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มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ย่อมประสบกับความทุกข์ทุกคน
ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย ไม่ มี ใ ครไม่ เ คยประสบ ที นี้ เ มื่ อ ประสบแล้ ว
4 ท�ำอย่างไรจะออกจากทุกข์ได้ และจะไม่ทุกข์อีก อันนี้หมายถึง
ทุกข์ใจ การจะออกจากทุกข์ใจได้ ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมคือ
มาศึ ก ษาในกายใจตนเอง เพื่ อ หาความจริ ง ให้ เ จอ เมื่ อ เจอ
ความจริง ความหลงความส�ำคัญผิดก็จะไม่มี ความไม่ทุกข์ก็
จะเป็นผลตามมา
ทีนคี้ วามจริงนัน้ เราจะต้องมาศึกษาให้เห็นแจ้งในสมมติปรมัตถ์ในใจตนเอง เมือ่ เห็นแจ้งในความจริงนี้ ความไม่ส�ำคัญ
หมายไปตามสมมติจะเป็นผลที่ตามมา ผู้ที่ยังไม่เห็นสัจธรรม
คือความจริงนี้ ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรือสัตบุรุษมาแนะน�ำ
ชีใ้ ห้เห็น แล้วน�ำไปประพฤติปฏิบตั ิ จึงจะเป็นเหตุแห่งการบรรลุ
ธรรม ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ในมูลปริยายสูตร
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การทีจ่ ะเห็นแจ้งในความจริงทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้แสดง
ไว้ ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งหลาย ท�ำหน้าที่หาความจริงใน
กายใจตนเอง และเผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนของพระผูม้ พี ระภาค
เจ้าต่อเพื่อนมนุษย์ จึงเป็นการท�ำหน้าที่ที่สมบูรณ์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ทางชมรมกัลยาณธรรมและทีมงานทุกท่าน
ได้ท�ำหน้าที่ในจุดนี้ และหนังสือเล่มนี้จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้
คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานบริษทั และ บริษทั อมรินทร์พริน้
ติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้ท�ำหน้าที่นี้เช่นกัน
ได้อนุเคราะห์กระดาษและจัดพิมพ์ให้เป็นธรรมทาน ได้รู้จาก
ชมรมกัลยาณธรรมอีกว่า คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ และบริษัท
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พลับลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) ได้อนุเคราะห์ 5
งานชมรมฯ ครั้งละ ๑ เล่มทุกครั้ง จึงขออนุโมทนาในกุศล
เจตนานี้ ที่เห็นประโยชน์และเป็นสื่อกลาง ที่จะเผยแผ่ให้คน
เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ประสบกับความสงบเย็นในตนเอง
และเกิดความสงบร่มเย็นของสังคมตามมา ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้
จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งผู้อ่านได้เห็นแจ้งความจริงในกายใจ
ตนเอง ประสบกับความสงบเย็นในตนเอง พ้นจากกองทุกข์
ทั้งปวง เข้าถึงพระนิพพาน.
พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

คํานํา

ของชมรมกัลยาณธรรม

ในปัจจุบนั นี้ ธรรมเป็นเรือ่ งทีห่ าอ่านหาฟังได้งา่ ยมาก เนือ่ งจาก
วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีทที่ นั สมัย หลากหลายสือ่ และช่องทาง
ทีเ่ ข้าถึงผูส้ นใจได้ในจ�ำนวนมาก แต่ “ธรรมแท้” นัน้ เป็นเรือ่ งที่
ยังต้องพิจารณาและเลือกหาเลือกศึกษา แล้วแต่บุญวาสนา
6 ของเราที่จะได้พบครูบาอาจารย์แนวไหนและบอกสอนอย่างไร
หลักวัดอย่างหนึ่งคือธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เนิ่นช้า และ
แก่นธรรมที่ส�ำคัญ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
พระอาจารย์วชิ ยั กัมมสุทโธ เป็นแบบอย่างของปัญญาชน
ทีก่ ล้าหาญสละชีวติ ทีร่ งุ่ เรืองและมีเกียรติในทางโลกด้วยปณิธาน
อันแน่วแน่มาสู่เส้นทางธรรม เมื่อท่านมีความรู้ความเข้าใจอัน
เป็นทีพ่ งึ่ ให้ตวั เองได้อย่างมัน่ คงแล้วก็ยงั มีเมตตาไม่ทอดทิง้ พุทธ
บริษัทผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ น�ำธรรมมาบอกสอนในแนวทาง
แห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ ด้วยภาษาที่เด็ดขาดชัดเจนไม่เกรงใจ
กิเลสของใคร ธรรมของท่านจึงสามารถกระแทกจิตและขูดกิเลส
ของเราให้กระเทาะร่อนออกมากน้อยตามล� ำดับ นับเป็นบุญ
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วาสนาทีม่ โี อกาสได้สดับและศึกษาแนวค�ำสอนอันเจาะตรงถึงจิต
อันเคยหมักหมมสะสมกิเลสมาเนิ่นช้า ให้เกิดความละอายชั่ว
กลัวบาปและเบื่อหน่ายในวัฏฏะ กลับใจหันมาขัดเกลาพัฒนา
จิตกันอย่างรีบเร่ง
เนือ่ งในงานแสดงธรรม-ปฏิบตั ธิ รรม เป็นธรรมทาน ครัง้
ที่ ๓๒ ซึง่ ชมรมกัลยาณธรรมได้รบั ความเมตตาจากพระอาจารย์
วิชัย กัมมสุทโธ มาเป็นหนึ่งในองค์บรรยายธรรม และพระ
อาจารย์เมตตามอบต้นฉบับเรียบเรียงค�ำเทศนาของท่าน มารวม
เล่มจัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน โดยชมรมฯ ได้รับความเมตตา
จาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ และ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พลับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์กระดาษและจัดพิมพ์ 7
ให้เป็นธรรมทาน ขอกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาของ
พระอาจารย์เป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณ คุณเมตตา
อุ ท กะพั น ธุ ์ และ บ. อมริ น ทร์ พ ริ้ น ท์ ติ้ ง ฯ และขอขอบคุ ณ
ทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้กุศลกิจนี้บรรลุตาม
ความตั้งใจ ชมรมกัลยาณธรรมหวังอย่างยิ่งว่า ธรรมะฉบับ
โดนใจเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจของทุกท่าน
ตามเหตุปัจจัยอันสมควร
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกท่าน
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

ส า ร บั ญ

8

ไม่ส�ำคัญหมายไปตามสมมติ
ละทิฏฐิ ละสมมติ
เตือนตนด้วยความจริง
การปฏิบัติธรรมไม่ยาก
พละ ๕
เพียรเพื่อความจริง
ประวัติพระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ
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“ท�ำไมต้องฝึกสติ ท�ำไมต้องฝึกสมาธิ ก็เพือ่ เป็น
อุปกรณ์ให้ตัวปัญญามันออกมาก้าวเดิน ท�ำไมต้อง
ฝึกตัวปัญญา เพื่อความรู้แจ้งในกายใจนี้ ท�ำไมต้องรู้
แจ้งในกายใจนี้ ก็เพื่อความพ้นทุกข์ คือความไม่หลง
ในกายใจนี้ ผลคือความพ้นทุกข์นั่นเอง”

ไม่ส�ำคัญหมาย
ไปตามสมมติ

คนทีม่ าบวชหรือชาวพุทธทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมนัน้ น่ะ เขาหวังอะไร
แล้วท�ำไมต้องมาปฏิบัติธรรม อันนี้เคยพูดอยู่ที่เวิลด์ลีสเมื่อ 11
หลายปีที่แล้ว มันขึ้นมา ทัศนะเหมือนเราต้องท�ำงาน เมื่อเรา
ต้องท�ำงาน แต่เราไม่รู้เรื่องงานนั้นเลย ปัญหาจะเกิดไหม พวก
ท่านว่าเกิดไหม ทีนี้คนมีปัญญาเมื่อต้องท�ำงาน ไม่รู้เรื่องงานจะ
ท�ำอย่างไร หือ ใหญ่ (ต้องศึกษา) นัน่ ล่ะ ก็ตอ้ งศึกษาให้รเู้ รือ่ ง
งานนั้น จึงจะปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้อง จริงไหม เมื่อเราศึกษา
ละเอียดเท่าไร ความรูค้ วามเห็นในงานนัน้ ถูกต้องมากเท่าไร การ
ประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นก็ถูกต้องมากเท่านั้น ผลเป็นอย่างไร
ถ้าเราไม่รงู้ าน ไม่มคี วามรูใ้ นงานนัน้ จ�ำเป็นต้องปฏิบตั งิ าน ผล
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เช้า)

ไ ม่ สํ า คั ญ ห ม า ย ไ ป ต า ม ส ม ม ติ

เป็นอย่างไร งานนั้นก็เป็นปัญหา ท�ำต่อไม่ได้ใช่ไหม หรือท�ำก็
ผิดๆ พลาดๆ ปัญหาเกิด เดือดร้อนกันไปหมดในคณะในกลุม่
นั้น ทีนี้ถ้าเราศึกษารู้เรื่องงานนั้นถ่องแท้ เราปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตรงเหตุปจั จัยตรงนัน้ ผลเป็นอย่างไร ผลก็คอื งานนัน้ เรียบร้อย
ดี ความเดือดร้อนหรือปัญหาที่จะตามมาก็ไม่มี จริงไหม
ฉันใดฉันนัน้ ผูท้ มี่ าปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เหมือนผูท้ ถี่ กู ให้ทำ� งาน
อยูโ่ ดยหนีไม่ได้ดว้ ย แต่ไม่รเู้ รือ่ งงาน ปัญหาเกิดไหม ปัญหาเกิด
คืออะไร ก็คือความทุกข์ใจนั่นเอง เมื่อเราอยู่กับกายใจนี้ ต้อง
สัมผัสกับมันอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอน เราไม่รู้ไม่เห็น
12 ไม่เข้าใจในเรือ่ งกายใจตนเอง โดยสมมติวา่ ตนเอง เราไม่เข้าใจ
ในเรือ่ งของกายใจนีต้ รงตามความเป็นจริง เราจะประพฤติปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องไหม เมื่อประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลคืออะไร ผล
ก็คือความทุกข์ใจนั่นเอง ที่ทุกข์ใจมันเกิดเพราะอะไร ก็เพราะ
ความหลงนัน่ เอง คือความไม่รแู้ จ้งไม่เห็นความจริงของกายใจนี้
นัน่ เอง เมือ่ ไม่เห็นความจริงของกายใจนี้ ความทุกข์กเ็ กิดขึน้ นี่
คือเหตุไง การที่ไม่เห็นความจริงของกายใจนี้เขาก็เรียกว่าอะไร
เขาเรียกว่าอวิชชา เรียกว่าโมหะนั่นเอง
เหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ใครท�ำให้เราทุกข์ ไม่มี ท่าน
รับสั่งว่าไม่มี มีพระภิกษุไปทูลถามพระองค์ ใครท�ำให้เราทุกข์
พระเจ้าข้า พระองค์กร็ บั สัง่ ว่าไม่มี เราท�ำให้เราทุกข์ใช่ไหมพระเจ้า
ข้า พระองค์กต็ รัสรับสัง่ ว่าไม่มี เขาท�ำให้เราทุกข์ใช่ไหมพระเจ้าข้า
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พระองค์กต็ รัสว่าไม่มี ทุกข์มจี ริงไหมพระเจ้าข้า มี ในเมือ่ ทุกข์
มีจริงท�ำไมพระองค์ตรัสว่าไม่มใี ครท�ำให้เราทุกข์ ท่านก็รบั สัง่ ว่า
เธอตัง้ ค�ำถามเราตถาคตผิด เธอต้องตัง้ ค�ำถามว่าทุกข์นนั้ มีเหตุ
ปัจจัยให้เกิดไหมพระเจ้าข้า เราตถาคตจะตรัสว่ามี อวิชชา ความ
หลงไม่รจู้ ริงในเรือ่ งกายใจตนเองนัน่ เอง เป็นเหตุให้ทกุ ข์เกิด
เพราะฉะนัน้ จะไปโทษนัน่ โทษนี่ ไปพูด คนนัน้ ท�ำให้เราทุกข์คนนี้
ท�ำให้เราทุกข์ คนนัน้ พูดอย่างนี้ คนนีพ้ ดู อย่างนัน้ คนนัน้ ท�ำอย่างนี้
คนนี้ท�ำอย่างนั้น คนนี้เป็นอย่างนี้ ไม่ถูกใจไม่ถูกความเห็นเรา
ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดคืออะไร คนนั้นไม่ได้ท�ำให้เราทุกข์เลย
นะ ไอ้ความหลงน่ะ ความหลงต่างหาก ไม่รแู้ จ้งรูปนามขันธ์ ๕
นัน้ มันเป็นธาตุ มันไม่มเี ราไม่มเี ขา เราเขามันสมมติ เราไม่รแู้ จ้ง 13
ความจริงของรูปนามขันธ์ ๕ ต่างหาก จึงส�ำคัญผิดไปตามสมมติ
นัน้ คิดถึงเขา ก็วา่ เขามีในใจเรา คิดถึงเรือ่ งของเรา คิดถึงความรู้
คิดถึงสัญญา คิดถึงสังขาร คิดถึงรูปนี้ก็ว่ารูปเรา มันรูปเรา
ที่ไหน มันมาจากก้อนธาตุชัดๆ อาหารคาวหวาน เพราะความ
ไม่พิจารณาแยบคายนั่นเอง
เมือ่ ไม่พจิ ารณาแยบคายจึงไม่เห็นไง ก็สำ� คัญว่าหัวจดเท้า
เป็นของเราเป็นตัวเรา แล้วก็ไปเรียนรูม้ า สร้างกฎเกณฑ์เป็นทิฏฐิ
ในใจตนเอง ทิฏฐิแปลว่าความเห็น ความเห็นเกิดจากการเรียนรู้
ทัง้ หมด ถ้าไม่เรียนรูใ้ นสิง่ ใดจะมีความเห็นในสิง่ นัน้ ไหม มีไหม
หลี ความเห็นเกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมดนะ ความเห็นมันเป็น
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สิง่ สมมติภายนอกหมด ในความรูน้ นั้ ไม่มนี ะ อย่างคิดเรือ่ งอาหาร
คิดถึงการท�ำอาหาร คิดถึงการปรุงอาหาร ในความคิดมีอาหาร
มีการปรุงอาหารไหม มีไหม มันก็มแี ต่ความคิด มีแต่กระแสความ
รู้ตรงนั้นต่างหาก เกิดแล้วก็ดับอีกใช่ไหม นี่เราไม่แจ้งในจุดนี้
ต่างหาก ความไม่มสี ติแยบคาย ความไม่ศกึ ษา ความไม่ใส่ใจ
ในตนเอง เป็นเหตุไง เป็นเหตุให้ความหลงอวิชชามันครอบง�ำ
จิต เมือ่ มันครอบง�ำจิต มันไม่รเู้ รือ่ งกายใจตนเองแล้ว มันก็เกิด
ทุกข์นั่นเอง ตรงไปตรงมา ท่านเรียกทุกขสัจ สมุทยสัจ มัน
เป็นความจริง อยูก่ บั ใครก็เป็นอย่างนีห้ มด แล้วไปโทษข้างนอก
นี่ น่าละอายแก่ใจไหม ที่ไปกล่าวตู่ข้างนอกเขา
14

