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ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมน้ีแสนยากจริงๆ นะ ท่ีเราฟังกนัอยูทุ่กวนัๆ มนัเป็น
นิยาย ถา้เป็นนิยายเราจะเขา้ใจได ้ ความเขา้ใจของเราเพราะมนัเป็นเร่ืองโลกๆ เร่ือง
จินตนาการ เร่ืองการศึกษา เร่ืองความเขา้ใจ มนัทนักนัได ้ 

แต่เร่ืองธรรมะน้ี ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกหาฟังไดย้าก ทีน้ีเราเกิดมาพบ
พทุธศาสนา เราเกิดมาเพราะเรามีบุญกศุล เราเกิดมาท่ามกลางก่ึงกลางพทุธศาสนา ถา้ไม่
มีหลวงปู่ เสาร์หลวงปู่ มัน่ ไม่มีครูบาอาจารยข์องเรา ใครจะร้ือคน้มา ปฏิบติัไปเถอะหวั
ชนฝาขนาดไหนมนักแ็ลว้แต่ความคิดของตวั  

มนัเป็นความจริงข้ึนมาไม่ไดห้รอก ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนักเ็ป็นความจริง
ธรรมะโกหกไง บอกวา่เป็นธรรมๆ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นความ
จริง แต่ธรรมของเราเป็นความโกหกแน่นอน เพราะพอเราไปรู้ไปเห็นข้ึนมา มนัเป็น
ความลึกลบัมหศัจรรย ์เวลาใครปฏิบติัมากบ็อกวา่  

“โอโ้ห ปัญญาละเอียดมาก ปัญญาละเอียดมาก” ยงัไม่ไดป้ฏิบติันะ แค่เร่ิมตน้  

ปัญญาของเรา ปัญญาท่ีเป็นการนึกคิดของเรา โดยสามญัส านึกกอ็ยา่งหน่ึง พอเรา
มีความส านึกตวัข้ึนมา ความรู้สึกนึกคิดมนักเ็ป็นอีกอยา่งหน่ึง เวลาเรามีความส านึกตวั
รู้จกันึกคิดข้ึนมา เราวา่ปัญญาน้ีละเอียดๆ ละเอียดเพราะอะไร ละเอียดเพราะมนัยบัย ั้งตวั
เราไดไ้ง แต่เดิมเราโดนความคิดเรากระชากลากถไูปทั้งนั้นนะ เราจะคิดส่ิงใด เราจะท า
ส่ิงใดเราวา่เราท าดีคิดดี แลว้มนัมีทางวิชาการรองรับกย็ิง่คิดวา่ตวัเองคิดถกูเขา้ไปใหญ่
เลย พอวา่ตวัเองคิดถกู คิดถกูอยา่งไรล่ะ คิดถกูเพราะเราท าถกูตอ้งทางวิชาการ ถา้ท า
ถกูตอ้งทางวิชาการมนักเ็ป็นทางวิชาการ มนัเป็นเร่ืองความเขา้ใจได ้ 
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แต่ทางวิชาการเราท าแลว้ เราไดป้ระโยชน์ส่ิงใดล่ะ เรากไ็ดป้ระโยชน์วา่เรา
ท างานแลว้เราประสบความส าเร็จ แลว้ประสบความส าเร็จแลว้เรารู้จกัตวัเองไหมล่ะ เรา
รู้จกัจิตใจของเราไหม มนักไ็ม่รู้จกัจิตใจของเราเลย จิตใจของเราเห็นไหม ทั้งๆ ท่ี
ความรู้สึกนึกคิดออกมาจากใจของเรา  

ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ความรู้สึกนึกคิดใช่ไหม แลว้บวกกบัทางวิชาการเขา้ไป ทาง
วชิาการน่ีเราเขา้ใจเรารู้ได ้ ถา้คนมีความรู้ทางวิชาการ มนัจะมัน่ใจของมนันะวา่เราท า
ถกูตอ้ง ท าส่ิงใดเรากท็  าไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือ ท าส่ิงใดเรากป็ระสบความส าเร็จ  

แต่ประสบความส าเร็จนั้นเป็นประสบความส าเร็จของโลกเขา เป็นความส าเร็จ ดู
สิ เราไม่เกิดมา เขากมี็คนท าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ พอเราเกิดมาในหนา้ท่ีน้ี เรากท็  าหนา้ท่ีของเรา
ต่อไป เราตายไปหรือเราเกษียณอายรุาชการไป มนักจ็ะมีคนท าหนา้ท่ีต่อๆ กนัไปอยา่งน้ี 
มนัเป็นเร่ืองอะไรล่ะ กเ็ป็นเร่ืองของโลกใช่ไหม แลว้เร่ืองของเราล่ะ  

เร่ืองของเรา ปกติเรากใ็ชชี้วิตของเราชีวิตหน่ึง แลว้เรากจ็ะตายไปขา้งหนา้ พอ
ตายไปแลว้ เรากเ็ป็นชาวพทุธ เรากเ็กิดตาย เดินไปส่งกนัท่ีเชิงตะกอน แลว้กไ็ปเศร้าโศก
เสียใจกนั ถึงจะไม่ร้องไห ้ถึงเราจะเขา้ใจพทุธศาสนาเร่ืองสจัธรรม เรากไ็ม่ร้องไห ้แต่เรา
กมี็ความลงัเลสงสยัวา่ เรามาท าอะไรกนั ตามประเพณีจะไดบุ้ญไม่ไดบุ้ญกถ็ามทุกที  

“ท าอยา่งน้ีจะไดบุ้ญหรือเปล่า? ท าอยา่งน้ีจะไดบุ้ญหรือเปล่า? ”  

น่ีไงมนักเ็กิดความสงสยั ความสงสยัมนัคืออะไรล่ะ ธรรมะมนัแกต้รงน้ีต่างหาก
ล่ะ ธรรมะมาแกค้วามสงสยั มาแกค้วามเขา้ใจของเรา  

ดูสิเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย
เวลาสร้างสมบุญญาธิการมา เกิดท่ีลุมพินี “เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” น่ีเพิ่งเกิด แต่
ดว้ยบุญญาธิการ ออกร้ือคน้อยู ่ ๖ ปี ปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากอยู ่ มนักเ็ป็นความเห็นมุมมอง
ทางโลก ทางวิชาการน่ีแหละ เพราะวา่เราอยากพน้จากทุกขใ์ช่ไหม มีแรงปรารถนาวา่จะ
พน้จากทุกข ์ อยากจะไดโ้พธิญาณ ทุกขม์าก เวลาครองเรือนอยูน้ี่ทุกขม์าก ดูสิ ตอ้ง
รับผดิชอบ ตอ้งอะไรต่างๆ มนัแบกรับภาระไปหมด  



ศิลปะการหลบหลีก ๓ 

 

แต่ถา้เราเสียสละออกมาแลว้ เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เราจะช่วยเหลือเจือจาน
สตัวโ์ลก เพราะเรากทุ็กขม์าก่อน เราอยากช่วยเหลือเจือจาน เป็นถึงกษตัริยจ์ะไดส้ถาปนา
อยูแ่ลว้ ไปเท่ียวสวนไปเห็นยมทูต เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจบ็ คนตาย “เราตอ้งเป็นอยา่งน้ี
หรือ?” มนัสะเทือนหวัใจจนออกบวช  

ออกบวชแลว้ศึกษาคน้ควา้เพื่อจะเอามาช่วยยกโลกทั้งหมดข้ึนไง เวลาศึกษาไป 
ปัญจวคัคียต์ั้งแต่พยากรณ์แลว้ พระอญัญาโกณฑญัญะท านายว่า “เป็นศาสดาแน่นอน” 
คือออกบวชแน่นอน มีความมัน่ใจมาตั้งแต่ตน้  

แต่เวลาอุปัฏฐากอยู ่ กอ็ุปัฏฐากกนัดว้ยความรู้สึกนึกคิด มนักเ็ป็นทางโลก หวงั
เตม็ท่ีเลยจะใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ข้ึนมา เราจะไดมี้ทางออก เราจะได้
เป็นไปได ้ท าไมปัญจวคัคียไ์ม่ปฏิบติัแข่งล่ะ  

เพราะทางโลกเด๋ียวน้ีมีแต่การแข่งขนักนั ไม่ยอมรับกนั แต่มนัเป็นไปไม่ได ้
เพราะผูท่ี้ตรัสรู้เองโดยชอบมีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ และพระปัจเจกพทุธเจา้
เท่านั้น แลว้สาวก สาวกะ อยา่งเราจะท าอยา่งไร เราจะดนัของเราไปไดอ้ยา่งไร เราดนัไป
ไม่ไหวหรอก เราดนัไปกอ็ยา่งท่ีวา่ เราปฏิบติักนั เราเป็นสาวก สาวกะ เราดนักนัไปกเ็ป็น
จินตนาการของเราน่ีแหละ แลว้เป็นนิยายดว้ย เป็นส่ิงท่ีเขาแต่งมาเป็นเร่ือง เป็นโคลง 
เป็นกลอนข้ึนมา โอโ้ห ซ้ึงมากๆ แต่ความจริงเขา้มา มนัเป็นเร่ืองอะไรท่ีเรารู้ไม่ไดเ้ลย  

ฉะนั้นเวลาปัญจวคัคียร์อองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้พอเวลาทรมานตน ทรมานตนคือวา่ เพราะเรายงัไม่รู้วา่จะท าอยา่งไร 
กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน อยูท่ี่ตวัเราใช่ไหม กิเลสอยูท่ี่ไหน เรากต่็อสู้ทางนั้น พอต่อสู้ข้ึนมาทุก
คนมนักต่็อสู้ดว้ยความรู้สึกนึกคิดกบัร่างกาย กิเลสมนัอยูท่ี่เรา อดอาหารอดอะไรต่างๆ 
ทรมาน ท าทุกรกิริยาทั้งหมดเลย 

มนัไปไม่รอดนะ มนัไปไม่รอดทั้งนั้น แต่วา่ปัญจวคัคียส่์งเสริมอยู ่ เห็นถึงความ
เขม้ขน้ เห็นถึงการกระท า เห็นถึงการปฏิบติั อ้ืม มนัมีความหวงัไง แต่เวลาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ทดสอบแลว้ดว้ยความรู้สึกของตวั เพราะมีบุญญาธิการ มนัไป
ไม่ไดแ้ลว้ เพราะทรมานตนกั้นลมหายใจจนสลบถึง ๓ หน  
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สลบกคื็อตายนะ ถา้คนสลบไปช็อกไปน่ีถา้ไม่ฟ้ืนข้ึนมากต็าย กั้นลมหายใจทุก
อยา่ง ท าทุกอยา่งหมดแลว้นะ แต่ดว้ยปฏิภาณดว้ยบุญญาธิการของตวั “เราไม่มีทางไป
แลว้” คิดถึงโคนตน้หวา้ เราตอ้งฟ้ืนฟรู่างกายก่อน อานาปานสติ แลว้ฉนัอาหารของนาง
สุชาดา เพราะนางสุชาดากมี็เหตุการณ์ตอ้งไปถวายอาหาร ตอ้งถวายเพราะเขาถือของเขา  

ปัญจวคัคียไ์ปเห็นเขา้ ทนไม่ไดเ้ลยนะ “น่ีกลบัมามากๆ” ท้ิงไปเลย น่ีความเห็น
โลก ความเห็นเป็นโลกกบัเป็นธรรม แลว้ความเห็นเหมือนกนั เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้มีความเป็นผูน้ า มีเชาวปั์ญญามากกวา่ ฉนัอาหารของนางสุชาดาแลว้ 
คืนน้ีจะนัง่ ถา้ไม่ไดต้รัสรู้จะยอมเสียชีวิตเลย ยอมตายเลย 

น่ีเอาเร่ืองของหวัใจแลว้ เวลาอดอาหาร เวลาท าทุกรกิริยา มนัเป็นเร่ืองของ
ร่างกาย เราดูสิ ความรู้สึกนึกคิดเรา เราทรมานร่างกาย มนัไม่ทวนกระแสกลบัไปท่ีใจ 
เพราะมนัส่งออก การกระท าของเรากส่็งออก มนัส่งออกมาจากความรู้สึกนึกคิด เวลา
คิดถึงอานาปานสติ อานาปานสติมนัเป็นอยา่งไรล่ะ 

อานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ก าหนดลมหายใจออก จิตมนัไปอยูท่ี่ไหนล่ะ 
มนัเกาะลมไว ้ มนัไม่คิดถึงส่ิงใดเลย ขณะท่ีเกาะลมไวจิ้ตมนัสงบเขา้มาเพราะอะไร 
เพราะคิดถึงโคนตน้หวา้ท่ีเคยเกิดประสบการณ์มาแลว้  

คราวท่ีเป็นราชกุมาร เวลาจิตมนัสงบแลว้ เงาของตน้หวา้ไม่คลอ้ยตามไปเลย 
แลว้ความสุขอยา่งนั้นมนัซาบซ้ึงใจ ความสุขอยา่งนั้นคิดถึงโคนตน้หวา้ แลว้ก าหนดลม
หายใจ เวลาไปทรมานตน ไปท าทุกรกิริยามา ๖ ปี จิตใจมนัมีก าลงัของมนัอยูแ่ลว้ 
เพียงแต่วา่มนัยงัไม่ถกูทางเท่านั้นเอง  

พออานาปานสติ พอจิตเขา้มา เร่ิมปฐมยาม บุพเพนิวาสานุสติญาณ มชัฌิมายาม 
จุตูปปาตญาณ อาสวกัขยญาณส าเร็จเป็นพระอรหนัตน์ะ พอส าเร็จแลว้ เราพดูตรงน้ีบ่อย
เพราะอะไร เพราะใหเ้ห็นวา่โลกกบัธรรมไง แลว้ตั้งใจนะ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ
เจา้ร้ือคน้ปฏิบติัมาเพือ่จะร้ือสตัวข์นสตัว ์ เพื่อประโยชน์กบัสงัคม เพื่อประโยชน์กบัโลก
ทั้งนั้น มาเพื่อประโยชน์ของโลกเลย แลว้ตั้งใจเตม็ท่ีเลย แลว้พอประสบความส าเร็จมนัก็
ตอ้งพอใจสิ  
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เรามีความรู้จริงแลว้ เราตอ้งการจริงแลว้เราจะไปช่วยโลกเลย กลบัทอดอาลยันะ 
เพราะโลกเขารู้กบัเราไม่ได ้ “จะไปสอนเขาไดอ้ยา่งไร?” เสวยวิมุตติสุขอยูน่ะ แลว้มนั
ลึกลบัซบัซอ้นจนจะสอนกนัไม่ได ้ 

แต่เวลาเราเรียนทางวชิาการกนั เราเรียนทางโลกกนั เราเรียนเร่ืองปัจจยัเราเรียน
กนัข้ึนมา เรียนบาลีเรียนต่างๆ เราเขา้ใจไปหมด เราเขา้ใจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ เขา้ใจดว้ยทางวิชาการนะ แต่จริงๆ ไม่รู้หรอก จริงๆ กง็ง จริงๆ แลว้
นิพพานมนัเป็นอยา่งไร ทางวิชาการแปลไดห้มด เขา้ใจไดห้มด แต่มนัเป็นอยา่งไร? 

 องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้จริงข้ึนมา เพราะเขารู้กบัเราไม่ได ้ ทอดธุระ
นะ แต่ถึงท่ีสุดแลว้เพราะอะไร เพราะไดส้ร้างสมบุญญาธิการมา พระสารีบุตรพระโมค
คลัลานะ พระอคัรสาวกไดส้ร้างมาหมดล่ะ สร้างมาคือมนัมีเบ้ืองหลงัมา สร้างมาคือมนั
ตอ้งมาเป็นแบบน้ีไง แต่มนัตอ้งเป็นแบบน้ีเพราะมีการสร้างมา  

แต่ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา แลว้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาดว้ยส่ิงใด 
ดว้ยมรรคญาณ ดว้ยมรรค ๘ น่ีไงน่ีศาสนาพทุธเรา  

อริยสจั ๔ สติปัฏฐาน ๔ มรรค ๘ ส่ิงต่างๆ เป็นหวัใจท่ีเราจะร้ือคน้เขา้มาในหวัใจ
ของเรา เราจะแกไ้ขของเรา น่ีขอ้เทจ็จริงมนัอยูท่ี่น่ี ดูสิเวลามีการกระท าข้ึนมา มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา แลว้เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไร ถึงสุดทา้ยแลว้เลง็ญาณนะ เลง็ญาณตอ้งเอาคนท่ีมี
วฒิุภาวะ คนท่ีมีหลกัมีเกณฑก่์อน  

ดูสิ อาฬารดาบส เพราะเคยท าสมาบติัมาดว้ยกนั กต็ายเสียแลว้ แลว้จะเอาใครดี
ล่ะ เอาปัญจวคัคีย ์ เพราะปัญจวคัคียอ์ุปัฏฐากมา ๖ ปี กท็  าความสงบร่มเยน็มาดว้ยกนั ท า
ความสงบเพราะอุปัฏฐากอยูก่ป็ฏิบติัน่ีล่ะ เพียงแต่วา่ปฏิบติัไม่มีครูบาอาจารย ์ ปฏิบติั
อุปัฏฐากไปแลว้ปฏิบติัของท่านไป จิตใจมนักมี็พื้นมีฐาน แต่มนักมี็พื้นมีฐานแบบโลกๆ 
นัน่แหละ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะไปเทศนาวา่การ ยงัมีการต่อตา้นยงัมี
อะไรอยู ่ แต่ถึงท่ีสุดแลว้เพราะไดส้ร้างมาดว้ยกนัอยูแ่ลว้ “เธอจงเง่ียหูลงฟัง เราจะแสดง
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ธรรมใหฟั้ง” เทศน์ธรรมจกัรไป พระอญัญาโกณฑญัญะรู้ข้ึนมา มนัรู้ไดข้ึ้นมาเพราะใคร 
รู้ไดเ้พราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ใช่ไหม รู้ไดเ้พราะความรู้จริงใช่ไหม แลว้
ปัญจวคัคียก์ต็อ้งมีอ  านาจวาสนา ดว้ยเชาวปั์ญญาของตวัมนัถึงจะรู้ไดจ้ริง ถา้รู้ไม่ไดจ้ริง
นะมนักเ็ป็นเร่ืองโลกๆ หลบหลีกไปอยา่งนั้น มีการหลบการหลีกไป ยิง่หลบหลีกข้ึนไป  

ดูสิ ดูพระฉนันะ เป็นผูท่ี้เอามา้กณัฐกะออกมากบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ
เจา้ เวลาออกมาบวชแลว้ ไปนัง่อยูโ่อ่อ่ามากนะ แลว้บอกวา่ “ฉนัเป็นคนเอาพระพทุธเจา้
ออกเอง” คือถือตวัถือตนวา่พระพทุธเจา้เป็นของเขาๆ มีปัญหาไปหมด ไปอยูไ่หนนะโอ่
อ่ามาก ใครจะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กต็อ้งผา่นเขาก่อน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้กไ็ม่พดูอะไรสกัค านะ  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะปรินิพพานสัง่พระไวเ้ลยนะ สัง่พระ
อานนทไ์ว ้ พระอานนทถ์ามเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้จะปรินิพพาน พระ
อานนทน่ี์คร ่าครวญเลยล่ะ 

“สรีระขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะท าอยา่งไร”  

พระพทุธเจา้บอกวา่ “ไม่ใช่สรีระของเธอ เป็นสรีระของชาวมลัละกษตัริยเ์ขา”  

“ถา้เกิดชาวมลัละกษตัริยเ์ขาถาม ขา้พเจา้จะตอบวา่อยา่งไร?” 

“ถา้ชาวมลัละกษตัริยเ์ขาถามกต็อบวา่ใหท้ าเหมือนกบัจกัรพรรดิ พนัไวด้ว้ยผา้
ขาวแลว้ใชน้ ้ ามนัชุบแลว้พนัดว้ยผา้ขาวก่ีชั้นๆ บอกหมด” 

“แลว้ต่อไปถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ในศาสนาน้ีกต็อ้ง
เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง กบัผูท่ี้เขา้มาอุปัฏฐากในพระพทุธศาสนาใหท้ าอยา่งไร?”  

“เธอไม่ควรพดูกบัเขา” 

 “ถา้จ าเป็นจะพดูล่ะพระเจา้ขา้” 

“เวลามีความจ าเป็น อยูด่ว้ยกนัมนักต็อ้งส่ือสารกนั ถา้จะส่ือสารกบัเขามนักต็อ้งมี
สติ ถา้มีสติแลว้ค่อยคุยกบัเขา ตั้งสติไว”้  
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แลว้พระพทุธเจา้สัง่มาจนถึงเร่ืองพระฉนันะนะ บอกใหล้งพรหมทณัฑพ์ระฉนั
นะ ไม่ใหพ้ระทั้งหมดคุยกบัพระฉนันะ เพราะพระฉนันะด้ือมาก โอ่อ่า ถือวา่องคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็นสมบติัของตวั เพราะออกบวชดว้ยกนั เป็นคนเอาองคส์มเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ออกมาบวช ใหล้งพรหมทณัฑ ์ อยา่ใหพ้ระพดูดว้ย ใหย้กออกจาก
หมู่ไปเลย 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ยงัมีชีวิตอยู ่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้ไดพ้ดูไหม เพราะมานัง่เฝ้าอยูห่นา้กฏิุนะ ใครจะมากต็อ้งผา่น พระอานนทย์งัไม่
ท าเลย แต่พระฉนันะดว้ยกิเลสตณัหาทะยานอยาก ดว้ยความยดึมัน่ถือมัน่ของตวัวา่เป็น
สมบติัของเขา เวลาบอกวา่ ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ บอก
พระอานนทใ์หล้งพรหมทณัฑ ์ พอลงพรหมทณัฑย์กออกจากหมู่ พอเสร็จงานแลว้ พระ
อานนท ์ ประกาศลงพรหมทณัฑพ์ระฉนันะ พระฉนันะเสียใจมาก เพราะวา่โอ่อ่ามาก 
ตวัเองถือหนา้ถือตามาก ทีน้ีพอลงพรหมทณัฑใ์ครๆ กไ็ม่พดูดว้ย  

เพราะสมยัพทุธกาล สมยัโบราณนะ เขาเป็นสุภาพบุรุษ ส่ิงใดท่ีมนัเป็นประเพณี 
ถา้เขาไม่พดูดว้ยน่ีมนัเสียหายมาก เขา้ป่าไปเลยนะดว้ยความเสียใจ พอเขา้ป่าไป มนัได้
ส านึก พอไดส้ านึกกไ็ปประพฤติปฏิบติั ประพฤติปฏิบติักเ็พราะมีบุญไง  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกบวช กอ็อกมาดว้ยแลว้เอามา้กลบั เวลา
ตั้งสติพระฉนันะข้ึนมา พระฉนันะส าเร็จเป็นพระอรหนัตไ์ดน้ะ พอส าเร็จเป็นพระ
อรหนัตแ์ลว้ ดูความเห็นสิ ก่อนหนา้นั้น คิดวา่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เป็น
สมบติัของเรา เราเป็นคนพาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ออกมาบวชเอง พอพา
ออกมาบวชแลว้นะ ใครจะท าส่ิงใดกต็อ้งผา่นเขาไง น่ียดึมัน่ถือมัน่เห็นไหม ความยดึมัน่
ถือมัน่วา่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นสมบติัของเขา แต่เวลาเขาลงพรหมทณัฑ์
แลว้เขาประพฤติปฏิบติัในป่า 

พอมนัส้ินกิเลสกลบัมา ตอนท่ีพระอานนทล์งพรหมทณัฑก์เ็สียใจมาก เสียใจ
เพราะวา่มีความเสียหาย พอไปประพฤติปฏิบติัของพระฉนันะจนส าเร็จแลว้ กลบัมาหา
พระอานนท ์ บอกวา่ จะมาปลงอาบติัไง ลงพรหมทณัฑแ์ลว้จะใหส้งฆป์ระกาศข้ึนมา 
แลว้จะอยูก่รรม แลว้จะใหส้งฆย์กเขา้หมู่ใหม่  
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พระอานนทบ์อกวา่ “ไม่มีอะไรตอ้งใหอ้ยูแ่ลว้ เพราะเวลาพระฉนันะไปประพฤติ
ปฏิบติัส้ินเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ มนัจบแลว้”  

จบ แต่ถา้เราเป็นปุถุชน เรายงัมีความกงัวลในหวัใจ เราตอ้งเดินตามธรรมวินยั ถา้
เราเดินตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เราไม่เดินตามความเป็นจริง
ข้ึนมา มนักเ็ป็นเร่ืองโลกๆ  

เร่ืองโลกๆ โดยยดึมัน่ถือมัน่วา่สมบติัของเขา แต่พระอานนทไ์ม่เห็นยดึมัน่ถือมัน่
ส่ิงใดเลย พระอานนทเ์ปิดกวา้งใหทุ้กๆ คน พระอานนทท์ าแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งนั้น 
น่ีคือความเป็นประโยชน์นะ  

โลกมนัเป็นอยา่งนั้น ฉะนั้นเราประพฤติปฏิบติักนั เราตอ้งการความจริง ถา้เรา
ตอ้งการความจริง เราปฏิบติัจริง เราเกิดเป็นชาวพทุธพบพทุธศาสนา แลว้เรามีเจตนา มี
ความตั้งใจจะประพฤติปฏิบติั มนักเ็หมือนนะ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของคน 

ถา้คนดี “กาในฝงูหงส์” เราบวชใหม่เราศึกษาใหม่น้ีเหมือนกา กา โดย
สญัชาตญาณ เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยากใช่ไหม ดูอีกาสิ กามนัเท่ียวกินส่ิงของท่ี
มนัพอใจ มนักว็า่ของมนัไป แต่ “ฝงูหงส์” ถา้กาในฝงูหงส์ หงส์คือครูบาอาจารยท่ี์เราหา
ได ้ ครูบาอาจารยข์องเราถา้เป็นความจริง ท่านจะดูแลปกป้องรักษาเรา จากกาจะเป็นฝงู
หงส์นะ  

แต่ถา้เราไม่มีอ  านาจวาสนา ดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยากนะ “หงส์ในฝงู
กา” ค าวา่หงส์ในฝงูกา เวลาเราบวชใหม่ ดูสิเรามีศรัทธามีความเช่ือ เวลาเราบวชข้ึนมา 
มนัสะอาดบริสุทธ์ินะ สงัเกตไดไ้หมเวลาพระท่ีเขาบวชออกมาจากโบสถ ์ เขาจะท าบุญ
กนั เขาบอกวา่ “พระท่ีบวชออกมาจากโบสถไ์ม่มีอาบติัเลย” สดๆ ร้อนๆ เป็นภิกษุโดย
ญตัติจตุตถกรรม สดๆ ร้อนๆ เขาจะท าบุญนะ ดูสิออกจากโบสถ ์ เขาจะใส่บาตรดว้ย
ปัจจยัต่างๆ เขาอยากจะท าบุญกนั น่ีดว้ยความเช่ือของโลกเขา  

ฉะนั้น ถา้เราบวชออกมาดว้ยญตัติจตุตถกรรมออกมาเป็นพระ มนักมี็ศกัยภาพ 
เราเป็นศากยบุตรพทุธชิโนรส เราเป็นบุตรขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มนัเป็น
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หงส์ แต่ถา้เรามีบาปมีกรรมดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เราเป็นหงส์ใช่ไหม แต่เรา
เช่ือกา เช่ือกาคือผูน้ าไง ถา้ผูน้  าไม่มีหลกัเกณฑใ์นหวัใจนะ มนัเหมือนกา! 

