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คําว่า “ในโลกที่เป็นจริง” เป็นสํานวนที่เรามักจะได้ยิน
บ่อยๆ แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เรารู้จักโลกที่เป็นจริงนั้นจริงหรือการ
ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ความพยายามที่จะหนีจากโลกที่เป็น
จริงแบบหลับหูหลับตา อย่างทีเ่ คยมีการกล่าวหา ตรงกันข้าม
เป็ น วิ ธ ี ก ารเดี ย วที ่ ส ามารถนํ า เราไปสู ่ โ ลกที ่ เ ป็ น จริ ง ได้
โดยธรรมดาแล้ว มนุษย์เราไม่รจู้ กั โลกนีเ้ ลยและไม่สนใจทีจ่ ะรูจ้ กั
เราชอบอยู่ในโลกส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชาและ
ตัณหาเสียมากกว่า ไม่ได้อยูก่ บั สิง่ ทีม่ จี ริงเป็นจริงอยูใ่ นปัจจุบนั
แล้วยิ่งให้ความสําคัญกับสิ่งที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านไปแล้ว
มากเท่าไรหรือยิง่ ให้ความสําคัญกับสิง่ ที่ ยังไม่เกิดมากเท่าไรก็
ยิง่ ยากทีจ่ ะเข้าใจตัวเองหรือเข้าใจคนอืน่ และยิ่งยากที่จะอยู่
ในโลกที่เป็นจริงมากเท่านั้น
ผู ้ ท ี ่ ไ ม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ธ รรมคื อ ผู ้ ไ ม่ ก ล้ า แสวงหาโลกที ่ เ ป็ น
จริงเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตคน คือเป็นการไม่
พยายาม ที่จะเข้าถึงแก่นสารของชีวิต หรือสิ่งที่สูงสุดที่เรา

๖

ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ แต่กลับหนีจากตัวเองอยู่
เรื่อยด้วยวิธีการต่างๆ นานา อันเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง
นักปฏิบัติคือนักรบ คือผู้ที่มองชีวิตเป็นการท้าทาย
เป็นผู้ที่พร้อมที่จะอยู่กับความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าความ
จริงนั้นน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตาม เพราะ
อะไร ก็เพราะรักความจริง การยอมอยู่กับความจริงทําให้
เราได้สละของเก๊ออกจากชีวิต เราจึงควรพากเพียรด้วย
ความจริงใจที่จะถึงความจริง เพื่อให้ชีวิตเป็นจริงอยู่
ในโลกที่เป็นจริง เพื่อให้พ้นจากภาวะชีวิตที่ไร้แก่นสาร
ที่ว้าเหว่ ว่างเปล่า หรืออ้างว้าง นี่คือวิวัฒนาการที่แท้

๗

ของมนุษย์ วิวัฒนาการจากการไม่มีแก่นสารสาระไปสู่สาระ
แก่นสาร และความประเสริฐของมนุษย์อยูต่ รงนีเ้ อง เป็นทางไป
สู่ชีวิตที่มีศักดิ์ศรี
ทุกวันนี้เราชอบใช้คําว่า “ศักดิ์ศรี” ไม่ถูก คือพูดไป
พูดมามันกลายเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนเสีย เช่น เมื่อเรา
พูดว่าการกระทําอย่างนี้หรือเหตุการณ์นี้ทําให้เสียศักดิ์ศรี
เรามักจะหมายถึงการเสียหน้า แต่ศักดิ์ศรีของเราไม่ได้อยู่
ที่หน้า หากอยู่ที่ใจ ถ้าเราไม่อยากเสียศักดิ์ศรี ก็ต้องป้องกัน
จิตใจของเราด้วยอํานาจของศีล สมาธิ และปัญญา
การสําคัญมั่นหมายในอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและดับ
ไปในจิตใจ เป็นความเคยชินของมนุษย์ปุถุชน และทําให้
ชีวิตสับสนวุ่นวายเป็นธรรมดา จนกระทั่งเรามักหลงว่าความ
ไม่ส งบเป็ น เรื ่ อ งปกติ การมาร่วมงานปฏิบัติธรรมอย่างนี้
การมาฝึกนั่งสมาธิภาวนา ก็เพื่อเปิดเผยความผิดปกติของ
ตัวเอง เราเคยชินกับการเป็นอย่างนี้มานานแล้วจึงไม่ค่อย
รู้สึกตัว การปฏิบัติธรรมคือการเผชิญหน้ากับความจริง แต่จะ
ให้ทุกคนนั่งสมาธิคงยาก เราจึงต้องมีพระสงฆ์ สถาบันสงฆ์
หรือสถาบันนักบวชไว้ในสังคมเพื่อเป็นแหล่งของความปกติ
เพื่อสะท้อนให้ผู้ที่ไม่ปกติทั้งหลาย ได้เห็นหรือได้สํานึกใน
ความไม่ปกติของตน เพื่อว่าเห็นแล้วอาจจะมีฉันทะ ความ
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พอใจ ความตั้งใจที่จะเพียรพ้นจากภาวะนั้น
ฉะนั ้ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของการแสวงหาแก่ น สารของชี ว ิ ต
หรือแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์ เกิดจากการยอมรับว่าชีวิตของ
เรายังไม่สมบูรณ์ ยังไม่เป็นอิสระ เรายังไม่เป็นตัวของตัวเอง
เมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเป็นหุ่นให้กิเลสเชิดนั่นแหละ
คือจุดที่เราเริ่มสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
จุดนี้เป็นจุดวิกฤติ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต คือจุด
ที่ความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นอยู่ในใจว่า การที่เราจะ
เพลิดเพลินหรือฝากความหวังในชีวิต ไว้กับสิ่งที่มีความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ไม่เหมาะสม เป็นการเสีย
ศักดิ์ศรี และเป็นการทําลายประโยชน์สุขที่ควรจะได้จากการ
เกิดเป็นมนุษย์
ญาติโยมเป็นผู้มีบุญทุกคน เพราะอะไร เพราะ
ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นคนไทย เป็นชาวพุทธ เพราะมี
ศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ นี่คือทุนเดิม แต่เมื่อ
เริ่มมาปฏิบัติแล้ว ก็ขอให้เอาจริงเอาจังหน่อยเพราะว่า
โอกาสอย่างนี้หายาก ตั้งแต่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ ก็ให้สังเกต
เห็นว่าในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมง จิตใจของเราอยู่ในโลก
ที่เป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ จิตใจกล้าที่จะอยู่ในโลกที่เป็นจริง
พอใจที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงมากน้อยสักแค่ไหน
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เรื่องการปฏิบัติพูดไม่ยาก อ่านหนังสือแล้วรู้สึกง่ายๆ
ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่น่าจะยาก เทศน์ให้เพื่อนฟังก็ยิ่งง่าย
แต่การที่จะทําจริงๆ ยากมาก แล้วสิ่งใดยากมักจะชวนให้
เราเสียกําลังใจ ใครที่รู้สึกท้อถอยกับความยากลําบากจึง
ควรฝึกให้เห็นว่าเป็นเรื่องสนุก ตรงที่มันยากนั่นแหละมัน
สนุก สิ่งที่ทําได้ง่ายๆ สนุกไหม มันซ้ำซากใช่ไหม จําเจ
มันก็แค่นั้นแหละ สิ่งที่ยากลําบากเป็นการท้าทาย นั่นแหละ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่เรา แล้วที่มันยากไม่ใช่ว่ายากแต่เราคน
เดียว ยากทุกคน อาตมาก็ยาก ครูบาอาจารย์ของอาตมาก็
ยาก ที่มันง่ายๆ ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรขัดข้องเลยเกือบ
จะไม่มี และถ้าราบรื่นมาก ต่อไปอาจจะเป็นอาจารย์ที่สอน
คนอื่นไม่ค่อยเป็น เพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์กับปัญหา
ที่ลูกศิษย์ลูกหากําลังเผชิญกันอยู่ ฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาที่
เหนียวแน่นๆ ก็ควรปลอบใจตนเองได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่
ดี ที่มีประโยชน์ ผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้มีความรู้ที่ดีแบ่งปัน
ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เขาจะได้ไม่ต้องยากมากเหมือนเรา
วิธีปฏิบัติถึงจะมีมากมาย ไม่มีวิธีใดที่จะเลีย่ งอุปสรรค
ได้ ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์ ก็อย่าไปสงสัยว่าเป็น
เพราะเทคนิคที่เราใช้ไม่ถูกจริตนิสัย หรือเพราะเราเป็นคนบุญ
น้อยวาสนาน้อย หรือว่าดวงไม่ดี ฯลฯ แต่ให้เข้าใจว่าเป็นเรือ่ ง
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ธรรมดา ในเบื้องต้นของการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกคน
ไม่ว่าใช้อารมณ์กรรมฐานหรือเทคนิคใดก็ตามปุถุชนเราต้อ ง
เจอแน่ แต่เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรนั่นแหละคือเรื่องสําคัญ
หากไม่ฉลาดนิวรณ์จะครอบงําจิต ถ้าใช้ปัญญาอาจกลาย
เป็นปุ๋ยของต้นไม้แห่งคุณธรรมที่เรากําลังปลูกอยู่
สิ่งที่นักปฏิบัติต้องระวังอยู่เสมอคือการปฏิบัต ิ
ด้วยตัณหา โดยเฉพาะ ภวตัณหา กับ วิภวตัณหา จะ
เด่นขึ้นมาตอนนี้ ภวตัณหา นั้นคือความอยากมีอยาก
เป็น อยากให้จิตสงบ อยากให้มันเป็นอย่างที่เราวาด
ภาพเอาไว้หรือคาดหวังเอาไว้ อยากเป็นเหมือนอย่าง
ที่เพื่อนเขาเป็น หรือที่อาจารย์ท่านเป็น วิภวตัณหา คือ
ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ ไม่อยากที่จะต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาอย่างนี้ รู้สึกหงุดหงิด รําคาญ น้อยใจ และ
พยายามบังคับไม่ให้เป็นอย่างนี้ ถ้าปฏิบัติโดยบังคับ
จิตใจด้วยแรงตัณหา แทนทีจ่ ะสงบ จะกลับฟุง้ ซ่านมากขึน้
เหมือนเด็กเกเรถูกพ่อแม่ดุแล้วซนมากขึ้น
ฉะนั้นท่าทีที่ถูกต้องต่อนิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนท่าที
ของแม่บ้านต่อพวกขายของที่มาเคาะประตู แม่บ้านใจดี
จะตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนว่า ขอบคุณแต่ไม่ต้องการ
ไม่ต้องไปด่าเขา พ่อค้าทําตามหน้าที่ของเขา จะไปทะเลาะ