ถ้าคนมีความยุตธิ รรมตรงนีน้ ะ หิรโิ อตตัปปะจะเกิด หิริ
คือความละอายแก่ใจ โอตตัปปะคือการเกรงกลัวต่อบาปกรรม
ต่อความผิดนั่นเอง เขาจะไม่ท�ำ ไม่กล้าแม้แต่จะคิดไปโทษ
คนอืน่ น่ะ นีล่ ะ่ คือคนตรง คนตรงนัน้ คือตรงต่อสัจธรรม ไม่ใช่
ตรงต่อความคิดความเห็นตัวเอง กูคดิ อย่างนี้ คนอืน่ ไม่ตรงตาม
ความคิดกู คนนัน้ ไม่ตรง กูตรง แต่รไู้ หมว่าความคิดความเห็น
มันเกิดดับ มันว่างเปล่าหมด เห็นไหม เราตรงตรงนั้นไหม เรา
ไม่ตรงเลยเพราะเราไม่เห็น เรามีแต่มีเขามีเรา มีเขามีเราอยู่
ไอ้เขาเรามันมีในใจเราจริงไหม ไอ้มันไม่จริงนั้นล่ะโกหกหลอก
ลวงตัวเอง คนที่โกหกหลอกลวงตัวเองจะเป็นคนตรงจริงไหม
แม้แต่ตัวเองยังหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเองได้ แล้วจะบอก
ตัวเองตรง ก็ยิ่งโกหกตัวเองไปมาก จริงไหม
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นี่ธรรมมันมีความละเอียดนะ ท�ำไมต้องปฏิบัติธรรม ก็
เพราะอยู่กับกายใจนี้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอน จึงต้องศึกษา
ให้รู้แจ้งในความจริงของกายใจนี้ จึงจะปฏิบัติกับกายใจนี้ได้
ถูกต้อง การปฏิบัติได้ถูกต้อง ผลคือความไม่ทุกข์นั่นเอง การ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยความรู้ความเห็นที่ผิด เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ
หรือโมหะอวิชชา ผลก็คอื ทุกข์นนั่ เอง เขาเรียกทุกขสัจ สมุทยสัจ การศึกษาหาความจริง ในมุมหนึง่ ท่านเรียกว่าสิกขาไง สิกขา
แปลว่าการศึกษา ศึกษาหาความจริง ท่านก็บัญญัติออกไปเป็น
สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขานั่นเอง ศึกษาหาความจริง
ในกายใจในสมมติตรงนี้ หรือจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือมรรค ๘
นั่นเอง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เห็นชอบ ด�ำริชอบ สัมมา 15
วายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งมั่น
ชอบต่อสัจธรรมคือความจริง ตั้งมั่นต่อความพ้นทุกข์ ตั้งมั่นที่
จะหาความจริง จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิ จึงมีสมั มาวาจา พูดชอบ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพชอบ
เพราะฉะนั้นสิกขา ๓ มรรค ๘ มันก็เรื่องเดียวกันคือ
มรรคสัจ คือการศึกษาในกายใจเพื่อพ้นทุกข์นั่นเอง ผลคือ
นิโรธสัจ คือความพ้นทุกข์ในใจเรานั่นเอง นี่ท�ำไมต้องปฏิบัติ
ธรรม เพราะเราอยู่กับกายใจนี้ เราไม่รู้แจ้งในกายใจนี้ เมื่อ
ไม่รแู้ จ้งในกายใจนี้ ก็ตอ้ งศึกษา นัน้ ล่ะคือเหตุผล เพราะฉะนัน้
ใครบอกว่าโลกกับธรรมมันแยกกัน เอาทางโลกให้ที่สุด เอา
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ทางธรรมให้ที่สุด คนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะโลกกับธรรม
มันอยู่ในกายใจไหม แล้วมันมีความทุกข์ไหม ธรรมะคือวิชา
ทีพ่ น้ จากกองทุกข์ตา่ งหาก วิชาทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามพ้นจากกองทุกข์
เมื่อคุณมีทุกข์ คุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ทางธรรมะนั่นเอง
เพื่อน�ำไปสู่ความพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกไปทั้งหมด
เป็นมิจฉาทิฏฐิหมด ความหลงไม่รู้แจ้งในกายใจตนเอง ไม่รู้
ในสมมติ เหตุนั้นเวลาความรู้มันเกิดขึ้นในใจนะ เวลามันกิน
มันก็ส�ำคัญว่าเรากิน มันรัก มันก็ส�ำคัญว่าเรารัก มันชัง มันก็
ส�ำคัญว่าเราชัง ใช่ไหม มันโกรธ มันก็สำ� คัญว่าเราโกรธ ใช่ไหม
ล่ะ ดูให้ดี มันรูถ้ งึ ภายนอก มันก็สำ� คัญว่าภายนอกนัน้ มีอยูจ่ ริง
16 มันไม่เห็นว่าในใจมันไม่มีภายนอกเลย
ฉันจึงทัศนะให้ฟัง เหมือนลิเวอร์พูล ถ้าลิเวอร์พูลมีอยู่
ในใจเราจริง สนามลิเวอร์พลู มันใหญ่กว่าตัวเรา มันบรรจุในใจเรา
ใจเรากายเราต้องระเบิดไหม เพราะสนามมันใหญ่กว่ากายเรา
หนั ง อั น นี้ จ ะหุ ้ ม มั น อยู ่ ไ หม นั้ น ล่ ะ เป็ น ข้ อ เที ย บเคี ย ง เป็ น
ข้อสังเกต เป็นจุดจับเท็จความหลงนัน่ เอง ว่ามันไม่มอี ยูจ่ ริง มัน
ก็คอื สมมติในใจนัน่ เอง ลิเวอร์พลู เป็นสมมติ เป็นสัญญาสังขาร
อันหนึ่ง เป็นความรู้อันหนึ่งในใจนั่นเอง เราไปส�ำคัญผิดหลง
อยู่ในความรู้ตรงนี้ คือสมมติ นี่ท่านจึงเรียกว่าส�ำคัญมั่นหมาย
ไง ไม่รแู้ จ้งในสมมติปรมัตถ์ในใจตนเอง พอกินก็วา่ เรากิน มัน
ส�ำคัญว่าเรากินใช่ไหม พอรู้เรื่องนั้นมันก็ส�ำคัญว่าเรารู้เรื่องนั้น
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พอเวทนาทุกข์ก็ส�ำคัญว่าเราทุกข์ พอสุขก็ส�ำคัญว่าเราสุขใช่ไหม
จริงไหม แต่มันไม่เห็นว่ามันไม่มีเรามีเขาในสุขในทุกข์ มันแค่
เวทนาขันธ์ แค่สัญญาขันธ์ แค่วิญญาณขันธ์ แค่เวทนาขันธ์
เพราะอะไร เพราะสติไม่แยบคายในกายใจตนเอง นี่มัน
ส�ำคัญหมด เวลามันรู้อะไรขึ้นมามันก็ส�ำคัญในความรู้เป็น
อย่างนั้นเป็นจริงเป็นจัง แต่ถ้าพูดตามธรรมแล้วคว้าลมคว้า
แล้ง เพราะมันไม่มีอยู่จริง มันเป็นสมมติเฉยๆ
เหตุนั้นผู้มาปฏิบัติธรรม พุทธบริษัททั้ง ๔ ผู้ใส่ใจหา
ความพ้นทุกข์ในกายใจ ต้องตั้งสติดูให้ดี ท�ำไมต้องฝึกสติ
ท�ำไมต้องฝึกสมาธิ ก็เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้ตัวปัญญามันออกมา 17
ก้าวเดิน ท�ำไมต้องฝึกตัวปัญญา เพื่อความรู้แจ้งในกายใจนี้
ท�ำไมต้องรู้แจ้งในกายใจนี้ ก็เพื่อความพ้นทุกข์คือความ
ไม่หลงในกายใจนี้ ผลคือความพ้นทุกข์นั่นเอง เหตุนั้นน่ะ
ทีเ่ ราโวยวายกันทัง้ หมด มันสุขหรือมันทุกข์ ทุกข์ แล้วใครท�ำให้
ทุกข์ละ่ อวิชชาท�ำให้ทกุ ข์ทำ� ไมไม่โทษให้ถกู ตัว ไปโทษคนนัน้
คนนี้มันสมมติหมด คนนั้นคนนี้ไม่มีอยู่ในใจนะ เราหลง
ภาพในใจเราหมด เหตุ นั้ น ในรู ป ฌาน ๔ ท่ า นเอารู ป เป็ น
อารมณ์ จริงไหม รูปนัน้ ล่ะเขาเรียกรูปสัญญา ไม่ใช่รปู ภายนอก
นะ แม้แต่รปู ภายนอก แต่ความรูต้ รงนัน้ มันเป็นรูปสัญญา เป็น
สัญญารูป เป็นนามธรรม เมื่อเอารูปเป็นอารมณ์ เมื่อจะก้าวสู่
อรูปฌานต้องเพิกรูปไง เมื่อเพิกรูปจึงเห็นว่ารูปมันไม่มีอยู่จริง
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รูปข้างนอกมันไม่มีอยู่จริง จึงเข้าสูอ่ รูปฌาน เมือ่ เข้าสูอ่ รูปฌาน
จึงรูว้ า่ ความรูท้ งั้ หมด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหมด
มั น เป็ น นามธรรมอั น หนึ่ ง มั น เกิ ด ตามเหตุ ป ั จ จั ย มั น ไม่ ใ ช่
ของเรา มั น จึ ง ไม่ มี ตั ว เราอี ก จึ ง ต้ อ งเพิ ก ทั้ ง รู ป ทั้ ง นามหมด
เขาเรียกว่าละรูปฌาน อรูปฌาน หรือเรียกว่ารูปราคะ อรูปราคะ
พระอรหั น ต์ ต ้ อ งละทั้ ง ๒ ส่ ว นนี้ ละมานะ ละอุ ท ธั จ จะ
ละอวิชชานั่นเอง นี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงของพระอนาคาฯ ที่ยัง
ละไม่ได้ พระอรหันต์ละได้หมด ต้องรูแ้ จ้งในรูป รูแ้ จ้งในอรูปไง
เมื่อมีรูปคนนั้นคนนี้ในใจ ก็ส�ำคัญว่ามีอยู่จริงใช่ไหม มี
18 เรื่องราวคนนั้นคนนี้ พอถูกกับความเห็นตัวเอง เข้าได้กับความ
เห็นตัวเอง ก็ยินดีใช่ไหม ไม่เข้าได้กับความเห็นตัวเองก็ยินร้าย
ใช่ไหม แล้วก็โทษข้างนอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่รู้ว่ามันเป็น
สมมติอันหนึ่งในใจเฉยๆ นี่รูปต้องเพิก เมื่อเพิกรูปก็เหลืออรูป
คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่สญ
ั ญานีเ้ ป็นสัญญานาม
สัญญานามก็ไม่มีเราอีก ทุกข์สุขไปตามเหตุปัจจัยอีก ความจ�ำ
ในทุกข์ในสุขก็ไปตามเหตุปัจจัยอีก ความรู้ก็ไปตามเหตุปัจจัย
อีก ไม่มีเราอยู่ในนั้น ไม่มีเราก็ไม่ส�ำคัญในอรูปนั่นเอง ความ
ไม่ส�ำคัญในอรูป ในรูป ก็คือ อวิชชามันดับนั่นเอง
นี่วันนี้พูดให้ฟัง เหตุนั้นเร็วที่สุดเลย เวลาอะไรเกิดขึ้น
ในใจ ให้ตั้งสติให้มั่นคง ตั้งสมาธิให้มั่นคงที่จะหาความจริง
วิจัยเข้าไป ถ้ามันหลงส�ำคัญความรู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็น
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เราเป็ น เขา ให้รู้เท่าทันมันว่ามันหลง อย่า ตามมั น วิ จั ย ซิ
มันเป็นจริงไหมมันมีจริงไหม ถ้าไม่ส�ำคัญหมายมันบ่อยเข้าๆ
เท่าทันมันเรื่อยเข้า มันจะไปเจอะแห่งความว่างหมด ว่างจาก
ของกู ว่างจากตัวกู นี่จึงเป็นคนที่ตรง เป็นคนตรงคนจริง
ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดน่ะมันไม่ตรงมันไม่จริง ในโลกนี้พูดโกหก
กันทุกคนนะ โลกนี้น่ะพูดโกหกหลอกลวงกันตลอดนะ ไม่เคย
พูดความจริง ความจริงโดยปรมัตถ์ มันไม่มสี งิ่ ทีเ่ ราพูดทัง้ หมด
มันเป็นสมมติหมด เพราะฉะนั้นถ้าเอาความจริงโดยปรมัตถ์
มาพูดแล้ว โลกนี้หลอกลวงกันตลอด
วันนีก้ แ็ นะน�ำสัน้ ๆ เอาไปขบคิดดูซิ นีพ่ ระพุทธเจ้าจึงตรัส 19
ไว้ ไม่สำ� คัญหมายเป็นธรรมของพระอรหันต์ ไม่ควรส�ำคัญหมาย
เป็นธรรมของพระเสขะที่ยังศึกษาอยู่ คือพระโสดาฯ สกิทาคาฯ
อนาคาฯ ส�ำคัญหมายเป็นธรรมของปุถุชน คืออวิชชานั่นเอง ก็
แนะน�ำให้ฟัง ไปอ่านได้ในมูลปริยายสูตร เอ้า พอแล้ว พูดให้
ฟังแค่นี้ เข้าใจยังหลวงพี่ หือ มนตรี จะไปเอาอะไร อยากพ้น
ทุกข์ อยากนิพพานจะเอาอะไร ไปหาข้างนอกมันจะเจอเหรอ
หาภายในสิ ข้างนอกที่ท�ำทั้งหมดน่ะ มันท�ำกิจสงฆ์ต่างหาก
คนใจสูงก็ทำ� เพือ่ เสียสละหมด จะทุกข์จะยากเขาก็เสียสละหมด
เขาท�ำให้ เขาไม่เอา ไม่เอาเมือ่ ไหร่กค็ อื ไม่เอาเราเข้าไปในนัน้
ก็หดั ละสมมติในใจ เข้าใจยังล่ะ หือ ละเราละเขาในใจนัน่ เอง
ละความส�ำคัญหมายนั่นเอง พูดให้ตรงๆ เอ้า พอแล้ว
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วันนี้เป็นวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ภารา หะเว ปัญจักขันธา ปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระจริงๆ
ภาระหาโร จะ ปุคคะโล แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ ภารา
ทานัง ทุกขัง โลเก แท้จริงการยึดภาระไว้เป็นความทุกข์ในโลก
อันนีท้ า่ นก็บอกตรงๆ ว่า ทุกข์นนั้ น่ะเกิดจากอุปาทานในขันธ์ ๕
นั่นเอง ขันธ์ ๕ หรือปัญจขันธ์นั้นก็คือ รูป เวทนา สัญญา
สั ง ขาร วิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณนั้ น ก็ แ ยกเป็ น อี ก ๖ คื อ จั ก ษุ วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ วิญญาณนัน่ เกิดขึน้ ได้เมือ่ อายตนะ
ภายนอก คือ รูป รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์
สัมผัสอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหตุนั้น
วิ ญ ญาณ ๖ นี้ มี เ หตุ เ ป็ น แดนเกิ ด คื อ อายตนะภายนอก
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ (เช้า)
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สัมผัสอายตนะภายใน จึงเกิดวิญญาณ ๖ เกิดขึ้น สิ่งใด
มีเหตุมปี จั จัยท�ำให้เกิดขึน้ เมือ่ เหตุนนั้ ดับ ผลนัน้ ก็ดบั สิง่ ใด
มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้น สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ตัวตนของเรา
ทีนพี้ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าก็ตรัสไว้อกี อะตีตงั นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ผู้มีปัญญาไม่ควรท�ำสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ให้มาตามในจิต ไม่ควรพึงหวังสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ เพราะสิง่ ใดล่วง
ไปแล้วก็พน้ ไปแล้ว ไม่มนี นั่ เอง ดับไปหมด สิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ ก็ยงั
ไม่ประสบ ก็คอื ไม่มนี นั่ เอง ผูม้ ปี ญ
ั ญาควรท�ำปัจจุบนั ให้แจ้งชัด
22 อันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน เป็นผู้มีราตรีเดียวอันเจริญฉะนี้
นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนอีก ให้อยู่ที่ปัจจุบันธรรมนั่นเอง
ให้มีสติตั้งมั่นที่ปัจจุบัน สมาธิตั้งมั่นที่ปัจจุบัน ปัญญาตั้งมั่นที่
ปัจจุบนั นัน่ เอง ไม่ให้เข้าไปสูอ่ ดีตหรืออนาคต เพราะอดีตพ้นไป
แล้วไม่มีแล้ว เมื่อระลึกขึ้นมามันก็แค่สัญญา เมื่อยินดียินร้าย
คือหลงในสัญญานัน้ ก็ยอ่ มเกิดความยินดีเมือ่ สัญญานัน้ ชอบใจ
เกิดความยินร้ายเมื่อสัญญานั้นไม่ชอบใจ จริงๆ แล้วสัญญาก็
แค่ขนั ธ์อนั หนึง่ ทีห่ มายทีจ่ ำ� ให้จติ รูเ้ ฉยๆ แต่ทชี่ อบใจไม่ชอบใจ
เพราะสมมติที่อาศัยสัญญานั้นเกิด หรือเรื่องราวนั่นเอง
เหตุนั้นเมื่อจิตเมื่อสติไม่อยู่ที่ปัจจุบันธรรม จึงหลงเข้าไป
ในเรื่องราวคือสมมตินั่นเอง จึงไม่เห็นว่าขันธ์ ๕ นั้นเป็นภาระ
อุปาทานในขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์ เพราะเมื่อไม่อยู่ปัจจุบัน จึงไป
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อยูใ่ นอดีต ไปอยูใ่ นอนาคต ในเรือ่ งราวนัน่ เอง มาอยูใ่ นเรือ่ งราว
ในสมมติตรงนั้น เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน เป็นเรา เขา
จึ ง เป็ น เรื่ อ งราวเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว ่ า สิ่ ง เหล่ า นั้ น จะจริ ง หรื อ ไม่ จ ริ ง
เรื่องราวนั้นเกิดแล้วก็ดับไปหมด มันไม่มีอยู่จริงในขณะที่จิตรู้
นั้น มันมีแค่สัญญาขันธ์ ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตาม
ปัจจัยนัน่ เอง เหตุนนั้ เมือ่ สติ ความเพียร สมาธิ ไม่ตงั้ มัน่ ไม่
อยูท่ ปี่ จั จุบนั ปัญญาย่อมไม่เห็นแจ้งในขันธ์ ๕ คือสัญญาขันธ์
นั่นเอง เหตุนั้นสมมติจึงก่อเกิดให้จิตนั้นหลงไปตามสมมติ
ไม่เห็นความจริงว่าสัญญาอนิจจัง สัญญาอนัตตา ว่างจากของเรา
ว่างจากเรา ว่างจากตัวตนของเรา สังขาราอนิจจา สังขาราอนัตตา
สังขารคือความคิด ว่างจากของเรา ว่างจากเรา ว่างจากตัวตน 23
ของเรา วิญญาณังอนิจจัง วิญญาณังอนัตตา ความรูน้ นั้ ว่างจาก
ของเรา ว่างจากเรา ว่างจากตัวตนของเรา เพราะอะไรจึงไม่เห็น
เพราะไม่มสี ติทปี่ จั จุบนั ธรรม หลงอยูใ่ นสมมติหมด ก่อเกิดเป็น
ทิฏฐิความเห็น หลงอยู่ในทิฏฐินั่นเอง
เหตุ นั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ไว้ ตั ณ หาทิ ฏ ฐิ ม านะ
เป็นธรรมที่เนิ่นช้า เราตถาคตไม่มีตัณหาทิฏฐิมานะ เธอทั้ง
หลายจงเจริญธรรมที่ไม่เนิ่นช้า จงละธรรมที่เนิ่นช้าเถิด นี้เป็น
อนุสาสนียะค�ำสอนของเราตถาคต ที่โลกวุ่นวายทั้งหมดก็เพราะ
หลงสมมติ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ
อยู่ที่ปัจจุบันธรรมคือกายใจนั่นเอง เมื่อไม่มีสติสมาธิอยู่ที่
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ปัจจุบัน จึงไม่เห็นความคิดที่ก่อเกิดขึ้นมาเป็นสมมติหมด จึง
หลงอยู่ในความคิดเหล่านั้น เรื่องที่ดีก็ยินดีไป เรื่องที่คิดว่า
ไม่ดีก็ยินร้ายไป หมุนอยู่อย่างนั้น สิ่งใดที่คิดว่าดีก็อยากจะ
รักษาไว้ สิง่ ใดไม่ดกี จ็ ะท�ำลาย จิตนัน้ จึงไม่ถงึ ซึง่ ความเป็นกลาง
หมุนซ้ายหมุนขวาอยูต่ ลอด เพราะอะไร เพราะความหลง ความ
รู้ไม่จริงนั่นเอง ไม่เห็นแจ้งในสมมติและขันธ์ ๕ นั่นเอง
เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ การไม่วิวาทะ การ
สามัคคีกัน เป็นค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เป็น
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เหตุใดพระองค์จึงตรัส
24 เช่นนั้น เพราะการวิวาทะเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งทิฏฐิ คือความ
เห็นทีไ่ ม่ตรงกัน เมือ่ เห็นไม่ตรงกันจึงเกิดวิวาทะขัดแย้งกัน เมือ่
ขัดแย้งกันจึงเบียดเบียนกัน เมื่อเบียดเบียนกันจึงก่อเวรซึ่งกัน
และกัน เหตุนนั้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้สอนทีฆนขะ สิง่ ทัง้ หลาย
ไม่คู่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งสิ้น ทีฆนขะได้กล่าว
กับพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเช่นนัน้ พระองค์จงึ ตรัสว่า อย่างนัน้ ทิฏฐิ
คือความเห็นตรงนีข้ องเธอ เธอก็ตอ้ งไม่ชอบใจด้วยสิ นีค้ อื สอง
มาตรฐาน รังเกียจภายนอกแต่ไม่รังเกียจทิฏฐิ ชอบทิฏฐิ นี่คือ
ความไม่เป็นกลางแห่งจิต ทีฆนขะจึงได้สติ
พระผู้มีพระภาคเจ้ายังสอนอีกว่า ในโลกนี้มีทิฏฐิอยู่ ๓
จ�ำพวก พวกที่ ๑ มีความเห็นว่า สิง่ ทัง้ หลายไม่คคู่ วรแก่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งสิ้น พวกที่ ๒ มีความเห็นว่า สิ่งทั้งหลาย
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คูค่ วรแก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าชอบใจทัง้ สิน้ พวกที่ ๓ มีความเห็นว่า
สิง่ ใดคูค่ วรแก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าชอบใจ สิง่ ใดไม่คคู่ วรแก่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ชอบใจ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า บุคคลใด
ยึดถือทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งไว้ ย่อมขัดแย้งกับอีกสองทิฏฐิ เมื่อขัด
แย้งย่อมเกิดวิวาทะ เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดการไม่สามัคคีกนั
เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
เมือ่ เบียดเบียนซึง่ กันและกันย่อมก่อเวร ผูม้ ปี ญ
ั ญาเมือ่ เห็นเช่นนี้
จึงละทิฏฐิที่ตนเองถือไว้ จึงละทิฏฐิที่ตนเองถือไว้แล้วไม่ยึด
ทิฏฐิอื่นอีกด้วย โลกจะมีความเห็นอย่างไร ก็อาศัยไปอย่างนั้น
ไม่ขัดแย้งกับผู้ใด พระสารีบุตรได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดง
ธรรมต่อทีฆนขะ พระสารีบุตรเมื่อใช้สติฟังตามเนื้อความแห่ง 25
ธรรมนั้นจึงท�ำลายอาสวะกิเลสหมด ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
ทีฆนขะได้ส�ำเร็จเป็นพระโสดาฯ
นี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว เหตุนั้นทิฏฐิความเห็นจึง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ถ้ายึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิก็คือหลงสมมติ
นัน่ เอง ไม่เห็นซึง่ เหตุแห่งทิฏฐิคอื สัญญาสังขารนัน่ เอง แล้วก็
วิญญาณนัน่ เองจึงรูท้ ฏิ ฐินนั้ จึงไม่เห็นว่าสัญญาอนิจจา สัญญา
อนั ต ตา สั ง ขาราอนิ จ จา สั ง ขาราอนั ต ตา วิ ญ ญาณั ง อนิ จ จั ง
วิญญาณังอนัตตา จึงไม่เห็นว่า แม้แต่สมมติในเรือ่ งราวเหล่านัน้
ก็เป็นเรื่องของรูป ของรูปทั้งหมด ไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
ก็เรื่องของรูปทั้งหมด เรื่องที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด สิ่งใดที่มีอยู่
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ในนี้ อยู่ในโลกนี้ รูปเหมือนกัน เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เขา
เรียกว่าสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งใดที่มีปัจจัย
ปรุงแต่ง สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา จึง
ไม่เห็นว่า แม้แต่รูปในความรู้นั้นก็ไม่มีอยู่จริง เป็นแค่สัญญา
หมายให้จิตรู้เท่านั้น
เหตุนั้นเมื่อเราเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องไปยึดไปถือทิฏฐิไว้
จึงหลงอยู่ในสมมตินั่น ไม่เห็นว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ปัญจขันธ์ทั้งหลาย คือขันธ์ ๕ เป็นภาระจริงๆ ภาระหาโร จะ
ปุคคะโล แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ เพราะไม่เห็นแจ้งนั่นเอง
26 การยึดถือภาระนั้นเป็นทุกข์ในโลก นี้เป็นอนุสาสนียะค�ำสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเราได้ยินได้ฟัง ให้พยายาม
เจริญสติให้มาก ให้มีสติตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันธรรม อยู่ที่รูป
ทีน่ ามนัน้ ให้เท่าทันสมมติ สังขารขันธ์ ความคิดนึก สิง่ เหล่านี้
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ตั้งสติให้มั่น
ตั้งสมาธิให้มั่น เราจึงจะเห็นความจริงของขันธ์ ๕ เมื่อเห็น
ความจริงของขันธ์ ๕ ความสงบคือสันติย่อมเกิดขึ้นนั่นเอง
จึงมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่เกาะ การเจริญตั้งมั่นเช่นนี้
จึงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นที่เกาะ ก็ขอแนะน�ำแต่เพียงย่อๆ
เพียงนี้

“เพราะสติไม่แยบคายในกายใจตนเอง นีม่ นั ส�ำคัญ
หมด เวลามันรู้อะไรขึ้นมามันก็ส�ำคัญในความรู้เป็น
อย่างนั้นเป็นจริงเป็นจัง แต่ถ้าพูดตามธรรมแล้วคว้า
ลมคว้าแล้ง เพราะมันไม่มอี ยูจ่ ริง มันเป็นสมมติเฉยๆ”

