าจิตมันยังยึดสิง่ ทีม่ นั ปรุงแต่ง หรืออารมณ์ทปี่ รุงแต่งขึน้ มาอยูน่ นั่ บางทีมนั ก็มคี วาม
โทมนัสน้อยใจ มีความโศกเศร้า ร�่ำไร ปริเทวนาการ มันก็เกิดทุกข์ร�่ำไป
ในที่สุด สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ความยึดมั่น ถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์
อย่างยิ่ง แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็มีความรู้ออกมาว่า ภารา หเว ปัญจักขันธา ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นภาระ
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก การแบกหาบภาระเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เรามาสลัดเสียซึ่งภาระคือการยึดมั่นถือ
มั่นในเบญจขันธ์ มันก็บรรลุถึงความสุข
วิญญาณที่ไม่มีจุติ ไม่มีปฏิสนธิ (จิตที่หมดกิเลส) ไม่ได้หมายความว่ามันไม่รับรู้อารมณ์ใด ๆ
มันรับรู้อยู่ แต่มันไม่เกิดอาการ คือ ความยินดี ยินร้าย สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น รู้ เห็น สัมผัส รู้แล้ว
ก็ปล่อยวาง ๆ แต่จุติ-ปฏิสนธิ ก็ยังมีอยู่ แต่ไม่ได้ยินดี ยินร้ายต่อเหตุการณ์นั้น ๆ
บั้นปลายของมัน พอมันทิ้งขันธ์นี้ไปแล้ว มันก็ไม่มีจุติ-ปฏิสนธิอีกแล้ว เพราะกฎแห่งกรรม
หมดไปแล้ว
จิตดวงนี้มีอ�ำนาจถีบตัวไปอยู่เหนืออ�ำนาจกฎแห่งกรรมเหนืออ�ำนาจของกิเลส มันเป็นจิต
ที่บริสุทธิ์สะอาด
วิญญาณที่จุติ-ปฏิสนธิ ซึ่งเป็นไปตามอารมณ์ที่มันเปลี่ยน ๆ ไปเรื่อยนี่ อันนี้คือ วิญญาณใน
ปฏิจจสมุปบาทในระยะสั้น ปัจจุบัน
แต่เมื่อมันทิ้งขันธ์นี้ไปแล้ว มันไปจุติในภพอื่น ชาติอื่น นั่น อันนี้ก็ปฏิสนธิ ที่เรียกว่า วิญญาณ
ในปฏิจจสมุปบาท เพราะว่าถ้ามันยังไม่หมดกิเลส มันก็หอบเอากิเลสไป ไปปฏิสนธิเกิดใหม่ มันก็
อาศัยอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนั่นแหละเป็นเหตุให้ท�ำกรรมต่อเนื่องกันไม่หยุดหย่อน จนกว่าผู้บ�ำเพ็ญ
เพียรภาวนาส�ำเร็จอรหันต์ขึ้นมา อรหัตตมรรคจะเป็นผู้ตัดอวิชชาตัวนี้ขาดสะบั้นไป การจุติ-ปฏิสนธิ
ในปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่เป็นเรื่องของธรรมดา แต่เมื่อจุติคือสิ้นภพสิ้นชาติไปแล้ว การปฏิสนธิใหม่
มันไม่มี
เพราะฉะนั้น ท่านจึงว่า ขีณา ชาติ ชาติคือความเกิด มัน หมดสิ้นแล้ว ปุนัพภโวติ การเกิดใหม่
ไม่มีอีกแล้ว อันนี้หมายถึง ผู้สำ� เร็จพระนิพพาน ถึงพระนิพพานแล้ว
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จิตที่เข้าถึงพระนิพพาน เป็นอัตตาหรืออนัตตา
มันก็ไม่ใช่ทั้งอัตตา ไม่ใช่ทั้งอนัตตา
เมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นอะไรล่ะ ไม่รู้ พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกไว้ มันเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออ�ำนาจ
ของอัตตา และอนัตตา
อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าละอัตตาได้แล้วอย่าไปยึดอนัตตา
ถ้าถือตัวว่าละอัตตาได้แล้ว แต่ยังไปยึดอนัตตาอยู่ มันก็ยังมีอัตตาอยู่นั่นแหละ เพราะเรา
ยังมีความยึด
เราปฏิบัติ เราอยากเป็นพระอรหันต์ สมมติว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไร
ในทีส่ ดุ มันก็คอื เรานัน่ แหละ เพราะสิง่ ทีเ่ ราบรรลุถงึ นัน้ มันไม่มภี าษาสมมติบญ
ั ญัติ แล้วจะเรียก
ว่าอะไรมันก็เรียกไม่ถูก

ทางหลุดพ้นอยู่ที่ไหน
เราจะไปหาทางหลุดพ้น เราต้องหาที่จิตของเราเอง
สุขเกิดที่จิต ทุกข์เกิดที่จิต
บาปเกิดที่จิต บุญเกิดที่จิต
สวรรค์ นรก เกิดที่จิต
นิพพาน เกิดที่จิต
มันต้องค้นหาจากที่เกิดนั้น
พระองค์แสดงไว้ชัดเจน ก็ไม่น่าจะไปสงสัยอะไร
อานนท์ เธอว่าตัณหาเกิดที่ไหน
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรม
พระองค์ก็ทรงแสดงว่า
อานนท์ ตัณหามันเกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
มันเกิดได้อย่างไร
เกิดเพราะมีสิ่งมาสัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ มันมากระทบกันเข้า
เกิดความยินดี ก็เป็นกามตัณหา
เกิดความยินร้าย ก็วิภวตัณหา
ไปยึดติด ก็ภวตัณหา
แล้วมันจะดับได้อย่างไร
มันก็ดับที่นั่นแหละ มันเกิดที่ไหน มันก็ดับที่นั่น
ดับได้อย่างไร
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ฝึกสติ อานนท์
แค่นี้ก็จบพระไตรปิฎกแล้ว ไม่ต้องไขว่คว้าอะไรให้มากนัก

สภาวะจิตที่หลุดพ้น
อัตตาก็ไม่ยึด อนัตตาก็ไม่ยึด
ดีก็ไม่ยึด ชั่วก็ไม่ยึด
บุญก็ไม่ยึด บาปก็ไม่ยึด
เป็นผู้มีบุญและบาปอันลอยแล้ว คือสละแล้ว
บุญ : ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเพียงอุปกรณ์ให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือความบริสุทธิ์แห่งจิต
จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีอะไรแม้แต่จิตก็ไม่มี สิ่งที่เราคิดว่ามีมันก็ไม่มี
พระนิพพานก็เอาอาการดับกิเลสมาเรียก
นิพพาน แปลว่า ดับ
ดับอะไร ดับกิเลส
อะไรดับ กิเลสดับ
อะไรสูญ กิเลสสูญ
สิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือการดับคืออะไร ไม่มใี ครกล่าวนามของมันไว้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็จนใจ ไม่ทราบว่า
จะเอาอะไรมาเรียก ก็เลย บัญญัติศัพท์ว่า “พระนิพพาน”
แต่พระนิพพานเป็นการดับ ชื่อของความดับ นิพพานะ แปล ว่า ดับ ไม่มีเหลือ
ในเมื่อดับแล้ว สิ่งที่อยู่เหนือการดับคืออะไร มันจึงขมวด เข้าไปสู่จุดที่เรียกว่า ปัจจัตตัง เวทิ
ตัพโพ วิญญูหิ อันวิญญูเชนซึ่งได้ด้วยตนเอง

เอกสาร
เกร็ดธรรมค�ำสอนของหลวงพ่อ. ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๐. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ชวนพิมพ์ ๕๐
จ�ำกัด, กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐ : ๓-๔, ๑๔-๑๕, ๑๖, ๑๘-๒๗, ๔๖-๕๔, ๕๗-๖๘.
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เกร็ดธรรมค�ำสอน ๒๕๖๒
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

เข้าใจค�ำว่า “สันโดษ” ให้ถูกต้อง
ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและต�ำหนิพระพุทธเจ้า เมื่อหลายปีมาแล้ว ได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง
เขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด ๗๑ จังหวัด สมัยนั้นมีเพียง ๗๑ จังหวัด มี
ข้อความตอนหนึ่งว่า ค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่าง พระสงฆ์ไม่ควรน�ำมาสอนประชาชน
เพราะจะท�ำให้ประชาชนขีเ้ กียจ งอมืองอเท้า เช่น ค�ำว่าสันโดษ เป็นต้น อันนีเ้ ป็นเรือ่ งเข้าใจผิดค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างชัด ๆ ค�ำว่า สันโดษ แปลว่า ความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่
มีอยู่ แต่พอตามสติก�ำลังความสามารถของตน นี่ มาไขความอยู่ตอนนี้ ใครจะมีความสามารถใช้
สติปญ
ั ญาของตนเองเพือ่ ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวม ขนาดไหน อย่างไร ก็ตาม ใช้ไปเถิด
เมื่อรวมลงแล้วอย่าให้เกินขอบเขตของศีล ๕ ก็แล้วกัน มันอยู่ในหลักอันเดียวกัน

มุมดีของกิเลส
กิเลส ค�ำว่า กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ แต่กิเลสก็เป็นสิ่งมีประโยชน์ส�ำหรับคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความอยาก อย่างที่เห็นได้ชัด ๆ ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์ นอกจากอยากจะรู้
ธรรมะ แล้วอยากจะได้บญ
ุ อยากจะไปสวรรค์ อยากจะไปนิพพาน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นอาการของกิเลสทัง้ นัน้
แต่ว่าที่เรามีกิเลสนี้ มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้น เช่น ผู้ที่จะ
สร้างโลก คือสร้างหลักฐานให้มั่นคง ก็อาศัยอ�ำนาจกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี้แหละ ความ
ทะเยอทะยาน มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น ซึ่งมันเป็น
วิสัยของฆราวาสผู้ครองเรือน ถ้าฆราวาสหมดอยากแล้วโลกมันจะเสื่อม ต้องรักษาความอยากเอาไว้
แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเรียกว่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วย
และเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย หมายถึงว่าไม่ท�ำตัวเองให้เดือดร้อน ไม่ท�ำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
เราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลส ถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตาม ให้นึกถึง
ศีล ๕ ข้อ อยากรวยอย่าริเป็นขโมย อยากรวยอย่าริเป็นโจรปล้น อยากรวยอย่าฉ้อโกง โดยเอาศีลข้อ
อทินนาทานมาเป็นขอบเขต นี่ ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียว นอกนั้นคิดเอาเอง

เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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ทีนี้อีกอย่างหนึ่ง ศีล ๕ ข้อนี่ นอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้ว
ยังเป็นอุบายตัดผลเพิม่ ของบาปกรรม วันนีเ้ รามีศลี ๕ บริบรู ณ์ ถ้าเรายึดศีล ๕ เป็นหลักปฏิบตั ติ ลอดไป
บาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในกาลข้างหน้านั้น มีเท่าไรก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้
ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล ๕ ข้อ เราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง ก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน�้ำหนัก
เพียงกิโลเดียว เมือ่ เราท�ำเพิม่ ก็หนักเพิม่ ขึน้ ขีดหนึง่ เพิม่ เป็นกิโลเศษขึน้ ไป ท�ำทีไรมันก็เพิม่ ขึน้ ทุกที ๆ
ถ้าเรางดเว้นไม่ท�ำแล้ว มันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ ส่วนที่มีอยู่แล้วก็แล้วไป กาลข้างหน้าเราไม่ได้ท�ำ เราท�ำ
แต่ความดี ผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้น หลักการการท�ำความดีนี่ ก็หมายความว่าเราต้อง ท�ำดี ท�ำดี ท�ำดี อย่างเดียว
เท่านัน้ ในเมือ่ ตัง้ ใจแต่จะท�ำดีอย่างเดียว มันก็จะดีเรือ่ ย ๆ ไป เพราะเราไม่ได้ทำ� ความชัว่ มาเป็นเครือ่ ง
ถ่วงความดี มันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกัน ตามภาษาพูด ความจริงถ้าเราจะชั่งน�้ำหนัก
ถ้าสมมุตวิ า่ มันเป็นสิง่ ซึง่ เป็นวัตถุ บุญกับบาปเมือ่ ชัง่ น�ำ้ หนักแล้วมันก็มนี ำ�้ หนักเท่ากัน บุญเป็นของเบา
บาปเป็นของหนัก อันนี้เป็นโวหารในทางเทศน์ เป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ

พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขา หลักวิชา
ไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขา เช่นอย่างมนต์ต่อกระดูกดังที่ว่านั้น ความจริงมันก็
ปรากฏเป็นส่วนมาก ผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถต่อกระดูกได้ แม้ในระดับคนชั้นปัญญาชน เช่น
คุณหลวงศุภชลาศัย ก็เก่งในวิชาต่อกระดูก
ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบ่นนั้น มันเป็นการผิดหรือไม่
อันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้ พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ใน
คราวจ�ำเป็น เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาไสยศาสตร์ อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการ
ท่องมนต์หรือคาถาอาคม หรืออธิษฐานจิต อันนั้นคือไสยศาสตร์ เข้าใจหรือเปล่า อะไรที่เราท่องบ่น
ซึ่งเป็นคาถาอาคม แล้วต้องการผลตอบแทนในความส�ำเร็จตามความปรารถนา สิ่งนั้นเรียกว่า
ไสยศาสตร์ เช่น ท่องบ่นคาถาอาคม เช่น ท่องบท อุรยุ งั ๆ แล้วให้หนังมันเหนียว อธิษฐานให้หนังเหนียว
อันนี้เรียก ไสยศาสตร์ ถ้าเราไปไหว้พระ สาธุ ๆ ข้าพเจ้าไหว้พระ แล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัล
ที่หนึ่ง อันนี้เรียกไสยศาสตร์
แต่ถ้าเราท่องบ่นหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะท�ำให้จิตบริสุทธิ์สะอาด เป็นการฝึกฝนอบรมจิต
เป็นพุทธศาสตร์ล้วน ๆ อาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบ่นก็ตาม แต่ถ้าเราเอามา
ท่องบ่นเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ เพื่อให้รู้จริงเห็นจริง โดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไร อันนี้เป็นพุทธศาสตร์
แต่ถ้าเราท่องพุทโธ ๆ ๆ แล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วขอให้ร�่ำให้รวย ท�ำนองนี้ มันเป็นเรื่องของ
ไสยศาสตร์
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ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวนี้ เป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์ แล้วแต่ว่าผู้นั้นจะ
ก�ำหนดไปในด้านไหน
อย่างสมาธิก็เป็นไสยศาสตร์เหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าท�ำสมาธิ แล้วให้สามารถเป็นหมอดูได้
มองหาทรัพย์สมบัตไิ ด้ หรือให้เกิดพลังจิตเพือ่ จะใช้ในการทีจ่ ะบังคับกดขีข่ ม่ เหงน�ำ้ จิตน�ำ้ ใจของคนอืน่
ให้มาตกอยู่ในอ�ำนาจของเรานี่ นอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้ว ยังเป็นมิจฉาสมาธิอีก แต่ถ้าท�ำไป
ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทัง้ สิน้ มุง่ แต่ความบริสทุ ธิส์ ะอาดจิตอย่างเดียว อันนัน้ เป็นพุทธศาสตร์ลว้ น ๆ
เราท�ำความรู้สึกของเรา ไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมา
อย่างสมมุติว่า ใครก็ตามเรียนพวกเสน่ห์มหานิยม พระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัจฉานวิชา เรียนเครื่องราง
ของขลังก็เป็นติรจั ฉานวิชา ท�ำไมจึงว่าอย่างนัน้ ท่านไปก�ำหนดเอาตรงทีว่ า่ เมือ่ เก่งแล้ว ขาดศีลธรรม
ไม่มศี ลี ๕ ท�ำอย่างไม่มศี ลี ๕ ว่าอย่างนัน้ เถอะ อย่างเรียนมนต์เสน่หเ์ ก่งแล้ว อยากได้ลกู สาวใคร ก็เอา
เอาให้เขาวิง่ ตาม อันนีม้ นั ไม่ยตุ ธิ รรม เป็นการกดขีข่ ม่ เหง เช่น อย่างคนทีเ่ ขาไม่เลือ่ มใส เขาไม่นบั ถือเรา
แล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเรา อันนี้มันไม่ยุติธรรม เป็นการกระท�ำเยี่ยงสัตว์
เดรัจฉาน แต่ถ้าใครรู้ไว้ แล้วไม่ท�ำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ต�ำหนิ
เมื่อเราท�ำสมาธิดีแล้ว ภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันก็ขลังหมด มีคาถาต่อกระดูก
บทหนึง่ จัตตาโร ยถาปัตโต เอโกปัตโต อธิฏฐามิ เกิดขึน้ เมือ่ ท้าวมหาราชทัง้ สีเ่ อาบาตร ๔ ใบไปถวาย
พระพุทธเจ้า ทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวที่เหลือจะเสียพระทัย จึงเอา
บาตรทัง้ ๔ ใบมารวมเข้า แล้วพระองค์กท็ รงอธิษฐานจิตว่า จัตตาโร ยถาปัตโต เอโกปัตโต อธิฏฐามิ
บาตรนี้มี ๔ ใบ เราอธิษฐานจิตให้บาตรเหล่านี้รวมกันเป็นใบเดียว นี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์ อย่าว่าไม่มีประโยชน์ และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขา
ที่มีประโยชน์นั้นคือมีประโยชน์ ส�ำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลธรรม แต่ถ้าใช้ผิดศีลธรรมแล้ว ไปใช้มัน
ท�ำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้ว นั่นเรียกว่าติรัจฉานวิชาทั้งนั้น เพราะฉะนั้น คาถา วิชาอาคม หรือ
อาวุธเช่นอย่างปืน คนที่ไม่ศีลธรรมก็จะน�ำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ท�ำอย่างไรเมื่อเกิดภาพนิมิต
ถ้าหากจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจ ก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอก ในเมื่อ
ส่งกระแสความรูส้ กึ ออกไปข้างนอก ในช่วงทีจ่ ติ มีความสงบ สว่าง อยูน่ นั้ ภาพนิมติ ต่าง ๆ จะปรากฏขึน้
จะเป็นภาพอะไรก็ตาม เมือ่ ภาพต่าง ๆ ปรากฏขึน้ แล้ว ก็ให้กำ� หนดรูอ้ ยูท่ จี่ ติ อย่างเดียวเท่านัน้ อย่าไป
ท�ำความเอะใจกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ภายนอก ถ้าเราสามารถประคองจิตของเราให้อยูใ่ นความสงบ
ในสภาพปกติ โดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไป ถ้าหาก
เกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อใดแล้ว สมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไป
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ในตอนนีม้ คี วามส�ำคัญมากส�ำหรับนักปฏิบตั ิ ถ้าหากเรามีความรูส้ กึ ว่าภาพนิมติ ต่าง ๆ เป็นสิง่ อืน่
มาแสดงให้เรารู้ เราเห็น บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด เช่น อย่างเห็นภาพผีเปรต หรือเทวดา เป็นต้น
บางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเรา แล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขา
ในเมือ่ นึกขึน้ มาอย่างนัน้ จิตก็ถอนจากสมาธิ ภาพนิมติ ทัง้ หลายนัน้ ก็หายไป อันนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยจะร้ายแรง
เท่าไรนัก แต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้ โดยส�ำคัญว่า
ภาพนิมติ ทัง้ หลายเหล่านัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ข้ามาเพือ่ จะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบ ให้เกิดความรู้
แล้วบางทีเราอาจจะเผลอ ๆ ไปน้อมรับเอาสิง่ เหล่านัน้ เข้ามาสิงสูอ่ ยูใ่ นตัวของเรา แล้วสภาพจิตของเรา
จะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิง ถ้าหากเราไปส�ำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมา
หรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษ
มาปรากฏกายให้มองเห็นแล้ว เราอาจจะน้อมเอาภาพนิมติ นัน้ ให้เข้ามาสูต่ วั ของเราหรือสูจ่ ติ ใจของเรา
เพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่น ในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้ว จะมีอาการ
คล้าย ๆ กับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิต หลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนทรงไป อันนี้เป็นสิ่งที่เรา
ควรจะระมัดระวังให้มาก ๆ

ภาพนิมิตเป็นเพียงผลพลอยได้ รู้กายรู้ใจส�ำคัญกว่า
ส่วนการเห็นภาพนิมิตต่าง ๆ นั้น เป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้น
แต่ถา้ ภาพนิมติ เกิดขึน้ มาแล้ว เราเอาจิตไปติดอยูก่ บั นิมติ นัน้ เราจะไปรูแ้ ต่สงิ่ ภายนอก แล้วจะไม่รู้
สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไร ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะจับจุดแห่งสมาธิไม่ถูก
บางทีอาจไปส�ำคัญว่าภาพนิมติ ต่าง ๆ ทีม่ องเห็นนัน้ เป็นภูมวิ ปิ สั สนาไป แต่แท้ทจี่ ริงนัน้ มันเป็นแต่เพียง
ความฝันในขั้นนี้ เพราะเมื่อจิตสงบเคลิ้ม ๆ ลงไปแล้ว จิตจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับว่าไม่มีสติ จิตจะ
มีอาการเลื่อนลอย เคว้งคว้าง ไม่มีที่เกาะ ไม่มีที่ยึด เมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมา จิตก็จะเกิดภาพนิมิต
สิ่งนั้น แล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอก ไม่รู้เข้ามาภายใน คือ ฐานที่ตั้งของจิต ว่าอยู่ที่ตรงไหน
เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติเมื่อท�ำจิตได้มาถึงขั้นนี้ ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายใน อย่างน้อย
ก็รู้ลมหายใจ ถ้าไม่รู้ลมหายใจ ท่านควรจะก�ำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น กะโหลกศีรษะ
กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูกขา ทีใ่ ดทีห่ นึง่ โดยน้อมนึกภายในจิตว่า เราจะดูกระดูกตรงหน้าอก
แล้วก็กำ� หนดลอกหนังออก ก�ำหนดเถือเนือ้ ออก นึกกลับไปกลับมาหลาย ๆ ครัง้ จนกระทัง่ จิตเชือ่ มัน่
ลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอก แล้วก็หยุดนึกเสีย แล้วก็บริกรรมภาวนาว่า อัฐิ ๆ ๆ เมื่อจิตสงบลงไป
อีกครัง้ หนึง่ จิตสามารถทีจ่ ะมองเห็นกระดูกทีห่ น้าอกเป็นนิมติ อย่างชัดเจน ในเมือ่ จิตมองเห็นกระดูก
ที่หน้าอกแล้ว ท่านก็ควรก�ำหนดรู้อยู่เฉย ๆ ในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพรรณนาลักษณะของกระดูกหรือ
สีสันวรรณะต่าง ๆ เป็นแต่เพียงก�ำหนดดูอยู่เฉย ๆ เท่านั้น
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เมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจน ถ้าหากจิตถอนจากสมาธิ กระดูกหายไปใน
ความเห็น จิตมองไม่เห็นกระดูกหน้าอกอีก ถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีก ก็ให้ก�ำหนดจิตจดจ้อง
พิจารณาอย่างเก่า
แล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่า อัฐิ ๆ ๆ เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว จิตก็จะมองเห็นกระดูกอีก ฝึกหัด
จนช�ำนิช�ำนาญอยู่ในสิ่ง ๆ เดียว แม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปี ตลอดชาติ
ก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้น
ในเมื่อรู้เห็นแต่เพียงแค่เท่านั้น มันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ความรู้มันก็ไม่กว้างขวาง อันนี้
ท่านทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจว่า แม้จิตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้น
ก็มีคุณค่าเท่า ๆ กันกับรู้หลาย ๆ อย่าง รู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริง ๆ เพียงแต่ก�ำหนดดูกระดูกอย่างเดียว
นอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้ว เรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐาน หรือถ้าหาก
ไม่ส�ำคัญมั่นหมายในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน จิตของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปส�ำคัญ
มัน่ หมายในอนิจจสัญญาว่า แม้ความรูค้ วามเห็นมันก็ไม่เทีย่ ง กระดูกซึง่ เป็นเครือ่ งรูเ้ ครือ่ งเห็นก็ไม่เทีย่ ง
เห็นแล้วมันก็หายไป บางครั้งมันก็มองเห็น บางครั้งมันก็มองไม่เห็น แล้วจิตก็ไปส�ำคัญมั่นหมายใน
อนิจจสัญญา คือส�ำคัญมั่นหมาย ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิต เพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียว จิตก็
สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้

ใช้นิมิตเป็น ก็เป็นประโยชน์
การภาวนาหรือการท�ำจิต เราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาช่วยดลบัลดาลให้เราเป็นผู้รู้
ผู้เห็น เราต้องการจะท�ำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิ โดยความเป็นอิสระของจิตเอง ถ้าหากว่า
จิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมา ก็เป็นสมรรถภาพของจิตเอง ไม่ใช่สิ่งบันดาล เพราะฉะนั้น
ขอให้นักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่าง ๆ
ถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจ หรือไม่ไปส�ำคัญว่านิมติ ต่าง ๆ ทีป่ รากฏขึน้ นัน้ เป็นสิง่ อืน่ มาดลบันดาล
ให้เรารู้เราเห็น ท�ำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเรา จิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่ง
ขึ้นมา เพราะเรามีความส�ำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็น เมื่อเราอยากรู้อยากเห็น พอจิตสงบเคลิ้ม ๆ
ลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ ในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนัก ถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็น
ภาพนิมิตขึ้นมา ถ้าหากเราสามารถก�ำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียว โดยไม่ส�ำคัญมั่นหมายในนิมิต
นั้น ๆ เราก็จะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญา โดยก�ำหนดรู้
อยู่ที่จิต แล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้น
มีสมาธิมนั่ คงพอควร ก็จะสามารถก�ำหนดเอานิมติ นัน้ ๆ เป็นเครือ่ งหมายแห่งความรู้ เป็นเครือ่ งรูข้ องจิต
เป็นเครื่องระลึกของสติ บางที่ภาพนิมิตนั้นอาจแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เรารู้
เราเห็นก็ได้ ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะสามารถท�ำให้สติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วเมื่อสติสัมปชัญญะ
ของเราดีขึ้นแล้ว จิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า อัปปนาสมาธิ
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บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบ ให้ตามดูความคิด
ส�ำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบ บริกรรมอย่างไร จิตก็ไม่สงบ ก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็น
วิธนี ี้ คือ นัง่ หลับตาก็ตาม ลืมตาก็ตาม ให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันคิดอะไรขึน้ พอคิดอะไร
ขึ้นมาปั๊บ ก�ำหนดรู้ เมื่อเราท�ำอย่างนี้ มันจะได้ประโยชน์อะไร เพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความ
ตัง้ ใจ ด้วยความมีสติ จะท�ำให้สติของเราเด่นขึน้ มีกำ� ลังขึน้ แล้วเราจะสามารถรูท้ นั ความคิดของเราเอง
เมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเอง ต่อไปเราจะคิดอะไร คิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้น มันจะ
ไม่สามารถดึงเอาจิตใจ ของเราให้เกิดทุกข์ทรมาน
ความจริง ค�ำว่า ความรู้ ตามความหมายของค�ำว่า รู้ ในสมาธิ หรือ สมาธิปัญญานั้น ก็หมายถึง
จิตสามารถรูท้ นั อารมณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ราเคยนึกคิดว่ามันวุน่ วายมาแต่กอ่ น โดยปกติทเี่ รายังไม่มสี มาธิ ไม่มี
สติปญ
ั ญารูเ้ ท่าทันอารมณ์ เราดูอะไร เราได้ยนิ ได้ฟงั อะไร หรือสัมผัสอะไร ในทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ สิ่งที่ จะพึงเกิดขึ้นก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือ พอใจ ไม่พอใจ นอกจากจะเกิดความพอใจ ไม่พอใจแล้ว
มันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีก แล้วก็หาเรื่องไปเรื่อย ๆ จนตัวเองต้องเกิดทุกข์ เกิดวุ่นวายขึ้นมา แต่ถ้า
เรามีสมาธิ มีสติปัญญา รู้เท่าทัน
เรามองดูอะไรทางตา ได้ยนิ อะไรทางหู รูอ้ ะไรทางจมูก รูร้ สทางลิน้ สัมผัสทางกาย แม้จะนึกคิด
ในใจ เรามีสติคอยจ้องดูอยู่ไม่เผลอ ความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่อง
ระลึกของสติ เพราะอาศัยความรูเ้ ท่าทันอารมณ์ทผี่ า่ นเข้ามา สิง่ ใดทีเ่ รารูเ้ ท่าทัน สิง่ นัน้ มันไม่สามารถ
ที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้ นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้น

บริกรรมภาวนาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้อย่างไร
ถ้าสมมุตวิ า่ เราจะไม่พจิ ารณาอะไรแล้ว เป็นแต่เพียงแค่วา่ จะบริกรรมภาวนาให้จติ สงบอย่างเดียว
เท่านั้น แล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่ อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าว
ขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้
โดยทีผ่ บู้ ริกรรมภาวนาท�ำจิตให้สงบนิง่ ลงไป เริม่ ต้นตัง้ แต่อปุ จารสมาธิจนกระทัง่ ถึงอัปปนาสมาธิ
อัปปนาสมาธิ ในลักษณะทีจ่ ติ นิง่ อยูใ่ นจุดเดียว ไม่มสี งิ่ ทีร่ ปู้ รากฏขึน้ ในจิต มีอาการสงบนิง่ มีลกั ษณะนิง่
แบบสว่างไสวอยูภ่ ายในความรูส้ กึ อย่างเดียว ความรูอ้ นื่ ไม่เกิดขึน้ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ วิปสั สนากรรมฐาน
จะเกิดขึน้ ได้อย่างไร วิปสั สนากรรมฐานจะเกิดขึน้ ได้ตอ่ เมือ่ จิตถอนออกจากความเป็นเช่นนัน้ แล้ว
มาเกิดความรูส้ กึ นึกคิดขึน้ มา ผูป้ ฏิบตั ทิ ฉี่ ลาดก็ฉวยโอกาสนัน้ ก�ำหนดรูค้ วามคิดของตนซึง่ เกิดขึน้
จิตคิดอะไรขึน้ มา ก็กำ� หนดรู้ คิดอะไรขึน้ มา ก็กำ� หนดรู้ เพียงแต่รวู้ า่ จิตมีความคิด อย่างเดียวเท่านัน้
รู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติม เป็นแต่เพียงว่า สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ สิ่งใด
เกิดขึ้นก็รู้ รู้อยู่อย่างนั้น แล้วสิ่งใดดับไปก็รู้ เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตา
อะไรท�ำนองนัน้ ไม่ตอ้ งไปนึกคิดในขณะนัน้ ถ้าเรานึกคิดแล้วสมาธิจะถอนขึน้ มาอีก เราจะไม่สามารถ
ควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้
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เพราะฉะนั้น ตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดี เมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนา ถ้าจิต
สงบนิง่ เป็นอัปปนาสมาธิแล้ว เมือ่ จิตถอนออกจากสมาธิ อย่าด่วนออกจากทีน่ งั่ สมาธิในทันทีทนั ใด
ให้ตามก�ำหนดรูค้ วามคิดของตัวเองเรือ่ ยไป จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อย
ออกจากที่นั่งสมาธิ ในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้ว มิใช่ว่าเราจะหยุดก�ำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์
ทีเ่ กิดขึน้ กับจิตในทันทีทนั ใดก็หาไม่ เราจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดรู้ ความรูส้ กึ นึกคิดของเราอยูต่ ลอดเวลา
แม้จะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�ำ พูด คิด ก็ให้ตั้งสติก�ำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกาย วาจา
และใจของเราอยู่ตลอดเวลา
การตามรูต้ ามเห็นความเคลือ่ นไหวกาย หรือการพูด การนึก การคิด ด้วยความมีสติสมั ปชัญญะ
จดจ้องอยู่ นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่า สามารถท�ำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาด
ขึ้นมาได้

พิจารณากายเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไร รู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไร
ถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิต มองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้น ไม่มีอาการ
เปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐาน
ถ้าหากว่าจิตสามารถทีจ่ ะปฏิวตั ไิ ปสูค่ วามรูพ้ สิ ดารยิง่ ไปกว่านัน้ สามารถก�ำหนดกระดูกทีร่ เู้ ห็น
นั้นให้เล็กลง หรือให้ใหญ่ขึ้น หรือให้มีอันสลายตัวไป หรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดิน เป็นน�้ำ 
เป็นลม เป็นไฟ
แล้วจิตเกิดความส�ำคัญมั่นหมายว่า แม้แต่กระดูกก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ แม้แต่ความรู้ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ มันไม่จีรังยั่งยืน รู้แล้วก็หายไป เห็นแล้วก็หายไป ประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็น
ได้อีก กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น ถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิต ในเมื่อ
เกิดปฏิภาคนิมิต จิตก็ใกล้ต่อความที่จะก้าวขึ้นไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐาน เพราะจิตก�ำหนดความ
เปลีย่ นแปลง แต่ถา้ หากว่าจิตรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของสิง่ ทีร่ เู้ ห็นนัน้ อนิจจสัญญายังไม่เกิดขึน้ ภายในจิต
ก็ยงั เป็นภูมสิ มถกรรมฐานอยูน่ นั่ เอง แต่ถา้ จิตปฏิวตั ไิ ปสูค่ วามเปลีย่ นแปลง ความไม่ยงั่ ยืน ความไม่คงที่
จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา แต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริง เพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิต
ยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
แล้วก็มีความรู้สึก ซึ่งลงไปในจิต แล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริง จิตตัดสิน ด้วยความรู้แจ้ง
เห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาจริง ๆ แล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริง
ในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา อันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมาย
แห่งการรู้การเห็น
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อัปปนาสมาธิก็เกิดความรู้เห็นเป็นวิปัสสนาได้
ปัญหาเรื่องอัปปนาสมาธินั้น บางท่านอาจเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือ
เอกัคคตาจิตนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะเกิดความรูค้ วามเห็นอะไรขึน้ ได้ จริงอยู่ ผูป้ ฏิบตั ใิ นขัน้ ต้น จะเป็นการ
บริกรรมภาวนาก็ตาม หรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตาม เมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่ง
ซึง่ เรียกว่าเอกัคคตา ในช่วงต้น ๆ นีจ้ ติ อาจจะไม่สามารถบันดาลให้เกิดความรูค้ วามเห็น อะไรขึน้ มาได้
แต่ถา้ หากว่าท่านผูน้ นั้ เคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ จนช�ำนิชำ� นาญด้วยการน้อมนึกคิดแล้ว
เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิ จิตก็สามารถบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรม
ขึ้นมาได้ ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งขั้นของ อัปปนาสมาธิได้ ๒ ตอน
ตอนแรกจิตสงบนิง่ ลงไปเป็นหนึง่ อยูใ่ นอัปปนาสมาธิ ถ้าอยูเ่ ป็นสมาธิในขัน้ ฌาน จะไม่สามารถ
เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมา เพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุด ๆ เดียว แต่ถ้าหากว่าจิตที่เคย
พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็ดี หรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐานมาแล้วก็ดี เคยพิจารณาธาตุ
กรรมฐานมาแล้วก็ดี เมือ่ จิตสงบนิง่ ลงไปเป็นหนึง่ แล้ว จะมีลกั ษณะคล้าย ๆ กับว่าจิตถอนตัวออกจากร่าง
แล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกาย จิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่าง ๆ จะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่
ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็จะมีความสงบ นิ่ง เฉย สว่าง เด่นอยู่ และกายที่มองเห็นในความรู้สึก
ของจิตนั้น ก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่าง ๆ
ถ้าหากท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนช�ำนิช�ำนาญด้วยการน้อมนึก จิตก็จะสามารถรู้
เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้ว ก็มี
น�้ำเหลืองไหล
เนือ้ หนังหลุดออกไปเป็นชิน้ ๆ แล้วยังเหลือแต่โครงกระดูก ในทีส่ ดุ โครงกระดูกก็แหลกละเอียด
ไปเป็นจุณวิจุณ ไป แล้วก็หายไปในที่สุด ยังเหลือแต่ความว่าง ในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะ
ก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่
ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่า จะมีอาการเป็นไปย้อนกลับไปกลับมาอยูอ่ ย่างนัน้ จนกว่าจิตจะ
ถอนออกมาจากสมาธิ และในขณะที่จิตรู้เห็นนั้น จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับว่ารู้เห็นทางจิตอย่างเดียว
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกาย คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตา เป็นความรู้ความเห็นของ
จิตล้วน ๆ
แต่ถา้ หากว่าท่านผูท้ เี่ คยพิจารณาธาตุกรรมฐาน ก็จะมองเห็นร่างกายนีแ้ หลกสลายลงไปเป็นดิน
เป็นน�้ำ เป็นลม เป็นไฟ อย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่าง
ถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน เช่น พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้ว แล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไร
ขึ้นมา ซึ่งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมา แต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้ จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้าย ๆ กับว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลย ในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกเป็นคนละส่วน สิ่งที่รู้นั้นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่ง
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ตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ก็จะมีอันแสดงไปเอง ท่านอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดง อย่างนั้น
ใครเป็นผู้แสดง ก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมา เป็นตัวปัญญาความรู้ ในเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมา
ด้วยความรูเ้ ท่าเอาทัน ด้วยความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ทีร่ ู้ จิตก็รสู้ กึ คล้าย ๆ กับว่า สิง่ ทีร่ อู้ ยูอ่ กี ส่วนหนึง่
แต่ตวั ผูร้ คู้ อื จิตนัน้ แยกอยูเ่ อกเทศส่วนหนึง่ ในตอนนีเ้ ราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออก
เป็นคนละส่วนก็ได้
อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่การบริกรรม
ภาวนา หรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน หรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสสนา ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจดังที่กล่าวมา
แล้วนี้

กิเลสหมดไปด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยการทรมานตนเอง
บางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหาร ต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ อย่า ๆ อย่าไปท�ำ อาตมานี่เคย
อดข้าวเป็นอาทิตย์ ๆ แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้น พระพุทธเจ้าสอนว่า คนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่
แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนบนถ่านเพลิง ด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ
ที่จะท�ำเขาให้หมดกิเลสไปได้ แต่กิเลสมันจะหมดไปได้ด้วยเหตุผล
เราจะรูเ้ หตุผลก็ตอ้ งค้นคิดพิจารณา เมือ่ เราค้นคิดพิจารณา จิตมันรูเ้ หตุรผู้ ลว่าทุกข์เกิดจากไหน
สุขเกิดจากอะไร ท�ำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหม ท�ำอย่างนั้นสุขไหม อะไรท�ำนองนี้ มันรู้เหตุรู้ผลกัน
แล้ว มันจะปล่อยวางไปเอง ถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้ว เราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอก
กิเลส อาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเอาได้ กิเลสที่ละได้คือละการไม่ท�ำ ละการไม่พูด
แต่ความรู้สึกทางใจนี้ ตั้งใจละเอาไม่ได้ ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกัน
การละกิเลสทางกาย คือ ศีล ๕ ข้อ ปฏิบัติตามศีล ในข้อที่จะละเมิดด้วยกาย เช่น การฆ่า
การลัก การประพฤติผิดในกาม การดื่มสุราเมรัย งดเว้นจากการท�ำ ๔ ข้อนี้ เป็นอันละกิเลสทางกาย
งดเว้นจากพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ถ้าเรางดเว้น เป็นการละกิเลสทาง
วาจา ละได้แต่กายกับวาจา แต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยการอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีก�ำลังกล้าถึง
ขนาดประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรค
ความประชุมพร้อมองค์อริยมรรค ซึ่งเกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติ
เราภาวนาจิตมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียว แม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าสติยัง
หย่อน สติยังบกพร่องอยู่ มันก็ยังไกลต่อความส�ำเร็จ ถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อม จนกลายเป็นมหาสติ
ทีเ่ รียกว่า มหาสติปฏั ฐาน นัน่ แหละจึงจะเกิดมีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเรา ในเมือ่
จิตมีสติสัมปชัญญะ มีอริยมรรคประชุมพร้อม ศีล สมาธิ ปัญญา มันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิต
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จิตเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา รวมลงเป็นหนึ่ง เป็นตัวจิตเอง ทีนี้เมื่อจิตเป็น ศีล สมาธิ
ปัญญา โดยธรรมชาติของศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว มันเป็นสิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิส์ ะอาด ไม่มกี เิ ลส แล้วจิตของเรา
ก็จะปฏิวัติตัวคือ กลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลส

ฌานแบบพุทธ - ฌานแบบพราหมณ์
ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติศาสนาตั้งศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกนี้แล้ว
จึงปรากฏที่สุดยอดแห่งสมาธิอยู่เป็น ๒ ประการ ซึ่งเรียกว่า “ฌาน”
การเข้าสมาธิแบบฤาษีเป็นการเข้าฌานเหมือนกัน แต่ฌานของฤาษีเป็นฌานที่มีจิตใจรู้
ในสิ่งๆ เดียว ถ้าจิตสงบนิ่งลงไปแล้ว ไม่มีสิ่งรู้ จิตก็รู้อยู่เพียงในจิต ถ้าหากว่าจิตเพ่งสิ่งใดจนเกิด
อุคคหนิมิตติดตา จิตก็รู้ในสิ่ง ๆ เดียว และไม่มีอาการแห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง รู้สิ่งใดก็รู้อยู่
เพียงสิ่งนั้น เพียงอันเดียวเท่านั้น อันนี้เรียกว่า “อารัมมณูปนิชฌาน” เป็นฌานพวกฤาษีในสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าเกิด
แต่ฌานของพระพุทธเจ้านี้ หมายถึง “ลักขณูปนิชฌาน” เป็นฌานที่มีจิตสงบตั้งมั่นลงเป็น
สมาธิแล้ว อยูใ่ นขัน้ ของอุปจารสมาธิกต็ าม อัปปนาสมาธิกต็ าม จิตย่อมมีความรู้ มีความเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตมีความรู้อยู่ในขั้นอุปจารสมาธิ รู้อะไรแล้วมีสมมติบัญญัติ เช่น รู้ภาพนิมิต จิตก็รู้
ว่ารู้ภาพนิมิต และมีสมมติบัญญัติเรียกภาพนิมิตนั้นว่าเป็นอะไร เป็นเทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์
ประการใด จิตย่อมเรียกชื่อสิ่งนั้น ๆ ได้ แม้แต่พิจารณารู้ภายในกายของตนเอง เช่น อาการ ๓๒ จิต
ก็เรียกว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แม้แต่พิจารณาธาตุกรรมฐาน จิตก็สามารถที่จะรู้ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ
โดยสมมติบัญญัติ อันนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิ รู้อันใดขึ้นมาแล้วย่อมมีสมมติบัญญัติ
ที่จิตจะเรียกสิ่งนั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
ถ้าจิตสงบละเอียดลงไปกว่านัน้ จนกระทัง่ ถึงขัน้ อัปปนาสมาธิ จิตก็ยงั มีสงิ่ รูป้ รากฏอยูเ่ หมือนกัน
แต่ความรูใ้ นขัน้ นี้ จิตรูอ้ ะไรแล้วจะรูอ้ ยูเ่ ฉย ๆ ไม่มสี มมติบญ
ั ญัตภิ าษาทีจ่ ะเรียกสิง่ นัน้ ว่าเป็นอะไร เช่น
มองเห็นอัฐคิ อื กระดูก จิตก็ไม่เรียกว่ากระดูก จะรูอ้ ยูเ่ ฉย ๆ เมือ่ มองเห็นกระดูกมีการเปลีย่ นแปลงคือ
สลายตัว จิตจะรู้อยู่เฉย ๆ ไม่ว่าตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น ๆ แม้จะรู้เห็นสิ่งใด ๆ
ก็ตาม จิตจะเพียงแต่รู้อยู่เฉย ๆ ไม่มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นว่าเป็นอะไร และจิตจะมีความรู้ปรากฏขึ้น
ไม่ขาดระยะ จิตก็เพียงแต่กำ� หนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ภาวนาไม่มีสัญญาเจตนาใด ๆ ไปเจือปน
จิตอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเองโดยธรรมชาติ โดยอาศัยพลังที่เกิดจากการอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา
ให้บริสุทธิ์สะอาด กลายเป็น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เมื่อจิตของเรามีอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จะมี
สภาวธรรมรวมพลังลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่า “เอกายโนมัคโค” สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตของผู้เป็น
เช่นนั้นก็คือ สติวินโย สติวินโยตัวนี้จะมีพลังลักษณะควบคุมดูแลและจดจ้องดูอยู่ที่จิตตลอดเวลา
เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้ว่าจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาก็ตาม สักแต่ว่ารู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางไป
อันนี้คือลักษณะของฌานที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุและได้นำ� มาสั่งสอนพวกเรา
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นิพพานพุทธ - นิพพานพราหมณ์
การปฏิบตั ธิ รรมนี้ จุดส�ำคัญอยูต่ รงทีว่ า่ เราต้องท�ำจิตให้มสี งิ่ รู้ ท�ำสติให้มสี งิ่ ระลึก อันนีเ้ ป็นหลัก
การภาวนาตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การภาวนาตามแบบของลัทธิศาสนาพราหมณ์ มุ่งที่จะท�ำจิตให้ว่าง ท�ำจิตให้สงบ ท�ำจิตให้
ละเอียด จนได้บรรลุสมาบัติ ๔ แต่ความจริง หลักของการท�ำสมาธินี้เป็นหลักสากลทั่วไป ไม่เฉพาะ
จะมีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้น
พระพุทธเจ้าของเราเคยไปเรียนสมาธิในส�ำนักอุทกดาบส อาฬารดาบส เรียนจนกระทั่ง
จบหลักสูตรของอาจารย์ทงั้ สอง อุทกดาบส อาฬารดาบส เก่งในทางท�ำสมาธิเพือ่ เข้าฌานสมาบัติ คือ
ท�ำจิตให้บรรลุฌานที่ ๑ ๒ ๓ ๔ แล้วก็อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญจายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ จนได้บรรลุสมาบัติ ๘
ในคัมภีร์ท่านกล่าวว่า จิตอยู่ในอันดับสมาบัติขั้นที่ ๘ เป็นสภาพจิตที่สงบ นิ่ง ว่าง เป็นจิตที่
ละเอียด จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ปฏิเสธและรับรองไม่ได้ นักปราชญ์จึงบัญญัติ
ฌานขั้นนี้ว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ เมื่อผู้บ�ำเพ็ญจิตไปถึงฌานขั้นนี้ ความเข้าใจของท่านผู้นั้นก็
เข้าใจว่าท่านส�ำเร็จอรหันต์แล้ว คือส�ำเร็จนิพพานแล้ว แต่แท้ทจี่ ริงนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งการส�ำเร็จพระนิพพาน
เพราะพวกฤาษีเขาไปส�ำคัญเอาแต่เพียงว่าจิตมีความบริสทุ ธิส์ ะอาดเฉพาะในเวลาอยูใ่ นสมาธิเท่านัน้
ก็เป็นพอ แต่เมื่อออกจากสมาธิอันละเอียดแล้ว จิตจะรับรู้อารมณ์ มีความยินดียินร้าย มีอาการของ
กิเลสเกิดขึ้น ไม่ส�ำคัญ โดยเขาคิดว่า เวลาจวนใกล้ตายก็รีบก�ำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วก็ได้ส�ำเร็จ
พระนิพพานไปเลย ดังมีพุทธบริษัทบางท่านมีความเข้าใจเช่นนั้น เข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุ
พระนิพพานเป็นของง่าย ไม่ตอ้ งไปบ�ำเพ็ญในปัจจุบันก็ได้ เรารูห้ ลักการแล้ว จวน ๆ จะตายก็ก�ำหนด
จิตเข้าสู่พระนิพพานไปเลย ความคิดและความรู้สึกเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดออกจะเป็นการดูถูก
พระนิพพานว่าเป็นของง่ายจนเกินไป ความจริงเขาก็เข้าใจว่าเป็นของง่าย เพราะพระนิพพานในความ
เข้าใจของเขาไม่ตรงกันกับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้านั้น ก่อนอื่นท่านก็ไปเรียนสมาธิในส�ำนักของอาจารย์ทั้งสองดังที่กล่าวมาและ
สามารถท�ำจิตให้ได้ฌานสมาบัติและมีความสามารถในการเข้าออกฌานได้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่า
อาจารย์ผสู้ งั่ สอน จนกระทัง่ อาจารย์ทงั้ สองไม่มปี ญ
ั ญาสอน เจ้าชายสิทธัตถะต่อไปอีกแล้ว เป็นอันว่า
จนปัญญาเพราะภูมิของท่านเหล่านั้นสิ้นสุดกันเพียงแค่นั้น
แต่โดยนิสัยของพุทธภูมิ ย่อมทรงเป็นผู้มีปัญญา มีความเฉลียวฉลาด พระองค์มิได้ติดอยู่แต่
ความสงบหรือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งจิตภายในสมาธิขั้นละเอียด เมื่อออกจากสมาธิขั้นละเอียด
มาแล้ว มาประสบอารมณ์ที่รู้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อาการของกิเลสคือความยินดียินร้าย
ยังปรากฏอยู่ พระองค์จึงสันนิษฐานพระองค์เองว่า เรายังไม่ส�ำเร็จพระอรหันต์หรือยังไม่ส�ำเร็จ
พระนิพาน ไม่สำ� เร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนัน้ พระองค์จงึ หวนมาค้นคว้าพิจารณา โดยที่
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พยายามท�ำสมาธิตามหลักเกณฑ์แห่งการท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก แต่อาศัยสมาธิที่ได้เคย
บ�ำเพ็ญมาจากส�ำนักฤาษีทงั้ สองตนนัน้ เป็นพืน้ ฐาน เพราะฉะนัน้ ในเมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาของโลก เมื่อพระองค์เผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือประกาศ
ธรรมะ ท่านก็ได้อาศัยหลักการท�ำสมาธิที่ได้ด�ำเนินมาทั้งในส�ำนักของอาฬารดาบสและที่พระองค์
ทรงค้นคว้า โดยเฉพาะพระองค์เองเป็นหลักแห่งการปฏิบัติ

ความรู้ความเห็นอยู่เหนือสมมติบัญญัติ
ความรูส้ กึ ว่าจิตก้าวขึน้ สูภ่ มู วิ ปิ สั สนานัน้ เราจะก�ำหนดรูเ้ อาตอนไหน เพราะเมือ่ จิตนิง่ ลงไปแล้ว
มีแต่สงิ่ ทีร่ ู้ เกิด-ดับ เกิด-ดับ อยูอ่ ย่างนัน้ และไม่มภี าษาทีจ่ ะสมมติบญ
ั ญัติ เราจะก�ำหนดทีต่ รงไหนว่า
เป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐาน
อันนีจ้ ติ ไม่ได้กำ� หนด เมือ่ จิตถอนออกมาจากความสงบและความรูเ้ ช่นนัน้ พอมาเกิดรับรูส้ ญ
ั ญา
ในทางภายนอก มีความรู้สึกว่ามีกาย มีประสาท ๕ ครบบริบูรณ์แล้ว จิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า
สิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อสักครู่นี้ นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ของสภาวธรรม อันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้ว
แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในจุดทีพ่ ระองค์ตรัสรูเ้ ป็น
พระพุทธเจ้านั้น ก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริง ในเมื่อสัจธรรม
ของจริงปรากฏขึน้ ในจิตของผูป้ ฏิบตั ิ ย่อมอยูเ่ หนือสมมติบญ
ั ญัติ เพราะฉะนัน้ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
จึงได้แต่เพียงว่า ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อผู้ปฏิบัติมาท�ำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้ หน้าที่ที่จะค้น
คิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้
นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้ว จิตจะปฏิวัติตัวไปเอง เพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่
เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึก เป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติ

รู้แล้วไม่ยึดคือจุดสูงสุดของการปฏิบัติ
ความรู้ ความเห็น ความเป็น ในขั้นนี้เกิดจากอะไร เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา ที่เราอบรมดีแล้ว
สีลปริภาวิโต สมาธิ มหัปผโลโหติ มหานิสงั โส สมาธิปริภาวิตา ปัญญา มหัปผลา โหติ มหานิสงั สา
ปัญญาปริภาวิตัง จิตตัง สัมมเทวะ อาสเวหิ วิมุจจติ ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา ปัญญา
อบรมจิต
ปัญญาทีม่ าอบรมจิตนัน้ คืออะไร ก็คอื สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ เกิดอยูภ่ ายในจิตตลอดเวลานัน่ เอง นัน่ แหละ
คือตัวปัญญาทีย่ อ้ นกลับมาอบรมจิต เมือ่ จิตไม่มอี าการตืน่ ต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จิตก็อยูใ่ นสภาพแห่งความ
เป็นปกติอย่างเต็มที่ ถ้าหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิต จิตมีอาการไหว ถ้าเกิดความยินดีขึ้นมา
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ก็เป็น กามสุขัลลิกานุโยค ถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็น อัตตกิลมถานุโยค ถ้าจะดูในแง่ตัณหา ถ้ายินดี
ก็กามตัณหา ถ้าติดก็ภวตัณหา ถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหา ถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพ นิ่งเด่นอยู่
แม้อะไรผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้น ไม่มีความยินดี ไม่มีความยินร้าย ไม่มีความคิด ไม่ยึดไม่ถือ
อะไร นิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้น
ค�ำว่านิโรธ ความดับนี่ ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึก มันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลส
เท่านัน้ แต่อาการแห่งความรูท้ วี่ า่ ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง นัน้ ยังปรากฏอยู่ ทีนี้ ไม่เพียงแค่มสี งิ่ เกิด-ดับ
เกิด-ดับ ปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้น ยังมีหลักฐานที่พึงจะยืนยันอีกว่า ในกาลใดแลธรรมทั้งหลาย
ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในกาลนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป
อันนี้คือจุดสูงจุดของการปฏิบัติจิต

ภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติ
ทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตาม อย่าได้ไปท�ำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้น
การปฏิบตั แิ บบไหนถูกหมดไม่มอี ะไรผิด แต่ถา้ เข้าใจผิด ในเมือ่ ความรูเ้ กิดขึน้ มันก็มคี วามผิด ถ้ารูผ้ ดิ
มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิ
ถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมด ไม่มีอะไรเหลือ มีแต่ความว่าง จิตก็ไม่มี อะไรก็ไม่มีทั้งนั้น มันค่อนข้าง
ที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิด
ในเมื่อจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้ว ใจมีความสงบนิ่ง เด่นอยู่ แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่
ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่ จิตตัวผู้รู้ไม่มีการดับ พุทธะคือผู้รู้ พุทธะคือผู้ตื่น พุทธะคือผู้เบิกบานจะ
ปรากฏเด่นชัดต่อเมือ่ จิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิน้ ลงไปโดยไม่เกีย่ วข้องกับ
อะไรแล้ว จิตไปสงบ นิ่งเด่น สว่างไสวอยู่ อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิต
ของผู้ปฏิบัติ เมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้ว ธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อม
ปรากฏขึน้ อยูใ่ นจุดเดียวกัน เมือ่ มีทงั้ สองอย่างพร้อม สังฆะคืออริยสงฆ์ ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกัน
เพราะฉะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็น เอกมรรค เอกธรรม เป็นธรรม
ดวงเดียว ที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติ นี่คือ
ภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกิยธรรมก็อาศัยเรื่องของนามรูป นี่แหละเป็นเครื่องรู้ ผู้ปฏิบัติอยู่
ในสายโลกุตตระ คือ โสดามรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ก็อาศัยรูปกับนาม
นี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ
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พระอริยบุคคลเสมอกันในภูมิจิต แต่ภูมิปัญญาต่างกัน
ผู้ที่ส�ำเร็จพระอริยบุคคลทั้ง ๔ จ�ำพวกนั้น ภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้น สุดแท้แต่
ภูมิปัญญาของท่าน แต่ความหมดกิเลสสม�่ำเสมอกันหมด แต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อม
น้อยมากกว่ากัน บางท่านเพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนเห็น แม้จะน�ำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาค�ำพูด
ไม่มี บางท่านท�ำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อย มีปฏิภาณความรูก้ ว้างขวาง มีโวหาร สามารถทีจ่ ะโต้ตอบ
หรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดลออ
แม้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญา ฉลาด สามารถ
อธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้ เพราะฉะนั้น ภูมิปัญญา
ของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้าง มีละเอียดมีหยาบกว่ากัน แต่ภมู จิ ติ ทีส่ ำ� เร็จความเป็นอริยบุคคลนัน้
มีความเสมอกัน ภูมิจิตที่สามารถท�ำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกัน แต่ภูมิปัญญา
ต่างกัน
เพราะฉะนัน้ บางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่าน ซึง่ บางทีเราอาจไปถามปัญหาท่าน
ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเรา บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดหรือไปยกโทษ
ท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิ ภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษา กับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกัน บางท่านรู้
มีลักษณะรู้ และหมดกิเลสด้วย แต่ว่าไม่สามารถที่จะน�ำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติบัญญัติ
ได้ หรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังได้ เมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ต�ำรับต�ำราอย่างเดียว จึงเผลอไปยกโทษ
บางท่านที่ให้ค�ำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่า เป็นผู้ไม่มีภูมิ อันนี้เป็นสิ่งที่
นักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้
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สารัตถะในพระไตรปิฎก พุทธวิธีสอนด้วยอุปมา
พระสูตรในโอปัมมสังยุตมรวมกันทั้งหมด ๑๒ สูตร พระพุทธองค์ทรงยกสิ่งต่างๆ ที่เห็นได้
ในขณะนัน้ มาเป็นอุปมาในการทรงแสดงธรรมแต่ละสูตรมีความสมบูรณ์ในตัว และเป็นปัจจัยสนับสนุน
กันอยู่ จะได้สรุปนํามาเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกัน พระสูตรอื่นๆ นอกจากพระสูตรที่ ๘ ทรงแสดง
เมือ่ ประทับ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถีสว่ นพระสูตรที่ ๘ ทรงแสดงเมือ่ เสด็จประทับ ณ กฎาคารศาลา
ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ซึ่งมีเนื้อหาที่ควรศึกษาตามลําดับดังนี้
๑. กลอนแห่งเรือนยอดทัง้ สิน้ มารวมกันทีย่ อดมียอดเป็นทีป่ ระชุมรวมกับยอดฉันใด อกุศลธรรม
ทัง้ ปวงมีอวิชชาเป็นยอดเป็นรากเหง้า รวมลงในอวิชชา พวกเธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่างนีว้ า่ “พวกเรา
จักเป็นผู้ไม่ประมาท”
๒. ทรงช้อนฝุน่ ด้วยปลายพระนขามาเพียงเล็กน้อยแล้วรับสัง่ ถามว่า ฝุน่ ทีป่ ลายขนากับมหาปฐพี
อย่างไหนจะมากกว่ากัน เมือ่ ภิกษุกราบทูลว่า มหาปฐพีมากกว่าจนไม่อาจเทียบกันได้ รับสัง่ ว่า “สัตว์
กลับมาเกิดในหมูม่ นุษย์มปี ระมาณน้อย สัตว์ไปเกิดในกําเนิดอืน่ นอกจากมนุษย์มากนัก” เหมือน
มหาปฐพีมากกว่าฝุ่นที่ปลายเล็บ ฉะนั้น เหตุนี้พวกเธอพึงศึกษาว่าเราจักเป็นผู้ไม่ประมาท
๓. ตระกูลใดมีบรุ ษุ น้อยมีสตรีมาก อาจถูกโจรปล้นได้งา่ ยฉันใด ภิกษุผไู้ ม่เจริญไม่กระทาํ ให้มาก
ในเมตตาเจโตวิมุติ ย่อมถูกอมนุษย์กําจัดได้ง่ายฉันนั้น แต่ตระกูลใดที่มีชายมากมีสตรีน้อย โจรทํา
อันตรายได้ยากฉันใด ภิกษุผู้กระทําให้มากเจริญเมตตาเจโตวิมุติ อมนุษย์จะกําจัดเธอได้ยากฉันนั้น
ดังนัน้ ขอให้เธอทัง้ หลายทาํ ความศึกษาว่า “เราจักเจริญกระทาํ ให้มากซึง่ เมตตาเจโตวิมตุ ทิ าํ ให้เป็น
ประดุจยาน เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารภด้วยดี” เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ
๔. บุคคลพึงให้ทานวันละ ๓ เวลา คราวละ ๑๐๐ หม้อใหญ่ แต่ผลแห่งทานนั้นไม่อาจเทียบ
เมตตาเจโตวิมตุ ิ อันบุคคลเจริญวันละ ๓ เวลา คราวละชัว่ ขณะการหยดแห่งน�ำ้ นมโคได้เลย ให้พวกเธอ
ทําความศึกษาว่าเราจักเจริญกระทําให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุติ
๕. รับสัง่ ถามภิกษุทงั้ หลายว่า หากคนพูดว่าจะงอ ม้วน พับหอกทีม่ ใี บคมด้วยฝ่ามือจะทําได้งา่ ย
หรือไม่ ภิกษุกราบทูลว่า ทาํ ได้ไม่งา่ ยและคนผูค้ ดิ ทาํ เช่นนัน้ จะต้องเหน็ดเหนือ่ ยเปล่า ทรงแสดงว่าจิต
ของผูท้ เี่ จริญเมตตาเจโตวิมตุ มิ าดีแล้ว ถ้าอมนุษย์คดิ จะทาํ จิตของเธอให้ฟงุ้ ซ่านจะทาํ ไม่ได้ แต่จะต้อง
เหน็ดเหนื่อยลําบากเปล่า ๆ ทรงสรุปให้ ทําความศึกษาและปฏิบัติในเมตตาเจโตวิมุติให้สมบูรณ์
เช่นเดิม
๖. หากมีคนมากล่าวว่า เขาจะจับลูกธนู ที่นายขมังธนูมีผู้มีความชํานิชํานาญในการยิงธนู
ยิงมาจากทิศทัง้ ๔ ให้ได้ รับสัง่ ถามภิกษุทงั้ หลายว่า คนนัน้ จะทาํ ได้ตามทีพ่ ดู ไหม พวกภิกษุกราบทูลว่า
วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
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แม้บรุ ษุ นัน้ จะจับถูกธนูทนี่ ายขมังธนูยงิ มาคนเดียว ไม่ให้ลกู ธนูตกถึงพืน้ ดิน จัดว่าเขาเป็นผูม้ คี วามเร็ว
อย่างยวดยิ่ง ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงสามารถจับได้ทั้ง ๔ ลูกเลย ทรงแสดงว่าพระจันทร์พระอาทิตย์
มีความเร็วกว่าความเร็วของคนที่สามารถจับลูกธนูที่ยิงมาจากทิศทั้ง ๔ เสียอีก แต่ว่า “อายุสังขาร
สิ้นไปเร็วกว่าความเร็วของพระจันทร์ พระอาทิตย์เสียอีก” เหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า
“เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทดํารงชีวิตอยู่”
๗. รับสั่งเล่าว่า ในอดีตกาลกษัตริย์ทหารหะ มีตะโพนชื่ออานกะ ต่อมาตะโพนแตก พวกเขา
ได้ตอกลิ่มอื่นลงไปเรื่อย ๆ จนตะโพนชื่ออานกะหายไปคงเหลือแต่โครงลิ่มแม้ฉันใด พวกภิกษุ
ในอนาคตกาล เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว เป็นธรรมลึกมีอรรถอันลึก เป็นโลกุตระ
ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่ จักไม่ปรารถนาฟัง ไม่กําหนดจิตเพื่อจะรู้และเห็นความสําคัญว่า
ควรเรียนควรศึกษา
แต่เมื่อเขากล่าวพระสูตรกันนักปราชญ์รจนาไว้ ร้อยกรองไว้วิจิตรด้วยอักษร พยัญชนะเป็น
สาวกภาษิตอยู่ จักปรารถนาฟังด้วยดีจักเงี่ยโสตลงสดับ จักกําหนดจิตเพื่อรู้ ให้ความสําคัญแก่ธรรม
เหล่านัน้ ว่า ควรเรียน ควรศึกษา เมือ่ เป็นเช่นนีส้ ตู รซึง่ มีลกั ษณะดังกล่าวอันตถาคตภาษิตไว้ จักอันตรธาน
ไปเช่นนั้นเหมือนกัน
เหตุนี้พวกเธอพึงทําความศึกษาว่า เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว เป็นธรรมลึก
มีอรรถลึก เป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่ พวกเราจักฟังด้วยดี จักเงีย่ โสตลงสดับ มีเจตจาํ นง
ที่จะรู้และให้ความสําคัญแก่ธรรมนั้นว่า ควรเรียนรู้ ควรศึกษา
๘. ในปัจจุบันนี้กษัตริย์ลิจฉวี ผู้มีหมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าไม่ประมาททําความเพียรในการ
ฝึกซ้อมศิลป พระเจ้าอชาตศัตรูจะไม่ได้ช่องโอกาสทําลายได้ แต่ในกาลต่อไปพวกลิจฉวีจักเป็นคน
ละเอียดอ่อนมีมือเท้าอ่อน ยินดีด้วยการนอนฟูกอันอ่อนนุ่ม จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น เมื่อนั้นแหละ
พวกลิจฉวจะเสียที่พระเจ้าอชาตศัตรู
ในปัจจุบันนี้พวกภิกษุยังนอนหนุนหมอนไม้ ไม่ประมาท มีความเพียร มารผู้มีบาปย่อมไม่ได้
ช่องได้โอกาส แต่ตอ่ ไปภายหน้าพวกเธอจักเป็นสุขมุ าลชาติ มีมอื เท้าอ่อนนุม่ จักสําเร็จการนอนเหนือ
ที่นอนอันอ่อนนุ่มจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้น เมื่อนั้นแหละมารผู้มีบาปจะได้ช่องโอกาสทําอันตรายได้
พวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เราจักหนุนหมอนไม้ ไม่ประมาท มีความเพียร เริ่มตั้งความเพียรไว้
๙. ภิกษุใหม่รูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลนานเกินไป เพื่อนตักเตือนกลับเถียงว่า ทําไมพระเถระ
จึงเข้าไปในตระกูลได้ ผมจึงเข้าไม่ได้เล่า ภิกษุเหล่านั้นจึงนําท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้า รับสั่งถามท่าน
รับเป็นสัตย์แล้ว จึงรับสั่งเล่านิทานให้ฟังว่า ช้างโขลงหนึ่งลงไปในสระกินเหง้าบัว เป็นต้น หลังจาก
ได้ชําระล้างจนสะอาดแล้ว ฝ่ายลูกช้างต้องการจะทําเช่นนั้นบ้าง แต่ไม่ศึกษาวิธีกินให้ดี จึงกินรากบัว
เข้าไปทั้ง ๆ ที่ยังมีโคลนอยู่ จนต้องประสบความทุกข์ถึงตาย หรือปางตายก็มีข้อนี้ฉันใด
ภิกษุผู้เถระเข้าไปสู่ตระกูลแสดงธรรมให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ท่านเหล่านั้นไม่ติดใน
ลาภสักการะจึงมีผิวพรรณผ่องใส แต่ภิกษุหนุ่มบางรูปที่เข้าไปในบ้าน ชาวบ้านเลื่อมใสบํารุงด้วย
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ลาภสักการะ แต่เธอกลับติดใจในลาภสักการะ จนประสบอันตรายถึงตาย ปางตายและสึกไปก็มีมาก
ข้อนี้ฉันนั้น เหตุนั้นพวกเธอพึ่งทําความศึกษาว่า เราจักไม่ติดอยู่ในลาภสักการะ
๑๐. ภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลนานเกินควรเช่นเดียวกับสูตรก่อน ในพระสูตรนี้ทรงเล่าเรื่องแมว
จ้องจับหนูที่ออกจากกองหยากเยื่อ แต่เมื่อจับแล้วรีบกลืนเข้าไปทันที หนูยังไม่ตายจึงกัดไส้ของแมว
จนแมวต้องตายไป ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปในบ้านโดยขาดอาการสํารวมระวัง ได้พบเห็น
มาตุคามนุ่งห่มไม่ดี เกิดราคะครอบงําจิต ย่อมถึงความทุกข์ถึงตาย จวนตาย สึกออกไปเป็นฆราวาส
และต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น “พวกเธอควรศึกษาว่า เราจักรักษากายวาจาใจ
มีสติมั่นคง สํารวมอินทรีย์ในเวลาเข้าไปบิณฑบาต”
๑๑. รับสั่งให้ภิกษุดูสุนัขจิ้งจอกไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด ที่ใด สามารถอยู่ได้ตามต้องการและ
ได้รบั ความสุขในอิรยิ าบถนัน้ ๆ ภิกษุผปู้ ฏิญาณตนเป็นสมณศากยบุตร ได้อตั ภาพเช่นนีเ้ ป็นการดีแล้ว
ให้ทําความศึกษาที่จะอยู่อย่างเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด
๑๒. รับสั่งภิกษุทั้งปวงว่า ได้ยินสุนัขจิ้งจอกในเวลาใกล้รุ่งไหม? เมื่อท่านเหล่านั้นกราบทูลว่า
ได้ยนิ รับสัง่ ว่า ความกตัญญูกตเวทีบางอย่างพึงมีแม้แก่สนุ ขั จิง้ จอก แต่ภกิ ษุบางพวกในพระธรรมวินยั
นี้กลับไม่มีความกตัญญูกตเวที เหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที
อุปการะที่คนอื่นกระทําแก่เราแม้เพียงเล็กน้อยจักไม่เสื่อมไป”

ข้อควรกําหนดในพระสูตรนี้
๑. พระสูตรทั้ง ๑๒ สูตรในวรรคนี้ส่วนมากข้อความแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว เพราะทรงแสดง
แบบมีอุปมาทุกข้อ ประเด็นที่ทรงเน้นจึงไม่มีกี่ประเด็น อาจสรุปได้ดังนี้
- ให้ทําตนเป็นคนไม่ประมาท มีความเพียรพยายามอย่างเข้มแข็ง ความไม่ประมาทนั้น
ทรงจําแนกไว้ในที่ต่าง ๆ เป็นอันมาก แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะได้เป็น ๓ หมวดใหญ่ ๆ คือ
๑. ไม่ประมาทในวัย ในชีวิต ในความไม่มีโรค
๒. ไม่ประมาทในการละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ความเห็นผิด ทํากายวาจาใจ
ของตนให้สุจริต และทําความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
๓. ระวังใจของตนไว้ไม่ให้เกิดความกําหนัด ขัดเคือง ลุ่มหลง มัวเมา ในอารมณ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความกําหนัด ขัดเคือง ลุ่มหลง มัวเมา
๒. สัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อย ไปเกิดในกําเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มากนัก
ข้อนี้ทรงแสดงไว้ในธัมมปทัฏฐคาถาว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั้นเป็น
ของยาก ท่านอธิบายว่า หากจะนับในตัวโคตัวหนึ่ง คนที่ไปสู่สุคติเท่าจํานวนเขาโคเท่านั้น แต่จะไป
สู่ทุคติเท่าจํานวนขนของโค และบอกว่าการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นเหมือน
เต่าตาบอดที่ตกอยู่ในห้วงมหรรณพพยายามขึ้นมาสู่ผิวน�้ำ  พอขึ้นมาถึงถ้ามีที่เกาะที่จับก็จะอยู่ได้
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ชัว่ ระยะหนึง่ แล้วจะถูกกระแสน�ำ้ พัดกลับไปอีก สัตว์จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละชีวติ จึงมีโอกาสเท่ากับ
เต่าตาบอดตัวนั้น จึงทรงแสดงว่าเกิดได้น้อย และได้ยาก
อีกประการหนึง่ แม้คนทีเ่ กิดมาเป็นคนแล้ว แต่จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้หรือไม่นนั้ ก็มจี าํ นวน
น้อยอีกเช่นกัน เพราะคําว่ามนุษย์นั้น ท่านวิเคราะห์ว่า
- มโน อุสฺโส อสฺสาติ มนุสฺโส สัตว์ใดมีใจสูง สัตว์นั้นชื่อว่ามนุษย์
- หิตาษิตํ มนติ ชานาตีติ มุนสฺโส สัตว์ผู้รู้ซึ่งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ชื่อว่ามนุษย์
มาตรอันเป็นเครื่องวัดว่าใจสูงหรือไม่นั้น ท่านกําหนดด้วยความประกอบด้วยกุศลกรรมบถ
๑๐ ประการ คือไม่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดส่อเสียด
พูดเพ้อเจ้อ และไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ไม่พยาบาทปองร้ายใคร เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม
ฝ่ายที่บอกว่ารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นั้น อย่างน้อยที่สุดคือต้อง “สามารถ
ใช้เหตุผลในการดํารงชีวิต ไม่ทําอะไรไปตามอํานาจแห่งอารมณ์” พอมาถึงจุดนี้จะเห็นได้ว่า
“การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และการเข้าถึงความเป็นมนุษย์เป็นไปได้ยากจริง ๆ และที่เป็น
ไปได้นั้น ก็เป็นเพียงจํานวนน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับสรรพสัตว์ในไตรโลก”
๓. เมตตาเจโตวิมุติ คือการเจริญเมตตาจิตในสัตว์ทั้งหลายด้วย สร้างความรู้สึกที่จะเห็น
สรรพสัตว์ ไม่มเี วร ไม่มภี ยั ไม่เบียดเบียนกัน มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน จนจิตสงบจาก
กามราคะ พยาบาท และฉันทาคติ ทรงแสดงว่า แม้บุคคลจะทําให้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้น
ทีเ่ ป็นธรรมทีม่ ผี ลมีอานิสงส์มาก เมือ่ เทียบกับทานแล้วเทียบกันไม่ได้เลย ข้อนีจ้ งึ ทําให้ได้หลักทีส่ าํ คัญ
คือ “การทาํ บุญในพระพุทธศาสนานัน้ บุญทีใ่ ห้ผลมากนัน้ ไม่เกีย่ วกับการสละวัตถุ แต่เกิดจากการ
สละกิเลสบาปกรรมได้มากเท่าไร บุญจะมากขึ้นเท่านั้น การให้ทานจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นแห่ง
การทําบุญเท่านั้น ยังมีบุญอีกมากที่เหนือว่าทาน เช่นเมตตาเจโตวิมุติดังที่ทรงแสดงไว้เป็นต้น”
๔. เรื่องการที่ภิกษุรวมตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา ไม่มีความสนใจพระพุทธวจนะ คือพระสูตร
ที่พระตถาคตกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นธรรมอันลึก มีอรรถลึก เป็นโลกุตระ ประกอบด้วยสุญญตา แม้เมื่อ
คนแสดงก็ไม่ปรารถนาที่จะฟังไม่ให้ความสนใจที่จะรู้ และเห็นความสําคัญของพระสูตรว่า ควรเรียน
ควรศึกษานัน้ ได้พสิ จู น์ตนเองอยูน่ านแล้วว่าเป็นจริงอย่างทีท่ รงแสดงไว้หรือไม่ ความสนใจ การกล่าวอ้าง
ของนักศึกษาธรรมบางพวกมักกล่าวอ้างวาทะอาจารย์ของตน บางคนจนถึงกับนําเอาวาทะของ
อาจารย์บ้าง ของตนเองบ้าง มาลบล้างพระพุทธภาษิต แม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานก็ยังนับเป็นสาย
อาจารย์นนั่ อาจารย์นี่ จนถึงบางครัง้ โจมตีหกั ล้างกัน ซึง่ ว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว การศึกษาปฏิบตั ิ
พระพุทธศาสนาควรจะมีสายเดียว คือ
“สายพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย” พระสูตรที่ ๗ นี้จึงจัดว่าเป็นพระสูตรที่ควรแก่
การสนใจ พิจารณาทบทวนมากที่สุดเรื่องหนึ่ง สําหรับผู้มีความปรารถนาที่จะรักษาพระพุทธศาสนา
อันแท้จริงไว้ นักปราชญ์ทั้งหลายก็เหมือนกัน จะเก่งกันอย่างไร ก็เก่งกันไปเถิด แต่อย่าให้เกิน
พระพุทธเจ้าไปเลย เพราะอย่างไร ๆ ในโฉมหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น มีพระพุทธเจ้า
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พระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้จะเคยมีพระพุทธเจ้าในอดีต
ดังกล่าวในพระสูตรก่อนๆ แต่เป็นเวลาที่นานไกลเกินที่จะกําหนดนับได้
การตั้งใจกําหนดศึกษาตามพระพุทธดํารัสตรัสสั่ง จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในระยะที่เกิดนักปราชญ์ในด้านต่างๆ ขึ้นมามากในปัจจุบัน การยึดหลักพระพุทธวจนะไว้ เพื่อ
เป็นแนวในการศึกษาพิจารณาตัดสินหลักคําสอนของนักปราชญ์ทั้งหลาย ในส่วนที่เกี่ยวกับหลัก
พระพุทธศาสนา ยิ่งจําเป็นมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะโอกาสที่จะหลงทางมีได้ง่ายมาก หากขาด
พื้นฐานความเข้าใจในหลักธรรมมากพอ
๕. การเข้าไปสู่ตระกูลของภิกษุนั้น ทั้งในแง่วินัยและธรรมะ ให้เข้าไปในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น
การคลุกคลีกับตระกูลทั้งหลายไม่ชอบด้วยวินัยและธรรม การที่ทรงยกตัวอย่างช้างกับแมวมาเป็น
ตัวอย่างนั้น ทรงหมายเอาพระเถระที่ประกอบด้วยธรรมของพระเถระเท่านั้น หาได้หมายเพียงท่าน
ที่มีพรรษาเกิน ๑๐ เท่านั้นไม่ ในสังคีติสูตรท่านกําหนดประเภทพระเถระไว้เป็น ๓ ข้อ
“เป็นพระเถระโดยชาติ เป็นพระเถระโดยธรรม และเป็นพระเถระโดยสมมติ” ในที่นี้
ทรงหมายเอาพระเถระโดยธรรมเท่านั้น เพราะท่านเป็นผู้มั่นคงทั้งในพระวินัยและจิตใจ อย่างน้อย
ก็อาจรักษาตัวไม่ให้เป็นอันตรายเพราะการเข้าไปสู่ตระกูลได้
๖. พระสูตรที่ ๑๓ พระอรรถกถาจารย์เล่าเรื่องความว่า “พี่น้อง ๗ คน ไปทํานากันในนา แต่
น้องชายคนเล็กไปเลี้ยงโคอยู่ที่ปลายนา งูเหลือมตัวหนึ่งมารัดสุนัขจิ้งจอก หนุ่มคนน้องจึงช่วยไล่
งูเหลือม จนมันปล่อยสุนัขจิ้งจอก แต่กลับมารัดเอาชายหนุ่ม สุนัขจิ้งจอกสํานึกคุณคิดจะช่วย
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ชายหนุ่มคนนั้นได้ช่วยชีวิตตนไว้ จึงวิ่งไปใกล้ที่พี่ชาย ๖ คนทํานาอยู่ คาบมีด
ทีเ่ ขาวางไว้หนีไปทางทีช่ ายหนุม่ ถูกรัดอยู่ พีช่ ายทัง้ ๖ เข้าใจว่าสุนขั มาขโมยมีดจึงวิง่ ไล่ไป สุนขั จิง้ จอก
ไปวางมีดไว้ใกล้ชายหนุ่มนั้น เมื่อพี่น้องทั้ง ๖ มาถึงเห็นเช่นนั้น จึงใช้มีดเล่มนั้นตัดงูเหลือมขาด
ช่วยน้องชายพ้นจากอันตราย” พระพุทธเจ้าจึงทรงยกตัวอย่างสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมาเป็นแบบอย่าง
ในความเป็นสัตว์มีกตัญญูกตเวที ทั้ง ๆ ที่คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีแก่ภิกษุบางรูป และทรงเน้นให้ทําตน
เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที เพราะมนุษย์ไม่ควรด้อยกว่าสุนัขจิ้งจอกในด้านคุณธรรมข้อนี้

เอกสาร
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การสร้างบุญ การคอยรับบุญ
อานิสงส์ของบุญ
• การสร้างบุญมีหลายแบบ อาทิเช่น ด้วยทรัพย์ ด้วยวัตถุสิ่งของ ด้วยกําลังกาย และการ
อนุโมทนาบุญ
• การคอยรับบุญของผูอ้ นื่ เหมือนดืม่ น�ำ้ ติดก้นแก้ว ดืม่ เท่าใดก็ไม่อมิ่ สักที คนมีสติธรรม ปัญญา
ธรรม ย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตนเอง เหมือนการเติมน�้ำใส่แก้ว หิวเมื่อใดดื่มได้อิ่มชื่นใจฉันนั้น
• อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้ จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรม ไปรอเจ้าของ
อยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว และจะพาไปเกิดในระดับครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทําไว้
“…พ่อแม่คนไหนมีความทุกข์จนหนโลกมาก ลูกคนนั้นจะเป็นลูกที่ได้รับความสงเคราะห์มาก
เต็มหัวใจ และความสละเป็นสละตายจากพ่อจากแม่ เพราะฉะนั้นจึงให้เห็นคุณของพ่อของแม่อย่าง
ฝังใจ อย่าลืมนะ ใครลืมบุญลืมคุณพ่อแม่นี้ เวลาโตขึ้นมามีลูกมีเต้าลูกจะเป็นเทวทัตผลาญพ่อแม่ให้
ฉิบหายวายป่วงไปหมด ไม่มีอะไรเหลือเลยละ ทั้งจะสร้างขวากหนามปักหัวอก เราผู้เป็นพ่อแม่อยู่
ตลอดไป เพราะกรรมหลังตามให้ผล...”
“...อย่าลืม ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสําคัญมากนะ ให้เป็นคู่เคียงกันกับ
วัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่ อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้น ส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัย
ไม่มีธรรม ใจว้าเหว่ ใจตกทุกข์ได้ยากลําบากเรียกว่า ทุคตะเข็ญใจ...”
“...การเสียสละ ความอดทน การแบ่งปันการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ถือเป็นน�้ำใจอันยิ่งใหญ่
แม้เราจะตายไปแล้ว น�้ำใจนั้นก็ยังไม่หมดไป...”
“…ความร้อนจากทุกข์ทมี่ อี ยูใ่ นโลกนี้ ไม่อาจเทียบกับเปลวไฟนรกได้ ถ้าตกนรกจะทุกข์ทรมาน
ขนาดไหน...”

เอกสาร
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มีความทุกข์แรงกล้าตอนใกล้ตาย
ท�ำจิตอย่างไรจึงจะไปสุคติ?