๑๑

วิวาทกับเขาหรือพยายามไล่เขาตะพึดก็ไม่เหมาะ เพียงแต่
ตอบด้วยความสุภาพว่าไม่ขาดอะไร ไม่ต้องการ ก็หมดเรื่อง
นิวรณ์ต่างๆ มารบกวน เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาก ไม่ต้อง
ไปทะเลาะกับมัน สักแต่ว่าตอบด้วยท่าที สุภาพอ่อนโยน
แต่แฝงด้วยความเด็ดขาดว่า ไม่ต้องการ นิวรณ์จะหนีไปเอง

๑๒

“บ้านนี้ไม่เอาจริงๆ เสียเวลาเปล่าๆ ไปเถิด”
อย่างไรก็ตาม การกําจัดนิวรณ์จะได้ผลเร็วเมื่อใช้
ปัญญาพิจารณา จะเห็นว่านิวรณ์เป็นของไร้ค่า เป็นของทิ้ง
เราจะมัวคิดปรุงแต่งเรื่องเหลวไหลทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี ทั้ง
ชาติ ทั้งกัปทั้งกัลป์ แล้วเราจะได้กําไรอะไร ไม่ได้อะไรเลย
เป็นกําไรชีวติ ของเราอย่างแท้จริง นีเ่ ป็นคําถามทีต่ อ้ งซักตัวเอง
บ่อยๆ ส่วนมากคนเราจะมองว่า การได้เห็นรูปที่สวยงาม
ได้ยินเสียงที่ไพเราะ ได้กลิ่นที่หอมหวน ได้รสที่อร่อย
ได้สัมผัสที่นุ่มนวล นั่นแหละเป็นกําไรชีวิต แต่สมมติ
ว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดไม่สบาย มีทุกขเวทนาเจ็บปวดอย่าง
รุนแรง ความสุขที่เราเคยได้จากรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส มันช่วยเราได้ไหม ในขณะนี้ความสุขทั้งหลาย
ทัง้ ปวงทีเ่ ราเคยได้จากสิง่ เหล่านีก้ ไ็ ม่มคี วามหมายเสียเลย
เหลือแต่สัญญา เหลือแต่ความจํา และเมื่อทุกขเวทนา
ครอบงําจิตใจ ความจําที่หวานชื่นนั้นก็หายไปเลย ฉะนั้น
ให้มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแค่มายา
ชีวิตที่เป็นจริง โลกที่เป็นจริงมีไว้สําหรับผู้ที่ได้ฝึกให้
อยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ชีวิตจะมีชีวาสําหรับผู้ที่รู้จักอยู่ใน
ปัจจุบัน ผู้ที่ไม่รู้จักปัจจุบัน ไม่เคยลิ้มรสชีวิตที่ปราศจาก
นิวรณ์
ผู้นั้นไม่มีทางที่จะรู้ถึงความหมายอันลึกซึ้ง

๑๓

ของคําว่า สดชื่นเบิกบาน เพราะฉะนั้นการกล่าวหา
ศาสนาพุทธว่ามองโลกในแง่ร้าย หรือมองชีวิตในแง่ร้ายนั้น
จึงเป็นคํากล่าวหาที่ตลก เพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ที่มองโลกในแง่ดี ดีกว่าศาสนาอื่นทั้งหมดด้วยซ้ำไป เพราะ
ถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่ง เป็นลาภอย่างยิ่ง
และถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะสามารถเข้าถึง
ความอิสระได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนพระเจ้าหรือทวยเทพ
ที่ไหนมาดลบันดาลให้เรามีความสุข
ชาวพุ ท ธเรา
ไม่เชื่อว่าชีวิตเป็นไปตามดวง เป็นไปตามพรหมลิขิต
แต่มน่ั ใจว่าชีวติ ของเรา เป็นไปตามอํานาจของการกระทํา
ด้วยกาย วาจา ใจ เท่านั้น
การประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ธ รรมจึ ง เป็ น สิ ่ ง จํ า เป็ น ต่ อ ชี ว ิ ต
ที่สมบูรณ์ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เราอยู่เฉยๆ ไม่ได้
จําเป็นต้องมีการกระทําด้วย กาย วาจา ใจ ตลอดเวลา
การกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาท่านเรียกว่า “กรรม” และ
กรรมย่อมมีผลอยู่เสมอ กรรมดีมีผลดี กรรมชั่วมีผลชั่ว
เป็นหลักง่ายๆ แต่ทําไมเราชอบลืมหลักนี้อยู่เรื่อย ถ้าเรา
ไม่ปฏิบัติธรรม เช่นอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติ
อะไรเลย เพราะการปฏิบัติคือการกระทํา หยุดไม่ได้ ไม่
ปฏิบตั ธิ รรมก็ยอ่ มปฏิบตั สิ ง่ิ ทีไ่ ม่ใช่ธรรม คือสิง่ ทีเ่ ป็นอธรรม

