ธัมมะในลิขิต

รวบรวมไว้โดย ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี

Dhammaintrend ร่วมแผยแพร่และแบ่งปันเป็ นธรรมทาน

คำ�นำ�
หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่น่าสนใจสำ�หรับผู้ประสงค์จะทราบว่า พุทธศาสนิกชน
ในประเทศอังกฤษมีความรู้ ความสนใจ ความพากเพียรปฏิบัติธรรม ด้วยความ
เข้าใจพุทธธรรมสูงเพียงใด และอะไรเป็นสิ่งสำ�คัญที่จูงใจให้ชาวอังกฤษและ
ชาวต่างประเทศอื่นๆ หันมาสนใจในพระพุทธศาสนา
เมื่อท่านได้อ่านภาคภาษาไทยโปรดเข้าใจว่า เป็นสำ�นวนของท่านอาจารย์
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งหมด เว้นแต่ตอนบรรยายภาพหรือเหตุการณ์
เท่านั้น
ส่วนภาคภาษาอังกฤษนั้น ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้พยายามแปลเป็น
ภาษาอังกฤษจากคำ�อธิบายธรรมและตอบคำ�ถามภาษาไทย ซึ่งท่านอาจารย์
ได้กรุณาตรวจแก้ให้เรียบร้อยแล้วและได้ขอให้ท่านปัญญาวัฑโฒ ภิกษุชาวอังกฤษ
ซึ่งรู้ภาษาไทยดีและอยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มากว่า ๑๒ ปีแล้ว ช่วยตรวจแก้
(ภาษาอังกฤษ) ให้ กับได้ขอให้ ศจ.น.พ.อวย เกตุสิงห์ คนไทยซึ่งรู้ภาษาอังกฤษ
ดี ช่วยตรวจแก้อีกทางหนึ่งด้วย ก่อนที่จะใช้เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้สำ�เร็จได้ด้วยความศรัทธา วิริยะ และความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากหลาย สมควรที่จะจารึกไว้ในหนังสือนี้ เพื่อท่าน
ผู้อ่านจะได้อนุโมทนากุศลด้วย คือ
๑). พระภิกษุ ปัญญาวัฑโฒ (Peter John MORGAN) ผู้ทำ�หน้าที่
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพุทธศาสนิกชาวอังกฤษกับชาวไทย จนกระทั่งได้มี
การนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
อุดรธานี ไปอธิบายธรรมและตอบคำ�ถามพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษ ณ
ธัมมปทีปวิหาร กรุงลอนดอน ระหว่างวันที่ ๗–๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

(ค.ศ.๑๙๗๔) ณ กรุงลอนดอน ท่านทำ�หน้าที่แปล ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
ตลอดเวลา จึงได้ข้อความมาเป็นเนื้อหาน่าสนใจอยู่ในหนังสือนี้ ครั้นกลับมา
ถึงประเทศไทย ท่านได้กรุณาตรวจแก้คำ�แปลภาษาอังกฤษให้ด้วย
๒). มิสซิส เชอร์รี่ (Mrs.L.G.CHERRY) ชาวคานาดา โยมมารดาของ
พระภิกษุอภิเจโต (George Rodney CHERRY) ซึ่งมาบวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร
และไปศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์ ณ วัดป่าบ้านตาด มากว่า ๑๐ ปีแล้ว มิสซิส
เชอร์รี่ได้เข้ามาเยี่ยมพระลูกชายในประเทศไทยหลายครั้งแล้ว มายุคนี้ชราภาพ
ลง จึงขอมีโอกาสเดินทางแต่ใกล้ๆ คือจากกรุงโตรอนโต คานาดา มาเยี่ยม
พระลูกชายที่จะตามไปอุปัฏฐากท่านอาจารย์ ณ ประเทศอังกฤษด้วย มิสซิส
เชอร์รี่จึงได้ศรัทธาเป็นอุปัฏฐากสำ�คัญในการเดินทาง แม้ภายในประเทศอังกฤษ
ของภิกษุทั้งสามที่ไปจากประเทศไทยในครั้งนี้
๓). ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน สู้เดินทางไปรวบรวมทุกข์
นานัปการของมนุษย์ในประเทศหนาว แม้ในฤดูร้อน ในพ.ศ. ๒๕๑๗ ความ
หนาวในประเทศอังกฤษก็ยังมากอยู่สำ�หรับคนไทย แต่ท่านก็มิได้ลำ�บากยากใจ
อันใดเลย เป็นอยู่ง่ายๆ ท่านไม่ต้องการให้จัดอะไรเป็นพิเศษให้ท่านเลย เช่น
อาหารและที่อยู่อาศัย ท่านว่า ท่านปัญญาวัฑโฒมาฉันอาหารในประเทศไทย
ได้อย่างไรตลอดเวลา ๑๒ ปี ท่านก็ฉันอาหารฝรั่งในประเทศอังกฤษเช่นเดียว
กับท่านปัญญาวัฑโฒได้อย่างนั้น ท่านมิได้ฉันหมากเลย ทั้งๆ ที่มีคนเป็นห่วง
ท่านในเรื่องนี้
ในการอธิบายธรรมและตอบปัญหานั้น ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ทีจ่ ะตอบผูถ้ าม ซึง่ มีตงั้ แต่พวกทีไ่ ด้ฝกึ สมาธิมานานแล้ว ผูส้ นใจเริม่ จะฝึก ผูท้ เี่ คย
ฝึกสมาธิจากอาจารย์อื่นๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย (เคมบริดจ์) ตลอดจน
ผู้ซึ่งเพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจพุทธศาสนา นับว่ายากมาก
เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านยังต้องตรวจแก้บันทึกการอธิบายธรรม

และตอบคำ�ถามภาษาไทย ซึ่งม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี พิมพ์เสนอตรวจแก้ถึง
๒ ครั้ง จึงได้ต้นฉบับภาษาไทย
๔). มิสซิส วินท์ (Mrs.Freda WINT) แห่งอ๊อกฟอร์ด (Oxford) และบุตร
คือนายเบน วินท์ (Mr.Benedict WINT) แห่งเคมบริดจ์ (Cambridge) ทั้งสอง
เคยมาจำ�ศีลภาวนาอยู่ ณ วัดป่าบ้านตาด และเคยบวชเป็นสามเณร (ตอน
อายุ ๑๙ ปี) ศึกษาที่วัดป่าบ้านตาด ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ปิด
เทอม กับมิสซิสบราวน์ (Mrs.Jane BROWNE) แห่งคอร์นวอลล์ (Cornwall) ซึ่งเคยเข้ามาจำ�ศีลภาวนา และนำ�ปัญหาธรรมมาให้ท่านอาจารย์แก้ที่
วัดป่าบ้านตาดถึง ๓ คราว กับน้องสาว คือ มิสซิส บราวน์ (Mrs.Griselda
BROWNE) แห่งคานาดา ท่านทั้ง ๔ นี้ได้ศรัทธาเข้ามาอยู่ในกรุงลอนดอน
ตลอดระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ไปพำ�นักในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเตรียม
อาหาร เตรียมที่ใส่บาตร เพราะท่านอาจารย์และพระภิกษุอีกสองรูปนั้น ท่าน
บิณฑบาตและฉันในบาตรตามพระวินัยที่เคยปฏิบัติในประเทศไทย เธอเป็นห่วง
จัดธุระดูแลอุปัฏฐากพระให้เรียบร้อยถูกต้องตามพระวินัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
ประเทศอังกฤษ
๕). พุทธศาสนิกชนไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอนหลายครอบครัว ซึ่งมีทั้ง
นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ และนักธุรกิจ ได้ศรัทธาหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากัน
นำ�อาหารมาใส่บาตรทุกวัน และช่วยเป็นธุระอำ�นวยความสะดวกติดต่อ
สายการบิน ตลอดจนไปรับและไปส่งคณะภิกษุที่ไปจากประเทศไทยโดยเรียบร้อย
ทุกประการ
ท่านเหล่านั้นไม่ยอมให้ใส่ชื่อ ท่านว่าท่านไปทำ�บุญตามความศรัทธา
ปสาทะของท่าน มิใช่ไปเป็นทางการแต่อย่างใด ท่านปลื้มใจในกุศลที่ท่านได้
ปฏิบัติในโอกาสพิเศษเช่นนี้อยู่มากแล้ว
๖). ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ผู้ศรัทธาเดินทางไปทำ�หน้าที่

ไวยาวัจกรและลูกศิษย์ของพระภิกษุแห่งประเทศไทยนี้ ด้วยทุนทรัพย์ของ
ตนเอง ได้ช่วยในการบันทึกคำ�สอน และติดตามไปปฏิบัติท่านอาจารย์ในที่ต่างๆ
ครั้นกลับมาถึงประเทศไทย ก็ได้ช่วยตรวจแก้คำ�แปลภาษาอังกฤษ ปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น ก่อนที่จะได้ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ตลอดจนช่วยหาสำ�นักพิมพ์
ที่ดีให้ด้วย
๗). บุคคลสำ�คัญที่สุด ขอนำ�มากล่าวท้ายที่สุดเพื่อให้ปรากฏเด่นชัดนั้น
คือองค์การนิติบุคคล ชื่อ ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ จำ�กัด (THE ENGLISH SANGHA
TRUST, LTD.) ซึ่งเป็นองค์การที่สนับสนุนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่ประเทศ
อังกฤษ ชาวอังกฤษร่วมกันจัดตั้งขึ้นนานมาแล้ว ท่านปัญญาวัฑโฒเป็นองค์
หนึ่งที่ได้รับการอุปัฏฐากจากองค์การนี้มาก่อน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การนี้ดูแลจัดการ “ธัมมปทีปวิหาร” ในยุคนี้ มีศาสตราจารย์ มอรีซ
วอลซ์ (Prof.Maurice WALSHE) เป็นประธาน และนาย ยอช ชาร์พ (Mr.George
SHARP) เป็นเลขานุการ และนายโรเบิต จอนสัน (Mr.Robert JOHNSON)
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�ดูแลพระภิกษุ ที่พำ�นักในธัมมปทีปวิหาร
หากไม่ได้ความช่วยเหลือร่วมมือของบุคคลที่สำ�คัญที่สุดนี้ บุคคลจำ�นวน
มากจะไม่ ไ ด้ รั บ ผลดี ท างพุ ท ธศาสนาเช่ น ที่ ท่ า นจะอ่ า นพบในหนั ง สื อ เล่ ม นี้
ความเลื่อมใส ศรัทธา ตลอดจนความเอาจริงขององค์การนี้ ทำ�ให้เห็นแสง
อั น เรื อ งรองของพระพุ ท ธธรรมที่ จ ะปรากฏในภาคตะวั น ตกของโลกสื บไป
ในอนาคต
		
		
		
		

เสริมศรี เกษมศรี
(ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี)
ผู้เรียบเรียงหนังสือนี้
มีนาคม ๒๕๑๘

คำ�ชี้แจงของผู้รวบรวม
ในการพิมพ์บันทึกคำ�อธิบายธรรมและตอบปัญหาของชาวอังกฤษ
ในครั้งนี้ ผู้รวบรวมได้ใช้เลขแทนชื่อของบุคคลเป็นส่วนมาก เช่นชายถาม
ก็ใส่ ถ.๑–ช.๑ หรือหญิงถาม ก็ใส่ ถ.๓–ญ.๒ ถ้าตัวเลขซึ่งหมายถึงบุคคล
ซ้ำ�กัน แม้เลขคำ�ถามจะต่างกัน ก็หมายความว่าคำ�ถามครั้งที่เท่านั้น ถาม
โดยบุคคลเลขนั้นที่เคยถามไว้ครั้งหนึ่งแล้ว
วิธีสื่อความคิดติดต่อกันระหว่างอาจารย์และชาวอังกฤษนั้น กระทำ�
ดังนี้
เมื่อมีคนถามเป็นภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาวัฑโฒ ภิกษุชาวอังกฤษ
ซึ่งมาฝึกอบรมอยู่กับท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่า
บ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา ๑๒ ปีเศษ เป็นผู้แปล
เป็นภาษาไทยให้ท่านอาจารย์ฟัง เมื่อท่านอาจารย์ตอบมา ท่านปัญญาฯ
ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ที่ประชุมฟัง ศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย
เกตุสิงห์ บันทึกเทปไว้ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี บันทึกลงสมุดตามไปใน
ขณะถามตอบอีกส่วนหนึ่งด้วย บางครั้งท่านอาจารย์หรือท่านปัญญาฯ
เรียกให้ ศจ.นพ.อวย เกตุสิงห์ หรือ ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ช่วยเสริมบ้าง
ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้ถอดเทป และสอบกับสมุดที่จดไว้ด้วย แล้ว
พิ ม พ์ เ อกสารนี้ ถ วายท่ า นอาจารย์ ต รวจแก้ ต ามที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น วั น ๆ
เมื่อท่านอาจารย์กรุณาตรวจแก้ครั้งที่ ๑ ให้แล้ว ก็มาพิมพ์ตามที่แก้นั้น
เป็นร่างครั้งที่ ๒ เสนอขอประทานให้ท่านอาจารย์ตรวจแก้อีกครั้ง เมื่อ
ปรากฏว่าหน้าใด เรื่องใด ท่านอาจารย์แก้มาอีก ก็พิมพ์หน้านั้นขึ้นมาใหม่
จึงกล่าวได้ว่าต้นฉบับหนังสือนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้ตรวจทานในภาค
ภาษาไทยถึง ๒ ครั้งแล้ว

ส่วนในภาคภาษาอังกฤษนั้น ได้ถวายร่างภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วให้
ท่านปัญญาฯ ศึกษา และถวายคำ�แปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง ม.ร.ว.เสริมศรี
เกษมศรี ได้พากเพียรทำ�ขึ้นนั้นให้ท่านปัญญาฯ ตรวจแก้ตามที่ท่านเห็นว่า
“พอจะไปได้” แล้วจึงนำ�พิมพ์เป็นเล่มต่อไป

วันอาทิตย์ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔)
การประชุมวันนี้ เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หอพระ (Shrine) อยู่บน
ชัน้ สามของอาคาร ”ธัมมปทีปวิหาร” ได้มพี ธิ มี อบ “พระพุทธรูป ๒๕ ศตวรรษ
รุ่นพิเศษ” ซึ่งทำ�ด้วยแก้วขาว แต่มีสีฉัพพรรณรังสี ขนาดเล็ก พร้อมด้วย
แท่นรองไม้สีเข้ม มีคาดสีทอง ซึ่ง ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้นำ�ไปเพื่อ
ถวายท่านอาจารย์พระมหาบัว ให้ท่านมอบให้แก่ “ธัมมปทีปวิหาร” พร้อม
กับหนังสือภาษาอังกฤษ คือ “ปาฏิโมกข์” และ “วินัยมุข” และหนังสือ
ภาษาไทย คือ “ระเบียบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย”
หนังสือดังกล่าวได้ไปจากมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศ
วิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบ “พระพุทธรูป ๒๕ ศตวรรษ รุ่นพิเศษ” แก่ “ธัมมปทีปวิหาร
เมื่อท่านอาจารย์และภิกษุฝรั่ง คือ ท่านปัญญาวัฑโฒ กับท่านอภิเจโต
จากวัดป่าบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ขึ้นมาจากกุฏิ
สู่หอพระหรือห้องประชุมนี้แล้ว ที่ประชุมยืนขึ้นต้อนรับด้วยความเคารพ
และนั่งลงพร้อมกับพระภิกษุนั่ง แล้วฆราวาสทั้งปวงจึงถวายอภิวาทอีก
ครั้งหนึ่ง
ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ได้ยืนขึ้นขอประทานโอกาสนำ�พระพุทธรูป
๒๕ ศตวรรษ รุ่นพิเศษ ถวายเพื่อท่านอาจารย์จะได้มอบให้แก่คณะกรรมการ
“The English Sangha Trust, Ltd.” ซึ่งเป็นเจ้าของ ธัมมปทีปวิหาร นี้
ท่านอาจารย์รับพระพุทธรูปและสิ่งทั้งปวงมา แล้วเชิญให้ทางคณะกรรมการ
มารับ ท่านศาสตราจารย์มอรีซ วอลซ์ (Professor Maurice Walshe)
ประธานกรรมการของคณะนี้ ได้ก้าวออกมากราบท่านอาจารย์ ๓ ครั้ง
แล้วรับพระพุทธรูปและส่วนประกอบจากท่านอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ

๑๐

ธัมมปทีปวิหารได้หาม้ารองอีกตัวหนึ่ง นำ�มาตั้งกลางโต๊ะบูชา หน้า
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ซึ่งประจำ�อยู่ในวิหารแห่งนี้ แล้วท่านศาสตราจารย์
จึงเชิญพระพุทธรูปนี้ไปประดิษฐานบนม้ารองนั้น ทำ�ให้เห็นพระพุทธรูป
แก้วสี “ฉัพพรรณรังสี” องค์เล็กนี้อยู่กลางพระอุระของพระพุทธรูปเดิม
งดงามน่ารักมาก เสมือนเป็นไข่มุกเม็ดใหญ่ฝังอยู่กลางทอง เบื้องหน้า
ม้าที่รองนั้นเขาตั้งพานทองเหลืองใส่ผลไม้กับที่ใส่ดอกไม้บูชาพระ เมื่อทำ�
สักการะพระพุทธรูปทั้งสองนี้ จะรู้สึกเสมือนว่ามีพระพุทธเจ้า และ
พระธรรมเจ้าพร้อมกัน ณ ที่นั้น
ท่านศาสตราจารย์มอรีซ วอลซ์ ได้ถวายอภิวาท และกล่าวแสดง
ความขอบคุณท่านอาจารย์แทนคณะกรรมการ เป็นอันเสร็จพิธี

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ต่อจากนั้น สมาชิกในที่ประชุมต่างแสดงความปรารถนาจะเรียน
ถามท่านอาจารย์ต่างๆ คำ�ถาม-คำ�ตอบ มีดังนี้
ถ.๑–ญ.๑ การตั้งสติพิจารณาลมเข้า-ออก นั้น ควรจะดูที่ท้องหรือที่
จมูก?
ตอบ	
การกำ�หนดลมหายใจนั้น ให้พิจารณาและตั้งสติดูจุดที่สัมผัสที่เดียว
ไม่จำ�ต้องเลื่อนขึ้นลง ให้จิตตั้งอยู่ตรงที่สัมผัสนั้น ถ้าลมน้อยลงก็
ไม่ต้องตกใจ ลมยังอยู่ มิได้หายไป การทำ�กรรมฐานนั้นต้องแล้วแต่
อุปนิสัยของคน การทำ�อานาปานสตินั้น มักจะถูกกับจริตของคน
๑๑

ส่วนใหญ่ แต่สติเป็นสิ่งสำ�คัญในการภาวนาทุกวิธีการ ความ
เผลอสติคือความขาดวรรคขาดตอนของงาน ผลจะไม่สืบต่อกัน
จึงควรคุมสติให้อยู่กับองค์ภาวนาทุกวิธีไป
ถ.๒–ญ.๑ เวลาทำ�สมาธิ ทำ�ไมจึงรู้สึกเหมือนมีอะไรดึงหน้าผากไปหา
หัวสมอง และรู้สึกที่หน้าผากกล้ามเนื้อตึงและปวดศีรษะได้ จะมีวิธีแก้
อย่างไร?
ตอบ	
ให้ลดความแรงที่ตั้งใจทำ�นั้นเสีย ให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเท่านั้น
ถ้าทำ�แรงย่อมปวดศีรษะได้ กระแสจิตมีความสำ�คัญมาก เพ่งให้
แรงก็ได้ ให้เบาก็ได้ สิ่งที่ถูกเพ่งย่อมแสดงผลหนัก-เบาไปด้วย
ถ.๓–ช.๑ การนับถือพุทธศาสนานัน้ ทำ�ให้เพือ่ นฝูงนินทาว่า เคยสนุกสนาน
ร่าเริงกลับเงียบลง เสียเพื่อนไปหลายคน และภริยาก็ไม่เข้าใจ เขาไม่เห็นด้วย
จะแก้ไขอย่างไร?
ตอบ	การนับถือพุทธศาสนาไม่จำ�เป็นต้องเงียบขรึม เพื่อนชวนไปทาง
ไม่ดี เรารักษาศีลเราไม่ทำ� ทำ�ให้เสียเพื่อน แต่ตัวเราไม่เสีย ถ้า
ใจเรารู้สึกพอใจว่าเราไปทางดี ก็ควรนึกถึงพระพุทธเจ้าว่า ท่าน
เป็นกษัตริย์มีบริวารมาก เพื่อนฝูงมาก ท่านออกบวช ละทิ้งเพื่อน
ทั้งหลายและทรงอยู่โดยไม่มีเพื่อนหลายปี เมื่อตรัสรู้แล้วเพื่อนก็
มาห้อมล้อมเอง พระองค์มีพระสาวกจำ�นวนมาก เป็นพระอรหันต์
ก็มาก มีภิกษุณีสาวิกาเป็นอรหันต์ก็มาก มีอุบาสกอุบาสิกาเป็น
พุทธบริษทั มากมายยิง่ กว่าคนในโลก เรานับถือพุทธศาสนาอันเป็น
ที่รวมแห่งจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย จึงไม่ควรกลัวจะขาดเพื่อน
ฝูง ควรคิดว่าตอนแรกเพือ่ นยังไม่เข้าใจเราก็เลิกราไม่คบเรา ต่อมา
การปฏิบัติในทางดีของเรามีอยู่ ควรจะแลเห็น และคนผู้หวัง
๑๒

ความดีมีอยู่ ระหว่างคนดีต่อคนดีย่อมเข้ากันได้ คนดีนั่นจะเป็น
เพื่อนเราในกาลต่อไป ถ้าโลกจะขาดคนดี ไม่มีใครสนใจคบเรา ก็
ควรคบกับธรรม คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ภายในใจ ซึ่งดีกว่าเพื่อน
ที่ไม่สนใจความดีเป็นไหนๆ นี่แลคือเพื่อนอันประเสริฐแท้ ตาม
ธรรมดาแล้วเพื่อนที่เป็นคนดีๆ ก็จะหันมาคบกับเรา เราจึงควร
วางใจเสียว่า ถ้าเราจิตใจสบายดี รู้ว่าไปทางดีก็พอแล้ว ไม่ควร
ไปคิดกังวลกับผู้อื่นให้ยิ่งกว่าเป็นห่วงเรา สมกับเรารับผิดชอบเรา
เอง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่มีใครมายกฐานะความเป็นอยู่ให้ดี
ขึ้นนอกจากเราเอง
ถ.๔–ญ.๑ ดิฉันเองก็ประสบอย่างเดียวกัน แม่รู้ว่าดิฉันนับถือพุทธศาสนา
แม่เสียใจถึงกับสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าให้ดิฉันกลับมาถือคริสเตียน
ควรจะช่วยแม่อย่างไร แม่รู้สึกเป็นห่วงลูกมาก
ตอบ โยมมารดาของอาตมาก็เป็นห่วงอาตมามากเหมือนกัน ที่มาประเทศ
อังกฤษนี้ เหมือนกลัวว่าจะไปตายหรือเป็นอันตรายต่างๆ แต่
อาตมาเห็นว่ามาแล้วดี มีเหตุผลในการมา แม่ก็ไม่อาจห้ามได้
ทั้งที่ไม่อยากให้มาก็จำ�ยอมตามเหตุผล จึงได้มา ขอให้เข้าใจว่า
พุทธศาสนาไม่สอนให้คนแตกแยกกัน คริสเตียนและพุทธศาสนา
ต่างก็สอนให้ดี ให้คนมีความสุขและไปสวรรค์ทั้งนั้น ถ้าจะเปรียบ
กรุงลอนดอนเป็นสวรรค์ บุคคลก็ได้รับคำ�แนะนำ�ให้เดินทางโดย
วิธีต่างๆ กัน แต่เมื่อปฏิบัติแล้วก็มาถึงกรุงลอนดอนด้วยกัน ดังนั้น
ใครนับถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติตามนั้นเถิด แล้วได้ไปพบกันบน
สวรรค์เหมือนกัน แต่พุทธศาสนาซึ่งมีวิถีทางที่จะไปถึงพระนิพพาน
ได้ด้วย ถ้าเข้าใจตาม ปฏิบัติตามที่พุทธศาสนาสั่งสอนและ
๑๓

ปรารถนาพระนิพพาน ก็ยังมีทางไปได้อีก พระนิพพานคือแดน
พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้ว
ท่านไปนิพพานกันทั้งสิ้น จึงไม่น่าเป็นห่วงผู้ดำ�เนินตาม ควรจะ
ชี้แจงข้อนี้ให้แม่ทราบจะได้ไม่เป็นห่วง พุทธศาสนาสอนให้สังคม
มั่นคงและเจริญ และส่งเสริมให้คนดี ขอแม่อย่าห่วงเลย เพราะ
พุทธศาสนามิใช่แดนแห่งนรกพอผู้ดำ�เนินตามจะล่มจมฉิบหาย
ถ.๕–ญ.๑ สามีก็เหมือนกัน ไม่เข้าใจ ไม่พอใจ ดิฉันต้องใช้เวลา ๒๐ ปี
อ้อนวอนขอสามีให้ดิฉันทำ�สมาธิ บัดนี้ยินยอมแล้ว ทำ�มาได้ ๕ ปี (สามี
ไม่เข้าใจเรื่องทางจิตใจ เพราะฉะนั้นพอได้พบคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน
ก็หันมาสนิทสนมด้วย จึงทำ�ให้สามีระแวง)
ตอบ	เมื่อเขาเห็นว่าเราทำ�ดี ไม่ได้ทำ�ชั่ว เขาก็ยอมเอง เป็นธรรมดา
ของการทำ�ดี ซึ่งเป็นของยากอยู่แล้ว แม้แต่ในใจเราเองก็มีความ
ลังเล เวลาคิดจะทำ�ความดีก็มีอีกความคิดหนึ่งชวนทำ�สิ่งอื่นเสีย
ต้องต่อสู้กัน จึงหันมาทำ�ทางดีได้ การที่คนอื่นขัดขวางจึงเป็น
อุปสรรคธรรมดา แต่สู้เราขัดขวางเราเองไม่ได้ ข้อนี้มักจะมีด้วย
กันทุกคน เวลาจะทำ�สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ใจหนึ่งมักขัดขวางไว้ไม่
ให้ทำ� จนเสียเวลาไปเปล่าก็มีมาก นอกจากนั้นยังชวนให้ทำ�ชั่ว
เสียหายอีกด้วย ซึ่งส่วนมากก็หลงตามมันจนได้
ถ.๖–ญ.๒ ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี เราก็ห้ามใจไม่ให้ทำ�สิ่งนั้น กับถ้าใจมัน
จะทำ�ก็ให้มันทำ�จนเกิดผลร้ายขึ้นมา มันก็เข็ดเอง เหมือนรู้ว่ากินของ
หวานๆ จะท้องเสีย ก็กินจนท้องเสียแล้วก็เลิกไปเอง วิธีไหนจะดีกว่ากัน?
ตอบ วิธีที่รู้ว่าอะไรไม่ดีก็ฝืนใจห้ามไม่ให้ตัวทำ�ดีกว่า เพราะไม่มีความเสีย
หายเกิดขึ้น ส่วนวิธีที่ปล่อยตามใจจนเกิดผลร้ายแล้วเข็ดเองนั้น จะ
๑๔

แน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ตายไปเสียก่อนที่จะกลับตัวได้ บางทีอาจไม่รู้
ช่องทางจะกลับเสียด้วย (เป็นการเสียหายของชีวิตตนเอง)
ถ.๗–ช.๒ ผมภาวนา ยุบหนอ-พองหนอ แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรถูไถไป
ตามท้อง เป็นเพราะเหตุใด?
ตอบ	ความรู้สึกนั้นเป็นที่เราพอใจหรือเปล่า เมื่อทำ�ภาวนาแล้วจิตใจ
สงบเย็นสบายก็ใช้ได้ ถึงจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงอะไรมาถู
แต่เมื่อรู้สึกจิตใจสงบดี เป็นที่พอใจ นี้สำ�คัญกว่า ความรู้สึกนี้
เป็นเพียงอารมณ์ของจิต ไม่ใช่ผลให้เราเป็นอะไร เมื่อมีอะไรมา
ถูไปตามท้องก็ควรทำ�ความเข้าใจกับมันว่า นั่นคืออาการของจิต
แสดงต่างหาก มิได้เป็นจริงดังที่ใจเกิดความสำ�คัญ และตั้งสติ
กำ�หนดความ ยุบหนอ-พองหนอ ไม่ส่งใจไปสำ�คัญกับสิ่งนั้น
อาการนั้นก็สงบไปเอง
ถ.๘–ญ.๓ เวลาทำ�สมาธิใกล้จะได้สมถะ จิตจะสงบ แต่แล้วมักไม่สงบ
มันเข้าๆ ออกๆ เหมือนจะเข้าประตูแล้วไม่เข้า จะแก้อย่างไร?
ตอบ เมื่อทำ�สมาธิ กำ�หนดลมหายใจเข้า-ออกหรือเปล่า ถ้ากำ�หนดแล้ว
ตามลมเข้า ตามลมออก จึงเป็นอย่างนี้ ควรจะตั้งจิตกำ�หนดแต่
เพียงจุดที่ลมหายใจสัมผัสแห่งเดียว แล้วจะรู้สึกว่ามันน้อยเข้าๆ
จนหยุดไป จิตก็เข้าสมถะไปโดยไม่เข้าๆ ออกๆ อย่างที่ว่านั้น
ถ.๙–ญ.๑ การฝึกสมาธิ ทำ�คนเดียวดีหรือทำ�กับหมู่พวกดี? ดิฉันเรียน
สมาธิกับเจ้าคุณที่วัดพุทธปทีปที่สึกไปแล้ว มีเพื่อน ๔ คน ดิฉันนั่งคน
เดียวรู้สึกว่าดี พอนั่งกับเพื่อน ๔ คน รู้สึกใจมีกังวล ทำ�สมาธิไม่ค่อยดี
เพื่อนที่ยังอ่อนจะช่วยกันได้หรือไม่?
๑๕

ตอบ	คุณเคยทำ�แล้วรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่พอใจ ถ้ารู้สึกว่าเป็นการ
ให้กำ�ลังใจแก่กันและกันก็ดี ถึงคุณจะรู้สึกไม่สงบ มีกังวลใจ แต่
เพื่อนอาจได้กำ�ลังใจทำ�สมาธิจากคุณก็ได้ แต่ส่วนมากท่านทำ�
โดยลำ�พังคนเดียว เว้นแต่ขณะฟังการอบรมกันอยู่ในสำ�นักอาจารย์
เดียวกัน จากนั้นต่างท่านต่างทำ�เฉพาะตัวไม่กังวลกับใคร จิตใจ
ก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าการทำ�งานรวมกัน เพราะไม่มีเครื่อง
กังวลกวนใจ
ถ.๑๐–ญ.๑ เวลาทำ�สมาธิดีๆ รู้สึกเหมือนมีเส้นอะไรออกจากตัวไปสัก ๑
ฟุต แต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรมาตีเส้นนั้น ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวด
ตอบ เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร ยังเป็นอยู่หรือเปล่า?
ญ.๑ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว เพราะรู้สึกว่าความเจ็บปวดเป็นทุกข์ ก็ต่อสู้
อดทนแล้วมันก็หายไปเอง
ตอบ	ความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ของจิต ไม่ใช่การภาวนาทำ�ให้เกิดอย่าง
นั้น จิตสร้างขึ้นมาเอง ถ้ารู้สึกก็ถอยจิตกลับมาไว้ที่หัวใจ ที่อก
แล้วตั้งแน่วแน่อยู่ตรงนี้ มันก็จะหายเอง
ถ.๑๑–ญ๑. บางทีรู้สึกว่าตนส่งกระแสจิตไปหาเพื่อน หรือรู้สึกว่าเพื่อน
ส่งมาหาตน
ตอบ	นั่นเป็นการส่งจิตออกข้างนอก ไม่เหมาะกับผู้เริ่มฝึกหัดใหม่ๆ
นอกจากผูช้ �ำ นาญเท่านัน้ จะส่งเข้าหรือส่งออกก็ไม่มปี ญ
ั หา เพราะ
รู้จักวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว
	ท่านปัญญาวัฑโฒ พูดชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษว่า “เมื่อแรกเรา
มานั่งอยู่ที่นี่ ท่านอาจารย์ได้บอกแล้วว่า การทำ�อานาปานสติ
๑๖

นั้น กำ�หนดจิตไว้ที่ลมหายใจเข้า-ออก จนกระทั่งลมหายใจอ่อน
ลงทุกที ก็ให้จิตจับจุดเดียวที่สัมผัส จนกระทั่งไม่รู้สึกลม จิตก็
จะสงบ ไม่ต้องตกใจว่าจะหยุดหายใจ ลมยังมีอยู่ แต่จะประสบ
ความเย็นใจในเวลาที่ลมหายใจอ่อนลง บางครั้งลมหายใจดับไป
กับความรู้สึก และใจก็ละเอียดมาก”
ญ.๑ ขอให้ท่านปัญญาฯ ช่วยแสดงให้ท่านอาจารย์ทราบความสำ�นึกใน
พระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณามาที่นี่ พวกเรายินดีมาก

๑๗

การอธิบายธรรม
การซักถามในที่ประชุมนี้ เริ่มภายหลังพิธีมอบพระพุทธรูป คือเวลา
ราว ๑๗.๔๕ น. ยุติลงเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านอาจารย์จึงปรารภถึงการจะ
อธิบายธรรมให้แก่ที่ประชุมฟังอย่างย่อๆ ทุกๆ วัน ก่อนที่จะมีการ ถาม-ตอบ
ดังนั้นเมื่อท่านปัญญาวัฑโฒ แปลให้ที่ประชุมฟังแล้ว ต่างแสดงความยินดี
ที่จะฟังต่อไป ท่านอาจารย์จึงได้เริ่มอธิบายธรรมเป็นครั้งแรก เมื่อเวลา
๑๙.๐๕ น. เรื่อง “การเรียนศาสนา” โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ท่านอาจารย์ “พุทธศาสนาเกิดจากการปฏิบัติ เพราะพระพุทธเจ้า
ทรงปฏิบัติแล้วจนทรงรู้ ทรงเห็น และทรงทำ�ได้ด้วยพระองค์เองแล้ว
จึงทรงเริ่มสอนผู้อื่นต่อไป ฉะนั้นศาสนาจึงสำ�คัญที่การฝึกตนปฏิบัติตาม
คำ�สอนทางศาสนาเป็นสำ�คัญ การเรียนพอเข้าใจ พอรู้ได้ แต่มิได้นำ�มา
ปฏิบัติเป็นประจำ� ผลจึงไม่เกิดขึ้นตามที่ควร ดังนั้นจึงควรศึกษาแล้ว
ปฏิบัติศีล จนถึงขั้นอธิศีล เรียนขั้นปัญญา จนถึงปัญญาระดับต่างๆ และถึง
ขั้นอธิปัญญา เรียนวิมุตติก็ต้องปฏิบัติให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นได้จริงๆ ดังนั้น
การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในพุทธศาสนา เมื่อใครปฏิบัติถึงขั้นใดนั้น
ตนเองจะรู้ด้วยตนเอง เช่น การปฏิบัติอานาปานสติ กำ�หนดลมหายใจ ก็
รู้ว่าลมเป็นอย่างไร จิตสงบนิ่งสบายอย่างไรก็ทราบ แต่ต้องมีสติ อย่าส่ง
จิตออกไปข้างนอก
ผู้ปฏิบัติขั้นต้นนั้น สำ�คัญที่จิตกับสติ จิตจะดีขึ้นถ้ามีสติคอยควบคุม
อยู่ จิตจะสงบ เบิกบานใจ ได้แสงสว่าง ความสุขก็เกิดมีมาเอง ถ้าจิตไม่มีสติ
ควบคุม ปล่อยให้มีอารมณ์ต่างๆ แทรกเข้ามาก็สงบไม่ได้ ความสุขก็เกิด
๑๘

๑๙

ไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลักสำ�คัญอยู่ที่อย่าปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ อบรม
จิตให้สงบจริงๆ ความสุขก็ตามมาตามลำ�ดับแห่งความสงบ สงบมาก
ก็เกิดความสุขมาก จนเป็นความสุขอัศจรรย์ได้แม้แต่ขั้นสมาธิอันละเอียด
สำ�หรับอาจารย์เอง วันนี้รู้สึกเป็นวันโชคดีที่ได้มาพบท่านพุทธศาสนิก
ชาวอังกฤษ อาจารย์เสียใจทีไ่ ม่สามารถพูดอังกฤษได้ ต้องอาศัยท่านปัญญา
วัฑโฒ ช่วยในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขอให้เรามานั่งสมาธิร่วมกันตามกำ�ลัง
ของแต่ละท่าน บางท่านอาจทำ�ได้นาน บางท่านเหนื่อยเร็ว ขอให้ต่าง
คนต่างตัดสินใจตัวเองว่าจะนั่งได้นานเท่าไร จนกว่าเกิดความเจ็บปวดขึ้น
มาจึงค่อยออกจากสมาธิ แต่ก็ควรฝืนเอาบ้าง เพราะอยากดี มีความสุข
ทางใจ ความสุขทางอื่นเราเคยผ่านมาแล้ว ไม่สงสัยพอให้ติดใจในความ
สุขนั้นๆ
เมื่ออาจารย์นั่งได้นานตั้ง ๑๒–๑๓ ชั่วโมง เกิดความเจ็บปวดขึ้นมา
ก็พิจารณาตรงที่ปวด ว่าอะไรปวด? ๑ นิ้ว ๑ กระดูก ฯลฯ ถ้ามันปวด
เวลาตายแล้วทำ�ไมไม่ปวด เพราะอะไรกันแน่ที่ปวด ถ้าปวดที่จิต ก็ถ้า
ไม่มีร่างกายแล้ว จิตตายไปด้วยหรือเปล่า?…ฯลฯ เช่นนี้จนพบสัจธรรมความจริง แต่การพิจารณาทุกขเวทนากล้า ต้องมีความอาจหาญต่อความ
จริง อยากรู้ความจริงมากกว่าความเจ็บปวดและความตาย สติปัญญา
ต้องหมุนตัวเหมือนจักรทำ�งาน จึงรู้ได้”
ทั้งพระภิกษุและฆราวาสจะนั่งสมาธิกันเป็นเวลานานเท่าใด ยังไม่มี
ใครให้ความเห็นอย่างไร ก็มีผู้ตั้งคำ�ถามเรียนถามท่านอาจารย์ดังต่อไปนี้
ขึ้นก่อน
๒๐

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑๒–ช.๒ (หนุ่ม) นั่งสมาธินานๆ ดีอย่างไร?
ตอบ	เพียงแต่นงั่ นาน ไม่ดี ต้องนัง่ ให้ได้ผล แล้วมันเพลินในการพิจารณา
เวลาก็ล่วงเลยไปนานเอง ผลที่สุดได้พบกับความสุข ความพ้น
จากเจ็บปวดเอง อย่างนี้จึงจะดี เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาแล้ว
จิตก็สว่างไสวเบิกบาน และเกิดความอาจหาญขึ้นมาเอง คราวต่อไป
ก็ไม่ย่อท้อในเวลาเกิดความทุกข์มากขณะนั่งภาวนานานๆ
ถ.๑๓–ช.๒ จะควรรู้แต่เพียงปวดที่กระดูก นิ้วมือ ว่าเป็นทุกข์หรือ?
ตอบ	
ไม่เพียงแต่รู้แค่นั้น ต้องพิจารณาไล่เลียงกันไปจนเข้าใจด้วยปัญญา
อย่างรอบตัวถึงจะรู้ทุกข์ชัดเจน เช่น พิจารณาว่าทุกข์อยู่ที่ไหน
แน่ คนตายแล้วทำ�ไมไม่เจ็บ คนตายไม่มีความรู้อะไร เขานำ�ไป
เผาไฟก็ไม่ร้อน ความรู้ว่าเจ็บนั้นคืออะไร คือจิตหรือ กายตาย
แล้วจิตไม่ตายหรือ ค้นคว้าหามูลความจริง เมื่อพบสัจธรรมแล้ว
ก็เข้าใจแจ่มแจ้ง รู้จริงเห็นจริงตลอด ใจก็ปล่อยวาง ถ้าไม่รู้จริง
ก็ยังยึดถือกันอยู่ ยิ่งอยากให้ทุกข์หายไป ก็ยิ่งเพิ่มทุกข์และสมุทัย
มากขึ้นภายในใจ แทนที่จะแก้สมุทัย ก็กลับเพิ่มสมุทัยให้มากขึ้น
อีก
ถ.๑๔–ช.๒ การรู้สภาวธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอด เราก็เห็นทุกข์เป็น
ของธรรมดา ธรรมชาติใช่ไหม?
ตอบ	รู้ทุกข์ รู้สภาวธรรมของร่างกาย มีกายเป็นทุกข์ กายมันก็ทุกข์
๒๑

ของมัน รู้สภาวธรรมของจิต ก็รู้ว่าจิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไร
ลำ�พังจิตเองไม่มีทุกข์ ที่มีทุกข์มีเพราะเหตุใด ถ้ารู้จริงเรื่องนี้ด้วย
แล้ว สัจธรรมจึงจะช่วยให้พ้นทุกข์ ไม่มีความทุกข์ใดจะมากระ
ทบกระเทือนจิตใจได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างรู้จริงซึ่งกันและกันแล้ว
ถ.๑๕–ญ.๔ ยินดีที่ได้ทราบว่า ความเจ็บปวดที่ได้รับเกิดขึ้นและดับไปได้
อย่างไร และฝึกจิตให้ถอนถอนจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้อย่างไร
ตอบ	การปฏิบัติธรรม แต่ละคนมีประสบการณ์ต่างๆ กัน เมื่อนำ�มา
ซั ก ถามได้ ฟั ง เรื่ อ งของกั น และกั น ก็ ค่ อ ยเข้ าใจกว้ า งขวางขึ้ น
ช่วยส่งเสริมกำ�ลังใจกันได้มาก
ท่านอาจารย์ได้พานั่งสมาธิชั่วระยะหนึ่ง ท่านก็ลากลับ ปล่อยให้
ฆราวาสนั่งอยู่ตามชอบใจของแต่ละคน
ปิดประชุม เวลา ๑๘.๓๐ น.
๒๒

วันจันทร์ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ซึ่งมีที่บูชา พระพุทธรูป
สัมฤทธิ์องค์ขนาดหน้าตักราว ๑ ศอก ตั้งอยู่ ณ ที่หลังสุดตรงกลาง
โต๊ะบูชา เบื้องหน้าพระพุทธรูปองค์นั้น มีพระพุทธรูปแก้วขาวมีแวว
ฉัพพรรณรังสี องค์ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อมีม้าสีเข้มคาดทองรองพร้อมกับโต๊ะ
เล็กพอรองให้สูงขึ้นด้วยแล้ว พระพุทธรูปแก้วองค์นี้จะดูประหนึ่งลอย
อยู่ระหว่างกลางพระอุระของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์พอดี ทำ�ให้ผู้มาถวาย
สักการะ ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมอยู่กลางพระอุระแต่
ยังขาดพระสงฆ์อยู่ ที่ทราบดังนี้ก็เพราะว่านอกจากพุทธศาสนิกคนไทย
จะนึกแล้ว รุ่งขึ้นจากวันนี้ได้มีสุภาพสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่ง ซึ่งเคยเข้ามา
จำ�ศีลภาวนาอยู่ ณ วัดป่าบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทย ได้นำ�รูปท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นรูปถ่าย
ขนาดย่อม มาขอประดิษฐานเบื้องหน้าพระพุทธรูปแก้วนั้น แต่ต่ำ�กว่า
พระพุทธรูป พองามได้ส่วนกันพอดี พุทธศาสนิกทั้งปวงที่มาถวายสักการะ
ณ ห้องประชุมนี้จึงมีความปลื้มปีติที่ได้บูชา พระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ พร้อมกัน ณ หอพระแห่ง “ธัมมปทีปวิหาร” “DHAMMA PADIPA VIHARA,” 131 Haverstock Hill, Hampstead, London N.W.3,

ENGLAND

เบื้องขวาของโต๊ะบูชาพระพุทธรูป มีเก้าอี้ตัวใหญ่ใช้แทนธรรมาสน์
ตั้งอยู่บนยกพื้นอันเดียวกับโต๊ะบูชาพระพุทธรูป ลดชั้นลงมาทางเบื้องขวา
ของโต๊ะบูชานั้น มีเตียงไม้แบบไทยยาวเลียบไปตามฝาห้องด้านนั้น ขนาด
กว้างยาวพอสำ�หรับท่านปัญญาวัฑโฒ (Peter John MORGAN)
๒๓

ชาวอังกฤษ กับท่านอภิเจโต (George Rodney CHERRY) ชาว
แคนาดา นั่งพับเพียบฟังธรรมพอสบาย เบื้องซ้ายของโต๊ะที่บูชา มีแจกัน
ใบใหญ่ปักดอกไม้ และมีโต๊ะวางไมโครโฟนของเครื่องบันทึกเสียงประจำ�
“ธัมมปทีปวิหาร” แห่งนี้
ห่างจากยกพื้นที่บูชาดังกล่าวออกมาประมาณ ๒ เมตร เบื้องหน้า
ของที่บูชานั้นมีเก้าอี้เดี่ยวๆ ตั้งเรียงแถวหน้ากระดานเรียงกันไปเป็นแถวๆ
ได้ ๓๐ ตัว ถ้าอยู่เพียงพอดีกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่ยังมีเก้าอี้สำ�หรับ
เพิ่มได้อีก ตั้งไว้อีกริมหนึ่งของห้องนั้น เมื่อมีผู้มาร่วมประชุมมากขึ้น ก็พอ
มีเนื้อที่ขยายออกไปตามความกว้างของห้องถึงหน้าบันไดได้อีก หอพระนี้
ตั้งอยู่บนชั้นสามของอาคาร “ธัมมปทีปวิหาร” กรุงลอนดอน
เมื่อท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านปัญญาวัฑโฒ และ
ท่านอภิเจโต แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ผู้พำ�นัก
อยู่ในกุฏิชั้นเดียว ซึ่งมีเครื่องทำ�ความอบอุ่นอยู่ที่พื้นห้องทั้ง ๓ ห้อง พร้อม
เครื่องใช้ที่จำ�เป็นสำ�หรับสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ได้ขึ้นมาบนหอพระนี้
ฆราวาสชายหญิงที่นั่งทำ�สมาธิอยู่ก่อนแล้ว หรือที่มิได้ทำ�สมาธิแต่จะมา
ฟังธรรม ก็ยืนขึ้นด้วยความเคารพ จนกระทั่งพระสงฆ์นั่งลงตามที่ของ
ท่านแล้ว ฆราวาสทั้งปวงจึงนั่งลงและพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม ลูกศิษย์
ชาวอังกฤษเข้ามาถวายน้ำ�หวาน ถาดน้ำ�หวานวางอยู่ระหว่างเตียงและ
เก้าอี้ที่พระสงฆ์นั่ง

๒๔

การอธิบายธรรม
วันนี้ท่านอาจารย์เริ่มด้วยการถามว่า “วันนี้มีความมุ่งหมายในการ
ที่จะรับประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง? เพราะอาจมีได้หลายทาง” เมื่อมีแต่
ความสงบเงียบ ท่านอาจารย์จึงพูดต่อไปว่า
“การทำ�สมาธิภาวนาในขณะที่ฟังการอธิบายธรรมะนั้น จะช่วยให้ใจ
สงบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะเริ่มด้วยอธิบายธรรมก่อน ในขณะที่ฟังนั้น
ใครเคยทำ�สมาธิแบบใดก็โปรดทำ�ไปด้วย เมื่อจิตสงบย่อมจะได้รับรสของ
พระธรรม ตามภูมิตามชั้นของตนๆ
พระพุทธศาสนาที่เราได้นับถืออยู่ทุกวันนี้เป็นธรรมที่สำ�เร็จมาได้ด้วย
พระพุทธเจ้า พระนามว่า “สมณโคดม” เป็นผู้ค้นคว้า ปฏิบัติตน ในทาง
ที่เห็นว่าจะประสบสัจธรรมตามที่ทรงปรารถนา
คำ�ว่า “ธรรม” ก็คือคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นธรรมใหม่ มี
เป็นยุคๆ ตามที่แต่ละพระองค์ตรัสรู้และสั่งสอนโลก ความจริงธรรมแท้
เคยมีประจำ�โลกมาแล้วแต่ดั้งเดิม ธรรมแท้ธรรมเดิมนั้นสมมุติไม่ค่อยถูก
แม้สัมผัสกับใจอยู่ตลอดเวลา ธรรมเหล่านี้มีอยู่ประจำ�โลก เป็นแต่เราไม่
สามารถจะพบเห็นได้
“ธรรม” คืออะไรบ้าง? ธรรมมีทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล จึงเป็นเหตุให้
คิดไปในทางต่างๆ จนประมาณไม่ได้เกี่ยวกับธรรมและศาสนา
คำ�ว่า “ศาสนา” หมายถึงพระโอวาท คำ�สั่งสอนที่เกิดขึ้นตามที่
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พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติค้นคว้า หาความรู้ความจริงจนพบ เพราะการ
ค้นคว้าถูกต้องและได้รบั ผลเป็นทีพ่ อพระทัย จึงได้ประกาศเป็นศาสนธรรม
ขึ้นมาแก่โลกผู้ควรแก่ศาสนธรรม คือการอบรมสั่งสอน
การสอนธรรมแก่โลกที่เต็มไปด้วยความมืดบอด ที่จะให้รู้ความจริง
ตาม จึงเป็นการลำ�บากแก่ผู้สั่งสอนไม่เบาเลย เพราะก่อนที่ประกาศธรรม
สอนโลกนั้น มนุษย์มีความคิดเห็นต่างๆ กัน ซึ่งส่วนมากก็ขัดกับศาสนธรรม
จึงเป็นความลำ�บากในการอบรมสั่งสอนอยู่ไม่น้อย ความเป็นศาสดาของ
โลกจึงจัดว่าเป็นผู้รับภาระอันหนัก
ฉะนั้นใครจึงไม่ค่อยปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้ากัน เพราะไม่อยากลำ�บากด้วยการรับภาระในการสั่งสอนโลก
เหมือนพระพุทธเจ้า
พระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนประชาชนในโลกนั้น ไม่มีใคร
สอนได้ถูกต้องแม่นยำ�อย่างพระองค์ จึงมีผู้เสริมพระนามว่า “เป็นศาสดา
เอกในโลก” ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ เพราะทรงฉลาดแหลมคมเหนือมนุษย์
มีทั้งเหตุและผลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องในการประกาศ
ศาสนธรรมแก่มวลสัตว์
“ธรรม” ก็ทรงชี้แจงทั้งทางกุศล อกุศล และอัพยากตธรรม คือ
เป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว เป็น “สวากขาตธรรม” ที่ตรัสชอบแล้วคือถูกต้อง
และสงเคราะห์ลงในองค์แห่งมรรค ๘ อันเป็นทางสายกลาง ถ้าเปรียบกับ
อาหารก็มีรสอร่อย ไม่เค็ม จืด เผ็ดเกินไป ถ้าเป็นเสื้อกางเกงก็วัดตัดใส่
เหมาะสมพอดีพองามแก่ผู้สวมใส่ ไม่เหมือนใส่เสื้อโหลที่ตัดเย็บแบบขาย
ส่งมากๆ ศาสนธรรมจึงเป็นธรรมสายกลาง เหมาะสมทั้งเหตุและผลแต่
ต้นจนอวสาน
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ไม่เพียงแต่ธรรมเป็นมัชฌิมาเท่านั้น แม้สิ่งอาศัยในโลก ถ้าพยายาม
ทำ�ให้เป็นมัชฌิมา ย่อมจะเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชมน่าอยู่น่าใช้สอย เป็นผู้คน
หญิง ชาย พระ เณร ที่ประพฤติในหลักธรรมที่เป็นมัชฌิมา ย่อมจะ
น่าเอ็นดูสงสารน่าเคารพเลื่อมใสไม่จืดจาง โลกและธรรมย่อมมีความสงบ
เย็น เป็นโลกที่น่าอยู่อาศัย ไม่ได้บ่นกันว่า “โลกร้อน, เราร้อน, เขาร้อน”
ดังที่เป็นอยู่ ความที่อะไรก็เป็นไฟไปตามๆ กันแทบจะไม่มีโลกอยู่ก็เพราะ
ความไม่คำ�นึงถึงหลักธรรมอันถูกต้องดีงามนั้นแล โลกที่ปราศจากธรรม
คือความดีงาม จึงเป็นโลกที่ตรงกันข้าม บุคคลตรงกันข้าม ความตรงข้าม
กับธรรม จึงมีอำ�นาจผลิตความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่กันไม่มีสิ้นสุดยุติ
ถ้าไม่ยอมเห็นโทษและยุติความปีนเกลียวแห่งธรรมเสีย โลกจะพึงรับทุกข์
กันต่อไป
“มรรค” คือทางดำ�เนิน พระพุทธเจ้าทรงประกาศด้วยหลักมัชฌิมา
ล้วนๆ จึงเป็นทางดำ�เนินที่ตรงแน่วต่อแดนวิมุตติหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว
ตลอดกาล ไม่มีล้าสมัยที่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ แม้อะไร
จะเปลี่ยนแปลงไป จนกลายเป็นร้อยสันพันคมก็ตาม แต่มัชฌิมาธรรมย่อม
เป็นธรรมคงเส้นคงวาอยู่เสมอ ถ้าเป็นยาก็เท่ากับยาที่แพทย์ได้ทดลอง
แล้วจึงนำ�มาใช้ในการรักษาโรค ธรรมทั้งปวงก็ได้รับการพิสูจน์และทดลอง
จากพระพุทธเจ้าแล้วโดยสมบูรณ์ ไม่มีทางสงสัย ผลที่เกิดจากการพิสูจน์
ก็คือพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ และพระสาวกทั้งปวงก็ได้บรรลุถึง
แดนแห่งวิมุตติด้วยธรรมเหล่านี้เช่นกัน
วันนี้เราพากันมาอบรมจิตใจเพื่อความสงบเย็น ปกติของใจไม่มีมัชฌิมา
ย่อมจะเลยเถิดอยู่เรื่อย ความคิดความปรุง อารมณ์ยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่
การงาน หรือความเคยชินชอบใจพาให้เป็นไป เพราะฉะนั้นต้องอาศัย
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หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมให้จิตสงบ ไม่มากก็น้อย ไม่
เสียผล ใครจะกำ�หนดอารมณ์ใด เช่น อานาปานสติ หรือบริกรรม
“พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ควรมีสติควบคุมใจ อย่าปล่อยให้ส่งไปที่อื่นๆ ผลจะ
ไม่ปรากฏ ใจจะไม่สงบ ธรรมท่านว่า “นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง” ความสุข
อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นี่แสดงว่าใจต้องสงบถึงจะมีความสุข เราควร
พยายามทำ�ใจให้สงบ ใจไม่สงบมักมีเรื่องก่อกวนมากไม่มีประมาณ แม้
ขณะนอนหลับยังฝันไปต่างๆ จิตคิดมากทำ�ให้ฝันเพ้อละเมอ ถ้าลงภวังค์
แห่งความหลับอย่างสนิทก็ไม่ฝัน ถ้าหลับไม่สนิทก็ฝันไปต่างๆ
การอบรมก็เพื่อใจสงบลงได้ จะสงบมากน้อยแล้วแต่ความสามารถ
ของแต่ละคน ถ้าสงบมากก็มีความสุขมาก นี่คือขั้นแรกแห่งการอบรม
คุณค่าของใจจะได้ปรากฏให้เจ้าของได้ชมบ้างขณะใจสงบ เพราะไม่มี
อะไรมีคุณค่ามากเหมือนใจสงบ กรุณาทำ�ใจให้ผ่องใสเป็นลำ�ดับๆ ถึงจะ
ยากก็ควรพยายามเอาชนะความยากและความขี้เกียจให้ได้บ้าง ส่วนมาก
มีแต่มันชนะเราตลอดกาล คิดว่าพวกเราคงไม่คิดสู้กับมันบ้างพอเห็นฤทธิ์
กัน ถ้าคิดสู้และสู้กันจริง ควรจะมีเวลาชนะกันจนได้ ชนิดอื่นๆ ยังเคย
ได้ยินว่ามีการชนะกัน เช่น การกีฬาเป็นต้น แต่กิเลสกับพวกเราได้ยินแต่
แพ้มันอย่างหลุดลุ่ย ทั้งนี้คงเป็นเพราะความหมอบราบให้มันไต่ไปบนหลัง
เอาเลยกระมัง
ศาสนานี้กระเทือนโลก ก็เพราะผ่านการทดลองของท่านผู้มีพระทัย
บริสุทธิ์มาแล้ว การตรัสรู้กระเทือนพระทัย คือกระเทือนกิเลสในพระทัย
ของพระพุทธเจ้าเหมือนโลกธาตุสะเทือน แม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นผลจาก
พระพุทธศาสนา แต่เราจะสะดุดใจเราเองเมื่อจิตได้รับความสงบ เพราะ
การอบรมเบื้องต้นจะมีความสะเทือนใจเรามาก เมื่อจิตกับธรรมเข้าถึงกัน
๒๘

อย่างเต็มภูมิของจิตของธรรม
คำ�ว่า “ศาสนา” ไม่เป็นเรื่องเล็กน้อย มีอยู่กับเราทุกคน ไม่ใช่เป็น
ของคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระองค์
สั่งสอนเราเพื่อเป็นคนดีมีคุณค่าสมความเป็นมนุษย์ ได้ทรงความดีงาม
จากศาสนาไว้เป็นสมบัติของตน ตลอดมรรคผลนิพพานก็อยู่ในเงื้อมมือของ
ชาวพุทธผู้ตั้งใจปฏิบัตินี่แล จะเป็นผู้ทรงไว้และเสวยผลไปตลอดอนันตกาล
ไม่มีหมด ไม่มีสิ้น เหมือนสมบัติอื่นๆ ที่มี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็น
ผู้จับจอง
ฉะนั้น ศาสนาจึงเป็นของท่านทุกคน ไม่เป็นของเฉพาะของชาติชั้น
วรรณะใด วันนี้อธิบายย่อๆ ก่อน ต่อไปนี้ขอให้ท่านปัญญาวัฑโฒ อธิบาย
เท่าที่จำ�ได้”
๒๙

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ช.๑ อะไรเป็นจิต? จะเป็นความเอาใจใส่ใช่ไหม?
ตอบ	จิตในอิทธิบาท ๔ เป็นความเอาใจใส่ ประกอบกับความระลึกได้
เป็นสติ จิตชอบไปโน่นนี่ จะทำ�อะไรไม่กลัวผิด กลัวภัย ถ้าไม่มีสติ
ยับยั้งก็หลงระเริงไปได้ ถ้าจะเปรียบจิตเป็นสัตว์ สติเป็นผู้บังคับ
สัตว์ จิตที่มีกิเลสครอบงำ� ถ้าฝึกให้มีสติกำ�กับ จะค่อยเรียบร้อย
ขึ้น และขจัดกิเลสลงไปได้ เมื่อประกอบกับปัญญาพิจารณา
ถอดถอนกิเลสด้วย จิตก็มีความผ่องใสขึ้น เมื่อจิตผ่องใสขึ้นโดย
ลำ�ดับ จะพบว่าจิตละเอียดยิ่งขึ้นและมีพลังอำ�นาจมากขึ้น จิตจะ
บริสุทธิ์ได้เพราะการปฏิบัติ จะเข้าใจโดยเพียงอ่านหนังสือไม่ได้
จะรู้จักตัว “จิต” ได้ก็แต่การปฏิบัติ แล้วค่อยๆ เห็นตัวจริงของ
จิตขึ้นทุกที จนเห็นได้อย่างชัดเจนหายสงสัย
	ฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงสำ�คัญมากในการอยากรู้จัก “จิต” และจะรู้
จิตแท้ได้อย่างชัดเจน หายสงสัยด้วยการปฏิบัติเท่านั้น อย่างอื่น
ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้
ถ.๒–ญ.๑ คนในอังกฤษเรียนพุทธศาสนาจากหนังสือ ไม่รวู้ า่ มีจติ การสอน
พุทธศาสนาที่นี่ก็มิได้สอนอย่างในสติปัฏฐานสูตร เลยทำ�ให้เข้าใจว่าจิต
เป็นสติปัญญา ฉะนั้นจำ�เป็นที่จะขอให้ท่านปัญญาวัฑโฒเรียนท่าน
อาจารย์ให้สร้างความเข้าใจเรื่องจิต
ท่านปัญญาวัฑโฒ กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นภาษาไทยว่า
๓๐

“คนในประเทศนี้เข้าใจว่าจิตเป็นความคิด จิตแยกเป็นจิตที่มาจาก หู
ตา กาย ฯลฯ ซึ่งเป็นวิญญาณ”
ตอบ	จิต ตอนที่เกิดเมื่อมีอะไรมาสัมผัส ตา หู จมูก ฯลฯ เกิดความรู้
รับสัมผัส เรียกว่า วิญญาณ มีความเกิดและดับตามความสัมผัส
นั้นๆ ส่วนจิตที่เป็นผู้คอยรู้เรื่องเหล่านั้น จิตไม่ได้ดับไปพร้อมกับ
วิญญาณที่ดับไป จิตไม่ดับไปแม้ร่างกายจะดับไป จิตนี่จะไปสืบ
ภพสืบชาติใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้ายางใจคือกิเลสอวิชชามีอยู่
ในจิต จนกว่ายางใจคือกิเลสสิ้นไปจากจิตถึงจะหมดการสืบต่อ
ภพชาติ ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ เป็นตัวอย่าง
ถ.๓–ช.๑ ตัวผู้รู้นี้ ที่เราเรียกว่าตัวเราเอง อัตตาใช่ไหม? หรือจะเป็น
ไม่ใช่ตัวตน?
ตอบ	ถ้าจะเปรียบตัวผู้รู้เหมือนบันไดที่พาเราขึ้นมายังห้องนี้ เรายังต้อง
ยึดเป็นตัวเราอยู่ และปล่อยวางไปเป็นขั้นๆ จนเราถึงห้องที่
ประสงค์ฉันใด ถ้าเริ่มต้นโดยไม่ยึดตัวตนเสียเลยแล้ว จะเขวกัน
ไปใหญ่ เพราะไม่มีหลักอะไรจะยึด เราต้องใช้ตัวตนนี้เป็นทาง
นำ�เราไปให้ถึงที่ซึ่งไม่ต้องยึดตัวตน ดังนั้นในขั้นนี้ยังไม่ควรไปคิด
เรื่องอัตตา-อนัตตา จำ�ต้องอาศัยเขาไปก่อนจนกว่าจะถึงจุดที่หมาย
ระหว่างอัตตา-อนัตตากับจิต ก็ปล่อยวางกันเอง เช่นเดียวกับเรา
ขึ้นบันไดไปจนถึงที่แล้ว บันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปเองฉะนั้น
ถ.๔–ช.๒ เมื่ออุปมากับบันได เมื่อเราขึ้นไปถึงขั้นสุดท้าย เราต้องปล่อย
วางบันไดหรือจิตเช่นนั้นหรือ?
ตอบ	เมื่อฝึกจิตแล้ว เราประสบผลเป็นขั้นๆ เราก็ปล่อยวางอะไรได้
เป็นขั้นๆ ไป จนขั้นสุดท้ายก็เลิกได้เอง ไม่ต้องไปบังคับอะไร จะ
๓๑

ทำ�ได้ก็ต้องถึงขั้น “มหาสติ มหาปัญญา” เพราะเป็นขั้นที่จะควร
ปล่อยวางสมมุติโดยประการทั้งปวง ไม่ยึดถือไว้ให้เป็นภัยแก่ใจ
ต่อไป
ถ.๕–ญ.๒ การทำ�สมาธิจะทำ�ให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง?
ตอบ ได้ความสงบเย็นใจ เต็มไปด้วยเหตุผลและการควบคุมตนเอง ไม่ทำ�
อะไรตามใจตัวและขาดเหตุผล คิดให้เห็นคุณและโทษต่อผู้อื่น
และตนเองอยู่เสมอ ทำ�ให้เป็นผู้ไม่มีความรู้สึกทุกข์หม่นหมอง
ประจำ�ใจ ใจก็มีหลักไม่เลื่อนลอยดังที่เคยเป็นมา เหมือนมีอาชีพ
เป็นหลักหรือมีอาคารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย ไม่เดือดร้อน
ถ.๖–ญ.๒ จะฝึกทำ�สมาธิได้อย่างไร?
ตอบ	จะใช้อานาปานสติ หรือภาวนา “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ก็ได้
แล้วแต่นิสัยและอุปนิสัยของแต่ละคน วิธีต่างๆ ก็นำ�ไปสู่ความ
สงบของใจทั้งสิ้น แม้กำ�หนดว่า “ตายๆ ๆ” เป็นคำ�บริกรรมก็
เป็นการฝึกจิตได้เช่นกัน สำ�คัญที่ให้จิตเกิดความสลดสังเวชตัว
เองได้ ย่อมจะเห็นโทษในสิ่งที่ติดใจรักชอบได้ ทำ�ไมในวิธีฝึกจิต
จึงให้กำ�หนดจิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้ การกำ�หนดลมให้รู้ว่าลมเข้า
ลมออกที่จมูกอยู่เรื่อยนั้น ไม่ใช่ฝึกหายใจ มันเป็นเหมือนเบ็ดตก
ปลา สิ่งที่ต้องการคือปลา หรือถ้าจะเปรียบจิตของคนที่ยังไม่ได้
รับการฝึกอบรม จิตกระจายไปตามที่ต่างๆ เหมือนอย่างแหที่โยน
ลงในน้ำ�แล้วมันแผ่ไปไกล จนไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าจะรู้จัก
จิต ตัวจิต เราก็ต้องจับ “จอมแห” คือตรงจุดรวมเส้นของแหที่
มีเชือกผูกไว้แล้วดึงขึ้นมา แหก็จะค่อยๆ มารวมกันจนเห็นได้
และเอามาอยู่ในกำ�มือของเราได้ จิตอยู่ที่ตัวเรา เราเป็นเจ้าของ
๓๒

จิต แต่ไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นอะไรตามใจเราได้ เราเหมา
เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นจิตเป็นใจของเรา
ความจริงมันแยกกันได้ จะเริ่มเห็นได้เมื่อปฏิบัติ และจะสามารถ
ส่งเสริมจิตให้เจริญขึ้นหรือต่ำ�ลงก็ได้ เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะค่อยๆ
พบว่าจิตนี้เป็นเจ้าแห่งความเกิดความตาย ถ้าเราทำ�บุญให้ทาน
รักษาศีล ทำ�สมาธิ เราก็ส่งเสริมฝึกจิตให้ดีขึ้น ให้ผ่องใสขึ้น ยก
ระดับของจิตขึ้น แต่ถ้าเราปล่อยตามใจ ไม่กลัวเกรงบาปอกุศล
จิตจะทำ�อะไรก็ทำ�ไป ไม่มีความควบคุมแล้ว จิตก็จะตกต่ำ�ลง
และประสบแต่ความทุกข์ แม้ในปัจจุบันนี้ เมื่อมีความกลุ้มใจไม่รู้
จะทำ�อย่างไร ก็ปล่อยให้ทุกข์กลุ้มรุมทั้งที่รู้อยู่นั่น และเพราะไม่
ทราบวิธีแก้ไขเปลี่ยนจากทุกข์กลับเป็นสุขได้ โลกจึงยอมรับทุกข์
ทางใจกันทั้งๆ ที่ไม่อยากรับ
	จิตนั้นถ้าฝึกแล้ว กิเลสต่างๆ หมดไปแล้ว จิตที่บริสุทธิ์นี้ก็ยังต้อง
อาศัยธาตุขันธ์อันนี้อยู่ไป ดำ�เนินไปก่อน แต่กิจการงานที่ทำ�ของ
ผู้มีจิตบริสุทธิ์นั้นจะเป็นคุณแก่ส่วนรวมแก่โลกเท่านั้น จิตบริสุทธิ์
นี้เรียกว่า “อรหัตหรืออรหันต์” ผู้เป็นอรหันต์ จิตบริสุทธิ์เต็มที่
เต็มภูมิหมดเหตุที่จะทำ�ให้มาเกิดอีก ประสบความสุขอย่างพึงใจ
ในขณะที่ยังไม่ตาย เมื่อตายแล้วก็เป็นบรมสุข ไม่มีทุกข์หรือสม
มุติใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีพระพุทธพจน์ว่า “นิพพานัง ปรมัง
สุญญัง” นิพพานคือการสูญสิ้นความทุกข์อย่างยิ่ง แต่มิได้
หมายความว่านิพพานแล้วจะหายไปเลย ดังที่โลกเข้าใจกัน แต่
มิได้มีอยู่แบบที่โลกมีกัน คือ สุขแบบนิพพานมีอยู่แบบนิพพานที่
สิ้นสมมุติแล้ว (จิตบริสุทธิ์ยังอยู่) ถ้าจิตยังครองขันธ์อยู่ กิเลสดับ
๓๓

ไป ก็แสดงว่าได้ไปถึง “วิมุตติ” แล้ว
	“วิมุตติ” กับ “สมมุติ” นั้นต่างกันมาก ยากที่จะเอาเรื่องของ
โลกที่มีสมมุติมาเปรียบกับความไม่มีสมมุติ คือ “วิมุตติ” ได้
พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้เราทำ�จิตของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อความ
สุขอันประเสริฐที่สุดของ “วิมุตติ”
ถ.๗–ญ.๓ เมื่อวานนี้ท่านปัญญาวัฑโฒว่าต้องใช้แรงงานในการทำ�สมาธิ
มากไป วันนี้ก็พูดกันเรื่องความจำ� ซึ่งเป็นเรื่องของสมอง ดิฉันเข้าใจว่า
จิตใจคือแรงงานและสมอง ใช่ไหมคะ?
ท่านปัญญาวัฑโฒ กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นภาษาไทยว่า เมื่อ
๒–๓ วันนี้ ได้อธิบายว่าต้องพยายามใช้แรงงานในการทำ�สมาธิ ได้
ชี้แจงด้วยว่าถ้าเร่งมากไปใจจะวุ่นวายต้องใช้สมองเพื่อจดจำ�
ตอบ	การเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ต้องใช้สติปัญญามาก
ขึ้นไปโดยลำ�ดับ นับแต่ชั้นเริ่มต้นทีละน้อยๆ จนถึงมหาสติ มหา
ปัญญา การศึกษาและฝึกสมาธิก็เพื่อต้องการให้จิตสงบ จิตสงบ
มีคุณมาก แม้แต่ขณะนอนหลับสนิท เมื่อตื่นขึ้นจิตก็แจ่มใส แต่
เวลาหลับมิใช่ว่าจะพักจิตใจได้สนิทเสมอไป ส่วนใหญ่มักพักไม่ได้
สนิทดี จึงเกิดฝันและละเมอเพ้อพก ตื่นขึ้นก็ไม่แจ่มใสสบายใจ
การหลับสนิทดี จิตลงภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทย่อมไม่ฝัน
ธาตุขันธ์ก็มีกำ�ลัง จิตใจก็แจ่มใส การเข้าสมาธิจิตสงบได้สนิทก็
ย่อมจะมีความสุขและเกิดกำ�ลังทางใจ จะคิดอ่านการงานต่างๆ
ย่อมปลอดโปร่งโล่งใจ คิดได้ทะลุปรุโปร่งผิดธรรมดา ฉะนั้นการ
ฝึกจิตทางสมาธิก็ดี ทางปัญญาก็ดี ตามหลักพระพุทธศาสนา จึง
เป็นเครื่องสนับสนุนการงานได้ดี ไม่ทำ�งานใดๆ ให้เสียไปดังที่มัก
๓๔

เข้าใจกันอยู่เสมอ แม้ชาวพุทธที่สักแต่ชื่อว่าถือพุทธ ไม่รู้เรื่อง
ของพุทธ
	ฉะนั้น การพากเพียรทำ�งานให้ได้ผลต้องใช้แรงงานและความ
บากบั่น แต่ก็ใช้ในกรณีต่างกัน เช่น ถ้าต้องการความสงบก็
ต้องใช้ความบากบั่นเพื่อมุ่งจุดเดียว คือระงับความฟุ้งซ่าน ถ้า
จะพิจารณาให้รู้สัจธรรมก็ต้องใช้แรงงาน ความบากบั่น ใน
การสังเกตและทำ�ความเข้าใจในธรรมแง่ต่างๆ ถ้าจะมุ่งให้เกิด
ปัญญา ก็ต้องใช้ทั้งแรงงาน ความบากบั่นในการพิจารณาเหตุผล
ต่างๆ
ถ.๘–ญ.๔ ถ้าทำ�งานเหนื่อย จิตวุ่นวายมากๆ จะควรนอนหลับหรือควร
ปฏิบัติ?
ตอบ	ควรนอนหลับก็มี ตามกรณี ถ้าจะช่วยทางจิตใจให้สงบและหลับ
ได้ดี ก็ควรปฏิบตั ภิ าวนาไปด้วย เมือ่ ภาวนาจนหลับไป จิตก็สงบได้ กาย
ก็ได้พกั แต่ไม่ควรจะว่างเว้นการปฏิบตั ติ ามวิธที เี่ คยทำ�ถ้ามีเวลาพอจะ
ทำ�ได้
ปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๘ น.

