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ถาม : เรื่อง “สอบถามแนวทางปฏิบตั ”ิ
กราบเรียนหลวงพ่อทีเ่ คารพ การที่เราหนีทุกข์มาจับความดับจะเป็ นอุปาทาน
หรือก่อให้เกิดภพชาติต่อไปหรือไม่ครับ การจดจาอย่างหนึ่ง การละสิง่ ทีจ่ ดจาอย่างหนึ่ง
ทาอย่างไรจะถึงทีส่ ุดแห่งความสงบครับ

ตอบ : “กราบเรียนหลวงพ่อทีเ่ คารพ การที่เราหนีทุกข์มาจับความดับจะเป็ น
อุปาทานไหม”
การทีเ่ ราจะหนีทุกข์ โดยความเป็ นจริง ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ พอละ
เสร็จแล้วเกิดนิโรธ นิโรธเกิดจากมรรค ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข์ควรกาหนด
สมุทยั ควรละ สมุทยั ควรละ แต่นี่เราคิดกันเองไงว่า หนึ่ง การหนีทุกข์ไง เราจะหนี
ทุกข์มาจับทีค่ วามดับ
ถ้าจับทีค่ วามดับนะ เกิดดับๆ จับทีค่ วามดับเพื่อจะไม่ให้มคี วามทุกข์ไง เรา
จะหนีจากทุกข์ เราหนีจากทุกข์ เราจะหนีไปไหนล่ะ เราจะหนีไปไหน
ความจริงเราเข้าใจผิด เราเข้าใจผิดว่าสิง่ ทีเ่ ราเผชิญอยู่น้เี ป็ นความทุกข์ แล้ว
เราจะหนีมนั ไปเลย เราจะหนีไปเลย เราจะหนีไปไหน เราจะหนีความทุกข์ไปไหน ใน
เมื่อยังมีตวั ตนเราอยู่ ความทุกข์มนั มีทอ่ี ยู่ทอ่ี าศัย ถ้าความทุกข์มนั มีทอ่ี ยู่ทอ่ี าศัย สิง่ ที่
เราทุกข์ๆ มันเป็ นวิบาก มันเป็ นวิบากคือมันเกิดแล้วไง มันเกิดมาเป็ นผลแล้ว ผลคือ
ความทุกข์ไง
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แล้วเราจะหนีทุกข์ หนีทุกข์แล้วเหตุมนั ล่ะ เหตุให้เกิดทุกข์มนั อยู่ไหน เหตุให้
เกิดทุกข์เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอยู่ทไ่ี หน แล้วเราบอกว่าเราจะหนีทุกข์ นี่ความเข้าใจผิด
ไง ความเข้าใจผิด
เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการ เราฟังของเรา เราฟังของเรา เราว่าเรา
เข้าใจของเรา ถ้าเราเข้าใจของเรา เราเข้าใจของเราแล้วเราจะทาตามนัน้ ทาตามความ
เข้าใจ
ฉะนัน้ เวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ฟั งธรรมเป็ น ฟั งธรรมไม่เป็ น ถ้าฟังธรรม
เป็ นนะ มันจะฟังเป็ นสเต็ป มันเป็ นระดับขึน้ มาเลย อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านพูดถึง
หลวงปู่มั ่นท่านเทศนาว่าการ ถ้าหลวงปู่มั ่นท่านเทศนาว่าการนะ ท่านเทศน์ถงึ ความ
สงบของใจเลย ถ้าเทศน์ความสงบของใจใช่ไหม
แต่ทางปริยตั เิ ขาบอกว่ากรรมฐานเทศน์ผดิ กรรมฐานเทศน์อะไรก็ไม่รู้ ธรรมดา
เขาต้องเทศน์เรื่องศีลก่อน ต้องให้คนเข้าใจเรื่องศีล ถ้ามีศลี แล้วมันถึงจะทาสมาธิ พอมี
สมาธิแล้วเราถึงจะเกิดปั ญญา
แล้วเวลากรรมฐานเราส่วนใหญ่แล้วเรื่องศีลไม่ได้พูดถึง

ไม่ได้พูดถึงในแง่

อะไร ในแง่ท่วี ่า ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ อธิบายศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา อทินนา อธิบายที
ละข้อๆ
แต่โดยพระกรรมฐาน โดยที่ครูบาอาจารย์นักปฏิบตั เิ รานี่ เราบอกว่า ในเมื่อ
มนุษย์มศี ลี ๕ เป็ นพืน้ ฐานของมนุษย์ไง มนุษย์มศี ลี ๕ อยู่แล้ว ถ้าบวชเป็ นพระ พระ
ศีล ๒๒๗ คือศีลมันสมบูรณ์แล้ว ถ้าไม่สมบูรณ์จะเป็ นชาวพุทธอย่างไร
ในวงกรรมฐานเขาบอกว่าศีลมันเป็ นปกติของใจ ใจของชาวพุทธมันมีศลี ๕
เป็ นพืน้ ฐาน ทุกคนจะมีศีล ๕ ใช่ไหม เพราะเราเป็ นชาวพุทธใช่ไหม เป็ นพุทธมามกะ
ต้องมีศลี ๕ มีศลี ๕ ถ้ามาบวชพระ ใครเป็ นนักปฏิบตั กิ ม็ ศี ลี ๘ ถือศีล ๘ ไง เพราะอะไร
เพราะไม่กนิ ข้าวเย็น ถือศีล ๘ พวกนี้มศี ลี ๘ อยู่แล้ว สามเณร สามเณรก็มศี ลี ๑๐ พระ
ก็มศี ลี ๒๒๗ ศีลเป็ นความปกติของใจ เป็ นพืน้ ฐาน ศีลเป็ นพืน้ ฐานของชาวพุทธควรรู้
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ถ้าเป็ นชาวพุทธต้องรูเ้ รื่องศีล เป็ นชาวพุทธต้องมีศีลมีธรรม มันเป็ นพื้นฐาน
อยู่แล้ว ฉะนัน้ พระกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วจะไม่อธิบายว่าศีล ๕ คือไอ้นนั ่ ศีล ๘ คือไอ้
นี่ ศีล ๑๐ คือไอ้นนั ่ ศีล ๒๒๗ คือไอ้นู่น ไม่อธิบาย เพราะถือว่าของรูๆ้ กันอยู่แล้ว
เหมือนชาวพุทธ เราเป็ นชาวพุทธ เราเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราก็มี
รัตนตรัย จะต้องอธิบายถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อกี ไหม เพราะพืน้ ฐานเรารู้
แล้ว
แต่นักปฏิบตั อิ ยากรูเ้ รื่องการปฏิบตั ิ อยากรูว้ ่าทาอย่างใด กรรมฐานเราอยาก
รูว้ ่าทาอย่างใด ทาอย่างใดถึงจะมีสมาธิ ทาอย่างใดถึงเกิดปัญญา
ฉะนัน้ เวลาหลวงปู่มั ่นท่านเทศนาว่าการ ท่านเทศน์ถงึ ความสงบเลย การทา
สมาธิ การทาความสงบของใจ ทีน้พี อการทาความสงบของใจปับ๊ ใจมันมีกเิ ลส พอทา
ความสงบของใจ เวลาถ้ากิเลสมันรุนแรง กิเลสมันดิ้นรน มันก็บอกมันก็มคี วามทุกข์
ความยาก เวลากิเลสมันนุ่มนวลใช่ไหม มันบอกนี่เป็ นสมาธิ ปล่อยหมดแล้ว ว่าง...มัน
ไม่เป็ นสมาธิเลย ไม่ใช่สมาธิ นี่เวลากิเลสมันบังเงา กิเลสเข้ามาสวมรอยไง
เวลาเราฟุ้งซ่าน เรารูว้ ่าเราฟุ้งซ่านเลย เวลาสบายใจ สบายใจเป็ นสมาธิไหม
นี่ไง โลกเขาทากันอย่างนี้ไง ทีโ่ ลกเขาทากันอย่างนี้เพราะอะไร เพราะขาดผูน้ า เพราะ
ขาดผูน้ าที่รจู้ ริง ขาดผูน้ าทีป่ ฏิบตั แิ ล้วมีความจริงขึน้ มาจากใจ เพราะความจริงมันต้อง
ขึน้ มาทัง้ นัน้ น่ะ
เงินทองนะ เงินทองเป็ นสมบัตสิ าธารณะ เงินทอง เงินคงคลัง เงินในธนาคาร
ชาติเป็ นของประเทศไทย มันเป็ นของสาธารณะ แต่ถ้าเงินทองของเรา เราทามาหากิน
ของเรา เราทาหน้าทีก่ ารงานของเรา เราได้เงินทองมา เงินทองนี้เป็ นของเรา
นี่กเ็ หมือนกัน สิง่ ทีเ่ ราศึกษาๆ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เท่านัน้ น่ะ ทีช่ าวพุทธๆ ทีร่ ๆู้ นี่รธู้ รรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นธรรม
สาธารณะทัง้ นัน้ น่ะ มันไม่มอี ยู่จริงไง ถ้าไม่มอี ยู่จริงแล้วเป็ นสมาธิได้อย่างไร
มนุษย์มสี มาธิ มนุษย์มสี มาธิเพราะอะไร เพราะสมาธิของปุถุชน เวลาปฏิบตั ิ
ปุถุชน ถ้าคนขาดสมาธิกโ็ รงพยาบาลบ้าไง เด็กสมาธิสนั ้ เด็กสมาธิสนั ้ สมาธิยาว
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สมาธิดี เด็กสมาธิดๆี เด็กจะมีการศึกษาที่ดี เด็กที่ไอคิวสูงๆ ส่วนใหญ่พวกนี้มสี มาธิ
มั ่นคง สมาธิดี สมาธิดมี นั ก็เป็ นของปุถุชน ของเรื่องโลกๆ ของนักวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าจะปฏิบตั แิ ล้ว ปุถุชน กัลยาณปุถุชน นักปฏิบตั เิ ขาจะรู้เลยว่าปุถุชนคน
หนา หนาอย่างไร หนาเพราะอะไร อะไรก็ไม่ได้ไง เสียงติฉินนินทา เสียงลม เสียงแดด
มันโกรธเขาไปหมดแหละ นี่ปุถุชน กัลยาณปุถุชนมันเป็ นเรื่องธรรมชาติ
พายุรุนแรง เวลาภัยแล้ง เวลาพายุฤดูแล้ง เวลาเกิดเฮอริเคน เวลาเกิดพายุ
มันหน้าของพายุ เราก็รู้ เราก็เข้าใจได้ แต่เราก็เสียใจนะ ถ้ามันทาลายทรัพย์สนิ ของ
เรา เราก็เสียใจ แต่เรารู้ เราเข้าใจได้ นี่เวลาพายุมนั รุนแรง สิง่ ทีม่ นั พัดขึน้ มามัน
ทาลายเราหมดเลย แต่เวลามันไม่เกิดพายุขน้ึ มามันทาอย่างไรต่อ
ปุถุชน กัลยาณปุถุชน นักปฏิบตั เิ ขารู้ ฉะนัน้ หลวงปู่มั ่นเวลาเทศนาว่าการ
ท่านถึงให้ทาสมาธิก่อน ทีน้กี ารทาสมาธิกต็ รงนี้ ตรงทีว่ ่า เวลาทาสมาธิไปแล้ว ไม่ใช่
เราทาสมาธิแล้วได้สมาธิไง เหมือนเราทาอาหารหรือเราทางาน ถ้าเราทางาน มันเป็ น
วัตถุ อย่างเช่นเราจะสร้างโต๊ะสร้างเตียง มันเป็ นไม้ ไม้เราเลื่อย เราตัดเพื่อให้มนั ได้
ขนาด แล้วเราประกอบขึน้ มาเป็ นโต๊ะเป็ นเตียงได้ทงั ้ นัน้ น่ะ เพราะมันไม่มชี วี ติ ขนาดไม่
มีชวี ติ นะ เราจะต้องมีฝีมอื ถ้ามือไม่ถงึ ทาแล้วมันไม่ได้ศูนย์ มันไม่สวย มันไม่ถูกต้องดี
งาม นี่ขนาดเรื่องของวัตถุนะ
แล้วจิตใจล่ะ

