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ถาม : เรื่อง “สงสัยในการภาวนา”
กราบนมัสการหลวงพ่อ ผมมีขอ้ สงสัยขอเรียนถามดังนี้ครับ
๑. บ่อยครัง้ ทีผ่ มพิจารณา มักจะจบลงด้วยความไม่รู้ ผมจึงมีความสงสัยว่า
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ ครับ กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ : เดีย๋ วนี้ปัญหากระชับมาก เมื่อก่อนเขียนเป็ นหน้าๆ เลย อธิบายเป็ นคุง้ เป็ น
แควเลย แต่การอธิบายเมื่อก่อนอธิบายมาเยอะมาก เพราะว่าเวลาภาวนาไป เวลา
ภาวนาไปมันจะมีความสงสัย มันจะมีความรูค้ วามเห็นต่างๆ มหาศาลเลย เขียน
ปัญหาถามมาเยอะมาก แล้วเราก็ตอบไปเรื่อยๆ ตอบไปเรื่อยๆ นะ เขาก็เข้าใจดีข้นึ
พอเข้าใจดีขน้ึ เพราะภาวนามันเกิดความสงสัยไม่ได้
ก้าวหน้า

พอเกิดความสงสัยแล้วมันไม่

ฉะนัน้ เวลาเราตอบปัญหาเป็ นชัน้ เป็ นตอน เป็ นชัน้ เป็ นตอนขึน้ มา เขาก็ภาวนา
ต่อเนื่องมาจนมาสรุปตรงนี้ เวลาภาวนาไปมันเป็ นแบบนี้ สรุปลงว่า “บ่อยครัง้ ทีผ่ ม
พิจารณา มักจะจบลงด้วยทีค่ วามไม่รู”้
ความไม่รู้ ไม่รคู้ อื อวิชชาไง ไม่รกู้ ค็ อื อวิชชา เรามีอวิชชาโดยต้นเหตุอยู่แล้ว
จิตเรามีความไม่รู้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
ธรรมชาติกค็ อื มันไม่รไู้ ง

จิตเรามีอวิชชาครอบงาอยู่โดยธรรมชาติเลย

แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่พระอรหันต์ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญาณตนว่าเป็ นศาสดา เป็ นพระอรหันต์เลย เทศนาว่าการแจกแจง วิถี
แห่งจิตแจกแจงได้หมดเลย แล้วพวกเราก็ไปเรียนกัน ไปเข้าใจกัน เราก็จาขีป้ ากขององค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดชัดเจนมากเลย เหมือนเปี๊ ยะเลย พุทธพจน์อนั
เดียวกันเลย แต่จบลงทีค่ วามไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รเู้ พราะอะไร
เพราะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสารอกคายอวิชชาในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบสิน้ ไปแล้ว แต่
เราไปจาวิธกี ารนัน้ มา แล้วเวลาปฏิบตั ขิ น้ึ มา เราก็ทาทุกอย่างพร้อมเลย ทาทุกอย่าง
เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย มันก็รูปแบบไง เลียนแบบไง เลียนแบบมา
แต่เราไม่ได้คดิ ค้น เราไม่ได้ทาของเราขึน้ มาเอง สุดท้ายมันก็จบลงตรงนี้ไง จบลงที่
ความไม่รู้
“ผมจึงมีความสงสัย เหตุใดถึงเป็ นเช่นนัน้ ”
ไม่ตอ้ งสงสัยหรอก มันเป็ นเช่นนี้อยู่แล้ว ก็มนั เป็ นอย่างนี้ ธรรมะเป็ น
ธรรมชาติไง ธรรมะเป็ นธรรมชาติมนั ก็จบลงด้วยความไม่รไู้ ง ก็ธรรมชาติไง ก็ยกให้
ธรรมชาติไง แต่เราไม่รู้
แต่ถ้าเรารูล้ ่ะ เห็นไหม รูแ้ จ้งแล้ววางไว้ อยู่เหนือมัน วางไว้หมดเลย วาง
ธรรมชาติ วางวัฏฏะไว้ เราพ้นจากวัฏฏะไป
ถ้าจะพ้นจากวัฏฏะ สิง่ ทีป่ ระพฤติปฏิบตั มิ ามันถูกต้องมาทัง้ นัน้ น่ะ ถูกต้อง
หมายความว่า เริม่ ต้นเราก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะคนถามเขาใช้ปัญญาอบรม
สมาธิมา เห็นความรูส้ กึ เห็นความนึกคิด จับต้องได้หมด แล้วปล่อยวางหมดเลย ปล่อย
ไปๆ ปล่อยมาเรื่อย พิจารณา พอพิจารณาบ่อยครัง้ เข้า พิจารณาบ่อยครัง้ เข้า
พิจารณาสิน้ สุดของมันคือความไม่รู้ จบลงทีค่ วามไม่รู้
จบลงทีค่ วามไม่รนู้ ี่สมุทยั มันเจือปนมา เวลาปฏิบตั ไิ ป สมุทยั มันเจือปนมา
พอจบลงที่ความไม่รแู้ ล้ววางไว้ วางเลย กลับมาที่ความสงบ
หลวงปู่มั ่นท่านสังหลวงตาไว้
่
เลย “อย่าทิ้งผู้รู้ อย่าทิ้งพุทโธ”
ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน เราจะพิจารณา เราคิดว่าเราจะทางาน เราออกไปทางาน
เราขวนขวาย เราอยากได้มรรคได้ผลออกไปทางาน พอไปทางาน ทางานจนออกไป
อยู่กบั งาน ออกไปส่งออกจนกาลังไม่พอ แล้วจบลงด้วยความไม่รู้ เห็นไหม หันรีหนั
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ขวางแล้ว หันรีหนั ขวาง ไปข้างหน้าก็ไปไม่ถูก จะถอยก็ถอยไม่เป็ น อ้าว! แล้วทา
อย่างไรล่ะ จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้ เพราะมันจบลงทีค่ วามไม่รู้
จบลงทีค่ วามไม่รเู้ พราะเหตุใด
จบลงทีค่ วามไม่รู้ พอมันทาไปนะ กิเลสมันอ่อนตัวลงๆ มันหลบหลีก มัน
หลบหลีก มันหลบไง กิเลสมันหลบ กิเลสมันบังเงา กิเลสมันซ่อนอยู่ใต้จติ สานึก แล้ว
เราก็พจิ ารณาของเราไป พิจารณาไปจบแล้วไปไหนล่ะ กิเลสมันหลบอยู่แล้วไปโดน
มันไหม ไปโดนแล้วจบลงด้วยอะไร จบลงด้วยความไม่รู้ ไม่รู้เพราะอะไร
ไม่รู้เพราะกิเลสมันยังหลบอยู่ภายใน เพราะอวิชชามันทาให้ไม่รู้ มันไม่รู้
อ้าว! ก็เราพิจารณาอยู่นี่ ก็เราพิจารณาอยู่ เราใช้ปัญญาอยู่ ทีเ่ ขาบอกว่า “ใช้
ปัญญาไปเลยเป็ นวิปัสสนา” ปัญญาของเขา สติปัฏฐาน ๔ มันก็เป็ นแบบนี้
ทัง้ ๆ ทีป่ ฏิบตั ติ ามความเป็ นจริงนะ ปฏิบตั ติ ามความเป็ นจริงเพราะเราใช้
ปัญญาอบรมสมาธิแล้วเราเห็น จับอารมณ์ความรูส้ กึ ได้ จับขันธ์ได้ จับขันธ์กเ็ ป็ น
ธรรมารมณ์ เห็นไหม กาย เวทนา จิต ธรรม เราจับจิตได้ เราจับได้แล้วพิจารณาไป
แล้วมันปล่อยวางๆ

อวิ ชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วิ ญฺญาณํ แต่ถ้ามัน
พิจารณาไปแล้วมันจะเป็ นวิชชา ถ้าเป็ นวิชชา ญาณํ อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ

วิ ชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ เกิดญาณ เกิดวิชชา เกิดความรูแ้ จ้ง แล้วเกิด
ความรูแ้ จ้ง
แล้วทาอย่างไรถึงจะเกิดความรูแ้ จ้งล่ะ ถ้าเกิดความรู้แจ้ง
เวลามันไป มันไปไม่ไหวแล้ว ปล่อย ปล่อยแล้วกลับมาทีผ่ รู้ ู้ กลับมาทีพ่ ุทโธ
มาสร้างกาลัง ถ้าคนทีม่ กี าลังกว่า ผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ทม่ี กี าลังมากกว่าจะคุมเกมเวลาจะ
ต่อสูก้ บั เด็ก แต่ถ้าเราใช้กาลังบ่อยครัง้ เข้าๆ กาลังเราอ่อนแอลง มันก็เสมอกัน เห็น
ไหม คนทีม่ วี ุฒภิ าวะเสมอกันก็ต่อสูก้ นั ด้วยความเสมอภาค
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แต่เวลาจิตมันเสื่อมนี่เราด้อยกว่าเขาแล้ว กิเลสมันเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ความเพียร
เราเป็ นเด็กแล้ว เวลาภาวนาไปกิเลสมันเข้มแข็งขึน้ มาแล้ว เพราะมันใช้ลูกล่อลูกชน
ใช้ลูกหลบลูกหลีก เราก็ยงั เข้าใจว่ายังอหังการนะ วิปัสสนานะ โอ้โฮ! นักปฏิบตั นิ ะ สู้
ใหญ่เลย มุมานะนะ โอ้โฮ! ทาเต็มทีเ่ ลย กิเลสมันก็ล่อไปเรื่อย พาไปเรื่อย พาไปจนเรา
อ่อนล้า พาจนจิตเราเสื่อม พอจิตมันเสื่อมนะ มันตลบหลังมานี่ไง จบลงทีค่ วามไม่รู้ ไม่รู้
แล้วหันรีหนั ขวาง หันรีหนั ขวาง

แต่ถ้าครูบาอาจารย์นะ ไม่ต้องไปเสียใจ ไม่ต้องไปแปลกใจ เราจะ
เลียนแบบเขาเลยล่ะ มันเป็ นเช่นนี้ เอง มันเป็ นเช่นนี้ เอง มันก็เป็ นกิ เลส
อยู่อย่างนัน้ เองไง

ความเพียรก็เพียรกิ เลสของเราเองไง

มันไม่มรรค

สามัคคีไง มันไม่สมุจเฉทปหานไง มันไม่ฟาดไม่ฟันเข้าไปที่อวิ ชชาไง มัน
ไม่เข้าไปต่อสู้กบั กิ เลสไง
ถ้าเข้าไปต่อสูก้ บั กิเลส มันมีการชาระล้าง มันมีการฆ่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสรรเสริญการฆ่าประเภทเดียว

เห็นไหม การสร้างเวรสร้างกรรม การชนะ การระรานกัน
พระพุทธเจ้าปฏิ เสธหมด ปฏิ เสธหมดนะ ศีล ๕ ปาณาติ ปาตา ไม่ให้ฆ่า
กัน ไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ให้กลันแกล้
่
งกัน ไม่ให้เสียดสีกนั ไม่ให้พดู
ถากถางกัน ไม่ให้ทงั ้ นัน้ เลย สรรเสริญอยู่อย่างเดียวเท่านัน้ น่ ะ การฆ่า
กิ เลสประเสริฐที่สุด พระพุทธเจ้าสรรเสริญการฆ่ากิ เลส
ฉะนัน้ ใช้ปัญญาไปเลย วิปัสสนาไปเลย สติปัฏฐาน ๔ ไปเลย ไม่มกี าร
กระทาอะไรเลย ไม่มกี ารทาอะไรเลย แล้วมันคืออะไร ก็ธรรมะเป็ นธรรมชาติไง
ธรรมชาติมนั ก็ตงั ้ อยู่นนั ่ ไง ธรรมชาติอยู่ขา้ งนอก เราก็อยู่ของเราไง ทุกคนก็ต่างคน
ต่างอยู่ ก็เป็ นธรรมชาติไง แล้วอย่างไรต่อล่ะ
แต่นี่ปฏิบตั นิ ะ นีป่ ฏิบตั หิ มายถึงว่าเราต่อสูม้ าเป็ นชัน้ เป็ นตอนแล้ว แต่สุดท้าย
แล้วมันก็เป็ นแบบนี้ เป็ นแบบนี้ นี่ขนาดทามานะ ทามาคือว่าเราใช้
©2020 www.sa-ngob.com

ไม่รู้คืออวิชชา ๕

“๑. บ่อยครัง้ ทีผ่ มพิจารณา มักจะจบลงด้วยความไม่รู”้
แต่เมื่อก่อนมันจบลงด้วยอะไร จบลงด้วยความรู้ จบลงด้วยความรูเ้ พราะอะไร
เพราะเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเรารูถ้ งึ จิตของเรา เราถึงวางอารมณ์ เพราะเรา
รูจ้ ติ ของเรา เราถึงวางอารมณ์ เพราะเราไม่รจู้ ติ ของเรา เราถึงเสวยอารมณ์ เราเสวย
อารมณ์ เราก็มแี ต่ความคิด มีแต่ความผูกพัน เพราะอะไร เพราะเราไม่รจู้ ติ ของเรา
แต่ถ้าเรามีปัญญาอบรมสมาธิ เราใช้ปัญญาอบรมสมาธิ เราทาจิตของเรา ตัว
พลังงานมันเห็นโทษของมัน มันปล่อยวางๆ เรารูจ้ ติ ของเรา เรารูจ้ ติ ของเราด้วยรูแ้ จ้ง
จิตของเรามันก็ไม่เสวยอารมณ์ จิตของเราก็เป็ นเอกเทศ จิตของเราเป็ นเอกเทศ จิต
ของเราก็เป็ นสัมมาสมาธิ
พอเป็ นสัมมาสมาธิ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นขันธ์ จิตเห็นการกระทา จิต
เห็นอารมณ์ นี่จติ เห็น ถึงจับแล้วพิจารณา
พิจารณาไปๆ มันจบลงด้วยความไม่รไู้ ด้อย่างไร
จบลงด้วยความไม่รเู้ พราะสมาธิมนั อ่อน จบลงทีค่ วามไม่รเู้ พราะกาลังไม่มี
ถ้ากาลังมีนะ จบลงไปด้วยความรูแ้ จ้ง พิจารณาไป พิจารณาแยกแยะไป
พิจารณาไปเห็นเป็ นไตรลักษณ์ มันปล่อย นี่มนั ปล่อยนะ ปล่อยตทังคปหาน ปล่อยคือ
ปล่อยชัวคราว
่
ปล่อย ปล่อยแล้วก็อยู่กบั ความสุข ความสุขแล้วพอมีกาลังขึน้ มา พอ
มันจับความนึกคิดได้ จับต่อ จับต่อ พิจารณาต่อเนื่องไป พิจารณาต่อเนื่องไป
จับได้ พิจารณาไปมันก็ปล่อยๆ ถ้ามีกาลังมากขึ้น ปล่อยต่อเนื่องไป ถ้ากาลัง
มากขึน้ นะ ถ้ามันมีกาลังหมายถึงว่ามันปล่อยแล้วมันมีกาลัง ถ้ามันไม่ปล่อย มันใช้
กาลังไปแล้วมันเสื่อม กลับมาทีพ่ ุทโธ กลับมาทีป่ ัญญาอบรมสมาธิ กลับมาทีส่ ร้าง
กาลัง สร้างกาลังแล้วกลับไปพิจารณาต่อเนื่องซ้าแล้วซ้าเล่าๆ หมั ่นคราดหมั ่นไถ
หลวงปู่มั ่นสังประจ
่
าเลย หมั ่นคราดหมั ่นไถ
ทานาตัง้ แต่สมัยโบราณมา เขาก็ตอ้ งคราดต้องไถเขาถึงจะหว่านข้าวได้ จะ
ปักกล้าหว่านเมล็ดข้าวได้ สมัยปัจจุบนั นี้เวลาจะทานาก็ตอ้ งคราดต้องไถจนกว่าทีด่ นิ
เป็ นเลนจนเหมาะสมกับการหว่านกล้า เหมาะสมกับการปักกล้าหว่านข้าวได้ อนาคต
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อนาคตกาลต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องหมั ่นคราดหมั ่นไถอยู่อย่างนี้ เขาหมั ่นคราดหมั ่นไถ
จนสุดท้ายแล้วเขาถึงสมควรจะหว่านกล้า จะหว่านข้าว จะปักกล้าได้
เหมือนกัน นี่กเ็ หมือนกัน เวลาพิจารณาไป ปล่อยแล้วปล่อยเล่าๆ ปล่อยก็คอื
ปล่อย อดีตกาลเขาเกี่ยวข้าวไปแล้ว ข้าวเขาเกี่ยวแล้วเขาดารงชีวติ ในสมัยอดีตกาลมาแล้ว
ปัจจุบนั นี้เราก็ยงั ทานาหาข้าวเลี้ยงชีวติ กันในปัจจุบนั นี้ อนาคต มนุษย์ในอนาคตนัน้ เขาก็
ต้องทานาเหมือนกัน เขาต้องหาข้าวหากินในอนาคตเขา นี่กเ็ หมือนกัน มันเป็ นอดีต
เป็ นปัจจุบนั เป็ นอนาคต เราก็ทาของเราในปัจจุบนั
ทีจ่ บลงด้วยความไม่รู้ ไม่รู้กห็ นั รีหนั ขวางอยู่นี่ไง ถ้ามันไม่รู้ ไม่รู้กค็ อื อวิชชา
แล้วอวิชชาทาไมถึงไม่รลู้ ่ะ ก็มนั มีอยู่แล้ว อวิชชามันอยู่กบั เราอยู่แล้ว ก็ไปจบลงทีม่ นั ไง
ไปจบลงทีม่ นั ไปจบลงทีค่ วามไม่รไู้ ง แล้วจบลงทีค่ วามไม่รู้
นี่ยงั ดีนะ จบทีค่ วามไม่รแู้ ล้วยังสงสัย ยังเขียนมาถาม ถ้าไปจบทีค่ วามไม่รนู้ ะ
คนบอกว่า “มรรคผลไม่มแี ล้วล่ะ เราทามาขนาดนี้แล้ว วิปัสสนามา ปล่อยวางมา รู้
แจ้งมาตลอดเลย สุดท้ายมาลงทีค่ วามไม่รู้ เออ! เราทาขนาดนี้ มรรคผลนิพพานคงไม่
มีแล้วล่ะ”
แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นะ มันก็เป็ นเช่นนี้เอง กิเลสมันก็เป็ นเช่นนี้เอง กิเลสมันก็
ปัน่ หัวเอ็งเล่นไง กิเลสมันก็ปัน่ หัวผูป้ ฏิบตั เิ ล่นไง ไหนบอกจะฆ่ามันไง จะฆ่ามัน แล้ว
ถึงเวลาทาไมมาจบลง จบลงทีม่ นั ไปจบลงทีค่ วามไม่รู้ ก็จบลงทีอ่ วิชชา

