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คํานําในการจัดพิมพครั้งที่ ๑

หนังสือท่ีเห็นนี้ เปนการรวบรวมเรื่องราวในการจาริกไป
เผยแพรธรรมะและการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาในประเทศ
อังกฤษของหลวงพอชา สุภทฺโท หรือพระเดชพระคุณทาน
เจาคุณพระโพธิญาณเถร แหงวัดหนองปาพง จังหวัด
อุบลราชธานี ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ของปพุทธศักราช ๒๕๒๐

ดวยการรวบรวมคร้ังนี้ไดอาศัยเร่ืองราวจากบันทึกของ
หลวงพอ ที่ทานไดบันทึกไวดวยมือของทานเอง โดยผูรวบรวม
พยายามถอดสํานวนและรูปประโยคของทานออกมาทั้งหมด
โดยคงไวในรูปเดิม อีกสวนหนึ่งเปนขอความที่ถอดออกจาก
เทปบันทึกเสียง ซึ่งเปนตอนที่เนนหนักไปในการเทศนา
ตอบปญหา รวมทั้งการอบรมเร่ืองการทําสมาธิดวย

บันทึกท้ังนี้เปนเหตุการณในประเทศอังกฤษเทานั้น 
ไมมีขอความที่บันทึกในประเทศฝรั่งเศส แตสําหรับคําถวาย
ทีด่นิและอาคารในแฮมสะเตท กรงุลอนดอนและเมอืงตวกนอ็ง
ประเทศฝร่ังเศส ทั้งสองแหงใหเปนสาขาของวัดหนองปาพง
นั้นก็ไดนํามาลงไวในท่ีนี้ดวยแลว ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส พรอมคําแปลไทย
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ระยะเวลาถึงสองเดือนเศษ ทีห่ลวงพอไดจาริกสูประเทศ
อังกฤษครั้งนี้ ซึ่งนับวาเปนคร้ังแรก และเหตุการณที่บันทึก
ในประเทศอังกฤษก็มแีลว สวนชวงเวลาท่ีทานจาริกไปประเทศ
ฝร่ังเศสนั้น ทานไมไดบันทึกจึงไมมีใหไดรูกัน แตก็เปนอัน
สรุปไดวา เมื่อไปฝร่ังเศสทานก็ไดรับถวายท่ีดินและอาคาร
แหงหนึ่งใหเปนสํานักสงฆ เปนสาขาขึ้นตรงตอหลวงพอ และ
ตอนที่ทานจะกลับจากลอนดอนสูประเทศไทย ชาวทรัสทที่
แฮมสะเตทจึงทาํพธิถีวายสํานกัธรรมประทีป ใหเปนสาขาของ
วัดหนองปาพงอยางเปนหลักฐานจริงจังอีกเปนคร้ังสุดทาย
หลวงพอไดจัดใหสํานักธรรมประทีปกรุงลอนดอนประเทศ
อังกฤษ เปนสาขาท่ี ๑ สํานักท่ีเมืองตวกน็อง ประเทศฝร่ังเศส
เปนสาขาที่ ๒ ของวัดหนองปาพง เปนสาขาในสวนภาคพื้น
ตะวันตก สําหรับสาขาในประเทศไทยนั้น ขณะนี้มี ๓๓ แหง
รวมทั้งสาขาในตางประเทศดวยเปน ๓๕ สาขา...

หนังสือชุดนี้ คุณหมออุทัย เจนพาณิชยผูอํานวยการ
และคณะแพทยประจาํโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค จงัหวดั
อุบลราชธานี พรอมท้ังญาติมิตรมีจิตศรัทธาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ จึงขออนุโมทนาตออุดมเจตนาในครั้งนี้ไว ณ
ที่นี้เปนอยางสูง และหวังเปนอยางยิ่งวา สารัตถะประโยชน
จากการอานหนังสือ จะสามารถเอื้ออํานวยใหทุกทานไดรับ
ผลอยางล้ําคา เปนลักษณะแหงความยั้ง, หยุด และเย็น
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กลาวคือเปนศีล, สมาธิและปญญา ไปพรอมๆ กันในโอกาส
อันเดียวนั่นเอง

ขอกุศลบารมีทั้งปวง จงไดแผซานไปในจิตใจแหงบรรดา
ผูที่ไดชื่อวา “มนุษย” ตลอดท้ังสรรพสัตวโดยทุกถวนหนา
เพื่อใหไดบรรลุถึงธรรมชาติแหงความสงบเย็นในท่ีสุด และ
ขอขอบคุณทุกๆคน ในคณะผูใหความชวยเหลือในการจัดภาพ 
ตบแตงรูปเลม ตลอดท้ังท่ีไดติดตอประสานงานการจัดพิมพ
หนังสือชุดนี้จนออกมาเปนผลสําเร็จไดโดยทั่วกัน

 ปญญาเดชะ 

 - ผูรวบรวม -

 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๐
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บันทึกการจาริก

สู

ประเทศอังกฤษ
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บันทึกของพระโพธิญาณเถร                                     
(หลวงพอชา สุภทโท)

••

บันทึกในระหวางการจาริกไปเผยแพรพุทธธรรม ณ

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมือ่เดือนพฤษภาคม พทุธศักราช 

๒๕๒๐

หลวงพอมีชนมายุครบ ๕๙ ในวันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน

ของปนี้ เปนพรรษาท่ี ๓๘ ของการอุปสมบท

การเดินทางจาริกเพื่อประโยชนสุขของชนเปนอันมาก

ครั้งนี้ นับเปนครั้งแรกของการแผขยายแนวทางแหงการปฏิบัติ

ของหลวงพอ ที่จะใหพระธรรมคําสั่งสอนขององคพระพุทธ

บิดา ไดแผไปในภาคพื้นตะวันตก กําหนดการเดินทางจาก

ทาอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๓ คํ่า เดือน ๖ ปมะเส็ง

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

หลวงพอพรอมคณะพระลูกศิษยและญาติโยมท่ีมาสง

ไดเดินทางมาถึงหอง วี.ไอ.พี. ทาอากาศยานกรุงเทพ ฯ เวลา

ประมาณ ๑๙.๑๕ น. มีพระที่มาสงทั้งหมดประมาณ ๓๐ รูป
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14 / สุภัททานุสรณ

ญาติโยมทั่วทุกสารทิศเข าออกคารวะหลวงพอมากมาย

หลายคณะตลอดเวลา จนประมาณจํานวนมิได กําหนดเวลา

เครื่องบิน Thai international เท่ียวบินที่ ๙๑๒ ออกเวลา 

๒๑.๐๐ น. คาดวาจะใชเวลาประมาณ ๑๔ ชั่วโมง

ขณะนี้ (เวลาบันทึก) เวลา ๒๐.๓๐ น. ภายในหองพัก

ผูโดยสาร วี.ไอ.พี. มีชางภาพถายภาพหลวงพอพรอมคณะ

พระสงฆและญาติโยมอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนครั้งแรกในการ

เดินทางจาริกเผยแพรธรรมของหลวงพอ จึงเปนที่อนุโมทนา

ปลาบปลื้มใจของบรรดาศิษยทั้งหลายทั้งปวง

พ.ว. เตช

บันทึก
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(ตอแตนี้ไปเปนขอความที่ถอดออกมา จากสมุดบันทึกของ

หลวงพอท่ีบันทึกไวดวยมือของทานเองทั้งหมด)

จิตนาการท่ีเกิดขึ้นใหมในการเดินทางจากเมืองไทยสู

กรุงลอนดอน ความรูสึกนึกคิดของมนุษยทั้งหลาย ก็เหมือน

กับแสงของพระจันทรพระอาทิตย เมื่อถูกเมฆหมอกเขา

ครอบงําก็เปนอยางหนึ่ง เม่ือปราศจากเมฆหมอกก็เปน

อยางหน่ึง เปนเหตุใหคิดตอไปวา การคิดคาดคะเนเอา

การเดาเอาน้ีเปนอยางหน่ึงซึ่งมันไกลจากความจริง และ

ใหคิดไปวา การเรียนธรรม การรูธรรม การเห็นธรรม การ

ปฏิบัติธรรม การเปนธรรม เหลานี้เปนคนละสวน ไมใช

ส่ิงเดียวกัน และทําใหจินตนาการตอไปอีกถึงคําสอนของ

พระพุทธเจาวา เมื่อเรายังไมรูถึงประเพณี คําพูด การกระทํา

ของเขาทุกอยางเราไมควรถือตัวในที่นั้น และคิดตอไปอีก

ขณะเมื่ออยูบนกลีบเมฆนั้นวา ชาติตระกูล ความรู คุณธรรม

เปนอยางไรก็เปนที่แปลกมาก เพราะเร่ืองนี้ดูเหมือนเรา

ไดประสบมากอนแลว ตอนท่ีเราไดถวายชีวิตในพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ วาเราไดมาเมืองนอกอยางไรน่ี ? นี้คือ

เมืองนอกใน (วัฏฏะ) ไมใชเมืองนอกๆ การเห็นเมืองนอกใน

พระพุทธเจาไมสรรเสริญ พระพุทธเจาไดสรรเสริญ คนผูเห็น
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16 / สุภัททานุสรณ

เมืองนอกๆ ความคิดของเรามันคิดบวก-ลบกันอยางนี้เรื่อยไป

จนถึงกรุงลอนดอน และก็ไดปรบักาย วาจา ใจ ใหเขากบัเขาได

เปนอยางดีไมมีอะไร สิ่งที่แปลกนั้นก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

สวนใจนั้นปกติอยูตามเดิมเพราะไดเตรียมมานานแลว ตางแต

ไมแปลก ...แปลกแตไมตาง คิดตอไปวา ประชาชนในยุโรปน้ี

เขาไดถึงจุดอิ่มของวัตถุทั้งหลายแลว แตยังไมรูจักพอเพราะ

ขาดจากธรรมะ เปรียบไดวาเหมือนผลไมพันธุดี เกิดอยูใน

สวนที่มีดินดีแตขาดคนดูแลรักษา จึงทําใหผลไมทั้งหลาย

เหลานั้นไรคุณคาเทาท่ีควรจะได เหมือนมนุษยไรคุณคาจาก

การเกิดมาเปนมนุษยฉะนั้น ฯ

วันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๒๐

บินตอถึงเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน บินผานอิตาลี

ถึงกรุงลอนดอน นายจอรจ ชารฟ และนางฟรีดา วินท ไดเอา

รถมารับท่ีทาอากาศยาน ฮีดโล 

เหตุการณที่เกิดขึ้นในการเดินทางในวันที่ ๖ ในขณะที่

บินอยู เครื่องบินไดเกิดอุบัติเหตุยางระเบิด ๑ เสนบนอากาศ 

พนักงานการบินจึงไดประกาศใหผูโดยสารเตรียมตัวรัดเข็มขัด

มีฟนปลอมก็ตองถอดออก แมกระทั่งแวนตาหรือรองเทา
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เครื่องบริขารทุกอยางตองเตรียมพรอมหมด คนผูโดยสาร

ทุกคนเม่ือเก็บบริขารทุกอยางเสร็จแลว ตางคนตางก็เงียบ

คงคิดวาจะเปนวาระสุดทายของพวกเราทุกคนเสียแลว

ขณะน้ันเราก็ใหคิดวา เปนครั้งแรกที่เราไดเดินทางมา

เมืองนอก เพื่อสรางประโยชนแกพระศาสนา จะเปนผูมีบุญ

อยางน้ีเทียวหรือ ? เมื่อระลึกไดเชนน้ีแลวก็ตั้งสัตยอธิษฐาน

มอบชีวิตใหพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็กําหนดจิต

รวมลงในสถานที่ควรอันหนึ่ง แลวก็ไดรับความสงบเยือกเย็น

ดคูลายกับไมมอีะไรเกิดขึน้ พกัในท่ีตรงน้ัน จนกระท่ังเคร่ืองบนิ

ไดลดระดับลงมาถงึแผนดินดวยความปลอดภัย ฝายคนโดยสาร

ก็ปรบมือกันดวยความดีใจ คงคิดวาเราปลอดภัยแลว สิ่งที่

แปลกก็คอื ขณะเม่ือเคร่ืองบินเกิดอบุตัเิหตุตางคนก็รองเรียกวา

หลวงพอชวยปกปองคุมครองพวกเราทุกคนดวย แตเม่ือพน

อันตรายแลว เม่ือเดินลงจากเครื่องบินเห็นประนมมือไหวพระ

เพียงคนเดียวเทาน้ัน นอกน้ันไหวผูหญิงทั้งหมดในท่ีนั้น นี่

เปนสิ่งที่แปลก !!
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วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๒๐

พระสุเมโธ พระเขมธมฺโมและนายตง และพระญี่ปุ น

ไดนําเที่ยวที่สําคัญของกรุงลอนดอนแหงหนึ่ง ที่นั่นเขาเรียกวา

แฮมสะเตทฮีท Hampstead Heath เปนเนินสูงมีสนามหญา

สวยที่สุด มีตนไมที่หาดูในเมืองไทยไมได เขาเลาใหฟงวาเปน

บานของเศรษฐีเกา และเปนภูเขา เรียกวาพริมโลชิ ภูเขานี้

เปนชื่อของดอกไมชนิดหน่ึงสวยมาก....... ไดเที่ยวในตอนบาย

วันนี้เอง

ตอนกลางคืนประมาณ ๒ ทุม มีประชาชนมาฟงธรรม

ประมาณ ๙ คน ซึ่งเปนศิษยที่เคยมานมัสการที่วัดปาพงแลว

ก็มี และไดแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องตนในทามกลางและ

ที่สุดใหฟง ณ ที่วัดธรรมประทีป ไดตอบปญหาเกี่ยวกับ

พระศาสนาโดยพระสุเมโธเปนคนแปลเปนภาษาอังกฤษ

ไดเตรยีมสมาทานศลีหาประการซึง่คนในกรงุลอนดอนยงัไมเคย

ทํามากอนเลย เมื่อแสดงธรรมจบแลวนําใหนั่งสมาธิประมาณ 

๓๐ นาที รูสกึวาเขาท้ังหลายเหลานัน้ไดแสดงออกซ่ึงธรรมชาติ

ทีใ่กลชดิตอพระธรรมเปนอยางมาก ไดเวลาพอสมควร ประมาณ

ตี ๒ จึงเลิกไปทําธุระตามหนาท่ีอันสมควรของตนทุก ๆ คน
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วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดจาริกไปเมืองเบอรมิงแฮม เปนเมืองหน่ึงท่ีแยกออก

จากลอนดอน มีประชาชนประมาณ ๕ ลานเศษ ลอนดอน

มีประมาณ ๑๐ ลาน ระยะทางหางจากลอนดอนประมาณ

๑๘๐ กิโลเมตร ไดรวมประชุมกันตามแบบประเพณีของเขา

มีพระไทย พระลังกา พระธิเบต พระพมา แบงเปน

พระไทย ๓ องค พระพมา ๑ องค พระธิเบต ๕ องค และ

พระเขมร ๑ องค

ไดรวมกันในที่ประชุม พระตางๆ ไดบรรยายธรรม คือ

พระเขมร พระลังกา พระพมา และพระสุเมโธภิกขุ ในวันนั้น

นับไดวาเห็นพวกทายกทายิกา อินเดีย พมา แขก ธิเบต

หลายชาติมารวมกันฟงการบรรยายธรรมหลายภาษา เราก็

ไมรูเรื่อง

แตก็พอจะรูความหมายของเขาทั้งหลายเหลานั้นโดย

อากัปกิริยาพอสมควร ตอนเย็นไดกลับวัดธรรมประทีปพรอม

กับพระสุเมโธ พระเขมธมฺโม และนายยอรจ ชารฟ ซึ่งเปนคน

ขับรถให
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วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๒๐

ตอนกลางคนืประมาณ ๒ ทุม ไดแสดงธรรมแกชาวองักฤษ

ประมาณ ๑๒ คน มีพระสุเมโธภิกขุเปนผูแปล วาดวยเรื่อง

ธรรมะเบ็ดเตล็ด

และไดพบกบัพระมหาธรีะพนัธ เมตตาวิหาร ีวดัพทุธาราม

เนเธอรแลนด (ฮอลันดา) และพระปานขาว ญาณธโร รวมทั้ง

ประชาชนหลายชาติ รวมทั้งพระธรรมทูตที่เดินทางไปจาก

เมืองไทยหลายองค มีเจาคุณพรหมคุณาภรณเปนประธาน

และไดพบกบัทตูอังกฤษดวย พบกบัองคมนตรเีกาของเมอืงลาว

ที่ไดไปลี้ภัยอยูประเทศอังกฤษ และไดพบกับคุณเกสรี เจาของ

รานเกสรีซึ่งเปนรานทําผมใหญที่สุดในกรุงเทพดวย

วันท่ี ๑๐ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดเดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธประทีป โดยทานเจาคุณ

ปริยัติเมธี วัดพุทธประทีป และไดพบกับพระเถระท่ีเปน

พระธรรมทูตที่ทางการไดสงไปตรวจงาน มีทานเจาคุณพรหม

คุณาภรณเปนประธาน และไดเรียนใหทานทราบเร่ืองจะให

พระอยูประจําในวัดธรรมประทีป ทั้งเรื่องการปกครองของ

วัดนั้นดวย
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ทานกม็คีวามกรณุาใหอยูได ทานจะรบัภาระธรุะไปเรยีน

คณะสงฆให และรับชวยสนับสนุนทุกประการ เมื่อถึงเวลา

พอสมควรแลว ก็ไดกลับวัดธรรมประทีปและทานเจาคุณ

เจาอาวาสวัดพุทธประทีปก็ไดตามมาสงถึงวัดธรรมประทีป

ดวยตัวทานเอง

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๐

วนันีไ้ดเดนิทางไปเมืองออกสะเฟตซ่ึงเปนเมืองหนึง่ขึน้กบั

กรุงลอนดอน ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร โดยการ

โดยสารรถไฟ ไดไปท่ีสถานท่ีที่เปนปาศักดิ์สิทธิ์แหงหน่ึงของ

เมือง เพราะถือกันวาเปนท่ีอยูของพระฤาษีมาแตกอน จึงวา

เปนปาท่ีเปนมงคลคูบานคูเมืองเปนอยางดี

และในปจจุบันนี้ไดเปนบานของมหาเศรษฐี ในบริเวณ

ขางๆ ในสถานที่นั้นมหาเศรษฐีไดจัดเปนที่ปฏิบัติในทาง

พระพุทธศาสนา มีอาคารหลายหลังซึ่งเปนที่อันรมรื่นมาก

ในเมืองไทยหาดูไมได และไดพักผอนอยูที่นั่นโดยเขานิมนตไว

๓ วนั ในตอนเชาเศรษฐีเจาของบานก็ไดนมินตใหรบับณิฑบาต

ทุกวัน ตอนเย็นก็ฝกกรรมฐานใหพวกเขาประมาณ ๓ ชั่วโมง

ทุกวันเหมือนกัน นับไดวาไดทําประโยชนไวในสถานท่ีนั้น
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พอสมควรในระยะเวลาอันนอย ตอนขากลับวัดธรรมประทีป

นั้นไดโดยสารรถยนต ราคาแท็กซี่ก็ประมาณ ๑,๐๐๐ บาทเศษ

เศรษฐีผูผัวชื่อ มิสเตอร ซอว เมียก็มิสซอว ลูกสาวก็

มิสซิสซอว ไดถวายคาโดยสารรถแท็กซี่ประมาณสามรอยกวา

ปอนด เราจากเขาดวยความปติอยางแรงมิสซอวนํ้าตาไหล

อาบหนาจนพูดอะไรอีกไมได และวันที ่๒๖ พ.ค. นีเ้ขาก็จะมกีาร

ประชุมใหญ เศรษฐีไดนิมนตใหเขารวมประชุมกับประชาชน

หมูใหญอีกดวย เราก็ไดรับนิมนตไวแลว (ครอบครัวเศรษฐีนี้

เดิมเปนชาวพมา)

วันท่ี ๑๒ พ.ค. ๒๕๒๐

เทีย่วบิณฑบาตบานมหาเศรษฐี ไดแสดงธรรมและอบรม

ใหกรรมฐาน นับวาไดตั้งสถาบันการบิณฑบาตคร้ังแรกที่สุด

ในกรุงลอนดอน

กามท้ังหลายเหมือนเน้ือเขาไปอุดซี่ฟนเทานั้น ไมมี

อะไรมากไปกวานั้น เมื่ออุดแลวก็เปนทุกข เมื่อทุกขก็แกทุกข

โดยที่วาเอาไมมาจิ้มออกๆ แลวก็มองเห็นสุข แลวก็หาเรื่อง

ทุกขเพ่ิมไวอีก ไมหาเร่ืองแกทุกขโดยหยุดการกินเน้ือ นี้คือ

คนไมรูจักเหตุของทุกข ก็สรางแตกองทุกขไมมีทางจบลงได
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วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดรับนิมนตอยูที่เดิม และไดแสดงธรรมอบรมกรรมฐาน

ตามเคย

วันท่ี ๑๔ พ.ค. ๒๕๒๐

โยมฟรีดาเปนคนลอนดอน และเปนอุปฏฐากวัดธรรม

ประทีป ไดเอารถมารับกลับ ไดนําเท่ียวดูมหาวิทยาลัยออกซ-

ฟอรด ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมของโลกและเท่ียวใน

สถานที่ตางๆ หลายแหงจนเปนที่พอใจ แลวโชเฟอรก็นํากลับ

วัดธรรมประทีป ตอนเย็นแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน

ตามเคย มีประชาชนเขาฟงธรรมและทํากรรมฐานประมาณ

๑๗ คน 

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๒๐

ออกจากออกสะเฟต ไดไปรับบิณฑบาตบานโยมพอแม

สามเณรฝรั่ง เขาตอนรับและถวายอาหารบิณฑบาตแลวสง

ถึงที่อยูเรียบรอย

วันนี้ตอนประมาณ ๗ โมงเชา เราไดนั่งอยูในที่สงบเงียบ

จึงไดเกิดความรูในการภาวนาหลายอยาง เราจึงไดหยิบเอา
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สมุดปากกาขึ้นมาบันทึกไว ภายในวิหารธรรมประทีป ดวย

ความเงียบสงบ

ธรรมะท่ีเกิดขึ้นนี้เราเรียกวา “มโนธรรม” เพราะเกิดขึ้น

ดวยการปรากฏในสวนลึกของใจ วาการที่เรามาบวชเจริญรอย

ตามพระพุทธองคนั้น เรายังไมไดทําอะไรๆ ไดเต็มที่เพราะ

ยังบกพรองอยูหลายประการ อันเก่ียวแกพระศาสนา คือ

หนึ่งสถานที่ สองบุคคล สามกาลเวลา เราจึงไดคิดไปอีกวา 

พระพุทธองคสอนวา เม่ือสรางประโยชนตนไดเปนทีพ่อใจแลว 

ใหสรางประโยชนบคุคลอืน่ จงึจะไดชือ่วาไดกระทาํตามคาํสอน

ของพระพุทธเจาอยางแทจริง

ดังน้ัน จึงมีความเห็นวากรุงลอนดอนน้ีแหงหน่ึง จัด

เรียกไดวาเปนปฏิรูปเทส คือเปนประเทศอันสมควรในการ

ที่จะประกาศพระศาสนา จึงไดจัดใหศิษยฝรั่งอยูประจํา เพื่อ

ดําเนินงานพระศาสนาตอไป

วิธีการสอนธรรมน้ัน ใหเปนไปในทํานองที่วา ทํานอย

ไดมาก ทํามากไดนอย ใหเห็นวา ความเย็นอยู ในรอน

ความรอนอยูในความเย็น ความผิดอยูในความถูก ความถูกอยู

ในความผิด ความสุขอยูที่ความทุกข ความทุกขอยูที่ความสุข 

ความเจริญอยูในที่เสื่อม ความเส่ือมอยูในที่เจริญ ความนอย
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อยูที่ใหญ ความใหญอยูที่นอย สกปรกอยูที่สะอาด สะอาด

อยูที่สกปรก อยางนี้เสมอไป

นี้เรียกวา สัจจธรรม หรือ สัจจศาสตร

เราท้ังหลายซ่ึงเปนสาวกของพระพุทธเจา จะตองปฏิบัติ

ใหมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ส. อ. ญ. ส. (สุปฏิปนโน-

อุชุปฏิปนโน-ญายปฏิปนโน-สามีจิปฏิปนโน) ใหสมบูรณแลวก็

สอนธรรมใหถูกตองตามพุทธประสงค ใหเรียนรูสัจจศาสตร

แลวก็ใหบรรลุสัจจธรรม คือบรรลุ คือใหจบประโยค ไมมี

ประโยคอื่นตอไป ที่เรียกวา เอโกธัมโม ไมมีประโยคอื่นตอไป

ในคําที่สองนั้นไมมีอีกตอไป นั้นแหละที่จะเรียกไดวาจบ

พรหมจรรย ไมอะไรในท่ีมีอะไร ถาสาวกท้ังหลายรูพุทธ

ประสงคอยางนี้โดยสมบูรณแลวก็เที่ยวไปคนเดียวไดทั้ง

ภายในและภายนอก

ภิกษุทั้งหลายน้ันคือผูรู วาอะไรเปนอะไร เมื่อรู อยาง

แจมแจงเสียแลว อักษร “พ” (ความรูจักพอ) ก็โผลขึ้นเทานั้น 

เมือ่อกัษร “พ” โผลขึน้มาแลว ความทีถ่กูตองทัง้หลายกเ็กดิขึน้ 

โดยอาการท่ีไมมีกอนไมมีหลัง ธรรมที่ปรากฏอยูที่จิตก็เดนอยู

ทัง้กลางวนัและกลางคนื ดังนัน้ความทีส่าํคญัวาอะไรเปนอะไร 

หรืออะไรคืออะไรก็หมดไป ธรรมนี้จะไมปรากฏชัดเพียงสักวา
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ดวยการบอกกลาว แตจะปรากฏข้ึนในเม่ือปฏิบัติเขาถึงธรรม

นี้เองเทานั้น นี้เรียกวา “ปจจัตตัง” สอนใหก็ไมรู บอกใหก็ไมรู 

เรียนก็ไมรู  สมที่พระพุทธองคตรัสไววา เราไมมีครู ไมมี

อาจารย คํานี้เดนชัดขึ้นถึงท่ีสุด คําที่ทานตรัสวา อกฺขาตาโร 

ตถาคตา พระตถาคตเปนแตผูบอก คํานั้นก็เดนชัดถึงที่สุด

โดยไมสงสัย และนี้คือเปาหมายของพระพุทธองค

วันท่ี ๑๖ พ.ค. ๒๕๒๐

วันนี้ไดสัมภาษณพระญ่ีปุนซึ่งมาพักรวมกันที่วัดธรรม

ประทีป ถามวารักษาศีลเทาไร เขาตอบวา “การกระทําซ่ึง

สติใหสมบูรณอยูเทานั้น เรียกวาการปฏิบัติของเรา และใหอยู

ในปจจุบัน ไมมีตนไมมีปลาย เปนอยูทั้งกลางวันกลางคืน”

และเขามีนักบวชอยูสองประเภท ประเภทหน่ึงมีลูกมีเมียได

ประเภทท่ีสองนั้นประพฤติพรหมจรรย มีเมียไมได เขาวาได

กระทําการปฏิบัติลัทธิเซ็นมาจากธิเบต แตเปนสัญชาติญี่ปุน 

ตอนเย็นไดอบรมธรรมและทํากรรมฐาน มีคนมาในวันนี้

ประมาณ ๖ คน
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วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๒๐

วนันีเ้ปนวนัแรกทีไ่ดออกเทีย่วบณิฑบาตในกรงุลอนดอน

พรอมดวยพระสุเมโธเปนชาวอเมริกัน ๑ พระเขมธมฺโม

ชาวอังกฤษ ๑ และสามเณรชินทตฺโต ๑ ซึ่งเปนสัญชาติ

ฝรั่งเศส พระโพธิญาณเถรเปนหัวหนา

การออกบิณฑบาตวันแรกไดขาวพออ่ิม ผลแอปเป ล

๒ ใบ กลวยหอม ๑ ใบ สม ๑ ใบ แตงกวา ๑ ลูก แครรอต

๒ หัว ขนม ๒ กอน

ดีใจซึ่งไดอาหารวันนี้ เพราะเราเขาใจวาเปนอาหารของ

พระพอ คือเปนมูลของพระพุทธเจานั้นเอง และเปนอาหาร

ที่เกิดจากการบิณฑบาตได เมืองนี้ยังไมเคยมีพระบิณฑเลย

เพราะเขามีความอายกันเปนสวนมาก แตตรงกันขามกับเรา

เราเห็นวาคําท่ีวาอายนี้เราเห็นวาอายตอบาป อายตอความผิด

เทาน้ัน ซึ่งเปนความหมายของพระองคนี้เปนความเห็น

ของเราเอง จะถูกหรือผิดก็ขออภัยจากนักปราชญทั้งหลาย

ดวย และวันเดียวกันนั้นโยมของเขมธมฺโม ทั้งผัวเมียไดถวาย

อาหารดวย ไดขอฟงเทศนและฝกกรรมฐานเปนพิเศษอยาง

เปนที่พอใจ
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หนังสือพิมพไดสะกดรอยไปขางหลัง แลวถายรูปเปน

ระยะๆ ในระหวางการเที่ยวบิณฑบาตเพราะเปนของแปลก 

ประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเปนแถวๆ ทั้งเด็กและ

ผูใหญ

วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๒๐

เที่ยวจาริกบิณฑบาตวันนี้ มีคนตักบาตรประมาณ

๕ คน ไดขาวและอาหารพออิ่ม วันนี้ไดพบกับพระเถระ

มาจากลังกาองคหนึ่ง ไดสนทนาถึงพระสงฆในเมืองลังกา

ทําใหรูเรื่องมากพอสมควร ทานไดอยูกรุงลอนดอนมาหลาย

ปแลว มีลูกศิษยมาก

วันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๒๐

วันนี้ก็ไดบิณฑบาตตามเคย มีคนตักบาตรพอสมควร

ไดอาหารผลไมตามเคย เพราะเมืองนี้นิยมกินผลไมและขนม

กันเปนสวนใหญ ตอนเย็นไดแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน 

มีประชาชน ๑๑ คน และไดตอบปญหาธรรมแกคนผูสนใจ

พอสมควร
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วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดเที่ยวบิณฑบาตตามเคย ไดอาหารพอสมควรพออิ่ม

เราคิดวาทําไมจึงไดผลไมถึงขนาดนี้ ก็อิ่มใจทั้งฉันจังหันไป

พลางภาวนาไปพลาง เปนสขุอยางยิง่ ไมรูวาจะทาํอยางไรทีจ่ะ

ใหพอดีได และตอนเย็นก็ไดสอนธรรมและฝกกรรมฐานตออีก

โดยพระสุเมโธเปนผูแปลเปนภาษาอังกฤษ และวันนี้กลับจาก

บิณฑบาตพอดีไดรับจดหมายซ่ึงมาจากลูกศิษยพรอมท้ังไดรับ

หนงัสอืพมิพพอด ีใหพระฝร่ังอานดูไดรูเรือ่งเก่ียวกบัพวกเราวา

ไมมีอะไรเกิดขึ้น กลับไดรับความชมเชยเสียอีก

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๒๐

วันนี้ตอนเตรียมจะฉันจังหัน ไดรับโทรศัพทโทรมาวา

มีโยมคนไทยจะมาเย่ียมตอน ๕ โมงเชา เราไดใหโอกาส

เม่ือถึงเวลาแลว ไดเห็นโยมพอทานเปยกและโยมแมโผลไป

และ พ.อ. กําจัด พรอมทั้งคุณนายสมศรี บูรณสัมฤทธิ์ ซึ่ง

เปนผูชวยทูตทหารบกประจํากรุงลอนดอนไปดวย และได

ปวารณาตนเปนผูอุปฏฐาก เพื่อจะแกปญหาในการเดินทาง

เขาออกจากประเทศ และไดถวายมูลคาปจจัยสี่มากพอ

สมควร แลวก็ลากลับไป
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วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดเท่ียวบิณฑบาตและไดอาหารสมบูรณ และมีแหมม

คนหน่ึงไดนอมถวายอาหารบิณฑบาตดวย คืนวันนี้ไดอบรม

และมีคนน่ังกรรมฐาน ๑๐ คน แลวแตเปนผู ที่สนใจและ

ไดรับฟงธรรมโดยเคารพทั้งนั้น ไดเทศนเบ็ดเตล็ดเพื่อใหละ

ทิฏฐิมานะ ใหหันหนาเขามาสูพุทธศาสนา และรูสึกวาเขา

รับฟงขอความท้ังนั้น

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๐

โยมไดนิมนตไปฉันบิณฑบาต ทางไกลประมาณ ๒๐๐ 

กิโล เดินทางดวยรถยนต กลับมาถึงธรรมประทีปตอนบาย

สามโมง มีคนไทยซึ่งเปนคนประจําอยูที่นั่นนานแลว ทํางานที่

ศูนยวิปสสนารวมกับมหาวิจิตร แตปจจุบันสึกไปมีเมียเสีย

แลว ไดถูกถามปญหาหลายอยางลวนแตเปนปญหาที่เขาจะ

สอนในศูนยวิปสสนาท้ังน้ัน แตตอนเย็นวันน้ันเอง ไดถูกถาม

ปญหาและตอบคําถามพวกเขาเปนปจจุบันหลายอยาง แต

เราก็ไมจนในการตอบปญหานั้นตามเคย มีผูหญิงฝรั่งคนหนึ่ง

ไดถามปญหาวาคนตายแลวไปอยูทีไ่หน และความรู (วญิญาณ) 

นั้นไปอยูอยางไร เราไดตอบวา ปญหานี้พระพุทธเจาไมทรง
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ใหตอบ เพราะเรื่องน้ีใชเหตุ กระนั้นก็จะขออนุญาตตอบ

ปญหานี้ฉลองศรัทธาสักหนอย ในขณะนั้นเรานั่งอยู บน

ธรรมาสน มีเทียนจุดไว ๒ เลม เราจึงถามวาโยมมองเห็น

เทียนนี้ไหม ? เขาก็วาเห็น เราถามอีกวาเห็นไฟน้ีไหม ? เขา

ก็วาเห็น เราจึงวา นี่แหละโยม... เม่ือมีไสเทียนอยูก็มีไฟ

อยูฉันนั้น.. จากน้ันก็ไดหยิบเทียนเลมหนึ่งขึ้นมา แลวก็เปา

ใหไฟดับดวยปากแลวถามเขาวา เปลวของไฟน้ีหายไปใน

ทิศไหน ? เขาตอบวาไมรูๆ แตวาเปลวไฟดับไปเทานั้น แลว

เราจึงถามเขาวาแกปญหาอยางนี้พอใจไหม ? เขาก็บอกวา

ยังไมพอใจในคําตอบน้ี เราก็ตอบเขาไปอีกวา ถาอยางน้ัน

เราก็ไมพอใจในคําถามของโยมเหมือนกัน เขาทําตาถลึงขึ้น 

สะบัดหนาแลวก็หมดเวลาพอดี 

วันท่ี ๒๔ พ.ค. ๒๕๒๐

เที่ยวบิณฑบาตตามเคย และตอนบายมีผู หญิงใน

กรุงลอนดอนมาฟงธรรมเก่ียวแกเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้น และ

มีพระสนฺตจิตฺโต เปนลูกศิษยเจาคุณพุทธทาสมากราบเย่ียม 

และตอนหนึง่ถงึสามทุมมญีาตโิยมในแฮมสะเตทนัน้มาประชุม 

ปฏิบัติกรรมฐานประมาณ ๑๑ คน และไดนั่งเขาที่ ๑ ชั่วโมง
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๕ นาที ตอจากน้ันก็เปนเวลาตอบปญหาประมาณ ๒ ชั่วโมง 

และเวลา ๓ ทุมกวาก็เลิก ทํากันมาอยางนี้ทุกวันมิไดขาด

มผีูสนใจเปนอยางมาก ทัง้ตวัเราเองกม็เีวลาอนัมคีามากขึน้ดวย

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๒๐

วันนี้เที่ยวบิณฑบาตตามเคย มีคนใสบาตรพออ่ิมและ

มีหญิงนักปฏิบัติมาถวายอาหาร และตอนบายผูหญิงไดมา

ถวายผลไม เธอเกิดในเมืองไทย เดี๋ยวนี้ไดไปอยูกรุงลอนดอน

แลวทั้งพอแมดวย นามสกุลบุนนาคมาจากรุงเทพ ฯ ถวาย

ผลไมแลวก็กลับไป และตอนเย็นก็ไดอบรมกรรมฐานอีก

ตอไปมีประชาชนมารวมฟงธรรมและน่ังกรรมฐาน ๑๑ คน

พระ ๓ เณร ๑ รวมแลวเปน ๑๕ คนดวยกัน เวลาที่เหลือนั้น

เปนเวลาที่ใหโอกาสถามขอของใจไดทุกกรณีจนใหเปนท่ีพอใจ 

ไดเวลาแลวก็เลิก

วันท่ี ๒๖ พ.ค. ๒๕๒๐

ออกเท่ียวบิณฑบาต ๔ องค มีคนตักบาตร ๗ คน ไดรับ

บิณฑบาตสบาย และตอนเย็นมีการประชุมฟงธรรมและอบรม

กรรมฐานพอสมควร 
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วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๒๐

วันนี้ไดเที่ยวบิณฑบาต ไดอาหารพออิ่มตามเคย และ

ตอนเย็นไดแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน มีคนประมาณ

๑๑ คน และวันนี้ไดตอบปญหาคนเร่ืองสงสัยพระนิพพาน

คือปญหาเบื่อโลก ก็ตอบความเบื่อโลกใหเขาฟง และเขา

ไดรับความพอใจมากท่ีสุด แลวก็หมดเวลา

วันท่ี ๒๘ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดเที่ยวบิณฑบาตไดอาหารพออ่ิม ตอนเย็นไดอบรม

กรรมฐาน มีคนมาอบรมประมาณ ๑๑ คน ไดแสดงธรรม

เบ็ดเตล็ด ถึงเวลาพอสมควรแลวก็เลิกการประชุม 

วันท่ี ๒๙ พ.ค. ๒๕๒๐

ไดเท่ียวบิณฑบาตไดอาหารพอประมาณ แลวมีโยม

ถวายอาหารอีก ตอนเย็นไดประชุมนั่งกรรมฐาน และฟงธรรม

เบ็ดเตล็ด ไดเวลาพอสมควรก็เลิกตามเคย มีคนนั่งกรรมฐาน

ประมาณ ๑๑ คน ๑๕ ทั้งพระเณร

book_�������������_ok.indd   33book_�������������_ok.indd   33 11/6/2555   0:22:0311/6/2555   0:22:03



34 / สุภัททานุสรณ

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๒๐

มีญาติโยมฟงธรรมและอบรมกรรมฐาน ๑๖ พระ ๓

เณร ๑ รวมเปน ๒๐ คน

วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๒๐

มีประชาชนมารวมฟงธรรมและทํากรรมฐาน ประมาณ 

๒๕ คน พระ ๓ เณร ๑

วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๒๐

ออกเท่ียวบิณฑบาต และตอนเย็นไดแสดงธรรมและ

อบรมกรรมฐานพอสมควรกับเวลาก็เลิก

วันท่ี ๒ มิ.ย. ๒๕๒๐

เดนิทางไปออกสะเฟต บานเศรษฐีพมา เพื่อบําเพ็ญบุญ 

เดินทางดวยรถโฟลคคันใหญ ไดพักอยูวิหารที่เขาจัดไวให

พระพักเพื่ออบรมกรรมฐาน จนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน คนมา

ฟงธรรมอบรมกรรมฐาน ๑๐๐ คน แลวกลับวัดวันที่ ๔

ตอนเย็น นับวาไดผลเปนที่พอใจในการทํางานพอสมควร
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วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๒๐

 ไดเดินทางไปบานโยมพอแมของพระเขมธมฺโม จนถึง

วันที่ ๗ จึงไดกลับธรรมประทีป

วันท่ี ๙ มิ.ย. ๒๕๒๐

ไดไปฉันบิณฑบาตที่สมาคมธรรมาวุธ ซึ่งเปนสมาคม

ของคนทุกๆ ประเทศมารวมกันปฏิบัติศีลธรรมประจําโลก 

เมื่อเสร็จแลวไดพูดถึงเร่ืองคริสตศาสนาและทุกศาสนา เราได

อธิบายใหรวมกัน พวกเขาซ้ึงใจในคําพูดและความเห็นของเรา

เปนอยางยิ่งดวย

ตอนเย็นมีการประชุมทายกของวัดธรรมประทีปทั้งหมด 

เขาปรึกษากันวาดวยเรื่องไดพระมาแลวจะทําอยางไรตอไป

วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๒๕๒๐

นั่งกรรมฐานตามเคย

วันท่ี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๒๐

ไปเยี่ยมดอกเตอร สารัตถิยะ ที่วัดของทาน ไดพูดกัน

ถึงเร่ืองจะหาท่ีตั้งการอุปสมบทพระในกรุงลอนดอนน้ี ทาน
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ก็เห็นดวย ทานก็รับปากวาจะปฏิบัติหนาที่อันนี้ใหสําเร็จ

เหมือนกัน เพราะที่ทานบวช ไดบวชใหเปนเพียงสามเณร

เทานั้น และทานนําชมอะไรตออะไรหลายอยางในวัดของ

ทานๆ เปนพระผูใหญที่สุดในกรุงลอนดอนน้ี นั่งกรรมฐาน

ตามเคย

วันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๒๐

ไดไปเย่ียมสํานัก Oak Tree House, Sussex ไปคาง

หน่ึงคืน มีประชาชนมารวมฝกกรรมฐาน ประมาณ ๕๐ คน 

รูสึกวาเขามีความสนใจในการฟงธรรม ทํากรรมฐานเปนที่

เรียบรอยดี

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๐

เดินทางไปปารีส

วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๒๐

เดินทางกลับจากปารีส
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วันท่ี ๙ ก.ค. ๒๕๒๐

ถึงกรุงลอนดอน

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๒๐

ตอนกลางคืนวันที่ ๑๔ พลอากาศโทชู พรอมทั้งคุณนาย

สุภาพ และคุณทองนอยซึ่งเปนคนในไทยอินเตอรไดไปรวมกับ

พวกทํากรรมฐาน และไดรวมในการเปดสาขาที่ ๑ (ภาคพื้น

ยุโรป) นี้ดวย และในวันที่ ๑๕ ก็ไดชวยบริการใหความสะดวก

ทุกอยางบนเคร่ืองบินตลอดตนทางปลายทางดวย ทั้งตอนไป

ก็ใหความสะดวกตอนกลับก็ใหความสะดวก

เราไดเดินไปเมืองนอกในและเมืองในนอกและเมืองในๆ 

และเมืองนอกๆ รวมเปนสี่เมืองดวยกัน และภาษาที่ตองใช

ในเมืองท้ังหลายเหลานี้ คือ นิรุกติภาษา จึงเกิดประโยชนเทา

ที่ควร ภาษาท้ังหลายเหลานี้ไมมีครูสอน เปนภาษาท่ีตอง

เรียนดวยตนเองเทานั้น เมื่อพบกับเหตุการณภาษาทั้งหลาย

เหลานี้จึงจะปรากฏข้ึน เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาจึงแตกฉาน

ในภาษาท้ังปวง

และไดเห็นชนชาวยุโรปนี้ เปนดอกบัว ๔ เหลาจริงๆ

เรามีความรูสึกอยางนั้น
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เราเปนพระอยูแตในปามานมนาน นึกวาไปเมืองนอก

จะมคีวามตืน่เตนกเ็ปลาเพราะพระพทุธเจาตามควบคมุเราอยู

ทุกอิริยาบถ มิหนําซํ้ายังใหเกิดปญญาอีกดวย เหมือนบัวในนํ้า

ไมยอมใหนํ้าทวมฉันนั้น พิจารณาตรงกันขามเรื่อยไป

และไดเที่ยวไปดูในมหาวิทยาลัยตางๆ แลว จึงคิดวา

มนุษยศาสตรทั้งหลายมันยิ่งเห็นไดชัดเจนวามีแตศาสตรที่

ไมคมทั้งนั้น ไมสามารถจะตัดทุกขได มีแตกอใหเกิดทุกข 

ศาสตรทั้งหลายเหลานั้นเราเห็นวา ถาไมมาขึ้นตอพุทธศาสตร

แลว มันไปไมรอดท้ังนั้น ฯ

และเม่ือเราน่ังอยู บนเคร่ืองบิน มีความรู สึกแปลก

หลายอยาง และไดวิตกไปถึงคําที่ทานวา สูทั้งหลายจงมา

ดูโลกอันตระการดุจราชรถ ที่คนเขลายอมหมกอยู แตผู รู 

หาของอยูไม อันนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้น......

และคําที่ทานตรัสไววา เมื่อยังไมรู การประพฤติและ

ประเพณีของชนในกลุมท้ังหลายเหลานั้น เราอยาไปถือตัว

ในที่นั้น อันนี้ก็ชัดขึ้นถึงที่สุด

และยานที่นําประชาชนทั้งหลายไปสูจุดประสงคก็เปน

ยานอยางหยาบๆ เพราะเปนยานทีน่าํคนมทีกุขในทีน่ีไ้ปสูทกุข

ในที่นั้นอีก วนไปเวียนมาอยูอยางนี้ไมรูจบ
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และรูสึกขึ้นวา เรามาเมืองนอกไดเพราะอะไรเปนเหตุ 

เพราะอะไรๆ เราก็ไมไดศึกษา และมาไดโดยสะดวกทุกอยาง

มีผูบริการทั้งนั้น เมื่อคิดๆ ดู ก็แปลกและรูสึกขบขันมากๆ

(เขียนบนเคร่ืองบินที่กําลังบินบนอากาศสูงสุด ๒ หมื่นฟต) 

ความรูสึกในเหตุการณที่ไดไปเมืองนอกในคราวน้ีก็นา

ขบขันเหมือนกันเพราะเราเห็นวาอยู เมืองไทยมานานแลว

คลายๆ กับพญาลิงใหคนหยอกเลนมาหลายปแลว ลองไป

เปนอาจารยกบในเมืองนอกดูสักเวลาหน่ึง มันจะเปนอยางไร 

เพราะภาษาเขาเราไมรู ก็ตองเปนอาจารยกบอยางแนนอน

แลวกเ็ปนไปตามความคิดอยางน้ัน กบมันไมรูภาษาของมนุษย 

แตพอมันรองขึ้นแลว คนชอบไปหามันจังเลย

เลยกลายเปนคนใบสอนคนบาไปอีกเสียแลว ก็ดีเหมือน

กัน ปริญญาของพระพุทธเจานั้นไมตองไปเรียนไปสอบกับเขา

หรอก... ฉะนั้นพระใบเลยเปนเหตุใหไดตั้งสาขาสองแหงคือ

กรุงลอนดอนและฝรั่งเศส เพื่อใหคนบาศึกษา....ก็ขบขันดี

เหมือนกัน ฯ 

วันท่ี ๑๕ ก.ค. ๒๕๒๐

เดินทางกลับจากกรุงลอนดอน
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บันทึกเสียงสนทนา

ของ

หลวงพอชากับศิษย
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พ.  “ในเวลาอัดเทปอยูนี้  ทานสุเมโธกับทานเขมธมฺโม

 กับนายตงกับเซงโก กําลังนําเที่ยวตอนเชา”

พ.  “อนัน้ีผมสงสยัวาเปนภูเขาใชไหมน่ี ? เปนภูเขาใชไหม”

พ.  “โอโฮ ผมวาสรางวัดในเมืองน้ีนะ ไมจาํเปนตองออกไป

 อยูในปาแลว นี่ก็สงบพอ นี่เปนลําคลองหรือนี่ เขาขุด

 เอาหรือเปลา หรือมันเปนอยูอยางนี้เปนธรรมชาติ

 หรือ...”

สุ. “ของธรรมชาติครับ มันเปนอยางนั้น”

พ.  “....ของธรรมชาติ นํ้านี่เค็มไหมนี่ ?”

เขม.  “เปนแมนํ้าครับ”

พ.  “นํ้าเค็มไหม ออ....นํ้าจืด....ที่ ที่ มันลงไปขางลางใตพื้น

 มันมีหินไหม ?”

พ.  “กาวเขามาสูเมืองอังกฤษนี้ ทําใหเกิดความคิดหลาย

 อยาง เมื่อคืนนี้นอนไมคอยหลับแตวาสบาย มัน

 สบายใจมาก มันคิดอยูดวยความสงบ แมนํ้านี้มีเวลา

 แหงไหม ?”

เขม.  “ไม”

พ. = หลวงพอ สุ. = สุเมโธ เขม. = เขมธมฺโม
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พ.  “เม่ือฤดูฝนมากกวานี้หรือเทานี้ ?”

เขม.  “เทานี้ครับ มันเปนฤดูฝนตลอดป” (เสียงหัวเราะ)

พ.  “นาชม . . . .นาสรรเสริญ ไอพวกสัตวเหลานี้ถ าอยู 

 เมืองไทยละกอ มันถือหนังสต๊ิกยิงฉิบหายหมดเลย 

 พวกเด็กๆ ละกอพูดไมฟงเลย ที่นี่คนมากแตคนนอย 

 รถมากแตรถนอย หา ....ฮอื....มนัเปลีย่นสภาพมนัหมด

 นี่นะ หือ....คนมากแตคนนอย...อาหารนอยแตเปน

 อาหารมาก เมืองไทยอาหารมากแตเปนอาหารนอย 

 หือ....”

พ.  “อาหารเมืองนี้มันคุมคา เมื่อฉันเขาไปเลี้ยงรางกาย

 หมดกากไมมี....อยูไดสบาย ผมวาคนพูดมากไปเองวา

 อยูเมืองอังกฤษลอนดอนน้ีมันหนาว นะ” (หวัเราะ)

เขม.  “ตอไปครับ....ตอไปหนาวมากครับ ตอไปมีนํ้าแข็ง”

พ.  “ออ....มันหนาวตอไปนี้อีกสักครึ่งหนึ่งเทานั้นแหละ

 ไมมากเทาไรหรอก แตมันก็เปนเวลา ไมใชวาหนาว

 ทุกวันๆ”

สุ.  “ประเทศอังกฤษเปนเมืองไมใหญ แตคนก็ชอบอยู

 ที่นี่ อากาศหนาวก็มีคนอยู”
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พ.  “ไมเปนอยางนั้นหรอก คนอยูในเมืองหลวงอยางนี้ก็

 เปนคนชอบมีความสุขมาก หนาวนิดหนอยก็เปนทุกข

 เสียแลว ก็คิดวามันหนาวมาก....นะ”

สุ.  “เราคิดอยากจะอยูที่ ....อา....”

พ.  “ไมตองมีทุกขเลย”

สุ.  “นั่นแหละ”

พ.  “เฮย ไมมีที่อยูแลว...หือ” (เสียงหัวเราะ)

พ.  “แหม สัตวนอ...นก เปด กระรอก หือ....ของปา

 ใชไหมนี่ ? หรือสัตวเลี้ยง หือ...เขมธมฺโม สัตวปา

 หรือสัตวเล้ียง นี่นกนี่...มันวายนํ้าอยูนะ”

เขม.  “สัตวปาครับ”

พ.  “นกชนิดนี้หาดูในเมืองไทยไมไดอีกแลว นี่เขาให

 อาหารมันหรือเปลา ออ....คนเอามาใหมัน ออ....

 เหมอืนกับนกพิราบอยูในเมอืงไทยนะ....อยูวดัมหาธาตุ

 นะ เขาเรียกอะไรนะน่ี? นกอะไร ?”

เขม.  “เขาเรียก โมแฮน ครับ”

พ.  “โมแฮน....มันจะตรงกับนกเปดเมืองไทยมั้ง?”

เขม.  “มีนกเปดดวยครับ”
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พ.  “นะ...คนละชนิด แตมันก็คลายๆ กันนอ...อยูในน้ํา

 เทามันแบนไหมน่ีเหมือนเทาเปดไหม นกทุกชนิด

 ที่มันวายนํ้าเกงๆเทามันตองแบนอยางนี้”

พ.  “แหม...อันนี้มันเปนที่สาธารณะหรือน่ี หือ...เขาเก็บ

 ไวนะ ใหเปนธรรมชาติ”

สุ.  “ไมใหใครทําลาย”

พ.  “เออ...หญานีต่องปลูกเรือ่ยซนิี ่ตองรกัษาเรือ่ย...ตองมี

 เงินเดือนกันรึคนที่รักษานะ”

พ.  “สาธารณะท่ัวไป ของประชาชนทั่วไปในเมืองนี้ เออ...

 นกเขาหรอืนกเปานีร่คึนรกัษา ออื เอาไมเทาเรามาๆๆ 

 มันจะลื่นแลว เออ ดีเหมือนกันนอ...”

พ.  “อา...มันคนมีจิตใจสูง มองดูหนาตาเทานั้นก็พอ

 เคยสังเกตท่ีขึ้นเคร่ืองบินมาลงทาอากาศยานมาถึง 

 ชาวอังกฤษเปนคนท่ีหนาตาย้ิมแยมแจมใส ถาเปน

 ผลไมก็ใกลจะสุกละ”

พ.  “ที่เข ามาสู ที่นี่ดูเหมือนดี เมื่อวานนี้มาพักอยู ใน

 ทาอากาศยาน ชาวอังกฤษหลายคนสนใจๆ แมไมรู

 ภาษากัน มองเห็นแลวเขาสนใจ เขาอยากจะพูดดวย

 แตมันพูดไมได” (หัวเราะ)
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พ.  “แหมนบานเฮากะ ปอยควายออกมากินเบ๋ิดแลวเนาะ”

 (หลวงพอพูดภาษาอีสานแลวมีเสียงหัวเราะ)

พ.  “นี่เขาเรียกอะไรที่เราเที่ยวดูอยูเด๋ียวน้ี เขาเรียกช่ือวา

 อะไร ? สนามอะไร ?”

เขม.  “แฮมสะเตทฮีท”

สุ.  “สมัยกอนคนเปนอันธพาลเปนโจรเปนอะไรอยูที่นี่”

พ.  “ออ มันเปนที่อาศัยของคนอันธพาล โอโฮย .. .

 ตอนกลางวันมีใครมาเท่ียวกันไหมนี่ ?”

สุ.  “เยอะครับ ชาวอังกฤษก็ชอบอยูที่นี่โดยมาก”

พ.  “หา...ออ...กระรอก นี่ไงตัวหนึ่ง อะ...กระรอกน่ีอวน

 เหลือเกินนอ หา...เออ...เขาอยูสบายเขา”

สุ.  “มันไมกลัวคนเพราะไมมีใครเบียดเบียนมัน”

พ.  “ก็คลายๆ กระรอกวัดเราหละนอ”

สุ.  “ถามีอาหารมันจะออกทางนี้ เอาใหกินไดมันไมกลัว”

พ.  “ออ . . .นกอะไรนะ จะเป นนกสาริกาก็ไม ใช น อ

 ออ...กระรอกนี่ไมเหมือนกระรอกบานเรา ตัวสั้น

 หนาตาเหมือนกระแต” (มีเสียงหายใจยาว)
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สุ.  “แฮมสะเตทฮีทนี้เปนที่สูงสุดในลอนดอน”

พ.  “เขาไมเอากวางมาปลอยนอ”

เขม.  “ใกลวดัพทุธประทปีเกากม็”ี (เสยีงฝเทาเดนิพรอมกบั

 เสียงนกนอยๆ รองอยูทั่วไป)

พ.  “แหม . . .ได  เป นวัดนี่ก็ดีน อ หือ . . .ได  เป นวัดก็ดี

 นี่ . . .สถานท่ีนี้ . . .นั่งเมื่อคนมาตอนเย็น ตอนเย็น

 นั่งประชุมกันตรงนี้”

สุ.  “จะซื้อท่ีดินเพื่อตั้งวัด ๔๐๐ ไรไดนะ”

พ.  “โอ...”