จิตใจทีท่ าความสงบ

เพราะอะไร

เพราะจิตใจมันมีกเิ ลส

สิง่ มีชวี ติ มันมีแรงต่อต้าน วัตถุธาตุมนั ไม่มชี วี ติ สิง่ ไม่มชี วี ติ เราจะมาประกอบเป็ นชิน้
เป็ นอันทุกอย่าง เราจะต้องมีฝีมอื เพื่อความเรียบง่าย เพื่อความสวยงามของมัน
แต่ถ้าเวลาเราทาสมาธิ จิตมันมีชวี ติ จิตนี่มชี วี ติ เพราะมันมีชวี ติ มันเป็ นธาตุรู้
ธาตุรแู้ ล้วมันมีอวิชชาด้วย มันมีกเิ ลสคอยกระตุน้ ด้วย
ฉะนัน้ ทาไมบอกว่า ทาสมาธิกท็ าสมาธิไปเลย ทาสมาธิกเ็ หมือนกับเรา
ประกอบเป็ นโต๊ะเป็ นเตียง มันเป็ นวัตถุขน้ึ มา เราก็ตดั ให้มนั ได้ฉาก ตัดให้มนั ได้ส่วน
ของมัน เราประกอบมันก็จบ ทาสมาธิกท็ าสมาธิ ก็ตงั ้ สมาธิขน้ึ มาก็จบ นี่เป็ นความคิด
ของโลกไง
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แต่ถ้าเป็ นครูบาอาจารย์นะ ทีห่ ลวงปู่มั ่นท่านเทศน์ถงึ ทาความสงบของใจ ทา
สมาธิกเ็ พราะเหตุน้ไี ง ท่านรู้ว่ากิเลสมันต่อต้านอย่างใด กิเลสมันมีเล่หก์ ลอย่างใด
กิเลสมันมีเล่หก์ ลของมัน มันขุดหลุมพรางของมัน มันใช้แง่งอนของมันจะทาให้เรา
ล้มลุกคลุกคลานตลอด ฉะนัน้ เวลาเราปฏิบตั ิ เราถึงไม่รจู้ กั มันไง
พอเราไม่รจู้ กั มัน ครูบาอาจารย์ท่านสอนทาความสงบของใจ ท่านจะบอกถึง
เล่หก์ ลของมัน ให้เรามั ่นคง เรามีความเพียรของเรา เราทาของเราตามความเป็ นจริง
ของเรา ถ้าจิตมันสงบเข้ามา เราจะได้รสชาติของสัมมาสมาธิ เราจะได้รสชาติของความ
สงบ รสชาติของความสงบคือความสุข
เห็นไหม มันทาความสงบมันทาอย่างนัน้ ต้องทาความสงบของใจเข้ามาก่อน
ถ้าใจมันสงบแล้ว พอใจสงบแล้วให้หดั ใช้ปัญญา หัดใช้ปัญญา เห็นกาย เห็นเวทนา
เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง การเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็ นจริง สติปัฏฐาน ๔
เราพูดกันปากเปี ยกปากแฉะ “ปฏิบตั ใิ นแนวทางสติปัฏฐาน ๔” มันมีแต่ช่อื มัน
ไม่มคี วามจริงหรอก ความจริงมันไม่มี ไม่มคี วามจริงอยู่เลย
ถ้ามีความจริงนะ จิตมันสงบแล้วจิตเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็ นจริง ขนพองสยองเกล้า การเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็ นจริงนะ โอ้โฮ! ขนพองสยองเกล้าเลย มันเหมือนกับเรา เรากินต้มยา ต้มยา
รสชาติมนั จะเผ็ด รสชาติมนั จะเผ็ด มันไม่เหมือนกับแกงจืด รสชาติมนั แตกต่างกันไป

นี่ กเ็ หมือนกัน พอจิตมันสงบแล้วมันมีรสมีชาติ ของมัน มันรู้
ของมัน รสของธรรมๆ มันต้องมีของมัน ถ้าจิตมันสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว
ไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง อันนัน้ ถึง
จะเป็ นการใช้ปัญญา ปัญญาทางปฏิ บตั ิ แนวทางปฏิ บตั ิ เขาทากันที่นี่ ถ้า
ทาที่นี่ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็ นจริงท่านจะสอนที่นี่
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ทีน้บี อกว่า นี่คาถามไง คาถามว่า “เราจะหนีทุกข์” แน่ะ! “เราจะหนีทุกข์” คิด
เอาเอง “เราจะหนีทุกข์”
จะเอาจรวด จรวดทีม่ นั มีพลังงานมากขนาดไหน ดูส ิ เขาไปอวกาศ เขาใช้
แรงขับจากจรวดให้พน้ จากแรงโน้มถ่วงออกไป ไอ้นี่เราจะหนีทุกข์ เราจะใช้กาลังของ
จิตเท่าไรจะวิง่ หนีมนั ให้พน้ ให้พน้ จากทุกข์ เอ็งทาอย่างไร ทาอย่างไรล่ะ
เราถึงว่า เขาสอบถามแนวทางปฏิบตั ิ นี่กต็ อบในแนวทางปฏิบตั ิ เดีย๋ วจะมี
ปัญหากันไง
ไม่มปี ัญหา เวลาทีเ่ ขียนมา เวลาเราตอบไปแล้วเดีย๋ วเขาจะเขียนมาใหม่
“หลวงพ่อเข้าใจผิด ผมไม่ได้มคี วามหมายอย่างนัน้ ”
แต่น้ตี อบตามตัวอักษรไง
อุปาทานหรือไม่”

“การทีเ่ ราจะหนีทุกข์ซ่งึ มาจับความดับ

ถือเป็ น

เป็ นอุปาทานอยู่แล้ว มันเป็ นอุปาทานอยู่แล้ว มันไม่เป็ นความจริงเลย เพราะ
เราจะหนีจากทุกข์ เราจะหนีจากทุกข์โดยความเข้าใจของเราไง