แต่ถ้าเป็ นธรรมะมันไปจบลงที่วิชชา เกิ ดญาณ เกิ ดวิ ชชา เกิ ด
ความรู้แจ้งในธรรมจักร ถ้าอย่างนัน้ ถึงเป็ นสัมมาทิ ฏฐิ งานชอบ เพียร
ชอบ
ถ้างานไม่ชอบ มีสมาธิแล้วเถลไถล ส่งออกไปรูน้ ู่นรูน้ ี่ นัน่ ไม่ชอบ นี่งานไม่ชอบ
งานส่งออก งานของโลก งานของมาร งานของกิเลส ไม่ใช่งานของมรรค ไม่ใช่งาน
ของธรรม
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ถ้างานของธรรม มันสงบระงับขนาดไหน น้อมไปกาย น้อมไปเวทนา น้อมไป
จิต น้อมไปธรรม ไม่ส่งออก ไม่ส่งออกไปวิตกวิจารณ์เรื่องนอกจากอริยสัจ นอกจาก
อริยสัจแก้กเิ ลสไม่ได้ การแก้กเิ ลสมันจะอยู่ในอริยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคก็
อยู่ในสติปัฏฐาน ๔ ถ้าสติปัฏฐาน ๔ แต่สติปัฏฐาน ๔ ต้องจิตจริง จิตเป็ นสมาธิจริง จิต
รูจ้ ริง จิตตามความเป็ นจริง มันถึงจะชาระล้างได้จริง
ขนาดจิตจริง รูจ้ ริง สมาธิจริง ทาขึ้นไปแล้วเป็ นอย่างนี้ ทาไปแล้วนะ เพราะทา
ไปแล้วมันเสื่อมสภาพเพราะกาลังใช้ไปแล้ว เทคโนโลยี วัตถุสงิ่ ใดก็แล้วแต่ทใ่ี ช้ประโยชน์
พอใช้ไปแล้วมันเสื่อมค่าทัง้ นัน้ พร้อมกับอารมณ์ความรูส้ กึ ด้วย อารมณ์ของเราไปรูส้ งิ่
ต่างๆ โอ๋ย! ครัง้ แรกรสชาติเข้มข้นมากเลย พอคิดซ้าคิดซาก จืดแล้ว
ไอ้นี่กเ็ หมือนกัน เวลาวิปัสสนาไปแรกๆ มันก็เข้มข้นชัดเจน แต่พอทาไปแล้ว
กิเลสมันยืนระยะที่ดกี ว่า มันยืนระยะไว้ เบียดไว้เรื่อยๆ มรรคใช้ต่อสูม้ ามันก็หลบหลีก
ถึงเวลาแล้วพอมันยืนระยะ ธรรมเรายืนระยะก็สไู้ ม่ได้ พอไปนี่ออกอาการแล้ว เป๋ แล้ว
ออกอาการ พอออกอาการ กิเลสมันยิ้มแล้ว พอยิม้ แล้วนะ ตอนนี้กเิ ลสมันซ้าเติมแล้ว
“ทามาขนาดนี้แล้ว มรรคผล” นี่กเิ ลสมันซ้าเติมแล้ว
แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นะ เพราะครูบาอาจารย์ท่านผ่านวิกฤติอย่างนี้มากกว่านี้
อีก มันหลอกมากกว่านี้อกี นี่ยงั ดีนะ มาจบลงทีค่ วามไม่รู้ แต่ถ้ามันเป็ นกิเลสมันสวม
รอยนะ “นิพพาน วิปัสสนาจบแล้ว ว่างหมดแล้ว นิพพาน”
นิพพานอะไร ยังสงสัยอยู่นี่ ยังไม่รอู้ ยู่นี่ นิพพานอะไร ถ้าวิปัสสนาไปมันจะ
เจอเหตุน้ี เจอแบบว่ากิเลสมันหลอกมันล่อ มันพลิกมันแพลง
เวลาทีก่ ารประพฤติปฏิบตั ิ ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่า ทีเ่ ราทุกข์ยากกันอยู่
นี่มอี นั เดียวเท่านัน้ น่ะ กิเลสเราเท่านัน้ น่ะ กิเลสคือมาร มารที่มนั ครอบงาหัวใจนี้มนั ไม่
ปล่อยให้ใจนี้เป็ นอิสระหรอก แล้วมันครอบงามาไม่มภี พไม่มชี าติ ไม่มตี น้ ไม่มปี ลาย มัน
ครอบงามานานเนกาเล แล้วในปัจจุบนั นี้เราเพิง่ มาหูตา เพิง่ มาตื่นไง เพิง่ มาระลึกได้
เพิง่ จะมาสูก้ บั มันไง
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แต่เดิมถ้าคนไม่มองกลับมาตรงนี้นะ มันก็มองแต่หน้าทีก่ ารงานใช่ไหม เราจะ
ร่าเราจะรวย เราจะมั ่งจะมี เราจะทาหน้าที่การงาน มันก็ไปกว้านเอาข้างนอก กิเลส
มันอยู่ในเรือนมันก็ยม้ิ สบาย นอนสบาย เอ็งไปหามาปรนเปรอข้าไป เอ็งไปหามาเพื่อ
ปรนเปรอกิเลสอ้วนๆ ไง อย่างนี้สบาย
แต่ถ้าเราลืมหูลมื ตา งานก็คอื งาน เราทาแล้ว แต่เราทวนกระแสกลับแล้ว ทา
สมาธิคอื ย้อนกลับไปทีจ่ ติ ถ้าย้อนกลับไปทีจ่ ติ จะไปรือ้ ค้นมันแล้ว ตอนนี้มนั เดือดร้อน
แล้ว ถ้ามันเดือดร้อนแล้วมันก็ตอ้ งวางลวดลายของมันแล้ว ลวดลายของมันก็นี่ไง ทาไป
แล้วเรายืนระยะระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสูก้ นั ในใจ ยืนระยะไม่ไหวก็เสื่อม