สุ.  “ถวายพอหลวง ๔๐๐ ไรได เปนอยางนี้ สงสัยปา

 อยางนี้”

พ.  “นะ เอา...เอาเหมือนกัน”

สุ.  “มันไมใชนอยนะ ที่จะซื้อถวาย”

พ.  “หางจากตัวเมืองใหญนะ หางไหม ?”

สุ.  “ก็ยังไมแนใจ เขาจะพาหลวงพอไปดูกอน ยังไมไดซื้อ

 ยังไมรู”

พ.  “เออ...”
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สุ.  “ที่ดินเปนของสาธารณะอยางนี้ แตอยู นอกเมือง

 ลอนดอนและก็ซื้อได แตก็แพง แพงแตก็มีเงินพอ

 สงคนที่จะขายได”

พ.  “ใชไหม เขมธมฺโม อจุจาระปสสาวะนีเ่ปนของอยูเหนือ

 กฎหมาย ทุกประเทศตองอยูเหนือกฏหมาย หือ...” 

 (เสียงหายใจ)

พ.  “โอ . . .ดินนี่มันดํานอ เออ . . .ตนไมนี่มันแกแลวนะ

 หลายรอยปนะ สองรอยปไดไหม?...แกมาแลวมัน

 ก็เหมือนคนแกหละนอ หือ...เหมือนคนแกนะแหละ

 ออ...นี่เขาไมไดมาแตงมันนอ”

พ.  “โอ...นกก็เปนนกชนิดท่ีไมมีในเมืองไทย”

สุ.  “คนอังกฤษเปนคนชอบดูนกครับ”

พ.  “ใช ชอบดูธรรมชาติมัน คนในเมืองไทยมันมีนอยที่

 ชอบดูนก มันชอบกินเน้ือนกมากกวาคนชอบดูนก

 หือ...” (หัวเราะ)

พ.  “ที่เราสงวนปาไว หมูปา...สัตวปา...เยอะ คนไทยมัน

 ชอบมาลอบยิง ยิงหมูปาไปเปนอาหารมัน มันไมชอบ

 ดูหมูปา มันชอบกินเนื้อหมูปา หือ...ไมเหมือนคนชาว

 เมืองอังกฤษนะ” (เสียงหัวเราะ)
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พ.  “พดูถงึเรือ่งวดัเขือ่นใหเขาฟงไหม ? สองพนั...สงวนปา

 ไวสองพันหารอยไร หมูปา...อีเกง สัตวตางๆ เยอะ”

พ.  “มันเปนธรรมะซาด มั่นด๊ีดีเนาะ...เปนธรรมะซาด !!” 

 (หลวงพอพูดภาษาอีสาน)

สุ.  “ที่วัดญี่ปุน ที่ทานเซงโกเคยอยูนะ ที่เผาศพของสัตว

 ก็มีนะ”

พ.  “หา”

สุ.  “สัตวเดรัจฉาน”

พ.  “ออ”

สุ.  “ก็คนที่มีสัตวที่เลี้ยงไวนานแลว เปนควายเปนวัว

 เปนอะไรๆ เวลาตายแลวก็เผาท่ีนั่นได แลวก็มีที่เก็บ

 กระดูกเหมือนกัน”

พ.  “ออ”

สุ.  “เพ่ือเคารพสัตวทุกตัว”

พ.  “วัดนั้นยังอยูไหมเด๋ียวนี้”

สุ.  “ยังอยู ที่ที่ทานเซงโกเคยปฏิบัตินะ”

พ.  “ทําไมหนีมาเสียละ ?”

สุ.  “ถึงเวลาไป...” (หัวเราะ)
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พ.  “เออ (หัวเราะ) พูดถูกแลว...พูดถูกดี” (หัวเราะ)

พ.  “โอ นี่ๆๆ อยากจะเอาผานิสีทนะปูลาดตรงนี้นอน

 สบาย...นะ”

สุ.  “อากาศท่ีนี่ดีนะ”

พ.  “เออ...แตวามันชุมนะ มันชื้นนะ”

พ.  “ไปเร่ือยๆ” (ไดยินเสียงหลวงพอหายใจแรง)

สุ.  “หลวงพอไมเหนื่อย ?”

พ. “ไม...โอย...ไปอีกหลายกิโล” (มีเสียงเครื่องบินไอพน

 โดยสารกําลังรอนลง)

พ.  “มัน...ถาพูดตามพฤติการณแลวนะ...เมืองไทยนะ

 มันนาจะมีเมตตาสัตวใหมากกวาเมืองอ่ืนๆ นะ

 เพราะวาพุทธศาสนาก็ตั้งอยูนั่น ในเมืองไทยควร

 จะใหเปนอยางนี้ ควรจะเมตตาสัตว ควรจะทํา

 อะไร ๆ ใหมาก ๆ เมืองไทยเรา”

สุ.  “เมืองอินเดีย ไมไดเบียดเบียนสัตว”

พ.  “แปลกนะ”

สุ.  “มลีงิ มนีกแกว มอีะไร ๆ  ทีเ่ราไมเคยเหน็ในเมืองไทย 

 เดี๋ยวน้ีก็เยอะทีเดียว เปนฝูงใหญ ในอินเดียคนไมได
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 กนิเนือ้นะ ไมนยิมกนิเนือ้ ในเมอืงไทยคนกช็อบกนิเนือ้

 ตลอดไป”

พ.  “อา...ผมเคยไปกราบทานอาจารยกินรีซึ่งเปนอาจารย

 เกาแก ที่ผมจะเดินทางออกมาอังกฤษนี่นะ ทานเลา

 ถึงเรื่องพุทธศาสนา คร้ังแรกนะ...ทานพูดถึงพระเจา

 เมตไตยกับพระโคดมน่ี...อา...อยูในเมืองสวรรค เปน

 เพื่อนรักษาศีลรวมกันอยู เหมือนกันกับสุเมโธกับ

 เขมธมฺโมนั่นแหละ แลวก็ปรารถนาเปนพุทธภูมิ เปน

 พระพทุธเจารกัษาศลีดวยกนัอยูกอ็า...อธษิฐานดอกบวั

 สองดอก ถาใครจะไดเปนพระพุทธเจากอนก็ขอให

 ดอกบวับานกอนในวนัพรุงนี ้อธษิฐานแลวตอนเชามา

 ดอกบัวของพระเจาเมตไตยเลยบานกอน... (เสียง

 เคร่ืองบินยังรอนอยูขางบน) ดอกบัวของพระพุทธเจา

 ของเราพระโคดมน้ียังไมบานเลย ก็ตื่นนอนแตเชาไป

 หยิบเอาดอกบัวของเขามาเปลีย่นที ่(หลวงพอหวัเราะ) 

 เปล่ียนท่ีเพราะอยากเปนพระพุทธเจากอน . . .นะ

 พระเจาเมตไตยก็รู เหมือนกัน . . .ตอนเชามาก็ไปดู

 ดอกบัวของพระโคดมบานแลว...บานกอน แตไมใช

 หรอก พระโคดมน่ีนะไปขโมยเอาดอกบัวของพระเจา

 เมตไตยมาแทนไว อือ...พระเจาเมตไตยก็บอกวา “ดี”
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 ทานจะไดตรัสรูเปนพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

 โปรดสัตว แตศาสนาของทานนะคนดุรายเหลือเกิน

 คนไมคอยมีเมตตา ไมซื่อสัตย สุจริตนะ ทานจะตอง

 ทําบารมีใหเขมแข็ง ใหมีเมตตา กรุณา มุทิตาใหมาก

 ที่สุดถึงจะไปไหว คนเปนโจรมากเปนขโมยมาก เปน

 คนมีราคะ โทสะมาก พระเจาเมตไตยบอกอยางนี้

 (หลวงพอหัวเราะ) นี่ทานเลาใหฟง ความเปนจริง

 ก็เหมือนกัน...อยางเราที่ปฏิบัติมานี่แหละ มันจะตอง

 ทาํเหมอืนเราเปนคนตายนะ เพราะวาอนัตรายมนัมาก

 อุปสรรคมันมาก อันน้ีทานเลาใหฟง อือ...จริงไมจริง

 ก็ฟงไวประดับความรูนะ” (เสียงนกเล็กๆ รองระงม

 อยูรอบบริเวณ พระญี่ปุน “yes” ตลอดเวลา)

พ.  “เออ...ไมเหนื่อย...สบายใจ เออ...วันนี้ไดอาหารทาง

 จิตมากเหลือเกิน เดินไมเหน่ือย” (พูดแลวหัวเราะ

 มีเสียงหายใจแรงๆ ใสเทป)

พ.  “เออ...อะไรนะ เออ ดูซิ แหม มันสวย ฮือๆ แตกอน

 เราเคยอยูในภเูขาปฏบิตัธิรรมในภเูขานัน่ เดนิบณิฑบาต

 ไปกลับประมาณสัก ๒๐ กิโลตามปา หือ...ฤดูหนาว

 ไทยแลนดนะมนัยิง่หนาวกวานี ้เพราะวาไมหนาวเปน

 ปกติอยางนี ้หนาวลม ลมมนัโกรกอยางน้ี โอโฮ...ลาํบาก
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 มากเหมือนกัน อันนี้มันหนาวเฉยๆ ลมไมมี” (เสียง

 หายใจโลง ๆ)

พ.  “เออ...หอื...อนันีอ้ะไร? นีเ่ขาเรยีกวาหมาเหรอ ? คนอยู

 นี่หรือ หรือไมมีใครอยู หือ...อา...บานเการึ? ออ...”

สุ.  “ทานเซงโกเคยบิณฑบาตทุกวันที่อินเดีย”

พ.  “นะ”

สุ. ที่วัดนั้นพระท่ีกําลังฝกปฏิบัติเปนพระบวชใหมก็ตอง

 บิณฑบาตทุกวันเหมือนกัน”

พ.  “อือ...”

สุ.  “หิมะตกก็ตองบิณฑดวย”

พ.  “ฮือ...ปณฑะปาตัง เปนสถาบันของพระพุทธเจา

 สําคัญที่สุด...ปณฑะปาตัง”

พ.  “แหม..ไดวัดมาตั้งอยู อยางนี้มันจะดีเหมือนกันนอ

 วิ่งออกกําลังหรือนี่? หือ” (หัวเราะ มีเสียงรับวา Yes.

 Yes.)

พ.  “โอ...ชอบออกกําลังกายนะ เขาชอบออกกําลังกาย

 แตเขาไมชอบออกกําลังใจ เออ...พระพุทธเจาของ

 เราสอนใหออกกําลังกายและก็ออกกําลังใจสองอยาง 
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 (พระญ่ีปุนหัวเราะแลววา Yes. Yes.) ฮือ...นี่เปนตน

 สนรึนี่ สน...หือ โอย...สบายหลาย”

สุ. “นี่สมัยกอนเปนบานเศรษฐีเกานะ”

พ.  “มีคนอยูไหมนี่ ?”

สุ.  “ไมมีใครอยูเปนสวนสาธารณะ แตสมัยกอนเปนบาน

 มหาเศรษฐีอังกฤษสวยท่ีสุด”

พ.  “ออ...ขออนุญาตแลวเหรอ รักษาอยูนี่นะ โอ...หือ...

 ขอบคุณมากๆ” (มีเสียงกลาวกับคนรักษาประตู 

 Thank you very much)

พ.  “นี่เขาว่ิงออกกําลังกายกันหรือ (หัวเราะ) ฮา...”

สุ.  “คนแกก็ชอบออกกําลังเหมือนกัน”

พ.  “โอ...”

สุ.  “นี่ของแกเปนจักรยาน”

พ.  “เออ . . .ใช  มันเคลื่อนไหวดี เออ . . .หา อยานะ . . .

 หยุดนะๆๆ เรามาดีนะ อยาเลย...(มีเสียงหัวเราะ)

 เออไป...มันสวัสดีเราหรอก” (คนหัวเราะกันครื้นเครง)

พ.  “มันมาออกกําลังกับเจาของมัน ฮือ...”

 มีเสียงพูดวา “หลวงพอครับนี่บานหลังนี้ ๒๕๐ ป”
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พ.  “หือ นี่...ทุกวันไมมีคนอยูหรือ? สุเมโธ...ไมมีใครอยู

 เหรอ? เอาไวใหใครละ ?”

สุ.  “เปนของรัฐบาล”

พ.  “ออ...เราขออยูไมไดหรอื (หลวงพอหวัเราะ) มคีนรกัษา

 ไหม ?”

สุ.  “มี...เปนพิพิธภัณฑ”

พ.  “แหม...มาเห็นอยางนี้เปนเหตุใหเรารักตนไมในบาน

 เรามากข้ึนนะ อยางวัดถํ้าแสงเพชรเรานะ ฮือ...ตอไป

 มันจะเปนอยางนี้”

พ.  “สุเมโธ...หันกลับไปทางโนน เออ...?”

พ.  “ตง...ไดบวชเลยก็ดีเวย ไมตองกลับไปแตงงานเลย

 ก็ไดนี่นา” (ทุกคนหัวเราะ)

สุ.  “จะขโมยใหอยูที่นี่เลย”

พ.  “มาอยูที่นี่ แหม...มันก็ดีเหมอืนกันนอ เราเห็นวาบวช

 นี่มันมีราคามาก เขาก็เห็นวากลับไปแตงงานมีราคา

 มาก เตี่ยจะรองไห วันนั้นเต่ียขึ้นไปหาน่ี...วาลูกชาย

 จะไปนอกดวย...วาขอบิณฑบาตเอาบวชดวยไมได

 เหรอ โอยมีลูกชายคนเดียวรักมาก ไปแตงงานเขา
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 จะตองทําอยางดี เขาวาอยางนั้น หรือจะเอาอยาง

 พระนันทะเหรอ นันทะไปแตงงานพระพุทธองคไป

 รับบิณฑบาตบานก็บอกใหนันทะนองชาย....ฯลฯ

สุ.  “อยากจะถวายเพ่ือจะชวยเราในการอยูอังกฤษน้ี

 เปนยา, อาหาร อะไรก็ได จะถวายเปนเงิน และก็

 รู ว าเปนพระจับเงินไมได แตก็อยากใหหลวงพอ

 รับเงิน อยากจะรูวาจะจับนิดหนอยไดไหม ?”

พ.  “อยากใหจับอะไร”

สุ.  “จับซอง”

พ.  “อยากจะใหจบัซองง้ันร ึถวายเงินร ึ(หลวงพอหวัเราะ) 

 เอาผาเช็ดหนามาก็ได เขียนในซองวาอยางไร ถวาย

 กับมือรึ ?”

สุ.  “ครับ”

พ.  “เออ...ยกใสหัวซะ ปรารถนาซะ ทั้งสองคน”

สุ.  “ในเมืองอังกฤษน้ีถาไมใหจบัเงินก็ยากหนอย เพราะวา

 ไมมีอะไรท่ีจะอํานวยความสะดวกในการอยูการไป 

 เพราะวาคนไมรูเรื่อง มีพระมหาเถระมาจากศรีลังกา

 องคหนึ่งมาพักท่ีนี่ เวลาออกจากศรีลังกาทานก็เอา
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 ไปปรึกษากับมหาเถรสมาคมท่ีนั่น เรื่องการจับเงิน

 ในเมืองอังกฤษ มหาเถรสมาคมก็อนุญาตใหเวลาที่

 อยูที่นี่ก็จับได เขาพูดอยางนั้น”

พ.  “อนันีม้นักไ็มด ีมนัแกบญัญตัขิองพระพทุธเจา ในทาง

 ที่ดีนั้น ทานใหเขียนใบปวารณา ใจความวาขาพเจามี

 ศรทัธาถวายปจจยัเปนมลูคา ๕๐ บาท หรอื ๑๐๐ บาท

 หรือ ๑๐ บาท เมื่อพระผูเปนเจาตองการปจจัยสี่

 อนัควรแกพระผูเปนเจา จงรองเรยีกเอากบัไวยาวจักร

 เทอญ แลวถวายใบปวารณาถวายพระ ตัวปจจัยก็

 มอบใหไวยาวัจกรอยางน้ีก็ได หรือทานไปองคเดียว

 ทานก็รับเงินไมได ทานก็ใหเก็บไวที่โยมนี้ก็ได ถา

 ไปทางโนนเมื่อตองการ ก็เขียนหนังสือมา และให

 เอาเงินนี้ใหรถไปรับก็ได สะดวก แตมันยากหนอย

 ถาหากเอาตามคําสอนของพระพุทธเจาจริงๆ ก็ดี

 อยางนี ้ถาไมมสีตางคกเ็ดนิเอาสักหนอยกไ็ด (หวัเราะ) 

 ก็เพราะวาตองรักษาพระวินัยใหยืนนานถาวร ตอไป

 พระกม็เีงนิเอง ซือ้เอง ขายเอง...หมด ไมมพีระบรสิทุธิ์

 ในเมืองไทยเมืองอังกฤษ ในแผนดินนี้ไมมี...หมด

 อันนี้ถามันดีที่สุดแลวพยายามสงวนไวรักษาไวใหดี

 ใหสะดวกเกินไปมันก็ประมาท มันประมาทได”
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พ.  “เราทําอยางนี้ก็ได วางลงนั่นแหละ”

สุ.  “ถาไปเท่ียวปาวันน้ีคงจะแยหนอย เพราะวามีโคลน

 มีอะไรกลัวจะลําบาก”

พ.  “เออ...โยมไปได พระก็ไปไดเหมือนกัน” (หลายคน

 หัวเราะ)

พ.  “เรื่องของปวารณาน้ีเราจะพูดใหเขาใจอยางน้ีก็ได 

 ปวารณาโดยปากเปลาก็ได เชนพระพุทธเจาทาน

 สอนวา ขาพเจาขอปวารณาปจจัยส่ีแกพระผูเปนเจา

 ตลอดชีวิตก็ได เดือนหนึ่งก็ได เจ็ดเดือนก็ได หาเดือน

 ก็ได เจ็ดวันก็ได ปวารณาของที่สมควร อยางคารถ

 คาเรือ ไมใชใหรํ่าใหรวย ปวารณาไวตลอดชีวิตก็ได

 ถาสุเมโธหรือเขมธมฺโมหรือเรามาเมื่อไรก็ใหขอได 

 ปจจัยสี่ หยูกยาอะไรตางๆ เหลานี้เพื่อบําบัดโรค 

 หรือมิสเตอรซอวอยากจะปวารณาปจจัยสี่ไวตลอด

 ชีวิต ทั้งครอบครัวของกระผมน้ีขอปวารณาไวตลอด

 ชีวิต แตต องปวารณากับพระที่สมควร อยาไป

 ปวารณากับพระท่ีไมรูเร่ือง เดี๋ยวจะมาขอเอาใหหมด 

 (หัวเราะ) เทาน้ันแหละท่ีจําเปน อะไรท่ีสมควรแก

 สมณะแลวใหขอไดทุกเวลา แมบานของผมก็ตาม

 ผมไมอยูก็ตาม ลูกผมอยูนี่ก็ตาม ขอปวารณาไว
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 อยางน้ี มันเปนบุญอันเลิศ เปนบุญอันประเสริฐ

 เลยทีเดียว แมวาเรานั่งอยูเฉยๆ ก็เรียกวาเราไดบุญ

 อยูเร่ือย ดีมากอันนี้ดีมาก”

พ.  “อยากถามวาที่ฤาษีอยูมันเปนอยางไร ? มีวัตถุที่เปน

 เคร่ืองหมายอยูไหม หรือเปนกุฏิ ?”

สุ.  “จะพาไปดูมหาวิทยาลัยออกซฟอรด มหาวิทยาลัย

 ใหญที่สุดในโลก ถาจะพาไปดูฤาษี...ทางมันเปนโคลน

 ไปลําบาก”

พ.  “ก็ไมเปนไรกระมัง ไมไดไปก็ไมเปนไร วันหลังก็มี

 วันหลังไปก็ได ไมไดไปปนี้ปหนาไปก็ได ปตอไปโนน

 ก็ได...”

สุ.  “เขาอยากใหผมบอกทานเจาคุณวาไดผลดี การเทศน

 ของหลวงพอทีเ่ปนคาํสอนเขาวาไดประโยชนมากจาก

 การฟง”

พ.  “ใครบอก ใครเปนคนบอก...บอกกับคนไหน?”

สุ.  “บอกกับทาน” (หัวเราะ หลวงพอคอยหัวเราะ)

พ.  “เราไมเขาใจวาเราเปนเจาคุณเวย”

สุ.  “ลืมแลวเหรอ”
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พ.  “เออ...ลืมแลว” (แลวทุกคนก็หัวเราะ)

พ.  “เขาหัวเราะก็ไมรูเรื่องนอ...เขาสนุกเราก็ไมรูจักเร่ือง

 สนุกกับเขา...หือ”

สุ.  “เขาจะขอถวายเงิน ๑๐๐ ปอนด” (หลวงพอหัวเราะ

 เบาๆ)

พ.  “เที่ยวไดนอ...เท่ียวไดสบายนอ...วันหลังคอยใหโยม

 เขมธมฺโมถวายสัก ๕๐๐ ปอนดนอ...”

 (ทุกคนหัวเราะ)
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บางตอน

จาก

สมุดบันทึก
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ในวันที่เดินทางคราวนี้ไดอาศัยทานประธานสภาปฏิรูปฯ 

และคุณหญิงสวางจิต ถวายความอุปการะไปตลอดทางจนถึง

กรุงลอนดอน

๑๒ พ.ค. ๙ โมง ๑๕ นาที ไดเที่ยวภิกขาจารในบาน

มหาเศรษฐีชื่อ ซอร ไดอาหารแปลกหลายอยางซ่ึงในเมือง

หาไมมี ในสถานที่นั้นยังไมเคยมีใครบิณฑบาตมากอน เราได

บิณฑบาตในบานมหาเศรษฐี เปนคร้ังแรกในกรุงลอนดอน

ที่ออกสะเฟต นับไดวาเปนประวัติศาสตร สมความตั้งใจที่เคย

ตั้งสัจจอธิษฐานไว เมื่อไดเดินทางไปเมืองนอกจะพยายามยก 

สถาบันการบิณฑบาตข้ึนใหได ตอนเย็นไดอบรมกรรมฐานให

ชาวอังกฤษ โดยพระสุเมโธเปนคนแปล

๑๓ พ.ค. ตองยอมเสียสละทุกอยางใหแกพระศาสนา

เพือ่ประชมุชนเปนสวนมาก ในเวลานีด้อกบวักาํลงัจะบาน

ในทศิตะวนัตกอยูแลว และวนันีไ้ดสนทนาธรรมกบัอาจารยที่

สอนกรรมฐานทีอ่อกสะเฟต เขาใจไดวาอาจารยคนนัน้ยอมรบั

คําพูดของเราทุกอยางโดยไมมีการขัดของแมแตอยางใดเลย 

อาจารยคนนี้ชื่อ จอหน โคมัน

๑๔ พ.ค. ตอนเชาไดพิจารณาธรรมดวยความรูสึกในใจ

เรียกวา มโนธรรมคือธรรมอันเกิดจากความบริสุทธ์ิใจหรือ

book_�������������_ok.indd   64book_�������������_ok.indd   64 11/6/2555   0:23:2111/6/2555   0:23:21



 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 65 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 65พร 

จะเรียกไดวาสัจจศาสตรก็ได เพราะเปนความรูสึกที่เกิดจาก

ความจริง หรือเปนความรูอันเขาถึงธรรม คือความจริงเรา

เรียกวาสัตยศาสตร เพราะความจริงสามารถที่จะดึงดูดเอา

ศาสตรอื่นๆ เขามาสูสภาพความถูกตองไดทั้งหมดเรียกวา

สัจจธรรม คือความจริงอันเกดิจากมโนธาตุ

วันนี้ใหสุเมโธเทศนและทั้งแปลธรรมะที่เราแสดงถึงเรื่อง 

สมมุติ วิมุติ อยางแยบคาย จนพวกฝร่ังไดฟงแลวเกิดความ

สนใจเปนอยางมาก นับวาเทศนกัณฑนี้ถอนทิฏฐิมานะของ

คนตางประเทศไดดีมาก

สุภาษิตของ “เซงโก” พระญี่ปุน ๔ ขอ

๑. ชีวิตอันกวางใหญไพศาล ขอถวายไวเพื่อสอนสัตวให

พนจากวัฏฏสงสาร

๒. ความทุกขอันมหาศาลขาขอตัด

๓. ธรรมะอันกวางใหญไพศาลจะขอศึกษาใหได

๔. ความดีอันสูงสุดขาขอพยายามกระทําใหได ฯ
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โอวาทธรรม และบทสนทนาธรรม

ของหลวงพอชา

และชาวตางประเทศ
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ตอนที่ ๑

จิต เปนธรรมชาติที่ควรฝกเพราะวาจิตนี้มันเปนใหญ

ในสกลกายนี้ จิตนี้ไดรับภาระหนักกวาอยางอื่น เปนผู รู 

จากทางตาก็ดี หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี มารวมอยูที่จิต 

ฉะนั้น จิตนี้ควรจะฝกเพราะจิตนี้เปนผูรับภาระอันหนักที่สุด 

ถาใครไมฝกจิตของตนใหมีความสงบระงับแลว ชีวิตของคนๆ 

นั้นก็ยอมอยูในความวุนวายกระสับกระสาย ไมมีความสงบ

ฝกจิตใหเกิดความรูสึกในทางท่ีชอบอยางเดียว ฝกจิต

อยางเดียวเทานั้น ใหเปนคนที่รูชอบ ใหเปนผูมีความเห็นชอบ

อยางเดียวเทาน้ัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมจําเปน เพราะวา

สิ่งทั้งหลายเหลานั้น มิไดบริหารการงานโดยตรง จิตเปน

ผูบริหารการงานโดยตรง ฉะนั้นจิตนี้จึงควรจะฝก

และการฝกจิตนี้มีหลายอยางหลายแบบ อาจารยหนึ่ง

ก็สอนไปอยางหน่ึง อาจารยหน่ึงก็สอนไปอยางหน่ึง หลาย

อาจารยหลายลัทธิก็ยิ่งสอนกันไปหลายอยาง เปนตน อันนี้

เปนเหตุที่ทําความยุงยากแกพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยูมาก

อันนั้นก็จริงอยู แตอาตมาอยากจะเสนอความเห็นให

พุทธบริษัทเราทั้งหลายวา มันจะเปนไปในแบบไหนก็ตาม
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ก็เปรียบประหน่ึงวาแมนํ้าในโลกน้ี มีคลองเล็กคลองนอย

หลายหมื่นหลายพันสาย แตก็ผลที่สุดมันก็ไหลลงไปรวมที่

มหาสมุทรแหงเดียวกัน เม่ือไหลลงไปมหาสมุทรก็มีสีมีรส

เค็มเหมือนกัน การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองก็เหมือนกัน

อยางนั้น

การฝกจิตนี้ก็เปนอยางน้ัน ฉะน้ัน เมื่อเราเขาใจการ

ฝกเหมือนกับแมนํ้าแลวก็จะเขาใจงายขึ้น ในที่นี้อาตมาใหฝก

อานาปานสติ อานาปานสตินี้เปนกรรมฐานท่ีเกาแกและเปน

ศูนยกลางของกรรมฐานท้ังหลาย และการกําหนดลมหายใจน้ี

กง็ายไมยาก เราจะน่ังอยูกม็ลีมหายใจ จะนอนอยูกม็ลีมหายใจ 

จะเดินไปเดินมาก็มีลมหายใจอยูทั้งนั้น กรรมฐานน้ีมีอยูทุก

อิริยาบถ จะนั่งจะนอนมีอยูทั้งนั้น พระพุทธเจาของเราจึงยก

เอาเรื่องงายๆ เร่ืองท่ีมันมีอยูในตัวเรานี้มาเปนเครื่องบริกรรม 

การปฏิบัตินี้จะสงบระงับไดก็เพราะการปฏิบัติ ไมใช

นึกเอาคิดเอา การปฏิบัตินี้ตองอาศัยความถูกตองเปนพื้น

ถาเราอาศัยความถูกตองเปนพื้นแลว จิตเราก็จะสงบไดงาย

ไมลําบาก ถาหากวาความไมถูกตองเปนพื้นแลวก็ลําบากมาก

เชนวาอยากไดความสงบตามปรารถนาของเราเชนนี้ อยากให

สงบเดี๋ยวนี้ เปนตน แตวาการประพฤติปฏิบัตินี้ไมใชจะบังคับ

เอาอยางน้ัน จะตองอาศัยประโยคพิจารณาไปเร่ือยๆ ทําใจ
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ใหเยน็ๆ เมือ่ความถูกตองมันมคีวามสงบมันกค็อยๆ เกดิขึน้มา

เพราะวาความสงบน้ีไมใชจะเปนไปตามใจของบุคคล เมื่อทํา

ความถูกตองใหเกิดข้ึนมันจึงจะสงบ เมื่อทําความไมถูกตอง

คิดไมถูกตอง ทําไมถูกตองแลว อยากจะสงบอยางไรมันก็

สงบไมได เพราะเราไมมีอํานาจจะบังคับใหมันสงบวันเดียว

สองวันได

ถาหากวาเมื่อจิตของเรามีความสงบไปบางพอสมควร

แลว โดยท่ีมันปลอยความรูสึกนึกคิดความปรารถนาของ

ตัณหานั้นๆ ไดพอสมควรแลว จิตมันก็สงบไมวุนวาย เมื่อ

จิตสงบแลว มีพื้นฐานความสงบแลวก็เอาจิตนั้นมาดูกาย

กายคตาสติ ใหพิจารณาไปท่ัวสกลรางกาย สวนไหนทอนไหน

ของรางกายกต็องพจิารณาๆ ในรางกายของเรานีแ้หละ เพราะ

ถาเราพิจารณาและก็จะเห็นความจริงหลายอยาง

เมื่อเห็นความจริงแลวมันก็จะกําจัดความไมจริงออก

ใหถึงความสงบ ชวยกันเหมือนกันกับจิต เพราะเม่ือเห็น

อาการของจิตวาไมเที่ยงมันก็เห็นอาการของกาย มันก็เห็น

รูป นาม เปนรูป เปนนาม ลักษณะของรางกายก็เปนรูป 

ลักษณะของจิตนี้ก็เปนนาม เราเขาใจในรูปนี้ เราก็จะเขาใจ

ในนามนี้วาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เมื่อจิต

เราเห็นเชนนั้นแลวความปลอยวางของจิตเราก็จะเกิดขึ้นมา
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เพราะเกิดเปนนิพพิทา ความเบ่ือหนาย เห็นวาไมควรยึดมั่น

ถือมั่นและควรมีปญญาเชนนี้

ฉะนั้น การปฏิบัติกรรมฐานนี้กายกับจิตน้ีจะตองควบคู

กันไป เพราะคนเราก็ไมมีอะไรมากมาย มันมีมากแตอาการ

เทานั้น ถาเราดูใหแนแลวก็มีแตกายกับจิตสองอยางเทานั้น

ถาเราสังวรสํารวมรูเรื่องของจิตของเราๆ ก็รูเรื่องกายของเรา

ดวย การปฏบิตักิถ็กูทางเทานัน้เอง วนันีใ้หความเหน็แคนีก้อน

ญาติโยมท้ังหลายท่ีมารวมกันอยูที่นี่หลายชาติหลาย

ภาษา อยางไรก็ตามวันนี้ไดมารวมกันในวิหาร วัดโพธิญา-

ณาราม* หรือสังฆะประทีปก็วา อาตมาซึ่งอยูเมืองไทยไดนํา

พระบรมสารีริกธาตุมามอบหมายไวในสถานท่ีนี้ เพื่อใหเปนที่

ประทับใจของญาติโยมทั้งท่ีอพยพมาและทั้งที่เปนเจาของ

ถิ่นนี้ เพราะเห็นประโยชนวาในสถานที่นี้พวกกุลบุตรธิดาเรา

ทั้งหลายจะไดอบรมบมนิสัย ถาหากวามีพระเจาพระสงฆ

ดําเนินงานประพฤติปฏิบัติแนะนําพรํ่าสอนญาติโยมทั้งหลาย

ก็เหมือนกับวาพวกญาติโยมทั้งหลายมีโรงพยาบาลและ

มีหมออยูใกลชิด เพื่อบําบัดโรคทางจิตทางกายใหสบายใจ

ฉะนั้น อาตมาจึงเห็นประโยชนของคนสวนรวมทั้งหลายที่

ไดมาประชุมที่นี่

*วัดโพธิญาณาราม คือ วัดสาขาของวัดหนองปาพงอยูในประเทศฝรั่งเศส
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ตั้งแตวันนี้เปนตนไปขอญาติโยมท้ังหลายท้ังปวงได

บอกกลาวกันไปวาสถานท่ีนี้เปนที่พักสงฆไดเปดแลว ให

พากันสนใจมาทะนุบํารุงใหเปนสถานท่ีสักการบูชาของเรา

ทานทั้งหลายตอไป อาตมามีเวลานอยไมไดอยูจําพรรษาดวย

เพราะมีธุระบางอยางก็จะไดกลับไปจําพรรษาในเมืองไทย 

โอกาสตอไปอาจไดมาเย่ียมญาติโยมทั้งหลายก็ได ญาติโยม

ทั้งหลายที่จะอยูที่นี่ไดก็อยูไป

บางคนยังไมไดอบรมจิตใจอพยพมาจากบานจากเมือง

ก็มีความไมสบายกายไมสบายใจ เพราะเขาใจวาเราไดพราก

ถิ่นฐานบานชองมาอยูบานอ่ืน ก็เลยเปนเหตุใหใจไมสบาย

ดังนั้นขอใหญาติโยมท้ังหลายเขาใจวาสถานท่ีอยูของโลกน้ี

เปนที่อยูของบุคคลทั่วไป เรามาอยูที่นี่บานเราก็อยูที่นี่ เราอยู

ที่โนนบานเราก็อยูที่โนน ความเปนจริงแลวเราเปนคนไมมี

บาน

ถามาอยูที่นี่ก็สมมุติวาท่ีนี่เปนบานของเรา....เปลา...

นี่ก็ไมใชเหมือนกันเดี๋ยวก็ตองหนีไป ถาอยูเวียงจันทนโนน

ก็วาเวียงจันทนเปนบานเรา อันนี้ก็ไมใช เพราะเดี๋ยวก็ผุดขึ้น 

ที่นี่เดี๋ยวก็ผุดขึ้นที่นั่น ฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงพากัน

ตั้งอกตั้งใจอยูที่นี่ไปกอน เม่ืออยูที่นี่ก็ตั้งใจอยูที่นี่ ทําชีวิต

อยูที่นี่ ทําจิตใจอยูที่นี่ ทํากิจการอยูที่นี่ ใหมีความเห็นอก
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เห็นใจ อยาทําใหใจเดือดรอนกระวนกระวาย ก็หากินกันไป

ตามธรรมดาของเราน่ันเองแหละ

อยู ที่ ไหนก็เป นอยางน้ันแหละไมมีที่ ไหนเปนแกน

เปนสาร ไมคงทนถาวร โลกน้ีมีความเปล่ียนแปลงอยูอยางน้ี

เรื่อยไป จะไปอยูที่โนนก็เปล่ียนแปลง อยูที่นี่ก็เปล่ียนแปลง 

เพราะวาพวกเราท้ังหลายอยูดวยการเปลี่ยนแปลง ถาไมมี

การเปล่ียนแปลงเราก็อยูกันไมได หายใจออกแลวก็เปล่ียนมา

หายใจเขา แลวกห็ายใจออก หายใจเขาหายใจออกอยางนีแ้หละ

เรียกวาการเปลี่ยนแปลง ถาไมอยางนั้นก็อยูไมได แมออกไป

หมดก็อยูไมได ลมเขาไปแลวไมออกก็อยูไมได เราอยูดวยการ

เปล่ียนแปลง อาหารการขบฉันก็เหมือนกัน กินเขาไปแลวก็

ถายออกมา ถายออกแลวก็กินเขาไป มีการถายทอดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูอยางนี้เร่ือยไป

เพราะฉะน้ันครูบาอาจารยของเราทานจึงสอนวาพวก

เราทั้งหลายอยูในโลกนี้ก็เปนโลก มันเปนของๆ โลก ไมควร

ทําความนอยใจ ไมควรทําความเสียใจ อาตมาก็เหมือนกัน

นัน่แหละ วนันีม้าอยูทีน่ีก่อ็ยูทีน่ี ่ตอไปก็จะไปอยูโนน ออกจาก

ปารีสก็จะไปอยูลอนดอน ก็จะอยูที่นั่น ออกจากลอนดอนก็จะ

ไปอยูกรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกจากกรุงเทพฯ ก็จะไปอยู

อุบลฯ มันก็เปล่ียนแปลงอยูอยางนั้น
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ฉะนั้นพวกเราท่ีมีธรรมะ เราเปนพุทธศาสนิกชน เปน

พุทธบริษัทของพระพุทธเจามานานแลว ก็จงพากันพิจารณา

ใหดีงาม อยูที่ไหนก็เปนคน อยูที่ไหนก็ทํามาหากิน เมื่อถึง

คราวมันจะเปนไปก็ใหมันเปนไป บานชองสมบัติพัสถาน

ลาภยศของเราท้ังหลายเปนของท่ีเราชอบ ถึงคราวมันจะ

ไดมามันก็ไดมา ถึงคราวมันจะเสียไปมันก็เสียไป อยาง

คนเราน้ีก็เหมือนกัน มีการเกิดมาแลวก็ตองมีการตาย มีการ

ตายแลวก็ตองมีการเกิดเชนนี้เปนตน นี้พระพุทธเจาจึง

สอนวาไมใชของเรา เมื่อเหตุของมันมาถึงเขาเราก็ไมได

พิจารณา เมื่อมาถึงแล วมันก็เป นอย างน้ี ฉะน้ันขอให

พวกเราเผชิญกับความจริง คือการเปล่ียนแปลงตามคําสอน

ของพระพุทธเจาของเรา

เพราะฉะน้ันเราจะตองเปนผูมีใจเขมแข็งในชีวิตของเรา

ทุกๆ คน จะตกไปอยูที่ไหนก็สรางคุณงามความดี ถึงแมจะ

หมดชีวิตไปก็อยาทิ้งคุณงามความดี คือขอประพฤติปฏิบัติ

นั่นแหละมันดี อยางอื่นมันดีไมไดหรอก อตฺตา หิ อตฺตโน

นาโถ โก หิ นาโถ ปโรสิยา ตนแหละเปนที่พึ่งของตน

คนอื่นใครจะเปนที่พึ่งเราได อันนี้มันเปนความจริงอะไร

ทุกสิ่งทุกอยาง ถึงคราวมันจะเปนไปแลวก็เปนไป บานเรา

ถึงคราวรักษาไมไดนํ้ามันจะทวมก็ใหมันทวมไปเสีย ไฟมัน
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จะไหม เมื่อรักษาเต็มท่ีแลวถึงคราวมันจะไหมก็ใหมันไหมไป 

วัตถุสิ่งของทั้งหมดท้ังสิ้นเมื่อถึงคราวมันจะเสีย รักษาไวไมได

แลวก็ใหมันเสียไป

พระพทุธองคทานสอนวา อยาใหใจมนัเสีย ใจของเรานัน้

อยาใหมันเสีย สมบัติพัสถานที่เรามีมาแลวนั้นไดมาก็เพราะใจ

ของเรามีอยู  ใจของเราดี จะทําอะไรขึ้นมาไดก็เพราะใจ

ของเราดี ฉะนั้นทานวารักษาใจไวอยาใหมันเสีย อยาใหมัน

ทวมใจเรา อยาใหไฟไหมใจเรา เมื่อใจเรายังอยูนี่แหละเรา

จะมีที่อยูที่อาศัยอยูตอไป

ฉะนั้นบรรดาสาธุชนที่มารวมกันในวันนี้ บางทีบางคน

ก็มีโอกาสมาก บางคนก็มีโอกาสนอย เมื่อมารวมกันแลว 

อาตมาจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ จงปกปกรักษาคุมครองบรรดาญาติ

พี่นองทั้งหลายใหมีความอยูเย็นเปนสุข ปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บมีอายุมั่นยืนตลอดกาลนาน

(อบรมขณะน่ังสมาธิ)

วิธีการในทางพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติมีอยางนี้

ถาพูดงายๆ ก็วา การกระทําเชนนี้นะ เรียกวาการออกกําลัง

ทางจิต ไมใชการออกกําลังทางกาย กําลังมี ๒ อยาง คนเรามี 
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๒ อยาง กําลังทางจิตอันหนึ่ง กําลังทางกายอยางหนึ่ง แตเมื่อ

ทําจิตใหมีกําลังและทํากายใหมีกําลังนั้นตางกัน การทําจิต

ใหมีกําลังก็คือการทําจิตใหสงบ คือนั่งสมาธิ พยายามรวบรวม

ความรูสึกนึกคิดไวที่เดียว ที่ลมหายใจเขาออกเรียกวา อานา-

ปานสติ นั้นไมใหจิตฟุงซานไปทางอื่น เรียกวาทําจิตใหมี

อารมณอันเดียว

จิตที่มีอารมณอันเดียวนี้สามารถทําใหจิตมีกําลังได

หลายอยางหลายประการ ทําจิตใหหยุดมีอารมณอันเดียว

สามารถทําใหจิตมีกําลังตอตานอารมณทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น

มาได นี้เรียกวาการออกกําลังทางจิต จะตองทําจิตใหหยุด

จะตองทําจิตใหระงับอยูในอารมณอันเดียว นี้เรียกวาทําจิต

ใหมีกําลัง คือทําจิตใหมีสติปญญา ทําจิตใหมีความรูอยางหนึ่ง

การออกกําลังทางกายจะตองทํากายใหเคลื่อนไหว

มีการเลนกีฬา การวิ่งตอนเชาตอนเย็นใหกายเคลื่อนไหว

อันนี้ทํากายใหมีกําลัง ถึงแมวาเราจะวิ่งก็วิ่งไดไกลและก็

ทนทาน ทําอยางน้ีเรียกวาทํากายใหมีกําลัง ใหมีกําลัง

ทางกาย เมื่อรางกายมีกําลังและประกอบกิจการงานทุกอยาง

ก็อดทนได ตองยอมเหน็ดเหน่ือยใหการงานท้ังหลายเหลานั้น

สําเร็จตามความมุงมาดปรารถนาของตนเอง นี้เรียกวาออก

กําลังทางกาย
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ฉะนั้นการกระทําวันนี้เรียกวาการทํากําลังทางจิต ทํา

จิตใหมีปญญา เมื่อจิตสงบเขาไปแลว จิตก็ตองมีกําลัง เมื่อ

ปญหาเกิดขึ้นมาแลวก็ชวยระงับความยุงยาก ความลําบาก 

ความเหน็ดเหน่ือยทั้งหลายไดโดยปญญา

จิตมีความสงบ เปนจิตที่มีกําลัง จิตที่คิดมากเปน

จิตที่วุ นวาย นําทุกขเขามาสูเราเห็นโทษของการคิดมาก

ไมมีกําลังนั้น คือทุกวันนี้โดยมากเปนโรคประสาทกันแยะ 

โรคประสาทนี้คือการคิดๆ มากเกินไป จิตก็เสียกําลังเพราะ

จิตนี้จะไมมีกําลังดวยการคิด จิตนี้จะมีกําลังดวยการหยุดๆ 

ถึงจะมีกําลัง ถาคิดใหมากก็ยุงมากวุนวายมากเปนเหตุใหเกิด

โรคประสาท

สมยันีโ้รคประสาทยิง่เปนกนัมากทกุทีๆ  เพราะวาจิตไมมี

กาํลงัพอ จติท่ีคดิมากกเ็หมอืนกบัมดีทีเ่ราลบัไวคมแลวๆ กเ็อา

ไปทํางานตัดหญา ดายหญา ตัดตนไม มิไดหยุดและก็ไมได

ลับมีดนั้น ไดแตเอาไปตัดเอาไปฟน เอาไปทํางานไมไดลับ

มีดมันก็หมดคม มันก็ไมคม เจอตนไมก็ตัดตนไม เจอหญา

ก็ตัด เจอหินก็ฟนหิน เชนนั้นมีดก็เสื่อมสภาพกลายเปนมีด

ที่ไมคม จิตที่คิดมากก็เหมือนกันฉันนั้นเปนจิตที่เสียกําลัง

เปนจิตที่หมดกําลัง
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ฉะนั้นมนุษยทั้งหลายจึงเปนโรคประสาทเพิ่มขึ้นๆ

ทุกวันๆ และมีความลําบากมีทุกขขึ้นทุกวัน ถึงมีดที่เราเอา

ไปดายหญาตัดตนไมก็ดี ถาหากวาเราเอามีดนี้มาลับบอยๆ

ลบัมดีใหมดีคมบอยๆ ตดับอยกต็องลบัใหมดีคมบอยๆ มดีนัน้

กม็กีาํลงัทนทาน มคีม ทาํงานไดสะดวกฉนันัน้ จติกเ็หมอืนกนั

ฉันนั้น จะตองมีเวลาพักผอนมีเวลาหยุด ไมใหวิ่งไปตาม

อารมณนอกขอบเขต ใหรู จักประมาณ ฉะนั้นการกระทํา

เชนนี้จึงเปนการออกกําลังทางจิตเพื่อใหเกิดปญญา ตัดปญหา

ความยุงยากหลายประการได การฝกจิตใหมีกําลังไมมีอาการ

อันใดท่ีจะดียิ่งไปกวานี้

บางคนก็จะคิดวาการนั่งหลับตาไมเห็นจะเกิดประโยชน

อะไรอยางนี้ก็เปนได ถาวาการนั่งหลับตาจะเกิดประโยชน

อะไรก็จะตองคนหาวาการลืมตาจะเกิดประโยชนอยางน้ัน

ไดอยางไร อันน้ีเราควรคิดดู วันน้ีเราก็นั่งหลับตา อาศัย

ตาเน้ือเพื่อใหเขาไปสูตาใจ ตาเน้ือนี้มันจะสามารถมองเห็น

ไดสักกี่ไมล มันส้ัน พูดถึงตาใจกับตาเนื้อมันตางกัน ตาเนื้อ

มีแสงสวาง แตสายตาเน้ือนี้มันสั้น ไมยาว ที่เราทํานี้ก็เพื่อ

ใหเกิดตาใจคือดวงตา คือปญญาสามารถที่จะเห็นส่ิงที่ลึกลับ

ในสกลโลกนี้ไดดวยปญญา
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ตาใจคือปญญาสามารถจะมองเห็นไดในธรรมชาติตางๆ

เชนในรางกายของเรานี้มองเห็นสมมติ มองเห็นวิมุตติ ตาม

ความเปนจริง เชนรางกายของเราน้ีทุกสวนท่ีสมมติเรียกวา

มนุษย เปนตน นี้เรียกวาสมมติมนุษย เราก็เห็นไดวามนุษย

คนหนึ่งๆ มีดิน คือสภาพที่เคลื่อนแข็งในรางกายนี้เรียกวา

“ดิน” สภาวะท่ีเหลวๆ ก็เรียกวา “นํ้า” สภาวะท่ีมันอบอุนก็

เรียกวา “ไฟ” สภาวะที่มันพัดไปมาในรางกายเรานี้ก็เรียกวา 

“ลม” มีคนๆ หนึ่งก็มีดิน มีนํ้า มีไฟ มีลม เอาธาตุทั้ง

๔ ประการนี้รวมกันเขาเปนกอนหนึ่งกลุ มหนึ่ง กลุ มหนึ่ง

ก็เรียกวา “มนุษยหรือสัตว” เทานั้น

ความเปนจริงน้ันมนุษยสัตวไมมี มีแตธาตุกลุ มหน่ึง

เทานั้นที่รวมกันเขา เชนวา ดินก็เปนของเคลื่อนแขง็ นํ้าก็เหลว 

ไฟก็อบอุน ลมก็เปนลักษณะท่ีพัดไปมา รวมเขากันเปนกลุม

หนึ่งเรียกวา “สัตว” เรียกวา “มนุษย” เรื่องอยางนี้ดวงตาเนื้อ

ตามธรรมดาเห็นไมได กลับจะเห็นเปนคนเปนสัตว ความ

เปนจริงมีแตสมมติวามนุษยวาสัตว ที่เอามาสมมติเปนมนุษย

เปนสัตวนี้ก็คือเอาดินกอนหนึ่ง เอานํ้าสวนหนึ่ง เอาไฟ

สวนหน่ึง เอาลมสวนหน่ึงมาสมมติกันข้ึน แตไมใชมนุษย

เห็นอยางนี้เรียกวา “ตาใจ”
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ตาปญญานี้มองเห็นไดชัด ตาเนื้อมองเห็นไมได ถามอง

เห็นอยางนี้ไมไดก็ถือวาตัววาตน วาเราวาเขา วาสัตววาบุคคล 

แลวก็มีความยึดมั่นถือมั่น จึงเกิดความทุกขทรมานข้ึนมา

สวนตาใจนั้นเห็นวามีดิน มีนํ้า มีไฟ มีลมเทานั้น สัตวมนุษย

เปนแตเพียงวาสมมติเทานั้น ฉะนั้นจึงไมเกิดความยึดมั่น

ถือมั่นใหเปนทุกข อันนี้คือผลเกิดจากการปฏิบัติ เกิดจาก

การทํากําลังจิตนี้ใหมีกําลังใหเกิดมีปญญา มันจะไดรับผล

อยางนี้
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สนทนาธรรม

หลวงพอ : มีศรัทธาอยางเดียวก็ไมสําเร็จ จะตองมี

ศรัทธาและก็ตองมีปญญาเชนวา คนใหทานน่ีก็นึกวาจะให

ทานเอาบุญๆ ถามวาบุญนั้นคืออะไร ก็นึกวาเราใหทานมากๆ 

แลววาเราไดบุญ ความเปนจริงทานนี้ก็เพื่อจะสํารอกความมืด

ใหเกดิปญญา ใหเปนความสงบ บญุท่ีแทจรงิกค็อืการปลอยวาง 

คือความสงบระงับ ทําจิตไมใหมีโทษนั่นเอง ในที่สุดก็เปน

ยอดของบุญ เปนความสงบแลว ถาหากวาเปนบุญธรรมดา

ที่เราทําดวยความโง ทําบุญเพื่อจะเอาบุญ เมื่อเหตุเกิดขึ้นมา

ก็ระงับไมได มีศรัทธาอยูก็จริงแตปญญาไมมี

การทาํบญุกเ็พือ่ถอนส่ิงเหลานีอ้อกไป คอืถอนความโลภ

ความหลง ออกไปจากตัวเองตางหาก คนที่ทําบุญเชนนี้ก็

เรียกวาส่ังสมความโลภเขาใหมาก สั่งสมความหลงเขาใหมาก 

มีอะไรมาก็เรียกวานี้เปนเรา นี้เปนของๆ เราแนนอน ยึดมั่น

ถือมั่นและก็มีศรัทธาทําบุญเรื่อยไป ทําบุญอยางนี้เรียกวา

มันสั่งสมตัวกิเลสไวในตัวของเรา ไมรู จักบุญ บุญนั้นก็คือ

ความดชีนดิหนึง่ คนตองการเหลอืเกนิในความดนีัน้ ถาหากวา

ไดความดีมาแลวไมมีปญญาก็ทําใหเราโง ถามีคนหน่ึงวาไมดี 
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เราก็โกรธเสียแลว เพราะเราไมรู จักความดีอยางถึงที่มัน

นี่เราไปติดความดีเสียอยางนั้น

เปนเชนนี้ทานแสวงหาความดี ไดความดีมาแลวใหรูจัก

ใชมัน ถารูจักใชมันเราก็เห็นความดีเฉพาะเรา มีคนอ่ืนวา

ไมดี เราก็ไมเปนไร เพราะเรารูตัวของเราวาเราวางความดี

ไวได ถาเรามีความโง เขาวาทําอยางนั้นไมดีหรอก เราก็โกรธ

ใหเขา อันนั้นเรียกวาเราไมรูจักความดีตามเปนจริงเสียแลว

ทุกขเกิดขึ้นมาได มันเปนเสียอยางนี้

บุญก็เหมือนกันอยางนั้น บุญนี้เพ่ือชําระกิเลส เพื่อ

ใหจิตของเราเห็นวามีความเสียสละไปทุกอยางในตัวของเรา 

ถึงแมมีอยูอยางนี้ก็เรียกวามีความเสียสละอยูแลว ใหรู จัก

มันเสีย ถามันมีอยูเชนนี้ตอไปเราก็เห็นวารูจักมันตามเปนจริง

แลววา เทปนี้มันตองวิบัติได ถามันไมหนีจากเราวันหน่ึงเรา

ก็ตองหนีจากมันวันหน่ึง เปนอยางน้ีแนนอนเลย นี่ตองเห็น

อยางนี้ นี่บุญอันนี้มีปญญา

ถาเราเห็นวาอันนี้เปนเรา เปนของๆ เรา มันก็พอก

ความหลงขึ้นมา เมื่อเทปมันหายไป อีกวันหน่ึงก็ร องไห

เทานั้นแหละ ถาเราเห็นวาเทปน้ีเปนของสมมติวาของเรา

ถาอยูกับเราๆ ก็ใชมันไป แตวาเทปน้ีอีกวันหนึ่งจะตองเสีย

หรือเทปน้ีไมเสีย เราก็ตองจากมัน เทปนี้ไมหนีจากเราๆ
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ก็ตองหนีจากมันวันหนึ่งจนได เพราะของทั้งหลายเปนของ

ไมเที่ยง โลกอันนี้นะ... ถาเราคิดเชนนี้อยูเสมอในใจของเรา 

เรียกวาการภาวนามีปญญาแลว อีกวันหนึ่งเทปน้ีมีคนขโมย

ไปก็ไมเปนไร

อุบาสิกา : ถาเราคิดอยางนี้วันหน่ึงๆ อันนี้เปนกุศล

หรือเปลาเจาคะ ?