๓๕

วันอังคาร วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔)
เวลา ๑๗.๔๕ น. นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ Mr.Christmas
HUMPHREYS มานมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
พร้อมกับนำ�ผลไม้มาถวายด้วย
ท่านอาจารย์ลงมาที่ห้องพระซึ่งเป็นที่ประชุมทำ�สมาธิด้วย เวลา
๑๘.๐๐ น. เพราะนัดกันว่าเริ่มงาน ๑๘.๓๐ น.
การสนทนาโต้ตอบระหว่างท่านอาจารย์กับนายกพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศอังกฤษ มีดังต่อไปนี้
นายกฯ	กระผมมานมัสการ กระผมเป็นนายกพุทธสมาคมในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเป็นสมาคมเก่าแก่มาก
ท่านอาจารย์ ยินดีมากที่ได้มาพบกัน สมาคมของท่านอยู่ที่ไหน?
นายกฯ	ห่างจากที่นี้ ๕ ไมล์ สมาคมนี้ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๕๐
ปีมาแล้ว ภริยาและกระผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนี้ เมื่อครั้ง
นั้นประเทศอังกฤษมีชาวพุทธเพียง ๒๐ คนเท่านั้น
ท่านอาจารย์ ปัจจุบันนี้มีเท่าไร?
นายกฯ	ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าเขียนและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนาขึ้นทีไร ต้องพิมพ์ถึงครึ่งล้านเล่ม เพราะคนสนใจกัน
มาก ที่สมาคมของกระผมมีสมาชิก ๒,๐๐๐ กว่าคน คนสนใจ
มีมาก ตั้งกันเป็นกลุ่มขึ้นกับพุทธสมาคมนี้ถึง ๓๐ กลุ่ม และ
กระผมได้รู้จักกับศูนย์ชาวพุทธ ๗ แห่ง ท่านอาจารย์สนใจใน
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก/พ.ส.ล. หรือเปล่า?
ท่านอาจารย์ องค์การพ.ส.ล.นำ�เทศน์ของอาตมาไปแปล ลงพิมพ์ใน
๓๖

หนังสือของพ.ส.ล.อยู่เสมอ
นายกฯ	เมื่อไม่นานมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชิ นี น าถของไทยเสด็ จ มาเยี่ ย มพุ ท ธสมาคมที่
อังกฤษ ท่านอาจารย์ไปเยี่ยมที่พุทธปทีปหรือเปล่า?
ท่านอาจารย์ คิดอยู่มาก และไม่ใช่แต่นี่แห่งเดียว คิดถึงที่อื่นๆ ด้วย ถ้า
มีโอกาสก็อยากจะไป
นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ นมัสการลากลับ เวลา ๑๘.๑๐ น.

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
หลังจากที่นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษกลับไปแล้ว ท่าน
อาจารย์ถามที่ประชุมว่า ที่พูดเมื่อวานนี้ใครมีข้อข้องใจอย่างไร โปรดถามได้
ถ.๑–ญ.๑ ได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์เห็นมีคำ�ว่า “จิตตวิมุตติ” กับ
“พุทโธวิมุตติ” หมายความว่ากระไร?
ตอบ		“จิตตวิมุตติ” เป็นคำ�ใช้ทั่วไปสำ�หรับจิตใครๆ ที่หลุดพ้นเป็นพระ
อรหันต์ “พุทโธวิมุตติ” เป็นคำ�ใช้สำ�หรับพระจิตของพระพุทธเจ้า
เท่านั้น รวมแล้วก็เป็นจิตบริสุทธิ์ด้วยกัน
ถ.๒–ช.๑ ได้อ่านหนังสือพบว่า มีวิญญาณ ๖ คือการสัมผัสกันของ
อายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน แล้วมีวิญญาณที่ ๗ อีกหนึ่ง คือ
อะไร?
๓๗

ตอบ		วิญญาณ ๖ เป็นเรื่องสิ่งภายนอกมากระทบ หู ตา จมูก ฯลฯ
ก็รู้สึก คือรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบ นี้เป็นอาการของจิต
วิญญาณที่ ๗ ได้แก่ ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นส่วนที่ไม่รับทราบ
อะไร แต่ไปปฏิสนธิในที่ต่างๆ ถือกำ�เนิด ณ ที่สูง ต่ำ� กาล
สถานที่ แล้วแต่สาเหตุที่จะนำ�ไปซึ่งอยู่ในจิต จึงมีการเกิดใหม่
พระพุทธเจ้าทรงกำ�หนดวิญญาณทั้ง ๖ ก็เพื่อให้เราไม่ติดอยู่ใน
สิ่งที่เห็นที่รู้ ให้รู้แต่ว่ามันเกิดๆ ดับๆ ไม่มีแก่นสารอะไร เมื่อ
ควบคุมมันได้จะได้เห็นวิญญาณที่ ๗ เด่นขึ้น วิญญาณนี้มีดวง
เดียวเป็นเอกวิญญาณ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนต้นไม้ ซึ่งมีส่วน
สำ�คัญที่ใช้ทำ�ประโยชน์ได้ ส่วนอีก ๖ วิญญาณนั้น ได้แก่ กิ่ง
ก้านสาขา ทำ�ประโยชน์สำ�คัญๆ ไม่ค่อยได้ดี ดังนั้นจึงควรสังวร
และมุ่งไปสนใจพิจารณาจิตอันเป็นเอกจิตที่จะไปถือกำ�เนิดเป็น
อะไรต่อไป และสมควรที่จะพยายามรักษาจิตให้สะอาด ส่งเสริม
ให้สูงขึ้นตามภูมิของตนๆ ที่จะควรได้รับจากการปฏิบัติ
ถ.๓–ช.๑ วิญญาณคือผู้รู้ และปฏิสนธิวิญญาณคือจิตเอง ซึ่งหุ้มห่อด้วย
กุศลและอกุศลจึงนำ�ไปสู่การเกิดใหม่ ตัวอย่างเช่น การสร้างบ้าน จะให้
แก่นสำ�คัญดีหรือไม่อย่างไร ให้สนใจอันนี้ แทนที่จะไปสนใจเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ที่อยู่ข้างนอก ใช่หรือไม่?
ตอบ		เข้าใจถูกแล้ว แต่ก็จำ�ต้องพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจ
แล้วปล่อยวาง พิจารณาประสานกันกับจิตซึ่งเป็นตัวการสำ�คัญ
จนเข้าใจทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ จึงจัดว่าพิจารณารอบคอบ
ถ.๔–ช.๒ จิตคือที่รู้ทั่วไป เมื่อคิดโน่นคิดนี่เอามารวมกันเป็นสังขาร
สังขารเป็นอนิจจัง แต่เมื่อวานนี้ท่านบอกว่า จิตมีอยู่ ตั้งอยู่ถาวร โปรด
๓๘

อธิบาย
ตอบ		จิตใจทั่วไปของสามัญชนเป็นอนิจจัง มีสมมุติแทรกอยู่ สิ่งใดใน
โลกที่เป็นสมมุติแล้วย่อมอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา จิตของปุถุชนก็ยังอยู่ในกฎนี้ คือต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกุศลและอกุศลส่งไปเกิดใหม่ จิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่
ถาวรนั้น คือจิตที่บริสุทธิ์ ที่บรรลุอรหันต์แล้ว ไม่มีอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา เข้าแทรกเหมือนจิตสามัญทั่วไป ที่อธิบายนี้เป็นภาค
ปริยัติ อาจเอาไปถกเถียงกันได้ไม่จบ ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติแล้วพูด
กันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ถ้าปฏิบัติจะได้เห็นสัจธรรม
ด้วยตนเอง การอ่าน พูด ฟัง เข้าใจกัน แต่ยังไม่ปฏิบัตินั้นมี
แต่ทางโต้เถียงกัน เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีอย่างหยาบกลาง-ละเอียด ดังนั้นจึงควรพูดในเรื่องที่จะให้ประโยชน์แก่กันดี
กว่า สิ่งที่ได้จากหนังสือกับสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเองนั้นย่อมต่าง
กันอยู่มาก เพราะความจำ�กับความจริงที่รู้เห็นจากการปฏิบัติต่าง
กันอยู่มาก เพียงจำ�ได้โดยมิได้ปฏิบัติ แม้จะพูดผลแห่การปฏิบัติ
ให้ฟังเพียงใดก็ยังเข้าใจได้ยากอยู่นั่นเอง จนกว่าได้ปฏิบัติและรู้
เห็นขึ้นกับใจก็ค่อยหายสงสัยไปเอง
ถ.๕–ช.๒ จะมีวิธีถอดถอนความโกรธภายในตัวของเราได้อย่างไร?
ตอบ		ในพระอภิธรรมเรียกตัวโกรธเป็นมูลรากของโทสะ พูดให้ฟังก็พอ
เข้าใจได้ แต่ถ้าจะถอดถอนรากมูลของความโกรธจริงๆ แล้ว
ถอนยาก ต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นสำ�คัญ เพราะการถอดถอน
กิเลสต้องถอดถอนด้วยความจริง จากการปฏิบัติจริง มิได้ถอดถอน
จากความจำ�ได้ตามที่เรียนมา ซึ่งใครๆ ที่เรียนก็พอจำ�ได้ แต่กิเลส
๓๙

ไม่กลัว ยังอยู่อย่างเดิม สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา นิสัยใดๆ
ที่บุคคลมี มันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันมา ถ้าปฏิบัติพยายามถอดถอน
ก็ถอดถอนได้ พระอรหันต์ที่มาจากผู้มีความโกรธมากก็ยังมี เรา
เป็นมนุษย์ปุถุชน เพียงแต่รู้และเข้าใจนั้น ไม่สามารถจะถอดถอน
รากมูลของโทสะได้ ต้องอบรมจิตใจด้วยการรู้โทษของโทสะก็ย่อม
ละกันไปเอง ส่วนจะละตามความต้องการเฉยๆ นั้นย่อมไม่สำ�เร็จ
ต้องอาศัยการปฏิบัติจึงจะเห็นผลไปโดยลำ�ดับ ที่เรียกว่าการ
ภาวนาอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับที่จะถอดถอนกิเลสชนิดนั้นๆ
		กรุณาทราบว่า กิเลสมิได้กลัวความจำ�ชื่อของมันได้เพียงเท่านั้น
แม้จะจำ�ได้กระทั่งโคตรแซ่ของมัน มันก็คือกิเลสที่นั่ง นอน ขับ
ถ่าย อยู่บนหัวใจสัตวโลกอยู่นั้นเอง มิได้คิดจะโยกย้ายถ่ายเทไป
ไหน นอกจากการปฏิบัติจิตตภาวนา อบรมสติปัญญา ให้แก่กล้า
สามารถขับไล่มันออกได้เท่านั้น มันถึงจะกลัวและแตกกระจาย
ออกจากใจอย่างไม่มีปัญหา ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย
ท่านทรงขับไล่ด้วยการปฏิบัติมาแล้ว จึงได้นำ�วิธีนั้นมาสอนโลก
เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้
		จะบอกวิธีนั่งสมาธิให้ ว่าทำ�ไมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงนั่งขัด
สมาธิ ดูเผินๆ ก็ดูไม่สำ�คัญ จะนั่งอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าจะนั่งเป็น
ชั่วโมงๆ ก็ควรจะนั่งขัดสมาธิบ้าง เพราะทุกส่วนของร่างกาย
น้ำ�หนักลงเท่ากัน เมื่อมีความปวดเจ็บ ก็จะปวดเจ็บไปทั่วๆ
กัน ไม่เจ็บปวดหนักในส่วนใดส่วนหนึ่ง นั่งนานๆ อาจเจ็บปวด
มาก เพราะการทำ�สมาธิภาวนาเป็นงานสำ�คัญมากสำ�หรับผู้มุ่ง
ผลจริงจัง การนั่งก็นานเป็นชั่วโมงๆ ถ้าจะมากังวลกับร่างกาย
๔๐

มากนัก ทางด้านจิตใจก็อ่อนแอแล้วแต่ทุกข์ทางกาย เราต้องมุ่ง
ไปที่จิตเป็นสำ�คัญ ให้จิตทำ�งานตามที่กำ�หนดไว้และมีสติควบคุม
ในขณะทำ�สมาธิ ไม่ใช่เที่ยวออกไปข้างนอก คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
จิตที่มีสติบังคับเสมอจะอยู่กับตัว สงบ รู้ตัวได้ชัด ยิ่งมีสติสืบต่อ
กันดีเพียงไร จิตก็ยิ่งเด่น ดังนั้นต้องอย่าให้จิตวอกแวก
ถ.๖–ช.๓ ครูสอนสมาธิชื่อ อลกมาลา (Alakamala) ว่า การเอาจิตไว้
ที่สิ่งของไม่ได้วิมุตติ ทำ�ไม่จึงไม่ถึงวิมุตติจิต?
ตอบ 	ก็เพราะสิ่งของเป็นสิ่งของ มิใช่วิมุตติ จะให้จิตถึงวิมุตติได้อย่างไร
การพิจารณาสิ่งนั้นก็มิได้เพื่อจะเอาสิ่งนั้น แต่เพื่อรู้จักปล่อยวาง
ต่างหาก ในเรื่องอรหัตมรรค-อรหัตผลนั้น พูดเรื่องสติปัญญาด้วย
ถ้าใช้สติอย่างเดียวไม่ใช้ปัญญาก็ไม่ได้ผลตามที่ปรารถนา จะถอด
ถอนกิเลสได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องเอาสติกับปัญญาไปใช้ให้เต็มที่ สติ
ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องมือ การใช้เครื่องมือก็ต้องรู้ว่าอะไร
จะใช้กับอะไร วิธีใช้เครื่องมือนั้นๆ ทำ�อย่างไร สติมีมากก็จริง แต่
บุคคลทำ�หน้าที่ของตนบกพร่องเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาตามที่ควร
แล้ว ผลสำ�เร็จในเรื่องนั้นๆ ย่อมไม่เกิดเต็มภูมิที่ควรจะเกิด ความ
บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ใช่ของดี ผลจึงไม่สมบูรณ์ ถ้ามีเครื่องมือดี
เวลาเจ้าของใช้ผิดที่ก็ไม่ได้ผลดีตอบแทนความต้องการ ฉะนั้น
ที่เรียนมัชฌิมาจึงควรคำ�นึงถึงความพอดีเสมอ จะสมชื่อของ
ธรรมคือมัชฌิมาที่เคยเรียนมา
ถ.๗–ช.๓ จะต้องฝึกให้เกิดดุลใช่ไหม?
ตอบ 	ทำ�สมาธิเป็นตาชั่งตาเต็ง ดูว่าอะไรบกพร่องก็ต้องทำ�ให้เจริญขึ้น
อินทรีย์ ๕ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เกี่ยวกับของ
๔๑

เราทั้งนั้น อย่างกับแสงสว่างที่ส่องลงบนวัตถุอันหนึ่ง ย่อมสว่าง
ตอนบน มีเงามืดตอนล่าง ปัญญาเป็นแสงสว่างที่แทงทะลุได้
จริง แต่ต้องส่องผ่านกองกิเลสที่หุ้มห่อดวงใจให้ทะลุ ไม่มีเงาของ
กิเลสแอบซ่อนอยู่ในด้านใดของจิตใจได้เลย ก็แปลว่าปัญญาแก่
กล้าสามารถพิจารณารอบคอบ ลอดความมืดแห่งกิเลสทั้งมวล
ไปได้อย่างสบายหายห่วง ถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง
ถ.๘– ท่านปัญญาฯ แปลว่าอินทรีย์ทั้ง ๕ นั้น ต้องดูไว้ให้ดี ถ้าปัญญา
แก่กล้าก็แทงตลอดเหมือนแสงสว่างส่องจากข้างบนทะลุถึงข้างล่าง
ไม่มีเงาคืออวิชชาเหลืออยู่เลย ใช่ไหม?
ตอบ 	จิตวิมุตติคือจิตบริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีเงา สว่างรอบด้าน ถ้ายังมีเงา
อยู่จะว่าเงาเป็นอวิชชาก็ได้ ข้อสำ�คัญ จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องกิเลส
ทั้งมวลหมดสิ้นไปแล้ว
ถ.๙–ญ.๒ ขอทราบว่าจิตคืออะไร?
ตอบ 	คือผู้รู้ จิตแท้คือรู้อย่างเดียวเท่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิต
เดิมแท้ผ่องใส แต่มีกิเลสมาคลุกเคล้า จึงเป็นไปตามกิเลส จิต
จึงขุ่นมัว การชำ�ระจิตจึงต้องอาศัยสติปัญญา ความเพียร เมื่อ
จิตผ่านพ้นความผ่องใสไปแล้วก็บริสุทธิ์ ซึ่งได้แก่จิตเป็นวิมุตติ
นั่นเอง คำ�ว่า “ผ่องใส” ประภัสสร เป็นภาวะของ “วัฏจิต” ต่าง
กับ “วิวัฏจิต” หมายความว่า ประภัสสรคือความผ่องใส แต่ยัง
ไม่บริสุทธิ์ ความผ่องใสที่ปรากฏจากภาคปฏิบัติก็คือ กิเลสรวม
ตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวนั่นแล เมื่อความผ่องใสอันเป็นกิเลสชนิด
ละเอียดสุด ผ่านไปแล้วด้วยการชำ�ระของมหาสติมหาปัญญา
จิตก็บริสุทธิ์
๔๒

ถ.๑๐–ช.๔ การรักษาจิตให้อยู่แต่ภายในตนเองนั้น คือทำ�อย่างไร?
ตอบ 	อยากจะทราบเรื่องจิต เราก็ภาวนาให้จิตสงบ ปัญญานั้นใช้ออก
ข้างนอกก็ได้ เข้าข้างในก็ได้ แต่ปัญญาจะเกิดและคล่องแคล่ว
ต้องให้มีจิตสงบบ้าง ถ้าจิตสงบดี ก็ทราบลักษณะจิตของเราได้
การสงบของจิตควรให้ทรงตัวอยู่ได้นาน จึงจะสร้างฐานความ
มั่นคงให้แก่ตนเองและเกิดความชำ�นาญ จะทำ�ให้จิตสงบเมื่อไร
ก็ได้ จิตสงบย่อมผ่องใสไปเรื่อยๆ รู้ว่าตนมีกิเลสอะไรอยู่บ้าง
มีปัญญาแก้ไข ถอดถอนกิเลส จิตก็ยิ่งผ่องใสขึ้น จนกำ�จัดกิเลส
ออกได้ด้วยปัญญา นี่เป็นขั้นที่ ๑
		กิเลสก็มีอย่างหยาบ-กลาง-ละเอียด เราต้องใช้ปัญญาตามถอด
ถอนทุกระดับ ความรู้ที่ประกอบด้วยกิเลสนั้นไม่ใช่จิตแท้ แต่เป็น
อาการของจิต เมื่อทำ�จนจิตไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เศร้าหมอง ไม่มี
อาการอันใดของจิตที่มีกิเลสคลุมทั้งหมด จิตนี้จะรู้ว่าไม่มีสาเหตุ
อะไรให้ไปเกิดปฏิสนธิต่อไปแล้ว จิตบริสุทธิ์ไม่ต้องปฏิสนธิแล้ว
จิตที่มีเชื้อความดีความชั่วอยู่ เปรียบเหมือนเมล็ดที่จะเกิดได้ ซึ่ง
มีเชื้อหรือพืชอยู่ในเมล็ดนั้น จิตอย่างนี้จึงมีเกิดแล้วตาย แล้วเกิด
อีก ตามผลที่ตนสร้างสมไว้ ดีชั่วต่างๆ กัน ส่วนจิตที่บริสุทธิ์ จึง
เป็นจิตคงที่ ไม่มีเชื้อไปเกิดอีก ไม่ว่าใครจะเชื่อว่าตายแล้วสูญ
ตายแล้วไม่สูญ ถ้าจิตมีเชื้อของความดีความชั่วอยู่ มันก็เกิดอีก
วันยังค่ำ� ถ้าจิตบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อ จิตก็ไม่เกิด คงที่อยู่อย่างนั้น แต่
ความคงที่ของจิตที่บริสุทธิ์ผิดกับความคงที่ที่โลกเข้าใจกัน จึงไม่มี
ใครเข้าใจความคงที่ของจิตที่บริสุทธิ์ได้ถูกต้อง นอกจากพระอรหันต์
เท่านั้น
๔๓

		พระพุทธเจ้าท่านทรงทำ�จนเห็นจริงแล้ว ไม่ใช่เดาสุ่ม คาดคิด
กันอย่างพวกเราๆ ดังนั้น ธรรมของท่านจึงถูกต้องแม่นยำ�จริงๆ
เป็นที่เชื่อถือได้อย่างตายใจ
		ถ้าเราทำ�ให้ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ไม่ได้ ก็ควรพากเพียรทำ�ความดีให้
จิตดวงนี้ ซึ่งจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม ให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ
เถิด ดีกว่ากอดความลังเลสงสัยไว้ขวางทางเดินของตนอยู่เปล่าๆ
โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากขวางไว้เพื่อปัดหรือผลักลง
กองวัฏทุกข์เท่านั้น
ถ.๑๑–ช. ๕ การจะตรัสรู้ได้นั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือ?
ตอบ 	สัตว์อื่นๆ ไม่มีสติปัญญา มนุษย์มีสติปัญญามาก แต่ก็ต้อง
ประกอบด้วยความพากเพียรมากเป็นพิเศษจึงจะตรัสรู้ได้ ดังนั้น
มนุษย์จึงไม่ใช่ทุกคนที่จะตรัสรู้ได้ พรหมโลกชั้นสุทธาวาสเป็นภูมิ
จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนกว่ามนุษย์จำ�นวนมาก
เสียอีก มนุษย์ถ้าไม่พากเพียรทำ�ความดี ย่อมจะทำ�ให้ระดับของ
ตนตกต่ำ�ลงไปได้ มนุษย์เราก็มี ๔ จำ�พวก เหมือนบัว ๔ เหล่า
คือ
	๑. พวกมีภูมิวาสนาเต็มที่แล้ว พร้อมจะก้าวเข้าถึงขั้นสำ�เร็จในไม่ช้า
เมื่อได้รับอุบายแห่งธรรมอย่างถูกต้อง
	๒. พวกที่รองกันลงมา และพร้อมที่จะบรรลุธรรมในลำ�ดับต่อไป ถ้า
เป็นโรคก็พร้อมที่จะหายเมื่อถูกกับยา
	๓. พวกที่พอแนะนำ�สั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนจึงมีทางเข้าใจ
ปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอก็มีทางบรรลุได้ ถ้าเป็นโรคก็มีทางจะหายถ้า
ถูกกับยา และมีทางจะตายได้ ถ้าเจ้าตัวประมาทชอบรับประทาน
๔๔

ของแสลงซึ่งขัดกับยา
	๔. พวกสุดท้ายนี้ สุดเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดี แต่ถ้าเป็นความ
ชัว่ ก็สไู้ ด้กระทัง่ หมดลมหายใจไม่มถี อยเพราะเป็นจำ�พวกมืดแปดทิศจึง
ไม่รู้จักกลัวทุกข์
		จิตก็เหมือนสิ่งทั้งหลาย มีต้นไม้และเด็ก เป็นต้น ต้องได้รับการ
บำ�รุงส่งเสริมจึงจะเจริญขึ้น แต่จิตนั้นต้องแล้วแต่เจ้าของเองจะ
บำ�รุงอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น
๔๕

สัมโมทนียกถาของท่านอาจารย์
ยินดีที่ได้มาช่วยตอบปัญหาท่านในที่นี้ การมานี้เป็นการชั่วคราว อยู่
นานไม่ได้ เนื่องจากมีกิจธุระมากในประเทศไทย เพราะเป็นประเทศพุทธ
ศาสนา มีคน ๘๐–๙๐% นับถือพุทธศาสนา ต้องติดต่อกับประชาชนลูก
ศิษย์ลูกหา จะมาประเทศอังกฤษต้องเตรียมทำ�ไว้ตั้ง ๓-๔ เดือนจึงมาได้
สำ�เร็จ แต่ก็ต้องรีบกลับเพราะทางโน้นคอยอยู่ มาได้รับความเอื้อเฟื้อจาก
พี่น้องชาวอังกฤษทั้งหลายก็ยินดีคิดอยากจะมาอีก แต่ก็อนิจจัง-ทุกขังอนัตตา ทำ�ให้เราแน่ใจไม่ได้ว่าจะมีโอกาสมาได้อีกเมื่อไร
เชื่อว่าธรรมะที่พูดกันในวันนี้คงจะทำ�ให้ท่านได้สาระอันสำ�คัญนำ�ไป
ปฏิบัติต่อไป
อาตมาเสียดายที่ท่านปัญญาฯ ท่านอยู่เมืองไทย ๑๒ ปี พูดไทยเข้าใจ
ภาษาไทยได้ อาตมาก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษจากท่านปัญญาฯ ใน
ระยะนี้เหมือนกัน แต่เรียนไม่ได้จริงๆ จังๆ มาครั้งนี้จึงไม่สามารถจะพูด
กับท่านเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องพึ่งการแปลของท่านปัญญาฯ
ถ.๑๒–ช.๓ บัดนี้ท่านอาจารย์ได้มาเห็นกรุงลอนดอน เมืองใหญ่ที่คน
ทำ�งานชุลมุนวุ่นวายเช่นนี้ ใคร่จะเรียนถามว่าในบ้านเมืองเช่นนี้คนจะ
ฝึกสมาธิได้หรือ?
ตอบ	ถ้าคนตายแล้วก็ฝึกสมาธิไม่ได้ แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ฝึกได้ เพราะ
มีเวลาวุ่น เวลาว่าง ไม่ได้ยุ่งเสมอไป พูดถึงเมืองมนุษย์แล้ว
เมืองไหนก็คือเมืองของคนที่มีปากมีท้อง ซึ่งจำ�ต้องวิ่งเต้นขวน
ขวายหามาเยี ย วยาความบกพร่ อ งต้ อ งการของธาตุ ขั น ธ์
๔๖

เช่นเดียวกัน จำ�ต้องมีความชุลมุนวุ่นวายเหมือนๆ กัน ไปบ้านใด
เมืองใด ก็มีแต่บ้านเมืองที่วุ่นวายด้วยกันทั่วโลก เพราะอาชีพ
บังคับ เห็นไม่วุ่นแต่ป่าช้าคือบ้านคนตายเท่านั้น แต่ใครเล่าจะ
อยากไปบ้านที่ไม่วุ่นวายแบบนั้น แม้แต่สัตว์ยังไม่อยากไปกัน
ฉะนั้น เมื่อพวกเราอยากอยู่เมืองชุลมุนวุ่นวายดังที่เป็นกันอยู่ก็
จำ�ต้องทนเอา เพราะความจำ�เป็นบังคับดังที่รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ทั่วไป
ในโลกมนุษย์และสัตว์ที่มีปากมีท้องด้วยกัน จะพึงขวนขวายเพื่อ
ความอยู่รอด
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๐ น.
๔๗

คำ�ถาม - คำ�ตอบ

วันพุธ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

(ค.ศ.๑๙๗๔)

ถ.๑–ช.๑ วานนี้ท่านบอกว่า การกำ�จัดความโกรธนั้นยาก แต่พอพูด
เข้าใจได้ ขอให้ท่านอธิบายวันนี้บ้างได้ไหม?
ตอบ	พยายามมองให้เห็นโทษของความโกรธแล้วจะขจัดมันไปได้ ความ
โกรธที่คนอื่นแสดงต่อเรา เราไม่ชอบ เราเห็นว่าไม่ดี เวลาเราโกรธ
คนอื่นก็เป็นอาการที่ไม่ดี และทำ�ให้เกิดผลร้ายตามมา แต่เรา
มักไม่รู้สึกตัวว่านั่นไม่ดี ธรรมดาถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีเป็นภัยภายหลัง
เราก็ไม่ทำ� ถ้าเราคิดว่าดี หรือไม่คิดเห็นโทษของมัน และทำ�ตาม
อารมณ์แห่งความโกรธ เราก็ขจัดความโกรธไม่ได้ นอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมความโกรธให้มีกำ�ลังมากขึ้น เพื่อรังควานตนเอง
และเผาผลาญผู้อื่นอยู่ร่ำ�ไปเท่านั้น
ถ.๒–ช.๒ การแสดงความโกรธมีบางคราวมันก็สมควรได้บ้างไหม?
ตอบ	ความโกรธนั้นร้อน แต่คนมักคิดว่าดี ชอบแสดงออกมา ใครทำ�
อะไรไม่ได้อย่างใจเราก็โกรธ ถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์ มันก็มีแต่จะ
รุนแรงยิ่งขึ้น เคยรู้สึกหรือไม่ว่า บางทีเราก็โกรธตัวเอง เพราะทำ�
อะไรไม่ทันใจตัวเอง ความรู้สึกโกรธทำ�ให้ร้อน ไม่สงบเย็นใจ กิริยา
แสดงความโกรธไม่น่าดู การปล่อยให้เกิดความโกรธอยู่เรื่อยๆ โดย
ไม่พยายามระงับดับเสียบ้าง ก็เกิดเป็นนิสัย เพราะเป็นการส่ง
เสริมมัน แล้วท่านจะเอาความสบายใจมาจากไหน ถ้าความโกรธ
เป็นปุ๋ยพอใส่ต้นไม้ได้ ก็ควรโกรธเวลาต้องการปุ๋ยใส่ต้นไม้ ถ้าใช้
๔๘

ต่างปุ๋ยหรือเป็นปุ๋ยไม่ได้ แต่ยังยินดีส่งเสริมความโกรธอยู่ก็เป็นสิ่ง
ไม่สมควร
ถ.๓–ช.๒ ถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรมจะทำ�อย่างไร เช่น เขามากล่าว
โทษเราโดยเราไม่ได้ทำ�ผิด?
ตอบ	ควรปฏิบัติตามเหตุผลอันควร การกระทำ�ใดๆ ที่เป็นไปตามความ
โลภ ความโกรธ ความหลงนั้น ท่านว่าไม่ดี ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำ�ผิด
แต่เราเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีแล้ว เราไปปล่อยอารมณ์บ้าไปกับเขาด้วย
ไม่ดี เราที่เคยเป็นคนดีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นคนเลวไปด้วย ซึ่งมิใช่
ของดีสำ�หรับผู้หวังความดีทั้งหลาย ถ้าเราต้องการเป็นคนดี เรา
ต้องอดกลั้นความโกรธ พิจารณาหาทางที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมต่อ
ตัวเองและต่อผู้ที่ให้ร้ายแก่เรานั้น โดยไม่ทำ�ให้บุคคลอื่นเห็นเรา
พลอยเป็นคนเลวไปด้วยตามฝ่ายที่กระทำ�ผิดนั้น
ถ.๔–ช.๒ ถ้าเราโกรธแล้วไม่แสดงออก อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ตัวว่าเราโกรธ
เพราะฉะนั้นจึงควรแสดงปฏิกิริยาต่อการกระทำ�ของเขาด้วยความโกรธ
เขาจะได้ไม่ทำ�กับเราอีก?
ตอบ	การแสดงความโกรธไม่ใช่ของดี เราควรจะพิจารณาหาทางพูดกัน
ดีๆ ด้วยเหตุด้วยผลก็จะสำ�เร็จประโยชน์ได้ โดยไม่เกิดโทษตามมา
ทีหลังอีก ถ้าพูดกันโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธ เราก็ไม่เอาความบ้ามา
พูดด้วย อีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจ และนับถือยอมทำ�ตามเราได้ด้วย
ความเต็มใจ เรื่องก็จะดีขึ้นไม่ลุกลาม เหมือนเอาน้ำ�สะอาดชะล้าง
สิ่งสกปรก สิ่งนั้นจะมีทางสะอาดได้ ไม่เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้น
การแสดงหน้ายักษ์หน้าผีใส่กันเช่นนั้นก็ไม่ใช่คน แต่มันกลายเป็น
ยักษ์ไปด้วยกันแล้ว
๔๙

ถ.๕–ช.๓ ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยา เราจะอดได้อย่างไร?
ตอบ	ถ้าอดใจต้องอดได้ แต่ส่วนมากไม่อดกัน และชอบปล่อยตาม
อารมณ์ ไม่ค่อยมีใครสนใจจะอดทนต่อความโกรธของตน เราต้อง
สังเกตตัวเราว่าอะไรเราชอบหรือไม่ชอบ สิ่งที่เขาทำ�แก่เราทำ�ให้
เราโกรธ เราอดกลั้น ไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างใด เราพิจารณา
แก้ที่ตัวเราเอง โดยคิดถึงอกเขาบ้างว่าเราได้ทำ�อะไรที่เขาน่าจะ
โกรธหรือเปล่า เราจำ�ไว้ไม่ทำ�อีก ถ้าเขาผิดเราไม่ผิด เขาแสดง
ความโกรธออกแต่เราไม่แสดง ใจเขาก็ร้อนเอง คนอื่นก็เห็นเขา
เลวเอง เรามิได้เลวเพราะความไม่แสดงปฏิกิริยาตอบเขา ยิ่งกลับ
เป็นบุคคลที่น่าชมเชยอีก คนที่โกรธไม่มีใครชมเชยว่าเขาดีเพราะ
โกรธเก่ง เมื่อเราโกรธให้ใครก็ตาม ใครจะชมว่าเราดีเพราะโกรธ
เก่ง เพราะความโกรธคนนี้ โกรธไม่ใช่ของดีการดี ใครก็กลัวและ
เบื่อกันทั่วโลก แม้แต่สัตว์มันก็ยังรู้และรีบหาที่หลบซ่อนตัว กลัว
ความโกรธซึ่งมีพิษภัยยิ่งกว่าไฟ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งไม่ควรส่งเสริม
นอกจากจะหาทางดับให้มุดมอดลงถ่ายเดียวจนไม่เหลือ
ถ.๖–ญ.๑ ทำ�ไมเราพบคนบางคนใหม่ๆ เราก็รู้สึกชอบหรือไม่ชอบเขา
แล้ว เขายังไม่ได้มาทำ�อะไรให้เรา?
ตอบ คนที่ไม่ใช่คนตายย่อมมีความรู้สึกดังนั้น ฉะนั้นเป็นความรู้สึกธรรมดา
ที่เห็นอะไรก็ชอบหรือไม่ชอบ ไม่เป็นการเสียหายอะไร เพราะนิสัย
มนุษย์ที่มีกิเลสก็มักจะเป็นเช่นนั้นแทบทั้งโลก นอกจากไม่แสดง
ออกก็ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถ.๗–ช.๒ การสลัดความไม่ชอบเขาออกทันทีจะดีกว่าแผ่เมตตาไหม?
ตอบ	ถ้าสลัดออกได้ก็ดี หรือถ้าแผ่เมตตาได้ก็ดี แต่ส่วนมากมักไม่ทำ�ทั้ง
๕๐

สองอย่าง แต่ไปทำ�สิ่งไม่น่าทำ�นั่นแล ถ้าเราเกิดความรู้สึกโกรธ
ใครไม่ชอบใคร เราเห็นโทษในตัวเราเองว่ามันทำ�ให้เราไม่สบายใจ
เราก็ระงับความรู้สึกอันนั้นเสียจึงจะตรงจุดที่หมาย ก่อนอื่นต้อง
พิจารณาโทษของตนเอง หรือโทษที่จะเกิดหรือเกิดแก่ตนเอง แล้ว
สลัดความรู้สึกอันนั้นเสีย
	เมื่อเริ่มการปฏิบัติธรรมะนั้น ตอนแรกยังไม่เข้าใจตนเอง เราได้แต่
รู้สึกต่อสิ่งภายนอก และมีชอบไม่ชอบ เราเริ่มสังเกตดูคนอื่น คน
โกรธแสดงกิริยาโกรธอย่างนั้นๆ เราไม่ชอบ เราก็พยายามไม่ทำ�
อาการอย่างนั้นต่อคนอื่น ทำ�เช่นนี้เราเริ่มเข้าใจจิตใจของเราเอง
ทำ�บ่อยๆ ความรู้สึกจะไวขึ้น ความรู้จักตัวรู้จักจิตของเราก็จะเร็ว
ขึ้น พอเราได้รับการแสดงออกจากผู้อื่นอย่างไรก็รู้ตัวและระงับ
อารมณ์ได้ ทำ�ดังนี้ก็จะถอดถอนกิเลสออกได้ทีละน้อย ระงับทุกข์
และความร้อนใจตนเองได้ ความไม่พอใจในอะไรๆ นั้นเป็นความ
ทุกข์ทั้งสิ้นดังธรรมท่านสอน แต่คนเรามักฝืนธรรมคือความถูก
ต้องดีงาม จึงมักเจอทุกข์กันเสมอโดยไม่เข็ดหลาบ ความไม่เข็ด
หลาบจึงทำ�ให้เจออยู่บ่อยๆ
ถ.๘–ญ.๒ ถ้าเรารู้สึกเป็นห่วงบุคคลอื่นเกินไปจนรู้สึกกระวนกระวาย
จะแก้อย่างไร?
ตอบ	
คนเราทำ�อะไรหรือรู้สึกอะไรเกินไปนั้นไม่ดีทั้งนั้น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ถ้ า เราต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อใครในเรื่ อ งอะไรเราก็ คิ ดให้ ร อบคอบ
พยายามคิด พยายามแก้ปัญหาไปตามที่มันจะเกิดขึ้น ตามปกติ
ถ้าไม่คิดอะไรให้มากเกินกว่าเหตุ ก็พอจะสงบระงับความกระวน
กระวายหรือความห่วงเขาจนเกินไปเสียได้ คำ�ว่าเกินไปโปรดทราบ
๕๑

ว่ามันเลยความพอดี ซึ่งจะเกิดทุกข์ถ่ายเดียว ผู้หวังในเหตุผลอรรถ
ธรรมจึงควรระวังไว้เสมอ
ถ.๙–ช.๓ ความไม่ชอบเกิดขึ้น เราจะดับได้ด้วยการกระทำ�เช่นเดียวกับ
ที่ท่านให้ทำ�ต่อความโกรธหรือครับ?
ตอบ	ได้ ทำ�ตามอุบายวิธีที่ความไม่ชอบจะระงับดับไปด้วยวิธีนั้นๆ ย่อม
เป็นความถูกต้องกับงานแขนงนั้น
ถ.๑๐–ช.๒ (ถามเช่นเดียวกับคำ�ถาม ๙)
ตอบ	เวลานี้เราพูดเรื่องชอบไม่ชอบกันเพราะความสัมผัส ให้แก้ไขกันไป
ในทางที่จะแก้ไขได้ แต่ยังไม่พูดถึงเรื่องกรรมและวิบาก
ถ.๑๑–ญ.๓ การทำ�สมาธิโดยเดินจงกรมนั้น จะมีวิธีเดินอย่างไรจึงจะถูก
ต้อง?
ตอบ	ท่านอาจารย์มั่นเคยแนะนำ�ว่ามี ๒ ทางด้วยกัน คือ เดินจากตะวัน
ออกไปตะวันตก หรือเดินเฉียงตะวันออกไปตะวันตก (ตะวันไม่เข้า
ตา) เรากำ�หนดจิตให้ทำ�งานอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ก็ให้รักษาจิตให้
ทำ�แต่สิ่งนั้น อย่าวอกแวกไปอื่น ต้องถืองานนั้นเป็นอารมณ์ เช่น
บางวิธีให้ก้าวเท้า ยกหนอ ย่างหนอ ก็ต้องทำ�อย่างนั้น เพราะเป็น
งานที่ให้จิตทำ� ถ้าวิธีอื่นมีอย่างใด เราก็มีอารมณ์จดจ่ออยู่กับเรื่อง
นั้น การพิจารณาธรรมก็พิจารณาไปให้มันเสร็จเป็นเรื่องๆ ให้มี
สติสืบต่อกันไปทุกอิริยาบถ การปฏิบัติธรรมนั้นที่จริงไม่มีอะไรขัด
กัน แต่ผู้ปฏิบัติมักเข้าข้างตัว เห็นวิธีของตนเองถูก วิธีของคนอื่น
ไม่มีคุณค่า แล้วก็ทะเลาะกัน หรือยกตัวว่าใครดีกว่ากัน วิธีเราทำ�
ดีกว่า คนอื่นนำ�ไปใช้อาจไม่เหมาะแก่เขา ไม่ถูกไม่พอใจก็ได้ วิธี
๕๒

ที่คนอื่นเขาทำ�ดี เรานำ�มาทำ�บ้างไม่เกิดผลดีแก่เราก็เป็นได้ การ
ปฏิบัติธรรมจึงแล้วแต่อุปนิสัยของบุคคลเป็นรายๆ ไป ทำ�นองลาง
เนื้อชอบลางยา
ถ.๑๒–ช.๒ ถ้าเราใช้วิธีหนึ่งมานานแล้ว ต่อมาคนมาแนะวิธีอื่นอีก จะ
ควรทำ�อย่างเก่าต่อไปหรือว่าไม่เหมาะ?
ตอบ	ถ้าเราทำ�อย่างไหนถนัด พอใจ ได้ผลเป็นความสงบเย็นใจแล้ว ก็ใช้
วิธีนั้นได้ การปฏิบัติภาวนานั้น ชั้นเริ่มแรกอารมณ์ธรรมเป็นอย่าง
หนึ่ง ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จิตจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเอง ดังนั้น
เบื้องแรกต้องให้ใจมีหลักยึดจิตสงบก่อน ต่อไปก็อาจเปลี่ยนวิธีได้
แต่วิธีที่เคยได้ผลเป็นสำ�คัญควรยึดเป็นหลักในการบำ�เพ็ญ อย่าไป
โยกคลอน หูเบา เชื่อง่าย ใครว่าอย่างไร อะไรดีก็ทำ�ตามทั้งที่ไม่
ได้ผล
ถ.๑๓–ช.๔ การทำ�แบบยุบหนอ-พองหนอ นั้น ทำ�ให้เกิดความรู้สึก
แปลกๆ เพราะอะไร
ตอบ	ถ้าจิตตั้งอยู่ที่ยุบหนอ-พองหนอก็ไม่มีอะไร ที่เกิดความรู้สึกแปลกๆ
ขึ้นเพราะจิตเผลอไป จึงไปรู้เรื่องที่ต่างออกไป จำ�ต้องให้กลับมา
ที่อารมณ์เดิม และให้จิตทำ�งานในเรื่องนั้น ถ้าปล่อยจิตไปเรื่อยๆ
ตามจิตไป มันก็จะหลอกเจ้าของต่างๆ ไม่มีทางสิ้นสุด สุดท้ายก็หา
หลักเกณฑ์ไม่ได้ กลายเป็นหลักลอย
ถ.๑๔–ญ.๔ การทำ�อานาปานสตินั้น ให้สนใจที่ลมหายใจเข้า-ออก แต่ถ้า
ได้ยินเสียงอะไรข้างนอก การดูลมหายใจเข้า-ออกก็หายไป พูดกันว่าถ้า
ได้ยินเสียงอะไร ก็ให้นึกว่า ได้ยินหนอ แล้วก็ทำ�ต่อไป แต่ดิฉันรู้สึกว่า
๕๓

เข้าสมาธิได้ยาก?
ตอบ	วิธีแรกนั้นแหละดี ไม่ต้องเพิ่มภาระมากขึ้น คือเอาจิตไว้ที่ลม
หายใจเข้า-ออก วิธีหลังนั้นเพิ่มภาระให้จิต คือพอได้ยินเสียงจิต
ต้องมา ทราบหนอ แล้วก็กลับมาตั้งไว้ที่เก่า ถ้ามีอะไรมากระทบ
บ่อยๆ จิตของเราก็จะเชือนแชไป ไม่ตั้งอยู่ในงานที่จิตต้องทำ�ได้
ในตอนเริ่มปฏิบัติจิตยังไม่มีกำ�ลัง ไปเพิ่มภาระให้จิตมากนักไม่ดี
เปรียบเหมือนใช้เด็กทำ�งานต้องคอยบอกให้ทำ�ทีละอย่างๆ ถ้าไป
บอกให้ทำ�มากอย่างก็เป็นการยากเกินไป ก็จะขี้เกียจขึ้นมา เด็ก
อาจเถลไถลไปได้ จิตก็เหมือนกัน
ถ.๑๕–ญ.๒ จะพิจารณาส่วนของร่างกายพร้อมกับการเดินจงกรมด้วยจะได้
ไหม?
ตอบ	ตอนแรกเราต้องการให้ใจสงบ ถ้าใจสงบแล้วเมื่อจิตถอนจากความ
สงบแล้ว เราก็ให้จิตพิจารณา และทำ�ความเข้าใจให้เกิดขึ้นตาม
ลำ�ดับ อาจมีลำ�ดับที่เกินความเข้าใจของเรา ก็ไม่ต้องกังวลว่าจิต
จะสงบหรือไม่ เร่งพิจารณาต่อไป งานของจิตนั้นมีเพื่อสงบส่วน
หนึ่ง เพื่อถอดถอนกิเลสภายในอีกส่วนหนึ่ง แต่ขณะพิจารณาเพื่อ
ความเข้าใจและแยบคายในร่างกายส่วนต่างๆ สติเครื่องกำ�กับการ
พิจารณาเป็นสิ่งจำ�เป็น เช่นเดียวกับการทำ�สมาธิเพื่อความสงบ
สติต้องคอยควบคุมงานอยู่เสมอ
ถ.๑๖–ญ.๒ การพิจารณาร่างกายเป็นงานด้านไหน?
ตอบ	การพิจารณาถอดถอนกิเลสภายในและภายนอกทำ�เสมอๆ เป็นงาน
ของจิตตภาวนาเป็นวิปัสสนา ถ้าพิจารณาได้แล้วจะเกิดความขยัน
พิจารณาขึ้นมาเองทำ�มากๆ ต้องหันมาพักจิต ทำ�ให้จิตสงบอยู่ใน
๕๔

สมาธิบ้าง เพราะฉะนั้นจึงต้องทำ�สมาธิให้จิตสงบให้ชำ�นาญก่อน
เพื่อเพิ่มกำ�ลังของจิตไว้ทำ�วิปัสสนาญาณ และใช้สมาธิเป็นเครื่อง
ทำ�ให้จิตพักผ่อนเพื่อทำ�งานต่อไป จนเกิดมหาสติ มหาปัญญา จิต
จะมีความแกล้วกล้าสามารถ มีสติปัญญาถอดถอนกิเลส นี่เป็น
ตัวมรรค เมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจหายหมด ทำ�จิตตภาวนาได้
อย่างลืมเวลา ทำ�ให้นั่งได้นานมาก ได้ผลเป็นคุณค่าอันสูง เมื่อนั่ง
นานแล้ว ก็เดินพิจารณาเปลี่ยนอิริยาบถ มหาสติ มหาปัญญา ก็
ใช้แก้ปัญหาไป จนไม่มีกิเลสเหลือจะให้แก้ ตนก็จะทราบกับตนเอง
ว่าจิตกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้ว ภาคปฏิบัติจึงช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจิตได้ดังนี้
	จิตใจเป็นสิ่งสำ�คัญในตัวของคน เราเกิดมาเป็นคนก็เพราะจิตใจ
เป็นตัวทำ�ให้เกิดมาเป็นคน ดีไม่ดี สูงหรือต่ำ� เมื่อจิตใจเป็นต้นเหตุ
เราจึงต้องอาศัยเครื่องผลักดันจิตใจ ถ้าเจริญดีขึ้นจนถึงเป็น สุคโต
คือผู้มีความสุขดี ถ้าใจสั่งสมความไม่ดีไว้โดยที่ตัวไม่รู้ว่านี่ไม่ดี ผล
ที่ได้รับก็ไม่ดีวันยังค่ำ� ถ้าปฏิบัติธรรมได้ดี ก็เกิดความสบายใจ คน
เรามักไม่ทราบว่าทำ�ไมเราจึงได้รับทุกข์ เมื่อไรจะพ้นทุกข์ เพราะ
เราไม่รู้ตัวว่าทำ�ไม่ดีไว้แต่เมื่อไร ปรากฏแต่ผลที่เกิดทุกข์ขึ้นมาใน
ขณะนั้น
	แต่บัดนี้เราจึงควรพยายามเลือกงานให้จิตทำ� ถ้าเป็นบาปเป็นอกุศล
เราก็เว้นเสีย ถ้าเคยทำ�อยู่ก็พยายามหาทางละเว้น เราควรส่งเสริม
ให้มีคุณความดี แม้ว่าจะเป็นการยากก็ตาม ค่อยฝึกค่อยทำ�ไปจน
เคยชิน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบังคับ คนเกียจคร้าน คนที่ไม่ชอบ
ดีแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่มีปัญญาบังคับ ถ้าคนรักดี
๕๕

ปัญญาก็บังคับให้ทำ�ดี จนจิตใจเคยชิน ผลเป็นความสงบเย็นใจมี
ความสุขก็จะเกิดขึ้น อาจมีความประหลาดอัศจรรย์ของจิตอย่าง
อื่นตามมาเอง เราไม่รู้จักความอัศจรรย์นั้นก็ได้ แต่จะเกิดขึ้นจาก
การบำ�เพ็ญความดี มีจิตตภาวนาเป็นสำ�คัญ
	ส่วนคนที่ไม่ดีนั้น ก็มีแต่ความไม่ดี วุ่นวาย มีเรื่องปีนเกลียวกับ
ธรรม กับใครๆ ตลอดจนใจของตนเอง เพราะใจไม่มีความควบคุม
ให้ใจ กาย วาจา ดำ�เนินในทางที่ถูกที่ควร อันเป็นผลให้ได้รับ
ความสุข เพราะฉะนั้นจึงต้องชำ�ระสะสาง พยายามให้จิตทำ�งาน
ด้วยวิธีจิตตภาวนา ทำ�ให้สิ่งไม่ดีภายในตัวสลายไป จิตใจก็จะมี
ความสง่าผ่าเผยขึ้นมา สมกับคุณค่าของจิตที่เป็นของมีคุณค่าสูง
ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
	ถ้าอบรมจิต เราก็จะเห็นจิตของเราก่อนใครๆ ถ้าปฏิบัติตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เราก็เป็นคนฉลาด ถ้าเราปฏิบัติตามคน
ที่ไม่รู้จริง ก็เปรียบเหมือนคนตาบอด คนโง่จูงคนตาบอดไม่สามารถ
จะเดินให้ถูกทาง ถึงจุดหมายปลายทางตามประสงค์ได้ ถ้ายิ่งไม่ยอม
ให้ผู้รู้จูง ก็ยิ่งโง่ ไม่ฉลาด ไม่เกิดผลที่ต้องการ ความฉลาดต้อง
อาศัยสติปัญญาหาเหตุผล คนในโลกไม่ใช่เกิดมาดีเอง ต้องอาศัย
การศึกษาและมีการอบรม อบรมให้จิตสูงขึ้น คนที่ไม่อบรมจิตก็
สูงขึ้นไม่ได้ กิเลสดึงให้จิตต่ำ�ลงจนถอดถอนไม่ได้ แต่จิตที่ฝึกดีแล้ว
ถอดถอนกิเลสได้ มีคุณอย่างยิ่ง
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๒๐ น.
๕๖

วันพฤหัสบดี วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
(ที่บ้าน Mr.Benedict WINT ในเมือง CAMBRIDGE) เช้าวันนี้
Mr.Benedict WINT (เบนเนดิค วินท์) นิมนต์ท่านอาจารย์และคณะผู้ติดตาม
ทั้งพระภิกษุและฆราวาสไปฉันที่บ้านของเขา ในเมืองมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
นายเบนฯ เคยมาบวชเป็นสามเณรที่วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วไปอยู่ฝึกปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในความดูแลฝึก
อบรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน มาแล้ว ญาติมิตรของ
นายเบนฯ ที่รอรับรองท่านอาจารย์และคณะอยู่นั้นมี ๗ คน รวมทั้งภริยา
และบุตรของเขาด้วย หลังจากฉันแล้ว พระภิกษุทั้งสามองค์ได้ไปหาความ
สงบในสวนหลังบ้านนายเบนฯ ส่วนฆราวาสทั้งปวงรับประทานอาหาร
หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารแล้ว ทั้งพระภิกษุและฆราวาสจึง
มารวมกันในห้องที่ฉันภัตตาหารในตอนเช้า ญาติมิตรของนายเบนฯ จึงเริ่ม
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ ดังต่อไปนี้

๕๗

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ญ.๑ ดิฉันเคยเรียนทำ�สมาธิแบบเซ็น (Zen) ให้นับลมหายใจ ๑–
๑๐ กลับไปกลับมา แล้วให้โกอาน (ปริศนาไปคิด) คำ�ว่า “มู” ซึ่งแปลว่า
“ว่าง” ให้เพ่งดูที่ท้อง เลือดในท้อง เอาจิตแผ่เข้าในท้อง พอทำ�ได้หน่อย
หนึ่ง ดิฉันรู้สึกตึงตามหน้าตาและศีรษะ แล้วก็ปวดศีรษะ ระหว่างทำ�
สมาธิก็มีการทำ�เสียงดัง ตีกลอง ตีระฆัง ดิฉันพยายามจะพักร่างกาย
แต่ก็ทำ�ไม่ได้ เวลานี้เพียงแต่คิดจะทำ�สมาธิก็ปวดศีรษะแล้ว อยากจะ
ทราบว่าเป็นเพราะอะไร?
ท่านถาม ก่อนที่จะรู้สึกตึงที่หน้าและที่ศีรษะนั้น เอาจิตไว้ที่เสียงหรือ
ไว้ที่ท้อง?
ญ.๑ เอาไว้ที่ท้อง เพราะต้องภาวนา “มู” แล้วเพ่งกำ�ลังใส่ลงในท้อง
ตอบ	เป็นเรื่องของร่างกาย และเป็นปฏิกิริยาของตัวท่านเอง เข้าใจว่า
ตั้งใจมากเกินไป จึงกระเทือนร่างกาย เหมือนมีการต่อสู้กัน ควร
ถามอาจารย์ของท่านเองที่เป็นผู้สอนว่าเกิดอุปสรรคเช่นนี้จะแก้
อย่างไร
ญ.๑ อาจารย์จะช่วยเวลาอยู่ที่วัดเท่านั้น ถ้าออกจากวัดแล้วเขาไม่ติดต่อ
กับศิษย์ทางจดหมาย เวลานี้ดิฉันก็หันมาทางอานาปานสติแล้ว
ตอบ	เราต้องเพียรพิจารณาหาเหตุผล และเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตาม
เหตุผลที่สมควรที่จะให้จิตเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็อาจหายได้
๕๘

ถ.๒–ช.๑ สติคืออะไร?
ตอบ การที่เราจับอะไรก็รู้ว่าเราจับอะไร นั้นคือสติ
ถ.๓–ช.๒ ในโรงเรียน ครูถามว่าทางพุทธศาสนากล่าวถึงการสร้างโลก
ว่าอย่างไร?
ตอบ	พุทธศาสนาสอนให้คนแก้ปัญหา คลายทุกข์เป็นขั้นๆ ไป เช่น เราจะ
เข้ามาในบ้านนี้ เราก็เปิดประตูก่อน ไม่ใช่รื้อบ้านทั้งหลัง หรือเด็ก
นักเรียนเริ่มเรียนหนังสือ ก็เรียนเป็นขั้น เป็นชั้น แล้วขึ้นสูงๆ ขึ้น
ไปตามลำ�ดับ ดังนั้นถ้าเราเอาเรื่องสูงๆ มาสอนนักเรียนชั้นต้นก็
ไม่มีประโยชน์อันใด การรู้เรื่องสร้างโลกจึงไม่เป็นประโยชน์อะไร
ถ.๔–ช.๒ การถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งนั้น ส่วนที่ว่าถึงพระพุทธ
พระธรรมนั้น พอจะเข้าใจได้ แต่ส่วนที่เกี่ยวกับ สังฆัง สรณัง คัจฉา
มิ นั้นหมายถึงว่าให้เราถือพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งหรือ? ประเทศอังกฤษยัง
ไม่มีพระสงฆ์ จะทำ�อย่างไร?
ตอบ	พุทธัง สรณัง คัจฉามิ หมายความว่า ถือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เป็นสรณะพึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ หมายถึง ถือพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงสอนแล้วเป็นที่พึ่ง สังฆัง สรณัง
คัจฉามิ หมายถึง ถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ที่เป็น “สุปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว “อุชุปฏิปันโน” คือปฏิบัติ
ตรงตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงกำ�หนดไว้ ไม่เลี่ยงพระวินัย
“ญายปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและปล่อยวาง
กับ “สามีจิปฏิปันโน” คือผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ
ชอบยิ่งในหน้าที่ของพระ ท่านให้ถือเหล่านี้เป็นที่พึ่ง
๕๙

