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อาจารย์ครับ ในตอนนี ้ผมจะขอเรียนถามอาจารย์ถงึชีวติด้านปฏิบตัธิรรมของอาจารย์เอง เพ่ือจะให้คน

รุ่นหลงัได้เข้าใจถึงชีวิตด้านในของอาจารย์ เพราะคนรุ่นผม เร่ิมไมเ่ข้าใจวา่ ชีวิตพระสงฆ์นัน้อยูไ่ด้อยา่งไร 

โดยเฉพาะชีวติของพระสงฆ์รุ่นอาจารย์ มีความสขุ ความทกุข์อะไร มีคา่ตรงไหน อีกอยา่งหนึง่ ถ้าอาจารย์

เลา่ถงึชีวิตด้านปฏิบตั ิผู้ ท่ีเลือกจะดําเนินชีวิตตามแบบพระสงฆ์ท่ีดีงาม จะได้ข้อคดิข้อเตือนใจตา่ง ๆ 

รวมทัง้ด้านกําลงัใจด้วย ผมเช่ือวา่จากจดุเร่ิมต้น เม่ือท่านอาจารย์เร่ิมทําสวนโมกข์ ถึงปัจจบุนันี ้อาจารย์คง

ตอ่สู้กบัอะไรในตวัเองอยูไ่มใ่ช่น้อย แล้วก็มีข้อผิดพลาดมากมาย ท่ีจะเป็นบทเรียนให้กบัคนรุ่นหลงั ๆ  

          (หวัเราะ) มนัไมมี่เร่ืองอะไรมากมาย ท่ีจะต้องนกึไปถึงขนาดนัน้ มนัเป็นเร่ืองของคนธรรมดาคนหนึง่ 

ท่ีค้นคว้ามา จะเรียกวา่ ตามบญุตามกรรมก็ได้ แล้วมนัก็ประสบผลเป็นอยา่งนี ้อยา่งท่ีเห็นอยูนี่ ้ไหนถาม

ใหมซ่ ิถามวา่อยา่งไร ให้มนัเป็นคําถาม เป็นข้อ ๆ ไปซ ิ

ครับ เม่ือมองชีวิตการปฏิบตัธิรรมของอาจารย์โดยรวมแล้ว มีช่วงเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นแตกตา่งกนัอยา่ง

ชดัเจนไหมครับ 

          เช่นอะไร 

เช่นในเร่ือง "สมยัโนน้เมือ่เรายงัเทีย่วหาอตัตา" ท่ีอาจารย์เขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ จะเห็นเหมือนกบัวา่ 

ครัง้หนึง่ อาจารย์เคยยดึความวา่งวา่เป็นตวัเป็นตน แล้วก็เกิดการเปล่ียนแปลง รู้วา่ไมใ่ช่แล้ว ผิดแล้ว 

เหมือนกบัเปิดเข้าสูม่ิตใิหม ่อะไรแบบนัน้ 

          บทความนัน้มนัเขียนสําหรับทกุคน สําหรับชีวิตทกุคน เป็นลกัษณะอยา่งนัน้ ไมใ่ช่ของเราคนเดียว 

แตม่นัใช้ช่ืออยา่งนัน้ ก็เพ่ือวา่ให้มนัสะดดุหรือกระตุ้นอะไรสกัหน่อย ไมใ่ช่เร่ืองของผมคนเดียวท่ีเป็นอยา่ง

นัน้ คือทกุคนจะเป็นอยา่งนัน้ กวา่จะรู้เร่ืองอนตัตา ถ้าไมรู้่เร่ืองมนัก็แล้วไป มนัก็ยดึอตัตาจนตาย มนัรู้ขึน้มา 

มนัก็เปล่ียนแปลง เม่ือยงัไมรู้่เร่ืองอนตัตา นกึกนัอยา่งนี ้เม่ือรู้กนัแล้ว ก็เปล่ียนเป็นอีกอยา่ง เขียนเป็นคําล้อ 

ล้อชวนหวัด้วย จงึออกมาในรูปอยา่งนัน้ 

คําถามผมตอนนีมุ้ง่ประเดน็วา่ ในชีวิตอาจารย์ มีช่วงการเปล่ียนแปลงสําคญั ๆ ทางคณุภาพของชีวิต

อะไรบ้างครับ 
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          ผมก็ต้องบอกวา่ มนัไมมี่ช่วงท่ีเปล่ียนแปลงใหญ่โต มนัมาทีละนิด ๆ คอ่ยเตบิโตมาทีละนิด ๆ เราเกิด

มาเป็นทารกจนโต ชว่งเปล่ียนแปลงโดยแท้จริงมนัก็พดูยาก แตม่นัก็เปล่ียนทีละนิด ๆ จนมาอยูส่ภาพอยา่ง

นี ้ผมนกึไมอ่อกน่ีวา่เปลีย่นแปลงอยา่งไร มนัก็บวช แล้วก็มาพบเร่ืองท่ีดีกวา่ ก็ไมส่กึ แล้วศกึษาเลา่เรียน

ค้นคว้ามาทีละนิด ๆ มนัไมมี่การเปล่ียนแปลงเหว่ียง หรือขนาดเหว่ียงทางนัน้ เหว่ียงทางนี ้มนัไมมี่หรอก 

เปล่ียนในแง่ของคณุภาพข้างใน เช่นกิเลสเร่ืองนี ้มนัเดด็ขาดไปแล้ว เร่ืองนัน้มนัไมเ่ดด็ขาดมีไหมครับ  

          ไมมี่ ให้พดู พดูไมไ่ด้แน่ มนัเปลี่ยนทีละนิด พร้อม ๆ กนัแหละ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สภาพของชีวิต

เปล่ียนมา ๆ ทีละนิด ๆ มนัมองไมเ่ห็นเลยวา่มนัเปล่ียนแบบเลีย้วเป็นมมุ ขอให้ทกุคนตัง้ต้นเดนิมาตาม

หลกัเกณฑ์ทีละนิด ๆ แล้วก็เปล่ียนทีละนิด เหมือนต้นไม้ งอกขึน้ทีละนิด ๆ จนกวา่มนัจะเตบิโต จะให้เอา

อะไรเป็นการเปล่ียน ยงันกึไมอ่อก 

อยา่งเกจิอาจารย์หลายคน มกัจะเลา่เร่ืองของตวัเอง วา่มีประสบการณ์พิเศษอยา่งนัน้ อยา่งนี ้ท่ีทําให้

รู้สกึวา่ บดันีชี้วิตเราเปล่ียนแปลงไปแล้ว เข้าสูส่ภาพของชีวิตใหมแ่ล้ว เป็นชว่ง ๆ ไป ของอาจารย์ไมมี่หรือ

ครับ 

          ไมมี่ แล้วก็ไมมี่เร่ืองขนาดนัน้ ท่ีจะเลา่ให้ใครฟัง มีแตก่ารศกึษาเพิ่มเตมิ การปฏิบตัเิพิ่มเตมิ 

การศกึษาเพิม่เตมิ แล้วรู้ หรือเห็น แล้วเข้าใจ รู้สกึเข้าไป ๆ ไมรู้่วา่ได้รู้เม่ือไร พดูเป็นภาษานัน่ ๆ หน่อย ไมรู้่

วา่มนัตรัสรู้เม่ือไร แตท่ี่จริงมนัไมไ่ด้ตรัสรู้อะไรมากมาย จะถามวา่เม่ือไรก็ยงัไมรู้่ ค้นคว้ามากขึน้ เผยแผม่าก

ขึน้ ปฏิบตัมิากขึน้ เร่ือย ๆ ไป 

อาจารย์ครับ ตามหลกันัน้ ถ้าหากเรารู้แล้ว มนัต้องรู้ใช่ไหมครับวา่เราหมดไปแล้ว กิเลสอนันัน้อนันี ้ตาม

หลกัวชิาท่ีเขาเรียกวา่ เกิดญาณอยา่งนัน้ ญาณอยา่งนี ้

          ท่ีไปตดัสนิกนัอยา่งนัน้ก็มี แตเ่ราไมไ่ด้ตัง้ใจ ไมไ่ด้เจตนา ไมไ่ด้ประสงค์จะรู้ รู้วา่มนัดีขึน้ก็พอแล้ว แต่

วนัละเทา่ไรไมต้่องรู้ รู้แตว่า่สิง่ไมพ่งึปรารถนามนัลดลง ลดลง เท่าไรก็ไมรู้่ เรียกวา่ลดลง มีเร่ืองในบาลีพดู

เก่ียวกบัเร่ืองทํานองนีว้า่ นายช่างทัง้หลายรู้วา่ ด้ามเคร่ืองมือนัน้ สกึไปทกุวนั ทกุวนั แตไ่มรู้่วา่สกึไปวนัละ

เท่าไร ปีหนึง่สกึไปเท่าไร ก็ไมต้่องรู้ มนัไมมี่อะไรวดั แล้วมนัก็วดัยาก รู้แตว่า่ถ้าเป็นอยูโ่ดยชอบ อะไรจะ

ลดลงไป แตส่กัเทา่ไรก็ไมรู้่ รักษาความเป็นอยูโ่ดยชอบไว้เทา่นัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยใช้วิธีลองออกไปเผชิญกบัอารมณ์ท่ีมากระทบ เพ่ือให้รู้วา่เราหมดอนันัน้ไป

แล้วหรือยงั บ้างหรือไม ่
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          ไมเ่คย ถ้ามนัจะเป็น เป็นไปโดยอตัโนมตั ิโดยเจตนาจะลองไมมี่ เช่นรู้แตว่า่เรากลวัผีน้อยลง ๆ จน

เด๋ียวนี ้ไมก่ลวัผีเลย รู้อยา่งนี ้

ก่อนท่ีอาจารย์จะลงมือปฏิบตัธิรรม อาจารย์ได้ตัง้แนวไว้หรือเปลา่ครับวา่ ในบรรดาหนทางหลาย ๆ 

แบบท่ีจะบรรลธุรรม เช่น โดยการฟังธรรม โดยการเทศน์ โดยการตรึกตรอง โดยการทําวิปัสสนา หลาย ๆ 

แบบนี ้อาจารย์ใช้แบบไหนสําหรับตวัเอง 

          ไม ่ไม ่เพิ่งรู้ทีหลงั มาอา่นบาลีวิมตุตายตนสตูรทีหลงั ก่อนนีค้้นคว้ามากขึน้ มนัก็รู้มากขึน้ เรายงัใช้

วิธีท่ีเรียกวา่ เรียนจากพระคมัภีร์ เรียนจากหนงัสือสมดุ มากขึน้ ๆ มนัก็พอจะสงเคราะห์กนัได้ กบัหลกัท่ีวา่

ฟังธรรม ฟังธรรม ในบางเวลา จิตใจเหมาะสม ปลอดโปร่ง ก็รู้สวา่งไสว ชัน้ใดชัน้หนึง่ เตม็ท่ีเสียทีหนึง่ ท่ี

เหลือ ก็ยงัเหลือตอ่ไปอีก เด๋ียวนีถ้้าจะพดู มนัพดูไมไ่ด้วา่ใช้วิธีหนึง่ วธีิใดโดยเฉพาะ ใน ๕ วิธีนัน้ คือมนั

เรียนมากขึน้ ค้นคว้ามากขึน้ แล้วมนัก็พอใจท่ีจะเป็นอยา่งนัน้มากขึน้ แล้วมนัละไปเอง ละไปเองโดยไม่

รู้สกึตวั 

          ความจริงทําวิปัสสนาอยา่งเคร่งครัด เคร่งเครียด ทัง้วนั ทัง้คืน ทัง้เดือน ทัง้ปี ก็ไมเ่คยทํา แตม่นัเป็น

ของมนัในตวัเอง ในขณะท่ีได้ฟังอะไรใหม ่ความจริงต้องเรียกวา่ ค้นพบ เราไมไ่ด้ฟังจากท่ีไหน แตว่า่เรา

ค้นพบ คือฟังจากหนงัสือ ฟังจากท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ มนัก็อยูใ่นพวกท่ีฟัง ฟังธรรม คืออา่นเอาจากพระ

คมัภีร์ ก็ต้องสงัเคราะห์เข้าในการฟังธรรม รู้เร่ืองอะไรเพิ่มขึน้ก็พอใจ ความพอใจก็ทําให้ปฏิบตัอิยูใ่นตวัโดย

อตัโนมตั ิรู้อะไรใหมก็่ปฏิบตัเิข้ากนักบัท่ีรู้อะไรใหม ่ๆ เรียกวา่วนัละนิด วนัละนิดก็ได้ การอา่นมนัมีทกุวนั 

สมยัแรกมีสวนโมกข์ อา่นทกุวนั เคยอยูก่บัหนงัสือทัง้วนั ๆ ไมไ่ด้มีเข็มทิศหรือเบนทิศอะไรไปเป็นรูปธรรม

อยา่งนัน้ จนเดี๋ยวนีก็้ไมรู้่วา่มนัรู้อะไร เม่ือไร ไมไ่ด้จําไว้ 

อาจารย์ครับ อยา่งในชีวิตของอาจารย์ ในด้านการเทศน์คือการเขียน การพดูนัน้ มีมาก ทีนีร้ะหวา่งการ

อา่นหรือการเทศน์ หรือการพดูให้คนอ่ืนฟังนัน้ มนัมีผลในเร่ืองการเข้าใจมากน้อยอยา่งไร คือมนัมีวิธีหนึง่ใน

วิมตุตายตนสตูร ท่ีเราอาจจะบรรลไุด้ ด้วยการสอนคนอ่ืน แล้วทีนี ้อาจารย์สอนคนอ่ืนมากมาอยา่งนี ้มีสว่น

เปล่ียนแปลงคณุภาพจิตของอาจารย์แคไ่หน 

          โอ๊ย มนัไมสู่้ รับเข้ามา คือรับเข้ามามาก มีผลมากกวา่ท่ีให้ออกไป การศกึษาเพิ่มเตมิเข้ามา มากกวา่

ท่ีเราสอนมากนกั ท่ีสอนนีนิ้ดเดียวเทา่นัน้ แล้วมนัก็เป็นผลจากการท่ีรับเข้ามา คือฟังเข้ามา แล้ววา่ท่ีจริงมนั

เรียกวา่ทําทกุอยา่ง รับเข้ามา หรือฟังเข้ามาก็ทํา สอนออกไปก็ทํา สาธยายก็ทํา ใคร่ครวญโดยตรรกนีก็้ทํา 

ทําวิปัสสนา ทําสมาธิก็ทํา เลยเรียกวา่ครบทัง้ ๕ อยา่ง อยา่ทําแบบเบนไปเบนมา เหว่ียงไปเหว่ียงมา หรือ

ทิศทางใด ต้องเร่งขึน้มาพร้อม ๆ ทกุอยา่ง เร่งขึน้มาพร้อม ๆ ทีละนิด ๆ เหมือนการก่อจอมปลวก บอกคน

ชัน้หลงัเถอะวา่ ทํามาอยา่งนี ้ไมไ่ด้มีการเบนหรือเลีย้วไปเลีย้วมา ทําพร้อม ๆ กนัมา แล้วก็โดยไมไ่ด้ตัง้
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เจตนา มีความอยากรู้ก็อา่น ฟัง ค้น ถึงเวลาเทศน์ ก็เทศน์ ตามสะดวก ตามพอใจ เวลาท่อง อยา่งไหว้พระ

สวดมนต์ทําวตัร เป็นเวลาทอ่ง ก็ท่อง หรือท่องอะไรอ่ืนโดยเฉพาะก็มีบ้าง ซึง่มีน้อย คดิค้นเพ่ือได้ตอบ

ปัญหาฝึกปฏิญาณอยา่งนีม้าก ทํามากเหมือนกนั ในสมยัท่ีเลา่เรียน ชอบโต้แย้งออกความเห็นกบัเพ่ือน

เสมอกนัก็ได้ เพ่ือนท่ีต่ํากวา่ก็ได้ การเพง่มาให้เห็นแจ้งในทางภายในนี ้มนัฝาก ๆ กบัเร่ืองเหลา่นี ้โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเร่ืองสญุญตานี ้เป็นเร่ืองท่ีรีดออกมาจากทกุอยา่ง ท่ีศกึษา ท่ีตัง้ใจปฏิบตั ิคัน้ ๆ ออกมา เพ่ือจะ

เข้าใจของตวัเอง และจะพดูให้คนอ่ืนฟัง แล้วก็เพ่ือจะกําจดัความทกุข์ ความกระวนกระวาย ไมใ่ห้กระวน

กระวายใจ ในบางครัง้บางคราวด้วย ออกมาเป็นเช่นนัน้เองบ้าง ชา่งหวัมนับ้าง 

อาจารย์ครับ การท่ีอาจารย์พดูยํา้เร่ืองอนตัตา เร่ืองสญุญตา เร่ืองเช่นนัน้เอง บอ่ย ๆ นี ้สว่นหนึง่ก็เป็น

การพดู เพ่ือยํา้กบัตวัเองด้วยใช่ไหม หรือเพ่ือทําให้ตวัเองซาบซึง้ด้วยใช่ไหมครับ 

          เม่ือพดูกบัผู้ อ่ืน ก็มุง่หมายให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ให้เขาเข้าใจ เร่ืองของตวัเองมนัมีอยูท่กุเร่ือง ทกุ

ระยะ ทกุเหตกุารณ์ มนัก็ยํา้ได้ทัง้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ ทัง้การเทศน์สอนออกไป หรือแม้ ในการสวดมนต์

ภาวนา หรือวา่คดิใคร่ครวญท่ีจะแตง่อะไรให้มนัลกึซึง้ นาน ๆ ก็มาเพง่ทางจิตใจให้เห็นลกึถึงภายใน ให้ซ้อม 

ให้ฝัง ให้ลงรกลงราก 

อาจารย์ครับ แล้วใน ๕ วิธีนี ้ธรรมชาตร่ิวมกนัเองของ ๕ วิธีนี ้ท่ีทําให้คนเราบรรลธุรรมคืออะไร อะไรทํา

ให้เราเข้าใจสจัจะมากขึน้ อะไรคือธรรมชาตร่ิวมกนัของ ๕ วธีินี ้

          ก็มนักลมกลืนกนัน่ี ทัง้ ๕ สว่น ๕ องค์ประกอบ มนักลมกลืน มนัไมตี่กนั มนัไมข่ดักนัเลย มนั

กลมกลืนกนัมากขึน้ 

ผมหมายถงึวา่ ธรรมชาตร่ิวมของมนั คือแตล่ะวิธี มนัไปทําอยา่งไรในจิต ทําให้คนเราคลายความยดึมัน่

ลง อะไรคือกลไกการทํางานของมนั 

          คือทกุเร่ืองมนัทําให้เกิดความพอใจ เกิดปีต ิเกิดสขุ คือความพอใจ อนันีม้นัเป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ 

เม่ือฟังเกิดความพอใจ เม่ือเทศน์ก็เกิดความพอใจ เกิดความพอใจในธรรม ความพอใจในธรรมนี ้ออกจาก

การท่ีทําอยา่งนัน้ ผา่นมาทางความพอใจ แล้วก็เป็นสขุก่อน แล้วจงึจะปัสสทัธิ จงึเป็นสมาธิ จงึจะเห็น จงึ

จะเดนิไปตามกระแสจิตล้วน ๆ ทัง้ ๕ องค์ในวิมตุตายตนสตูร มีหลกัเดนิอยา่งเดียว เรียกวา่ปลกุให้เกิด

ความพอใจ เป็นสขุ พอใจ จิตใจชนิดนัน้ก็เป็นสมาธิ ในความเป็นสมาธิ หรือขณะในความเป็นสมาธิจะเห็น

แจ้ง ตามท่ีเป็นจริง น่ีมนัเป็นเร่ืองธรรมะแล้ว ไมใ่ช่เร่ืองบคุคล เรียกวา่หลกัธรรมะหรือกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชาตเิก่ียวกบัเร่ืองอยา่งนี ้

แตถ้่าทกุคนทําถกู มนัก็จะผา่นขบวนการอนันีท้กุคนใช่ไหมครับ 
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          มนัเหมือนกนัทกุคน ใน ๕ อยา่งนี ้มนัมีแตว่า่บางคนมีอยา่งนัน้มากบ้าง อยา่งนีม้ากบ้าง แล้วแต่

โอกาส คนท่ีไมมี่โอกาสจะสอนใครเลย มนัก็ไมไ่ด้พบผลท่ีจะได้รับอยา่งนี ้จากการท่ีสอน ท่ีเทศน์ บางคนไม่

เคยทําสมาธิวปัิสสนาเสียเลย มนัก็ขาดไปอีกอนัหนึง่ ทีนีอ้ยา่งไหนทําผิว ๆ ผลก็เป็นผิว ๆ ไป อยา่งจะท่อง

ทําวตัรสวดมนต์ให้เกิดผลลกึ ๆ จริง ๆ แล้ว มนัต้องตัง้ใจมากเป็นพิเศษ ฟังแล้วเข้าไปในความรู้สกึ ชุ่มฉ่ําลง

ไปโดยการท่องเอง หรือการฟังผู้ อ่ืนท่อง แตก่ารท่องเองรู้สกึวา่มนัยงัไมเ่ท่าไร มนัมีการท่องเพ่ือความสนกุ

มากกวา่ เว้นไว้แตผู่้นัน้มีความรู้ ความฉลาด สามารถพอ ตัง้ใจท่อง เพ่ือเอาความหมายอนัลกึซึง้ของคําท่ี

ท่อง อยา่งนีถ้้าทําได้ ก็ดี ถ้าให้ครบทัง้ ๕ วธีิมนัสนกุ มีรสมีชาต ิไมเ่บ่ือ 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่ง มองโดยสรุป ระหวา่งปริยตั ิปฏิบตั ิกบัการเผยแผ ่ของอาจารย์ สมัพนัธ์กนั

อยา่งไรครับ 

          ทําพร้อมกนัไป (หวัเราะ) บางเวลาศกึษาคืนนี ้พรุ่งนีก็้ไปเทศน์ บางเวลาก็เป็นกรรมกรก่อสร้าง 

(หวัเราะ) บางเวลาก็ลงคลองไปพฒันา (หวัเราะ) นอกหน้าท่ีของภิกษุตามธรรมดา หรือความหมายของ

ภิกษุ เราเป็นชา่งก่อสร้าง บางทีก็ไปหาไม้ในป่า บางทีก็ไปแตง่คลองให้ใช้ประโยชน์ได้ ไปทําถนนให้ใช้

ประโยชน์ได้ บางสมยัไปทําถนนทกุวนั ทกุวนั ถ้าเราไมไ่ป คนก็ไมม่า ถ้าเราไป คนก็มาช่วยมาก ถ้าเราไมไ่ป 

ไมมี่ใครเอาอาหารมาเลีย้งคน ถ้าเราไป ก็อ้างเราให้เอาอาหารมาเลีย้งพระ เสร็จแล้วเลีย้งคน มนัทําทกุ

อยา่งท่ีมนัไมผิ่ดวินยั หรือมนัไมเ่สียหาย ทําทกุอยา่ง ศกึษาเร่ืองหยกูเร่ืองยา ไปช่วยคนเจ็บคนไข้ บางเวลา 

บางสมยัก็ทํามาก สรุปให้มนัจริงท่ีสดุก็คือมนัทําทกุอยา่งท่ีรู้สกึวา่ทําได้ และพอใจ ทําทกุอยา่งมากกวา่ ๕ 

อยา่งนัน้ก็มี (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ นอกเหนือจาก ๕ อยา่งนี ้มนัมีสว่นช่วยให้เข้าใจธรรมะ ให้เห็นถงึธรรมะเหมือนกนัหรือ

เปลา่ 

          ทัง้นัน้แหละ การทําอะไรก็ตาม ถ้ามนัมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดกนับ้าง จะมองเห็นแงข่อง

ธรรมะเสมอ มองเห็นความเป็นเช่นนัน้เองของมนษุย์ทัง้หลาย มองเห็นกิเลสก็มี ในแง่ของความดีก็มี ในแง่

ของธรรมดาของธรรมชาตล้ิวน ๆ ก็มี ฝึกเป็นคนรู้จกัสงัเกตคนทกุชนิด ตามท่ีมนักระทําได้ กลายเป็นความรู้

มาในชัน้หลงั คนนีเ้ห็นหน้า เห็นกิริยาท่าทาง ฟังพดูจาอะไรบ้าง ก็พอทายได้ วา่คนนีต้้องเป็นอยา่งไร ก็คณุ

ลองนบัดเูอาเอง เกิดมาทําอะไรบ้าง แม้เก่ียวกบัสวนโมกข์ ทําอะไรบ้าง เป็นสมหุบญัชีก็เคย เป็นศลิปินก็

เคย เป็นนกัโบราณคดีก็เคย มนัไมเ่คยขดัขวางกบัธรรมะเลย มนัก็ให้การงานสําเร็จลลุว่งไปด้วย ฝึกให้เรา

รอบรู้ เฉลียวฉลาด รอบด้านด้วย เร่ืองท่ีควรจะทําก่อนบวช แตม่นัไมมี่โอกาส มนัเพิ่งมาทํา มนัเพิ่งมีโอกาส 

เม่ือบวชอยา่งนีก็้มี ก่อนนีผ้มไมเ่คยเล่ือยไม้ ไมเ่คยไสกบไม้ บางยคุบางสมยั ก็ต้องทําหน้าท่ี บางทีทําได้

ดีกวา่คนอ่ืน เช่น พิจารณาซงุท่อนนี ้จะเล่ือยมนัอยา่งไรจงึจะถกู ได้ผลดีท่ีสดุ และมีสว่นผิดพลาดบดิเบีย้ว
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เสียหายน้อยท่ีสดุ เพราะเรามีความรู้อะไรอยูบ้่าง ท่ีเลา่เรียนมา เลขคณิตบ้าง เรขาคณิตบ้าง รู้จกัเหล่ียม 

รู้จกัอะไรบ้าง โดยเฉพาะไม้ท่ีเป็นท่อนกลม มนัเล่ือยยาก ทําไมดี่บดูเบีย้วหมด 

อาจารย์ครับ แล้วมีไหมวา่งานท่ีนอกจาก ๕ อยา่ง มนัทําให้รู้สกึวา่รําคาญแล้วจิตใจไมก้่าวหน้า จน

อยากจะทิง้ อยากจะเลกิ อยา่งนีมี้ไหม คือทําไปแล้วมนัยิง่รู้สกึ ทําให้เราภาระหนกัขึน้ กิเลสมากขึน้ อะไร

อยา่งนี ้

          (หวัเราะ) ไมค่อ่ยมี เราจะทําตามท่ีมนัมีเหตผุลให้ทํา ทําไปแล้ว ได้ประโยชน์ทัง้นัน้ ได้รับประโยชน์

ทัง้นัน้ ไปลากไม้กบัช้างลากไม้ ก็ได้ความรู้ตัง้หลายอยา่ง ผมอศัจรรย์ใจท่ีสดุคือท่ีผกูซงุให้ช้างลากอยา่ง

ง่าย ๆ ซึง่เราคดิเองก็ไมอ่อก มนังา่ย ๆ ตะหวดัทีเดียวช้างวิง่อยา่งไรก็ไมห่ลดุ เด๋ียวนีผ้มยงัพอใจในความรู้

ของมนษุย์ท่ีเขาได้ค้นได้พบกนัมาแล้ว ถ้าคบกบัคน มนัควรจะรู้จกักิเลสของคนนานาชนิด เพราะคนมนั

นานาชนิด กิเลสมนัก็นานาชนิด 

          จะให้เอาผมเป็นตวัอยา่ง ก็ต้องบอกวา่ลองทกุอยา่งเท่าท่ีจะทําได้ และควรลอง ท่ีควรลอง หรือลอง

ได้ (หวัเราะ) ทกุด้านทกุแงท่กุมมุ ท่ีมนัอยูใ่นวิสยัท่ีลองได้ 

อาจารย์ครับ ถ้าจะถามวา่ธรรมะข้อไหน หรือวา่ธรรมะหมวดไหน ท่ีอาจารย์ใช้มากท่ีสดุในชีวิตปฏิบตัิ

ธรรม อาจารย์จะตอบวา่อยา่งไร 

          ตอบไมถ่กู ถ้าคะเน ๆ เหมา ๆ กนัก็ไมพ้่นเร่ืองท่ีเป็นธรรมะอยูแ่ล้ว การพนิิจพิจารณา สตสิมัปชญัญะ 

ใคร่ครวญโดยโยนิโสมนสกิาร ท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุก็โยนิโสมนสกิาร การเพิ่มพนูความรู้หรือปัญญา

อนัลกึซึง้มนัก็มาจากโยนิโสมนสกิาร ไมว่า่เร่ืองบ้าน เร่ืองเรือน เร่ืองโลก เร่ืองธรรมะ การรับเข้ามาโดยวธีิใด

ก็ตาม เช่น ฟังจากผู้ อ่ืน อา่นจากหนงัสือ หรือจากอะไรก็ตาม ท่ีเรียกวา่นอกตวัเรา ฟังเข้ามาพอถงึแล้ว ก็

โยนิโสมนสกิารเก็บไว้เป็นความรู้ เป็นสมบตั ิพอจะทําอะไร จะลงมือทําอะไร ก็โยนิโสมนนิการในสิง่ท่ีจะทํา 

ให้ดีท่ีสดุ มนัก็ผิดพลาดน้อยท่ีสดุ เรียกวา่ไมค่อ่ยจะผิดพลาดเลย เทา่ท่ีจําได้ ในความรู้สกึ อะไรท่ีควร

กระทํา จะได้ จะมี มนัไมเ่คยพลาด เพราะเราเป็นคนโยนิโสมนสกิารตลอดเวลา และรู้สกึวา่ ฉลาดขึน้มาก็

เพราะเหตนีุ ้ถ้าจะเรียกวา่ฉลาดนะ 

อาจารย์ครับ แตค่นทัว่ ๆ ไปนัน้ เร่ืองท่ีเข้ามาทําให้เราพิจารณามนัมีเยอะใช่ไหม ถ้าเราพจิารณาทกุเร่ือง

ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตนี ้เวลาในชีวิตก็คงไมพ่อ 

          ไมใ่ช่อยา่งนัน้ เร่ืองท่ีมนัมีเร่ือง เร่ืองท่ีมนัเป็นเร่ือง เร่ืองท่ีมนัต้องพิจารณา นอกนัน้มนัละลายไปเอง 

ก็คณุดซู ิวนัหนึง่ ๆ มนัมีเร่ืองอะไรบ้างท่ีควรจะพิจารณา เราก็ทําแตเ่ร่ืองท่ีเราจะทํา เป็นเร่ืองใหญ่ เป็นเร่ือง
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การเป็นเร่ืองงาน เร่ืองหยมุหยิม เร่ืองประกอบหยมุหยิม ผมไมส่นใจ ไมมี่นิสยัสนใจ ฉะนัน้ จงึอา่นหนงัสือ

บางเลม่ไมไ่ด้ เช่นมนัพถีิพถินั จู้ จี ้

          ผมไมมี่เข็ม ไมมี่ความมุง่หมายอะไรท่ีตัง้ไว้แตแ่รก โดยเฉพาะตัง้แตเ่ดก็แล้วยิง่ไมมี่ มนัตัง้ไมถ่กู มนัก็

เป็นมา ๆ ตามบญุตามกรรมของมนั เลา่เรียนมาเทา่นัน้ ได้บวชเท่านี ้ท่ีผา่นมาในความรู้สกึ ท่ีรู้สกึวา่มนัดีมี

ประโยชน์ก็สนใจ นบัแตไ่มไ่ด้คดิจะบวชนะ บวชเพ่ือโยมให้โยมพอใจเท่านัน้ จะมีเข็มอะไรท่ีเป็นเป้าหมายก็

ไมมี่ ก็เปะปะมา บวชแล้วมาพบธรรมะเข้า พอใจ ผมก็พอใจธรรมะ (หวัเราะ) คดิอยูก่บัธรรมะ เป็นเร่ืองของ

สตปัิญญา ผมคงเป็นพวกท่ีเรียกวา่ พทุธิจริต ชอบสนกุกบัการคดิการนกึ การใช้ปัญญา มาบวชเข้า มนัได้

พบอนันี ้ก็เลยสนกุ เป็นความสขุในการคดินกึพิจารณา พบของแปลก พบของใหม ่

          สิง่ตา่ง ๆ มนัก็เช่นนัน้เอง ก็ไมไ่ด้ลองทกุสิง่ มนัลองสกั ๑๐% จะไมถ่ึง แตม่นัรู้หมดเลย วา่มนัเช่น

นัน้เอง แคน่ัน้เอง อยา่งเร่ืองเพศตรงข้ามก็ไมมี่โอกาสลองอะไร แตม่นัมีความแน่ใจวา่ มีไป ก็เชน่นัน้เอง แค่

นัน้เอง สกัวา่แคน่ัน้เอง ๆ มนัก็หมดไป ปัญหาก็หมดไป สตปัิญญาท่ีเลา่เรียนมาทางอ่ืน ศกึษามาทางอ่ืน 

พอท่ีจะรู้ได้วา่รสทางเพศ เพศรสก็แคน่ัน้เอง แคบ้่าวบูเดียวเท่านัน้เอง วิเศษวิโสอยา่งไรไปไมไ่ด้ เพราะมนั

วบูเดียว มนัเป็นเร่ืองของกิเลส ไมใ่ช่เป็นเร่ืองของสตปัิญญา  

 

 

อาจารย์ครับ ในทางทฤษฎี จดุเร่ิมต้นของการปฏิบตัธิรรม ต้องเร่ิมจากเห็นทกุขสจัในอริยสจั ๔ ทีนีชี้วิต

อาจารย์ ไมไ่ด้ผา่นการครองเรือนมาก่อน จะเข้าใจทกุขสจัได้อยา่งไรครับ 

          โอย ถามแบบนีแ้หละแสดงวา่ คณุไมรู้่จกัทกุขสจั สิง่ท่ีเป็นความทกุข์นัน้ เรารู้จกัมนัโดยท่ีไมรู้่วา่เรียก

ความทกุข์ เกินรู้จกัเสียอีก แตไ่มรู้่วา่ช่ืออะไร คณุพดูถึงอริยสจัได้อยา่งนี ้เพราะมนัเรียนแล้ว (หวัเราะ) จงึ