ถ้ายืนระยะมาอย่างนี้ แล้วเราก็ต้องกลับมาฟิ ตความเข้มแข็งของ
เราเอง กลับมา ถ้าไปไม่รอด กลับมาพุทโธ พุทโธนี่ ยาประจําบ้านเลย
ล่ะ ทําอะไรไม่ออก ทําอะไรไม่ได้ให้คิดถึงพุทโธไว้เลย กลับมาพุท
โธๆๆ
ทีน้พี ุทโธ กิเลสมันสวมรอยนะ “โอ้โฮ! วิปัสสนามาขนาดนี้ ใช้ปัญญามาขนาด
นี้ แยกแยะได้หมดเลย ขันธ์ ความรูส้ กึ แยกได้ขนาดนี้ ตอนนี้เราขึน้ ไปยอดเขาเอเวอ
เรสต์แล้ว เราขึน้ ไปจนสุดยอดสูงสุดในโลกแล้ว เราจะถอยกลับมาได้อย่างไร”
เวลาจะกลับมาพุทโธมันเป็ นสมถะไง พอบอกสมถะ ทุกคนจะบอกว่า “อู๋ย!
เราทามาแล้ว พืน้ ทีร่ าบเราสารวจมาหมดแล้ว ตอนนี้เราขึน้ จุดสูงสุดของโลกแล้ว แล้ว
จะถอยกลับมาได้อย่างไร” นี่กเิ ลสมันหลอกซ้าสองซ้าสาม
ยอดเขาเอเวอเรสต์มนั สูงทีส่ ุดในโลก เขาปี นขึน้ ไปเขาจะไปเอาชื่อเอาเสียงกัน
ว่าได้ไปถึงจุดสูงสุดของโลก อันนัน้ มันก็แค่สมมุตอิ นั หนึ่ง
แต่ในจิตใจของเรา เราวิปัสสนามาขนาดไหน เรารูแ้ จ้งขนาดไหน อันนัน้ ก็คอื
การฝึกงานของเรา เราฝึกหัดใช้ปัญญาของเรา แต่ในเมื่อมันยังไม่สมุจเฉทฯ มันยังไม่
สมดุลของมัน เราต้องใช้กาลังต่อเนื่องไป เราต้องใช้กาลังต่อเนื่องไป เรายังต้อง
ดารงชีวติ ต่อไป เราต้องมีคุณธรรมประจาใจของเราต่อไป เราจะต้องมีศลี เราต้องมี
©2020 www.sa-ngob.com

ไม่รู้คืออวิชชา ๙

สมาธิ เราต้องมีปัญญาเพื่อเป็ นเสบียง เป็ นมรรค เห็นไหม มรรค ๘ มันต้องมี ๘ องค์กร
ดาริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ ปัญญาชอบ มันต้องเกื้อหนุนกัน
ฉะนัน้ เกื้อหนุนกัน เราก็กลับมาสร้างสมของเราเพื่อกองกาลังของเรา เพื่อจะเข้าไป
ต่อสูช้ าระล้างมัน ถ้ามันคิดได้อย่างนี้ กิเลสมันก็ไม่ซา้ เติมไง
ถ้ากิเลสมันซ้าเติมนะ “โอ้โฮ! เราไปไกลแล้ว เราวิปัสสนาไปจนจะจบอยู่แล้ว
จะต้องกลับมาพุทโธอีก”
กองทัพไหนเขาต้องเดินด้วยท้องทัง้ นัน้ น่ะ
กองทัพไหนเขาต้องมีเสบียง
ทัง้ นัน้ น่ะ แหม! ไปไกลแล้วไม่ตอ้ งส่งเสบียงเลย เอ็งหากินเอาเองนะ กินลมเอาก็แล้วกัน
อ้าว! รบไป กินลมไปด้วย ลมนัน่ น่ะกินได้ อากาศกินเข้าไปแล้วไม่ตอ้ งส่งเสบียง
เวลากิเลสมันพลิกแพลงนะ มันพลิกแพลงของมันอย่างนัน้ เวลากิเลสมันใช้
ดุลพินิจของมัน แต่ถ้าปัญญาเราไม่ทนั มันท้อแท้
นี่ไง เวลาปฏิบตั มิ นั ถึงต้องมีเหตุมผี ล มีครูมอี าจารย์คอยสนับสนุน คอย
สนับสนุนแล้ว เหตุผลของท่านชัดเจนอยู่แล้วแหละ แต่เหตุผลของเราเหตุผลข้างๆ คูๆ
เหตุผลจะเรียกร้องเอาความเห็นใจ
มันก็น่าเห็นใจจริงๆ นะ มันทุกข์มนั ยากนะ โอ้โฮ! ลงทุนลงแรงมาก การปฏิบตั ิ
โอ้โฮ! เหนื่อยอ่อนมาก
หลวงตาท่านพูดประจานะ ใครว่าทางานแล้วเหนื่อย ทางานแล้วเหนื่อย งาน
ทางโลก ถ้ายังไม่ได้ภาวนา อย่าเพิง่ มาคุยนะ เพราะงานทางโลกมันไม่ถงึ สละชีวติ การ
บาเพ็ญเพียรมันสละชีวติ แล้วสละชีวติ เล่านะ เวลากิเลสมันมาพลิกแพลง มันบอกจะตาย
อะไรตายก่อน ทุ่มเลย ชีวติ นี้แลกเลย แลกกับความมุมานะของเรา เอาธรรมแลกกับกิเลส
มา แลกกันมาประจา
มันถึงบอกว่า ถ้ามันท้อมันแท้ มันทุกข์มนั ยาก ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นใจ
เห็นใจ เพราะเห็นใจ ท่านถึงได้พยายามจะบอกถึงว่าให้เรามีสติมปี ัญญารักษาให้ดี
เวลาทานี่แสนทุกข์แสนยาก แล้วรักษาไว้นี่ยากมาก เงินทองเอาใส่เซฟไว้ ถ้า
มันเสื่อมค่าก็เสื่อมค่าตามเงินเฟ้ อ แต่ถ้าสมาธิ มันไม่รจู้ ะไปใส่เซฟไหน ปัญญาไม่รจู้ ะ
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ใส่เซฟไหน เวลามันดีมนั ก็ดอี ยู่อย่างนี้ เวลามันถอยกรูดๆๆ หมดเลย เข็นครกขึน้
ภูเขา เวลามันไหลลงมามันทับตายเลย นี่กเ็ หมือนกัน ภาวนาเกือบเป็ นเกือบตายกว่า
จะดีขน้ึ มา เวลามันเสื่อม พรืด! หมดเลย ฟื ด! เกลี้ยงเลย นี่เวลามันเสื่อมนะ
นี่ไง ครูบาอาจารย์เขาถึงไม่ให้คลุกไม่ให้คลีไง ไม่ให้คลุกคลีกนั พระภิกษุผู้
ปฏิบตั ใิ ห้อยู่วเิ วก ให้อยู่ทส่ี งบสงัดรักษาใจของตัว ดูแลไว้ มันได้มานี้แสนยาก แล้ว
เวลาถ้ามันเสื่อมถอยไปแล้วก็มาคอตก มาทุกข์มายาก เพราะไม่รจู้ กั วิธรี กั ษาไง
แต่ครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้ว เวลามันเสื่อม เวลามันทุกข์มนั ยาก หลวง
ตาใช้คาว่า “เศรษฐีแล้วล้มละลาย” ถ้าเป็ นสมาธิ สมาธินี่แจ่มเลย ดีมากเลย เวลามัน
เสื่อมนะ เหมือนเศรษฐีทล่ี ม้ ละลาย ดูส ิ คนทีเ่ ป็ นเศรษฐีแล้วล้มละลายทุกข์ขนาดไหน
เหมือนกัน อันนี้กเ็ หมือนกัน เวลาพูดมาอย่างนี้มนั ชัดตรงนี้ไง
“บ่อยครัง้ ทีผ่ มพิจารณา มันจะไปจบลงทีค่ วามไม่รู”้
แหม! สารภาพมาชัดๆ เลยนะ “ไปจบลงที่ความไม่รู”้ ไม่เขียนมาแจ่มเลย แต่
ก่อนเขียนมานี่ โอ้โฮ! แยกแยะหมดเลย รู้อย่างนัน้ เห็นอย่างนัน้
ทีร่ อู้ ย่างนัน้ เห็นอย่างนัน้ มันเป็ นประสบการณ์ของผูท้ ป่ี ฏิบตั ิ ใจดวงใดก็
แล้วแต่ได้แยกแยะ ได้ใช้ปัญญาไปแล้ว นัน่ คือประสบการณ์ คนเราต้องมี
ประสบการณ์ เห็นไหม มันเป็ นปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก คือการกระทาทีม่ คี วามเป็ นจริงใน
ใจของเรา มรรคผลมันจะเกิดจากการกระทาแบบนี้
มรรคผลไม่ได้เกิดจากสัญญาคือการจา สัญญาไปจาเขามา แล้วเกิดจาก
จินตนาการ มันไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลหรอก มันลอยลม มันไม่มเี หตุผล ไม่มขี อ้ เท็จจริง
ในหัวใจ
แต่ในการประพฤติปฏิบตั มิ นั มีขอ้ เท็จจริงในหัวใจ เวลาทุกข์นะ ทุกข์ยากแสน
เข็ญ เวลาลงสมาธิมนั สงบนี่สุขพอใจเลย เวลาเกิดปั ญญาขึ้นมา ปัญญาแยกแยะขึน้ มา
เห็นไหม ผลกาไร ขาดทุนแล้ว เราได้กาไร ได้ขาดทุน เรารูแ้ ล้ว ตอนวิปัสสนามันจะได้
มรรคได้ผลมา ตอนนัน้ เราทาไปแล้ว
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นี่เราก็ทามาแล้ว แต่เวลาเป็ นอย่างนี้ เวลาถึงทีส่ ุดแล้วมันเป็ นอย่างนี้ มันต้อง
กลับมาใหม่ กลับมานะ ไม่ใช่กลับมารือ้ ฟื้ น กลับมาแบบคนไม่มอี ะไรเลย กลับมาใหม่
มารื้อฟื้ น กลับมาสร้างกาลังเท่านัน้ เอง แต่สงิ่ ทีเ่ ราทามาแล้วเราก็รแู้ ล้วใช่ไหม เรา
ภาวนามาแล้ว เราเข้าใจมาแล้ว เรารูม้ าแล้ว อันนัน้ ก็คอื สมบัตขิ องเราไง ไม่ตอ้ งไปตกใจ
ว่า “ถ้ากลับมาพุทโธมันเหมือนกับ อู๋ย! ไปเริม่ ต้นใหม่เลย โอ๋ย! มันไม่ไหว โอ๋ย! ทามา
ไกลแล้วน่ะ”...กิเลสมันหลอก
กองทัพมันจะชนะกันวันนี้พรุ่งนี้มนั ยังต้องการเสบียงเลย
มันยังต้องการ
อาหารอยู่ตลอดเวลา กองทัพเดินด้วยท้อง จะวิปัสสนาต้องมีสมั มาสมาธิเป็ นเครื่อง
เกื้อหนุนตลอด สัมมาสมาธิเป็ นสิง่ ทีย่ กขึ้นสู่วปิ ัสสนา ถ้าขาดสัมมาสมาธิ มันจะเป็ น
โลกียปัญญา เป็ นเรื่องโลก เป็ นเรื่องสัญญา เป็ นเรื่องความจา เป็ นเรื่องความเคยชิน
มันไม่ใช่เป็ นมรรคจริง