แต่ในครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแนวทางปฏิ บตั ิ ท่านบอกให้ทา
ความสงบของใจเข้ามา พอใจมันสงบแล้วมันไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง เห็นธรรมคือสัจธรรมสิ่ งที่เกิ ดขึ้น สัจ
ธรรมอารมณ์ความรู้สึกเป็ นธรรมารมณ์ อารมณ์ความรู้สึก รู้สึกดี รู้สึก
ชัว่ เวลาจิตมันสงบแล้วมันไปจับต้องได้แล้วมันออกมาแยกแยะนัน่ น่ ะ นี่
วิ ธีการที่เราจะปลดเปลื้องทุกข์ เราจะเปลือ้ งทุกข์ เราจะพ้นออกจาก
ทุกข์ พ้นออกจากทุกข์มนั ต้องใช้สติ ปัญญา
นี่ใช้คาไง คาเขียนเขียนมาอย่างนี้ “การทีเ่ ราจะหนี เราจะหนีทุกข์ๆ” อย่างนี้
เขาเรียกว่านักหลบ
เวลาเราต่อสู้ ดูส ิ ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องการภาวนานะ ท่านบอกให้เป็ น
นักรบ นักรบจิตสงบแล้วให้เผชิญกับเวทนา ให้เผชิญกับกาย ให้เผชิญกับจิต ให้เผชิญ
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กับธรรม ให้เผชิญกับความเป็ นจริง ให้เผชิญหน้ากับมัน ให้เผชิญหน้ากับมันแล้ว
แยกแยะกับมัน ต่อสูก้ บั มัน แยกแยะมันให้เข้าใจ ให้เป็ นไตรลักษณ์ ให้มนั แปรสภาพ
ให้เรารูใ้ ห้เราเห็น นี่คอื วิปัสสนา
แต่ถ้าเจอเวทนาก็หลบเลย หลบเข้าพุทโธ เจอกาย เจอกายก็เข้าสู่สมาธิ เจอ
อะไรก็เข้าสู่ความสงบหมดเลย ไม่ต่อสูส้ งิ่ ใดเลย มันก็สบาย เวลาเราเข้าสู่ความสงบมันก็
โล่งนะ โล่ง อู๋ย! ว่างหมดเลย สบายหมดเลย...นักหลบ
ครูบาอาจารย์บอกว่า การหลบ การหลบกิเลส การหลบการหลีกนี้ไม่ใช่แนวทาง
ปฏิบตั ิ การหลบการหลีกนี้ไม่ใช่ความจริง ความจริงคือการเผชิญหน้า เข้าไป
เผชิญหน้าประหัตประหารกัน ต่อสูก้ นั แยกแยะกันด้วยสติด้วยปัญญา ถ้าแยกแยะกัน
ด้วยสติดว้ ยปั ญญา ด้วยกาลังของสมาธิ ด้วยกาลังของปัญญา มันจะเกิดเป็ นมรรค เกิด
เป็ นมรรคคือมรรค ๘ ดาริชอบ งานชอบ สติชอบ ระลึกชอบ ปัญญาชอบ ความชอบ
ธรรมเข้าไปแยกแยะ พอแยกแยะมันก็เกิดสัจจะ เกิดสัจจะเกิดความจริง เกิดสัจจะ
ความจริงตรงไหน เกิดสัจจะความจริง เห็นไหม ไตรลักษณะ พระไตรลักษณ์ทเ่ี รา
ต้องการกันอยู่นี่ พระไตรลักษณ์ทเ่ี ราอยากรู้อยากเห็นกันอยู่นี่
เราอยากรูอ้ ยากเห็นเราก็ศกึ ษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไตรลักษณ์คอื อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความเป็ นอนัตตาคือไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์เป็ น
อย่างไรล่ะ ไตรลักษณ์กจ็ นิ ตนาการ ไตรลักษณ์กเ็ ป็ นสารคดี ไตรลักษณ์กเ็ ราสร้างขึน้
ไตรลักษณ์กไ็ ม่เป็ นความจริง
แต่ถ้ามันเป็ นความจริง จิตสงบแล้วจับกาย จับเวทนา จับจิต จับธรรมตาม
ความเป็ นจริง แล้วแยกแยะมัน แยกแยะมันถ้ากาลังมันพอนะ เวลาถ้าเห็นกายนะ
พิจารณากายไปมันจะแปรสภาพนะ แปรสภาพละลายไปต่อหน้า ถ้าเกิดเป็ นไฟ ไฟจะ
เผาไปต่อหน้า มันอยู่ทม่ี ุมมอง มุมมองคือจริตนิสยั คนมีอานาจวาสนา
พอมันทาลายไปต่อหน้า เหมือนของเรา เราหวังอะไร เช่น เพชร ใครได้เพชร
เม็ดใหญ่ๆ ทุกคนก็ปรารถนา แล้วเพชรมันละลายเหมือนน้าแข็ง เราตกใจไหม เรามี
เพชรอยู่ เพชร อูฮ้ ู! ราคาเป็ นหมื่นๆ ล้านเลย เพราะเรารูเ้ ราเห็นตามความเป็ นจริง
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ของเรา คนอื่นไม่เห็นไม่สาคัญ จิตเราเห็น แต่เราพิจารณาไปๆ เพชรมันละลายลง มัน
ละลายแบบน้ าแข็ง น้าแข็งมันละลายจนหมดไปเลย นี่ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์คอื การแปร
สภาพ

แล้วไตรลักษณ์ของคนอื่นก็เป็ นไตรลักษณ์ของคนอื่น

ไตร

ลักษณ์ของเรา เรารู้เราเห็น เพราะอะไร เพราะกิ เลสของเรา จิตของเรา
ความหมักหมมของเรา ความวิ ตกกังวลของเรา ความยึดมันถื
่ อมันของ
่
เรา เวลามันละลายลงเป็ นไตรลักษณ์ให้เราเห็น มันผงะเลย นี่ คือการ
สอนจิต นี่ เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ พอเห็นแล้วมันพึ่งไม่ได้ เห็นไหม กาย
ก็พึ่งไม่ได้ เวทนาก็พึ่งไม่ได้ จิตก็พึ่งไม่ได้ ธรรมก็พึ่งไม่ได้ มันไม่มีอะไร
พึ่งได้เลย มันย่อยสลายไป มันสลายไปต่อหน้ า นี่ เกิ ดไตรลักษณ์ นี่ คือ
ปัญญา ปัญญาอย่างนี้ แล้วพอมันเข้าใจแล้วมันจะมีทุกข์อยู่ไหม พอมัน
เข้าใจแล้วมันจะไปยึดมันถื
่ อมันไหม
่

พอมันไม่ยึดมันถื
่ อมันมั
่ นจะไป

เกี่ยวข้องกับอะไรไหม
เพราะมันละลายต่อหน้าเรา นี่การใช้หนี้ไง เวลามีมูลหนี้ตอ้ งใช้มูลหนี้ หนี้ก็
คือกิเลสไง แล้วมันละลายต่อหน้า มันย่อยสลายไปต่อหน้า ไอ้คนทีเ่ ห็นมันจะทา
อย่างไร ไอ้คนทีเ่ ห็นมันจะทาอย่างไร
เห็นน่ะ เห็นอาการทัง้ หมดเลย แต่เวลาเป็ นจริงขึน้ มา จิตมันเป็ นจริง มัน
สารอกมันคายสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิความยึดมั ่นถือมั ่น จิตใต้สานึกทีม่ นั ผูกพันน่ะ มัน
สารอกมันคาย มันต้องมีเหตุมผี ลน้าหนักพอกันมันถึงจะสารอกคายออกได้ น้าหนัก
ของปัญญา
น้าหนักของมรรคมันไม่พอกัน มันสารอกมันคายไม่ได้หรอก ถ้ามันคายไม่ได้
ถ้ามันอย่างสูงสุดมันก็เป็ นตทังคปหาน คือมันปล่อยวางชัวคราวๆ
่
เราก็ภาวนา
ต่อเนื่องไป
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นี่พูดถึงการหนีทุกข์ไง เขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆ “สอบถามแนวทางปฏิบตั ิ
ครับ”
“การทีเ่ ราจะหนีทุกข์ เราไปจับซึ่งความดับ”
ไปจับซึ่งความดับ ความดับคือมันดับลง มันดับมานี่มนั เป็ นอนาคตด้วย
เพราะมันเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป เกิดขึน้ เป็ นต้นน้ า ตัง้ อยู่คอื กลางน้า แล้วมันดับไป
ทีน้มี นั เกิดขึ้น มันอยู่กลางน้า เราก็ปรารถนาถึงการดับไป การดับไปเพราะเราคิดว่า
ดับแล้วมันจะไม่เกิด ดับแล้วจะไม่มไี ง แต่มนั เป็ นวงจรน่ะ พอดับแล้วก็ไปเกิดอีก พอ
ดับแล้ว ความคิดดับไปเดีย๋ วก็เกิดอีก มันดับไม่ได้หรอก
แต่เราไปถอน ถอนสักกายทิฏฐิ ถอนต้นเหตุเลย ถอนสิง่ ทีม่ นั จะเกิด มันจะ
ตัง้ อยู่ มันจะดับไป เราถอนตรงนู้นเลย กลับไปถอนตรงนู้น นี่คอื การดับทุกข์
ถ้าการหนีทุกข์ไม่มี มีแต่การดับทุกข์ การดับทุกข์ ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควร
ละ ทุกข์ควรเผชิญหน้า ทุกข์ควรกาหนด คาว่า “ทุกข์ควรกาหนด” ทุกข์ต้องกาหนด ทุกข์
ต้องเผชิญหน้า
เราเจอฝรัง่ ฝรังเขาบอกว่
่
าเขาอยู่มหายาน เขาบอกว่าเขาสุขนิยม เถรวาทนี่
ทุกข์นิยม ทุกข์เกิดขึน้ ทุกข์ตงั ้ อยู่ ทุกข์ดบั ไป ทาไมต้องทุกข์ล่ะ
เราบอกไม่ใช่ นี่คอื สัจจะนิยม
เขาบอกเขาสุขนิยม