	พระสงฆ์ทุกวันนี้ ปฏิบัติตามที่บรรยายนี้ก็ถือเป็นที่พึ่งได้ อย่างเป็น
ผลพลอยได้ เพราะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถูกต้องก็อยู่ในพวก “สังฆะ”
วิธีที่ท่านจะบอกว่ามีพระสงฆ์ที่จะถือเป็นสรณะที่พึ่งได้หรือไม่อยู่
ตรงนี้
ถ.๕-ช.๒ ที่ประเทศอังกฤษหาพระสงฆ์ยากมาก
ตอบ	ถ้าจะคำ�นึงถึงพระสงฆ์ตามลักษณะที่กล่าวแล้วก็หายากไม่ว่าประ
เทศไหนๆ
ถ.๖–ช.๒ ทำ�ไมเวลาให้ศีลจึงต้องพูดภาษาบาลี?
ตอบ	เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระศาสนา ท่านตรัสเป็นภาษาบาลี มี
ความหมายอย่างนั้นๆ ถ้าเราจะถือความเข้าใจ จะพูดภาษาอะไร
ที่เข้าใจได้ก็ได้ ถ้าเราเห็นว่า “ภาษาใจ” เป็นสิ่งสำ�คัญ กิริยาที่
แสดงออกเป็นเรื่องสังคมนิยม เราจะถือภาษาบาลีเป็นภาษาใจ
กล่าวคำ�นั้น เราคนต่างภาษากันก็เข้าใจได้ตามภาษาของตนๆ สังคม
ของตนๆ ก็เป็นการดี ไม่ใช่หรือ
ถ.๗–ช.๓ กฎแห่งกรรมกับกฎทางวิทยาศาสตร์ค้านกันหรือเปล่า?
ตอบ	กฎทางวิทยาศาสตร์ว่ากระไร ขอให้บอกก่อน เรื่องกรรมนั้น กรรม
คือการที่คนคิด พูด ทำ� ซึ่งมีดี ชั่ว กลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว การกระทำ�
ลงไปแล้ว ผลย่อมจะตามมา ผลก็มีดี ชั่ว กลางๆ เหมือนกัน
ช.๓ วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับดีชั่วหรืออนาคต
ตอบ	เรียนวิทยาศาสตร์แล้วแก้หิวข้าวได้บ้างไหม? เมื่อหิวข้าว กินข้าว
ก็อิ่ม ทางพุทธศาสนามุ่งแก้ทุกข์ ถ้ามีอะไรเป็นทุกข์ก็มุ่งแก้อันนั้น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีระดับต่างๆ กัน ตั้งแต่ง่ายๆ ไปหา
ยากๆ
๖๐

ถ.๘–ญ.๑ สมัยนี้ดิฉันอยากจะเรียนทำ�สมาธิบ้าง อยากจะรู้จักตัวเอง
อย่างใหม่ แต่ก็มีอุปสรรคทางใจดังได้เรียนแล้ว จะแก้อย่างไร?
ตอบ	ข้อนี้เห็นใจ แต่จะบอกวิธีแก้ก็ลำ�บาก เพราะการปฏิบัติมีทางแตก
ต่างกัน ถ้าครูสอนอย่างไร ผู้เรียนก็ทำ�ตามไปอย่างนั้น จะแน่ใจ
ได้อย่างไร ว่าทางที่ผู้นั้นให้เป็นทางที่ถูกต้อง จึงควรหาหลักที่จะ
ให้แน่ใจได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน หลักที่จะให้ได้
กลางๆ เช่นนี้ก็คือ “ขออย่าให้ส่งจิตออกไปข้างนอก” จิตออกข้าง
นอก บางอย่างทำ�ให้จิตเพลิดเพลิน เราเพิ่งฝึกใหม่ๆ ไม่ทราบว่า
สิ่งนั้นมาจากใจเรา หรือมาจากไหน ถ้าเป็นสิ่งน่ารักสวยงามเราก็
รัก ถ้าเป็นสิ่งน่าเกลียด และสำ�คัญที่สิ่งน่ากลัว เราจะกลัว เพราะ
ฉะนั้นเพื่อป้องกันมิให้กลัว ต้องรักษาให้จิตอยู่ภายใน ให้เกิดความ
สงบภายใจ เย็นใจ
ถ.๙–ญ.๑
เวลานี้โลกเรามีแต่ความยุ่งเหยิง ตกต่ำ� สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ	เรื่องโลกเราเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมดาอยู่ เรื่องสังคมเปลี่ยนแปลง
ก็เหมือนกัน สังคมประกอบด้วยคนในสังคม คนในสังคมนั้นๆ ต้อง
พิจารณาตรวจสอบว่าอะไรดีอะไรไม่พงึ ปรารถนาในสังคมควรจะแก้ไข
อย่างไรจึงจะถูกจะควรคนอยูภ่ ายนอกสังคมนัน้ ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
พอจะไปคิดเปลี่ยนให้ได้
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

๖๑

๖๒

ณ ธัมมปทีปวิหาร กรุงลอนดอน
ท่านอาจารย์ลงมา ณ ห้องพระ เวลา ๑๘.๒๕ น. ท่านปัญญา
วัฑโฒ มาไล่ๆ กันนั้น ท่านอภิเจโต ลาไปเยี่ยมโยมมารดา มาช้าหน่อย
มีพุทธศาสนิกชาวอังกฤษนั่งทำ�สมาธิอยู่ในห้องพระแล้ว ๑๔ คน ต่อมามี
ฆราวาสมาเต็มห้อง (นั่งเก้าอี้ ๓๐ คน นั่งกับพื้นห้องอีก ๓ คน รวมเป็น
๓๓ คน เต็มห้อง)
ท่านอาจารย์ถามเราว่า อธิบายธรรมก่อนดีไหม เสริมศรีแปลให้
ผู้มาประชุมฟัง คนส่วนใหญ่ขอให้อธิบายธรรมก่อน ท่านอาจารย์จึงเริ่ม
อธิบายธรรม เวลา ๑๘.๓๕ น. จนถึงเวลา ๑๙.๐๕ น. จึงจบ รวม ๓๐
นาที

การอธิบายธรรม
ท่านอาจารย์ “เท่าที่เราสนใจในพระพุทธศาสนา ก็เพราะเราสนใจ
ในตัวเราและผูเ้ กีย่ วข้องมากน้อยรอบตัวเรา ว่าจะควรปฏิบตั ติ อ่ ตนและสิง่
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง สำ�หรับศาสนาแล้วเป็นธรรมกลางๆ ถ้าเราเฉย
เสียไม่สนใจ ก็กลายเป็นสมบัติกลางๆ เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้
กลางๆ แก่มนุษย์ แก่พุทธบริษัท คือ เราทั้งหลายนี้
ศาสนาจะกลายมาเป็นสมบัติของคนแต่ละระดับได้ ขึ้นอยู่กับการ
สนใจและการรับไปปฏิบัติ ดัดกาย ใช้เป็นอาหารใจ ให้ถูกตามที่ท่าน
๖๓

ทรงสอน ผลจะเป็นความสงบเย็นใจตามเพศ ตามวัย เป็นขั้นๆ ศาสนา
กับเราจึงแยกกันไม่ออก เช่นเดียวกับทางเดินไปสู่จุดต่างๆ ทางเป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับเรา เราจะไปจุดไหนต้องศึกษาว่าทางนี้จะนำ�ไปอย่างไร มี
ที่หมายอะไร ถ้าไปไม่ถูกทางก็เสียเวลา ศาสนาก็เป็นเช่นนั้น
ทางพระพุทธศาสนาเป็นทางสงบ เป็น “นิยยานิกธรรม” นำ�ผู้
ปฏิบัติให้พ้นทุกข์กันไปได้ ตามระดับแห่งภูมิธรรม ภูมิจิตของบุคคล ผู้ที่
อยู่ในความวุ่นวาย ไม่สบายใจ ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร ไม่รู้จะกำ�จัดสิ่งที่
ไม่พอใจอย่างไร เมื่อได้ศาสนาเป็นทางเดินแล้ว การประพฤติปฏิบัติก็ถูก
ต้องดีงาม ศาสนาจึงจำ�เป็นสำ�หรับเรา ผู้ต้องการความถูกต้องดีงามนั้นอยู่
ปัญหาระหว่างเรากับศาสนา มีกับตัวเราเอง คือ ตัวเราต้องเกิด
ต้องประสบความทุกข์ ลำ�บาก และตาย ปัญหาของเราคือเกิดขึ้นมาแล้ว
ทำ�อย่างไรจะสะดวกสบาย ไม่สะสมความทุกข์ ความเดือดร้อนให้ตัวเอง
หรือทำ�ความเดือดร้อนให้คนอื่นและสังคม เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ความตายนั้นไม่มีใครต้องการ เพราะกลัวว่าจะล่มจมฉิบหาย ได้
รับความทุกข์ลำ�บาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นในตอนที่ตายแล้วก็ได้ ถ้ายังมีชีวิต
อยู่ ล่มจมอย่างไรบ้าง ตัวเองก็รู้อยู่แล้ว โลกจึงไม่อยากตาย ถ้าทราบว่า
ตายแล้วจะได้รับความสุขสบาย ใครๆ ก็อยากจะตายในบัดนี้ เพราะมีสิ่ง
ที่หวังว่าจะได้ มีคุณค่ามากกว่านี้รอเราอยู่แล้ว ถ้าเราปล่อยภาชนะคือ
ร่างกายนี้ ความเป็นอยู่อันนี้เป็นเครื่องกีดขวางสมบัติที่จะได้เมื่อตายอยู่
แต่ถ้าคนยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะได้รับความล่มจมหรือความสุขสบาย
คนจึงไม่อยากตายกัน
เครื่องยืนยันตัวเองคือหลักธรรม ซึ่งเป็นความแน่นอนเชื่อถือได้
๖๔

พระวาจาของพระพุทธเจ้าถูกต้องแม่นยำ� ตรัสออกมาจากพระทัยบริสุทธิ์
ธรรมทุกบทก่อนที่จะทรงนำ�มาสอนประชาชนนั้น พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรง
ปฏิบัติและได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้ว และทรงสอนด้วยพระทัยบริสุทธิ์
และเปี่ยมด้วยพระเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นธรรมที่ให้ความหวังแก่ผู้ปฏิบัติอย่าง
เต็มใจ เมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างจริงใจแล้ว ความหวังจะประจักษ์แก่ตัวเรา
เอง ผู้ปฏิบัติธรรม คือปฏิบัติต่อจิตใจของตนถูกต้องตามหลักธรรม ปรากฏ
ผลแก่ตนเองเป็นที่แน่ใจได้
ความรู้ที่ลุ่มๆ ดอนๆ แต่ก่อน จะถูกหลักธรรมที่นำ�ไปปฏิบัติแล้ว
ล้มล้างหมดสิ้น ไม่ปรากฏแก่ใจ จะมีชีวิตนานเท่าไรก็ไม่หวั่นไหวพรั่นพรึง
เพราะตนทราบว่าปฏิบัติอย่างไร ให้ผล อย่างไรเป็นระยะๆ เมื่อชีวิตตาย
จะไปเกิดในที่ใด เป็นที่ได้รับความทุกข์หรือความสุขอย่างไร ก็ประจักษ์
แก่ตนแล้วไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ตัดความ
หวาดหวั่นพรั่นพรึง ตัดความสงสัยใดๆ ได้ เหลือแต่ความจริงเต็มใจ มี
ชีวิตอย่างสุขสบายไม่เดือดร้อน จึงว่าควรเรียนปัญหาของตนเองให้จบสิ้น
แล้ว ศาสนาช่วยให้เกิดความหวังแก่ตน”

๖๕

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ช.๑ ขอทราบเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อแก่ลงจะไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
ตอบ เราได้เห็นอะไรตามถนนหนทาง เราไปไหน เราไปถึงไหน เราจึง
ทราบ ไปถูกที่หรือผิดที่ เราแก้ไขขณะนั้นไม่ได้ เลยเสียเวลา ถ้า
เราตั้งจุดหมายว่าจะไปไหน เราศึกษาทางที่จะไปก่อน แล้วเดิน
ไปตามทางนั้นก็ไปถูกที่ ไม่มีปัญหาอะไร ศาสนาก็สอนให้เราหลบ
หลีกสิ่งเป็นภัย ให้จิตใจมีหลักของตน แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหว
สะทกสะท้าน หรือสงสัยว่าตายไปจะเป็นอย่างไร ไม่สนใจจะคิด
อะไรนอกตัวเรา อย่าง “ตะครุบเงา”
	ถ้าท่านจะไปสถานที่หนึ่ง ไม่แน่ใจว่าจะได้รับความสะดวก เรา
ก็เตรียมเอาเครื่องใช้ให้ความสะดวกแก่เราไปด้วยให้ครบ เราก็
แน่ใจได้ว่าเราจะได้รับความสะดวก ไม่อดอยาก เมื่อเราไม่แน่ใจ
ว่าที่นั่นมีอาหารแล้ว เราก็มีอาหารไปด้วย เราก็ไม่พรั่นพรึง ความ
ดีเปรียบเหมือนอาหาร อาหารเป็นอาหารของร่างกาย ความดีเป็น
อาหารของจิต การบำ�เพ็ญธรรมจะเป็นอาหารจิตติดตัวเราไป ใจ
เราจะสบาย ตายเมื่อไรก็ไม่เป็นทุกข์
	
เราทราบว่าร่างกายต้องการอาหาร ขาดอาหารชนิดใดก็รับประทาน
จิตใจเราต้องการความดี ต้องการธรรม ถ้าขาดอาหารนี้ก็เกิด
อาการวุ่นวาย ใจไม่สบายเดือดร้อน เราจึงควรทราบว่าอะไร
บกพร่องและรีบจัดการแก้ไข และสั่งสมความดีเสียแต่บัดนี้
ท่านอาจารย์อธิบายธรรมต่อไปว่า
๖๖

	“บุญนั้นคือความสุข กุศลนั้นคือความฉลาดหาสิ่งที่จะให้ความสุข
แก่ตน ท่านที่มานี้แสวงหาความดีอันเป็นอาหารของใจ เช่น มาทำ�
สมาธิภาวนา ใจบำ�เพ็ญความดีสม่ำ�เสมอ จิตก็มีความสามารถ
กล้าหาญ อบอุ่น และมั่นใจในทางข้างหน้า เหมือนคนเดินทางที่
เตรียมสิ่งจำ�เป็นที่ใช้ในการเดินทางไปพร้อมแล้ว เราจะเดินทาง
มาจากภพไหนไม่ทราบ แต่เราเป็นมนุษย์คือคนอยู่เวลานี้ ไม่ว่า
จะเป็นหญิงหรือชาย คนก็ฉลาดกว่าสัตว์ดิรัจฉาน ในโลกนี้เรา
พบว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ตั้งแต่เกิดก็มีทุกข์ สุข ลำ�บากวุ่นวาย
เราก็ทราบมาเป็นลำ�ดับๆ เราศึกษาความเป็นมาของเรา ต่อไป
ข้างหน้าเราก็ต้องตายสักวันหนึ่ง ตายแล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าเรา
บำ�เพ็ญจิตใจของตนให้ชัดเจนแล้ว ปัญหานี้ก็แก้ได้เอง เราก็แน่ใจ
สบายใจ รู้สึกมั่นใจในตนเอง”
ถ.๒–ช.๒ วิธีทำ�สมาธินั้น ท่านอาจารย์สอนสำ�หรับทุกคน หรือมีวิธีต่างๆ กัน?
ตอบ	สอนวิธีกลางๆ ซึ่งใครจะทำ�ก็ได้ในเบื้องต้น เมื่อปฏิบัติไปจริงจัง
แล้วผลที่แต่ละคนได้รับจะไม่เหมือนกัน ตามระดับของภูมิจิต และ
ตอนนั้นจึงจะแนะวิธีที่เหมาะแก่จริตให้แต่ละคน เพราะวิธีทำ�สมาธิ
มีหลายวิธีเหมาะแก่จริตและนิสัยของบุคคล เปรียบเหมือนยา
ต้องให้ยาถูกกับโรคจึงจะหาย
ถ.๓–ช.๓ การทำ�สมาธินั้น อาจารย์ผู้แนะนำ�เป็นสำ�คัญใช่ไหม?
ตอบ	เมื่อจิตละเอียดขึ้นๆ ก็ต้องการอาจารย์เป็นลำ�ดับ เพื่อให้ชี้แจง
ว่าทางใดถูกหรือผิด เพราะว่าการทำ�สมาธินี้เราจะได้รู้สิ่งที่ใหม่
ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ถ้าเราปล่อยไปตามนั้นจะหลงไป จึงต้องการ
ครูอาจารย์มากยิ่งขึ้น
๖๗

ถ.๔–ญ.๑ วานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องฝึกสมาธิแล้วต้องพิจารณา การ
พิจารณาทำ�อย่างไร?
ตอบ	การพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรประกอบกันบ้าง เช่น
ร่างกายมีส่วนต่างๆ อะไรรวมกันอยู่ ต้องใช้ปัญญาแยกแยะออก
ถ.๕–ญ.๑ นอกจากพิจารณาร่างกายแล้ว ใช้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ไหม?
ตอบ	ได้พิจารณาจากข้างนอกเข้าหาข้างใน หรือพิจารณาจากข้างในไป
หาข้างนอก ถ้าเข้าใจอาการของร่างกายและอาการของใจแล้ว
ถ.๖–ช.๔ วิธีทำ�สมาธิของพระเยซู (Jesus Christ) กับของพระพุทธเจ้า
ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร?
ตอบ	ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี อาจารย์ไม่อาจเอื้อมเอาพระ
เยซูกับพระพุทธเจ้ามาชกมวยแชมเปี้ยนกันบนเวที เพราะศาสนา
ไม่มีอะไรจะทะเลาะและตีกัน แต่คนเราที่เป็นบริษัทของคริสต์และ
พุทธต่างหากชอบทะเลาะตีกันด้วยฝีปาก เพราะดื้อ ไม่ปฏิบัติตาม
ศาสนานั้นๆ ศาสดาองค์ใดสอนไว้อย่างไรก็เหมือนท่านให้ทางเรา
เดินดีแล้วด้วยเมตตา เราควรจะระลึกถึงคุณของท่าน เปรียบ
เหมือนเราจะเดินทางไปสู่จุดหนึ่ง เราตั้งต้นเดินทางที่เรารู้ แล้วไป
ถึงที่เราไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ๆ ก็บอกทางให้ เราก็เดินไปอีก พอถึงที่
ไม่รู้ ก็ถามไปอีกจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง ผู้ที่บอกทางให้เรา
ทุกคนมีบุญคุณแก่เรา เราควรจะระลึกถึงคุณท่าน
	พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นเห็ น ประจั ก ษ์ ใ นธรรมและวิ ธี ก ารฝึ ก ของท่ า น
ดังนั้นท่านจึงไม่จนมุมแก่พุทธบริษัท ท่านพร้อมที่จะช่วยโลกให้พ้น
จากอันตรายต่างๆ ได้ด้วยพระอุบายที่เต็มไปด้วยพระเมตตา รวม
ความแล้วทั้งสองศาสนาท่านสั่งสอนคนให้ดีด้วยเมตตาเหมือนกัน
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จะต่างกันอยู่บ้างก็ความสามารถที่อาจแหลมคมต่างกัน ศาสนาจึง
อาจมีความหยาบละเอียดต่างกันไปตามผู้เป็นเจ้าของศาสนา
ถ.๗–ช.๕ การท่อง “พุทโธ” นั้น ท่องไปเฉยๆ หรือต้องท่องพร้อมกับ
หายใจเข้า-ออกด้วย?
ตอบ	แล้วแต่เจ้าของจะชอบ ทำ�ได้เป็น ๓ ทาง คือ
		 ๑. เราภาวนา “พุทโธ”ๆ ๆ ๆ ถี่ ๆ จนจิตนิ่งกับพุทโธก็ได้
		 ๒. เราท่อง “พุทโธ” ตามลมหายใจเข้า หายใจออกก็ได้
		 ๓. เราจะภาวนา “พุท” พร้อมกับลมหายใจเข้า “โธ” พร้อมกับ
ลมหายใจออกก็ได้
	สำ�คัญอยู่ที่สติให้รู้อยู่กับงานที่ท่านตั้งให้จิตทำ� และไม่ต้องคาดจะ
เอาผลในขณะที่ทำ� เมื่อสติกับงานสืบต่อกัน ผลจะเกิดขึ้นเอง โดย
ลำ�ดับของการทำ�ภาวนา
ถ.๘–ญ.๒ ขอให้ท่านอธิบายสติในชีวิตประจำ�วัน
ตอบ	สติเป็นธรรมจำ�เป็นในที่ทั้งปวง ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะทำ�
อะไร อยูท่ ไี่ หน กิรยิ าทัง้ ปวง เราจะปฏิบตั ไิ ด้แค่ไหน พระพุทธเจ้ามีพระ
ประสงค์ให้เรามีเงินเป็นล้านๆ แต่ตวั เราเองจะมีได้แค่ไหนนัน้ เกีย่ วกับ
ความสามารถของแต่ละคน ความมีสติอยูก่ บั ตัว ทำ�งานไม่พลาด วิธนี งั่
สมาธิจะนั่งแบบไหนก็ได้ สำ�คัญที่สติจดจ่ออยู่ในงานอันเดียวนั้น
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๕ น.

๖๙

๗๐

วันศุกร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
ณ ธัมมปทีปวิหาร วันนี้ไม่มีการประชุมฟังธรรมซักถามปัญหา
แต่ประการใด เพราะท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กับท่าน
ปัญญาวัฑโฒ ได้รับนิมนต์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร THE
ENGLISH SANGHA TRUST, LTD.;DHAMMAPADIPA VIHARA ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการ ๕ คน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือเพียง ๓ คน คือ
๑. Professor Maurice WALSHE Essex, England
๒. Mr.George SHARP
The Secretary, Dhammapadipa Vihara, Hamstead, London

๓. Mr.Alan JAMES
ค่ำ�นี้ ศจ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ไป
สนทนากับ Mrs.Freda WINT มารดาของ Mr.Benedict WINT, ท่านอภิเจ
โต (George R.CHERRY) กับโยมมารดาของท่าน คือ Mrs. L.G. CHERRY,
Toronto, CANADA

ครั้นเวลา ๒๐.๐๐ น. ศจ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และ ม.ร.ว.เสริมศรี
เกษมศรี เดินข้ามฟากจากธัมมปทีปวิหาร ไปรับประทานอาหารร้านแขก
สักครู่ PROF.WALSHE ได้เดินเข้ามานั่งรับประทานอาหารด้วย และเล่า
ว่า วันนี้คณะกรรมการของ THE ENGLISH SANGHA TRUST, LTD. มีมติ
ว่า ธัมมปทีปวิหารจะไม่รับพระภิกษุอื่นใดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจาก
ภิกษุที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวกับท่านปัญญาวัฑโฒแนะนำ�มาเท่านั้น
โปรเฟสเซอร์มอรีซ วอลช์ (Maurice WALSHE) ผู้นี้เคยไปจำ�ศีลภาวนาที่
วัดป่าบ้านตาด อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่กับท่านอาจารย์พระมหา
บัว ญาณสัมปันโน มาแล้ว ได้แสดงความปรารถนาจะไปกรุงเทพฯ เพื่อ
ไปวัดป่าบ้านตาดอีก
๗๑

การอธิบายธรรม
วันเสาร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.
ท่านอาจารย์ “ในพระพุทธศาสนา ท่านแสดงธรรมไว้เป็น ๓ ภาค
คือ
๑. ภาคปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ในวิธี
ปฏิบัติ
๒. ภาคปฏิบัติ ได้แก่ เมื่อได้รับการศึกษาแล้ว ก็ตั้งหน้าปฏิบัติตาม
ที่ทรงสอนไว้
๓. ภาคปฏิเวธ ได้แก่ ความรู้ ผลสำ�เร็จจากการปฏิบัติ รู้แจ้งแทง
ตลอด
ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเข้าไม่ได้สอนสาวกมากถึงกับสอบชั้น
ตรี ชั้นโท เป็นเปรียญ กันอย่างสมัยนี้ แต่เป็นเรียนเพื่อปฏิบัติ ผู้ทรง
พระไตรปิฎกได้ก็มีอยู่ไม่น้อย แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูตน
ขึ้น แต่เป็นความรู้ความเข้าใจที่เรียนไปเพื่อทำ�ให้ยิ่งๆ ขึ้นในวาระต่อไป
พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทุกคนให้พิจารณา “เกศา โลมา นขา ทันตา
ตโจ” คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อันเป็นสิ่งที่มีในตัวเราแล้ว แต่เรา
เองไม่สามารถจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิด-ดับๆ แปรปรวนไปตามความ
จริงของเขา เพื่อได้ทราบความที่เป็นจริงที่เขาประกาศตัว เมื่อสิ่งเหล่านี้
แสดงตัวขึ้นมาในสภาพที่ไม่ชอบใจก็เกิดความไม่สบายใจ ถึงกระนั้นคนก็
ยึดถือว่ามันเป็นสมบัติของตน จนปัจจุบันนี้ต้องมีการตกแต่งบำ�รุงรักษา
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กันต่อไปอีกไม่มีประมาณ ที่ทรงสอนอย่างนี้ก็เพื่อให้เราไม่รู้สึกเดือดร้อน
ในเมื่อสิ่งเหล่านี้แสดงผิดปกติขึ้นมา
เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้มีปริมาณ อาการแปรสภาพ
ไปเรื่อยๆ ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ ผู้ศึกษาย่อมรู้จริงได้เพราะติดอยู่
ที่ตัวเรา การเกิด แก่ ปรวนแปร มีทุกข์ ลำ�บาก และทุกข์ในจิตใจคน
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระสงฆ์สาวกทุกรูปด้วยกรรมฐาน ๕ นี้ แล้วก็
ส่งไปบำ�เพ็ญในป่า ให้ศึกษา “เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ” นี้โดย
อนุโลม คือพิจารณาเรียงไปตามลำ�ดับ แล้ว ปฏิโลมคือพิจารณาย้อนทวน
ขึ้นมาตามลำ�ดับ พระสงฆ์สาวกไปปฏิบัติตามภูเขา ในถ้ำ� ในเหว ตามแต่
จะสะดวกสบายแก่ท่านผู้บำ�เพ็ญ โดยยึดกรรมฐาน ๕ เป็นต้นนี้เป็นหลัก
บำ�เพ็ญเพียร จนเกิดความรู้แจ้งทั้งกายและจิต
ที่ได้เรียนกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาคปริยัติ กำ�จัดความโง่เขลา
เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเรามีอยู่ในสกลกายของเราเอง ภาคปฏิบัติก็ได้แก่ การนั่ง
สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้เป็นประหนึ่งหินลับปัญญาให้คม
กล้าจนรู้ความจริงต่างๆ ก็เกิดความฉลาดขึ้นมาในใจ แม้สมาธิเกิดขึ้น
ทำ�ให้ใจสงบ เย็น ก็ชื่อว่าผลปรากฏ
ภาคปฏิเวธธรรมนั้น คือความรู้แจ้งแทงทะลุในสัจธรรมทั้งหลาย
จนถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง ธรรมทั้งสามมีความจำ�เป็นต่อเนื่องกัน
อย่างแยกกันไม่ออกมาตลอดสาย ผู้มุ่งผลจากธรรมจึงควรปฏิบัติตามไม่
ให้บกพร่อง ผลจะเป็นที่ประจักษ์อย่างพึงใจไปทุกสมัย
สิ่งที่ท่านสอนครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง ผู้เรียน
และปฏิบัติจึงควรทราบว่า คือคำ�สอนให้เราทราบว่าจะปฏิบัติต่อร่างกาย
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จิตใจ ของเราอย่างไร ตอนที่เกิดเกลียด โลภ โกรธ หลง เพราะมันย่อม
จะเกิดไม่ทราบกี่พันครั้งในชีวิต ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ เป็นภัย เพราะ
ความไม่รอบคอบ ไม่ระวังความคิดความปรุงของใจ เราต้องศึกษาให้รู้ว่า
ปฏิบัติอย่างไรจึงเกิดให้โทษหรือให้คุณ ปฏิบัติศาสนาก็คือปฏิบัติที่ตัวเรา
นี่เอง ให้เป็นไปในทางที่ให้ความสงบเย็นใจ ให้คุณแก่ตนๆ มากขึ้น สม
กับศาสนาสอนคนให้ฉลาดในการรักษาตนให้พ้นภัย”

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ช.๑ เรื่องจิตไม่ตาย อยู่ถาวร ที่ท่านอธิบายวานนี้ ทำ�ให้เข้าใจ
ว่า ยืนยันว่าจิตเหมือนกับ SOUL วิญญาณในคริสตศาสนา ขอให้ท่าน
ชี้แจงเพิ่มเติม จุดนี้อีกสักหน่อย?
ท่านถาม SOUL เป็นอะไร?
ช.๑ SOUL ต้องสัมพันธ์กับพระเจ้า คนหนึ่งมี SOUL หนึ่ง ตายแล้ว
SOUL ไปรออยู่จนพระเจ้าพิพากษา แล้วก็ไปสวรรค์หรือไปนรก
ตอบ	จิต มโน วิญญาณ ในขันธ์ ๕ ได้แก่ ตัวรู้ คือ จิตใจ วิญญาณ
ความรู้สึก จากการรู้สัมผัสของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งเหล่านี้
เกิด-ดับๆ ๆ แต่ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นจิตที่ไปเกิดในที่ต่างๆ ใน
ลักษณะต่างๆ ไม่เหมือนกัน เพราะจิตนี้มีพืชพันธุ์ติดไปคือกรรมที่
ทำ�ไว้ ส่งให้ไปเกิดต่างๆ กันได้ ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่า สัตว์
เกิดมาไม่เหมือนกันเพราะปฏิสนธิวิญญาณหรือจิต ในวิญญาณ
๗๔

หรือจิตนี้มีสภาพเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ กรรมเป็นเครื่อง
บังคับให้เป็นไป ต่อเมื่อได้ชำ�ระฟอกจิตดวงนี้ให้บริสุทธิ์ ปราศจาก
กิเลส ปราศจากกรรม อันจะติดไปกับจิตดวงนี้ จิตนั้นก็บริสุทธิ์
รู้ตัวเองว่าไม่ไปเกิดอีก และเป็นวิมุตติพ้นจากกฎอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อย่างเด็ดขาด
	ถ้าจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณ ยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใด ยังต้องอยู่ใน
กฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก จะเป็นอนัตตา
ได้อย่างไรนั้น ขอเปรียบกับการหาความว่าง ดังนี้
	สมมุติว่ามีผู้บอกชายคนหนึ่งให้ไปดูห้องนี้ซิว่างไหม? ในห้องนี้ไม่มี
ของอะไรอยู่เลย ชายคนนี้ก็เข้าไปในห้องนั้นแล้วบอกว่า ห้องว่าง
แต่ผู้สั่งบอกว่า จะว่างได้อย่างไร ก็ท่านไปยืนขวางอยู่กลางห้อง
ทั้งคน เช่นนี้ ชายนั้นก็รู้สึกตัวถอยออกมาอยู่นอกห้อง ห้องจึงว่าง
จริงๆ
	จิตที่ถอนอัตตานุทิฏฐิออกโดยสิ้นเชิง ไม่มีสมมุติเหลืออยู่แม้นิด จึง
เรียกว่าจิตว่าง หรือจิตบริสุทธิ์ ได้เต็มภูมิ เพราะอัตตาและอนัตตา
ไม่มีในจิต จิตพ้นจากธรรมทั้งสอง คือ อัตตาและอนัตตาอย่าง
ตายตัวแล้ว
ถ.๒–ญ.๑ ทุกขังเป็นอะไร?
ตอบ 	ทุกข์มีอยู่กับทุกคน ถ้าพูดตามหลักธรรม ทุกข์เป็นของจริง ทุก
คนมีทุกข์ ใจเราไม่เห็นตามความจริงก็แย้งกับทุกข์เสมอ จิตหลง
ไม่รู้ความจริงก็ทุกข์ ต้องหาทางแก้ ตัวเองหาทางแก้ไม่ได้เพราะ
ไม่รู้ต้นเหตุของทุกข์ ทุกข์ก็กลายเป็นเรา เราก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำ�ไป
๗๕

ทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไร เป็นอะไร ที่ว่าทุกข์เป็น
อะไรนั้นกรุณาสังเกตดูขณะเราเป็นทุกข์นั้นทุกข์เป็นอะไร และ
จะไปถามใครให้รู้ ถ้าเราผู้เป็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์เสียเอง เพราะสิ่ง
เหล่านี้มีอยู่กับทุกคนไม่ลำ�เอียง ถ้าอยากทราบก็ปฏิบัติตามทาง
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ นั่นถึงทางทราบทุกข์แน่นอน ไม่
เป็นอื่น
ถ.๓–ช.๒ Intuition เป็นอะไร เช่น เวลามีปัญหาอะไร คิดแก้เท่าไรๆ
ก็ไม่ออก พอนอนหลับแล้ว ตื่นเช้าขึ้นมาความคิดแก้ปัญหาเกิดขึ้นเอง
และเป็นทางแก้ที่ถูกต้องด้วย
ตอบ	อย่างนี้ในวงผู้ปฏิบัติมีเสมอ แต่เป็นเรื่องภายในจำ�เพาะตน ไม่อาจ
พูดให้ใครฟังได้
ถ.๔–ช.๓ สังสาระ ก็คือความรู้ใช่ไหม? อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็คือ
ความรู้ เวลาฝันตัวความรู้นั้นก็ทำ�งาน
ตอบ	ในวงของนักปฏิบัติ สังสาระคือความรู้ เป็นการถูกต้องแล้ว จิต
ไม่หลง จะปลดเปลื้องปล่อยวางก็ตัวนี้ แต่ขอเตือนว่าที่ใช้ปัญญา
พิจารณาจนเข้าใจได้อย่างนี้ อย่าเพิ่งพอใจ เพราะอาจนำ�เขวไป
ทีหลังได้ ต้องใช้ปัญญานี้อย่างมีด คือให้ใช้ทุกด้าน ด้านคมใช้กับ
ตนเอง ตัด ถอดถอน ด้านสันใช้กับคนอื่น แต่มนุษย์เรามักใช้ด้าน
คมกับคนอื่น พอถึงเรื่องของตัวเองใช้ด้ามหรือสัน ก่อนที่ทราบว่า
จิตเป็นตัวสังสาระ ปัญญาย่อมพิจารณาสิ่งภายนอกจนรู้แจ้งและ
ปล่อยวางไปแล้ว จึงมาเห็นภัยในตัวการแห่งสังสาระแท้คือจิต
เมื่อเห็นจิตเป็นสังสาระก็เรียกว่าเห็นแบบปฏิโลม คือย้อนกลับเข้า
มารู้ตัวเอง และหมดปัญหาในขณะนั้น
๗๖

	ต้องพิจารณาทั้งข้างนอกและข้างใน ข้างนอกนั้นมีสภาพแวดล้อม
ดิน น้ำ� ลม ไฟ ข้างในนั้นคือภายในจิตของเรา จะถอดถอนอะไร
ให้ทราบ เปรียบเหมือนแก้วน้ำ�ตกแตก ต้องดูตามเรื่องของมัน ถ้า
เราไปปรุงว่าเป็นความผิดของใครที่ทำ�ตกแตกก็ร้อนใจ ถ้าเราเห็น
ว่ามันก็ไปตามสภาพของมัน ปลดปล่อยใจเสีย ก็ไม่ต้องร้อนใจ มัน
ก็แตกไปตามเรื่องของมัน สำ�คัญจิตต้องหมุนให้ทัน
	สุดท้ายก็รู้ตัวผู้ปรุงคือสังขารนี่แล คือตัวก่อเรื่อง เรื่องก็ยุติลงทันที
ไม่สืบต่อก่อแขนงออกไปให้ยืดยาว
	การสนทนาธรรมวันนี้เต็มอรรถเต็มธรรม มีความรื่นเริงเป็นลำ�ดับ
ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ และผู้ฟัง ควรจะมีภาคปฏิบัติด้วย การปฏิบัติ
เป็นอย่างไร ก็นำ�ผลมาสู่ตนเอง ให้ได้รู้ ได้เห็นเต็มที่ ถ้านำ�ผล
ที่เราปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังและรายงานครูอาจารย์ จะแก้ไขหรือให้
ความกระจ่าง ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติ เพราะว่าแต่ละคนปฏิบัติแล้ว
ได้ผลตามภูมิจิตภูมิธรรมของตนๆ ไม่เหมือนกัน จึงทำ�ให้ครูอาจารย์
อธิบายไปเรื่อยๆ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีกำ�ลังใจขึ้นได้ เพราะได้รู้ถึง
ผลปฏิบัติของตนและเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันนั้นอย่างหนึ่ง และเพราะ
ครูอาจารย์ที่รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ท่านจะสามารถพูดให้ทะลุปรุ
โปร่งจนลูกศิษย์ก็ได้ทะลุได้หลุดพ้นไปด้วย ศาสนาไม่ใช่ โมฆราช
เป็นของจริงแท้ สามารถทำ�ให้ปลดเปลื้องทุกข์ได้ แต่คนเราทำ�
ศาสนาให้กลายเป็นเครื่องมือทะเลาะวิวาทกันไปก็มาก อาจารย์
อยากอธิบายให้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเต็มที่ แต่สุดวิสัย เพราะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ไม่ได้เรื่อง ต้องพูดโดยอาศัยผู้แปล
๗๗

	เรือ่ งวิมุตตินี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เต็มที่ เพราะพระองค์ได้ทรงรู้
จริงๆ พระอรหันตสาวกก็ได้รู้อย่างเดียวกัน เลยไม่คัดค้านกัน
และกัน และยกมาแสดงอย่างเดียวกัน แต่พวกเรารุมกันสงสัยหมด
พระอรหันต์ทั้งปวงท่านไม่สงสัยเลย ท่านเห็นแล้วว่า “นิพพานัง
ปรมัง สุขัง”
	“นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” ซึ่งเราทั้งหลายเคยทราบอย่างโลกๆ
คือ “สูญ” นั้น เราเข้าใจว่าหายไปหมด เช่น แก้วนี้มีอยู่ ถ้าใคร
เอาไปหรือแตกเสีย เราก็สูญแก้วนี้ไป นี่เป็นเรื่องของโลกสมมุติ
แต่ “สูญ” แบบวิมุตติ อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก
รู้นั้นเป็นคนละอย่าง ความสุขจากความสูญ คนธรรมดาก็ไม่เคย
เห็น เราก็ต้องสงสัยและปฏิเสธทั้งๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงนำ�ของ
จริงมาเสนอ แต่จิตของเราซึ่งยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับไม่ได้ เข้าใจไม่
ถึง เพราะจิตยังปลอมจึงยังไม่ยอมรับอารมณ์ของจริงได้
	เปรียบเหมือนอาหารที่ทำ�มาอย่างวิเศษ พลัดตกลงไปที่ดินก็ไม่น่า
รับประทานแล้ว ธรรมของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ จิตคนสกปรกก็รับ
กันไม่ได้ ไม่ดี เมื่อใดจิตกับธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันก็กลมเกลียวกันได้
พระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่มีข้อข้องใจในวิมุตติที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนเลย
ถ.๕–ช.๔ ที่ถือตัวตน นั้นมาจากอะไร?
ตอบ	มาจากตัวเอง สมมุติว่าถ้าเราจะตามหาม้า เราไปพบม้าทั้งตัวแล้ว
เรายังไม่จับ กลับต้องย้อนตามรอยมันไปว่า จะเป็นม้าที่มาจากที่
นั่นใช่ไหม จะได้ประโยชน์อะไร หรืออีกนัยหนึ่งว่า ถ้าเราเดินไปถูก
๗๘

หนามตำ� เราจะควรจะปฏิบัติอย่างไร เอาหนามออก ใส่ยารักษาดี
หรือต้องค้นคว้าว่าหนามอะไร มาจากไหน ถ้าเป็นอย่างหลัง แผล
ก็อาจเน่าลามจนต้องตัดขาก็ได้ ถ้าเสียดายขาก็เอาแบบต้น ถ้าไม่
เสียดายขาก็เอาแบบหลัง
ถ.๖–ญ.๒ หนามมีความเจ็บปวดด้วยหรือ เรื่องอัตตานั้นยากจะเข้าใจ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าอะไรที่จะนำ�ไปบอกให้คนรู้
ตอบ	(ท่านนิ่ง ไม่ตอบเพราะไม่เกิดประโยชน์)
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ น.
๗๙

การอธิบายธรรม

วันอาทิตย์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)

การนัดประชุมวันนี้ นัดเวลา ๑๘.๓๐ น. ศจ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และ
ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี ไปถึงธัมมปทีปวิหาร เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้พบ
คนอังกฤษและคนไทยมาทำ�สมาธิอยู่ในวิหารแล้ว ท่านอาจารย์และพระ
ฝรั่งอีก ๒ รูปนั้นลงมาเวลา ๑๗.๔๕ น. วันนี้สังเกตเห็นมีผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย คนเต็มห้อง ถึงนั่งกับพื้นกันบ้าง
ท่านอาจารย์ “วันนี้จะอธิบายก่อน ตอบคำ�ถามทีหลัง จะไม่อธิบายยาว
เกรงผู้แปลจะจำ�ไม่ได้
คำ�ว่า ศาสนา นั้น ถ้าจะเปรียบกับวัตถุก็เหมือนน้ำ�สะอาดบริสุทธิ์
จิตใจของเราเหมือนวัตถุสิ่งหนึ่งที่ใช้สอยเป็นประจำ� ย่อมจะกระทบกับ
ความสกปรกอยู่เสมอ ต้องชำ�ระซักฟอกอยู่เสมอ มิฉะนั้นก็ไม่ควรใช้สอย
ต่อไปได้อีก จิตใจทำ�งานทั้งกลางวันกลางคืน คิด พูด และกระทำ�ตลอด
ไป จิตจึงสำ�คัญสำ�หรับคน-สัตว์ การคิดการปรุงเสมอ โดยไม่คิดว่าอะไรดี
หรือไม่ดี ก็เป็นภัยแก่ตัวเองหรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ศาสนาเป็นเสมือนน้ำ�ซักฟอกชำ�ระจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้าเป็นผ้า
ก็ใช้นุ่งห่มได้ ถ้าเป็นบ้านเรือนเครื่องใช้ก็ใช้ได้ดี ไม่น่ารังเกียจ ถ้าไม่ล้าง
ทำ�ความสะอาดเสมอๆ ก็ใช้ไม่ดีฉันใด จิตใจที่ไม่ดีก็ฉันนั้น จิตใจที่ซักฟอก
อบรมอยู่เสมอ ย่อมเป็นจิตใจที่ผ่องใส สะอาด สงบ เย็นใจ มีความเจริญ
สมควรแก่ธรรม ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะรองรับธรรมได้ดีเหมือนจิตใจ จิตใจ
เป็นภาชนะรองรับธรรม พระพุทธเจ้าทรงบำ�เพ็ญจนพระทัยบริสุทธิ์ ธรรม
๘๐

ก็สะอาด พระทัยก็สะอาด ปราศจากมลทินที่หมองมัวหรือเมาไปกับโลก
แล้ว ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใด ท่านก็ทรงสอนเหมือนกันหมด ศาสนาจึงไม่
เป็นภัยแก่ใคร เช่นเดียวกับน้ำ�สะอาดใช้ได้ทุกชาติ ชั้น วรรณะ ไม่มีใคร
รังเกียจ
ศาสนาออกมาจากท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆ พระพุทธเจ้าเป็นมือแรกที่
สะอาด พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มือสะอาด มือที่ ๑ มือที่ ๒ สะอาด
เพราะพระสงฆ์สาวกถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์กันแล้วทั้งนั้น ธรรม
ที่ประกาศสอนในสมัยนั้นจึงสะอาดและมีผลแก่ผู้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จากนั้นมาก็เริ่มมัวหมองเรื่อยๆ มัวหมองเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา ศาสนาก็กลายเป็นที่จ้องมองไป โดยเห็นว่าเป็นข้าศึกระหว่าง
ศาสนาที่ตนไม่ชอบ คนเกิดชอบศาสนานี้ รังเกียจศาสนานั้นขึ้นมา ซึ่ง
มิใช่ความมุ่งหมายของศาสนาหรือศาสดาผู้สอนต้องการให้เป็นเช่นนั้น
ศาสดาทุกศาสนาไม่ต้องการให้คนเสียความสามัคคี การแตกแยกขัดต่อ
ศาสนธรรม ท่านสอนให้มีความกลมเกลียวกัน ไม่สอนให้แตกแยกความ
สามัคคี การแตกแยกขัดต่อศาสนา แต่เพราะใจมีโลกอยู่ภายใน โลกที่
แฝงอยู่ภายในมีอำ�นาจทำ�ให้คนเป็นไปตามสิ่งที่แฝงอยู่นั้น ศาสนาจึงเป็น
ภัยแก่ผู้ไม่ชอบ และเป็นคุณแก่ผู้ชอบ ระหว่างผู้ถือศาสนาต่างกันเลยเกิด
ขัดแย้งกันขึ้น และดูถูกเหยียดหยามศาสนาของกันและกัน ศาสนาเลย
กลายเป็นเครื่องมือ เป็นคู่ทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยใจโสมมที่พาให้เป็นไป
ศาสนานั้นดีอยู่ เพราะสอนให้เป็นคนดีด้วยกัน ตามความรู้ความ
สามารถและเจตนาดีด้วยกัน เช่นเดียวกับเราสำ�เร็จวิชาแขนงต่างๆ ไม่ใช่
จากผู้สอนคนเดียวกัน เราเรียนวิชานั้นจากครูคนนั้น วิชานี้จากครูคนนี้
จะให้เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นได้ถึงขั้น
๘๑

พระอรหัต-อรหันต์ ถึงขั้นวิสุทธิคุณ เป็นวิสุทธิบุคคลและวิสุทธิจิต ใครมี
ภูมิเท่าใดก็สอนไว้เท่านั้นตามสมรรถภาพของผู้สอน ผู้เรียนก็รับไว้ได้ตาม
สมรรถภาพาของผู้เรียนด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเราจะสามารถประพฤติ
ปฏิบัติศาสนาได้เพียงไรก็แล้วแต่ความสามารถของเราด้วย จะให้ยิ่งกว่า
ความสามารถของผู้สอนและผู้ปฏิบัติย่อมไม่ได้ ถ้าใครจะยึดเอาเนื้อธรรม
วันนี้เป็นบทสนทนาธรรม ก็ยินดีชี้แจงตามสติปัญญาที่จะทำ�ได้
ในตัวเราทุกคนต่างก็มีความหวังอยู่กับใจของเราแล้ว ไม่ใช่คนสิ้น
หวัง แต่ยังไม่แสดงออกให้ทราบ ความหวังเคยสำ�เร็จมาบ้าง ไม่สำ�เร็จ
บ้าง ยังไม่สำ�เร็จบริบูรณ์บ้าง หลักธรรมในพุทธศาสนาทำ�ให้คนสำ�เร็จเต็ม
ตามความหวังอย่างเต็มภาคภูมิมาแล้ว ไม่ต้องพูดถึงคนสิ้นหวัง เพราะ
เป็นคนไม่ตั้งความประสงค์ไว้ให้ดี ก็ย่อมพลาดหวังไป ฉะนั้นเราจึงควร
ประพฤติตนให้มีความหวังไว้เสมอ หวังทำ�ตนให้เป็นคนดี มีการทำ�ทาน
ศีล ภาวนา ตั้งแต่บัดนี้ วันนี้ วันหน้า ชาตินี้ ชาติหน้าต่อไป เราไม่ใช่คน
หมดที่พึ่งที่อาศัย เรามีพระธรรมที่สืบต่อกันมา ธรรมชาติคือใจ มีทั้งสิ่งดี
ชั่ว กลางๆ อันมีความเสื่อมความเจริญได้ นักปราชญ์จึงได้พยายามฝึก
จิตใจให้เป็นคนดี ถึงลำ�บากก็จะสามารถเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เพื่อ
ยึดธรรมเป็นที่พึ่ง เป็นหลักของใจ ความหวังของใจจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใน
กาลต่อไป
ท่านผู้ใดข้องใจไหม ถามได้ จะเป็นธรรมที่แสดงวันนี้ หรือวันอื่นก็
ถามได้ จิตใจคนเรานั้นไม่สูญสิ้น เจริญได้ เสื่อมได้ ทำ�ให้บริสุทธิ์ได้ จิต
บริสุทธิ์แล้ว ความสุขซึ่งไม่ใช่อย่างโลกๆ ผู้ปฏิบัติจะได้รับกับตนเองว่า
เป็นความสุขอย่างไร แค่ไหน”
๘๒

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ญ.๑ จิตเป็นความรู้สึกผิดชอบของคน จิตพักอยู่ที่หัวใจ ใช่หรือไม่?
ตอบ	ใช่ เป็นธรรมชาติรู้สึกประจำ�ตน รู้สึกผิดชอบของคน ของสัตว์
ท่านว่าจิตอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุอันเป็นศูนย์กลางของร่างกาย แต่พึง
ทราบว่าจิตเป็นนามธรรม สักแต่รู้ ไม่ใช่วัตถุ แม้อยู่ในหทัยวัตถุก็
ไม่เหมือนไข่หรือผลไม้อยู่ในกระป๋อง จึงเป็นสักว่าอยู่เท่านั้น คาด
ได้ยาก เดาลำ�บาก
ถ.๒–ช.๑ นั่งสมาธิแล้วมีความเจ็บปวด จะแก้อย่างไร?
ตอบ	วิธีแก้มีหลายอย่าง เช่น
๑. นอนดีกว่า หันเข้าพึ่งหมอนเป็นสรณะ
๒. เมื่อปวดเจ็บเพราะนั่ง ก็ลุกขึ้นเดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ
ความเจ็บปวดก็หายไป
๓. พอเจ็บปวดขึ้นมาก็เพ่งพิจารณาว่าทุกข์ที่ตรงไหน ดูอาการของ
กาย ของจิต ของเวทนา จนเห็นตามความจริงเสมอกัน
ทุกขเวทนาก็ดับหมด หรือจะเห็นความจริงว่า ร่างกายส่วน
นั้นๆ ของตนเป็นทุกข์ แต่จิตไม่ทุกข์ เพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่
สามารถบังคับจิตได้ จิตตั้งมั่นคง อาการก็ถึงที่สุด ยุติลงเอง
	ถ้ า เชื่ อ ตนเองได้ ว่ า วิ ธี ที่ ต่ อ สู้ กั บ ทุ ก ข์ ด้ ว ยการพิ จ ารณาเป็ น วิ ธี
ยอดเยี่ยม เราควรแยกแยะทุกข์ออกเป็นภายนอกภายใน แต่การ
บำ�เพ็ญเพียรนั้นมีความเจ็บปวดจริงๆ ราวกับกระดูกทุกชิ้นจะหลุด
จากกัน หรือร้อนราวกับไฟทั้งกองเผาลน เราต้องการทราบความ
๘๓

สามารถของตน แต่ก็ต้องต่อสู้ก่อนจึงจะรู้ว่าจิตของเราสามารถ
แค่ไหน ทุกขเวทนาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เป็นทุกข์ สมุทัย
นิโรธ หรือมรรค สติปัญญาต้องคิดค้น ค้นได้สำ�เร็จก็ดับทุกข์ได้
เหมือนไฟไหม้ดินปืน แล้วก็ดับพึ่บไป เหลือจิตใจ ฉะนั้นให้เอา
ทุกขเวทนามาพิจารณาว่าทุกข์ในขณะจะแตกดับนั้นคือทุกข์ตัว
ไหน ความจริงทุกข์ เกิด-ดับๆ ๆ ไป จิตใจไม่ปรากฏว่าตัวตาย
จิตยิ่งเด่นและสงบลงอย่างผิดคาดหมาย แต่พวกกลัวตายจะยิ่งได้
ตาย จึงควรเอาจิตตภาวนานี้ไปปฏิบัติ แต่เป็นเรื่องยากมากกว่าวิธี
ธรรมดาแบบหลับๆ ตื่นๆ ซึ่งผลไม่ค่อยมีเท่าที่ควร
ถ.๓–ช.๒ วิธีอย่างนี้ใช้แก้ปัญหาอื่น เช่น ความฟุ้งซ่าน ได้หรือไม่?
ตอบ	ความทุกข์จากการเจ็บปวดเป็นทุกข์ของธาตุขันธ์ ความฟุ้งซ่าน
เป็นทุกข์เหมือนกัน แต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากใจ เพราะสมุทัย
เป็นเหตุ จะระงับด้วยวิธีดังกล่าวก็ได้ นักปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติจน
ได้ผลอย่างพึงใจมาแล้ว ผู้ต้องการผลอันเยี่ยมจึงไม่ควรขยะแขยง
ต่อวิธีนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ต้านกับกลมายาของกิเลสได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ
ถ.๔–ช.๒ ตัณหาเป็นที่เกิดของทุกข์ใช่ไหม?
ตอบ	ทุกข์อย่างไรเป็นตัณหา อย่างไหนไม่เป็นตัณหา ต้องพิจารณาอีก
คือความอยากให้ทุกข์หายไปเฉยๆ เป็นตัณหา แต่ถ้าอยากรู้เหตุผล
ว่าทุกข์เป็นอะไร มีอะไรเป็นเหตุ จะดับทุกข์ได้อย่างไร นี่เป็นมรรค
ความอยากในทางที่จะปลดเปลื้องทุกข์ หันไปหาทางสันติสุข ไม่ใช่
ตัณหาเป็นมรรค
ถ.๕–ช.๓ สติกับสมาธิเป็น ๒ ขั้นของมรรค ๘ ดูเหมือนจะเป็นขั้นที่
๘๔

๗-๘ สติกับสมาธิในมรรค ๘ ต่างกันอย่างไร?
ตอบ	
สติเป็นตัวกำ�กับจิต สมาธิอาศัยสติควบคุมจนจิตตั้งตรงอยู่ได้ เกิดเป็น
ความสงบขึ้นหลายครั้ง คือครั้งแรกเป็นขณิกสมาธิ สงบชั่วครู่แล้ว
ก็ถอน ต่อมาสงบลึกขึ้นหน่อย เป็นอุปจารสมาธิ ต้องอาศัยสติ
ควบคุม จนกระทั่งปัญญาเข้ามาพิจารณา ปัญญาก็ต้องอาศัยสติ
จึงจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้ตลอด และสติก็เป็นมหาสติ ปัญญาก็
เป็นมหาปัญญา ได้ถ้ามีสติเข้าควบคุม จิตที่มีโทษอยู่ อาศัยสติเป็น
เครื่องป้องกันแก้ไขโทษในจิต ถ้าจิตสงบเป็นอิสระ ไม่มีกิเลสฟุ้ง
แล้ว ก็ไม่ต้องแก้ไขในขณะนั้น จิตก็สงบอย่างแนบแน่น เป็นอัป
ปนาสมาธิ พูดตามภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้
	การฝึกหัดเบื้องต้นลำ�บาก ประการหนึ่งยังไม่เคยทำ� ไม่เคยเห็น
ผลของการทำ�มาบ้าง ต้องอาศัยสติบังคับ เป็นการฝืนใจเราด้วย
เหตุผล พอผลเริ่มปรากฏในจิตแล้ว ความสนใจ ความมีแก่ใจ
ความพยายามจะค่อยตามมา ยิ่งปรากฏผลมากน้อยเพียงไร ก็ยิ่ง
อยากเห็นผลที่แปลกประหลาดยิ่งๆ ขึ้นไป ความเพียรก็ตามมา
เอง ธรรมเครื่องให้ถึงความสำ�เร็จ คือ อิทธิบาท ๔ มีฉันทะ-ความ
พอใจ, วิริยะ-ความเพียร. จิตตะ-ความชอบใจ ฝักใฝ่, และวิมังสาคือการใคร่ครวญ ต่างมีกำ�ลังมากขึ้นตามๆ กัน จนสามารถยังผู้
บำ�เพ็ญให้ถึงจุดที่มุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคมากีดขวางได้
ถ.๖–ญ.๑ เมื่อทำ�สมาธิได้แล้ว จะถึงเวลาที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องนั่งภาวนอีก
ต่อไปหรือคะ?
ตอบ	ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือออก เราต้องพากเพียรเรียนและสะกด
เป็นคำ�หัดเขียนใช่ไหม? พอเราจะเขียนคำ�ว่า “ท่าน” ก็ต้องว่า
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“ท่าน” ต่อมาเขียนได้ไว พอนึกถึงท่านก็เขียนได้โดยไม่ต้องท่อง ท่าน
เมื่ออ่านเขียนได้แล้ว ผู้นั้นเลยหยุดอ่านหยุดเขียนกระนั้นหรือ?
	การฝึกสมาธิก็เหมือนกัน ตอนแรกต้องใช้สติคอยควบคุม บังคับ
ให้ต้องทำ� ทำ�ไปๆ ผู้ปฏิบัติจะได้ผล พบผลต่างๆ เอง และเกิด
ความคล่องแคล่วชำ�นิชำ�นาญขึ้น เมื่อทำ�สมาธิและพยายามถอด
ถอนกิเลสจนหลุดพ้นแล้วเมื่อไร ท่านผู้หลุดพ้นก็ยังทำ�สมาธิอยู่
ต่อไป แต่ไม่ใช่ทำ�ความเพียรเพื่อปลดเปลื้องกิเลสกันอีก เพราะ
กิเลสหมดไปแล้ว เวลาพักนอนหลับท่านก็หยุด เวลาตื่นขึ้น สติกับ
ปัญญาก็ใช้ในกิจการต่างๆ ตลอดการทำ�สมาธิภาวนาต่อไปไม่ทอด
ทิ้งงานที่เคยทำ� เหมือนผู้รู้หนังสืออ่านเขียนได้มาก ก็อ่านเขียนไป
เพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆ ยิ่งขึ้น มิได้หยุดไปเลยเพราะความที่เขียน
ได้อ่านออกเพียงเท่านั้น การทำ�สมาธิภาวนาของผู้สิ้นกิเลสแล้วก็
เช่นกัน จำ�ต้องทำ�ไปเพื่อวิหารธรรม ความอยู่สบายในทิฏฐธรรมที่
ธาตุขันธ์ยังครองตัวอยู่
ถ.๗–ญ.๑ เวลาไม่สงบใจ ขอท่านให้คำ�แนะนำ�ว่าจะแก้อย่างไร?
ตอบ	ธรรมดาของผู้ปฏิบัติ ก็เหมือนที่อธิบายมาแล้ว จะต้องใช้วิริยะมาก
จนเกิดความสงบ และใช้สติปัญญาแก้สิ่งขัดข้องตามความเหมาะสม
ของการปฏิบัติ จนกระทั่งผู้ปฏิบัติทราบด้วยตนเองว่า พร้อมที่จะ
หลุดพ้นไป ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว เพราะธรรมเป็นความเสมอภาค
และพร้ อ มที่ จ ะแสดงผลมากน้ อ ยแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง อยู่
เสมอ พระพุทธเจ้าและพระสาวก ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าท่าน
ต้องบังคับพระองค์ตั้งความเพียรเป็นอันมากจนกระทั่งได้ตรัสรู้
นับแต่นั้นจนเสด็จเข้าปรินิพพาน พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่าน
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ก็ยังเข้าสมาธิและนิโรธสมาบัติ ซึ่งเป็นการอยู่สะดวกสบายระหว่าง
ขันธ์กับจิต ที่เรียกว่าเป็น วิหารธรรม จนถึงเวลาที่จิตจะแยกออก
จากร่างกาย ซึ่งจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เข้าสู่นิพพานอันเป็น
บรมสุข สิ้นกังวลโดยประการทั้งปวง
	ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าปรินิพพานท่านก็ทำ�สมาธิ คือ เข้า
ปฐมฌานไปโดยลำ�ดับ ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ แล้วถอย
กลับลงมาปฐมฌาน แล้วทรงเข้าปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน จึง
ปรินิพพาน ระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานต่อกัน
เพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงทำ�และรู้เห็นได้ถึงขั้นสูงสุด ดังนี้พระสาวก
ทั้งหลายก็ได้พากเพียรทำ�ตาม จนได้บรรลุผลเป็นพระอรหันต์ตาม
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระธรรมจนได้ตรัสรู้และทรง
ถือเป็นธรรมเครื่องพร่ำ�สอนหมู่ชนจนวันเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน
เราทั้งหลายจึงได้ลงใจนับถือ
“พุทธัง สรณัง คัจฉามิ” ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
“ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” ถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
“สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
	เรื่อยมาในฐานะเป็นพุทธบริษัท มิได้ยกเอาบุคคลใดมาเป็นสรณะ
อย่างสนิทใจเหมือนพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์องค์
วิเศษเหล่านี้เลย
ถ.๘–ญ.๑ วิปัสสนาไม่เข้าถึงฌาน จริงไหม?
ตอบ	พระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าฌานสมาบัติ พระสาวกก็เพียรชำ�ระกิเลส
จนถึงความบริสุทธิ์ เป็นพระอรหัตอรหันต์ ๔ ประเภท ซึ่งความ
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บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ ๔ ประเภทนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน แต่จิต
ท่านมีคุณพิเศษไปตามนิสัยวาสนา ดังที่ได้รับความยกย่องทาง
เอตทัคคะต่างๆ กัน เมื่อขันธ์กับจิตยังไม่แยกจากกัน ท่านก็เข้า
สมาธิสมาบัติไปตามอัธยาศัยที่ถนัดต่างๆ กันจนถึงวาระสุดท้าย
“ฌาน” เป็นสถานที่พักใจ ส่วน “วิปัสสนา” เป็นการพิจารณา
สภาวธรรมเพื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริง และปล่อยวางไปโดยลำ�ดับ
กระทั่งหมดสิ้นสิ่งที่ควรปล่อยวาง จึงถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น ส่วน
การที่วิปัสสนาจะเข้าถึงฌานหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของโมฆบุรุษจะ
ลูบคลำ�กันไปตามวิสัย จึงไม่ขอเกี่ยวข้อง
ถ.๙–ญ.๑ ไม่ทราบว่าอาการเข้าฌานนั้นเป็นอย่างไร
ตอบ อย่าไปกังวลกับฌาน ฌานเป็นเพียงผลพลอยได้ในการปฏิบัติ ไม่
ควรเอามาเป็นอารมณ์ การมุ่งฝึกหัดเพื่อตัดกิเลสให้ขาดจากใจเป็น
สิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่ง
ถ.๑๐–ช.๔ จิตหมายความว่ากระไร?
ตอบ ๑. วิญญาณในขันธ์ ๕ นั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่อมีสิ่งภายนอก
มาสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเรา เมื่อสัมผัสจิตก็รู้ แล้ว
ก็ดับไป อันเป็นเรื่องเกิดๆ ดับๆ
๒. ความรู้เป็นพื้นๆ นี้เป็นจิต จะไปก่อภพก่อชาติ ไปเกิด ณ ที่ใด
ก็แล้วแต่สิ่งที่แทรกอยู่ในจิต
ถ.๑๑–ช.๔ จิต กับ ปัญญา เป็นอันเดียวกันใช่ไหม?
ตอบ	จิตกับปัญญาเป็นคนละอัน แต่สมั พันธ์กนั มีทางทีจ่ ะเป็นอันเดียวกัน
ได้ สำ�หรับผู้ปฏิบัติจะพึงรู้โดยธรรมชาติตามลำ�พังในขณะปฏิบัติ
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ตามหลักทั่วไป สติ กับ ปัญญา เป็นธรรมเกิดและดับได้เช่นสิ่ง
ทั่วไป จึงเป็นอันเดียวกับใจยังไม่ถนัด แต่เป็นของ “มรรค” หรือ
เครื่องมือแก้กิเลสเพื่อความบริสุทธิ์แห่งใจต่างหาก
ถ.๑๒–ญ.๒ จะขอนั่งสมาธิพร้อมกับท่านอาจารย์นานๆ ได้ไหม?
ตอบ	การนั่งสมาธินานๆ สำ�หรับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นปัญหา แต่ผู้
ที่มาเริ่มเรียนใหม่ๆ จะให้นั่งนานๆ ไม่ได้ ดังนั้นต้องกำ�หนดเวลา
ตามควรแก่ความสามารถของตนๆ ส่วนจะนั่งพร้อมใครหรือไม่นั้น
ย่อมเป็นไปตามโอกาส ที่สำ�คัญควรนั่งตามอัธยาศัยโดยลำ�พัง จะ
ได้นานหรือไม่เป็นอัธยาศัยของเจ้าของเอง
ถ.๑๓–ช.๕ อนัตตาต่างกับการไปเกิดใหม่อย่างไร?
ตอบ อัตตา-อนัตตา เป็นธรรมคู่กันตลอดจนสุดสายสมมุติ กระทั่งจิต
พ้นกิเลสแล้วเป็นจิตเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วอัตตาและอนัตตาก็หายไป
เอง ไม่ตอ้ งถูกขับไล่ไสส่งใดๆ ทัง้ สิน้ มีเฉพาะความบริสทุ ธิข์ องจิตล้วนๆ
เป็นเอกจิต เอกธรรม ไม่มสี องกับสิง่ ใดอีกแล้ว คำ�ว่า อนัตตา เป็นธรรม
ไตรลักษณ์ ผูป้ ระสงค์ความบริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติพระนิพพาน จำ�ต้องพิจารณา
“อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” จนรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์นี้แล้ว จึงชื่อ
ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี เพราะพระนิพพานมิใช่อนัตตา จะบังคับให้มา
อยูก่ บั อนัตตา ซึง่ เป็นไตรลักษณ์ และเป็นทางเดินเพือ่ พระนิพพานได้
อย่างไร
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ น.

