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หนาแรกที่พึงอาน
กันไวด กี วาแ กเปนห นังสือท ถี่ อดเทปจากการบรรยายธรรมในชว ง
วันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเปนวันวางศิลาฤกษในการจัดสราง
พระอุโบสถ วัดพระธาตุผาแกว (ผาซอนแกว)
แตเนื้อหาและภาพประกอบรวมทั้งบทกวีแทรก ลวนไดรับแรง
บันดาลใจมาจากชวงที่เดินทางไปทอดกฐินที่วัดไทยในนิวซีแลนด และ
ไดม โี อกาสวเิ วกภาวนาในสถานทีส่ ปั ป ายะอันอ ดุ มดว ยธรรมชาติป า เขา
ที่เงียบสงบ รวมถึงอากาศที่สะอาดสดชื่น เหมาะสมแกการรักษาตัว
ในโรคภูมิแพกับอีกหลายๆโรคที่กำ�ลังเปนอยู
การที่ไดอยูในที่วิเวกไมตองยุงเกี่ยวกับผูคนมากนักในบางชวง
ทำ�ใหเกิดปญญาเห็นวา ปญหาทุกขใจของมนุษยทั้งหลาย มักเกิดจาก
การสง ใจออกไปกา วกายแทรกแซง ใหคา ช อบชงั ต อ ก ารประเมินค วามถกู 
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ผิดข องผอู นื่ ม ากเกินไป ซึง่ ข ดั กับห ลักคำ�สอนของพระพุทธเจาท วี่ า ความ
ทุกขไมไดมาจากผูอื่นกระทำ� ไมไดมาจากเราทำ�เอง
ดังนั้นเนื้อหา “กันไวดีกวาแก” ในหนังสือเลมนี้ จึงชวยย้ำ�เตือน
สัมมาทิฏฐิอันถูกตองวา ความทุกขเกิดจากอวิชชาที่พาปรุงแตง ฯลฯ
การกนั ไวด ีกวาแก คือการไมสงใจออกไปดวยมานะทิฏฐิวิปลาส
แสดงความคิดเห็นจากมุมมองของอัตตาตัวตน อันเปนการผิดกับหลัก
อนัตตา ที่ทุกสรรพสิ่งไมมีตัวตนของใคร? อันคงที่ถาวรแตอยางใด?
ปญหาความทุกขใจทั้งหลายมักเกิดมาจากความจำ�ผิด สัญญา
วิปลาสวาเปนอัตตาตัวตน อันตรงกันขามกับอนัตตสัญญา คือการจำ�
ถูกวารูปนามไมใชใคร?  อะไร?  แตอยางใด  มีแตสภาวะของเหตุปจจัย
อันไรตัวตน
กันไวดีกวาแก คือการไมหลงทางไปกับความหลงคิดผิดจิต
วิปลาส ทีไ่ ปผสั สะกบั ว าทะภายในของชอื่ ต า งๆ ห ลงทางวา เปนอ ตั ตาตวั
ตนจริงจัง มองไมเห็นความจริงแหงมโนผัสสะในชื่อ หรือภาษาสมมุติ
ภายในที่ไมไดมอี ยูกอน เปนสิ่งแปลกปลอมเขามาบดบังใจเดิมแทท ี่วาง
จากความปรุงแตงมากอน กันไวดีกวาแกจึงคือการหาที่ใหใจอาศัยใน
วิหารธรรมอนั เปนกลางในกายใจ สติส มั ปชัญญะ และสมาธิ ไมใหใจเดิม
แทถูกบดบังดวยนิวรณ ๕
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กันไวด กี วาแ ก คือก ารมองเห็นร ปู แ ทแ ละนามเดิมท วี่ า งจากอตั ตา
ตัวตนของใครแตอยางใดมากอน ซึ่งตองขอขอบคุณตอผูชวยอนุเคราะห
เกื้อกูลใหไดพักในสถานที่ที่วิเวกแวดลอมดวยธรรมชาติเดิมอันวางจาก
ความสำ�คัญมั่นหมายในชื่อสมมุติ ทำ�ใหมโนผัสสะทางวาทะภายในยุติ
บทบาทลงไป
จึงข อแสดงความขอบคุณต อ ผ ทู ชี่ ว ยเกือ้ กูลท งั้ พ ระภิกษุสงฆแ ละ
คนไทยที่นิวซีแลนด รวมถึงคณะผูชวยถอดเทปจัดพิมพหนังสือกันไว
ดีกวาแกนี้จนสำ�เร็จลุลวงขึ้นมา
ขอแ สงสว า งแ ห ง ป  ญ ญาบ ารมี ใ นคุ ณ พ ระรั ตนตรั ย จงช  ว ย
คลี่คลายเมฆหมอกแหงอวิชชาเปดเผยสันติสุขอันสวางไสวเรืองรองขึ้น
ดวยความสะอาดจาก ราคะ โทสะ โมหะ เผยใหเห็นธรรมชาติเดิมแท
ของใจที่สะอาดบริสุทธิ์อยูกอนในจิตใจทุกดวงเทอญ
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วัดพระธาตุผาแกว (ผาซอนแกว)
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
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สารบัญ
๑๓
เห็นรูปแทนามวาง

๒๗
เห็นโดยไมมีความเห็น

๓๓
หาที่อยูใหใจรู แตไมเอาเรื่อง

๔๕
เห็นสัจจะแทแคอนุโลม

๕๑
มองเห็นแตทุกขอันไมคงที่ แตไมมีใครทุกข
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๖๑
ถาสงใจออกไปวาเราแนจะแกไขไมทัน

๖๗
ฝกใจอยูในวิหารธรรมไมมีใครทำ�อันตรายได

๗๓
ความอดทนเขมแข็งกวาความกาวราว

๘๑
ปญญาที่แทตองแกทุกขได

๙๓
ความเห็นถูกตอง ก็ไมตองแกไขในภายหลัง
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โลกไมไดวุนวาย

สังคมไมไดวุนวาย

ความคิดนั่นละ ที่ทำ�ใหใจรูสึกวุนวาย
มีแตธาตุ ๔ เคลื่อนไหว

หากไมหลงไปคิดปรุงแตงชอบชัง

ธรรมชาติของใจเดิมแท ไมมีความวุนวาย
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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๑

เห็นรูปแทนามวาง

ชวงนีต้ อ งตงั้ ใจกนั ห นอยเนอะ ปลายปแ ลว หลวงพอเพิง่ ก ลับม า
จากนิวซีแลนดเมื่อวานนี้ ตื่นตีหนึ่ง ตื่นเวลานิวซีแลนด ออกมาเดิน
ภาวนาอยูแ ถวนแี้ หละ อยูน วิ ซีแลนดเนีย่ เหมาะกับท ปี่ ฏิบตั ธิ รรมมาก แต
พวกเคาสบายกันจนไมตองการธรรมะ เคาไมไดมีปญหาอะไรกันมาก
นิวซีแลนดเปนประเทศที่อายุยังไมถึงสองรอยปเลย อายุนอยกวา
รัตนโกสินทร อายุน อ ยกวา กทม. คนทงั้ ประเทศกแ็ ค ๔ ลานคน คนสว น
ใหญก็ไปทำ�งานที่ออสเตรเลีย แลวก็ปลดเกษียณแลวก็มาอยูนิวซีแลนด
ก็สบาย เพราะพยายามใหคนอยูอยางมีความสุข เวลาเคาทำ�งานเคาจะ
สั่งกันวา don’t work hard อยาทำ�งานหนัก อยูใหมีความสุข ลูกศิษย
คนหนึ่งไปเรียน doctor อยูตอนเชา เคาสอน ๘ โมง เลิก ๔ - ๕ โมง ถา
ไปกอนเวลาหรือเลิกหลังเวลา เคาจะถูกตำ�หนิทันที จะถูกดุจาก
professor ที่ใหญกวาวา ทำ�ไมถึงทำ�งานหนักเกินไป ใชชีวิตใหมีความ
สุขสิ
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เมืองทหี่ ลวงพอไปอยูแ ตละเมือง เมืองชายทะเล ทะเลสาปเตาโป
ใหญเทากับเอาทั้งเกาะสิงคโปรใสลงไปไดในทะเลสาป มีคนอยูแคสอง
หมื่นคนเอง ชายทะเลนี้วางเวิ้งวาง ไมมีรานอาหารทะเลเกลื่อนกลาด
ประมาณ ๔ - ๕ หมูบานไมมีรานอาหาร หาไมไดเลย บานอยูริมทะเล
ทีพ่ กั เงียบสงบ คนมคี ณ
ุ ภาพ มีค วามสขุ มีค วามสงบ ธรรมชาติสปั ป ายะ
หลวงพอเลือกไปเพราะวาเวลาอยูที่โนน มันคืนสูรูปนามเดิมงาย
หลวงพอชอบไปอยูทุกที่ ที่ไปตองมีลำ�ธารน้ำ�ไหล หลวงพอจะไปนั่งอยู
ขางลำ�ธารน้ำ�ไหล ที่โนนดีอยางหนึ่งคือ ทุกที่ที่มีลำ�ธารน้ำ�ไหลจะมีพวก
นกเปดน้ำ� มีหงส มีเปดน้ำ�หลายสายพันธุ มีนกอีโกง ที่ปากแดงหัวแดง
ขาแดง และก็มีไกฟา แมแตพวกไกงวงปา คนเคาไมออกไปลาไลจับกัน
ไกฟาก็สวย
การอยูริมลำ�น้ำ�ดีอยางหนึ่งเพราะเห็นวา น้ำ�มันไหลตลอดเวลา  
มันแสดงความเปลี่ยนแปลงในกฎของอนิจจังขอที่ ๑
ขอท ี่ ๒ ทำ�ใหเห็นสายน้�ำ ภ ายนอกกบั ภ ายในรา งกายเปนหนึง่ 
เดียวกัน มันไหลเหมือนกันเวลาน้ำ�ที่มันซัดตลิ่ง กิ่งไมหักไปบาง ดินพัง
บาง มันไมมีถูกไมมีผิด ระหวางน้ำ�กับดินกับลมหรือกับไฟ มันไมมีตัว
ตนไมมีเจาของ มันจะเห็นรูปนามเดิมเรียกวา รูปนามปริเฉทญาณ เปน
วิปสสนา หลวงพอไปนั่งอยูคนเดียวไมตองคุยกับฝรั่ง อยูลำ�พังไดปด
วาจาไปดวย
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ขอที่ดี ขอที่ ๓ คือไมรูจักใครในสัมพันธภาพ กับสิ่งแวดลอมไมมี
ชื่อสกุล วาคนโนนชื่ออะไร คนนี้เปนใคร ไมมีความกาวกายเกี่ยวของ
พวกเราดใู หด นี ะ ความคับแคนท างใจ หรือค วามทกุ ขใจเนีย่ ค นอนื่ ท �ำ ให
เราไมไดหรอกโยม โดยเฉพาะคนที่เราไมมีความเกี่ยวของไมมีความ
ผูกพัน ความคับแคนใจ หรือความทุกขใจจะเกิดจากความเผลอคิดราย
เขาไปกา วกายในสงิ่ ท เี่ กีย่ วของเทานัน้ โยมดใู หด ี หลวงพอไปอยูท นี่ นั น ะ
ถึงฝรั่งจะเดินผาน ใครจะเดินผาน หรือใครจะมองเราแบบไหน เราไม
รูสึกหวั่นไหวทางใจ โยมวาจริงไหม
มันเปนขอดีเหมาะแกการ   retreat   คือการเขาไปภาวนาแบบ
วิเวก ไมตองพูดกับผูคน มีลำ�ธารน้ำ�ไหล มีปาไวเดินเลนได แลวก็สงบ
เงียบไมมีผูคนจอกแจก เวลาเดินทางคนเดียวเนี่ย มันพิสูจนตัวเราเอง
กับธรรมชาติรอบตัวกับผูคนที่เราไมรูจัก วาธรรมชาติภายในแตละคน
เนีย่ มันส ามารถสอื่ สารกนั ไดไหม มันส ามารถพสิ จู นต วั ม นั เองไดไหมวา
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ถึงเราจะไมรูจักกันเราก็สามารถคบกันได ดูแลกันไดหรือ
เห็นความจริงซึ่งกันและกันได มันทาทายนะ
ถาโยมไมข นึ้ ว ปิ ส สนาอยางเต็มร ปู แบบนะ โยมจะไปถงึ จ ดุ หมาย
ปลายทางยากมากเลย ปญหาความทกุ ขใจของผคู นทหี่ ลวงพอบ อก เวลา
เกิดค วามเกาะเกีย่ วกา วกายเนีย่ มันจ ะมโี ลกสมมุตขิ นึ้ ม า มีเคาม เี รา แต
เวลาคืนสูวิปสสนาของรูปนามเดิม มันไมมีเคาไมมีเรา มีแตรูปธรรม
นามธรรมทวี่ า งจากตวั ตน นีเ่ คาเรียกวาร ปู น ามปริเฉทญาณ  ลองสงั เกต
ดูท งั้ ส ายน้�ำ ภ ายในและสายน้�ำ ภ ายนอก ใบไมท ไี่ มรจู กั ช อื่ ดอกไมท ไี่ มรจู กั 
ชื่อ ตั้งอยูโดยไมเรียกชื่อแมแตสรรพสัตวที่เราเรียกเปนเปดเปนหงส มัน
ไมเปนหรอกโยม แลวมันก็ไมมีปญหาเรื่อง สมมุตินะ พวกนี้ มีเฉพาะ
อุปาทานของคนกลุมเล็กๆเทานั้นจริงไหม พวกนี้ไมรูเรื่องดวยโยม รูป
นามเดิมไมม ปี ญ
 หา ไมม สี ตั ว ตัวตนอยูใ นนนั้ มีแ ตธ าตุท เี่ ปลีย่ นแปลง
ไปมา และพวกนี้มันก็ไมรูนะวามันเปนหุบเขาหรือมันเปนสายน้ำ� หรือ
มันเปนกอนหิน หรือ มันเปนเปด มันก็ไมรูนะโยม แคธาตุเฉยๆ พวก
นกตางๆที่อยูแถวนั้น ที่หลวงพอเลา ไกฟา นกเปดน้ำ� มันก็ไมรูวามัน
เปนอะไร มันก็เปนสักแตวาธาตุ ความถูกผิดดีชั่วเกิดจากโลกสมมุติ
เทานั้นเอง มันเปนผัสสะทางวาทะ ภายในเรียกวา มโนผัสสะ
ผัสสะเขาไปที่ชื่อของมัน
ขอดีของการไมมีผัสสะทางวาทะภายในที่จะเขาไปเปรียบเทียบ
เพราะผสั สะวาทะคือล กั ษณะของอตั ตวาทุป าทาน วาทะคือคำ�พูด โยม
กันไวดีกวาแก
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อยางโยมมองเห็นร ถคนั น ี้ หรือโยมนงั่ อ ยูร ถคนั ห นึง่ โยมวา เห็นร ปู รางรถ
เหรอ หรือวาเห็นถนนและนั่งอยูเฉยๆ ในรถที่วิ่งไป แตใจผัสสะชื่อของ
มันวา เนี่ยรถเบนซ หรือรถโตโยตา หรือวารถเกาหลีหรือวารถอินเดีย
เห็นไหมโยม แลวก็ใหความรูสึกทางใจ จากที่ชื่อสมมุติและเขามาในใจ
ซึ่งไมมีตัวตนอยูจริง คือรูปเดิมนามเดิมมันไมรูวามันชื่ออะไร มันไมมีชื่อ
วารถเบนซ หรือชื่ออะไรก็แลวแต แลวมันก็ไมใชรถเบนซดวย แตมนุษย
ยุคปจจุบันนี้ หลงทางกับผัสสะวาทะภายใน สวนมากผัสสะเขาไปที่ชื่อ
ของมัน เห็นมั้ยโยม ตัวนี้แหละคือปญหาที่กอความทุกขใจ

ความทกุ ขใจไมใ ชจ ากคนอนื่ ท � 
ำ ไมใ ชจ ากเราท� 
ำ ไมใ ชม าจาก
สิ่งแวดลอมดวย เพราะรูปนามมันก็ไมมีชื่อ แตความทุกขใจมาจาก
ความคิดปรุงแตงในโลกสมมุติตางหากโยม ในการออกจากความคิดมา
เห็นความจริงในวิปสสนาญาณ แยกรูปแยกนาม เรานั่งอยูที่นี่เห็นมั้ย
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เทาก ระทบพนื้ ก ด็ ี กนก ระทบพนื้ ก ด็ ี รูปธรรมมนั ว า งจากเจา
ของ มันก็ไมรูสึกชอบชังหรอก มันก็ไมมีชื่อมากอนนอกจาก
เราไปเผลอคิด ชื่อตางๆขึ้นมามันก็กอความทุกขใจ
นามธรรมเดิมก็ไมมีชื่อมากอน ชื่อมันเปนแคชื่อสมมุติ ที่มนุษย
ตัง้ ขึน้ เห็นม ยั้ เราจะตอ งแยกระหวางตวั ป รมัตถสจั จะกบั ส มมุตสิ จั จะ คือ
นามรูปปริจเฉทญาณ แยกรูปกับนาม มีรูปมีจิตที่เขาไปรับรู มีเจตสิก
รับรูแลวรูสึกเปนเวทนาและก็จำ�มาเปนชื่อเอาไว แลวก็ดึงมาคิดเปน
สังขาร แลวรับรูคือวิญญาณ
รูปน ามอาศัยเหตุป จ จัยเกิดขึน้ ไมมตี วั ตนดว ยตนเอง รูปเปนธ าตุ
สี่ที่ประกอบเปนรางกายมันอาศัยลมหายใจภายนอกสูภายใน
พระพุทธเจาใหตามดูลม ใหตามดูรูป ดูกายทั้งภายใน ภายนอก
ถา ล มภายนอกไมใ ชเ รา ลมภายในจะใชเ ราไปไดอ ยา งไร โยมไปนงั่ ร มิ 
ลำ�ธารน้ำ�  เมื่อเชาหลวงพอก็ไปนั่งที่ศาลาตั้งแตตีสี่ดูสายน้ำ�ไหลเบาๆ
สายน้ำ�ภายนอกไมใชเรา สายน้ำ�ภายในจะเปนเราไปไดอยางไร ตนไม
ขางนอกก็ไมรูเรื่องหรอก โยมลองคิดสิวา ถาหากโลกนี้นะ ไมมีมนุษย
นะ มีแคตนไมกับสรรพสัตวธรรมดาจะไมมีปญหาเรื่องความทุกขที่เกิด
จากความคิดเลยใชมัย ตนไมมันก็ลมไปตามธรรมชาติของมัน ดูดซับ
แสงแดดไปตามธรรมชาติของมัน แตมนุษยตางหากที่ไปสรางชื่อตางๆ
ขึ้นมาวาตนนี้แพงตนนี้ไมแพง มีคาหรือยี่หออะไร เกิดความทุกขใจขึ้น
กันไวดีกวาแก
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มาจากความคิดปรุงแตง ความคิดปรุงแตงมันไมมีตัวตน
เพราะฉะนั้นการเริ่มเรื่องของ ปจจยปริคคหญาณ ก็คือตัว
ปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง ความคิดเกิดจากความไมรูหรืออวิชชา ความคิด
ไมไดมีตัวตนอยูกอน ตนไมไมไดวุนวายกับเราดวย สายน้ำ�ก็เหมือนกัน
ภูเขากไ็ มม ชี อื่ ตัวม นั เองยงั ไมร วู า ม นั ช อื่ ภ เู ขาโยมวา จ ริงม ยั ธาตุส มี่ นั ร มู ยั 
วามันชื่อธาตุสี่ ตัวมันก็วางจากชื่อมากอนเห็นมัย พอมากระทบกันเขา
ธรรมชาติข องความรูส กึ เขาไปบญ
ั ญัตเิ ปนความจำ�เอาไว รับรู รูส กึ เวทนา
รูปกระทบกันเกิดเวทนา
และบัญญัติชื่อวาเปนความจำ � 
เรี ย กว า สั ญ ญา ที่ เ ราใ ช คำ � ว  า
สั ญ ญา+ลั ก ษณะ เราสร า ง
สัญลักษณขึ้นมา เราจะไดจำ�ได
แล ว เ อาสั ญ ลั ก ษณ เ อามาคิ ด
เรียกวาสังขาร เกิดก ารรบั รูค วาม
คิด รับรูความจำ� รับรูเวทนา รับ
รูรูป การรับรูเรียกวาวิญญาณ
เป น การแ ยกรู ป น าม
อยางงา ยๆ กอนนะ ทุกขเกิดจ าก
ความคิดเพราะรปู ธรรมไมไดทกุ ข
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ดวย มันแคแตกสลายไปตามกาลสมัยของมัน จักรวาลโลกก็
วางจากเจาของนะโยม เปนการพน จ ากทกุ ขช วั่ คราวจากการ
แยกรปู แ ละนาม  และท�ำ อ ยางไร โยมจะมาเห็นร ปู น ามไดโยม
ตองพนออกมาจากโลกของความคิดกอน
ดวยการทำ�สมถะหรือสมาธินันเอง เรียกวา (๑) วิขัมภนวิมุตติ
หลุดพนมาจากการปรุงแตงของนิวรณหา หลวงพอพูดถึงการหลุดพน
ของระดับงายๆกอน หลุดพนจากนิวรณหา โดยการเขามามีวิหารธรรม
หลุ ดพ น ด  วยการแ ยกรู ป แ ยกนาม (๒) ต ทั ง ควิ มุ ต ติ  หรือ
ตทังคนโิ รธ ปญญาอบรมสมาธิ มันท �ำ ใหค วามคิดไปกอ ตัวเปนความทกุ ข
ไมได ก็เพราะปญญามันเขาไปอบรบจิตใหเห็นความจริงของรูปนาม
วาไมใชตัวตนของใคร? หรือเปนอะไร? แตอยางใด
หากขาดสติสติเผลอกไ็ ปคยุ ก นั เรือ่ งทะเลาะเบาะแวง คุยก นั เรือ่ ง
ตัวตน เพราะมนั ไมมตี วั ตนใหค ยุ เราคยุ ก นั เรือ่ งรปู น ามทไี่ มมตี วั ตน ความ
ทุกขก็กอตัวไมได เรียกปญญามันเขาไปอบรมจิตใหมีความตั้งมั่น เรามี
ความตงั้ มัน่ ความคิดไมร บกวน มีส มาธิร ะดับห นึง่ จ ะเห็นวา ว หิ ารธรรม
จำ�เปน เครื่องอยูจำ�เปน อยูโดยการอาศัยปญญาอบรมสมาธิ หลุด
พนจากทุกขชั่วคราว