พดูได้ ท่ีจริงมนัควรจะรู้อริยสจัมามากมายโขอยูเ่หมือนกนั แตไ่มไ่ด้เรียกช่ือตามท่ีเขาเรียก เพราะไมรู้่ แต่

เรารู้วา่โลภะเป็นอยา่งไร โทสะเป็นอยา่งไร ความทกุข์เป็นอยา่งไร ตณัหาเป็นอยา่งไร สิง่ท่ีเรียกวา่ตณัหา

เกิดกบัจิตใจเยอะแยะ แตเ่ราไมรู้่วา่ตณัหา เร่ืองขนัธ์ ๕ ก็เหมือนกนั ท่ีเรารู้จกักนัดี ๆ แตเ่ราไมรู้่วา่เรียกวา่

อยา่งนัน้ พอมาเรียนเข้าก็รู้วา่เรียกวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ อยา่งเร่ืองอริยสจั เราจะรู้เกินจากตวัหนงัสือได้อยา่งไรครับ 



๓๙๙ 

 

          รู้วา่สิง่ท่ีเป็นความทกุข์ เคยกดัเรา เคยทรมานเรา เราก็รู้จกัสิง่นัน้ โดยความรู้สกึอยูแ่ล้ว แตเ่ราไมไ่ด้

เรียกเป็นภาษาบาลีอยา่งนัน้อยา่งนี ้ตณัหาความอยากอยา่งโงเ่ขลา อยา่งอวิชชา เราก็เคยมา เรารู้สกึ

เพราะเราเคยมา แตเ่ราไมรู้่จกัเรียกช่ือภาษาบาลี ถ้าเราสงัเกต ทกุทีท่ีเราอยากอยา่งบ้า ๆ มนัทรมานใจ นัน่

แหละทกุขสจั สว่นท่ีวา่ง ไมเ่กิดสิง่เหลา่นี ้มีความสงบสขุ เราก็เคยผา่นมาบ้าง เพราะมนัก็มีกนัมาทกุคน 

เวลาท่ีกิเลสมนัไมป่รากฏ นัน่แหละคือความดบัทกุข์ การปฏิบตัท่ีิถกูต้องก็ปฏิบตัไิด้ ตามท่ีได้ยนิได้รับฟัง ได้

รับคําสอนมา การเจริญมรรคให้ครบเป็นองค์ ๘ นีต้้องศกึษามาก แตม่นัรู้สกึได้โดยธรรมชาต ิเร่ิมจากมี

ความเข้าใจถกู มีความใฝ่ฝันถกู ต้องการถกู ท่ีควรจะต้องการ แล้วก็ทําถกู ทําถกูต้องอยา่งนัน้ ก็ยดึเป็น

หลกัเกณฑ์แนน่แฟ้น เป็นอริยมรรค มีองค์ ๘ ในตวัโดยอตัโนมตั ิแตเ่รายงัไมรู้่จกัช่ือ บางคนมีมรรคองค์ ๘ ก็

ไมรู้่จกั ถ้าตัง้อกตัง้ใจศกึษาจากชีวิตโดยตรง มนัก็รู้ได้ แตเ่ราไมไ่ด้เรียนเร่ืองจะศกึษาอยา่งไร ไมไ่ด้รับคํา

สอนวา่จะศกึษามนัอยา่งไรก็เลยไมไ่ด้ศกึษา 

อาจารย์ครับ เวลาศกึษาชีวติโดยตรง เราต้องอาศยัหลกัธรรมพวกนีเ้ป็นแนวใช่ไหม หรือไมจํ่าเป็น 

          มนัรู้ทีหลงั มนัรู้ได้จากท่ีมนัเกิดขึน้ได้อยา่งไร จากภายในโดยตรง มนัรู้ได้ รู้ได้ก่อนจะมาศกึษา เร่ือง

ช่ือเสียงเรียงนามของธรรมะของสิง่เหลา่นีม้าทีหลงั 

การท่ีเราจะรู้โดยตรงต้องทําอยา่งไรบ้างครับ อยา่งสมัมาทิฏฐิ เราจะให้มนังอกงามขึน้เร่ือย ๆ ต้องทํา

อยา่งไร จงึจะรู้โดยตรงจากชีวิตอยา่งนี ้

          มนัก็ตัง้ต้นตัง้แต ่ก.ข. มา อยา่งไปจบัไฟเข้า มนัก็ร้อน มนัมีความเข้าใจถกูต้องขึน้มาวา่ ไฟนีจ้บัไมไ่ด้ 

รู้อยา่งนีเ้พิม่ขึน้ ๆ อะไรเป็นอยา่งไร ๆ เป็นสมัมาทิฏฐิขึน้มา นีเ้รียกวา่เรียนโดยธรรมชาต ิเดก็ ๆ รู้วา่จบัไฟ

ไมไ่ด้ เพราะมนัไปจบัไฟเข้าแล้ว หรือแมลงบางชนิดจบัไมไ่ด้ มนัจบัแล้วเคยตอ่ย มือมนัก็รู้ไมจ่บัอีก ความรู้

ความเข้าใจอะไรท่ีถกูต้อง แล้วก็ลงเป็นของตายตวั แนน่แฟ้นวา่ เป็นอยา่งนัน้ ๆ ถกูต้อง พระพทุธเจ้าก็

อาศยัการ "คลํา" อยา่งนี ้จงึคอ่ยรู้เร่ืองท่ีจะต้องรู้ เชน่เร่ืองอริยสจั แล้วคํานวณดแูละหยัง่เห็นวา่อะไรเป็น

อยา่งไร ๆ ผมเคยพดูวา่อาจารย์ของพระพทุธเจ้าช่ือนายคลํา แล้วก็ยงัยืนยนัอยูบ่ดันีว้า่อาจารย์ของ

พระพทุธเจ้าช่ือนายคลาํ ความไมรู้่ อวิชชา หรือวา่ตณัหา กามตณัหา กามารมณ์ มนัมีอํานาจปิดบงัไมใ่ห้รู้ 

ไมใ่ห้คดิลกึลงไปได้ มนัก็มีอยูแ่คนี่ ้มนัตดิอยูเ่ทา่นัน้ แตม่นษุย์ควรจะทะลอุอกไปได้ สตัว์เดรัจฉานทะลอุอก

ไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ การท่ีเราจะเอาประสบการณ์ของชีวิตมาคดิให้เป็นประโยชน์ได้ มนัจะต้องหลงัจากท่ีความ

ทกุข์ผา่นไปแล้วใช่ไหม ระหวา่งท่ีมนัมีความทกุข์อยู ่เราไมมี่จิตท่ีเป็นสมาธิพอท่ีจะคดิใช่ไหม 



๔๐๐ 

 

          (หวัเราะ) บางอยา่งพร้อมกนั บางอยา่งก็ไปด้วยกนัพร้อมกนั ทีหน้าทีหลงัมนัเป็นพเิศษ มนัก็สอนทกุ

ทีท่ีเราไปสมัผสัอะไรเข้า มนัก็สอนให้ทกุที ไปหลงในรสอร่อยของมนั มนัก็เร่ิมคดิผิด มนัทําให้เราต้อง

เจ็บปวดเสียทีก่อน จงึคอ่ยรู้อีก 

          โชคดีท่ีมีธรรมะให้เรียนโขอยูแ่ล้ว มนัไมต้่องคลํามาก เพราะพระพทุธเจ้าคลําให้จนเพียงพอ เราก็

สะดวก ง่ายท่ีจะเดนิตามนัน้ คือคลําตามนัน้ ตามท่ีได้แนะไว้แล้ว ตามท่ีอธิบายไว้แล้ว เร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุคือ

เกิดมาควรจะได้อะไร เกิดมาทําไม มนัไมไ่ด้สอนกนั ปลอ่ยให้รู้สกึเอาเอง มนัก็เกิดมาเพ่ือสิง่เอร็ดอร่อยท่ีสดุ 

เท่าท่ีธรรมชาตมินัจะให้รู้สกึ แตท่ี่จริงอร่อยก็ตาม ไมอ่ร่อยก็ตาม ไมใ่ช่การพกัผอ่น มนัต้องไมมี่ทัง้ ๒ อยา่ง 

คือการวา่ง หรือพกัผอ่น คอ่ยรู้ทีหลงัวา่มีชัน้สงูสดุ กวา่จะรู้เร่ืองวา่บญุและบาป สขุหรือทกุข์ ดีหรือชัว่เป็น

เร่ืองยุง่ทัง้นัน้ วา่งจากสิง่เหลา่นีเ้สียได้แหละสงูสดุ ผมเกิดมาก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม เป็นเดก็ ๆ ไมมี่ทางรู้ ไมมี่

ทางจะรู้วา่เกิดมาทําไม พอ่แมก็่ไมไ่ด้สอนวา่เกิดมาทําไม แตก็่ได้รับการดแูลวา่ทําอยา่งนัน้ทําอยา่งนี ้ท่ี

เรียกวา่ดี ๆ ให้เรียนหนงัสือ ให้ประพฤตดีิ ก็ดี ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม จนกระทัง่เป็นหนุม่ ก็ยงัไมรู้่วา่เกิดมา

ทําไม เพ่ือประโยชน์อะไร แตม่นัก็ได้กระทําทกุอยา่งตามท่ีเขาสอนให้ทํา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีให้

ทํา จงึมีการศกึษา มีการทํามาหากิน มีการเป็นอยูอ่ยา่งท่ีวา่ตามธรรมเนียม ตามประเพณีให้ทํา ทีนีพ้อถงึ

คราวท่ีจะบวชนี ้โยมอยากจะเห็นบวช หรือบวชตามธรรมเนียม ก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม แตเ่อาละ บวชตาม

ธรรมเนียมคงจะดีแน่ มิฉะนัน้ เขาคงไมต่ัง้ธรรมเนียมบวช มนัก็บวช บวชแล้วมนัก็เรียนธรรมะมา ก็ยงัไมรู้่

วา่เกิดมาทําไม เรียนธรรมะ ๓ ชัน้แล้วก็ยงัไมรู้่วา่เกิดมาทําไม เป็นครูแล้วก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม จนกระทัง่

เรียนบาลีก็ยงัไมรู้่ มนัเพิ่งรู้เม่ือมีสวนโมกข์แล้ว ศกึษาธรรมะในชัน้นี ้ในชัน้ลกึมากเข้า ๆ จงึคอ่ย ๆ รู้ วา่เรา

ควรจะถือหรือจะสรุปความวา่ เราเกิดมาทําไม ความคดิมนัก็แย้งวา่ก็เราไมไ่ด้ตัง้ใจจะเกิดมาน่ี ทําไมเรา

จะต้องรับผิดชอบเร่ืองนีน้กัเลา่ แตใ่นท่ีสดุมนัก็วา่ต้องรับผิดชอบแหละ ถึงไมไ่ด้ตัง้ใจจะเกิดมา เพราะมนั

เกิดมาแล้ว ก็ต้องทําอะไรจงึจะดี ก็พบเร่ืองนี ้ทําเร่ืองท่ีไมเ่ป็นทกุข์ เพราะฉะนัน้ เราเกิดมาอยา่อยูอ่ยา่งเป็น

ทกุข์ อยา่ทําสิง่เป็นทกุข์ เกิดมาให้ได้รับสิง่ดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ สรุปครัง้แรกอยา่งนีก้นัก่อน แตก็่ยงัไม่

คอ่ยรู้วา่อะไร จะพดูวา่เพ่ือนิพพาน เพ่ือได้นิพพานมนัก็พดูไมเ่ป็น พดูไปไมถ่กู นกึไปไมถ่ึงตวันิพพานคือ

อะไร แตเ่ม่ือทํางานกบัธรรมะมากเข้า ๆ ทัง้การเรียนด้วยตนเองและเผยแผแ่ก่คนอ่ืนนี ้มนับงัคบัมาทีละ

น้อย ๆ ให้ตอบคําถามวา่ เราควรจะเกิดมาทําไม มาพบคณุวิโรจน์พวกนี ้เขามนัก็มีปัญหาท่ีตรงกบัเรา จงึ

ถือวา่สําคญัท่ีจะต้องศกึษาวา่เกิดมาทําไม ผมก็สรุปเอาเองวา่ เกิดมาเพ่ือได้สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ น่ี

มนัตรรกะ มนัไมไ่ด้รู้ชดัเจนแจ่มแจ้ง แตรู้่สกึวา่มนัถกูต้อง ทางตรรกะมนัจะถกูต้องแล้ว ถ้าเราได้สิง่ท่ีดีท่ีสดุ

ท่ีมนษุย์ควรจะได้ แล้วมนัคืออะไร มนัจงึคอ่ยไตไ่ปตามทางของนิพพาน ให้มีชีวิตท่ีเย็น ไมเ่ป็นทกุข์เลย นัน่

แหละคือสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ เรียกวา่เพ่ือจะให้ชีวิตท่ีจะไมเ่ป็นทกุข์ มิฉะนัน้ก็เท่ากบัเกิดมาไมมี่คา่

อะไร ไมรู้่จกัทําไมใ่ห้เกิดความทกุข์ พอสมควร ไมถ่งึท่ีสดุหรอก ใช้คําวา่ท่ีสดุไมไ่ด้ แตว่า่ถงึขนาดท่ีเป็นท่ี

พอใจ อยา่งนี ้



๔๐๑ 

 

          เราไมมี่ความทกุข์ก็เลยพลอยผสมโรงกบัความเพลดิเพลนิในการทําเพ่ืออยา่งนี ้ฝึกฝนให้ทําอยา่งนี ้

ให้ดีท่ีสดุ มนัเพลดิเพลนิอยูก่บัการให้ได้รับสิง่ท่ีดีท่ีสดุแล้วก็เผยแผใ่ห้มากขึน้ เรียกวา่ต้องได้รับสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ี

มนษุย์ควรจะได้รับ คอ่ย ๆ รู้ละเอียดมากเข้าก็เข้าร่องรอยของธรรมะท่ีวา่ ไมมี่โลภะ ไมมี่โทสะ ไมมี่โมหะ 

ไมมี่กิเลส ไมมี่ความทกุข์ใด ๆ ก็ไมมี่อะไรดีไปกวา่นี ้คือไมมี่ความทกุข์ ผลสดุท้ายสรุปความวา่สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ี

มนษุย์ควรจะได้คือไมมี่ความทกุข์ ชีวิตท่ีไมมี่ความทกุข์เลย 

          ทีนีก็้มาคดิเรียนลดัเอาบ้าง วา่ไมมี่ความทกุข์เลยนัน้ จะทําได้อยา่งไรบ้าง (หวัเราะ) มนัก็ยงัมีท่ีจะ

เรียนลดั ไมต้่องการอะไรให้มากไปกวา่ท่ีจําเป็น น่ีมนัก็เรียนลดั กระทัง่รู้วา่ทําจิตอยา่งไร เราจะไมเ่ป็นทกุข์

เหมือนกนั ทําจิตอยา่งไร อะไรจะเกิดขึน้ เราก็ไมเ่ป็นทกุข์ก็แล้วกนั เรียกวา่เรียนลดั ระหวา่งนีก็้สอนวิธีเรียน

ลดัแตโ่ดยมาก ผสมโรงกบัพระธรรมของพระพทุธเจ้า ถ้ามนัรู้เร่ืองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แล้วมนัก็จะไมเ่ป็น

ทกุข์ มนัจะเฉยได้เอง มนัจะเช่นนัน้เอง พดูเร่ืองเช่นนัน้เองมากขึน้ ประกอบกบัอายมุนัมากเข้า อายมุนัมาก

เข้าทกุที เวลาเหลือน้อยลงทกุที มนัก็ยิง่งา่ย ไมเ่ทา่ไรมนัก็ตาย ก็เหมือนกบัวา่ ให้พอดีกบัตายเท่านัน้ 

          เด๋ียวนีไ้มค่อ่ยสนใจท่ีจะมีเกียรต ิไมส่นใจจะบรรลถุึงนิพพานหรือไม ่เป็นพระอรหนัต์หรือไม ่ไมอ่ยูใ่น

ความคดิ รู้แตว่า่อยูอ่ยา่งไมมี่ทกุข์เร่ือย ๆ ไปก็พอแล้ว ทําประโยชน์ให้เพ่ือนมนษุย์ให้มากท่ีสดุด้วย ตวัเองก็

สบายดีด้วย ทําผู้ อ่ืนให้ได้รับประโยชน์อยา่งท่ีเราได้รับด้วยเร่ือย ๆ ไป แคนี่ก็้พอแล้ว จะเป็นอะไร สกัแคไ่ร 

ไมส่นใจ เร่ืองความบญัญตัวิา่เป็นอยา่งนัน้วา่เป็นอยา่งนี ้เป็นโสดา สกทาคา อรหนัต์ เด๋ียวนีไ้มอ่ยูใ่นความ

สนใจ ไมอ่ยูใ่นความรู้สกึ เพราะต้องการเพียงวา่เราจะไมมี่ความทกุข์ ทําประโยชน์ผู้ อ่ืนให้พร้อมไปในตวั 

อยา่งมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ แล้วก็ไมต้่องการอะไรมากไปกวา่นัน้ ไมต้่องการจะเป็นอะไรไปมากกวา่นัน้ 

พอท่ีจะสงเคราะห์ได้วา่ มนัไมต้่องการภพคือความเป็น มนัอยูใ่นลกัษณะท่ีวา่งจากภพ วา่งจากความเป็น 

เหลือแตร่่างกาย จิตใจ นามรูปเคลื่อนไหวไป ในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทกุข์ ให้มีประโยชน์กบัผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ 

จนกวา่มนัจะดบัลงไป เหมือนกบัวา่ตะเกียงหมดนํา้มนั ไมต้่องถามวา่ไปไหน ไฟหมดเชือ้เพลงิ ไมต้่องถาม

วา่ไปไหน จบกนัแคน่ัน้ นีแ้หละเร่ืองท่ีพดูได้มีแคนี่ ้ถ้าใครเห็นด้วย มนัก็ทําตามได้โดยไมย่ากเลย ถ้าไมเ่ห็น

ด้วย ก็ไมมี่ทางท่ีจะทําอะไรได้ เพราะเขาต้องการจะเป็นนัน่เป็นน่ี ได้นัน่ได้น่ี อะไรก็ไมรู้่ อดุมคตบ้ิา ๆ บอ ๆ 

เราไมต้่องการ ต้องการแตว่นัหนึง่ ๆ ไมมี่ความทกุข์ 

          มนัคงจะแปลก ถ้าไปเลา่ให้ใครฟัง ไปพดูให้ใครฟัง มนัเคยหวงัจะได้บรรลมุรรค ผล นิพพานอยา่งยิ่ง

อยา่งแรงเหมือนกนั เม่ือสมยัท่ีมนัไมรู้่วา่นัน่คืออะไร ตามเขาวา่ ตามเขาอธิษฐานกนั ต้องการกนั ปรารถนา

กนั เราก็พลอยกบัเขา เด๋ียวนีไ้มต้่องการความเป็นอะไรอยา่งท่ีวา่ ให้มนัอยูอ่ยา่งไมมี่ความทกุข์ เม่ือมนัยงั

ไมต่าย ยงัมีเร่ียวมีแรงก็ทําสิง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนให้มากท่ีสดุด้วย ตวัเองไมเ่ป็นทกุข์ด้วย คนอ่ืนได้รับ

ประโยชน์ด้วย พอใจแล้ว ไม่ต้องเป็นอะไรมากกวา่นัน้ 



๔๐๒ 

 

อาจารย์ครับ แตถ้่าเป็นคนหนุ่ม ๆ ความอยากเป็นนัน่เป็นน่ีมนัก็แรง 

          ก็แรงซ ิมนัก็แรง เพราะมนัไมรู้่วา่ เป็นอะไรเข้า คืออะไร คืออยา่งไร ก็เหมือนผมแหละ เม่ือหนุ่มอยู ่

มนัก็อยากตามท่ีเขานิยมกนัวา่ดี วา่ประเสริฐ วา่วิเศษตามท่ีได้ยนิได้ฟังเขาวา่ ทกุคนมนัจะเป็นอยา่งนัน้ 

เม่ือหนุ่ม ๆ จนกวา่จะได้เรียนรู้ธรรมะในชัน้ลกึท่ีสดุ วา่ความรู้สกึท่ีวา่เป็นอะไรนัน่ หนกั เป็นของหนกั 

ทรมานจิตใจ เป็นอะไร ๆ พเิศษเท่าไร ไมด่บัทกุข์หรอก ถ้าไมมี่การเป็น ต้องการจะเป็นอยู ่มนัยงัไมส่ิน้ทกุข์ 

ไมเ่ป็นอะไร ไมต้่องเป็นอะไร มนัหมดปัญหา มนัไมต้่องเป็นภาระหนกั ชีวิตท่ีไมมี่ภาระ ก็คือชีวิตท่ีไมไ่ด้เป็น

อะไร ไมไ่ด้หมายมัน่ยดึมัน่ให้เป็นอะไร มนัเป็นหลกัท่ีใช้ได้ทัว่สากลโลก เฉพาะผู้ ท่ีเข้าใจได้ เม่ือเข้าใจไมไ่ด้

มนัก็ไมมี่ประโยชน์อะไรกนั คดิอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งท่ีพระอานนท์เคยบอกวา่ ให้เอามานะละมานะ เอาตณัหะละตณัหา เราจะ

นํามาใช้จดัการกบัความอยากมีอยากเป็นเพ่ือให้นําไปสูค่วามไมมี่ไมเ่ป็นในภายหลงัได้ไหม 

          มนัเป็นสํานวนของพระอานนท์องค์เดียวเทา่นัน้ ท่ีใช้สํานวนอยา่งนี ้อาศยัตณัหาละตณัหา แตม่นัคน

ละความหมาย ตณัหาท่ีถกูละ กบัตณัหาท่ีจะละตณัหา มนัคนละความหมาย แล้วเป็นตณัหาท่ีไมค่วรจะ

เรียกวา่ตณัหา ตณัหาคือความอยากอยา่งโง ่เข้าในอํานาจของอวิชชา ความอยากท่ีมาจากสตปัิญญาไม่

ควรเรียกวา่ตณัหา แตข่อยืมใช้สํานวนนี ้ตณัหาท่ีมาจากสตปัิญญา คือความต้องการท่ีมาจากสตปัิญญา

นัน่แหละเอามาละความต้องการอยา่งโง่เขลาด้วยกิเลสตณัหาเสีย จงึใช้คําวา่อาศยัตณัหาละตณัหา อาศยั

มานะลดมานะ มนัก็เหมือนกนั มนัคนละมานะ มานะของกิเลสตณัหาคือเป็นตวัเป็นตนอยา่งนัน้อยา่งนี ้

มานะของสตปัิญญา คือรู้วา่เราก็เป็นคนคนหนึง่เหมือนกนั เม่ือคนนัน้มนัละได้คนนีก็้ต้องละได้ เป็นมานะ

ท่ีมาจากสตปัิญญา อาศยัมานะนีล้ะมานะท่ีมาจากกิเลสตณัหา สํานวนอยา่งนีต้้องเรียกวา่พิเศษ ก็มีแหง่

เดียว มีแตพ่ระอานนท์พดูสํานวนอยา่งนี ้ตณัหาหมายถึงกิเลสตามธรรมดา แตพ่ระอานนท์ให้หมายถงึ

ตณัหาของปัญญา ของวชิชา เอามาละตณัหาของอวิชชา ของกิเลส เพ่ือพดูให้สะดดุใจภิกษุณีองค์นัน้ สว่น

กามารมณ์นัน้อยา่ไปเก่ียวข้องเลย จงชกัสะพานเสียเถิด (เสตฆุาต) ชกัสะพานคือ ตดัขาดไมต้่องไป

เก่ียวข้องกนั คําพดูพระอานนท์มี ๓ บรรทดั ใช้ตณัหาละตณัหา มานะละมานะ สว่นกามคณุนัน้ ทําการชกั

สะพานเสียเถิด อยา่เข้าไปเก่ียวข้องแตะต้องเลย ถ้าแปลความหมายไมถ่กูต้อง ก็ฟังไมถ่กู และย่ิงไปกวา่นัน้

อาจจะทําผิดก็ได้ ทําไปผิด ๆ ก็ได้ เพิ่มตณัหาใหญ่เลย เพิ่มกามารมณ์ใหญ่เลย ไมไ่ด้ละตณัหา จนเกิดลทัธิ

ท่ีเอากามารมณ์มาแก้ปัญหา เชน่ ลทัธิตนัตริกบางนิกาย เป็นต้น 

          หลกัสําคญัท่ีสดุในการอบรมปัญญามนัมีวา่ พิจารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู ่พิจารณาให้ชดัขึน้ ๆ 

โดยวิธีใดก็ตาม ให้ชดัขึน้ ๆ และเม่ือมนัจะละอะไรได้ขัน้หนึง่ แล้วพิจารณาอีก ซํา้ท่ีอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็

จะละไป ๆ ซํา้ ๆ จนกวา่จะหมดทกุข์ เป็นโสดาบนัแล้วก็เพง่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จนเป็นสกทาคามี เป็น



๔๐๓ 

 

สกทาคามีแล้วก็เพง่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จนเป็นอนาคามี เป็นอนาคามีแล้วก็เพง่จนกลายเป็นพระอรหนัต์ 

คือเห็นความเป็นเช่นนัน้เอง ของอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ของสิง่ทัง้ปวง น่ีมนัมีอยูอ่ยา่งนี ้มนันา่อศัจรรย์

ตรงท่ีไมต้่องเพง่อนัอ่ืน นอกจากอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  

เพง่นีห้มายความวา่อยา่งไรครับ 

          อะไรท่ีเข้ามาในความรู้สกึ มองเห็นความเปล่ียนแปลงของมนั เปล่ียนแปลงอยา่งนา่เกลียด เห็น

ความท่ีไปจบัแล้วก็เป็นทกุข์ เช่นความสขุ ความรู้สกึเป็นสขุ อร่อย นีเ้อามาทําเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา คือ

ความสขุอนัอร่อยนัน่แหละเปล่ียนแปลง มองดใูนแงท่ี่เปล่ียนแปลง เห็นความเปล่ียนแปลง เม่ือเห็นความ

เปล่ียนแปลงก็เห็นความนา่เกลียด ท่ีหลอกลวงท่ีเป็นทกุข์ ไปหลงรักมนัเข้าก็เป็นทกุข์ พอเห็นวา่ไมเ่ท่ียง

และหลอกลวงอยา่งนีแ้ล้ว มนัก็คืออนตัตา คือไมใ่ช่ตวัตนของอะไร มนัอาจจะทําพร้อมกนัไปได้ทัง้โดย

คํานวณด้วยเหตผุลก็ได้ แล้วเห็นแจ้งในสิง่นัน้ ๆ วา่เป็นเช่นนัน้จริงก็ได้ เสร็จแล้วมนัสําเร็จประโยชน์ตรงท่ี

เห็นเช่นนัน้จริง ๆ โดยไมต้่องคํานวณด้วยเหตผุล เพราะถ้าคํานวณด้วยเหตผุล เด๋ียวมนัก็กลบัไปตามเดมิ

อีก ต้องพ้นการคํานวณ คือเห็นเป็นน่าเบ่ือหนา่ยแบบสงัเวชคลายกําหนดั โดยการเห็นจริง โดยไมใ่ช้เหตผุล 

เห็นเดด็ขาดตลอดไป ดเูหมือนวิมตุตายตนสตูรข้อท่ี ๕ ข้อสดุท้ายนัน้เห็นด้วย ญาณทศันะ ข้อ ๔ ใคร่ครวญ 

นัน่แหละใคร่ครวญโดยตรรกะ โดยวิธี logic เห็นด้วยวิธี logic ท่ีฝร่ังจะศกึษาได้มากท่ีสดุเวลานี ้ก็คือโดยวิธี 

logic โดยวิปัสสนาแท้ ๆ ยงัไกลอยู ่

เพราะอะไรครับ 

          เพราะมนัไมเ่ป็น มนัทําไมไ่ด้ เพราะมนัทําไมถ่ึง เพราะเขานิยมยดึถือมนัแตเ่ร่ืองการใช้เหตผุล ตาม

วิธี logic เป็นวิสยั ฝร่ังมนัทําได้อยา่งมากก็แคน่ัน้ 

อาจารย์ครับ เราจะดขูองจริงโดยไมใ่ช้เหตผุล จิตต้องไมมี่นิวรณ์ใช่ไหม ถ้ามีนิวรณ์ มนัก็ดไูมไ่ด้ 

          ถกูแล้ว เรียกวา่มนัเป็นสมาธิ มนัก็ไมมี่นิวรณ์ จิตเป็นสมาธิเรียกวา่น่ิมนวล ออ่นโยน น่ิมนวลควรแก่

การงานทางจิต เหมาะสมท่ีสดุ ถกูต้องท่ีสดุ ควรแก่การงานทางจิต จิตนีจ้งึจะเห็นโดยไมต้่องคดิ 

อาจารย์ครับ อยา่งนีค้นธรรมดาก็ไปถงึยาก เพราะวา่กวา่นิวรณ์จะหมด มนัต้องได้ฌานแล้ว นิวรณ์จงึ

จะหมด 

          มนัก็ได้ มนัแล้วแตเ่หตปัุจจยั ถ้ามนัคดิถกู บํารุงจิตถกู นิวรณ์มนัก็ไมเ่กิด 

แม้แตไ่มไ่ด้ฌานหรือครับ 



๔๐๔ 

 

          ถ้านิวรณ์ไมเ่กิดขึน้ ก็ควรจะถือวา่ยิง่กวา่ได้ฌานเสียอีก คือได้สมาธิโดยถกูต้องแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วมนษุย์ทัว่ไปตา่งมีอนสุยั นิวรณ์มนัไมไ่ด้เกิดอยูต่ลอดเวลาหรือครับ 

          ถกูแล้ว เวลาท่ีมนัไมเ่กิดน่ีแหละ ใช้เวลานัน้ให้เป็นประโยชน์ เวลาท่ีนิวรณ์ไมเ่กิด กิเลสไมเ่กิด จิต

เป็นอยา่งไรก็ดซู ิเกิดกิเลสนิวรณ์ตลอดเวลามนัก็ตาย เป็นบ้าและตาย เวลาท่ีนิวรณ์ไมเ่กิดก็มี แตม่นัมกัจะ

เกิดหรือเกิดจนธรรมดาเนือย ๆ เร่ือยไป ๆ ตดิตอ่กนัไป ตอ่เน่ืองกนัไป ระยะวา่งมนัเป็นสว่นน้อย แตม่นัมี

พอท่ีจะไมใ่ห้เป็นบ้าตาย ถ้านิวรณ์ไมว่า่งเว้นเสียเลยมนัก็เป็นโรคประสาท เป็นบ้า แล้วก็ตาย กิเลสก็

เหมือนกนั โลภะ โทสะ ร้อนเป็นไฟ ถ้าเกิดตลอดเวลาก็ตาย เส้นโลหิตแตกตาย วิธีคดินกึของพวกฝร่ัง

ทัง้หลายอาศยัฝ่าย logic ไมใ่ช่ฝ่ายวิปัสสนา  

อาจารย์ครับ แตถ้่าหากวา่คดิตรง คดิถกูตามหลกั จิตมนัก็สลดเหมือนกนัใช่ไหมครับ 

          สลด คอยรู้จกัถือเอาประโยชน์ท่ีจิตมนัมองเห็น แล้วเสริมให้มองเห็นด้วยวิปัสสนาให้ได้ แม้จะตัง้ต้น

แตก่ารคดิจากตรรกะ พอเห็นแล้ว ทําให้ความเห็นชดั ลกึ ดิง่ถึงรกถึงราก แจ่มแจ้ง จนเป็นวิปัสสนา ท่ีเป็น

เพียง intellect หรือ comprehension อะไรพวกนีย้งัไมพ่อ อยา่งมาก ฝร่ังมีคําใช้ก็คือ intuitive wisdom 

ผมก็ไมแ่น่ใจวา่มนัจะถงึขนาดวิปัสสนาขนาดสงูสดุหรือไม ่ดมูนัไมมี่คําอ่ืนใช้ อาศยัคําเหลา่นีพ้อเป็นเคร่ือง

แบง่ปันจดัระยะขัน้ตอน 

          ปัญญา ๓ ขัน้นัน้แหละ ศกึษาไว้ให้ดี ๆ เข้าใจให้ดี ๆ สตุมยปัญญาจากการศกึษาค้นคว้า จินตามย

ปัญญาจากการคดิ ภาวนามยปัญญาจากวิปัสสนาภาวนา เรามกัมีแตก่ารศกึษากนั อยา่งมากก็เพียงการ

คดิคํานวณ ใคร่ครวญ คํานวณตามวถีิทาง logic บ้าง philosophy บ้าง ไมข่ึน้ไปถงึขัน้ท่ีเรียกวา่วิปัสสนา 

ภาษาฝร่ังใช้คําวา่ insight เราก็ไมรู้่คํานัน้จะมีความหมายสกัเท่าไร แตถ้่าวา่มนัสงูไปกวา่ intellect ก็พดูกนั

ไปทีก่อน ถือวา่ intuitive wisdom หรือ insight อยูใ่นระดบัวิปัสสนา  

อาจารย์ครับ อยา่งข้อสมัมาสงักปัปะมนัก็อยูใ่นระดบัปัญญาขัน้คดิใช่ไหมครับ เราป้องกนัไมใ่ห้จิตคดิ

ไปทางก่อทกุข์ ดงันัน้เราก็ต้องให้จิตคดิไปในทางท่ีจะไมก่่อทกุข์ 

          ไมใ่ช่การคดิ สมัมาสงักปัปะ ไมใ่ช่การคดิด้วยเหตผุล มนัเป็นความรู้สกึ ท่ีไปตามอํานาจของ

สมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิมนับอกให้รู้อยา่งนีผิ้ด อยา่งนีถ้กู ความต้องการก็เกิดขึน้สมคล้อยกบัความจริงข้อนัน้ 

ฉะนัน้สมัมาสงักปัปะ จงึไมมี่ทางผิด มนัคดิไปแตท่างถกู เพราะมนัมีมลูจากความเห็นท่ีถกู ความรู้ท่ีถกู 

ความเช่ือท่ีถกู สงักปัปะ คํานีแ้ปลวา่ความต้องการ ต้องการด้วยสตปัิญญา ถ้าต้องการด้วยกิเลสตณัหาก็

