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ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมนี้แสนยากจริ งๆ นะ ที่เราฟังกันอยูท่ ุกวันๆ มันเป็ น
นิยาย ถ้าเป็ นนิยายเราจะเข้าใจได้ ความเข้าใจของเราเพราะมันเป็ นเรื่ องโลกๆ เรื่ อง
จินตนาการ เรื่ องการศึกษา เรื่ องความเข้าใจ มันทันกันได้
แต่เรื่ องธรรมะนี้ ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกหาฟังได้ยาก ทีน้ ีเราเกิดมาพบ
พุทธศาสนา เราเกิดมาเพราะเรามีบุญกุศล เราเกิดมาท่ามกลางกึ่งกลางพุทธศาสนา ถ้าไม่
มีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ ไม่มีครู บาอาจารย์ของเรา ใครจะรื้ อค้นมา ปฏิบตั ิไปเถอะหัว
ชนฝาขนาดไหนมันก็แล้วแต่ความคิดของตัว
มันเป็ นความจริ งขึ้นมาไม่ได้หรอก ถ้ามันเป็ นความจริ งขึ้นมา มันก็เป็ นความจริ ง
ธรรมะโกหกไง บอกว่าเป็ นธรรมๆ ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นความ
จริ ง แต่ธรรมของเราเป็ นความโกหกแน่นอน เพราะพอเราไปรู้ไปเห็นขึ้นมา มันเป็ น
ความลึกลับมหัศจรรย์ เวลาใครปฏิบตั ิมาก็บอกว่า
“โอ้โห ปั ญญาละเอียดมาก ปั ญญาละเอียดมาก” ยังไม่ได้ปฏิบตั ินะ แค่เริ่ มต้น
ปั ญญาของเรา ปั ญญาที่เป็ นการนึกคิดของเรา โดยสามัญสานึกก็อย่างหนึ่ง พอเรา
มีความสานึกตัวขึ้นมา ความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง เวลาเรามีความสานึกตัว
รู้จกั นึกคิดขึ้นมา เราว่าปั ญญานี้ละเอียดๆ ละเอียดเพราะอะไร ละเอียดเพราะมันยับยั้งตัว
เราได้ไง แต่เดิมเราโดนความคิดเรากระชากลากถูไปทั้งนั้นนะ เราจะคิดสิ่ งใด เราจะทา
สิ่ งใดเราว่าเราทาดีคิดดี แล้วมันมีทางวิชาการรองรับก็ยงิ่ คิดว่าตัวเองคิดถูกเข้าไปใหญ่
เลย พอว่าตัวเองคิดถูก คิดถูกอย่างไรล่ะ คิดถูกเพราะเราทาถูกต้องทางวิชาการ ถ้าทา
ถูกต้องทางวิชาการมันก็เป็ นทางวิชาการ มันเป็ นเรื่ องความเข้าใจได้
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แต่ทางวิชาการเราทาแล้ว เราได้ประโยชน์สิ่งใดล่ะ เราก็ได้ประโยชน์วา่ เรา
ทางานแล้วเราประสบความสาเร็ จ แล้วประสบความสาเร็ จแล้วเรารู้จกั ตัวเองไหมล่ะ เรา
รู้จกั จิตใจของเราไหม มันก็ไม่รู้จกั จิตใจของเราเลย จิตใจของเราเห็นไหม ทั้งๆ ที่
ความรู้สึกนึกคิดออกมาจากใจของเรา
ธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ ความรู้สึกนึกคิดใช่ไหม แล้วบวกกับทางวิชาการเข้าไป ทาง
วิชาการนี่เราเข้าใจเรารู้ได้ ถ้าคนมีความรู้ทางวิชาการ มันจะมัน่ ใจของมันนะว่าเราทา
ถูกต้อง ทาสิ่ งใดเราก็ทาได้เต็มไม้เต็มมือ ทาสิ่ งใดเราก็ประสบความสาเร็ จ
แต่ประสบความสาเร็ จนั้นเป็ นประสบความสาเร็ จของโลกเขา เป็ นความสาเร็ จ ดู
สิ เราไม่เกิดมา เขาก็มีคนทาหน้าที่อยูแ่ ล้ว พอเราเกิดมาในหน้าที่น้ ี เราก็ทาหน้าที่ของเรา
ต่อไป เราตายไปหรื อเราเกษียณอายุราชการไป มันก็จะมีคนทาหน้าที่ต่อๆ กันไปอย่างนี้
มันเป็ นเรื่ องอะไรล่ะ ก็เป็ นเรื่ องของโลกใช่ไหม แล้วเรื่ องของเราล่ะ
เรื่ องของเรา ปกติเราก็ใช้ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง แล้วเราก็จะตายไปข้างหน้า พอ
ตายไปแล้ว เราก็เป็ นชาวพุทธ เราก็เกิดตาย เดินไปส่ งกันที่เชิงตะกอน แล้วก็ไปเศร้าโศก
เสี ยใจกัน ถึงจะไม่ร้องไห้ ถึงเราจะเข้าใจพุทธศาสนาเรื่ องสัจธรรม เราก็ไม่ร้องไห้ แต่เรา
ก็มีความลังเลสงสัยว่า เรามาทาอะไรกัน ตามประเพณี จะได้บุญไม่ได้บุญก็ถามทุกที
“ทาอย่างนี้จะได้บุญหรื อเปล่า? ทาอย่างนี้จะได้บุญหรื อเปล่า? ”
นี่ไงมันก็เกิดความสงสัย ความสงสัยมันคืออะไรล่ะ ธรรมะมันแก้ตรงนี้ต่างหาก
ล่ะ ธรรมะมาแก้ความสงสัย มาแก้ความเข้าใจของเรา
ดูสิเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย
เวลาสร้างสมบุญญาธิการมา เกิดที่ลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ ีเป็ นชาติสุดท้าย” นี่เพิ่งเกิด แต่
ด้วยบุญญาธิการ ออกรื้ อค้นอยู่ ๖ ปี ปั ญจวัคคียอ์ ุปัฏฐากอยู่ มันก็เป็ นความเห็นมุมมอง
ทางโลก ทางวิชาการนี่แหละ เพราะว่าเราอยากพ้นจากทุกข์ใช่ไหม มีแรงปรารถนาว่าจะ
พ้นจากทุกข์ อยากจะได้โพธิญาณ ทุกข์มาก เวลาครองเรื อนอยูน่ ้ ีทุกข์มาก ดูสิ ต้อง
รับผิดชอบ ต้องอะไรต่างๆ มันแบกรับภาระไปหมด
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แต่ถา้ เราเสี ยสละออกมาแล้ว เราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เราจะช่วยเหลือเจือจาน
สัตว์โลก เพราะเราก็ทุกข์มาก่อน เราอยากช่วยเหลือเจือจาน เป็ นถึงกษัตริ ยจ์ ะได้สถาปนา
อยูแ่ ล้ว ไปเที่ยวสวนไปเห็นยมทูต เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย “เราต้องเป็ นอย่างนี้
หรื อ?” มันสะเทือนหัวใจจนออกบวช
ออกบวชแล้วศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเอามาช่วยยกโลกทั้งหมดขึ้นไง เวลาศึกษาไป
ปั ญจวัคคียต์ ้งั แต่พยากรณ์แล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะทานายว่า “เป็ นศาสดาแน่นอน”
คือออกบวชแน่นอน มีความมัน่ ใจมาตั้งแต่ตน้
แต่เวลาอุปัฏฐากอยู่ ก็อุปัฏฐากกันด้วยความรู้สึกนึกคิด มันก็เป็ นทางโลก หวัง
เต็มที่เลยจะให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ข้ ึนมา เราจะได้มีทางออก เราจะได้
เป็ นไปได้ ทาไมปั ญจวัคคียไ์ ม่ปฏิบตั ิแข่งล่ะ
เพราะทางโลกเดี๋ยวนี้มีแต่การแข่งขันกัน ไม่ยอมรับกัน แต่มนั เป็ นไปไม่ได้
เพราะผูท้ ี่ตรัสรู้เองโดยชอบมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปั จเจกพุทธเจ้า
เท่านั้น แล้วสาวก สาวกะ อย่างเราจะทาอย่างไร เราจะดันของเราไปได้อย่างไร เราดันไป
ไม่ไหวหรอก เราดันไปก็อย่างที่วา่ เราปฏิบตั ิกนั เราเป็ นสาวก สาวกะ เราดันกันไปก็เป็ น
จินตนาการของเรานี่แหละ แล้วเป็ นนิยายด้วย เป็ นสิ่ งที่เขาแต่งมาเป็ นเรื่ อง เป็ นโคลง
เป็ นกลอนขึ้นมา โอ้โห ซึ้งมากๆ แต่ความจริ งเข้ามา มันเป็ นเรื่ องอะไรที่เรารู้ไม่ได้เลย
ฉะนั้นเวลาปั ญจวัคคียร์ อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพอเวลาทรมานตน ทรมานตนคือว่า เพราะเรายังไม่รู้วา่ จะทาอย่างไร
กิเลสมันอยูท่ ี่ไหน อยูท่ ี่ตวั เราใช่ไหม กิเลสอยูท่ ี่ไหน เราก็ต่อสู้ทางนั้น พอต่อสู้ข้ ึนมาทุก
คนมันก็ต่อสู้ดว้ ยความรู้สึกนึกคิดกับร่ างกาย กิเลสมันอยูท่ ี่เรา อดอาหารอดอะไรต่างๆ
ทรมาน ทาทุกรกิริยาทั้งหมดเลย
มันไปไม่รอดนะ มันไปไม่รอดทั้งนั้น แต่วา่ ปั ญจวัคคียส์ ่งเสริ มอยู่ เห็นถึงความ
เข้มข้น เห็นถึงการกระทา เห็นถึงการปฏิบตั ิ อื้ม มันมีความหวังไง แต่เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดสอบแล้วด้วยความรู้สึกของตัว เพราะมีบุญญาธิการ มันไป
ไม่ได้แล้ว เพราะทรมานตนกั้นลมหายใจจนสลบถึง ๓ หน
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สลบก็คือตายนะ ถ้าคนสลบไปช็อกไปนี่ถา้ ไม่ฟ้ื นขึ้นมาก็ตาย กั้นลมหายใจทุก
อย่าง ทาทุกอย่างหมดแล้วนะ แต่ดว้ ยปฏิภาณด้วยบุญญาธิการของตัว “เราไม่มีทางไป
แล้ว” คิดถึงโคนต้นหว้า เราต้องฟื้ นฟูร่างกายก่อน อานาปานสติ แล้วฉันอาหารของนาง
สุ ชาดา เพราะนางสุ ชาดาก็มีเหตุการณ์ตอ้ งไปถวายอาหาร ต้องถวายเพราะเขาถือของเขา
ปั ญจวัคคียไ์ ปเห็นเข้า ทนไม่ได้เลยนะ “นี่กลับมามากๆ” ทิ้งไปเลย นี่ความเห็น
โลก ความเห็นเป็ นโลกกับเป็ นธรรม แล้วความเห็นเหมือนกัน เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็ นผูน้ า มีเชาว์ปัญญามากกว่า ฉันอาหารของนางสุ ชาดาแล้ว
คืนนี้จะนัง่ ถ้าไม่ได้ตรัสรู้จะยอมเสี ยชีวิตเลย ยอมตายเลย
นี่เอาเรื่ องของหัวใจแล้ว เวลาอดอาหาร เวลาทาทุกรกิริยา มันเป็ นเรื่ องของ
ร่ างกาย เราดูสิ ความรู้สึกนึกคิดเรา เราทรมานร่ างกาย มันไม่ทวนกระแสกลับไปที่ใจ
เพราะมันส่ งออก การกระทาของเราก็ส่งออก มันส่ งออกมาจากความรู้สึกนึกคิด เวลา
คิดถึงอานาปานสติ อานาปานสติมนั เป็ นอย่างไรล่ะ
อานาปานสติ กาหนดลมหายใจเข้ากาหนดลมหายใจออก จิตมันไปอยูท่ ี่ไหนล่ะ
มันเกาะลมไว้ มันไม่คิดถึงสิ่ งใดเลย ขณะที่เกาะลมไว้จิตมันสงบเข้ามาเพราะอะไร
เพราะคิดถึงโคนต้นหว้าที่เคยเกิดประสบการณ์มาแล้ว
คราวที่เป็ นราชกุมาร เวลาจิตมันสงบแล้ว เงาของต้นหว้าไม่คล้อยตามไปเลย
แล้วความสุ ขอย่างนั้นมันซาบซึ้งใจ ความสุ ขอย่างนั้นคิดถึงโคนต้นหว้า แล้วกาหนดลม
หายใจ เวลาไปทรมานตน ไปทาทุกรกิริยามา ๖ ปี จิตใจมันมีกาลังของมันอยูแ่ ล้ว
เพียงแต่วา่ มันยังไม่ถกู ทางเท่านั้นเอง
พออานาปานสติ พอจิตเข้ามา เริ่ มปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ มัชฌิมายาม
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์นะ พอสาเร็ จแล้ว เราพูดตรงนี้บ่อย
เพราะอะไร เพราะให้เห็นว่าโลกกับธรรมไง แล้วตั้งใจนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ารื้ อค้นปฏิบตั ิมาเพือ่ จะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ เพื่อประโยชน์กบั สังคม เพื่อประโยชน์กบั โลก
ทั้งนั้น มาเพื่อประโยชน์ของโลกเลย แล้วตั้งใจเต็มที่เลย แล้วพอประสบความสาเร็ จมันก็
ต้องพอใจสิ
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เรามีความรู้จริ งแล้ว เราต้องการจริ งแล้วเราจะไปช่วยโลกเลย กลับทอดอาลัยนะ
เพราะโลกเขารู้กบั เราไม่ได้ “จะไปสอนเขาได้อย่างไร?” เสวยวิมุตติสุขอยูน่ ะ แล้วมัน
ลึกลับซับซ้อนจนจะสอนกันไม่ได้
แต่เวลาเราเรี ยนทางวิชาการกัน เราเรี ยนทางโลกกัน เราเรี ยนเรื่ องปั จจัยเราเรี ยน
กันขึ้นมา เรี ยนบาลีเรี ยนต่างๆ เราเข้าใจไปหมด เราเข้าใจธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าใจด้วยทางวิชาการนะ แต่จริ งๆ ไม่รู้หรอก จริ งๆ ก็งง จริ งๆ แล้ว
นิพพานมันเป็ นอย่างไร ทางวิชาการแปลได้หมด เข้าใจได้หมด แต่มนั เป็ นอย่างไร?