กันไวดีกวาแก
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ไมวาโยมจะทองพุทโธ ดูลมหายใจ มันแคใหใจเปนหนึ่งเดียว
กับพุทโธ เปนหนึ่งเดียวกับลมหาย ใจมันเปนกลาง คืนความเปน
กลางใหกับใจ แตถาโยมกระโจนเขาสูโลกของความคิด คือ อวิชชา
ปจจยา สังขาราเมื่อไรจะทุกขทันทีเห็นมัยโยมก็จะพบแลววาการพน
ทุกขใจอยางงายๆ จำ�เปนมากคือการพนทุกขเบื้องตนกอนจะถึงเขาไป
สูสมุจเฉทปหาน มันตองผานสองตัวแรกใหเปนกอน และอาศัยสองตัว
เปนเครื่องอยูไปกอนคือ วิขัมภนวิมุตติ และ ตทังควิมุตติ จะใชสมาธิ
วิปสสนาญานเปนเครื่องอยูไปกอนเปนวิหารธรรม ถาโยมทิ้งสองตัวนี้
เมื่อไรมันจะกระโจนไปสูโลกของความคิด มันจะพาทุกขใจ ความทุกข
มาจากความคิด และเริม่ ม องผดิ ท นั ที มีเขากบั ม เี รา ชวงทโี่ ยมแยกรปู ก บั 
นาม มีแตรูปแตนามจะไมมีเขาไมมีเรา จริงมั้ย
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เวลาทเี่ ราเจริญว ปิ ส สนา อันดับแรกตอ งแยกรปู แ ยกนาม
ใหไดเปนก อ นนะ เห็นร ปู เดิมม นั ว า ง นามเดิมม นั ว า งเปนธ าตุ
สี่ คอยๆแยกไปเรื่อยๆอาศัยรูปเปนเครื่องอยูไปกอนใหจิตมัน
มีก ารงาน วิปส สนาเห็นเหตุป จ จัยข องรปู น าม เวลาโยมใชป ญ
 ญา
กำ�กับใจ จิตจ ะตงั้ มัน่ ไดง า ยแลวโยมกำ�กับอ ยูต ลอดเวลานะ เห็น
เปนแครูปกับนาม พอเผลอคิดไมเอา คือกันไวดีกวาแก
วิธีอันหนึ่งที่ชวยไดคือการจับเวลา กลับไปสูวิธีงายๆ กอน หา
นาฬิกามา พ อเผลอคดิ ต กิ๊ ไมคดิ ต อ ต กิ๊ ไมคดิ ต อ สักพักจ ติ ม นั จ ะยอมรับ
จากการเก็บขอมูลว า ไมมตี วั ตน ถา ไมเ อาความคิดม าบวกตอ เปนเรือ่ ง
มันจะไมทุกขใจ  แตถาเราไปคิดยาวบวกเปนเรื่อง มันจะเผลอทุกขใจ
นาน อันนี้ก็เปนตัวชวย มันจะทำ�ใหใจหรือจิตยอมรับจากขอมูลที่ไดรับ
วา ถาความคิดมันดับ มันดับไปจริงๆดวยนะ ถาไมคิดตอมันก็ดับ นี้ก็
เปนการเห็นความเกิดดับดวยวิปสสนาญาณ
แตถาโยมไปนั่งดูอยางเผลอๆกำ�ลังโยมไมพอ โยมก็เอานาฬิกา
มาชวยกอน ติ๊กไปสักสองนาทีนะ จับไปสองนาทีวาพอเผลอคิด คิดชื่อ
อะไรขนึ้ ม าปบ ต กิ๊ ท นั ทีเลย ต กิ๊ แ ลวก็ม นั ก จ็ ะหายไป พอเผลอตกิ๊ ใหมส อง
นาทีมันเกิดดับเยอะแยะไปหมดตอมาพอโยมมองแบบนี้นะ คอยสอด
สองมันยังงี้ ความคิดบางๆมันจะเห็นทั้งหมดเลย พอแคเผลอคิดบางๆ
พอไมเอามันก็หยุด เกิดดับระยิบระยับอยูภายใน แคจะคิดเราก็ไมเอา
แตถาเราไมใชจับเวลาเขามาชวยบาง บางทีเผลอนาน โยมดูไมทันหรอก
กันไวดีกวาแก
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เพราะก�ำ ลังม นั ย งั ไมพ อตอ งหาหลักฐานมาชว ยหนอย การเก็บขอมูล
ทำ�งานวิจัย จากความเห็นความเกิดดับของรูปนาม
เมื่อกี้พูดถึงรูปนามปริจเฉทญาณ ปจจยปริคคหญาณ แลวก็
ไตรลักษณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ เห็นความเกิดดับ เริ่มตั้งแต
เห็นความคิดเกิดดับ มันดับบางๆ ดับลึกๆ ละเอียด แตถาไมมีตัวชวย
เลยนะ มันก็เหมือนกับมันไมมี report แลวใจมันจะยอมรับยาก ถามัน
มี report ใจมันจะยอมรับงายขึ้น อันนี้เปนตัวชวยนะเห็นความเกิดดับ
เปนว ปิ ส สนาญาณ เอาไวเปนเครือ่ งอยูข องใจใหเกิดป ญ
 ญาเห็นค วามไมมี
อัตตาตัวตนไมกอปญหา เรียกวากันไวดีกวาแก
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กันไวดีกวาแก
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เห็นความผลิแยมแหงความคิดขึ้นในใจ

แมแตความคิดบางเบาก็ไมเอา

กอนที่มันจะกอตัวขึ้นเปนอารมณ
สละทุกความแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในความคิด

เพราะจำ�ไดวา ทุกความคิดไมใชอัตตาตัวตนของเรา
เมื่อไมหลงคิดตอมันดับ

อารมณ ราคะ โทสะ โมหะ จะมาจากไหน?
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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เห็นโดยไมมีความเห็น

๒

สิ่งที่มันดับไปในแตละขณะนั้นมันแสดงใหเห็นถึงความไมมี
ตัวตนความไมมแี กนสาร ถาไมคดิ ต อ มันจ ะกอ เปนเนือ้ เรือ่ งไมได เรียก
วา ฟงแตไมเปนเรื่องไดไหมโยม พูดแตไมเปนเรื่องไดไหม เห็นโดยไมมี
ความเห็น ฟงแตไมฟงเปนเรื่องราว มีเพียงลักษณะที่มันเกิดดับ พูดก็
ไมพูดใหมันเปนเรื่องเปนราวเห็นแตลักษณะอนัตตา ไมเปนเนื้อเรื่อง
จริงจัง เนื้อเรื่องเปนเรื่องสมมุติ  มันเปนสักแตวาฟง  สักแตวาเห็น เห็น
โดยไมแสดงความเห็นมีปญญาเขาใจวามันก็เปนแคเหตุปจจัย มอง
อยางนไี้ มเขาไปยดึ มัน่ ก บั ค วามคิดจ ริงจังหลวงพอพ ดู ถึงเรือ่ งการเกิดด บั
แลวก็ด คู วามสลายไปแลวก็ด บั ตามยคุ สมัย ตามสงิ่ แวดลอม ความสลาย
ไปแตละขณะ ชื่อวา ภ ังคญาณ
ถาหลงเขาไปเอาเรื่องกับความคิดเปนภัย ชื่อวา ภยญาณ
หลงเ ข า ไปเ กาะพ ฤติ ก รรมต ามค วามคิ ด เป น โทษ ชื่ อ ว า
อาทีนวญาณ
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ที่หลวงพอจะจัดคอรสปดวาจาเนี่ย เพื่อจะยุติบทบาทของ
สังสารวัฏ นี่คือคอรสคอนขางเขมหนอย มันเปนคอรสตัดสังสารวัฏนัน
เอง ความลับในสังสารวัฏเนี่ยอยูใน อาทีีนวญาณที่หลวงพอพูดถึง การ
เห็นโทษของการออกไปกอ ก รรม หากเห็นสังส ารวัฏรูใ นชว งสนั้ ๆดับไปๆ
ใจจะเลือกวาอะไรควรพูดหรือไมพูดไปกออกุศลกรรม
เพราะวา สังสาร แปลวา ที่ทองเที่ยว วัฏฏะ แปลวา หมุน มัน
จะหมุนจากอะไรโยม หมุนจากความคิดแลว แลวก็ลงมือกอดวยกรรม
ตามความคิด เชน พูดอ อกไป และกร็ บั ผ ลจากเจตนาทพี่ ดู อ อกไปนนั้ ตัว
แรกเรียกวากิเลสวัฏฏ ตัวที่สองเรียกวากรรมวัฏฏ ตัวที่สามเรียกวา
วิป ากวฏั ฏคอรสป ด ว าจาทหี่ ลวงพอจ ะจดั เพือ่ ว า เวลาเห็นค วามคิดแ ลว
ไมพูดออกมา  มันจะดับ กรรมวัฏฏจะยุติบทบาท วิบากจะไมมี นี่มันจะ
ตัดส งั สารวัฏแ บบนี้ แตย งั ไมไดต ดั ขาดทงั้ หมด ตัดพ อใหเห็นเปนต วั อยาง
สั้นๆจากตัวอยางของวจีกรรม ก็จะเขาใจถึงมโนกรรมและกายกรรมไป
ไดดวย
ปญหาของคนสว นใหญค อื ก ารแสดงความคิดเห็นกับส งิ่ แวดลอม
ภายนอก มี professor คนหนึ่งนะ ที่ไปเรียนที่นิวซีแลนดในชั้นเรียนมี
แตคนเกงๆและมาจากหลายเชื้อชาติหลายศาสนา บางคนก็ตองลุกขึ้น
ยืนชี้หนาใสกัน เพราะเอาชนะทางความคิดความเห็น แตที่โยมมาเห็น
ความคิดแลวไมกอพฤติกรรม วิบากจะไมมี ฉะนั้นเหมาะกับคนที่ตั้งใจ
วา เบือ่ ก บั สังส ารวัฏแ ลว ไมอ ยากกลับม าเกิด เห็นโทษเห็นภ ยั ข องขนั ธ ๕
กันไวดีกวาแก
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เห็นโทษเห็นภัยของการกอกรรม
ไมเ อาแลว สำ�หรับค นทอี่ ยากจะตดั
สังส ารวัฏอยากเห็นวาส งั สารวัฏจ ะ
ขาดไดอ ยางไร มันข าดคอื เห็นค วาม
เผลอคิดคือ กิเลสวัฏฏ แลวก็ไมทำ�
ไมกอกรรมวัฏฏ   วิปากวัฏฏ ก็ไมมี
หลวงพอก็กะวาปหนาหลวงพอก็จะเขมกับ
ตัวเองเหมือนกันนะ เพราะวางานมันหนักมา
๕ - ๖ ป แลว มันตองออกมาทำ�งานเพื่อรองรับพวกเรา
แลวกัน คือหลวงพอก็คิดวาตัวเองก็พอจะเอาตัวรอดไดบาง ก็เลยออก
มาทำ�งานหนักหนอย แตจริงๆ แลวหลวงพอชอบวิเวกมากกวานะ ถา
โดยธรรมชาติของหลวงพอเองจริงๆ เนี่ยนะ นิวซีแลนดเนี่ยเหมาะกับ
หลวงพอที่สุดเลย มีคนถามวาไปอเมริกา ไปออสเตรเลีย ไปยุโรป ไป
หลายประเทศชอบที่ไหน ชอบที่นิวซีแลนดเนี่ย คือเหมือนวาแทนที่เรา
จะมาสรางสิ่งแวดลอมแวดลอมใหกับคนอื่น ใหกับตัวเราเนี่ย เราก็แค
ยายตัวเราไปอยูกับสิ่งแวดลอมที่เราชอบมันก็จบแลวโยม จริงมั้ย
แตห ลวงพอจ ะถามวา ทำ�ไมพระพุทธเจาไมไปตรัสรูท นี่ วิ ซีแลนด
ทำ�ไมตอ งมาตรัสรูท อี่ นิ เดียล ะโยม เพราะอะไร? เพราะคนอนิ เดียล �ำ บาก
นะโยม แบงชั้นวรรณะตั้ง ๔ วรรณะ เห็นมั้ยโยม ขมเหงกันวาเธอเปน
จัณฑาล เธอท�ำ งานไดแ คก รรมกรเทานัน้ อยาเผยอหนาม าท�ำ งานชนั้ สูง
เด็ดขาด เห็นม ยั้ มันเอาเปรียบกดขีก่ นั ด ว ยภาพลวงตา แลวก็ย งั แ บงค วาม
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เชือ่ เปนพวกเทวนิยมอกี ต งั้  ๓๐๐ ลัทธิน ะ โยม เพราะวาค นเคา
หาที่พึ่งไมเจอไง เจ็บไขไดปวยไปถามใคร? ก็อาศัยตัวชวย
จากหมอผี ทำ�การงานไปถามใคร? (หมอผี) ครอบครัว
แตกแยกไปถามใคร? (หมอผี) หาตวั ช ว ยจากพวกเทวะนยิ ม
พระพุทธเจาไปตรัสรูท นี่ นั เพือ่ ทีจ่ ะชว ยใหพ วกนัน้ เห็นค วามจริงน นั้ ยาก
มั้ยโยม ยากกวานะ แตถาโยมไปเห็นโทษ  เห็นภัยในขันธ ๕ มันจะไม
อยากกลับไปมธี าตุส อี่ กี แยกรปู แ ยกนาม แลวอ ยาไปหลงกบั ม นั น ะ อยา
ไปหลงกับการปรุงแตง เห็นแลวมันนากลัว
เมื่อคืนตื่นมาตั้งแตตี ๑ โยม โยมลองคิดสิ ตื่นตั้งแตตี ๑ รางกาย
ยังมึนๆตึงๆ เซื่องๆอยูเลยแตอยากคุยธรรมะใหพวกเราฟง เพราะวา
ธรรมะมนั ย งั ส ดๆหลวงพออ ยูโ นนน ะ เขาสมาธิง า ยมากไมเจอผเู จอคน
เลย ลองคิดสิไมมีความยึดมั่นกับสิ่งแวดลอมวาเปนเรา แลวขันธ ๕ มัน
จะเอาอะไรมาปรุงละโยม เรามองเห็นแตรูปนามเราจะเอาอะไรมาปรุง
ได นั่งดูลมหายใจจนเปนหนึ่งเดียวกับใจ ไมปนเปอนดวยอารมณอื่นๆ
นั่งปบเดี๋ยวเขาสมาธิในระดับแนบแนนแลว เร็วมากเลยโยม แลวนั่งไป
เลนๆนะ ไมรตู วั เลยนะ คือน งั่ แ บบแยกรปู แ ยกนามแลวน งั่ ไปลกึ ๆสมาธิ
ลึกมากเลยโยมนงั่ ต งั้ แตเย็นๆเนีย เอ..มันก ที่ มุ แ ลวด นู าฬิกาซิ หาท มุ ค รึง่ 
โยม นั่งตั้งแตเย็นเนี่ย ๖ ชั่วโมง
เลาเพื่อเปนกำ�ลังใจใหแกพวกเราไดพากันปฏิบัตินะ นั่งได
สบายๆ เลย ไมมีเหน็บไมมีอะไรเลย เพราะวามันไมมีความเกี่ยวของ
กันไวดีกวาแก
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กับส มมุติ ขันธ๕ กับส งิ่ แวดลอ มมันก เ็ ลยกลมกลืนเปนหนึง่ เดียวกัน
รูปกับนามมันกลมกลืนงาย โดยไมตองคิดวามันเปนหนึ่งเดียวกัน มันก็
แสดงสภาวะเลยวา ม นั ไมมตี วั ตน รูปไมมเี รือ่ งอยูก อ น รูปว า งจากเจาของ
อยูกอน ทั้งรูปขางนอก รูปขางใน ทั้งนามขางนอก นามขางใน ทั้งที่เปน
ความวา งอยูก อ น ในความคดิ วาค นนนั้ อ ยางนคี้ นนอี้ ยางนนั้ มันไมมอี ยูท ี่
นันโยม เพราะมันหางจากความผูกพัน หางจากความเกี่ยวของความ
เกาะเกี่ยวมันไมมี มันก็คืนนามไดงายสิ แลวนามเดิมขางในขางนอกมัน
เหมือนกันมั้ยโยม มันก็เหมือนจากการวางจากเจาของมากอน รูปนาม
ขางในขางนอกมันก็วางจากเจาของมากอน เนี่ยสมาธิในระดับ
อัปปนาสมาธิ มันก็เลยรวมตัวงาย
อ ัปปนาสมาธิ แปลวาแนวแนนอยนิดนึงก็ไมสงออกไปคิด ก็มัน
ไมเห็นสาระในความคิด มันจะไปคิดเรื่องอะไรละโยม จริงมั้ย เนี่ยทำ�ไม
คอรสวิเวกหรือ course retreat ถึงจำ�เปน กำ�ลังบอกพวกเรานะวา มัน
จำ�เปน เพราะมันทำ�ใหเราขาดจากการเกาะเกี่ยว ผูกมัดกับสิ่งแวดลอม
ยิ่งโยมปดวาจาไมพูดดวยเนี่ย วิบากจากคำ�พูดจะมาจากไหน กิเลสคือ
เผลอคิดราย คิดแลวก็พูดกอกรรมทางวาจา กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม เห็นมั้ย ตัดไมพูดออกไปวิบากจากคำ�พูดจะมาไดยังไง มันก็
ขาดสโิ ยม เห็นม ยั้ หลวงพออ ยูน นู ไมต อ งมปี ญ
 หาไปเกาะเกีย่ วกา วกาย
ไปกอกรรมกับใครทั้งสิ้นเลย แลวไมเอาเรื่องเกามาคิดมันจะไปกอ
อะไรขนึ้ ม าไดย งั ไงละ นามเดิมก บั ร ปู เดิมภ ายในภายนอกมนั ก ป็ ระสาน
กันงายสิ แลวอาการของอัปปนาสมาธิมันก็เกิดขึ้นงาย
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เวิ้งวาง  วางเปลา
บอยครั้งที่สายตาไมปรารถนาพบเห็นผูคน