มันเป็ นมรรคจริงมันต้องมีสมั มาสมาธิ เป็ นตัวรองรับ

เพราะ

สัมมาสมาธิมนั ไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปน ไม่มสี มุทยั เข้ามาเจือปน มันเป็ น
สัมมาสมาธิ มนั ถึงจะเป็ นธรรม พอเป็ นธรรมแล้วเกิ ดวิ ปัสสนา เกิ ด
ปัญญา มันจะเกิ ดภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาคือโลกุตตรปัญญา
โลกุตตรปัญญาคือปัญญาที่หลุดจากโลก ปัญญาที่พ้นจากโลก ปัญญาที่
จะกําราบปราบปรามโลกทัศน์ความข้องในใจ
ความข้องในใจเป็ นปัญญาทางโลก ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราไหลลงไป มันจะไหลลง
ไปสู่สญ
ั ญา สู่ปัญญาทางโลก
แต่ถ้าเราวิปัสสนาไป เวลาถึงทีส่ ุดมันขาดนะ อกุปปธรรม อกุปปธรรมคือ
โสดาบัน ถ้ามันวิปัสสนาต่อเนื่องสูงขึน้ ไป เวลาถ้ามันไหลลงมานะ มันก็ไหลลงมาสู่ตรง
นี้ ไหลลงมาสู่โสดาบัน ไหลลงมาสู่อกุปปธรรม อกุปปธรรมคือคงทีไ่ ง อกุปปธรรมทีม่ นั
รองรับไว้ไง
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แต่ตอนนี้เราไม่มสี งิ่ ใดรองรับไว้ เวลาไหลลงไปมันไหลไปทีป่ ุถุชนนู่นเลย ไหล
ลงไปทีส่ ามัญสานึกของมนุษย์เลย สามัญสานึกของคน โลกียปัญญา เรื่องโลกเลย ถ้า
ทาไป พิจารณาไป มันจะรูม้ นั จะเห็นของมันอย่างนี้ แล้วจะสูไ้ ด้ไง
เขาถามต่อไง
“แล้วผมมีความสงสัยว่าเหตุใดถึงเป็ นเช่นนัน้
ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูง”