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จริ งขึ้นมา เพราะเขารู้กบั เราไม่ได้ ทอดธุระ
นะ แต่ถึงที่สุดแล้วเพราะอะไร เพราะได้สร้างสมบุญญาธิการมา พระสารี บุตรพระโมค
คัลลานะ พระอัครสาวกได้สร้างมาหมดล่ะ สร้างมาคือมันมีเบื้องหลังมา สร้างมาคือมัน
ต้องมาเป็ นแบบนี้ไง แต่มนั ต้องเป็ นแบบนี้เพราะมีการสร้างมา
แต่ถา้ ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาด้วยสิ่ งใด
ด้วยมรรคญาณ ด้วยมรรค ๘ นี่ไงนี่ศาสนาพุทธเรา
อริ ยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ สิ่ งต่างๆ เป็ นหัวใจที่เราจะรื้ อค้นเข้ามาในหัวใจ
ของเรา เราจะแก้ไขของเรา นี่ขอ้ เท็จจริ งมันอยูท่ ี่นี่ ดูสิเวลามีการกระทาขึ้นมา มันเป็ น
ความจริ งขึ้นมา แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไร ถึงสุ ดท้ายแล้วเล็งญาณนะ เล็งญาณต้องเอาคนที่มี
วุฒิภาวะ คนที่มีหลักมีเกณฑ์ก่อน
ดูสิ อาฬารดาบส เพราะเคยทาสมาบัติมาด้วยกัน ก็ตายเสี ยแล้ว แล้วจะเอาใครดี
ล่ะ เอาปั ญจวัคคีย ์ เพราะปั ญจวัคคียอ์ ุปัฏฐากมา ๖ ปี ก็ทาความสงบร่ มเย็นมาด้วยกัน ทา
ความสงบเพราะอุปัฏฐากอยูก่ ป็ ฏิบตั ินี่ล่ะ เพียงแต่วา่ ปฏิบตั ิไม่มีครู บาอาจารย์ ปฏิบตั ิ
อุปัฏฐากไปแล้วปฏิบตั ิของท่านไป จิตใจมันก็มีพ้นื มีฐาน แต่มนั ก็มีพ้นื มีฐานแบบโลกๆ
นัน่ แหละ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปเทศนาว่าการ ยังมีการต่อต้านยังมี
อะไรอยู่ แต่ถึงที่สุดแล้วเพราะได้สร้างมาด้วยกันอยูแ่ ล้ว “เธอจงเงี่ยหูลงฟัง เราจะแสดง
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ธรรมให้ฟัง” เทศน์ธรรมจักรไป พระอัญญาโกณฑัญญะรู้ข้ ึนมา มันรู้ได้ข้ ึนมาเพราะใคร
รู้ได้เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม รู้ได้เพราะความรู้จริ งใช่ไหม แล้ว
ปั ญจวัคคียก์ ต็ อ้ งมีอานาจวาสนา ด้วยเชาว์ปัญญาของตัวมันถึงจะรู้ได้จริ ง ถ้ารู้ไม่ได้จริ ง
นะมันก็เป็ นเรื่ องโลกๆ หลบหลีกไปอย่างนั้น มีการหลบการหลีกไป ยิง่ หลบหลีกขึ้นไป
ดูสิ ดูพระฉันนะ เป็ นผูท้ ี่เอาม้ากัณฐกะออกมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เวลาออกมาบวชแล้ว ไปนัง่ อยูโ่ อ่อ่ามากนะ แล้วบอกว่า “ฉันเป็ นคนเอาพระพุทธเจ้า
ออกเอง” คือถือตัวถือตนว่าพระพุทธเจ้าเป็ นของเขาๆ มีปัญหาไปหมด ไปอยูไ่ หนนะโอ่
อ่ามาก ใครจะมาเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอ้ งผ่านเขาก่อน องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พดู อะไรสักคานะ
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพานสัง่ พระไว้เลยนะ สัง่ พระ
อานนท์ไว้ พระอานนท์ถามเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน พระ
อานนท์นี่คร่ าครวญเลยล่ะ
“สรี ระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทาอย่างไร”
พระพุทธเจ้าบอกว่า “ไม่ใช่สรี ระของเธอ เป็ นสรี ระของชาวมัลละกษัตริ ยเ์ ขา”
“ถ้าเกิดชาวมัลละกษัตริ ยเ์ ขาถาม ข้าพเจ้าจะตอบว่าอย่างไร?”
“ถ้าชาวมัลละกษัตริ ยเ์ ขาถามก็ตอบว่าให้ทาเหมือนกับจักรพรรดิ
ขาวแล้วใช้น้ ามันชุบแล้วพันด้วยผ้าขาวกี่ช้ นั ๆ บอกหมด”

พันไว้ดว้ ยผ้า

“แล้วต่อไปถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว ในศาสนานี้กต็ อ้ ง
เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิง กับผูท้ ี่เข้ามาอุปัฏฐากในพระพุทธศาสนาให้ทาอย่างไร?”
“เธอไม่ควรพูดกับเขา”
“ถ้าจาเป็ นจะพูดล่ะพระเจ้าข้า”
“เวลามีความจาเป็ น อยูด่ ว้ ยกันมันก็ตอ้ งสื่ อสารกัน ถ้าจะสื่ อสารกับเขามันก็ตอ้ งมี
สติ ถ้ามีสติแล้วค่อยคุยกับเขา ตั้งสติไว้”
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แล้วพระพุทธเจ้าสัง่ มาจนถึงเรื่ องพระฉันนะนะ บอกให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉัน
นะ ไม่ให้พระทั้งหมดคุยกับพระฉันนะ เพราะพระฉันนะดื้อมาก โอ่อ่า ถือว่าองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นสมบัติของตัว เพราะออกบวชด้วยกัน เป็ นคนเอาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาบวช ให้ลงพรหมทัณฑ์ อย่าให้พระพูดด้วย ให้ยกออกจาก
หมู่ไปเลย
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้พดู ไหม เพราะมานัง่ เฝ้ าอยูห่ น้ากุฏินะ ใครจะมาก็ตอ้ งผ่าน พระอานนท์ยงั ไม่
ทาเลย แต่พระฉันนะด้วยกิเลสตัณหาทะยานอยาก ด้วยความยึดมัน่ ถือมัน่ ของตัวว่าเป็ น
สมบัติของเขา เวลาบอกว่า ถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว บอก
พระอานนท์ให้ลงพรหมทัณฑ์ พอลงพรหมทัณฑ์ยกออกจากหมู่ พอเสร็ จงานแล้ว พระ
อานนท์ ประกาศลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ พระฉันนะเสี ยใจมาก เพราะว่าโอ่อ่ามาก
ตัวเองถือหน้าถือตามาก ทีน้ ีพอลงพรหมทัณฑ์ใครๆ ก็ไม่พดู ด้วย
เพราะสมัยพุทธกาล สมัยโบราณนะ เขาเป็ นสุ ภาพบุรุษ สิ่ งใดที่มนั เป็ นประเพณี
ถ้าเขาไม่พดู ด้วยนี่มนั เสี ยหายมาก เข้าป่ าไปเลยนะด้วยความเสี ยใจ พอเข้าป่ าไป มันได้
สานึก พอได้สานึกก็ไปประพฤติปฏิบตั ิ ประพฤติปฏิบตั ิกเ็ พราะมีบุญไง
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวช ก็ออกมาด้วยแล้วเอาม้ากลับ เวลา
ตั้งสติพระฉันนะขึ้นมา พระฉันนะสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ได้นะ พอสาเร็ จเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว ดูความเห็นสิ ก่อนหน้านั้น คิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ น
สมบัติของเรา เราเป็ นคนพาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาบวชเอง พอพา
ออกมาบวชแล้วนะ ใครจะทาสิ่ งใดก็ตอ้ งผ่านเขาไง นี่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เห็นไหม ความยึดมัน่
ถือมัน่ ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นสมบัติของเขา แต่เวลาเขาลงพรหมทัณฑ์
แล้วเขาประพฤติปฏิบตั ิในป่ า
พอมันสิ้ นกิเลสกลับมา ตอนที่พระอานนท์ลงพรหมทัณฑ์กเ็ สี ยใจมาก เสี ยใจ
เพราะว่ามีความเสี ยหาย พอไปประพฤติปฏิบตั ิของพระฉันนะจนสาเร็ จแล้ว กลับมาหา
พระอานนท์ บอกว่า จะมาปลงอาบัติไง ลงพรหมทัณฑ์แล้วจะให้สงฆ์ประกาศขึ้นมา
แล้วจะอยูก่ รรม แล้วจะให้สงฆ์ยกเข้าหมู่ใหม่

ศิลปะการหลบหลีก ๘

พระอานนท์บอกว่า “ไม่มีอะไรต้องให้อยูแ่ ล้ว เพราะเวลาพระฉันนะไปประพฤติ
ปฏิบตั ิสิ้นเป็ นพระอรหันต์แล้ว มันจบแล้ว”
จบ แต่ถา้ เราเป็ นปุถุชน เรายังมีความกังวลในหัวใจ เราต้องเดินตามธรรมวินยั ถ้า
เราเดินตามความเป็ นจริ งขึ้นมา มันจะเป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้าเราไม่เดินตามความเป็ นจริ ง
ขึ้นมา มันก็เป็ นเรื่ องโลกๆ
เรื่ องโลกๆ โดยยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าสมบัติของเขา แต่พระอานนท์ไม่เห็นยึดมัน่ ถือมัน่
สิ่ งใดเลย พระอานนท์เปิ ดกว้างให้ทุกๆ คน พระอานนท์ทาแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์ท้งั นั้น
นี่คือความเป็ นประโยชน์นะ
โลกมันเป็ นอย่างนั้น ฉะนั้นเราประพฤติปฏิบตั ิกนั เราต้องการความจริ ง ถ้าเรา
ต้องการความจริ ง เราปฏิบตั ิจริ ง เราเกิดเป็ นชาวพุทธพบพุทธศาสนา แล้วเรามีเจตนา มี
ความตั้งใจจะประพฤติปฏิบตั ิ มันก็เหมือนนะ มันเป็ นเวรเป็ นกรรมของคน
ถ้าคนดี “กาในฝูงหงส์” เราบวชใหม่เราศึกษาใหม่น้ ีเหมือนกา กา โดย
สัญชาตญาณ เรามีกิเลสตัณหาความทะยานอยากใช่ไหม ดูอีกาสิ กามันเที่ยวกินสิ่ งของที่
มันพอใจ มันก็วา่ ของมันไป แต่ “ฝูงหงส์” ถ้ากาในฝูงหงส์ หงส์คือครู บาอาจารย์ที่เราหา
ได้ ครู บาอาจารย์ของเราถ้าเป็ นความจริ ง ท่านจะดูแลปกป้ องรักษาเรา จากกาจะเป็ นฝูง
หงส์นะ
แต่ถา้ เราไม่มีอานาจวาสนา ด้วยกิเลสตัณหาความทะยานอยากนะ “หงส์ในฝูง
กา” คาว่าหงส์ในฝูงกา เวลาเราบวชใหม่ ดูสิเรามีศรัทธามีความเชื่อ เวลาเราบวชขึ้นมา
มันสะอาดบริ สุทธิ์นะ สังเกตได้ไหมเวลาพระที่เขาบวชออกมาจากโบสถ์ เขาจะทาบุญ
กัน เขาบอกว่า “พระที่บวชออกมาจากโบสถ์ไม่มีอาบัติเลย” สดๆ ร้อนๆ เป็ นภิกษุโดย
ญัตติจตุตถกรรม สดๆ ร้อนๆ เขาจะทาบุญนะ ดูสิออกจากโบสถ์ เขาจะใส่ บาตรด้วย
ปั จจัยต่างๆ เขาอยากจะทาบุญกัน นี่ดว้ ยความเชื่อของโลกเขา
ฉะนั้น ถ้าเราบวชออกมาด้วยญัตติจตุตถกรรมออกมาเป็ นพระ มันก็มีศกั ยภาพ
เราเป็ นศากยบุตรพุทธชิโนรส เราเป็ นบุตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันเป็ น
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หงส์ แต่ถา้ เรามีบาปมีกรรมด้วยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก เราเป็ นหงส์ใช่ไหม แต่เรา
เชื่อกา เชื่อกาคือผูน้ าไง ถ้าผูน้ าไม่มีหลักเกณฑ์ในหัวใจนะ มันเหมือนกา!