เสนขอบฟาอันเวิ้งวาง  วางเปลา กลับพอเปนที่พำ�นัก
ไมมีแมแตการประเมินตัดสิน ดีชั่ว ถูกผิด
ฟายิ่งดึก จันทรเสี้ยวยิ่งลอยพนยอดไม
ภาพลวงตาที่เหมือนเกาะเกี่ยว

แทจริงกลับไมมีสิ่งใดเกาะเกี่ยวสิ่งใดไวได
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด

กันไวดีกวาแก
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๓

หาที่อยูใหใจรู  แตไมเอาเรื่อง
สมาธิมี ๓  ระดับ เนี่ยพอเรามาฝกคอรสเล็กๆ อยางเนี้ย มีสติ
อยูกับชีวิตประจำ�วันเรียก ขณิกสมาธิ สมาธิมันคือความแนวแนของใจ
อยางโยมรสู กึ ป ลายเทาก ระทบพนื้ มือถ กู กัน กนก ระทบพนื้ เห็นม ยั้ เดีย๋ ว
มันก เ็ ผลอแลว เดีย๋ วมนั ก ห็ ลุดอ อกมาอกี แลวโยม มันไมแ นวแนอ ยูท เี่ ดียว
มันก ห็ ลุดไปทอี่ นื่ บ า ง ไปคดิ บ า งอยางงี้ เปนตน เห็นค วามเผลอคดิ แลว
ไมเอาไมคิดตอ จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะ นี่เขารียกวา ขณิกสมาธิ
นี่โยมก็รูแลว เอะ มันเผลอนี่หวาใชมั้ย แลวก็พยายามสนใจมัน
มากขึ้นเคาเรียกวายกจิตไวตรงกายใจมากขึ้น ใหมันมีความแนวแนมาก
ขึ้ น แต ก็ ค อยสั ง เกตที่ ใ จไ ปด  ว ย พอจ ะเ ผลอไ ม เ อานี่ เ ขาเ รี ย กว า
อุปจารสมาธิ คือมันปวนเปยนอยูแถวใจแลวทีนี้   รูสึกมั้ย มันจะ
อยูแถวกายแถวใจแถวๆนี้นี่ อยูแถวๆใจ แตมันก็ยังไมถึงกับสงบดิ่งไง
แตโยมอยูในระดับนี้เปน
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สักพักนึงมันรูแลววาไอ
ความคิดที่มันเห็นแลวเกิดดับ เกิด
ดับน ไี้ มเอาไมมแี กนสาร จิตม นั จ ะเริม่ 
รวมตัวมากขึ้น พวกเราใชโอกาสใหเปน
ประโยชนน ะเวลามาอยูว ดั ป ลายปและ
มาพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติ ตอง
ผานอัปปนาสมาธิใหได แนวแนนอย
นิดนึงก็ไมสงออก ไมมีอารมณใดๆ เขามา
รบกวนจิตใจ
สภาพแวดลอมที่นิวซีแลนดเขาอัปปนาสมาธิงายมากเลย แลวก็
พวกโยมที่ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยนั่งสมาธิเนี่ย ก็เขาสมาธิระดับแนบแนน
ได  ก็พากันไปนั่งในปาเนี่ยที่นิวซีแลนดนะ  คือเอาเตนทไปกางในปานี่
มีน้ำ�ตก น้ำ�ตกนี่ก็ไหลออกทะเลโยมตรงนั้นเคาชื่อ Stony bay คือเปน
หาดหินขางในเปนน้ำ�ตก แลวน้ำ�ตกนี่ก็ออกทะเลและก็มีปาไวเดินดวย
แลวกลางคืนหลวงพอก็ชวนนั่งสมาธิกัน ขางน้ำ�ตกไหลแลวใหเขาดูวา  
เสียงน้ำ�ตกไหลเนี่ย ที่เปนรูปธรรมเนี่ยมันไมมีตัวตน มันไมมีภาษา
มากอนเนี่ยร ูปนามมันวางจากเจาของ ใหทุกคนดูอยางนี้แลวก็พาดู
ทีค่ วามรูส กึ ต า งๆ ในกายใจมนั ผ สานความวา งระหวางภายนอกภายใน  
แปบเดียวโยม ท กุ คนสงบนิง่ จ ติ ร วมเปนหนึง่   นอยนิดก ไ็ มห ลงไปคดิ ถ อ ย
คำ�ปรุงแตงในใจ  
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จิตมันเห็นความจริงกับภาวะที่ไมมีชื่อสมมุติตางๆ มากอนใน
ธรรมชาติ  ทั้งภายนอกภายใน  ทั้งที่ไมเคยนั่งมากอน เคาบอกวาใจของ
เคาสงบนิ่งเขาไป มันกลมกลืนจนแบบเหมือนที่หลวงพอพาดูเนี่ย มัน
กลวงมันวางหมดทั้งขางนอกขางในเสมอกันอยางเรียบงาย เพราะ
ธรรมชาติเดิมมันเปนอยางนั้น ถาไมมีความคิดมาปดบัง ความคิดที่
ไปปดบังชื่อวา อภิสังขารมาร เห็นมั้ย ถาโยมไปนั่งกับธรรมชาติแลวไป
คิดเรื่องคนโนน เรื่องคนนี้ มันก็บังซิโยม มาบังธรรมชาติเดิมที่วางจาก
ความคิดมากอน วางจากเจาของมากอนเห็นภาพมั้ย
ที่นี้เวลาเราอยูหางจากความเกาะเกี่ยวมันจะภาวนาได ภาวนา
แปลวา พ ฒ
ั นานะ ไดเห็นค วามจริงไดง า ยในเรือ่ งของวปิ ส สนา โยมมาอยู
วัดก็เหมือนกันนะ ก็ใชโอกาสนี้ใหเปนประโยชน ถาเห็นวามันไมมีใคร
มากอน โยมจะเห็นวามันนากลัว นากลัวตอนที่สราง
ใครขึ้นมาเนี่ย เพราะใคร มันสรางจากความคิด
ถูกห รือผ ดิ ม นั ส รา งมาจากความคิด ธรรมชาติ
เดิมของรูปนามไมมีใครที่เปนอัตตาตัว
ตน ธรรมชาติเดิมไมมีความถูกผิดมา
กอนนึกออกมั้ย
หลวงพอไปทเี่ กาะใตข องนวิ ซีแลนด
มีขาววา เมื่อเดือนกันยายน ที่ผานมาวันที่ ๔
เนีย่ แผนดินไหว ๗.๑ ริกเตอร บานชองกพ็ งั ไป ถนน
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ก็ปูดขึ้นมา ปูดขึ้นมาแลวก็แยกออกอยางงี้ หลวงพอถามวาบานเรือนที่
พังเนี่ย แผนดินไหวมันถูกหรือมันผิดโยม ไมมีถูกไมมีผิด ธรรมชาติมัน
ก็แคปรับตัวเปลี่ยนตัวของมันไป ชวงที่หลวงพอไปอยูที่เกาะใตที่
Christchurch แผนดินไหวบาง แตมันก็มาแคประมาณ ๓ - ๔ ริกเตอร
คือป ระมาณแคร ถสิบลอว งิ่ น ะ แคก ระเทือนๆนะ แ ตห ลวงพอก ไ็ มอ ยาก
จะคิดอกุศลหรอกนะ มันอยากรูสึก แบบเหมือนตอนที่เคาเลานะ ตอน
ที่ มัน ๗.๑ ริกเตอร มันเหมือนความตายอยูตอหนาเลย แหมเราอยาก
จะอยูต รงนัน้ ม งั่ จ งั คือเรารสู กึ วาอ ยากจะคนื ธ รรมชาติเดิมข องมนั ใหม นั 
ปรากฏออกมาจากธรรมชาติท มี่ นั เรียบงาย แบบนีเ้ ขาเรียกวาคืนร ปู น าม
เดิมไปเห็นโทษเห็นภ ยั กำ�ลังพ ดู ถึงเรือ่ งโทษเรือ่ งภยั น ะกับก ารกลับม า
มีขันธ ๕ แตเห็นแลวมันนากลัว
เลาเรื่องเด็กคนหนึ่งนิดหนอย เด็กคนที่สามขวบกวาเนี่ย คือแม
เขากร็ กั ล กู คาดหวังจ ากลกู ส งู อยากใหล กู ม คี วามสขุ ไมอ ยากใหล กู เปน
ปญหาตอ ส งั คม เคาม จี ติ เปนก ศุ ลมาชว ยดูแลหลวงพอ แลวเคาเอาลกู ไอ
ตัวเล็กมาดวย สามขวบกวาเนี่ย แลวก็บอกลูกวา นั่งรถไปกับหลวงพอ
อยารบกวนหลวงพอนะ   หลวงพอนั่งอยู   รูสึกถึงหัวใจของเด็กคนนั้น  
เราก็เปดโอกาสดีๆ ใหเคา คือเปนมิตรกับเคาในสิ่งที่เปน ที่เคาไมมีพอ
โยมลองคิดเลนๆก็ได ถาเคามีคนสักคนนึง ผูชายที่ใจดีอยูขางๆ เคาติด
แหง็กแนนอนโยม กลางคืนนะหลวงพอเขาที่พักมายืนอยูหนาประตูเลย
เมื่อไรจะเปดประตู พอเคาเขานอนหลวงพอออกมาปบ เคากระเดงขึ้น
มาจากเตียงเลย แตเราก็เห็นโทษนะ กวาแตละคนจะโตเนี่ยนะนากลัว
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ไปเจอเด็กไทยอีกคนหนึ่งคนนี้เกาขวบ หลวงพอจะเดินทางเคา
จะยกกระเปาใหหลวงพอ แลวก็มาใสทายรถให เคาบอกเคามีความสุข
ที่ไดชวยเหลือคนอื่น แตเด็กคนนี้สมองซีกหนึ่งไมสมบูรณทำ�ใหรางกาย
ซีกหนึ่งเริ่มไมเทากับอีกซีกหนึ่ง ตอนเคาเปนเด็กเคาไมรูเรื่องหรอกโยม
วานี้คือปญหา โยมเขาใจมั้ยวา เคายังไมเปนสาว เคาไมมีความเปรียบ
เทียบหรอกวา อีกซีกหนึ่งที่มันเริ่มเล็กไปมันจะมีปญหาตอนที่เคาเปน
สาว เพราะเคายังเด็กเกินไป หลวงพอมองเคาก็เปนหวงนะ แตกำ�ลังพูด
ถึงวาเนี่ยคือภัยในสังสารวัฏโยม ถาเอาใจยึดมั่นเขาไปผูกพันเกาะเกี่ยว
ทุกชีวิตตางมีทิศทางของมัน เราชวยเคาไดไมทั้งหมดหรอก อยางเด็ก
สามขวบหลวงพอก อ็ ยากจะชว ยเคา แตถ ามวา ห ลวงพอจ ะชว ยไดท งั้ หมด
มัย้ ชวยแคไดเปนก �ำ ลังใจ ใหเคาด ซู ดี ธี รรมะทหี่ ลวงพอส อน บอกเด็กค น
นีไ้ ว ดูซ ดี หี ลวงปไู วน ะ ปหนาห ลวงปจู ะกลับม า ใหเคาส ญ
ั ญา
นะ ใหหอมแกมแมไปกอน กอนหลวงพอจะขึ้น
เครื่อง เด็กสามขวบคนนี้
เราช  ว ยเ ค า ไ ด ไ ม ทั้ ง หมด
หรอกโยม แตชวยเทาที่ชวยได ใน
ทุ ก ที่ ที่ เ ราก  า วเ ท  า เ ข  า ไป
เกีย่ วขอ ง ท �ำ เทา ทีท่ �ำ ไดก บั ท กุ
ที่ ที่ เ ราเ ข  า ไปทำ � คื อ ทุ ก ที่ ที่ 
หลวงพอไปก็ยังเหมือนเดิม พูด
อยางนแี้ ลวกัน ถึงจ ะไปวเิ วกนะ
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แตอะไรที่เขาไปเกี่ยวของกับผูคน ก็อด
ทีจ่ ะทำ�ประโยชนเล็กๆนอยๆเทาที่
ทำ�ได แตไมเขาไปเกาะเกีย่ วเทา
ที่ ม องเห็ น แ ล ว ว  า  โอ แต
หลวงพอก็วาชีวิตอยางเงี้ย ที่
มองเห็นน ะ มองเห็นท กุ ขข องเคา มองเห็นป ญ
 หา
ของเคา เห็นเหตุปจจัยเคาจะตองเติบโตอยางเขมแข็ง
ขึ้นไปในอนาคต
นี่เลาถึงโทษถึงภัยในการกลับมาในสังสารวัฏนะ เห็นแลว
มันนากลัว แตถาหากวาหลวงพอยังวางใจแบบนั้นอยูตลอดเวลานะ คือ
สงสารแลวก็เปนหวงนะ หลวงพอจะตองกลับไปอีกหลายครั้ง ตอนหลัง
หลวงพอถ งึ แ ยกรปู แ ยกนามเขมห นอยนงึ คือถ า ไมท �ำ เขมน ะหลวงพอจ ะ
อยูแคสงสารแลวก็เปนหวง เมื่อพยายามแยกรูปแยกนามเพราะวามัน
ไมมีใคร แลวธรรมชาติก็เดินทางไปตามทิศทางของมัน ทุกชีวิตเคาก็
ตองเติบโตเขมแข็งตอไปในอนาคต ไมวาสิ่งที่เคาไดรับจะเปนยังไงก็
แลวแต โยมวาจริงมั้ย เห็นโทษเห็นภัยแลวมัย นากลัวเนอะ นากลัว
แมก ระทัง่ ค วามปรุงแตง ท เี่ ขา ไปเกาะเกีย่ วผกู พัน แตก ใ็ ชว า ไมท �ำ อ ะไร
นะ ทำ�เทาที่ทำ�ได เต็มกำ�ลังความสามารถ ไมใชเห็นแลวไมทำ�อะไรนะ

พูดถึงเรือ่ งของการเห็นโทษเห็นภ ยั ทำ�ใหจ ติ ม นั เบือ่ หนา ยตอ 
ความป รุ ง แต  ง หรื อ เบื่ อ หน  า ยต  อ ขั น ธ ๕ ในสั ง สารวั ฏ ชื่ อ ว  า
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นิพพิทาญาณ คือมีปญญาเห็นความปรุงแตงไมไดมีแกนสารอะไร  
หนายที่จะกลับมามีขันธ ๕ ใหม กลัว ขันธ ๕ เปนของโลกนะ รูปนาม
ไมใชของใครโยม อยางเชนคนนิวซีแลนดและคนเมาลีมีความคิดเนี่ย
ความคิดไมเปนตัวเปนต นนะโยม ความคิดข า งนอกกไ็ มใชต วั ตน โยมเห็น
มั้ย คือกายสังขารมันเปนแคของโลก และจิตสังขารคือความคิดมัน
ก็เปนเรือ่ งของโลก คิดเกีย่ วกับแ มน � 
้ำ เรือ่ งทะเลเรือ่ งมหาสมุทร ไมใช
เคาคิดแตเปนเพียงความคิด
ถาโยมเห็นอ ยางนี้ ถาโยมไมย งุ ก บั ส งั ขารภายนอก หรือวาไมเอา
สังขารภายในไปยุงมันจะมีปญหามั้ย แตตัวหลวงพอบอกวาคืนขันธ ๕
ใหโลกไป ขันธ ๕ ขางในก็เปนของโลก คือความคิดตางๆ มากมาย
มหาศาลมันก็เปนแคนามธรรมที่เกิดดับบนโลก รูปธรรมก็เปนของ
โลกที่เกิดดับ ถาไมเอาใจเขาไปยุงกับสังขารภายนอกสังขารใดๆก็ไมมี
ปญหา ที่มันเห็นแลวมันเบื่อหนายแบบนี้นะ หนายตอสังขาร หนายตอ
ขันธ ๕ บนโลกนี้ ไมอ ยากเขาไปผกู พันเกาะเกีย่ ว ก็ไมมใี คร? หรืออ ะไร?
อยูในโลกของความคิด
อาวตอไปจากนิพพิทาญาณแลวอะไร เจริญวิปสสนาญาณนะ
ทำ�ไงโยมทำ�ไง หาทางออกจากกองทุกขสิ หาทางออกออกดวยวิธีไหนดี
ไปฆาตัวตายกันมั้ย มีลัทธิฆาตัวตาย คือบางคนก็ไมรูวิธีไง เคาเบื่อโลก
เบื่อรางกายเคาก็ไปฆาตัวตาย แตมันไมหายหรอก เพราะอะไร เพราะ
คิดผิดค ดิ วาร า งกายเปนเราไงโยม แลวค ดิ วาไปท�ำ ลายรา งกายแลวม นั จ ะ
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หายทุกข วิธีมีปญญาออกจากความทุกขเนี่ยชื่อวา มุญจิตุกัมยตา
ญาณ มันออกจากความคิดปรุงแตงตางหาก เห็นขันธ ๕ มันเกิดดับ
ตลอดเวลา ไมตองไปฆามันหรอกโยม ถาไปฆามันหลงผิดนะ คิดวา
รางกายมันเปนเรา ถาคิดวาทำ�ลายรางกายแลวจะหายทุกข ยิ่งเสร็จ
เขาไปใหญเลยทีนี้ ก็จะทุกขกับจิตที่เขาไปยึดกับความคิดเควงควางลอง
ลอยสับสนมากกวาเกา
ออกมาจากความคิดป รุงแตง แลวท วนเขาไปเห็น ปฏิส งั ขารญาณ
คือ ทวนเขาไปดูความเกิดดับของความคิดภายในนะ เรื่องของการที่
จะออกจากทกุ ขในระดับข อง ต ทังควิม ตุ ติ ออกมาแบบนีก้ อ นเอาปญ
 ญา
มาอบรมสมาธิไวเนืองๆ ชวงที่เจริญวิปสสนาเนี่ย ความทุกขจะกอตัว
จากความคิดเรื่องเคาเรื่องเราไมคอยได เพราะที่หลวงพอพาดูมานี่ไมมี
คำ�วาเคา ไมมีเรา มีแตรูปกับนาม ถาเมื่อไหรวกเขาไปที่เคาวาเรานิด
หนอย เห็นมั้ย จิตมันจะเขาไปเกาะเกี่ยวแลวก็ดูเหมือนมีตัวตนจริงจัง
เวลาหลวงพอบ อกเลาถ งึ น งั่ อ ยูร มิ ล �ำ ธ ารน้� 
ำ เอะ ม นั ม แี ตน �้ำ ท ไี่ หลซดั เซาะ
ตลิ่ง กอนหิน ใบไมรวงดอกไมรวง เกสรรวง ไมมีตัวตน ไมมีเคาไมมีเรา
งายกวาม ยั้ งายกวา งัน้ ท วนเขาไปดนู ะเวลาอยูล �ำ พัง ทวนเขา ไปดคู วาม
คิดอะไรตางๆไมมีมากอน ไมมีแลวก็มี มีแลวก็ไมมี ปฏิแปลวาทวน
สังขารคือค วามปรุงแตงภ ายใน ญาณคือป ญ
 ญาชือ่ วา ปฏิส งั ขารญาณ
ถาโยมเห็นวามีความคิดแลวไมเอา จะเกิดขึ้นละ มีแลวก็ไมเอา
เชนนี้ มีแลวก็ไมเอา ใจก็เปนกลางชื่อวา สังขารุเปกขาญาณ เปนกลาง
กันไวดีกวาแก
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ตอความคิด ทีนี้โยมไมตองไปไมชอบก็ดับจริงมั้ย อยางความคิดเกิด
ขึ้นถาไมเอามันดับ แตถาโยมไมชอบมันหลงคิดตอ ไปกอกรรมวัฏฏมัน
จะกลายเปนความคิดที่ไมชอบอีกตัวนึง ที่จริงแคไมเอามันก็ดับแลว
ใจเปน กลางไมตองไปบังคับ เนี่ยมันจะคิดเรื่องไรนะโยม คิดเรื่องดี คิด
เรื่องรายทั้งสองสิ่งดับเหมือนกัน
แตถาโยมไมชอบใหมันคิดเรื่องรายกลายเปนวาเผลอคิดเรื่อง
รา ยเสร็จแ ลว ก็ห ลงไมช อบทคี่ ดิ เรือ่ งรา ย มันไมเปนกลาง เห็นม ยั้ โยม
ถาโยมเห็นวาคิดเรื่องรายมันก็ดับ คิดเรื่องดีมันก็ดับใจมันจะเปนกลาง
แคไมเอามนั ก ด็ บั จ ริงม ยั้ ไมเอามนั ก ด็ บั ค อื ไมคดิ ต อ หลวงพอเลยบอกวา
ไอติ๊กติ๊กเวลาเนี่ยดีนะถาโยมมีเวลาทดลองทำ�ดู ครั้งละสัก ๒ นาที ๕
นาทีกอนนั่งสมาธิ เพื่อใหจิตมันยอมรับขอมูลไงวาความคิดมันเกิดดับ
นะ คือถาไมคิดตอไมเอามันก็ดับ จริงมั้ย
จิตม นั จ ะยอมรับข อ มูลจ ากงานวิจยั แ ละเปนกลางไดง า ย และท�ำ
สมาธิง า ยแลวม นั จ ะคดิ เรือ่ งสมมุตปิ รุงแตงย ดื ย าวไมได เพราะวาม นั เห็น
โดยตอหนาตอตาวาความคิดเปนของเกิดดับ ยังงี้เรียกวา สัจจานุโลมิก
ญาณ อนุโลมตามที่เคยดูมาทั้งหมดเลยวา มันเกิดดับจะเอาเรื่องอะไร
กับม นั ล ะ ถา เผลอไปท�ำ ตามความคิดในกเิ ลสวฏั ฏแลว ก อ ก รรมวฏั ฏ
วิปากวฏั ฏจ ะตามมา ถาเห็นจ ติ ส งั ขารแลวไมเอากแ็ คเกิดด บั ไป ใจกเ็ ปน
กลาง ดับไปใจกเ็ ปนกลาง การพฒ
ั นาไปสคู วามดบั ทุกขห รือน โิ รธกด็ �ำ เนิน
ไปตามธรรมชาติของมัน
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กันไวดีกวาแก
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ไมมีวิธีอื่นอีกแลว