เรียกวา่ตณัหา และอะไรอีกหลายช่ือ ล้วนแตเ่ป็นพวกตณัหาทัง้นัน้ เพราะเป็นความต้องการท่ีไมถ่กู อวิชชา

ตณัหาครอบงําเข้าไป ความต้องการในความหมายกลาง ๆ เรียกวา่สงักปัปะ คือมนัมาฝ่ายวิชชาแล้ว มา
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ฝ่ายสมัมาทิฏฐิแล้ว ไมต้่องเจตนาคดิเพ่ือจะดําริอะไรขึน้มาใหม ่ปลอ่ยมนัไปตามอํานาจของสมัมาทิฏฐิ 

ฉะนัน้ ทําสมัมาทิฏฐิให้รุ่งเรืองอยูเ่สมอ มนัเป็นครูให้เกิดสมัมาสงักปัปะเอง เม่ือมีสมัมาทิฏฐิควบคมุอยู ่

สมัมาสงักปัปะก็ปรารถนาอยู ่มนัก็เกิดการกระทําท่ีถกูต้อง สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว 

ถกูต้องไปตามอํานาจของ ๒ ข้อข้างต้น ซึง่เป็นปัญญา ศีลเป็นไปตามอํานาจของปัญญา และก็ง่ายท่ีจะ

เกิดสมาธิ ซึง่ก็เป็นไปตามอํานาจของปัญญาอีก 

อาจารย์ครับ สมัมาทิฏฐิตามตํารามกัจะพดูถึง ๒ อยา่ง คือเห็นพระไตรลกัษณ์กบัเห็นอริยสจั ๔ ทีนี ้๒ 

อยา่งนีม้นัสมัพนัธ์กนัอยา่งไรครับ 

          โอ้ ก็ดซู ิถ้าเราเห็นความจริงแบบอริยสจั ๔ ก็เห็นเป็นทกุข์และความดบัทกุข์ ถ้าเห็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ความจริงของธรรมชาต ิถ้าเห็นแล้วมนัก็ตดัตณัหา ทีนีส้มัมาทิฏฐิท่ีไมไ่ด้เอามาพดูกนั อยูใ่น

พระไตรปิฎกมีอีกเยอะ เช่นเห็นสญุญตา เห็นอิทปัปัจจยตา เห็นสญุญตานัน่แหละมาก เห็นอนตัตาท่ีเป็นไป

ถึงท่ีสดุ เห็นวา่ไมมี่ตวัตน อยา่งนัน้ไมมี่ มใิช่คนนี ้มิใช่คนอ่ืน มิใช่อยา่งนี ้มิใช่อยา่งอ่ืน คําเหลา่นีไ้มค่อ่ยได้

เอามาพดูกนั มนัพดูยาก พดูลําบาก คือไมเ่ห็นอยา่งท่ีคนธรรมดาเห็น โดยประการทัง้ปวง 

อาจารย์ครับ ทําไมมีหลายอยา่งนกั 

          มนัก็อยา่งนัน้แหละ ธรรมชาตมีิอยา่งนัน้ แล้วแตจ่ะดกูนัแง่ไหน จะดนูามรูป กายใจ จะดกูนัแง่ไหน 

ในแง่ไมเ่ป็นทกุข์ เป็นอนตัตาก็ได้ ในแง่วา่ง วา่งจากความหมายแหง่ความเป็นตวัตน ก็คืออนตัตานัน่เอง 

เม่ือเห็นอนตัตาของสิง่ใด ก็เกิดปัญหาในสิง่นัน้ไมไ่ด้ มนัก็เป็นมรรคท่ีดบัทกุข์ 

แล้วในแง่อริยสจั ๔ ละ่ครับ 

          มนัจดัรูปไว้เป็นระบบให้เห็นงา่ย ๆ ให้เห็นสมัพนัธ์กนัง่าย ๆ เป็นหลกัเบือ้งต้น เห็นทกุข์ เหตใุห้เกิด

ทกุข์ ภาวะตรงกนัข้ามคือความดบัทกุข์ แล้ววิธีการท่ีจะเข้าถึงอนันัน้ คือพดูให้เป็นหลกั ให้มนังา่ย ให้มนัชดั

ขึน้มา สมัมาทิฏฐิ เห็นตามท่ีเป็นจริง ใช้คําวา่เห็นตามท่ีเป็นจริง เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คือเห็นหลกั

อริยสจั ๔ นัน่เอง 

ผมจดัไมค่อ่ยลงตวัระหวา่งอริยสจั ๔ กบัไตรลกัษณ์ มนัลงกนัอยา่งไรครับ 

          ต้องนกึถึงสมัมาทิฏฐิ เห็นถกูต้องตามท่ีเห็นจริง มีหลาย ๆ แบบคือเห็นความจริงในรูปแบบของ

อริยสจั ๔ เห็นความจริงในรูปแบบของไตรลกัษณ์ เห็นความจริงในรูปแบบของปฏิจจสมปุบาท เห็นความ

จริงในตถาตา อิทปัปัจจตยา ธมัมฏัฐิตตา ธมัมนิยามตา จนกระทัง่มีคําอธิบายเก่ียวกบัความวา่ง กระทัง่

เห็นไมเ่ป็นบวกไมเ่ป็นลบ ไมเ่ป็นแง่ดีไมเ่ป็นแง่ร้าย มนัก็รวมอยูใ่นข้อนี ้รวมในข้อสมัมาทิฏฐิ ถ้าเห็น



๔๐๖ 

 

ความสขุเป็นบวกอยู ่มนัก็ยงัโง่อยู ่คือหลงในความสขุ เห็นความสขุในฐานะเป็นของหลอกลวงให้หลง มนัก็

ดีขึน้ไปกวา่ แตก็่มีปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัหลงอะไรกนัอยู ่เห็นความสขุเป็นความวา่ง วา่งไมมี่ตวัตนของ

ความสขุ จะเป็นตวัตนของใครก็ไมไ่ด้ เห็นความสขุอยา่งนี ้เรียกวา่เห็นเลยขึน้ไป เลยความบวก เลยความ

เป็นลบ อะไรก็ตามท่ีมนษุย์จะหลงยดึถือเป็นคู ่ๆ ตามหลกัท่ีฝร่ังทําไว้ละเอียดลออเหมือนกนั เร่ืองอยา่งนี ้

เป็นวทิยาศาสตร์ยิ่งกวา่วทิยาศาสตร์ เพราะมนัเป็นเร่ืองทางจิตใจ วิทยาศาสตร์ของฝร่ัง เป็นเร่ืองทางวตัถุ

เสียสว่นใหญ่ เป็นเร่ืองทางจิตใจน้อย 

อาจารย์ครับ ถ้าเรามองจากแง่มมุของอริยสจั ๔ ลกัษณะทกุข์นีเ้ราควรจะกําหนดรู้ แล้วสมทุยัเราควรละ 

นิโรธนีค้วรทําให้แจ้ง มรรคควรทําให้เกิดมี แตใ่นทางปฏิบตัจิริง ๆ แล้ว มนัต้องเร่ิมจากมรรคก่อนใชไ่หม

ครับ คือมนัไมไ่ด้มาตามลําดบั การท่ีเราเร่ิมจากมรรคนัน้ มนัก็เทา่กบักําหนดรู้ทกุข์ กําหนดละสมทุยัใช่ไหม

ครับ 

          อะไรก่อน แล้วแตเ่หตกุารณ์ แล้วแตเ่หตกุารณ์จะทําให้เห็นอะไรก่อน แตถ้่าวา่จะพดูโดยทัว่ไป ตาม

หลกัต้องถกูความทกุข์คกุคามขม่ข่ีเอา แล้วอยากจะดบัทกุข์ จงึดิน้รนเพ่ือจะดบัทกุข์ จงึไปสนใจเร่ืองดบั

ทกุข์ท่ีเรียงไว้เป็นลําดบัดีแล้ว เป็นลําดบัตามธรรมชาต ิท่ีจะต้องเห็นโดยลําดบัอยา่งนัน้ ถ้าไมมี่จดุตัง้ต้นวา่

เห็นความทกุข์เป็นของท่ีนา่เกลียด น่ากลวั นา่ขยะแขยง มนัก็ไมข่วนขวาย เห็นความทกุข์แล้วมนัอยากจะ

ดบัทกุข์ ก็ปฏิบตั ิแตเ่ห็นความทกุข์ล้วน ๆ ไมเ่ห็นถงึราก เหตขุองความทกุข์ก็เรียกวา่ยงัไมเ่ห็นโดยสมบรูณ์ 

ความดบัทกุข์ก็เหมือนกนั ต้องเห็นวธีิท่ีจะให้ดบัได้ด้วยจงึจะสมบรูณ์ แยกเป็น ๒ คู ่คําแรกเป็นตวัประธาน 

ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ คูห่ลงัความดบัทกุข์และทางให้ถึงการดบัทกุข์ คําแรกของทัง้ ๒ ตอนเป็นคําสําคญัคือ 

ทกุข์กบัการดบัทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์มนัก็ประกอบอยูก่บัทกุข์ ทางให้ถงึความดบัทกุข์ก็เพ่ือประกอบความ

ดบัทกุข์ เพ่ือให้ได้ความดบัทกุข์ การปฏิบตัมิรรคมีองค์ ๘ มนัเป็นการปฏิบตัชินิดท่ีวา่เป็นพืน้ฐาน ให้มี

ความถกูต้องอยา่งนัน้ตลอดเวลา จะไมเ่กิดกิเลสและไมเ่กิดทกุข์ สมัมาวิหาโร เป็นอยูโ่ดยชอบ เป็นอยูโ่ดย

อริยมรรคมีองค์ ๘ มนัก็ไมอ่าจจะเกิดทกุข์ หรือเกิดกิเลส ไมเ่กิดโดยเดด็ขาดก็คือพระอรหนัต์ จงึตรัสวา่ถ้า

เป็นอยูโ่ดยชอบแล้ว โลกไมว่า่งจากพระอรหนัต์  

อาจารย์ครับ ถ้าเราไมเ่ดนิองค์มรรค เราจะละสมทุยัหรือเราจะเห็นนิโรธก่อนได้หรือไม ่ถ้าไลม่า

ตามลําดบั 

          เรารู้ได้โดยนยัตรงกนัข้าม ถ้าความทกุข์เกิดมาจากตณัหา ดบัตณัหาเสียก็คือความไมมี่ทกุข์ เป็น

การเห็นผา่นมาจากความทกุข์ท่ีเกิดมาจากตณัหา ถ้าดบัตณัหาเสีย ก็จะดบัทกุข์ ทีนีว้ิธีจะดบัตณัหาทํา

อยา่งไร ก็มายดึมรรคมีองค์ ๘ ศกึษาอยา่งนี ้ลกัษณะอยา่งนีผ้มถือวา่เป็นอภิธรรมท่ีแท้จริง อภิธรรมตาม

ศาลาวดั นบัเม็ดมะขาม มนัอภิธรรมเกิน เฟ้อ อภิธรรม แปลวา่ธรรมอยา่งยิ่ง ถ้าอยา่งยิง่ก็คืออยา่งนัน้ คือ
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ไมเ่กิน การแจกจิต แจกเจตสกิ แจกรูป แจกอะไรเกินความต้องการ เป็นอภิธรรมเกิน อภิธรรมยิ่งคืออยา่งนี ้

อภิธรรมเกินคืออยา่งนัน้ ต้องศกึษาในระดบัท่ีเป็นอภิธรรมไว้บ้างก็ดี แตอ่ยา่ให้ไปเป็นอภิธรรมเกินเราวา่

อยา่งนี ้พวกนัน้เขาโกรธ 

อาจารย์ครับ ถ้านิโรธคือทําให้แจ้ง นิโรธนา่จะมาทีหลงัมรรค เป็นผลของมรรค 

          คือเรายงัไมไ่ด้ทําให้แจ้งอยา่งนัน้ แตเ่รารู้เร่ืองของนิโรธในฐานะท่ีวา่ ถ้าดบัตณัหาเสีย ทกุข์ก็ดบั 

เด๋ียวนีเ้ราแจ่มแจ้งในทกุข์ ตณัหาท่ีให้เกิดทกุข์ ก็เลยรู้วา่ถ้าดบัตณัหาเสีย ไมมี่ตณัหาเสีย ทกุข์ก็ไมมี่ 

รู้โดยอนมุานหรือรู้โดยเห็นครับ 

          มีได้ทัง้ ๒ อยา่ง 

ปถุชุนก็รู้ได้ทัง้ ๒ อยา่งหรือครับ 

          ถ้ารู้โดยอนมุาน มนัก็ไมสํ่าเร็จประโยชน์ แตม่นัก็เป็นเง่ือนให้พยายามดบัทกุข์ เป็นจดุตัง้ต้นได้

เหมือนกนั รู้โดยอนมุานวา่ดบัตณัหาเสีย ทกุข์จะดบั อนันีม้นัทําให้ขวนขวายในการท่ีจะดบัตณัหาเสีย จงึ

ไปหามรรค ปถุชุนก็มีปัญญาในชัน้อยา่งนีไ้ด้ เป็นเร่ืองจินตามยปัญญา มีได้ 

แตถ้่าสมมตวิา่ถ้าเราเห็นใจของเราเวลามนัไมมี่กิเลส ตรงนีจ้ะอยูใ่นลกัษณะเห็นนิโรธหรือเปลา่ครับ 

          แล้วแตเ่ราเห็นอยา่งไรซ ิถ้าเห็นในแง่ท่ีดบัตณัหาแล้วทกุข์ดบั ก็เห็นนิโรธ 

ถ้าเห็นในภาวะท่ีไมมี่กิเลสเฉย ๆ อยา่งนี ้

          ไมรู้่วา่มนัเห็นในลกัษณะอยา่งไร จะเห็นเพ้อ ๆ หรือเห็นเหมือนกบัเห็นสิง่ธรรมดาสามญัเสียก็ได้ 

ไมไ่ด้รู้โดยประจกัษ์วา่ ดบัตณัหาแล้ว ทกุข์ดบั 

ถ้าเรารู้วา่ อ้อ ตอนนีไ้มมี่กิเลส ใจมนัสบาย อยา่งนีเ้ห็นนิโรธหรือเปลา่ 

          ก็เป็นความรู้เท่านัน้ ความรู้อยา่งนัน้เทา่นัน้ก็ยงัดีกวา่ไมรู้่ 

แตไ่มถื่อวา่อยูใ่นนิโรธใช่ไหมครับ 

          สงเคราะห์เข้าในหมวดนี ้ไมมี่ทางจะไปสงเคราะห์เข้าในหมวดอ่ืน 



๔๐๘ 

 

อาจารย์ครับ เร่ืองสมัมาสงักปัปะอีกครัง้หนึง่ครับ ผมอา่นเจอในชดุจากพระโอษฐ์ของอาจารย์ มีตอน

หนึง่ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสวา่ ช่วงก่อนท่ีทา่นตรัสรู้นัน้ ท่านก็ดําริไปในทางออกจากกาม ดําริไปในทางเนกขมั

มะ แตว่า่พอสมาธิไมพ่อ ก็ฟุ้ งซา่น ต้องกลบัมาทําสมาธิใหม ่อยา่งนีผ้มรู้สกึวา่ ตวัสมัมาสงักปัปะ เป็นสิง่ท่ี

มีเจตนาด้วย มนัไมใ่ช่เป็นสิง่ท่ีเป็นผลของสมัมาทิฏฐิอยา่งเดียว สมมตอิยา่งปกต ิคนปถุชุนทัว่ ๆ ไป เวลา

เรามีอารมณ์มากระทบ เชน่อารมณ์ท่ีน่ารัก เราก็ดําริไปในทางท่ีจะเอามาหาเรา เอาเข้ามาหาตวัเรา ทีนี ้

สมัมาสงักปัปะ ก็คือดําริท่ีไมเ่อาเข้ามาโดยเจตนา 

          มนัก็ต้องเป็นการปฏิบตัทิกุข้อ ทัง้ ๘ ข้อแหละ ทีนีท่ี้พดูวา่สมัมาสงักปัปะ มนัเป็นไปตามอํานาจของ

สมัมาทิฏฐิ ฉะนัน้จงึไมมี่ทางจะผิด การปฏิบตัต้ิองปฏิบตัทิัง้ ๘ ข้อ แตเ่ราอยา่ไปตัง้เจตนาเอาเอง ขอให้มนั

เป็นไปตามอํานาจของสมัมาทิฏฐิ สงักปัปะ ความปรารถนานัน้ ก็จะถกูต้อง ความเข้าใจถกูต้อง เป็น

สมัมาทิฏฐิ ความต้องการ หรือใฝ่ฝันก็ถกูต้อง เม่ือความใฝ่ฝันถกูต้อง การกระทําก็ถกูต้องตามท่ีจะดบัทกุข์ 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว มนัก็จะถกูต้องสําหรับจะดบัทกุข์ ทีนีก็้มีความพากเพียรท่ีถกูต้อง 

ให้มีสตท่ีิถกูต้อง มีสมาธิท่ีถกูต้อง ครบอยา่งนีแ้ล้วมนัก็ดบัทกุข์ เกิดเป็นสมัมาญาณ มีความรู้ถกูต้อง สมัมา

วิมตุ ิมีความหลดุพ้นถกูต้อง ความถกูต้องมี ๑๐ องค์ประกอบ แตม่าพดูกนั เฉพาะในแง่การปฏิบตัมีิองค์ ๘ 

นอกนัน้มนัเป็นผลของการปฏิบตั ิมีความรู้ถกูต้อง หลดุพ้นถกูต้อง เป็นผล 

ถ้าอยา่งนี ้ในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะสมัมาสงักปัปะ ก็หมายถงึวา่ เราระวงัความคดิของเรา ไมดํ่าริไป

ในทางกาม ทางพยาบาท ทางวิหิงสา ให้มนัดําริไปในทางตรงกนัข้ามกบัพวกนี ้ใช่ไหมครับในทางปฏิบตั ิ

          มนัก็เหตผุลมาจากสมัมาทิฏฐิ มนัดบัทกุข์อยา่งไร มนัไมด่บัทกุข์อยา่งไร ปรารถนาถกูทางท่ีจะดบั

ทกุข์ คือออกจากกาม คือไมพ่ยาบาท ไมเ่บียดเบียน ธรรมะจะสมัพนัธ์กนัอยา่งถกูต้องกลมกลืนกนัทัง้หมด 

ถ้าขดัขวางกนั ไมเ่ข้ากนั มนัก็ผิดแล้ว มนัไมใ่ช่ธรรมะด้วย 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งนี ้ถ้าเป็นฆราวาส เขาคดิเร่ืองแตง่งาน เร่ืองมีลกู มีเมีย แล้วเขาจะปฏิบตัสิมัมา

สงักปัปะได้อยา่งไร ในแง่ของเนกขมัมสงักปัโป 

          ก็มีสมัมาทิฏฐิท่ีจะดบัทกุข์เลย มามีสมัมาทิฏฐิท่ีถกูต้อง แล้วมีสมัมาสงักปัปะ แม้แตก่ารครองเรือนก็

ต้องเป็นธรรม แตกตา่งกบัคนท่ีไมรู้่คือไมค่รองเรือนเพ่ือกามตณัหา แตค่รองเรือนเพ่ือสืบพนัธุ์บริสทุธ์ิ มนัก็มี

หลกัท่ีพงึเช่ือถืออยูไ่ด้วา่ พระโสดาบนัครองเรือน ไมลุ่ม่หลงในกามตณัหา แตว่า่มนัยงัเป็นคนอยา่งนีอ้ยู ่มนั

ก็ต้องการสืบพนัธุ์ แตก่ารสบืพนัธุ์ชนิดท่ีไมใ่ช่เพ่ือกามตณัหา มนัเป็นการสืบพนัธุ์เพ่ือการสืบพนัธุ์ ไมใ่ช่

อํานาจของกามคณุหรือกามตณัหา ฆราวาสท่ีจะต้องสืบพนัธุ์ก็ทําเป็นหน้าท่ี 

อาจารย์ครับ ในทางปฏิบตัทํิาได้หรือครับ 



๔๐๙ 

 

          ได้ ไมไ่ด้ ก็ต้องมีหลกัอยา่งนี ้

อยา่งพระโสดาบนั ทา่นยงัละกามราคะไมไ่ด้ใช่ไหมครับ 

          ก็ต้องเป็นไปตามลําดบั ละสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ตัง้ ๓ อยา่งก่อน จงึจะไปเป็น

โสดาบนั สกทาคามี ละกามราคะขัน้ต้น พระอนาคามีโน้นละได้สิน้เชิง สําหรับฆราวาสท่ีคณุวา่เม่ือกี ้

สําหรับสมัมาสงักปัปะ ใฝ่ฝันจะออกจากกาม ถึงแม้บริโภคกามอยู ่ถ้าเข้าไปเพ่ือจะออกจากกาม ก็เป็น

สมัมาสงักปัปะได้ เป็นฆราวาสครองเรือนบริโภคกามอยู ่แตมี่ความตัง้ใจความปรารถนาท่ีจะออกจากกาม 

มนัก็เป็นสมัมาสงักปัปะได้ 

ครับ ถ้าอยา่งนัน้ ผมคดิวา่เป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

          แตเ่ร่ืองท่ีผมวา่ ต้องไปรู้จกัแยกแยะของ ๒ อยา่งนัน้ออกจากกนัคนละเร่ือง คือ กามคณุกบัการ

สืบพนัธุ์ 

ในแง่ทฤษฎีหรือในแง่ตรรกะมนัแยกได้ แตใ่นทางธรรมชาต ิรู้สกึมนัจะไมแ่ยกกนั 

          แล้วแตส่ตปัิญญา กามคณุทําด้วยอวิชชาตณัหากิเลส การสืบพนัธุ์ ก็ไมมี่สตสิมัปชญัญะ มีเร่ืองขนั 

ๆ คือปฐมบญัญตัพิระสทิุน ท่ีแมเ่ขาเอาลกูสะใภ้หรือเมียมาให้สืบพนัธุ์ ไมรู้่วา่สืบพนัธุ์ชนิดไหน ตามเค้า

เร่ืองมนัต้องไมใ่ช่ตามกามารมณ์ เป็นเพียงสืบพนัธุ์ตามความประสงค์ของแม ่จะเป็นไปได้หรือไม ่ก็แล้วแต ่

ตามเค้าเร่ืองพระสทิุน ไมไ่ด้เป็นพระอรหนัต์ใช่ไหมครับ 

          นัน่แหละ เป็นภิกษุธรรมดาอยู ่ต้องการให้แมไ่ด้มีผู้ สืบสกลุ ตามความประสงค์ของการสืบพนัธุ์ 

อยา่งนีเ้ห็นได้ เจตนาไมใ่ช่เพ่ือกามคณุ เจตนาเพ่ือให้แมไ่ด้มีพนัธุ์ เร่ืองของจิตมนัลกึซึง้ พดูอะไรได้ง่ายโดย

สว่นเดียวไมไ่ด้ มีข้อยกเว้นหลายอยา่ง 

 

 

อาจารย์ครับ ในหนงัสือ ตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์เขียนไว้วา่ พระวนิยัหรือศีลจําเป็นแก่การปฏิบตั ิ

เพ่ือเข้าถงึโลกตุระโดยแท้ พวกมีศีลเศร้าหมองอยูภ่ายในใจตนเอง แม้ไมเ่ป็นท่ีเสียหายแก่หมูค่ณะก็ตาม 

แตผู่้นัน้ไมอ่าจก้าวผา่นขึน้สมาธิไปได้เลย ความทศีุลภายในใจ แม้รู้แตค่นเดียว ก็เป็นข้าศกึอยา่งแรงตอ่



๔๑๐ 

 

การบรรลผุลของสมาธิ กลา่วคือฌาน ศีลนีเ้ป็นบาทฐานของมรรคผลทัง้หลาย เพราะพอจิตจะเร่ิมสงบ 

ความรู้สกึทศีุลยอ่มเกิดขึน้มาแทนทกุครัง้ไป อาจารย์ยงัถือตามคตนีิจ้นถงึทกุวนันีห้รือเปลา่ครับ 

          ก็ถือ ถงึไมต้่องถือก็เป็นการถืออยู ่หลกัอนันีย้ดึได้ตลอดไป อยา่ให้มีความรู้สกึอะไรท่ีมีลกัษณะวา่

ทศีุล มนัเป็นหลกัทัว่ไป เม่ือความรู้สกึวา่ทศีุลมารบกวน จิตไมมี่ทางเป็นสมาธิได้ 

อาจารย์ครับ ระยะหลงั ๆ ตอ่มา ผมเห็นข้อความอาจารย์เขียนวา่ การรู้จกักําหนดปฏิบตัอิยา่งกว้าง ๆ 

จงึจะสําคญั และฉลาดทนักาลยิ่งกวา่ โดยเฉพาะกรณีรีบดว่นเก่ียวกบัการตามรอยพระอรหนัต์ ซึง่ไมเ่คย

ทราบถงึสกิขาบทอนัหยมุหยมิเหลา่นีเ้ลย ทีนีก้ารปฏิบตัติามพระวินยั อาจารย์ถืออยา่งไร ถือทกุข้อหรือ

เปลา่ 

          ทกุข้อท่ีเลา่เรียนมา ความตอนนัน้มนัหมายความวา่ ถ้ามาสนใจเร่ืองปฏิบตั ิมนัมุง่อยูแ่ตป่ฏิบตัทิาง

จิต สิง่ท่ีเรียกวา่ศีลก็ดีเองโดยไมต้่องคํานงึถึง ไมต้่องมาท่องอยูอ่ะไรอยูอ่ยา่งท่ีคดิกนัโดยมาก หากทําความ

เพียรทางจิตใจไป พวกศีลก็เกิดขึน้มา เรียกวา่มีอยูโ่ดยอตัโนมตั ิเจตนาท่ีจะทําสมาธิก็คือศีล น่ีมนัเล่ือน

ขึน้มาอยา่งนี ้ก่อนนีเ้จตนาท่ีจะรักษาศีลสกิขาบทก็คือศีล ถ้าลว่งพ้นมาจากนัน้ อะไร ๆ ท่ีมนัเป็นเจตนา

สําหรับจะทําจะบงัคบัตวัให้ทํา อนันัน้เป็นศีล จนบงัคบัตวัให้ทําสมาธิข้อนีก็้เป็นศีล บงัคบัให้เพง่ปัญญา 

อนันัน้ก็เป็นศีล ไมใ่ช่ตวัสกิขาบทหรอก แตม่นัไมมี่การลว่งสกิขาบทใด ถ้ามนัมาเพง่จดจ่ออยู ่จะทําสิง่นัน้

สิง่นี ้ซึง่เป็นตวัสมาธิหรือตวัปัญญา บางคนจะเข้าใจวา่ขณะทําสมาธิหรือเจริญปัญญาก็ไมมี่ศีล ศีลมนัมี

โดยความหมายวา่บงัคบัตวัให้ทําอะไรอยูอ่ยา่งจริงจงั เรียกวา่ศีล คือสําหรับระวงัและบงัคบั จากศีล

สกิขาบทมาเป็นศีลเพง่จิต ศีลคือการเพง่ เพง่จิต ควบคมุให้มีการเพง่จิตให้อยูใ่นความถกูต้องอยูเ่สมอ การ

ควบคมุสว่นนีเ้ป็นศีล สว่นท่ีเป็นความสงบระงบัก็เป็นสมาธิ สว่นท่ีเป็นความเห็นแจ้งก็เป็นปัญญา น่ี

เรียกวา่เร่ิมมีศีลแท้จริงกนัอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ บางตอนนี ้ดเูหมือนกบัอาจารย์คดิวา่นา่จะเปลี่ยนศีล ๒๒๗ ข้อนี ้

เช่นมีข้อความตอนหนึง่บอกวา่ "บดันี ้เราควรแก้ไขตดัทอนเพิม่เตมิจํานวนสกิขาบทในปาฏิโมกข์ท่ีสวดกนั

หรือไม"่ 

          เราทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้ เพราะเพ่ือนไมย่อม ถือหลกัวา่พระพทุธเจ้าไมใ่ห้เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์อะไรท่ี

ได้บญัญตัไิว้แล้ว เช่นสกิขาบท ๒๒๗ หรือ ๑๕๐ ก็ตาม ท่ีนํามาสวดทกุกึ่งเดือน ตอนนัน้มนัเป็นความคดิ

ชัว่ขณะวา่ ถ้ามนัไมต่ดิขดักบัข้อนี ้ไมต่ดิขดัข้อท่ีวา่ไมค่วรเปล่ียนแปลงแก้ไขในสิง่ท่ีพระองค์ทรงบญัญตัไิว้ 

ก็ควรเปล่ียนให้เหมาะสมได้ แตท่ี่จริงมนัก็ไมมี่บญัญตัโิดยตรง ให้เอาสกิขาบทจํานวนเท่านีม้าสวด มนั

เพียงแตว่า่ทําทํากนัอยา่งท่ีสงฆ์ได้ทํากนัมา ก็เลยไมมี่ใครกล้าไปเปล่ียนแปลง ผมมนัมีความคดิอิสระหน่อย 

ถ้ามนัจะเปลีย่นแปลงให้มนัเหมาะสมย่ิงขึน้มนัก็ควรจะได้ มีความหมายเพียงเท่านัน้ ไมไ่ด้คดิวา่เราจะ
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เปล่ียนแปลงได้ หรือวา่เราจะเปล่ียนแปลงกฎท่ีเรียกวา่กฎของเถรวาท มตขิองพระอรหนัต์ชดุแรก ข้อตกลง

พระเถระในการประชมุสงัคายนาครัง้แรก 

อาจารย์ครับ แล้วสมยัอาจารย์อยูรู่ปเดียวใน ๒ ปีแรก อาจารย์ลงปาฏิโมกข์หรือเปลา่ 

          ก็ไปลงท่ีวดัโพธาราม 

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์เขียนวา่ การปลงอาบตัคิวรจะปลงเฉพาะข้อท่ีตวัเองอาบตั ิ

แล้วก็ปลงให้รู้เร่ืองวา่เราต้องอาบตันิัน้ ๆ อาจารย์ทําตามท่ีเขียนไว้หรือเปลา่ สําหรับตวัอาจารย์เอง 

          มนัก็ทําตามแบบมหานิกาย ซึง่ไมรู้่กนัได้วา่ อาบตัอิะไรท่ีมีอยูท่ี่ต้องอยู ่ถือวา่รู้กนัทัง้ ๒ ฝ่าย เขา

แสดงอาบตันิัน้ เรียกวา่มนัปลงอาบตัก็ิแล้วกนั เป็นการปลงอาบตัแิบบเก่าเดมิ ๆ ท่ีทํากนัมา ถ้าต้องระบุ

สกิขาบทนัน้ เป็นธรรมยตุ ซึง่บางทีก็ทําเหมือนกนั แบบระบอุาบตัท่ีิต้อง แตโ่ดยมากไมไ่ด้ทํา เป็นมหานิกาย

ทําตามแบบมหานิกาย 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยต้องอาบตัสิงัฆาทิเสสหรือเปลา่ 

          ไมเ่คย  

สมยัท่ีมีสวนโมกข์ใหม ่ๆ เคยมีพระต้องอาบตัสิงัฆาทิเสสหรือเปลา่ 

          ไมมี่ พระ ๒-๓ องค์เท่านัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วเร่ืองเงินทอง อาจารย์ถือหลกัปฏิบตัอิยา่งไร ตัง้แตต้่นมาจนถงึปัจจบุนันี ้

          ไมมี่เป็นของตวั ไมรั่บเป็นของตวั ถือหลกัมาอยา่งนัน้ ถ้าเขาให้ เขาถวายก็ถือเสียวา่เขาวานให้ทํา

อยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาไมไ่ด้ให้เราแม้เขาระบใุห้ เราก็ไมรั่บเป็นของเรา ช่วยใช้แทนเขาในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ 

เพราะมนัหลีกไมไ่ด้ มนัอยูใ่นยคุในสมยัในสงัคมท่ีมนัหลีกไมไ่ด้ ท่ีต้องทําเหมือนกบัพระทัง้หลาย 

ทราบวา่ระยะแรกสวนโมกข์พยายามถือปฏิบตัเิร่ืองไมจ่บัเงินจบัทอง 

          เม่ือมนัยงัทําได้ เม่ือมนัยงัไมมี่ก่ีองค์ ยงัทําได้ พอมนัมากเข้าก็เหลือท่ีจะควบคมุ เร่ืองนีด้เูหมือนจะ

เป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยอตัโนมตั ิซึง่ไมต่รงตามวนิยักนัหลาย ๆ เร่ือง ไมรั่บเงินแตมี่เงิน อยา่งนีก็้ใช้

ไมไ่ด้ ผมไมไ่ด้ถืออะไร ถือแตว่า่ไมมี่เป็นของตวั ไมรั่บเป็นของตวั มีคนเขาให้ ให้เพ่ือทําสิง่ใดสิง่หนึง่ เป็น

ของผู้นัน้ เราเป็นเพียงผู้จดัการ 
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          ถ้าไมอ่ยา่งนัน้ ทําไมไ่ด้ ลองคดิด ูจะทําอะไรไมไ่ด้ จะทําสิง่ท่ีเป็นประโยชน์กบัมหาชนกว้างขวางทํา

ไมไ่ด้ เม่ือยงัเห็นแก่ประโยชน์ท่ีแท้จริงสว่นใหญ่อยู ่ก็ไมใ่ห้เร่ืองสว่นน้อยมาเป็นอปุสรรค อยา่งเขาทําบญุ

ประจําวนัก็รับไว้ แล้วก็ใช้ทําอะไรเสียอยา่งหนึง่แล้ว แล้วเลกิกนั รับไว้แตไ่มใ่ช่รับไว้เป็นของตวั เร่ืองจบันีผ้ม

มนัมีความเห็นอยา่งอ่ืนไมเ่หมือนกบัท่ีเขาถือ ๆ อยู ่แตก็่ไมอ่ยากจะพดู มนัจะเกิดเร่ืองร้ายขึน้มา วตัถอุนา

มาสนัน้เป็นโลหะเงินและทอง สว่นใบสัง่จา่ยทัง้หลาย แม้ธนบตัรเป็นต้น ก็เป็นใบสัง่จ่าย ไมจํ่าเป็นท่ีจะรับก็

ไมรั่บ จําเป็นท่ีจะต้องรับก็รับ รับเงินท่ีใสซ่องมา เจ้าของถวายมา นัน้ก็ไมถื่อวา่เป็นวตัถอุนามาสไมใ่ช่เงิน