กราบ

เหตุใดถึงเป็ นเช่นนัน้ มันเป็ นเช่นนัน้ เอง มันเป็ นเช่นนัน้ เอง มันเป็ นผลงาน
ของกิเลส มันเป็ นพืน้ ฐาน เป็ นเบสิกเลย กิเลสมันเป็ นอย่างนี้ กิเลสมันหลอกผูท้ ่ี
ประพฤติปฏิบตั ิ กิเลสมันพลิกแพลง มันหลอกลวงเพื่อให้สมเป็ นประโยชน์กบั มัน
“เหตุใดถึงเป็ นเช่นนัน้ ”
มันเป็ นอย่างนี้แหละ กิเลสมันเป็ นอย่างนี้แหละ ถ้าเป็ นอย่างนี้ รูเ้ พราะอะไร
เพราะเราใช้ปัญญาไปแล้วนะ จบลงทีค่ วามไม่รู้ นี่กเิ ลส อวิชชา
แล้วถ้ารูล้ ่ะ วิชชาล่ะ
เห็นไหม ถ้ามีวชิ ชา วิ ชฺชาจรณสมฺปนฺ โน มีวชิ ชา มีจรณะ มีความ
รอบคอบ มีทุกอย่างพร้อม ชัดเจนมากเลย เพราะอะไร เพราะเวลามันขาด ขาดด้วย
ความชัดเจน
เวลาปล่อยก็ปล่อยไปด้วยความรู้ แต่กย็ งั งงๆ เพราะอะไร เพราะมันไม่ขาด
เวลามันขาด สังโยชน์มนั ขาดดังแขนขาด
่
โอ๋ย! มันขาด เวลามันขาดต้องใช้ความมุ
มานะ ความพยายามไป ถ้าความมุมานะ ความพยายามไป
นี่ถามมาด้วยความดีมาก ดีมากหมายความว่า มีความสงสัย มีความข้องใจ
เปิ ดอกคุยกันไง
ธรรมดาแล้วคนที่เขาวิปัสสนา เขาใช้ปัญญาไปแล้วเขาไม่กล้าพูดอย่างนี้ไง
ไม่ใช่ว่ามันจบลงทีค่ วามไม่รู้ ความไม่รคู้ อื เราไม่มมี รรคมีผล เราไม่มเี หตุมผี ลไง ทุก
คนจะบอกว่าเราเศรษฐีธรรม ทุกคนมีธรรมเต็มหัวใจเลย แต่ไอ้คนบอกว่าความไม่รู้
ความไม่มี ไม่ค่อยมีใครพูดไง แต่ถ้าเราพูดออกมา เออ! ใช่
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เพราะความไม่รู้ ฝึ กหัดดัดแปลงมันให้มนั เป็ นความรู้ เป็ นความ
เข้าใจ เห็นแจ้ง รู้ชดั เวลาพิ จารณาไปบ่อยครัง้ เข้าๆ จนกว่ามันจะถึง
ที่สุดมันก็ขณะจิตคือขาด ทําอย่างนัน้ ไป
นี่พูดถึง “ทาไมมันเป็ นเช่นนัน้ ”
มันเป็ นอย่างนี้
นี่พูดถึงว่ามันจบลงทีค่ วามไม่รู้ คือมันจบลงที่อวิชชา ไปจบลงทีต่ วั มันจริง ไป
จบลงทีต่ วั กิเลสนัน่ ล่ะ แต่เราพลิกกลับมาใหม่ ถ้าอย่างนี้แล้ว ถ้าพูดถึงถ้าไปหาอภิธรรม
อภิธรรมบอก “เห็นไหม บอกแล้วพุทโธเป็ นแบบนี้ พุทโธไปแล้วล้มลุกคลุกคลาน พุทโธ
ปฏิบตั ไิ ปแล้วไม่มมี รรคมีผล เห็นไหม สูม้ าใช้ปัญญาอย่างเราดีกว่า ปัญญาอย่างเรา
มันรูแ้ จ้ง นัน่ น่ะรูแ้ จ้ง”
รูแ้ จ้งอย่างนัน้ รูแ้ จ้งสิง่ ทีว่ ่ามันเป็ นเช่นนัน้ เองไง มันไม่มสี งิ่ ใดประหัตประหาร
กันไง มันไม่มรี ะหว่างธรรมกับกิเลสต่อสูก้ นั ไง มันไม่มธี รรมะเข้าไปชาระล้าง ไปสารอก
ไปคายกิเลสออกไง นี่เวลาคนทีม่ นั เพลีย่ งพล้า คนทีท่ อ้ แท้ พอไปเจอสิง่ ใดชักจูงไป
เราจะไปสิง่ ทีม่ คี ุณค่าต่าลงไปเรื่อยๆ คุณค่าต่าคือคุณค่าทางโลก ไม่มคี ุณค่าทางธรรม
ถ้าคุณค่าทางธรรมนะ เราต้องมุมานะกลับมาใหม่ แล้วสูก้ บั มันใหม่ เอาให้เห็น
จริงเห็นจังขึน้ มา กลับไปใหม่ กลับมาพุทโธ กลับมาทีผ่ รู้ ู้
นี้สงสัยในเรื่องภาวนาเนาะ ต่อไป

ถาม : เรื่อง “การเบียดเบียนผูอ้ ่นื ”
ครอบครัวคนจีนจะมีการทาฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
ทาการปรับฮวงซุ้ยเพื่อผลประโยชน์เฉพาะครอบครัวตัวเองโดยไม่แจ้งให้ญาติพน่ี ้อง
ทราบ การกระทาแบบนี้ถอื ว่าเป็ นการเบียดเบียนผูอ้ ่นื และเป็ นบาปหรือไม่คะ

ตอบ : อันนี้เป็ นเรื่องความเชื่อนะ ความเชื่อทางโลก เวลาเราพูดเรื่องนี้ เวลาหลวงตา
ท่านพูด ท่านพูดดีนะ ท่านบอกว่า ท่านเรียนถึงมหา เวลาท่านพูดถึงทางวิชาการ ท่าน
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บอกว่าวิชาการก็คอื วิชาการ ไม่ใช่การถอดถอนกิเลส ถ้าท่านไม่เรียนมาก็หาว่าไปว่า
คนอื่นไง
ไอ้เราก็เหมือนกัน เวลาเราพูดถึงฮวงซุ้ย เรื่องประเพณี มันเป็ นเรื่องของคน
ไทยเชือ้ สายจีน แล้วดูหน้าเราสิ เจ๊กทัง้ ขีเ้ ลยล่ะ เพราะพ่อนี่จนี นอกเลย เราก็
เหมือนกัน
ฉะนัน้ สิง่ นี้มนั เป็ นความเชื่อไง เรื่องฮวงซุ้ย เรื่องบรรพบุรุษ มันเป็ นความ
เชื่อ ถ้าความเชื่อมันก็มที ม่ี าทีไ่ ป อย่างเช่นความเชื่อ ดูส ิ พระยสะ พระยสะฟังเทศน์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็ นพระอรหันต์ แล้วก็ไปเอาพรรคพวกมาบวช แล้ว
เขาถามว่าทาไมพระยสะทาได้ง่ายขนาดนัน้ ไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่า แต่เดิมเขาเป็ นคนทีเ่ ที่ยวเก็บศพไง
เก็บศพไร้ญาติ เก็บศพกลางทางมาทาฌาปนกิจ เขาสร้างบุญอย่างนี้มาพร้อมกับคณะ
ของเขา
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าพวกเราล้างป่ าช้าต่างๆ มันก็มาจากตรงนี้ไง มันมีท่มี าทีไ่ ปไง
ทีน้กี ารว่ามีทม่ี าทีไ่ ป บรรพบุรุษเขาฝังกัน มีฮวงซุ้ย แล้วฮวงซุ้ยแล้วเขาก็ถอื ไง เขา
ถือฮวงจุย้ เขาถือว่าการทาอย่างนัน้ เป็ นเคล็ดเป็ นต่างๆ อันนี้เป็ นความเชื่อ เป็ นความ
เชื่อใช่ไหม
ฉะนัน้