หลวงพอ : ใช... เปนสิ มันเปนเหตุใหเรารูเรื่อง เปนเหตุ

ใหเราละ เปนเหตุใหเราไมยึดมั่นถือมั่น แตเราก็ตองรักษา

สิ่งนี้ไป เชนวาพูดงายๆ วา เราเปนไขเขาโรงพยาบาล ทุกคน

ตองมีความปรารถนาวาเราจะตองหายไมอยากจะตาย อยาก

จะหายรอยเปอรเซ็นตทุกคน แตนี่ เป นความปรารถนา

ของเรานะ แตความจริงของสังขารน้ันไมเปนอยางนี้ บางที

หายก็ได บางทีตายก็ได นี่มันเปนอยางนี้เรื่องความจริงของ

มันนะ ทีนี้เมื่อเหตุมันเปนเชนนั้น เมื่อเราเขาโรงพยาบาลเรา

ก็ตองวา เออ...เอานะเรา มันไมใชของเรานะ เร่ืองจําเปนแลว 

มันหายก็หาย มันไมหายก็ไมหายเทานั้น เรื่อเราทําเอาไมได

ถาเราคิดอยางนี้ เราแบงมันไวอยางนี้ เราก็มีความดีใจขึ้น

ถามันหายก็เอา ก็เพราะเราทํามันไมได มันไมหายก็ตองเอา

จะทําไงไดละ ก็มันเปนอยางนั้น
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นี้คือสัจจธรรมคือมันตรงไปตรงมา เราจะเอาหาย

อยางเดียว อันนี้มันเปนเร่ืองของเราที่ไมอยากตายน่ันเอง

แหละ ความคิดแงเดียว บางทีถามันไมหายอยางนี้ก็ทุกขมาก

เหลือเกินเพราะมันผิดหวัง ความทุกขของคนที่จะเกิดขึ้นมา

ก็เพราะความผิดหวังนั่นเองแหละ ทีน้ีเมื่อมีความผิดหวัง

เปนทุกขขึ้นมาก็เปนเหตุใหเราทําอะไรหลายๆ อยาง โกหก

ก็ได ทําชั่วก็ไดหลายๆ อยาง ความผิดหวังมันเปนอยางนั้น

ถาเรามีธรรมะ เราก็ไมมีความผิดหวัง เมื่อมันไดมา

เราก็รูวา เออ... อันนี้มันไดมานะ เม่ือมันเสียไปมันก็เสียไป

ของมันไดมาเปน มันก็เสียไปเปน นี้เราเห็นอยูอยางน้ี ถาเรา

ไดมาก็ไมผิดหวัง ถามันเสียไปก็ไมผิดหวัง... นี่ธรรมะ เราเห็น

อยางนี้เราก็ไมขาดทุน นี้แหละที่โยมถามวามีบุญไหม ? ก็มี

บุญสิ นี้คือทุกขเกิดขึ้นมาไมได หรือทุกขเกิดขึ้นแตนอย

มันก็เรียกวาบุญแลว ของท้ังหลายเหลานี้เราไดทําสัญญา

ไวไหมวาเปนของเราแทๆ มันเปนของเราแทจริงก็โดยสมมติ

เทานั้น แตความเปนจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันก็เปนไปตาม

อํานาจของมัน ถามันจะเปนแลวมันไมอาศัยอํานาจเรา ถึงแม

ที่เรารักษามันไว อยางถวยใบนี้ เรารักษาไมอยากจะใหมัน

แตก เราก็รักษาไว อีกวันหน่ึงแมวมาทํามันตกจากโตะมันก็

แตก จะทําไงละ ? เราก็รองไหเทานั้นแหละ คิดวาทําไม
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มันแตกได ฉะน้ันเรามีถวยใบหน่ึงเราก็ตองคิดวาถวยใบน้ี

จะตองแตก แตเราอยาประมาทตองรักษามันไว ถึงแมมัน

จะแตกก็ตองรักษามันไวใหไดใชนานๆ มีลูกชาย เราก็บอก

รักษาถวยใบนี้ใหดีอยาใหแตกนะ ครับ... เขาก็รับปาก ก็รักษา

มันไปเพื่อจะแตกอีกในวันหนึ่งนั่นแหละ จะตองดุมันดวยนะ 

ทําใหดี... ใชแลวลางใหดี...ใหสะอาด ตองดุมัน วาใหมัน

แตเราก็รู วาแกวใบน้ีมันจะตองแตก แตเราก็ตองวามันไว

อีกวันหน่ึงที่มันเหลือวิสัยมันแลว เอาไปวางไว แมวมันมา

ทําตกจากโตะแตก โยมเพิ่งไปดุมันเลยไมเกิดผลแลว เรา

ตองวา เออ... ลูกเอย เรารักษามันเต็มที่แลว หาเอาใหมนะ 

อยางนี้ลูกเราก็สบายใจ

ถามันทําแกวแตก เราไปดุมันเสียแลว แกวก็แตกแลว

ลกูกเ็สยีใจ มนัเกดิประโยชนอะไรไหม ? ถาเราจะดกุด็แุตทีม่นั

ยังรักษาแกวยังไมแตกอยู บังคับใหมันเช็ดใหสะอาดใหเก็บ

ใหดี เมื่อมันแตกเราก็ทําใจไมใหมันมีทุกขเกิดขึ้นมา อันนี้

ของมันไมแน มันเกิดแลวก็ตาย มีแลวหาไม เกิดแลวดับไป

เปนธรรมดา แตอยาไปบอกมนัตอนทีม่นัรกัษาแกวนะ ลกูเอย...

จะทาํยงัไงกท็าํเถอะ ของมันแตกเปน ทาํยงัไงกไ็ด อยาไปสอน

อยางน้ัน มันผิดนี่เรียกวาเรามีศรัทธาและก็มีปญญา ถาเรา

ไมมีปญญาเราก็ไมอยากใหแกวแตกอยางเดียวเทานั้น เมื่อ
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มันแตกมาเราก็เฆี่ยนเด็กเทานั้นแหละ เราก็เปนทุกข เด็กก็

เปนทุกข แกวก็แตก มันก็ไมเกิดประโยชนอะไร

อุบาสิกา : ดิฉันกําลังบอกใหเขาเขาใจวา การสูญเสียนี้

มันหลายอยาง เขาสูญเสียทรัพยสมบัติ ดิฉันสูญเสียลูก

ซ่ึงวาไปแลวการสูญเสียลูกนี้มันเปนที่รักยิ่งกวาทรัพยสมบัติ

เจาคะ ความทุกขมันก็มีมาก แหม....มันเสียดาย

หลวงพอ : ใหเขาใจวา อะไรเรารักมากๆ ตัวนั้นสําคัญ

ใหระวังไว ตัวนั้นสําคัญมาก

อุบาสิกา : อยางนี้มันตองเปนกรรมเกา ใชไหมเจาคะ ?

หลวงพอ : ใช .... เปน

อุบาสิกา : ทั้งของเราท้ังของเขาดวยใชไหมเจาคะ ?

หลวงพอ :  ใชๆ ที่เราเกิดมานี่นะ.... มันจะเปนวงจร

เดินตามของเกาท้ังนั้นแหละ มันเดินไปตามวงจรของเกา

เปนวิบาก วิปากา ธมฺมา เราเดินตามวิบากของเกาเราทั้งนั้น

ไมใชอื่นไกลเลย ทีนี้เมื่อเราพบพระที่สอนเราเรื่องของเกา

ของใหมเราก็ไมสรางใหเปนกรรมขึ้นมาอีก ของเกาก็หมดไป 

วิบากใหมก็เกิดขึ้นมา มันก็รวมเขาจุดเดียวเปนความบริสุทธิ์

อบุาสกิา :  กจ็ะทําใหมหีวงัถงึพระนพิพานมากข้ึนใชไหม

เจาคะ ?
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หลวงพอ : ใช .... ก็เหมือนกับนํ้าที่มันไหลออก นํ้าในโอง

มันไหลออก ไอที่มันไหลเขาในโองก็มี มันจะหมดเปนไหม ?

นี่....ที่นํ้าในโองมันไหลออก นํ้าใหมเราปดไมใหมันไหลเขามา

นํ้าเกามันก็หมดไดเพราะกรรมช่ัวที่เราทําไว ที่เราทํามาเปน

วิบากคือความช่ัว เราใชมันไปทุกวัน เมื่อเรารูสึกแลว ความชั่ว

ที่ปจจุบันเราไมสรางขึ้นมา มันก็ไมมี ของเกามันก็หมดไป

สรางวิบากอันใหมขึ้นมาของเกาก็หมดไป

สมกับท่ีพระพุทธเจาสอนวา สพฺพปาปสฺสอกรณ กุสลสฺ

สปูสมปฺทา สจติตฺปริโยทปน เอต พทุธฺานสาสน การไมทาํบาป

ทั้งปวง การทํากุศลใหถึงพรอม การทําจิตใหผองใส เปน

คําสอนของพระพุทธเจา นี้เปนสิ่งหนึ่งที่การทําชั่วหมดไปนี้คือ

การปฏิบัติทางพุทธศาสนา ไมทําความช่ัว นี่เปนหัวใจของ

พระศาสนาแลว การไมทําบาปท้ังปวงเม่ือเรารูแลว เลิกจาก

การทําบาปๆ มันก็ไมมีวิบาก ไอกรรมเกาที่มีมันก็สลายตัวไป

ดวย กุสลสฺสูปสมฺปทา จิตเราก็สบาย จิตเราก็สงบ เพราะ

ความช่ัวในปจจุบันนี้ไมไดทําแลว สจิตฺตปริโยทปน เมื่อ

ความช่ัวเราละไปแลว ความดีไดสรางข้ึนมาแลว จิตใจเรา

ก็ผองใสสวาง วิบากเกามันก็หมดไป ความดีเกิดขึ้นมา นี้หลัก

พุทธศาสนานี้ทานสอนแนนอนอยูและเห็นในปจจุบันดวย
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ความเปนจริงอาตมาคิดถึงอยูหรอก คิดถึงโยมคือที่เสีย

ลูกชายไป มันเปนเรื่องใหญของคน คนธรรมดา....มันเปนเรื่อง

ใหญที่สุด อันนี้เปนเพราะอะไร มันก็คลายกับโยมนั่งหลับตา

อยู เฉยๆ งูเหามันเล้ือยเขามาตรงน้ีโยมก็ไมเห็น ถาโยม

ไมเห็นโยมก็ยังไมกลัว ถามันมาถึงนี่แลวโยมเห็น โยมก็กลัว

อยางเต็มท่ี โดดหนีเลยทีเดียว นี้คือ จิตของโยมท่ีรักลูกนี่นะ 

แหม.... เอามาไวเมืองนอกก็รัก อยูที่บานก็รัก อยูที่ไหนก็รัก

มีแตรักอยางเดียวเลยนะ ความรูเทาไมมี เมื่อหากวามา

สูญเสียไปโดยที่เราวาเรารักมันมากอยางเดียวไมมีปญญา

พิจารณามัน ความสูญเสียเพราะความรักนั้นมันเหมือนกับ

เราตายไปแลว ๙๐ เปอรเซ็นต เสียหายหมด จับอะไรก็ไมถูก

ทีนี้ ถาหากเราไดทํากรรมฐานไดฟงธรรมะ คลายๆ

กับเรานั่งอยูนี่เห็นงูเหามันเล้ือยมาเทานั้น มันเปนอสรพิษ

ก็จริง เราไดเตรียมตัวเราไมกลัวมันก็ได บางทีเราไลมันไป

ก็ได เราไมไลเราหลีกมันเสียก็ได ถึงมันมีพิษอยูมันก็กัดเรา

ไมได เมื่อมันไมกัดเราก็ไมมีพิษ ถาเรารูวาเออ.... นี่ลูกเรา

ก็จริงนะ จริงโดยสมมตินะ นี่มันอาศัยภพชาติเกิดกับเรา

ความดีความช่ัวเปนของเขาเองตางหาก จะมีอายุยืนก็ของเขา 

จะมีอายุสั้นก็ของเขา เราอาศัยภพชาติใหเขามาเกิดเทานั้น
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ถาเราเห็นอยางนี้เราไปนั่งที่ไหนเราก็คิดไดสบาย...ที่เรา

จะเขาไปรักอยางมากก็เห็นวา อือ....นี่มันก็เปนของไมแนหรอก 

สมมติวาลูก....เมื่อคิดถึงลูกเมื่อไร ความรักลูกเกิดขึ้นมาเม่ือไร 

เรียกวาอนิจจัง มันเปนของไมแน เมื่อรักมันวันนี้ พรุ งนี้

มันเกลียดก็ได มันเกลียดแลวมันรักก็ได มันอยูกับเราเดี๋ยวนี้

ปหนามันจากเราไปก็ได ถาเราคิดอยูอยางนี้เรียกวาเราภาวนา

อยู นีเ่ปนการภาวนาแลว ไมใชวาเราจะไปน่ังหลบัตาอยางเดยีว

เปนภาวนา เรามีความรูอยางนี้มันเปนปญญาแลว ติดตอกันๆ 

เมือ่เราจบัแกวใบนีข้ึน้มา เรากร็ูสกึในใจวา นีไ่มแนนะอกีวันหนึง่

มันแตกก็ได จับจานใบนั้นขึ้น ใหมีความรูสึกวา อันนี้มันก็

ไมแนนะ มันจะแตกวันไหนก็ได

ทุกอยางนี้...เราตองคิดอยู การเดิน การยืน การนั่ง การ

นอน เราคิดอยูอยางนี้ความทุกขจะบรรเทาลง ถามันสูญหาย

ไปหรือมันมีกําลังเต็มที่แลว มันจะไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยทีเดียว 

เพราะเราเห็นจานใบนี้มันแตกอยูแลว เราก็ใชจานใบนี้เหมือน

วาเราใชจานแตกไปเสีย ทีนี้อีกหลายๆ วันมันแตกขึ้นมาเราก็

ไมมีอะไร เพราะเราเห็นมันแตกกอนแตกเสียแลว ก็ไมมีอะไร

เกิดขึ้นมา นี้ก็เหมือนกับเรามองเห็นงูเหานั่นแหละ มันเลื้อย

เขามา ถึงมันจะเปนอสรพิษก็จริงแตเราไมกลัวมัน เราจะไล

มันไปก็ได ถึงไมไลเราหนีจากมันเสียก็ได
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อุบาสิกา : อสรพิษนี้ก็เปรียบเหมือนความทุกขใชไหม

เจาคะ ?

หลวงพอ : นั่นแหละๆ วิบากโทษท่ีเกิดขึ้นมา นี่ก็ลองดูซิ 

อยางโยมนี้ที่มันเลยมาแลว อยางลูกชายนะ...ถามันเสีย โยมก็

ควาอะไรไมไดเลย หาไมถูกทําอะไรไมไดเลย เพราะของเกา

โยมไมมี ถาโยมคิดวาแหม...รักมันเหลือเกินนะ ปยเต ชายโต

โสโก ความโศกยอมเกิดขึ้นจากของที่รัก อยารักใหมากนะ 

รกัทีไ่หนมีโศกท่ีนัน่นะ ถาเราคิดอยางน้ีเสมอๆ นะ มนัจะคอย

คลี่คลายความหลงออกไปจากโยม จนกระทั่งวามันเกิดขึ้นมา 

ความสูญเสียจากไปนะ ไอความทุกขจะไมเกิดก็ไดหรือเกิด

ก็แตนอย นี้เรียกวาธรรมะจะตองบรรเทาทุกขไดทุกอยาง

การภาวนาไมใชวาเราไปนั่งหลับตาอยางเดียวเฉยๆ แตตองมี

ความรูสึกผิดชอบอยูเสมอ จะยืน จะเดิน จะน่ัง จะนอน

ลวนแตเปนการภาวนา ทําดวยปญญาของเราใหมันเกิดขึ้น

เต็มตื้นอยูเสมอเลยทีเดียว

อุบาสิกา : ตลอดท้ังวันเลยหรือเจาคะ ?

หลวงพอ : ใชๆ เราเตรียมพรอมอยู เสมอ สําหรับ

ความรูสึกนึกคิดเชนนี้ บางคนจะเห็นวาเราไมมีโอกาสจะทํา

อยางนั้นเลย ไมมีโอกาสจะภาวนาเลย อันนี้ไมใช โกหกตัวเรา

เปลาๆ ถาเราคิดวาการพิจารณาอยางนี้มันมีคุณคาเหมือน
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ลมหายใจๆ นี้ แมจะทํางานอยูก็ตองหายใจ จะยืนจะเดิน

กต็องหายใจ จะทําอะไรอยูกต็องหายใจ ทาํไมเลา ? ไมหายใจ

ไมไดเพราะวาชีวิตขึ้นตอกับลมหายใจ ฉะนั้นจําเปนจะตอง

หายใจ ถึงแมนอนหลับก็ตองหายใจอยู เพราะเครื่องหลอเลี้ยง

ชีวิตคือลมหายใจ มันเปนของสําคัญมาก เรามีโอกาสหายใจ

อยูทุกเวลา นอกจากตายเทานั้น หลับอยูก็มีโอกาส ถาหาก

โยมเห็นวา การพิจารณาอยางน้ีเหมือนลมหายใจแลว มันก็

มีโอกาสอยูทุกคร้ัง แมจะลางชามอยูก็มีโอกาส แมจะเดินอยู

ก็มีโอกาสพิจารณา แมจะทําอะไรในลักษณะอะไรทุกอยาง

ก็ตองมีโอกาสอยูเสมอเหมือนกับการหายใจ เรามีโอกาส

หายใจอยางไร การภาวนารูก็มีโอกาสอยางนั้นเหมือนกัน

อุบาสิกา : ออ....ถึงไมไดนั่งสมาธิหลับตา แตถาคิด

อยางนี้ถูก

หลวงพอ : ใช....ถูกหละๆ นี่ใหมันเห็นเปนอยูหละ

อุบาสิกา : เด๋ียวนี้อารมณมันก็เปนแบบนี้มากเหมือนกัน

หลวงพอ : ใชตองเปนอยางนี้ อา.... ลักษณะคนมีปญญา

ที่ท านเรียกวา สุกขวิปสสโก ผู มีป ญญาลวนตองแบบนี้

บางคนที่ปญญานอยตองอาศัยนั่งมากๆ หนอย จิตจึงจะ

ผองใส ถาไมเชนนั้นปญญาไมเกิด ถามีปญญาเชนนี้แลว

การน่ังหลับตาก็เพียงเปนฐานเทาน้ัน
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อุบาสิกา : วันหนึ่งๆ ที่พิจารณาอยางที่ทานอาจารย

กรุณาอธิบายใหฟงนี้ก็มีอยูเสมอ แตเวลาที่นั่งหลับตามีนอย

หลวงพอ : การภาวนานี้หลับตาหรือลืมตา ทานไม

พูดถึง ตาน้ีอันน้ีมันตาเน้ือ ตาท่ีรูอยูนั่นคือปญญา เราจะพูด

ก็คิดวาผิดไหมหนอ จะทําอยูก็คิดวาผิดไหมหนอ ไอความรู

ที่มันรูจักผิดชอบอยูทุกเวลานั่นแหละ คือ “ตาใน”

อุบาสิกา : ตั้งแตลูกเสียนี่ก็ไดมรณานุสสติขึ้นมาแยะ

นึกอยูเกือบทุกวันคะวา คนเรานี่ตองตาย

หลวงพอ : ใช จะตองทําปญญาไวอยางน้ีเสมอในจิตใจ

ของเรา ตองทําความรู สึกอยางนี้เสมออยาประมาท คําที่

ท านวาอยาประมาทนั้นก็คือ ทําจิตใหรู อยู เสมออยางนี้

เรียกวาอยาประมาท รู จักความผิดชอบในการกระทําของ

ตัวเองอยูเสมอ ใหรูอยูเห็นอยูตามความเปนจริง นั้นเรียกวา 

“การภาวนา” นี่ วิปสสนาจะเกิดตรงนี้ ปญญามันจะเกิดตรงนี้

อุบาสิกา : ดิฉันอยากเรียนถามอีกขอหนึ่ง คือวาเจริญ

เมตตาพรหมวิหาร เมื่อกอนเดินทางมาน้ีก็เคยลองปฏิบัติดู

พักหนึ่ง คือวาสมาธิแบบนั่งนี้ อารมณไมคอยติดตอกัน แต

พอลองเจริญพรหมวิหาร หรือเมตตาไปกอน รูสึกวาสมาธิ

ก็มาดวย เพราะวาการท่ีเราแผความรักนี่นะ ความรูสึกอยางนี้

มีอานิสงสมาก ทานอาจารยจะแนะนําอยางไร ? 
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หลวงพอ : อาว.... มันก็มีนะแหละ คือที่ทานพูดวา เมื่อ

เราตองการทําสมาธิภาวนาทานใหเจริญ เมตตา กรุณา มุทิตา

ไปทั่วถึง อันนี้เปนเหตุใหเราเห็นชีวิตคนอื่นเหมือนกับชีวิตเรา 

เห็นความสุขคนอื่นกับความสุขของเราเหมือนกัน เมตตา

ที่เราแผไปนี้ อาตมาจะยกตัวอยางใหฟงนะ ไกปาวัดหนอง

ปาพงเรานะ มันเปนสัตวขี้กลัวมากท่ีสุดเลย ทีนี้อาตมาก็

พยายามแผเมตตามนั ดวยการไมทาํใหมนัตกใจ ไมคดิพยาบาท

มัน ใหอาหารมันกิน อยางนี้เรียกวาการแผเมตตา รักมันมี

ความรักมัน ที่มันมาใกลชิด อยากจะกินเนื้อมันอยางนี้ไมมี

ทีนี้มโนธาตุของสัตวกับบุคคลน้ีมันเช่ือมถึงกัน ทุกวันนี้มัน

ไมกลัวแลว มากินขาวกับของอาตมาเลยทั้งลูกเตา นี้เรียกวา

เราแสดงถึงความเมตตามัน ไมทําใหมันตกใจ ไมทํากิริยา

ทาทางใหมันเดือดรอน มันก็เกิดความเยือกเย็นขึ้นมา มันก็

เกิดความไววางใจเรา 

อบุาสิกา : ทนีีต้วัอารมณจติทีเ่ราต้ังใจจะเจริญพรหมวิหาร

ใหเปนองคสมาธิดวยนี่นะคะ จะตองต้ังอารมณจิตอยางไร ? 

หลวงพอ : หมายความวาอยางน้ี ถาเราต้ังอารมณที่มี

เมตตา กรุณา มุทิตา ปลอยไวเราใหอภัยสัตวทุกสิ่งทุกอยาง

ทั่วไปแลว มันก็หมดแลว ตอน้ันไปเราก็นั่งสมาธิกําหนดลม

อยางเดียวกไ็ด เมือ่เรากําหนดลมหายใจท่ีเรยีกวา อานาปานสติ
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นั้น ไมตองพิจารณาอยางอ่ืนเลย หนาที่ของเราคือดูลมหายใจ

เขาออกอยางเดียวเทานั้น อันนั้นจะเปนอยางไรหนอ ทําไป

แลวจะเปนอยางไรหนอ จะมีทําความรูสึกอยางไรหนอ จะได

เปนพระโสดาบันไหมหนอ จะไดเปนพระสกิทาคาไหมหนอ...

อยาไปคิดในเวลาน้ัน อันนั้นไมใชกิจของเรา ไมใชธุระของเรา 

อยาทําอยางนั้นในเวลาน้ัน หนาที่ของเราที่จะทําในเวลาน้ัน

คือ ดูลมหายใจเขาและก็ออกเทาน้ี ใหจิตอยูกับอารมณนี้

เปนสมาธิตั้งมั่นในอารมณ มีอารมณอันเดียวเทานี้ เมื่อถึง

เวลาเราเหน่ือยหรือไดเวลาพอสมควร เราก็เลิกออกไปเฉยๆ 

เสีย ทีนี้ถาอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาได

อุบาสิกา : ถาเราจะแผเมตตาก็แผเฉยๆ กอนหรือ

เจาคะ ? 

หลวงพอ : ใช.... กําหนดจิต ไมผูกกรรมผูกเวรกับบุคคล

อะไรท้ังหมด แลวเราก็ทําอานาปานสติ หรือ เราจะพิจารณา
รางกายเรานีก้อนจะนัง่ พจิารณาตัง้แตศรีษะลงมาหาปลายเทา
วามันมีอะไรบาง เห็นบางไมเห็นบางก็ชางมันเถอะ พิจารณา
ตั้งแตปลายเทาขึ้นไปบนศีรษะแลวพิจารณาจากศีรษะลงมา
ปลายเทา เปนลางๆ ดวยสัญญาของเราแลวก็หยุดต้ังอารมณ
อานาปานสติอยางเดียวเทานั้น ไมตองพิจารณาอะไรใน
เวลานั้น
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อุบาสิกา : ออ....เวลาน้ันตองปลอยหมดไมตองคิด
ใชไหมคะ ?

หลวงพอ : ปลอยๆ ไมตองคิด ดูแตลมเขาออกเทานั้น 
บางทีถาจิตเราผองใส ถาจิตเราสงบขึ้นมาแลว อาการที่เรา
พจิารณาแตศรีษะลงไปหาปลายเทานี ้เมือ่จติสงบมนัจะมีอะไร
ปรากฏข้ึนมาในที่นี้ บางทีมันจะเปนฟนข้ึนมาก็ได จะเปนผม
ขึ้นมาก็ได จะเปนอสุภะขึ้นมาก็ได มันเปนอยางนี้ มันคน
ละอยางกัน เมื่อเรากําหนดจิตอยาไปคิดอะไรมากเลย ให
กําหนดลมหายใจเขาออกเทานั้น

อุบาสิกา : ดิฉันเหมือนคนมีกรรมหนัก ตอนลูกเสียแลว
นะคะ ทําอานาปานสติไมได คือมันเปนโรคถอนหายใจโดย
ไมรูตัว ถอนหายใจไมรูสึกตัว คนเขาถามวาเปนอะไรจึงถอน
หายใจ หมอเขาบอกวามันเกิดมาจากความที่ไมสบายใจ
อยางลึก ทีนี้ทําอานาปา ฯ ก็ไมได เพราะมันหอบมาก ตอง
ปลอยไปทําไมได

หลวงพอ : ถาอยางนั้นเราก็ไมตองตามลม

อุบาสิกา : ไมรูจะแกอยางไร

หลวงพอ : ไมตองตามลงไปลึก ไมตองตาม รูเทานี้

เอาที่สัมผัสปลายจมูกอยางเดียวเทานั้น อยาเอาลงไปลึก
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ถามันยังเปนอยูอีก ก็ตั้งใจ หายใจมากๆ อัดลมใหมันเต็ม

จนไมมีที่เก็บแลวก็ปลอยออกจนมันหมด

อุบาสิกา : ขณะที่ทําก็กําหนด อานาปา ฯ เลยหรือคะ ?

หลวงพอ : ใช กําหนดเขาออกใหเต็มหมดสักสามคร้ัง

แลวก็หยุดตั้งใหม

อุบาสิกา : ออ...งั้นดิฉันจะตองลอง มันตองหาอุบาย

มากเหลือเกิน

หลวงพอ : ตองหาอุบาย เอาอยางนี้ดี มันสะอึกใชไหม? 

เมื่อมันเปนก็หายใจเขาอัดลมเขาจนไมมีที่เก็บ แลวก็ปลอยลม

ออกมา จนไมมีอะไร แลวก็อัดลมใหเต็มที่จนไมมีที่เก็บสัก

สามครั้งแลวก็ตั้งใจกําหนดใหม มันก็หาย

อุบาสิกา : ออ...จะตองลอง เวลาคุยกับลูกชาย คุย

ธรรมะกอนนอน มานึกถึงวาคนเราเมื่อหลับแลว ภวังคจิต

ยังรักษาอยู  ก็ลองพยายามทําอุปสมานุสสติ นึกถึงคุณ

ของพระนิพพานน้ีจนหลับ ทานอาจารยทําแบบน้ีจะดีไหม

เจาคะ ? 

หลวงพอ : ดเีหมือนกัน อปุสมะ เราระลึกถงึพระนิพพาน

เปนอารมณ แลวพระนิพพานอยูที่ไหน ถึงจะเอามาเปน

อารมณได อยางเราเอาลมมาเปนอารมณ เราก็เห็นลม
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เขาออกเปนอารมณ เราจะเอาพระนิพพานเปนอารมณแลว

เราพิจารณาอยางไรวาพระนิพพานอยูที่ไหน ? 

อุบาสิกา : คือดิฉันเปนผูไมเคยเห็นพระนิพพาน ก็เคย

นึกอยูเหมือนกันวา นึกถึงคุณของพระนิพพานวาบรรดาท่ี

พนทุกขทั้งปวง ไมมีอาสวะ ก็นึกถึงพระนิพพานอยูวาถาเรา

ตายตอนกําลังหลับมันจะไปไหน

หลวงพอ : อันนั้นเราตองรู เหตุผลของมัน อยางเรา

จะน่ังใหมีความสงบนี้ มันก็มีความสงบชั่วคราว เพราะเรา

ไมรู จักวามันไมสงบเพราะอะไร นี่เราไมรู จักเหตุมันเราจะ

บังคับมันสงบเฉยๆ นี่มันก็สงบไดหรอก แตมันสงบนิดเดียว 

เราตองเกิดความรูสึกพิจารณาอีกวา มันไมสงบเพราะอะไร

เปนเหตุ เราตองไปดูเหตุมันกอน

อุบาสิกา : ความกังวลใจนะเจาคะ

หลวงพอ : ใช นัน่แหละความกงัวลมนัเกดิมาจากอะไรอกี

มันเกิดมาจากอุปาทานที่เรายึดไววานี่เปนของเรา พอสิ่งนี้

มันแปรไปไมสมปรารถนาของเราก็เกิดวุนขึ้นมาทุกที มันเกิด

มาจากที่นี่ พระพุทธเจาทานใหวาง เพราะอันนี้มันเปนไป

ตามเรื่องของมันเอง ไมใชหนาที่ของเรา ความสงบอยาง

นั้นแหละคือพระนิพพาน เมื่อเราปลอยวางเพราะรู สิ่ง

ทั้งหลายเหลานี้ ความสงบก็เกิดขึ้น อันนี้เรียกวาอารมณ
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ของพระนิพพาน ที่เราไดยินวาพระนิพพานคือความสงบ

เราก็ตั้งใจใหสงบ ก็สงบไดหรอก แตมันไมหมดเปลือก

อุบาสิกา : เจาคะ

หลวงพอ : มันเปนอยางน้ัน อยางวากิเลสมันมีอยู

มันวุ นวายแตเราอยากสงบ อยางโยมมาหาอาตมาวันนี้

ถามีใครมาเอะอะวุนวายในบานของโยมเวลานี้ โยมก็สงบ

สงบเพราะไมรู นี่เขาใจไหม ? สงบแคนี้มันก็สงบได แตไมใชวา

กิเลสมันหมด สงบเพราะความหลง คือมันไมรู ความไมรูนี่

มันก็สงบได แตเมื่อกลับไปถึงบาน มีคนมาฟองวามีใครมา

วุนวายในบานของเรา กเ็กดิไมสบายขึน้มาแลว ไมสงบแลว นี ่...

เชนน้ีแหละที่เราเรียกวาความสงบเฉยๆ นะ มันก็สงบไดเปน

สมถะ ทีนี้ถาโยมกลับไปบานแลวเขามาฟองอีกก็พิจารณาวา

เออ....ก็ชางมันเถอะ คนที่วานั้นมันก็ไมไดอะไรหรอก เรา

ถูกวาก็ไมเห็นไดอะไร เม่ือคิดไดเชนนี้ มันก็วาง เชนนี้ เปนตน 

ถาคิดไปนานๆ จนสูอารมณได พอตาเห็นอยูก็สงบ หูไดยินอยู

ก็สงบ มันเสียไปก็รูมันก็สงบ นี้เรียกวามันสงบอยางวิปสสนา

แลว เพราะรูเร่ืองมัน อยางสงบเด๋ียวนี้ใครเอะอะทางบานโยม

กส็งบ สงบเพราะไมรู อนัหนึง่สงบเพราะรูความเปนจริง อนัหน่ึง

สงบเพราะไมรูเร่ือง มันมี
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อุบาสิกา : ทะเยอทะยานเกินไปนี้ก็ชวยไมได เพราะวา

เราตองการใหพนวัฏฏะนี้จะทําอยางไร มีคนมาบอกวานี่

มันทะเยอทะยานเกินไป เปนฆราวาส แหม...จะหมายเอา

พระนิพพาน แตเราก็ตองต้ังเปาหมายวาวันหน่ึง ถาไมตั้ง

เปาหมายไวมันก็ไมถึงสักทีนะเจาคะ

หลวงพอ : เราตองคิดอยางนี้วา ทุกคนตองการเปน

เศรษฐทีัง้นัน้แหละ ถามนัพอจะเปนได แตวาเรากท็าํตามกาํลัง

ของเรา เราตองมีความปรารถนาไวอยางนั้นกอน จะสมความ

ปรารถนาหรอืไมกแ็ลวแตมนั แตเรากต็ัง้ใจไวอยางนี ้นีค้อืความ

ตั้งใจความปรารถนา ความปรารถนานี้มีจุดติดตอกันเรื่อยๆ 

มันก็จะถึงที่สุดได แมพระพุทธเจาของเราก็คงปรารถนาเปน

พระพุทธเจามา

อบุาสกิา : โอ....นานแสนนาน มานกึถงึพระองคนีก่โ็อโฮ.....

หลวงพอ : ใช แตอยาไปคิดอยางนัน้ใหมาก พระพทุธเจา

นั้นถาทานจะไปเร็วๆ ทานก็ไปแลว ไมเหมือนเรา ถาจะไป

ทานก็ไปนานแลว

อุบาสิกา : เจาคะ บารมีทานมาก

หลวงพอ : ใช ทําไมทานไมไป เพราะทานตองการจะ

รื้อขนสัตวที่ตั้งอยูในโลกนี้ซึ่งมีมาก มีความอยากได ไดมาแลว

ก็เสียไปก็ทุกข ไดมาแลวก็ทุกข เสียไปก็ทุกข ไดนอยๆ ก็ทุกข 
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ไดมากๆ ก็ทุกข เพราะความหลงอยูในที่นี้มากเหลือเกิน

สัตวทั้งหลายหมกมุนอยูในน้ีมาก พระพุทธเจาตรัสทาง

พระนิพพาน ไมตองไป จะตองตามทรมานสั่งสอนแนะนํา

พร่ําสอน เรียกวาสรางบารมีใหมันถึงที่สุด ทานเคยเกิดเปน

คนจน เกิดเปนคนรวย ทานเคยเปนสัตวทุกชนิด ตั้งแต

นกกระจอกมาถึงชาง ทานเกิดเปนทกุอยางเพราะอยากจะรูวา

นิสัยนกกระจอกเปนอยางไร นิสัยคนจนเปนอยางไร นิสัย

คนรวยเปนอยางไร พอรูจักทานก็เขาถึงและแนะนําพรํ่าสอน

จนใหเกิดศรัทธา

อุบาสิกา : แปลวาทานเคยผานหมด

หลวงพอ : ผาน เหลานั้นเปนศิษยของทานหมด คลาย

กับวาทานไปเรียนมาหมดแลว ถึงจะมาเปนครูสอน เหมือน

เราเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยนั่นแหละ ตองไปเรียนจบมาแลว

ถึงมาสอนคนได งั้นก็สอนไมไดเลย ดังนั้น เทศนาของพระ-

พุทธเจาจึงมีประโยชนมาก ทานรู จัก จะเปนพอคาก็ตาม

จะเปนชาวประมงหาปลาก็ตาม จะเปนคนจนก็ตาม จะเปน

คนรวยก็ตาม อยูไหนก็ชาง เรียกวาเปนหนาที่ของทานที่จะ

สอนไดทุกคน ทานจึงออกมาประกาศพระศาสนาสอนสัตว

นี่ไมใชทานหวงนะ ทานไมหวง แตวาเปนเพราะบารมีของ

ทานๆ สงสาร ถาทานไมไดโปรดเราจะจมอยูอีกนาน
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อุบาสิกา : ทําใหนึกถึงพระพุทธคุณอันนี้เหลือเกิน

ถาไมไดทานเราจะจมอยูในความทกุขอกีแคไหน จะไมมองเหน็

ทางออกไดเลย

หลวงพอ : เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตาม ใหมีสติ

ใหรูจักระลึกถึงความผิดชอบอยูเสมอ พยายามคิดใหถูกตอง 

พยายามทําใหถูกตองอยูเสมอ เรียกวาภาวนา นั่นแหละมี

สติพรอม มีประโยชนมาก ไมใชแตนั่งหลับตา อันนี้หาเวลา

ยากนะ การทํางานก็เปนเวลาช่ัวคราว อันนี้สวนหน่ึง อันนั้น

สวนหนึ่งคูกันไป

อบุาสิกา : ดฉินับอกเขาวา ทีท่านอาจารยสอนวาตองทาํ

สองอยางควบคูกนัไป อยางเขาน่ังสมาธิเฉยๆ แลวไมมปีญญา 

พอโดนอะไรโจมตีขึ้นมา ก็พลอยเสียใจไปเลย

หลวงพอ : ใช ตองบอกเขาวา ถาเรามีสติสัมปชัญญะ

อยู แมจะทําอาหารอยูก็ไมขัดของ ใหเรารูจักความผิดชอบ

อยูเสมอ มันก็จะเห็นอารมณ อารมณคืออะไร บางทีคนมา

กินอาหารกับเราทําใหเราไมพอใจ บางวันไดเงินนอยก็ไมคอย

สบายใจ วันนี้ไดเงินนอยก็ไมคอยสบายใจ วันนี้ไดเงินมากก็

สบายใจ มนัจะเปนอยูอยางน้ีเรียกวาอารมณ ทีม่นัเกิดอารมณ

อยูอยางนั้นเราตองใหอาหารมัน ใหอาหารแกอารมณ คือ

สอนใจของเรา
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เชนวา เออ....ทีไ่ดนอยก็ไมแนแนหรอก มนัไมเทีย่ง ไดมาก

ก็ไมแนนอน เปนของไมเท่ียง ที่มีความดีใจนี้ก็ไมแนนอน

เพราะวามันไมเท่ียง ความเสียใจน้ีมันก็ไมแนนอนหรอก

เพราะสิ่งท้ังหลายเหลานี้มันไมเที่ยง นี้เรียกวาสอนจิตเรา

ไปเร่ือยๆ ทีนี้ไอที่ไดนอยๆ ก็ไมแนนอน เมื่อมันไดนอย

จะเสียใจก็บอกวาอันนี้ก็ไมแนนอน จิตเราก็รูเรื่อง เมื่อไดมาก

ก็ดีใจ เราก็บอกวาไดมากก็ไมแนนอน เราตองสอนจิตของเรา

อยางนี้ ใหอาหารจิตของเราเสมอ สอนจิตเราเร่ือยๆ ไป

นั่นแหละจิตจะมีกําลัง ทีนี้พอตกเย็นมาเมื่อเราไปน่ังสมาธิ 

อาการมันก็นอยเพราะเราแกอาการกระทั่งวันอยูแลว ถาหาก

เราไมสามารถพิจารณาอยางนั้น เราปลอยใหมันเปนไปตาม

เรื่อง กลางคืนเราไปน่ังเดี๋ยวเดียวก็ยุงเทานั้น

อุบาสิกา : มันยิ่งคิดมากเจาคะ

หลวงพอ : ใชๆ  คอืมนัยังทําสตไิมเปนวงกลมไมตดิตอกนั

เรานึกวาอยูเฉยๆ ภาวนาไมได บัดนี้เรามีสติอยูกระท่ังวัน 

อารมณมันเขาไมได เขาไมไดก็โดยเราทํา (สติ) และเมื่อไปนั่ง

กลางคืนอารมณชนิดนั้นก็นอยลง เพราะเราแกอยูกระท่ังวัน

อันนี้เรียกวาทําวิปสสนากับสมถะคูกันไปเลย

หลวงพอ : อาตมามีความเห็นวามหาชนในประเทศนี้

เปนปญญาชน ถาหากวาเราใหความเห็นที่ลึกซ้ึงเขาไปก็จะ
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เขาใจงาย และอาตมาก็ไดอธิบายธรรมะใหฟง เขารับไป

พิจารณา อาตมาเห็นวานิสัยปจจัยของชาวตะวันตกนี้นะ

จะดําเนินทางพระพุทธศาสนาใหเจริญขึ้น ในเมืองไทยเรา

ดูอยากหยุดกันเสียแลว

อุบาสิกา : ถาพระพุทธศาสนามาเจริญทางน้ีมากๆ คง

ไมไดหมายความวาเมืองไทยเราจะหมดไปนะเจาคะ

หลวงพอ : มันก็อาจจะเปนได

อบุาสิกา : อยางนั้นก็แยซิเจาคะ

หลวงพอ : มันอีกนานหรอก

อุบาสิกา : เหมือนในอินเดียนี่จะเปนไดหรือเจาคะ

หลวงพอ : ใชๆ  คอือินเดียนัน้ มนัเจรญิขึน้ทีน่ัน่ เกดิกอน

แลวมันเส่ือมท่ีนั่นกอนเขาไป มันเปนอยางนั้น

หลวงพอ : อาตมาเห็นกิริยาของประชาชนท่ีนี่ กิริยา

เขายังไมดี แตเมื่อพูดถึงความลึกซึ้งจริงๆ อาตมาก็เห็นวา

เขาจะไปงาย

อุบาสิกา : เจาคะ

หลวงพอ : อาตมาถึงมาพิจารณาวา บานเขานี่นะ

พันธุ ผลไมเขาก็ดี พื้นดินเขาก็ดี แตไมมีใครทําสวน นี่....

ไมมใีครจะมคีวามรูสอนคนในทีน่ีอ้ยางเมอืงไทย อาตมาเหน็วา
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พอยางเขามาทางตะวันตกนี้แลว ไมตองพูดมาก อาตมา

จะเปรียบใหฟงวา เรามีผลไมอยู ใบหน่ึง เราจะใหเขากิน

บอกใหนิดเดียววาผลไมนี้อรอยเทานั้น มันจะมีเปรี้ยวมีหวาน

มีมันมีเค็มไมตองอธิบาย บอกแตวาผลไมนี้อรอย ทีนี้เขาก็รับ

ผลไมนี้ไปกิน ไอความอรอยเปร้ียวหวานมันเค็มเราไมตองไป

บอกเขาหรอก เขาจะรูไดเองทั้งนั้น ชาวตะวันตกตองสอน

อยางนี้ คนมีปญญาไมตองไปสอนมาก

วิชาทุกวิชานี่นะจะตองเห็นเอง คือบอกไปแลวก็เห็น

ไมชัด ตองดําเนินงานใหเห็นเองจึงจะรู ความเปนจริงได

เอาผลไมผลน้ีใหเขาทานเสีย รสของผลไมนี้ไมตองตามไป

บอกเขาแลว เขาจะรู เองทั้งนั้น และพระพุทธศาสนานี่นะ

เรื่องศาสนาเร่ืองธรรมะน้ี ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส

ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอะไรๆ ทั้งหมดนั่นแหละ อาตมา

วามันเปนเรื่องเล็ก ภาษาธรรมนี้ไมใช ภาษาอะไรทั้งนั้น

มันเปนภาษาของธรรมะ เชนน้ํารอนน่ีนะมันรอน ทีนี้ให

คนไทยเราเอามือไปจุมดูซิ มันจะรูสึกอยางไร ใหเขมรเอามือ

ไปจุมดูซิมันจะรูสึกอยางไร ใหคนจีนเอามือไปจุมดูซิมันจะ

รูสึกอยางไร ทั้งหมดมันรูสึกอยางเดียวกันหมด นั่นคือภาษา

ธรรม
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ถาถึงความจริงแลวมันจะเปนอันเดียวกันทั้งหมดเลย

จะรู สึกวามันรอน แตคําท่ีพูดวารอนนั้นมันตางกัน เขมร

พูดไปอยางหนึ่ง ไทยเราพูดไปอยางหนึ่ง ฝรั่งพูดอีกอยางหนึ่ง 

นี้มันตางกันเทานั้น แตความหมายอันเดียวกัน เมื่อมนุษย

เราจติใจเขาถงึอันเดยีวกนัแลวมนัไมตองพดูกนัมากเลย มองดู

ก็รูเรื่องกันแลว อาตมามีความเห็นอยางนี้พอกาวเขามาที่นี่

อุบาสิกา : เมื่ออาทิตยที่แลวดิฉันเรียนถามทานองค

หน่ึงซ่ึงทานเรียนจบปริญญาโททางศาสนานะเจาคะ ดิฉัน

ถามทานวาเปนพระชาวพุทธบวชมานานแลว ทีม่าเรยีนกบัเขา

ในมหาวิทยาลัยแลวเรียนอะไร ทานก็บอกวาเรียนศาสนา

ดิฉันก็ถามวาแลวเขาสอนกันอยางไรศาสนาพุทธ ทานบอกวา

โอโฮเขาเกง ดิฉันบอกวาดิฉันสงสัยวาเขาหรือจะมารูดีไปกวา

พระของเรา ทานบอกวาที่ไหนไดภาษาบาลีของเขาไมมีที่

ตําหนิเลย ทรงไตรปฏกน้ีอยางดีเลยเจาคะ ที่มหาวิทยาลัย

ดฉินัถามวาแลวเปนอยางนีท้กุแหงหรอื บอกวาขัน้ปรญิญาเอก

เขาเกงกวานี่อีก ฝรั่งเขาเกงมาก ดิฉันเลยวาจะไปถามอีก

สนใจ เพราะน่ีเราไมรู มากอน เรานึกแตของเราท่ีหนึ่ง แต

ของเขาอาจจะขาดทางปฏิบัต ิการปฏิบัตินี้ไมมีใครทํา

หลวงพอ : อาตมาวาทางปริยัตินี้อยาไปสอนเขาเลย

เขาเต็มเป ยมแลว อาตมาพูดเสมอเลยทีเดียววา ที่เรามา
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ประกาศศาสนาน้ัน ไมใชวาเรามาประกาศศาสนาตัวหนังสือ 

อันนั้นมันเปนความจําของเราที่ไปเรียนมหาวิทยาลัย เราตอง

มาประกาศความจริง อยางอาตมาเลาใหฟง

อุบาสิกา : ทีนี้ประกาศทางปฏิบัตินี้ตองใชครูบาอาจารย

ที่ทานปฏิบัติ

หลวงพอ : ตองใหทานตองทําดวยจิตใจจริงๆ ดวยจึงจะ

ไดผล ถาอยางนั้นแลวอาตมามองดูไมไดผลหรอก ถาจะไดผล

จะตองเปนผูที่เคยเอามือจุ มนํ้ารอนมาแลว จึงจะพูดเรื่อง

นํ้ารอนไดวามันเปนอยางไร ตองใหคนทั้งหมดตองเขาใจใหม

วาอันนี้มันตองรอน ภาษาคําที่วารอนน้ัน มันไมเหมือนกัน

แตความหมายอันเดียวกัน จุดอันเดียวกัน อาการรอนอัน

เดียวกัน ที่ภาษามันตางกันก็ชางมันเถอะ ตรงน้ันนะ . . .

ใหมันรูจักรอนเสมอกันหมดทุกคนก็พอแลวหละ มันหมด

มันจบที่ที่จะเรียนแลว

อุบาสิกา : เขาบอกวายอดของทานคือธรรมะ ใชไหม

เจาคะ ? 

หลวงพอ : ใช ธรรมะน้ีนะทําไมถึงไดเรียกวาเปนยอด 

เพราะมันทําความเห็นของคนใหถูกตอง ถาความเห็นถูกตอง

แลวอยางเดียวเทานั้น การกระทําทั้งหมดก็ถูกตอง การอะไร
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ทั้งหมดก็ถูกตองหมดทั้งนั้น มันก็เปนมรรคแลว ทานจึง

เรียกวาการใหธรรมเปนทานเปนยอดของการใหทานทั้งปวง

ตัวหนังสือนั้นมันมีประโยชนอยางหนึ่ง เชนเขาเรียกวา โลภ 

โกรธ หลง ถาเรารูหนังสือไดเราก็อานไดทั้งนั้น แตวาโลภ

โกรธ หลงอันนี้มันเปนตัวหนังสือนะ เมื่อเราไปอานโลภ โกรธ

หลงไดไมใชวาเราจบนะ อนันัน้มนัไมใชตวัโลภ ตวัโกรธ ตวัหลง

นั้นมันตัวหนังสือ มันไกลกันขนาดนี้

ทีนี้คนที่อานหนังสือวาโลภ โกรธ หลงนั้นรูจักพยัญชนะ 

แตวาเมื่อความโลภเกิดขึ้นในใจก็ไมรูเรื่อง ความโกรธเกิดขึ้น

ในใจก็ไมรูเรื่อง ความหลงเกิดขึ้นในใจก็ไมรูเรื่อง นั่นมันเปน

ปริยัติ มันเปนชื่อของโลภ โกรธ หลงเฉยๆ ตัวโลภ โกรธ หลง

มนัจะเกดิขึน้ในใจของเราแสดงอาการในใจของเราเทานัน้แหละ

ปริยัติมีประโยชนเทานั้น แมจะเรียนใหมากเทาไรมันก็เปน

อยูอยางนั้น รูจักแตตัวหนังสือรูจักแตชื่อมัน ฉะน้ันลักษณะ

ของการปฏิบัติไมหมายถึงอยางนั้น ตองรูวาอาการ โลภ โกรธ

หลงมันเกิดขึ้นมาในจิตใจเปนอยางไร เราจะตองมาแกตรงนี้

มีปญหาแกตรงนี้ ปฏิบัติแกตรงนี้ ใหมันทําลายกิเลสทั้งหลาย

เหลานี้ออกจากใจของเรา มันมาจบที่ตรงนี้ นี่มันมีคุณคา

ตางกันอยางนี้
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หลวงพอ : วันหน่ึงอาตมาอยูที่วัด คนจังหวัดรอยเอ็ด

เปนผูหญิงคนหน่ึงมาหา หนานิ่วคิ้วขมวดเปนทุกขมากราบวา

แหม...หลวงพอดิฉันเปนทุกขมาก เขาขโมยรถไปเมื่อคืนนี้

เสียใจ อาตมาก็เทศนใหฟงประมาณสิบหานาที แลวก็มีคนมา

กราบอีก ถามวาทาํไม บอกวา แหม...ผมเปนทกุขมากเหลือเกนิ

แมบานผมตายเม่ือคืนนี้ ตายส่ีคนทั้งเมียหลวงเมียนอยกับ

ลูกอีกสองคน กินเห็ดตายๆ สี่คน และคนที่รถหายก็นั่งอยู

ตรงน้ันแหละ แหม...หัวเราะไดเลยทีเดียว นี่เขาใจไหม ก็มัน

มีหลักเปรียบกันน่ี เขานั่นชีวิตส่ีชีวิตตายไป แตชีวิตเรายังอยู

จะหาไดอีก เลยกลายเปนเรื่องเล็ก คนที่รถหายเลยเปน

เรื่องเล็ก เพราะไดยินวาเขาตายไปส่ีคน แตกอนไมไดยินไมได

เห็นอันนี้ปรากฏ ก็นึกวารถหายเปนเรื่องใหญแลว พอเขาตาย

ตั้งสี่คน เรื่องนี้เลยเปนเรื่องเล็ก นี่....ถามันมีการเปรียบเทียบ

กันอยางนี้ก็สบาย ธรรมะมันตองมีการเปรียบเทียบกันอยางนี้

อุบาสิกา : เมื่อวันอังคารไดนั่งฟงทานอาจารยเทศน

กเ็ลยไดสตขิึน้มา เออ....กม็นัเปนเรือ่งของโลกมนัไมแนนอนนะ 

เขาอยูกับเราวันนี้เขาจะไปพรุงนี้เขาก็ไป

หลวงพอ : นั่นแหละดีแลว ความเปนจริงนั่นนะ ถาพูด

เรื่องธรรมะแทๆ แลวนะ ถาเรามีธรรมะรูแจงเห็นจริง จะไมมี

อะไรมาทําใหเราเปนทุกขแมแตนิดเดียว นี่ใหโยมไปพิจารณา
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นี่แหละ แตวาปุถุชนเราที่ยังคิดไมถึงแลว มันก็เปนเร่ืองของ

ความทุกข แตพูดความเปนจริงแลว แมทุกสิ่งในสกลโลก

อันน้ีจะไมมีเรื่องอะไรที่จะมาทําใหจิตเราเปนทุกขเลยสัก

นิดเดียว 

อุบาสิกา : เวลาท่ีความทุกขมันไมมาถึงมันก็คิดได แต

พอความทุกขมาถึงแลว โอโฮมันทวมเลย

หลวงพอ : เปลา ....อันนี้เราพูดถึงสวนของเรา แตถา

พูดถึงสวนท่ีเปนจริงแลวเปนอยางน้ัน ฉะน้ันเม่ือความจริง

มีอยู เราก็เอามาเทียบเคียง แหม....ท่ีเราเปนทุกขนี่นะอะไร

หนอ ? เพราะวาเราไมรูแจงเห็นจริงมันจึงเปนทุกข เมื่อเรา

จะรูแจงเห็นจริงเราจึงพยายามพิจารณาใหเราเขาถึงจุดนั้น

ของมัน ใหทุกขมันนอย ใหบรรเทาทุกขใหเบาบางลงไป เม่ือ

ความรูเรามีกําลังขึ้นอยางแทจริงแลว อันนั้นมันจะหมดไปเอง 

มันจะหมดราคามันเอง มันเปนอยางนี้ ใหมันเปนจุดไว

เหมือนโยมนั่นแหละ....พิจารณาวาจะเอานิพพานเปนอารมณ

เปนตน แตวาแหม....มันยังไกลกันมากเลย ยังจะจําเอามา

เปนอารมณ ไกลก็ชางมันเถอะ เวลาใกลก็ยังมี เวลาใกล

กับไกลมันติดกันอยูหรอก มันหมดไกลมันก็ใกลเทานั้นแหละ 

หมดใกลมันก็ไกลเทานั้นแหละ มันไมหางกันนะ
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อุบาสิกา : ดิฉันคิดอยางน้ีก็ไมผิดใชไหมเจาคะ ? กอน

นอนก็นึกไปถึงอารมณพระนิพพานอยางนี้

หลวงพอ : ไมผิดๆ

อุบาสิกา : เวลามันมีความทุกขคือตั้งแตหมอเขาให

รบัประทานยาระงบัประสาทนีน่ะ แลวมนัติดยาคะ เวลาไมทาน

นอนไมหลับ แมแตจะนั่งภาวนาอะไรก็.... โอโฮ มันไมหลับ

เชียวคะ ตาคางฟาเลย

หลวงพอ : นี่ ยานอนหลับไมตองทานมัน การภาวนา

ธรรมะนี้จริงๆ แลว รับรองวาไมเปนโรคประสาท มันเปน

ไมได
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ตอนที่ ๒

ทานสาธุชนท้ังหลาย วันนี้อาตมาในนามชาวพุทธจาก

ประเทศไทยท่ีไดเขามาสูสถานทีน่ี ้ทานผูเจริญทัง้หลาย จงต้ังใจ

ฟงพระธรรมเทศนาโดยเคารพ อาตมาไดมาทีน่ีก่บัพระภกิษสุงฆ

มีพระสุเมโธซ่ึงเปนชาวอเมริกัน และพระเขมธมฺโม ซึ่งเปนชาว

องักฤษ สวนตวัอาตมาเองอยูเมอืงไทย ไดมาพบกบัพทุธบริษทั

ทั้งหลายในวันน้ี นับวาเปนโอกาสท่ีดีที่เหมาะสมเหลือเกิน

อาตมาไมเคยคิดวาจะไดมาเยี่ยมพุทธบริษัทที่นี่เลย เมื่อมา

ถึงแลวขอญาติโยมจงตั้งใจฟง

โอวาทที่อาตมาจะนํามาแสดงวันนี้ เปนธรรมคําสอน

ของพระบรมศาสดาอันเปนเคร่ืองขัดเกลาซ่ึงอาสวะธรรม

ทั้งหลายที่นอนเนื่องอยูในสันดานของมนุษยนั่นเอง ธรรมะ

ของพระพุทธเจาของเรานั้นเปนสัจจธรรม เปนธรรมที่ตรงไป

ตรงมาไมตามใจบุคคลหน่ึง เพราะธรรมเปนสัจจธรรม

จิตใจของมนุษยทั้งหลายซึ่งเปนธรรมชาติอันประกอบ

ไปดวยโลภะ โทสะ โมหะ ประจําใจเปนเครื่องหุมหอจิตใจ

ของมนุษย ฉะนั้นจิตใจมนุษยนี้จึงเปนธรรมชาติอันหนึ่งซ่ึง

เปนไปตามธรรมชาติอันนั้น เปนจิตใจท่ียังมิไดฝกหัด ไมได

รับการอบรมแนะนําพรํ่าสอน ฉะนั้นเมื่อมนุษยจะทําอะไร
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กต็าม จะพูดอะไรกต็าม จะนกึคดิอะไรกต็าม ยอมชอบทีจ่ะคดิ
พูดทําตามอารมณของตนทั้งนั้น นั่นเรียกวาจิตใจท่ียังไมไดฝก 
ทุกคนก็ตองเปนอยางนั้น ฉะนั้นจิตชนิดนี้จึงเปนจิตที่ควรจะ
อบรมใหถกูตองตามคาํสอนของธรรมะของพระพทุธเจาของเรา 
ที่เรียกวา “สัจจธรรม” ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจานี้จึงเปน
ขาศึกตอมิจฉาทิฏฐิ ตอความเห็นของมนุษย

ฉะน้ันเม่ือปฏิบตัธิรรมะ ทานจึงใหนอมใจเขาไปสูธรรมะ 
เพราะธรรมะเปนสัจจธรรม มิไดนอมธรรมะเขามาสูใจของเรา 
เพราะใจของเราน้ียังไมเปนสัจจธรรม เมื่อเรานอมใจเขาไปหา
ธรรมะๆ กม็อีาํนาจท่ีจะทําจิตใจของเราใหมองเห็นราคะ โทสะ 
โมหะ เปนอยางดี ถาหากวานอมธรรมะเขามาสูใจของเรา
แลว ใจของเราจะไมเห็นธรรมะ เปรียบเหมือนวาบุคคลที่
มีความรูกับบุคคลท่ีไมมีความรูสองคน คนท่ีไมมีความรู
จะตองนอมเขามาสูบุคคลที่มีความรู เพื่อเรียนวิชาความรูกับ
ผูรู ไมจําเปนที่จะนอมเขาไปสูจิตใจของบุคคลที่ยังไมรู ฉันนั้น
ก็เหมือนกัน ฉะนั้นถาเรานอมใจของเราเขาไปสูธรรมะของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราแลว จิตใจของ
มนุษยทั้งหลายก็จะมีโอกาสคล่ีคลายออกจากความมืดมน
อนธกาลได