กามนัเอารัดเอาเปรียบ ยิง่กาเหวา่นะดูสิ มนัเอาไข่ไปใหค้นอ่ืนฟัก ทุกอยา่งมนัท า
อะไรไม่เป็นเลย แต่มนัอาศยัเขาด ารงชีพ แลว้ถา้มนัเป็นหงส์ในฝงูกาล่ะ มนักเ็ป็นเวรเป็น
กรรมของคน ฉะนั้นถา้เราเป็นความจริง เราประพฤติปฏิบติั “กาลามสูตร” เราตอ้งท า
ความจริงของเรา  

เรามีความจริงของเรา เราเขา้เผชิญกบัความจริงของเรา เราไม่หลบไม่หลีก 
ธรรมะหลบหลีก มนัจะหลบจะหลีกของมนั เพราะการหลบหลีกคือเราไม่เอาจริงเอาจงั
ของเรา เราจะไดส่ิ้งใดเป็นประโยชน์กบัเราล่ะ มนัจะไม่ไดส่ิ้งใดมาเป็นประโยชน์กบัเรา
เพราะเราหลบเราหลีกของเรา  

ความหลบหลีกน้ีมนัหลบหลีกโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก หรือหลบหลีก
เพราะวา่ดว้ยเชาวปั์ญญาท่ีเราไม่รู้จริงล่ะ  

การหลบหลีกเห็นไหม ดูสิ เวลาเราปฏิบติักนั เราอยูก่บัครูอยูก่บัอาจารย ์ ถา้เรา
ปฏิบติัตามความเป็นจริง เราจะไดค้วามจริงของเราข้ึนมา ถา้เราอยูก่บัครูบาอาจารยแ์ต่เรา
ไม่ไดป้ฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา แต่เราอยูก่บัครูบาอาจารยเ์ห็นไหม มนัเหมือนกา
เกาะภูเขาทองนะ  

อีกาเกาะภูเขาทอง ภูเขาทองใครกก็ราบไหว ้ ภูเขาทองเขาใส่พระบรมสารีริกธาตุ 
ทุกอยา่งเขากราบไหวเ้ชิดชูบูชา แลว้เราเป็นอีกาไปเกาะอยู ่ แลว้กค็อยหลบคอยหลีก มี
ศกัยภาพคิดวา่ตวัเองเป็นหงส์ คิดวา่ตวัเองเป็นทอง ทองกคื็อสีทองค า แต่อีกามนัสีด า มนั
ไปกนัไม่ไดห้รอก ฉะนั้นส่ิงท่ีมนัหลบมนัหลีก มนัหลบหลีกอยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์มี
ศกัยภาพ ท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมา มนักมี็ศกัยภาพข้ึนมาดว้ย ฉะนั้นปฏิภาณของการหลบหลีก 
ถา้มนัหลบหลีกข้ึนมา เวลามนัแสดงธรรมข้ึนมามนัจะมีเชาวปั์ญญาไดไ้หม มนัมีเชาว์
ปัญญาไดเ้พราะอะไร เพราะวา่ “กาเกาะภูเขาทอง” 

น่ีกเ็หมือนกนั เพราะเราอยูใ่กลค้รูบาอาจารย ์ แต่ความหลบหลีกมนัท าใหกิ้เลส
หนา้ดา้นนะ กิเลสมนัเป็นกิเลสอยูแ่ลว้ ฉะนั้นยิง่เขา้ไปอยูก่บัครูบาอาจารยท่ี์มีศกัยภาพ



ศิลปะการหลบหลีก ๑๐ 

 

เป็นส่ิงท่ีเช่ือถือ มนัยิง่เกิดทิฏฐิมานะข้ึนมา มนัยิง่หนา้ดา้น การแสดงออกของกิเลส เวลา
มนัแสดงออกมา เวลาพดูธรรมข้ึนมาน่ีมนัเหมือนเลย มนัเหมือนเพราะเราอยูก่บัครูบา
อาจารยม์าใช่ไหม เราจะแสดงส่ิงใดเรากแ็สดงไดเ้หมือนเลย แลว้เลวทรามกวา่ เลวทราม
กวา่เพราะมนัหลบหลีก พอมนัหลบหลีกข้ึนมาเพราะมนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก
ในหวัใจ 

แต่การแสดงออกมาตวัเองกรู้็ เวลาอยูก่บัครูบาอาจารยท่์านพดูวา่  

“ฟังจนชินหู พดูจนชินปาก แต่ใจมนัดา้น”  

ถา้ใจมนัดา้นกเ็พราะเกบ็ความดา้นนั้นไวใ้นหวัใจ แลว้แสดงธรรมะออกไปนะ น่ี
ไง ศิลปะในการหลบหลีก ถา้ยิง่หลบหลีกเขา้ไป มนัยิง่ท าใหกิ้เลสตณัหาความทะยาน
อยากยิง่ถล าลึกเขา้ไป ยิง่ถล าลึกขนาดไหน มนักส็ร้างแต่ปัญหา แลว้ปัญหาของใคร? มนั
กส็ร้างปัญหากบัหวัใจนัน่ล่ะ  

หนา้ไหวห้ลงัหลอก! เวลาต่อหนา้ท าเป็นมีความสุขความร่ืนเริง แต่ในหวัใจมนั
เศร้าหมองนะ ความจริงมนัคือความจริง! ดูสิเวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมาในร่างกายของ
เรา เวลาไขข้ึ้นมาตวัร้อนขนาดไหนมนัเป็นไขข้ึ้นมา เวลาคนไขข้ึ้นมากๆ เขาตอ้งใชผ้า้
ชุบน ้าเยน็ แลว้ใหร่้างกายมนัไดผ้อ่นคลายไขอ้อกไปนะ  

น่ีกเ็หมือนกนั ในหวัใจมนัมีของมนั ถา้มนัหลบหลีกเห็นไหม น่ีอีกามนัเกาะภูเขา
ทอง มนัอาศยัส่ิงนั้น น่ีไงกาในฝงูหงส์หรือหงส์ในฝงูกาล่ะ เพราะมนัเป็นไปไดท้ั้ง ๒ 
ฝ่าย ฝ่ายหน่ึงถา้ครูบาอาจารยเ์ป็นผูช้ี้น า ไม่มีหลกัเกณฑใ์นหวัใจเลย  

หงส์นะ พระบวชมาดีๆ เป็นผูท่ี้ใฝ่ดีนะ มนัชกัน ากนัไปจนเสียหาย น่ีคือกาในฝงู
หงส์ ครูบาอาจารยเ์ป็นส่ิงท่ีดีเพราะเป็นหงส์ แต่เราเป็นกา เราจะแกไ้ขของเราอยา่งไร ถา้
เราท าความเป็นจริงของเราข้ึนมา เราจะเป็นความจริงของเราข้ึนมาได ้ เราจะไม่หลบไม่
หลีกนะ  

ความหลบหลีก เพราะมนัมีอยู ่๒ ประเดน็ ประเดน็ ๑ เพราะวา่เราปฏิบติัแลว้มนั 
ปฏิบติัไม่ได ้เราปฏิบติัแลว้มนัไม่เขา้ถึงสจัธรรมอนันั้น เราไม่ใช่หลบหลีก แต่มนัไม่รู้ไม่



ศิลปะการหลบหลีก ๑๑ 

 

เห็น แต่ส่ิงน้ีถา้เราพยายามของเรานะ ภพชาติจะสั้นเขา้ ปฏิภาณไหวพริบมาจากไหน 
คนเราท่ีมนัมีความฉลาดแหลมคม มนัมาจากไหน? 

ความฉลาดแหลมคมกเ็กิดจากการท าสมาธิภาวนาน่ีแหละ เราท าสมาธิภาวนา ถา้
ไม่ถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ มนัจะเป็นพนัธุกรรมทางจิต มนัไดต้ดัแต่งของมนั มนัไดแ้กไ้ขของ
มนั ถา้ไดต้ดัแต่งแกไ้ขของมนั เราพยายามจะท าภพชาติใหส้ั้นเขา้ เราพยายามของเรา ดูสิ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างคุณงาม
ความดีขนาดไหน  

ดูสิในทศชาติ ๑๐ ชาติ พระเตมียใ์บ ้ เวลาแกลง้เป็นใบ ้ เขาตดัหู ตดัจมูก ตดัทุก
อยา่งเลย เพราะอะไรเพราะมนัมีคู่เวรคู่กรรม คู่เวรคู่กรรมเพื่อสร้างบารมีมา พนัธุกรรม
ของจิตมนัไดแ้ต่งมา มนัไดส้ร้างมา แลว้ของเราล่ะ เราท ามาขนาดไหน แต่ในปัจจุบนัน้ี
เรามีความศรัทธา มีความเช่ือของเรา เราตอ้งพยายามมีขนัติ มีความอดทน มีการกระท า
ของเรา  

ถา้เราท าคุณงามความดีของเรา มนัจะไม่หลบไม่หลีก มนัจะซ่ือตรง คนเรานะถา้
มีความซ่ือตรง มีความเป็นสุภาพบุรุษข้ึนมา มนัจะเขา้ไปสู่ความจริงนั้น กิเลสมนัคอยเอา
รัดเอาเปรียบจิตใจเราอยูแ่ลว้ แลว้เราทนกบัส่ิงเร้าของกิเลสไม่ไหว หลบหลีกไปมนัท า
ใหกิ้เลสยิง่หนา้ดา้นนะ ยิง่หลบหลีกขนาดไหนมนัยิง่ท าใหกิ้เลสของเรามนัพองตวัข้ึนมา  

เราปฏิบติักนัเพื่ออะไร เราปฏิบติักนัเพื่อช าระกิเลสใช่ไหม แต่ถา้มนัช าระกิเลส
ได ้ เราไม่หลบหลีก เราเผชิญหนา้กบัมนัเลย ถา้เผชิญหนา้ ดูสิ พทุโธกไ็ด ้ ปัญญาอบรม
สมาธิกไ็ด ้ เราตอ้งเผชิญหนา้กบัมนั เราไม่หลบหลีก มนัจะมีความทุกขค์วามยากขนาด
ไหน เรากต็อ้งสู้กบัมนั  

เพราะโลกเขากทุ็กขก์็ยากของเขา โลกเขาท าของเขา เขากทุ็กขย์ากของเขา เราเกิด
มา “ทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง” แต่เพราะมนัเป็นความพอใจ เรากว็า่มนัเป็น
ความสุข ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ แลว้กทุ็กขด์บัไป มนัมีอะไรท่ีเป็นแก่นสารมีความจริง
อยูบ่า้งล่ะ มนัไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นความจริงเลย  



ศิลปะการหลบหลีก ๑๒ 

 

แต่ดว้ยการเกิด ดว้ยผลของวฏัฏะ ดว้ยการเกิดของบุญกศุล ดว้ยเกิดเป็นมนุษย ์
มนัยงัมีกฎหมายรองรับ ถา้เกิดเป็นสตัว ์เกิดเป็นเปรตเป็นผมีนักเ็ป็นอีกสถานะหน่ึง  

ในปัจจุบนัธรรม ปัจจุบนัน้ีเราเป็นมนุษย ์แลว้มีสติปัญญา เช่ือมัน่ในสจัธรรม ใน
เม่ือโลกมนัซอ้นกนัอยู ่ ธรรมกบัโลกมนัอยูด่ว้ยกนั เร่ืองของโลก โลกเขาตอ้งมีความ
มัน่คงในชีวิต เขาท าของเขา เขามีส่ิงใดเพือ่ความมัน่คงของชีวติ มัน่คงขนาดไหน มนัสู้
สจัธรรมไม่ได ้ ถา้เรามีสจัธรรมข้ึนมา เราจะมีจุดยนืมากนอ้ยแค่ไหน ถา้เรามีจุดยนืของ
เรามากข้ึนมา เรามีสติปัญญาของเรา งานภายในไง งานของเราคืองานอริยทรัพย ์ ทรัพย์
ภายนอก ทรัพยส์มบติัหากนัมากย็ากแคน้สนเขญ็อยูแ่ลว้ เร่ืองการหาทรัพยน่ี์ 

การหาทรัพย ์หาทรัพยม์าท าไม เวลาเป็นหน้ี ถา้เรามีทรัพยข้ึ์นมา เรากป็ลดหน้ีเรา 
เวลาทุกข ์ ทุกขด์ว้ยความเป็นหน้ี ทุกขด์ว้ยความอยากหายจากการเป็นหน้ี ทุกขข้ึ์นมา
เพราะมีขา้วของเงินทองจะตอ้งรักษา แต่ถา้เรามีความด ารงชีวติของเราได ้ แลว้เราจะ
ประพฤติปฏิบติัของเรา น่ีไงเราตั้งสติของเราข้ึนมา อ๋อ.. สติเป็นแบบน้ี เวลาจิตสงบ
ข้ึนมา จิตสงบมนัเป็นแบบน้ี  