และทอง และเร่ืองวตัถอุนามาสน่ีอยูน่อกปาฏิโมกข์เป็นอภิสมาจาร เด๋ียวนีมี้การใช้เช็คกนัเกร่อไป ถ้ามี

จิตใจท่ีถกูต้องมนัก็ไมค่วรเป็นอนามาส เป็นการสัง่จ่าย ใบสัง่จ่ายอะไร ความหมายสําคญัมนัก็อยูท่ี่วา่จะ

รับเป็นของตวัหรือไม ่ถ้ารับเป็นของตวัก็มีปัญหา เราขีเ้กียจสนใจเร่ืองนี ้ตดับทไมรั่บอะไรเป็นของตวั ยิ่ง

เด๋ียวนีย้ิ่งไมต้่องรับอะไรไว้เป็นของตวั ไมมี่เร่ืองท่ีจะต้องใช้เงิน ท่ีสว่นตวันัน้ไมมี่ ท่ีเป็นของสว่นรวมก็ใช้ไป 

รับของก็รับไมห่วาดไหว โดยไมต้่องรับเงิน ไมน่กึถงึเร่ืองเหลา่นีเ้ลยก็ได้ ผู้ ท่ีปฏิบตัพิฒันาจิตใจไมต้่องนกึถึง

เร่ืองนี ้ถือวา่ไมมี่ท่ีจะรับเป็นของตวั จิตใจ ท่ีไมรั่บเป็นของตวั แล้วตัง้หน้าตัง้ตาทําสมาธิภาวนายิ่งดีใหญ่ 

เช่นเขาให้เงิน ถ้ามาแตท่ี่ไกล เขาให้เงินคา่รถไฟมา มนัก็ควรจะเลกิกนั เสร็จกนัท่ีคา่รถไฟ  

อาจารย์ครับ อยา่งอภิสมาจารข้ออ่ืน ๆ อาจารย์ถือหรือเปลา่ครับ 

          ถ้านกึได้แล้วเป็นถือหมด 

อยา่งเช่นการรักษาบาตรในวินยัมีอยา่งละเอียดวา่ ต้องรักษาอยา่งนัน้อยา่งนี ้อาจารย์ทําตามนัน้หรือ 

          ทําก็มี ไมไ่ด้ทําก็มี เราไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับาตรมากขึน้ ๆ  

พินทผุ้าอาจารย์ทําหรือเปลา่ 

          ทํามาตัง้แตแ่รกบวชเลย เป็นหลกัปฏิบตั ิแตเ่ด๋ียวนีบ้างทีก็เผลอไปไมไ่ด้ทํา 

สมยัหนุ่ม ๆ สมยัอาจารย์ยงัเดนิไหว การลงอโุบสถ อาจารย์ถือเคร่งหรือเปลา่ ต้องไปลงทกุครัง้หรือเปลา่ 

          ไมเ่คร่ง แตว่า่ (หวัเราะ) มนัไมเ่คยขาด แตไ่มไ่ด้ถือเคร่ง แตไ่ปลงไมไ่ด้ขาด 

การเคารพกนัตามอาวโุสนี ้อาจารย์ถือหรือเปลา่ 

          พยายามถือเทา่ท่ีจะทําได้ เผลอไปก็มีบ้าง มนัเป็นมรรยาทของมนษุย์ด้วย ไมใ่ช่เป็นวนิยัอยา่งเดียว 
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อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเร่ืองรองเท้าเห็นอาจารย์เขียนไว้บอกวา่ พระพทุธเจ้าทา่นปรับอาบตัภิิกษุท่ีใช้ร่ม 

และสวมรองเท้าในท่ีใกล้บ้านหรือละแวกบ้าน ตอนหลงัอาจารย์ทําไมไมเ่น้นเร่ืองนีอี้ก แม้แตพ่ระในสวน

โมกข์ก็ใสร่องเท้ากนั 

          ออ๋ มนัมากขึน้ มนัก็คมุไมไ่หว มนัเร่ืองท่ีไมสํ่าคญันกั มนัควบคมุไมไ่หว แตค่อยตกัเตือนอยูเ่สมอ 

เร่ืองร่ม เร่ืองรองเท้า 

ทําไมพระพทุธเจ้าไมใ่ห้สวมตอนเข้าบ้านครับ 

          ไปดใูนปฐมบญัญตัซิ ิคงเป็นธรรมเนียมของนกับวชทัว่ไป ใช้รองเท้าเฉพาะเดนิทางไกล นอกบ้าน

นอกวดัก็ใช้ แตว่า่ในวดัมนัไมใ่ช้ บ้านยงัพอจะสวมได้ตามโอกาส แตโ่ดยมากเขาถือ เขายกเว้นตรงท่ีวา่เป็น

ผู้ ป่วยถือวา่เป็นผู้ ป่วย การไมใ่สร่องเท้าเป็นเร่ืองแสลงกบัความเจ็บป่วย ซึง่เด๋ียวนีใ้นบ้านก็สวม ผมเคยไม่

สวมไปบ้านหมอตนัมอ่เซีย้งครัง้หนึง่ในตรอกนัน้ คนัเกือบตาย นํา้ลายทัง้นัน้ท่ีพืน้ จะทําอยา่งไร มนัก็ต้อง

สวมแม้เข้าไปในบ้าน โดยจดัตวัเป็นผู้ ป่วย พืน้ถนนนํา้ลายหนาเปรอะไปหมด หรือนํา้อะไรก็ไมท่ราบ เหยอะ

แหยะ ๆ ไปหมด 

ถ้ากรณีนัน้ก็ควรจะสวมรองเท้าใช่ไหมครับ 

          แล้วแต ่ตดัสนิเอาเอง แตเ่ราถือวา่เป็นคนป่วย จะปลอ่ยอยา่งนัน้ไมไ่ด้เป็นอนัตราย 

เร่ืองการขดุดนิตดัหญ้าปลกูต้นไม้ อาจารย์ถือหรือเปลา่ครับ 

          เคยทําบ้างเหมือนกนั เคยทําบ้างเลก็ ๆ น้อย ๆ (หวัเราะ) นีก็้ไมไ่ด้เจตนาจะทําจริงจงัอะไร เพียงทํา

ให้เป็นตวัอยา่ง ให้คนอ่ืนเขาทําถกูเรียกวา่น้อยมากแหละ เด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว อาบตัเิป็นสิง่ท่ีจะต้องต้อง เพราะ

เป็นสิง่ท่ีจะต้องแสดงอาบตั ิหรือออกจากอาบตั ิมนัมีวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ ทําไมถงึจะต้องต้อง 

          คดิดเูอาเอง เพราะธรรมดาคนมนัก็จะต้องต้อง ทําอยา่งท่ีเรียกวา่อาบตัแิหละ ไมอ่ยากพดูมากไป 

แม้แตพ่ระอรหนัต์ก็ยงัมีบทเขียนยืนยนัวา่ต้องอาบตัหิรือแสดงอาบตั ิทัง้ ๆ ท่ีเนือ้แท้ไมมี่อาบตั ิไมเ่ป็นอาบตั ิ

แตต้่องทําตามระเบียบวนิยั เพ่ือเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่พวกท่ีไมไ่ด้เป็นอรหนัต์ เพราะฉะนัน้อาบตัมีิมาสําหรับ

ไว้ต้อง ต้องแล้วต้องทําคืน ตามอาบตันิัน้ ๆ นอกจากลาสกิขาไปเสีย หรือทําปริวาส หรือวา่แสดงอาบตั ิ

แล้วแตร่ะเบียบถือไว้อยา่งไร 
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อาจารย์ครับ สมมตวิา่เราต้องอาบตัสิงัฆาทิเสส เราลาสกิขาไป โดยไมไ่ด้เข้าปริวาส มาบวชใหมต้่องเข้า

ปริวาสอีกหรือเปลา่ 

          ไมเ่คยพบ ตัง้แตศ่กึษาไมเ่คยพบ แตท่ี่เขาถือเป็นหลกัทัว่ไปกนัอยูจ่ะต้องทําอยา่งนัน้ ท่ีถกูมนัควรจะ

ถือวา่ มนัเสร็จกนัไปแล้ว เลกิกนัไปแล้ว ไปเป็นฆราวาสแล้ว พ้นจากความเป็นพระแล้ว ควรจะเลกิกนัไป

หมด แตก็่ยงัมีบางคน หรืออาจจะมีในอรรถกถาฎีกาอะไรก็ไมท่ราบ ท่ีเขียนไว้อยา่งนัน้ คนเขาเอามาถือกนั

อยา่งนัน้ เป็นความเห็นของพระอาจารย์บางพวก ถ้าถือกนัตามเหตผุล หรือโดยธรรมชาต ิมนัควรจะยตุกินั

เม่ือลาสกิขา 

อาจารย์ครับ ในเร่ืองข้อควรศกึษาเก่ียวกบัอริยสจั ๔ อาจารย์บอกวา่เวลาสนทนากนั เราควรสนทนากนั

แตเ่ร่ืองอริยสจั จะทําให้คนเราเข้าใจเร่ืองนีดี้ขึน้ มีกําลงัใจท่ีจะเห็น พิจารณาจนเห็นแจ้งเร่ืองนีไ้ด้ง่ายขึน้ 

ไมใ่ห้สนทนาในเร่ืองเดรัจฉานกถา แตว่า่จริง ๆ แล้วมนษุย์มนัต้องสนทนานอกเร่ือง ท่ีเรียกวา่เดรัจฉานกถา

อยูดี่ แม้แตพ่ระก็ขาดไมไ่ด้ 

          มนัไมต้่องสนทนา ไมใ่ช้คําวา่สนทนา สนทนาเป็นเร่ืองท่ียกเอามาเป็นจริงเป็นจงั มนัจะพดูจะถาม

เร่ืองบ้านเมืองบ้าง ไมเ่ห็นเป็นไร ถ้าเอามาสนทนาในฐานะท่ีเป็นบริวารเร่ืองอริยสจั เอาเร่ืองบ้านเมืองมา

สนทนาจนให้รู้ในข้อท่ีวา่ตณัหาเป็นเหตใุห้เกิดทกุข์ อยา่งนีก็้ไมเ่ห็นเป็นอะไร แตถ้่าเอามาสนทนาเป็นความ

ลุม่หลง เชน่บ้าการเมือง สนทนาแตเ่ร่ืองการเมืองก็ใช้ไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ แล้วในศีล ๒๒๗ ข้อ ท่ีใช้ถึงปัจจบุนันี ้ตามประเพณีของพทุธศาสนาในสงัคมไทยนี ้

อาจารย์เห็นวา่มีข้อไหนท่ีตีความหมายไมถ่กูต้องตามพระบาลีหรือเปลา่ เชน่ ท่ีเขียนไว้ในวนิยัมขุอยา่งนี ้ท่ี

ตีความไมถ่กูมีบ้างไหม 

          อ้อ ไมพ่ดู ถ้าเป็นเร่ืองอยา่งนัน้จะไมพ่ดู แล้วก็ไมค่วรพดู 

แล้วท่ีปฏิบตัเิฉไฉละครับ 

          ปฏิบตัเิฉไฉ รู้สกึตวัวา่มนัก็มี เช่นเร่ืองเก่ียวกบัเงินทองอยา่งหนึง่ แม้แตเ่ร่ืองจีวรก็ผิดวินยัทัง้นัน้ จีวร

นีม้นัใหญ่เท่าจีวรสคุต หรือใหญ่กวา่เสียแล้ว นิยมใช้จีวรใหญ่กนัอยา่งนีเ้สียแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งความหมายของข้ออทินนาทานในปาราชิกนัน้ จํานวนท่ีต้องอาบตัปิาราชิก 

ความหมายจริง ๆ มนัน่าจะหมายถึงแคไ่หนครับ ท่ีวา่ ๕ มาสก 



๔๑๕ 

 

          บาทหนึง่ เทา่กบัทองคําหนกัเทา่กบัข้าวเปลือก ๕ เม็ด สําหรับครัง้กระโน้นทองคําหนกัเทา่กบั

ข้าวเปลือก ๕ เม็ด เป็นบาทภาษาอินเดีย 

อาจารย์ครับ อยา่งท่ีเราถือกนัเป็นบาทสตางค์ก็ไมถ่กูใช่ไหม 

          ยิ่งดีเสียอีก ถือให้มนัเลก็เข้ามา คือถ้า ๕ มาสกเทา่กบัทองคํา ๕ เม็ดข้าวสารคงจะหลายสบิบาท 

หรือหลายร้อยบาท น่ีมนัหนึง่บาทเทา่กบับาทไทย มนัยิง่ดีเสียอีก คือมนัพอสมควรแก่การท่ีจะถือวา่เป็น

อทินนาทานแล้ว เงินจํานวนหนึง่ซึง่ประชาชนถือกนัวา่เป็นมาตรฐาน สําหรับบญัญตัเิร่ืองลกัเร่ืองขโมย 

อาจารย์ครับ คตเิร่ืองพ้นอาบตั ิหรือคตเิหนืออาบตั ิแบบพระเก่า ๆ บางรูปสามารถท่ีจะทําอะไรท่ี

นอกเหนือบญัญตันีิ ้เป็นคตท่ีิมีมานานแล้วใช่ไหม ในสงัคมสงฆ์ อยา่งท่ีอาจารย์เลา่ถึงตาหลวงมิน 

          มนัเป็นเร่ืองสมมต ิใคร ๆ ถือวา่แกไมมี่อาบตั ิอาบตัเิข้าไมจ่แุล้ว จะไมป่รับอาบตั ิพวกท่ีไมอ่าบตัก็ิ

คือพระอรหนัต์เท่านัน้ เรียกวา่ปาปมตุตะ พ้นจากบาป พ้นจากอาบตั ิทําอะไรไมเ่ป็นอาบตั ิทําอะไรไมเ่ป็น

บาป มีแตพ่ระอรหนัต์ผู้หมดตวัตนเทา่นัน้ 

ผมไปทางภาคกลาง รู้สกึมีคตท่ีิเขาเรียกวา่พ้นจงัไร คล้าย ๆ เขาเป็นพระผู้ เฒา่ ชาวบ้านก็อภยัให้ อะไร

อยา่งนี ้คตนีิก็้มีเหตผุลใช่ไหม 

          เหตผุลเป็นเร่ืองสมมต ิเป็นปาปมตุตะท่ีสมมต ิคนแก่งก ๆ เง่ิน ๆ หลง ๆ ลืม ๆ ให้อภยั บางอยา่งยก

ให้เป็นปาปมตุตะไป แตไ่มใ่ช่ปาปมตุตะเดียวกบัพระอรหนัต์ 

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์มีการพดูถงึเร่ืองการสํารวมอินทรีย์มาก อาจารย์ปฏิบตัิ

ตามนัน้หรือเปลา่ 

          พยายามเทา่ท่ีจะทําได้ เพราะกลวักิเลส พยายามเท่าท่ีจะปฏิบตัไิด้ 

มีตอนหนึง่อาจารย์เขียนไว้วา่ ให้หลบสิง่ท่ีควรหลบ ให้เอาชนะสิง่ท่ีควรเอาชนะ อาจารย์กรุณา

ยกตวัอยา่งท่ีเราควรหลบ แล้วหลบหมายความวา่อยา่งไร 

          บอกอยูใ่นตวัแล้ว อะไรหลบได้ หลบ ถ้ามนัหลบไมไ่ด้ก็ต้องเอาชนะ ต้องแล้วแตเ่ร่ือง 

ชนะนีห้มายถงึอยา่งไร ทําอยา่งไรจงึเรียกวา่สํารวมเพ่ือเอาชนะ 



๔๑๖ 

 

          ก็ไมห่วัน่ไหวไปตาม ไมมี่ความหมายขึน้มา มนัเป็นหลกัทัว่ไป สิง่ท่ีหลบไมไ่ด้ หรือแม้แตส่ิง่ท่ีเอาชนะ

ไมไ่ด้ มนัก็ยงัมีมนัก็ต้องไปตามเหตผุลตามปัจจยัของมนั เร่ืองมาทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เก่ียวกบัเร่ือง

ในสงัคม เร่ืองท่ีวา่ ถ้าเข้าไปแล้วมนัยุง่ อยา่เข้าไปในสงัคมนัน้ หรืออยา่เข้าไปเก่ียวข้องกบับคุคลนีน้ะ นี ้

เรียกวา่หลบ แตถ้่าหลบไมไ่ด้ ทําชนิดท่ีไมใ่ห้เกิดโทษเม่ืออนันัน้ยงัต้องเข้าไป จะทําอะไรไมใ่ห้มนัเกิด

ผิดพลาดไป เรียกวา่เอาชนะมนัให้ได้ ต้องเอาชนะในท่ีนี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ไปรบราฆา่ฟันตอ่ตีอะไรกนั 

คือไมใ่ห้มนัทําอะไรเราได้ คือชนะ 

ตอนสํารวมนี ้จําเป็นเฉพาะตอนท่ีเรายงัอยูใ่นขัน้การฝึกใช่ไหม อยา่งอาจารย์อายมุากอยา่งนี ้ไมต้่อง

สํารวมแล้วก็ได้ใช่ไหม 

          ไมไ่ด้ พร้อมกนัไปหมด ท่ีต้องสํารวมก็สํารวม 

ทกุวนันีอ้าจารย์ยงัต้องสํารวมอยูห่รือครับ 

          ยงัต้องสํารวมเหมือนกนั เพราะมนักลวักิเลส กลวัความทกุข์ ให้สํารวมสําหรับผู้ ฝึกอยา่งขัน้แรก ขัน้

เดก็ ขัน้ประถม ขัน้อะไรนัน้ มนัก็สํารวม สํารวมในความหมายหนึง่ เขาไมรู้่จกั แม้แตค่วามทกุข์อะไรจะ

เกิดขึน้ เม่ือจะต้องมาฝึกก็ฝึกตามบทสํารวมท่ีกําหนดให้ คอ่ย ๆ รู้ขึน้มา ๆ มนัมีความหมายอยา่งหนึง่ 

คําพดูอีกอยา่งหนึง่ ซึง่พดูวา่อยูเ่หนือการสํารวม พ้นจากการต้องสํารวม ตามธรรมดาก็ใช้กบัพระอรหนัต์ 

คือใช้ในกรณีท่ีมนัต้องวางเฉย คําวา่สํารวมมีทัง้อยา่งศีล มีทัง้อยา่งธรรมะ ของพวกท่ีสํารวมอยา่งธรรมะ ก็

คือ สํารวม ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ สํารวมอยา่งศีล ก็สํารวมในสกิขาบทในปาฏิโมกข์ 

อาจารย์ครับ การสํารวมท่ีเรียกวา่อินทรียสงัวรนัน้ ถือวา่เป็นศีล อยูใ่นขัน้ศีล หรือขัน้สมาธิ 

          ก็ถกูอยูใ่นขัน้สมาธิ แตม่นัจะพดูผิดหรือสอนผิด หรืออาจารย์พวกไหนจดัไว้ผิด จดัไว้เป็นพวกศีล คง

จะในวิสทุธิมรรคอีกนัน่แหละ เพิ่มศีลเข้าไปเป็น ๔ ปาฏิโมกขสงัวรศีล อินทรียสงัวรศลี อาชีวปาริสทุธิศีล 

ปัจจเวกขณศีล นีมี้ในวิสทุธิมรรค ท่ีถกู สงัวรอยูใ่นพวกสมาธิ 

อาจารย์เขียนไว้วา่ ถ้าเราฝึกอินทรียสงัวรอยา่งจริงจงั จะทําให้จิตยอมโอนออ่นผอ่นตามความปรารถนา

ของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของจิตทกุ ๆ อยา่ง เม่ือเจ้าของให้เฉยก็เฉย เพ่ือความเป็นสขุของเจ้าของ เม่ือเจ้าของ

ต้องการให้รู้สกึไปอยา่งอ่ืนในทางกศุล ก็เป็นไปตามปรารถนา เช่นให้รู้สกึในอาหารท่ีจืดท่ีสดุวา่อร่อยท่ีสดุ 

ถือสนัโดษในอาหารนัน้ก็ได้ แบบนีม้นัไมเ่ป็นการหลอกตวัเองหรือครับ 



๔๑๗ 

 

          คือมนัไมเ่ก่ียวกบัสงัวร มนัเก่ียวกบัอบุายอยา่งอ่ืนท่ีจะทํากบัจิตใจ มนัมีความหมายท่ีไมถ่งึขัน้

สํารวมอินทรีย์ ไปอา่นดใูห้ดี คืออธิบายปัญหาท่ีจะเกิดขึน้มาเน่ืองจากคําวา่อินทรียสงัวร ถ้ามนัมีเหตผุล

อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวนิยัอยา่งอ่ืนข้องอยู ่เชน่ ไมทํ่าลายศรัทธาปสาทะของทายกผู้ให้ มนัก็ทําได้ 

อาจารย์ครับ ในตวัอินทรียสงัวรเองนี ้ไมเ่ป็นการหลอกตวัเองหรือครับ สมมตวิา่เรามีความสขุอยา่งนี ้เรา

น่าจะมีสทิธิท่ีจะมีความสขุ ถ้าหากวา่เราเจอในสิง่ท่ีเราพอใจ 

          ในแง่ธรรมะ อยูท่ี่วา่ไมเ่ป็นทกุข์ ทําเพ่ือไมใ่ห้เป็นทกุข์ เราเสวยสขุก็ได้ เสวยอะไรเอร็ดอร่อยก็ได้ จะ

กินท่ีเอร็ดอร่อยหรือวา่เสวยสิง่ท่ีเรียกวา่มีความสขุก็ได้ แตร่ะวงัจิตไมใ่ห้ไปยินดี ไมใ่ห้ไปหลงใหล ไมใ่ห้ไป

ยดึถือเอา 

จิตท่ีไปยินดี กบัจิตท่ีมีความสขุ นีม้นัไมใ่ช่อนัเดียวกนัหรือครับ 

          จิตมนัมีดวงเดียวเทา่นัน้แหละ ทีนีไ้ปบริโภคในสิง่ท่ีเป็นสขุ ท่ีอร่อยก็เพียงแตรู้่สกึวา่อร่อยและสขุ

เท่านัน้ แล้วก็ไมย่ินดี ไมมี่อปุาทานในอร่อยในสขุนัน้ นัน่คือข้อปฏิบตัท่ีิเป็นหลกั ไมใ่ช่ไปห้ามวา่ไมใ่ห้ไปกิน

เสียเลย ไปกินได้ ท่ีเอร็ดอร่อยหอมหวนอะไรก็สมัผสัได้ แตว่า่อยา่ไปหลงความอร่อยหรือความสขุ เขามีคํา

กลา่วไว้ดี ไมใ่ห้เกิดกิเลสขึน้เพราะการสมัผสันัน้ สมัผสันัน้สมัผสัได้ แตม่นัยงัมีระเบียบทางวินยับญัญตัไิว้

อีกสว่นวา่ อะไรห้าม อะไรไมห้่าม ถือกฎวนิยั แตส่ว่นท่ีเป็นของธรรมะเรียกวา่ท่ีอร่อยก็กินได้ ระวงัอยา่ให้

จิตไปบชูาเข้า ไปอปุาทานเข้า 

อยา่งตอนท่ีวา่ยินดีนัน้ มนัเป็นคล้ายกบัการคดิซํา้ลงไปในความสขุนัน้ใช่ไหมครับ 

          คือโง่ตอ่สิง่นัน้ เห็นเป็นของพเิศษ สขุให้มนัเห็นตามท่ีเป็นจริง มนัก็สกัแตว่า่เวทนาเท่านัน้ ไมใ่ช่สขุ 

ไมใ่ช่ทกุข์ ไมใ่ช่อร่อยหรือไมอ่ร่อย บริโภคสิง่ท่ีธรรมดาถือกนัวา่อร่อยท่ีสดุ (หวัเราะ) มนัก็บอกเสียเอง 

ตะโกนวา่สกัวา่เวทนาเท่านัน้ ๆ ไมใ่ช่อะไรท่ีจําเป็นวิเศษกวา่นัน้ ท่ีจะไปยดึคืนเป็นเกียรต ิเป็นบชูาชัน้เลศิ

ประเสริฐ ท่ีไมอ่ร่อยก็เหมือนกนั ท่ีอร่อยก็เหมือนกนั สกัวา่เวทนาเทา่นัน้ น่ีหลกัทางธรรมะ ถ้าหลกัทางวินยั 

ท่ีต่ํา ๆ ลงไป ก็แนะนําวา่อยา่ไปยุง่กบัสิง่ท่ีทําให้เกิดปัญหาอยา่งนีดี้กวา่ หลีกเล่ียงเสียดีกวา่ 

ผมเข้าใจไมช่ดัตอนท่ีมีความสขุแล้วไมย่ินดี 

          ก็คือโง ่ยินดีก็คือโง่ ยนิร้ายก็คือโง ่

ถ้าเราไมย่ินดี แล้วจะมีความสขุหรือเปลา่ครับ 



๔๑๘ 

 

          ก็ไปคดิดเูอาเอง ยินดีหรือยินร้าย จิตกระเพ่ือม วุน่วาย ระส่ําระสาย ทัง้ ๒ อยา่ง ไมย่ินดีไมย่ินร้ายก็

สงบสขุ ยนิดีก็ป่ันป่วน ยินร้ายก็ป่ันป่วน ท่ีสงบคือวา่ง ไมย่ินดียนิร้ายเป็นสขุอยา่งชนิดนิพพาน ชาวบ้านฟัง

ไมถ่กูท่ีวา่นิพพานก็สขุอยา่งหนึง่ 

          ครัง้หนึง่พวกผู้หญิงชาวบ้านสมยันัน้ นิยมรําวงกนัมาก ถามวา่จะเอาสวรรค์หรือจะเอานิพพาน ชมืูอ

เอานิพพานกนัทัง้นัน้ ทัง้ท่ีไมรู้่วา่นิพพานอะไร พอบอกวา่ในนิพพานไมมี่รําวงนะ ถ้าอยา่งนัน้ ไมเ่อาขอถอน 

เอาไปสวรรค์ สวรรค์มีรําวงเยอะ คนเรามกัจะตีความเอง เอาตามความรู้สกึของตวั ตามความรู้สกึท่ีเป็นสขุ

ท่ีสดุ ก็คือความรู้สกึท่ีเขารู้จกักนัอยู ่เพียงแตม่นัมีมากท่ีสดุ เข้มข้นท่ีสดุ เขาไมอ่าจจะเข้าใจวา่สขุคือหยดุ

หมด เลกิหมด เป็นกลางหมด วา่ง ไมก่ระดกุกระดกิ สงบเย็น เขารู้จกัแตว่า่ความสขุก็คือความทรุนทรุาย

อยา่งหนึง่ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เน้นสอนเร่ืองให้มีสตเิม่ือมีผสัสะ ให้ระวงัตอนผสัสะในระยะหลงั ๆ นี ้มนัก็คือ

เร่ืองเดียวกบัอินทรียสงัวรใชไ่หม 

          ก็ได้ อินทรียสงัวรชัน้สงูสดุ คือไมใ่ห้เกิดกิเลสขึน้มา เพราะการสมัผสันัน้ ๆ เร่ืองอินทรียสงัวรใน

ความหมายธรรมะชัน้สงูสดุ สงัวรท่ีวา่อยา่ไปด ูไปแล ไปฟัง ไปสมัผสัมนันัน้เป็นชัน้ต้น และเห็นวา่มนัจะ

อนัตราย ผู้ ท่ีมีจิตใจสงูก็สมัผสัได้โดยไมมี่อนัตราย ดก็ูได้ ฟังก็ได้ อะไรก็ได้ แตท่ี่มนัไมผิ่ดวินยันะ ไมผิ่ด

ระเบียบของบรรพชิต นีถ้้าพดูสําหรับฆราวาสก็ยิง่ไมมี่ปัญหา ยิ่งลองดงู่าย 

อาจารย์ครับ อยา่งในตามรอยพระอรหนัต์นี ้อาจารย์ปฏิบตัติามทกุอยา่งหรือเปลา่  

          พยายาม แตอ่ยา่ลืมวา่ตามรอยพระอรหนัต์นัน้ มนัเขียนเพ่ือผู้ อ่ืน เป็นหลกัสําหรับคนทัว่ไป จะ

เก่ียวกบัผมก่ีมากน้อยไมไ่ด้วดั แตว่า่ถ้ามนัเป็นเหตใุห้เกิดความทกุข์ มนักลวัทัง้นัน้ พยายามท่ีจะไมใ่ห้เกิด 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งการหวัเราะนี ้สมยัอาจารย์หนุม่ ๆ อาจารย์หวัเราะหรือเปลา่ 

          หวัเราะ เด๋ียวนีก็้หวัเราะ 

แล้วอาจารย์เคยเขียนบอกวา่ การหวัเราะนีม้นัเป็นอาการของเดก็ ๆ  

          นัน่พระพทุธเจ้าวา่ โดยไมนิ่ยมหวัเราะ แตถ้่ารู้ธรรมะมากขึน้ มนัหวัเราะลดลง น้อยลง การหวัเราะ

เป็นเดก็ ๆ อะไรน่าขนัหน่อย ก็หวัเราะ พอโตขึน้มาแคน่ัน้ไมห่วัเราะแล้ว ไปหวัเราะท่ีสงูกวา่นัน้ พอโตขึน้ไป

อีกรู้ธรรมะมาก ก็ไมห่วัเราะแล้ว แคน่ัน้ ก็หวัเราะเป็นนยั ๆ  



๔๑๙ 

 

อาจารย์ครับ ในชีวิตการปฏิบตัขิองอาจารย์ อาจารย์เคยปฏิบตัเิคร่งจนเครียดหรือเปลา่ สมยัหนุ่ม ๆ นี ้

เป็นไหม เคร่งเกินนีมี้ไหม 

          คําวา่เครียดไมมี่ ตัง้ใจจะทําให้ดีท่ีสดุ แตไ่มเ่ข้าเขตท่ีเรียกวา่เคร่ง พอมาทําหนงัสือธรรมะ การเผยแผ่

ธรรมะ มนัก็ไมมี่โอกาสท่ีจะไปกําหนดสิง่เหลา่นี ้เคร่งกบัเครียดมนัคนละคําทีเดียว ไกลกนั เคยทําให้เคร่ง 

เพ่ือทดลองดวูา่มีดีอะไร คือทดลองดผูลความเคร่ง  

เช่นอยา่งไรบ้างครับ 

          แล้วแต ่เร่ืองกินผกั เร่ืองไมน่อน อะไรเหลา่นี ้เคยทัง้นัน้ 

อาจารย์ครับ เวลาอาจารย์ไปกรุงเทพฯ นี ้พกัตามบ้านโยมหรือเปลา่ 

          มีบ้าง ก็บ้านคณุชํานาญ เขามีเรือนพิเศษไว้ ท่ีไมไ่ด้อยู ่เป็นเรือนวา่งพิเศษไว้ให้แขกพกั พกัท่ีพทุธ

สมาคมก็เคยมี นอกนัน้ก็พกัท่ีวดั มนัแล้วแตน่ายกผู้อปัุฏฐาก เขาจะสะดวกให้พกัท่ีไหนท่ีเขาอปัุฏฐาก

สะดวก เราก็มีการยนิยอม ได้ไปพกัท่ีบ้านของคณุชํานาญท่ีอยูฝ่ั่งธนหลายหน เรียกวา่อยูใ่นสลมั บ้านหลงั

นัน้ แวดล้อมไปด้วยสลมั มองดเูข้าไปในเพิงสลมั มีโทรทศัน์ (หวัเราะ) 

 

 

อาจารย์ครับ เก่ียวกบัสตรี อาจารย์ถือหลกัอยา่งไรครับ 

          ก็ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ ในหนงัสือพทุธประวตั ิเลม่ ๑ ท่ีตรัสแก่พระอานนท์ ในเม่ือยงัอยูใ่นสภาพ

ตัง้ต้น ไมต่ดิตอ่ด้วย ไมด่ไูมแ่ลไว้ได้เป็นการดี ถ้าเราต้องเสียสละ เพ่ือจะได้ประโยชน์อะไรจากการตดิตอ่ ให้

เลือกข้างไมต่ดิตอ่ ถ้าจําเป็นต้องตดิตอ่ต้องมีสตสิมัปชญัญะเตม็ท่ี ครัน้เม่ือมนัสงูขึน้ไป ถงึขัน้ท่ีมีหน้าท่ีท่ี

จะต้องสัง่สอนสตรี มนัอยูค่นละขัน้ ถ้าเช่ือตวัเองวา่จะทําได้โดยไมเ่สียหายก็เอา ถ้าวา่มนัไมแ่น่ใจเกรงจะ

เกิดเสียหายก็อยา่เอา อยา่เก่ียวข้อง อยา่แตะต้อง มนัไมมี่หลกัอะไรท่ีแปลกใหมจ่ากท่ีพระพทุธเจ้าทรงวาง

ไว้ 

อาจารย์ทําตามหลกันีเ้พียงใดครับ 



๔๒๐ 

 

          มากเทา่ท่ีจะทําได้ มนัต้องระวงั คือเร่ืองอยา่งนีผ้มไมช่ะลา่ใจ ไมเ่ห็นเป็นเร่ืองเลก็น้อยอยา่งท่ีเขา

มกัจะทํากนั กลวั เขาเรียกวา่กลวั เพราะวา่โดยวนิยั เราทําไมไ่ด้อยูแ่ล้ว ไมค่วรทําอยูแ่ล้วโดยธรรมะ 

อนัตราย เผลอนิดเดียว อนัตราย  

โยมอรุณวตีเลา่วา่ สมยัอาจารย์ยงัหนุ่ม เวลาสนทนากบัสตรี อาจารย์จะไมม่องหน้า อาจารย์มีเหตผุล

อะไรหรือครับ 

          ก็มนัไมมี่เร่ืองท่ีจะต้องมองดหูน้า ดผูมจะเป็นอยา่งนัน้ ไมช่อบมองหน้าคน มองหน้าสบตาเกิด

ความหมายอะไรขึน้มา มนัเข้าใจผิดกนัได้ ไมม่องหน้าหลบัตาพดูได้ยิง่ดี จะได้มีสมาธิ พดูแตเ่ร่ืองจริงท่ีมี