เมื่อพูดถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาของเราแลว
มันมากเหลือเกิน เม่ือกลาวใหพิสดารแลวมันมาก ไมอาจยัง
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บุคคลใหรูทั่วถึงได ฉะนั้นเมื่อยนยอกลาวแลว ไมใชของมาก

อะไรนัก อยางตัวบุคคลๆ หนึ่งซึ่งมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรือ

อวัยวะท้ังหมดน้ีหลายอยางหลายประการ แตที่สําคัญอยู

อยางเดียวคือดวงจิต

ดวงจิตนี้เปนส่ิงที่สําคัญ เมื่อหากวาพวกเราท้ังหลาย

มาฝกหัดสิ่งท่ีมันมีอยูในตัวนี้ใหเปนสัมมาทิฏฐิแลวใหมีความ

ถูกตองแลว ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเปนไปดวยทั้งนั้น คือมี

สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ สมัมาวาจา สมัมาสังกปัโป เลีย้งชวีติ

ก็ชอบ พยายามก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ เพราะจิต

ดวงเดียวน้ีมนัเห็นชอบแลว อะไรๆ ทัง้หมดในอวัยวะรางกายน้ี

ก็ชอบไปดวยเสียท้ังนั้น จึงพูดไดวาแมจะมีอวัยวะรางกาย

ทุกสวนก็จริงแตที่สําคัญก็คือดวงจิต โอวาทคําสอนของ

พระพุทธเจาถึงแมจะมีมากก็จริง แตวาเมื่อเรามาพิจารณา

ดูแลวก็คือ มาประพฤติปฏิบัติใหจิตดวงเดียวนี้เห็นชอบ

เทานั้น ก็เปนอันวามีทางท่ีจะพนจากทุกขไปได 

สิ่งท่ีเราท้ังหลายจะตองปฏิบัตินั้นที่นํามาแลวคือ กาย 

อยางหนึ่ง จิตอยางหนึ่ง กายก็ไดแกอวัยวะสวนตางๆ จิต

ก็คือผูรู มันเกิดจากความรูทั้งหลาย จะเปนมิจฉาทิฏฐิหรือ

สัมมาทิฏฐิก็ได เกิดจากจิตอันเดียวกัน เมื่อความเห็นผิด

เกิดขึ้นมาก็เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อความเห็นถูกเกิดขึ้นมาก็เปน
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สัมมาทิฏฐิในจิตนั้น ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาทาง

จิตใจ สอนใหใจเปนผูรูตื่น สอนใหเปนผูรูจักผิดถูก

ผูรู นั้นคืออะไร ? ก็คือที่นั่งที่ฟงอยูนี้ คือผูรู เกิดขึ้นมา

รูทุกคน มีความรูทุกคน แตความรูนั้นๆ มันไมถึง รูไมถึง

ก็เปนอยางหนึ่ง ถารูถึงแลวก็เปนไปอยางหนึ่ง ถารูไมถึงแลว

มีความทุกขยากลําบาก เปนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด ถาความรู

มันเขาถึงแลวก็ไมมีอะไรในส่ิงทั้งหลายในโลกน้ี มันเปนแต

ธรรมชาติที่เปนอยูอยางนั้นเอง เชนรางกายและจิตใจของเรา

ทั้งหลายนี้ เมื่อเราเปนผูรู รางกายก็เปนธรรมะของรางกาย

มันเกิดมันแกเปล่ียนไปตามสภาวะของมันอยางน้ัน เปนของ

ไมแน เปนของที่ไมยืนยงคงทน มันก็เปนไปตามสภาพของมัน

อยูอยางน้ัน จิตใจน้ันก็เปนเร่ืองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา*

เหมือนกัน มีความเกิดขึ้นแลวก็ดับไปอยูอยางนั้น กายกับจิตนี้

เขาเปนอยูอยางนั้น ถาเราเห็นผิดทุกขก็เกิดขึ้นมา ถาเราเห็น

ถูกแลวก็มีความสบายเปนสัมมาทิฏฐิ เรียกวาสัมมามรรค

หลักใหญๆ ของพุทธศาสนาน้ันมีอยู ๓ ประการ ถา

พูดถึงตัวจริงแลวก็คือกาย วาจา ใจ ถาพูดถึงธรรมะลวนก็คือ

ศีล สมาธิ ปญญา ถาพูดถึงตัวบุคคลก็คือกายวาจาใจ เมื่อ

บุคคลจะประพฤติปฏิบัติใหพนจากวัฏฏสงสารน้ี ก็ตั้งตนที่ศีล 

*อนิจจัง = ไมเที่ยง, ทุกขัง = ทนอยูในสภาพเดิมไมได, อนัตตา = บังคับบัญชา
ไมได ไมใชตัวไมใชตน
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ศลีนีก้ค็อืการประพฤติกายวาจาใหปราศจากโทษปราศจากเร่ือง

วุนวาย สมาธิคอืความสงบ เม่ือกายวาจาเปนสิง่ทีป่ราศจากโทษ

ปราศจากความผิดแลวนี้ก็เรียกวาสมาธิ สงบจากความวุนวาย 

สงบจากความชั่ว ก็เรียกวาตั้งใจมั่น เมื่อจิตใจสงบระงับเปน

สมาธแิลวปญญากเ็กดิ ปญญาทีเ่กดิมานีก้ค็อืผลของความสงบ

ที่เกิดมาจากสมาธิของจิต

ฉะนั้นส่ิงท้ังสามประการนี้จึงเปนไวพจนซึ่งกันและกัน

จะเรียกวาศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ก็รวมอยูในกายกับจิต

ของเราน่ีเอง ไมไดอยูที่อื่นเลย ศีลก็คือเหตุของสมาธิ สมาธิ

ก็คือผลของศีล สมาธิก็เปนเหตุของปญญา ศีลก็ดี สมาธิ

ก็ดี ปญญาก็ดี รวมแลวก็อยู ในกายกับจิตนี้ ฉะนั้นมรรค

คือขอประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง จึงมีอยูที่กายกับจิตของเรา

เหมือนกัน ฉะนั้นพุทธศาสนาทานจึงสอนใหนอมเขามาเปน

โอปนยิโก ใหนอมเขามาในกายและจิตนี้

การประพฤติศีล สมาธิ ปญญานี้ก็เพื่อใหเกิดความ

เห็นชอบ ใหมีความเห็นถูก ปราศจากความผิด ไมมีอื่น

นอกจากนี้ไป เม่ือปญญาเกิดขึ้นมาแลวก็กําจัดมิจฉาทิฏฐิออก

ไปได มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแลวมันก็กําจัดสัมมาทิฏฐิออกไปได 

มีอยูสองอยางๆ นี้ พุทธศาสนาสอนใหมีความสงบและความ

สงบมันจะเกิดขึ้นไดก็เพราะความเห็นที่ถูกตอง
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ความสงบน้ีมีอยู สองประการ สงบอยางหนึ่งคือสงบ

ดวยสมถกรรมฐาน คือผลเกิดจากสมถะ ความสงบอีก

อยางหน่ึงเกิดจากปญญา เปนสัมมาทิฏฐิ ความสงบท่ีเกิด

จากสมาธินั้นเปนความสงบท่ีมีกําลังนอย เปนความสงบท่ี

ไมแนนอน ไมมีกําลังมาก เปนความสงบที่โง เปนความสงบ

ที่ปราศจากปญญา ความสงบที่เกิดจากวิปสสนานั้นเปน

ความสงบที่แนนอน เปนความสงบที่ตายตัวเพราะเกิดจาก

ปญญา

ความสงบท้ังสองประการน้ีเปรียบไดวา เรามาน่ังสมาธิ

ในที่นี้รูปเราก็ไมเห็น เสียงเราก็ไมไดยิน กลิ่นก็ไมถูกตองจมูก

ของเรา โผฏฐัพพะก็ไมถูกตองกายของเรา จิตก็สบาย เมื่อจิต

สบายมันก็สงบๆ เพราะอะไร ? เพราะรูปไมปรากฏ เสียงไม

ปรากฏแลวก็สงบอยู ความสงบประเภทนี้ทานเรียกวาความ

สงบนอยๆ ไมใชความสงบอยางแทจริง และเมื่อเราเขาไป

เห็นรูปก็มีความรูสึกเกลียดบางชอบบาง ความไมสงบก็เกิด

ขึ้นมา เพราะความสงบอยางนี้เปนความสงบท่ีไมแนนอน

เปนความสงบที่ปราศจากปญญา นําใหความทุกขเกิดขึ้นมา

อีกได

ทีนี้ความสงบประเภทที่สองนั้น เปนความสงบที่เกิด

มาจากปญญาอันแทจริง แมตาเห็นรูปก็ไมเปนทุกข หูไดยิน
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เสียงก็ไมเปนทุกข เปรียบวาคนที่นั่งสมาธิอยู เมื่อไดยินเสียง

ดนตรีหรืออะไรตางๆ ก็รูสึกรําคาญใจ เพราะคิดวาเสียงมา

กวนเรา นั่นก็เรียกวามีความเห็นผิดอยู ก็หนีจากเสียงเร่ือยไป 

เมื่อไมมีเสียงก็สงบ เมื่อไดยินก็วาเสียงมากวนเรา ก็เกิดทุกข

ขึ้นมาเพราะเห็นผิด เรียกวาทุกขสัจจ อยางนี้ก็ตองคิดวาเรา

ไปกวนเสียง คิดเชนนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิได แลวก็แกเหตุที่จิต

ตัวเองแลวก็สงบได ความรูที่เกิดขึ้นมานี้ก็เรียกวา “ปญญา”

ทีนี้แมจะน่ังอยูกับเสียงก็สงบ อยูที่ไหนก็สบาย อันน้ีเรียกวา

ผูรูเกิดขึ้นมาแลวทุกขก็หายไป เพราะความรูอันนี้มันถึง มัน

เปนความรูที่แนนอน เพราะเกิดมาจากปญญา

การปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี้เมื่อรูถึงที่สุดแลวก็ไมมี

อะไร รูปก็เปนรูป เสียงก็เปนเสียง รสก็เปนรส ก็อยูกับ

รูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละ พระพุทธเจาสอนใหรู จักรูปเสียง

กล่ินรสน้ีวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขาก็เปนของเขา

อยู อยางนั้น เมื่อเรามีความคิดเห็นอยู เชนนี้เราก็สบายอยู

สงบอยู ดังนั้นจึงเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อเราปฏิบัติไดเชนนี้

ก็พอสมควรแลว

ดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงใหดูจิตของตนเอง เอาจิตมาดูกาย 

พิจารณากาย เพราะความจริงมนัอยูที่ตรงน้ี เราจะตองเขาไป

ดคูวามจรงิ เอาจติมาดูกายเพราะความจริงอยูตรงน้ี ความจริง
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ของขันธหาก็คือกายกับจิต มันแสดงความจริงของมันอยู

กระทั่งวันกระท่ังคืน ใหเราเรียนรูจิต ศึกษาจิต พูดกับจิต

ศึกษาจิตใหเห็นจิต ความจริงก็จะปรากฏข้ึน คือเปนอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาอยูท่ีกายกับจิตนี้ ผูปฏิบัติเอาจิตมาพิจารณา

ดูกายก็จะไดเห็นความจริง จะไดเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแลวก็ชื่อวาเราเห็นธรรมะ

ที่แนนอน

เห็นไหม ? จิตนี้มันเที่ยงมันแนนอนไหม ? บางทีก็เกิด

ความสุขดวยอารมณที่ชอบใจ บางทีก็เกิดทุกขดวยอารมณ

ที่ไมชอบใจ กายก็ไมแนนอนเหมือนกัน เปนของที่หลอกลวง 

ขันธทั้งหาก็คือรูปงอนิจจัง เวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจา

สังขาราอนิจจา วิญญาณังอนิจจัง นี้คือตัวสัจจธรรมๆ อยูที่

กายที่จิตนี้เอง

ถาเราเห็นกายกับจิตวาเปนอนิจจัง ทุกขังอนัตตาแลว

ก็เปนเหตุใหเราปลอยวาง เรื่องกายมันก็เปนอยูอยางนั้น เมื่อ

เรามาดูจิตพรอมๆ กับกายเราก็จะเห็นเปนสัจจธรรม กาย

ก็ไมเที่ยง จิตก็ไมเท่ียง เราก็ไมยึดมั่นสิ่งทั้งหลายเหลานี้

เราจะเห็นวาจิตก็สักวาจิต กายก็สักวากาย เขาก็ไมเที่ยง

ของเขาอยูอยางนั้น เปนธรรมะท่ีเกิดแลวก็ดับๆ สุขเกิดขึ้นมา

ก็ตั้งอยูแลวก็ดับไป ทุกขเกิดมาแลวก็ตั้งอยูแลวก็ดับไป ไมมี
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อะไรมากไปกวานี้ จิตก็เปนสักวาจิต กายก็เปนสักวากาย

เม่ือคิดอยางนี้จิตเราก็รู  ปญญาก็เกิดขึ้นมาในรูป เวทนา

สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตนี้

วันน้ีการแสดงธรรมเทศนาก็พอสมควรแลว ตอไปก็ขอ

ใหญาติโยมน่ังสมาธิสัก ๑๕ นาที แลวตอไปก็ใหถามปญหา

ไดตอไป....
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ตอนที่ ๓

การปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็แบงออกเปนสองประเภท 

คือการปฏิบัติโดยตรงกับการปริยัติศึกษาจากหนังสือ สําหรับ

การศึกษาอานหนังสือนั้นก็ไมคอยเขาใจเสื่อมลงมาก สวน

การปฏิบัติโดยตรงนั้น พระพวกน้ีชอบอยูปา ออกไปอยูปา

ทํากรรมฐานกัน รูสึกวาทําใหเขาอกเขาใจดีมาก เพราะวา

ความสงสัยในการปฏิบัติมันจะหายไปไดไมใชวาอยูที่การอาน

หนังสือ แตอยูที่การปฏิบัติใหรูแจง อันนี้พระพุทธองคก็สอน

อยูแลววา ความเคลือบแคลงสงสัยมันจะหายไปไดก็เพราะ

การปฏิบัติธรรมไมใชจะหายไปเพราะการเรียนตามหนังสือ

พระพุทธเจาสอนใหเราปฏิบัติจนเห็นเอง นั้นคือให

ปฏิบัติในใจตัวเอง พระตถาคตเปนแตผูบอก และธรรมะที่แท

นั้นบอกกันไมได ถึงบอกก็ไมรู  เรียนก็ไมรู  แตจะรูไดดวย

ปญญา ที่เรียนน้ันมันรูไดดวยสัญญา ดวยความจํา ไมใช

ความจริง พระพุทธองคสอนวาใหเราปฏิบัติเองจนรู แจง

เห็นจริงดวยตนเอง ความสงสัยก็จะเหือดแหงไปได การเชื่อ

เพราะผู อื่นนั้นพระพุทธองคไมทรงสรรเสริญ พระองค

สรรเสริญผูที่ปฏิบัติจนรูเห็นไดดวยตนเอง และเรื่องสมถะ

วิปสสนานี้ถาจะวามันแยกกันมันก็แยกกัน และถาจะพูดวา
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มันไมแยกกันมันก็ไมแยกกัน แตความเปนจริงแลวมันจะ

แยกกันไมได เชน ผลไมผลหน่ึงเมื่อมันเล็กมันดิบอยูมันก็

ผลไมนั้นเอง มันจะหามมันก็ผลไมนั้นเอง มันจะสุกเหลือง

มันก็ผลไมนั้นเอง

การเรยีนสมถะ เรียนวปิสสนานีก้ค็อืการปฏบิตัธิรรมนีเ่อง 

มิใชอยางอ่ืน เมื่อเรารักษาศีลใจเราก็สะอาด เมื่อสะอาดมันก็

สบาย เมื่อสบายมันก็สงบ เม่ือสงบแลวก็เกิดปญญา เพราะ

ฉะนั้นสมถะวิปสสนานี้ก็เหมือนผลไมผลเดียวกัน เมื่อมัน

ยังไมนานมันก็เล็ก เมื่อมันนานมันก็โต เมื่อมันดิบอยู รส

มันก็เปรี้ยว เมื่อมันสุกรสมันก็หวาน ฉะนั้นการปฏิบัติสมถะ

วิปสสนา หรือศีล สมาธิ ปญญาน้ีมันจะเกิดขึ้นไดในตัว

ของมันเอง เมื่อมีการปฏิบัติ แลวเราก็คอยๆ รูเองเห็นเอง

นี่อาตมาเขาใจอยางนี้ 

สิ่งท่ีควรรูเราตองรูกอน เชน พระพุทธเจาทานตรัสวาสุข

กไ็มใหเอา ทกุขกไ็มใหเอา จะทาํอยางไรด ีเราจะทาํจิตอยางไร 

แตใหรูนะ ไมใชไมรู ตองใหรูจัก รูจักความพอดี พระพุทธเจา

สอนใหรู จักความพอดี ที่ถูกตอง มีหลักเปรียบเทียบอยูวา

เหมือนกับคนท่ีเขารูจักตาช่ังที่เขาช่ังของนะ สําหรับคนซื้อและ

คนขาย ใหตรงไปตรงมา หนักทางนี้คนนี้ก็ไมชอบ หนักมาทาง

นี้คนซื้อก็ไมชอบ หนักมาทางน้ีคนขายก็ไมชอบ ถาหากวามัน
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ตรงเสมอก็ชอบทุกคน คนซื้อก็ชอบ คนขายก็ชอบ นี้เรียกวา

ตรงไปตรงมา นั้นเรียกวาการกระทําที่ถูกตอง

ธรรมะของพระพุทธเจาก็เหมือนกันฉันน้ัน อันน้ันเปน

เครื่องวัด จะมีปญหาเกิดขึ้นมาวา จะทําใหถูกตองนั้นจะทํา

อยางไร ? ไมรู เพราะเรายังไมรูความที่มันถูกตอง เมื่อเราจะ

ทําจิตใหถูกตองก็ไมรูวาจะทําอยางไรมันจึงจะถูกตอง มันก็

เกิดความลังเลสงสัยอยูเสมอ จิตใจของผูปฏิบัติมันจะตองตรง

ไปตรงมาออกจากส่ิงท่ีมันไมตรง ถาเรารูจักเชนนั้น ความถูก

ตองมันก็เกิดขึ้นมาเด่ียวนั้น เพราะธรรมะจะตองมีหลักเปรียบ

เทียบจึงจะรู ถาไมเปรียบเทียบก็ไมรู ไมรูจักธรรมะ เชนทาน

บอกวาใหวางขางซาย วางขางขวาเปนตน ขางซายขางขวานี้ก็

คือสุขทุกข เม่ือจิตเราไปติอยูในสุขมันก็ยังไมถูก เมื่อจิตเราไป

ติดอยูในทุกขมันก็ยังไมถูก นี้เรียกวายังไมถูกตอง

ในเวลาเรานั่งสมาธิก็วาทําไมเราจึงไมสงบ ทําไมมันถึง

ไมพอดี มันจะตองติดอยูในอารมณอันใดอันหนึ่ง มันจึงไม

ถูกตอง เมื่อความไมถูกตองเกิดขึ้นมาความสงบก็ไมมี อันนี้

เปนปญหาหนักเหลือเกินในการปฏิบัตินี้ บางคนคิดไมถูก 

พิจารณาไมถูก ก็ไมรู เลยเสียกําลังใจ บอกวาผิดหวังก็เลิกไป

เฉยๆ เทานั้น ความลังเลสงสัยอยางนั้นเกิดขึ้นมา มิจฉาทิฏฐิ

ก็เกิดขึ้นมาพรอมกัน เมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาพรอมแลวก็
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วุนวายปลอยการงานนั้นทิ้งไปก็ได เพราะฉะนั้นเราจึงตอง

รูจักวาจะกําหนดอยางไร จะกระทําอยางไร จะใหมีความรู

อยางไรจึงจะถูกตอง อยางนั้นเสียกอน ถาทําสิ่งใดถูกตองแลว

มันก็ไมผิด ถาไมผิดแลวมันก็ถูก อันนั้นเรียกวาทางที่ถูกตอง

เปรียบเหมือนวาชางไมตองการไมสักเมตรหน่ึง แตเรา

ไปตัดมาเมตรยี่สิบหรือตัดมาเกาสิบไมถึงเมตรหรือมันยาว

กวาเมตร อันนั้นเรียกวามันไมถูกตอง ถาหากวามันพอดี

เมตรหน่ึงน่ันแหละเรียกวาความถูกตอง การระพฤติปฏิบัติที่

ถูกตองก็รูขึ้นทางจิตอยางนั้น เพราะวาจิตใจของผูปฏิบัตินั้น

เห็นแกตัวมาก เชนวา อารมณอันใดที่เราชอบใจ อารมณ

เชนนั้นเราก็ชอบ อารมณเชนใดที่ไมชอบใจ อารมณเชนนั้น

เราก็ไมชอบ เปนอยูอยางน้ี จิตของปุถุชนเราก็ตองเปนอยู

อยางนี้ ดังนั้นมันจึงลงความถูกตองไมได เมื่อลงความถูกตอง

ไมไดก็ไมเปนสัมมาทิฏฐิเทานั้น

นักปฏิบัติกรรมฐานท้ังหลายน้ันทานจึงใหมีสติอยู รูอยู 

เหน็อยูเสมอ อกีท้ังจิตเชนนัน้กม็ปีระโยชนมาก เมือ่เรามีสตอิยู

รูอยูก็เห็นจิตของเรา เม่ือเห็นจิตของเราก็รูวาจิตของเราไปยึด

อารมณทีช่อบใจบาง อารมณทีไ่มชอบใจบางเขามาสูจติของตน 

เมือ่เปนเชนนัน้กเ็ปนสังขารทีป่รงุแตงขึน้มาตามชอบใจของเรา 

สิ่งที่ชอบเราก็เอา สิ่งที่ไมชอบเราก็ไมเอา เมื่อเปนเชนนี้ก็เปน
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ตัวสมุทัยเปนเหตุใหทุกขเกิดข้ึนมาได เพราะวาจะมีความสุข

อยางเดียวนั้นไมมี จะมีความทุกขอยางเดียวนั้นไมมี ในโลกนี้

มันมีสุขทุกขปะปนกันไปตลอดทาง

เมื่อเปนเชนนี้ก็จําเปนที่สุดที่มนุษยเราในโลกน้ีจะตอง

รูจักความสุขความทุกขอันน้ีตามความเปนจริง เม่ือเราไมรูจัก

ความสุขความทุกขอันนี้ตามเปนจริงแลว เราก็มีความเห็นผิด

อยูเร่ือยไปเทาน้ัน ฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงใหทําความรูจัก

มันวาอารมณทั้งสองประการนี้เปนขาศึกแกเราเสมอไป เรายัง

ไมรู สึกมันเมื่อไรเราก็ยังไมพนทุกขอยู ตราบนั้น ดังนั้นเรา

จึงตองปฏิบัติใหเปนสัมมาปฏิปทาตามแบบของพระพุทธเจา

เชนวาศีลคือการรักษากายวาจาใหเรียบรอยไมมีโทษ สมาธิ

ความตั้งใจมั่น ปญญาความรอบรูในกองสังขารเหลานี้เปนตน

กลุมที่ทํากรรมฐานนี้บางกลุมก็เห็นวาศีลไมตองปฏิบัติ

ก็ได สมาธิไมตองปฏิบัติก็ได ยืนเดินนั่งนอนอยูเฉยๆ ทําให

มีสติอยูแลวก็พอเทาน้ัน นั่นก็ดีเหมือนกันแตไมดีแบบของ

พระพุทธเจา เชนแมวมันก็มีสติเหมือนกัน แพะแกะมันก็มี

สติเหมือนกัน แตวาเปนมิจฉาสติไมเปนสัมมาสติ เราจะไปถือ

เอาเชนนั้นไมได ไดอยูแตวามันไมถูกทางพระพุทธศาสนาๆ นี้

ถือวาใหมีสติอยูรู อยู ก็คือใหรูความผิดและความถูกนั่นเอง

เม่ือรูจักความถูกและความผิดแลวก็ใหลงมือปฏิบัติคือละ
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ความช่ัวท้ังหลายน้ัน ประพฤติความดีทั้งหลายใหเกิดขึ้น

เทานั้น

ดังนั้น “สติ” ในทางพุทธศาสนานี้ เมื่อหากวาใครมี

สติสัมปชัญญะรูตัวอยูแลว การกระทําความชั่วทั้งหลายเรา

รูแลวเราก็จะละ เมื่อละแลวก็จะรูสึกวาความช่ัวมันหายไป

ความดีเกิดข้ึนมาได เพราะฉะน้ันการรักษาศีลการรักษากาย

ของเราไมใหเกิดโทษไมใหเกดิความชัว่ขึน้มา ใหมเีมตตา กรณุา 

มุทิตาแกเพ่ือนมนุษยสัตวเดรัจฉานดวยกัน นี้ถูกแลว

...ไดทําสมาธิวันนี้ก็เพื่ออยากจะรูวา จิตของเราน้ีตั้งม่ัน

อยูในคุณงามความดีนั่นเอง ในสัมมาทิฏฐินั่นเอง ใหมีอารมณ

เปนอันเดียว เชน ยกอานาปานสติขึ้นเปนกรรมฐานหรือให

จิตของเราติดตามลมหายใจเขาออกอยูสมํ่าเสมอ จนจิตของ

เรามีสติอยูกับอารมณอันเดียวไมหว่ันไหวในอารมณตางๆ มี

ความรูอยูเสมอ เมื่อเปนเชนน้ีก็ฝกจิตของเราท่ีมีความสงบ

อยูนีใ้หพจิารณาอวยัวะรางกายนี ้อวยัวะท้ังหลายนีเ้ปนตนเหตุ

อยางหน่ึงที่ใหมนุษยสัตวเราติดอยู ไมรู ตามความเปนจริง

รูตามความเปนจริงนั้นคืออะไร ? คือความที่ถูกตองนั่นเอง

ที่ทานตรัสไววาอวัยวะท้ังหลายน้ีเปนของไมเที่ยง เปนทุกข

เปนอนัตตา ทําไมมันถึงไมเท่ียง เพราะวามันเปนทุกข ทําไม

มันถึงเปนทุกขเพราะส่ิงทั้งหลายเหลานี้เปนอนัตตานั่นเอง
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ความไมเท่ียงของรางกายน้ันเปนอยางไร เราจะเห็น

ไดงายๆ ที่วา เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ ซึ่งมันมีอยูใน

สกลรางกายของเราน้ี มันก็เปล่ียนไปๆๆๆ ไมคงท่ี มันเปน

ไปตามสภาวะของมันอยางนี้ มันไมอยูใตบังคับบัญชาของใคร 

มันอยูดวยความเปลี่ยนแปลงอยูอยางนี้ตลอดไป ดังนั้นความ

ยึดมั่นถือมั่นของมนุษยทั้งหลายไมอยากใหเปนอยางนั้น

ไมอยากใหมีความเปล่ียนแปลง เกิดมาเปนหนุมก็ใหเปนหนุม

อยูอยางนั้นไมใหเฒาแกชรา อยากใหมันเที่ยงมันก็เที่ยงไมได 

เพราะอันนั้นไมไดอยางนั้นมันจึงเปนทุกข

ดังนั้นทานจึงสอนใหรู วาอันนั้นไมใชเรา ไมใชของเรา

ตามเปนจริง แตมนุษยเราท้ังหลายน้ันไมรูตามเปนจริง ดังนั้น

รางกายอวัยวะอันนี้มันเส่ือมโทรมไปจึงเปนทุกข เพราะวา

สภาวะของสังขารรางกายนี้มันอยู ดวยความเปลี่ยนแปลง

ทั้งน้ัน เปนหนุมสาวเฒาแกมันก็เปนอยูอยางนั้น จะใหหนุม

อยูอยางเดียวก็ไมได จะใหแกอยางเดียวมันก็ไมได เหมือนกับ

ลมหายใจเขาออกจะใหออกอยางเดียวก็ไมได จะใหเขา

อยางเดียวก็ไมได จําเปนจะตองใหเปลี่ยนแปลงอยูอยางนี้

ทานจึงเรียกวาความเปนอยูของสังขาร

ฉะนั้นมนุษยเราท้ังหลายจะไปยึดวาเปนตัวเปนตน

เปนเราเปนของเราอยูอยางแนนอนไมได ไดแตเพียงเปนของ
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สมมติวาเราวาของเราเทานั้น แมเราจะแตงงานเปนผัวเปน

เมียกันอยางน้ีก็ตาม ทุกๆ คนทุกชั้นทุกภูมิก็ตองเปนอยู

อยางนี้ ทานจึงเรียกวามีสภาวะเสมอกัน ในสังขารทั้งหลาย

ทั้งปวง เมื่อเรามาพิจารณาสรีระรางกายของเราแลว ก็เห็นวา

มันเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาอยางนั้น สวนที่มัน

เคล่ือนแข็งอยูในสกลรางกายอันน้ันก็เรียกวา “ธาตุดิน” สิ่งท่ี

เหลวเปนนํ้าทานก็เรียกวา “ธาตุนํ้า” สิ่งที่มันอบอุนทานก็

เรียกวา “ธาตุไฟ” สิ่งที่พัดขึ้นเบื้องบนลงเบ้ืองต่ําในรางกาย

ทานเรียกวา “ธาตุลม” สี่ธาตุนี้ประกอบกันเขาก็สมมติวา

เปนสัตว เปนบุคคล ความจริงแลวหาสัตวหาบุคคลตามเปน

จริงไมมี

เมื่อเราไดพิจารณาเชนนี้ ดวยกรรมฐานของเราแลว

จิตใจเราจะมีความสงบไมวุ นวาย เพราะเห็นตามเปนจริง

ของสังขารอันนั้น ใครจะดีกับมัน มันก็อยู อยางนั้น ใคร

จะเสียใจกับมัน มันก็อยูอยางนั้น ดังนั้นทางพระพุทธศาสนา

ทานจึงสอนวา อยาไปเขาใจวาเปนดวยความเปนจริง ใหรู

เพียงวาตัวเราเปนเพียงสมมติ เปนเราเพียงสมมติ เปนของเรา

เพียงสมมติเทานั้น ถาเราเห็นเชนนั้นกิเลสทั้งหลายที่มันมี

อยูนั้นก็จะบรรเทาๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ

พอใจ ความรักของตัวเองลงได
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ขอใหญาติโยมท้ังหลายท่ีมาประพฤติปฏิบัติวันนี้ ให

ทําความสงบแลวพิจารณาใหถูกตอง วันนี้ก็ไดฝกกรรมฐาน

และแสดงธรรมะใหฟงพอสมควรแลว ตอไปนี้ก็จะเรียนถาม

ขอสงสัยในการปฏิบัติของพวกเราตอไป............ 

สิ่งทั้งหลายเหลานี้พบกับคนอ่ืนไมได เพราะส่ิงทั้งหลาย

เหลานีม้นัเปนปจจตัตงั (รูไดเฉพาะตนเอง) จะถามคนอืน่กไ็มรู

ไมใชวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันรูเพราะคนอื่น แตมันรูเฉพาะ

ตัวเองเทานั้น บอกคนอื่นไดแตเขาไมรู บอกแลวก็ไมรู ทีนี้

พระพุทธองคทานตรัสวา คนเราถาไปเช่ือคนอ่ืนอยูนั้นก็เปน

คนท่ีไมหายสงสัย ที่พระองคเห็นเชนน้ันก็เพราะพระองคเห็น

ในใจของพระองคเอง ฉะน้ันเม่ือทานตอบปญหาเชนนั้น

ในที่อื่นอีกก็มีคนถามอีกวา ทานไดนิพพานหรือยัง ? ....

เรื่อยไป เพราะฉะน้ันพระองคจึงตรัสไววา มันเปนสภาวะ

ที่รูไดดวยตนเอง ไมรูไดดวยคนอื่น

ที่นี้อยากจะใหความกระจางแกโยมสักนิดหนึ่งนะ ไอ

ความหนักเราก็รูจัก ความเบาเราก็รูจัก สิ่งที่ไมหนักไมเบานั้น

เรารูจักไหม ? ถารูมันอยูที่ไหน ?

กาวไปขางหนาเรากร็ูจกั กาวมาขางหลงัเรากร็ูจกั หยุดอยู

เราก็รูจัก ที่ไมกาวไปขางหนา ไมกาวมาขางหลัง และไมหยุด

อยูนี้ โยมรูจักไหม ? อยูที่ไหน ? (ฝรั่งหัวเราะ) นั่นแหละอยู
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อยางน้ันแหละ ตรงน้ันเปนปญหาเหนือโลก อันนั้นสามัญชน

เรารูไมได โลกอยูอยางน้ีนะ เมื่อออกไปเหนือโลกมันเปน

โลกุตตรธรรมแลว นิพพานนะจะบอกเรา เราก็รู ไมได มัน

เหนือแลว โลกุตตระหรือนพิพานอันนัน้มนัเหนือแลว ไมใชวสิยั

ของสามัญชนเราแลว

สามญัชนเรากเ็รยีกวารูอยูในโลกนี ้เชนวาสรางเครือ่งยนต

กลไกทุกสิง่ทุกอยางมปีญญาดีเหมอืนกนั แตวาเมือ่สิง่เหลานัน้

เสียหายไปเราก็รองไห มันเปนอยางนี้ มันรองไหเสียดาย 

พระพุทธองคนั้นความรูของทานอยูเหนือความรองไห เหนือ

ความเสียใจและอะไรๆ ทั้งหมดเลย ใครจะรูละ ? นะ...ใคร

จะรูตรงนั้น ใครไปถึงตรงนั้นคนนั้นจึงจะรูจัก ถาใครยังไมถึง

ไปถามคนอ่ืนก็ไมรู ทั้งน้ันแหละ ฉะน้ันปญหาน้ีนั้นจึงตอบ

อยางนี้ (หลวงพอหัวเราะ)

ถาโยมอยากรู จักก็ถามแตปญหาในโลก อยาไปถาม

ปญหานอกโลกเลย โลกุตตรนั้นบอกไมได ถึงใครบอกไปแลว

ก็ไมรูจักเพราะมิใชวิสัยของเรา เชนเอาปญหาของผูใหญไป

ถามเด็ก มันก็ตอบไมได ก็เพราะมันยังเปนเด็กอยู เอาของ

โลกุตตรมาตอบมนุษยนี้ก็ตอบไมได ถึงมีอยู ก็ตอบไมได

ถาอยางน้ันโยมอยากรูธรรมะก็เอาของในโลกมาถามมาเรียน

จะไดนั่งปฏิบัตินานๆ
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เขาใจนะ อาตมาตอบไดเทาน้ัน หรือเปรียบวาโยมเปน

ชางเครื่อง สรางเรือสรางเครื่องบิน ทีนี้ก็ชํานาญในอาชีพ

ทางนั้น แตวาไมเคยเย็บผา ถาเขาเอาผาไปใหเย็บโยมจะทํา

เปนไหม ? มันคนละอยางกันมันก็เย็บไมได ทําไมไดฉันนั้น

เหมือนกัน ฉะนั้นเราพูดเร่ืองท่ีไปๆ มาๆ ที่นี่ดีกวา ตอบใหฟง

ก็ได ตอบขึ้นไปขางบนก็ไมรูจักเทานั้นหละหนอ...... (หลวงพอ

หัวเราะ)

ทําสมาธินี่ใหเปนสมาธิ นี่ฝกนี่ใหเปนสมาธิ เมื่อเรา

เปนสมาธิแลวก็อธิบายไดวาสมาธิมันตองเปนอยางนั้นๆ 

อธิบายได เมื่อยังไมเปนก็อธิบายไมไดอยางน้ันก็เหมือนกัน

ถึงพระพุทธเจาทานไปเห็นแลวทานรูแลว ทานก็ชี้ไปตามทาง

ไมใชจะจับแขนไปดูๆ อยางนั้นไมได

ถูกแลว สาวกของพระพุทธเจาตรัสรูตามแลวก็แนะนํา

ประชาชนท้ังหลาย เชนเราแนะนําการรักษาศีลนี้ สมาธินี้ 

ภาวนานี้ก็ใหไปเห็น ไมใชวาไปเร็วๆ เขานะ แตบอกใหคอยๆ 

ไปนะ พระสงฆผู ประพฤติปฏิบัติทานก็แนะนําชนเหลาใด

เหลาหนึ่งใหเห็นดวย

เหมือนโยมทํารถยนตเปนแลวก็บอกคนอื่นใหทํา ไมใช

ใหทําวันเดียวนะ ตองทําหลายวัน คนน้ันจึงจะทํารถยนตได

คนนัน้ทํารถยนตไดแลวกบ็อกคนอืน่ใหคอยๆ ทาํไป คนทีห่วัดี
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กท็าํไดเรว็ ทีห่วัไมดกีท็าํไมได ทีม่นัขีเ้กยีจมนักห็นไีปไมทาํงาน 
การภาวนานี้ก็เหมือนกัน ตองใหเห็นจึงไปได ใหเห็นแลว
ทําเองจึงไปได ถาไมเห็นเองไปไมได เปนอยางนั้น ถูกแลว...

แลวขอโทษนะวันนี้นะ โยมถามปญหาวันนี้ขอบคุณ
มากๆ ดีมาก แตเดี๋ยวนี้หมดเวลาแลวนะ วันหลังเอาใหมอีก
ก็ได (หัวเราะ)

เอา....ตอไปนี้ตั้งใจอบรมจิตสักพักหนึ่งจึงเลิกกัน การทํา
สมาธิก็คือเรื่องอบรมจิตของเรานั่นเอง ไมใชอื่น จิตของเรา
ที่ไมถูกอบรมคือจิตไมสะอาด ฉะนั้นเบื้องแรกจิตที่เราอบรม
ใหมๆ จึงมีความรูสึกนึกคิดความลังเลสงสัยเปนอยางมาก
ทีเดียว อันนั้นก็ตามไมตองสงสัย การทําสมาธินี้มันจะสงบ
บางและไมสงบบางก็ทําไปกอน ใหเขาใจวาความลังเลสงสัย
ทั้งหมดนี้มันจะหมดสิ้นไปในการทําสมาธินี่เอง อาการอันใด
ที่เกิดข้ึนมาในจิตเม่ือเราทําความสงบนั้น ก็เพียงแตวาเปน
อาการของจิตเทานั้น ไมมีความแนนอนอะไร มันจะสงบหรือ
ไมสงบน้ันก็ดูไปกอน อยาไดยึดมั่นถือมั่นในส่ิงทั้งหลาย
เหลานี้ เพราะลักษณะของจิตมันเปนของมันอยูอยางนั้นเอง 
เด๋ียวมันก็สงบ เดี๋ยวมันก็ไมสงบ เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข อันนี้
มันเปนลักษณะของจิตมันเปนของมันอยางนั้น

เรื่องเหลานี้เราจะตองปฏิบัติ อันนี้ถูกแลว ตนทางคือจิต 
คือการฝกจิต นี่ทานเปรียบวาเหมือนกับลิง เหมือนลิงที่อยู
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ในปา วิสัยของลิงนั้นจะตองอยูไมเปนสุข ฝกจิตทานจึงอุปมา
อยางน้ัน อยางเอาลิงมาเล้ียงสักตัวหนึ่ง เอาหลักปกลงไป
เอาโซผูกมัน เอาโซผูกลิงไวติดกับหลักนั้น ตัวหลักนั้นคือ
ตัวสมาธิ ตัวสติสัมปชัญญะก็คือตัวโซที่ผูกลิงไวในหลัก
อนันัน้....ถงึแมจะเปนอยางไรก็ขอใหพวกเราท้ังหลายพงึอดทน 
อยาเปนคนลังเลสงสัยใหมาก อยาเพึ่งสงสัยอะไรทั้งนั้น

เมือ่จติมนัสงบแลวกเ็อาจิตนัน้ฝกทาํงาน ทาํการพิจารณา
อาการกายอาการจิตทั้งสองอยางนี้ สวนกายก็ใหมันเปนเรื่อง
ของกาย สวนจิตก็ใหเปนเรื่องของจิต สวนอารมณก็ใหเปน
อารมณ โดยมากคนไมคอยรูจัก ไปจับเอาอารมณมาเปนจิต
เอาจิตนี้เปนอารมณเสีย ความจริงนั้นเปนคนละอยาง อารมณ
เปนอยางหนึ่ง จิตก็เปนอยางหนึ่ง

ถามาพิจารณาเห็นจิตเปนอยางหน่ึงอารมณเปนอยาง
หนึ่งแลวก็เรียกวาเรามีความรูสึกแลว เมื่อเราเปนเชนนี้เมื่อ
อารมณเกิดขึ้นมาเราก็รูจัก ไอความรูนั้นเปนจิต สิ่งที่เขามา
กระทบนั้นเปนอารมณ เมื่อเรารูวาจิตเปนจิตแลว อารมณ
ก็เปนอารมณแลว จิตเราก็ไมหลงอารมณอีก มันก็แยกออก
เปนสองสวน สวนจติเปนอยางหนึง่ สวนอารมณเปนอยางหน่ึง 
ถาเรารูเชนนี้แลวเราก็รูจิตเปนจิต อารมณเปนอารมณ

เมื่อเรารูวาจิตเปนจิต อารมณเปนอารมณแลว จิตน้ัน
ก็ไมเขาไปยุงกับอารมณ อารมณก็เปนอารมณ จิตนั้นก็เปน
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จิตไมไปปะปนกัน ที่มันมีความรูสึกสุขทุกขนั้น นี้ก็เปนอาการ

ของจิต เร่ืองจิตมันไดรับความสุขทุกขแลว มันก็รูสึกวาอันน้ัน

เปนจิต อันนั้นเปนอารมณ เมื่อจิตมันเห็นเชนนั้นแลว จิตก็

ปลอยวาง รูจักวาอันนี้เปนจิต อันนี้เปนกิเลส กิเลสก็เปน

สวนหนึง่ จติกเ็ปนสวนหนึง่ เหมอืนนํา้มนักบันํา้ทาทีม่นัปะปน

กันอยู แตมันเปนคนละสวน อันนั้นเรียกวาจิตเรารูสึกแลว

จิตเราสงบแลว เห็นวาไมมีใครทําอะไรใหใคร จิตก็เปนจิต 

อารมณก็เปนอารมณเทานั้น อาการเชนนี้เกิดขึ้นในจิตใน

เวลานั้นก็แปลวาเรารู อารมณแลว รู อารมณก็แปลวาเรารู 

โลกนี้แลว อารมณเขาก็เปนอารมณของเขาอยูเชนนี้ โลกเขา

ก็เปนโลกอยูเชนนี้

เมื่อจิตเรารูเชนนี้แลวเรียกวาจิตตื่นอยู เบิกบานอยู รู

อารมณอยู เราจะนัง่อยูทีไ่หนกเ็ปนสขุ จะยืนเดนินอนอยูทีไ่หน

ก็เปนสุข เมื่อจิตฝกแลวจะตองมีผลอยางน้ีเกิดขึ้นนั้นทาน

เรียกวาความสงบ เพราะเห็นจิตเปนจิต อารมณเปนอารมณ

แลว จิตที่ฝกแลว จึงเปนจิตท่ีสะอาด จึงเปนจิตที่ไมสกปรก 

เม่ือจิตฝกแลว สงบแลวก็เรียกวา ผู รู หรือพุทโธ ผู ตื่นอยู

เทานั้นเอง อันนี้เปนสมบัติของผูปฏิบัติกรรมฐานใหจิตเปน

สมาธิ ผูฝกสมาธิจึงใหมีสติอยูเสมอมีสัมปชัญญะอยูเสมอ

เพื่อใหรูเทาอารมณทั้งหลายอยู แลวก็ใหหยุดอยู รูอยู เห็นอยู

ทั้งนั้น
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ดังนั้นโยมผูฝกกรรมฐานอยาสงสัยในอดีต อยาสงสัย

ในอนาคต ใหตั้งจิตฝกจิตมีความรูอยูแตในอารมณปจจุบัน

เทาน้ัน การฝกจิตนั้นไมเฉพาะแตวาเราน่ังอยูในหองน้ี กลับ

ไปถงึบานเรามกีารงานทีจ่ะตองทํากใ็หเรามีสตอิยูมสีมัปชญัญะ

อยูเสมอ ดงันัน้เมือ่เราออกจากสมาธอิยางวนันีเ้ปนตน อยาพงึ

เขาใจวาเราถอนออกจากสมาธิใหเขาใจวาเราพักผอนเปล่ียน

อิริยาบถเทานั้น ใหมีสติสัมปชัญญะอยู การยืนการเดินการนั่ง

การนอนทุกประการน้ันใหมีความรูอยูตื่นอยู นั่นแหละการ

ปฏิบัติของเราจึงจะเรียกไดวาเปนวงกลม เราพิจารณาอยู

อยางนี้แหละจึงจะเรียกวาเราทําปฏิปทาใหเปนวงกลม.......
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ตอนที่ ๔

วนันีพ้วกเราท้ังหลายมาประชุมกนัเปนวนัทีส่าม จงต้ังใจ

ฟงตอไป เราจะไดทาํธรุะอนันีซ้ึง่เราไมเคยทาํ หรอืวาเคยทาํมา

แลวแตกย็งัไมเขาใจชดัในเรือ่งนี ้ฉะนัน้ขอทานผูเจรญิทัง้หลาย

จงต้ังใจฟงคําอธิบายพอสมควร จะผิดหรือถูกนั้นก็ขอใหฟงไว

เพราะเราเองยังไมรูตามเปนจรงิ จงึตองฟงไวเปนแนวทางกอน

ในเบื้องตน

ธรรมะน้ีถาคนเราท้ังหลายมาเขาใจและรูเหน็ตามเปนจรงิ

แลว ก็สามารถที่จะทําจิตของเราใหสงบระงับปราศจากความ

ทกุขความวุนวายไดอยางแนนอน ถาเรารูเหน็ตามเปนจรงิแลว

ก็จะมีอานิสงสอยางนั้น ฉะนั้นจึงเปนภาวะที่เราทุกคนตอง

ศึกษาเพื่อบรรเทาหรือพนจากความทุกขไปได

เมื่อเราใชจิตทํางานอยู จะเห็นไดวามันแบงเปนสาม

อาการ คือ หนึ่ง เมื่อเรากําหนดลมหายใจเขาออกอยู จิต

จะเขาไปสงบนิดหนอยแลวถอยออกมา อาการเชนนี้เรียกวา

ขณิกสมาธิเปนความสงบนิดเดียว สอง จิตนี้จะเขาไปสูความ

สงบมากข้ึนแลวก็ถอนออกมารูอารมณภายนอก อันมีความ

รูสึกอยูที่จิตนั้น ทานเรียกวาเปนอุปจารสมาธิ เปนอาการ

ของจิต เมื่อจิตถอนออกมาก็รู เรื่องอะไรตางๆ เกิดความ
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ปรุงแตงอะไรตางๆ ในท่ีนั้นเกิดความรูในท่ีนั้น อาการเขาไป

และออกมาของจิตมันจะเปนอยูอยางน้ี ประการท่ีสามน้ันจิต

จะเขาไปสูความสงบมีความรูสกึอยูอยางเดียว ไมมอีาการอันใด

ทีจ่ะรูอยางอ่ืน มแีตเกบ็ความรูสกึเก็บความสงบเก็บความระงับ

ไวในที่นั้นนานที่สุด อาการเชนนี้เรียกวาอัปปนาสมาธิ มัน

จะเกิดปญญาตรงนี้ไมได ปญญาจะเกิดขึ้นไดก็เฉพาะแต

อปุจารสมาธิ เขาไปสงบแลวกถ็อยออกมาเห็นอารมณภายนอก 

เมื่อดูอารมณภายนอกแลวก็สงบเขาไปอีก ไดความสงบอยู

เมือ่สงบพอสมควรแลวกถ็อยอกมาอกีเชนนีโ้ดยอนโุลมปฏโิลม 

แลวปญญาก็จะเกิดขึ้น

อาการของจติทัง้สามอยางนีเ้รยีกวา “สมาธ”ิ อาํนาจของ

สมาธิทั้งสามประการน้ีเปนฐานของวิปสสนาทั้งหมด เปนฐาน

ที่จะใหเกิดปญญาทั้งหมด แตขณิกสมาธินี้เปนฐานนอย

อุปจารสมาธิเขาออกก็เปนฐานอยางกลาง อัปปนาสมาธิคือ

ความสงบเขาไปนานๆ บางทีจะเปนสามสิบนาทีก็ได บางทีจะ

เปนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไดแลวก็ถอนออกมา อาการทั้งหลาย

เหลานี้มันเปนอยูอยางนี้ ผูปฏิบัติไมตองสงสัยอะไรแลว

เห็นแลวก็ใหปลอยวาง สงบแลวก็ใหปลอยวาง

อาการจิตทั้งสามประการน้ีลวนเปนเคร่ืองอบรมใหเกิด

ปญญาทั้งนั้น และเมื่อเกิดขึ้นมาแลวจิตก็จะปราศจากธรรม
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ทัง้หาประการคือ “นวิรณ” ไดแก กามฉนัทะ พยาบาท ถนีมทิธะ 

อุทธัจจกุกุจจะ วิจิกิจฉา ความกําหนัดในกามก็หายไปใน

เวลานั้น ความพยาบาทก็หายไป ความงวงเหงาหาวนอนก็

หายไป ความฟุงซานรําคาญใจก็หายไป ความลังเลสงสัยก็

หายไป จิตในขณะน้ันจะปราศจากธรรมท้ังหาประการน้ี

อันนี้เปนเคร่ืองแสดงใหรูวาเปนสมาธิ

สิ่งทั้งสามประการนี้ยอมใหโทษผูปฏิบัติได และก็ยอม

ใหคุณแกผูปฏิบัติไดเหมือนกัน ไมใชวาจะใหคุณหรือใหโทษ

แตอยางเดียว ถาคนไมมีปญญาก็ใหโทษ ถาคนมีปญญาก็

ใหคุณ คือสงจิตของเราใหขึ้นสู“วิปสสนา”ได ใหเขาใจไว

ใหดีวา เมื่อเราทําสมาธิอยูเราไมตองพิจารณาอะไรทั้งหมด

แตใหมีความรูสึกมีสติสัมปชัญญะอยู อยาใหขาด สิ่งที่จะ

ใหเปนโทษแกผูปฏิบัตินั้นก็คืออัปปนาสมาธิ เปนความสงบลึก

และมีกําลังอยูนานท่ีสุด เปนเหตุใหจิตสงบ เมื่อสงบก็เปนสุข 

เมื่อเปนสุขแลวก็เกิดอุปาทานยึดสุขนั้นเปนอารมณ ไมอยาก

จะพิจารณาอยางอ่ืน อยากมีสุขอยูอยางน้ัน เม่ือเราน่ังสมาธิ

นานๆ จิตมันจะถลําเขาไปงายๆ พอเร่ิมกําหนดมันก็สงบ

แลวก็ไมอยากจะทําอะไร ไมอยากออกไปท่ีไหน ไมอยาก

พิจารณาอะไร อาศัยความสุขนั้นเปนอยู อันนี้ก็เปนอันตราย

แกผูประพฤติปฏิบัติอยางหนึ่ง
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จิตตองอาศัยอุปจารสมาธิ คือกําหนดเขาไปสูความสงบ

แลวพอสมควรก็ถอนออกมารู อาการภายนอก รู อาการ

ภายนอกแลวก็กําหนดเขาไปถึงอัปปนาสมาธิ สงบแลวก็ถอน

ออกมาอยูอยางน้ี ดูอาการภายนอกใหเกิดปญญา เม่ือเกิด

ปญญาดูอาการภายนอกแลวอันนี้ดูยากสักหนอยหน่ึง เพราะ

มันคลายๆ จะเปนสังขารความปรุงแตง เมื่อมีความคิดเกิด

ขึ้นมาเราอาจเห็นวาอันนี้มันไมสงบ ความเปนจริงความรูสึก

นึกคิดในเวลานั้นมันรู สึกอยู ในความสงบ พิจารณาอยูใน

ความสงบแลวก็ไมรําคาญ บางทีก็ยกสังขารข้ึนมาพิจารณา

ที่มันยกขึ้นมาพิจารณานั้นไมใชวามันคิดเอาหรือเดาเอา มัน

เปนเรื่องของจิตท่ีมันเปนขึ้นมาเองของมัน อันนี้เรียกวา

ความรูอยูในความสงบ ความสงบอยูในความรู ถาเปนสังขาร

ความปรุงแตงจิตมันก็ไมสงบมันก็รําคาญ แตอันนี้ไมใชเรื่อง

ปรุงแตงแตมันเปนความรูสึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ 

เรียกวาการพิจารณา นี่ปญญาเกิดขึ้นตรงน้ี

สมาธิทั้งหลายเหลานี้ แบงเปนมิจฉาสมาธิอยางหนึ่ง 

คือเปนสมาธิในทางผิดเปนสัมมาสมาธิอยางหนึ่งคือสมาธิ

ในทางที่ถูกตอง นี้ก็ใหสังเกตใหดี มิจฉาสมาธิคือ ความที่

จิตเขาสูสมาธิเงียบ....หมด....ไมรูอะไรเลย ปราศจากความรู

นั่งอยูสองชั่วโมงก็ได กระทั่งวันก็ไดแตจิตไมรูวามันไปถึงไหน 
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มันเปนอยางไร ไมรู เรื่อง นี่อันหนึ่งสมาธิอันนี้เปนมิจฉา

สมาธิๆ อันนี้เปนอันตรายหามปญญาไมใหเกิด ปญญาเกิด

ไมไดเพราะขาดความรูสึกรับผิดชอบ สวนสัมมาสมาธินี้คือ

สมาธิที่ถูกตอง ถึงแมจะมีความสงบไปถึงแคไหนก็มีความรู 

อยูตลอดกาลตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณบริบูรณ....