อยาเขาไปในความคิด หลงผิดวาเปนเรา

แตมีปญญามองเห็นความคิดเกิดดับ ไมใชเรา
ไมมีวิธีอื่นอีกแลว

นอกจากไมเอาเรื่องกับความคิด
ทั้งขางนอก ทั้งขางใน

เพราะไมมีอัตตาตัวตนอยูขางใน และขางนอก
ไมมีวิธีอื่นอีกแลว

เห็นความเกิด ดับ แลวสลาย

คือไมเอาเรื่อง มันก็ดับ

มองมุมนี้มุมเดียวก็พอ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณนิวซีแลนด
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๔

เห็นสัจจะแทแ คอนุโลม
ตรงนี้ละ วิปสสนาญาณ ที่สำ�คัญนะ สัจจานุโลมิกญาณ เรียก
อนุโลมตาม สัจจธรรมชาติ รูปนามเกิดดับเหมือนกันทุกขณะไมวาน้ำ�
หนักของความดี ความชั่ว น้ำ�หนักของความคิดเรื่องทุกข เรื่องสุข เกิด
ดับมันก็หมดกันทุกตัว ที่ผานมาโยมยอนดูสิ ถึงโยมจะคิดดีมา ทำ�ดีมา
คิดชั่วทำ�ชั่วมา กุศลอกุศลเกิดดับหมด เวลางานศพเขาถึงสวดวาอะไร
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา คือธรรมที่เปนกุศล
มันก็ดับไป ธรรมที่เปนอกุศลมันก็ดับไป ธรรมที่เปนกลางๆมันก็ดับไป
แลวโยมจะอยูกับมันแบบไหนละ ก็อยูมันดวยใจเปนกลาง เนี่ยอนุโลม
มันไมมีวิธีอื่นอีกแลวทำ�ยังไงกับมันละ แตโยมก็ไมตองไปอาลัยอาวรณ
กับม นั ม าก หากเผลอๆอกุศลบา งกช็ า งมนั เห็นแ ลวม นั ก ด็ บั ไปไมต อ ง
คร่ำ�ครวญตอ
แตถาโยมอยูกับอัปปนาสมาธิบอยๆนะ มีโอกาสทำ�ไดตอเนื่อง
หลวงพอไปครั้งนี้มีโอกาสทำ�สมาธิแนบแนนไดตอเนื่อง รูสึกดี คือ
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มันคุนเคยกับความบริสุทธิ์ แบบวาเวลาที่โยมไมมีความคิดเนี่ย ที่เรานั่ง
สมาธิร สู กึ ม นั ส งบ มันส งบจากความฟงุ ซาน มันส งบจากความคิด ความ
คิดมันเปนตัวโมหะ มันยังเปนความหลง ถาโยมคิดไมดีมันก็ยังเปนตัว
โทสะ ถาโยมสงบจากความคิด ตัวโทสะจะมาจากไหนละ มันกส็ ะอาด
จากโมหะ มันก็สะอาดจากโทสะ สะอาดจากราคะ ถาโยมไมคิดไป
ทางทชี่ อบโนนช อบนใี่ นทางกามคุณ ๕ ราคะมนั จ ะมาจากไหนละ แมแต
คำ�วาสะอาดหรือคำ�วาสงบนะ หรือคำ�วา impermanent มันก็มี
สภาวธรรม มีลักษณะที่เปนอนัตตาอยางจริงจัง ก็คือวาถามันไมไดคิด
ไปในทางเรื่องตัวตน และตัวโทสะมันจะมาจากไหนละโยม ใชมั้ย
ถางัน้ ก ารแยกรปู แ ยกนามมปี ระโยชนม ยั้ ? คือถ า ร ปู น ามไมมใี คร
เนีย่ โมหะกก็ อ ตัวเปนเราเปนเคาไมได ถาไมมเี ราไมมเี คาแ ลวจะมเี รา
ทีถ่ กู ท �ำ รายมเี คาท กี่ ระทำ�ไดอ ยางไรละ หลวงพอถ งึ บ อกวาจ �ำ เปนน ะการ
เจริญวิปสสนา ถาโยมเห็นรูปนามที่มันแยกรูปแยกนามไดจริง มีชวงแก
ปริศนาทโี่ ยมจะแกปญ
 หาความทกุ ขไดอ ยางจริงจัง หรือไดอ ยางมนั่ คง ก็
โดยตอ งผา นอะไร ผานเขาสูอ ปั ปนาสมาธิท มี่ นั แ นวแนโดยไมถ กู ย อ มดว ย
โลกของความคิดปรุงแตง เห็นมั้ย มันถึงไดมีความสะอาดจากโมหะ มี
ความสะอาดจากโทสะ มีความสุขสงบจากราคะ เพราะมันไมกอตัวจาก
ความคิดปรุงแตงตัวตนไง ถาไมสรางเหตุ ผลมันก็ไมมี เนี่ยเคาเรียก
อนุโลมตามกฎของสัจจะ คืออะไร

คืออริยสัจจทุกขใหรูคือความไมคงที่แตไมมีใครทุกขไมไปกอ
กันไวดีกวาแก
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ตัณหา อยากไดส ภาวะทสี่ มบูรณส มุทยั ใหล ะ คือภ าวะของการสนิ้ ต ณ
ั หา
นิโรธ ก็คือทำ�ใหแจง มรรคเจริญ

นิโรธ คือส ภาวะทมี่ นั ว า งจากความคิดป รุงแตง แตน วี่ า งจากกเิ ลส
ระดับที่แคชั่วคราวนะ สงบ นิโรธชั่วคราวคือ ตทังควิมุตติ โยมยังเห็นผล
วานี่ ออ..อันนี้ ก็ยังชิมรสชาติความวางจากกิเลสที่ไมอาจกอทุกขใจได
กอนจะไปถึง สมุจเฉทปหานเนี่ย ตองหัดผานอันนี้ใหเปนแลวจะเห็นวา
ออ..อันนี้ มันม อี ยูจ ริง นิโรธท�ำ ใหแ จงม นั ม อี ยูจ ริง ค อื ส ภาวะทมี่ นั ว า งจาก
โมหะหรือโทสะหรือราคะมันมีอยูจริง แตมันเปนชั่วคราวถึงชื่อวา
ตทังควิมุตติ คือมันเปนการหลุดพนชั่วคราวในชวงเจริญวิปสสนาญาณ
เห็นมั้ยหรือในชวงที่โยมทำ�สมถะ
พระพุทธเจาทานก็สอนอยางนี้นะ ในชวงที่จิตมันมีความทุกข
จากความฟงุ ซาน ในนวิ รณ ๕ เนีย่ วาด ลู มหายใจ ยกจติ ม าไวท ลี่ มหายใจ
เพื่อยกออกมาจากนิวรณ ๕ นะ โยมเห็นมั้ย ยกไวตรงนี้ อยางงี้ โดยการ
มีวิตกอารมณในใจ มีวิจารณกับลมหายใจ หรือวิตก วิจารณกับพุทโธ
โดยสายวัดปาอยางงี้ เพื่อใหใจกับพุทโธเปนหนึ่งเดียวกัน หรือใจกับ
ลมหายใจเปนหนึ่งเดียวกัน นิวรณ ๕ ก็ปรุงกิเลสไมได พระพุทธเจา
ทานกส็ อนแบบนีน้ ะแบบนีช้ อื่ ว า ว ขิ มั ภนวมิ ตุ ติ หรือเปนการหลุดพนใน
การท�ำ ฌ
 าน เมือ่ ย กจติ อ อกมาจากนวิ รณ ๕ มาอยูก บั ค �ำ บ ริกรรมแลวอ ยู
กับว หิ ารธรรมแลวเนีย่ พอมนั ส งบจากนวิ รณ ๕ ไมต อ งบริกรรมตอ เพือ่ 
เขาไปเห็นส ภาพทมี่ นั ล กึ ก วา น นั้ ไง อันนีโ้ ยมตอ งรจู กั ของการหลุดพน
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อันดับตนๆ
เริ่มทำ�สมถะวิปสสนาใหเปนกอน โดยการหาวิหารธรรมเปน
เครื่องอยูใหสบายกอน แลวเจริญวิปสสนาไปดวยเปนเครื่องอยูของ
ปญญา เรามองมุมไหนไมเห็นไปหรือเปลา ทบทวนดูใหมันชัดๆในเรื่อง
ของการแยกรปู แ ยกนาม มันจ �ำ เปนม ากนะ ถาเห็นร ปู แ ทไดเมือ่ ไรนะโยม
มันจะงายขึ้นเยอะเลย วารูปทั้งหลายวางจากตัวตน คำ�วาขางนอกขาง
ในเทากัน ที่ครูบาอาจารยทั้งหลายพูดกันนั้นเมื่อไรที่โยมถึงตรงนั้น โยม
จะเห็นวามันเปนอยางนั้นจริงๆ วา รูปขางนอกกับรูปขางในมันไมมี
เจาของเหมือนกัน
โยมดูมือหลวงพออยางนี้ เห็นน้ำ�ไหล เคลื่อนไหว มือก็ไหวใบไม
ก็ไหวนะโยม ธรรมชาติ มันเปนแ คร ปู ท ไี่ หวตัวเหมือนกัน ไมม ถี กู ไมม ี
ผิดห รอกโยม เขาเรียกวาข า งนอกขา งในรปู น ามมนั ไหวตัวเกิดด บั เหมือน
กัน เปนแคความเคลื่อนไหวเหมือนกัน ไมวาจะเปนสิ่งไมมีชีวิตหรือมี
ชีวิต เชน ตากะพริบหรือมือกระดุกกระดิก หรือขากาวเดินเห็นมั้ย ถา
โยมแยกรปู แ ยกนามได มันก แ็ คก ารเคลือ่ นไหวตัวข องธรรมชาติ ถาไมไป
ใหคาในโลกสมมุติวามันคืออะไร? มันก็จะไมมีอะไร ใชมั้ย มันก็เปนแค
รูปที่ไหวตัว อยางนี้เปนตน แยกรูปแยกนามใหไดซะกอน รูปแทๆ เลย
นะ เขาสูร ปู แ ทๆ ของมนั เขาถึงน ามแทข องมนั ใหไดซ ะกอ น จนรวู า เออ..
มันโลงจริงๆ นะ มันโลงมาจากความทุกขไดชั่วคราวโยม เราฝกให
ชำ�นาญๆแลวทำ�ใหมีความตอเนื่องนะ
กันไวดีกวาแก
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รุงอรุณแหงแสงสวางทางปญญา

พัฒนามาอยางแชมชา มิอาจพบไดแมในความเรงรีบ
ผลึกแหงราตรีสีดำ� มิใชจะปกปดเงื่อนงำ�ทุกอยาง

แตกลับเปดเผยความจริงบางอยางที่แสงสวางปกปดไว
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณนิวซีแลนด
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๕