						

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

ให้พิจารณาเรื่องทุกข์ ถามถึงเรื่องทุกข์ มันถึงชัดเจน เรื่องไปสู่สุคติ ไม่สู่สุคติ ไม่ต้องถาม ให้ดู
อันนี้ให้ชัดเจน คนมันเกิดขึ้นจากอะไร อะไรเป็นทุกข์ หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้หรือเป็นทุกข์ หรือทุกข์
มาเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูก หรือหนังเนื้อกระดูกเป็นทุกข์ ถามมัน หรือใจเป็นทุกข์ย้อนกันถามกัน
นี่ถึงเรียกว่าถามหาเหตุถามหาความจริงนะ ทีนี้เวลาเราซักถามแล้วทุกข์มันสักแต่ว่าทุกข์ มันไม่มี
ความหมายของมัน มันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะ ทีนี้ใจไปให้ความส�ำคัญแก่มันว่ามันเป็นทุกข์ เป็นทุกข์
แต่ส่วนใด เช่น เป็นทุกข์แต่กระดูก เช่น ปวดหัวเข่ามาก ก็หัวเข่าเป็นทุกข์ ถ้าคนตายแล้วเอาหัวเข่า
ไปเผาไฟหัวเข่าเป็นทุกข์ไหม หัวเข่ามันไม่เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะ ไล่กันไปไล่กันมา เข่าก็ไม่เป็นทุกข์
ทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์ ก็สำ� หรับมันมันไม่มีความหมาย แล้วใจนี้ไปให้ความส�ำคัญ ใจนี้มันก็ไม่ได้เป็น
ทุกข์ ถ้าใจไม่หลง ย้อนไปมามันจะรู้ที่นี่นะ นี่แหละจิตมันจะหดตัวมาเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละ
สร้างสวรรค์นพิ พานขึน้ ทีน่ เี่ ข้าใจไหม พอเห็นอันนีร้ อบแล้ว จิตจะถอยจากนัน้ มาเป็นตัวของตัว แต่กอ่ น
มันไปยึดอันนัน้ มาเป็นเรา นีเ้ ป็นของเรา แข้งเราขาเรา ทุกข์กเ็ ป็นของเราอะไร ๆ ก็เป็นของเราไปหมด
มันเลยไปสร้างไฟเผาตัวเอง ทีนี้พอพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าต่างอันต่างจริง หนังเนื้อเอ็นกระดูกเวลา
ตายแล้วเอาไปเผา เขาไม่เห็นว่าอะไร เวลานี้เป็นทุกข์ มันทุกข์เพราะอะไรถามอย่างนั้นนะ แล้วถ้า
เราว่าทุกข์มันเป็นกายจริง ๆ แล้วทุกข์เกิดแล้วดับไปแล้ว กายมันท�ำไมยังไม่ดับ ถ้าหากว่าทุกข์มัน
เป็นกายจริง ๆ แล้วทุกข์ต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงกายดับใช่ไหม นี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวดับไปชั่วคราว
อันนั้นก็เป็นอันนั้น อันนี้ก็เป็นอันนี้ อย่างนี้เข้าใจเสีย นี่เรียกว่าพิจารณาซาก มันทุกข์มากสติปัญญา
มันเลยยิง่ หมุนติว้ ๆ ๆ ๆ แล้วต่อไปมันก็รอบของมัน พอรอบของมันมันรือ้ ถอนเข้ามาปุบ๊ เข้ามาหาหัวใจ
ใจเป็นตัวมายา เมื่อหัวใจไม่เป็นมายา โกหกเจ้าของเพียงอย่างเดียว  ใจก็เป็นใจ สิ่งเหล่านั้น กายก็
เป็นกาย ทุกข์กเ็ ป็นทุกข์ ต่างอันต่างจริง กระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวัน่ เพราะใจรูว้ า่ เป็น
ตัวของตัวแล้ว ใจต่างหากเป็นผูเ้ อนเอียง นีเ่ ข้าใจแล้วหรือ นีใ่ ห้พจิ ารณากันอย่างนี้ เมือ่ สูก้ นั แบบนีไ้ ปได้
วันหลังพิจารณาอีกแต่อย่าคาดอย่าหมายนะ เอาปัจจุบนั เป็นต้นเหตุเลย วันนีเ้ รารูอ้ ย่างนีว้ นั นี้ วันหลัง
จะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะ ต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบัน ปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันไปเข้าใจนะ
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อันนี้หลวงตามาเล่นแล้วพอแล้ว พูดให้ฟังอย่างนี้ ฟังสิว่าก้นแตก เนี่ยฟัดกันอย่างนี้ไง ไม่ได้
ค�ำนึงถึงก้นแตก ถามหาแต่เหตุกับผลความจริงอย่างว่า สุดท้ายต่างอันต่างจริง มันจะตายเวลานั้น
มันก็ไม่หวั่น เห็นไหมล่ะ ทุกข์ขนาดไหน ทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ กายก็เป็นเรื่องของกาย จิตก็
เป็นเรื่องของจิต ไม่มีอะไรได้เสียต่อกัน เวลามันพิจารณาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ไม่มีใครบอกมัน
ก็รู้นะ เข้าใจนะ ทุกขังอริยสัจจัง ทุกข์เป็นของจริง ๆ อย่างนี้ ไม่กระทบกัน กายก็เป็นอริยสัจ จิตก็
เป็นของจริง กายก็เป็นของจริง ทุกข์ก็เป็นของจริง ต่างคนต่างจริงแล้วมันกระทบกัน ต่างอันต่างอยู่
เข้าใจเสีย เอาแค่นั้นก่อนนะ ภาวนาก็ให้เป็นภาวนา ให้ทราบที่ใจ โถ ! นี่ส�ำคัญมาก ไม่มีใครเรียนได้
เลยนะ รู้นะ มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกเลย ติดตามร่องรอยของใจที่มันเกิดมา กี่ภพ กี่ชาติ กี่กัป
กี่กัลป์ มาถึงปัจจุบัน แล้วเราจะพาเกิดพาตาย ตัวใจเองไม่ตายนะ ออกจากร่างนี้มันไปเอาร่างใหม่
เรียกว่าเกิด แล้วร่างนั้นดับเรียกว่าตาย แล้วอันนี้มันไม่ตาย มันออกแล้วไปนี่ ไปตามบุญตามกรรม
ถ้ากรรมดีมันก็พาไปสูง ถ้ากรรมชั่วมันก็พาไปต�่ำกดลงให้ตาย ไม่ตาย ไปจมในนรก ก็ไม่ฉิบหาย
ใจไม่เคยตาย เพราะนั้นจึงทนทุกข์ทรมานมาก แล้วถึงนิพพานเป็นธรรมชาติ กายอยู่ที่ไหน เรียน
จนกระทัง่ จบถึงขัน้ ทีว่ า่ นิพพานธาตุ กิเลสพังลงไปแล้วไม่มอี ะไรในสามแดนโลกธาตุเท่าเส้นผมทีจ่ ะมา
ผ่านเป็นความทุกข์นี้ไม่มี มีกิเลสเท่านั้น ชี้นิ้วเลย เพราะกิเลสพังแล้วไม่มีอะไรเลย โล่งหมดเลย นั่น
อย่างนั้นมันคือพ้นทุกข์โลก โอ้ ! พ้นอย่างนี้เอง พ้นทุกข์ ก็อยู่กับธาตุกับขันธ์ไปวันหนึ่ง เจ็บไข้ได้ป่วย
ก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วย ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ มันเจ็บไข้ได้ป่วย เราไปรับทราบมันเฉย ๆ แล้วเราไม่ติด
เราก็เป็นเรา เมื่อถึงกาลเวลาแล้วมันก็ผ่านลงไป นี่ก็ดีดออก หมดความรับผิดชอบเท่านั้นเอง นี่จิต
ดวงนี้ตามให้ทันนะ
นีแ่ หละ ! พุทธศาสนาสอนเป็นศาสนาชัน้ เอก สอนตัง้ แต่ตน้ มาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั คือตัวกิเลส
มันจะพาให้เกิดไปอีกกีก่ ปั กีก่ ลั ป์ เหมือนทีเ่ ป็นมาแล้ว พอจับทันเข้าไป ทันตัวมันแล้ว ฆ่าอันนีข้ าดสะบัน้
ออกไปจากใจแล้ว ตัดหมด อดีตเป็นมาแล้วไม่ยุ่ง ที่เป็นอนาคตไม่มีทางที่จะเป็นไป แล้วตัวให้
ปรากฏว่า ตายคือตัวนี้ ฆ่าหลุดไปแล้ว ไม่มีเหลือแล้ว ดีดผึงเข้าใจมั้ยล่ะ
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น�้ำไหลนิ่ง
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
ณ บัดนี้ ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธโพธิญาณเถระ หลวงพ่อชา
สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง เรื่องน�ำ้ ไหลนิ่ง
อ้าวตั้งใจทุกคนอย่าท�ำจิตเพ่งไปที่คนโน้นคนนี้ ท�ำความรู้สึกคล้าย  ๆ กับเรานั่งอยู่บนภูเขาใน
ป่าแห่งหนึง่ คนเดียวเท่านัน้ ตัวเราทีน่ งั่ อยูเ่ ฉพาะปัจจุบนั นี้ มีอะไรบ้าง มีแต่กายกับจิตเท่านัน้ โดยตรง
จะมีกายกับจิตสองอย่างเท่านัน้ กายคือสิง่ ทัง้ หมดทีเ่ ราอยูใ่ นก้อนนี้ เป็นกาย จิตคือสิง่ ทีน่ กึ คิดรับรู้
อารมณ์ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าจิต ท่านเรียกว่า นาม
นาม หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นรูป ไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้ หรือความรู้สึกทุกอย่าง
เรียกว่าเป็นนาม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี่ ก็ไม่มีตัวตน เป็นนามธรรม ตาเห็นรูปเรียกว่า
รูป เกิดความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปธรรม นามธรรมหรือเรียกว่า กายกับจิตที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้
มีกายกับจิต ให้เราเข้าใจอย่างนี้ สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากนี้ มันมุ่งหลายอย่าง
ฉะนัน้ ถ้าเราต้องการความสงบ ให้เรารูร้ ปู กับนามหรือกายกับจิตเท่านีก้ พ็ อ แต่จติ ทีม่ อี ยูเ่ ดีย๋ วนี้
เป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิต นี้ยังสกปรก จิตนี้ยังไม่มีความสามารถไม่ใช่จิตเดิม จ�ำเป็นต้องฝึกหัดจิตอันนี้
ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้ง บางคนเข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิ แต่ความเป็นจริงการยืน
การเดิน การนั่ง การนอนก็เป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้น ท�ำสมาธิให้เกิดได้ทุกขณะ
สมาธิหมายตรงเข้าไปว่า ความตั้งใจมั่น การท�ำสมาธิ ไม่ใช่เป็นการไปกักขังตัวไว้ บางคน
ก็เข้าใจว่าฉันจะต้องหาความสงบ จะไปนัง่ ไม่ให้มเี รือ่ งอะไรเกิดขึน้ ล่ะ จะไปนัง่ เงียบ ๆ อันนัน้ ก็คนตาย
ไม่ใช่คนเป็น การท�ำสมาธิ คือท�ำให้รู้ ท�ำให้เกิดปัญญา ท�ำให้มปี ญ
ั ญาสมาธิ สมาธิคอื ความตัง้ ใจมัน่
มีอารมณ์อันเดียว อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไร คืออารมณ์ที่ถูกต้อง นั่นแหละเรียกว่าอารมณ์
อันเดียว ธรรมดาคนเราอยากจะไปนัง่ ให้มนั เงียบเฉย ๆ โดยมากนักศึกษา นักเรียนเคยมากราบอาตมาว่า
ดิฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่ เดี๋ยวมันก็วิ่งไปนั่น เดี๋ยวมันก็วิ่งไปนี่ ไม่รู้จะท�ำยังไงจึงจะให้มันอยู่ ให้มัน
หยุดนี้ มันเป็นของหยุดอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันวิ่ง มันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้ บางคนก็มาฟ้อง
มันวิ่งไปฉันก็ดึงให้มันมา ดึงมันมาอยู่ที่นี่ เดี๋ยวมันก็ไปที่นั่นอีก ดึงมันมาอีก มันก็เลยนั่งดึงกันอยู่
อย่างนั้นแหละ จิตอันนี้เข้าใจว่ามันวิ่ง แต่ความเป็นจริงที่มันวิ่งคือความรู้สึกของเรา อย่างศาลา
หลังหนึ่ง แหม มันใหญ่เหลือเกิน มันก็ไม่ใหญ่หรอก ที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราที่ว่า
มันใหญ่เท่านั้น ศาลาหลังนี้มันไม่ใหญ่ แต่เรามองเห็น แหมศาลานี้มันใหญ่เหลือเกิน ไม่ใช่ศาลา
พระธรรมเทศนาโดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
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มันใหญ่หรอกมันเป็นแต่ความรูส้ กึ ของเราว่ามันใหญ่ ตามเป็นจริงศาลาหลังนีม้ นั ก็เท่านัน้ มันไม่ใหญ่
ไม่เล็กมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา
การภาวนาให้มนั สงบ ค�ำว่า “สงบ” นัน้ เราจะต้องรูเ้ รือ่ งของมัน ถ้าไม่รเู้ รือ่ งของมันมันก็ไม่สงบ
ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
เรารักมัน พอเดินมาถึงที่นี่ บังเอิญเราเอาปากกาไปวางไว้ที่อื่น เช่นเอาใส่กระเป๋าหน้า อีกวาระหนึ่ง
เอาใส่ในกระเป๋าหลัง ก็เลยมาคล�ำดูกระเป๋าหน้าไม่เห็นเสียแล้ว อุย๊ ตกใจแล้ว ตกใจเพราะมันไม่รตู้ าม
ความเป็นจริง มันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้น จะยืน จะเดิน จะเหินไปมาก็ไม่สบายนึกว่าปากกาหาย ก็เลย
ทุกข์ไปด้วย เพราะความรู้ผิด คิดผิด รู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์ ทีนี้เราก็กังวล กังวลไปกังวลมา แหม
มันเสียดายปากกาเพิ่งจะเอามาใช้ไม่กี่วัน มันก็หาย มีความกังวลอยู่อย่างนี้อีก ขณะหนึ่งนึกขึ้นมาได้
อ๋อ! เราไปอาบน�้ำตรงนั้น จะไปใส่กระเป๋าหลังตรงนี้ แน่ะ พอนึกได้เช่นนี้ ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจ
เสียแล้ว นั่น เห็นไหมดีใจเสียแล้ว ไม่กังวลในประการนั้น มันแน่ใจแล้ว เดินมาคล�ำดูในกระเป๋าหลัง
นีอ่ ย่างนีม้ นั โกหกเราทัง้ นัน้ แหละ ปากกาไม่หายมันโกหกว่ามันหาย เราก็ทกุ ข์เพราะความไม่รู้ จิตมัน
ก็กังวลเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้ว รู้แน่แล้ว หายสงสัยแล้ว มันก็สงบ
พอสงบเช่นนี้เรียกว่าเห็นต้นตอของมัน เห็นตัวสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเรารู้ว่า เราเอาไว้
ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้ว มันเป็นนิโรธดับทุกข์ มันเป็นเสียอย่างนี้ อย่างนั้นต้องพิจารณาหา
ความสงบที่ว่า เราท�ำสงบหรือสมาธินี้ มันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสหรอก เรานั่งทับมันไปให้มันสงบ
เฉย ๆ เหมือนกับหินทับหญ้า หญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับ อีกสามสี่ห้าวัน เรามายกหินออก
หญ้ามันก็เกิดขึ้นอีก แปลว่าหญ้ามันยังไม่ตาย คือมันระงับเฉย ๆ เช่น เรานั่งสมาธิมันสงบจิต ไม่ใช่
สงบกิเลสนี่เป็นเรื่องสมาธิ จึงเป็นของไม่แน่นอน ฉะนั้นการที่สงบนี้ เราต้องพิจารณาสมาธิ ก็สงบ
แบบหินทับหญ้า หลายวันไปยกหินออกจากหญ้า หญ้าก็เกิดขึน้ อีกอยูด่ ี สงบชัว่ คราว สงบด้วยปัญญา
หรือไม่ยกหินออก ทิ้งมันไว้อย่างนั้น ทับมันไว้ ไม่ยกหินออก หญ้ามันเกิดไม่ได้ นี่เรียกว่าสงบแท้
สงบกิเลสแน่นอนนี่เรียกว่าปัญญา
ตัวปัญญากับตัวสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้าย ๆ คนละตัว แต่ความเป็นจริงมันเป็น
ตัวเดียวกันนั่นแหละ ตัวปัญญามันเป็นการเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้น มันออกจากจิตอันนี้เอง
แต่มนั แยกกันไป มันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ มะม่วงใบหนึง่ ใบเล็ก ๆ เดีย๋ วมันก็โตขึน้ มาอีก
แล้วมันก็สุกมะม่วงใบนี้คือมะม่วงใบเดียวกัน ไม่ใช่คนละใบ มันเล็กก็ใบนี้ มันโตก็ใบนี้ มันสุกก็ใบนี้
แต่มันเปลี่ยนลักษณะ เราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิ อาการอย่างหลังท่าน
เรียกว่าปัญญา แต่ความเป็นจริงศีลสมาธิปญ
ั ญาคือของอันเดียวกัน ไม่ใช่คนละอย่าง เหมือนมะม่วง
ใบเดียวกัน ผลมันเล็กก็ใบนั้น มันสุกก็ใบนั้น ใบเดียวนั่นแหละ แต่มันว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้น
ความจริงการปฏิบตั นิ อี้ ะไรก็ชา่ งมัน ให้เริม่ ออกจากจิต ให้เริม่ จากใจ รูจ้ กั จิตของเราไหม จิตเรา
มันเป็นอย่างไร มันอยู่ที่ไหน มันเป็นอะไร ก็คงงงเหมือนกันทุกคน จิตมันเป็นอย่างไร จิตอยู่ตรงไหน
ไม่รู้ ไม่รจู้ กั รูจ้ กั แต่วา่ เราอยากจะไปโน่น อยากจากไปนี่ มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ แต่ตวั จิตจริง ๆ นี้
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มันก็รู้ไม่ได้ จิตนี้มันคืออะไร จิตนี้ก็ไม่คืออะไร มันจะคืออะไรล่ะจิต เราสมมุติข้ึนมาว่าสิ่งที่มัน
รับอารมณ์ดี อารมณ์ชั่วทั้งหลายมันเป็นจิต เหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขก เป็นเจ้าของบ้านแขก
จะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้ เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้าน แขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับ ใครรับอารมณ์
ใครเป็นผูร้ บั อารมณ์ ใครปล่อยอารมณ์ ใครเป็นผูป้ ล่อยอารมณ์ตรงนัน้ แหละ ท่านหมายถึงว่าจิตใจ
แต่เราก็ไม่รเู้ รือ่ ง ก็มาคิดวนไปเวียนมา อะไรเป็นจิต อะไรเป็นใจ เลยวุน่ กันจนเกินไป เราอย่าเข้าไป
เข้าใจมากถึงขนาดนั้นสิ อะไรมันรับอารมณ์ อารมณ์บางอย่างมันชอบ อารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบ
นีค่ อื ใครทีช่ อบ ไม่ชอบนีม้ ไี หม มีแต่มนั เป็นอย่างไร ก็ไม่รู้ เข้าใจไหม มันเป็นอย่างนีแ้ หละ ตัวนีแ้ หละ
ที่เรียกว่าจิต อย่าไปดูมันไกลเลย การปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่าง เราเรียกว่า
ปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแล้ว ก็ดำ� เนินจากจิตของเราขึ้นมา
จิตคืออะไร จิตคือผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละ มันถูกอารมณ์นี้ก็ดีใจบ้าง อารมณ์นั้นก็เสียใจบ้าง
ตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุข พาเราทุกข์ มันพาเราผิด พาเราถูก ตัวนั้นแหล่ะแต่ว่ามัน
ไม่มตี วั สมมุตวิ า่ ถ้าเป็นตัวเฉย ๆ แต่วา่ เป็นนามธรรม ดีมตี วั ไหมชัว่ มีตวั ไหม สุขมีตวั ไหม ทุกข์มตี วั ไหม
ไม่เห็นมันมี มันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยม มันสั้นหรือมันยาวขนาดไหนรู้ไหม มันเป็นนามธรรม
มันเปรียบไม่ได้หรอก แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่
ฉะนั้น ท่านจึงให้เริ่มจากการท�ำจิตของเราให้สงบ ท�ำให้มันรู้ จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่ มันก็สงบแล้ว
บางคนรู้ก็ไม่เอา ให้มันสงบจนไม่มีอะไรเลย เลยไม่รู้เรื่อง ถ้ามันขาดผู้รู้ตัวนี้ เราจะอาศัยอะไร
ไม่มสี นั้ มันก็ไม่มยี าว ไม่มผี ดิ มันก็ไม่มถี กู แต่เราทุกวันนีเ้ รียนกันไป ศึกษากันไป หาความผิด หาความถูก
หาความดี หาความชัว่ ไอ้ความไม่ผดิ ไม่ถกู นัน้ ไม่รจู้ ะหา แต่รวู้ า่ มันผิด ว่ามันถูกจะเอาแต่ถกู ผิดไม่เอา
จะเอาไปท�ำไม เอาถูกประเดี๋ยวมันก็ผิดอีกนั่นแหละ มันถูกเพื่อผิด เราก็แสวงหาความผิดความถูก
ความไม่ผิดไม่ถูกไม่หา หรือแสวงเอาบุญก็แสวงไป รู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปตรงที่ว่า ไม่มีบาป
ไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกัน ไม่ได้รู้จักเอา แต่เรื่องมันสั้นมันยาว เรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นไม่ศึกษากัน เรียน
แต่เรื่องดีชั่ว ฉันจะปฏิบัติเอาดี ชั่วฉันจะไม่เอา ไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละ จะเอาไหม มีดเล่มนี้
มันมีทั้งคม มันมีทั้งสัน มีทั้งด้าม มันมีทุกอย่าง เราจะยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหม
จะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมา เอาแต่สันมันขึ้นมาได้ไหม เอาแต่ด้ามของมันได้ไหม ด้ามมันก็ด้ามมีด สันมันก็
สันมีด คมก็คมมีด เมือ่ เราจับมีดเล่มนีข้ นึ้ มาก็เอาด้ามมันขึน้ มา เอาสันมันขึน้ มา เอาคมมันขึน้ มา ไม่ใช่
เอาแต่คมมันขึน้ มาอย่างเดียว นีเ่ ป็นตัวอย่างอย่างนี้ เราจะไปแยกเอาแต่สงิ่ ทีม่ นั ดีชวั่ ก็ตอ้ งติดไปด้วย
เพราะเราหาสิ่งที่มันดี สิ่งที่ชั่วเราจะทิ้งมัน ไอ้สิ่งที่ไม่ดี ไม่ชั่ว เราจะไม่ได้ศึกษา มันอยู่ตรงไหน ไม่งั้น
มันก็ไม่จบสิ เอาดีชวั่ ก็ตดิ ไปด้วย มันตามกันอยูอ่ ย่างนัน้ ถ้าเราเอาสุขทุกข์กต็ ามเราไป มันติดต่อกันอยู่
ฉะนั้น พวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่า เอาแต่ดี ชั่วไม่เอา อันนี้เป็นธรรมะของเด็ก ธรรมะของเด็ก
มันเล่นก็ได้อยู่แค่นี้ แต่ว่าเอาดีไป ชั่วมันก็ตามไป โน่นแหละถึงปลายทางมันก็รก ไม่ค่อยจะดี ดูกัน
ง่าย ๆ นะ โยมมีลูกนะ จะให้เอาแต่รักเกลียดไม่เอา นี่เรื่องของคนไม่รู้ทั้งสองอย่าง เอารักเกลียด
มันก็วิ่งตามมา
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ฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญา เราไปเรียนดี เรียนชั่ว เรียนดีมันเป็นอย่างไร
ชั่วก็เรียนให้มันละเอียดมากที่สุด จนรู้จักดี รู้จักชั่ว เมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีแล้วจะเอาอย่างไร เอาดีชั่ว
ก็วิ่งตาม เรื่องสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนั้น ไม่ได้เรียนกันนี่ เรื่องที่จะต้องเข้ามาเรียน ฉันจะเป็นอย่างนั้น
ฉันจะเป็นอย่างนี้ แต่ฉนั จะไม่เป็นอะไร เพราะตัวฉันก็ไม่มี อย่างนีไ้ ม่เรียนกัน มันจะไปเอาดี พอได้ดี
ได้ดีจนไม่รู้เรื่อง จะเมาดีซ�้ำเสียอีก ดีเกินไป ก็ไม่ดีอีกแหละ ชั่วอีกก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้
เรือ่ งการพักจิตให้มนั สงบ เพือ่ รูจ้ กั ผูท้ รี่ บั อารมณ์ในตัวตนว่า มันคืออะไร อย่างนัน้ ท่านจึงให้ตาม
ก�ำหนดจิตตามผู้รู้ ให้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์แค่ไหน บริสุทธิ์จริง ๆ ต้องเหนือดีเหนือชั่ว
ขึน้ ไปอีก บริสทุ ธิจ์ ริง ๆ มันถึงจะหมดไป ไม่ใช่บริสทุ ธ์ชวั่ คราว เมือ่ มันสงบแล้ว มันก็มเี รือ่ ง ถ้ามีเรือ่ ง
มันก็มีผู้รู้เรื่อง รู้พิสูจน์ ไต่ถาม ติดต่อ วิพากษ์วิจารณ์ เมื่อไปสงบเฉย ๆ ไม่มีอะไรหรอก บางทีคนที่
ก�ำลังขังตัวมากเห็นว่าความสงบนั้น ก็คือการปฏิบัติที่แน่นอน แต่สงบจริง ๆ ไม่ใช่สงบทางจิต ไม่ใช่
สงบอย่างนัน้ ฉันจะเอาสุข ทุกข์ฉนั ไม่เอา อย่างนีก้ ส็ นุกแล้ว พอตามไป ๆ เอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบาย
อีกแล้ว มันติดตามกันมา ท�ำให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจของเรานั่นแหละสงบ ตรงนี้เป็นวิชานี้
เราไม่ค่อยจะเรียนกัน ไม่ค่อยรู้เรื่อง การฝึกจิตของเราให้ถูกทาง ให้แจ่มใสขึ้นมา มันเกิดปัญญา
อย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉย ๆ นั่นหินทับหญ้า บางคนก็เข้าใจว่าสมาธิคือการนั่ง มันเป็นชื่อ
เฉย ๆ ถ้ามันเป็นสมาธิ เดินก็เป็นสมาธิ นั่งก็เป็นสมาธิ สมาธิกับการเดิน สมาธิกับการนั่ง กับการยืน
กับการนอน มันเป็นการปฏิบัติ บางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกร�ำคาญ นั่งแล้วมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่
คิดถึงบ้านถึงช่อง ฉันท�ำไม่ได้หรอกบาปมาก ให้มันหมดกรรมเสียก่อนจึงจะมานั่งใหม่ เออไปให้มัน
หมดกรรมลองดู คิดไปอย่างนั้น ท�ำไมคิดอย่างนั้น นี่แหละเราก�ำลังศึกษาอยู่เรานั่งปลื้มประเดี๋ยว
อ้าวไปโน่นแล้วตามไปอีก อ้าวไปนู่นอีกแล้ว นี่แหละตัวศึกษา ไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียน
ธรรมชาติเหมือนนักเรียนเกโรงเรียน ไม่อยากจะไปเรียนหนังสือ ไม่อยากเห็นมันสุข ไม่อยากเห็น
มันทุกข์ ไม่อยากเห็นมันเปลีย่ นแปลง มันจะรูอ้ ะไรไหม มันต้องอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงอย่างนี้ เมือ่ เรา
รู้จักมัน อ๋อ ! จิตใจมันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็นึกถึงเรื่องนอน เดี๋ยวมันก็นึกถึงเรื่องนั่นเรื่องนี่ เป็นเรื่อง
ธรรมดาของมัน ให้เรารู้มันเสีย การนึกอย่างนั้น เราก็รู้ว่ามันนึกดี นึกชั่ว นึกผิด นึกถูก ก็รู้มันสิว่า
จิตมันเป็นอย่างไร ถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้ว ถึงเรานั่งอยู่เฉย ๆ คิดถึงนั่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่
ถ้าเรารูม้ นั ไม่รำ� คาญหรอก ยกตัวอย่างเช่น สมมติวา่ ทีบ่ า้ นโยมมีลงิ ตัวหนึง่ โยมเลีย้ งลิงตัวหนึง่ ลิงมัน
ไม่อยู่นิ่งหรอก พอจับมันนอน เดี๋ยวมันก็จะไปไล่จับนั่นจับนี่สารพัดอย่าง ลิงมันเป็นอย่างนั้น ถ้าโยม
มาถึงวัดอาตมา วัดอาตมาก็มีลิงอยู่เหมือนกัน ลิงอาตมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกัน เดี๋ยวจับโน้นจับนี่
โยมไม่ร�ำคาญใช่มั้ย ท�ำไมไม่ร�ำคาญล่ะ เพราะโยมเคยมีลิงมาแล้ว เคยรู้จักลิงมาแล้ว อยู่บ้านฉัน
ก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้ อยู่วัดหลวงพ่อ ลิงหลวงพ่อก็เหมือนลิงฉันนั่นแหละ มันลิงอย่างเดียวกัน
โยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้น โยมจะไปกี่จังหวัดไปเจอลิงกี่ตัว โยมก็ไม่ร�ำคาญเช่นนี้ นี่คือคนรู้จักลิง
ถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงเสียล่ะ ถ้าเราไม่รู้จักลิง เห็นลิงเราก็เป็นลิงใช่ไหม เห็นมันไปทางใด จับโน่น
จับนี่เราก็ไม่พอใจร�ำคาญลิงตัวนี้ นี่คือคนไม่รู้จักลิง คนรู้จักลิงแล้ว เห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกัน อยู่วัด
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ถ�้ำแสงเพชรก็เหมือนกัน อย่างนี้มันจะร�ำคาญอะไร เพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้น นี่ก็พอสงบแล้ว
ถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้น แต่ลิงเราไม่ดิ้นสงบแล้ว ถ้าลิงมันโดดหน้าโดดหลัง โยมก็สบายใจ ไม่ร�ำคาญกับลิง
เพราะอะไร เพราะโยมรู้จักลิง โยมจึงไม่เป็นลิง ถ้าโยมไม่รู้จักลิง โยมก็ร�ำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหม
นี่เรื่องมันสงบอย่างนี้
อารมณ์ของเราก็เช่นเดียวกัน เรารูอ้ ารมณ์ เห็นอารมณ์ บางทีมนั ก็ชอบ บางทีมนั ไม่ชอบ อย่างนี้
ก็ชา่ งมันปะไร มันเป็นอย่างนีแ้ หล่ะ ตัวไหน ๆ ก็เป็นเหมือนลิงเดียวกัน เรารูอ้ ารมณ์ บางทีชอบ บางที
ไม่ชอบ เรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้ ให้เรารู้จักอารมณ์ รู้จักอารมณ์แล้ว เราก็ปล่อยเสีย อารมณ์มัน
ไม่แน่นอนหรอก มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ แหละ เราดูมนั ไปก็อย่างนัน้ แหละ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ได้รับอารมณ์เข้ามาปุ๊บ ก็เหมือนกับเราเห็นลิง ลิงตัวนี้กับลิงตัวที่อยู่บ้านเรา ก็เหมือนกัน
อย่างนี้ มันก็สงบเท่านั้นแหละ เกิดอารมณ์ขึ้นมา ลองรู้จักอารมณ์สิ เราวิ่งตามอารมณ์ท�ำไม อารมณ์
มันเป็นของไม่แน่นอน เดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็อยู่อย่างเก่า มันอยู่ด้วย
การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยม ทุกวันนี้โยมก็อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลง บางทีลมมันออก แล้วลมมันเข้า
มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวสิ ไม่ให้มันออก ลองดูอยู่ได้ไหม ให้มันออก
อย่างเดียว อย่าให้มันเข้าอีก ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหม นี่มันอยู่ไม่ได้จ�ำเป็นต้องหายใจเข้าหายใจ
ออกอย่างนี้ ถึงจะเดินมายังวัดถ�ำ้ แสงเพชรนี้ได้ ถ้าอั้นลมจากโน้นก็ตายแล้ว ป่านนี้ไม่ได้มาถึงหรอก
นีแ่ หละให้เข้าใจอย่างนี้ อารมณ์กเ็ หมือนกัน มันต้องมี ถ้าไม่มอี ารมณ์ไม่มปี ญ
ั ญา ถ้าไม่มผี ดิ ก็ไม่มถี กู
ถูกก่อนมันถึงจะมองเห็นความผิด หรือผิดก่อนมันจึงรู้จักถูกเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนให้มอี ารมณ์มาก ๆ ยิง่ ดี ตอนนีเ้ ราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจ ไม่อยากจะท�ำ 
ไม่อยากจะดูมันดี เรียกว่าเด็กมันเกโรงเรียน มันไม่อยากรับรู้ว่าครูสอนมีอารมณ์มันสอนเราไม่ใช่อื่น
หรอก เมื่อเรารู้ว่าอารมณ์อย่างนี้คือปฏิบัติธรรมะสงบ อารมณ์มันก็เป็นแบบนั้น มันเป็นเรื่องของมัน
แบบนั้น เหมือนโยมเห็นลิง ลิงอยู่บ้านโยม โยมไม่ร�ำคาญ มาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่ร�ำคาญเหมือนกัน เพราะ
โยมรู้เรื่องของลิงอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนนะ ให้อารมณ์มันมากยิ่งดี ตอนนี้เราเห็น
อารมณ์ไม่ชอบใจ ไม่อยากจะท�ำ  ไม่อยากจะดูมันนี่ เรียกว่าเด็กมันเกโรงเรียน มันไม่อยากรับรู้ว่า
ครูสอนมีอารมณ์ มันสอนเราไม่ใช่อื่นหรอก เมื่อเรารู้ว่าอารมณ์อย่างนี้คือปฏิบัติธรรมะสงบ อารมณ์
มันก็เป็นแบบนั้น มันเป็นเรื่องของมันแบบนั้น เหมือนโยมเห็นลิง ลิงอยู่บ้านโยม โยมไม่ร�ำคาญ
มาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่ร�ำคาญเหมือนกัน เพราะโยมรู้เรื่องของลิงอยู่แล้วใช่ไหม มันก็สบาย
ปฎิบตั ธิ รรมก็เหมือนกันท�ำไมเป็นอย่างนี้ ธรรมะไม่ใช่วา่ อยูอ่ น่ื ไกลนะ มันอยูต่ ดิ ๆ กับเรานีแ่ หละ
ไม่ใช่เรือ่ งเทพบุตรเทพธิดาหรอก เรือ่ งของเรานี่ เรือ่ งของเราท�ำอยูเ่ ดีย๋ วนีแ้ หละ เรือ่ งธรรมะก็คอื เรือ่ ง
ของเราพิจารณาตัวเรานี้ บางทีมันมีความสุข บางทีมีความทุกข์ บางทีก็สบาย บางทีร�ำคาญ บางที
รักคนโน้น บางทีเกลียดคนนี้ นี่คือธรรมะเห็นไหม ให้รู้จักธรรมะ ต้องอ่านอารมณ์ ให้รู้จักอารมณ์นี้
ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้ เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้ว อย่างนี้เราก็สบาย มันเกิดวูบขึ้นมาอันนี้
ไม่แน่หรอก แต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่า เอออันนี้ก็ไม่แน่ สบายเหมือนโยมเห็นลิง โยมก็สบาย
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ไม่ได้สงสัย ถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละ คือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์ เห็นอารมณ์ว่ามันไม่แน่นอน
ซักอย่าง
โยมเคยดีใจไหม เคยเสียใจไหม เคย ตอบแทนก็ได้แน่นอนไหม ไม่แน่มันไม่แน่อย่างนี้ อันที่ว่า
ไม่แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ก็คือธรรมะ ธรรมะคือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ ใครเห็น
สิ่งที่ว่ามันไม่แน่ คนนั้นเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างไร ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มันเป็นของมัน
อย่างนั้น ธรรมะเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า
เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ ถ้าโยมรูจ้ กั อนิจจังมันก็ไม่แน่นอน โยมก็จะปล่อยวางละได้ ไม่ไปยึดมัน่
ถือมั่น โยมว่าอย่ามาท�ำแก้วฉันแตกนะ ของมันแตกได้ โยมจะห้ามมันได้ไหม ไม่แตกเวลานี้ต่อไป
มันจะแตก เราไม่ท�ำแตกคนอื่นจะท�ำแตก คนอื่นไม่ท�ำแตก ไก่มันจะท�ำแตก พระพุทธเจ้าท่านให้
ยอมรับ ท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้ว แก้วที่ไม่แตกนี้ท่านให้รู้ว่ามันแตกแล้ว จากทุกที่
ที่ใส่น�้ำดื่มเข้าไปแล้ววางไว้ ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมันแตกแล้ว เข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจของท่าน
เป็นอย่างนั้น เห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบไม่แตก เพราะเมื่อมันหมดสภาพแล้วมันดีเมื่อไหร่ มันก็จะ
แตกเมื่อนั้น ท�ำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปรักษาไป อีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตก สบายเลย
ท�ำไมสบายเพราะเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้ว เห็นไหมแต่ถ้าเป็นโยม แหมฉันถนอมมันเหลือเกิน
อย่าท�ำให้มนั แตกนะ อีกวันหนึง่ สุนขั มาท�ำให้มนั แตก เออเอาสุนขั ตัวนีไ้ ปฆ่าทิง้ เสีย เกลียดสุนขั ถ้าลูก
ท�ำแตกก็เกลียดลูก เกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�ำให้แก้วแตก อย่างเราไปท�ำฝายกั้นน�้ำไม่ให้น�้ำไหล
ออกไป กั้นไว้อย่างเดียว ไม่มีทางระบายน�้ำ  ฝายมันก็แตกเท่านั้นแหละใช่ไหม ต้องท�ำฝายแล้วท�ำ
ระบายน�้ำด้วย พอน�้ำได้ระดับเท่านี้ก็ระบายน�้ำข้าง ๆนี้ เมื่อมันเต็มที่ก็ให้มันออกมาข้างนี้ใช่ไหม
ต้องมีทางระบาย อันนี้ท่านเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ เป็นทางระบายของท่าน
อย่างนี้ โยมจะสงบนะ นี่คือปฏิบัติธรรมะ
ฉะนัน้ อาตมาถือว่าการยืนเดินนัง่ นอน อาตมาปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ย ๆ มีสติคมุ้ ครองอยูเ่ สมอ นีค่ อื
สมาธิ สมาธิคอื ปัญญา พูดแล้วมันอันเดียวกัน มันเหมือนกัน แต่มนั แยกกันโดยลักษณะเท่านัน้ มันก็
อันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจัง แปลว่ามันไม่แน่ เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่นั่นแหละ คือว่าเห็นว่า
มันแน่ แน่อะไร แน่วา่ มันเป็นไปอย่างนัน้ ไม่แปรเป็นอย่างอืน่ เข้าใจไหม เท่านีแ้ หล่ะรูจ้ กั พระพุทธเจ้า
แล้ว ได้กราบพระพุทธเจ้าแล้ว ได้กราบธรรมะของท่านแล้ว เอาหลักนี้ไปพิจารณา ถ้าโยมไม่ทิ้ง
พระพุทธเจ้า โยมไม่ทกุ ข์หรอก ถ้าทิง้ พระพุทธเจ้าเมือ่ ไหร่ ทุกข์เลย ทิง้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเมือ่ ไหร่
ทุกข์เมื่อนั้น ให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาว่าการปฎิบัติแค่นี้ก็พอ ทุกข์ไม่เกิดต่อไป มันจบตรงนั้นแหละ
ทุกข์ไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไร เพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทัย เช่นแก้วมันจะแตกอยู่นี้ เมื่อมัน
แตกทุกข์ขนึ้ มาเลยใช่ไหม เรารูอ้ นั นีเ้ ป็นเหตุให้เกิดทุกข์นแี่ หละตัวสมุทยั พอมันแตกปุบ๊ ก็เป็นทุกข์ปบ๊ั
ก็ท�ำลายต้นเหตุทุกข์เสีย ธรรมมันก็เกิด เพราะเหตุดับมันก็ดับ เพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะ
แก้วใบนีม้ นั แตกแล้ว เราโมโหขึน้ มาก็เป็นทุกข์ ถ้าเราดูกอ่ นว่าแก้วใบนีม้ นั แตกแล้วทัง้ ทีม่ นั ยังไม่แตก
สมุทัยมันก็ดับไม่มี ถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธดับทุกข์ เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้แหล่ะ
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โยม ไม่มากเรื่องเท่านี้อย่าออกไปจากนี้ไป พยายามอยู่ตรงนี้ ยอมพิจารณาอยู่ตรงนี้ เริ่มจากจิตใจ
ของเราพูดง่าย ๆ ทุก ๆ คนให้มศี ลี ห้าเป็นพืน้ ไม่ตอ้ งไปเรียนพระไตรปิฎกอย่างเดียว ดูศลี ห้าพยายาม
รักษาสม�่ำเสมอ ระวังไว้ทีแรกมันพลาดไป หยุดกลับมารักษาไปอีก บางทีมันลงพลาดไปอีก รู้แล้วก็
กลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกครา ให้สติมันทันเข้า เหมือนน�้ำในกาน�้ำเราปล่อยน�้ำให้มันไหลหยดต๋อม ๆ
เมื่อสายน�้ำมันขาดเราก็เร่งกาน�้ำมันก็ไหลถี่ขึ้น เร่งเข้าไปอีกหายต๋อมเลย ทีนี้ไหลเป็นสายติดกันเลย
เป็นสายน�้ำ  หยดแห่งน�้ำไม่มี ไปไหนล่ะมันไม่ไปไหนหรอก มันกลายเป็นสายน�้ำทันที มันติดกัน
เป็นสายน�้ำอย่างนี้
ธรรมะก็เรือ่ งเดียวอย่างนี้ อุปมาให้ฟงั เพราะว่ามันไม่มอี ะไร ธรรมะมันไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลีย่ ม
มันไม่รจู้ กั นอกจากจะเปรียบเทียบอย่างอืน่ ถ้าเข้าใจอันนีก้ เ็ ข้าใจธรรมะมันเป็นเสียอย่างนี้ อย่าเข้าใจ
ว่าธรรมะมันอยูห่ า่ งจากเรา มันอยูก่ บั เราเป็นเรือ่ งของเรานีแ่ หละ ลองดูสเิ ดีย๋ วก็ดใี จ เดีย๋ วก็เสียใจ
เดี๋ยวก็พอใจบ้าง เดี๋ยวก็โกรธคนนั้น เดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ ธรรมะทั้งนั้นแหละ โยมให้ดูเจ้าของนี้ว่า
อะไรมันพยายามจะให้ทกุ ข์เกิดนัน่ แหละ ท�ำแล้วมันทุกข์นนั่ แหละ แก้ไขไป แก้ไขใหม่มนั ยังไม่เห็นชัด
ถ้ามันเห็นชัดแล้ว มันไม่มที กุ ข์เหตุมนั ดับอยูแ่ ล้ว ฆ่าตัวสมุทยั แล้ว เหตุแห่งทุกข์กไ็ ม่มี ทุกอย่างเกิดอยู่
ถ้ายังไม่รู้ มันยังทนทุกข์อยู่ อันนั้นไม่ถูกหรอก ดูเอาง่าย ๆ มันจะติดตรงไหน เมื่อไหร่มันทุกข์เกินไป
นั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไหร่มันสุขจนเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้ว มันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะ
รวมมันเลยทีเดียว นัน่ แหละค้นหา ถ้าเป็นเช่นนีโ้ ยมจะมีสติอยู่ การยืน การเดิน การนัง่ การนอนไปมา
สารพัดอย่าง ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ถ้าโยมรู้อยู่ โยมจะต้องรู้ผิด รู้ถูก โยมจะต้องรู้จักดีใจ
เสียใจทุกอย่าง เมื่อโยมรู้จักก็จะรู้วิธีแก้ไข แก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์ ไม่ให้มันมีทุกข์
การเรียนสมาธิ อาตมาให้เรียนแบบนี้ ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควร ไม่ผิดเหมือนกัน ให้รู้เรื่อง
แต่การท�ำสมาธิไม่ใช่นงั่ อย่างเดียว ต้องปล่อยให้มนั เอาประสบอะไรต่าง ๆ น�ำขึน้ มาพิจารณา พิจารณา
ให้มันรู้ พิจารณาอะไร ก็พิจารณาเหตุเกิดอันนั้น มันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนเป็นของไม่แน่
ทัง้ นัน้ แหละโยม อันนีม้ นั สวยฉันชอบเหลือเกิน เออมันก็ไม่แน่ อันนีฉ้ นั ไม่ชอบมันเลย บอกมันก็ไม่แน่
เหมือนกันใช่ไหม ถูกเหมือนกันเปีย๊ บเลยไม่ผดิ หรอก แต่เอากับมันสิ ฉันจะเอาอย่างนัน้ มันแน่เหลือเกิน
ไปซะแล้ว อย่างมันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเถอะ เราต้องคิดว่ามันไม่แน่ อาหารบางสิ่งบางอย่าง
ทานไปแล้วอร่อยเหลือเกิน ฉันชอบมันเหลือเกินอย่างนี้ มันมีความรูส้ กึ ในใจอย่างนี้ เราต้องพิจารณา
ว่าอันนีม้ นั ไม่แน่ อยากก็รจู้ กั ว่ามันไม่แน่ใช่ไหมโยม ชอบอาหารอะไรแน่เหลือเกิน เอาให้มนั กินทุกวัน
ทุกวันนะ เดีย๋ วโยมก็จะบ่นว่าอันนีม้ นั ไม่อร่อยเสียแล้ว ลองดูสิ ต่อไปอีกฉันชอบอันนัน้ อีก ไม่แน่อกี นี่
เหมือนลมหายใจเข้าออก มันต้องหายใจเข้าหายใจออก มันอยูด่ ว้ ยการเปลีย่ นแปลงทุกอย่าง อยูด่ ว้ ย
การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ นี่มันอยู่กับเราไม่ใช่ที่อื่น
ถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งก็สบาย ยืนก็สบาย ไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นแต่การนั่ง บางคนก็นั่งจนง่วงเหงา
หาวนอนอยู่อย่างนั้นแหละ จะตายเองไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้ว อย่าไปท�ำถึงขนาดนั้นสิ มันง่วง
พอสมควรแล้ว ก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถมันเสีย ให้มันมีปัญญา ถ้าง่วงเต็มทีก็ให้มันนอนเสีย แล้วรีบลุก
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ท�ำความเพียรอย่างนี้ อย่าปล่อยให้มันเมาสิ เราเป็นนักปฏิบัติต้องท�ำอย่างนั้น ให้มันมีเหตุผลปัญญา
ความรู้รอบ ดูไม่รอบไม่ได้ ดูข้างเดียวไม่ได้ ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้ บทแรกให้เรารู้ออกจาก
ใจกับกายของเรานี้ ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทงั้ กายและจิต ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามัน
ไม่แน่ เก็บไว้ในใจ ทานอาหารชิน้ นีม้ นั อร่อยเหลือเกินนะ บอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อน มันชอบใจอันนี้
เราบอกว่ามันไม่แน่ ต้องชกมันก่อน แต่วา่ เขาชกเราทุกที ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นทุกข์เขาก็ชกเราแล้ว
ถ้าชอบฉันก็ชอบ เขาชกเราอีก เราไม่ได้ชกเขาเลย ต้องเข้าใจอย่างนี้ เมือ่ ใดเราชอบอะไรก็บอกในใจ
ว่าอันนี้มันไม่แน่ อะไรมันไม่ชอบ ในใจเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ ต้องท�ำไม่ให้เป็นทุกข์ไว้เถอะ
เห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นอย่างนี้แหล่ะ เราต้องปฏิบัติทั้งการยืน การเดิน การนั่ง การนอน
โยมจะมีความโกรธได้ทุกอิริยาบถไหม เดินก็โกรธได้ นั่งก็โกรธได้ นอนก็โกรธได้ อยากก็อยากได้
ทุกขณะ บางทีนอนอยู่มันก็อยาก เดินอยู่มันก็อยาก มีแต่อยาก นั่งอยู่มันก็อยาก เราจึงต้องปฏิบัติ
ทั้งอิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ให้สม�่ำเสมอ ไม่มีหน้าไม่มีหลังว่างั้นเถอะ เอากันอย่างนี้แหละ
มันถึงรู้รอบอย่างนั้นจะไปนั่งให้มันสงบก็มีเรื่องวิ่งเข้ามายังไม่จบ เรื่องนี้เรื่องนั้นก็วิ่งเข้าไปอีก ถ้ามัน
วิ่งเข้ามา เราก็บอกว่ามันไม่แน่ ชกมันก่อนเลยโยม เรื่องอะไรก็ช่าง พอมันวิ่งเข้ามาก็ต้องชกมัน
เรื่อย ๆ ๆ ชกมันก่อนเลยทีเดียว ด้วยไม่แน่นี่แหละ อันนี้รู้จักจุดส�ำคัญของมัน
ถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่แน่ ความคิดของโยมที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออก มันจะ
ค่อยคลี่คลายออก เพราะเราจะเห็นว่ามันแน่อย่างนั้น อะไรที่เราเห็นว่ามันไม่แน่ เมื่อเราเห็นว่ามัน
ผ่านมานานมากแล้ว อะไรอะไรก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาอย่างนั้นแหละ โยมรู้จักน�้ำที่มัน
ไหลไหม เคยเห็นไหมน�้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหม ถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้าย ๆ กับน�้ำมันไหลนิ่ง
โยมเคยเห็นน�้ำไหลนิ่งไหม ก็โยมเคยเห็นแต่น�้ำนิ่งกับน�้ำไหล น�้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็น ตรงนั้นแหละ
โยม ตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่า มันเฉย มันก็เกิดปัญญาได้ เรียกว่าดูใจของโยม มันจะคล้าย
น�้ำไหล แต่ว่านิ่ง ดูเหมือนวิ่ง ดูเหมือนไหล เลยเรียกว่าน�ำ้ ไหลนิ่ง มันจะเป็นอย่างนั้น ปัญญาเกิด
ได้ ...

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=J00Yr2rPGNk
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ควรฝึกฝนจิตให้รู้จักเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ณ บัดนี้ มาถึงกาลสมัย พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา
พุทธบริษทั ทัง้ หลาย ผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีพ่ ระองค์เป็นผูต้ รัสรูอ้ นุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ รูแ้ จ้งเห็นจริงในสัจธรรมทัง้ หลายทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ จนพระองค์นนั้ ได้ถอดถอนหรือว่า
ถอดความยึดมั่นในโลกทั้งหลาย จนยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารไป ไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร ไม่มีความทุกข์ยากล�ำบากเหมือนพวกเรา ที่เกิดขึ้นมาแล้วยังมีความทุกข์ยากล�ำบากอยู่
ไม่มคี วามสุขเกษมศานต์ อันพ้นจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ กันดาร ทีย่ งั เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
นั้นอยู่ ดังที่พวกเราได้สวดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้ คนเราเกิดมามีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔ นั้นคืออะไร
เราก็ได้พากันสวดกันไป สังสะรันตา ภะวาภะเว ท่องเทีย่ วอยูใ่ นภพน้อยและภพใหญ่ ก็เพราะพวกเรา
ท่านทั้งหลายยังขาดสติปัญญา ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในโลกนี้ว่าอยู่กันอย่างไร หรือสัตว์โลกทั้งหลาย
เกิดขึ้นมาแล้วยังคงวนเวียนไปมาอยู่ ทั้งภพน้อยและภพใหญ่นี้เป็นไปมาอย่างไร เราก็เลยยังแก้ไข
ตนเองไม่ได้ ท�ำให้ตนเองนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารจักร สงสารวนอันนี้อยู่ เหมือนกับมดแดง
มันไต่ขอบด้งหรือมดแดงมันอยูข่ อบขัน ถ้าว่าขันนัน้ มีนำ�้ ก็ดหี รือไม่มนี ำ�้ ก็ตามมดแดงนัน้ มันจับเดินอยู่
ตามขอบขัน ขันนัน้ เป็นวงกลมหรือ สลุงทางเหนือพูดอย่างนี้ ทีป่ ากหม้อปากโอ่งก็ดี สัตว์นนั้ มันเดินไป
และก็วนไปเวียนมาอยูท่ เี่ ดิมไม่ไปทีไ่ หน วนไปแล้วก็ไม่ลงหนีไปไหน จะไม่ไปทีใ่ ดเปรียบเทียบอย่างนัน้
ชีวติ ของพวกเราก็เหมือนกันการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ไม่มที สี่ นิ้ สุดลงได้ เพราะขาดสติปญ
ั ญา
ก็เหมือนมดแดงมันไม่มสี ติปญ
ั ญา มันน่าจะลงหนีจากขันนัน้ ไปทีอ่ นื่ แต่มนั ก็ไปไม่ได้ มันก็วนเวียนอยู่
ฉะนั้นเหมือนกันชีวิตของพวกเรา ไม่รู้ว่าจากพวกเรานี้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยหรือภพใหญ่
อันว่าภพน้อยก็คือตั้งแต่มดแต่ปลวกตัวเล็ก ๆ มาจนใหญ่พัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงมาเป็นตัวใหญ่
เท่าช้างก็ดี จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้วก็ยังเวียนไปหาสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่ ก็เรียกว่า
ไปหาภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นั่นเอง เหตุฉะนั้นท่านจึงเรียกว่ามีขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ แม้
สัตว์เดรัจฉานก็ดี ที่เราเห็นเท่าปู เท่าปลา ช้าง ม้า เป็ด ไก่ โค กระบือ สัตว์มีขามากขาน้อยก็ดี ไม่มี
ขาก็ดี นี่เรียกว่ามีขันธ์ ๕ เหมือนกันหมด สรุปแล้วจึงเรียกว่า อุปาทินกสังขาร ทั้งสังขารที่มีวิญญาณ
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เทศน์ ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเสนาสนะ)
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ครองรูปร่างอยู่ เหมือนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัย
คนอื่น ตัวนี้เรียกว่า อุปาทินกสังขาร จึงเรียกว่าขันธ์ ๕ มีขันธ์ ๕ มีรูป ร่างกาย เรียกว่ารูปขันธ์
มีธาตุ ๔ ประชุมกันอยู่ ตัวนี้มีเวทนาคือความทุกข์ความสุข ไม่ทุกข์ไม่สุข เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
ก็คือความจ�ำ  ความจ�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เรียกว่า สัญญา สังขารก็คือการปรุงแต่งภายในจิตใจของพวกเรา
จิตใจของพวกเราปรุงดีบา้ ง ปรุงไม่ดบี า้ ง หรืออยูเ่ ฉย ๆ บ้าง คล้าย ๆ เหมือนเวทนาแต่มนั ปรุงออกมา
ภายในจิต จิตใจมันปรุงมันแต่งโยม เราคิดดูสวิ า่ วันหนึง่ มันปรุงแต่งกีเ่ รือ่ งกีร่ าว ปรุงดีบา้ ง ปรุงไม่ดบี า้ ง
ปรุงไม่ดีก็จิตใจมันคิดไปในไม่ดีนั่นเอง ปรุงดีจิตใจมันก็คิดดี นี่ก็เรียกว่าสังขารภายในจิต สังขารจิต
อันนี้วิญญาณเครื่องหมายรู้ พอรู้สิ่งนั้น ค�ำว่าวิญญาณนี้ก็คือวิญญาณตา คือเห็นรูปแล้วก็หมายรูป
ในรูป วิญญาณหูก็หมายเอาเสียงต่าง ๆ วิญญาณจมูกก็หมายเอากลิ่นต่าง ๆ วิญญาณลิ้นก็หมายเอา
รูร้ สต่าง ๆ วิญญาณกายก็สมั ผัสร้อน อ่อน แข็ง เย็นก็ดี ในสิง่ ทัง้ หลายเหล่านี้ ก็เรียกว่า รวมเป็นขันธ์ ๕
เหตุฉะนัน้ รูปขันธ์กค็ อื เนือ้ รูป ร่างกายพวกเรามีธาตุ ๔ ประชุมกันอยู่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นัน้ เป็นนามธรรม เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ แค่เพียงเป็นเครือ่ งสัมผัสและความส�ำนึกหรือเท่านัน้ แต่จบั ต้อง
ไม่ได้ เขาเรียกว่านามธรรม นามขันธ์ เหตุฉะนั้นที่เรามีขันธ์ ๕ กันอยู่ทุกวันนี้ จริง ๆ เป็นเรื่องใหญ่
จึงเป็นเรื่องทุกข์ เกิดขึ้นก็เพราะมีขันธ์ ๕ นั่นเอง นี่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็มีขันธ์ ๕ ไม่มีขันธ์ ๖
กันซักคนในโลกนี้ สมมุติออกมาเป็นขันธ์ ๕ บัดนี้ขันธ์ ๑ นั้นคือพรหมโลก หากคือพวกเราสรุปกันว่า
จิตวิญญาณรวมอยู่จิต แล้วไม่เรียกว่าวิญญาณเฉย ๆ แล้วเรียกว่าจิตวิญญาณ ตัวนี้แหละก็ท�ำให้
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ท�ำให้พวกเรานัน้ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็คอื วิญญาณ เอามารวมกับจิต จิตก็อยูด่ ว้ ยกัน
กับวิญญาณ นี่ขันธ์ ๔ นั้นเป็นเทพ เป็นพวกเทพบุตร เทพธิดา เรียกว่ามีขันธ์ ๔ ถ้าเปรียบเทียบ
เรื่องพวกนี้ก็เหมือนไม่มีเวทนาขันธ์ และรูปร่างกายของเทพทั้งหลายนั้นเป็นอุปาติกาเกิดขึ้นมา
แล้วจะอยู่อย่างเดิม ไม่มีเฒ่ามีแก่ จะหนุ่มอยู่สม�่ำเสมอก็เปรียบเทียบกับชีวิตของคนถ้าอายุ ๑๖ ปี
ก็หนุ่มอยู่ตลอดตั้งแต่วันอุบัติมันเกิดขึ้น อยู่ไปตามบุญบารมีของตนเองจนหมดบุญบารมีก็จะ
หายแว๊บไป ไปจุตใิ นภพใหม่ ถ้าเราเปรียบเทียบทีเ่ ราไม่เห็น ถ้าเมือ่ หน้าเหมือนจะไม่มรี ปู แต่มนั แสดงรูป
ให้เห็นได้ การทีท่ ำ� ไมจึงไม่มเี วทนา ก็คอื เมือ่ มีรปู ขึน้ มาแล้วอยูอ่ ย่างนัน้ ถ้ามีเหมือนไม่มคี วามเจ็บป่วย
และเหมือนไม่มีความทุกข์ความสุขอะไร ก็คือหลงอยู่ในรูปของตนเองนั้นว่าตนเอง ไม่เฒ่า ไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เทพเจ้าจะอยู่อย่างนั้น แล้วเราได้ท�ำบุญท�ำทานการกุศลอะไร เรานึกถึงสิ่งเหล่านั้น
ก็เหมือนเราได้ดื่มได้กินสิ่งเหล่านั้นอิ่มอยู่เป็นของทิพย์ ฉะนั้นพวกเรานี้บริจาคน�้ำนึกถึงอยากดื่มน�้ำ
ก็อิ่มเหมือนได้ดื่มน�้ำ  น�ำ้ ส้ม น�ำ้ หวาน น�้ำอะไรต่าง ๆ หรือว่ากินอาหารการกินต่าง ๆ นึกขึ้นมาก็อิ่ม
อย่างนั้น ใครบริจาคผ้าผ่อนสไบเครื่องนุ่งห่มนึกขึ้นมาก็มาสวมกายเลย ไม่ต้องนุ่งต้องห่มเหมือน
มนุษย์เรา นี่เรียกว่า ของทิพย์ ถ้านั่งรถ นั่งเรือ มียานหรือเหาะเหินเดินอากาศไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์
หมด อยากไปอยู่ที่ใดก็ดี สร้างกุฏิวิหารไว้ที่ใด มีปราสาทลอยอยู่บนอากาศอย่างไร ก็ไปปรากฏ
ก็เข้าไปนั่งเลย ไม่ต้องสร้างขึ้นเป็นของทิพย์หมด นั้นเป็นของพวกเทพทั้งหลายที่ไปจุติอยู่อย่างนั้น
ตูบ้ ริจาค ดอกไม้ ธูป เทียน อะไรต่าง ๆ จะปรากฏขึน้ หมด นึกถึงสิง่ เหล่านัน้ ก็ปรากฏทีต่ นเองได้สร้างสม
บุญบารมีเอาไว้ นี้เป็นเรื่องของพวกเทพเจ้าทั้งหลายมีขันธ์ ๔
252 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

เหตุฉะนั้นพวกเราสวดกันนั้นพวกเราก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้พบปะเห็น ส่วนขันธ์ ๑ นั้น
บุคคลอยู่ในพรหม พรหมโลกเรียกว่ามีขันธ์ ๑ ก็เปรียบเทียบคือ เวทนาขันธ์ วิญญาณขันธ์นั่นเอง
วิญญาณขันธ์เครือ่ งหมายรูอ้ ยูก่ บั จิตวิญญาณคืออาศัยอยูด่ ว้ ยกัน นีถ้ า้ เราไม่สามารถทีจ่ ะแยกวิญญาณ
ออกจากจิต จิตของเราก็เลยอยูก่ บั วิญญาณ เหมือนกับเปรียบเทียบ เหมือนพวกเราไปติดอะไรนีแ่ หละ
เมื่อไปติดอะไรอยู่ก็เพราะวิญญาณเครื่องหมายรู้ ในเครื่องหมายรู้เอาสิ่งนั้น ถ้าเปรียบเทียบเข้ามา
เหมือนพวกเรานี้ตาเห็นรูป ตาเห็นรูป เพราะว่ารูปมันสวยหรือไม่สวย และจะไปยึดมั่นในสิ่งนั้น
เมื่อวิญญาณมันหมายรู้แล้วมันก็มาหลอกจิตของพวกเรา หลอกจิตของพวกเราให้หลง หลงไปตาม
รูปนั่น ถ้ารูปไม่สวยไม่ดีมันก็หลอกให้จิตของเราว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ มันมายุมาแหย่จิตของเรา
เราก็ไม่ชอบอีก เรียกว่าวิญญาณตา มันก็เลยสรุปเข้ามาจิตก็เลยหลงไปด้วย เรียกว่าจิตวิญญาณ
เป็นเครือ่ งหมายรู้ ตรงนีแ้ หละ มันอยูต่ รงนี้ นีว้ ญ
ิ ญาณหูถา้ ฟังเสียงถ้าเสียงเพราะ เสียงไพเราะเสนาะหู
มันก็หลอกลวงให้จิตของเรานี้หลงว่ามันไพเราะจริง ๆ เหมือนบุคคลหนึ่งมาหลอกลวงคนที่ยังไม่รู้ไป
ฟังเพลง เขาร้องเพลงกัน มันไพเราะจริง ๆ นะ น่าฟังจริง ๆ นี้กลัวคนนั้นหลอก คนนี้ก็เลยหลงเชื่อ
เข้าไปฟัง ฟังแล้วก็หลอกคนนี้ให้หลงไปด้วย ก็เหมือนวิญญาณมันหลอกลวงจิตของพวกเราให้หลง
ไปด้วย
ฉะนั้นเปรียบเทียบให้ฟัง ถ้าเสียงไม่ดี เขาด่า เขาว่า เขานินทาต่าง ๆ ไอ้วิญญาณมันหมายรู้
มันก็มาหลอกจิตว่า เอ้อมันไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี้ เสียงอย่างนีไ้ ม่ดไี ม่ชอบอย่างโน้นอย่างนี้ หลอกจิตให้
ไม่ชอบไป จิตก็เลยหลงไปด้วยเกิดไม่ชอบ ตรงนีเ้ อง นีว้ ญ
ิ ญาณจมูกถ้าดมกลิน่ หอมมันก็หลงเหมือนว่า
เราถูกกลิน่ ดอกมะลินแี่ หละ ถ้าไม่เห็นต้นมันก็ตอ้ งมองหา มองหาต้นมันอยูท่ างไหน นีม่ นั ก็เลยมาหลอก
เอ้อ! นีม่ นั หอมน่าชืน่ ใจ น่าชอบอย่างนัน้ อย่างนี้ มันก็หลอก ถ้ากลิน่ เหม็นมานีม่ นั ไม่ชอบ มันก็หลอกว่า
เอ้อ! นี่มันน่าเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้ มันก็หลอกให้จิตหลงอีก จิตก็เลยหลงไปตามนั้นอีก เขาเรียกว่า
จิตวิญญาณ ลิ้นลิ้มรสก็เหมือนกันรสนี่อร่อยมันก็หลอกลวงให้ติดอยู่ในสิ่งนั้น ถ้าเราเปรียบเทียบ
เหมือนกับมันหลอกคนไปกินอาหารนี่แหละ ฉะนั้นคนอยู่กรุงเทพฯ ก็ดี หรือจะอยู่เชียงใหม่ก็แล้วแต่
เชียงใหม่จะติดข้าวซอยอยู่ที่ไหน ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหน มันย้ายไปอยู่ฝั่งเมือง จังหวัดข้ามเมืองฝั่งหนึ่ง
ก็ตามไปกินร้านนั้นอยู่ นี่เป็นอย่างนี้ ถ้าอยู่กรุงเทพฯ เขาก็ติดกระเพาะปลา อยู่ในกรุงเทพฯ ต้อง
ขับรถไป ติดแค่ไหน ต้องขับไปสมุทรสาคร มหาชัยโน่น ไปกินโน่น นัน่ แหละทีเ่ ขาชอบมันเป็นอย่างนัน้
ที่ไม่ชอบมันก็รสที่ไม่ชอบ ขมฝืดเฝื่อนฝาด เผ็ดมาก ขมมาก อันนี้เกิดขึ้น มันก็ไม่ชอบ มันก็หลอก
หลอกจิต ให้จติ นีห่ ลงเบือ่ หลงไม่ชอบไปด้วย ลิน้ ได้ลมิ้ รสวิญญาณลิน้ วิญญาณกายก็เหมือนกันเหมือน
พวกเรานีแ่ หละ ถ้ามันร้อนมากก็เบือ่ ถ้ามันหนาวมากมันก็เบือ่ อีกแหละ ถ้ามันพอดี ๆ อากาศดี ๆ เขา
ก็หลงอีกแหละ โหนี่อากาศท�ำไมมันดีเหลือเกิน สบายเหลือเกิน นะตรงนี้แหละ มันหลอกตลอดเลย
วิญญาณกายมันหลอก มันเปรียบเทียบวิญญาณกาย
นี้ตัวที่หลงก็มาหลงอยู่ที่จิตใจ ลงมาหาที่จิตใจเนี่ย ฝ่ายที่ดี รูปดี เสียงดี กลิ่นดี รสดี สัมผัสดี
ก็ลงไปอิฏฐารมณ์ อารมณ์ทพี่ อใจ ก็ไปอยูท่ จี่ ติ ใจนัน่ มันพอใจเพราะวิญญาณมัน เอ้อดีละ ชอบสิง่ นีล้ ะ
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ดีที่สุดแหละ วิญญาณมันก็เลยหลอกจิต จิตก็เลยหลงระเริงไปตาม เขาเรียกว่ามันอยู่ที่จิตใจ เป็น
อิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่พอใจ ถูกโฉลก ถ้ารูปไม่ดี เสียงไม่ดี กลิ่นไม่ดี รสไม่ดี สัมผัสไม่ดี ก็มาหลอกจิต
ให้ไม่ชอบ ให้เบื่อ โกรธ เกลียด เคียดแค้น ไม่พอใจ หงุดหงิดเกิดขึ้น ถ้าเราเป็นคนหงุดหงิดก็เป็นใจ
ทั้งนั้นแหละหงุดหงิด เพราะถูกหลอก ให้ไปหลอกที่ใจเป็นอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่พอใจ ก็ตรงนี้
แหละพวกเราสัตว์ทั้งหลาย การมาอยู่ตรงนี้ ที่มาผูกจิตผูกใจของพวกเราเอาไว้ ไม่ให้ไปที่ไหน
ให้วนอยูน่ ี้ อยูใ่ นอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ ก็อยูท่ ใี่ จคือจิตวิญญาณเท่านัน้ เอง ท่านจึงเรียกว่า ขันธ์ ๑
คือเหมือนกับพรหมโลกติดอยู่ในความสุขอันนี้ ถ้ามีทุกข์ไม่พอใจทุกข์ก็ไปติดทุกข์ ไม่พอใจสุขก็ไป
ติดสุข ท่านจึงเรียกว่า อโลภะ โทสะ ๒ อย่างนี้เป็นกิเลส แล้วก็โมหะคือความหลงไม่เข้าใจในสิ่งนี้
นี่ขันธ์ ๑ มันเป็นอย่างนี้เอง ท่านจึงเรียกว่าติดอยู่ในฌาน พรหมโลก คือยินดีในฌาน ยินดีในสัมผัส
ในฌานอยู่ ตรงนีแ้ หละพวกเราจะท�ำยังไงขึน้ ไปถึงขนาดนัน้ อยู่ เหตุฉะนัน้ จึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่า
สวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ เอามาเปรียบเทียบ ๑๖ ชั้น รวมกันเป็น ๑๖ ชั้นอย่างนี้ โอ! อย่างนี้เองที่ติด
กันอยู่ทุกวันนี้ ท�ำให้พวกเรานี้ไปไม่รอด ขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังลงมาอีก จึงเรียกว่า สังสะรันตา
สังสะรันติ เวียนไปวนมาอยู่ ไปถึงขันธ์ ๑ ก็ยังลงมาถึงขันธ์ ๔ ลงมาขันธ์ ๕ อยู่นี่ วนไปวนมาอยู่นี่
ก็เรียกสังสารวัฏ สังสารวน สังสารจักร เรียกว่า วัฏ กับ วน เหมือนมดแดงมันไต่ขอบขันอยู่ ไม่ลงหนี
ไปไหน เพราะมันไม่รู้จบสิ้นลงไปได้ มันวนไปวนมาอยู่ที่เดิม เขาเรียกว่าเวียนวนอยู่ในภพน้อยและ
ภพใหญ่ มันน่าจะไปได้แล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะมันยังติด คือการมีกเิ ลส คือโลภะทีช่ อบ โทสะก็เกิดขึน้
ที่ไม่ชอบ ท�ำไมจึงชอบ ท�ำไมจึงไม่ชอบ เพราะคือโมหะ คือความหลง ก็คือวิญญาณนั่นเอง แต่มัน
หมายรูใ้ นสิง่ นัน้ เอาไว้ ฉะนัน้ มันก็หลอกจิต จิตก็เลยไปด้วย เหมือนจิตของเรานีเ้ หมือนไม่มสี ติปญ
ั ญา
แล้ว เลยเปรียบเทียบ แล้วมีคนเขาเป็นคนทีฉ่ ลาดแกมโกง ฉลาดโกหกหลอกลวงนีม้ าหลอกลวงเราไป
ก็คอื วิญญาณมาหลอกลวงเอาจิตไป ก็เลยไปตามเขาเลย เขาเรียกว่าโมหะ คือความหลง เพราะจิต
ยังไม่รู้ ยังไม่ได้เป็นจิตรู้ เพราะจิตยังไม่รจู้ งึ เรียกว่าเป็นอวิชชา เพราะไม่รู้ นีต่ รงนี้ ก็แปลว่าจิตของเรา
นี้มันไม่มีสติปัญญามันไม่รู้นั่นเอง มันก็เลยไปติดเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ติดเราก็หลุดไปกันหมดแล้ว
ไม่มีใครจะมาทุกข์อย่างนี้ ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาเป็นนักปฏิบัติ การเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารของพวกเรา มันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้อย่างนี้ พระพุทธองค์จึงทรงให้แก้ไข นั่นก็คือสมุทัย
เป็นกิเลสท�ำให้เกิดทุกข์อยูอ่ ย่างนี้ ก็คอื ตัวทีห่ ลง ตัวทีย่ ดึ นัน่ เอง ตัวเป็นวิญญาณเครือ่ งหมายรูน้ นั่ เอง
มันเป็นสมุทัย เป็นกิเลส จึงมีความยึดมั่น มีอุปาทาน มีความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ พวกเรายึดนี่แหละ
บางคนยึดสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่ชอบ ยึดความโกรธ ความเกลียด ความเครียด ความแค้น อิจฉา พยาบาท อาฆาต
จองเวร เอาไว้ ขู่ว่าอยากจะทุบ จะตี จะฆ่า คนนั้นคนนี้ อยากท�ำลายคนนั้นคนนี้ อยากท�ำลายหมด
ทั้งตระกูลเลย มันเก็บข้อมูลไว้อย่างนั้น
ดูเข้ามาในจิตของพวกเรานั้นจะเห็นในตัวเองเลยไม่ต้องไปดูคนอื่น ต้องดูตรงนี้ นี่มันยึดสิ่ง
ที่ไม่ดีเอาไว้อย่างนี้ นี่มันเป็นอย่างนี้ จิต มันก็พิไรร�ำพันอยู่ เป็นอตีตา เป็นอนันตปัจจัย ที่ว่าไม่มี
ประมาณนี่มันพรรณนาอยู่นั่น มันไม่มีประมาณ เราจะเห็นได้ด้วยตนเองเวลามีความคิดทุกข์ มันจะ
254 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

พรรรณนาอยู่ มันจะบริกรรมอยูน่ นั่ มันจะเจริญอยูน่ นั่ มันจะบ่นอยูน่ นั่ แหละ มันอยูค่ นเดียวมันก็บน่
อยูอ่ ย่างนีแ้ หละ อืม! นีแ่ หละตรงนัน้ เอง เราจะเห็นได้ดว้ ยตนเองว่าเวลาเรามีความทุกข์เราจะพรรณนา
อยู่นั่น แล้วนี่ถ้ามีความสุขมันก็เสวยความสุข มันกล่าวพรรณนาความสุข แต่มันส�ำคัญที่สุดนะ
มันพรรณนาความสุขเนี่ยมันพรรณนาน้อย คิดเรื่องสุขเนี่ยมันคิดน้อย แต่มันคิดเรื่องทุกข์เนี่ยมัน
คิดมากเหลือเกิน คิดเป็นปี ๆ ๒ ปี ๓ ปี มันก็ยงั ไม่ลมื ๕ ปี ๑๐ ปี มันก็ยงั ไม่ลมื คิดผูกพยาบาท อาฆาต
จองเวรกัน โกรธ เกลียดกัน มันนานไหม ของทีไ่ ม่ดนี มี้ นั ยึดมัน่ ถือมัน่ เหนียวแน่นเหลือเกิน แล้วมันจะ
หลุดไปได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนีแ้ หละ ถ้าของดีนนั่ มันลืมง่าย ความสุขมันเป็นของเบา ความทุกข์มนั
เป็นของหนัก เหมือนคนถือของเบา ๆ เนีย่ มันลืมเหมือนไม่ได้ถอื นีล่ ะ ถือไปไหน แต่ความสุขมันเหมือน
ไม่ได้ถอื เบาเดินไปตัวเบา สบายใจสุขใจ เบาเดินไปคล่องสบาย นัน่ ความสุข ถ้าความทุกข์เหมือนมัน
แบกหามของทีห่ นัก ๆ ไป บ่านีม้ นั แบกของหนักไป มันหนักตัวด้วย หนักอกหนักใจไปหมดเลย เดินไป
จะไม่ไหว มันจึงจ�ำเก่ง มันจ�ำ ยึดในสิง่ ทีไ่ ม่ดเี ก่ง จิตใจนีม้ นั ดือ้ จริง ๆ มันถูกวิญญาณเครือ่ งหมายรูน้ มี่ นั
หลอกลวง มันสอนแต่ในทางที่ไม่ดี เหมือนคนพาลนี่แหละมันสอนเข้าไปหามัน มันตกอยู่ในอบายมุข
สอนแต่เรื่องที่มันจะพาไปตกต�่ำ  ไปท�ำชั่ว ตลอดเลย นั่นแหละเปรียบเทียบอย่างนั้น วิญญาณ
หลอกลวงจิต ดังนีเ้ รามาพินจิ พิจารณาต้องไตร่ตรองไคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ พินจิ พิจารณาจริง ๆ
จึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เผิน ๆ นี่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ปฏิบัติจริง ๆ จะไม่รู้เรื่องอย่างนี้
เกิดขึ้นในจิตของตนเอง เพราะตนเองไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ เพราะไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์เลย
มีแต่โกรธแต่เกลียดกันอยู่เฉย ๆ ท�ำให้ตนเองทุกข์กันอยู่ อืม! มันเป็นอย่างนี้ บางคนโกรธเกลียดกัน
จนทิ้งกันไป หนีกันไปคนละทิศละทาง เห็นกันอีกไม่ได้ นี่แหละมันเป็นเครื่องที่ผูกจิตใจของพวกเรา
เอาไว้
พระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้ว่า เวร เวรกรรม ไม่พ้นไป ก็คือการผูกเวรเอาไว้ นี่ตรงนี้สิ เวรย่อม
ระงับด้วยการไม่ผกู เวร นี้ตวั เราจะท�ำยังไงจึงจะตัดความผูกเวรหรือความโกรธความเกลียดอันนีอ้ อก
ให้มนั ขาด ไม่ให้มนั มี ตรงนีต้ อ้ งพิจารณาเอาเองทีจ่ ติ ใจของตน เราผูกเวรไว้แล้วมันทุกข์ มันผูกไว้รอ้ ยปี
มันจะทุกข์ร้อยปีพันปีโน่นนะ ไม่ต้องว่าแต่สองปีสามปี ถ้าเราหยุดผูกเวรมันจะขาดตรงนั้นทันทีเลย
ไม่ต้องผูกเวร ไม่ต้องคิดเบียดเบียนกัน ไม่คิดท�ำลายกัน มันก็จะขาด มันมีเมตตาเอามาตัด มันก็จะ
ขาดออกไป ผูกเมตตาเกิดขึน้ มันจึงจะหมดเวร นีแ่ หละ ดังนัน้ พวกเราทัง้ หลายเราไปปฏิบตั กิ นั เรามา
พินจิ พิจารณาอยูต่ รงนี้ เราจะพ้นทุกข์เราก็ตอ้ งหาวิธแี ก้ไข เวรก็ตอ้ งแก้ไขหยุดผูกเวรกัน หยุดผูกอิจฉา
อาฆาตพยาบาทจองเวรกัน ต้องละทิ้ง พระพุทธเจ้าสอนไว้วิธีละทิ้งเพราะมันเป็นกิเลส ตัวนี้มันก็น่า
จะละได้ง่าย เรื่องความโกรธ ความเกลียด ส่วนความรัก หมายถึงความที่พอใจเนี่ย ความที่ชอบใจนี่
เป็นของที่ละยาก ละเอียดกว่า เป็นตัวต้น เป็นตัวของกิเลส นั่นคือ โลภะ หรือ ราคะ นี่เอง เป็นตัว
ที่ละยากที่สุด
พระพุทธองค์จงึ ทรงตรัสในเบือ้ งต้น ราคะ โทสะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะนีอ้ ยูต่ ามหลัง ก็คอื ความ
ที่ชอบใจนี้เป็นสิ่งที่ละยากที่สุด เราเรียกว่าความสุข ความที่พอใจ เป็นของที่ละยากที่สุด ตัวนี้แหละ
ควรฝึกฝนจิตให้รู้จักเบื่อหน่ายในวัฏสงสาร 255

จะเหนียวแน่นที่สุด แต่ตัวนี้ก็เป็นต้นเหตุท�ำให้เกิดทุกข์ ท่านจึงเอาไว้เบื้องต้น ถ้าใครตัดโลภะได้
คนนั้นก็ขาดจากความตระหนี่ทันทีเลย ถ้าใครตัดราคะได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น ความทุกข์ก็จะ
ไม่เกิดขึน้ ก็ดบั ตัวนี้ ให้มนั เป็นวิราคธรรม วิราคธรรมนัน้ ก็เป็นยอดของธรรมะทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสสอน
วิราคธรรมเป็นยอดของธรรม ก็คือตัดความรักนี่เอง แต่ความรักมันก็เป็นความดี แต่เราไม่รู้จักมัน
ว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไร ก็เป็นความดี ความรักก็ดีกว่าความไม่รัก แต่ทว่ามันเป็นพิษเป็นภัย
ในเบือ้ งต้นพระพุทธเจ้าท่านสอน และก็มาคิดดูตรงนีว้ า่ ท�ำไมมันจึงเป็นอย่างนัน้ เราพูดอย่างง่าย ๆ คือ
เรามีความรักมากมันจะทุกข์มากขึน้ รักมากเท่าไหร่มนั ยิง่ จะทุกข์มากขึน้ เข้าไปอีกอย่างนี้ ตัวจริง
มันอยู่ตรงนี้ หวงแหนมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เข้าไปอีก นี่ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ แบบนี้ถ้ามันไม่สมหวัง
มันมีความโกรธเกิดขึ้นเลยนะแบบนี้ นี่ความโกรธ โทสะ พยาบาท จะเกิดขึ้นมาเป็นกองหลัง เขาเอา
มาเป็นแนวหน้า เป็นนายหน้าก็คือราคะ คือโลภะ ตรงนี้แหละต้นเหตุมัน ทุกข์จะเกิดมันอยู่ตรงนี้
โลภะนีโ่ ลภะมาก ๆ นะ เหมือนเราไปเห็นเงินของคนอืน่ เห็นของคนอืน่ นีเ้ ราอยากได้ โลภะมันจะเกิดขึน้
แล้วแบบนี้ ถ้าโลภะมันจะเกิดขึน้ เราก็อยากได้มากขึน้ จะท�ำยังไง เอาเงินไปซือ้ ซือ้ มันก็ไม่ขาย ขอมัน
ก็ไม่ให้ จะท�ำยังไง ขโมย จะเป็นไปอย่างนี้นะ ขโมยไม่ได้ยังไง ต้องปล้น นี่จะปล้นเอา ปล้นมันไม่ได้
มันแข็งแรง มันยังยึดของมันไว้ได้จะท�ำยังไง ต้องฆ่าเจ้าของมันตาย เห็นไหมเขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้
เขาแย่งเอาทีด่ นิ ทีน่ า ทีส่ วนกันอะไรต่าง ๆ แย่งเอาเงิน เอาทอง แย่งเอาแผ่นดิน ประเทศนัน้ ประเทศนี้
รบกันอยู่ เห็นไหมเห็นภัยไหม เห็นภัยของความโลภะไหม กระจ่างไหม สมุทัยคือกิเลส นี่มันยิ่งใหญ่
อยากเป็นเจ้าโลกเลยทีเดียว มันจะเอาหมด โลกนี้เป็นเมืองขึ้นของตนเอง
ดูดู๊! ยิ่งใหญ่จริง ๆ นะ กิเลสนี่ สมุทัยนี่ จนสร้างอาวุธต่าง ๆ เผาผลาญรบราฆ่าฟันกัน แย่ง
ต�ำแหน่งหน้าทีอ่ ะไรต่าง ๆ นีต้ วั โลภะทัง้ นัน้ เลย เห็นไหมเขาแย่งกันเป็นรัฐบาล เขาแย่งต�ำแหน่งหน้าที่
การงานต่าง ๆ กัน แหมมันน่าคิดจริง ๆ นะ เป็นภัยอันตรายจริง ๆ กิเลสเนี่ยมันท�ำให้เกิดทุกข์จริง ๆ
เราเป็นลูกน้องเขาตลอดเลย เราไม่ได้เป็นนายของกิเลสเลย จิตใจของเราเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้อง
มันตลอดเลย นี่ร่างกายของเราก็เป็นทาสของมัน เป็นลูกจ้างมัน มันเป็นนายอยู่ตลอดเลย นี่แหละ
เราก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ตัวนี้เป็นตัวที่ส�ำคัญที่สุด ตัวส�ำคัญ
ที่สุดเราจะมาแก้ไขให้พอเหมาะ พอสม ให้รู้เรื่องทุกข์เขา ให้รู้เรื่องของกิเลสต้นเหตุของกองทุกข์
ก็คือสมุทัย คือกิเลสตัณหา เป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวง เป็นบ่อเกิดแห่งภพชาติที่ไม่มีสิ้นสุด
ที่เราเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ นี้เราจะมาแก้ไขมาพัฒนา ถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสงบ จะได้ดูมัน
ดูจิตใจนี่แหละ ดูจิตวิญญาณนี่แหละตัวส�ำคัญ มันคือที่สุด ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเป็นความรู้ที่โกหก
รู้ว่าปัญญายังโกหกวิญญาณ หลอกลวงมัน ยังรู้ไม่จริง ยังรู้ไม่จริง เป็นปัญญาที่โกหกหลอกลวง
เหมือนกับคนรู้ไม่จริงนี่แหละ ไม่เหมือนคนรู้แจ้ง ถ้ารู้ไม่รู้แจ้ง รู้ไม่รู้จริง ถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้ว
กันที่ง่าย ๆ เหมือนตาเราเห็น เห็นสมมุติ เห็นส�ำลีนี่แหละ เห็นส�ำลีนี่เอ้อตาเห็นเฉย ๆ แล้วสู้มือเรา
จับลองดูได้ไหม สู้ไม่ได้ เราได้สัมผัสมือจับเอา สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล�ำมือจับลองดู อันนี้ละมันจะนุ่ม
เห็นว่ามันจะนุ่ม แต่นี่คนสักแต่ว่ารู้ ๆ แต่ไม่เห็น รู้อยู่ไม่เห็น ก็คือยังไม่มีปัญญา เพราะเห็นแล้วแต่ยัง
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ไม่ได้จับ เห็นเฉย ๆ มองเห็น แต่ไม่ได้จับดูมัน พอเราไม่จับดู ก็เหมือนคนที่สัมผัสประสบการณ์ก็มา
หลอก ก็เลยรู้มัน เหมือนบุคคลที่รู้ รู้ว่ารู้ เหมือนเขารู้ว่าดื่มเหล้านี่มันมีโทษอะไร กินยาม้าอย่างนี้ละ
ยาผีบ้าผีบอที่เขาเรียกกัน มันไม่รู้ เหมือนกับคนมารู้ รู้อยู่ดื่มเหล้ามันมีโทษไม่ดี สอนคนอื่นไม่ให้ดื่ม
แต่ตนเองมันดืม่ อยู่ นีย่ งั ดืม่ อยู่ นัน่ ก็แปลว่าคนไม่รภู้ าษา รูโ้ กหกตนเอง ไม่ได้โกหกคนอืน่ เขารูอ้ ย่างนัน้
อย่างนี้ พูดกัน หมดมันก็พูด คนก็พูดกัน ดื่มเหล้าละมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดกัน เพราะว่าหมอ
มันก็ดื่มอยู่ดื่มเหล้านะ มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างงั้น ไม่ให้ลูกดื่มพ่อมันดื่มแม่มันดื่มอยู่ มันรู้โทษ
ได้อย่างไร ถ้าพูดถึงยาบ้านี่พ่อแม่มันขายอีกด้วย พ่อแม่มันขายแล้วลูกมันกิน มันสูบ มันไม่รู้เรื่องว่า
มันจะท�ำลายลูกยังไง จะมีโทษยังไง ลูกจะเสียหายอย่างไง มันไม่รู้อีก นั่นเปรียบเทียบเหมือนพ่อแม่
มันเหมือนกัน หรือข้าราชการทัง้ หลายทีม่ นั ขายยาบ้า รูว้ ่ายาบ้าเป็นโทษ รูว้ า่ เป็นโทษแต่มนั ก็ยังขาย
นี่แหละ มันไม่รู้อย่างนี้แหละ
เหมือนกับจิตใจของพวกเรา นี่มันไม่รู้จริง มันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท�ำให้เกิดทุกข์จริงมันยังไม่รับ
สารภาพ ไม่ยอมรับ มันก็เลยถูกวิญญาณที่หลอกลวง ที่มันไม่รู้จริงนี่มันหลอกเอา ก็เลยไม่รู้จริง
ก็เลยเป็นอย่างเหมือนคนดื่มเหล้า ว่าจะหยุด ๆ ก็ไม่หยุดซักที พระพุทธองค์จึงให้หยุดที่จิตใจ
หยุดที่จิตใจ จิตใจหยุดจึงจะหยุดได้ จิตใจรู้เสียก่อน เข้าใจโทษของมันก่อน มันจึงจะวาง แล้วนี่
จิตใจของเรามันก็ไม่วาง เพราะถูกวิญญาณหลอกลวง ก็เหมือนบุคคลที่มาหลอกลวงพวกเรานี่แหละ
หลอกลวงพวกเรานี้ให้หลงไป เมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญารู้ได้ด้วยตนเองว่า สิ่งที่เขาหลอกลวงไปนี่
ท�ำให้เราเกิดทุกข์ คนนี้แหละท�ำให้เราเกิดทุกข์ ให้เราบอบช�้ำ  ให้เราเสียหาย ตอนนั้นหละเราจึงจะ
วางได้ ฉันใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกัน ถ้าจะวางได้ ก็วางบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ได้เสียก่อน ค�ำว่าวางนี่ก็คือ
เปรียบเทียบ คือก็เหมือนเราวางคนอื่นนี่แหละเขามาหลอกลวงเรา เราวางเขาไปแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเขา
ได้ทุบได้ตีเขาอะไร คน ๆ นั้นก็ไม่ได้ทุบได้ตีได้ฆ่าเขา แค่ปล่อยเขาไปเฉย ๆ ไม่ไปกับเขานั่นเอง
กิเลสก็เหมือนกันเราไม่ได้ฆ่ากิเลส กิเลสมันก็อยู่ของมันนะ คนไหนละได้มันก็ไปอยู่กับคนที่
ละไม่ได้ คนไหนละความโลภ โลภะที่เคยจะปล้น จะจี้ จะฆ่า จะรบเอาบ้านเมือง พอมาศึกษาธรรมะ
แล้วก็ลดลงมา มาอยู่พอ ใช้พอ หาพอ หาทิศทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพให้ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม มันก็ไปอยูก่ บั คนทีม่ โี ลภะเนีย่ ะกิเลส มันก็ไม่ได้ฆา่ มันอะไร โทสะก็เหมือนกัน
ความโกรธความเกลียดพวกนี้ละได้แล้ว มันก็ไปอยู่กับคนที่โกรธที่เกลียด พวกนี้ก็สบายแล้ว โอ๊ย!
แต่ก่อนโกรธเคียดแค้นมาก บัดนี้ละได้แล้วมันไม่มีประโยชน์ มันท�ำให้เกิดทุกข์ คนนั้นก็ละแล้ว คนนี้
ก็สบาย คนนั้นก็ไม่ได้ฆ่ามัน มันก็ไปอยู่กับคนอื่นที่เขาโกรธมัน นี่กิเลสมันอยู่อย่างนั้น มันอยู่ของมัน
เองนะ มันหลงมานี่ แต่เราก็หลง ทุกคนก็หลงกัน พอเราหลงบัดนี้ พอเรารู้แล้วว่าเราหลงมานมนาน
แล้วตอนนี้ แล้วสมมุติว่าคนหลงดื่มเหล้านี้นะ ดื่มมานมนานแล้ว มันหยุดดื่มเลย จิตมันหยุด
หยุดดืม่ แล้วตัวมันก็ไม่ไปดืม่ มันก็ไปอยูก่ บั คนทีเ่ ขายังหลงอยูเ่ ขาก็ดมื่ กินกันอยูน่ นั้ เออนีแ่ หนะ ก็ดเู ขา
อยู่บัดนี้ พอเราจะขอละได้ก็ดูเขาก็ดื่มกันอยู่ เพราะไม่ได้ฆ่ากิเลส กิเลสไม่ได้ฆ่ามัน มันอยู่ของมันเอง
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ตรงนีเ้ องพวกเราท่านทัง้ หลายการศึกษาธรรมะ การปฏิบตั ขิ องพวกเรา ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน
งูเห่า งูจงอาง นีแ่ หละกิเลส หรือเสือโคร่งอย่างนี้ เราเห็นตัวมันแล้วเราอย่าไปจับมัน อย่าไปเล่นกับมัน
เท่านั้นเอง กิเลสก็เหมือนกันถ้าเห็นมันว่ามันเป็นอย่างนี้ ๆ แล้วก็ปล่อยมันเสียให้มันอยู่ของมันเอง
ก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้น กิเลสเขาก็อยู่ของเขา ความอยากความดิ้นรนเขาก็มีอย่างนั้น บัดนี้
พอเราไม่ไปเล่นกับมัน ก็คือเราไม่ไปยุ่งกับมัน มันก็อยู่ของมันนะเสือ เสือโคร่งมันก็อยู่ของมัน นอน
อยู่ในกรง อย่าไปจับมัน อย่าไปจับปาก จับแขน ลูบหน้าลูบตามัน มันก็ไม่กัดเรา งูเห่าก็เหมือนกัน
อย่าไปจับคอมัน อย่าไปจับตัวจับหางมันเล่น มันนอนอยู่ของมันก็ปล่อยมันนอนอย่างนั้น ฉันใดก็ดี
กิเลสทีม่ อี ยูใ่ นโลกมันก็อยูข่ องมันอย่างนัน้ นีม่ นั เป็นอย่างนี้ เหมือนพระอริยเจ้าทัง้ หลายนัน้ ท่านรูแ้ จ้ง
เห็นจริง ท่านละทิ้งหมด ก็ทิ้งไว้ในโลก ก็อยู่กันคนละที่ได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ก็เหมือนกับพวกเราที่
ละไม่ได้ก�ำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ย ก็จะหาวิธีละ ปล่อยวาง การละปล่อยวางก็คือศึกษาเพื่อจะให้รู้เขา
เท่านั้นเอง รู้เขาก็จะปล่อยเขาไปเหมือนปล่อยงูเห่า ปล่อยเสือโคร่งนี่แหละ เหมือนปล่อยงูจงอางไป
อย่างนี้แหละ เราเห็นไหมคนหลงนั่น คนที่ไม่หลงเขาศึกษาแล้วเขาก็รู้ รู้จักปล่อยรู้จักวาง คนที่หลง
อยูก่ ม็ ดื อยูน่ นั่ วุน่ วายอยูน่ นั่ ทุกข์ไปจนเฒ่าจนแก่ ๗๐ - ๘๐ ปี ๘๐ กว่าปีแล้ว เวลาลุกขึน้ ก็เอาก้นขึน้
ก่อนหัว แล้วเมือ่ ไหร่ฉนั จะรวยท่าน จนหลานจับลุกแล้ว นีโ่ ลภะมันเหยียบจิตใจมันเป็นอย่างนีแ้ หละ
ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกัน เมื่อไหร่จะรวยท่าน ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นความโลภะครอบง�ำจิตใจ กิเลสก็อยู่
กับเขา ๘๐ กว่าปี แล้วก็เป็นอย่างนั้นโยม บัดนี้คนที่เขาหนุ่มเขาศึกษาเขารู้ เขาศึกษา หนุ่มกว่านั้น
เขาก็รจู้ กั วิธลี ะ เอ๊! แก่ไปนีม้ นั จะเอาไปทีไ่ หนมากมาย เอาไปอย่างไร นีแ่ หละกิเลสมันจะเป็นอย่างนัน้
บางคนเนี่ย โอ๊ย! แค่ลุกขึ้นไปเมื่อไหร่ฉันจะหาย ขาฉันจะแข็งแรง จะสบาย ดูอายุ ๘๐ จะ ๙๐ ปีแล้ว
เมื่อไหร่ฉันจะแข็งแรง จะสบาย ไม่เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บเข่าอย่างนี้ท่าน ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะ
มันแก่แล้วมันจะท�ำอย่างไร มันไม่ศึกษามันก็เป็นอย่างนี้ มันเฒ่ามันแก่แล้ว อยากให้มันเป็นเหมือน
คนหนุ่มมันจะเป็นได้อย่างไร เนี่ยมันหลงแค่ไหนละ มันก็เป็นอย่างงั้น
นีแ่ หละการไม่ศกึ ษาธรรมะหลงตนเอง เดีย๋ วจะให้มนั หนุม่ ขึน้ มาได้ทไี่ หน มันจะพัฒนาได้ในโลก
ไม่มีนายแพทย์ไหน หมอไหนที่จะท�ำได้ ตั้งแต่หมอเขาก็จะท�ำตนเองก็ไม่ได้ หมอก็มีอายุไม่ถึงร้อยปี
หมอก็จะต้องตายเหมือนกัน นี่พระศาสนาท่านให้ศึกษาเรื่องสังขาร รูป ร่างกายเนี่ย แล้วก็มาติด
เราไม่ได้ติดอันอื่นมากมายที่ติดที่มากที่สุด ของนอกกายเราก็ติดอยู่มาก ตัวกายของพวกเรา เรายิ่ง
รักมากที่สุด รักกว่าคนอื่นอีกเสียด้วย ตรงนี้แหละที่เรียกว่าหลงตาบอดคล�ำช้างละ บัดนี้เป็นตาบอด
คล�ำช้าง แล้วตาบอดก็คือมืดขาดสติปัญญานั่นเอง ก็รู้และรู้จัก ตาบอดคล�ำช้างนี่คนตาบอดคนหนึ่ง
ไปจับหูช้างก็ โอ้! เหมือนกระด้งฝัดข้าว ทั้ง ๆ มันตาบอดไม่เคยเห็นกระด้งฝัดข้าว อือไปจับหูช้าง
คนหนึ่งไปจับงวงช้างก็เหมือนปลิงนี่ช้าง คนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไปจับได้งวงมัน คนหนึ่งไปจับขาช้าง
เหมือนกับสูบเขาตีเหล็ก นี่มันก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยมันตาบอด คนหนึ่งไปจับซี่โครงช้างมันก็ลูบดู
อุ๊ย! เหมือนกับฝายุ้งข้าวนี่มัน เหมือนฝาเหล้าข้าวนี่มัน คนหนึ่งไปจับหางช้างนี่โอ๊ย! หางช้างนี่มัน
เหมือนกับไม้กวาดบ้านนี่ ไม้กวาดนีม่ นั ไม่เคยเห็นเลยคนตาบอด แล้วจะท�ำอย่างไรเล่า อืมคนตาบอด
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คล�ำช้างเนี่ย มันเป็นอย่างไร คน ๕ คนนี่จะท�ำกันอย่างไร ล่ะ อืมคน ๕ คนก็คือไม่มีคนคนเดียว
ก็เราเองนีเ่ อง เรานีเ่ อง ไปจับหัวก็วา่ หัวเรา ไปจับแขนก็แขนเรา อืมจะท�ำอย่างไร จับขาก็ขาเราอย่างนี้
จับดูสิ อะไรก็เรา ๆ เหมือนกับเป็นของเราหมด เราหลงตนเอง
พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือรูปขันธ์นี่เอง นี่ตรงนี้เอง แล้วก็มาศึกษาที่บอกมานี้ เราคล�ำช้างมา
หลายภพหลายชาติ ชาตินี้ก็มาคล�ำดูอีก แล้วลืมตา ตาดี ๆ อยู่นี่ลืมดู ดูแขน ดูขา ดูตนดูตัวของเรา
อยูน่ แี่ หละ ดูหวั ของตนเองอยูน่ ี่ มันเป็นของตนเองจริง ๆ หรือไม่ ท่านจึงจะให้พจิ ารณาถึงความไม่เทีย่ ง
ถึงความเป็นทุกข์ของมัน ถึงความเป็นอนัตตาของมัน เป็นตามธรรมชาติของมัน แล้วก็มายึดมาหลง
อยู่ตรงนี้ และก็มาแก้ไขตรงนี้แหละ แก้ไขตรงนี้แหละเป็นหนทางที่เราจะไปสู่ทางพ้นทุกข์ ก็เรา
มาติดอยู่ตรงนี้ ไอ้เจ้าวิญญาณมันหมายรู้นั่นนะมันมาหลอกจิต จิตมันก็เลยว่าของเรา ๆ เพราะอะไร
ก็เป็นของเราหมด ยุงตัวหนึ่งกัดน้อย ๆ ก็ไม่ได้ มดกัดก็ไม่ได้เลย มันรู้จักหมดเลย ความหวงแหน
เป็นธรรมดา ถ้าไม่หวงแหนก็คงไม่นานกว่านี้ ไม่ดูแลรักษามันก็คงไม่นานกว่านี้