สุขนิยมมันอยู่ทไ่ี หน

มันมีสุขนิยมอยู่ทไ่ี หน

เรา

เคลิบเคลิ้มไป เราก็ว่าเป็ นความสุขน่ะสิ แต่ความจริงมันเป็ นความทุกข์ทงั ้ นัน้ น่ะ
ทุกข์เกิดขึน้ ทุกข์ตงั ้ อยู่ ทุกข์ดบั ไป นี่เป็ นสัจจะนิยม นี่เป็ นอริยสัจ นี่เป็ นความ
จริง เพราะเราจะปฏิบตั ธิ รรม เราต้องเผชิญกับความจริง เราต้องการหาความจริง เรา
จะต้องหาจิตจริงๆ ของเรา สัมมาสมาธิเข้าไปเผชิญกับสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ น
จริง ตามความเป็ นจริง มันเป็ นทุกข์จริงๆ พิจารณาจริงๆ เป็ นทุกข์จริงๆ มันสารอก
มันคายทุกข์ออกไปจริงๆ มันคายทุกข์เพราะอะไร มันคายทุกข์เพราะมีสมุทยั เพราะ
มันโง่ เพราะมันไม่เข้าใจมันถึงได้ทุกข์ เพราะมันเห็นแตกต่าง เห็นแตกต่าง ยึด
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แตกต่าง ปรารถนาแตกต่าง ตัณหาไง ปรารถนาให้อยู่กบั เรา ปรารถนาให้เป็ นแต่
ความสุข ปรารถนาความพอใจ มันปรารถนา แล้วมันจริงไหมล่ะ
แต่ถ้ามันเกิดขึน้ มันเกิดขึน้ ตามความเป็ นจริง เพราะมันจริงๆ มันทุกข์จริงๆ
ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะสมุทยั ตัณหา ความต้องการ ความปรารถนา ความผลัก
ไส มันเป็ นตัณหา แล้วเราพิจารณาทุกข์เข้าไปแล้วเห็นมันแปรสภาพต่อหน้า ไตร
ลักษณ์มนั แปรสภาพต่อหน้า พอมันเห็นต่อหน้ามันก็ไม่มตี ณ
ั หา เพราะตัณหาความ
เข้าใจผิดอยากให้สมความปรารถนา แล้วพอมันเห็นจริง มันไม่มอี ะไรสมความ
ปรารถนาจากไตรลักษณ์ จากสัจธรรม จากมรรค จากมรรคคือจากปัญญา จาก
ภาวนามยปัญญา จากธรรมจักรทีม่ นั รูเ้ ห็นตามความเป็ นจริง ความจริงมันเป็ นแบบนี้
แต่โดยปกติความสานึกของเรามันเป็ นสมุทยั ความสามัญสานึกของมนุษย์
มันเป็ นเรื่องสมุทยั เรื่องความต้องการ เรื่องตัณหา เรื่องความปรารถนา เรื่องอยากให้
สมความปรารถนา อันนี้เป็ นสมุทยั
ทีน้มี นั เป็ นสมุทยั มันเป็ นสมุทยั มันถึงเกิดทุกข์ แล้วเราพิจารณาของเราตาม
ความเป็ นจริงขึน้ ไปแล้ว พิจารณาความจริง มันเห็นตามความเป็ นจริงแล้ว มันเป็ นไตร
ลักษณ์ เป็ นพระไตรลักษณ์ ลักษณะญาณ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไปต่อหน้า

พอต่อหน้ า มันเกิ ดเพราะอะไรล่ะ เกิ ดเพราะศีล เกิ ดเพราะ
สมาธิ เกิ ดเพราะปัญญา มันไม่เกิ ดเพราะอย่างอื่นเลย มันไม่ได้เกิ ด
เพราะพระไตรปิ ฎก มันไม่ได้เกิ ดเพราะพระพุทธเจ้าสอน มันไม่ได้เกิ ด
เพราะอะไรเลย มันเกิ ดเพราะเราทาจริง
เราทาจริง เรารู้จริง เรารู้จากการกระทาของเรา เรารู้จาก
ความเห็นของเรา ถ้ารู้จากความเห็นของเรา จิตใจที่รจู้ ากความเห็นของ
เรา มันสารอกมันคายออกไปจากใจของเรา มันขาดไปแล้ว จะต้องมี
ใครบอกไหม จะต้องมีใครมาสอนไหม มันเป็ นความจริง นี่ ปัจจัตตังไง
สันทิ ฏฐิ โก ที่หลวงตาท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายกให้สนั ทิ ฏฐิ โก ยกให้รู้
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ตามความเป็ นจริงในใจ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธรรมะ

ประกาศไว้กบั ความรู้จริง เป็ นสันทิ ฏฐิ โก สันทิ ฏฐิ โก ผู้ที่มารู้จริง ผู้ที่มา
รู้จริง แล้วผู้ที่มารู้จริงมันไม่ใช่ร้จู า
แต่ในปัจจุบนั นี้เรารูจ้ า พอรูจ้ าขึน้ มาแล้วเราก็มปี ั ญญา เราก็หาทางออกกัน
มันถึงเขียนมาอย่างนี้ไง เพราะคาเขียนมาอย่างนี้เหมือนครัง้ ทีแ่ ล้วเลย เขาเขียนว่า
เกิดดับๆ เราก็บอกว่าเล่นปฏิบตั ธิ รรม
เขาเขียนมาใหม่เลย เขาบอกเขาไม่ได้เล่นนะ เขาทาจริงๆ อันนี้ซ้ารอยเลย
อันนี้บอกว่าเราจะหนีทุกข์ คาว่า “หนี” คือนักหลบ หนีคอื การหลบ เรากูห้ นี้ยมื สินเขา
แล้วเราหนีหนี้ เราไม่ใช้หนี้ เราหนีไปเลย เราจะใช้หนี้เขาได้ไหม เราจะพ้นจากเป็ นหนี้
ไหม ไม่มที าง
เรากูห้ นี้ยมื สินมาแล้วหนีไป หนีไป เราก็หนีไป เราหนีไป เราหนีหนี้ เราก็มเี วรมี
กรรมกับเจ้าหนี้นนั ้ ไปทุกภพทุกชาติ ชาติปัจจุบนั นี้เราไม่ใช้ เราก็ตอ้ งไปใช้ชาติต่อๆ
ไป เพราะเราไปกูห้ นี้ยมื สินแล้วเราหนีหนี้
นี่กเ็ หมือนกัน ใช้คาว่า “หนี” ใช้คาว่า “หนี” คือหลบ กรรมฐานเรา กรณีน้ถี ้า
เป็ นครูบาอาจารย์นะ ท่านเอาตายเลย ท่านเอาตายหมายความว่า อย่างนี้ถา้ พูดถึงในวง
ปฏิบตั นิ ะ เขาบอกว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ทิฏฐิคอื ความเห็นผิด เห็นว่าเราหลบหนี เราหลีก
หนีไปแล้วเราจะพ้นจากเขา แต่ในสัจจะในการปฏิบตั มิ นั เป็ นไปไม่ได้ เราเป็ นคนทุกข์
คนยาก เราได้สร้างหนี้สร้างสินไว้เยอะ เราก็ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความทุกข์ความยาก
จะต้องใช้ตอ้ งจ่ายจนกว่าจะหมดจากหนี้นนั ้ บางคนเขาเป็ นหนี้เล็กน้อย เขาเป็ นหนี้ท่ี
เบาบาง เขามาปฏิบตั ขิ องเขา เขาก็ใช้หนี้เวรหนี้กรรมของเขาแค่ส่วนเบาบางนัน้ เขา
ถึงปฏิบตั งิ ่ายรูง้ ่าย
อย่างเช่นเรา เราเป็ นคนทีส่ ร้างเวรสร้างกรรม สร้างหนี้ไว้มหาศาลเลย แล้ว
เราจะมาปฏิบตั ิ เราต้องใช้เวรใช้กรรม ใช้หนี้ของเรา อดนอนผ่อนอาหารสมบุกสมบัน
ขนาดไหน ใช้เข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะใช้หนี้ของเราหมด พอหมดขึน้ มามันก็จะเป็ น
ไตรลักษณ์ พอถึงไตรลักษณ์แล้ว มันสารอกมันคายหมดแล้วคือจบ
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นี่ไง ถึงว่าพันธุกรรมของจิตๆ การสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่ละดวงจิตไม่
เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ในวงปฏิบตั เิ รา ครูบาอาจารย์ท่านถึงแก้จติ แต่ละดวงๆ ไม่
เหมือนกัน ไม่มสี ูตรสาเร็จ
เราถึงไม่ยอมรับในสิง่ ทีเ่ ขาสอนเป็ นสูตรสาเร็จ เห็นไหม เวลาปฏิบตั ติ อ้ งทาให้
เหมือนกัน แต่เวลาบอกว่าไม่มสี ูตรสาเร็จ ทาไมเราบอกพุทโธล่ะ
พุทโธนี้เป็ นเบสิก พุทโธ คนเราก่อนจะลงเล่นกีฬา เขาต้องฟิ ต มีความฟิ ตให้
ร่างกายแข็งแรง พุทโธเป็ นแค่ทาจิตให้เข้มแข็งเท่านัน้ เอง มาพุทโธๆ ให้จติ เข้มแข็ง
จิตมีสมาธิ จิตมีหลักมีเกณฑ์ ให้มคี วามสงบขึน้ มาได้ นี่มเี บสิกแล้ว มีพน้ื ฐานแล้ว เรา
จะไปฝึกหัดเทคนิคแล้ว เทคนิคว่าเราจะทาอย่างไร จะใช้ปัญญาอย่างไร เราจะต่อสู้
อย่างไร
เบสิกนักกีฬาทุกประเภทเลย ต้องออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรง แล้วเอ็งเล่น
อะไรล่ะ เอ็งจะเล่นกอล์ฟ เล่นฟุตบอล เล่นรักบี้ เล่นบาส เล่นอะไร เอ็งก็ไปเล่นตาม
กีฬาของเอ็งสิ แต่เอ็งต้องมีเบสิก มีความแข็งแรงของร่างกาย พุทโธมีตรงนี้ ฉะนัน้
เวลาคนอื่นเขาไม่ได้สอนแบบนี้นี่
เขาบอกว่าของเขา เขาทาอย่างนี้แล้วกีฬามีชนิดเดียว แล้วทาอย่างนี้
ตลอดไปแล้วจบ...มันไม่มอี ยู่จริง ถ้ามีอยู่จริง พุทโธๆ แค่มาทาพืน้ ฐาน แค่ให้ทุกคน
ให้นักกีฬาทุกประเภทร่างกายแข็งแรง มีความฟิ ต แล้วจะเล่นอะไร จะเล่นอะไร
หมายความว่า เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริง เราจะทา
อะไรต่อเนื่องไป
ฉะนัน้ บอกทาไมต้องพุทโธๆ
ก็เอ็งยังคลานกันมาเลย ก็เอ็งยังยืนกันไม่ได้เลย คนยืนไม่ได้เลย เอ็งจะไปทา
อะไรกัน จิตใจเอ็งยังโดนกิเลสข่มขี่อยู่ เอ็งยังวิตกกังวลกับชีวติ ตลอด จิตใจของเอ็ง เอ็ง
ยังหมกมุ่นอยู่กบั กิเลสอยู่ตลอดเลย แล้วเอ็งบอกเอ็งจะปฏิบตั ติ ามแนวทางสติปัฏฐาน ๔
เอ็งจะปฏิบตั แิ นวทางสติปัฏฐาน ๔ เอ็งจะนอนปฏิบตั ใิ ช่ไหม เอ็งจะคลานปฏิบตั กิ นั ไป
หรือ ในเมื่อจิตใจเอ็งยังไม่แข็งแรงพอทีเ่ อ็งจะลุกยืนได้ เอ็งจะเดินเองได้
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นักกีฬาเขาต้องลุกยืนได้ เดินได้ วิง่ ได้ มีกาลังได้ เขาถึงไปเล่นกีฬาชนิดต่างๆ
ได้ พุทโธๆ เพื่อให้จติ มีกาลังเท่านัน้ น่ะ เพื่อให้ความสงบ ตรงนี้เป็ นพืน้ ฐาน
แต่เวลาคนอื่นเขาบอกว่าเป็ นแนวทางเดียวกัน เราต่อต้าน เวลาพุทโธ ใคร
มาก็พุทโธๆ
พุทโธมันเบสิก มันทาให้จติ สงบ มันทาให้คนมีความฟิ ต แล้วปฏิบตั ติ อ้ งว่า
กัน กรรมฐานเขาสอนกันตรงนี้ ให้พจิ ารณากาย พิจารณากายเหมือนกันยังแตกต่าง
กันเลย ดูส ิ กีฬาแต่ละชนิด ตาแหน่งการเล่นของเขาก็ยนื คนละตาแหน่งอยู่แล้ว กีฬา
ทุกชนิด ตัวเล่นของเขามีตงั ้ กีต่ าแหน่ง
นี่กเ็ หมือนกัน เวลาภาวนาไปเห็นกายเหมือนกัน กีฬาชนิดเดียวกัน เห็นกาย
เหมือนกัน แต่เอ็งยืนอยู่ตาแหน่งไหน เอ็งพิจารณาอย่างไร เห็นกายอย่างไร พิจารณา
อย่างไร ถ้าพิจารณาแล้วมันถึงเป็ นการต่อสู้
นักรบ เวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เป็ นนักรบ นักปฏิบตั ใิ ห้เป็ นนักรบ ไม่ใช่
นักหลบ อยากจะปฏิบตั ิ อยากจะเป็ นนักหลบอีก อยากจะเป็ นโค้ชไง อยู่ข้างสนามแล้ว
เชียร์ไง แล้วจะชนะเขาอย่างเดียวไง แล้วนักกีฬาเล่นไม่ถูกใจ ไม่พอใจอีกนะ แต่นักรบ
ลงไปเล่นเลย ลงไปสูก้ บั เขาเลย มันต้องเป็ นความจริงแบบนัน้
นี่พูดถึงการหนีทุกข์ แล้วมาจับทีค่ วามดับ มันจะเป็ นอุปาทานไหม
จับทีค่ วามดับ จับทีค่ วามดับมันไม่มปี ัญญา จับทีค่ วามดับ เกิดดับมันไม่มี
ปัญญา มันเป็ นความกดไว้เฉยๆ แล้วกดไว้ทาไมมันสบายล่ะ อ้าว! ก็มนั สบายสิ เพราะ
มันขีเ้ กียจ ไม่ตอ้ งทาอะไร มันปฏิเสธหมดมันก็สบายน่ะสิ จิตมันอย่างนัน้ น่ะ นี่มนั
หลอกด้วย พอสบายแล้วจะได้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ไิ ง ถ้าสบายแล้วจะไม่ตอ้ งเข้าไปหากิเลส
ไง ถ้าสบายแล้วไม่ตอ้ งไปใช้หนี้ไง เจ้าหนี้มนั รอรับอยู่นนั ่ มันยังไม่ได้รบั หนี้ไง แล้วก็
บอกกูใช้แล้ว แล้วบอกสบายๆ
ชักดาบเขาแล้วว่าสบาย เขาใช้หนี้ เขาไม่ได้ชกั ดาบ ถ้ามันชักดาบมันก็จบ มัน
ไปไม่ได้หรอก นี่ถา้ ไม่ทามันก็เป็ นอย่างนี้ ถ้ารูจ้ ากการกระทานะ รูจ้ ากทา ถ้ารูจ้ ากทา
มันจะรูแ้ จ้ง
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ฉะนัน้ ถ้ารูข้ องเรา เขาจะไม่พูดอย่างนี้ ถ้าเราจะดับทุกข์ เราจะหนีจากทุกข์
คาว่า “หนีจากทุกข์” มันหนีโดยไม่มเี หตุมผี ล ความหนีจากทุกข์ หนีคอื ปฏิเสธ แล้ว
ไปจับทีค่ วามดับ ไปจับทีอ่ ดีตไง จับทีค่ วามดับ
ถ้าเกิดเป็ นความดับเป็ นอุปาทานไหม
มันยิง่ กว่าอุปาทานอีก มันเป็ นมิจฉาทิฏฐิไปเลย แต่น้ีเพียงแต่ว่าถ้ามิจฉาทิฏฐิ
ไปเลย เวลาคนปฏิบตั ใิ หม่ คนทีป่ ฏิบตั ใิ หม่ยงั ปฏิบตั ไิ ม่เป็ น ปฏิบตั อิ ย่างใด ถ้านักกีฬา
ฝึกหัด เวลาเขาเล่นอย่างไร เขาบอกว่าให้เต็มทีเ่ ลย ถ้าคนมีพรสวรรค์ ให้เขาเล่นเต็มที่
เลย แล้วโค้ชเขาจะคอยดูว่าเด็กคนนี้มพี รสวรรค์ไหม
นักปฏิบตั ใิ หม่เวลาหัดพิจารณา เต็มทีเ่ ลย อะไรก็ได้ เอาเต็มทีเ่ ลย แล้วเวลามา
ส่งเขาจะคอยจับว่า เอ๊ะ! มันมีเชาวน์อย่างไร มันมีปัญญาอย่างไร ครูบาอาจารย์เขาจะ
สอนอย่างนี้ มันควรเล่นตาแหน่งใด มันควรจะทาอย่างใด
นี่กเ็ หมือนกัน ถ้าพูดถึงฝึกหัดใหม่ เพราะเวลาเราตอบถึงปัญหา คนทีภ่ าวนา
ไม่เป็ นเลย เราก็พูด อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ ทาให้พอมีแนวทาง
แต่ถ้าพอพูดถึงว่า เราจะดับทุกข์ เราจะหนีจากทุกข์
ไอ้อย่างนี้พอมีแนวทางแล้วเรากลับมา กลับมาเป็ นนักหลบ กลับมาเป็ น
นักกีฬาทีไ่ ม่มคี วามฟิ ต นักกีฬาทีไ่ ปในสนามกีฬาแล้วไปนัง่ ขวางกลางสนามกีฬา นัน่
ไม่ใช่นักกีฬา
นักกีฬาเวลาเขาแข่งขันกันแล้ว ทุกวินาทีในเวลาการแข่งขันมีค่าทัง้ นัน้ น่ะ ถ้า
ยังไม่หมดเวลาการแข่งขัน เรายังมีโอกาสทีจ่ ะชนะ ฉะนัน้ เวลานักรบเขารบกันอย่าง
นัน้
ถ้านักหลบ การหนีจากทุกข์ นี่หลบแล้ว แล้วหลบแล้วยังไปจับทีค่ วามดับอีก
โอ้โฮ! จับไปที่ความดับ มันเหมือนสัญญา เรารูว้ ่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปรินิพพานมา ๒,๕๖๐ กว่าปี ใช่ไหม เราก็จะนึกถึงนิพพานขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเลย แล้วมัน ๒,๐๐๐ กว่าปี มาแล้ว เราไม่ใช้ปัญญาของเราเลย มันจะ
เป็ นปัจจุบนั ได้อย่างไร มันจะชาระล้างกิเลสเราได้อย่างไร อันนี้กรณีหนึ่ง
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อีกกรณีหนึ่ง “การจดจาอย่างหนึ่ง การละสิง่ ทีจ่ ดจาอย่างหนึ่ง ทาอย่างไรถึง
จะหยุดความสงบได้ ทาอย่างไรจะถึงทีส่ ุดแห่งความสงบได้”
“การจดจาอย่างหนึ่ง” นี่คอื ปริยตั ิ คือการศึกษา “การละสิง่ ทีจ่ ดจาอย่างหนึ่ง”
หลวงปู่มั ่นนะ เวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ถงึ วิธีการ แต่ถงึ เวลามันจะสรุป
เวลามันจะมีผล ท่านบอกตรงนี้สาคัญ ท่านจะข้าม
หลวงตาเวลาท่านเทศน์ ท่านเทศน์ถงึ อสุภะ เวลาถึงทีส่ าคัญๆ ท่านจะบอกว่า
ตรงนี้มนั สาคัญ ท่านจะเว้นไว้ ข้ามไปเลย เพราะกลัวคนทีฟ่ ังจะจาเป็ นสัญญา
ถ้าเป็ นสัญญานะ อย่างเช่นเราไปติวข้อสอบ เรารูถ้ งึ ข้อสอบ เราเก็งข้อสอบ
เวลาเราไปสอบ เรารูข้ ้อสอบ แต่ถ้าข้อสอบเขาตัง้ ข้อสอบใหม่ล่ะ นี่ไง เพราะเราไปรู้
แล้วเรายิง่ ทายาก
นี่กเ็ หมือนกัน “การจดจาอย่างหนึ่ง” การจดจานี่เป็ นปริยตั ิ การจดจานี่ปริยตั ิ
ปริยตั เิ ขาจดจา จดจามาเป็ นแนวทาง แต่เวลาจะปฏิบตั ิ ท่านวางไว้ก่อน เห็นไหม วาง
ไว้ก่อนแล้วปฏิบตั ติ ามความเป็ นจริง
กรณีน้ที เ่ี วลาหลวงตาท่านเป็ นมหาแล้วท่านจะปฏิบตั ิ