กามันเอารัดเอาเปรี ยบ ยิง่ กาเหว่านะดูสิ มันเอาไข่ไปให้คนอื่นฟัก ทุกอย่างมันทา
อะไรไม่เป็ นเลย แต่มนั อาศัยเขาดารงชีพ แล้วถ้ามันเป็ นหงส์ในฝูงกาล่ะ มันก็เป็ นเวรเป็ น
กรรมของคน ฉะนั้นถ้าเราเป็ นความจริ ง เราประพฤติปฏิบตั ิ “กาลามสูตร” เราต้องทา
ความจริ งของเรา
เรามีความจริ งของเรา เราเข้าเผชิญกับความจริ งของเรา เราไม่หลบไม่หลีก
ธรรมะหลบหลีก มันจะหลบจะหลีกของมัน เพราะการหลบหลีกคือเราไม่เอาจริ งเอาจัง
ของเรา เราจะได้สิ่งใดเป็ นประโยชน์กบั เราล่ะ มันจะไม่ได้สิ่งใดมาเป็ นประโยชน์กบั เรา
เพราะเราหลบเราหลีกของเรา
ความหลบหลีกนี้มนั หลบหลีกโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยาก หรื อหลบหลีก
เพราะว่าด้วยเชาว์ปัญญาที่เราไม่รู้จริ งล่ะ
การหลบหลีกเห็นไหม ดูสิ เวลาเราปฏิบตั ิกนั เราอยูก่ บั ครู อยูก่ บั อาจารย์ ถ้าเรา
ปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง เราจะได้ความจริ งของเราขึ้นมา ถ้าเราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์แต่เรา
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งขึ้นมา แต่เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์เห็นไหม มันเหมือนกา
เกาะภูเขาทองนะ
อีกาเกาะภูเขาทอง ภูเขาทองใครก็กราบไหว้ ภูเขาทองเขาใส่ พระบรมสารี ริกธาตุ
ทุกอย่างเขากราบไหว้เชิดชูบูชา แล้วเราเป็ นอีกาไปเกาะอยู่ แล้วก็คอยหลบคอยหลีก มี
ศักยภาพคิดว่าตัวเองเป็ นหงส์ คิดว่าตัวเองเป็ นทอง ทองก็คือสี ทองคา แต่อีกามันสี ดา มัน
ไปกันไม่ได้หรอก ฉะนั้นสิ่ งที่มนั หลบมันหลีก มันหลบหลีกอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพ ที่มีชื่อเสี ยงขึ้นมา มันก็มีศกั ยภาพขึ้นมาด้วย ฉะนั้นปฏิภาณของการหลบหลีก
ถ้ามันหลบหลีกขึ้นมา เวลามันแสดงธรรมขึ้นมามันจะมีเชาว์ปัญญาได้ไหม มันมีเชาว์
ปั ญญาได้เพราะอะไร เพราะว่า “กาเกาะภูเขาทอง”
นี่กเ็ หมือนกัน เพราะเราอยูใ่ กล้ครู บาอาจารย์ แต่ความหลบหลีกมันทาให้กิเลส
หน้าด้านนะ กิเลสมันเป็ นกิเลสอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นยิง่ เข้าไปอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ที่มีศกั ยภาพ
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เป็ นสิ่ งที่เชื่อถือ มันยิง่ เกิดทิฏฐิมานะขึ้นมา มันยิง่ หน้าด้าน การแสดงออกของกิเลส เวลา
มันแสดงออกมา เวลาพูดธรรมขึ้นมานี่มนั เหมือนเลย มันเหมือนเพราะเราอยูก่ บั ครู บา
อาจารย์มาใช่ไหม เราจะแสดงสิ่ งใดเราก็แสดงได้เหมือนเลย แล้วเลวทรามกว่า เลวทราม
กว่าเพราะมันหลบหลีก พอมันหลบหลีกขึ้นมาเพราะมันมีกิเลสตัณหาความทะยานอยาก
ในหัวใจ
แต่การแสดงออกมาตัวเองก็รู้ เวลาอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ท่านพูดว่า
“ฟังจนชินหู พูดจนชินปาก แต่ใจมันด้าน”
ถ้าใจมันด้านก็เพราะเก็บความด้านนั้นไว้ในหัวใจ แล้วแสดงธรรมะออกไปนะ นี่
ไง ศิลปะในการหลบหลีก ถ้ายิง่ หลบหลีกเข้าไป มันยิง่ ทาให้กิเลสตัณหาความทะยาน
อยากยิง่ ถลาลึกเข้าไป ยิง่ ถลาลึกขนาดไหน มันก็สร้างแต่ปัญหา แล้วปั ญหาของใคร? มัน
ก็สร้างปั ญหากับหัวใจนัน่ ล่ะ
หน้าไหว้หลังหลอก! เวลาต่อหน้าทาเป็ นมีความสุ ขความรื่ นเริ ง แต่ในหัวใจมัน
เศร้าหมองนะ ความจริ งมันคือความจริ ง! ดูสิเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในร่ างกายของ
เรา เวลาไข้ข้ ึนมาตัวร้อนขนาดไหนมันเป็ นไข้ข้ ึนมา เวลาคนไข้ข้ ึนมากๆ เขาต้องใช้ผา้
ชุบน้ าเย็น แล้วให้ร่างกายมันได้ผอ่ นคลายไข้ออกไปนะ
นี่กเ็ หมือนกัน ในหัวใจมันมีของมัน ถ้ามันหลบหลีกเห็นไหม นี่อีกามันเกาะภูเขา
ทอง มันอาศัยสิ่ งนั้น นี่ไงกาในฝูงหงส์หรื อหงส์ในฝูงกาล่ะ เพราะมันเป็ นไปได้ท้งั ๒
ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งถ้าครู บาอาจารย์เป็ นผูช้ ้ ีนา ไม่มีหลักเกณฑ์ในหัวใจเลย
หงส์นะ พระบวชมาดีๆ เป็ นผูท้ ี่ใฝ่ ดีนะ มันชักนากันไปจนเสี ยหาย นี่คือกาในฝูง
หงส์ ครู บาอาจารย์เป็ นสิ่ งที่ดีเพราะเป็ นหงส์ แต่เราเป็ นกา เราจะแก้ไขของเราอย่างไร ถ้า
เราทาความเป็ นจริ งของเราขึ้นมา เราจะเป็ นความจริ งของเราขึ้นมาได้ เราจะไม่หลบไม่
หลีกนะ
ความหลบหลีก เพราะมันมีอยู่ ๒ ประเด็น ประเด็น ๑ เพราะว่าเราปฏิบตั ิแล้วมัน
ปฏิบตั ิไม่ได้ เราปฏิบตั ิแล้วมันไม่เข้าถึงสัจธรรมอันนั้น เราไม่ใช่หลบหลีก แต่มนั ไม่รู้ไม่
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เห็น แต่สิ่งนี้ถา้ เราพยายามของเรานะ ภพชาติจะสั้นเข้า ปฏิภาณไหวพริ บมาจากไหน
คนเราที่มนั มีความฉลาดแหลมคม มันมาจากไหน?
ความฉลาดแหลมคมก็เกิดจากการทาสมาธิ ภาวนานี่แหละ เราทาสมาธิภาวนา ถ้า
ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ มันจะเป็ นพันธุกรรมทางจิต มันได้ตดั แต่งของมัน มันได้แก้ไขของ
มัน ถ้าได้ตดั แต่งแก้ไขของมัน เราพยายามจะทาภพชาติให้ส้ นั เข้า เราพยายามของเรา ดูสิ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างคุณงาม
ความดีขนาดไหน
ดูสิในทศชาติ ๑๐ ชาติ พระเตมียใ์ บ้ เวลาแกล้งเป็ นใบ้ เขาตัดหู ตัดจมูก ตัดทุก
อย่างเลย เพราะอะไรเพราะมันมีค่เู วรคู่กรรม คู่เวรคู่กรรมเพื่อสร้างบารมีมา พันธุกรรม
ของจิตมันได้แต่งมา มันได้สร้างมา แล้วของเราล่ะ เราทามาขนาดไหน แต่ในปั จจุบนั นี้
เรามีความศรัทธา มีความเชื่อของเรา เราต้องพยายามมีขนั ติ มีความอดทน มีการกระทา
ของเรา
ถ้าเราทาคุณงามความดีของเรา มันจะไม่หลบไม่หลีก มันจะซื่อตรง คนเรานะถ้า
มีความซื่อตรง มีความเป็ นสุ ภาพบุรุษขึ้นมา มันจะเข้าไปสู่ความจริ งนั้น กิเลสมันคอยเอา
รัดเอาเปรี ยบจิตใจเราอยูแ่ ล้ว แล้วเราทนกับสิ่ งเร้าของกิเลสไม่ไหว หลบหลีกไปมันทา
ให้กิเลสยิง่ หน้าด้านนะ ยิง่ หลบหลีกขนาดไหนมันยิง่ ทาให้กิเลสของเรามันพองตัวขึ้นมา
เราปฏิบตั ิกนั เพื่ออะไร เราปฏิบตั ิกนั เพื่อชาระกิเลสใช่ไหม แต่ถา้ มันชาระกิเลส
ได้ เราไม่หลบหลีก เราเผชิญหน้ากับมันเลย ถ้าเผชิญหน้า ดูสิ พุทโธก็ได้ ปั ญญาอบรม
สมาธิกไ็ ด้ เราต้องเผชิญหน้ากับมัน เราไม่หลบหลีก มันจะมีความทุกข์ความยากขนาด
ไหน เราก็ตอ้ งสู้กบั มัน
เพราะโลกเขาก็ทุกข์ก็ยากของเขา โลกเขาทาของเขา เขาก็ทุกข์ยากของเขา เราเกิด
มา “ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ ทุกข์เป็ นความจริ ง” แต่เพราะมันเป็ นความพอใจ เราก็วา่ มันเป็ น
ความสุ ข ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้ งั อยู่ แล้วก็ทุกข์ดบั ไป มันมีอะไรที่เป็ นแก่นสารมีความจริ ง
อยูบ่ า้ งล่ะ มันไม่มีอะไรเป็ นแก่นสารเป็ นความจริ งเลย
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แต่ดว้ ยการเกิด ด้วยผลของวัฏฏะ ด้วยการเกิดของบุญกุศล ด้วยเกิดเป็ นมนุษย์
มันยังมีกฎหมายรองรับ ถ้าเกิดเป็ นสัตว์ เกิดเป็ นเปรตเป็ นผีมนั ก็เป็ นอีกสถานะหนึ่ง
ในปั จจุบนั ธรรม ปั จจุบนั นี้เราเป็ นมนุษย์ แล้วมีสติปัญญา เชื่อมัน่ ในสัจธรรม ใน
เมื่อโลกมันซ้อนกันอยู่ ธรรมกับโลกมันอยูด่ ว้ ยกัน เรื่ องของโลก โลกเขาต้องมีความ
มัน่ คงในชีวิต เขาทาของเขา เขามีสิ่งใดเพือ่ ความมัน่ คงของชีวติ มัน่ คงขนาดไหน มันสู้
สัจธรรมไม่ได้ ถ้าเรามีสจั ธรรมขึ้นมา เราจะมีจุดยืนมากน้อยแค่ไหน ถ้าเรามีจุดยืนของ
เรามากขึ้นมา เรามีสติปัญญาของเรา งานภายในไง งานของเราคืองานอริ ยทรัพย์ ทรัพย์
ภายนอก ทรัพย์สมบัติหากันมาก็ยากแค้นสนเข็ญอยูแ่ ล้ว เรื่ องการหาทรัพย์นี่
การหาทรัพย์ หาทรัพย์มาทาไม เวลาเป็ นหนี้ ถ้าเรามีทรัพย์ข้ ึนมา เราก็ปลดหนี้เรา
เวลาทุกข์ ทุกข์ดว้ ยความเป็ นหนี้ ทุกข์ดว้ ยความอยากหายจากการเป็ นหนี้ ทุกข์ข้ ึนมา
เพราะมีขา้ วของเงินทองจะต้องรักษา แต่ถา้ เรามีความดารงชีวติ ของเราได้ แล้วเราจะ
ประพฤติปฏิบตั ิของเรา นี่ไงเราตั้งสติของเราขึ้นมา อ๋ อ.. สติเป็ นแบบนี้ เวลาจิตสงบ
ขึ้นมา จิตสงบมันเป็ นแบบนี้
ในปั จจุบนั นี้นะ เราเลินเล่อกันจนว่า สติ สมาธิหรื อปั ญญานี้ บอกว่ามันจะเป็ น
เองๆ โดยธรรมชาติของมันเลย เห็นไหม หลบหลีกจนจิตมันด้าน พอจิตมันด้านแล้ว มัน
ก็จะเคลมเอาว่าสิ่ งใดเป็ นธรรม เพราะอะไร เพราะศิลปะในการหลบหลีก มันหลบไป
หลีกมา นี่! หงส์ในฝูงกา
ถ้าไปเจอครู บาอาจารย์อย่างนั้น ที่บอกว่า “สิ่ งใดจะเกิดขึ้นเอง ไม่ตอ้ งมีการ
กระทา ทาให้มนั ทุกข์ทาไม เพราะยิง่ ทาก็คือการทุกข์”
อ้าว.. ถ้ามันทาแล้วเป็ นทุกข์ข้ ึนมา แล้วทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บอกว่า “อริ ยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค” ล่ะ
“ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ นิโรธเกิดจากมรรคญาณ “
แล้วทุกข์ไม่ควรกาหนดมันจะไปจบกันที่ไหน ทุกข์ไม่กาหนด เราไม่มีโจทย์ เรา
ไม่มีสิ่งใดเลย เราไม่มีการกระทาอะไรเลย แล้วมันจะทาสิ่ งใดขึ้นมาให้เป็ นผลมาตอบ
โจทย์น้ นั ล่ะ
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นี่กเ็ หมือนกัน ชีวิตนี้คืออะไร? ชีวิตนี้มาจากไหน? แล้วสิ่ งที่เป็ นอยูน่ ้ ีมนั ทุกข์กนั
ที่ไหน นี่ไงเรื่ องของโลกเขา “ทุกข์.. ทุกข์เพราะเราขาดแคลน ทุกข์เพราะเราไม่มี” ก็
แสวงหากันมาจนท่วมท้น แล้วมันหายทุกข์ไหมล่ะ มันหายทุกข์ได้หรื อเปล่า มันก็มีทุกข์
อันอื่นต่อไป
ทุกข์อย่างหยาบ ทุกข์อย่างกลาง ทุกข์อย่างละเอียด ทุกข์มนั ก็มีของมันตลอดไป
คนขัดสนเงินทองก็บอกว่า “ถ้าเรามีเงินทองก็จะมีความสุ ข” แสวงหามาจนมีเงินทอง “ถ้า
เรามีมากกว่านี้จะมีความสุ ข” แสวงหามามากจนไม่มีที่จะเก็บ “ถ้ามีลน้ ฟ้ าแล้วมันจะมี
ความสุ ข” นี่ไง ที่ไหนมันจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ล่ะ
แต่ถา้ เราประพฤติปฏิบตั ิของเราขึ้นมา เราไม่หลบไม่หลีกนะ เราตั้งสติของเรา
พุทโธก็ได้ ปั ญญาอบรมสมาธิกไ็ ด้ ถ้าไม่หลบไม่หลีกมันจะเข้าสู่สจั ธรรม เพราะหลบ
หลีกมันมีอยู่ ๒ ประเด็น ประเด็น ๑ คือโดยกิเลสตัณหาความทะยานอยากพาหลบหลีก
แล้วเราก็ร่วมมือด้วยไง พอเราร่ วมมือด้วย แสดงว่าเราทาลายตัวเรานะ เพราะเราบวชมา
เพื่อสิ่ งใด เราบวชมาเพื่อสัจธรรม เพื่อคุณงามความดี เพือ่ ความจริ ง
ถ้าเราหลบหลีก หลบหลีกนั้นมันทาลายเรา ทาลายเราเพราะอะไร เพราะชีวิตของ
เรา ชีวิตนี้มีการพลัดพรากเป็ นที่สุด ทุกคนต้องตายไป แล้วถ้าเราปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
เราจะได้สมบัติตามความเป็ นจริ ง ถ้ามันปฏิบตั ิแล้วไม่พบไม่เห็นใช่ไหม เวลาจะฆ่ากิเลส
ต้องเผชิญหน้ากับกิเลส ขุดคุย้ หามันด้วยสัมมาสมาธิ ขุดคุย้ หามันแล้วพิจารณามัน จนถึง
จะชาระมันเป็ นขั้นเป็ นตอนขันไป
แต่ถา้ เราไม่เจอ เราทาของเราไม่ได้ เราก็ไม่หลบหลีก เราก็พยายามทาความสงบ
ของใจ เราก็พยายามสร้างจิตใจมาให้มีเชาว์ให้มีปัญญา มีเชาว์มีปัญญาเพราะเหตุใด?