เตือนตนด้วยความจริง

ปฏิบัติธรรมน่ะ บอกอยู่แล้ว รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้ายนะ พูด
มาผิดหมดเลย มันเร็ว ความคิดความเห็นมันเร็วมาก พอพูด
ออกไปแต่ละประโยคน่ะมันผิดหมด เมือ่ มันยินร้ายเกิดมันก็พดู
ผิดหมด แล้วมันจะเห็นสุญญตาตรงไหน ไม่มีเลย มีแต่ตัวเขา
ตัวเรา พูดผิดหมดเลย พูดแล้วมันเป็นวจีกรรมตลอด พูดไป
แล้วเป็นวจีกรรมตลอด แค่นางภิกษุณนี ี่ โยมใช้นางภิกษุณหี ยิบ
เครื่องประดับ นางไม่หยิบให้ก็จะไปนรกเพราะโกรธ ถ้าหยิบ
ให้กจ็ ะเป็นคนใช้เขาตลอดชาติ สุดท้ายก็ได้มาเป็นคนใช้ เกิดมา
เป็นนางขุชชุตตราหลังค่อม ท�ำอะไรตั้งสติสิ รู้ไม่ใช่เพื่อยินดี
ยินร้าย รูเ้ พือ่ ให้รเู้ หตุปจั จัย ตัวนิพพานตัวนัน้ ไม่เอา ตัวสมาธิที่
มันไม่ตอ้ งอาศัยอะไรไม่เอา แค่มสี ญ
ั ญาหมายรูแ้ ค่นนั้ ระลึกอยู่
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ (เช้า)
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แค่นั้นไม่เอา พูดแต่ละประโยคมันเป็นนิสัยเป็นความเห็น พูด
แต่ละค�ำแต่ละประโยคมันเป็นอัตตาอยู่ตลอด เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เป็นความเห็นผิดตลอด ไม่พิจารณา
ไม่นั้นพระพุทธเจ้าจะบอกโมฆราช “เธอจงมีสติทุกเมื่อ
สติทกุ เมือ่ คือระลึก ให้มองดูโลกนีเ้ ป็นของว่างเปล่า ถอนอัตตานุทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นของกูตัวกูทุกเมื่อเถอะ มัจจุราชจะมอง
ไม่เห็นตัวเธอ” เขาให้ไปท�ำอะไรก็ไปท�ำสิ ตัวนี้ตัวหน้าที่นะ
เขาให้ไปท�ำอะไรนีม่ นั หน้าทีแ่ ล้วนี่ ไม่ใช่มายินดียนิ ร้าย เพราะ
พูดไม่ใช้สติ ใช้แต่ความคิดความเห็นความรูส้ กึ ยินดียนิ ร้าย
30 แล้วพูดอยู่ เตือนสติทุกครั้งเลยเตือนอยู่ตลอด แม้แต่คนไป
คนมาก็เตือน อย่าไปยินร้าย อะไรก็อย่ายินร้ายมัน ใช้สติ
ปัญญาแก้ปัญหามันไป ด้วยเมตตาด้วยอะไรไป มันจะตัด
ตัวโทสะนัน้ น่ะ แค่ความเห็นตัวนี้ เราตัง้ ไว้นมี่ นั เป็นสันโดษ
แล้วนี่ ตัวสันโดษน่ะมันละตัวตัณหานะ ธรรมคูป่ รับตัณหานะ
ไม่อย่างนั้นหลวงตาประสิทธิ์จะเขียนไว้เหรอ นกน้อยท�ำรัง
แต่พอตัว สันโดษไม่ดิ้นรน เขียนไว้ท�ำอะไร
ค�ำว่าสันโดษไม่ดนิ้ รนก็พดู ให้ฟงั อยูแ่ ล้ว เราไม่ได้ยนิ ดี
ทีจ่ ะไปกระท�ำ เราไม่ได้ยนิ ร้าย อะไรจะมา มันมาของมันเอง
เราก็ยนิ ดีทำ� ตามเหตุปจั จัย นัน่ เราไม่ได้ดนิ้ รน ถ้าเราดิน้ รนไป
แสวงหา ตัวนั้นมันเป็นตัณหา มันจึงไม่ใช่สันโดษ แต่เมื่อ
ไม่ดิ้นรนมันมา สภาวธรรมมันมา เราก็ทำ� ไปตามสภาวธรรม
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นัน่ ล่ะเรียกว่าสันโดษ เขาจึงบัญญัตวิ า่ ยินดีพอใจในทีม่ นั ได้มา
ไปมาเอง ไม่ได้แสวงหาดิน้ รน มันเป็นตัณหาถ้าดิน้ รนไป แก้ให้
ทุกอย่างหมดเลย แก้ความเห็นผิดให้ตั้งเข้าสู่ค�ำว่าสันโดษ
เพราะนั้นในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ในนาถกรณธรรม
๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าตรัสท�ำไม สันโดษธรรมพ้นทุกข์นะ
สันโดษนี่ รูไ้ หมตัวตัณหามันตัวทุกข์นะ ถ้าละตัณหาได้เด็ดขาด
นัน่ ล่ะพ้นทุกข์แล้วนะ เป็นสมุจเฉทแล้วนะ แล้วไม่เอา ฉันแก้
ให้ทุกอย่างเลย มันพูดออกปั๊บมันเป็นสมมติ เป็นสัตว์บุคคล
ครอบง�ำทันทีเลย แล้วมันจะเห็นสุญญตาตรงไหน มันไม่มีเรา
ไม่มเี ขาเลย มันว่างตัง้ แต่ทกุ ขณะเลย แม้แต่พดู ออกไปมันก็วา่ ง 31
ทีนี้มันมีของกูตัวกูอยู่สิ มันมีความหลง อุปาทาน
เมื่อวานก็ยกตัวอย่างให้ฟัง มันคิดแบบนั้น มันคิดด้วย
ความเป็นของกูตัวกูมันจึงทุกข์ แล้วมันก็มาโทษเราว่าเราท�ำให้
มันทุกข์ มันก็เลยไม่ตรงประเด็น พูดอะไรทุกอย่าง ฉันพูดนี่
พูดให้ฟังซะ จะเอาธรรมะหรือเอากิเลส ถ้าเอากิเสส เอาของ
กูตวั กูไป ถ้าเอาธรรมะ ก็เห็นโลกมันเป็นของว่างเปล่า เคารพ
พระพุทธเจ้า งานทุกอย่างมันฝึกเราตลอดเลย มันฝึกเราให้
เราละวางตัวตนนัน่ เอง ท�ำไมไม่รจู้ กั ใช้โอกาสตรงนัน้ กลับมา
อันนั้นอันนี้ มันเรื่องหยุมหยิมเรื่องไร้สาระเลย นี่เราแนะ
ทุกอย่างเลยให้เกิดปัญญา เอาปัญญาไปแก้ปัญหาในใจ แล้ว
ไม่ส�ำรวมระวังเลย มันอะไรล่ะ พอไม่พอใจมันยินร้ายจึงบอก
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นิสัยยินร้ายหัดละซะ อย่าไปตั้งเพื่อยินดียินร้าย ถ้าตั้งยินดี
ยินร้ายมันมีตัวตลอด แค่ระลึกตรงนี้ ท�ำอย่างนี้ได้ทุกขณะ
มันนิพพานแล้วไม่เอาเหรอ
ฉันเอาออกมาต่อต้านให้ จึงเอาขึน้ มาพูด “รูไ้ ม่ใช่เพือ่ ยินดี
ยินร้าย รูใ้ ห้รเู้ หตุปจั จัย ให้ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมตามเหตุปจั จัย
ตรงปัจจุบนั นัน้ สภาวธรรมนัน้ ” เอาขึน้ มาพูดเพือ่ อะไร เพือ่ เตือน
สติ ถ้าเราจ�ำแค่ตรงนี้ไปเท่านั้นล่ะ เตือนสติตัวเองบ่อยๆ เวลา
มันจะยินร้ายขึ้นมา เอานี้ไปต้านมันเรื่อยๆ สติมันก็ทันปัจจุบัน
สมาธิมันก็ทันปัจจุบัน ปัญญามันก็ทันปัจจุบัน แล้วมันจะเห็น
32 ความว่างทีนี้ แล้วไม่เอา ไปเอาอะไรมาก พูดแต่ละค�ำให้นเี่ อาไป
ใช้แล้วได้ประโยชน์ทนั ที มันไม่เอา มันเอาแต่นสิ ยั เก่าๆ ตัวเอง
มุ ข ดาก็ เ หมื อ นกั น เอานิ สั ย ขี้ บ ่ น ขี้ จ ่ ม ขี้ นั่ น ขี้ นี้ เอาไป
เอาเรื่องนอกมาเป็นอารมณ์หมด ไม่ตั้งสติระลึกดู รู้ไม่ใช่เพื่อ
ยินดียนิ ร้าย แค่นตี้ งั้ สติระลึกเตือนตัวเองไว้ แค่ตงั้ สัจจะว่าเรา
“รูเ้ พือ่ ไม่ใช่ยนิ ดียนิ ร้าย” นีม้ นั ตรงต่อสัจธรรมคือความจริงนี่
ตั้งสัจจะที่ตรงต่อความจริงคือพระนิพพานไม่เอาเหรอ มันจะ
วางขันธ์ทุกอย่างออกไปหมดเลย ทีนี้มันจะท�ำด้วยสติปัญญา
ไม่ได้ทำ� ด้วยโลภ โกรธ หลง ไม่ได้ทำ� ด้วยอคติ ท�ำตามเหตุปจั จัย
ตามสภาวธรรมตรงนัน้ มันเลยเป็นสันโดษอยูใ่ นตัวมันหมดเลย
มันเลยเป็นธรรมที่ประกอบด้วยสติ สมาธิ ปัญญาอยู่ทุกขณะ
แล้วไม่เอา มีใครจะมาพูดแบบนี้ เอาจุดใดจุดหนึ่งไปมันก็เป็น
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ประโยชน์มหาศาลแล้ว มันเกิดอะไรขึน้ เราต้องดูจติ เราสิ ว่ามัน
หลงนะ ไม่ใช่เราไปพูด มีกิจกรรมอะไรเป็นปัญหาทุกเรื่องเลย
แทนที่จะสงบๆ ไม่รักความสงบเลย
หลวงพ่อประสิทธิ์จึงตั้งขึ้นมาไง รักความสะอาดกายใจ
ใช่ไหม ข้อหนึง่ แล้วมีขอ้ หนึง่ รักความสงบใช่ไหม อีกข้อหนึง่
อะไร อันนั้นก็ขึ้นมาเพื่อเตือนสติให้รู้จัก ถ้าเรารักความสงบ
เมื่อไหร่นะ มันขึ้นมาปั๊บ มันเป็นไปเพื่อความสงบไหม ไม่สงบ
เราอย่าพูด เราท�ำไปเลย ท�ำให้มนั สงบ ไปท�ำหน้าทีเ่ ราตามหน้าที่
มันก็คือท�ำการท�ำความสงบ ไปมีเสียงนั้นมีความเห็นอย่างนั้น
ขัดนัน้ ฉันแย้งอย่างนี้ นัน่ ล่ะตัวทิฏฐิมานะ มันยังไม่รตู้ วั อีก มัน 33
เลยท�ำให้เกิดวุ่นวาย ไม่มีอะไรมาใส่ใจเลย ไม่เอาธรรมมา
ใส่ใจเลย แล้วมันจะไปฟังท�ำไมธรรมะครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย
ฟังไปเพื่ออะไร ฟังแล้วไม่เอามาท�ำ มันจะฟังไปท�ำไม
ฟังธรรมคือเอามาปฏิบตั ิ ณ ปัจจุบนั ณ เมือ่ เสียงกระทบ
หู รูปกระทบตา กลิน่ กระทบจมูก รสกระทบลิน้ เย็น ร้อน อ่อน
แข็งกระทบกาย แม้แต่ธรรมารมณ์ คิดนึกปรุงแต่งกระทบใจ
เอาธรรมะนั่นน่ะมาใช้ตรงขณะนั้น ที่มันจะเห็นผิดหรือเห็นถูก
ออกมา มันมีวิชชาหรือมันมีอวิชชา นั่นล่ะบ่อมันน่ะ มหาเหตุ
คือใจ เอาความรู้ที่ท่านให้ ความรู้ของครูบาอาจารย์ทุกอย่างมา
ใส่ที่ปัจจุบันตรงนั้น
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ท่านพุทธทาสจึงพูดไว้ ปัญญาคือการรูจ้ กั เอาความรูม้ าใช้
ให้ทันปัจจุบันตรงผัสสะตรงนั้น พูดออกไปทุกอย่างพูดเพื่อ
อะไร พูดเพือ่ ให้มนั รูจ้ กั ว่าไอ้ทถี่ กู มันเป็นอย่างไร สัมมาทิฏฐิ
มันเป็นอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ตั้งจิตตั้งเจตนาตัวเองสิ ที่จะละ
ถอนอุปาทานในใจ คือเอาความรู้ที่ท่านให้นั่นน่ะไปต่อยอด
ไปให้มนั ทันตรงผัสสะทีม่ นั ขึน้ มาต่างหาก ทันบ่อยเข้าบ่อยเข้า
มันตามเหมือนหมาไล่เนือ้ พอมันทันปับ๊ มันงับทันที มันก็หลุด
ออกไปตรงนั้น การไปท�ำอย่างนั้นนั่นล่ะคือเดินมรรค จนมัน
งับกันทันปัจจุบนั มันงับนัน่ ล่ะ ผลมันออกมา ไม่เดินแล้วมันจะ
ไปได้ อ ย่ า งไร คิ ด ผิ ด เห็ น ผิ ด หมดเลย พู ด เตื อ นอยู ่ เตื อ น
34 ทุ ก ครั้ ง พู ด ทุ ก ครั้ ง พู ด เพื่ อ อะไร เพื่ อ เตื อ นให้ ส ติ มั น มาทั น
ปัจจุบัน เตือนให้มันทันความคิดความเห็น ทันค�ำพูดตัวเอง
แล้ ว เราไม่ มี เ จตนาที่ จ ะระมั ด ระวั ง ส� ำ รวมให้ มั น ทั น
ปัจจุบัน แล้วมันจะได้อะไรปฏิบัติธรรม มันก็ได้รูปแบบล่ะ
มาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ มาโชว์เขาอยูอ่ ย่างนัน้ นัน่ ล่ะ มาโกนหัว
มาห่มผ้าเหลืองผ้าขาว กูเป็นนักบวช กูเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมสูง แต่
ข้างในกลวง ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่เน่าเฟะ คนมันจะเอานะ
เดินมันก็ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ มันก็ปฏิบตั ธิ รรม กินมันก็ปฏิบตั ธิ รรม
ท�ำอะไรก็ปฏิบัติธรรมหมด มันก็เอาความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง
ไปใส่มนั ตลอด ตัวหลอกมันขึน้ มา มันก็ซดั กันอยูใ่ นใจเรานัน่ ล่ะ
นี่มหาเหตุเวทีมัน เวทีมันอยู่ในใจ เจ้าวัฏจักรก็อยู่ในใจ ผู้จะ
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พิชิตมันก็อยู่ในใจ ซัดกันอยู่ในเวทีอยู่ในใจเรานี่ล่ะ ไม่ได้อยู่
ข้างนอกหรอก
เตือนทุกครัง้ เลยเตือนเรือ่ ย อย่ายินร้าย อย่ายินร้าย ตัง้ สติ
ให้ดสี ิ แล้วเราก็บอกความจริงด้วยว่า รูไ้ ม่ใช่เพือ่ ยินดียนิ ร้ายนะ
ถ้าคนนัน่ ไม่มโี มหะอวิชชา ความรูน้ นั่ เลยเป็นธาตุธรรมชาติเฉยๆ
ไม่มยี นิ ดียนิ ร้ายนะ มันซักฟอกจนถึงแม้แต่ความรูค้ วามเห็นตรง
นั่นก็ไม่มียินดียินร้ายเข้าไปในนั่นเลย เราต้องเดินไปถึงจุดนั่น
ทีพ่ ดู ให้ฟงั เมือ่ รูแ้ ล้วเห็นแล้วปับ๊ ก็ตอ้ งด�ำเนินต่อจนมันล้างออก
หมดเลย ล้างฆราวาสนิสยั ไปสูน่ สิ ยั ของนักบวช นิสยั ของนักบวช
คือนิสยั ทีไ่ ม่มอี ตั ตา ไม่มคี วามยินดียนิ ร้าย มันจึงเห็นเป็นความ 35
ว่างไปหมด สุญญตา สุญโต โลเก เห็นโลกนีเ้ ป็นของว่างเปล่า
ของสูญจากสมมติ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มันต้องถึงขัน้ ที่
ซักฟอกจนถึงตรงนั้นหมด มันถึงต้องซักฟอกจิตไปตลอด
ถ้าเราไม่มีจิตไม่มีเจตนาตรงนี้แล้ว ไม่มีทางหรอก ขบวน
การซักฟอก ไม่มขี บวนการซักฟอกจิตหรอก เลยเหมือนโยมยัง
แล่นไปหาอยู่ หานั่นหานี่อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ดีก็วิ่งไปหา เป็น
ตัณหาอยู่ตลอด แต่ยังไม่ได้หยุดเพื่อซักฟอกจิตไปสู่ความไม่มี
โลภ โกรธ หลง ฉันจึงบอกชีมนั ตันแล้วนี่ ท�ำไมฉันจึงว่ามันตัน
เพราะมันยึดขันธ์ ๕ เป็นของกูตัวกูเหนียวแน่น สติ สมาธิ
ปัญญามันไม่เอาเลย มันเอาแต่ขันธ์ ๕ เป็นของกูตัวกู มันไม่มี
ความเอะใจเลย ไม่มีความเห็นที่จะออกจากขันธ์ ๕ เลย แค่มี
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ความเห็นจะออกจากขันธ์ ๕ ยังแทบเป็นแทบตายนะ ปฏิบตั นิ ะ่
เอาเป็นเอาตายกับมันนะ อันนี้ความเห็นที่จะออกจากขันธ์ ๕
ยังไม่มีเลย แล้วมันห่างไกลมากไหม จึงว่ามันตันไง นี่มันเลย
ลืมตัว
ทีน่ เี่ ราไม่ได้บงั คับแต่ให้มนั เกิดจากภายใน เมือ่ จิตมันเห็น
ความจริงมันไม่มตี วั ให้มนั ออกจากความไม่มตี วั ตน แต่เขาเอา
ศีลมาบังคับ มาประพฤติปฏิบัติเพื่อบังคับให้มันเข้าอยู่ในกรอบ
ให้มนั ไปเห็นถึงความไม่มตี วั ตน อันนัน้ เขาเอาศีลมาเป็นทางเดิน
ขึน้ ไป ของเราศีลนัน้ เราไม่ได้เอาเป็นหลัก แต่เราเอาปัญญามา
ั ญามันเดินไม่ได้หรอก มันไม่มสี ติสมาธิ
36 ให้มนั ออกมา ทีนปี้ ญ
มันเดินไม่ได้ ทีนมี้ นั จะเดินได้อยูต่ รงไหน อยูท่ สี่ จั จะ พอได้ยนิ
ได้ฟังแล้วตั้งสัจจะให้มั่นคงจะท�ำ  ตัวนี้ตัวชดเชย ไม่นั้นมัน
ก็ตอ้ งไปเดินอย่างทีเ่ ขาเดิน อีกกีภ่ พกีช่ าติกต็ อ้ งเดินแบบนัน้ จะ
เอาปัญญามันไม่เอา มันไม่ยอม
เพราะนัน้ การจะเอาปัญญาเข้าไปมันต้องคูก่ บั สัจจะ คูก่ บั
ความคิดทีจ่ ะแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเอง อันนีม้ นั เลยเป็นหลัก
แห่งการพัฒนา เขาเรียกว่าพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคคลไปสู่
ภู มิ ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ ง ถ้ า ไม่ มี พื้ น ฐานตั ว นี้ ไ ม่ มี ท างพั ฒ นา
ใช่ไหม โยมผ่านงานราชการมาถึงขั้นถึงเป็นรองผู้อ�ำนวยการ
งบประมาณ ถูกไหม เราพูดถูกไหม ถ้าคนไม่มีความคิดที่จะ
พัฒนาตัวเอง แก้ไขตัวเอง ไม่มีทางหรอกหน่วยงานนั้นใช่ไหม
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นั่ น เหมื อ นกั นถ้าเราไม่คิดที่จะถอยออกจากขั น ธ์ ๕ เมื่ อ ไร
ไม่คิดที่จะวิจัยขันธ์ ๕ เราไม่มีช่องหรอก หมดช่องไปแล้วนะ
ถูกไหม แล้วจะเห็นขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี่จะเห็นไหม ไม่มีทางเห็นเลย เพราะเรา
ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะออกจากมันน่ะ เมือ่ มีความคิดทีจ่ ะออกจากมัน
ทีนจี้ ะออกอย่างไรก็ตอ้ งฟังเขาแนะน�ำแล้ว พอฟังเขาแนะน�ำแล้ว
ก็ต้องตั้งสัจจะไปสังเกตไปประพฤติปฏิบัติแล้ว นี่มันจึงมีช่อง
จะออก ไม่ใช่ไปตามนิสัย
ฉันพูดเรื่องให้ฟัง พูดถึงนิสัย พูดถึงกิเลสของคนที่มัน
เป็นช่องออกอย่างไร พอมันเจอปั๊บ มันก็ออกแบบนี้ตลอด 37
เพราะมันไม่เคยคิดว่า สิง่ ทีม่ นั คิดมันพูดมันเห็นมันท�ำอยูน่ นั้
น่ะ มันถูกหรือมันผิด มันมีแต่ว่าข้างนอกผิด ตัวกูถูกใช่ไหม
ไม่เคยย้อนมาวิจัยตัวเองใช่ไหม ไม่มาสู่ต้นตอคือจิต จิตที่
ประกอบด้วยอวิชชาหรือวิชชาต่างหากเป็นมหาเหตุ ใช่ไหม
ไม่ย้อนมาสู่มหาเหตุ ตัวนี้ต่างหากพาเวียนตายเวียนเกิด มันจึง
พั ฒ นาไม่ ไ ด้ ไ ง เมื่ อ เราไม่ มี จิ ต ส� ำ นึ ก ตรงนี้ มั น จะพั ฒ นา
ไปได้อย่างไร แค่พื้นฐานแห่งการเรียนรู้ยังไม่มีเลย
คนที่จะเปิดปัญญาตัวเอง ต้องเปิดหูในการรับฟัง รับฟัง
เขาพูดมาผิดถูกอย่างไร ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาอรรถธรรม
เหตุผลที่เขาพูดมาต่างหาก อันนี้ฝึกที่จะหัดให้ปัญญามันเกิด
คนที่เอาแต่ทิฏฐิมานะ จะเอาแต่ความเห็นตัวเอง ไม่ยอมรับฟัง

เ ตื อ น ต น ด้ ว ย ค ว า ม จ ริ ง

คนอื่นเขา ถ้าพูดมาตรงข้ามกับความเห็นเมื่อไร คนนั้นไม่ดี
ถ้าตรงความเห็นตัวเองคนนัน้ ดี แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร อย่า
เพิง่ เชือ่ ในกาลามสูตร แม้เข้าได้กบั ความเห็นของเรา ให้พจิ ารณา
อรรถธรรมนัน้ เป็นหลัก ไม่ให้เชือ่ เพราะเข้าได้ความเห็นเรานะ
เพราะความเห็นเราอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ นีพ่ ระพุทธเจ้าให้หลัก
ทุกอย่างเลย แต่เราไม่ยอมเอามาใช้ และฉันก็พูดให้ฟังแต่ก็
ไม่เอามาใช้ ฉันพูดเล่นมัง้ พูดสนุกสนาน พอมีกจิ กรรมอะไรขึน้
มาสักอย่างนี่ เป็นปัญหาทุกครั้งเลย เหมียวจึงบอกช่วงหลังมา
ฟัง กลับไปจากวัดครั้งสุดท้ายนี่ เพิ่งมาฟัง เดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายๆ
ไปหมด อะไรมันก็งา่ ยหมด ก็งา่ ยสิ มันไม่ไปยินดียนิ ร้ายไม่ไป
38 ต้านมัน มันก็งา่ ยหมด ท�ำอะไรก็งา่ ย ไม่ใช่อปุ สรรค แต่บางคน
อะไรก็มีปัญหาหมด เหมือนมุขดา มีปัญหาหมด ขี้จ่ม ไม่รู้
ตัว ปัญหามันอยู่ในใจเรา มันไม่ได้อยู่ข้างนอก ขนาดเอา
ออกมาพูดให้ฟังนะ รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย
แค่ใครยึดประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นล่ะ เอาไป
เตือนตัวเองไปแนะน�ำตัวเองอยู่เรื่อยๆ มันก็ไปแน่วเลย พอ
อะไรมันขึน้ มาก็ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เท่ากับมันวางแล้ว มันวางปับ๊
จิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิทันทีเลย ไปสู่ความว่างทันทีเลย
บ่อยเข้าๆ มันก็มีความว่างเป็นอารมณ์ทุกขณะไป แล้วไม่เอา
มันมาหลอกทั้งนั้นล่ะ เรื่องกิจกรรมทั้งหลายในโลกนี้ เรื่อง
รูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น
เย็น ร้อน อ่อน แข็งกระทบกาย แม้แต่ธรรมารมณ์คิดนึก
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กระทบใจ มันมาหลอกทั้งนั้นเลย หลอกให้เราไปยุ่งกับมัน
ไปหลงกับมัน ไม่ทันมันน่ะ จริงไหม
นีล่ ะ่ ฝึกสติสมาธิเพือ่ ตรงนี้ เพือ่ ให้ทนั ทีม่ นั หลอก ให้เห็น
ควรท�ำไม่ควรท�ำ ควรท�ำก็ทำ� ไป ไม่ควรท�ำก็ไม่ทำ� แล้วก็เห็น
ด้วย มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ท�ำเพราะอะไรก็รเู้ หตุผลนี่
เลยท�ำด้วยสติปัญญาเต็มเปี่ยมตลอด ท�ำด้วยเมตตา ท�ำด้วย
เสียสละตลอด ไม่มขี องกูตวั กู แล้วจะไปเอาอะไร แค่นจี้ ติ มันก็
ไม่ทกุ ข์แล้ว ถึงไม่ถงึ นิพพานไม่ตอ้ งไปพูดถึงหรอก มันไม่ทกุ ข์
ก็พอแล้วในปัจจุบนั จริงไหม หือ พูดให้ฟงั เอาออกมาพูดให้
ฟัง มาเตือนสติ แม้แต่เมื่อวาน มาพูดให้ฟังเอาแง่มุมให้ฟัง ว่า 39
คนสองคนมันคิดต่างกัน มันคิดต่างกันแล้วมันทุกข์ อีกคนหนึง่
ไม่ทกุ ข์ แล้วมันจะมาโทษเขาว่าเขาท�ำให้มนั ทุกข์ถกู ไหม ถ้าเขา
ท�ำให้มนั ทุกข์ คนอืน่ ก็ตอ้ งทุกข์ดว้ ย ท�ำไมอีกคนหนึง่ ไม่ทกุ ข์
แล้วตัวเองทุกข์ นีม้ นั ก็นา่ จะได้แง่คดิ แล้ว อ้อ เรามีความหลง
อยูใ่ นตรงนัน้ เราต้องแก้ไขตัวเราแล้ว แค่ระลึกแค่นมี้ นั ก็เป็น
สัมมาทิฏฐิแล้ว กลับมาบอกอาจารย์อย่างนัน้ อาจารย์เป็นอย่างนี้
นี่สมมติหมดเลย แล้วก็เท่ากับไปกล่าวร้ายเขานะ เป็นวจีกรรม
ออกไป วจีกรรมมาจากมโนกรรมข้างในที่มันเห็นผิดใช่ไหม
นี่จึงพูดให้ฟัง ไม่รู้จะเอาไม่เอาก็ช่างมันเถอะก็แล้วแต่
ตัวใครตัวมัน พูดแล้วไม่เอาก็ช่างมันเถอะตัวใครตัวมัน รับ
ผิดชอบตัวเอง พูดทุกอย่างมันผิดเราก็แก้ให้หมด เราแก้ทุกค�ำ
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พูดที่มันผิด ทุกความเห็นที่มันผิด แล้วมันไม่ยากหรอกนะ
พอรูว้ า่ ไอ้นมี้ นั ผิดนะ ก็อย่าท�ำแค่นนั้ ก็ไปเดินสิง่ ทีถ่ กู ทันที ทีนี้
มันไม่ยอมนี่ ความดือ้ ด้านมันไม่ยอม แล้วไม่ยอมมันยังไม่รตู้ วั
อีกว่ามันดื้อด้าน มันอบรมไอ้ตัวดื้อด้านในตัวมันน่ะ แล้วมันก็
ไปอ้างอีก มันลูกคนจีน จะลูกคนจีนลูกคนอะไร มันไม่เกี่ยว
หรอก มันเกี่ยวกับสันดาน มันจะดีหรือเลว ถ้าคนสันดานจะดี
มันก็ฝกึ ตัวเองทัง้ นัน้ ล่ะ คนสันดานมันจะเลวมันไปเกิดในฐานะ
ผูด้ มี นั ก็ยงั ไปจีป้ ล้นเห็นยัง มีไหมในข่าว นีค่ อื กรรม ไม่ใช่ชาติ
ตระกูล มันอยู่ที่กรรมคนนั้น
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นีเ่ หตุมนั อยูต่ รงนีถ้ กู ไหม เราจะอบรมไปตรงไหนต่างหาก
พูดมันชัดๆ ขนาดนี้ล่ะ มันจะเห็นไหม มันจะเข้าไปกระเทือน
กระดองใจมันไหม เขาพูดอะไรเราต้องฟังสิ ไม่ใช่แค่ฉนั พูดฟังนะ
ชีดว้ ยกันพูดกันก็ตอ้ งฟัง หมาพูดก็ยงั ต้องฟัง ต้นไม้พดู ก็ยงั ต้อง
ฟัง ไม่นนั้ ท่านพุทธทาสบอกหรือต้นไม้พดู ได้ มันพูดได้ทงั้ นัน้ ล่ะ
แต่เราอ่านมันออกไหม เรารูไ้ หมมันพูดอะไร คนไม่มปี ญ
ั ญามัน
อ่านไม่ออกหรอก มันไม่รหู้ รอกต้นไม้มนั พูดอย่างไร นีต่ อ้ งพินจิ
พิจารณาสิ หัดสิ มันน่าจะมีจิตส�ำนึกละอายแก่ใจตัวเองบ้าง มี
หิริโอตตัปปะบ้าง ตั้งสัจจะตัวเองสิ ตั้งให้มั่นคงสิ แค่ตั้งแค่ว่า
รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย แค่นี้มันก็ได้พระมาอุ้มแล้ว ไม่เอา
สมาธิ มั น ก็ จ ะได้ แ ล้ ว ไม่ รู ้ ตั ว สมาธิ ตั ว นี้ มั น เป็ น สมาธิ ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลย เพราะอะไร พอมันไม่ยินดียินร้าย
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ปั๊บ จิตมันไม่เอาแล้ว มันเลยตั้งมั่นของมัน ไปตั้งสู่ความ
ไม่มีอะไรนั่นเอง ตั้งสู่พระนิพพานนั่นเอง สมาธิตัวนั้นมันเกิด
โดยอัตโนมัติ อานุภาพพระพุทธเจ้าก็จะสื่อเข้าสู่จิตทันทีเลย
ไม่เอา มันจึงเป็นเรื่องน่าคิดนะ เรื่องที่น่าคิดจริงๆ เพราะอะไร
เพราะนิสัยเก่าๆ
แล้วฉันก็บอกอีก ถ้าเราไม่มอี วิชชาไม่ได้มาเกิดหรอก จริง
ไหม เหตุนนั้ นิสยั เก่าๆ ทัง้ หมดทีม่ นั เกิดขึน้ มันก็ตอ้ งมีสว่ นของ
อวิชชาอบรม ถ้าเรารู้แค่นี้ มันเตือนเราแล้วนะ เพราะนั้นอย่า
วางใจมัน จริงไหม เมื่อเราไม่วางใจนิสัยตัวเอง มันจึงจะวิจัย
นิสยั ตัวนีไ้ ง มันจึงจะวิจยั อะไรทีก่ เิ ลสมันจะแอบแฝงออกมาได้ 41
เมื่อมันรู้มันเห็นกิเลสที่แอบแฝง กิเลสก็อยู่ไม่ได้ในตรงนั้น
นัน่ น่ะ นีฉ่ นั พูดเหตุผลให้ฟงั นะนี่ จะเอาหรือไม่เอา อย่าหัด
ยินดียินร้าย อย่าหัดให้มีโทสะ โทสะไม่จ�ำเป็นต้องมีในจิต
โลภะไม่จ�ำเป็นต้องมีในจิต โมหะไม่จ�ำเป็นต้องมีในจิต สิ่ง
เหล่านี้เรียกว่าส่วนเกิน มันเป็นส่วนเกินนะ มันไม่ใช่ส่วน
ในชีวิตเรานะ มันเป็นส่วนเกินนะ อย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นส่วน
ที่มีในชีวิตเรานะ เพราะเราอยู่ด้วยความโลภ โกรธ หลงมา
อวิชชามันพาให้เกิด มันอบรมด้วยอวิชชามาตลอด มันเลย
ส�ำคัญผิดว่าสิ่งเหล่านี้ โลภ โกรธ หลง เป็นชีวิตจิตใจของเรา
ถูกไหม จึงไม่มใี ครเห็นหรอกนะว่า โลภ โกรธ หลงมันส่วนเกิน
ของจิตนะ
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ธรรมชาติ จิ ต แท้ ๆ มั น ไม่ มี โ ลภโกรธหลงนะ ถ้ า มั น มี
โลภ โกรธ หลง เป็นเนือ้ เดียวของโลภ โกรธ หลง พระอรหันต์
พระพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ เหมือนน�้ำ  น�้ำเมื่อมัน
บริสุทธิ์แล้ว จะไปกลั่นให้มันเป็นน�้ำบริสุทธิ์อย่างไรมันก็ไม่ได้
มันก็อยู่เท่าเดิม แต่น�้ำที่มีตะกอนมีสีต่างหากที่เราไปกลั่นแยก
น�ำ้ ออกจากสีออกจากตะกอนได้ ฉันใดฉันนัน้ ถูกไหม นีเ่ หมือน
กัน โลภ โกรธ หลง มันเหมือนตะกอนอยูใ่ นน�ำ 
้ เราจึงกลัน่ มัน
ออก นั่นล่ะมันเป็นส่วนเกินของน�ำ 
้ ถ้าเรารู้แค่นี้นี่ มันเป็นส่วน
เกินนะ ไม่ใช่ส่วนชีวิตเรานะ
42