ประโยชน์ท่ีควรพดู ไปมองเข้า มนัจะเป็นอารมณ์ท่ีจะทําให้ใจยุง่เปลา่ ๆ บางคนหน้ามนัสวย บางคนหน้า

มนัไมส่วย บางคนหน้ามนัหยี อะไรก็ไมรู้่ เสียเวลาท่ีจะไปรู้สกึ แตก็่ไม่ใช่วา่จะไมม่องเสียเลย บางทีก็เหลือบ

ไปพอดี ไปเห็นประจนัหน้ากนัก็มี เราแสดงความมัน่คง เขาจะดงึเราไปไมไ่ด้ ก็พอแล้ว 

อาจารย์เคยคยุกบัผู้หญิงสองตอ่สองไหม 

          บอกวา่กลวัยงัไง เด๋ียวนีบ้างทีก็มี เรานัง่อยูค่นเดียว บางคนเข้ามาคยุ บางทีก็คยุเหมือนกนั แตว่า่

สองตอ่สอง ในลกัษณะกามารมณ์ (หวัเราะ) มนักระดาก หรือละอาย หรือกลวั เร่ืองเหลา่นีถื้อตามวินยัก็ได้ 

ถ้าผิดวนิยั ก็ไปแสดงอาบตั ิไปออกอาบตัเิสียให้ถกูต้อง 

อาจารย์ครับ ตัง้แตอ่าจารย์บวชมา ไมเ่คยนกึชอบผู้หญิงคนไหนเลยหรือครับ 

          ชอบก็ชอบอยา่งอ่ืน ไมไ่ด้ชอบในความหมายทางเพศ รู้สกึวา่แคน่ัน้เอง มนัเหมือนกนัหมด เคยอา่น

หนงัสือของ น.ม.ส. เม่ือบวชใหม ่ๆ เขียนไว้วา่ พอดบัเทียนแล้วก็เหมือนกนัทกุคน (หวัเราะ) แสดงวา่รสบ้า 

ๆ นัน้เหมือนกนัทกุคน ไมมี่สวย ไมมี่งาม ไมมี่น่ิมนวล ไมมี่วิเศษวิโส ดบัเทียนแล้วมนัเหมือนกนัทกุคน 

อยา่งนีม้นัก็ชว่ยให้คดินกึอะไรได้มาก ไมมี่คนสวย ไมมี่คนขีเ้หร่ ดบัเทียนดบัตะเกียงเสียแล้ว สมัผสัทางเนือ้

หนงัเหมือนกนัทกุคน 

อาจารย์ไมเ่คยคดิสกึเลยหรือครับ 

          (หวัเราะห ึๆ) มนัเคยคดิ หรือเคยเอียงไปหาบอ่ย ๆ เหมือนกนั บางยคุบางสมยั แตว่า่เลก็น้อย ชนิด

เอียงไปมาก หวดุหวิด ๆ จวนจะออกไปอยา่งนี ้ก็เหมือนจะมีบ้างกระมงั มนัลืมเสียแล้ว แตไ่มถ่ึงกบัออกไป 

(หวัเราะ) ก็ต้องเรียกวา่โชคดี มนัเลีย้วของมนัเอง หรือวา่โดยมีอะไรแวดล้อม ทําให้มนัเลีย้วของมนัเอง 

อาจารย์ครับ อาจารย์ใช้วิธีซบับลีเมท พลงังานทางเพศหรือเปลา่ครับ 



๔๒๑ 

 

          มนัเป็นไปโดยอตัโนมตั ิไมไ่ด้มีแผนการ คือเราทํางานท่ีเราชอบหามรุ่งหามค่ํา แล้วพลงังานท่ีเหลือท่ี

รุนแรงทางนัน้ มนัก็ลด มนัก็หมดไป แรงกระตุ้นอยากมีช่ือเสียง อยากให้มีประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนท่ีเขาคอยรอ

ผลงานของเรา อนันีม้นัมีมากกวา่ น่ีก็เลยทําเสียจนหมดแรง พอเพลียก็หลบัไป พอต่ืนขึน้มาก็ทําอีก ไมมี่

โอกาสใช้แรงไปทางเพศตรงกนัข้าม เราไมไ่ด้เจตนาโดยตรง มนัเป็นไปเอง เหตกุารณ์มนับงัคบัให้เป็นไปเอง 

คือเราหาอะไรทําให้มนัง่วนอยูก่บังาน พอใจในงาน เป็นสขุในงาน มนัก็ซบับลีเมทของมนัเอง เอาแรงทาง

เพศ มาใช้ทางสตปัิญญา เอาแรงงานของกิเลสมาใช้เป็นเร่ืองของสตปัิญญา ต้องมีงานอนัหนึง่ซึง่พอใจ 

หลงใหลขนาดเป็นนางฟ้า เหมือนกบัเรียนพระไตรปิฎก ต้องหลงใหลขนาดเป็นนางฟ้า 

          สมยัหนุ่ม ๆ เขียนลงในพทุธสาสนา เป็นตอนสัน้ ๆ ไมย่าว มีคนชมบ้างตบ้ิาง มนัก็สนกุ เขียนไปได้ ที

นีอี้กทีหนึง่ ถ้ามนัแปลกก็สนกุ รู้สกึวา่นีแ้ปลก ไมเ่หมือนใครแน่ ถ้ามนัซํา้ ๆ กบัคนอ่ืน มนัไมส่นกุ เด๋ียวก็ง่วง

นอน ถ้ารู้สกึวา่แปลกแหวกแนวไปแล้วก็ต้องฮือฮากนับ้าง ผมมีสมาชิก ๔-๕ คน เป็นญาตทิัง้นัน้ ญาตแิก่ ๆ 

เขาคอยอา่น แตไ่มอ่า่นเปลา่ เขาเชียร์ เขามาพดูถงึบทความท่ีลงไปแล้วทํานองเชียร์ เราก็นกึสนกุอีกทีจะ

เขียนตอ่ หรือวา่คนไกล ๆ เขียนมาเชียร์มาชมก็สนกุมาก เราได้จดหมายอยูบ่อ่ย ๆ จดหมายจากท่ีไกล ๆ ก็

มี 

          สําหรับผมโดยเฉพาะ มนัพดูได้วา่ รู้อยูว่า่สกึออกไป ก็ทําอะไรให้มีประโยชน์ ไมว่า่แก่ผู้ อ่ืน หรือ

ตวัเองก็ตาม ไมไ่ด้มากเท่าท่ีเป็นอยูเ่ด๋ียวนี ้จะช่วยเพ่ือนมนษุย์ ในด้านวตัถก็ุตาม ด้านสตปัิญญาก็ตาม ไม่

มีทางช่วยได้เหมือนอยูใ่นเพศบรรพชิต ถ้าอยูใ่นเพศนีย้งัทําอะไรท่ีเป็นประโยชน์ได้มาก ๆ เร่ืองความรู้สกึ

เก่ียวกบัช่ือเสียงอะไรทํานองนี ้มนัต้องมีบ้างตามความรู้สกึของคนธรรมดา แตม่นัไมรุ่นแรง พดูให้มนัสัน้ก็

คือบวชพระอยูนี่ทํ้าอะไรให้เป็นช่ือเสียงแก่ตวัเอง หรือแก่วงศ์ตระกลูของตวัเองได้มากกวา่ สกึออกไปมนัก็

เท่านัน้ มนัเห็นอยูแ่คน่ัน้ เทียบสว่นกนั ไกลกนัร้อยเท่าพนัเทา่หม่ืนเทา่ 

          ถ้าตีคา่ในด้านท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนมนษุย์ เด๋ียวนีตี้คา่เทา่ไร สกึออกไปไมมี่ทางทําได้ จะสกึ

ออกไปพิมพ์หนงัสือขาย ก็ไมค่อ่ยมีใครเช่ือถือ มีหลายคนสกึออกไปแล้ว เราก็เห็น ๆ อยู ่เขาไปพิมพ์หนงัสือ

ขาย แตค่วามเคารพในพระธรรมไมมี่ แล้วมนัไมมี่ใครประพฤตติามเรา อยูเ่ป็นพระ พดูอะไรสกัคําหนึง่ คน

ยงัสนใจ มนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเพ่ือนมนษุย์ 

อาจารย์ครับ ความคดิท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สว่นรวมนี ้มนัไมถ่กูความแรงของความรู้สกึทางเพศ

กระแทกบ้างหรือครับ 

          มนัก็ถกูแหละ มนัก็ต้องมีเหมือนกนั ความรู้สกึทางเพศมนัก็ต้องเกิด แตว่า่ความรู้สกึทางนีเ้หมือนกบั

สิง่ต้านทาน เช่นวา่คล่ืนกบัฝ่ัง คล่ืนมนัก็แรงเหมือนกนั แตว่า่ฝ่ังมนัแข็งแรงพอจะรับ (หวัเราะ) 



๔๒๒ 

 

          ความรู้สกึวา่เป็นพระ ทําอะไรได้มากกวา่ ไกลกวา่ สงูกวา่ แพงกวา่นี ้มนัมีมาตัง้แตแ่รกแล้ว ตัง้แต่

แรกเรียนปริยตัก็ิมีความคดิแบบนี ้ตอนหลงัเม่ือมาทํางานแบบนีเ้ข้า มนัยิง่เห็นชดัวา่เราอาจจะทําสิง่ท่ีมีคา่

ได้มากกวา่นกั ถ้าเห็นแก่ตวัเอง อยา่งมากก็ครอบครัว มนัก็มีเท่านัน้แหละ ผมเคยนกึเอาวา่ การสบืสกลุท่ี

ชอบอ้างถงึกนันกันัน้ สู้ สืบสกลุด้วยธรรมะไมไ่ด้ สืบสกลุความดีด้วยธรรมะ ในทางนามธรรม ภาษาธรรม 

ดีกวา่เร่ืองโลก ๆ ดบิ ๆ เชน่ วา่ใครรู้จกัลกูหลานของเช็คสเปียร์บ้าง เด๋ียวนีไ้มมี่ใครรู้จกั ทีนีพ้ระพทุธเจ้าท่าน

สืบสกลุด้วยตวัทา่นเอง ไมสื่บทางบคุคล ทางสายโลหิต สกลุของพระพทุธเจ้าเด๋ียวนีไ้มรู้่อยูท่ี่ไหนแล้ว แต่

สกลุในทางธรรมะของทา่นยงัอยู ่สกลุด้านคณุธรรมนีจ้ริงกวา่ แน่นอนกวา่ พวกท่ีมาชวนให้สกึไปสืบสกลุ 

รักษานามสกลุไว้ ไมมี่นํา้หนกั ไมมี่ความหมาย (หวัเราะ) เพราะเราสืบสกลุโดยธรรมะได้ดีกวา่ นานกวา่ 

เข้มแข็งกวา่ เร่ืองสืบสกลุก็เป็นอนัวา่ไมมี่ปัญหา ยกเลกิได้ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ครัง้ท่ีอาจารย์ประสบวิกฤตจริง ๆ อาจารย์ใช้อบุายเฉพาะหน้าอยา่งไรบ้างครับ 

          ไมเ่ห็นมีวิกฤตอะไรจริง ๆ (เว้นนาน) บอกไมไ่ด้วา่มีวิกฤตอยา่งไร เม่ือไร 

แบบจวนเจียนจะไปไมไ่ป ตดัสนิใจอยา่งไรครับ 

          นัน่มนัเร่ืองคดิฝัน เวลามนัชว่ยได้ หรือวา่ไมรู้่ไมชี่ ้(หวัเราะ) มนัช่วยได้ มนัเหมือนกบัคล่ืนกระทบฝ่ัง 

พอพ้นสมยัพ้นเวลา มนัก็ไมรู้่หายไปไหน แตส่รุปแล้วมนัต้องทํางาน พอถึงเวลาเข้ามนัต้องทํางาน มนัรัก

งานอยู ่พอถงึเวลาเข้าไปทํางานเสีย ความคดิฝันนัน่ก็คอ่ย ๆ ซาไป ๆ มนัไปสนกุในงาน 

แตค่วามขดัแย้งในใจลกึ ๆ ก็มีอยูต่ลอดเวลา 

          นัน้ก็เรียกวา่ถกูรบกวน กามฉนัทนิวรณ์รบกวน แตถ้่าเรามาสนกุในงานเสียมากกวา่ ความรู้สกึนัน้ก็

หมดฤทธ์ิไปเอง ทําอะไรเราไมไ่ด้ คล้าย ๆ กบัท่ีเขาพดูไว้เป็นอปุมา ผมก็เคยเอามาพดูบอ่ย ๆ พระไตรปิฎก

ช่ือวาณี เป็นนางฟ้าเกิดจากดอกบวั คือพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้า ผู้ เป็นจอมแหง่มนีุ จงมารึงรัดจิตใจของ

ข้าพเจ้าไว้เตม็ท่ี มนัเป็นไปเองเร่ืองการศกึษาสิง่ใหม ่สิง่แปลก สิง่ยาก สิง่ลกึ มนัรึงรัดจิตใจ เข้าใจวา่ไม่

เฉพาะแตพ่วกเรา แตพ่วกอ่ืนเช่นพวกนกัศกึษาฝร่ังตวัยงก็คงมีผลอยา่งนี ้การศกึษามนัจบัหวัใจ มีโอกาส

น้อยมากท่ีจะคลกุคลีทางกามารมณ์ไปแตง่งานกบันางฟ้าเสีย (หวัเราะ) ใช้คําวา่สมรสกบันางฟ้ากลา่วคือ 

พระไตรปิฎก หรืออะไรก็ได้ท่ีตวัชอบสดุเหว่ียง 

อาจารย์ครับ แรงจงูใจในเร่ืองการบรรลธุรรมเฉย ๆ ไมพ่อหรือครับ 

          มนัยากท่ีจะพอ เพราะเราไมค่อ่ยท่ีจะรู้ถึง โดยมากคนทัว่ไปไมค่อ่ยรู้ถึงขนาดท่ีจะจงูใจ ดงึใจไปหมด 

แตว่า่เราเห็นได้วา่มนัต้องอาศยัอะไรอยา่งอ่ืนบางอยา่ง เราเคยเห็นคนท่ีเขาเลน่ของเลน่บางอยา่ง 



๔๒๓ 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกเขา ปลากดั ไก่ชน เขาหายใจเป็นนกเขาตลอดวนั ไมไ่ด้อยูบ้่าน เร่ร่อนไปตามทุ่งนา 

กลางคืนก็ยงัสนใจอยูก่ะนกเขา จนลกูเมียต้องหยา่กนัก็มี มนัเป็นรสเดียวกนั มนัเป็นราคะ สงเคราะห์ลงใน

รูปราคะ คนนัน้ช่ือนายหวอด อยูใ่กล้ ๆ วดัเวียง เขารักนกเขาและเลน่ปลากดัเป็นสรณะ ไก่ชนก็เลน่ สาม

อยา่งนีด้งึเขาไปหมด ไมมี่เมียเป็นตวัตน แล้วก็ไมมี่ลกูด้วย ถึงขนาดลมืกามตณัหา ถกูภวตณัหาดงึไปหมด 

เขามาท่ีบ้านโยมผมบอ่ย โยมชายผมแกชอบนกเขาเหมือนกนั แตไ่มไ่ด้เลน่ขนาดนัน้ ชอบยืมเขามาฟัง 

เข้าใจวา่นกัค้นคว้าประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกนัก็น่าจะเป็นแบบนี ้มนัไมใ่ช่เร่ืองของปัญญาสงูสดุ เป็น

เร่ืองของมานะสงูสดุ เป็นเร่ืองสมาธิ ไมใ่ช่เร่ืองปัญญา บางคนถือเพียงข้อเดียวก็พอ ถ้าสกึออกไปทําอะไร

ได้แคข้่อมือ แตถ้่ายงัอยูทํ่าอะไรได้เป็นวา ๆ เป็นเส้น ๆ เป็นกิโลเมตร (หวัเราะ) 

อาจารย์เคยศกึษาวิธีการของพวกโยคี ท่ีหาวิธีผนัเปลี่ยนพลงังานเพศไปใช้ทางอ่ืนหรือเปลา่ครับ 

          เคยศกึษาโดยหลกั ไมเ่คยศกึษาโดยรายละเอียด คือท่าทางของโยคีทัง้หลาย มนัเป็นเทคนิคกลุม่

หนึง่ ท่ีจะลดความรู้สกึทางกาม และไปเพิม่ความรู้สกึทางธรรมะ และของเขามีนะ ห้ามไมใ่ห้ทําอยง่นัน้อ

ยา่งนี ้ท่ีมนัจะไปสง่เสริมความรู้สกึทางกาม แล้วให้ไปทําทา่ท่ีมนัระงบัความรู้สกึทางกาม ก็ได้ผลเป็นความ

เข้มแข็งทางจิต มนัก็เป็นเร่ืองชัน้สงู เป็นโยคะชัน้สงู แม้แตอ่าหารการกินเขาก็ไมกิ่นอยา่งนัน้อยา่งนี ้ท่ี

สง่เสริมความรู้สกึทางนี ้มนัมีอยูใ่นคมัภีร์พวกนี ้ไปหาอา่นดเูอง 

อาจารย์เคยลองสงัเกตเร่ืองอาหารไหมครับ 

          เออ มนัมีจริงอยา่งเขาวา่ อยา่งฟักทองสกุ ฟักทองท่ีแก่จดั ท่ีเอามาปรุงเป็นอาหารคาวหวาน เหลา่นี ้

สง่เสริม ขนนุสกุก็สง่เสริมกระตุ้นความรู้สกึทางนี ้มนัมีนํา้ตาลชนิดนัน้ พวกโยคีไมก่ล้ากิน ละมดุสกุก็

เหมือนกนั ในตําราไสยศาสตร์ของพวกนกัเลงคาถาอาคมถือเคร่ืองรางของขลงัก็มีตรงกบัพวกโยคี ไมกิ่น

ผลไม้อยา่งนัน้อยา่งนี ้เขาถือวา่เป็นเร่ืองทําลายวิชาอาคม มนัทําให้นํา้อสจิุใสเหลวแล้วรบกวน 

          ฉะนัน้ อยา่อยูด้่วยสิง่ท่ีมนัยัว่ให้เกิดความรู้สกึทางเพศ เช่นอา่นหนงัสือพมิพ์ปัจจบุนัแล้วแย ่หรือดู

โทรทศัน์มนัคงยิ่งแยใ่หญ่ พระบางองค์อยูด้่วยสิง่เหลา่นี ้ในท่ีสดุมนัก็แย ่มนักรุ่นด้วยความรู้สกึทางนี ้

ตลอดเวลา  

          ฉะนัน้ ควรระวงัจิตให้ดี แวดล้อมตวัเองให้ดี ถ้ารักจะอยูใ่นเพศบรรพชิต มองกามคณุในลกัษณะแค่

นัน้เอง เป็นคา่จ้างของธรรมชาตไิว้หลอกจ้างสตัว์ท่ีมีชีวิตให้สืบพนัธุ์แคน่ัน้เอง ไมเ่ช่นนัน้ สตัว์มนัไมสื่บพนัธุ์ 

เพราะมนัไมส่นกุอะไร จงึเอากามคณุมาเป็นเหย่ือลอ่ ก็เลยสมคัรใจทําตามกนัใหญ่โดยไมรู้่สกึตวั ไมท่นั

รู้ตวัวา่น่ีเป็นคา่จ้าง ไปตดิเบด็แล้วทําตามความต้องการของพรานเบด็โดยธรรมชาต ิไมรู้่ตวักนั 

 



๔๒๔ 

 

 

อาจารย์ครับ มีอยูต่อนหนึง่ท่ีอาจารย์พดูเม่ือไมน่านน่ีเองวา่ "เรามีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาต ิแล้วก็ต่ําสดุคือ

ต่ําไมไ่ด้อีกแล้ว เร่ืองกินอยู ่เร่ืองนุ่งห่ม เร่ืองอะไรอยา่งชนิดท่ีต่ําไมไ่ด้อีกแล้ว นัน่แหละคือข้อท่ีมนัพลดัตก

ไมไ่ด้อีก หกล้มไมไ่ด้อีก เพราะมนัต่ําถงึท่ีสดุแล้ว มนัยงัเหลือแตจ่ะขึน้ไปเท่านัน้แหละ มนัเหลืออยูท่ี่จะขึน้

ไป ไมต้่องระวงัเร่ืองวา่มนัจะตกลงไปอีก เพราะวา่มนัตกถึงต่ําท่ีสดุแล้ว" ทีนีผ้มจะเรียนถามวา่ ต่ําถึงท่ีสดุ

แล้ว น่ีมนัหมายความวา่อยา่งไรครับ 

          มนัเร่ืองกินอยู ่อยา่งนีม้นัพดูเร่ืองกินอยู ่เม่ือเป็นอยู ่กินอยูอ่ยา่งต่ําแล้ว จิตใจก็ไมรู้่จะต่ําไปถึงไหน

อีก มนัก็มีทางเดียวท่ีจะขึน้มา มนัเป็นการพดูเอาเปรียบแบบธรรมชาต ิถ้ามนัต่ําถึงท่ีสดุแล้ว ไมมี่ทางท่ีจะ

ไปแล้ว ก็มีแตท่างกลบัขึน้สงู อยูอ่ยา่งต่ํา ๆ ในทางฝ่ายร่างกาย จิตใจ มนัก็ต่ําลงไปอีกไมไ่ด้ มนัก็ต้องดีขึน้ 

อาจารย์ครับ แล้วมนัเหมาะกบัคนท่ีทํางานทกุรูปแบบหรือเปลา่ครับ 

          แบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป คือต้องการให้เขามองเห็นด้วยตนเองวา่อยูต่ํ่าสดุแล้ว ก็ไมมี่จะต่ําอีก มีแตจ่ะ

ขึน้ ต่ําสงูในท่ีนีม้นัมีความหมายพิเศษ สงูถ้าเข้าใจผิดก็สงูด้วยกิเลส สงูอยา่งนัน้มนัไมเ่ทา่ไรก็พงัโครมลงมา

อีก อยูใ่ห้ต่ําก็ปลอดภยั มีแตจ่ะให้สงูขึน้ คอ่ยรู้ประสีประสา คอ่ยรู้เท่าทนัขึน้มา ความหมายธรรมดา ๆ ไมมี่

อะไรพิเศษ เร่ืองชวนพระให้อยูต่ํ่า ๆ  

อาจารย์ครับ อยา่งท่ีอาจารย์ฝึกอยูก่บัธรรมชาตนีิ ้มีผลตอ่ชีวิตและการทํางานในเวลาตอ่มาอยา่งไรบ้าง 

          มนัก็พดูยาก หรือพิสจูน์ยาก แตว่า่มนัอยูอ่ยา่งต่ํามาแล้ว มีแตจ่ะสงูขึน้ กินงา่ยอยูง่่าย อยูท่ี่ไหนก็ได้ 

ไมมี่ปัญหาอะไรอีกตอ่ไป เร่ืองกินเร่ืองอยู ่ต่ําแล้วมนัมีแตจ่ะสงู ต่ําถึงท่ีสดุแล้วมนัจะกลบัขึน้มาสงู ถ้าใช้คํา

วา่อยูส่งู หมายถึงอยูส่งูด้วยกิเลส มนัจะพลดัตกต่ําลงมา 

อาจารย์ครับ เร่ืองความเป็นอยูนี่ ้อาจารย์ต้องปรับตวัมากหรือเปลา่ ระยะแรกท่ีลงมาจากกรุงเทพฯ แล้ว

คอ่ย ๆ ฝึกเข้ากบัธรรมชาต ิหรือวา่อยูก็่อยูไ่ด้เลยโดยเฉพาะเร่ืองการกินอยู ่

          อยา่งผมนีไ้มต้่องปรับตวัอะไร สมคัรอยา่งนัน้เลย เราวา่เอาเอง เราตัง้เอาเอง เรากําหนดเอาเอง เรา

ไมไ่ด้ไปทําในอาณตัขิองใคร หรือภายใต้กฎบตัรของใคร จะเรียกวา่ปรับตวัก็ไมถ่กู เท่าแตว่า่จะกินอยูง่่าย ๆ 

ท่ีสดุเทา่นัน้ กินอยูต่ํ่า ๆ ของถกู ๆ ง่าย ๆ 

อาจารย์เคยทดลองแบบไหนบ้างครับ 



๔๒๕ 

 

          ไมต้่องทดลองแบบไหน แบบท่ีได้มาอยา่งท่ีเขาให้มา เทา่ท่ีเขาให้มา เร่ืองกินอาหารตามท่ีได้มา 

ไมไ่ด้แกล้งทําให้ยุง่ยากลําบากขึน้ เร่ืองนอนก็นอนอยา่งต่ําท่ีสดุ บางทีก็มีเส่ือ บางทีก็ไมมี่เส่ือ หนนุหมอน

ไม้รองด้วยสงัฆาฏิพบั มุ้งไมมี่ เว้นแตไ่มส่บายเจ็บไข้ 

เร่ืองกรําแดดกรําฝนนี ้ไมต้่องคอ่ยปรับหรือครับ 

          มนัก็เหมือนคอ่ย ๆ ปรับแหละ ทีแรกมนัก็บอ่ยหนอ่ย คือไมบุ่ม่บา่ม รองเท้าก็เหมือนกนั คอ่ย ๆ เป็น

คอ่ย ๆ ไป จนวา่มนัไมต้่องสวม 

เวลาไมส่วมนีห้นงัตีนหนาขึน้ใช่ไหมครับ 

          แล้วแตเ่ดนิมากเดนิน้อย หรือสถานท่ีท่ีเดนิ ท่ีสวนโมกข์ไมห่นา เพราะเป็นทรายร่น ทรายน่ิม ถ้าเดนิ

ตามทางรถไฟ เดนิธุดงค์ตามทางรถไฟจะต้องหนาปึก 

อาจารย์คดิวา่ถ้าเราอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งนี ้แล้วกลบัเข้าไปอยูใ่นเมืองนีมี้ประโยชน์ไหม 

          มนัก็มีประโยชน์ คือมนัอยูง่่ายขึน้ไปอีก อยูง่่ายขึน้กวา่แตก่่อน เพราะมนัอยูอ่ยา่งไรก็ได้เสียแล้ว ทีนี ้

อะไรก็ได้ 

ท่ีอาจารย์เขียนบอกวา่ การอยูแ่บบธรรมชาต ิธรรมชาตมินัจะปรุงแตง่เรา เราก็จะมีชีวิตใหมท่ี่ปรุงแตง่

ขึน้มาท่ามกลางการแวดล้อมของธรรมชาต ิชีวิตใหมนี่มี้ความหมายมากน้อยแคไ่หน 

          หมายถงึผิดจากท่ีเราเคยอยูอ่ยา่งสําเริงสําราญ แล้วก็วางมาตรฐานเอาไว้วา่ต้องอยา่งนัน้ต้องอยา่ง

นี ้ตอ่ไปนีก็้เข้ากนัได้กบัธรรมชาตทิกุชนิด เหมือนกบัวา่อยูใ่นเมือง กินอยูอ่ยา่งคนในเมืองแล้วกลบัมาอยู่

กบัธรรมชาตอิยา่งต่ําท่ีสดุ ทีนีก้ลบัเข้าไปในเมืองอีกไมมี่ปัญหาอะไร ไมมี่ปัญหาเร่ืองสิง่เหลา่นีอี้กตอ่ไป 

อาจารย์ครับ อยา่งการอยูท่า่มกลางธรรมชาตแิบบนี ้มีผลตอ่การศกึษาธรรมะ ในแง่ปริยตั ิปฏิบตั ิ

ปฏิเวธ อยา่งไรบ้าง 

          ออ๋ มนัก็แล้วแตค่น ผมไมเ่ห็นมีปัญหาอะไร แม้กินอยูอ่ยา่งต่ํา ก็ไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัการศกึษา 

เก่ียวกบัการปฏิบตั ิไมข่ดัขวาง บางคนคดิเอามนัยดึถือวา่ต้องได้กินดี ต้องได้อ่ิม ได้อาหารดีหรืออ่ิมอยู่

เสมอ เม่ือเข้ามีมาคนหนึง่ ก่อนบวชเขาก็มาท่ีน่ีเสมอ คนนีเ้ขาจะค้นพระไตรปิฎก ศกึษาพระไตรปิฎก หา

เร่ืองราวท่ีเขาต้องการ พรรษาท่ีแล้วมานีเ้ขาบวช บวชแล้วเขาทําตามท่ีทําได้ เด๋ียวนีม้าร้องอทุธรณ์วา่

อาหารไมพ่อ พอตอนเยน็ข้าวก็ไมไ่ด้กิน ตามท่ีจะทําให้ชุ่มช่ืนแข็งแรง ทํางานไมไ่ด้ จะต้องสกึ บวชพรรษา

เดียวก็สกึ เร่ืองมนัจะตามใจตวัเอง อยากจะสกึ แตแ่กก็มมุานะมาหลายปี แล้วมาท่ีน่ี แกเป็นผู้ใหญ่แล้ว 



๔๒๖ 

 

เปิดร้านซอ่มทีวี วีดีโอ แล้วพวกญาต ิพวกน้องทํา เด๋ียวนีกํ้าลงัค้นเร่ืองโสดาบนั ปรากฏวา่บวชแล้วค้นได้

น้อยกวา่ฆราวาส เป็นฆราวาสพกัผอ่นตามพอใจ ได้กินตามพอใจ หิวขึน้มาก็กินได้ ทํางานไปพลางก็กินได้ 

อยา่งพระทําไมไ่ด้ เลยต้องสกึ มนัเดนิกนัคนละแบบ 

ในกรณีของอาจารย์เอง หมายความวา่การอยูก่บัธรรมชาตกิบัการพฒันาทางด้านจิตใจ ด้านปัญญานัน้ 

สมัพนัธ์กนัอยา่งไรครับ 

          มนัก็พฒันาทางด้านจิตใจเป็นสว่นใหญ่ เร่ืองหนงัสือรองลงไป กินอยูไ่มมี่ความหมาย เป็นบริวาร 

การกินการอยูไ่มมี่ความหมายอะไร กินอ่ิมแล้วก็แล้วไป ก็รู้สกึวา่เหมาะสมเหมือนกนัท่ีทํางานปริยตั ิแม้

เวลาทํางานทางจิต ทําภาวนาก็ไมเ่ห็นมีปัญหาอะไร มีแตค่วามเข้มแข็ง มีแตค่วามเฉยได้ ไมค่อ่ยรู้สกึระวน

กระวายเดือดร้อน หรือไมมี่ปัญหาอะไรเก่ียวกบัเร่ืองกินหรือเร่ืองอยู ่

อาจารย์ครับ แล้วมนัมีผลตอ่การเข้าใจธรรมะชัน้ลกึหรือเปลา่ครับ 

          ผมเช่ือวา่มนัมี การเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาตชิ่วยให้รู้จกัธรรมชาตงิ่ายขึน้ แตคํ่าวา่ธรรมชาตใินท่ีนี ้

หมายถงึธรรมชาตใินแง่ของท่ีวา่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา หรือในแงท่ี่มนัจะต้องเป็นไปอยา่งนัน้ ซึง่ไมต้่อง

ดดัแปลง ไมต้่องลําบากยากเย็น เป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาตเิพ่ือให้จิตใจเกลีย้ง ช่วยให้จิตใจเหมาะกบัท่ีจะ

เข้าใจธรรมชาต ิสว่นใหญ่มนัก็เป็นรูปธรรมอยูแ่ล้วก็เห็นชดั สว่นนามธรรมมนัก็ขึน้อยูก่บัจิตใจท่ีสบายปกต ิ

เกลีย้ง จิตใจปกตอิารมณ์ดีอยา่งนีม้นัก็ทําได้ดีเหมือนกนั ผมอยากจะพดูวา่อยา่ไปนกึกบัมนันกัเร่ืองนี ้ทํา

ไปก็แล้วกนั ทําท่ีจะทํา ทําท่ีอยากจะทํา อยา่ไปคดิให้มนัเกิดปัญหา 

อยา่งท่ีเราอยูก่บัธรรมชาต ิทําให้เราเข้าใจอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ได้อยา่งไร 

          น่ีมนัไปตามเร่ือง เป็นไปตามเร่ืองของธรรมชาต ิอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คือตวัธรรมชาต ินานเข้าก็

เป็นความรู้สกึ เพราะมนัไมไ่ด้รู้สกึอะไรมาก ไมมี่เทคนิค ไมมี่อะไร เพราะมนัเรียกวา่อยูป่่าเพ่ือให้มนัต่ําท่ีสดุ 

ให้มนัง่ายท่ีสดุ ไมมี่อะไรเป็นภาระ แล้วเวลาก็เหลือมาก จะเรียนหนงัสือ จะศกึษาทางหนงัสือก็ได้ จะทํา

จิตใจก็ได้ มนัก็เลยไมรู้่จะเลา่อะไรให้เป็นเทคนิคขึน้มา เราอยูป่่าก็โดยท่ีเช่ือวา่มนัต้องวา่งมาก 

สะดวกสบาย เบาบ้างอะไรบ้างตามแบบท่ีเห็นในบาลี เร่ืองเก่ียวกบัครัง้พทุธกาลก็ไมต้่องไปมีปัญหาอะไร 

ไมต้่องไปหยิบอะไรขึน้มาทําให้เป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข มนัเหมือนกบักระโจนออกไปสูท่ี่วา่ง แล้วก็สบาย 

ทําอะไรก็ได้ จงึไมมี่เร่ืองท่ีจะบรรยาย 

อาจารย์เคยจาริกธุดงค์ไปท่ีไหนบ้างหรือเปลา่ครับ 



๔๒๗ 

 

          ไมเ่คยธุดงค์ แบบท่ีเขาทําไมเ่คย เดนิอยูแ่ตใ่นสวนโมกข์ เพราะวา่พอมาเร่ิมงานเข้า มนัอยากจะทํา

แตห่นงัสือ ถ้าออกเดนิธุดงค์มนัก็ไมไ่ด้ทําหนงัสือเสียเลย ก็เลยไมค่ดิ เคยคดิเหมือนกนัวา่จะลองทําบ้าง

บางครัง้บางคราว เสร็จแล้วมนัก็ไมไ่ด้ทํา 

แล้วนอนกบัดนิกบัทรายอยา่งนีเ้คยไหม 

          (หวัเราะ) มนัก็มีเหมือนกนั เคยนอนเลน่ท่ีชายหาดเป็นคราว ๆ ท่ีคนัธุลี (ตําบลหนึง่ในเขตอําเภอท่า