เอกสาร
https://youtu.be/csChSK4Q_rI
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ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ถาม ถ้าท�ำความดีเพราะกลัวบาป เพราะหวังผล จะได้บุญหรือไม่ หรือได้มากน้อยเพียงไร
ตอบ ความดีนั้นมีแต่บุญอย่างเดียวซึ่งจะน�ำมาแต่ความสุขท�ำตามก�ำลังที่เราจะท�ำได้ ถ้าเรา
ท�ำบุญทางด้านวัตถุ เราก็จะได้แค่วตั ถุทจี่ ะท�ำให้เรามีความสุขมาบ้าง ถ้าเรารักษาศีลเป็นผูม้ ศี ลี ก็จะได้
ความสุขมากขึน้ เมือ่ เรารักษาศีลแล้วก็นงั่ ท�ำสมาธิ ถ้าเราสามารถท�ำจิตใจให้สงบ เราก็จะได้มคี วามสุข
มากยิง่ ขึน้ ไปตามขัน้ ตอน เมือ่ จิตใจเราสงบดีแล้ว เราก็จะรูว้ า่ อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป สิง่ ใดควรท�ำ
หรือสิ่งใดไม่ควรท�ำ สิ่งใดควรพูดหรือสิ่งใดไม่ควรพูด สิ่งใดควรคิดหรือสิ่งใดไม่ควรคิด จะเป็นการละ
กิเลส ละได้มากเท่าไรก็ได้บุญมากเท่านั้น ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปด้วย บุญนั้นไม่สามารถจะเอา
เครื่องอะไรมาวัดมาชั่งได้ บางบุคคลไปท�ำบุญแล้วมีความปลื้มปีติยินดีจนน�้ำตาไหล ใจมีความสุขจน
ร่างกายสะเทือน ใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีน�้ำหนักเท่าไร บอกไม่ได้ เป็นเรื่องของตนเองที่จะรับรู้ว่า
ใจมีความสุขแค่ไหน สบายแค่ไหน เพราะบุญมันอยู่ที่ใจ บุญคือความสุข เราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าเรา
ท�ำได้ ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า คนประพฤติธรรมย่อมได้รับความสุขตามสมควรแก่
ผู้ปฏิบัติในธรรมนั้น ๆ
ถาม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท หมายความว่าอย่างไร
ตอบ พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตของเรา แม้เราจะ
หนุ่มน้อยก็ตาม ท่ามกลางคนก็ตามหรือแก่ก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างหรือธรรมะทั้งหลายรวบรวมลงไป
ในความไม่ประมาท ก็คือเมื่อคนไม่ประมาทในชีวิตของตน ไม่ประมาทในวัยของตนเอง บุคคลนั้น
ย่อมปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่ คือไม่ประมาทในชีวิตของเราว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปจน
ถึงเฒ่าถึงแก่ชราเท่านั้นปี เท่านี้ปี ไม่ได้คิดอย่างนี้ เขาเรียกว่าไม่ประมาทในวัย เมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาว
ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ เพราะระลึกมรณานุสติความตายอยู่ แม้จะเป็น
กลางคน ๓๐-๔๐ ปี ก็ไม่หลงมัวเมาว่าตนเองยังแข็งแรง จะมีอายุยนื ยาวไป ถ้าเราแก่กว่านัน้ ก็ไม่หลง
มัวเมาว่าเราแก่ เจ็บไข้ได้ปว่ ยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไหว้พระสวดมนต์ทำ� สมาธิ ไม่ตอ้ งกลัว ไม่มวั เมาลุม่ หลง
ในโรค ถึงแม้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แต่จะท�ำความดีอยู่ตลอด แสดงว่าบุคคลนั้นมีความเพียรอยู่
พระอาจารย์เปลีย่ น ปัญญาปทีโป ตอบปัญหาธรรมะแก่ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในโอกาสไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถุายน ๒๕๔๐
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ทั้งการปฏิบัติร่างกาย ทั้งการพูด ทั้งการคิดอ่าน ท�ำไปในทางที่ดีตลอด เรียกว่ารวบรวมลงในความ
ไม่ประมาท บุคคลนัน้ ย่อมเห็นธรรมะ เห็นของจริง ย่อมบรรลุธรรมได้ ก็เพราะความไม่ประมาทนัน่ เอง
การตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาทก็คอื ตัง้ อยูใ่ นความดีตลอด ไม่ได้คดิ ทีจ่ ะท�ำความชัว่ คนนัน้ แหละจะเจริญ
ที่สุด แม้จะเป็นญาติโยม หรือเป็นพระก็ตามองค์ไหนไม่ประมาท องค์นั้นแหละจะบรรลุธรรมก่อน
เพือ่ นผองทัง้ หลายจึงรวบรวมลงมาในความไม่ประมาทหมด คนจะพ้นทุกข์ได้กเ็ พราะความไม่ประมาท
ถาม ถ้าโกหกเพื่อท�ำให้คนอื่นสบายใจ จะผิดศีลหรือไม่
ตอบ การโกหกของพวกเราเพื่อให้คนอื่นสบายใจ อย่างคนเขาเป็นโรคนั้น แต่โกหกเขาไปว่า
เป็นโรคนี้ เพื่อจะรักษาจิตใจเขาไว้ให้ได้ปฏิบัติ หรือว่าโกหกลูก โกหกน้อง ที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อ
เอาสตางค์หรือจะไปเล่นอะไรก็ตาม ว่ามีแมวอยู่ในนั้นหรือมีตุ๊กแกอยู่ในนั้น เดี๋ยวมันเล่นงานเอานะ
แต่แท้ที่จริงมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้น อันนี้เป็นการโกหกเพื่อความดี มันไม่ได้ถึงกับผิดศีล เพราะอยาก
ให้เขาดี
ทีน้ี ส�ำหรับพระ พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างนี้ สมมุติว่ามีพวกเพชฌฆาต
เขาจูงโคไปจะไปฆ่า เชือกทีจ่ งู โคหลุดมือ โควิง่ ผ่านหน้าพระไป แต่พระนัน้ ยืนอยูใ่ นทีใ่ ดทีห่ นึง่ เพชฌฆาต
ก็ไล่ตามไป พระนัน้ หัดให้ฉลาดก็ตอ้ งก้าวขาออกไปยืนอยูท่ อี่ นื่ เมือ่ ก้าวขาจากทีเ่ ดิมแล้วไปยืนอยูท่ อี่ นื่
พอเพชฌฆาตผ่านมาแล้วถามว่า ท่านยืนอยูท่ นี่ ที่ า่ นเห็นโควิง่ มาทีน่ บี่ า้ งไหม พระก็จะตอบได้วา่ อาตมา
ยืนอยู่ที่นี่อาตมาไม่เห็น นี่วิธีหลีกเลี่ยง ถ้ายืนอยู่ที่เก่าไม่พ้นมุสาวาท เนื่องจากเราเคลื่อนที่ออกมา
ยืนที่อื่น ไม่เห็นแล้ว เพราะโคมันวิ่งไปแล้วก็เลยไม่เป็นมุสาวาท ที่เรายืนอยู่ที่ใหม่ มันไม่มีโควิ่งมา
อีกนี่ ถ้าพูดถึงขั้นลึก ๆ ขั้นละเอียดของศีลที่เป็นอธิศีล มันก็น่าจะมีส่วนที่ผิดศีล มันเห็นอยู่ แต่มา
ไม่เห็นตอนที่เราเคลื่อนที่แล้ว มันก็เลยไม่ผิดตรงนี้เอง ถ้ายืนที่เก่าพ้นจากผิดศีลไม่ได้แน่นอน
บัดนี้ บุคคลทีจ่ ะเอาเงินไปฝากธนาคาร เหมือนทีอ่ ยูใ่ นธนาคารทุกวันนี้ เขาโกหกหมดนัน่ แหละ
ถ้าเขาไปฝากเงินแล้วเขาไม่มาบอกคนอื่นหรอก ก็จะฝากสมุดใครสมุดมัน ก็ดูซิ พี่กับน้องไม่บอก
กันแน่ เพื่อนก็ไม่บอกกันด้วยว่ามีเงินเท่าไร สมุดฝากก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้หรอก ถ้าหากคนไหนท�ำงาน
ธนาคารไปบอกว่าลูกค้าคนนีม้ เี งินเท่านัน้ ล้านเท่านีล้ า้ น เท่านีห้ มืน่ เขาไล่ออกทันทีเลยไม่ให้อยูห่ รอก
ถ้าเห็นว่าใครมีมากมีนอ้ ยเขาก็เฉย ๆ ก็จะอยูท่ ำ� งานธนาคารได้ นัน่ แหละคือเขาปิดความลับ เพือ่ ไม่ให้
เสียหาย ถ้าเราไปเปิดไปพูดว่าคนนี้เบิกเงินไปสามแสนนะ ถือใส่ถุงกระดาษไปนะ เขาพูดความจริง
คนทีเ่ บิกเงินไปก็เสียหาย อาจจะถูกเขาปล้นเขาจีเ้ ขาฆ่าตายได้ ก็เพราะว่าเราพูดความจริง มันไม่เสียเรา
แต่มันไปเสียกับบุคคลอื่น เขาเรียกว่าพูดไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่เหมาะสมที่จะพูด แต่เราไปพูดมันก็เกิด
ความเสียหายขึ้น ท่านจึงรักษาตรงนี้ไว้เพื่อคนอื่น
ถาม ถ้าฆ่าสัตว์ที่มาทําร้ายเราก่อน จะบาปหรือไม่
ตอบ ศีลตัวปาณาการฆ่าสัตว์นี้ หลักความหมาย หลักความจริงของมันมีว่า ปาโณ เรียกว่า
สัตว์ ปาณะสันยิตา สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ อุปักขโม เพียรเข้าไปเพื่อจะฆ่า วทจิตตัง จิตคิดจะฆ่า
เตนะมรณัง ฆ่าสัตว์นนั้ ตาย ศีลหยาบขาด จะดุรา้ ยหรือไม่ดรุ า้ ยไม่รบั รอง ตัวไม่รา้ ยกับตัวทีร่ า้ ยก็เท่ากัน
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บัดนี้ ศีลอย่างกลาง ถ้าหากเป็นยุงก้นปล่องบินมาหรือยุงลายที่นําไข้เลือดออกบินมาเฉย ๆ
เราบอกเพื่อนว่า เอามันเอามัน แค่นี้แหละศีลอย่างกลางก็ขาด ถึงยังไม่ได้ฆ่าก็ตามเพราะใช้วาจาที่
ไม่มีศีล
ทีนี้ ศีลอย่างละเอียด พอเห็นยุงก้นปล่องหรือยุงลายมันบินมาจะมากัดเรา หรือเห็นงูหรือเห็นอะไร
ก็แล้วแต่ เพียงนึกในใจเฉย ๆ ว่าถ้ามันเข้ามาใกล้จะบี้มัน นึกแค่นี้ก็ศีลขาดแล้วอันนี้เป็นศีลละเอียด
เรียกว่า อธิศีล
บัดนี้เรานั่งสมาธิอยู่นี้แหละ เกิดเรานั่งแล้วจิตมันไม่สงบ คิดจะไปฟังดนตรีมันก็ผิดศีล เพราะ
จิตมันไม่สงบ เราอยากไปเที่ยวมันก็ไม่สงบมันผิดศีล นั่นเป็นตัวละเอียด เขาเรียกว่า อธิศีล
ถ้าเราจะรักษาศีลตัวปาณาให้บริสทุ ธิก์ ต็ อ้ งมีตวั เจตนา มีความเมตตา ยุงก้นปล่องบินมาจะมากัด
ก็ไล่ไปเสีย ไล่มันไป อย่าไปฆ่ามัน ยุงลายบินมาก็ไล่มัน อย่าไปตบไปตีมันเหมือนคนไม่มีศีล ญาติโยม
ในเชียงใหม่มีหลายคน เขาไม่เชื่ออาตมา มาวัดใหม่ ๆ เห็นยุงนี้ตบเอา ๆ ตีเอา ๆ อาตมาบอกว่า
ไปตีมนั ทาํ ไม มันจะเป็นบาป เขาเถียงเลยนะว่ามันจะมากัดเรา ฆ่ามันซิเดีย๋ วจะทาํ ให้เป็นไข้ ซึง่ ส่วนมาก
จะมีแต่ผู้หญิง อาตมาก็บอกว่าโยมให้พากันตั้งใจรักษาศีลแผ่เมตตา ลองดูซิ พยายามตั้งใจปฏิบัติ
รักษาศีลข้อนี้ อย่าทําใจให้โหดร้าย พยายามรักษาถ้ามันมาก็เป่าลมไล่ไป หายามาทาแขนทาขาไว้
เขาก็มคี วามตัง้ ใจ แต่ตอ้ งใช้เวลา พบและคุยกันไม่ตำ�่ กว่า ๓ ปีจงึ ได้ผล พอทีหลังเขาไปรักษาศีลเท่านัน้
เกิดมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ทุ่มเทเงินเดือนเจ้าของจนแทบจะไม่เหลือสักเดือนเลย
ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เลี้ยงหมู่ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซื้อยาไปให้ทุกทีเลย เดี๋ยวนี้ไม่ฆ่าสัตว์แล้ว ทุกวันนี้พอไป
ทําผิดศีลเท่านั้นแหละจะเป็นไข้ไม่สบายเลย เห็นยุงมันบินมาแล้วเอาสเปรย์ฆ่ายุงฉีดเข้าไปยุง
ตกลงมาตาย เจ้าของเป็นไข้เลย ทุกวันนีท้ าํ ไม่ได้เลย แมลงสาบก็เหมือนกัน เดีย๋ วนีร้ กั ไปหมด พอมีศลี
นีน้ ะ นอนก็หลับ อยูก่ ส็ บาย กินข้าวก็ไม่ตอ้ งกินมากเหมือนแต่กอ่ นมันก็อว้ น เห็นไหม ความดีมนั ทําให้
มีความสุขนั้นแหละ
ศีลเมื่อรักษาละเอียด ๆ เข้าไปเท่าไร มันจะมองเห็นเลย พอทําผิดมันจะประจานตนเอง
นั่งสมาธิเข้ามันจะโผล่ออกมา สําหรับพระนี้ พอท่านรักษาศีลละเอียดดีแล้ว เมื่อนั่งหลับตาเข้าไป  
ศีลข้อที่ทําผิดมันจะมาฟ้องเลย ต้องรีบไปแก้ไขไปชําระเสียก่อนจึงจะนั่งได้ นั่นศีลที่เล็ก ๆ น้อย ๆ
เขาจะออกมาฟ้องเลย เมื่อจิตละเอียด เพราะความคิดที่มันผิดนั้นมันฝังอยู่ในจิตของเรา ก็เหมือน
ข้อต้นของเรานั้นแหละ ละบาปกลัวบาป เขาเรียกว่าสะดุ้งกลัวต่อบาป หิริ ความละอายต่อบาป
โอตตัปปะ ความสะดุง้ กลัวต่อบาปทีจ่ ะตามเรา เมือ่ มีหริ โิ อตตัปปะประคองอยูใ่ นจิตใจของคนใดหรือ
ในโลกแล้ว จะเป็นธรรมทีค่ มุ้ ครองโลก ให้โลกอยูอ่ ย่างมีความสงบสุข ก็คอื มีธรรมะ ๒ ข้อนี้ เป็นเครือ่ ง
อยู่ของคนในโลก ถ้าประเทศใดขาด ๒ ข้อนี้ เขาจะยกจรวด ปืน ระเบิดใส่กันอยู่ตลอดเลย เพราะ
เขาขาด หิริโอตตัปปะ ไม่ละอายต่อบาปเลย ไม่สะดุ้งต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเลย ถ้าผู้ใดรู้จักข้อต้นดี
ก็รู้เรื่องดีว่าบาป มันจะเป็นทุกข์ อย่างดื่มเหล้า ถ้าเราไปดื่มแล้วเมา มันไม่ดี มันเสียศักดิ์ศรีของเรา
ก็เลยไม่ดื่ม เพราะมันเป็นบาป กลัวศีลข้อที่ ๕ ขาด
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ถาม ทําบุญกับคนธรรมดากับทําบุญกับพระสงฆ์ อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากัน และการ
ทําบุญกับพระสงฆ์ที่มีฌานต่างกันจะได้บุญต่างกันหรือไม่
ตอบ ย่อมได้บญ
ุ ต่างกันเป็นธรรมดา พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนไว้วา่ ภิกษุเป็นเนือ้ นาบุญของโลก
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
บัดนี้ เราจะทําบุญกับสัตว์เดรัจฉาน หมู หมา เป็ด ไก่ เช่น เราให้อาหารการกิน ก็ได้บุญ แต่มัน
ได้บญ
ุ น้อย เพราะเขาไม่มศี ลี ไม่มสี มาธิ แต่เราก็มเี มตตาให้เขามีความสุข เราสุขใจว่ามันได้กนิ อาหาร
ที่มันกินได้
ทีนี้มาทํากับคนทุศีลหรือคนที่ไม่มีศีลสักข้อเลย จะเป็นคนจนคนรวยก็แล้วแต่ แต่เขาไม่มีศีล
คนทุพพลภาพ แขนขาด ขาขาด หูหนวก ตาบอดอะไรต่าง ๆ คนดุร้ายที่ไม่มีศีลธรรมเลย มันก็ได้บุญ
ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานหน่อย เพราะมันพูดกันรู้เรื่อง เข้าใจภาษากันได้
ถ้าทําบุญกับผู้มีศีลขึ้นมาอีก ญาติโยมนี่แหละ มีศีลสัก ๓ ข้อ ไม่ถึง ๕ ข้อ เลี้ยงดูกัน ก็ได้บุญ
มากขึ้นตามลําดับ
ถ้าญาติโยมมีศลี ๕ เราก็ทาํ บุญกับเขา เลีย้ งดูเขา เราก็ยอ่ มได้บญ
ุ มากขึน้ ตามลําดับ ผูท้ ไี่ ด้ศลี ๘
ก็จะได้มากขึ้นตามฐานะ
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ซึ่งเป็นของพระ ถ้าหากพระรักษาศีลได้ดีบริบูรณ์ เราก็ได้บุญมากขึ้นตามนั้น
บัดนี้ ถ้าพระองค์นั้นท่านมีสมาธิดี เหนือกว่าศีลขึ้นไปอีกเป็นคนละขั้นกัน เราก็ย่อมได้บุญมาก
ขึ้นไป ถ้าท่านมีสมาธิอยู่ในฌาน อยู่ในความสงบ จิตนั้นเป็นพรหม ท่านก็เป็นพรหม เราทําบุญก็ย่อม
ได้มากขึ้น ถ้าเกิดท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี และได้บรรลุเป็นถึง
พระอรหันต์พ้นทุกข์ไปแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่า พระอริยสงฆ์ ก็ย่อมได้บุญมากต่างกัน ทีนี้ถ้าท่าน
บรรลุธรรมได้เท่ากันหมด จะเป็นองค์ที่บวชเก่าบวชใหม่ก็แล้วแต่ ทําบุญได้บุญเท่ากัน องค์นี้บวชได้
พรรษาหนึง่ แต่บรรลุธรรมได้ทสี่ ดุ แห่งกองทุกข์ องค์นนั้ บวชได้ ๖๐ พรรษาจึงได้บรรลุ ก็ได้บญ
ุ เท่ากัน
เหตุฉะนัน้ เราทาํ บุญจึงต้องลงมือตัง้ ใจด้วยเจตนาทีจ่ ะสงเคราะห์และทําความดีของเราเพือ่ ให้คนนัน้
ได้มีกําลังและมีความสุข เอาแค่นั้น
ทีนี้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ๆ องค์ไหนอยู่ขั้นไหน หรือว่าท่านบรรลุถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้ว
เราก็ไม่รู้ได้ ท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองของท่าน จะให้ท่านบอก ท่านก็ไม่บอกว่าท่านได้บรรลุธรรมถึง
ขั้นไหน พระพุทธเจ้าท่านห้ามพูด มีแต่ฟังเทศน์ท่าน แล้วแต่ท่านจะเทศน์ไปถึงไหน จะเทศน์อย่างไร
เท่านั้น
ท่านจึงเปรียบเทียบไว้ว่า พระภิกษุเหมือนกับพื้นที่ดินหรือพื้นที่นา ถ้าพระภิกษุไม่ได้รักษาศีล
เลย บวชมาเล่นเฉย ๆ ก็เหมือนนาชายทะเล มีแต่ทรายแล้วเอากล้าข้าวปลูกลงไป ข้าวก็ไม่มีปุ๋ยกิน
ต้นก็ไม่งาม รวงข้าวก็ได้น้อย ถ้าพระภิกษุเป็นผู้มีศีลดี ก็เหมือนมีดิน ๔ ส่วน มีปุ๋ยอยู่ ๑ ส่วน อีก
๓ ส่วนเป็นทราย ปลูกข้าวลงไปก็งามขึ้นมา ได้รวงข้าวมากขึ้น ถ้าพระภิกษุมีศีลมีสมาธิดีก็เหมือน
ปุ๋ยมี ๒ ส่วน ทราย ๒ ส่วนผสมกัน ข้าวก็จะงามมากขึ้น ถ้าหากว่าพระภิกษุมีศีล สมาธิดีก็จะได้ปุ๋ย
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มากขึ้นเป็น ๓ ส่วน ทรายส่วนเดียว ต้นข้าวก็จะงามมากขึ้น ทีนี้พระภิกษุได้บรรลุธรรม เหมือนดิน
มีแต่ปุ๋ย ปลูกอะไรลงไป จะเป็นข้าว ลิ้นจี่ หรือลําไยก็ตาม ต้นมันจะงามจะออกดอกออกผลมาก
ท่านเปรียบเทียบการทาํ บุญเหมือนอย่างนี้ จึงว่าพระภิกษุเป็นเนือ้ นาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ ไป
กว่าก็คือเป็นพื้นที่ที่จะปลูกพืชลงไป ก็คือการทําบุญนั่นเอง
บัดนี้ มีบางบุคคลจะพูดว่า ไม่ทําหรอกกับพระภิกษุ จะไปทํากับคนจน อันนี้ก็ไม่ขัด จะไปช่วย
คนทุกข์คนจน คนพิกลพิการก็แล้วแต่นะ เขาก็จะได้บญ
ุ ตามนัน้ แหละ เกิดเขาไม่มศี ลี ไม่มสี มาธิ ถ้าเรา
ทาํ บุญกับเขาไป เกิดเขาเอาไปซือ้ เหล้ากิน ซือ้ แคปฝิน่ เฮโรอีนกินอย่างนี้ หรืออย่างเราเอาผ้าห่มไปแจก
เมื่อเขาได้มากก็เอาไปขายกิน เราก็จะได้บุญน้อยอยู่ดี แต่ว่าเรามีเมตตาสงเคราะห์เขา คือทําบุญเพื่อ
สงเคราะห์เขา ก็ได้บุญอยู่ แต่มันได้น้อย เพราะอะไร ก็เปรียบเทียบเหมือนครูเหมือนอาจารย์ที่สอน
อยู่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ได้เป็นก็ตาม คน ๆ นั้นถ้าเราเลี้ยงเขาไว้ดี ๆ เขาจะได้
สอนคนได้มากที่สุด คนจะได้วิชาความรู้จากเขา ได้รับความสุขมาก เหมือนอย่างพระนี่แหละ ถ้าได้
บรรลุธรรม รู้จักธรรมะ ท่านจะสามารถสอนคนได้มากมายกว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย
เสียอีก สอนตั้งแต่คนจนจนถึงคนรวย ตลอดถึงคนที่มียศฐาบรรดาศักดิ์สูง ๆ เมื่อสอนแล้วก็ไม่ได้คิด
เอาอะไรเลย ไม่ได้คิดเป็นชั่วโมง สอนเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ มันจะต่างกันตรงนี้แหละ ถ้าจะพูด
ข้างนอกให้เห็นง่าย ๆ บุคคลทีม่ คี วามดีมเี มตตา เหมือนคนทีม่ เี มตตาน้อย ก็ได้ตเู้ ย็นมา ๒ หรือ ๓ คิว
ผู้มีเมตตามากขึ้นก็ได้ ๘ คิว หรือมีเมตตามากขึ้นไปอีกก็ได้ ๑๐๐ คิว ทีนี้มันเย็นกว่ากันซิ สามารถ
ที่จะแจกน�้ำแข็งให้คนได้กินมากกว่ากัน ให้คนมีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่ากัน อันนี้เป็นเครื่องวัด
ของการกระทําบุญกุศล
ถาม การทําบุญสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ จะได้ผลจริงหรือไม่
ตอบ อันนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์ ไม่ใช่ศาสนาพุทธ การสะเดาะเคราะห์ ผูกแขน เพิ่มหน้า
อะไรต่าง ๆ การตัดกรรม การไปดูดวงดูโชคชะตา โชคไม่ดีดวงไม่ดี เหล่านี้เป็นพราหมณ์ศาสนาพุทธ
ไม่ได้พูดถึง ศาสนาพุทธเรียกว่า ผลของกรรมดีผลของกรรมชั่ว ถ้าเหตุดีผลออกมาก็ดี ถ้าเหตุไม่ดี
ผลก็ออกมาไม่ดี แล้วจะไปสะเดาะเคราะห์ สะเดาะกรรมที่ไหน ก็คือว่าเราต้องรับว่าเหตุนี้มันไม่ดี
ผลทีจ่ ะออกมามันก็ไม่ดี เราก็ไม่ตอ้ งไปทาํ เหตุนนั้ หยุดเสีย เหตุนมี้ นั ดี เหมือนเราตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน
ให้จบ คือว่าเหตุดี พอจบแล้วผลคือต้องไปสมัครสอบเข้าทํางาน ก็ไม่ต้องทํางานหนัก ได้เงินเดือน
สบาย นั่นแหละเหตุมันดี เพราะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ผลมันก็คือเรียนจบ ผลสรุปแล้วก็ได้ทํางานแล้ว
ได้เงินเดือนมาใช้
การสะเดาะเคราะห์นั้นเป็นพราหมณ์ ศาสนาพุทธแท้ไม่เรียกสะเดาะเคราะห์ พราหมณ์นั้น
ต้องมีวันจม วันเสีย วันดี วันไม่ดี ดวงดี ดวงไม่ดี ทุกวันนี้พราหมณ์กับพุทธมันปนกันอยู่เนื่องจาก
พราหมณ์นั้นเกิดก่อนพุทธศาสนา ถ้าไม่เอาของพราหมณ์ไว้สักหน่อยคนก็จะไม่เข้าวัด พอเข้าวัดมา
รูเ้ หตุรผู้ ลดีแล้ว เดีย๋ วเขาก็ทงิ้ พราหมณ์ มาบวชกันและได้บรรลุธรรมกันเป็นแถว เพราะเข้าถึงพุทธว่า
พุทธนี้มีเหตุผล ต้องพากันทําความเข้าใจให้รู้ พุทธศาสนานี้ดีทุกวัน วันไม่ดีไม่มีเลย เราทําความดีนี้
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ได้ดที กุ วัน ไม่วา่ เช้าสายบ่ายเทีย่ ง ค�ำ่ คืนดึกดืน่ ทาํ บุญต้องได้บญ
ุ ทาํ ความดีตอ้ งได้ความดี ถ้าทาํ สมาธิ
จิตใจสงบตอนตีสองตีสาม มันก็สขุ หรือว่าตอนกลางวันก็ได้ ส่วนพราหมณ์นไี้ ม่ได้ จะเดินทางไปทีไ่ หน
ต้องดูฤกษ์ดูยามก่อน ว่าวันนั้นไม่ควรที่จะเดินทางไป เดินทางวันนี้มันจะมีอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้
พราหมณ์เขาจะคิดไปอย่างนั้น ทีนี้ใครเป็นพราหมณ์อยู่ในที่นี้ ถ้ามีใครโทรศัพท์มาบอกว่าวันพรุ่งนี้
ให้ไปเอาเงิน ๑๐ ล้าน หรือว่าวันนีแ้ หละ พราหมณ์บอกว่าวันนีว้ นั ไม่ดี ไม่ให้เดินทางไป ส่วนคนถือพุทธ
ไม่ต้องรีรอหรอก ถือลูกกุญแจไปที่รถ จะตีหนึ่งก็ช่าง หรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ตาม ไปเอาเงินมาก่อน
จะได้เงินมานอนสบาย ส่วนพราหมณ์นั้นต้องตื่นขึ้นมาวันใหม่หรือวันดีจึงจะไป คนอื่นเอาไปกินแล้ว
ศาสนาพุทธเป็นปัจจุบันธรรม ไฟไหม้บ้านเดี๋ยวนี้ต้องดับเดี๋ยวนี้ โกรธอยู่เดี๋ยวนี้ต้องหาวิธีละ
เดีย๋ วนี้ อันนีเ้ ป็นพุทธแท้ เจ็บท้องเดีย๋ วนีต้ อ้ งหายามากินเดีย๋ วนี้ เจ็บป่วยต้องไปหาหมอเดีย๋ วนี้ ไม่ตอ้ ง
ดูว่าจะวันดีหรือไม่ดี เหตุฉะนั้น เราควรศึกษาให้รู้จักพุทธแท้ เราจึงจะไม่หลงงมงายไปกับพราหมณ์
เห็นไหม พราหมณ์ตอ้ งมีธง มีหวั หมูหวั ไก่เป็ดห่าน ต้องมาบวงสรวงอะไรต่อมิอะไร หมดเงินหมดทอง
มากมายที่ตั้งใส่โต๊ะ ๓ โต๊ะ ๔ โต๊ะ พุทธนั้นไม่เอาแหละ จะเอาความดีเป็นหลัก
วัดนี้อาตมาจะให้เป็นวัดพุทธ สิ่งก่อสร้างในวัดนี้ไม่มีการวางศิลาฤกษ์สักอันเลยเดี๋ยวนี้ หอฉัน
ที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่มีการวางศิลาฤกษ์ว่าวันนั้นวันนี้ เช้าสายบ่ายเที่ยง หรือ ๙ โมง ๑๙ นาที วัดนี้ไม่มี
หรือว่าเอาบ่ายเท่านัน้ เท่านีน้ าที ไม่มี จะเอาพุทธเป็นหลักเลย เจดีย์ วิหาร โบสถ์ ก็ไม่มกี ารวางศิลาฤกษ์
แต่พวกเจ้าฟ้าเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมบอกว่ามันไม่เสร็จหรอก ถ้าไม่วางศิลาฤกษ์ ต้องหา
คนดี ๆ มาวางศิลาฤกษ์ให้ จึงจะเสร็จ แต่อาตมาไม่คอยเอาฤกษ์สะดวก ถ้าเรามีเงินพร้อมเขียนแบบ
ออกมาเสร็จแล้ว วันไหนสะดวกก็หาช่างมาลงมือทําเลย ไม่ต้องคอยเวลาก็เสร็จ ให้พวกเรานั่งอยู่
นี่แหละ เสร็จก่อนเขาวางศิลาฤกษ์เสียอีกด้วย เพราะเราพร้อมที่จะทํา เหตุฉะนั้น ถ้าเราไปเอา
พราหมณ์ เมื่อเขาทําอาหารมาให้กิน ว่าตอนนี้ยังไม่กิน ต้องคอยเวลาอีกสัก ๒ ชั่วโมง ๑๙ นาที
จึงจะกินเพราะฤกษ์ดี แต่พุทธนั้นไม่รอแหละ กินก่อนก็อิ่มก่อน
เหตุฉะนั้น พวกเราต้องเข้าใจว่า การสะเดาะเคราะห์นั้นอย่าไปสะเดาะเคราะห์มัน จะทําบุญ
ก็ตั้งใจทําบุญเลย ทําความดีเลย โชคดีโชคไม่ดีไม่ต้องไปคิดแหละ พยายามทําความดีให้เป็นคนที่
ไม่ประมาท ไม่คอยเวลา รีบทาํ ความดีให้ได้ เรียกว่าพุทธทีไ่ ม่ประมาทในชีวติ ของตน จะรีบทาํ แต่ความดี
อยูต่ ลอด ความชัว่ นีไ้ ม่เอา จะหาวิธลี ะอยูต่ ลอด ละยังไม่ได้กห็ าวิธลี ะ ก็เหมือนร่างกายของเราสกปรก
นี้แหละ เราก็จะหาน�้ำมาล้างอยู่อย่างนั้นแหละ หาแฟ้บหาสบู่มาถูอยู่นั่นแหละ เพื่อให้ความสกปรก
ออกจากร่างกายของตนให้หมดไป จึงเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธแท้ แก้ไขแต่อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
ถาม การทําบุญประเภทไหนจะได้บุญมากที่สุด
ตอบ การทําบุญนั้นมันเป็นคนละอย่าง ก็เหมือนที่พูดว่าทําด้านวัตถุก็ได้ความสุขใจ แต่จะได้
วัตถุมาก เหมือนคนทีม่ เี งินมีทรัพย์สมบัตอิ ยูท่ กุ วันนี้ เนือ่ งจากเขาทําด้านวัตถุ แต่บงั เอิญเขาไม่รกั ษาศีล
แม้เขามีวัตถุมาก แต่เขายังทําลายกันอยู่ ยังฆ่ากันอยู่ ยังเบียดเบียนกันอยู่ มันก็ยังมีทุกข์อยู่ ทีนี้คนที่
รักษาศีลได้ แม้เขาไม่ทําทางด้านวัตถุมาก แต่เขามีศีล ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วย เนื่องจากเป็นคน
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ไม่มีภัย เราลองคิดดูซิ คนที่มีเงินแต่เราก็กลัว กลัวที่เขาจะฆ่าเราได้อยู่ แต่คนที่รักษาศีลไปอยู่
บ้านเรานี้ เราไม่ตอ้ งกลัวว่าเขาจะมาฆ่า เราจะนอนหลับได้สบายเลย อะไรมันจะสุขกว่ากัน มีนำ�้ หนัก
มากกว่ากัน ถ้าเกิดคนนี้มีสมาธิ จิตใจสงบดี จิตใจเยือกเย็น เจ้าของบ้านก็ยิ่งสุขเพราะเขามีคุณธรรม
มีความสงบ ถ้าเกิดคนนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล ทั้งผัวทั้งเมีย ทั้งพี่ทั้งน้อง พวกนี้
หมดภัยแล้ว อยู่ด้วยกันเท่าไรก็ไม่มีอันตรายเกิดขึ้น นอนหลับได้สบายหมดทุกคน บุญอะไรจะได้
มากกว่ากัน ก็ดูที่ความสุขความปลอดภัยนั้นแหละ แม้จะไม่มีสมบัติด้านวัตถุมาก แต่ใจของคน
มีความสุข คนที่ฉลาดแล้วนั้นไม่มีภัย
เรามองได้ในปัจจุบันนี้ เขามีเงินเป็นพัน ๆ ล้าน แต่ก็ยังจะเอาปืนไล่ฆ่ากันอยู่ เห็นไหมอย่างนี้
มันมีความสุขหรือเปล่า มันก็ไม่สุข เพราะมันไม่มีศีล ไปที่ไหนก็ทุกข์ เนื่องจากต้องหามือปืนคุ้มกัน
ไปด้วย แต่ก็ยังถูกลูกปืนจนได้ นั่นแหละเขาเรียกว่าคนทําแต่สมบัติ ไม่รักษาศีล ไม่ภาวนา ไม่อบรม
จิตใจ ถ้ามันพร้อม คือ ทําบุญทําด้านวัตถุก็ทํา รักษาศีลก็รักษา ภาวนาก็ภาวนาให้จิตใจสงบ อันนี้
ก็ยอดบุญเลย เพราะพร้อมหมดทุกอย่างเลย เรียกว่าคนมีความสุขทุกอย่าง เรียกว่าได้บุญมากแต่เรา
ยังไม่ได้อย่างนั้น ก็ต้องเอาทางด้านจิตใจ ต้องเสียสละทั้งความเจ็บปวด เสียสละทั้งยุงจะมากินเลือด
นั่นแหละบุญของผู้ที่มีความสุขต่างกัน พวกเราทุก ๆ คนก็รีบพากันปฏิบัติตนเร็ว ๆ หน่อย เพื่อจะได้
มีความสุขมาก
ถาม การกรวดน�้ำโดยไม่แบ่งบุญให้ตัวเองส่วนหนึ่ง แล้วเราจะได้บุญที่ทําหรือไม่
ตอบ เมือ่ เราทาํ บุญแล้ว เวลาพระให้พร เราก็กรวดน�ำ้ ให้แต่คนอืน่ เราจะได้บญ
ุ ไหม เพราะไม่ได้
กรวดน�้ำให้ตนเอง เราจะไปกรวดให้ตนเองทําไม เพราะตนเองเป็นคนทําอยู่แล้ว มันสุขใจอยู่แล้ว
มีความสุขแล้วจึงแบ่งให้คนอื่น เหมือนเรามีสตางค์นี่แหละ เรามีแล้วจึงแบ่งให้คนอื่นได้ ไม่มีหรอก
ทีน่ งั่ อยูใ่ นทีน่ ที้ จี่ ะแบ่งให้เขาหมด หรือจะควักสตางค์ให้เขาหมด จนตนเองไม่มสี กั สตางค์ มันต้องมีเงิน
เหลืออยู่ แต่ให้แล้วมันมีความสุขนะ บัดนีต้ นเองมีความสุข นัน่ แหละเขาเรียกว่าบุญ อุทศิ ให้คนอืน่ อยู่
แต่ใจของเรามีความสุข ถ้าเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ มีอาหารการกินหรือขนม แล้วแบ่งให้เพื่อนกินกัน
ทุกคน เมื่อเพื่อนกินอิ่มกันทุกคน เราจะมีความสุขไหม
ความสุขใจก็คือบุญ พวกฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องตรงนี้แหละ เนื่องจากไม่มีใครสอนเขาให้เขารู้จัก
ทาํ บุญ เวลาไปกินข้าวด้วยกัน ก็ตอ้ งจ่ายใครจ่ายมัน ไม่มกี ารเลีย้ งกัน ถึงแม้จะเป็นพีก่ นั น้องกันก็ตาม
ไม่เหมือนคนไทยที่ออกเงินเลี้ยงแทนกันได้ นั่นแหละ เมื่อเราแบ่งปันให้แก่คนอื่น ตนเองก็มีความสุข
อยูแ่ ล้วทาํ ไมจึงว่าไม่เมตตาเจ้าของเล่า ตนเองมีความสุข นัน่ แหละคือตัวบุญแท้ ๆ บุญคือความสุขใจ
มันก็ได้บุญอยู่ดี การที่เราจะเมตตาตน ก็คือการสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตน เขาเรียกว่า เมตตาตน
ถ้าเราไม่มแี ล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขา เราไหว้พระสวดมนต์นงั่ ภาวนาก็เป็นบุญ มีวตั ถุกเ็ ป็นบุญ จึงจะ
ให้เขาได้เราไม่มีอะไร เราจะเอาอะไรไปให้เขา เราต้องมีความดีซิจึงเอาไปให้เขาได้ เขาจึงมีความสุข
เหมือนเพื่อนไม่ดี เราใช้ปากเราสอนว่าอย่าไปทํานะอันนี้มันไม่ดี พอเพื่อนหยุดทําเท่านั้น ตนเองก็มี
ความสุขแล้ว เนื่องจากเราเป็นคนสอนเขา เขาจึงหยุดทําความชั่ว เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทน แต่เรา
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มีความสุขใจ เพือ่ นกาํ ลังจะดืม่ เหล้า เราไปเตือนว่าอย่าดืม่ นะเดีย๋ วมันจะเมา พอเขาหยุดเท่านัน้ แหละ
เราก็ดีใจแล้ว เพราะว่าเพื่อนของเราไม่ทําความชั่ว ไม่ผิดศีล
ถาม เมื่อเราฝึกสมาธิแล้ว เราจะรักษาสภาวะนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร
ตอบ การฝึกสมาธิ การปฏิบัติธรรมนี้ เพื่อเอาไว้ประกอบในชีวิตประจําวันของเรา เพื่อจะให้
ใจของเรามีความสุข ให้ใจของเราสงบ เมื่อเราทําการทํางาน อะไรมันยุ่งเหยิงขึ้นมาไม่สงบ เราจะได้
ไปพักจิตใจของเรา คือพอเราหยุดทํางาน เราจะได้ไปนั่งสมาธิวางจากความยุ่ง ๆ นั้นออกไป เพื่อให้
ใจของเราได้พักผ่อน ได้รับความสงบในชีวิตประจําวัน ทีนี้ถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นมา การทํางานมันจะ
รู้งาน งานที่เราทํา งานนี้มีเหตุขึ้นมาอย่างนี้ ผลของงานนั้นจะมีประโยชน์อะไร เราจะรู้จะเข้าใจอันนี้
เราเอาไปประกอบกับอาชีพการงานของเราได้ดีมาก ทีนี้เวลาเราจะทํางานอะไรทุกอย่าง จะเขียน
หนังสือ ถ้ามีสมาธิอยู่ตั้งใจเขียนไม่สนใจเรื่องอื่น เขียนจดหมายครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ไม่ต้องเขียน
หลายรอบหรอก จบเลย ทีนกี้ ารนับเงิน คนทีม่ สี มาธินบั ครัง้ เดียว ไม่ตอ้ งนับอีก จะไม่หลง นีป่ ระโยชน์
ของการมีสมาธิ มีประโยชน์มาก ๆ เลย จะทํากิจการงานอะไรทุกอย่าง คนที่มีสมาธินี่ งานของเขา
จะเรียบร้อย ไม่มีผิดพลาด
การมีสมาธินี้มีประโยชน์มากมาย จะไปทํากิจการงานต่าง ๆ ได้ คนที่มีสมาธิ เดินก็ไม่พลาด
ยืนก็ไม่พลาด นั่งก็ไม่พลาด เพราะเขามีสติควบคุมอยู่ตลอด นอนก็ไม่ผิดพลาด พูดก็ไม่ผิดพลาดด้วย
คิดอะไรก็ไม่ผิดพลาด คนที่มีสมาธินั้นเขาจะไปแต่ทางดีทางเดียวเลย นั่นแหละ ชีวิตประจําวันนี้
ล้นเหลือเลย การทํากิจการงานหน้าที่อะไร ฟันมีดฟันขวาน ตีตะปู ไม่มีผิดพลาด การเย็บปักถักร้อย
หรือจะทาํ งานก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ถ้ามีสมาธิแล้วงานออกมาจะเรียบร้อย ถ้าทาํ งานเกีย่ วกับเครือ่ งจักร
เครื่องกลต่าง ๆ เครื่องจักรไม่ตัดนิ้วมือขาดหรอก ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า ๆ ก็ไม่ช็อตเขาตายหรอก
ถ้าเขามีสมาธิ เพราะเขาฉลาด เขารู้ตลอดว่าอันนี้เป็นอันตราย จึงอยากให้ฝึกสมาธิ เพราะมัน
มีประโยชน์นานัปการที่จะทําให้เราปลอดภัย และมีความสุขของชีวิต
ถาม อุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมคืออะไร
ตอบ นิวรณธรรมเป็นอันตรายที่สุดต่อการทําสมาธิ นิวรณธรรมก็คือเรื่องอารมณ์ของกิเลส
กามฉันทนิวรณ์ พอนั่งสมาธิเข้าไปแล้ว อยากไปฟังดนตรี อยากไปเที่ยวไปโน้นไปนี้ อยากไป
แต่งตัว คิดเพลิดเพลินไป มันเป็นอันตรายแก่สมาธิ
พยาบาทนิวรณ์ เวลานั่งสมาธิ เขาด่ามาตั้ง ๓ ปี ๔ ปี ยังคิดโกรธคิดเกลียดเขาอยู่ มันก็ทําให้
ไม่สงบอีก
ถีนมิทธนิวรณ์ พอนั่งสมาธิเข้าไปก็ง่วงเหงาหาวนอน จะล้มหน้าล้มหลัง อันนั้นก็เป็นอันตราย
ต่อการทําความสงบ
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ นั่งสมาธิจิตก็ไม่อยู่ คิดไปรอบโลก ไม่รู้คิดอะไร คิดอะไรได้มันก็คิด
คิดไม่ได้อะไรมันก็คิด
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วิจิกิจฉานิวรณ์ นั่งทําสมาธิเข้าไปก็สงสัยว่ามันจะดีหรือไม่ดี เรื่องนี้จะถูกหรือผิด คิดอย่างนี้
อยู่ตลอด นั่ง ๓ ชั่วโมงก็ ไม่สงบ
นี่แหละเขาเรียกอันตรายในการทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นอันตราย
ของงานภายในที่ทําให้ใจไม่สงบเป็นสมาธิ ถ้าเราคิดถึงอุปสรรคนอกๆ หรืองานนอกๆ อย่างเราเป็น
นักศึกษา ครั้นเราตื่นแต่เช้าหน่อย มันเช้าเกิน ยังไม่ต้องไปล้างหน้า ยังไม่ต้องไปทํางาน ยังไม่ต้อง
ไปเรียนหนังสือหรอก ถ้าตื่นสายหน่อย ก็ว่าวันนี้ไม่ทันโรงเรียน วันนี้ไม่ไปแล้ว ถ้ามันหิวข้าว ก็ว่า
ไม่ทํางานแหละมันหิว ถ้ากระหายน�้ำ  ก็ว่าไม่ทําหรอกเพราะกําลังกระหายน�้ำ  ถ้าร้อนมากก็ไม่ทํา
การงานหรอกเพราะมันร้อนมาก ไม่เรียนหรอกหนังสือเพราะในห้องมันร้อน ถ้าหนาวมากก็ว่า
ไม่เรียนหนังสือหรอกมันหนาวเกินไป ขีเ้ กียจ ๖ ข้อนีเ้ ป็นอุปสรรค เขาเรียกว่า ขีเ้ กียจทาํ การงาน งาน
ก็เลยไม่สาํ เร็จ อุปสรรคอีกอย่างหนึง่ คือไม่สบาย จะไปโรงเรียนเกิดเป็นไข้หวัด อุปสรรคอีกอย่างหนึง่
คือหมู่ชวนไปเที่ยว บางคนจะไปโรงเรียนหรือไปงานเขามาเชิญไปงานแต่งงาน นี่ก็เป็นอุปสรรค
อุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง เวลาเราจะไป เกิดแม่ป่วยหรือพี่น้องป่วยหนัก จะเอาไปโรงพยาบาล เราก็
ไม่ได้ไปอีก
อุปสรรคในการจะทําความดีมันมีเยอะแยะมากมาย ถ้าเราไปงมอยู่แต่อุปสรรคอย่างเดียวแล้ว
ไม่ได้เรือ่ ง ถ้าเราเป็นไข้ปวดหัวนิด ๆ หน่อย ๆ ก็ไม่ไปโรงเรียน ไม่ดหู นังสือ และเป็นอยูอ่ ย่างนัน้ ตลอด
ก็เรียกว่าเรานี้แพ้ตลอด ก็จะทําให้เราเรียนไม่จบ เหตุฉะนั้นจึงอยากให้ทําสมาธิ พอทําสมาธิแล้ว
มีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้ว จะรู้ว่ากายของเรานี้ว่าเป็นไข้แค่นี้กินยาก็หายได้ เรายังเรียนหนังสือได้อยู่
หรือยังทํางานได้อยู่ นี่ถ้าเขามีสมาธิเขาจะกล้าแบบนี้แหละ นี่เป็นประโยชน์ของมัน ที่ไม่มีอุปสรรค
ก็ต้องมีสมาธิ เพื่อให้รู้จักว่างานนี้มันเป็นประโยชน์ สามารถที่จะทําได้เราก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้
นัง่ สมาธิ ถ้ามันปวดขาก็ไปงมแต่ขา มันก็ไม่สงบ ถ้าไม่สนใจ ก็สามารถทีจ่ ะผ่านเวทนานีไ้ ปได้ ใจก็สงบ
ครั้นอยู่ที่บ้านก็มีแต่จะนอนอย่างเดียว กราบพระไหว้พระก็ไม่กราบไม่ไหว้ นั่งทําสมาธิก็ไม่นั่ง มันก็
เป็นอุปสรรคซิ เพราะคิดแต่อยากจะนอน จิตใจมันก็ไม่สงบ ไม่ได้บรรลุธรรม
การที่เราจะบรรลุคุณงามความดีได้ก็ไม่มีอะไรหรอก ถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ก็จะ
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เหมือนว่าฝนตกอยูน่ แี่ หละ เราจะไปทีโ่ น้น กุฏหิ ลังโน้นเพือ่ ไปทาํ ความดี
ถ้ามันพอไปได้ก็ฝ่าไปเลย ฝ่าอุปสรรคไป ไม่กลัวฝนเพราะผ้าเปียกฝนสามารถที่จะตากให้แห้งได้
ถ้าเป็นไข้เราก็กินยาแก้ไข้สัก ๒ เม็ดก็หายได้ แต่เราได้ทําความดี ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะทําคุณงาม
ความดียอ่ มมีอปุ สรรคหมด เราต้องเข้าใจเรือ่ งอย่างนี้ พระก็เหมือนกัน ในการทําความดี ถ้าเดินจงกรม
เดินไปมาก ๆ ยังไม่ทันได้สงบ เดี๋ยวมันป่วยเป็นไข้ก่อน ถ้านั่งมาก ๆ เดี๋ยวยุงมันก็มากัดไม่รู้ตัวต่อตัว
เราจะไม่ให้ยุงมันมากัดอีก เราก็จะไม่สงบอีก เราทุก ๆ คน เมื่อเราพากันมากระทําความดีนั้นก็ย่อม
มีอุปสรรคทั้งนั้นแหละ เราต้องมีความอดทนในการทําความดี เราจึงจะได้ดี
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ถาม การมีคู่ครองเป็นอุปสรรคอย่างไรต่อการปฏิบัติธรรม
ตอบ เรายังไม่ได้แต่งงานเป็นคู่กัน แค่เป็นแฟนกันเฉย ๆ ก็เป็นอุปสรรคแล้ว พูดง่าย ๆ ก็คือ
มันเป็นภาระ ถ้ามันไม่ถกู ต้องกัน ไม่พร้อมกัน มันเป็นอุปสรรค ถ้าเราเป็นผูห้ ญิง เราจะไปปฏิบตั ธิ รรม
เขาไม่ให้ไปก็เกิดอุปสรรคขึ้น ถ้าเป็นผู้ชาย ผู้หญิงเขาไม่ให้ออกจากบ้าน ก็เป็นอุปสรรคอีก ทําให้
ไม่มีอิสระ แต่ถ้าอยู่คนเดียวมันมีอิสระ สามารถออกมาบําเพ็ญหรือมาปฏิบัติธรรมได้ง่าย ไม่มีจิตใจ
ไประแวงระวังในเรื่องอย่างนั้น มันอยู่ลอย ๆ ของมันต่างหากเลย ถ้าพร้อมกันทั้งคู่เหมือนในสมัย
ครั้งพุทธกาล มีความพร้อมใจกันที่จะไปปฏิบัติธรรม เกิดได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลทั้งคู่ มันก็หมด
อุปสรรคแล้ว แต่ตรงที่ยังไม่ได้บรรลุนี้ซิ ถ้าเกิดคนหนึ่งบรรลุธรรม อีกคนหนึ่งไม่บรรลุ มันก็ยังเป็น
อุปสรรคขัดข้องกัน สามีภรรยาก็ตอ้ งแยกกัน เกิดภรรยาบรรลุธรรมแต่สามีไม่ได้บรรลุธรรม สามีกไ็ ป
วุน่ วายกับภรรยาของตน ภรรยาก็ตอ้ งขอแยกทางเพราะเป็นผูอ้ ยูใ่ นความสงบ ถ้าสามีเขาบรรลุธรรม
ภรรยาไม่ได้บรรลุธรรม อาจจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ตลอด ไปวุ่นวายเขา เขาก็ไม่สงบ เขาก็ต้อง
แยกกัน เหตุฉะนั้น ในสมัยครั้งพุทธกาลจึงมีการแยกกัน แต่เมื่อคู่ไหนได้บรรลุท้ังคู่ไม่มีการแยกกัน
พระโสดาบันบุคคลยังมีคู่ครองอยู่ ถือศีล ๕ อยู่ แต่จิตใจสูงรู้จักธรรมะ ไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระก่อน
จึงจะบรรลุธรรม ญาติโยมถ้าเป็นผู้หญิงเรียก สาวิกา ผู้ชายเรียกว่าสาวก ยังไม่ได้ห่มผ้าเหลืองเลยนะ
แต่เป็นสาวกแล้ว เป็นผู้เดินทางถูกต้องในวิถีชีวิตแล้ว จะไปในทางที่สุข
สามีและภรรยาต้องมีความเห็นพร้อมกันก่อนจึงจะไม่เป็นอุปสรรค ทีว่ ดั นี้ ในวันพระ บางคูก่ ม็ า
นัง่ สมาธิทงั้ สองคนไม่ขดั ไม่เถียงกันเพราะมีความเห็นอันเดียวกัน อันนีก้ ค็ งไม่เป็นอุปสรรค ถ้าหากว่า
ภรรยาได้บรรลุก่อน แต่ว่าสามีอยากไปปฏิบัติอยากไปบวช เพราะตนเองนี้ใจไม่เย็นเท่าภรรยา
ภรรยาหาบาตรหาจีวรให้ทันทีเลย เนื่องจากเขารู้ว่าไปทางดี เขาไม่หวงแล้ว ในสมัยครั้งพุทธกาล
มีเยอะเลยที่ภรรยาบรรลุก่อน แต่สามีอยากไปปฏิบัติ ก็หาซื้อบาตรจีวรให้ไปบวชกับพระพุทธเจ้า
และถ้าบรรลุธรรมเลยภรรยาไปจนเป็นพระอรหันต์ ภรรยาก็ไม่ว่าอะไร ก็ยังจะได้ใส่บาตรกันอยู่
แต่ไม่เกีย่ วข้องกัน สงเคราะห์ชว่ ยเหลือกันได้เฉย ๆ ก็ดแู ลกัน เป็นแค่เพือ่ นกันเฉย ๆ ถ้าจะไปบาํ เพ็ญ
จะไปปฏิบตั ิ มันก็คดิ ถึงกันอยูแ่ ล้ว มันก็ไม่สงบแล้วเพราะมันคิดถึงเขา ใจอยูก่ บั เขา ไม่ได้อยูก่ บั ตัวเอง
ดูซิว่ามันเป็นอุปสรรคไหม ดูแค่นี้ก็พอแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ครั้นถ้าอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเรื่องอะไร
เป็นอุปสรรคแก่ผู้ที่จะปฏิบัติธรรม

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ถาม คนสองคนทําบุญด้วยเงินจํานวนไม่เท่ากัน จะได้บุญเท่ากันหรือไม่ถ้าเขาได้รับความ
สุขใจเหมือนกัน
ตอบ คนทีท่ าํ บุญด้วยกัน จะมีเงินมากเงินน้อย ถ้าคนมีมากนัน้ เขาทาํ แต่เขาเฉย ๆ อยู่ เขาไม่ได้
คิดถึงบุญอะไร ส่วนคนที่มีเงินน้อยเขาทํา เขาปลื้มใจของเขา เขาจะมีความสุขมากกว่าตรงที่ทําจิตใจ
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ให้มีความสุข มันได้บุญมากกว่า เหมือนกับคนที่มีเงินแล้วเขาโยน ๆ ให้ เฉย ๆ ไม่เคารพกองบุญของ
ตัวเอง เหตุฉะนั้น การทําบุญต้องพร้อม มีศรัทธา มีเจตนาที่ดี ทําจิตใจให้มีความสุขเอิบอิ่มในบุญ
ในกุศล เคารพกองบุญของตนเองด้วย บุญนั้นก็จะได้มาก พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ เมื่อคนที่
จนเขาทําอย่างนั้น ในชาติต่อไป พลังของความสุข พลังของบุญก็จะมีมากขึ้นกว่าปกติ ก็คือความสุข
นั่นเอง เพราะว่าบุญคือความสุขใจ และท่านยังแบ่งการทําบุญไว้ ๓ อย่าง
๑. ทาสทาน ของกินที่จะทิ้งเข้าป่าแล้ว จึงเอาไปให้คนอื่น เป็นของต�่ำ
๒. สหายทาน มีอะไรในบ้านของเรา หรืออยู่ในหอพักของเรา เพื่อนไปหาก็ให้กินอันนี้แหละ
มีแค่นี้แหละ เราก็กินอันนี้ เพื่อนก็กินอันนี้ เราก็ทานอันนี้ เรียกว่าสหายทาน มันได้บุญมากขึ้น
ตามลําดับ
๓. สามีทาน คือของทีเ่ ราซือ้ มายังไม่ได้กนิ ให้เพือ่ นกินก่อน เราค่อยกินทีหลัง อันนัน้ เป็นยอดทาน
ของนั้นเป็นของไม่แพง แต่เป็นยอดของทาน เพราะเราให้เพื่อนกินก่อนเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกัน
สมมุตวิ า่ ได้ผา้ มาไม้หนึง่ จะเอาไปทาํ บุญกับพระ หรือว่าจะให้เพือ่ นไปตัดเสือ้ ตัดกางเกงก่อน แล้วเรา
ค่อยเอาผ้าที่เหลือมาตัดที่หลัง ตัดชุดที่เท่ากัน แต่เราเสียสละให้ก่อน อันนี้เป็นยอดความดีในการ
บริจาคทาน
ถ้าเป็นเพือ่ นกัน คนทาํ มากทาํ น้อย ถ้าบอกเอาบุญด้วยกัน จะได้เท่ากันนะ เหมือนทีน่ งั่ อยูห่ มด
ทุกคนนี้ คนหนึ่งทําบุญสาธุพร้อมกัน อนุโมทนา เอาคนละห้าสิบสตางค์แล้วมารวม ๆ กัน อนุโมทนา
ได้ด้วยกัน ก็จะได้บุญเท่ากัน
แต่บางคนเขาบอกว่าทํามากได้มาก ไม่อธิบายเรื่องความพอใจหรือไม่พอใจ อย่างให้มากๆ
แต่ให้ส่งเดชอย่างนี้หรือว่าโยนให้เลย ไม่เคารพกองบุญของตน บุญจะไม่ได้มากเพราะไม่เคารพ
ในกองบุญกุศลของตนเอง
ถาม ทําไมพระพุทธเจ้าจึงมีสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตร กับสาวกเบื้องซ้าย คือ
พระโมคคัลลาน์ สลับที่กันได้หรือไม่ แล้วคนอื่นจะมาเป็นแทนได้หรือไม่
ตอบ พวกเราทีเ่ ป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วไปบูชา ไปกราบไปไหว้พระมหากัจจายนะ เราต้องการ
มีปัญญาเหมือนอย่างท่าน เพราะท่านพูดสั้น ๆ ข้อเดียวเท่านั้นแหละ หรือพระพุทธเจ้าเทศน์สั้นๆ
เป็นภาษิตข้อเดียว แต่พระมหากัจจายนะ ท่านสามารถขยายออก อุปมาอุปไมยจนแต่งหนังสือได้
เป็นเล่ม ที่จะทําให้คนเข้าใจจนได้ พูดอย่างนี้ไม่เข้าใจต้องพูดอย่างนั้น พูดอย่างนั้นไม่เข้าใจต้องพูด
อย่างนี้ หรือเรียกว่าเหมือนคนได้หลาย ๆ ภาษา คนละประเทศหรือคนละภาษามาฟัง ท่านสามารถ
แปลได้ทุกภาษาให้ฟัง ให้เข้าใจทุกบ้านทุกคนเลย นี่พระมหากัจจายนะเป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า
คนแตกฉานในภาษิต เปลี่ยนตําแหน่งกันไม่ได้ พระพุทธเจ้าให้แล้วไม่เปลี่ยนตําแหน่งกันเหมือนกับ
ทุกวันนี้ ได้เป็นแค่นนั้ ก็เข้านิพพานเลย พัดยศก็ไม่ได้ให้เหมือนกับทุกวันนีห้ รอก ให้ทาํ งานตามหน้าที่
เฉย ๆ แต่ถา้ เราไปทาํ บุญกับท่านได้บญ
ุ เท่ากันหมด ใน ๘๐ องค์มตี าํ แหน่งหมด และนอกจาก ๘๐ องค์
แล้ว เป็นหมื่น ๆ แสน ๆ องค์ ถ้าไปทําบุญก็ได้บุญเท่ากัน เห็นไหมในทุกวันนี้ บางองค์ท่านเรียนจบ
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เปรียญ ๙ ประโยคแต่เทศน์ไม่เป็น แต่เรียนจบอยู่ เพราะท่านไม่มีโวหารปฏิภาณ เหมือนนายแพทย์
ที่จบรุ่นเดียวกัน แล้วไปเปิดคลินิกไม่มีคนเข้า แต่แพทย์บางคนคลินิกไม่มีเก้าอี้นั่ง ก็เพราะเทคนิค
ในการรักษาโรคมีต่างกัน
คืออธิษฐานไว้แล้วตัง้ แต่หลายชาติ พระพุทธเจ้าของเรานัน้ เคยเป็นมนุษย์ เคยเป็นฤษี เป็น กวาง
เป็นอีเก้ง เป็นหมาจิ้งจอก ถึงเป็นอะไรก็รู้จักกราบรู้จักไหว้ ในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี ท่านฌาน
มาทางอากาศกับหมูพ่ ระภิกษุเหมือนกับนกนัง่ ฌานมาในอากาศ พระพุทธเจ้าของพวกเรานีใ้ นสมัยนัน้
ท่านเป็นกวาง มองเห็นพระพุทธเจ้าก็ยืนดูอยู่ พระพุทธเจ้าท่านมองลงมาเห็น ท่านก็ลอยตั้งอยู่
บนอากาศ ยังไม่ลงมา กวางก็ไปคาบเอากิ่งไม้ใบไม้ต่าง ๆ มากองไว้ จากนั้นก็วิ่งไปหาคาบเอาดอกไม้
มาไว้บนกองใบไม้กิ่งไม้ แล้วก็แหงนหน้าขึ้นไปมองดูพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอาราธนานิมนต์
ให้ลงมาประทับนั่งที่นั่น พอพระพุทธเจ้าลงมาประทับนั่งที่นั้น กวางก็นอนหมอบฟังเทศน์ ดูซิ ท่าน
เป็นสัตว์ยังรู้จักการต้อนรับ ตอนนั้นจิตมันตกจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่จิตที่ปรารถนาพุทธภูมิ
เป็นพระโพธิสัตว์ยังมีอยู่ไม่ลืม ไม่ลืมที่จะสร้างความดี ต่อมาก็มีกวางตัวอื่นมารวมอยู่ด้วยกัน
พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า พวกอีเก้งพวกกวางพวกนีม้ อี ปุ นิสยั ในอนาคตกาลข้างหน้าโน้น เขาจะค่อย
ปฏิบัติคุณงามความดีจนจะถึงได้บรรลุธรรมในอนาคต ท่านทายไว้อย่างนี้เสียก่อน
ต่อมาพระพุทธเจ้าของเราได้มาเป็นฤษี เป็นสุเมธดาบสในสมัยนัน้ มีพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า
ทีปังกร พอพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาต แต่ทางเดินไปบิณฑบาตทุกวัน ๆ นั้นเป็นโคลนตม ฤษีนี้ไปเห็น
จึงไปขุดดินทําถนนเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเดินได้สะดวก เป็นการสร้างบารมีเพื่อต้องการเป็น
พระพุทธเจ้า บังเอิญทําแล้วมันยังไม่เสร็จ แต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตแล้ว เลยเอาคางนี้
ไปพาดข้างหนึง่ แล้วเอาขาไปพาดอีกฟากหนึง่ เอาร่างกายนีท้ อดทับกับโคลนตม แล้วนิมนต์อาราธนา
พระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายเดินเหยียบหลังเป็นสะพาน ดูซกิ ารสร้างบารมี บัดนีพ้ ระพุทธเจ้า
ทีปังกรก็เลยยืนอยู่ ฤษีก็อาราธนานิมนต์จะเอาร่างกายเป็นสะพาน เพราะต้องการสร้างบารมี
พระพุทธเจ้าท่านก็เลยกล่าวว่า ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย สุเมธดาบสนีน้ นั้ สร้างบารมีปรารถนาเป็นพุทธภูมิ
ในอนาคตกาลข้างหน้านี้ ในภัทรกัปปีขา้ งหน้าซึง่ ยังอยูอ่ กี ไกล เขาจะได้ตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ชือ่ ว่า สมณโคดมสักยมุนี พอสุเมธดาบสได้ยนิ เช่นนัน้ ก็มคี วามดีใจเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าทํานายแล้ว
จะต้องได้เป็นแน่นอน พวกสาวกทัง้ หลายก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปเหยียบได้ เพราะเป็นพุทธภูมิ กาํ ลังสร้าง
บารมี สาวกก็เลยลงไปเดินในโคลนตมไม่เหยียบ
บัดนี้ พระสารีบุตรนั้นไปเห็นสาวกองค์อื่นว่า องค์นี้ทําไมเทศน์เก่ง เราก็อยากเทศน์เก่งแบบนี้
แหละ ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ท่านก็บริจาคพระไตรปิฎกถวายไว้ในวัดก็เลยเป็นคนมีปญ
ั ญามาก
ส่วนพระโมคคัลลาน์นั้นชอบเอาแต่ฤทธิ์ เรียนแต่ฤทธิ์แต่เดช เทศน์ก็เทศน์น้อย ๆ พระกุลบุตรนี้
ก็คล้าย ๆ พระโมคคัลลาน์ ท่านไปทรมานพระเจ้าปเสนทิโกศลในเมืองสาวัตถีที่ไปทําศาลาให้
มหาวีระอเจลกไม่นุ่งผ้า พระเจ้าปเสนทิโกศลกับนางมัลลิกานั้นก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้าในเรื่องการ
เทศนาอยู่ แต่ก็ยังคิดสงสัยว่าใครจะดีหนอ จะดีเท่าอาจารย์ของเราไหม จึงทําบาตรไม้จันทน์ เอา
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ไม้ไผ่มาปักไว้ เอาบาตรวางไว้ข้างบน แล้วไปตั้งไว้หน้าวัง แล้วประกาศว่าจะต้องมีพระภิกษุฌานมา
เอาบาตรใบนี้ได้ จึงจะเชื่อพระพุทธศาสนา เพราะว่ายังเชื่อลัทธิอื่นอยู่คือลัทธิที่ไม่นุ่งผ้า ว่าคนนั้น
ได้บรรลุธรรมยังไม่เชือ่ ทางพุทธศาสนา บัดนีพ้ ระสารีบตุ รก็นกึ ว่าเราจะฌานไป เอาบาตรนีด้ หี รือเปล่า
จะได้ให้พระราชาเชือ่ เพราะท่านทอดพระเนตรอยู่ แต่ทา่ นก็ไม่ไป พระโมคคัลลาน์ยกึ ยักจะไปก็ไม่ไป
เพราะว่าไม่สมควรในเรือ่ งอย่างนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ ส่วนพระกุลบุตรท่านก็ฌานไปใกล้ ๆ บาตร
หน้าวัง บาตรไม้จันทน์ก็หลุดจากไม้ไผ่ลอยตามเท้าท่านไป ท่านไม่ต้องจับ พระราชาก็มองเห็นหน้า
อย่างชัดเจนเพราะลอยไปใกล้ ๆ เสร็จแล้วลอยไปใกล้ไม้ไผ่ทปี่ กั ไว้ บาตรก็ไปคว�ำ่ อยูท่ เี่ ดิม แล้วท่านก็
กลับวัด พระราชาก็เกิดความเลือ่ มใส ได้ยกบริวารเข้าไปหาทีว่ ดั ก็เลยรบกวนวัดทาํ ให้ไม่สงบ วุน่ วาย
ไปหมด เพราะพระราชาพาบริวารไปมาก พระภิกษุในวัดจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่า พระองค์นี้ไปทํา
อย่างนัน้ ทาํ ให้วดั ไม่สงบ ไม่ได้บาํ เพ็ญ เนือ่ งจากพระราชาพาบริวารไปเลือ่ มใสพระองค์เดียวนัน้ แหละ
พระพุทธเจ้าจึงเรียกพระกุลบุตรเข้าไปด่านิปปริยาย คือไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาด่าบ้าง แล้วบอกว่า
เราไม่อนุญาตให้เธอท�ำอย่างนั้น คือการฌาน ตั้งแต่นั้นมา พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติไม่ให้ฌาน ใคร
ได้ฌาน ไม่ให้ฌาน ให้คน หรือศรัทธาญาติโยมเห็น สมมุตวิ า่ จะไปบิณฑบาตทีก่ รุงเทพฯ ให้ฌานไปลง
นอกบ้าน ไปแต่ยงั มืด ๆ อยู่ แล้วอุม้ บาตรเข้าไปบิณฑบาต อันนีท้ าํ ได้ พอบิณฑบาตเสร็จเดินไปในทีล่ บั ตา
ที่ไม่มีใครเห็น ก็ให้ฌานกลับมาวัดเลย เพราะเร็วเท่ากับดีดนิ้ว แป๊บเดียวก็ถึงแล้ว เร็วกว่าเครื่องบิน
ขับไล่อกี เสียด้วย นัน่ แหละด้วยอิทธิฤทธิท์ าํ ได้แต่อย่าให้โยมเห็น ในทุกวันนีค้ รูบาอาจารย์บางองค์ทา่ น
ทําได้ แต่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทํา ไม่ให้คนเห็น แม้องค์ไหนจะฌานได้ในทุกวันนี้ ท่านก็จะฌาน
ในเวลากลางคืนไปคุยกันหรือไปบิณฑบาตที่อื่น ๆ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติอยู่
สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เต็มบริบูรณ์
ถาม พระโสดาบัน หรืออภิญญา หรือพระอรหันต์ ต่าง กันอย่างไร เป็นอย่างไร
ตอบ พระโสดาบันท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ พระโสดาบัน พอรู้จักสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส ก็เหมือนพวกเรานี้ถ้าได้บรรลุพระโสดาบัน ก็คือรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ร่างกายนี้
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตใจรูอ้ ย่างนีม้ นั่ คง สักกายทิฏฐิ ไม่หลงว่าร่างกายนีจ้ ะหนุม่ อยูอ่ ย่างเดิม แต่จะเฒ่า
จะแก่ไปทุกวัน อันนี้เขารู้ดี มันเจ็บมันป่วยรู้ดี แล้วที่สุดมันถึงซึ่งความตายก็รู้ดี นี้เป็นพระโสดาบัน
บุคคล วิจิกิจฉา ความสงสัย ลังเลในบุญในบาปไม่มี ทําบาปต้องได้บาปแน่ ทําบุญต้องได้บุญแน่
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย มีความเชือ่ ในคาํ สอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ วิจกิ จิ ฉาความลังเลสงสัยในบุญในบาป
ไม่มีแล้ว สีลัพพตปรามาส ฉันมีศีลหรือเปล่า เรื่องนี้ไม่ต้องถาม อันนี้มีแน่นอน พระโสดาบันบุคคล
เขามีหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องอยู่ของใจ มีแค่นี้แหละที่ได้บรรลุธรรมเบื้องต้น
บัดนี้ อภิญญานั้นมันก็ต่างกันอีกแหละ มีบุญต่างกันคือมีขั้นสูงต่างกัน เป็นพระอรหันต์นั้น
ก็เรียกว่าสุดยอด เป็นผูพ้ น้ ทุกข์แล้ว พ้นจากกองทุกข์ทงั้ ปวง ไปเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ เหนือกว่าพระอนาคามี
เหนือกว่าพระสกิทาคามี อภิญญานัน้ เป็นเครือ่ งประกอบของภิกษุ เหมือนกับเรามีเครือ่ งมือ เช่น ไฟฉาย
หรืออะไรต่าง ๆ ซึง่ ถ้าองค์ใดมีไฟฉายก็เดินไปในทีม่ ดื ๆ ได้เพราะว่าองค์นนั้ มีเงินซือ้ ไฟฉาย เหมือนกับ
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เราเป็นเพือ่ นกัน คนหนึง่ มีสตางค์ อีกคนหนึง่ ไม่มี คนหนึง่ มีรถ อีกคนหนึง่ ไม่มี คนทีไ่ ม่มรี ถก็ตอ้ งอาศัย
คนที่มีรถ แต่ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ และก็เรียนอยู่ชั้นเดียวกันด้วย นั่นมันต่างกันอย่างนั้น เหมือน
กับเราเป็นเพือ่ นกัน ๔ คน คนหนึง่ มีคนหนึง่ ไม่มี แต่กเ็ ป็นเพือ่ นกันได้ ไปด้วยกันได้ เพราะเขามีวาสนา
ต่างกัน มีสมบัติต่างกัน ก็ดูซิ นักศึกษาที่นั่งอยู่ในที่นี้ อาจจะนั่งรถเบ๊นซ์ รถเปอโยต์ หรือรถบีเอ็มฯ
ไปมหาวิทยาลัยก็มี แต่อาจารย์ที่สอนอยู่จบด็อกเตอร์ อาจนั่งรถโตโยต้า รถปิกอัพเก่า ๆ หรือนั่งรถ
เครื่องมาสอนก็มี ถึงจะเรียนจบสูงแต่ท่านไม่มีทรัพย์สมบัติ ส่วนลูกศิษย์นั้นยังเรียนไม่จบเลยได้นั่ง
รถเบ๊นซ์ไปมหาวิทยาลัยแล้ว นั่นแหละบารมีมันต่างกันอย่างนี้ อันนั้นเรียกว่าคนมีเครื่องประกอบ
มันจึงต่างกัน
บุญวาสนาบารมีนั้นแข่งกันไม่ได้ แข่งได้แต่รถแต่เรือแข่งได้แต่วิ่งแข่งกัน แข่งบุญวาสนาบารมี
กันไม่ได้สักคนหรอก พระก็เหมือนกัน บางองค์ท่านบวชใหม่ ๆ มีคนไปทําบุญเยอะเลย เพราะท่าน
สร้างบุญแบบนั้นมา บางองค์บวชได้ตั้ง ๔๐ กว่าพรรษา ไม่มีใครเข้าวัดไปหาเลย จีวรก็จะไม่มีนุ่งห่ม
ซึ่งท่านก็มีคุณธรรมของท่าน แต่ไม่สร้างบารมีไว้อย่างนั้น ท่านสร้างแต่ด้านปัญญา ไม่ได้สร้างบารมี
ด้านวัตถุ เหมือนคนเป็นดอกเตอร์ก็สร้างแต่ด้านปัญญา ไม่ทําบุญ ไม่ให้ใครนั่งรถสักที ไม่บริจาค
ค่ารถให้ใคร ก็เลยไม่มีรถ อันนั้นแหละมันต่างกัน บุญวาสนาบารมีนี้จะเปรียบเทียบ เหมือน
สมเด็จพระเทพฯ พระราชธิดาในหลวง กับนางสาวไทยเราที่เป็นนางสาวจักรวาล ให้เดินไปตามถนน
นางสาวไทยก็จะมีแต่คนถ่ายรูปเท่านั้นแหละ พวงมาลัยกับของนี้ไม่ค่อยได้ ส่วนพระเทพฯ นั้นท่าน
เสด็จไปที่ไหน พวงมาลัยจะมีคนถวายจนรับจะไม่ไหว ไม่รู้จะรับของใคร เงินเขาก็ให้มากกว่าพระ
คนละ ๑๐ ล้าน ๒๐ ล้านก็มี คนละล้าน คนละแสนก็มี พระนีเ้ ทศน์จนเหน็ดจนเหนือ่ ยไม่ได้สกั ล้านเลย
เพราะว่าไม่มบี ารมี ไม่มบี ญ
ุ วาสนาเหมือนอย่างเขา เขาสร้างบุญมามากจึงไปเกิดในตระกูลสูง ดูอย่างนี้
จะเห็นได้ชัดไหม ใส่นาฬิกาคนสองคนท�ำก็ใส่โรเล็กซ์แล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกเสียด้วย มีแต่บริษัทเขา
จะเอาให้ แว่นตาของในหลวงก็มแี ต่คนแย่งกันให้ กล้องถ่ายรูปก็แย่งกันให้ ไม่ตอ้ งไปขอใคร นัน่ แหละ
คนมีบุญวาสนาบารมี ส่วนปราสาทนั้นก็ไม่ต้องเลื่อยไม้ไสกบหรือลงมือทําเอง ไม่ต้องไปติดลวดลาย
เมือ่ ทาํ เสร็จแล้วใส่รองเท้ามันยิบ เดินเข้าไปอยูพ่ กั พาอาศัยได้เลย ส่วนเราหาเงินเกือบตายยังไม่ได้พกั
อยู่เฉย ๆ แบบนั้นไม่ได้เลย เพราะไม่มีวาสนาบารมี ไม่ได้สร้างเอาไว้ นั่นแหละกรรมมันจึงต่างกันอยู่
ในทุกวันนี้
ถาม ทําสมาธิแล้วมีอาการปวดหัว จะแก้ได้อย่างไร
ตอบ ที่เราปวดหัวเพราะเราเครียดเกินไป บังคับจิตเกินไป เราจะบังคับจิตไม่ให้ออกไปเลย
มันก็เลยเวียนหัวปวดศีรษะเกิดขึ้น จิตใจของคนนี้เรียกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้มันออกไปบ้าง
แล้วก็ดึงมันเข้ามา ออกไปบ้างแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่กับข้อกัมมัฏฐาน ถ้าเราจะไปคุมให้มันอยู่ที่เดียวเลย
เดี๋ยวก็ปวดหัวตัวสั่นเหงื่อแตก พระภิกษุนี้จีวรเปียกไปหมดเลย ปวดศีรษะด้วย เราบังคับจิตเกินไป
เหมือนกับเราจับนกมาจากในป่าใหม่ ๆ ถ้าเรายิ่งจับนกแน่นเท่าไรมันยิ่งดิ้น ถ้าเราฉลาด ให้จับ
เบา ๆ แล้วค่อยลูบหัวลูบหลังลูบไหล่ลบู ขามัน เอาอาหารให้กนิ มันก็จะค่อยๆ เชือ่ ง ใจเราก็เหมือนกัน
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เราต้องปล่อยให้มันไปบ้าง แล้วก็ดึงมันมาบ้าง ปล่อยไปบ้างดึงมาบ้าง เอาไปเอามามันก็เลยอยู่
ท่านเปรียบเทียบอีกอย่างเหมือนกับแม่เลี้ยงลูกนี้แหละ ลูกมันดื้อ มันซน มันคลานไป มันร้องไห้
ก็ให้ปล่อยมันไป เดี๋ยวมันจะตกบ้านให้ดึงขามันมา เดี๋ยวก็ปล่อยมันไป เดี๋ยวจะตกบ้านก็ดึงขามันมา
ดึงไปดึงมา ต่อไปก็เอาตุ๊กตาให้เล่น มันก็เล่นตุ๊กตาอยู่ไม่ไปไหน แม่ที่ฉลาดในการเลี้ยงลูก อันนี้เรา
ก็มีสติปัญญาฉลาดคุมจิตของเรา มันไปก็ให้ดึงมันมา มันไปก็ดึงมันมา โดยจะมีวิธีไหนเทคนิคไหน
ทีจ่ ะคุมจิตเรา เอาไปเอามาก็เลยอยู่ ไม่ตอ้ งมีอาการปวดหัวหรอก ถ้าเกิดอาการปวดหัวนัน่ มันผิดแล้ว
ไปบังคับจิตเกินไป ไม่ให้มันออกไป การทําสมาธิทีแรกต้องค่อยทําค่อยไป เดี๋ยวจิตใจก็สงบนิ่ง
เป็นสมาธิ นั่งทําสมาธิก็ไม่ปวดศีรษะอีกแล้ว
ถาม ที่สุดของโลกมีอยู่ที่ไหน
ตอบ ทีส่ ดุ ของทางโลกนัน้ ไม่มที สี่ นิ้ สุดหรอก ถ้าไปตามมันไม่มที สี่ นิ้ สุด แต่ทางธรรมนีต้ อ้ งหยุด
หยุดเดินมันจึงจะหยุดที่สุดของธรรมะก็คือการพ้นทุกข์ เป็นพระอรหันต์ ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ ที่สุด
ของโลกมันไม่มี โลกาธิปไตยมันไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราเดินตามโลกมันไม่มีที่สิ้นสุดเลย เหมือนที่เขาผลิต
ของขึน้ มานัน้ เราจะวิง่ ตามตลอดเลยทีเดียว มันเลยไม่สดุ สักที เพราะความอยากของเราซึง่ เป็นกิเลส
เราอาศัยกิเลส แต่เราก็ตามกิเลส ส่วนทางธรรมะนัน้ ก็อาศัยกิเลส แต่ไม่ตามกิเลส ไม่ให้กเิ ลสนัน้
มาเหยียบย�่ำจิตใจ แต่ทางโลกนั้นกิเลสเหยียบย�่ำจิตใจ จูงจมูกจูงจิตใจไป พูดอย่างง่าย ๆ ถ้าใส่
นาฬิกาเรือนนี้อยู่ แล้วเกิดมีรุ่นใหม่ออกมา ก็อยากได้รุ่นใหม่อีกแล้ว รถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ นี้ก็ไม่ต้อง
ยากอะไร เครื่องยนต์อันเก่านั่นแหละ แต่ขอให้ทําฝากระโปรงข้างนอกใหม่เท่านั้นแหละ ก็จะว่า โอ้!
นี่รุ่นใหม่นะ เขาออกมารุ่นใหม่นะนี่ มันก็จะหลงไปไม่หยุดอยู่อย่างนี้แหละ คนที่จะหลอกก็พยายาม
ทําสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจะขายเอาเงิน แต่มันก็เป็นวัตถุอันเดียวกันนั้นแหละ เครื่องยนต์ก็
เครือ่ งยนต์อนั เดียวนัน้ แหละ แต่เขาก็ทาํ หลอกข้างนอก แค่นเี้ ขาก็หลงแล้ว โลกนีม้ นั ก็เลยไม่มที สี่ นิ้ สุด
ตามไปมันไม่มีที่สิ้นสุด เหตุฉะนั้น ในสมัยพุทธกาลจึงมีฤษีไปถามพระพุทธเจ้าว่า ที่สุดของโลก
มันมีอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่า ฤษีนี้ ถ้าเธอมีฌานเร็วเหมือนดีดนิ้วมือ ให้เธอ
มัดห่อข้าวใส่เอว แล้วฌานได้เร็ว ๆ เหมือนดีดนิ้วมือไป อยากให้มันสุดโลก แต่มันก็ไม่มีที่สุดของโลก
ถึงเธอมีอายุตั้งพันปีเธอก็ต้องตายอยู่กลางทางนั่นเอง เพราะเธอวิ่งตามกิเลส อยากให้มันเห็นที่สุด
ของโลก พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้น
ที่สุดของธรรมะก็คือเรียนโลกให้จบ ไม่ต้องตามมันไป โลกเขาดิ้นรนอะไรกันเราก็พิจารณาไป
ว่าสิง่ ไหนทีค่ วรใช้หรือไม่ควรใช้ ถ้าไม่ควรก็ทงิ้ ๆ คืนให้โลกไป เรียกว่าไม่ตาม เขาเล่นดนตรีกไ็ ม่ไปฟัง
นี้เขาเรียกว่าไม่ตามกิเลส เขาทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งาม มันผิดศีลธรรมก็ไม่ตาม เรียกว่าโลกกับธรรมะ
นั้น เหมือนหันหลังต่อหลังใส่กัน แต่อยู่ด้วยกัน โลกเขาจะเดินไปทางหนึ่ง ธรรมะจะเดินแยกทางกัน
หรือสวนทางกัน ถ้าเดินมาก็สวนกัน แต่แท้ที่จริงมันหันหลังใส่กันไปคนละทาง แต่จะอยู่ด้วยกัน คือ
ทางโลกจะทําบาปไปไม่หยุด อยากไม่หยุด หิวไม่หยุด ทุกข์ไม่หยุด ไม่มีการสิ้นสุด แต่ทางนี้เราต้อง
หนีจากสิ่งที่มันทุกข์ไม่มีสิ้นสุด มีความอยากไม่หยุด เราก็หนีจากนี้มันจึงจะพ้นทุกข์ไปได้
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วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ถาม การกรวดน�ำ้ จําเป็นหรือไม่ว่าต้องกรวดน�ำ้ หลังทําบุญ และจําเป็นไหมต้องออกเสียง
เอ่ยชื่อคนนั้นออกมา ถ้านึกในใจจะได้หรือไม่ และถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีชื่อในภพใหม่
เขาจะได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่
ตอบ การกรวดน�้ำ สมมุติว่าเราทําบุญ หลักของความจริงนั้นท่านให้ทําบุญก่อน เราต้องมีบุญ
จึงจะสามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไป หรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เวลาพระให้พร
เป็นเวลาทีจ่ าํ เป็น ถ้าพระให้พรไปแล้วจึงจะไปกรวดน�ำ้ อุทศิ อยูท่ บี่ า้ น ระยะนัน้ จะไม่ค่อยจะได้รบั ผล
เพราะพระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์บงั คับว่า เวลาทําบุญเสร็จพระให้พรก็ลงมือกรวดน�ำ้ อุทศิ ให้เลย ถ้าเรา
อุทิศส่วนกุศลไปให้เปตาญาติทั้งหลาย เวลาเขามารับก็จะได้รับพอดี ถ้าเราไม่กรวดเวลานั้นวิญญาณ
เขาก็หนีไปแล้ว เมื่อเราไปกรวดเวลาใหม่เขาก็จะไม่ได้รับเลย
ทีนี้ถ้ากรวดไปให้คนที่มีชีวิตอยู่ เราแผ่เมตตาไปเขาก็ได้รับเหมือนกัน เขาจะมีความสุข
เอิบอิม่ ใจ เขาจะได้รบั เพียงเท่านัน้ จะระลึกถึงเราผูท้ อี่ ทุ ศิ ส่วนกุศลไปให้ เหมือนกับการแผ่เมตตาหรือ
ส่งความดีไปให้เขา หากคนเราตายไปแล้ว ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีหลาย ๆ อย่าง ทั้งมีขาและ
ไม่มขี า มีขามากขาน้อย พวกนีส้ ว่ นมากจะรับได้ยาก เพราะทีเ่ ราทําบุญอุทศิ ไปให้นนั้ มันไม่เหมาะสม
กับฐานะของสัตว์ ทีนถี้ า้ เราอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เทวดา พรหม หรือพระอรหันต์อย่างนี้ อันนัน้
ท่านไม่รับเพราะว่าท่านรวยกว่าเราแล้ว ท่านกินบุญทิพย์ของตนเอง เหตุฉะนั้น คนที่ถวายทานแล้ว
อุทิศไปให้เทวดา ให้อินทร์ ให้พรหม ให้พระอรหันต์ทั้งหลาย มันไม่ถูกหลักของพระศาสนา แต่คนก็
คิดอยากอุทิศให้เขา เขามีเงินอยู่ตั้งแสน ๆ ล้าน แต่เราจะเอาเงินไปให้เขา ๑๐ บาท พวกนั้นเขารวย
อยู่แล้ว เขาอยู่ในบุญทิพย์อิ่มอยู่แล้ว
ในการอุทิศส่วนกุศลนั้น ต้องทําในเวลาพระท่านให้พร ส่วนว่าเราจะแผ่เมตตาเฉย ๆ ให้เพื่อน
มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนั้น อันนี้ทําได้ทุกเวลา เมื่อเราทําบุญแล้วหรือสวดมนต์เสร็จแล้ว สามารถ
อุทิศความดีไปให้ได้ ส่วนที่เป็นเปตาญาติทั้งหลายจะมารับอนุโมทนา ต้องมารับหลังทําบุญเสร็จ
พระให้พร จึงจะเหมาะสมกับกาลสมัยที่เขาจะมาคอยรับส่วนบุญกับเรา
ถาม เวลากรวดน�ำ้ แล้ว คนทีเ่ ป็นคนกรวดกับคนทีอ่ ทุ ศิ ส่วนกุศลไปให้จะได้บญ
ุ เท่ากันหรือ
ไม่ แล้วถ้าเกิดว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้หลายคน บุญจะแบ่งกันหรือเปล่า
ตอบ ก็เหมือนกับเราปล่อยลมไปนั้นแหละ มันก็จะพัดเย็นกันไปทั่วเลยถ้าเรามีพอ แต่ถ้าเรามี
บุญน้อย มันก็ไปได้นอ้ ยๆ มันแบ่งหลายคน ก็เย็นน้อย ๆ ไปอย่างนัน้ แหละ ถ้าเรามีบญ
ุ มากก็สามารถ
ที่จะให้ได้ทั่วโลกเลย บุญนั้น เรานึกขึ้นมาว่าให้ทั่วไปแก่เพื่อนมนุษย์ มันก็ได้เท่ากันหมดทั่วไป ถ้าเรา
เจาะจงเอาเฉพาะคนนั้น คนอื่นไม่ให้ ก็จะได้รับแต่คนนั้น เหมือนเราแบ่งอาหารให้กิน
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ถาม วิธีกรวดน�้ำที่ถูกต้อง
ตอบ แก้วน�้ำที่ใส่น�้ำต้องสะอาด ที่รองรับก็ต้องสะอาด ห้ามไม่ให้ใช้นิ้วมือไปรองน�้ำ  เพราะว่า
มือคนมันสกปรก เนื่องจากน�ำ้ ที่จะหยาดน�้ำอุทิศเหมือนน�ำ้ ใจของคน คนมีบุญต้องสะอาด ทีนี้เวลา
รินน�้ำต้องรินตลอด อย่าให้มันขาด ให้มันหมดไปเลย ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราอุทิศส่วนบุญนั้น
ให้อย่างสิทธิขาด ไม่เอากลับคืนมา เหมือนน�้ำที่ขาดจากจอกแก้วที่ลงใส่ภาชนะที่สะอาด จิตใจอุทิศ
ส่วนความดีให้สิทธิขาดอย่างนั้น ไม่ให้เป็นทานอาศัย ทานอาลัย เป็นทานจริง ๆ
ทานอาศัย ก็คือบริจาคทานให้พระ เมื่อเวลาพระไปเมืองนอก จะได้ซื้อของมาฝากบ้าง หรือ
พระจะบอกหวยบ้างหรืออะไรต่าง ๆ
ทานอาลัย คือบริจาคทานไปแล้ว ก็คดิ ว่าพระองค์นคี้ งจะไม่ดี อยากได้เงินเจ้าของคืนมา ไม่อยาก
ให้อกี แล้วกับองค์นี้ บุญมันเลยไม่ได้ เพราะมันอาลัยกองบุญของตนเองอยู่ ก็คอื ว่าเราไม่เต็มใจบริจาค
ส่วนบุญให้จริง ๆ
ทานจริง ๆ นั้น ต้องเสียสละให้ไปเลย เพื่อที่จะให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์เท่านั้น เรียกว่าเป็นการ
บริจาคที่แท้จริง เหมือนเราหยาดน�ำ้ ที่ให้อย่างสิทธิขาด ไม่เอากลับคืนมาอีก แต่ถ้าเราไม่มีน�้ำ  เราก็
อุทิศอยู่ที่ใจ เพราะบุญคือความสุขอยู่ที่ใจ เกิดเราไปหยาดน�้ำเฉยหมดตั้งแท็งก์หนึ่ง แต่ใจเราไม่ให้
ไม่มหี วังสาํ หรับผูท้ จี่ ะมารับส่วนบุญทีจ่ ะได้ ต้องใจของเราให้ดว้ ยหยาดน�ำ้ ด้วย ทีนถี้ า้ คนไม่มนี ำ 
�้ ก็คอื
ใจเป็นคนให้ก็พอแล้วเมื่อไม่มีน�้ำที่จะหยาดอุทิศ
ถาม วันปล่อยผีมีจริงหรือไม่
ตอบ ตามหลักพระพุทธศาสนานี้ คนชอบทําสลากภัตรในวันเดือนสิบเพ็ญ ก็เปรียบเทียบว่า
วันนัน้ สมัยพระโมคคัลลาน์ยงั มีชวี ติ อยู่ ท่านไปเมืองนรก เมือ่ ไปเมืองนรกแล้วไฟนรกดับด้วยอิทธิฤทธิ์
ของท่าน ด้วยบุญฤทธิ์ แล้วเปรตทั้งหลายหรือสัตว์นรกทั้งหลายก็ขอฝากคํามาให้ไปบอกญาติคนนั้น
บอกญาติคนนี้ด้วยว่าตายแล้วมาตกนรกไม่ได้กินอะไรเลย แล้วจะไปรับอนุโมทนา เพราะไฟนรกดับ
เขาจะมาได้ วันนัน้ เรียกว่า วันปล่อยผี เขามารับอนุโมทนาในวันเดือนสิบเพ็ญ ทางเมืองเหนือเรียกว่า
ก๋วยฉลาก ไม่เลือกวันเลย เอาวันนั้นวันนี้ต่าง ๆ กัน พ้นจากวันนั้นไปแล้ว เขาก็เอากลับคืนไปใส่คุก
ไว้อย่างเก่า แต่วันนั้นเขาปล่อยสัตว์นรกเพราะไฟนรกดับ ปล่อยวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายให้ไปรับ
ส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้
ส่วนพระมาลัยนั้นท่านก็ไปนรกเหมือนกัน แต่เป็นพระสาวกรุ่นหลัง สัตว์นรกก็สั่งท่านมา
เหมือนกัน เหตุฉะนัน้ จึงถือว่าจะทาํ บุญวันนัน้ หมดเลย อย่างทางภาคอีสานจะทาํ บุญในวันเดียวกันหมด
ทุกวัด แต่ทางเมืองเหนือนีเ้ ขาเอาแล้วแต่จะสะดวกวันไหน เปลีย่ นวัดกันไปเรือ่ ย ๆ ซึง่ ถ้าตามหลักแล้ว
เมือ่ ถูกจําคุกอยู่ เขาก็มาเอาวิญญาณคืนไป จําคุกเหมือนเก่าแล้วเขาปล่อยได้แค่วนั เดียว ก็คงมีชว่ งโอกาส
เหมือนคนเมืองเราที่อยู่ในคุก คนอยู่ในคุกเมืองเราที่เขาเอาออกมาทํางาน ใกล้ที่จะปล่อยออกจาก
คุกแล้ว แต่โทษอาญานั้นไม่ได้ออกมาแน่ แต่อันนี้เป็นนักโทษประเภทที่อีกสักเดือนสองเดือนจะพ้น
จากโทษแล้ว จะได้ออกจากคุกแล้ว เขาก็เอาคนพวกนี้ออกมา พวกผีพวกเปรตก็คงจะเป็นพวกเช่นนี้
ที่ได้ออกมารับส่วนบุญ เขาเรียกเปรตที่รับทาน
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บัดนี้พวกเราคงสงสัยว่าทําไมไฟนรกจึงดับได้ ที่ดับได้ก็เพราะอิทธิฤทธิ์ของพระโมคคัลลาน์
จึงมีคาถาเป่าเวลาโดนไฟลวกไฟไหม้โดยไม่ตอ้ งใส่ยา เมือ่ โดนไฟไหม้แล้วมีอาการเจ็บ ๆ ร้อนทีผ่ วิ หนัง
เมื่อเป่าคาถานี้แล้วมันจะเย็นทันทีถ้าพูดหรือท่องคาถาให้มันติดให้มันขลังแล้ว ซึ่งเขาก็ใช้คาถาของ
พระโมคคัลลาน์นั่นเอง ส่วนคาถาเหยียบไฟนั้นสามารถที่จะเดินลุยไปบนถ่านไฟแดง ๆ ได้เลย ไฟจะ
ดับไปทันที เหยียบที่ไหนดับที่นั่น
ถาม การทีโ่ ลกมีประชากรมากขึน้ จะเอาดวงจิตจากไหนมาอาศัยในคนทีเ่ พิม่ ขึน้ และถ้าเอา
ดวงจิตจากสัตว์มาอยู่ในตัวคน จะทําให้จิตใจของคนต�ำ่ ลงหรือไม่
ตอบ สัตว์เดรัจฉานมีมากมายเลยทีเดียวที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ เช่น ลิงก็ดี สุนัขก็ดี ไก่ก็ดี
เป็ดห่านอะไรต่าง ๆ ลิงอุรังอุตัง ชะนี ซึ่งพวกนี้ใกล้มนุษย์ที่สุด ใกล้ที่จะเป็นมนุษย์แล้ว ใช้งานต่างๆ
ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์แล้ว พวกนี้แหละเขาตายไปก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ มีจํานวนเยอะแยะอยู่
ซึ่งมากกว่าที่เราเกิดอยู่เดี๋ยวนี้อีกเสียด้วย พวกที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์
บัดนี้ มนุษย์ตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็เยอะเหมือนกัน เพราะจิตมันตกต�่ำ  จิตเหมือน
สัตว์เดรัจฉาน พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้รักษาตัวให้ดีชาติหน้าจะได้เป็นคน หรือว่าจะได้เป็นอย่างอื่น ถ้า
ติดหมาก็จะไปเกิดเป็นลูกหมา ติดควายก็เป็นลูกควาย ติดอะไรก็ไปอยู่ที่นั่น นี่ตรงนี้ที่คนเรามันจะ
ตกไปเป็นสัตว์
ส่วนสัตว์มนั ก็เขยิบขึน้ มา มันก็เคยเป็นคนมาหลายชาติแล้วก็มี แล้วก็กลับมาทาํ ความดีเกิดเป็น
คนก็ได้ ไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องอย่างนี้ วิญญาณต่าง ๆ ยังจะเกิดอีกไม่รู้กี่ล้านกี่โกฏิ คนที่ตายไปแล้ว
กลับมาเกิดอีกก็มี บัดนี้พวกที่อยู่ในสวรรค์ก็มีมากมายเลย ออกจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ที่จะ
มาค�้ำจุนพระพุทธศาสนาก็มีเยอะเหมือนกัน วิญญาณที่จะมาเกิดมีมากมายไม่ต้องสงสัย จอมปลวก
อันหนึ่งมีกี่หมื่นตัวที่อยู่ในนั้น มดง่ามยังมาเกิดเป็นคนได้เลย มดง่ามทั้งหนึ่งสามารถตั้งหมู่บ้านได้
หมู่บ้านหนึ่งเลย เราอย่าสงสัยเลยในเรื่องอย่างนี้มีแน่นอน วิญญาณที่จะมาเกิดนั้นไม่อดไม่อยาก
มีเยอะแยะ ท่านเปรียบเทียบใบไม้ทอี่ ยูต่ ามต้นไม้ เหมือนกับวิญญาณมันมีอยูท่ กุ ใบเลย มันคอยทีจ่ ะเกิด
จะไปเกิดทีไ่ หน จะเกิดอย่างไร มันมีมากมายทีเ่ ดียว ผูท้ มี่ ตี าดีคอื ตาปัญญาจะเห็น ผูต้ าไม่ดจี ะไม่เห็น
ก็คือบุคคลที่ไม่มีสติปัญญาฉลาดนั้นเองก็จะมองไม่เห็นวิญญาณทั้งหลายเลย
สัตว์เขาก็มีการศึกษา มีการทําความดี ก็สูงขึ้นมาตามลําดับในการศึกษา สัตว์นี้บางตัวมันดุ
บางตัวมันไม่ดุ บางตัวใช้ไปซือ้ ของได้ ลิงใช้ให้ขนึ้ ต้นมะพร้าวได้ ช้างนีท้ าํ งานได้ แต่บางคนทีเ่ กิดขึน้ มา
มันเกเรไม่ทาํ งานเลย มันก็ตำ�่ แล้ว พวกนีจ้ ะเขยิบขึน้ มา สุนขั มันก็ทาํ ความดีโดยการรักษาบ้าน เฝ้าบ้าน
ให้เจ้าของบ้านได้ ไม่ไปกัดใคร โค กระบือเขาก็ไถนา แล้วก็ลากเกวียนลากข้าว เจ้าของก็เอาข้าวมา
ทาํ บุญจาํ แนกแจกทาน พวกนีก้ ไ็ ด้สร้างความดี เขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เมือ่ เกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาก็
พัฒนาขึน้ มาเหมือนอย่างพวกเรา เขาก็มกี ารศึกษาเล่าเรียนอะไรต่าง ๆ แต่จติ ของมนุษย์ทมี่ นั ตกต�ำ่ ไป
มันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ เพราะจิตมันตกต�่ำ มันจะสลับกันไปอย่างนี้อยู่ตลอด
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ทีนี้ถ้าเราครองการเป็นมนุษย์ได้ ก็จะเจริญขึ้นไปตลอดจนถึงนิพพาน ถ้าเราครองไม่ได้ก็จะ
ตกต�่ำลงไป เห็นไหม คนเราไม่เคยโกรธ มันยังโกรธคนอื่นได้ ไม่เคยฆ่าคนมันยังฆ่าคนได้ เมื่อไม่ฆ่า
คนอืน่ มันยังฆ่าตนเองได้ ตรงนีจ้ ติ ใจมันตกต�ำ่ กว่าสัตว์แล้ว ไม่ใช่วา่ อาตมาพูดหยาบนะ มันมีจติ ตกต�ำ่
กว่าหมา (สุนัข) หมามันยังไม่อยากยิงตนเองตาย ไม่อยากผูกคอตาย ไม่อยากกินยาเบื่อตาย ถ้าอยู่
บนสะพานยันมันลงน�้ำ  มันกลับถอยหลังมาและยังจะมากัดเราอีก มันกลัวตกน�้ำตาย ส่วนคนนั้น
ยังกระโดดน�้ำตาย นี่มันต�ำ่ กว่าสัตว์หรือว่าต�่ำกว่าหมาตัวนั้นหรือไม่ มันก็ต�่ำกว่าซิ นี่ตรงนี้ซิที่มันจะ
ไปเป็นสัตว์ได้สบายเลย คนเราหลักระบบจิตใจของเรานี้มันขึ้น ๆ ลง ๆ สูง ๆ ต�่ำ  ๆ มีเจริญมีเสื่อม
ถ้ามันเสือ่ มไปเรือ่ ย ๆ มันก็ตกต�ำ่ ไปเรือ่ ยๆ ถ้ามันเจริญขึน้ เรือ่ ย ๆ มันก็พฒ
ั นาไป หมาบางตัวเขาขายตัง้
๑๔ ล้าน เป็นหมาที่คุณโชคชัยคิดจะซื้อมาจากเยอรมัน ทําไมคุณค่ามันสูงแท้ เขาว่ามันไปซื้อของได้
มันรูห้ มดของราคาถูกราคาแพง ของจริงของปลอม ดูซแิ ค่มนั เป็นสุนขั เฉย ๆ แสดงว่ามันต้องเคยเป็น
คนมาก่อน แต่มั่นพัฒนากลับลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะจิตใจตกต�่ำนั้นเอง
ถาม ผูห้ ญิงทีโ่ ดนจีวรของพระ พระจะผิดศีลหรือศีลขาดหรือไม่ และผูห้ ญิงทีเ่ ป็นอุบาสิกา
จะบาปหรือไม่
ตอบ พระพุทธเจ้าทีท่ า่ นอนุญาตให้มอี ย่างนี้ ถ้าเราเป็นพระเดินไปบิณฑบาต จะให้เดินห่างกัน
ระยะมีคนวิ่งลอดหรือผ่านได้คนหนึ่ง ไม่ให้ติดกัน เนื่องจากในสมัยก่อนพระเดินบิณฑบาตติดกัน
ผัวกับเมียไล่ฆ่ากัน ก็เลยชนพระล้มเพราะเขาไม่มีทางไปเนื่องจากพระเดินเป็นแถวยาว อันนั้นท่าน
ก็ไม่ให้ผิดศีล แต่ท่านให้พระเตรียมตัวในทีหลัง ให้เดินห่างกันพอคนวิ่งผ่านได้คนหนึ่ง บัดนี้ ถ้าหาก
จําเป็นในเวลากลางคืน หรือไปในงาน พวกผู้หญิงเขาไล่กัน เพื่อนไล่หยอกกัน หรือสามีภรรยาไล่กัน
แล้วมาชนเอาพระอันนั้นท่านก็ไม่ให้ผิดศีล เนื่องจากผู้หญิงมาชน ไม่ใช่พระไปแกล้งชนเอาผู้หญิง
ท่านเอาเจตนาของพระที่จะไปจับเป็นหลัก ถ้าเราแกล้งจะไปชนอันนี้ไม่ได้ เวลาเราไปคนเดียวแล้ว
แกล้งไปชนไม่ได้ เพราะมันมีเจตนา แต่มันก็เป็นบาปของตนเอง แต่พระนี้ไม่ผิดศีลเพราะเขามาโดน
มาชนพระเข้า
ถาม นึกคิดด้วยจิตต่างจากนึกคิดด้วยสมองอย่างไร
ตอบ สมองมันเป็นประสาทเฉย ๆ สมองนีม้ นั คิดอะไรไม่ได้ มันเป็นตัวส่งเสริมเขาเฉย ๆ แต่ตวั จิต
เป็นตัวคิด สมองไม่ได้ไปคิดอะไร เนือ้ เยือ่ ในสมองมันคิดไม่เป็นหรอก มันเป็นเครือ่ งรับเฉย ๆ เป็นเครือ่ ง
รับความสัน่ สะเทือน เหมือนกับว่าเรามีวทิ ยุรบั จากคลืน่ ของวิทยุมา แต่ขอส่งเสียงต่อ ถ้าเปรียบเทียบ
ถึงจิตที่ทํางานสั่งงาน ก็เหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า เมื่อเราติดเครื่องขึ้นมันต้องดังอยู่ตลอด มีไฟ
อยูใ่ นตัวของเขา ทีนเี้ ราจะเลือ่ ยไม้ เราจะทํางาน เราต้องมีสายพานมา ต้องไปติดกับใบเลือ่ ยอีกทีหนึง่
ตัวใบเลื่อยจักรเลื่อยไม้อยู่ทุกวันนั้นคือประสาทในสมอง ตัวนั้นแหละจะทํางาน พอตัวนี้สั่งงานก่อน
ตัวนี้ก็เป็นลูกมือทํางานต่อ แต่ถ้าทํางานมันหนักเกินไป มันก็จะทํางานไม่ได้ ใบเลื่อยมันจะไม่วิ่งเลย
ถ้าทํางานเบา ๆ ก็คือมันจะทํามาก มันจะหมดคม ใบเลื่อยจะหมดคมแล้วจะเลื่อยไม่เข้า มันก็
หมดสภาพ ทีนี้เวลาจิตสั่งงาน มันคิด พอคิดไปมันก็เครียดในประสาทในสมอง มันก็มึนงงเลย
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อาตมากาํ หนดให้ ๔๕ นาทีหรือ ๔๖ นาทีจากตอนทีย่ งั ไม่ปวดศีรษะ ถ้าลองคิดทุกข์ขนึ้ มาแล้วอาตมา
ประมาณเวลาไว้ให้เท่านั้น มันจะมึนงง ปวดศีรษะขึ้นมาทันทีเลย บัดนี้มันจะเซ่อไปเลย คิดอะไร
ไม่ออก คือไม่มผี มู้ ารับทาํ งานต่อ แต่คนนีส้ งั่ ไม่หยุดคือทีจ่ ติ นี่ คิดไม่หยุด แต่ตวั นีค้ อื ประสาทหมดสภาพ
แล้ว คนจึงว่าเป็นโรคประสาท เหตุฉะนั้นจึงกินยาพอระงับประสาทไว้เฉย ๆ จะให้หายจากทุกข์นั้น
ต้องไปฝึกที่จิต พอจิตหยุดคิดเท่านั้นแหละ ศีรษะหรือประสาทในสมองนี้ไม่ถึง ๕๐ นาทีก็หายปวด
ทันที เพราะอันนี้ไปเป็นลูกมือเขา
ถ้าเปรียบเทียบไฟฟ้าก็เหมือนคัตเอาต์ ในระยะนั้นฟิวส์ขาดฟิวส์ไม่มี ไฟก็จ่ายไปไม่ถึงนั่น
แต่เครื่องยนต์จะดังอยู่ไม่หยุดนะ ผู้สั่งงานเขาไม่หยุด แต่คนนี้จ่ายไฟไม่ได้ ก็คือสมองนี้มึนงงไปหมด
เซ่อไปหมดแล้ว แต่จิตยังทํางานอยู่ นั่นแหละความคิดของจิต สมองไม่ได้คิด เราลองคิดไปถึงบ้านดู
เดี๋ยวนี้ คิดดูอยู่ที่บ้าน สมองมันคิดหรือไม่ โน้นตัวจิตมันอยู่ที่บ้าน ตัวจริงมันคือตัวนั้น มันอยู่ที่บ้าน
อยูท่ หี่ อพัก นัง่ อยูท่ นี่ เี้ ดีย๋ วนี้ จะรูจ้ กั ทันทีเลย ตัวคนเรานีม้ นั ไปหรือเปล่า มันไม่ได้ไป เป็นประสาทใน
สมองเฉย ๆ อยู่ ก็เหมือนพวกเรานัง่ อยูท่ นี่ แ่ี หละ เราไม่ไปบ้านนะ เขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนือ้ หรือเป็นอณู
อันหนึ่งที่ภาษาทางโลกเขาเรียก เป็นร่างกาย เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งที่เป็นหุ่นอยู่เฉย ๆ เปรียบเทียบ
เหมือนหนังตะลุงหรือหนัง แห้ง ๆ นี่แหละ ต้องมีคนมาชักหลอกคนเสียก่อนจึงจะเขย่าจึงจะดิ้นเป็น
ถ้าจิตของเราไม่อยู่กับตัวเรา เอาปล่อยนั่งไว้ที่นี่หมดคืนยันรุ่ง มันก็นั่งอยู่ที่นี่แหละ ถ้าไม่มีจิตสั่งงาน
ให้เราลุกขึ้น ก็ไม่ลุก ถ้าตัวของจิตเขาสั่งให้เราลุกขึ้น เราจึงลุกยืนขึ้นได้นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้
สมองมันไม่ได้คดิ เป็นตัวรับแทนเขาเฉย ๆ รับใช้เขาเฉย ๆ ดูซวิ า่ คัตเอาต์กบั ฟิวส์มนั ได้คดิ อะไรกับไฟฟ้า
ตัวกําเนิดไฟฟ้ามันอยู่ที่เครื่องยนต์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าโน้น ทํางานอยู่ตลอดเลยคือความคิด ไม่ใช่
สมองคิด มีความแตกต่างกันอย่างนี้
ถาม การที่เราทําหรือพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้น
กับเราเมื่อนานมาแล้ว แต่นึกไม่ออกว่าเคยเกิดขึ้นเมื่อไร ความรู้สึกอันนี้คืออะไร หมายความว่า
อย่างไร
ตอบ อันนัน้ เขาเรียกสัญญาความจาํ เป็นสัญญาความจาํ เฉย ๆ จาํ สิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ว จาํ ไว้บนั ทึกไว้
บันทึกไว้ภายในจิต บัดนีม้ นั ก็เลยคิดขึน้ มา เราเรียกว่าอดีตทีผ่ า่ นมาทีเ่ ราเคยประสบพบเห็นมาแล้วแต่
มันเลยไป แต่เราย้อนกลับคิดขึน้ มา ถ้าเราภาวนาถึงจิตใต้สาํ นึกตัวนีจ้ ะหายสงสัยทันทีเลย จะจาํ มาได้
ตัง้ แต่อายุ ๑ ขวบจนถึงปัจจุบนั นีท้ นั ทีเลย ถ้าทําได้แบบนีเ้ รียนเก่งแน่ อาจารย์สอนแค่ครัง้ เดียว เมือ่ เรา
นั่งสมาธิจิตใจสงบเข้าไปถึงจุดนั้น เหมือนกับอาจารย์มาเฝ้าสอนตลอดเลยจะรู้จักหมด เรื่องอย่างนี้
หายห่วง อาตมารูเ้ รือ่ งดี นัน่ แหละเขาเรียกอดีต จิตมันคิดถึงอดีต แต่มนั จะเปิดออกได้เมือ่ จิตมีความสงบ
ถ้าจิตไม่สงบนี้ไม่เห็น นั่นแหละเขาจึงทวนเรื่องเดิมขึ้นมา เวลาคนโกรธมันจะฝัง ขนาด ๓ ปี ๔ ปี
มันยังแค้นอยู่ ดูมันฝังลึกแค่ไหน มันฝังอยู่ในจิต ถ้ามันลืมไปบ้างแต่มันมาเจอหน้าคนที่มันโกรธ
เท่านัน้ แหละ มันจะคึกคักโกรธขึน้ มาหรือจะออกมาทันทีเลย มันเก็บข้อมูลไว้ทจี่ ติ ใจนัน้ แหละ มันจะ
ไปเคาะคอมพิวเตอร์ออกมาประจานเลย ก็คือว่ามันอยู่ในจิตอยู่แล้ว เก็บเอาไปบันทึกไว้แล้ว ความดี
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ความชัว่ อะไรต่าง ๆ จะบันทึกเก็บเอาไว้อยูท่ จี่ ติ เหมือนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไฟจะเสียไม่ได้ แต่อนั นี้
ไฟมันไม่เสีย มันสามารถค้นได้ทกุ เวลา เราจะระลึกถึงอดีตได้อย่างแม่นยําถ้าจิตสงบ ถ้าจิตไม่สงบแล้ว
จะไม่เห็น อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ มาถึงวันนี้ลืมแล้ว นั่นแหละจิตที่ไม่สงบ
ถาม สัญญาในที่นี้หมายถึงสัญญาในขันธ์ ๕ หรือเปล่า
ตอบ สัญญานั้นคือความจํา จํารูป จําเสียง จํากลิ่น จํารส สัมผัสอะไรต่าง ๆ สัญญาว่าคนนั้น
หน้าตาอย่างนัน้ อย่างนี้ สัญญามีเพียงเท่านี้ แต่ไม่ได้เรียนลึกเข้าไปถึงความนุม่ นวลหรือความละเอียด
สุขุมอย่างไร อันนั้นเรียกสัญญา ถ้ามันรู้จักความละเอียดสุขุมลงไป เรียกวิญญาณ ความหมายรู้ และ
ถ้ารู้ละเอียดจนถึงที่สุด เรียกว่า ปัญญา ความรู้ มี ๓ ขั้น
๑. สัญญา
๒. วิญญาณ
๓. ปัญญา
เหมือนเราโกรธฉุนเฉียวหรือความหงุดหงิดนี้แหละ เขาเรียกเป็นเพียง สัญญา มันเป็นของ
เบา ๆ เดีย๋ วก็ลมื ไป ถ้าหากเป็น วิญญาณ ก็เหมือนโทสะ โดนตีนจี้ ะเจ็บเลย ปัญญา ก็คอื จะฟันแหลก
ยิงแหลกให้ตายไปเลย เข้าใจว่าทาํ ลายให้ถงึ ทีส่ ดุ คือรูท้ สี่ ดุ เลย ต้องทําให้ตาย นัน่ แหละจะมีความละเอียด
ต่างกัน น�ำ้ หนักต่างกัน ความโกรธคือไม่ต้องฆ่ามันหรอก แค่โกรธ หงุดหงิดเฉย ๆ โทสะก็คือตีมันซิ
ให้มนั เจ็บ มันจะหลาบ ตัวพยาบาทก็คอื ต้องฆ่าให้ตายเลย มันจะไม่ได้มารุงรังกับเราอีก พยาบาทเขา
จะรู้รอบคอบ ฆ่าให้เรียบร้อยเลย นั่นคือ เขาถึงที่สุดรู้ถึงที่สุด อันนั้นเขาเรียกว่าปัญญา
ถาม ถ้าเราต้องการเกิดมาในชาติหน้า แล้วสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ต้อง
ทําบุญด้วยอะไร
ตอบ เราจะเอาอะไรบ้าง เราจะเอาทําบุญด้านวัตถุ มันก็มีหลายอย่างที่ควรทํา เราก็สร้างไว้
สร้างบุญสร้างกุศล อาหารการกิน ที่อยู่พักพาอาศัย ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เครื่องนุ่งห่มก็ทําบุญ
เตรียมพร้อมไว้ อยากอยูส่ บายไม่อดไม่อยากข้าวน�ำ้ ก็ตอ้ งบริจาคไว้ในสมบัตอิ นั นี้ มันจะให้คนมีสมบัติ
ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้น แต่เราบริจาคเงิน เงินก็เป็นเหมือนปัจจัย ๔ สามารถที่จะซื้อสิ่งของ ๔ อย่างนี้
ได้หมด
ถ้าอยากได้รถ เราก็ต้องบริจาคค่ายานพาหนะไว้ มันจึงจะได้รถมานั่ง ถ้าไม่บริจาคก็ไม่มี ไม่มี
เงินซื้อ ท่านว่า อาลโท พลโท โหติ ผู้ให้ข้าวให้น�้ำคือผู้ให้พละร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ วัฒโฑ โหติ
วรรณโท ผู้ใดอยากสวยงามก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่ม เป็นเครื่องประกอบให้คนสวยงามขึ้น ก็ต้องทําบุญ
ด้วยผ้าไว้ แต่ตัวนี้ต้องคู่กับการรักษาศีลด้วย ญาณโท สุขโท โหติ ใครอยากได้ยานพาหนะก็ต้องให้
ความสุขคือยานพาหนะ ต้องให้นั่งรถนัง่ เรือ หรือค่ารถค่าเรือ ทีปโท โหติ จักขุโท ผู้ใดให้ดวงประทีป
ดวงไฟ คนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งใส่แว่นตา ตาจะดีแจ่มใสแล้วสวยด้วย ถ้าถวายดอกไม้ ก็ได้สวนดอกไม้รอบบ้าน
สร้างกุฏิก็ได้บ้านอยู่สบาย ถ้าใครอยากได้ผมสวย เมื่อมีผมยาว ๆ ก็ตัดไปขายที่ร้านเสริมสวย แล้ว
เอาเงินนั้นไปทําบุญ ชาติหน้าเกิดมาจะได้ผมสีสวย ๆ ถ้าใครอยากได้ฟันสวย ฟันขาว ก็ให้ซื้อ
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แปรงสีฟนั ยาสีฟนั ไม้จม้ิ ฟัน ถวายพระ ถ้าใครอยากได้แขนสวย นิว้ มือสวย ก็ตอ้ งพยายามชีบ้ อกทาง
ให้เมื่อคนหลง ทาง เมื่อเกิดมาจะได้นิ้วมือสวยแขนสวย ถ้าอยากได้ปัญญาดี ก็ต้องทําบุญทางด้าน
หนังสือและด้านสอนคน อยากได้ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็ต้องซื้อหยูกซื้อยามาบริจาคทาน
อยากได้เสียงดัง ก็ถวายเครื่องขยายเสียง จะได้พูดเสียงดังก้องกังวาน ถ้าต้องการสวรรค์สมบัติก็ต้อง
รักษาศีล ส่วนเงินนัน้ มันจะมา พร้อมกันนัน้ แหละในเวลาทีเ่ ราบริจาคอาหารการกิน เครือ่ งใช้รอบตัว
ที่เราใช้อยู่นี้
บัดนี้ สิ่งที่ทําบุญกับพระต้องเลือกว่า สิ่งนั้นท่านควรจะบริโภคหรือไม่ ทีนี้ถ้าเป็นสิ่งที่บริจาค
ให้พระไม่ได้ เช่น นาฬิกา แหวน สายสร้อย เพชร พลอย ต้องเอาไปแจกทานในที่อื่น ให้ญาติโยมหรือ
ให้คนอื่นเพื่อจะเอาบุญ หรือว่าจะเอาไปประดับแท่นพระพุทธรูป แต่ถ้าอยากได้สวยจริงต้องถวาย
พระพุทธรูป อย่างปิดทองพระพุทธรูปนี้ เกิดขึ้นมาสวยจนบอกไม่ถูกเลย
แต่อย่าปรารถนามากเกินไป อย่าปรารถนาสวยเกินไปเพราะมันจะเป็นทุกข์ เนื่องจากคนอื่น
มาหลงใหล เหมือนกับนางอโนชาที่ตัดผมไปขายคือไม่มีอะไรจะทําบุญ เพราะเกิดเป็นลูกคนจน
แต่อยากจะทําบุญกับเขา ก็เลยตัดผมไปขายแล้วเอาเงินนั้นมาทําบุญมาบริจาคกับพระ เสร็จแล้วจึง
ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดมาภพใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นลูกเศรษฐี ให้ข้าพเจ้านี้สวยสดงดงาม
ด้วยความเคารพอ่อนน้อมในการบริจาคทาน เพราะไม่มีเงินกับเขาจึงได้ตัดผมขาย พอมาเกิดใหม่
มันปรารถนาเกินไป มันสวยกว่าทุกคน ผู้ชายใครก็มัวมองดูแต่เขา จึงได้เดินตําไม้ตําตอชนต้นไม้ไป
ใครเห็นไม่ได้เลยหลงใหลไปหมด เพราะเขาทําบุญและตั้งความปรารถนากับพระที่มีคุณธรรมจึงได้
บุญมาก ก็เลยสมหวัง ได้เกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐี แล้วก็สวยด้วย เราปรารถนาไม่ได้นะมันเป็นกิเลส
เมือ่ มันประกอบเต็มทีแ่ ล้วทาํ ให้คนอืน่ หลงใหล ทาํ ให้คนอืน่ เกิดทุกข์ ต่อมาลูกชายเศรษฐีได้ยนิ ข่าวว่า
ลูกสาวเศรษฐีสวยทีส่ ดุ อยูใ่ นเมืองนัน้ ก็ให้พราหมณ์สามคนทีเ่ ป็นหมอโหรไปดูลกั ษณะว่า ผมสวยไหม
ผมก็สวยมีสเี ทา นิว้ มือนิ้วเท้าก็ครบลักษณะ ดูการพูดจาปราศรัย การต้อนรับ เขาดูแล้วก็ถกู ลักษณะ
หมด พอได้ครบแล้วก็กลับมาบอกพราหมณ์มหาเศรษฐีก็เลยได้แต่งงานให้ลูกชาย ในวันแต่งงาน
ก็มีการเลี้ยงอาหารพราหมณ์หมอโหรก็ไปในงานกินเลี้ยงด้วย แต่ตามองดูแต่ผู้หญิงคนนั้น พราหมณ์
คนหนึ่งจึงเอาข้าวยัดเข้ารูจมูก คนหนึ่งเอาข้าวยัดเข้าคอ อีกคนหนึ่งเอาเข้ารูหู ไม่เอาเข้าปากเพราะ
ตามัวแต่มองดูผู้หญิงคนนั้น ดูซิมันหลงใหลถึงขนาดนั้นเลย อันนี้มันเกินไป เราอย่าไปเอามากเกินไป
เอาพอดีดีกว่านั่นแหละ
ครั้นอยากได้มนุษยสมบัติพร้อม อย่าให้นิ้วมือนิ้วเท้าขาด อย่าไปหาตัดขาไก่ ตัดขากบขาเขียด
อย่าไปตัดอะไรต่าง ๆ ทีเ่ ป็นบาป อย่าไปเด็ดขาหรือเด็ดก้นมดแดงให้ขาด แล้วเอามากัดกันเล่นเหมือน
เด็กทุกวันนี้ อย่าไปเอาปลากัดมากัดกันเดี๋ยวท้องมันแหว่ง มือมันขาด ปากมันก็เจ็บ หางก็ขาด เมื่อ
เกิดมาเป็นมนุษย์มนั จะไม่สมบูรณ์ เรือ่ งอย่างนีต้ อ้ งรักษาให้ดมี นั จึงจะได้รปู ร่างกายทีส่ มบูรณ์ อย่าให้
เป็นคนก�้ำกึ่งนะ อย่าคิดว่าจะอยากเป็นผู้หญิงบ้าง อยากเป็นผู้ชายบ้าง อย่าเอามาคิดในใจนะ เดี๋ยว
เกิดมาแล้วจะกลายเป็นคน ๒ คน ถ้าจะอยากเป็นผูช้ ายก็เป็นผูช้ ายจริง ๆ อย่าให้ใจของเราเป็นหน้าๆ
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หลัง ๆ อยู่ มันจะได้สมบูรณ์ ถ้าไม่อยากใส่แว่นตา ให้ทานธูป ทานเทียน ทานไฟฉายไว้ เกิดมาชาติ
หน้าไม่ต้องหาแว่นตามาใส่ อันนี้เป็นอานิสงส์ผลบุญทางด้านวัตถุที่มันให้
ดูพระพุทธเจ้าท่านได้ครบบริบรู ณ์หมด ครบปุรสิ ลักษณะทัง้ แขน ทัง้ นิว้ มือ ทัง้ คิว้ ทัง้ ตา ทัง้ จมูก
ทัง้ ฟัน เพราะท่านทาํ บุญมาหมด ในพระไตรปิฎกท่านเล่าไว้หมดทุกอย่าง ว่าทาํ บุญอย่างนัน้ ๆ ถ้าอยาก
ได้ตาสวยจริง ๆ ดีจริง ๆ ก็เจาะลูกตาตนเองให้คนอื่นไปเลย ให้ดิบ ๆ มาชาติหน้าตามันสวยหมด
ทัง้ สองข้าง แต่คนทุกวันนีก้ ลัวบริจาคตาไปแล้วจะเกิดมาเป็นคนตาบอด ก็เลยไม่อยากให้ใคร แต่แท้ทจี่ ริง
มันได้บุญเยอะ ฉะนั้น เราทุกคนอยากเกิดมาอีกให้สมบูรณ์ ก็ควรบริจาคทานให้พร้อมทุกอย่างเสีย
ถาม มีคนพูดว่า ถ้ารับประทานข้าวไม่หมดจาน ชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นนก คอยคาบข้าว
ทีละเม็ด ๆ ไปตลอดชาติจริงหรือไม่
ตอบ อันนี้ไม่เป็นไรหรอก ใจของเรามันเป็นมนุษย์อยู่แล้ว จะไปเป็นนกได้อย่างไร ใจของเรา
อยู่ในความดี เราจะเอาไปเจือจานให้หมากิน ให้นกกิน ให้อะไรกินก็แล้วแต่ มันเป็นการทําบุญอยู่ดี
การที่เราจะไปเป็นนก เราต้องชอบนกก่อน ชอบเลี้ยงนกอยู่นั้นแหละ พอตายไปจิตของเราพัวพัน
อยู่กับนก มันก็จะไปเกิดเป็นลูกนก ไม่มีปัญหาตรงนี้ได้เป็นแน่ นี่หลักมันเป็นอย่างนี้ แต่จิตของเรา
เป็นคนอยู่ กินข้าวเฉย ๆ แต่ไม่หมด มันไม่เป็นนกนะ
ถาม ถ้าเราไปบนไปขออะไรไว้แล้ว เมื่อได้สิ่งนั้นมา ถ้าไม่แก้บนจะเกิดอะไรขึ้น และการ
ทรงเจ้าจะเป็นจริงหรือไม่
ตอบ ถ้าเราไปบนบานศาลกล่าวไว้กับพระ พระพุทธรูป ต้นไม้ หอผี หรือที่ศักดิ์สิทธิ์อะไร
เราไปบนไว้วา่ อยากได้สงิ่ นัน้ แล้วสมหวัง ถ้าเราไม่ไปแก้บน เราก็ผดิ สัจจะ ศีลมุสาวาทก็ขาด เป็นคนที่
ไม่มศี ลี ธรรม อันนีม้ นั ไม่ดี บนอะไรไว้ตอ้ งแก้ ถ้าเป็นคนด้วยกัน ถ้าไม่มเี งินได้กต็ อ้ งไปพูดแก้ไขกับเขา
เราจึงจะไม่ขาดจากศีลธรรม ไม่ขาดจากศีลข้อที่ ๔ เป็นมุสาวาทโดยตรง ถ้าเกิดไปบนกับพระพุทธรูป
อย่างนี้ แล้วมีเทพเจ้าทั้งหลายเขาเป็นพยานอยู่ บนว่าขอให้สอบได้หรือขอให้ได้เลื่อนตําแหน่ง หรือ
อะไรต่าง ๆ ถ้าสําเร็จแล้วเกิดเราไม่มาแก้ไข เทพนั้นอาจมาลงโทษได้ พวกผีปีศาจที่เขาเป็นวิญญาณ
เหมือนมนุษย์เรามันก็จะตามกระทําเราได้ แต่ถ้าทํากับคน เช่น เราไปยืมเงินเขาแล้วว่าจะเอาคืนให้
แต่เราไม่คืน อย่างนี้มันก็เกิดเรื่อง เพราะว่าวิญญาณทั้งหลาย เป็นวิญญาณอันเดียวกัน มันรับรู้ได้
เพราะฉะนั้นควรที่จะแก้ไข ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทํา อย่างผู้ชายที่เขาไปบนว่าจะบวช ถ้าตนเอง
ไม่ได้บวชก็ตอ้ งซือ้ พระพุทธรูปไปถวายไว้ทวี่ ดั เป็นการบวชแทนหรือซือ้ เครือ่ งบวชเป็นบาตร เป็นจีวร
ให้ครบชุดที่จะบวชพระได้ ไปให้คนอื่นบวชแทน ถ้าเราสัญญาไว้อย่างนั้น อันนี้ทําได้ไม่เป็นอะไร
เพราะเราไม่ได้โกหก
ส่วนการทรงเจ้าเข้าผี ที่คนหลงอยู่ทุกวันนี้ คือเป็นวิญญาณอื่นมาคุมวิญญาณของเรา ทําให้
เรานี้ไปตามอํานาจของวิญญาณนั้น ก็เหมือนกับผีปอบ หรือตามภาษาเมืองเชียงใหม่เขาเรียก ผีก๊ะ
มีจําพวกนั้นแหละมาคุมวิญญาณของคนนี้ วิญญาณของคนนี้อ่อน อ่อนไหวไปตามเขา ก็เลยพูดไป
ตามเขา อันนีม้ จี ริง มีมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลแล้ว เป็นของพวกพราหมณ์ทเี่ ขาทรงกัน ไม่ใช่มแี ต่ในสมัยนี้
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อย่างในประเทศจีนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แยะเลย ถ้าต้องการวิญญาณมาเข้าร่างหรือมาทรง ก็คือจิต
ของเราเชือ่ เขา อ่อนน้อมกับเขา เขาก็เลยเข้ามาควบคุมได้ เหมือนกับคนไหนมันเชือ่ คนนัน้ ก็สามารถ
จูงจมูกไปได้เลย ควบคุมให้ทาํ อย่างไหนมันทาํ หมด ทาํ บาปมันก็ทาํ ก็จะเป็นวิญญาณชนิดนีแ้ หละทีจ่ ะ
มาคุม มาคุมวิญญาณของเราอีกทีหนึ่ง ทําให้เราไปตามอํานาจของเขา ก็จะพูดไป ไม่รู้จะถูกจะผิด
พูดสัก ๑๐ อย่าง ถูกอย่างหนึ่งก็ว่าถูกแล้ว ก็เลยหลงใหลกันอยู่ทุกวันนี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้
หลงใหลในเรื่องอย่างนี้ ถ้าบุคคลใดไม่มีที่พึ่ง จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีเงินมีทอง ไม่มีบ้านมีช่อง ไม่มี
ทีพ่ งึ่ พาอาศัยก็ตามแล้วไปพึง่ ผีสางนางไม้ ผีเข้าเจ้าทรง ไร่นาเรือกสวน ไปพึง่ ภูเขาแล้วไปบ่นพึม ๆ พ�ำ ๆ
เอาเหล้าไหไก่ต้มไปเลี้ยง เอาน�ำ้ ชาหรือผลไม้ต่าง ๆ ไปเลี้ยง มันเป็น เนตํ โข สรณํ เขมํ ไม่เป็นสรณะ
อันเกษม เนตํ สรณมุตตฺ มํ ไม่เป็นสรณะอันอุดม เนตํ สรณมาคมฺม บุคคลใดน้อมหน้าเข้าไป ก้มเข้าไป
ไปกราบไปไหว้ผสี างนางไม้ ผีเข้าเจ้าทรง สพฺพทุกขฺ า ปมุจจฺ ติ ย่อมไม่กา้ วล่วงทุกข์ไปได้ เวลาเจ็บป่วย
ก็ไปขอกับคนเข้าทรงให้รกั ษา ผีหรือวิญญาณมันเรียนจบเภสัชหรือเปล่า ปรุงยาให้เราเป็นไหม นีท่ คี่ น
หลงอยู่ทุกวันนี้ เราอย่าไปหลง อย่าไปหลงผีเข้าเจ้าทรง อย่าไปยุ่งกับเขา เพราะว่ามันเป็นวิญญาณ
ต�ำ 
่ ไม่ใช่วญ
ิ ญาณทีจ่ ะมาช่วยเรา บัดนีพ้ ระพุทธเจ้าท่านสอนต่อไปว่า โย จ พุทธฺ ญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ
สรณํ คโต บุคคลใด เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ
ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ บุคคลใดมีสติปัญญา สามารถจะรู้ว่าอะไรทําให้เกิดทุกข์ และหาวิธีดับทุกข์ได้
อริยสัจฺจํ ก็คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าบุคคลใดเคารพพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์และทั้งศีล สมาธิ ปัญญานี้ จึงเป็น เอตํ โข สรณํ เขมํ เป็นสรณะอันเกษม เอตํ สรณมุตฺตมํ
เป็นสรณะอันอุดม เอตํ สรณมาคมฺม บุคคลใดน้อมหน้าเข้าไปเคารพกราบไหว้บชู าพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เหมือนที่เราสวดสรรเสริญกันอยู่นี่ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ บุคคลนั้นแลจะก้าวล่วงทุกข์
ไปได้ นีพ่ ระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ อันนีเ้ ป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า เราอย่าไปหลงงมงายกับเขา
อย่าไปยุ่งกับเขาทั้งผู้ชายผูห้ ญิงก็ดี ปล่อยให้เขาทรงกันอย่างนั้นแหละ มันเสียศักดิศ์ รีของคนที่ศกึ ษา
ธรรมะ พระองค์ใดไปหลงกับเขาเป็นพระโง่ ถ้าเขาเชือ่ ก็ปล่อยเป็นเรือ่ งของเขา เราก็ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับเขา
เพราะว่ามันต�่ำกว่าเรา จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาทําไม
ถาม ผีบ้านผีเรือนมีจริงหรือไม่ จะช่วยคุ้มครองเราจากวิญญาณอื่นได้หรือไม่
ตอบ อันนีเ้ ปรียบเทียบแล้วว่า ในบ้านช่องของคน ถ้าบ้านไหนรูจ้ กั เคารพ หรือบ้านไหนจะไปเลีย้ ง
เหมือนพวกภูไท เลีย้ งไว้ตามริมบ้าน เป็นพวกภูมทิ เี่ ฝ้าบ้านของเขา เขาเลีย้ งเขาถือกัน อันนีเ้ ป็นหมูห่ นึง่
ส่วนหมูพ่ วกอีกอ้ มูเซอ ลีซอ กะเหรีย่ งทีอ่ ยูใ่ นป่าก็ชอบเลีย้ งผี แต่หากเราเป็นพวกถือพุทธ มีหงิ้ พระไว้
กราบไหว้บชู า มีพวกรุกขเทวดา ภุมเทวดาอาศัยอยู่ เป็นพวกวิญญาณทีด่ ี เป็นฝ่ายดี อาศัยอยูใ่ นบ้าน
หลังนั้น แล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไร ถ้าพวกนี้จะเอาผีวิญญาณผีพ่อผีแม่ผีปู่ย่าตายายมาอยู่ที่บ้าน
หรือว่าคนนี้จะเอาเทวดา ซึ่งถ้าพ่อแม่ไปเป็นเทวดา เขาก็จะมาเป็นรุกขเทวดา เป็นภุมเทวดา เขาจะ
ไปอยู่ในสถานที่ที่เราเคารพกราบไหว้ เป็นผู้คุ้มครองอยู่ที่บ้าน เพราะว่าเขาจะได้ไปเป็นอย่างนั้นได้
เขาก็ต้องมากราบไหว้บูชาเหมือนอย่างพวกเราก่อน
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ถ้าปูย่ า่ ตายายเป็นภุมเทวดาอาศัยอยูท่ บี่ า้ น บ้านหลังนัน้ ถึงจะปิดกุญแจไปเทีย่ วทีอ่ นื่ สิบกว่าวัน
ก็ไม่มีขโมยมางัดบ้าน เพราะเวลาขโมยจะมาขโมยของ เขาจะจําแลงกายเป็นตัวคนเดินอยู่ ทําให้
พวกขโมยไม่กล้าเข้ามาในบ้าน บ้านที่ไม่มีคนขโมยเพราะเขาจะเห็นคนเฝ้าหรือเดินอยู่ในบ้าน
ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดบ้านหลังนั้นได้ นั่นแหละเขาเรียกว่ามีภุมเทวดารักษาบ้าน ถ้าหากบ้านใด
มีแต่เถียงกันด่ากัน จะไม่มเี ทวดารักษา พวกขโมยขึน้ ไปงัดบ้านได้สบายเลย เนือ่ งจากไม่มใี ครไปแสดง
ให้เห็น เหตุฉะนั้น พ่อแม่ของเรานั่น ถ้าฟันของท่านหลุดออกมานี้ ท่านจึงให้เก็บไว้ เอาผ้าขาวห่อใส่
เก็บไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์ ถ้าเราไปลืมอยู่ที่ร่มไม้เวลาเราไปเที่ยว เมื่อย้อนกลับมาถาม
คนที่อยู่แถวนั้น ว่าเห็นอะไรวางอยู่ที่นั้นหรือเห็นห่ออะไรวางอยู่ที่นั้นบ้างไหม เขาอาจตอบว่าไม่เห็น
อะไรหรอก เห็นแต่คนแก่คนหนึง่ นัง่ อยูท่ นี่ นั่ พอไปทีน่ นั่ กลายเป็นกระเป๋าสตางค์เจ้าของทีล่ มื อยูท่ นี่ นั้
เพราะว่าฟันของพ่อแม่อยูใ่ นนัน้ ดูซพิ อ่ แม่ตายไปแล้วยังรักษาลูกอยู่ แค่เอาฟันท่านไว้เคารพเท่านัน้ เอง
พวกทีจ่ ะขโมยก็ขโมยไปไม่ได้ เพราะมีคนแก่นงั่ เฝ้าอยู่ เหตุฉะนัน้ ท่านจึงให้เคารพถึงขนาดนี้ ฟันของ
พ่อแม่ที่หลุดออกมา ล้างให้สะอาดดี ๆ แล้วห่อผ้าเก็บเอาไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รักษาบ้านนั้นมีอยู่
ถ้าเป็นรุกขเทวดาก็มีอยู่ตามต้นไม้ ถ้าเป็นภุมเทวดาจะอยู่ในบ้าน ส่วนพระภูมิเจ้าที่หรือเจ้าของที่จะ
อยู่รอบบ้านเฉย ๆ ที่เขาทําตูบผี หอพระภูมิ ศาลพระภูมิ อันนั้นเป็นพวกที่เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถ้า
ไม่สร้างให้ก็ไม่เป็นไรหรอก