๑๔

การสร้างกรรมมีอยู่ทุกคน ยกเว้นแต่พระอรหันต์ จะยอมรับ
ในกฎแห่งกรรมหรือไม่ยอมรับก็ตาม
มันเป็นของมันอยู่
อย่างนั้น
ผู ้ ฉ ลาดจะต้ อ งสนใจการสร้ า งกรรมของตนเอง
และพยายามกํากับการสร้างกรรมของตนนั้นให้เป็นไป
ในทางที่สร้างสรรค์ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติจึงไม่ใช่การ
นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างเดียว แต่การปฏิบัติอยู่ที่
การพยายามอยู่กับตัวเองในปัจจุบัน ความพยายามที่จะ
ทําหน้าที่ของตนโดยไม่เป็นทุกข์ และไม่สร้างความทุกข์
ความเดือดร้อนให้คนอื่น ทั้งผู้ที่เกิดแล้วและยังไม่เกิด
ตัวอย่างของการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนที่
ยังไม่เกิด คือการทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งจะมีผลทําให้คนที่ยังไม่เกิด คือลูกของเรา หลานของเรา
เหลน โหลน ทีย่ งั ไม่เกิดต้องทุกข์ทรมาน ซึง่ เป็นความโหดเหีย้ ม
ที่เรามักจะมองข้าม
การฝึกปฏิบตั คิ วรมองชีวติ เป็นการท้าทายว่า ทําอย่างไร
จะได้ทําหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์ ทําอย่างไรจึงจะไม่
ให้การทําหน้าที่ของเราเสียความสมดุลของจิต ทําอย่างไร
จึงจะอยู่ด้วยสติปัญญา ท่ามกลางคนที่ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา
ทําอย่างไรเราจึงจะดํารงชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว ท่ามกลาง

๑๕

๑๖

สังคมที่เห็นแก่ตัว ทําอย่างไรเราจึงจะได้เข้าถึงความเป็น
ปกติ ท่ามกลางสังคมที่พอใจและยินดีในความไม่ปกติ
ชีวิตคือการท้าทาย ชีวิตที่มีการท้าทายเป็นชีวิตที่
สนุก มีรสชาติ เป็นชีวิตที่มีชีวา เพราะฉะนั้นคนที่วิ่งตาม
อารมณ์อยู่ตลอดเวลา วิ่งไปหาความสุขนอกตัวอย่างกระเสือก
กระสนดิ้นรน คนอย่างนี้มีชีวิตที่ถูกคุกคามด้วยความรู้สึก
ซ้ำซากจําเจอยู่ตลอดเวลา แล้วในที่สุดเขาได้อะไร เขาได้
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็วกวนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ จะเลิศ
ประเสริฐศรีสักเท่าไรก็ไม่พ้นจากความเป็นรูป ไม่พ้นความเป็น
เสียง ไม่พ้นความเป็นกลิ่น มันก็แค่นั้นเอง เราจะไปวิ่ง
กระโดดโลดเต้นอะไรกับมันนักหนา
ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติ
จิตใจจะเกิดความสันโดษ
มักน้อย พอใจอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง และจะเลิก
เสพติดรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อย่างหลงใหล
จะเข้ามาอยู่ในความสงบ ซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรา
เคยมองว่าเป็นความสุขอันสูงสุดในชีวิต แท้ที่จริงแล้ว
มันเป็นความสุขที่หยาบ เป็นความสุขที่ร้อน เมื่อเรา
มีความสุขภายในแล้ว อิ่มแล้ว เราก็ไม่ยอมฝากความหวัง
ในความสุขไว้กับสิ่งที่ทรยศทั้งหลาย คือ รูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส เราจะแสวงหา เสพเสวยสิ่งเหล่านั้น

๑๗

อย่างเป็นอิสระ อย่างเป็นตัวของตัวเอง กลายเป็นงานอดิเรก
ไม่ใช่งานหลักของชีวิต ความเป็นอิสระนั้น ไม่ใช่อิสระในการ
บริโภค เช่น อยากจะซื้อของญี่ปุ่นก็ซื้อได้ อยากจะซื้อของยุโรป
ก็ซื้อได้ อยากจะซื้อของไทยก็ซื้อได้ อย่างนั้นไม่ใช่ความเป็น
อิสระที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหวัง ความเป็นอิสระในความหมาย
ของพุทธศาสนาคือ ซื้อก็ได้ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร สามารถ
ทําสิง่ ทีถ่ กู ต้องทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ บางคราวไม่ถกู ใจ บูชาและเทิดทูน
ความถูกต้อง และมีความรูส้ กึ อันละเอียดอ่อนต่อความเหมาะสม
อยู่เป็นที่พึ่งทางใจ นี่แหละผลที่เกิดจากการฝึกสติ จากการ
เจริญสมาธิภาวนา
หากจิตใจของเราไม่เคยได้ชิมรสของสมาธิ ก็ยากที่จะ
เข้าใจความหมายของคําว่า “กิเลส” ฟังท่านอธิบายว่ากิเลส
คือความเศร้าหมองก็สักแต่ว่าฟัง แต่เราไม่เห็น เราไม่เป็น แต่
เมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่า เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจ
เศร้าหมองแท้ๆ ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป
ความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่น ในการหมายมั่นปั้นมือ
จะเริ่มเกิดขึ้นเอง ที่จริงแล้วแนวทางปฏิบัติก็ตรงไปตรงมา
แต่พวกเราก็ยังคดยังเคี้ยวอยู่ ยังไม่ยอม การปฏิบัติคือ
การยอม ต้องยอม ต้องยอมรับความจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ก็เพราะเราไม่ยอมรับความจริง ถ้าหากเรายอมแล้ว

๑๘

มันจะสงบทันที การปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อน ไม่ต้อง
สะสมข้อมูลมาก เอาแต่เพียงหลักการง่ายๆ แล้วก็ทําตาม
นี่ก็พอแล้ว
ยุคนี้ที่เขาเรียกกันว่า ยุคข่าวสารข้อมูล คนในยุค
นี้เกิดมีปัญหาในการปฏิบัติ มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะ
ขาดข้อมูลบางอย่าง คือสงสัยว่า น่าจะมีเคล็ดลับอะไร
สักอย่าง หรือคําสอนพิเศษสักอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้

๑๙

อ่าน ยังไม่ได้ฟังที่อาจารย์ยังไม่ได้บอก ซึ่งถ้าเราได้
รู้จักคําสอนข้อนั้นแล้ว ปัญหาของเราก็คงจะดับไป คือ
มองสมุทัย มองเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอยู่ที่การขาดข้อมูล ใน
บางกรณีเป็นไปได้เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปเป็นความคิดผิด
ข้อมูลนั้นเพียงพอแล้ว ไม่ต้องมากเท่าไรหรอก ปัญหาคือ ที่มี
แล้วเรายังไม่ได้ย่อย ยังไม่ได้ทําให้เป็นของเราอย่างแท้จริง
บางทีอาจเป็นเพราะว่าคําสอนยังขังอยู่ในสมอง เส้นทางจาก