มองเห็นแตทุกขอันไมคงที่
แตไมมีใครทุกข

ลำ�ดับแรกเลย ความทุกขมีนะ แตไมมีใครทุกข แตพวกเรา
ไมคอ ยรจู กั ค �ำ ๆนีก้ นั น ะ ทุกขม แี ตไมมใี ครทกุ ข พวกเรามกั ค ดิ วาเราทกุ ข
จริงๆ ไมมีเราทุกขนะ มีแตความทุกขแตไมมีเจาของความทุกข ความ
ทุกขที่วานี้เรียกวาทุกขลักษณะ อยางเชนธาตุ ๔ ในรางกายเนี่ย มันอยู
รวมกัน มันเผาผลาญกันอยางธาตุไฟมาเผาผลาญธาตุน้ำ� ใชมั้ย บางที
บางคนรอนในอยางนี้ เพราะวาธาตุไฟมันไปเผาผลาญน้ำ�ออกไปเยอะ
แตวาไมใชวาไฟเปนเรา แลวก็ไมใชน้ำ�เปนเรา ในความไมคงที่ของ
ธาตุน้ำ�ที่ถูกเผาผลาญเนี่ย มันเกิดความแปรปรวน ที่เกิดขึ้นความ
รูสึกอึดอัดคับของอยางนี้ แตไมใชเราทุกขเห็นมั้ย เนี่ยหลวงพอเปน
มั้ย เปนภูมิแพ อากาศเย็นหายใจไมสะดวกอยางนี้ แตไมใชวาเราทุกข
มันแ คล กั ษณะของธรรมชาติท ไี่ มส มดุล ไมค งที่ มีส ว นไหนบา งในจกั รวาล
ทีค่ งที?่ ความไมค งที่ เรียกวา ท กุ ขลกั ษณะ เห็นม ยั้ แตไมมใี ครเปนเจา
ของ สายน�้ำ มันก ก็ ดั เซาะแผนดินผ พุ งั ไป เหมือนขา งในนี้ สายน้� 
ำ แสงแดด
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ลม ธาตุท งั้ ๔ มันไมเหมือนกันไง อยางไฟไมเหมือนน�้ำ ใชม ยั้ น้�ำ ไมเหมือน
ดิน ดินไมเหมือนลม เมื่อมันไมเหมือนกัน พอกระทบกันเขามันก็เกิด
ความแปรปรวน แลวก็ขัดแยงซึ่งกันและกัน เรียกวา ทุกขลักษณะ คือ
ความไมคงที่ แตไมมีใครเปนเจาของ
ทีนี้มันเกิดอะไรตามมา เพราะความไมรูจักทุกข นึกวาเปนเรา
มันก็เลยเกิดตัณหา ความอยากไง เลยบอกวา รูจักทุกข ละสมุทัย นิโรธ
แจง มรรคเจริญ แตน เี่ ราไมรจู กั ท กุ ข พอคดิ ว า ความไมแ ปรปรวนมนั เปน
ของเราปบ มันก็เกิดความอยากใหมันสมบูรณแบบไง อยากใหมันคงที่
แบบไมชอบความเปลี่ยนแปลง ไมอยากใหของนี้เปลี่ยนแปลง อยากแก
มั้ย? ไมอยากแก
เนี่ยคือตัณหาหรือสมุทัย อยากใหมันคงที่สมบูรณ เรียกวา
ภาวะตัณหา เห็นมั้ย แลวมันสมบูรณแบบคงที่ที่ไหนละ ไมมีหรอก ถา
ถามวาทุกชีวิตที่ดิ้นรนเนี่ยโยม ที่กระทบกระทั่งกันเนี่ย เพราะอะไร?
เพราะเขาอยากไดความคงที่ที่มันสมบูรณนึกออกมั้ย ก็เลยอยากได
กามคุณ ๕ มาเติมเต็มตลอดเวลาเรียกวากามตัณหา คิดวาชีวิตมันจะ
สมบูรณไดความสุขที่คงที่ แตมันก็แกปญหาความสมบูรณใหคงที่ไมได
เพราะอะไร ถาโยมแคก นิ ค รัง้ ล ะหนึง่ ม อื้ แลวม นั ก ต็ อ งพรองใหม ไมค งที่
ก็ตองเติมใหมอยูดี จริงมั้ย
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บางคนคิ ด ว า จ ะห า
ภาวะที่ส มบู ร ณ ไ ด ด วยก าร
เปนใหญเปนโต เพื่ออะไร เพื่อ
จะไดมีสิ่งตางๆ มากๆ ไง ยิ่ง
อยากไดเทาไร ความอยากเปน
ยิง่ ร นุ แรง เพราะอยากเปนใหญ
เรียกวาภาวะตัณหา มันจะได
สิง่ ต ามมาไดงายในกามตัณหา
ก็เลยเกิดการเจาเลห พรางตัว
เบียดเบียน พวกสรรพสัตวมัน
ทำ�แ บบนีม้ ยั้ โยม ตัก๊ แตนต�ำ ข า ว
ปลอมตัวเปนดอกกลวยไม แมลง
กิ่งไมพรางตัวเห็นมั้ยโยม ดูในมหาสมุทร
ของการพรางตวั เจาเลห ปลากระเบนกด็ ี ปลาหมึกย กั ษ ปลาอะไรตา งๆ
ก็ดี แลวมันมีใครไดใครไปจริงมั้ยโยม เวลาปลาใหญกินปลาเล็ก ในหวง
มหรรณพที่หลงวามีใครไดอะไร แลวแคลเซียมตางๆ ก็ตกอยูใน
มหาสมุทรเกิดดับอยูอยางนั้นโยม มีใครไดอะไรจากใครมั้ย
นีค่ วามไมร เู ห็นม ยั้ ความไมรทู คี่ ดิ วาจ ะไดภ าวะทดี่ กี วา มันก เ็ ลย
เกิดการพรางตัว การเจาเลห การหลอกหลวง ในหมูมนุษยมีมั้ย เหมือน
กันโยม เพราะความไมรู มันอ ยากหาภาวะอะไรทไี่ ดม ากๆทีม่ นั ส มบูรณ
แตวาไมมีใครไดอะไรจากนี้ไป ตกลงทุกขมี แตไมมีใครทุกข และก็ไมมี
ใครไดอ ะไรจากตณ
ั หา ไมมใี คร ไดอ ะไรจากในโลกนี้ แตถ า โยมรทู กุ ขก บั 
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สมุทัยตัวนี้แลวสิ้นตัณหา นิโรธจะแจงขึ้น อาวมันไมมีใครนี่ มีแตรูป
และนามเห็นมั้ย มรรคก็เจริญ คือวางขันธ ๕ คืนโลกไป
หลวงพอพ ดู ถึงเรือ่ งวปิ ส สนาทพี่ ฒ
ั นาไปสกู ารเห็นในอริยสัจจ๔  
วิแปลวาวิเศษ  ปสสนา คือการเห็น การเห็นอันพิเศษ คือการเห็น
ความจริงของรูปธรรมของธาตุ ๔ วา ไมมีใครไดอะไรจากใครไปเลย  
มันเปนแคธาตุ ๔ ที่เปลี่ยนพลังงานจากธาตุหนึ่งไปสูอีกธาตุหนึ่ง อยาง
ปลาใหญก นิ ป ลาเล็ก มันก เ็ ปลีย่ นพลังงานจากทหี่ นึง่ ไปสอู กี ท หี่ นึง่ ใบไม
โยมเห็นมั้ย มันก็เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนอินทรียสาร เปนของ
ใครมั้ย ไมเปนโยม มันก็เปนแคธาตุ ๔ ตามปฏิกิริยาเคมี พยายามปรับ
สมดุลทรงตัวใหได ตนไมก็พยายามยืดยอดไปหาแสงแดดหยั่งรากไปหา
สายน้ำ�อยางนี้ แตไมมีใครไดจากใครจริงมั้ย ถึงมนุษยไมเกิดมา ตนไม
ก็มีอยู แตตนไมก็ไมมีชื่อ เราก็ไปตั้งชื่อมันขึ้นมา แลวตนไมก็ไมมีใครได
กันไวดีกวาแก
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อะไรจากใครใชมัยโยม ถึงโลกจะแตกสลายไป จักรวาลจะแตกสลาย
ไปก็ไมไดมีปญหาอะไร ก็ไมไดมีใครไดอะไรจากใครไปนี่
ความไมรูเนี่ย เปนตัวตัณหาเลยอยากไดขึ้นมา คิดวามีเราเปน
เจาของโลก พวกนักวิทยาศาสตร นักดาราศาตรนักจักรวาลวิทยา นัก
ชีววิทยา ก็จะบอกวาโลกของเรา โลกของเราที่ไหนโยม ก็โลกก็เปนโลก
จะเปนของเราไปไดอ ยางไร? แบงแยกดนิ แดน ทะเลาะเบาะแวงกัน เห็น
มั้ย ที่ดินของเรา แมน้ำ�ของเรา ขุนเขาของเรา มีของเรามั้ย ไมมีโยม ถา
เห็นแบบนี้นิโรธแจงมั้ย คือ มันไมมีเรา มีแตรูปกับนาม ใจมันก็ไมกอ
ตัณหา ที่จะอยากครอบครองสิ่งตางๆ เพราะมันเห็นอยู ความจริงมัน
ไมมใี ครไดอ ะไรจากสงิ่ เหลานีไ้ป ถาโยมไมอยากไดอะไร แลวไอค วาม
อยากเปนจ ะมมี ยั้ โยมเห็นม ยั้ ทีเ่ ขาอยากเปนใหญ เปนต งั้ แตส มัยม นุษย
วานรเริ่มตนขึ้น อยากเปนหัวหนาเผา อยากเปนจาฝูงของเหลาสัตว ก็
เพราะวาถามันเปนใหญไดมันจะไดอาหารกอนไง
จริงๆ มันไมใชของงาม มันเปนแคธาตุ ๔
ทีอ่ ะไร ทีผ่ ดุ พ รายอยูช วั่ ขณะ แลวก็ส ลายไป
ชั่วขณะ เหมือนเห็ดนะ ที่มันขึ้นมา
แลวก็สลายตัวไปอยางนี้ เปนแค
เชื้อรา เปนแคปฏิกิริยาเคมี
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แตค วามไมรจู งึ เขาไปแฝงตัวอ ยูต า งหาก ไปคดิ วาร ปู
ธรรมเนีย่ สวยและเปนของเรา นีเ่ ขาเรียกอวิชชาสวะ ความ
ไมรู คิดวารางกายและใจเปนเรา มันก็เลยอยากได
กามาสวะนะ อยากไดกามคุณ อยากไดก็เลยทำ�ใหเปน
ความอยากเปน เรียกวา ภาวาสวะ และหาวธิ คี ดิ ส ิ ทำ�ไงถงึ จ ะไดเปนใหญ
ไดนูนไดนี่มา เรียก ทิฏฐิสวะ พระพุทธเจาตรัสวา ทานสิ้นอาสวะสี่ตัว
เพราะถาเห็นความจริงวากายและใจไมใชเรา แลวจะไปอยากเปนอะไร
ละโยม แลวจะไปอยากไดอะไรของกายและใจละ ยังไงก็ตองสลายอยูดี
เห็นม ยั้ ทานกส็ นิ้ อ าสวะ อาสวะนคี่ อื เปลือกของนามธรรมทหี่ อ หุม ใจ
ไว หากเปลือกไมมีก็คืนสูธรรมชาติเดิมของใจที่ไรขอบเขต
คำ � ว  า นิ โ รธ แ จ ง รู ป แ ละน าม มันไ มมีใ ครเปนอะไร ความ
กระวนกระวาย กระสับกระสายในตัณหา มันกย็ ุติบทบาท มรรคเจริญ
เห็นมั้ย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค รูวาทุกขเนี่ย ไมมีใครเปนเจาของ มีแต
ความไมคงที่ มันก็ละความอยากเปนเจาของสิโยม นิโรธก็แจงขึ้นจาก
ความไรต ณ
ั หา ไรค วามอยากทจี่ ะเปน ไรค วามอยากทจี่ ะได ก็เพราะเห็น
ความจริงวาไมมีใครเปน คนที่รูวา ความเปนนี่มันนากลัวนะโยม มันจะ
ไมอยากเปนอะไรหรอกเพราะไมมีอะไรที่เปนอะไรจริง
หลวงพอวายิ่งเปนยิ่งนากลัว เห็นโทษของความเปนนะโยม แต
เปนแ บบไมเปนไดม ยั้ ไมไดเหรอ เปนแ ลวเปนจ ริงๆ เลยเหรอ ตายแลวก็
เปนตอนะ เปนผีผูอำ�นวยการอยางนี้นะ เปนแบบไมเปนไดมั้ย อยูที่วัด
กันไวดีกวาแก
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นี่หลวงพออยูแบบเปนแบบไมเปน จริงไหม เปนแบบไมเปน อยางมี
ตำ�แหนงเปนพระครู มีตำ�แหนงอะไร แตวาอยูแบบเปนแตไมเปน คือใช
สมมุติไปแตวาไมไปยึดวาเปนนูนเปนนี่จริงจัง เขาใจมัยโยม ลูกศิษย
หลวงพอก็มีเปน EVP (Executive Vice President) คุมคนเปนหมื่นคน
แตเปนแบบไมเปน ทำ�ยังไงละโยม โยมก็แคใชชีวิตเหมือนเดิมที่มีความ
สุขมีสติ เปนแครัศมีภาพแหงกำ�ลังใจ และแรงบันดาลใจในฝายดีแตไม
ยึดว า เราเปนน นู เปนน นี่ ะ ถาเปนเมือ่ ไหร บรรลัยเมือ่ นัน้ น ะ เปนเจาของ
สิ่งใดจะไมท ุกขเพราะสิ่งนั้น เปนไปไมได
โยมดูใหดีนะ ทุกขเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการของความ
เขาไปยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรม สิ่งแวดลอมวาเปนเรา เคาชื่อวา
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ตัณหาวิจ ริต มันไปยดึ เอาสิ่งแวดลอมมาเปนเรา ชายหาดของเรา ตนไม
ของเรา ของเราทไี่ หนละ โยม มันก เ็ ปนของธรรมชาติ แลวม นั ก ไ็ ปกอ ค วาม
ทุกขขึ้นมาจากตัณหาตัวนั้นไง อยากใหตนไมนี้มันออกดอก ไมอยากให
มันห กั อยากใหด อกไมม นั ส วยไมอ ยากใหห น อนกินอ ยางนเี้ ปนตน นีถ่ า 
เห็นวาสิ่งแวดลอมมันไมใชเราแลวโยมจะวางใจเปนแบบไมเปน อยู
แบบไมอยู  มีแบบไมมี ไปแบบไมไป ไดมั้ย คือไปแตอยาเอาใจเขาไป
ยึดมั่นไงโยม อยาเอาใจเขาไปเกาะเกี่ยว
เพราะมีแตสิ่งเกิดดับ ไมมีสิ่งใดคงที่ คือไมมีภาวะใดที่เกาะ
เกี่ยวไวไดในความวาง จึงวาอยูแบบไมอยู  มีแบบไมมี เพราะไมมี
ใคร? หรืออะไร? ที่มีอัตตาตัวตนอยูจริงในความวางนั้น
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สายน้ำ�และตลิ่ง

ก็ยังมิเคยรูตัวเลยวาใครดูดซับหรือถายเทอะไรกับใคร?
มโนผัสสะแหงวาทะนี้ชางเปนเรื่องเหลวไหลเสียจริงๆ
แลวคำ�พูดแหงสมมุติทั้งหลายที่นำ�มาเถียงกัน

จะมีประโยชนอะไร?

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณนิวซีแลนด
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๖

ถาสงใจออกไปวาเราแนจะแกไขไมทัน
เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องวิมุตติ   ในระดับ (๑). วิขัมภนวิมุตติ
(๒). ตทังควิมุตติ  อยางเชนวิขัมภณวิม ุตติเนี่ย อาศัยวิหารธรรมเปน
เครื่องอยู  เชน อยูกับลมหายใจ ตั้งแตระดับปฐมฌานทำ�ใหกิเลสใน
นิวรณ ๕ กอทุกขไมได อยูกับสติรักษาใจ เนี่ยอันนี้เคาเรียกวา กันไว
ดีกวาแก ถาโยมกันไวกอนก็คือ ไปแบบไมไป รักษาใจไวนี่ไมปลอยใจ
ออกไปเอาเรื่องสมมุติอัตตาขางนอก ถาโยมปลอยใจไปเมื่อไหรนะ ไอ
นูนไมชอบ ไอนี่ไมดีเมื่อไหรนะโยมจะไปมีเรื่องกับเคาไมพอใจนูน
ไมพอใจนกี่ ไ็ ปทะเลาะ ทะเลาะกันเสร็จต อ งไปแกป ญ
 หาหลังท พี่ ดู ไมด ี
ออกไป แตถาโยมกันไวกอนโดยไมสงใจออกไป ไปแบบไมไป นึกออก
ไหม อยางเมื่อวานหลวงพอเลาวาไปเจออาจารยเผาเมารี professor
ของพวกเมารีเคาเอารูปภาพเทวรูปของเคาเทพเจาของเคามาใหดู เห็น
มั้ย เราไปแตไมไป เราเห็นแตไมมีความเห็นคือไมสงใจออกไปเขาใจมั้ย
เราก็อยูที่ใจเราเหมือนเดิม ไปแตเราไมไดไปยุงกับเคาเรารักษาใจอยาง
นี้ กันไวดีกวาแกมั้ย แตถาออกไปวาเราแนมันจะแกไมทันนะทีนี้ จะ
ทะเลาะกันยืดเยื้อเลย
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คำ�วา กันไวดีกวาแก โยม คือการสำ�รวมระวังใจ
นัน่ เอง คือโยมคอยระวังไว ไปไหนกแ็ ลวแต เห็นไดด อกไมโยม
เห็นทุงนา เห็นแกะนิวซีแลนด เห็นผูคน เห็นคนตางศาสนา
ตางวัฒนธรรมได แตดูแลที่ใจ ไมสงใจออกไปเกาะเกี่ยว
วิพากษวิจารณ คือไมออกไปแสดงความเห็นวาอันนี้ผิดนะ
มีพระองคหนึ่งที่วัดเนี่ย ในพรรษาเนี่ยเปนผูพิพากษานั่งเครื่อง
บินกลับมาที่วัด มีคนยิวนั่งมาดวย คนยิวก็ถามวาที่ใสชุดอยางนี้ ทำ�ไม
ใสชุดอยางนี้ บอกวาเปนพระ แลวเคาถามวาเปนพระเนี่ยเปนไปเพื่อ
อะไร บอกวาเปนเพื่อคนหาความจริง คนยิวก็ถามวาแวนตาที่ you ใส
เนีย่ ม นั เกิดม าไดย งั ไง พระกบ็ อกวาม นั ม คี นสรางมคี นท�ำ ขึน้ ม า เคาบ อก
นัน่ ไงความจริง เห็นม ยั้ ท กุ อยางมนั ม คี นสราง พระเจาแ หละเปนค นสราง
ทุกอยาง แลวหากถามวา แลวใครเปนคนสรางพระเจาละ ถาอยางงั้น
ถาทุกอยางมีคนสราง ความคิดตางหากโยมที่มันสรางขึ้นมาเห็นมั้ย
สวนใหญค นกจ็ ะไปตดิ กับดัก เห็นม ยั้ ทุกอยางมนั ต อ งมคี นสราง
แวนก็ตองมีคนสราง อยางนั้นจักรวาลก็ตองมีคนสรางสิ โลกก็ตองมีคน
สรางสิ ชีวิตก็ตองมีคนสรางสิ ใชไหม พระเจาแหละเปนคนสราง แลว
ใครเปนคนสรางพระเจาละ ถาอยางนั้น เออ จริงมั้ยโยม นึกออกมั้ยโยม
พระเจาบ อก “เจาม นุษยเจาร รู เึ ปลาว า ใครสรางเจาม า ขาน ะ ส รางเจาม า”
มนุษยก ม็ อง “พระเจาร หู รือเปลาว า ใครสรางทา น?” แตวา ไมค วรไปแสดง
ความเห็นนะโยม ไมงั้นเคาจะลุกขึ้นยืนชี้หนานะ คราวนี้ธรรมชาติเดิม
กันไวดีกวาแก
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ที่วางอยูกอนถูกบังดวยความขัดแยงทางความคิด ไปแตไมไปดีกวา
มั้ย ไปแตไมสงใจออกไป ดีมั้ยโยม ไปไหนก็ได ปฏิบัติไดทุกที่ นั่งอยู
รถไฟฟาก็ปฏิบัติได อยูบนเครื่องบินก็ได อยูสนามบินก็ได หองน้ำ�ก็ได
มั้ยโยม ไปแตไมไป นั่งรถไฟฟาไปเนี่ย จากที่เชค ไปปราก ไปเวียนนา
ไปตออิตาลี อะไรอยางเงี้ย คือนั่งไปก็ปฏิบัติธรรมไปโยม เห็นแตไมมี
ความเห็นนึกออกมั้ย มีฮังการี มีคนนิโกร มีคนอะไรตางๆ เยอะแยะ ไม
ออกไปแสดงความเห็นเขาไปเกีย่ วของเคา ก็ด สู กั แตวา ด วู า เปนแ คร ปู น าม
ทีม่ นั เคลือ่ นไหวไมมถี กู ไมมผี ดิ ใบไมม นั ก ไ็ หว ทะเลสาบมนั ก ไ็ หว แทจริง
มีแตรูปนามไหว แลวไปสมมุติชื่อวาใคร? อะไร?
คำ�วา “ไปแตไมไป” เห็นภาพมั้ย อยาสงจิตออกไป ถึงจะไปไหน
อยาสงจิตออกไปเกาะเกี่ยว เห็นแตไมมีความเห็น ฟงแตไมเอาเรื่องราว
นะโยม เห็นเปนลักษณะที่มันเกิดดับ เห็นมั้ย ไมเอาเปนเรื่องเปนราว
ถาโยมเอาเปนเรือ่ งเปนร าวแลวย งุ น ะ พูดเรือ่ งไมเปนเรือ่ ง พูดอ ยาใหม นั 
เปนเรื่องนะ พูดแลวจะทะเลาะกันมั้ย ถาเปนเรื่อง พูด
เปนเรื่องจะทะเลาะกัน พูดไมเปนเรื่องนะดี
คือพูดแลวกระจายใหมันเห็นอนัตตา
โยม ที่ ห ลวงพ อ พู ด ทุ ก เ รื่ อ งแ ล ว
กระจายออกเห็นเปนอนัตตา วา
มันไมมตี วั ตน มันไมเปนเรือ่ งจริง
อะไร เปนเรื่องสมมุติ อยาง
นี้เปนตน
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นี่กิจตอมรรคใหเจริญ เจริญสติเพียรปดกั้นอกุศล มีที่ตั้งของ
สมาธิ มีปญญาเห็นขันธ ๕ รูปนามไมใชตัวตน ที่เมื่อกี้พูดเรื่องกันไว
ดีกวาแก คือสติสัมปชัญญะในสติปฏฐาน ๔  คือ ตาเห็นรูป หูกระทบ
เสียง โยมดูแลใจไว กันไวกอนดีกวา ดีกวาสงออกไปแสดง ความเห็น
แลวไปทะเลาะกัน ตองไปแกไขทีหลัง วุนวายมั้ย กันไวดีกวาแก อยา
ประมาท โยมลองสรุปเรือ่ งกนั ไวด กี วาแ กเลนๆในใจสิ วาม นั ม ปี ระโยชน
มั้ย แตคำ�วากันไวดีกวาแก ในตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เวลาเห็นรูป รส
กลิ่น เสียง ไมออกไปแสดงความคิดเห็น ดูที่ใจไว พอมันเผลอคิด จะ
แสดงความคดิ เห็น ไมเอา เห็นม ยั้ กันไวด กี วาค ดิ วา เราชนะแน การเถียง
แบบนี้ แลวแสดงความฉลาดออกไป เสร็จเรียบรอยโยม เพราะอีกฝาย
เคาค ดิ วา เคาก เ็ กงเหมือนกัน นึกออกมยั แลวท ะเลาะกันเสร็จ แกไขยาก
แลวนะ ลืมความจริงทิ้งวิปสสนา วามี ร ูปนามที่วางจากอัตตาตัวตน
กันไวดีกวาแก
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มิ ต รภาพนี่ โ ยมที่ อ ยู  ด  ว ยกั น มิ ต รภาพเ ป น เ รื่ อ งสำ � คั ญ ข อง
สัมพันธภาพ เพราะทกุ คนจะตอ งมมี ติ รภาพ แตม ติ รภาพทดี่ ี เริม่ ตนจ าก
ความระมัดระวัง คนสวนใหญที่สูญเสียมิตรภาพเพราะอะไรรูมั้ย ไม
ระมัดระวัง ไมดูถูกดูแคลน ล้ำ�เสนเขาไปกาวกาย เขาไปแสดงความคิด
ความเห็นวา นี่เธออยาใสเสื้ออยางนี้สิ ใสอยางนี้เหมือนฉันสิ ยุงมั้ยเนี่ย
แคนี้ก็ยุงแลว เพราะคนไมเหมือนกัน จริงมั้ย หากเห็นถูกวามีแตรูปนาม
ตามสภาพแวดลอมที่ประกอบเปนขันธ ๕ ไมใชตัวตนของใคร? อะไร?
แตอยางใด ก็ห มดปญ
 หาทจี่ ะเขาไปกา วกายมสี มาธิต งั้ มัน่ ปองกันน วิ รณ
๕ เปนวิขัมภนวิมุตติ ดับกิเลสไดดวยองคฌาน มีปญญาแยกรูปนาม
ไมเห็นมีอัตตาตัวตนใคร หลุดพนจากทุกขชั่วคราวในตทังควิมุตติ
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หากรูวา