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ถาม ทาํ อย่างไรจึงจะไม่ให้ทกุ ข์ และถ้ามีความทุกข์เกิดขึน้ แล้ว เราจะดับทุกข์นนั้ ได้อย่างไร
ตอบ ทุกข์จะไม่เกิดขึ้น เหตุจะไม่เกิดขึ้น ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา บัดนี้บังเอิญเรา
ทําให้เหตุเกิดขึ้นแล้วมันมีทุกข์ จะดับทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นมานั้น แล้วก็ดับที่เหตุ ทุกข์ก็
ดับไป อันเป็นหลักง่ายๆ แต่มันทํายาก เหตุมันเกิดมาจากอะไร เมื่อเรารู้เราก็ดับที่เหตุนั้น ก็เหมือน
กับไฟไหม้ตรงนี้ รถดับเพลิงก็ต้องมาดับที่ตรงนี้ คนที่ไม่รู้จักเหตุนั้นแหละก็ไม่รู้จักดับ ไม่รู้ว่าเหตุ
มันมาจากที่ไหน คนที่รู้จักเหตุ คนนั้นก็รู้จักดับทุกข์ได้ ที่เราไปทําอะไรจึงทําให้เกิดทุกข์ขึ้น เราก็ต้อง
หยุดทํา นั่นคือเหตุ เราพูดอะไรที่มันผิด  เถียงกัน โต้แย้งกัน แล้วเกิดเรื่อง ก็ให้หยุดพูดในเรื่องนั้น
ถ้าเราไปคิดอะไรขึ้นมา พอเรารู้ว่าสิ่งนั้นที่คิดขึ้นมามันเป็นทุกข์ ก็หยุดคิด อันนั้นสั้นที่สุด ถ้ารู้จักเหตุ
จะดับได้ทันที ทุกข์ดับไปทันทีเลย ถ้าเหตุดีผลมันก็ดี เราก็จําเอาสิ่งที่มันดี ถ้าทําแล้วมันมีความสุข
ทั้งตนและบุคคลอื่นก็ทํา ถ้าพูดแล้วทําให้อยู่ด้วยความสามัคคีกันดี และมีเหตุมีผลด้วยการพูดก็พูด
ถ้าคิดแล้วมันมีความสุขก็คดิ เขาเรียกว่าคนฉลาดในการปฏิบตั ติ น ความสุขก็จะเกิดขึน้ มี ๒ ทางเท่านีเ้ อง
สุขกับทุกข์ มันมีเหตุทั้งนั้น ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผล คือต้องสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนเอง

284 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ถาม ถ้าเราทาํ ความดี ประพฤติตนดีในสังคม แต่ไม่เคยเข้าวัดหรือตักบาตร จะได้บญ
ุ หรือไม่
แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ การที่เราทําความดีในสังคมมันก็ได้บุญ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม อันนั้นก็มี
ประโยชน์ ก็ได้บุญได้ความสามัคคี ได้ความดีในสังคม แต่ว่าสังคมที่เราทําอยู่นั้น ถ้าขาดคุณธรรม
จริยธรรม ก็ตอ้ งมาฝึกกับพระ เพราะว่าพระท่านศึกษาโดยตรง เราทาํ ได้ได้บญ
ุ อยู่ แต่วา่ สังคมจะเป็น
สังคมที่ดีไหม หรือว่าเป็นสังคมที่ไม่ดี ถ้าไปในฝ่ายดีมันก็ได้ประโยชน์ แต่เรื่องเกี่ยวกับทางวัดนี้
เราจะไม่รู้ เราจะถือว่าพระนี้ไม่มีประโยชน์เสีย ให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วย ระวังตรงที่ว่าเราอยู่กับสังคมก็ดี
อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งเข้าไปวัด ไม่ตอ้ งเข้าไปศึกษา ทีนเี้ ราอยูใ่ นสังคมดี ๆ นัน้ แหละ เป็นกลุม่ เป็นก้อนอยูด่ ี ๆ
แต่เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาในสังคมมันจะทําให้แตกกัน สังคมหลายสังคมมันเข้ากันไม่ได้ มันต้องมาเรียน
ธรรมะ หนีจากพระไปไม่ได้หรอก เห็นไหม ทีเ่ ขาชุมนุมเขาเดินขบวน เขาจะปฏิวตั กิ นั ลืมพระได้เมือ่ ไร
ให้พระในประเทศไทยหมดทุกวัดชยันโตให้ เพราะมันไม่สงบ มันจะฆ่ากัน เนือ่ งจากไม่ได้ศกึ ษาธรรมะ
แต่เหตุนนั้ ได้บญ
ุ อยู่ แต่มนั คนละส่วน แต่วา่ ลึก ๆ ความลึกของคนในสังคมทีม่ นั คิดไม่ถงึ สังคม
มันมีหลายสังคมใช่ไหม มันมีหลายหน่วยในสังคม สังคมกัญชาก็มี แคปก็มี ฝิ่นก็มี เฮโรอีนก็มี สังคม
ยาม้าก็มี สังคมเหล้าก็มี สังคมเล่นไพ่ก็มี สังคมเป็นโจรเป็นขโมยก็มี สังคมที่ปฏิบัติดีก็มี ที่กล่าวมานี้
เป็นสังคมทัง้ นัน้ แหละ แต่สงั คมทีช่ วั่ มีมากกว่าสังคมทีด่ ี แต่มนั ก็ทาํ ด้วยกัน อย่างซือ้ เหล้ามันก็ชว่ ยกัน
ซือ้ แคปฝิน่ เฮโรอีนมันก็ชว่ ยกัน มันก็วา่ มันสนุก มันดี สังคมมือปืนซือ้ ปืนให้กนั มันก็วา่ มันดี การไปฆ่า
คนอื่น นั้นแหละสังคมทั่วไป แต่บัดนี้เราไปช่วยมันก็เหมือนกับเราไปช่วยโจร คนนี้ต้องไปปล้นมานะ
แล้วไปซือ้ ปืนซือ้ ลูกปืนให้ เมือ่ ได้เงินแล้วต้องเอามาแบ่งเรานะ นีก้ ส็ งั คมหนึง่ แต่ถา้ เป็นสังคมดีมนั ก็ได้
ประโยชน์ ไม่เสียหายอะไร ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมจําศีล แต่ระวังให้ดีนะ มันจะไม่มีศีล ทําให้เป็นสังคม
ทีไ่ ม่มศี ลี ธรรม เดีย๋ วมันจะเกิดเรือ่ ง เพราะถ้าคนอยูด่ ว้ ยความเมตตาต่อกันก็คอื คนมีศลี ธรรม เห็นไหม
ที่เขาสงเคราะห์ เขาก็สงเคราะห์ได้ทั้งนั้นแหละ สงเคราะห์เงินทองช่วยกัน แต่ถ้าขาดหลักธรรม
มันจะเกิดความยุ่งขึ้นมา เหตุฉะนั้นก็ได้ประโยชน์อยู่ในสังคมนั้น ๆ
แต่ถ้าเข้าวัดมันดีอย่างหนึ่ง ได้รู้จักบาปรู้จักบุญ รู้จักว่าสังคมนั้นดีหรือไม่ดี เพื่อที่จะได้เลือก
คบหาสมาคม ใครเป็นบัณฑิต ใครเป็นคนพาล คนที่เขาศึกษาธรรมะเขารู้จักนะว่ากลุ่มนี้อันตราย
กลุ่มนั้นอยู่ในขั้นนั้น กลุ่มนั้นอยู่ในขั้นนี้ เขาเลือกได้หมด และรู้ว่ากลุ่มนี้ต่อไปในภายข้างหน้าจะ
แตกสลาย กลุ่มนี้จะพอทรงตัวอยู่ได้ กลุ่มนี้จะมีความเสียหายในอนาคต สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรม
เขาจะรู้จักหมด แต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ เลยหลวมตัวเข้าไปหาเขา เช่น ไปนั่งกิน
นั่งเฝ้าขวดเหล้ากับสังคมเขา
ถาม คนที่ไม่สบาย ถ้าปฏิบัติธรรมมาก ๆ จะหายจากโรคนั้นหรือไม่
ตอบ มันจะหายที่ใจ แต่โรคยังไม่หาย ก็จะสบายดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม เพราะเขารู้ว่า
โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นธรรมดา ก็กนิ หยูกกินยา เขาก็ไม่เดือดร้อนวุน่ วายมาก ความดีอยูต่ รงนี้ แต่บางที
โรคเล็ก ๆ น้อย ๆ มันหายโดยอัตโนมัติ เช่น เป็นไข้หรือเป็นอะไรบางอย่าง ปฏิบัติธรรมมาก ๆ
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มันเข้าใจ จิตใจแข็งแกร่งขึน้ มา หมัน่ เดินจงกรมภาวนา ก็หายโดยอัตโนมัติ โรคเหน็บชาก็หายได้งา่ ย ๆ
ถ้าคนทําความเพียร อย่างหลวงปูข่ าวท่านป่วยมาก ๆ ท่านก็เดินจงกรมภาวนา โรคมาเลเรียนีห้ ายเกลีย้ ง
โดยไม่ได้กินยาสักเม็ดเลย หลวงปู่มั่นป่วย หมอที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่นี้ไม่รักษาแล้ว ซึ่งตอนนั้น
ท่านเดินไม่ได้แล้ว ก็หามกันไป ไปเดินจงกรมภาวนา ไม่ถึงเดือน ท่านก็หายจากโรค เดินได้สบายเลย
ท่านใช้ธรรมโอสถ แต่ถา้ โรคมันหนัก ก็ตอ้ งกินยาไปด้วย ปฏิบตั ไิ ปด้วย คนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมเขารู้ เขาวาง
ได้ง่าย แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้ หน้าจะเหี่ยวหน้ายุ่งไปหมดเลย อย่างเป็นไข้น้อยก็จะยิ่งป่วยหนัก
เข้าไปเรื่อย ๆ
ถาม คนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มาเป็นอาหาร จะเป็นบาปหรือไม่ บาปแค่ไหน
และคนที่กินเนื้อสัตว์นั้นจะบาปหรือไม่
ตอบ คนที่ฆ่าสัตว์ก็บาปอยู่แน่นอน จะเป็นที่ตัวเล็กตัวใหญ่ที่มีคุณหรือไม่มีคุณ แต่มนุษย์นี้
เป็นพิเศษ เป็นสัตว์ทฉี่ ลาดกว่าสัตว์เดรัจฉาน จึงบาปมากกว่าการฆ่าสัตว์เดรัจฉาน ถ้าฆ่าสัตว์เดรัจฉาน
บาปก็เบากว่า บัดนี้คนที่ไปฆ่านี้ เรารู้จักว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันใช่ไหม มดตัวเล็ก ๆ เอามือ
ไปจีต้ ดู มันจะวิง่ แจ้นเลย เพราะมันกลัวตาย ยุงก็เหมือนกัน เราจะฆ่ามัน มันก็รบี บินหนี แต่มนั ก็อยาก
มาขอกินเลือดกับเราอยู่ ฆ่ายุงมีพิษ เช่น พวกนําเชื้อไข้เลือดออก นําเชื้อมาเลเรีย หรือยุงที่ไม่มีพิษ
ก็ตาม ถ้าเราไปฆ่ามันก็บาปเท่ากัน มดก็เหมือนกัน มดชนิดกัดเจ็บกับกัดไม่เจ็บ ถ้าไปฆ่ามันก็มีบาป
เท่ากัน พระพุทธเจ้าท่านปรับศีลของพระไว้เป็น อาบัตปิ าจิตตีย์ ตัง้ แต่ฆา่ สัตว์ตวั เท่าช้างมาถึงมดดาํ ๆ
ตัวเล็ก ก็ปรับศีลข้อเดียวกัน บัดนี้ถ้าฆ่ามนุษย์นี้ต้องไปนอนอยู่ในคุก จะเอาตลอดชีวิต ๒๐ ปี หรือ
๓๐ ปีก็แล้วแต่ อันนี้เป็นการลงโทษในทางเมืองมนุษย์ บัดนี้ที่ลงโทษในชาติต่อไปหรือให้ผลในชาติ
ต่อไป ถ้าสัตว์ตัวนั้นมันเกิดได้กี่ปี เราเกิดมาเท่านั้นปีแล้วก็ตายไป เหมือนที่เขาตายกันอยู่ทุกวันนี้
นั่นแหละรับผลของกรรมที่เป็นบาป
ทีนี้คนที่กิน สําหรับพระภิกษุ พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เว้นเนื้อมังสัง ๑๐ อย่างเท่านั้น ทั้งสุกและ
ทั้งดิบ เนื้อชนิดอื่นนั้น เมื่อให้สุกแล้วก็สามารถที่จะฉันได้ เพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมดูแล
คนในโลกนีไ้ ด้หมด คนทีฆ่ า่ สัตว์เป็นอาหารนีก้ ฆ็ า่ มาตัง้ แต่เรายังไม่เกิด เราไม่สามารถทีจ่ ะไปห้ามเขาได้
ทีนี้พวกคนที่เขาเข้าวัด อย่างที่พวกเราเข้าวัดมาแล้ว ก็รู้จักว่ามันเป็นบาป เขาก็จะไม่ฆ่า เขาจะละ
ของเขาเองโดยอัตโนมัติ
คนทีจ่ ะไม่ฆา่ สัตว์อยูใ่ นขณะนีม้ นั มีเปอร์เซ็นต์นอ้ ย บัดนีม้ นั ยังฆ่าถึงเพือ่ นมนุษย์อกี มันยิง่ ใหญ่
มากเลยทีเดียว ที่เขารบกันเห็นไหม เขาทําปืน ทําระเบิด ทําจรวด ระเบิดนิวเคลียร์มาฆ่ากัน มันจึง
ยิ่งใหญ่กว่า มันเป็นบาปยิ่งใหญ่กว่า เหตุฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้ห้าม แต่พระพุทธเจ้าท่าน
ทาํ อย่างนี้ ท่านว่าศีลตัวปาณาฯ มีอยูแ่ ล้ว ให้ละเว้นการฆ่าเพือ่ นมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย ทีนพี้ ระราชา
ไปทําสงคราม ไปตัดคอเขามา แล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตรงไปอย่างนี้
ดูก่อนมหาบพิตรราชสมภาร ทําไมไปรบไปฟันคอเขา ทําไมอยู่บนคอช้าง มันผิดศีล มันอันตรายนะ
อย่าไปทาํ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตรง ๆ อย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะสอนเรือ่ ง ปาณาติปาตา สัตว์เดรัจฉาน
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เพือ่ นมนุษย์ทงั้ หลายก็ดี อย่าเบียดเบียนกัน อย่าทําร้ายซึง่ กันและกัน ต้องน้อมเข้ามาสูใ่ จ ท่านจะสอน
กว้าง ๆ อย่างนี้ ให้เกิดความสํานึกเอาเอง เมื่อสัตว์มันรักชีวิตของมัน เราก็รักชีวิตของเรา ก็ไม่ควร
ทําลายกัน ท่านจะไม่เทศน์ตรง ๆ ใส่พระราชา ซึ่งพระราชากําลังนั่งฟังอยู่ พระราชาจะสํานึกเอาเอง
ถ้าเทศน์ตรง ๆ แล้วเกิดพระราชาโกรธขึ้นมา เดี๋ยวจะมาทําลายพระพุทธเจ้าได้ แต่ให้คนมีปัญญา
พิจารณาเอาเอง โดยการน้อมเข้ามา
ทีนี้ถ้าใครไม่อยากกินเนื้อสัตว์ อยากกินผักกินอะไรก็แล้วแต่ พระพุทธศาสนานี้ท่านไม่คิดถึง
เรือ่ งอย่างนัน้ แต่คดิ ถึงเรือ่ งใครจะมีสติปญ
ั ญากว่า ละความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกจากใจได้
ท่านเอาทางด้านปัญญาเป็นหลัก ถ้าไปกินผักแล้วมันก็ยังละกิเลสไม่ได้ เห็นไหมที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้
ในที่สุดมันก็พังของมันไปเอง มันน่าจะดี แต่มันเกิดไม่ดี พูดอย่างง่าย ๆ พวกเราหมดทุกคนในที่นี้
กินผักเสีย ไม่ตอ้ งกินแหละพวกเนือ้ สัตว์ ถ้าทุกคนในทีน่ สี้ ามารถสอบได้ทห่ี นึง่ หมด มันก็นา่ จะกลับไป
กินผักหมด เพราะพวกกินเนื้อมันสอบตกหมด ไม่มีสติปัญญา สู้พวกที่กินผักไม่ได้ พวกที่กินผักมี
สติปัญญาดีกว่า แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านเอาสติปัญญา ของใครจะเก่งกว่ากันที่จะ
ละกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่ห้ามกินเนื้อ ที่มันไม่เป็นอันตราย
ต่อการบําเพ็ญคุณงามความดี จึงถือว่าไม่บาป เพราะเราไม่ได้ฆ่า อย่างกุ้งต่าง ๆ เขาฆ่าอยู่ที่มหาชัย
สมุทรสาคร เราไม่ได้ไปสัง่ ให้เขาฆ่า มันตายมาแล้ว มันแห้งมาแล้ว มีแต่จะทิง้ ไปเฉย ๆ ถ้าใครจะไม่กนิ
ก็ไม่กนิ ไม่เป็นไร แต่อย่าหลงทางเท่านัน้ แหละ โคกระบือมันกินแต่หญ้า แต่เวลามันชนกันเลือดท่วมเลย
มันสู้กันตายเลยนะ เห็นไหมกิเลสมัน มันน่าจะละกิเลสได้ เพราะมันกินแต่หญ้าไม่ฆ่าสัตว์สักตัวเลย
กิเลสความโลภ ความโกรธความหลงอยู่ที่ใจของมัน มันยังละไม่ได้เลย
ถาม การที่ทหารฆ่าคนเพื่อป้องกันประเทศ ถือเป็นการทําบาปหรือไม่ แล้วจะบาปเท่ากับ
คนที่มีเจตนาฆ่าหรือเปล่า
ตอบ ทหารก็ตอ้ งเบากว่า เพราะเขาเอาชีวติ เข้าแลกเพือ่ ให้คนอืน่ มีความสุข แต่ถา้ หากทหารเขา
จับตัวมายืนอยู่ แล้วก็มายิงกันจริง ๆ นัน้ เป็นเจตนาฆ่า ทหารนัน้ เวลาทีเ่ ขาไปอยูช่ ายแดน เสียงปืนใหญ่
เสียงปืนเล็ก เขายิงมาไม่เห็นตัว แต่เพือ่ เป็นการป้องกันประเทศ เขาก็ยงิ ปืนโต้ไว้เป็นการป้องกันตนเอง
ตรงนี้แหละเขาจะไม่ได้บาป เพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะฆ่าโดยเฉพาะ เพราะเขายิงป้องกันไว้เฉย ๆ
แต่มันไปโดนเขาตาย แต่เขาก็รักคนที่อยู่ในประเทศเหมือนอย่างพวกเรานี้ เขาเอาชีวิตเข้าแลก
ก็เหมือนกับเขาสร้างความดีเพื่อให้เรามีความสุข นั่นพวกทหารเขาได้บุญตรงนี้ แต่ถ้าเขาจับมาฆ่า
โดยเจตนานีม้ นั ก็บาป แต่ทนี เี้ ขาไม่เห็นตัว ได้ยนิ แต่เสียงปืน ซึง่ ถ้าไม่ยงิ ตอบเขาก็จะยิงเราตาย หรือจะ
ล่วงล�ำ้ ประเทศเข้ามา จะมารบกวนพวกเรานีห้ รือบ้านเมืองไม่ให้มคี วามสงบสุขเลย อันนีเ้ ขาต้องการ
บ้านเมืองสงบ เขาก็เป็นรั้วรอบบ้านไว้ให้ เราก็ได้นอนหลับเพราะเขา แต่เขานั้นนอนไม่หลับ ต้อง
อุม้ ปืนเฝ้าตลอดคืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน นัน่ ความเพียรในการรักษาบ้านเมืองของเขา ถ้าไม่มเี รือ่ งราว
อะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่ไปทําลายใคร เขามีความดีตรงนั้น โดยต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลก ถ้ามีลูก
มีเมียอยู่ก็ต้องไปอุ้มปืนเฝ้าอยู่ที่โน้น ไม่รู้จะตายหนีจากลูกจากเมียเมื่อไร หรือจากพ่อจากแม่เมื่อไร
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เราเป็นนักศึกษาอยู่อย่างนี้ แล้วมีเพื่อนเป็นทหาร ไม่รู้เขาจะตายจากพวกเราไปเมื่อไร เพื่อที่
จะให้พวกเราได้เรียนหนังสืออยู่ที่นี่ ไม่ต้องวุ่นวายอะไร เขาจะเป็นคนป้องกันให้เองก็เหมือนกับเอา
ตัวเขาเองเป็นตัวประกัน นั่นเขาได้สร้างความดีตรงนี้ หรือจะพูดอีกอย่างก็คือได้บุญครึ่งหนึ่ง
บาปครึง่ หนึง่ ถ้าไม่เห็นตัวแต่ยงิ่ ป้องกันไว้เฉย ๆ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ถอื ว่าเจตนาฆ่า เหมือนกับเรา
กินยารักษาพยาธิที่มีอยู่ในลําไส้ หรือว่ากินยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เมื่อมีโรคต้องกินยา อันนั้น
มีเสียงปืนที่เขายิงถล่มบ้านเมืองตนเอง ก็ต้องยิงป้องกัน พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทําอย่างนั้น
อย่างพระภิกษุอยู่ในวัดนี้ ถ้ามีพวกโจรมาปล้นมาไล่ฆ่า เมื่อเขาไล่ฆ่าก็วิ่งหนี วิ่งหนีมันก็ไล่ตาม
ไม่หยุด ท่านให้ตีป้องกัน มีค้อนก็ถือตีป้องกันตัวไว้ มีหมัดก็ต่อย ถ้าต่อยไปแล้วโจรเกิดตาย ท่าน
ไม่ให้สกึ ไม่ให้เข้าคุก ให้อยูเ่ ป็นพระภิกษุไปอย่างนัน้ เพราะพระภิกษุเขาป้องกันตัวของเขาไว้เพือ่ สร้าง
ความดี ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไว้ พวกตํารวจสมัยนี้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ไม่รู้ถึงข้อบัญญัติของ
พระพุทธเจ้า มีแต่จะจับพระสึกอย่างเดียว หลักของพระพุทธศาสนาต้องป้องกันตัวเหมือนหมา
มันไล่กดั เราก็เหวีย่ งค้อนไล่มนั ไม่ให้มนั เข้ามากัดเรา เพือ่ จะรักษาร่างกายนีเ้ อาไว้สร้างความดี ถ้าเรา
ไม่ตาย เราก็ยังจะได้สร้างความดีได้มากขึ้นในชีวิตของเราต่อไป
ถาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ท่ีทําผิดศีลโดยได้รับศีลแล้วกับผู้ที่ผิดศีลแต่ไม่ได้รับศีล
อย่างไหนจะบาปมากกว่ากัน
ตอบ มันก็จะบาปเท่ากัน ต้องด้วยไม่รู้ ต้องด้วยรูแ้ ต่ขนื ทําลงไป คือคนไม่รู้ พระพุทธเจ้าท่านว่า
ต้องด้วยไม่รู้ ก็คอื ผิดศีล ต้องด้วยรูข้ นึ้ ทาํ ลงไป ศีลก็ขาด ต้องว่าของนีค้ วรแต่คดิ ว่ามันเป็นของทีไ่ ม่ควร
ต้องว่าของที่ไม่ควรแต่ไปว่าเป็นของควร ก็ผิดศีลเหมือนกัน บัดนี้เราจะกินมากกินน้อย ถ้าเป็นพระ
ท่านปรับเป็นประโยคเป็นคาํ ๆ กินคาํ หนึง่ ขาดประโยคหนึง่ กิน ๑๐ คาํ ขาด ๑๐ ข้อ ท่านนับเอาเป็น
คําเลย อย่างไปดูหนังที่กําลังฉายอยู่ แต่ยังไม่เห็นเพราะมีวิหารบัง แต่พระอยากไปดู พอพระก้าวขา
ออกไปจากที่นี่จะไปดู ท่านจะปรับอาบัติพระไปทุกก้าวขาเลย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ทันเห็นหรือยังไม่ได้ดู
จนกระทัง่ ไปถึงจอหนัง นัน่ การผิดศีลของพระ ถ้าขึน้ ชือ่ ว่าขาดมันก็ขาดอยูน่ นั่ แหละ หรือชือ่ ว่าไม่มศี ลี
มันก็ไม่มีศีลอยู่นั่นแหละ คนที่ไม่รับศีล มันก็ขาดเพราะไม่มีศีลข้อนั้น คนที่สมาทานก็สมาทานศีล
ข้อนั้น สมาทานแล้วมันก็ขาดเหมือนกับไม่ได้สมาทาน
ถาม พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ แล้วทาํ ไมถึงมีชอื่ เรียกหรือรูปแบบ
ต่างกัน เช่น เรียกว่า พระพุทธชินราช
ตอบ พระพุทธรูปมีชื่อเรียกต่างกันก็เพราะให้สมมุติให้ชื่อต่าง ๆ กัน พระพุทธเจ้าเรานี้ท่านมี
หลายชื่อ พระศักยมุนีก็ได้พระศาสดาก็ได้ พระบรมครูก็ได้ พระชินสีห์ก็ได้ ซึ่งแล้วแต่คนที่จะสมมุติ
ชื่อของท่านขึ้นมาเรียก เพื่อเป็นการสรรเสริญในตัวของท่าน พระพุทธชินราชก็เหมือนกัน ตาม
วัดต่าง ๆ ใส่ชื่อหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ เช่น หลวงพ่อโคดม หลวงพ่อสมณโคดม อย่างหลวงพ่อโต
ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปนั่นแหละ แต่ใส่ชื่อหลวงพ่อโตเสีย เพราะท่านเป็นคนสร้าง พระพุทธรูปองค์อื่น
ก็คล้าย ๆ อย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านให้เอาชื่อของคนที่สร้างมาเป็นชื่อวัด เพื่อให้เป็นเกียรติ แต่อย่า
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ให้ออกนอกไปจากวงของผู้ที่ควรยกย่องเท่านั้นเอง อย่างวัดในเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น เชียงมั่นสร้าง
วัดมหาวัน มหาวันสร้าง วัดผ้าขาว ผ้าขาวสร้าง วัดทองอยู่ ตระกูลทองอยูส่ ร้าง พระพุทธรูปก็เหมือนกัน
ตัง้ ไปตามสมมุติ แต่พระพุทธเจ้าของเรานัน้ ชือ่ แท้ทจี่ ริงก็คอื สมณโคดม พระพุทธเจ้านัน้ ก็คอื เป็นเจ้า
แห่งความรู้ พุทธะแปลว่าผู้รู้ เจ้าแห่งความรู้ ที่ได้ค้นคว้าธรรมะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก่อนคนอื่นใด
ในโลกนี้ จึงได้ใส่พุทธะเข้าไป แต่ในพระไตรปิฎกนั้นมีชื่อเรียกกันต่าง ๆ มากมายเลย เพราะทั้งหมด
เป็นคํายกย่องและสรรเสริญ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ดี มีคุณงามความดีมาก
ถาม ทําบุญโดยการสร้างโบสถ์และวิหารมีบุญมาก จริงหรือไม่ อย่างไร
ตอบ การสร้างโบสถ์และวิหารนั้น ตามหลักความจริงก็คือเมื่อคนได้พักพาอาศัยมากเท่าไร
เราก็ได้บญ
ุ มากเท่านัน้ บัดนี้ การสร้างโบสถ์กค็ อื เป็นทีฝ่ งั รกรากของพระพุทธศาสนา เพราะต้องเข้าไป
อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่นั่น เรียกว่าคนที่สร้างนั้นเป็นบุคคลที่เชิดชูพระพุทธศาสนา ค�้ำจุนจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง บุญได้มากอยู่ตรงนั้น ถ้าไม่มีโบสถ์ก็บวชไม่ได้ ท่านจึงสมมุติเขตให้
ที่นั้นจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพระภิกษุผู้ที่จะศึกษาพระศาสนาต่อไป ส่วนวิหารนั้นเป็นสถานที่ส่วนรวม
หรือเป็นที่รวบรวมกันจะมาทําบุญ คนที่สร้างขึ้นมาเป็นคนที่มีเมตตามากเหมือนกัน อย่างเรานั่งอยู่
ในวิหารหลังนี้เรามีสิทธิ เมื่อนั่งแล้วคนอื่นมาไล่ไม่ได้ และก็มีสิทธิกันทุก ๆ คนในวิหารหลังนี้ อยาก
จะนอนตรงไหนก็ไปไล่กนั ไม่ได้ ถึงจะมาจากจังหวัดไหนก็ไล่เขาไม่ได้ แต่ถา้ เป็นบ้านของคนนัน้ จะทาํ
อย่างนี้ไม่ได้ บ้านใครจะหลังใหญ่ก็ตาม เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ว่าผู้กําหนด แต่วิหารนี้เรานั่งได้ ห้องน�้ำ
ที่บ้านคนอื่นเวลาจะเข้าต้องขออนุญาตก่อน แต่ที่วัดนี้ไม่ต้องขออนุญาต จะเข้าห้องน�้ำที่วัดนี้ทั้งคืน
ก็ได้หรือจะอาบน�้ำก็ได้ นี่มันมีบุญมากกว่ากันอย่างนี้ เพราะมันมีเมตตากว้างขวาง ให้ความร่มเย็น
เป็นสุขแก่คนทั่วไป เกิดมาชาติหน้าก็จะได้บ้านหลังใหญ่ หรือได้ปราสาทหลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย
ถ้าใครไม่ได้สร้างโบสถ์ สร้างวิหารหรือสร้างกุฏไิ ว้ เกิดมาชาติหน้าก็จะได้อยูต่ บู ใบตองเหมือนแม้ว อีกอ้
มูเซอ ลีซอทีเ่ ขาอยูก่ นั ในทุกวันนี้ เห็นไหมคนในสลัมบางซือ่ คลองเตย อยูบ่ า้ นหลังเล็ก ๆ มีแค่สงั กะสี
๒ แผ่น แต่บา้ นบางหลังสร้างหมดไป ๒๐ กว่าล้าน ซึง่ พวกนีเ้ ขาทําบุญสร้างความดีไว้ ให้ความอบอุน่
แก่คน เมือ่ มาเกิดเขาก็ได้ไปเกิดในทีด่ ี ลองเราไปสร้างอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสักหลัง มีทงั้ พัดลมและแอร์
แล้วให้คนเข้าไปพักพาอาศัยกันมาก ๆ เจ้าของก็ได้บญ
ุ สิ เพราะเราให้ความสุขกับคนอืน่ เราก็มคี วามสุข
กับเขาด้วย สุขัสสะ ทาตะ เมธาวี สุขังโส อะธิคัจฉะติ บุคคลใดมีปัญญาให้ความสุขแก่บุคคลอื่น
ความสุขนั้นย่อมกลับคืนมาเป็นของตน พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้อย่างนี้
ถาม คนที่ชอบเพศเดียวกัน เป็นเพราะกรรมเก่าใช่หรือไม่ และผิดศีลหรือไม่
ตอบ ตามความจริง คนทีช่ อบเพศเดียวกันนัน้ ทัง้ ผูช้ ายก็ดหี รือผูห้ ญิงก็ตาม ในอดีตทีผ่ า่ นมานัน้
อาจจะเป็นคู่ครองกันมา แต่บังเอิญคนหนึ่งทําผิดศีลไปตกนรกแล้วมาเกิดเป็นเพศเดียวกัน ก็จะกลับ
คืนไปเหมือนอย่างเดิม ผู้หญิงต่อผู้หญิงก็เหมือนกัน คนที่เป็นผู้ชายเขาก็เป็นผู้ชายมาก่อน แต่เมื่อ
มีครอบครัวแล้วไปเที่ยวผู้หญิงหรือผิดศีลข้อกาเม ตายแล้วจึงไปตกนรก พ้นจากนรกมาก็มาเกิดเป็น
สัตว์เดรัจฉาน จนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะตนเองเป็นคนผิดศีล ต่อมาต้องตาย
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จากชาตินไี้ ปก่อน และต้องปรารถนาเป็นผูช้ ายก่อน จึงจะได้เป็นผูช้ ายขึน้ มาอย่างเดิม ผูห้ ญิงคนทีช่ อบ
แต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่ทุกวันนี้ แต่เพื่อนเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ผู้ชายกับผู้ชายหรือคนที่แปลงเพศ
เป็นผู้หญิงก็คงจะเคยเป็นผู้หญิงมาก่อน แต่จิตใจอยากเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สองจิตสองใจก็เลย
ได้เป็นคนสองเพศ ในปัจจุบันนี้มีมากมายเลยทีเดียว มันเป็นกรรมมาจากอดีต เคยเป็นเพื่อนกันหรือ
เป็นคูค่ รองกันมา แล้วคนหนึง่ ทาํ ผิดศีล อีกคนหนึง่ ไม่ผดิ ศีล มันก็เลยมาเป็นอย่างนี้ อันนัน้ คือคนทีย่ งั
ไม่สมบูรณ์ คนยังไม่เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทีจ่ ะสมบูรณ์คอื ผูห้ ญิงต้องเต็มบริบรู ณ์ ผูช้ ายก็ตอ้ งเต็มบริบรู ณ์
เมื่อนั้นแหละจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้ชายจึงจะบวชเป็นพระภิกษุได้ถ้าอยากบวช แต่ถ้าเป็น
ผูช้ ายครึง่ ผูห้ ญิงครึง่ บวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ ซึง่ เรือ่ งอย่างนีม้ มี าตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาลมาแล้ว ไม่ใช่วา่
มันจะเป็นแต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ แต่เหลืออยูอ่ กี อย่างหนึง่ คือคนสองเพศทีย่ งั ไม่ปรากฏออกมา คนสองเพศ
ก็คอื ๑๕ วันเป็นผูห้ ญิงทีม่ รี า่ งกายเป็นผูห้ ญิงสมบูรณ์บริบรู ณ์ ๑๕ วันเป็นผูช้ ายทีม่ รี า่ งกายเป็นผูช้ าย
สมบูรณ์บริบูรณ์ อาจจะเป็นคนที่มีความโลภมาก ปรารถนาอยากเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เรียกว่า
คนโลภมากทางกามารมณ์ ทางพุทธศาสนาท่านไม่ให้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ถาม คนทีเ่ ป็นกะเทย ตุด๊ เกย์ สามารถทีจ่ ะบวชเป็นพระภิกษุได้หรือไม่ เพราะเขาก็ตอ้ งการ
ที่จะหลุดพ้นเหมือนกัน
ตอบ คนทีเ่ ป็นกะเทย ตุด๊ เกย์ เขาก็เป็นคนอยู่ แต่เมือ่ บวชมาแล้ว มันจะไม่เหมือนคนธรรมดา
คนทีเ่ ป็นเกย์นมี้ นั เหมือนคนจิตวิปริต เดินก็ไม่เหมือนผูช้ ายทีส่ มบูรณ์ การพูดก็ไม่เหมือน กิรยิ ามารยาท
ก็ไม่เหมือน ที่มันเสียหายที่สุดคืออะไร ก็คือเวลา เพื่อนพระภิกษุเขายืนอยู่ เมื่อเขาชอบก็จะกอดคอ
จูบปากจูบแก้มให้คนดู เดี๋ยวคณะศรัทธาญาติโยมก็แตกหนีหมด นี่ ตรงนี้ซิ คนที่เป็นกะเทยท่านจึง
ไม่ให้บวช แต่ถ้าอยู่ทางโลก เรียนหนังสือก็ได้ ทําการงานก็เก่ง อันนี้ไม่เป็นอะไร แต่ห้ามไม่ให้มาบวช
เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เพราะเขาจะไม่เป็นคนปกติเหมือนคนอื่น จะเป็นคนโกรธง่ายด้วย
ใจหวัน่ ไหวง่ายด้วยและพวกนีก้ ด็ ดุ ว้ ย ถ้าไม่ได้ตามใจ มันสามารถทีจ่ ะฆ่าคนได้เนือ่ งจากเป็นคนทีจ่ ติ ใจ
หวัน่ ไหวง่าย ไม่กล้าไม่แข็งแกร่ง เหตุฉะนัน้ ท่านจึงไม่ให้บวช แต่ถา้ มีบวชเป็นพระอยูต่ ามวัดต่าง ๆ นัน้
อาตมาดูแป๊ปเดียวก็รู้ ดูการเดินไปเดินมา ดูการพูดคุยกันหรือแค่บบี แขนก็รจู้ กั แล้ว เพราะมันจะแสดง
อาการออกมาทันที ถ้าหมูพ่ ระยืนอยูเ่ ป็นกลุม่ ถ้าพวกนีเ้ ดินเข้ามาจะหนีแตกกระจุยเลย เพราะมันจะ
ไปหยอกหมดทุกคน นีแ่ หละในทางพุทธศาสนา คนทีเ่ ป็นกะเทยท่านจึงไม่ให้บวช ซึง่ ในครัง้ พุทธกาล
มีเข้ามาบวช แล้วมาทําร้ายพระภิกษุอย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้สึกไปเสีย ไม่ใช่มันไม่มีเหตุ
ที่จะไม่ให้มาบวช มันมีเหตุมาก่อน
แต่ผู้หญิงต่อผู้หญิงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คงจะไม่ให้บวชเป็นนางภิกษุณีเหมือนกันนั่นแหละ
นางโคตมีผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าคงจะไม่ให้บวช เพราะจะมาทําเหมือนผู้ชายอยู่ในหมู่นางภิกษุณีก็ไม่ได้
มารบกวนหมูไ่ ม่ได้ พวกเราเป็นหมูก่ นั เราก็จะเห็นเอง ถ้ามีอยูท่ ไี่ หนเราจะอยูก่ บั พวกมันไม่ได้นะ ระวังจะ
ตายนะ เพราะพวกนีร้ นุ แรง ผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงนีย้ งิ่ รุนแรงมาก อาตมาเห็นหลายคูแ่ ล้ว ทีอ่ ยูร่ า้ นเสริมสวย
ก็เยอะแยะ ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันอย่างดีเลย แต่ถ้าจะเป็นฆราวาสตั้งใจปฏิบัติธรรมไปก็ได้
ไม่เป็นไรนะ ก็คงมีประโยชน์ในชีวิตของตน
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ถาม นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ตายแล้วไปไหน
ตอบ ถ้าพูดในเมืองมนุษย์ นรกก็คอื คนทุกข์นนั่ แหละ ทุกข์ใจจนอยากจะกินยาตาย มันก็เหมือน
กับตกนรกอยู่ทั้งวัน ที่เราพูดกันอย่างธรรมดา ๆ ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ทีนี้คนที่ตายไปด้วย
อํานาจของกรรม เราทําบาปเราก็ไปเกิดในที่ทุกข์ เราทําความดีก็ไปเกิดในที่สุขตามอํานาจของกรรม
เหมือนคนที่เกิดมาทุกวันนี้แหละ ถ้าใครไม่ได้ทําบุญไว้ก็ไปเกิดเป็นลูกคนจน ถ้าทําบุญมาปานกลาง
ก็เป็นลูกพลเรือน ถ้าทําบุญมากขึ้นไปก็มาเป็นลูกคฤหบดี เป็นลูกเศรษฐี เป็นลูกพราหมณ์มหาศาล
เขามาด้วยกรรม เพราะเมือ่ เขาตาย เขาสร้างความดีมา จึงได้มาเกิดอย่างนี้ ไปตามอํานาจของกรรมทีเ่ ขา
สร้างเอาไว้ ตายแล้วไปไหน ไปเกิด แต่ไปเกิดตามอํานาจของกรรม อย่างจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มานี้ก็ไปตามอํานาจของกรรม สอบสมัครเข้าทํางานได้วุฒิอะไร ก็ได้เงินเดือนตามวุฒิ เพราะไปตาม
อํานาจของกรรม
ส่วนสวรรค์และนรกนั้นมันมีจริง ๆ แต่เราจะไม่เชื่อ เพราะเรายังปฏิบัติไม่ถึง ถ้าเราสามารถ
ปฏิบัติทางด้านจิตใจจนเห็นชัดในเรื่องอย่างนี้ เขาจะมีมิติหนึ่งของเขาอยู่ในสวรรค์ เขาจะลอยอยู่
ในชั้นอากาศเป็นชั้น ๆ อยู่ ส่วนนรกนั้นเขาก็จะมีหลุมที่จะอยู่ในเมืองนั้น ซึ่งในแต่ละหลุม ๆ นั้น
จะไม่มเี ครือ่ งนุง่ เครือ่ งห่มเลย เปลือยกายหมด อย่างศีล ๕ มี ๕ ข้อ ก็มี ๕ หลุมแน่นอน คนก็กองพะเนิน
เทินทึกอยูใ่ นนัน้ แหละ แต่กอ่ นเราไม่เชือ่ พอนัง่ สมาธิเห็น เชือ่ ได้ดว้ ยตนเอง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย ทีนี้
สวรรค์กเ็ หมือนกัน อาตมาขึน้ ไปคุยกับเขาอยูท่ ปี่ ราสาทต่าง ๆ ทีแรกเขาสร้างวิหารหลังเล็ก ๆ อยูใ่ นวัดนี้
วิหารนีก้ ไ็ ปปรากฏเป็นปราสาทอยูใ่ นสวรรค์ เมือ่ เขาตายไปเขาก็ไปอยูใ่ นปราสาทนัน้ อาตมาไปยืนคุย
กับเขามาแล้ว จึงมีความเชื่อมั่นว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เอง สวรรค์ชั้นอื่น ๆ ก็ชั้นของใครของมัน อยู่ใน
บรรยากาศของโลกนี้แหละ มีสัก ๕๐๐ ชั้นก็จะได้ เพราะฟ้านี้ไม่รู้มันสูงเท่าไร เครื่องบินจะบินข้าม
หรือบินลอดเขาไปก็แล้วแต่ ไม่เห็นเขา เมืองสวรรค์นี้เป็นของทิพย์ เหมือนเราสร้างกุฏิวิหารศาลา
ไว้อย่างนี้ พอเราอยากจะไปอเมริกาหรือไปอยู่ที่ว่างที่อื่น เมื่อนึกอย่างนี้ พอเราไป ปราสาทจะไปตั้ง
ปรากฏคอยอยู่เลย พอเราคิดว่าที่นี่ไม่ต้องการที่จะอยู่แล้วแหละ มันจะหายแว้บไปเลย มันก็จะไป
ตัง้ อยูใ่ นที่ ๆ เราจะไป มันเป็นของทิพย์ ทีนใี้ ครทาํ บุญอะไร จะเป็นน�ำ้ ส้ม น�ำ้ หวาน อาหารการกินต่าง ๆ
เพียงนึกอยากจะกิน มันจะอิ่มเหมือนกับเราได้กินสิ่งนั้น แต่ไม่ได้กิน เขาเรียก บุญทิพย์ ถ้าไม่ได้
ถวายน�ำ้ ส้มไว้ แล้วเกิดอยากกิน มันก็หวิ อยูอ่ ย่างนัน้ แหละ ไม่ได้อมิ่ เหมือนกินน�ำ้ ส้ม นีม้ นั เป็นอย่างนี้
มันเป็นเมืองทิพย์ กินบุญทิพย์ ของอย่างนี้มีแน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
พระถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกัน บวชมาก่อนอาตมาตั้ง ๒๐ ปี เขาก็เชื่อว่าไม่มี เพราะ
เขาไม่เห็น พอไปถามหลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ดุลย์ หลวงปู่ขาว ท่านว่ามี ดูหลวงปู่พรหม
ที่เป็นอาจารย์ของอาตมา ขึ้นไปคุยอยู่เมืองสวรรค์ ตอนที่ภาวนาอยู่ถ�้ำเชียงดาว หลวงปู่มั่นท่าน
มองไป เห็นแต่ตัวหลวงปู่พรหมนั่งอยู่ที่กุฏิ แต่จิตไม่เห็น หลวงปู่มั่นขึ้นไปตรวจเมืองสวรรค์ก็เห็น
กาํ ลังคุยกับเทวดาอยูเ่ มืองสวรรค์ ท่านเลยตามไปด่าอยูท่ นี่ นั่ ว่าไปติดเมืองสวรรค์ ไปคุยกับเทวดาเขา
อยู่ทําไมที่นี่ อันนี้หลวงปู่แหวนท่านเล่าให้ฟัง
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คนในเมืองสวรรค์ ผู้หญิงนั้นจะมีแต่หัวหน้าที่สวยกว่าเพื่อนนิดเดียว นอกนั้น ๒-๓ ร้อยคน
สวยเท่ากันหมดเลย ไม่มีใครที่จะสวยมากกว่ากันเลย มีอายุ ๑๖ ปีเต็มเหมือนกันหมด เทพบุตรหรือ
ผูช้ ายก็เหมือนกัน สวย ๆ เท่ากันหมด แล้วจะใส่ชดุ เดียวกันหมด ผมก็แบบเดียวกันหมด จะผูกโบหรือ
เหน็บดอกไม้เหมือนกันหมด อย่างเดียวกันหมดเลย เหมือนช่างฟ้อนเมืองเชียงใหม่ ใส่เสือ้ แขนกระบอก
ยาวปิดมิดชิดเรียบร้อยหมดทุกคน
ส่วนนรกนั้น ถ้าเป็นนรกตัวปาณาฯ นี้ ก็เหมือนคนลอยแหวกว่ายอยู่ในน�้ำ น�้ำที่สกปรก เปื้อน
ไปด้วยเลือด และจะตีกันอยู่ตลอด ผู้ใดขึ้นมาก็ตีหัวจนแตกเลือดอาบ ตีกันอยู่อย่างนั้นตลอด ฆ่ากัน
อยู่ตลอด แล้วก็มีอาวุธต่าง ๆ มาทิ่มแทงกัน ฆ่ากัน ข้ออทินนาทานี้ก็ผูกจองจํากัน ข้อกาเมฯ นี้ก็ไม่รู้
ผู้หญิงหรือผู้ชายแหวกว่ายอยู่ในน�้ำ  แต่ตีกันด้วยหมัด ไม่มีอาวุธ เมื่อจมลงไป คนนี้ผุดขึ้นมาตี
ขึ้นมาตี ตีกันอยู่อย่างนั้น เขาก็เรียกให้อาตมาช่วย อาตมาลอยอยู่สูงประมาณ ๒ เมตร ดูเขาอยู่ใน
อ่างนรก ทัง้ ผูห้ ญิงผูช้ ายไม่มเี ครือ่ งนุง่ ห่ม อาตมาจึงถามเขาว่าผิดกันอย่างไร ๆ ผิดผัวเมียกันอย่างไร ๆ
แต่บังเอิญไปเห็นคนที่เพิ่งตายไปจากเมืองมนุษย์ ผู้ชายคนเดียว ผู้หญิง ๔ คน นั่งคุกเข่าเปลือยตัว
เรียงกันอยู่ ที่นรกจะมี สวส. หรือผู้ที่สอบสวน มาสอบสวนว่าเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน มีดินสอยาว ๆ
พอพวกนีต้ อบออกมา คนทีส่ อบสวนก็จะมีสมุดสีเขียวเปิดออกมา ซึง่ จะจดบันทึกประวัตขิ องการทาํ ชัว่
ต่อมาจ่ายมบาลก็จะทําการตัดสิน ว่าต้องลงนรกกําหนดเท่านั้นเท่านี้ เหมือนกับผู้พิพากษาศาล
พอตัดสินเสร็จแล้วก็จะมีอกี ๒ คนเข้าไป เขาจะเอาตีนยันให้ตกลงไปในหลุมนรกเลย ไม่ได้ให้กระโดด
ลงไปเอง เมื่อตกลงไปแล้ว หมู่ที่อยู่ในหลุมนรกนั้นก็จะรุมตีเลย ใครที่โผล่หัวขึ้นมาก็ถูกตี โผล่ขึ้นมา
ก็ถูกตี ตอนที่มุดลงไปนั้น ต้องใช้เวลาตั้งหมื่นกว่าปีที่จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าไม่ตาย ทีนี้พวก
มุสาวาท คนทีโ่ กหกเก่ง ก็จะถูกดึงปาก พร้อมทัง้ มีหนอนเจาะอยูใ่ นปาก คนทีข่ เี้ หล้าก็จะต่อยมวยกัน
อยู่อย่างนั้น ใครปีนขึ้นมาได้ก็จะถูกตีตกลงไปในน�้ำก็จะไปตีกันอยู่ในน�้ำอีก เหนื่อยแล้วก็นั่ง นั่งแล้ว
ก็ตีกันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไป
บางคนทีน่ งั่ อยูใ่ นนีอ้ าจจะได้ไปเกิดสวรรค์มาแล้วหลายครัง้ แต่มนั ประคองไม่ได้มนั ก็เลยเสือ่ ม
มันจะเสือ่ มไปเสือ่ มมาอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ แต่พวกทีอ่ ยูใ่ นนรกกับสวรรค์จะมีอายุยนื ยาวมาก และมีอายุ
เท่า ๆ กัน ผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์นนั้ ถ้าบุญยังไม่หมด แต่อยากลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพือ่ ทําความดีนนั้ อันนี้
สามารถมาได้ แต่ผู้ที่อยู่ในเมืองนรกนั้น เขามาไม่ได้ถ้ายังไม่หมดกรรมชั่วที่เขาทําไว้ ก็ต้องใช้กรรม
อยู่ในนรกไปจนหมดกรรมของตนเอง
ส่วนบางคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกนั้น ก็เหมือนกับเราไปตีสัตว์ สัตว์มันก็สลบไป แล้วมัน
ก็ฟื้นขึ้นมา หรือเหมือนชกมวยกันหลับไปใส่เปลหามไป เดี๋ยวกลับฟื้นคืนมา กรรมเหล่านี้มาให้ผล
ถาม การที่คนสาปแช่งกัน คําสาปแช่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่
ตอบ คนทีก่ าํ ลังสาปแช่งอยูน่ นั้ ก็เหมือนกาํ ลังตกนรกอยูแ่ ล้ว เพราะมันทุกข์ คนทีเ่ ราไปสาปแช่ง
ยังไม่ได้ตกนรกเลย แต่จิตใจของตัวผู้สาปแช่งนั้นมีความทุกข์แล้ว หน้าเหี่ยวหน้าแห้ง ก็ถามตนเอง
ดูว่ามันเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้เจ้าของทุกข์แล้ว คนที่ถูกสาปแช่งยังไม่ทุกข์ บางทีเขาคงกําลังกินอาหาร
อร่อยอยู่ ร้องรําทําเพลงสนุกสนานอยู่ก็ได้ เหมือนกับเราไปด่าเขา แต่เขามีความแช่มชื่นเบิกบานอยู่
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การสาปแช่งนีม้ นั ไม่ได้งา่ ย ๆ ในพระศาสนานีถ้ งึ แช่งก็ตาม ถ้าเราทําความดีแล้ว ใครจะสาปแช่ง
เราเท่าไรก็ช่างมันเถอะ เพราะเป็นเรื่องอํานาจของกรรม ต้องเชื่อเรื่องของกรรม ถ้าเราไม่มีกรรม
อย่างนั้น ใครจะแช่งเราก็ช่าง จะนินทาเราก็ช่างเถอะ ตรงนี้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา
มันเป็นอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยง
ถาม ถ้าเกิดว่าอธิษฐานขอให้ชาติหน้าเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นจริงหรือไม่
ตอบ ถ้าบุญเราพอจึงจะได้สมกับคําที่เราอธิษฐาน อันนี้มันเป็นกิเลส เราจะอธิษฐานอะไรบ้าง
ถ้าเราอธิษฐานอยากได้ปัญญามาก เราจะต้องสอนคนศึกษาธรรมะต่าง ๆ ไม่หยุดหรือจะบริจาค
พระไตรปิฎกเราก็จะได้ปัญญา หรือเราปรารถนาอยากสวย สวยกว่าเพื่อน แต่ปรารถนาเฉย ๆ ศีล
ก็ไม่รกั ษา อันนีก้ ไ็ ม่มหี วังทีจ่ ะได้สมปรารถนา เพราะว่ามันไม่พร้อม ปรารถนาอยากรวย แต่บญ
ุ ไม่ทาํ
สักที มันก็ไม่รวยอีกแหละ ท่านให้เชื่อเรื่องอย่างนี้
ความปรารถนานั้นเป็นกิเลส เหมือนกับเราปลูกลําไย ๒ ต้น อีกคนหนึ่งปลูก ๑๐ ต้น แล้วเรา
ปรารถนาจะให้ลกู มันออกมาเท่ากับคนทีม่ ี ๑๐ ต้น มันก็เป็นไปไม่ได้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องทาํ ต้องมีเหตุ
จึงจะได้สมความปรารถนา แต่ให้สมความปรารถนาจริง ๆ ไม่มี ต้องถึงเมืองนิพพานก่อน ที่พูดมา
ให้ฟัง ว่าตัดผมไปขายเอาเงินมาทําบุญ แล้วปรารถนาอยากจะให้ผมสวย ก็เพราะเขาทําบุญจริง ๆ
ไม่มเี งินทาํ บุญจนถึงต้องตัดผมไปขาย ขายแล้วได้เงินก็เอาไปทาํ บุญ และไปทาํ บุญกับพระทีม่ ศี ลี ธรรม
มีคุณธรรมอีกเสียด้วย ก็เลยได้ผลบุญมากตามความปรารถนาของตน
ถาม การทาํ บุญในวันสาํ คัญทางพุทธศาสนา ได้บญ
ุ เท่ากับการทาํ บุญในวันธรรมดาหรือไม่
ตอบ ได้เท่ากัน ทําบุญมากทําบุญน้อยได้เท่ากัน เหตุฉะนั้นคนทั้งหลายก็ยังชอบทําบุญแต่
วันพระ แต่วนั ทีไ่ ม่ใช่วนั พระก็ไม่ชอบอยากไปทาํ บุญกันเท่าไร เหมือนกับเรากินอาหารวันไหน เราก็ตอ้ ง
อิม่ ในวันนัน้ เอง ถ้าทาํ บุญแล้วก็มคี วามสุขเท่าเดิม บุญคือความสุขใจ ในทางพุทธศาสนาทําบุญวันพระ
หรือไม่ใช่วันพระได้บุญเท่ากัน วันพระนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อ เตือนสติไม่ให้พวกเรา
ลืมกระทําบุญกุศลคุณงามความดี ปลุกไว้สักวันหนึ่งหรือให้สะดุดไว้สักวันหนึ่ง ให้เรามีสติระลึกไว้ว่า
วันนี้เป็นวันพระ ถ้าเราจะทําบาปก็เลยไม่ทํา ให้ระลึกว่า วันนี้น่าจะเข้าวัดฟังเทศน์จําศีลภาวนา
เตือนไว้ถี่ ๆ ๗-๘ วัน เตือนครัง้ หนึง่ แต่ในสมัยครัง้ พุทธกาลเขากําหนดเอาวัน ๑๔ ค�ำ 
่ ๑๕ ค�ำ 
่ วันค�ำ่ หนึง่
และก็วัน ๗ ค�่ำ  ๘ ค�่ำ  ๙ ค�่ำ  เป็นวันจําศีลและไม่ฆ่าสัตว์ นอกจากนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าตามปกติ
เพราะเขาเหล่านัน้ ไม่เข้าวัดฟังธรรมจาํ ศีลภาวนา จึงทําแต่บาปบ่อย ๆ ไม่เหมือนบุคคลทีเ่ ข้าวัดฟังธรรม
จําศีลภาวนาในทุกวันนี้
การทําบุญนั้นจําไว้นะ ทําวันไหนก็ได้บุญในวันนั้น ในทางพุทธศาสนาดีทุกวัน เมื่อมีโอกาส
วันไหนก็ทาํ บุญในวันนัน้ การทาํ สมาธิมโี อกาสวันไหนก็นงั่ ทาํ สมาธิในวันนัน้ ถ้าเขาบอกให้เราไปเอาเงิน
ในวันนี้ เราก็ไปเอาเงินในวันนี้เลย นี่คือพุทธแท้ ถ้าหาวันนั้นวันนี้วันที่ดีหรือหาฤกษ์หายาม นั่นเป็น
ของพราหมณ์ แต่พระพุทธศาสนานี้อนุโลมไว้ให้เฉยๆ เพื่อที่จะชโลมจิตใจของคนเอาไว้ เนื่องจาก
ในสมัยพุทธกาลมีคนนับถือศาสนาพราหมณ์มากมาย มีสักประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เห็นจะได้
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ถาม พระสงฆ์ทยี่ นื รอรับบาตรอยูห่ น้าวัด โดยไม่ได้ออกบิณฑบาตตามบ้าน ถือว่าทําถูกต้อง
หรือไม่
ตอบ อันนี้ทําได้ไม่ผิดศีลอะไร แต่ถ้าท่านไปเดินบิณฑบาตตามบ้าน จะได้โปรดคนที่มีกิจธุระ
ไม่สามารถจะมาใส่บาตรที่วัดได้ เช่น บุคคลยังมีลูกเล็ก ๆ อยู่ เอาลูกใส่เปลไว้แล้วก็ลงมาใส่บาตร
พระเณรได้ พวกนี้จะได้มีโอกาสที่จะทําบุญ พระพุทธองค์ทรงให้พระไปบิณฑบาต เนื่องจากมีโอกาส
โปรดสัตว์โปรดญาติโยมได้มากกว่าดีกว่า บัดนี้ถ้าถูกนิมนต์ไม่ได้ไปบิณฑบาตอย่างที่วัดนี้ในวันพระ
พระไม่ได้ไปบิณฑบาต แต่ใครอยากไปก็ไปได้ แต่โยมเขาจะมาทําบุญที่วัด ซึ่งถ้าไปบิณฑบาตแล้ว
ก็ไม่มีใครใส่บาตร อันนี้จะไปเดินเฉย ๆ เป็นกิจวัตรก็ได้ไม่เป็นไร ก็ถือว่าพระปฏิบัติตามกาลเทศะ
กิจวัตรของท่านได้ถูกต้องแล้ว
ถาม เวลามีเรื่องทุกข์ใจที่ไม่สามารถลืมได้ เพราะความรู้สึกนั้นค้างคาอยู่ ควรทําอย่างไร
ตอบ เวลาความทุกข์เกิดขึ้น มันติดอยู่ที่นั้นแก้ไขไม่ได้ ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้จักเหตุมัน มันจึง
จะแก้ไขได้ เมื่อรู้จักเหตุ ก็รู้จักโทษของอารมณ์ที่ตนเองกําลังยึดมั่นอยู่ด้วย ว่าทําให้เราเกิดทุกข์
แล้วย้อนมาถามตนเองว่าอยากทุกข์ไหม ย�้ำเข้าอีกทีไม่อยากทุกข์ เมื่อไม่อยากทุกข์แล้วไปยึดมั่น
ให้มันทุกข์ ให้มันค้างคาอยู่ทําไม ทําไมไม่ปล่อยวาง บัดนี้เมื่อจิตของเรายอมรับแล้ว เมื่อนั้นจิตเรา
ก็ปล่อยวางเอง นี่แหละคือวิธีแก้ มีจุดเดียวให้จิตยอมรับก่อนว่ามันเป็นทุกข์ เมื่อจิตเป็นทุกข์ จิตมัน
ก็วางของมันเอง ไม่ตอ้ งไปบอกให้จติ มันวาง จิตมันวางของมันเอง ทุกข์นนั้ ก็จะดับไปจากจิตใจทันทีเลย
จะไม่ค้างคาอยู่กับจิตใจ
โกรธก็เหมือนกัน พอรูว้ า่ ความโกรธนีเ้ ป็นของทีไ่ ม่ดที าํ ให้เกิดเป็นทุกข์เท่านัน้ แหละ จิตมันก็จะ
ปล่อยวางทันที มันหายโกรธเลย มันปล่อยวางได้
ถาม ควรทําอย่างไรเมื่อเกิดความอิจฉาริษยา
ตอบ ต้องผูกเมตตาความรักให้เกิดขึ้นกับคนนั้น คนที่เรามีความอิจฉาริษยาเขา เราไป
อิจฉาริษยาเขาทําไม เขาก็เป็นคนเหมือนกัน เราไปคิดอย่างนี้กับเขาทําไม เมื่อเราคิดอยู่เราก็ทุกข์
ไปคิดอยากให้คนอื่นมีความทุกข์กับเราทําไม ถ้าความเมตตาของเราเกิดขึ้นมา ความอิจฉาริษยา
มันก็จะหายไปจากจิตใจของตนเอง เป็นอภัยทานไปเลย นี่วิธีแก้ไข เราต้องทําความเมตตาให้เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของเราให้มาก ๆ ความอิจฉาริษยาก็จะหายจากจิตใจของตนเองเท่านั้น เราก็สบายใจ
ถาม คนทีค่ ดิ อยากตายอยูเ่ สมอ ไม่อยากมีชวี ติ อยูใ่ นโลกนีเ้ ป็นเพราะอะไร บาปหรือไม่ และ
มีวิธีแก้ไขให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่
ตอบ คนทีเ่ บือ่ ชีวติ มีความทุกข์ อยากตาย เป็นคนท้อแท้เป็นคนทีไ่ ม่รจู้ กั คุณค่าของชีวติ ทีเ่ กิดมา
อะไร ๆ ก็ไม่ได้สมหวัง อยากให้มันได้สมหวังหมด แต่ก็ไม่ได้สมหวัง ก็เลยเกิดความเบื่อ เมื่ออยาก
คิดจะฆ่าตนเองตายก็เป็นบาปแล้ว เนื่องจากกว่าที่เราจะมาเกิดเป็นคนได้นั้นมันยาก เราจะไปคิดฆ่า
ตนเองทําไม ก็เป็นการเสียกาลเสียเวลาเฉย ๆ ไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําความดีอะไร เป็นการเสียหาย
บัดนี้เมื่อเรารู้จักว่า การฆ่าตนเองตาย มันจะบาปมาก เพราะร่างกายนี้จะเสียเปล่าประโยชน์ ไม่ได้
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คุณค่าความดีอะไร เนื่องจากใจของเรากําลังทุกข์ ถ้าไปเกิดชาติหน้าอีก เราก็จะมีทุกข์อีก เมื่อเขา
รู้อย่างนี้เขาก็จะหยุดไม่ฆ่าตนเอง พอเขาไม่ฆ่าตนเอง แล้วก็รู้จักว่าร่างกายตนเองมีคุณค่า ต้องทํา
ความดี ต้องการศึกษาเล่าเรียน ต้องการค้าขาย ต้องการทํางานอะไรทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในชีวติ ของเขา
เพือ่ เวลาไปเกิดชาติหน้าจะได้ดกี ว่านี้ พอเขานึกขึน้ มาอย่างนีไ้ ด้ เขาก็หยุดแล้ว ชีวติ เขาก็ดาํ เนินไปได้
ตั้งจิตตั้งใจสร้างความดีต่อไป มันต้องนึกถึงตรงนี้มันจึงจะอยู่ได้ คนไหนที่อยากตายไม่ต้องฆ่ามัน
หรอก ไม่ถึง ๒๐๐ ปีหรอก มันก็ตายของมันเอง คนที่อยากฆ่าตนเองตายนั้นเป็นคนโง่ คนที่ไม่รู้จัก
คุณค่าของร่างกาย กว่าจะได้เกิดมานั้นมันยาก เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเอามาทําความดี ให้มีคุณค่าสูง
จึงจะเป็นคนที่คิดถูกต้อง
ถาม ในการถวายสังฆทาน ไม่ควรทีจ่ ะเจาะจงทีจ่ ะถวายต่อพระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ใช่หรือไม่
เพราะเมือ่ วันก่อน ท่านบอกว่าการถวายกับพระภิกษุสงฆ์ทที่ า่ นมีบญ
ุ บารมีมากจะได้บญ
ุ มากกว่า
ตอบ ที่ท่านถวายให้เป็นสังฆทานเพราะอะไร คําว่าสังฆทาน คือไม่เจาะจง เจือจานทั่วไป
เพื่อจะให้ใจของเรามีความสุขมากเวลาพระสงฆ์อยู่กันมาก ๆ ไม่รู้องค์ไหนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์
เมือ่ เราบริจาคให้หลายองค์ได้ใช้ของ เช่น ผงซักฟอก สบู่ หรืออาหารการกิน หม้อเดียวตักกินหมดทุกองค์
เราก็จะมีความปลืม้ ใจ ว่าองค์ไหนก็ได้ฉนั องค์ไหนก็ได้ฉนั แกงหม้อเดียวของเรา เราจะมีความสุขมาก
ทีนอี้ าตมาจะเฉลีย่ ให้วา่ องค์หนึง่ ศีลขาดข้อหนึง่ องค์หนึง่ ศีลข้อนัน้ ขาด องค์หนึง่ ศีลไม่ขาด เลยรวมกัน
เป็นหลายองค์ มันเลยเป็นความบริสทุ ธิ์ นีจ่ ดุ มุง่ หมายของท่านเป็นอย่างนี้ ภิกษุ ๑๐ องค์ หรือ ๒๐ องค์
ก็เลยไม่มีศีลขาดเลย เหมือนหมดทุกองค์มารวมเป็นอันเดียวกัน ก็เลยได้ศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรม นี่จึง
อยากให้ถวายเป็นสังฆทาน
ถวายเป็น สังฆทาน คือเป็นคนใจกว้าง ไม่ใช่เป็นคนใจแคบ ถ้าปุคคลิกทาน คือเป็นทานที่ให้
เจาะจง ถวายให้องค์นี้แหละใช้ เช่น สบู่ ดินสอ หรืออาหารการกิน ก็ให้แต่องค์นี้แหละฉัน องค์อื่น
ไม่ให้ฉนั องค์อนื่ ไม่ให้ใช้ บุคคลผูน้ นั้ เป็นคนใจแคบ อย่างนัง่ อยูเ่ ป็นหมูเ่ ยอะ ๆ อย่างนี้ คนนีไ้ ด้แกงมา
หม้อหนึง่ แต่กนิ อยูค่ นเดียว ไม่ยอมให้คนอืน่ มาใกล้หรือมากินด้วย ถ้าทําอย่างนีเ้ ดีย๋ วก็โดนหมูท่ นี่ งั่ อยู่
รุมตีเอา จะเป็นคนไม่มีเพื่อน และไม่มีกําลังด้วย สร้างอะไรก็ไม่มีกําลัง เหตุฉะนั้น ท่านจึงไม่ให้ถวาย
เป็นปุคคลิกทาน นิยมถวายเป็นสังฆทาน เพื่อให้จิตของเรากว้างขวาง อย่างเราถวายแกงหม้อหนึ่ง
ก็ไม่ต้องกล่าวสังฆทานหรอก เพียงแต่ต้องการจะให้พระภิกษุทั้งหมดนี้ฉัน แค่นี้ก็พอแล้ว ถือว่าเป็น
สังฆทาน การกล่าวคําถวายนั้นเป็นการปฏิญาณให้เราได้ยินกัน ว่าเรามีแกงหม้อหนึ่ง ทุกคนในที่นี้
ต้องตักเอาไปกินหมดทุก ๆ คน คนละทัพพีหรือคนละช้อน คนนี้เป็นคนใจกว้างและจะเป็นคนที่มี
เพื่อนเยอะ จึงนิยมถวายสังฆทานเพราะถือว่าได้บุญมาก
ถาม พระสงฆ์ ควรจะปฏิบัติทางธรรมเพียงอย่างเดียวหรือสามารถรับรู้เรื่องราวทางโลก
เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารได้ด้วย
ตอบ พระภิกษุนนั้ จริง ๆ แล้วท่านเรียนไปคูก่ นั พร้อม ๆ กันเพราะธรรมะก็คอื โลก ถ้าเราไม่รโู้ ลก
ว่าเขาทําผิดอะไรต่าง ๆ เราจะสอนคนไม่ได้ จึงต้องเรียน แต่เป็นการเรียนโดยอัตโนมัติดูคน ดูกิริยา
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ดูการกระทําต่าง ๆ นั่นแหละ เขาเรียนโลกโดยตรง เขาศึกษาแขนงไหน วิชาความรู้ไหน ซึ่งต้องมา
ไตร่ตรองว่าเสร็จแล้วเขาจะไปทํางานอะไร อันนี้ต้องศึกษาไว้ว่าเราจะสอนคนให้ถูกกับกาลเทศะ
กับหมู่กับกลุ่มเขา กับแขนงวิชาความรู้ของเขา พระภิกษุจะได้เป็นคนทันสมัย ส่วนทางธรรมนั้นต้อง
ศึกษาให้สูงกว่า เพื่อจะได้นํามาสอนคนที่ยังไม่รู้ ท่านให้เร่งเรียนธรรมะก่อน พอมาดูโลกแล้วจะเห็น
เป็นธรรมะหมด ความดีความชั่วที่โลกเขาทํากันอยู่ จะได้เก็บข้อมูลนี้มาวิจัยในเหตุที่ว่า อันนี้มันเป็น
สิ่งที่เสียหาย ก็ห้ามไม่ให้เขาไปทําความชั่ว ให้เขาประพฤติดี อันนี้ท่านเรียนไปเป็นคู่กัน ในทางพระ
ก็เหมือนกับปริยัติและปฏิบัติหรือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ คันถธุระ ก็คือการศึกษา วิปัสสนาธุระ
คือการมาวิจัย มาทําความสงบ แล้วออกมาวิจัยสิ่งที่ตนเองศึกษามา ว่าอะไรมีเหตุผลไม่ดีควรละเสีย
ว่าอะไรมีเหตุผลดีก็ควรปฏิบัติตนเองไปตามในทางที่ดีเท่านั้น ผลก็จะได้รับมีแต่ความสุขตลอดไป
ถาม พระสงฆ์สามารถเลือกฉันอาหารที่บิณฑบาตหรือที่ญาติโยมมาถวายได้หรือไม่
ตอบ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ถ้าฉันอาหารชนิดใดทําให้งว่ งเหงาหาวนอน ทําให้รา่ งกายไม่สบาย
ท่านให้งดอาหารชนิดนัน้ ถึงจะทาํ ดีมาแค่ไหนก็ตามท่านให้งด เพราะร่างกายของคนเราไม่เหมือนกัน
แม้คณะศรัทธาญาติโยมจะมาถวายสิ่งนั้นที่ตนเองฉันไม่ได้ ก็ไม่ต้องฉัน ฉันแล้วมันไม่สบาย ให้เลือก
เลือกอาหารที่จะฉัน เรียกว่าคนฉลาดที่รู้จักรักษาร่างกาย รู้จักรักษาสุขภาพของตน อะไรที่กินแล้ว
มันจะผิดกับร่างกาย กินแล้วเป็นไข้ กินแล้วเจ็บท้อง หรืออะไรสารพัด ถ้าภิกษุองค์ไหนยังฉันอยู่
ภิกษุนนั้ ก็เป็นภิกษุโง่นนั้ แหละ ภิกษุไม่ฉลาดในการรูจ้ กั ประมาณ คําว่าประมาณในอาหาร ก็ประมาณ
ในเรือ่ งอาหารมันจะถูกกับร่างกายให้พออยูไ่ ด้ ท่านจึงให้เลือกร่างกายของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
บางคนก็กนิ เนือ้ บางคนก็กนิ ผัก บางคนก็กนิ เปรีย้ ว บางคนก็กนิ หวาน บางคนก็กนิ เผ็ด บางคนก็ตอ้ ง
กินเค็มจัดจึงกินได้ ใน ๑๐๐ คนนี้จะกินได้อย่างเดียวกันมันยาก แต่ก็อาจจะกินไปอย่างนั้นแหละ
ถ้าเป็นของทีช่ อบกินแล้วมันจะสุขทัง้ วัน จิตมันไม่ได้กนิ หรอก แต่มนั สุขไปด้วยกัน เพราะว่าร่างกายมัน
ไม่เป็นอะไร ฉันอาหารอะไรพอฉันได้ ก็ฉนั อาหารนัน้ พอประมาณอยูเ่ ป็นวัน ๆ ไป เรียกว่า มัตตัญญุตา
ถาม การเรียนทางโลก เมื่อจบชั้นปริญญาตรี โท เอก จะต้องมีคณะกรรมการอนุมัติ ให้
ประกาศนียบัตรว่าจบ รวมทั้งการศึกษาด้านเปรียญ ๑ ถึง ๙ ประโยค เมื่อจบแล้วก็ต้องมี
คณะกรรมการสงฆ์พจิ ารณามอบประกาศนียบัตรรับรองว่าจบการศึกษาเช่นกัน แต่การปฏิบตั ธิ รรม
พระพุทธเจ้าสอนว่า ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติน้ี ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้รับรองเอง แต่ผู้ที่
ปฏิบตั นิ นั้ ก็เคย “โง่” มาก่อนเพราะฉะนัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะรับรองตนเองได้อย่างไรว่าการปฏิบตั นิ นั้ ถูก
หรือผิด แล้วทราบได้อย่างไรว่าได้เรียนจบทางธรรมแล้ว และการทีผ่ อู้ นื่ รับรอง เราจะรูไ้ ด้อย่างไร
ว่าผู้รับรองนั้นปฏิบัติถูกต้องได้ธรรมในขั้นต่าง ๆ แล้ว
ตอบ เวลาเราเรียนทางโลกก็มีผู้ให้ประกาศนียบัตร จบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ถ้าเรียนทางปริยัติ ประโยค ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ก็ต้องมีผู้ตรวจตราว่าวิชาที่เรียนนั้นตอบถูกต้อง
หรือไม่ ทีนี้การปฏิบัติธรรม ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการสอนที่ถูกต้อง สอนของจริง เป็นสัจธรรม
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ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าบรรลุสิ่งนั้น ตนเองก็รู้สิ่งนั้น รู้ในสิ่งอันเดียวกัน คืออริยสัจสี่นี้ เขารู้จบ
อย่างเดียวกัน เหมือนเราจบปริญญาทางโลกนี้แหละ จบอันเดียวกัน เมื่อศึกษาจบอันเดียวกันแล้ว
ตัวเจ้าของก็ย่อมรู้ตัวเจ้าของ รับรองว่า ความโลภะของตนเองนั้นมีอยู่ในจิตใจไหม โทสะของตนเอง
มีอยู่ในจิตใจไหม โมหะคือความหลงของตนเองมีอยู่ในจิตใจไหม หมดสงสัยไม่มี ตัวนั้นจะรับรอง
ด้วยตัวเอง ก็เลยเคารพพระพุทธเจ้า ทีท่ า่ นสอนให้เราเรียนรูแ้ ละเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงในสิง่ นัน้
คนนัน้ เมือ่ หมดความหลงแล้ว คนนัน้ ก็หมดสงสัยของตนเท่านัน้ เอง เขาเรียกว่ารับรองรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
บัดนี้ถ้าจะไปถามคนอื่น เหมือนพระภิกษุองค์หนึ่งไปถามพระสารีบุตรท่าน ผมภาวนาไปก็ได้
เท่าเก่าอยู่ ภาวนาไปเท่าไรก็อยู่แค่นั้น ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่า ผมก็ได้เท่ากันกับท่านนั่นแหละ
ท่านตอบแค่นั้นแหละ เหมือนกับอาจารย์ของพวกเราเป็นด็อกเตอร์ จบปริญญาเอกทางโลกแล้ว
เรียนจบหนังสือเล่มนี้แหละ ทีนี้พอลูกศิษย์จบปริญญาเอก เรียนจบหนังสือเล่มเดียวกัน เราจะถาม
อาจารย์อีกไหม ว่าอาจารย์จะให้ผมเรียนหนังสือเล่มไหนอีก ท่านก็จะบอกว่าเราก็จบเล่มเดียวกัน
นั้นแหละ มีแค่นี้แหละ
ในทางพุทธศาสนานั้น เมื่อเขาเรียนจบอริยสัจ ๔ แล้วถ้าถามกันก็จะมีความเห็นอันเดียวกัน
เรียนจบอันเดียวกัน ก็จะเป็นตัวรับรองของตนเองว่าตนเองหมดทุกข์แล้ว ไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรมา
รบกวนจิตใจแล้ว จะเชือ่ มัน่ ของตนเองว่าการพ้นทุกข์มอี ย่างนี้ เหตุฉะนัน้ พระภิกษุเมือ่ ไปเจริญภาวนา
ในป่าเดือนหนึ่ง สองเดือน แล้วกลับคืนมานมัสการพระพุทธเจ้า ถ้าองค์ไหนบรรลุธรรม เมื่อกราบ
พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นั่งยิ้มอยู่เฉย ๆ ไม่พูดอะไร ทีนี้องค์ที่ยังไม่บรรลุธรรม ก็จะกราบเรียน
พระพุทธเจ้าว่า ภันเตพระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าภาวนาไปก็ยงั คา ๆ ค้าง ๆ อยูน่ นั่ แหละ ปล่อยก็ไม่ได้
พระพุทธเจ้าก็ตรัสกล่าวว่า จริงแหละเมื่อเธอยังไม่รู้ เธอก็ต้องมาถามเรา ภิกษุที่รู้แล้วเขาไม่ถาม
เขานั่งอยู่เฉย ๆ ยิ้มอยู่ นั่นเขารู้แล้วเขาจึงไม่ถามเรา เพราะเขารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว อันนี้เข้าใจไหม
มันก็เลยไม่ตอ้ งถาม เราไม่ตอ้ งถามอาจารย์อกี หรอกถ้าเรียนจบแล้วได้รบั ปริญญาแล้ว ว่าผมจบปริญญา
หรือยัง นัน่ แหละ พระศาสนานีก้ เ็ หมือนกัน ท่านไม่ถามกัน แต่พดู คุยกันธรรมดานีร้ เู้ รือ่ งหมด องค์พดู
ก็ไม่เถียง ๑๐๐ องค์กไ็ ม่เถียงกัน เพราะท่านรูเ้ ห็นอันเดียวกัน จบอันเดียวกัน นัน่ แหละผูใ้ ดเห็นธรรม
ผู้นั้นเห็นเรา ก็คือได้พุทโธ
พุทโธ คือวิชาความรู้ ธัมโม ก็คอื รูแ้ จ้งซึง่ ธรรมะทัว่ ไป ทัง้ ดีและทัง้ ชัว่ สังโฆ ก็คอื ตัวของตนเอง
นั่นเอง คือเป็นตัวพระอยู่นั้นเอง ทีนี้ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็เรียกว่า สาวิกา เขาก็มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ
อยู่ในตัวของเขา เขาเป็นสงฆ์คือสาวิกา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นมีอยู่แล้วในตัวเองนั้นแหละ
ไม่ใช่อยู่ที่อื่น เขาเรียกว่าคนถึงธรรม คนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ พระพุทธก็ยัง
ไม่ได้ พระธรรมก็ยังไม่ได้ พระสงฆ์ก็ยังไม่ได้ ไม่ได้พระรัตนตรัย มีแต่บ่นพึม ๆ พํา ๆ แต่ปากเท่านั้น
แต่ยงั ไม่ทนั ได้ปญ
ั ญาทีร่ แู้ จ้ง ผูร้ นู้ นั้ แหละคือพุทโธธัมโมก็คอื รูธ้ รรมะหมด สังโฆก็คอื ตัวของผูร้ นู้ นั่ แหละ
ก็เลยเป็นตัวประกอบเพื่อศึกษาธรรมให้รู้แจ้งแล้ว เขาเรียกสังโฆหรือสาวิกา พระพุทธเจ้านั้นเขามา
สมมุตชิ อื่ ของท่านว่าสมณโคดม แต่พทุ โธนัน้ เราเอาตัวทีท่ า่ นรู้ เอาปัญญาคุณของท่านเอาบริสทุ ธิคณ
ุ
ของท่านมาสมมุติเรียกกันว่า พระพุทธเจ้า หรือพระศาสดา
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ถาม ผูช้ ายกับผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ปริญญาทางโลกเท่ากัน แต่ผหู้ ญิงมีปญ
ั ญาจากการปฏิบตั ธิ รรม
ผู้ชายไม่มี อย่างนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร และถ้าได้อยู่ร่วมกันจะมีปัญหาหรือไม่ และในกรณีที่มี
มือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ชายจะหึงหวงผู้หญิงหรือไม่ และผู้หญิงจะหึงหวงผู้ชายหรือไม่
ตอบ ถ้าเราเรียนจบเหมือนกัน จบปริญญาเท่ากัน จะเป็นตรี โท เอก ก็แล้วแต่ แต่คุณธรรม
จะต่างกัน ถ้าผู้หญิงปฏิบัติธรรม จิตใจเยือกเย็นกว่า และผู้ชายไม่ได้ฝึกฝนอบรมศีลธรรม จิตใจก็จะ
มีความร้อนกว่า ไม่มีความสุขเท่าบุคคลที่มีศีลธรรม ทีนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกัน ถ้าอยากให้เสมอกัน ผู้ชาย
ก็ต้องศึกษาปฏิบัติ แต่มันจะคัดค้านกันตรงที่ว่า ผู้หนึ่งเฉย ๆ นั้น พอที่จะอยู่ด้วยกันได้ มันมีรัก
ส่วนอื่น เช่น รักความดี เก็บเงินเก็บทอง ปฏิบัติตนไม่นอกใจภรรยาของตน อันนี้ก็มีธรรมะอีกแหละ
แต่เขาไม่นอกใจ มันก็มธี รรมะในตัว หรือเป็นคนทีไ่ ม่ดรุ า้ ย วิชาเขาเรียนได้แค่นนั้ แต่เขาไม่คอ่ ยได้เข้าวัด
อันนี้ก็เป็นความดี ถ้าเกิดเขาดุร้าย ก็จะหวงภรรยาของเขา ว่าภรรยาดีกว่า เขาก็จะหวงแหน ทีนี้
ถ้ามีใครมายุ่ง มันก็จะเกิดเรื่อง สามารถจะฆ่ากันได้ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ ถ้าหากผู้ชายก็มีคุณธรรม
ผู้หญิงก็มีคุณธรรม ศีลข้อ ๓ ก็สมบูรณ์เลยทีเดียว ไม่มีการระแวงระวังกันแหละ ถ้ามันมีเท่ากัน
เหมือนกับเรียนจบปริญญาทางโลกเท่ากัน ถ้าเกิดธรรมะเท่ากันแล้วก็หมดปัญหา ได้เงินมาเท่าไร
ก็เอาให้เมียหมด ไม่มีเสียสักบาท ได้เงินเท่าไรเอาให้สามีเก็บ ก็ไม่มีเสียสักบาทเลย เพราะทั้งคู่มี
คุณธรรม เขาเรียกว่าคนไว้ใจกันได้ทงั้ คู่ เกิดจะมีใครมาแย่ง มันก็แย่งไม่ได้ซิ เพราะเขามีคณ
ุ ธรรมทัง้ คู่
เขาไม่นอกใจกัน จะสวยแค่ไหนก็ไม่เอาแล้ว ไม่ยงุ่ แล้ว นีถ่ า้ มีคณ
ุ ธรรมมันจะดีอยูต่ รงนี้ บัดนีถ้ า้ ผูห้ ญิงมี
คุณธรรม แต่ผชู้ ายมันดือ้ ไม่มศี ลี ธรรม สามารถทีจ่ ะทิง้ สามีไปได้ไม่หวง เพราะว่ามันไม่ดี ถ้าภรรยาไม่มี
คุณธรรม สามีมีคุณธรรม ก็สามารถที่จะเสียสละภรรยาให้กับคนอื่นได้ เพราะเขาเป็นคนมีคุณธรรม
รู้ว่าเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้ว มีความลําบากยุ่งยากเฉยๆ เขาก็ทิ้งได้ นั่นแหละ ตรงนั้นที่เขาทิ้งกันอยู่
ทุกวันนี้ ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ถ้ามันมีคณ
ุ ธรรมเท่ากันก็อยูด่ ว้ ยกันได้ แต่ถา้ เกิดไม่มที งั้ คู่ ครอบครัว
นั้นก็ยิ่งระเบิดหรือแตกกันง่าย หย่าร้างจากกันไปง่าย ๆ เพราะทั้งคู่ขาดคุณธรรมไม่มีอยู่ในตน
ถาม ในกรณีทที่ งั้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายทีเ่ ป็นสามีภรรยากัน มีความรูท้ างโลกเท่ากัน แต่ภายหลัง
ผู้หญิงมาปฏิบัติธรรม โดยที่ผู้ชายไม่สนใจในการปฏิบัติ หรือไม่มีปัญญาทางธรรม อย่างนี้
จะเกิดปัญหาหรือไม่ ในกรณีมีมือที่สามเข้ามา ผู้ชายจะหึงหวงหรือทําร้ายผู้หญิงหรือไม่ ผู้หญิง
จะทําร้ายผู้ชายหรือไม่ และหากอยู่ร่วมกันไม่ได้ โดยผู้หญิงเป็นฝ่ายขอแยกทาง อย่างนี้ถือว่า
การกระทําของผู้หญิงเบียดเบียน หรือทําร้ายจิตใจผู้ชายหรือไม่
ตอบ ก็ไม่ถือว่าเบียดเบียนหรอก ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องแยกกัน เพราะเขาไม่ดี มันอยู่ไม่ได้โดย
อัตโนมัติของมัน คนที่ดีกับคนที่ไม่ดีเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ ต้องอยู่ในหมู่หรือในครอบครัวที่ใกล้กันที่สุด
จึงจะอยูก่ นั ได้ ปัญหามันอยูต่ รงนี้ การทุบตีนนั้ ผูท้ ไี่ ม่ดมี นั ก็ตอ้ งตีคนทีด่ ี ถ้าเขารูจ้ กั พิจารณาว่าภรรยา
ของเขาดี เขาจะต้องไม่ตีภรรยาของเขา แต่ถ้าอยู่ไม่ได้มันต้องแยกกัน เหมือนที่เขาแยกกันอยู่ใน
ปัจจุบนั ทุกวันนี้ เพราะเหลือวิสยั ทีเ่ ขาจะทนอยูไ่ ด้ เนือ่ งจากตีกนั ด่ากันทัง้ วัน เราต้องดูตนเอง ผูห้ ญิง
ก็ดี ถ้าผู้ชายอยู่ด้วยไม่ได้ ต้องมาดูการพูดการกระทําของตนเอง การรับผิดชอบภายในครอบครัว
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เป็นอย่างไร ถ้าเราเกิดขาดตกบกพร่องเขาก็สามารถที่จะหนีจากเราไปได้เหมือนกัน เนื่องจากเรา
รับผิดชอบไม่ดี ดูแลไม่ดี ทีนี้ถ้าผู้หญิงไม่ดี ผู้ชายก็ขอแยกเหมือนกันนะ เพราะถ้าอยู่ด้วยกันจะมีแต่
ความทุกข์ เขาก็ไม่อยากทุกข์ไม่อยากระแวงระวังให้เกิดความเดือดร้อน ถ้าคนมีคณ
ุ ธรรมจะไม่ทบุ ตีกนั
ไม่ฆา่ กันแน่ แต่จะขอลาแยกทางหนีไปเฉย ๆ ผูห้ ญิงก็เหมือนกัน ผูช้ ายก็เหมือนกัน จะไม่ทาํ ร้ายตีกนั
แต่เขาจะขอแยกกันไปอย่างสบายเลย
แต่บดั นีท้ า่ นอยากให้ทาํ ความดีทงั้ คู่ แต่ถา้ เราอยูด่ ว้ ยกันมีความดี พอรูจ้ กั ความดีของกันและกัน
ก็จะอยู่ได้ เพราะเขาจะมีความสุขของเขาเอง คนเป็นสามีอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นคู่บารมีเฉย ๆ ไม่ใช่
ของเราจริง ๆ อยูด่ ว้ ยกันเฉย ๆ เมือ่ ตายไปแล้วก็แยกทางกัน ถ้าเราทําความดีเราก็จะไปเกิดในทีด่ ที สี่ งู
เขาจะตกทุกข์ได้ยากก็เป็นเรื่องของเขา ทีนี้คนที่จะอยู่ด้วยกัน ก็คือมีลูกด้วยกัน ๑ คน ๒ คน ๓ คน
อยู่กันเพื่อที่จะเลี้ยงลูกช่วยกัน มีลูกเป็นเครื่องผูกให้อยู่กับสามี ให้อยู่กับภรรยา ถ้าไม่มีลูกทิ้งกัน
ไปนานแล้ว อันนี้มีเยอะแยะเลยในปัจจุบันนี้ เหตุฉะนั้น คนเรานี้จะไม่ทุบตีกัน เพราะเขามีธรรมะ
ถ้าไม่มธี รรมะก็จะตีกนั ทัง้ คูเ่ ลย อยูก่ นั ไปไม่นานก็แยกทาง หย่าร้างกันไปแน่ในวันใดวันหนึง่ ในอนาคต
ถาม ในกรณีที่ผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ปฏิบัติธรรมทั้งคู่ ถ้าผู้หญิงมีปัญญาเหนือกว่าผู้ชาย
และผูห้ ญิงไม่ตอ้ งการแต่งงาน และผูช้ ายก็ยอมรับได้ในการไม่แต่งงานกัน ฝ่ายผูช้ ายก็ยงั คงตัง้ ใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ไป อย่างนีท้ งั้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายจะยังคงคบหากัน เป็นเพือ่ นกันได้หรือไม่ และผูห้ ญิง
จะยังคงปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงต่อไปได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ก็ทาํ ได้ สอนเตือนกันได้ ถ้าใครมีความรูเ้ หนือกว่ากัน อันนีไ้ ม่มปี ญ
ั หาอะไร อยูเ่ ป็นหมูก่ นั ได้
เป็นเพื่อนกันได้ แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนทางธรรมะนั้นไม่มีเสียหายอะไร เพราะเขาจะรักษาตัวของเขา
ทุกคนเลยที่จะไม่ให้เสียหาย แต่ทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเท่านั้นแหละ แต่ในพระศาสนานั้น คนที่เป็น
คูค่ รองกันจริง เป็นสามีภรรยากันจริง ๆ เขาบรรลุพระโสดาบันด้วยกันทัง้ คู่ ถึงมีลกู ก็หมดปัญหา ไม่มี
ลูกก็หมดปัญหา และถ้าปฏิบัติธรรมไปจริง ๆ แล้ว จะไม่พัวพันกัน จะอยู่กันเฉย ๆ ถ้าปัญญาสูงขึ้น
เขาก็จะแยกกันออกบวชออกบาํ เพ็ญ ไม่อยูด่ ว้ ยกันต่อไป ถ้าเป็นเพือ่ นก็แยกเพือ่ นแน่ ผูช้ ายก็จะไปบวช
เป็นพระภิกษุ ผูห้ ญิงก็จะไปเป็นแม่ชหี รือไปบําเพ็ญเลย ถ้าอยูด่ ว้ ยกันไปอย่างนัน้ ก็คอื คนยังชอบกันอยู่
ยังพัวพันกันอยู่ มันจะทําให้ไม่สงบ ถ้ามีธรรมะแล้วจะแยกกันเอง ธรรมะยิ่งสูงขึ้นเท่าไร มันก็ยิ่ง
แยกออกไปเท่านั้น เหมือนคนอยู่ติดกันนี่แหละ เดี๋ยวมันจะห่างออกไปเรื่อย ๆ เมื่อมาคุยก็จะคุยกัน
เฉย ๆ แต่มันจะห่างออกไปเรื่อย ๆ เพราะไม่ต้องการความยุ่งวุ่นวาย อยากอยู่อย่างสงบคนเดียว
ถ้าคนเราปฏิบัติไปถึงศีล ๘ ก็อยากจะอยู่คนเดียวแล้ว เป็นพรหมจรรย์ ถ้าเป็นพระ ท่านก็อยู่เป็นหมู่
แต่จะอยู่คนละกุฏิ กุฏิใครกุฏิมัน เขาไม่เข้ายุ่งกัน ไม่ไปหยอกกันหรอก ถ้าคนยังปฏิบัติอยู่ต�่ำๆ มันจึง
จะอยู่ด้วยกัน ถ้าปฏิบัติสูงขึ้นแล้วจะอยู่คนเดียว ซึ่งมีความสุขที่สุด ถ้าอยู่เป็นหมู่มาก ๆ อย่างนี้แล้ว
เราทําเหมือนอยูค่ นเดียว คือไม่ยงุ่ กับใคร คนทีม่ คี ณ
ุ ธรรมมีธรรมะอยูใ่ นใจจะต่างกัน อย่างถ้าเรานอนอยู่
คนเดียว โอ้! มันมีความสุขเหมือนนอนอยู่ในแอร์เลย ไม่มีใครมาคุยมุบมิบ ๆ อยู่ข้าง ๆ ไม่มีใครมายุ่ง
กับเรา เราก็อยู่อย่างสงบมีความสุข
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ถาม ถ้ากําลังปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เรายังมีหน้าที่ในทางโลกที่ต้องกระทําอยู่
บางครัง้ ถูกกระแสทางโลกพัดพาไป ถามว่าจะทําอย่างไรในการไม่ให้ตามกระแสโลกแต่ยงั สามารถ
ทําหน้าที่ในทางโลกนั้นอยู่ได้ ขณะที่ยังสามารถปฏิบัติธรรมอยู่ได้ด้วย
ตอบ เราอยู่กับทางโลกแล้วเราปฏิบัติธรรมของเราอยู่ ธรรมะที่เราอยู่นั้นอยู่ในขั้นอะไร ทีนี้
ถ้าปฏิบตั สิ งู ขึน้ เราจะอยูก่ บั โลกกระทาํ กับโลก ก็คอื การสอนคนให้รจู้ กั บาปจักบุญ สิง่ ของต่าง ๆ ด้านวัตถุ
ก็สอนโลกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ สร้างอันนั้นอันนี้เหมือนพระท่านสอนให้จุดธูปจุดเทียน ทําการ
เวียนเทียน หรือสอนให้สร้างกุฏวิ หิ าร แต่ถา้ ท่านมีธรรมะ ในขัน้ สูงหรือปฏิบตั สิ งู แล้ว ท่านไม่ปรารถนา
ของอย่างนี้แล้วนะ ท่านสร้างอะไรทุกอย่าง ท่านไม่ปรารถนาบุญแล้ว แต่ก็อยู่กับโลก คุยกับโลกได้
แต่กไ็ ม่ตดิ กับโลก อันนีก้ ส็ บายหน่อย บัดนีถ้ า้ อยูก่ บั ครอบครัวเป็นสามีภรรยากัน จะปฏิบตั ธิ รรมก็ได้
แค่ศีล ๕ อยู่แค่ศีล  ๕ ก็ได้อยู่แค่พระโสดาบันบุคคล แต่ประเภทที่สูงขึ้นไปกว่านี้เขาจะออกหนีจาก
กันเอง หรือถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคล เวลาอยู่บ้านก็อยู่ใครอยู่มัน อยู่ด้วยกัน กินข้าวกินน�้ำด้วยกัน  
ทาํ การทาํ งานด้วยกัน แต่ทางใจมันอยูใ่ ครอยูม่ นั อยูใ่ นตัวของมัน ไม่ยงุ่ เรือ่ งโลก แต่กบ็ ริหารว่าตนเอง
อยู่กับโลกอยู่เฉย ๆ นี้เป็นขั้นหนึ่ง ขั้นของครอบครัว
ถ้าขัน้ ทีแ่ ยกออกไปแล้ว มันสูงกว่าครอบครัว ก็เหมือนครูบาอาจารย์ หลวงปูห่ ลวงตาต่าง ๆ ท่าน
ให้สร้างนัน้ สร้างนีท้ ำ� อันนัน้ ทาํ อันนี้ แต่ทา่ นไม่ได้ปรารถนาหรอก ท่านทําเพือ่ โลกเฉย ๆ ท่านอยากให้
เราอยู่ ให้เราสะดวกสบาย บุคคลผูซ้ งึ่ จะพ้นทุกข์ทา่ นไม่ปรารถนาทีจ่ ะเอาบุญ ท่านไม่อยากมาเกิดอีก
แต่ท่านสงเคราะห์ไว้เฉย ๆ เหตุฉะนั้น เทศน์หมดวันยันค�ำ 
่ จึงไม่คิดเอาค่ากัณฑ์เทศน์สักบาทเดียว
การอยู่กับโลกมันพอจะอยู่กันได้อยู่ถ้าการปฏิบัติธรรม อยู่ในขั้นต�่ำ  แต่ในขั้นที่สูงขึ้นไปมันอยู่
ไม่ได้ อันนีโ้ ยมเขายังไม่เข้าใจ เทศน์ขา้ มหัวพระ โยมผูห้ ญิงผูช้ ายพูดออกทางวิทยุ ฟังดูแล้วพูดธรรมะ
เก่งกว่าพระเสียอีกด้วย ทั้ง ๆ ที่ยังมีครอบครัวอยู่ ยังอยู่กับลูกกับผัวกับเมีย เขายังเทศน์เก่งกว่าพระ
อีกเสียด้วย เขายังละไม่ได้ แต่เทศน์เก่งกว่า ละได้เก่งกว่าพระอีกเสียด้วย แต่ก็ยังนอนเฝ้าบ้านอยู่
ไปไหนก็ไปไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิด เขาไม่ดูตัวตนเองว่าตนเองทําได้อย่างไรในทุกวันนี้
อาตมาก็น่าหัวเราะเขาเหมือนกัน แพทย์ทหารอากาศเป็นนาวาอากาศเอก มากัน ๓ คู่ มาคุย
เถียงกับอาตมาอยู่ใต้ถุนกุฏิ เถียงไม่หยุด เถียงว่าเขาเก่งอันนั้น เขารู้อันนี้ อาตมาเลยท้วงไปว่า
น่าจะมาบวชด้วยกัน แม่บา้ นให้บวชไหม ออกจากแม่บา้ นได้ไหม ออกจากลูกได้ไหม ออกจากยศทีเ่ ขา
ประดับให้ได้ไหม มาบวชกับอาตมาทีว่ ดั สักพรรษาหนึง่ ลองดู ถ้าเก่งจริง ๆ เพราะตอนนีม้ นั เก่งกว่าพระ
แล้วนะ แต่ทาํ ไมจึงละแม่บา้ นยังไม่ได้ ทําไมจึงโง่แท้ ทําคุยท่วมหัวพระ ถ้ามาบวชอาตมาจะหาบาตร
จีวรให้ เขาเลยเงียบไม่พูดต่อไป นี่วิธีตัดกระแสของโลก ถ้าอาตมาไม่พูดอย่างนี้ โยมเขาจะคุยทับหัว
เราตลอด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่องเลย พูดป่า ๆ ดง ๆ ไปได้อย่างไร ไม่รู้ต้นเหตุ
รากเหง้าเค้ามูลตามความเป็นจริงมัน พระเขาค้นมาไม่รู้กี่ปีแล้ว อาตมาเอาแบบนั้นแหละ เพื่อที่จะ
ได้ไม่ต้องคุยกันนาน
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ผูห้ ญิงบางคนแต้มเล็บตีนเล็บมือ แต้มปาก แต้มแก้ม คุยท่วมหัวพระเลยว่า ฉันละตัวได้ ละลูกได้
ละอันนัน้ อันนีไ้ ด้ ก็เลยแย้งไปว่าทาํ ไมยังแต้มปากอยู่ แสดงว่าลิปสติกนีย้ งั ละไม่ได้หมัดเดียวสอยคาง
เอาเลย หลับบนอากาศเลย ทําไมยังไปติดสีอยู่ อย่างพวกเราที่มาวัดก็ยังไม่ทา ตนเองไปหามาทา
เล็บมือ เล็บเท้าก็ไปทาทําให้เปลืองสีอีก อายุก็โน้น ๖๐ ปีขึ้นไปแล้ว นั่นแหละที่ไปกุฏิอาตมามีคุยโม้
หลายคน อาตมาก็สงสาร เมือ่ พูดไม่หยุด พูดข้ามหัวเรา ก็ตอ้ งแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขเขาก็จะหลงไปจนตาย
เตือนให้เขารู้สึกตัวขึ้นมา เพื่อโยมคนนั้นจะได้พิจารณาดูตนเองอีกเสียใหม่ว่า ตนเองละได้ไหม
จึงพูดคุยโม้ เกินตัวเอง แล้วจะได้ปฏิบัติตนเองต่อไป
ถาม ปัญญาต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ใช้สัญญาในอดีต หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ปัญญาเป็นปัจจุบัน คือแก้ไข ไม่ได้คิดถึงอดีต ว่าโอ้เรามีปัญญาแต่อดีตอย่างนั้นอย่างนี้
อันนั้นสัญญาจํามา สัญญา มันเป็นอดีตที่จํามาอันนั้นอันนี้เฉย ๆ พอมันเกิดมาขั้นสูงแล้ว มันไม่ใช่
สัญญา มันทิ้งเป็นอดีตแล้ว สัญญานั้นมาเป็นปัญญาอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันที่จะรู้อะไรต่าง ๆ เป็น
ปัญญาของตัว ปัจจุบนั ทีจ่ ะกาํ จัดกิเลส คือว่าแต่กอ่ นมันจาํ มาเฉยๆ จะพูดง่าย ๆ หรือจะเปรียบเทียบ
ให้ฟงั เหมือนเราเรียนอยูช่ นั้ ประถม เข้าใจไหม เราจําเฉย ๆ ทีนเี้ ราเรียนสูงขึน้ มา เราก็ทงิ้ ไม่ไปอ่านแล้ว
หนังสือเล่มนั้น เล่มทีเ่ ราเรียนผ่านมาแล้ว ดูแต่ปกก็รวู้ า่ เรียนจบมานานแล้ว ขีเ้ กียจอ่านมันแล้ว อันนี้
เป็นเรือ่ งอดีตมันผ่านมาแล้ว ตัวจริงเรากําลังเรียน ม. อยูน่ ี้ ปัญญาศึกษาขัน้ สูง มันสูงกว่ากัน ก็เลยทิง้
เป็นอดีต จึงเป็นปัจจุบนั ทีก่ าํ ลังเรียนอยู่ เขาเรียกปัญญาปัจจุบนั ไม่เป็นสัญญา ไม่ใช่ความจํา เป็นการ
คลี่คลายให้ละเอียด ต้นไม้ต้นนี้มันมีทั้งกิ่งทั้งใบ ริดออกหมด เลื่อยออกหมด ไสกบแล้วมีแต่ต้นเสา
สี่เหลี่ยม ขัดแลกเกอร์ มันงามกว่าต้นไม้ต้นนั้น มันดีกว่าต้นไม้ต้นนั้นด้วย นั่นแหละเขาเรียกปัญญา
ทิ้งกิ่งกับใบหมดไม่เอา เหมือนเดี๋ยวนี้เราไม่เอาแล้ว ป.๓ ป.๔ เพราะเราเรียนมาก่อนแล้ว หรือเห็น
เด็กเล่นตุ๊กตา เราก็ไม่เข้าไปเล่นแล้ว เพราะเราใหญ่แล้ว เรารู้เรื่องแล้ว ว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาในอดีต
เท่านั้น มีแต่พวกเราจะต้องศึกษาสร้างให้มีปัญญาสูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ต่อไป