ทีนี้สติเราทันไหม ตัวจะท�ำให้สติมันทันคือเจตนา แต่
เจตนาเราต้องตั้งให้ตรง ตรงต่อสัจธรรม ถ้าเราตั้งเจตนาตั้ง
สัจจะที่ตรงต่อสัจธรรมเมื่อไร ตัวนั้นเป็นขบวนการที่จะบังคับ
ให้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว นี่เป็นยุทธวิธีเขาเรียกว่า
technical point เข้าใจไหม นีล่ ะ่ เป็นยุทธวิธี ให้มาหมดเลย
แต่ไม่เอา ไม่เอาก็ไม่รจู้ ะพูดอย่างไร จึงบอกเตือนอยูเ่ รือ่ ย เตือน
สติอยู่เรื่อย ให้ตั้งสติให้มั่น ตั้งสัจจะ บทใดบทหนึ่งก็ได้ แค่
ตั้งสัจจะว่ารู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย เราจะอยู่ตรงนี้ ตั้งสัจจะ
แค่นี้ พอมันขึ้นมา สติมันจะเร็วมันจะเห็น เมื่อเห็นมันจะ
เบรกที่ปากแล้ว ไม่ออกปากแล้ว มันก็อยู่ในใจ พอมันขึ้นมา
มันก็เบรกทีใ่ นใจ เบรกเข้า เบรกเข้า เบรกเข้าสุดท้าย มันก็หลุด
ออกไปหมด นั่นล่ะที่มันเบรกอยู่ตลอด มันเดินมรรคไง
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ท่านจึงบอก สติเป็นตัวเบรกไหม ปัญญาเป็นตัวละไง เมือ่
มันเบรกเข้ามันทันปัจจุบันมันจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นี่ เพราะมัน
เบรกแต่ละครั้ง มันจะเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งนั้น มันบ่อย
เข้าบ่อยเข้า มันจึงเห็นถึงความไร้สาระ ความไม่ใช่ตัวตนจริงๆ
เมื่อมันทันปั๊บมันก็หลุดทันที อันนี้เราไม่ตั้ง ไม่เอา ไม่ส�ำรวม
ค�ำว่าส�ำรวมไม่ใช่จ๊ะจ๋าอย่างนั้นอย่างนี้นะ ส�ำรวมคือตั้งสติตั้ง
เจตนาตัง้ สัจจะ ทีจ่ ะละโลภ โกรธ หลงนัน่ เอง นัน่ ล่ะเขาเรียกว่า
ส�ำรวม มันจะท�ำทุกอย่างตามมันหมดเลย คนมันไม่เอามันก็ยาก
มันไม่ระมัดระวังตัวเอง มันต้องตั้งให้ได้ ต้องแก้ให้ได้สิ
เราต้องรู้ตัวเรา ว่าเรายังบกพร่องตรงไหน แล้วเราก็ต้อง 43
แก้ไขตัวเราให้ได้ แก้ให้มันได้ ทีนี้จะแก้ไปทางไหนเราก็ต้องมี
หลัก แค่พูดอย่างนี้ “รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย” พอมันพุ่งออก
ไปยินดียินร้ายแสดงว่าไม่ใช่แล้ว ถูกไหม แค่นี้สติมันจะเร็ว
เข้ามาเร็วเข้ามาแล้ว อันนี้มีหลักแก้ ไม่ใช่แก้แบบสะเปะสะปะ
แนะน�ำให้หมดเลยแต่ไม่เอา ไม่รู้จะพูดอย่างไร ไม่รู้จะพูด
อย่างไร มันจึงหนักมันจึงเครียดไง แล้วก็มาพูดเครียด มัน
เครียดเพราะอะไร เครียดเพราะอัตตามันไม่ใช่เหรอ ถูกไหม
ถ้ามันยอมรับความจริง มันยอมฟัง มันยอมความจริง มันจะ
เครียดไหม มันไม่มตี วั มันจะเครียดไหม แล้วท�ำไมไม่หดั ท�ำไม
ไม่ละเหตุแห่งความเครียด แล้วก็มาโทษ ไม่อยากฟัง ไม่อยาก...
ไม่ ฟ ั ง แล้ ว ปั ญ ญามั น จะเกิ ด เหรอ คิ ด แบบเดิ ม ๆ มั น ก็ ม า
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อย่างนี้กี่ปีแล้วสิบปี บวชมาสิบกว่าปีมันก็แบบเดิมอยู่อย่างนี้
อยู่ตลอด แล้วยังจะเดินแบบเดิมอีกเหรอ จนลมดับเหรอ แล้ว
ก็ไปอยู่นรกแล้วก็ไปใช้ในนรก แล้วก็มาเดินแบบเดิมลงนรก
อีกเหรอ คนมันฉลาดมันต้องเอะใจแล้ว เราท�ำแบบนี้ไม่เห็น
มันก้าวหน้าขึ้น ก็แสดงว่าต้องลองแบบใหม่บ้างแล้ว จริงไหม
ทีนี้จริงๆ นี่ไม่ได้ลองนะ พระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้ว ทุกข์
มาจากสมุทัย สมุทัยคือความหลง อวิชชานั่นน่ะหลงขันธ์ ๕
เป็นของกูตวั กูนนั่ น่ะ พูดชัดๆง่ายๆ ทีนมี้ นั เครียดมันทุกข์เพราะ
อะไร ก็เพราะมันความหลงมันอยู่ในใจ ต้องหาตัวหลงให้เจอ
44 ละตัวหลงให้ได้ จะละอย่างไร ก็พจิ ารณาหัวจดเท้าไม่ใช่ของเรา
เป็นธาตุไง จริงไหม เอ้า แล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอยู่
อย่ า งนี้ มั น บั ง คั บ ได้ ไ หม ไม่ ไ ด้ แล้ ว มั น จะเป็ น ตั ว เราไหม
นี่สาวมันไป สอนมันสิ พอสอนมัน มันเห็นเข้าไปว่ามันไม่ใช่
ตัวเรา ไม่ใช่ตัวเรา มันก็ยอมเอง
อันนี้มันไม่เอาแล้วมันจะพูดอะไร แล้วก็มาบ่นเครียด
แล้วก็มาอ้างเครียด เหตุผลเพราะเครียด มันไม่ใช่เหตุผลนะ
อันนี้มันข้ออ้าง มันจึงบอกมันตันไง มันไม่มีทางไป โลกนี้ไม่มี
ทางไปหรอก ไม่มที างเลย ตัน เพราะอุปาทานขันธ์มนั มาก มัน
ไม่ยอมแก้ไขตัวเอง คนไหนถ้ามันยังมีจิตส�ำนึกที่จะแก้ไข
ตัวเอง คนนัน้ ยังมีทางไป คนทีไ่ ม่มจี ติ ส�ำนึกทีจ่ ะแก้ไขตัวเอง
คนนั้ น พยากรณ์ได้คือบัวเหล่าที่ ๔ รอบุญกุศลที่มันหมด
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แล้วมันจะไปนรก เมือ่ มันกินบุญเก่าหมดเมือ่ ไหร่มนั ก็จะไปนรก
เหมือนเทวดาพอไปเกิดปั๊บ หมดบุญก็ลงสู่นรกเท่านั้นน่ะ มันมี
ช่องเดินมันอยู่
เพราะนั้นเราต้องมีจิตส�ำนึกที่จะแก้ไขตัวเราสิ พัฒนา
ตัวเราสิ เราไม่พฒ
ั นา มันก็ไปของมันเรือ่ ยอยูแ่ ล้ว แล้วเราจะเอา
อะไร เราต้องถามตัวเรา ไม่ตอ้ งไปคิดมาก คิดปัจจุบนั แค่เรา
คิดอย่างนี้มันทุกข์ แล้วเราคิดอีกแบบหนึ่งมันไม่ทุกข์ เรา
จะเอาแบบไหน ถูกไหม แค่นี้มันก็ได้ค�ำตอบแล้ว ไม่ต้อง
เอาไกลๆ หรอก นีม่ นั ไม่เอาสิ มันไม่เอา มันไม่เอาก็มแี ต่ตกต�่ำ
แล้วก็ท�ำสิ่งที่ผิดๆ พอท�ำสิ่งที่ผิดๆ เขาก็ต�ำหนิติเตียน พอเขา 45
ต�ำหนิติเตียน จิตก็ยิ่งตกไป ตกไป ตกไปเอาไม่ขึ้น ตกเพราะ
อะไร เพราะเราไม่ยอมออกจากวัฏจักรตรงนั้น ไม่ยอมแก้ไข
ถ้าเราแก้ไขเรื่อยๆ กรรมเก่าก็ยอมใช้มัน กรรมใหม่เราก็แก้ไข
ไม่สร้างกรรมที่เป็นอกุศล เดี๋ยวมันก็หมด พอใช้กรรมเก่าหมด
มันก็หมด เรือ่ งทัง้ หลายมันก็หมดเอง แล้วเราก็ไปสูค่ วามเจริญ
ขึ้นไปเรื่อย เพราะเรามีนิสัยที่จะแก้ไขที่จะพัฒนาตัวเอง มัน
มีเหตุแห่งความเจริญอยู่ นี่เราไม่เอา มันก็ไม่มีเหตุแห่งความ
เจริญ หือ มันน่าคิดไหม เอ้ามา พอแล้วล่ะ

การปฏิบัติธรรมไม่ยาก

คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ “ธรรมนีไ้ ด้โดยง่าย ธรรมนีม้ ไิ ด้โดย
ยาก ธรรมที่ได้โดยยาก มิใช่ธรรมของเราตถาคต” หลวงปู่มั่น
ท่านอธิบายความอีกว่า ธรรมที่ได้โดยยากนี่เพราะอะไร เพราะ
๑. ปฏิบัติผิดทาง ที่มันได้ยากน่ะ ข้อที่ ๒. เพราะเกียจคร้าน
ไม่ปฏิบตั ิ มี ๒ อย่างแค่นนั้ ทีนพี้ ระพุทธเจ้าสอนพระอนุรทุ ธะ
ในมหาปุรสิ วิตก ๘ ประการ พระอนุรทุ ธะนีย่ งั เป็นพระเสขะอยู่
ยังไม่ได้ส�ำเร็จ ตอนนั้นท่านก็ปริวิตกถึง ๗ ข้อ ถึงธรรมนี้เพื่อ
สติ เพื่อสมาธิ เพื่อปัญญา พระพุทธเจ้าทรงรู้ก็มาสอน มาสอน
อีกว่า “ให้พิจารณาอีกข้อหนึ่ง คือธรรมวินัยนี้มิใช่เพื่อธรรมที่
เนิ่นช้า ธรรมวินัยนี้เป็นไปเพื่อธรรมที่ไม่เนิ่นช้า” นี่แค่นั้นน่ะ
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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ธรรมที่ เ นิ่ น ช้ า คื อ อะไร คื อ ตั ณ หาทิ ฏ ฐิ ม านะนี่ เพราะ
ฉะนั้นนี่ให้ละตัวตัณหาทิฏฐิมานะเท่านั้นล่ะ ท่านวิจัยถึงข้อนี้
ท่านก็ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ทีนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสอีกบทหนึ่ง
“สัมมาทิฏฐิเป็นเบือ้ งต้นของกุศลธรรมทัง้ หมด อวิชชาเป็นเบือ้ งต้น
ของอกุศลธรรมทัง้ หมด” นีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เหตุนนั้ นีก่ าร
ประพฤติปฏิบตั นิ ี่ เราต้องเจริญสัมมาทิฏฐิกอ่ น ให้ทำ� ความเห็น
ให้ถูกต้อง ให้เห็นให้ตรง ตั้งตนไว้ชอบ ก็เป็นเหตุให้กุศลถึง
พร้อม กุสะลัสสูปะสัมปะทา การท�ำกุศลให้ถึงพร้อมในโอวาท
ปาติโมกข์น่ะ ละชั่วน่ะ ท�ำดีคือท�ำกุศลให้ถึงพร้อม ท�ำจิตให้
บริสุทธิ์ ปราศจากโลภโกรธหลง นี้แหละ
48