๒๐

สมองไปสู่หัวใจมันยังอุดตันอยู่ การปล่อยวางความสงสัย
และลงมือภาวนาจึงเหมือนการชําระเส้นทางระหว่างสมอง
กับหัวใจให้เปิดถึงกัน เสร็จแล้วสิ่งที่เราเคยเรียนมา “เข้าใจ”
จริงๆ ซึ่งเป็นการนําเอาสิ่งที่เป็นภาษา ไปสู่แดนที่เหนือภาษา
คือบางสิ่งบางอย่างคิดเท่าไรก็มองไม่เห็น รู้เรื่องแต่ยังรู้ไม่
ถึงเนื้อแท้ของมัน ยังไม่ทะลุปรุโปร่ง เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ยัง
เป็นทุกข์อยู่ ฉะนั้น ต้องฝึกให้ถึงขั้นที่ปล่อยวางความยึดติด
ได้
นิวรณ์ทั้งหลายเหมือนน้ำมูก คือเป็นอาการของ
โรค เป็นของสกปรก ไม่มีประโยชน์ ใครเคยเสียดาย
น้ำมูกไหม สั่งมันออกไปแล้วใครเคยคิดที่จะเก็บน้ำมูก
ในกระดาษชําระยัดเข้าไปในจมูกอีกครั้งหนึ่งบ้างไหม
น่าเกลียดใช่ไหม แต่ทําไมกิเลสซึ่งน่าเกลียดกว่าน้ำมูก
ตัง้ เยอะ เราหวงแหนเหลือเกิน ไม่ยอมไล่ออกไปสักที ครูบา
อาจารย์เห็นความไม่เอาไหนของเรา ท่านจึงสอนให้เรา
กล้าตายก่อนตาย ต้องตายจากอดีต ตายจากอนาคต
ตายจากความคิดเหลวไหล
คนที่ศึกษาทางโลกมาก มักเอาความคิดหรือความ
เห็นเป็นทีพ่ ง่ึ น่าสังเกตว่าหลายคนทีเ่ รียนหนังสือเก่ง การแต่งตัว
ก็ไม่ค่อยสนใจ เรื่องอาหารการกินก็ไม่ค่อยสนใจ แต่เวลา

๒๑

ไปไหนจะต้องมีหนังสือติดไปด้วย ขาดไม่ได้ เอาหนังสือเป็น
ที่พึ่ง เอาการอ่านหนังสือเป็นที่พึ่ง เอาจินตนาการเป็นที่พึ่ง ถึง
จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่กับตัวเอง จะให้อยู่กับตัวเองอย่าง
แท้จริง หรือให้เผชิญอยู่กับโลกที่เป็นจริงก็ยังไม่กล้า ยังไม่
ยอมตายก่อนตาย
นักปฏิบัติต้องกล้าตาย ตายจากกิเลส ตายจากสัญญา
เก่า ตายจากความรู้เก่า จึงจะได้เกิดเป็นคนใหม่ ต้องเกิดใหม่
แล้วเราจะกล้าไหม มันก็น่ากลัว แต่ถ้าไม่กล้าจะไม่เจอของ
ใหม่ ชีวิตจะไม่มีวันสดชื่น แต่ถ้ากล้าอยู่ในโลกที่เป็นจริง
จิตจะแช่มชื่นเบิกบาน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าภาวะจิตของ
ผู้ที่ตายจากของเก่าแล้ว ตายจากสิ่งไร้แก่นสารสาระแล้ว
คือ ความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน และเป็นสิทธิ์ของมนุษย์
ทุกคนที่จะเข้าถึงภาวะนี้
ขออย่านอนหลับทับสิทธิ์นี้ไว้
ขอให้ตั้งใจเข้าถึงให้ได้ ขอให้ฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
ที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธ และได้เกิดเป็นคนไทย สมมติว่าเราเกิด
เป็นชาวอิรัก อิหร่าน โอกาสที่จะได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรม
หรือนั่งสมาธิคงไม่มีเลย แต่เรามีบุญที่ได้เกิดในประเทศนี้
คําสอนทางพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนยารักษา
โรค ท่านค้นคว้าหายาแล้ววางไว้ต่อหน้าเราด้วยพระมหา
กรุ ณ าธิ ค ุ ณ แต่ท่านบังคับให้เราทานยานั้นไม่ได้นั่น

๒๒

เป็นหน้าทีข่ องเราต่างหาก เสียดาย
ว่าพวกเราชอบประมาท แทนที่จะ
ทานยากลับอ้างว่ายังไม่ปว่ ย เอาไว้
ให้แก่ก่อนจึงค่อยทาน หรือมัวแต่
อ่านฉลาก และท่องจําสรรพคุณ
ของยาและส่วนประกอบ บางคน
เอาขวดยาไปแขวนคอก็ยังมี ที่จริง
แล้วยาเป็นสิ่งที่ต้องทานเพื่อรักษา
โรค เรามีโรคคือกิเลสทุกคน ยา
ก็มีเรียบร้อยแล้ว ทําไมเราไม่ยอม
ทาน ให้เตือนสติตัวเองอย่างนี้
เสมอ
ขอให้ พ วกเราอดทนให้ ม าก
ความอดทนนี ่ แ หละเป็ น เครื ่ อ งเผา
กิเลสอย่างยิ่ง มาเข้ากรรมฐานอยู่ที่นี่
แล้ ว ได้ แ ต่ ค วามอดทนอย่ า งเดี ย ว
ก็ไม่ขาดทุน ได้กําไรมหาศาล แต่คง
จะได้มากกว่านั้นอยู่หรอก อย่างน้อย
ที่สุดเราก็ได้เห็นตัวเองมากขึ้น รู้จัก
ธรรมชาติของตัวเราได้มากขึ้น เมื่อ

๒๓

เรารู ้ จ ั ก ธรรมชาติ ข องตนเอง
เราก็ย่อมรู้จักธรรมชาติของคน
อื่นไปด้วย เพราะจิตใจของคน
เราคล้ายกันหมด ความเข้าใจ
ธรรมชาติคือปัญญา
ปั ญ ญาที ่ ร ู ้ ค วามจริ ง
ย่อมทําให้เกิดความกรุณาเป็น
ธรรมดา ปัญญา และความ
กรุ ณ าแยกออกจากกั น ไม่ ไ ด้
เมื ่ อ เราเห็ น ความทุ ก ข์ ว ่ า เกิ ด
ขึ ้ น จากกิ เ ลสและทรมานจิ ต
ใจอย่างไร เราก็สงสารตัวเอง
อยากพ้นจากความทุกข์ เมื่อเห็น
คนอื ่ น เป็ น ทุ ก ข์ เ พราะกิ เ ลส
เหมือนกับเรา ก็ไม่โกรธเขา เห็น
ใจ สงสาร อยากช่วยให้เขาพ้น
ทุกข์เหมือนกัน ท่านจึงอุปมาว่า
ปัญญา และความสงสารเป็น
เหมือนปีกสองปีกของนกอินทรีย์
ฉะนัน้ ชีวติ ของผูม้ ปี ญ
ั ญาย่อม

๒๔

เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมวลมนุษย์โดยแท้
สุดท้ายนี้ขอเตือนญาติโยมว่า เมื่อเรามีศรัทธา หัน
มาสนใจทางนี้แล้ว อย่าไปหวังว่าคนอื่นจะต้องอนุโมทนา
หรือสนับสนุน เดี๋ยวจะเสียใจน้อยใจ เพราะคนสมัยนี้ไม่ค่อย
เข้าใจ เสียสละเวลามาขัดเกลากิเลส หาความสงบด้วยการ
นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างอุกฤษฏ์ บางคนยังถือว่าเป็นการ
เห็นแก่ตัว เอาแต่ตัวรอด ไม่สนใจสังคม อาตมาเคยฟังแล้ว
รู้สึกทั้งเศร้าทั้งขํา อดนึกอยู่ในใจไม่ได้ว่า แหม เมืองไทย
เป็นพุทธตั้งพันสองร้อยปีแล้ว แต่แค่นี้คนไม่เข้าใจ ความ
จริงที่ทุกคนพิสูจน์ได้ก็คือปัญญาเกิดแล้ว เข้าใจในเรื่อง
กิเลสเรื่องความทุกข์แล้ว ความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ ความ
อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้น