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐
ถาม ปัญญาในทางโลกมีการแบ่งระดับเป็นปริญญาตรี โท เอก แล้วทางธรรมะมีการแบ่ง
ระดับหรือไม่ แบ่งเป็นที่ระดับแล้วแต่ละระดับต่างกันอย่างไร
ตอบ ปัญญาในทางโลกนั้นเราพอจะรู้เรื่องง่าย จบปริญญาตรี เราก็รู้ว่าเราปริญญาตรี จาก
หนังสือเล่มใด หรือจบด้านไหน ถ้าศึกษาต่อปริญญาโท เราก็รู้จักว่าเรากําลังศึกษาระดับไหน หรือว่า
ศึกษาต่อปริญญาเอกจนได้เป็นดอกเตอร์ เมื่อจบมาแล้วเราไม่ต้องบอกว่าเป็นด็อกเตอร์ คนอื่นเขาก็
จะเรียกของเขาเอง การจบด็อกเตอร์ทางโลกก็คือจบในแต่ละแขนงๆ ไป ไม่ใช่จบหมดทุกอย่าง ที่เรา
กําลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยขณะนี้ อันนี้เป็นปัญญาทางโลก ก็จะใช้บริหารทางด้านวัตถุต่าง ๆ
ในการประดิษฐ์ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น ทํารถ ทําเรือ ทําเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําเครื่องใช้ต่าง ๆ นี้คือ
ปัญญาทางโลกมันก็ได้สุดแค่นั้น
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ทีนี้ปัญญาทางธรรมะ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ๓ ขั้น เหมือนกัน
๑. สัญญา เป็นปัญญาอ่อน ๆ
๒. วิญญาณ เครื่องหมายรู้
๓. ปัญญาพลัง เรียกว่าปัญญินทรีย์
ทีนถี้ า้ เปรียบเทียบทางธรรมะ ปัญญาขัน้ ต้น ก็เหมือนกับเด็กกําลังคลาน กําลังนัง่ กําลังหัดเดิน
ถ้าเรามีเหรียญบาทหรือเหรียญห้าบาท เอาไปให้เด็กดู เขาอยากได้ แต่เขาไม่รวู้ า่ เงินนัน้ เอาไปทาํ อะไร
ไปซื้อสั่งซื้อของอะไรเขาจะไม่รู้เรื่อง อันนี้คือปัญญาขั้นต้นเรียกว่าสัญญา คือความจําเฉย ๆ จําว่าสี
มันสวยมันงาม เอามาอมมาเล่น นั่นแหละเรียกว่าปัญญาขั้นต้นก็จะได้เพียงแค่นั้น เหมือนเด็กที่มัน
เล่นอยู่ ไม่รู้ค่าของเงินนั้นว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเห็นแต่ว่ามันสวยอยากได้เท่านั้นเอง
ทีนี้ ปัญญาขัน้ กลาง คือวิญญาณเครือ่ งหมายรู้ เหมือนกับผูใ้ หญ่หรือพวกเราทัว่ ไป รูว้ า่ เงินนัน้
มีทงั้ เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาท หรือเงินทีพ่ มิ พ์มาเป็นกระดาษ มีใบละร้อยใบละห้าร้อย ใบละพัน
เรารูว้ า่ เงินนีต้ อ้ งไปซือ้ สัง่ ซือ้ ของ ซือ้ อาหารการกิน ซือ้ รถซือ้ เรือ สร้างบ้าน ซือ้ หยูกซือ้ ยา ซือ้ เครือ่ งใช้
ต่าง ๆ มาอํานวยความสะดวกให้แก่เรา ถ้าเรามีเงินเราก็ซื้อมาใช้ได้ตามความชอบใจ ชีวิตของเรา
จะได้มีความสุขอันนี้มีแค่นี้ ปัญญาระดับนี้ได้เพียงแค่นี้
บัดนี้ ปัญญาขั้นสูงสุด ปัญญาพลัง หรือปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในการรอบรู้กองสังขารทั้งหมด
ทัง้ ปวง จะรูท้ งั้ ด้านวัตถุวา่ มีความเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และแตกสลายไปในทีส่ ดุ รูธ้ รรมชาติรวู้ า่ คนเราเกิดขึน้
ก็พากันเติบใหญ่ขึ้นมา ต่อไปก็จะเฒ่าจะแก่และในที่สุดก็จะไปถึงซึ่งความตาย เปรียบเทียบกับเงิน
ก็รู้ว่าเงินนี้เอาไปใช้ซื้อสั่งซื้อของได้ ที่เราสมมติกันตามระดับของเงิน แต่เขาจะรู้ลึกเข้าไปว่า เงินนี้
เอามาจากทีไ่ หน เขาจะค้นคว้าเข้าไปว่า เงินนีเ้ ขาพิมพ์จากไหน น�ำ้ หนักเท่าไร คือพิมพ์ทกี่ องกษาปณ์
แล้วก่อนที่จะเอามาทําเป็นเงินนี้ มันอยู่ที่ไหนก็คือเป็นแร่อยู่ที่ก้อนหิน ต้องเอาแร่นั้นมาถลุงก่อน
ถลุงออกมาเป็นแท่ง แล้วจึงเอามาหล่อเป็นเงิน ทําเป็นลวดลายต่าง ๆ ออกมาใช้ ใช้ไปใช้ไปตัวหนังสือ
มันลบไปหมด ก็หมดค่า มันก็ลงไปหาพื้นดินอย่างเดิม เพราะแร่ทั้งหมดถือเป็นธาตุดิน บัดนี้มันก็ลง
ไปสู่สภาวะอันเดิม รู้จักที่ต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปสู่ที่เดิม ถ้าเป็นเงินกระดาษหรือธนบัตร เราก็
รู้จักว่าอันนี้ สมมุติออกมาว่าเป็นใบเท่านั้นเท่านี้ แล้วลวดลายต่าง ๆ พิมพ์มาจากที่ไหน เอาสีอะไร
มาใส่ ก่อนที่ยังไม่พิมพ์มาจากไหน ก็มาจากโรงงานทํากระดาษ โรงงานทํากระดาษเอาอะไรมาทํา
เอาเยือ่ ไม้ไผ่มาทาํ แล้วไม้ไผ่นนั้ เกิดจากทีไ่ หน เกิดจากพืน้ ดินเราเอาไม้ไผ่มาทาํ เป็นกระดาษ เอากระดาษ
นั้นขึ้นมาพิมพ์ แล้วก็สมมุติว่าเป็นแบงก์สิบ แบงก์ยี่สิบ แบงก์ร้อย แบงก์ห้าร้อย หรือแบงก์หนึ่งพัน
เมื่อใช้ไปใช้ไปมันก็เก่าเข้าไป เก่าเข้าไป ในที่สุดมันก็ขาดผุพังลงไปสู่พื้นดิน ไปเป็นธาตุดินเหมือนเดิม
อันนี้เรียกว่าปัญญินทรีย์ ปัญญาพลัง รู้ทั้งความเกิดและความสลายของมัน ผู้นี้รู้จริงแล้วผู้นี้จะไม่ติด
คือเป็นผู้ใหญ่เหมือนกัน แต่เขารู้จุดที่สุดของเขา อันนั้นเป็นตัวของ ปัญญา ๓ ขั้น
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ทางที่จะให้เกิดปัญญานั้นมี ๓ ทาง คือ
๑. จินตามยปัญญา จินตนาการ รู้อะไรจินตนาการดูว่าคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ เอาไปเอามา
ก็เข้าใจจริง
๒. สุตมยปัญญา คือการได้ยินได้ฟังก่อน ฟังจากการเทศน์ของครูบาอาจารย์ แล้วมาพิจารณา
จนเห็นจริงอย่างที่ท่านเทศน์
๓. ภาวนามยปัญญา นั่งสมาธิจิตใจสงบ เมื่อจิตใจสงบเกิดขึ้น พอมองดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นชัดเจน
เลย เพราะจิตเขาสงบเขาจึงเห็นชัดเจน ปัญญาจึงเกิดขึ้นได้ ๓ ทาง
แต่ว่าปัญญาขั้นต�่ำ  ปัญญาขั้นกลาง และปัญญาขั้นสูง ในทางพุทธศาสนาย่อมรู้สภาวะธรรม
ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ เรียกว่ารู้ทั้งสังขารที่มีวิญญาณครอง
และที่ไม่มีวิญญาณครอง สังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง ได้แก่ ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือน ตึกรามบ้านช่อง
ห้วยหนอง คลอง บึง วัตถุธาตุทั้งหลายที่ตั้งอยู่และเคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า
อนุปาทินนกสังขาร ปัญญินทรีย์ปัญญาพลัง จะรู้หมด สังขารที่มีวิญญาณครองก็คือมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย มีวิญญาณครองร่างอยู่ สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเอง คือมีจิตวิญญาณคอย
สั่งงาน อันนี้ปัญญินทรีย์ หรือปัญญาพลัง ก็จะรู้หมด รู้ทั้งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ และความดับไป
จึงเรียกว่าปัญญาทีแ่ ท้จริง รูแ้ ล้วก็ไม่หลงอีก เข้าใจชัดเจน นีเ่ ป็นปัญญาทางธรรมะ แต่ปญ
ั ญาในทางโลก
รู้แล้วก็หลง รู้รถก็หลงรถ เพราะไม่รู้ที่สุดของที่สุด รู้นาฬิกาก็หลงนาฬิกา รู้แหวนก็หลงแหวน
หลงก้อนหิน หลงเพชรไป นัน่ แหละ มันจึงวนอยูใ่ นโลกนี้ ทีว่ นุ่ วายอยูท่ กุ วันนีก้ เ็ พราะหลง เรียนทางโลก
จนจบปริญญาเอก แต่ยังหลงเงินหลงทอง หลงสิ่งหลงของ หลงบ้านหลงช่อง หลงสารพัดในวัตถุ
ต่าง ๆ แต่ถ้าปัญญาทางธรรมะแล้ว ถ้ารู้ถึงที่สุดเป็นปัญญาพลังแล้ว ก็ไม่มีหลงอะไรในโลกนี้อีก
ถาม นักปฏิบตั จิ ะรูไ้ ด้อย่างไรว่าตนมีปญ
ั ญาทางธรรมถึงขัน้ ไหนแล้ว แล้วมีอะไรเป็นเกณฑ์
วัดว่านักปฏิบตั ธิ รรมมี ปัญญาขัน้ นัน้ จริงๆ แล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ทวี่ า่ ปัญญานัน้ จะเป็น
ปัญญาเทียม
ตอบ ปัญญาเทียมนัน้ ก็คอื โลกิยปัญญา ไม่ใช่โลกุตตรปัญญา ปัญญาทางโลกุตตระนีม้ เี กรดตัง้ แต่
พระโสดาบันบุคคลขึ้นไป พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ อันนี้เป็นโลกุตตรปัญญา รู้แล้ว
ไม่หลงไม่ลมื อีก ถ้ารูแ้ ล้วหลงลืมอยูน่ นั้ เป็นโลกิยปัญญา ยังไม่สามารถทีจ่ ะพ้นทุกข์ได้ สมมุตวิ า่ เรารูว้ า่
แดดมันร้อนนี่แหละ เราก็ไปตากมันอยู่อีก เราว่าจะเข้าในที่ร่ม แต่ก็อยากตากมันอยู่อีก เห็นไหม
พวกฝรั่งที่ไปนอนตากแดด ร้อนจะตายก็ยังไปนอนตากแดดอยู่ เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าแดดมันร้อน
มันก็อยากตากอยู่ เขาเรียกว่าไม่รู้ว่ามันร้อน เหมือนกับไฟนี้แหละ เราก็รู้อยู่ว่ามันร้อน แต่ก็ยังเล่น
กับไฟอยู่ เรายังหลงอยู่ เรารู้ว่าเหล้านี้ กินแล้วมันเมา ดูไม่สวย แต่ก็ยังอยากกินอยู่อีก มันยังไม่รู้จริง
ไม่รู้ถึงโทษถึงที่สุดของมัน นั้นเป็นโลกิยปัญญา รู้เทียม ๆ รู้โกหกหลอกลวง ถ้ารู้จริงแล้วเขาจะไม่ลืม
ขัน้ พระโสดาบันบุคคล พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กค็ อื สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
สักกายทิฏฐิคือรู้ร่างกายนี้มีเกิด มีแก่ชรา แล้วก็มีตาย เขาจะมีความมั่นใจอย่างนี้ ใครจะว่าไม่ตายนี้
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มันไปขัดกับปัญญาของผู้ที่เขาเห็นวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในบุญในบาปไม่มี มันจะรู้อยู่ในตัวของ
เขาเอง สีลพั พตปรามาส เขามีศลี ข้อไหน เขาก็รวู้ า่ เขามีศลี ข้อนัน้ เขารูช้ ดั ว่าศีลข้อนัน้ มี เจตนางดเว้น
เขามีพร้อมอยู่ตลอด เขารู้เองว่ามีศีล ๕ ถ้าไม่ถึงศีล ๕ ก็เป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ได้ ศีลขาดข้อหนึ่ง
ก็ไม่ได้ มันจะไม่เข้ากับภูมิของพระโสดาบัน หรือศีล ๕ ก็รู้จักว่าตนเองมีครบบริบูรณ์ทุกข้อ หรือว่า
เราปฏิบัติได้มากกว่านั้น ก็รู้จักว่าตนเองได้เกินกว่านั้นได้ เราไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องไปลูบไปคลํา
ว่าศีลข้อนั้นมันดีหรือไม่ดีเหมือนเราไม่ฆ่าสัตว์ เราไม่ไปลูบไปคลําว่าเราฆ่าสัตว์หรือเปล่าในวันนี้
นั่นเกรดของพระโสดาบันบุคคล ย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง
ทีนี้ พระสกิทาคามี ละความโลภ ความโกรธ และความหลงให้เบาบางลงไปแต่ไม่หมด แต่กอ่ น
เคยโลภะ เขาก็รู้จักเห็นใจคนอื่น เขาไม่ต้องโลภะเอาของคนอื่น แต่ก่อนมันโลภมาก แต่บัดนี้เขา
ไม่โลภมาก โทสะเคยอยากทุบอยากตีคนอืน่ ก็ลดลงไปเบาลงไป ไม่อยากทุบอยากติใครง่าย ๆ โมหะคือ
ความหลงในสิง่ เหล่านี้ เขาก็ไม่หลงง่าย ๆ สรุปแล้วไม่โลภะง่าย ๆ มันเบาบาง ไม่เอาง่าย ๆ เห็นเงินอยู่
ก็ไม่เอาง่าย ๆ ขโมยเอาก็ไม่ขโมย ถ้ามีคนเขาด่าว่าให้เรา เราว่าจะตีเขาก็เลยไม่ตีอันนี้ เขาเบาลงแล้ว
ไม่เหมือนแต่ก่อน โมหะคือความหลง หลงในสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่หลง เพราะเขารู้ว่ามันมีโทษ โมหะ
ก็เบาบางออกจากจิตใจ จะเปรียบเทียบง่าย ๆ คือ จะรักคนก็ไม่รักง่ายๆ จะชังคนก็ไม่ชังคนง่าย ๆ
ไม่หลงง่าย ๆ ของที่เขามาหลอกลวงว่าจะให้เราหลง ให้หลงเชื่อไปตามคารมของคนก็ไม่หลงง่าย ๆ
บุคคลพวกนี้ก็จะสูงกว่าพระโสดาบัน
บัดนี้ พระอนาคามี นั้นท่านอยู่ในฌาน เป็นพรหมจรรย์อยู่โดดเดี่ยวเหมือนคนไม่มีคู่เรียง
เคียงหมอนกับคนอืน่ จิตวิญญาณเขามีขนั ธ์เดียว อยูก่ บั ความสุข และไม่ยงุ่ กับใครหรอก ประพฤติอยู่
เป็นพรหมจรรย์ เหมือนกับเราอยู่คนเดียว ไม่นอนกับใคร ไม่มีเพื่อนมีฝูงมาหยอกมาเย้า อยากอยู่แต่
คนเดียว นีเ้ ขาเรียกว่าพรหมจรรย์ พวกนีศ้ ลี ๘ เขาสมบูรณ์ ศีลในข้อ ๓ เขาสมบูรณ์ พวกนีอ้ ยูใ่ นฌาน
มีความสบายอยู่ตลอด นั่นแหละเกรดของใครของมัน เกรดของจิต
ถ้าเป็น พระอรหันต์ แล้ว เราก็ไม่ต้องพูด รู้แจ้งหมดแล้วหายสงสัยในโลกหมดแล้ว รู้โลกแจ้ง
ชัดเจนแล้ว ไม่หลงโลก ใครจะทาํ ให้หลงก็ไม่หลง ท่านจะรูร้ อบหมดในสังขารทัง้ ๒ อย่าง ไม่เกิดไม่ดบั
หมดแล้ว บัดนี้ท่านก็เลยเบื่อหน่าย ไม่มีความต้องการ ร่างกายก็รู้หมด รู้เฒ่ารู้แก่ รู้เจ็บ รู้ตาย
รู้ทุกข์ รู้ยาก ท่านก็มีความเบื่อหน่าย ท่านพอ ท่านอิ่มแล้ว ท่านไม่มาเอารูปขันธ์นี้อีกแล้ว เรียกว่า
ตัดกิเลสขาด ขาดจากความยึดมั่นถือมั่น วิราโค คลายความกําหนัด สิ้นความยินดี ไม่ยินดีกับอะไร
ในโลกนี้ มันก็จะไม่มาเกิดอีก หมดจากดวงใจของท่าน ไม่หันซ้ายไม่หันขวาหรอก หันเข้าบ้านบ้าง
หันเข้าป่าบ้าง ความรัก ความชังขาดลอยหมดแล้ว มีแต่อุเบกขาญาณ วางเฉย แต่พระอรหันต์ท่าน
ก็ยังสอนคนอยู่ จะเอาไม่เอาก็ช่างมัน สอนด้วยความเมตตาเฉย ๆ แต่ตัวท่านนั้นทํางานเสร็จแล้ว
ไม่มีงานจะทําแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมอยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําไม่มีอีก ที่จะ
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะมาเกิดอีกไม่มี จิตท่านเราไม่ต้องพูด เป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืน เป็นอยู่ทุกขณะ
รู้อยู่ตลอด พุทโธเต็มบริบูรณ์อยู่ตลอด ท่านมีธัมโม มีสังโฆ อยู่ในตัวของท่านตลอด
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ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะเป็นพุทธะอยู่ตลอด แต่ธัมโมที่ท่านรู้แจ้ง มีพระพุทธและ
พระธรรม ๒ อย่าง ผู้ที่มารู้ทีหลังนี้เรียกว่าสังโฆ ถ้าผู้ชายเรียกว่าสาวก ผู้หญิงก็เรียกสาวิกา ถ้าใคร
ยังไม่ได้บวชเหมือนอย่างพวกเรานี้ ถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคล ท่านก็เรียกว่าสาวิกาหรือสาวก เพราะ
คนนี้ได้มรรคผลได้เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว แต่ยังมีครอบครัวอยู่ ปัญญาในทางพระศาสนามี
๔ ระดับ ส่วนทางโลกมี ๓ ระดับ ถ้าเราจะคิดให้มันมาก ๆ มันก็มาก เอาตั้งแต่อนุบาลระดับหนึ่ง
ประถมระดับหนึง่ มัธยมระดับหนึง่ ทีนอี้ นุปริญญา ปริญญาอีก มันจะมากเกินไป จึงจัดเอาแค่ ๓ ระดับ
ปัญญาที่สูงสุดของพระศาสนา และผู้ที่บรรลุธรรมย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นปัจจัตตังและวิญญูชน
รู้ด้วยเฉพาะตัวเอง เหมือนว่าร้อนเรารู้ หนาวเรารู้ สุขเรารู้ เราก็รู้คนเดียว คนอื่นไม่รู้ด้วย ทุกข์เรา
ก็รู้คนเดียวของเรา คนอื่นจะมารู้ไม่ได้ ท่านไม่ให้ทํานายทายทัก เว้นจากพระพุทธเจ้าจะทํานาย
พระสาวกแต่ละองค์ๆ แต่เราจะรู้เองว่าเราได้อะไร เหมือนกับว่าเขามีศีล เขาก็จะรู้ว่าเขามีศีลเอง
ของเขา ใครจะว่าเขาไม่มี เขาก็มีของเขา ถ้าเขามีความสุข คนอื่นไปว่าเขามีความทุกข์ เขาก็ไม่ทุกข์
อยู่นั่นแหละ เพราะเขามีความสุขของเขา วิญญูชนรู้ได้ด้วยเฉพาะตนเอง ไม่ต้องไปวัดหรอก ไม่มี
เครือ่ งคอมพิวเตอร์มาวัดหรอก เขาจะวัดของเขาเอง ถ้าเขาหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ เขาก็จะรูข้ องเขา
เองว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่มีอะไรขัดข้องกับจิตใจ
พระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่ตัดสิ้นขาด พระโสดาบันรู้ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเฉยๆ
แต่กย็ งั วางไม่ขาด แต่รแู้ น่นอนว่าเกิดแล้วต้องตาย แต่มนั ยังปล่อยวางไม่ขาด ยังมีรอ้ นมีหนาวมาสัมผัส
จิตอยู่ แต่ก็วาง ส่วนพระอรหันต์นั้นไม่ได้วางแล้ว มันชัดเจนขาดไปเลย ไม่กระทบกับจิต มันต่างกัน
อย่างนั้น ขันธ์ทั้งห้านี้ปล่อยทิ้งสิ้นหมดเลย ไม่มีอะไรที่จะมาเกาะจิตของท่าน แต่พระโสดาบันนั้น
ยังติดอยู่ พระอนาคามีนี้ท่านติดสุขเวทนา ซึ่งท่านก็ว่าท่านละเอียด ท่านพ้นแล้ว แต่ไปติดสุข นั่งอยู่
ทัง้ วันทัง้ คืน อยูใ่ นฌานสุขสบาย ตากแดดหมดวันก็ได้ แต่พระอรหันต์ไม่ตดิ ทัง้ สุขและทุกข์ ไม่ตดิ ใคร
ไม่ตดิ อะไร มันต่างกันอย่างนี้ พระสกิทาคามีได้แค่ละความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางลงไป
เฉย ๆ ไม่ใช่ว่าละขาดแล้ว มันยังมีอยู่ แต่พระโสดาบันปัญญาเขาก็อ่อนกว่าลงมาตามระดับรู้ต่างกัน
ส่วนพระอนาคามีเมือ่ รูจ้ กั ว่าติดสุขเมือ่ ไร ท่านก็วางท่านเป็นพระอรหันต์เลย ตอนนัน้ ปัญญายัง
ไม่เกิดก็เลยไปติดสุขอยู่ก่อน เปรียบเทียบเหมือนเราเข้าไปนั่งไปนอนอยู่ในห้องแอร์คนเดียวนี่แหละ
เมื่อรู้โทษว่าไปไหนกับเพื่อนไม่ได้ ต้องเบื่อห้องแอร์เสียก่อนจึงจะออกไปเที่ยวกับเขาได้ ไปเห็นโน่น
เห็นนีก่ บั เขา ก็เลยเปิดห้องแอร์ออกมา ทิง้ ห้องแอร์ เพราะรูว้ า่ ทาํ ให้เราไม่ได้ไปไหน มันทาํ ให้เราติดอยู่
นีแ่ หละ เราก็เลยไม่ตดิ แอร์ พอวางสุขหมดก็ไม่มที งั้ ทุกข์ทงั้ สุขเลย ก็เลยมองเห็นหมด ถ้าเปรียบเทียบ
ข้างนอก ก็เหมือนพวกเรา คนนี้เรารัก คนนี้เราชัง แต่เราไม่ติดทั้งสองคน เข้าใจไหม เวลาคุยก็คุยได้
ทั้งสองคนนี้เลย แต่เวลาจะกลับบ้าน คนที่เรารักก็ไม่ไปด้วย คนที่เราชังเราก็ไม่ไปด้วยกับเขา เราจะ
ไปบ้านของเรา นี่เปรียบเทียบเหมือนพระอรหันต์ท่านละทิ้งได้หมด ไม่ติดบุญ ไม่ติดบาป ไม่ติดคนดี
คนไม่ดี ท่านรู้แจ้งหมดแล้วอะไรเป็นอะไรท่านรู้จัก ท่านก็เลยเป็นอุเบกขา อุเบกขาญาณ ญาณหยั่งรู้
ที่สุดแห่งกองทุกข์ ถ้าไปติดสุขเราจะเกิดอีก ถ้าเราไปติดทุกข์ก็เป็นทางกิเลสอีกเหมือนกัน สุขก็เป็น
กิเลสแต่เป็นกิเลสอย่างละเอียด
ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 305

ขัน้ ของพระอนาคามีจะไปถึงขัน้ พระอรหันต์กไ็ ม่ลาํ บาก มันยังอีกนิดเดียว เหมือนกับกล้วยมัน
สุกเหลืองทั้งเปลือกจากต้นแล้ว เราแค่ปอกเปลือกกินเนื้อก็หวานเลย มีแค่นิดเดียวคล้าย ๆ ว่าติดอยู่
นิดเดียว เหมือนกับว่ามีประตูทอี่ อกไปแต่กาํ ลังทําลูกกุญแจอยู่ เมือ่ ทําลูกกุญแจเสร็จก็เปิดออกไปเลย
ออกไปจากห้องนัน้ เลย ก็หลุดพ้นไปเลย มีแค่นนั้ แหละท่านไม่ได้ทาํ อย่างอืน่ เฝ้าอยูป่ ระตูกบั ลูกกุญแจ
เมือ่ เปิดประตูได้กไ็ ปเลย กิเลสมีนดิ เดียว เหมือนกับเราซักผ้าขาว ซักไปๆๆ แล้วมันมีหมองอยูน่ ดิ เดียว
อยู่มุมเดียว ถ้าเรามาทําความสะอาดตรงนั้นหมดก็หมดไปเลย ผ้าจะขาวผ่องทั้งผืนเลย ถ้าคนตาดี
เขาก็เห็นว่าเสื่อที่นั่งอยู่นี้มันไม่สะอาด แต่คนตาไม่ดีก็ว่ามันขาวอยู่ ต้องซักขาวผ่องจนดมได้ เรียกว่า
ผ้านี้มันขาว จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อมันสะอาดแล้วมันจึงรู้จักหลุดพ้น
ถาม การที่เราทําบุญแล้วอธิษฐานกับไม่อธิษฐาน จะมีผลต่างกันอย่างไร ถ้าอธิษฐานแล้ว
คําอธิษฐานจะมีผลอย่างไรบ้าง
ตอบ การทําบุญนี้ ถ้าเราตั้งใจทําบุญ จะมากจะน้อยเพียงใดก็ดี ถ้าทําแล้วเราไม่อธิษฐานก็ได้
บุญเท่าเก่านั่นแหละ จะอธิษฐานก็ได้เท่าเก่า บัดนี้ถ้าเราอธิษฐานปรารถนาอันนั้นอันนี้ มันเป็นกิเลส
ขึ้นมาแล้ว และถ้าเกิดไม่ได้สมปรารถนามันจะเศร้าใจ ท่านจึงว่าเมื่อได้ทําบุญแล้วต้องได้บุญ ได้กุศล
ต้องได้รับผลบุญอันนี้ ท่านอยากให้รู้จักเพียงแค่นั้น ไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องยกจบใส่ศีรษะ อยากเอา
บุญเสียอย่างเดียว เหมือนเราทาํ อาหารเสร็จแล้ว คนอืน่ ได้กนิ เจ้าของก็สขุ ใจ ไม่ตอ้ งยกหม้อขึน้ มาจบ
มันหนักหม้อเปล่า ๆ พอคนอืน่ กินอิม่ มันก็มคี วามสุขใช่ไหม เมือ่ หมูม่ คี วามสุข ตนเองก็มคี วามสุขด้วย
เพราะตนเองเป็นคนทาํ ถึงแม้ตนเองยังไม่ได้กนิ ก็ตาม ไม่ตอ้ งไปอธิษฐานหรอก ทีอ่ ธิษฐานนัน้ เพือ่ จะ
ให้มั่นใจว่าเราจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนเขาจะคิดกันอย่างนี้ แต่อีกคนไม่ต้องอธิษฐาน แต่มีความเชื่อว่า
ทําบุญต้องได้บุญ นี่มันจะสู้คนนี้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นกว่า คนที่อธิษฐานนั้นยังไม่มั่นใจในการ
ทําบุญของตนเอง จึงอธิษฐานอีกที่หนึ่ง นี่มันต่างกันอย่างนี้ แต่การได้บุญนั้น ถึงไม่อธิษฐานมันก็ได้
บุญเท่ากันถ้าวัตถุมันเท่ากัน ได้ความสุขเท่ากัน ลองดูซิ ถ้าให้ของเช่นนาฬิกาที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน
ราคาเท่ากัน คนหนึ่งอธิษฐาน อีกคนหนึ่งไม่อธิษฐาน ให้เพื่อนไป เมื่อเพื่อนใส่แล้วก็สุขเท่ากัน
การแผ่เมตตากับการอธิษฐานเป็นคนละอย่างกัน ถ้าเราจะแผ่เมตตาเราก็แผ่เมตตาไปเลย
ไม่ต้องอธิษฐาน แผ่เมตตาก็ให้นึกถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากลําบาก วิญญาณอยู่ที่ไหน ให้มารับส่วนบุญกับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ทําความดี จะขออุทิศส่วนกุศลให้ เมื่อรับแล้วถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุข
ก็ให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามเจตนาที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้ แค่นี้พอแล้ว ให้นึกในใจของเรา ไม่ต้อง
อธิษฐาน นึกในใจเฉย ๆ ว่าจะให้เขา ถ้าคนที่เราจะให้ตายไปแล้ว ก็ให้นึกถึงคนนั้น
เราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนเป็นก็ได้ คนที่เราอุทิศให้เขาจะอิ่มสุขใจ แล้วเขาจะนึกถึงเรา
ว่า โอ้! ไปอยู่ที่ไหนหนอคนนี้ สุขใจจริง ๆ แท้ที่จริงเราอุทิศความดีไปให้เขา เขาได้รับความดีจากเรา
เราได้สง่ ความสุขไปให้ จิตวิญญาณของเขาก็มคี วามสุขและคิดถึงเราด้วย ถ้าเราไปอธิษฐานแช่งด่าเขา
มันก็ยงิ่ จะยังรังเกียจเราเมือ่ นึกถึงเรา มันคนละอย่างกัน เราเอาไฟไปให้เขา เอาไฟไปไหม้เขา คนหนึง่
เอาน�ำ้ แข็งไปให้ คนหนึง่ เอาไฟไปให้ มันก็เกิดเดือดร้อนขึน้ มา เอาของทีไ่ ม่ดแี ช่งด่าไปให้เขา เขาก็รอ้ น
ถ้าเราเอาของดีมีเมตตาให้เขา ๆ ก็เย็น มันอยู่ที่ใจของเรา
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ถาม ถ้าเราต้องการศึกษาและใฝ่ใจในธรรม แต่พ่อแม่ไม่ให้และก็ขัดขวาง เราควรจะทํา
อย่างไร ถ้าเรายังยืนยันไม่เชื่อฟังต่อไปจะเป็นบาปหรือไม่ ในกรณีที่พ่อแม่ขัดขวางเรา ท่านจะมี
บาปหรือเปล่า และในครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์เช่นนี้หรือไม่
ตอบ การทีเ่ ราจะทาํ ความดี แต่เราอยูก่ บั พ่อกับแม่ สมมุตวิ า่ เรายังเรียนไม่จบ ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่
พ่อแม่ย่อมต่อต้านบ้างเพราะเรายังไม่มีที่พึ่งของตน เกิดเราไปปฏิบัติแล้วเรียนไม่จบอย่างนี้ เราก็จะ
ไม่มีหน้าที่การงานที่จะทํา ก็จะเกิดความลําบาก ต้องอาศัยท่านอีก ทีนี้สมมุติถ้าเราเรียนจบหรือ
มีงานทําแล้ว มีเงินเดือนใช้ เราทําได้ ปฏิบัติได้ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้ดีกว่าพ่อกว่าแม่ ให้พ่อแม่เห็นว่า
เราเป็นคนดี มีเงินเดือนใช้ เราใช้เงินนี้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย ปฏิบัติธรรมดีกว่าท่าน อันนี้ก็คงหมดปัญหา
ท่านคงไม่ห้าม แต่ตรงที่เราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี่ซิ ท่านก็รักษาเราอยู่ กําลังห่วงเราอยู่ เป็นห่วงเราอยู่
เมื่อเราฝืนมันจะเป็นบาป แต่เราก็ขอโอกาสท่านไปปฏิบัติธรรม เหมือนที่พวกเรามากันนี้ ก็คงจะ
ไม่มีปัญหา เป็นแค่ชั่วระยะหนึ่ง เพื่อมาฝึกฝน แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อย เราเรียนไปเรื่อย ฝึกฝนไปเรื่อย
พอเรียนจบเราก็จะได้พื้นฐานของธรรมะมากขึ้น พอเราได้ที่พึ่ง เราเรียนจบแล้ว ได้ทํางานแล้ว เราก็
ยิ่งจะได้ดีเพราะเรามีเงินใช้ เราก็ได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้น เมื่อเห็นความดีของเรามากขึ้นเท่าไร พ่อแม่
ก็จะรักเรา ทีนเี้ ราก็ไม่ถอื หรอกว่าท่านจะให้เรามีคคู่ รองหรือไม่ให้มี ก็เป็นเรือ่ งของท่านทีท่ า่ นอยากได้
แต่เราก็อยากจะอยู่ของเราเอง
ถ้าในระยะทีท่ า่ นกาํ ลังดูแลเราอยูน่ ี้ ท่านก็ยงั ไม่บาป เนือ่ งจากท่านจะเตือนให้เรามีสติ ให้ตงั้ ใจ
ในการศึกษาเล่าเรียน เหมือนคนบางคนไปเทีย่ วเล่นเสียเวลาเฉย ๆ เรียนไม่จบ ก็ทาํ ให้เสียเงินเสียทอง
ของท่านมามากแล้วตั้งแต่ที่ท่านดูแลมา และทําให้ท่านเสียใจด้วย ถ้าหากว่าเรามาบวชเหมือนพระ
อย่างนี้ บวชไปเลยไม่มีกลับหลังท่านก็หมดห่วง เพราะถือว่าลูกดีแล้ว เนื่องจากมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ ท่านจะปลื้มปีติยินดีว่าลูกปฏิบัติธรรม อันนี้ก็หมดห่วง เหตุฉะนั้น ถ้าท่านหมดห่วงท่านก็มี
ความสุขกับลูกทีล่ กู ของตนเป็นคนดี ถ้าเราเป็นผูห้ ญิงปฏิบตั ดิ กี ว่าท่านๆ ก็สบายใจ เพราะเราไม่ทาํ ตัว
เสียหายอะไร เราปฏิบตั ติ วั ให้เป็นคนดีของพ่อของแม่ เรียนหนังสือก็ตงั้ ใจเรียนจนจบตามพืน้ ฐานและ
สติปัญญาของตน เมื่อสมัครเข้าทํางาน ก็ตั้งใจทํางาน ตั้งใจปฏิบัติศีลธรรม เวลามีช่วงว่างก็ได้ปฏิบัติ
ไปเรือ่ ยๆ อยูต่ ลอด พ่อแม่ทา่ นก็ยงิ่ จะดีใจ ท่านมีความสุขกับเรา ก็เหมือนกับท่านก็ได้บญ
ุ เพราะท่าน
เลี้ยงดูเรามา เราก็เป็นคนดีด้วย มีคุณธรรมด้วย อันนี้ก็ไม่มีปัญหา
ปัญหาในเบื้องต้นจะเป็นปัญหาที่ท่านขัดขวางเนื่องจากเรายังไม่มีที่พึ่ง ยังพึ่งตนเองไม่ได้ อายุ
๒๐ ปี ยังต้องขอสตางค์จากท่านอยู่ ท่านก็ตอ้ งห้ามซิ เพราะท่านอยากให้เรามีวชิ าความรู้ เหมือนทีเ่ รา
เรียนอยู่เดี๋ยวนี้ เรียนจบแล้วเราจะได้ไปทํางาน จะได้เงินเดือนมาใช้ จะได้ไม่ต้องมารบกวนพ่อแม่อีก
พ่อแม่ท่านมีเจตนาอย่างนั้น ท่านจึงห้ามอยู่ก่อน อันนี้ท่านไม่บาปหรอก ท่านอยากให้เราเรียนจบ
มีวชิ าความรูเ้ ป็นทีพ่ งึ่ ของตน อยากให้เรามีความสุข แต่เรายังไม่มเี ป้าหมาย ยังไปเทีย่ วไปเล่นไปอะไร
ต่าง ๆ เสียเงินเสียทองเสียประโยชน์ของท่านอยู่ ท่านต้องการให้เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจริง ๆ แต่
บางอย่างเรายังเสียหลัก เรายังไปเที่ยวเล่นนั้นเที่ยวเล่นนี้ จ่ายเงินไม่ให้เป็นประโยชน์
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ถ้าเรามีงานทาํ แล้ว เมือ่ เรามีชอ่ งมีเวลาว่าง เราก็ขอท่านไปได้ ไม่บาป เพราะเราจะไปทําความดี
และเราก็ได้เลีย้ งท่านด้วย เรามีเงินก็จะได้ซอื้ อาหารการกินให้ทา่ น เวลาเจ็บป่วยก็พาท่านไปหาหมอได้
ถ้าเรามีความสามารถถึงขนาดนั้น พ่อแม่ก็คงจะไม่มีปัญหา ขอไปทําความดีไปปฏิบัติธรรม ท่านจะ
ห่วงก็ไม่เป็นไร เพราะเราไปทําความดี แต่ยังเป็นช่วง ๆ พอเรากลับไปบ้านเราปฏิบัติตัวดีกว่าเดิม
ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ ท่านก็หมดประตูหา้ ม กลัวไปแล้วมันจะไม่ดเี ท่านัน้ เอง กลับไปบ้านไปภาวนามายังด่าพ่อ
ด่าแม่อีก อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย ยิ่งบาปใหญ่ กลับไปบ้านต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบาน อะไร
ทีเ่ ราทาํ ยังไม่รอบคอบก็รอบคอบกว่าเดิม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิม ขยันช่วยกิจการงาน
ของพ่อแม่ จนท่านดีใจว่าลูกเราไปฝึกฝนอบรมจิตใจมาแล้ว ทําให้ดกี ว่าแต่กอ่ นมากมาย ท่านมีความ
ปลื้มใจนอนหลับสบาย เราปฏิบัติแล้วกลับไปบ้านต้องให้ดีกว่าเดิม สิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องละทิ้ง เราจะ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นก็หมดปัญหาเท่านั้นเอง
ถาม ถ้าหากเราต้องการให้ผลของการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราต้องมีการปฏิบัติตน
อย่างไร
ตอบ ก็ต้องมีความเพียรอยู่ตลอด คือต้องมี อิทธิบาท ๔ เป็นหลักอยู่ตลอด
๑. มี ฉันทะ ความพอใจอยากปฏิบัติอยู่
๒. มี วิรยิ ะ เดินจงกรมนัง่ ภาวนาอยู่ มีความเพียรในการปฏิบตั ิ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในหน้าที่
ของตน
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ ตื่นขึ้นมาก็กราบระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสร็จแล้ว
ก็นั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์อะไร เราไม่ให้ขาด กิจวัตรของตนเอง สีฟันอยู่ก็นึกว่าเราจะปฏิบัติ
เราจะเดินจงกรม เราจะนัง่ ภาวนา เราจะรักษาศีล เราจะปฏิบตั ติ นเองให้ดอี ยูอ่ ย่างนัน้ แหละ เรียกว่า
จิตตะเอาใจฝักใฝ่ ไม่ปล่อยปละละเลยกิจการงานของตน ไม่มัวแต่คุยกันในอันที่จะทําให้เสียกาล
เสียเวลา
๔. วิมังสา ตรึกตรองดูเหตุผลในการปฏิบัติของตนถูกต้อง ก็จะได้สําเร็จมีความสุข
เมือ่ มาปฏิบตั ติ อ้ งตัง้ ใจปฏิบตั จิ ริง ๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้วา่ วิรเิ ย ทุกขมัจเจติ คนจะก้าวล่วง
ทุกข์ไปได้เพราะความพากความเพียร เพราะประโยคความพยายามของคนทีจ่ ะเดินทางไปเมืองโน้น
เขาจะมีความตั้งใจที่ก้าวขาไปเรื่อย ๆ ตลอด เหมือนกับคนที่มีความเพียร เขาจะไม่หยุดอยู่ เขาจะไป
เรือ่ ย ๆ เรียกว่าคนมีความเพียร คนไหนไปยืนอยู่ คนนัน้ ไม่ถงึ ทีห่ มาย ก็คอื คนขีเ้ กียจ ไม่ทาํ นัง่ ภาวนา
ก็ไม่นั่ง ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่เอา มีแต่นอนแบกหมอนอยู่นั่นแหละ แล้วอย่างนี้มันจะไปถึงไหน ก็ถึง
เข้าฌานลึกหลับ ๆ แล้วก็ฝนั ฝันไปโน้นฝันไปนีอ้ ยู่ แบบนีม้ นั ก็ไม่ถงึ ไหนแหละ ก็เหมือนกับคนทีเ่ ดินทาง
ไปบ้านโน้นเมืองนี้ แล้วไปเห็นเขาฉายหนังอยู่กลางทาง ก็ไม่ไปต่อ ยืนดูหนังอยู่ที่นั่นแหละ นี่คน
ที่เดินทางไม่ถึงที่ ๆ จะไป คนที่ไม่มีความเพียร เห็นคนเล่นดนตรี ร้องเพลงก็ไปยืนดูเฝ้าอยู่นั่นแหละ
ก็เลยเดินทางไปไม่ถึงเมืองนั้นสักทีเพราะอุปสรรคที่เกิดในระหว่างทางมีหลายอย่าง มีหมอลําซึ่ง
ก็เป็นอุปสรรคหนึ่ง จะไปเมืองข้างหน้าก็ไปไม่ถึง จะมาเมืองเหนือก็มาติดซออยู่กลางทางไปไม่ได้
308 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ไปยืนฟังซออยู่กับเขาเดี๋ยวเขาไปเล่นดนตรีก็ไปติดดนตรีกับเขา เขาฉายหนังอยู่ก็ไปติดหนัง ก็เลย
ทาํ ให้ไม่ถงึ บ้านหรือหมูบ่ า้ นนัน้ เพราะมันมืดเสียก่อน นีค่ นทีไ่ ม่ทาํ ความเพียร ไม่กา้ วขาเดิน แต่อกี คน
เขาไม่สนใจ เขาก้าวขาเดินไปเรื่อย ๆ เขาก็จะไปถึงหมู่บ้านที่จะไป เขาก็มีความสุขเมื่อเขาไปถึงแล้ว
เขาเดินไม่หยุด เดินไปเรื่อย ๆ ไม่ติดหนัง ลิเก ละคร เขามองแล้วเขาก็ไปเรื่อย ๆ คนนี้ต้องการที่จะ
ไปจุดหนึ่งที่มันสบาย ๆ ไปนอนหลับสบายอยู่ที่โน้น ก็คือการพ้นทุกข์ การทําความเพียรของเขา
ก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อย ๆ เหมือนเราเป็นนักเรียน เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้ทิ้งการศึกษาเล่าเรียน
ตื่นขึ้นมาล้างหน้าสีฟันอยู่ เราจะไปศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ เตือนจิตใจของตนเองอยู่ตลอด
มีความเพียรอ่านหนังสืออยู่ ไม่ปล่อยปละละเลยในการดูหนังสือ กลับมาบ้าน มีการบ้านอะไรก็ทํา
ไม่ตอ้ งไปเมาอยูก่ บั โทรทัศน์กบั ละคร ทาํ กิจการงานเจ้าของให้มนั เสร็จ ๆ ก็อา่ นหนังสือ พรุง่ นีจ้ ะไปเรียน
หรือจะมีการสอบ เขาก็ตงั้ ใจ เขามีความเพียร ฉันทะ มีความพอใจในการศึกษาเล่าเรียนอยูแ่ ล้ว วิรยิ ะ
ดูหนังสืออยู่แล้ว เพียรไปโรงเรียนอยู่ไม่ขาดจิตตะ เอาใจฝักใฝ่ กําลังล้างหน้าสีฟันอยู่ก็เตือนตัวเอง
ว่าเราไม่ใช่มาเล่นนะ เรามาศึกษาหาปัญญาวิชาความรู้ เพือ่ ทีจ่ ะไปเลีย้ งดูตนเองให้มคี วามสุขนะ ตัวนี้
เป็นจิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในหน้าที่การงานของตน ก็เลยไม่โดดร่มไปไหน คนนั้นก็จะเรียนจบ เพราะเขา
ไม่ไปเที่ยว เขามีความขยันหมั่นเพียร เขาก็เลยเรียนจบ ตรึกตรองมีเหตุผลแล้ว เมื่อสําเร็จการศึกษา
มีงานทํา ก็มีความสุขมีเงินเดือนใช้
ถาม ทําไมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องการมีคู่ครอง
ตอบ แต่ตนเองก็ทุกข์แล้ว เขาเลยไม่ต้องการคนที่มาเพิ่มทุกข์ให้ มันทําให้มีภาระ มีขันธ์ ๕
แล้วไม่ต้องเอามาเป็นขันธ์ ๑๐ จะต้องมาแบกอีก แบกภาระอีกมันจะลําบากมันจะทุกข์ เขาก็เลย
ไม่ต้องการ
ถ้าเรามีนาฬิกาเรือนหนึง่ แล้ว เอามาใส่แขนอีกข้างเดียว ๒ เรือนเขาจะว่าอย่างไร มันก็หนักแขน
ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเพิ่มเข้ามาจะเกิดทุกข์หมด เหมือนเรามีเสื้อนี่แหละ ถ้าเรามีหลายตัว จะซักทํา
ความสะอาดก็ซกั ไม่ไหว แล้วมันเกิดทุกข์แล้วก็ตอ้ งเอาไปตากแดดอีก ตากแดดมาแล้วก็ตอ้ งมารีดอีก
ทุกข์อีกแหละ รีดเสร็จแล้วก็ต้องหาตู้ใส่ ต้องไปหาซื้อตู้อีก ทุกข์อีก นี้แค่เสื้อผ้านะนี่ ของใช้ทุกอย่าง
ถ้ามีมากมันจะเกิดทุกข์หมด ต้องมีภาระดูแล เหมือนมีรถคันหนึ่งก็ทุกข์กับรถอีก มี ๒ คันก็ทุกข์สอง
มี ๓ ก็ทุกข์สาม ทุกข์เข้าไปเรื่อย
ทีนี้ ถ้ามีคนมาอยูก่ บั เราอีกคนหนึง่ ก็ตอ้ งดูแลเขา มีภาระอีก เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ยงั อีก เขาไม่มี
ข้าวกินก็ยุ่งกับเขาอีก มันเป็นภาระอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องการ เขาอยากอยู่เป็นพรหมจรรย์
ลองดูซิ ลองมีสักคน จะเกิดเป็นภาระขึ้นมาทันที ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งยุ่งขึ้น ต้องพาไปหาหมอ แล้ว
ต้องไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลอีก ไปไหนก็ไปไม่ได้ เกิดทุกข์ขึ้นมาอีก ตั้งแต่ยังไม่ได้เฝ้ามันก็ทุกข์อยู่แล้ว
แค่เป็นแฟนกันเฉย ๆ ก็คิดถึงกันเป็นห่วงกัน ก็เป็นทุกข์เหมือนตกนรกแล้ว เมื่อมาอยู่ด้วยกันก็ยิ่งจะ
ทุกข์มากขึน้ เป็นภาระมากขึน้ เกิดเขาไม่ฟงั คําสัง่ สอนของเรา เดีย๋ วก็จะตีกนั ละทีนี้ เราก็วา่ เป็นของเรา
แต่แท้ที่จริงไม่ใช่ บัดนี้เขามารักเรา เขาก็ว่าเราเป็นของเขาอีก นี่มันจะฆ่ากันอยู่ตรงนี้ มองเห็นคนอื่น
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คุยกับเราเฉย ๆ เขาก็จะฆ่าเราแล้ว ถ้าเกิดเขาหวงขึ้นมา ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องไปหวงใคร มันจะได้
สบายหน่อย อันนีป้ ระพฤติพรหมจรรย์ เขานอนอยูค่ นเดียว ถ้านอน ๒ คน เขาหนาวก็ตอ้ งห่มผ้าให้เขา
ถ้าอยู่คนเดียวก็ห่มแต่เจ้าของไม่ต้องห่มให้ใคร นั่นแหละเขาเรียกพรหมจรรย์ อันนี้เป็นการฝืน
ธรรมชาติของโลก ฝืนกิเลสของโลก ไม่ได้ไปตามกิเลส เขาหักล้างกิเลส เขาหนีจากสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดทุกข์
ธรรมชาติของคนที่มีปัญญากับคนไม่มีปัญญามันก็ต่างกัน คนหนึ่งรู้จักทุกข์ อีกคนหนึ่งไม่รู้จัก
ทุกข์ เหมือนกับคนที่วิ่งหาเงินจนเฒ่าจนแก่นี้แหละ ถ้าคนที่รู้จักแล้วไม่ต้องวิ่งมาก ถ้าว่าพอใช้แล้วก็
เอาแค่นี้แหละ ตายแล้วไม่ได้หาบหามเอาเงินไปด้วยหรอกนะ ถ้าหากเขารู้เรื่องอย่างนี้ เขาก็เลยจะ
หาแต่พอใช้เท่านั้น
บัดนี้ถ้าเราว่าไม่อยากฝืนธรรมชาติ เราก็เอาซิ เมียเอา ๑๐ คนก็ได้ ผัวเอา ๑๐ คนก็ได้
ถ้าอยากได้หลายคนก็ลองดูซิ ถ้าอยากตกนรก แต่เราคนเดียวก็ยังตกนรกแล้ว เห็นไหมที่เขาต่อยตี
ฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้ แค่นั้นแหละเขาก็ฆ่ากันแล้วไม่ต้องมากมายอะไร นั่นแหละคนที่ไม่มีคุณธรรม ทีนี้
เขาเห็นความเกิดที่มานอนอยู่ในท้องแม่มันเป็นทุกข์ เขาก็เลยไม่อยากมาเกิดอีก นั่น พวกที่เขาหนี
ทีไ่ ม่อยากมาเกิดอีก ออกมาแล้วก็มาทุกข์ ทัง้ ร้อนทัง้ หนาว ทัง้ เจ็บทัง้ ป่วย แล้วยังจะไปทุกข์กบั คนอืน่ อีก
เจ้าของทุกข์เพราะต้องดูแลเลี้ยงดู เจ้าของก็ยังจะไม่ไหวแล้ว เขาเห็นโทษอย่างนั้น ก็ดูพ่อกับแม่เรา
เป็นตัวอย่าง หรือคนที่มีครอบครัวว่ามันยุ่งแค่ไหน มันทุกข์แค่ไหน มีความลําบากอย่างไร ถ้าเรา
ไม่พินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้ เราก็ต้องการอยากจะมี เมื่อต้องการจะมีแล้วเป็นอย่างไร ก็ดูอาจารย์
เขาจูงลูกผูกหมามาสอนเราที่มหาวิทยาลัยว่าเป็นอย่างไร ไหนจะจูงลูก ทั้งจะส่งลูกเรียนหนังสือ
ทัง้ จะมาสอนหนังสือ ทัง้ จะไปส่งตัวหรือส่งเมีย วุน่ วายกันอยูน่ นั้ แหละ กว่าจะได้ไปสอนทีม่ หาวิทยาลัย
เมื่อมีมากเท่าไรก็จะมีความทุกข์มากเท่านั้น มีภาระมากเท่านั้น คนที่มีปัญญาเขารู้จักว่าเป็นภาระ
แต่คนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้จักเรื่องอย่างนี้ เหมือนกับคนที่ลงไปงมปลาอยู่ในคลองหลอดกรุงเทพฯ
หรือเขาไปมุดเล่นน�้ำแม่น�้ำเจ้าพระยา มีทั้งขี้ทั้งเยี่ยว คนที่สะอาดให้เอาเท้าไปแตะเขายังไม่แตะเลย
นั่นปัญญาของคนมันต่างกัน เห็นไหมคนที่เมาเหล้าทั้งวันทั้งคืน เราไปเห็นก็ว่า โอ้มันเสียศักดิ์ศรีของ
การเป็นมนุษย์ นี้ปัญญามันคนละขั้นกัน
ถาม ในการปฏิบัติธรรมนั้น มักมีความลังเลสงสัยขึ้นมารบกวน เช่น ลังเลสงสัยว่าเราจะมี
บุญบารมีหรือไม่ ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่ ก็เลยทําให้เกิดความท้อแท้ ดังนั้นเราควร
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ตอบ เราไม่ต้องสงสัย เราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ นึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย
ท่านปฏิบตั แิ ล้วได้บรรลุธรรมถึงทีส่ ดุ แห่งกองทุกข์ เอาตัวนัน้ มาเป็นเครือ่ งวัดไว้ในใจของเรา เราไม่ตอ้ ง
คิดถึงบารมีเก่า เมื่อเราอยากปฏิบัติเหมือนทุกคนที่มาปฏิบัติกันอยู่ในเดี๋ยวนี้ เรามีบารมีอยู่แล้ว
ถ้าคนที่ไม่มีบารมีเก่าเขาจะไม่อยากเข้าวัด เขาไม่อยากปฏิบัติ เขาไม่อยากสนใจ อันนั้นเป็นเรื่องของ
คนทีย่ งั ไม่เคย คนทีส่ นใจเหมือนกับพวกเรานี้ ก็เรียกว่าเป็นคนทีเ่ คยปฏิบตั มิ าบ้างแล้ว มาจากชาติกอ่ น
เคยอยากปฏิบัติอยู่แล้ว มีทุนเก่าจึงได้เข้าวัด พอเข้าวัดก็มาศึกษาในชาตินี้ เราก็ได้เพิ่มขึ้น เราไม่ต้อง
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สงสัยถ้าหาของมาเพิ่มเราต้องได้แน่ เหมือนเราปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้ เราก็จะได้เพิ่มขึ้น ๆ กว้าง
ไปเรื่อย สติปัญญาของเราก็จะมากขึ้น ๆ เราไม่ต้องสงสัย ถ้าเราไปสงสัยอยู่เราก็ท้อแท้
เราต้องดูครูบาอาจารย์ ดูผู้ที่ปฏิบัติธรรม ว่าทําไมท่านเฒ่าท่านแก่แล้วท่านจึงยิ้มแย้มแจ่มใส
หนอ เราหนุ่มๆ อยู่ ยังหน้าเหี่ยว ยิ้มไม่ค่อยออก เพราะท่านมีคุณธรรม มีของดี ท่านจึงยิ้มออก
เราก็นึกดูท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผู้ท่ีท่านปฏิบัติ จะพูดกับญาติกับโยมท่านก็ยิ้มอยู่ ท่าน
มีบุญอยู่ในใจของท่าน มีความสุขอยู่ในใจ โอ้ ท่านยังมีได้ ท่านยังทําได้มันมีอยู่ มีของที่อยู่ ทีนี้เรา
ก็จะขยันขึ้นมา มันก็จะค่อยได้ไปๆ ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ ต้องมีของดี
มีที่อยู่ดี ได้รับผลดี ท่านจึงอยู่ปฏิบัติ ท่านก็เกิดก่อนพ่อแม่เราอีกเสียด้วย ทําไมท่านจึงอยู่ได้ เรานี้
ยังเป็นเด็กๆ อยู่ ถ้าท่านไม่มขี องดีทา่ นจะอยูไ่ ด้อย่างไร นีเ่ ป็นหลักสนใจของอาตมาตัง้ แต่ยงั ไม่ได้บวช
ที่มองดูครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มีของดีคงจะไม่อยู่มาถึงขณะนี้ อยู่ตั้งแต่เล็กจนแก่ ๗๐-๘๐ ปี ท่านก็ยัง
บวชอยู่ได้ ท่านต้องมีของดีแน่ นี่ต้องตั้งหลักตัวนี้ไว้ เราเอาตรงนั้นมาวัด หรือถ้าแม่ชีเขาบวชจนแก่
เขาก็ตอ้ งมีทพี่ งึ่ ของเขา จึงบวชอยูไ่ ด้จนถึงแก่ บางทีตอ้ งทิง้ ลูกทิง้ สามีออกมาบาํ เพ็ญ เขาต้องมีธรรมะ
เป็นเครื่องอยู่ของเขา แต่บางคนยังมีโกรธอยู่ ยังไม่หมด อันนี้ก็เป็นธรรมดา แต่คนจะยิ้มแย้มแจ่มใส
แสดงว่าเขาก็ได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขใจของเขา นัน่ แหละเราเอาอันนัน้ มาวัด เอามาเป็นเครือ่ งเชิดชู
อุม้ ชูจติ ใจของเรา มันจึงจะไม่ทอ้ แท้ อย่าไปคิดว่าไม่ไหว ไม่มบี ารมีเก่า อย่าไปคิด มันมีทกุ คนนัน่ แหละ
เพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยต่างกัน ที่นั่งอยู่นี้ มีสตางค์หมดทุกคน แต่จะมีมากมีน้อยต่างกัน เวลาที่ใคร
ทําได้มากคนนั้นก็ได้มากขึ้นของเขาเอง
ถาม ในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้อะไรบ้าง ปล่อยวางอะไรบ้าง
และมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําบุญรักษาศีล ให้มศี ลี ให้เจริญภาวนา ท่านสอนตามขัน้ ตอน
เมือ่ ภาวนาจนจิตใจสงบแล้วก็มาพิจารณารูปร่างกาย เรียกว่า สติปฏั ฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม คือ
มาดูหน้าตาของกิเลสที่อยู่ในใจของเรา เพื่อจะชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากจิตใจ
ของเรา ก็คือความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเรา เราได้ละ ปล่อยวาง นี่เป็นจุดเป้าหมาย พระพุทธเจ้า
ท่านมีเมตตาต่อสัตวโลกหมด มีมหากรุณาธิคุณแก่สัตว์โลก เวลาเราปักธูปจึงนิยมปักกัน ๓ เล่ม
เล่มที่ ๑ บูชาปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าทีท่ า่ นมีปญ
ั ญามาก เล่มที่ ๒ บูชาพระบริสทุ ธิคณ
ุ หมดจดจาก
กิเลส ไม่มีกิเลสอยู่ในดวงใจของพระองค์ ท่านกําจัดได้หมด เล่มที่ ๓ บูชามหากรุณาธิคุณ พระองค์
มีความเมตตาแก่สัตว์โลก จึงได้เทศนาแนะนําสั่งสอนให้นําไปปฏิบัติ ครั้นจะปักอีก ๒ เล่ม ก็ขอ
บูชาคุณพ่อขอบูชาคุณแม่ ที่ทําให้เราเกิดมา เลี้ยงดูเรามาจนได้มาปฏิบัติธรรม ถ้าปัก ๙ ดอก ก็คือ
นวโลกุตตรธัมมานุภาเวนะ คือ โสดามรรค โสดาผล สกิทาคามรรค สกิทาคาผล อนาคามิมรรค
อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล นิพพาน
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อะไร