รูตลอดกาล นี้เรียกวา “สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิที่จะใหเกิด

ปญญา เปนสมาธิที่ไมใหหลงไปในทางอ่ืนได นี้ก็ใหนักปฏิบัติ

เขาใจไวใหดีๆ จะท้ิงความรูนั้นไมไดจะตองรูแตตนจนปลาย

เลยทีเดียว จึงจะเปนสมาธิที่ถูกตอง ขอใหสังเกตใหมากสมาธิ

ชนิดนี้ไมเปนอันตราย

เมื่อเราเจริญสมาธิถูกตองแลว อาจจะสงสัยวามันจะ

ไดผลที่ตรงไหน ? มันจะเกิดปญญาที่ตรงไหน ? เพราะทาน

ตรัสวาสมาธิเปนเหตุใหเกิดปญญาวิปสสนา สมาธิที่ถูกตอง

เมื่อเจริญแลวมันจะมีกําลังใหเกิดปญญาทุกขณะ ในเมื่อตา

เห็นรูปก็ดี หูฟงเสียงก็ดี จมูกดมกลิ่นก็ดี ลิ้นลิ้มรสก็ดี กาย

ถูกตองโผฏฐัพพะก็ดี ธรรมารมณเกิดกับจิตก็ดี อิริยาบถยืน

ก็ดี นั่งก็ดี เดินก็ดี นอนก็ดี จิตก็จะไมเปนไปตามอารมณ แต

จะเปนไปดวยความรูตามเปนจริงของธรรมะ

ฉะนั้นการปฏิบัตินี้เมื่อมีปญญาเกิดขึ้นมาแลวก็ไมเลือก

สถานที่ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนก็ตาม จิตมันเกิดปญญา
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แลว เมื่อมีสุขเกิดขึ้นมาก็รูเทา มีทุกขเกิดขึ้นมาก็รูเทา สุขก็

สักวาสุข ทุกขก็สักวาทุกขเทานั้น มันก็ปลอยทั้งสุขและทุกข

ไมยึดมั่นถือมั่น เม่ือสมาธิถูกตองแลวมันทําจิตใหเกิดปญญา

อยางนี้เรียกวา “วิปสสนา” มันก็เกิดความรูเห็นตามเปนจริง

นี้เรียกวา “สัมมาปฏิบัติ” เปนการปฏิบัติที่ถูกตอง มี

อิริยาบถสมํ่าเสมอกัน คําวาอิริยาบถสมํ่าเสมอกันนี้ทาน

ไมหมายเอาอิริยาบถภายนอกท่ีวายืนเดินน่ังนอน แตทาน

หมายเอาทางจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู นั่นเอง แลวก็รู เห็น

ตามเปนจริงทุกขณะ คือไมหลง เพราะวาจิตนั้นฉลาดแลว

สมาธินี้ก็เปนขาศึกแกผู ปฏิบัติอยูเหมือนกัน คําที่วา

สมาธิเปนขาศึกแกผูปฏิบัตินี้ก็คือสมาธิที่มีความสงบอยูนั้น

ก็จัดวาเปนสมาธิเหมือนกัน แตวาสงบอยูเฉยๆ มันก็เปน

ปฏิปกษตอผูปฏิบัติที่จะใหเกิดปญญา มันก็เหมือนมีดที่เรา

ลบัใหคมดีแลวแตเกบ็ไวเฉยๆ ไมเอาไปใช มนักไ็มเกดิประโยชน

อะไรอยางนั้น

ความสงบอันนั้นเปนความสงบที่หลง คือวาไมคอยรูเนื้อ

รู ตัว เห็นวาถึงท่ีสุดแลวก็ไมคนควาอะไรอีกตอไป จึงเปน

อันตรายเปนขาศึกในขั้นนั้น และการประพฤติที่ถูกตองนี้

ก็ตองเปนมาจากศีล เปนผูมีศีล เปนผูมีสมาธิ เปนผูมีปญญา

นี่คือการปฏิบัติที่ถูกตองในพุทธศาสนา
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ความสงบนี้มีสองประการคือความสงบอยางหยาบ

อยางหน่ึง และความสงบอยางละเอียดอีกอยางหน่ึง อยางหยาบ

นั่นคือเกิดจากสมาธิ เมื่อสงบแลวก็มีความสุข แลวถือเอา

ความสุขเปนความสงบ อีกอยางหน่ึงคือความสงบท่ีเกิดจาก

ปญญา นี้ไมไดถือเอาความสุขเปนความสงบ แตถือเอาจิตที่

รูจักพิจารณาสุขทุกขเปนความสงบ เพราะวาความสุขทุกขนี้

เปนภพเปนชาติ เปนอุปาทาน จะไมพนจากวัฏฏสงสารเพราะ

ติดสุขทุกข ความสุขจึงไมใชความสงบ ความสงบจึงไมใช

ความสุข ฉะนั้นความสงบท่ีเกิดจากปญญาน้ันจึงไมใช 

ความสุข แตความรูเห็นตามความเปนจริงของความสุขความ

ทุกขแลวไมมีอุปาทานม่ันหมายในสุขทุกขที่มันเกิดขึ้นมา

ทาํจิตใจใหเหนือสุขเหนือทุกขนัน้ ทานจึงเรียกวาเปนเปาหมาย

ของพุทธศาสนาอยางแทจริง

สุ. เขามคีวามสงสยัเรือ่งบางทนีัง่สมาธแิลวจิตมคีวาม

สงบลงมากเหมือนกับคนโงไมมีกําลังที่จะทําอะไร แตก็สงบ

จริงๆ มันชาเกินไปดวย แตก็รูสึกวาจิตยังโงอยู ไมมีกําลังที่จะ

ทําอะไร เขาถามวานี้เปนมิจฉาสมาธิไหม ? 

พ. อันนั้นเปนอาการของจิตเราเอง เปนนานไหม ? 

สุ. ไมนานเทาไร

พ. = หลวงพอ, สุ. = สุเมโธ
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พ. เมื่อเปนเชนนั้นเราตองมีสติอยู เสมอวาจะไม

หลงมัน เพราะมันเปนอาการของจิตเทานั้น อีกสักพักหนึ่ง

มันก็จะเปลี่ยนไปอยางอื่นอีก อาการของจิตเปนเชนนั้นเอง 

หลับไหม ? 

สุ. ยังมีสติอยูครับ

พ. ทีนี้เขาอยากจะใหมันเปนอยางไรจึงจะพอใจเขา ?

 (หลวงพอหัวเราะ ฝร่ังก็หัวเราะ)

พ. นั่นแหละ คือเรายังไมรู  แตเราอยากจะใหมันดี

แตดีอยางไรเราก็ไมรูจักและเราก็ยังไมรูวาจะทําอยางไรจึงจะ

พอใจ เพราะเราไมรูมันก็ตองเปนอยางน้ัน เมื่อมันเปนเชนนี้

ก็ตองพิจารณาวา จิตมนัเปนอยางนี้เอง แลวก็จะเปลี่ยนไปอีก

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราก็จะเห็นวาจิตนี้ไมเที่ยง เทานี้มันก็จะ

หยุดการปรุงแตงได

สุ. เขาถามอีกวา ถามคีวามรายกาจอยางนากลัวเกิดขึน้

มาเราจะทําอยางไร ?

พ. ตองกลับมาดูจิตของตัวเอง อาการที่มันเปนนั้น

มันเปนของหลอกลวง กําหนดจิตใหนิ่งลงไปแลวดูวามันจะ

เปนอยางไร มันจะดีใจเสียใจหรือหวาดกลัวอะไรก็ชางมัน

เถอะ ใหเขาใจวาส่ิงอื่นจะทําลายเราไมไดนอกจากจิตของเรา
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เอง แลวก็กลับมาเพงดูจิตตัวเอง อารมณมันก็จะสงบไป

อาการของจิตเรานี้เมื่อเราภาวนาแลวมันจะเกิดอะไรๆ 

หลายอยาง เกิดส่ิงท่ีนากลัว นาเปนอันตราตอชีวิตอะไรๆ 

หลายอยาง ก็ใหเราเขาใจวาอันนั้นเปนสิ่งหลอกลวงตางหาก 

เพราะจิตเราหลงไปกับส่ิงหลอกลวงจึงหวาดสะดุง แตอันนั้น

ไมมีอะไร คิดดูซิวาใครเปนคนกลัว...ก็จิตเปนคนกลัว ใคร

เปนคนคิดดี ก็จิตเปนคนคิดดี ใครเปนคนคิดชั่ว ก็จิตเปน

คนคิดชั่ว ฉะน้ันเราตองมาดูจิตของเรา มันเปนเพียงอาการ

เฉยๆ และเม่ือเรากําหนดท่ีจิตแลวปลอยวาง มันก็หมด

เทานั้น จิตนี้ก็ไมเปนอะไร เปนอาการเฉยๆ เรียกวากิเลส

ก็ได หรือมันจะเปนเพราะกรรมเกาเราสรางมาก็ได จะเปน

ศัตรูหรือเปนสัตวดุรายอะไรตางๆ มันเปนไปไดทุกอยาง เมื่อ

เปนเชนนี้เราก็กําหนดจิตลงที่จิต อยาปลอยมันไป แลว

หายใจเขาแรงๆ สามครัง้ แลวก็กาํหนดจติอกี แลวมนักจ็ะหาย

สุ. เธออยากรูเรื่องสมาธิวา ถาอัปปนาสมาธิเกิดขึ้น

แลว เราจะตามมันไดไหม ?

พ. อันนี้ไมยาก งายนิดเดียว เรามีสติแลวเราอยาก

ดูมันก็ได ไมหลง เราไมอยากจะตามไปเราก็กําหนดเสียก็ได 

แตอยาใหหลง เร่ืองสมาธินี้มันเปนอยางนั้น ไมเปนอะไร

หรอก เราอยากดูมันไปถึงไหนก็ได เราอยาหลงมันก็แลวกัน
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ถาตามมันไปแลว จิตอันนี้เอาไปใชอยางอ่ืนก็ได อยางเชน

พวกฤาษีเขาทํานํ้ามนตทําวิชาอะไรอยางน้ัน แตนี่เราดูเฉยๆ

ก็ได แตก็ใหรูวาอันนั้นมันไมใชหนทางที่แทจริง

สุ. โยมคนน้ีไดฟงเทศนหลวงพอ กลับไปบานก็ได

พิจารณาจนถึงตีสอง ก็เห็นดวยกับหลวงพอเห็นวาการทํา

วิปสสนานี้เปนประโยชนในชีวิตประจําวันมาก

พ. ถูกแลว นี้อีกอันหน่ึงนะ คือเร่ืองเก่ียวกับจิตนี้มัน

มีหลายอยางมาก เรื่องท่ีนึกวามันจะเปนไปไมได มันก็เปน

ไปได จิตที่ผองใสแลวมันเปนไปไดหลายอยาง แตก็ไมยาก

มันจะเกิดอะไรก็ตามก็ใหเราเห็นวาอันนี้มันเปนของไมเที่ยง

ไมแนนอนเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ก็หมดแลว เรื่อง

จิตนี้บางทีมันอาจสงสัยวาตัวเปนพระอรหันตแลวก็ได เรา

ก็ตองเห็นวามันเปนของไมแนนอนตัดไวอยางนี้เรื่อยๆ จึงจะ

ถูกทาง

สุ. โยมคนนี้เปนคนที่อารมณหงุดหงิด เมื่อปฏิบัติ

แบบวิปสสนาก็ยิ่งหงุดหงิดมาก ถาปฏิบัติสมาธิติดตามความ

สงบน่ันก็อารมณลดลงได ถาปฏิบัติภาวนาอนิจจัง ทุกขัง

อนัตตาแลว อารมณก็ยิ่งหงุดหงิด แตถาทําสมาธิมันก็ลดลง

พ. ตองเอาทั้งสองอยางซี วิปสสนาตองเกิดมาจาก

ความสงบ ตองทําสองอยาง คือสงบแลวก็พิจารณาๆ แลวก็
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เขาไปสงบ อารมณสมถกรรมฐานมีพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือ

อานาปานสตินี้ทําใหสงบลงๆ เพราะอารมณของสมถะ มันก็

ไมรูเร่ือง คือหายใจสบายๆๆ แลวก็สงบไมหงุดหงิด แตวา

มันยังไมเสร็จนะ คือมันจะยังไมรูตามเปนจริง สวนอารมณ

ของวิปสสนาน้ันตางกัน คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้คือ

อารมณของวิปสสนา นี้คืออารมณที่พยายามทําจิตของเรา

ใหรูยิ่งตามเปนจริง จึงสงบ

อนจิจัง ทกุขงั อนตัตาน้ีมนักต็องเห็นเสียดวยใจกอนแลว

มนัจึงจะทิ้งได ถายังทิ้งไมไดก็ตองทองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ไวกอน เพราะเรายังทําจิตไมถึงที่มัน เมื่อสงบแลวก็ทําไป

สงบแลวก็พิจารณา มันเห็นทุกวันๆ มันก็ตองเกิดเปนขึ้น

มันก็คอยหายหลงไปเอง มันเปนเหตุผลซ่ึงกันและกัน มัน

ก็ตองทําสมถะบางทําวิปสสนาบาง ตองปฏิบัติมันเรื่อยไป

จนกวาความรูมันจะเกิดขึ้น ความสงบมันก็จะมีขึ้นจิตก็จะ

ปลอยวาง

การปฏิบัติเร่ืองจิตนี้นะ ความจริงจิตนี้มันไมเปนอะไร

มันเปนประภัสสรของมันอยูอยางนั้น มันสงบของมันอยูแลว

ที่จิตไมสงบทุกวันนี้เพราะจิตมันหลงอารมณ ตัวจิตแทๆ
เขาไมมีอะไร เปนธรรมชาติอยูเฉยๆ เทานั้น ที่สงบไมสงบ
ก็เปนเพราะอารมณมาหลอกลวง จิตที่ไมไดฝกก็ไมมีความ
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ฉลาด มันก็โง อารมณก็มาหลอกลวงไปใหเปนสุขเปนทุกข
ดีใจเสียใจ

จิตของคนตามธรรมชาตินั้นไมมีความดีใจเสียใจ ที่มี
ความดีใจเสียใจนั้นไมใชจิต แตเปนอารมณๆ มาหลอกลวง
จิตก็หลงไปตามอารมณไมรู ตัว ก็เปนสุขเปนทุกขไปตาม
อารมณ เพราะยังไมไดฝกยังไมฉลาด แลวเราก็นึกวาจิตเรา
เปนทุกข นึกวาจิตเราสบาย ความจริงมันหลงอารมณ พูดถึง
จิตของเราแลวมันมีความสงบอยูเฉยๆ มีความสงบยิ่ง เหมือน
กับใบไมที่ไมมีลมมาพัดมันก็อยู เฉยๆ ถามีลมมาพัดมันก็
กวัดแกวง มันเปนเพราะลมมาพัดและมันก็เปนเพราะอารมณ 
มันหลงอารมณ ถาจิตไมหลงอารมณแลว จิตก็ไมกวัดแกวง
ถารู เทาอารมณแลวมันก็เฉย เรียกวาปกติของจิตมันเปน
อยางนั้น

ที่เรามาปฏิบัติกันอยูทุกวันนี้ก็เพื่อใหเห็นจิตเดิม เรา
คิดวาจิตมันสุขมันทุกข แตความจริงจิตมันไมไดสรางสุข
สรางทุกข อารมณมาหลอกลวงตางหากมันจึงหลงอารมณ 
ฉะนั้นเราจึงจะตองมาฝกใหฉลาดขึ้น ใหรูจักอารมณ ไมให
เปนไปตามอารมณ จิตก็สงบ เรื่องแคนี้เองท่ีเราตองมาทํา
กรรมฐานกันยุงยากอยูทุกวันนี้......
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ตอนที่ ๕

วันนี้เมื่อฉันจังหันเสร็จแลว วันที่ ๑๖ พฤษภาคมนี้

ไดมาพบกับเซงโกที่เปนพระญี่ปุ น ไดมารวมฉันกันอยูที่นี่

แตก็ยังไมเคยไดมีโอกาสสนทนาปราศรัยกัน วันน้ีจึงมีโอกาส

ที่จะปราศรัยกันในเร่ืองลัทธิและการบวชของพระญ่ีปุนนั้น

วาจะมีความเปนอยูและความเห็นเปนอยางไร ตลอดถึงวา

ตั้งตนปฏิบัติแตไหน แลวไปจบแคไหน แลวปฏิบัติอยางไร

และถามไดความวาการประพฤติปฏิบัติในลัทธินี้ แกไดปฏิบัติ

มาบวชมาไดสองพรรษาแลว แตอยูอยางไมไดบวชเพ่ืออบรม

อยูในวดัประมาณสามป ทีบ่วชเปนพระนีไ้ดสองพรรษามาแลว

ก็ปฏิบัติเร่ือยๆ มา

เราไดสัมภาษณวาการรักษาศีลมีศีลเทาไร เขาก็ตอบวา

ศีลนั้นก็คือใหมีสติทุกอิริยาบถแมจะยืนเดินนั่งนอน และ

เราก็ไดถามวาการปฏิบัตินั้นแคไหนจึงจะเรียกวาถึงที่สุด เขา

ก็ตอบวาการปฏิบัติที่ไมตองมีตนไมตองมีปลาย เราก็ถามวา

การปฏิบัติในลัทธินี้คือละความชั่วประพฤติความดีใชไหม ?

แกบอกวาใช เราก็วาถาเชนนั้นความชั่วเราก็ละมาแลว และ

ก็ไดความดีแลว เม่ือเราไดความดีแลวเราจะทําอะไรตอไปอีก 

เราสัมภาษณถึงตอนนี้ เขาตอบวายังไมรู ๆ เราจึงยกแกว
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ขึ้นมาใบหน่ึงแลววาแกวใบน้ีเปนแกวที่ยังไมแตก แกวไมแตก

คือแกวที่ยังเปนแกวดีอยู ทีนี้แกวใบดีๆ นี้ตอไปมันจะเปน

อยางไร มันจะแตกไดหรือไมตอไป ซึ่งเราหมายความวาเมื่อ

ไดพยายามละความช่ัวมาประพฤติความดีแลวจะทําอะไร

อกีตอไป เขาบอกวาไมไดทาํอะไรอกีตอไป ไมรู แตพทุธศาสนา

ของเรายังไมจบแคนี้ยังมีอยู เมื่อละความช่ัวประพฤติความ

ดีแลว ก็ยังไมเปนที่สุดจบของพุทธศาสนา

ในทางพุทธศาสนาเห็นวาการปฏิบัติถึงแคนี้ยังไมมีทาง

พนทุกข ยังพนทุกขไมได ยังไมใชทางที่สุดทุกขโดยชอบ

เพราะวาเมื่อไดความดีมาแลว ไอความดีนี้ก็เปนขาศึกของ

การปฏิบัติประเภทหน่ึง เพราะเม่ือเรามีความดีแลวเราก็มี

ความยึดมัน่ถอืมัน่ในความดีอนันี ้แตหากวาในทางพุทธศาสนา

ไมวาดีและช่ัวก็ลวนตกอยูในเร่ืองของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

จะตองใหเราเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยางแนนอนตาม

เปนจริงอยางนี้ เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เชนความดีนี้เปน

ของไมแนเปนของไมเที่ยง เมื่อเห็นเชนนั้นเราจึงจะเห็น

สัจจธรรมวาเปนของแนหรือวาเปนของเที่ยง ของเที่ยงเพราะ

อะไร เที่ยงเพราะมันเปนของมันอยูอยางน้ี มันเปล่ียนแปลง

อยู อยางนี้ อันนี้มันอยู ดวยความเปลี่ยนแปลง มันจะตอง

เปลี่ยนแปลงอยูอยางนี้
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เมื่อเราเปนผู มีปญญาเห็นวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้มัน

เปนอยูอยางนี้ ตามธรรมชาติของมันแลวเราก็เห็นสัจจธรรม

ความเห็นของเราหรือจิตของเราก็อยูเหนือสิ่งทั้งหลายเหลานี้ 

เหนือดีนี้เหนือช่ัวนี้ เหนือสุขนี้เหนือทุกขนี้ ถาหากวาเราถึง

จุดนี้แลวจึงจะไดความวาการปฏิบัติไดบรรลุถึงความพน

จากทุกข พนจากวัฏฏสงสาร ดังนั้นการประพฤติเพื่อละ

ความชั่วถึงความดีนี้ยังเปนเรื่องที่อยู ในขั้นเหตุผลเทานั้น

ยังไมอยูนอกเหตุเหนือผล นอกทุกขเหนือสุข นอกดีเหนือช่ัว

ในทางพุทธศาสนาเห็นวาดีกับชั่วนี้มันเปนอนิจจัง เปนของ

ไมเที่ยง มันเปนของมันอยูอยางนี้ ใครจะเห็นมัน มันก็เปน

อยูอยางนี้ ใครจะไมเห็นมัน มันก็เปนอยูอยางนี้ ใครจะรูมัน

มันก็เปนอยูอยางนี้ ใครจะไมรูมัน มันก็เปนอยูอยางนี้ เรา

ไมมีอํานาจจะไปแกไขตกแตงส่ิงเหลานี้ใหเปนไปตามอํานาจ

ของเราได ชื่อวาผูประพฤติปฏิบัติถึงความจริงของสัจจธรรม

ยอมเห็นความจริงจากของท่ีไมจริง ยอมเห็นของเที่ยงจาก

ของท่ีไมเท่ียง เมื่อมีความเห็นเชนนี้ชื่อวาจิตมันพนไปจากดี

และชั่ว อยูเหนือความดีและความช่ัว อยูนอกเหตุเหนือผล 

นอกสุขเหนือทุกข ในทางพุทธศาสนากลาววาการประพฤติ

ปฏิบัติเชนนี้เรียกวาการพนจากทุกข พนจากวัฏฏสงสาร

การปฏิบัติถึงนี้เรียกวาถึงทางท่ีสุดของทุกขโดยชอบตาม

จุดหมายของพระพุทธเจา
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เรื่องพุทธศาสนามีความหมายอยางน้ี เรากินขาววันนี้ 

เบื้องตนมันก็มีความอยากมีความหิว เมื่อมีความอยากอยูมี

ความหิวอยู ไอคําท่ีวาพอแลวก็ไมมี จะตองกินขาวและอาหาร

อันน้ันจนถึงความอิ่ม เมื่อถึงความอิ่มแลว ความรูสึกในใจ

ของเราก็เกิดข้ึนวาพอละ การกินขาววันนี้พอแลวเปนที่พึง

พอใจของเราแลว ความรู สึกอยางน้ีก็ต องเกิดขึ้นมาใน

ปจจุบันนั้น ทีนี้มาพูดถึงการปฏิบัติของคุณนั้นแหละวาจะ

ปฏิบัติมาถึงเพียงแคนี้หรือวาจะปฏิบัติไปถึงแคไหน เราจึง

จะรูวาการปฏิบัติของเราเปนการเพียงพอแลว จบแลว ไมตอง

ทําตอไปอีกแลว

อยางเร่ืองของควาย ควายมันเปนสัตวมันจะทําอะไรมัน

ก็ไมไดสงสัยอะไร มันจะนอนมันก็ไมไดสงสัย มันจะอะไรมัน

ก็ไมไดสงสัยอะไรของมันทั้งนั้น เพราะมันเปนสัตว มันไมรูจัก

ขอปฏิบัติ มันอยูเฉยๆ มันตื่นขึ้นวันนี้มันก็หากินไป กินอิ่ม

แลวมันก็นอนเทานี้ บางทีมันอาจจะเปนปจจุบันของสัตวก็ได 

ไมใชเปนสจัจธรรมกไ็ด อนันีเ้ปนเรือ่งทีส่าํคญัอยูเหมอืนกนันะ

พระพุทธเจาทานใหรู แลวก็ใหละความรูอันนั้น เชน

เขาวาเราไมตองคิดอะไร ปลอยมันทิ้งซะ ทีนี้ไอการปลอย

สิ่งทั้งหลายนั้นนะ ถาเราไมเห็นโทษของมันเราก็ปลอยไมได 

เหมือนกับสัตวหรือควายมันก็อยูเฉยๆ ของมันคลายกับวามัน
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ไมมีกิเลสอะไร แตวามันเปนสัตวนะ มันไมไดเปนมนุษยนะ

ที่เราอธิบายอยางน้ีไมใชหาวาลัทธิของคุณไมถูก มันถูกทุกคน

นั่นแหละ แตเราอธิบายความจริงใหฟง ก็เมื่อเราไดมารวมกัน

อยูแลวในท่ีนี้ ถึงแมจะอยูตางนิกายก็ยังเปนคนเหมือนกัน

มีความรู สึกสุขรู สึกทุกขเหมือนกันท้ังน้ัน ที่นี้ เ ม่ือเรามา

พบกัน แลวปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวา เราจะตองทําอยางไร

เปนไปอยางไรทุกวันนี้ ใหรูเร่ืองกัน

การพดูกนัในวนันีเ้รยีกวาการปฏิสนัถาร เปนการทักทาย

ปราศรัยกันดวยขอปฏิบัติเทาน้ัน ไมไดเขาใจวาฉันนี้ถูก

คุณนั้นผิด ไมใชอยางนั้น อะไรก็ชางมันเถอะ คนเราจะ

ปฏิบัติอยางไรมันก็ตางกันแตขอปฏิบัติเทานั้น เมื่อพูดถึง

ธรรมชาติที่มนุษยสัตวเกิดมาแลวมันเหมือนกันทั้งนั้น คือ

ความเกิดเปนเบ้ืองแรก แลวก็มีความแปรไปในทามกลาง

แลวก็มีความสลายไปในท่ีสุด ทุกคนตองเปนอยางน้ี เพราะ

ฉะนั้นเทาท่ีเราไดมาพบกันนี้ก็เปนบุญแลว

ฉะน้ันใหคุณถือวาการสัมภาษณกันในวันนี้ก็เพื่อใหเกิด

ประโยชนดวยกันท้ังสองฝายเทานั้น เมื่อไดโอกาสสัมภาษณ

เชนนี้คุณก็สบายใจแลว และก็จงปลอยวางสักแตวาพูดแลว

ก็ปลอยวางมัน สักแตวาเปนความเห็นแลวก็ปลอยมันที่นี่

ในปจจุบันนี้ ปลอยวางท้ังหมดเลย ธรรมชาติเดิมของคนเรา
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มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ ตางแตใครจะปฏิบัติผิดหรือถูก

เทานั้น เปนความถูกผิดของทุกคน ไมมีอะไรเปนอะไรแลว 

ถูกแลวที่คุณวามีสติอยูมีการปลอยวาง ไมมีอดีต ไมมีอนาคต 

อยูแตในปจจุบันนี้ อันนี้ก็ถูกแลว มันจะตางแตวาอะไรเปน

อดีต อะไรเปนอนาคต อะไรเปนปจจุบัน ฉะนั้นจะตองเห็น

กาลทั้งสามนี้ตามเปนจริงเทานั้น เราทุกคนเปนพุทธศาสนา

หรอืเปนเซ็น ซึง่รวมแลวกเ็ปนผูหวงัด ีหวงัความบริสทุธิด์วยกัน

ทั้งนั้น

วันนี้ไดความรูวา พระญี่ปุนนั้นศีลของทานคือความมีสติ

อยูทกุเมือ่ อนันีก้แ็ปลกดเีหมอืนกนั และรูตอไปอกีวา พระญีปุ่น

นั้นมีสองประเภท ประเภทหน่ึงบวชรักษาพรหมจรรยคือ

ไมมีเมีย ไมเกี่ยวของกับผูหญิง อันนี้ประเภทหน่ึง นี้เปน

ประเภทดีหาความบริสุทธ์ิ ประเภทท่ีสองคือนักบวชที่มีเมีย

ได อันนี้แยกไปสักหนอย มีเมียก็ได มีลูกก็ได นี้คือบวชสืบ

ประเพณี เมื่อพอตายไปลูกชายก็รับมรดกอันนั้นตอไปอีก

เปนนักบวชท่ีมีเมียตอไป การสัมภาษณในวันนี้ไดความรู

เท็จจริงยอๆ เพียงเทานี้

พ. ที่คุณแซงโกวานะ เขาวาอยางไรนะ

-  โกะ
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พ. เออ.....โกะๆ นี่คือสุญญตา ที่พระพุทธเจาทาน

สอนวา “สุญญตาวิหาเร” เราตองเขาอยูในสุญญตาวิหารคือ

เรอืนของจติทีจ่ะเขาไปอยูในความรูสกึวาสญุญตา พระพทุธองค

ทานสอนวา รางกายท้ังหลายหรือสิ่งทั้งหมดน้ีนะ มันเปน

สุญญตา คือสัตวไมมีในท่ีนี้ บุคคลไมมีในท่ีนี้ เพราะมีความ

เห็นชัดวาเปนสุญญตา เห็นวาเปนดิน เปนนํ้า เปนไฟ เปนลม 

ไอความตายนี้สุเมโธไมตาย ทําไมสุเมโธถึงไมตาย เพราะ

ความจริงสุเมโธไมมี....นะ ที่สุเมโธตายเปนสมมติวาสุเมโธตาย 

ตัวสุเมโธไมมี สุเมโธก็ไมตาย แลวก็ไมมีเกิด แลวก็ไมมีตาย

มีแตสภาวธรรมอันหนึ่งที่ประกอบดวยเหตุดวยปจจัย มัน

เกิดข้ึนมาแลวมันก็ดับไป

ฉะนั้นทานจึงวา สุญญตาวิหารนี้มัจจุราชตามไมทัน 

มัจจุราชคือความตายตามไมเจอ หาไมเจอ มันไมมีสุขไมมี

ทุกข ไมมีตัวไมมีตน ไมมีเราไมมีเขา เรียกวา “วาง” เห็น

ความวางในท่ีวางๆ คําวา “วาง” คือมันไมมีอะไรตรงน้ัน

วางเรื่องจิต ไอมานะทิฏฐิที่จะเขาไปยึดวาตัววาตน วาเรา

วาเขา มันไมมี ไมมีในที่นั้น เปนแตเพียงธาตุ ๔ ดิน นํ้า

ไฟ ลม เกิดขึ้นมาแลวมันก็ดับของมันไปเทานั้น ดังนั้น

พระพุทธเจาทานจึงวามัจจุราชคือ ความตายตามไมทัน

หาไมพบ อยางนั้นจึงไดมีความพน ทานเรียกวา พนจาก

ความเกิด พนจากความแก พนจากความตาย
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ไอความเปนจริงของธาตุมันก็เกิดๆ ตายๆ อยางนี้แหละ 

แตวามันเปนดิน เปนนํ้า เปนไฟ เปนลม เปนธาตุสวนหน่ึงๆ

มาประชุมกันเขาเทานั้น สัตวไมมี บุคคลไมมี คือมันวาง

จากคําที่วาสัตว มันวางจากคําวาบุคคล อันนั้นแหละเปน

ที่วาง มันวางในที่ไมวาง ที่มันไมวางก็ใหเห็นวามันวาง ที่มัน

เห็นวามีคนก็ไมใหมันมีคน เห็นวาเปนสัตวไมใหมันมีสัตว

เหน็วาตายไมใหมนัมตีาย เชนนัน้ทานจึงเรยีกวาสญุญตาวหิาร 

เขาไปถึงแลวก็สงบ  สงบจากความสุขจากความทุกข สงบจาก

ความเกิดแกเจ็บตาย ตรงนั้นเปนที่วางที่สุด.... จบ

ใหเราเขาใจในขอปฏิบัติ ถาเราไปทําอยางนั้นมันก็

ผิดหวังเพราะเราไปทําใหมันผิดหวัง ความคิดท้ังหลายความ

สงสัยทั้งปวงซ่ึงมันเกิดอยูเดี๋ยวนี้ มันจะหายไปไดเพราะเรา

ทําไมหยุด จะไปถามคนอ่ืนก็ไมพนทุกข เพราะพระพุทธเจา

ทานสอนวา ความสงสัยทั้งปวงน้ันมันจะเหือดแหงไปได

เพราะการกระทําของเรา และก็ทานสอนใหเราเปนผู มี

ปญญา เชนการปฏิบัติ คือเราเปนผู ปฏิบัติ พระพุทธเจา

ทานไมสรรเสริญวาใหไปเช่ือคนอ่ืน บุคคลท่ีไปเช่ือคนอ่ืน

นั้นพระพุทธเจาไมสรรเสริญ เพราะอะไรเลา ก็เพราะคนอ่ืน

ก็เปนเร่ืองของคนอ่ืน ไมใชเรื่องของเรา ที่เจอร่ีผิดหวังมาน้ี

ก็เพราะไปเช่ือคนอ่ืนเขามามาก ไปเชื่อคนอื่นเขา
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พระพุทธเจามิไดสอนวาใหไปเชื่อคนอื่น บุคคลที่ยังเชื่อ

คนอื่นอยูบุคคลนั้นก็ยังไมรู บุคคลนั้นยังใชไมได พระพุทธเจา

ทานสอนใหรูในการปฏิบตัดิวยการรูดวยตนเอง ใหเปนสขิ ีภโูต 

เอาตนเองเปนพยานของตน และทําไมพระพุทธเจาจึงไมให

เชื่อคนอ่ืน ก็เพราะคนอื่นก็เปนเร่ืองของคนอื่น เรารู ไมได

แตทานก็อนุญาตใหศึกษาขอปฏิบัติ แลวก็ใหพิจารณาดวย

ตนเอง

สุ. กอนทีเ่ขาจะมานีเ้ขากเ็คยไปบานหลงัหนึง่หางจาก

บานเขาไปหน่ึงกิโล เขาเคยปฏิบัติที่นั่น

พ. ตั้งวัดนี้กี่ปมาแลว พ.ศ. เทาไร ?

สุ. ประมาณสิบสามปมาแลว ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗

พ. ตั้งแลวมีพระมาอยูที่นี่กี่ป ?

สุ. บางคร้ังก็มี บางคร้ังก็ไมมี บางคร้ังก็เปนฆราวาส 

บางครั้งก็เปนพระ ไมคอยมีพระอยูประจํานานเทาไร

พ. พระเคยมาจําพรรษาท่ีนี่ไหม ?

สุ. ก็มีเปนบางครั้ง

พ. ถามีพระมาก็มีประชาชนมาทํากรรมฐานกันบอย

ใชไหม ? แลวหยุดทํากรรมฐานกันมากี่พรรษาแลวนี่นะ ? 
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สุ. สาม

พ. สามพรรษามาแลว

สุ. ประมาณสามหรือส่ีปไมมีพระอยู

พ. ไมมพีระอยูกไ็มมปีระชาชนมาทาํกรรมฐานประมาณ

สามสีป่แลวรึ

สุ. โยมคนนี้ไมไดมาท่ีนี่เปนเวลาหาปแลว

พ. ทําไม ?

สุ. ก็ไมมีอะไรท่ีนี่

พ. ทีน่ีต่อไปนีจ้ะมพีระมาอยูแลวนะ....หา.....พระสเุมโธ 

พระเขมธมฺโม.....อยางนอยก็สามองคอยูประจําแลว

เมื่อเปนเชนนั้นทานก็แสวงหาการศึกษาในครูในอาจารย

อื่นตอไป พบอาฬารดาบสก็สงสัยลังเล ทานก็เขาไปศึกษา

ประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน เมื่อไปทําความเพียรนั่งสมาธิก็มี

ความสงบดีมากขึ้นกวาเดิม ก็นึกวาอันนั้นเปนทางพนทุกข

ก็ศึกษาเลาเรียนอยูนั่นพอประมาณจิตก็สงบ แตวาสงบใน

เมื่อกระทํา เมื่อออกจากฌานออกจากสมาธิแลว กิเลส

ทั้งหลายก็โผลขึ้นมาอีก เมื่อทําใหสงบมันก็สงบ เมื่อหยุดแลว

ก็โผลขึ้นมาอีก อันนี้เปนเหตุใหพระพุทธเจาของเรารูวาการ
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ปฏิบัติเชนน้ียังไมใชทาง ทานก็หลีกหนีไปอีก เพื่อแสวงหา

โมกขธรรม นี้เปนตน การศึกษาไดผลแคนี้ พระพุทธองค

เปนผูมีปญญา ทานก็มีความพยายามอีกตอไป ความเปน

จริงนั้นการเชื่อบุคคลอ่ืน การทําตามบุคคลอื่นก็มีผลเพียงน้ัน 

ฉะน้ันพระพุทธเจาทานจึงสรรเสริญการกระทําดวยตนเอง

ปฏิบัติดวยตนเอง ไมเชื่อบุคคลอ่ืน

ฉะน้ันการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจาของเราทาน

จึงบอกวา การตรัสรูเปนพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน้ัน

เปนทางตรัสรูดวยตนเอง ไมตรัสรูเพราะคนอื่น ทานจึงตรัสวา

ทานไมมีครูไมมีอาจารย ตรัสรูดวยพระองคเอง อันนี้เปนตน 

ที่เปนเหตุใหเราพิจารณา ฉะนั้นเราตองประพฤติปฏิบัติไปจน

เกดิความรูความเห็น จนเอาตนเปนพยานของตนได จนไมตอง

เช่ือคนอ่ืน นี่พระพุทธเจาทานสรรเสริญ ฉะน้ัน เจอร่ีจึงมี

ความลังเลอยูเสมอวาไปเชื่อคนอื่นก็เชื่อมาแลว เขาก็ทําให

ผิดหวัง ก็พระพุทธเจาทานไมไดสอนอยางนั้นนี่

พระพทุธเจาสอนวา ใหรูดวยตนเอง ใหเชือ่ตนเอง ปฏบิตัิ

ไปจนเกิดความรู ความเห็นขึ้นมา จนไมเชื่อคนอ่ืน ฉะน้ัน

พระพุทธเจาของเราทานจึงตรัสวา ความลังเลสงสัยทั้งปวง

ก็ตาม ความเคลือบแคลงท้ังหลายก็ตาม ความไมถูกตอง

ทั้งหลายก็ตามนั้นมันจะเหือดแหงไปในเมื่อเราปฏิบัติจนรู 
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เห็นเอง ทานจึงเรียกวา อันนั้นมันเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ

วิญูหิ วิญูชนรูไดเฉพาะตัว ไมตองเช่ือบุคคลอ่ืน พระ-

พุทธเจาของเราสอนอยางนี้มีพยานอยางนี้

เราซึ่งเปนสาวกกําลังประพฤติปฏิบัตินี้ก็ตองทําอยาง

พระพุทธเจ าของเรานั้น ความลังเลสงสัยทั้งหลายนี้จะ

เหือดแหงไปเพราะการกระทําปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปสสนา

กรรมฐานนี้เอง เปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ แมมันสงบ

ก็ดูมันไปได มันวุนวายก็ดูมันไปได ความเปนจริงนั้นความ

สงบนั้นก็เปนพยานเรา ความวุนวายนี้ก็เปนพยานเรา ถาเรา

ไมรูจักมัน เราก็ไปติดอยูแคนั้นเอง พระพุทธเจาทานจึงวา

เม่ือทานประพฤติปฏิบัติแลว สิ่งทั้งสองนี้ก็ตามประคับ

ประคองทานไป นั่นคือกามสุขัลลิกานุโยโค –อัตตกิลมถานุ

โยโค ทั้งสองประการน้ีเปนครูเปนอาจารยของทาน จนกระท่ัง

ทานเกิดความรูเห็นตามเปนจริง

กามสุขัลลิกานุโยโคคืออะไร ก็คือความสุข คิดอะไร

ก็ไดตามปรารถนาของเรา คิดอะไรแลวไมผิดหวัง แลวก็มี

ความสุขความพอใจในอารมณอันนั้นอยู นี้เรียกวา “กาม

สุขัลลิกานุโยโค” นี้ก็เปนขาศึกของพระโยคาวจรผูประพฤติ

ปฏิบัติประการหน่ึง
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อัตตกิลมถานุโยโคนั้นคือความฟุงซานรําคาญ ความ

ลังเลสงสัย เกิดเปนทุกขโทมนัสขึ้นมา อันนั้นก็เปนขาศึกของ

พรหมจรรยของพระโยคาวจรประการหนึ่ง ทั้งสองประการนี้

ทานเรียกวา “กามสุขัลลิกานุโยโค อัตตกิลมถานุโยโค”

พูดงายๆ คือใหรูทางสองอยางน้ีวา อยาไปติดในความ

สงบ อยาไปอุปาทานในความสงบ อยาอุปาทานในความ

วุ นวายไมสงบ อันนี้เปนเหตุ ที่ทุกคนจะปฏิบัติก็ตองเกิด

อันน้ีขึ้นมา มีขาศึกน้ีเกิดข้ึนมา ถาคนมีปญญาก็เห็นวาเปนครู

เปนอาจารยแนะนําใหเราเขาสูสัมมาปฏิบัติไดอยางนั้น

ฉะน้ันเจอรี่ตองเขาใจวาอยาถอย ทํามันเขาไปเรื่อยๆ 

พยายามทําไปใหเกดิความรูใหเกดิความเห็น เพราะทานตรัสวา

การลังเลสงสัยนั้นมันจะเหือดแหงหายไปเพราะการกระทํา

ไมหยุดนั่นเอง นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาของเรา ไมตอง

นอยใจไมตองเสียใจ ไมตองลังเล ไมตองสงสัย ที่ทํามาแลว

กด็ ีในปจจบุนันีก้ด็ ีอนาคตทีย่งัไมมาถงึกด็ ีใหทิง้เสยี พจิารณา

อยูแตในปจจุบันนี้อยางเดียวเทานั้น ความเห็นของเจอรี่หรือ

ของผู ประพฤติปฏิบัตินั้นจะเขาถึงสัมมาปฏิบัติดวยตนเอง

อันนี้ควรเขาใจ และควรพิจารณาไวอยาทอถอย พยายาม

เรื่อยๆ ไป
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เมื่อเราทําอานาปานสตินั้น เมื่อเรากระทําอยูนั้นก็ใหมี

สติสัมปชัญญะ ใหรูจักการที่ลมเขาออกอยางแจงชัด เมื่อเรา

กําหนดลมหายใจเขาออกอยูนั้น ใหทําความรูสึกวาลมหายใจ

เขาออกนั้นแหละเปนเครื่องหมายเปนการบริกรรมของจิต

เอาความรูสึกของเราน้ันตามดูลมหายใจเขาออก การศึกษา

ตอนนี้ใหศึกษาแคนี้กอน อยาคิดอยาพิจารณาอยางอื่น ทํา

จิตใหจอจอในลมหายใจเขาออกเทานั้น

สุ. เขาน่ังหมอนท่ีมันสูงเกินไปก็เจ็บทั้งตัว แตจิตใจ

ก็สงบพอสมควร ไมคิดฟุงซาน และก็รูสึกสบายใจขึ้นในการ

ไดมานั่งกับอาจารย

พ. การกระทําการปฏิบัตินี้ก็ทําอยางน้ันแหละ เมื่อ

นั่งสงบแลวใหมีความสงบ เอาจิตที่มันผองใสสะอาดแลว

มาพิจารณาขางนอก เอาจิตพิจารณากายใหเห็นเปนอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาในสภาวะอันนี้ ทีนี้การปฏิบัติใหเขาใจวาเรา

จะตองปฏิบัติอยูทุกเมื่อ ไมเฉพาะวาเรามานั่งที่นี่เราถึงจะได

ทาํกรรมฐาน ไมใชอยางนัน้ เมือ่เราเดินกลบัไปบาน เราเดินไป

มาทําการงานท้ังหลายอยูนั้น ก็ใหเขาใจวาเรายังทํากรรมฐาน

อยู คือมีสติมีสัมปชัญญะอยู รูจักความผิดชอบอยูตลอดเวลา

อาจารยบางอาจารยเมื่อปฏิบัติแลวก็มาสอบอารมณ 

สอบตอนเชาสอบตอนเย็นของลูกศิษย อันนั้นก็ถูกเหมือนกัน 
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แตวาอาตมาไมไดสอนอยางนั้น สอนใหสอบอารมณเอาเอง

มีความสุขก็ใหรู เอง มีความทุกขก็ใหรู เอง มีความฟุงซาน

ราํคาญทกุอยางกใ็หรูเอง ดงันัน้จงึใหเรามสีติประจําจิตอยูเสมอ 

เม่ือเรามีสติอยูอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รูอยู สุขเกิดขึ้นมาเราก็รูอยู 

ทุกขเกิดข้ึนมาเราก็รูอยู เมื่อเรารูอยูเชนนั้นก็ใหเราพิจารณา

ใหเห็นวาสุขนี้ก็ไมเที่ยง ทุกขนี้ก็ไมเที่ยง เปนของท่ีไมแนนอน

ทั้งนั้น นี่อาตมาสอนใหสอบอารมณเอาเองอยางนี้ สบายดี

ไมตองใหคนอ่ืนมาสอบเพราะอารมณมันเกิดที่ใจของเรา

เราก็ตองเอาใจของเรารูอยางนั้น

คลายเด็กๆ กับผูใหญ เด็กนอยมันไมเขาใจผู ใหญ

เปนธรรมดา คนท่ียังไมรูมันก็ยังไมเขาใจการกระทําเชนนี้เปน

เรื่องธรรมดาของมัน ทุกคนก็ยอมเปนอยางนั้น ถายังไมรูอันนี้

ก็เปนเหตุใหเราตองพิจารณา ก็ชางเถอะตอไปน้ีไมตองสงสัย

อะไรแลว ใครจะคิดอยางไรก็ไมสงสัย ใครจะทําอยางไรก็ไม

สงสัย มันจะเกิดขึ้นอยางไรก็ไมสงสัย แตเราก็ทํา 
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ตอนที่ ๖

ทานผูเจริญทั้งหลายที่เปนชาวพุทธมีความเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา วันนี้อาตมาไดมาพบทานผูเจริญทั้งหลาย

ในสถานท่ีนี้ ฉะนั้นจึงจะขอโอกาสกับทานทั้งหลายจะนําใน

กิจกรรมท่ีควรประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเบ้ืองตน ได

ประกาศศลีซึง่เปนหลักการในชวีติของมนษุยทกุคนใหงามดวย

กายดวยวาจาแลว ตอไปนีจ้ะบรรยายในการน่ังกรรมฐานตอไป

ตอนี้ไปจะแนะนําทํากรรมฐานเรียกวา “ภาวนา” อันเปน

กิจในพุทธศาสนา เรียกวา “การปฏิบัติกรรมฐาน” หลับตา

นิดหนอยแลวก็หายใจเขาออก กําหนดที่ปลายจมูกที่ลม

หายใจผานเขาไป หายใจสม่ําเสมอ อยาบังคับลมใหมันยาว

เกินไป อยาบังคับลมใหมันสั้นเกินไป อยาบังคับใหมันหยาบ

เกินไป อยาบังคับใหมันละเอียดเกินไป ใหพอเหมาะพอควร 

สบายๆ เทานั้น

แลวตอไปก็ใหกําหนดลมหายใจ เมื่อเขาไปนั้นใหมี

ความรูสึกวา ตนลมอยูที่ปลายจมูก กลางลมอยูที่หทัยคือ

หัวใจ ปลายลมอยู ที่สะดือ เมื่อหายใจออกใหกําหนดวา

ตนลมอยูที่สะดือ กลางลมอยูที่หทัย ปลายลมอยูจมูก แลว

ก็กําหนดตนลม กลางลม ปลายลม อยูอยางนี้ดวยความมี
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สติระลึกได อยูดวยความมีสัมปชัญญะเต็มเปยมอยูอยางนี้

เร่ือยๆ ไป ไมตองคิดอยางอื่น นี้คือธุระคือธุระท่ีจะตองทํา

ในปจจุบันนี้

อยาคิดไปอยางอ่ืน อยาสงจิตขึ้นไปขางบน อยาสงจิต

ไปขางลาง อยาสงจิตไปขางขวา อยาสงจิตไปขางซาย ตั้งกาย

ใหตรงทาํจติใหตรง อยาสงจติไปอยางอืน่ ใหความรูสกึตดิตาม

ลมหายใจเขาออกอยางนี้ตอไป บางทีมันก็จะเกิดความคิด

ขึน้มาวาทําอยางนีท้าํใหเปนอะไร ทาํใหรูอะไร ทาํใหอะไรเกดิขึน้

มีประโยชนอยางไร บางทีจิตก็จะคิดเชนนี้ ถาคิดขึ้นเชนนี้

เราก็ตัดมันออกไป เวลาน้ีไมใชธุระหนาที่ของเราท่ีจะคิด

อยางนี้ หนาที่ของเราที่ตรงนี้นั้นก็คือต้ังสติใหดี ตั้งสัมปชัญญะ

ใหดี ตามดูตนลมกลางลมปลายลมเทานั้น ธุระหนาท่ีที่จะ

ทําในปจจุบันนี้มีเทานี้

ประการที่สอง มันก็จะคิดไปวารําคาญเสียงรถยนต 

รําคาญเสียงเคร่ืองบิน รําคาญเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอยาง เขาใจ

วาเสียงท้ังหลายเหลานั้นมารบกวนเรา อยางน้ีมันก็เกิดขึ้นได

เหมือนกัน ถามีความคิดเกิดขึ้นเชนนี้ ก็ตองภาวนาวา เสียงรถ

ไมไดมากวนเรา เสียงเรือไมไดมากวนเรา เสียงประชาชน

ไมไดมากวนเรา เราเองไปกวนเขา เขาไมไดมากวนเรา ถาเขาใจ

วาเราไปกวนเขา เราก็ปฏิบัติหามจิตของเราเทานั้น อยาให
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ไปกวนเขา เทานั้น จิตมันก็รู จัก เมื่อจิตมันรูจักแลว มันก็

กาํหนดลมหายใจเขาออกตอไปเทานัน้ ตอไปน้ีลงมอืทาํไดแลว 

ทานผูเจริญท้ังหลาย บัดนี้เราไดทํากรรมฐานกันเสร็จ

แลว อาตมาขอถือโอกาสปรึกษาทานทั้งหลายตอไปบางอยาง 

ซึ่งบางคนก็คงจะรูจัก บางคนก็ยังไมรูจักวาอาตมามาจากไหน 

มาทําไม ตองการอะไร อาตมาเปนพระซ่ึงทํากรรมฐานมา

นมนาน อยูประเทศไทยหลายสิบปแลว กําเนิดที่เกิดมาเปน

มนุษยนี้ ไดมีศรัทธาพยายามปฏิบัติในพุทธศาสนามาต้ังแต

อายุเกาขวบ ก็ไดทําการประพฤติปฏิบัติมาเรื่อยๆ จนไดตั้ง

สาขาในประเทศไทยประมาณสามสิบแหง

ดวยอํานาจการปฏิบัติมาน้ีจึงมีลูกศิษยตางประเทศ

ประมาณเกาประเทศไปรวมอยูทีว่ดัหนองปาพง ไปฝกกรรมฐาน

ที่นั่น และก็ไดบวชเปนพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา แลว

ก็มีทายกทายิกาชาวตางประเทศไปเยี่ยมวัดหนองปาพงข้ึน

มากมาย มีทานสุเมโธน้ีไปจําพรรษาท่ีนั่นสิบพรรษาแลว

ไปอยู นานกวาคนอ่ืนและก็รู  เ ร่ืองการประพฤติปฏิบัติใน

พุทธศาสนาพอสมควร เม่ือมีลูกศิษยตางประเทศมากข้ึน

ก็มีชื่อเสียงกิตติศัพทมากข้ึน จึงเปนเหตุใหรูจักกับสถานท่ีนี้ 

รูสึกวาสถานท่ีนี้มีผูมาดําเนินการปฏิบัติขึ้นแลวหลายป แตก็

ขาดพระภิกษุที่จะปฏิบัติและก็หลายปแลว
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ปนี้โยมจอรจ ชารป กับโยมฟรีดา ไดเดินทางจากกรุง

ลอนดอนไปเมืองไทยไปดูสถานที่ที่วัดหนองปาพงและก็ได

พูดถึงสถานที่นี้ และก็นิมนตใหอาตมามาดูที่นี่ อยากใหมาอยู

ที่นี่ อยากใหมาฝกญาติโยมที่นี่ดวย อาตมาจึงรับปากวาจะมา

แตไมไดรับปากวาจะอยูที่นี่ ยังไมคุ นเคยกับประชาชนชาว

ตะวันตกนี้ ไมรูจักประเพณี ไมรูจักจิตใจ ไมรูจักความเปนอยู

ไมรูจักภาษา อาตมาก็ไมรับปากวาจะมาอยูแตก็ตองมาดู เมื่อ

มาดูแลวก็เกิดความรูสึกหลายอยาง เกิดความรูสึกแปลกๆ 

กับสถานที่นี้ กับดินฟาอากาศ กับประเพณีของประชาชน

ชาวลอนดอน จนพูดไมถูกเลยทีเดียว มีความรูสึกคลายกับวา

เกดิใหม รูสิง่ทีไ่มเคยรู เห็นส่ิงทีไ่มเคยเหน็ นกึอยูอยางนี ้แตวา

ไมเคยนกึเลยวาประชาชนชาวลอนดอนจะสนใจในพทุธศาสนา 

ไมเคยนึกเชนนี้ เม่ือมาถึงแลวจึงเปนเหตุใหแปลกใจ

ฉะนั้น อาตมาจึงมีความสนใจอยากใหพุทธศาสนา

แผมาถึงที่นี่ดวย แตก็เปนเรื่องลําบากยากเย็นอยูเหลือเกิน

ฉะน้ันจึงไดปรึกษากับประชาชนวาจะมีความพรอมเพรียง

กันไหม ? จะยินดีไหม ? จะพอใจไหม ? ถาพระภิกษุจะมาอยู

ที่นี่ มารักษาท่ีนี่ใหเปนสถานที่ปฏิบัติตอไป

ครั้งแรกก็ตั้งใจจะมากรุงลอนดอนนี้กับพระสุเมโธและ

พระเขมธมโฺม มาดแูลวกจ็ะกลบัเมอืงไทย วาจะมาอยูสกัเดอืน
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กวาสองเดือนเทานั้น แตเมื่อเห็นภูมิประเทศน้ีเปนปฏิรูปเทศ

เปนประเทศท่ีสมควร ทุกส่ิงทุกอยางลวนเหมาะแกความ

เปนอยู แตขาดอยางเดียว คือยังไมมีนักปราชญที่จะมาแนะนํา

พรํ่าสอนในทางพุทธศาสนาอยางแทจริง

ฉะน้ันอาตมาจึงไดตกลงใจแลววา จะใหพระสุเมโธกับ

พระเขมธมฺโมอยูที่นี่ดูกอน เพื่อจะเปนประโยชนในที่นี้ดวย

สวนตัวอาตมาน้ันมีธุระจําเปนมากจะตองกลับไปเมืองไทย

เสียกอน จะใหพระอยูที่นี่เพ่ือทดลองดูไปกอน แตวาพระสงฆ

ที่จะอยูที่นี่จะตองเปนพระปฏิบัติเปนพระกรรมฐาน คือเปน

ผูปฏิบัติตรง เปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ เปนผูไมมักมาก

เปนผูเล้ียงงายๆ ไมเลี้ยงยาก แตสําหรับผูที่ไมรูจักก็ตองเปน

ของยาก แตทานก็กินงาย นอนงาย อยูงายๆ ถาคนไมรูจัก

ก็เหมือนกับวายากลําบาก

เชนประเพณีของพุทธศาสนานี้แปลกอยูอยางหนึ่ง เมื่อ

มาเทียบกับลอนดอนแลวเปนของแปลก แปลกอะไร ? แปลก

ตรงท่ีวาประเพณีพระกรรมฐานน้ันคลายๆ กับคนขอทาน

การเลี้ยงชีพคลายๆ กับคนขอทาน แตไมใชคนขอทาน แต

คลายๆ กับคนขอทาน จนกระทั่งวาพระที่เขามาที่นี่ไมกลาทํา

ไมกลาทําเหมือนพระพุทธเจา ไมกลาทําตามหลกัในพระพุทธ

ศาสนาอยางแทจริง เชนการเที่ยวบิณฑบาตคลายๆ กับคน
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ขอทาน พระที่ยังไมเคยปฏิบัติมาก็กลัวและอาย ก็ไมไดทํา 

ฉะนัน้การบิณฑบาตในกรงุลอนดอนนีจ้งึไมมจีนกระทัง่ทกุวนันี้

ความเปนจริงการบิณฑบาตน้ีมีมาแตคร้ังพระพุทธเจา

ของเรา เกิดมาจากอินเดีย เดี๋ยวนี้การบิณฑบาตในอินเดีย

ไมมีแลวหรือมีก็นอย เพราะวาการปฏิบัติของคนมันเสื่อม

ไมใชวาศาสนาเสือ่ม ดงันัน้การบณิฑบาตจงึไมปรากฏ โดยมาก

ทุกวันนี้ตั้งวัดขึ้นมาก็มีมูลนิธิ จะตองเร่ียไรเงินทองมาเปน

กอนทําเปนมูลนิธิ พระไมตองไปบิณฑบาต เลยเกิดความ

ยุงยากขึ้นมา เบียดเบียนญาติโยมทั้งหลายใหยุงไปหมด แลว

คนเขาก็หมดศรัทธาเพราะเราไมปฏิบัติการบิณฑบาต ถามี

การบิณฑบาตแลวมูลนิธิที่จะต้ังขึ้นมาก็ไมจําเปน ตอนเชา

พระมีบาตรทานก็อุมบาตรไปเร่ือยๆ แตไมขอดวยวาจาเดินไป

เรื่อยๆ ดวยความสงบ

อยางท่ีวัดหนองปาพงหรือที่ไทยแลนดนั้น ตอนเชา

ไปบณิฑบาตญาตโิยมใครมอีาหารกม็ายนือยูทีห่นาบาน ใหขาว

ทัพพีหนึ่ง ผลไมใบหนึ่ง ขนมปงสักชิ้นหนึ่ง หลายๆ คนเขาไป 

คนละเล็กละนอย วันหนึ่งจะเสียขาวไปสักทัพพีหนึ่งหรือ 

แอปเปลไปสักใบหนึ่งและขนมสักชิ้นหนึ่งเทานั้น หลายๆ คน

ใหไปก็พอแลว พอฉันแลว ถาคนไมรู จักก็เรียกคนขอทาน

แตวาไมใชคนขอทาน
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เพราะวาคนเราที่จะอยูไปไดนี่ก็เพราะอาหาร ไดฉัน

อาหารเปนอยูชีวิตก็ยังอยู เม่ือชีวิตมีอยูก็ไดสอนประชาชน

ไดสรางคุณงามความดีขึ้นไว สอนธรรมะให ผูจะฟงธรรมะ

นั้นก็ตองมีอาหารเปนเครื่องอาศัยอยู ถาไมมีอาหารก็ฟง

ธรรมะไมได อันนี้ถาไมมีอาหารเล้ียงไมได สอนประชาชน

ไมได แตทานไมเอามาก ไดมาแลวฉันพอแลวก็ปลอย

ออกไป ก็อธิบายธรรมะไมเก็บไว อาหารนั้นทานเก็บไวไมได

ดวยตนเอง มีแตญาติโยมเขาเก็บไวเทานั้นแลว ทานก็ฉัน

มื้อเดียวอีกดวย รวมในบาตรแลวก็ฉันมื้อเดียวก็พอแลว

พระเหลานี้เปนพระแปลกๆ พระอื่นเขา อยางอาตมา

เดินทางมาจากไทยแลนดมาสูกรุงลอนดอนน้ี ไมมีสตางค

ที่จะจางซื้อตั๋วเครื่องบินมา เขาถวายใหมาทั้งพระสุเมโธ

ญาตโิยมเขากใ็หมา ทกุๆ องคในวดัหนองปาพง สตางคในยาม

ไมเคยมี ไมเคยไปขอใคร ไมเคยไปเร่ียไรเงินทองในหมูบาน

ตางๆ ไมเคยทาํการซือ้ขาย ไมเคยทาํการหาเงนิ แตเปนผูปฏบิตัิ

อยูในปา ไมคอยจุนจานกับใคร เพราะนี่เปนประเพณีของ

พระพุทธเจา ถาหากวาทานเหลานี้มาอยูกับโยม โยมจะมี

ความรูสึกอยางไร

วันนี้อาตมาพูดเรื่องพระใหฟงวาจะเปนอยางไรในความ

รูสึกของโยมไหม ? ถาญาติโยมทุกคนตองการพระอยางนี้
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อยูปฏิบัติ อาตมาก็จะใหอยูและจะพยายามสงมาใหเพื่อให

สถานท่ีนี้เปนสถานท่ีปฏิบัติขึ้น บางทีอาตมาจะมาจําพรรษา

ดวยก็ได การกระทําอยางน้ี เมื่อเราเห็นพระบางองคมาทํา

ความวุนวายก็อยาเขาใจอยางอื่นนะ พุทธศาสนานั้นไมใช

บุคคล บุคคลน้ันไมใชศาสนา ศาสนาน้ันไมใชบุคคล บุคคล

นั้นไมใชศาสนา ศาสนานั้นไมเสื่อม ดีอยูตลอดเวลา ที่พระ

มาปฏิบัติศาสนาไมถูกจึงไมเปนที่นาเลื่อมใส จึงไมสามารถ

แนะนําญาติโยมทั้งหลายใหมีความทุกขใจนอยลงได

ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นไปวา เมืองไทยมีพุทธศาสนา

เมื่อพระบางองคในเมืองไทยมาทําไมดีก็ไปโทษพุทธศาสนา 

อยางน้ันไมถกู ศาสนาไมเปนอยางนัน้ อนันัน้มนัคน จงึเรยีกวา

คนไมใชศาสนา ศาสนาไมใชคน ศาสนาเปรียบเหมือนเกลือๆ

มันมีความเค็มอยูตลอดเวลา ถาใครไปกินเกลือมันก็ยังเค็มอยู

ถาคนไมกินก็ไมเค็ม เพราะฉะน้ันพุทธศาสนานั้นจึงเสื่อม

ไมได คนเสื่อมตางหาก ไมใชศาสนาเสื่อม

บางคนจะเห็นพระในไทยแลนดมาทําไมดีก็จะไปโทษ

พุทธศาสนา คลายๆ กับวาคนท่ีไมกินเกลือก็ไปโทษวาเกลือ

มันไมเค็ม อยางนั้นก็ไดเหมือนกัน ไอความเปนจริง ความเค็ม

ของเกลือมันมีอยูตลอดเวลา ถาหากวามีคนเอาเกลือไปกิน

ไอความเค็มมันก็ปรากฏขึ้นมา พระพุทธศาสนาก็อยางนั้น 
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ฉะนัน้พทุธศาสนานีจ้งึสอนใจใหสบาย สอนใจไมใหเปนทกุข นี่

เรื่องพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้

วนันีจ้งึเลาอะไรๆ ใหฟง ถาใครยนิด ีใครเหน็ดวยอาตมา

ก็จะสงพระภิกษุสามเณรมาต้ังขอปฏิบัติขึ้นที่นี่ ใหเจริญข้ึน

ในการปฏิบัติ แตจะตองไปบิณฑบาตขอทาน หรือโยมมีความ

รูสึกอยางไรบาง พระเที่ยวบิณฑบาตกับคนขอทานแปลกกัน

ไหม ? 