ท่านยังสงสัยว่า

นิพพานมันจะมีจริงหรือเปล่า ทัง้ ๆ ทีเ่ รียนจบมหา
ทีน้เี วลาไปหาหลวงปู่มั ่น หลวงปู่มั ่นบอก “มหา มหาเรียนมาถึงเป็ นมหา เรียน
ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สุดยอดมาก ฉะนัน้ ธรรมอันนี้ให้ใส่ใน
ลิ้นชักไว้ แล้วลันกุ
่ ญแจมันไว้ก่อน แล้วมหาปฏิบตั ไิ ปนะ ปฏิบตั ไิ ป ถ้ามันถึงความเป็ น
จริงแล้วปริยตั กิ บั ปฏิบตั มิ นั จะมาเป็ นเนื้อเดียวกันเลย เป็ นอันเดียวกันเลย”
แต่ถ้าเวลาปฏิบตั ไิ ป “ความจดจาอย่างหนึ่ง” เอาความจดจาเป็ นตัวตัง้ เพราะ
เราจดจามาเป็ นแนวทาง แล้วเราก็จาแนวทางนัน้ มาใช่ไหม จาแนวทางมา เวลาปฏิบตั ิ
ไปนะ “มันจะเป็ นอย่างนัน้ มันจะเป็ นอย่างนี้ จิตมันเป็ นอย่างนี้ มันน่าจะเป็ นอย่างนัน้
มันน่าจะเป็ นอย่างนี้” มันทาให้เราเนิ่นช้า หลวงปู่มั ่นท่านใช้คาว่า “มันจะเตะมันจะถีบ
กัน” คือมันจะขัดมันจะแย้งกัน
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ทัง้ ๆ ทีเ่ วลาเราจดจามา เราจดจามา ศึกษามาเพื่อเอาใบประกาศ เรียนให้จบๆ
เวลาจบแล้ววางไว้ วิชาการของเราวางไว้ เรามีความรูข้ องเราแล้ว แต่ปฏิบตั ิ เราปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นความจริงขึ้นมา อย่าไปวิตกกังวล อย่าให้ค่า อย่าไปให้ค่า อย่าไปหมาย อย่าไป
เดา อย่าไปสร้างเป้ าหมาย สิง่ นี้มนั เป็ นการเตะการถีบ คือการขัดการแย้งกับความ
เป็ นจริง
ความขัดความแย้งเพราะกิเลสเรามีในใจของเราใช่ไหม กิเลสมันก็คาดมันก็
หมาย มันก็ตอ้ งการไปทัง้ นัน้ น่ะ แล้วความจริงเป็ นอีกอย่างหนึ่ง มันจะคาดมันจะหมาย
มันจะขัดมันจะแย้ง มันจะทาให้เราหัวปัน่ เลย มันปฏิบตั ยิ ากขึน้
แต่ครูบาอาจารย์ทท่ี ่านปฏิบตั มิ าแล้วท่านสงสารนะ ท่านบอกว่า ทีเ่ ราศึกษา
มาแล้วให้ใส่ล้นิ ชักไว้ แล้วลันกุ
่ ญแจไว้ อย่าให้มนั ออกมา
อย่าให้ออกคืออย่าไปนึกถึงมัน วางมันไว้เลย แล้วเราปฏิบตั ขิ องเราไป พุทโธ
ของเราไป ใช้ปัญญาของเราไป ถ้ามันเป็ นจริงขึน้ มา เห็นไหม
“สิง่ ทีจ่ ดจาอย่างหนึ่ง สิง่ ทีล่ ะการจดจาอย่างหนึ่ง” แล้วทาอย่างไรๆ
เวลามันปฏิบตั ไิ ปเป็ นความจริงขึน้ มามันจะเป็ นความจริง