ถาม เวลาปฏิบตั ธิ รรม ทาํ ไมจึงมักมีอาการน�ำ้ ตาไหลออกมา ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มสี าเหตุ เป็นเพราะ

ตอบ พอมันเห็นแล้วก็มปี ตี ิ ปีตสิ งบลงไปก็คอื สุข พอสุขลงไป ก็จติ สงบ เห็นของดีอะไรสักอย่าง
หรือว่าได้ของดี ได้เงินมามาก ๆ มันก็แช่มชื่นนะ ตื่นกว่าคนปกติ เขาเรียกว่าสุขเวทนา ทีนี้เราไปเห็น
พ่อเห็นแม่ทจี่ ากกันไปสัก ๑๐ ปี หรือว่าเห็นเพือ่ นทีจ่ ากกันไปนาน มันก็มปี ตี มิ นั สุข บางครัง้ มีปตี มิ าก
จนน�้ำตาไหล แต่เป็นปีติในทางดี ไม่ใช่น�้ำตาไหลเพราะเศร้าโศก
ถาม ในการปฏิบตั จิ นได้เห็นผลในระดับหนึง่ แล้ว ทําอย่างไรจึงจะพิสจู น์ได้วา่ สิง่ ทีต่ นได้นนั้
คือปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ตอบ ถ้าเราได้ละ เหมือนกับเราละโลภะได้แล้ว ศีลข้อ ๒ เราจะสมบูรณ์เลย เราจะไม่ขโมยของ
ของใคร ไม่ฉอ้ ไม่โกง ก็จะเห็นชัด อย่างฆ่าสัตว์นเี้ ราก็ไม่ฆา่ อีก เป็นปัญญาทีร่ วู้ า่ สัตว์มชี วี ติ เขาก็รกั ชีวติ
เหมือนเรา มันจะฆ่าไม่ลง เขาวัดได้ด้วยตัวของเขาเอง เรียกว่าเขารู้จริง เหมือนกับคนที่ละเหล้าได้
ไม่ไปดืม่ อีกแล้วเพราะรูโ้ ทษของมัน แต่กอ่ นโกหกเก่ง ก็หยุดโกหก แล้วก็ไม่ไปโกหกใครอีกแล้ว มีความ
ซื่อสัตย์ตลอดไป นั่นแหละเขารู้ ปัญญาของเขากําจัดความที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปหมด ใจที่เราเคยคิด
ไม่ดีกับคนอื่นก็จะหยุดคิดหมดเลย นั่นเราจะรู้ได้ว่าปัญญาของเรานี้ตัดออกได้หมด เราละได้ เราเคย
ติดที่นอน เราหนีจากที่นอนได้ ไปนอนวัดอื่น นอนกับกระดานได้ ไม่ติดเตียงสปริง นี่แหละเขาเรียก
ละได้ ศีลข้อ ๘ เขาสมบูรณ์ นัง่ รถก็ได้ทกุ ยีห่ อ้ ไม่ตดิ ยีห่ อ้ นัง่ เครือ่ งบินก็ไม่ตดิ นัง่ เบาะนวมอะไรก็ไม่ตดิ
ลุกหนีจากไปได้ นี่เขารู้ว่าเขาละได้เอง ไม่ห่วงใยกับสิ่งไหน มาก็นั่งได้แต่ก็ไม่ติด เงินถ้ามันมี เกิดมัน
หายไป เขาก็ไม่เสียใจ คนนั้นก็รู้ว่าเรานี้ละเงินได้ เสียเท่าไรก็ช่าง แต่ละได้ รู้ว่ามันเกิดมันดับ เขาจะ
รู้เอง ไม่มีความเสียดาย เขาจะรู้จักของเขาเองหรอกว่าเขาละอะไรได้ อะไรที่เขาละไม่ได้ เขาก็จะรู้
พอปัญญาสูงขึ้นมา โอ้! อันนี้ยังวางไม่ได้ ยังกําอยู่ ยังติดมืออยู่ หรือว่าสิ่งนี้วางได้แล้ว หันหลังใส่กัน
แล้ว ไปคนละทางกับกิเลส กิเลสก็อยู่ของกิเลสเสีย จิตใจก็อยู่เป็นเรื่องจิตใจ อยู่ใครอยู่มัน ไม่ต้อง
ยุ่งกันอีกต่อไป ทุกคนย่อมรู้ว่าตนเองมีปัญญารู้อะไร ละอะไรได้ เป็นเครื่องรับรอง

เอกสาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน เนื่องใน
โอกาสครบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนา. ในหนังสือ ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ พระอาจารย์เปลีย่ น
ปญฺญาปทีโป. หสม.เวียงบัวการพิมพ์, เชียงใหม่. ๒๕๕๖.
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เข้าใจสติปัฏฐาน ๔ ส�ำหรับผู้เริ่มต้น
พระมหาวิเชียร ชินวํโส
พิธกี ร : เราในฐานะของชาวพุทธ เราเดินตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ เทปรายการ
ของเราในวันนี้ เราพาท่านผู้ชมมาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียร ว่าแท้จริงแล้ว
พระพุทธบิดาได้ฝากอะไรไว้ให้กับเราในฐานะของชาวพุทธที่เดินตามพระบาทของท่านครับ
พระอาจารย์ครับ เมื่อสักครู่นี้ ผมได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปครับว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าท่านได้ทิ้งรอยธรรมเอาไว้ ในวันนี้ก็เลยอยากขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาให้โอวาสที่เป็นแง่คิด
แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่สนใจปฏิบัติครับว่า ไหน ๆ เราปฏิบัติตาม
พระพุทธเจ้าแล้ว เราเดินตามรอยท่าน รอยของพ่อ หรือถิ่นของพ่อ คืออะไรครับ
พระอาจารย์ : ที่จริงแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือเรื่องของความทุกข์ ความดับทุกข์
เพราะฉะนั้นร่องรอยที่แน่นอนว่า ที่พระองค์ทิ้งไว้ให้เรา ก็คือท�ำอย่างไรเราถึงจะเดินตามรอยที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าจะดับทุกข์มันได้อย่างไร มีพระสูตรหนึ่งที่อาตมาชอบมากเป็นพิเศษ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ตถาคตจะเกิดขึ้น จะอุบัติขึ้นในโลกนี้หรือไม่ก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ หรือกฎ
ธรรมชาตินกี้ เ็ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ ก็คอื อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา คือ ความไม่เทีย่ ง ความทนอยูใ่ นสภาพเดิม
ไม่ได้ แล้วก็ความไร้ตัวตนที่แท้จริง”
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้มนั บอกให้รวู้ า่ ที่จริงตัวธรรมดาหรือตัวธรรมชาติมอี ย่างนีอ้ ยูแ่ ล้ว แล้ว
วันหนึง่ ผูท้ เี่ ป็นนักปราชญ์มาค้นพบ เราเรียกพระองค์ทา่ นว่าพระพุทธเจ้าหรือผูร้ ู้ เราค้นพบกฎเกณฑ์
ธรรมชาตินี้แล้วก็มาบอกต่อว่า ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เมื่อไหร่ เข้าถึงเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่ คุณก็พ้นทุกข์ ทีนี้
พ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่า แยกตัวออกมาจากทุกข์นะ แต่ว่ามันเข้าใจทุกข์ทั้งระบบเลย เข้าใจวงจรของ
ธรรมชาตินี้ทั้งระบบ แล้วก็เห็นว่าเราเองที่แท้จริงไม่มี เราก็เพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ กลมกลืนไป
กับมัน แล้วก็ไม่แปลกแยกว่า นั่นคือเขา นี่คือเราอย่างนี้เป็นต้น
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ แสดงว่าที่พระอาจารย์บอกมาก็คือการที่เราทุกข์ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่
เลยเป็นเพราะว่า หนึง่ เราไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจในสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และทีพ่ ระพุทธเจ้าจะอุบตั หิ รือไม่อบุ ตั ิ
ก็ตาม งั้นในสมัยพุทธกาล ก็ต้องมีนักปราชญ์หลาย ๆ คนสิครับที่ต้องการค้นหา
สนทนาธรรมโดย พระมหาวิเชียร ชินวํโส พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำส�ำนักปฎิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก
แห่งที่ ๔ วัดวังหิน เจ้าอาวาสวัดวังหิน เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาวิเชียร ชินวํโส และพิธีกรรายการ
คลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์)
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พระอาจารย์ : เยอะมาก แต่วา่ ค้นพบตามระดับของปัญญาของตัวเอง บางคนก็อาจจะเรียกว่า
สิง่ ทีค่ น้ พบนัน้ คือเทพเจ้า พระผูเ้ ป็นเจ้า คือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ะไรซักอย่าง สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าค้นพบ พระองค์
ท่านเรียกว่า ธรรมะ หรือธรรมชาติ อันนีอ้ าตมามองว่าสิง่ นีม้ นั เป็นสากล พอพูดถึงธรรมชาติ เราไม่มา
แบ่งแยกว่าศาสนาโน้นศาสนานี้แล้ว ใครก็สามารถค้นพบได้ เมื่อไหร่ที่คุณมีทุกข์ก็แปลว่าคุณต้อง
หาทางหาวิธีที่จะดับทุกข์ให้ได้
พิธีกร : เนื่องจากพระอาจารย์เคยไปอยู่ที่อินเดียมาด้วย ในทุกวันนี้เค้ายังค้นหากันอยู่มั้ยครับ
พระอาจารย์ : อาตมาว่าไม่ใช่เฉพาะทีอ่ นิ เดีย มีบคุ คลทีพ่ ยายามจะค้นหาทัว่ โลก เราจะเรียกว่า
อะไรก็แล้วแต่ ค้นหาตัวตน ค้นหาอะไรซักอย่าง คนทีม่ ปี ญ
ั ญาทีจ่ ะเข้าถึงสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
คุณก็ต้องเดินตามรอยของพระองค์ท่าน
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ถ้าอย่างนั้นรอยที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ ก็คือเรื่องของความเข้าใจทุกข์
การดับทุกข์ ย่อย่นลงมา พระอาจารย์เคยสอนเพียงแค่สติปัฏฐาน ๔ ครับ
พระอาจารย์ : ท�ำไมเราต้องพูดถึงค�ำนี้ ก็เพราะถ้าเราไปดูตามพระสูตร ซึ่งแบ่งเป็น ๔๘,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสหัวข้อธรรมไว้ถึง ๔๘,๐๐๐ ข้อ ๔๘,๐๐๐ ข้อนี้ ท�ำไมท่าน
ถึงแยกแยะไว้เยอะแยะมากมาย แล้วเราจะศึกษาได้อย่างไร แต่แท้ที่จริงแล้วพอเรามาดูจริง ๆ
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนตามอัธยาศัยของผูร้ บั คนทีม่ สี ติปญ
ั ญาแบบไหนจะสอนอย่างไรเขาถึงจะเข้าใจ
บางคนก็อาจจะสอนได้แค่ระดับจริยธรรมพืน้ ฐาน การให้ทาน รักษาศีล มีเมตตากรุณา แต่วา่ บางคน
มีปัญญาที่ลึกซึ้งมาก ท่านก็ทรงแสดงในเรื่องของมรรค โพชฌงค์ ๗ เป็นต้น อาตมามองว่า ไม่ว่าจะ
พระสูตรไหนก็ตาม วิธีการปฏิบัติที่ตรงชัดที่สุดก็คือ มหาสติปัฏฐานสูตร หรือสติปัฏฐาน ๔ ที่เรา
คุ้นหูกัน
พิธีกร : มีค�ำถามหนึ่งก่อนที่จะเราจะลงความเข้าใจไปที่สติปัฏฐาน ๔ ครับ คนคนหนึ่งอาจจะ
บอกว่า ผมก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่ง ท�ำงานตื่นเช้ามาแค่ใส่บาตร ไหว้พระ ไหว้พ่อ ไหว้แม่ ก่อนนอน
สวดมนต์ แค่นี้ไม่พอเหรอครับ กฐินก็ร่วมใส่ซองไป
พระอาจารย์ : ที่ว่าพอ เรานับถือพุทธมาตั้งแต่เกิด แล้วจนถึงวินาทีนี้ อายุเท่าไหร่กันแล้ว
ดับทุกข์อะไรให้กบั ตัวเองได้บา้ งหรือยัง หรือเรายังทุกข์ซำ 
�้ ๆ เรือ่ งเดิม ๆ อยู่ ยกตัวอย่างง่าย ๆ กรณีหนึง่
ที่ต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ที่สุดของมนุษย์ก็คือเรื่องของอกหัก แฟนมีกิ๊กใหม่ ถูกแฟนทิ้ง คือวุ่นวาย
อยู่กับเรื่องของความรัก
มันเหมือนกับว่า เราก็ได้เรียนรู้ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันอยู่บ้างแล้วนะ แต่พอเราทิ้ง
คนนี้ไป หรือคนนี้ทิ้งเราไป มันก็ยังไปแสวงหาคนใหม่ เหมือนเราไปเหยียบรอยเดิม ซึ่งแน่นอนว่า
เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอทุกข์คล้าย ๆ เดิมนี่แหละ แล้วเราก็เหมือนกับว่าเอาทุกข์อันใหม่มากลบทุกข์
อันเก่า คือพอมีคนใหม่ก็มาทุกข์กับคนใหม่ มันก็ยังเป็นความทุกข์เรื่องเดิม วุ่นวายกับเรื่องเดิม การ
ยึดถือการห่วงหาอาลัยอาวรณ์ มันเลยกลายเป็นว่าเราแก้อย่างไรก็แก้ไม่จบสักที เพราะฉะนั้นจึงควร
ที่จะเข้ามาใส่ใจในเรื่องของการเจอสติ หรือการฝึกในสติปัฏฐาน
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พิธกี ร : จริงครับ เพราะค�ำว่าแก้ไม่จบของพระอาจารย์มนั จะไม่ใช่แค่ในภพชาตินดี้ ว้ ย พระอาจารย์
เคยสอนผมบอกว่า ทุกข์เรื่องเดิม ๆ มันไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียว แต่มันคือสิ่งที่ผมเคยท�ำมาแล้ว
เหมือนกัน
พระอาจารย์ : ย�่ำรอยเดิม จริง ๆ แล้วท่านพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทุกข์พวกนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะ
ออกไปแสวงหาโมกขธรรม ก่อนที่จะออกผนวช ทรงค้นพบว่า ท�ำอย่างไรเราถึงจะไม่แก่ คือมีความ
สงสัยเกิดขึ้นว่า ท�ำอย่างไรจะไม่กลับมาแก่ มาเจ็บ มาตายเหมือนเดิมอีกแล้ว ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่า
อ๋อ ก็ต้องไม่เกิดสิ มันถึงจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอีก เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเลย เพราะตราบใด
ที่คุณยังเกิดอยู่ ก็แปลว่าคุณยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แล้วท�ำอย่างไรถึงจะไม่เกิด เกิดมันมีกี่มิติ
ก็ทรงค้นเข้าไป จนกระทั่งในที่สุด ก็ทรงค้นพบว่ามีวิธีการที่ไม่ได้ยากเย็นส�ำหรับที่มนุษย์จะเข้าถึง
พิธีกร : อยากจะรู้ก็ต้องตามรอยท่าน
พระอาจารย์ : อันนีเ้ ป็นวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ แล้ว คุณจะไปค้นเองก็ได้ แต่นพี่ ระพุทธเจ้าทิง้ รอยไว้แล้ว
ให้แผนที่ไว้เรียบร้อย แล้วหน้าที่ของเราก็แค่เดินตามรอยที่พระองค์ทรงวางไว้
พิธกี ร : พระอาจารย์ครับ ก่อนทีเ่ ราจะลงในเรือ่ งของรอยพระบาทของท่านพระพุทธเจ้า ถือว่า
ท่านเป็นผู้ชนะโลกไหมครับ
พระอาจารย์ : ไม่ได้เรียกว่าชนะโลก แต่เรียกว่าอยู่เหนือโลก อยู่กับโลกอย่างเหนือโลก อยู่กับ
ทุกข์อย่างเหนือทุกข์ เพราะไม่รจู้ ะชนะเพือ่ อะไร ไม่รจู้ ะชนะหรือแพ้เพือ่ อะไร เพราะพระพุทธเจ้าทรง
อยูเ่ หนือความแพ้ ความชนะเหล่านัน้ แล้ว ไม่ตดิ อยูก่ บั โลก ทีจ่ ริงแล้วความหมายของพระพุทธศาสนา
ที่แท้จริงเลย ก็คือความมีอิสระ ความเป็นอิสระภาพภายใน แต่ข้างนอกอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคน
รอบตัว ดูแต่ว่าภายในเป็นอิสระอยู่ ซึ่งเราสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเราเอง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับภาวะที่ไม่อิสระของคนทั่วไปเป็นอย่างไรครับ
พระอาจารย์ : หลายคนบอกว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน ท�ำอย่างไรก็ได้ให้รวยเร็วที่สุด
ฉันจะเกษียณตัวเองให้เร็วที่สุด แล้วก็จะท่องเที่ยวไปทั่วโลก โดยที่มีเงินใช้อยู่ อาตมาจะถามว่า
เราอิสระจริงหรือเปล่า ไปทีไ่ หนก็มกี อ้ นหิน แม่นำ 
�้ ภูเขา เหมือนเดิมทุก ๆ ที่ มีคน มีอารมณ์เหมือนกัน
มีความสุข ความทุกข์คล้ายกัน มีความโกรธ ความเกลียดอะไรเหมือน ๆ กัน ดูแล้วไม่แตกต่างกัน
อันนี้พูดในฐานะที่อาตมาเป็นนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้พอสมควร บางที่แล้วเราก็เห็นว่ามันไม่
แตกต่างกันเลย นับถือศาสนาอะไรก็ไม่แตกต่าง จะมีพนื้ ฐานทางขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ่
ความคิด ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย มีความทุกข์อย่างเดิม กิเลสเหมือนเดิม แสวงหาคล้าย ๆ กัน แล้วก็
ไปสู่จุดจบอย่างเดียวกัน ก็คือหาอย่างไรก็หาไม่เจอ กลายเป็นอย่างนั้น
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ในเรื่องของตามรอยธรรมที่พระอาจารย์ได้เมตตาเขียนไว้ในหนังสือ
พระอาจารย์ใช้ค�ำหนึ่ง คือค�ำว่า ที่โคจรของพระภิกษุ ที่โคจรคืออะไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าสอนว่า ทีโ่ คจรของพระเรา หรือผูท้ จี่ ะฝึกฝนตัวเอง หรือถิน่ ของพ่อ
มันมาจากนิทานเรื่องหนึ่ง ที่ยกตัวอย่างไว้ในพระสูตรว่า มีนกมูลไถ เป็นนกที่อาศัยอยู่กับก้อนมูลไถ
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ทีช่ าวบ้านไถนา แล้วก้อนดินก็พลิกขึน้ มา แล้วก็มนี กพวกนีท้ ไี่ ปอยูอ่ าศัยตรงโพรงใต้กอ้ นดินพวกนีไ้ ด้
แล้ววันหนึ่งนกมูลไถตัวนี้ก็บินขึ้นไปสู่ที่สูง แล้วก็ถูกเหยี่ยวจับเอาไว้ แต่ว่านกมูลไถเป็นนกที่ฉลาด
ก็คร�่ำครวญมาว่า พ่อสอนไว้แล้วไม่เชื่อ ให้อยู่ในถิ่นของตัวเอง อยากจะบินขึ้นมาอยู่ในที่สูง มันก็
อันตรายอย่างนี้ ถ้าเราอยูใ่ นถิน่ ของเรา เหยีย่ วพวกนีไ้ ม่มที างจับเราได้ คร�ำ่ ครวญออกมาตอนจะตาย
ที่จริงก็บ่นเพ้อไป เพราะต้องการจะท้าทายเหยี่ยว แต่ปรากฏว่า พอเหยี่ยวได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่า
นกน้อยกระจ้อยร่อยตัวแค่นี้ ถึงฉันปล่อยให้แกบินไป ฉันก็บินไปตามจับแกได้อีก ต่อให้หนีไปอยู่ใน
มูลไถฉันก็จบั แกได้ พอเจ้านกมูลไถถูกปล่อยตัว ก็ไปซ่อนอยูต่ รงก้อนดิน แล้วก็ตะโกนท้าทาย แน่จริง
มาจับฉันให้ได้ เหยี่ยวโกรธ มันก็พุ่งตัวเข้าไปโฉบนกมูลไถ นกมูลไถก็รีบเข้าไปใต้ดิน หน้าอกเหยี่ยว
จึงไปกระแทกกับก้อนดิน แล้วก็ตาย
หัวข้อในความหมายของทีโ่ คจรของเรา สิง่ ทีค่ วรจะต้องโคจร หรือเทีย่ วเข้าไปในทีข่ องโค คือ วัว
แต่ในความหมาย ท่านบอกว่า ทีท่ คี่ วรจะต้องเข้าไป จะต้องอยูใ่ นสถานที่ หรือทีท่ อี่ ยูข่ องจิตทีค่ วรจะ
ต้องอยู่คืออะไร พระพุทธเจ้าก็ยกมา ๔ ข้อ ซึ่งอาตมาว่ามันครอบคลุมไปทั้งโลกนะ ก็คือ กาย เวทนา
จิต ธรรม อันนีค้ อื ทีโ่ คจรของจิต ทีเ่ รียกว่าสติปฏั ฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม มันไม่มอี ะไรนอกจากนี้
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะในจักรวาลภายใน หรือในร่างกายของเรา หรือแม้กระทั่งในโลกทั้งโลก ในจักรวาล
นอกจักรวาลก็ไม่มีอะไรที่พ้นไปจากกาย เวทนา จิต ธรรม มันจบหมดแล้ว
พิธีกร : ดูลมหายใจก็กายเหรอครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ถูกต้อง อะไรที่เป็นสสารพลังงาน เป็นเรื่องของกายภาพทั้งหมด เป็นเรื่องของ
กายยานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมด
พิธีกร : ถ้ามองภาพพระล่ะครับพระอาจารย์ มองภาพพระแล้วก�ำหนดให้ใจมันสงบ
พระอาจารย์ : เค้าเรียกกายภายนอก ส�ำนวนในพระไตรปิฎกจะว่าอย่างนี้ กายใน กายนอก
กายในกาย เพราะฉะนัน้ อะไรทีเ่ ป็นอารมณ์ภายนอกทีเ่ ข้ามากระทบกับภายในเค้าเรียกว่า กายในกาย
กายนอก เช่น รูป เสียง คลืน่ เสียงทีม่ ากระทบกับโสตประสาท ทีเ่ ป็นอารมณ์ทอี่ ยูไ่ กล แล้วกายประสาท
สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นอารมณ์ภายนอก เพราะฉะนั้นดูพระพุทธรูป ขณะที่มองเห็น ถ้าน้อมเอารูป
พระพุทธรูปเข้ามา อันนีก้ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ไม่ใช่ทงั้ กาย เวทนา จิต แต่วา่ ถ้าเมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ ห็นรูป
ก็ว่าเห็นอยู่ เห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นอยู่ นั้นเป็นสติปัฏฐาน ถ้าเราไปดูในองค์ประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ
ทัง้ หลายในสติปฏั ฐาน ๔ วิธกี ารเยอะมาก วิธกี ารเยอะในส�ำนวนพระไตรปิฎกท่านบอกว่า วิธกี ารหนึง่
พอดูลมหายใจเสร็จ ก็จะมีอกี วิธกี ารหนึง่ จะมีอย่างนีอ้ กี อย่างหนึง่ ดูอริ ยิ าบถใหญ่กไ็ ด้ ดูอริ ยิ าบถย่อย
ก็ได้ ดูว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลก็ได้ ดูว่าเป็นธาตุทั้ง๔ ก็ได้ พออีกอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งมันท�ำให้เรา
รูว้ า่ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องท�ำอย่างนีอ้ ย่างเดียว ท่านให้ทำ� อย่างไรก็ได้ทเี่ หมาะกับเรา ถ้าคุณ
ดูกายไม่ได้ ดูจิตไม่ได้ ดูเวทนาได้ไหม อะไรอย่างนี้เป็นต้น
พิธีกร : ตรงกับที่พระอาจารย์ได้บอกตอนต้นไว้เลยว่า ๔๘,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มันแค่เหมาะ
กับแต่ละคนเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้แต่ละคน
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พระอาจารย์ : เพราะฉะนั้นเรามามองว่าสติปัฏฐานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอะไรที่
ครอบคลุมหมดแล้วเกี่ยวกับการฝึกฝนภายใน ฝึกฝนปัญญา รวมทั้งการฝึกฝนจิต สองอย่างคือการ
พัฒนาจิต และการพัฒนาปัญญาสองอย่างนีไ้ ปได้ดว้ ยกันในพระสูตรนีเ้ ลย เพราะว่าสติปฏั ฐานเป็นได้
ทัง้ สมถะ เป็นได้ทงั้ วิปสั สนา ถ้าเราไปดูพระสูตรก็ยงั งงว่า โพชฌงค์ ๗ ฝึกอย่างไร มรรค ๘ ฝึกอย่างไร
บางทีเราดูเหมือนกับว่าไม่มวี ธิ กี ารทีช่ ดั เจน พระพุทธเจ้าแค่ยกหัวข้อมาบอกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร
สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะฝึกอย่างไร แต่ในสติปัฏฐาน ๔ บอกไว้
ครบถ้วน
พิธีกร : เวลาคนจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน ๔ สิ่งที่ควรท�ำคืออะไรครับ
พระอาจารย์ : อาตมาเริ่มต้นจากการเข้าไปอ่านในพระสูตรนี้ของจริงเลย อาจจะมีแปลไว้
ส�ำนวนแตกต่างกันนิดหน่อย ไม่วา่ จะทีไ่ หนแปลไว้กค็ ล้าย ๆ กัน คือตอนนีพ้ ระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย
มีอยู่ด้วยกันสองที่ ที่ทำ� เอาไว้ ก็คือของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งของเมืองไทย คือมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก็แตกต่างกันนิดหน่อย แต่ว่า
เนือ้ หาความหมายอันเดียวกัน อาตมาว่าหาทีเ่ งียบ ๆ นัง่ อ่านสักชัว่ โมงหนึง่ ก็นา่ จะจบ สติปฏั ฐานสูตร
มหาสติปัฏฐานสูตร คือคุณสามารถที่จะเข้าไปค้นใน Google อะไรได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้ พออ่านเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเรามาวิเคราะห์ หรือถ้ายังวิเคราะห์ไม่ออกก็ลองฟังเทปนี้ เราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่า
มหาสติปัฏฐานสูตรมันเหมาะกับการที่เราจะมาฝึกอย่างไร
พิธีกร : สิ่งที่เราเพิ่งท�ำในการเริ่มต้น คืออะไรครับ
พระอาจารย์ : ท�ำความเข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร หรือส่วนมากเราจะเริ่มต้นมี
ความทุกข์ อยากปฏิบตั เิ ลยเข้าวัดไปหาทีป่ ฏิบตั ิ พอเราไปปฏิบตั กิ ก็ ลายเป็นว่าครูบาอาจารย์ทา่ นไม่ได้
พูดไว้ทั้งหมด พูดมุมนั้น มุมนี้นิด ๆ หน่อย ๆ แล้วเราก็จับมาได้แค่มุมเดียว นิดเดียว พอไปส�ำนักใหม่
ก็ไปได้ยินเรื่องใหม่ ก็งงสับสนกันหมดก็เลย ไม่รู้ว่าตกลงส�ำนักไหนถูก ส�ำนักไหนผิด จริง ๆ แล้ว
ครูบาอาจารย์สอนถูกทุกส�ำนักนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเราจับมาไม่ได้ทั้งหมด บางครั้งท�ำให้สับสน
เพราะฉะนั้นควรไปอ่าน อาตมาก�ำลังจะบอกโยมว่าไปดูก่อน พระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ แล้วเราจะได้
เข้าใจทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอน เวลาไปฟังครูบาอาจารย์แนะน�ำเทคนิควิธีการ
พิธีกร : ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ภาพรวมก่อนครับ
พระอาจารย์ : ในภาพรวมกว้าง ๆ ซึ่งเป็นบทสรุปของมหาสติปัฏฐานสูตร ก็คือ สติปัฏฐาน
เป็นทางสายเอกที่น�ำไปสู่ความพ้นทุกข์ ทางสายเอกก็คือเป็นทางสายเดียว เป็นทางที่คนคนเดียวจะ
ไปได้ เราไม่สามารถที่จะจูงแขนคนอื่นไปด้วยได้ เราต้องฝึกด้วยตัวเอง และเราจะต้องไปด้วยตัวเอง
แล้วก็เพื่อบริหารจัดการความทุกข์กายทุกข์ใจของตนเอง แล้วก็เพื่อเข้าสู่พระนิพพาน ก็คือเรื่องของ
สติปัฏฐาน ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว พระองค์ก็ให้เครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานมา
๓ อย่าง ซึ่งเราก็จะเห็นทุกส�ำนัก อาตาปี สัมปชาโน สติมา อาตาปี มีความเพียรเผากิเลส มันไม่ใช่
ความเพียรธรรมดา ความเพียรก็คอื ขีเ้ กียจก็ทำ 
� ไม่ขเี้ กียจก็ทำ 
� ครูบาอาจารย์ทา่ นพูดค�ำนีไ้ ว้ตงั้ แต่แรก
เข้าใจสติปัฏฐาน ๔ ส�ำหรับผู้เริ่มต้น 317

แม้ว่ามันน่าเบื่อสักแค่ไหน ก็ไม่หยุดฝึกฝนตัวเอง ฝึกฝนให้ต่อเนื่อง สัมปชาโน ขยันก็คืออย่าขยันโง่
ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วย สติมาก็คือมีสติ ระลึกรู้ในขณะนั้น ๆ ในปัจจุบันขณะนั้น ๆ แล้วสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ แล้วอาตมาก็เน้นย�้ำ  ก็คือที่เรารู้ ที่เราบอกว่าเราใช้เครื่องมือ ๓ อย่าง
อาตาปี สัมปชาโน สติมา ที่เรียกง่าย ๆ ว่า ขยันรู้สึกตัว รู้ไปเพื่ออะไร พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้เพื่อ
สักว่าให้ญาณะหรือให้ปัญญาท�ำงานได้ รู้เพื่อให้เขาท�ำงานได้ ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพื่อให้สติและ
ปัญญาเข้าไปท�ำงาน เพราะฉะนัน้ เมือ่ เรารูอ้ ย่างนีไ้ ด้ ก็จะละตัณหาและทิฏฐิได้ ตัณหาก็คอื ความอยาก
ของเรา อยากปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้วอยากจะเป็นโน้น เป็นนี่ เป็นนัน่ อะไรขึน้ มา อยากจะเป็นพระอริยบุคคล
อยากจะมีความสุข อยากจะนั่งแล้วมันสงบ ไม่ให้มันมีความฟุ้งซ่าน มันจะไปละความอยากแล้ว
ก็ละทิฏฐิความคิด ความเห็นที่มันออกมาจากแต่ละคนที่มีความเชื่อแต่ละอย่างแตกต่างกันไป เราก็รู้
ไปอย่างบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องเพือ่ ให้ปญ
ั ญาเพือ่ ให้สติทำ� งานได้ ขณะนัน้ ตัณหาก็จะท�ำงานไม่ได้ เพราะฉะนัน้
ผู้ปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่ละความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ เพราะไม่มีอะไรให้ยึดถือในขณะนั้น ละความ
ยินดียินร้ายในโลก ก็คือละความชอบความชังในกาย เวทนา จิต ธรรมได้ หรือในรูปในนามนี้เสียได้
พิธีกร : แสดงว่าร่างกายเรานี้มีไว้เพียงเพื่อให้สติปัญญาได้เดิน ได้ท�ำงาน ได้เกิดขึ้น
พระอาจารย์ : ถูกต้อง คือจะมีไว้อะไรอย่างอื่นก็ช่างเถอะ แต่ว่าในพระสูตรนี้ไม่ใช่เฉพาะ
ในร่างกายนะ กายเวทนา จิต ธรรม หรือกายและใจของเรานี้ในขณะที่เราฝึกรู้ มีไว้เพื่อให้สติและ
ปัญญาได้ท�ำงาน คือฝึกทักษะให้เกิดสติปัญญาอย่างต่อเนื่องขึ้นมา ผ่านกายกับใจ ผ่านเครื่องมือ
ที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เกิด จนถึงกระทั่งตาย เราแบกเครื่องมือในการฝึกจิตไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเราดู
แต่วัตถุนี้จะเห็นได้เลยว่าก็ฝึกจากนี่แหละ ไม่ต้องตามหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ไหน ไม่ต้องไป
เข้าคอร์สที่ไหนเลยก็ได้
พิธีกร : การฝึกที่ถูกต้องครับ ขออนุญาตเรื่องกายานุปัสสนา
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าท่านจะให้เราไปแสวงหาทีเ่ งียบ ๆ ในส�ำนวนก็คอื ไปอยูใ่ นป่า ไปอยู่
ตามโคนไม้ อยู่ในเรือนร้าง เรือนว่าง จะนั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด�ำรงสติเฉพาะหน้า คือรู้ปัจจุบัน
ขณะ ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะฝึกอยู่ในห้องนอนของคุณก็ได้ เปิดแอร์เอาไว้เงียบ ๆ ไม่ค่อยมีใครจะมา
วุ่นวายอะไรกับเรา เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปอยู่ป่าก็กลายเป็นเรื่องยาก หาที่เงียบ ๆ หาเวลาให้กับตัวเอง
สักวันหนึ่ง สักชั่วโมง สักครึ่งชั่วโมง ก็ยังดี หาจุดพักให้กับจิตหน่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมือ
ฝึกตัวเอง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ต้องหลับตาไหมครับ
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้ต้องหลับตา หรือให้ลืมตานะ ขอให้ตั้งกายตรง
ด�ำรงสติไว้เฉพาะหน้า อันนัน้ ก็รลู้ มหายใจเข้า-ลมหายใจออก อันนีใ้ นหมวดแรกทีเ่ รียกว่า อานาปานสติ
ให้รู้ลมหายใจเข้า ให้รู้ลมหายใจออกไป ท�ำไมต้องนั่งคู้บัลลังก์ หรือนั่งขัดสมาธิ หรือภาษาชาวบ้าน
เรียกนั่งขัดสมาธิ สมาธิมันมาจากส�ำนวนของพม่า เรียกว่า ตมาธิ เราก็เอามาใช้เป็นนั่งขัดสมาธิ
เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย เราต้องนั่งท่านี้ อันนี้เป็นท่ามาตรฐานที่ปลอดภัยที่สุด สมมุติ
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เวลานั่งไปแล้วมีสภาวะอะไรที่รุนแรงขึ้นมา หรือนั่งหลับขึ้นมา มันจะได้ไม่บาดเจ็บ นั่งท่านี้ให้โยก
ขนาดไหนมันก็โยกอยูแ่ ค่นี้ เซฟตัวเองก่อน นีค่ อื อย่างแรกเลย อย่างทีส่ องก็คอื เริม่ มาจากอานาปานะ
คือรู้ลมหายใจเข้าออกแล้ว ก็มีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้น อานาปานะง่ายที่สุด
เพราะเราหายใจอยู่แล้ว คือเราไม่ต้องไปลงทุนท�ำอะไรอย่างอื่น ไม่ต้องไปนอนคิดพิจารณาอะไร
ให้วุ่นวาย เพราะอย่างไรมันก็หายใจเข้าออกอยู่แล้ว แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปรับรู้ลมหายใจที่
สัมผัสได้โดยได้อยู่แล้ว
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ค�ำถามที่มักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการดูลมหายใจค�ำถามแรกคือ
ต้องไปก�ำหนด หรือตรงไหนต้องรู้ลมที่ปลายจมูก ต้องเข้าไปแล้วมันมาอยู่ที่ไหน ต้องดูไหมครับ
พระอาจารย์ : ท่านใช้ค�ำว่ากองลม ย่อมรู้ชัดถึงกองลมทั้งปวง ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอก
รู้ที่จุดกระทบที่ปลายจมูก ที่โพรงจมูก หรือเหนือริมฝีปาก แล้วแต่บุคคล ชัดตรงไหน รู้ตรงนั้น
แต่ในพระสูตรบอกว่าหายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจเข้าสัน้ ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้าสัน้
พูดง่าย ๆ คือมันเป็นอย่างไร ก็รู้ไปตรง ๆ อย่างนั้น แต่เมื่อพิจารณาไปถึงอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าให้รู้
กองลม ก็คือตั้งแต่ปลายจมูกไปจนกระทั่งถึงบริเวณเหนือสะดือ ที่เราจะสามารถรู้ลมได้ชัด เพราะ
เลยนั้นไปเราไม่รู้แล้ว เพราะฉะนั้นอารมณ์จะไปสุดที่ไหนก็คือไปสุดที่กระบังลม ที่มันจะดันลมขึ้น
ดึงลมเข้าออกไปถึงปอด เป็นต้น มันก็จะชัดอยู่บริเวณนี้ ข้างบนก็จะชัดอยู่บริเวณปลายจมูก
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระงับกายสังขาร ก็คือลมหายใจเป็นตัวปรุงแต่งกายสังขาร แปลว่า ปรุงแต่งกาย
แปลว่าเมื่อเราฝึกไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกได้ว่า ลมหายใจละเอียด พอละเอียด จิตก็เป็นสมาธิ
ในภาษาพระอภิธรรมเค้าเรียก จิตตชวาโยธาตุ เป็นธาตุลมทีเ่ กิดจากจิตเป็นตัวสัง่ พอจิตสงบ ลมหายใจ
ก็ละเอียด พอจิตโกรธ ลมหายใจก็สั้น ร้อน เราก็จะเห็นว่าลมหายใจมันแตกต่าง มันเริ่มมาจากจิต
ของเราเป็นตัวสั่ง พอจิตเริ่มสงบ บางคนก็ไม่ได้รับรู้ถึงลมหายใจ แต่ที่จริงก็หายใจอยู่น่ันแหละ
เป็นเพราะว่าลมหายใจเขาละเอียดมากขึ้น
พิธีกร : เมื่อครู่พระอาจารย์ได้เมตตาให้โอวาทว่า รู้ ถ้า รู้ กับ ไม่รู้ เป็นอย่างไรครับ
พระอาจารย์ : คุณก็เอาสามตัวมาเป็นหลักเลย อาตาปี สัมปชาโน สติมา ในบทแรก ๆ อาจจะ
ยังไม่มากมายเท่าไหร่นัก ยังไม่ต้องลงละเอียดอะไรมาก ก็คือรู้ว่าก�ำลังหายใจเข้ายาว ก�ำลังหายใจ
ออกยาว ก�ำลังหายใจเข้าสั้น ก�ำลังหายใจออกสั้น อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น เขาหายใจเข้าหายใจ
ออกอย่างไร ก็รู้ตรง ๆ ทีนี้ถ้าบางคนไปหลงว่ารู้ อย่าไปบังคับลมว่าท�ำอย่างไรถึงจะละเอียดกว่านี้
ท�ำอย่างไรถึงจะไม่หยาบกว่านี้ ท�ำอย่างไรถึงจะยาวกว่านี้ ท�ำไงถึงจะหายใจสบายกว่านี้ ก็ไปวุ่นวาย
อยู่กับการบังคับลม เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ส่วนมากเลย พอให้รู้ลมปุ๊บก็จะอยู่ได้ไม่นาน แล้วก็
เผลอไป ทีนพี้ วกทีอ่ ยูไ่ ด้นานก็เริม่ ไปเพ่งบังคับ ทีนพี้ อจะรูล้ มหายใจจริง ๆ ก็กลายเป็นว่าเอาตาเข้าไป
เพ่งด้วย หลับตาอยู่แต่ว่าเผลอกดตาลง กล้ามเนื้อสายตาก็เกร็ง ท�ำไปนาน ๆ ก็ปวดหัว ปวดต้นคอ
ปวดไหล่ตามมา ก็ต้องเช็คตัวเองว่า ขณะหายใจเรารู้อยู่กับธรรมชาติจริงไหม หรือเราพยายามไป
บังคับลม ถ้าไปบังคับปุ๊บ กล้ามเหนือสายตามันจะท�ำงาน
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พิธีกร : บางท่านรู้ลมหายใจ แต่รู้แล้วเครียด แล้วก็เหมือนพยายามไปบังคับมัน อย่าพึ่งเข้า
มันก�ำลังออกอยู่ อันนี้ผิดหมดเลยใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ผิดหมดเลย เอาตามความเป็นจริงอย่างทีเ่ ขาก�ำลังเป็นอยู่ แค่นนั้ เอง เราท�ำหน้าที่
แค่นนั้ รูต้ ามความเป็นจริงอย่างทีเ่ ขาก�ำลังเป็นอยู่ อย่าไปท�ำอะไรมากไปกว่านัน้ ถ้าเราไปดูในพระสูตร
อื่น ๆ วันนี้อาตมาจะพูดรวมเลย หนึ่ง รู้สึกตัว ค�ำว่ารู้สึกตัว หมายถึง รู้กาย และใจตัวเอง สอง
อย่าออกจากนี้ไป สาม รู้ในปัจจุบันขณะ สี่ รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่เขาก�ำลังเป็น อย่าพยายาม
ให้มันมาก หรือน้อยกว่านั้นโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งที่ก�ำลังปรากฏอยู่ตอนนี้มันดีแล้ว ห้า เพื่อละ
ความชอบ และความชัง ประเภทไม่ใช่รู้เพื่ออะไรอย่างอื่น เพื่อไม่ให้จิตมันไปเผลอชอบเผลอชัง เช่น
พอหายใจละเอียดหายใจยาวก็ชอบ หายใจหยาบ ๆ หายใจสั้น หายใจไม่เต็มท้องก็ไม่ชอบ มันก็
กลายเป็นว่าไปเล่นอยู่กับอารมณ์ อยู่กับความชอบความชัง
พิธีกร : แสดงว่าคนที่ปฏิบัติแล้วมีความเครียดในการดึงลมหายใจ ที่พระอาจารย์บอกว่าผิด
สาเหตุคือมันอยากจะไปท�ำอะไรกับมัน
พระอาจารย์ : อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาทิฏฐิย่อมท�ำงานไม่ได้ ในขณะที่สติปัญญา
ท�ำงานเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกัน สติปัญญาเป็นเรื่องของกุศล ตัณหาทิฏฐิเป็นเรื่องของอกุศล เมื่อ
กุศลเกิด อกุศลเกิดไม่ได้ในขณะนัน้ เพราะถ้าเรารูจ้ ริง ๆ เราจะรูส้ กึ เลยว่ามันไม่ได้ทำ� ด้วยความอยาก
ไม่ได้อยากให้มันเป็นอะไร รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เฉย ๆ หายใจถี่ก็ช่างมันดูมันเฉย ๆ เครียดก็รู้ว่าเครียด
แต่ที่พูดหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่ารู้ลมหายใจก็ไม่ให้รู้อย่างอื่น สามารถรู้อย่างอื่นได้ บางทีมันมีความคิด
อย่างอื่นโผล่ขึ้นมา มีความเบื่อขึ้นมา มีความปวดแทรกขึ้นมาก็รู้อย่างอื่นไปด้วย แต่เอาลมหายใจ
ไว้ก่อน เพราะว่าถ้าเรามือใหม่ เราไม่มีทางที่จะไปรู้อะไรเยอะแยะได้ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมือใหม่
เลือกอะไรซักอย่างเสียก่อน อะไรที่มันเหมาะกับเราซักอย่าง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ นอกจากลมหายใจแล้ว พระพุทธองค์ยังได้ฝากอะไรเอาไว้ในเรื่อง
ของการรู้กายอีกครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : กายา ค�ำว่า กายานุปัสสนา สติปัฏฐานก็คือที่ตั้งของการรู้สึกตัว ก็คือการตาม
รู้กาย ค�ำว่ากายในความหมายนี้เราอย่าไปนึกว่าเป็นก้อน เป็นอัตตา ค�ำว่า กาย ไม่ได้แปลว่าเป็น
ร่างกายอย่างที่เราเรียกกันในภาษาไทย ค�ำว่ากายในภาษาบาลีแปลว่าหลาย ๆ อย่างมารวมกัน
แปลว่า กลุม่ หมวด หมู่ อย่างนีเ้ ป็นต้น เพราะฉะนัน้ ลมหายใจก็เป็นเพียงส่วนหนึง่ รูก้ ายในกาย ก็คอื
รู้กายย่อยในกายใหญ่ทั้งหมด รู้ส่วนใดส่วนหนึ่ง ลมหายใจก็เป็นกายย่อยในกายใหญ่ เพราะฉะนั้น
เราจะเห็นว่ามีอยูห่ ลายบรรพเลย อย่างเช่น บรรพต่อไปท่านจะเรียกว่า อิรยิ าบถบรรพ ก็คอื หมวดหมู่
ที่รู้อิริยาบถใหญ่ ก็คือ ยืน เดิน นั่ง นอน แล้วก็อย่างมีสติสัมปชัญญะบรรพ ก็คือ การรู้อิริยาบถย่อย
จะคู้ จะเหยียด จะก้ม จะเงย ถ้าในบาลีก็จะพูดว่า ในขณะที่ครองสังฆาฏิ ครองจีวรอยู่ ขบฉัน
ภัตตาหารอยู่ ก็แปลว่า ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�ำ พูด คิด ท�ำอะไรอยู่ก็ให้รู้ด้วย ก็แปลว่า รู้กาย
ย่อยในกายใหญ่ในขณะนัน้ ๆ เราไม่สามารถทีจ่ ะรูไ้ ปพร้อมกันหมด มันก็รอู้ ย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
320 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

กับกาย หรือบางคนก็เหมาะที่จะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวย ไม่งาม เป็นของปฏิกูล ท่าน
ก็ให้พิจารณาตั้งแต่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก อันนี้ก็คงจะต้องมีความรู้
ในเรื่องของกายวิภาคหน่อย หรือพวกราคะจริต พวกรักสวยรักงามทั้งหลาย ลองไปฝึกในเรื่องของ
ป่าช้าทัง้ เก้า เวลาเราไปเห็นซากศพ เดีย๋ วนีอ้ าจจะหาดูยากหน่อย ก็อาจจะดูใน YouTube ใน Google
หรือแม้กระทั่งไปเห็นในโรงพยาบาล เห็นเขาเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุ มีบาดแผล
เหวอะหวะ ก็สามารถน้อมเข้ามาสอนตัวเองว่ากายเราก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็น วันหนึ่งก็จะเป็นเรา
ได้อย่างนั้น
พิธีกร : แสดงว่ากรรมฐาน ๔๐ กอง มันก็เนื่องอยู่ในนี้
พระอาจารย์ : รวมอยู่ในนี้หมด กรรมฐาน ๔๐ พระพุทธโฆษาจารย์ ท่านมาเขียนไว้ในหนังสือ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นคัมภีร์ที่เกิดในภายหลังเมื่อ ๑๐๐๐ ปี หลังจากนั้น หลังจากที่พระพุทธเจ้า
ปรินพิ พานแล้ว เพราะฉะนัน้ เอาของจริงเลยดีไหม เราชอบมาเรียกกันว่ากรรมฐาน ๔๐ กอง มีอารมณ์
ของสมถะไปพิจารณารูป นาม เป็นอารมณ์ของวิปสั สนา แต่ถา้ เราไปดูในมหาสติปฏั ฐานสูตร พระพุทธเจ้า
ไม่ได้มานั่งแยกว่า อันนี้ต้องสมถะเท่านั้นถึงจะถูก อันนี้วิปัสสนาเท่านั้นถึงจะใช่ มันไม่ใช่เลย สิ่งที่
พระพุทธเจ้าสอนก็คอื ในมหาสติปฏั ฐานสูตร มีทงั้ สมถะและวิปสั สนา บางครัง้ จิตออกมารับรูอ้ ารมณ์
ต่าง ๆ บางครั้งมันเหนื่อยล้ามาก ก็ลงไปสงบ พอพักพอแล้ว พักผ่อนเต็มที่แล้ว จิตก็ถอนออกมารับรู้
อารมณ์ต่าง ๆ ที่กระทบเข้ามา
พิธีกร : สมมุติคนคนหนึ่งดูลมหายใจอยู่ รู้ลมไปเรื่อย ๆ แล้วแป๊บหนึ่ง พระอาจารย์บอกว่า
อิริยาบถก็รู้ได้ ปฏิกูลก็รู้ได้ แล้วเขาควรจะโฟกัสที่ลมหายใจนานแค่ไหน ก่อนที่จะไปรู้อย่างอื่น
พระอาจารย์ : คือใหม่ ๆ ควรรู้ลมหายใจไปก่อนเลย อย่าลืมว่าในพระสูตรไม่ได้กล่าวถึง
ค�ำบริกรรมนะ ไม่มีค�ำบริกรรมพุทโธ ไม่มียุบหนอพองหนอ แต่สมมุติว่าฉันไปอยู่ในส�ำนักที่ท่านสอน
พุทโธ สอนพองหนอยุบหนอ แล้วรูส้ กึ ว่ามันเหมาะกับเรา ก็ใช้คำ� บริกรรมพวกนัน้ ก็ได้ ขออย่างเดียวคือ
อย่าทิ้งกายกับใจของตัวเอง แต่ในขณะที่ใช้ค�ำบริกรรมอยู่นั้น จะเป็นพุทโธ พองหนอ ยุบหนอ พอมี
อย่างอืน่ กระทบเข้ามาก็รบั รู้ แล้วกลับมาอยูก่ บั ค�ำบริกรรม กลับมาอยูก่ บั ลมหายใจ เพราะฉะนัน้ จะรู้
อะไรอยูก่ ต็ าม ก็ให้รดู้ ว้ ยว่าตอนนีก้ ำ� ลังหายใจเข้าก�ำลังหายใจออก ก็จะกลายเป็นว่า พอเรารูส้ องอย่าง
ไปพร้อมกัน สลับกันอยู่อย่างนี้ จะบอกว่าพร้อมกันก็ไม่ได้ รู้สลับกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่หลงไปเผลอ
เพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อายตนะบรรพ คือการรู้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฐฐัพพะ ธรรมารมณ์ ที่เข้ามากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะที่รู้อยู่นี้ ในขณะนั้น
ก็ให้รู้ลมหายใจสลับกันด้วย รู้ไปพร้อม ๆ กัน แต่ถ้าพูดความละเอียดของจิตจริง ๆ มันไม่มีทางรู้ไป
พร้อมกันได้ ก็สลับกันรู้แค่นั้นเอง อย่างนี้เราก็จะไม่เผลอ เสียงมากระทบ รับรู้ว่าเราได้ยิน ก็กลับมา
อยู่กับลม มันจะไม่ลงไปเล่นกับเสียง เอ๊ะ เมื่อกี้เสียงอะไร เสียงเพราะไม่เพราะ ทีนี้ก็กลายเป็นหลุด
ส่งจิตออกนอกไปเรียบร้อย พอขึ้นมาก็ เอ๊ะ! ใครปรุงแต่ง อะไรไปเกี่ยวข้อง หรือมีปฏิสัมพันธ์อะไร
กันมา มันก็เลยไม่สักว่าเห็น ไม่สักว่าได้ยินสักที สังเกตดูนะ เวลาผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติมาตั้งนาน ปีสองปี
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มันท�ำไมไม่แค่รู้สักที มันท�ำไมไม่สักว่ารู้ สักว่าเห็น สักว่าได้ยิน สักว่าทราบ อย่างที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้สักที พอเห็นก็รู้ว่าเห็นอะไรทุกที ปรุงแต่งไปเรื่อย ๆ พอได้ยินก็รู้ว่าได้ยินอะไรทุกที
ก็ปรุงแต่งไป เราทิ้งสูตรพระพุทธเจ้าไง ทีนี้ถ้าเอาลมหายใจเป็นหลักไว้ เอาพองยุบเป็นหลักไว้ หรือ
เอาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นชินเป็นหลักไว้ ในขณะเดียวกัน พอเห็นปุ๊บกลับมา
ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้เราจะรู้สึกได้เลยว่า สักว่าเป็นอย่างนี้เอง มันกระทบแล้วดับเลย
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ เอามาเป็นหลัก แสดงว่าเป็นเครื่องอยู่
พระอาจารย์ : เป็นเครื่องอยู่ แต่พระพุทธเจ้าแสดงว่า วิหารรัตติ ? แปลตามภาษาบาลีแปลว่า
ย่อมอยู่ ก็คืออยู่กับเขาเนือง ๆ ง่าย ๆ เลย เพราะฉะนั้น ก็เอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอ ประสบการณ์ตรง
แล้วพอมาอ่านจากพระสูตรแล้วมันก็รับรองได้เลยว่าจริง ที่เราท�ำแล้วมันเข้าใจค�ำว่าสักว่าได้ สักว่า
ได้ยินได้ สักว่าเห็นได้ สักว่าคิดได้ พอคิดมาปุ๊บ รู้ปุ๊บ ดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ กว่าจะรู้ว่าสักว่า
คิดเป็นอย่างนี้ใช้เวลาหลายปี ก็ต้องใช้วิธีการนี้ คือหาอะไรเป็นหลักไว้ก่อน คุณจะดูลมหายใจ
หรือคุณจะรู้ในอิริยาบถท่านั่ง แล้วรู้อาการนั่ง พออะไรกระทบเข้ามาก็นึกย้อนกลับมาที่อาการนั่ง
เหมือนเดิม เดินอยู่ก็รู้อาการเดิน พออะไรกระทบเข้ามาก็ย้อนกลับมาดูอาการเดินเหมือนเดิม
พิธีกร : บางคนบอกว่าหายใจอยู่ มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ ซักแป๊บหนึ่งพอขยับมือ เขาก็รู้
พระอาจารย์ : จิตรูเ้ ร็วมาก จิตเกิดดับเร็วมาก เกิดดับรับรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ ง
ห่วงว่าพอถ้าเรารู้อย่างนี้ เราจะไม่รู้อย่างอื่น ไม่มีทาง ยังไงเขาก็รู้
พิธีกร : แล้วพอเขารู้ เขาก็ควรจะกลับมาที่เครื่องอยู่ แล้วเขาจะไปเกิด ไม่รู้ตรงไหน
พระอาจารย์ : พอรู้แล้วก็เคว้ง รู้เสร็จก็ฟุ้ง ปรุงแต่งไปต่อยาวเลยทีนี้
พิธีกร : ท่านถึงก�ำหนดวิหารธรรมไว้ให้ ว่าต้องมีรู้ที่ผิด นอกจากที่พระอาจารย์บอกว่ามัน
ไม่สักว่าแล้ว มันรู้แบบไหนอีกที่ผิดครับ ในเรื่องของกาย
พระอาจารย์ : ส่วนมากจะรู้ว่าคิดอะไรอยู่ รู้ว่าก�ำลังเห็นใครอยู่ รู้ว่าก�ำลังได้ยินเสียงอะไร
อันนี้แปลว่ารู้ผิดแล้ว มันยาว มันเลยได้มาโดยปรุงแต่งข้างนอก เพราะฉะนั้น ถ้ารู้ของจริง ถ้ารู้ปุ๊บ
มันเห็นความเกิดดับต่อหน้าต่อตา ทีนี้คนที่ปฏิบัติใหม่ก็อย่าพึ่งท้อแท้ ฉันไม่เห็นเกิดดับอะไรเลย
อย่างเช่น รูว้ า่ ปวด มันก็ปวดไม่เลิกสักที ทุกเวทนาทางกายบางทีมนั ยาว แต่วา่ ใจทีเ่ ข้าไปกระวนกระวาย
มันจะดับให้เห็นต่อหน้า หรือบางครั้งก็ดับเลย พอรู้ว่าปวดขา อาการปวดก็ดับไปต่อหน้าต่อตา
แต่บางทีมนั ไม่เป็นอย่างนัน้ เราก็จะสังเกตเห็นอย่างนีว้ า่ ถ้าเราฝึกพอสมควรก็จะเห็นว่าบางทีขาปวด
ใจไม่ปวด ใจก็ดูได้สบาย ๆ ดูแล้วก็ทิ้งเลย ไม่วุ่นวาย แปลว่ามันเริ่มรู้ของจริงแล้ว
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ จ�ำเป็นไหมครับที่ต้องหน่วงให้ช้าลงครับ
พระอาจารย์ : แล้วแต่อัธยาศัย อาตมาว่านะ สายบางสายท่านก็พยายามให้ท�ำช้า ๆ เพื่อให้
เราเห็นชัด ๆ อาตมาก็เคยฝึกอย่างนั้นมาก่อน มีความรู้สึกว่าอาตมายิ่งท�ำอย่างนั้นยิ่งเหมือน ยิ่งมึน
ยิ่งหน่วงไปใหญ่ ก็เลยลองท�ำให้เป็นธรรมชาติ ท�ำแล้วรู้สึกสบายกว่า เดินก็เหมือนเดินเล่น เวลา
เดินจงกรม เวลานั่งสมาธิ ก็นั่งในท่าทางที่เราสบายที่สุด ไม่จ�ำเป็นต้องมือขวาทับมือซ้าย เท้าขวา
322 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ทับเท้าซ้ายก็ได้ ท�ำในท่าที่นั่งแล้วรู้สึกสบายที่สุด เดินในท่าที่เดินแล้วสบายที่สุด แล้วรับรู้อารมณ์
ที่เข้ามากระทบได้ง่ายที่สุด ท�ำให้เวลาเราปฏิบัติภาวนา เราจะรู้สึกว่ามันง่าย มันเหมือนเราท�ำอะไร
ในชีวิตปกติ ไม่ใช่ว่าแปลกแยกออกมา
พิธีกร : ตรงนี้ครับพระอาจารย์ เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากทราบเหมือนกันว่าธรรมะที่ปฏิบัติแล้ว
มันควรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดมันหน่วงให้ช้าลง หรือพยายามจะเดินให้ช้าลง
ในชีวิตประจ�ำวันเราไม่ได้เดินช้าลงอย่างนั้น
พระอาจารย์ : ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไปขัดแย้งกับบางส�ำนักที่เขาสอนให้ช้า คือถ้าคุณอยู่ใน
คอร์สคุณท�ำเถอะ เพราะเวลาอยู่ในคอร์ส คุณก็ควรจะท�ำเหมือนที่คนอื่นท�ำ  ไม่อย่างนั้นมันก็จะ
วุ่นวาย แต่ถ้าคุณอยู่บ้านคนเดียว คุณท�ำให้สบายดีกว่า เช่น ถ้าก�ำลังเดินไปช้อปปิ้งในห้าง คงไม่ต้อง
ไปย่อง ๆ อย่างที่เราเคยฝึก ท�ำอย่างไรเราถึงจะช้อปปิ้งได้ด้วย และฝึกเจริญสติได้ด้วย ท�ำอย่างไร
ถึงจะขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนได้ดว้ ยแล้วฉันก็สามารถฝึกเจริญสติไปด้วย ลองไปปรับ แล้วเราจะเห็น
ว่าท�ำอย่างนีก้ ไ็ ด้นนี่ า ฉันรูส้ กึ ตัวได้ดว้ ยก็ได้ เหมือนอย่างเช่นรูล้ มหายใจ เราก�ำลังไปวิง่ ออกก�ำลังกาย
เรารู้ลมหายใจได้ไหม มันก็รู้ได้ ในขณะเดียวกันก็รู้อาการเคลื่อนไหวของกายไปด้วยก็ได้ พอเห็นกาย
วิ่งสวนมา ก็รู้ว่าเห็นได้ แสดงว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตจริงจริงได้ ในที่ท�ำงานมีอารมณ์กระทบจาก
เพื่อนร่วมงานแล้วท�ำให้เราโกรธ มันก็รู้อาการโกรธได้ รู้อาการของลมหายใจที่ก�ำลังเคลื่อนไหว
อยู่ได้ ก็แปลว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตจริง ๆ ได้นี่นา ก็ลองฝึกเอาไว้ใช้จริง ๆ ได้ มันก็จะกลายเป็นว่า
เวลาการฝึกฝนของเราเป็นตลอดทัง้ ชีวติ เลย ทุกขณะ ยกเว้นหลับสนิทแค่นนั้ ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องไปอยู่
ในวัด หรือในคอร์สกรรมฐาน ถ้าหากมีความรูส้ กึ ว่าไม่ไหว ฉันอยูก่ บั บ้าน อยูก่ บั ทีท่ ำ� งานแล้วเอาไม่อยู่
มันรู้สึกไม่ค่อยจะรู้อะไรแล้ว ก็ค่อยหาที่หลีกเร้นหน่อย ค่อยหาเวลาให้กับตัวเอง หรืออยู่ในที่สงบ
เพื่อที่จะให้ก�ำลังของสมาธิมากขึ้น
พิธีกร : พระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์สอนมาไม่ได้มีค�ำว่าสงบเลย ว่าท�ำแล้วมันต้องสงบ
อย่างนี้ครับ
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องสงบ อย่างเช่น ในกายานุปัสสนาเก้าอย่าง
สุขอิงอามิส สุขมีอามิส สุขไม่มีอามิส คือ สุขแบบมีเหยื่อล่อ มีวัตถุสิ่งของมาล่อ มีอารมณ์อะไรมาล่อ
ให้สุข อย่างเช่น ซื้อหวยถูก แล้วก็มีความสุขขึ้นมา มีคนซื้อขนมมาฝาก เราก็มีความสุข มีเหยื่อล่อ
ให้เกิดความสุข หรือมีเหยื่อล่อให้เกิดความทุกข์ แล้วก็มีเหยื่อล่อให้เกิดความไม่สุข ไม่ทุกข์ ก็แปลว่า
อารมณ์ทมี่ าเป็นเหยือ่ ล่อนัน้ เป็นอารมณ์กลาง ๆ ไม่หนักไปฝัง่ ใดฝัง่ หนึง่ ทัง้ ดี ทัง้ ไม่ดี ก็พอเป็นอารมณ์
กลาง ๆ ก็จะเกิด อทุกขมสุข หรือไม่ใช่ทั้งทุกข์ ไม่ใช่ทั้งสุข แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มชนิดไม่มี
เหยือ่ ล่อ ประเภทนัง่ อยูเ่ ฉย ๆ มันก็สขุ ขึน้ มาเอง เคยเป็นไหม ตืน่ เช้าขึน้ มาแล้วรูส้ กึ ว่าวันนีป้ ลอดโปร่ง
ยินดีผดิ ปกติอะไรแปลก ๆ คือ มันสุขของมันเอง อันนีค้ อื ชนิดไม่มเี หยือ่ ล่อ ทุกข์กท็ กุ ข์เอง อยู่ ๆ ก็ขนุ่ มัว
ขึ้นมาดื้อ ๆ อย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้น ก็ดูจากสุขทุกข์ และไม่สุข ไม่ทุกข์ ทั้งฝั่งที่มีเหยื่อล่อ และฝั่ง
ที่ไม่มีเหยื่อล่อ ทั้งเก้าอย่างนี้ เป็นการรู้เวทนา ซึ่งเวทนานี้เราหนีไม่ได้ ก็ใช้ค�ำว่ารู้เวทนาในเวทนา
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ก็คือรู้เวทนาส่วนย่อยในเวทนาส่วนใหญ่ ในขณะที่สุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดไม่ได้ ในขณะที่ทุกข์
สุขก็เกิดไม่ได้ ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดไม่ได้ ในขณะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ สุขและทุกข์เกิดไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนัน้ มันก็จะรูแ้ ค่ทลี ะอย่างก็กลายเป็นรูเ้ วทนาในเวทนา ทีนอี้ าตมาเคยได้ยนิ ได้ฟงั มา บางท่าน
บอกว่า รู้กายในกายมันจะมีกายทิพย์ กายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกายา ซึ่งอาตมาฟังแล้วก็มีความรู้สึก
ว่าจะไปพูดอะไรอย่างนั้น แล้วมนุษย์มนาที่ไหนมันจะไปรู้ได้ในขนาดนั้น แล้วอาตมาก็มองว่า
คุณไปตีความมั่วแล้ว พระพุทธเจ้าคงไม่ได้เอามาสอนให้คนต้องไปอะไรขนาดนั้น ในการฝึกเบื้องต้น
คนทัว่ ไปไม่มใี ครเขาเห็นได้อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ มันก็เป็นเรือ่ งเรียบ ๆ ง่าย ๆ เลย คือ มันเป็นอย่างนี้
ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ แค่นั้นแหละ ตรง ๆ ซื่อ ๆ แค่นั้นเอง อย่างรู้จิตในจิต รู้จิตในจิต คืออะไร
อย่างเช่น จิตมีสมาธิ ก็รู้ว่าจิตมีสมาธิ จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตไม่มี
ราคะก็รวู้ า่ จิตไม่มรี าคะ ก็แปลว่าจิตเป็นอย่างนี้ ก็รวู้ า่ จิตเป็นอย่างนี้ จบ เป็นมหคตะ หรือจิตเป็นฌาน
รูปฌาน อรูปฌาน ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าในขณะนี้จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า
หรืออาจจะบอกว่าก�ำลังเสวยอารมณ์มนี พิ พานเป็นอารมณ์อยู่ มีอสิ ระ สบาย ปลอดโปร่ง โล่ง เบาอยู่
ก็รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้น แค่นั้นแหละ มันจบแค่นั้น ไม่ต้องไปปรุงแต่ง วุ่นวายอะไรมาก ถ้ามันโทสะ
เกิดต้องแก้ไหม ถ้ามันราคะเกิดต้องแก้ไหม ถ้ามันหงุดหงิดเกิดต้องแก้ไหม พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้แก้
อะไร ให้รวู้ า่ ก�ำลังเป็นอย่างนัน้ อยู่ ย่อมรูช้ ดั ว่า ย่อมรูช้ ดั ว่า จ�ำส�ำนวนนีใ้ ห้ดี รูเ้ ข้าไปตรง ๆ ซือ่ ๆ ชัด ๆ
พิธีกร : ขอพระอาจารย์ขยายความเพิ่มเติมว่า แล้วจิต เวลาเราใช้ค�ำว่าดูจิต ดูจิต กันนี่ ดูอะไร
บ้างครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : บางทีเราได้ยินค�ำว่าดูจิต เราก็พากันไปพยายามควานหาจิตกัน เพราะตัวที่
ดูจิตก็คือจิตนั่นแหละที่ดู ตัวที่เป็นผู้รู้ ผู้ดูอารมณ์ต่าง ๆ มันก็คือจิต ทีนี้ที่บอกว่าให้ดูจิตจริง ๆ ก็คือ
ดูพฤติกรรมของจิต ถ้าเราดูตามหลักของสติปัฏฐานเราจะเห็นว่า ๒ - ๓ หมวดแรก ยังเข้าไปไม่ถึง
เรือ่ งของวิปสั สนากรรมฐานเลย เป็นแค่สมถะสมฐาน คือดูแล้วก็สงบขึน้ มา อย่างเช่น ท่านบอกว่าจิต
มีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ จิตไม่มีโทสะหรือ
ความโกรธ ความขุน่ มัว ความหงุดหงิด ความร�ำคาญ ก็รวู้ า่ จิตไม่มโี ทสะ อย่างนีเ้ ป็นต้น ณ ทีน่ บี้ อกว่า
ราคะ หลายคนก็ฟังแล้วหูไม่กระดิกเลย ไม่เข้าใจว่าราคะคืออะไร บางคนก็ไปนึกถึงเซ็กส์ ส่วนมาก
จะน้อมไปทางโน้น ราคะก็คอื อาการทีจ่ ติ เข้าไปยึดติดอยูก่ บั อารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น อยากแต่ง
ตัวสวย ๆ อยากไปทานอาหารร้านอร่อย อันนี้ก็เป็นราคะทั้งหมด หรือห่วงลูกห่วงหลาน ห่วงหมา
ห่วงแมว อันนี้ก็เป็นราคะทั้งหมดเลย อาการที่จิตเข้าไปติดอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ สมมุติอาการอย่างเมื่อครู่ที่บอกว่า อยากไปกินอาหารอร่อย สมมุติ
ว่าเย็นนี้ครอบครัวพากันนึกว่าอยากไปกิน และก็ไปกินกันจริง ๆ ครับ
พระอาจารย์ : กินก็กินไป กินโดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีราคะก็ได้ จะท�ำอะไรก็ท�ำไป เพียงแต่
ให้รู้ว่ามันก�ำลังเป็นอย่างนั้นแหละ เราก็จะรู้เองว่า เพราะไปกินจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้อร่อยอะไรนักหนา
พิธีกร : แสดงว่า ถ้าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติเลย ก็จะเป็นแบบไหนครับ
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พระอาจารย์ : ก็จะเพลินไปกับการกิน การแต่งเนือ้ แต่งตัว การคิดนึก อย่างเช่น นึกถึงนางเอก
ซีรสี่ ส์ วย ๆ สักคน พระเอกหล่อ ๆ สักคน แล้วเราก็จะจมอยูเ่ ป็นครึง่ ชัว่ โมงโดยทีไ่ ม่รสู้ กึ ว่ามันผิดปกติ
ตรงไหน แต่ถ้าคนที่ฝึกสติก็จะรู้ว่า พอจิตเข้าไปยึดอยู่ในอารมณ์ มันเป็นภาระของจิต จิตมันจะรู้สึก
ได้เลยว่ามันหนัก มันหน่วง ขึ้นมา ผิดปกติขึ้นมาให้เห็นเลย
พิธีกร : ในคอร์สปกติพระอาจารย์สอนอย่างไร ในเรื่องของการดูจิตครับ
พระอาจารย์ : ดูพฤติกรรมตรง ๆ เลยอันนี้ ก�ำลังเบื่อ ก�ำลังหงุดหงิด ก�ำลังร�ำคาญ ไม่อยากนั่ง
แล้ว อยากจะไปคุย อยากจะไปเช็ค LINE แล้ว จะไปเช็คเฟซอะไรก็แล้วแต่ ก็รู้อาการของมันตรง ๆ
บางทีไปเรียกราคะ โทสะ ฟังไม่รู้เรื่อง ก็เอาง่าย ๆ อย่างนี้ ใจเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจมี
พฤติกรรมอะไร ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น
พิธีกร : ลักษณะราคะเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ ลักษณะราคะที่ปรากฏอยู่ในใจ
พระอาจารย์ : ก็จะรู้สึกว่ามันไปยึดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง มันเข้าไปติดข้องกับอารมณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ อยู่ นัน่ คือเรือ่ งของราคะ แต่นรี่ าคะบางทีมนั เกิดขึน้ มา จิตไปหลงเพลินง่าย ๆ อาตมา
เรียกว่า กิเลสสีชมพู กิเลสที่หน้าตาน่ารักหน่อย คนก็จะเข้าไปหลงเพลินอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ได้ง่าย
ถ้าเป็นโทสะก็เป็นกิเลสทีห่ น้าตาน่าเกลียด พอโผล่ขนึ้ มาก็จะร�ำคาญ จะไม่ชอบ จะพยายามผลักออก
บางทีก็กลายเป็นเอาโทสะไปละโทสะ เละเทะกันไปใหญ่ พอไม่สงบก็ร�ำคาญตัวเอง ไม่อยากจะให้
มันเกิด ไม่อยากจะให้มันมี ก็เอาโทสะไปละโทสะ ก็ยิ่งเละเทะไปใหญ่เลย แทนที่จะรู้ว่ามันก�ำลัง
มีโทสะ คือพูดง่าย ๆ ทุกครั้งที่คุณเข้าไปรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าไปเห็นค่ากับมันว่าอันนี้ดี
อันนี้ไม่ดีโดยเด็ดขาด วิธีการง่าย ๆ เลย ก็คือรู้ไปตรง ๆ ซื่อ ๆ เลยว่ามันเป็นอย่างนี้ รู้อย่างนี้ อย่าไป
ดัดแปลง แก้ไข แต่งเติม ตัดต่ออะไรโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่
พิธีกร : ที่เราก�ำลังดัดแปลง แก้ไข แต่งเติม ตัดต่อ เพราะเราอยากใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ใช่ พระพุทธเจ้าใช้ค�ำว่า ตัณหานั่นแหละ มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
พูดง่าย ๆ คืออยากจะให้เป็นอะไรก็ตาม ก็ไม่พ้นจากวิภวตัณหา ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์โดยตรง
พิธกี ร : พระอาจารย์ครับ สมมุตคิ นหนึง่ ดูจติ อยูแ่ ล้ว เห็นภาวะทีม่ นั โกรธอยู่ เขาก็มกั จะบอกว่า
ดูปั๊บ มันไม่หายครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่ใช่หน้าที่ของเราไง หน้าที่ของเราคือรู้ว่าก�ำลังเป็นอย่างนั้น มันจะหายหรือ
ไม่หาย มันอยู่ที่เหตุปัจจัยอีกเยอะแยะเลย ยิ่งอยากให้หายก็ยิ่งเหมือนเติมเชื้อให้มันเกิดอยู่อย่างนั้น
ส่วนมากที่ไม่หาย เพราะไปเติมเชื้อให้มันอยู่อย่างนั้น อยากให้มันหาย เมื่อไหร่จะหายสักที หรือ
รังเกียจตัวเองขึ้นมา ท�ำไมเราปฏิบัติมาตั้งนานแล้วท�ำไมยังมีกิเลสอยู่ ใจเราก็ก�ำลังไปเติมเชื้อให้มัน
โดยทีไ่ ม่รตู้ วั หรือบางทีจติ เศร้าหมองอยู่ ๆ จิตมันก็เศร้าหมอง แล้วก็ไปนึกถึงเรือ่ งทีม่ นั ท�ำให้เศร้าหมอง
ที่เคยผ่านมา พ่อแม่เสียชีวิต แฟนทิ้ง อะไรสักอย่างที่ท�ำให้จิตเศร้าหมอง ก็ไปปรุงแต่งต่อ พูดง่าย ๆ
คือทุกครั้งที่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้น เรามักจะไปควานหาใครที่จะมารับผิดชอบความทุกข์นี้ ทุกข์
เพราะคนโน้น ทุกข์เพราะคนนี้ หรือแม้กระทั่งโทษตัวเอง ทุกข์เพราะตัวเราเองนี่แหละ ไม่รักดีเอง
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มันถึงได้ทุกข์อยู่อย่างนี้ อันนี้คือไปหาผู้รับผิดชอบ แต่แท้ที่จริงแล้ว อย่าไปควานหา มันเป็นอย่างนั้น
ก็รวู้ า่ เป็นอย่างนัน้ มันเป็นเพราะว่ามีเหตุปจั จัย เหตุปจั จัยหรือเหตุผลทางธรรม มันไม่ใช่เหตุผลทีเ่ รา
เคยได้ยนิ ได้ฟงั คือพอเจออารมณ์กระทบทีไ่ ม่นา่ ชอบใจ จิตมันก็เลยขุน่ มัว กระทบอารมณ์ทนี่ า่ ชอบใจ
จิตก็ยดึ ในอารมณ์นนั้ อันนีก้ ค็ อื เหตุผลทางธรรม ซึง่ มันต่างจากทีเ่ ราคิดเยอะแยะ ถ้ารูไ้ ปตรง ๆ อย่างนี้
มันจะสาวได้เลย อ๋อ พอมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บ จิตขุ่นขึ้นมาเลย คิดถึงอารมณ์ที่น่าชอบใจ คิดถึง
อารมณ์ทไี่ ม่นา่ ชอบใจ มันจะเห็นว่ามันง่าย ๆ แค่นี้ แต่ถา้ เกิดเราไปสาวยาวกว่านัน้ มันก็จะยิง่ ยุง่ ยาก
เข้าไปใหญ่ รุงรังไปหมด ทีนเี้ ราจะไปแก้อะไรได้ละ่ สมมุตวิ า่ แฟนทิง้ ฉันถึงทุกข์อย่างนี้ เราจะไปแก้ได้
อย่างไร แฟนทิง้ ก็จบไปแล้วแก้ไม่ได้ มันผ่านไปแล้ว ก็แก้ทวี่ า่ ตรงไหนทีม่ นั ไปคิดถึงอารมณ์ทนี่ า่ ชอบใจ
ไม่น่าชอบใจ มันถึงมีความทุกข์นี้ตามมา อย่างนี้เป็นต้น อันนี้จะแก้ได้ง่ายมาก
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ตั้งต้นพระอาจารย์บอกว่าง่าย ๆ เลยคือดูลมหายใจ อันนี้เหมาะกับ
หลายคนได้เลย บางคนดูลมหายใจ มันเห็นจิตได้ด้วย
พระอาจารย์ : มันเห็นได้ทุกอย่าง อานาปานสติ พระพุทธเจ้าทรงตรัสแยกไว้ต่างหาก เรียกว่า
อานาปานสติสูตร โดยเฉพาะเลย ถ้าเราไปดูในพระสูตรจะเห็นว่า รู้ลมหายใจอย่างเดียว ขณะที่รู้
ลมหายใจอยู่ มีเวทนาเกิดขึ้น มีสุขเวทนาเกิด มีปีติเกิด ก็รู้อารมณ์พวกนั้นด้วย แล้วก็รู้ลมหายใจ
อยูด่ ว้ ย คือถ้าปฏิบตั ไิ ปสักระยะหนึง่ จนกระทัง่ เริม่ แยกรูปแยกนามได้ หรือแยกกายแยกใจได้ ทีนมี้ นั
แยกอย่างไร แยกกายแยกใจ เช่น เห็นแล้วว่าอารมณ์ทถี่ กู รูน้ นั้ อยูส่ ว่ นหนึง่ จิตทีเ่ ข้าไปรูอ้ ยูอ่ กี ส่วนหนึง่
ขาที่ปวดก็อยู่อีกอย่างหนึ่ง ใจที่เข้าไปรู้ก็อยู่อีกที่หนึ่ง ใจไม่จ�ำเป็นต้องไปปวดกับขา นี่แปลว่าเราเริ่ม
แยกรูปแยกนามได้แล้ว ถ้าอย่างนี้เราจะสามารถรู้ลมไปด้วย และรู้อารมณ์อื่น ๆ ได้ด้วย อันนี้จะง่าย
แต่ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นก็ต้องฝึกไปก่อน ใจเย็น ๆ รู้สึกตัวเล่น ๆ ไปก่อนในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำไปสัก
สองเดือนสามเดือน ก็แล้วแต่ บางคนอาจจะสักห้าวันเจ็ดวันก็จะสามารถแยกได้แล้ว บางคนก็อาจ
ใช้เวลาหลายเดือนหน่อย ซึง่ แต่ละคนท�ำมาไม่เท่ากัน อย่างเช่นอยู่ ๆ โปรเมไปตีกอล์ฟทีไ่ ด้อนั ดับหนึง่
ของโลก ก็ไม่ได้ว่าแปลว่าโปรเมเพิ่งไปตีวันนี้ แล้วได้ฝึกตีมาเป็นหมื่น ๆ ครั้งถึงได้ แปลว่า ถ้าเรายัง
ไม่คอ่ ยจะรูเ้ รือ่ งอะไร ฝึกปฏิบตั มิ าตัง้ นาน ก็แปลว่าเราเพิง่ สัง่ สมบารมีทางธรรม สัง่ สมสติสมั ปชัญญะ
ได้นดิ หน่อยแค่นน้ั เอง เพราะฉะนัน้ มันยังไม่มากพอทีจ่ ะไปต่อสูก้ บั ความคุน้ ชินทีเ่ ดิมทีเ่ ราเคยผ่านมา
ได้ เพราะฉะนั้น เราก็ต้องลงมือฝึกไปเรื่อย ๆ ก่อน เราก็ค่อย ๆ ท�ำความเข้าใจไป
พิธกี ร : ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพิม่ ครับพระอาจารย์ อย่างสมมุตบิ างท่านทีด่ จู ติ ใช้ดจู ติ แล้ว
ก็ไปท�ำงาน เจอทีท่ ำ� งาน เจอหัวหน้าด่าชกหน้าเข้ามา แล้วอารมณ์มนั หงุดหงิดเข้ามา ดูได้เลยไหมครับ
พระอาจารย์ : ย้อนกลับมารูอ้ าการหงุดหงิดก่อนเลย อย่าเพิง่ ไปหาผูร้ บั ผิดชอบความหงุดหงิดนี้
ย้อนกลับมาดูความหงุดหงิดนี้ ขณะที่โกรธจิตเป็นอย่างไร แล้วมันคลายไปอย่างไร มันดับไปอย่างไร
มันเกิดอย่างไร มันดับอย่างไร ไปหาต้นสายปลายเหตุให้เจอ แล้วต่อไปจะจัดการได้ง่ายมากกับเรื่อง
ของความโกรธ ความหงุดหงิดพวกนี้
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พิธีกร : แสดงว่าแต่ละคนก็มีขุมทรัพย์ที่ตัวเองใช้เป็นเครื่องมือได้เลยใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : มีอยูแ่ ล้ว เรามีพทุ ธภาวะอยูภ่ ายใน พูดอย่างมหายานก็เรียกว่า เรามีพระพุทธเจ้า
อยู่ภายในนี้อยู่แล้ว ประทับอยู่ภายในใจของเรา เพียงแต่ว่าหาให้เจอ
พิธีกร : อย่างนี้ คนขี้โกรธ ก็ใช้อารมณ์โกรธได้เลยใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : ได้ทันที อันนี้เป็นพฤติกรรมของจิต เป็นตัวจิตตาวิปัสสนา อาตมามองว่าคนที่
อารมณ์ฉุนเฉียวรู้อารมณ์ได้ง่ายกว่าพวกที่เฉย ๆ อีก พวกไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยร้อนอะไรใคร พวกนี้
รู้ยาก แต่พวกที่หงุดหงิดง่าย รักก็รักแรง เกลียดก็เกลียดมาก พวกนี้จะรู้อารมณ์ได้ชัด
พิธีกร : คนที่เฉย ๆ ล่ะครับพระอาจารย์ โลกสวย โลกธรรมดา ท�ำอะไรก็ไม่ค่อยโกรธ
พระอาจารย์ : ไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรกับใคร ใครว่าดีก็ดีกับเขา ใครว่าไม่ดีฉันก็ไม่ดีกับเขา
ถ้าดีกย็ ากหน่อย แปลว่า มีโมหะครอบง�ำเยอะหน่อย ฟุง้ เรือ่ ยเปือ่ ย นัง่ สมาธิกฟ็ งุ้ เรือ่ ยเปือ่ ยไปไม่รเู้ รือ่ ง
รู้ราว อันนี้ก็ยากหน่อยอันนี้จะดูยาก
พิธีกร : แบบนี้จะดูจิตได้ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ที่จริงดูได้ทั้งนั้นแหละ ส่วนมากแล้วถ้าเราจะเอาหลักการแบบที่เขาสอนกันไว้
ก็คอื ไปรูล้ มหายใจก่อน พวกฟุง้ มาก ๆ พวกวิตกจริตทัง้ หลาย พวกโมหะจริตทัง้ หลาย ให้รลู้ มหายใจ
เจริญอานาปานสติไปก่อน ต่อไป พอมันไปลดก�ำลังของโมหะลงไปได้แล้ว ต่อไปก็จะรู้อารมณ์อื่น
ได้ง่ายขึ้น
พิธีกร : รู้ลมหายใจมาระยะหนึ่ง หรือดูจิตจนชินไประยะหนึ่ง ภาวะที่ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้
ใกล้ ๆ เลยคืออะไรครับ
พระอาจารย์ : พอพูดอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกว่ารู้ลมหายใจก็อยู่ส่วนหนึ่ง ดูจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง
แล้วส่วนมากคิดอย่างนั้นด้วย ดูกายก็ดูกายไป ไม่ต้องไปดูจิตหรอก เราไม่มีจริตนิสัยทางนั้น เพราะ
ฉะนั้น พวกดูจิตก็ดูจิตไป ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นก็ได้ มันเลยกลายเป็นไปแยก ที่จริงแล้วไม่ต้องแยก
เพราะขณะทีค่ ณ
ุ รูก้ าย คุณก็รจู้ ติ ไปด้วยได้ หรือรูเ้ วทนาไปด้วยได้ หรือถ้าเมือ่ ไหร่ทเี่ ห็นความแตกต่าง
ก็แปลว่าเราก�ำลังรู้ธรรม ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น อย่าไปแยก
พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแยกไว้อย่างนั้น ส่วนมากที่แยกท�ำ  แยกในเรื่องของจริต และก็คนที่แยกจริง ๆ
ก็เป็นพระอาจารย์ในภายหลังด้วยซ�ำ้ ไป ว่าถ้าคนมีจริตแบบนี้ ต้องดูกาย คนมีจริตแบบนีต้ อ้ งดูเวทนา
ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้แยก อันนี้ส�ำคัญนะ เพราะว่า เวลาเราฝึกไปจริง ๆ เราจะเห็นเองว่ามันรู้ได้
ทุกอย่างไปในขณะเดียวกันนั่นแหละ
พิธีกร : ถ้ารู้ไปแล้วสักระยะหนึ่ง ผลที่สังเกตได้ง่ายส�ำหรับผู้เริ่มต้นเลยครับอาจารย์
พระอาจารย์ : ผลทีส่ งั เกตได้งา่ ย คือจิตไม่เข้าไปติดอยูใ่ นอารมณ์นนั้ นาน จะเห็นชัดเลยนะ หรือ
พูดง่าย ๆ ทุกข์มันลดลง เคยโกรธเป็นชั่วโมง ก็เหลืออยู่ ๕ นาที เคยห่วงคนนั้นคนนี้วุ่นวายไปทั้งวัน
อยูไ่ ม่นานมันก็หายไป เพราะรูท้ นั มันก็กลับไป เดีย๋ วก็เผลอโผล่มาใหม่ พอรูท้ นั ก็ไปอีก ใหม่ ๆ อาจจะ
ยาวหน่อย พอรู้บ่อยเข้าก็สั้นลงสั้นลง
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พิธีกร : มันคนละแบบกับปลงด้วยไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ใช่ มันเป็นเรื่องของการที่จิตวางอารมณ์นั้น หรือที่เราเรียกกันว่าปล่อยวาง
ไม่ใช่เราไปคิดวาง ใจมันวางของเขาเอง ปล่อยวาง กับ ปล่อยปละละเลย คนละเรือ่ งกัน ปล่อยปละละเลย
คือฉันไม่สนใจอะไรเลย ใครจะเป็นอย่างไร ฉันก็ไม่วนุ่ วายกับใคร ฉันไม่ทกุ ข์รอ้ นกับใคร ปล่อยปละละเลย
คืออย่างนี้ หรือไม่สนใจอารมณ์นั้นเลยที่ท�ำให้ทุกข์ ฉันไม่เอาเลยวิ่งหนีอย่างเดียว ทุกข์ก็ไม่ได้หายไป
ไหน แต่ถ้าจิตมันปล่อยวางจริง ๆ ก็แปลว่าเราเข้าไปเห็น แต่ฉลาดรู้ทัน อ๋อ ถ้าเราไปจมอยู่อย่างนี้มัน
จะหลอกให้จิตเราเป็นทุกข์ มันก็จะถอนอาการยึดติดอะไรพวกนั้นออก
พิธีกร : ท่านพระอาจารย์ครับ เวลาพูดถึงธรรมานุปัสสนา หลายคนบอกว่าดูยังไง แล้วมันเป็น
อย่างไรในการเกิดดับ
พระอาจารย์ : ถ้าเราไปเอาในพระสูตรก็จะงง ธรรมานุปัสนาก็ต้องรู้ข้อธรรมพวกนี้ใช่ไหม
แต่ที่จริงแล้ว อย่างเช่น หัวข้อแรก นิวรณ์ ๕ อาตมาเรียกง่าย ๆ นิวรณ์ ๕ ก็คือ ชอบ ไม่ชอบ ง่วง ฟุ้ง
สงสัย มี ๕ อย่าง ถ้าไปดูภาษาบาลีแล้วก็จะเข้าใจยาก กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา เอาง่าย ๆ ก็คือชอบ ไม่ชอบ ง่วง ฟุ้ง สงสัย ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้รู้เฉย ๆ ขณะที่ชอบ
ไม่ชอบ ง่วง ฟุ้ง สงสัย สังเกตดูให้ได้ว่าอาการพวกนี้มันมีอยู่ในจิตตานุปัสนา เป็นพฤติกรรมของจิต
อยู่แล้ว แต่พระพุทธเจ้าให้รู้ว่าเวลามันเกิด มันเกิดอย่างไร แล้วเวลามันดับไป มันดับไปเพราะสาเหตุ
อะไร แล้วท�ำอย่างไรมันถึงจะไม่เกิด พูดง่าย ๆ คือเราส่วนมาก ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่วา่
จะในเรือ่ งของกุศล อกุศล พระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรือ่ งกิเลส ถ้ามีเหตุนผี้ ลจะเป็นอย่างไร แล้วทางออก
จะเป็นอย่างไร ทุกครั้งจะทรงตรัสในลักษณะนี้ออกมา ที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุอะไร ผลถึงเป็น
อย่างนี้ หรือถ้าสร้างเหตุอย่างนี้ ผลจะเป็นอย่างไร หรือถ้าจะออกจากสิง่ นี้ จะเป็นอย่างไร วิธกี ารของ
ธรรมานุปสั นาก็เป็นอย่างนี้ คือเข้าไปดูตน้ สายปลายเหตุ อย่างเช่น อยู่ ๆ มันโกรธขึน้ มา แล้วก่อนโกรธ
มันมีอะไร เห็นไหม มันต้องมีสิ อยู่ ๆมันง่วง แล้วก่อนง่วงมันเป็นอย่างไร จิตมันไปเพลินกับความคิด
ทีโ่ ผล่ขนึ้ มาแป๊บหนึง่ ดูลมหายใจอยูด่ ี ๆ แล้วจิตไปเพลินอยูก่ บั ลมหายใจ ตอนนีก้ ลายเป็นตัณหาแล้ว
พอไปเพลินกับลมหายใจ อยู่ ๆ ก็โผล่ภาพนิมิตขึ้นมา หรือดูลมหายใจอยู่ก็ดิ่งดับหายไปเลย ไม่รู้เนื้อ
รู้ตัวเลย บางคนก็หลับไปเลย สะลึมสะลือไปเลย แสดงว่ามันต้องมีเหตุอย่างนี้ ก่อนที่จะมีผลอย่างนี้
ตามมาทุก ๆ ครั้ง หรือเห็นอาการเกิดอาการดับของเขา
พิธีกร : อย่างบางคนบอกว่าไม่เห็นเลย เห็นอีกทีคือมันขุ่นขึ้นมาแล้วตอนนั่งดู
พระอาจารย์ : ไม่เป็นไร จ�ำอารมณ์ขุ่นนี้ให้ได้ ถ้าขุ่นอย่างนี้แล้วจะเป็นทุกข์ ถ้าขุ่นอย่างนี้แล้ว
จิตมันทุกข์อย่างไร พอจ�ำมันได้จะไม่ลงไปเล่นกับมัน ทีนี้พอจ�ำมันได้ สเต็ปต่อไปจะเข้าไปคิดว่า
มันมีเหตุอะไรมันถึงได้ขุ่นอย่างนี้ มันจะไวขึ้น สติมันจะละเอียดขึ้นเอง
พิธีกร : ภาวะของธรรมานุปัสนาเกิดขึ้นตอนที่เราไปเข้าใจเหรอครับอาจารย์
พระอาจารย์ : คือเรามองว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจสิ่งที่ก�ำลังเกิดก�ำลังดับอยู่ต่อหน้าต่อตา มัน
เปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา หรือถ้าพูดตามหลักการจริง ๆ ก็คือการเห็นอนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา คือวิปัสสนา ทีนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกิดดับอย่างไร เห็นความเกิดดับได้ชัดขึ้น เห็นที่ ๆ มัน
จะเกิด แล้วก็เห็นเหตุที่มันดับอย่างไร ถ้าดับแล้ว ผลมันคืออะไร ถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่ผลมันคืออะไร
มันจะเห็นต้นสายปลายเหตุนี้ชัดขึ้น เพราะฉะนั้น จะเรียกว่าอะไรก็ได้ ทีนี้ถ้าเราดูในธรรมานุปัสนา
เราก็จะเข้าใจได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงยกมาทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม หรือทีเ่ ป็นวิบากด้วย
ทีเ่ ป็นผลของกุศล และอกุศลเหล่านัน้ อย่างเช่น นิวรณ์ ๕ เป็นอกุศล โพชฌงค์ ๗ เป็นกุศล อริยสัจ ๔
เป็นกุศล ขันธ์ ๕ เป็นผลของกุศล หรืออายตนะเป็นผลของกุศลเหล่านั้น ท่านก็ตรัสถึงอกุศล กุศล
และผลของมันทั้งหมด และให้เห็นทั้งหมด แสดงว่าท่านไม่ให้รังเกียจอกุศลหรือไม่ให้ไปยึดกุศล
แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่า เขาเป็นอยู่อย่างนั้น เขาเกิด เขาดับอย่างไร
พิธีกร : พระอาจารย์แสดงว่าค�ำว่า ธรรม คือสภาวะธรรมหรือครับท่านพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ธรรมชาติทงั้ หมดเลย พูดง่าย ๆ ก็คอื ธรรมชาติทมี่ นั เป็นอยูน่ ี้ ไม่ตอ้ งไปแบ่งแยก
ก็ได้ว่าเป็นกุศล หรืออกุศล เป็นอย่างไร รู้ว่าเป็นอย่างนั้น รู้ซื่อ ๆ เข้าไปแค่นั้นเอง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ขออนุญาตยกตัวอย่างครับ เช่น เวลานั่งสมาธิแล้วฟุ้ง คนส่วนใหญ่
ก็จะจมอยู่กับค�ำว่ามันไม่สงบเสียที เมื่อไหร่จะหายฟุ้ง
พระอาจารย์ : พยายามไปหาวิธีการที่จะท�ำให้มันหายฟุ้งสารพัดวิธี พยายามไปเพ่ง ไปบังคับ
ให้มนั หยุดฟุง้ อะไรอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นว่า ยุง่ วุน่ วายไปใหญ่ เพราะท�ำผิดหลัก เพราะฉะนัน้ ฟุง้ แล้ว
ท�ำอย่างไร ก็รู้ว่าก�ำลังฟุ้ง แล้วสังเกตุดูว่าก่อนที่มันจะฟุ้งมันเป็นอย่างไร เวลาดับไปท�ำไมมันถึงดับ
สังเกตดูให้เห็น ถ้าเห็นสักครั้ง ครั้งต่อไป จิตจะเซฟข้อมูลนี้ไว้ ต่อไปจะจัดการได้ง่ายเลย
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ แต่เราไม่ใช่ต้องไปหามันใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : อย่าไปควานหาต้นเหตุทมี่ นั เป็นเรือ่ งภายนอก เช่น พอหมามันเห่า สงบอยูต่ ะกีน้ ี้
ก็หลุดไปเลย หายสงบไปเลย แสดงว่าเราก�ำลังหาผู้ที่จะมารับผิดชอบความทุกข์ที่มันปรากฏอย่างที่
ได้บอกไว้ เพราะฉะนัน้ เลิกควานหา เอาใกล้ ๆ เฉพาะหน้าเดีย๋ วนี้ ๆ แล้วเราจะเข้าใจเหตุและผลเลย
เพราะฉะนัน้ เหตุผลทางธรรม ย�ำ้ อีกครัง้ ว่า เหตุผลทางธรรมไม่ใช่เหตุผลทางโลกอย่างทีเ่ ราเคยได้ยนิ
ได้ฟังมาโดยเด็ดขาด ไม่มีเรื่องราว ไม่มีตัวตน ไม่มีบุคคลอะไรมาเกี่ยวข้องเลย อย่าลืมว่าอารมณ์ของ
วิปัสสนากรรมฐานที่เราจะไปยึดให้เห็นความเกิดดับได้ คือรูปและนาม เพราะฉะนั้น มันมีแค่เพียง
รูปและนาม จักรวาลนี้ทั้งจักรวาลก็มีแค่เพียงรูปและนาม ไม่มีนาย ก. นาย ข. ที่ไหนมาเป็นเหตุให้มี
ความสุข ความทุกข์ เกิดขึ้นได้ ถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้ มันจะเข้าใจอย่างถูกต้อง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ นิวรณ์ ๕ เป็นอกุศลที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแน่นอน
ตอนเราปฏิบัติใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : แน่นอน และก็สลับกันมา ไม่ได้เป็นพร้อมกันทั้ง ๕ อย่างนะ เวลาเรานั่งสมาธิ
๓ นาที ก็เห็นแล้ว บางทีกง็ ว่ ง บางทีกฟ็ งุ้ ส่วนมากจะง่วงกับฟุง้ มาก่อนเป็นหลัก ต่อไปก็จะเริม่ พัฒนา
พอเริ่มสงบนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เริ่มพัฒนาเป็นความชอบ ไม่ชอบ ความสงสัยโผล่มา
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พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ขออนุญาตถามแทนท่านผู้ชมเลยครับ ถ้าง่วงท�ำอย่างไรครับ ถึงจะ
ก้าวข้ามได้
พระอาจารย์ : วิธีการอย่างแรกก็คือถ้ามันโงกง่วงไป เราก็รู้สึกตัวได้อยู่ เผลอวูบลงไป เราก็
รูส้ กึ ตัวขึน้ มาได้อกี อันนีอ้ าตมาแนะน�ำว่าลุยเลย อย่าถอย ค่อย ๆ รูไ้ ป ค่อย ๆ รูส้ กึ ตัวไป แล้วก็อย่างแรก
ก็คืออย่าไปรังเกียจมัน ยอมรับมันเสีย ง่วงก็รู้ว่าง่วง สบาย ๆ อย่างนี้ไปก่อน แล้วก�ำลังสติจะค่อย ๆ
มีก�ำลังมากขึ้น ๆ แต่ถ้าเกิดว่าพอนั่งแล้วหลับยาวเลย อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว ต้องแก้แล้ว ลองไปหา
นั่งในที่โล่ง ๆ อย่านั่งบนเตียงในห้องนอน เพราะมันเท่ากับอ่อยเหยื่อ ไม่ไหวแล้ว นั่งแล้วง่วงก็นอน
ดีกว่า แค่นนั้ มันก็จบเลย เพราะฉะนัน้ ไปนัง่ ในห้องพระ ไปนัง่ ในทีโ่ ล่ง สว่าง ๆ หน่อยจิตมันจะได้ตนื่ ขึน้
มา หรือถ้ามันง่วงมาก ก็ลมื ตา หรืออย่าอยูก่ บั ลมหายใจอย่างเดียว อย่าอยูก่ บั อะไรอย่างใดอย่างหนึง่
ใช้วธิ กี ารขยับไม้ขยับมือ ดูอาการกระทบของร่างกาย รูอ้ ารมณ์ภายนอกทีเ่ ข้ามากระทบ มันก็จะช่วยให้
จิตมันตืน่ ขึน้ มา พูดง่าย ๆ คือหาของเล่นทีจ่ ติ ชอบก่อน ถ้าง่วงนะ มันเหมือนเอาเด็กซน ๆ คนหนึง่ มา
นั่งอยู่กับที่ ห้ามกระดุกกระดิก ห้ามไปไหน พักเดียวก็หลับแล้ว เพราะฉะนั้น จิตมันซน จิตเหมือนลิง
ใช่มยั้ ล่ะ เพราะฉะนัน้ หาของเล่นทีจ่ ติ เขาชอบ อาจจะย้ายรูส้ กึ กระทบ ก้นกระทบพืน้ เท้ากระทบกันอยู่
มือกระทบกันอยู่ ย้ายรู้ไปตามจุดกระทบ พอมีเสียงข้างนอกเข้ามาก็รู้อาการของเสียงที่กระทบหู
พอมีความคิดโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าก�ำลังคิดอย่างนี้เป็นต้น หาของเล่นให้จิตเขาสักหน่อย มันก็จะตื่นขึ้นมา
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ หาอุบายอย่างอื่นได้ไหมครับ เช่น บางคนบอกว่าง่วง แล้วฟังธรรมะ
พระอาจารย์ : ก็ขณะที่ฟังแต่ถ้าเรารู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ผิด ถ้าเปิดธรรมะฟังแล้วก็อยู่กับเสียง
อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่รู้กายรู้ใจเลยก็ผิดทันที ออกนอกทันที
พิธีกร : คือหาอุบายอะไรก็ได้ แต่เราหวังผลส�ำหรับเราคือให้จิตมันตื่นขึ้นมา
พระอาจารย์ : ขออย่างเดียว ขอให้อยู่กับกายกับใจ ในขณะที่รับรู้อารมณ์ภายนอกที่เข้ามา
กระทบ ก็อยู่กับกายกับใจไปด้วย อย่าทิ้งกายกับใจ อย่าทิ้งรูปกับนาม
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ปัญหาข้อสอง คือฟุ้งครับ บางคนนั่งแล้วมีความฟุ้ง
พระอาจารย์ : อย่าไปไล่ตะครุบความฟุ้ง มันจะพูดอย่างไร มันก็ฟุ้ง ฟุ้งกับคิดต่างกันตรงที่ว่า
ฟุง้ ไม่เป็นเรือ่ งเป็นราวอะไรเลย ไม่รฟู้ งุ้ เรือ่ งอะไร แต่ถา้ คิดมาเป็นเรือ่ งเป็นราว มาเป็นประโยค อย่างนี้
เป็นต้น นี่คือความต่าง คิดเป็นเรื่องธรรมดาของจิต ถ้าฟุ้ง แปลว่า เราถูกโมหะครอบง�ำ เพราะฉะนั้น
ท�ำอย่างไรดี ฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้ง แล้วทิ้งเลย อย่าไปควานไล่ตะครุบมันอยู่ กลับมาอยู่กับอารมณ์หายใจ
กลับมาอยู่กับอารมณ์หลัก ๆ แต่ตอนที่ฟุ้งไม่มีใครรู้ เพราะหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนั้น รับอารมณ์
ไม่มั่นคงก็คือหน้าที่ของความฟุ้ง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ท�ำไมจิตมันถึงฟุ้งเวลาเรานั่งครับ
พระอาจารย์ : จิตฟุ้งตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเวลาเรานั่ง แต่ว่าเราเห็นว่ามันฟุ้ง เพราะเรามา
นั่งดูมัน อยู่บ้านก็ฟุ้ง อยู่ที่ทำ� งานเราก็ฟุ้งอย่างนี้แหละ แต่เราไม่เคยดูมัน เราก็เลยไม่เห็น อย่าว่าแต่
ฟุ้งเลย คิดยังไม่รู้เลย คิดน่าจะรู้ได้ชัดกว่าฟุ้ง ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเผลอคิดไปอีกแล้ว พอเรามานั่งดูมันก็ถึง
เห็นว่าท�ำไมมันปวดจัง ท�ำไมมันฟุ้งจัง ท�ำไมมันง่วงจัง เรื่องปกติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
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พิธกี ร : พอฟุง้ หลายต่อหลายคนจะเหมือนทีพ่ ระอาจารย์บอก คือไปโกรธมัน ไปมีโทสะกับมัน
พระอาจารย์ : ใช่ เพราะมันมาด้วยกันไง นี่คือสภาวะตรง ๆ ของเขาเลยนะ ฟุ้งซ่าน ร�ำคาญใจ
เพราะอุทธัจจะฟุ้งซ่าน กุกกุจจะ ร�ำคาญใจ โมหะกับโทสะมาคู่กัน เป็นนิวรณ์อย่างนี้ พอฟุ้งก็ร�ำคาญ
ตัวเอง ฟุง้ อะไรนักหนา จะสงบสักหน่อย จะมาฟุง้ อะไรนักหนา เป็นอย่างนัน้ ก็เลยกลายเป็นบีบบังคับ
วุน่ วาย ยุง่ ไปหมด ฟุง้ ก็รวู้ า่ ฟุง้ จิตไม่สงบก็รวู้ า่ จิตไม่สงบ จิตฟุง้ ซ่านก็รวู้ า่ จิตฟุง้ ซ่าน หลักของจิตตานุปสั นา
อย่างนั้นเลย ไม่ต้องไปท�ำอะไรยิ่งไปกว่านั้น แต่ว่าก็อย่าไปอยู่กับความฟุ้งนัก พอรู้แล้วก็ทิ้งมันบ้าง
ทิ้งเลย แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นั้นเอง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าฟุ้ง ก็แปลว่าเรามีสติขึ้นมา
ขณะนั้น มีขณิกสมาธิ สงบขณะหนึ่ง แว๊บขึ้นมา
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ชอบ ไม่ชอบ ท�ำอย่างไรดีครับเวลามันขึ้นมา
พระอาจารย์ : อาตมาว่ามันง่าย สองตัวนี้นะมันง่าย เพราะว่ามันเป็นโลภะเป็นโทสะ ที่มัน
ท�ำงานแล้วอารมณ์มนั ชัด มันไม่เหมือนฟุง้ หรือไม่เหมือนสงสัย สงสัยก็ตดิ ไปไหนก็ไม่รู้ คิดเรือ่ ยเปือ่ ย
แต่ถ้าสองตัวนี้โผล่ มันท�ำให้เราเข้าไปเห็นได้ง่าย เพราะฉะนั้น รู้ตรง ๆ อย่าไปหาเหตุหาผล หาโกรธ
เพราะอะไร บางทีมันขุดความโกรธเมื่อ ๑๐-๒๐ ปีที่แล้วมา ไปกระทบกระทั่งกับใครมา แล้วก็ไป
ขุดมา ปรุงคิดขึ้นมา แล้วก็โกรธ แล้วก็มีความขุ่นมัวขึ้นมา เพราะฉะนั้น โกรธก็รู้ว่าโกรธตรง ๆ เลย
ย้อนกลับไปดูที่จิตเลยว่า ขณะที่จิตโกรธเป็นอย่างไร ขณะที่จิตมีราคะ จิตเป็นอย่างไร เป็นต้น
พอเข้าไปเห็นสักระยะหนึ่ง จิตจะเริ่มจัดการได้ง่ายขึ้น
พิธีกร : สงสัยล่ะครับ
พระอาจารย์ : สงสัยนีต้ อ้ งหยุดหาค�ำตอบ วิธกี ารอย่างแรกใช่ไหม ปฏิบตั อิ ย่างนีถ้ กู ไหม อาจารย์
สอนอย่างนี้ถูกไหม หนัก ๆ เข้าก็พระพุทธเจ้ามีจริงไหม สงสัยวันหนึ่งเป็นล้านครั้ง เพราะฉะนั้น
เวลามันเกิดขึ้นมา เลิกหาค�ำตอบ สงสัยก็รู้เขาไปตรง ๆ ว่าจิตที่สงสัยมีอาการอย่างไร อันนี้มันเป็น
นามธรรมล้วน ๆ บางทีถ้าจะเอามาพูดว่ายากหน่อย จิตที่สงสัยมีอาการอย่างไร ย้อนกลับไปดูที่
ต้นสายปลายเหตุของเขาเลย ย้อนกลับไปดูตรงนี้ แต่อย่าหาค�ำตอบ อย่างเช่น อาจารย์สอนถูกไหม
ก็จะเริ่มเอาไปเทียบเคียงกับหนังสือที่เคยอ่าน เอาไปเทียบกับตรงนี้ที่เคยได้ยินมา มันก็จะวุ่นวาย
หาค�ำตอบไม่จบ
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ คนที่มาเข้าคอร์สจากที่พระอาจารย์สอนอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่
ประสบอาการอะไรบ้างครับ
พระอาจารย์ : นิวรณ์เป็นเรื่องปกติ นิวรณ์เป็นสะพานข้ามไปสู่นิพพาน อย่ารังเกียจ คือปกติ
เราก็มนี วิ รณ์ครอบง�ำอยูท่ งั้ วัน จะปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั เิ ขาก็ทำ� งานของเขาเป็นปกติ มันเป็นธรรมชาติ
มีอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้น เวลาเรามีเวลาฝึกดูตัวเอง มันจะเห็นได้ว่าอะไรชัดขึ้น ไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
เข้าไปวุ่นวายอะไรกับเขาเลย แค่เรียนรู้ว่าเขากับเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว ท�ำความเข้าใจ
อย่างนี้แล้ว ถ้าเราไม่รังเกียจเขามันจะกลายเป็นเรื่องง่าย เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่ง
มันอยู่กับเรามาไม่รู้กี่กัปกี่กัลป์แล้ว
เข้าใจสติปัฏฐาน ๔ ส�ำหรับผู้เริ่มต้น 331

พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ขันธ์ ๕ ครับ
พระอาจารย์ : ขันธ์ ๕ เป็นตัววิบากเลยนะ ขันธ์ ๕ คืออะไร ยิ่งใช้อุปาทานค้นด้วยซ�้ำไป
ก็คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านผู้ชมที่ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะก็อาจจะงง รูปก็คือตัว
กายภาพทั้งหมด เป็นสสารคือพลังงานทั้งหมด เวทนา แปลว่า ความรู้สึก สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เฉยบ้าง
หรือไม่สุขบ้าง ไม่ทุกข์บ้าง อันที่สามคือสัญญาความจ�ำได้หมายรู้ การเทียบเคียงข้อมูล และสังขาร
คือความคิดปรุงแต่งทัง้ หลาย สังขารไม่ได้แปลว่าร่างกาย วิญญาณคือตัวจิตทีม่ หี น้าทีร่ อู้ ารมณ์ตา่ ง ๆ
ค�ำว่าอารมณ์กไ็ ม่ได้แปลว่าอารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดี อารมณ์กค็ อื รูปหรือเสียงต่าง ๆ กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
(สัมผัส) เย็น ร้อน อ่อน แข็ง อันนี้ เป็นอาการทางกายที่จิตจะเข้าไปรู้ได้ และธรรมารมณ์ก็คือสิ่งที่
จิตมันคิดนึกปรุงแต่งได้ จิตมันคิดเรื่องอะไร ก็คิดถึงเรื่อง เสียง กลิ่น รส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ที่เคย
ประสบมาแล้ว สัญญาขันธ์ ก็เซฟข้อมูลไว้ แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้มาปรุงแต่ง
พิธีกร : ปรุงเป็นปกติเลยไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ถ้าเป็นความคิดเรา ก็คือความคิดเป็นเรื่องปกติ จิตมีหน้าที่คิด บางคนก็พูด
อย่างนั้น แต่จริง ๆแล้ว จิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ ตัวที่คิดไม่ใช่จิต ตัวที่คิดคือสังขารขันธ์ที่ท�ำหน้าที่คิด
พิธีกร : อุปทานขันธ์ ๕ บางคนอาจจะไม่รู้จักแต่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดใช่ไหมครับ
พระอาจารย์ : มันเป็นทีท่ ที่ ำ� ให้อปุ าทานเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเรา หรือหลวงพ่อพุทธทาส เรียกว่า
ตัวกู ของกู ก็เลยเรียกว่าอุปทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นเรา นั่งอยู่เป็นเรา คิดอยู่
เป็นเรา ก�ำลังทานอาหารเอร็ดอร่อยอยูเ่ ป็นเรา อะไรอย่างนี้ คือพอบอกว่ารูข้ นั ธ์มนั กว้างมาก จักรวาล
ทั้งจักรวาลนี้ก็ไม่พ้นจากขันธ์ บางทีก็เรื่องยากส�ำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่าน
มักจะให้รอู้ ย่างใดอย่างหนึง่ ไปก่อน ในขณะทีร่ อู้ ย่างใดอย่างหนึง่ นัน่ แหละ ก็คอื รูข้ นั ธ์อยูแ่ ล้ว อย่างเช่น
รู้ลมหายใจ รู้กาย กายก็คือรูปขันธ์ รู้อะไรมันก็ไม่พ้นจากขันธ์ เสียงมากระทบก็เป็นขันธ์ กลิ่นมา
กระทบก็เป็นขันธ์ จมูกที่ไปรู้กลิ่นก็เป็นขันธ์ เป็นรูปขันธ์อย่างนี้เป็นต้น คือความนึกคิด ความโกรธ
ความเกลียด อะไรก็เป็นขันธ์ เป็นสังขารขันธ์ คือรู้ตรงไหนก็เป็นขันธ์ แต่ว่าถ้ารู้อย่างนี้ ท่านคงไม่เอา
มาใส่ไว้ตรงนี้ว่า ต้องเป็นธรรมานุปัสนา เพราะว่าก่อนหน้านั้น เราก็รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต ซึ่งก็ไม่พ้น
จากขันธ์อยูแ่ ล้ว กาย เวทนา จิตมันก็เป็นเรือ่ งของขันธ์ทงั้ หมด ทีท่ า่ นให้รกู้ ค็ อื ให้รวู้ า่ มันเกิดมาอย่างไร
และเวลาดับมันดับไปอย่างไร ท�ำอย่างไรถึงจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีก ให้รู้ต้นสายปลายเหตุของมัน
เวลารูข้ นั ธ์ อย่างเช่นเราบอกว่ารูจ้ ติ ทีร่ จู้ ติ มันคือไปรูพ้ ฤติกรรมของจิต แต่ถา้ ภาวนาจนกระทัง่ แยกรูป
แยกนามได้แล้ว แยกกายแยกใจได้แล้วมันถึงจะเห็นจิตจริง ๆ เช่น ในขณะที่เรารู้ เราย้อนกลับมา
ดูตัวผู้รู้ เราจะเห็นเลยว่าตัวผู้รู้เอง พอรู้มันก็ดับทันที รู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รู้ที่ตาก็ดับที่ตา
รู้ที่หูก็ดับที่หู รู้ที่จมูกก็ดับที่จมูก รู้ที่กายก็ดับที่กาย อย่างนี้เป็นต้น มันเห็นอาการที่ตัวจิตผู้รู้เกิดดับ
แปลว่า รู้วิญญาณขันธ์ อันนี้ไม่ใช่รู้จิตแล้วนะ รู้ตัววิญญาณขันธ์ วิญญาณขันธ์ก็คือจิตนั่นเอง

332 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

พิธีกร : อายตนะ ๑๒ ล่ะครับ พระอาจารย์ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายด้วยครับ
พระอาจารย์ : ทีจ่ ริงแล้วเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรือ่ งอารมณ์ของวิปสั สนาอุปาทาน ก็จะตรัส
เพียงแค่รปู กับนามแล้วจบเลย แต่อนั นีม้ าแยกย่อยให้เห็นรายละเอียดเฉย ๆ ทีนอี้ ายตนะ ๑๒ มันอยู่
ที่ไหนล่ะ ก็ไม่พ้นจากขันธ์ ๕ อีกนั่นเอง หรือไม่พ้นจากรูปจากนามอีกนั่นเอง อย่างเช่น ตา หู จมูก
ลิน้ กาย เป็นส่วนของรูปขันธ์ ส่วนใจเป็นส่วนของนามขันธ์ รูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส เป็นรูปขันธ์
ธรรมารมณ์เป็นนามขันธ์ ก็คือเป็นตัวใจ ทีนี้ใจในภาษาไทยเราก็ต้องมาแยกออกอีกว่า ใจนี้มันมี
องค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือตัวใจเอง กับสิ่งที่มาปรุงแต่งใจ เรียกว่า เจตสิก ในภาษาบาลี ท่านก็
จะเรียกว่าจิต และเจตสิก ทีนี้ตัวเจตสิกคืออะไร ก็คือกุศล อกุศลทั้งหลายที่ท�ำงานอยู่นั่นแหละ คือ
ตัวเจตสิก บางอย่างก็ไม่ใช่ทั้งกุศล ทั้งอกุศล อย่างเช่น ตัวความคิดก็ไม่ใช่ทั้งกุศล ทั้งอกุศล แต่ถ้าเกิด
คิดแล้วมีโกรธตามมา อันนั้นมันก็คืออกุศล อย่างนี้เป็นต้น การเห็น การได้ยิน ก็ไม่ใช่ทั้งกุศล และ
อกุศล เป็นเพียงตัวผลเท่านั้นเอง แต่ว่าพอเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว ก็เกิดสุข ทุกข์ตามมา อันนี้ก็ปรุงแต่ง
เป็นชอบ เป็นชังตามมา เป็นกระบวนการท�ำงาน เพราะฉะนัน้ อายตนะง่าย ๆ คือ เมือ่ มีผสั สะ ผัสสะ
แปลว่า เมื่อตากระทบกับสีต่าง ๆ หรือรูป ค�ำว่า รูปแบบในที่นี้ กับรูปในขันธ์ ๕ ก็คือคนละอย่างกัน
รูปในขันธ์ ๕ ก็หมายถึง กายภาพทั้งหมด สสาร พลังงานทั้งหมด ส่วนรูปในความหมายของอายตนะ
หมายถึง สีต่าง ๆ ที่ตาไปเห็นได้ ถ้าอันไหนตาเห็นไม่ได้ก็ไม่เรียกว่ารูปในอายตนะนี้ ในอายตนะ
ภายนอกนี้ เพราะฉะนัน้ สีตา่ ง ๆ ทีม่ ากระทบกับจักขุประสาทนัน่ คือรูป พอกระทบอย่างนี้ ตาก็ไม่ได้
ไปเห็นรูปนะ ตามีหน้าที่เหมือนกระจกเงา พอสีผ่านมาให้เห็น ปรากฏอยู่ในกระจกนี้ สิ่งที่เข้าไปรู้
จริง ๆ คือใจรู้ ตัวจิตที่เข้าไปรู้ ๓ อย่างนี้พบกันเมื่อไหร่ เรียกว่า สามผัสสะ หรือผัสสะ เพราะทุกครั้ง
ที่มีอารมณ์กระทบเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้น หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือเข้าไปรู้ในขณะที่เห็น ในขณะที่
ได้ยิน เสียงที่ได้ยินมันคืออะไร โสตประสาท แล้วติดเข้ามารับรู้ มีไหม ที่มีเสียงแล้วจิตไม่รู้ มีสมมุติ
ว่าเราเพลินกับการดูอะไรอยู่ อ่านหนังสืออยู่แล้วมีใครตะโกนพูดกัน เราก็ไม่รู้เรื่องด้วย เพราะอะไร
เพราะขณะนั้น จิตมันไม่ได้ไปรู้อารมณ์ ทั้งหู เสียงก็ยังอยู่ เสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็ยังอยู่ หรือ
บางคนบอกอยู่ใกล้สนามบิน แต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบิน เพราะอะไร เพราะคุณชิน เพราะมันบินขึ้น
บินลงทั้งวัน ก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจมัน เพราะฉะนั้น เจตนาที่จะรับรู้ก็คือจิตเข้าไปรู้อารมณ์ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะฉะนั้น เมื่อจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์พวกนี้ก็แปลว่า สามอย่าง
โคจรมาเจอกัน เรียกผัสสะ ทั้งในอายตนะ เป็นวิปัสสนาจารย์ชั้นยอด เพราะอะไร เพราะอาตมาว่า
จะเข้าสนามที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ การใส่ใจที่ง่ายที่สุดก็คืออายตนะตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะมัน
กระทบทั้งวี่ทั้งวัน ไม่ทางตาก็ทางหู ไม่ทางหูก็ทางจมูก มันกระทบอยู่ทั้งวัน มันสลับสับเปลี่ยนกันไป
ที่จะกระทบเยอะหน่อยก็คือทางกาย ทางตา และทางหู
พิธกี ร : พระอาจารย์ครับ ถ้ายกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น สมมติทา่ นผูช้ มอ่านฟีดทีอ่ ยูใ่ น Facebook
ครับ อ่านเจอข่าวแล้วอารมณ์ขุ่นมัว ถ้าคนปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ขุ่นมัว แต่ที่พระอาจารย์
สอนก็คือ มันมีตั้งแต่กระทบ กระทบอย่างไรครับพระอาจารย์ ดูอย่างไร ตั้งแต่เริ่มเห็นฟีดเลย ขอ
พระอาจารย์แยกครับ
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พระอาจารย์ : อย่างเช่นในขณะนี้มีความเห็นอะไรกระทบ กายรู้สึกได้ไหม ดูแค่นี้ เห็นขวดน�้ำ
ก็รู้ว่าเห็นขวดน�ำ้ ก็จบแล้ว พอแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าท�ำไมน�้ำมันเหลือแค่นี้ อันนี้น�้ำแร่ แบบนี้ก็จะ
กลายเป็นว่ามันยาวไปแล้ว เห็นก็รู้ว่าเห็นเดี๋ยวนั้น ยินดีก็รู้ยินดีเดี๋ยวนั้น ที่จริงไม่ต้องเห็นขวดน�้ำก็ได้
เห็นก็รู้ว่าเห็น ได้ยินก็รู้ว่าได้ยิน จบแค่นี้ รู้แค่นี้ แล้วไม่ไปเล่นกับอารมณ์นั้นต่อ มันก็จบแค่นั้นแหละ
พิธีกร : เห็นบ่อย ๆ แล้วมันหน่วง มันช้าลงเองใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่ใช่ช้า เขาเป็นปกติของเขาอย่างนั้นเลย เพียงแต่ว่าสติที่เข้าไปรับรู้นั้นมัน
ตัดได้เอง มันไม่คิดต่อ มันตัดความคิด ไม่ใช่ตัดการเห็นหรือตัดการได้ยิน มันไม่ได้ไปคิดต่อ
พิธกี ร : ดังนัน้ อย่างตัวอย่างของฟีดข่าว จริง ๆ แล้วการทีเ่ ราทุกข์จากข่าว เพราะว่าเราปรุงไป
เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติจริง ๆ แล้ว เห็นแล้วมันกระทบแล้วก็ปล่อย
พระอาจารย์ : Facebook ก็ก่อให้เกิดกุศลได้ อะไรก็ก่อให้เกิดกุศลได้ทั้งนั้น ถ้าไปฝึกมา
เกิดกุศลก็ได้ เกิดอกุศลก็ได้ หรือเอาไว้เรียนรู้จิตตัวเอง ขณะที่เราเรียนรู้ข่าวพวกนี้ก็ได้ ตอนนี้โทสะ
เกิดแล้ว โทสะเป็นอย่างไรก็ดูเลย ตอนนี้ราคะเกิดแล้ว ราคะเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูตรง ๆ เลย
พิธีกร : อายตนะ ๑๒ ถือเป็นสนามอย่างดี เพราะว่ามันถูกกระทบตลอดเวลาใช่ไหมครับ
พระอาจารย์
พระอาจารย์ : อายตนะก็เรียกว่าเป็นออฟฟิศที่จิตจะเข้าไปเรียนรู้อะไรได้ง่ายมาก
พิธีกร : แล้วบางคนที่บอกว่าพยายามที่จะไม่ดู พยายามจะไม่ฟัง
พระอาจารย์ : ถ้าไม่ดูเสียเลยมันก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ ไม่ได้ยินเสียเลย ท�ำตาบอดหูหนวก
เสียบ้างก็ดี ถ้าอย่างนั้น คนตาบอดหูหนวกก็เป็นพระอรหันต์ไปกันเสียหมดแล้ว บางคนพิการ
ซ�้ำซ้อนทั้งตาบอดทั้งหูหนวกอันนี้ก็คงจะเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้น นี่แหละ
เอาไว้เป็นเครื่องทดสอบของการเรียนรู้เลย ว่าที่เราฝึกมามันใช้ได้จริงไหม ที่มันเห็นอารมณ์ชอบใจ
ไม่นา่ ชอบใจ พระพุทธเจ้าใช้คำ� อย่างนีว้ า่ ตัณหา เมือ่ จะเกิดเกิดทีไ่ หน เกิดกับอารมณ์ทนี่ า่ รัก น่าพอใจ
เพราะฉะนั้น ตัณหาที่จะเกิด เกิดที่ไหน ก็เกิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และตัณหาจะดับดับที่ไหน
ก็ดับที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่านใช้ค�ำอย่างนี้ แปลว่า อันนี้มันเป็นที่เกิดของตัณหาความอยาก
มันก็เข้าไปรูค้ วามอยาก ความไม่อยาก ความชอบ ความไม่ชอบทัง้ หลาย ทีม่ นั ก�ำลังเกิดขึน้ ทีอ่ ายตนะ
ไม่ใช่รู้แค่ตา หู จมูก ลิ้น กายอย่างเดียว อย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจมันก็เป็นแค่
กายานุปัสสนา มันไม่ใช่ธรรมานุปัสนา มันก็ให้เห็นว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรกับตา กิเลสที่เขาเกิดกับหู
เกิดอย่างไร ที่เกิดทางจมูก ที่เกิดทางลิ้นเกิดอย่างไร ก�ำลังทานอาหารอร่อยอยู่ แล้วอยากไปทาน
ร้านต่อไป หรือส�ำนวนอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันว่า อยู่ที่นี่ แต่ไม่อยู่ที่นี่ อยู่ในบ้าน แต่ใจไปอยู่ไหนไม่รู้
ก�ำลังทานอยู่แต่ใจไปอยู่ไหน ใจไปนึกถึงร้านต่อไป อาทิตย์หน้าไปทานร้านโน้นร้านนี้ อยู่ที่นี่แต่ไม่ได้
อยู่ที่นี่ ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าจิตมันหลุดออกไป
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ การตามดูอายตนะนี่มันท�ำให้เข้าใจชีวิต และเข้าใจทุกข์ได้ง่าย
มากเลยครับ พระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ใช่ นี่คือวิธีการอย่างที่เราเน้นย�้ำว่า พระพุทธเจ้าใช้ค�ำว่าถ้าอย่างนี้ไม่เหมาะกับ
จริตเรา ก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งดู เพราะฉะนั้น ที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้
บรรพนู้นบรรพนี้ หัวข้อโน้นหัวข้อนี้มา แปลว่าไปเลือกเอาว่า จะดูอันไหนที่มันจะง่ายส�ำหรับเรา
อย่างเช่น ถ้าบอกไปรู้ขันธ์ ๕ มันรู้สึกยุ่งยาก ขันธ์ ๕ อะไรก็ไม่รู้ แต่ถ้าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี่เรารู้
ง่ายใช่ไหม เราก็รู้สึกว่า เราก็มีอยู่แล้วตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียนรู้ได้ง่าย เราคุ้นหูคุ้นปากดีอยู่แล้ว
พิธีกร : โพชฌงค์ ๗ ล่ะครับ พระอาจารย์
พระอาจารย์ : อันนี้จะเป็นเรื่องขององค์แห่งการตรัสรู้ ก็มีสติ ก็รู้ตัว ธัมมวิจยะ ธรรมะวิจัย
ก็คือตัวปัญญาที่ท�ำงานอยู่ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขาทั้งหมดเจ็ดตัว เมื่อเกิดมันเกิดอย่างไร
อย่างเช่น มีปตี เิ กิดขึน้ มา ก็เกิดอย่างไร ก่อนเกิด เกิดอย่างไร มีเหตุอะไรถึงเกิดมา แล้วก็เวลาจะดับไป
มีอะไรเกิดก่อนมันถึงดับไป สังเกตให้เห็นต้นสายปลายเหตุเพราะอะไร เพราะตัวโพชฌงค์ ๗ เอง
ก็อยู่ในตัวสังขารขันธ์นั่นแหละ ถ้าจะว่าไปแล้วนะ เพราะฉะนั้น ก็เข้าไปสังเกตดูอย่างนี้ เขาเกิด
อย่างไร เขาดับกันอย่างไร แล้วท�ำอย่างไรถึงจะไม่เกิดอีก ไปหาต้นสายปลายเหตุอย่างนี้ให้เจอ
เหมือนอย่างอื่นเลย โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ พวกนี้เป็นหมวดของกุศลทั้งหมด อริยสัจก็อาจจะเป็น
ทั้งอกุศล และกุศล เช่น ตัณหาเป็นอกุศล ทุกข์เป็นผลของอกุศล นิโรธเหนือทั้งกุศลทั้งอกุศลไปแล้ว
แต่มรรคเป็นกลุ่มของกุศล มีผลก็คือนิโรธอย่างนี้เป็นต้น
พิธีกร : อาจารย์ครับ ท่านผู้ชมฟังอยู่ โอ้ มีให้รู้เยอะจังเลย
พระอาจารย์ : ที่จริงแล้วประเด็นง่าย ๆ เลยนะ อะไรเกิดขึ้นรู้ตามอย่างที่มันเป็น อย่าไปเติม
อะไรให้มันโดยเด็ดขาด อย่าไปดึงออกโดยเด็ดขาด มันพอดีของมันอยู่แล้ว แต่รู้ตามความเป็นจริง
รู้แค่นี้พอก่อน รู้ตามที่มันก�ำลังเป็นพอก่อน พอรู้มากเข้าบ่อยเข้า ก็จะเริ่มเห็นต้นสายปลายเหตุของ
มันเอง เพราะเหตุใดจึงเกิดอย่างนี้ ถ้ามีเหตุนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไร เขาจะเห็นของเขาเอง มันเป็น
โดยอัตโนมัติ อย่าไปนั่งคิด นั่งคิดให้หัวแตกก็ไม่เข้าใจ
พิธีกร : รู้อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ นานไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าทรงรับรองผลไว้ชัดมากเลย ในพระสูตรนี้ ซึ่งมีอยู่พระสูตรเดียว
นั่นแหละ ที่ทรงรับรองผลไว้ก็คือ ท่านบอกว่า เมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ อยู่เนือง ๆ ต่อเนื่อง หรือ
ให้สมบูรณ์ ให้บริบูรณ์ จะได้อรหัตผล หรือความเป็นพระอรหันต์ หรือถ้าไม่ถึงขนาดนั้น ก็เป็น
พระอนาคามี ได้อนาคามิผล ใน ๗ ปี ลดมาจนกระทั่ง ๗ เดือน ต�ำ่ สุด ๗ วัน สูงสุด ๗ ปี
ทีนี้ปัญหา หลายคนก็อาจจะมีค�ำถามว่าฉันก็ปฏิบัติมาเป็น ๑๐ ปีแล้วนะ ไม่เห็นเป็นอะไรสักที
ก็ต้องถามว่าแล้วแน่ใจหรือเปล่าว่ารู้ต่อเนื่องเนือง ๆ อยู่ อาจจะไม่ตลอดเวลาขนาดนั้นหรอก รู้บ้าง
ไม่รู้บ้างอย่างนี้ แต่ว่าอยู่ทั้งวันได้ไหม หรือทิ้งไปครึ่งค่อนวันกว่าจะรู้ตัวอีกที ตอนไปนั่งสมาธิก็คงจะ
แปลว่า น่าจะเป็น ๗ ชาติ เพราะฉะนั้น ก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาตามสติก�ำลังที่เรามีอยู่ ค่อย ๆ ฝึกไป
อย่าไปบีบคั้นตัวเอง เพราะผลไม้ ถ้ามันสุกแล้ว เดี๋ยวมันก็หล่นเอง ถ้ายังไม่สุกแล้วไปเด็ดมามันก็
ไม่อร่อย
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พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพระอาจารย์มีค�ำหนึ่งที่พระอาจารย์ใช้สอนญาติโยม
และก็ผู้สนใจปฏิบัติคือค�ำว่า แค่รู้
พระอาจารย์ : แค่รู้ ก็คือสักว่าสักว่ารู้ สักว่ารู้คืออะไร คือรู้เพื่ออะไร เพื่อให้สติและปัญญา
ท�ำงาน ไม่ใช่รู้เพื่อให้เรารู้อะไรขึ้นมา ถ้าสติปัญญาท�ำงานแล้ว ปัญญาและทิฏฐิเกิดขึ้น มันก็ละ
ความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ ตามสมควร ในพระไตรปิฎก แต่ในค�ำว่าแค่รู้ แค่รู้ สักว่ารู้ สักว่ารู้
ในบางพระสูตรเองใช้คำ� ว่า สักว่า สักว่า
พิธกี ร : ผมฟังพระอาจารย์มาสองสัปดาห์ ไม่มอี นั ไหนทีบ่ อกว่ารูแ้ ล้วเห็นแสง ไปรูว้ ญ
ิ ญาณนัน้
มาบอก ไม่มีเลย
พระอาจารย์ : อันนั้นเป็นผลพลอยได้ เป็นของเล่น อาตมาเรียกว่าของเล่น ซึ่งแต่ละคนก็จะ
มีผลพลอยได้ที่แตกต่างกันไป ฉะนั้น ก็ท�ำความเข้าใจอย่างนี้ว่า การปฏิบัติภาวนาของเรา ผลมีอยู่
๒ อย่าง อย่างแรก ผล คือฌาน ถ้าผลเป็นฌาน แสดงว่าขณะนั้น จิตเป็นสมถกรรมฐาน จิตสงบ
แล้วผลก็คือ มีอารมณ์เป็นฌาน วิตกวิจาร มีปีติ สุข มีเอกัคตารมณ์ ตามคัมภีร์ว่า สงบนิ่งดิ่ง หรือ
ปลอดโปร่ง โล่งเบา นี่คือฌาน ส่วนผลอีกอย่างหนึ่งคือ พอมีปัญญาเข้าได้รับรู้ว่ามีอารมณ์ต่าง ๆ
ที่เข้ามากระทบ ก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมา ผลก็คือปัญญาตัวนี้ คือวิปัสสนา ปัญญาก็คือ
เข้าใจโลก เข้าใจชีวิตมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
พิธีกร : ครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ สติปัฏฐาน ๔ ที่พระองค์ทรงได้เมตตาฝากเอาไว้ให้เรา
ถ่ายทอดผ่านทางพระอาจารย์พระมหาวิเชียร ตอนนี้ถ้าถามผมว่า เราควรรู้อะไร จะต้องย้อนกลับ
ไปที่พระอาจารย์ที่สอนคือเริ่มต้นเลย ลมหายใจนี่แหละ ที่เรามีกันอยู่แล้วทุกคน ไม่ต้องไปปรุงแต่ง
อะไรกันเลย รู้ไปเลยตรง ๆ รู้ตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอน

เอกสาร
๑. https://www.youtube.com/watch?v=dTdVnMZv_y8
๒. https://www.youtube.com/watch?v=8vofzOLyzJ4

336 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ประโยชน์จากการเจริญสติ
พระมหาวิเชียร ชินวฺโส
พิธกี ร : สวัสดีครับท่านผูช้ มรายการคลิกใจให้ธรรม ธรรมะ on Hand ใบไม้ในก�ำมือทุก ๆ ท่าน
ครับ ผมเอ็ม สริต อธิศิลป์ครับ ท่านผู้ชมครับ หลายท่านนะครับเป็นนักภาวนาและเป็นผู้ที่เจริญสติ
ในชีวิตประจ�ำวันเราเจริญสติปัฏฐาน ๔ กันครับ เวลาเราเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไป เราก็จะได้ความสุข
เราจะได้ความรู้ ความเห็น และความเข้าใจโลก และทุกอย่างมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เป็นล�ำดับ มันเป็นประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเจริญสติครับ วันนีค้ รับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวโํ ส
ครับ ในเรื่องของประโยชน์จากการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ครับ
พิธกี ร : ท่านผูช้ ม รายการคลิกใจให้ธรรมครับ ตอนนีผ้ มอยูก่ บั ท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วครับ ผม เอ็ม : สริต อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อม ๆ กันครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับ
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ สัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทในเรื่องของสติปัฏฐาน ๔
แต่อยู่ในหมวดที่พระอาจารย์เมตตาบอกว่า เป็นสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากเอาไว้
ให้เรา ท่านฝากรอยพระบาทเอาไว้ครับพระอาจารย์ เป็นเรือ่ งของการตามรอยธรรมครับพระอาจารย์
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ทีนี้หลาย ๆ ท่านได้ฟังจากสัปดาห์ที่แล้ว อาจจะมีความสงสัยว่า เอ้!
แล้วที่พระอาจารย์ได้สอนว่า ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม และสิ่งเหล่านี้ แล้วมันลงกับค�ำว่าสมถะ
กับวิปัสสนายังไงครับพระอาจารย์ ขอความเมตตาครับ
พระอาจารย์ : ก็ย�้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เวลาเราปฏิบัติ อย่างแรกเลยคืออย่าพยายามไปแยกว่า
ฉันจะปฏิบัติแค่วิปัสสนาเท่านั้น ฉันจะไม่ปฏิบัติสมถะ หรือบางส�ำนักก็บอกตรง ๆ อย่างนั้นเลยว่า
ส�ำนักวิปสั สนากรรมฐานไม่คอ่ ยมี ไม่เคยได้ยนิ เลยว่ามีสำ� นักสมถกรรมฐานทีไ่ หน มีแต่สำ� นักวิปสั สนา
ทั้งนั้น เวลาเราไปปฏิบัติจริง ๆ แล้ว สมถะ วิปัสสนา คู่กันไป คู่กันไปตลอดสาย แล้วถ้าเข้าไปดูใน
พระไตรปิฎกจริง ๆ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้น บางครั้งสมถะเป็นฐานให้เกิดวิปัสสนา เป็นฐาน
ยังไง จิตสงบก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็พอจิตสงบถึงที่สุดของเขาแล้วก็ถอนออกมา แล้วก็มารับรู้
อารมณ์ต่าง ๆ เป็นขณิกสมาธิ เป็นสมาธิขณะหนึ่ง ๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานละ หรือ
สนทนาธรรมโดย พระมหาวิเชียร ชินวํโส พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำส�ำนักปฎิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก
แห่งที่ ๔ วัดวังหิน เจ้าอาวาสวัดวังหิน เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระมหาวิเชียร ชินวํโส (พระวิปัสสนาจารย์
ประจ�ำส�ำนักปฎิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๔ วัดวังหิน เจ้าอาวาสวัดวังหิน) และพิธีกรรายการคลิก
ใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์)
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บางครั้ง บางคนก็เจริญวิปัสสนาไป รับรู้อารมณ์จนกระทั่งจิตเพลีย จิตเหนื่อยเต็มที่แล้ว ก็ลงไปพัก
สงบ เป็นสมถะ
พิธีกร : มันไม่ใช่ว่าเราเลือกใช่มั้ยครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่ใช่เราเลือก เราเลือกได้ก็ดีสิ จะให้เราเลือกไม่ได้เลย บางคนบอกว่า ไม่เห็น
สงบเลย ท�ำเจริญฝึกจิตมาตั้งนานแล้วออกไปท�ำกรรมฐานมาตั้งนานแล้ว ไม่เคยสงบเลย ไม่สงบก็
ไม่เป็นไร เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเขาจะสงบของเขาเอง ก็ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องมาสงบยาวนาน เป้าหมายของ
พุทธจริง ๆ ก็คือมีปัญญาที่จะเข้ามา กระบวนการธรรมชาติของกายของจิต การเข้าถึงกฎธรรมชาติ
ที่ปรากฏชัดอยู่ที่ใกล้ที่จิตของเราเนี่ย อันนี้คือเป้าหมายของเรา ว่าท�ำอะไรพอจะเอาแค่สงบในกาย
ก็แค่พักอยู่แค่นั้นเอง ถ้าเราไปเชียงใหม่แล้วไปพัก อยู่เชียงใหม่แล้วไปพักอยู่กลางทาง เชียงใหม่ ก็ไป
ไม่ถึงสักที ก็ออกเดินทางต่อ สมถะเหมือนเป็นจุดแวะพักเป็นโรงแรมพักทางจิตเท่านั้นเอง
พิธีกร : จ�ำเป็นต้องมีสมถะไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ส�ำหรับคนที่มีปัญญามากก็ไม่จ�ำเป็น เขาเรียกว่ากลุ่มของสุกขวิปัสสโก เรามัก
จะไปแปลว่าบรรลุอย่างแห้งแล้ง หรืออาจจะแปลว่าไม่จำ� เป็นต้องอาศัยสมถะเพราะก�ำลังปัญญาเขา
มาก่อน แล้วพวกนีก้ เ็ ดินตามไปสูม่ รรคผลนิพพานได้เร็ว แต่วา่ บางคนไม่ได้มกี ำ� ลังมากขนาดนัน้ ก็อาศัย
ทั้งสมถะเอาไว้เป็นก�ำลัง วิปัสสนาเป็นอาวุธที่คมกริบที่จะไปตัดท�ำลายกิเลสได้  
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เวลาฟังธรรมพ่อแม่
ครูอาจารย์ พ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะบอกว่าคนนี้ติดสมาธินะ ติดสมถะนะ ไม่มีติดวิปัสสนาเลยครับ
พระอาจารย์
พระอาจารย์ : วิปสั สนาไม่มเี รือ่ งให้ตดิ มีแต่เห็นทุกข์ลว้ น ๆ วิปสั สนาเป็นอย่างนัน้ นะ เพราะฉะนัน้
มันจะต่างกันอย่างนี้ สมถะนี้ต้องสุขก่อน สมถะนี้จิตต้องเป็นสุขจึงจะสงบ ส่วนวิปัสสนานี้จะสุขหรือ
ไม่สุข จะทุกข์จะสุขอะไรก็ช่างก็สงบ แต่สงบในที่นี้ไม่ใช่สงบแบบสมถะเหมือนแยกตัวออกมาจาก
ความทุกข์ความสุขเหล่านั้น แล้วก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่แค่นั้นเอง แต่ว่าสมถะนี้ก็คือพอจิตเป็นสุขแล้ว
ก็ลงไปสงบนี่คือความต่างนะ
พิธีกร : ผลของสมถะที่เราเห็นกันคืออะไรครับ
พระอาจารย์ : ผลของสมถะคือฌาน ผลของวิปัสสนาคือปัญญา หรือก็จะพูดเรียกตามผลของ
สมถะคือฌาน ผลของวิปัสสนาคือญาณ ญาณกับฌานซึ่งบางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่มีฌานจึงจะมี
ญาณได้ ผู้ที่มีญาณจึงจะมีฌานได้นั้น เราต้องบอกว่าอย่าไปแยกออกจากกันเสียเวลา พอจะสงบแล้ว
เขาจะไม่สงบแล้วรับรู้ไปตามความเป็นจริงหรือถ้าเราไปดูในหลักของจิตตานุปัสสนา เขาจะบอกว่า
จิตสงบรู้จิตสงบ จิตฟุ้งซ่านรู้จิตฟุ้งซ่านแค่นี้แหละจบเลยมันง่าย ๆ อย่างนี้เลย
พิธีกร : พระอาจารย์ครับอันนี้ถามส�ำหรับหลาย ๆ ท่านที่ก�ำลังด�ำเนินและอาจจะช�ำนาญ
ในการเดินสมถะ บางท่านบอกว่านั่งสมาธิไปแล้วเห็นแสง ตามแสงไปโน่น นี่ นั่น เห็นนิมิต
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พระอาจารย์ : คือถ้าเริ่มจิตเริ่มมีสมาธิขึ้นมาคือสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่สมาธิโดด ๆ เราจะ
สังเกตเห็นได้ด้วยปีติ ปัสสัทธิคืออาการที่ใจมันเบาสบาย หรือร่างกายยืดตรง อัตโนมัติ เมื่อก่อนนั่ง
มีสมาธิอยู่ แล้วเผลอนั่งหลังงอ พอมีปัสสัทธิเกิดขึ้น ก็ยืดตรงรู้สึกเบาสบาย นั่งเป็นชั่วโมงก็เหมือน
๕ นาที ปีติก็คือใหม่ ๆ ก็อาจจะเป็นอาการขนลุกซู่ ๆ เป็นบางที่หรือลุกทั้งตัวหรือเย็นฉ�่ำไปทั้งตัว
ก็อันนี้แหละอาการปีติหรืออาการปีติอื่น ๆ อย่างเช่นมีเข็มเสียบไปตามแขนตามขาขนลุกซู่ตามมา
อย่างนีเ้ ป็นต้นอาการของปีติ หรือมีอาการยุบยับตามหน้าตามตา อันนีเ้ ขาเรียกเป็นอาการขุททกาปีติ
เป็นอาการเล็ก ๆ หรืออาการที่ร่างกายโยก ส่าย หมุนกระเพื่อม แขนหายขาหาย อันนี้เป็นอาการที่
เขาเรียกว่าเป็นขุททกาปีติ ปีติก็พอมีปีติมาจิตก็จะเริ่มสงบแล้ว ปีติเล็ก ๆ พวกนี้ขึ้นมาก็จะมีปัสสัทธิ
ตามมา ลงลึกไปหน่อยก็จะเป็นปัสสัทธิแล้วก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สมาธิแปลว่าตั้งมั่น จิตตั้งมั่นอยู่ใน
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานขึ้น อย่างเช่นอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้น อยู่กับพองยุบหนอได้นานขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่เขาจะมาด้วยกัน และก็สิ่งที่จะมาอีกก็คือสุขหรือไม่ก็อุเบกขา มัน ๓-๔ ตัว มักจะมา
ด้วยกัน สังเกตดูได้เลย ทีนพี้ อถึงจุดนีป้ บุ๊ บางคนก็ลงไปเป็นฌาณไปเลย บางคนก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนัน้
แค่อปุ จารสมาธิ หรือไม่กเ็ ข้าไปถึงฌานก็ถอนออกมา มารับรูอ้ ารมณ์ตา่ ง ๆ ทีนพี้ อจิตตัง้ มัน่ มันก็เข้าไป
รับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย
พิธีกร : ครับพระอาจารย์เหมือนมันมีก�ำลังครับพระอาจารย์  
พระอาจารย์ : เปรียบเทียบอย่างนี้ อาตมาชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนเรายืน เหมือนมีอะไร
มาวิ่งอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็วิ่งไล่ตามมัน มันเห็นไม่ชัด แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่นิ่ง ๆ แล้วปล่อย
ให้มันวิ่งไป เราสังเกตดูมันว่ามันคืออะไร มันจะเห็นชัดกว่า พอจิตมีสมาธิมันก็จะท�ำให้เห็นอารมณ์
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
พิธีกร : ครับ สาธุครับพระอาจารย์ครับ อันนี้คือสมถะกับวิปัสสนานั่นหมายความว่าหลายต่อ
หลายท่านที่ถามว่า ต้องเดินอันไหนก่อนจริง ๆ มันสลับไปสลับมาใช่ไหมครับ พระอาจารย์
พระอาจารย์ : ใช่มันสลับไปสลับมา
พิธีกร : ที่พระอาจารย์สอนมันต้องท�ำทั้ง ๒ อันนั่นแหละ
พระอาจารย์ : เป็นผลนะ ทัง้ ความสงบและปัญญาเป็นผล สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำจริง เครือ่ งมือ ๓ อย่าง
ที่ทิ้งไม่ได้คืออาตาปี สัมปชาโน สติมา นี่คือตัวเอกเพราะฉะนั้น จะสงบหรือไม่สงบนั้นเป็นผล หน้าที่
ของเราคือสร้างเหตุอย่าหวังผล เพราะถ้าหวังผล สมถะก็ไม่มา วิปัสสนาก็ไม่เกิด มันจะเป็นอย่างนั้น
สมมุตวิ า่ นัง่ แล้วก็มนั สะลึมสะลือ ทือ่ ๆ ไป แล้วก็คดิ ว่าตัวเองสงบดีอย่างนีน้ ะ บางทีมนั ไม่ใช่ทงั้ สมถะ
และวิปัสสนา ถ้ามันขาดทั้งสติมันไม่ใช่ทั้งสมถะและวิปัสสนา  
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ พระอาจารย์ได้เมตตาบรรยายเอาไว้ในหนังสือของพระอาจารย์
ด้วยนะครับ ถึงอานิสงส์คุณวิเศษของสติปัฏฐาน ๔ นะครับพระอาจารย์ ยกตัวอย่างเช่น ข้อ ๑
พระอาจารย์เมตตาบอกว่าสติปฏั ฐาน ๔ คือทางโคจรของพุทธบิดาครับพระอาจารย์ ขอความเมตตา
พระอาจารย์ขยายความครับ
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พระอาจารย์ : ส่วนมากแล้วคนทั้งโลกก็จะโคจรในทางกามคุณอารมณ์ ให้เกิดรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสทีน่ า่ ใคร่นา่ พอใจ บางคนทีไ่ ม่ได้ฝกึ จิตก็จะเป็นอย่างนัน้ ก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับมัน
แต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่างั้นก็ต้องอยู่กับเขานี่แหละ เราก็ยังต้องเสพอารมณ์ที่เป็นกามคุณเหล่านี้อยู่
แต่ว่ามีสติสัมปชัญญะ เติมหน่อยได้ไหม มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เกิดน่าใคร่น่าพอใจเติมหน่อย
ได้ไหม รูท้ นั ได้ไหม ก่อนทีจ่ ะจมไปกับมันเลย เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าไม่ได้แยกออกมา
เลยนะ พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรา ยังไงก็ต้องอาศัยกามสุขกามคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ ไม่งั้นเรา
อยู่กันไม่ได้ ไม่ได้เห็นภาพสวย ๆ ไม่ได้ยินเสียงเพราะ ๆ ไม่ได้กินอร่อย ไม่กี่วันเราก็จะคลั่งตายแล้ว
เพราะฉะนั้นอยู่กับมันนี่แหละ แต่ว่ารู้ทันมันเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามา รู้ทันมัน อาการรู้ทันนี่แหละก็คือ
การเจริญสติปัฏฐาน อย่าลืมว่ากามคุณอารมณ์ทั้งหลายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกายมั่ง
เวทนามั่ง จิตมั่ง ธรรมมั่ง
พิธีกร : ตัวเรานี่แหละพระอาจารย์ อยู่ในตัวเรา
พระอาจารย์ : ใช่ อยู่ในกายในจิตนี่แหละ ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย  
พิธีกร : ครับแสดงว่า ท่านก�ำลังจะบอกว่า ไม่ใช่แบ่งแยกกามออกจากเราครับ มันแยกไม่ได้
พระอาจารย์ : แยกไม่ได้ แยกไม่ได้ ตราบใดที่เรายังมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่เพราะฉะนั้น
เราต้องเสพอารมณ์ที่เป็นกามคุณอารมณ์เหล่านี้
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ แต่แทนที่เราจะไหลและไปโคจรใช่ไหมครับพระอาจารย์ ให้มาโคจร
อยู่ใน ๔ อย่างนี้ ครับพระอาจารย์ อันนี้คืออย่างแรกครับ อันเป็นอานิสงส์ตัวตัวหนึ่งใช่ไหมครับ
พระอาจารย์  
พระอาจารย์ : ก็จะท�ำให้เราพอเราไม่หลง จมอยู่กับกามคุณอารมณ์นั้น ก็จะเห็นว่ากามคุณ
เหล่านี้เป็นเครื่องอาศัย เป็นเครื่องอาศัยของกายใจที่ให้ด�ำรงอยู่ได้แค่นั้นเอง แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุดที่เราทุ่มเทแสวงหาทั้งชีวิต ไม่ใช่
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ อันนี้คืออย่างแรกครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับ ข้อ ๒ คือ
มรรคาของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยครับพระอาจารย์  
พระอาจารย์ : เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญมา
ได้ฝึกฝนตนเองมา จะฝึกฝนยังไง ฝึกฝนด้วยการรู้กาย เวทนา จิต ธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน ถ้าเรา
ศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติมา เราก็จะเห็นว่า ก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าฝึกมาหมดแล้ว สมถกรรมฐาน
จนกระทัง่ ได้สมาบัติ ๘ หมายถึงทัง้ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ สุด ๆ ไปแล้ว เส้นนี้ เส้นสมถะนี้ ก็ยงั เห็นว่า
ยังไม่สามารถทีจ่ ะพ้นทุกข์ได้ ออกมาจากสมาธิทไี รก็กเิ ลสฟูอยูเ่ หมือนเดิมอย่างนี้ วันหนึง่ พระพุทธเจ้า
ก็เห็นว่า อย่างนี้ไม่ใช่ทางละ ลองไปเปลี่ยนเป็นทรมานตนเองตั้ง ๕-๖ ปีก็ยังเห็นว่าไม่ใช่ทาง เพราะ
ท�ำมาเต็มทีแ่ ล้ว ทีค่ นในยุคนัน้ เขาท�ำกันมา สารพัดทีจ่ ะทรมานตัวเองก็ยงั ไม่ใช่ทาง ก็เห็นว่า ๒ ทางนี้
มันยังสุดโต่งอยู่ ยังไม่ใช่ เพราะฉะนั้นท�ำยังไง วันหนึ่งก็ไปประทับนั่งอยู่ใต้ต้นอัสสัตถะหรือที่เรา
เรียกว่าต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์ก็คือต้นไม้อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ใต้ต้นอัสสัตถะแล้วก็
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น้อมเข้ามาที่กายที่จิต โดยไม่จ�ำเป็นต้องไปสงบอยู่ในระดับฌาน หรือไม่ต้องไปทรมานตนเอง แล้วก็
ตรัสรูธ้ รรมในคืนนัน้ แปลว่าอะไร แปลว่าพระองค์ลองผิดลองถูกมาเยอะมาก ไม่รกู้ สี่ อี่ สงไขยแสนกัป
ลองผิดลองถูกมาเยอะมาก จนกระทั่งรู้แล้วอันนี้ผิด ๆ ๆ มาเป็นล้านครั้ง ไม่ใช่ทาง เพราะฉะนั้นครั้ง
เดียวนี่แหละ ที่ถูกต้อง นี่คือทาง ทางนี้คืออะไร คือสติปัฏฐาน นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบ
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ ท่านถึงข้ามมาได้ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ท่านเรียกข้ามห้วงแห่งโอฆะ เหมือนห้วงน�้ำ  ท่านเปรียบเทียบว่าความทุกข์
ของเราเหมือนห้องแห่งโอฆะ เราจมอยู่กับความทุกข์ แล้วก็ไม่เห็นทุกข์
พิธีกร : ถูกครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับพระอาจารย์ ท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นความงดงาม
ของสติปัฏฐาน ๔ ที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาบรรยายเอาไว้ว่า เป็นทางโคจรของพุทธบิดา สองคือ
เป็นมรรคาของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัย รวมทัง้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในองค์ปจั จุบนั
ท่านก็ได้ข้ามโอฆะหรือได้ข้ามห้วงน�้ำมา โอฆะหรือห้วงน�้ำที่ข้ามมานั้นคืออะไร ฟังโอวาทธรรมจาก
พระอาจารย์ต่อในช่วงที่ ๒ ของรายการครับ
ท่านผูช้ มครับกลับเข้ามาสูใ่ นช่วงที่ ๒ ของรายการคลิกใจให้ธรรมครับ ฟังโอวาทธรรมจากท่าน
พระอาจารย์มหาวิเชียรกันต่อครับ
พิธกี ร : พระอาจารย์ครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับ ห้วงน�ำ้ หรือโอฆะทีท่ า่ นข้ามมา ไม่ใช่
แค่ท่านที่ข้ามใช่ไหมครับพระอาจารย์  
พระอาจารย์ : พระอริยบุคคลทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซงึ่ นับไม่ถว้ นทีเ่ คยข้ามมาแล้ว  
พิธีกร : ท่านข้ามมาได้อย่างไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : มีบางพระสูตร ท่านตรัสไว้อย่างนี้ว่า มีผู้มาถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านข้ามห้วง
แห่งโอฆะหรือข้ามห้วงแห่งความทุกข์นไี้ ด้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกว่า เราไม่ลอยและไม่จม ทีนคี้ ำ� ว่า
ไม่ลอยไม่จมคืออะไร ลอยก็คอื การส่งจิตออกไปนอก จมก็คอื จมอยูก่ บั อารมณ์ภายในตัวเอง หรือบางที่
ก็บอกว่า เพราะเราไม่พกั ไม่เพียร เราจึงข้ามห้วงแห่งโอฆะได้ ไม่พกั ก็คอื ไม่หยุดการฝึกตัวเอง ไม่เพียร
ก็คืออย่าตั้งใจจนเกินไป จนกระทั่งเครียดหรือซีเรียสไปหมด หรือเพ่งบังคับจนเกินเหตุ
พิธีกร : ไม่สุดโต่ง
พระอาจารย์ : ไปข้างใดข้างหนึ่ง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับตรงนี้น่าสนใจครับพระอาจารย์ ถ้าอย่างไม่พักไม่เพียร อย่างที่เราท�ำ
ทุกวันนี้ ถ้ามันไม่ใช่ทางสายกลางแสดงว่าเราก็ติดข้างใดข้างหนึ่งสิครับ  
พระอาจารย์ : ถูกต้อง ก็เหมือนอย่างกรณีที่เราพูดถึงในเทปที่แล้วนี้ว่า พระพุทธเจ้าเคยฝึก
จนถึงเรื่องของสมถกรรมฐานจนได้สมาบัติ ๘ หรือไปทรมานตัวเองอีกตั้ง ๖ ปี อันนี้แปลว่าพัก
ก็พักมากเกินไป คือการไปอยู่ในฌานมากเกิน พอเพียรก็ไปทรมานตัวเองมากเกินไป เพราะฉะนั้น
ท�ำอย่างไรเราจึงจะอยู่ระหว่างกลาง ไม่พักไม่เพียรอย่างนี้ได้ อันนี้คือเรื่องที่จะต้องไปหาความพอดี
เอาเอง แต่ละคนไม่เท่ากัน จนกว่าจะเข้าใจ จนกว่าจะหาความพอดีเจอ บางทีก็ต้องใช้เวลา แต่ว่า
ถ้าเราไม่ฝึกเลย ก็จะไม่มีทางเจออีกเหมือนกัน
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พิธกี ร : พระอาจารย์ครับ บางท่านทีใ่ ช้ลมหายใจเป็นการดูและปฏิบตั ใิ ช่ไหมครับ ถ้าเขาเข้าไป
เพ่ง อันนี้ถือว่าเพียรละ ใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ตัง้ ใจเกินไป เจตนาทีจ่ ะเข้าไปรูม้ ากเกินไป บังคับตัวเองมากเกินไป ก็กลายเป็นว่า
เพียรในความหมายก็คือไปเคร่งเครียดเกินไปกับการฝึกตัวเอง ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่า
คนล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะ วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ ฉันก็เพียรอยู่นี่ไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าสอนให้ทำ� ก็คอื ให้ทำ� ความเพียร ขยันก็ทำ 
� ขีเ้ กียจก็ทำ 
� นีบ่ อกแล้วเป็นอาตาปีอย่างทีว่ า่ ไป
แต่ทำ� ความเพียรในทีน่ ไี้ ม่ได้แปลว่า ต้องไปบังคับใจบังคับจิต เพียรคือเพียรทีจ่ ะรูส้ กึ เพียรทีจ่ ะรูส้ กึ ตัว
เพียรให้ถูกด้วย ถ้าคนโง่ขยันนี่งานเสีย ปฏิบัติแทบตายแต่ไม่ได้เรื่อง ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็เห็นมา
เยอะแยะแล้ว
พิธีกร : สาธุครับ พระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความโอฆะหน่อยครับ
พระอาจารย์
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งไว้อย่างนี้ว่า จะมีกามโมฆะ กามคุณอารมณ์ทั้งหลาย
กามคุณก็คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นหลงจมติดอยู่ที่นี่ จะบอกว่ารูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจคืออะไร ก็ไปหลงอยู่ในเพศรสทั้งหลาย หลงอยู่ในการแต่งเนื้อแต่งตัว
ชื่อเสียงเกียรติยศ อะไรอย่างอื่น พูดอะไรก็ได้ ไม่พ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจ
ตรงนั้น
พิธีกร : เงินทอง หาทรัพย์ให้มาก ๆ  
พระอาจารย์ : ใช่ทุกเรือ่ งทีอ่ ยู่ในโลกนี้ทงั้ หมด ไม่พน้ จากกามคุณอารมณ์เพราะว่าบอกแล้วว่า
กามคุณอันนี้เป็นอารมณ์ของโลก
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ อันนี้เป็นโอฆะแรก
พระอาจารย์ : เป็นห้วงน�ำ้ แห่งแรก อันทีส่ องก็คอื ตัวทิฏโฐฆะ ทิฐโิ อฆะนัน่ น่ะคือความคิดความเห็น
ของตัวเอง ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ฉันมีความเชื่ออย่างนี้ อย่างนี้ถูกที่สุดอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้น
เวลาเราภาวนาจริง ๆ ต้องตัดตัวนีอ้ อก ไม่งนั้ เราจะไปติดอยูแ่ ค่ความคิดของตัวเอง อย่างทีบ่ อกแล้วว่า
ทุกคนต่างมีชดุ ความเชือ่ แล้วแต่วา่ เราอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมแบบไหน ใครเรียนรูอ้ ะไรมาได้ยนิ ได้ฟงั อะไรมา
เราก็จะมีความเชือ่ แบบนัน้ อยูใ่ นหัว ซึง่ บางทีมนั ไม่ตรงกับตัวหลักธรรมชาติจริง ๆ ทีเ่ ราจะต้องเรียนรู้
ดังนั้นเราจึงต้องทิ้งพวกนี้ไป เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในความคิด สังเกตไหมว่าที่คนที่มันทะเลาะกัน
ทุกวันก็เพราะทะเลาะกันเรื่องทิฐินี่แหละเยอะ อย่างเช่นเรื่องของการเมือง แม้กระทั่งเรื่องของกีฬา
ใครเป็นสาวกทีมไหน อะไรอย่างนี้ ก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนั้น ต่อมาก็คือเรื่องของ
ภโวฆะ ภโวฆะก็คือความมีความเป็น ฉันก�ำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะ ฉันเป็นนักปฏิบัติอยู่นะ แต่
อะไรก็แล้วแต่ ที่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่าง เพราะความมีความเป็นอันนี้เป็น
อาการอย่างหนึ่งที่ทำ� ให้เราติดอยู่ เพราะฉะนั้น ขณะที่ปฏิบัติอยู่รู้ให้เป็นธรรมชาติเลย อย่าพยายาม
ไปจัดการอะไรกับมัน เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นไปสร้าง ไปตกอยู่ในห้วงน�้ำ และอันที่ ๔ ก็คือ
342 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

อวิชโชฆะ นี่คือครอบจักรวาล ก็คือความไม่รู้ บางทีขณะที่เราคิดว่าเรารู้ แต่ที่จริงเราไม่รู้
และเข้าใจผิดว่าตัวเองรู้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้พูดเหมือนง่ายแต่เวลาปฏิบัติจริงแล้วก็เข้าใจยากอยู่พอสมควร
เพราะเราต้องอาศัยความเพียรที่จะดูอยู่บ่อย ๆ สังเกตอยู่บ่อย ๆ  
พิธีกร : พระอาจารย์ครับจริง ๆ แล้ว ฟังจากพระอาจารย์สอนมาทั้ง ๔ การคิด พูด ท�ำของเรา
ทุกวันนี้มันก็วนอยู่ภายใต้
พระอาจารย์ : ถูกต้อง ไม่มอี ะไรเกิน ต้องอยูน่ อกกรอบของความคิด เวลาเราภาวนาจริง ๆ นะ
ต้องอยูน่ อกกรอบของความคิด ความคิดเป็นกรงขังจิตให้ตดิ อยูใ่ นนัน้ เอง จะต้องออกนอกกรอบนีใ้ ห้ได้
ทีนี้วิธีการออกนอกกรอบก็คือคิดก็รู้ว่าคิด คิดก็รู้ว่าคิดแค่นั้นเอง
พิธีกร : สาธุครับพระอาจารย์ ท่านข้ามมาได้เพราะว่าสติปัฏฐาน ๔ นี่แหละครับ อันนี้คือ
ข้อ ๒ ครับพระอาจารย์ ข้อ ๓ คือเรียนได้ง่ายเพราะเป็นวิธีที่ย่อที่สุดครับ อันนี้น่าสนใจครับ  
พระอาจารย์ : ถูกต้องแล้ว ย่อในนี้คือพอย่อสุด ๆ แล้วก็เหลืออยู่แค่รูปกับนาม รู้อะไร รู้กาย
รู้นาม ภาษาไทยเรามักก็จะเรียกกันง่าย ๆ ว่ารู้กายรู้ใจ ทีนี้ค�ำว่ากายและใจอาจจะฟังแล้วคับแคบ
หน่อย ถ้าไปเทียบกับภาษาบาลีที่ไปใช้กับค�ำว่ารูปและนาม เพราะค�ำว่านามอย่างเดียวกว้างขวาง
หรือรูปมีอะไรเยอะแยะเลย แต่ว่าเมื่อพูดกายกับใจ อาตมาว่าก็โอเคก็พอเข้าใจได้ ส�ำหรับไทยเรา
ที่ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานภาษาบาลีอะไรมาก่อน ก็โอเคแล้วใช้ได้แล้ว เพราะฉะนั้นแค่นี้แหละ รู้แค่นี้แหละ
นี่ย่อที่สุด ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาให้วุ่นวายเกินกว่าเหตุ
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ บางท่านฟังอยู่ก็บอกว่าแต่บุญอื่น เราก็ต้องท�ำนี่ครับพระอาจารย์  
พระอาจารย์ : ถูกต้อง มันเป็นเครื่องเสริม เป็นการพัฒนากายส่วนหนึ่ง การเจริญสติปัฏฐาน
เป็นการพัฒนา ๓ อย่างก็คือ พัฒนาศีลหรือหรือพัฒนาพฤติกรรมของตัวเอง และพัฒนาจิต พัฒนา
ปัญญา ส่วนเรือ่ งของการพัฒนากายคือการท�ำบุญให้ทานช่วยเหลือคนนูน้ คนนี้ อันนีต้ อ้ งท�ำเพราะว่า
มันเกื้อกูลกัน หรือพูดง่าย ๆ คือจริยธรรมก็ต้องท�ำ ปรมัตถธรรมก็ต้องฝึกไปด้วยกัน พูดง่าย ๆ ก็คือ
ตัวจริยธรรมเราฝึกเมือ่ ต้องเกีย่ วข้องกับคนอืน่ ส่วนตัวปรมัตถธรรมคือรูปนาม หรือกายใจนีเ้ กีย่ วข้อง
กับตัวเองโดยเฉพาะ
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์แต่ว่าถ้าอย่างบุญอื่น ความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ
สติปัฏฐาน ๔ ขณะที่คุณท�ำบุญอื่น คุณก็ทำ� สติปัฏฐาน ๔ ได้อยู่ครับพระอาจารย์  
พระอาจารย์ : ถูกต้อง และมันจะท�ำได้อย่างถูกต้องด้วย เพราะอะไร เพราะเราท�ำอย่างมี
สติสมั ปชัญญะไม่ใช่ทำ� บุญแล้วไปบ้าบุญแบกบุญอยู่ ท�ำบุญแล้วอยากได้บญ
ุ เยอะ ๆ เลยกลายเป็นว่า
ขณะทีไ่ ปให้กก็ ลายเป็นไปเอามากกว่าให้ อยากได้นนู่ อยากได้นี่ อธิษฐานมากมายเลย ใช่ไหมละ ส่วนมาก
ก็มกั จะเป็นอย่างนัน้ แต่ถา้ เรามีสติสมั ปชัญญะอยู่ ให้แล้วมันจะจบทันที มันจะสงบทันที จิตเป็นกุศล
ก็รู้ว่าจิตเป็นกุศล ในขณะที่ให้ มีปีติก็รู้ว่ามีปีติ แล้วก็จบแค่นั้น ไม่ไปแบกไปยึดสิ่งที่เราท�ำ
พิธกี ร : ครับพระอาจารย์ ถ้าท�ำไป ถ้าเจริญสติปฏั ฐาน ๔ ไปปัญญามันมากขึน้ ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ยิ่งท�ำบุญมากขึ้นด้วย
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พิธีกร : จะเรียนถามพระอาจารย์ต่อเลยครับว่าเป็นบุญอย่างไรครับ
พระอาจารย์ : อันนี้คือปัญหาเลยมีคนมาถามอาตมาบ่อยมาก จงกรมก็ฟุ้งซ่าน นั่งสมาธิก็
ง่วงนอน ไม่เห็นเป็นบุญตรงไหน นี่เพราะเราติดเรื่องหนึ่ง ก็คือเพราะเราท�ำเพื่อจะเอา เราติดตรงที่
ท�ำเพือ่ จะเอา แต่อย่าลืมว่าในการเจริญสติสมั ปชัญญะ เป็นการฝึกทีจ่ ะละวาง ไม่ใช่เพือ่ ทีจ่ ะเอาอะไร
เข้ามา มีแต่จะสละออก เป็นจาคะอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น การฝึกที่จะละวางก็คือมันฟุ้งซ่านก็ไม่เอา
อะไรกับมัน มันง่วงนอนก็ไม่เอาอะไรกับมัน ไม่ได้มาเอาอะไร มาเดินจงกรม มานั่งสมาธิ มาฝึกจิต
อยู่นี่ ไม่ได้มาเพื่อเอาอะไร มันเป็นยังไงก็สบาย ๆ ไม่มีเงื่อนไขอะไรกับมันทั้งนั้น เลยกลายเป็นว่ามัน
สบายเวลาเรามาฝึก มาอยูว่ ดั ๕ วัน ๗ วันก็จะเอาความสงบให้ได้ ฉันต้องดับทุกข์นใี้ ห้ได้ กลายเป็นว่า
เรามาเพื่อเอา ไม่ได้มาเพื่อสละ ละวาง มาแบกมายึด กลายเป็นแค่คิดก็ผิดแล้ว ผิดตั้งแต่เริ่มแล้ว
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ แต่การท�ำอย่างนี้แล้ว ถ้าถ้าเจริญสติปัฏฐานไปแล้วปัญญามากขึ้น
บุญที่ท�ำมันเป็นบุญมากขึ้นไหม ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : อาตมาว่าเรียกว่า บุญบริสุทธิ์มากขึ้น เพราะอะไร ในขณะที่ท�ำอยู่นั้น มันไม่มี
ความโลภเข้าไปเจือปนอยู่ มันท�ำด้วยสติปญ
ั ญาจริง รูว้ า่ ท�ำแล้วจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั ยังไง ไม่ใช่ทำ 
�
เคยเห็นไหมว่า ขอให้ฉันได้ทำ� แล้วกัน ส่วนผู้ที่ได้รับจะไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันให้หรือเปล่าก็ไม่รู้
เรื่องของเขา ไม่เกี่ยว ขอให้ฉันได้ท�ำบุญ อาตมาเห็นแบบนี้มาเยอะ
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ชาวพุทธท�ำกัน
พระอาจารย์ : ส่วนมากก็เห็นว่า จะไปซือ้ ถังสังฆทานเหลือง ๆ มาใบหนึง่ ตามร้านขายสังฆทาน
แล้วไปถวาย แล้วรู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วในวัดนั้น ๆ หรือว่าเวลาเราไปแจกเด็ก แจกชาวบ้านผู้ยากจน
เขาต้องการอะไร เคยถามกับเขาไหม เขาต้องการจริงไหม หรือเราท�ำเพราะคิดว่าฉันจะได้ถา่ ยรูปมาโชว์
แล้วส่วนมากเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ ในวัดนี่เห็นบ่อยมาก หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ติดต่อเข้ามา
เพื่อจะไปท�ำกิจกรรมจิตอาสา มาถึงก็จับไม้กวาดถ่ายรูป เสร็จแล้ววางไม้กวาดแล้วก็กลับ เพราะได้
รูปถ่ายแล้ว เยอะมาก จนกระทัง่ มีความรูส้ กึ ว่าเบือ่ หน่าย ปลูกต้นไม้หน่วยงานนูน้ หน่วยงานนีป้ ลูกต้นไม้
ทีโ่ น้นทีน่ ี่ ถ่ายรูปใหญ่โต ปลูกเสร็จแล้วก็ทงิ้ เลย โดยทีไ่ ม่สนใจเลยว่าต้นไม้จะโตไหม จะมีใครรดน�ำ้ ไหม
พิธีกร : มันเหมือนกับว่าเราท�ำ  เพราะว่าเราแค่อยากท�ำ  แล้วเราคิดแค่นี้ครับพระอาจารย์
แต่มันเป็นประโยชน์รึเปล่านั้นเราไม่รู้ จริง ๆ ไม่ใช่นี่ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวิธีการของการเจริญสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ว่าให้เรารู้จักเลือก
ที่จะให้ มีปัญญาที่จะให้มากขึ้น
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับ พระอาจารย์ครับ ตรงข้อที่บอกว่าเรียนง่ายแล้วมัน
ย่อสุด งั้นหมายความว่าเราท�ำบุญให้ทุกวันเลยครับอาจารย์
พระอาจารย์ : ทุกขณะจิต ไม่ใช่ทุกวัน เพราะอะไร เพราะตัวสติสติสัมปชัญญะเป็นตัวกุศล
เป็นตัวบุญ ทุกครั้งที่เรามีสติ รู้ว่าก�ำลังเดิน ก�ำลังยืน ก�ำลังนั่ง ก�ำลังนอน ก�ำลังเคี้ยว ก�ำลังอุจจาระ
ก�ำลังปัสสาวะ อะไรอยู่ มันเป็นบุญได้ทุกขณะจิตเลย บางคนมาถามว่า เข้าห้องน�้ำจะก�ำหนดสติจะ
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เป็นบาปไหม ก็ไปดูพระสูตรสิ ในสติปฏั ฐานสูตร พระพุทธเจ้าสอนแม้กระทัง่ ว่า อุจจาระ ปัสสาวะอยู่
ก็ให้รู้อยู่เป็นอิริยาบถย่อยอย่างหนึ่ง
พิธีกร : พระอาจารย์ งั้นแสดงว่าค�ำถามที่มันเกิดขึ้นมา ในเรื่องของว่าท�ำไมท�ำอันนี้แล้ว
เป็นบุญไหม เป็นอะไรไหม เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องบุญ ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : สภาพของบุญคือสภาพจิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบา ท�ำแล้วมีความรู้สึกปลอดโปร่ง
โล่ง เบา ไม่ใช่ยิ่งท�ำยิ่งหนัก ยิ่งท�ำยิ่งจะเอาอะไรอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั้น
พิธกี ร : ครับพระอาจารย์ เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ ดังนัน้ นอกจากเป็นวิธที ที่ ำ� ได้ทกุ ขณะจิต
บุญก็เกิดทุกขณะจิตด้วย ใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ถูกต้อง
พิธีกร : แล้วส�ำหรับคนที่ปรารถนาจะอุทิศบุญหรืออะไรก็ใช้บุญนี่เหรอครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ได้เลย น้อมจิตอุทิศไปได้เลย
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ ไม่ต้องมีเป็นบุญจากการถวายสังฆทานเท่านั้น
พระอาจารย์ : ใช่แล้ว ที่จริงยังมีวิธีการท�ำบุญอีกเยอะ อันนี้มาคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งต่างหาก
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับ ข้อ ๔. ครับ ฉุดให้พึ่งตนเองครับ
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าสอนให้หาที่พึ่งด้วยตัวเอง อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน มีบางคนเขาสงสัย จนจะตายไปพึ่งตนเองได้ยังไง ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความหมายก็คือ
มีสติสมั ปชัญญะอยู่ เป็นเกราะเป็นทีพ่ งึ่ ของตัวเอง เพราะอะไร เพราะว่าทรัพย์สมบัตกิ ส็ ง่ เรามาได้แค่
โรงพยาบาล ลูกหลานเราส่งเราได้แค่เมรุแค่นนั้ เอง ส่วนสติสมั ปชัญญะทีเ่ ราฝึกมาดีแล้ว มันจะติดเป็น
อุปนิสัยของเราฝั่งอยู่ในจิตใต้ส�ำนึกไปทุกภพทุกชาติ
พิธีกร : ครับ พระอาจารย์ครับขออนุญาตถามค�ำถามที่ตรงกับประสบการณ์พระอาจารย์ด้วย
ครับ พระอาจารย์บอ่ ยครัง้ ได้ไปเห็นคนทีใ่ กล้เสียชีวติ คนทีใ่ กล้เสียชีวติ ทีเ่ จริญสติปฏั ฐานเป็นกับเจริญ
ไม่เป็น ภาวะใกล้ตาย พฤติกรรมต่างยังไงครับ
พระอาจารย์ : แตกต่างกันฟ้ากับเหว คนทีไ่ ม่ได้ฝกึ สติมาก็จะกระวนกระวาย ห่วงหน้าพะวงหลัง
ที่เราใช้ในส�ำนวนไทย ห่วงหน้าคือเราตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร ชาติหน้าฉันจะเป็นอะไร ยังไง
มันจะห่วงหน้าแล้วก็พะวงหลัง แล้วลูกหลานที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไง ญาติพี่น้องที่อยู่ เขาจะอยู่กัน
ยังไง ถ้าไม่มเี รา จะวุน่ วายไปไหม ซึง่ ถ้าไม่มเี รา เขาก็อยูก่ นั ได้อยูแ่ ล้ว เป็นงีท้ งั้ โลก คนทีฝ่ กึ มาสติกจ็ ะ
อยูก่ บั กายและจิตตัวเองแล้ว ปวดก็รวู้ า่ ปวด ไม่จำ� เป็นต้องทุกข์กบั การปวด กลัวก็รวู้ า่ กลัว มันจะเลิก
วุ่นวายทุรนทุราย ทั้งกิริยาอาการที่แสดงออกจะสงบมากกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดมาก
พิธีกร : มันช่วยตัวเองได้หรือครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : แน่นอน มันช่วยตัวเองได้อย่างเห็นได้ชัด
พิธีกร : ครับ ผมจ�ำได้ที่พระอาจารย์เคยให้โอวาทไว้ ในเทปเรื่องจิตสุดท้ายครับ ตรงนี้มันช่วย
ไปถึงจิตดวงสุดท้ายได้ไหมครับพระอาจารย์
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พระอาจารย์ : ถูกต้อง เขาเรียกว่าอาจิณณกรรม พอเราฝึกอย่างนีบ้ อ่ ย ๆ มีสติสมั ปชัญญะรับรู้
อยูบ่ อ่ ย ๆ มันยิง่ กว่าการไปให้ทาน อย่างเช่น การให้ทานตักบาตรทุกเช้า เป็นอาจิณณกรรม คือกรรมที่
ท�ำอยูป่ ระจ�ำก็จริง แต่วนั หนึง่ ท�ำครัง้ เดียว ส่วนสติสมั ปชัญญะนีค้ ณ
ุ ท�ำได้ทงั้ วัน แม้กระทัง่ นอนไปแล้ว
ก็ยังท�ำได้ ตื่นมากลางดึกก็ยังมีสติสัมปชัญญะรู้ต่อได้ หรือแม้กระทั่งฝันอยู่ คนที่มีสติสัมปชัญญะ
ที่ฝึกอย่างดีแล้วนะ ฝันอยู่ยังรู้ว่าตัวเองฝันเลย
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับ เข้าใจละพระอาจารย์ ช่วยได้ตั้งแต่วินาทีแรก ใน
ขณะแรกเลย จนถึงช่วยตัวเองขณะสุดท้าย
พระอาจารย์ : ฝังรากลึกเลย เพราะเป็นอาจิณกรรมที่ท�ำอยู่ทุกขณะจิต
พิธีกร : ครับอาจารย์ กราบสาธุครับ พระอาจารย์ครับ เรายังมีอีก ๑๑ ข้อครับพระอาจารย์
เดี๋ยวเราคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
พิธีกร : ท่านผู้ชมครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ เรามาฟังโอวาทธรรมจาก
พระอาจารย์ต่อครับ เมื่อครู่ พระอาจารย์บอกว่าสติปัฏฐาน ๔ นะครับ อานิสงส์ที่เกิดขึ้น แล้วก็
ความงดงามของสติปัฏฐาน ๔ คือ
๑. เป็นทางโคจรของพุทธบิดา
๒. เป็นมรรคาของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัย
๓. เรียนได้ง่ายเพราะเป็นวิธีที่ย่อที่สุด
๔. เป็นเครื่องมือที่ฉุดให้เราพึ่งตัวเองได้
๕. เร่งให้เป็นผู้เลิศสุดในการศึกษา
ขอความเมตตาครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : การศึกษาในแบบพุทธศาสนา เรามีหลักในการศึกษาก็คือ ใช้ศีล สมาธิ ปัญญา
เคยพูดไปหลายเทปแล้วว่าศีล สมาธิ ปัญญา แปลว่าไม่ตอ้ งมานัง่ รับศีล ๕ ศีล ๘ อะไรอย่างนี้ ศีล สมาธิ
ปัญญา ก็คือจิตเป็นปกติ นี่คือศีล สมาธิคือจิตตั้งมั่น ปัญญาคือจิตรู้เท่าทันอารมณ์ เมื่อไหร่ก็ตามที่
ใจเราเป็นหรือจิตเราเป็นปกติตั้งมั่น รู้เท่าทัน การเข้ามารับรู้กาย รู้ใจ มันก็จะเห็นตามความเป็นจริง
พอรับรู้ได้อย่างนี้บ่อย ๆ ก็เป็นผู้เลิศในการศึกษายังไง พอถึง ณ วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าใช้ค�ำว่า
เป็นอเสขะบุคคล คือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว แปลว่า เรียนจบละ เรียนจบคืออะไร คือหมดสิ้นกิเลส
ที่จะต้องไปเรียนรู้จากมันแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้ว เลิศสุดแล้ว
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับ พระอาจารย์ครับ ข้อต่อไปชื่อว่ารักษาตนเองและ
ผู้อื่นครับ
พระอาจารย์ : ถ้าอยากจะรักษา รักษาตนเองคือทั้งรักษากายและรักษาจิต คือจะไม่ให้ไปท�ำ
อะไรผิดพลาด ไปท�ำอกุศลกรรมทั้งหลายจนมีผลส่งต่อตนเอง สิ่งที่ควรจะต้องท�ำก็คือฝึกตัวเราก่อน
พอเรามีสติสัมปชัญญะแน่นอนว่า สิ่งที่ออกไปจากเรา ที่ไปกระทบกับสังคมรอบข้าง ไม่ใช่มีแต่เรื่อง
ที่ดีงาม พอเริ่มจากตัวเราแล้ว เดี๋ยวมันค่อย ๆ กระจายไปเอง อย่ามัวแต่ไปรอให้คนอื่นเขาท�ำก่อน
แล้วเราค่อยท�ำทีหลัง
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พิธีกร : พระอาจารย์ คือฟังจากพระอาจารย์ มันไม่เป็นการไปเผลอท�ำกรรมไม่ดีเหรอครับ
พระอาจารย์ : ถูกต้อง ทีนี้พอ ใครที่เข้ามาใกล้เรา มามีปฏิสัมพันธ์กับเรา แล้วก็สัมผัสได้ถึง
ความสงบเย็นภายใน ความเมตตากรุณาภายใน ซึ่งแน่นอนว่า มันเกิดแน่นอน มันอยู่ที่เราเจริญ
สติสัมปชัญญะ แน่นอนว่าคนที่อยู่ใกล้เรา จิตที่มันลิ้งค์ถึงกัน ก็จะสามารถช่วยให้จิตเขาดีขึ้นด้วย
เห็นแบบอย่างที่ดีของเราด้วย
พิธกี ร : ก็คอื เรียกได้วา่ ปกป้องตัวเอง รักษาตัวเอง แล้วก็ผอู้ นื่ ด้วย เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์
ข้อถัดไปครับ สดชื่นหรรษาพาสิ้นทุกข์ครับ
พระอาจารย์ : เรามักจะแสวงหาความสุขส�ำเร็จรูป สุขเร็ว ๆ สุขง่าย ๆ อดทนรอคอยไม่ได้
แต่ว่าความสุขจริง ๆ นั้นไม่มี ความสุขแบบนั้นไม่มีในโลกนี้ คนก็จะไปรอไปสุขตอนเงินเดือนออก
ซื้อหวยถูก อะไรอย่างนี้ มีคนชื่นชมหลังเกษียณ แต่ที่จริงแล้วทุกครั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะ เราจะ
เห็นได้ว่า เมื่อจิตเป็นกุศลแล้วผลคือมีความสุข หรือไม่ก็อุเบกขาที่เกิดขึ้นที่จิตเราตอนนี้ หาความสุข
ได้ง่ายมาก มีส�ำนวนนักกวีบอกว่าเราสามารถหาความสงบเย็นได้ท่ามกลางเตาหลอมได้
พิธีกร : ครับ พระอาจารย์ครับ ปลุกให้พระสัทธรรมด�ำรงค์ครับ
พระอาจารย์ : ทุกวันนีเ้ รามีผรู้ ธู้ รรมะเยอะ แต่ผเู้ ห็นธรรมะน้อยเป็นอย่างนัน้ เราสามารถค้นหา
ธรรมะจากฟังจาก YouTube อ่านจาก Google เว็บไซต์นู่นนี่น่ันเยอะแยะมากมาย ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ แต่ว่าจะมีสักกี่คนที่เข้ามาเห็นสภาวะจริง ๆ เพราะฉะนั้นการย้อนกลับมาดูตัวเอง
การรูก้ าย เวทนา จิต ธรรม จะท�ำให้เรารูจ้ กั ตัวธรรมะของจริงไม่ใช่แค่ตวั หนังสือ หรือไม่ใช่แค่ได้ยนิ จาก
คนโน้นคนนีม้ า แล้วก็มานัง่ เพ้อฝันถึง มานัง่ คร�ำ่ ครวญรวมถึงความฝันของคนอืน่ เขา ซึง่ ไม่มปี ระโยชน์
พิธีกร : มันก็จะพาตัวเองติดในโอฆะอีกนะครับ พระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็กลายเป็นว่าติดในความรู้ ติดในหลักปริยัติที่ตัวเองเรียนรู้มา เพราะฉะนั้น
อาตมาอยู่ในสายพระ เราจะเห็นเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกัน ที่เรียนจบประโยค ๙ เรียนจบอภิธรรมบัณฑิต
เรียนจบด็อกเตอร์อะไรเสร็จ ก็ยังวุ่นวายอะไรอยู่กับเรื่องข้างนอกอยู่เลย โดยที่ไม่หันกลับมาดูตัวเอง
เยอะแยะ
พิธีกร : กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับ ข้อ ๙. ครับ คงไว้ซึ่งกองกุศลครับ
พระอาจารย์ : สติสัมปชัญญะคือตัวกุศลอยู่แล้ว ทุกครั้งที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ อันนี้จะเป็น
เบื้องต้นแสงเงินแสงทอง เป็นบุพพนิมิตของกุศลอื่น ๆ ที่จะตามมา
พิธีกร : สติสัมปชัญญะครับ
พระอาจารย์ : สติสัมปชัญญะ
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ ๑๐. ครับดลให้วิชชาและวิมุตติสมบูรณ์ครับ
พระอาจารย์ : อันนี้เป็นพุทธพจน์ชัดเจนว่า เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสมบูรณ์ สมบูรณ์บริบูรณ์
แล้วโพชฌงค์ ๗ ก็บริบูรณ์ด้วย เมื่อโพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์แล้ว วิชชาและวิมุตติก็บริบูรณ์ด้วย อย่างนี้
เป็นต้น แปลว่าเกีย่ วโยงไปถึงเมือ่ เจริญสติปฏั ฐาน ๔ แล้วก็เกิดความรูห้ รือวิชาแล้วก็หลุดพ้น พ้นจาก
การที่จิตเข้าไปติดอยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม
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พิธีกร : ครับอาจารย์ พระอาจารย์ครับข้อถัดไปช่วยเกื้อกูลคนที่เรารักเคารพครับ
พระอาจารย์ : เพราะฉะนั้น มรดกธรรมที่เราควรจะมอบไว้ให้แก่ลูกหลานจริง ๆ ก็คือ
แบบอย่างอันงดงามที่เราท�ำให้เขาเห็น ถ้าแนะน�ำได้ แนะน�ำ  ถ้าสั่งสอนใครได้ สั่งสอน เป็นวิธีการ
เผยแผ่ธรรมโดยที่เราอาจจะไม่เคยเรียนธรรมะ นักธรรมบาลีอะไรที่ไหนเลยก็ได้ ฝึกตัวเองนี่แหละ
ฝึกตัวเอง จนกระทั่งเมื่อเราพบกับความสุขจริง ๆ ขึ้นมาแล้ว มันจะมีความมั่นใจในการที่จะแนะน�ำ
คนอื่น ที่จะสั่งสอนคนอื่น
พิธีกร : ผมมีหลาย ๆ ค�ำถามที่เคยถูกส่งเข้ามาในรายการครับพระอาจารย์ว่า ท�ำยังไงถึงจะให้
พ่อแม่ได้เข้ามาสนใจฟังพระอาจารย์บ้าง ฟังพระรูปนั้น รูปนี้บ้าง
พระอาจารย์ : อันนีเ้ ยอะมาก เราพยายามหาดาวไลน์กนั เวลาเราไปฝึกฝนตนเอง คนปฏิบตั ใิ หม่
เป็นแบบนี้ทุกคนรวมถึงอาตมาด้วย อยากจะเชิญคนโน้นมาปฏิบัติ อยากจะเชิญคนนี้มาภาวนา
ไปเจอครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านสุดยอดมาก อยากจะพาไปหาท่าน กลายเป็นการบังคับเขา พูดมาก
จนน่าร�ำคาญ แต่ที่จริงแล้ว เมื่อเรามีจิตใจตั้งมั่น มั่นคงขึ้น มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น คนเขาจะสัมผัส
ได้เอง และเขาอยากจะเดินตามรอยเราเอง
พิธีกร : แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ
พระอาจารย์ : ใช่ ลูกหลานอะไรมันจะยิง่ พูดมาก ยิง่ น่าร�ำคาญ มัวแต่หาดาวไลน์อยู่ เพราะฉะนัน้
ท�ำตัวเอง เริ่มที่ตัวเราก่อน ไม่ต้องชวนใครก็ได้ เริ่มที่ตัวเรา เคยบ่นแล้วไม่บ่น เคยดุด่าแล้วไม่ดุด่า
เคยท�ำอะไรขาดสติก็รู้สึกมั่นคงขึ้น เดี๋ยวคนอยากตามเราเอง เราเห็นคนตกน�้ำ  ถ้าเราว่ายน�้ำไม่เป็น
กระโดดลงไปช่วยแล้ว เราก็จะพลอยจมไปด้วย ช่วยตัวเองก่อน ว่ายน�้ำให้เป็นก่อน รู้วิธีการที่จะ
ช่วยก่อน
พิธีกร : ข้อ ๑๒ นี่ อ่านแล้วขนลุกครับพระอาจารย์ เรียนจบได้ง่าย ท�ำลายภพชาติครับ
พระอาจารย์ : ถูกต้อง วิชาทางโลกอืน่ ๆ เราจะเห็นว่ามีวชิ าการใหม่ ๆ เกิดขึน้ หรือหลาย ๆ วิชา
เริ่มหายไปเพราะคนไม่สนใจที่จะเรียนแล้ว ต้องไปสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรใหม่ขึ้นมา
เยอะแยะ แล้วปรากฏว่าเรียนยังไงก็ไม่จบ โลกนี้เรียนยังไงก็ไม่จบ แต่ว่าทางธรรมเรียนจบ เรียนจบ
ที่ไหน จบที่ใจเรานี่แหละ สวรรค์อยู่ที่ใจ นรกก็อยู่ที่ใจ นิพพานก็อยู่ที่ใจ นั้นย้อนกลับมาเรียนที่นี่
คนที่เรียนข้างนอกก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะเรายังคงต้องอยู่กับโลก แต่ว่าในขณะเดียวกัน เรียน
ข้างในด้วย ให้รู้จักตัวเองด้วย คนส่วนมากรู้จักแต่คนอื่น แต่ไม่รู้จักตัวเอง
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับ ความรู้ข้างนอกนี่เรารู้อย่างมากว่ามันก็แค่จบ
ในชาตินี้ไหมครับ
พระอาจารย์ : ชาติต่อไปก็ได้สมองก้อนใหม่ สมองก้อนเก่าเน่าไปตามร่างกายเดิมไปแล้ว
สมองก้อนใหม่ เราก็ตอ้ งไปเรียนรูใ้ หม่ กอไก่ขอไข่ใหม่ ถ้าเรียนด้วยใจมีอยู่ ๒ อย่างคือ เรียนจากสภาวะ
ภายใน จากกายจากใจเราเองนีอ้ ย่างหนึง่ หรือพอเราฝึกสมาธิในระดับหนึง่ แล้ว ฝึกจิตไปได้ระดับหนึง่
แล้ว เวลาเราเรียนข้างนอก มันก็จะเรียนด้วยใจด้วย ไม่ใช่แค่สมอง แล้วมันจะจ�ำแบบข้ามภพข้ามชาติ
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เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าท�ำไมบางคนอายุไม่เท่าไหร่เอง สิบกว่าขวบมันเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
อายุยังไม่ถึง ๒๐ ปีจบด็อกเตอร์แล้ว หรือบางคนไปเห็นเขาวาดภาพแล้ววาดได้เลยโดยที่ไม่ต้อง
ไปฝึกอะไรเลย คือเขาเรียนด้วยใจ จิตมันบันทึกข้อมูลเดิมเอาไว้ แต่คนส่วนมากไม่รู้วิธีการฝึกแบบนี้
มันเรียนด้วยสมองอย่างเดียว เมื่อชาติต่อไปก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับ พระอาจารย์ครับ เป็นสิ่งที่บรรพชิตและฆราวาสควร
เจรจา
พระอาจารย์ : พระพุทธเจ้าสอนว่า ถ้าจะพูดคุยกัน อย่าไปคุยเรือ่ งของเดรัจฉานกถา คือค�ำพูด
ทีข่ วาง เดรัจฉานไม่ได้แปลว่าพูดเรือ่ งหมาเรือ่ งแมว เดรัจฉานก็คอื ขวาง ขวางมรรคผลนิพพาน พูดกันไป
ก็ฟุ้งซ่านกันไป ทะเลาะกันไป ไม่ได้เรื่องอะไร เช่น คุยเรื่องการเมือง คุยเรื่องเศรษฐกิจอะไรที่เป็นอยู่
เดี๋ยวนี้ ดินฟ้าอากาศ คุยไปก็ฟุ้งซ่านไปเปล่า ๆ คุยเรื่องอะไรดีก็คุยเรื่องสติปัฏฐาน มีสติไหม รู้สึกตัว
ไหม ยิง่ คุยยิง่ เย็น ในส�ำนักปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป เวลาเขาคุยกัน เขาจะคุยเรือ่ งของการภาวนา มีสภาวะโน้น
สภาวะนี้เกิดขึ้น พอคุยกันแล้ว จะท�ำให้เราย้อนกลับมาดูตัวเองง่ายขึ้น และพอไปคุยกับคนที่ไม่เคย
ปฏิบัติมันหายฟุ้งไปหมดเลย
พิธีกร : เอาชุดความเชื่อนี้มาเถียงกัน ครับพระอาจารย์ มันเป็นสิ่งที่เราควรเจรจาด้วยครับ
พระอาจารย์ครับ พระอาจารย์ครับข้อถัดไปครับ มีสมญาว่าทางสายเอกครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ทางสายเอกแปลว่าทางสายเดียว ทางที่ต้องเดินคนเดียว ที่จะเข้าไปสู่มรรคผล
นิพพานได้ มีอยูพ่ ระสูตรเดียวทีก่ ล่าวว่านีค่ อื ทางสายเอก เพราะนีน่ า่ สนใจนะเพราะว่าอะไร มรรค ๘
รวมอยูใ่ นสติปฏั ฐาน โพชฌงค์กอ็ ยูใ่ นสติปฏั ฐาน อยูใ่ นธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เพราะฉะนัน้ ธรรมะ
อะไรต่าง ๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรอืน่ ๆ ก็รวมลงอยูใ่ นสติปฏั ฐานเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนัน้
เมื่อเข้าใจสติปัฏฐานเมื่อไหร่ ก็แปลว่าเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดเลย เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะฉะนั้น
อยากให้ทุกท่านเข้าไปอ่านกัน เข้าไปอ่านไปค้นดูใน Google แล้วลองเข้าไปอ่านดูแล้วจะเห็นว่า
ธรรมะทุกอย่างก็รวมอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยนะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น
แต่ว่าพอไปเห็นเยอะ ๆ แล้วก็จะสับสน เพราะฉะนั้นก็ลองเอาเคล็ดที่อาตมาจะพูดถึง ไปสังเกตดูว่า
มีหลักการง่าย ๆ แค่นี้เองให้รู้สึกตัวยังไง ใช้วิธีการอะไรยังไง มันก็จะท�ำให้เข้าใจว่า ที่จริงแล้วไม่ใช่
เรื่องยุ่งยากจนมนุษย์ทั่วไปท�ำไม่ได้
พิธีกร : สาธุครับ และข้อสุดท้ายครับพระอาจารย์ ปลุกเสกให้เป็นยอดคนครับ
พระอาจารย์ : ยอดคนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฮีโร่อะไรที่ไหน มนุษย์ผู้มีพลังพิเศษอะไรที่ไหน
ยอดคนในทีน่ คี้ อื การทีอ่ ยูเ่ หนือความสุขความทุกข์ทงั้ หลายทัง้ ปวงได้ อยูเ่ หนืออารมณ์แบบโลก ๆ ได้
คนทีเ่ ป็นอิสระมีอสิ ระภายใน เป็นคนจะเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส จะเรียกว่าอะไรก็ชา่ ง เช่น
เป็นพระอรหันต์ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เป็นพระโพธิสตั ว์ เป็นอะไรต่อมิอะไรก็ชา่ งเถอะ แต่ทสี่ ำ� คัญ
ก็คือ หมายถึงว่าคนที่ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนทั่ว ๆ ไปอีกแล้ว
คนที่พ้นแล้วจากวัฏสงสาร คนที่พ้นแล้วจากห้วงแห่งโอฆะทั้งหลายที่เราได้กล่าวไว้
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พิธีกร : ครับพระอาจารย์ครับ บางท่านอาจจะบอกว่า แต่ผลพลอยได้ที่เกิดจากการเจริญ
สติปัฏฐานที่ไปในเชิงยอดคนก็มี ใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : แน่นอน อย่างน้อยเมื่อจิตเราไม่เครียด จิตเรารู้เท่าทัน รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง
ได้มากขึน้ เข้าใจคนรอบข้างได้มากขึน้ มันก็มคี วามสุขอย่างนีแ้ หละ อาตมาว่านะ ไม่ตอ้ งไปมองถึงว่า
จะเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ อะไรยังไง เพราะผลจริง ๆ ของการภาวนา ก็คือเข้าใจแล้วว่า อย่างเช่น
เข้าใจว่าทุกข์คืออะไร อะไรก็ต้นเหตุของมัน แล้วทุกข์จะดับได้ยังไง ผลมันเกิดเดี๋ยวนี้แล้ว ตรงที่
เห็นทุกข์ดับไปต่อหน้าต่อตา จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ แล้วแต่จะเรียกกันไป แต่ว่าตอนนี้ไม่ทุกข์แล้ว
พออะไรเกิดขึ้นก็รู้ทัน แล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นส�ำนวนของภาษาอังกฤษท่านใช้ค�ำว่า สังเกต เป็นผู้
สังเกต การเข้าไปรูอ้ ารมณ์ตา่ ง ๆ คือเข้าเป็นผูส้ งั เกต ไม่ใช่เป็นผูต้ ดั สินอารมณ์ เพียงแค่สงั เกตอารมณ์
ต่าง ๆ สังเกตกายตัวเอง สังเกตใจตัวเอง ถ้าเราสังเกตเห็นอย่างนีอ้ ยูบ่ อ่ ย ๆ ก็แปลว่าเราไม่ใช่กระโดด
ลงไปเล่นกับเขา เข้าไปมีส่วนร่วมกับอารมณ์พวกนั้น
พิธีกร : ครับพระอาจารย์ และค�ำว่าแค่รู้ครับที่พระอาจารย์สรุปไว้อยู่ ๖ ค�ำครับ ข้อแรกคือรู้
ไม่หนี ไม่หนีเป็นยังไงครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ก็ไม่วิ่งหนีจากอารมณ์นั้น ส่วนมาก อารมณ์ที่เราจะหนีกันคือ อารมณ์ที่ที่
น่ารังเกียจ อารมณ์ที่เป็นทุกข์ทั้งหลาย ส่วนมากพอเราเจออารมณ์เหล่านี้ ก็จะหลบเลี่ยงแล้ว ไม่เอา
คนทัง้ โลกเขาก็เลีย่ ง ๆ อารมณ์ทเี่ ป็นทุกข์ทงั้ หลายแบบนี้ พยายามหาอย่างอืน่ มาชดเชย แต่นกั ภาวนา
จะไม่หนี แต่ก็ไม่ได้สู้นะ
พิธีกร : ค�ำที่สองเลยครับพระอาจารย์ ไม่สู้ครับ
พระอาจารย์ : ไม่สู้นะ ไม่พยายามวุ่นวายจัดการอะไรกับมันนะ แค่สังเกตดูเฉย ๆ
พิธีกร : ไม่หนีไม่สู้ ไม่อยู่ไม่ถอยครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ต้องคู่กันอย่างนี้ ไม่อยู่คือไม่จมอยู่กับเขา คือไม่หนีเขานั่นแหละ
พิธีกร : ไม่คอยแค่รู้ครับ
พระอาจารย์ : อย่าจ้องรออารมณ์ อย่าจ้องดูว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดสภาวะนี้ เมื่อไหร่มันจะเกิด
สภาวะนี้ นี่คือไม่รอคอยอารมณ์ อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น รู้เดี๋ยวนั้น อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น รู้เดี๋ยวนั้น
ที่รู้ในขณะปัจจุบันขณะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นแค่รู้หรือสักว่ารู้
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ท้ายที่สุดเหตุใดเราจึงต้องศึกษาสติปัฏฐาน ๔ ครับ
พระอาจารย์ : การศึกษาสติปัฏฐาน ๔ จะท�ำให้เราได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ได้จริง ๆ การรู้ปริยัติ หลักวิชาการข้างนอก วิชาการเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่
เป็นการเรียนรู้ภายนอกแค่นั้นเอง มันเข้ามาไม่ถึงใจ พอเราไม่มั่นใจจริง ๆ ว่าเป็นยังไงในการที่จะ
แนะน�ำบอกสอน มันไกล มันกลายเป็นเรื่องยากเหมือนเราจะขายสินค้าสักชิ้นหนึ่ง ถ้าเรามั่นใจ
ในสินค้าของตัวเอง เวลาจะไปบอกใคร เราจะมีความรู้สึกว่าเราปรารถนาดีกับเขานะ เราอยากให้
เขาได้รับสินค้าที่มีประโยชน์จริง ๆ กับเขา หรือถ้าเกิดว่า เราตั้งใจจะไปหลอกเขา สินค้าของเรานั้น
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มันเก๊ อยากจะขายได้ราคาแพง ๆ เราจะรูส้ กึ ได้เลยว่าข้างในมันไม่ใช่แล้ว พูดไปก็ไม่คอ่ ยมัน่ ใจตัวเอง
ว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่า นี่เหมือนกัน สมมติว่าเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้ทางวิชาการด้วย
ทัง้ หลักปริยตั ดิ ว้ ย และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย เราจะเรียนรูไ้ ด้ครบทัง้ หมด ก็คอื ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ปริยตั ิ
ศาสนาหลักวิชาการ ปฏิบัติศาสนาคือลงมือฝึกฝน แล้วก็ปฏิเวธคือได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ถ้าใคร
ท�ำครบทั้ง ๓ อย่าง คือเข้าถึงพระพุทธศาสนาจริง ๆ
พิธีกร : สาธุครับพระอาจารย์ แจ่มแจ้งครับ ครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่เราพึงรู้และเป็น
อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ นะครับ ทีพ่ ระอาจารย์ได้เมตตาฝากเอาไว้ แต่อย่างที่พระอาจารย์ได้เรียน
บอกให้ทราบว่าเป็นสิง่ ทีแ่ ก้ทกุ ข์ของเรา นัน่ หมายความว่าถ้าเราอยากศึกษาศาสนาพุทธ ศึกษาเข้ามา
ถึงแก่นตรงนี้ และมหาสติปัฏฐาน ๔ พระพุทธองค์ได้เมตตาให้ไว้ และครอบคลุมองค์ธรรมะทั้งหลาย
เข้าไว้ด้วยกันครับ เป็นสิ่งที่เราพึงรู้พึงกระท�ำให้เกิดขึ้น และพึงเห็นผลได้ด้วยตัวของเราเองครับ
ผมเอ็ม สริต อยากพาท่านผู้ชมครับ กราบขอบคุณโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ครับ กราบขอบคุณ
พระอาจารย์ครับ
พระอาจารย์ : เจริญพร