ถ้าในครอบครัวเราคนใดคนหนึ่งไปปรับปรุงฮวงซุ้ยเพื่อประโยชน์

เฉพาะครอบครัว
ถ้าเขาไปปรับฮวงซุ้ยเฉพาะครอบครัว ถ้าพูดถึงความเชื่อนะ ความเชื่อสิง่ นัน้
ถ้ามองกันอย่างนัน้ เอาสิง่ นัน้ มาเป็ นคติ เอาสิง่ นัน้ มาเป็ นรูปแบบ เราก็จะมีความ
บาดหมางกัน
แต่ถ้าเราเป็ นชาวพุทธ เพราะเขาถามเรา เราเป็ นพระ ถ้าเป็ นชาวพุทธ ชาว
พุทธให้ถอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ถอื รัตนตรัย ให้ถอื พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เป็ นแก้วสารพัดนึก ไม่เชื่อสิง่ อื่นๆ ใดๆ เลย
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ถ้าไม่เชื่อสิง่ อื่นๆ ใดๆ เลย เรื่องฮวงซุ้ย เรื่องต่างๆ มันก็เป็ นศาสตร์ศาสตร์
หนึ่งทีเ่ ขาเชื่อกัน ถ้าเป็ นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งทีเ่ ขาเชื่อกัน ถ้าเขาทาของเขาแล้วเขาได้
ประโยชน์ของเขา เขาสนใจ เขาไปดูแล ถ้ามองมุมกลับ เขาไปดูแลฮวงซุ้ย เขาไปทา
ความสะอาด เขาไปดัดแปลง ถ้าเขาไปดูฮวงซุ้ยของพ่อแม่เราให้ดูสวยงาม เขาก็ทา
ประโยชน์กบั เขา เพราะเขาขยัน เขาทาของเขา เขาประกอบสัมมาอาชีวะ เขาถึง
เจริญรุ่งเรือง
แต่เราไปคิดไงว่าเขาไปปรับฮวงซุ้ยเฉพาะครอบครัวเขา เขาไปปรับฮวงซุ้ย
เฉพาะครอบครัวเขา แล้วเขาก็เจริญรุ่งเรืองใช่ไหม ไอ้เราไม่ได้ไปปรับฮวงซุ้ย
ครอบครัวเราก็เลยติดขัดไปหมดเลย
ไอ้คาว่า “ติดขัดหรือไม่ตดิ ขัด” ถ้าเราเป็ นชาวพุทธ ชาวพุทธเขาไม่ดูทน่ี นั ่
เขาให้ดูความเพียร ความวิรยิ ะ ความอุตสาหะ เห็นไหม เชื่อในสัจจะ ถ้าเชื่อในสัจจะ
เราเป็ นชาวพุทธใช่ไหม ถ้าเขาไปทาฮวงซุ้ย เขาไปปรับฮวงซุ้ยเพื่อครอบครัวของเขา
เราก็สาธุ สาธุว่า เขาขยันหมั ่นเพียร เขาอุตส่าห์ไปดูแลฮวงซุ้ย เขายังทามาหากิน
ครอบครัวเขาเจริญรุ่งเรือง อ้าว! ก็สาธุ เขาเป็ นคนดี
แล้วของเราล่ะ ของเรา อ้าว! เราก็ไปปรับบ้างก็ได้ถ้าเราจะไปปรับ เออ! เราก็
ไปปรับฮวงซุ้ยบ้าง ถ้าเราเชื่อว่ามันทาแล้วมันจะรวย ถ้าไปปรับแล้วกลับมาทาแล้วทา
ไม่รวย อ้าว! ยุ่งเลย ฮวงซุ้ยก็ปรับแล้ว ทามาหากินก็ทาแล้ว ทาไมไม่ร่ารวยเหมือน
เขาล่ะ
ทีน้ถี ้าเราเป็ นชาวพุทธนะ เราเชื่อตรงนี้ไง เราเชื่อตรงที่ หนึ่ง เรา
ขยันหมั ่นเพียร เราขยันหมั ่นเพียร เราไม่ประมาท เราไม่เลินเล่อ เราใช้สติปัญญา
ตรงนี้มนั จะทาให้เรามั ่นคงในชีวติ เรา
เขาจะทาคุณงามความดีของเขาขนาดไหน เขาจะปรับฮวงซุ้ยของเขาเพื่อ
ประโยชน์ของเขา ความเชื่อของเขา ถ้าเขาเชื่ออย่างนัน้ เขาเชื่อกันจริงๆ นะ
เพราะว่าในสังคม ทางวิชาการต่างๆ แขนงต่างๆ มันมีเยอะแยะไปหมด อยู่ท่ใี ครจะ
ศึกษาไม่ศึกษา ถ้าเขาศึกษาเรื่องฮวงซุ้ย เขาเชื่อเรื่องฮวงซุ้ย บางคนเชื่อเรื่องฮวงซุ้ย
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เขาเชื่อก็เรื่องของเขา เขาเชื่อของเขา แต่เขาทาไปๆ แล้ว เขาต้องไปปรับฮวงซุ้ยของ
เขา เขาต้องไปดูแลของเขา เขาต้องดูแลอย่างนัน้ ตลอดไป มันไม่เป็ นอิสระใช่ไหม
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เชื่อใดๆ ทัง้ สิน้ แม้แต่เทวดา อินทร์
พรหมยังต้องมาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในลัทธิศาสนาอื่นเขา
เคารพใคร ในวัฏฏะนี้จะเคารพใคร
ถ้าพูดถึงเคารพเทวดา อินทร์ พรหม เขาว่า เทวดา อินทร์ พรหมเป็ นพระจง
พระเจ้า มันก็สูงสุดในวัฏฏะก็มเี ท่านี้ ตัง้ แต่พรหมลงมา ตัง้ แต่พรหมลงมานี่เป็ นลูก
ศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ นัน้ เลย
มาฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วเราเองเราก็เป็ นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไร เห็นไหม ถ้าสอนเรื่องทามาหากิน เรื่องคารวะ ๖
เรามีความคารวะ เรามีความนอบน้อม เรื่องทิศก็ได้
เวลามาบวชแล้วเป็ นทิด ทิดเพราะอะไร ทิดเพราะมีการศึกษา บนศีรษะของ
เราทิศเหนือ ทิศสูง ทิศบนศีรษะของเราคือสมณะชีพราหมณ์ ครูบาอาจารย์ของเรา ทิศ
เบื้องหน้าคือพ่อแม่ของเรา ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องขวา เห็นไหม เขาให้บริหารทิศ ถ้าเรา
บริหารทิศ เราบริหารอย่างนี้ เราจัดการอย่างนี้ เราก็เป็ นชาวพุทธ ฉะนัน้ เราเป็ นชาวพุทธ
เรามีปัญญาแล้ว เรื่องอย่างนี้มนั เป็ นเรื่องปลีกย่อย
ฉะนัน้ แต่เรา เราเป็ นคนขาดแคลน เราเป็ นคนไม่มั ่นใจ เขาไปทาอย่างนัน้ เราก็
ไปมองเขาว่าเขาเบียดเบียน เพราะว่าถ้าเป็ นฮวงซุ้ยนีเ่ ป็ นของตระกูล ทุกคนต้องมีสทิ ธิ
เสมอภาคเหมือนกัน เราคิดของเราอย่างนี้
สิทธิเสรีภาพเหมือนกัน แต่เขาทาของเขา เขาไปปรับฮวงซุ้ยของเขา เขาไปทาดี
ของเขา ปรับฮวงซุ้ยก็เหมือนเชงเม้ง เขาไปทาความสะอาด เขาไปทาความสะอาด
ของคนไทยก็สงกรานต์ สงกรานต์กเ็ อากระดูกพ่อกระดูกแม่มาทาความสะอาด นี่เขาทา
คุณงามความดี

คนทาคุณงามความดีเขาขยันหมั ่นเพียรของเขา

สัมมาอาชีวะ เขาถึงประสบความสาเร็จของเขา
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ไอ้เรานี่ โอ๋ย! นักปฏิบตั นิ ะ เป็ นชาวพุทธนะ นัง่ เฉยเลย นัง่ พุทโธอย่างเดียวเลย
ไม่ทาอะไรเลย มันก็ได้แค่พุทโธนี่ ได้ลมหายใจนี่ ได้หวั ใจนี่ แต่สงิ่ ทีจ่ ะได้จากภายนอก
มันก็ตอ้ งขยันหมั ่นเพียร ถ้าขยันหมั ่นเพียรมันก็จะได้สงิ่ นัน้ มา
ฉะนัน้ สิง่ ทีว่ ่าเขาเบียดเบียนไหม
นี่ภาษาเรานะ ความคิดนี้ ใจนี้มหัศจรรย์มาก เวลาคิดดีนี่คดิ ได้ดสี ุดๆ เลย
เวลามันคิดร้ายมันก็คดิ ถึงกับทาร้ายตัวเองได้มหาศาลเลย อันนี้กเ็ หมือนกัน นี่เราคิด
ของเราเองไง เราคิดว่าเป็ นการเบียดเบียนไหม แล้วนี่ไม่กล้าไปถามคนทาด้วยนะ
กลับมาถามพระ พระเป็ นคนสาธารณะไม่รเู้ รื่องอะไรเลย ทีน้ไี ม่รเู้ รื่องอะไรเลยก็พูด
อย่างนี้ เราคิดเอาเองไง เราคิดว่าเขาไปทาเพื่อประโยชน์ของเขา เพื่อประโยชน์
ครอบครัวคนเดียว
ถ้าเราคิด จิตใจเราเป็ นสาธารณะ ถ้าเขาทาดีแล้วก็เรื่องของเขา เขาทาดี ถ้าพี่
น้องเรา ชาติตระกูลของเรา เขาเจริญรุ่งเรือง เราก็พอใจนะ แต่ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยาก
เรายิง่ เศร้าใจใหญ่ แต่ถ้าเขาทาดีแล้วเราก็พอใจ
แต่เรานะ ถ้าเรายังไม่ดอี ย่างเขา เราก็ขยันหมั ่นเพียรของเรา เราก็มุมานะ
บากบันของเรา
่
เราบริหารจัดการของเราให้รอบคอบ เราไม่มคี วามประมาทในชีวติ
ของเรา ไม่ประมาทในทรัพย์สนิ ของเรา เราทาของเรา ถ้าเราทาของเรามันก็เป็ น
ประโยชน์กบั เรา ถ้าเราทาอย่างนี้ปับ๊ รักษาใจเรา