๘๙

๙๐

การอธิบายธรรม
วันจันทร์ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.
ท่านอาจารย์ “ขณะจิตสงบมันก็อยากหลับเหมือนกัน ชอบกล คือ
ขณะจิตสงบมันสบาย จิตไม่สงบไม่สบาย คิดโน้นคิดนี้ ไม่มีความสบายก็
ไม่อยากหลับ พอจิตเริ่มสงบเข้า สงบเข้า ก็อยากหลับ คือจะได้ความสุข
เพิ่มขึ้น เมื่อตะกี้นี้นั่งทำ�ความสงบมันรู้สึกอยากหลับเหมือนกัน เป็นเพียง
เราไม่ให้มันหลับ เพราะการหลับเป็นการพักจิตด้วย พักร่างกายด้วย
เวลาเรานัง่ ฟังเทศน์ ขณะท่านเทศน์ฟงั มันเพลินในธรรมแล้วจิตจดจ่อ
ในคำ�เทศน์มีอารมณ์อันเดียว จิตค่อยสงบตัวลงไป ตอนนั้นชักง่วงๆ จะ
เคลิ้มหลับไปก็มี บางคนก็ตำ�หนิตนเองว่า “เอ นี่เวลาอยู่ลำ�พังคนเดียว
หรือพูดคุยกับเพื่อนฝูง ไม่เห็นมันอยากหลับอยากนอน เวลามาฟังเทศน์
ทำ�ไมถึงอยากหลับอยากนอน นั่งสัปหงกงกงัน มันมารมาจากไหนกันนี่”
ก็จะมารอะไร จิตไม่เคยได้รับความสุขความสบาย พอได้รับกระแส
ของธรรมกล่อมให้มีความสุขสงบสบายมันก็อยากหลับเท่านั้น จะมีมาร
มาจากไหน ความจริงเจ้าของเป็นมารก่อกวนเจ้าของเองทั้งวันทั้งคืน ไม่
ได้รับความสะดวกสบาย จนกระทั่งจิตหลับไม่ได้เพราะไม่สงบ เราไม่
ทราบ เหตุนี้พอฟังธรรมในขณะที่ท่านแสดง จิตมีความสงบในขณะนั้น
จึงอยากหลับ เราก็ว่ามันเป็นมาร ความจริงมันไม่ใช่มาร พอสบายเข้าก็
อยากหลับกันทุกคน นี่หมายถึงผลขั้นที่จิตพอให้สบายๆ แล้วอยากหลับ
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หมายถึงขั้นเริ่มแรกที่ได้รับการอบรม
ถ้าจิตมีหลักฐานแห่งความสงบ แล้วมีงานทำ�ในขณะที่ฟังเทศน์ตาม
ฐานะหรือตามชั้นภูมิของจิตแล้วจะไม่ง่วง ถ้าทำ�สมาธิก็จะเพลินไปทาง
สมาธิ ขั้นของปัญญาก็จะเพลินไปตาม เวลาท่านเทศน์ใจเราจะคล้อยไป
ตาม ทำ�ให้เพลิดเพลินกับอารมณ์แห่งธรรม เหมือนกับท่านช่วยบุกเบิกให้
เราก็ก้าวตามหลังไปเรื่อยๆ นี่หมายถึงขั้นวิปัสสนา ได้แก่ การไตร่ตรอง
จิตก็เพลินไปตาม อย่างนั้นก็ไม่มีความโงกง่วง นี่กล่าวถึงความโงกง่วงใน
เวลาเริ่มแรกปฏิบัติ คือจิตของเราไม่อยากลงสู่ความสงบ พอจิตเริ่มสงบ
จึงเป็นเหตุให้อยากหลับอยากนอน เพราะเป็นความสบาย
การทดสอบหรือการพิสูจน์เรื่องศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ควรจะทดสอบกับใจของตนเอง ท่านสอน
อย่างไรแล้วให้นำ�วิธีของท่านไปปฏิบัติหรือน้อมวิธีที่ท่านสอนนั้นเข้ามา
ปฏิบัติสำ�หรับใจเราเอง คือปฏิบัติต่อใจเราเอง ถ้าใจเราดำ�เนินไปตาม
แนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้น ผลจะปรากฏเป็นอย่างไรเราจะทราบเอง
เป็นลำ�ดับ นี่เป็นการพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมกับใจเราเองว่า อันใดจะ
เป็นของดีของจริง อันใดจะเป็นของปลอม เราจะทราบได้โดยลำ�ดับ
โดยถือหลักคำ�สั่งสอนเป็นเครื่องพิสูจน์เพื่อทราบของจริง และของปลอม
ที่มีอยู่ในใจเราเอง ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นนอกจากใจเท่านั้น
ส่วนมากเราไม่ทราบว่าเป็นของปลอม ปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรา
ไม่ทราบได้ ขณะที่เราไม่ทราบนั้นเราเข้าใจว่าเราดี เราเข้าใจว่าเราฉลาด
ฉลาดกว่าคำ�สอนใดๆ ฉลาดกว่าศาสนา ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้า ฉลาด
กว่าศาสดาองค์ใดๆ ที่นำ�ศาสนามาสอนโลก นี่เป็นความสำ�คัญตนทั้งๆ ที่
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เวลานั้นกำ�ลังโง่เต็มที่ เรากำ�ลังโง่เต็มที่จึงทำ�ให้สำ�คัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิ
เมื่อเราได้นำ�หลักศาสนาเข้ามาประพฤติปฏิบัติ เป็นการทดสอบดูว่าอันใด
จะจริงเพียงใด ปลอมแค่ไหน นั่นเราจะทราบได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้
เบื้องต้นเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆ ก่อน หรือเอาวิธีสั้นๆ
ง่ายๆ ดังที่ท่านสอนให้ภาวนา กำ�หนดอย่างไรที่เรียกว่า “ภาวนา”
ตามหลักที่ศาสนาท่านสอนไว้ มีอุบายวิธีต่างๆ กันตามความถนัดของ
ผู้จะปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความสงบเย็นใจอันเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติ
เช่น กำ�หนดอานาปานสติ กำ�หนดลมหายใจเข้าออก ให้มีความรู้สึก
ลมที่สัมผัสเข้าออกโดยสม่ำ�เสมอ ไม่พลั้งเผลอสติ ไม่ปล่อยจิตให้ส่งไป
ที่อื่น ทำ�ความเข้าใจทำ�ความรู้อยู่กับลมเท่านั้น นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบ
เรื่องความจริงความปลอมของใจตนเอง เมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความ
ปลอมของใจตนด้วย จะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกัน เห็นโทษ
ทั้งความฟุ้งซ่านของใจที่ก่อกวนตนเองให้ได้รับทุกข์ด้วย เห็นคุณของความ
สงบเย็นใจ อันเป็นความสุขแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วย นี่เป็นอันว่าเห็น
ทั้งโทษทั้งคุณไปในขณะเดียวกัน สำ�หรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ต้องเห็น
อย่างนี้ เพราะหลักพุทธศาสนาเป็นเครื่องรับรองเหตุว่าถูกต้องแม่นยำ�
และผลเป็นที่พึงใจมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรก
นี่เป็นวิธีหนึ่ง เพียงวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเรื่อง
ของจิตให้เห็นผลขึ้นมาโดยลำ�ดับจากการปฏิบัติ เช่น ให้มีสติ ให้มี
สัมปชัญญะ ทำ�ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ นี้ก็คือการระมัดระวังจิตให้รู้อยู่ใน
วงที่กำ�หนดไว้ ให้มีขอบเขตเป็นที่รู้ ไม่ให้รู้แบบเตลิดเปิดเปิงที่ไม่มีเขต
มีแดน ตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ทั่วโลก ความรู้ความเห็น
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ชนิ ด นั้ นไม่ เ ป็ น ความรู้ ค วามเห็ น ที่ เ ข้ า สู่ ร ะดั บ ที่ จ ะทำ �ให้ เ กิ ด ความสุ ข
ความสบายให้เห็นเหตุเห็นผลได้ ท่านจึงต้องมีวงจำ�กัดในการปฏิบัติต่อ
จิตใจ โดยถือหลักธรรมคือหลักศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิต หรือเป็น
เส้นทางเดินเพื่อจิตใจจะได้ดำ�เนินตามวิถีนั้นๆ ซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ อัน
เป็นทางถูกโดยฝ่ายเดียวไม่เป็นอื่น
ถ้ากำ�หนดคำ�บริกรรมคำ�ใดคำ�หนึ่ง ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำ�บริกรรม
นั้นๆ หากจะเผลอคิดในแง่ต่างๆ ก็ให้ทำ�ความเข้าใจหรือหาอุบายวิธีฝึก
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น บริกรรมให้ถี่เข้าไป อุบายใดก็ตาม วิธีใดก็ตามที่จะ
ทำ�ให้ใจของเราให้ได้รับผลคือความสงบเย็นใจ ให้ได้เกิดอุบายต่างๆ ขึ้น
มาภายในใจ นี้จัดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการฝึกฝนอบรมตนเอง
ถ้าจิตได้สงบลงไปมากน้อย ความกังวลวุ่นวาย กาลสถานที่ไม่เข้ามา
เกี่ยวข้อง มีแต่ความรู้อยู่อันเดียว เพียงเท่านั้นก็เป็นสุข นั่งนานหรือไม่
นานไม่มีอะไรมารบกวน นั่งอยู่ในที่เช่นไร นั่งเป็นเวลานานเท่าใด ไม่มี
อะไรมาเกี่ยวข้อง ถ้าจิตไม่ยุ่งออกไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ มีธรรมเป็น
อารมณ์ของใจ มีความสงบอยู่โดยลำ�พัง รู้ตัวอยู่เฉพาะหน้า นี้เรียกว่า
ความรู้ในการภาวนา หรือความรู้ในการรักษาจิต มีขอบเขตเป็นที่รู้ที่เห็น
นี่คือวิธีดำ�เนินเบื้องต้น
จะปฏิบัติไปนานเพียงใดก็ตาม วิธีที่เราเคยดำ�เนิน ที่เราเคยปฏิบัติมา
ไม่ควรลดละปล่อยวาง ควรยึดหลักนั้นไว้ เช่น เราเคยกำ�หนดอานาปานสติ
เราก็ยึดลมนั้นแหละเป็นหลักขณะเริ่มต้น แต่ความชำ�นาญของจิตที่เคย
ทำ�ไปอยู่โดยสม่ำ�เสมอและจิตสงบบ่อยๆ จะมีความรู้เร็วต่างกันมาก เพียง
ขณะเดียวเท่านั้นก็ผ่านไป ผ่านไป ละเอียดหายเงียบไปเลย ไม่ทราบ
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ลมไปไหน นั่นหมายถึงความคล่องแคล่วของจิต เหมือนอย่างเราเขียน
หนังสือ เขียนเป็นภาษาไทยก็เขียน “ท่าน” อย่างนี้ ผู้ฝึกหัดเขียนจะต้อง
ระลึกถึงตัวหนึ่ง แล้วอีกตัวหนึ่งๆ จนกว่าจะครบ ถ้าฝึกไปนานๆ แล้ว
“ท่าน” ผุดขึ้นมาพร้อมกันไปหมดทั้งสระพยัญชนะ ความชำ�นาญของ
จิตจะเป็นสมาธิก็ตาม จะเป็นปัญญาก็ตาม ก็มีลักษณะนั้น ดังที่ท่านว่า
“ฌาน ฌานสี่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน” ที่เรียกว่า
รูปฌาน และยังมี อรูปฌาน อีก ๔ รวมกันเป็น “สมาบัติ ๘“ และ
สัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งดับสัญญาและเวทนา แต่สมาบัตินี้เป็นธรรมปลีก
ย่อย หรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปก็เป็นไปเอง ไม่ใช่
ธรรมจำ�เป็นในมรรคในผลที่จะถอดถอนกิเลสถึงชั้นภูมิแห่งความบริสุทธิ์
ของใจ เช่นพระอรหันต์ เป็นต้น
แต่จะอย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ชำ�นาญในฌาน ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับ
ผู้ชำ�นาญในการเขียนหนังสือนั่นเอง อย่างปฐมฌาน ทุติยฌาน เป็นต้น
วิ่งถึงกันหมดเพราะความรวดเร็วของจิต อาการของจิตเท่านั้นที่จะเปลี่ยน
แปลงไปโดยลำ�ดับๆ ไม่ใช่จะก้าวขึ้นไปเหมือนเราก้าวขึ้นบันได จากขั้นนี้
ก้าวขึ้นขั้นนั้น ก้าวจากขั้นนั้นถึงขั้นโน้น แม้การขึ้นบันได ถึงจะชำ�นาญ
เท่าใดก็ต้องก้าวไปทีละขั้นๆ มิได้โดดข้ามขั้นไป ความชำ�นาญของจิต
เพียงขณะเดียวเท่านั้นก็ถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุด ไม่มีอะไรที่จะรวดเร็ว
ยิ่งกว่าใจ ใจนี้รวดเร็วที่สุด ยิ่งมีความชำ�นาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็
ยิ่งรวดเร็วมาก ผิดคาดผิดหมายสำ�หรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นอำ�นาจของจิตที่
เคยชินต่อการรู้การเห็นต่างๆ ทางด้านธรรมปฏิบัติ
สมาธิก็เหมือนกัน นั่งอยู่เฉยๆ เราไม่จำ�เป็นต้องหาคำ�บริกรรมใด
มากำ�หนดมาเป็นเครื่องบังคับผูกมัดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ เมื่อใจเคยมี
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ความสงบด้วยความชำ�นิชำ�นาญของตนอยู่แล้ว เพียงกำ�หนดจิตด้วยสติ
เท่านั้นก็สงบลงไปเลยทีเดียว ชั่วขณะครึ่งวินาทีเท่านั้นก็สงบลงถึงฐาน
อย่างราบคาบ ไม่มีอะไรขัดข้อง ลงถึงฐานของสมาธิแล้ว นี่หมายถึง
ผู้มีความชำ�นาญในสมาธิ เพียงกำ�หนดขณะเดียวกันเท่านั้นก็ทะลุไปเลย
เหมือนกับเราเขียนหนังสือว่า “ท่าน” อย่างนี้ มาพร้อมกันอ่านได้ความที
เดียว ไม่ต้องมัวไปนึกหาสระพยัญชนะนั้นให้เสียเวลาเหมือนขั้นเริ่มแรก
พูดถึงสมาธิเป็นขั้นๆ เมื่อมีความชำ�นาญแล้วเป็นอย่างนี้ แต่กรุณา
อย่าไปยึดว่าชำ�นาญหรือไม่ชำ�นาญ มันเป็นความคาดหมายที่ออกไปจาก
ตัว แล้วกลับมาหลอกตัวเองให้เสียเวลา จะไม่ปรากฏผลเท่าที่ควร จะ
ชำ�นาญหรือไม่ชำ�นาญก็ตาม ให้เราฝึกอยู่ในธรรมที่เคยฝึก อยู่ในหน้าที่ที่
เคยทำ� นี่เป็นหลักสำ�คัญ เหมือนเราเขียนหนังสือ เขียนอยู่นั้นแหละจน
ชำ�นาญ ไม่ต้องไปคาดตัวนั้นตัวนี้ ต่อไปมันก็ชำ�นาญเอง วิธีการฝึกใจก็
เป็นเช่นนั้น จะเกิดความชำ�นาญขึ้นในตัวของเราเอง
“ปัญญา” ปัญญาคือความแบคายของจิต ความคิดปรุง ความไตร่
ตรองในเหตุผล ในแง่อรรถแง่ธรรมต่างๆ ท่านเรียกว่า “ปัญญา”
คือการสอดส่อง การไตร่ตรอง พิจารณาเรื่องธาตุ เรื่องขันธ์ ความ
แปรสภาพทั้งภายนอกภายในเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป็นไปอยู่ทุกแห่งหน
ถ้าผู้มีสติปัญญากำ�หนดไปที่ไหนจะเป็นธรรมทั้งนั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นเสมือน
หินลับปัญญาอยู่โดยสม่ำ�เสมอ ไม่ว่ากลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน
จะเห็นสภาพทั้งหลายเหล่านี้แสดงอาการให้เราทราบทางปัญญาอยู่ทุก
ระยะ เป็นหินลับของปัญญาอยู่ตลอดเวลา ธรรมจึงมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่จะ
มีอยู่แต่เฉพาะตัวของเรา ไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนา เฉพาะเวลา
เดินจงกรม มีอยู่ทุกเวลาถ้าจะทำ�ให้มี และมีอยู่ทุกอิริยาบถ เรื่องความ
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ชำ�นิชำ�นาญของสมาธิก็ดี ของสติปัญญาก็ดี ย่อมเป็นในทำ�นองเดียวกัน
ดังที่กล่าวแล้ว แต่จะไม่อธิบายมาก เพราะจะฟั่นเฝือมากไป เรื่องปัญญา
นี้กว้างขวางมาก พิสดารมาก ถ้าจะให้เหมาะจริงๆ ก็ควรอธิบายให้ฟัง
เฉพาะผู้ที่มีความจำ�เป็นในปัญญาขั้นนั้นๆ นั่นแหละเป็นเหมาะที่สุด
นอกจากนั้นก็อธิบายพอเป็นบาทหรือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เริ่มฝึกหัดได้พินิจ
พิจารณาตาม ดังที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้
จิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้ อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดย
ลำ�ดับ เปลี่ยนแปลงจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดได้ แล้วเปลี่ยน
แปลงจากความละเอียดลงสู่ความหยาบก็ได้ ตามแต่เราผู้เป็นเจ้าของจะ
พาดำ�เนินไปในทางใด เช่น เรามาอบรมศีลธรรม ฝึกหัดสมาธิภาวนาเวลา
นี้ เป็นการฝึกหัดจิตอบรมใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูง ถ้าพูดถึงกระแสจิตก็
คิดในแง่เหตุแง่ผล แง่ดีแง่ร้ายทั้งหลาย อันเป็นทางที่จะทำ�ให้เราบำ�เพ็ญ
ให้มีขึ้น และเป็นสิ่งที่เราจะถอดถอนออกจากตัวของเรา คือมีทั้งส่วนที่
ควรละที่เห็นว่าไม่ดี มีทั้งส่วนที่ควรบำ�เพ็ญที่เห็นว่าถูกแล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
เรียกว่าเป็นการบำ�เพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็น มีเหตุมี
ผลสูงขึ้นไปเป็นลำ�ดับ ถ้าจิตเสื่อมก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นลงเรื่อยๆ ถ้า
จิตถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้ว ความเสื่อมก็ไม่ปรากฏ ความเจริญ
ก็ไม่ปรากฏ เพราะอาการที่ทำ�ให้เกิดความเสื่อมหรือความเจริญนั้นได้
หมดสิ้นไปจากใจแล้ว เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ ใจเป็นธรรม ธรรม
เป็นใจ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
เป็นผู้สิ้นสุดในการประพฤติพรตพรหมจรรย์เพื่อธรรมชั้นสูง และเสร็จกิจ
ในการละกิเลสทุกประเภท
เมื่อเสร็จกิจในการละ และในการบำ�เพ็ญทั้งสองประเภทนั้นแล้ว
๙๗

จะละอะไรอีก ก็ไม่มีอันละนี่ เพราะได้ละหมดแล้ว จะทำ�อะไรให้เจริญ
ยิ่งกว่านั้น ก็ทำ�ไม่ได้ เพราะได้เจริญขึ้นถึงที่สุดแล้ว จะเสื่อมลงไปก็มิใช่
ฐานะจะเป็นได้ เพราะเป็น ”อกุปปธรรม” แล้ว ไม่มีทางกำ�เริบ กิจ
ที่ควรทำ� ได้แก่การละและการบำ�เพ็ญ ได้ทำ�ให้สมบูรณ์เต็มที่แล้ว จิต
ประเภทนี้ไม่มีสมมุติเข้าเคลือบแฝง ไม่มีกาล ไม่มีสถานที่ ไม่มีอดีต
อนาคต เกี่ยวโยงปัจจุบัน เช่น บัดนี้เป็นอย่างนี้ ต่อไปจะเป็นอย่างไรอีก
อย่างนี้ไม่มี ชาตินี้เป็นอย่างนี้ ชาติหน้าจะเป็นอย่างนั้น ไม่มี เพราะอดีต
อนาคตรวมเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอันเดียว มาบริสุทธิ์อยู่ที่ใจอันเดียว
นี้แล อดีตอนาคตที่เคยเกี่ยวข้องอยู่กับใจจึงไม่มีความหมายอันใดทั้งสิ้น
เพราะใจปราศจากความหมายที่จะทำ�ให้ลุ่มหลงโดยประการทั้งปวงแล้ว
จะเรียกว่า สุดจิต สุดวิถีทางเดินของใจก็ไม่ผิด
ที่กล่าวมาทั้งนี้ กล่าวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรม
มีหลักตามพระพุทธศาสนาเป็นทางเดินอันถูกต้องตายตัว เป็นที่แน่ใจได้
สำ�หรับชาวพุทธทั้งหลาย ไม่มีทางสงสัยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีแง่
ใดบ้างที่จะทำ�โลกให้ล่มจม จะทำ�เราให้ผิดหวัง ให้เชื่อไม่ได้ มีตรงไหน
บ้างในบรรดาธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่มี จึงหมดปัญหาสำ�หรับผู้
จะปฏิบัติดำ�เนินตาม
มีแต่ว่าเราจะพึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า “สวากขาตธรรม” คือ ตรัสไว้ชอบ
แล้ว เป็น นิยยานิกธรรม นำ�ผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำ�นี้ให้พ้นจากอุปสรรค
ความกีดขวางภายในจิตไปโดยลำ�ดับ จนทะลุปรุโปร่งถึงวิมุตติหลุดพ้น
โดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่ภายในใจ อันเป็นผลสุดยอดจากการ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว ใจกับศาสนาก็เป็นอัน
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เดียวกัน ศาสนากับใจก็หาทางต้องติกันไม่ลง ใจก็จริง ศาสนาก็แท้ ต่าง
อันต่างแท้ ต่างอันต่างจริง นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านว่า “ผู้ใดเห็นธรรม
ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” หมายถึงธรรมดวงนี้ ตถาคตนั้นไม่ใช่รูปร่าง รูปร่าง
นั้นเป็นตถาคตประเภทหนึ่ง คือเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหมือน
กับร่างกายของพวกเราทั้งหลาย คือพระกายนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะ
อันวิเศษ เราได้เห็นพระพุทธเจ้า ได้กราบไหว้บูชาพระองค์เป็นขวัญตา
ขวัญใจ ก็ได้ชื่อว่าเราได้เห็นตถาคตทางตา ซึ่งจัดว่าเห็นตถาคตประเภท
หนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง ผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ด้วยความ
เชื่อ ความเลื่อมใส ก็ชื่อว่าได้ถึงธรรม หรือได้ถึงพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่ง
ผู้สำ�เร็จพระโสดา สกิทาคา อนาคา เป็นขั้นๆ ขึ้นไป ก็ชื่อว่าได้เห็น
ตถาคตโดยลำ�ดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ ตถาคตแท้คือความบริสุทธิ์แห่งธรรม
ความบริสุทธิ์แห่งใจ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกัน หาทางแยกทางแยะกัน
ไม่ได้ ใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้น ธรรมอยู่ที่ใดตถาคตอยู่ที่นั่น จึงเรียกได้ว่า
“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” การเห็นภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ คือ
รู้เห็นธรรมขั้นบริสุทธิ์โดยทางใจตามพระพุทธเจ้า เรียกว่าเห็นธรรมหรือ
เห็นตถาคตโดยสมบูรณ์ จึงไม่สงสัยว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไป
แล้วได้ ๒๕๑๗ ปี หรือจะปรินิพพานไปกี่กัปกี่กัลป์ก็ตาม เพราะนั่นเป็น
สมมุติ ซึ่งเหมือนกับโลกสมมุติทั่วๆ ไป และนั่นท่านแสดงไว้ตามกาลตาม
สถานที่ เพื่อเป็นกรุยหมายป้ายทางไว้ให้ทราบกาลสถานที่ของท่านต่าง
หาก สำ�หรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพเลื่อมใสท่าน ได้กราบไหว้สักการบูชา
ตามกาลสถานที่วันเวลา ส่วนตถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิ์แห่งใจล้วนๆ
ไม่มีกาลสถานที่เข้าเกี่ยวข้องเลย ผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วอยู่ในสถานที่ใดก็
เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาอกาลิโก
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จึ ง กรุ ณ าประพฤติ ป ฏิ บั ติ ศ าสนธรรมเหล่ า นี้ ใ ห้ เ จริ ญ ขึ้ น ภายในใจ
เถิด ชื่อว่าเราไม่ได้ปราศจากศาสดา อยู่ในสถานที่ใดก็เท่ากับได้เฝ้าพระ
ศาสดา พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ทุกเวลา กระทั่งได้เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้น
ภายในจิตใจ ก็ทราบชัดว่าศาสดาคือพระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัย
การอธิบายธรรม นับว่าพอสมควร จึงขอยุติเพียงเท่านี้”

๑๐๐

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ท่านอาจารย์ “การฟังคำ�อธิบายธรรมะ ถ้ามุ่งจะจำ� เจ้าของไม่ได้
รับประโยชน์ทางจิต แต่ถ้าให้จิตมุ่งรับประโยชน์ จิตก็หมุนไปกับการ
พิจารณา ควรจะถอดถอนกิเลสขณะนั้น ก็ถอดถอนกันไปตามกรณี
แต่จำ�ไม่ได้ว่าท่านอธิบายเรื่องอะไรบ้าง การฟังเทศน์ทางภาคปฏิบัติ
ส่วนมากไม่สนใจจะจำ�มากกว่าสังเกตจิตกับธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้น
เพื่อถือเอาประโยชน์ในขณะฟัง เช่น จิตสงบบ้าง อุบายปัญญาเกิดและ
ถอดถอนกิเลสบางชนิดได้ในขณะนั้นบ้าง” ต่อไปนี้จะตอบปัญหา
ถ.๑–ญ.๑ พระพุทธเจ้าท่านละเอียดมาก ท่านใช้คำ�ใดย่อมมีความหมาย
ตรงตัว ทำ�ไมท่านจึงใช้จิตบ้าง มโนบ้าง?
ตอบ	จิต มโน เป็นไวพจน์ของกันและกันกับวิญญาณ ใช้แทนกันได้
ทำ�ไมโลกจึงต้องมีหลายคำ�จากคำ�ว่า “กิน” คำ�เดียว เช่น Eat,
ate, eating, eaten? จะว่า “กิน” คำ�เดียว หรือ Eat คำ�เดียวไม่
ได้หรือ? คำ�ว่าจิต หรือมโนก็เช่นกัน ย่อมเป็นไปตามความเหมาะ
สมที่จะใช้
ถ.๒–ญ.๒ จิตไม่ใช่วิญญาณขันธ์ เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับวิญญาณอะไร
ตอบ	มโนวิญญาณ = ปฏิสนธิวิญญาณ ที่ไปเกิดในภพต่างๆ
	คำ�สอนของพระพุทธเจ้าว่ากันว่ามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่
มาก เพราะพระพุทธเจ้าท่านสรุปให้พอเหมาะกับกำ�ลังของสัตว์
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โลกลงได้เท่านั้น เวลาปฏิบัติ ความรู้แตกแขนงออกไปมากต่อมาก
ผู้ปฏิบัติด้วยกันมาพูดกันก็จะได้รู้อะไรอีกมาก ถ้ายังไม่ได้รับผลจาก
การปฏิบัติ ถึงจะแสดงอย่างไรก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้า
ทรงรู้เห็นมากกว่านั้น เวลาสาวกไปทูลถามเรื่องความรู้ว่าพบสิ่ง
นั้นและรู้เห็นอย่างนั้น พระองค์ทรงทราบก่อนหมดแล้ว ทรงตอบ
ได้ทันที เพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ผู้ที่ได้ผ่าน
ประสบการณ์เช่นนั้นมาแล้วจึงจะเข้าใจ และแนะนำ�กันได้ตาม
ทางที่รู้เห็นมา
ถ.๓–ญ.๓ “ฌาน” ไม่ต้องการสำ�หรับเจริญปัญญา เป็นอย่างไร?
ตอบ	เรื่อง “ฌาน” นั้น ถ้าเราไม่มีนิสัยก็ไม่ต้องพยายามให้ได้ฌาน ถ้า
ปรากฏก็ทำ�ไปได้ ใครไม่ควรขวนขวายจะมีฌานยิ่งกว่ามุ่งมรรคผล
นิพพาน เพราะฌานเป็นธรรมปลีกย่อยจาก ศีล สมาธิ ปัญญา อัน
เป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งปวง เปรียบเหมือนภาษาประจำ�ชาติ ใครๆ
ก็ทราบด้วยกัน แม้จะไม่ได้เรียนสอบเอาปริญญา คนเราไม่ต้อง
เอาปริญญาเพราะการเรียนก็ได้ แต่ภาษาประจำ�ชาติย่อมพูดได้
ฟังได้ด้วยกัน “ฌาน” นั้นแปลว่า “เพ่ง” ภาวนา พุทโธ ๆๆๆ
ก็เป็นฌานแล้ว ฌานเป็นหลักธรรมชาติ ฌานไม่จำ�เป็นสำ�หรับ
เจริญปัญญา เพราะการพิจารณารูป = ก็มีวิตก ซึ่งคือการยกจิต
ขึ้น มีวิจารณ์ คือการคลี่คลายสิ่งที่เห็นนั้นออก ถ้าการทำ�อย่างนี้
ตามหลักธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติก็มีฌานได้ตามนิสัยของตนแม้ไม่เด่น
ดังที่ท่านอธิบายไว้ คำ�ว่า “ฌาน” ชาวพุทธเราสนใจกันมาก แต่ไม่
ค่อยได้รับผลตามความจริงของฌาน นอกจากพูดกันแบบหรูๆ พอ
รำ�คาญเท่านั้น
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ถ.๔–ญ.๔ ขอทราบวิธีเจริญสมถะ
ตอบ	การอบรมให้จิตสงบเป็นสมถะ การพิจารณาแยกแยะเป็นขั้นๆ ให้
เกิดความเข้าใจเป็นปัญญาตามขั้นของปัญญา
ถ.๕–ญ.๒ ที่จะเจริญสมาธิวิปัสสนาเป็น ๒ ทางใช่ไหม บางคนบอกว่า
เป็นทางสมถะ บางคนว่าเป็นวิปัสสนา หรือใช้สลับกันได้?
ตอบ ขณะใดเราต้องการสงบ ขณะนั้นเราทำ�สมถะ ขณะใดที่จะพิจารณา
ด้วยปัญญาให้เกิดอุบายแยกแยะ ทดสอบทั้งภายนอกภายใน เรียก
ว่า วิปัสสนา
ถ.๖–ญ.๒ รู้สึกว่าลำ�บากในการเจริญปัญญามากกว่าสมถะ
ตอบ	ขณะทำ�สมาธิก็มุ่งต่อความสงบ ขณะทำ�วิปัสสนาก็มุ่งต่อความเห็น
จริงด้วยปัญญา พึงทำ�ต่างขณะกัน ไม่ควรให้สับปนคละเคล้ากัน
งานมีหลายประเภท ง่าย หนัก ก็มี งานทางโลกก็มีเช่นนี้เหมือน
กัน บางคนก็จำ�เป็นต้องทำ�งานหนัก ถ้ามัวกลัวยากลำ�บาก งาน
ใดๆ ก็ไม่ได้ทำ�ทั้งนั้น ถึงเวลาจะทำ�งานใด จึงควรมุมานะต่องาน
นั้นจริงๆ จนเห็นผลของงานนั้น ถ้าทำ�เช่นนี้มีทางปรากฏผลงาน
ทั้งสมาธิและวิปัสสนาไม่เหลือวิสัย
ถ.๗–ญ.๒ จะสร้างทัศนคติให้ไม่กลัวยากได้อย่างไร?
ตอบ	การฝึกเจริญปัญญานั้น จะทำ�เมื่อไรทำ�ที่ไหนก็ได้ ฝึกหัดคิดอ่าน
ไตร่ตรอง แยกธาตุขันธ์จากภายนอกเข้ามาภายใน แยกธาตุขันธ์
นี้ของตน ซึ่งอยู่ภายในออกเทียบเคียงกับสิ่งภายนอกจนเห็นด้วย
ปัญญาว่ามีลักษณะเหมือนกัน ถ้าเข้าวิปัสสนาแล้วจะทราบด้วย
ตนเองกว้างขวางไปเรื่อยๆ ถ้ากลัวแต่ความยากลำ�บาก ก็จะเจอ
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แต่ความยากลำ�บากที่มีอยู่กับใจเรา ขวางงานที่จะทำ�อยู่ตลอดกาล
ไม่มีโอกาสที่จะทำ�งานนั้นๆ ได้ตลอดไป ความกลัวยากนั้นก็คือ
กิเลสตัวสำ�คัญ ตัวหนึ่งเราดีๆ นี่เอง ความมุมานะสู้ เป็นมรรคคือ
เครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภท จึงควรสนใจ
ถ.๘–ญ.๒ อีก ๒-๓ วัน ดิฉันจะไปเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกครูให้สอนเด็ก
ทางศาสนา จะช่วยเด็กให้เข้าใจกว้างในศาสนาได้อย่างไร?
ตอบ	ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการสอนใครมากกว่าสอนตนเองให้เข้าใจ
เรื่องนั้นๆ ก่อนจะสอนคนอื่น การสอนศาสนา ถ้าตนเข้าใจศาสนา
ได้หยาบละเอียดเพียงใด ก็สามารถสอนคนอื่นได้ตามที่ตนเข้าใจ
ความเข้าใจศาสนาตามตำ�รานั้นง่าย แต่จะเข้าใจศาสนาด้วยใจจริง
นั้นยากทั้งตนและผู้อื่น ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อรู้ศาสนาอย่างแท้จริง
จึงสำ�คัญอยู่มาก
ถ.๙–ญ.๕ เมื่อตั้งใจฟัง แต่จำ�ไม่ได้ ท่านว่าเป็นอย่างไร?
ตอบ	เวลาจำ�ได้ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง ตอบว่าได้เป็นแนวในการปฏิบัติ
แต่ที่จริงจำ�ไม่ได้ก็ไม่เสีย กลับได้ผลประโยชน์อีกทางหนึ่ง คือใจ
ได้รับความสงบในขณะนั้น เพราะไม่มีกังวลในการจดจำ� ธรรมที่
ตกค้างในใจก็จำ�ได้เอง ที่ฟังแล้วเข้าใจก็ซาบซึ้งไป ได้ผลเป็นสุขใจ
ในขณะฟัง เปรียบเหมือนเด็กรับประทานอาหาร เด็กไม่จำ�ต้องรู้ว่า
อาหารมาจากไหน โรงงานไหน เวลารับประทานได้รสชาติที่พอใจ
ได้อาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายบำ�รุงร่างกายก็พอแล้ว ไม่จำ�เป็น
ต้องจดจำ�ไปเสียทุกอย่างในขณะฟัง แต่สำ�รวมใจให้รู้อยู่กับตัว ไม่
ส่งไปอื่นในขณะนั้น จิตรับทราบไปตามธรรมที่แสดงโดยติดต่อสืบ
เนื่องกันก็ย่อมเกิดผล คือ ความสงบเย็น หรือเกิดอุบายต่างๆ ขึ้น
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มาในขณะฟัง ชื่อว่าได้ผลจากการฟังทางปฏิบัติ ดังที่ท่านได้ปฏิบัติ
กันมาโดยทำ�นองนี้ทั้งนั้น
ถ.๑๐–ญ.๕ ท่านว่าจำ�ไม่ได้ก็ไม่เสียหาย เช่นนี้ทำ�ให้ให้เกิดความหวัง
มากขึ้น
ตอบ	การฟังโดยจดจำ�เอาชื่อเอาคำ� ไม่ได้ประโยชน์อะไร จะได้แต่ชื่อ
ของธรรมและของกิเลสเท่านั้น แต่กิเลสไม่ลดลงหรือน้อยไป ถ้า
ฟังไม่จำ�แต่ฟังตามไปด้วยความเข้าใจ ย่อมจะถอดถอนกิเลสไป
เรื่อยๆ ถึงจำ�ไม่ได้ก็ได้สำ�เร็จผลทางภาคปฏิบัติ เพราะขณะฟังด้วย
ความมีสติตั้งมั่นอยู่กับใจตนเอง ไม่ส่งออกภายนอก แม้ส่งออกไป
หาผู้แสดงในขณะนั้น มีความรู้อยู่จำ�เพาะตัว ย่อมจะเข้าใจธรรม
ที่แสดงนั้นได้ดีกว่าการส่งจิตออกไปรับ จะปรากฏผลขึ้นกับใจโดย
ลำ�ดับ ระงับและถอดถอนกิเลสได้เป็นตอนๆ ทุกครั้งที่ฟัง จน
สามารถผ่านพ้นไปได้ ดังครั้งพุทธกาลท่านสำ�เร็จมรรคผลกันใน
ขณะที่ฟัง ฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติสำ�คัญยิ่งกว่าการ
ปฏิบัติโดยลำ�พัง นักปฏิบัติท่านสนใจกันมากเรื่อยมา
ต่อจากนั้นท่านอาจารย์นำ�ทำ�สมาธิ ๕ นาที ปิดประชุมเวลา ๑๙.๔๕ น.

๑๐๕

๑๐๖

การอธิบายธรรม
วันอังคาร วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เริ่มเวลา ๑๘.๑๕ น.
ท่านอาจารย์ “จะเริ่มอธิบายธรรมเช่นที่เคยปฏิบัติ หลังจากนั้นท่าน
ผู้มีข้อข้องใจในแง่ใดก็ตาม ค่อยปรารภกันทีหลัง
การฟังธรรมเช่นที่ได้เคยพูดให้ฟัง เช่นเมื่อวานนี้เป็นต้น ปรากฏว่ามี
ผู้ถามถึงเรื่องความจำ�ได้ จำ�ไม่ได้ การจำ�ไม่ได้มีประโยชน์อย่างไร?
การฟังธรรมทางภาคปฏิบัติ ขณะที่ท่านฟังท่านเข้าใจคำ�ชี้แจง แต่
เวลานี้อาจารย์พูดเป็นภาษาหนึ่งต่างหาก ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจใน
ขณะที่อาจารย์กำ�ลังแสดง ถ้าจิตอยู่จำ�เพาะหน้า คือ ตั้งใจฟังในขณะนั้น
แล้ว กับกระแสแห่งธรรมที่แสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจ ก็จะทำ�ให้ใจ
รู้สึกกับความสัมผัสแห่งเสียงนั้นๆ แล้วเป็นความสงบเย็นใจจนได้ เพราะ
เป็นอารมณ์ที่จะยังจิตให้เป็นปัจจุบันจิตได้
สำ�หรับท่านผู้ฟังซึ่งเข้าใจภาษาโดยลำ�ดับๆ ในขณะที่กำ�ลังแสดงอยู่
แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ทราบได้ชัดในขณะที่ฟัง แล้วจิตก็มีความเพลิดเพลินไป
ในบทแห่งธรรมที่ท่านแสดง เพราะการแสดงธรรมนั้นจะต้องพูดเรื่อง
หรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลก คือสิ่ง
ที่ธรรมท่านกล่าวถึงและศาสนาได้ประกาศลงไว้ เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่
ประจำ�สัตว์และสังขารทั่วๆ ไป ซึ่งควรจะทราบได้ด้วยกันและเข้าใจเรื่อง
ของมีอยู่ของตน ที่ศาสนาท่านประกาศสอนไว้แล้วในสมัยนั้น ท่านแสดง
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เรื่องนี้ด้วย เราผู้ฟังจึงได้รับความเข้าใจเป็นลำ�ดับๆ ตามความจริงที่ธรรม
ท่านสอน
ในขณะฟังที่จิตเรามีความจดจ่อต่อธรรมนั้น จะเกิดความสงบเย็นใจ
เป็นลำ�ดับๆ ไม่คิดไปในสถานที่ต่างๆ และอารมณ์ใดๆ ในขณะฟัง ใจก็มี
ความสงบลงได้ และเย็นสบาย ลืมเวล่ำ�เวลา ตลอดจนความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้า ลืมไปหมด ถ้าจิตมีความหนักไปในทางพินิจพิจารณา ที่ท่าน
เรียกว่า วิปัสสนา หรือ ปัญญา นั้น เป็นอีกแง่หนึ่ง ขณะที่ท่านแสดงไป
จิตจะขยับตามเรื่อยๆ เหมือนกับเดินตามรอยเท้าที่ท่านเดินไปก่อนหน้า
เรา พอท่านยกเท้าขึ้นเราก็สวมรอยตามท่านไปโดยลำ�ดับๆ คือท่าน
บุกเบิกทางให้เราได้ทราบได้เข้าใจในขณะฟัง เมื่อทราบและเข้าใจ ไตร่ตรอง
ตามท่านไป นี้ก็ทำ�ให้เกิดความเพลิดเพลินและเข้าใจไปเรื่อยๆ และ
สามารถถอดถอนกิเลสอาสวะไปได้ในขณะที่ฟัง
เพราะฉะนั้นครั้งพุทธกาลเวลาสาวกทั้งหลายท่านฟังพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรม จึงปรากฏว่าสำ�เร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำ�นวนมากก็
เพราะเหตุนี้เอง บางครั้งจิตก้าวไปได้แค่นี้ ฟังคราวต่อไปจิตขยับขึ้นไป
เรื่อยๆ จนถึงที่สุดแห่งธรรม ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมสูงสุด โดยเข้าใจใน
ขณะที่ฟังนั้นเท่านั้น ไม่สนใจกับความจดจำ� ได้ประโยชน์ในขณะที่ฟัง คือ
ได้ความสงบเย็นใจ ได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งไปโดยลำ�ดับ ได้ความสุขความ
สบาย ได้อุบายแยบคายต่างๆ ในขณะที่ฟัง นี่เป็นผลที่ท่านได้รับในขณะ
ที่ฟัง ไม่ได้จากการจดจำ�เหมือนเราท่องบ่นสังวัธยายธรรมในสูตรต่างๆ
แต่ถ้าธรรมบทใดบาทใดตกค้างอยู่ในความทรงจำ�ของเรานั้น เราก็จำ�ได้
เอง การฟังธรรมภาคปฏิบัติจึงถือกันมากในวงปฏิบัติ
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จะขอเล่าเรื่องท่านอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ในกรรมฐานสายนี้ ให้
ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบบ้างเล็กน้อยว่า ท่านมีความหนักแน่นหรือสนใจ
ในทางใด เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์ที่ไปศึกษากับท่าน ท่านมีความสนใจใน
การแสดงธรรมอบรมพระเณรที่ไปศึกษากับท่านมากกว่าอย่างอื่น และ
สอดส่องดูกิริยามารยาท ความประพฤติปฏิบัติของพระเณร กลัวว่าจะผิด
พลาดจากหลักธรรมวินัย นี่เป็นประการที่สอง ประการแรกคือการอบรม
สั่งสอนให้พระเณรเข้าใจในปัจจุบันธรรม อันเป็นที่รวมแห่งความรู้ความ
เข้าใจตลอดมรรคผลเบื้องสูง
ท่านแสดงธรรมครั้งหนึ่งๆ ถ้ามีเฉพาะพระเณรเท่านั้น อย่างน้อย
๒ ชั่วโมงถึงจะจบลง บางครั้งก็ ๓ ชั่วโมงบ้าง ๔ ชั่วโมงบ้าง บางครั้ง
ถึง ๖ ชั่วโมงก็มี แต่ก็น่าประหลาดเหมือนกัน บรรดาท่านผู้นั่งฟังอยู่ใน
ขณะนั้นเงียบไม่มีเสียง ประหนึ่งว่าไม่มีพระไม่มีเณรอยู่ในสถานที่นั้นเลย
ได้ยินแต่เสียงธรรมท่านกังวานอยู่เป็นลำ�ดับๆ ไม่ขาดสาย ไม่ขาดวรรค
ขาดตอน จนกระทั่งจบลงเท่านั้น
พระเณรมีจำ�นวนมากเพียงใดก็เท่ากับไม่มี เพราะต่างองค์ต่างฟัง
ด้วยความสนใจ ฟังด้วยความจดจ่อ ทุกข์องค์อยู่ในความสงบ จิตมุ่งต่อ
อรรถต่อธรรมเพื่อเป็นความสงบเย็นใจ ถ้าจิตก้าวเข้าสู่ภูมิปัญญา คือ
ความคิดอ่านไตร่ตรองตามท่านได้ จิตก็ขยับตามธรรมท่านเรื่อยๆ เป็น
อันว่าเพลินด้วยกันทั้งสองขั้น คือ
ขั้นที่ ๑ ความสงบ ก็เพลินไปตามความสงบ และเพลินไปตามธรรม
ที่ขับกล่อม จิตใจให้ได้ความสงบเย็นฉ่ำ�ในขณะนั้นๆ
ขั้นที่ ๒ ที่เรียกว่าปัญญา คือเพลินไปตามธรรมที่จะให้จิตใจได้รับคติ
เป็นระยะๆ จึงเป็นความสนใจในธรรมจนไม่มีความสนใจกับความเหน็ด
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เหนื่อยเมื่อยล้าใดๆ ทั้งสิ้นในขณะที่ฟัง และท่านจะเทศน์แต่ข้อปฏิบัติ
ตั้งแต่เรื่องของสมาธิ ปัญญา ล้วนๆ ศีลก็ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติอยู่
แล้ว
ท่านไม่แสดงอะไรมาก จะแสดงแต่หลักของสมาธิ ของปัญญา
และวิมุตติหลุดพ้น ถ้าลงได้แสดงในวันประชุมวันใดก็ตาม จะต้องทะลุ
ปรุโปร่งไปถึงมรรคผลนิพพานทีเดียว ไม่เคยคั่งค้างในที่แห่งหนึ่งแห่งใด
เลย นี่เป็นนิสัยของท่าน เพราะท่านมีความรู้ความฉลาดทางด้านปฏิบัติ
มากมาย และมีความรอบคอบ มีความชำ�นิชำ�นาญมากทางด้านปฏิบัติ
ใจเราเมื่อได้รับการอบรมด้วยอรรถธรรมอยู่เสมอ จะมีหลักยึด ใจที่
มีหลักยึดย่อมอยู่เป็นสุข ปกติก็เป็นสุข ประกอบหน้าที่การงานก็เป็นสุข
เพราะใจมีหลัก เป็นอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุข เพราะมีหลักยึดอยู่ภายใน
คนมีหลักยึดย่อมไม่เดือดร้อน ธรรมคือหลักยึดของใจ ด้านวัตถุเป็นหลัก
ยึดหรือเป็นที่อาศัยของกาย เช่น ตึกรามบ้านช่อง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ใช้สอย อาหารหวานคาวที่เป็นอาหารเป็นที่พึ่งที่อาศัยของกาย การที่เรา
มีความจำ�เป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ เพราะเกิดมาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ ต้อง
อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบำ�บัดรักษาเรื่อยๆ ไปจนวันสุดท้ายแห่งชีวิต
ส่วนใจมีธรรมเป็นเครื่องพยุง เป็นเครื่องอาศัย เป็นเครื่องรักษา เป็น
เครื่องเสวย ที่เรียกว่ามีธรรมเป็นอาหารของใจ หรือเป็นอารมณ์ของใจ แต่
คำ�ว่าอารมณ์นั้น อารมณ์ดีก็มี ชั่วก็มี ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็เป็นยาพิษแก่ใจ และ
แผดเผาจิตใจให้เดือดร้อน ถ้าอารมณ์ดีก็ทำ�จิตใจให้เยือกเย็นเป็นสุข แล้ว
ฝังอยู่ในจิตนั้นด้วย ที่ท่านเรียกว่า อุปนิสัย หรือ วาสนาบารมี ก็หมายถึง
การสร้างความดีงามมาโดยสม่ำ�เสมอ สร้างมามากเพียงไร ก็ฝังลงไป
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ในจิตใจของผู้นั้นจนกลายเป็นนิสัยวาสนาขึ้นมา เมื่อใจได้เคลื่อนย้ายไป
สถานที่ใด ภพใดภูมิใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับความดีที่ตนได้สร้างไว้ และบรรจุ
อยู่ภายในจิตใจ นี่เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้เป็นไปในทางดีมีสุคติเป็นที่หวัง
และเป็นที่อยู่ที่เสวย
ร่างกายนั้นมีป่าช้า เราไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีป่าช้าสำ�หรับ
ร่างกาย ไม่ว่าจะอยู่บ้านนอก จะอยู่ในเมือง จะอยู่ในป่าในเขา อยู่ในถ้ำ�
บนบก มันมีป่าช้าอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้ว
ต้องตาย ตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่น ร่างกายเป็นอย่างนี้
ส่วนจิตใจไม่มีป่าช้า เพราะใจไม่ตาย หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ กรุณาพากัน
จดจำ�ไว้ให้ดี นี่แหละหลักความจริงอันตายตัวของเรา ถ้าผู้มีความ
ใคร่ครวญพินิจพิจารณาเรื่องจิตใจด้วยดี
และพยายามปฏิบัติต่อตนเอง
ด้วยความดีทั้งหลายตามธรรมที่สอนไว้ ผู้นั้นจะเป็นผู้มีหวัง อยู่ที่ใด ไปที่ใด
เกิดในสถานที่ใดก็ตาม จะเป็นผู้ไม่ผิดพลาดจากความมุ่งหวัง หรือความ
มุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ จะเป็นผู้สมหวังดั่งใจหมาย
อย่างเราทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ ก็คือการมาอบรมธรรมเพื่อเข้า
ถึงจิตใจให้เป็นหลักยึด และอาศัยธรรมะนี้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจ เพราะ
ใจนี้เป็นสิ่งไม่ตายไม่หมายป่าช้า ไม่เหมือนธาตุขันธ์ คือ ร่างกาย ร่างกาย
แตกดับ แต่ใจไม่แตกดับ เมื่อออกจากร่างนี้ก็ไปเข้าร่างนั้น ออกจากร่าง
นั้นก็ไปเข้าร่างโน้น สูงๆ ต่ำ�ๆ ลุ่มๆ ดอนๆ นั้นเป็นเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายใน
จิต ท่านเรียกว่า “วิบาก” ซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมหรือการกระทำ�ของจิตเอง
จิตเป็นผู้คิด เป็นผู้ปรุง ในเรื่องดี เรื่องชั่ว จิตเป็นผู้บงการออกมาทาง
วาจา ทางกาย ให้กระทำ�ทางวาจา ทางกาย การกระทำ�ทางใจนั้นเรียก
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ว่า “มโนกรรม” พูดทางวาจาเรียกว่า “วจีกรรม” ทำ�ทางกายเรียกว่า
“กายกรรม” คำ�ว่า “กรรม” คือการกระทำ� จึงมีการเกิดได้ที่กาย วาจา
ใจของคนเรานี้เป็นสำ�คัญ เมื่อกรรมเปิดทางเพื่อผลคือดีชั่วอยู่แล้ว สุข
ทุกข์ที่เป็นผลของกรรมดีชั่วก็ย่อมเกิดขึ้นชนิดห้ามไม่ได้
มโนกรรมคือการกระทำ�ทางใจ ทำ�ได้ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งกลางๆ พูดได้ทั้ง
ดี ทั้งชั่ว ทั้งกลางๆ ทำ�ทางกายได้ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งกลางๆ การกระทำ�เหล่า
นี้ท่านเรียกว่า “กรรม” ตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่า “กรรม” คือการกระ
ทำ� ความเคลื่อนไหวของจิต ความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ท่านถือว่า
เป็นการกระทำ�ที่เรียกว่า “กรรม” เมื่อมีการกระทำ� มีการเคลื่อนไหว
เป็นต้นเหตุแห่งการกระทำ�แล้ว “วิบาก” คือผล ต้องสืบทอดกันไปเป็น
ลำ�ดับๆ เป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บางอย่างก็เกิด
เป็นผลได้เร็ว บางอย่างก็ช้า เช่นเดียวกับผลทางโลกที่เราเห็นกันอยู่ บาง
อย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเล็กน้อย บางอย่างก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้น บาง
อย่างเป็นเวลานานๆ ค่อยปรากฏตัวขึ้น แต่สุดท้ายก็เรียกว่าเป็นผลด้วย
กัน นี่แหละท่านเรียกว่า “วิบาก” ซึ่งมีอยู่ภายในใจ ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมา
ใจเป็นผู้ทำ�ขึ้นมา แต่ใจจำ�ไม่ได้บ้าง จำ�ได้บ้าง สุดท้ายก็จำ�ไม่ได้ เพราะ
ทำ�อยู่เสมอ ทำ�อยู่ทุกภพทุกชาติ ทำ�อยู่ทุกวันทุกคืน ทุกปี ทุกเดือน ใคร
จะไปชนะจดจำ�เอาไว้ได้หนักหนา
ตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ ไม่ต้องพูดถึงวันนั้นเดือนนี้ เราพูดในวันนี้
เท่านั้น เราก็จำ�ไม่ได้ว่าในวันนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้าง แต่ความคิดความ
ปรุงการกระทำ�ดี กระทำ�ชั่วทางกาย วาจาของเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจำ�
ได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการกระทำ�เท่านั้น ผลดี-ชั่ว ต้องปรากฏจากการก
ระทำ�เสมอ นี่เป็นหลักสำ�คัญ ท่านจึงสอนให้พยายามทำ�ดีเสมอ เวลานี้
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เป็นโอกาสที่เราจะตักตวงหรือแก้ไขอะไรที่เห็นว่าบกพร่องได้ทุกแง่ทุกมุม
ซึ่งไม่สุดความสามารถไปได้ ถ้าหากผ่านพ้นจากชีวิตอัตภาพนี้แล้วเป็น
ความไม่แน่นอน ทั้งการกระทำ�และการเสวยผล เพราะในเมืองผี เมือง
เทพ ไม่ปรากฏว่ามีโรงงานเหมือนเมืองมนุษย์เรา พอจะขี้เกียจทำ�ดีใน
โลกนี้ แล้วไปขยันหมั่นเพียรในโลกหน้าคือโลกเมืองผี เมืองเทพโน้น นั่น
เป็นความเข้าใจผิด
นักปราชญ์ทั้งหลายจึงสั่งสอน ผู้มาสอนเราไม่ใช่คนโง่ คำ�ว่า “พระ
พุทธเจ้า” นั้นคือจอมศาสดา เป็นศาสดาของโลกทั้งสาม เป็นผู้รู้แจ้งเห็น
จริงจริงๆ ธรรมที่ตรัสแต่ละบทละบาท เป็นความแน่นอนตายตัว เป็น
ความสัตย์ความจริง ไม่มีธรรมปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในพระโอวาทนั้นๆ
เลย ท่านจึงเรียกว่า “สวากขาตธรรม” แปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ชอบแล้ว คำ�ว่า “ชอบ” คือความพร้อมมูลสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนั่นเอง
นิยยานิกธรรม เป็นธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมให้พ้นจากทุกข์ไปได้
โดยลำ�ดับ ไม่มีทางสงสัยเลย เป็นธรรมตายตัว เป็นธรรมแน่นอน
ใครที่จะพูดถูกต้องแม่นยำ�ตลอดมาเหมือนพระพุทธเจ้านี้ รู้สึกว่า
ไม่มีแล้วในโลกมนุษย์เรา ถ้าจะเทียบแล้ว สามัญชนทั่วไปพูด ๑๐๐ คำ�
อาจปลอมไปอย่างน้อยราว ๒๕ คำ� จะมีจริงเพียง ๗๕ ถ้าพูดไปนานๆ
ไอ้ปลอมรู้สึกจะมากขึ้นๆ และอาจกลายเป็นปลอมไปหมด แต่คำ�พูด
ของพระพุทธเจ้าไม่ปลอม เพราะพระทัยไม่ปลอม พระทัยเป็นพระทัย
ที่บริสุทธิ์ รู้จริงเห็นจริงจากการปฏิบัติแท้ ประทานโอวาทอันใดออกมา
จึงออกมาจากพระทัยที่เป็นของดีของแท้ทั้งนั้น แล้วจะหาความปลอม
มาจากที่ไหน จึงเป็นพระโอวาทและเป็นศาสดาที่เราทั้งหลายจะยึดถือ
เป็นหลักตายตัวหรือตายใจได้เลยว่า พระพุทธเจ้าและศาสนธรรมของ
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พระองค์ไม่เป็นศัตรูคู่อริแก่พวกเราทั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็ดี พระธรรม
ก็ดี พระสงฆ์ก็ดี เป็นผู้วิเศษและเป็นธรรมประเสริฐเหนือโลก
การที่ท่านประทานพระโอวาท คือพระศาสนาไว้ ก็เพื่อหมู่ชนเท่านั้น
ไม่ได้เพื่อพระพุทธเจ้า ไม่ได้เพื่อพระธรรม ไม่ได้เพื่อพระสงฆ์สาวกองค์
ใดบรรดาที่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่เพื่อพวกเราอย่างเดียว ท่านไม่มีสิ่งใด
บกพร่องพอจะหวังผลจากพวกเราเป็นเครื่องตอบแทน เพราะพระเมตตา
นี้เท่านั้นที่ประทานพระโอวาทไว้แก่หมู่ชนพอได้ยึดเป็นทิศทางเดิน
เราเพียงแต่จะปฏิบัติตามพระโอวาทของท่าน ก็เห็นว่าเป็นความ
ลำ�บากลำ�บน ไม่สามารถจะตะเกียกตะกายตามท่านไปได้แล้ว เราจะอยู่
ในโลกนี้ได้ด้วยวิธีใดจึงจะมีความสุขกายสุขใจสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาด
เพื่อแสวงหาความสุขใส่ตน นี่เป็นปัญหาที่เราควรยกขึ้นถามตัวเองเวลา
ความขี้เกียจมักง่ายเกิดขึ้น เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นมารคอยกีดกันทาง
ดำ�เนินได้ ด้วยอุบายอันชอบธรรมและเฉลียวฉลาดของเรา พอมีทางเพื่อ
ก้าวไปเพื่อความสุขสมหวัง ไม่ตีบตันอั้นตู้ไปเสียทุกภพทุกชาติทุกวันเวลา
ดังที่เป็นอยู่นี้ ซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์ภายในใจจนหาทางและวิธีปล่อยวาง
ไม่ได้ สมกับมนุษย์มีมากในโลกปัจจุบันแทบจะไม่มีแผ่นดินให้อยู่ ยังมีผู้
ฉลาดแหลมคมหาอุบายแหวกว่ายไปได้บ้าง ไม่มืดมนอนธการไปด้วยกัน
เสียสิ้น ซึ่งน่าสลดสังเวชของนักปราชญ์ท่านนักหนา
เราควรจะวินิจฉัยใคร่ครวญกันอย่างไรบ้าง เมื่อเราคอยล้างมือเปิบ
เท่านี้ก็ยังทำ�ไม่ได้ พระโอวาทท่านสอนมาแล้วโดยถูกต้องแม่นยำ�ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เพียงแต่จะปฏิบัติตามเท่านี้ยังเห็นว่าลำ�บาก เราจะไปหาความ
สะดวกที่ไหน เราเกิดมานานแล้วในโลกนี้ เราได้ความสะดวกจากอะไร
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บ้าง ควรถามเราอย่างนี้บ้างอาจได้ข้อคิด ถ้าจะเป็นไปตามความต้องการ
ของเราว่า อยากสะดวก อยากได้ง่ายๆ สบายๆ เราก็ควรจะเป็นคนง่าย
คนสบายมานานแล้ว ไม่ควรจะมาแบกกองทุกข์อยู่เหมือนโลกทั่วๆ ไป
แต่นี่มันไม่เป็นไปตามความวาดภาพเอาอย่างใจหมาย
นอกจากกิเลส
มันหลอกพวกเราเท่านั้น เพราะกิเลสเคยหลอกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
มาเป็นเวลานาน เรายังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของมันบ้างเลย
นอกจากเชื่ออย่างสนิทด้วยการกล่อมให้หลับอย่างถนัดของมันเท่านั้น
ศาสดาในวัฏสงสารก็คือกิเลสนี่เอง ลงมันได้สอนใครเป็นติดมือมันมา
เป็นพวงๆ จนรับไม่ไหว เพราะสัตว์โลกชอบกลอุบายแห่งการเสี้ยมสอน
ของมันมาก ไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอกันบ้างเลย แม้จะได้รับความทุกข์
ทรมานเพราะถูกหลอกมานาน
ส่วนศาสดาของวิวัฏฏะก็คือพระพุทธเจ้าองค์เอก ความรู้ก็เอก การ
อบรมสั่งสอนก็เอก ไม่มีใครเสมอเหมือน แต่กิเลสไม่ชอบ และขวางกับ
ธรรมอยู่เรื่อยมา สัตว์โลกผู้ชอบกิเลสจึงมักเบื่อธรรม ธรรมจึงมักไม่เข้า
ถึงใจแม้จะฟังและปฏิบัติมานาน ความเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นกรุณาดูตัวเราตัว
ท่านก็พอทราบได้ไม่ยากนัก
เราจะไปทางใด เราต้องแยกแยะออกดู ถ้าเราจะเป็นศิษย์ที่มีครูสอน
คือศาสดาของเราก็ต้องพยายาม การทำ�ความดีก็เพื่อจะชะล้างสิ่งที่ชั่วร้าย
ทั้งหลาย การต่อสู้ก็ต้องมีความหนักความลำ�บากบ้างเป็นธรรมดา เรา
ต้องคิดอย่างนี้ไว้เสมอ ดีกว่าเอากิเลสความขี้เกียจมักง่ายมาเป็นศาสดา
ฉุดลากเราลงทางต่ำ�ให้ทนทุกข์ทรมาน ไม่มีขอบเขตเหตุผลว่าจะปลดเปลื้อง
ทุกข์ไปได้เมื่อไร
๑๑๕