ในปัจจุบนัน้ีนะ เราเลินเล่อกนัจนวา่ สติ สมาธิหรือปัญญาน้ี บอกวา่มนัจะเป็น
เองๆ โดยธรรมชาติของมนัเลย เห็นไหม หลบหลีกจนจิตมนัดา้น พอจิตมนัดา้นแลว้ มนั
กจ็ะเคลมเอาวา่ส่ิงใดเป็นธรรม เพราะอะไร เพราะศิลปะในการหลบหลีก มนัหลบไป
หลีกมา น่ี! หงส์ในฝงูกา 

ถา้ไปเจอครูบาอาจารยอ์ยา่งนั้น ท่ีบอกวา่ “ส่ิงใดจะเกิดข้ึนเอง ไม่ตอ้งมีการ
กระท า ท าใหม้นัทุกขท์  าไม เพราะยิง่ท ากคื็อการทุกข”์  

อา้ว.. ถา้มนัท าแลว้เป็นทุกขข้ึ์นมา แลว้ท าไมองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
บอกวา่ “อริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค” ล่ะ  

“ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ นิโรธเกิดจากมรรคญาณ “ 

แลว้ทุกขไ์ม่ควรก าหนดมนัจะไปจบกนัท่ีไหน ทุกขไ์ม่ก าหนด เราไม่มีโจทย ์ เรา
ไม่มีส่ิงใดเลย เราไม่มีการกระท าอะไรเลย แลว้มนัจะท าส่ิงใดข้ึนมาใหเ้ป็นผลมาตอบ
โจทยน์ั้นล่ะ  



ศิลปะการหลบหลีก ๑๓ 

 

น่ีกเ็หมือนกนั ชีวิตน้ีคืออะไร? ชีวิตน้ีมาจากไหน? แลว้ส่ิงท่ีเป็นอยูน้ี่มนัทุกขก์นั
ท่ีไหน น่ีไงเร่ืองของโลกเขา “ทุกข.์. ทุกขเ์พราะเราขาดแคลน ทุกขเ์พราะเราไม่มี” ก็
แสวงหากนัมาจนท่วมทน้ แลว้มนัหายทุกขไ์หมล่ะ มนัหายทุกขไ์ดห้รือเปล่า มนักมี็ทุกข์
อนัอ่ืนต่อไป  

ทุกขอ์ยา่งหยาบ ทุกขอ์ยา่งกลาง ทุกขอ์ยา่งละเอียด ทุกขม์นักมี็ของมนัตลอดไป 
คนขดัสนเงินทองกบ็อกวา่ “ถา้เรามีเงินทองกจ็ะมีความสุข” แสวงหามาจนมีเงินทอง “ถา้
เรามีมากกวา่น้ีจะมีความสุข” แสวงหามามากจนไม่มีท่ีจะเกบ็ “ถา้มีลน้ฟ้าแลว้มนัจะมี
ความสุข” น่ีไง ท่ีไหนมนัจะถึงท่ีสุดแห่งทุกขไ์ดล่้ะ  

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัของเราข้ึนมา เราไม่หลบไม่หลีกนะ เราตั้งสติของเรา 
พทุโธกไ็ด ้ ปัญญาอบรมสมาธิกไ็ด ้ ถา้ไม่หลบไม่หลีกมนัจะเขา้สู่สจัธรรม เพราะหลบ
หลีกมนัมีอยู ่ ๒ ประเดน็ ประเดน็ ๑ คือโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยากพาหลบหลีก 
แลว้เรากร่็วมมือดว้ยไง พอเราร่วมมือดว้ย แสดงวา่เราท าลายตวัเรานะ เพราะเราบวชมา
เพื่อส่ิงใด เราบวชมาเพื่อสจัธรรม เพื่อคุณงามความดี เพือ่ความจริง  

ถา้เราหลบหลีก หลบหลีกนั้นมนัท าลายเรา ท าลายเราเพราะอะไร เพราะชีวิตของ
เรา ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด ทุกคนตอ้งตายไป แลว้ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริง 
เราจะไดส้มบติัตามความเป็นจริง ถา้มนัปฏิบติัแลว้ไม่พบไม่เห็นใช่ไหม เวลาจะฆ่ากิเลส
ตอ้งเผชิญหนา้กบักิเลส ขดุคุย้หามนัดว้ยสมัมาสมาธิ ขดุคุย้หามนัแลว้พิจารณามนั จนถึง
จะช าระมนัเป็นขั้นเป็นตอนขนัไป  

แต่ถา้เราไม่เจอ เราท าของเราไม่ได ้ เรากไ็ม่หลบหลีก เรากพ็ยายามท าความสงบ
ของใจ เรากพ็ยายามสร้างจิตใจมาใหมี้เชาวใ์หมี้ปัญญา มีเชาวมี์ปัญญาเพราะเหตุใด?   

“ท าบุญร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัถือศีลบริสุทธ์ิหนหน่ึง  

เราถือศีลบริสุทธ์ิร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัท าจิตใหส้งบหนหน่ึง  

เรามีความสงบร้อยหนพนัหน ไม่เท่ากบัเราเกิดปัญญาหนหน่ึง” 
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ดูสิเราท าบุญร้อยหนพนัหน กบัเราถือศีลใหเ้ป็นปกติหนหน่ึง แลว้ศีลของเรามนั
เกิดสมาธิข้ึนมา เพราะมนัเป็นความจริงอยา่งน้ี เพราะมนัมีศีลมีธรรมเกิดข้ึนมาในหวัใจ 
มนัจะไม่หลบหลีก  

ส่ิงท่ีหลบหลีก หลบหลีกเพราะส่ิงใด หลบหลีกเพราะมนัมีกิเลสในหวัใจ หวัใจ
มนัปล้ินปลอ้นมนัหลอกลวงเรา ดูสิ หงส์ในฝงูกา เวลากามนัหลอกเราล่ะ เวลาครูบา
อาจารยเ์ขาหลอกเรานะ เขาพดูปล้ินปลอ้น เขาพดูของเขาไป แต่ไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ แต่ถา้
หงส์มนัมีสติปัญญานะ มนัจะรู้เลยวา่ หงส์กบักาเวลามนัขนัจะไม่เหมือนกนั มนัร้องไม่
เหมือนกนั  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาพดูแลว้ สจัธรรมมนัคือสจัธรรม สจัธรรมมีหน่ึงเดียว เวลาพดู
แสดงออกมนัจะเป็นหงส์หมด มนัจะพดูออกมาเหมือนกนัเลย ถา้มนัเหมือนกนั เรามี
สติปัญญาของเรา เราพิจารณาของเราได ้ 

เราท าความเป็นจริงของเรา เรามีครูบาอาจารยท่ี์ดี เราท าของเรานะ อ านาจวาสนา
ถา้มนัเป็นอยา่งน้ีกว็างไว ้ หน่ึง แต่เราจะไม่ท าใหกิ้เลสมนัพอกพนูข้ึนมา เราจะไม่หลบ
หลีกจนจิตใจมนัดา้น เวลาจิตใจมนัดา้นแลว้มนัอา้งธรรมนะ เพราะอะไร เพราะกามนั
เกาะภูเขาทอง แลว้บวชเป็นพระนะ  

ประเพณีวฒันธรรม เขาบอกวา่มีพระเขาจะยกไว ้ อยา่งไรกแ็ลว้แต่ พระท่านศีล 
๒๒๗ ขอ้ ศีลท่านมากกวา่ ทุกอยา่งมากกวา่ เขาจะยกไว ้พระเรากเ็ลยท าหลบหลีก กิเลส
มนัหลบหลีก ไม่เคยท าความสงบของใจ ไม่เคยไดเ้ห็นตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัเลย
สนุกของมนัไง มนัสนุกเพราะวา่ สงัคมเขายอมรับ สงัคมเขาเช่ือถือ  

แต่ถา้เราจะเอาความจริง เราเกิดมาเป็นชาวพทุธพบพทุธศาสนา แลว้เราออกบวช
เพื่อจะช าระกิเลส เราจะตอ้งมีสจัจะ ถา้มีสจัจะ มนักเ็ป็นศีล สมาธิ ปัญญา ตวัศีลน่ีแหละ 
ตวัส าคญั เพราะตวัศีลเห็นไหม เวลาคนภาวนาพทุโธๆ นะ ถา้มนัผดิศีล เราพทุโธๆ ศีล
มนัจะบอกวา่ “เราน่ีโกหกตวัเอง เราท าเป็นปาจิตตีย ์ ทุกกฎปาจิตตีย ์ นิสสคัคียป์าจิตตีย”์ 
มนัจะรู้ของมนันะ  
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ถา้รู้ของมนั ถา้คนซ่ือสตัย ์ ไม่หลบไม่หลีกนะ เวลาเดินจงกรมมนักบ็อก “เอง็
โกหกตวัเอง” เพราะไอต้วันิวรณธรรม ความนิวรณ์มนัเป็นความกงัวล นัง่อยา่งไรกไ็ม่
สงบหรอก ถา้เราคนมีสติเราคนฉลาด เราจะบอกเลย อนัน้ีเป็นความผดิ ถา้มีพระเราจะ
ปลงอาบติั ถา้เป็นกลางคืน มนัเป็นตอนเท่ียงคืน ตี ๑ พระเขากจ็  าวดักนัอยู ่ ถา้เราจะปลง
อาบติั อยา่งน้ีจิตใจมนักดี็ข้ึน แลว้ถา้พดูถึงถา้เป็นกลางวนั ถา้เป็นส่ิงใดเป็นกงัวลนะ ปลง
อาบติัทนัที 

พระเราเวลาปฏิบติักนัเขาท ากนัอยา่งนั้น เวลาท าเป็นความผดิเป็นอะไรต่างๆ มนั
รู้อยูว่า่เป็นความผดิ พอรู้วา่เป็นความผดิป๊ับ ใจน้ีรวนแลว้ ไม่เป็นปกติแลว้ แต่ถา้เราไม่มี
ความผดิเลย จิตใจมนัมัน่คง พอจิตใจมนัมัน่คงเราจะก าหนดพทุโธกไ็ด ้ เราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิกไ็ด ้ แลว้เราตรึกในธรรมกไ็ด ้ ธรรมารมณ์ เราตรึกในธรรมข้ึนมาเพื่อฝึกหดั
หวัใจ ถา้ฝึกหดัหวัใจ เราไม่หลบหลีกส่ิงใดเลย เราจะเผชิญกบัความจริง ความจริงมนัคือ
อะไร ความจริงมนัคือความรู้สึกเราน่ีแหละ ความรู้สึกท่ีมนัเป็นปกติ ความรู้สึกของเราท่ี
มนัฟุ้ งซ่าน ความรู้สึกของเราท่ีมนัเกิดจากใจน้ี  

การประพฤติปฏิบติัคือการควบคุมใจของเรา การประพฤติปฏิบติัคือตอ้งการร้ือ
ถอนกิเลสในหวัใจของเรา เพราะในหวัใจของเรามนัเป็นความรู้สึกของเรา มนัเป็น
คุณสมบติัของเรา มนัพาเรามาเกิดแลว้เรากห็ลงตวัเราเอง ไปมองแต่โลกธรรม ๘ มองแต่
ส่ิงรอบขา้ง มองแต่ปัจจยัเคร่ืองอาศยั แต่ไม่เคยมองความรู้สึกอนัน้ีท่ีมนัมีคุณค่าเลย ดูสิ
เราเป็นพระ เรามีบริขาร ๘ โยมนะเขามีเคร่ืองอาศยัของเขา เรากไ็ปมองกนัวา่ส่ิงท่ีเป็น
เคร่ืองอาศยัจะเป็นแฟชัน่ จะมีความสวยความงาม จะมีคุณสมบติัดีเลิศ แต่ลืมตวัเองหมด
เลย  

แต่ถา้เรามีสติปัญญาข้ึนมา มนัจะมองกลบัมาท่ีใจของเรา ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัเคร่ือง
อาศยัเท่านั้น พระเรามีบริขาร ๘ ถือผา้ ๓ ผนื ฉนัม้ือเดียวอะไรต่างๆ การฉนัม้ือเดียว ใน
การประพฤติปฏิบติั เราไม่หลบไม่หลีกส่ิงใดเลย เราจะสู้กบัความจริง แต่ถา้มนัหลบหลีก
นะ มนัอยากไดข้องดีๆ  

ดูสิใน สมยัพทุธกาล เวลาพระจะออกบิณฑบาต เชา้ข้ึนมา “วนัน้ีเขาจะใส่บาตร
อะไรเรา” มีสตินะ “วนัน้ีจะใส่บาตรอะไร” คือนึกอยากตามกิเลสไง ถา้อยา่งนั้นกิเลสมนั
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กินก่อน อยา่งน้ีไม่บิณฑบาต ไม่ใหกิ้น เรากไ็ม่กินดว้ยเพราะเราไม่บิณฑบาต เรากไ็ม่ได้
ฉนั พอเราไม่ไดฉ้นั กิเลสมนักไ็ม่ไดกิ้น แต่พอกิเลสมนัคิดนะ “วนัน้ีออกบิณฑบาตเขา
จะให้อะไรเรา” อยากจะไดข้องประณีต อยากไดอ้ะไร อยา่งน้ีไม่พาบิณฑบาต ไม่พาฉนั 
พอตวัเองไม่ไดฉ้นั กิเลสกไ็ม่ไดกิ้น  

น่ีไงมนัมีสติ ถา้ศีลมนัสมบูรณ์ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา เราจะเร่ิมมี
พื้นฐานข้ึนมา ศีล ความไม่หลอกลวงตวัเอง ถา้จิตใจมนัฝึกข้ึนมาจนซ่ือตรงกบัเรา ไอ้
เร่ืองความหลบหลีก ศิลปะการหลบหลีก หลบหลีกจนใจมนัดา้น หลบหลีกจนมนัมี
โวหาร มนัมีโวหารเพราะมนัอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านเทศนาวา่การตลอด 
เรานัง่ฟังอยูทุ่กวนัมนักมี็โวหาร แลว้กิเลสเตม็หวัใจ มนักใ็ชโ้วหารนั้น ตวัเองกห็ลบหลีก
ความจริง แลว้กอ็าศยัธรรมของครูบาอาจารยน์ั้นออกไป 