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=๔n๒k๑ORJle๔&t=๑๗๓s
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จัดการกับความโกรธ
พระครูสังฆรักษ์เกรียงไกร สุภาทโร
สวัสดีครับท่านผู้ชม รายการคลิกใจให้ธรรม ธรรมะ on Hand ใบไม้ในก�ำมือทุก ๆ ท่านครับ
ผม เอ็ม : สริต อธิศิลป์ ครับ ท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมเป็นหนึ่งคนหรือเปล่าครับ ที่เป็นคนที่โกรธง่าย
หายเร็วครับ ถ้าค�ำตอบของท่านผู้ชมคือ ฉันเป็นคนนั้นเลยนะ ยิ่งพอปฏิบัติธรรมไป เราเริ่มรู้สึกว่า
ความโกรธ ถึงแม้เราโกรธง่ายนะแต่มนั ก็หายเร็ว เราให้อภัยเร็วนัน่ เอง ในวันนีค้ รับท่านผูช้ ม เรามาคุย
ในเรื่องของค�ำว่า ความโกรธ ครับ เรียกได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความโกรธ ทุกคนต้องเคยโกรธแหละ
แต่ว่าโกรธแล้ว เราจะบันดาลโทสะท�ำให้ชีวิตเดือดร้อนมากแค่ไหนก็ตาม หรือว่าท�ำให้ชีวิตผู้คนอื่น
แย่ลงมากแค่ไหนก็ตาม ในวันนีค้ รับ เรามาขอโอวาทธรรมจาก ท่านพระอาจารย์เกรียงไกร สุภาทโร
ครับ ท่านเป็นพระวิทยากร และด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีชุม จ.สุโขทัย เรามาคุยกันในเรื่อง
ของความโกรธครับ กราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ มีท่านผู้ชมหลาย ๆ ท่าน ที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีสติ
มากขึ้น คือเป็นคนที่ค้นพบว่าตัวเองโกรธง่ายนะ แต่ว่าหายเร็ว ดูเป็นคนให้อภัยคนครับพระอาจารย์
เลยอยากรู้ว่า นี่คือความก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมครับพระอาจารย์ โกรธง่ายหายเร็ว นี้ถ้าพูดเรื่อง
ความโกรธ
พระอาจารย์ : โกรธง่ายไม่ดี แต่หายเร็วดี ต้องแยกให้ออก โกรธต้องโกรธยากถึงจะพัฒนาการ
ปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง จากโกรธง่ายเป็นโกรธยาก คนอืน่ ท�ำให้เราโกรธได้ยากนัน่ เอง จะมีการก้าวหน้า
ในการปฏิบัติ โกรธยาก โลภยาก หลงยาก คือพระอาจารย์อยากให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องความโกรธ
มากขึน้ การเรียนรูศ้ กึ ษาการโกรธนีด่ นี ะ เป็นวิชาแขนงหนึง่ ทีเ่ ราศึกษากันทัง้ ชีวติ ก็ยงั ไม่หมด เพราะว่า
อารมณ์โกรธมันเป็นอารมณ์ฝ่ายต�่ำ ในฐานะที่เราด�ำรงชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงนี้ เวลา
เราโกรธมา ความเป็นตัวเองของเรา ด้วยความยินดีของเราจะเจือจางหายไปหมด ความโกรธใน
พระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเป็นอาหารของสัตว์นรก สัตว์โลกเป็นอาหารของเปรต ความโกรธเป็น
อาหารของสัตว์นรก สังเกตุดูซิ เวลาที่คนโกรธ สีหน้า ท่าทาง หรือการปฏิบัติตัวจะไม่ใช่คน และ
บุคลิกของเขาตามปกติทเี่ ขาเป็นอยู่ จะเป็นอีกคนหนึง่ เลย เรียกว่า ขาดสติโดยหน้ามือเป็นหลังมือ
จากคนทีเ่ ราเคยคุยด้วยอยูด่ ว้ ย เวลาโกรธขึน้ มาสามารถท�ำในสิง่ ทีเ่ ขาไม่เคยท�ำก็ได้ สามารถท�ำในสิง่
ที่มันเกิดโทษได้เยอะมาก เพราะฉะนั้น การโกรธนี่ไม่ดีแน่นอน คือกิเลสใหญ่เลยที่ส�ำคัญที่สุด ที่เรา
สนทนาธรรมโดย พระครูสังฆรักษ์เกรียงไกร สุภาทโร เจ้าอาวาสวัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นการ
สนทนาธรรมระหว่างพระครูสังฆรักษ์เกรียงไกร สุภาทโร และพิธีกรรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์)
352 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

ทัง้ หลายนัน้ จะได้ศกึ ษาเรียนรูก้ นั ในตอนนีพ้ ระอาจารย์คดิ ว่า วิธดี บั ความโกรธหรือว่าวิธที เี่ รานัน่ แหละ
จะท�ำลายความโกรธมันก็คงจะเป็นไปได้ยาก ในฐานะทีเ่ ราเป็นปุถชุ นคนธรรมดา ผูด้ ำ� รงไว้ซงึ่ ความโกรธ
นัน้ ก็คอื ผูท้ กี่ ำ� ลังเลีย้ งโทษ เหมือนกับคนทีพ่ ยายามโกรธอยูบ่ อ่ ย ๆ เหมือนกับการให้อาหารสัตว์นรก
ที่มันอยู่ในตัวเอง ในตัวตนของเราใช่ไหม สัตว์นรกมันจะสิงเราได้ คือมันเป็นอาหารของสัตว์นรก
มันจะสิงเราได้ตอนที่เรานั้นโกรธบ่อย ๆ เวลาเราโกรธมันก็จะสิงเรา โกรธมันจะสิงเรา ถ้าเราโลภมัน
ก็สิงเรา เป็นเปรตก็สิงเรา ถ้าเราหลงสัตว์เดรัจฉานก็สิงเรา หรืออสูรกายสิงเราอยู่ ความหลง
ทีนี้อารมณ์ไหนที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อย ๆ เช่น โยมบอกว่าบางคนนี่โกรธง่าย แสดงว่าโกรธนั้น
เกิดขึ้นบ่อย ๆ เกิดบ่อยกว่าโลภ กว่าหลง เพราะฉะนั้น เมื่อตายจากไป เราจะเคยได้ยินค�ำโบราณ
ที่ว่าไปที่ชอบ ๆ ชอบอารมณ์ไหนบ่อยก็จะไปในที่ที่นั่น ที่อารมณ์นั้นแสดงบ่อย คนโกรธบ่อยก็ไป
เป็นสัตว์นรก เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่จิตของเรานั้นได้ไปเที่ยวบ่อย ๆ เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะไป
จริง ๆ ก็เลยไปอยู่ที่นั่น เพราะว่า สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม หรือว่าภูมิประเทศ เหมาะสมแก่
สิ่งที่เราจะอยู่ได้ คนชอบอบายมุข ให้เขาไปวัดเขาไม่ไปหรอกนะ ให้เขาไปร้านเหล้า ดึกดื่นแค่ไหน
เขาก็ไป ถึงไหนถึงกัน หรือให้ไปวงการพนัน เพราะสิ่งที่เขาชอบคือสิ่งเหล่านั้น ลักษณะเดียวกับคน
ทีโ่ กรธ จิตของเขาเสพความเป็นสัตว์นรกตลอดเวลา ยิง่ เขาอยูน่ านแสดงว่าเขาชอบมาก ยิง่ โกรธนาน
ยิ่งชอบมาก ยิ่งโกรธมากแสดงว่าเราปลูกฝังอารมณ์นั้นไว้มาก เวลาจิตของเราจะต้องจากร่างนี้ไป
จริง ๆ เราก็ไปอยู่ในที่ที่เรานั้นชอบ เรียกว่า ไปที่ชอบ ๆ จริง ๆ ไม่ได้อยากไปนรกหรอก แต่ว่าเพราะ
เรารู้ว่านรกเป็นสถานที่ที่ลงโทษ เป็นสถานที่ที่โหดร้าย เราไม่อยากไป แต่ว่าจิตของเรานั้นชอบ
เสพอารมณ์นั้นบ่อย ๆ เรามักจะเป็นคนที่ต่อต้าน แต่ว่าถ้าเดินตามการกระท�ำของตัวเองนั้นไปในตัว
คล้าย ๆ กับเป็นคนอยากได้แต่ไม่อยากเสีย คุมความโกรธไม่ได้ อยากจะโกรธ เวลาทีใ่ ครมาท�ำปฏิกริ ยิ า
ให้เชิงลบ เช่น มาด่าเรา มาว่าเรา มาต�ำหนิเรา มาท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ดกี บั เรา เราก็มกั จะตอบแทนเขาด้วยความ
ชั่วร้ายที่เขาส่งกลับมา ก็คือโกรธตอบ หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เลยใช้ค�ำเวลาตะคอกใส่คนที่โกรธ
ท่านก็จะบอกว่าหมากัดอย่ากัดตอบ ไม่งั้นมันจะมีหมาเพิ่มอีกตัวนึง หรือหมาเห่าก็อย่าเห่าตอบ
ไม่งั้นก็จะมีหมาเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ท่านใช้ค�ำแรง แต่จริง ๆ แล้ว มันเหมาะส�ำหรับคนที่ก�ำลังหลงใน
ความโกรธ หลงในความโกรธนี่ส�ำคัญ ค�ำว่าโกรธง่าย แต่ว่ามันหายเร็ว แสดงว่าอารมณ์หายเร็วนี้
คืออะไรรูไ้ หม คือจิตของเราเดิมแท้นนั่ แหละ มีอำ� นาจอยูเ่ หนือความโกรธ คือเหนือความเป็นสัตว์นรก
เป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตมนุษย์ ดีแล้ว เป็นคนที่ดีแล้ว แต่ว่าเรานั้นขาดปัญญาในการเห็นความโกรธ
เวลาความโกรธก�ำเริบขึ้นมา หรือว่าผุดขึ้นมาในจิตของเรา เราดับมันลงไหม เรารอให้มันอยู่กับเรา
สักพักหนึ่ง เมื่อสติของเราได้ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วเราถึงรู้ตัว เขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบ และอารมณ์ชั่ววูบ
ส�ำคัญมากนะ คนมันจะหายนะก็หายนะชั่ววูบนี่แหละ คนมันจะตายก็ตายเพราะชั่ววูบนี่แหละ
คนจะทุกข์กท็ กุ ข์เพราะชัว่ วูบ เพราะฉะนัน้ อารมณ์ปกตินพี่ ญามารเขาไม่สนใจหรอก เพราะเขารูอ้ ยูว่ า่
เรามีศีล มีสมาธิ มีความดี คุ้มครองกายจิตอยู่แล้ว มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะ และเป็นสัตว์
ที่มีอานุภาพในการคุ้มครองตัวเองอยู่แล้วด้วยฐานะของความเป็นมนุษย์ แต่เมื่อถูกอารมณ์ฝ่ายต�่ำ
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เข้ามาครอบง�ำ  คือความโกรธ มนุษย์ก็จะกลายเป็นคนที่ท�ำลายเกราะของตัวเอง หรือท�ำร้ายความ
เป็นมนุษย์ของตัวเอง เมื่อสัตว์นรกเข้ามาสิงสู่อยู่ในจิตของเราแล้ว เราจะเปิดให้กับความชั่วร้าย
เข้ามาในชีวิตเรา และความชั่วร้ายที่ก�ำลังรอเข้ามาในชีวิตเรา มันก็จู่โจมกรูกันเข้ามา ฉะนั้น เวลา
เราโกรธเราจึงท�ำอะไรที่มันอันตรายได้มาก คนที่โกรธอยู่ เขาต้องการที่จะใช้อ�ำนาจของความโกรธ
เพื่อที่จะท�ำลายศัตรู เวลาที่เราโกรธอยู่ เราก็มักจะใช้อ�ำนาจของความโกรธ คือ ใครโกรธได้มากกว่า
ใครโกรธได้รุนแรงกว่า แสดงว่าคนนั้นแหละจะอยู่เหนืออีกฝ่ายหนึ่ง คู่กรณีของตนเอง เขาก็เลยคิด
อย่างนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือความผิด ถ้าพูดถึงความจริงนะ ใครท�ำความผิดมากกว่า คน ๆ นั้น
จะดีเขาคิดอย่างนัน้ เพราะเขาขาดสติ คือความโกรธมากคือความผิดมาก ใครท�ำความผิดได้มากกว่า
จะดี ถ้าโกรธน้อยเขาบอกว่ายังสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้
พิธีกร : ท�ำไมเราท�ำอย่างนี้ล่ะ ท�ำไมถึงไม่ด่ากลับไป
พระอาจารย์ : แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าเราเปรียบง่าย ๆ นะ ความโกรธก็เหมือนกับไฟ หรือรูปก้อนไฟ
ถ่านไฟอะไรก็ได้ ที่เขาโยนเข้ามาสู่ตัวเรา เราจะยื่นมือไปรับหรือว่าเราจะกระโดดหลบ ถ้าไฟกองนั้น
มันเข้ามาหาเรา ถ้าเป็นไฟจริง ๆ เราก็ต้องหลบ ไม่มีใครโง่เอามือไปรับใช่ไหม ความโกรธก็คือไฟ
ไฟแห่งความโกรธนี่มันเป็นไฟยิ่งกว่าไฟธรรมดา มันอันตรายมาก มันยิ่งกว่าไฟบรรลัยกัลป์ที่แผดเผา
จิตของเราอีก คนที่ก�ำลังเสพความโกรธอยู่ คือคนที่ก�ำลังเผาผลาญความดีงามในชีวิตของตนเองให้
มอดไหม้ไป เราได้รับเหล็กไฟมาเราก็รับตอบ รับตอบไม่พอเรายังมาก่อกองไฟให้มันใหญ่ขึ้นไปอีก
แสดงว่าเราเร่งเผาตัวเองให้มอดไหม้ไป เพราะฉะนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือเตือนตัวเอง เตือนตัวเอง
ให้ได้ ยังดับไม่ได้หรอกความโกรธ ยังเป็นปุถุชน และเตือนตัวเองให้ได้นั่นคืออะไร นั่นคือการฝึกสติ
แล้วมีโอกาสในช่วงต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีที่จะระงับความโกรธ หรือวิธีแก้ไขเมื่อเราโกรธ
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ ผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่า ฉันก็ไม่ได้โกรธมากนะ ฉันแค่หงุดหงิด
บางคนก็ขัดเคือง หงุดหงิด ผูกโกรธ ผูกอาฆาต มันแตกต่างกันใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : แต่บางคนอ้าง ก็จะบอกว่า เราก�ำลังหงุดหงิดอยู่ เพราะว่าเขาก�ำลังเป็นวัยทอง
ถ้าผู้สูงอายุ ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นก็ฮอร์โมนก�ำลังพลุ่งพล่านใช่ไหม ก็เลยท�ำอะไรด้วยความขาดสติ
ได้งา่ ย ถ้าเป็นผูใ้ หญ่กเ็ ป็นวัยทอง ก็คอื ท�ำอะไรแล้วมักจะหงุดหงิดได้งา่ ย จริง ๆ แล้วไม่ใช่ จริง ๆ แล้ว
เพราะเขาไม่เคยฝึกสติ สตินั้นมีไว้เพื่อดับความโกรธโดยตรง ปัญญานั้นมีไว้เพื่อที่เราจะได้เห็น
ความโกรธ ถ้าเราเห็นความโกรธจริง ๆ เราจะรูค้ วามโกรธนัน้ มันไม่ใช่สงิ่ ทีบ่ นั เทิงใจ และคือเราก�ำลัง
ร้อนอยู่ เหมือนเหล็กไฟที่เราถืออยู่ในมือ ความโกรธก็เช่นเดียวกัน ถ้าเหล็กไฟมันอยู่ในมือเรา เราจะ
กอดไว้หรือว่าเราจะโยนทิ้ง เราร้อนเราก็ต้องโยนทิ้ง แต่คนที่จะร้อนได้ต้องคนที่เห็นภัยก่อน นั่นคือ
ต้องมีสติปัญญาก่อน ถ้าสติมันฟื้นคืนมาแล้ว เราจึงจะเห็นว่าความโกรธเป็นโทษ แต่ไปคุยกับคนที่
ก�ำลังโกรธอยู่ เหมือนกับเราเอาเรือล�ำน้อยไปขวางน�้ำที่ก�ำลังเชี่ยวใช่ไหม เหมือนเราก�ำลังเอาน�ำ้ น้อย
ไปดับกองไฟที่มันก�ำลังโหมลุกแรง มันก็ล�ำบาก ต้องค่อย ๆ ตะล่อม
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พิธกี ร : พระอาจารย์กำ� ลังจะบอกว่า การทีบ่ างทีเราอ้างว่า เราแค่หงุดหงิดเล็กน้อย หรือขัดเคือง
เล็กน้อย อันนีไ้ ม่ได้โกรธ อันนีแ้ ค่ไม่พอใจเล็กน้อย หรือจะพอใจมากก็ตาม หรือจะบอกว่า ช่วงนีฮ้ อร์โมน
เราแปรปรวนหรืออะไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นมันคือข้ออ้างที่เราตั้งขึ้นมาเอง
พระอาจารย์ : มันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะปลดเปลื้องความผิดในตัวเองเฉย ๆ
พิธีกร : พยายามจะบอกคนอื่นว่าเราโอเคนะ คือมันโอเคนะที่จะบอกภาวะนี้มันเหมาะสมนะ
มันไม่เป็นไร ใช่ไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ยอมรับความจริงและแก้ไขในสิ่งที่เราท�ำผิดไป แล้วความโกรธมันจะมาหาเรา
ได้ยากขึ้น
พิธีกร : อันนี้เต็มไปด้วยสติครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมครับ
เราเริม่ รูจ้ กั ในเรือ่ งของความโกรธกันแล้วนะครับ แต่แก่นของมันคือเราเห็นความโกรธได้ทนั หรือเปล่า
นะครับ นอกจากเราจะยังไม่รู้ว่านี่คือก้อนไฟอะไร ที่พระอาจารย์ชี้ให้เห็นแล้วว่า นี่คือก้อนไฟนะ
ถ้าเรายังไม่เห็นว่านีค่ อื ก้อนไฟอะไร เราก็แบกก้อนไฟนีอ้ ยู่ แล้วมิหน�ำซ�ำ้ เรายังมีขอ้ อ้างขึน้ มาอีกนะว่า
ก้อนไฟนีม้ นั โอเค ทีเ่ ราสามารถแบกได้ มันเหมาะสมแล้ว แต่หารูไ้ ม่ ก้อนไฟนีถ้ า้ ถือไปนาน ๆ มันก็เผา
อยู่ เผามาก เผาน้อย ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมถือมันไว้ในใจหรือเปล่า สติจะเป็นตัวที่คอยกั้น แล้วถามว่า
เราใช้สติอย่างไร คุยกันในช่วงถัดไปของรายการครับ
ท่านผูช้ มครับ กลับเข้ามาในช่วงที่ ๒ ของรายการคลิกใจให้ธรรมครับ ท่านผูช้ มครับ เวลาเราโกรธ
เรามีสติหรือเปล่า ฟังโอวาทจากพระอาจารย์เกรียงไกรกันต่อครับ
พิธีกร : กราบขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับ กับความโกรธนี้ยังไงครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : คือความโกรธน้อย ๆ นีค้ อื ความไม่พอใจ ความหงุดหงิดใจ ความไม่พอใจ ความรูส้ กึ
ว่าสิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ นัน้ มันไม่ตรงกับทีเ่ ราปรารถนาหรือคาดหวังไว้ เวลาทีเ่ รารูส้ กึ อย่างนัน้ แหละ ให้รเู้ ลย
ว่าเราก�ำลังสร้างอัตตาให้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยที่เรานั้นยังสามารถที่จะแก้ไขมันได้ ถ้าเรายังไม่ปล่อย
ให้อารมณ์นั้นแล้ว มันอยู่เหนือสติเรานะ เรายังแก้ไขมันได้ เราจะแก้ไขได้มากได้น้อย มันอยู่ที่เรา
เคยฝึกสติสัมปชัญญะมามากน้อยขนาดไหน ถ้าเกิดว่าเราเคยฝึกสติสัมปชัญญะมาก สติสัมปชัญญะ
ที่เราเคยฝึกมาก็จะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเรา ในขณะที่จิตของเราก�ำลังโกรธน้อย ๆ อยู่ ก็คือพึ่งจะรู้สึก
ไม่พอใจหรือหงุดหงิดใจ และค�ำว่าสติสมั ปชัญญะของเราคือการรูต้ วั ของเราถูกฝึกมาน้อย ก�ำลังของสติ
มันน้อย มันจะแก้ไขความโกรธหรือว่าจะดับความโกรธ มันก็จะยากขึน้ ถ้าคนเคยฝึกสติสมั ปชัญญะมา
ลักษณะจะเป็นคนใจเย็น และถ้าเกิดคนไม่เคยฝึกสติมา ใจร้อน และใจร้อนแบบต้องให้ได้เดี๋ยวนั้น
ท�ำงานก็ต้องให้ได้เดี๋ยวนั้น คนใจร้อนไม่ใช่ว่าเป็นคนมีสปิริตสูงนะ มันคนละเรื่องกับคนที่มีไฟในการ
ท�ำงานเยอะกว่า คนละอย่างกัน อย่าเข้าใจผิดนะ คนใจร้อนในที่นี้คือคนที่อยากให้ได้เร็ว ๆ อยากให้
ได้เร็ว ๆ โดยที่ไม่พินิจพิเคราะห์ คือไม่มีอิทธิบาท ๔ ไม่มีการไตร่ตรอง ไม่มีการใคร่ครวญ คือไม่มี
วิมังสา เมื่อจะท�ำสิ่งใดก็แล้วแต่ อยากจะให้ส�ำเร็จเร็ว ๆ ไม่ว่าจะวิธีลัดยังไงก็แล้วแต่ จะลัดขั้นตอน
จะลัดบุคคล จะลัดการกระท�ำยังไงก็ขอให้เสร็จเร็ว ๆ เหมือนลูกที่ต้องการสิ่งของที่อยากได้ พ่อแม่
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จะมีเงินหรือไม่มีเงิน ก็อยากได้สิ่งนั้น แม่จะไปเอาเงินมาจากไหนก็ได้ แต่อยากได้สิ่งนั้น จะไปยืมใคร
ก็ได้ แสดงว่าเป็นคนใจร้อน ใจร้อนด่วนได้ดว่ นเร็ว คืออยากได้ให้มนั เร็ว ๆ ทีนเี้ ราเอง ถ้าเป็นคนลักษณะ
ใจร้อนอย่างนี้ วิธีท�ำอะไร แก้ไขอะไร มันก็ต้องเริ่มจากสมาธิ ต้องรู้จักท�ำสมาธิเบื้องต้น ก่อนที่จะ
ตัดสินใจอะไรนั้น ดูลมหายใจเข้าออก ให้ไฟมันมอดเสียก่อน จะดับความโกรธอะไรก็อย่าไปใส่ไฟมัน
แต่พยายามให้เอาน�้ำไปเติม ให้นำ�้ ไปดับ ดับไฟก็ต้องใช้น�้ำ  ดับความโกรธก็ต้องใช้สมาธิ สมาธิมันจะ
เป็นวิธรี ะงับความโกรธทีด่ ที สี่ ดุ การท�ำสมาธิ ไม่วา่ จะสวดมนต์ ท�ำสมาธิ อ่านหนังสือ หรืออยูก่ บั ตัวเอง
ดูลมหายใจเข้าออก วิธีการท�ำสมาธิมีมากมาย ไปดูกลวิธีที่มันเหมาะสมแก่จริตเรา คนที่โกรธง่าย ๆ
หรืออารมณ์แปรปรวนง่าย ๆ ก็ตอ้ งอาศัยสมาธิในการควบคุม บางคนเขาก็อาจจะถักผ้าพันคอ บางคน
ก็อาจจะอ่านหนังสือ บางคนก็อาจจะท�ำกิจกรรมทีต่ วั เองรูว้ า่ มันได้สมาธิมาก แต่ในทางศาสนาของเรา
ถ้าจะท�ำสมาธิแล้วเกิดอานิสงส์ดว้ ย หรือเป็นสมาธิในฝ่ายสัมมาปฏิบตั ิ เราก็ตอ้ งอาศัยการดูลมหายใจ
เข้าออกบ้าง การพิจารณาถึงสิ่งที่เราโกรธบ้าง หรือพิจารณาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้ ว่ามันมีผลดี
ผลเสียยังไง แล้วก็มานั่งท�ำของเราก็ได้ เป็นกราฟซัก ๒ อัน แล้วก็วิเคราะห์ดู ข้อดีของการโกรธ
ข้อเสียของการโกรธ ถ้าเราโกรธคนนีแ้ ล้วเราจะได้อะไรบ้าง ได้แก้แค้น ได้ทำ� ให้เขานัน้ เสียหน้า ท�ำให้
เขานัน้ แพ้ ท�ำให้เขานัน้ หายนะ ท�ำให้เขาอะไรก็แล้วแต่ ทีเ่ ราเห็นว่ามันพอดีของเรา ในขณะทีเ่ รารูส้ กึ ว่า
เราอยากจะท�ำลายเขา แล้วข้อเสียของการโกรธล่ะ สุดท้ายแล้ว เราจะเห็นว่า ข้อเสียของการโกรธมัน
มากนะ เวลาเราโกรธ เราสามารถท�ำลายตัวเองได้ ท�ำลายความสุขในชีวิตเรา ท�ำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราได้สร้างมา เหมือนกับเรารู้สึกผิดนะ เวลาคนที่โกรธไปแล้วและท�ำอะไรที่มันเกิดภัยไปแล้ว
เกิดเข้าไปแล้ว เห็นหลายคนรูส้ กึ ผิด เสียใจทีหลังในการกระท�ำของตัวเอง ท�ำร้ายสัตว์ไปแล้วมาเสียใจ
ทีหลัง เหมือนลูก เวลาโกรธท�ำร้ายร่างกายกันไปแล้ว เขาแจ้งความต�ำรวจจับ ว่าเราพยายามฆ่าเขา
พ่อแม่ไปประกันตัว มันนึกเสียใจ ว่าพ่อแม่ตอ้ งเดือดร้อนเพราะเรา ว่าคนนัน้ ต้องเดือดร้อนเพราะเรา
คนนีต้ อ้ งเดือดร้อนเพราะเรา ใช่ไหม เราไม่นา่ ท�ำอย่างนัน้ เลย เราไม่นา่ มีความด่วนได้ดว่ นเร็ว ใจร้อน
เราน่าจะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ครับ เพราะอะไรที่เรารู้สึกผิดตรงนั้น เพราะว่าสติของเรากลับคืน
มาได้ สตินสี้ ำ� คัญเวลาทีเ่ รา สติมนั ช้า โกรธไปตัง้ กีช่ วั่ โมงแล้ว ติดคุกไปแล้ว จนเห็นโทษแล้ว จนพ่อแม่
เดือดร้อนแล้ว จนคนรอบข้างนั้นเดือดร้อนแล้ว จนมีคนเดือดร้อนเพราะเราแล้ว คนที่เราชกเขา
เขาก็เจ็บปางตายไปแล้ว คนทีร่ กั เราก็ตอ้ งมาเดือดร้อนเพราะเราไปแล้ว สติเราพึง่ จะเกิดขึน้ เขาเรียกว่า
พึ่งจะคิดได้ แต่ถ้าคนฝึกสติมาก เขาจะคิดได้เร็ว ๒-๓ ชั่วโมง ก็จะเป็นแค่ ๔-๕ นาที ๒-๓ นาที
พอโกรธปุ๊บเตือนตัวเอง เราก�ำลังโกรธอยู่นี่ไม่ดี ถึงปล่อยให้ความโกรธครอบง�ำเราอยู่อย่างนี้แหละ
เราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเอง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ แล้วถ้าบางคนบอกว่า ก็เขาท�ำอย่างนี้กับฉันน่ะ ฉันก็ต้องโกรธซิ
เพราะมันน่าโกรธ
พระอาจารย์ : ไม่มี ไม่มีข้ออ้างส�ำหรับความโกรธ ไม่มีข้ออ้างใดที่เราจะโกรธใครก็ได้ หรือว่า
จะโกรธสิ่งใดก็ได้ ไม่มีข้ออ้างในโลกใบนี้ที่เราจะใช้ความโกรธเอามาเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือ
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บุคคลนั้น ๆ เพราะความโกรธเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ความชั่วร้ายนั้นแหละก็เหมือนกับโรคร้าย เราไม่มี
ข้ออ้างอะไรที่จะให้โรคอยู่กับเรา หรือเราอยากจะอยู่คู่กับมันเลย เราอยากจะอยู่คู่กับโรคร้าย อยาก
จะเป็นมะเร็ง อยากจะเป็นโรคร้าย อยากจะเป็นเบาหวาน คือสิ่งไม่ดีเหล่านี้ เราไม่มีข้ออ้างในการ
ที่จะอยู่กับเขา แล้วเขาก็เป็นส่วนเกินในชีวิตของเรา
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ อย่างนี้ความโกรธไม่ดี
พระอาจารย์ : ไม่ดีอยู่แล้ว
พิธีกร : มีประโยชน์บ้างไหมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : ไม่มี มันจะมีประโยชน์อย่างเดียว คือใช้เป็นสิ่งที่ฝึกสร้างบารมีเท่านั้น ธรรมะ
จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งอาศัยกิเลส กิเลสก็คอื อุปกรณ์ในการทีเ่ รานัน้ จะใช้ แต่เราไม่ใช่วา่ สร้างกิเลสเกิดขึน้
แก่ตัวเองนะ แล้วค่อยมาดับกิเลสของตัวเอง ไม่ใช่ กิเลสมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมาทดสอบจิตของเรา
เฉย ๆ ทดสอบธรรมะในใจของเรา ถ้าธรรมของเรานี่มันเจริญงอกงามขึ้นดีแล้ว กิเลสที่มันเกิดขึ้นมา
มันก็มอดไหม้ ไม่เกี่ยว แล้วก็ตายไปในที่สุดเอง แต่ถ้าธรรมในใจของเรามันเกี่ยวอยู่ มันน้อยอยู่
มันเหมือนกับต้นไม้ที่ใกล้จะตาย ขาดน�้ำ  กิเลสที่มันมีโอกาสมันก็จะมางอกแทน ธรรมะของเราอยู่
ในใจ การโกรธนี่เป็นหายนะของชีวิตนะ อาตมาภาพว่า โทษอื่น ๆ น้อยกว่าความโกรธ ไม่ว่าโทษที่
เราจะดืม่ เหล้า เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน หรือโทษอะไรก็แล้วแต่ทเี่ ป็นอบายมุข น้อยกว่าการโกรธ
คนดีความโกรธก็สงิ อยูไ่ ด้ คนดี คนมีศลี เขาไม่เบียดเบียนคนอืน่ แต่วา่ คนดี ๆ คนปกติอยู่ ประกอบอาชีพ
ปกติ ไม่ขี้เหล้าเมายา ไม่อะไรต่าง ๆ เป็นหมอ เป็นต�ำรวจ เป็นพยาบาล เป็นอะไรก็แล้วแต่ มีอาชีพ
ทีเ่ ป็นอาชีพทีส่ งู ส่ง แต่เวลาโกรธเหมือนกับไม่ใช่ตวั เขาเอง อันตรายมาก อาตมาภาพเห็นหลายคนเลย
ยิง่ ต�ำแหน่งสูงขึน้ ยิง่ หงุดหงิดบ่อยขึน้ เพราะว่าสิง่ ทีต่ วั เองแบกรับไว้มนั เป็นภาระ แบกรับภาระไว้ มันก็
เหมือนกับเครียดอยูต่ ลอดเวลา ไอ้ความเครียดนี่ ตัวเองก็ไม่รจู้ กั จะระบายมัน ไม่เข้าใจทีจ่ ะระบายมัน
ไม่สามารถที่จะคลายความเครียดได้ ก็หงุดหงิด พยายามที่จะควบคุมมันให้ได้ แต่ตัวเองหาทางออก
ด้วย การทีเ่ รานัน้ พยายามทีจ่ ะเก็บความโกรธในตัวเอง เก็บความหงุดหงิดไว้ แต่เหมือนกับคนทีไ่ ม่พอใจ
อะไรแล้วก็เก็บอารมณ์ไว้ เก็บความรูส้ กึ ไว้ แต่ไม่ยอมศึกษาวิธที จี่ ะแก้ไข แล้วก็เก็บไว้ สะสมไว้ เพราะว่า
วุฒิภาวะเราสูง หน้าตาเราก็สูง ทางสังคมเราก็สูง ต�ำแหน่งเราก็สูง ทุกอย่างที่เราอยู่มันไม่สามารถที่
ให้เราแสดงอารมณ์พวกนัน้ ออกไปได้ แล้วก็เก็บไว้ เก็บไว้ เก็บความไม่พอใจ ถามว่าเกลียดคนนัน้ ไหม
เกลียดมาก ถามว่าไม่พอใจไหม ไม่พอใจมากเลย แต่ก็เก็บไว้ เก็บไว้ แต่ก็ไม่ศึกษาอีกว่าเราจะแก้ไข
อย่างไรกับอารมณ์ของเรา เก็บอารมณ์ไว้เฉย ๆ สักพักหนึ่งที่เราเก็บไม่ไหว เพราะว่าคนเรามันมี
ขีดจ�ำกัดในการทีจ่ ะสะสมอารมณ์ มันมีขดี จ�ำกัด มันก็ระเบิดออกมา ทีนลี้ ะ่ ไปกันใหญ่เลย เราจะเห็น
คนในโลกปัจจุบันเป็นโรคซึมเศร้ากันมาก ยิ่งอารมณ์ ๒ ขั้วยิ่งเป็นมากนะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ยิ่งมาก
ยิง่ เก็บอารมณ์ตวั เองไม่อยู่ เหมือนมีสภาพบกพร่องเรือ่ งทางอารมณ์ บกพร่องทางอารมณ์ในการทีจ่ ะ
บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง อยูก่ บั สังคมควรจะยิม้ ก็ไม่ยมิ้ ควรจะหัวเราะก็ไม่หวั เราะ หรือบางที
คนอื่นเขาดูหนังที่ก�ำลังเศร้า เราก็หัวเราะ คนอื่นเขาดูหนังที่ก�ำลังหัวเราะเราก็มานั่งเศร้า อารมณ์
เปลี่ยนไปแล้ว พิการไปแล้ว พิการทางอารมณ์ไปเรียบร้อย
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พิธกี ร : พระอาจารย์ครับ เมือ่ ครูพ่ ระอาจารย์ได้บอกว่า เราเก็บเอาไว้แต่เราไม่ได้ศกึ ษา ถ้าผูฟ้ งั
หรือคนปฏิบัติธรรม ถ้าเขาจะศึกษาว่า แล้วถ้าศึกษาควรจะดูอะไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : เจริญเมตตา เราต้องเจริญเมตตาส่งความรักความปรารถนาดี ทุกอย่างต้อง
อาศัยการฝึก แล้วจะเกิดการเรียนรู้ ช�ำนาญ เชี่ยวชาญ และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยเร็ว
ใช่ไหม อยากยิงปืนแม่นคุณต้องฝึกยิงมาก ต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ ต้องฝึกฝน วิธีแก้ไขความโกรธคือ
การเจริญเมตตา คุณต้องส่งความรักความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นให้มาก ๆ สั่งสมสติสัมปชัญญะของ
ตัวเองโดยการเตือนตัวเองบ่อย ๆ เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นก็เตือนความโกรธไม่ดีนะ ความโกรธจะ
ท�ำร้ายเรานะ บอกให้ตวั เอง พอโกรธปุบ๊ ถ้าคิดว่าตัวเองระงับตรงนัน้ ไม่ได้ ให้เดินหนีซะเวลาทะเลาะ
หรือใครชวนทะเลาะด้วย ให้เราเดินหนี เดินหนีแล้วไปในที่ที่เรานั้นสามารถที่จะทบทวนความรู้สึก
สติของตัวเองกลับคืนมาก่อน แล้วค่อยมาแก้ไขก็ได้ แต่ถ้าแก้ไขได้ทันท่วงทีก็ท�ำตรงนั้นเลย แต่ถ้า
แก้ไขไม่ได้ตอนนั้นให้เราเดินหนี อย่าไปต่อปากต่อค�ำกัน เมื่อกี้ค�ำพูดที่เราพยายามอธิบาย มันก็อาจ
จะมองว่าเรานั้นแหละแก้ตัวอยู่ก็ได้ เพราะว่าคนนั้นเขาก็ขาดสติ ชวนกันหยุดทะเลาะ การชวนกัน
หยุดทะเลาะก็คอื ให้เรานัน้ ได้มสี ติกนั ก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน อย่าคุยกันตอนโกรธ แล้วก็เป็นสมัยก่อนนี้
เวลาที่อยู่ในวงข้าว หรือว่านั่งกินข้าวกันอยู่กับพ่อกับแม่หรือครอบครัว เขาจะไม่คุยเรื่องที่มัน
ขัดแย้งกัน จะกินข้าวไม่อร่อย ความโกรธก็เหมือนกัน มันจะท�ำร้ายปฏิสมั พันธ์เรา แล้วก็ทำ� ลายสิง่ ดี ๆ
ในชีวิตเรา เตือนภัยมัน แล้วก็ค่อย ๆ เตือนตัวเอง เจริญเมตตานะ ท�ำบ่อย ๆ เช่นให้อาหารสัตว์
ปล่อยปลา เจริญเมตตา นึกถึงแต่เรื่องที่มันท�ำให้จิตของเรานั้นมีความผ่องใส มีความสว่าง มีความ
สงสารเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นบ่อย ๆ มีจิตอาสาบ่อย ๆ ท�ำจิตของตัวเองในสิ่งที่มันเป็นในฝ่ายที่มี
เมตตาบ่อย ๆ เมือ่ เห็นความรักความสงสารทีเ่ ราส่งไปให้คนอืน่ มันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ จิตของเรามันก็จดจ�ำ 
มันเป็นชิปทีจ่ ดจ�ำ มันบันทึกไว้เรียบร้อย เมือ่ ถึงวันหนึง่ ทีเ่ ราจะต้องไปต่อสูก้ บั อะไรขึน้ มา เสบียงทีเ่ รา
บันทึกไว้เหล่านั้น เขาก็จะออกมาช่วยเหลือเรา มันเป็นอัตโนมัติ ที่เราสะสมไป คื อ การเห็ น ภั ย ใน
ความโกรธ ทุกคนเห็นอยูแ่ ล้ว ไม่มใี ครอยากโกรธหรอก เวลาโกรธแล้วเราเป็นทุกข์ จะมีใครมีความสุข
กับความโกรธของตัวเอง มันเป็นทุกข์เวลาโกรธ มันเป็นทุกข์ ไม่มีความสุข นอนก็นอนไม่หลับ
เวลาโกรธขึ้นมาก็นอนไม่หลับ เครียด แล้วก็ต้องได้รับยา ต้องทานยา
พิธีกร : กราบสาธุครับอาจารย์ครับ
เอาล่ะครับท่านผู้ชม รายการคลิกใจให้ธรรมครับ เรามาฟังโอวาทจากพระอาจารย์ต่อในเรื่อง
ของความโกรธ อย่าได้พลาดนะครับในช่วงสุดท้าย แล้วแท้ทจี่ ริงแล้ว ความโกรธทีพ่ ระอาจารย์สอนมา
ทั้งหมด เมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเรา แท้จริงแล้วเรามีอุบายอะไร จะมาช่วยเราได้อีก หาค�ำตอบ
ได้ในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
ท่านผู้ชมครับ รายการคลิกใจให้ธรรมครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการในเรื่องของ
ความโกรธนั้นเองนะครับ เมื่อครู่ครับท่านพระอาจารย์ได้เมตตาบอกว่า เราต้องมีสตินะ เราต้องฝึก
เจริญเมตตา แล้วถ้าเรามีสติแล้ว ฝึกเจริญเมตตาแล้ว ท�ำยังไงดีในเมื่อคนที่อยู่ตรงหน้านี้ยังท�ำให้เรา
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ไม่พอใจ หัวใจมันเต้นปึก๊ ปัก๊ ๆ มันโกรธ ท�ำยังไงดี เราท�ำอะไรได้บา้ ง ฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
ต่อครับ
กราบขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์ ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ครับคนทีอ่ ยูต่ รงหน้าทีท่ ำ� ให้เราโกรธอยู่ จะเจริญได้ยงั ไงครับพระอาจารย์ กึก๊ กัก๊ ๆ
ไปหมด
พระอาจารย์ : เขาพยายามที่จะมาทดสอบเราอยู่เรื่อย ๆ ใช่ไหม พยายามมาในเวลาที่เราจะ
ไปได้ดีอะไรสักอย่าง มันก็จะมาขัดขวางความเจริญของเรา อารมณ์โกรธก็เหมือนกัน เวลาที่เราจะ
กลายเป็นคนที่ดีได้มันต้องผ่านการทดสอบ เวลาที่คนที่มาทดสอบเรา เช่น เพื่อนร่วมงานหรืออะไร
ก็แล้วแต่มาท�ำให้หงุดหงิด คนปัจจุบนั จะใช้คำ� ว่าหัวร้อน คือจะรูส้ กึ หงุดหงิดง่าย หัวร้อน พระอาจารย์
เคยเห็นลูกศิษย์มันคุยเล่น หัวร้อน พระอาจารย์บอกว่า รู้ไหมว่าที่พูดค�ำว่าโมโห โมโห มันมาจาก
ค�ำว่า โมหะ ซึ่งแปลว่า หลง เหมือนค�ำว่า โกรธ กับคําว่า หลง คนละส่วนกัน แต่ถ้าหลงใน
ความโกรธนั้น พอใช้ได้ คนยังคิดว่าหัวร้อนนั้นเป็นเรื่องที่ดี เวลาใครมาท�ำหรือยั่วอารมณ์ให้เราโมโห
หรือยั่วให้เราโกรธ เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องท�ำให้มันรู้ว่า อย่ามายั่วเรา อย่ามาแหย่รังแตน เราก็จะ
ท�ำความรุนแรงกับเขา เช่น ชกกัน ต่อยกัน ด่ากัน หรือท�ำให้เราอยู่เหนือเขา แก้ปัญหาด้วยความ
รุนแรง หรือว่าท�ำให้เขานัน้ สมใจอยาก มันยัว่ เราเราก็เลยท�ำให้สมใจอยากเลย โดยไม่นกึ ว่าตัวเองก�ำลัง
ท�ำลายชีวิตของตนเอง ท�ำลายชีวิตของตนเองเลยนะ คือเรายินดีในสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้เราเป็น
เขาต้องการให้เราโกรธ เราก็ยินดีโกรธตอบเขาเลย และคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี พอผ่านไปสักพักหนึ่ง
หายนะก็เริ่มขึ้น เราเห็นข่าวอาชญากรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ที่ใช้ความรุนแรงเพื่อสนองความ
รุนแรงของอีกฝ่าย ใช่ไหม มนุษย์ปัจจุบันยังขาดธรรมข้อไหนรู้ไหม ขาดอภัยทาน อภัยทานตัวนี้
ถ้าเป็นภาษาพูด อาจจะเป็นค�ำว่าไม่เป็นไรก็ได้ หรือว่าช่างมันเถอะก็ได้ มนุษย์นขี่ าดตัวนี้ จะจิกทุกเรือ่ ง
จะเอาทุกอย่าง จะเก็บทุกเรื่อง ยิ่งเป็นเรื่องไหนที่มันเป็นอีโก้ หรือว่าตัวตนของเราที่ต้องรักษาไว้
เป็นเกียรติยศ เป็นชื่อเสียงนั้นยอมไม่ได้ แพ้ไม่เป็น ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยนะ เขามีเราต้องมี
เขาได้เราต้องได้ เขาท�ำเราก็ต้องท�ำ  พระอาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้มองว่า อภัยทาน มันคือธรรม
สูงสุดที่จะควบคุมรักษาและดูแลจิตของเรา ให้จิตของเราปลอดภัยจากความโกรธ หรือว่าปลอดภัย
จากโทษของความโกรธก็ได้ อภัยตัวนี้จะท�ำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญอย่างแท้จริง ไม่มีใครเจริญจาก
ความโกรธของตนเอง และก็ไม่มีใครประสบความส�ำเร็จจากการใช้ชีวิตด้วยความโกรธ ไม่มี มันจะ
น้อย คนที่โกรธบ่อยไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้หรอกนะ ปู่ย่า ตายาย ที่หงุดหงิดบ่อย ด่าบ่อย ว่าบ่อย
โกรธบ่อย โมโหบ่อย ลูกหลานไม่เข้าใกล้หรอกนะ โยมลองดูนะว่าพ่อแม่คนไหนที่ไม่มีเมตตากับลูก
คอยแต่จะจ้องด่าลูก ตีลูก หรือว่าท�ำโทษลูก โกรธใส่ลูกบ่อย ๆ เด็กมันไม่เข้าใกล้หรอก มันดูแล้วว่า
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์นี้ ไม่มีเมตตา เมื่อไม่มีเมตตาแล้ว มันก็รู้สึกว่า จะให้
โทษมันได้ตลอดเวลา มันก็ไม่เข้าใกล้ ใช่ไหม และอีกอย่างหนึง่ นะ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึง่
ให้เห็นว่า ภัยของความโกรธมันส่งต่อไปยังคนทีเ่ ราดูแล ไม่วา่ จะพ่อแม่ดแู ลลูก ปูย่ า่ ตายาย เลีย้ งหลาน
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ก็แล้วแต่ หรือว่าครูสอนศิษย์กแ็ ล้วแต่ หรือว่าเพือ่ นอยูใ่ นสังคมเดียวกันก็แล้วแต่ เวลาโกรธ มันเป็นการ
เรียนรูจ้ ากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึง่ และท�ำให้เขาจดจ�ำในสิง่ นัน้ กลายเป็นพฤติกรรมหมู่ อีกหน่อยก็กลาย
เป็นแฟชัน่ กลายเป็นการกระท�ำทีเ่ ราส่งต่อ อย่างค�ำว่าหัวร้อนเมือ่ กี้ กลายเป็นการกระท�ำทีส่ ง่ ต่อจาก
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง สังคมหมู่กว้างหรือว่าสังคมใหญ่ ก็ได้รับอิทธิพลจากค�ำค�ำนี้ไป
พิธีกร : ยอมรับได้นะครับพระอาจารย์ มันยอมรับได้ที่แสดงพฤติกรรมนี้ครับ
พระอาจารย์ : คนปัจจุบนั ก็เลยกลายเป็นคนเถือ่ นกันมาก หยาบกันมากขึน้ โดยเฉพาะเด็กอายุ
๑๔, ๑๕ ยังไม่ถึง ๑๘ นะ พระอาจารย์เห็นแล้วนะ เขากล้าแสดงออกในฝ่ายต�่ำกันเยอะ พฤติกรรม
จะหยาบขึ้น เด็กละอายชั่วกลัวบาปกันน้อยลงมาก หิริโอตัปปะ ไม่มีเลยบางคน มีน้อยมาก คือเขา
ยินดีที่จะท�ำความดีนะ แต่อิทธิพลจากการส่งต่อทางสังคม ทางความรู้สึก มันท�ำให้เขานั้นจดจ�ำและ
เปิดเผยสิ่งที่ชั่วร้ายในตนเอง และก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตของเขา สังคมมันก็เลย
หยาบขึ้น ในการที่จะศึกษาเรียนรู้และอยู่ด้วยกัน คือค�ำว่า กู มึง ในสมัยสุโขทัยกับสมัยปัจจุบันนี้
มันต่างกันโดยการใช้ศัพท์และความรู้สึกนะ กู มึง ตอนนั้นเขาไม่มีผม ไม่มีอีหนู ไม่มีฉัน ไม่มีเธอ
ไม่มีเรา ก็มีแต่กูกับมึง เขาก็ใช้แต่กูกับมึง ไม่มีข้า ไม่มีเอ็ง แล้วข้าเอ็งก็เพิ่งจะมากัน แต่กูมึงนี่มาก่อน
พอมาถึงในสมัยปัจจุบันนี้ มันเปลี่ยนไปอยู่ อิทธิพลของสังคมที่บอกว่า พูดกูมึงนี่ต้องพูดกับเพื่อน
ใช่ไหม คือเรานี้กระแดะแล้ว ไม่ได้แล้ว เสแสร้งแล้ว จะมาพูดเธอ พูดเราไม่ได้แล้ว ต้องกูมึง ท�ำให้คิด
อย่างนั้น นี่พอไปกูมึงกับพ่อแม่ ไม่ได้อีก เพราะเป็นคนที่หยาบ เป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ ใช่ไหม
ทีนี้เราทั้งหลายมาพิจารณาดูสิ่งบางสิ่ง เรื่องบางเรื่อง ท�ำกับอีกคนหนึ่งถูก มาท�ำกับอีกคนหนึ่งผิด
ค�ำพูดบางค�ำพูด พูดกับอีกคนหนึ่งถูก มาพูดกับอีกคนหนึ่งผิด แล้วตกลงบรรทัดฐานในการใช้ชีวิต
ของเรานั้นจะอยู่ตรงไหน เพราะว่าจริง ๆ แล้วมนุษย์เรา สร้างมาตรฐานในการด�ำเนินชีวิตกันขึ้นมา
ภายใต้เงื่อนไขที่มันไม่จ�ำเป็นเลย คือถ้ามันจ�ำเป็นจริง ๆ มันต้องมีประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต ถามว่า
ประโยชน์ตรงนีเ้ ราได้รบั อะไรบ้าง เราไม่ได้รบั อะไรเลย นอกจากความสะใจเวลาเราโกรธเขา เราสะใจ
เสร็จแล้วโทษมันเกิดขึ้นมา มันเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกิน สุดท้ายความสะใจมันอยู่ช่วยเหลืออะไร
เราได้บ้าง ความสะใจก็ช่วยเราไม่ได้ เราจะสะใจได้กี่นาที ได้กี่วินาที ได้เห็นตอนที่เขาแพ้แล้ว นาน
แค่ไหนเราก็ไม่รู้ ค�ำโบราณจึงกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร คนที่ยอมคือคนที่ชนะอย่างแท้จริง
เพราะว่าเขาก�ำลังช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือคนทีก่ ำ� ลังโกรธอยู่ แสดงว่าอภัยทานก็เกิดขึน้ จากจิต
เพราะฉะนัน้ เวลาทีใ่ ครมาหาเรือ่ งเรา ถ้าจิตของเราถูกยกระดับขึน้ มาแล้ว จิตของเราละเอียดอ่อนขึน้
แล้ว ไม่หยาบเหมือนที่พระอาจารย์ได้เกริ่นมาเมื่อตอนต้นแล้ว เราจะสามารถเข้าถึงค�ำว่าอภัย แล้ว
เควสชั่นมาร์คคือค�ำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มันจะหายไปโดยปริยายเลย เราจะไม่ถามอะไรเลย ว่าเรา
จะเสียเปรียบอะไร เราจะเสียตรงไหนบ้าง ตัวตนของเรามันถูกสลายไปแล้ว ตัวตนของเราทีม่ นั อยูต่ รงนัน้
เกียรติยศของเราถูกธรรมะเข้ามาครอบคลุมไว้หมดแล้ว นั่นคืออภัยทาน เราก็มีความสุขที่เรานั้นได้
ยอมแพ้ เรามีความสุขที่ได้เห็นเขาหายโกรธ เรามีความสุข เรายินดีที่จิตของเราเองนั้นได้ช่วยเหลือ
คนหนึง่ คน ให้ความผูกพยาบาทเขาน้อยลงหรือว่าหายไป พระอาจารย์อยากให้ทกุ คนนัน้ เจริญเมตตา
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กันมาก ๆ ฝึกฝนเจริญเมตตา ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังเพือ่ น อย่างน้อยเราเองก็ได้ชว่ ยเหลือ
ตัวเอง ถึงเขาเองเขาก็ได้รับประโยชน์จากการให้อภัยทานของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่อย่างน้อย
เราก็รักษากายจิตของเรา ให้กายจิตของเราไม่เป็นทาสของความโกรธ เป็นอิสระอย่างแท้จริง
พิธีกร : พระอาจารย์ครับ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครท�ำงาน แล้วต้องเจอคน
มากน้อยแค่ไหน ไม่เกี่ยวครับพระอาจารย์ เพราะบางคนจะบอกว่า ก็ฉันต้องเจอคนเยอะ แล้วฉัน
ต้องอยู่ในหน้าที่ที่ฉันจะต้องคุมเขา หรือว่าต้องบริหารเพื่อให้มันเดินต่อ ดังนั้นมาท�ำแบบนี้ จะไม่ให้
โกรธมันก็ยากนะ
พระอาจารย์ : เปลีย่ นจากความโกรธเป็นการเข้มงวดในหน้าที่ อย่าใช้ความโกรธมาเป็นข้ออ้าง
ในการที่จะบริหารจัดการหรือว่าในการท�ำหน้าที่ของเรา เพราะความโกรธไม่มีประโยชน์กับโลกใบนี้
และก็ไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราด้วย แต่การที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่ง แล้วต้องเข้มงวดท�ำหน้าที่
กับเขา เราจริงจังกับชีวิต จริงจังกับหน้าที่ จริงจังกับการงาน เราเป็นคนยังไง คนอยู่ใต้บังคับบัญชา
คนอยูร่ อบตัวเรา เขาเขียนเอง ถ้าเราเป็นคนมุง่ มัน่ เดีย๋ วเขามุง่ มัน่ ตามเอง เชือ่ เถอะว่าพลังแห่งความดี
ที่เราสร้างขึ้นมา มันจะดึงดูดคนดี ๆ ให้มาร่วมงานและช่วยเราสร้างงาน ส่วนคนไม่ดีมันจะถูกพลัง
แห่งความชั่วร้ายเหวี่ยงไปเอง มันก็จะถูกค่อย ๆ สแกนออกไปจากชีวิตเรา ทีละคนสองคนเอง
ถ้าเราดีคนดีจะอยู่กับเรา แต่ถ้าเราไม่ดีคนดีจะถอยห่างจากเรา
พิธีกร : เป็นกฎธรรมชาติ ธรรมดาครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : เพราะว่าความดีนั้นมันก็เหมือนบวก ๑ + ๑ = ๒ แต่ความชั่วก็เหมือนลบ ๑-๑
ก็ลบกันไป ๒-๑ ก็ลบกันไป ๓-๑ ก็ลบกันไป เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยู่ด้วยกันมีแต่ที่จะตั้งเงื่อนไข ตั้งแต่
จะรบราฆ่าฟันกัน เบียดเบียนกัน จะเอากัน จะโลภกัน จะโกรธท�ำลายชีวิตกัน จะเข่นฆ่ากัน อะไร
ที่ท�ำให้เราไม่พอใจนั้น หมายความว่าอะไร เพราะใจของเราไม่พอ ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราก�ำลังจะท�ำ 
หรือคนอื่นท�ำกับเรา เป็นนะ เรามีความสุขกับสิ่งที่เขาท�ำกับเราทุกอย่างเลย
พิธีกร : นี่ล่ะครับพระอาจารย์ เหมือนพระอาจารย์ตอบมาเลย เพราะก�ำลังจะถามว่า ท้ายสุด
นี่คนที่โกรธ จริง ๆ แล้วใจมันพร่องหรือเปล่าครับ
พระอาจารย์ : น่าจะพร่องอยู่นะ ยิ่งโกรธบ่อย ๆ ยิ่งโกรธง่าย เหมือนตอนต้น นี่แสดงว่า
จิตของเราก�ำลังไม่รจู้ กั ความพอดีมาก ต้องแก้ไขมาก ต้องปรับปรุงมาก แต่ถา้ เราโกรธยาก ๆ เลย ใคร
ที่ท�ำให้ตัวเองโกรธยาก แสดงว่าจิตใจของเราก�ำลังรู้สึกว่าพอดี ยืดหยุ่นได้ง่าย คนอื่นมาด่าเราแรง ๆ
จิตเราก็ยืดหยุ่นได้ง่าย ยอมอ่อนได้ง่าย ถ้าจิตของเรามันแข็ง มันไม่สามารถที่จะเข้ากับใครเขาได้เลย
พิธีกร : ท�ำอะไรก็กระทบหมดเลยหรือครับพระอาจารย์
พระอาจารย์ : มันสามารถที่จะเจ็บได้ทุกอย่าง อย่างที่เขาส่งเข้ามา ก็เลยต้องไปอยู่คนเดียว
หาสังคมไม่ได้ เพราะว่าจะไปอยู่กับใครได้ยาก แต่ถ้าเราอยู่ในสังคมอยู่ ก็พยายามเปลี่ยนตัวเอง
ให้เป็นคนทีเ่ รียนรูส้ งิ่ ทีม่ นั เข้ามา เรียนรูอ้ ย่างจริง ๆ จัง ๆ เรียนรูแ้ ล้วก็แก้ไข และก็ปรับปรุงพฤติกรรม
ของตัวเอง ดีกว่าไปเรียนรู้ ไปแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของคนอื่น
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พิธีกร : ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับ ผมถามพระอาจารย์ว่า ความโกรธ
เกิดจากอะไร ความโกรธหน้าตาเป็นอย่างไร จริง ๆ แล้วพระอาจารย์คงชี้ให้เราเห็นว่า ท้ายสุด
เราเองนัน่ แหละรูจ้ กั มันดีทสี่ ดุ เลย แต่ประเด็นส�ำคัญอยูต่ รงนีม้ ากกว่าครับว่า เราเห็นมันแล้ว แล้วเรา
จะท�ำอย่างไรกับมันต่อ เรามีทางเลือกเสมอในการทีจ่ ะแสดงออกไปกับคนตรงหน้า หรือกับเหตุการณ์
หรือกระทั่งมีทางเลือกเสมอที่จะหยิบเอาก้อนไฟที่มีความโกรธนี้ เอาไว้เผาตัวเราเอง เผาผู้อื่น เพียง
เพราะแลกมาด้วยความสะใจเพียงชั่วครู่ เหมือนที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนไว้หรือเปล่า ท้ายสุด
นะครับ เราเป็นคนเลือกเอง ธรรมะของพระพุทธองค์นนั้ ท่านแจกแจงไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เหมาะสม
กับมนุษย์อย่างเราที่มีใจแบบนี้แหละในการเดินตาม และพัฒนาภูมิจิตภูมิธรรมของเราให้อยู่ใน
ความเป็นมนุษย์ และสูงขึ้น อยากจะให้เราลองส�ำรวจตัวเองนะครับ ว่าตัวเราเองนี่ ร่างกายเรา
มันเป็นมนุษย์ แต่ใจเรามันแว๊บไปอยูใ่ นการเป็นภพของสัตว์นรก ของเปรต หรือของอสูรกายหรือเปล่า
นะครับ เพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นมีไว้และพัฒนาตัวเองได้ เพื่อไม่ให้มันเข้ามาบั่นทอนและ
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราครับ
ท่านผู้ชมครับ ผม เอ็ม : สริต ครับ อยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจาก
ท่านพระอาจารย์พร้อม ๆ กันครับ
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=5RMUfCGeuhA
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บทความท้ายเล่ม
กรรมของพ่อแม่
ที่กระท�ำต่อลูก โดยไม่รู้ตัว ๑๔ ประการ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและข้อคิดเรื่องบาปกรรมของพ่อแม่ท่ีกระท�ำต่อลูก
โดยไม่รู้ตัวมาฝากครับ ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรม
และข้อคิดในการด�ำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท�ำคลิปนี้

พ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกแบบตามใจ
ในยุคปัจจุบนั นีพ้ อ่ แม่หลายหลายท่านอาจจะเลีย้ งลูกแบบตามใจ หรือปกป้องลูกมากจนเกินไป
ไม่ว่าลูกจะขออะไรก็ให้หมดทุกอย่าง แม้แต่ลูกท�ำผิดก็ไม่คิดจะลงโทษ เพื่อให้ลูกได้ส�ำนึกผิด หรือ
ให้ลกู ได้รจู้ กั รับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� ลงไป และพ่อแม่บางคนนัน้ ก็ไม่ได้ทำ� ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ลกู
เมื่อลูกท�ำอะไรไม่ดีลงไป หรือท�ำอะไรผิดพลาด ก็เอาแต่โทษลูกตัวเอง กลัวแต่จะเสียหน้า กลัวแต่
สังคมนินทา กลัวอายเพือ่ นบ้าน โดยไม่เปิดโอกาสให้ลกู ได้เข้ามาปรึกษา หรือบอกเล่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เพื่อหาทางแก้ไข กลับจ้องแต่จะด่าว่าหรือท�ำร้ายจิตใจลูกต่าง ๆ นานา ซึ่งถือว่าเป็นการท�ำร้ายลูก
อย่างร้ายแรง เพราะเมื่อลูกโตขึ้น เขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง จะไม่สามารถตัดสินใจอะไร
ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง ว่าอะไรคือสิ่งผิด หรืออะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต
ต่าง ๆ เค้าก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ หรืออาจจะแก้ปัญหาจนหลงเดินไปในทางที่ผิด
คลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรม และข้อคิดของท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องพ่อแม่รังแกฉัน ซึ่งเป็นแบบ
๑๔ ประการของพ่อแม่ ที่สร้างเวรสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวมาให้รับชม เพื่อจะเป็นประโยชน์ และเป็น
ข้อคิดให้กบั ทุกท่านในการเลีย้ งดูลกู ซึง่ หลักหลักในการอบรมเลีย้ งดูลกู เพือ่ ให้เติบโตขึน้ มาเป็นคนทีด่ ี
มีคุณธรรม และมีคุณธรรมโดยที่ลูกไม่คิดว่าพ่อแม่รังแกฉัน และพ่อแม่เองนั้นก็ไม่ต้องสร้างเวร
สร้างกรรมโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะมีคติธรรมและข้อคิดอะไรบ้างไปชมกันเลย

เขียนโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย
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การรักลูกมากจนเกินไป
๑. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการรักลูกมากจนเกินไป เกินความพอดี สุดท้ายผลก็คอื เกิดภาวะรักลูก
จนหลงลูกของตนเองว่าท�ำถูกทุกอย่าง ลูกของตน ดีกว่าคนอื่นเสมอ จนส่งผลให้ลูกกลายเป็นคน
ที่มีอัตตาสูง มีความเชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิด และก็ชอบดูถูกคนอื่น ทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นตัวปัญหา
แต่ก็ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนสร้างปัญหา เป็นต้น

ตามใจลูกมากจนเกินไป
๒. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการตามใจเขามากเกินไป หรือเกินความพอดี สุดท้ายผลก็คือ พ่อแม่
กลายเป็นเหมือนขี้ข้า หรือคนใช้ของลูก ส่วนลูกนั้นกลายเป็น “ลูกบังเกิดเกล้า” ที่พ่อแม่ต้องยอม
ท�ำให้เขาทุกอย่าง และทีห่ นักกว่านัน้ ก็คอื ถ้าหากพ่อแม่ไม่ยอมท�ำตามทีล่ กู ต้องการแล้ว ลูกบางคนนัน้
ก็ถึงขั้นทุบตี และท�ำร้ายพ่อแม่ เป็นต้น

การไม่กล้าพูดสั่งสอนเมื่อลูกท�ำผิด
๓. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่กล้าห้ามปราม หรือพูดสัง่ สอน เมือ่ ลูกของตนเองท�ำผิด ท�ำความ
ไม่ดี ท�ำความเลว หรือท�ำบาป สุดท้ายผลก็คือ ท�ำให้ลูกสูญเสียสามัญส�ำนึก แยกแยะความถูกผิด
ความชั่วไม่เป็น และมองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่าความดีเป็นอย่างไร ความชั่วเป็นอย่างไร
สุดท้ายลูกจึงกลายเป็นนักเลงอันธพาล และระรานคนอื่นไปทั่ว เป็นต้น

การให้เงินลูกไม่สอนให้รู้คุณค่าเงิน
๔. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการให้เงินลูกเพียงอย่างเดียว โดยไม่สอนให้ลูกรู้คุณค่าของเงิน และ
ความล�ำบากในการหาเงิน สุดท้ายผลก็คือ ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน ไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หาเงินมา
และผู้ให้เงิน ยิ่งได้เงินมากเท่าไร เขาก็ยิ่งผลาญเงินเก่งเท่านั้น มีเงินเยอะเท่าไหร่ ก็ไม่เคยพอใช้
ทั้ง ๆ ที่ใช้จ่ายเงินสูง แต่เขากลับมีคุณภาพชีวิตต�่ำ เป็นต้น
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การไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้พึ่งพาตนเอง
๕. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง เพราะเกรงว่า ถ้าหากให้ลูก
ท�ำอะไรด้วยตนเองแล้ว เขาจะล�ำบาก สุดท้ายผลก็คือ เมื่อลูกโตขึ้น ลูกจะกลายเป็นลูกแหง่ ที่พึ่งพา
ตนเองไม่ได้ และคิดท�ำอะไรด้วยตนเองไม่เป็น ยิ่งเมื่อเขาเติบโต ก็ยิ่งเป็นตัวปัญหาของสถาบัน
ครอบครัว เป็นต้น

การไม่ยอมส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี
๖. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่ยอมส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี เพราะมัวแต่สนใจ
การลงทุน ในการท�ำธุรกิจ เป็นร้อยเป็นพันล้าน แต่กลับไม่รจู้ กั ลงทุนในการสร้างลูก ให้เป็นปัญญาชน
สุดท้ายผลก็คือ ลูกเติบโตแต่ตัว แต่กลับว่ามีสติปัญญาที่ต�่ำต้อย ขาดทักษะในการคิด การใช้เหตุผล
การท�ำงาน และการเข้าสังคม เขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเท่านั้น แต่เขา
ยังสร้างปัญหาให้สังคมอีก เป็นต้น

การท�ำแต่งานสังคมสงเคราะห์นอกบ้าน
๗. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการท�ำแต่งานสังคมสงเคราะห์นอกบ้าน โดยลืมไปว่า คนที่ตนเอง
ต้องสงเคราะห์ก่อน ดูแลก่อน และต้องให้ความรักก่อน ก็คือลูก สุดท้ายผลก็คือ แม้จะกลายเป็น
นักสังคมสงเคราะห์ทป่ี ระสบความส�ำเร็จนอกบ้าน สังคมสรรเสริญมากมาย แต่กลับเป็นพ่อแม่ทลี่ ม้ เหลว
ภายในบ้าน และลูกก็กลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่มีพร้อมที่จะแบ่งปันความรัก และ
ความอบอุ่นให้ใคร เป็นต้น

การไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูก

๘. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูก เมื่อเขาประสบความส�ำเร็จในการเรียน
ในการท�ำงาน หรือในการท�ำกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม สุดท้ายผลก็คอื ลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่อง
ชมเชยใครไม่เป็น หรือเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี มีความส�ำเร็จ เขาจึงเป็นนักอิจฉาริษยาตัวฉกาจ ที่จ้องแต่
จะหาทางท�ำลายคุณงามความดีของคนอื่น เป็นต้น
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การไม่รู้จักสอนลูกให้รู้จักบาปบุญ
๙. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่รู้จักสอนเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สุดท้ายผลก็คือ เมื่อลูก
โตขึ้น เขาจึงพร้อมผละหนีพ่อแม่ไปอย่างไม่รู้สึกผิด ไม่เห็นความจ�ำเป็นว่าการเป็นลูกที่ดีนั้น จะต้อง
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของตนอย่างไร เป็นต้น

การไม่สอนลูกให้รู้จักการเป็นผู้ให้
๑๐. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกของตัวเอง ด้วยการไม่สอนลูกให้รู้จักการบ�ำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ สุดท้ายผลก็คือ
เมือ่ ลูกโตขึน้ เขาจึงกลายเป็นคนเห็นแก่ตวั อย่างร้ายกาจ คิดแต่จะกอบโกย คิดถึงแต่ประโยชน์สว่ นตัว
จนมองไม่เห็นหัวคนอื่น แทนที่จะถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่ง” กลับถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่ง
คอร์รัปชั่น ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งสูญเสียเปล่า” เป็นต้น

การไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง
๑๑. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกของตัวเอง ด้วยการไม่ยอมให้ลกู รูจ้ กั ตัดสินใจด้วยตนเอง สุดท้ายผลก็คอื ลูกกลาย
เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด และไม่กล้าลงมือท�ำอะไรด้วยตัวเอง ส่งผล
ให้ไร้ภาวะผู้น�ำ และต้องเดินตามคนอื่นโดยดุษฎี เป็นต้น

การไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี
๑๒. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี สุดท้ายผลก็คือ ลูกกลายเป็นคน
หยาบกระด้าง ทั้งทางกาย และทางใจ ซึ่งส่งผลให้มีใจคอโหดหินทมิฬชาติ ขาดความสุภาพอ่อนน้อม
ขาดสัมมาคาราวะ ไม่รจู้ กั กาลเทศะ ไม่รจู้ กั ประมาณตน ครองตน และครองงานไม่เป็น ไม่เห็นคุณค่า
ของระเบียบ ประเพณี กฎหมาย หรือจรรยาจารีตของสังคม ไม่เคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนดี
ของเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น
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การไม่แนะน�ำให้ลูกรู้จักคบเพื่อน
๑๓. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่แนะน�ำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร หรือเพื่อนแท้
เพื่อนที่ดี สุดท้ายผลก็คือ รอบกายของลูกจึงมีแต่บาปมิตร หรือเพื่อนเทียม คอยแต่ประจบสอพลอ
คอยแต่หลอกล่อ ให้ท�ำความเลวทรามต�่ำช้า ติดสุรา ยาเสพติด และน�ำพาชีวิตไปในทางเสียหาย
ตกอยู่ใต้วังวนของอบายมุข คิดท�ำแต่เรื่องสนุกสนาน ไม่สนใจหาแก่นสารให้กับชีวิต เป็นต้น

การไม่รู้จักให้ลูกเป็นคนเรียนรู้
๑๔. พ่อแม่บางคนนั้น
คิดท�ำร้ายลูกตัวเอง ด้วยการไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเป็นคนรักการอ่าน รักการเขียน
รักการเรียนรู้ หรือรักการเดินทาง แต่ปล่อยให้เขาศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตัวเอง ไปตามยถากรรม สุดท้าย
ผลก็คอื เขากลายเป็นคนหูตาคับแคบ ขาดความรูพ้ นื้ ฐาน ขาดความรูร้ อบตัว ขาดความกระตือรือร้น
ไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการคิด พูด ท�ำ  ไม่เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง ขาดความแหลมคม ตาม
ไม่ทันโลก ตกข่าว เป็นคนว่างเปล่าในทางความรู้รอบตัว ไร้ความคิด ไร้จิตใจ และไม่มีรสนิยมอย่าง
อารยชน เป็นต้น

ปลูกอะไรไว้ก็ย่อมได้แบบนั้น
เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม คติธรรม และข้อคิดเรื่อง บาปกรรมของพ่อแม่ที่กระท�ำต่อลูก
โดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ พ่อแม่บางคนนั้นอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง หรือหากเลี้ยง
ก็ท�ำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นัก เพราะอาจจะมีความจ�ำเป็นในบางเรื่อง ซึ่งแต่ละครอบครัวก็แตกต่างไป
แต่ถ้าหากพ่อแม่คิดดี ท�ำดีเพื่อลูก ๆ อย่างคติธรรมทั้ง ๑๔ ประการแล้ว ก็ย่อมจะน�ำสิ่งที่ดีมาสู่
ครอบครัว และน�ำสิง่ ทีด่ มี าให้ลกู ๆ เพราะกรรมนัน้ ก็คอื การกระท�ำ เราปลูกอะไรไว้กย็ อ่ มได้ผลแบบนัน้
ส่วนลูกทุกคนนั้น หากพากันคิดดี ท�ำดีต่อพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที ไม่คิดท�ำอะไรให้ท่าน
เสียใจ และไม่สร้างเวร สร้างกรรม ต่อพ่อแม่แล้ว ชีวติ นัน้ ก็ยอ่ มจะมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุง่ เรือง
มาสู่ตนเอง และมาสู่ครอบครัวเช่นกัน
ขออนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทกุ ท่าน ทีใ่ ห้คติธรรม และข้อคิดในการ
ด�ำเนินชีวติ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดท�ำคลิปนี้ และรับชมคลิปนี้ สาธุครับ

เอกสาร
๑. https://www.youtube.com/c/PurifilmMv (ธรรมะเตือนใจ ในยูทูปช่อง ภูริฟิล์ม)
๒. หนังสือเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน เขียนโดย ว.วชิรเมธี หรือ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่
๒. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต)
วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๓. พระน�ำชัย ชยากโร (เติมศิริเกียรติ)
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม ต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
๔. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผูอ้ ำ� นวยการโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ
วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน นครราชสีมา เป็นผู้จัดส่งหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๓-๒๕๖๒ มาให้
กองทุนฯ ซึ่งเป็นหนังสือที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม จัดพิมพ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
โดยรวบรวมเทศนาธรรมและเกร็ดธรรมค�ำสอน ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เพื่อเผยแพร่และ
แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะแจกเป็นธรรมทานเนือ่ งในในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล
ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องให้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มี ๔ เล่ม ดังนี้ :เล่ม ๑ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ทีเ่ ขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เล่ม ๒ หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เล่ม ๓ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)
หนังสือ ๒ เล่มแรก กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นผูจ้ ดั ท�ำและสนับสนุนการจัดพิมพ์ ในโอกาสนี้
ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะร่วมกับกองทุนฯ ด้วย มีจ�ำนวน ๑๐๔ คน
รวมเป็นเงิน ๑๕๗,๓๗๒.๐๐ บาท
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กองทุนฯ จะน�ำหนังสือชุดธรรมะ ทัง้ ๔ เล่ม ไปถวายพระสงฆ์ทมี่ าร่วมงานบูรพาจารย์ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :๑. วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒. วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๓. วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๔. วัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
๕. วัดเลียบ อุบลราชธานี
๖. วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๗. วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
๘. วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) เชียงใหม่
ซึ่งเป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เคยจ�ำพรรษา ในขณะที่มีชีวิตอยู่
นอกจากนีท้ างกองทุนฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำไปถวายพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ตัวอย่าง
เช่น :๑. วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
๒. วัดป่านาค�ำน้อย อุดรธานี
๓. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
๔. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่
๕. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
๖. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่
๗. วัดธาตุคำ 
� เชียงใหม่ ฯลฯ
ตลอดจนห้องสมุดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในแต่ละพื้นที่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดพิมพ์สูง
ทางกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งนี้
ขอกุศลผลบุญทีท่ า่ นได้มจี ติ ศรัทธา จงส่งผลให้ทา่ นมีสขุ ภาพแข็งแรง มีความเจริญในชีวติ ส่วนตัว และ
ครอบครัวตลอดกาลนาน
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า “คนที่มีทานภายในใจ มีการสละเป็นนิสัย
ของใจ ไปที่ไหน ไม่ตาย แม้จะมีไม่มาก แต่ก็ไม่จน เพราะอ�ำนาจแห่งทาน ที่ตนให้ไปแล้วนั้นแล
เป็นอานิสงส์ตามรักษาผู้นั้น”
ส่วนหนังสือธรรมะเพือ่ ชีวติ พ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) เป็นหนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
เป็นเจ้าภาพพิมพ์
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ประธาน
ผศ.ชัชวดี คุณารักษ์
รองประธาน
อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
คณะท�ำงาน
รุ่งทิวา บุญปั๋น
บัญฑิตา จรเวชวานิช
มัทนียา มหาวงค์
ชนัณชิดา บุญปั๋น
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กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ (นานประมาณ ๓๗ ปี มาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึง
พระคุณของคุณแม่ลกั ษณา ลีฬหาชีวะ ผูล้ ว่ งลับ เพราะเมือ่ คุณแม่ยงั มีชวี ติ อยู่ คุณแม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่
ท�ำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี จนลูกได้เติบโตขึ้นมา
ด้วยความอบอุ่น จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จในชีวิต ซึ่งเกิดจากการอบรมดูแลของคุณแม่
ดังนัน้ ประธานกองทุนฯ จึงมีการจัดตัง้ กองทุนนีข้ นึ้ มา เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงพระคุณของคุณแม่
ลักษณา ลีฬหาชีวะ และเพื่อที่กองทุนฯ จะได้ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมโดยส่วนรวม ในนาม
ของคุณแม่ลกั ษณา เพือ่ ให้กศุ ลผลบุญเหล่านี้ ได้บงั เกิดกับคุณแม่และทุกคนทีไ่ ด้รจู้ กั รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั
ความช่วยเหลือจะได้ระลึกถึงคุณแม่ลักษณาตลอดไป
เงินทีก่ องทุนฯ น�ำมาใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมและการด�ำเนินงาน เป็นเงินทีไ่ ด้รบั จากผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเท่านั้น ได้แก่ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และค่าเช่าที่ดิน
นาน ๒๐ ปี ที่ประธานกองทุนฯ ได้รับมรดกมาจากคุณแม่ลักษณา ลีฬหาชีวะ และคุณพ่อจงรักษ์
คุณารักษ์

วัตถุประสงค์
ข้อ ๑. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ข้อ ๒. สนับสนุนการวิจัย
ในระยะแรก เงินที่กองทุนฯ น�ำมาใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
๑. เรือ่ ง สารอาหารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ (antioxidant) ในผลฝรัง่ (Psidium guajava
Linn) และการพัฒนาวิตามินซีธรรมชาติจากผลฝรั่งและน�้ำฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ด้วยวิธี
ทางเภสัชกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการบริโภค
๒. การสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิตามินซี
ธรรมชาติจากผลไม้
๓. การสนับสนุนการจัดประชุมชีแ้ จงโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ
จากผลไม้
๔. การสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยผลไม้และผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
๕. การสนับสนุนโครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารและ
ผลไม้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๓. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ ในกรณีที่ภาครัฐ
ขอความร่วมมือ และในการด�ำเนินงานเพื่อกุศลสาธารณะประโยชน์บางอย่าง ตามโอกาสอันควร
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ข้อ ๔. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีเ่ จ็บป่วย ได้มโี อกาสรับการตรวจรักษา โดยกองทุน
ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
ข้อ ๕. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติดี มีความสนใจที่จะศึกษา
เล่าเรียนอย่างแท้จริง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ข้อ ๖. เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามก�ำลังของกองทุน
ข้อ ๗. ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมในการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ตามแต่
จะเห็นสมควร
ข้อ ๘. กองทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา		

อาจารย์อารีรัตน์ วัฒนสิน
๑. อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
๒. อาจารย์บุญมี อรุณสิทธิ์
๓. นางดาภรณ์ วีรสาร
๔. นางซูสิน มุนีเวช
๕. ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

กรรมการ
๑. นางชัชวดี คุณารักษ์
๒. นางชัฎชม สภานุชาต
๓. นางสาวฟ้ามุ่ย รัตนคีรี
๔. ผศ.บงกชวรรณ สุตะพาหะ
๕. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
๖. นางสาวนงนุช ธนาจิตร
๗. นายสาวิตร ลีฬหาชีวะ
๘. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
๙. นางสิวิกา ลีฬหาชีวะ
๑๐. นายวาทิต ลีฬหาชีวะ
๑๑. นายวสุ ลีฬหาชีวะ
๑๒. พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำ� รงวงศ์
๑๓. นางกิ่งทอง วงษ์สวัสดิ์
๑๔. นายภิสันฑ์ เจนร่วมจิต
๑๕. นางจาตุภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง
๑๖. นางสาวสมลักษณ์ ธนูศิลป์
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