“ทาบุญร้อยหนพันหน ไม่เท่ากับถือศีลบริ สุทธิ์หนหนึ่ง
เราถือศีลบริ สุทธิ์ร้อยหนพันหน ไม่เท่ากับทาจิตให้สงบหนหนึ่ง
เรามีความสงบร้อยหนพันหน ไม่เท่ากับเราเกิดปั ญญาหนหนึ่ง”
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ดูสิเราทาบุญร้อยหนพันหน กับเราถือศีลให้เป็ นปกติหนหนึ่ง แล้วศีลของเรามัน
เกิดสมาธิข้ ึนมา เพราะมันเป็ นความจริ งอย่างนี้ เพราะมันมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมาในหัวใจ
มันจะไม่หลบหลีก
สิ่ งที่หลบหลีก หลบหลีกเพราะสิ่ งใด หลบหลีกเพราะมันมีกิเลสในหัวใจ หัวใจ
มันปลิ้นปล้อนมันหลอกลวงเรา ดูสิ หงส์ในฝูงกา เวลากามันหลอกเราล่ะ เวลาครู บา
อาจารย์เขาหลอกเรานะ เขาพูดปลิ้นปล้อน เขาพูดของเขาไป แต่ไม่มีหลักมีเกณฑ์ แต่ถา้
หงส์มนั มีสติปัญญานะ มันจะรู้เลยว่า หงส์กบั กาเวลามันขันจะไม่เหมือนกัน มันร้องไม่
เหมือนกัน
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาพูดแล้ว สัจธรรมมันคือสัจธรรม สัจธรรมมีหนึ่งเดียว เวลาพูด
แสดงออกมันจะเป็ นหงส์หมด มันจะพูดออกมาเหมือนกันเลย ถ้ามันเหมือนกัน เรามี
สติปัญญาของเรา เราพิจารณาของเราได้
เราทาความเป็ นจริ งของเรา เรามีครู บาอาจารย์ที่ดี เราทาของเรานะ อานาจวาสนา
ถ้ามันเป็ นอย่างนี้กว็ างไว้ หนึ่ง แต่เราจะไม่ทาให้กิเลสมันพอกพูนขึ้นมา เราจะไม่หลบ
หลีกจนจิตใจมันด้าน เวลาจิตใจมันด้านแล้วมันอ้างธรรมนะ เพราะอะไร เพราะกามัน
เกาะภูเขาทอง แล้วบวชเป็ นพระนะ
ประเพณี วฒั นธรรม เขาบอกว่ามีพระเขาจะยกไว้ อย่างไรก็แล้วแต่ พระท่านศีล
๒๒๗ ข้อ ศีลท่านมากกว่า ทุกอย่างมากกว่า เขาจะยกไว้ พระเราก็เลยทาหลบหลีก กิเลส
มันหลบหลีก ไม่เคยทาความสงบของใจ ไม่เคยได้เห็นตามความเป็ นจริ งขึ้นมา มันเลย
สนุกของมันไง มันสนุกเพราะว่า สังคมเขายอมรับ สังคมเขาเชื่อถือ
แต่ถา้ เราจะเอาความจริ ง เราเกิดมาเป็ นชาวพุทธพบพุทธศาสนา แล้วเราออกบวช
เพื่อจะชาระกิเลส เราจะต้องมีสจั จะ ถ้ามีสจั จะ มันก็เป็ นศีล สมาธิ ปั ญญา ตัวศีลนี่แหละ
ตัวสาคัญ เพราะตัวศีลเห็นไหม เวลาคนภาวนาพุทโธๆ นะ ถ้ามันผิดศีล เราพุทโธๆ ศีล
มันจะบอกว่า “เรานี่โกหกตัวเอง เราทาเป็ นปาจิตตีย ์ ทุกกฎปาจิตตีย ์ นิสสัคคียป์ าจิตตีย”์
มันจะรู้ของมันนะ
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ถ้ารู้ของมัน ถ้าคนซื่อสัตย์ ไม่หลบไม่หลีกนะ เวลาเดินจงกรมมันก็บอก “เอ็ง
โกหกตัวเอง” เพราะไอ้ตวั นิวรณธรรม ความนิวรณ์มนั เป็ นความกังวล นัง่ อย่างไรก็ไม่
สงบหรอก ถ้าเราคนมีสติเราคนฉลาด เราจะบอกเลย อันนี้เป็ นความผิด ถ้ามีพระเราจะ
ปลงอาบัติ ถ้าเป็ นกลางคืน มันเป็ นตอนเที่ยงคืน ตี ๑ พระเขาก็จาวัดกันอยู่ ถ้าเราจะปลง
อาบัติ อย่างนี้จิตใจมันก็ดีข้ ึน แล้วถ้าพูดถึงถ้าเป็ นกลางวัน ถ้าเป็ นสิ่ งใดเป็ นกังวลนะ ปลง
อาบัติทนั ที
พระเราเวลาปฏิบตั ิกนั เขาทากันอย่างนั้น เวลาทาเป็ นความผิดเป็ นอะไรต่างๆ มัน
รู้อยูว่ า่ เป็ นความผิด พอรู้วา่ เป็ นความผิดปั๊ บ ใจนี้รวนแล้ว ไม่เป็ นปกติแล้ว แต่ถา้ เราไม่มี
ความผิดเลย จิตใจมันมัน่ คง พอจิตใจมันมัน่ คงเราจะกาหนดพุทโธก็ได้ เราใช้ปัญญา
อบรมสมาธิกไ็ ด้ แล้วเราตรึ กในธรรมก็ได้ ธรรมารมณ์ เราตรึ กในธรรมขึ้นมาเพื่อฝึ กหัด
หัวใจ ถ้าฝึ กหัดหัวใจ เราไม่หลบหลีกสิ่ งใดเลย เราจะเผชิญกับความจริ ง ความจริ งมันคือ
อะไร ความจริ งมันคือความรู้สึกเรานี่แหละ ความรู้สึกที่มนั เป็ นปกติ ความรู้สึกของเราที่
มันฟุ้ งซ่าน ความรู้สึกของเราที่มนั เกิดจากใจนี้
การประพฤติปฏิบตั ิคือการควบคุมใจของเรา การประพฤติปฏิบตั ิคือต้องการรื้ อ
ถอนกิเลสในหัวใจของเรา เพราะในหัวใจของเรามันเป็ นความรู้สึกของเรา มันเป็ น
คุณสมบัติของเรา มันพาเรามาเกิดแล้วเราก็หลงตัวเราเอง ไปมองแต่โลกธรรม ๘ มองแต่
สิ่ งรอบข้าง มองแต่ปัจจัยเครื่ องอาศัย แต่ไม่เคยมองความรู้สึกอันนี้ที่มนั มีคุณค่าเลย ดูสิ
เราเป็ นพระ เรามีบริ ขาร ๘ โยมนะเขามีเครื่ องอาศัยของเขา เราก็ไปมองกันว่าสิ่ งที่เป็ น
เครื่ องอาศัยจะเป็ นแฟชัน่ จะมีความสวยความงาม จะมีคุณสมบัติดีเลิศ แต่ลืมตัวเองหมด
เลย
แต่ถา้ เรามีสติปัญญาขึ้นมา มันจะมองกลับมาที่ใจของเรา สิ่ งนี้เป็ นปั จจัยเครื่ อง
อาศัยเท่านั้น พระเรามีบริ ขาร ๘ ถือผ้า ๓ ผืน ฉันมื้อเดียวอะไรต่างๆ การฉันมื้อเดียว ใน
การประพฤติปฏิบตั ิ เราไม่หลบไม่หลีกสิ่ งใดเลย เราจะสู้กบั ความจริ ง แต่ถา้ มันหลบหลีก
นะ มันอยากได้ของดีๆ
ดูสิใน สมัยพุทธกาล เวลาพระจะออกบิณฑบาต เช้าขึ้นมา “วันนี้เขาจะใส่ บาตร
อะไรเรา” มีสตินะ “วันนี้จะใส่ บาตรอะไร” คือนึกอยากตามกิเลสไง ถ้าอย่างนั้นกิเลสมัน
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กินก่อน อย่างนี้ไม่บิณฑบาต ไม่ให้กิน เราก็ไม่กินด้วยเพราะเราไม่บิณฑบาต เราก็ไม่ได้
ฉัน พอเราไม่ได้ฉนั กิเลสมันก็ไม่ได้กิน แต่พอกิเลสมันคิดนะ “วันนี้ออกบิณฑบาตเขา
จะให้อะไรเรา” อยากจะได้ของประณี ต อยากได้อะไร อย่างนี้ไม่พาบิณฑบาต ไม่พาฉัน
พอตัวเองไม่ได้ฉนั กิเลสก็ไม่ได้กิน
นี่ไงมันมีสติ ถ้าศีลมันสมบูรณ์ ศีล สมาธิ ปั ญญา ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมา เราจะเริ่ มมี
พื้นฐานขึ้นมา ศีล ความไม่หลอกลวงตัวเอง ถ้าจิตใจมันฝึ กขึ้นมาจนซื่อตรงกับเรา ไอ้
เรื่ องความหลบหลีก ศิลปะการหลบหลีก หลบหลีกจนใจมันด้าน หลบหลีกจนมันมี
โวหาร มันมีโวหารเพราะมันอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการตลอด
เรานัง่ ฟังอยูท่ ุกวันมันก็มีโวหาร แล้วกิเลสเต็มหัวใจ มันก็ใช้โวหารนั้น ตัวเองก็หลบหลีก
ความจริ ง แล้วก็อาศัยธรรมของครู บาอาจารย์น้ นั ออกไป
มันไม่ใช่ราชสี ห์หรอก มันไม่เป็ นความจริ ง แต่ถา้ เป็ นความจริ งนะ มันจะมี
ประสบการณ์จริ ง เราตั้งสติของเรา แล้วเรามีศีลของเรา ซื่อสัตย์กบั เรา ทาตามความเป็ น
จริ งของเรา เราอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ เราเป็ นกา เราบวชใหม่ ครู บาอาจารย์ท่านเป็ นทองคา
กามันเกาะภูเขาทองคา เราก็พยายามจะสร้างของเรา
ภูเขาทองคานั้นเป็ นสัจธรรม เป็ นธรรม แล้วภูเขาทองคาที่เราอาศัยครู บาอาจารย์
นั้น ท่านเป็ นทองคาจริ งๆ แต่เรายังเป็ นกา ถ้าเราหลบหลีกด้วยตัณหาความทะยานอยาก
เราก็พยายามว่า “ฉันเป็ นทองคานะ” อีกามันเป็ นทองคาไปไม่ได้หรอก เราต้องตั้งสติของ
เรา เราจะต้องฝึ กของเรา เราจะต้องดัดแปลงของเรา เราจะต้องทาความเป็ นจริ งของเรา
ถ้าทาตามความจริ งของเรานะ ครู บาอาจารย์ท่านสอนอย่างไร ขอนิสยั จนได้นิสยั
แล้ว เราก็เอาข้อวัตรปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องอยู่ พอจิตใจมันมีเครื่ องอยู่ เราก็ทาตามนั้น เรามี
เวลาของเรา เราก็พทุ โธๆ ของเรา เข้าทางจงกรมของเรา นัง่ สมาธิของเรา พยายามทาใจ
ของเราให้สงบมา ถ้าใจของเราสงบขึ้นมาได้ ร่ มเย็นขึ้นมาได้ เราออกใช้ปัญญา ถ้าออกใช้
ปั ญญามันรู้ของมัน มันเห็นของมันนะ
“รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงดอกไม้แห่งมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร”
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แต่ถา้ เป็ นตาราก็คือตารา เป็ นของครู บาอาจารย์กเ็ ป็ นของครู บาอาจารย์ เป็ นของ
หมู่คณะก็เป็ นของหมู่คณะ แต่จิตใจเราเศร้าหมอง จิตใจเรามันมีสิ่งต่างๆ กดถ่วงอยู่
ตลอดเวลา แต่พอเรามีสติมีปัญญาขึ้นมา พุทโธๆ แล้วจิตมันสงบ แล้วไปไหนบางทีบอก
ว่ามันพุทโธแล้วไม่สงบ ถ้าไม่สงบเพราะเหตุใด?