มโนผัสสะแหงวาทะภายใน
ลวนไมจริง

การสำ�รวมระวังวาทะภายนอก

โดยปดทวงทำ�นองแหงวาจาเสียบาง
จะไมเปนการดีกวาหรือ?
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณนิวซีแลนด

กันไวดีกวาแก
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๗

ฝกใจอยูในวิหารธรรม
ไมมีใครทำ�อันตรายได

ทีห่ ลวงพอจ ะเปดค อรสป ด ว าจา เพือ่ ฝ ก ก นั ไวด กี วาแ กใหเปน คน
สวนใหญหลุดงายไงโยม พอคิดปป กอพฤติกรรม กอพฤติกรรมทาง
วาจาเสร็จตองรับผลแลวที่นี้ ถากันไวดีกวาแก ดีมั้ยโยม กันไวดีกวา
พระพุทธเจาตรัสใหอาศัยสติปฏฐาน ๔ เปนวิหารธรรมเชน เอาใจไวที่
กายเปนเครือ่ งอยู จนมนั เกิดค วามเคยชิน หาทอี่ ยูท มี่ นั ส บาย ทีม่ นั พ อใจ
ที่อาศัยในกาย เชน อิริยาบถใหญ อิริยาบถยอย เทากระทบพื้น กน
กระทบพื้น มืออยูนี่ แลวคอยสังเกตใจเอาไว เปนวิหารธรรม ถาโยม
อยูตรงนี้ ปญหาจะเกิดมั้ย?
สมัยกอนเขาเปรียบเทียบอายตนะ ๖ เหมือนสัตว ๖ ชนิด อยาง
เชน นกมนั จ ะบนิ ขึน้ ฟ า จระเขม นั จ ะลงน� 
้ำ เห็นภาพมยั้ มันไปคนละทาง
เลย ลิงจ ะขนึ้ ต น ไม อยางนเี้ ปนตน หมาปาจ ะเขาป า หมาบา นจะเขาบ า น
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งูจะเลื้อยเขาจอมปลวก ๖ อยางนะโยม จิตใจมันจะถูก
แสสายไปรอบๆ ตัวไง พอเห็นใครเดินมา ทำ�ไมเคาเดิน
อยางงัน้ คนทวั่ ไปจะเปนอ ยาง นั้ ไอท เี่ คาเลนปาหี่ นัน่ เสียง
อะไร? ไปดูหนอยซิ? สักพักหนึ่งควักกระเปาออกไปแลว
อาวมันหลอกไปแลวหรือนี่ เพราะเผลอคิดสงจิตออกไป
ลืมใจเดิมที่วางจากสมมุติอยูกอน ตัวอะไรนะ? เสียงอะไรนะ? ทำ�อะไร
เหรอ? จริงมั้ยโยม เห็นมั้ยวา มันไปเร็วมากเลย สงใจออกไป พอเห็นใจ
มันจ ะไปปป ไมเอา อาศัยก ายเปนหลัก เพือ่ ใหจ ติ ม นั ม ที อี่ ยูอ าศัยน ะโยม
ไมงั้น นึกออกมั้ย เมื่อกี้นี้ นกจะบินขึ้นฟา จระเขจะลงน้ำ� คือ จิตมันจะ
แสสายอยางรวดเร็ว ถาไมมีหลักใหใจอาศัยเปนวิหารธรรม
พระพุทธเจาจึงตรัสวา ถาเอาสัตวทั้ง ๖  ตัว ผูกไวที่เสาอัน
เดียวกัน จนมันไปไหนไมรอด มันจะออนลา แลวมันจะยอมจำ�นน เห็น
มั้ย คือจะเชื่อง จะเริ่มฝกจิตเปน ความสุขนี่พระพุทธเจาทานตรัสวา
จิตที่ฝกดีแลว นำ�ความสุขมาให  ถาโยมไมเคยฝกเลย คือตามใจมัน
ทุกอยาง มันอยากจะโกรธ ใหมันโกรธ มันจะเปนเรื่องมั้ย ความคิดราย
นี่แหละที่ทำ�อันตรายตอจิตใจไมมีใครทำ�อันตรายตอใจคนอื่นได
ปญหา จะมีนะโยม แตถาโยมฝกไมไป ไมเอา คือไมเอาเรื่องนะ
โยม ไมส ง จ ติ อ อกไป ไมใชไมเอารา งกายไปนะ พอเคาช วนใหท ะเลาะกัน
ไมสงจิตออกไป แลวก็ไมเอามาเปนเรื่อง ดูแลใจไว พอมันจะเอา ไมเอา
คือใจมันจะคิดเรื่องตอ ไมเอาเรื่องกับมัน คือไมเอา เพราะรูเทาทัน
กันไวดีกวาแก
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วา เดี๋ยวมันก็เกิดดับผานไป มันแครูปธรรมกับนามธรรม จิตมันยอม
จำ�นน เพราะมันถูกฝกไง ถาโยมไมเคยฝก มันจะไมมีสภาวะอยางนี้เกิด
ขึ้น เหมือนกับกลามเนื้อของรางกาย กลามเนื้อของสติปญญาก็เหมือน
กัน กลามเนือ้ ข องสติเห็นม ยั สติม กี ลามเนือ้ ทีว่ อ งไว ปราดเปรียวเห็นม ยั้
ตั้งมั่น อยูกับรูที่กายและใจ มีสมาธิ เปนกลาง มีความแนวแน ตั้งมั่นขึ้น
มาอยางนี้ ถาโยมไมฝ ก มันจะมขี นึ้ มามัยไมมหี รอกโยม เหมือนนกั กีฬา
ทีเ่ คาฝ ก พระเคาก ฝ็ ก ม ยั้ ฝก เหมือนโยมมาเขาค อรสฝ ก อ ยางนี้ หลวงพอ
เปดคอรสปดวาจา เขมขน ฝกที่จะเห็นความคิดแลวไมเอาดูบาง ไมใช
ตองพูดเรื่องที่คิด จริงมั้ย คิดแตไมพูดไดมั้ย คิดแตไมออกไมแสดงความ
เห็น แลวก็ไมเอา มันก็ดับมั้ย ใชมั้ยโยม ลองเช็คดูสิ ถาไมแสดงความ
เห็น มันก็ดับ ถาดับไป ปญหาก็ไมมี   แตถาเมื่อไหรออกไปแสดงความ
เห็นป ป มันจ ะมผี ลตอม าทนั ที มีผลตอม าแลว มันจ ะเกิดผลตกคาง อยาง
เชน ไปทะเลาะกัน เถียงกันแลว  จะเก็บเอาความขุนของมาตกคางไวใน
ใจ ซึ่งไมมีมากอน ชื่อวา ปฏิฆะสังโยชน จิตถูกรอยรัดไวดวยความ
ไมพอใจ
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สังโยชนแปลวาเครื่องรอยรัด เรามาปฏิบัติธรรม
เพื่อตัดสังโยชน โยมเห็นมั้ย ก็มันไมมีมากอน โยมไปรอย
รัดไวดวยความไมชอบใจ ดวยความไมพอใจ ดวยความ
ขุนเคืองหงุดหงิด รำ�คาญ ชื่อวา ปฏิฆะสังโยชน มีมา
กอนมั้ย ใจเปนอิสรภาพมากอน ใจปกติมากอน ใจ
วา งจากความผกู โกรธมากอ น มันม าจากการทคี่ ดิ วากูแ นไงโยม ไมป อ ง
กันไว คิดวา เดี๋ยวเราไปแกทีหลัง เพราะเราตองชนะแน แพ แพกิเลส
ถูกห ลอก แลวท นี เี้ ปนอ ยางไรละ โยม ลงมือ คิดเสร็จ ลงมือก อ พ ฤติกรรม
เสร็จแลวก็ใจเศราหมอง พอใจเศราหมองเสร็จทำ�ไง คิดตอวา ทำ�ไงจึง
จะหายเศราหมอง ตองชนะมันรอบสอง พรุงนี้เถียงกันใหมอีกรอบหนึ่ง
แลวก็เศราหมองใหม จริงมั้ยโยม กี่ปแลวนี่ประเทศไทย ที่เคาทะเลาะ
กัน โยมวา ก ปี่ ม าแลว จนคนเริม่ เคยชินก บั ก ารทะเลาะเบาะแวงก บั ค วาม
เศราหมองกับค วามหดหูใ ชม ยั้ โยม กับค วามไมมที พี่ งึ่ จ ากภายนอก มีค น
ที่ออนแอและคิดวาตัวเองแน ออกไปกาวราวระรานคนอื่น แลวก็แกไข
กันไมจบสิ้นเพราะไมกันไวกอนแก

พระพุทธเจา ต รัสรู อยา อ ยูอ ยา งไมม ที พ
ี่ งึ่ จงมหี ลักธรรมเปน
ที่พึ่ง ซึ่งหากโยมมองเห็นทุกสิ่งเปนเหตุปจจัย จะเห็นธรรม เห็นแต
สภาวธรรม เห็นลักษณะแหงรูปนาม ที่แปรปรวน ไมคงที่ ไมมีใครเปน
เจาของอะไร มองมุมนี้กันไวดีกวาแก จะไมตองมาเสียใจในภายหลัง
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กระตายปาหลบหูลงดุจกอนหินบนทุงหญา
เมื่อเหยี่ยวบินโฉบเฉี่ยวไปมา

หัวใจกระตายนอยแอบเตนระทึก
มันตัดสินใจขยับตัว

แลวเหยี่ยวก็รูวามันไมใชกอนหิน
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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๘

ความอดทนเขมแข็งกวาความกาวราว
มีเด็กคนหนึ่งหลวงพอไปเจอนะ ที่ตางประเทศ เปนเด็กไทยตัว
เล็ก เวลาเจอฝรั่งตัวโตก็คิดวาตัวเองตัวเล็กกวา กลัววาจะสูเขาไมได ก็
เริม่ ซ อื้ ก ระสอบทรายมาซอ มมวย แลวก็เริม่ ซ อื้ ห นังสือป น ม าดู หลวงพอ
ก็คุยกับเขา ถามวา “ระหวางความกาวราว กับความอดทน อันไหนคือ
ความเขมแข็ง” เด็กคนนี้ตอบวา “ความอดทนคือความเขมแข็ง” 	
โยมเห็นไหม แตคนสวนใหญเขาใจผิด คิดวาคนที่กำ�ลังแสดง
ความกาวราวนี่คือคนที่เขมแข็ง ไมใชโยม คนกาวราวคือคนที่ออนแอ
เพราะไมมีวิธีปกปองตัวเองได เลยใชวิธีกาวราวไงโยม นึกออกไหม ถา
โยมเห็นห ลวงพอก า วราวเมือ่ ไร ตอนนัน้ ช ว งนนั้ ห ลวงพออ อ นแอ ถาช ว ง
ไหนโยมเห็นวาชวงนั้นนะหลวงพออารมณแจมใส ชวงนั้นหลวงพอเขม
แข็ง จริงไหม แบบมีปญหาหลวงพอเขมแข็ง แตถามีปญหาละ หลวงพอ
ใชค วามกา วราวแสดงวา ชวงนนั้ ห ลวงพอก �ำ ลังอ อ นแอ ถาโยมเขาใจอยาง
นี้ โยมเขาใจกบั ต วั เองไดไหม ชวงนีเ้ ราออ นแอจงั เลย เรารองรับก บั ป ญ
 หา
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ไมไหว พอปญหาเขามาเราใชความกาวราวผลักมันออกไป ใชไหมโยม
จริงไหม
แตถาชวงไหนโยมกำ�ลังสดใสแข็งแรงสดชื่นนะ มีปญหานะ โยม
แกมันออกเหมือนจิกซอว นึกออกไหม เขาโยนปญหาที่ติดขัดมาแกกๆ
นี่ไงหลุดแลว แตถาโยมแกไมหลุด ชักจะเริ่มหงุดหงิดแลว นี่ไงคลายๆ
แสดงความกา วราว หงุดหงิดร �ำ คาญออกมา เพราะฉะนัน้ ความหงุดหงิด
กาวราวรำ�คาญ คือความออนแอทางสติปญญานะโยม ความโกรธคือ
ความออนแอทางสติปญญา เพราะฉะนั้น โยมก็ดูจากหลวงพอเปน
ตัวอยางไดนะ เมื่อไรเห็นหลวงพอแสดงอารมณกาวราว รูสึกวาไมคอย
มีความสุข แสดงวาชวงนั้นหลวงพอออนแอ
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โยมดูใหดีนะ ผูชายที่อายุ ๕๐ ขึ้นไป สารเคมีบางตัวก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลง ผูหญิงอายุ ๕๐ ปขึ้นไป ไมมีเมน มีลูกไมได ธรรมชาติมัน
ไมเลีย้ งดู เพราะวาไมมปี ระโยชนในการสบื ทอดสายพันธุข องมนุษยชาติ
มันจะกำ�จัดสารหลายๆ ตัวออกจากรางกาย อยางสารที่เคยหลอเลี้ยง
สมองใหชุมชื่น เบิกบาน จะเริ่มละลาละลังโลเล เปนไหม! หงุดหงิด
รำ�คาญงาย เห็นไหม! เขาเรียก ‘วัยทอง’ ถาโยมเขาใจอยางนี้นะ โยมจะ
เริ่มเจียมเนื้อเจียมตัวขึ้นวา รางกายเราไมเหมือนเดิมแลว ศักยภาพไม
เหมือนเดิมแ ลว ธรรมชาติม นั ต ดั ทอนตวั ม นั เองออกไป โยมเอาใจใหร อด
ออกมา กันไวดีกวาแก   เพราะวาศักยภาพทางรางกายมันลดลง โยม
ไมเห็นเหรอวา มันกระโจนเร็วมากเลย ไปดูกระจกสิ อา..สิบป จากสี่สิบ
ไปถึงหาสิบนะโยม สิบปนั้นเรายังพอมีความเปลงปลั่ง ยังเหลืออยูนะ
น้�ำ หวานมนั ย งั เปลงป ระกายอยูต ามแววตา ตามแกมเปลงปลัง่ มลังเมลือง
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ตอนนี้ น้ำ � หวานมั น
คอยๆ ซีดเซียวลง รูสึกไหม
ความกระชุมกระชวย ความแจมใส
หลวงพอก็เปนนะ ตอนหลวงพอ
๕๐ ป ไปหาหมอ เพราะวาเมื่อ
กอนหลวงพอแข็งแรงออกกำ�ลัง
กายวายน้ำ�  รูสึกวา เอะ! ทำ�ไม สมอง
มันเซื่องซึมลง ศักยภาพมันแบบออนแอลง
สงสัยจ ะไมสบายมงั ไปหาหมอ หมอบอก “ไมเปนไร
เปนโรคปกติของคนแก” อืม!..
เพราะฉะนั้น โยมไมตองแปลกใจนะ หลวงพอบอกวา ชวงนี้
เซฟๆหนอย อยาไปเสี่ยง อยาคิดวาเราแนนะโยม กันไวดีกวา เหมือน
กับคนกำ�ลังออนแอที่หลวงพอพูด คือ เซฟๆ ตัวเองไวดีกวา มันจะ
ขาดทุนไงโยมเขาใจไหม พอโยมแกปญหาไมออก ออนแอ มาใชความ
กาวราวทนั ทีเลย พอใชค วามกา วราวเสร็จ โยมกต็ อ งมาเสียใจในภายหลัง
แตถ า โยมเขาใจตวั เองและเขาใจคนอนื่ อยางนอ ยโยมกพ็ อใหอภัยต วั เอง
และใหอภัยคนอื่นไดวา เขาแคออนแอ จริงไหม?

กันไวดีกวาแก
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เมื่อกี้หลวงพอเลาเรื่องของเด็กคนหนึ่ง กับปญหาของคนสวน
ใหญในประเทศที่ใชความกาวราวในการแกปญหากัน นี่คือชวงออนแอ
เพราะคนออ นแอกนั ม ามาก ออนแอกนั ม านานหลายป จนเปนโรคเรือ้ รัง
และเริ่มใชวิธีกาวราวในการแกปญหากันสวนใหญ เห็นไหม!  
โยมเห็นภาพไหม มนุษยสมัยนี้ใชวิธีตามตัณหา แลวหลงคิดวา
เปนอิสรภาพ แทจริงขาดความอดทน เพราะเขาออนแอตางหากโยม
เพราะเขาหาทพี่ งึ่ ไมเจอ เชน หาตวั อยางบคุ คลสกั ค นหนึง่ ในประเทศเรา
เนี่ย ที่จะเปนบุคคลตัวอยาง แลวโยมวาทุกวันนี้เราหาใครเจอบาง
หลวงพอเคยถามเด็กหลายคนนะ เด็กบอกวา ไมเจอ
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หลวงพอวา ตอนนี้ พวกเราเปนเหมือนหนวยบุคลากรที่สำ�คัญ
นะ คนที่เขามาปฏิบัติธรรม อยางนอย เรามีหลักธรรมเปนที่พึ่ง พอให
เห็นต วั อยางวา ถาค ณ
ุ ม หี ลักธรรมเปนท พี่ งึ่ คุณไมต อ งไปรอพงึ่ จ ากบคุ คล
ภายนอก คุณไมตองรอองคกร  
หลวงพอเคยเขาไปชว ยงานส�ำ นักน ายกฯ โครงการ Genius and
Intelligent สรางอัจฉริยะ แตโครงการไมผาน ทำ�ไมไดจริง เพราะอะไร
โยม เพราะคนสวนใหญตองการแค Paper กับเงินในการทำ�โครงการ
ไมไดตองการโครงการพัฒนาบุคคลขึ้นมาจริงๆ องคกรของเมืองไทยมี
จุดออนแอ เรื่องของ Paper กับเรื่องของการขึ้นมาสูตำ�แหนง แตการที่
ลงราก ใหมันเกิดผลงานจริงมีนอยมาก หลวงพออยูมาหลายองคกรนะ
เปนทั้งอาจารยในมหาวิทยาลัย และถูกเชิญไปชวยองคกรหลายองคกร
สสส. เคยชวน ตอนหลวงพอเปนฆราวาสทำ�เรื่องของการพัฒนาจิต
วิญญาณ โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ไมทันจะเริ่มตนก็ลมเหลวแลว
กันไวดีกวาแก
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ที่ลมเหลวเพราะวาคนไมเขาใจ คำ�วา วิญญาณ มันลมเหลวกาว
แรกคือ เขาสุมตัวอยางคำ�วาวิญญาณเนี่ย ไปตามกลุมคนตางๆ ในทั่ว
ประเทศ เชน กลุมศิลปน นักรอง นักแสดง นักวิทยาศาสตร นักการ
ศาสนา นักการเมือง นักอะไรตางๆ โยมนึกออกไหม เพราะคนไมรูจัก
เลยวาวิญญาณคืออะไร? แลวก็คิดเอาตามสะเปะสะปะไง
วิญญาณคืออะไรตกลง! อะ..เร็ว ผูอำ�นวยการ กำ�ลังนึก เนี่ยโยม
ก็เห็นไปสิวาวิญญาณมันเห็นความนึกอยู เออ..งงไหม? กำ�ลังนึกแลว
ใครเห็นละ กำ�ลังนึก วิญญาณมันเห็นความนึกคิด เรียกวา มโนวิญญาณ
เห็นไหมโยม มโนวญ
ิ ญาณเขาไปรบั รูค วามคิด นีโ่ ยมเห็นอ ยางนเี้ ลย เรียก
วา วิปสสนา แลวเรียกวา ภาวนามัยปญญา
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ไมวาความมีหรือความไมมี ก็ลวนเปนเพียงความคิด
ธาตุ ๔ ที่อยูตรงหนา