มนัไม่ใช่ราชสีห์หรอก มนัไม่เป็นความจริง แต่ถา้เป็นความจริงนะ มนัจะมี
ประสบการณ์จริง เราตั้งสติของเรา แลว้เรามีศีลของเรา ซ่ือสตัยก์บัเรา ท าตามความเป็น
จริงของเรา เราอยูก่บัครูบาอาจารย ์ เราเป็นกา เราบวชใหม่ ครูบาอาจารยท่์านเป็นทองค า 
กามนัเกาะภูเขาทองค า เรากพ็ยายามจะสร้างของเรา  

ภูเขาทองค านั้นเป็นสจัธรรม เป็นธรรม แลว้ภูเขาทองค าท่ีเราอาศยัครูบาอาจารย์
นั้น ท่านเป็นทองค าจริงๆ แต่เรายงัเป็นกา ถา้เราหลบหลีกดว้ยตณัหาความทะยานอยาก 
เรากพ็ยายามวา่ “ฉนัเป็นทองค านะ” อีกามนัเป็นทองค าไปไม่ไดห้รอก เราตอ้งตั้งสติของ
เรา เราจะตอ้งฝึกของเรา เราจะตอ้งดดัแปลงของเรา เราจะตอ้งท าความเป็นจริงของเรา  

ถา้ท าตามความจริงของเรานะ ครูบาอาจารยท่์านสอนอยา่งไร ขอนิสยัจนไดนิ้สยั
แลว้ เรากเ็อาขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยู ่ พอจิตใจมนัมีเคร่ืองอยู ่ เรากท็  าตามนั้น เรามี
เวลาของเรา เรากพ็ทุโธๆ ของเรา เขา้ทางจงกรมของเรา นัง่สมาธิของเรา พยายามท าใจ
ของเราใหส้งบมา ถา้ใจของเราสงบข้ึนมาได ้ร่มเยน็ข้ึนมาได ้เราออกใชปั้ญญา ถา้ออกใช้
ปัญญามนัรู้ของมนั มนัเห็นของมนันะ  

“รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงดอกไมแ้ห่งมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร” 
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แต่ถา้เป็นต ารากคื็อต ารา เป็นของครูบาอาจารยก์เ็ป็นของครูบาอาจารย ์ เป็นของ
หมู่คณะกเ็ป็นของหมู่คณะ แต่จิตใจเราเศร้าหมอง จิตใจเรามนัมีส่ิงต่างๆ กดถ่วงอยู่
ตลอดเวลา แต่พอเรามีสติมีปัญญาข้ึนมา พทุโธๆ แลว้จิตมนัสงบ แลว้ไปไหนบางทีบอก
วา่มนัพทุโธแลว้ไม่สงบ ถา้ไม่สงบเพราะเหตุใด? 

มนักเ็ร่ิมตั้งแต่เราอยูก่นัอยา่งไร เราปล่อยสติเราพลั้งเผลอทั้งวนัเลย ถึงเวลาเดิน
จงกรมกบ็อกจะบงัคบัใหม้นัพทุโธ ใหจิ้ตใจมนัอยู ่ มนัไปเกาะเก่ียว มนัไปแสวงหาส่ิงท่ี
มนัหมกัหมมในใจไวม้หาศาลเลย แลว้เรากจ็ะใหม้นัสงบๆ แต่ถา้เราภาวนาแลว้มนัไม่
ไดผ้ล เราจะเร่ิมตน้แลว้  

ตั้งแต่ต่ืนนอน ต่ืนนอนแลว้เราท าส่ิงใดบา้ง บิณฑบาตกลบัมาแลว้ เราจดัหาส่ิงใด
ลงบาตรเราบา้ง เราฉนัแลว้เวลาเรากลบัไปเดินจงกรม ง่วงเหงาหาวนอนไหม ถา้มนัไม่
ง่วงเหงาหาวนอน ท าไมเราท าของเราไม่ได ้ มนัจะหาเหตุหาผลทั้งนั้น พอหาเหตุหาผล
เรากจ็ะเห็นโทษ พอเห็นโทษข้ึนมา เรากจ็ะตั้งสติของเราข้ึนมา ตั้งสติตั้งแต่เชา้เลย ตั้งแต่
ต่ืนนอนข้ึนมาเราจะตั้งสติดูแลหวัใจของเรา  

อยา่คิดอยา่งน้ี อยา่งน้ีไม่ควรคิด ใหค้วรคิดถึงส่ิงท่ีดี ท าไมครูบาอาจารยท่์านท า
ของท่าน ประสบความส าเร็จของท่าน ท่านท าแลว้ผา่นไปได ้ เรายงัผา่นไม่ได ้ อนัน้ีเรา
ตอ้งพิสูจน์ของเรา เราอยา่นอ้ยเน้ือต ่าใจ เพราะเราอาศยัครูบาอาจารยอ์ยูแ่ลว้ 

ส่ิงน้ีพอ่แม่ครูบาอาจารยข์องเรา ท่านดูแลเราอยูแ่ลว้ เราตอ้งพฒันาตวัเรา ถา้เรา
พฒันาตวัเรา มนักมี็สติยบัย ั้งความคิด ยบัย ั้งความคิดมนักย็บัย ั้งกิริยาทั้งหมด มนักไ็ม่มีส่ิง
ใดออกกระทบกบัใจ ทีน้ีพอเขา้ทางจงกรม มนักมี็ช่องทางท่ีจะเป็นไปได ้ นัง่สมาธิ
ภาวนามนักมี็ช่องทางท่ีจะเป็นไปได ้ เรากต็อ้งตั้งสติของเราข้ึนมา น่ีไงมนัไม่หลบหลีก 
มนัเขา้เผชิญ 

ถา้เขา้เผชิญนะ จิตไม่สงบกรู้็วา่ไม่สงบ ถา้จิตมนัสงบกรู้็วา่มนัสงบ พอจิตมนัสงบ
ข้ึนมาแลว้ ความคิดความอ่านจะแตกต่างไป เห็นบุญเห็นคุณของศาสนา เห็นบุญเห็นคุณ
ไปหมดเลย เพราะอะไร เพราะโลกเขาปากกดัตีนถีบกนัไป แต่เราด ารงชีวิตของเราแบบ
น ้ามนัเคร่ืองหยอดลอ้เกวียนพอใหห้มุนไปได ้ 
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ชีวิตของเรามีเท่าน้ีจริงๆ ถา้ฉันมาก ฉันส่ิงใดท่ีไม่มีสติปัญญา มนัท าให้ง่วงเหงา
หาวนอน มนัท าให้การประพฤติปฏิบติัน้ีมีแต่อุปสรรค แต่เราฉันเพื่อด ารงชีวิต เหมือน
เราหยอดน ้ ามันนั้ นพอให้ล้อเกวียนนั้ นหมุนไปได้ การประพฤติปฏิบัติมันก็จะ
สะดวกสบายข้ึนมา เราจะเห็นของเราเลย  

ถา้อาหารมากเกินไป ธาตุขนัธ์มนัทบัจิต ถา้อาหารมนัพอประมาณ ถา้มนัเขา้ได้
เขา้เขม็ ลดมนัอีก พอลดข้ึนไป ส่ิงท่ีมนัจะมากดทบัจิตมนักไ็ม่รุนแรง เรากมี็สติปัญญา
ของเรา เราพยายามพทุโธๆ ของเรา ใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราข้ึนมา มนัเร่ิมไดเ้หตุ
ไดผ้ลข้ึนมา น่ีไงเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีสติปัญญาของเราข้ึนมา มนัเป็น
ประโยชน์กบัเราทั้งนั้นเลย  

ถา้มีสติ มีสมาธิ ปัญญาท่ีเกิดข้ึน แลว้พอท าส่ิงน้ี ใครเป็นคนบงัคบัตวัเอง? ครูบา
อาจารยท่ี์ไหนท่านบงัคบัเรา มนัเป็นความสมคัรใจทั้งนั้น มนัเป็นความเห็นคุณทั้งนั้น 
ความเห็นคุณเพราะเรามีสติปัญญา เราเห็นคุณในขอ้วตัรปฏิบติัไง เห็นคุณในธุดงควตัร
ไง  

ธุดงควตัร ๑๓ เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส ศีล สมาธิ น้ีเป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส ถา้
มนัเคร่ืองขดัเกลาเราจะมีปัญญา เราจะเห็นคุณ เห็นคุณวา่ท าธรรมแลว้มนัไดป้ระโยชน์
ข้ึนมา ไดป้ระโยชน์ข้ึนมาเพราะอะไร เพราะเราไม่หลบหลีกไง เราเผชิญกบัมนั เราเผชิญ
กบัใคร กเ็ผชิญกบักิเลสของตวัไง เราเกิดมาดว้ยอวิชชา เราเกิดมาดว้ยความหลง เราเกิด
มาดว้ยความไม่รู้ เราถึงเกิดเป็นมนุษยม์า  

แต่เกิดมาไดม้นุษยส์มบติัน้ีเป็นอริยทรัพย ์ ทรัพยท่ี์เราไดป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา 
เพราะเป็นอริยทรัพย ์ เพราะเราพบพระพทุธศาสนา เราถึงไดท้  าความเป็นจริงข้ึนมา พอ
จิตมนัสงบข้ึนมา มนักมี็เชาวมี์ปัญญาข้ึนมา มนัยบัย ั้งไดห้มดเลย 

แต่เดิมส่ิงใดผา่นมาเราจะยบัย ั้งไม่ได ้ เพราะมนัเป็นธรรมชาติ เพราะคนกต็อ้งอยู่
ดว้ยอาหารใช่ไหม อาหารน้ีมนักเ็ป็นศีลเป็นธรรมใช่ไหม เพราะเราบิณฑบาตมาดว้ย
ความถกูตอ้งชอบธรรม มนัเป็นธรรมมนัไม่มีอะไรผดิเลย มนัเป็นคุณประโยชน์เป็นคุณ
งามความดีดว้ย มนัเป็นความดีเพราะบิณฑบาตเป็นวตัร ในเม่ือคฤหสัถเ์ขากไ็ดท้  าบุญ
กศุลของเขา เขาไดท้ าหนา้ท่ีของเขา เขาไดต้กัขา้วปากหมอ้ของเขาไดใ้ส่บาตรมา เขาได้
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ท าบุญกศุลเขามีความสุขของเขา เขาเทิดใส่ศีรษะ เขาเทิดใส่บนหวันะ กวา่เขาจะตกับาตร 
เขาตกัแลว้เขากมี็ความสุข เขากอ็ุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวรของเขา เขาได้
ประโยชน์แลว้ 

เราบิณฑบาตมากด็ว้ยความถกูตอ้งชอบธรรม ไดม้าน้ีมนัสิทธิของเราทั้งนั้นเลย 
ท าไมเรามีสติปัญญามกันอ้ยสนัโดษวา่ เอาเท่าน้ีกพ็อ เอาเท่าท่ีว่าค  า ๒ ค าเพื่อด ารงชีพน้ีก็
พอ ส่ิงท่ีเหลือเรากเ็อาท าประโยชน์ต่อไป ใหท้านต่อไป 

ใครเป็นคนคิด ใครเป็นคนท าล่ะ ถา้มีการเขา้เผชิญกบัสจัจะความจริง มนัจะเป็น
คุณงามความดีไปหมดเลย แลว้พอจิตมนัสงบข้ึนมา มนัสงบข้ึนมาเพราะเราพอใจ มนัจะ
ไม่มีอะไรเบียดเบียนหวัใจ มนัจะไม่มีอะไรท าใหเ้ราเดือดร้อนคบัขอ้งหวัใจเลย เพราะเรา
ท ามาดว้ยความถกูตอ้งชอบธรรมแลว้เรายงัมกันอ้ยในส่ิงท่ีเราไดม้า แลว้ส่ิงท่ีเกินมากท็  า
ประโยชน์ต่อไป 

แลว้พอมนัพอใจข้ึนมา น่ีไงมนัไม่มีนิวรณธรรม มนัไม่มีความลงัเลสงสยั มนัไม่
มีอะไรปิดกั้นจิตเลย แลว้มนัมีการกระท าดว้ยความเป็นจริง เวลาเราบอกเรามีปัญญานะ 
โอโ้ห เรามีปัญญามีทางวิชาการ เรารู้ไปหมดเลย แต่เราไม่มีสติปัญญาเอาชนะตวัเองเลย
แต่เม่ือเรามีสติปัญญาเอาชนะตวัเอง ปัญญาแค่น้ีแหละ แค่เอาใจของเราไวใ้นอ านาจของ
เรา อยา่ใหม้นัไปตามตา ตามหู ตามจมูก ตามล้ิน ตามกาย ตามใจ  

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วง เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้กไ็ม่ทนัมนั แลว้มนัก็
เป็นข้ีขา้ มนัรัดคอตลอด บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมารมนักม็ายมุาแหย ่ แลว้เรากไ็ป 
น่ีฉลาดทุกเร่ืองเลย! แต่กบัตวัเองน่ีโง่น่าดูเลย.. แลว้ยงัหลบยงัหลีกอีกนะ ยงัวา่ตวัเองเก่ง
อีกนะ ยงัไปเทศน์สอนเขาอีกนะ ส่ิงน้ีไม่ดีๆ ไอท่ี้วา่ไม่ตอ้งท าส่ิงใดเลย มนัจะหายไป
เองน่ะมนัดี 