ชนะ สรุาษฎร์ธานี) คนรู้จกัคุ้นเคยกนั เขามีสวนมะพร้าวอยูท่ี่คนัธุลี แล้วลกูชายของแกมาบวชอยูด้่วย ก็ไป

นอนท่ีชายหาด เป็นท่ีตะแคง ไมต้่องใช้หมอน ท่ีดีอยูแ่ล้ว พอนอนเหยียดเท้าไปทางนํา้ก็สบาย ใช้ผ้าอาบผืน

เดียวป ูอยา่งนีเ้อาแน่ไมไ่ด้ เพราะความเหน็ดเหน่ือยชว่ยให้หลบัง่าย อากาศทะเลช่วยให้หลบัดี มนัรู้แต่

เพียงวา่เป็นความง่ายในการท่ีจะนอน ไมไ่ด้ยดึถือไมไ่ด้จดัเป็นหลกัปฏิบตั ิไมไ่ด้จดัให้เป็นการปฏิบตั ิแต่

เป็นเร่ืองปลอ่ยตามสบาย ความท่ีมนัอยากจะทําหนงัสือ มนัก็เลยไมอ่ยากจะไปไหน เน่ืองจากจิตใจมนั

ปกต ิมนัสะดวก อํานวยให้ตามท่ีเราต้องการ ไมมี่อะไรเป็นปัญหาทางจิตใจ มนัก็เลยไมสํ่าคญัอะไร

นอกจากทําหนงัสือ ทําหนงัสือเป็นบ้าเป็นหลงั ถ้าเร่ืองท่ีต้องคดินกึมนัก็เป็นเร่ืองทําพร้อมกนัไปกบัทํา

หนงัสือ เอาเร่ืองยาก ๆ มาทํา ต้องคดิ ต้องนกึพร้อมกนั เรียกวา่ทําวิปัสสนาโดยท่ีมีปากกาอยูใ่นมือ ไมมี่

แบบ ไมมี่พิธี คงจะยากถ้าใครจะเอาอยา่ง เพราะมนัไมมี่แบบ ไมเ่ป็นพิธี ไปตามสะดวก ไปตามสบาย แต่

เช่ือวา่ทกุคนทําได้ 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่งนีห้มายความวา่ธงุควตัรนีอ้าจารย์ถือตอนแรก ๆ พอตอ่มา ก็ไมค่อ่ยได้ถือเท่าไร 

เพราะแล้วแตม่นัสะดวก เร่ืองงานเร่ืองการนีเ้ป็นหลกัใช่ไหมครับ 

          ถืออยูเ่ท่าท่ีมนั… มนัเหมือนกบัไมย่ดึถือ ใช้จีวรเทา่นัน้ ฉนัอาหารเท่านัน้ นอนแตน้่อย ไปบณิฑบาต

เป็นวตัร ถ้าไมไ่ปบณิฑบาตมนัก็ไมมี่อะไรจะฉนั แล้วก็บณิฑบาตตามลําดบับ้าน ล้วนแตเ่ป็นธุดงค์เท่านัน้ 

แตไ่มไ่ด้ตัง้ใจ ไมไ่ด้สมาทานอะไร ก็รู้วา่มนัถกูแล้ว ไมอ่ยากจะทําให้มนัเกิดเป็นเร่ืองขึน้มา ให้มนัไมมี่เร่ือง

ยิ่ง ๆ ขึน้ไป คนท่ีไปยดึถือให้เป็นเร่ืองเป็นแบบเคร่งเครียด เราทําไมไ่ด้ เอาอยา่งไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เขียนเร่ืองเก่ียวกบัการนอน ถ้านอนแบบสีหไสยาสน์ แล้วกําหนดรู้เวลารู้ต่ืนอะไร

อยา่งนี ้อาจารย์ปฏิบตัติามนัน้ หรือวา่เขียนตามตําราไว้ให้เป็นแบบเฉย ๆ  

          เคยลองแล้วทัง้นัน้ 

แล้วอาจารย์ทําแบบนัน้มาตลอดหรือเปลา่ครับ 



๔๒๘ 

 

          เรียกวา่ไมต่ลอดดีกวา่ บางเวลาก็ไมไ่ด้ทํา แตว่า่ทําจนเป็นนิสยัไป มนัก็เหมือนกบัไมไ่ด้ตัง้ใจจะทํา 

นอนตะแคงข้างขวานีส้บาย นอนในท่าอ่ืนไมค่อ่ยสบาย ไมค่อ่ยจะหลบัสนิท 

เร่ืองกําหนดเวลาต่ืนเลา่ครับ 

          เคยต่ืนตรงเผงไมผิ่ดแม้แตน่าทีเดียวหลาย ๆ ครัง้แหละ จนมนัเป็นธรรมดาไปเสีย ไมรู้่มนัมาแตไ่หน 

ถ้าเราตัง้ใจจะต่ืนให้ตรงเวลาเทา่นัน้ ก็ต่ืนได้ตรงอยา่งนา่ประหลาดท่ีสดุ แตก็่ไมรู้่วา่ด้วยอํานาจของอะไร 

อธิบายไมไ่ด้ แตก็่ไมพ้่นจากธรรมชาต ิเป็นเช่นนัน้เอง 

แล้วท่ีอาจารย์บอกวา่ให้นอนเหมือนกบัต่ืนอยูนี่ม้นัเป็นอยา่งไรครับ 

          อ้อ นัน่มนัสํานวน สตไิมข่าด ตอนจะหลบั หลบัไปด้วยสต ิขณะหลบัไมต้่องพดู พอต่ืนขึน้มามนัต่ืน

ขึน้มาด้วยสต ิแล้วถือวา่สตไิมไ่ด้ขาดตอน 

แตต่อนหลบัก็หลบัธรรมดาอยา่งนี ้

          ก็หลบัธรรมดา หลบัอยา่งท่ีเรียกวา่มีสตหิลบั ขณะหลบัไมมี่ทางจะทําผิดอะไรได้ แตเ่ม่ือต่ืนอยูห่วั

ท้ายให้มนัมีสตติดิตอ่กนั มนัเป็นสํานวนพดูหลบัเหมือนกบัต่ืนอยู ่ถือวา่มนัไมไ่ด้เกิดเร่ืองเสียหายอะไรขึน้

เม่ือหลบั 

ถ้าอาจารย์สขุภาพปกต ิอาจารย์นอนและต่ืนเป็นเวลาหรือเปลา่ หรือวา่แล้วแตง่านการครับ  

          ถ้าวา่สขุภาพปกตไิมมี่อะไรแทรกแซง ต่ืนตรงตามเวลา นอนตรงตามเวลา ไมไ่ด้กําหนดชัว่โมง นอน

ตามสบาย เสร็จแล้วมนัก็จะต่ืนตรงของมนัเอง 

หลบัก่ีชัว่โมงครับเม่ือสขุภาพดี 

          ไมแ่น่ คือถ้าสมยัโน้น ก็นอนประมาณสกั ๖ ชัว่โมงได้ 

แล้วพออายมุากขึน้ละครับ 

          พออายมุากขึน้มนัก็น้อยเข้าน้อยเข้า ความชราทําให้นอนน้อยลง 

ไมใ่ช่นอนมากขึน้หรือครับ และทําไมความชราจงึทําให้คนนอนน้อยลง มนันา่จะต้องการพกัผอ่นมาก 



๔๒๙ 

 

          (หวัเราะ) พกัผอ่นไมใ่ช่หมายความถึงหลบัก็ได้ คนชราออกกําลงัน้อยลง การหลบัมนัมกัจะหลบัอ่ิม 

หรือหลบัมีประโยชน์เตม็ความหมายได้งา่ยขึน้ มนันอนน้อยชัว่โมงก็ได้  

อาจารย์สมยัหนุ่ม ๆ ท่ีอาจารย์ทํางานสดุเหว่ียงนัน้ มีช่วงท่ีวิตกกงัวลเร่ืองงานจนนอนไมห่ลบัหรือไม ่

          ไมเ่คยมี เวลาเหน่ือยถึงเวลาหลบัก็นอน 

แล้วเวลาเดนิทางไปตา่งจงัหวดั ไปนอนท่ีอ่ืน ก็หลบัดีหรือครับ 

          มีเหมือนกนั ผิดท่ีนอน นอนไมค่อ่ยหลบั นอนในท่ีท่ีมนัเปิดให้คนอ่ืนเห็น อยา่งนีก็้นอนไมห่ลบั แตไ่ม่

คอ่ยจะมี 

นอนแบบไหนท่ีให้คนอ่ืนเห็นครับ 

          เขามกัจะจดัให้นอนในห้องท่ีรับแขกนัน่เอง เชน่ไปตามวดั วดัธรรมดาสามญัทัว่ไป เขาให้นอน

ห้องรับแขกนัน่เอง มนัไมต้่องมีอะไรปิดกัน้ก็มี มนัก็ไมแ่น่ แล้วแตเ่หตกุารณ์ นอนดีเกินไปก็มี เชน่ ให้นอนใน

โบสถ์ถือวา่มีเกียรต ิให้นอนในโบสถ์แทนท่ีได้รับความสะดวก กลบัลําบาก 

อาจารย์ครับ อยา่งพรุ่งนีต้้องปาฐกถาสาํคญั คืนนีน้อนไมห่ลบั อยา่งนีมี้ไหมครับ 

          ไมมี่ มนัเตรียมไว้ก่อนงานนัน้หลายวนัแล้ว 

อาจารย์ครับ การนอนด้วยหมอนไม้แบบท่ีใช้กนัในสวนโมกข์ทกุวนันี ้อาจารย์ได้แบบมาจากไหนครับ 

          ตอนอยูส่วนโมกข์เก่าไมไ่ด้ใช้แบบนี ้ใช้แบบคล้ายม้านัง่เตีย้ ๆ ดเูหมือนเคยเลา่แล้ว แบบทอ่นไม้ท่ีใช้

อยูท่กุวนันี ้คดิทํากนัตอนอบรมธรรมทตู เพราะในบาลีมีวา่หนนุท่อนไม้ แล้วมารจะไมร่บกวน ท่อนไม้ท่ีกลิง้

ตามในป่าท่อนเลก็ ๆ พอหนนุได้ ตามธรรมเนียมในอินเดีย พวกท่ีต้องการจะอยูอ่ยา่งเข้มแข็ง แม้เป็น

ฆราวาสก็ใช้กนั พวกกษัตริย์ลจิฉวีก็หนนุทอ่นไม้เพ่ือให้เข้มแข็งอยา่งนกัรบ นกับวชก็เพ่ือให้สนัโดษมกัน้อย 

เพ่ือไมใ่ห้นอนมาก เป็นนกัรบแบบหนึง่ด้วยเหมือนกนั 

อาจารย์เองใช้มาจนทกุวนันีห้รือเปลา่ครับ 

          เด๋ียวนีไ้มค่อ่ยได้ใช้แล้ว ยิง่ไมส่บายยิ่งไมไ่ด้ใช้ อายมุากเข้าก็ตามสบายเสียบ้าง ถึงหนนุท่อนไม้ก็

ไมใ่ช่ท่อนไม้ล้วน ๆ มีสงัฆาฏิรองทบั รวมความวา่ มนัไมมี่แบบอะไรท่ีตายตวั เอาตามสบายอยา่งง่ายท่ีสดุ 

อยา่ให้มีปัญหาก็แล้วกนั ไปจํากดัตายตวัอยา่งนัน้อยา่งนี ้ยิง่บ้าใหญ่ อยา่ไปรู้ไปชีม้นัมากนกัแหละดี 



๔๓๐ 

 

อาจารย์ครับ เร่ืองการฉนัอาหารของอาจารย์นี ้บางทีผมคยุกบัอาจารย์แล้วรู้สกึวา่อาจารย์รู้เร่ืองรส

อาหารมาก รู้เร่ืองอะไรอร่อยอยา่งไร รู้เทคนิคมาก แตเ่วลาอาจารย์เขียนเร่ืองการฉนันี ้รู้สกึเขียนเคร่งครัด

มาก บอกให้ต้องพิจารณาเป็นแบบกินเนือ้ลกูในทะเลทราย อะไรแบบนัน้ 

          นัน้มนัเขียนสําหรับการปฏิบตัขิองผู้ ท่ีจะเร่ิมฝึกปฏิบตั ิเขียนสําหรับพระบวชใหมห่รือเร่ิมต้นการ

ปฏิบตั ินานเข้ามนัก็ชินเป็นนิสยั มนัก็กินเรียบร้อย กินน้อย ๆ ก็พอสมควร ไมมี่อะไรเกิดเป็นปัญหาขึน้มา 

ระยะท่ีอาจารย์บวชแรก ๆ อาจารย์ก็ฝึกแบบนี ้ปัจจเวกขณ์อะไรอยา่งนีห้รือครับ 

          ออ๋ ทกุคนต้องทําตามประเพณี 

ตอนอยูท่ี่สวนโมกข์ ตอนท่ีอยูแ่บบปฏิบตัจิริง ๆ นี ้พิจารณาก่อนฉนัอะไรอยา่งนี ้ทําจริง ๆ ในใจ หรือวา่

ทําบ้างไมทํ่าบ้างครับ 

          บางโอกาสไมไ่ด้ทํา มีเร่ืองยุง่อยา่งอ่ืนอยูเ่ชน่เร่ืองหนงัสือ เร่ืองพิธีเร่ืองอะไรตอ่อะไรก็ไมไ่ด้ทํา ทําสกั

วา่พอเป็นพิธี ถ้ามนัสะดวกสบาย มนัก็คดิปัจจเวกขณ์อยา่งศกึษา ปัจจเวกขณ์อยา่งจริงจงัให้รู้เร่ืองเอามา

แตง่หนงัสือ ไมไ่ด้ทําเป็นระเบียบตายตวัไปหมดตลอดเป็น ๑๐ ปี มนัก็เปล่ียนไปตามเร่ือง 

บางคตใิห้พิจารณาวา่เหมือนฉนัเนือ้ลกูในทะเลทราย แบบนีส้ว่นใหญ่เป็นเร่ืองคดิใชไ่หม ไมไ่ด้รู้สกึ

จริงจงัเท่าไรใช่ไหมครับ 

          มนัเอาไว้เตือนวา่ มนัจะกินมาก มนัจะกินอร่อย มนัจะกินเกินพอดี แม้แตเ่ร่ืองลดความอ้วนก็

เหมือนกนั ต้องคอ่ยมีสตเิตือนอยูอ่ยา่งนี ้สมมตเิป็นหลกัไว้วา่ ไมกิ่นอยา่งนัน้ ไมพ่ิจารณาอยา่งนัน้ เป็น

เร่ืองท่ีพระพทุธเจ้าตเิตียน เราไมต้่องการให้มีอะไรในลกัษณะท่ีพระพทุธเจ้าตเิตียน ก็คอยนกึอยูเ่สมอ อยา่ง

นัน้ก็แวบขึน้มาเป็นธรรมดา ถ้าเป็นเร่ืองก่อนสวนโมกข์ ดมูนัจะชอบกินอร่อย ชอบกินมาก ไมค่อ่ยนกึมี

ลกัษณะอยา่งนี ้คอยดวูา่มนัจะมีอะไรอร่อย 

ตอนนัน้ก็ไมเ่ห็นรูปอาจารย์อ้วน เห็นอาจารย์ผอมสมยัก่อนสวนโมกข์ 

          มนัเป็นธรรมดา มนัอ้วนตามแบบอายมุาก 

ฉนัมากหรือเปลา่ครับ เวลาอ้วนร่างกายต้องการอาหารมากหรือเปลา่ 

          ลดลง ถ้าพดูถึงเม่ือก่อนแรกบวชฉนัมาก อยูก่รุงเทพฯ ก็ยงัฉนัมาก ฉนัอร่อยและฉนัมาก คือฉนัตาม

พอใจ ไมมี่การห้ามล้อ พอออกมาอยูส่วนโมกข์คือแบบป่า จงึฉนัแบบมีการห้ามล้อ 



๔๓๑ 

 

อาจารย์ครับ อ้วนแล้วฉนัมากหรือเปลา่ครับ 

          ยิ่งน้อยลง เด๋ียวนีไ้มน่า่เช่ือ คนไมรู้่ ประมาณสกั ๔-๕ ช้อน แล้วก็อจุจาระประมาณวนัละช้อนเทา่นัน้ 

แล้วมนัก็อ้วนอยา่งนี ้ร่างกายวิปริต มนัคล้ายวา่กินเข้าไปเท่าไรมนัยอ่ยหมด กินน้อยมนัยอ่ยหมด นีเ้ป็น

เร่ืองธรรมชาต ิ

อาหารอะไรอาจารย์ถกูปากมากเป็นพิเศษครับ 

          เปล่ียนเร่ือย 

เปล่ียนตามวยัหรือครับ 

          เรียกวา่เปล่ียนตามวยัก็ได้ เช่น ชอบกินผกัสกั ๓-๔ เดือน มนัก็เปล่ียนเป็นไมช่อบอีกแล้ว ทีนีกิ้นปลา 

หรือชอบกินเปรีย้ว ๆ สกั ๒-๓ เดือนมนัก็ไมช่อบอีก เรียกวา่มนัเปลีย่นแปลงอยา่งนี ้มนัไมมี่อะไรท่ีแน่นอน 

ปีกลายฉนัผกัมากท่ีสดุ ปีนีเ้กือบจะไมฉ่นั ถึงมีก็ไมฉ่นั 

อาจารย์ครับ มนัเป็นเหตกุารณ์ธรรมชาต ิหรือเป็นเพราะวา่เราตัง้ใจ 

          ตามธรรมชาต ิไมไ่ด้ตัง้ใจ รู้สกึขึน้มาเองวา่ ไมช่อบ ไมช่อบ 

ท่ีอาจารย์ชอบนํา้พริกนีช้อบมาตัง้แตห่นุ่ม ๆ หรือวา่มาชอบอายมุากครับ 

          นํา้พริกมนัเคยชอบมาเร่ือย ๆ แตเ่ด๋ียวนี ้โดยเฉพาะ ๓-๔ เดือนนี ้ไมช่อบ แตม่นัก็จําเป็นจะต้องฉนั

นํา้พริก ไมอ่ยา่งนัน้มนัจะไมไ่ด้ฉนัเอาเสียเลย ฉนันํา้พริกคลกุข้าว แล้วฉนักบัผกั กบัปลาเคม็ ต้องสรุป

ความวา่มนัชอบเปล่ียน ตามธรรมชาต ิมนัชอบเปล่ียน เปล่ียนอยา่งนัน้เปลี่ยนอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ สมยัท่ีอาจารย์ทดลองฉนัผลไม้อยา่งเดียว ผกัอยา่งเดียว ใครเป็นคนสง่ให้ 

          โยมท่ีบ้าน มนัก็ไมห่นกัหนาอะไร ถือวา่ฉนัเจ ๓-๔ องค์ได้เหมือนกนัหมด ได้ผกัมาจํานวนหนึง่ แล้ว

เต้าเจีย้วหลนสกักระทงหนึง่ มนัก็มีพอ โดยเฉพาะคราวท่ีมหาจลุอยู ่มหาจลุเขาเป็นคนปฏิญาณกินเจ แล้ว

ก็เลยให้ความสะดวกทัง้หมดเลย เพ่ือไมใ่ห้โยมเขาลําบาก กินแตผ่กัไมต้่องจิม้อะไรตอ่อะไรก็เคยลอง กิน

แตผ่ลไม้ล้วน ๆ ไมกิ่นข้าวก็เคยลอง จําพวกเผือก มนั กล้วย มะละกอ ฉนัแตผ่ลไม้ อจุจาระไมเ่หมน็เลย ฉนั

แตข่องหวาน ขนมหวานอยูไ่มไ่ด้ ๒-๓ วนัก็จะตาย 

ลมขึน้ใช่ไหมครับ 



๔๓๒ 

 

          ไมใ่ช่ลมขึน้ ข้างในมนัรู้สกึอยา่งไรก็ไมรู้่ ทนไมไ่ด้ แล้วมนัหิวด้วย ของหวานมนักินเข้าไปได้ไมม่าก 

เด๋ียวเดียวมนัก็หิว 

สมยัสวนโมกข์ตอนแรก นํา้ปานะตอนเย็นฉนักนัอยา่งไรครับ 

          ระยะยาวมากระยะหนึง่ ก็คือใบชมุเห็ดต้ม ใบชมุเห็ดผิงไฟแล้วก็ต้มใสนํ่า้ตาลทรายแดง สมยันัน้

นํา้ตาลทรายแดงป๊ีบละ ๓ บาทเท่านัน้ เหมือนเป็นของทิง้ มีกลิน่มีอะไรมากกวา่นํา้ตาลทรายขาว ผสมกบั

ใบชมุเห็ด กลิน่ประหลาด ๆ นีแ้หละเป็นสว่นมาก นํา้อ้อยนํา้ส้มไมค่อ่ยจะพบเพราะไมมี่ใครทํา มนัยุง่ บาง

สมยัมีนํา้ลกูหว้าคัน้ บ้านนีเ้รียกลกูเขรียง มีบ้างเหมือนกนั มนัมีต้นอยูใ่นสวนโมกข์เก่า ให้เณรทําบ้าง 

มะขามป้อมก็มี ลกูจนัก็มี มีคนสง่ไปให้ ลกูจนัเทศเหมือนเด๋ียวนี ้มนัไมไ่ด้มีกฎเกณฑ์อะไร แล้วแตม่นัจะมี 

มีกฎเกณฑ์ท่ีวา่แล้วแตม่นัจะมี 

          สมยัอยูส่วนโมกข์เก่า มีบอ่ยครัง้เหมือนกนัท่ีพากนัไปฉนัริมทะเล บณิฑบาตผา่นตลาด แล้วก็เลยไป

ชายทะเล บางทีก็แกล้งให้เขาจดัเรือให้ลงเรือไปฉนัในทะเล เรียกวา่ทําทกุอยา่งท่ีจะทําได้ ฉนัท่ีริมหนองเพ่ือ

จะได้ฉนับวั อยา่งนีก็้เคย รู้สกึไมถ่กูต้องตามวินยันกั ตํานํา้พริกไปแล้วไปนัง่ล้อมหนองบวั เดก็ถอนบวัมาให้

จิม้นํา้พริก มนัสนกุ เปล่ียนอากาศ เม่ือมาอยูส่วนโมกข์นีแ้ล้ว บางทีก็แกล้งไปฉนัในคลองท่ีปากดา่น ก่อน

จะออกทะเล คลองนัน้ไปฉนับอ่ย เพ่ือซอ่มคลองให้ใช้ได้ ไปฉนัเกือบทกุวนั ตอนฝึกพวกธรรมทตู ก็พาไปฉนั

ท่ีโรงนาพ่ีข้อง ให้บรรยากาศมนัคล้ายครัง้พทุธกาล ลองดบู้าง มนัเป็นเจตนาท่ีจะให้พระธรรมทตูได้ชิมอะไร

ดบู้าง 

อาจารย์เขียนถึงความสขุจากการไร้สมบตั ิแล้วทําให้ชีวติเราสบายนี ้แตทํ่าไมมนษุย์สว่นใหญ่จงึอยากมี

สมบตัเิยอะ ๆ ครับ 

          มนัเป็นกิเลสอยา่งอ่ืน เป็นความต้องการท่ีแรงกล้า จะมีทรัพย์สมบตัเิป็นทนุสํารอง เพ่ือหาความ

สะดวก สบาย สนกุสนาน เอร็ดอร่อย ความจริงแม้มีสมบตัก็ิรู้สกึเหมือนไมมี่สมบตัไิด้ มนัสงเคราะห์เข้าใน

เร่ืองวา่ง วา่งทางจิต 

ฟังอาจารย์เลา่ ๆ มา รู้สกึวา่ชีวิตอาจารย์ไมเ่คร่งเครียดเท่าไหร่ ไมเ่คร่งครัดเท่าไร ทําตามสบาย ๆ หลวม 

ๆ เป็นจงัหวะ แล้วแตจ่งัหวะ แล้วแตค่วามเหมาะสม ไมไ่ด้ถือเคร่งครัด แตทํ่าไมหนงัสือท่ีอาจารย์เขียน

ออกมาเชน่ "คําสอนผู้บวช" อยา่งนี ้มนัมีลกัษณะท่ีทําให้คนอา่นรู้สกึวา่เคร่งมาก 

          สําหรับความรู้สกึผู้บวชใหม ่ควรจะเรียกวา่เคร่งก็ได้ แตอ่ยา่ให้มีความหมายเป็นครัด หรือเครียด คํา

วา่เคร่งมนักํากวม ๒ ความหมาย เคร่งในอปุาทานเป็นบ้าก็ได้ เคร่งด้วยสตปัิญญามนัก็พอดี 



๔๓๓ 

 

มชัฌิมาปฏิปทามนัก็พอดี มชัฌิมาปฏิปทาคือหลกัเกณฑ์ของการเคร่ง เคร่งสว่นใหญ่มกัจะอวดตน เคร่ง

เพ่ืออวดคน ท่ีวา่เคร่งเพ่ือจะให้กิเลสหมดเร็วนัน้มีน้อยมาก 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เคยเขียน เร่ืองพระควรเลกิยาเสพตดินัน้ มตนีิอ้าจารย์ยงัถือมาทกุวนันีห้รือเปลา่

ครับ 

          ไมมี่ปัญหากบัผม 

หมายความวา่อาจารย์ให้เหตผุลตอนนัน้วา่ ถ้าไมมี่กําลงัใจพอท่ีจะเลกิสบูบหุร่ีแล้วจะปฏิบตัธิรรมไมไ่ด้ 

          นัน่แหละวา่สําหรับคนอ่ืน แม้แตบ่หุร่ียงัเลกิไมไ่ด้ แล้วจะไปทําอะไร กมัมฏัฐานภาวนาจะทําได้

อยา่งไร 

อาจารย์ครับ คดิแบบนีไ้มแ่คบไปหรือ พระท่ีท่านทํากมัมฏัฐานแล้วทา่นยงัสบูบหุร่ีก็มี 

          ท่ียกเว้นก็มี แตก็่นัน่แหละคือข้อท่ีผมไมน่บัถืออาจารย์บางรูป 

ถ้าถือวา่มนัเป็นของเลก็ ๆ ท่ีละทีหลงัได้ เพราะวา่มนัไมใ่ช่ของสําคญัท่ีสดุ และมนัก็ยงัมีคณุอยูบ้่าง

สําหรับบางคน ถ้าคดิอยา่งนีไ้ด้ไหม 

          อยา่งนัน้ก็ได้ แตว่า่เรามนัมีหลกัวา่ให้เอาความถกูต้องเป็นหลกัเท่านัน้ ไมต้่องมีปัญหาอะไร กลบั

เห็นวา่มีคณุไปเสีย ก็ไมต้่องพดูกนั 

อาจารย์ครับ สําหรับบางคน ของพวกนีม้นัก็มีคณุใช่ไหม เขาไมไ่ด้บหุร่ี เขาอาจจะต้องทําสิง่ท่ีเลวร้าย

กวา่นัน้ 

          นัน่มนัคนท่ีตดิแล้ว 

หรือคนท่ีแก้ปัญหาชีวิตไมไ่ด้ ต้องหนัมาหาพวกนีก่้อน หนีชัว่คราว แตเ่ขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ 

          ก็อาจจะดีในสว่นอ่ืน แตเ่ขาก็เป็นคนออ่นแอ ในสว่นท่ีเขาไมถื่อหลกัวา่ ถ้าไมดี่แล้วต้องทิง้ ไมถื่อหลกั

วา่ ถ้ารู้สกึวา่สิง่นีใ้ห้โทษ ไมมี่ประโยชน์ แล้วไมล่ะ 

มนัเป็นของเลก็น้อย 

          ในเร่ืองอยา่งนีไ้มมี่เลก็น้อย ถ้าเป็นทางจิตใจไมมี่อะไรเลก็น้อย มนัเสียหลกัหมด 



๔๓๔ 

 

มนัต้องละ ขึน้มาทีละขัน้ ๆ ใช่ไหมครับ อินทรีย์ของมนษุย์มนัไมเ่ท่ากนั 

          มนัต้องละก่อน เร่ืองเหลา่นีต้้องละก่อน เร่ืองพืน้ฐาน งา่ย ๆ เร่ืองพืน้ฐานต้องละกนัก่อน 

อาจารย์ครับ ถ้าบางคนถือหลกัวา่ เร่ืองนีม้นัไมเ่สียหายมากนกั เรายอมเสียไปก่อน แล้วเราพยายาม

ป้องกนัเร่ืองท่ีเสียหายมากกวา่ อยา่งนี ้

          มนัคงจะถกูของเขา แตผ่มไมเ่ห็นด้วย ของง่าย ๆ ของขัน้แรกขัน้มลูฐาน มนัไมใ่ช่เฉพาะบหุร่ีหรือ

หมาก ทกุเร่ือง ซึง่เป็นเร่ืองเลก็น้อย ๆ แตม่นัเป็นเคร่ืองวดัวา่ คนนีไ้มถื่อหลกัวา่ ถ้าไมมี่ประโยชน์แล้วต้อง

ละ หลกัธรรมะมีอยา่งนัน้ด้วย ไมต้่องพดูถึงวา่ให้โทษ เพียงแตว่า่มนัไมมี่ประโยชน์ยงัต้องละ ถ้ายิง่ให้โทษ

ด้วยแล้วยิง่ต้องละใหญ่ มนัจงึจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนถกูต้อง เป็นร่องเป็นรอย ถ้างัน้เลือกพดู เลือกปฏิบตั ิ

เลือกอยา่งนัน้อยา่งนีเ้อาได้ ไมมี่หลกัไมมี่เกณฑ์ 

สําหรับคนท่ีจะเดนิตรงทางนี ้มนัต้องเป็นคนสว่นน้อยท่ีอาชาไนยจริง ๆ ใช่ไหมครับ มนษุย์เราสว่นใหญ่

ก็ออ่นแอทัง้นัน้ไมใ่ช่หรือครับ 

          ไมใ่ช่ ต้องทกุคน ไมย่กเว้นใคร ถ้าเม่ือสิง่นีไ้มมี่ประโยชน์ ต้องละ ทกุคนต้องละ ยิง่ถ้าสิง่นีใ้ห้โทษ ยิ่ง

ต้องละใหญ่ จงึจะเข้าหลกัพระพทุธศาสนา 

อาจารย์ครับ คนเราต้องมีของเลน่ของอะไรบ้าง 

          มนัต้องพิสจูน์วา่ไมมี่โทษ คือให้มนัมีประโยชน์ ของเลน่ท่ีมีประโยชน์ก็มี ของเลน่ท่ีไมมี่ประโยชน์ก็มี 

ให้โทษก็มี พดูรวม ๆ กนัไมไ่ด้ ของเลน่มนัต้องมี พกัผอ่นหยอ่นใจต้องมี ฤษีมนีุต้องเลน่ฌาน บาลีเรียกวา่

ฌานกีฬา มีฌานเป็นกีฬา เป็นพระอรหนัต์ก็ยงัเลน่ฌาน 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนนีข้อความกรุณาอาจารย์ช่วยเลา่เก่ียวกบัพฒันาการท่ีอาจารย์ฝึกสมาธิมาตัง้แตต้่น

ครับ 

          เร่ืองให้เลา่มนัลําบาก ต้องถามเป็นข้อ ๆ มา ทัง้หมดมนัไมรู้่เร่ิมตัง้แตค่รัง้ไหน ให้เลา่ทัง้หมด มนั

เหลือความสามารถ 



๔๓๕ 

 

อาจารย์เร่ิมฝึกสมาธิจริงจงัช่วงไหนครับ 

          ช่วงแรก ๆ มีสวนโมกข์ ตอบได้วา่อยา่งนี ้แตม่นัก็เป็นสิง่ท่ีพดูยาก คือวา่มนัฝึกไปพลางค้นไปพลาง 

ค้นพระไตรปิฎก พบเร่ืองเก่ียวกบัสมาธิมาก หรือชดัเจน ในตอนหลงั ๆ มาอีก ในตอนนีม้นัทําพร้อมไปกบั

เร่ืองคดิ เร่ืองค้น มนัเลยทําสมาธิอยูใ่นตวั ในการคดิ ในการค้น แตล่ะวนั เพราะแตล่ะข้อ แตล่ะข้อ ต้องวิ

นจัฉยัมาก ก็เลยคดิแตล่ะข้อ แตล่ะข้อ เหมือนกบัทําวิปัสสนาเลย อยา่งนีม้นัก็มีอยูร่ะยะยาวมาก  

          นัง่ทําสมาธิอยา่งเดียว มนัก็อยา่งหนึง่ การพิจารณามากเป็นพเิศษ ไมค่อ่ยเก่ียวกบัการนัง่ มนัอีก

อยา่งหนึง่ ตอนหลงั ๆ ทําอยา่งหลงัเสียมากกวา่ ยิ่งตอนหลงัมาอีก กระทัง่เด๋ียวนี ้วปัิสสนาทําเม่ือจะหา

เร่ืองไปพดู จะหาเร่ืองไปพดูให้เขาฟัง แตว่า่พระอาจารย์ทัง้หลายตามแบบวิปัสสนา เขาคงไมรั่บรอง เขาไม่

รับรองวา่มนัเป็นการทําภาวนา หรือสมาธิภาวนา เรามนัตา่งกนัอยา่งนี ้นัง่ทําท่ีสงบคนเดียว มนัเป็นเร่ือง

สมาธิเสียมากกวา่ แล้วมนัก็มีขีดจํากดั มีขอบเขตจํากดั ตอนหลงั ๆ มาก็กลายเป็นทําเพ่ือพกัผอ่น มนัไม่

ก้าวหน้าในวิชาความรู้อะไร ตอ่เม่ือทําเป็นวิปัสสนา คือเพ่ือความเห็นแจ้ง ไมใ่ช่สมาธิเงียบ นีม้นัจงึเป็น

โอกาสให้ทําในอิริยาบถไหนก็ได้ คือทําให้ความรู้โพลงออกมาอยา่งลกึซึง้ ยิง่กวา่แตก่่อน มนัมีได้แม้ขณะท่ี

นัง่คยุกบัแขก ชนิดท่ีวา่ต้องคดินกึหาความจริง หรือหลกัเกณฑ์ชัน้ลกึมาพดู นีม้นัก็เลยเปล่ียนไปหมด 