ไมเคยมีมโนผัสสะในวาทะวา มี หรือไมมี
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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๙

ปญญาที่แทตองแกทุกขได

ปญญา มี ๓ ตัว โยมกำ�ลังนึกเนี่ย จินตมยปญญา โยมเอาอะไร
มานึก เอาความจำ�มาประมวล สุตมยปญญา เห็นไหม สวนการที่มี
ปญญาเห็นวาทั้งความจำ�และความคิดไมใชตัวตนเปนเพียงกระแสเหตุ
ปจจัย การเห็นแจงในความจริงนี้ชื่อวา ภาวนามัยปญญา

๑. สุตมยปญญา คือ จำ�เอาไว ยิ่งโยมเรียนมากโยมก็มีความจำ�
เยอะ เวลาใครถามปญหา โยมกเ็ อาความจ�ำ ม าเรียบเรียงกลายเปนค วาม
คิด ถาโยมคดิ วาโยมเรียนมามากกวาค วามจ�ำ เยอะกวา เปนป ญ
 ญาชนไง
เอาปญญามาชนกันทีนี้ เห็นไหมโยม ปญญาระดับความจำ�ระดับความ
คิดเอามาชนกันแลว
๒. จินต มยปญ
 ญา ระดับค วามคิดน เี่ อาความจ�ำ ม าผสมกนั เปน
จินตนาการ ไอนสไตล (Albert Einstein) บอกวา องคความรูเนี่ย
knowledge เนี่ย ยังสู Imagination ไมได เพราะวามันสามารถ
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จินตนาการไดไกลกวาแคความจำ�ไง ก็คือ เอาความจำ�
มาผสมผสานประมวลเปรียบเทียบเพิ่มลดตัดทอน
โยมคดิ วา คุณสตีเฟน ฮอวค์ งิ (Stephen Hawking) นักจ กั รวาล
วิทยา ที่เขาพิการทางรางกายนั่งรถเข็นเคยเห็นไหม แลวก็มีเครื่อง
คอมพิ ว เตอร อ ยู  ข  า งหน า แล ว ก็ นั่ ง คิ ด ไ ปเรื่ อ ยๆ เห็ น ไ หม เขาใ ช
จินตนาการวา ขณะเนีย...เอกภพมันขยายตัวอยูตลอดเวลา รอบตัวเรา
ดวงดาวทุกดวงเวลาขยายตัวออกอยางนี้ นึกภาพออกไหม แสดงวาเมื่อ
กอนมนั ก ต็ อ งมาจากอยางนสี้ ิ มาจากความเปนห นึง่ เดียว มาจากเอกภพ
แลวก็ขยายตัวแตกเปน Big Bang แตถามวาเขาเห็น Big Bang จริง
หรือเปลา ไมไดเห็น เขาแคจินตนาการ
หลวงพอวา นั่นไมใชคำ�ตอบของการพนทุกข โยมเห็นไหม โยม
ดูใหดีนะ เมื่อกี้ หลวงพอพูดถึงปญญา ๒ ตัว ตั้งแตตัวคุณสตีเฟน
ฮอว์คงิ ทีเ่ ปนน กั จ กั รวาลวทิ ยาเนีย่ ก็ย งั ใชแ คจ นิ ตมยปญ
 ญา โดย
อาศัยความจำ�ในภาษาที่เขาเลาเรียนมา ผานยุคของคุณ
ไอนสไตล เขานั่งเลนเปยโนไปเลนเพลงของใครก็
แลวแต เขาก็นั่งจินตนาการไป นึกออกไหม ในสิ่ง
ตางๆ ในแสง ในพลังงานฟสิกส เขาคิดแลวเขาก็
เริ่มจดเปนแคลคูลัสเปนคณิตศาสตรขึ้นมา
อยางนี้เปนตน ถอดรหัสจากจินตนาการ
อยางนี้
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๓. ภาวนามัยปญญา ปญญาตัวที่ ๓  คือ เขาไปเห็นวา ปญญา
๒ ตัวมันไมไดมีตัวตน เหมือนที่โยมกำ�ลังคิดเมื่อกี้วา วิญญาณคืออะไร
โยมก็เอาความจำ�มาเรียบเรียงเปนความคิด แตโยม เนี่ยคือความจำ�กับ
ความคิ ด ถ า โ ยมเ ห็ นว า วิ ญ ญาณเ ข า ไปรั บ รู  ค วามคิ ด อั น นี้ คื อ
มโนวิญญาณตัวจริงวิญญาณนี้จึงไมไดมีตัวตนอยูกอนเกิดจากผัสสะที่
เขาไปรับรู รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ความนึกคิด ถารูปคือธาตุ ๔
ที่ถูกรู   ไมใชตัวตนวิญญาณการรับรูก็ยอมไมใชตัวตนเชนกัน  เห็นไหม
ปญญานี้คือ วิปสสนา ชื่อวา ภาวนามัยปญญา ซึ่งคนไมคอยมีกันโยม มี
แค ๒ ตัวนี้ คือ ไอนสไตล ก็มีระดับนี้นะ แตยังไมถึงตัวที่ ๓ ถึงเขาไปก็
เขาไปแคเฉียดๆคือ เขาเขาอัปปนาสมาธิ
ไอนสไตนเขาคิดนะโยม เขาเขาอัปปนาสมาธินะ แลวโยมสงสัย
ไหมวา ไอนสไตน ถาเขามีสมาธิระดับเนีย เขาไปคิดเรื่องที่เขาคิดอยาง
นั้นไดไหม ไดแนนอนโยม แตพวกเราไมเคยฝก
สมาธิระดับนั้น เราชอบไปเรียนวา ไอนสไตน
คิดเรือ่ งอะไรได แทนทีจ่ ะเรียนวา ไอนส ไตนเขา
เอาอะไรไปคิด เขาเอาเครื่องมือตัวไหน เครื่อง
มือตัวนี้คือ อัปปนาสมาธิ ในบานเราโยม แตคนของ
เรากลับขาดแคลนระบบนี้กัน ขาดพลังของความ
แนวแนในการทำ�ใหเกิดปญญา นึกออกไหม ในการ
คิดคน ในการทำ�ความเขาใจ ถาโยมมีความเขาใจ
แบบนี้เนี่ย ภาวนามัยปญญาเกิดขึ้นแลว โยมใช
พลังนี้อยางถูกวิธี แตขณะที่คิดเห็นไหม
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วิญญาณ คืออะไร ตกลง คือ การรับรู ไมไดมีตัวตนดวย
ตนเอง อาศัยผัสสะจากสิ่งถูกรูที่ไมใชตัวตนเชนกัน
อา! แลวโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ จะพัฒนาไดอยางไร เขา
บอก เด็กคนนี้ถูกทำ�รายจิตวิญญาณ เห็นไหมโยม เพราะเขารูแตเรื่องที่
รายๆ หมดเลย ที่นี้สังคมในบานเราโยม สวนใหญถูกทำ�รายทางจิต
วิญญาณเยอะมาก เพราะไมคอ ยมตี วั อยางทดี่ ี มันเหลือน อ ยลงไปทกุ วัน
ความกา วราว ความรนุ แรง  เด็กต อ งรบั รูร นุ แรงขึน้ ม ยั โยม เห็นม ยั้ ผูใ หญ
ทะเลาะกัน โยม พวกเราตองพัฒนาจิตวิญญาณที่นี้ อยางเรามาเรียน
รูเกี่ยวกับความจริงของรูปและนาม เห็นเหตุปจจัยวารูปธรรมเกิดขึ้นได
อยางไร  นามธรรมเกิดขึ้นไดอยางไร  นี่คือการพัฒนาจิต เคาเรียกวา
ภาวนามัยปญญา

ภาวนา
แปลวา พัฒนา
โยม มาทำ�จิตภาวนา
เห็นม ยั้ ? มาพฒ
ั นาจติ ใจ มา
ทำ�ป ญ
 ญาภาวนา มาพฒ
ั นาปญ
 ญาให
เขา ใจถึงค วามเปนจริง ถาโยมเขาใจความเปนจริง โยม
จะแกปญหาถูกวิธีมั้ย? เมื่อกี้หลวงพอพูดวา ความโกรธหรือความ
กาวราว คือ ความออนแอทางสติปญญา ถาเรามีปญญาที่เขมแข็ง โยม
ตองใชวิธีอยางนั้นมั้ย?  ถาโยมมองโลกถูกวิธี   ในความเปนจริงของรูป
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นาม โยมตองใชวิธีกาวราวมั้ย?  โยมอาจจะมีเมตตาสงสารคนที่ออน
แอกวามั้ย? เห็นมั้ยโยม เห็นมั้ย? อันนี้เปนระบบเลยนะโยม การที่จะ
ละราคะ โมหะ โทสะเนีย  
 โมหะที่หลง หลงที่มีตัวเรามีตัวเคา ถาโยม
เห็นวาเปนแ คร ปู แ ละนามทมี่ นั ไมค งที่ เห็นม ยั้ โยม โทสะมันจ ะไมมี เพราะ
มันเกิดความเมตตาสงสารวาเคาไมรู ไมใชเคาชั่วเคาเลว เคาแคออนแอ
มันเลยเกิดเมตตาแทน โทสะมันก็เลยหายสิ เคาบอกใหเจริญเมตตา
เพื่อละโทสะ เจริญปญญาเพื่อละโมหะ
ถาโยมเจริญป ญ
 ญาเพือ่ เห็นค วามจริงว า รูปแ ละนามไมใชเรา
และไมใชเคา มันมีความไมคงที่ ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา ไมมี
ภาวะใดที่ไมคงที่ เมื่อความไมเขาใจความไมคงที่ในทุกขขณะนี้ก็เลยไป
สรางตัณหาดวยการเบียดเบียนเจาเลห จะเห็นวาคือความออนแอ โยม
จะสงสารไหมคราวนี?้ เห็นม ยั มันก จ็ ะสงสารแทน แทนที่ จ ะโ ต ต อบ
ดวยการทำ�รายเคาอยางนี้เปนตน
แล ว ถ ามว  า ตั ว
ราคะที่มันจะไป
อยากไ ด ค วามเ อา
เปรี ย บข องเ ค า จ ะม า
จากไหนละโยม มันก็ไมมีไป
ดวย จริงม ยั้ ล ะ ? โยมจะเอาเปรียบเคาเหรอ หรือ
โยมแคส งสารมากกวาเกาด ว ยซ้�ำ ไป ทีจ่ ะไปเอาเปรียบเคา เห็น
มัย้ ? ตกลงวาแ กป ญ
 หาดว ยวธิ ไี หน? ปญญา ดวยการอะไรโยม? พัฒนา
ขึ้นมา เห็นมั้ย? ปญญาภาวนา จิตตภาวนา แลวพวกเรามาวัดเนีย มา
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ภาวนากนั แปลวา ม าพฒ
ั นากนั น ะโยม ไมใชม านงั่ หลับห หู ลับตากนั เฉยๆ
นะ แตหลับตาเพื่อเปลี่ยนทัศนะบางสวนแลวเขาไปเห็นตัวใจชัดขึ้น
ในการพฒ
ั นาเห็นก ระบวนการความคิดไมใช
มีสาระแกนสารจริงจัง เปนแคเรื่องสมมุติโยม ออก
มา ใหค วามสงบลกึ ล้�ำ ข องธรรมชาติเดิมแ ทข องจติ ม นั ก เ็ ปด
เผยขึ้นมาตามลำ�ดับ สภาพธรรมชาติเดิมของจิตที่เปน
นามธรรมที่เปนความสะอาดแตดังเดิม สะอาดจาก
อะไรโยม? สะอาดจากโทสะไง จริงมั้ย? แตทุกวันนี้
มันส ะอาดจากโทสะมยั้ ? มันไมคอ ยจะเปนอ ยางนนั้ มัน
ถูกรอยรัดดวยปฏิฆะสังโยชน คือความหงุดหงิดรำ�คาญ
ที่มันไมเปนดั่งใจ เหมือนเรื้อรังมานานแสนนาน เพราะอวิชชาสงผลสู
สังขารสูวิญญาณที่รับรู แตความคิดปรุงแตงวารูปนาม เปนเขาเปนเรา
เริ่มไปดูดซับในความขัดแยง ความกาวราว ความรุนแรง ความไมเปน
ธรรม มันก็เริ่มหดหูโดยไมรูตัว ซึมเศราโดยไมรูตัว คนสมัยนี้เปนโรคซึม
เศร า กั น เ ยอะน ะ เกิ ด จ ากอ ะไรซึ ม เศร า เกิ ด จ ากส องส าเหตุ   
๑. คือความไมสมหวัง  ๒. ถูกกดดันบีบเคนจิตใจ เพราะจำ�เอาไวผิดวา
เปนอัตตาตัวตนในสิ่งที่เปนอนัตตา
เพราะฉะนัน้ จ ะมองโลกเปนโศกนาฏกรรม ไมคอ ยกระตือรือล น
โรคข องค วามซึ ม เศร า มั น จ ะป  ด โอกาสข องค วามก ระ ตื อ รื อ ล  น
กระฉับกระเฉง พวกนี้จะไมคอยตื่นตัว ก็เหมือนกับวา ฝนใฝไปแลวก็ไม
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สมหวัง เดี๋ยวทำ�ไปก็ถูกเคาบังคับอีก มันก็เลยเปนความเคยชิน ถาโยม
ไมมองแบบนั้นนะ มองแบบเปนของขวัญของกันและกัน ในการแบงปน
แบงปนความรู แบงปนความรูสึกที่ดีงาม แบงปนกำ�ลังใจ
ผูใหญหลายคนพยายามทุมเทองคความรูใหกับเด็กเต็มที่เทาที่
เคาจ ะท�ำ ได เพือ่ เคาห วังว า ไอส ายพันธุใ หมจ ะไดโอกาสทดี่ กี วา นีค่ อื ง าน
ของผูใหญ โยมวาจริงมั้ย? พอแมหลายคนเปนอยางนี้มั้ย? บีบน้ำ�หวาน
ทุกหยาดหยดใหกับลูกเพื่อที่จะใหเคาไดโอกาสที่ดีกวา
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คุยกันแถมๆ ไปถึงเรื่องมรรคให
เจริญเนีย่ น ะ คือถ า โยมเจริญส ติปญ
 ญาอยาง
ถูกวิธี เห็นมั้ยปญญา ในการที่มีปญญาทั้ง
สามตัว ตั้งแตความจำ�อยางถูกวิธีคือจำ�ถูก
ตอง คนสว นใหญบ างทีจ �ำ ผ ดิ น ะโยมเห็นม ยั้
จำ�ผิดคือ จำ�ในสิ่งที่เปนอนัตตาวาเปน
อัตตา จริงมั้ย เคาเรียกวาสัญญาวิปลาส
แลวความคิดจะเปนยังไงละโยมถาหากมัน
จะจ�ำ ผ ดิ ม นั ก ค็ ดิ ผิดล ะ ส ิ เรียกวาจ ติ ต วิปลาส
ปญญาที่เราใชกันสวนใหญ มันเปนตัวทิฏฐิ
วิปลาสนะโยม คือมันเห็นผิดไง มันเห็นวา
เปนอ ตั ตาตวั ตน แลวก็เลยมคี วามโลภ โกรธ
หลง แบบไรสาระขึ้นมา มีการเอาเปรียบ
เบียดเบียนพรางตัว ถามันจำ�ถูกวามีความ
เสมอภาคที่จิตบริสุทธิ์อยูกอน เปนสันติสุข
อยูกอน ก็เกิดสันติภาพในใจขณะนั้นๆ
แตเปนเรื่องธรรมดาไหมโยมของกาลเวลา แตมันอยูในรอยตอ
ของการพัฒนาไง พวกเราก็เปนสวนหนึ่งนะ ที่อยูในรอยตอของการ
พัฒนาทสี่ �ำ คัญ เพราะเขามาพฒ
ั นาเห็นป ญ
 ญาตวั ท สี่ ามไงละ โยม ทีเ่ ขาใจ
วา ถาจำ�ผิด จะคิดผิด คิดผิดก็เริ่มตนใหมสิ
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ที่เรากำ�ลังมาปอนขอมูลก็คือ เริ่มตนสรางความจำ�ที่
ถูกตอง วาร ปู น ามโลกมนั เปนอ นัตตา ไมใ ชต วั ตนของ
ใคร มันเปนแคพลังงานที่เปลี่ยนสถานะไปมาใน
การเรียนรูไงโยม และก็ทำ�ประโยชน อันนี้เปน
สัมมาทฏิ ฐิน ะโยม สัมมาทฏิ ฐิเบือ้ งตนก บั เบือ้ ง
ปลาย สัมมาทิฏฐิเบื้องตน โยมใชขันธ ๕
เพือ่ เอือ้ อำ�นวยวบิ าก เพือ่ ใหเ กิดค วาม
สุขตอขันธ ๕
อยางเชน เอารางกายไปทำ�สิ่งที่ดี อารมณดีไหมโยม? เอาจิตไป
คิดเรื่องที่ดี อารมณดีไหมโยม? เมื่อเอารางกายทำ�ดี อารมณดีแลวจำ�
เรื่องที่ดีที่ทำ�ไวแลวโยม ถาจำ�ดีแลวจำ�เรื่องที่ทำ�ไว ดีมั้ยทีนี้? แลวกลับ
มาอารมณดอี กี ม ยั ? วิญญาณรบั รูค วามคิดท ดี่ ี รับรูอ ารมณท ดี่ ี รับร คู วาม
จำ�ที่ดี รับรูพฤติกรรมที่ดี เมื่อโยมใชเวลากับขันธ ๕ เมื่อยังมีชีวิตอยู ดี
ไหมอยางนี้? ก็ดีสิโยม นี่คือสัมมาทิฏฐิเบื้องตน เพราะมันเห็นแลววา
กรรมมจี ริง สัมมาทฏิ ฐิเบือ้ งปลายกว็ างขนั ธ ๕ ลง นีเ่ ราพดู ถึงต วั ม รรค
แลวนะ เห็นไหม มรรคใหเจริญ มรรคมีองค ๘ เริ่มจากสัมมาทิฏฐิ
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สวนใหญมักสงใจออกไปใหคาตอสิ่งภายนอกเกือบตลอดเวลา
ปรุงแตงอัตตาเขาสูผัสสะภายใน

เอาอารมณขึ้นครอบงำ�ใจที่ปกติอยูกอน
ใหเรารอน ปรวนแปร แปลกปลอม

การกระทบภายนอกมิไดวุนวาย

แตการกระทบกับการปรุงแตงภายในตางหากที่วุนวาย
จึงไมควรละเวนแมแตนอยนิด

วามีความคิดปรุงแตงอันวุนวาย

แปลกปลอมเขามาปกปดใจที่ปกติสุขอยูกอน หรือไม?
๑๗ พฤศจิกายน ๑๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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๑๐