๒๕

การช่วยตัวเองก็คือการช่วยคนอื่น ช่วยคนอื่นก็คือช่วยตัว
เอง ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
แยกออกจากกันไม่ได้ ประโยชน์อนั แท้จริงของเรา และ
ประโยชน์ อ ั น แท้ จ ริ ง ของคนรอบข้ า งและสั ง คมประสาน
กลมกลืนกันหมด ไม่ปฏิบัติธรรม อะไรเป็นประโยชน์
อะไรไม่เป็นประโยชน์ เรามองไม่เห็นชัด เพราะไม่รู้
เท่าทันกิเลสที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจ การปฏิบัติก็เพื่อ
ดั บ ความทุ ก ข์ ทุ ก ข์ อ ยู ่ ท ี ่ ไ หน เราก็ พ ยายามดั บ ตรงนั ้ น
เป็นชาวพุทธคือเป็นผู้ยินดีในการดับทุกข์ แต่เรายอมรับ
ว่ า การสํ า เร็ จ ผลในการช่ ว ยเหลื อ คนอื ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

๒๖

คําถาม-คําตอบ
ถาม การปฏิ บ ั ต ิ ใ นลั ก ษณะเข้ ม ข้ น เช่ น นี ้ เ ป็ น เหตุ
ให้ดํารงสติได้มาก ในวันหนึ่ง เราจะเฝ้าดูจิตตัวเองได้ ก็ไม่
สนใจสิ่งอื่นๆ พิจารณาเฉพาะตัวเรา เมื่อนั่งฟังเทศน์ ท่าน
บอกแนวทางในลั ก ษณะที ่ พ ระหรื อ แม่ ช ี ป ฏิ บ ั ต ิ ด ้ ว ยใน
ฐานะอุบาสกอุบาสิกา เราต้องทําการงานต่างๆ ที่สําคัญ
คื อ เราต้ อ งพบปะสั ง คมที ่ แ ตกต่ า งจากที ่ น ี ่ ต ้ อ งทวน
กระแส ขอน้อมถามว่า เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีความ
สมดุลระหว่างกาย จิต และสังคม ด้วยจิตที่สงบมั่นคง
ตอบ คําถามนี้ก็คือ การปฏิบัติอยู่ที่นี่หรืออยู่ในวัด
มันง่ายเพราะว่ามีสิ่งเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติ แต่ถ้าอยู่ใน
สังคมมันยาก จะทําอย่างไรดี นี่แหละ อาตมาเคยจนปัญญา
ในข้อนี้จึงได้ออกบวช! ขอตอบว่าต้องพยายามหากัลยาณมิตร
ในสังคมที่ตนอยู่ และพยายามทําตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตร
ของคนรอบข้างด้วย กําลังใจของเรายังน้อย ต้องช่วยซึ่ง
กันและกัน คบเพื่อนที่มีความสนใจมีความตั้งใจเหมือนกับ
เรา พยายามเลี่ยงคนที่มีจิตใจที่หยาบคาย ถ้าเป็นไปได้
ไม่คลุกคลีกับผู้คนที่มัวเมาในวัตถุ เพราะโบราณคติมีว่า

๒๗

๒๘

“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
ที ่ ส ํ า คั ญ คื อ หาเวลาไปวั ด หรื อ สํ า นั ก ปฏิ บ ั ต ิ ธ รรมเพื ่ อ รั บ
ฟังข้อคิด และเพื่อสมาคมกับคนดี
สําหรับหลักธรรมในการทํางานและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่วุ่นวายและเห็นแก่ตัวนั้น อาตมารู้สึกว่าที่ดีที่สุดคือ
“เมตตา” พยายามแผ่เมตตาให้มาก คือหวังดีต่อเขาทุก
คนโดยไม่หวังจากเขาสักคน พวกเราทั้งๆ ที่พยายามปฏิบัติ
ก็ยังเผลออยู่บ่อยๆ นับประสาอะไรกับคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติ
และไม่สนใจที่จะปฏิบัติ เห็นความประพฤติของเขาเป็นเรื่อง
ธรรมดา เราจะไม่น้อยใจ ถ้าเผื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้ว
เราจะโกรธใครไม่ได้ เมตตาไม่ได้หมายความว่าต้องรักเขา
ทุกคน มันเป็นไปไม่ได้ แต่เราต้องหวังดีต่อเขา เมตตาคือ
ความหวังดี รักไม่ได้หรอก เหลือวิสัย แต่เราสามารถมีความ
หวังดีต่อเขาได้ คนที่เราไม่ชอบ เราก็หวังดีและให้อภัยเขาได้
เราต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อเขา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เขา และ
ต้องให้อภัยเขาที่เขาไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อเรา เราต้องยอม
รับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เอง โลกมันเป็นอย่างนี้เอง
สังคมมันเป็นอย่างนี้เอง เราได้มาอยู่ในสนามรบของคนมี
กิเลส แต่เราไม่ใช่เป็นทหารเกณฑ์ เป็นทหารอาสาสมัคร ไม่มี
ใครบังคับให้เรามาเกิด เราสมัครมา ฉะนั้นเวลากําลังหมกมุ่น

๒๙

กับการสงสารตัวเอง “โอ๊ย! ฉันทุกข์เหลือเกิน คนนั้นก็ไม่
เข้าใจเรา คนนี้ก็ไม่เห็นบุญคุณของเราเลย” ให้ดุตัวเอง
สักหน่อยว่า “สมน้ำหน้าๆ ที่ได้สมัครมาเกิดที่นี่” อย่าไป
เอาจริงเอาจังกับอารมณ์มาก รู้จักหัวเราะกับตัวเองบ้าง
ถาม ขอเรี ย นถามว่ า ที ่ ท ่ า นอาจารย์ ช าบอกไว้ ว ่ า
รู้สึกตัวแล้วให้ตื่นทันที ทําอย่างไรจึงจะรู้สึกว่านอนพอแล้ว
เพราะว่าชอบคิดว่าตัวเองนอนไม่พออยู่เรื่อย และตามหลัก
สุขศึกษาคนเราต้องนอนอย่างน้อยวันละ ๖-๘ ชั่วโมง ถ้า
น้อยกว่านั้นก็แย่สิคะ อยู่กรุงเทพฯ ด้วย กว่าจะกลับบ้าน
ก็มืด ตื่นแล้วมีเวลาทําอะไรน้อยจัง
ตอบ ต้องการนอนมาก มักจะเป็นเพราะคิดมาก
คิดมากก็นอนมาก คิดน้อยก็นอนน้อย นอน ๖-๘ ชั่วโมง
ก็เยอะไปหน่อย ฝันบ่อยๆ แสดงว่านอนเกินความพอดีไป
สงสัยโยมไม่รักชีวิตของตัวเองเท่าที่ควร วันหนึ่งเรามีแค่ ๒๔
ชั่วโมง นอน ๘ ชั่วโมง ก็เท่ากับทิ้งเสียเปล่ามากกว่า ๓๐%
ของชีวิต โยมไม่เสียดายเวลาหรือ นอนไม่อิ่มสําราญก็ไม่
เป็นไร ควรเสียดายเวลามากกว่า ขออย่าไปเชื่อความคิด
ของตนเองที่หลอกลวงว่าไม่พอ ไม่พอ ไม่อิ่ม นอนต่อสักนิด
นี่เรียกว่า มาร อย่าไปเชื่อมันเลย เอาตามที่หลวงพ่อสอน