เพราะนั้ น การจะท�ำ กุ ศ ลให้ ถึ ง พร้ อ มได้ ๑. ก็ ต ้ อ งคื อ
ต้องมีสัมมาทิฏฐิท�ำความเห็นให้ตรง เมื่อความเห็นตรงแล้วก็
ตั้งตนไว้ชอบที่จะเดินน่ะ เหมือนเราจะเดินทางนี่ ถ้าโยมอยู่
กรุ ง เทพฯ โยมจะมาขอนแก่ น นี่ ถ้ า โยมบ่ า ยหน้ า รถไปทาง
ระยอง โยมวิง่ เร็วเท่าไร โยมถึงขอนแก่นไหม (ลงทะเล) เอ้อ ลง
ทะเล ไม่ถงึ เหตุนนั้ นีก่ ารบ่ายหน้าทีถ่ กู ต้องต่างหาก เมือ่ รถนัน้
อยู่ในทาง รถดี รถอยู่ในทาง ถูกทิศทางแล้ว วิ่งเร็วเท่าไรยิ่ง
ถึงเร็ว นี่ทัศนะให้ฟัง จริงไหมล่ะ นั่นล่ะเพราะนั้นการท�ำความ
เห็นให้ตรงก่อน คือสัมมาทิฏฐินั่นเอง การตั้งตนไว้ชอบมันจะ
ตามมา แล้วเป็นเหตุให้กศุ ลถึงพร้อม เป็นเหตุให้เดินองค์มรรค
นั่นเอง
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เพราะนั้นมรรคทั้ง ๗ ข้อ ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิประกอบ
สติก็ยังไม่ใช่เป็นสัมมาสติ สมาธิก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิ ถ้าไม่มี
สัมมาทิฏฐิประกอบ เข้าใจยังตรงนี้ ทีนี้นี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้
ว่า ว่าไง (แล้วอย่างนี้จะทราบได้อย่างไรว่า ความเห็นของเรา
ตรงแล้วหรือไม่) ทีนี้เดี๋ยวจะบอกให้ ในกาลามสูตรน่ะ อันนี้
จะเทียบแต่ละสูตรให้ฟัง ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าพูดไว้ ๑๐
ข้อ ไม่ให้เชื่อเพราะท�ำสืบต่อกันมา ไม่ให้เชื่อเพราะเล่าขาน
สืบต่อกันมา ไม่ให้เชื่อเพราะมงคลตื่นข่าว ไม่ให้เชื่อเพราะการ
คาดคะเน การตรึกตามอาการ การคาดเดา ไม่ให้เชื่อเพราะ
สังเกตอาการ ไม่ให้เชือ่ เพราะผูพ้ ดู น่าเชือ่ ถือ ไม่ให้เชือ่ เพราะผูพ้ ดู
เป็ น ครู ข องเรา อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งภายนอกหมด อั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ ง 49
ภายนอกนะ ทีนที้ า่ นบอกอีก ไม่ให้เชือ่ เพราะเข้าได้กบั ความเห็น
ของเรา อาตมาใช้ภาษานี้ ถ้าไปดูภาษาบาลีเขาเรียกมันเกี่ยวกับ
ทิฏฐิคือความเห็นนี่ตรง แต่ถ้าหนังสือเขาแปลบางทีเขาแปล
บอกว่า เข้าได้กับลัทธิของเรา ถ้าลัทธินี่มันยังแบบ (แบบข้าง
นอก) อันนี้คือความเห็นของเรา
ทิฏฐิ ค�ำว่าความเห็นของเรานี่ ไม่ให้เชื่อตามความเห็นนี้
นี่ภายในแล้วนะ ไม่ให้เชื่อทั้งภายนอกไม่ให้เชื่อทั้งภายใน เห็น
ยัง รู้จักความเป็นกลาง (ไม่รู้) ให้เชื่อเพราะพิจารณาเนื้อความ
อรรถธรรมตรงนัน้ ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เป็นประโยชน์หรือ
เป็นโทษ พิจารณาแล้วเห็นแล้วอะไรควรท�ำ  อะไรควรละ ถ้า
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เป็นกุศลก็หัดไปเจริญดู เป็นอกุศลก็หัดละ แล้วไปท�ำดู ถ้า
มั น ถู ก ต้ อ งมั น เบา เชื่ อ ตรงนั้ น เข้ า ใจยั ง ที นี้ ให้ เ ชื่ อ อรรถ
เนื้อธรรมล้วนๆ เลย ไม่ได้เชื่อเพราะคนพูดข้างนอก ไม่ให้เชื่อ
เพราะความเห็นตัวเอง นี่ยกตัวเองออก ยกอีกฝ่ายหนึ่งออก
เหมือนศาลน่ะ นั้นล่ะตั้งตาชั่งอยู่ตรงกลาง นั้นล่ะ ท�ำใจให้เป็น
กลาง นั้นคือมัชฌิมาปฏิปทา เข้าใจยัง
ทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรต้องหัดไง หัด หัดวางอย่างนี้
หัดพิจารณาอย่างนี้ ทีแรกมันก็เหมือนดูยาก เพราะมันไม่คนุ้ เคย
มันเคยไปแบบเดิม แบบเหมือนวัวควาย สังเกตวัวควายไหม
50 มันเคยไปกินตรงไหนมันก็จะไปกินตรงนัน้ สังเกตไหม (ไม่เคยดู)
ไม่เคยเลีย้ งวัวเลีย้ งควาย สัตว์เหมือนกัน มันเคยไปกินตรงไหน
มันจะไปกินตรงนัน้ เหมือนนกเหมือนกัน เราเคยมีขา้ วให้มนั กิน
ตรงนี้ นกที่อื่นน่ะ มันก็มากินอยู่ตรงนี้ มันเคยมากินตรงไหน
มันก็จะไปกินตรงนั้น ฉันใดเหมือนกัน จิตเราเหมือนกันนี่ มัน
เคยไปกินตรงไหนก็ไปกินตรงนัน้ ล่ะ สังเกตมันให้ดี มันเคยคิด
แบบไหน มันก็คดิ แบบนัน้ ล่ะ เขาเลยว่าคิดเก่าท�ำแบบเก่า ไม่คดิ
ใหม่ท�ำใหม่ เข้าใจยัง นี่มันเลยปกปิดไว้ นี่ตัวนี้
เพราะฉะนั้นนี่ให้สังเกตให้ดี นี่ล่ะไม่ได้เชื่อความเห็น
ตัวเอง ไม่ได้เชื่อเพราะข้างนอก แต่ให้เชื่อโดยอรรถเนื้อความ
ตรงนัน้ ให้พจิ ารณาอรรถเนือ้ ความตรงนัน้ เหตุผลตรงเนือ้ ความ
ตรงนั้น นั้นคือตัวปัญญานั่นเอง ให้มีเหตุมีผลนั่นเอง การจะมี
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เหตุมีผลนั้นล่ะ ต้องมีสติ ต้องระลึกขึ้นมา ปัญญาใคร่ครวญ
เหตุผลตรงนัน้ โดยถ่องแท้ ถ้ายังไม่รวู้ า่ เหตุนนั้ จะเกิดผลอย่างไร
ก็ดูผลมัน ผลมันบอกเหตุ เหมือนทุกข์มันบอกสมุทัย นิโรธ
มันบอกมรรค เข้าใจยังล่ะ ถ้ามันหนักอึง้ นีม่ นั เป็นสมุทยั แน่ๆ
กลางอกเรานี่ เข้าใจยัง ฉะนัน้ ถ้าวิจยั เหตุได้กว็ จิ ยั ถ้ายังไม่เข้าใจ
เหตุก็ดูผลสาวหาเหตุ นั้นล่ะถ้าเราหัดอย่างนี้เท่ากับเดินปัญญา
แล้วนี่ เดินสัมมาทิฏฐิแล้วนะ
นี่ล่ะพระพุทธเจ้าจึงบอก ส่วนสุด ๒ บรรพชิตไม่ควร
เสพ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือทางรักกับทางชัง เราพูดง่ายๆ
ทางธรรม กามสุขัลลิกานุโยคไปทางกาม อัตตกิลมถานุโยค 51
ท�ำตนเองให้ล�ำบาก เราก็พูดง่ายๆ เหมือนทางรักทางชัง ไม่ให้
แวะเวียนไปซ้ายหรือขวา ให้มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง
คือมรรคองค์ ๘ มรรคองค์ ๘ ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ด�ำริชอบมาจากสัมมาทิฏฐิ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่ ๘ ข้อ
ทีนนี้ อี่ าตมาย่นลงน่ะ มัชฌิมาปฏิปทา ๘ ข้อนีย่ น่ ลงเป็น ๔ คือ
ไม่มีอคติ ๔ ไม่ล�ำเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง เพราะ
กลัว ย่น ๔ ลงเหลือ ๑ น่ะคือท�ำใจให้มันเป็นกลาง เข้าใจยัง
ท�ำใจเป็นกลาง เหมือนหลวงปู่เทสก์บอก “ผู้ใดท�ำใจให้ถึงซึ่ง
ความเป็นกลาง ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”
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ที นี้ เ ป็ น กลางท� ำ อย่ า งไร ที นี้ นี่ ค วามเป็ น กลางตรงนี้ นี่
มัชฌิมาตัวนี้ เป็นบุพภาคแห่งการตรัสรู้ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เป็นสูตรที่คู่กับอนัตตลักขณสูตร เคยได้เรียนพุทธประวัติไหม
เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นี่ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว พระ
อัญญาโกณฑัญญะส�ำเร็จพระโสดาบัน เมื่อส�ำเร็จพระโสดาบัน
แล้ว ต่อมาท่านก็สอนพระอีก ๔ รูปจนส�ำเร็จโสดาบันแล้ว ท่าน
ก็แสดงอนัตตลักขณสูตร พูดถึงเรื่องขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา นี่นี้
ถ้าเราไปสังเกตสูตรนีจ้ ริงๆ ไปศึกษาจริงๆ จะรู้ พระองค์บอกว่า
ขันธ์ ๕ นีไ่ ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ๓ ประโยค
นี้คือ อนัตตา จ�ำให้ดีนะ ท่านพุทธทาสจึงมาใช้ว่าไม่ใช่ตัวกู
52 ของกู ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา พระพุทธเจ้าขึ้นของเรา
ก่อนนะ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา
แล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าขันธ์ ๕ นีท้ ำ� ไมไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา เหมือนรูปร่างกายนี่ บังคับไม่ให้แก่เจ็บตาย
ได้ไหม เมื่อบังคับไม่ได้จะเป็นของเราได้อย่างไร ถ้าของเราก็
ต้องอยู่ในบังคับบัญชาเราได้ เวทนาก็เหมือนกัน สุข ทุกข์
เฉยๆ จะให้มันคงที่อยู่ได้ไหม สัญญาความจ�ำนี่คงที่ได้ไหม
สังขารความคิด วิญญาณความรู้ จะให้คงทีไ่ ด้ไหม เมือ่ ให้คงที่
ไม่ได้ ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา นี่พระพุทธเจ้า
ตรัสนะ นีใ่ ห้เหตุผลต่อปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ เสร็จแล้วท่านถามคืน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อาตมาพูดรวมเลยนะ ท่าน
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ถามทีละค�ำ อันนีพ้ ดู ให้มนั ย่นเวลา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เที่ยงไหม” “ไม่เที่ยง” “ทุกข์ไหม ทนอยู่ได้ไหม”
“เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้” “เหตุนั้นเมื่อเป็นทุกข์ แปรปรวน ทน
อยู่ไม่ได้ ใช่ของเราไหม” ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ตอบว่าไม่ใช่
การทีป่ ญ
ั จวัคคียต์ อบตรงนีว้ า่ ไม่ใช่ของเรานี่ นัน้ คืออะไรรู้
ไหม นัน้ ล่ะคือจิตมันเป็นกลาง เข้าใจยัง เหมือนคนนัน้ ไม่มอี คติ
คนถ้าไม่มีอคติเวลาเราไปซื้อผ้านี่ ผ้าเนื้อหยาบก็จะบอกว่าผ้า
เนือ้ หยาบ ผ้าเนือ้ ละเอียดก็บอกว่าเนือ้ ละเอียด นีน่ คี้ อื ไม่มอี คติ
เหมือนเทวทัต รู้เรื่องเทวทัตไหม ที่ผิดก่อเวรกับพระพุทธเจ้า
ครัง้ แรกสุดเพราะอะไรรูไ้ หม เพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระ 53
โพธิสัตว์ พระเทวทัตเป็นเพื่อนกันกับพระพุทธเจ้า เป็นพ่อค้า
ด้วยกัน ขายลูกปัดขายเครือ่ งประดับสตรี ทีนเี้ ทวทัตไปในเมือง
หนึ่ง เศรษฐีนี่ตกยาก ยากจน เหลือยายนี่ภรรยาเศรษฐีกับ
หลาน ตระกูลนีต้ ระกูลเศรษฐี พอเทวทัตมา หลานสาวนีก่ อ็ ยาก
ได้เครื่องประดับลูกปัด ก็รบเร้ายายให้ซื้อ ยายก็ไม่มีเงินน่ะ
เพราะตกยาก ก็เลยเอาถาดทองค�ำให้ แต่มนั ถาดเก่า พอเทวทัต
จับปับ๊ แปลกใจ มาขูดดู ทองค�ำ ราคาทองค�ำนีเ่ ป็นแสนกหาปณะ
ราคาสูงมากถาดนั้นน่ะ นี่บอกอย่างไร โอ๊ย ถาดนี้ไม่มีราคา
หรอก สูร้ าคาเครือ่ งประดับลูกปัดของเราก็ไม่ได้ เราไม่เอาหรอก
ไป กดราคาไว้ แต่จะย้อนมาเอานะ
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นี่ล่ะคืออะไร นี่คืออคติ ล�ำเอียงเพราะอะไร เพราะโลภ
เพราะฉันทาคติ ใช่ไหม ล�ำเอียงเพราะรักแล้วนี่ เพราะอยากได้
โลภน่ะ พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ มาทีหลังมาเห็นปั๊บ ก็
ขายของเดียวกันนี่จะเอาอะไร เขาบอกว่า นี่เขาไม่มีเงิน จะเอา
ถาดนี้แลกเปลี่ยนได้ไหม ท่านจับปุ๊บน�้ำหนักมันผิดปกติ ท่านก็
ขูดดูเหมือนกัน เป็นทองค�ำ  ท่านบอกว่าราคาถาดนีน้ ะ มากกว่า
สินค้าทั้งหมดที่เราขนมา ถามว่ายายจะแลกอยู่หรือ แลก บอก
ว่าแลกนะ แลกเพราะว่าหลานสาวอยากได้ เอ้า ตกลงถ้าจะแลก
สินค้าให้หมดแถมเงินให้ดว้ ย แล้วก็เอาถาดทองค�ำนัน้ ไป เพราะ
ท่านซื้อโดยราคายุติธรรม พอไปปั๊บ เทวทัตย้อนกลับมาจะมา
54 เอาถาด บอกว่าถาดนัน้ ขายไปแล้ว เป็นลมเลย พอฟืน้ ขึน้ มาปับ๊
รีบตามไปเลย ตามทีนพี้ ระพุทธเจ้าขึน้ เรือแล้ว ข้ามฝัง่ ก่อน ข้าม
แล้ว พอมาไม่ทันเรือออกจากท่าแล้วมาแล้ว ก็เลยผูกพยาบาท
จะจองเวรทุกภพทุกชาติ เพราะอะไร เพราะอคติไม่ใช่หรือ
ความโลภก็ ฉั น ทาคติ ไ ง ล� ำ เอี ย งเพราะรั ก เพราะอยากได้
ตัวโลภนัน้ น่ะล�ำเอียงเพราะรัก นีล้ ะ่ คือไม่เป็นกลาง นีพ้ ระพุทธเจ้าท่านเป็นกลาง ราคาสูงก็ว่าตามราคาสูงแถมเงินให้เขาอีก
ฐานะแลกสิ น ค้ า ทั้ ง หมดเขาก็ โ อเคแล้ ว แต่ ท ่ า นก็ ไ ม่ เ อา
เปรี ย บเขา แถมเงิ น ให้ เ ขาอี ก นี่ ผ ลของอคติ นี้ ไ ปนรก แต่
เนื่องจากระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงโทษได้ จึงเอาศีรษะ
เป็นพุทธบูชาตัวนีจ้ งึ ต่อบุญ เมือ่ พ้นจากนรก ว่างเว้นจากศาสนา
ของพระพุทธเจ้า ก็จะได้เป็นพระปัจเจกฯ เพราะกุศลทีท่ ำ� ไว้กบั
กุศลตัวนี้มันต่อกัน
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นี้ลักษณะเป็นกลางเข้าใจยัง นั้นผ้าเนื้อหยาบก็ว่าไปตาม
หยาบ ผ้าเนื้อละเอียดก็ว่าไปตามละเอียด ว่าไปตามความจริง
ของสิ่ ง นั้ น ๆ โดยสมมตินั้นล่ะ ไม่ไปบิดเบื อ นความจริ ง เขา
พูดไปตามสภาวะความเป็นจริงของสิ่งนั้นน่ะ นั้นล่ะคือความ
เป็นกลาง เข้าใจยัง ให้สังเกตถ้ามันบิดเบือนอย่างนี้ อย่างเรื่อง
เทวทัตไม่ใช่แล้ว นั้นล่ะเมื่อใจเป็นกลาง เมื่อถามว่ามันไม่เที่ยง
จริงไหม มันไม่เป็นของเราจริง จะว่าเป็นของเราไหม ท่านก็ตอบ
ไม่ใช่ ท่านตอบตรงหมด นั่นคืออะไร ท่านตอบตรงตามความ
เป็นจริงของขันธ์ ๕ นั้นล่ะคือจิตเป็นกลาง นั้นล่ะตรง ตรงนั้น
น่ะ ตรงธัมมจักฯ นัน้ ล่ะมาประสานกันตรงนี้ เมือ่ เห็นอย่างนีแ้ ล้ว
พระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อมาทีนี้ เมื่อตอบตรงนี้หมดแล้ว เมื่อท่าน 55
ทวนความเห็นของปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ นี่ ปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ตอบ
ตามความเป็นจริงแล้วนี่ จึงบอกว่า รูปก็สักแต่ว่ารูป เวทนา
สักแต่ว่าเวทนา สัญญาสักแต่ว่าสัญญา สังขารสักแต่ว่าสังขาร
วิญญาณสักแต่ว่า เธอเห็นสักแต่ว่า เมื่อเธอเห็นสักแต่ว่า นั้นก็
ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่
ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา จิตก็หลุดพ้น แค่นั้นน่ะ
นี่ความเป็นกลาง
เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบตั หิ ลักมันอยูต่ รงนีน้ ะ ท�ำใจ
ให้มนั เป็นกลาง อาจารย์ปราโมทย์จะสอนก็ตาม ไม่ให้กด ไม่ให้
เพ่ง ก็คือไม่เอาเราเข้าไป ให้มันเป็นกลางนั่นเอง หลักมันอยู่
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แค่นนั้ น่ะ ใครจะพูดอะไรมันก็อยูห่ ลักตรงนี้ คือมัชฌิมาตรงนัน้
น่ะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดแล้ว จะพูดแบบไหนมันอันเดียวกัน
นั้ น ล่ ะ เข้ า ใจไหมล่ ะ เพราะฉะนั้ น ที นี้ จ ะมี ป ั ญ หา บางคน
นั่งสมาธิ บางวันก็สงบ บางวันก็ไม่สงบ อันนี้ไม่สงบไม่ดีเลย
หลวงพ่อ ท�ำอย่างไรให้มันสงบ เวลานั่งสมาธินี่ เวลามันสงบ
เรานัง่ สมาธินไี่ ม่ใช่ปรารถนาความสงบนะ เรานัง่ สมาธินี่
ปรารถนาอะไร เพือ่ ฝึกสติ ความระลึกในองค์กรรมฐาน นัน้ ข้อ
ที่ ๑ นะ ฝึกการระลึก ๒. ฝึกให้ใจมันตั้งมั่นต่อองค์ภาวนา
ตรงนัน้ ๓. ฝึกถ้ามันรวมลงไป ฝึกหาตัวใจนัน้ มันอยูต่ รงไหน
56 ตัวจิตตัวใจมันอยูต่ รงไหน ให้รจู้ กั มโนทวารมันน่ะ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย นี่เรารู้แล้วนะ โยมรู้จักไหม มันเป็นของหยาบเห็น
ได้ แต่มโนตัวนี้มันอยู่ตรงไหน เมื่อสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกรู้ มันมี
ตัวรู้อยู่ตรงนั้น ใจก็อยู่ตรงนั้น หัดหาตัวมันน่ะ เมื่อเรารู้ว่า
อันนีค้ อื อะไร นีค้ อื อะไร เราก็จะเข้าใจต่อไปอีก ท่านบอกว่าทุกข์
เป็นสิ่งที่ควรก�ำหนดรู้ เป็นสิ่งที่ควรรู้ คือให้สติดูมันน่ะ ให้สติ
ระลึกรูม้ นั สมุทยั คือสิง่ ทีค่ วรละ คือละตัณหา ละอวิชชานัน่ เอง
อวิชชาตัณหาเป็นสมุทัย
การละอวิชชาตัณหาก็คืออะไร ไม่เอาเราเข้าไปในนั้นน่ะ
เป็นกลางนัน่ เอง ถ้าเอาเราเข้าไปในขันธ์ ๕ ไปยึดขันธ์ ๕ เมือ่ ไร
นัน้ ล่ะเป็นอวิชชา เข้าใจยังล่ะ ทีนมี้ รรคเป็นของทีค่ วรท�ำให้มาก
นิโรธเป็นของท�ำให้แจ้งท�ำให้มาก คือเจริญสติ สมาธิ ปัญญาตัวนี้
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เหตุนนั้ เวลานัง่ มันสงบ ก็ให้รวู้ า่ มันสงบ เวลานัง่ มันไม่สงบก็ให้รู้
มันไม่สงบ ไม่เอาสงบ ไม่สงบ เอาแต่รู้ก็พอ เข้าใจยังล่ะ เวลา
มันสติมนั ต่อเนือ่ งมันระลึกรูต้ อ่ เนือ่ ง ก็ให้รวู้ า่ มันระลึกรูต้ อ่ เนือ่ ง
มันระลึกรู้ไม่ต่อเนื่องให้รู้มันระลึกรู้ไม่ต่อเนื่อง เอาแค่รู้ก็พอ
ไม่ต้องเอาอะไร เวลาเดินก็ให้รู้ว่ามันเดิน เวลานั่งให้รู้มันนั่ง
ไม่ นั้ น พระพุ ท ธเจ้ า จะบอกหรื อ เวลาหายใจเข้ า สั้ น ก็ ใ ห้ รู ้ ว ่ า
หายใจเข้าสั้น หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นก็
ให้รอู้ อกสัน้ หายใจออกยาว ท่านไม่ให้ไปบังคับอะไร ท่านให้รู้
ตามความเป็นจริงของมัน เอาแค่รู้ เข้าใจไหมล่ะ รู้ตามความ
เป็ น จริ ง ของตรงนั้ น น่ ะ รู ้ มั น แล้ ว จะเห็ น ความจริ ง ของมั น
ขันธ์ ๕ มันเป็นอนิจจัง มันเป็นอนัตตาอยู่แล้ว เราไม่ได้ไป 57
สร้าง มันเกิดดับนะ มันมีเกิดแล้วมันก็ตอ้ งดับของมันเอง เรา
มีแต่เฝ้าดูมันอย่างเดียว สังเกตมันหัดดูมันอย่างเดียว
หั ด เป็ น ผู ้ ดู มั น หั ด ดู โ ดยไม่ ล งไปเล่ น อะไรกั บ มั น เลย
เข้าใจยัง ไม่ยาก เผลอก็ให้มันเผลออีก เวลามันเผลอมันลืม
หรือมันหลงเข้าไป ก็เมื่อรู้ว่ามันเผลอมันหลง ก็ให้มันรู้ว่ามัน
เผลอมันหลงเอาอีก (เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เพราะว่าที่เห็นว่ายาก
โยมยังมี) เอ้อ นั่นล่ะไปเอามันอย่างเดียว (เพราะว่ายังอยาก
จะยินดี) เอ้อ นัน่ ล่ะรูต้ ามความเป็นจริงมัน มันไม่ดกี ใ็ ห้มนั ไม่ดี
(เจ้าค่ะ) มันดีก็ให้มันดี นี่เป็นกลางเข้าใจยัง (เข้าใจแล้วค่ะ)
นี้จะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้
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อยากให้มันเป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ มันเลยไป
บิดเบือนมันตลอด ตัวตัณหาน่ะไปบิดเบือน พอดีกอ็ ยากได้เป็น
ภวตัณหาเป็นกามตัณหา พอไม่ดีเป็นทุกข์ขึ้นมาก็อยากผลักไส
เป็นวิภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหา ภวตัณหาเกิดจากอะไร
เกิดจากอวิชชาคือความหลงไม่รู้จริงของสภาวธรรมตรงนั้นว่า
มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา จึงไม่ยอมวางมัน
ยึดมันเป็นของกูตวั กูโดยไม่รตู้ วั ถ้าพูดโดยลึกเข้าไปก็ยดึ ตัวจิต
นั้นล่ะเป็นของกูตัวกูนั่นเอง เพราะมันสงวนความรู้ทั้งหมด ก็
มันสงวนตัวรู้นั่นเอง
58

เหตุนั้นน่ะเดินตรงนี้ไปเรื่อยๆ ฝึก จะเดินอย่างไรก็รู้มัน
เดิน จะนั่งให้รู้ว่านั่ง เพราะนั้นปฏิบัติธรรมอาตมาจึงบอก นี่
ให้เขียนรูปไว้หน้าศาลา ต้องเดินไปไกลๆ หน่อยดูขึ้นไป (กับ
ภาพไหน) ภาพพระโพธิสัตว์อธิษฐานลอยถาดทวนกระแสน�้ำ
กระแสธรรมทวนกระแสโลก ให้เขาเขียนไว้ กระแสธรรม ท�ำ
คือกรรมนะ ไม่เอา ละของกูละตัวกู สะอาด สว่าง สงบ วิชชา
กระแสโลก ท�ำคือกรรม เอาของกูตัวกู ยึดมั่นถือมั่น มืดบอด
เหนื่อยเปล่า อวิชชา นี่มันทวนกันกระแสธรรมกระแสโลก ที่นี่
ไม่ใช้คำ� ว่าทางโลกทางธรรมนะ ไม่ใช้วา่ ทางโลกทางธรรม เพราะ
อะไร เพราะเดีย๋ วจะเข้าใจผิด อย่างโยมนุง่ ผ้าอย่างนีเ้ รียกว่าทาง
โลก อย่างนี้ (อาตมา) เรียกว่าทางธรรม กระแสธรรมกระแส
โลกเกิดที่ไหนล่ะ นี่หัวใจสัตว์นะ ไม่ได้เกิดที่วิหารลานเจดีย์
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นะ เพราะฉะนั้นนี่กระแสธรรมกระแสโลกเกิดที่ใจนะ ต้นน�้ำ
ต้นล�ำธารก็มี ต้นกระแสโลกกระแสธรรมคืออะไร ก็คืออวิชชา
หรือวิชชานั่นเอง
เหตุนั้นนี่ถ้าเข้าใจตรงนี้ กระแสธรรมไม่ได้เลือกหญิง
เลือกชาย เลือกผูใ้ หญ่เลือกคนแก่เลือกเด็ก ไม่ได้เลือกฆราวาส
นักบวช ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันหมด ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม นี่มันละสมมติหมด เข้าใจยัง ไม่ใช่ทางโลกทางธรรม
นะ กระแสธรรม ถ้าตราบใดเมือ่ ไรโยมมีสติสมั ปชัญญะ ละวาง
ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ระลึกได้เมือ่ ไรวางมันเมือ่ นัน้
นัน้ เป็นกระแสธรรม ถ้าเอาเมือ่ ไรเป็นกระแสโลก เหตุนนั้ ถ้า 59
โยมเข้าใจตรงนี้ จะไม่น้อยเนื้อต�่ำใจว่าเกิดเป็นหญิง เพราะ
มันมีสิทธิ์เสมอกันหมด แล้วจะไม่แยกด้วยว่าวัดหรือบ้าน
เพราะปฏิบตั ธิ รรมได้ทกุ ขณะทุกเวลา เข้าใจตัวนีไ้ หม ทุกขณะ
ทุกเวลา ตราบใดที่โยมยังตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมา นั้นเป็นเวลา
ปฏิบตั ธิ รรมได้ เมือ่ โยมมีสติระลึกรูอ้ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน จะเดิน
จะนั่ง จะยืน จะเหิน จะคู้ จะเหยียด โยมมีสติระลึกรู้ไปตาม
อิรยิ าบถเหล่านัน้ จะคิดก็ระลึกรูไ้ ปเรือ่ งคิด มันคิดไปอะไรแล้ว
มั น ดั บ อย่ า งไร ให้ รู ้ ต ามมั น ตามความเป็ น จริ ง ของขณะนั้ น
ปัจจุบันตรงนั้นๆ นั่นล่ะโยมปฏิบัติธรรมอยู่ตลอด เข้าใจยัง
(ผมนั่งฟังพระอาจารย์อยู่ ผมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ดูมัน
คิดอะไร) เอ้อ ก็สังเกตตัวเองนั้นล่ะเรื่อยๆ น่ะ คิดมันก็คิด
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ก็ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆ แล้วโยมจะเข้าใจมัน จะเข้าใจความ
จริงของมัน มันคืออะไร มันแสดงมันอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปท�ำ
อนิจจัง ไม่ต้องไปท�ำอนัตตา เพราะตัวมันเป็นอนิจจัง อนัตตา
อยู่แล้ว เพียงแต่อวิชชามันปกปิด มันมาหลงว่าเป็นของเรา ถ้า
โยมเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ใช่ของเรา ทีนี้เฝ้าสังเกต บางทีก็เผลอ
ยึดเป็นของเราอยู่ โยมก็จะได้เห็นว่ามันยึดอย่างไร เรียนรูก้ บั
มั น ไปตลอด เมื่ อ เห็ น มั น เมื่ อ ไรก็ เ ท่ า กั บ ละมั น น่ ะ นี้ มั น
ไม่เห็น มันจึงไม่ละ
ทีนสี้ ติจงึ ต้องเจริญให้มาก เปรียบเหมือนบุรษุ เฝ้าบ้าน ถ้า
60 บุรุษนั้นไม่อยู่บ้านหรือนอนหลับ โจรเข้าบ้านรู้ไหม (ไม่รู้) จะรู้
อีกทีตอนไหน (กลับมาบ้าน) ของมันหาย ทีนี้ถ้าบุรุษนั้นน่ะตื่น
อยู่เฝ้าบ้านอยู่ โจรเข้าบ้านรู้ไหม (รู้) รู้ว่ามันเข้าทางไหนด้วย
นัน้ คือปัญหาทีเ่ ราจะจัดการโจรอย่างไร เข้าใจยังทีนี้ นัน้ จึงต้อง
ฝึกสติสัมปชัญญะให้มาก เมื่อมันมา ปัญญา สัมปชัญญะคือ
ตัวปัญญา เมื่อโจรเข้าบ้านมันรู้แล้วมันจะจัดการโจรอย่างไร
นัน้ ล่ะปัญญาจะเกิดตามเรือ่ ง เหตุนนั้ ถ้าไม่ฝกึ สติ ปัญญาไม่เกิด
ถ้ามุ่งแต่ความสงบสมาธิอย่างเดียวไม่เกิด สติต้องฝึกให้มาก
เหตุนั้นจะเดิน จะคู้ จะเหยียด จะท�ำอะไรทุกอิริยาบถนั้นน่ะ
ให้มสี ติอยู่ ตามรู้ เผลอแล้วแล้วไปนะ ระลึกได้เอาใหม่ เผลอ
แล้วแล้วไป ไม่ต้องไปใส่ใจ ถ้าไปใส่ใจในเผลอ ไปต�ำหนิ
ตัวเองอีก ก็เผลออีกรอบ เพราะว่ามันดับไปหมดแล้ว ดับไป
แล้วยังไปเอาสัญญาขึ้นมา ก็เผลออีกรอบ
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แล้วอีกอย่างหนึง่ ให้รจู้ กั ว่าขันธ์ ๕ นีพ่ ระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่
ของเรา ค�ำว่าไม่ใช่ของเราคือของอะไร (ของกลาง) ของกลาง
นั่นเอง ค�ำว่าของกลางนี่กิเลสใช้ได้ไหม (ใช้ได้) ได้ไหม (ได้
ครับ) สติปัญญาใช้ได้ไหม ได้ เหตุนั้นนี่เมื่อกิเลสใช้หรือสติ
ปัญญาใช้ ความเป็นกลางของขันธ์ ๕ หายไปไหนไหม เอ้อ ยัง
เดิมคือเป็นเหมือนเดิม เหมือนเงินน่ะ เงินเป็นของกลาง โยม
เอาไปซื้อของเขาก็รับ ขายไหม (ขาย) อาตมาไปซื้อเขาขายไหม
(ขาย) เงินก็ยังท�ำหน้าที่ความเป็นกลางแลกเปลี่ยนได้ เข้าใจ
ยัง ขันธ์ ๕ เหมือนกันมันก็เป็นกลาง แม้แต่เราหลงอยูข่ ณะนัน้
น่ะ ความเป็นกลางของขันธ์ ๕ ก็ยงั เป็นกลางอยู่ แต่ความหลง
ตรงนั้นน่ะเราไปเชื่อมันต่างหาก ไปเชื่อมันเลยหลงว่าเป็นตัวตน 61
ของกูตัวกูอยู่ตรงนั้น เลยท�ำตามมันน่ะ เข้าใจยังทีนี้
เหตุนั้นเมื่อมันเผลอแล้วแล้วไป ระลึกได้เอาใหม่มัน
ไม่ใช่ของเราสักอย่าง อาศัยมันเฉยๆ อาศัยมันท�ำงานท�ำหน้าที่
เหมือนอาศัยร่างกายเฉยๆ มันเปลีย่ นมุมกลับแล้ว ไม่ใช่ของกู
แล้วนะ แต่อาศัยมันท�ำ เพราะมันยังมีเหตุอยู่ ลมมันยังอยู่
เพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลย์จึงบอก แม้แต่หลงอยู่ สัจธรรมนั้นก็
ไม่ได้หายไปไหน มันยังอยูข่ องมันอย่างนัน้ ความเป็นกลางของ
ขันธ์ ๕ ยังเป็น แต่เราไปหลงตามที่มันอุปาทานขึ้นมา ใช่ไหม
เวลามันหลงเป็นกูขึ้นมา มันก็ขัดเคือง มันก็จะออกตามมันเลย
ใช่ไหม เพราะอะไร เพราะเราไม่รคู้ วามจริงว่าความโกรธ ความ
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อะไรไม่ใช่ของเรา เป็นของกลางน่ะ เราอย่าไปหลงตามมัน มัน
เผลอไปโกรธแล้วนีจ่ งั หวะหนึง่ แต่จงั หวะที่ ๒ เรามีสทิ ธิไ์ ม่เอา
ตามมัน จนกว่ามันจะไม่เผลอมันทันมัน เมือ่ ทันมัน เห็นแล้วว่า
ความโกรธไม่มีประโยชน์ ไร้สาระไร้แก่นสาร มันก็ไม่โกรธแล้ว
ไม่รู้จะโกรธไปท�ำไม แล้วมันเป็นเรื่องของกลางไม่ใช่ของเรา
จะโกรธเพื่ออะไร เพื่อเราหรือ เรามันไม่มีน่ะ
เหตุนั้นนี่วางใจอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าวางทิฏฐิได้ยัง หือ
นี่ล่ะแม้แต่ความเห็น อย่าเชื่อ เพราะเข้าได้กับความเห็นตัวเอง
ถ้าโยมวางอยูอ่ ย่างนี้ มันจะวางทิฏฐิความเห็นตัวนีไ้ หม เข้าใจยัง
ั เป็นกลางนี่ พูดตามเนือ้ ผ้า หัดดูความจริงของมัน
62 กลางให้มน
สั จ ธรรมของมั น พู ด ไปตามความจริ ง ของมั น ท� ำ ไปตาม
ความจริงของมัน มันเลยวางความเห็น แม้แต่ความเห็นก็
ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราก็ไม่จ�ำเป็นต้องตามมัน ถ้ามันเป็น
ประโยชน์กท็ ำ� มันไป มันเป็นโทษก็ละมันไป เพราะมันไม่ใช่
ของเรา แค่อาศัยเหตุปัจจัยอาศัยกรรมอยู่เฉยๆ เข้าใจยังทีนี้
หือ ทีนแี้ ต่อย่าว่ายาก ถ้ายากเพราะยังเห็นว่ามันยาก ความเห็น
นั้นมันบังอยู่เห็นยัง ตราบใดที่เราฝึกสติ เราระลึกรู้มัน ให้มัน
ไปเรื่อยๆ ดูมันไปเรื่อยแม้แต่ความเห็นว่ายาก เกิดแล้วก็ดับ
แล้วมันจะอยู่ตรงไหน จะว่ายากอยู่ตรงไหน ตัวมันยังเกิดดับ
นั้นล่ะถ้าโยมเห็นมันอย่างนั้น มันเลยไม่ยาก โยมก็เลยเดิน
อยู่ในสายธรรมตลอด อยู่ในสายไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา แล้วก็สุญญตา แล้วโยมจะยากไหม
เหมือนโยม รถน่ะ เข้าที่แล้วนี่มาขอนแก่น หันหน้ารถ
ถูกต้องอยู่ในถนนแล้ว ขับเร็วเท่าไร ทีนี้ปัญหาอยู่ว่า ใครจะ
เร็วหรือช้า ก็จงึ ว่ามีปญ
ั หาว่า ต้นมะม่วงกับต้นมะเขืออะไรให้ผล
เร็วกว่ากัน (มะเขือค่ะ) นั้นคืออะไร นั้นคือพันธุ์มิใช่หรือ นั้น
คือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ก็คือกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันของเรา
ที่สั่งสมมา อันกรรมอดีตเราแก้ไขไม่ได้ กรรมปัจจุบันเราท�ำได้
แต่กรรมปัจจุบนั ท�ำได้เต็มทีอ่ ย่างไร ก็ได้บวกกับกรรมอดีตเท่านัน้
เหมือนต้นทุนคนไม่เท่ากันก็ได้ผลไม่เท่ากัน เร็วช้าต่างกัน อันนัน้
เรือ่ งของกรรม ก็ยกให้เป็นเรือ่ งของกรรมซะ ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน 63
เราก็มีหน้าที่ท�ำไปเรื่อยๆ เข้าใจยังทีนี้ หือ ตื้นขึ้นยัง หือ (ตื้น
ขึ้นแล้วค่ะ)
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วันนี้จะพูดให้ฟังค�ำว่าพลังจิต ค�ำว่าพลังก็คือพละ พละก็คือ
พลัง พลังของจิตนั้นมีอยู่ ๕ อย่าง เขาเรียกพละ ๕ ศรัทธา
คือความเชื่อที่ถูกต้อง วิริยะคือความเพียรที่ถูกต้อง สติคือ
ความระลึกที่ถูกต้อง สมาธิคือความตั้งมั่นที่ถูกต้อง ปัญญาคือ
ความเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ ง ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ ง อั น นี้ เ ป็ น พลั ง ของจิ ต
เขาเรียกพละ ๕ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา นี้เป็นพลัง
ของจิ ต จิ ต ดวงไหนจะมี พ ลั ง มากหรื อ ไม่ มี พ ลั ง มากขึ้ น กั บ
๕ ข้อนี่ ทีนี้ในปริยัติเขาพูดอีก ศรัทธาต้องคู่กับปัญญา วิริยะ
ต้องคู่กับสมาธิ สตินี้ต้องท�ำให้มาก เขาพูดไว้อย่างนั้น
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (เย็น)
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แต่อาตมาจะพูดให้ฟัง ค�ำว่าศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา ตัวปัญญาไปอยูท่ า้ ยเพือ่ น ศรัทธาต้องคูก่ บั ปัญญา ปัญญา
นั่นล่ะเป็นตัวน�ำ  เป็นตัวควบคุมงานทั้งหมด ค�ำว่าปัญญานี้เป็น
สัมมาทิฏฐิแล้ว ตัวสัมมาทิฏฐินั่นล่ะเป็นตัวควบคุมงานทั้งหมด
เพราะมรรคมีองค์ ๘ สัมมาทิฏฐิจึงต้องออกหน้า เหมือนเวลา
สูร้ บกันในสงคราม เคยเห็นไหมหนังจีนบ้าง สมัยก่อนผูน้ ำ� หรือ
กษัตริย์ต้องออกหน้าอยู่บนช้าง ฉันใดฉันนั้น สัมมาทิฏฐิจึง
ต้องออกหน้า นี่มรรคองค์ ๘ มรรคคือทาง เดินทางปฏิบัติให้
พ้นจากกองทุกข์ เพราะนั้นสัมมาทิฏฐิต้องออกหน้าคือปัญญา
นั่นเอง สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบก็คือความคิดที่ถูกต้อง
66 ก็คือปัญญานั่นเอง เหตุนั้นพละ ๕ พลังของจิตนั้น ศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ปัญญาลงท้าย ตัวปัญญานั่นล่ะเป็น
ตัวควบคุมงานทั้งหมด นี่จะพูดให้ฟัง
ศรัทธาคูก่ บั ปัญญา วิรยิ ะคูก่ บั สมาธิ สติเขาบอกท�ำให้มาก
อันนั้นหมายถึงสัมมาสติ ถ้ามิจฉาสติท�ำให้มากก็หลงทาง ต้อง
เป็นสัมมาสติ อาตมาจึงบอกว่าศรัทธาที่ถูกต้อง ความเพียรที่
ถูกต้อง สติคือความระลึกที่ถูกต้องคือสัมมาสตินั่นเอง สมาธิที่
ถูกต้องคือสัมมาสมาธินนั่ เอง ปัญญานีไ่ ม่ตอ้ งพูดถึง ค�ำว่าปัญญา
มันถูกต้องในตัวของเขาอยู่แล้ว ปัญญาจะตรงกันข้ามกับโมหะ
อวิชชานั่นเอง เหตุนั้นสติจะถูกต้องเป็นสัมมาสติ จะต้องคู่กับ
ตัวปัญญาคือสัมปชัญญะ ธรรมในหมวด ๒ ธรรมที่มีอุปการะ
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มากคือ สติ สัมปชัญญะ เหตุนนั้ สติจะต้องคูก่ บั ปัญญาอีก เห็น
ยัง นี่คือตัวสัมปชัญญะนั่นเอง
เพราะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญา ความรู้ที่ถูกต้อง
เป็นปัญญา ฉะนั้นศรัทธา เราจะศรัทธาสิ่งใดต้องคู่กับปัญญา
ปั ญ ญาจะต้ อ งวินิจฉัยหาเหตุหาผลในเรื่องนั้ น เมื่ อ เข้ า ใจ
เหตุ ผ ลในจุ ด นั้ น แล้ ว เห็ น แจ้ ง ในใจตั ว เองแล้ ว จึ ง เชื่ อ ที นี้
ย้อนกลับมุมกลับ เราจะไม่เชื่อเพราะเหตุผลอะไร เห็นไหม จะ
ต้องเชื่อ ศรัทธาที่ต้องเชื่อเพราะเหตุผลอะไรจึงต้องเชื่อ ถ้า
ศรัทธาในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือศรัทธาในพระปัญญาธิคุณ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ศรัทธาในสัจธรรมคือธรรมะนั่นเอง 67
นี่ศรัทธาในพระอริยสงฆ์ผู้ทรงพระสัทธรรมนั่นเอง ก็รวมความ
เข้ามาทัง้ หมดก็คอื ศรัทธาต่อความจริงคือสัจธรรมนัน่ เอง ฉะนัน้
เราจะต้องถามก่อนว่าท�ำไมไม่ศรัทธา ถ้าไม่ศรัทธาท�ำไมถึง
ไม่ศรัทธา ถ้าศรัทธาท�ำไมต้องศรัทธา เข้าใจยัง แค่ ๒ ค�ำนี่
เคยคิดเคยพิจารณาไหม อันนี้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญนะ เขาจึงเอา
ศรัทธาขึ้นหน้า
ครูบาอาจารย์บางท่านได้เคยพูดว่า สติ สมาธิ ปัญญา
ศรัทธา ความเพียร ปัญญาเห็นแจ้งแล้วจึงมีศรัทธา มีความ
เพียร ค�ำว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องวินิจฉัยต้องพิจารณา ท�ำไมต้อง
ศรัทธา ในปริยตั ทิ า่ นจึงจัดไว้วา่ ศรัทธาต้องคูก่ บั ปัญญา ท�ำไมถึง
ศรัทธา ต้องถามประโยคนีก้ อ่ น ถ้าไม่ศรัทธา ท�ำไมถึงไม่ศรัทธา
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ก็ต้องถามประโยคนี้ก่อนเหมือนกัน นั่นล่ะคือตัวปัญญาจะต้อง
วินิจฉัย ต้องออกมาท�ำงานท�ำหน้าที่ของเขา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
ไม่ส�ำคัญ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก ท�ำไมถึงส�ำคัญมาก เพราะ
ประโยคที่พูดตรงนี้แทงไปสู่พระนิพพานทันที ท�ำไมถึงแทงไป
สูพ่ ระนิพพานรูไ้ หม เพราะฉะนัน้ เหตุนนั้ ต้องพิจารณา ท�ำไม
ถึงต้องศรัทธา ท�ำไมถึงศรัทธา ท�ำไมถึงไม่ศรัทธา นีค้ อื ปัญญา
ใช่ไหม หาเหตุหาผลตรงนัน่ ล่ะคือตัวปัญญา จึงตรงกับทีค่ รูบา
อาจารย์ท่าน ปริยัติเขาเขียนไว้ ศรัทธาคู่กับปัญญา เข้าใจยัง
ท�ำไมถึงศรัทธา แล้วท�ำไมถึงไม่ศรัทธา
68