ความเห็นถูกตอง
ก็ไมตองแกไขในภายหลัง

(๑) สัมมาทิฏฐิเบื้องตนก็ตองเชื่อวากรรมมีจริง กรรมคืออะไร?
กรรมคือเจตนาเปนที่ตั้งของเวทนา มีเจตนาดี เวทนาอารมณดีไหม
โยม? เห็นไหม คือกระแสของเหตุปจจัย รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ถาเจตนาสังขารดี เวทนาดีไหม? อารมณดีไหมโยม? เดี๋ยวนั้น
เลยมั้ย? หรือ ตองรอตายกอน อารมณถึงจะดี ถาเจตนาไมดี อารมณ
เปนยังไง? เดี๋ยวนั้นเลยไหมโยม? ใสเสื้อผามีตำ�แหนงอะไร สำ�คัญมั้ย
ทีนี้? ถึงมีตำ�แหนงผูอำ�นวยการใสเสื้อราคาแพง ถาคิดไมดี อารมณไมดี
สวนลูกนองเรา ตำ�แหนงต่ำ�กวา ใสเสื้อผาราคาถูกกวา ถาเคาคิดดี
อารมณดีเลยมั้ย?
เออ ตกลงกรรมมันแยกมั้ยวา คนนี้อยูในสถานที่อะไร อาคาร
แบบไหน เสื้อผาวัยอะไร ไมเกี่ยวโยม คิดดีปบ อารมณดีเลย จริงมั้ยโยม
ถาโยมเชื่ออยางนี้ เห็นอยางนี้แลวจากตัวเองวาคิดดีอารมณดี คิดไมดี
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อารมณไมดี โยมก็ใชขันธ ๕ ไปทางไหนละ? ก็ทาง
คิดที่ดีสิโยม เห็นมั้ย? ในที่สุดก็เห็นวาขันธ ๕ ไมใช
เราละความยึดมั่นในขันธ ๕ และไมใชใหเกิด
อันตรายในอกุศล
พระพุทธเจาจ งึ ต รัสว า คนขา งนอกท�ำ รายเราไมได ถาหากไมคดิ 
ในสิ่งที่ไมดี คนอื่นทำ�อันตรายเราไมได สิ่งแวดลอมทำ�อันตรายเราไมได
จนกวาจะคิดไมดีจึงจะเปนอันตรายตอต ัวเอง จริงมั้ยโยมทีนี้? ถาเห็น
อยางนี้โยมใชขันธ๕ อยางถูกวิธีไดมั้ยทีนี้? เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิอยางนี้
(๒). สัมมาสังกัปปะคือความดำ�ริ มันจะดำ�ริไมดีมั้ย? ดำ�ริไมดี
อารมณม นั ก ไ็ มด โี ยม เห็นม ยั้ ? มันก ไ็ ปทางเดียวกันม ยั้ ? เพราะมนั ม หี วั
แถวถูกแลวนี่ สัมมาสังกัปปะก็เกิดความดำ�ริชอบไง ไมดำ�ริอาฆาต
พยาบาท ไมดำ�ริเบียดเบียนเห็นมั้ย? ดำ�ริไปในทางไมอาฆาตพยาบาท
ดำ�ริที่เปนกุศลแทน ในการเอื้อเฟอเผื่อแผจริงมั้ย?
(๓). ถาเห็นอยางนั้น เห็นวาคิดดีอารมณดีอยางนี้ มันจะพูดไมดี
ไหมทนี่ ?ี้ พอพดู ไมด อี ารมณก ไ็ มดลี ะ โยม สัมมาวาจาก ไ็ ปทางเดียวกัน
มั้ยทีนี้?
(๔). รวมถึงต วั ส มั มากัมมันตะ ความประพฤติ ถาป ระพฤติไมดี
กันไวดีกวาแก
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อารมณมันก็ไมดีจริงมั้ยโยม? มันก็ไปในทางเดียวกันกับสัมมาทิฎฐิเปน
หัวแถวทนี่ �ำ ทางกค็ อื วา ถาม เี จตนาดี อารมณก ด็ ี ถาป ระพฤติดี อารมณ
ก็ดี ถาทำ�ดีไมดีกวาหรือทีนี้ เรียกวา บุญกิริยามั้ย? ออนนอม สบายใจ
มัย้ ? ขวนขายชว ยเหลือเกือ้ กูลก นั เสียสละใหทานกนั อ ยางนบี้ ญ
ุ ก ริ ยิ า นี่
มันนำ�ความสุขมาใหแกขันธหา
(๕). ที่นสี้ ัมมาอาชีวะ การงานชอบเห็นมั้ย? ก็ทำ�การงานที่มัน
ไมเบียดเบียนสิ ลูกศิษยหลวงพอบางคนที่อยูแถวนิวซีแลนดบางคนเคา
ชอบไปตกปลาเปนกีฬาไง หลวงพอก็ชี้ใหเห็นวา ก็ถามเคาวา เวลาเห็น
แกะนิวซีแลนดเนีย ที่มันถูกตัดขนเนีย มันเหมือนเด็กที่ถูกขโมยเสื้อผา
ไปในหนาหนาวนะโยม? นึกออกมั้ย? โยมไมตองอื๋อหรอก ไมมีใครเคา
มาขโมยเสื้อผาคนแกในหนาหนาวหรอก หลวงพอก็เลยถามวาเห็นแลว
นาสงสารมัย? ใช เหมือนเด็กๆมั้ย? ใช ปลาก็เหมือนกัน
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เพราะแกตกปลาอยู คือ คนนวิ ซีแลนดช อบไปตกปลาเทราท์ (trout fish)
กัน มันเปนก ฬี าของนวิ ซีแลนด แตถ า โยมมองวาช วี ติ อ นื่ เนีย มันน า สงสาร
นะ ไมควรจะไปอาศัยการงานแบบนั้นทำ�  เพราะทำ�แลวคนอื่นเคาเจ็บ
ปวด เราก็ไมสบายใจสงสาร เห็นไกฟาแลวสงสาร แตทำ�ไมตกปลาละ?
แกบอก ของแกเนีย พอฟงหลวงพอเสร็จ แกคิดวา แกเหลือไมถึงสิบ
เปอรเซ็นตท คี่ ดิ จ ะไปตกปลาอกี ต อ ไป คิดวาจ ะขายเรือ คิดวาอ ะไรตา งๆ
คิดวาจะทำ�บุญในหนารอนเนียในหนารอนเคาจะไปตกปลา จะขายเรือ
ในหนานี้
หลวงพอกำ�ลังเลาสูกันฟงวา ทุกคนเนีย สามารถมีสติปญญาได
จากสัมมาทิฏฐิเออ...จริงดวยนะ ถาทำ�อยางนั้นมันก็มีความเบียดเบียน
นะ การงานมันก็ชอบขึ้นมาเห็นมั้ย? ทำ�การงานที่มีเจตนาดี -อารมณก็
ดีมีความสุข เนียมันตามกันมา พอการงานชอบ ความเพียรก็ชอบ
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(๖). สัมมาวายามะ เพียรอะไร? เพียรปดกั้นอกุศลที่มันยังไม
เกิดไมทำ�ดีกวามั้ย? ไมทำ�ดีกวา ไมทำ�ดีกวา เพราะกุศลยังไมมีมากอน
นี่ จริ ง มั้ ย ? คิ ด ไ ม ดี อารมณ ก็ ไ ม ดี คิ ด อ กุ ศ ลทำ � อ ะไรล  ะ ? เนี  ย
สัมมาวายามะปดกั้นอกุศลใหม  ทำ�ลายอกุศลเกา คือ ไมคิดในเรื่อง
อดีตที่ผานมาที่ไมดี ทำ�กุศลใหมันเกิดขึ้น กุศลที่เกิดขึ้น อยางเรามาที่
นี่ กุศลเกิดขึน้ เรากร็ กั ษาไวส ิ เออ..ใช เขาใจละ รักษาความปกติส ขุ ข อง
ใจที่มีอยูกอน รักษาดวยสติปญญาอยางนี้ไว นี่คือความเพียรมั้ยโยม
(๗). ทำ�ใหเกิดส มั มาสติ ไมป ระมาท หาทตี่ งั้ ไวด กี วาม ยั้ ? มีเครือ่ ง
อยูดีกวามั้ย? กันไวดีกวาแกดีกวามั้ย? ดีกวาปลอยใจไปแลวคอย
แกปญหาทีหลัง เดี๋ยวพูดไมดีกอนแลวคอยไปแกทีหลัง แลวคอยไป
ขอโทษทหี ลัง หรือไมพ ดู เลยดกี วาม ยั้ ? เนีย สัมมาสติโยม มันก ค็ อยระลึก
ไวสิ ไมเอาดีกวา รักษาสิ่งที่ดีไวดีกวา เพราะมันมีอยูแลว จริงมั้ย? จิตที่
ปกติมันมีอยูกอนแลว และสติิทำ�หนาที่อารักขาจิตที่ปกติอยู
กอ น โดยการจ�ำ ถ กู ตอ ง เพราะถา ค ดิ ไมดี
อารมณก็จะไมดี ไมใชคนอื่นเปนคนทำ� 
ถาพูดไมดี อารมณมันจะไมดี เห็นมั้ยโยม
เกิดจ ากความจ�ำ ท ถี่ กู ตองเรียกวา ถิรส ญ
ั ญา
มีค วามไมล อ งลอย ไมเผลอเปนล กั ษณะ
ไมเหมอ เห็นม ยั ? ไมป ลอยใจ สงออก
ใจอยางนเี้ ปนตน มีส ติต ามรกั ษาจิตท ี่
มีปกติสุขอยูกอน
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(๘). สัมมาสมาธิ  เปนมรรคขอสุดทาย ที่ถูกหลอหลอมมารวม
มรรคมีองค ๘ ไว เปนหนึ่ง คือ เอกัคคตาหรือความแนวแน ความตั้ง
มั่นของจิตที่เปนกลาง ไมถูกยอมหรือครอบงำ�ดวยอารมณใดๆ นับ
ตั้งแต

๑. ขณิกสมาธิ   สมาธิชั่วขณะที่เผลอแลวรู   กลับมาสูความตั้ง
มั่นเปนกลางเหมือนเดิมกอนจะเผลอใหม แตก็พอใหไดลิ้มชิมรสความ
ตั้งมั่นเปนกลางที่วางจากกิเลสหรือคิดปรุงแตงอยูกอน อยางนอยก็
พอไดกนั ไวด กี วาแ ก คือเห็นค วามเผลอคดิ แ ลวไมเอาๆๆๆ
ๆ
 สภาวธรรมก็
แสดงความเกิดด บั ใหด ู พอเปนบ าทฐานวปิ ส สนาไดเ ชน กัน วา ส งิ่ ท ดี่ บั 
ไปเหลานั้น ยอมไมใชอัตตาตัวตนถาวรแตอยางใด
๒. อุปจารสมาธิ  เฉียดๆจวนเจียนจะแนวแน  แตก็ปวนเปยน
วนเวียนรูอยูแถวใจ ไมเผลอเตลิดเปดเปงไปฟุงซานเกินกายเกินใจออก
ไป
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๓. อัปปนาสมาธิ  ที่แนวแนแนบสนิทเปนหนึ่ง นอยนิดก็ไมสง
ใจออกไปคิดปรุงแตง ฟุงซานแสสายในอารมณใดๆ
ผลสำ�เร็จของสมาธิจึงมีผลเปน เจโตวิมุตติ คือความหลุดพน
เปนอิสระจากกิเลสที่กอทุกขใจ  ทำ�ใหมีผลเปนความดับทุกขชั่วคราวใน
ระดับ สวนดับทุกขดวยปญญาใหวิปสสนาเปนปญญาวิมุตติ
(๑). วิกขัมภนนิโรธ  ดับดวยขมนิวรณไวดวยฌาน ไ มใหกิเลส
ที่กอความทุกขใจทำ�งานได
(๒). ตทังคนิโรธ  ดับกิเลสดวยการแยกรูปนามในวิปสสนา  
ฝกฝนทั้ง ๒ ระดับขางตนจนชำ�นาญ เปนการเจริญสมถะปญญา
อยางตอเนื่องจนสมาธิและปญญาสมสวนกัน จนจิตมีสมาธิขั้นอัปปนา
แนวแนนอยนิดก็ไมสงใจไปในสังขารนิมิต จิตจึงพุงเขาไปสูสภาวะเดิม
99 พระครูใบฎีกา อำ�นาจ โอภาโส

ที่ไมมีสังขารการปรุงแตง ไมมีแมแตผูจงใจจะประคอง จะรักษา จะ
กระทำ� คือ เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเสมอกัน
(๓). สมุจเฉทนิโรธ  คือดับกิเลสเด็ดขาดในขณะแหงจิตเขาสู
มรรคนั้น ดวยการผานอัปปนาสมาธิ ไมเขาไปในสังขารนิมิตโดยไมมีผู
จงใจ ไมมีใครเปนผูกระทำ�
(๔). ปฏิปสสัทธินิโรธ อาศัยมรรคดับกิเลสเด็ดขาด บรรลุสู
โลกุตรผล ในขณะแหงผลนั้นจึงชื่อ ปฏิปสสัทธินิโรธ
(๕) นิสสรณน โิ รธ  ดับก เิ ลสเสร็จสิน้ ด �ำ รงอยูใ นภาวะที่กเิ ลสดบั 
แลวนั้นอยางยั่งยืนค ืนสูธรรมชาติเดิมของใจที่ไมมีกิเลสมากอน
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การอบรมสมาธิใหเจริญเปนวิหารธรรมใหใจไดอาศัย คือกันไว
ดีกวาแก จึงมีประโยชนมากมายในหลายระดับแตกตางกันออกไป ดัง
พระพุทธองคไดทรงตรัสไว
๑. สมาธิที่ภาวนาที่เจริญแลว ทำ�ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
การอยูเปนสุขในปจจุบัน
๒. ยอมเปนไปเพื่อการไดญาณทัศนะ
๓. ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ
๔. ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นแหงอาสวะทั้งหลาย
ในขอที่ ๔ นี้มีความหมายถึงการมีความปกติตามเห็นความเกิด
ขึ้นและดับไปในอุปาทานขันธ ๕ การตามเห็นความดับไปในแตละขณะ
ยอมละความเห็นผิดวารูปนามเปนเรายอมเปนไปเพื่อการสิ้น
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๑. อวิชชาสวะ ที่หลงผิดคิดวากายใจเปนเรา  
๒. กามาสวะ ที่ฝนใฝอยากไดสิ่งมาสนองกายใจ  
๓. ภวาสวะ ที่อยากหลงอยากใหกายใจไดเปนอะไร เพราะเห็น
ความเกิดดับอยูวา ไมมีใครไดอะไร หรือเปนอะไร หรือเปนอะไรอยูใน
นั้นจริง  
๔. ทิฏฐิสวะ ที่จะหลงเขาไปยึดมั่นในโลกของความคิด ใน
ทิฏฐิวิปลาสวามี “เรา” ไมหลงคิดวากายใจ เปนอัตตาตัวตนของเราอีก
ตอไป

กันไวดีกวาแก
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สมาธิ จึงเปนเพียงวิธีการที่นำ�พาใจไปสูจุดหมาย แตไมใชตัวจุด
หมาย การกันไวดีกวาแก ก็คือวิธีการที่จะเปดโอกาสใหใจไดเตรียม
พรอ มตอ ค วามสะอาด ไมเ ปดโอกาสใหค วามสกปรกหรืออ กุศลทยี่ งั 
ไมเกิดยังไมมี ไมใหพรวดพราดเขามาครอบงำ�ใจ คือกิเลสในนิวรณ ๕
ซึ่งทำ�ใหปญญาทุพพลภาพ
หรือนิวรณ ๕ ในความหมายที่เปนเครื่องบังใจเดิมแท ซึ่ง
พระพุทธองคไดทรงตรัสถึงการ “ตื่น” หมายถึงการตื่นออกจาก
นิวรณ ๕ ที่บังใจ ดวยการอาศัยสมาธิ ทำ�จิตใจใหบริสุทธจากนิวรณ ดัง
นั้นการกันไวดีกวาแกดวยการใหใจมีที่อาศัย สติสัมปชัญญะในสมาธิ
และปญ
 ญาในการแยกรปู นาม แตละระดับเทาทีจ่ ะท�ำ ไดต งั้ แตข ณิกส มาธิ
คือเผลอแลวรู ก็นับวายังดีกวาไมมีที่อาศัย จนถึงอุปจารสมาธิและ
อัปปนาสมาธิ
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สรุปที่อาศัยของกันไวดีกวาแก
๑. สติ - อาศัย ระลึกรูที่ กาย -ใจ รักษาใจใหปกติ
๒. สัมปชัญญะ - อาศัย ความรูสึกตัวที่ กาย - ใจ สอดสองวา
หลงหรือไม?
๓. วิริยะ - อาศัย ความขยันปดอกุศลและสรางกุศล
๔. สมาธิ - อาศัย ความสงบตั้งมั่นแนวแนนดวยใจเปนกลาง
๕. ปญญา -อาศัย วิปสสนาแยกรูปนาม เห็นวาไมมีตัวตนของ
ใครแตอยางใด
จุดหมายแหงความพนทุกขหรือดับทุกขในแตละระดับยอมให
ผลลัพธไดลิ้มรสไปตามนิโรธทั้ง ๕ อยางแนนอน

กันไวดีกวาแก
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เหยียบยางบนทางที่มีแสงอรุณอุนเบาบาง

ทุกยางกาวไมมีสวนใดที่ไมถูกประพรมดวยความรูสึกตัว

ดุจเพิ่งเดินผานสวนดอกไมแหงปญญา ที่ตื่นขึ้นอยางเบิกบาน
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ นิวซีแลนด
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๏ ขาวสำ�หรับผูสนใจปฏิบัติธรรม
วัดพระธาตุผาแกวไดจัดตารางการปฏิบัติสำ�หรับผูสนใจ
โดยจะจัดทุกเดือน ตั้งแตเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๔
(เวนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔) เดือนละ ๒ ครั้ง
รวม ๒๔ ครั้ง โดยแบงเปน
๑). หลักสูตร  “อยูกับรู”  ระยะเวลา ๔ วัน
สำ�หรับบุคคลทั่วไป  รับกลุมละ ๑๐๐ คน
๒). หลักสูตร  “วิเวก”  (พักเดี่ยว ปดวาจา)  ระยะเวลา ๕ วัน
สำ�หรับผูที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแลว  รับกลุมละ ๕๐ คน
โดยขอสงวนสิทธิ์ ใหผูปฏิบัติแตละทานสามารถสมัครหลักสูตร
อยูกับรู ได  ๒ ครั้ง  และหลักสูตรวิเวกได ๑ ครั้ง /ป
เพื่อเปดโอกาสใหกับผูสนใจทานอื่นๆ ซึ่งมีเปนจำ�นวนมาก
ทานที่สนใจ กรุณาอานรายละเอียดของแตละหลักสูตร เพิ่มเติมไดที่  
www.phasornkaew.org
(โปรดอานรายละเอียดใหครบกอนกรอกใบสมัคร)
กันไวดีกวาแก
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ขอเชิญสาธุชนรวมสนับสนุน
งานวิปสสนากรรมฐาน ของวัดพระธาตุผาแกว
โดยรวมเปนเจาภาพอาหารแกผูปฏิบัติธรรม จำ�นวน
๕,๐๐๐ บาท / มื้อ / ๑๐๐ คน   
โดยกรุณาโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอรปารค รังสิต
ชื่อบัญชี  ศิวพร ขวัญรักษ  ๖๑๐-๒-๒๐๙๔๙-๒
หากทานโอนเงินแลว กรุณาแจงใหทราบทาง
email: sivaporn.kh@gmail.com
เพื่อดำ�เนินการตามความประสงคของทาน
และออกใบอนุโมทนาบัตรใหตอไป
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