ขณะนี้เป็นโอกาสที่เราควรจัดการอยู่แล้ว พร้อมอยู่แล้วทุกอย่าง
ชีวิตอัตภาพร่างกายก็เป็นไปด้วยดี และทราบอยู่ว่าเราเป็นมนุษย์ได้พบ
พระพุทธศาสนา และเป็นโอกาสที่จะได้บำ�เพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ
เพื่อจะได้ถึงจุดที่หมายซึ่งเราต้องการ มีใจกับธรรมเท่านั้นที่จะให้ความ
สมหมายแก่เราได้ เราต้องพยายามเอาสิ่งดีงามเข้าบรรจุที่ใจซึ่งเป็นของ
ไม่ตาย นอกนั้นหาความแน่นอนไม่ได้ เพราะโลกสมมุติทั้งมวลเป็น
อนิจจัง พร้อมทั้งตัวเราเอง อาศัยอะไรก็คอยแต่จะทะลายลงไป ทะลาย
ลงไป เราเห็นอยู่ทุกแห่งทุกหน มีอยู่ทั่วไป ท่านจึงเรียกว่า “อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา” มีรอบด้านทั้งภายนอกภายใน เป็นที่ให้ความไว้วางใจไม่ได้
นอกจากคุณความดี คือ ปฏิบัติตนให้มีความราบรื่นดีงามด้วยธรรมนี้
เท่านั้น เป็นหลักอันสำ�คัญที่จะให้ความมุ่งมั่นของเราสำ�เร็จเป็นระยะๆ
ใจนั้นอยากไปเสมอ ไม่อยากอยู่ในกองทุกข์ทรมาน อยากเป็นสุขก็
คือใจ ถ้าพูดถึงขั้นถึงภูมิคือสวรรค์พรหมโลก ก็คือใจเป็นผู้อยากไป ส่วน
นรกไม่อยากลงเลย ความทุกข์ไม่อยากประสบพบเห็นในชีวิต ไม่อยาก
สัมผัสถูกต้องเลย แต่ทำ�ไมโลกถึงได้ประสบและสัมผัสถูกต้องกันเรื่อยมา
ก็เพราะหลงกลอุบายของกิเลส ซึ่งมีอำ�นาจและความฉลาดแหลมคมกว่า
สัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เป็นอาจารย์สอนสัตว์ ฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้จมลง
ทั้งๆ ไม่อยากจะจม จะมีอะไรเล่าที่เป็นศาสดาแห่งวัฏฏะ ที่แหลมคมของ
โลกทุกวันนี้ นอกจากกิเลสตัณหาอาสวะนี้เท่านั้น ไม่มีแล้วในโลกสมมุติ
ทั้งสามอันเป็นที่อยู่แห่งมวลสัตว์ และไม่มีอันใดที่จะสามารถถอดถอน
ธรรมชาตินี้ออกได้ นอกจากธรรมที่เรียกว่า “สวากขาตธรรม” ของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น
ใครอยากพ้น ทุกข์ก็พยายามตะเกียกตะกายปฏิ บัติ ต ามธรรมท่ า น
๑๑๖

ย่อมจะมีทางผ่านพ้นไปได้
ใครขยันบ่นให้ทุกข์ก็บ่นไปตามความถนัด
ถ้าไม่อยากให้กิเลสหัวเราะเยาะซ้ำ�เข้าอีก เราควรพยายามทำ�ความเข้าใจ
กับเราเสมอ เพราะถึงเวลาจนตรอกจนมุมจนจริงๆ เวลาเช่นนั้นเข้า
ถึงตัวเราจะทำ�อย่างไร เราต้องตั้งกระทู้ถามเราไว้ก่อน เวลาหนาว
สิ่งที่ทำ�ความอบอุ่นเราเห็นว่าสำ�คัญในขณะนั้น เวลาร้อน สิ่งที่จะทำ�
ความร่มเย็นให้เราคืออะไร เราจะถือเป็นสำ�คัญเวลานั้น เวลาทุกข์
เกิดขึ้นมา สิ่งที่จะทำ�ให้เราได้รับความสุขคืออะไร ที่เป็นคู่เคียงกันมา
ก็คือความดี เป็นเครื่องระงับดับทุกข์ได้ และดับได้อย่างมั่นใจ ไม่
คลางแคลงสงสัย เพราะไม่มีกิเลสตัวใดมีอำ�นาจเหนือธรรมไปได้แต่ไหน
แต่ไรมา
สรุปแล้ว ถ้ามีความดีอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอบอุ่นใจ อุปมาใกล้ๆ เหมือน
คนตกน้ำ� ไม่มีที่เกาะที่ยึดในเวลานั้น แม้จะเคยกลัวผีมาแต่วันกำ�เนิด
เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ตาม แต่ขณะที่ตกน้ำ�นั้น ถ้ามีซากผีตายลอยผ่าน
เข้ามา ซึ่งเป็นขณะที่คนๆ นั้นกำ�ลังจะจมน้ำ�ตาย และกำ�ลังคว้าหาที่พึ่ง
ที่ยึดที่เกาะอย่างกระวนกระวายใจ พอซากผีลอยผ่านเข้ามาเขาจะคว้า
เกาะซากผีตายนั้นทันที เพื่อประทังชีวิตไว้ให้พ้นตาย โดยไม่คำ�นึงถึง
ความกลัวผีที่เคยกลัวมาเลย เพราะชีวิตมีความสำ�คัญยิ่งกว่าความกลัว
ผี นี่แหละเป็นเครื่องเทียบ เวลาชีวิตจิตใจของคนที่จนตรอกจนมุมเข้ามา
จริงๆ วาระสุดท้ายที่ชีวิตสิ้นสุดลงต้องเป็นแบบนี้ จิตจะต้องคิดไปต่างๆ
เช่น คิดถึงคุณงามความดีบ้าง คิดถึงความชั่วบ้าง เมื่อไม่มีความดีติดตัว
พอให้อุ่นใจบ้าง ก็คิดถึงความชั่วจนได้ แล้วเกิดความเดือดร้อนเสียใจขึ้น
มา เลยสุมเข้าไปภายในจิตใจให้รุ่มร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกและพาจมไปเลย ถ้า
เคยทำ�ความดีไว้ พอคิดถึงความดี จิตเกาะปั๊บทันที และเย็นไปเลย ยิ่งผู้
๑๑๗

ปฏิบัติความดีอยู่เรื่อยมาแล้ว ไม่ต้องสงสัย ความดีนั้นแลเป็นเพื่อนสอง
เป็นมิตรสหาย เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ในโลก
พวกเราชาวพุทธ กรุณาทำ�ความเข้าใจไว้กับตนเองเถิด คือ ใจเป็น
สิ่งสำ�คัญที่อธิบายไว้เป็น ๒ แง่ คือ แง่หนึ่ง ศาสดาของวัฏฏะนั้นคืออะไร
ศาสดาของวิวัฏฏะนั้นคืออะไร ที่พูดมาเมื่อตะกี้นี้ กรุณาอย่าได้ลืม
ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน เพื่อท่านปัญญาฯ จะได้แปลให้ท่านผู้ฟังทราบ
ต่อไป”
๑๑๘

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ญ.๑ เวลาทำ�สมาธิแล้ว มักจะมี Yoki Sleep (เข้าภวังค์ลึก)
บางคนบอกว่าดี บางคนบอกว่าไม่ดี เป็นอย่างไร
ตอบ ขอให้อธิบาย Yoki Sleep และถามว่าตนเองรู้สึกอย่างไร ภาย
หลังที่รู้สึกตัวแล้ว ได้อะไรติดมาในจิตบ้างไหม?
ญ.๑ ผู้ถามตอบ ไม่มีอะไรติดมา แต่รู้สึกสดชื่นขึ้น
ตอบ	คนนั้นว่าดี คนนี้ว่าไม่ดี ทำ�ไมจะไปเชื่อเขา เราต้องรู้อยู่กับตนเองว่า
ดีหรือไม่ดี จึงไม่ควรบอก กลัวจะติดอยู่ในคำ�ที่บอก ธรรมที่แสดง
เพียงเริ่มๆ ยังไม่แตกแขนงพอให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ เพราะ
ฉะนั้นจึงตอบบ้างไม่ตอบบ้างดี การตอบมากๆ เป็นพิษแก่จิตใจ
เจ้าของควรจะพิจารณาผลที่เกิดแก่จิตตนเอง ที่พูดนี้ต้องแล้วแต่ผู้
มาติดต่อด้วย ว่าควรจะรับหรือจะรับธรรมอย่างใด ธรรมดา กลาง
สูง ต่ำ� ตามขั้นภูมิของผู้มาเกี่ยวข้อง
	ถามอย่างนี้ทำ�ให้คิดว่าหลักของธรรมไม่แน่นอน ผู้ปฏิบัติต้องผ่าน
มาแล้ว ถ้าทำ�สมาธิจิตตกลึก จิตต้องรู้ ถ้าหลับไป ตื่นขึ้น ไม่มี
ใครทราบ เป็นเสียง “ง่วงนอน” นอนเสมอ ตัวเราจะทราบเรื่อง
จิตได้อย่างไร การทำ�สมาธิ พอจิตจะลง เราก็ว่าไม่ให้ลง บังคับ
ให้ทำ�งาน ฉะนั้น จึงสร้างความมั่นคงให้จิตไม่ได้ สมกับคำ�ว่าทำ�
สมาธิเพื่อความสงบ คำ�ว่าสมาธิมิได้หมายความว่าหลับไม่รู้อะไร
ต้องรู้กับตัวเองโดยเฉพาะ ไม่รู้กับอะไรอื่น นอกจากตัวเอง
๑๑๙

ถ.๒–ญ.๒ เรื่องหัวใจกับอนัตตายังไม่เข้าใจ
ตอบ	เข้าใจ อัตตา ไหม (ญ.๒ ตอบว่า เข้าใจ) เคยทำ�สมาธิหรือเปล่า?
(เขาเข้าใจ) จิตได้รับความสงบกับอารมณ์ใด วิธีการใด วิธีการ
นั้นจะใช้เรียนอัตตาหรืออนัตตาก็ตาม ในระยะต้นๆ ให้ยึดอัตตา
ไว้ก่อน ต่อไปค่อยถอนความยึดถืออัตตาลงเป็นลำ�ดับๆ จนถอน
ได้เด็ดขาด เพราะจิตเป็นตัวของตัวเองด้วยหลักธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์แล้ว แต่มิใช่เป็นตนแบบอัตตาดังกล่าวมา นี่เป็นสมมุติ
แต่นั้นเป็นวิมุตติ จึงผิดกัน (อนัตตา)
ถ.๓–ช.๑ ทำ�อย่างไรจึงจะทำ�สมาธิได้ดี ในชีวิตประจำ�วันมีธุระต้องไป
ไหนก็ต้องงดไปกระนั้นหรือจึงจะปฏิบัติได้สม่ำ�เสมอ?
ตอบ	ถ้าจิตทราบความเจริญและความเสื่อมของตนเองมันก็ยกจิตขึ้น
เอง ถ้าไม่เข้าใจ จิตก็หลงตัวเรา การพิจารณาขึ้นอยู่กับจิต โอกาส
ถ้ามีการงานมาก ภาวนาลดลงไป ก็ไปลดตัวจากผลที่ควรได้ จิตจึง
เสื่อม ที่จริงจิตไม่ได้เสื่อม อาการเหล่านี้แสดงเจริญหรือเสื่อมเป็น
เพียงอาการของจิต ตัวจิตไม่ได้เสื่อม
ถ.๔–ช.๒ “Aping or Monkey practice” ซึ่งหมายความว่าการเห็นใคร
เขาทำ�อะไร ตนอยากจะแสดงตนว่าเป็นพวกเดียวกับเขา ก็ทำ�อย่างเขา
ทุกอย่าง ทำ�อย่างไรจะรู้ว่าปฏิบัติจริงหรือไม่จริง?
ตอบ	ตัวท่านเองจะรู้ตัวเอง คำ�ตอบนี้อยู่ในคำ�ถามของท่านเองแล้ว เรา
เองเป็นตัวการอยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องไปตะครุบเงา ซึ่งเป็นของ
เทียม
๑๒๐

ถ.๕–ช.๓ ที่ท่านว่าจิตสะสมความดีไว้มากก็ไปเกิดในที่ดีขึ้น อยากทราบ
ว่าดีขึ้นนั้นคือจะไปเป็นอะไร?
ตอบ	จิตสร้างกรรมขึ้นมา ผลก็อยู่ที่จิต ส่งจิตไปยังที่ควรแก่ผลนั่นเอง
เจ้าของจิตดวงนั้นไม่รู้ ไม่มีสิ่งที่ทำ�ให้รู้ มีพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ที่ปรากฏว่าท่านสามารถรู้ได้ ฉะนั้นจึงมักหลงเรื่องของตัวมาประจำ�
โลกด้วยกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน เราปฏิบัติเองจิตเรารู้เอง
ถ้าจิตสามารถ สติปัญญาต้องละเอียดยิ่งขึ้น แล้วท่านจึงจะทราบ
ได้เองโดยไม่ต้องถามใคร ไม่มีอะไรเหลือวิสัยของสติปัญญาไปได้
เพราะบรรดากิเลสกลัวธรรมคือสติปัญญาเป็นต้นทั้งสิ้น ไม่มีกิเลส
ชนิดใดเหนือธรรมคือสติปัญญาไปได้ ถ้าฝึกให้สามารถ
ถ.๖–ช.๔ จิตจะกลับมาเป็นมนุษย์ยากหรือเปล่า?
ตอบ	เกิดมาเป็นมนุษย์ยากไหม? ตัวเราไม่ทราบเรื่องของเรา เพราะว่า
จิตไม่มีกำ�ลัง ถ้ามีสติก็ทราบเป็นระยะๆ เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่า
ขันธ์มีแต่จะแตก ขณะที่ขันธ์จะแตก จิตกลับแข็งแรงขึ้น ขณะที่
จิตจะแยกกับขันธ์ มีความทุกข์มากหรือน้อย หรือไม่มี วัดกันได้ว่า
จิตมีสติหรือไม่ ภาคปฏิบัติย่อมทราบว่าจิตต่างกัน ไม่มีอะไร
ละเอียดยิ่งกว่าจิต วัดกันไม่ได้ จิตมีสติปัญญาจึงจะตามได้ ดังนั้น
ต้องแล้วแต่สติปัญญาที่อบรมมามากน้อยต่างกัน
	มีกล่าวไว้ว่า ขณะที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าปรินิพพาน ท่านทรง
เข้าฌานสมาบัติ ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
พระอนุรุทธเถระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตก็กำ�หนดจิตติดตาม
พระพุทธเจ้า พระจิตของพระพุทธเจ้าเข้าฌานไหน คือตั้งแต่รูป
ฌาน ๔ ขึ้นไป อรูปฌาน ๔ ตลอดถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ทรง
๑๒๑

พักอยู่ที่นั่นครู่หนึ่ง แล้วทรงถอยลงมาอรูปฌานและรูปฌานจนถึง
จิตบริสุทธิ์ปกติแล้วทรงเข้าปฐมฌานถึงจตุตถฌาน และเสด็จ
ปรินิพพานระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานต่อกัน จากนั้นก็สุดวิสัยที่
ใครๆ จะตามรู้ได้ เพราะพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้ว
	ในขณะที่กำ�ลังทรงเข้าฌานต่างๆ
อยู่นั้น พระอนุรุทธเถระ
ส่งกระแสจิตตามไม่ลดละ และรู้ตามวาระจิตของพระพุทธเจ้า
โดยลำ�ดับ เมื่อพระสาวกทั้งหลายถามในขณะนั้นว่า “พระองค์
ปรินิพพานแล้วหรือ?” ท่านก็ตอบว่ายัง และบอกไปตามลำ�ดับ
ที่ทรงเข้าและถอยจากฌานนั้นๆ
และบอกได้ตลอดจนถึงขณะ
พระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพาน
	ทำ�ไมท่านจึงรู้ขณะจิตของพระพุทธเจ้าได้ทุกวาระ ที่ทรงเคลื่อนไหว
เข้าและออกจากฌานนั้นๆ? ผิดกับพวกเราที่มีใจรับรู้สิ่งต่างกัน
เช่นเดียวกันแค่ไหน ความรู้ความสามารถแห่งจิตที่ฝึกอบรมจน
สมบูรณ์เต็มภูมิแล้วย่อมแตกต่างจากจิตสามัญธรรมดาอยู่มากราว
ฟ้ากับดิน จิตที่เต็มไปด้วยภาระหนักราวกับถังมูตรคูถกดถ่วงจิตใจ
อยู่ตลอดเวลาแล้ว กับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว จึงนำ�มาเทียบ
เคียงและแข่งขันกันไม่ได้ ผู้ฉลาดจึงยอมเชื่อผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถเหนือกว่าเป็นครู เช่น พุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเป็น
ศาสดาและเป็นสรณะเป็นต้น ผิดกับคนโง่ที่มัวสำ�คัญว่าตนฉลาด
จนความฉลาดพาให้ล่มจมฉิบหายป่นปี้ ก็ยังไม่ยอมรู้สึกตัวว่าเป็น
อย่างไรเลย ความฉลาดแบบนี้มีมากในโลกมนุษย์เรา และนับวัน
เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีประมาณจนน่ากลัวจะไม่มีโลกให้อยู่
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

๑๒๒

๑๒๓

การอธิบายธรรม
วันพุธ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น.
ท่านอาจารย์ “จะเทศน์เรื่อง การภาวนา
การภาวนา เป็นการมาเรียนเรื่องหรือสอดส่องดูกาย ทดสอบจิตใจ
อ่านดูเรื่องราวของใจ จิตใจจะเขียนเรื่องต่างๆ วันยังค่ำ� เขียนแล้วไม่เคย
อ่าน แม้ไม่เคยทราบว่าตนได้คิดดีชั่วอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่งๆ แต่ก็
เป็นนิสัยของจิตที่ชอบคิดปรุงแต่งไปต่างๆ จะแสดงออกมาในเวลาที่เรา
ภาวนา เพราะจิตดิ้นรนกวัดแกว่งมากไม่อยู่เป็นสุขได้ นิสัยของจิตสามัญ
ชนทั่วไปมักเป็นเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่หักห้ามยากกว่าสิ่งใดๆ เพราะปกติจิตก็
เป็นของละเอียดอยู่แล้ว จึงต้องอาศัยสติกับปัญญาเป็นผู้ควบคุมรักษา
ยิ่งได้ทดสอบดูความผิดถูก ชั่วดี ของตนแล้วมักไม่มีขอบเขต สิ่งเสีย
มีมาก เพราะฉะนั้น หลักศาสนาจึงสอนให้ไตร่ตรองดูส่วนดีส่วนเสียของ
ตน บางทีแสดงออกไปทางทุกข์บ้าง สุขบ้าง ศาสนาเป็นเครื่องมือที่ยอด
เยี่ยมอยู่แล้ว ส่วนมากก็สอนเรื่องใจมากกว่าอย่างอื่น มีหลักธรรมเท่านั้น
ที่เป็นเครื่องมือทันกับใจ นอกจากเราจะประกอบการให้เหมาะสมกับ
เครื่องมือนี้ได้หรือไม่ สิ่งของทุกอย่างเขาใช้เครื่องมือ ถ้านายช่างที่มีฝีมือ
ดี สิ่งของก็งดงามน่าใช้ กาย วาจา ใจของเราก็เหมือนกัน ร่างกายเปรียบ
เหมือนไม้ยืนต้น เนื้ออ่อนหรือแข็งไม่สำ�คัญ สำ�คัญอยู่ที่ช่างต้องนำ�มา
ดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น แล้วแต่จะต้องการชนิด
๑๒๔

ใด สิ่งนั้นก็สำ�เร็จและงดงาม น่าอยู่ หรือใช้สอย ตามเนื้อไม้และความ
สามารถของนายช่าง
กาย วาจา ใจก็เช่นกัน เมื่อได้ดัดแปลงแก้ไขตามหลักธรรมด้วย
ความเพียรอย่างเต็มภูมิแล้ว จะเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆ เพราะ
คนไม่เหมือนสัตว์ จะมีคุณค่าสูงต่ำ�เพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความดีเป็น
คุณสมบัติ มิใช่เนื้อหนังเป็นคุณค่า ส่วนสัตว์ทั้งหลายโลกถือว่าอวัยวะ
เนื้อหนังต่างๆ ของเขามีคุณค่า ดังนั้นเวลาเขาตายจึงไม่มีใครรังเกียจ
กัน แต่คุณค่าของมนุษย์มิได้อยู่ที่อวัยวะเนื้อหนังอย่างเดียว ต้องมีความ
ประพฤติดีงามเป็นเครื่องประกันคุณค่าของมนุษย์ ความประพฤติดีด้วย
กายวาจาใจนี้แล คือคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์เรา คุณค่าและความงาม
อันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยเหมือนร่างกาย ตามธรรมดาร่างกายคน
เราย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับตน
แล้ว ถึงร่างกายจะร่วงโรยไปเป็นลำ�ดับ แต่คุณงามความดียังเด่นอยู่มิได้
ร่วงโรยไปตามร่างกาย
โดยเฉพาะการอบรมภาวนา พยายามระงับจิตของตนให้หยุดปรุงแต่ง
ต่างๆ พอเป็นความสงบเย็นใจได้บ้าง ย่อมเริ่มจะเห็นคุณค่าของใจขึ้นมา
ขณะภาวนาพยายามให้จิตปรุงเฉพาะงานที่ตนต้องการ เช่น “พุทโธๆ ๆ”
อันเป็นงานที่จะยังใจให้สงบ เมื่อพยายามทำ�ด้วยความสนใจ มีสติกำ�กับ
จิตย่อมสงบลงได้ อารมณ์ไม่รบกวน ใจที่ปราศจากสิ่งรบกวนย่อมเป็น
สุขสงบเย็น รู้เห็นประจักษ์ใจในขณะนั้น ความสงบสุขของจิตที่ไม่มี
อารมณ์รบกวนย่อมเป็นสุขที่พึงหวังอย่างยิ่ง จิตที่ทรงตัวอยู่ด้วยความรู้
เพียงอันเดียว ท่านเรียกว่า “เอกัคคตาจิต”
๑๒๕

เอกัคคตาจิต คือรู้อันเดียว เป็นความสุขใจไม่มีอะไรเสมอเหมือน
แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมอันเลิศ เสด็จปรินิพพานไปแล้วตั้ง ๒๕๑๗ ปี
แต่พระคุณทั้งหลายก็ยังเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั้งหลาย
ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อสิ้นพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้ว ก็ยังจะมี
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้และสั่งสอนโลกสืบทอดกันไป
ใจถ้าสงบขาดจากอารมณ์ในขณะนั้น เราจะทราบความอัศจรรย์ของ
ใจทันที แม้ไม่เคยประสบมาก่อน เพราะเป็นความแปลกประหลาดและ
อัศจรรย์ในชีวิตของผู้ไม่เคยประสบความสงบของจิต ขณะจิตสงบ ย่อม
ไม่คิดปรุงอารมณ์ขึ้นมารบกวนตนเองให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ตั้งตนเป็นเอกจิต
เอกธรรม อยู่โดยเฉพาะ จนกว่าจะถอนขึ้นมา และคิดปรุงอารมณ์ต่างๆ
ต่อไปตามนิสัยที่เคยคิดปรุง ถ้าจิตลงได้สงบตัวลงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ย่อมจะทำ�ความตื่นเต้นแก่ผู้บำ�เพ็ญอย่างน่าประหลาด
และไม่มีวัน
หลงลืมได้ง่ายๆ เลย นอกจากจะพยายามทำ�ภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำ�ดับ
ถ่ายเดียว ฉะนั้น ผู้ที่ปรากฏผลแล้วจึงมักจะมีความเพียรกล้าไม่ท้อถอย
ภาคปริยัติที่เรียนรู้ก็ยกไว้บูชา จะขอนำ�ภาคปฏิบัติมาอธิบายให้ท่าน
ทั้งหลายทราบก่อนพอเป็นแนวทาง เพราะเรียนธรรมต้องรู้ธรรม ปฏิบัติ
ธรรมต้องรู้ผล เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งลี้ลับ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
จนถึงบัดนี้ ธรรมที่ประกาศสอนให้เราทราบอยู่บัดนี้ก็ยังคงจริง ไม่มี
บกพร่องเลยแม้แต่น้อย การปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาก็ยังคงได้ผลไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าที่เคยประกาศสอนไปแล้ว นอกจากผู้ปฏิบัติไม่สามารถ
เหมือนผู้ปฏิบัติสมัยโน้นเท่านั้น ผลจึงไม่เหมือนกัน เหตุย่อหย่อน ผลก็
อ่อนกำ�ลัง เหตุไม่มี ผลก็ไม่ปรากฏ แล้วจะควรตำ�หนิอะไรหรือตำ�หนิใคร
จึงจะควรแก่เหตุผล เวลานี้ใครเล่ากำ�ลังขวางธรรมอยู่ ไม่ก้าวเดินทางที่
๑๒๖

ท่านสอน นอกจากตัวเราเอง
ในครั้งพุทธกาล ธรรมเป็นธรรมจริงๆ เรียนธรรมเพื่อรู้เห็นธรรมและ
ปฏิบัติธรรมจริง ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวให้ธรรมเป็นโลก อาจารย์ขอเรียนว่า
อาจารย์เองก็ไม่ดีไปเสียทุกอย่าง ที่มาเยี่ยมพี่น้องในลอนดอน ก็มีความดี
ความชั่วติดตัวมาด้วย หากผิดพลาดก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้ฟังทั้ง
หลาย
จะยกตัวอย่างธรรมเป็นโลกให้ท่านทั้งหลายฟัง เบื้องแรกอาจารย์
เรียนหนังสือ สอบไล่ได้เป็นนักธรรมตรี ดีใจใหญ่ มีกิเลสกองหนึ่ง ต่อ
มาได้นักธรรมโท เอก ตัวก็ใหญ่พองขึ้น กิเลสก็เพิ่มกองใหญ่ขึ้นจนจะก้าว
ไม่ออก มีแต่กิเลสเต็มไปหมดในตัวเรา คิดว่าตนเป็นคนฉลาด ต่อมาได้
เป็นมหาเปรียญ ก็ยิ่งคิดว่าตนเก่ง ที่จริงก็เก่งแต่จำ�ชื่อกิเลสตัณหาอาสวะ
ได้มาก รู้แต่ชื่อ แต่ไม่เคยสะดุดใจ และทำ�ให้กิเลสแม้แต่น้อยหลุดไปจาก
ใจของตนได้เลย มีแต่สำ�คัญว่าตัวฉลาด ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ ถ้าไม่สังเกตก็ไม่
ทราบว่า ธรรมกลายเป็นโลกไปเมื่อไร
พอหันมาสนใจปฏิบัติ จิตมุ่งต่ออรรถต่อธรรม ความพองตัวก็ค่อยๆ
ลดลงไป การเป็นนักธรรมชั้นใดเปรียญชั้นใดก็เริ่มหมดความหมายไปโดย
ลำ�ดับ จนรู้สึกอายไม่อยากจะให้ใช้คำ�ว่า มหา นำ�หน้าชื่อเลย นี่ก็กลาย
เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน เข้าใจว่าเป็นความคิดถูก แต่ก่อนนี้ชอบ
ให้มีชื่อมีมหาอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวนี้อยากให้มหาอยู่ข้างหลัง กิเลสก็คือธรรม
ไม่เป็นธรรม กลายมาเป็นโลก เมื่อปฏิบัติธรรมมากขึ้น กิเลสเหล่านี้ก็
ค่อยๆ สลายตัวไปในใจ ขอเรียนว่าไม่ได้มุ่งให้กระทบกระเทือนใคร เล่า
เรื่องของตนว่าเคยเป็นอย่างนี้ ที่เรียกว่าธรรมกลายเป็นโลก ถ้าไม่เข้าใจ
๑๒๗

ธรรมจะไม่สามารถแก้กิเลสที่แฝงอยู่อย่างลึกลับได้เลย คำ�ว่าสมาธิที่เคย
ได้ยินแต่ชื่อก็มาปรากฏที่ใจ เมื่อเรียนปริยัตินั้นท่องเสียจนคล่องติดปาก
ติดใจ มารู้ความจริงบ้างเมื่อปฏิบัติไปตามกำ�ลัง แต่ก็มิได้หมายความว่า
รู้จนเกิดกิเลสกองเท่าภูเขา ทั้งที่ตัวเท่าหนูหรือตัวเท่าช้างสารอะไรหรอก
เล่าตามเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิต เจ้าของต้องเป็นผู้รู้เอง ละเองต่างหาก
สมาธิคือความมั่นคงของใจ ก็มั่นคงเป็นลำ�ดับ จึงรู้ทั้งชื่อ รู้ทั้งตัว
สมาธิ และรู้กับใจตนเอง เมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ รูปกายเป็นธาตุ ๔ ทั้ง
ภายในภายนอก รวมแล้วก็ลงไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เรื่องของปัญญา ก็ได้ทั้งชื่อ ได้เห็นทั้งใจ ทำ�งานด้วยปัญญาไม่ขาด
วรรคขาดตอนเต็มความสามารถ ตามภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ สติปัญญาก็
เป็นธรรมที่รู้อยู่กับตัว คำ�ว่า มรรค ผล ก็ไม่สงสัยที่ไหนแล้ว มรรค ก็คือ
สติปัญญาที่ทำ�ให้กิเลสหลุดลอยจากใจไปเป็นลำ�ดับ เห็นอยู่ที่ใจว่า ทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นของจริงมาดั้งเดิม เมื่อสติปัญญาอ่านได้ถูกต้อง
ตามความจริงจนถึงใจแล้วความสงสัยก็สิ้นไป ผู้ไม่สงสัยก็อยู่อย่างเย็นใจ
ไม่ยุ่งกับอะไรต่อไปอีก เรื่องก็มีเท่านี้ ธรรมก็เป็นธรรม โลกก็เป็นโลก ต่าง
อันต่างจริง ต่างอันต่างอยู่ ความกระทบกระทั่งกันระหว่างจิตกับสิ่งทั้ง
หลายก็ไม่มี
คำ�ว่า “เตสัง วูปสโม สุโข” มิได้หมายความว่าตายเพราะดับสังขาร
แล้วก็เป็นสุขอย่างเดียว แต่การดับสังขารอันเป็นตัวสมุทัยให้เกิดกิเลสได้
เมื่อไรก็เป็นสุขเมื่อนั้นเหมือนกัน แม้ยังไม่ตาย
วันนี้อธิบายธรรมเป็นธรรม กับ ธรรมกลายเป็นโลก ถ้าปฏิบัติให้ได้เช่น
ทีท่ า่ นกระทำ�กันในพุทธกาล ก็จะได้ผลเช่นครัง้ พุทธกาลด้วย แต่นา่ เสียดาย
๑๒๘

ที่ธรรมเป็นของจริง ส่วนพวกเราชอบทำ�เล่นกันเป็นส่วนมาก สิ่งที่
ปรากฏจนน่ารำ�คาญจึงมักมีแต่คำ�ถกเถียงกันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขต
หมดสมัยไปเสียแล้ว ใครปฏิบัติดีสักเท่าไรก็ไม่มีหวังบรรลุ ราวกับเป็นผู้
ผูกขาดมรรคผลนิพพานแต่ผู้เดียว ประหนึ่งเป็นสัพพัญญู ทั้งที่กิเลสเต็ม
ตัวไม่มีใครกล้าแข่ง ศาสนาจึงมักมีแต่ชื่อ ส่วนความจริงแห่งธรรมในวง
ของผู้เข้าใจว่าตนนับถือพุทธศาสนา ได้ถูกกิเลสขโมยหรือปล้นเอาไปกิน
แทบไม่มีเหลืออยู่ในใจกายวาจาบ้างเลย ถ้ายังขืนเข้าใจดังที่เป็นอยู่ ต่อไป
ก็น่ากลัวจะเป็นศาสนาคัมภีร์ มีแต่ชื่อ”

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ญ.๑ ท่านปัญญาฯ ว่าจิตด้านหนึ่งจะไปหาธรรม อีกใจหนึ่งอยาก
จะไปทางโลก ควรจะไปทางไหน?
ตอบ	เมื่อทั้งสองต่อสู้กัน ถ้าจิตคล้อยไปตามโลก ธรรมก็แพ้ พระพุทธเจ้า
และพระสาวกไม่ใช่เป็นไม้แห้งหรือคนตาย ท่านเป็นคนอย่างเราๆ
พระพุทธเจ้ายังทรงสละทรัพย์สมบัติผู้คนบริวารครอบครัวเสด็จ
ออกทรงผนวชได้ แสดงว่าเป็นผู้ที่ทรงต่อสู้ ฝ่าฝืนจนไม่มีอะไรจะ
ฝืน ราวโลกธาตุหวั่นไหว ลูกเมียใครๆ ก็รัก บริวารทรัพย์สมบัติ
ก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดา ที่ทรงฝืนก็เพราะทรงเห็นว่าทางนี้ดี
กว่า พระพุทธเจ้าและพระสาวกมีไม่น้อยที่ต่อสู้ แล้วตัดสินใจหัน
๑๒๙

มาทางธรรมนี้ และปฏิบัติต่อสู้กับโลกในดวงใจจนชนะและพ้นไป
ได้ ส่วนพวกเราเคยแพ้กิเลสมาทุกภพทุกชาติ ไม่คิดอยากชนะมัน
บ้างหรือ หรือกลัวพ้นทุกข์จึงไม่อยากฝืนมัน
	ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว อะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่ากิเลส และอะไรจะ
เลิศล้ำ�นำ�คนให้ประเสริฐยิ่งกว่าธรรม จะเอาอย่างไรดี? ดีกับเลว
ก็ทราบกันอยู่แล้วตามข้อเปรียบเทียบ ส่วนกิเลสมันมีอยู่ในใจของ
พวกเราอยู่แล้ว ถ้าจะเลิศก็ควรเลิศไปนานแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องมา
คัดเลือกให้เสียเวลา
ถ.๒–ญ.๒ ปัญหาเกิดแก่จิตดิฉันเอง คิดตัดสินใจไม่ได้ ไม่แน่ว่าจะทำ�
อย่างไรดีที่สุด?
ตอบ	คนเราอยู่ในโลกมานานเท่าไร ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นให้ต้องแก้ไข
กันอยู่เสมอ ไม่ทราบว่าเคยปฏิบัติต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง
จึงอยู่มาได้จนป่านนี้?
ถ.๓–ญ.๒ จะให้เรียนจากความผิดพลาดเช่นนั้นหรือคะ?
ตอบ	การแก้ปัญหาก็มีหลายอย่าง ยอมแพ้เลย เห็นควรสู้ก็สู้ เห็นควร
ยอมก็ยอม ก็เรารู้อยู่ว่าในกรณีเช่นนั้นทำ�อย่างไรจะชนะได้ ก็ทำ�
อย่างนั้น ถ้าไม่อยากเป็นคนแพ้อยู่ร่ำ�ไป แต่ถ้าแพ้เป็นพระชนะ
เป็นมาร แบบนี้ก็ดี นักธรรมะท่านแพ้แบบนี้ ถ้านักโทษก็ชอบ
เอาชนะผู้อื่น แต่ตนยอมติดตะราง ส่วนการแพ้กิเลสแบบนักโทษ
นั้นดีละหรือ? ควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน
ถ.๔–ช.๑ ถ้าทำ�สมาธิด้วย ยุบหนอ-พองหนอ แล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้น
จะควรเพ่งที่ความเจ็บปวด หรือควรเพ่งที่ยุบหนอ-พองหนอ?
๑๓๐

ตอบ	
ทำ�ตามธรรมดา ยังไม่เกิดทุกขเวทนาใดมากพอจะถอนจิตไปพิจารณา
เรื่องนั้น ถ้ามันเกิดทุกข์มากก็ต้องถอนออกจากการพิจารณา ยุบ
หนอ-พองหนอ มาพิจารณาความเจ็บ เพื่อให้ทราบความจริง ถ้า
เรามัวยึดยุบหนอ-พองหนอ อยู่ ก็เลยไม่รู้ความจริง คือตัวทุกข์
แล้วจิตก็จะเกิดความระอา ถอยความเพียรไปเสีย เลยไม่เกิดผล
	แต่ถ้าพิจารณาทุกข์ มันทุกข์มากจนทนไม่ได้จริงๆ มันเหลือเข็ญ
แล้ว ก็ต้องยอมบ้าง แต่สำ�คัญที่จิตไม่ยอมถอย จะต้องการเข้าใจ
เรื่องนี้ จิตปักลงไปก็ทำ�ให้ทุกข์ดับได้ เพราะจิตพิจารณาแยกความ
ทุกข์ออก เป็นทุกข์ที่กายหรือที่จิต ถ้าจิตสามารถด้วยปัญญา ย่อม
รู้เท่า และเวทนาก็ถอนได้ เกิดอัศจรรย์อย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อน
ก็จะมาเห็นกันในครั้งนี้ และไม่มีลืมตลอดไป
ถ.๕–ช.๑ การพิจารณานั้นคือทำ�อย่างไร?
ตอบ	การพิจารณาคือการแยกแยะตัวทุกข์ออกดู ว่าทุกข์เกิดในจุดใดที่
เด่นกว่าเพื่อน เราเข้าใจว่านั่นเป็นทุกข์ เราก็ตรวจสอบอยู่ตรงที่
ต่างๆ เช่น เจ็บที่ไหนแน่ ที่กระดูกหรือกล้ามเนื้อ หรือหนัง จิต
ต้องจ่อที่มันเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนนั้น ถ้ารู้ว่ามันทุกข์ที่กระดูก ก็
พิจารณาต่อไปว่า ถ้าตายแล้วเขาเอากระดูกไปเผา ทำ�ไมกระดูก
ไม่เจ็บ เมื่อพิจารณาครบถ้วนแล้ว เราก็จะเห็นว่าทุกส่วนของ
ร่างกายมันก็เป็นอย่างเดียวกัน คือต่างอันต่างจริงตามธรรมชาติ
ของตน จิตใจเราต่างหากที่ยึดเอาทุกข์ขึ้นมาเป็นตน เป็นเรา เรา
เป็นทุกข์ เราก็จะรู้วิธีดับทุกข์ตามชั้น ตามภูมิแห่งสติปัญญาของ
ตน และได้ความรู้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่พูดนั้นก็เพื่อให้นักปฏิบัติ
ทั้งหลายยึดไว้ปฏิบัติในเวลาจำ�เป็นเกิดขึ้น เช่น เวลานั่งนานหรือ
๑๓๑

เวลาเจ็บไข้เป็นทุกข์มากๆ
ถ.๖–ญ.๑ ถ้าเป็นความเจ็บทางจิตใจ จะใช้วิธีพิจารณาอย่างนี้ได้ไหม?
และจะหายไปได้หรือไม่?
ตอบ	ใช้ได้ ทุกข์ทางใจก็ได้แก่เสียใจ ยุ่งใจต่างๆ ถ้าพิจารณาแล้ว ทุกข์
ก็หายไปเหมือนกัน แต่การพิจารณาดับทุกข์ทางใจนั้น ต้องแล้ว
แต่นิสัยของบุคคลว่าจะเหมาะสมอย่างไร ถ้าเป็นคนไม่เด็ดเดี่ยว
อาจหาญก็แก้ได้ด้วยวิธีหนึ่ง ถ้าเป็นคนเด็ดเดี่ยวอาจหาญ ก็ต้อง
ใช้อีกวิธีหนึ่ง จิตต้องตรวจดูตัวเอง หมุนตัวเข้าหาทางดับทุกข์ที่
เหมาะแก่นิสัยจิตของตน ไม่เช่นนั้นก็ขัดต่อนิสัย และไม่ได้ผลเท่า
ที่ควร
ถ.๗–ญ.๒ ถ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้า คือละบ้านเรือนไปเสียแล้ว ก็จะ
ลำ�บากสำ�หรับบุตรภรรยา ถ้าพวกเราทำ� ไม่แน่ใจว่าจะดี?
ตอบ	เมื่อยังไม่แน่ใจอะไรก็อย่าเพิ่งทิ้งไป ศาสนามิได้สั่งบังคับว่าทุกคน
ต้องสละหมดอย่างพระพุทธเจ้าทุกกระเบียด แต่เรายอมรับว่าเรา
ไม่สามารถเหมือนพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจึงพอทำ�ตามได้
ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับเราผู้เป็นศิษย์มีครู แต่ก็ควรระวังไว้บ้าง
ว่า ถ้านอนใจโดยคิดว่าเราเป็นขั้นลูกศิษย์ท่าน จะทำ�อย่างท่าน
ไม่ได้ แต่เราจะทำ�ตามกิเลสบงการนั้น อาจจะลืมระลึกถึงคุณครู
คือศาสดา ผู้ทรงสอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อเดินตามครู
ก็ได้ จึงควรระลึกข้อนี้ไว้เสมอ จะไม่ลืมตัวให้กิเลสหัวเราะเอา
ถ.๘–ญ.๒ ดิฉันอยากจะออกจากครอบครัวไปปฏิบัติธรรม แต่กลัวลูกจะ
เสียใจ
๑๓๒

ตอบ	เรายังไปไม่ได้ก็ไม่มีใครมาทำ�โทษ คนเราก็เหมือนผลไม้ เมื่อยังไม่
สุกก็ติดอยู่กับขั้วไปก่อนจนกว่าจะควรแก่กาล พอถึงคราวสุกมันก็
สุกเอง พองอมเต็มที่แล้วก็หล่นจากขั้วได้ฉันใด มนุษย์เราก็ยังต้อง
รอว่าพร้อมที่จะสละได้เมื่อใดฉันนั้น ไม่ใช่ทำ�ตามอย่างกันไปโดยที่
ตนยังไม่พร้อม แต่ก็ไม่ควรคิดเรื่องเสียใจของคนอื่นถ่ายเดียว ควร
คิดถึงเรื่องจะเสียการของตนแฝงไปเสมอ จะไม่ประมาทเพราะผู้
อื่นเป็นเหตุอย่างเดียว
ถ.๙–ญ.๒ เราทำ�ลายความสัมพันธ์หรืออุปาทานยึดถือกัน แล้วยังคงอยู่
ในบ้านเดียวกันจะได้ไหม?
ตอบ	(ท่านอาจารย์ไม่ตอบ แต่ชี้แจงกับลูกศิษย์ไทย ๒ คน และพระฝรั่ง
๒ องค์ว่า ถ้าบอกว่าใช้ได้แล้ว จะกลายเป็นเปิดทางให้คนที่
ออกไปแล้วกลับเข้าไปใหม่ แล้วก็หนีไม่พ้นอุปาทาน ความจริง
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านละอุปาทานในขันธ์แล้ว ท่านก็
ยังอาศัยขันธ์ไปตลอดวันนิพพาน ไม่เห็นท่านแยกจากขันธ์ไปอยู่
เสียที่อื่น)
ถ.๑๐–ญ.๒ ได้อ่านหนังสือ Forest Dhamma ธรรมะป่า แล้วรู้สึกว่า
ท่านอาจารย์จะเป็นคนดุ แต่มาได้พบท่านอาจารย์แล้ว เห็นท่านหัวเราะ
ได้ พูดเล่นได้ ยิ้มแย้มดี
ตอบ	แสดงว่าหนังสือนั้นไม่ใช่คนนี้เขียนใช่ไหม หรือมิฉะนั้นก็อาจเป็น
ไปได้ทจี่ ะคิดว่าคนอืน่ เขียนอย่างหนึง่ หรือเจ้าของเขียนเอง แต่เขียน
เวลาที่รู้สึกดุ
หมายเหตุ ผู้ฟังทั้งปวงแสดงกิริยาเห็นด้วยกับการที่ ญ.๒ ตั้งข้อ
สังเกตเช่นนั้น
๑๓๓

ถ.๑๑–ญ.๒ ท่านจะประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อไรคะ?
ตอบ	เย็นวันศุกร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ก็ต้อง
ลากลับแต่เช้า กลับไปก็จะคิดถึงพี่น้องที่ลอนดอนเราเหมือนกัน
อาจารย์ก็เป็นคนอยู่ในโลก โลกดุก็ดุได้ โลกหัวเราะก็หัวเราะได้
ไม่ใช่พระอิฐพระปูน ลอนดอนนี้หนาว อากาศหนาวขึ้น อาจารย์
ไปแล้วก็คิดถึงพี่น้องทางลอนดอน ไม่แน่ว่าจะได้มาอีกเมื่อไร และ
ก็ไม่แน่อีกเหมือนกันที่พี่น้องทางลอนดอนอาจไปเยี่ยมอาจารย์ทาง
โน้นบ้างก็ได้ พี่น้องทางเมืองไทยห่วงอาจารย์ และอาจารย์ก็ห่วง
เขา เพราะความเกี่ยวเนื่องกันทางศาสนาที่ต้องเป็นห่วงกัน ตลอด
ความสุข-ทุกข์ที่มีอยู่กับเพื่อนร่วมโลก ซึ่งตนพอจะช่วยบรรเทา
และปลดเปลื้องได้ตามกำ�ลัง
				
ปิดประชุมเวลา ๒๐.๑๐ น.

๑๓๔

การอธิบายธรรม
วันพฤหัสบดี วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
เช้าวันนี้ ตอนถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ธัมมปทีปวิหาร กรุง
ลอนดอน พันเอกพิเศษ หม่อมราชวงศ์ พงศ์ดิศ ดิศกุล ผู้ช่วยทูตทหารบก
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ�กรุงลอนดอน และ Mr.J.Brian DYAS
ประธาน Mrs.Sue TUCKER กรรมการของกลุ่มพุทธศาสนิกชนของ
HAMPSHIRE ประเทศอังกฤษ มานมัสการและถวายอาหาร ในโอกาส
นี้ได้ถือโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ดัง
ต่อไปนี้

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–Mrs.Dyas ได้จดหมายติดต่อกับท่านปัญญาวัฑโฒ จึงได้ทราบว่า
ท่านอาจารย์มากรุงลอนดอน จึงอยากจะเรียนถามว่า วิธีเจริญสติใน
เวลาอื่นๆ เช่น เวลาทำ�งานให้มีสติ ไม่ใช่ต้องนั่งทำ�สมาธิ จะทำ�ได้หรือ
ไม่?
ตอบ	
การฝึกสติของนักธุรกิจทำ�อย่างไร จะต้องระลึกถึงอะไรบ้าง จะต้องมี
สติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ว่ากำ�ลังทำ�อะไร เพราะเหตุใด สืบต่อเนื่อง
กันโดยไม่เผลอตัว นักธุรกิจก็เจริญสติได้ นักภาวนาก็ควรจะทำ�ได้
๑๓๕

ในอิริยาบถต่างๆ ที่กำ�ลังประกอบกิจการใดๆ อยู่ เพราะสติกับ
ปัญญาอยู่กับใจผู้เป็นเจ้าของงานนั้นๆ ซึ่งควรจะนำ�มาใช้ได้ทุก
เวลา หรือใช้ได้มากกว่านักธุรกิจเสียอีก จึงไม่มีอุปสรรคในการตั้ง
สติทุกๆ อิริยาบถกับงานนั้นๆ
ถ.๒–Mrs.Wint เข้าใจว่าภาวนาพุทโธ นั้นควรใช้เวลานั่งภาวนาเท่านั้น
จะใช้เวลาอื่นได้หรือไม่?
ตอบ	เวลาทำ�งานต้องใช้จิตคิดไปทางอื่นหรือเปล่า ถ้าภาวนาพุทโธแต่
จิตไปคิดเรื่องอื่นๆ แม้ขณะนั่งภาวนาอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น
การภาวนาบทใดก็ตาม สติอยู่กับใจ ระลึกได้ทุกเวลา จะใช้ในเวลา
ใดก็ได้ ไม่ขัดข้องสำ�หรับผู้สนใจฝึกตน
ถ.๓–Mrs.Cherry รู้สึกว่าใจดิฉันเหมือนลิง โดดไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ จะทำ�
อย่างไรดี?
ตอบ	ใช้วิธีภาวนาลิงจับลิง คือพยายามให้จิตมานึกถึงคำ�ภาวนา สติ
เครื่องระลึกรู้ตัวนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าลิง จึงสามารถเอาสติจับจิตที่
เหมือนลิงได้อย่างไม่มีปัญหา
ถ.๔–Mrs.Wint มีผู้หญิงคนหนึ่งขอนัดจะมาหาท่านอาจารย์ เพื่อขอให้
ช่วยแก้ปัญหาทางจิตใจให้เขา คือก่อนที่เขาจะมาเป็นพุทธ เขาเคยไป
หาพวกอินเดียและนับถือเทพต่างๆ บัดนี้เขายังรู้สึกว่าเทพของอินเดีย
ยังเข้ามาทำ�ให้เขากลัว เขาเคยเป็นนักเปียโนมีชื่อ บัดนี้ออกจากงาน
แล้ว
ตอบ	เป็นเรื่องจิตหลอกเจ้าของเอง เจ้าของคิดไป ก็หลอกเจ้าของไป
แล้วไปเชื่อว่าเทพของอินเดียมาหลอก ทั้งๆ ที่หลอกตัวเอง มี
๑๓๖

นิทานเรื่องพระกรรมฐานที่บวชใหม่กลัวผี อาจารย์พาไปอยู่ที่ป่าช้า
บอกให้นั่งตรงนี้แล้วอาจารย์จะไปนั่งตรงโน้น ให้นั่งหลับตาภาวนา
ไปจนกว่าผมจะมาเรียกจึงค่อยลุก อาจารย์สั่งแล้วก็ไปนั่งที่โน้นพัก
หนึ่งแล้วจึงเลยไปวัด
	ส่วนพระใหม่นั้นนั่งหันหน้าไปทางที่อาจารย์นั่ง แล้วก็ภาวนาต่อไป
โดยไม่นึกกลัวผี เพราะเข้าใจว่าอาจารย์นั่งควบคุมผีให้ พอนานเข้า
ชักนึกหวาดเรื่องผีขึ้นมา จึงค่อยๆ ลุกแล้วเดินมาหาที่ซึ่งอาจารย์
บอกว่าจะนั่งอยู่ด้วย ครั้นเดินมาที่นั่นไม่เห็นอาจารย์ก็เกิดความ
กลัว และวิ่งแน่วมาวัด อาจารย์ก็พูดกับพระองค์นั้นว่า ก็ผมยัง
ไม่ได้ไปตาม ลุกมาทำ�ไม แล้วก็ดุเอาบ้าง นี่แสดงว่าเวลาท่านนึก
ว่าอาจารย์อยู่ด้วยก็ไม่กลัว พอไม่เห็นอาจารย์อยู่ที่นั่นตามความ
เข้าใจก็เกิดกลัวผียิ่งขึ้น จนต้องวิ่งถึงวัดโดยไม่รออาจารย์ให้มารับ
ตัวเลย นี่แลคือลักษณะของจิตที่หลอกตัวเอง โดยผีไม่จำ�เป็นต้อง
มาหลอกแต่อย่างใด ฉะนั้นคำ�ว่าเทพอินเดียเข้ามาทำ�ให้กลัวจึงมัก
เป็นจิตตัวเองก่อเรื่องหลอกตัวเองมากกว่า
ถ.๕–ม.ร.ว.พงศ์ดิศ จะฝึกกรรมฐานอย่างไรจึงจะไม่มีอันตราย?
ตอบ	ปลูกต้นไม้ย้ายบ่อยๆ ต้นไม้ไม่งอกงามฉันใด การฝึกสมาธิถ้า
เปลี่ยนวิธีบ่อยๆ มักจะไม่ได้ผล ควรจะฝึกตั้งลมและสติไว้ที่ตรงลม
สัมผัสไม่มีอันตราย เพราะจิตไม่ส่งออกนอกเพื่อหาเรื่องมาหลอก
หลอนตัวเอง การพิจารณาธรรมก็ดีเหมือนกัน แต่จิตต้องสนใจกับ
การพิจารณาอย่าให้ส่งออกนอกลู่นอกทาง
๑๓๗

ถ.๖–Mrs.Cherry ดิฉันภาวนาพุทโธและทำ�อย่างเดียว ถ้าหายใจเข้า
พุท หายใจออก โธ จะดีไหม?
ตอบ	ไม่ห้าม ทำ�ให้สบายใจตามจริตที่ชอบย่อมได้ผลเหมือนกันถ้ามีสติ
แต่ถ้าขาดสติควบคุม ไม่ว่าจะภาวนาแบบไหน ก็คือแบบไม่มีสติ
และแบบไม่ได้ผลนั้นเอง
ถ.๗–Mr.Dyas อานาปานสติต้องเฝ้าดูลม ดูอะไร ดูว่ามีลมหายใจกับผู้
เห็นลมหายใจหรือ?
ตอบ	เริ่มด้วยมีสติเฝ้าดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออก กับผู้รู้ลมหายใจ
นี้แหละ แต่ต่อไปลมหายใจกับจิตจะค่อยๆ เชื่อมโยงเข้าหากัน
แม้แต่องค์ภาวนาก็ดับไปด้วย เหลือแต่ตัวรู้เท่านั้น และอยู่กับ
ความรู้อย่างเดียวไม่กังวลกับสิ่งใดอีก
ท่านอาจารย์และพระภิกษุฝรั่งอีกสองรูป ขึ้นไปกุฏิเวลาราว ๑๐.๓๕ น.

๑๓๘

๑๓๙

การอธิบายธรรม
เริ่มประชุมฟังธรรมในตอนเย็นเวลา ๑๘.๒๕ น.
ท่านอาจารย์ “คนเราเมื่อใจเคยรักชอบในเรื่องใด เมื่อพูดสิ่งนั้น
เรื่องนั้นขึ้นมา ทำ�ให้จิตใจมีความรื่นเริง เพลิดเพลิน เป็นธรรมดา เช่น
นักกีฬาพูดเรื่องกีฬาวันยังค่ำ� ไม่ต้องกินข้าว กินน้ำ� เขาก็อยู่ได้ เขาสนุก
เขา นักธรรมก็เหมือนกัน พูดเรื่องธรรม พูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะ พูด
เรื่องจิตตภาวนานี้แล้ว ย่อมมีความเพลินไปโดยลำ�ดับ เพลินจนลืมเวล่ำ�
เวลา กี่ชั่วโมงไม่ได้คำ�นึง ในขณะที่สนทนาธรรมปฏิบัติกัน จะมีเพียง ๒
องค์ก็ตาม ๓ องค์ก็ตาม เป็นเรื่องเพลิดเพลินโดยดี
ครูอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องสมาธิสมาบัติ สติปัญญา พูดกัน
เรื่องการละการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ ด้วยอำ�นาจของสติ ปัญญา
ศรัทธา ความเพียร ไปเป็นลำ�ดับๆ ยิ่งทำ�ให้มีความเพลิดเพลินไปตาม
ท่าน แม้เจ้าของจะยังไม่สามารถรู้เห็นธรรมในส่วนใดไปตามท่านก็ตาม
แต่ก็ทำ�ให้มีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ได้รู้ได้
เห็นและมาเล่าให้เราฟังอย่างเพลินใจ ไม่มีวันและไม่มีเวลาอิ่มพอ ท่าน
กล่าวไว้ในธรรมว่า “รสแห่งธรรมชำ�นะรสทั้งปวง” คำ�ว่า ทั้งปวง นี้คือ
ทั้งหมด ไม่ว่ารสอันใดๆ ไม่ยิ่งไปกว่ารสธรรม รสธรรมนี้ชนะหมด ถ้ารส
ธรรมไม่เลิศประเสริฐขนาดนั้น โลกทั้งสามก็ไม่ยอมกราบไหว้บูชาธรรม
ธรรมก็ไม่จัดว่ายิ่ง ไม่สามารถจะเป็นสรณะเป็นที่ยึด เป็นที่แน่ใจ เป็นที่
ตายใจของสาธุชนทั้งหลายได้เลย
๑๔๐

เท่าที่ชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสในธรรม ก็
เพราะธรรมเป็นของประเสริฐสมชื่อและเกียรติศักดิ์ของธรรมที่ระบือมา
จากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ และพระสงฆ์สาวกมีจำ�นวนไม่น้อยที่
เป็นสาวกของพระศาสดาแต่ละพระองค์ จนลงมาถึงพวกเรา ล้วนแล้ว
แต่ท่านผู้ได้ดื่มรสแห่งธรรมด้วยใจ ด้วยพระทัยแล้วนำ�ธรรมที่ทรงรู้ทรง
เห็นและรู้เห็นนั้นมาประกาศแก่โลก จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ท่านด้น
เดาว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งหลาย แต่เป็นท่านผู้ได้รู้รสของธรรม ทั้ง
เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลาย จึงได้นำ�ความรู้ ความปรากฏนั้น ออกมา
ประกาศสอนโลกตามหลักความจริงที่รู้ที่เห็นมาแล้ว โดยเอาความรู้ความ
เห็นของตนเองออกเป็นสักขีพยานในการประกาศธรรมสอนโลก
นี่แหละที่เราว่า “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” มีความลึกซึ้งขนาดไหน
ไม่ใช่ธรรมอันผิวเผิน รู้เห็นอย่างผิวเผิน และสอนโลกอย่างผิวเผิน แต่
ทรงรู้ตามความจริง สอนโลกตามความจริงแห่งธรรมทุกขั้น ผู้ฟังจึงควร
ฟังด้วยความสนใจ ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ผลที่จะได้รับจากธรรมจะเป็น
ธรรมอันถึงใจเป็นขั้นๆ ตลอดจนถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ ก็ถอดถอน
ได้โดยสิ้นเชิงถึงใจ รู้ประจักษ์ใจตัวเอง ดังธรรมสอนไว้ว่า “สันทิฏฐิโก”
คือ รู้เองเห็นเอง แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้า ก็ไม่ทูลถามให้เสีย
เวลา เพราะเป็นความจริงเสมอกันและรู้เห็นอย่างเดียวกัน
แต่การปฏิบัติธรรมระหว่างนักปราชญ์ทั้งหลาย ท่านระมัดระวังมาก
เพราะธรรมไม่เหมือนโลก ถ้าธรรมเหมือนโลกแล้ว ธรรมก็ไม่เรียกว่า
ธรรม เพราะเหมือนกัน ว่า โลก คำ�เดียวเท่านั้นก็พอแล้ว กลมกลืนกัน
ไปกับทางโลก แต่นี่เพราะธรรมกับโลกไม่เหมือนกัน แม้จะอยู่ในโลกด้วย
กันก็ไม่เป็นอันเดียวกัน เป็นแต่แทรกอยู่ด้วยกัน แต่ไม่เหมือนกัน เป็น
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แต่อยู่ด้วยกันเฉยๆ เช่นอย่างเราทั้งหลายอยู่ด้วยกัน ณ บัดนี้ พระกับ
ฆราวาสอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่อันเดียวกัน ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันแต่
ไม่ใช่อันเดียวกัน เด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่อันเดียวกัน ถึงจะอยู่
ด้วยกันก็เป็นคนละสัดละส่วน คนละชิ้นละอัน อยู่นั่นเองแหละ นี่แหละ
เรื่องธรรมกับเรื่องของโลก เป็นอย่างนี้
นักปราชญ์ท่านปฏิบัติจนรู้เห็นประจักษ์ใจ แล้วนำ�ศาสนามาด้วย
ความสม่ำ�เสมอไม่แสลงหูแสลงตาของผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านนำ�มาให้เราดู เราชมด้วยความ
สวยงามอย่างยิ่ง ท่านไม่ได้นำ�มาแบบกระเทือนฝั่ง
ในข้อนี้จะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบพอเป็นคติเล็กน้อย สำ�หรับท่าน
ผู้กำ�ลังประพฤติปฏิบัติธรรมภายในใจอยู่ และอาจมีกรุ่นๆ หรือปริ่มๆ
อยู่บ้างภายในใจ ในเมื่อมีโอกาสอาจระบายหรือประกาศโฆษณาออกได้
โดยไม่มีความกระดากอายว่าใครจะตำ�หนิติเตียนอย่างใดบ้าง เพราะ
ความอยากดังอยากเด่นอันเป็นเรื่องของกิเลสมันผลักดัน จึงขอนำ�คติของ
ปราชญ์ ที่ท่านทำ�ตามหลักที่พระพุทธเจ้าพาดำ�เนินมาแสดงเป็นทัศนคติ
บ้าง เช่น พระอัสสชิได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ ในจำ�นวนปัญจวัคคีย์
ทั้งห้าที่เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้า มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้น
พระอัสสชิเป็นองค์ที่ห้า ท่านบรรลุธรรมแล้ว
ตอนนั้นท่านอุปติสสะ คือ พระสารีบุตรที่เป็นพระอัครสาวกข้างขวา
ของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระสาวกท่านกำ�ลัง
ออกบวชในสำ�นักปริพาชก บำ�เพ็ญไปตามประเพณีของคนสมัยนั้น เวลา
มาเห็นพระอัสสชิที่มีความสวยงามมากด้วยกิริยามารยาท ก้าวหน้า ถอย
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กลับ เหลือบซ้าย แลขวา เป็นผู้มีอากัปกิริยาที่สำ�รวมน่าเคารพเลื่อมใส
มาก จึงพยายามแอบด้อมตามหลังท่านไป พอพ้นจากหมู่บ้าน ก็เรียนถาม
สำ�นักที่อยู่อาศัยของอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่าน ท่านก็พูดให้ฟังเพียงย่อๆ
เกี่ยวกับเรื่องธรรมของศาสดาหรือครูอาจารย์ท่านสอนอย่างไร ท่านว่า
“เราไม่มีความรู้อันกว้างขวาง จะแสดงให้ท่านฟังได้เพียงย่อๆ เท่านั้น
“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา” เป็นต้น “ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เมื่อดับก็
ต้องดับเหตุก่อน” พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้” เพียงเท่านี้พระสารีบุตร
ที่เป็นปริพาชกท่านได้บรรลุพระโสดาขึ้นทันที
ส่วนพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์นั้น ท่านหาได้ประกาศตนไม่ว่าท่านเป็น
พระอรหันต์องค์หนึ่ง ท่านไม่ปริปากพูดเลย ส่วนพระสารีบุตรอาจทราบ
ภูมิธรรมท่านได้ในขณะที่ได้ฟังธรรมย่อ เพราะภูมิพระโสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผลนี้ สามารถจะหยั่งทราบความจริงของท่านที่มีภูมิสูงกว่าตน
ได้ จึงสามารถสอนธรรมประเภทอัศจรรย์ไม่เคยฟังให้แก่ตนจนได้บรรลุ
แต่ ไ ม่ ป รากฏในตำ � นานว่ า พระสารี บุ ต รท่ า นได้ ท ราบจากพระอั ส สชิ
เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นพระอรหันต์ เพราะพระอัสสชิไม่ได้แสดงตัวออกมา
ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ นี่ข้อหนึ่งเป็นเครื่องสาธกพอหยิบยกเทิดทูน
ข้อที่สอง ก็อย่างที่นายกามนิต ซึ่งไปพบพระพุทธเจ้าในเรือนช่าง
หม้อ เวลาพระองค์ถามว่าจะไปไหน ก็บอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า จะ
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไหน? ก็บอกว่าจะไปโน้น อยู่เมืองสาวัตถีนั่นแน่ะ
แต่พระพุทธเจ้าหาได้บอกไม่ว่าเราคือพระพุทธเจ้า ความที่นักปราชญ์
ท่านลึกซึ้งขนาดไหนที่ท่านไม่บอก ท่านทรงทราบเหตุผลทุกอย่างแล้วว่า
การบอกมีผลประการใดบ้าง มีความได้เสียประการใดบ้าง เมื่อบวกลบ
กันดูแล้ว การไม่บอกมีประโยชน์ดีกว่ากันอย่างไรบ้าง ท่านจึงออกทาง
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ไม่บอก เลยไม่บอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้า ทั้งที่นายกามนิตนั่นจะไปหา
พระองค์อยู่แล้ว
พอตื่นเช้าเขาก็จากพระพุทธเจ้าไป พอดีไปเจอพระสารีบุตร พระโมค
คัลลาน์ ซึ่งกำ�ลังเดินสวนทางมา จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เรือนช่างหม้อ
นั้น ท่านได้ถามนายกามนิตคนนั้น เขาบอกว่าเขาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระสาวกทั้งสองนั้นก็ถามว่า เมื่อผ่านมานั้นได้พบใครบ้าง ณ สถานที่
ใดบ้าง เขาบอกว่าได้พบสมณะองค์หนึ่งอยู่ในเรือนช่างหม้อ ท่านเป็นผู้
มีอากัปกิริยาน่าเคารพเลื่อมใสมาก ท่านประกอบความเพียรเมื่อคืนนี้ทั้ง
คืน เทศนาว่าการไพเราะเพราะพริ้งเป็นที่จับจิตจับใจมาก แต่เรายังไม่
จุใจ ยังอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกจึงได้จากท่านมา
พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ก็ไม่ได้บอกอย่างไรเลยว่า นายคนนี้หา
ทราบไม่ว่านั่นคือพระพุทธเจ้า เพราะเหตุใดถึงไม่บอก เพราะนักปราชญ์
ท่านก็เป็นอย่างนี้ ถ้าจะบอกก็ควรเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าบอกมาเสีย
ก่อน จำ�เป็นอะไรจะต้องให้นายคนนี้เขาผ่านมาทั้งคืนทั้งวัน จนกระทั่ง
มาพบกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน์ระหว่างทาง เป็นแต่พูดกัน
ลับหลังนายคนนั้นว่า “เออ อีตาบุรุษคนนั้นไม่ทราบเลยว่าตนได้เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ท่านก็ไม่รับสั่งว่าอย่างไร พูดง่ายๆ ว่า เพราะ
ฉะนั้นพวกเราจึงบอกไม่ได้” นี่นักปราชญ์ท่านถึงกันทันที ความรู้ความ
เข้าใจไม่ขัดแย้งกันเลย ไม่เหมือนคนที่มีกิเลสทั้งหลาย ซึ่งคอยแต่จะ
ขายตัวยั่วยุกิเลสให้พอกพูนจิตใจมากขึ้น ยิ่งกว่าจะพยายามถอนมัน
การปฏิบัติธรรมในวงพระศาสนามักมีอยู่เสมอ จึงได้วิตกวิจารณ์เป็น
ห่วงเป็นใย ทั้งๆ ที่เราก็น่าจะเป็นห่วงตัวเราเองมากกว่าผู้อื่น แต่ก็อด
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เป็นห่วงเพื่อนฝูง ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา คณะศรัทธาทั้งหลายในวง
กว้างออกไปโดยลำ�ดับไม่ได้ หากมีอยู่ในรายใดรายหนึ่งที่แสลงใจขึ้นมาใน
ลักษณะนี้ ซึ่งไม่ใช่ทางเดินของพุทธบริษัท ไม่ใช่ทางเดินของผู้ต้องการ
ความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตามทางของพระพุทธเจ้า ย่อมจะทำ�ความ
เสื่อมเสียแก่ตนและวงพระศาสนาได้เช่นกัน ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรสำ�รวม
ระวังไว้เป็นการดี เพราะธรรมต่างจากโลก
การปฏิบัติธรรม แม้จะมุ่งต่อมรรคผลนิพพานโดยตรง จนสามารถ
บรรลุผลที่เราต้องการได้ เช่น อรหัตผลก็ตาม ท่านมิได้ปริปากพูดว่าท่านรู้
ท่านสำ�เร็จ เพราะเหตุใดท่านจึงไม่พูด ก็เพราะคำ�ว่าได้สำ�เร็จนั้นจะเป็น
อุบายวิธีอะไรที่จะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์บ้าง ไม่เห็นมี นอกจากจะเป็น
การอวดภูมิของตนตามโลกที่เขานิยมกันเท่านั้นไม่มีอะไร ท่านจึงไม่ใช้วิธี
นั้น ท่านใช้โดยวิธีการแนะนำ�พร่ำ�สอนโดยเหตุโดยผล ควรสอนในแง่
หนักเบามากน้อยเพียงไร ท่านก็สอนไปตามภูมิของผู้มาอบรมศึกษา และ
ตามกาล สถานที่ บุคคล ตามชั้นตามภูมิที่ควรจะอบรมศึกษาได้ ท่านก็สั่ง
สอนไปตามเหตุตามผลนั้นๆ ท่านไม่พูดท่านไม่บอกว่าท่านได้สำ�เร็จธรรม
ขั้นนั้นๆ สิ่งนั้นไม่ใช่ของงาม ท่านไม่ติดใจอยากพูด เพราะเป็นความไม่
ราบรื่นสมภูมิของปราชญ์
ครั้งพุทธกาลท่านถือกันนัก ท่านระมัดระวังกันมากในเรื่องนี้ แม้ใน
สมัยปัจจุบันนี้ ถ้าเป็นผู้ดำ�เนินตามทางของพระพุทธเจ้าจริงๆ แล้ว เข้าใจ
ว่าท่านจะไม่เดินปลีกจากร่องรอยนี้ไป นอกจากนักปราชญ์สมัยปัจจุบันนี้
ซึ่งมีจำ�นวนมากนับทั้งผู้เทศน์ด้วยก็ได้ ว่ากำ�ลังปริ่มๆ อยู่เสมอ คอยจะ
เลยเถิดเรื่อยไป ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าความล้นฝั่งภายในจิตใจมากไป
ไม่ใช่ธรรม ถ้ารู้จริงเห็นจริงก็ให้กังวานอยู่ภายในใจของตนโดยเฉพาะอย่า
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ให้ออกไปข้างนอก มันกระทบกระเทือน มีดที่คม เราใส่ฝักเก็บไว้ในที่
ปลอดภัยดี ทิ้งเกลื่อนกลาด ไม่ว่ามีดชนิดไหน ศาสตราวุธชนิดใด เป็น
ภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นได้ ถ้าเก็บไว้เรียบร้อยไม่เป็นภัย นอกจากจะได้รับ
ประโยชน์แต่ถ่ายเดียว
ผู้ปฏิบัติพูดอวดตัวว่า เราเป็นผู้สำ�เร็จพระโสดา พระสกิทา พระอ
นาคา พระอรหันต์ ไม่มีเหตุผลที่ผู้ใดจะยินดีฟัง นอกจากจะคลายศรัทธา
ลงไปโดยลำ�ดับๆ แล้วเห็นกิเลสของคนๆ นั้นอย่างเต็มใจ อย่างน่าเบื่อน่า
เอือมระอาเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นที่น่านับถือ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ถ้า
เป็นผู้มุ่งต่อธรรมจริงๆ ต้องมุ่งต่อเหตุผลมากกว่าจะประกาศธรรมอย่าง
นี้ออกมา ซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า เป็นทางของปลาเน่าประกาศให้
แมลงวันมาตอม ประกาศขายปลาเน่าให้แก่แมลงวันนั่นเอง เรื่องปลา
เน่าเป็นอย่างนี้ ผ่านเข้าหูมันก็ฉุนในหู ผ่านเข้าทางจมูกมันก็ฉุนในจมูก
ฉุนเข้าหัวใจ ทำ�ไมมันถึงฉุนอย่างนี้ ถ้าธรรมของจริงทำ�ไมจะฉุน
ทั้งๆ ที่เราต้องการธรรมของจริงนี้ด้วยกันทุกคน แต่เวลาสิ่งเหล่านั้น
มาผ่านเข้าในจิตใจ มันฉุนและเบื่อไปตามๆ กัน ต่างคนต่างมุ่งต่ออรรถ
ธรรมขั้นสูง แต่ประกาศมาอย่างหาเหตุผลไม่ได้ นั่นคือความอัดอั้นตันใจ
คือความหิวโหย เมื่อประกาศออกมามันจึงไม่น่าฟัง แม้เจ้าของจะไม่รู้สึก
ตัวก็ตาม คนอื่นเตือนก็ควรจะรับทราบ ถ้าเป็นผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมอยู่แล้ว
ก็ควรจะรู้สึกตัว แล้วพึงสำ�รวมระวังตนต่อไป อย่าทำ�ตนเป็นปลาเน่าใน
วงพระศาสนา ซึ่งเป็นธรรมที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชามาประจำ�โลก
เป็นเวลานาน
วันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ก่อน ท่านปัญญาฯ อธิบายต่อไป ถ้าพูดมาก
๑๔๖