มันก็เริ่ มตั้งแต่เราอยูก่ นั อย่างไร เราปล่อยสติเราพลั้งเผลอทั้งวันเลย ถึงเวลาเดิน
จงกรมก็บอกจะบังคับให้มนั พุทโธ ให้จิตใจมันอยู่ มันไปเกาะเกี่ยว มันไปแสวงหาสิ่ งที่
มันหมักหมมในใจไว้มหาศาลเลย แล้วเราก็จะให้มนั สงบๆ แต่ถา้ เราภาวนาแล้วมันไม่
ได้ผล เราจะเริ่ มต้นแล้ว
ตั้งแต่ตื่นนอน ตื่นนอนแล้วเราทาสิ่ งใดบ้าง บิณฑบาตกลับมาแล้ว เราจัดหาสิ่ งใด
ลงบาตรเราบ้าง เราฉันแล้วเวลาเรากลับไปเดินจงกรม ง่วงเหงาหาวนอนไหม ถ้ามันไม่
ง่วงเหงาหาวนอน ทาไมเราทาของเราไม่ได้ มันจะหาเหตุหาผลทั้งนั้น พอหาเหตุหาผล
เราก็จะเห็นโทษ พอเห็นโทษขึ้นมา เราก็จะตั้งสติของเราขึ้นมา ตั้งสติต้ งั แต่เช้าเลย ตั้งแต่
ตื่นนอนขึ้นมาเราจะตั้งสติดูแลหัวใจของเรา
อย่าคิดอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ควรคิด ให้ควรคิดถึงสิ่ งที่ดี ทาไมครู บาอาจารย์ท่านทา
ของท่าน ประสบความสาเร็ จของท่าน ท่านทาแล้วผ่านไปได้ เรายังผ่านไม่ได้ อันนี้เรา
ต้องพิสูจน์ของเรา เราอย่าน้อยเนื้อต่าใจ เพราะเราอาศัยครู บาอาจารย์อยูแ่ ล้ว
สิ่ งนี้พอ่ แม่ครู บาอาจารย์ของเรา ท่านดูแลเราอยูแ่ ล้ว เราต้องพัฒนาตัวเรา ถ้าเรา
พัฒนาตัวเรา มันก็มีสติยบั ยั้งความคิด ยับยั้งความคิดมันก็ยบั ยั้งกิริยาทั้งหมด มันก็ไม่มีสิ่ง
ใดออกกระทบกับใจ ทีน้ ีพอเข้าทางจงกรม มันก็มีช่องทางที่จะเป็ นไปได้ นัง่ สมาธิ
ภาวนามันก็มีช่องทางที่จะเป็ นไปได้ เราก็ตอ้ งตั้งสติของเราขึ้นมา นี่ไงมันไม่หลบหลีก
มันเข้าเผชิญ
ถ้าเข้าเผชิญนะ จิตไม่สงบก็รู้วา่ ไม่สงบ ถ้าจิตมันสงบก็รู้วา่ มันสงบ พอจิตมันสงบ
ขึ้นมาแล้ว ความคิดความอ่านจะแตกต่างไป เห็นบุญเห็นคุณของศาสนา เห็นบุญเห็นคุณ
ไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะโลกเขาปากกัดตีนถีบกันไป แต่เราดารงชีวิตของเราแบบ
น้ ามันเครื่ องหยอดล้อเกวียนพอให้หมุนไปได้
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ชีวิตของเรามีเท่านี้ จริ งๆ ถ้าฉันมาก ฉันสิ่ งใดที่ไม่มีสติปัญญา มันทาให้ง่วงเหงา
หาวนอน มันทาให้การประพฤติปฏิบตั ิน้ ี มีแต่อุปสรรค แต่เราฉันเพื่อดารงชีวิต เหมือน
เราหยอดน้ ามัน นั้ นพอให้ ล ้อ เกวี ย นนั้ นหมุ น ไปได้ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ม ัน ก็ จ ะ
สะดวกสบายขึ้นมา เราจะเห็นของเราเลย
ถ้าอาหารมากเกินไป ธาตุขนั ธ์มนั ทับจิต ถ้าอาหารมันพอประมาณ ถ้ามันเข้าได้
เข้าเข็ม ลดมันอีก พอลดขึ้นไป สิ่ งที่มนั จะมากดทับจิตมันก็ไม่รุนแรง เราก็มีสติปัญญา
ของเรา เราพยายามพุทโธๆ ของเรา ใช้ปัญญาอบรมสมาธิของเราขึ้นมา มันเริ่ มได้เหตุ
ได้ผลขึ้นมา นี่ไงเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เรามีสติปัญญาของเราขึ้นมา มันเป็ น
ประโยชน์กบั เราทั้งนั้นเลย
ถ้ามีสติ มีสมาธิ ปั ญญาที่เกิดขึ้น แล้วพอทาสิ่ งนี้ ใครเป็ นคนบังคับตัวเอง? ครู บา
อาจารย์ที่ไหนท่านบังคับเรา มันเป็ นความสมัครใจทั้งนั้น มันเป็ นความเห็นคุณทั้งนั้น
ความเห็นคุณเพราะเรามีสติปัญญา เราเห็นคุณในข้อวัตรปฏิบตั ิไง เห็นคุณในธุดงควัตร
ไง
ธุดงควัตร ๑๓ เป็ นเครื่ องขัดเกลากิเลส ศีล สมาธิ นี้เป็ นเครื่ องขัดเกลากิเลส ถ้า
มันเครื่ องขัดเกลาเราจะมีปัญญา เราจะเห็นคุณ เห็นคุณว่าทาธรรมแล้วมันได้ประโยชน์
ขึ้นมา ได้ประโยชน์ข้ ึนมาเพราะอะไร เพราะเราไม่หลบหลีกไง เราเผชิญกับมัน เราเผชิญ
กับใคร ก็เผชิญกับกิเลสของตัวไง เราเกิดมาด้วยอวิชชา เราเกิดมาด้วยความหลง เราเกิด
มาด้วยความไม่รู้ เราถึงเกิดเป็ นมนุษย์มา
แต่เกิดมาได้มนุษย์สมบัติน้ ีเป็ นอริ ยทรัพย์ ทรัพย์ที่เราได้ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา
เพราะเป็ นอริ ยทรัพย์ เพราะเราพบพระพุทธศาสนา เราถึงได้ทาความเป็ นจริ งขึ้นมา พอ
จิตมันสงบขึ้นมา มันก็มีเชาว์มีปัญญาขึ้นมา มันยับยั้งได้หมดเลย
แต่เดิมสิ่ งใดผ่านมาเราจะยับยั้งไม่ได้ เพราะมันเป็ นธรรมชาติ เพราะคนก็ตอ้ งอยู่
ด้วยอาหารใช่ไหม อาหารนี้มนั ก็เป็ นศีลเป็ นธรรมใช่ไหม เพราะเราบิณฑบาตมาด้วย
ความถูกต้องชอบธรรม มันเป็ นธรรมมันไม่มีอะไรผิดเลย มันเป็ นคุณประโยชน์เป็ นคุณ
งามความดีดว้ ย มันเป็ นความดีเพราะบิณฑบาตเป็ นวัตร ในเมื่อคฤหัสถ์เขาก็ได้ทาบุญ
กุศลของเขา เขาได้ทาหน้าที่ของเขา เขาได้ตกั ข้าวปากหม้อของเขาได้ใส่ บาตรมา เขาได้
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ทาบุญกุศลเขามีความสุ ขของเขา เขาเทิดใส่ ศีรษะ เขาเทิดใส่ บนหัวนะ กว่าเขาจะตักบาตร
เขาตักแล้วเขาก็มีความสุ ข เขาก็อุทิศส่ วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเขา เขาได้
ประโยชน์แล้ว
เราบิณฑบาตมาก็ดว้ ยความถูกต้องชอบธรรม ได้มานี้มนั สิ ทธิของเราทั้งนั้นเลย
ทาไมเรามีสติปัญญามักน้อยสันโดษว่า เอาเท่านี้กพ็ อ เอาเท่าที่ว่าคา ๒ คาเพื่อดารงชีพนี้ก็
พอ สิ่ งที่เหลือเราก็เอาทาประโยชน์ต่อไป ให้ทานต่อไป
ใครเป็ นคนคิด ใครเป็ นคนทาล่ะ ถ้ามีการเข้าเผชิญกับสัจจะความจริ ง มันจะเป็ น
คุณงามความดีไปหมดเลย แล้วพอจิตมันสงบขึ้นมา มันสงบขึ้นมาเพราะเราพอใจ มันจะ
ไม่มีอะไรเบียดเบียนหัวใจ มันจะไม่มีอะไรทาให้เราเดือดร้อนคับข้องหัวใจเลย เพราะเรา
ทามาด้วยความถูกต้องชอบธรรมแล้วเรายังมักน้อยในสิ่ งที่เราได้มา แล้วสิ่ งที่เกินมาก็ทา
ประโยชน์ต่อไป
แล้วพอมันพอใจขึ้นมา นี่ไงมันไม่มีนิวรณธรรม มันไม่มีความลังเลสงสัย มันไม่
มีอะไรปิ ดกั้นจิตเลย แล้วมันมีการกระทาด้วยความเป็ นจริ ง เวลาเราบอกเรามีปัญญานะ
โอ้โห เรามีปัญญามีทางวิชาการ เรารู้ไปหมดเลย แต่เราไม่มีสติปัญญาเอาชนะตัวเองเลย
แต่เมื่อเรามีสติปัญญาเอาชนะตัวเอง ปั ญญาแค่น้ ีแหละ แค่เอาใจของเราไว้ในอานาจของ
เรา อย่าให้มนั ไปตามตา ตามหู ตามจมูก ตามลิ้น ตามกาย ตามใจ
รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วง เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร แล้วก็ไม่ทนั มัน แล้วมันก็
เป็ นขี้ขา้ มันรัดคอตลอด บ่วงของมาร พวงดอกไม้แห่งมารมันก็มายุมาแหย่ แล้วเราก็ไป
นี่ฉลาดทุกเรื่ องเลย! แต่กบั ตัวเองนี่โง่น่าดูเลย.. แล้วยังหลบยังหลีกอีกนะ ยังว่าตัวเองเก่ง
อีกนะ ยังไปเทศน์สอนเขาอีกนะ สิ่ งนี้ไม่ดีๆ ไอ้ที่วา่ ไม่ตอ้ งทาสิ่ งใดเลย มันจะหายไป
เองน่ะมันดี
มันจะดีตรงไหน? ดีเพราะตัวเองยังไม่รู้จกั ตัวเอง ดีเพราะตัวเองยังไม่เห็นตัวเอง
แต่ถา้ เราทาความตามเป็ นจริ งของเรา จิตมันสงบเข้ามา ปั ญญามันเกิดขึ้นมา วัตร
ปฏิบตั ิการดารงชีวิต มันเป็ นเรื่ องคุณงามความดีไปทั้งนั้นเลย
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ในเมื่อคุณงามความดีเพราะอะไร เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาง
ธรรมและวินยั ฝากไว้กบั พุทธบริ ษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา อุบาสกอุบาสิ กา
เขาก็ปลื้มใจของเขา เขาได้ทาบุญกับพระที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจ เขาทาบุญด้วยหัวใจของเขา
ด้วยความสะอาดบริ สุทธิ์ พระก็ได้ดารงชีวติ แบบศากยบุตรพุทธชิโนรส เลี้ยงชีพด้วยปลี
แข้ง มันก็สะอาดบริ สุทธิ์
ความสะอาดบริ สุทธิ์ข้ ึนมา สังคมก็ร่มเย็นเป็ นสุ ข แล้วเรามีสจั จะมีความจริ ง
ขึ้นมา ทาความสงบของใจขึ้นมา ถ้าใจมันสงบแล้ว ความรู้ความเห็นที่มนั มีสติปัญญา
ขึ้นมา มันชัดเจนขึ้น มันควบคุมตัวเองได้มากขึ้น แล้วสังคมมันจะมีความร่ มเย็นเป็ นสุ ข
แต่สงั คมก็คือสังคมใช่ไหม แล้วเราล่ะ พอเป็ นเราขึ้นมาเราก็มีสติปัญญาย้อนทวนกระแส
กลับมา จิตสงบแล้วให้ออกฝึ กหัดใช้ปัญญา
ปั ญญา ถ้าไม่มีการฝึ ก ไม่มีการใช้ ปั ญญาไม่เกิดหรอก เพราะว่าปั ญญามันจะเกิด
จากสัมมาสมาธิ.. “ศีล สมาธิ ปั ญญา” ศีลที่สะอาดบริ สุทธิ์ ทาให้เกิดสมาธิที่เป็ น
สัมมาสมาธิ เพราะมีศีล มีการกระทา ไม่มดเท็จ ไม่หลอกลวง ไม่หลบไม่หลีก ไม่ทาให้
จิตนี้มีแต่ความหน้าด้าน แล้วมันไม่หน้าด้านไม่หลอกไม่ลวง
ศีลที่สะอาดบริ สุทธิ์จะทาให้เกิดสมาธิที่มนั่ คงแข็งแรง
สัมมาสมาธิที่สะอาด
บริ สุทธิ์จะทาให้เกิดปั ญญาการชาระกิเลส สมาธิอนั นี้ ถ้ามันร่ มเย็นเป็ นสุ ขขึ้นมา ออกขุด
คุย้ หา เขาบอกว่า “พิจารณาเห็นกายๆ” การเห็นกายนะเห็นได้ดว้ ยอานาจวาสนา คนเรา
ประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าจิตมีอานาจวาสนาจิตสงบมันจะเห็นกาย แต่ถา้ สงบต่อไปจะเห็น
หรื อไม่เห็นล่ะ ถ้าเราไม่มีการฝึ กหัด
ดูสิ นักบินเขาขับเครื่ องบิน ถ้าเขาไม่ได้ขบั เครื่ องบินโดยกาลเวลาที่เนิ่นนาน
เกินไป เขาต้องฝึ กหัดใหม่หมดเลยนะ นี่กเ็ หมือนกัน ความเร็ วของใจ ใจนี้เร็ วมาก ถ้า
สติปัญญาของเรามันมีความสงบของมันขึ้นมา เราออกพิจารณากายอย่างไร ถ้าออก
พิจารณากาย มันมีสติคอยควบคุมให้มนั เป็ นไป สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เห็นไหม มันมีสติ
มีสมาธิ
แล้วหัดฝึ กใช้ปัญญา ปั ญญาอย่างไร พอมันพิจารณากายเห็นกายขึ้นมามัน
สะเทือนหัวใจอย่างไร ถ้ามันสะเทือนหัวใจ หัวใจของเรามันมีความเห็นผิด โดยจิตใต้
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สานึก สรรพสิ่ งนี้เป็ นเรา เราแสวงหามันก็เป็ นเรา ของของเราอยูก่ บั เราจะไม่เป็ นของเรา
ได้อย่างไร มันเป็ นโดยสมมุติ มันเป็ นโดยอานาจวาสนาที่เกิดมาเป็ นมนุษย์ แต่สจั ธรรมมี
คุณค่ามากกว่านั้น เพราะสัจธรรม ถ้าจิตมันเป็ นธรรมขึ้นมา จิตเป็ นธรรมถ้าเป็ นโสดาบัน
มันเกิดอีก ๗ ชาติเท่านั้น
แต่ถา้ เราเป็ นปุถุชน มันไม่มีตน้ ไม่มีปลาย จิตใจของเรามันก็เท่ากับสสารใน
อวกาศ สสารอวกาศนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ด มันก็วนเวียนไป เปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติของ
มัน จิตของเรามันเป็ นส่ วนหนึ่งของสสาร เป็ นธาตุรู้ มันจะเวียนตายเวียนเกิดไปโดย
ธรรมชาติของมัน
ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาของเรา เรามีสติปัญญา เราพิจารณาของเราขึ้นมา สสารอันนี้
ธาตุรู้อนั นี้ ความเห็นผิดของมันอันนี้ เราจะมีสติปัญญาขึ้นมาเพราะความเห็นผิดของมัน
เห็นผิดเพราะอะไร เห็นผิดเพราะจิตใต้สานึกของทุกคนเห็นแก่ตวั
ทุกคนต้องยึดมัน่ ถือมัน่ ในธรรมชาติของมัน การยึดมัน่ ถือมัน่ ในธรรมชาติอนั นี้
ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมามันจะรู้ของมันจะเห็นของมัน พิจารณากายขึ้นมา เวลากายมันแปร
สภาพ มันจะเหลือสิ่ งใดที่เป็ นเรา เป็ นตัวตนของเรา เป็ นตัวเป็ นตนก็เป็ นสิ่ งที่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่
นี่ไง ทิฏฐิมนั ผิด “สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส” ในเมื่อมันมีความเห็น
ผิด แล้วความเห็นผิดอันนี้เราจะพิสูจน์กนั ได้อย่างไร พิสูจน์กนั ด้วยกาย ด้วยเวทนา ด้วย
จิต ด้วยธรรม แล้วกิเลสมันอยูท่ ี่ไหนล่ะ?
กิเลสนั้นมันเป็ นนามธรรม แต่มนั อาศัยกาย เวทนา จิต ธรรมนี้ เป็ นการแสดงออก
เวลาละสังโยชน์ สังโยชน์มนั อยูท่ ี่ไหน เขาบอกว่า ละสังโยชน์กจ็ ะไปหาสังโยชน์มาละ
สังโยชน์ที่ไหนมันจะมาละ สังโยชน์มนั เป็ นนามธรรม มันเป็ นผลจากการยึดมัน่ ถือมัน่
มันเป็ นผลจากการเห็นผิด ถ้ามันมีความเห็นถูกขึ้นมา สังโยชน์มนั ต้องขาดไปเป็ น
ธรรมดาของมัน
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เวลาสังโยชน์มนั ขาด มันขาดอย่างไร ถ้าไม่มีการกระทา ไม่มีความเป็ นจริ งขึ้นมา
ถ้าเรามีความเป็ นจริ งขึ้นมา เราไม่หลบไม่หลีกนะ เราทาเป็ นจริ ง เราเป็ นกาอยูใ่ นฝูงหงส์
ฝูงหงส์ฝงู ของหมู่กรรมฐานของเรา เราต้องทาความจริ งของเราขึ้นมา
ถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมานะ เป็ นความจริ งที่ไหนล่ะ จริ งที่ใจ จิตใจของเรามีการ
ประพฤติปฏิบตั ิ มันเป็ นสติ สติเกิดที่จิต สติเกิดที่ไหนล่ะ เกิดที่กระดูก เกิดที่แขน เกิดที่
ขน เกิดจากร่ างกายของเราหรื อ มันก็เกิดจากจิตทั้งนั้น พอมีสติข้ ึนมา มันควบคุมขึ้นมา
ได้ มันทาของมันขึ้นมาได้ มันก็เกิดสัมมาสมาธิ เกิดสัมมาสมาธิแล้วออกค้นหา ในกาย
ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในกายนั้นกิเลสอาศัยสิ่ งนี้เป็ นเครื่ องยึดมัน่ ถือมัน่ ทั้งหมด
ถ้ามันเห็นผิดนะ มันเห็นผิดตั้งแต่จิต เพราะจิตมันเห็นผิด พอเห็นผิดทุกอย่างมัน
ก็ยดึ ไปหมดโดยธรรมชาติของมัน “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ ขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ” ใน
เมื่อฐีติจิตอวิชชามันพาผิด ความรู้สึกความนึกคิดมันผิดออกมาจากจิตใต้สานึกทั้งหมด
ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปรื้ อค้น เราจะไปทาความสะอาดของใจ เราจะรื้ อค้นเข้าไป
เราก็ตอ้ งอาศัยความสงบของใจเข้ามา แล้วจับสิ่ งที่จิตมันเกาะเกี่ยว มันจะเกาะเกี่ยวใน
เรื่ องอะไร? ธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ จิตอาศัยขันธ์ ๕ มันเสวยอารมณ์มาจากขันธ์ ๕ ดูสิ ขันธ์
ของเรานี้เป็ นขันธมาร แต่ขนั ธ์ของพระอรหันต์เป็ นภาระไม่ใช่ขนั ธมาร “ภารา หเว
ปญฺ จกฺขนฺ ธา” ขันธ์น้ ีเป็ นภาระ
ขันธ์ ๕ นี้มนั ไม่ใช่กิเลส แต่ขณะที่วา่ เราเป็ นมาร มันเป็ นกิเลสชัดๆ กิเลสมัน
อาศัยขันธ์นี่แหละ อาศัยความรู้สึกนึกคิดของเรา ดูสิ ความรู้สึกนึกคิดผ่านตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ มันก็ออกไปรับรู้สิ่งภายนอก มันก็เป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่งมาร
แต่เรามีสติปัญญา เราควบคุมของเราขึ้นมาเรื่ อยๆ จนบ่วงของมาร เราละเราวาง
หมด สิ่ งที่เอามาหลอกเรา เพราะมันเป็ นปุถุชน พอเราละเราวางอย่างนี้เราก็ทาความสงบ
ของใจได้ง่ายขึ้น พอจิตใจเราควบคุมได้ง่ายขึ้น เรามีความชานาญในวสี มากขึ้น ทาความ
สงบของใจเราก็ทาได้ง่ายขึ้น ควบคุมได้ดีข้ ึน ดีข้ ึนเพราะเหตุใด เหตุผลของมันก็เกิดจาก
การดารงชีวิต
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ถ้าเราเห็นว่าสมาธิ เราเห็นสติของเรามีคุณค่าขึ้นมา การดารงชีวิตขึ้นมา เรา
ดารงชีวิตด้วยความกระเหม็ดกระแหม่ กระเหม็ดกระแหม่ข้ ึนมาเพราะว่าให้ร่างกายมัน
อยูใ่ นความควบคุมของเราได้ ให้มนั เบา ให้มนั สะดวก ให้มนั สบายในการประพฤติ
ปฏิบตั ิ
พอประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เราก็ควบคุมสมาธิของเราได้ดีข้ ึน ควบคุมจิตใจของเรา
ได้ดีข้ ึน เราก็ฝึกหัดใช้ปัญญา ฝึ กหัดใช้ปัญญาอะไร ถ้าเราน้อมไปเห็นกาย มันเห็นกาย
ด้วยอานาจวาสนานี้มนั จะเห็น เห็นแล้วมันจะสื บต่อเนื่องขึ้นไปอย่างไร เราจะต้องทา
ต่อเนื่องขึ้นไป
การทาต่อเนื่อง การเห็น การทาความสงบของใจ จิตใจนี้ทาสงบได้ยากมาก แต่
การดารงให้จิตใจสงบได้ต่อเนื่องๆ นี้ยงิ่ ยากกว่า การเห็นกาย การพิจารณากาย เราเคย
เห็นกายได้ครั้งหนึ่ง แล้วการเห็นครั้งต่อๆ ไปล่ะ แล้วการเห็นกายครั้งแรก เราตั้งสติไว้
ให้กายแปรสภาพขึ้นไป มันจะอยูก่ บั เราได้ไหม
ถ้ากาลังของสมาธิมนั ไม่พอ มันก็อยูก่ บั เราไม่ได้ ถ้ากาลังสมาธิของเราพอ เราจะ
ราพึง เราจะสัง่ ให้ร่างกายของเราให้แปรสภาพให้เราดูอย่างไรก็ได้ ถ้ามันแปรสภาพ
ขนาดไหนแล้วมันแปรสภาพของมันขึ้นไปด้วยกาลังของมรรคญาณ
มรรคญาณคืออะไร คือสติชอบ สมาธิชอบ ปั ญญาชอบ พอปัญญาชอบมันแปร
สภาพให้เราขึ้นไปมันก็ฝึกฝนจิตของเรา จิตของเราได้ฝึกฝนบ่อยครั้งเข้า ได้เห็นความ
แปรสภาพ ได้เห็นไตรลักษณญาณเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้าๆ
ไตรลักษณญาณเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาเพื่อใคร เกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตมันได้ฝึกฝน
ขึ้นมา ให้เห็นตามความเป็ นจริ ง ตามความเป็ นจริ งนี้คืออะไร ความเป็ นจริ งนี้คืออริ ยสัจ
เป็ นมรรคญาณ ไม่ใช่เป็ นตามความจริ งโดยความนึกคิด ความเป็ นจริ งที่เราหลบหลีก
กิเลสของเรา แต่ไปจดจา ไปฟังโวหารจากครู บาอาจารย์ แล้วออกไปจินตนาการ ไปพูด
ให้เขาเชื่อถือศรัทธา แล้วมันเป็ นเรื่ องโลกๆ ด้วยนะ กิริยามารยาทขึ้นมานี่ โอ้โห นิ่มนวล
อ่อนหวาน.. แต่มนั มีกิเลสตัณหาทะยานอยาก มันคอยจะเชือดคออยู่
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แต่ขณะที่เราทาความจริ งของเราขึ้นมา มันจะไม่มีมารยาสาไถยนะ ถ้าเป็ น
คุณธรรม มันจะไม่มีมารยาสาไถย ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง มันจะสะอาดบริ สุทธิ์ ความ
สะอาดบริ สุทธิ์มนั เกิดจากอะไร?