นี่เป็นเรื่องที่อาตมาได้ยินคนพูดมาหลายๆ คน แม้แต่
พระ แม้แต่ชี ฉันไม่ศรัทธาท่านหรอก วันนี้จึงมาถามว่าท�ำไม
ถึงไม่ศรัทธา ไม่ศรัทธาเพราะอะไร เพราะคนนั้นบอกว่าท่าน
ไม่น่าศรัทธา อันนี้เป็นเหตุผลไหม นี่ต้องพินิจพิจารณา ทีนี้อีก
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตร อย่าเพิ่งเชื่อ ความเชื่อคือ
ความศรัทธานั่นเอง มี ๑๐ ประการ ไม่ให้เชื่อ ๑๐ ประการ
หลักกาลามสูตรเป็นหลักทีจ่ ะตัดสินความเชือ่ ความเห็น เป็นหลัก
ที่ส�ำคัญมาก ท่านพุทธทาสจึงแนะน�ำไว้ ให้ใช้หลักกาลามสูตร
ออกมาวินิจฉัยธรรม ให้ร่อนแก่นธรรมออกมาเพื่อให้ประชาชน
ให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ที่นี้หลักกาลามสูตร อย่าเพิ่งเชื่อเพราะ
เป็นเรื่องที่สืบต่อกันมา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคาดคะเนว่าน่าเชื่อถือ
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเข้าได้กับความเห็นของตัวเอง เห็นไหมท่าน
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ไม่ให้เข้าข้างตัวเองด้วยนะ อย่าเพิง่ เชือ่ เพราะผูพ้ ดู น่าเชือ่ ถือ อย่า
เพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของเรา นี่ท่านไม่ให้เชื่อเพราะ
สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ให้เชื่อด้วยสติปัญญาวินิจฉัยเหตุกับผล
เมือ่ เช้าหรือเมือ่ วานนีจ้ งึ พูดให้ฟงั การวินจิ ฉัยเรือ่ งพระ ชี
ให้ฟัง นี้ก็คือหลักการวินิจฉัยศรัทธาความเชื่อหรือไม่เชื่อ อันนี้
ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ที่อาตมาพูดวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
ตัวศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะมันแทงถึงพระนิพพาน
นีศ่ รัทธาท�ำไมถึงศรัทธา ท�ำไมถึงไม่ศรัทธา ต้องวินจิ ฉัยให้ชดั แจ้ง
๒ ประโยคนี้ ถ้าไม่ศรัทธาท�ำไมถึงไม่ศรัทธา ถ้าศรัทธาท�ำไมถึง
ศรัทธา นี่วินิจฉัย ถ้าได้ตัวนี้แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ศีลที่ 69
อบรมดีแล้วยังสมาธิให้เกิด คือสัมมาสมาธินะ สมาธิที่อบรม
ดีแล้วยังปัญญาให้เกิด พะหุลีกะตา ท�ำให้มากเจริญให้มาก
นั่นเอง ปัญญาที่อบรมดีแล้วยังวิมุตติหลุดพ้น นี่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ แล้วพระองค์ยังตรัสไว้ว่า จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา นี่
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ
ท�ำไมต้องศรัทธา ท�ำไมถึงไม่ศรัทธา ไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อยนะ
ประโยคนี้นี่ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆ วันนี้มันขึ้นมาแล้วจึงมาพูดให้ฟัง
ฟังให้ดีนะ ท�ำไมถึงต้องศรัทธา ท�ำไมถึงไม่ศรัทธา ไม่ศรัทธา
เพราะคนนัน้ คนนีบ้ อกเราว่ามันไม่นา่ ศรัทธาเหรอ หรือไม่ศรัทธา
เพราะเราเห็นพฤติกรรมภายนอกเป็นอย่างนั้นไม่น่าศรัทธาเหรอ
ไม่ศรัทธาเพราะนิสยั ใจคอเราขาดความศรัทธา ขาดความเคารพ
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ต่อคนต่างๆ เหรอ หรือไม่ศรัทธาเพราะเราติดนิสัยตีตนเสมอ
ท่านหรือเหยียบท่าน นี่ต้องพินิจพิจารณา หรือไม่ศรัทธาเพราะ
เหตุผลอะไร ทีนี้ศรัทธาเพราะเหตุผลอะไร ต้องวินิจฉัยตัวนี้
เป็นจุดแรกนะ แต่เป็นจุดที่ส�ำคัญมากเพราะอะไร เพราะแทง
ถึงพระนิพพาน
ท�ำไมถึงว่าแทงพระนิพพาน มีเหตุผลอยู่ จะพูดให้ฟงั ถ้า
คนดูตัวเองแล้วจะรู้ทันที ถ้าพูดประโยคนี้นะ ค�ำถามนี้ถ้าพูด
ออกไปแล้ว ถ้าผู้ใดดูตัวเองวินิจฉัยตัวเองอยู่เรื่อยๆ จะรู้ทันที
เลย จะรู ้ คุ ณ ค่ า ของประโยคนี้ ส องประโยคนี้ นี่ ล ่ ะ ข้ อ ที่ ๑
70 ข้อที่ ๒ วิรยิ ะคือความเพียรต้องคูก่ บั สมาธิ สมาธิตวั นีเ้ ป็นสัมมาสมาธิ สั ม มาสมาธิ จะเกิดได้ต้องอาศัยตัวปัญญาจะบอกให้
อาศัยตัวสติที่เป็นสัมมาสติ เพราะฉะนั้นในมรรคองค์ ๘ ท่าน
ตรัสไว้วา่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สามตัวนีย้ น่ ลง
สู่ตัวสมาธิ เพราะฉะนั้นความเพียรก็ย่นลงสู่ตัวสมาธิ เพราะนั้น
วิริยะต้องคู่กับตัวสมาธิ ต้องคู่กับตัวสัมมาสติ สัมมาสติก็บอก
ไว้อยูแ่ ล้วจะเกิดได้ตอ้ งอาศัยสัมมาทิฏฐิคอื ตัวปัญญา ทีพ่ ดู ให้ฟงั
ในมหาสติปัฏฐานสูตร จะเป็นสติในมหาสติปัฏฐานสูตรได้ต้อง
อาศัยปัญญาก�ำกับตัวสตินั้น
สมาธินคี้ อื อะไร ไม่ใช่ความสงบไปสงบสบายเฉยๆ นะ
ไม่ใช่นะ อันนั้นเขาเรียกปัสสัทธิคือความสงบ สมาธิตัวนี้นี่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สติสัมปชัญญะที่ถึงพร้อมเป็นเหตุให้
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เกิดหิริโอตตัปปะ ความละอายแก่ใจ ความเกรงกลัวต่อผล
แห่งกรรม หิริโอตตัปปะที่สมบูรณ์ที่ถึงพร้อมเป็นเหตุให้เกิด
อินทรียสังวร การส�ำรวมตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ใจตัวคิดนึก
สติสัมปชัญญะต้องท�ำหน้าที่วินิจฉัยเขาตลอดเวลา นี่จึงเกิด
อินทรียสังวร เมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เมื่อเกิดการระลึก
เกิ ด ความรู ้ ค วามเห็ น เห็ น คุ ณ เห็ น โทษในสิ่ ง ทั้ ง หลาย เมื่ อ
เห็นคุณเห็นโทษแล้วจึงส�ำรวมตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เพือ่
ระวังโทษที่จะเกิด เพราะจะเจริญกุศลให้เกิด เขาจึงเรียกจึง
เกิดอินทรียสังวร คือหิรโิ อตตัปปะ นัน้ คือเห็นคุณเห็นโทษแล้ว
เมื่ออินทรียสังวรเกิดถึงพร้อมเป็นเหตุให้เกิดตัวศีล ศีล 71
ตัวนี้คือความปกติเป็นอริยกันตศีล ไม่ใช่ศีลบัญญัติ ศีล ๕
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีลความปกตินี้เป็นความปกติของ
ใจ ความปกติตัวนี้ศีลตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดตัวสมาธิ สมาธิตัวนี้
เป็นสัมมาสมาธิ เพราะเมื่อจิตมีความปกติย่อมมีความตั้งมั่น
ความตั้งมั่นแห่งจิตคืออะไร คือการที่จิตเมื่อมีความตั้งมั่นแล้ว
สติเป็นสัมมาสติจะรวมอยู่ในนั้น สัมมาทิฏฐิก็จะอยู่ในนั้น เมื่อ
ตัง้ มัน่ แล้วจะไม่ลงไปเล่นในอารมณ์ ค�ำว่าอารมณ์คอื อะไร ก็คอื
รู ป รส กลิ่ น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ คื อ เจตสิ ก นั่ น เอง
ความคิด เวทนากับสัญญา เหตุนั้นสมาธิคู่กับสติตัวนี้ สมาธิ
ตัวนีเ้ ป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ฌานโลกีย์ นีใ่ ห้รจู้ กั เอาไว้ สมาธิตวั นี้
เป็นความตัง้ มัน่ แห่งจิต เมือ่ จิตมันตัง้ มัน่ เหมือนอะไรมาพัด เสา
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มันมั่นคงแล้ว มันก็ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งใด เมื่อไม่หวั่นไหวใน
อารมณ์ทมี่ ากระทบก็คอื ไม่หวัน่ ไหวต่อสิง่ ทีถ่ กู รูน้ นั่ เอง เข้าใจยัง
อารมณ์คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็น
สิง่ ทีถ่ กู รูเ้ ท่านัน้ เมือ่ มีสมั มาสมาธิเกิดย่อมไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์
ที่ถูกรู้ เมื่อไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่ถูกรู้ ก็ย่อมไม่ไหลไม่ลง
ไปเล่นในสิง่ ทีถ่ กู รู้ เมือ่ ไม่ลงไปเล่นในสิง่ ทีถ่ กู รู้ จึงเห็นความจริง
ของสิ่งที่ถูกรู้นั้นคืออะไร คือสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็
ดับไปเป็นอนิจจัง ทนอยูไ่ ม่ได้เป็นทุกขัง เกิดตามเหตุปจั จัย เมือ่
มีเหตุไม่วา่ ดีโดยสมมติหรือไม่ดโี ดยสมมติกย็ อ่ มเกิดแล้วก็ดบั ไป
72 ตามเหตุปจั จัย เกิดตามเหตุตามปัจจัย ดับไปตามเหตุตามปัจจัย
นั้นคืออะไร ก็จะเห็นความจริงของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมด ว่าเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นัน้ คือ ยถาภูตาญาณทัสสนะ ญาณ คือ
ปัญญาคือความรู้อันถูกต้อง ทัสสนะ คือการเห็น ได้เห็นยถาภูตา ได้เห็นมหาภูตรูปทั้ง ๔ ได้เห็นขันธ์ ๕ รูปนามนี้ ตาม
ความเป็นจริง คือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั่นเอง
เพราะฉะนัน้ ท่านจึงบอกไว้ เมือ่ สมาธิถงึ พร้อม ยังปัญญา
ให้เกิด คือยถาภูตาญาณทัสสนะ ยถาภูตาญาณทัสสนะปัญญานี้
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อรู้เห็น
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของ
เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา ป่วยการที่จะไปยินดีไปยินร้าย
กับสิง่ เหล่านี้ ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ เหล่านีก้ เ็ ป็นแค่ความสุขชัว่ ครัง้
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ชั่วคราวประเดี๋ยวประด๋าว เป็นสุขอันมีประมาณน้อย สุขที่เจือ
ทุกข์ตามมาทีหลัง นี่ไม่ใช่สุขที่แท้จริง จึงเห็นพระนิพพานคือ
ความไม่มอี ะไรปรุงแต่ง เป็นความสุขอย่างแท้จริง จึงเกิดนิพพิทา
คือความจะปล่อยคว้าแสวงหารูปนามขันธ์ ๕ ไปตามอารมณ์
ตนเอง จึงเกิดนิพพิทา เมื่อเกิดนิพพิทาจึงเกิดวิราคะ คือจาง
คลายอุปาทานในขันธ์ ๕ นั่นเอง เมื่อจางคลายอุปาทานใน
ขันธ์ ๕ จึงเกิดวิมตุ ติหลุดพ้น เพราะฉะนัน้ สมาธิตวั นีเ้ ป็นสัมมา
สมาธิ จึงพูดให้ฟังว่าความเพียรต้องคู่กับสมาธิคือสัมมาสมาธิ
นั่นเอง ถ้าเพียรตั้งมั่นจึงจะเกิดปัญญาตามมา สัมมาสติก็อยู่
ในนั้น แต่ถ้าเพียรไม่คู่กับสัมมาสมาธิก็ผิดทางหรือไม่ก็ฟุ้งซ่าน
นี่ความเพียรต้องถูกทางด้วยจึงเป็นปธาน ๔ นี่จึงเป็นสัมมา- 73
วายามะ ถ้าเพียรไม่ถูกทางก็ไม่ใช่สัมมาวายามะ
เพราะฉะนั้นความเพียรจึงต้องคู่กับสมาธิ ความเพียรนั้น
จึงคู่กับสมาธิ แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่คู่สมาธิอย่างเดียว ต้องมี
ปัญญาอยู่แทรกซ้อนอยู่ไปต้องมาที่สัมมาสติอยู่ สัมมาสตินั้น
เขาบอกให้ท�ำให้มาก คือท�ำถ้าบอกท�ำให้มาก สตินั้นให้เจริญ
ให้มาก ให้เป็นสัมมาสติก็ต้องคู่กับตัวปัญญานั่นเองจึงจะเป็น
สัมมาสติได้ จึงเป็นความเห็นทีถ่ กู ต้องได้ นีพ่ ดู เรือ่ งพละ ๕ ให้
ฟัง เหตุนั้นศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา จะเดินไปถูกทาง
ก็ต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นตัวน�ำเป็นตัวควบคุมก�ำกับงาน เป็น
ตัววินจิ ฉัยตลอด เพราะนัน้ ปัญญาคือความเห็นทีถ่ กู ต้อง ความรู้
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ที่ถูกต้องจึงมีคุณมหันต์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า สัมมาทิฏฐิ
เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหมด อวิชชาเป็นเบื้องต้นของ
อกุศลธรรมทั้งหมด นี่พระองค์ตรัสเอาไว้ เพราะฉะนั้นศรัทธา
ตรงนี้ต้องวินิจฉัย ท�ำไมถึงเชื่อ ท�ำไมถึงไม่เชื่อ นี่ต้องวินิจฉัย
ความเพียรนั้นต้องคู่กับสมาธิ สมาธินี้ไม่ใช่สมาธิโลกีย์ อย่า
เข้าใจว่าไปนั่งสงบสบายแล้วเป็นความถูกต้อง ไม่ใช่ ว่าเป็น
สัมมาสมาธิกไ็ ม่ใช่ ท�ำอะไรทุกอย่างทุกอิรยิ าบถ ตัง้ มัน่ อยูใ่ นนัน้
ไม่ลงไปเล่น อาศัยสิง่ เหล่านัน้ แค่ระลึกรู้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู รูข้ องจิต
เฉยๆ แล้วก็มงุ่ ต่อประโยชน์ตรงนัน้ ท�ำไปปล่อยวางไปทุกขณะ
ตรงปล่อยวางความเป็นตัวตนความเห็นแก่ตวั นัน้ นัน่ ล่ะสัมมา
74 สมาธิเกิด เราจะฝึกสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่นงั่ หลับตา ทุกอิรยิ าบถ
ฝึกสัมมาสมาธิได้ ต้องท�ำความเห็นตรงนี้ให้ถูกต้องก่อน ถ้า
ไม่ท�ำความเห็นตรงนี้ให้ถูกต้อง ก็จะไหลไปตามความเห็นเก่าๆ
นั่นเอง
ดังนั้นท�ำไมถึงว่าศรัทธาจึงต้องวินิจฉัย ถ้าเราสังเกตดู
ตัวเราง่ายๆ นะ ดูเราง่ายๆ นะ ถ้าทุกคนสังเกตตัวเองนะดู
ตัวเองนะ ง่ายๆ เลย เวลาเราคิดอะไรขึ้นมาปั๊บนี่จะเชื่อทันที
ใช่ไหม ใช่ไหม เชือ่ มันทันทีเลยใช่ไหม พอคิดอะไรปับ๊ เชือ่ ทันที
เลยใช่ไหม จริงไหม สังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรขึน้ มาปับ๊ นี่ จะ
เชือ่ ความคิดทันทีไช่ไหม นัน่ ล่ะคือความเชือ่ ใช่ไหม สังเกตไหม
เพราะนั้ น ใครที่ วิ นิ จ ฉั ย ศรั ท ธาตั ว นี้ ก็ จ ะเป็ น ผู ้ ที่ มี เ หตุ มี ผ ล