สุ. คุณมอรีสบอกวายี่สิบปกวาแลวท่ีนับถือพุทธ-

ศาสนานับถือมาก มีศรัทธาทางนี้และบางครั้งเคยพยายาม

จะสรางพระสงฆขึ้นในเมืองอังกฤษ ก็ผิดหวังมากในชีวิต

บางครั้งดูวาจะมีไดแตก็เส่ือมลงไป แตเดี๋ยวนี้รูสึกภูมิใจดีใจ

เห็นวาถึงเวลาท่ีพระสงฆจะเจริญขึ้นไดในเมืองอังกฤษ อยางที่

หลวงพอกลาวแลว เขาขอบคุณมาก

พ. อาตมายินดเีมือ่เห็นชาวกรุงลอนดอนเหมือนพีน่อง 

จะเปรียบใหฟงวาดินก็ดี พันธผลไมก็ดี แตไมมีใครมาปลูก

มาทําสวน อยางน้ันแหละ ปฏิรูปเท พอสมควร จิตใจคนก็ดี

สถานท่ีก็ดี ดินฟาอากาศก็ดีสมบูรณบริบูรณทั้งหมด แตวา

ไมมีใครมาสั่งสอนประกาศพระพุทธศาสนาใหเขาใจใหมี

ความสุขยิ่งไปกวานี้ เหมือนพันธุผลไมก็ดี ดินก็ดี แตไมมี

ใครมาปลูก อาตมามีความรูสึกอยางนั้น......
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ดีไหมโยม....แมรี่.....จะเอาพระมาประกาศพระศาสนา

ที่นี่ดีไหม ? 

สุ. เธอบอกวาเคยอยูวัดหนองปาพง ครั้งแรกก็ไม

เขาใจเรื่องการบิณฑบาต ไมเห็นประโยชนเพราะไมเคยไดทํา

เมื่ออยู วัดหนองปาพงหลายอาทิตย เตรียมอาหารถวาย

พระแลวมีอาหารเหลือก็กินอาหารน้ันดวย เห็นวาไดผลดี

มีประโยชนมากและก็ยินดีอยากใหพระมาต้ังประเพณีที่

เมืองอังกฤษน้ี แตก็กลัววาอาหารในเมืองอังกฤษนี้ไมดีเทาไร

พ. ก็ชางเถอะ....เราฝกใหมมันก็อยางนั้นแหละ ทําได

อยางนั้นแลวเมืองอังกฤษนี้จะดีมากที่สุดเลย จะพยายาม

ทําแตก็ตองทํากับกลุมคนสวนนอยไปหาคนสวนมาก ถาเขา

เห็นแลวมันก็ดีขึ้นๆ ถาเปนเชนนั้นอยู ที่นี่ก็ไมลําบากกับ

ญาติโยมท้ังหลาย ถามีมูลนิธิมันลําบาก ตองทําเงินเปนกอน

หนึง่มนัลาํบาก เหมือนกับไมทอนหน่ึงใหญๆ  เราแบกมันกห็นกั 

ถาเรามาผาเปนซีกเล็กๆ แบงกันไปมันก็ไมหนัก เรื่องอาหาร

การขบฉันของพระก็เหมือนกัน ถาเราเอามารวมใหพระมันก็

ลําบากเหมือนไมทอนใหญ แบกคนเดียวมันก็หนัก ถาผา

เปนซีกแลวมันก็ไมหนัก.....เคยมีพระมาบิณฑบาตที่นี่ไหม ?

เคยมีใครเห็นไหม ?
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สุ. เคยมีสองสามครั้งแตไมเคยเอาจริงเอาจัง คือเปน
ประเพณีนิดหนอย

พ. เอาไหม แมรี่...เอาใหเปนประวัติศาสตร นะทีนี้
เอาไมหยดุจะตองทาํเรือ่ยไป ตดิตอกนัเรือ่ยๆ เปนประวตัศิาสตร
(หลวงพอหัวเราะ)...หือ...เปนอยางไร ? ตํารวจเขาจับหรือ
ผิดกฎหมายไหม ? หือ...(หัวเราะ)

สุ. เธอบอกวารู สึกวาในที่นี้ดีขึ้นแลว หลวงพออยู 
ไมกี่วันก็ดีขึ้น และก็คนสวนมากที่ไมมีความรูเรื่องที่นี่เลย
แลวก็จะมีคนประมาณหาสิบคนมาประชุมอยูที่นี่ หลายปแลว
ไมเคยมี และโยมเขาก็ตองไปทํางานไมไดอยูที่บาน ก็จึงไมมี
อาหารท่ีจะถวาย นี่สําหรับโยมเองนะ เพราะวาตอนเชาตอง
ไปทํางาน

พ. ถาหากวาเราทําแลวมันมีประโยชนนะ ตอนเชา
มาเราใสบาตรแลวก็ไปทํางานไมเสียงานการเลย เมื่อมีเวลา
ตอนเย็นมาก็มาทําสมาธิกัน ไมตองตามมาสงถึงที่นี่ ตักบาตร
ที่บาน จะเอากี่ไมงก็ไปใหทัน ใสแลวก็ไปทํางาน

สุ. แตพวกน้ีเขาไมไดทําอาหารในตอนเชา

พ. อาว....ก็ตองพยายามทําหละวะ ก็เราจะปฏิรูป
ใหมันดีขึ้น เราไมทําก็ตองพยายามทําไว มันไมยากหรอก
ยิ่งสะดวก
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ตอนที่ ๗

จบที่ตรงไหนรูไหม ? หรือทานจะเรียนอยางนี้เรื่อยไป

งั้นรึ ? หรือทานเรียนมีที่จบ ? อันนั้นก็ดีแตเป นปริยัติ

ขางนอก ไมใช ปริยัติขางในๆ จะตองเรียนตาของเราน่ี หูนี่ 

จมูกนี่ ลิ้นนี่ กายจิต, อันนี้เปนปริยัติที่แท อันนั้นปริยัติเปน

ตวัหนังสืออยูขางนอก เรียนจบไดยาก ตาเห็นรูปมอีาการเกิดข้ึน

อยางไร หูฟงเสียงมีอาการเกิดขึ้นอยางไร จมูกดมกลิ่น

มีอาการเกิดข้ึนอยางไร ลิ้นกับรสมีอาการเกิดข้ึนอยางไร 

โผฏฐัพพะกับกายกระทบกันนั้นมีอาการเกิดขึ้นอยางไร

อารมณที่รู ทางใจนั้นเกิดข้ึนแลวเปนอยางไร ยังมีโลภไหม

ยังมีโกรธอยูนั่นไหม ยังมีหลงอยูนั่นไหม หลงกับรูป เสียง

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ที่เกิดข้ึนนั่นไหม อันนี้เปน

ปรยิตั ิขางในเรียนจบงายๆ เรยีนจบได ปรยิตัขิางนอกเรียนจบ

ไมไดหรอกมันหลายตู

ถาเราเรียนปริยัติไมไดปฏิบัติก็ไมไดรับผล เหมือนกับ

คนเล้ียงโคตอนเชาก็ตอนโคออกไปกินหญา ตอนเย็นก็ตอนโค

มาเขาคอกเทาน้ัน แตไมเคยไดกินน้ํานมโค ดีแตวาไดตอน

ออกไปจากคอกตอนเชาแลวก็ตอนโคเขามาเทานั้น ไมเคย

กินนํ้านมโคเลย แตนั่นเรียนก็ดีหรอก แตอยาใหเปนอยางนั้น
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ใหไดเลี้ยงโคดวยไดกินนํ้านมโคดวย นี่ก็ตองเรียนใหรู ดวย

ปฏิบัติดวยถึงจะถูกตองดี นี่พูดใหรูเรื่องก็วาเหมือนคนเลี้ยงไก

ไมไดกินขาไก ไดแตขี้ไก อันนี้พูดใหคนที่เลี้ยงไกโนนหรอก

ไมไดพูดใหโยม พูดใหคนเลี้ยงไก (หัวเราะ) ระวังอยาใหเปน

อยางนั้น ก็เหมือนวาเราเรียนปริยัติไดแตไมรู จักละกิเลส

ไมรูจักละความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจของเรา 

เรียนไมไดปฏบิตั ิไมไดละมนัก็ไมเกิดประโยชน จงึไดเปรียบวา

คนเลี้ยงไกไมไดกินไขไก ไดแตขี้ไก เหมือนกันอยางนั้น

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาของเราทานจึงตองการให

เรียนปริยัติ เรียนแลวก็ใหปฏิบัติๆ ละความช่ัวออกจากกาย

วาจาใจของเรา แลวประพฤติคุณงามความดีไวที่กายวาจา

ใจของเราเทานั้น คุณสมบัติของมนุษยที่จะบริบูรณนั้นก็คือ

สมบูรณดวยกาย วาจาและก็ใจ กายวาจาใจจะสมบูรณนั้น

เชนวาพูดดีเฉยๆ ก็ไมสมบูรณถาไมกระทําตาม ทําดีแตทาง

กายเฉยๆ ใจไมดีนั้นก็ไมสมบูรณ

พระพุทธองคสอนใหดดีวยกายดวยวาจาดวยใจ กายงาม 

วาจางาม ใจงามเปนสมบัติของมนุษยท่ีดีที่สุด นี่ก็เหมือนกัน

ฉันนั้น เรียนก็ตองดี ปฏิบัติก็ตองดี ละกิเลสก็ดี สมบูรณ

อยางนัน้ทีพ่ระพทุธเจาหมายถงึมรรค คอืหนทางทีเ่ราจะปฏบิตัิ

นั้นมีแปดประการ มรรคท้ังแปดนั้นไมใชอยูที่อื่น อยูที่กาย
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ของเรานี้ ตาสอง หูสอง จมูกสอง ลิ้นหนึ่ง กายหนึ่ง นี่เปน

มรรค แลวก็จิตเปนผู เดินมรรค เปนผู ทํามรรคใหเกิดขึ้น

ฉะนั้นทั้งปริยัตินี้ทั้งปฏิบัตินี้จึงอยูที่กายวาจาใจ ปฏิบัติอยูที่

ตรงน้ี ที่เราไดเรียนปริยัตินั้นเคยเห็นไหม เคยเห็นปริยัติที่

สอนอยูนอกกายไหม เคยเห็นมรรคท่ีสอนอยูนอกวาจาไหม

เคยเห็นปริยัติที่สอนอยูนอกใจไหม ก็มีแตสอนอยูที่กาย

วาจาใจนี้ทั้งนั้น ไมไดสอนอยูที่อื่น ฉะนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้น

ตรงนี้ ถารูมันๆ ก็ดับตรงนี้

ฉะนั้น ใหเขาใจวาปริยัติปฏิบัตินั่นอยูตรงนี้ ถาเรา

เรียนส้ันๆ นี่มันก็ไดหมดเหมือนกับคําพูดของคนเรา ถาพูด

เปนสัจจธรรมถูกตองดวยดีแลว แมพูดคําเดียวเทานั้นก็ดีกวา

พูดที่ไมถูกตองตลอดชีวิต เขาใจไหม คนที่เรียนปริยัติแลว

และไมปฏิบัติก็เหมือนกับทัพพีตักแกงที่อยูในหมอ มันตักแกง

ทุกวันแตมันไมรู รสของแกง ทัพพีไมรู รสของแกงก็เหมือน

คนเรียนปริยัติแตไมไดปฏิบัติ ถึงแมจะเรียนอยูจนหมดอายุ

ก็ไมรูจักรสของธรรมะ เหมือนทัพพีไมรูรสของแกงฉันนั้น 

ทีนี้เราก็ตองถามดูวากายอยูที่ไหน ? ใจอยูที่ไหน ?

เราตองถามตัวของเราอยางน้ี นี่คือตนตอของการปฏิบัติ

ปริยัติถึงแมจะเรียนไปมาก แตทานก็สอนมาหากาย วาจา

ใจ ทีนี้กายวาจาใจน้ีก็อยูกับเราทั้งกลางวันกลางคืน และแม
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จะยืนจะเดินจะน่ังจะนอน ก็มีกายมีวาจามีใจอยูแลว ถาเรา

มาเรยีนในตวัของเรานีจ้ะไมงายกวาหรอื ? จะไมเกดิประโยชน

มากขึ้นหรือ ? เรารูเชนนี้ก็ปฏิบัติอยางนี้ ใหรูจักกายวาจาจิต

ของตนเองน้ี ปฏิบัติตรงน้ีมันก็จะเหมือนคนท่ีเล้ียงไกไดกิน

ไขไก เอาข้ีมันไปทิ้งเสียไมตองเอาข้ีมัน มันจะเปนอยางนั้น 

ทีนี้ถาเราไดปฏิบัติกายวาจาจิตของเราเชนนี้ใหรูธรรมะเชนนี้ 

มันจะเกิดประโยชนมากทีเดียวเลย มันจะหายสงสัยทุกสิ่ง

ทุกอยาง เร่ืองปริยัติคําสอนของพระพุทธเจามันมารวมกัน

อยูตรงน้ี เมื่อเรามารูวาที่นี่เปนมรรค ก็มาปฏิบัติที่กายวาจา

ใจของเรานี่ก็พอแลว แลวก็งายดวย นั่งก็มีอยู นอนก็มีอยู

ไปที่ไหนก็มีอยูทั้งนั้น

อันนี้ความเห็นของอาตมาเปนอยางน้ีนะ ใหโยมไป

พิจารณา ใหไดกินไขไกก็แลวกัน หรือมีอะไรสงสัยอีกไหม ? 

คนดี ดีอยู ที่ไหน ? คนจะช่ัว ชั่วอยู ที่ไหน ? คนจะรู จัก

ความดี รูอยูที่ไหน ? คนจะรูจักความชั่ว รูอยูที่ไหน ? เทานั้น 

ก็จะมองเห็นธรรมะของพระพุทธเจา เคยมาน่ังกรรมฐานท่ีนี่

กับเขาหรือเปลาละ ?

สุ. เขาเคยมากอนที่พระฝรั่งอยูเปนอาจารยสอน

พ. โอย.... แตนานแลว ไมใชมันหายหมดแลวหรือ ? 

หอื...มนัหายไปหมดหรอืยังละ เด๋ียวนีน้ะ นานแลวนี ่(หลายคน
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หวัเราะ หลวงพอกห็วัเราะ) ตอไปนี ้พยายามมาทําใหมนะเดีย๋ว

มันจะหมด พยามยามหาเวลาหาโอกาสมาๆ ทํากรรมฐาน

ตอไปอีก เดี๋ยวมันจะหมดนะ ทิ้งนานแลว ทํางานเปนเวลา

หรือ ? 

สุ. ครับ

พ. นั่งกรรมฐานชอบไหม ? เห็นประโยชนไหม ?

สุ. เขาบอกวาสวนมากก็ยังไมถึงที่สงบเทาไร ? 

พ. เอา ..... ตองพยายามทําบอยๆ เหมือนกับคนเรา

พบกันนั่นแหละ ก็รู กันแตรางกายหนาตาเทานั้น เพราะ

เพิ่งจะพบกันวันสองวัน ก็ไมรู จิตใจกัน เหมือนกับปฏิบัติ

ธรรมะนี่แหละ ไดปฏิบัติทีสองทีเทานั้น มันก็ไมรูจัก ไมทัน

รูจัก รูแตการกระทําวานั่งอยางนี้เทานั้น เหมือนกับคนเรา

ไปพบกันก็รูแตเฉพาะหนาตาวาเปนอยางไร แตเรื่องจิตใจยัง

ไมรูจักกันเพราะพบกันประเดี๋ยวประดาวเทานั้น การปฏิบัติ

นี้ก็เหมือนกันฉันนั้นนะ วันนี้เห็นจะหมดเวลาละกระมัง เรา

ก็จะไดเลิกกันเสียที

สุ. เธอบอกวาเห็นคนเห็นเพ่ือนเห็นญาติที่มีความ

เห็นผิดมากแลวก็ทําใหมองเห็นโลกน้ีดวยใจคอไมคอยดี รูสึก

วาจติคดิอยางนัน้จรงิๆ ไมยากจะทําอยางเขานัน้ ไมมใีครสอน

เธอแตเธอคิดเอง ไมเคยรูจักพุทธศาสนา แตก็อยากใหญาติ
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ทําอยางเดียวกับประเพณีพุทธศาสนาอยูเร่ือยไป และตอมา

ก็ไดโอกาสไปเมืองไทยก็ไปพบพระพุทธศาสนาที่นั่น

พ. อยางนี้ในคร้ังพุทธกาลก็มี สามีภรรยาอยูดวยกัน 

สามีไมรูเรื่องอะไรเลย ตอนเชามาก็เตรียมอาวุธเขาปายิงเน้ือ 

ตอนเย็นก็กลับบาน แตเมียเปนคนมีปญญาเกิดขึ้นในใจไม

ฆาสัตว มศีลีหาบริบรูณเขาวดัภาวนา ผวัยงัไมเหน็ดวย ตอนเชา

ก็ถือปนเขาไปเชิดเน้ือในปาทุกวัน จะไปยิงเน้ือ บางทีก็ใช

ใหเมียไปหยิบปนมาให เมียก็ตั้งใจดีแลว ก็ไปหยิบปนมาให

ยิงมาแลวจะเอาไปท่ีไหนเมียก็ไมวา จะเอาไปเขาวัดก็ไมวา 

ตอนเชาเธอก็ทําอาหารใหหยิบปนใหทุกวัน ผัวก็ไปยิงเน้ือ

ทุกวัน พระพุทธเจายังสรรเสริญวาอุบาสิกาคนนี้เปนพระ-

โสดาบัน คนทั้งหลายไมเชื่อเพราะเธอไปหยิบปนใหผัวไป

ยิงเน้ือ อยางน้ีเปนตน แตหากวาจิตใจของพระโสดาบันไมมี

อะไรแลว

พระพุทธเจาเรียกหญิงคนนั้นมาถามวาเธอไดทําจริง

ไหม ? เธอก็ตอบวา ใช ก็ถามวา เมื่อเธอทําเชนนั้นมีความ

ประสงคอยางไร เธอก็ตอบวาเพราะผัวเมียอยูดวยกัน ทําเพื่อ

เปนการปฏิบัติผัวเทานั้น ไมมีเจตนาท่ีจะหยิบปนใหผัวไป

ยิงเนื้อ คิดแคนี้หยิบใหแคนี้ ตอไปนั้นไมมีอีก จิตที่คิดจะให

ไปยิงเนื้อนั้นไมมี เพราะจิตของเธอตกกระแสแลว ไมฆาสัตว 

ไมกลาเบียดเบียนสัตวแลว
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พระพุทธเจาจึงตรัสวาอุบาสิกานางน้ีเปนโสดาบันบุคคล

แลว ที่เธอหยิบปนนั้นเปนกิริยาเฉยๆ จิตของเธอไมเปน

อกุศล เหมือนกับคนท่ีเอามูตรเอาคูถไปท้ิง การหยิบปนไป

ใหผัวจิตใจเหมือนกับเอามูตรเอาคูถไปทิ้งเทานั้น เพราะกรรม

ที่ผัวเมียอยูดวยกันแลวก็อยูไป จิตของเธอมีกําลัง ผัวเปน

คนใจบาปไมรูเร่ือง เมียเปนพระโสดาบันบุคคล ไมกลากระทํา

บาปอีกแลว อีกไมถึงชาติที่แปดเธอก็จะพนจากทุกข

อันนี้เปนจิตของโสดาบันบุคคล ถึงจะอยูดวยกันก็ได 

เหมือนนํ้ามันกับนํ้าทาเอาใสในขวดเดียวกันก็ไดแตนํ้าหนัก

มันตางกัน แตมันจะไมแทรกซึมกัน นํ้ามันจะแทรกซึมกับ

นํ้าทาไมได นํ้าทาจะแทรกซึมกับนํ้ามันไมได ผัวเมียอยูบาน

เดียวกันก็เชนนั้น จิตผูนี้อันหนึ่ง จิตของอีกผูนี้อันหนึ่ง แต

มันซึมซาบเขากันไมได ถึงเปนพระโสดาบันจะอยูในที่นั้น

ก็ได ในคร้ังพุทธกาลก็มีมาแลว มันเปนอยูที่จิต อันนี้ก็ให

โยมพยายาม ไมตองตกใจ ไมตองเสียใจ พยายามสรางบารมี

อันนี้ใหสําเร็จประโยชน

จิตน้ีเราเห็นคนเดียว คนอื่นเห็นดวยไมได จิตของเราๆ 

เห็นคนเดียว คนอื่นเห็นไมได

สุ. เธอเห็นวาเราปฏิบัตินี้ก็อยากรักษาศีล แตคน

ในสังคมหลายคนไมอยากใหเราเปนอยางน้ัน เขาพยายาม
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ทําทุกสิ่งทุกอยางไมอยากใหเราเปนคนดี อยากจะทําใหเรา

เปนคนชั่วเหมือนธรรมดา ยิ่งเปนคนดีคนก็ยิ่งอิจฉารังเกียจ

พ. นัน่แหละดีแลว...เขาสนใจ เรามันผิดปกติๆ  ของคน

พระพุทธเจาก็เหมือนกัน พอเขาเห็นพระพุทธเจาเขาก็วา

พระพุทธเจาเปนบา เดี๋ยวน้ีคนประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาก็วา

คนนั้นเปนบา อาตมาก็ถูกวาเปนบามาแลว 

ส. บางครั้งเธอวาบางคนบอกวาเราเปนคนปลอยวาง 

ไมยึดมั่นถือมั่น เมื่อไปงานเล้ียงฉลองเขาอยากจะใหเรา

กินเหลา บอกวาเรารักษาศีลเราไมกินเหลา เขาก็วายึดมั่น

ถือมั่น การไมกินเหลาก็ยึดถือ ถาไมยึดถือก็ตองกินเหลา

กับเขา เธอบอกวาบางคนก็พูดอยางนั้น

พ. เออ...อยางนั้นก็ดีแลว...ดี เราจะไดรู จักกําลังจิต

ของเรา รูวาอันนั้นเปนมารเปนขาศึกของเรา ถาเราไมพบคน

เชนนั้นเราก็ไมมีทางฉลาด เราจะมีปญญา พระพุทธเจา

ก็ลําบากเหมือนกัน สําบากมาก . . .มันจําเปน . . .แลวมันจะ

มีปญญาเกิดกับจิตของเรา

ไมใชว าท่ีไหนสบายเราก็ไปอยู แลวก็สบาย ใครพูด

ถูกใจเราๆ ก็สบาย ใครพูดไมถูกใจเราๆ ก็ไมสบาย อยางนั้น

ไมไดๆ เราจะตองรูจักทั้งสองอยาง ถามันมีความสุขขึ้นมา

ในใจเรา เราก็วา หือ...ไมแนนอนหรอก ทุกขมันก็เหมือนกัน
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ถาเหน็พระเหน็เณรเห็นลกูศษิยของเราปฏบิตัดิีๆ  ชอบเหลอืเกนิ

หรือไมชอบ นีน่ะ...วาอยางน้ีแนนอนเลย วาเปนของไมแนนอน 

เราตองพิจารณาอยางนี้

การปฏิบัติผมเคยไปแลวอยู กับเพื่อนเขาแหละ ฉันก็

ลําบาก แจกอาหารก็ลําบาก ทํากิจวัตรก็ลําบากไมคอยพรอม

เพรียงสามัคคีกัน เราก็มานั่งภาวนา ก็คิดวาแหม....หนีไป

ตายคนเดียวสบายดี ไมตองเก่ียวมันเลย คิดไปๆ คิดแลว

ก็ไป ถาไปแลวก็เงียบเหมือนกันคนเปนบา มันก็สบายในราว

สักหาหกวันเทานั้นแหละ นานไปก็อยากพูดกับคนนั้น อยาก

เห็นกับคนนี้ เออ...เห็นกระรอกก็เอากระรอกเปนเพื่อน เห็น

สุนัขก็เอาสุนัขเปนเพื่อน ความเปนจริงนั้นคนเรามันโง โงมาก

ที่พระพุทธเจาทานตรัสวาไวเปนสองอยาง เมื่อเห็น

ความรักเกิดขึ้นมา ทานก็ใหมีปญญารูวาไอความเกลียดมัน

ก็อยูขางในนี่แหละ มันอยูที่ความรัก เมื่อเห็นความเกลียด

เกิดขึ้นมาก็ใหเห็นวาไอความรักมันอยูตรงนี้ และก็เมื่อเรา

เห็นความสุขเกิดขึ้นมา เราก็เห็นวาไอความทุกขมันอยูที่นี่

ไมอยูที่อื่น เมื่อเห็นความชอบเกิดข้ึนมาในท่ีนี้ เราก็วาที่ไม

ชอบใจก็อยูที่นี่เหมือนกันทุกอยาง แลวก็มันไมมีอะไรจะเกาะ 

สุขมาเกาะอยูกับเราไมได ทุกขมาเกาะอยูกับเราไมได เพราะ

เรารู มันเสียแลว รู ว าสุขนี้มันก็ไมแนนอน ทุกขนี้มันก็ไม
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แนนอน มันไมแนนอนทั้งสองอยาง เราก็ปลอยวาง สุขเรา

ก็รู จัก ทุกขเราก็รู จัก เมื่อเรารูจักสุขทุกขแลวเราก็ปลอย

ปลอยกามสุขัลลิกานุโยโค อัตตกิลมถานุโยโค นั้นออกจาก

จิตของเราไป

เมื่อเรารูจักกามสุขัลลิกานุโยโควาเปนอันตรายแลว

เราก็เห็นวาอัตตกิลมถานุโยโค นั้นก็เปนอันตรายเหมือนกัน 

วาสุขนี้ก็เปนอันตราย ทุกขนี้ก็เปนอันตราย สิ่งที่เราชอบใจนี้

ก็เปนอันตราย สิ่งท่ีเราไมชอบใจน้ีก็เปนอันตราย ทีนี้เราจะ

ไปอยูทีไ่หนกัน ทนีี.้...กท็กุขเปนอนัตรายแลว สขุกเ็ปนอนัตราย

แลวเราจะไปอยูที่ไหน จิตเราก็ตองพยายามหาๆ ไปอยูที่ไหน

ไมมอีนัตราย ทีไ่หนเลา ? ทีไ่มมสีขุ ทีไ่มมทีกุข อยางน้ันเราไมรู

จกัสขุหรอื เราไมรูจกัทกุขหรือ....รู ยิง่รูตามเปนจริงของความสขุ

อีกเสียดวย ยิ่งรูตามเปนจริงของความทุกขอีกเสียดวย ถารู

ตามความเปนจริงของความสุขแลว เราก็ปลอยสุขได รูตาม

เปนจริงของความทุกขแลว เราก็ปลอยทุกขได อยางน้ันเรา

ก็ไปหาอยูที่ไมมีสุขไมมีทุกข สุขทุกขนั้นก็คลายออกมา เปน

อาการ ไมอยูในใจของเรา สุขมันก็ดับไป ทุกขก็ดับไป ยืนอยู 

เดินอยู นั่งอยู เห็นสุขเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เห็นทุกขเกิดขึ้นแลว

ก็ดับไป ก็ไมมีอะไรเทานั้นแหละ
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เราก็รู จักวามันเกิดมาแลวก็ดับไป ทุกขเกิดมาแลวก็

ดับไป ทานก็เรียกวาเห็นอารมณนี้ มันเกิดมันดับ เห็นโลกนี้

มันเสื่อม เห็นโลกนี้มันเจริญ เห็นโลกนี้มันไมแนนอน ไป

นั่งอยูตรงไหนก็สบายเพราะตรงน้ันไมมีอะไร เห็นโทษของ

ความสุขแลว เห็นโทษของความทุกขแลว เห็นโทษของความ

ชอบแลว เห็นโทษของความไมชอบแลว ไปน่ังอยูที่ไหนเห็น

ความชอบแลวก็ปลอยมัน มีความไมชอบเกิดขึ้นมาเราก็

ปลอยมัน มีความทุกขเกิดขึ้นมารูแลวก็ปลอยมัน มีความสุข

เกิดข้ึนมารูแลวก็ปลอยมัน รูแลวก็ปลอยๆ เร่ือยๆ อันนี้ถูกๆ 

เราเบ่ือคนอยากหนีจากคน...ไมถูก เรารักคนอยากอยูกับคน

มากๆ ไมถูกๆ สักอยางหนึ่ง เมื่อเรามีอุปาทานอันใดก็ไมถูก

ทั้งนั้นแหละ

ถึงเวลาโอกาสที่เราจะอยูองคเดียวก็อยูได ถึงโอกาสที่

เราจะอยูหลายคนก็อยูได เพราะวาไอความดีของเราท้ังหลาย

นั้นไมไดอยูกับคนนอยไมไดอยูกับคนมาก ความที่ถูกตอง

ตางหากละ จติใจเรามนัอยูทีค่วามถกูตองๆ นัน้มนัมากหรอื ? ....

ไมใช มันนอยหรือ ? .....ไมใช อะไรละ ? ไมนอยไมมากนี้คือ

ความถูกตอง

ดังนั้นเมื่อหากวาเราเห็นเชนนี้แลวละกอ เห็นรูปธรรม

นามธรรมมันเกิดดับ สุขเกิดแลวมันดับไป ทุกขเกิดแลวมัน
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ก็ดับไป มันก็เกิดมันก็ดับๆ อยูเชนนั้น เราจะไปอยูที่ไหน

ก็ชางเถอะ มันมีความเกิดดับอยูอยางนั้น เห็นของไมเที่ยง

ไมแน จิตเราก็เบ่ือหนาย เบ่ือแบบน้ีไมใชเกลียดนะ เบื่อหนาย

รูจักโทษ ความกําหนัดมันก็คลายออก คลี่คลายออกๆ คลาย

ออกไป

ได แตวาคนมีปญญาจริงๆ ได แตคนไมมีปญญาไมได

แตก็บางทีคนมีปญญาน้ัน บางทีมันจะไปถึงงายๆ ไมรูวาก็ไป

โนนๆๆๆ มันก็เสียเวลาใชไหมละ ? ถาเรารูจักวาตรงนี้ เราก็

ไปตรงน้ีมันก็ถึงงาย สําหรับเรารูทาง ถาไมรูก็ไปโนนๆๆๆ

นี่เหนื่อยมาก นี่หลายเดือนเสียเวลามาก มันเปนอยางนั้น

เลาใหฟงนะ เชนความรูสึกเราอยางนี้นะ เราจะนั่งสมาธิ

หาความสงบแลวก็ใหจิตใจเราสงบดวย เมื่อเราไปน่ังสมาธิเรา

ก็ไมสงบๆ เพราะอะไร ? บางทีถาหากเขารองเพลงอยูที่นั่น 

บางทเีขากเ็ลนดนตรีอยูทีน่ัน่ จติใจเราก็ไมสงบ ทาํไมถงึไมสงบ

เพราะเราไมรูตวัเรา เพราะเราไปคดิวาเสยีงดนตรนีัน้มากวนเรา

เสียงรองเพลงน้ันมากวนเรา อยางน้ี....ถาเราคิดอยางน้ีเราก็

ไมรูวาเราคิดผิด คิดวาเราคิดถูกอยู แลวก็หนีไปที่โนนอีก หนี

ใหหางจากเสียงรองเพลงของเขา หนีใหหางจากเสียงดนตรี

ของเขา เพราะเขาใจวาดนตรีนั้นมันมากวน เสียงน้ันมากวน

เราเชนนี้
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เมื่อเราคิดเชนนี้เราก็นึกวาเราคิดถูก เมื่อรูวาเราคิดถูก

แลวก็หนีไปโนนๆๆ ก็ไปพบเสียงโนนอีก หนีจากเสียงโนน

ไปทางโนนอีกก็ไปพบเสียงโนนอีก ก็รูสึกวาเสียงมากวนเรา

อยูตลอดเวลา เราไมมีที่อยูถาเราคิดเชนนี้ ถาไมมีครูอาจารย

ก็รู สึกวาเราคิดถูก ไอความเห็นเชนนั้นแลวก็อันน้ันแหละ

ความคิดผิด เราเห็นผิดเปนถูก เห็นถูกเปนผิดอยูในใจ แกตัว

ไมได ฉะนั้นอันนั้นเราคิดผิดเลยไมรูจัก

ไอความเปนจริง แลวถาเรามาหาครูบาอาจารยก็บอกวา 

ดิฉันไปนั่งอยูที่โนนเขามาเลนดนตรี ดิฉันไมสบาย ดิฉัน

ไปนั่งอยู ที่โนนเขามารองเพลง ดิฉันไมสบายเพราะมีแต

เสียงมากวนบอยๆ การคิดอยางนี้อาจารยจะบอกใหมวา

อะไรนั่น ? เราไปกวนเสียงหรือเสียงมากวนเรา ? นี่อาจารย

จะใหความเห็นอยางน้ี เธอเขาใจผิดนะ ไมใชเสียงรองเพลง

มากวนเรา ไมใชเสียงดนตรีมากวนเรา เราไปกวนเสียงนะ

นั่นนะ ครูจะใหความเห็นเราอยางน้ี เราก็รอง ออ....พิจารณา

เห็นตามวาถูกแลว

ตอไปเราก็จะพิจารณาเชนนี้ มันก็เร็วเขา นึกวาเราไป

กวนเสียง ถาเราไปกวนเสียงเราก็หามตัวเราเสีย เมื่อเสียงดัง

ขึ้นมาเราก็รําคาญ ก็นึกวาเราไปกวนเขา นั่นเรื่องของเขาไมใช

เรื่องของเรา เชนนี้มันก็ถูกทางไดงายๆ มันเปนอยางนี้ แตมัน
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ไมมากหรอก มันเปนอยางน้ี พลิกหนามือขึ้นมา มันก็เห็น

หนามือ เม่ือควํ่าหนามือก็เห็นหลังมือ มันอยูอยางนี้

ฉะนั้นจึงจําเปนๆ ตองมีครูมีอาจารยสักนิดหนึ่ง ตองมี

ครูบอกวาเปนอยางนัน้ๆ ใหมคีรเูสียกอน ถาเรามคีรมูอีาจารย

ก็ทําความเขาใจให เราก็รู  เม่ือเรารูเราก็ไมตองเสียเวลา

ไมตองเสียเวลาจะหลบเสียงไปอยู โนนหลบเสียงไปอยู นี่

ไมตองเสียเวลา มาน่ังอยูตรงนี้เราเขาใจแลววาไมใชเสียง

มากวนเราๆ ไปกวนเสียงตางหาก ถาเราเขาใจเชนนี้เราก็

สอนตัวเองเทานั้น เราก็ปลอยเสียงไปตามธรรมดาของมัน

เราไมกวนใครแลว การภาวนามันก็เขาใจดีขึ้น เมื่อเขาใจ

ดีแลว ไอเร่ืองสงบหรือไมสงบมันก็อยูที่นี่เอง ที่เราเห็นผิดนี้

เห็นถูกนี้ ถาเราเห็นถูก นี่เราก็สบาย ถาเราเห็นผิด นี้เราก็

วุนวายเทานัน้ ดงันัน้จงึควรทีจ่ะมคีรมูอีาจารยสอนวาอยางนัน้

มันถูก นั้นมันผิดเสียกอน จึงจะควรและเร็วเขา

อา.....โลภ โกรธ หลง....ไมมี....มันมีขึ้นเพราะเราคิดผิด

เทานั้นนะ เราคิดผิดโลภ โกรธก็เกิดข้ึนได หลงก็เกิดข้ึนได

ไอความเปนจริง ปกติทั้งหลายน้ีโลภมันไมมี โกรธมันไมมี

หลงมันไมมี มันเปนธรรมดาๆ อยู ไอโลภที่มันเกิดขึ้นมาได

เพราะเราคิดผิด โกรธมันเกิดขึ้นมาไดเพราะเราคิดผิด หลงมัน

เกิดขึ้นมาไดเพราะเราคิดผิด ไมใชวามันเกิดมากอน มันเกิด
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เดี๋ยวนี้ คิดผิดเด๋ียวนี้ หลงเด๋ียวนี้ มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เทานั้น เมื่อ

การเรียนศึกษาปฏิบัติในทางท่ีจะพนทุกขนี่นะ อาตมาเห็นวา

ไมตองเรียนอภิธรรมใหมันลําบาก เรียนหนังสือมากมันมี

ปญญาหลงมาก ดูหนังสือมากหลงมาก วุนวายมาก อานจิต

ของตัวเองน้ีดีกวา จะไดเห็นงายเพราะอภิธรรมมันมารวม

อยูนี่หมดแลว ถาเราอานจิตนี้ก็เหมือนเราไดอานอภิธรรม

ทั้งคัมภีรนั่นเองแหละเพราะมันมารวมอยูที่นี่ ฉะนั้นการเรียน

อภิธรรมมากๆ อาตมาวาไมจําเปน

จะเลาใหฟงอีกอยางหนึ่งนะ....อันนี้คือสิ่งนี้ คือความ

หนักมันไมมี ความหนักของเทปนี้ไมมี เมื่อมันจะมีขึ้นเพราะ

อะไรนี่ เพราะเราไปยกมันขึ้นมา.... หนักแลว ถาเอามันไวนี่.....

ความหนักก็ไมมี ไมหนัก ความหนักไมมี มันจะหนักไดเพราะ

เราไปยกมันข้ึนมาอยางน้ี หนักแลว (ฝร่ังหัวเราะ) อยางน้ี 

ทุกอยางเหมือนกันทุกอยาง ไอสิ่งนั้นๆ ไอความสวยมันไมมี

ไอความไมสวยไมมี มันมาสวยตรงท่ีเราไปชอบมันเทานั้น

มันไมสวยตรงที่เราไมชอบมันเทานั้น ถาปลอยมันทิ้งไวมันก็

เปนธรรมชาติของมันอยูอยางนั้น

อันนี้ก็เหมือนกัน โลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นมาก็เพราะมัน

มีเดี๋ยวนั้น มันคิดผิดเด๋ียวน้ัน ไมใชมีมาแตกอน นี่พูดงายๆ 

อวัยวะของเราน่ีนะ ตาของเรา หูของเรา ปากเราน้ีนะ แขนเรา
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นี่นะ ขาเราน่ีนะ รวมกันเรียกวาอวัยวะ ตาก็เห็น หูก็ไดยิน 

จมูกก็ไดกล่ิน ทั้งหลายเหลาน้ีลวนเปนอภิธรรมในตัวหมด

แลว อภิธรรมมีหมดแลว มีในตัวนี้เราตองเรียนในนี้ ตาเรา

เห็นรูปเมื่อเราเกิดรูสึกก็วาอะไร หูฟงเสียงเกิดความรูสึกอะไร

ขึ้นเราชอบไหม ? ไมชอบไหม ? เปนสุขไหม ? เปนทุกขไหม ? 

รูขึ้นที่ใจทุกอยางเลย...แคนั้น

อภิธรรมไมจําเปนตองเรียน ถาเรารูสิ่งทั้งหลายเหลานี้

ก็แปลวาเรารูอภิธรรมหมดแลว นั่งอยูเดี๋ยวนี้ก็นั่งทับอภิธรรม

อยูนั่นแหละ นอนก็นอนทับอภิธรรมอยูนั่นแหละ เดินก็เดิน

เหยยีบอภธิรรมไปน่ันแหละ อภธิรรมท้ังกอน นีไ่มตองเรยีนแลว

เรามารู จิตของเราอยางเดียว อานจิตของเราอยางเดียว

ก็เรียกวาเรารูอภิธรรมทั้งหมด เพราะอภิธรรมมารวมอยูที่นี่

หมดแลว ( หลวงพอหัวเราะ )

ถูกแลว .....มันจะถูกอยางไร มันจะผิดอยางไร จะรูจักมัน

ไหม มนัผดิจะรูจกัมนัไหม การปฏบิตันิีม่นัถกู รูไหม ? ตองรูจกั 

รูจักไอความสุขอยูทางนี้ ไอความทุกขอยูทางนี้ ธรรมดาจิต

ของคนเรานี้ทุกขไมเอา อยากจะไดสุข เมื่อสุขเกิดขึ้นมา

ขาเอา เม่ือทุกขเกิดขึ้นมาขาไมเอา เมื่อสุขเกิดขึ้นมาก็เอาสุข 

เม่ือทุกขเกิดข้ึนมาก็หนีๆๆ ไมอยากได เปนอยูแตอยางน้ี

เรียกวาความเห็นผิด ปฏิบัติไมถูกทาง นี้เรียกวาปฏิบัติผิดแลว

book_�������������_ok.indd   192book_�������������_ok.indd   192 11/6/2555   0:29:5311/6/2555   0:29:53



 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 193 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 193พระ พพ

ถามันถูกจะทําอยางไร ? มีความสุขเกิดขึ้นมา มีความ

ทุกขเกิดขึ้นมา ทานใหเห็นความสุขความทุกขนี้มีราคาเทากัน 

และก็เมื่อไปติดมันๆ ก็มีโทษเทาๆ กัน สุขนี้ก็เปนกิเลส

ทุกขนี้ก็เปนกิเลส ถาเราเห็นเชนนี้เราจะอยูตรงไหน ? เราไม

อยูในสุขน้ี เราไมอยูในทุกขนี้ เราอยูตรงน้ี นี้คือความสงบ

ความสุขนี้ไมใชความสงบ ความทุกขนี้ไมใชความสงบ ความ

ไมสุขไมทุกขนี้เรียกวาความสงบ นั่นพระพุทธเจาใหตรัสรูนั้น

คือความสงบ นี้ถูกแลว
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ตอนที่ ๘

ใครมีเวทนามากไหม? มีความงวงไหม? “จิต” วันน้ีจะ

อธิบายเร่ืองจิตใหฟง จงตั้งใจฟงดวยความสงบ อธิบาย

เฉพาะเร่ืองจิตเรื่องอาการของจิตเทานั้น เพราะวาในเวลาน้ี

เรามาฝกจิต เรามาฝกจิตจะตองไมสงสัยเรื่องอื่น จะตองฝก

เพียงจิต ใหมันรู จักเรื่องจิต จิตนี้เปนธาตุอันหน่ึงซึ่งไมมี

รูปรางอะไร เรียกวา วิญญาณธาตุๆ ของจิต จิตตัวนี้ราย จิต

ตัวนี้ทําใหวุนแลวก็ทําใหสงบก็เพราะอันนี้ เพราะธาตุนี้ ทําให

วุนวายก็เพราะธาตุนี้ ทําใหมีความสงบก็เพราะธาตุนี้ เรียกวา 

“มโนธาตุ”

ดังนั้นการฝกจิตใหถึงความสงบน้ีจึงเปนของทําไดยาก 

ลําบาก จึงตองใชความอดทนใหมาก ถาหากวาเราฝกมัน

สบายแลว เปนธาตุที่สําคัญกวาธาตุทั้งนั้นแหละ สําหรับ

ปรับไมใหทุกขอะไรท้ังหลายเกิดขึ้น เมื่อเรามีความฉลาดแลว 

เมื่อเรามีความรูแลว เราจะเห็นไดงายๆ วา เมื่อเรานั่งสมาธินี้ 

เราจะมีความรูสึกอันหนึ่งท่ีเราจะฝก เชนวาเราฝกเอาลม

ฝกกับลม เอาลมเปนกรรมฐาน ฝกกับลม

ในครั้งพุทธกาลน้ัน อานาปานสติกรรมฐานนี้ เปนมงกุฎ

ของกรรมฐานท้ังปวง คือตั้งใจเอาธาตุรูอันนี้ใหมีสติตามลม
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เขาออก หายใจเขาไปตนลมก็อยู จมูก กลางลมอยูหทัย

ปลายลมอยูสะดือ เมื่อเราหายใจออกมา ตนลมมันก็อยู

สะดือ กลางลมอยูหทัย ปลายลมอยูจมูก

ดังนั้นกรรมฐานคืออานาปานสตินี้เปนกรรมฐานท่ีงาย

เพราะวาเราน่ังอยู เราก็ตองนั่งหายใจเขาออกอยู เรานอนอยู

เราก็หายใจเขาออกอยู เราเดินอยู เราก็หายใจเขาออกอยู

ฉะนั้นเปนกรรมฐานท่ีสบายมากท่ีมีอยูแลว เมื่อเปนเชนนั้น

เราจึงเอาสติที่มีอยูนี้ ตามลมเขา ตามลมออก ตามลมเขาไป 

ตนลม กลางลม ปลายลม ใหมีสติสัมปชัญญะอยูที่ลมเทานั้น

เมื่อเราฝกเชนนี้พอสมควรแลว สติก็มีอยู ออกก็มีสติ

เขาก็มีสติ กลางลมก็มีสติ ปลายลมก็มีสติ ตนลมก็มีสติแลว

เรามสีตพิอสมควรแลวเชนนี ้หนาทีต่อไปเราจะตองทาํอยางไร 

เราก็ตองเอาความรูสึกมาอยูที่ปลายจมูกอยางเดียว ที่ปลาย

จมกูนี ้ใหหยดุอยูตรงนีใ้หรูเฉยๆ วาลมเขากร็ูจกั ลมออกกร็ูจกั 

ไมตองตามลมเขาไปใหอยูที่เกา อยูที่ปลายจมูกนี้ ทําความรู

ทําสติสัมปชัญญะใหดีไมตองตามลมเขาไป ไมตองตามลม

ออกมา อยูที่นั่นใหมีสติ

ตอนั้นไป เราจะเห็นลม แลวก็เห็นสติ แลวก็เห็นจิต

พรอมกันอยูในที่อันเดียวน้ัน มีสติตองมีลมดวย มีจิตดวย

มีความรูพรอมอยู เปนสามัคคีอยูทั้งน้ัน คําที่วาเห็นน้ี ไมใช
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ตาเห็นนะ ไมใชตาเห็นความรูสึกมันเห็น ไมใชตาเห็น ตาใน

มันเห็นไมใชตานอก ตามรูสึกวาลมอยูที่นี่ สติอยูที่นี่ ความรู

อยูที่นี่ จิตก็อยูที่นี่ มันรวมกันอยูเปนสามัคคีอันเดียวกัน

เมื่อเราเห็นสามัคคี ทั้งสติทั้งลมทั้งจิตของเราอยูในที่

อันเดียวกันนั้น จิตของเราก็จะพรากจากกามฉันทะคือความ

ใครในกาม พยาบาทคือความคิดเบียดเบียน ถีนะมิทธะความ

งวงเหงาหาวนอน ความฟุงซานรําคาญ ความลังเลสงสัย...