ความสะอาดบริ สุทธิ์ “สี ลพั พตปรามาส” มันไม่ลบู ไม่คลาไง แต่ถา้ มันไม่มีตรงนี้
มันลูบมันคลา สิ่ งใดก็แล้วแต่การลูบการคลามันเป็ นเล่ห์เป็ นเหลี่ยม “สี ลพั พตปรามาส”
เป็ นเล่ห์เป็ นเหลี่ยมเป็ นกลต้องการให้เขาเชื่อถือศรัทธา ต้องการศักยภาพ ต้องการทุก
อย่าง แต่มนั ไม่เป็ นความจริ ง เพราะมันเป็ นมารยาสาไถย!
แต่ถา้ เป็ นความจริ งขึ้นมา มันไม่เป็ นมารยาสาไถย เพราะมันสะอาดบริ สุทธิ์ตั้งแต่
เรามีศีล ถ้าเราไม่มีศีลขึ้นมา เราจะเข้ามาสู่ความเป็ นสัมมาสมาธิไม่ได้ ถ้าเป็ นสมาธิมนั ก็
เป็ นมิจฉา แต่เพราะเราไม่มารยาสาไถย เพราะเราเริ่ มต้นจากความสะอาดบริ สุทธิ์ของเรา
ด้วยศีลของเรา ด้วยการที่เราจะเผชิญกับความจริ งของเรา ถ้าเราจะเผชิญกับความจริ งของ
เรา เห็นไหม
เรามีครู บาอาจารย์ที่เป็ นผูค้ อยชี้นาเราที่ดี แต่เราจะต้องมีความซื่อสัตย์ของเราด้วย
ถ้ามีครู บาอาจารย์ที่ดี แต่เราไม่ซื่อสัตย์ของเรา มันก็เป็ นกาในฝูงหงส์ไง มันจะเป็ นศิลปะ
การหลบหลีกไง มันหลบหลีก หลบหลีกมันสะดวก แต่มนั จะมารยาสาไถย เอาโวหาร
ของครู บาอาจารย์น้ นั ออกไปเพื่อประโยชน์กบั ตน มันก็ไปพอกพูนกิเลสมากขึ้น มัน
ไม่ได้ทาลายกิเลสเลย
แต่ถา้ ทาลายกิเลส มันทาลายเพื่อความสะอาดของใจ ถ้าใจมันทาความสะอาด
ของใจมันก็ยอ้ นกลับมาด้วยน้ าพักน้ าแรง น้ าพักน้ าแรงนะ ศีล สมาธิ ปั ญญาเกิดที่ไหน?
ศีล สมาธิ ของครู บาอาจารย์กเ็ ป็ นของท่าน ศีล สมาธิของใครก็เป็ นของบุคคลคนนั้น ถ้า
น้ าพักน้ าแรงของเราเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็ นศีล สมาธิ ปั ญญาของเรา แล้วถ้ามันมี
น้ าพักน้ าแรง ถ้าศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นของเรา เราจะหวัน่ ไหวไปกับใคร! ในเมื่อมันมี
กิเลสอยูม่ นั ยังไม่สิ้นสุ ดของมัน มันก็หวัน่ ไหวไปตามกิเลสนี่แหละ
มันจับพลัดจับพลูไง เดี๋ยวก็สมาธิดี เดี๋ยวก็ปัญญาดี สมาธิดีกบั สมาธิมากเกินไป
ถ้าสมาธิมากเกินไปนะ เวลาพิจารณากายนี่กายใส.. ใสมากเพราะกาลังของสมาธิ เพราะ
เรามีสมาธิมากเกินไป ภาพของกายมันใส.. ใสเป็ นแก้วเลย แต่พอมันมากมันก็คงที่ แต่ถา้
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เราใช้ปัญญาให้มากขึ้น มันก็แยกแยะมากขึ้น สมาธิมนั ก็หนุนปัญญาขึ้นมา สมาธิมนั ก็ไป
เพิ่มเข้าที่ปัญญา
พอศีล สมาธิ ปั ญญา มันสมดุล ความสมดุลนี้ภาพกายนี้มนั ก็จะแปรสภาพเป็ น
ไตรลักษณ์ แต่ถา้ สมาธิมากขึ้นภาพกายนี้จะชัดเจนมาก แต่ถา้ สมาธิอ่อนหรื อสมาธิไม่มี
เลย ภาพกายก็ไม่มีเลย เราเคยเห็นภาพกายขึ้นมา เราเคยพิจารณากายด้วยอานาจวาสนา
ขึ้นมา แต่เราไม่มีความชานาญ เราไม่สามารถตั้งภาพกายนี้ได้ เราไม่สามารถ วิภาคะ
แยกแยะชิ้นส่ วนของกายนี้ได้
ถ้าแยกแยะชิ้นส่ วนของกายนี้ได้ สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิ “มารเอยเธอเกิดจากความดาริ
ของเรา” ทิฏฐิเห็นไหม ไม่ใช่ความคิด ทิฏฐิความคิดของเรา เราก็คิดว่ามันเป็ นจริ งนี่
แหละ แต่ทิฏฐิมานะมันยังยึดมัน่ ของมันอยู่ ความเห็นก็คือความเห็น ทิฏฐิกค็ ือทิฏฐิ
ปั ญญาก็คือปั ญญาของมัน
ในเมื่อมีปัญญาของมัน มันไม่เป็ นความจริ งขึ้นมา มันก็แยกแยะของมัน มัน
เป็ นไปไม่ได้เห็นไหม นี่ไง ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิถา้ เป็ นตามความเป็ นจริ งมันจะรู้ของมัน รู้
ว่าถ้าสมาธิมนั เข้มแข็ง สมาธิกล้าเกินไปมันก็จะเป็ นแบบนี้
เวลาใช้ปัญญาขึ้นไป ใช้ปัญญาบ่อยครั้งเข้ามันมีความชานาญมากขึ้น ใช้ปัญญา
ขนาดไหน พอใช้ปัญญาขึ้นไปแล้วเห็นกายไม่ได้เลย พิจารณานึกกายขึ้นมา กายมันก็ไม่
มีเพราะว่ามันไม่มีกาลังของสมาธิรองรับ
นี่ไง มรรคสามัคคีเป็ นอย่างไร เวลาที่มนั สมุจเฉทปหานกิเลสเป็ นขั้นเป็ นตอนขึ้น
ไป โสดาปั ตติมรรค โสดาปั ตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
อรหัตตมรรค อรหัตตผล มันเป็ นอย่างไร?
ถ้าเราไม่หลบไม่หลีก ศิลปะในการหลบหลีก เวลาเขาหลบหลีกเขาคิดว่าสิ่ งนี้เป็ น
ประโยชน์กบั เขา สิ่ งนี้เป็ นคุณธรรมของเขา แล้วอ้างอิง เพราะหลบหลีก แล้วไม่มีหลักมี
เกณฑ์กอ็ า้ งอิงโวหารของครู บาอาจารย์ไปตลอด
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แต่ถา้ ไม่หลบไม่หลีก โวหารของครู บาอาจารย์ท่านชมนะ ถ้าลูกศิษย์ลกู หา
ประพฤติปฏิบตั ิที่ดี ครู บาอาจารย์ที่ไหนไม่ชมบ้าง ครู บาอาจารย์ที่ไหนท่านก็ตอ้ งชมใช่
ไหม คาชมของครู บาอาจารย์กค็ ือคาชม
มันก็เหมือนหมากับเจ้าของหมา เจ้าของเขาชมหมา เจ้าของเขายุหมา หมามันก็
คึกคัก หมาก็คือหมา เจ้าของก็คือเจ้าของ ครู บาอาจารย์ของเราท่านดูแลเราอยูก่ เ็ หมือน
เจ้าของหมา ไอ้พวกเราก็เป็ นหมา หมาที่ซื่อสัตย์ หมาที่กตัญญู หมาที่มนั จะประพฤติ
ปฏิบตั ิของมันตามความเป็ นจริ งขึ้นมา
ครู บาอาจารย์ของเราก็คือครู บาอาจารย์ของเรา
เราถือว่าโชคดีเกิดมามีครู บา
อาจารย์ เกิดมาไม่ใช่หมาพเนจร ไม่ได้เกิดมาเร่ ร่อน เกิดมาเป็ นหมามีเจ้าของ ถ้าครู บา
อาจารย์ท่านฝึ กมา เราก็สู้ทนของเรา แก้ไขของเรา มันเป็ นความจริ งของเราขึ้นมานะ
ถ้าเป็ นความจริ งขึ้นมา พิจารณาบ่อยครั้งเข้าๆ ถ้าความจริ งมันเป็ นความจริ งขึ้นมา
มันพิจารณาของมันถึงที่สุด มันขาดนะ จะขาดในกายก็ได้ ขาดในเวทนาก็ได้ ขาดในจิตก็
ได้ ขาดในธรรมก็ได้ มันอยูท่ ี่จริ ตนิสยั แล้วมันขาดอันเดียว เวลามันขาด ขาดที่กายก็ขาด
หมด ถ้าพิจารณากายจน สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี ลพั พตปรามาส สังโยชน์ขาดหมด
เรื่ องเวทนา เรื่ องจิต เรื่ องธรรม รู้หมด ขาดที่กาย จะรู้เรื่ องเวทนา เรื่ องจิต เรื่ อง
ธรรม ในขั้นของโสดาบันรู้หมดเลย ผูท้ ี่ไปขาดในเวทนาก็จะเข้าใจเรื่ องของกาย เรื่ อง
ของจิต เรื่ องของธรรม เหมือนกันหมด ขาดอันเดียว ขาดหนึ่งเดียวจะรู้เหมือนกันหมด
เลย เพราะมันเป็ นขั้น มันเป็ นอริ ยสัจหนึ่งเดียว เวลาสรุ ปแล้ว สรุ ปได้เหมือนกันหมด นี่
ขณะจิตที่มนั เป็ น ไม่ใช่วา่ พิจารณากายแล้วพิจารณาเวทนา
ฉะนั้นมันเป็ นที่ความถนัด ถ้าเราพิจารณากายของเรา เวลามันเจ็บป่ วยขึ้นมา เรา
จะพิจารณาเวทนาเป็ นการผ่อนคลาย เป็ นการที่วา่ เราจะแยกแยะประสบการณ์ ไม่มี
ปั ญหา แต่เวลามันขาด เหมือนกัน เราจะกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ เวลาอิ่มก็คือจบ
พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเพียงแต่วา่ ถ้าไม่เข้าใจก็ตอ้ งพิจารณาไล่กนั ไป คาว่า
พิจารณาไล่กนั ไป สิ่ งที่มีอยูน่ ้ ีมนั เป็ นภาพรวม ภาพรวมให้ทุกๆ คน ให้จริ ตนิสยั ของทุกๆ
คนมีโอกาส
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คนเรานะ ถ้ามีอานาจวาสนาพิจารณากายก็ได้ ถ้าบอกว่าเราเป็ นคนไม่มีอานาจ
วาสนา เวลานัง่ เวทนามันก็เกิดชัดๆ อยูแ่ ล้ว เวลามันมีความเสี ยใจมีความฝังใจ เวทนานั้น
ก็ซดั กับเวทนาเข้าไปเลยสิ แต่ถา้ บอกว่าเวทนามันสู้ไม่ไหว พิจารณาจิต เวลาทาจิตสงบ
ไปแล้วมันเศร้าหมองมันผ่องใส พิจารณาจิต พิจารณาธรรมคือความคิด ธรรมารมณ์
อารมณ์ความรู้สึก แต่ถา้ มีสมาธิมนั ถึงเป็ นธรรม ถ้าไม่มีสมาธิมนั เป็ นโลก เป็ นโลกมันก็
เป็ นความฟุ้ งซ่าน แต่ถา้ มีสติมีปัญญาขึ้นมามันเกิดกับความคิดขึ้นมา นี่คือธรรมารมณ์ นี่
คือปั ญญาอบรมสมาธิ นี่คือปั ญญาวิมุตติ
แต่ถา้ จิตมันมีหลักมีเกณฑ์ของมัน มันเป็ นสัมมาสมาธิข้ ึนมา มันพิจารณากายก็ได้
พิจารณากายเป็ นภาพก็ได้ พิจารณากายเป็ นปั ญญาก็ได้ พิจารณากายเป็ นปั ญญาคือ
เทียบเคียงว่ากายนี้ การดารงชีวิตอยูข่ องมนุษย์ ร่ างกายนี้มนั ต้องการหาสิ่ งใด เราพิจารณา
ของเรา หัวใจมันทางานอย่างไร สมองมันทางานอย่างไร ร่ างกายของเรามันมีไขกระดูก
มันสร้างอะไรขึ้นมา แล้วพิจารณาของเราสิ ดูความมหัศจรรย์ของมัน
ถ้าจิตมันตรึ กนะ มันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เวลาเขาอยูใ่ น
ห้องทดลองของเขา เขามีสติปัญญาของเขา เขาพิสูจน์ของเขา มันจะมีผลสาเร็ จของเขา
เขาจะคิดทดลองวิจยั ของเขาเป็ นขั้นๆ ไป นัน่ เป็ นเรื่ องโลกๆ นะ
แต่ถา้ เราพิจารณากายโดยใช้ปัญญา เรามีสติมีปัญญา ถ้ามันมีสติมนั มีสมาธิข้ ึนมา
มันพิจารณาขึ้นไปมันเห็นภาพ พอจิตมันเห็นภาพขึ้นมา พอพิจารณาไปมันเห็นการ
เปลี่ยนแปลง พอมันเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็ นไตรลักษณ์ จิตมันก็ปล่อย นี่ไง พอจิต
มันปล่อยขึ้นมา มันก็ปล่อยอะไรล่ะ ปล่อยความยึดมัน่ ถือมัน่ ไง
ถ้ามันปล่อยความยึดมัน่ ถือมัน่ ขึ้นมา พอมันปล่อยขนาดไหนนี่เขาเรี ยกตทังค
ปหาน ตทังคปหานคือมันปล่อยชัว่ คราว ปล่อยซ้ าปล่อยซากเราขยันหมัน่ เพียรของเรา ถึง
ที่สุดมันปล่อยๆ จนขาด! ถ้ามันขาดคือขณะจิตที่มนั เปลี่ยนแปลง
ปุถุชนเป็ นกัลยาณปุถุชนอย่างไร เวลาคนเดินโสดาปั ตติมรรคเดินอย่างไร แล้วถ้า
มันไม่ถึงโสดาปั ตติผล โสดาปั ตติมรรคมันเจริ ญแล้วเสื่ อมได้ แต่ถา้ วันไหมมันขาด มัน
เป็ นโสดาปั ตติผล โสดาปั ตติผลเป็ นอกุปปธรรม อฐานะที่มนั จะเปลี่ยนแปลง มันจะ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้! เว้นไว้แต่มนั จะขึ้นไปเป็ นสกิทาคา อนาคา แต่ถา้ มัน
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จะลงมาต่า เป็ นไปไม่ได้! มันเป็ นอฐานะ มันจะไม่มีการลงต่า มันเป็ นโสดาบันแล้วจะ
เกิดอีก ๗ ชาติอย่างมาก
อย่างเช่น พระอานนท์ สาเร็ จในชาติน้ นั เลย ถ้าสาเร็ จชาติน้ นั มันสาเร็ จเพราะ
อะไร สาเร็ จเพราะมีมรรคมีผล มีเหตุมีผล มีขอ้ เท็จจริ งดาเนินการไป ถ้ามันไม่มี
ข้อเท็จจริ งไม่มีการกระทา...