ไม่ สํ า คั ญ หมายไปตามสมมติ
พ ร ะ อ า จ า ร ย์ วิ ชั ย กั ม ม สุ ท โ ธ

มีปญ
ั ญา เวลาคิดอะไรปับ๊ ขึน้ มาปับ๊ เห็นอะไรขึน้ มาปับ๊ นี่ ตัวสติ
ปัญญานั่นเองมันจะวินิจฉัยทันที เมื่อวินิจฉัยจะเห็นความจริง
ของขันธ์ ๕ ของสังขารนั่นเอง เมื่อเห็นความจริงของสังขารจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ เขาจะวินิจฉัย ไม่ใช่คนเชื่อง่าย แล้วก็ไม่ใช่คน
เชือ่ ยาก อยูท่ เี่ หตุกบั ผลตรงนัน้ นีจ่ งึ บอกว่าเมือ่ เท่าทันความคิด
เห็นความจริงของความคิด ไม่หลงความคิด นั่นล่ะเป็นทางสู่
พระนิพพาน แทงถึงพระนิพพานไหม ศรัทธาตัวนี้
นี่พูดภายในจิตแล้วนะ เพราะนั้นข้างนอกก็มาจากข้างใน
นั่นเอง ข้างนอกก็ออกมาจากข้างใน ข้างในก็ออกไปข้างนอก
เข้าใจไหม ความคิดความเห็นก็มาจากข้างในใช่ไหม จะเชื่อ 75
จะพูดจะอะไรออกมาก็ออกจากก้นบึ้งคือจิตนั่นเอง คือจาก
ข้ า งใน เห็ น ไหม เพราะฉะนั้นคนนี้พูดอย่า งนี้ แ สดงอย่ า งนี้
มันก็ออกจากข้างใน คนไหนหลงเชื่อง่ายมันก็ออกจากข้างใน
ใช่ไหม คนไหนมีเหตุมีผลก็อยู่ออกจากข้างใน ข้างนอกก็มา
จากข้างใน แล้วข้างในก็แสดงออกไปข้างนอก มันเป็นเหตุ
เป็นผลกันอยู่ตลอด แค่นั่นน่ะ
เพราะนั้นถ้าเราหัดวินิจฉัยตัวนี้ เขาเรียก ธัมมวิจยสัม
โพชฌงค์ การวิจัยธรรมเลือกเฟ้นแห่งธรรม เวลาคิดนึกขึ้นมา
หรือเวลาประสบเจออะไรขึ้นมา ท�ำไมต้องศรัทธา ท�ำไมถึง
ไม่ศรัทธา นี่การเลือกเท่ากับหัดเลือกเฟ้นพินิจพิจารณาธรรม
นั่นเอง นั้นคือตัวปัญญา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั่นเอง บุคคล
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นัน้ ได้หลักธรรมคืออะไร ก็คอื ได้หลักสติ ได้หลักสมาธิ ได้หลัก
ปัญญานัน่ เอง เขาอยูด่ ว้ ยความรูค้ วามเห็นทีถ่ กู ต้อง ได้วนิ จิ ฉัย
ทุกอย่างตามความเป็นจริง เขาจึงอยูด่ ว้ ยปัญญานัน่ เอง อยูด่ ว้ ย
ปัญญานั่นเอง ไม่ได้อยู่ด้วยโมหะ อะไรผ่านเข้ามาก็วินิจฉัย
หาเหตุหาผลนัน่ เอง เรียกว่าธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งการ
ตรัสรู้นั่นเอง
เมือ่ เห็นแจ้งถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เขาก็วางเฉย อะไร
ขึน้ มาก็วางเฉย ไม่ลงไปเล่นเพราะเห็นแจ้งความจริงมันแล้ว
ไม่วา่ ภายนอกภายในอะไรจะดีขนาดไหน เขาเห็นแจ้งมันแล้ว
76 เขาก็ไม่หลงตามมัน ความไม่หลงตามมัน นัน่ ล่ะคือหมดอวิชชา
เข้าใจยัง เพราะนั้นศรัทธาต้องวินิจฉัยให้ดี นั้นเราจึงพูดให้ฟัง
ทีพ่ ดู กันออกมาเรือ่ ยๆ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ พูดด้วยอะไร พูดด้วยอะไร
คิดด้วยอะไร แล้วเมื่อไรจะเห็นมัน ไอ้สิ่งที่มันแปลกปลอม
อยู่ภายในเหมือนน�้ำขุ่น เคยเห็นไหม เขาจะท�ำน�้ำให้สะอาดได้
อย่างไร น�้ำขุ่นเขาจะท�ำให้สะอาดได้อย่างไร เขาต้องไปกรอง
ไช่ไหม กรองแล้วยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เขาไปกลั่น นี่จะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์คอื น�ำ้ กลัน่ ฉันใดฉันนัน้ ตะกอนหรือสิง่ สกปรก
ภายในใจก็ต้องกลั่นออกมา อะไรจะไปกลั่นน�้ำใจคนให้สะอาด
ได้ ก็ ตั ว ปั ญ ญานั่ น เอง การวิ นิ จ ฉั ย เหตุ ผ ลนั่ น เอง ทั้ ง เรื่ อ ง
ภายนอกทั้งเรื่องภายในตัวเอง วินิจฉัยกาย วินิจฉัยเวทนา
วินิจฉัยสัญญา วินิจฉัยสังขาร วินิจฉัยตัววิญญาณความรู้นั้น
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ว่าความรู้นั้นเป็นไปเพื่อความถูกต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือ
เป็นไปเพือ่ โทษ ตัวปัญญานัน้ จะต้องวินจิ ฉัยหมด จึงจะกลัน่ ตัว
ที่ แ อบแฝงอยู ่ ใ นนั้ น ออกมาได้ สติ ป ั ญ ญานั่ น เอง เมื่ อ กลั่ น
ออกไป น�้ำนั้นจึงใสจึงบริสุทธิ์ เข้าใจยังล่ะ
นี่ล่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่า จะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา
ต้องค้นเข้าไปในกายใจเรา อะไรคือตัวแอบแฝงอยู่ในนั้น อะไร
คือยาด�ำ  อะไรคือสิง่ สกปรกทีเ่ จือปนอยูใ่ นน�ำ้ ใจตรงนัน้ ต้องค้น
เข้าไปค้นเข้าไป ธรรมชาติหนึ่งมันจะดีดตัวเองออกมา ปรุงแต่ง
ออกมาตลอด อะไรคือเหตุให้มันปรุงแต่ง ขั้นนี้ยังไม่ได้เลย
พอมันปรุงแต่งปั๊บเชื่อเลย ฉันคิดอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็น 77
อย่างนั้น เชื่อเลย ค�ำว่าเชื่อเลยก็หมดทางที่จะเยียวยาที่จะกลั่น
น�ำ้ ออกมาแล้ว มันดีดตัวออกมาปรุงแต่งออกมา สติปญ
ั ญาต้อง
วินิจฉัยเหตุผลตรงนั้นทันที เมื่อเข้าใจเรื่องราวที่มันปรุงแต่ง
เข้าใจถึงตัวทีม่ นั ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในนัน้ อีก มันก็จะเห็นความจริง
ของสิ่งนั้น แล้วก็วางไป วางไป วางไป มันจะกลั่นน�้ำนั้นให้
บริสุทธิ์ออกมาเรื่อยๆ นั่นล่ะบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
เพราะฉะนั้น จึงบอกว่าศรัทธานี่ ท�ำไมต้องศรัทธา ท�ำไม
ถึงไม่ศรัทธา จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญา
วินิจฉัย นิสัยที่เคยวินิจฉัย นิสัยที่อยู่บนหลักธรรมคือความ
ถูกต้องตามเหตุตามผล มีเหตุมีผลตรงนั้น จะไม่นิ่งนอนใจที่
จะวินิจฉัยตัวรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยเฉพาะ
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ตัวสังขารตัวคิดนึก ตัวตัณหานั่นเอง เขาจะต้องหมุนเข้าไป
วินิจฉัยตัวคิดนึกอยู่ตลอดเวลา ว่ามันคิดออกมาอย่างนี้ถูกต้อง
ไหม คิดมาอย่างนี้เป็นอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มัน
คิดอย่างนี้ นีเ่ ขาจะต้องวินจิ ฉัยลงไป คิดอย่างนีแ้ ล้ว ผลจะเป็น
อย่างไร ตามมันไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เขาต้องวินิจฉัยหาเหตุ
หาผลอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นความจริงตรงนี้แล้ว สติปัญญา
นัน่ เองความจริงตรงนัน้ เอง มันจะปล่อยวางความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
นี่ต่างหาก จึงยังแต่ประโยชน์ไม่ยังโทษ เพราะความไม่ถูกต้อง
เป็นโทษ ความถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์
78

เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของศรัทธา เรือ่ งของกาลามสูตรเป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญมาก ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้สอนเรา ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ของผูท้ รงปัญญา ไม่ใช่ศาสนาของผูด้ อ้ ยปัญญา เหตุนนั้ เราต้อง
วินจิ ฉัยตัวนีก้ อ่ น ถ้าวินจิ ฉัยเข้าใจแล้ว เมือ่ เข้าใจนอกก็เข้าใจใน
เมือ่ มันอะไรขึน้ มาก็ตอ้ งวินจิ ฉัยมัน การวินจิ ฉัยความรูส้ กึ คิดนึก
อยู่ตลอดเวลา เท่ากับถอยตัวออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ เมื่อวินิจฉัย
มันอยู่เรื่อยๆ เท่ากับวิจัยขันธ์ ๕ อยู่เรื่อยๆ เท่ากับหัดกลั่น
น�้ำสกปรกให้เป็นน�้ำใส สติปัญญาตรงนั้นที่ฝึกฝนอบรมจน
เป็นนิสยั จนเป็นอัตโนมัติ ครูบาอาจารย์ทา่ นเรียกมหาสติมหา
ปัญญา เขาจะไม่นงิ่ นอนใจต่อสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสสัมพันธ์ใน
จิตใจของเขา เขาจะตามวินจิ ฉัยทัง้ เรือ่ งภายในทัง้ เรือ่ งภายนอก
งานการต่างๆ เขาจะวินิจฉัยอยู่ตลอดเวลา ท�ำงานของเขาอยู่
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ตลอดเวลา จนกว่างานนัน้ จะเสร็จ เมือ่ เสร็จเขาก็เลิกท�ำในเรือ่ ง
นั้น เหมือนก่อสร้างศาลาตรงนี้เสร็จก็เลิกท�ำ  ก็ไปท�ำจุดใหม่
ฉันใดฉันนัน้ เพราะฉะนัน้ ใครได้ยนิ ได้ฟงั ไปแล้วให้เอาไปขบคิด
พิจารณา กลัน่ น�้ำออกมา ถ้าใครไม่รจู้ กั วินจิ ฉัยยังไม่ตนื่ ตัว ยัง
ไม่ตื่น สติปัญญายังไม่ตื่น ขอให้ตื่นซะ ให้พินิจพิจารณาซะ
อย่ามองข้ามสาระคุณของตนเอง อย่าคบคนชัว่ เป็นมิตร
ให้คบบัณฑิตเป็นมิตร คนชัว่ คือโมหะอวิชชาในใจเรา บัณฑิต
คือสติปญ
ั ญาในใจเรา เหตุนนั้ การเห็นสมณะเป็นมงคล เมือ่ ใด
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ปรากฏในใจของเรา เป็นมงคล
อันสูงสุด สมณะนั้นจะเกิดได้ ย่อมต้องอาศัยความเพียรที่ 79
ถูกต้อง ศรัทธาที่ถูกต้อง สติที่ถูกต้อง สมาธิที่ถูกต้อง ปัญญา
ทีถ่ กู ต้อง จึงจะเกิดได้ สมณะนัน้ อาศัยพละ ๕ นี้ เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราต้องการชื่นชมสมณะ ที่หนึ่ง ที่สอง ที่
สาม ที่สี่ ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ท�ำความเห็นให้ถูกต้องตรง
วิจัยกายใจตามความเป็นจริงของเขา แล้ววันหนึ่ง เราก็จะได้
เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น การแสดงมาก็ขอยุติแต่เพียงแค่นี้
ยะถา วาริวะหาฯ

เพียรเพื่อความจริง
วันนีว้ นั ที่ ๒๙ กันยายน ท�ำงานทุกอย่าง เรียกว่าปฏิบตั ธิ รรม
นะ อย่าไปเรียกว่างาน งานนั้นคือสมมติ งานนั้นงานนี้ ผัดผัก
ท�ำกับข้าว จัดกับข้าว ขุดดิน ถางหญ้า มันมีตวั ร่วมกันอยู่ เคย
สังเกตไหม ผัดผัก ขุดดิน ถางหญ้า ท�ำกับข้าว จัดกับข้าว มัน
ใช้มือไง ท�ำร่วมกันหมด นั่นล่ะตัวรูป ตัวนามตัวรู้ รู้ผัดผัก รู้
ท�ำกับข้าว รู้ถางหญ้า รู้จัดกับข้าว อันนั้นล่ะตัวนาม ทีนี้สมมติ
มันจะมีอยู่ เพราะมันอาศัยสัญญาที่เรียนรู้มาหมายรู้ว่าการท�ำ
เรื่องนี้การท�ำสิ่งนี้เรียกว่าผัดผัก เรียกว่าท�ำกับข้าว สัญญานั้น
มันท�ำหน้าที่แล้วก็ดับไป สังขารเมื่อคิดขึ้นมา มันท�ำหน้าที่แล้ว
ก็ดับไป วิญญาณ มันสัมผัส มันวิญญาณเกิด มันรู้แล้วมันก็
ดับไป ตัวมันเอง มันก็ไม่ได้บอกว่าตัวมันเองเป็นอะไร กับข้าว
มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไร กิรยิ าผัดผัก กิรยิ าถางหญ้า มัน
ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นผัดผัก มันถางหญ้า แต่ตัวสัญญาที่มัน
หมายให้จิตรู้ที่มันเรียนรู้มา มันสมมติขึ้นมาให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้
เฉยๆ ทีนเี้ มือ่ เรียนรูเ้ มือ่ รูม้ นั อย่างนัน้ แล้ว มันไปอยูใ่ นสมมตินี้
เทศน์ที่ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม อ. พล จ. ขอนแก่น
๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

เ พี ย ร เ พื่ อ ค ว า ม จ ริ ง

ตลอดน่ะ มันก็เลยหลงยินดีหลงยินร้าย ในสิง่ ทีม่ นั ชอบใจมันก็
ยินดี ในสิ่งที่มันไม่ชอบใจมันก็ยินร้าย มันเลยมีสมมติตัวหนึ่ง
เรียกว่าของกูตัวกูเกิดขึ้นมา แล้วก็หลงไปตามสมมตินั้น แล้วก็
อยูก่ บั ความหลงตรงนัน้ นีม่ นั หลงอยูอ่ ย่างนัน้ มันเลยไม่เห็นน่ะ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เห็นกายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา มันละสมมติหมดแล้ว อันตัณหาทิฏฐิอาศัยเกิด
ไม่ได้
ค�ำว่าละสมมติ ไม่ใช่วา่ ไปท�ำลายไม่ให้สมมตินนั้ มันไม่มี
แต่มนั เห็นอยู่ มันไม่ให้ความส�ำคัญมัน่ หมายในกายในรูปนัน้
82 มันก็เลยสักแต่วา่ เห็นเวทนาสักแต่วา่ เวทนา ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา มันก็ไม่ให้ความส�ำคัญมัน่ หมายว่าเวทนานัน้ เป็น
อะไร เป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรขึ้นมา เห็นจิตสักแต่ว่าจิต ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา สมมตินั้นก็สักแต่ว่าสมมตินั้น
น่ะ เป็นแค่สิ่งหนึ่งขึ้นมาเฉยๆ เพื่อให้จิตหมายรู้เฉยๆ สัญญา
ท�ำหน้าทีใ่ ห้จติ หมายรู้ เมือ่ รูต้ ามสัญญานัน้ มันก็เลยเป็นสมมติ
นัน่ ล่ะ อยูใ่ นนัน้ เกิดขึน้ มา ตัวสมมตินนั้ มันไม่มี มันอาศัยตัว
สัญญาเกิด ตัวเรื่องราวนั้นมันไม่มีอยู่จริง มันเป็นตัวสัญญา
เขาจึงสมมติเรียกว่าสมมติ เมื่อเห็นตรงนี้ ทิฏฐิก็เกิดไม่ได้
ว่าของกูตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดี จะหลงไปตามมัน หลงไป
ตามทิฏฐิ ทิฏฐิที่เป็นของกูตัวกูมันก็เกิดไม่ได้ ความหลงไป
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ตามทิฏฐิก็เกิดไม่ได้ เมื่อมันเกิดไม่ได้ ตัณหาก็เกิดไม่ได้ เมื่อ
ตัณหาเกิดไม่ได้ ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้
เหตุนั้นท่านจึงบอกให้ดับที่อวิชชาคือความหลงนั่นเอง
หลงไม่รู้จริงในสภาวธรรมตรงนั้น หลงไม่รู้จริงในเรื่องของ
เจ้าของ เมื่อรู้แล้วเห็นอย่างที่ท่านตรัสไว้ในสติปัฏฐาน ๔ มันก็
เลยหมด หมดความส�ำคัญมัน่ หมาย สิง่ เหล่านัน้ มันก็อยูข่ องมัน
อย่างนัน้ แต่มนั ไม่มขี องเรา ไม่มตี วั เราอยูใ่ นนัน้ มันจึงตรงกับ
ที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะเห็น ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ อัญญาโกณฑัญญะเห็นแล้วหนอ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา
ย่อมดับไปเป็นธรรมดา ท่านใช้วา่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดขึน้ ก็คอื ไม่มี 83
สมมติบัญญัติว่าเป็นนั้นเป็นนี้ เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เมื่อมีเหตุ
เกิดก็เกิด เมื่อเหตุนั้นดับก็ดับ เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยของ
สิง่ นัน้ ๆ จึงสูญจากสัตว์บคุ คลตัวตนเราเขา ตัง้ อยูก่ เ็ พราะเหตุมนั
ตั้งอยู่ มีก็เพราะเหตุมันยังมีอยู่ เมื่อเหตุนั้นดับมันก็ไม่มี มัน
จึงไม่มีจริง เพราะมันไม่คงอยู่ได้คงทนถาวร มันมีอยู่ได้เพราะ
เหตุปัจจัย มันมีอยู่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันตั้งอยู่ เมื่อเหตุปัจจัย
ไม่ตั้งอยู่ ไม่มี มันก็ไม่มี
เพราะนั้นมันมีเมื่อเหตุปัจจัยมี มันไม่มีเมื่อเหตุปัจจัย
ไม่มี จึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นเอง ให้หัดวิจัยพิจารณา
เรือ่ ยๆ เมือ่ พิจารณาเรือ่ ยๆ มันจะเห็นน่ะ เห็นอยูใ่ นใจเรานัน่ ล่ะ
ไม่ได้ไปเห็นข้างนอก นัน้ หัดพินจิ พิจารณา หัดละของกูตวั กู เมือ่
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มันมีโทสะ มีโลภะ แสดงว่ามันมีของกูตวั กูเกิดแล้ว มันมีความ
หลงเกิดแล้ว เพราะโลภะโทสะมันมาจากโมหะ ถ้าละเอียดเข้าไป
อีก เมื่อโลภะโทสะไม่มี มันก็มีแต่โมหะคือตัวกูอย่างเดียว
ของกูตวั กูอยูต่ รงนัน้ ตรงไหนทีม่ นั ยังส�ำคัญมัน่ หมายอยู่ มันยัง
เห็นผิดว่าเป็นของกูตัวกู ตรงนั้นจึงเป็นอวิชชาอยู่นั่นเอง เมื่อ
ตรงนั้นไม่มี มันจึงตรงกับพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติ
ปัฏฐานสูตร เห็นกายสักแต่ว่ากาย เห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนา
เห็นจิตสักแต่ว่าจิต เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขา หมดจากสมมตินั้น อันตัณหาและทิฏฐิอาศัย
เกิดไม่ได้ เมื่อหมดจากสมมติตรงนั้น ว่างเปล่าตรงนั้น
84

ทิฏฐิคือความเห็น จะเกิดขึ้นมาเพื่อหลอกเจ้าของ เพื่อจะ
ให้ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดไม่ได้ แม้แต่ทิฏฐิเกิดขึ้นมาความเห็นเกิด
ขึน้ มา มันก็เห็นแล้วว่าความเห็นนัน้ ก็ไม่ใช่ของเรา เป็นสิง่ สมมติ
หมด ตัณหาทะยานอยากไปทางดี ทางรัก ทางชัง ไม่อยากได้
เป็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา จึงเกิดไม่ได้นนั่ เอง ท่าน
จึงตรัสไว้ อันทิฏฐิและตัณหาอาศัยเกิดไม่ได้ เพราะเห็นแจ้งใน
ใจหมดแล้ว มันไม่มขี องกูตวั กูสกั อย่าง มันเป็นธรรมชาติธรรม
อันหนึ่งเกิดแล้วดับไป เกิดแล้วดับไป เกิดแล้วดับไป ตามเหตุ
ตามปัจจัย มันเห็นชัดแจ้งในใจตัวเองอย่างนั้น มันจึงสูญจาก
ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตน
ของเรานั่ น เอง เมื่ อ สู ญ จากความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ว่ า สิ่ ง นั้ น เป็ น
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ของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ทิฏฐิและตัณหาก็เกิดไม่ได้
นั่นเอง มันจึงเป็นความว่างเปล่า ว่างจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่น
ในกายเวทนาจิตธรรม ว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตน
ของเรานั่นเอง นั่นเรียกว่าว่างจากความหลง เมื่อว่างจากความ
หลงมันก็ว่างจากความโลภ ความโกรธนั่นเอง เพราะมันไม่รู้จะ
เอามาเพื่อใคร เพราะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของของใคร แล้วจะ
เอามาเพือ่ ใคร เพือ่ อะไร มันจึงไม่มี มันจึงเห็นถึงความสงบจาก
โลภ โกรธ หลงนั่นเอง
จึ ง ได้ รั บ ค� ำ ที่ ว ่ า ไม่ พึ ง ประมาทปั ญ ญา ปั ญ ญาได้ วิ จั ย
แยกแยะในกายเวทนาจิตธรรมนี้ สัจจะพึงรักษา เมื่อตั้งมุ่งไปสู่ 85
ความพ้นทุกข์ มุง่ ไปสูค่ วามไม่มโี ลภโกรธหลง จึงวิจยั สิง่ เหล่านี้
งานนี้ไม่ทอดธุระ มุ่งมั่นอยู่ พินิจพิจารณาอยู่ จึงเท่ากับรักษา
สัจจะนั้น การงานนั้นท�ำเพื่ออะไร เพื่อละอุปาทานของกูตัวกู
นัน่ เอง เพือ่ ละโลภ โกรธ หลงนัน่ เอง จึงเพิม่ พูนจาคะ คือการ
สละการวาง วางอุปาทาน วางความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ ๕ ใน
สมมติข้างนอกทั้งหมด เมื่อวางออกไปแล้วจึงเห็นน่ะ เห็นว่า
สิง่ เหล่านีน้ ะ่ แท้จริงแล้ว มันไม่มขี องเราไม่มเี ราไม่มตี วั ตนของ
เรา มันเป็นธรรมชาติธรรมอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป เกิดแล้วก็
ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา จึงไม่มคี วามดิน้ รน ไม่มคี วาม
ตัง้ ปรารถนาจะไปเพือ่ อะไร จะไปเกิดในภพทัง้ ๓ ก็ไม่มี เพราะ
มันไม่มีความหลงในนั้นแล้ว
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นัน้ ล่ะให้พจิ ารณาแยกแยะวิเคราะห์วจิ ยั ฝึกสติให้มาก สติ
คือความระลึก ให้ตงั้ มัน่ ให้มสี จั จะคือสมาธินนั่ เอง หัดวิเคราะห์
วิจยั แยกแยะ ให้เข้าใจความจริงในเรือ่ งของกายเวทนาจิตธรรม
หรือรูปนามขันธ์ ๕ นี้ มันคืออะไร แยกแยะมันลงไป แต่ละ
อย่างๆ แยกแยะมันลงไปจึงจะเห็นน่ะ เห็นว่าแม้แต่เดินก็สมมติ
ว่าเดิน มันก็แค่รปู คือขาเคลือ่ นไหวนัน่ เอง แม้แต่กนิ มันก็สมมติ
ว่ากิน มันก็แค่ปากเคีย้ วกลืนเท่านัน้ เอง มันเรือ่ งของรูปเรือ่ งของ
นาม สมมติกเ็ รือ่ งของสมมตินนั่ เอง ไม่หลงแล้ว จึงสูญจากของ
กูตวั กูนนั่ เอง นัน้ ให้ศกึ ษาให้พนิ จิ พิจารณาให้มาก เมือ่ รูเ้ มือ่ เห็น
ความรู้ความเห็นตรงนี้ไปละความรู้ความเห็นเก่าๆ ที่เป็นความ
86 หลงผิดนั่นเอง เมื่อหลงผิดตรงไหน ความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง
จะไปละนั่นเอง ไปแทนความรู้ความเห็นที่ผิดนั่นเอง
ค�ำว่าลบไม่ใช่กริ ยิ าไปลบ จริงๆ แล้วไปแทน เหมือนแสง
สว่างเกิดขึน้ มันก็แทนความมืดตรงนัน้ มันลบความมืดของมันเอง
ไม่ใช่เราไปลบ เหตุนนั้ เราอย่าพึงประมาทปัญญา พึงแยกแยะ
ให้เห็นความจริงในกายใจรูปนามขันธ์ ๕ นีใ้ ห้ชดั แจ้ง มันจะ
เห็นซึ่งความเป็นอนิจจัง ความเป็นทุกขัง ความเป็นอนัตตา
เมื่อละเอียดเข้าไปมันจึงเห็นความสุญญตา สูญจากความ
ส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรา
นั่นเอง ก็ขอแนะน�ำเพื่อเตือนสติ ให้ไปหัดหมั่นระลึก หมั่น
พิจารณาในกายใจเจ้าของ