หมดไมมี เห็นแตลมที่มีแตสติกับจิตอยู ในจุดอันเดียวกัน

จิตปราศจากกามฉันทะ พยาบาท ถีนะมิทธะ อุทธัจจะกุก

กุจจะ วิจิกิจฉา ปราศจากธรรมทั้งหานี้ ก็จะเขาใจไดวาจิต

เปนสมาธิแลว เราก็จะรูจักวาลมของเรามันหยาบ รูจักวาบัดนี้

ลมเราละเอียด เราก็ตองรูในที่นั้นเอง

ตอนั้นไปเราก็กําหนดลมของเราใหละเอียดเขา ใหนอย

เขาๆ ใหละเอียดเขาๆ ไปจนมันไมมีหยาบ... ความละเอียด

ของลมเปนเชนนั้น จนเรานั่งพิจารณาอยูมันละเอียดคลาย

กับวาไมมีลม มีความรูสึกวาลมไมมี ตรงนี้ไมตองตกใจ ลม

มีอยู แตเปนของละเอียดมาก เมื่อเปนเชนนี้เราจะทําอยางไร

ตอไป เราจะตองมีสติกําหนดวา ไมมีลมเปนอารมณ กําหนด

ใหมีสติกําหนดวา ไมมีลมเปนอารมณตอไป พอถึงระยะนี้

บางคนตกใจ กลัวลมหายใจจะไมมี กลัวจะเปนอันตรายนั้น
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อันนี้สําหรับแกตรงนี้ไดตองคิดอยางนี้วา อันตรายไมมี อันนั้น

ไมมีอันตราย ไมเปนอันตราย ขอแตวาใหเรามีสติรูสึกอยู รูอยู

เทานั้นก็พอ

เมื่อจิตเปนเชนนี้เรียกวาจิตละเอียดมากๆ จิตถึงขนาดนี้

ไมตองควบคุม ไมตองไปทําอะไร ไมตองไปควบคุมจิต เอา

ความรูสึกใหมีสติสัมปชัญญะอยูอยางเดียวเทานั้น ใหรูเสียวา

จิตขนาดนี้มันเปนอัตโนมัติแลว ไมจําเปนที่จะตองไปฝกให

มันหยาบใหมันละเอียด ขอแตวาเรามีสติสัมปชัญญะอยู

ใหแนนอนเทานั้นก็พอ อยางน้ีเรียกวาจิตเขาถึงความสงบ

เต็มที่แลว จิตจะเขาแลวถอนออกเปนพักๆ เปนบางครั้ง

บางทีเม่ือถอนออกมาก็สงบหนอยหน่ึง แลวก็สงบ

เพิ่มข้ึนไป แลวก็ถอนออกมามีความรูสึกเกิดอะไรขึ้นมาตางๆ

นี้เรียกวาจิตถอนออกมาแลว ถอนออกจากสมาธิแลว เมื่อจิต

ถอนออกมาตรงนี้แลวจะรูเร่ืองอะไรตางๆ ที่เกิดขึ้น เกิดความ

อิ่มเอิบในธรรม อธิบายธรรม เกิดปญญาเกิดความรูความเห็น

อะไรในที่นี้หลายอยาง จิตในขณะนี้จะเปนวิปสสนาแลว

จะตองตั้งสติใหดี ตั้งจิตใหมั่น ตั้งสัมปชัญญะใหมั่น จิตใจใน

ขณะน้ีเปนจิตที่เกิดปญญา แลวก็เปนวิปสสนาซ่ึงตอเน่ือง

กับสมถะตรงนี้ นี้ทานเรียกวาขณะของจิต ทานเรียกวา

“วสี” การเขาไป แลวก็การออกมาๆ แลวก็เขาไป
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อาการจิตที่มันเปนลักษณะเชนนี้ทานเรียกวาวสี ตอง

ชํานาญในวสี เมื่อจิตเปนเชนนี้เราจะรูจักวาอาการของจิตเปน

อยางไร อาการถอนของจิตเปนอยางไร ใหฉลาดในการเขา

ใหฉลาดในการออก จะตองต้ังสติใหมาก ตั้งสัมปชัญญะ

ใหมากในตรงน้ี จิตตรงน้ีเปนจิตที่หมดความวุนวาย ถึงแม

จะเปนอาการเดินเขาไปก็ไมวุนวาย ถอยกลับมาก็ไมวุนวาย

จิตเชนนี้เปนอาการอยูในความสงบทั้งนั้น

เมื่อพอสมควรกับเวลาที่เราจะออกจากสมาธิแลว เรา

ควรนึกวากอนจะเขาสมาธิ จิตเรามาสงบไดอยางนี้เราต้ังไว

อยางไร จิตเราจึงสงบอยางนี้ ใหเรารูเสียกอน ทีนี้เมื่อเรารู

เช นนี้ชัดเจนแลวก็ถอยออกมา ใหรู จักฉลาดในการออก

การเขา วันหลังเม่ือจะทําสมาธิ เราก็ตองนึกอยางน้ีว า

เบื้องตนเราทําอยางไร เมื่อเข าไปจะออกมาเรากําหนด

อยางไร เขาไปกําหนดอยางไร ออกมากําหนดอยางไร ก็ตอง

รูจักจึงคอยๆ ออกจากสมาธิ คือหยุดนั่งสมาธิ แตเราเขาใจวา

เราไมออกจากสมาธิ เราจะมีความรูกําหนดและมีสติอยูตอไป

การยืนการเดินการน่ังการนอนจะตองมีสติอยูทุกเม่ือ 

ฉะนั้นเราตองเปลี่ยนคําพูดเสียดีกวา เปลี่ยนเปนวาเราไมได

ออกจากสมาธิ เราเปลี่ยนอิริยาบถเทาน้ัน สมาธิคือความ

ตั้งใจมั่น เม่ือเราออกจากสมาธิแลวก็ใหมีความมั่นใจๆ ในสติ
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อันนั้น ในสัมปชัญญะอันนั้น ในอารมณอันนั้น ในการกระทํา

เชนนั้นอยูตลอดกาลตลอดเวลา

ดังนั้นการทําสมาธินี้จึงจะเจริญ ถาหากเราเขาใจกันวา

เมื่อหากวาเราเลิกจากการทําสมาธิแลวก็เขาใจวาเราเลิก

จากการงานของเราแลว อยางน้ีไมถูก ใหเราเรามีวิริยารัมภะ 

ปรารภความเพียรของเราอยู เสมอ ใหมีจิตปรารภใหมีใจ

ปรารภในการงานของเรา ในการกระทําของเราในสติสัมป-

ชัญญะของเราอยูเสมอ ถาหากวาเราคิดวาบัดนี้เราออกจาก

สมาธิแลวเปนตน ไมมีความสําคัญมั่นหมายในปฏิปทาของตน

ไวดวยสติสัมปชัญญะแลว การภาวนาหรือการกระทําของ

บุคคลนั้นก็จะยากลําบาก เพราะวาคนเราไปทํางานก็มุงแต

ทํางาน ไมมีสติสัมปชัญญะ ไมปรารภถึงความเพียร ไมปรารภ

ถงึการกระทาํเพ่ือใหมคีวามรูรอบอยูนัน้ไมกระทํา ปลอยจิตใจ

กระทั่งวันหลายชั่วโมง เม่ือตอนเย็นกลับไปบานบริโภคอาหาร

เสร็จแลวก็ไปเขาหองสมาธิ นั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิจิตก็วุนวาย 

เพราะอะไร ? ...เพราะวาจตินัน้มนัไปคลกุคลกีบัอารมณอืน่อยู 

ไปคลุกคลีกับการงานของเขาอยู อารมณอันนี้ก็จะเขาไปยุง

ในเม่ือเราต้ังใจทําสมาธิ ดังนั้น การกระทําเชนนี้อาจจะทํา

สมาธิไมได อาจปฏิบัติไมถูกเพราะสมาธิไมเปนวงกลม

book_�������������_ok.indd   200book_�������������_ok.indd   200 11/6/2555   0:30:1711/6/2555   0:30:17



 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 201 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 201พระ พพ

เราทําการปฏิบัตินี้จงทําสมาธิใหเปนวงกลม ตองการ

มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดกาลตลอดเวลา เมื่อเราออกจาก

สมาธินั้นก็ใหเราเขาใจวาคือเปลี่ยนอิริยาบถ ความสําคัญ

มั่นหมายตั้งใจไวนั้นมีอาการอยางเดิมตลอด วาเราจะยืน

จะเดินจะนั่งจะนอนจะขบจะฉันทุกอยางนั้น ก็ใหเรามีสติรูอยู

ปรารภอยูซึ่งการงานของเราคือสมาธิ เปนตน เมื่อเราเลิก

จากการงานเราก็มาเขาที่ทําสมาธิก็งาย อารมณมันก็นอยลง

เพราะวาทําความรูอยูตลอดกาลตลอดเวลาเชนนั้น ทีนี้การ

ทําสมาธิอันนี้เรียกวามันสมดุลกัน เพราะเรารู จักอารมณ

กระทั่งวันกระทั่งคืน ถึงแมเราจะทําอะไรอยู ก็มีสติอยู มี

สัมปชัญญะอยู ปรารภอยูซึ่งความเพียรของตัวเอง เรียกวา

สังวรอยู สํารวมอยู มันก็เปนศีลในตัวมัน

เมื่อเปนศีลก็พลอยระงับความวุนวาย พลอยระงับสิ่งที่

ไมถูกตองกําจัดอยูเสมอ เมื่อเปนเชนนั้นความรูจักดีชั่วผิดถูก

ก็มีอยู เมื่อรูจักความดีชั่วผิดถูกในท่ีนั้นมันก็เฟนเอาอารมณที่

ผิดที่ถูก มันละส่ิงที่ควรละ บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญอยูกระท่ัง

วนัทกุวนัทกุเวลา กแ็ปลวาเราไดปฏบิตัอิยูทัง้กลางวันกลางคืน 

เพราะเราเห็นผิดอยูเห็นถูกอยูเสมอ เชนนั้น การละและการ

บําเพ็ญนั้นจึงมีอยูที่จิต เม่ือจิตรู มันก็ตองรูวาถูก รูวาผิด มันก็

รูจักขอประพฤติขอปฏิบัติ
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สมกับพระศาสดาทานตรัสไววา สัพพะปาปสสะ อะกะ

ระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เปนตน 

การไมทําความชั่ว การไมทําบาป การไมทําผิดทั้งหลายนั้น 

เพราะมีความรูอยูเปนพื้น เอตัง พุทธานะสาสะนัง อันนั้น

เปนหัวใจหรือเปนคําสอนของพระพุทธศาสนา มันก็มีอยูที่นั่น

กุสะลัสสูปะสัมปะทา เม่ือจิตของเราสังวรอยูสํารวมอยูรูจักผิด

รูจักถูกอยู การประพฤติปฏิบัติของเราก็ละความช่ัวประพฤติ

ความดี ก็เปนการปฏิบัติที่ถูกตองอยูแลว

เมือ่ละความช่ัวความวุนวายออกจากจิตใจของเราในการ

ตอไปนั้นมันก็เปนผลเกิดมาจากศีลสังวร นั้นเรียกวาความ

สงบ คือสมาธิๆ ความตั้งใจม่ัน สุขก็รูอยู ทุกขก็รูอยู แตไมมี

ความสําคัญมั่นหมายในสิ่งท้ังหลายเหลานนั้น เพราะความรู

เพราะความสงบเปนเหตุใหรู เกิดขึ้นมา อันนี้เปน กุสะลัส

สูปะสัมปะทา เอตังพุทธานะสาสะนัง อันนี้เปนคําสอน

ของพระพุทธเจา อันนี้ก็เปนหัวใจของพระศาสนา สะจิตตะ

ปะริโยทะปะนัง ในการตอไปนั้น เมื่อจิตไดละความชั่วแลว 

มันก็มีความสงบ เมื่อมีความสงบแลวปญญามันก็เกิดขึ้น

เห็นรูปและนามมันเกิดมันดับอยู เปนเรื่องอนิจจัง เปนเรื่อง

ทุกขัง เปนเรื่องอนัตตา
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เมื่อจิตเรารูจักความเปนจริง เชนนั้นแลว จิตเราก็ละก็

วาง รูอยู สงบอยู สงัดอยู รูอยูวางอยูตลอดกาลตลอดเวลา

เม่ือเวลาอะไรจะเกิดข้ึนมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น

ทางกาย ทางจิตอะไรเหลานี้เปนตน มันก็รู อยู เพราะมัน

แจมใส จิตที่แจมใสจิตที่สดใสจิตที่ฝกแลวก็เปนจิตที่สะอาด 

เมื่อจิตสะอาดก็เหมือนกับผาเช็ดหนาหรือผาปูที่นอนท่ีนั่ง

ของเรา ถามันเกิดสกปรกเราก็เห็นอยู ถามันสะอาดเราก็

เห็นอยู ถาหากวาเราเปนคนท่ีมีดวงตาดี ตาไมบอด เมื่อคน

มีปญญาอยูก็รูเทาอารมณทั้งหลายอยูอยางนั้น

เมื่อรูเทาอารมณทั้งหลายอยูก็คือรูโลกๆ ก็คือรูอารมณ 

เมือ่ไมหลงอารมณกไ็มหลงโลก เมือ่ไมหลงโลกก็ไมหลงอารมณ 

เมื่อมันเปนเชนนี้จิตเราก็สวางอยู ตื่นอยู สงบอยูทั้งกลางวัน

และกลางคืนนั่นเอง ถาหากวาจิตใจไมผองใสไมขาวสะอาด

กไ็มเกิดปญญา เหมอืนกบัคนทีต่าบอด ผาปนูัง่เราสกปรกหรือ

สะอาดก็ไมรูจัก ผาปูที่นอนเราจะสกปรกหรือสะอาดก็ไมรูจัก 

เพราะอะไร ? นั่นเพราะมันไมรู ทําไมมันถึงไมรู ? เพราะตา

มันบอด ตามันบอดมันจึงเห็นวาไมมีความสวาง เมื่อไมเห็น

ความสวางก็ไมเห็นความมืด ไมเห็นความสกปรก ไมเห็น

ความสะอาด จิตใจก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อจิตมันมืดไมรูจัก

อารมณ ที่ดีที่ชั่วปะปนกันอยู เชนนั้นคนๆ นั้นก็ไมรูเรื่องอะไร 

วาอะไรเปนอะไรก็ไมรูเร่ือง เปนตน
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ฉะน้ันกิจที่เราท้ังหลายควรทํานั้นในทางพุทธศาสนา

ของเราก็ตองปฏิบัติอยางนี้ เมื่อปฏิบัติอยางนี้อยูจิตของเรา

ก็รูอยู จิตของเราก็เห็นอยู เห็นอะไร ? รูอะไร ? เห็นอารมณ

แลวก็รู อารมณ แลวก็ปลอยอารมณแลวก็วางอารมณ จิต

ก็เปนจิต อารมณก็เปนอารมณ ไมปะปนกัน เหมือนกับนํ้ามัน

กับนํ้าทา นํ้าทากับนํ้ามันๆ เปนนํ้าเหมือนกัน แตมันมีสวน

นํ้าหนักตางกัน ถึงแมจะเอาใสในขวดเดียวกันก็ได แตมันไม

ปะปนกัน นํ้ามันก็เปนนํ้ามัน นํ้าทาก็เปนนํ้าทา จิตที่ฝกแลว

ก็รูอารมณ อารมณก็เปนอารมณ จิตก็เปนจิต รูก็เปนรู โลกก็

เปนโลก สุขก็เปนสุข ทุกขก็เปนทุกข ไมปะปนกัน เมื่อเปน

เชนนี้ตัวเราเองก็ไมถือมั่นอุปาทานวาเราเปนเจาของมัน

คําที่วาหมดสงสัยนั้น ไมไดหมายถึงวาหมดกิเลส แต

หมายความวา สงสัยวาทําอยางน้ีถูกตองไหม ? ปฏิบัติให

กายบริสุทธิ์ ใหวาจาบริสุทธิ์ ใหใจบริสุทธิ์ ศีล สมาธิ ปญญา

นี้นะถูกไหม จึงวาหายสงสัยไหม ไมไดถามวาหมดสงสัย

เพราะหมดกิเลสๆ มันยังอยูแตเราเห็นวากิเลสมันไมดี ตอง

ปฏิบัติอยางน้ีๆ กิเลสจึงจะหมด นี่...หมดสงสัยอยางน้ี ไมได

หมายความวากเิลสหมดหรอก ถามวารูจกัวาอนันีเ้ปนกเิลสไหม 

อันนี้ถูกไหม อนันี่ผิดไหม อันนี้เปนกิเลสไหมหรือไมเปนกิเลส 

อยางนี้นะ.... ถารูเทานี้ก็เรียกวาไมสงสัย ไมใชวาหมดกิเลส
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เบื้องตนมันเทานี้ก็พอแลว อาตมาถามเทานี้แหละ

อยางพระโสดาบันบุคคลทานหมดสงสัยแลว แตกิเลสทาน

ยังเหลืออยู คลายๆ วาทางนี้ไปบานเราแนแตเราเดินไปยัง

ไมถึง แตไมสงสัยเลยวาจะไปทางอื่น ไมสงสัยเลย รูวาทางนี้

ไปบานเราแนนอน นี้เรียกวาหมดสงสัย แตตัวเรายังเดินไมถึง

บานเทานั้น

สุ. เขาบอกวายังสงสัยอยูวายังไมไดเปนโสดาบัน

พ. เออ...อันนั้นไมตองสงสัยมันหรอก เราเดินของเรา

เรื่อยไป อา...เราไมตองพูดถึงพระโสดาฯ ไมตองพูดถึงพระ-

สกิทาคาฯ อนาคาฯ อรหันต ใหเรามองดูจิตของเราเทานี้

ใหรูวามันกลัวบาปไหม ? มันหยุดการกระทําผิดไหม ? เทานี้

แหละ มันก็ไมกลากระทําผิดอีก มันเลิกแลวทุกสิ่งทุกอยาง

มันไมสงสัยแลว

สักกายทิฏฐินี้ก็ไมสงสัย ไมสงสัยวา...รางกายน้ีเปนตัว

เปนตน แตก็ยังละมันไมได นี่เปนตนทาง สักกายทิฏฐิความ

เห็นวารางกายเปนตัวตนเราเขาจริงๆ นั้นไมมี...รูอยู วิจิกิจฉา

ไมสงสัยเคลือบแคลงในการทําดีวาไดดี ทําช่ัวไดชั่ว เมื่อเกิด

ขึ้นในใจก็ไมสงสัยไมเคลือบแคลง สีลัพพตปรามาส การ

ลูบคลํา บางทีก็วารางกายน้ีของเรา บางทีก็วารางกายน้ีไมใช

ของเรา เรียกวาลูบคลํา เพราะยังไมเขาใจชัด อันนี้ก็ไม
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สงสัย นี้เรียกวาจะเกิดขึ้นกับจิตของเราก็ตองรูอันนี้ ไมตอง
ไปรูวาโสดา ไมตองไปรูวาสกิทาคา อนาคา...นะ...ไมมีหรอก 
เพราะมันไมเปนตัวเหมือนตุกตา มันไมมีหรอก เรามาเห็นจิต
ของเราเองวาเปนอยางนี้ดกีวา

ฉะน้ันทานจึงวาใหดูตนเอง อยาไปอาศัยคนอ่ืนเขาเลย 
ใหดูตัวเองถึงจะรูจักเหมือนกับเรากินขาวแหละ อรอยเราก็
รู จัก ไมอรอยเราก็รู จัก คนอ่ืนไมรู เราก็รู จักเอง เพราะวา
พุทธศาสนาน้ีนะ ทําตาใหเกิดขึ้นที่ใจ เรียกวาตาใจ เรียกวา
ตาใน เรียกวาปญญาจักษุ ใหตาในน้ีมันเห็น สิ่งอื่นๆ หรือ
ตานอกน้ีนะไมเห็นหรอก เห็นดวยตาในเกิดขึ้นมา มันเห็น
ดวยใจคือปญญา พุทธศาสนานี้จึงเปนเรื่องของจิต ไมใชเรื่อง
ของอยางอ่ืน เปนเรือ่งของจติ เราตองพยายามในตวัเราอยางนี้ 
เราจึงจะไมสงสัยๆ วาไดเปนโสดาบันหรือยังหนอ เปนอนาคา
หรอืยงัหนอ เปนสกิทาคาหรอืยังหนอ เปนอรหนัตแลวหรอืยงั?
เราก็ไมตองไปคิดอยางนั้น มันรูที่นี่ มันไมกลากระทําบาป
ไมกลากระทําชั่วในใจ สงบสบายแลว ดูเอาเทานี้ เอาความ
สงบสบายนี้

สุ. เขาวาเคยอานหนังสือที่พิมพเปนภาษาอังกฤษท่ี
เปนปญหาแลวหลวงพอก็ตอบ เขาเคยอานและก็ชอบใจมาก 
เพราะหลวงพอพดูตรง พดูงายๆ ไมไดพดูสงูเกนิไปหรอืสบัสน 
เขาก็ชอบมากเห็นวามีประโยชนมากที่สอนอยางนี้ 
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ภรรยาของเขาเปนผูมีจิตที่ชอบติดตอกับสิ่งมหัศจรรย 

เมื่อเขาไปบานไหนก็บอกวาไมดี รูสึกไมสบายใจ คุณคนนี้

เขาก็ไมรูวาเปนอยางไร จริงหรือไมจริง อยากขอความเห็น

พ. เขามีญาณอยางนั้นหรือ ? เขาปฏิบัติไหมหรือวา

มันเกิดขึ้นเฉยๆ เขาทําเหมือนเสี่ยงทายอยางนั้นหรือ ?

หรือรูสึกขึ้นกับตัวเขาเอง ? หรือวาเขาเรียนอะไรมา ?

สุ. เขาก็เรียน แตไมไดเปนพุทธศาสนา เปนพรหม

เปนอะไรนะ ติดตอกับเทวโลกอยางนั้น แลวก็เปนผูที่รู วา

อะไรเกิดขึ้นตรงนี้ๆ บางคร้ังก็ถูกตอง

พ. อันนี้เหมือนกับเขาดูหมอ เปนของที่ไมแนนอน

คิดก็คิดนอกพุทธศาสนาของเรา เปนของไมแนนอน เร่ือง

พุทธศาสนาของเรานั้นไมไดมองขางนอก เรื่องอยางนั้นมัน

ก็มีอยู  แตสิ่งท่ีดีไมดีมันเกิดขึ้นกับเราเอง อันนั้นไมใชทาง

ตรัสรู ไมใชทางพนทุกข ก็เพียงแตเห็นวาที่นั่นดีที่นั่นไมดี

แลวเรานะดีหรือเปลา ? พระพุทธเจาทานใหถามวาเราดี

หรือเปลา ? นั่นมันเปนเพียงความรูสึกเฉยๆ เราเห็นแลว

ไมชอบเราก็วาไมดี ชอบเราก็วาดี มันไมเปนความจริงแตมัน

ก็จริงอยางน้ัน แตไมใชทางในพุทธศาสนาของเรา ถาคนคิด

เชนนั้นก็หาทางพนทุกขไมได
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บางทีก็สงสัย บางทีเขาบานหลังนี้ก็วาดี บางทีเขาบาน

หลังนี้ก็วาไมดี เปนอยูอยางนี้ พระพุทธเจาของเราทานไม

ตรัสอยางนั้น ที่วาดีวาไมดีมันอยูในจิตของเราเทานั้น มันจึง

พนจากทุกขได ทานหมายจะใหละถอนกิเลสท้ังหลาย ถา

จะใหถูกจริงๆ ก็ใหมันเปนอยางนั้นแลวก็สบาย หมดทุกขได

ถายังเห็นวาตรงนั้นดีตรงนั้นไมดีมันก็หมดทุกขไมได

มันก็ดูยากเหมือนกัน ตองจิตเห็นมันจึงจะละได ถาจิต

ไมเห็นมันก็ละไมได เชนวาเราเม่ือสมัยกอนความโกรธน้ีมันมี

อยูในใจของเรา เมื่อเราโกรธใหคนหน่ึง โกรธแลวก็ผูกโกรธไว 

พรุงนี้ก็ผูกๆ ไวทั้งปทั้งชาติ ปกติของคนนั้นเมื่อโกรธแลวก็

ผูกโกรธไวมีอยูสองอยาง อยางน้ี ถาเรามาเรียนรูความโกรธ

ในใจของเราแลวพยายามใหเห็นเขาๆ เห็นความโกรธและก็

เห็นความไมเที่ยงของมันเกิดข้ึนในใจ โกรธน้ันมันก็หายไป

เรียกวาไมผูกโกรธไว ตอไปมันก็เหลือแตโกรธ ที่จะผูกโกรธไว 

ไมมี โกรธแตไมผูกโกรธไว แลวหายไปเด๋ียวนี้ ไมไดผูกไว

เมื่อกอนนี้นอนอยูตั้งคืนสองคืนก็ไมหลับเพราะมันผูกโกรธไว 

นี่กิเลสของเรามันมีปญญาอยางนี้

ถาเรามีปญญา เม่ือมันโกรธข้ึนมาแลวเราก็รู วา เออ

อันนี้เปนภัยไมดี มันก็เบา ผูกโกรธไวไมได เมื่อไมผูกโกรธไว

ถึงโกรธมันก็โกรธไมนาน เดี๋ยวก็หายไป นานๆ ไปโกรธแลว
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มันก็หายๆ เรื่อยไป เพราะมันไมผูกโกรธ และเมื่อจิตเรา

สูงแลว พอมันโกรธมันก็หายไปเลย นี้คือการรูเทา เมื่อรูเทา

มันก็หายไปเทานั้น จิตตองเห็นอยางนั้น

ทีแรกมันโกรธมันก็ผูกโกรธไว ใหเปนทุกขอยูหลายวัน

หลายคืน ตอไปเมื่อโกรธขึ้นมาก็ไมผูกโกรธไว พอโกรธก็หาย

ไปเฉยๆ อยางนี้ ตอไปโกรธมันก็จะหาย โกรธก็ไมมี ทําไม

ไมมี ? ไมมีเพราะเราไมไปยึดมันมา ถาเราไปยึดมันมามันก็

มีความโกรธเกิดขึ้นอีก ความเปนจริงโกรธไมมี มันมีอยูแตจิต

เทาน้ันแหละ เมื่อไมไปยึดมันแลวมันก็ไมมี ใหเราเขาใจวา

ความโกรธขางนอกไมมี โกรธมันอยูขางใน........เขาคิดผิดๆ

สุ. เขาเกิดทุกขแลว ขามันเจ็บ...

พ.  เออ . . .ทุกขก็ใหเห็นวามันเปนสังขารเสีย พระ-

พุทธเจาก็ทุกขอยางนี้แหละ มันเปนอยางนี้แหละทุกข...แต

ถารูจักความทุกขมันก็ไมทุกข มีแตความเจ็บไมมีความทุกข

ถาเรารูจกัความทกุขแลวกม็คีวามเจ็บไมมทีกุข กเ็พราะเราเห็น

วามันไมเที่ยง เขาใจไหมละ ? มีแตความเจ็บความทุกขไมมี 

เพราะเรารูจักมันวาเปนของไมเท่ียง

มันเปนคนละอยางกัน ไอความเจ็บกับความทุกขมัน

ตางกัน เจ็บไมทุกขก็มี ถามวาทํายากไหม ? ตอบวายาก...

แตไมทุกข ยากกับทุกขนี่มันคนละอยางกัน ทีนี้ถาคนไมได
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ภาวนาก็ทั้งยากทั้งทุกข แตถาเราไดภาวนากรรมฐานแลวจะ

เห็นวายากแตไมทุกข เพราะเราเห็นวามันเปนอยูอยางนั้นเอง 

คนที่ไมรูเรื่องก็ทั้งยากทั้งทุกข เหมือนรางกายก็ทั้งเจ็บทั้งทุกข 

และนี่ก็เหลือแตเจ็บ ทุกขไมมีเพราะรูวามันเปนอยูอยางนี้

เห็นไหมโยม เห็นในจิตอยางนี้ไหม ? นั่นแหละตองเห็น

ในจิต ตองเห็นอยางนั้น เรียกวาเห็นตามเปนจริงตองเห็น

อยางนั้น เมื่อเขาใจวาฟงงายแลวตอไปก็เห็นอยูที่จิตของเรานี่

จิตมันเห็นอยางน้ันเราก็ไมรู มันเปนอยูอยางน้ี ตอไปเราก็ยิ่ง

พยายามละ และใหเห็นเขาไปอีก มันก็ยิ่งจะมีความรูชัดขึ้น

อีกได 
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ตอนที่ ๙

วันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสมาสัมภาษณ เพื่อ

เปนประโยชนในการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตน 

มหาวิทยาลัยนีเ้ปนของรัฐบาล มนีกัศกึษาประมาณเจ็ดหม่ืนคน

กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้.......

ถาม ทานอาจารยมาจากวดัปาพงปฏบิตัธิดุงค อยาก

เรียนถามวาการปฏิบัติในวัดปาพงตางกันอยางไรกับพวก

วัดธรรมดา ขอใหอธิบายดวย

ตอบ* เจริญพร เดมิวดัปานีไ้มใชเพิง่จะมาต้ังการปฏิบตัิ

ขึน้ในปจจบุนั แตในครัง้พระพทุธเจาของเรานัน้ทานกอ็อกบวช

แลวก็อยูปา ปานี้เปนท่ีสงบเปนที่วิเวก สงบสงัดจากรูปเสียง

ทั้งปวง แลวก็เปนสถานท่ีสมควรแกการบําเพ็ญสมณธรรม

ของพระภิกษุสามเณร การปฏิบัติในวัดปานี้ก็ถือเอาคําสอน

ของพระพุทธเจาอยางเดียวกันกับพระที่อยู วัดบาน มีวินัย

อันเดียวกัน มีขอปฏิบัติอันเดียวกัน มีขอวัตรอันเดียวกัน แตที่

ไปอยูปานั้นเปนพระท่ีปฏิบัติตามจริงๆ ลงมือปฏิบัติเลยไมได

พูดเฉยๆ ทําเพ่ือใหเห็นเหตุผลในคําสอนของพระพุทธเจา

*ตอบ = หลวงพอชา
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วัดปานี้ถือกันวาตองหางจากหมูบานประมาณยี่สิบหา

เสนเปนอยางนอย พระภิกษสุามเณรก็ประพฤติทางกาย วาจา 

ดวยธุดงควัตรคือขอปฏิบัติอันเครงครัด เพื่อที่จะบรรเทากิเลส

ทั้งหลายคือราคะ โทสะ โมหะนี้ใหนอยลงไปจนกระทั่งถึงที่สุด 

ฉะน้ันสถานท่ีวัดนี้เมื่อหากวาเราไปอาศัยอยูก็เกิดความรูสึก

นกึคดิขึน้หลายอยางในเม่ือจติใจสงบแลว รวมแลวกไ็ดความวา

วัดปานั้นเปนท่ีสงบระงับจากอารมณทั้งหลายทั้งปวง เปน

สถานที่ที่สมควรท่ีจะบําเพ็ญ เพ่ือการบรรลุธรรมไดในที่สุด

ถาม ขอใหทานอาจารยไดอธิบายสักหนอย เกี่ยวกับ

เรื่องวัดปาพงวาเปนอยางไร และก็สวนที่เกี่ยวของกับชาวบาน

ดวย

ตอบ วัดปานี้มีความเก่ียวของเปนอยางมากกับ

ชาวบาน วัดปานี้เปนสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายใหเปน

ผูละความเห็นผิด ใหมีความเห็นชอบในการท่ีไดเกิดมาเปน

มนุษยวาควรจะประพฤตอิยางไร ? ทาํอยางไร ? ถงึฤดกูาลวนัพระ

ชาวบานก็มารวมกันที่วัด ถวายอาหารบิณฑบาตรพระแลว

ก็ทําอุโบสถศีล พระก็แนะนําพร่ําสอน เทศนใหฟงใหเขาใจ

ในเรื่องของพุทธศาสนาวาคืออะไรอยางแทจริง ประชาชน

บางจําพวกก็เหมือนชาวยุโรปนี้เพราะวาไมไดยินคําสอนของ

พระ ก็เปนคนปาเถื่อนอยูอยางนั้น
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รวมแลววาท่ีนั่นมีประโยชนแกชาวบานมากท่ีสุดเลย

ทีเดียว คนท่ีไมรูจักพุทธศาสนาก็ทําใหเปนผูรูจักพุทธศาสนา

ดีขึ้น คนไมรูจักบุญไมรูจักบาปไมรูจักผิดไมรูจักถูกก็เขามา

อบรม นับตั้งแตชนช้ันตํ่าขึ้นไปหาช้ันสูง เพื่อใหเกิดความ

เฉลียวฉลาด ไมทําความชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ เปน

ผู ตั้งอยูในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนผู ลดมานะ

ทิฏฐิ ใหมีความโลภความโกรธความหลงนอยลง จนใหเปน

พทุธศาสนกิชนรูจกัการแบงปน มเีมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา

ชาวบานทั้งหลายเหลานั้นเมื่อไดรับคําแนะนําพรํ่าสอนของ

พระวัดปาแลวกม็คีวามยินด ีมคีวามประพฤติปฏบิตัดิขีึน้ ตอน

วันพระก็พากันไปทํากรรมฐานชําระจิตใจ ใหจิตมั่นคงใน

คุณงามความดีของตนนั่นเอง

บางครั้งถึงคราวถึงสมัยก็มีแขกตางประเทศตางเมือง

ไปศึกษาสนทนาเร่ืองขอประพฤติปฏิบัติ สวนพระเณรจํานวน

หกสบเจ็ดสิบก็ไดรับการอุปถัมภอุปฏฐากจากชาวบาน การ

บิณฑบาตขบฉันเล้ียงชีพไมลําบาก ตอนเชาก็เที่ยวบิณฑบาต

กับชาวบานๆ ก็ใหอาหารบิณฑบาตแกพระเณรทุกรูป ก็พอ

ฉัน ไมลําบาก และก็เปนโอกาสใหญาติโยมทั้งหลายนั้น

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะไมเห็นแกตัวแกตน นําใหประพฤติ

ปฏิบัติไปอยางน้ันเปนประจํา สวนพระก็ประพฤติปฏิบัติตาม
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พระธรรมวินัยท่ีไดเลาเรียนมานั้น ไมใชเรียนเฉยๆ ปฏิบัติเพื่อ

จะไดรูไดเห็นและก็แนะนําพรํ่าสอนญาติโยมใหประพฤติตาม 

และก็ตั้งอยูในขอวัตรปฏิบัติของพระเจาพระสงฆ

การฉันบิณฑบาตก็ฉันเพียงมื้อเดียวในวันหนึ่งๆ ฉันอยู

ในบาตร ไมฉันอาหารนอกบาตร มีอาหารอะไรก็เอามารวม

ลงในบาตร ใหรูจกัประมาณพออ่ิม ไมใหมากไมใหนอย อยางนี้

ทุกองคทุกวันดวย ตอนเย็นก็ลงสวดมนตตามประเพณีของ

ชาวพุทธ สวดมนตเสร็จแลวก็นั่งกรรมฐานประมาณช่ัวโมง

ครึ่งหรือสองช่ัวโมงตามโอกาส นอกน้ันก็อบรมขอวัตรปฏิบัติ

พระธรรมวินัย เพื่อที่จะใหรู แจงเห็นจริงในธรรมะท่ีควรรู

ควรเห็น

การปฏิบัติของพระวัดหนองปาพงน้ันมีอีกหลายอยาง

หลายประการ ประชาชนท้ังหลายท่ีจะไปบวชท่ีนั่น จะตองให

เปนนาคอยูประมาณเดือนหน่ึงหรือสองเดือน นุงขาวหมขาว

พอสมควรแลวกบ็วชเปนสามเณรให เปนสามเณรอยูสกัพรรษา

หรือสองพรรษาเพื่อใหรู ขอวัตรปฏิบัติขึ้นเสียกอน แลวจึง

อุปสมบทเปนพระภิกษุให อยางนี้เปนขอกติกาในวัดหนอง

ปาพง ทีน่ัน่สอนไมใหเห็นแกตวั เชนปจจัยส่ีทัง้หลายท่ีญาติโยม

ถวายมาจากทิศตางๆ นั้น ไมใหเก็บเปนของสวนบุคคล ให

เก็บไวเปนของสวนรวม พระเณรท่ีไปอยูก็ใหใชแตเฉพาะ
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พอดีๆเทานั้น ไมใหเห็นแกตัวมาก ใหเปนผูมักนอยสันโดษ 

ยินดีตามมีตามไดในเอกลาภท่ีเกิดขึ้น

ถาม อยากจะรูเรื่องโยมชาวพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้

เปนอยางไรในการปฏิบัติพุทธศาสนา เพราะไดยินมาวาสมัยนี้

คนไทยสมัยน้ีสวนมากถือวาถาจะปฏิบัติก็ต องบวชเปน

พระ แลวก็มอบใหเปนภาระหนาที่ของพระเทานั้น แตหนาที่

ที่โยมตองทําคือถวายทานเทาน้ัน เคยไดยินมาวาคนไทย

สวนมากถืออยางน้ัน อยากทราบวาทุกวันนี้คนไทยศรัทธา

ปฏิบัติในพุทธศาสนาหรือไม หรือวาทําเปนประเพณี หรือวา

เขาเห็นวาหนาท่ีของเขาคือถวายทานเทานั้น ขออธิบาย.....

ตอบ อนันัน้เปนบางสวน โดยมากกเ็รียกวาเขาปฏิบตัิ

เพื่อเอาสวรรคกันเสียมากกวา สวนมากก็อยากจะมีแตการ

ใหทานอุปฏฐากพระ มันก็เส่ือมไปบาง มันเกิดมีพิธีรีตอง

กันมากขึ้น ทุกวันนี้เปนเชนนั้น แตก็ยังมีบุคคลสวนหนึ่งที่

ยังยั่งยืนอยู ในขอปฏิบัติจริงๆ จังๆ อันนี้ก็มากเหมือนกัน

แตวาคนไทยโดยมากก็มีแตความรูในทางพุทธศาสนาเฉยๆ 

เทานั้น การปฏิบัติจริงจังนั้นนอยท่ีสุด และเขาก็เห็นวาพระ

หรือนักบวชน้ีคือผูประพฤติปฏิบัติในขอวัตรปฏิบัติโดยตรง 

ญาตโิยมตองเปนผูอปุถมัภอปุฏฐากชวยเก้ือกลูบาํรงุผูประพฤติ

ปฏิบัติเหลานี้ เขาเห็นเชนนี้กันโดยมาก 
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ถาม ในวันพระที่มีโยมไปวัดเปนสวนมากนั้น เขา

ไปเพ่ือจะปฏิบัติเพื่อการพนทุกขไปนิพพานหรือวาไปตาม

ประเพณีของคนไทยเทานั้น หรือไปวัดถวายทานฟงเทศน

เทานั้น เร่ืองนี้เปนอยางไร ?

ตอบ เปนบางคน คนท่ีมปีญญาก็ปฏบิตัเิพือ่ไปนพิพาน

เพ่ือพนทุกขสําหรับผูที่เขาใจในพุทธศาสนาดีแลว บางคน

ก็ไปปฏิบัติเพ่ือเอาบุญกันเทานั้นคือทําเพื่อหาความสุขกัน

มันมีคนอยูสองจําพวก ความเปนจริงเขาก็อยากจะพนทุกขถึง

พระนิพพานอยูเหมือนกัน ฉะนั้นคนที่มีปญญาก็มุ งปฏิบัติ

เพื่อจะใหถึงนิพพาน แตบางคนก็ไมรู วาพระนิพพานเปน

อยางไร ก็ทําตามเพ่ือนๆ ไปอยางนั้นก็มีเหมือนกัน

มนัก็ไมแปลกกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรอก ครูอาจารย

ก็ตองสอนใหมีความขยันหม่ันเพียร สอนใหประพฤติปฏิบัติ

ทั้งนั้น นักเรียนก็อยากจะดีกันทั้งนั้น แตโดยมากก็ไมมีใคร

อยากจะเอาใจใสในการเรียนการศึกษา เปนบางกลุม นี่มัน

เปนอยางน้ัน บางกลุมก็เอาใจใสประพฤติปฏิบัติตามใหลุลวง

สมความประสงคของตนก็ได เปนอยูอยางนี้ โลกมันเปนอยู

อยางนี้

ถาม ชาวพุทธแทนั้นคือพระภิกษุ หรือเปนอยางไร ?
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ตอบ ชาวพทุธอยางแทจรงิกค็อืผูประพฤตปิฏบิตัติาม

คําสอนของพระพุทธเจา จะเปนพระก็ตาม จะเปนคฤหัสถ

อยางนั้นก็ตาม เมื่อมีความมุงหมายที่จะประพฤติปฏิบัติตาม

คําสอนของพระพุทธเจาอยางตรงไปตรงมาแลว นั่นแหละ

ทีเ่รียกวาชาวพุทธ พวกท่ีไดชือ่วาชาวพุทธแตไมทาํตามคําสอน

ของพระพุทธเจานั้น ก็ไมใชชาวพุทธ เปนชาวพุทธแตชื่อเฉยๆ 

อยางนี้ก็เยอะเหมือนกัน

ถาม พระที่อยู ที่วัดปาพงปฏิบัติอยางไร นั่งสมาธิ

นานเทาไร ? และปฏิบัติอยางอ่ืนอีกไหม ?

ตอบ พระวัดหนองปาพง มีวิธีการปฏิบัติที่บางคราว

ก็มารวมกันเปนกลุมยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ หกสิบ เจ็ดสิบก็

แลวแต อันนี้รวมกันเปนกลุมเปนสวนรวม นี้ก็เพื่อฝกคนใหม

ที่ยังไมรู เรื่องอะไร วิธีการก็ตองมารวมกันเปนสวนใหญ นี้

สวนหนึ่ง ที่นี้เมื่อแยกกันไปแลวก็ใหโอกาสทําเปนการสวนตัว 

ถึงคราวถึงเวลามารวมกันเปนกลุมก็เปนกลุม เมื่อเลิกไปแลว

ก็ไปทําเปนสวนตัว ทํากันอยางนี้คือวิธีปฏิบัติของวัดหนอง

ปาพง ใหเปนคนมักนอย เปนคนกินนอย เปนคนนอนนอย

เปนคนยินดีในของที่มีอยู ยินดีในปจจัยตามมีตามได ไมให

วุ นวายนี้คือการปฏิบัติ สอนอยางนี้และการสอนวิธีปฏิบัติ

อยางนี้ก็เปนเพียงอุปกรณที่จะใหปฏิบัติเทานั้น
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นอกจากน้ันไปอีก ถึงฤดูแลงไมมีฝน ก็ใหโอกาสออก

ธุดงค คําวาไปธุดงคนี้คือ มีบาตรจีวรแลวก็ออกไปแหงละองค

สององค ไปตามปาตามภูเขา ไปอยูตามปาชาใหมีความสงบ

ระงับเพื่อดูจิตพิจารณาจิต ศึกษาตามธรรมชาติ สอนใหรักษา

ธรรมชาติไว สอนใหรูตามความเปนจริงของธรรมชาติ ใหรู

ธรรมชาติคือใหรู ตรงนี้คือจิตของเราน้ี ใหดูจิตของเรา เมื่อ

จิตของเราไปพบธรรมชาติแลวมันมีความรูสึกอยางไร ตนไม

ใบหญา ติณชาติตางๆมันเหมือนกับเราไหม ? ใหพิจารณา

อยางนี้เพื่อใหเกิดปญญา ใหปญญาเกิด เห็นวาธรรมชาติมัน

เกิดข้ึนมาแลวก็ทรงอยูแลว มันก็ดับไป เมื่อเห็นธรรมชาติ

เชนนั้น จิตที่สงบแลวก็รู สึกวามนุษยเรานี้ก็เหมือนกันหนอ

มีความเกิดขึ้นแลวๆ ก็ทรงตัวอยูแลวก็ดับไปอยางนั้น อันนี้

ลวนแตเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางนั้น จิตใจก็สบายขึ้น

โดยมากพระกรรมฐานที่อยูตามปาเขานี้ไมคอยไดศึกษา

ตามหนังสือ ไมไดเรียนตามหนังสือ เรียนอาการที่มันเกิด

ในจิตนี้เพื่อคนหาความจริง อยางเขาเขียนวา “มา” ก็ไมไดรู

แตชื่อมันเฉยๆ ตองเดินไปดูมาจริงๆ อันนั้นเขาวาเสือตามตัว

หนังสือ การศึกษาทางปฏิบัตินี้ต องเดินไปดูตัวเสือจริงๆ

ทานวาอันนั้นมันเปนทุกข พิจารณาตามหาทุกขจริงๆ ให

เห็นตัวทุกขจริงๆ เมื่อเห็นตัวทุกขแลวมันก็ไมสรางความทุกข
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ขึ้นมาเทานั้น ถาไปอานตามหนังสือก็เห็นวาทุกขแตใจมัน

ไมทุกขคือไมเห็นตัวทุกข

การปฏิบัตินี้ตองศึกษาเขาไปเห็นตัวทุกข เมื่อเห็นทุกข

แลวก็เลิกมัน เปนสิ่งที่ไมดีแลวก็เลิกมัน ศึกษาตามหนังสือนี้

โดยมากไมถึงใจ เห็นวาเปนทุกขก็ไมเลิกจากทุกข เห็นวาผิด

ก็ไมเลิกจากความผิด พระกรรมฐานน้ีไมศึกษาอยางน้ัน

ศึกษาวาอันนี้มันผิดจริงๆ แลวก็เลิกเลย ไมตองทําความผิด

ทางกาย ทางวาจา แตวันนั้นตอไปแลว นี่เรียกวาศึกษาทางจิต

ถาม เวลาเห็นความทุกขนี่ ทุกขเปนอยางไร ? ถา

เราอยากจะพนจากความทุกข เราก็อยากจะรูวาความทุกข

เปนอยางไร ? พระพุทธเจาสอนวามีทุกขๆ เปนอยางไร ?

(หลวงพอ) ถาม – เคยมีทุกขไหม ?

 ตอบ – เคย ( ฝร่ังตอบเสียงเบาๆ อยางยอมรับ...)

(หลวงพอ) ถาม – เปนอยางไร ?

 ตอบ - ..............( ฝรั่งหัวเราะอยางอายๆ )

(หลวงพอ) หือ....นั่นแหละ ไปถามคนอ่ืนมันไมรูจัก อันนี้

มันมีอยูแลว ทุกขมีอยูแลว เราจะๆ ไปถามคนอื่นนี้ไมรู ตัวเรา

ยงัไมรูวาทกุขเปนอยางไร มทีกุขอยูกย็งัไมรูวาทกุขเปนอยางไร 

(หลวงพอหัวเราะเบาๆ ซํ้าๆ)
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อันนี้เปนปญหาท่ีจะตองถามในตัวเองเพราะวาตัวเอง

ก็มีทุกขอยูแลว

ถาม ก็ในคําสอนของพระพุทธเจาอธิบายวาทุกข

เปนอยางนั้นๆ และอธิบายวาเหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนั้นๆ

ตอบ ใช...นี่เหตุใหเกิดทุกขนี่นะ (เสียงแกวกระทบ

จานรองเม่ือถูกยกข้ึน ) นี่เราเขาใจวาของเราใชไหม ? ถาเรา

ยกข้ึน...แตกออก...จิตเปนทุกข เหตุอยูโนน...ผลอยูนี่ๆ อะไร

เปนเหตุใหเกิดทุกข เพราะแกวนํ้านี้มันแตก เราไมรูแกวนํ้า

ตามเปนจริง ก็ถือวาแกวนํ้านี้เปนของไมแตก เมื่อมันแตก

แลวก็เปนทุกข เพราะเราไปยึด ทุกขเกิดเพราะเราไปยึดวา

อันนี้เปนของเรา

ทุกขเพราะความผิดหวัง หวังวาจะไมใหมันแตก อันนี้

มันก็แตก ทุกขเกิดขึ้นมาเพราะความผิดหวัง

จะหมดทุกขในท่ีไหน ? ก็หมดทุกขในท่ีพิจารณาเหตุ
มันนี่นะ อันนี้คืออะไร ? เปนของเราจริงหรือเปลา ? หรือวา
เปนของเราโดยฐานท่ีสมมติ ? ตองพิจารณาตรงน้ีใหรูตาม
เปนจริง 

เราเขาใจวานี้เปนของเรา นี่เราเปนเจาของ เมื่อแกว
นํ้ามันแตกไปใครทุกข ? เราทุกขหรือแกวนํ้ามันทุกข ?
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นี่.....มันอยูตรงนี้ มันทุกขเกิดตรงนี้ ดับทุกขก็ดับตรงนี้
ตรงเหตุนี้

ทุกขในใจน้ีคือผล อันนั้นเปนเหตุ เหตุตรงนั้น...ผลเกิด
ตรงนี้ ดังนั้นพระพุทธเจาทานจึงไมใหยึดมั่นถือมั่นวาเปน
ของจริงจัง ทั้งเจาของและของๆ เรานี้ เอาหละ ใหเขามีโอกาส
ถามบาง

หลวงพอ ถามเขาซิวาตอบยาวเกินไปไหม ? ตอบยาว
เกินความตองการไหม ?

ฝรั่งตอบ  ดีมาก

ถาม พระพุทธศาสนาตางกับศาสนาอื่น เพราะคํา
สอนเรื่องอนัตตา ไมมีตัว ไมมีตน อยากจะรู วาอนัตตานี้
มคีวามหมายอยางไร ? เพราะวาถาเราทําหนาทีอ่ะไร ทาํหนาที่
การงานของเรา ใครเปนคนทํางาน ? อะไรเปนคนคิด ? อะไร
เปนคนกิน ? อะไรอยางนั้น ถาเห็นวาไมมีตัวไมมีตน อะไร
เปนผูสรางโลก อะไรเปนผูทํางาน อะไรเปนผูอยูในโลกนี้ ?

ตอบ ตัวตน อัตตา – อนัตตานี้ เป นคําอธิบาย

ยากมาก คอยๆ พิจารณานะ อนัตตาน้ีเปนเร่ืองมีผลมาก

เปนเร่ืองสรางคนใหเจริญไดดีมาก อนัตตาน้ีทํางานสบายมาก 

ทําอะไรๆ สบายมาก อนัตตาน้ีมันเปนศัพทที่อยูเหนือโลก

โลกฟงไมออก เพราะเปนศัพทโลกุตตรธรรมเปนศัพทที่
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เหนือโลก ฉะนั้นการจะรูอนัตตานี้จะตองรู ดวยการปฏิบัติ

ถาเราไปคิดอนัตตาเฉยๆ นั้น ศีรษะมันจะแตก อนัตตาน้ี

เปนศัพทที่เหนือโลก

วันนี้จะพูดใหฟงก็คงไมเขาใจจริง แตคงเขาใจพอเลาๆ 

เพราะวาอนัตตานี้มันจะไมเขาใจเพราะคนอื่นพูดใหฟง

นี่นะ....อนัตตาอยูตรงนี้ (เสียงแกวสองใบกระทบกัน

เพราะถูกจับเขาซอนกัน) อัตตามันติดอยูตรงนี้....มองไมเห็น 

อัตตามันปดอยู จะตองเปดออกอยางน้ัน จึงจะเห็นอนัตตา

ได ความไมรู ตามเปนจริงของเราปดอยูอยางน้ี มืดอยูมอง

ไมเห็นใบลาง แตเมื่อดูดังน้ี ใบลางดูเหมือนมันไมมี เพราะ

อะไร ? เพราะอันนี้มันปดอยู นี่ แตเมื่อเราเปดใบนี้ออกก็

มีแกวใบหนึ่งอยูขางลางนี้ เพราะความไมรูมันปดอยูขางบนนี้ 

ถาเราไดประพฤติปฏิบัติ ปญญาเกิดขึ้นตามเปนจริงแลว

มันจะเหมือนเปดอันน้ีออก จะเห็นของสองอยางน้ีเปน

อนัตตา นี้เปนอัตตา....อยางนี้

อนัตตานั้นก็เปนอนัตตาอยู แตอัตตามันเปดอยู ถาโยม

เห็นอนัตตาแลวโยมจะไมทุกข จะมีความสุขก็ไมหลง จะมี

ความทุกขก็ไมหลง จะไดของมาก็ไมดีใจ ของนั้นจะหายไป

ก็ไมเปนทุกข ก็ไมหลง ไมเสียใจ อันนี้เราไมเห็นอนัตตา
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เรียกวาถูกอารมณเปนสุขก็สุข อารมณเปนทุกขก็ทุกขอยางนี้ 

เพราะไมเห็นอันนี้

ก็เพราะวาอนัตตานี้ไมใชตัวตน ไมมีตัวตนของเรา แต

เราไปจับอนัตตามาเปนตัวตนของเรา ถาหากวาเปนตัวตน

ของเราจริงน่ีนะ ไมใหมนัเจ็บไดไหม? ไมใหมนัแกไดไหม? ไมให

มันตายไดไหม...ไมได ถามันไมไดมันก็ไมใชตัวนะนี่ ถาเปน

ตัวเราก็ตองบอกใหวาอยาเปนอยางน้ันจงเปนอยางน้ี ใหจงอยู

อยางนี้มันก็ตองอยูซิ ถามันเปนตัวตนของเราอันนี้ เราวา

อยาแกนะ . . .มันก็แก อยาเจ็บนะ . . .มันก็เจ็บ อํานาจอันนี้

เพราะอะไร? เพราะอนัตตามันไมใชตัวของเรา

เราทุกวันนี้ก็เหมือนอาศัยบานของเขาอยูเทานั้นแหละ 

บานเราไมมี ไปเชาบานเขาอยูเทาน้ันแหละ อยูไปนานๆ

ก็นึกวาบานของเรา ถึงเวลาแลวเขาก็ไลเราหนี เราก็เสียใจ

เทานั้นแหละ รางกายสังขารที่เปนอยูนี้เรามาอาศัยอยู ก็

นึกวาตัวเรา ถาเปนตัวเรา อันนี้ตองเปนอยางน้ัน อันนั้น

ตองเปนอยางนี้ เขาก็ตองเชื่อเราถาเราพูด อันน้ีอยาเจ็บนะ

อยาไปเปนทุกขนะ อยาไปแกนะ....ไมได จะตองเปนไป

ตามสภาพของมัน เพราะวาส่ิงทั้งหลายเหลานน้ีไมใชตัวตน

ของเรานั่งเอง มันถึงเปนอยางนั้น 
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ถาม ในการสอนนกัศึกษากเ็ปนเรือ่งศาสนาทกุศาสนา

ดวย อยากจะรูดวยวาแตละศาสนามีความประสงคถึงที่สุด

อยางไร มปีระโยชนแกมนษุยอยางไร จงึอยากทราบวาจุดหมาย

ปลายทางของพุทธศาสนาเปนอยางไร ? จะพาใหชาวพุทธไป

ถึงไหน ถาปฏิบัติตามพุทธศาสนาอยางแทจริง ?

ตอบ ไปถึงที่ไมมีทุกข ที่ไมมีปญหาเกิดขึ้น

ปญหาอยางนี้ก็ไมมีๆ ปญหานี้หมดไป ไมมีปญหาที่จะ

ตองถามอีกแลว....หมด เรียกวาหมดทุกข นําชาวพุทธไปถึง

ที่นั่น ถึงแมยังไมตายก็นําชาวพุทธไปถึงได ถาเราเขาใจใน

อนัตตาแลว อนัตตาคําเดียวน้ีแหละจะนําชาวพุทธไปถึงท่ี

หมดปญหาได สบายแลว สงบแลว นอนสบาย กินสบาย

นั่งสบาย ทํางานสบายเปนสุขทุกอยาง ถารูจักอนัตตาแลว

มันก็วาง ทํางานดีกวาเดิม ความรูสึกดีกวาเดิม อะไรๆ ก็ดี

กวาเดิมท้ังหมด นํามนุษยไปถึงท่ีนั่นๆ คือที่ที่ถูกตอง ที่นั่น

เปนสถานที่ที่ถูกตอง พวกคริสต พวกพุทธ พวกธิเบต มนุษย

ในโลกน้ีลวนแตมารวมตรงน้ีหมดเลย ถาเห็นอนัตตาเชนนั้น

แลวก็วาง หมดปญหาเชนนั้นแลว เปลี่ยนเปนคนๆ ใหมแลว

ไอความจริงน้ีนะ ธรรมะไมใชเปนของพุทธ ไมใชเปน

ของคริสต ไมใชเปนของเถรวาทมหายาน ไมใชเปนของใคร

คือความจริงที่ตั้งอยูในโลกน้ี ถาใครมาถึงตรงน้ี ก็เหมือน
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กับไฟ ไมไดรอนเฉพาะคนหนึ่งคนใดเลย ไฟเปนของรอน
ใครมาถูกไฟแลวรอน...ทุกขเลย มนุษยนี้นะ สัตวมาจับถูก
มันก็รอน ความเย็นก็เย็นทุกคนเลย อันนี้ไมใชของใคร ไมใช
ของมนุษย ไมใชของพุทธ ไมใชของคริสต แตเปนธรรมะท่ี
ถูกตอง ยั่งยืนไปในโลกน้ี ไมรู จักสูญดับไปที่ไหน คือความ
ถูกตอง เม่ือมาถึงความถูกตองน้ีแลวก็หมด เชนวาจาน
ใบนี้เราอยากไดมันมา ไดมันมาแลวก็ไมยึดหมายวาเปน
ของเราจนเราเปนทุกข เมื่อมันหายไปเราก็มีความรูสึกตัว
อยูเสมอ ไดมากม็คีวามรูสกึตวัเสมอ มนัจะแตกไปก็มคีวามรูสกึ
อยางเกา ไมตํ่าไมสูงกวากัน อยางน้ันแหละ อันน้ีมันเปน
อันเดียวกัน มันถูกตองแลว

เมื่อความเห็นถูกตองอยางนั้นแลวก็เปนความถูกตอง
ที่เรียกวาพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต พวกธิเบต
อะไรตางๆ เหลานี้ สมมติขึ้นมาเฉยๆ แตความถูกตองมัน
เปนอยางเดียวกันอยางน้ี อยางมนุษยเราเกิดขึ้นมา จะเปน
ชาวยุโรปก็ดี ชาวเอเชียก็ดี ที่ไหนก็ตามเถอะ เมื่อเกิดขึ้นมา
แลว เบ้ืองตนเหมือนกันทุกคน ผลที่สุดก็ตองตายกันทุกคน 
เหมือนกันอยางนี้ มันถูกตองอยางนี้

ถาม พระอยูที่วัดปาพงเปนอยางไร วันหนึ่งๆ พระ
ทําหนาที่อะไร เพราะวาคนสวนมากก็ยังไมเห็น ก็คิดวาพระ
อยูในปา นั่งกรรมฐานถึงชั้นนั้นชั้นนี้ ถึงสวรรคถึงนิพพาน
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มีแตความคิดสูงๆ เร่ืองนี้เปนอยางไร ? อยากจะใหอธิบาย

สักหนอยเกี่ยวกับเร่ืองชีวิตประจําวันของพระ

ตอบ เรื่องการงานของพระโยมไมรูจัก เรื่องการงาน

ของพระเปนงานที่ละเอียดมากที่สุด มันไมเหมือนการงาน

ของคน การงานของพระละเอียดมากเปนเรื่องของจิต พระ

ตองทําจิตใหมีเมตตาไปทุกถวนหนาเลย ไมตองมีชั้นโนน

ชั้นนี้ เราพยายามทําจิตของเราศึกษาอยางที่อาตมาเทศน

ใหฟงนั่นแหละ ศึกษาเร่ืองทั้งหลายเหลานี้ จนกวามันจะรู

ตามเปนจริงของลักษณะในโลกน้ีนะ วาไมมอีะไรเปนของๆ ตน

แลว เราไดมีความพนทุกขแลว เปนกิจของพระ ทํางานทางจิต 

แลวก็มาสอนญาติโยมทั้งหลายนี่ทุกๆ คน สอนใหรูจักความ

จริงอยางนี้ พยายามสอน เมื่อคนฟงเขาใจในเรื่องจิตของ

ตวัเองแลวนะ กจ็ะมคีวามสบายข้ึนๆๆๆ ความอิจฉาพยาบาท

ก็นอยลง มีความสุข ไมมีโทษท้ังหลายทั้งปวง

กิจของพระนั้นมันยากเหมือนกัน เราไมเห็นหรอก

อาตมาเคยเปรยีบใหฟงทหีนึง่แลวนะ (หวัเราะ) มนัไมรูเรือ่งกนั 

โยมกับพระไมรูเร่ืองกัน จะตองไปศึกษาจะตองไปปฏิบัติ มัน

เร่ืองจิตไมใชเรื่องภายนอก มันเปนเร่ืองของจิต บางคนก็

เห็นวาพระข้ีเกียจ พระไมมีงาน ถาวาพระไมมีงานใหโยม

ไปบวชดูซิ จะสูงานของพระไดไหม ? นี่....สูไมได ถาเห็นวา
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พระมีความสุขก็ไปบวชสิ ใครบวชไดไหม ?ยิ่งโยมไมรู งาน

อันนั้นยิ่งไปก็ยิ่งไมสบายเลย เปนทุกขยากมาก ลําบากมาก 

ออกไปอยูในโลกดีกวา แนะ กเ็พราะพระตองไปทํากจิอยางนัน้ 

ไมใชใหไปทําตามใจของเรา ถาหากไปทําตามใจของเราก็

ไมถูกธรรมะ ไมตองทําตามใจของเรา ตองทําตามธรรมะ

มันก็ขัดอยูอยางนี้เสมอไป โยมไปทําไมได แลวเราจะรูกิจ

ของพระไดอยางไร ไอความเปนจริงพระมีการงานอันละเอียด

มากท่ีสุด เราจะตองเขาไปศึกษาดูเสียกอนจึงจะรูจักงาน

ของพระ เปนงานที่ละเอียดมาก มนุษยนึกไมถึงหละ

ถาม พระวัดปาพงมีความสามารถจะปฏิบัติอยางน้ี

ไดไหม ? เพราะเปนความสูงเปนความละเอียดจริงๆ แลว

พระธรรมดาจะทํางานที่ละเอียดอยางนี้ไดหรือ ? หรือเปน

บางครั้งบางคราว หรืออยูเร่ือยๆ ไป หรือเปนอยางไร ? 