ศิลปะในการหลบหลีก
มันจะหลบมันจะหลีกขึ้นมาเพื่อสร้างเวรสร้างกรรม
สร้างความมักมากในหัวใจ แล้วมันไม่เป็ นความจริ ง ถ้าเป็ นความจริ งนะ นี่แค่ข้ นั
โสดาบันนะ แล้วสกิทาคา อนาคา อรหันต์ มันจะเป็ นอย่างไรอีก แล้วถ้ามันเป็ นไปได้จริ ง
นะ มันเป็ นความสะอาดบริ สุทธิ์
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้สุดยอดมาก
องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งปฏิญาณมาว่าจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ขณะที่ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาจนเป็ น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ ทอดธุระเลยล่ะ ทอดธุระนะว่ามันจะทาได้อย่างไร
คือมันจะแตกต่างกับเรื่ องโลกๆ มาก
แต่ในปั จจุบนั นี้ เราว่าเรื่ องทางวิทยาศาสตร์เจริ ญ โลกเจริ ญ เราเข้าใจกันเองว่า
พวกเรานั้นมีปัญญา แล้วเราคิดว่ามีปัญญาแล้ว ปั ญญาอย่างนี้มนั จะเป็ นปั ญญาฆ่ากิเลส
เราก็เลยคิดว่าใช้ปัญญาอย่างนี้กนั ไป แล้วใช้ปัญญาอย่างนี้มนั เป็ นปั ญญาคลายเครี ยด ถ้า
มันเครี ยดนัก เราก็ตรึ กในธรรมะกัน มันก็จะผ่อนคลายความเครี ยด ผ่อนคลาย
ความเครี ยดความตึงในหัวใจเท่านั้น แล้วเราก็วา่ สิ่ งนี้สะดวกสบาย อย่างนี้เป็ นความจริ ง
มันเป็ นไปไม่ได้เลยนะ มันเป็ นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็ นโลกกับธรรม เรื่ อง
ของโลกมันก็จะเป็ นโลกตลอดไป เรื่ องของธรรมนะ ถ้าเป็ นศีล สมาธิ ปั ญญาก็ตอ้ งเป็ น
สัมมาสมาธิ ไม่ใช่วา่ เป็ นความคลายเครี ยด ว่างๆ สะดวกสบายอย่างนั้นจะเป็ นสมาธิ
สมาธิมนั มีอยูแ่ ล้ว สมาธิคือความตั้งมัน่ ของใจ แล้วเราตรึ กในธรรม พอมันผ่อนคลาย
นั้นมันคือผล ผลของมันเห็นไหม
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เราจะบอกว่าในการประพฤติปฏิบตั ิท้ งั หมดผลของมันคือสมถะ ถ้ามันเป็ นสัมมา
ก็เป็ นสัมมาสมาธิ แต่ถา้ มันเป็ นมิจฉาล่ะ มันปล่อยวางขนาดไหนมันก็ปล่อยวางด้วย
ความเห็นผิด ปล่อยวางด้วยความหลงผิด
ความหลงผิดมันปล่อยวางได้อย่างไร? ความหลงผิดมันปล่อยวางได้ดว้ ยหรื อ?
เวลาเราเผลอเราลืมเราปล่อยวางไหม? ความหลงผิด ปล่อยวางด้วยความหลงผิด
พอความหลงผิดขึ้นไปมันก็เป็ นมิจฉา พอมิจฉามันก็เร่ ร่อนของมันไป แต่ถา้ เราจะเอา
สัมมา เอาตามความเป็ นจริ งขึ้นมา มันจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ของมัน
นี่พดู ถึงโลกกับธรรมนะ ทีน้ ีเราก็เข้าใจว่าเรามีปัญญา เราเข้าใจว่าเราเป็ นชาวพุทธ
ถ้าเราคิดขึ้นมามันก็คือปั ญญา มันก็เป็ นวุฒิภาวะ เป็ นการอ่อนด้อยของใจ ใจของคนมัน
อ่อนด้อย ความคิดอย่างไรมันก็คิดแต่เรื่ องของกิเลส คิดแต่ให้กิเลสมันเหยียบยา่
แต่ถา้ มันมีอานาจวาสนาบารมีนะ มันมีคุณธรรมในหัวใจ มีวฒ
ุ ิภาวะที่ดี มันใช้
ปั ญญานะ แล้วมันจะตรวจสอบ ทาไมมันเป็ นอย่างนี้? มันจะดีข้ ึนหรื อเลวลงอย่างไร?
มันจะตรวจสอบของมันนะ แล้วตรวจสอบจริ งหรื อไม่จริ ง เรานี่รู้ก่อน
เพียงแต่วา่ เราสงสัย สงสัยเราก็ไปหาครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์จะคอยแนะนาว่า
ผิดหรื อถูก ครู บาอาจารย์จะชี้วา่ ผิดหรื อถูก ครู บาอาจารย์ที่เป็ นจริ งนะ เว้นไว้แต่กาในฝูง
หงส์ อาจารย์ที่เป็ นกา มันร้อง ก๊า.. ก๊า.. ก๊า.. แต่มนั ไม่รู้หรอก
พวกที่ฟังธรรมไม่เคยเข้าไปในหมู่การปฏิบตั ิ จะไม่รู้หรอกครู บาอาจารย์ที่เป็ น ก๊า
.. ก๊า.. ก๊า.. นี่ตอบปั ญหาอย่างไร แต่ถา้ เป็ นหงส์นะ อีกามันมาถามหงส์ หงส์จะอธิบายได้
หมดเลย ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิเรามีครู บาอาจารย์ที่ดี ท่านรู้ก่อน พอเราไปอ้าปากพูด
ท่านรู้แล้ว! เพียงแต่รู้แล้วก็ตอ้ งรอเราพูดให้จบใช่ไหม ถ้าไม่จบเดี๋ยวลูกศิษย์กจ็ ะน้อยใจ
“อาจารย์น่ะไม่ฟังสักที.. พอพูดก็จะใส่ เลยๆ” เพราะพูดนี้มนั บอกถึงวุฒิภาวะของใจ
คนไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้! คนรู้เห็นอย่างไรมันก็พดู เท่านั้น!
แล้วคาพูดสิ่ งที่เป็ นสัจธรรม
มันละเอียดลึกซึ้งที่มนั มากกว่านั้นมหาศาลเลย
ฉะนั้นมันเหมือนหมอเลย หมอเห็นคนไข้เข้ามาในโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าคนไข้เป็ นอะไร
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ในการเดินของเขา ในกิริยาของเขา อาการปวดอย่างไร มันแสดงออกอย่างไร เขารู้แล้ว
เพียงแต่วา่ เขาก็ตอ้ งถามด้วยมารยาทใช่ไหม ว่าเราเป็ นอะไรๆ
นี่กเ็ หมือนกันพออ้าปากพูดมันก็รู้แล้ว แต่เราก็อยากจะให้ฟังจนจบ ก็ตอ้ งฟังจน
จบ ถ้าจบแล้วก็บอกเป็ นอย่างนั้นๆ แล้วเราแก้ไขไป ถ้าเป็ นหงส์ แต่ถา้ เป็ นกา มันก็ก๊า..
ก๊า.. ก๊า.. สัญญาทั้งนั้น! เป็ นอย่างนั้นๆ แล้วไม่มีถกู หรอก! เหมือนหมอเถื่อน ด้วยความ
ชานาญ อาศัยความชานาญรักษาไป แต่ไม่มีขอ้ เท็จจริ ง คือไม่มีทางวิชาการรองรับ แต่ถา้
เป็ นหมอเขามีวิชาการรองรับนะ
ถ้าเป็ นอย่างนี้รักษาไปแล้วมันจะมีโรคข้างเคียงอย่างนี้ มันจะต่อเนื่องเป็ นอย่าง
นั้น แล้วถ้ามันหายมันจะดีอย่างนั้น ผลของยาจะให้เป็ นอย่างนั้น
ธรรมะก็เหมือนกัน ปุถุชน กัลยาณปุถุชน โสดาปั ตติมรรค โสดาปั ตติผล สกิทา
คามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล มัน
เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกัน พื้นฐานดีพ้นื ฐานแน่น มันจะทาให้การปฏิบตั ิข้ ึนไปสะดวกสบาย
ขึ้น พื้นฐานอ่อนแอแล้วปฏิบตั ิไปมันจะหลบหลีกนะ พื้นฐานอ่อนแอมันไปไม่ได้ มันขึ้น
ไม่ได้เลย พอมันขึ้นไม่ได้เลยมันก็หลบหลีก พอหลบหลีกมันก็สร้างสม กลายเป็ นเล่ห์กล
กลายเป็ นมารยาสาไถย มีแต่การหลอกลวง พูดสิ่ งใดไม่มีคาจริ ง
แต่ถา้ เป็ นธรรมจริ งๆ นะ มันใสสะอาด มันพูดโดยธรรมชาติ ไม่มีมารยาเลย พูด
ตรงไปตรงมาไม่มีลบู หน้าปะจมูก ถ้าเป็ นธรรมนะ ใสสะอาด พูดตรงไปตรงมา แต่ถา้
เป็ นมารยาสาไถย เป็ นเรื่ องของกาๆ นี่มนั เป็ นอย่างนั้น
นี่พดู ถึงว่า ศิลปะในการหลบหลีก ถ้าศิลปะในการหลบหลีกแล้ว มันก็สร้างสม
ให้เป็ นโทษไป เราเป็ นสุ ภาพบุรุษ เราจะซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์กบั ตัวตนของเรา ซื่อสัตย์กบั
ชีวิตของเรา เราจะทาคุณงามความดีของเรา เพื่อประโยชน์กบั เรา เอวัง
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