๓๐

ดีกว่า พอรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นทันที ร่างกายมันให้สัญญาณ
เราว่าได้เวลาแล้ว ลุกได้แล้ว เป็นเวลานั่งสมาธิแล้ว แต่
ถ้าง่วงบ่อยๆ หาวนอนตลอดเวลา อ่อนเปลี้ยเพลียแรงนั้น
แสดงว่าพักผ่อนไม่พอ ต้องเพิ่มขึ้นสักหน่อย หาความพอดี
ท่านไม่ให้ทรมานเปล่าๆ แต่ไม่ให้ตามกิเลส
ถาม การนั่งสมาธิตัวตรง แต่นั่งบนเก้าอี้ แต่พิง
เล็กน้อย จะได้ไหม
ตอบ นั่งตัวตรงๆ แต่พิงเล็กน้อย มันขัดกัน ถ้าตรง
ก็ไม่พิง ถ้าพิงก็ไม่ตรง ถ้านั่งตัวตรงๆ บนเก้าอี้ก็ไม่เป็นไร
แต่นั่งพิงนี่ไม่กล้าอนุญาต เพราะเกรงว่าอาการพิงจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้น ความตรงจะค่อยๆ น้อยลง ในที่สุดจะง่วง
ถาม การนั่งหลับตา เป็นการสกัดผัสสะใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ แต่ว่าลักษณะการนั่งหลับตาตอนนั่งสมาธิ
ไม่เหมือนกับเวลานอนหลับนะ ต้องทิ้งความรู้สึกไว้ที่ตานิด
หน่อย เราจะได้ไม่ง่วง แต่ถ้ารู้สึกง่วง ลืมตาก็ได้เหมือนกันไม่
เป็นไร อาจจะมองไปที่พื้นข้างหน้าสักหนึ่งเมตรก็ได้ ไม่ผิด
ที่สําคัญคืออย่าให้มันง่วง
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ถาม การที ่ ต ั ้ ง ใจอ่ า นหนั ง สื อ เรี ย นในการศึ ก ษา
ช่วงสอบได้คะแนนดี มีสมาธิในการอ่าน บางคนต้องมี
สมาธิจึงอ่านได้ สมาธิในการอ่านกับสมาธิที่กําลังปฏิบัติกัน
เป็นสมาธิอย่างเดียวกันหรือไม่
ตอบ โคตรเดียวกัน สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต
ถ้ า จิ ต ตั ้ ง มั ่ น ในสิ ่ ง ใดสิ ่ ง หนึ ่ ง ไมว่ า เป็ น อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ท ่ า น
เรียกว่าสมาธิทั้งนั้น สมาธิที่เราทําที่นี่ เราสามารถเอาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ลักษณะของสมาธิ คือ ความ
ตั ้ ง มั ่ น ของจิ ต ที ่ อ ยู ่ ก ั บ สิ ่ ง ใดสิ ่ ง นึ ่ ง หรื อ เรื ่ อ งใดเรื ่ อ งหนึ ่ ง
อย่างไม่วอกแวก ไม่เผอเรอ จุดที่ควรวิเคราะห์ก็คือเป็น
สมาธิมีคุณหรือสมาธิมีโทษ ถ้าหากว่าสิ่งที่เรียนไม่ดี
เป็นอกุศล เช่น วิธีหลอกคนหรือวิธีสร้างอาวุธ ก็จะกลาย
เป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิพุทธต้องมีอารมณ์ที่เป็นกุศล
และเป็นไปเพื่อปัญญา
ถาม การปฏิบัติเพื่อพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต
เพื ่ อ พบกั บ ความสงบของพระพุ ท ธศาสนา เหมื อ นกั บ
คริสตศาสนา คริสตศาสนิกชนที่เขาปฏิบัติกัน พร้อมกับมี
การชักชวนให้เขามาพบกับพระเจ้าหรือไม่ เพราะเขาบอก
ว่าจะได้พบกับพระเจ้าและจะได้พบกับความสุข (พระเจ้า
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ช่วยให้หลุดพ้น ช่วยอธิบายด้วยค่ะ)
ตอบ ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ในอัตตาตัวตน มีอัตตาตัวตนก็มีพระเจ้าได้และอยากมี พ้น
จากอัตตาตัวตนแล้วมีพระเจ้าไม่ได้และไม่อยากมี ฉะนั้น
ความแตกต่ า งกั น อยู ่ ต รงที ่ ว ่ า พวกเราไม่ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ พบ
พระเจ้า ทุกศาสนามีวิธีทําจิตให้สงบจากความคิด แต่เท่าที่
ทราบ มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนวิธีหลุดพ้นจากอวิชชา
คือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีผู้คิด (หรือไม่คิด) ที่เที่ยงแท้ถาวร
ถาม พุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ห นึ ่ ง ที ่ เ หมื อ นกั บ
ศาสตร์ทั่วไป คือพยายามที่จะมีองค์ความรู้เป็นของตนเอง
และการตี ค วามพระธรรมก็ เ ป็ น ไปตามความสามารถของ
พระสงฆ์ในแต่ละยุค ท่านเห็นด้วยไหมครับ
ตอบ การตี ค วามพระธรรมแล้ ว แต่ ค วามสามารถ
ของพระสงฆ์ในแต่ละยุค
เฉพาะส่วนที่ท่านเอาหลักการ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับปัญหาสังคม หรือในการอธิบาย
ธรรมให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ฟังกับสภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสภาพสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นผู้สามารถหยิบเอา
หลักธรรมะอย่างเหมาะสม
และเผยแผ่อย่างได้ผลดีกับ
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ปัญญาชนในประเทศไทย เช่นอธิบายทัศนะของพระพุทธ
ศาสนาต่อนิเวศวิทยาบ้าง ต่อเศรษฐศาสตร์บา้ ง ต่อเทคโนโลยี
บ้าง ฯลฯ
การแสดงธรรมของท่านเจ้าคุณ อาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวของท่านที่รู้หลักธรรมอย่างแตกฉาน และเข้าใจใน
โลกและสังคมสมัยปัจจุบันได้ดี แต่ว่าไม่ใช่ท่านคิดเอาเอง
หลักการมันก็มีอยู่แล้ว ท่านเป็นเพียงผู้ขุดค้นแล้วชี้แจงหรือ
เปิดเผย เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งการตีความพระธรรม ไม่ขึ้น
อยู่กับความสามารถของสงฆ์ในแต่ละยุค เพราะหลักการ
เดิมนั้นมีอยู่แล้วในพระบาลี และถึงแม้ว่าศัพท์บางคําอาจ
จะแปลได้หลายนัย แต่ส่วนมากแล้วความหมายของศัพท์
และคําสอนที่สําคัญๆ ก็ชัดเจน เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแต่ละยุค
แต่ ล ะสมั ย สามารถที ่ จ ะตี ค วามหมายของศั พ ท์ ส ํ า คั ญ
ตามความพอใจของตน เพราะว่าหลักเดิมนั้นมีอยู่แล้วใน
พระบาลี
ในศาสนาบางศาสนามี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขคํ า สอน
อยู่ทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้คําสอนนั้นเข้ากับความต้องการ
ความเชื่อถือ หรือค่านิยมของสังคม แต่พุทธศาสนาทํา
อย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นผูกพัน
อยู่กับความจริงของธรรมชาติ และความจริงของธรรมชาติ
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียว ความจริงของธรรมชาติ
เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีที่แล้วที่ประเทศอินเดีย และความจริงของ
ธรรมชาติในเมืองไทยในสมัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใคร
เข้าถึงแล้วก็จะได้ความรู้อันเดียวกัน
ถ้ า สมมติ ว ่ า เราเห็ น ว่ า มี ค ํ า สอนที ่ ค นไม่ เ ข้ า ใจหรื อ
คนปฏิเสธกันมาก ต้องถือว่าเป็นกรรมของคนเหล่านั้น แล้ว
ก็ ต ้ อ งพยายามหาวิ ธ ี ท ี ่ จ ะเสนอคํ า สอนนี ้ ใ ห้ ช ั ด ขึ ้ น และใน
สํานวนที่คนจะรับได้ แต่จะบอกเลิกสอนทีเดียวไม่ได้ จะ
เรียกประชุมพระเถระผู้ใหญ่ และเสนอว่าทุกวันนี้คนทั่วไป
ฟังเรื่องอนัตตาไม่รู้เรื่อง ขอเลิกซะ สอนแต่อัตตาตัวตนต่อไป
เพราะคนจะชอบและอาจจะทํ า ให้ ไ ด้ เ พิ ่ ม จํ า นวนพุ ท ธ
ศาสนิกชนได้ด้วย อย่างนี้เราทําไม่ได้ เพราะไม่ว่าเราจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม สิ่งทั้ง
หลายทั้งปวงก็ย่อมไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ซึ่งเป็น
อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว และจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด
กาล ใครปฏิบัติจนถึงขั้นนี้ต้องยอมรับทุกคน ฉะนั้นมันอยู่
ที่ว่าเราจะเข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงเท่านั้นเอง
ถาม การถือศีล ๕ มีอยู่ข้อหนึ่งที่จะขอถามคือการ
กําจัดปลวกและมดจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
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ตอบ เรื่องนี้ ก่อนที่จะฆ่าสัตว์ เราต้องพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะแก้ปัญหาโดยทางอื่น ก่อนที่จะกําจัดปลวก
และมด มีทางอื่นไหมที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องฆ่ามันใช้
ปัญญาค่อยๆ คิด ค่อยๆ พิจารณา ถ้าแน่ใจว่าไม่มีทางอื่น
บางทีเราอาจจะต้องยอม แต่ยอมโดยไม่หลอกตัวเองว่าไม่
บาป มันเป็นบาปแน่ แต่ในชีวิตของฆราวาสบางทีเราเลี่ยง
บาปอย่างนี้ไม่ได้ เพราะจะปล่อยให้ปลวกกินบ้านจนพัง
ไม่ได้ เราก็มีหน้าที่ต่อที่อยู่ของเราเหมือนกัน ฉะนั้นในบาง
กรณีเราอาจถือว่าเป็นเรื่องจําเป็น แต่ขอให้ทําให้น้อยที่สุด
ที่เราจะทําได้ เพราะถึงจะทําตามหน้าที่ก็ตาม เมื่อฆ่าสิ่ง
มีชีวิต ต้องยอมรับว่าเป็นบาปซึ่งต้องมีผลต่อไป ถ้าอยาก
อยู่แบบบริสุทธิ์จริงๆ ต้องออกบวช
ถาม เราจะทราบได้ อ ย่ า งไรว่ า เราไม่ ไ ด้ ห ลอกตั ว
เอง เราจะมีวิธีแยกแยะอย่างไร ว่าเป็นความคิดหรือเป็น
ความจริง กลัวจะหลงทางแล้วหาทางกลับไม่เจอ
ตอบ อย่าไปเชื่อความคิดมากนักก็แล้วกัน คอย
เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า นี่คือแค่ความคิด อาจจะไม่ถูกก็ได้ คิด
เก่งแต่ว่าไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองก็อันตรายเหมือน
กัน คิดแล้วต้องรู้เท่าทันความคิดอีกที การไม่เชื่อความคิด
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ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการป้องกันการหลอกตัวเองที่ดี นอกจาก
นั้นแล้วการเข้าไปอยู่ในหมู่นักปฏิบัติ หรือการมาพบ การมา
ปรึกษากับกัลยาณมิตรเป็นครั้งคราวก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
เพราะบางทีเราหลอกตัวเองจนเป็นนิสัย
จนเกิดจุดบอด
ซึ่งเรามองไม่เห็นเลย
แต่โชคดีที่คนอื่นเขาไม่ได้มืดบอด
ตามเรา เขาก็เห็นความบกพร่อง แล้วเขาช่วยเปิดเผยจุด
บอดของเราได้ เพื่อนก็จะสะกิดเราว่า “ระวังนะ กําลังหลง
ทางนะ” คือตอนนี้เรายังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ ต้องอาศัย
เพื ่ อ นหรื อ ครู บ าอาจารย์ ช ่ ว ยเป็ น ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ คิ ด แก่ เ ราไว้ ก ่ อ น
หน้าที่ของเราในกรณีนี้คือเป็นผู้ที่ยอม ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟัง
คําตักเตือนอยู่เสมอ ไม่ใช่สักแต่ว่าเชิญเพื่อนตักเตือนหรือ
ให้ข้อคิดพอเป็นพิธี พอเขาให้จริงๆ แล้วกลับน้อยใจหรือ
โกรธเขา โต้ตอบ หรือแสดงความไม่พอใจ ทําให้เขาเสียใจ
ควรมีความจริงใจมากกว่านั้น พร้อมที่จะยอมรับความจริง
ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความจริงที่ทําให้เรารู้สึกละอาย เราก็
ต้องยอมรับ อย่างนี้เราจึงจะเจริญในธรรม
ถาม โอกาสทีผ่ ปู้ ฏิบตั ธิ รรมจะได้บรรลุธรรมขัน้ สุดท้าย
คือนิพพานนั้นมากน้อยเพียงใด คนทั่วไปควรปฏิบัติให้ได้
ถึงขั้นไหน
จึงสามารถมีความสุขสงบตามสมควรของ
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ผู้ครองเรือน ดิฉันเพิ่งฝึกหัดทําสมาธิ มาที่นี่รู้สึกจิตใจสงบ
และเข้มแข็งขึ้น แต่ไม่คิดว่าจะทําได้จนถึงขั้นสุดท้าย ตอน
นี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนอกจากกําลังใจ
ตอบ ความรู้สึกหรือความคิดว่าเราคงจะทําไม่ได้ถึง
ขั้นสุดท้าย ก็แค่ความคิด เป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่า
“วิจิกิจฉา” คือความสงสัย ฉะนั้นหน้าที่ของเราในปัจจุบัน
คือ การรู้ความสงสัยตามความเป็นจริงว่านี่คือความสงสัย
ความคิดว่าเราสามารถเข้าถึงขั้นสุดท้ายได้ก็คือความคิดที่
เกิดขึ้นและดับไปในปัจจุบัน ความคิดว่าเราไม่สามารถที่
จะเข้าถึงขั้นสุดท้ายได้ก็เหมือนกัน เราจะถึงหรือไม่ถึงพิสูจน์
ไม่ได้หรอก แต่สิ่งที่รู้ได้และควรรู้ ก็คืออารมณ์ปัจจุบัน
ดูความไม่แน่นอนของมันไปเรื่อยๆ วันไหนนั่งสมาธิแล้ว
จิตฟุ้งซ่าน รําคาญ ไม่สงบเลย เราอาจจะท้อใจคิดว่า
ไม่ไหว ชาตินี้คงไม่มีหวัง วันหลังเราก็นั่งสบาย สงบดี
แล้วอาจจะตื่นเต้น ไม่แน่นะ อาจจะได้ จิตใจของเรามัน
ตลกอย่างนี้ มันคิดได้สารพัด แต่อย่าไปเชื่อมันเลย
ความคิดมันก็เป็นสังขาร เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดตาม
เหตุปัจจัย ให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว
จะดีกว่า การภาวนาคือยอดแห่งความดี ฉะนั้นถ้าเรา
ภาวนาไปเรื่อยๆ เจริญด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา

๓๘

เรื่อยๆ มันต้องได้แน่นอน แต่อาจไม่ใช่ในชาตินี้ก็ได้ ไม่ได้
ชาตินี้ก็เป็นชาติหน้า ไม่ได้ชาติหน้าก็ชาติต่อไป แต่จะเป็น
ชาติใดชาติหนึ่งก็แล้วแต่ ในที่สุดมันจะต้องได้แน่นอน ไม่
ต้องสงสัยในข้อนี้เลย
ถาม เราเปลี่ยนนิสัยความประพฤติของผู้อื่นไม่ได้
ถ้าเราไม่ชอบเราควรหลีกเลี่ยงใช่ไหม แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ควร
ทําอย่างไรดี
ตอบ อดทนและพยายามหวังดีตอ่ เขาเหมือนทีอ่ ธิบาย
เมื่อกี้นี้ ถ้าเขามีความประพฤติที่ไม่ดี การพูดไม่ดี ทุกครั้งที่
เขาทําอย่างนัน้ พูดอย่างนัน้ เขากําลังสร้างกรรม และต่อไปเขา
ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็
โกรธเขาไม่ลง แต่กลับเกิดความรู้สึกสงสาร แต่ความหวังดี
ต่อเขาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคุณธรรมหลัก คือ ความอดทน
เราต้องอดทนหนักมาก ต้องใช้ความอดทนและเมตตาเป็น
หลักในกรณีอย่างนี้ แต่ถ้าความประพฤติของเขาเกินไปหรือ
สร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมเราก็ต้องพูดเหมือนกัน ต้อง
พยายามแก้ไข ความอดทนจึงไม่ได้หมายความว่าต้องกัด
ฟั น ปล่ อ ยให้ เ ขาทํ า บาปหรื อ เบี ย ดเบี ย นคนอื ่ น ตามสบาย
ความอดทนมุ่งที่การระงับความเศร้าหมองในใจของเราต่าง

๓๙

หาก เช่นสมมติว่าในสถาบันที่เราอยู่ คนหนึ่งทุจริตและเอา
รัดเอาเปรียบคนอื่น สําหรับตัวเราเองอาจทนได้ แต่บางทีต้อง
คํานึงถึงสถาบันของเราด้วย บางทีต้องยอมยุ่งเหมือนกัน
เพื่อหลักการ เพื่อส่วนรวม เป็นเรื่องของความเสียสละที่ต้อง
ใช้ ป ั ญ ญาพิ จ ารณาหาวิ ธ ี ก ารที ่ จ ะเหมาะสมและได้ ผ ลดี
ที่สุด
ถาม ช่วงแรกของการนั่งสมาธิจะมีอาการง่วงมาก
แต่พอฝืนใจตนเองไปสักนิด อาการง่วงหายไปเป็นปลิดทิ้ง
มีคนกล่าวว่าถ้าอาหารง่วงหาย เป็นเพราะมีสมาธิ แต่ทําไม
ดิฉันยังคิดมากฟุ้งซ่านอยู่ถ้าดิฉันมีสมาธิจริงๆ
ตอบ การที่ความง่วงหายนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะมี
สมาธิก็ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะมีความฟุ้งซ่านก็ได้ เป็นแค่
การเปลี่ยนตัวนิวรณ์ใหม่ คืออาจจะเป็นสมาธิสักพัก แต่
สมาธิไม่มั่นคง แล้วก็เลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านต่อ นี่ก็
เป็นไปได้ ส่วนมากจิตใจของคนเราก็เหมือนเด็กเล็ก เคย
สังเกตเด็กไหม คือมันรู้จักแต่วิ่งกับหลับ วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อย
ก็หลับไปเลย ส่วนมากโตแล้วเราก็ยังเป็นอย่างนั้น จิตรู้แต่
ฟุ้งซ่านกับง่วง ฟุ้งซ่านคิดไปคิดมา พอความคิดลดน้อยลงๆ
ก็ง่วง เราจึงรู้จักแต่คิดกับหลับ ไม่คิดก็หลับ ไม่หลับ

๔๐

ก็คิด ทีนี้เราทําสมาธิเพื่อหาทางสายกลาง คือ จุดที่
ไม่คิดแต่ไม่หลับ สมาธิมันอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ใช่ง่ายๆ
ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
ถาม มีอาการรู้สึกว่าง่วงไปเหมือนกับไม่หายใจช่วง
หนึ่งขณะนั่งทําสมาธิ พอเรากําหนดรู้ว่ามันว่างนะ ไม่หาย
ใจนะ เราก็กลับมาหายใจ ความว่างตรงนั้นมันก็หายไป
เป็นเพราะเหตุใด และความว่างนั้นคืออะไร
ตอบ ความว่างก็คือความว่าง ว่างจากกิเลส ว่าง
แล้วเกิดความสงสัยว่านี่มันคืออะไรหนอ มันก็ไม่ว่างเสียแล้ว
ใช่ไหม เรื่องการปฏิบัติอย่าไปเอะใจอะไร อย่าไปกลัว อย่า
ไปสงสัย ประสบการณ์ในระหว่างการนั่งสมาธิไม่ว่าเป็น
อย่างไรก็ตามมีลักษณะอันเดียวกันหมด คือ เกิดขึ้นแล้วก็
ดับไป ท่านตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
ย่อมดับไปเป็นธรรมดา จําข้อนี้ไว้ก็ดี เจออะไรก็ตัดไปได้เลย
ว่างก็สักแต่ว่าว่าง ไม่ว่างก็สักแต่ว่าไม่ว่าง ความว่างเกิด
ขึ้นแล้วก็ดับไป ความไม่ว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ภาพสวรรค์
นรก เปรตผีเทวดา ทุกสิ่งทุกอย่างจากต่ำสุดไปถึงสูงสุด
น่ารักน่าชังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มันเป็นของแค่นี้แหละ แล้ว
เราจะไปสนใจมันทําไม น่ารักที่สุด น่าเกลียดที่สุด เราก็รู้

๔๑

เท่าทันมันเฉยๆ ไม่เพลิดเพลินไม่ยินดี น่ากลัวเราก็ไม่กลัว
น่าเกลียดเราก็ไม่เกลียด น่าสะดุ้งเราก็ไม่สะดุ้ง เพราะอะไร
เพราะเรารู้หมด รู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้น
ย่อมดับไปเป็นธรรมดา อย่างนี้เราปลอดภัย การปฏิบัติ
ก็ไม่หลงทางแน่ จะว่างเราก็รู้ว่ามันว่าง แต่เราไม่ได้สําคัญ
มั่นหมายในความว่าง หรือไม่ได้คิดว่าเราบรรลุอะไร ไม่ได้
ตื่นเต้น เป็นอะไรเราก็รู้ แต่ไม่ต้องเป็นอะไรกับมัน เราไม่

๔๒

ต้องคิดอะไรเพิ่มเติม สักแต่ว่ารับรู้สภาวะที่กําลังปรากฏอยู่
ในจิตตามความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่ ให้มี
สติ อย่าทิ้งสติ เพราะสติสัมปชัญญะนั้นแหละเป็นที่พึ่งของ
เราในการทําสมาธิ
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