ประเดี๋ยวจะลืมเสีย บรรดาที่พูดไปแล้ว (หมายเหตุ ท่านปัญญาฯ แปล
เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีเวลาอยู่หน่อย ท่านอาจารย์จึงพูดต่อไปดังนี้)
นิทานสมัยปัจจุบันนี้ อาจารย์หมอ (ศจ.นพ.อวย เกตุสิงห์) เคยได้ยิน
ไหม? พูดถึงเรื่องความตรงไปตรงมา ตรงเสียจนเป็นนิทานขึ้นมา คือ
มีพระองค์หนึ่ง สมัยปัจจุบันนี้นะไม่ใช่นานอะไร สมัยท่านอาจารย์
มั่นเรานี้แหละ มีพระไปฝึกบำ�เพ็ญธรรมกรรมฐานด้วยกันบนภูเขา ไม่ต้อง
บอกจังหวัดที่ไปภาวนา การภาวนานั้น พอหกทุ่มเที่ยงคืน ภิกษุรูปนั้น
ท่านพิจารณาอะไรไม่ทราบ เข้าใจว่าตนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
มือล้วงเข้าไปเอากล้องยานัตถุ์เปล่าๆ ในย่ามมาเป่า ปรี๊ดๆ ๆ พระอีก ๒
องค์อยู่บนเขารีบวิ่งมาหา ตายจริง เกิดเหตุอันตรายอะไรไม่ทราบ ไม่เคย
คิดว่าถ้าท่านบรรลุธรรมท่านจะเป่านกหวีด จึงนึกว่าเป็นอันตราย “โอ๊ย
เป็นอะไรเรอะ?” “ไม่เป็นไรดอก ก็ผมสำ�เร็จแล้วนี่” “โอ๊ยตาย สำ�เร็จ
อะไร?” “ก็สำ�เร็จอรหันต์น่ะซิ”
พระ ๒ องค์นั้นไม่ได้พูด รู้สึกว่ากำ�ลังใจหมดไปแล้ว นี่นะถึงว่าเป็น
พระอรหันต์ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่มันหนักว่านั้นก็มีอยู่นี่นะ “โอ้โฮ สำ�เร็จเป็น
พระอรหันต์ไปแล้วเป่านกหวีด นี่มันจะขั้นไหนนะ” สงสัยแต่ท่านไม่พูด
อะไร เพราะความครุ่นคิดต่างๆ แล้วท่านเลยกลับไปด้วยความอ่อนใจ
ต่อมาอีกคืนหนึ่ง ราวเที่ยงคืนเช่นเดียวกัน พระทั้งสองได้ยินเสียง
นกหวีดอีก ท่านนึกว่า “คงจะสำ�เร็จขั้นไหนขึ้นมาอีกแล้ว” แต่จะไม่มาดู
ก็ไม่ได้ เพราะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้ เผื่อมีอันตรายมาจริง มันก็เป็นหน้าที่ที่
จะต้องช่วยกันอยู่ดี ท่านทั้งสองก็มาหาพระองค์ที่เป่านกหวีดอีก และถาม
ท่านว่า
๑๔๗

“เป่านกหวีดคราวนี้มันสำ�เร็จขั้นไหนอีก มันไม่ปาเข้าถึงขั้นบ้าไปแล้ว
หรือพระอรหันต์อะไรยุ่งจริง” คราวนี้ท่านประกาศว่า “เมื่อคืนก่อน
เข้าใจผิดว่าสำ�เร็จก็เป่าเรียกหมู่พวกมาบอกด้วยความดีใจ ครั้นคืนนี้
พิจารณาแล้วพบว่าไม่สำ�เร็จ ก็ต้องเป่านกหวีดเพื่อจะให้เพื่อนทราบว่า
ที่จริงไม่ได้สำ�เร็จดอก” พระทั้งสององค์เกิดความขบขันและสลดใจใน
ความเป็นบ้าของพระอรหันต์นกหวีดองค์นั้น ถึงกับเล่าให้เพื่อนฝูงฟังจน
กลายเป็นนิทานมานี่เอง
พระองค์นี้ยังมีเรื่องอีก คือ คราวหนึ่งนั่งภาวนา มีดวงสว่างเหมือน
พระอาทิตย์โตขนาดมะพร้าว ตกลงตรงหน้า จิตเป็นสมาธิว่าเห็นแสง ก็
เดินตามแสงนั้นไป แสงนั้นเลื่อนไป ท่านก็ลุกจากที่ตามแสงนั้นไปโดย
ไม่รู้สึกตัว แสงนั้นขึ้นต้นไม้ท่านก็ขึ้นตาม แสงนั้นเหาะลอยหายเงียบไป
จึงได้สติระลึกรู้ตัวอยู่บนต้นไม้ เลยร้องไห้อยู่บนต้นไม้จนเพื่อนฝูงวิ่งมาดู
และช่วยกันนำ�พระองค์นั้นลงจากต้นไม้ และถามเรื่องราวต่างๆ จึงทราบ
ว่าสมาธิพาเหาะลอยขึ้นต้นไม้ไปดังนี้
เมื่อ ๒ ปีกว่ามานี้ มีเณรองค์หนึ่งมาเล่าให้ฟังขณะที่อาจารย์ไปพัก
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง เณรนี้ขึ้นมาหาพร้อมกับพระอีกองค์หนึ่ง มาเล่าเรื่อง
ความรู้ต่างๆ ก็ฟังเล่าจนจบ เมื่อจบแล้วอาตมาก็บอกว่า “เณรต้องระวัง
นะ จะตะครุบเงา หรือขึ้นต้นไม้ไล่ตามแสงสว่าง” อาตมาไม่เคยทราบว่า
เณรเคยเป็นมาอย่างไร ต่อมาจึงมีผู้เล่าให้ฟังว่า เณรนี้เคยพาพระไล่ตาม
แสงสว่างมาแล้ว แสงสว่างพาเข้าไปในป่า เณรก็วิ่งตามและเรียกพระ
ให้มาช่วยกันจับแสงสว่างให้ พระที่ไม่รู้ในทางนี้ก็พากันค้นหาแสงสว่าง
อึกทึกไป จนพระในที่นั้นทราบและมาดูจึงเลิกรากันไป
๑๔๘

ที่จริงเรื่องของจิตชนิดนี้มีไม่มากนัก มีราว ๕ เปอร์เซ็นต์เห็นจะ
ได้ ถ้ามีครูอาจารย์ที่ถูกต้อง พวกนี้ดี นิสัยผาดโผน อาตมาก็เคยเป็นมา
เหมือนกัน แต่จิตไม่ส่งไปข้างนอก เรารู้ทัน ความสว่างพุ่งขึ้นแบบเหาะ
เหินเดินฟ้าตายไม่มีป่าช้า เรารู้แล้วถอนจิตมาที่ฐานเดิมของจิต พอจิต
เห็นแล้วก็ดับได้ทันทีๆ เจ้าของต้องผ่านเรื่องบ้าๆ เช่นนี้มามาก จึงพอ
ทราบเรื่องต่างๆ ของนักปฏิบัติได้พอสมควร และแก้ไขกันได้ไม่แหวก
แนว หรือเหาะเหินเดินฟ้าทั้งที่ไม่มีปีก
คราวหนึ่งกำ�ลังนั่งภาวนาอยู่ในกระโจมในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีปอบ
ดุมาก พระมันก็เข้า ได้ไปภาวนาในป่าเวลาตี ๔ เห็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านว่า
เป็นปอบนั้นมา ตามันลอกแลก มันเข้ามาที่เราพักแล้วเดินแยกไปหมู่บ้าน
อื่น เวลาภาวนาเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน พอผีมาเจอเราในขณะที่นั่งสมาธิ
ภาวนา เราหลบ ตอนนั้นกายเราก็หล่นตุ้บลงมา รู้ตัวแล้วขบขันเหลือ
เกิน เรารู้ว่าจิตทำ�เรา แต่เราไม่ได้พูดกับใคร เราเห็นอะไรรู้สึกอะไร ต้อง
ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรแน่ ต้องหาทางแก้ ถ้าอะไรผ่านเข้ามา หลงว่า
เป็นจริงไปหมดก็จะพลาด เราต้องมีความรู้ตัวและพิจารณาอยู่เสมอ ถ้า
ไม่รู้ก็สอนคนไม่ได้
จิตบางนิสัยพิสดารมาก ถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็จะเสียหาย ถ้ามีครู
อาจารย์คอยแนะให้ ผู้นั้นจะได้รับประโยชน์เร็ว ใช้ได้ดี ต้องอบรมสติ
ปัญญาให้ทัน จิตจึงจะไม่เสียไปได้และเป็นประโยชน์กว้างขวางไม่มี
ประมาณ จิตและอารมณ์ของจิตรู้สึกพิสดารมาก ยากจะพรรณนาให้ถูก
ต้องกับความจริงที่ปรากฏนั้นๆ แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน มีนิสัย
คล้ายคลึงกัน รู้เห็นสิ่งต่างๆ เหมือนกันก็พูดกันรู้เรื่อง เช่นเดียวกับเรา
เรียนวิชาแขนงเดียวกันย่อมพูดกันรู้เรื่อง แม้คนอื่นจะไม่เข้าใจ”
๑๔๙

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ญ.๑ ในประเทศอังกฤษ ไม่มีอาจารย์ดีๆ อยู่ที่นี่ จะทำ�อย่างไร?
ตอบ	ถ้าไม่มีอาจารย์ เราก็ต้องปฏิบัติสมาธิเอาเอง และพิจารณาให้
ทันและให้มาก จิตที่มีนิสัยชอบรู้สิ่งภายนอกเกิดขึ้นมาในขณะทำ�
สมาธิ ถ้าปล่อยให้มันออกไปข้างนอกตัวเรา คือออกไปรู้ไปเห็น
อะไร ก็อาจเข้าใจว่าเราเกิดมีหูทิพย์ตาทิพย์อะไรขึ้น ถ้าพิจารณา
โดยอย่ารีบเชื่อเช่นนั้นทันที เราจะเข้าใจว่า อันใดจิตปรุงแต่งขึ้น
มา และอันใดเป็นความจริง ทางที่ดีให้หันกลับมาพิจารณาตัวเอง
ก็จะไม่เกิดประสบการณ์ที่เป็นปัญหาอะไร สำ�คัญที่การปฏิบัติต่อ
จิตของตนให้ถูก ขั้นเริ่มแรกควรให้จิตอยู่กับตัว อย่าส่งออกไปข้าง
นอก จิตอาจเกิดนิมิตต่างๆ ซึ่งตามรู้ไม่ทัน จะพาให้เสียหลักได้
แต่เมื่อชำ�นาญแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
ถ.๒–ช.๑ ถ้าได้อุปจารสมาธิแล้วเกิดอะไรขึ้น จะแก้อย่างไร?
ตอบ	ควรรายงานให้ครูอาจารย์ของเราทราบ ตอนนี้ยังไม่คิดจะตอบ
เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ จึงขอผ่านไป
ถ.๓–ญ.๒ ในประเทศนี้มีหนังสือเรื่อง ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เมื่อเรา
เรียนสูงๆ ขึ้นไป ในที่สุดชักไม่เข้าใจว่าอะไรกันแน่
ตอบ	การเรียนสูง รู้สูงขึ้นไปมาก ความรู้อาจเข้าขั้นอวกาศก็เป็นได้ จึง
ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เพราะมันละเอียดมากไป ความจดจำ�
จากการเรียนกับความจริงนั้นต่างกัน พวกเรารู้ด้วยความจดจำ�
พระอริยบุคคลท่านรู้ด้วยความจริง จึงละ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๑๕๐

ได้ แล้วพ้นทุกข์อย่างหมดเยื่อใย อย่างเรื่องแม่กับลูกไปเที่ยวจับ
ปลา ต่างคนก็คลำ�ลงไปที่โคลนหาปลา ลูกจับได้งู ไม่รู้ว่างู ชูขึ้นให้
แม่ดู แม่รู้ แต่มีสติไหวทัน ร้องบอกลูกว่า “ปลาดีหายาก ให้จับไว้
ให้แน่น อย่าปล่อยเลย แม่จะตามไปช่วย” ลูกก็จับคองูไว้แน่น พอ
แม่เดินมาถึงก็ช่วยตีงูตาย แล้วจึงบอกลูกว่า “นั่นไม่ใช่ปลา เป็นงู
พิษ แต่ถ้าแม่บอกเจ้าตอนนั้น เจ้าอาจกลัวและปล่อยมันไป มันก็
จะกลับมากัดเอา แม่จึงต้องใช้วิธีนี้”
	เรื่องนี้เป็นตัวอย่างสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรม คืออ่านมากแล้ว ก็จะเริ่ม
ต้น อัตตา อนัตตา ไม่ยึด ไม่ถืออะไร จนไม่มีหลักจะยึด ต้อง
ถืออัตตาไว้ ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเป็นขั้นๆ เหมือนเรายึดบันได
ก้าวขึ้นไปทีละขั้นๆ พ้นขั้นใดก็ไม่ยึดถือขั้นนั้น จนกระทั่งเราขึ้นถึง
ห้องชั้นบนที่เราต้องการ เราก็ทิ้งบันได ไม่ไปยึดมันไว้อีก เข้าห้อง
พักผ่อนให้มีความสุข ดังนั้นเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเราก็
ปล่อยได้ในที่สุด แต่จะปล่อยเสียในตอนแรกๆ ไม่ได้ก่อน จำ�ต้อง
อาศัยกันไปเป็นขั้นๆ ตอนๆ ปล่อยไปเป็นขั้นๆ ตอนๆ จนสามารถ
ปล่อยได้ไม่เหลือ
ถ.๔–ญ.๓ จะส่งจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ได้ที่ไหนดี?
ตอบ	ให้จ่าหน้า ส่งที่ร้านขายยา ชวลิต ๙๖ ถนนโพศรี อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เขาจะนำ�ไปส่งได้เร็วขึ้น เพราะเขาเคยปฏิบัติรับ
ใช้ทางวัดอยู่แล้ว
(หมายเหตุ : ต่อมาร้านนี้เลิกกิจการ จึงส่งที่ร้านส่งเสริมบริการ
๘๘–๘๙ ถ.โพศรี อ.เมืองอุดรธานี ๔๑๐๐๐)
				
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ น.
๑๕๑

๑๕๒

การอธิบายธรรม
วันศุกร์ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ.๑๙๗๔)
นับแต่วันที่ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระปัญญา
วัฑโฒ (Peter John MORGAN) พระอภิเจโต (George Rodney CHERRY)
เข้าพำ�นักใน ธัมมปทีปวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ จนถึงวัน
ออกเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ พระกัมมัฏ
ฐานทั้ง ๓ องค์ปฏิบัติตามพระวินัยเคร่งครัด เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ใน
ประเทศไทย เช่น รับบิณฑบาต ฉันอาหารมื้อเดียวในวันหนึ่งๆ และฉัน
ในบาตร
ฆราวาสทั้งชาวอังกฤษและชาวไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอน ต่างก็มา
ใส่บาตรกันอย่างปลื้มปีติด้วยศรัทธาทุกวัน ในเวลา ๙.๐๐ น. มีลูกศิษย์
หนุ่มๆ ๒ คน เป็นชาวอังกฤษ คนหนึ่งเคยไปบวชเป็นเณรที่วัดบวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพฯ แล้วไปฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านตาด อยู่กับท่าน
อาจารย์พระมหาบัวมาก่อน อีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวอังกฤษ ซึ่งมา
ฝึกปฏิบัติธรรม ณ ธัมมปทีปวิหารแห่งนี้อยู่ ลูกศิษย์หนุ่มทั้งสองจึงปฏิบัติ
พระสงฆ์ได้อย่างเรียบร้อย คล่องแคล่ว งดงาม คนไทยได้เห็นแล้วชมเชย
กันมาก
เช้าวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆ วัน คือเมื่อฆราวาสใส่บาตรแล้วก็นั่งอยู่
รอบๆ ห้อง ชาวอังกฤษนั่งนิ่งทำ�สมาธิในระหว่างพระฉันจังหัน คนไทย
๑๕๓

โดยมากเพิ่งมาพบรู้จักกันบ้าง
มีกิจธุระต้องปรึกษากันในเรื่องอำ�นวย
ความสะดวกแก่พระสงฆ์ ในตอนที่จะส่งท่านกลับประเทศไทยแต่ลำ�พัง
บ้าง ทั้งนี้เพราะ ศจ.นพ. อวย เกตุสิงห์ ศิษย์ไทยที่มาด้วยคนหนึ่งจะต้อง
เดินทางไปประชุมยังประเทศเยอรมันต่อไป และ ม.ร.ว. หญิง เสริมศรี
เกษมศรี ศิษย์อีกคนหนึ่งจะต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต่อไป ดังนั้น
ท่านอาจารย์จึงปรารภให้คนไทยสนทนากันได้ตามอัธยาศัย
วั น นี้ สุ ภ าพสตรี ช าวอั ง กฤษคนหนึ่ ง มาใส่ บ าตรแล้ ว ก็ นั่ ง อยู่ ข้ า ง
ม.ร.ว.เสริมศรี ตลอดเวลา เพื่อฟังอธิบายว่าทำ�ไมพระจึงทำ�อย่างนั้น
อย่างนี้ และหาโอกาสที่จะเรียนถามอะไรท่านอาจารย์ด้วย
หลังจากพระสงฆ์ฉันอาหารแล้ว เช้าวันนี้ท่านอาจารย์พูดถึงวัตร
ปฏิบัติของพระและฆราวาสที่เป็นศรัทธาก็ดี หรือเป็นเพื่อนเก่าของพระ
ภิกษุรูปใดก็ดี ว่าควรจะวางขอบเขตไว้ให้แนบเนียน อย่าประมาท มิฉะนั้น
ทางฝ่ายพระภิกษุก็คลุกคลีกับฆราวาสเกินไป ฆราวาสก็เข้ามาคลุกคลีกับ
พระภิกษุเกินไป ควรจะกำ�หนดเวลารับแขกและประเภทของกิจธุระที่ภิกษุ
พึงเกี่ยวข้องกับฆราวาส
เสริมศรีได้แปลเรื่องที่ท่านอาจารย์ปรารภกับพระภิกษุเป็นภาษา
ไทยนั้น ให้เพื่อนใหม่ชาวอังกฤษฟัง พอเขาฟังแล้วน้ำ�ตาเขาไหลราวกับ
ร้องไห้ เขาบอกว่า “ท่านอาจารย์ตอบเขาเร็วเกินไป ตั้งแต่ตี ๔ มาแล้ว
เขาสงสัยอะไร ท่านตอบเรื่อยๆ จนแม้เรื่องยากๆ ที่เขาเพิ่งนึกขึ้นใน
ระหว่างที่เดินทางโดยรถไฟจากบ้านมาธัมมปทีปวิหาร ท่านก็ตอบทันที
อีกแล้ว ความคิดที่เพิ่งเกิดนี้มีว่า เขาเป็นคนหนึ่งที่มาฝึกสมาธิ ณ ธัมม
ปทีปวิหารนั้น ตั้งแต่ ๑๒ ปีที่ล่วงมาแล้ว เขาวิตกว่าพระภิกษุที่มาอยู่ ณ
๑๕๔

วิหารนี้มักจะติดต่อกับฆราวาสจนไม่มีขอบเขต จึงได้มีอันเป็น อยู่ไม่ยืด
ด้วยประการต่างๆ ใจเขานึกถามขึ้นมาว่า จะมีวิธีใดที่จะให้ทั้งพระภิกษุ
และฆราวาสต่างวางขอบเขตการพบปะสังสรรค์กัน ให้เป็นทางป้องกันมิ
ให้พระต้องสึกออกไป บัดนี้ยังไม่มีภิกษุอยู่ประจำ� ณ ธัมมปทีปวิหารเลย
ทั้งๆ ที่วิหารนี้มีพร้อมทั้งกุฏิและทุนทรัพย์ที่จะบำ�รุงพระสงฆ์ได้

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ครั้นถึงตอนที่ท่านอาจารย์เปิดโอกาสให้ฆราวาสถามปัญหาส่วนตัว
ได้ สุภาพสตรีอังกฤษผู้นี้จึงขอให้เสริมศรีแปลถวาย
ถ.๑–ญ.๑ เมื่อเวลาตี ๔ ของเช้าวันนี้ เขาอยู่ที่บ้าน ได้ยินเสียงท่าน
อาจารย์พูดด้วย เขาไม่รู้คำ�พูด เขาลุกขึ้นดูก็ไม่เห็นใคร ต่อมาเขาคิด
ถามท่านแล้วมานั่งดูกระจก แต่ไม่เห็นตัวเอง กลับได้ความรู้สึกเหมือน
ท่านอาจารย์ตอบเขาเป็นความว่า ไม่ควรคิดเรื่องนี้ ไม่ควรคิดเรื่องนี้
แล้วทุกสิ่งจะเรียบร้อยเอง และเมื่อนั่งในรถไฟเขาก็คิดคำ�ถามขึ้น ซึ่ง
เมื่อตะกี้นี้เสริมศรีได้แปลคำ�ปรารภของท่านอาจารย์ให้ฟังแล้ว เขาน้�ำ ตา
ไหลพราก รู้สึกว่าท่านอาจารย์ตอบเขาเร็วมาก
ตอบ	น้ำ�ตานั้นออกได้ในกรณีต่างๆ เช่น โดนควันไฟ ดีใจ เสียใจ สำ�คัญ
ที่น้ำ�ใจ
ถ.๒–ญ.๑ เมื่อค่ำ�วานนี้ ตอนแรกท่านอาจารย์เทศน์อย่างเอาจริงเอาจัง
เขาก็รู้สึกจริงจังมาก เขายินดีที่ได้เรียนรู้เรื่องสำ�คัญ ตั้งใจรับปฏิบัติ
๑๕๕

ต่อมาท่านอาจารย์เล่าเรื่องตลก คลายความตึงเครียดลง เขาก็ค่อยๆ
คลายความตึงเครียดลง เลยรู้สึกว่าท่านอาจารย์กำ�ลังยกเรื่องตลกนั้น
ขึ้นมาเตือนเขา เขาเลยรู้สึกสบายใจขึ้นว่า ท่านอาจารย์สนใจและ
เมตตาช่วยระวังจิตของเขา
ตอบ	(ท่านอาจารย์นิ่ง มิได้ตอบเขาตอนนี้ แต่บอกเสริมศรีตอนหลังว่า
ท่านเจตนาทำ�เพื่อผลอันนี้จริงๆ)
ถ.๓–ญ.๒ ได้ทำ�อานาปานสติ เวลาลมออกก็รู้ เข้าก็รู้ ได้พบว่าจิตสงบ
ไม่ได้ มันรู้สึกคล้ายๆ จะเข้าประตูแล้วไม่เข้า
ตอบ	ถ้าตามลมเข้า ตามลมออก ก็ทำ�ให้ผลเป็นเช่นนั้น ควรจะกำ�หนด
จุดที่รู้สึกชัดที่สุดแห่งเดียวว่าลมเข้าหรือออกก็ผ่านจุดนั้น ทำ�เช่นนี้
จะไม่รู้สึกเหมือนจะเข้าประตู จะออกประตูอย่างที่ว่านั้น
ถ.๔–ญ.๓ จิตของดิฉันกับ ญ.๑เหมือนกัน คือเป็นห่วงเป็นใยคนอื่น ยาก
ที่จะจับจิตของตนเองให้อยู่ที่เดียว จะให้สงบจะควรแก้ไขอย่างไร?
ตอบ	เวลาที่จิตออกไปที่อื่น เวลาเจ้าของรู้เช่นนั้นมันก็ดับ แล้วจิตก็ตั้ง
ขึ้นใหม่อีก พอจะออกไปอีกเราก็รู้ มันก็ดับ เราก็เรียกมันเข้าที่
ทำ�งานตามที่เรากำ�หนดไว้ ทำ�บ่อยๆ เข้ามันก็ยอมอยู่ที่และสงบได้
ปิดประชุมรอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑๕๖

การอธิบายธรรม
เริ่มประชุมฟังธรรมในตอนเย็นเวลา ๑๘.๔๐ น.
ตอนแรกท่านอาจารย์สนทนากับคนไทยที่มา
ถึงพวกหากินกับ
ศาสนา เช่น นำ�รูปพระอาจารย์ต่างๆ ไปทำ�จำ�หน่ายกัน แล้วท่านจึงเริ่ม
อธิบายธรรมเพื่อให้ท่านปัญญาฯ แปลให้พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษฟังต่อ
ไป ดังต่อไปนี้
ท่านอาจารย์ “เมื่อกี้นี้ได้พูดกันถึงเรื่องการทำ�ลายพระศาสนา โดย
มีเจตนาหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ผิดพลาดย่อมผิดเสมอไป แต่เป็นของที่เป็นกัน
มาแล้ว เกิดจากของจริงของปลอม ของแท้ ของเทียม ข้างนอก ข้างใน
นี้แหละ
ที่จริงมันก็เกิดขึ้นภายในใจดวงเดียวกัน ความปลอมน่ะมีอยู่มากใน
ใจของเราแต่ละท่านๆ รวมทั้งผู้แสดงอยู่ ณ บัดนี้ด้วย ที่เคยเป็นมาและ
เคยทราบเรื่องของตน เนื่องจากการสำ�เหนียกอบรม หรือการศึกษาภาวะ
ความเป็นของจิตเสมอมา จึงพอทราบได้ว่าสิ่งใดปลอม สิ่งใดจริง
ส่วนมากมีแต่ของปลอมๆ ทั้งนั้น ปรุงแต่งให้เราหลงไปตาม โดย
ไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนั้นเป็นของจอมปลอม แต่เข้าใจว่าเป็นของจริงล้วนๆ
จึงเชื่อตาม โดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเป็นเครื่องต้านทานหรือพิสูจน์ความคิด
ประเภทนั้นๆ บ้างเลย เช่น เรานั่งภาวนาในขณะ ๓ วินาทีแรก รู้สึกว่า
๑๕๗

จะจริง เราจะกำ�หนด พุทโธๆๆ ก็รู้สึกว่าเป็นพุทโธจริงๆ พอ ๔ วินาที ๕
วินาทีหลังไป จนกระทั่งถึง ๑ นาที ของปลอมทั้งหลายเริ่มหลั่งไหลขึ้นจาก
จิตเรื่อย ออกลูกออกเต้าออกหลานออกเหลน แตกแขนงแผ่กระจาย
ออกไปมีแต่ของปลอม คำ�ว่าพุทโธ เลยไม่ทราบหายไปไหน เหลือแต่เรื่อง
อารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุง เคยหลอกลวงตนเองมาแล้วนั้นแหละ เป็น
เครื่องฉุดลากเอาไปโดยไม่รู้สึกตัว แล้วคล้อยตามไปด้วย เคลิ้มตามเขาไป
ด้วย เพลินไปอย่างสดๆ ร้อนๆ เพลินไปกับเจ้าของปลอมนั้นๆ
พุทโธก็หาย อานาปานสติก็เงียบ ทั้งๆ ที่หายใจอยู่ แต่ก็เงียบๆ
ในความจดจ่อ เงียบในทางกำ�หนดจดจ่อด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติ
สตัง เลยหายเงียบไปตามๆ กัน พอระลึกขึ้นมาได้ก็ว่า เราภาวนามาก็
นานพอสมควร ไม่เห็นปรากฏผลอย่างไรขึ้นบ้างเลย มันเป็นเพราะเหตุไร
ความคิดขึ้นมาเช่นนี้รู้สึกว่าจะถูกต้อง แต่แล้วกลับผิดไปอีก คือที่คิดขึ้น
มาอย่างนั้นเหมือนว่าจะเห็นโทษของตัว แต่ไม่ได้คิดว่าก็เราไม่ได้ภาวนา
เพื่อให้ได้ผลอย่างนี้นี่นา เราภาวนาให้ได้ผลแบบอะไรไม่ทราบต่างหาก
เป็นความสะดุดใจว่าน่าจะได้สติ ครั้นแล้วกลับเป็นอย่างนั้นอีก ว่าเรานั่ง
นานแล้ว เอ้า พักเสียหน่อยเถอะ ตื่นขึ้นมาแล้วจะเอาใหญ่ละคราวนี้ แต่
มันไม่หลับสักหน่อยนี่นะ ไม่หลับสักงีบ
พอหลับแล้วมันไปใหญ่เลยจนกระทั่งตะวันโผล่ขึ้นฟ้า ตื่นขึ้นมา โอ
แล้วกัน วันหลังเอาใหม่ มันก็โกหกเรื่อยๆ วันหลังก็เริ่มเอา ๓ วินาทีแรก
อีก ๔ วินาทีหลังๆ ไปก็เหลวไปเรื่อยๆ นี่คือพวกจอมปลอม นอกจากนี้ยัง
ทำ�ลายตนเองว่า นี่เราภาวนามาก็นานแล้ว ก็ไม่เห็นได้ความดิบความดี
อะไร เราจะภาวนาไปหาอะไร เราเป็นคนอาภัพวาสนา มีบุญน้อยวาสนา
น้อย ไม่สมควรแก่อรรถแก่ธรรมของพระพุทธเจ้ามากกว่า ทำ�ไปก็ไม่เกิด
๑๕๘

ประโยชน์อะไร เสียเวล่ำ�เวลาไปเปล่าๆ หยุดเสียดีกว่า โดยไม่ได้คำ�นึง
เลยว่าหยุดไปนั้นจะดีกว่าจริงๆ หรือ หยุดภาวนาดีจริงหรือ ถ้าดีจริงคน
ทั้งโลกที่ไม่ได้ภาวนาเลยก็น่าจะดีกันทั้งโลกไปนานแล้ว ถ้าเราย้อนคิดอีก
ว่า หยุดแล้วจะดีกว่าภาวนาได้อย่างไร เราทำ�อยู่แล้วยังไม่ได้เรื่อง ถ้า
เราหยุดแล้วมันจะดีกว่าที่ตรงไหน มันไม่ได้เรื่องมาจากไหน? ก็จากเรา
นั่นเอง มันต้มเราเรื่อยๆ ปลอมนอก ปลอมในจิตอยู่โดยดี
ปลอมอะไรก็ตาม สำ�คัญที่ปลอมในตัวเอง หลอกตัวเองนี่เป็น
สำ�คัญมาก ควรจะได้พินิจพิจารณากัน เราทุกๆ ท่านได้โดนต้มโดนตุ๋น
โดนหลอกลวงมาพอแล้ว หัวใจเจ้าของหลอกลวงเจ้าของนั้นแล โดยไม่
ทราบว่าเจ้าของหลอกลวงเจ้าของ ที่ยกขึ้นมาเล็กน้อยนี้ก็พอจะทราบได้
ว่าถูกฝ่ายต่ำ�หลอกลวงเราไปมากน้อยเพียงไร เราอยากจะทราบว่า ๓-๔
วินาทีแรกมันดี แต่ ๓-๔ วินาทีหลังมันไม่ดี ก็ตั้งสติเข้าอีก ขยับเข้าไปอีก
เรื่อยๆ ต่อมามันก็ทราบขณะที่จิตจะแสดงอะไรออกมาเป็นฝ่ายไม่ดี ฝ่าย
ผิดจากเจตนาความมุ่งหมายของเรา เราจะเริ่มทราบ เริ่มทราบก็เริ่มตั้ง
สติ ตั้งจิตใหม่ ทราบเข้าไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ทราบเรื่อยๆ เราถึงจะทราบ
ความเหลวไหลและทราบความไม่เป็นผลของจิตตามความต้องการของ
เรา ว่าไม่เป็นผลเพราะเหตุนี้เอง
พอได้ตั้งใจกันเอาจริงเอาจังอย่างนั้น พวกปลอมมันก็ยอมเหมือนกัน
นะ คือพวกนี้คอยพยายามเอาตอนเวลาเราเผลอ ถ้าเราตั้งหน้าตั้งท่า
ตั้งทางเขาก็หมอบ แต่คำ�ว่าหมอบนี้อย่าเข้าใจว่าเขาหมอบนอนเหมือน
เรานะ เขาหมอบจ้อง พอจะทำ�เราได้ทีไร เขาก็ทำ�ทันที ตะครุบเราไวยิ่ง
กว่าแมวตะครุบหนูเสียอีก แล้วก็หายเงียบ เขาคอยตบต่อยทุบตีเวลาเรา
เผลอ ถ้าไม่เผลอเขาก็ไม่ทำ� ตอนที่เราได้ใจว่าเราไม่เผลอนั้นแหละเป็น
๑๕๙

เวลาที่เขาได้ใจ นั่นแน่ะถูกต้มกันอยู่เรื่อยๆ คงจะมีกันทุกราย อาจารย์
ผู้แสดงอยู่เวลานี้ก็เคยเป็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการหาสถาน
ที่สำ�คัญๆ เพื่อดัดสันดานเจ้าของ ช่วยทำ�ความเพียร อีกหลายด้านหลาย
ทาง ตามที่ได้เขียนมาแล้วในประวัติท่านพระอาจารย์มั่น หรือในปฏิปทา
พระกัมมัฏฐานสายท่านอาจารย์มั่น หรือในที่เรียกว่า “Forest Dhamma
ธรรมะป่า”
แต่พระไม่เหมือนฆราวาส ไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบาย สถานที่ที่จะ
บำ�เพ็ญก็สะดวกสบาย เพราะมีหน้าที่อันเดียว เช่น ที่เข้าไปอยู่ตามป่า
ตามเขา สถานที่น่ากลัว เพราะสถานที่นั้นมีจริงๆ เรื่องสัตว์ร้ายต่างๆ
เช่น เสือ หมี งู เป็นต้น เวลาไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นความรู้สึกของเรา
จะเปลี่ยนแปลง เช่น ความขี้เกียจในการประกอบความเพียรนี้ก็ลดลงไป
เป็นลำ�ดับ ความขี้เกียจมีน้อย พอเข้าไปถึงตาจนจริงๆ ความขี้เกียจหาย
ไปหมด ไม่ทราบว่ามันหายไปไหน เหลือแต่ความจนตรอกจนมุม สติมา
เองทีเดียว เวลาตั้งหน้าตั้งตาบำ�เพ็ญความพากเพียร เหงื่อมันมาจากไหน
เหงื่อมาเพราะความกลัวตายบังคับมันออกมา ตอนนั้นสติดี ดีไม่ดี เสือ
มันกระหึ่มๆ อยู่ข้างๆ ทางจงกรมด้วยซ้ำ� นี่เคยโดนมาแล้ว ไม่ใช่มาคุย
เฉยๆ เคยโดนมาไม่รู้กี่ครั้ง เสือกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่ ไม่ใช่เสือธรรมดาเสีย
ด้วย แต่เป็นเสือใหญ่ เสือโคร่ง ขณะนั้นปรากฏว่าผมบนศีรษะปลิวขึ้นไป
บนเมฆเสียหมด ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ตัวสั่นทั้งที่ไม่หนาว
แต่จิตไม่ยอมถอย หมุนตัวลงไปนี่ (ท่านชี้ที่หัวใจ) จะเป็นจะตาย
เวลานี้เราได้มอบถวายพระพุทธเจ้าแล้ว เวลานี้มีพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะรักษาจิตใจของเราไว้ได้ หากว่าจะถึงกาลจริงๆ
แล้ว จิตของเราก็ไม่เผลอ เราได้มอบจิตของเราไว้ที่พระพุทธเจ้า พระ
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ธรรม พระสงฆ์ ทุกประการแล้ว จะไปเวลาใดเราก็พร้อมแล้วที่จะไป อยู่
ก็ขอให้มีสติสตัง อย่าให้เสียท่าเสียที อะไรจะมาเอาไปกินก็มาเถิด แต่เรา
จะไม่ปล่อยวางเรื่องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตมอบเลย พอ
จิตมอบกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แล้ว หมดอาลัย เรื่องอาลัย
ตายอยากในชีวิตจิตใจไม่มี ความรักความสงวนในร่างกายนี้หมดไปเลย
เหลือแต่จิตที่แน่วแน่ต่ออรรถต่อธรรม ความกลัวหายหมดในขณะนั้น
ความกลัวไม่มีเหลือเลย จิตรวมดิ่งลงสู่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
ภายในใจหมด ไม่ปรากฏอะไรมารบกวนอีกเลยขณะนั้น
เมื่อจิตดิ่งลงแล้ว เป็นพลังเต็มที่แล้ว ความกลัวหายหมด หลังจาก
นั้นไม่ว่าเสือจะร้องกระหึ่มๆ ขอให้เสือเดินมาเถิด เดินมาตรงหน้าเรา
เราสามารถจะเดินเข้าไปลูบคลำ�หลังเสือได้อย่างสบายด้วยความเมตตา
สงสาร ด้วยความเป็นมิตรอันเดียวกัน ด้วยความสนิทสนมกันว่าเป็น
เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดแม้นิดหนึ่งว่าเสือ
นั้นเป็นอันตราย และจะทำ�อันตรายแก่ตนได้ในขณะเข้าไปลูกคลำ�หลัง
เขา เช่นนี้เป็นต้น มีแต่ความสนิทสนม ความอ่อนโยนด้วยเมตตาต่อเขา
อย่างเดียวความกลัวจึงหาย
อุบายวิธีที่เราจะฝึกฝนทรมานจิตมีหลายด้านหลายทาง พอเราได้
หลักดี ได้สิ่งเป็นเครื่องระลึกในเวลานี้แล้ว เวลาต่อไปเรานำ�หลักนี้แหละ
ไปประพฤติปฏิบัติ ไปอยู่ในสถานที่เช่นไร เวลาจนตรอกจนมุม เรื่องที่เรา
เคยทำ�และเคยได้ผลมาแล้วจะวิ่งเข้าถึงกันทันที
การเผชิญอันตราย หรือเผชิญกับเหตุการณ์แต่ละครั้ง ถ้าเป็น
นักต่อสู้แล้ว จะต้องได้คติอันสำ�คัญๆ กับเหตุการณ์นั้นๆ ทุกครั้งไป
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นอกจากว่าจะไปแหล่มิไปแหล่นั้น เอาแน่ไม่ได้ เดี๋ยวเป็นบ้าไปเพราะจิต
ไม่แน่นอน ไม่วางลงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ จะมอบกับสิ่งใดก็ไม่ยอมมอบ
ลังเลสงสัย อาจเป็นบ้าก็ได้ ถ้าจิตได้มอบลงไปจริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรที่จะ
มีอำ�นาจเหนือจิตกับธรรมที่เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไปได้ และแน่ใจด้วยว่าในเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถทำ�อันตรายเรา
ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เสือหรืออะไร ที่จะทำ�อันตรายเราได้ในโลกนี้ ไม่
ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นในบรรดาสิ่งที่เคยเป็นภัยและเคยกลัวมาแล้ว ฉะนั้นจิต
กับธรรมเมื่อได้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จึงมีอำ�นาจมากเหนือสิ่ง
ใดๆ ในโลก เพราะเหตุนี้ธรรมจึงเหนือโลกทั้งสาม
อำ�นาจของจิต รู้สึกว่าเหนืออะไรทั้งหมดในโลกนี้ นี่เป็นอุบายวิธี
ฝึกทรมานความจอมปลอมของตน อันเกี่ยวกับที่มันเคยจอมปลอมอยู่
ภายในจิต ถ้าอยู่ตามลำ�พัง ไม่เข้าไปในสถานที่จนตรอกจนมุม มันก็ย่ำ�ยี
เราแหลกหมด พอเข้าที่จนตรอกจนมุม เราก็ขยำ�มันเหมือนกัน แต่ส่วน
มากมีแต่มันขยำ�เรา เราไม่ได้ขยำ�มัน ถ้าเราได้ขยำ�มันสักหนหนึ่ง ก็คุยกัน
จนปากเปียก คุยตั้งปีก็ไม่จบ จนกระทั่งตายก็ไม่จบ เวลามันขยำ�เราจน
ราบ เราไม่เคยพูดเลย มนุษย์เรานี้ก็อวดเก่งเกินไปนะ มันเป็นอย่างนั้น
จริงๆ คือ เวลาธรรมเข้าถึงใจเพราะการทรมานเช่นนั้น เราจึงพูดได้อย่าง
เต็มปาก เพราะความรู้เห็นอย่างถึงใจในขณะนั้นที่เราได้ฝึกฝนอบรมเต็ม
ที่ เราได้มอบชีวิตจิตใจกับอรรถกับธรรม กับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเต็มใจ
แล้ว ผลมันถึงใจจริงๆ ชนะก็ชนะอย่างเห็นได้ชัดเจน ผลแห่งความชนะ
เป็นอย่างไรบ้าง ก็แสดงความอัศจรรย์อย่างถึงใจเหมือนกัน เหตุใดจะลืม
ได้ ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตาย
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วันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ก่อน ต่อไปมีอะไรค่อยพูดกัน”
(ยุติในตอนที่หนึ่ง)
(หลังจากแปลแล้ว เมื่อที่ประชุมนิ่งเงียบสงบ ไม่มีผู้ใดตั้งคำ�ถามอันใด
ท่านอาจารย์จึงได้อธิบายธรรมต่อไปดังนี้)
“จิต ถ้ายังไม่เห็นอะไรจากตัวเองในเวลาจำ�เป็นแล้ว ก็ยังไม่เห็น
ความสำ�คัญของตัว ก็จะหวังพึ่งผู้อื่นไปเรื่อยๆ ในธรรมที่ท่านว่า “อตฺตา
หิ อตฺตโน นาโถ” คือ ตนเป็นที่พึ่งของตน ก็ยังไม่สนิทใจ ต่อเมื่อได้ไปเจอ
เหตุการณ์ที่สามารถแก้ไขได้โดยลำ�พังเราเอง จนเหตุการณ์นั้นลุล่วงไปได้
ด้วยความมีชัย เราจึงจะเชื่อในธรรมบทที่ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ”
อย่างฝังใจจริงๆ
จิตที่ได้รู้ได้เห็นความจริงในขณะที่จนตรอก เช่น ทุกขเวทนา
ครอบงำ�ในขณะที่เราเป็นไข้หรือนั่งนาน หรือไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตาม
เป็นสิ่งรุนแรงอาจถึงกับชีวิตก็ได้ ถ้าเป็นนักต่อสู้จริงๆ จิตหมุนรอบตัว
ไม่คิดเพื่อหวังอะไรจากสิ่งภายนอกแล้ว นั่นละจิตจะได้เห็นความสำ�คัญ
ของตนแต่ละครั้งๆ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก ถ้าได้เคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว
ย่อมไม่มีความวิตกวิจารณ์ถึงความเป็นอยู่ ความตายไป ทุกขเวทนา
จะเกิดขึ้นด้วยอาการใดบ้าง หรือเกิดด้วยวิธีใดบ้าง เราจะต่อสู้กับ
ทุกขเวทนาได้หรือไม่ หรือตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหน ความกลัวว่าเรา
จะเสียชาติเสียทีเมื่อทุกขเวทนาครอบงำ�จิตใจ จิตถึงกับไม่ได้สติประคอง
ใจเราเป็นอย่างไร เรื่องทำ�นองนี้จะไม่มีในจิตเลย คือเวลาถึงความจำ�เป็น
อย่างนั้น จิตและสติจะวิ่งเข้าหากันทันทีเพื่อเข้าสู่แนวรบ ว่าอย่างนั้น
เถอะ เพราะมันเคยรบมาแล้วเคยชนะมาแล้ว
๑๖๓

พอจวนแจจริงๆ สติกับปัญญาจะวิ่งเข้าหากัน เมื่อมีเหตุการณ์
อย่างนี้ สติปัญญาจะวิ่งเข้าประสานกัน จะไม่ยอมหนี ไม่ยอมถอย แต่
จะหมุนติ้วเข้าสู่เหตุการณ์ทันที ในเรื่องนี้เป็นกับตายนั้นไม่ยอมเป็นทาส
นอกจากจะให้รู้ความจริงในเหตุการณ์ที่กำ�ลังปรากฏอยู่กับจิตนี้เท่านั้น
เพราะความเชื่อธรรม เชื่อตัวเอง เชื่อธรรมตรงนี้แลจะเชื่อตรงไหน
ตำ�รับตำ�ราท่านได้พูดไว้โดยถูกต้อง แต่ความจริงคือธรรมภายในใจยังไม่
ปรากฏก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยัน เป็นสักขีพยาน ให้เป็นความมั่นใจขึ้น
มาได้ พอใจกับเหตุการณ์ได้ประสบกันเข้า และได้รู้ได้เห็นกันอย่างถนัด
ชัดเจนแล้ว กับธรรมที่ท่านแสดงไว้ในตำ�รับตำ�รา ก็ไม่มีอะไรขัดกัน
นักปราชญ์ทั้งหลายเวลาท่านจำ�เป็นจริงๆ ท่านจึงไม่ค่อยจะชอบ
อยู่ในที่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย ท่านชอบหาที่เหมาะสมของท่าน ให้สมกับที่
ท่านเคยได้เหตุได้ผลอย่างนั้นมาในสถานที่เปลี่ยวๆ หรือสถานที่โดดเดี่ยว
เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจ
พวกเราไม่เป็นอย่างนั้น พอเริ่มไม่สบายละก็ “โอ๊ย ลูกอยู่ที่ไหน?
หลานอยู่ที่ไหน นี่ลูกไม่ดูแล หลานไม่เหลียวแล หนีไปไหนกัน ญาติมิตร
หายไปไหนหมด อะไรๆ ก็ไม่ดีไปหมด ทอดอาลัยกับเราไปหมด ใครก็
รังเกียจเรา ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเรา ทุกข์จะเป็นจะตายก็ไม่มีใครเหลียว
แล” จิตก็ยุ่งกันไปใหญ่ หาหลักยึดเพื่อลดหย่อนผ่อนคลายด้วยตัวเองไม่
ได้เลย “ผัวแต่ก่อนที่อยู่ด้วยกันก็ดี เวลาเราจะตายเข้าจริงๆ ไม่เห็นมา
มองหน้าบ้างเลย ผัวก็ไม่ดี ลูกก็ไม่ดี หลานก็ไม่ดี ไม่ดีไปหมด” เพราะ
ความไม่ดีภายในใจจึงเอาความสกปรกภายในใจไปเที่ยวสาดไปข้างนอกให้
สกปรกไปหมด
๑๖๔

เพราะน้ำ�สกปรกภายในใจคือความกลัวตาย ความไม่เป็นท่าของ
ตัวเรานี่แหละ เที่ยวสาดคนอื่นให้พลอยไม่สบายไปด้วย นี่คือความไม่มี
อะไรเป็นหลักใจ คำ�ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ไม่คำ�นึง มีแต่หวังพึ่งผู้
อื่นถ่ายเดียว เกิดมาเราก็พึ่งผู้อื่นมานานแล้ว ใครเกิดมาก็ต้องเคยพึ่งผู้อื่น
มาก่อนทั้งนั้น พึ่งพ่อพึ่งแม่ พึ่งพี่เลี้ยงใครต่อใคร พึ่งครูพึ่งอาจารย์เรื่อย
มา แล้วสุดท้ายเรายังจะพึ่งคนอื่นอีกจนกระทั่งถึงวันตาย ไม่คำ�นึงว่าจะ
พึ่งตนเองแม้แต่นิดหนึ่ง เรื่องมันจึงลำ�บาก และลำ�บากไปกระทั่งวันตาย
ตั้งหลักตั้งฐานภายในใจไม่ได้เลย
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเอง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” พึ่ง
คนอื่นก็พึ่งมาพอสมควรแล้ว เอาผลประโยชน์จากคนอื่นมาพอเป็นพลัง
สำ�หรับตน เพื่อทำ�ความพึ่งตนเองในวาระต่อไป นั่นเป็นหลักสำ�คัญที่ชาว
พุทธควรคำ�นึงเสมอ กิจการอะไรพ่อแม่ก็สอน ครูอาจารย์ก็สอน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ท่านก็สอน ควรเอาวิธีการจากความรู้ความเข้าใจที่
เราได้เล่าเรียนศึกษามาประกอบกันเป็นองค์ความเพียรเพื่อช่วยตนเองได้
เมื่อเราเห็นความสำ�คัญในตัวเราแล้ว อย่างอื่นไม่สำ�คัญ มันปล่อยไปหมด
นั่นแหละ จิตของผู้ได้รับการอบรม เวลาเข้าตาจนจริงๆ แล้วมันจะสลัด
หมด จะเป็นญาติมิตรเพื่อนฝูง ใครต่อใครก็ตาม ไม่อยากให้มายุ่งเลย
เราจะทำ�หน้าที่เฉพาะนี้เท่านั้น ให้จิตหมุนติ้วลงไปเลย เพราะไม่มีอาลัย
อาวรณ์อะไรในโลกนี้
ดินน้ำ�ลมไฟเราก็พิจารณาได้ชัดเจนแล้ว มันเป็นดินเป็นน้ำ�เป็นลม
เป็นไฟ แม้แต่ผสมกันอยู่มันก็คือส่วนผสมของดินน้ำ�ลมไฟนั่นเอง เราให้
ชื่อมันว่า เป็นกาย เป็นเรา เป็นของเรา ว่ามันเป็นนั่น เป็นนี่ ไม่มีสิ้น
๑๖๕

สุด แต่ธรรมชาติมันไม่ได้เป็น ถึงคราวมันจะตายมันก็ไม่เป็น มันจะตาย
ท่าเดียว มันจะแตกท่าเดียว สติปัญญาที่เราได้เคยอบรมมา แยกธาตุ
แยกขันธ์ไว้อย่างชัดเจน ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงในความจริงหมดแล้ว
จิตก็จริง ธาตุก็จริง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรืออะไรก็จริง
จริงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีเรื่องยุ่ง ผ่านไปได้อย่างสบายๆ เป็น สุคโต ไป
อย่างดี ไม่มีเรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวาย ไม่ก่อความทุกข์ลำ�บากให้ตนและผู้
อื่น แสนสุขแสนสบาย ตายแล้วไม่ต้อง กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
ไปนิมนต์พระมายุ่งไป ว่าอย่างนั้นแหละ ขรัวตาบัว วัดป่าบ้านตาด พูด
อย่างนี้พูดอย่างแน่ใจ
ตัดสินใจนะ เราเคยพูดเสมอ เคยเทศน์สอนญาติสอนโยม นี่เรา
สร้างตนอบรมตนมา เราบวชมากี่พรรษาแล้ว เราก็ยังสร้างแต่ กุสลา ธมฺ
มา พยายามสร้างกุศล ใครอยากได้ กุสลา ธมฺมา ให้สร้างเอา เวลาตาย
ไปแล้ว ผู้ยังอยู่ไปเที่ยวกว้านเอาพระมาให้บุญ กุสลา ธมฺมา ไล่พระเข้า
ตามป่าตามรกยุ่งกันไปหมด เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ได้ กุสลา ความ
ฉลาดใส่ในจิตใจ กุสลาแปลว่าความฉลาดนี้ จงหาเอาให้พอ อุบายที่จะ
ทำ�ความสุขความสบายแก่ตน ให้พยายามทำ�กันเสียแต่บัดนี้ เวลาตาย
แล้วไปนิมนต์พระมา กุสลา ธมฺมา ให้พระท่านมายุ่งไปด้วย ไม่ดี ผิด
ความประสงค์ของศาสนาที่สั่งสอนคนให้ฉลาด หาความดีใส่ตนแต่เวลา
ที่ยังไม่ตาย เมื่อถึงกาลแล้วเป็น สุคโต ไปเลยอย่างหายห่วง ถึงตอน
สุดท้ายแล้ว เวลาเราตาย คือ เวลาหลวงตาบัวตาย อย่าไปนิมนต์พระมา
ทำ�ให้ยุ่งไปด้วยนะ หลวงตาบัว กุสลา ธมฺมา ตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่ง
ป่านนี้ ถ้ายังจะโง่อยู่อย่างสิ้นท่าแล้วก็ให้ตาย ล่มจมไปแต่หลวงตาบัวคน
เดียว อย่าให้คนอื่นมาโง่ไปด้วยอีกเลย พูดตรงๆ อย่างนี้แหละ พูดกับลูก
๑๖๖

ศิษย์ลูกหา และเป็นความจริงอย่างนั้นด้วย เราไม่เคยวิตกวิจารกับอะไร
ถึงเวลาปล่อยแล้วก็ปล่อยอย่างสนุก ตายอย่างสบายหายห่วงไปเลย
โลกทั้งหลายกอดธาตุกอดขันธ์ เวลาจะตายละก็ โอ๊ย เศร้าโศก
โศกา ข้างหน้า ข้างหลัง ไม่อยากให้ตาย ตัวจะตายแล้วก็อยากให้เป็น
อยู่ ถึงคราวจะตายแล้วก็ยังไม่ยอมจะไป ยุ่งไปหมด ไม่ให้มันเป็นเช่นว่านี้
พระพุทธเจ้าท่านจึงให้รู้ตามความเป็นจริง ถึงเวลาไปแล้วเหรอ เอ้า ไปก็
ไป ถึงเวลาไม่ไปเหรอ อยู่ก็อยู่ซิ มีน้ำ�ส้มน้ำ�หวานเอามาเวลามันยัง ฉัน
หมดนั่นแหละ เวลาจะตายอย่ามายุ่ง เวลานั้นจะปล่อย มันหนักเหลือ
เกิน “ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา” นี่ปล่อยตามความจริงแล้ว ผ่านไปอย่าง
สบาย นั่นเต็มยศของนักปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้น สาวก
ท่านเป็นอย่างนั้น เราก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่น่าจะ
เป็นอย่างอื่นไปได้เลย ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ ไม่สงสัย เอาละ เพียงเท่า
นี้ เทศน์เป็น ๒ กัณฑ์แล้วนะ
พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อยู่เสียแล้ว จะกลับเมืองไทย ให้คิดถึงพี่น้องทั้ง
หลายที่ได้มา เวลานี้ก็ตั้งใจมาจริงๆ เพราะเห็นแก่น้ำ�ใจนี่แหละ อาจารย์
มาอังกฤษนี้ ไม่ได้มาเพื่ออามิสอะไรทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในวัดเจ้าของ ไม่
ว่าจะไปในวัดใด ไปสถานที่ใดในเมืองไทย ไม่เคยมีจิตใจคิดไปเพื่ออามิส
ว่าไปเพื่อวัตถุสิ่งของ เพื่อเงินเพื่อทอง เพื่อร่ำ�เพื่อรวย ไม่เคยมีในจิต
แต่ไปเพื่อจิตใจของประชาชน ให้เขาได้รับประโยชน์ แม้มาอังกฤษนี้ก็
มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมภายในใจอย่างนั้นเหมือนกัน เรื่องน้ำ�ใจเป็นสิ่งที่มี
น้ำ�หนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด ถ้าน้ำ�ใจดีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปตาม
ถ้าน้ำ�ใจไม่ดีแล้ว เสียไปตามกันหมด ฉะนั้นมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายชาว
อังกฤษเราที่ลอนดอน จึงมาด้วยน้ำ�ใจ เวลาจะจากไปก็คิดถึงน้ำ�ใจท่านทั้ง
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หลาย หากว่าโอกาสวาสนาของเรายังมีเหลื่อมล้ำ�กันอยู่ กาลเวลาผ่านไป
เราอาจจะผ่านมา หรือทางนี้อาจได้ผ่านไป คือไปเยี่ยมกันก็ได้ ทางโน้น
มาเยี่ยมก็ได้ เพราะโลกนี้มันกลม ใจของสัตว์โลกก็เป็นวัฏวนด้วยกิเลสทั้ง
หลาย พาให้เวียนเกิดเวียนตายไม่เลิกแล้วสักที จึงกรุณาพากันทำ�จิตให้
เป็นวิวัฏฏะเสีย จะแสนสบาย ไม่ต้องวกเวียน
การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอดี ขอยุติ ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไร
จะปรึกษาปรารภก็ปรึกษาได้ สำ�หรับพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแล้ว ตอนเช้าฉันแต่
เช้าแล้วก็ออกเดินทาง ท่านปัญญาฯ อธิบายต่อไปได้
การอธิบายธรรมตอนนี้ จบเวลา ๑๙.๒๕ น

๑๖๘

๑๖๙

คำ�ถาม - คำ�ตอบ
ถ.๑–ช.๑ ถ้าฝึกหัดปฏิบัติธรรม ก็รู้ว่าตนเองมีทุกข์อยู่เรื่อยๆ ผลจะเป็น
อย่างไร?
ตอบ	ปกติคนเราเห็นทุกข์ในเรื่องที่ตนลำ�บากมากๆ ส่วนที่เป็นความ
พอใจของตนก็เห็นว่าเป็นสุข พอมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตน
พอใจก็เห็นว่านั่นเป็นความทุกข์ และไม่มีปัญญาแก้ทุกข์นั้น สุดท้าย
ก็นอนจมอยู่ด้วยกันโดยไม่สนใจหาทางออก เพราะการพยายาม
หาทางออกจากทุกข์ก็ถือว่าลำ�บาก จึงต้องยอมเอาทุกข์เป็นเพื่อน
เสมอไป
	การฝึกหัดปฏิบัติธรรม ให้รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง ใช้สติปัญญา
พิจารณาฝึกจิตให้ถอดถอนกิเลสจนกระทั่งประสบรสของความสุข
ภายในจิต ย่อมเป็นการช่วยให้ได้พบความสุขแท้จริง และได้หลัก
ยึดมั่นทางใจ ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด
ถ.๒–ญ.๑ เมื่อภาวนาพุทโธจำ�เป็นต้องนั่งภาวนาไหม?
ตอบ	ทำ�ได้ทุกอิริยาบถ พระพุทธเจ้ามิได้สอนให้คนจนตรอกจนมุมในกา
รต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลาย แต่สอนให้มีความฉลาดเพื่อชัยชนะเสมอ
ไป พวกเราจึงควรคิดหาช่องทางเพื่อความฉลาดและชัยชนะ ตาม
ท่านที่แสดงธรรมมาแล้วนั้น ๙๕ เปอร์เซ็นต์เป็นธรรมะป่า แสดง
ความสำ�คัญของจิตตภาวนา เพื่อช่วยให้จิตอยู่ในตัว อย่าปล่อยจิต
๑๗๐