มนัจะดีตรงไหน? ดีเพราะตวัเองยงัไม่รู้จกัตวัเอง ดีเพราะตวัเองยงัไม่เห็นตวัเอง 
แต่ถา้เราท าความตามเป็นจริงของเรา จิตมนัสงบเขา้มา ปัญญามนัเกิดข้ึนมา วตัร
ปฏิบติัการด ารงชีวิต มนัเป็นเร่ืองคุณงามความดีไปทั้งนั้นเลย 
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ในเม่ือคุณงามความดีเพราะอะไร เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้วาง
ธรรมและวินยัฝากไวก้บัพทุธบริษทั ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อุบาสกอุบาสิกา
เขากป็ล้ืมใจของเขา เขาไดท้  าบุญกบัพระท่ีเขาไวเ้น้ือเช่ือใจ เขาท าบุญดว้ยหวัใจของเขา
ดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ พระกไ็ดด้  ารงชีวติแบบศากยบุตรพทุธชิโนรส เล้ียงชีพดว้ยปลี
แขง้ มนักส็ะอาดบริสุทธ์ิ 

ความสะอาดบริสุทธ์ิข้ึนมา สงัคมกร่็มเยน็เป็นสุข แลว้เรามีสจัจะมีความจริง
ข้ึนมา ท าความสงบของใจข้ึนมา ถา้ใจมนัสงบแลว้ ความรู้ความเห็นท่ีมนัมีสติปัญญา
ข้ึนมา มนัชดัเจนข้ึน มนัควบคุมตวัเองไดม้ากข้ึน แลว้สงัคมมนัจะมีความร่มเยน็เป็นสุข 
แต่สงัคมกคื็อสงัคมใช่ไหม แลว้เราล่ะ พอเป็นเราข้ึนมาเรากมี็สติปัญญายอ้นทวนกระแส
กลบัมา จิตสงบแลว้ใหอ้อกฝึกหดัใชปั้ญญา 

ปัญญา ถา้ไม่มีการฝึก ไม่มีการใช ้ ปัญญาไม่เกิดหรอก เพราะวา่ปัญญามนัจะเกิด
จากสมัมาสมาธิ.. “ศีล สมาธิ ปัญญา” ศีลท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ท าใหเ้กิดสมาธิท่ีเป็น
สมัมาสมาธิ เพราะมีศีล มีการกระท า ไม่มดเทจ็ ไม่หลอกลวง ไม่หลบไม่หลีก ไม่ท าให้
จิตน้ีมีแต่ความหนา้ดา้น แลว้มนัไม่หนา้ดา้นไม่หลอกไม่ลวง 

ศีลท่ีสะอาดบริสุทธ์ิจะท าใหเ้กิดสมาธิท่ีมัน่คงแขง็แรง สมัมาสมาธิท่ีสะอาด
บริสุทธ์ิจะท าใหเ้กิดปัญญาการช าระกิเลส สมาธิอนัน้ี ถา้มนัร่มเยน็เป็นสุขข้ึนมา ออกขดุ
คุย้หา เขาบอกวา่ “พิจารณาเห็นกายๆ” การเห็นกายนะเห็นไดด้ว้ยอ  านาจวาสนา คนเรา
ประพฤติปฏิบติั ถา้จิตมีอ  านาจวาสนาจิตสงบมนัจะเห็นกาย แต่ถา้สงบต่อไปจะเห็น
หรือไม่เห็นล่ะ ถา้เราไม่มีการฝึกหดั 

ดูสิ นกับินเขาขบัเคร่ืองบิน ถา้เขาไม่ไดข้บัเคร่ืองบินโดยกาลเวลาท่ีเน่ินนาน
เกินไป เขาตอ้งฝึกหดัใหม่หมดเลยนะ น่ีกเ็หมือนกนั ความเร็วของใจ ใจน้ีเร็วมาก ถา้
สติปัญญาของเรามนัมีความสงบของมนัข้ึนมา เราออกพิจารณากายอยา่งไร ถา้ออก
พิจารณากาย มนัมีสติคอยควบคุมใหม้นัเป็นไป สมัมาสติ สมัมาสมาธิ เห็นไหม มนัมีสติ
มีสมาธิ  

แลว้หดัฝึกใชปั้ญญา ปัญญาอยา่งไร พอมนัพิจารณากายเห็นกายข้ึนมามนั
สะเทือนหวัใจอยา่งไร ถา้มนัสะเทือนหวัใจ หวัใจของเรามนัมีความเห็นผดิ โดยจิตใต้
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ส านึก สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา เราแสวงหามนักเ็ป็นเรา ของของเราอยูก่บัเราจะไม่เป็นของเรา
ไดอ้ยา่งไร มนัเป็นโดยสมมุติ มนัเป็นโดยอ านาจวาสนาท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์แต่สจัธรรมมี
คุณค่ามากกวา่นั้น เพราะสจัธรรม ถา้จิตมนัเป็นธรรมข้ึนมา จิตเป็นธรรมถา้เป็นโสดาบนั
มนัเกิดอีก ๗ ชาติเท่านั้น 

แต่ถา้เราเป็นปุถุชน มนัไม่มีตน้ไม่มีปลาย จิตใจของเรามนักเ็ท่ากบัสสารใน
อวกาศ สสารอวกาศน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด มนักว็นเวียนไป เปล่ียนแปลงไปโดยธรรมชาติของ
มนั จิตของเรามนัเป็นส่วนหน่ึงของสสาร เป็นธาตุรู้ มนัจะเวียนตายเวียนเกิดไปโดย
ธรรมชาติของมนั 

ฉะนั้นถา้เราพิจารณาของเรา เรามีสติปัญญา เราพิจารณาของเราข้ึนมา สสารอนัน้ี 
ธาตุรู้อนัน้ี ความเห็นผดิของมนัอนัน้ี เราจะมีสติปัญญาข้ึนมาเพราะความเห็นผดิของมนั 
เห็นผดิเพราะอะไร เห็นผดิเพราะจิตใตส้ านึกของทุกคนเห็นแก่ตวั  

ทุกคนตอ้งยดึมัน่ถือมัน่ในธรรมชาติของมนั การยดึมัน่ถือมัน่ในธรรมชาติอนัน้ี 
ถา้มีสติปัญญาข้ึนมามนัจะรู้ของมนัจะเห็นของมนั พิจารณากายข้ึนมา เวลากายมนัแปร
สภาพ มนัจะเหลือส่ิงใดท่ีเป็นเรา เป็นตวัตนของเรา เป็นตวัเป็นตนกเ็ป็นส่ิงท่ียดึมัน่ถือ
มัน่  

น่ีไง ทิฏฐิมนัผดิ “สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส” ในเม่ือมนัมีความเห็น
ผดิ แลว้ความเห็นผดิอนัน้ีเราจะพสูิจน์กนัไดอ้ยา่งไร พิสูจน์กนัดว้ยกาย ดว้ยเวทนา ดว้ย
จิต ดว้ยธรรม แลว้กิเลสมนัอยูท่ี่ไหนล่ะ? 

กิเลสนั้นมนัเป็นนามธรรม แต่มนัอาศยักาย เวทนา จิต ธรรมน้ี เป็นการแสดงออก 
เวลาละสงัโยชน์ สงัโยชน์มนัอยูท่ี่ไหน เขาบอกวา่ ละสงัโยชน์กจ็ะไปหาสงัโยชน์มาละ 
สงัโยชน์ท่ีไหนมนัจะมาละ สงัโยชน์มนัเป็นนามธรรม มนัเป็นผลจากการยดึมัน่ถือมัน่ 
มนัเป็นผลจากการเห็นผดิ ถา้มนัมีความเห็นถกูข้ึนมา สงัโยชนม์นัตอ้งขาดไปเป็น
ธรรมดาของมนั  
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เวลาสงัโยชน์มนัขาด มนัขาดอยา่งไร ถา้ไม่มีการกระท า ไม่มีความเป็นจริงข้ึนมา 
ถา้เรามีความเป็นจริงข้ึนมา เราไม่หลบไม่หลีกนะ เราท าเป็นจริง เราเป็นกาอยูใ่นฝงูหงส์ 
ฝงูหงส์ฝงูของหมู่กรรมฐานของเรา เราตอ้งท าความจริงของเราข้ึนมา 

ถา้เป็นความจริงข้ึนมานะ เป็นความจริงท่ีไหนล่ะ จริงท่ีใจ จิตใจของเรามีการ
ประพฤติปฏิบติั มนัเป็นสติ สติเกิดท่ีจิต สติเกิดท่ีไหนล่ะ เกิดท่ีกระดูก เกิดท่ีแขน เกิดท่ี
ขน เกิดจากร่างกายของเราหรือ มนักเ็กิดจากจิตทั้งนั้น พอมีสติข้ึนมา มนัควบคุมข้ึนมา
ได ้ มนัท าของมนัข้ึนมาได ้ มนักเ็กิดสมัมาสมาธิ เกิดสมัมาสมาธิแลว้ออกคน้หา ในกาย 
ในเวทนา ในจิต ในธรรม  ในกายนั้นกิเลสอาศยัส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองยดึมัน่ถือมัน่ทั้งหมด  

ถา้มนัเห็นผดินะ มนัเห็นผดิตั้งแต่จิต เพราะจิตมนัเห็นผดิ พอเห็นผดิทุกอยา่งมนั
กย็ดึไปหมดโดยธรรมชาติของมนั “อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณ ” ใน
เม่ือฐีติจิตอวิชชามนัพาผดิ ความรู้สึกความนึกคิดมนัผดิออกมาจากจิตใตส้ านึกทั้งหมด 

ฉะนั้นก่อนท่ีเราจะไปร้ือคน้ เราจะไปท าความสะอาดของใจ เราจะร้ือคน้เขา้ไป 
เรากต็อ้งอาศยัความสงบของใจเขา้มา แลว้จบัส่ิงท่ีจิตมนัเกาะเก่ียว มนัจะเกาะเก่ียวใน
เร่ืองอะไร? ธาตุ ๔ และขนัธ ์๕ จิตอาศยัขนัธ์ ๕ มนัเสวยอารมณ์มาจากขนัธ์ ๕ ดูสิ ขนัธ์
ของเราน้ีเป็นขนัธมาร แต่ขนัธ์ของพระอรหนัตเ์ป็นภาระไม่ใช่ขนัธมาร “ภารา หเว 
ปญฺจกฺขนฺธา”  ขนัธ์น้ีเป็นภาระ 

ขนัธ ์ ๕ น้ีมนัไม่ใช่กิเลส แต่ขณะท่ีวา่เราเป็นมาร มนัเป็นกิเลสชดัๆ กิเลสมนั
อาศยัขนัธ์น่ีแหละ อาศยัความรู้สึกนึกคิดของเรา ดูสิ ความรู้สึกนึกคิดผา่นตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ มนักอ็อกไปรับรู้ส่ิงภายนอก มนักเ็ป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร  

แต่เรามีสติปัญญา เราควบคุมของเราข้ึนมาเร่ือยๆ จนบ่วงของมาร เราละเราวาง
หมด ส่ิงท่ีเอามาหลอกเรา เพราะมนัเป็นปุถุชน พอเราละเราวางอยา่งน้ีเรากท็  าความสงบ
ของใจไดง่้ายข้ึน พอจิตใจเราควบคุมไดง่้ายข้ึน เรามีความช านาญในวสีมากข้ึน ท าความ
สงบของใจเรากท็  าไดง่้ายข้ึน ควบคุมไดดี้ข้ึน ดีข้ึนเพราะเหตุใด เหตุผลของมนักเ็กิดจาก
การด ารงชีวิต  
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ถา้เราเห็นวา่สมาธิ เราเห็นสติของเรามีคุณค่าข้ึนมา การด ารงชีวิตข้ึนมา เรา
ด ารงชีวิตดว้ยความกระเหมด็กระแหม่ กระเหมด็กระแหม่ข้ึนมาเพราะวา่ใหร่้างกายมนั
อยูใ่นความควบคุมของเราได ้ ใหม้นัเบา ใหม้นัสะดวก ใหม้นัสบายในการประพฤติ
ปฏิบติั  

พอประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรากค็วบคุมสมาธิของเราไดดี้ข้ึน ควบคุมจิตใจของเรา
ไดดี้ข้ึน เรากฝึ็กหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญาอะไร ถา้เรานอ้มไปเห็นกาย มนัเห็นกาย
ดว้ยอ านาจวาสนาน้ีมนัจะเห็น เห็นแลว้มนัจะสืบต่อเน่ืองข้ึนไปอยา่งไร เราจะตอ้งท า
ต่อเน่ืองข้ึนไป  

การท าต่อเน่ือง การเห็น การท าความสงบของใจ จิตใจน้ีท าสงบไดย้ากมาก แต่
การด ารงใหจิ้ตใจสงบไดต่้อเน่ืองๆ น้ียิง่ยากกวา่ การเห็นกาย การพิจารณากาย เราเคย
เห็นกายไดค้ร้ังหน่ึง แลว้การเห็นคร้ังต่อๆ ไปล่ะ แลว้การเห็นกายคร้ังแรก เราตั้งสติไว้
ใหก้ายแปรสภาพข้ึนไป มนัจะอยูก่บัเราไดไ้หม  

ถา้ก าลงัของสมาธิมนัไม่พอ มนักอ็ยูก่บัเราไม่ได ้ ถา้ก าลงัสมาธิของเราพอ เราจะ
ร าพึง เราจะสัง่ใหร่้างกายของเราใหแ้ปรสภาพใหเ้ราดูอยา่งไรกไ็ด ้ ถา้มนัแปรสภาพ
ขนาดไหนแลว้มนัแปรสภาพของมนัข้ึนไปดว้ยก าลงัของมรรคญาณ 

มรรคญาณคืออะไร คือสติชอบ สมาธิชอบ ปัญญาชอบ พอปัญญาชอบมนัแปร
สภาพใหเ้ราข้ึนไปมนักฝึ็กฝนจิตของเรา จิตของเราไดฝึ้กฝนบ่อยคร้ังเขา้ ไดเ้ห็นความ
แปรสภาพ ไดเ้ห็นไตรลกัษณญาณเกิดข้ึนบ่อยคร้ังเขา้ๆ  

ไตรลกัษณญาณเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาเพื่อใคร เกิดข้ึนมาเพื่อใหจิ้ตมนัไดฝึ้กฝน
ข้ึนมา ใหเ้ห็นตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงน้ีคืออะไร ความเป็นจริงน้ีคืออริยสจั
เป็นมรรคญาณ ไม่ใช่เป็นตามความจริงโดยความนึกคิด ความเป็นจริงท่ีเราหลบหลีก
กิเลสของเรา แต่ไปจดจ า ไปฟังโวหารจากครูบาอาจารย ์ แลว้ออกไปจินตนาการ ไปพดู
ใหเ้ขาเช่ือถือศรัทธา แลว้มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ดว้ยนะ กิริยามารยาทข้ึนมาน่ี โอโ้ห น่ิมนวล
อ่อนหวาน.. แต่มนัมีกิเลสตณัหาทะยานอยาก มนัคอยจะเชือดคออยู ่
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แต่ขณะท่ีเราท าความจริงของเราข้ึนมา มนัจะไม่มีมารยาสาไถยนะ ถา้เป็น
คุณธรรม มนัจะไม่มีมารยาสาไถย ไม่มีเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั มนัจะสะอาดบริสุทธ์ิ ความ
สะอาดบริสุทธ์ิมนัเกิดจากอะไร? 