การจดจานี้เป็ น

สัญญาทัง้ นัน้ น่ะ แล้วการจดจา การจดจาเป็ นสัญญา สัญญา สัญญาความจาได้หมาย
รู้ การศึกษาทางโลกเขาต้องใช้สญ
ั ญา ใช้การจา ใช้การวิจยั ใช้การวิเคราะห์ขน้ึ มา
เพื่อเป็ นทางวิชาการของเขา แล้ววิชาการแล้วเขาต้องไปลองเป็ นภาคปฏิบตั ิ เวลา
ปฏิบตั มิ นั จะได้จริงหรือไม่ได้จริงเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ของเรา เราจดจา จดจาธรรมของพระพุทธเจ้ามามันสาเร็จรูปมาแล้ว เพราะ
พระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์มาแล้ว พระพุทธเจ้าวางธรรมวินัยนี้ไว้ของจริงอยู่แล้ว
แต่ไอ้จาของเราจาด้วยกิเลสของเรา กิเลสของเรามันก็ให้ค่าไง ถ้ามันพอใจ มันเห็น
ด้วย มันก็ว่าดี ถ้ามันไม่เห็นด้วยมันก็บอกว่าสิง่ นี้พระไตรปิ ฎกเขาแต่งเติมกันมา มัน
ขัดแย้งไปหมด แล้วเวลาปฏิบตั เิ ข้าไป จิตมันยิง่ หลอกเข้าไปใหญ่
จิตมันหลอกเพราะอะไร เพราะมันมีกิเลส มันมีพญามาร มันพยายาม
บิดเบือน เห็นไหม เวลาเราปฏิบตั จิ ะเข้าด้ายเข้าเข็ม มันชักนาไปเลย เวิง้ ว้างไปหมด
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เลย มันถลาไปข้างหน้านัน่ เลย แล้วความจริงตรงนี้มนั จะเป็ นประโยชน์ มันก็ถลาไป
ก่อน แล้วถลาไปแล้วก็เตลิดเปิ ดเปิ งไปเลย เสื่อมหมดเลย พอจะเอาจริงก็ตอ้ งกลับมา
ฟื้ นฟูใหม่ การปฏิบตั มิ นั จะล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ
ปฏิบตั แิ ล้วรูง้ ่าย ปฏิบตั แิ ล้วรูย้ าก ในแนวทางปฏิบตั มิ นั จะมีมหาศาลเลย
ทีน้ี “การจดจาอย่างหนึ่งและการละสิง่ จดจาอย่างหนึ่ง”
การละไง “การละสิง่ จดจาอย่างหนึ่ง แล้วทาอย่างไรมันถึงทีส่ ุดแห่งความสงบ”
ศึกษามาแล้วเป็ นปริยตั ิ พอเป็ นปริยตั กิ ว็ างไว้เลย วางไว้ๆ อย่าเอาภาค
ปริยตั มิ าเป็ นตัวตัง้ ถ้าเป็ นตัวตัง้ นะ ก็เหมือนเรานี่ เรานะ เรานี่ขท้ี ุกข์ เราเป็ นพระ
บ้านนอก เป็ นพระอยู่ชายป่ าชายเขา โอ้โฮ! ไปเห็นเขานัง่ รถเบนซ์น่ะ ไปเห็นเขามี
เฟอร์นิเจอร์กนั มหัศจรรย์ อยากได้กบั เขา นี่ไง เพราะเราไปเห็นของเขา ไปเห็นของเขา
เราอยากได้อย่างเขา แล้วเราขีท้ ุกข์ขย้ี ากอย่างนี้ เราจะมีเบนซ์ไปกับเขาได้ไหม เราจะมี
เฟอร์นิเจอร์อย่างดีงามไปกับเขา เราทุกข์ตายเลย
นี่กเ็ หมือนกัน “การจดจาอย่างหนึ่ง” การจดจามันก็จาธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา แล้วเราก็คาดก็หมายเนาะ
โดยธรรมชาติคนทีเ่ ขาร่ารวยเขามีเงินมีทองเขาก็ขร่ี ถเบนซ์ เขาก็ข่รี ถแบบว่า
รถโรลส์รอยซ์ รถคันละ ๔๐-๕๐ ล้านน่ะ ไอ้นัน่ เขามีสตางค์ มีเงิน เขาก็ทาได้ ไอ้อย่างเรา
นะ โตโยต้าเก่าๆ สักคันหนึ่ง กูยงั ซื้อไม่ได้เลย แล้วกูจะไปมีอะไรกับเขา
นี่กเ็ หมือนกัน “การจดจาอย่างหนึ่ง” จดจามาจดจาถึงนิพพานน่ะ จดจาถึงทีส่ ุด
ของพระพุทธเจ้ามา แล้วเราจะทาได้หรือวะ ท้อใจเนาะ โอ้โฮ! คันหนึ่ง ๔๐-๕๐ ล้าน
แล้วจะเก็บสตางค์เมื่อไหร่จะได้ เงินเดือนยังไม่ชนเดือนเลย แล้วกูจะมีเงินอะไรไปซื้อ
ขนาดนัน้ น่ะ
“การจดจาอย่างหนึ่ง” ทุกข์ไหม แล้วละการจดจาล่ะ
เราจะมั ่งมีศรีสุขจะทุกข์จนเข็ญใจ เรามีสองเท้า ไปไหนก็เดินเอา รถเมล์กม็ ี
รถไฟฟ้ าก็มี ตั ๋วก็ซ้อื เอา อ้าว! เราก็มสี องเท้านี่ กูกไ็ ปประสากูนี่ มันไม่ตอ้ งไป
เทียบเคียงกับใคร เขามีกส็ าธุ เอ็งสร้างบุญกุศลมาก็เรื่องของเอ็งเถอะ ของเราก็สอง
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เท้านี่แหละวะ ไปไหนกูกเ็ ดินของกูไปนี่ เออ! ถ้ามีรถเมล์ กูกไ็ ปรถเมล์กูนี่ เออ! ถ้าไม่
มี กูกไ็ ปเกวียนกูกไ็ ด้ อ้าว! ทาไปๆ นะ เราอาจจะดีกว่าเขาก็ได้ถ้าจิตใจเราดี
เห็นไหม “การจดจาอย่างหนึ่ง” จดจามานี่มนั เป็ นสัญญานะ แล้วเป็ นความ
ทุกข์ความยากเลยล่ะ
แล้ว “ละสิง่ ทีจ่ ดจาอย่างหนึ่ง” ละสิง่ ทีจ่ ดจาก็ตณ
ั หาความทะยานอยากของเรา
นี่ไง แล้วตัณหาความทะยานอยากทาอย่างไรล่ะ

โดยพื้นฐานนะ โดยการปฏิ บตั ิ โดยกรรมฐานเรารู้จากการทา
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มันท่
่ านสอนให้ทาความสงบของใจเข้ามา ต้องทา
ใจให้สงบระงับเข้ามาก่อน ถ้าใจสงบระงับแล้วนะ ไปเห็นสติ ปัฏฐาน ๔
นัน้ คือเห็นการเห็นงานของเรา

แล้วถ้าทาการทางานของเราสาเร็จ

นัน่ น่ ะคือละทุกข์ นัน่ ล่ะละสังโยชน์ นัน่ น่ ะละคือเครื่องร้อยรัดจิตกับ
กิ เลสที่มนั รัดไว้
กิเลสมันไม่ใช่จติ มันอยู่กบั จิต จิตนี้เป็ นจิต เห็นไหม จิตเดิมแท้น้ีผ่องใส หมอง
ไปด้วยอุปกิเลส หมองไปด้วยตัณหาความทะยานอยาก นี่กิเลสมันละได้ มันเป็ น
นามธรรม แต่มนั อาศัยจิตนี้อยู่
ฉะนัน้ จิตนี้ ถ้าจิตเราสงบแล้วเราพิจารณาของเราแล้ว เราจะละมันออกไป
ละมัน ละชัวคราว
่
ตทังคปหาน ถ้ามันสมุจเฉทปหาน มันจะตัดขาด ตัดขาด ถ้ามันไม่
ตัดขาด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ขน้ึ มาไม่ได้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ขน้ึ มาแล้ว

แล้วสังสอนลู
่
ก

ศิษย์ลูกหา เอตทัคคะเป็ นพระอรหันต์หมดเลย หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั ่นท่านปฏิบตั ขิ อง
ท่านเป็ นพระอรหันต์หมดเลย
นี่ไง “ทาอย่างไรถึงจะถึงทีส่ ุดแห่งความสงบ”
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ทาอย่างไร ก็ทาอย่างครูบาอาจารย์สอน ถ้าโยมมีวาสนานะ ประวัตหิ ลวงปู่
มั ่นมี ประวัตหิ ลวงปู่มั ่น ประวัตหิ ลวงปู่เสาร์ท่านทาของท่านอย่างไร เอาตามนัน้ น่ะ เรา
ปฏิบตั ขิ องเราให้ได้
รูจ้ ากการกระทาไง สิง่ นัน้ ถ้าเป็ นประวัตหิ ลวงปู่มั ่น ประวัตหิ ลวงปู่เสาร์ นัน่ ก็
เป็ นสมบัตสิ ่วนตนของท่าน แต่ท่านทาแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านได้การเล่าได้การบอก
กล่าวมาจากหลวงปู่มั ่น แล้วท่านเขียนประวัตขิ องท่านไว้ การสมบุกสมบันของท่าน
ท่านทาของท่านขนาดไหน นัน่ น่ะรถโรลส์รอยซ์ นัน่ น่ะเฮลิคอปเตอร์ นี่เป็ นของท่าน
เพราะท่านมีอานาจวาสนาไง
แล้วเราไปจดไปจามา นี่มนั เป็ นความจาๆ เราจะเอาขนาดนัน้ ไหม แต่เราเอา
แนวทาง แล้วเราจะปฏิบตั ขิ องเรา ถ้าเป็ นความจริงของเรานะ เรามีเกวียนสักเล่มหนึ่ง
ก็ยงั ดีแล้ว ไม่ตอ้ งเดินด้วยสองเท้า อย่างน้อยก็นัง่ เกวียนไปให้โคมันลากไป ถ้าโคมัน
ลากไปมันก็พอเป็ นไปได้นะ
นี่พูดถึงว่า “สอบถามแนวทางปฏิบตั ”ิ
เราจะตอบรูจ้ ากการกระทา รูจ้ ากธรรมของเราเนาะ
อีกข้อหนึ่ง ให้มนั หมดไปเลย