ตอบ  ทําเร่ือยๆ กวามันจะถึง อยางนั้นเราก็พยายาม

ทําไปทีละข้ันๆ เพราะเห็นอยู มีความเขาใจอยู แตยังทํา

ไมได ก็ตองพยายามอยูเร่ือยไปอยางนี้ 

ถาม ทุกวันนี้พระบางองคก็บอกวาพระวินัยพนสมัย

แลว เพราะวาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหพระปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบตามกาลเทศะตามสมัย พระบางองคก็บอกวา

พระวินัยไมมีประโยชนที่จะถือ ขอหลวงพอแสดงวาเร่ือง
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พระวินัยนี้มีประโยชนอยางไรในการปฏิบัติ มีความประสงค

อยางไร แลวจะอนุโลมพระวินัยตามสมัยไดไหม ? หรือจะถือ

อยางโบราณดีกวา

ตอบ อา การรักษาพระวินัยนี้มีประโยชนมาก คือ

พระวินัยนี้หามไมใหทําความผิด อยางกฎหมายบานเมือง

เขาหามไมใหทําความผิด บัดนี้มีคนกลุมหนึ่งวา การหาม

ฆาคนน้ันมันพนสมัยแลว บัดนี้คนมันมากแลวฆาไปบาง

ก็ได อยางนี้จะดีไหม ?

อนัน้ันไมเปนเหตุทีจ่ะตองรู ทานตรัสวามรรค ๘ ประการ

นั้นมีอยู ถามีคนปฏิบัติตามอยูพระอรหันตไมขาดจากโลก

ไมวาแตไทยแลนดเลย กรุงลอนดอนน้ีก็ไมขาด มรรค ๘

ยังมีอยู ถายังมีคนเดินมรรคปฏิบัติอยู กรุงลอนดอนนี้ก็ไมขาด

พระอรหันตเหมือนกันไมวาแตเมืองไทยหรอก

ถามีความเกิดขึ้นมาในเมืองไทย ถามีความเกิดขึ้นใน

กรุงลอนดอน ความตายก็ตองมีทุกคน เหมือนกันกับมี

มรรคขอปฏิบัติอยู  เมื่อมีคนมาดําเนินใหถูกตองก็ไมขาด

พระอรหันต เหมือนก็ทั้งนั้น เม่ือเกิดขึ้นมาแลว มนุษยเกิดขึ้น

มา สัตวเกิดขึ้นมา ความตายนี้ก็ยังมีอยูเหมือนกันทั้งนั้น

เพราะวาการเปนพระอรหันตนั้นมิใชการเดินไปเดินมา

ไมใชการนอน ไมใชการนั่ง ไมใชอะไรทั้งหมด เหนือการน่ัง
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การนอน การเดินไปเดินมาท้ังหมด ไมเปนรูปธรรม ถึงแมวา

เราจะไปน่ังอยูใกลพระอรหันตเราก็ยังไมรู เหมือนกับผลสม

สมมันมีรสเปรี้ยว มีรสหวาน ถึงแมเราจะเอามาจับอยูอยางนี้

ก็ไม รู ความเปรี้ยวความหวานของผลสมนั้น เราไมรู จัก

พระอรหันตนั้น ปฏิบัติยังไมถึง ตามหาแลวก็ไมพบไมรู 

นั่งอิงกันอยูก็ไมรู พูดกันอยูก็ไมรู เหมือนกันกับผลสม เมื่อ

เราจับมาอยูในมือเราแลว มันจะมีรสเปร้ียวก็ไมรู  มันจะมี

รสหวานก็ไมรู เหมือนกันฉันนั้น

อันนั้นมันเปนปญหาที่สูงสุด คนรูไมได ลําบาก เหมือน

กับผลสม ถาเราจะรูจักรสของมันเราก็เอามาทานดูเสีย มัน

จะมีเปร้ียวเกิดขึ้นมา มันจะมีหวานเกิดขึ้นมา นั่นแหละจึง

จะรูวาผลสมนี้มันเปร้ียว ผลสมนี้มันหวาน ถาเอามาจับไว

เฉยๆ นี้ เอามากําไวเฉยๆ นี้ไมรู จะเปรี้ยวจะหวาน ไมรูเรื่อง 

เพราะอะไร เพราะไมไดทาน

พระอริยเจ าก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อเราจะเดินไป

ดวยกันอยู นั่งพิงกันอยู พูดกันอยูก็ไมรูจัก เพราะจิตใจเรา

ยงัไมถงึทีน่ัน้กไ็มรูจกั เหมือนกบัเราจบัผลสมอยูอยางนี ้ไมรูวา

มนัเปรีย้วหรือหวาน ไมรูเรือ่ง กเ็พราะยังไมไดทานผลสมนัน้ด.ู..

ไมถึง เปร้ียวหวานก็ไมปรากฏข้ึนมาฉันนั้นเหมือนกัน อันนั้น

เปนปญหาท่ีเรายังไมรู จัก...ตรงน้ีนะไมมีปญหาแลวตรงน้ี
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เอาปญหาไปถามที่ที่มันไมมีปญหา ก็ไมรูวาจะแกอยางไรได

ตรงนั้นมันหมดปญหาแลว

สุ. คุณจอหน ก็บอกวาลูกชายของเขาก็เปนเด็ก 

เขาเอาอาหารมาให เด็กไมเคยกินอาหารนั้น ก็บอกวาผมไม

ตองการกินอาหารน้ี คุณจอหนก็วา ทําไมละ ? อาหารน้ีอรอย

ทําไมไมตองการ เด็กบอกวาไมชอบ จอหนก็ถามวาทําไมไม

ชอบ ก็ยังไมไดกินมัน เด็กก็บอกวาไมชอบเพราะยังไมไดกิน

ถาม อานิสงสในการปฏิบัติ ในขณะที่อยู คนเดียว

สงบๆ กับที่อยูเปนพวกเปนหมู อยางไรจะดีกวา อยูคนเดียว

หรืออยูกับคนอ่ืนดี อยากจะรูจากหลวงพอ

ตอบ อันน้ีมีราคาเทากัน ถาเราเห็นผิดอยู คนมากๆ

ก็ไมสบาย เพราะวาคนมากเกินไป ถาเราอยูคนเดียวก็คิดวา

เราไมมีเพื่อน อยากพูดกับใครก็ไมไดพูด ก็ไมสบายเหมือนกัน

ที่นี้การปฏิบัติที่มีอานิสงสดีที่สุดก็เรียกวาอยู มากก็ได อยู

คนเดียวก็ได เพราะเราอยูมากก็เหมือนเราอยูคนเดียวอยูแลว 

เราปลอยวางอารมณแลว ใครจะรองเพลงอะไรของเขาก็ชาง

เขา เรื่องของเรา เราปลอยไป อยางนี้เราก็อยูคนเดียว ถาเรา

ไปอยูคนเดยีวในปากเิลสไมหมด แตวามนัสงบๆ เพราะอะไร ?

เพราะเราไมไดยินเสียง อีกวันหนึ่งเรามีธุระออกมาตลาด

ก็ไดยินเสียง ไดเห็นคนมากๆ มันก็ยุงเขาอีก นั่นเรียกวากิเลส
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ยังมีอยู กิเลสยังไมหมด ไปอยูคนคนเดียวเชนนั้นก็นึกวามัน

จะดี ถาเราไมมีปญญาก็ดีไมได

ไปยูคนเดียวสงบก็จริง แตวามันสงบอยางที่วาเก็บกิเลส

ไวใหมากอีก จิตมันโง ตาไมไดเห็นรูป หูไมไดยินเสียงเราก็

สบาย....นี่ ถาออกมาตลาดแลวมาเห็นรูปมาไดยินคนพูด

ก็วุนวายขึ้นมาแสดงวาตรงนั้นเราไปสรางกิเลสขึ้นมาไวแลว 

ไมใชวากิเลสมันหมดเพราะไปอยูคนเดียว ไมใชวากิเลสมัน

มากขึ้นเพราะอยูหลายคน หรือกิเลสจะหมดไปเพราะคนมาก 

ไมใชอยางนั้นๆ อนันั้นมันเปนความเขาใจผิดแลว

ที่อธิบายมานี้ อธิบายถึงความแนนอนจริงๆ แตวาให

ออกไปอยู คนเดียวในปาสงบนั้นดีมากครั้งแรก เพื่อไปทํา

ความสงบ ไปศึกษาไปทําอะไรๆ ในปาอยางนั้นเปนครั้งแรก

ก็ดี แตวาเมื่อทําเสร็จแลว หลายเดือนแลว หลายปแลว เมื่อ

เราอยูอยางน้ันฉลาดในกิเลสท้ังหลายแลว เราก็ออกมาผาน

ในเมืองดูซิ มันจะเปนอยางไร ? เรามีกําลังไหม ? เรามีความ

ยินดีไหม ? มีความยินรายไหม ? มีความสุขไหม ? มีความ

ทุกขไหม ? เราจะรูจัก

ถาเรายังมีความทุกขอยู กําลังจิตของเราก็ยังไมดี กลับ

เขาไปอยูในปาคนเดียวอีก สรางความเห็นขึ้นคนเดียว แตวาก็

อยูคนเดียวน่ันแหละดีกวา ทานสรรเสริญ ถาอยูหลายคน
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คร้ังแรกมนัวุนวาย ถาเราเขาใจดีแลวไปอยูในปาทาํความเขาใจ
คนเดียว กินก็นอย นอนก็นอย ไมมีใครพูดก็ไมวุนวาย จิตก็
สงบเปนสมาธิ เม่ือสมาธิมันดีแลว มันก็เกิดปญญาตอไป

แตถาพูดความจริงแลวอยูที่ไหนก็เหมือนกัน นี่พูดถึง
ทีม่ปีญญาแลวตองเปนอยางน้ัน เชนวานกัเรียนไปเรียนหนังสือ
ในโรงเรียน ตองไปฝกเรียนเขียนอานในโรงเรียนกอนเบื้องแรก 
เม่ือเด็กคนน้ันมันเขาใจชัดเจนแลว เมื่อจะอานหนังสือมันก็
ไมจําเปนตองไปอานที่โรงเรียน เมื่อจะเขียนหนังสือไมจําเปน
ที่จะไปเขียนที่โรงเรียน อานที่บานเราก็ได เขียนที่บานเราก็ได 
จดหมายทีเ่พือ่นสงมาถงึแลวไมตองจาํเปนเอาไปอานทีโ่รงเรียน
ก็ได อานอยูที่บานเราก็ได นี่เรียกวาเราเขาใจอักษรแลว เรา
อานหนังสือไดแลว อยูที่ไหนก็ไดเหมือนกัน

ฉะนัน้เบือ้งแรกตองใหไปเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนเสยีกอน 
ใหไปเปนลูกศิษยเสียกอน ใหมีครูเสียกอน ใหมีคนสอน
เสียกอน เมื่อสอนเขาใจแลว ก็เขียนเองอานเองท้ังนั้นแหละ
อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

ถาเราคิดเชนนั้นก็คลายกับวา คนหูหนวกกับคนตาบอด 
ไมเห็นอะไรเลยก็เปนพระอรหันตกันละสิ หมดกิเลสไหม?
จะหมดกเิลสไดไหม? เปนพระอรหนัตไดไหม? แตวาหไูมไดยนิ
ก็เพราะวามันหนวกไมรูเรื่อง...สงบ ไมไดยิน แลวก็ตาบอด
มองดูรูปไมเห็น จะหมดกิเลสไดไหม ? (ฝรั่งหัวเราะ)
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นี่.....ปญญาคนน่ี หูก็ตองไดยิน ตาก็ตองเห็นทุกอยาง

มันจึงจะเกิดปญญาข้ึนได เราไปอยูคนเดียว ไมไดยินอะไร

ไมไดเห็นอะไร ก็นึกวาเราหมดกิเลส...หมดไมไดนี่...จิตนี้

มันหนวกไมได จิตนี้มันบอดอยานั้นไมได มันยังรับรู อยู 

เมื่อชอบใจมันก็ดิ้นรนอยู เมื่อไมชอบใจมันก็ดิ้นรนอยู ไมเปน

เพราะอันนี้ (ตา, หู) แตเปนเพราะตรงน้ี (ใจ) ตรงน้ี (ใจ) บอด

ไมได อยางน้ัน ไมใชว าเราหนีไปแลวหมดกิเลส . . . .ไมใช

อยางน้ันคนตาบอดหูหนวกก็เปนพระอรหันตกันหมดสิ หือ...

หมดหรือยัง

สุ. เขาถามวาวัดปาพง พระมีหนาที่ประจําวัน

อยางไร? จะนั่งสมาธิแลวก็ทําอะไรบาง อยากจะรูเพราะยัง

ไมเคยไดไป

ตอบ วัดปาพงนั้นก็มีธุระหลายอยาง แตทําแตธุระที่

เปนประโยชน วันพระก็มารวมกันนั่งกรรมฐาน หรือตอนเย็น

มาก็นั่งสักสองสามชั่วโมง ก็เลิกกันไป นอกนั้นไปก็ใหโอกาส

ทําประโยชนคนเดียว ไปทําในกุฏิ เพราะกุฏินั้นก็อยูหางกัน

ประมาณหน่ึงเสน อันนั้นเปนเวลาท่ีใหทํากิจสวนตัว สวนกิจ

ขางในคือใหทํากรรมฐาน สวนขางนอกก็คือใหปดกวาดกุฏิ

เสนาสนะ
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ตอนเชาขึ้นมาก็ไปบิณฑบาต ไมไปไมได ทองมันหิว

ก็ตองไปบิณฑบาต ไดมาก็รวมกันฉัน ฉันเสร็จแลวก็เลิก ถึง

เวลาประมาณ ๓ โมงก็ลั่นระฆัง แลวก็ชวยกันตักน้ําเพราะ

ที่นั่นไมสะดวกเหมือนอยางน้ี นํ้าประปาไมมี ตองตักในบอ

ตักไวใหพวกเราเองน่ันแหละ เราใชกันเองทํากันไปอยูอยางน้ี

ถาใครขยันก็ไดทํามาก ถาใครข้ีเกียจก็ไมไดทําอะไร ไมไดมี

การบังคับอะไรกันมากมาย ตั้งกติกาไววามารวมกันทําเวลา

เทานั้นๆ แลวถาใครมีปญญาก็ดีมาก เทานั้นแหละเรื่อง

สวนตัว เรากินเปน เรานั่งเปน เรานอนเปนก็ทําเรื่องของเรา

เทานั้นแหละ ใหมันคุ มตัวของเราเทานั้นแหละ เรื่องกิจ

ภายนอกก็ไมมีอะไรมาก

สุ. เขาถามวาอาหารท่ีวัดปาพงเปนอยางไร ?

ตอบ เออ.....อาหารน้ัน ถาคนชอบมันก็อรอย ถาคน

ไมชอบมันก็ไมอรอย ( ฝร่ังหัวเราะชอบใจ )

ที่วัดปาพงนะ.....วัดปาพงปฏิบัติลําบาก ปฏิบัติใหเห็น

ทุกข ใหคุนเคยกับทุกข สอนวาความสุขเกิดขึ้นมาก็ใหรู จัก

มันวานี้อันตราย ความทุกขเกิดขึ้นมาก็ใหรูจักมันวาอันตราย

ใหเขาใจอยางนี้ไวในใจ เพราะวาการปฏิบัตินี้มันมีสุขกับทุกข

เทานั้นที่มาเลนงานเราอยูตลอดเวลา
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ทุกขเพราะวาความสุขความทุกขนี้ทําใหคนโง และมันก็

ทําใหคนมีปญญาดวย

ธรรมะของพระพทุธเจาทานเรยีกวา กามสขุลัลกิานโุยโค 

เขาไปติดในความสุข ไมรูเรื่อง มันก็ไมทําใหกิเลสเบาบางได

ไมใหเปนพระอรหนัตได ไมใหหมดกเิลสได ทกุขเกดิขึน้มากไ็ป

วุนวายกับทุกขนั้น ไปยึดทุกขนั้นไว ถาเปนอยางนั้นมันก็เปน

เหตุไมใหเปนพระอริยเจา ไมใหกิเลสหมดไปได เพราะฉะนั้น

เม่ือเราน่ังอยู ทุกขเกิดข้ึนก็เห็นทุกข สาวกท้ังหลาย ผูปฏิบัติ

ทั้งหลายอยาเขาไปหลง คืออยาเขาไปยินดีในสุข อยาเขาไป

ยินดีในทุกข ถึงแมยินดีมันก็เพียงเล็กนอย ใหรูวาไมเที่ยงไว

ในใจของเราเทานั้น ใหเห็นตามไปอยางนี้

ฉะน้ันวดัปาพงจึงทาํอยางน้ัน ถงึแมจะน่ังฟงธรรมอยางน้ี

กน็ัง่พืน้ราบ สบาย.....นัง่เบาะอยางนีไ้มไดมนัสขุเกนิไป มนัติดสขุ

นี้โยมลองไปวัดปาพงสิ เอาเบาะออกน่ังราบๆ นี่....ทุกขเดี๋ยวนี้

เลย นี้ทุกขมันอยูในนั้น เพราะสุขมันปดอยูมันไมเห็นนี่ ทําไป

มนัไมเหน็ทุกข เพราะโยมไปน่ังทับมนัไวเทานัน้แหละ เมือ่โยม

เอาเบาะออกนั่งพื้นราบแลวโยมก็เปนทุกขเลย นั่งสมาธิไมได

มันอยูตรงนี้ ถาหากวาไปที่ไหนก็ได นั่งเบาะอยางนี้ก็เปน

สขุสบาย ลมืตวัหมดเลย ฉะนัน้วดัหนองปาพงจงึใหนัง่ฟงธรรม

นั่งทําสมาธิกับพื้นราบเลย สบาย...หลับภาวนาเลย เบาะนี้
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ไมเอาแลว เอาทิ้งหมดเลย ปฏิบัติใหมันพบกับทุกข ทุกข

เกิดขึ้นมาแลวมันก็ดับไป นานๆ ไปก็ชํานาญ ไมตองนั่งเบาะ

นั่งอยางนี้ก็สบาย ไมตองกระดุกกระดิก นี่...เรียกวาเขาเห็น

สุขก็เห็นแลว ทุกขก็เห็นแลว

แตนี่โยมเห็นแตสุข คือไดนั่งเบาะมันสบาย ยังไมไดเห็น

ทุกขก็นึกวาทุกขเราไมมี วันหลังเอาเบาะน้ีทิ้งดูซิ มานั่งพื้น

ราบๆ ดูซิ โอย....มันจะปวดขา จะเจ็บเน้ือเจ็บตัว มันจะทุกข

ขึ้นมา นี่เพราะเราไมเห็นทุกข ไมเปนเพ่ือนกับทุกข เมื่อ

เจอกันกับทุกขก็ทะเลาะกับทุกขๆ มันก็เกิดขึ้นมาเทานั้นเอง 

วัดปาพงใหเชาไปถึงสุข ใหรูจักสุข รูจักอยางไร ก็รูวามันไมแน 

ไปถึงทุกขก็ใหรูจักทุกขวาทุกขนี้ก็ไมแน จิตใจมันก็ปลอยวาง

สุขทุกข มันก็สบาย นั่งพื้นราบๆ นี่ก็ได นี่ก็เพราะโยมไมรูจักนี่

เพราะอะไรจึงไมรูจัก เพราะความสุขมันบังไว เพราะความ

สบายมันบังไว เพราะอะไร เพราะน่ังเบาะน่ันก็รูสึกวาสบาย 

นึกวาทุกขไมมี นี่เอาเบาะท้ิงไปเสีย มานั่งพื้นราบๆ พอทุกข

เกิดขึ้นมาก็รอง ออ ทุกขอยูตรงน้ีเอง นั่นแหละมันจะเกิดขึ้น

มาเดี๋ยวนั้น วัดปาพงปฏิบัติอยางนี้

เออ นี่อธิบายความจริงใหฟง โยมถามวาวัดปาพงปฏิบัติ

อยางไร.... นี่จึงไดเลาใหฟง ใหรูจัก ก็โยมถามนี่นะ
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นั่งอยางนั้นก็ได โยมรูสึกวาลําบากไหมวัดปาพง เปน

ทุกขไหม ? ปฏิบัติเปนทุกขไหม ? ชอบไหมอยางนั้น

ไดยินประวัติวัดปาพงแลวกลัวไหม ? 

วันนี้ชาวพุทธบริษัทเราทั้งหลายที่ไดมาสนทนากันนี้

เห็นวามีประโยชนไหม ? ไมรําคาญใจรึ ? ไมทุกขรึ ? หือ.....

และวันนี้นะ ที่โยมมานั่งฟงที่นี่นะ โยมเขาใจวาโยมไดปฏิบัติ

หรือไดฟงธรรม

ทีนี้ต องตอบปญหาอาตมาดวย โยมถามอาตมามา

หลายขอแลว อาตมาจะถามบางวา วนันีโ้ยมไดปฏบิตัหิรอืไดฟง

ธรรม ?

สุ. เขาวายังปฏิบัติอยู

พ. หือ....ยังปฏิบัติอยูรึ ?

ส. โยมนี้วาท้ังสอง

พ. ทั้งสองอยางรึ ? บางคนก็อาจจะคิดวาไดฟงธรรม

อยางเดียวก็มีละม้ัง

ส. เขาวาเปนบางคน

พ. เออ...เปนบางคน ดแีลว พดูตามความเปนจรงิกเ็ปน

อยางน้ัน นี่แหละท่ีถามปญหาอาตมามาวันนี้นะ ที่ปญหา
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มันเกิดขึ้นนี้นะก็คือเรายังไมรูจัก ความไมรูมันจึงเกิดปญหา

ขึ้นมา เพราะความไมรู มันจึงเกิดปญหาขึ้นมา ถามันรูแลว

ปญหามันก็หมดไป ปญหาจะเกิดขึ้นมาไดอยางไร เกิดขึ้นมา

ไดก็เพราะความไมรู  ความลังเลสงสัย แลวจึงไดเรียนถาม

อาตมามาวันนี้ อาตมาก็ขอขอบคุณญาติโยมที่มีเจตนาดี

ที่อาตมาไดอธิบายมาน้ีก็พอสมควร แตวามันก็ยังไมรู

จริง อยางยกเรื่องวัดปาพงขึ้นมานั้น วัดปาพงเปนอยางไร ? 

ปฏิบัติอยางไร ? อะไรทั้งหลายเหลานี้แหละ ทําไมจึงถาม

อยางน้ัน ? เพราะยังไมรู มันจึงเกิดปญหาข้ึนมาใหถาม นี่

เรียกวาถามเพราะมีปญหา ถาเรายังไมรูสิ่งใดเราก็ยังมีปญหา 

เมื่อมีปญหาก็ตองถามตองเรียน และถาอีกคนหน่ึงไดไปอยู

วัดปาพงเหมือนสุเมโธน้ี ไปเห็นดวยตนเอง ปญหาท่ีจะตอง

ถามมันก็ไมมี วัดปาพงอยูที่ไหน ? ใหญเทาไร ? เปนปาหรือ

เปนทุง ? ปฏิบัติอยางไร ? ปฏิบัติลําบากไหม ? ปญหาอยางนี้

สุเมโธก็หมดแลว เลยไมตองถาม นี้เรียกวาทานไปรูแลว ทาน

ไปเห็นแลว นี้เรียกวาคนรูแลวปญหานั้นไมมี มันไมมีปญหา

แลว

ญาติโยมทั้งหลายน้ีก็เหมือนกันฉันนั้น ที่ยังไมไดเห็น

วัดปาพงนั้นปญหามันจึงเกิดข้ึนมาวามันเปนอยางไร ปฏิบัติ

อยางไร มีปญหาเกิดขึ้นมาเพราะมันไมรู ถาหากวาโยมไดเดิน
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ทางไปเมืองไทยไปดูวัดปาพงเองเรียบรอย ปญหานี้โยมก็ไมมี

เหมือนกัน....หมด...ไมมีปญหาแลว สบายแลวเรื่องวัดปาพง 

เพราะอะไร เพราะเราเขาไปเห็นเองแลว ไมตองถาม การที่จะ

ถามวาวดัหนองปาพงเปนอยางไรนัน้ไมม ีธรรมะทีเ่ราปฏบิตันิี้

ก็เหมือนกันฉันนั้น ผูมีความสงบแลวเปนอยางไร ? นี่....ปญหา

ที่จะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตใจเรายังวุ นวายอยู  เพราะไมถึง

ธรรมะที่สงบจึงมีปญหาข้ึนมาอยางนั้น ถาเราเขาไปถึงความ

สงบแลว ปญหาที่เรียกวาความสงบเปนอยางไรนั้นก็หาย

ไปฉันนั้น

การตอบปญหาวันนี้เวลาก็พอสมควรแลว อาตมาก็จะ

สรุปความลงเสียเลยวา ที่เกิดปญหาในวันนี้ของทุกๆ คนก็

เพราะปญหามันยังไมจบ นี้ก็เพราะความรูแจงยังไมมี ที่ได

ถามกันมาหลายช่ัวโมงวันนี้ก็เพราะไมรูไมเขาใจเปนเหตุ จึงมี

ความสงสัย จึงอธิบายกันมาในวันนี้

ทีนี้ที่พระทานสอนวาโลกวิทู ใหรู แจงซึ่งโลก คือโลก

ทั้งหมดน้ี ทั้งขางนอกขางใน คือจิตใจเราน้ีเปนโลกท้ังน้ัน

ใหรูซะ ใหรูแจง ถาเรารูแจงแลวมันก็หมดปญหา จะเปนตนไม

ก็ดี จะเปนแผนดินก็ดี จะเปนตนหญาก็ดี จะเปนสัตวก็ตาม

ที่เกิดข้ึนมาในโลกน้ี เขาไมมีปญหาอะไร เขาตรงไปตรงมาอยู

เขาไมมีปญหาอะไรจะใหคนเปนทุกขยากลําบาก ไอความ
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ทุกขความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นมานั้นเปนเพียงของคนที่ไมมี

ปญญาตางหาก

เชนวาตนไมตนน้ีทําไมมันถึงโต เดินไปอีกก็ไปเจอตนไม

อีกก็วาทําไมตนไมนี้มันเล็กเกินไป วาสัตวตัวนี้ทําไมถึงเปน

อยางน้ัน นกทําไมมีปก แมวทําไมไมมปีก อะไรๆ หลายๆ อยาง

ตนไมนี้ทําไมถึงมีผล คนนั้นทําไมถึงสวย คนนี้ทําไมไมสวย

คนนั้นทําไมไมรวย คนนั้นทําไมถึงรวย คนนั้นทําไมจึงมี

ปญญาคนนั้นทําไมจึงไมมีปญญา นี่...อยูในโลกท้ังหมดเลย

เขาเปนของเขาอยูอยางนัน้ เขาเกดิตามเหตปุจจยัของเขา

เมื่อเราเกิดขึ้นมาก็ไมรู วาโลกมันเปนอยูอยางนี้ ก็วา 

แหม...ตนไมตนน้ีสวยบาง ตนน้ีไมสวยบาง คนน้ันวาสวย

เห็นอีกคนหนึ่งก็วาไมสวย แลวก็เกิดทะเลาะกัน ตีกัน แยงกัน

แตวาโลกเขาอยู เฉยๆ เขาเปนอยู อยางนั้น เขาไมวุ นวาย

กับใคร เขาจะเปนตนเล็กเขาก็เปนอยูอยางนั้น เขาจะสวย

ไมสวย เขาไมรู สึก เขาก็อยูอยางนั้นแหละ นี้เรียกวาโลกน้ี

ไมกวนใคร เขาอยูสงบแลว เราไปกวนเขาวา ผลไมนี้หวาน

เราชอบ ผลไมนี้เปรี้ยวเราไมชอบ ผลไมเขาก็เฉยๆ เขาไม

รู เรื่องเลย เราไปใหโทษเขา ตนนั้นมันเปรี้ยว ตนนั้นมัน

หวาน ตนไมตนนี้สวย ตนนั้นไมสวย เกิดความปรุงแตง

ขึ้นมา วุนขึ้นมา

book_�������������_ok.indd   241book_�������������_ok.indd   241 11/6/2555   0:32:2111/6/2555   0:32:21



242 / สุภัททานุสรณ242 / สุภัททานุสรณ

book_�������������_ok.indd   242book_�������������_ok.indd   242 11/6/2555   0:32:2411/6/2555   0:32:24



 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 243 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) / 243ระโพพ

ความเปนจริงสภาวะของโลกนี้ไมไดวุ นอะไรเลย เรา

มันคิดไมถึงเอง ไมรูแจงโลกจึงเกิดปญหาขึ้นมาวุนวาย ความ

เปนจริงโลกมันเปนความจริงอยูอยางนั้น ถึงแมเราไมเกิดมา

โลกก็เปนอยูอยางนี้ ถึงแมเราจะตายไปแลวโลกเขาก็เปน

อยูอยางนี้ ไมแปรไปที่ไหน ก็เพราะมันเปนโลก มันไมเที่ยง

อยูอยางน้ี เพราะฉะน้ัน คนที่ไมรู จักโลกตามเปนจริงก็เกิด

ความวุ นวาย ปญหาเกิดขึ้นตรงน้ีเอง ฉะนั้นใหญาติโยม

เห็นรวมลงวาโลกเขาเปนอยู อยางนี้ เขาไมทําอะไรใหเรา

เดือดรอน เขาไมทําอะไรใหเราสบาย เราเองทําเราให

เดือดรอนเพราะเราไมรู จัก และเราเองแหละท่ีทําใหเรา

สงบสบายเพราะเราคิดถูก เพราะเรารูจักโลกทั้งหลายเหลานี้ 

ฉะน้ันการปฏิบัติทั้งหลายจงเอาออกจากกายกับใจนี้

อยาไปมองโลกวาอันนั้นดี อันนี้ไมดี อันนั้นฉันชอบ อันนี้

ฉันไมชอบ....ไมได...โกหก โลกเขาไมเปนอยางนั้น มันเปน

เพราะเราสรางกิเลสขึ้นมา โลกเขาก็อยูอยางนั้นไปตามเรื่อง 

ไมมีปญหา โลกถึงไมมีปญหากับคน คนเองไปมีปญหากับโลก 

เพราะไมรูโลกตามเปนจริงนั่นเอง อันนี้คือความจริงนะ 

วันนี้เห็นจะพอควรนะ ความเปนจริงอาจารยที่สอน

กรรมฐานนี้ดีแล ว เพราะเมื่อจะหยุดนั่งกรรมฐานก็ว า

อนิจจาๆๆ สาธุๆๆ นี้ดีแลว ยอดธรรมะแลว อนิจจาก็คือ
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ของไมเที่ยง สาธุ ก็แปลวาดีแลว ถาใครเห็นโลกนี้เปน

อนิจจาเปนของไมเที่ยง ก็ดีแลว จึงไดวาอนิจจาๆๆ แลวก็

สาธุๆๆ นี่เปนยอดคําสอนแลว ดีแลว (หลวงพอหัวเราะ

ฝรั่งก็หัวเราะ)

นะ...เปนที่พอใจแลวหรือยัง อธิบายธรรมะใหฟงใน

วันนี้เปนที่พอใจหรือยัง ( ฝร่ังหัวเราะชอบใจ )

แตกข็อบอกไว เตอืนไววา ทีอ่าตมาพูดมากระท่ังวันน้ีนะ 

ใหเอาไปพิจารณาดวยตนเอง อันนี้เปนเปนคําพูดของอาตมา 

ไมใชความเห็นของโยม ไมใชความรูของโยม เปนความรูของ

อาตมาเอง แลวก็พูดออกไป แลวโยมท่ีมาน่ังฟงอยูนี้ก็เปน

นักปฏิบัติ แลวก็อยาเชื่อ และอยาไมเชื่อ ใหเอาไปพิจารณา

ใหเห็นความจริง เปนปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ วิญูชน

รู เฉพาะตัวเอง อยางนั้นจึงจะเปนผู ปฏิบัติถูก จึงจะเปน

พระพุทธเจาได 
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(คําแปลไทย)

เจาคุณโพธิญาณเถร
วัดหนองปาพง
อุบลราชธานี
ประเทศไทย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐

ทานอาจารยที่เคารพ

เราในนามของกรรมการและสมาชิกแหงทรัสทเพือ่สังฆะประเทศ
อังกฤษ ขอเรียนใหทราบวานับตั้งแตวันนี้เปนตนไป อาคารและที่ดิน
ทัง้หมดน้ีซึง่เปนของทรัสททีรู่จกักนัในนามวาธรรมประทีป เลขท่ี ๑๓๑ 
แฮพเวอรสะตอค ฮิลล,แฮมสะเตท, ลอนดอน จะอยูภายใตความ
รับผิดชอบและคําแนะนําของทาน

เราขอเรียนใหทราบดวยวา ถาทานไมไดอยูดูแลรับผิดชอบและ
ใหคําแนะนําดวยตัวเองแลว จะใหการดูแลและแนะนําผานทางทาน
อาจารยสุเมโธก็ได

ขอเราไดราํลกึถงึพระคุณอยางจริงใจตอความพยายามของทาน
ในอันที่จะกอตั้งวางรากฐานแหงหมูพระภิกษุสงฆขึ้นไวในประเทศน้ี
อีกวาระหน่ึง และขอทานทุกรูปไดโปรดพักอยูที่นี่ดวยความผาสุก 
ความสงบใจและไดรับผลอยางคุมคาที่สุดดวย.

 ขอแสดงความเคารพอยางสูง
 จอรจ ชารป ประธาน
 เดวิด ฮิว กรรมการ
 เทอรรี่ ไชน กรรมการ
วีระพล/แปล
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(คําแปลไทย)

ขาพเจานางชานีน บัวเทล ขอประกาศใหทุกทานทราบวา ที่ดิน
และอาคาร ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี ๖ ถนนปูชาร็อง เมืองตวกน็อง ประเทศ
ฝร่ังเศส ขาพเจาขอมอบถวายใหเปนวัดในพระพุทธศาสนา โดยให
ชื่อวา วัดโพธิญาณาราม ถือจารีตประเพณีตามแนวทางของสํานัก
ปฏิบัติซึ่งอยูในปา โดยมอบใหพระญาณธโร เปนผูอยูดูแลรักษา

ในโอกาสท่ีเปนมงคลนี้ หลวงพอเจาคุณพระโพธิญาณเถร
ไดเดินทางมาเย่ียมเยียนเพ่ือเปดปายเปนสาขาของวัดหนองปาพง 
บรรดาสานุศิษยทั้งหลายทั้งที่เปนพระภิกษุและฆราวาส ไดมอบถวาย
หลวงพอเพ่ือใหรับไวอยู ในความดูแลและแนะนําพรํ่าสอนตามท่ี
หลวงพอจะพิจารณาเห็นสมควร

เขยีนและอานหนงัสอืนีต้อหนา หลวงพอ พระสเุมโธพระญาณธโร
และสามเณรชินทัตโต

ขาพเจามคีวามปรารถนาทีจ่ะใหวดันีเ้ปนรมโพธิร์มไทร เพือ่เปน
ที่พึ่งทางดานจิตใจแกผูมีศรัทธาทุกคนที่จะมุงหนามาสู เพื่อที่จะให
เกิดความรู ใหเกิดปญญาและความสงบสุขทั่วหนากันเทอญ ฯ.

  วันที่ ๗ / ๗ / ๗๗
  วัดโพธิญาณาราม
  นาง บัวเทล
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(คําแปลไทย)

อาจารยสุเมโธกลาวตอบ

ทานอาจารยตองการใหอาตมาพูด แนนอน ทานอาจารยกําลัง
จะกลับประเทศไทย ชั่วเวลาสองเดือนคร่ึงที่ผานมาน้ีนาภาคภูมิใจ
มาก อาตมาเปนศิษยของทานมากวาสิบปแลวและเปนเวลาสองเดือน
คร่ึงท่ีอยูใกลชิดกับทานอาจารยที่นี่ในการจาริกสูตางประเทศ นี้เปน
โอกาสแรกของทาน เปนคร้ังแรกของการเยี่ยมเยียนนอกประเทศไทย
ของทาน และอาตมาคิดวาคงจะเปนประสบการณอันนาภาคภูมิของ
ทานอาจารยชา ซึ่งก็พอๆ กับตัวอาตมาเองและทานอาจารยเขมธัมโม
ดวย อาตมาไมเคยคิดวาจะมาประเทศอังกฤษ ไดมาเห็นสิ่งที่นาสนใจ
ที่นี่ดูคอนขางจะนาพิศวงสักหนอย ไมมีสิ่งใดที่นาพิศวงเหมือนเชนนี้
เลยนบัแตทีอ่าตมาจากตะวนัตกไป ๑๓ หรอื ๑๔ ป ทีผ่านมาคนทัง้หลาย
ไดคนหาหนทางของเขาท่ีจะเขาสูธรรมะ เขาสูการปฏิบตั ิเขาสูแนวทาง
อันมีความสําคัญมากท่ีสุดสําหรับพวกเราท้ังหลายท่ีควรกระทํา และ
ดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็เปนโอกาสสําหรับพวกเราท้ังหลายผูซึ่งไดมาดําเนินอยู
ในขอปฏิบัติแหงชนชาวตะวันออกแลว กอนหนานี้มันเปนไปไมได
อยางย่ิงเลยทีเดียววาจะมีพระภิกษุมาอยูในประเทศอังกฤษได แต
เดี๋ยวนี้มันไมใชเรื่องที่จะเปนไปไมไดเสียแลว มันเปนไปไดอยางดี
ทีเดียว มันเปนความจริงขึ้นมาจนได อาตมาอยูที่นี่รู สึกบันเทิงใจดี 
อาตมามีความยินดีบันเทิงใจตอชีวิตในประเทศอังกฤษเปนอยางมาก 
เรามีความมั่นใจและจริงใจในขอปฏิบัติแหงภาวะภิกษุของเรา ดังนั้น
จึงไมมีใครเลยในบรรดาพวกเราท่ีตั้งใจมาท่ีนี่ เพียงเพ่ือเปนการ
เดินทางมาทองเที่ยวหาความสนุกเพลิดเพลิน หรือหวังสิ่งอื่นใด

book_�������������_ok.indd   251book_�������������_ok.indd   251 11/6/2555   0:32:4011/6/2555   0:32:40



นอกเหนือไปจากท่ีจะใหการชวยเหลือในการสอนธรรมะ ดังนั้นจึง
เปนอันวาประชาชนในประเทศนี้จะไดมีโอกาสฝกหัดปฏิบัติและ
ไดยินไดฟงธรรมะ และบรรดาผูที่สนใจที่จะออกบวช บางทีโอกาส
ก็พอจะอํานวยใหไดในอนาคตที่จะตั้งวัดข้ึนหลายๆ แหงเพื่อจะสอน
ฝกเหลาภิกษุพระสงฆและชีในประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส
ดวยตนเองได ดังที่คุณก็ไดเห็นดวยตัวคุณเองแลววา ขณะนี้มันเปน
เวลาท่ีนาภาคภูมิใจท่ีพวกเราไดมาอยูที่นี่ เมื่อทันทีที่หมดกาลเวลา
แหงวัตถุนิยมนี้แลว ประชาชนผูคนในบรรดาประเทศเหลานี้ก็จะหัน
กลับออกไปจากส่ิงนั้นๆ ไปสูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประเสริฐกวาและดีกวา
ดังนั้นอาตมาก็ขอแสดงความซาบซึ้งใจตอคุณชารปและบรรดาสมาชิก
ของทรัสททั้งหลายตอการสนับสนุนใหไดโอกาสท่ีจะอยูในตะวันตก
อีกครั้งหนึ่งนี้ และขอใหคุณทั้งหลายจงไดรับส่ิงที่ดีที่สุดและขอเชิญ
คุณทุกๆ คนไดมาที่นี่และเปนผูมีสวนอยูดวยกับกิจการของวิหาร
แหงนี้.

วีระพล / แปล
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รายชื่อสํานักสาขาโดยลําดับ
ของ

วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี

สาขาในประเทศไทย

สาํนกังานใหญ – วดัหนองปาพง ตาํบลโนนผ้ึง อ.วารนิชาํราบ จ.อบุลราชธานี

สาขาที ่ ๑ สาํนกัอรญัญวาส ี(เกานอย) ต. ธาต ุอ. วารนิชําราบ
  จ.อบุลราชธานี

สาขาที ่ ๒  วัดบึงเขาหลวง ต.กลางใหญ อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๓  สํานักภูสวรรคดินแดง ต.นํ้าออม อ.กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

สาขาที ่ ๔  สาํนกัพุทธเจดีย ต. หนองไฮ อ. วารินชาํราบ จ.อบุลราชธานี

สาขาที ่ ๕  สํานักถํ้าแสงเพชร ต.สรางนกทา อ.อํานาจเจริญ
  จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๖ สํานักกัททลิวนาราม (สวนกลวย) ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ
  จ.ศรีสะเกษ

สาขาที ่ ๗ สํานักวิเวกธรรมชาน ต.มวง อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๘ สาํนักวนโพธิญาณ (เขือ่นสิรนิธร) ต.ฝางคํา อ.พบิลูมงัสาหาร

  จ. อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๙ สํานักสุภัททาวาส (โคกวน) ต.คําชะอี อ. คําชะอี
  จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๐ สํานักไทรงาม ต.เดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๑ สาํนักโพธิธรรม (แคมป) ต.นาเจรญิ อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี
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สาขาที ่ ๑๒ สํานักขันติธรรม ต.หนองแวง อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

สาขาที ่ ๑๓ สํานักศรีมงคล ต.โนนกาเล็น อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๔ สํานักพูนสินวนาราม (แมมูล) ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ 
  จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๕  สํานักจงสบาย (ปาคอ) ต.ยาง อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๖  สํานักรัตนะโพธิศรี (หนองหอย) ต.แกง อ.เดชอุดม
  จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๗ สํานักโนนสวรรค ต.โซง อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๑๘  สํานักหนองแกว ต.หนองแกว อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

สาขาที ่ ๑๙  สํานักนานาชาติ ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๐  วัดบึงลัฏฐิวัน ต.ทาหลวง อ.ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา

สาขาที ่ ๒๑ สํานักนํ้าเกลี้ยง กิ่งอ.ขาวปุน จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๒ สํานักดงชัยศรี ต.หวย อ.พนานิคม จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๓  สํานักจังกาจิตร ต.ธาตุ อ. วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๔  สํานักโพธ์ิสามตน (นกยูง) ต.เตย อ.มวงสามสิบ 
  จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๕  สํานักบานคําเก่ิง ต.เตย อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๖  สาํนกับานนาโพธ์ิ ต.นาโพธ์ิ อ.พบิลูมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี

สาขาที ่ ๒๗  สํานักหลักแปดสิบ อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๒๘  สํานักพรหมประทาน (ธาตุนํ้าคํา) อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
สาขาที ่ ๒๙  สาํนกัพฒันาวาส (ปลืม้พฒันา) ต.ไทยเจรญิ อ.ละหานทราย 
  จ.บุรีรัมย
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สาขาที ่ ๓๐ สํานักอุดมวารีบรรพต ต.บานโปงแดง อ.พาน จ.เชียงราย

สาขาที ่ ๓๑  สํานักอนิยตาวาส ต.นาเยีย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๓๒  สํานักศิลาแลง ต.ทุงเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สาขาที ่ ๓๓  สํานักสุญญตาวาส (โคกชําแระ) ต.หนองอุม อ.เดชอุดม 
  จ.อุบลราชธานี

สาขาในภาคพื้นตะวันตก

สาขาที่ ๑ สํานักธรรมประทีป เลขที่ ๑๓๑ แฮมเวอรสะตอค ฮิลล,
  แฮมสะเตท, ลอนดอน เอ็นดับบลิว ๓ ประเทศอังกฤษ

สาขาที่ ๒ โพธิญาณาราม เลขที่ ๖ เชอรแม็ง เดอ ปูชาร็อง,
  ตวกน็อง ๐๗๓๐๐ ประเทศฝร่ังเศส

หมายเหตุ : จัดพิมพคร้ังที่ ๑ เมื่อปพ.ศ. ๒๕๒๑ วัดหนองปาพงมีสาขา
ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศจํานวน ๓๕ สาขา
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คําปรารภของผูจัดพิมพครั้งแรก

เมื่อวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๑๙ กระผมและญาติมิตร
ที่เคารพไดรวมใจกันสรางหนังสือ สุภัททานุสรณ, ชุดโพธิ-
ญาณเถระ ซึ่งรวมประวัติและขอธรรมของพระเดชพระคุณ
พระโพธิญาณเถร ( หลวงพอชา สุภทฺโท ) เจาอาวาสวัดหนอง
ปาพง จังหวัดอุบลราชธานี แจกเปนบรรณาการแกผูสนใจ
ในธรรมและผู มีจิตเปนกุศลซึ่งไดบริจาคสมทบทุนสราง
พระอุโบสถวัดหนองปาพง...

เกยีรตคิณุของพระคณุเจาองคนีเ้ปนทีป่รากฏไปไมเฉพาะ
แตภายในประเทศเทานั้น แตยังแผไปยังตางประเทศทั้งทวีป
ยุโรปและทวีปอเมริกาจนมีชาวตางประเทศเลื่อมใสเขามาบวช
ในสํานักของทานหลายทานดวยกัน ตอมาเมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๒๐ ทานอาจารยที่เคารพไดรับนิมนตไปยัง
ประเทศอังกฤษเพื่อเปนองคสักขีในการรับมอบท่ีดินจาก
กรรมการและสมาชิกแหงทรัสทเพื่อสังฆะประเทศอังกฤษ
ผู มีจิตศรัทธาอุทิศใหสรางวัดไทย พระคุณเจาไดบันทึก
เหตุการณตางๆ ระหวาการเดินทางไวอยางนาอาน ดังราย
ละเอียดปรากฏอยูในหนังสือนี้แลว...
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กระผมไดพบของดีกใ็ครจะแจกจายของดีชิน้น้ีไปท่ัวๆ กนั
จงึไดชกัชวนญาตมิติรรวมใจกนัสรางหนงัสอืเลมทีท่านกาํลงัถอื
อยูนีข้ึน้เพือ่เปนบรรณาการ แกพทุธศาสนกิชนและศษิยานศุษิย
อยางทีเ่คยปฏบิตัมิา ทัง้นีน้อกจากเปนการประกาศความดขีอง
ทานแลวยังเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอพระอาจารย
ผูเปนที่เคารพสักการะของพวกเราดวย

หนังสือเลมนี้สําเร็จขึ้นไดก็ดวยแรงศรัทธาของบรรดา
ญาติมิตรและทานที่เคารพ ประกอบกับความเมตตาของทาน 
ปญญาเดชะ ผูชวยรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ฉะนั้น
กระผมจึงขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ทานที่ใหความรวมมือ
ดวยดี ขอเดชอํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและกรรมดีที่
ทานผูมพีระคณุตลอดจนผูอานไดบาํเพญ็มาแลว จงประทานพร
และสงผลใหทานท้ังหลายมีความสุขความเจริญทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต เทอญ 

น.พ. อุทัย เจนพาณิชย และ ญาติมิตร

หมายเหตุ : นายแพทยอทุยั  เจนพาณชิย พรอมดวยญาตมิติรจดัพมิพ
แจกเปนธรรมทานเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ป. พ.ศ. ๒๕๒๑
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ระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ
อันเปนมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร

(ชา สุภทฺโท)

เนือ่งจาก พระเดชพระคณุพระโพธญิาณเถร (ชา สภุทโฺท)
ประสงคทีจ่ะเผยแผพระธรรมคําสอนขององคสมเดจ็พระสมัมา-
สัมพุทธเจา เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก
สาธุชนทั่วไป และไมเห็นดวยอยางยิ่งกับการสรางรูปเหมือน 
รูปหลอ และเหรียญของพระเดชพระคุณทานฯ อันจะเปนการ
ทําใหเกิดความลุมหลง และศรัทธาอันเปนมิจฉาทิฎฐิ

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระเดชพระคุณ
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เจาอธิการเล่ียม ิตธมฺโม
เจาอาวาสวัดหนองปาพง จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้น
ชุดหน่ึง เพื่อวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติ อันเปน
มรดกธรรมของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเณร (ชา สภุทโฺท)
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “คณะกรรมการฯ” ที่ประชุมคณะกรรม
การฯ ไดมีมติวางระเบียบการจัดการเรื่องดังกลาวไวดังนี้
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๑. รูปเหรียญ รูปพิมพ รูปอ่ืนๆ หรือวัตถุมงคลใดๆ ที่
ทําข้ึนเพ่ือใหมีลักษณะเหมือนหรือใชเปนสัญลักษณแทน หรือ
อางถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หามทําขึ้นโดยเด็ดขาด

๒. รูปหลอ รูปปน รูปแกะสลัก หรือรูปอื่นใดทํานอง
เดียวกันนี้ ที่เหมือนองคจริงหรืออางถึงพระโพธิญาณเถร
(ชา สุภทฺโท) ใหทําไดเฉพาะวัดสาขาและตั้งประดิษฐานไวที่
วัดสาขาเทานั้น ในกรณีอื่นๆ หามจัดทําขึ้น เวนแตจะได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯเปนกรณีไป โดยในการขอ
อนุญาตจะตองทําเปนหนังสือระบุขนาด จํานวน และสถานที่
ประดิษฐานไวอยางชัดเจน

๓. ภาพถายของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) รูปภาพ 
รูปดัดแปลง แผนภาพซ่ึงจัดทําโดยวิธีอื่นใดใหมีลักษณะเปน
ภาพพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ตลอดจนสําเนาซึ่งภาพ
ดังกลาวจะทําขึ้นใหมตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ 
เวนแตจะจัดทําขึ้นเปนจํานวนเล็กนอย เพื่อบูชาเปนสวนตัว 
มิไดแจกจายตอสาธารณะ

๔. คําสอนหรือคําเทศนาของพระโพธิญาณเถร (ชา
สภุทโฺท) ทีบ่นัทงึไวในรปูของวดิโีอเทป ภาพยนตร เทปคาสเซท
ซดี ีหรืออุปกรณอยางอืน่ ทาํนองเดยีวกนั หามทาํซ้ํา ทาํขึน้ใหม 
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หรือแปลเปนภาษาอ่ืน หรือดัดแปลง ไมวาดวยวิธีใดๆ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เปนกรณีไป โดยการ
อนุญาตตองกําหนดจํานวนและอุปกรณที่ใชตลอดจนวิธีการ
เผยแผอยางชัดเจน

๕. หนังสือคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
หามจัดทําขึ้นใหม หรือทําสําเนาขึ้นใหม ทําซํ้า หรือแปลเปน
ภาษาอื่น (ตนฉบับเปนภาษาไทย) หรือดัดแปลงไมวาดวยวิธี
ใดๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน

การสรุปขอความจากหนังสอื หรอืดดัแปลง ตดัตอขอความ
บางสวนของหนังสือจะกระทํามิไดโดยเด็ดขาด

๖. การเผยแผธรรมะหรือคําสอนของพระโพธิญาณเถร 
(ชา สุภทฺโท) โดยใชเทคโนโลยีอื่นๆ เชน อินเตอรเนต เปนตน 
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

๗. เมือ่ไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการฯ ใหจดัทาํขึน้ใหม 
ทําซํ้า ทําสําเนา หรือเผยแผมรดกธรรมตามขอ ๒ -๖ ผูจัดทํา
จะตองนําคําขออนุญาต และคําอนุญาตจากคณะกรรมการฯ 
ใสไวในมรดกธรรมท่ีเกิดขึ้นใหมดวย สําหรับมรดกธรรมท่ี
ผูไดรับอนุญาตใหจัดทําข้ึน หากเปนหนังสือ เอกสาร หรือ
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โดยใชเทคโนโลยอีืน่ใดท่ีใชสาํหรบัอาน ใหนาํระเบยีบนีใ้สไวเปน
สวนหนึ่งของมรดกธรรมท่ีเกิดขึ้นใหมดวย ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ
การพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯดวย

๘. หากผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบน้ีตามขอ ๑-๗
ที่เกิดข้ึนกอนวันที่ออกระเบียบนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในกาล
ขางหนา ใหพิจาณาแกปญหาดังนี้

 ๘.๑ ธรรมะหรือคําสอนที่แปลเปนภาษาอื่นแลวกอน
ออกระเบียบน้ี ใหรวบรวมและนํามาตรวจสอบความถูกตอง
ในการแปล หากพบความผดิพลาดตองแกไข ใหเรยีกผูแปลและ
ผูจัดทํามารับทราบและดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการ
ใหเรียบรอยไดโดยดีใหดําเนินการตามขอ ๘.๒

 ๘.๒ การจัดการกับการฝาฝนตามขอ ๑ – ๗ รวมทั้ง
กรณีอื่นๆ ใหคณะกรรมการฯพิจารณาเปนกรณีไป โดย
พจิารณาถงึเจตนาผูกระทาํ ตลอดจนการใหความรวมมอืในการ
แกปญหาของผูกระทํา หากมีความจําเปนใหคณะกรรมการฯ 
มีอํานาจแตงตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพ่ือดําเนินการกับ
ผูกระทําการละเมิดท้ังทางแพงและอาญา หรือดําเนินการ
อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยยึดหลักประนี-
ประนอมเพ่ือดํารงไวซึ่งเจตนารมณ และช่ือเสียงเกียรติคุณ
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ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และวัดหนองปาพงและ
สาขาเปนสําคัญ

๙. การมอบหมายใหบุคคล หรือคณะบุคคล ดําเนิน
การตามขอ ๘.๒ คณะกรรมการฯจะตองกําหนดหลักเกณฑ
และขอบเขตในการดําเนินการใหแกผูรับมอบหมาย และหาก
ทําได ใหกําหนดในการดําเนินการและรายงานสรุปผลตอ
คณะกรรมการฯ ดวย

เจาอาวาสวดัหนองปาพงเปนผูรกัษาการตามระเบยีบการ
นี้ และมีอํานาจใหคําอนุญาตไดในกรณีที่เห็นสมควร

ระเบียบน้ีออกเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

  ลงชื่อ

  (เจาอธิการเลี่ยม ติธมฺโม) 

  เจาอาวาสวัดหนองปาพง
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ศูนยเผยแผมรดกธรรม
พระโพธิญาณเถร(หลวงปูชา สุภทฺโท)

วัดหนองปาพง

ต.โนนผ้ึง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท ๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓ โทรศัพท/โทรสาร ๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔
www.ajahn-chah.org

www.watnongpahpong.org

สมทบทุนเขากองทุนมรดกธรรมไดที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชําราบ

ชื่อบัญชี “วัดหนองปาพง โครงการมรดกธรรม”

เลขท่ี ๒๕๗-๔-๒๕๐๕๘๑ (บัญชีสะสมทรัพย)

สมทบทุนเขากองทุนมรดกธรรมไดที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชําราบ

ช่ือบัญชี “วัดหนองปาพง โครงการมรดกธรรม”

เลขท่ี ๒๕๗-๔-๒๕๐๕๘๑ (บัญชีสะสมทรัพย)
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