          ไอ้ท่ีทําไปพร้อมด้วยกบัการศกึษาพระไตรปิฎก ค้นคว้าเร่ืองสมาธิวิปัสสนา จากพระไตรปิฎกโดยตรง

นัน้ มนัก็เป็นสิง่ท่ีทํากนัมาก ได้ผลมาก เพราะมนัต้องเอาความหมายในตวัหนงัสือมาทําการเพง่หาความ

จริง จนกระทัง่เลยไป เป็นการเห็นแจ้งโดยไมต้่องคดิต้องนกึนีม้นัรวมกนัแล้ว ตัง้แตต้่นจนปลาย หลาย ๑๐ 

ปี มนัดําเนินมาอยา่งนี ้ถ้าพดูทัง้หมดมนัต้องพดูอยา่งนี ้เวลาท่ีจะทําสมาธิ ก็กลายเป็นเร่ืองพกัผอ่นไปเสีย 

คือมนัไมใ่ช่จะต้องการเพ่ือจะเป็นรากฐานของวิปัสสนาจงึเรียกวา่ตอบไมถ่กู วา่จะให้วา่อยา่งไร เป็นการ

บรรยายเป็นข้อ ๆ ทําไมถ่กู เพราะมนัเน่ือง ๆ มา แล้วก็เปล่ียน ๆ มาตลอดเวลา ๕๐ ปี มนัเปล่ียนมาก ถาม

เป็นข้อ ๆ มนัตอบง่าย 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเข้าเงียบแบบไมพ่ดูกบัคนเลย สมยัแรกสดุนัน้ เก่ียวกบัการทําสมาธิโดยตรง

หรือเปลา่ 

          นัน่แหละเร่ืองหาโอกาสทําสมาธิแบบเงียบโดยตรงด้วยและเพ่ือจะทดสอบดดู้วยวา่ การไมพ่บปะกบั

ใครเลยไมพ่ดูจากบัใครเลย มนัจะมีผลอยา่งไรบ้าง เป็นการศกึษาทดลองเพราะก็ได้ยินวา่พระพทุธเจ้าทา่น

ก็ทําอยา่งนัน้ เรียกวา่ปฏิสลัลีนวหิาร ๓ เดือนบ้าง หลายสปัดาห์บ้าง ไมพ่บใคร แม้แตค่นเอาอาหารไป

ถวาย ก็ไปวางไว้อยา่งนัน้ วางไว้ในท่ี ๆ กําหนด แม้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ก็มีการทําอยา่งนี ้นีเ้ป็นเร่ืองการ

พกัผอ่นท่ีสดุ ก็เลยอยากจะลองดบู้าง 



๔๓๖ 

 

อาจารย์ลองนานเท่าไรครับระยะนัน้ 

          มนัก็หลายเหมือนกนั เป็นเดือน ๆ แตพ่ดูไมไ่ด้วา่หลายเดือน 

ในช่วงพรรษาใช่ไหมครับ 

          นกึไมอ่อกแล้ว ในพรรษาหรือนอกพรรษา มนัลําบากแก่คนท่ีจะเอามาให้ ธรรมดาเราไปบณิฑบาต ที

นีข้องดการบณิฑบาต ทําให้เกิดภาระแก่คนท่ีต้องเอามาให้ นีก็้ทําไปไมไ่ด้ตลอดปี 

อาจารย์จําได้ไหมวา่ครัง้ยาว ๆ อาจารย์ทําก่ีครัง้ 

          ครัง้ยาวมนัก็ครัง้เดียว นอกนัน้ก็ช่วงสัน้ ๆ เป็นสปัดาห์บ้าง อะไรบ้าง ครัง้ยาวมีอยูค่รัง้เดียว ตอ่ ๆ ไป

ก็ไมมี่ มีพิเศษบ้าง ขอร้องวา่ เราไมบ่ณิฑบาต พวกเธอเอามาให้สกัจานวางไว้ตรงนัน้ อยา่งนีก็้มี ๕ วนั ๗ 

วนั ก็มี ไมย่าวเป็นเดือน ขอจากพระเณรท่ีไปบณิฑบาตมาได้ บางสมยัเอาข้าวคลกุแกง (หวัเราะ) พดูแล้ว

ยงันํา้ลายไหล (หวัเราะ) ข้าวสกุคลกุกบัเนือ้ปลา เนือ้อะไรท่ีกินได้ ท่ีไมมี่ก้างอนัตราย เอามาขยําบด บด

ด้วยช้อนใหญ่ในอา่งใหญ่จนเข้ากนัดี แกงก็หยอดลงไปบ้าง บางทีใสนํ่า้ปลาบ้าง ตกัเป็นจาน ๆ ปะหน้า

ด้วยผกั กลิน่หอม เชน่ โหระพา เป็นต้น ก็เรียกวา่มนัเป็นของอร่อยไปเสียอีก อร่อยกวา่ฉนัธรรมดา ท่ีเลือก

กินกบัอะไรก็ได้ตามพอใจ กลบัไมอ่ร่อย สู้อยา่งนีไ้มไ่ด้ 

พระเณรคลกุมาให้เสร็จ หรืออาจารย์มาคลกุเอง 

          เขาคลกุ แม้วา่บางทีก็คลกุทีเดียวทัง้หมดของอาหารท่ีได้มา แล้วก็ตกัแบง่กนัเป็นคน ๆ อยา่งนีไ้มใ่ช่

อยา่งท่ีวา่เข้าเงียบ  

อาจารย์ครับช่วงยาวท่ีเข้าเงียบอาจารย์ฝึกอะไรบ้าง ทดลองอะไรบ้าง 

          ทดลองอะไรบ้าง มนัพดูยาก ทดลองทําสมาธิแบบนัน้บ้าง แบบนีบ้้าง แตร่วมอยูใ่นแบบของพระบาลี 

ท่ีศกึษาจากพระบาลี ตามตํารับตํารา ไมใ่ช่แบบของบคุคลใดบคุคลหนึง่ นกึเอาเองบ้าง แบบท่ีตัง้เอาเองนกึ

เอาเองมัง่ บางทีแบบฟรี แบบตามสบายใจ มีผลเหมือนกนั มีความเป็นสมาธิมีผลเหมือนกนั เราก็รู้จกัสมาธิ

ตามหลกัพระบาลี มาตัง้แตก่่อนพบหลกัในพระบาลีด้วยซํา้ไป เชน่ บริสทุโธ สมาหิโต กมมนีโย นีส้งัเกตเห็น

ก่อนแล้ว วา่ไมใ่ช่ฝึกสมาธิเงียบ แข็งเป็นท่อนไม้ 

การทดลองฉนัอาหารก็ทดลองช่วงนัน้ใชไ่หมครับ ท่ีฉนัผกัอยา่งเดียว 



๔๓๗ 

 

          มนัหลายอยา่ง ตามสบายใจ ตามจะคดิออก ไมใ่ช่ยคุเดียวสมยัเดียว ระดมกนัหมดทกุอยา่ง ไมใ่ช่ 

ทําไมไ่ด้ มนัยุง่ยาก สู้ทีละอยา่งตามสะดวกไมไ่ด้ 

เท่าท่ีอาจารย์พอจะนกึได้ นอกจากเร่ืองสมาธิแล้วอาจารย์ทดลองอะไรอีก ช่วงท่ีเข้าเงียบไมพ่ดูนัน้ ตอน

นัน้ยงัเขียนหนงัสืออยูใ่ช่ไหมครับ 

          เขียนก็มี ไมเ่ขียนก็มี การอยูใ่นระยะเข้าเงียบ เขียนหนงัสือก็มี ไมเ่ขียนก็มี นัง่เพ้อ ๆ ใจลอยไปก็มี 

ตอนนัน้อาจารย์ฝึกอานาปานสตแิล้วหรือยงัครับ 

          ฝึกอานาปาฯ ตามแบบเท่าท่ีปรากฏในมหาสตปัิฏฐานสตูร ตอนแรก ๆ ในสวนโมกข์ยงัไมพ่บสตูรอา

นาปาฯ ท่ีมาใช้เด๋ียวนี ้เรียกวา่รู้จกัอานาปานสตไิด้ท่อนเดียว คือการกําหนดลมหายใจท่อนเดียวเท่าท่ีกลา่ว

ไว้ในมหาสตปัิฏฐานสตูร มนัมี ๔ ขัน้แรกหมวดแรก หมวดแรกของอานาปานสต ิอยูใ่นมหาสตปัิฏฐานสตูร 

ก็ฝึกตามพอใจก็มี แล้วแตส่ะดวกท่ีวา่จะทําตอนไหน เพราะวา่มนัจะตัง้ต้นท่ีตอนไหนก็ได้ คือมนัไมไ่ด้ยดึ

หลกัทกุตวัอกัษร มนัรู้แตม่นัเป็นหลาย ๆ ข้อ หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ประเดน็ ทําแบบไหนก็ได้ กําหนดลม

หายใจเป็นสมาธิก็ได้ กําหนดความระงบัแห่งลมหายใจก็ได้ กําหนดในความสขุ ความรู้สกึเป็นสขุ เพราะ

สมาธิก็ได้ ถ้าอยา่งนีแ้ล้วมนัไมใ่ช่มหาสตปัิฏฐานสตูรแล้ว มนัเลยเขตของมหาสตปัิฏฐานสตูร มาในหมวด 

๒ ของอานาปานสตสิตูร 

อาจารย์ครับ ผมเห็นในสมดุบนัทกึ อาจารย์มีการฝึกอาโลกสญัญาจนหลบัตาเห็นได้แมน่ยํา 

          ของเลน่ สมคัรเลน่ 

ใช้จินตนาการเอาหรือครับ 

          ไมใ่ช่จินตนาการ แตม่นัก็ไมรู้่จะเรียกอะไร จะเรียกวา่จําตดิตาก็ได้ อยา่งกลางวนัดอูยา่งนีแ้ล้วก็

หลบัตา ให้เห็นเหมือนกบัท่ีลืมตา อยา่งนีก็้เป็นอาโลกสญัญาได้ 

อาจารย์ต้องมีพืน้ทางสมาธิก่อนหรือเปลา่จงึมาฝึกแบบนีไ้ด้ 

          ทําเลน่ก็ได้ เดก็ ๆ ทําเลน่ก็ได้ อยา่งผมนี ้มนัก็เรียกได้วา่ มีพรสวรรค์ในเร่ืองสมาธิตามธรรมชาต ิมนั

ก็ง่าย แตว่า่ในแบบท่ีสมบรูณ์มนัดีกวา่ แนบเนียนกวา่ แยบคายกวา่ มีหลกัเกณฑ์วา่ เพียงเดก็ ๆ ทําเลน่

อยา่งนีก็้จดัให้เป็นอาโลกสญัญาได้ แก้งว่งนอนได้ดี 

ภาพท่ีเห็นมนัก็เหมือนกบัอคุหนิมิตตดิตาหรือเปลา่ครับ 



๔๓๘ 

 

          เหมือนกบัภาพจริงอยา่งนี ้ถ้าจะจดัเข้าในหมูนิ่สติก็จดัเป็นอคุหนิมิต ไปนัง่กลางแจ้งยิ่งดี หลบัตาก็

ยงัเห็นเหมือนกบัลืมตา เก็บไปทํากลางคืนได้ด้วยก็ยิ่งดี ยิ่งเก่งมากไปอีก ทิวาสญัญาทํากลางคืนเห็นเป็น

กลางวนั อาโลกสญัญาทําในท่ีมืดท่ีไมมี่แสงสวา่งให้เห็นเป็นแสงสวา่ง 

มีคนเขียนถามอาจารย์ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนายคุแรก ๆ วา่ ทําอยา่งไรถึงรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้

เสมอ อาจารย์ตอบสัน้ ๆ วา่สตปัิฏฐานท่ีฝึกดีแล้ว ให้รู้จกัอารมณ์ จะเป็นตวัท่ีรู้เทา่ทนัอารมณ์ พออา่นแล้วก็

ไมเ่ข้าใจวา่ฝึกอยา่งไรครับ 

          ก็เหมือนอยา่งท่ีวา่ ฝึกสต ิสําหรับรับอารมณ์ด้วยสต ิแล้วไมป่รุงแตง่อารมณ์นัน้ให้เป็นผสัสะ เวทนา 

ตณัหา อปุาทาน ตามแบบของอวิชชา สงูสดุมีได้เพียงเท่านัน้ ฝึกสตรัิบอารมณ์ เข้ามาแล้ว โอ มนัสกัแตว่า่

อารมณ์ ก็เป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิน่ เป็นรส นีก็้สกัวา่เป็นธาตตุามธรรมชาต ิอารมณ์นัน้ก็ไมป่รุงแตง่เป็น

อวิชชาสมัผสั ถ้าเป็นอวิชชาสมัผสัมนัถงึเป็นเร่ือง เป็นความหมายของอารมณ์นัน้ ๆ ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดยินดี

ยินร้าย อยา่งนีเ้รียกวา่รับอารมณ์ด้วยอวชิชาสมัผสั ถ้ามีสตพิอ อารมณ์สกัวา่อารมณ์ อารมณ์สกัวา่

ธรรมชาต ิสกัวา่ธาตตุามธรรมชาต ิเป็นไปตามเหตตุามปัจจยั มาตามเหตตุามปัจจยั มนัก็เป็นวชิชาสมัผสั 

มนัก็ไมเ่กิดเวทนาโง ่ตณัหาโง ่มนัหยดุเสียได้ แล้วมนัก็รู้เองวา่เราควรทําอะไรในเร่ืองนี ้มากระทบนี ้ถ้าไม่

ต้องไปทําอะไรก็ไมทํ่าอะไร ถ้ามนัเป็นเร่ืองท่ีต้องจดัต้องทํา ก็ทําไปด้วยสตสิมัปชญัญะตอ่ไป 

เวลาเราเกิดผสัสะ ตอนนัน้ การท่ีจะไมย่นิดียินร้าย ใช้วิธีคดิเอาหรือใช้วิธีรู้สกึ เพ่ือไมใ่ห้ยนิดียินร้าย 

          ไมอ่าจจะทําอยา่งนัน้ได้ ไมใ่ช่เวลาสําหรับคดิ มนัเป็นการเอาความรู้แจ้งท่ีทําไว้ก่อน ๆ มา อารมณ์

ทัง้หลายถกูนํามาพิจารณาโดยความเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อยูเ่ป็นปกต ินัน่เป็นปัญญา พอเกิดเร่ือง

สมัผสัอารมณ์ ก็มีสตริะลกึถงึความรู้นัน้มา ไมใ่ช่มาคดิอยูเ่ด๋ียวนี ้ไมมี่ทางท่ีจะคดิแยกแยะคํานวณอะไร 

เวลาท่ีมีอารมณ์มากระทบ ไมมี่ทางจะทําได้ เพราะมนัเร็วเหมือนสายฟ้าแลบ มนัต้องแวบเดียว มาเป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท่ีเคยทําอยูเ่ป็นประจํา มาจบักบัอารมณ์นี ้อารมณ์นีจ้งึปลอ่ยไป เป็นธาตตุาม

ธรรมชาต ิ

พดูอีกภาษาหนึง่คือหนว่งความรู้สกึท่ีต้องการขึน้มาใช่ไหมครับ 

          อยา่งนี ้เราไมใ่ช้คําวา่หน่วง ถ้าหนว่งมนัยงัมีพิธีรีตองมาก ต้องใช้คําวา่ สตริะลกึถึงความรู้ท่ีเคยมีมา 

ความรู้อนันีเ้ป็นความรู้สกึใช่ไหมครับ ความรู้สกึท่ีไมย่นิดียินร้าย ไมใ่ช่ตวัความคดิเห็น 

          ความรู้วา่สิง่ทัง้ปวงเป็นอยา่งไร ความรู้เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เอามายนัเข้ากบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้

หรือสมัผสัขึน้ ไมใ่ช่เวลาท่ีจะคดินกึทบทวนหรือแม้เวลาท่ีทําวิปัสสนา สตติอนนัน้ทําไมไ่ด้ วิปัสสนาทําไว้



๔๓๙ 

 

เวลาอ่ืน ต้องเป็นผู้ มีปัญญา เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พอสมควรเทา่ท่ีจะทําได้ พอมีอะไรมากระทบ สติ

เอาความรู้อนันัน้มาทนัเวลา มีสมัปชญัญะยืนเฝ้าอยู ่

สิง่ท่ีเราระลกึได้นีม้นัต้องเป็น concept มนัต้องเป็นความคดิใช่ไหมครับ 

          เรียกวา่ญาณ ดีกวา่ หรือปัญญา ไมใ่ช่ความคดิ ถ้าความคดิมนัทําอะไรไมไ่ด้ ใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้ 

มนัต้องเป็นความรู้ชนิดญาณหรือปัญญา หรือวิชชา 

จะวา่ดงึความรู้สกึออกมาก็ไมใ่ช่ 

          โอ ความรู้สกึมนักว้าง ไมรู้่จะใช้กบัความหมายไหน มนัต้องเป็นความรู้ ความรู้แจ้ง เร่ือง อนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา ท่ีเคยทํามาแตก่าลก่อน เอามาดบักบัสิง่ท่ีมนัมากระทบให้มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาไปเสีย 

ตอนนัน้เรียกวา่สมัปชญัญะแล้ว ซึง่ในโรงเรียนนกัธรรมไมไ่ด้สอน วา่สตสิมัปชญัญะกบัปัญญาทํางานกนั

อยา่งไร ปัญญาต้องเจริญ เร่ืองภาวนา ต้องเจริญปัญญา วิปัสสนาให้รู้เร่ืองนัน้เร่ืองนีต้ามท่ีควรจะรู้ แตว่า่

โดยเฉพาะเร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เร่ืองสําคญัอยูต่รงนี ้ท่ีเรียกวา่มีปัญญารู้สิง่ทัง้หลายทัง้ปวง เป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มนัพ้นวิสยัแห่งความคดิแล้ว เป็นความรู้แล้ว เรียกวา่ญาณหรือปัญญาเสียแล้ว มีอยู ่

ทีนีพ้อมีอารมณ์มากระทบ สตริะลกึได้ถึงความรู้นัน้ ความรู้นัน้ก็มา มาจดัการหรือมาเลน่งานตวัจริงท่ีเข้า

มากระทบ เม่ือระลกึได้เรียกวา่สต ิเม่ือมายืนคมุเชิง เอาปัญญามายืนคมุเชิงอารมณ์นัน้อยู ่เรียกวา่

สมัปชญัญะ ปัญญาทํางานไปเร่ือย ๆ พวกสมัปชญัญะนีม้นัเป็นพวกปัญญา พวกสตมินัเป็นพวกสมาธิ สติ

เป็นสมาธิ สมัปชญัญะเป็นปัญญา โดยสตริะลกึความรู้เร่ืองนีม้าได้ สตเิอาปัญญามา แล้วปัญญานีม้ายืน

คมุเชิงอยูต่อ่หน้าอารมณ์นัน้ เผชิญอารมณ์นัน้ อนันีเ้รียกวา่สมัปชญัญะ สมัปชญัญะทํางานเร่ือยไปจน

หมดปัญหา ถ้าวา่สิง่นีไ้มต้่องทําอะไรก็ไมต้่องจดัการอะไร ถ้าเป็นเร่ืองท่ีต้องจดัการก็ต้องจดัการ เชน่วา่

เสียงขอความช่วยเหลือ ถ้าเป็นเสียงดา่ เสียงสรรเสริญ ไมต้่องก็ได้ ไมต้่องจดัการกบัมนั ถ้าเป็นเสียงขอ

ความชว่ยเหลือมนัต้องจดัการ สมัปชญัญะมีหน้าท่ีตอ่ไปวา่ น่ีต้องทําอยา่งไร ก็ทําไป ทําไปด้วยสต ิไม่

ได้มาเผลอ มาหลงสิง่เหลา่นี ้ถ้าไมมี่สต ิปัญญาเป็นหมนัหมด ปัญญามหาศาลอยา่งไรก็เป็นหมนัหมด 

เพราะไมไ่ด้เอามาใช้ในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ถ้าไมมี่ปัญญา สตก็ิทําอะไรไมไ่ด้เหมือนกนั เหมือนกบัไมมี่

เคร่ืองมือ ไมมี่อาวธุ ถ้าไมมี่สมัปชญัญะ สตก็ิทํางานไมไ่ด้ เกิดเด๋ียวเดียวก็ดบัไป มนัต้องมีสมัปชญัญะยืน

คมุ ๆ อยู ่ให้ทําถกูต้องไปจนตลอดเร่ืองราว อนันีเ้ป็นหลกัใหญ่ท่ีมนษุย์จะต้องมี จะต้องรู้ ใช้ได้ในปัญหาทกุ

ชนิดในโลก 

ขัน้ต้น ๆ ก่อนท่ีเราจะมาถึงขัน้ท่ีเอามาใช้ได้แบบนี ้เราต้องฝึกอยา่งไรครับถึงจะเรียกวา่สตสิมัปชญัญะท่ี

บํารุงฝึกฝนไว้แล้ว 



๔๔๐ 

 

          ต้องฝึกปัญญา เหมือนกบัปัจจเวกขณ์ พระแรกบวชเข้ามาอยูว่ดัให้เรียน ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ฯ 

นัน้ก็เร่ืองปัญญาทัง้นัน้ ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ธาตมุตตเมเวตํ ยทิทํ แล้วก็ นิสสตโต นิชชีโว สญุโญ ดวูา่สิง่

เหลา่นีไ้มเ่ท่ียง คือเปล่ียนอยูเ่สมอ น่าเกลียด เพราะเปล่ียนอยูเ่สมอ ถ้าไปยดึเร่ืองเข้าก็เป็นปัญหา ก็เป็น

ทกุข์ คือไปยินดียินร้ายเข้าก็มีเร่ือง แล้วก็เป็นเช่นนัน้เอง เหตกุารณ์ธรรมชาต ิไมถื่อวา่ตวัตน แตอ่นันีย้าก

มาก ท่ีพระบวชใหมจ่ะพิจารณาได้ แตก็่ไมเ่หลือวิสยั ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่ีดี สอนให้ มนัก็คงจะต้องทําได้ รู้

เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อยูเ่ป็นประจํา อยา่งเขาจะปัจจเวกขณ์ประจําวนัก็เป็นเร่ืองฝึกปัญญาอยู ่ปัจจ

เวกขณ์นัน้ไมใ่ช่สมาธิหยดุน่ิง เป็นสมาธิท่ีเป็นปัญญา รวมกนัอยูก่บัปัญญา พิจารณาเห็นอยู ่ยถาปจจยํ 

ปวตตมานํ เป็นไปตามเหตตุามปัจจยัอยูเ่นืองนิจ แม้คนธรรมดา มนัมีการปฏิบตัจิริง มนัก็เห็นสิง่ทัง้หลาย

ทัง้ปวง ไมว่า่อะไรท่ีเรารับรู้ เราสมัผสั วา่เปล่ียนไปตามปัจจยัอยูเ่นืองนิจ เป็นสกัวา่ธาตตุามธรรมชาต ิอนันี ้

ต้องศกึษาหนอ่ย คําวา่ธาตก็ุไมค่อ่ยจะรู้กนั เป็นของท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิบทสําคญัท่ีสดุก็คือนิสสตโต นิชชี

โว สญุโญ ให้รู้เร่ืองความเป็นของไมใ่ช่สตัว์บคุคล คําเหลา่นีช้าวบ้านไมไ่ด้เรียน สตัว์ บคุคล ภาษาธรรมะสงู 

ๆ แล้วก็เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวอินเดียด้วย ไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล พทุธศาสนาสอนอยา่งลบล้างลทัธิ

ความเช่ือ เก่าแก่โบราณของอินเดีย เป็นไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล ลทัธิเก่าแก่โบราณของอินเดียมนัมีสตัว์ มนั

มีบคุคล เป็นหลกัธรรมดาโดยมาก เม่ือพทุธศาสนาออกมา กลบัตรงกนัข้าม ไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล ไมมี่สิง่

ท่ีควรเรียกวา่สตัว์ หรือควรเรียกวา่บคุคล น่ีแหละปัญญายอดสดุ ฝึกให้มีเอาไว้ 

          พอเกิดเร่ืองอะไร สมัผสัทางอายตนะ สตริะลกึถงึความจริงข้อนี ้ปัญญาข้อนีเ้รียกวา่ สตไิปขนเอา

ปัญญามาเผชิญกบัอารมณ์นัน้อยู ่เรียกวา่สมัปชญัญะรู้สกึตวัทัว่พร้อมอยูใ่นขณะนัน้ สตแิปลเป็นไทยวา่

ระลกึได้ แตต่วัศพัท์แท้ ๆ แปลวา่ แลน่ไปอยา่งเร็วเหมือนกะลกูศร กิริยาของลกูศรเรียกวา่สต ิแลน่ไปอยา่ง

เร็ว เพ่ือเอาความรู้มา ไปดงึความรู้มา ทนักบัเหตกุารณ์นัน้ ความรู้นัน้เรียกวา่ปัญญา ปัญญากลายเป็น

สมัปชญัญะ รู้สกึตวัทัง้พร้อมในทกุแงท่กุมมุกบัอารมณ์นัน้ ๆ ในลกัษณะท่ีอารมณ์นัน้ ๆ จะไมป่รุงแตง่ให้

เป็นสงัขาร ตามปฏิจจสมปุบาทฝ่ายท่ีเป็นทกุข์ มนัก็ไมเ่กิดทกุข์ มนัมีอยา่งเดียวเท่านัน้ท่ีจะต้องฝึก ไมว่า่

อารมณ์อะไร อารมณ์ทางมโนวิญญาณ ยิ่งลําบากมากท่ีสดุ เป็นนามธรรมท่ีรวดเร็วมาก มีปัญหามาก รูป 

เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ๕ อยา่งนีม้นัไมเ่ท่าไร มนัเป็นเร่ืองวตัถ ุแตว่า่ธรรมารมณ์ซึง่เป็นเร่ืองทาง

วิญญาณ มโนวิญญาณ ต้องเก่งมากถึงจะทําได้ทนั เพราะวา่มนัเกิดขึน้ มนัปรุงไปจนเป็นยนิดี ยนิร้าย เป็น

ทกุข์ เป็นสขุเสียแล้ว จงึคอ่ยรู้สกึตวั ทกุข์เสียแล้วจงึคอ่ยรู้สกึตวั แตม่นัก็ได้สตอีิก ถ้าเป็นทกุข์แล้ว เกิดสติ

ขึน้มา ระลกึได้ถึงความท่ีไมต้่องเป็นทกุข์ ระลกึถึงปัญญา ระลกึถึงอะไรมาอีก มนัจะจดัการอยา่งเดียวกนั

อีก เวลาอารมณ์ร้าย สมัผสัจิต สตขินปัญญามาทําลายเสีย ด้วยสมัปชญัญะ เม่ือเราเรียนนกัธรรมชัน้ตรี

สอนเร่ืองสตสิมัปชญัญะ เทา่ท่ียงัจําได้อยู ่เป็นเร่ืองนา่หวัท่ีสดุ เป็นเร่ืองท่ีไมถ่งึหลกัธรรมะ ท่ีจะดบัทกุข์ได้ 

สอนแบบเดก็ ๆ กนั 



๔๔๑ 

 

อาจารย์ครับ การฝึกสตแิบบนี ้ตามท่ีอาจารย์พดูเหมือนกบัการฝึกปัจจเวกขณ์นี ้ฝึกอยา่งนีน่ี้เป็นฝึก

สมถะหรือวิปัสสนา 

          แล้วกนั มนัทัง้ ๒ อยา่งส ิ(เสียงด)ุ ท่ีทําการฝึกจิต บงัคบัจิตเป็นศีล การท่ีรวบรวมพลงัจิตท่ีจะคดินกึ

ได้เป็นสมาธิ ได้ผลแห่งความรู้แจ้งอะไรขึน้มาเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญานีเ้ป็น ๓ เกลอเสมือนฟ่ันเชือก 

๓ เกลียว ศีล สมาธิ ปัญญา แยกกนัไมไ่ด้ ถ้าแยกกนัไมทํ่าหน้าท่ี ทําหน้าท่ีไมไ่ด้ มี สมาธิ ปัญญา โดยไมมี่

การบงัคบัจิต ทําไมไ่ด้ เชือก ๓ เกลียวก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา เชือก ๘ เกลียวก็มรรคมีองค์ ๘ บางคนเขา

เน้นแตเ่ร่ืองศีลอยา่งเดียว แล้วโทษพวกเราวา่เราไมเ่น้นเร่ืองศีล 

อาจารย์ครับ เท่าท่ีกระผมสงัเกตดทูัว่ไป สว่นใหญ่เขาฝึกสมาธิโดยตรงก่อน แล้วจงึฝึกวิปัสสนาตอ่ไป17* 

          เขาไมไ่ด้ศกึษาธรรมชาตขิองจิตอนัลกึซึง้วา่ ถ้าไมค่รบทัง้ ๓ มนัไมทํ่างาน มนัทํางานไมไ่ด้ เด๋ียวนี ้

เราพิจารณาอะไรให้เห็นความเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นเร่ืองปัญญา จิตท่ีเป็นสมาธิพอสมควรรองรับ

อยูท่ัง้นัน้เลย การท่ีทําให้ทกุอยา่งได้เชน่นี ้ต้องมีการควบคมุ บงัคบั สว่นนีเ้ป็นศีล พอลงมือทําวิปัสสนา มนั

ก็มีทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา มนันา่หวัท่ีวา่ เอ้ารับศีลเด๋ียวนี ้เด๋ียวนีใ้ห้มีศีล แล้วลงมือทํา เป็นสมาธิ แล้วจงึเป็น

ปัญญา จะพิจารณาวิชาความรู้อะไรก็ตาม จะมีพร้อมทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธินีม้นัซ้อนกนัอยูก่บั

ปัญญา ซ้อนกนัอยูเ่ป็นรากฐานของปัญญา โดยไมแ่สดงตวั แล้วศีลมนัก็ซอ่นอยูใ่นสมาธิโดยไมไ่ด้แสดงตวั 

เพราะมนัต้องมีการบงัคบัให้ทํา เจตนาท่ีจะทําสมาธิก็เป็นศีล มีการบงัคบัให้ทําอะไรถกูต้องตามระเบียบนี ้

เป็นศีล มนัก็เลยซอ่นอยูใ่นสมาธิ ซอ่นอยูใ่นปัญญา เราจงึเห็นวา่เจริญปัญญาอยา่งเดียวเทา่นัน้ มนัครบ

หมด เขาไมรู้่จิตวิทยาข้อนีเ้พียงพอ เหมือนเราฉายภาพไปท่ีจอ เราเห็นภาพ เรามกัจะรู้สกึแตภ่าพ เราไม่

คอ่ยรู้สกึถึงแสง ซึง่เป็นตวัท่ีนําภาพไปวา่มีอยูด้่วย ไมค่อ่ยรู้สกึ ตอ่เม่ือเอาภาพออกเสีย มีแตแ่สงเปลา่ ๆ 

เตม็จอวา่ง ๆ ถึงจะรู้วา่นัน่แสง ถ้ามีภาพไปอยูด้่วย เราไมส่นใจเร่ืองแสง ท่ีมนัมีซอ่นอยูใ่นภาพ น่ีแหละ

สมาธิซอ่นอยูใ่นปัญญาอยา่งนี ้

          นกึถึงบทสวดมนต์ท่ีสวดกนัอยูเ่ป็นประจํา ในเจ็ดตํานานคือรัตนสตูรท่ีวา่ สมาธิ มานนตริกนยมาห ุ

สมาธินา เตน สโม น วชิชต ิไมมี่สมาธิไหนจะเสมออนนัตริยสมาธิ คือสมาธิท่ีซอ่นอยูใ่นปัญญาโดยไมแ่สดง

ตวั ถ้าไมมี่สมาธิ ปัญญามนัทําอะไรไมไ่ด้ เหมือนกบัวา่ไมมี่แสง ภาพมนัไปด้วยไมไ่ด้ มนัไมรู้่วา่จะไปกบั

อะไร เวลามนัปรากฏ มนัปรากฏเป็นภาพ ไมไ่ด้ปรากฏเป็นแสง สมาธินีเ้รียกวา่อนนัตริยะก็ได้ อนนัตริกะก็

ได้ ไมมี่สมาธิใดเสมอด้วยสมาธินีคื้อสมาธิท่ีใช้งาน สมาธิท่ีนัง่ทําตวัแข็งเฉย ๆ ไมไ่ด้ใช้งานทางปัญญา ก็ไม่

มีประโยชน์อะไรนกั สมาธิท่ีกําลงัใช้งานอยูเ่ราไมต้่องแสดงตวั มนัไมเ่จตนาจะแสดงตวั แตม่นัเป็น

ธรรมชาต ิจิตมีสมาธิเช่นนี ้เม่ือปัญญาเกิดขึน้และตัง้อยูทํ่าหน้าท่ี เม่ือมีการคดิ การพิจารณา คือเร่ืองของ

ปัญญา สมาธินีก็้ต้องเกิดเองเหมือนเดก็ ๆ จะทอยกอง โยนหลมุ หรือเดก็ ๆ จะยิงหนงัสติก๊ พอให้คดิจะยิง 



๔๔๒ 

 

สมาธิมนัก็เกิดเอง ถ้าสมาธิมนัดี มนัก็ยงิแมน่ ท่ีไมดี่มนัก็ยงิไมแ่มน่ เจตนาจะยิงพอตัง้ใจจะยิงจะขว้างหรือ

จะโยน สมาธิก็เกิดขึน้เองมารวมอยูใ่นนัน้ เร็วมาก นีเ้ขาเรียก อนนัตริยสมาธิได้เหมือนกนั แตช่ัน้ต่ําสดุจะ

วา่มนษุย์และสตัว์ทัง้หลายรอดตวัอยูไ่ด้ด้วยอนนัตริยสมาธิ ก็ไมผิ่ด ไมมี่ใครไปเห็นมนั ไมมี่ใครไปขอบคณุ

มนั ทัง้ท่ีคนเราก็อยูร่อดตวัอยูไ่ด้ด้วยอนนัตริยสมาธิ ทกุอิริยาบถ เช่นเราจะเดนิ มนัเคยชินเสียแล้ว ท่ีจริงมนั

มีสมาธิท่ีจะเดนิ แม้มนัจะสะดดุบ้าง มนัจะล้มบ้าง ไมถ่กูทางบ้างก็ตาม มนัก็เป็นอานิสงส์ของอนนัตริย