หลวงตาท่านสอนบ่อย รักษาใจเรา ใจของคนอื่นนะ บาปเวรมัน
ก็เรื่องของเขา ถ้าใจของเรา เรารักษา มันก็เป็ นเรื่องของเรา เป็ น
ผลประโยชน์ของเรา
ถ้าผลประโยชน์ของเรา ถ้าเราเป็ นชาวพุทธด้วย เราใช้คาํ ว่า
“เป็ นชาวพุทธ” บ่อย เพราะคําว่า “เป็ นชาวพุทธ” พระพุทธศาสนาสอน
ให้เสียสละ

เสียสละเรื่องภายนอก

เสียสละเรื่องภายในคือความ

เบียดเบียนตนเอง ความคิดที่มนั เบียดเบียนใจ เราต้องเสียสละให้เป็ น
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ถ้าเสียสละได้ เห็นไหม การเสียสละนี้ เขาเรียกว่าสละกิ เลส ถ้าสละ
กิ เลสได้
ทีเ่ ราภาวนากันอยู่นี่เราภาวนาเพื่อสละกิเลส ชาระล้างกิเลส ทีน้มี นั ชาระล้าง
ไม่ได้ มันถึงต้องวางพืน้ ฐานเบสิกไปเริม่ ต้นตัง้ แต่ทานไง ฝึกหัดดัดแปลงมาตัง้ แต่ทาน
ทาน ศีล แล้วมาภาวนา ถ้ามันมีพน้ื ฐานมาอย่างนัน้ ปับ๊ มันก็ทาของมันขึ้นไปได้ ถ้าทา
ขึน้ ไปได้นะ
ใครขยันหมั ่นเพียร เราสาธุเลยนะ ใครทาคุณงามความดี ใครเสียสละ ใครทา
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรานี่เห็นดีเห็นงามไปกับเขาเลย เราช่วยส่งเสริมเขาเลย แล้ว
เราจะทาด้วย
แต่เราไม่ทาอย่างนัน้ เราทาอย่างนัน้ ไม่ได้ เราก็ไปทาใจของเรา เราเสียสละ
ไอ้ความตระหนี่ถ่เี หนียว ไอ้เสียสละทีค่ อยจับผิดคนอื่น ไอ้เสียสละที่ว่าเขาทาความดี
แล้วเราไปกีดขวางเขา เราทาของเราบ้าง เราทาของเราบ้าง
ไอ้เรื่องความมั ่งมีศรีสุขนี่นะ ถ้าใครทาบุญกุศลมา ถ้าใครไม่ทาบุญกุศลมานะ
มันมีมากน้อยขนาดไหนก็รกั ษาไว้ไม่ได้นะ การรักษาไว้น้ีกแ็ สนยากนะ การแสวงหาเงิน
หาทองมานี้ก็ยากอย่างหนึ่ง
คนเราคนทุกข์คนจนเวลามีเงินมีทองก็มคี วามสุข มีความสบายใจ ยิง่ มีมาก
ขึน้ มา พอคนมีเงินมีทองขึน้ มาก็เที่ยวเล่น เล่นการพนันสูญหายหมด เห็นไหม การที่
แสวงหามาก็ทุกข์อนั หนึ่ง การรักษาไว้ทุกข์กว่าอีก พอมีเงินมีทองขึน้ มา โอ้โฮ! เพื่อน
มากเลย ญาติเยอะเลย ถ้าไม่มเี งินมีทอง ญาติไม่มเี ลย ลองมีเงินมีทอง ญาติมาแล้ว
คนนู้นยืม คนนี้จบั คนนี้ตอ้ ง หมด รักษาไว้กแ็ สนยาก ฉะนัน้ ถ้าเรามีสติมปี ัญญาขึน้ มา
เรารักษาของเราเพื่อประโยชน์กบั เรานะ
ฉะนัน้ คาว่า “อย่างนี้เป็ นการเบียดเบียนผูอ้ ่นื หรือเปล่า”
การเบียดเบียน การเบียดเบียนผู้อ่นื เราไปเบียดเบียนให้เขาได้ทุกข์ได้ยาก
อันนี้เขาแสวงหาความดีของเขา เราก็แสวงหาความดีของเรา ฉะนัน้ เพียงแต่ว่าเป็ นญาติ
พีน่ ้องกัน เพราะฮวงซุ้ยของพ่อของแม่เป็ นของส่วนรวม ถ้าของส่วนรวม เขาทานี่ เขาทา
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ไม่รู้คืออวิชชา ๑๙

เขาทาเขาต้องได้ประโยชน์ของเขา ถ้าเราทา เห็นไหม เขาทาได้ เราก็ทาได้ เขาไปทา
ฮวงซุ้ยให้ได้ประโยชน์ เราก็ไปทาของเราบ้าง
เขาทา เขาได้ประโยชน์ เราไปทา เราไม่ได้ประโยชน์ เพราะอะไร เพราะเราทา
แบบสักแต่ว่า จิตใจเราไม่มั ่นคง จิตใจเราไม่เคารพบูชาจริง ถ้าคนจิตใจเคารพบูชา
จริง เขารักจริง เขาได้จริง เขาทาแล้วเขาได้ผลประโยชน์ของเขาจริง
ของเราทา เห็นเขาทารวย เราก็จะรวยกับเขาบ้าง แล้วทาแล้วทาไมถึงไม่รวย
เขาขุดทอง เขาได้ทองกันเยอะแยะเลย เราไปขุดได้แต่ลมกลับมา ไม่ได้อะไรเลย
มันอยู่ทค่ี วามมั ่นคงของเรานะ ถามหลวงพ่อ ให้พูดถึงคนทีเ่ ขาไปเบียดเบียน
คนอื่น ไม่ได้ถามให้หลวงพ่อพูดถึงคนเขียน
นี้พูดถึงเป็ นสาธารณะ เป็ นประโยชน์นะ
ฉะนัน้ นี่เป็ นความเชื่อนะ ความเชื่อ เห็นไหม พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อ
เรื่องฤกษ์เรื่องยาม ไม่ให้เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าว ไม่ให้เชื่อนอกจากพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์
พระธรรมคือสัจจะ ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่ ศาสนาพุทธสอนอย่างนี้ ถ้าสอนอย่าง
นี้นะ พุทธมามกะ เราเชื่อมั ่นของเรา เราทาเพื่อประโยชน์กบั เรา
สิง่ นี้มนั เป็ นปัจจัยเครื่องอาศัย ข้าวของเงินทองเป็ นการดารงชีวติ ธรรมะเป็ น
การดารงหัวใจ หัวใจทีม่ สี ุขมีทุกข์ อันนัน้ มีค่ากว่า ถ้าหัวใจมีสุขมีทุกข์ สิง่ ทีถ่ ามปัญหา
มานี่มนั วางหมดเลย เป็ นเรื่องภายนอก
นี่เรื่องภายใน ถ้าเรื่องภายในมันต้องมีธรรมะ มีคุณธรรมเพื่อประโยชน์กบั หัวใจ
ของเรา เอวัง
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