ออกไปข้างนอก สำ�หรับจิตที่มีนิสัยชอบออกข้างนอกนั้น การภาว
นาพุทโธไว้นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้มาก
สุภาพสตรีอ้วนที่มักมีคำ�ถามท่านอาจารย์มากๆ ขอขอบคุณท่านอาจารย์
เป็นอย่างสูงที่กรุณามาช่วยเหลือพวกเราให้ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรยิ่ง
ขึ้น
ตอบ	เสียใจที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ท่านเข้าใจโดยตรงได้ การพูด
โดยมีผู้แปลนั้นย่อมทำ�ให้น่าสนใจน้อยลงไปเป็นธรรมดา เพราะ
อาจไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่อธิบายเป็นภาษาเดียวกัน
ปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

๑๗๑

ธัมมะในลิขิต

จากฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕๗
รวบรวมไว้โดย คุณเอี๋ยน ธัมมัญญู จังหวัดจันทบุรี

ฉบับที่ ๑

วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

๙ มีนาคม ๒๔๙๙

เรื่ อ งพระไตรลั ก ษณ์ ย่ อ มมี ป ระจั ก ษ์ อ ยู่ ทั้ ง ภายนอกและภายใน
จิต แม้เราจะพิจารณาเฉพาะจิต ก็ไม่ผิดจากสัจธรรม ไตรลักษณ์เป็น
สัจธรรมด้วย มีอยู่ประจำ�จิตเราทุกท่านด้วย ข้อสำ�คัญก็คือให้รู้ด้วยปัญญา
สังขารธรรมที่เกิด (ปรุง) ขึ้นจากจิตย่อมมีลักษณะเป็นสาม คือไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อริยสัจสี่ รวมลงที่จิต ขันธ์ห้าเป็นอริยสัจด้วย
เป็นไตรลักษณ์ด้วย ในบรรดาขันธ์ห้า ขันธ์ใดถูกจริต พึงพิจารณาขันธ์
นั้นให้มาก แม้เราตั้งความระวังสำ�รวมอยู่เฉพาะจิต ก็ไม่ผิดจากองค์มรรค
อย่างทีโ่ ยมทองแดงบอกว่าไม่ผดิ นัน้ อาตมาก็เห็นด้วย ฉะนัน้ ขอให้พยายาม
เป็นลำ�ดับ คนเราถ้ามีความสงบแล้วก็เป็นสุข ถ้าไม่มีความสงบแล้วก็ไม่มี
สุข ดังนั้นเราควรหาความสุขเพื่อเรา การพิจารณาก็เพื่อทำ�จิตให้สงบ
และเกิดปัญญาฉลาดสามารถเปลื้องตัวออกจากเครื่องผูกพัน การกำ�หนด
เฉพาะจิตก็เพื่อความสงบของจิต เมื่อจิตสงบแล้วก็ค่อยเกิดปัญญาหาทาง
แก้ตน เหมือนบุคคลมีทุนทรัพย์แล้วก็จะเป็นเหตุให้คิดค้าหากำ�ไร เพื่อ
เปลื้องตนออกจากทุกข์ยากฉะนั้น เอวัง
									บัว

๑๗๓

ฉบับที่ ๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๕ เมษายน ๒๔๙๙

การภาวนาโปรดได้พากันบำ�เพ็ญประจำ�วัน การจะพยายามแก้ทุกข์
ออกจากใจเป็นสิ่งสำ�คัญมาก และพึงทราบสมุฏฐานที่เกิดของทุกข์เสีย
ก่อน สมุฏฐานของทุกข์ท่านก็กล่าวว่า กิเลส สมุฏฐานของกิเลสก็คือ จิต
อีกเหมือนกัน (เป็นวัฏวน) ดังนั้นทุกข์จึงต้องมีที่จิตเป็นสำ�คัญ เมื่อฝึกฝน
อบรมให้กิเลสหมดไปจากจิตแล้ว จิตจึงหาทุกข์บีบคั้นไม่ได้ แม้จะทุกข์
ทางกาย ก็เป็นแต่สักว่ากิริยาของขันธ์ ซึ่งยังอยู่จะต้องแสดงอาการตาม
หน้าที่ของเขา ความรู้ตามเป็นจริงของจิตที่ได้รู้รอบแล้วในขันธ์ทั้งหลาย
ก็เป็นแต่เพียงรู้ความจริงของขันธ์อยู่เท่านั้น หาได้ไปปรับโทษยกคุณขันธ์
แต่ประการใดไม่ เมื่อจิตไม่ไปคว้าเอาทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์ ซึ่งเรียกว่า
ทุกขเวทนาแล้ว ทุกข์ที่ปรากฏในขันธ์ก็ไม่ซึมซาบถึงจิต จิตก็ไม่เป็นทุกข์
เดือดร้อนไปตาม ต่างก็ทำ�งานแลอยู่ตามความเป็นจริงของตน ไม่ระคน
ซึ่งกันและกัน เรียกว่าหมดทางน้ำ�ไหลเข้าไหลออก ก็เลยกลายเป็นน้ำ�นิ่ง
น้ำ�ใสบริสุทธิ์ไป จิตที่หมดทางไหลเข้าไหลออกของกิเลส ก็กลายเป็นจิต
บริสุทธิ์ หมดความหวั่นไหวเช่นเดียวกับน้ำ�นั้น
ขอได้พากันบำ�เพ็ญตามกำ�ลัง ชีวิตของเราทุกๆ คนในโลกจะอยู่
ก็ไม่กี่วัน เที่ยงแท้จะแตกดับอยู่แล้ว รีบขวนขวายหาคุณงามความดีใน
เมื่อมีชีวิตอยู่ หาได้มากน้อยเป็นของเรา เมื่อมีคุณงามความดีซึ่งเราได้
สั่งสมไว้มากแล้ว หากว่าเราไม่สิ้นกิเลส ยังจะกลับมาเกิดในโลกอีก ก็จะ
เป็นผู้ไม่ผิดหวังในสถานที่เกิดและสิ่งที่เราต้องประสงค์ บุญเป็นเครื่องแก้
๑๗๔

ความขาดเขินบกพร่อง ความทุกข์ทรมาน ท่านต้องแก้เราได้แน่ๆ สิ่งที่
จะให้สมหวังคือบุญนี้เอง ท่านผู้สมหวังได้ผ่านทุกข์พ้นไปแล้ว คือ
พระพุทธเจ้าของเรา ท่านก็อาศัยบุญนี้เองเป็นคุณช่วยท่าน ผู้ที่จะให้
สมหวังในกาลข้างหน้าก็บุญนี้เอง โปรดจำ�ให้แม่น เพียรอย่าถอย ยังมี
ชีวิตอยู่ก็ไม่เสียท่า ตายไปแล้วก็ไม่เสียที จงทำ�ดีให้มาก เอวํ.
									บัว

๑๗๕

ฉบับที่ ๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑ มิถุนายน ๒๔๙๙

เรื่องคุณโยมจวน หากท่านอุตส่าห์พิจารณาค้นคว้าในกองขันธ์
๕ เข้าให้มาก ก็จะเห็นโทษคุณมากขึ้นทีเดียว จุดใดปมใดซึ่งเป็นเครื่อง
ขัดข้อง ในเมื่อเราพิจารณาขันธ์ ๕ เข้าให้มากแล้วต้องเห็นจุดเห็นปมนั้น
แน่นอน การพิจารณาขันธ์ ๕ นี้พิสดารมาก ทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
วิชชา อันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสด้วย คำ�ว่าจุดว่าปมนั้นก็คือตัวกิเลส
นั้นเอง เมื่อปัญญายังไม่ละเอียดพอๆ กับกิเลสชนิดนี้ ก็ยังมองไม่เห็นแก้
ไม่ตก ถอนไม่ขึ้น กิเลสชนิดที่มองไม่เห็นนี้ก็เลยกลายเป็นภัยแก่ท่านเอง
อีกหลายภพหลายชาติ ถ้าจะคิดไปหน้าเดียว ไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้
ทั่วถึง ก็อาจสำ�คัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ ซึ่งเหมือนหนทางเดินที่
เราเข้าใจว่าเป็นทางเตียนโดยถ่ายเดียว ก็ไม่ค่อยจะระวังอันตราย แต่ว่า
เสี้ยนหนามหรือเศษแก้วแตกอาจแทรกอยู่ในหนทางนั้นก็ได้ ในเมื่อเดิน
ไปไม่ระวังก็ตำ�เท้าให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนแก่ตัวเอง นี่โทษเกิด
ขึ้นเพราะความตายใจเกินไป ไม่มองด้วยสายตาให้ทั่วถึง อนึ่งจิตนี้เมื่ออยู่
ตามธรรมดาของตนก็เป็นของละเอียดอยู่แล้ว เมื่อได้รับอบรมในทางที่ถูก
ยิ่งละเอียดขึ้นไป ส่วนกิเลสเล่าก็ละเอียดไปตามกัน อาศัยปัญญาเท่านั้น
จะแก้กิเลสส่วนนี้ได้ ความสำ�คัญว่าอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้เป็นตัวสัญญา
จะแก้กิเลสอย่างละเอียดไม่ได้ แก้ได้แต่ส่วนหยาบเท่านั้น
ดังนั้นท่านจึงสอนให้อบรมปัญญา การอบรมปัญญาก็ได้แก่การค้น
คิดในขันธ์ ๕ เอาขันธ์ ๕ เป็นหินลับ ปัญญาก็กล้าสามารถตัดกิเลสอย่าง
๑๗๖

ละเอียดได้ ก็พ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องสำ�คัญตน เมื่อพอแก่เหตุแก่ผลแล้ว
คำ�ว่า “อมตํ หรือวิสุทธิธรรม” ก็เป็นขึ้นเองโดยไม่ต้องเสกสรรหรือสำ�คัญ
ใดๆ ใครๆ จะแต่งผลไม่ได้ แต่งได้แต่ตัวเหตุเท่านั้น
อนึ่งการพิจารณาขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็คือการพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของขันธ์ ๕ นั้นเอง ทั้งที่เป็น
ส่วนอดีต อนาคต และปัจจุบัน มีความเกิดความดับเป็นอันเดียวกัน
พิจารณาให้เห็นเป็นของไม่น่าไว้ใจหรือนอนใจ ซึ่งเรียกว่าเป็นอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา เหมือนกันหมด ต่อจากนั้นก็ทวนเข้ามาพิจารณาจิต ซึ่งเป็น
ที่เกิดแห่งอารมณ์ทั้งหลายอีก ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นมหาโจร ผู้สั่งสม
กิเลสไว้ในตัวอีกเหมือนกัน จึงควรพิจารณาจิตผู้รู้ซึ้งธรรมทั้งหลาย ให้
เห็นเป็นความจริงเสมอกับธรรมทั้งหลายอีก ไม่อย่างนั้นจิตก็จะสำ�คัญ
ว่าตนฉลาดเพราะไปรู้ธรรมทั้งหลาย เลยลืมทวนกระแสเข้ามาพิจารณา
และรู้เท่าตัวของตัวเอง
ประการหนึ่ง เมื่อจิตยังเพลินไปรู้หรือตำ�หนิติชมธรรมส่วนอื่นว่าดี
ว่าชั่วอยู่ตราบใด พึงทราบเถิดว่าจิตนั้นยังเป็นอวิชชาอยู่ตราบนั้น จัดว่า
ยังไม่ฉลาดพอ และจัดว่ายังพ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะยังหลงตัวคือจิตอยู่
การพิจารณาที่จะให้รอบคอบในขันธ์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นขันธ์นอก
ขันธ์ใน และจิตเราซึ่งนอกจากขันธ์ทั้งสองประเภทนั้น เป็นของสำ�คัญไม่
น้อย จิตนี้จะใช้ให้พิจารณาธรรมประเภทใด ทั้งใกล้ทั้งไกล ทั้งหยาบทั้ง
ละเอียด ทั้งภายนอกภายใน พอรู้ได้เห็นได้ไม่ยากนัก แต่จะทวนเข้ามา
พิจารณาจิตนี้ซิสำ�คัญยิ่ง เมื่อกลับเข้ามาพิจารณาตรงนี้ได้แล้ว รู้ตรงนี้แล้ว
ว่าเป็นความจริงชนิดหนึ่ง ซึ่งต่างจากความจริงใดๆ ทั้งหมด พร้อมทั้ง
๑๗๗

ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเสมอธรรมทั้งหลายแล้ว นั่นแหละจึงจะหมดอวิชชา
และอุปาทาน จะปฏิญาณตนว่าหลุดพ้นหรือไม่ ก็หมดปัญหาไปในตัว
ดังนั้น ท่านผู้สิ้นจากความสำ�คัญไรๆ แล้ว จึงเป็นเหมือนปิดปาก
ไม่อยากพูดสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่อยากอวดตัว ไม่อยากทดลอง เมื่อปรากฏ
เฉพาะหน้าก็ดูไปฟังไป ไม่อาลัยในความอยากดูอยากฟังอีก ในเมื่อรูป
เสียง เป็นต้นผ่านพ้นไป หมดคำ�ว่าตัวดี ตัวชั่ว อยู่กลางๆ ตามความจริง
เพราะคำ�ว่าดีหรือชั่วเป็นเหมือนสีย้อม เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้ว หมดเรื่อง
เสกสรรซึ่งเหมือนน้ำ�ที่บริสุทธิ์แท้ไม่มีสีฉะนั้น เอวํ
บัว

๑๗๘

ฉบับที่ ๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

การปฏิบตั ธิ รรมทางจิต โปรดได้คน้ คิดในขันธ์ให้มาก เรือ่ งมัคคสมังคี
หรืออริยมรรคที่กล่าวถึงในฉบับก่อนนั้น เป็นผลของงานซึ่งตัดกิเลสขาดไป
เป็นตอนๆ ขอยกไว้ จะกล่าวถึงเรื่องงาน คือการดำ�เนินปฏิปทา ซึ่ง
เราควรหยิบยกมาปฏิบัติให้พอดีแก่นิสัยวาสนาของเรา
นิสัยของคุณ
ไม่ใช่นิสัยที่จะอยู่นิ่งๆ โดยอาการบังคับจิตไม่ให้คิดนึก ที่ถูกควรค้นคว้า
พิจารณาในขันธ์ภายนอกภายในด้วยปัญญาอยู่เสมอ แต่ระวังความหมาย
รู้ล่วงหน้าไปก่อน จะเป็นการมักง่ายเกินไป จะเสียทางปัญญา เรื่อง
อารมณ์อดีตอนาคต ไม่ควรโน้มน้าวมาสู่ใจที่บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบัน จะทำ�
จิตซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันอันบริสุทธิ์ให้ขุ่นมัว อดีตอนาคตไม่ใช่ตัวกิเลสและ
บาปธรรม ไม่ใช่ตัวนรก สวรรค์ และนิพพาน ดวงจิตที่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้
เองจะเป็นดีเป็นชั่ว ในเมื่อเราปล่อยไปคว้าอารมณ์ทำ�ให้เป็นอดีตอนาคต
ขึ้น ตัวปัจจุบันเลยหลงหลัก ที่ถูกแท้ จิตซึ่งรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ไปทำ�เสีย
หายชั่วร้ายอะไร มีแต่การชำ�ระตนอยู่ด้วยปัญญา แม้ว่าท่านพระอริย
เจ้า ในคราวท่านหลงท่านก็ทำ�บาป แต่เมื่อรู้ตัวแล้วท่านพยายามละโดย
ปัจจุบัน ก็หลุดพ้นได้อย่างทันตา
ภพก่อนเราจะเคยทำ�ดีทำ�ชั่ว แต่เราจำ�ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ตกลง
คนเราร้อนก็เพราะสัญญาความจำ�ของตนเอง หากว่าขณะใดเราลืมมิได้
เอาใจใส่ที่เราเคยเดือดร้อน ขณะนั้นเราก็สบายเป็นธรรมดาของจิตไปเสีย
ที่เล่ามานี้คือโทษของอดีตที่เราไม่สำ�รวมแล้วปล่อยให้คิดตามอำ�เภอใจ ดัง
นั้นความผิดหรือถูกมีทุกคน แต่เวลานี้เราไม่ทำ�และไม่ตั้งใจจะสั่งสมเก็บ
๑๗๙

เอาไว้ เราตั้งใจจะบำ�เพ็ญ หรือสั่งสมเก็บเอาไว้เฉพาะธรรมที่เป็นปัจจุบัน
อันสัมปยุตด้วยปัญญาเครื่องแก้ไขกิเลสและบาปธรรม อันเป็นทางพ้น
ทุกข์เท่านั้น
ดังนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตซึ่งเป็นฝ่ายนิวรณ์ เราพึงทราบด้วยปัญญา
ทันทีว่า สิ่งนั้นคือมายาของจิตเอง ไม่ใช่บาปกรรมมาจากอื่นที่ไหนเลย
การอบรมจิตจึงต้องรู้มายาของจิต ไม่อย่างนั้นจะหลงกลมายาของจิต
หาความบริสุทธิ์ไม่ได้เลย เมื่อเรารู้มายาของจิตที่หลอกลวงเราทุกอย่าง
ด้วยปัญญาแล้ว จิตจะไปหามายามาจากไหนอีก เหมือนเรารู้กลอุบาย
ของคนที่จะมาหลอกลวงเรา เราไม่เชื่อเขาแล้ว เขาจะต้มเราได้ที่ไหน
อันนี้ก็ฉันนั้น เมื่อกำ�ลังสติปัญญารู้ทันความปรุงความคิดหรือความหมาย
อยู่แล้ว อาการเหล่านี้ก็ค่อยหมดมายาไปเอง จิตเมื่อได้สติกับปัญญาเป็น
พี่เลี้ยง คอยสอดส่องความชั่วร้ายหมายโทษมิให้เกิดขึ้นได้ จิตก็จะนับวัน
ผ่องใสบริสุทธิ์ไปเอง
นี่แหละคุณทั้งสอง อุบายเครื่องแก้ทุกข์ให้พ้นได้ในปัจจุบัน ไม่ต้อง
ไปคำ�นึงคำ�นวณถึงอำ�นาจวาสนาที่ไหน การชำ�ระใจให้บริสุทธิ์อยู่ทุกเมื่อ
ด้วยสติปัญญามิได้ขาดวันขาดคืน ห้วงน้ำ�ในมหาสมุทรก็นับวันจะตื้นขึ้น
ทุกที ความดีนับวันมากล้น ก็พ้นได้ตามใจหวัง เอวํ โปรดได้พิจารณาด้วย
ปัญญา
ขอให้พากันสนใจ สมบัติใหญ่ได้แล้วกินไม่รู้จักหมดสิ้น แม้แผ่น
ดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยชน์จะหมดไป สมบัติใหญ่เรายังคงที่ไม่แปรผัน
เป็นของอัศจรรย์เหลือโลก โชคเรามีจึงได้เกิดมาพบศาสนา มีศรัทธาได้
หว่านพืชอย่าให้จืดจาง จงพยายามปล่อยวางด้วยปัญญา
บัว
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ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามแนวที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วในจดหมายทุกๆ
ฉบับ อย่าส่งจิตใจไปอื่น นอกจากกายกับจิตให้เกินกว่าเหตุ จะเสียเวลา
ทั้งจะนำ�ความกังวลเดือดร้อนมาเผาผลาญเราเปล่าๆ และขอแนะนำ�ย้ำ�
อีกว่า อย่าแสวงหาสันติธรรมคือพระนิพพานนอกไปจากกายกับจิต ปัจจุบัน
เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแลบาป อดีตอนาคตไม่ใช่บุญแลบาป และมิใช่บ่อเกิด
แห่งบุญแลบาป ปัจจุบันนี้เองเป็นตัวบุญตัวบาป เมื่อเรารักษาจิตให้อยู่ใน
ปัจจุบันด้วยความมีสติแล้ว กิเลสบาปธรรมที่ไหนจะเลื่อนลอยมาครอบงำ�
จิตให้เราได้รับความเดือดร้อนเล่า เหตุที่เราจะเดือดร้อนขุ่นมัว ก็เพราะ
ปล่อยจิตให้คว้าโน่นคว้านี่ไม่อยู่เป็นสุข คือคว้าอดีตอนาคต ซึ่งเหมือน
น้ำ�ลายถ่มทิ้งแล้วคว้ากลับเข้ามาใส่ปากอีก ย่อมน่าสะอิดสะเอียนต่อลิ้น
ไม่น้อยเลย อารมณ์หรือสิ่งที่ชั่วอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นไปแล้ว เราก็รู้แล้วว่า
ไม่ดี ยังคว้ากลับคืนมาเผาจิต อันนี้ยิ่งร้ายกว่าน้ำ�ลายที่ถ่มทิ้งเสียอีก เลย
หาความเย็นไม่ได้เลย เราอยู่ดีกินดี อย่าหาเรื่องใส่เรา เราต้องการจะให้
ไฟดับ ต้องไสฟืนออกแล้วไฟจะค่อยดับเอง จิตถ้าได้เชื้อคืออดีตอนาคต
เป็นปัจจุบัน หนุนหรือส่งเสริมอยู่แล้วก็จะไปกันใหญ่ เหมือนไฟได้เชื้อ
ฉะนั้น ดังนั้นจึงควรรักษาจิตให้มีอารมณ์ที่ดีเป็นเครื่องดื่มอยู่โดยปัจจุบัน
ก็นับวันจะสงบสบายคลายจากสิ่งที่เป็นข้าศึก จะมีแต่ความสงบสุขทุก
อิริยาบถ จึงจะสมนามว่าผู้ฉลาดทรมานจิตให้หายพยศได้
๑๘๑

อนึ่งสัตว์พยศเขายังทรมานได้ ธรรมดาจิตเมื่อมีกิเลสก็ต้องมีพยศ
เราจะหักห้ามหรือทรมานให้จิตหายพยศไม่ได้ จะเรียกว่าคนฉลาดที่ตรง
ไหน เมื่อเราทรมานจิตได้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นคนฉลาดโดยลำ�ดับ จนถึง
เรียกว่าเป็นคนฉลาดได้ (ยอดนักปราชญ์) เอวํ สวัสดี
บัว
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แม่ทองแดง เมื่อมีคนส่งเสริมมากเท่าไร ก็พึงทราบว่าจะมีคนนินทา
มากเท่าเทียมกัน ดังนั้นความเคลื่อนไหวในกิริยาใดๆ ผู้ที่ได้เห็นหรือได้ยิน
ในกิริยานั้นๆ จึงเก็บไว้ภายในใจ พระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนายังถูก
โลกธรรมรุมตี แต่ก็คงเป็นพระพุทธเจ้าตามเดิมจนวันเข้านิพพาน เราทุก
คนมีพุทธประจำ�ตัว เมื่อชำ�ระให้บริสุทธิ์แล้ว แม้โลกธรรมจะรวมหัวกันหมด
ทั้งโลกมาโจมตี ก็คงบริสุทธิ์อยู่ตามเดิม เพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่โลก
ธรรมๆ จึงไม่สามารถแทรกซึมหรือลบล้างความบริสุทธิ์นั้นได้ ความจริง
แท้ๆ (แก่นแท้) มีอยู่กับท่านผู้ใด จะเป็นหญิงชาย หรือนักบวชใดๆ เพียง
ว่าผู้นั้นแย้มออกมาเท่านั้น เราก็พอรู้หรือเข้าใจได้ เราอย่าหลงกระพี้คือเห่า
หอนของโลก หูตาเรามี ใจเรามี ดูให้ดี ฟังให้ดี คิดให้ดี จะเห็นของดี (นัก
ปราชญ์ภายนอกภายใน) หนีจากตาหูและใจ ปัญญาของเราไปไม่พ้น ต้นไม้
บางชนิดมีแก่นอยู่ข้างนอก เช่นต้นตาลเป็นต้น บางชนิดมีแก่นอยู่ข้างใน มี
ไม้พะยูงเป็นต้น คนเราก็ฉันนั้น ดีนอกก็มี เช่น มีแต่กิริยามารยาทคำ�พูด
ถูกกาละ สำ�นวนโวหารไพเราะ ภายในเหมือนถ่านไฟ ดีในก็มี เช่น สมัยนี้
ดีในมีน้อย ส่วนดีนอกตามสัญญาจะเหลือโลกอยู่แล้ว เราสมาคมคบหาใคร ดู
ให้ถึงตา ถึงหู ถึงใจ อย่าหลงตามใคร เมื่อถึงใจแล้วจับให้มั่น ใครจะเห่าหอน
แทะกัดไปอย่างไรไม่ต้องหวั่นไหว นั่นแลท่านว่าใจนักปราชญ์
อนึ่ง สมัยนี้นักวิทยาศาสตร์เจริญ สุนัขบ้าก็ชุมไปตามๆ กัน เรารีบ
เตรียมยาไว้ติดตัว ไม่อย่างนั้นจะแย่
									
บัว
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การเจ็บป่วยเป็นเทวทูตประจำ�ตัว ขออย่าได้ประมาทนอนใจ โปรด
พิจารณาตามบริเวณที่เจ็บป่วยนั้นแล ให้เห็นด้วยปัญญาประจักษ์ว่า
อวัยวะทั้งหมดนี้เป็นของแน่เหลือเกินที่จะเป็นเครื่องทับถมเราให้ได้รับ
ความทุกข์ และไม่ตั้งอยู่นาน ทั้งหาสาระอะไรไม่ได้ ทั้งจะตั้งหน้าไปสู่
ความแตกสลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ต่างก็มีอยู่เป็นไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้
ทั่วโลก หาที่หลบภัยไม่ได้เลย แม้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือน
สามัญชนธรรมดา ภัยอย่างอื่นๆ เราพอหลบหลีกได้บ้าง ภัยอย่างนี้ต้อง
หลบหลีกด้วยปัญญา คือหยั่งทราบตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเป็น
เข้าท่านมียาแก้ เราทั้งหลายไม่ค่อยมียาแก้ ต่างกันที่ตรงนี้
									บัว
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การพิจารณากาย-จิต ให้ถือว่าเป็นกิจสำ�คัญประจำ�อิริยาบถ และ
โปรดระวังอย่าปล่อยให้จิตไปสำ�คัญหมายรู้ไว้ก่อน จะทำ�ความตั้งใจใน
ปัจจุบันที่มีต่อกาย-จิตให้เคลื่อนไหวไปตาม จะไม่เห็นความจริงที่มีประจำ�
กาย-จิต พึงทำ�เหมือนเราเปิดหีบสิ่งของ ซึ่งส่งมาจากทางอื่นที่เราไม่เคย
รู้สิ่งของภายในหีบมาก่อน ตั้งเจตนาไว้เพื่อจะดูเฉพาะสิ่งของภายในหีบ
เท่านั้น จนกว่าเราเปิดออกดู จะรู้ว่ามีอะไรบ้างในหีบนั้น การพิจารณา
กายก็พึงตั้งเจตนาไว้ว่ากาย-จิตเรานี้ก็เท่ากับหีบอันหนึ่ง แล้วพึงตั้งจิตไว้
เฉพาะหน้า อย่าส่งไปตามสัญญาอดีตอนาคต กำ�หนดกาย-จิตไว้จำ�เพาะ
หน้าจนกว่าจะเห็นความเป็นอยู่ของอาการทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน
และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าจนถึงความแตกดับ พึงพิจารณาให้เป็น
ปัจจุบันจริงๆ อย่าคาดหมายไปก่อน จะกลายเป็นความสะเพร่าของจิต
ติดสันดาน เลยจะไม่ได้อุบายอะไรจากการพิจารณากายกับจิต ทั้งจิตเอง
ก็จะไม่มีกำ�ลังความสงบ ตลอดถึงความแยบคายคือปัญญา จะรู้หรือไม่รู้ก็
ไม่ต้องเดือดร้อนไปก่อน
การพิ จ ารณากายกั บ จิ ต ซึ่ ง เป็ น สถานที่ เ กิ ด ปั ญ ญาและความ
หลุดพ้นแท้ จะเป็นไปไม่ได้อย่างไรเล่า นักปราชญ์ท่านได้ชัยชนะจาก
สมรภูมินี้แท้ (จากกายกับจิต) นอกจากจิตจะไม่เอาเรื่องกาย-จิตมาเป็น
อารมณ์แห่งกรรมฐานเสียจริงๆ ความรู้ในกายทุกส่วนซึ่งเกิดจากการคาด
คะเน จะไม่เป็นผลที่พึงใจของเรา ในเมื่อเราไม่ผลักดันความรู้ชนิดคาดไป
๑๘๕

ก่อนออกให้ห่างไกล ทรงไว้เฉพาะความรู้ที่เกี่ยวพันกันกับกายในปัจจุบัน
นั่นแลจึงจะเป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาแทนตัว จึงจะเป็นความรู้สามารถ
รักษาจิตให้เที่ยงตรงต่อธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นฝ่ายดี ชั่ว และกลางๆ
เราเริ่มพิจารณาคราวใดก็พึงตั้งจิตไว้ทำ�นองนี้ อย่าปล่อยให้จิตรู้หลอกไป
ก่อน
ส่วนผลคือความสงบสุขนั้น เป็นของเกิดเองจากการพิจารณาถูก
เราไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะไม่พ้นทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่กาย-จิตนี้เท่านั้น เพราะ
กิเลสอยู่ที่นี่จึงต้องพิจารณาที่นี่ เรียกว่าแก้ทุกข์หรือแก้กิเลส เราอย่าส่ง
จิตไปสวรรค์ นิพพาน นรกที่ไหน นรกคือความเดือดร้อนอันวุ่นวาย
นิพพานคือความสงบสุข เมื่อชำ�ระใจของเราได้ดีแล้ว ด้วยสติปัญญาและ
ความเพียรจริงๆ เราจะรู้ได้ทั้งนรก ทั้งสวรรค์ และนิพพาน ณ ภายใน
จิตของเรานี้เท่านั้น หาไปรู้ที่อื่นไม่
คนทั้งหลายรู้ธรรมทั้งหลายแล้วไม่พ้นทุกข์ ทั้งกลับเป็นเสี้ยนหนาม
ยอกแทงตนและผู้อื่นเข้าด้วยซ้ำ� แต่พระพุทธเจ้าแลสาวกรู้ธรรมแล้ว
พ้นทุกข์ไปเลย พร้อมๆ กับความรู้ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุใดระหว่าง
คนทั้งสองสามจำ�พวกนี้จึงต่างกันเล่า ก็เพราะความรู้เกิดจากปัจจุบันจิต
อันกลายเป็นปัญญาไปในตัว กับความรู้คาดคะเน (สัญญา) มันต่างกัน
ราวฟ้ากับแผ่นดินนั่นเอง
จึงสามารถแปรคนทั้งสองจำ�พวกให้ต่างกัน
เหตุที่ความรู้ที่เป็นปัจจุบันจิตจะเกิดได้ ก็ต้องพิจารณาปัจจุบันธรรมคือ
กายกับจิตนี้เอง เพราะกาย-จิต เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสและเป็นสถานที่
ถอดถอนกิเลสแลกองทุกข์ทั้งมวล ฉะนั้นเราควรตั้งจิตไว้โดยทำ�นองที่ว่า
ให้จิตอยู่กับกายจิตจริงๆ จนเรียกปัจจุบันได้เต็มที่ แล้วกระแสของปัจจุบัน
๑๘๖

จิตจะกระจายแสงสว่าง คือ ปัญญาออกตามอาการของกายแลอาการของ
จิตโดยรอบคอบ จากนั้นก็จะได้เห็นทุกสิ่งทั้งที่เป็นคุณเป็นโทษ ปรากฏ
ด้วยปัญญาอันชอบแท้ ตลอดกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน จะ
เรียกว่าฟังธรรมทุกเวลาก็ได้
ความเกิดแก่เจ็บตาย เราเคยได้ยินจนชินหู แต่ยังไม่ซึ้งถึงปัญญา
แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีรสชาติพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ ทั้งนี้
ก็เพราะสัญญาหมายกันไปเท่านั้น หาได้เป็นปัญญาหยั่งทราบความเกิด
แก่เจ็บตายอย่างแท้จริง ไม่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายซึ่งรู้ธรรมของพระองค์
ด้วยสัญญา จึงกลายเป็นเจ้าแห่งทุกข์ แห่งกงจักรสังสารวัฏอีกด้วย
คำ�ว่า กงจักร เป็นต้น พึงทราบใกล้ๆ และย่อด้วยว่า กาย-จิตและ
อาการของจิตนี้เอง หมุนตัวเองให้หลงรัก-ชังในวัตถุและอารมณ์ทั้งที่เป็น
ภายนอกและภายในอยู่ไม่มีเวลาหยุดยั้งได้ ฉะนั้นจึงควรพิจารณาตัว
กงจักรเป็นต้นนี้ ให้แยบคายด้วยปัญญาอยู่เฉพาะหน้า นักปราชญ์ท่านไม่
หนีจากกายกับจิต ถือเป็นนิมิตประจักษ์ใจทุกเวลา ใช้ปัญญาสอดส่องอยู่
เสมอ จึงสามารถพ้นจากสมมุติถึงวิมุตติ คือสภาพที่หาสมมุติบัญญัติไม่
ได้แม้แต่น้อย นี่แหละเรียกว่า พ้นจากกงจักรตัวหมุนเวียน เราพึงทราบ
กงจักรหรือสังสารวัฏว่าอยู่ที่ไหนแน่ โดยนัยที่อธิบายมานี้ จะได้หาย
สงสัยกันเสียที
พระมหาบัว

๑๘๗

ฉบับที่ ๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๔ กันยายน ๒๕๐๐

ขอให้พร้อมกันตั้งใจบำ�เพ็ญ อย่าท้อถอย เพราะเราเป็นศิษย์
พระพุทธเจ้าด้วยกัน ความทุกข์-ลำ�บากเพราะการทำ�ความดีพออดพอทน
ท่านที่พ้นทุกข์ไปได้แล้ว ท่านก็ต้องผ่านความทุกข์-ลำ�บากเพราะความ
พากเพียรเหมือนเรานี่เอง ถ้าปลีกจากทางนี้แล้วก็หาความพ้นทุกข์ได้ยาก
นักปราชญ์ท่านเห็นงานสำ�คัญกว่าเงิน เพราะใครมีงานผู้นั้นก็มีเงิน ฉะนั้น
พึงทราบว่า บุญกุศลทั้งมวลเกิดจากงานคือความพากเพียร ความเพียร
ในความดีทุกประเภทจัดว่าเป็นต้นทุนหนุนกำ�ไรให้เราก้าวไปสู่ความดี
นับแต่ชั้นต่ำ�จนกระทั่งถึงชั้นสูงสุด คือพระนิพพาน ดังนั้นควรยินดีในกุศล
ที่เราได้อุตส่าห์บำ�เพ็ญมาแล้วจนถึงวันนี้ และพึงพากเพียรต่อไปเพื่อความ
เพิ่มพูนแห่งบารมีของเราให้แก่กล้าสามารถพ้นไปได้ดังใจหมาย
									บัว

๑๘๘

ฉบับที่ ๑๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐

การเร่งทางด้านจิตตภาวนานั้นแลจะได้เห็นภัยของโลกทั้งมวล
สังขารเราแก่เข้าทุกวัน เปลี่ยนไปทุกขณะลมหายใจ
ความหมายของจิตซึ่งปรุงไปก่อน เป็นอุปสรรคแก่ปัญญาซึ่งจะเกิด
ขึ้นเฉพาะหน้า ปัญญาที่เกิดขึ้นจากปัจจุบันจิต เป็นปัญญาที่จะเปลื้อง
ความสงสัยได้โดยลำ�ดับ ดังนั้นเราควรรักษาจิตให้เป็นปัจจุบัน ตั้งอยู่กับ
กายกับอารมณ์ที่เกิดจากจิตโดยเฉพาะ เรื่องของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
และอสุภธรรมทั้งหลาย จะปรากฏขึ้นเองด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อน ซึ่ง
อาศัยปัจจุบันจิตเป็นภาคพื้น
ความที่คาดคะเนนั้นทำ�ได้ทุกคน เพราะไม่ใช่ของจริง ทำ�ไปๆ เลย
เกิดด้านหรือชินไปเสียอย่างดื้อๆ ยกตัวอย่างคนเรียนปริยัติมากๆ จำ�ได้
มากๆ ซึ่งไม่ใช่ปัญญาแล้วจะรู้สึกว่ามีทิฐิมานะมาก เพราะสำ�คัญว่าตน
รู้มาก ใครจะสอน คนเช่นนั้นเขายังไม่ฟังเสียง เพราะเขาสำ�คัญว่าความ
รู้ของเขาที่เรียนมาสูงจดท้องฟ้าเสียแล้ว ดังนี้เป็นต้น
ความทำ�จริงมุ่งต่อความหลุดพ้นจริงๆ แม้จะเรียนเฉพาะกรรมฐาน
๕ เท่านั้น สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏในตำ�ราว่าหลุดพ้นได้หลายองค์
การเรียนมากเรียนน้อยอาจเป็นอุปนิสัย ซึ่งเคยสั่งสอนปริยัติมาแต่ชาติ
ปางก่อนก็ได้ สรุปความแล้วเรียนมากเรียนน้อยจะต้องไหลลงรวมใน
ข้อปฏิบัติ คือหลักจิตตภาวนาทั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักมุ่งประสงค์ของพระองค์
๑๘๙

โดยแท้ทีเดียว อนึ่ง ความรู้ทั้งหมด จะเป็นสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
หรือปัญญาเกิดจากการศึกษามากน้อยทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องกลับมา
ฟั ก ตั ว อยู ่ ท ี ่ ภ าวนามยปัญญา อัน เป็น ส่วนรวมของปั ญ ญาทั ้ ง หลาย
เหมือนแม่น้ำ�ทั้งหลายไหลมารวมมหาสมุทรฉะนั้น
ภาวนาปัญญานี้ เบื้องต้นต้องเข้าอาศัยจิตที่ตั้งมั่น (ปัจจุบันจิต)
เสียก่อน เพราะปัจจุบันจิตดังที่อธิบายแล้วข้างต้น ย่อมเป็นภาคพื้นหรือ
บ่อเกิดแห่งปัญญาทุกประเภท หรือเหมือนพื้นดินเป็นที่อาศัยเกิดแห่งพืช
ทุกชนิดนั้น ดังนั้นอุบายทั้งปวงเมื่อเราพยายามรักษาจิตให้ตั้งอยู่เฉพาะ
ในวงแห่งกายแลจิตแล้ว จะเกิดขึ้นเองและจะตัดความสงสัยภายในจิต
ได้เป็นลำ�ดับ ตั้งแต่ต้นจนตลอดอวสาน จะหนีจากหลักปัจจุบันจิต ซึ่ง
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับกายแลจิตอันเป็นตัวเหตุสำ�คัญไปไม่ได้เลย
ผู้เรียนมากก็ดี ผู้เรียนน้อยก็ดี ที่จะถอดถอนความสงสัยอันมี
อยู่ภายในจิตไม่ได้ ก็เพราะหนีจากหลักความจริง คือกายกับจิตซึ่งเป็น
รากฐานของปัจจุบันจิตนั้นเอง เมื่อบังคับจิตให้ตั้งอยู่ในรากฐานอันนี้แล้ว
เรื่องปัจจุบันจิตจะปรากฏตัวขึ้นเอง โดยไม่ต้องไปคว้าหาที่ไหน เมื่อ
ปัจจุบันตั้งมั่นแล้ว ปัญญานับแต่ชั้นต่ำ�-กลาง และปัญญาส่วนละเอียด
สูงสุด ก็จะแตกแขนงกิ่งก้านขึ้นมาจากนั้นเป็นลำ�ดับ เหมือนบุคคลก่อไฟ
ให้ติดเชื้อด้วยดีแล้ว ควันซึ่งอาศัยไฟเป็นเหตุนั้นจะตั้งขึ้นตั้งแต่ควันหยาบ
ควันปานกลาง และควันที่ละเอียดสุดจากเปลวไฟนั้นเป็นลำ�ดับ ฉะนั้น
พึงทราบเรื่องของปัญญาทุกประเภท จะต้องเกิดจากปัจจุบันจิตเช่นเดียว
กับควันไฟเกิดจากเปลวไฟนั้นเถิด
ยาแก้โรคทุกประเภทจะมีแต่ตำ�รา หาผู้ฉลาดปรุงยาและหาคนไข้
๑๙๐

จะมารับประทานยาไม่ได้แล้ว พยานที่เราจะพึงอ้างว่ายาดีเพราะถูกกับโรค
ก็ไม่ปรากฏแก่โลกอย่างเด่นชัด ต่อเมื่อมีผู้ฉลาดปรุงยาตามตำ�รา พร้อมทั้ง
คนไข้ก็มีความพอใจรับประทานยาจนหายป่วยแล้วนั่นแหละ จะพึงอ้างว่า
ยาดีแท้ เพราะอาศัยแพทย์ผู้ฉลาด และคนไข้ได้รับการรักษาจากหมอ
ผู้ถือตำ�รายาด้วยความฉลาด ข้อนี้ฉันใด ศาสนาจะมีแต่ตำ�รา (คัมภีร์)
หาผู้ปฏิบัติตามคำ�สอนที่แท้จริงจนเกิดความฉลาด สามารถถอนตนให้พ้น
จากทุกข์ไม่ได้ จะพึงอ้างว่าศาสนาดีเพราะยังบุคคลให้หลุดพ้นจากกองทุกข์
ได้ดังนี้ ก็ไม่เป็นหลักฐานที่จะพอฟังได้ เพราะคนทั้งๆ ที่เขาไม่เคย
ลิ้มรสจากการปฏิบัติเลยเขาก็พูดได้ ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามคำ�สอนโดยถูกต้อง
จนเกิดผลประโยชน์เฉพาะตนเป็นลำ�ดับแต่ชนั้ ต่�ำ จนถึงชัน้ สูงสุด คือวิมตุ ติ
พระนิพพานประจักษ์ใจ โดยนัยที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญฺญูหิ” ดังนี้ ผู้นั้นจะพึงอ้างว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าดีจริงๆ ดังนี้ได้
ข้อนี้เป็นหลักฐานจะพึงฟังได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันนั้น การอธิบายให้
คุณฟังทั้งดุ้นนี้ ก็เพื่อจะให้รสของยาซึมซาบเข้าในกาย จะได้หายจากโรค
ได้แก่ให้ศาสนาซึมซาบเข้าถึงใจ สมกับว่าใจเป็นผู้ทรงศาสนาจริงๆ สมัย
นี้ตำ�ราท่านกล่าวไว้มีมากจนไม่สามารถหยิบยกเอามาเป็นหลักใจอย่าง
แท้จริงได้
ฉะนั้นพึงย้อนกลับเข้ามาในวงแคบของอริยสัจสี่ คือกายกับจิตนี้
นี้ยังร้อนๆ อุ่นๆ อยู่ ไม่เคยล้าสมัยตลอดกาล แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
พึงทราบว่านำ�ออกไปจากนี้ เราพึงนำ�แปดหมื่นสี่พันย้อนกลับเข้ามา
ขัดเกลาภายในใจให้จงได้ โดยที่ว่าให้จิตตั้งมั่นอยู่ภายในกายกับจิตให้ได้
อย่าวิตกว่าจะเสียเวลา หรือป่วยการเปล่า ข้อนั้นเป็นความคาดหมาย
๑๙๑

เป็นธรรมหลอกลวง กิริยาจิตที่ส่งออกนอกตัวด้วยความอยากหรือ
ทะเยอทะยานนั้น หากเป็นธรรมเครื่องถอดถอนกิเลสแล้วไซร้ คนทั้งโลก
คงพ้นทุกข์ไปนานแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องสอนกันเข้ามาในวงแห่งอริยสัจ คือ
กายกับจิต ก็เพราะกิริยาจิตที่ส่งเช่นนั้นเป็นการดำ�เนินผิดทางนั่นเอง
เอาละ ขอให้คุณพยายามตามที่แนะนี้ อย่าวุ่นวายโดยประการ
ทั้งปวง พึงยึดหลักภายในให้ดี นิพพานหนีจากหลักภายในไปไม่พ้น จะ
รู้หรือไม่รู้อย่าถือเป็นประมาณ เดี๋ยวจะเขวหลัก รับประทานลงไปตาม
ช่องทวารปาก ไม่ไหลลงสู่ท้องและกระจายไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนมีอย่าง
ที่ไหน
การปฏิบัติจิตเมื่อไม่ปล่อยให้หนีหลักแล้วจะไม่ยังความสงบให้เกิด
เป็นลำ�ดับ ท่านคงไม่กล่าวไว้วา่ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” ธรรมอันพระผูม้ ี
พระภาคกล่าวดีแล้ว
สวัสดี
									บัว

๑๙๒

ฉบับที่ ๑๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๑

ยาเป็นเครื่องเยียวยารักษาธาตุขันธ์ ซึ่งแสดงอาการแตกร้าวรั่ว
ไหลอยู่ตลอดเวลา ทั้งเป็นสิ่งรบกวนใจให้วุ่นวายไปด้วย ยาจึงเป็นสิ่ง
สำ�คัญต่อมนุษย์และสัตว์ที่จะพึงเยียวยาให้มีความสุขไปบ้างในวันหนึ่งคืน
หนึ่ง ไม่เช่นนั้นธาตุขันธ์จะทนอยู่ไม่ได้กี่วันต้องแตก
ธรรมเป็นเครื่องเยียวยาทั้งธาตุขันธ์และจิตด้วย จิตไม่มีธรรมเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงกายก็กระสับกระส่าย จิตก็ยิ่งลอยลม โลกกว้างหาที่สุด
มิได้ ก็ไม่มีที่ปลงกายปลงใจ ปลงลงที่ไหนถูกแต่กองเพลิง คือความทุกข์
กายทรมานใจ ดังนั้นธรรมเป็นเครื่องระงับทุกข์ทางกายทางใจ จึงควร
พิจารณาเป็นประจำ� เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือยับยั้งของจิต แม้ถึง
กาลขันธ์จะพึงแตก จิตก็ไม่ฟุ้งซ่าน ดับไปโดยความสงบสุข
ย้อนกลับเข้ามาดูขันธโลก จะเห็นทางสิ้นสุดโลกอันนี้แคบนิดเดียว
เมื่อพิจารณาไม่รอบ จะเห็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยความสุข ความทุกข์
ความรักความชัง เมื่อพิจารณารอบด้วยปัญญาแล้ว จะเห็นขันธโลกอัน
นี้เต็มไปด้วยอริยสัจ คือธรรมตายตัวของพระอริยเจ้าทั้งนั้น และจะไม่มี
ทางตำ�หนิติชมและปรารถนาโลกอันนี้อีก ในเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาแล้ว
“โลกวิทู” พึงทราบว่ารู้แจ้งในขันธ์นี้เป็นสำ�คัญกว่าอื่น เมื่อพิจารณาไม่
รอบคอบเล่า ความหลงในขันธ์นี้ยิ่งร้ายกว่าอะไรเสียอีก โปรดน้อมเอา
นิสัยของนักปราชญ์มาประดับตัวของเรา จะได้มีความอาจหาญต่อความ
๑๙๓

จริงคือทุกข์ ซึ่งโลกเคยกลัวและแพ้มาแล้วอย่างหลุดลุ่ย อาจกล่าวได้ใน
สมัยนี้ว่า แทบจะไม่มีใครเห็นอริยสัจ ๔ คือทุกข์ ฯลฯ มรรค ว่าเป็นอริย
ธรรมคือธรรมอันประเสริฐด้วยความจริงใจแท้ ทั้งนี้เพราะไม่น้อมความ
จริงของท่านเข้ามาพิจารณาด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนั้นเอง จึงเป็นแต่
เพียงพูดกันตามท่านไปเฉยๆ ทั้งๆ ที่ไม่เชื่อต่อความจริงนั้นๆ ว่าจะเป็น
ความจริงแก่อนุชนผู้ปฏิบัติตามอย่างจริงจังได้
พึงทราบว่าอริยสัจ ๔ นี้ไม่ใช่ธรรมเก่าและไม่ใช่ธรรมใหม่ด้วย
เป็นปัจจุบันธรรม ใครเกิดมาต้องประสบทุกคน เว้นเสียแต่จะไม่เอาหู
ใส่ใจพิจารณาเท่านั้น ไม่เคยขาดคราวขาดสมัยแต่กาลไหนๆ มาจนถึง
ปัจจุบัน และยังจะมีอย่างนี้ไปตลอดอนันตกาล ผู้มีปัญญาพิจารณาได้ไม่
เลือกกาล และรู้เห็นได้ไม่เลือกเวลาอกาลิโก เราเป็นศิษย์ตถาคต อย่า
สำ�คัญว่าทุกข์ที่มีในกายในจิตเป็นศัตรูคู่เวรแก่เรา ในขณะเดียวกันให้
พิจารณาจนเห็นทุกข์นั้นๆ ว่าเป็นความจริงตามความจริงของทุกข์ที่ตั้งอยู่
นั่นแหละเราจะอยู่สบาย แม้กายจะเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ใจจะเห็นไปว่า
ทุกข์เป็นเครื่องลับปัญญาให้คมกล้า ทั้งสามารถข้ามพ้นไปได้ด้วยการเห็น
ทุกข์ด้วย ใครยังไม่เห็นทุกข์ว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจก่อน ผู้นั้นจะ
ปฏิญาณตนว่าบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ ไม่เป็นฐานะอันจะพึงมีได้ โปรด
พิจารณาให้ดี
									บัว

๑๙๔

ฉบับที่ ๑๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๖ เมษายน ๒๕๐๑

ให้พิจารณาทางจิตให้มาก การจวนตายไม่ว่าแต่คุณหรือใครๆ
เตรียมกันอยู่แล้วทุกตัวสัตว์ เพราะการเตรียมเกิดได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
เวลานี้เป็นเวลาเตรียมจะตายเท่านั้น ฉะนั้นรีบพิจารณาเรื่องสังขาร เขา
จะทำ�หน้าที่ของเขาจนถึงจุดจบแห่งชีวิตโดยความไม่นอนใจ รีบตั้งสติ
พิจารณาด้วยปัญญา เพียงแต่ว่าตายจริงๆ เท่านี้ด้วยปัญญา จิตก็จะหัน
เข้าสู่ความไม่วุ่นวายในสังขารแลวัตถุอะไรทั้งหมด กำ�หนดลงในความ
ตาย อย่านอนใจ เอาละ ยุติ
									บัว

๑๙๕

ฉบับที่ ๑๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๙ เมษายน ๒๕๐๑

สัตว์ทุกประเภทที่ถูกขังไว้ในกรง แม้กว้างขวางปลอดโปร่ง ก็คงจะ
ได้รับความครูดสี และความทุกข์ทรมานจากกรงเป็นธรรมดาหนีไม่พ้น
คนเราทุกชั้นมีกรรมวิบากเป็นกรงขังอยู่ตลอดเวลา จะหนีความทุกข์อัน
เกิดจากกรรมทั้งนี้ไปไม่พ้น ต้องทนสู้กรรมวิบากตามแต่จะให้ผลประการ
ใด ด้วยความพิจารณาในกรรมนั้นๆ ซึ่งปรากฏขึ้นมาไม่ขาดระยะ ไม่ควร
ตื่นเต้นเกินกว่าเหตุ จะเสียหลักธรรมประจำ�ใจ
ใครไม่หนีพ้นจากความแปรปรวนของขันธ์ ซึ่งมีอำ�นาจเหนือเราอยู่
แล้ว เราพึงทราบสงครามระหว่างจิตกับขันธ์กำ�ลังแสดงความร้าวรานจะ
แตกแยกจากกันอยู่ทุกขณะ ด้วยปัญญาอันมีพระไตรลักษณ์เป็นจุดที่รวม
ลง จะเกิดความสงบและปล่อยวางความกังวลในขันธ์เสียได้ มากน้อย
ตามกำ�ลังความเพียร โรคภายในจิตก็จะไม่ฟุ้งตัวขึ้นรับโรคกายให้มีกำ�ลัง
กล้า ขันธ์ก็จะพอประทังๆ ไปได้ แม้ขันธ์ทนไม่ไหวจะแตกไป ใจก็มีหลัก
ยึดได้ ไม่เสียที
									

๑๙๖

บัว

ฉบับที่ ๑๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๑

ตะวันนับแต่ก้าวขึ้นสู่ท้องฟ้า เร็วที่จะอัสดงคตคือก้าวลงสู่ความดับ
สังขารธรรมทั้งหลายภายนอกภายในก็เช่นเดียวกัน นับวันจะก้าวหน้า
เข้าสู่ความแตกดับ พึงพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันสังขาร เพื่อ
ปล่อยวางไว้ตามสภาพ จะหมดกังวลในภาระใดๆ ประจักษ์ใจก่อน
สังขารธรรมจะแตกดับล่วงลับไป สิ่งใดปรากฏขัดข้องในใจ สิ่งนั้นคือธรรม
เครื่องสอนเรา รีบหยิบยกขึ้นพิจารณาทันทีที่ปรากฏ อย่าปล่อยไว้ให้เป็น
ข้าศึกแก่เรา สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้านั้นแล เรียกว่าปัจจุบัน ความรู้สึกตัว
ทันทีที่สิ่งนั้นๆ มาปรากฏ แล้วรีบพิจารณาแก้ไข นี้ก็เรียกว่าปัจจุบัน
ปัจจุบันแก้ปัจจุบัน จึงจะเห็นความบริสุทธิ์ไปเป็นขั้นๆ จนถึงความ
บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
								
บัว

๑๙๗

ฉบับที่ ๑๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๕ กันยายน ๒๕๐๑

ข้อสำ�คัญจะพิจารณากว้างแคบรวมลงในไตรลักษณ์ด้วยปัญญา
ปรากฏเป็นความสงบสุขประจำ�ใจเราแล้วจัดว่าถูก หรือมีทั้งความสงบ
และความฉลาด เห็นโทษในสิ่งที่เป็นข้าศึกไปเป็นลำ�ดับ ก็จัดว่าถูก
แม่เจตก็โปรดเดินปัญญาความแยบคายในขันธ์และจิตเข้าอย่า
ลดละ ความสงบแต่อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญา ก็เนิ่นช้าแต่จุดที่มุ่งหวัง
บัว

๑๙๘

ฉบับที่ ๑๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๔ กันยายน ๒๕๐๑

การอบรมทางใจโปรดทำ�ตามที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้น จะไม่
ผิดทางเลย การภาวนาโปรดใช้ปัญญาวิจารณ์ในขันธ์ภายในภายนอกให้
รอบคอบโดยความมีสติ และให้ถือสติกับปัญญาเป็นธรรมในการแก้กิเลส
ขออย่าได้พรวดพราด จะเสียหลักความจริงที่มีอยู่ประจำ�ตนทุกเมื่อ กิเลส
อาสวะทั้งหมดจะนอกเหนือกับสติปัญญาไปไม่พ้น
บัว

๑๙๙

ฉบับที่ ๑๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๗

ตุลาคม ๒๕๐๑

พึงหยั่งอาวุธคือปัญญาลงตรงที่ข้าศึก คือกิเลสและกองทุกข์อยู่จึงจะ
ได้ชัยชนะ กิเลสแลกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีนอกเหนือไปจากเบญจขันธ์ ฉะนั้น
พึงทราบว่าข้าศึกอยู่ที่นั้น พึงตั้งสติปัญญาลงที่นั้นอย่าลดละ พระพุทธ ธรรม
สงฆ์ หรือผู้วิเศษทั้งหลายอยู่แทรก ณ ที่นั้น (คือเบญจขันธ์) เอง เพราะอะไร
เล่า? เพราะจิตธรรมชาติวิเศษ สิงสถิตอยู่ในเบญจขันธ์นั้น การพิจารณา
อย่างนี้ตรงตามพุทธประสงค์ และตรงตามความหมายของธรรมแท้ไม่ผิด อย่า
กังวลในความเป็นอยู่หรือความจะแตกตาย นั่นเป็นอจินไตย เหนือความคาด
หมาย ให้กำ�หนดลงที่เป็นทุกข์และวุ่นวาย เพราะสิ่งนี้เองก่อให้กิเลสในจิตฟุ้ง
ขึ้น เพราะความหลงกลมายาของเขา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสามนี้เป็นธรรมตายตัว ไม่เป็นไปตามความ
คาดหมายหรือปรุงแต่งของใครทั้งนั้น ฉะนั้นจงหยั่งสติปัญญาลงให้เป็นธรรม
ตายตัวโดยชัดเจน จึงจะเป็นจิตที่ตายตัวไม่หลอกตน และจะหายกังวลใน
ขันธ์ ซึ่งจะเป็นไปในหน้าที่แต่ละขันธ์ เรื่องกลัวแลกังวลในขันธ์จะแตกดับ ก็
คือก่อไฟเผาตัวและจิตให้กิเลสฟุ้งและลุกลามนั่นเอง อย่างไร ๆ ขันธ์ต้องแตก
แน่ ให้พิจารณาขันธ์ตัวที่จะต้องแตกแน่นี้ให้ชัดด้วยปัญญา เมื่อชัดแล้วความ
รู้ที่แท้จริงนี้ไม่แตกตามขันธ์ ฉะนั้นท่านผู้รู้ขันธ์ชัดเจนจึงไม่เดือดร้อน เพราะ
ขันธ์จะตั้งอยู่ หรือขันธ์จะแตกไปเมื่อไร นี่คือหลักการพิจารณาที่แท้จริง และ
ความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ อย่าให้ส่ายแส่ไปในทางอดีตอนาคต ปัจจุบัน
เป็นกฎความจริงที่จะรื้อถอนกิเลสโดยสิ้นเชิง นอกนั้นคือเรื่องกงจักรหมุนรอบ
ตัวเอง พึงทราบไว้อย่างนี้ตลอดกาลด้วย
บัว

๒๐๐

ฉบับที่ ๑๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๙ มกราคม ๒๕๐๒
เรื่องการพิจารณาทางใจของแม่เจต ซึ่งออกค้นคิดบ้าง พักสงบ
บ้าง และพิจารณาอาการของจิตบ้าง ประสานกันไปนั้นเป็นการชอบแล้ว
ไม่ต้องมีการแก้ไขอะไรอีกแล้ว นอกจากเวลาจิตพิจารณาเกินขอบเขต
ไม่ค่อยหยุดยั้ง ก็พยายามให้จิตพักสงบเสียบ้าง เพื่อเป็นกำ�ลังใจในการ
คิดค้นต่อไป อาการของจิตซึ่งเกิดๆ ดับๆ เป็นสิ่งสำ�คัญจะต้องพิจารณา
ให้รอบคอบถี่ถ้วน
บัว

๒๐๑

ฉบับที่ ๑๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๖ มกราคม ๒๕๐๒

อาการป่วยของอาตมากำ�เริบบ้าง หายบ้าง อย่าวิตกไปมากนัก
เรื่องของขันธ์ต้องเป็นอย่างนั้นทุกขันธ์ และเป็นทั่วโลกไม่ลำ�เอียง หากว่า
ทุกข์หายไปจากโลก อริยสัจที่พระองค์ตรัสไว้ก็คงไม่ครบ ศาสนธรรมก็
ไม่สมบูรณ์อยู่ เท่าที่ศาสนธรรมมีสมบูรณ์อยู่ก็เพราะอริยสัจมีสมบูรณ์
ฉะนั้น ทุกขสัจ จึงจัดว่าเป็นศาสดาเอก แทนพระพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพาน
แล้ว อาตมาเองไม่เสียใจในการที่ทุกข์จะเกิดขึ้น กำ�เริบรุนแรง หรือทุกข์
จะหายไปจากขันธ์ แม้ทุกข์จะหายไปก็หายไปเพื่อเกิดขึ้นอีกเท่านั้น ไม่
เพื่ออื่นใดทั้งสิ้น ตราบเท่าขันธ์แตกดับ ทุกข์จึงจะดับโดยสิ้นเชิง คุณโยม
มารดาและคุณแม่แก้วคิดถึงคุณทั้งสองมาก นับว่าคุณทั้งสองมีวาสนา
มาก ฉะนั้นจงภาคภูมิใจในวาสนาของตน เอวํ.
บัว

๒๐๒

ฉบับที่ ๒๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
การพิจารณาอย่างว่านั้นถูกต้องแล้ว ความมีสติประจำ�จะพิจารณา
อาการใดก็ชื่อว่าถูกต้อง เว้นเสียแต่ไม่มีสติ สติเป็นธรรมจำ�เป็นยิ่งนัก
อย่าปล่อยวาง อย่าวิตกว่าเราจะไม่ดี ขอให้มีสติปัญญารักษาใจขณะที่
เคลื่อนไหว อะไรผ่านจิตขอให้ผ่านสติปัญญาวิจารณ์ไปพร้อมๆ กัน นี้แล
บ่อเกิดแห่งความดี ความดีไม่อยู่ในที่ไหนๆ อย่าคาดคะเนไป จะเสียหลัก
ของนักปฏิบัติ อาตมาเป็นห่วงคุณทั้งสองมาก เพราะถือว่าเป็นอาจารย์
ผู้ฝึกสอน แต่อย่าลืมอาจารย์เอก คือสติปัญญาซึ่งมีอยู่กับตัวทุกเมื่อ
สติปัญญานี้เองจะเป็นคู่เป็นคู่ตายของเราแท้ๆ บาปความชั่วลามกไม่มา
จากไหน ไม่ต้องพรั่นพรึงหวั่นไหวต่อภายนอก แต่พึงทราบว่าจิตเป็น
เครื่องหลอกในเวลาที่เราไร้สติปัญญา ฉะนั้นจงจับอาวุธคือสติปัญญา
ไว้กำ�กับตัว จะร่มเย็นตลอดกาล จิตดวงเดียวเท่านั้นที่พึงกำ�หนดให้
รอบคอบในตัวเอง อย่าตื่นเงาของตัว คืออาการของจิต เอวํ.
บัว

๒๐๓

ฉบับที่ ๒๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๑ เมษายน ๒๕๐๒
การพิจารณาทั้งสองด้านเป็นการถูกต้องดีแล้ว ที่เห็นชัดบ้าง ไม่ชัด
บ้าง เป็นเพราะสติแลโอกาสของความเพียรที่สะดวกบ้าง ไม่สะดวกบ้าง
แต่ไม่ต้องหวั่นไหวตามอาการที่ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง พึงทำ�ความเข้าใจว่า
สัจจะมีอยู่ในกายในจิตอย่างไม่ปิดบังตลอดกาล ความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งคงที่
และรับรู้ให้ว่าขณะนี้เห็นชัด ขณะนี้เห็นไม่ชัด ความรู้อันนี้เองเป็นความรู้
ที่จะทรงอริยสัจไว้ได้ตลอดกาล ความรู้นอกนั้นเป็นความรู้ที่ตั้งขึ้นและดับ
ไปตามอาการที่เกิดดับ ไม่สามารถจะทรงอริยสัจไว้ได้ ใครหลงตาม ผู้นั้น
จะเดือดร้อนตลอดกาล
ฉะนั้น พึงกำ�หนดให้รู้ตามเพลงของเขา อย่าหลงตาม ไฟกับน้ำ�มี
ประโยชน์เสมอกัน ขาดธาตุทั้งสองนี้ โลกก็แตกตั้งอยู่ไม่ได้ ทุกข์สมุทัยก็
เช่นกัน นักปราชญ์ไม่ขาดสูญจากโลก เพราะทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องหนุน
ฉะนั้นทุกข์สมุทัยจึงควรเป็นเวทีของนักปฏิบัติไม่เลือกหน้า เราผู้หนึ่งเป็น
นักปฏิบัติ ต้องยกทุกข์สมุทัยขึ้นเป็นหินลับ ยกปัญญาขึ้นเป็นมีด-ลับหิน
ให้คมกล้าฝ่าฟันข้าศึก ซึ่งเกิดขึ้นกับตน อย่าเห็นทุกข์สมุทัยเป็นคนละ
คน นอกจากตนไป และอย่าเห็นนิโรธ มรรคเป็นมิตรสหายมาจากต่าง
แดน พึงทราบว่าอริยสัจทั้งสี่เป็นลวดลายของจิตดวงเดียวของคนๆ เดียว
เท่านั้น
ที่ถูกแท้ไม่ได้เอาที่ความเห็นชัดและไม่ชัดในขันธ์ ๕ แต่เอาที่เห็น
ชัดด้วยปัญญา เพราะพ้นจากทุกข์ด้วยปัญญาที่เห็นชัดในไตรลักษณ์ อัน
เกี่ยวกับการพิจารณาขันธ์ เอวํ.
บัว
๒๐๔