ถาม : เรื่อง “ขณะฟังธรรมทาไมถึงร้องไห้ออกมา”
กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ สงสัยว่าเวลาฟังธรรมะ เรื่องเล่าต่างๆ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ หรือจะเป็ นเรื่องเล่าขององค์สาวกทัง้ หลาย หรือ
แม้กระทังเรื
่ ่องเล่าเกีย่ วกับธรรมะของพระสงฆ์ผเู้ จริญทัง้ หลาย ตัวของดิฉันมีอาการ
ร้องไห้จากการฟังธรรมนัน้
ถึงแม้เรื่องเล่าจะไม่ได้เศร้าเลย เป็ นเพราะอะไรเจ้าคะ
นมัสการพระคุณเจ้าอีกครัง้ เจ้าค่ะ

ตอบ : อันนี้มนั เป็ นจริต มันเป็ นทีว่ ่าจิตของเราได้สร้างสมบุญญาธิการมาอย่างใด นี่
พูดถึงของโยมนะ ของโยมถ้าได้ฟังเรื่องของพระคุณเจ้า ฟังเรื่องขององค์สมเด็จพระ

©2020 www.sa-ngob.com

รู ้จากทา ๒๐

สัมมาสัมพุทธเจ้า ทัง้ ๆ ทีเ่ รื่องของธรรมะก่อนทีจ่ ะตรัสรูเ้ ป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ฟังทีไรน้าตาไหลทุกทีเลย มันซาบซึ้ง
เขาเรียกว่าธรรมสังเวช มันเกิดธรรมะ มันเกิดความสังเวช มันเกิดความ
สารอก มันเกิดความอาลัยอาวรณ์ นี่ธรรมสังเวช มันเกิดความสังเวช ธรรมสังเวชไง
แล้วธรรมสังเวช เวลาเราพิจารณา พิจารณา เราปฏิบตั กิ นั นี่ เราเกิดความสังเวชใน
ความทุกข์ความยาก เราจะปล่อย เราจะละมัน
นี่กเ็ หมือนกัน เราฟังเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราฟังเรื่อง
ของครูบาอาจารย์แล้วมันเกิดความสังเวช มันเกิดน้าตาไหล มันก็เป็ นคติธรรมอันหนึ่ง
แต่น้เี รายกตัวอย่าง ตัวอย่างนะ มันมีเยอะมากเลยทีม่ าหาเราบอกว่า เวลา
เข้าใกล้พระพุทธรูป เข้าใกล้พระสงฆ์ มันจะเกิดแรงต้าน มันจะเกิดการติฉินนินทา มัน
จะเกิดในใจเกิดจาบจ้วง อย่างนี้เยอะเลย แล้วนี่มนั มาจากไหนล่ะ
มี มีเยอะมาก มีพระมาหาเราเยอะมากเลยบอกว่า เวลาคิดถึงครูบาอาจารย์
ขึน้ มาแล้วมันจะเกิดการต่อต้าน มันจะเกิดการติฉินนินทา ทัง้ ๆ ทีผ่ มก็เคารพนะ ใน
ชาติปัจจุบนั นี้เราเคารพเพราะเราอยากประพฤติปฏิบตั ิ เราอยากพึง่ ครูบาอาจารย์ แต่
เวลามันคิดขึ้นมาในใจของตัวเอง มันสบประมาท มันต่อต้าน มาหาเราว่า หลวงพ่อแก้
อย่างไร
นี้เรายกตัวอย่างให้เห็นว่า จริตนิสยั ของคน การสะสมของเวรของกรรมมันมี
สะสมของมันมา ถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีมา สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟังขึน้ มาแล้วมัน
เกิดสังเวช เกิดธรรมสังเวช มันร้องไห้ออกมา มันน้าตาไหล
น้าตาไหลก็ส่วนน้าตาไหล สิง่ นี้มนั ไม่น่าอาย ไม่น่ารังเกียจ ถ้ามันสังเวช เราก็
สังเวช สังเวชแล้วเรารับรูไ้ ว้ เขาเรียกว่าอารมณ์ความรูส้ กึ มันเป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ
เวลาอารมณ์ทุกข์อารมณ์ยาก อันนี้อารมณ์สงั เวช อารมณ์สะเทือนใจ ถ้าอารมณ์
สะเทือนใจ น้าตาไหลก็ไหลไป เราก็จบ
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จิตใจของเรา
มันก็เหมือนสะเทือนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สะเทือนถึงพุทธะ สะเทือนถึงหัวใจไง หัวใจคือพุทธะ สิง่ นี้มนั เป็ นประโยชน์ มันไม่
เป็ นโทษหรอก
คนทีเ่ ขาเป็ นโทษนะ เวลาเขาเข้าไปใกล้พระ เขาเข้าไปใกล้พระพุทธรูป มัน
เกิดแรงต้าน เกิดการติฉินนินทา แล้วทาให้เศร้า มีคนมาหานะ เศร้า คอตกเลย บอกก็
ไม่เคยคิดอย่างนัน้ เหมือนกัน จิตใจเขาไม่อยากคิดอย่างนัน้ จิตใจเขาไม่อยากให้เป็ น
อย่างนัน้ ทาไมมันเป็ นล่ะ แล้วอยากแก้ไข อยากจะแก้ไข อยากไม่ให้เป็ น
เราก็บอกว่า ถ้าอยากแก้ไข มันเป็ นแต่สงิ่ ทีเ่ ราสร้างมาแต่อดีต รากเหง้า
พันธุกรรมของมันมาอย่างนี้ พอมาอย่างนี้ปับ๊ ผลสะเทือนมา แต่ตอนปัจจุบนั นี้เรามี
สติมปี ัญญา เราก็ขอขมาลาโทษไง รตนตฺตเย ปมาเทน ทวารตฺตเยน กตฯ ขอ
ขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิง่ ทีไ่ ด้กระทามาทีม่ นั มีการผิดพลาดมา ขออภัยต่อ
กัน บัดนี้ขา้ พเจ้ามีความสานึก มีความเห็นโทษแล้ว ข้าพเจ้าจะขออภัย
ขออภัยขอโทษไปเรื่อยๆ คนเรามีการบาดหมางกัน เราขอโทษไปเรื่อยๆ ถ้า
คนทีม่ นั เป็ นคูบ่ าดหมางมันไม่ยกโทษให้เราก็ไม่เป็ นไร เราสานึก เราขอโทษ เขาไม่ยก
โทษให้กไ็ ม่เป็ นไร ขอโทษๆๆ ขอโทษมันทุกวันน่ะ นี่ไง ขออภัยๆๆ ให้จติ ใจเรามั ่นคง
มาเอง นี่พูดถึงคนที่เขามีแรงต้านอีกอย่างหนึ่งตรงข้ามกับโยมนะ
แต่ถ้าโยม ถ้าถึงว่าเวลาร้องไห้ ร้องไห้คอื ความซาบซึ้ง เหมือนกับเรา ญาติ
ผูใ้ หญ่หรือว่าญาติผใู้ หญ่ของเรามีความทุกข์ความยาก เราก็มคี วามสะเทือนใจ เรา
ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาฟั งธรรมในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ขน้ึ มา
มันสะเทือนหัวใจ มันเกิดธรรมสังเวช อันนี้เป็ นแง่บวก เราจะบอกว่าไม่ตอ้ งแก้
“เวลาฟังธรรมแล้วมันเกิดการร้องไห้”
เกิดการร้องไห้กผ็ ลของการซาบซึ้ง เราก็รบั ไว้ เอาน้ าตาเช็ดแล้วก็หยุดรื่นเริง
ใครจะติฉินนินทาเรื่องของเขา แต่ถ้าคนไม่เข้าใจเขาจะหาว่าเป็ นมารยา มีน้าตาไหล
โอ๋ย! มารยาสาไถย
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นัน่ เขาคิด โลกธรรม ๘ สิง่ ทีเ่ ขาจะติฉินนินทามันมีได้ร้อยแปด เราไม่
สามารถไปหักห้ามความรูส้ กึ นึกคิดของคน แต่ถ้าจิตใจของเราเป็ นธรรม เรารูไ้ ด้ว่าเรา
เป็ นธรรม เราเป็ นประโยชน์ เรารักษาของเราไว้เพื่อประโยชน์กบั เราเนาะ ตอบเท่านี้
เอวัง
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