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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)
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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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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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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

ธรรมวิสัชนา 25

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
26 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

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
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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
ธรรมวิสัชนา 45

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

ธรรมวิสัชนา 53

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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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
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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
ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 307

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
310 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)

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

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ 311

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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