ความสะอาดบริสุทธ์ิ “สีลพัพตปรามาส” มนัไม่ลบูไม่คล าไง แต่ถา้มนัไม่มีตรงน้ี
มนัลบูมนัคล า ส่ิงใดกแ็ลว้แต่การลบูการคล ามนัเป็นเล่ห์เป็นเหล่ียม “สีลพัพตปรามาส” 
เป็นเล่ห์เป็นเหล่ียมเป็นกลตอ้งการใหเ้ขาเช่ือถือศรัทธา ตอ้งการศกัยภาพ ตอ้งการทุก
อยา่ง แต่มนัไม่เป็นความจริง เพราะมนัเป็นมารยาสาไถย!  

แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัไม่เป็นมารยาสาไถย เพราะมนัสะอาดบริสุทธ์ิตั้งแต่
เรามีศีล ถา้เราไม่มีศีลข้ึนมา เราจะเขา้มาสู่ความเป็นสมัมาสมาธิไม่ได ้ ถา้เป็นสมาธิมนัก็
เป็นมิจฉา แต่เพราะเราไม่มารยาสาไถย เพราะเราเร่ิมตน้จากความสะอาดบริสุทธ์ิของเรา
ดว้ยศีลของเรา ดว้ยการท่ีเราจะเผชิญกบัความจริงของเรา ถา้เราจะเผชิญกบัความจริงของ
เรา เห็นไหม 

เรามีครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูค้อยช้ีน าเราท่ีดี แต่เราจะตอ้งมีความซ่ือสตัยข์องเราดว้ย 
ถา้มีครูบาอาจารยท่ี์ดี แต่เราไม่ซ่ือสตัยข์องเรา มนักเ็ป็นกาในฝงูหงส์ไง มนัจะเป็นศิลปะ
การหลบหลีกไง มนัหลบหลีก หลบหลีกมนัสะดวก แต่มนัจะมารยาสาไถย เอาโวหาร
ของครูบาอาจารยน์ั้นออกไปเพื่อประโยชน์กบัตน มนักไ็ปพอกพนูกิเลสมากข้ึน มนั
ไม่ไดท้  าลายกิเลสเลย  

แต่ถา้ท าลายกิเลส มนัท าลายเพื่อความสะอาดของใจ ถา้ใจมนัท าความสะอาด
ของใจมนักย็อ้นกลบัมาดว้ยน ้าพกัน ้าแรง น ้าพกัน ้าแรงนะ ศีล สมาธิ ปัญญาเกิดท่ีไหน? 
ศีล สมาธิของครูบาอาจารยก์เ็ป็นของท่าน ศีล สมาธิของใครกเ็ป็นของบุคคลคนนั้น ถา้
น ้าพกัน ้าแรงของเราเกิดข้ึนมา มนักจ็ะเป็นศีล สมาธิ ปัญญาของเรา แลว้ถา้มนัมี
น ้าพกัน ้าแรง ถา้ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นของเรา เราจะหวัน่ไหวไปกบัใคร! ในเม่ือมนัมี
กิเลสอยูม่นัยงัไม่ส้ินสุดของมนั มนักห็วัน่ไหวไปตามกิเลสน่ีแหละ  

มนัจบัพลดัจบัพลไูง เด๋ียวกส็มาธิดี เด๋ียวกปั็ญญาดี สมาธิดีกบัสมาธิมากเกินไป 
ถา้สมาธิมากเกินไปนะ เวลาพิจารณากายน่ีกายใส.. ใสมากเพราะก าลงัของสมาธิ เพราะ
เรามีสมาธิมากเกินไป ภาพของกายมนัใส.. ใสเป็นแกว้เลย แต่พอมนัมากมนักค็งท่ี แต่ถา้
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เราใชปั้ญญาใหม้ากข้ึน มนักแ็ยกแยะมากข้ึน สมาธิมนักห็นุนปัญญาข้ึนมา สมาธิมนักไ็ป
เพิ่มเขา้ท่ีปัญญา  

พอศีล สมาธิ ปัญญา มนัสมดุล ความสมดุลน้ีภาพกายน้ีมนักจ็ะแปรสภาพเป็น
ไตรลกัษณ์ แต่ถา้สมาธิมากข้ึนภาพกายน้ีจะชดัเจนมาก แต่ถา้สมาธิอ่อนหรือสมาธิไม่มี
เลย ภาพกายกไ็ม่มีเลย เราเคยเห็นภาพกายข้ึนมา เราเคยพิจารณากายดว้ยอ านาจวาสนา
ข้ึนมา แต่เราไม่มีความช านาญ เราไม่สามารถตั้งภาพกายน้ีได ้ เราไม่สามารถ วิภาคะ 
แยกแยะช้ินส่วนของกายน้ีได ้

ถา้แยกแยะช้ินส่วนของกายน้ีได ้สกักายทิฏฐิ ทิฏฐิ “มารเอยเธอเกิดจากความด าริ
ของเรา” ทิฏฐิเห็นไหม ไม่ใช่ความคิด ทิฏฐิความคิดของเรา เรากคิ็ดวา่มนัเป็นจริงน่ี
แหละ แต่ทิฏฐิมานะมนัยงัยดึมัน่ของมนัอยู ่ ความเห็นกคื็อความเห็น ทิฏฐิกคื็อทิฏฐิ 
ปัญญากคื็อปัญญาของมนั  

ในเม่ือมีปัญญาของมนั มนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา มนักแ็ยกแยะของมนั มนั
เป็นไปไม่ไดเ้ห็นไหม น่ีไง ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถา้เป็นตามความเป็นจริงมนัจะรู้ของมนั รู้
วา่ถา้สมาธิมนัเขม้แขง็ สมาธิกลา้เกินไปมนักจ็ะเป็นแบบน้ี  

เวลาใชปั้ญญาข้ึนไป ใชปั้ญญาบ่อยคร้ังเขา้มนัมีความช านาญมากข้ึน ใชปั้ญญา
ขนาดไหน พอใชปั้ญญาข้ึนไปแลว้เห็นกายไม่ไดเ้ลย พิจารณานึกกายข้ึนมา กายมนักไ็ม่
มีเพราะวา่มนัไม่มีก าลงัของสมาธิรองรับ  

น่ีไง มรรคสามคัคีเป็นอยา่งไร เวลาท่ีมนัสมุจเฉทปหานกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนข้ึน
ไป โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค 
อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนัเป็นอยา่งไร?  

ถา้เราไม่หลบไม่หลีก ศิลปะในการหลบหลีก เวลาเขาหลบหลีกเขาคิดวา่ส่ิงน้ีเป็น
ประโยชน์กบัเขา ส่ิงน้ีเป็นคุณธรรมของเขา แลว้อา้งอิง เพราะหลบหลีก แลว้ไม่มีหลกัมี
เกณฑก์อ็า้งอิงโวหารของครูบาอาจารยไ์ปตลอด  
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แต่ถา้ไม่หลบไม่หลีก โวหารของครูบาอาจารยท่์านชมนะ ถา้ลกูศิษยล์กูหา 
ประพฤติปฏิบติัท่ีดี ครูบาอาจารยท่ี์ไหนไม่ชมบา้ง ครูบาอาจารยท่ี์ไหนท่านกต็อ้งชมใช่
ไหม ค าชมของครูบาอาจารยก์คื็อค าชม  

มนักเ็หมือนหมากบัเจา้ของหมา เจา้ของเขาชมหมา เจา้ของเขายหุมา หมามนัก็
คึกคกั หมากคื็อหมา เจา้ของกคื็อเจา้ของ ครูบาอาจารยข์องเราท่านดูแลเราอยูก่เ็หมือน
เจา้ของหมา ไอพ้วกเรากเ็ป็นหมา หมาท่ีซ่ือสตัย ์ หมาท่ีกตญัญู หมาท่ีมนัจะประพฤติ
ปฏิบติัของมนัตามความเป็นจริงข้ึนมา  

ครูบาอาจารยข์องเรากคื็อครูบาอาจารยข์องเรา เราถือวา่โชคดีเกิดมามีครูบา
อาจารย ์ เกิดมาไม่ใช่หมาพเนจร ไม่ไดเ้กิดมาเร่ร่อน เกิดมาเป็นหมามีเจา้ของ ถา้ครูบา
อาจารยท่์านฝึกมา เรากสู้็ทนของเรา แกไ้ขของเรา มนัเป็นความจริงของเราข้ึนมานะ  

ถา้เป็นความจริงข้ึนมา พิจารณาบ่อยคร้ังเขา้ๆ ถา้ความจริงมนัเป็นความจริงข้ึนมา 
มนัพิจารณาของมนัถึงท่ีสุด มนัขาดนะ จะขาดในกายกไ็ด ้ขาดในเวทนากไ็ด ้ขาดในจิตก็
ได ้ขาดในธรรมกไ็ด ้มนัอยูท่ี่จริตนิสยั แลว้มนัขาดอนัเดียว เวลามนัขาด ขาดท่ีกายกข็าด
หมด ถา้พิจารณากายจน สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส สงัโยชนข์าดหมด  

เร่ืองเวทนา เร่ืองจิต เร่ืองธรรม รู้หมด ขาดท่ีกาย จะรู้เร่ืองเวทนา เร่ืองจิต เร่ือง
ธรรม ในขั้นของโสดาบนัรู้หมดเลย ผูท่ี้ไปขาดในเวทนากจ็ะเขา้ใจเร่ืองของกาย เร่ือง
ของจิต เร่ืองของธรรม เหมือนกนัหมด ขาดอนัเดียว ขาดหน่ึงเดียวจะรู้เหมือนกนัหมด
เลย เพราะมนัเป็นขั้น มนัเป็นอริยสจัหน่ึงเดียว เวลาสรุปแลว้ สรุปไดเ้หมือนกนัหมด น่ี
ขณะจิตท่ีมนัเป็น ไม่ใช่วา่พิจารณากายแลว้พิจารณาเวทนา  

ฉะนั้นมนัเป็นท่ีความถนดั ถา้เราพิจารณากายของเรา เวลามนัเจบ็ป่วยข้ึนมา เรา
จะพิจารณาเวทนาเป็นการผอ่นคลาย เป็นการท่ีวา่เราจะแยกแยะประสบการณ์ ไม่มี
ปัญหา แต่เวลามนัขาด เหมือนกนั เราจะกินอาหารอะไรกแ็ลว้แต่ เวลาอ่ิมกคื็อจบ 
พิจารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง ฉะนั้นเพียงแต่วา่ ถา้ไม่เขา้ใจกต็อ้งพิจารณาไล่กนัไป ค าวา่
พิจารณาไล่กนัไป ส่ิงท่ีมีอยูน้ี่มนัเป็นภาพรวม ภาพรวมใหทุ้กๆ คน ใหจ้ริตนิสยัของทุกๆ 
คนมีโอกาส  
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คนเรานะ ถา้มีอ  านาจวาสนาพิจารณากายกไ็ด ้ ถา้บอกวา่เราเป็นคนไม่มีอ  านาจ
วาสนา เวลานัง่เวทนามนักเ็กิดชดัๆ อยูแ่ลว้ เวลามนัมีความเสียใจมีความฝังใจ เวทนานั้น
กซ็ดักบัเวทนาเขา้ไปเลยสิ แต่ถา้บอกวา่เวทนามนัสู้ไม่ไหว พิจารณาจิต เวลาท าจิตสงบ
ไปแลว้มนัเศร้าหมองมนัผอ่งใส พิจารณาจิต พิจารณาธรรมคือความคิด ธรรมารมณ์ 
อารมณ์ความรู้สึก แต่ถา้มีสมาธิมนัถึงเป็นธรรม ถา้ไม่มีสมาธิมนัเป็นโลก เป็นโลกมนัก็
เป็นความฟุ้ งซ่าน แต่ถา้มีสติมีปัญญาข้ึนมามนัเกิดกบัความคิดข้ึนมา น่ีคือธรรมารมณ์ น่ี
คือปัญญาอบรมสมาธิ น่ีคือปัญญาวิมุตติ  