“จะเอาธรรมะหรือเอากิเลส ถ้าเอากิเสสเอาของ
กูตัวกูไป ถ้าเอาธรรมะก็เห็นโลกมันเป็นของว่างเปล่า
เคารพพระพุทธเจ้า งานทุกอย่างมันฝึกเราตลอดเลย
มันฝึกเราให้เราละวางตัวตนนั่นเอง ท�ำไมไม่รู้จักใช้
โอกาสตรงนั้น กลับมาอันนั้นอันนี้ มันเรื่องหยุมหยิม
เรื่องไร้สาระเลย”

ประวัติ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ
ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม
๕๕ หมู่ ๑๑ ต. เก่างิ้ว อ. พล จ. ขอนแก่น

ชาติสกุล

นามเดิม ชือ่ วิชยั ศิรผิ ลหลาย เกิดวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค�่ำเดือน ๑๐ ปีชวด ณ บ้านเลขที่
๓๒ - ๓๔ ถนนเฉลิมพล อ. พล จ. ขอนแก่น บิดาชื่อนายฮกจิ่ง
แซ่หลาย มารดาชือ่ นางเซีย่ มลัง้ แซ่ตงั เป็นบุตรคนที่ ๗ ในบรรดา
พีน่ อ้ ง ๑๓ คน ซึง่ มีพชี่ าย น้องชาย พีส่ าว น้องสาวอย่างละ ๓ คน

การศึกษา

ปี ๒๕๑๗ ส� ำ เร็ จ ประถมศึ ก ษา (ป. ๗) โรงเรี ย นพล อ. พล
ได้ ไ ปสอบเข้ า โรงเรี ย นขอนแก่ น วิ ท ยายนเองโดย
ผูป้ กครองไม่ได้เป็นภาระ เหตุทไี่ ปสอบเข้านัน้ เพราะเป็น
โรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียนจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชน
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ปี ๒๕๒๐

ปี ๒๕๒๒

ปี ๒๕๒๙
ปี ๒๕๓๕
ปี ๒๕๔๓

ช่ ว ยลดภาระค่ า เล่ า เรี ย นของครอบครั ว ซึ่ ง ช่ ว งนั้ น
มีปัญหา
ส�ำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
อ. เมือง จ. ขอนแก่น ช่วงที่ศึกษาอยู่ชั้น ม.ศ. ๓ เกิด
ความรู้และเชื่อมั่นว่า ถ้าศึกษาต่อ ม.ศ. ๔ - ม.ศ. ๕ ที่
ขอนแก่ น จะได้ เ ข้ า คณะแพทยศาสตร์ ขอนแก่ น
แต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ กรุงเทพฯ จะได้เข้า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ส� ำ เร็ จ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นขอนแก่ น วิทยายน ก่อนส�ำเร็จ ม.ศ. ๕ ปีนั้นโรงเรียนเริ่มท� ำ
หนังสือพิมพ์โรงเรียน อาตมาเป็นบรรณาธิการคนแรก
มีอาจารย์บางท่านหวังดีมาเตือนว่า เดี๋ยวจะสอบเข้า 89
คณะแพทยศาสตร์ไม่ได้ มันมีความเห็นว่าเขาไม่รับเรา
แล้วจะรับใคร เกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะเข้า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แน่นอน
มันเป็นเอง และเป็นพลังอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเข้าไปเรียน
คณะแพทย์แล้ว เพื่อนๆ เก่งกว่าเราเยอะ มันไม่น่า
คิดอย่างนั้น
ส� ำ เร็ จ แพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากคณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น แพทย์ มข. รุ่น ๗
ส� ำ เร็ จ แพทย์ เ ฉพาะทาง สาขาจั ก ษุ วิ ท ยา จากคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สอบได้นักธรรมเอก
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ประวัติการท�ำงาน

รับราชการเป็นแพทย์ ประจ�ำโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น
อาจาโร และรักษาการผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ก่อนลาออกมา
อุปสมบท

มูลเหตุแห่งการอุปสมบท

เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ขณะนั้นเป็น
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ ๒ ทางชมรมพุ ท ธศาสน์ แ ละประเพณี
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการธรรมจาริก
ครั้งที่ ๒ ช่วงปิดเทอมปลาย ไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์
สุวัจน์ สุวโจ ที่วัดถ�้ำศรีแก้ว อ. ภูพาน จ. สกลนคร ซึ่งท่านเป็น
90 ศิษย์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตอนนั้นอยากรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไร
จึงได้สมัครไปปฏิบัติธรรมกับชมรมพุทธฯ โดยรุ่นพี่บอกต้องรักษา
ศีล ๘ ที่วัดฉันมื้อเดียว ถ้าเราจะฉันสองมื้อต้องเตรียมมาม่าไปเอง
แต่ต้องฉันก่อนเที่ยง อาตมาไม่มีความรู้เรื่องศีล ๘ ไม่เคยฉัน
มื้อเดียว ก็เอามาม่าไป พอไปอยู่ที่วัด การฉัน ๒ มื้อเป็นเรื่องที่
วุ ่ น วาย เพราะต้ อ งหาน�้ ำ ร้ อ นมาใส่ ม าม่ า แต่ ที่ นั้ น มี แ ต่ เ ตาฟื น
เขาท� ำ ครั ว เฉพาะมื้ อ เช้า จึงฉัน ๒ มื้อเฉพาะวันแรก วันต่อมา
ก็ ย กมาม่ า เข้ า ส่ ว นกลางฉั น มื้ อ เดี ย ว ก็ อ ยู ่ ไ ด้ ไ ม่ เ ห็ น เป็ น อะไร
(นี่ความคิดกับความจริงอาจไม่ตรงกัน) ไปอยู่ที่นี่แปลกจะตื่นตี ๒
ทุ ก วั น ไม่ ว ่ า จะนอนสี่ห รือ ห้ าทุ ่ม ก็ ตาม คื นแรกอาตมาตื่ นตี ๒
เกิดปรุงแต่งกลัวผี เพราะที่ภูพานเงียบมาก มีแต่เสียงสัตว์ที่หากิน
กลางคืน ก็เลยแก้ปญ
ั หาโดยเอาผ้าห่มคลุมโปงหลับต่อ พอคืนที่ ๒
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ก็ตื่นตี ๒ เหมือนเดิมก็คิดจะคลุมโปงอีก ทีนี้มันมาถามตนเองว่า
เรามาที่นี่เพื่ออะไร มันก็ตอบว่า มาฝึกสมาธิ แล้วมันก็ถามอีก
จะคลุ ม โปงอี ก มั น ถู ก หรื อ มั น เกิ ด ความละอายแก่ ใ จมาก
ที่ จ ะคลุ ม โปงอี ก จึ ง ตั ด สิ น ใจนั่ ง สมาธิ บ ริ ก รรมพุ ท โธๆๆ ที นี้
มันก็แว้บออกไปคิดเรื่องผีที่เคยดูในโทรทัศน์ ก็บอกว่ามันไม่เที่ยง
นั่ ง ไปๆๆ ถึ ง ตี ๔ ประมาณ ๒ ชั่ ว โมง พอออกจากนั่ ง สมาธิ
มันไม่มีความกลัวผีเลย จึงนั่งสมาธิเวลานี้ทุกวันจนกระทั่งกลับ
จากวัด ก่อนกลับจากวัดท่านพระอาจารย์สุวัจน์บอกว่ามีของเก่า
ให้ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ หลั ง จากกลั บ มาก็ ไ ด้ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ จ นครบ ๑ ปี
เกิ ด ความเชื่ อ มั่นว่าศาสนาพุทธมีอยู่จริง สามารถปฏิบัติได้จริง
แก้ทุกข์ในใจเราได้ แน่ใจตนเองว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนา มีศรัทธา
อยากจะบวช แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ป ั จ จั ย หลายๆ ด้ า น เห็ น ว่ า 91
ยั ง ไม่ พ ร้ อ ม จึ ง กราบเรี ย นหลวงพ่ อ ประสิ ท ธิ์ ถาวโร ซึ่ ง โยม
หมอสมาร์ทได้เคยพาไปรู้จักปฏิบัติกับท่าน ท่านบอกว่าให้กรรม
ตัดสิน จึงได้ปฏิบัติธรรมเจริญสติสัมปชัญญะมาตลอด จนกระทั่ง
ส� ำ เร็ จ แพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ช่ ว งนั้ น มี โ อกาสไปพั ก กั บ ท่ า น
พระอาจารย์สุวัจน์ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จึงปรึกษาท่านว่า
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น เป็นโรงพยาบาลอ�ำเภอขนาดใหญ่
แต่ตัวอ�ำเภอเล็ก มีประชากรน้อย เปิดคลินิกหารายได้พิเศษจะยาก
แต่ปัจจัยเรื่องรายได้ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ คิดว่าจะไปรับราชการที่นี่
เพื่ อ แทนคุ ณ ครู บ าอาจารย์ ท่ า นเห็ น อย่ า งไร ท่ า นก็ เ ห็ น ด้ ว ย
จึ ง สมั ค รไปท� ำ งานที่ โ รงพยาบาลพระอาจารย์ ฝ ั ้ น เมื่ อ มี ง านท� ำ
มีรายได้ ก็ตั้งใจแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งท�ำบุญทุกเดือน หลังจาก
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รั บ ราชการใช้ ทุ น ครบ ๓ ปี ตั้ ง ใจว่ า จะอยู ่ ช ่ ว ยโรงพยาบาลอี ก
๑ ปีก็จะไปบวช แต่ก็มีเหตุให้เปลี่ยนความตั้งใจ จึงได้ไปอธิษฐาน
ที่ เ จดี ย ์ พ ระอาจารย์ ฝ ั ้ น ว่ า ถ้ า วิ ถี จ ะต้ อ งเปลี่ ย นก็ ใ ห้ เ ขารั บ เข้ า
ศึ ก ษาต่ อ แพทย์ เ ฉพาะทางสาขาจั ก ษุ วิ ท ยา จุ ฬ าฯ เขาก็ รั บ เข้ า
ศึ ก ษาต่ อ จริ ง ๆ ขณะที่ ศึ ก ษาอยู ่ จุ ฬ าฯ สภาพแวดล้ อ มการงาน
เปลี่ ย นไป จิ ต มั น ย้ อ นมาดู อ ดี ต ที่ ตั้ ง ใจจะอยู ่ ช ่ ว ยโรงพยาบาล
อีก ๑ ปีนนั้ มันเห็นมันติดดีอยู่ ช่วงทีอ่ ยูท่ จี่ ฬุ าฯ ก็ใช้สติสมั ปชัญญะ
ในงาน ตอนว่างจากงานก็พิจารณาอสุภะมาตลอด ๓ ปี ใช้อุบาย
ต่างๆ มันมุ่งตลอด (มันเป็นช่วงของมันเอง) แม้แต่เดินทางอยู่
ในรถก็พิจารณา จนวันหนึ่งขณะก�ำลังนั่งรถจะไปหาพระอาจารย์
สุวัจน์ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน รถวิ่งถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
92 มันเกิดสภาวธรรม บอกว่าหลงสัญญา เมื่อพบพระอาจารย์สุวัจน์
ได้เรียนถามท่านว่าถูกหรือไม่ ท่านบอกว่าถูก เมื่อส�ำเร็จการศึกษา
ก็ ไ ด้ ก ลั บ มารั บ ราชการที่ โ รงพยาบาลพระอาจารย์ ฝ ั ้ น อี ก ครั้ ง
การท� ำ งานครั้ ง นี้ ก็ ท� ำ เต็ ม ที่ เ หมื อ นเดิ ม แต่ มั น ไม่ ยึ ด เพราะมั น
เห็นแล้ว จนกระทั่งช่วง ๒ ปีสุดท้ายของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ท่านได้มาพ�ำนักที่ถ�้ำขาม อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร ได้มีโอกาส
ดูแลหลวงปู่ท่าน ได้กราบเรียนหลวงปู่เรื่องการภาวนาว่า สมัยเป็น
นักศึกษาแพทย์ได้อา่ นหนังสือของหลวงปูเ่ รือ่ งศีล ๕ จับหลักค�ำสอน
ได้ ๓ ประโยคคือ ศีลคือศิลา ศีลคือปกติ ศีลรักษาที่เจตนา ก็
เอาสติสัมปชัญญะรักษาเจตนาไม่ให้ผิดโทษ ๕ อย่าง ท�ำไปแล้ว
เกิดสภาวธรรมอย่างนี้ๆ หลวงปู่บอก หมออ่านหนังสือของอาตมา
ได้เรือ่ ง คนส่วนใหญ่อา่ นไม่ได้เรือ่ ง ในช่วง ๒ ปีนหี้ ลวงปูย่ งั เมตตา
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สอนอีกหลายอย่าง ก่อนที่จะตัดสินใจอุปสมบท ได้พิจารณาเห็นว่า
ยศต�ำแหน่งเมื่ออายุ ๖๐ ปีก็เกษียณไม่คงที่ เงินที่หาได้ก็มาเปลี่ยน
เป็นอาหารแค่อิ่มมื้อเดียว ท�ำบุญ (ท�ำทุกเดือนตั้งแต่เริ่มท�ำงาน
จนอุปสมบท ไม่เคยขาด แม้อุปสมบทแล้วปัจจัยทุกบาททุกสตางค์
ที่ ญ าติ โ ยมถวายก็ ใ ห้ วั ด ถ�้ ำ ยายปริ ก หมด ไม่ เ คยเอาปั จ จั ย ของ
ญาติโยมไปใช้อย่างไม่มีประโยชน์ เพราะเห็นแล้วว่าเงินนั้นเป็น
ของกลาง ไม่ใช่ของเรา จึงเอาไว้ส่วนกลางหมด) ให้ญาติพี่น้อง
เหลือเก็บเพื่อใช้ยามจ�ำเป็น ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ความรู้สึกไม่รู้
จะเอาอะไร จึงตัดสินใจที่จะบวช (รอมา ๑๓ ปี ถึงเวลากรรม
ตัดสิน) ได้กราบเรียนหลวงปู่เทสก์ ท่านก็เห็นด้วยและได้แนะน�ำ
๑. ให้พจิ ารณาความตาย อะไรทีย่ งั ไม่ทำ� ให้รบี ท�ำก่อนทีจ่ ะตาย
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๒. ใครจะว่าอย่างไรก็ช่าง ให้เอาตนเองรอดก่อน
๓. ท�ำทางโลกมีแต่บาน (ปลาย) ยิง่ ท�ำดียงิ่ บาน ไม่มที สี่ นิ้ สุด
ทางธรรมจบในตัวเรา
ตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่เทสก์ ท่านก็ไม่ได้แนะน�ำธรรมะอีกเลย
มี แ ต่ ถ ามว่ า ลาออกยั ง ได้ ก ราบเรี ย นท่ า นว่ า รอผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลมารับงาน จนกระทั่งท่านมรณภาพ จึงได้ลาออกจาก
ราชการมาอุปสมบท ช่วงงานศพหลวงปู่เทสก์ ท่านพระอาจารย์
สุวัจน์กลับจากอเมริกาได้มาที่ถ�้ำขาม จึงกราบเรียนท่านว่าจะบวช
ท่านบอกให้บวชไปอยู่กับท่าน แต่อาตมาได้รับปากกับหลวงพ่อ
ประสิทธิ์ก่อนแล้ว จึงไม่ได้รับปากท่าน อาตมาไปตามวิถีแห่งกรรม
เหตุนนั้ เราต้องเชือ่ กรรม สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ไม่มองทุกอย่าง
ด้วยยินดียินร้ายหลงดีไม่ดี
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การอุปสมบท

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
อายุ ๓๕ ปี ณ พัทธสีมา วัดเขาพุทธโคดม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
พระครูสาธุกิจจานุรักษ์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระด�ำรงค์ ฉินนเปโม
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาวิชยั อาทโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากอุปสมบทแล้ว อาตมาตั้งสัจจะมั่นคงจะไม่ไปไหน
จะอยู ่ บ� ำ เพ็ ญ สมณธรรมกั บ หลวงพ่ อ ประสิ ท ธิ์ ถาวโร ที่ วั ด ถ�้ ำ
ยายปริก อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี จนกว่าหลวงพ่อประสิทธิ์จะมรณภาพ จึงจะพิจารณาว่าธรรมะจะให้ไปอยู่ไหน จะไม่ไปด้วยตัณหา
จะไปโดยวิถีกรรมและสภาวธรรมให้ไป การตั้งสัจจะนี้ท�ำให้มั่นคง
ที่ จ ะอยู ่ ศึ ก ษากั บ ท่ า น อยู ่ ดู แ ลสุ ข ภาพและช่ ว ยกิ จ การทั้ ง หลาย
94 เช่นท�ำหนังสือธรรมะ “แก่นพระพุทธศาสนาเล่มแรก” ที่ท่านเทศน์
โดยถอดจากเทปตรงๆ ไม่มีการแก้ไขส�ำนวน ท่านบอกว่าให้ท�ำ
อย่างนี้ ท่านรับผิดชอบทั้งหมดที่อาตมาท�ำ  และเรียบเรียงประวัติ
ของท่านจากเทปเก่าๆ ที่บันทึกไว้ ซึ่งคนอื่นจะท�ำได้ยาก เพราะ
เหตุ ว ่ า อาตมารู ้ จั ก หลวงพ่ อ ก่ อ นพระชี รู ป อื่ น ๆ ท� ำ ให้ อ าตมารู ้
ข้อมูลมากกว่าคนอื่น และในเทปนั้นบางครั้งเหตุการณ์สลับกัน
ไปมา เมื่อไปถามท่านบางอย่างท่านก็จ�ำไม่ได้ จึงต้องอาศัยการ
สอบทานจากเทปหลายๆ ม้วนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อท�ำเสร็จ
ได้ไปอ่านให้ท่านฟังที่กุฏิ ซึ่งเป็นเล่มเดียวที่ท่านตั้งใจฟังตั้งแต่
ต้นจนจบ เป็นต้น เพื่อเป็นการแทนคุณท่านด้วย สัจจะตรงนี้ท�ำให้
อาตมาฟังหลวงพ่อสอนโดยตั้งใจ ฟังเอาประโยชน์ว่าท่านสอน
อะไร ไม่มีความขัดเคืองใจไม่ว่าท่านจะพูดว่าอาตมาอย่างไร มีแต่

ไม่ สํ า คั ญ หมายไปตามสมมติ
พ ร ะ อ า จ า ร ย์ วิ ชั ย กั ม ม สุ ท โ ธ

พิ จ ารณาว่ า ท่ า นจะบอกอะไร ท่ า นจะสอนอะไร จะเอาไปแก้ ไ ข
ตนเองอย่างไร จึงท�ำให้อาตมาอยูไ่ ด้ไม่วา่ จะเกิดปัญหาอะไร ในช่วง
ปีสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพ ท่านได้นิมิตเกี่ยวกับอาตมา
และบอกว่า อาตมาสายอีสาน หลวงพ่อมรณภาพวันที่ ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปีนี้อาตมาได้จ�ำพรรษาที่วัดถ�้ำยายปริกอีกปี เพื่อ
ดูว่าจะมีอะไรให้ช่วยท�ำเรื่องงานศพท่าน เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรต้อง
ท�ำอีกแล้ว พอต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้เดินทางกลับ
มาบ้านเกิด (บวชได้ ๑๓ พรรษา) เพือ่ โปรดโยมบิดามารดาทดแทน
คุณบุพการี ซึ่งอายุมากแล้ว (๘๐ กว่าปีทั้งคู่) โยมบิดามารดาได้
ถวายที่ดินจ�ำนวน ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา ให้สร้างที่พัก
สงฆ์ ป ่ า วิ เ วกสิ ก ขาราม ซึ่ ง ที่ ดิ น ตรงนี้ อ าตมาได้ นิ มิ ต ตั้ ง แต่ ก ่ อ น
หลวงพ่ อ จะสิ้ น ไม่ กี่ เ ดื อ น ว่ า อาตมาแตกหมู ่ ม าองค์ เ ดี ย ว มาที่ 95
วัดเก่าที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง มีแต่ตุ่มน�้ำ  ๓ ใบ อาตมาก�ำลังจะสรงน�้ำ
จากตุม่ นี้ พอมาก็เป็นจริงมีแต่ทงุ่ นา ก็เริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ตน้ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึ ง ปั จ จุ บั น และอยู ่ จ� ำ พรรษาที่ นี่ ต ลอดมา
รายละเอียดประวัตเิ พิม่ เติมดูได้ที่ เว็บไซต์ www.wiweksikkaram.
org

การเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษยสมบัติเป็นของหาได้ยาก
(กิจโฉ มนุสสะปะฏิลาโภ)
การได้มาพบพระสัทธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็หาได้ยาก
(กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง)
เมื่อไฟจะไหม้บ้าน (ลมดับ) ให้รีบขนสมบัติออกจากบ้าน
(เปลี่ยนสมบัติทั้งหมดเป็นอริยทรัพย์
คือทาน ศีล ภาวนานั่นเอง)
ไม่นั้นจะไม่ได้อะไรเลยจากการเกิดเป็นมนุษย์
แม้แต่มนุษยสมบัติ เมื่อลมดับก็ต้องทิ้งลงปฐพี
เหตุนั้นจงอย่าประมาทและทิ้งโอกาสที่ได้สิ่งที่หาได้ยาก
เหมือนน�้ำขึ้นให้รีบตัก ถ้าน�้ำลงแล้วจะล�ำบาก

www.wiweksikkaram.org
Facebook : สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
Facebook : คณะศิษย์พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑๑ ต. เก่างิ้ว อ. พล จ. ขอนแก่น ๔๐๑๒๐
โทร. ๐๘-๔๖๐๓-๐๙๔๖

“อะตีตงั นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
ผู้มีปัญญาไม่ควรท�ำสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ให้มาตามในจิต
ไม่ควรพึงหวังสิ่งที่ยงั มาไม่ถงึ
เพราะสิง่ ใดล่วงไปแล้ว ก็พ้นไปแล้ว
ไม่มีนั่นเอง ดับไปหมด
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็ยังไม่ประสบ
ก็คือไม่มีนั่นเอง
ผู้มีปัญญาควรท�ำปัจจุบันให้แจ้งชัด
อันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน
เป็นผู้มีราตรีเดียวอันเจริญฉะนี้”

www.kanlayanatam.com
Facebook: kanlayanatam.com