ฉบับที่ ๒๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๘ เมษายน ๒๕๐๒

ธรรมไม่เป็นของลับแก่ผู้สนใจจริง ต้องประจักษ์ใจแน่ และเป็น
ธรรมชาติมีอยู่ทุกกาล ผู้ที่ยังไม่เห็นไม่รู้ ก็อย่าเสียใจ ให้ดำ�เนินไปตาม
ความสามารถ การค้นคิดอย่าให้เพลินเกินขอบเขต ให้มีเวลาพักจิตตามที่
สอนไว้ ธรรมคู่แข่งขัน เพราะการค้นคิด (ปัญญา) กับการพักสงบ (สมาธิ)
เป็นธรรมอาศัยกัน มีความจำ�เป็นเท่าเทียมกัน ให้ดำ�เนินตามที่แนะมานี้
ใจจะดำ�เนินไปด้วยความราบรื่นปราศจากอุปสรรค การบวชหรือไม่บวช
นั้น ยังไม่เป็นปัญหาที่ควรคิดให้เกิดกังวล การแก้กิเลสทุกประเภท
เป็นปัญหาสำ�คัญยิ่งกว่าอื่น ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เพชฌฆาต อย่ากลัว
ขันธ์จะแตกเพราะความบริสุทธิ์ทำ�ลาย ให้เห็นในใจเราแจ้งประจักษ์ดีกว่า
เชื่อข่าว แม้แต่อาหารในถ้วยชามยังมีกระดูกและก้างแฝงอยู่ เรื่องข่าว
ก็เช่นกัน ย่อมมีสิ่งเคลือบแฝง โปรดอย่ากังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวล
สรุปความการพิจารณา พึงค้นคิดให้เห็นขันธจิตโดยรอบคอบ กิเลส
อยู่ที่นั่นเอง สันติธรรมก็อยู่ในที่แห่งเดียวกัน หมดกิเลสก็เห็นสันติธรรม
โดยสมบูรณ์ เรื่องเหล่านี้ครูอาจารย์ของเราท่านผ่านมาหมดแล้ว ต้อง
ลงเอยกันที่รู้เท่าจิตดวงเดียว ฉะนั้นเราพยายามให้เป็นอย่างท่านให้จงได้
จะเป็นศิษย์มีครูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
บัว
๒๐๕

ฉบับที่ ๒๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๔ กรกฎาคม ๒๕๐๒
การดำ�เนินจิตสำ�หรับแม่เจตนั้น ไม่มีอะไรกว้างขวาง นอกจากจะ
พิจารณาขันธ์กับผู้รู้ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญา ความรู้ ความหลง ความ
ฉลาด ความโง่ ความเศร้าหมอง ความผ่องใส ทั้งนี้จะรวมหัวกันอยู่ใน
จุดผู้รู้นั้นแห่งเดียว จงกำ�หนดพิจารณาหรือทำ�ลายจุดผู้รู้ให้แตกกระจาย
ไปด้วยปัญญา อย่าสงวนหรือสำ�คัญว่าเป็นของจริง แล้วถือมั่นไว้ จะเป็น
ภัยแก่ตนไม่รู้หาย จงทำ�ความระวัง อย่าหลงตามหรือยึดถือสิ่งที่กล่าว
มานี้ เพราะอาการทั้งหมดที่เกิดจากผู้รู้ก็ดี ตัวผู้รู้ก็ดี นี่คือสิ่งหลอกลวง
ให้คนโง่หลงนั่นเอง เราจงรู้เท่าสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญา ขอย้ำ�อีกว่า อย่า
เกรงกลัวว่าความรู้จะสูญหายไปในเวลาผู้รู้ซึ่งเป็นตัวผสมกับยาพิษได้ถูก
ทำ�ลายด้วยปัญญา ผู้รู้อันนี้เองเป็นเหตุทำ�ความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์
ให้เป็นไปไม่มีวันสิ้นสุด ฉะนั้นจงทำ�ลายผู้รู้นี้ให้แตกทำ�ลายไปโดยสิ้นเชิง
อย่ายึดถือเอาไว้แม้แต่น้อย ผู้รู้แลอาการของผู้รู้ทั้งหมด มีความเศร้า
หมองผ่องใส เป็นต้น เป็นกองทัพแนวหน้าของอวิชชาร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้
พยายามพิจารณาเพื่อรู้เท่าและปล่อยวางโดยถ่ายเดียว
ส่วนผู้รู้ที่จะเป็นองค์สันติ (พระนิพพาน) แท้ ไม่ใช่ผู้รู้อันขวางหน้า
เราอยู่นี้ ผู้รู้ที่เป็นสันติแท้ ไม่มีอาการใดๆ แทรกแม้แต่น้อย และก็ไม่ใช่
ผู้รู้ที่ผสมนี้เลย ไม่ใช่ผู้รู้ที่จะแยกตัวออกจากสิ่งผสมนี้ด้วย ผู้รู้ที่ผสมนี้จะ
ต้องสลายตัวไปพร้อมๆ กับสิ่งผสมในขณะที่ปัญญาของเรารู้รอบนั่นเอง
ส่วนผู้รู้ที่เป็นองค์สันติแท้ เราจะรู้ประจักษ์ขึ้นกับเรา ในขณะที่ผู้รู้กับสิ่ง
๒๐๖

ผสมถูกทำ�ลายลงด้วยปัญญาญาณ จะหมดปัญหาใดๆ ในขณะนั้น ฉะนั้น
จำ�ให้ดี ตีความหมายแห่งธรรมที่แสดงมานี้ให้แตก สมบัติคือสันติธรรม
(พระนิพพาน) จะเป็นของเราแท้ หนีไปไม่พ้น
สรุปความ การพิจารณาให้ลงในไตรลักษณ์ มีอนัตตาเป็นภาชนะ
อันสุดท้าย จงพิจารณาทิ้งลงปล่อยลงในภาชนะนั้น เอวํ
คุณเอี๋ยน อาตมาก็เป็นห่วงมาก ฉะนั้นจงพยายามปล่อยอดีต
อนาคต และเจตสิกธรรมอันชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วลุกลามไปสู่
อดีต อนาคต อันเป็นตัวเพชฌฆาตคอยสังหารความสงบของเรา ปัจจุบัน
เท่านั้นเป็นตัวมิตร มิตรที่ดีจะเป็นอดีต อนาคตก็เป็นมิตร (มิตร หมายถึง
เจตสิกที่เป็นกุศล) ถ้าเป็นเพชฌฆาตแล้วไม่ว่าอดีต อนาคต แม้แต่คิด
ขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเพชฌฆาต เพราะสามารถทำ�ลายความสงบของเราได้
เราต้องการความสงบสุข จงพยายามสนใจในอารมณ์ที่เป็นกุศล อย่ากังวล
เที่ยวก่อไฟขึ้นเผาตัวเอง ไฟโดยเฉพาะไฟอดีต อนาคต ถึงคนทั้งหลาย
คิดว่าเราทำ�ชั่วไว้ในอดีต และเราจะไปเสวยทุกข์ในอนาคต อย่างนี้
เรียกว่าจิตส่งไปทางอดีตอนาคต สิ่งทั้งนี้เราเคยผิด เราต้องแก้โดยปัจจุบัน
ถ้าปัจจุบันแก้ไม่ได้ ใครๆ ในโลกแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงบริสุทธิ์ไม่ได้ และ
จะวางโอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อแก้ความผิดซึ่งตนทำ�มาก็ไม่ได้ แต่นี่
ความผิดของผู้หลงก็ยังมีอยู่ในโลก ธรรมจึงยังมีอยู่ในโลกเพื่อแก้ความผิด
ที่ตนทำ� ฉะนั้น เรามีความผิดทุกคน จงพยายามแก้ความผิดของตนตาม
โอวาทของพระองค์ทรงสอนไว้ จะได้พ้นจากภัยไปโดยลำ�ดับ อย่าสงสัย
น้ำ�เป็นเครื่องชำ�ระสิ่งสกปรก ธรรมเป็นธรรมชาติล้างความชั่ว ซึ่งเกิดขึ้น
จากกายวาจาใจ เอวํ
บัว
๒๐๗

ฉบับที่ ๒๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒

เรื่องขันธ์ทั้งโลกมีเตรียมตั้งขึ้น ตั้งอยู่ แล้วเตรียมแตกดับไปเท่านั้น
ไม่ว่าขันธ์ใดๆ บรรดามีประจำ�ในสัตว์และสังขาร เราเคยได้เห็นได้ยิน
จนชินตา ชินหู ชินใจ ในความตั้งขึ้น แตกไปของขันธ์เหล่านี้ทั่วแผ่นดิน
เฉพาะอย่างยิ่งในโรงฆ่าสัตว์ ในครัวไฟ เตาไฟ ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ซึ่งนอกไปจากตัวเรา เราพึงน้อมความเป็นอย่างนั้นของมนุษย์และสัตว์
เข้ามาเป็นเครื่องพร่ำ�สอนตนเราว่า
จะต้องเป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่ผ่าน
ความรู้สึกเรามาแน่ๆ สิ่งที่เสมอกันทั้งโลก คือความเกิด ความตาย
ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใคร คะแนนเต็มเท่ากัน เราอย่าหวั่นไหวต่อทุกข์
ที่เกิดขึ้นในกาย จงตั้งสติปัญญาไว้เฉพาะหน้า ตรงที่ทุกข์เกิดขึ้น อย่า
หมายใจว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นศัตรูเรา พึงทำ�ความเข้าใจว่า
ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้คือของจริงประกาศตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวเรา เป็นของจริง
เสมอกัน ฉะนั้น จงทำ�ใจให้กล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้น จง
พร่ำ�สอนตนว่าเราเท่านั้นที่จะรู้สาเหตุของทุกข์ที่จรมาเกิดขึ้นหมดทั้งมวล
ของทุกข์ และจะสามารถบังคับจิตให้ตั้งอยู่โดยเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงไป
ตามทุกข์ที่ประกาศตัว
ขันธ์เกิดขึ้นกับเรา ฉะนั้นทุกข์จึงเกิดขึ้นกับเรา เราเท่านั้นเป็น
นักต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรมเฉพาะตน ไม่มีใครช่วยได้ ทุกข์จะดับหรือ
ไม่ดับ ขึ้นอยู่กับปัญญาพิจารณาตามเป็นจริง ไม่ขึ้นอยู่กับความหวั่นไหว
๒๐๘

หรือความอยากให้หาย ฉะนั้นไม่ควรสั่งสมธรรมทั้งสองประเภทนี้ให้
เกิดขึ้นภายในใจ จะเป็นภัยแก่เราเปล่าๆ พึงพร่ำ�สอนตนว่า คนและสัตว์
ทั้งโลกก่อนจะตาย ต้องเผชิญทุกข์และทนทุกข์ด้วยกันทุกราย ไม่ใช่จะ
ประสบทุกข์ ทนทุกข์เฉพาะเราคนเดียว ทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์ต้องดับไป ใจ
ไม่เกิดขึ้นจึงไม่ดับตามทุกข์ ฉะนั้น เมื่อใจเป็นอมตะไม่ตาย จึงไม่ควรหวั่น
ไหวไปตามทุกข์ ซึ่งเป็นตัวเกิด ตัวดับ (ไม่ใช่อันเดียวกัน)
กายคน-สัตว์อื่นๆ แตก กายเรายัง กายเราแตกส่วนใจเรายัง ไม่
ควรเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามทุกข์ ซึ่งเท่ากับฟองน้ำ�แตกไปเท่านั้น ทุกข์
เป็นสิ่งเกิดดับ ใจเป็นธรรมแท่งหนึ่งจากทุกข์ แต่ไม่เกิดไม่ดับเหมือนทุกข์
จึงไม่ควรไหวตามทุกข์ซึ่งเกิดๆ ดับๆ เมื่อใจเป็นธรรมแท่งหนึ่งแล้ว เราก็
มีอำ�นาจและหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาทุกข์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องของ้อ
กับทุกข์แต่อย่างใด จงพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไร ใครเป็นผู้ใส่นามว่า
ทุกข์ อวัยวะทั้งหมดไม่ใช่ทุกข์ หากว่าอวัยวะทั้งหมดเป็นทุกข์ คนสัตว์
ตายแล้วนำ�ไปเผาไฟฝังดิน เขาไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ ทุกข์ปรากฏอยู่กับคน
สัตว์ที่ยังเป็นอยู่ อะไรทำ�ให้เป็นอยู่คือใจ ใจหลงทุกข์ใจจึงเดือดร้อน ใจ
รู้ทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์เป็นของจริง แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นในกายหรือจะดับไป
ใจก็ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหว นี่แหละจึงจะหมดกังวล โปรดพิจารณาอย่างนี้
โรคของคุณเกี่ยวกับความแก่ชรา เยียวยายาก โปรดเยียวยากันไปทั้ง
ภายนอกภายในใจ แม้ตายอย่าให้ขาดทุน คนทั้งโลกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่า
กันคือความตาย ตายเหมือนกันหมด เอวํ
บัว
๒๐๙

ฉบับที่ ๒๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑ เมษายน ๒๕๐๒
เรื่องจิตใจ แม่เจตพึงดำ�เนินไปด้วยความมีวิจาร สิ่งใดปรากฏขึ้น
เฉพาะหน้า พึงกำ�หนดให้รู้เหตุผล อย่าด่วนถือเอา จะเป็นดี-ชั่ว เศร้า
หมอง ผ่องใสใดๆ พึงกำ�หนดให้รู้แจ้งเพื่อปล่อยวางเสียสิ้น ไม่ใช่เป็นของ
ควรถือเอา ข้อควรระวังคือสุขกับผ่องใส เป็นสิ่งจะควรติดโดยแท้ ใน
ขณะเดียวกันสองสิ่งนี้ ถ้าเราติดจะเป็นมารแก่เราเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ
ฉะนั้นเพื่อความรอบคอบด้วยปัญญา จงพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏกับ
จิตทั้งหมด จงเห็นว่าตกอยู่ในไตรลักษณ์สิ้น ไม่ควรถือเอาเด็ดขาด เมื่อ
เรารู้เท่าหมดแล้ว ธรรมที่ไม่มีปัญหาว่าเกิดดับจะเป็นของเราตลอดอนันต
กาล จงจำ�ให้ดี
บัว

๒๑๐

ฉบับที่ ๒๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๒
การพิจารณาของแม่เจตนับว่าถูกต้องดี ขอให้ยึดหลักว่า “ขันธ์กับจิตเป็น
สิ่งที่เราจะพิจารณาไม่ขาดระยะ และเป็นสิ่งสำ�คัญกว่าอื่นทั้งหมด” เรื่องจิตจะ
บริสุทธิ์หรือละเอียดขึ้นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับจิตทำ�งานการค้นคิดให้รู้ตามเป็น
จริงในขันธ์ทั้งหลาย หน้าที่ของขันธ์ที่เขาทำ�งานอยู่ประจำ�อิริยาบถ ก็คือความตั้ง
ขึ้นแลดับไปเท่านั้น ยกสังขารขันธ์เป็นตัวอย่าง คือสังขารจะคิดขึ้นปรุงขึ้น ทาง
ดีก็ตามทางชั่วก็ตาม คิดเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตาม จะต้องดับไปในขณะๆ ทุก
ประเภทที่คิดขึ้นปรุงขึ้น ขอแต่เราจงจับหลักของสังขารไว้ด้วยดี ยกสติปัญญาเข้า
ใกล้ชิดต่อความเกิดความดับของสังขารทุกเวลา แม้เวทนา สัญญา เป็นต้น ก็
โปรดพิจารณาทำ�นองเดียวกัน จะต้องทำ�หน้าที่เกิดดับเช่นเดียวกัน
อย่าทำ�ความคาดหมายว่ากลัวลำ�บากหรือรำ�คาญ หรือละเอียดบริสุทธิ์
ไปก่อนความเป็นเองของจิต สุข ทุกข์ เศร้าหมอง ผ่องใส เป็นต้น ที่เกิดขึ้น
ให้ถือว่าเป็นธรรมเครื่องเตือนสติปัญญา อย่าถือว่าเป็นของเอาหรือของทิ้ง ให้
ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าเสมอกันหมด อย่าแสดงความดีใจ เสียใจไปตามสิ่งที่
ปรากฏขึ้นแลดับไป ผิดหลักของผู้จะยกตนให้พ้นความลำ�เอียงในสภาวธรรม ไม่ว่า
ประเภทใดๆ ทั้งหมด พึงทราบว่าขันธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่เป็นของ
ขว้างทิ้ง หรือจะถือเอา แต่เป็นของจะรู้เท่าด้วยปัญญา แล้วต่างฝ่ายต่างก็อยู่
ตามความเป็นจริงของตนๆ ไม่สับสนกัน จึงจะไม่มีเรื่องยุ่งเกิดขึ้น เมื่อไม่มีเรื่อง
ก็ไม่มีคดีเกี่ยวข้อง พอที่จะหาทนายและผู้พิพากษามาช่วยเบิกความและตัดสิน
อนึ่ง แม้จิตคือผู้รู้ เมื่อถึงขั้นรู้เฉพาะจิตไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆ แล้ว ก็
พึงพิจารณาเฉพาะจิตด้วยปัญญา เช่นเดียวกับการพิจารณาขันธ์ทั้งหลาย ไม่เช่น
๒๑๑

นั้นจะทำ�ความนอนใจในผู้รู้ ก็จะติดผู้รู้เข้าอีก ยิ่งจะเป็นผู้รู้ที่เต็มไปด้วยความ
หลง ข้อสำ�คัญเราอย่ากลัวผู้รู้จะฉิบหายไปจากตัวเรา ในขณะที่เราจะพิจารณา
หรือกลั่นกรองผู้รู้ ให้ทำ�ความเข้าใจว่า สิ่งทั้งหมดทั้งนอกกาย นอกใจ ทั้งในกาย
ในใจ ทั้งใจ สิ่งใดจะเคลื่อนไหวไปอย่างไร จะแตกจะดับก็ขอให้เราเห็นชัดด้วย
ปัญญาญาณ ว่าสิ่งนั้นๆ แตกดับไป เราอย่ามีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะถูกทำ�ลาย
หรือแตกดับไปตามสิ่งนั้นๆ ธรรมชาติใดที่จะเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐ ธรรมชาติ
นั้นจะปรากฏชัดขึ้นกับเราทันที และธรรมชาติอันนั้นไม่อยู่ในกรอบของความเกิด
ขึ้นแลแตกดับสูญไปตามใครๆ ด้วย นั่นแหละเรียกว่าธรรมดวงเอก คือพุทธธรรม
พุทธธรรมคือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ (พระพุทธเจ้าแลสาวกทั้งหลาย ท่านได้ธรรมดวงนี้ จึง
เป็นผู้ประเสริฐสุดของไตรภพ โลกทั้งสามได้กราบไหว้ ก็กราบไหว้ธรรมดวงนี้เอง
หาได้นอกเหนือไปจากตัวเราตัวท่านที่ไหนไม่)
ฉะนั้น จงพยายามตามที่อธิบายมานี้ สมบัติคือธรรมดวงเอก จะกลาย
เป็นของเราในวันหนึ่งแน่ เพราะสมัยนี้หาคนผู้จะทำ�ตนเพื่อดวงธรรมดวงเอกนี้
หายากมาก และจะหาครูอาจารย์ผู้ที่จะมาชี้ทางเพื่อธรรมดวงเอกได้โดยถูกต้อง
แก่นักศึกษาแลนักปฏิบัติผู้มุ่งหวังอยู่แล้วเต็มใจ ก็หายากเช่นเดียวกัน เพราะ
ฉะนั้น ๑.ธรรมดวงเอก ๒.ผู้มุ่งหวังธรรมดวงเอก ๓.ผู้ชี้ทางเพื่อธรรมดวงเอก
โดยถูกต้อง ทั้งสามซึ่งเป็นของหายากนี้ แต่ไม่ยากไปทุกราย ไม่ง่ายจนเกินไป
ถึงกับไม่เป็นของแปลก ธรรมชาติทั้งสามนี้ที่ว่าหายาก ควรจะได้เป็นของสะดวก
สำ�หรับเรา เพราะเข้าใจว่าเราเป็นคนๆ หนึ่งที่ได้มีวาสนาบารมี มาประพฤติตน
เพื่อธรรมอันเอกกับเพื่อนพุทธบริษัทเพื่อความเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้า เอวํ
อาตมาเป็นห่วงคุณทั้งสองมาก การป่วยพึงทราบว่าเขาจะมาเตือนเรื่อง
หนี้สิน ต่อไปเขาจะมาทวงหนี้สินกลับคืน จงรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอริยทรัพย์
บัว
๒๑๒

ฉบับที่ ๒๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๗ ธันวาคม ๒๕๐๒

อาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปรวน อย่าตื่นเงา
ของจิตตัวเองจะเดือดร้อน ความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้อง
แล้ว ความเสื่อมความเจริญเป็นอาการของโลก ให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือ
เจริญ นี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ ความรับรู้ทุกขณะนี้แลเป็นธรรมยั่งยืน
เราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อมความเจริญ จงรู้ตาม
อาการ จึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรม ดวงไฟยังมีดอกแสงควันไฟ ต้อง
แสดงความเกิดความดับจากดวงไฟเป็นธรรมดา จิตยังมีอาการเกิดๆ ดับๆ
ซึ่งเกิดจากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกัน ข้อสำ�คัญอย่าหลงตาม เสื่อมจงรู้ตาม
เจริญจงตามรู้ เผลอหรือไม่เผลอจงตามรู้ทุกอาการ จึงจัดว่านักค้นคว้า
ความรู้เท่าในอาการเกิดๆ ดับๆ ของสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเสมอไป นั่นแล
จัดว่าเป็นผู้รู้ จะรู้เท่าทันโลกและเรียนโลกจบ จึงจะพบของจริง
กระพี้ต้องหุ้มห่อแก่นไม้ไว้ฉันใด กระพี้ธรรมก็ห่อหุ้มปกปิดแก่น
ธรรมไว้ฉันนั้น อาการเกิดๆ ดับๆ ดี ชั่ว เสื่อม เจริญ เผลอ ไม่เผลอ
เหล่านี้จงทราบว่าเป็นกระพี้ธรรมปกปิดแก่นธรรมคือของจริงไว้ ใครหลง
ตามชื่อว่าคว้าเอากระพี้ธรรม จะนำ�ความเสื่อม ความเจริญเป็นต้น มา
ผันดวงใจให้ดิ้นรน จะตามดูโลกและรู้โลกของตนไม่จบ จะพบแต่ของ
ปลอม อาการที่ปรากฏขึ้นมาจากจิต จะดี ชั่ว สุข ทุกข์ เสื่อม เจริญ
เผลอ ไม่เผลอ เศร้าหมอง ผ่องใส นี้เป็นเครื่องเตือนสติปัญญา จงตาม
รู้ทุกอาการอย่าด่วนถือเอา การเดินทางต้องมีสูงๆ ต่ำ�ๆ ลุ่มๆ ดอนๆ
๒๑๓

ตลอดทางจนถึงที่อยู่ฉันใด การเดินธรรม (คือการดำ�เนินทางจิต) ต้อง
ประสบอาการต่างๆ มีดีชั่วเป็นต้น ซึ่งจะเกิดจากจิตเช่นเดียวกัน จนถึง
จุดจบของสมมุติ จึงจะไม่ประสบอาการเช่นนี้อีก
การเดินทางอย่าถือความร้อนหนาว ความสูงต่ำ�ในระยะทางมา
เป็นอุปสรรค จงมุ่งความถึงที่ประสงค์เป็นสำ�คัญ การดำ�เนินทางใจ อย่า
ถืออาการดีชั่ว เป็นต้น ที่เกิดจากใจมาเป็นอุปสรรค จงตั้งใจพิจารณาสิ่ง
ที่มาสัมผัสด้วยปัญญาตลอดไป จนถึงจุดจบของสิ่งที่มาสัมผัส อย่าหวั่น
ไหวตามอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะใจ จะเป็นนักรบต้องประสบกับข้าศึกคือ
อารมณ์ จงสู้รบด้วยปัญญา จนเห็นความจริงของอารมณ์นั้นๆ ครูเอก
ของเราก่อนหน้าจะปรากฏเป็นองค์ศาสดาของเรา ต้องผ่านข้าศึกเช่น
เดียวกับเรา แม้อาจารย์ของเราจะนำ�ธรรมมาสอนเราได้ ต้องขุดค้นขึ้น
มาจากอุปสรรค คือสิ่งกระทบเช่นเดียวกับเรา ฉะนั้นจงต่อสู้จนสุดฝีมือ
จะสมชื่อว่าเราเป็นศิษย์มีครูแท้
ข้าศึกของเราทุกวันที่เป็นไปอยู่ ไม่มีวันสงบศึกกันได้ ก็เนื่องจาก
เราเป็นศึกกับตัวเราเอง คือถ้าใจสงบลงไม่ได้ ศึกก็ยังสงบไม่ได้ แท้จริง
บาปมารเป็นต้น ไม่มีตั้งค่ายแนวรบ รอรบกับเราอยู่สถานที่ใดๆ แต่ใจ
ดวงเดียวเท่านี้ ตั้งตัวเป็นเจ้าบาปเจ้ามารประหัตประหารกับเรา ถ้าเรา
เข้าใจว่าบาปมารคอยเราอยู่ภายนอก ไม่ย้อนกลับความรู้เข้ามาดูจิตผู้เป็น
ตัวมารแท้ ข้าศึกของเราจะหาวันสงบไม่ได้ จงทราบว่าเรื่องทุกข์ที่เป็น
ไปในกายแลจิตของเราตลอดเวลา ถ้าเรามองข้ามทุกข์ก้อนนี้ไป อริยสัจ
คือของจริงอันประเสริฐ ก็เป็นอันว่าเรามองข้ามไปเช่นเดียวกัน อริยสัจ
มีอยู่กับเราทุกเวลา จงตั้งปัญญาให้เห็นตามความจริงของอริยสัจที่มีอยู่
๒๑๔

พระพุทธเจ้าถึงนิพพาน เพราะพิจารณาอริยสัจ เห็นอริยสัจ อย่าส่งใจไป
หาบาปบุญนอกจากกายใจ จะผิดหลักผิดทาง อดีตอนาคตจงเห็นเป็นไฟ
อย่าส่งใจไปเกาะเกี่ยว ปัจจุบันคือความเพียรมีสติจำ�เพาะหน้า พิจารณา
ไตรลักษณ์อันมีอยู่กับตนนี่แล เป็นธรรมแผดเผาบาปมารได้แท้ จงตั้งจิต
ลงตรงนี้ ฉะนั้นจงพากันตั้งใจ คุณทั้งสองมีวาสนาบารมีอันได้สร้างไว้มาก
แล้ว อย่าเสียใจ ไม่เสียทีเลย จงเร่งเข้า
บัว

๒๑๕

ฉบับที่ ๒๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓

การอบรมจิต จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยดี ในอาการของธรรมทุก
แง่ (อาการของจิต) ซึ่งเกิดขึ้นจากจิต ความสัมผัสรับรู้ในขณะที่อารมณ์
มากระทบจิต ไม่ให้พลั้งเผลอและนอนใจในอารมณ์ นั่นแลเรียกว่าความ
เพียร ดี ชั่ว สุข ทุกข์ เศร้าหมอง ผ่องใส จงตามรู้ด้วยปัญญา แล้ว
ปล่อยวางไว้ตามสภาพ ไม่ยึดถือและสำ�คัญว่าเป็นตน สิ่งใดปรากฏขึ้นจง
กำ�หนดรู้ อย่าถือเอาแม้แต่อย่างเดียว รู้ชั่วปล่อยชั่ว กลับมาหลงดี ถือ
สิ่งที่ดีว่าเป็นตน นี้ก็ชื่อว่าหลง จงระวังการมีสติหรือเผลอสติในขณะๆ
นั้นๆ อย่าตามกังวล เป็นความผิดทั้งนั้น จงกำ�หนดเฉพาะหน้า พิจารณา
เฉพาะหน้า
กายมีอยู่ จิตมีอยู่ ชื่อว่าธรรมมีอยู่ อย่าหลงธรรมว่ามีนอกไปจาก
กายกับจิต ไตรลักษณ์ หรือสติปัญญาก็ต้องมีอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน
จงพิจารณาในจุดที่บอกนั้น แม้ที่สุดทำ�ผู้รู้หรือสติให้รู้อยู่ในวงกายตลอด
โดยไม่เจาะจงในกายส่วนหนึ่งส่วนใดก็ถูก ข้อสำ�คัญให้จิตตั้งอยู่ในกาย
อย่าใช้ความอยากเลยเหตุผลที่ตนกำ�ลังทำ�อยู่ก็แล้วกัน การทำ�ถูกจุดผล
จะค่อยเกิดเอง ไม่มีใครแต่งหรือบังคับ อย่าส่งจิตไปตามอดีตที่ล่วงแล้ว
ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย
บัว
๒๑๖

ฉบับที่ ๒๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ใจเป็นสมบัติอันล้ำ�ค่าในโลก ไม่มีสมบัติใดๆ จะเทียมถึง สมบัติ
มากน้อยในโลกชื่อว่าเป็นบริวารของใจ ฉะนั้นจงพากันอบรมใจให้ได้ความ
สงบเป็นลำ�ดับ อย่าเห็นภัยอื่นนอกจากใจ ขณะเดียวกันอย่าเห็นคุณใน
สิ่งอื่นนอกไปจากใจเท่านั้น เป็นบ่อคุณบ่อโทษและบ่อบุญ-บาป ใจนั้น
ยังมีผู้เหนืออำ�นาจอีกคือสติปัญญา สติปัญญานี้แลจะเป็นเครื่องบังคับใจ
ให้คลายจากชั่วเป็นดี แต่เมื่อใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว เป็นสติปัญญาสำ�เร็จขึ้น
ในตัวเอง ฉะนั้นท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว สติปัญญาและความบริสุทธิ์ จึง
กลายเป็นอันเดียวกันโดยธรรมชาติ ปราศจากคำ�ว่า มรรค (เช่นมรรค
๘ ไม่ใช่ธรรมชาตินี้) เพราะธรรมชาตินี้อยู่นอกเหนือมรรคแลผล ซึ่งเป็น
ธรรมคู่กัน
ขันธ์ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อาการของจิตทุกอาการพึง
ทราบว่าเป็นไตรลักษณ์เช่นว่านี้ อย่าหลงในอาการของจิตที่แสดงออก
ทุกขณะ ผู้รู้ซึ่งเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งขันธ์นั้นก็คือตัวอวิชชาแท้ อย่าหลงยึดถือ
เพราะผู้รู้อันนี้เป็น อมตํ ของวัฏฏะ ไม่ใช่ อมตํ ของพระนิพพาน
โดยมากมาหลงกันที่ตรงผู้รู้ของอวิชชานี้ทั้งนั้น ฉะนั้นเมื่อจิตเราได้ชำ�ระ
เข้าถึงจุดผู้รู้อันนี้ (คือรังอวิชชา) จงทำ�ลายอย่าให้เหลืออยู่เลย เมื่อผู้รู้นี้
ถูกทำ�ลายลงไปแล้ว จึงจะเห็นผู้รู้ที่เป็น อมตํ ของพระนิพพานประจักษ์
ขึ้นในขณะนั้นนั่นเอง ฉะนั้นจงสนใจ จริงหรือเท็จจะเห็นขึ้นจากใจ
ผู้ปฏิบัติโดยแท้ (ของจริงอยู่ใต้ของเทียม) ผู้รู้ปกปิดผู้รู้จงทราบโดยนัยนี้
๒๑๗

เราต้องการเห็นผู้รู้จริง จงทำ�ลายผู้รู้ปลอมให้สิ้นไป ใจจะเป็น อมตํ ขึ้น
ในขณะนั้น อนึ่งความเกิดความดับของขันธ์ไม่มีสิ้นสุด จงตามเข้าไปให้
ถึงฐานที่เกิดดับของขันธ์ ฐานอันนั้นเองท่านเรียกว่า อวิชชา เอาละ จง
พยายามเต็มความสามารถ
บัว

๒๑๘

ฉบับที่ ๓๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

สิงหาคม ๒๕๐๓

การภาวนาเพื่อส่งเสริมผู้รู้ให้เด่นขึ้นก็มี การภาวนาเพื่อทำ�ลาย
ผู้รู้ก็มี เป็นไปตามชั้นของจิต ขั้นต้นต้องอบรมส่งเสริมผู้รู้ให้เด่นชัด จน
ปรากฏเป็นจุดของความสงบ เราวิดน้ำ�ให้แห้งเท่าไร ยิ่งเห็นตัวปลาในน้ำ�
ชัด การพิจารณาอาการของกายจะน้อยหรือมากอาการก็ตาม พิจารณา
ขยันเท่าไร ยิ่งจะเห็นความสงบของใจชัด เช่นเดียวกับเห็นตัวปลาที่วิด
น้ำ�แห้งแล้วนั้น กายเป็นของสำ�คัญสำ�หรับจิตที่ยังเกี่ยวข้องกับกาย ส่วน
จิตที่เห็นแจ้งในกายจนปล่อยวางได้แล้ว กายไม่เป็นสำ�คัญ เป็นคนละชั้น
ฉะนั้นการทำ�ลายผู้รู้จึงอยู่ในชั้นละเอียดของจิต จะนั่งอยู่ในที่เดียว แต่จิต
ได้ก้าวเข้าอยู่ในความละเอียดที่ควรจะละกิเลสได้หมด ก็ควรทำ�ลายผู้รู้
ได้เช่นกัน ข้อสำ�คัญอยู่ที่จิตละเอียด เช่น สาวกของพระพุทธเจ้านั่งฟัง
เทศน์อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ก็ละกิเลสได้หมด การละกิเลสได้หมด
ก็แสดงว่า รู้เท่าจิตหรือทำ�ลายจิตในขณะนั้นๆ เอง ถ้าไม่รู้เท่าจิตหรือ
ทำ�ลายจิต ก็ติดหรือหลงจิตไปไม่รอดเช่นเดียวกัน
กายทุกส่วนเปรียบเหมือนน้ำ� ปลาในน้ำ�เปรียบเหมือนจิตที่สิงอยู่
ในกาย จงพิจารณากายให้มาก จะเห็นความสงบโดยไม่ต้องสงสัย
บัว
๒๑๙

ฉบับที่ ๓๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๗ กันยายน ๒๕๐๓
การภาวนาของคุณเอี๋ยน โปรดทำ�ไปตามสภาพของคนแก่ ให้จิต
ท่องเที่ยวอยู่ในขันธ์จะมีกำ�ลังใจดีกว่าเที่ยวที่อื่น ซึ่งเคยคิด เคยเที่ยวมา
นานแล้ว ถือไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เครื่องเล่นของจิตเสมอไป เรื่องแก่
เจ็บ ตาย ไม่มีใครเป็นอาจารย์สอนเขาให้อยู่ในอำ�นาจได้ เรื่องของขันธ์ก็
คือเรื่องของไตรลักษณ์และเรื่องแก่ เจ็บ ตายนั่นเอง ใครๆ ต้องเป็นอย่าง
นั้น หนีไม่พ้น จงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของเขา
บัว

๒๒๐

ฉบับที่ ๓๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๕ กันยายน ๒๕๐๓

การภาวนาเพื่อความรู้ความฉลาด จงค้นลงที่เบญจขันธ์ บ่อกิเลส
ตัณหาอยู่ที่ขันธ์ แดนพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ขันธ์ จะกำ�หนดทุกข์ก็ดี อนิจจังก็
ดี อนัตตาก็ดี ในลักษณะใดก็ตาม จงกำ�หนดให้เห็นประจักษ์ใจจริงๆ สิ่ง
เหล่านี้มีอยู่ที่ขันธ์ทั้งนั้น ความทุกข์-ทุกข์ตลอดอวัยวะและตลอดกาล ไม่
เที่ยงและอนัตตาก็เช่นเดียวกัน ประกาศอยู่ที่ขันธ์ทุกเวลาไม่มีว่างเว้น
เห็นความจริงจากขันธ์แล้ว หายเพลินหายโศก กิเลสไม่กว้างไม่แคบ ไม่
มากไม่น้อย มีขนาดเท่าตัวหรือเท่าเบญจขันธ์เท่านั้น สันติธรรมคือพระ
นิพพานก็เช่นเดียวกัน ปัญญารอบขันธ์แล้วก็เท่ากับรอบโลกรอบธรรม
หยั่งถึงโลกถึงธรรม ธรรมกับโลกไม่ลึกไม่ตื้นไปจากขันธ์ จงกำ�หนดลงที่
ขันธ์นี้ ความหนาบางของกิเลสเป็นชื่อที่เราตั้งให้เขาต่างหาก ความจริง
กิเลสกับนิพพานคือใจดวงเดียวเท่านั้น จะหนาหรือบางก็ใจผู้รู้ดวงเดียว
เท่านั้น ไม่มีใครเป็นกิเลสแลนิพพาน อย่าร้อนใจไปอื่น ผิดทางพ้นทุกข์
บัว

๒๒๑

ฉบับที่ ๓๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๓
ในจดหมายอาตมาบอกเรื่ อ งการกำ � หนดจิ ต โดยเฉพาะบ้ า ง
พิจารณาบ้าง ไม่ได้สอนให้เป็นการขัดแย้ง สำ�หรับผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นผิด
สอนเฉพาะกาลที่จะควรกำ�หนดเฉพาะจิต หรือสอนเพื่อพิจารณาขันธ์
ในกาลที่จะควรพิจารณา เพื่อพอดีและราบรื่นในการดำ�เนินจิตเท่านั้น
ไม่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะดำ�เนินทางจิตไม่พอดีเท่าที่ควร แล้วจะติดอยู่ในวิธีใด
วิธีหนึ่งก็จะเอาตัวไม่รอด การกำ�หนดเฉพาะจิตกับการพิจารณาขันธ์
เป็นกาลเป็นเวลานั้น เป็นทางตรงและราบรื่นแท้อย่าสงสัย อาหาร
เครื่องรับประทานมีทั้งหวานทั้งคาว ต่างก็เป็นอาหารด้วยกัน แต่
ผู้รับประทานก็ยังเลือกกาลให้พอเหมาะกับหวานกับคาวนั้นๆ ฉันใด
การพิ จ ารณาขั น ธ์ กั บ การกำ � หนดเฉพาะจิ ต ก็ เ ป็ น อริ ย สั จ อั น เดี ย วกั น
แต่ก็พึงเลือกทำ�ตามกาลฉันนั้นเหมือนกัน
ปัจจุบันธรรมเป็นเครื่อง
ตัดความสงสัย จงกำ�หนดลงในกายในจิตซึ่งเป็นเรือนอริยสัจ จะเป็น
ตัวปัจจุบันตลอดกาล อย่าวุ่นวายไปอดีตอนาคต ไม่ใช่ทาง แม่เจตก็ผู้หนึ่ง
ที่มีความเป็นไปในจิตต่างกัน จึงต้องสอนต่างกัน ขอให้ผู้ฟังจงกำ�หนด
ให้เหมาะกับจริตของตนๆ ความเกิดๆ ดับๆ ไม่ใช่สิ่งจะควรถือเอา จง
กำ�หนดให้รู้ กว้างแคบไม่ต้องหมายไป มีเรื่องอยู่ที่ไหนจงกำ�หนดลงที่นั่น
ค่อยแรง หนักเบา ตามแต่เหตุการณ์จะมาสัมผัสหรือเกิดขึ้น จงพิจารณา
ด้วยปัญญา สิ้นไม่สิ้น หมดไม่หมด มีจิตดวงเดียวเป็นผู้จะตัดสินด้วย
ปัญญา ปัจจุบันธรรมเป็นสิ่งสำ�คัญกว่าสิ่งใดทั้งหมด เอวํ
๒๒๒

บัว

ฉบับที่ ๓๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๒ มกราคม ๒๕๐๔

แม่เจตอย่าหลงเพลงของจิตที่แสดงขึ้น ค่อยบ้าง แรงบ้าง อาการ
ใดปรากฏขึ้นจงกำ�หนดให้รู้ เรื่องปรากฏขึ้นทั้งหมดเป็นสภาวธรรม ผู้รู้จง
อย่าเผลอตัวไปตามอาการนั้นๆ ช้าหรือเร็วอย่าไปหมาย ความหมายว่า
ช้าหรือเร็วเป็นเรื่องสมุทัย คือเครื่องหลอก ไม่มีช้าหรือเร็วไปไหนหรอก
มีแต่ปรากฏขึ้นที่จิต ดับไปที่จิต รู้อยู่ที่จิตเท่านั้น จงกำ�หนดอยู่ที่จิตให้รู้ทั้ง
อารมณ์เกิดจากจิต และให้รู้ทั้งจิต มีเท่านี้ เมื่อยังบกพร่องหรือสมบูรณ์
จิตจะเป็นผู้ตัดสินขึ้นเอง
คุณเอี๋ยนก็เช่นกัน อย่าส่ายแส่หาเรื่อง ไม่ดี อดีต อนาคตปรากฏ
ขึ้นจากจิต ซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนี้เอง ตัวปัจจุบันคือจิตไม่เอนเอียงแล้วไม่มี
อะไรเอนเอียงในโลก จงกำ�หนดลงที่กายที่จิต สันติธรรมอยู่ที่นี่ ไม่อยู่
ในอดีตอนาคต จงกำ�หนดลงปัจจุบัน คือกายกับจิตทุกเวลาที่ประกอบ
ความเพียร เอวํ
บัว

๒๒๓

ฉบับที่ ๓๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

อริยสัจประกาศอยู่ในกายในใจตลอดเวลา จงตามพิจารณาให้เห็น
จริง อริยสัจ ๔ ไม่ได้เดินทางมาจากไหน เกิดอยู่กับกายกับใจเราเท่านี้
ฉะนั้น จึงไม่ควรพิจารณาตามค้นหาอริยสัจในที่อื่นๆ ให้มากไปกว่า
การพิจารณากายกับใจซึ่งเป็นเรือนอริยสัจแท้ การเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง
แห่งอาการดีชั่วซึ่งเกิดกับใจ จงกำ�หนดรู้ด้วยปัญญา อย่าแสวงหา อริยสัจ
และศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ธรรมนอกไปจากกายกับใจ ซึ่งพอจะแสวงหา
ทางใดทางหนึ่ง อวิชชาและวิชชาเกิดจากใจดวงเดียวเท่านั้น จงค้นดู
ให้เห็นชัด ในอาการของกายและใจ ซึ่งเป็นบ่อทั้งวิชชาและอวิชชา จงอย่า
วิตกวิจารไปกับความเจริญและความเสื่อมแห่งอาการของจิต มันเคลื่อนไหว
อย่างไรจงตามรู้ให้หมด รู้หมดแล้วไม่มีอะไรมาแสดงตนเป็นผู้เจริญและ
ผู้เสื่อมต่อไป เหตุที่สิ่งเหล่านี้จะปรากฏดีๆ ชั่วๆ เนื่องจากเราตื่นเงาของ
ตัวเอง (อาการของจิตนั้นเอง) หรือปัญญายังไม่รอบคอบพอ สิ่งเหล่านี้จึง
แสดงตนเป็นเจ้ามายาได้ สรุปอริยสัจ ๔ ศีล สมาธิ ปัญญา คือใจดวง
เดียวเท่านั้น จงกำ�หนดให้รู้ด้วยปัญญา จะหมดปัญหาในสิ่งทั้งปวง
บัว

๒๒๔

ฉบับที่ ๓๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

เมษายน ๒๕๐๔

จงดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
อาการของใจ มันเกิดไปถึงไหน และดับไปถึงไหน มันเกิดที่ไหนมันก็ดับ
ลงที่นั่นเอง จงพิจารณาให้ชัดต่อความเกิด-ดับของใจ ความเกิดกับความ
ดับที่ปรากฏขึ้นจากใจ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรถือเอา จงฆ่าแม่คือใจให้ตาย ลูก
คืออาการก็จะหมดปัญหาทันที แม้จะปรากฏเกิดๆ ดับๆ ก็ไม่เป็นปัญหา
และไม่มีพิษสงอะไรต่อไปอีก
อาการของใจจึงจะกลายเป็นขันธ์ล้วนๆ
ไม่มีกิเลสเจือปน จะหมดกังวลใดๆ ลงทันที
บัว

๒๒๕

ฉบับที่ ๓๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔

จงพากันตั้งใจภาวนาอย่าได้ขาดวันขาดคืน เราทุกรูปทุกนามไม่ว่า
หนุ่มหรือแก่ เดินใกล้ความตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครจะเดินห่างไกลไป
จากความตายได้แม้แต่คนเดียว จิตดวงพยศของเราทุกท่านนี้เอง เป็น
ดวงจิตที่จะรับเคราะห์กรรมแห่งความพยศของตน ไม่มีสิ่งใดจะมารับ
ภาระแทนได้ ฉะนั้นจงพยายามดัดแปลงใจดวงนี้ให้เห็นโทษแห่งความ
พยศของตน จะเป็นสุขแก่ใจเอง ความพยศเป็นวัฏฏะของจิต ไม่มีสิ้นสุด
ลงได้ เอวํ
บัว

๒๒๖

ฉบับที่ ๓๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๗ สิงหาคม ๒๕๐๔

การพิจารณามีนัยต่างกัน ใครถนัดโดยวิธีใดในวงแห่งกาย จง
พิจารณาตามความถนัดของตน ไม่เป็นข้าศึกต่อผลรายได้ อันจะเกิดขึ้น
จากการพิจารณากาย จะเป็นกายนอกกายในไม่ผิด เพราะการพิจารณา
กายใดก็เพื่อความถอดถอนความกังวลจากกายหรือความยึดมั่น อันเป็น
กิเลสประเภทหนึ่งจากความถือกายด้วยกัน จงบังคับลงที่จุดเป้าหมาย
คือกาย ไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใด เรื่องไตรลักษณ์จะเป็นสิ่งรู้ขึ้น
จากการพิจารณากาย หนีไปไม่พ้น ความสงสัยเป็นภัยต่อการดำ�เนิน นัก
ปราชญ์ทั้งหลายถือกายเป็นสนามรบ จบสิ้นกันลงที่กายกับจิต
บัว

๒๒๗

ฉบับที่ ๓๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๖ กันยายน ๒๕๐๔

การภาวนาจะดีหรือไม่ดี ละเอียดหรือไม่ละเอียด จงถือเป็นกิจ
จำ�เป็นประจำ�อิริยาบถและประจำ�วัน เราเป็นศิษย์พระตถาคต บุกหน้า
เรื่อยไป ไม่ต้องถอยหลัง ความตายไม่เคยไว้หน้าคน และถอยหลัง
ให้ผู้ใดได้เยาะเย้ยเขา จงตั้งหน้ารับความตายด้วยความเพียรของเรา จะ
มีชัยชนะไปเป็นลำ�ดับ ทางอื่นไม่มีท่าจะสู้ความตายได้ ใครก็ใครเถอะ ถ้า
เว้นความดีแล้ว ต้องหมอบราบต่อเขาแน่ โลก เราทุกคนได้เคยผ่านมา
แล้ว ความสุขทุกข์ในทางโลกใครโกหกกันไม่ได้ เพราะใครก็มีเครื่องรับ
(อายตนะ) เหมือนกัน และสุขทุกข์จะต้องผ่านอายตนะด้วยกัน รู้ด้วยกัน
เห็นสุขทุกข์ด้วยกัน ที่สุดของสุขทุกข์ก็แค่ตายเท่านั้น ไม่มีใครสามารถเลย
ไปได้ ถ้าผู้มีบุญอันได้สร้างไว้แล้ว ผู้นั้นแลจะมีโอกาส ได้เห็นสุขแลทุกข์
เยี่ยมกว่าโลกเขาเป็นชั้นๆ ขึ้นไป จนสามารถข้ามแดนแห่งทุกข์ถึงบรม
สุขคือพระนิพพานได้แน่ ฉะนั้น ทาน ศีล ภาวนาจึงเป็นทางข้ามแดน
แห่งทุกข์ได้โดยสวัสดี ขอได้พากันอุตสาหะพยายามตามรอยพระพุทธเจ้า
เสด็จไป จะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ในวันหนึ่งแน่ เอวํ
บัว

๒๒๘

ฉบับที่ ๔๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๗ ตุลาคม ๒๕๐๔

เวทนาก็เป็นธรรมเทศนาเครื่องเตือนเราอย่างเอกเหมือนกัน กาย
เวทนา จิต ธรรม เป็นสติปัฏฐาน ทางพ้นทุกข์โดยตรงไม่อ้อมค้อม
เวทนาเกิดจากจิต อาศัยกายตั้งอยู่ จงถือเวทนาเป็นเป้าหมายของการ
ตั้งสติดีมาก โปรดพากันรีบเร่ง อย่านอนใจ สุข ทุกข์ อุเบกขา ปรากฏ
ขึ้นสัมผัสใจ เหมือนรูปเสียงเป็นต้น มาสัมผัสตา หู เป็นต้น แล้วก็ดับ
ไปเช่นเดียวกัน จิตของเราถ้าไม่ตื่นเงาของตัวเองมันก็ดีเท่านั้น ขันธ์
ทั้งห้าพึงทราบว่าเป็นเงาของจิต จงพิจารณาให้รอบคอบ อย่าหลงดีใจ
เสียใจไปตามสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายหรือจากใจ ความฉลาดพิจารณา
ขันธ์ ใครไม่ได้ไปหามาจากที่ไหน ย่อมเกิดขึ้นที่ใจของเราทั้งนั้น จงหา
อุบายคิดค้นขึ้นมาเป็นปัญญาสอนตนเอง ความฉลาดเท่านั้นจะสามารถ
แก้ความโง่เขลาได้
นอกจากความฉลาดแล้วไม่มีทางจะเอาตัวรอดได้
ฉะนั้นจงพากันสนใจในปัญญา
บัว

๒๒๙

ฉบับที่ ๔๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕

จงพากันตั้งใจบำ�เพ็ญความดี เพื่อเตรียมตัวทั้งอยู่และไปโดย
ไม่ประมาทนอนใจ เรื่องทุกข์นี้ใครอยู่ที่ไหนก็ต้องพบเช่นกัน เพราะทุกข์
มีอยู่ในตัวของเราทุกคน อย่ากลัวทุกข์ที่ติดอยู่กับตัว จงพิจารณาให้รู้เท่า
ด้วยปัญญา จึงจะอยู่เป็นสุข
นางวารีก็ขอได้บำ�เพ็ญตนเสมอ อย่าหาอุปสรรคมาเป็นเครื่องกีด
ขวางตนเอง จนไม่มีเวลาทำ�ความดี ความตายและความทุกข์ ใครจะ
ร้องขอหรือผ่อนผันเขาไม่ได้ทั้งนั้น ผู้ฉลาดต้องพยายามแก้อุปสรรคออก
จากตนเสมอ และไม่แส่หาอุปสรรคไปใส่ตน จนถึงกับนอนจมอยู่ใน
อุปสรรคตลอดกาล ถอนตัวไม่ขึ้น จงใฝ่ใจต่อตนเองในทางความดี โลกนี้
จงทราบว่าโลกาวินาศ ไม่มีใครจะเป็นตัวของตัวอยู่ได้ตลอดกัลป์ กายนี้
ต้องแตกวินาศไปวันหนึ่งแน่
บัว

๒๓๐

ฉบับที่ ๔๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๓๐ มีนาคม ๒๕๐๕
ให้พากันตั้งใจบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตลอดไป ความตายมอง
ดูเราอยู่ตลอดเวลา ถึงคราวแล้วเขาไม่เลือกว่าคนบุญ คนบาป มัดตัวไป
ด้วยกันทั้งนั้น
บัว

ฉบับที่ ๔๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕
การภาวนาเป็นกิจจำ�เป็นยิ่งกว่ากิจใดๆ ทั้งสิ้น จงสนใจ ความตาย
จำ�เป็นฉันใด การเตรียมตัวเตรียมใจก็จำ�เป็นฉันนั้น แม่เจตก็โปรดภาวนา
จนถึงวันสุดท้ายเช่นเดียวกัน
บัว
๒๓๑

ฉบับที่ ๔๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๕
ความทุกข์ทุกประเภทที่แสดงขึ้นในกายในใจ
ตัวแทนของพระพุทธเจ้า โปรดพิจารณาให้ดี

จงทราบว่านั่นคือ
บัว

ฉบับที่ ๔๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๕

ทะเลทุกข์เต็มอยู่ในเบญจขันธ์ของเรา ไม่มีอันบกพร่อง เต็มอยู่
ด้วยทุกข์ตลอดกาล ทุกข์จงกำ�หนดรู้ อย่าเห็นทุกข์เป็นเรา และอย่าเห็น
เราเป็นทุกข์ ทุกข์เป็นของเกิดขึ้นดับไป จิตไม่ได้ดับไปด้วย สติปัญญา
เท่านั้นจะตามรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์ จงพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ติดต่อ
กัน
บัว
๒๓๒

ฉบับที่ ๔๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๙ สิงหาคม ๒๕๐๕

เรื่องจิตจะสงบหรือไม่นั้น ไม่ต้องถือเป็นข้ออุปสรรค การพิจารณา
จนเห็นชัดในเวทนาเป็นหน้าที่ของเรา
จงพิจารณาจนวันแตกสลาย
นั้นแลเป็นศิษย์ที่มีครูแท้ ความอ่อนใจจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลส ครูบา
อาจารย์ทุกท่านไม่เคยแก้กิเลสด้วยความอ่อนใจท้อใจ ท่านแก้กิเลสได้
เพราะความกล้าหาญทั้งนั้น การบังคับจิตใจให้ท่องเที่ยวในห้วงไตรลักษณ์
เป็นการทวนกระแสโลกคือวัฏฏะ จะได้มากน้อยไม่เป็นทางเสียหาย เป็น
แต่ทางดีทั้งนั้น จงพยายาม เพราะการปล่อยใจไปตามกระแสวัฏฏะเรา
เคยปล่อยมานานแล้ว ผลก็คือความทุกข์ที่เราแลเห็นอยู่ด้วยกันทั้งโลก
ใครจะโกหกกันไม่ได้
บัว

๒๓๓

ฉบับที่ ๔๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒ กันยายน ๒๕๐๕

การฝึกหัดภาวนานั้นเป็นหน้าที่ของเรา โรคก็เดินไปตามทางของ
เขา เราก็เดินไปตามทางเดินของเรา อย่าไปยุ่งกับเขาจนเกิดความทุกข์
ทางใจขึ้นมาอีก จะกลายเป็นโรคสองโรคไป ทุกข์เขาไม่ฟังเสียง ทั้งคน
โง่ คนฉลาด ใครมีปัญญาก็ถือเอาประโยชน์จากเขาได้ ใครมัวโง่คนนั้นก็
จะจมลงไป พญามัจจุราชคือความตาย จะสามารถนำ�ไปได้แต่กายเท่านั้น
แต่ไม่สามารถนำ�ใจของเราไปได้ จงตั้งใจอาจหาญร่าเริงต่อความเพียร
ของตน อย่าไปกังวลกับสิ่งใดและใครๆ ทั้งนั้น จะเป็นอารมณ์ทำ�ให้เสีย
การ นักปราชญ์ท่านชอบตายคนเดียว ไม่ชอบยุ่งกับใครๆ ทั้งนั้น
บัว

๒๓๔

ฉบับที่ ๔๘

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๗ ตุลาคม ๒๕๐๕

การพิจารณากายหรือไตรลักษณ์ จะแจ้งหรือไม่แจ้ง สิ่งเหล่านี้ก็มี
อยู่ในกายเราครบบริบูรณ์ จงพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่
เช่นเดียวกัน
บัว

ฉบับที่ ๔๙

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

มิถุนายน ๒๕๐๖

ขันธ์นับวันใกล้เข้าทุกที ฉะนั้นให้รีบเร่งทางด้านจิตใจ พิจารณา
ขันธ์ตัวมันชำ�รุดอยู่ทุกขณะ และพยายามทำ�ความสงบภายในจิต ใจไม่
เคยชำ�รุดไปตามธาตุขันธ์ คงที่อยู่ในความรู้ของตนตลอดกาล
บัว

๒๓๕

ฉบับที่ ๕๐

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๖

ขอให้ตั้งหน้าบำ�เพ็ญตนเต็มความสามารถ สิ่งเป็นผลอันจะพึงได้
รับจะเป็นที่พอใจ ไม่สูญหายไปไหน ต้องเกิดกับต้นเหตุที่ทำ�ดีแล้วแน่นอน
บัว

ฉบับที่ ๕๑

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖

การอบรมจิตโปรดทำ�ทุกวันอย่าให้ขาด ความแก่ ความทุกข์ เขา
ก้าวเข้ามาทุกวันและเวลา ไม่เคยหยุดยั้งและผ่อนผันต่อผู้ใด เราจึง
ควรเตรียมรับเขาด้วยความดี คือการอบรมใจให้รู้เท่าทันกับเรื่องเหล่านี้
อาจารย์ได้แผ่ส่วนบุญมาให้เสมอ ขอได้อนุโมทนารับส่วนบุญนี้ด้วย
บัว
๒๓๖

ฉบับที่ ๕๒

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๔ กันยายน ๒๕๐๖

กายเป็นบ้านของโรคทุกชนิด ไม่ทราบว่าจะขับไล่เขาไปอยู่ที่ไหน
ถ้าออกจากกายคนกายสัตว์แล้ว เขาก็ไม่มีที่อยู่เช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้าน
ของเรา คิดดูแล้วก็น่าเห็นใจเขาอย่างยิ่ง ร่างกาย เราถือว่าของเรา แต่
ก็เป็นบ้านของเขา ถ้ามีการฟ้องร้องกันขึ้น เราต้องเป็นฝ่ายแพ้วันยังค่ำ�
เรื่องคติธรรมดาเป็นฝ่ายพยานของเขาทั้งนั้น แม้พระพุทธเจ้าและธรรม
ของพระพุทธเจ้าก็เห็นตามเขาด้วย ธรรมแปดหมื่นสี่พันล้วนเป็นหลัก
ฐานพยานของเขาทั้งนั้น เราไม่มีทางสู้ นอกจากจะขออาศัยเขาอยู่ไปเป็น
วันๆ พอถึงวันเขาขับไล่อย่างจริงจังเท่านั้น ฉะนั้นเราควรจะหาอุบายรู้
ทางของคติธรรมดาที่เขาเดินอยู่ประจำ�วัฏฏะนี้ จะเป็นความเบาใจไม่มี
ห่วงใยอะไร ไปก็เป็นสุข อยู่ก็สบายใจ ไม่ข้องแวะกับสิ่งใด
บัว

๒๓๗

ฉบับที่ ๕๓

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ ท่านไม่ได้รู้ธรรมนอก
เหนือจากกายกับจิต ซึ่งพวกเรากำ�ลังหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ คำ�ว่า “ยงฺกิญฺจิ
สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ” “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดา” ที่พระอัญญาโกณฑัญญะรู้ก็ดี คำ�ว่า “วุ
สิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ” “เสร็จกิจในพระศาสนา” ที่พระอรหันต์รู้ก็
ดี ท่านก็รู้ในสิ่งเกิดดับภายในกายในจิตนี้เอง และท่านทำ�การปราบปราม
กิเลสจบสิ้นลงได้ก็ดี ก็สิ้นเสร็จในจุดเดียวกัน เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ใน
กายในจิตอย่างสมบูรณ์ อย่าไปสงสัยว่ามีอยู่ในที่อื่น การพิจารณาวิธีใด
ก็ตาม ถ้าเป็นไปเพื่อความสงบสุขภายในใจ ไม่เป็นไปเพื่อเดือดร้อน ชื่อ
ว่าถูกทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทั้งนั้น โปรดอย่าสงสัยไปอื่นจะ
เสียเวลา โปรดพิจารณาไปเรื่อยๆ อย่าลดละทางความเพียร
บัว

๒๓๘

ฉบับที่ ๕๔

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒ มิถุนายน ๒๕๐๗

เราเป็นนักบำ�เพ็ญภาวนาอยู่แล้ว โปรดอย่าได้สงสัยความจริงซึ่ง
มีอยู่กับตัวตลอดกาล จงพิจารณาลงในกายในจิต ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของ
ธรรมทั้งปวง ใจเป็นของกลาง ถ้าเราพาเป็นโลกก็เป็นโลกไป ถ้าเราพา
เป็นธรรมก็เป็นธรรมไปด้วย เพราะใจอยู่ในอำ�นาจของเรา ดังนั้น จง
พิจารณาอยู่ในวงกายแลจิต เพราะท่องเที่ยวในโลกก็ท่องเที่ยวมานาน
ไม่มีที่สิ้นสุด แต่การทำ�จิตท่องเที่ยวตามสรรพางค์ร่างกายและจิตใจจะ
เป็นความสุขสงบ สิ่งสำ�คัญคือสติ โปรดให้เป็นไปกับความเคลื่อนไหวของ
ใจ จะมีโอกาสรู้และเข้าใจเรื่องของใจตัวเองได้ดี
บัว

๒๓๙

ฉบับที่ ๕๕

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๐ กันยายน ๒๕๐๗

เรื่องขันธ์ไม่ว่าขันธ์คนหนุ่มคนแก่ แม้แต่ขันธ์ของเด็กก็เป็นขันธ์
ของทุกข์เสมอภาคกัน ในโลกนี้ไม่มีขันธ์ใดเป็นขันธ์พิเศษ ซึ่งไม่อยู่ในข่าย
ของกองทุกข์ ต้องอยู่ในวงเดียวกัน เช่นเดียวกับนักโทษ ไม่ว่าครุโทษ
หรือลหุโทษ ต้องอยู่ในเรือนจำ�เสมอกัน ไม่มีนักโทษคนไหนได้รับเกียรติ
เป็นพิเศษ จะกินอยู่หลับนอนนอกเรือนจำ� จำ�ต้องอยู่ในวงเดียว ฉะนั้น
จงเห็นว่ากองขันธ์คือกองทุกข์ ทั้งของท่านและของเราไม่มีใครได้เปรียบ
กัน นับแต่สัตว์ดิรัจฉานขึ้นไปถึงมวลมนุษย์ทุกชั้น อยู่ในวงกองทุกข์อัน
เดียวกัน
บัว

๒๔๐

ฉบับที่ ๕๖

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๙

การภาวนาเพื่อเตรียมตัวในอนาคตเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง จะได้
หลักยึดหรือไม่นั้น โปรดทราบว่า ธรรมที่เคยนำ�มาบำ�เพ็ญก็มีอยู่ ใจผู้รับ
ธรรมก็มีอยู่ ไม่มีอะไรสูญหาย โปรดน้อมเข้ามาเป็นเครื่องยึดของใจ สิ่ง
อื่นๆ เราเคยยึดครองมาแล้ว ผลเป็นอย่างไรเราทราบได้ดีทุกประการ ไม่
เป็นที่น่าสงสัย การพิจารณาผู้รู้ คือจิตล้วนๆ นับเป็นธรรมชั้นสูงยิ่ง ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติมาถึงจุดนี้แล้ว ไม่มีทางพิจารณาส่วนอื่นๆ นอกจากพิจารณาจิต
เพื่อธรรมสุดยอดเท่านั้น ถ้าไม่บอกไว้ว่าให้พิจารณาจิต ผู้ปฏิบัติก็จะติด
อยู่ในจุดนั้นแล้วหาทางหลุดพ้นไม่เจอ การพิจารณาจิตเป็นทางหลุดพ้น
สำ�หรับธรรมชั้นสูง ส่วนธรรมชั้นต่ำ� ชั้นกลาง เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โปรด
อย่านำ�มาคละเคล้ากัน จะเกิดความสงสัย หาที่ยึดไม่ได้ เลยจะเสียหลัก
ที่ควรจะได้จากธรรมที่ท่านอธิบายให้ฟัง จงทำ�ให้ใจสงบสุขได้แล้วเป็นถูก
ต้อง
บัว

๒๔๑

ฉบับที่ ๕๗

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๙

คำ�ว่า ความสงบสุขมีหลายชั้น แม้ใจจะยังเป็นอวิชชาอยู่ แต่ใจ
หาความสงบสุขเป็นเรือนพักได้ ก็จัดว่ามีที่พึ่ง เช่นเดียวกับการเดินทาง
ยังไม่ถึงที่พัก แต่มีอาหารและที่พักในระหว่างทาง ก็ยังจัดว่าดีกว่าการ
ไม่มี เมื่อยังไม่ถึงที่อยู่ตราบใด จำ�ต้องอาศัยทั้งอาหารและที่พักอยู่ตราบ
นั้น จิตก็เช่นเดียวกัน โปรดทำ�ความเข้าใจกับธรรมที่แสดงให้ฟังด้วยดีจะ
ไม่เป็นกังวลใจ แต่การทำ�ลายอวิชชานั้นเทียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่แล้ว
ย่อมปล่อยวางหนทางที่เดินไปเอง เช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดจนถึงห้อง
เรือนแล้ว มือย่อมปล่อยบันไดทันทีฉะนั้น
บัว

๒๔๒

๒๔๓
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