แต่ถา้จิตมนัมีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัเป็นสมัมาสมาธิข้ึนมา มนัพิจารณากายกไ็ด ้
พิจารณากายเป็นภาพกไ็ด ้ พิจารณากายเป็นปัญญากไ็ด ้ พิจารณากายเป็นปัญญาคือ
เทียบเคียงวา่กายน้ี การด ารงชีวิตอยูข่องมนุษย ์ร่างกายน้ีมนัตอ้งการหาส่ิงใด เราพิจารณา
ของเรา หวัใจมนัท างานอยา่งไร สมองมนัท างานอยา่งไร ร่างกายของเรามนัมีไขกระดูก
มนัสร้างอะไรข้ึนมา แลว้พิจารณาของเราสิ ดูความมหศัจรรยข์องมนั 

ถา้จิตมนัตรึกนะ มนัเหมือนนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์เวลาเขาอยูใ่น
หอ้งทดลองของเขา เขามีสติปัญญาของเขา เขาพิสูจน์ของเขา มนัจะมีผลส าเร็จของเขา 
เขาจะคิดทดลองวิจยัของเขาเป็นขั้นๆ ไป นัน่เป็นเร่ืองโลกๆ นะ  

แต่ถา้เราพิจารณากายโดยใชปั้ญญา เรามีสติมีปัญญา ถา้มนัมีสติมนัมีสมาธิข้ึนมา
มนัพิจารณาข้ึนไปมนัเห็นภาพ พอจิตมนัเห็นภาพข้ึนมา พอพิจารณาไปมนัเห็นการ
เปล่ียนแปลง พอมนัเห็นการเปล่ียนแปลงมนัเป็นไตรลกัษณ์ จิตมนักป็ล่อย น่ีไง พอจิต
มนัปล่อยข้ึนมา มนักป็ล่อยอะไรล่ะ ปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ไง  

ถา้มนัปล่อยความยดึมัน่ถือมัน่ข้ึนมา พอมนัปล่อยขนาดไหนน่ีเขาเรียกตทงัค
ปหาน ตทงัคปหานคือมนัปล่อยชัว่คราว ปล่อยซ ้าปล่อยซากเราขยนัหมัน่เพียรของเรา ถึง
ท่ีสุดมนัปล่อยๆ จนขาด! ถา้มนัขาดคือขณะจิตท่ีมนัเปล่ียนแปลง  

ปุถุชนเป็นกลัยาณปุถุชนอยา่งไร เวลาคนเดินโสดาปัตติมรรคเดินอยา่งไร แลว้ถา้
มนัไม่ถึงโสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรคมนัเจริญแลว้เส่ือมได ้ แต่ถา้วนัไหมมนัขาด มนั
เป็นโสดาปัตติผล โสดาปัตติผลเป็นอกปุปธรรม อฐานะท่ีมนัจะเปล่ียนแปลง มนัจะ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได!้ เวน้ไวแ้ต่มนัจะข้ึนไปเป็นสกิทาคา อนาคา แต่ถา้มนั
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จะลงมาต ่า เป็นไปไม่ได!้ มนัเป็นอฐานะ มนัจะไม่มีการลงต ่า มนัเป็นโสดาบนัแลว้จะ
เกิดอีก ๗ ชาติอยา่งมาก  

อยา่งเช่น พระอานนท ์ ส าเร็จในชาตินั้นเลย ถา้ส าเร็จชาตินั้นมนัส าเร็จเพราะ
อะไร ส าเร็จเพราะมีมรรคมีผล มีเหตุมีผล มีขอ้เทจ็จริงด าเนินการไป ถา้มนัไม่มี
ขอ้เทจ็จริงไม่มีการกระท า...  

ศิลปะในการหลบหลีก มนัจะหลบมนัจะหลีกข้ึนมาเพื่อสร้างเวรสร้างกรรม 
สร้างความมกัมากในหวัใจ แลว้มนัไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงนะ น่ีแค่ขั้น
โสดาบนันะ แลว้สกิทาคา อนาคา อรหนัต ์มนัจะเป็นอยา่งไรอีก แลว้ถา้มนัเป็นไปไดจ้ริง
นะ มนัเป็นความสะอาดบริสุทธ์ิ  

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น้ีสุดยอดมาก องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ตั้งปฏิญาณมาวา่จะร้ือสตัวข์นสตัว ์ ขณะท่ีประพฤติปฏิบติัข้ึนมาจนเป็น
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้น่ี ทอดธุระเลยล่ะ ทอดธุระนะวา่มนัจะท าไดอ้ยา่งไร 
คือมนัจะแตกต่างกบัเร่ืองโลกๆ มาก  

แต่ในปัจจุบนัน้ี เราวา่เร่ืองทางวิทยาศาสตร์เจริญ โลกเจริญ เราเขา้ใจกนัเองวา่
พวกเรานั้นมีปัญญา แลว้เราคิดวา่มีปัญญาแลว้ ปัญญาอยา่งน้ีมนัจะเป็นปัญญาฆ่ากิเลส 
เรากเ็ลยคิดวา่ใชปั้ญญาอยา่งน้ีกนัไป แลว้ใชปั้ญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาคลายเครียด ถา้
มนัเครียดนกั เรากต็รึกในธรรมะกนั มนักจ็ะผอ่นคลายความเครียด ผอ่นคลาย
ความเครียดความตึงในหวัใจเท่านั้น แลว้เรากว็า่ส่ิงน้ีสะดวกสบาย อยา่งน้ีเป็นความจริง  

มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยนะ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลยเพราะวา่มนัเป็นโลกกบัธรรม เร่ือง
ของโลกมนักจ็ะเป็นโลกตลอดไป เร่ืองของธรรมนะ ถา้เป็นศีล สมาธิ ปัญญากต็อ้งเป็น
สมัมาสมาธิ ไม่ใช่วา่เป็นความคลายเครียด วา่งๆ สะดวกสบายอยา่งนั้นจะเป็นสมาธิ 
สมาธิมนัมีอยูแ่ลว้ สมาธิคือความตั้งมัน่ของใจ แลว้เราตรึกในธรรม พอมนัผอ่นคลาย 
นั้นมนัคือผล ผลของมนัเห็นไหม 
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เราจะบอกวา่ในการประพฤติปฏิบติัทั้งหมดผลของมนัคือสมถะ ถา้มนัเป็นสมัมา
กเ็ป็นสมัมาสมาธิ แต่ถา้มนัเป็นมิจฉาล่ะ มนัปล่อยวางขนาดไหนมนักป็ล่อยวางดว้ย
ความเห็นผดิ ปล่อยวางดว้ยความหลงผดิ  

ความหลงผดิมนัปล่อยวางไดอ้ยา่งไร? ความหลงผดิมนัปล่อยวางไดด้ว้ยหรือ? 

เวลาเราเผลอเราลืมเราปล่อยวางไหม? ความหลงผดิ ปล่อยวางดว้ยความหลงผดิ 
พอความหลงผดิข้ึนไปมนักเ็ป็นมิจฉา พอมิจฉามนักเ็ร่ร่อนของมนัไป แต่ถา้เราจะเอา
สมัมา เอาตามความเป็นจริงข้ึนมา มนัจะตอ้งมีหลกัมีเกณฑข์องมนั 

น่ีพดูถึงโลกกบัธรรมนะ ทีน้ีเรากเ็ขา้ใจวา่เรามีปัญญา เราเขา้ใจวา่เราเป็นชาวพทุธ 
ถา้เราคิดข้ึนมามนักคื็อปัญญา มนักเ็ป็นวฒิุภาวะ เป็นการอ่อนดอ้ยของใจ ใจของคนมนั
อ่อนดอ้ย ความคิดอยา่งไรมนักคิ็ดแต่เร่ืองของกิเลส คิดแต่ใหกิ้เลสมนัเหยยีบย  า่ 

แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนาบารมีนะ มนัมีคุณธรรมในหวัใจ มีวฒิุภาวะท่ีดี มนัใช้
ปัญญานะ แลว้มนัจะตรวจสอบ ท าไมมนัเป็นอยา่งน้ี? มนัจะดีข้ึนหรือเลวลงอยา่งไร? 
มนัจะตรวจสอบของมนันะ แลว้ตรวจสอบจริงหรือไม่จริง เราน่ีรู้ก่อน  

เพียงแต่วา่เราสงสยั สงสยัเรากไ็ปหาครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยจ์ะคอยแนะน าวา่
ผดิหรือถกู ครูบาอาจารยจ์ะช้ีวา่ผดิหรือถกู ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงนะ เวน้ไวแ้ต่กาในฝงู
หงส์ อาจารยท่ี์เป็นกา มนัร้อง ก๊า.. ก๊า.. ก๊า.. แต่มนัไม่รู้หรอก 

พวกท่ีฟังธรรมไม่เคยเขา้ไปในหมู่การปฏิบติั จะไม่รู้หรอกครูบาอาจารยท่ี์เป็น ก๊า
.. ก๊า.. ก๊า.. น่ีตอบปัญหาอยา่งไร แต่ถา้เป็นหงส์นะ อีกามนัมาถามหงส์ หงส์จะอธิบายได้
หมดเลย ถา้เราประพฤติปฏิบติัเรามีครูบาอาจารยท่ี์ดี ท่านรู้ก่อน พอเราไปอา้ปากพดู 
ท่านรู้แลว้! เพียงแต่รู้แลว้กต็อ้งรอเราพดูใหจ้บใช่ไหม ถา้ไม่จบเด๋ียวลกูศิษยก์จ็ะนอ้ยใจ 
“อาจารยน่์ะไม่ฟังสกัที.. พอพดูกจ็ะใส่เลยๆ” เพราะพดูน้ีมนับอกถึงวฒิุภาวะของใจ  

คนไม่รู้ไม่เห็นพดูไม่ได!้ คนรู้เห็นอยา่งไรมนักพ็ดูเท่านั้น!  

แลว้ค าพดูส่ิงท่ีเป็นสจัธรรม มนัละเอียดลึกซ้ึงท่ีมนัมากกวา่นั้นมหาศาลเลย 
ฉะนั้นมนัเหมือนหมอเลย หมอเห็นคนไขเ้ขา้มาในโรงพยาบาลจะรู้เลยวา่คนไขเ้ป็นอะไร 
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ในการเดินของเขา ในกิริยาของเขา อาการปวดอยา่งไร มนัแสดงออกอยา่งไร เขารู้แลว้ 
เพียงแต่วา่เขากต็อ้งถามดว้ยมารยาทใช่ไหม วา่เราเป็นอะไรๆ  

น่ีกเ็หมือนกนัพออา้ปากพดูมนักรู้็แลว้ แต่เรากอ็ยากจะใหฟั้งจนจบ กต็อ้งฟังจน
จบ ถา้จบแลว้กบ็อกเป็นอยา่งนั้นๆ แลว้เราแกไ้ขไป ถา้เป็นหงส์ แต่ถา้เป็นกา มนักก๊็า.. 
ก๊า.. ก๊า.. สญัญาทั้งนั้น! เป็นอยา่งนั้นๆ แลว้ไม่มีถกูหรอก! เหมือนหมอเถ่ือน ดว้ยความ
ช านาญ อาศยัความช านาญรักษาไป แต่ไม่มีขอ้เทจ็จริง คือไม่มีทางวิชาการรองรับ แต่ถา้
เป็นหมอเขามีวิชาการรองรับนะ  

ถา้เป็นอยา่งน้ีรักษาไปแลว้มนัจะมีโรคขา้งเคียงอยา่งน้ี มนัจะต่อเน่ืองเป็นอยา่ง
นั้น แลว้ถา้มนัหายมนัจะดีอยา่งนั้น ผลของยาจะใหเ้ป็นอยา่งนั้น 

ธรรมะกเ็หมือนกนั ปุถุชน กลัยาณปุถุชน โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทา
คามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล มนั
เก่ียวเน่ืองต่อเน่ืองกนั พื้นฐานดีพื้นฐานแน่น มนัจะท าใหก้ารปฏิบติัข้ึนไปสะดวกสบาย
ข้ึน พื้นฐานอ่อนแอแลว้ปฏิบติัไปมนัจะหลบหลีกนะ พื้นฐานอ่อนแอมนัไปไม่ได ้มนัข้ึน
ไม่ไดเ้ลย พอมนัข้ึนไม่ไดเ้ลยมนักห็ลบหลีก พอหลบหลีกมนักส็ร้างสม กลายเป็นเล่ห์กล 
กลายเป็นมารยาสาไถย มีแต่การหลอกลวง พดูส่ิงใดไม่มีค าจริง  

แต่ถา้เป็นธรรมจริงๆ นะ มนัใสสะอาด มนัพดูโดยธรรมชาติ ไม่มีมารยาเลย พดู
ตรงไปตรงมาไม่มีลบูหนา้ปะจมูก ถา้เป็นธรรมนะ ใสสะอาด พดูตรงไปตรงมา แต่ถา้
เป็นมารยาสาไถย เป็นเร่ืองของกาๆ น่ีมนัเป็นอยา่งนั้น  

น่ีพดูถึงวา่ ศิลปะในการหลบหลีก ถา้ศิลปะในการหลบหลีกแลว้ มนักส็ร้างสม
ใหเ้ป็นโทษไป เราเป็นสุภาพบุรุษ เราจะซ่ือสตัย ์ ซ่ือสตัยก์บัตวัตนของเรา ซ่ือสตัยก์บั
ชีวิตของเรา เราจะท าคุณงามความดีของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 
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