สมาธิ ซึง่พร้อมกนัไปกบัการเดนิหรือการทํางานทกุชนิด 

          การท่ีจิตมนัรวมกําลงักนัเพ่ือทําสิง่ใดสิง่หนึง่เรียกวา่สมาธิ พอเราทําอะไรออกไป จะเรียกได้วา่มีทัง้

ศีล สมาธิ ปัญญาก็ได้ แตไ่มมี่ใครเช่ือ ไมอ่ยากพดูให้คนดา่ (หวัเราะ) ไมว่า่จะทําอะไรลงไป มีศีล สมาธิ 

ปัญญา แม้แตม่นัจะกินข้าว มนัก็ต้องมีการบงัคบั เพ่ือกินให้ถกูต้อง กินเข้าปาก การบงัคบัในการกินข้าวมนั

เป็นศีล แล้วมีสมาธิจะกินข้าวแล้วก็มีความรู้ท่ีจะกินข้าวให้ดีท่ีสดุ มีสตริะมดัระวงั มีความถกูต้องดี ก็เลย

เป็นศีล สมาธิ ปัญญา แม้แตก่ารกินอาหารประจําวนั หลกัเกณฑ์อนันีเ้อามาใช้ในทางจิตใจท่ีสงูขึน้ไป หรือ

อยา่งคนเลน่ดนตรี ทําเสียงดนตรี มนัมีทัง้ศีล สมาธิ ปัญญาอยู ่ท่ีบงัคบัให้ทํานัน้มนัเป็นศีล มีจิตแน่วแน่คือ

สมาธิ มีความรู้ท่ีจะทําให้เป็นเสียงถกูต้องไพเราะตามโน้ต ก็เป็นปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นรากฐาน

ของการงานทกุชนิด พอเราวา่มีศีล สมาธิ ปัญญา มีในทกุการงาน บางคนเขาก็ต้องหาวา่ เราวา่เอาเองหรือ

หลอกลวงผู้ อ่ืน แล้วมนัจะพาลหาไปวา่ ถ้าอยา่งนัน้ก็ไมทํ่าอะไร มนัมีอยูใ่นตวัเองหมด แล้วก็ไมต้่องทําอะไร 

ความจริงแล้ว ครัน้มาถึงเร่ืองท่ีจะต้องพจิารณาให้ลกึซึง้ แจ่มแจ้งยิ่งขึน้ไป มนัอีกระดบัหนึง่ ถึงอยา่งไรก็มี

ศีล สมาธิ ตามธรรมชาต ิซอ่นอยูใ่นนัน้ 

          มนัมีอยูแ่ล้ว เพียงแตด่ใูห้เห็นเทา่นัน้ ดใูห้เป็น คือให้เห็นวา่มีอยูแ่ล้ว เราไมรู้่วา่หลกันีม้นัมีอยูแ่ล้วใน

ชีวิต ศีล สมาธิ ปัญญามนัมีอยูแ่ล้วในชีวติ เอามาขยบัเล่ือนชัน้ให้มนัสงูยิ่ง ๆ ขึน้ไป เรียกวา่ ปฏิบตัธิรรมท่ี

สงูขึน้ไป ได้รับผลประโยชน์สงูขึน้ไป จนถงึกบัวา่ดบัทกุข์ชัน้สงูได้ 

อาจารย์ครับ ขอย้อนกลบัมาเม่ือกีอี้กนิด การท่ีเรารู้เทา่ทนัมโนสมัผสัมนัยาก แล้วเราจะมีเทคนิควธีิอะไร

พิเศษท่ีจะรู้เทา่ทนัมโนสมัผสัครับ 

          มนัเรียนคนละที ต้องฝึกให้รู้วา่อารมณ์ตา่ง ๆ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พอมนัมาถึงเข้าจริงให้มีสติ

เอาความรู้นัน้มารับหน้าอารมณ์นัน้ ให้เห็นวา่มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เวลาทําวิปัสสนาเพ่ือพิจารณา

ในแง่ของปัญญา ศกึษา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไปอีกทางหนึง่ก็ฝึกการใช้สตใิห้มนัเร็วเข้า 

          ผมวา่วเิศษท่ีสดุก็ระบบอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ ถ้าฝึกหมดนัน้จะมีทัง้ศีล สมาธิ ปัญญา อยา่งสมบรูณ์

ท่ีสดุ การบงัคบัให้ทํานัน้เป็นศีล จิตรวมพลงัทําเป็นสมาธิ ความรู้แจ้งอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นปัญญา มนั

มีฝึกครบในอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ พอฝึกสตแิรก ๆ หมวดท่ี ๑ ฝึกสต ิฝึกสมาธิ รวมกนัไปหมวดท่ี ๑ ส่ีขัน้ ถ้า



๔๔๓ 

 

ฝึกแบบนี ้ชดุนีม้นัเป็นการฝึกสต ิให้มีมากให้เร็ว เพราะมนัฝึกอยูเ่สมอ แล้วก็หมวดท่ี ๔ บทสดุท้าย อนิจจา

นปัุสสี วิราคานปัุสสี นิโรธานปัุสสี มนัเป็นปัญญาและผลของปัญญา สว่นเร่ืองเวทนา เร่ืองจิต หมวด ๒ 

หมวด ๓ ก็เป็นเร่ืองรวม ๆ กนั ฝึกสมาธิบ้าง ฝึกปัญญาบ้าง แล้วแตม่องในแง่ไหน มองในแง่ความรู้เรียกวา่

ปัญญา ในแงร่วบรวมกําลงัจิตเรียกวา่สมาธิ มองแงพื่น้ฐานบงัคบัให้ทําเรียกศีล เราจงึมีศีล สมาธิ ปัญญา

อยูต่ลอดเวลาท่ีทําอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วเห็นในข้อเขียนอาจารย์ยคุแรกนัน้ อาจารย์เน้นเร่ืองการฝึกสตใินอิริยาบถตา่ง ๆ คือให้

รู้ตวัก่อนทกุครัง้ท่ีจะเคล่ือนไหว การฝึกเช่นนีมี้ผลอยา่งไรตอ่การท่ีให้เอามาใช้ครับ 

          นัน่มนัฝึกสตโิดยตรง ในการฝึกสตนิัน้ มนัมีสมาธิรวมอยูด้่วย สตกิบัสมาธิเป็นหมวดเดียวกนั ตอน

หลงันีผ้มเสนอระบบลดัสัน้ ผมวา่รัดกมุท่ีสดุ ในคําบรรยายวิปัสสนาระบบลดัสัน้แบบยคุปรมาณ ูมนัเอามา

คลกุขยําตํากนัตัง้แตศี่ล สมาธิ ปัญญา ทัง้สต ิทัง้สมัปชญัญะ ทัง้อะไรอยูใ่นอิริยาบถนัน้ ๆ เรียกวา่ระบบลดั

สัน้ แตไ่มมี่ใครสนใจเร่ืองนี ้ 

อาจารย์ครับ ระบบลดัสัน้นัน้มีความจําเป็นอยา่งไร ถึงมีการพฒันาระบบนีข้ึน้มา 

          เพ่ือจะเขียนหนงัสือ เขียนคูมื่อให้คนเขาศกึษาง่าย จําง่ายเป็นหลกัง่าย ซึง่ให้มนัเป็นขัน้ตอนอยา่งนี ้

จํางา่ยวา่เด๋ียวนีเ้รากําลงัฝึกอยูใ่นขัน้ไหน ขัน้วิง่ตาม หรือขัน้เฝ้าด ูขัน้สร้างนิมิต หรือขัน้บงัคบันิมติ ก่อน

หน้านีม้นัยุง่นกั เฝือแล้ว แล้วมนัก็มากนกั เพ่ือไมใ่ห้มาก ทําไปคราวเดียวในรูปทรงเดียว เป็นได้ทัง้ศีล 

สมาธิ ปัญญา จนกระทัง่เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เห็นนามรูป รู้จกันามรูป รู้จกัขนัธ์ ๕ รู้จกัละอปุาทาน ใน

ขนัธ์ ๕ ทัง้หมดนีเ้สร็จอยูใ่นระบบลดัสัน้ คงจะเหมาะท่ีสดุสําหรับยคุปรมาณ ูไมต้่องทําเป็น ๑๖ ขัน้ ทําไป

ง่าย ๆ อยา่งนี ้ไมต้่องแยกเป็น ๑๖ ขัน้ตอน แล้วมนัจะเป็น ๑๖ ขัน้ตอนอยูใ่นตวัโดยอตัโนมตั ิ

ขัน้ตอนมนัก็ซอยยอ่ยมากเหมือนกนั ซอยละเอียดมากครับ 

          ละเอียดง่าย ๆ ทัง้นัน้ 

จากขัน้หนึง่ มาถึงอีกขัน้หนึง่ จําเป็นท่ีจะต้องเดนิตามนัน้หรือเปลา่ครับ 

          ต้องการให้ทําทกุขัน้ ตามความหมายท่ีกลา่วไว้ทกุขัน้ ได้ช่ือวา่รู้จกันามรูป รู้จกัอะไรเป็นขนัธ์ ๕ 

อยา่งไร รู้จกัอนิจจงัของขนัธ์ ๕ ความมุง่หมายมีเทา่นัน้ พดูให้สัน้ก็รู้จกัอนิจจงัของขนัธ์ ๕ รู้จกัทกุขงั 

อนตัตาเอง แล้วเร่ืองจะไปสูว่ิราคะ นิโรธะเอง 



๔๔๔ 

 

          มนัเป็นความคดิท่ีรุมอยูใ่นจิตใจของผมอยูเ่สมอ คือหาวธีิท่ีง่ายสําหรับเพ่ือนมนษุย์ เพ่ือช่วยเพ่ือน

มนษุย์ในการปฏิบตัธิรรม มนัมีอนันีเ้ป็นพืน้ฐาน จงึอธิบายอะไรออกมาแปลก ๆ ประหลาด ๆ หลายคนเลย

เห็นวา่ผิด เห็นวา่นอกศาสนาก็มี 

 

* คําถามนี ้และคําถามในตอนตอ่ ๆ ไป ท่ีมีเคร่ืองหมายนีกํ้ากบั เป็นคําถามของพระบญุเพ็ง นิสสากโร ซึง่

มาช่วยสมัภาษณ์ในบทนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔๕ 

 

 

อาจารย์ครับ ถ้ามองชีวิตท่ีผา่นมาทัง้หมด หากอาจารย์ใช้เวลาในเร่ืองการเทศน์ หรือวา่การเขียน น้อย

กวา่ท่ีผา่นมา งานภายในด้านการลดกิเลสจะก้าวหน้าได้มากกวา่ในปัจจบุนัหรือเปลา่ครับ 

          ตามความรู้สกึของผม ไมถื่อวา่เป็นกิเลส ตัง้ใจพดูให้ดีท่ีสดุ สําเร็จผลมากท่ีสดุ ไมถื่อวา่เป็นกิเลส 

ไมใ่ช่เป็นผลของกิเลส ถ้าทําแล้วมนัมีผลมนัพอใจ มนัหลงใหล มนัยกหชูหูาง จงึจะเป็นกิเลส เราก็เคยนกึ

และเคยกลวัท่ีสดุ ถ้าจะพอใจ ยนิดี เม่ือมีผู้ ต้อนรับ มนัเผอิญได้ไปอา่นเร่ืองแปลกหรือพิเศษเร่ืองหนึง่ คือวา่

สวามีวิเวกนนัทะ เม่ือไปเผยแพร่ลทัธิของเขาท่ีอเมริกาในวนัแรก ก็ได้รับผลอยา่งยิง่ ได้มีการต้อนรับอยา่ง

ยิ่ง ได้รับความสําเร็จอยา่งยิ่ง เขากลบัมาร้องไห้ กลบัมาท่ีพกั แล้วมาร้องไห้วา่ เป็นเร่ืองเสียหายแก่จิตใจ 

เพราะการต้อนรับอยา่งนี ้มนัทําให้ดีใจ เลยถือเป็นโชคร้ายไปเสียอีก เร่ืองอยา่งนีม้นัฝังใจผมมานานแล้ว 

การท่ีไปหลงใหลกบัผลสําเร็จ คือความเลวทรามอยา่งหนึง่ เลยไมก่ล้าคดิ 

อาจารย์ครับ ผมไมไ่ด้หมายความอยา่งนัน้ ผมหมายความวา่ สมมตถ้ิาอาจารย์ดําเนินชีวิตอีกแบบหนึง่ 

ไมม่าพดู ไมม่าเขียน ไมม่าสอนเยอะ ๆ แบบนี ้ถ้ามุง่ปฏิบตัอิยา่งอ่ืน หรือเป็นการปฏิบตัธิรรมอยา่งเดียวก็

แล้วแต ่อาจารย์คดิวา่มนัมีสว่นท่ีจะทําให้พ้นทกุข์ได้มากกวา่นีห้รือเปลา่ครับ 

          มนัหลายความหมาย เราค้นเร่ืองความทกุข์เพ่ือดบั และค้นความดบัทกุข์อยา่งยิง่ ทีนีเ้ราก็มีหลกัของ

เรา หรือหลกัทัว่ไปก็ได้ วา่สิง่ใดท่ีเรารู้แล้วมนัก็ควรพดู มนัก็เลยพดู จงึทําพร้อม ๆ กนัมาทัง้ ๒ อยา่ง แล้ว

การท่ีจะต้องพดูนัน่แหละ มนัทําให้ตอ้งระมดัระวงัมากขึน้ ให้คดิให้อะไรพิเศษมากขึน้ เพ่ือมนัจะไมไ่ด้ผิด 

มนัก็เลยกลบัเป็นผลดี ในการท่ีไปพดูหรือต้องพดูด้วย รวมความแล้วมนัเพิ่มประโยชน์ขึน้มาอีกอยา่งและ

ความดบัทกุข์ก็ไมไ่ด้เสียไป ได้ตามท่ีควรจะได้ นอกนัน้เป็นของพลอยได้แฝงเข้ามา แล้วไมม่องวา่มนัจะทํา

ให้เสียหาย ถึงขนาดท่ีวา่ ถ้าไมมี่จะมีผลดีกวา่นัน้ เพราะมนัไมม่องเห็นวา่จะไปทําอะไรให้ดีกวา่นี ้ถ้าไมทํ่า

สิง่นีด้้วย ก็เลยทําสิง่นีด้้วย ก็เลยกลายเป็นเร่ืองใหญ่เร่ืองหนึง่แฝงไว้ในเร่ืองเลก็ด้วย ผมบอกผู้ อ่ืนนานแล้ว 

แม้จนกระทัง่บดันีว้า่ ถ้าคณุอยากจะรู้เร่ืองอะไร คณุจงตัง้ต้นการศกึษา เหมือนอยา่งวา่เราจะไปเป็นครูเขา

ในเร่ืองนัน้ เรียนให้มากในเร่ืองนัน้ แล้วคณุจะรู้เร่ืองนัน้ดี ดีจนพอ ดีจนเกินพอ ไมว่า่เร่ืองอะไร ถ้าเรา

อยากจะเรียน อยากจะศกึษาของเรา เราจะทําให้เหมือนกบัวา่ เราจะเป็นครูสอนเร่ืองนัน้ทกุเร่ือง มนัมีหลกั

อยา่งนัน้ คือมนัเรียนมาก คดิมาก มนัทบทวนมาก มนัก็เลยได้ผลดีกวา่ท่ีจะตัง้ใจเรียน เพียงแตว่า่เรารู้คน

เดียว ก็ยงัยืนยนัจนบดันี ้ถ้าใครอยากจะรู้เร่ืองอะไรก็ให้ต้นตัง้เรียน เหมือนอยา่งจะไปเป็นครูเขา 

อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนไว้วา่ งานท่ีอาจารย์ทําไว้ให้พทุธศาสนานี ้อาจารย์พอใจแล้ว อาจารย์

ภมูิใจแล้ว ถ้าอยา่งนัน้แปลวา่ การปฏิบตัสิว่นตวั อาจารย์ก็พอใจแล้วใช่ไหม 



๔๔๖ 

 

          โอ นัน้มนัเป็นความหมายท่ีคณุรู้ไมถ่ึง หรือวา่ขยกัไว้ ผมวา่เทา่ท่ีทํามานี ้พอคุ้มคา่ข้าวสกุแล้ว ไม่

เดือดร้อน ไมเ่ป็นหว่งวา่ ใครจะมาหาวา่เกิดมาทีหนึง่ทํางานไมคุ่้มคา่ข้าวสกุ เหลือตอ่ไปนัน้เป็นผลกําไร

เหลือเฟือ ไมเ่ก่ียวกบัพอใจหรือไมพ่อใจอะไรนกั พอใจในการทํางาน ท่ีคุ้มคา่ท่ีเป็นคนหนึง่ท่ีกินข้าวของ

ประชาชน 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่งนัน้งานเฉพาะตวัเอง อาจารย์พอใจแล้วหรือยงั การท่ีได้รับความก้าวหน้าทางด้าน

ศีล สมาธิ ปัญญา ของอาจารย์เองนี ้อาจารย์พอใจแล้วหรือยงัครับ 

          พอใจ แตไ่มใ่ช่ถือวา่ถึงท่ีสดุ ไปพอใจสว่นท่ีมนัออกไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน พอใจ เรียกวา่

ผมพอใจ ถ้าเป็นเร่ืองสว่นตวัแท้ ๆ ไมเ่ก่ียวกบัพอใจหรือไมพ่อใจ มนัเก่ียวกบัถกูหรือผิด เสร็จแล้วเรารู้สกึวา่

ได้ถกูมาตลอดเวลา อาจจะพบอะไรตอ่ไปอีกก็ได้ ผมไมเ่หมือนคนอ่ืนหรอก ไมไ่ด้วดัวา่ตวัเองจะเป็น

โสดาบนั เป็นสกทาคามี อนาคามี หรืออรหนัต์ ไมว่ดัและไมพ่ยายามจะกําหนดอยา่งนัน้ เพียงแตว่า่มีความ

ทกุข์เหลืออยูห่รือไม ่ถ้ามีความทกุข์เหลืออยู ่ก็ต้องเอาทกุข์ออกไป คอยดวูา่มีความทกุข์ชนิดไหน แปลก

ออกมา คอยดอูยู ่

อาจารย์ครับ แล้วทกุวนันีอ้าจารย์รู้สกึมีความทกุข์อะไรรบกวนไหมครับ  

          ต้องพดูวา่ไมมี่ แตถ้่าพดูวา่ไมมี่ ก็กลายเป็นอวดอตุริมนสุสธรรม (หวัเราะ) เพราะไมอ่ยากอะไร ไม่

ต้องการอะไรจนเป็นปัญหา เพราะมนักลวัความอยากชนิดนัน้ เลยไมก่ล้าอยาก มนัจะทําให้เกิดความทกุข์

ขึน้มา เกิดปัญหาขึน้มา แตก่ารพดูวา่ไมอ่ยากอยา่งนัน้ ก็วา่เทา่กบัอ้างโดยความเป็นพระอรหนัต์ คือความ

หมดอยาก ถ้าใครพดูคํานีเ้ป็นการประกาศตวัเองเป็นพระอรหนัต์ ทีนีเ้รายงัไมพ่ดูเพราะเรายงัเช่ือวา่อาจจะ

มีความอยากอยา่งอ่ืนท่ีไมเ่คยมี มนัอาจจะโผลม่าวนัใดวนัหนึง่ ถ้าโผลอ่อกมาก็ยงัไมห่มดทกุข์ ถ้าไมโ่ผล่

จนตายก็เลกิกนั ดีแล้ว เลกิกนั จงึระมดัระวงัไมทํ่าอะไรโดยการอยาก งานท่ีทําอยูนี่ม้นัก็ระมดัระวงั ไมทํ่า

ด้วยความอยาก ทําด้วยเหตผุลของสตปัิญญา เพ่ือจะมีประโยชน์กบัโลกมนษุย์ 

งานท่ีอาจารย์รู้สกึวา่ ถ้าไมไ่ด้ทําแล้วนอนตายตาไมห่ลบัมีหรือไมค่รับ 

          โอ๊ย อยา่งนัน้ไมมี่ อยา่งนัน้ยิ่งไมมี่ใหญ่ 

มีคนเขาบอกวา่ ท่านอาจารย์พทุธทาสนีเ้ป็นนกัปรัชญา ไมใ่ช่นกัศาสนา 

          แล้วแต ่อาจใช้คําพดูไมเ่หมือนกนั ผมก็สอนอยูท่กุวนั วา่พทุธศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา พดูไมรู้่ก่ีสบิครัง้

แล้ว พทุธศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา เป็นวทิยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ของธรรมชาต ิด้านจิต ด้านวิญญาณ 



๔๔๗ 

 

แตอ่าจารย์ใช้วิธีของปรัชญามากในการสอนคนให้เข้าใจธรรมะ 

          ไมท่ราบ ไมเ่คยพยายาม 

การตีความ การอธิบาย การใช้เหตผุลแม้จะไมใ่ช่เป็นตวัปรัชญา แตก็่เป็นวิธีของปรัชญาอยา่งหนึง่ 

          เราพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะให้คนเข้าใจแจ่มแจ้ง ในสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุในพทุธศาสนา เราถือวา่พทุธ

ศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา วิธีการท่ีเราสอนคนก็ไมใ่ช่คํานวณทางเหตผุล แตม่นัมีวตัถหุรือของจริง ตวัจริงมา

ตัง้อยูเ่ป็นบทพิสจูน์ หรือทดลอง เราอาจใช้คําปรัชญาไมต่รงกนั ปรัชญาเป็นเร่ืองคํานวณ ธรรมะเห็นแจ้ง

โดยไมมี่การคํานวณ หรือพ้นการคํานวณไป ถ้าต้องคํานวณอยู ่ยงัไมใ่ช่พทุธศาสนา ไมใ่ช่รู้แจ้งในพทุธ

ศาสนา เร่ืองอยา่งนีเ้คยถกกนับ้างแล้ว ในสมยัท่ีสวามีสตัยานนัท์ฯ ยงัมีชีวิตอยู ่เคยไปคยุไปสนทนากนั นา

คะประทีปเป็นคนไมค่อ่ยขาดในการประชมุ พดูคยุอยา่งนี ้เสฐียรโกเศศมาเป็นครัง้คราว ผมไปกบัเจ้าคณุ

ลดัพลีฯ ผมต้องตดิเจ้าคณุลดัพลีฯ ไปด้วย เจ้าคณุลดัพลีฯ มาชวนจงึจะไปบ้านสวามี เร่ืองไปเองตามลําพงั

ไมมี่ เคยคยุกนัถงึเร่ืองนี ้เร่ืองปรัชญาคืออะไร ตลอดถึงคําวา่ปรัชญาใช้กบัคําวา่ philosophy ไมไ่ด้ แตใ่คร

ได้เอาไปใช้เสียแล้ว ก็เลยต้องรู้กนัไว้วา่ เป็นฟิโลโซฟ่ี หรือเป็นปรัชญา ถ้าเป็นปรัชญาอยา่งความหมายของ

ปรัชญาอยา่งอินเดียแท้ ๆ ผมก็เป็นผู้ใช้ปรัชญา 

อาจารย์ครับ ในความหมายของ philosophy นี ้อาจารย์ก็ใช้นะครับ คือถ้าเป็นนกัปรัชญา เขาจะ

ตัง้สมมตฐิานขึน้มา แล้วเขาก็วา่ไปตามนัน้โดยใช้เหตผุล แตที่นีข้องอาจารย์แทนท่ีจะเป็นตัง้สมมตฐิาน

ขึน้มาใหม ่อาจารย์ก็เอาคําสอนของพระพทุธเจ้าเป็นสมมตฐิาน แล้วก็อธิบาย หรือตีความเพ่ือให้เห็นด้วย

กบัคําสอนนัน้ 

          โอ เราไมไ่ด้เอาคําสอนของพระพทุธเจ้าท่ีเป็นพทุธภาษิต มาเป็นสมมตฐิาน อยา่ใช้คําวา่สมมตฐิาน

กบัคําเหลา่นี ้แม้แตว่า่เราจะพยายามพิสจูน์ความจริงของสิง่เหลา่นัน้ จะไมเ่รียกวา่สมมตฐิาน 

แตข่บวนการพิสจูน์ความจริงของสิง่นัน้ อาจารย์ก็ใช้ขบวนการปรัชญาคือใช้เหตผุลอธิบาย แตไ่ด้บอกวา่

ถ้าจะเข้าถงึ จะต้องใช้การดใูห้เห็นแจ้ง ไมใ่ช่การคํานวณ 

          นัน่มนับางอยา่ง มนัต้องคาบเก่ียวกนั หรือมนัตัง้ตวัมาจากสิง่นัน้ โดยวิธีนัน้ ซึง่รวมเรียกวา่เป็นเพียง

การด ูยงัไมใ่ช่การเห็น ธรรมะในพทุธศาสนาต้องหมายถึงการเห็น ไมใ่ช่เป็นเพียงการด ูเห็นอยา่งชดัเจน

แจ่มแจ้ง รอบคอบหมดสิน้ จงึเรียกวา่วิปัสสนา ทีนีก้ารคํานวณไมใ่ช่วิปัสสนา เป็นได้บ้างเพียงรากฐาน

เบือ้งต้น รากฐานเร่ิมต้น แตก็่มีห้ามไว้ในกาลามสตูร 

อาจารย์ครับ กาลามสตูรนีท้่านห้ามไมใ่ห้เช่ือเลย 



๔๔๘ 

 

          ไมใ่ห้เช่ือตามเหตผุลของ intellect 

แตจ่ริง ๆ แล้ว เราต้องใช้ทัง้ ๑๐ อยา่ง คือไมใ่ห้เช่ือ แตเ่ราต้องใช้มนัทัง้ ๑๐ อยา่ง 

          เราผา่นไปแล้ว เราไมเ่ช่ือ ผา่นไปได้ จะทดลองดก็ูได้ ถ้าเห็นวา่น่าสนใจ 

ทกุ ๆ ข้อมนัต้องใช้ทัง้ ๑๐ ข้อ  

          นัน่แหละมนัเป็นเร่ืองไมใ่ช่ไมผ่า่น เป็นเร่ืองผา่น แตไ่มย่ตุติามนัน้ ฟังตาม ๆ กนัมาเราก็ต้องฟัง ไมง่ัน้

เราจะมีความรู้อะไร เราทําตาม ๆ กนัมาบางอยา่ง มนัก็จําเป็นต้องทํา ความคดิกะ ๆ เอา มนัก็มี แม้เดก็ ๆ 

มนัก็มี คดิตามนยัปรัชญามนัก็มี การตรึกตามอาการ การพิสจูน์จนทนได้ตอ่ความคดิของตน อนันีม้นัมี

ลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์ แตไ่มถ่ึงขนาดก็ได้ แม้สมณะนีเ้ป็นครูของเรา พดูออกมา อยา่ไปเช่ือทนัที แตฟั่ง

แล้วเอามาสอดสอ่งด ูแม้แตค่วามรู้สกึธรรมดาสามญั ถ้ามนัดบัทกุข์ได้ ก็ลองด ูบางอยา่งก็เห็นได้ชดัวา่ดบั

ทกุข์ได้ เชน่พดูวา่ไมมี่ราคะ ไมมี่โทสะ ดบัทกุข์ได้ อยา่งนีม้องเห็นได้ ไมใ่ช่ปรัชญา 

อาจารย์ครับ แล้วในประสบการณ์ของอาจารย์นี ้อาจารย์เคยประสบสิง่ท่ีเรียกวา่วิปัสสนปูกิเลสหรือเป

ลา่ครับ ในชีวติการปฏิบตัขิองอาจารย์ 

          ไมรู้่เร่ือง ไมเ่คยถกูหลอกจนถึงจะเรียกวา่อยา่งนัน้ ถ้ามนัเข้าใจผิด ตดิตนัไปไมไ่ด้ ก็พอจะเรียกได้ 

บางอยา่งมนัมีอยู ่มีบ้าง แตเ่ราไมไ่ด้สงัเกตในแงนี่ ้สงัเกตแตพ่ยายามท่ีจะให้มนัดีขึน้นิดหนึง่ ดีขึน้นิดหนึง่

เสมอไป วิปัสสนปูกิเลสก็ไมเ่คยพบท่ีเป็นพทุธภาษิต ตามความจําของผม อาจารย์วิปัสสนาวา่ขึน้มาเอง แต่

มนัก็ถกูแล้ว มีเหตผุลท่ีวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์วา่มีบ้าง อาจารย์ยกตวัอยา่งได้ไหม 

          ไมไ่ด้จําไว้ ง่าย ๆ เชน่วา่ทําสมาธิ ทําสมาธิแล้วเป็นสขุ ก็ไมอ่ยากทําวปัิสสนาตอ่ไป เรียกวา่

วิปัสสนปูกิเลส 

อาจารย์ก็เคยเป็นอยา่งนีอ้ยูบ้่าง 

          มีสทิธิท่ีจะเป็นอยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ เวลาจะเข้าใจธรรมะอยา่งลกึ ๆ นี ้มนัเกิดญาณขัน้ตา่ง ๆ ตามท่ีเขาเขียนไว้ในวิปัสสนา

ญาณ ๙ หรือเปลา่ครับ 
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          ถ้าเรารู้จกัแยก ก็เป็นไปอยา่งนัน้ มนัก็เรียกวา่ถกู แตน่ัน่พดูให้เป็นขัน้ตอนไว้มาก แตท่ี่จริงมนัแวบ

เดียวผา่นไปทัง้ ๙ อยา่ง 

อาจารย์ครับ ในชีวิตปฏิบตัธิรรมของคนคนหนึง่ ต้องผา่นอยา่งนีห้ลาย ๆ ครัง้ใช่ไหมครับ หรือวา่ครัง้

เดียวก็จบไปเลย 

          มนัก็แล้วแตว่า่จะละหมดหรือไมห่มด ถ้ามนัละหมดมนัก็เสร็จ จบเท่านัน้ ถ้าละไมห่มด ละแตเ่พียง

บางสว่น ก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องทําตอ่ แล้วแตฉ่ลาดมาก ฉลาดน้อย ในคราวนี ้ฉลาดมาก ฉลาดน้อย ฉลาดถึง

ท่ีสดุ มนัไมแ่น ่ยิ่งรู้มากยิ่งยากนาน นัน้คือมนัรู้เก่ียวกบัช่ือ เก่ียวกบัอะไรตา่ง ๆ เก่ียวกบับญัญตัติา่ง ๆ 

เก่ียวกบัแยกซอยมากเข้า ๆ ช่ือญาณตา่ง ๆ นัน้ ไมใ่ช่พระพทุธเจ้าตรัส เป็นคําอธิบายในอรรถกถาชัน้หลงั

มากกวา่ โดยเฉพาะญาณ ๑๖ ท่ีเขาชอบอ้างกนันกั มนัไมมี่ในพทุธภาษิต 

อาจารย์ครับ ญาณตา่ง ๆ มนัเป็นผลท่ีเกิดขึน้ ไมใ่ช่เป็นขัน้ตอนท่ีเราเอามาปฏิบตัใิช่ไหมครับ 

          ความรู้หรือญาณเป็นผลของการปฏิบตัไิปอยา่งถกูต้อง ผลกบัการปฏิบตัไิมใ่ช่สิ่งเดียวกนั ความรู้มนั

เดนิไปทางธรรมชาตขิองมนั ความรู้ตอนนัน้เรียกวา่ญาณช่ือนัน้ ความรู้ตอนนีเ้รียกวา่ญาณช่ือนี ้เขา

บญัญตัขิึน้อยา่งนี ้พระพทุธเจ้าไมไ่ด้บญัญตั ิตดักิเลสก็ตดักิเลส รายละเอียดอยา่งนีม้นัอรรถกถาชัน้หลงั

นําเอามาสอน ก็สอนตามหนงัสือนัน้อีก ดจูากหนงัสือ ไมใ่ช่ดจูากตวัจริง แล้วอาจารย์ก็บอกวา่คณุจบแล้ว 

ไปได้ ใครจะไปรู้วา่จบจริงหรือไมจ่บจริง 

อาจารย์ครับ แล้วในทางปฏิบตั ิขัน้ตา่ง ๆ เช่น ขัน้ท่ีเห็นความเกิดความดบั เห็นแตค่วามดบั หรือวา่เกิด

ความเบื่ออยา่งนี ้ขัน้พวกนีเ้ราเอามาเป็นขัน้ตอนของการปฏิบตัไิด้ไหม คือพยายามมองทกุอยา่งตามนัน้ได้

ไหม 

          อาศยัแนวนัน้ได้ เป็นไปได้ เพราะวา่ผู้บญัญตัเิป็นผู้ ท่ีฉลาดปราดเปร่ืองเหมือนกนั เห็นความเกิดและ

ความดบั เห็นแตค่วามดบั เห็นเป็นสิง่ท่ีนา่กลวัท่ีสดุ เห็นเป็นเร่ืองท่ีนา่เบ่ือหน่าย และเห็นเป็นเร่ืองท่ีเป็นโทษ 

แล้วเห็นเป็นสิง่ท่ีน่าจะหลดุพ้น คือวางเฉย ในสงัขารทัง้ปวง พอวางเฉยในสงัขารทัง้ปวง มนัจะเล่ือนไปทาง

โน้น ทางฝ่ายท่ีไมมี่ทกุข์ 

เราฝึกทําใจในขัน้ตา่ง ๆ คล้าย ๆ กบัเป็นการน้อมจิต น้อมความรู้สกึขัน้ตอนตา่ง ๆ ไปตามท่ีได้เรียนมา

ใช่ไหมครับ 

          ใช้ได้ ถ้าวา่เรารู้หลกันีอ้ยูบ้่าง แตว่า่ความรู้ท่ีเรียนมาอาจจะนําจิตไปเสียแตต่ามท่ีได้เรียนมา ไมไ่ด้

เป็นไปตามความจริงของธรรมชาตเิหมือนกบัท่ีเขาทํา ๆ กนัอยู ่ความรู้มนัชกันําไปเสีย เป็นญาณด้วยการ



๔๕๐ 

 

เรียน มิใช่การปฏิบตั ิในพทุธภาษิต คําวา่ญาณ ๑๖ ไมมี่ แม้แตญ่าณบางช่ือก็ไมมี่ มีในหนงัสือท่ีไมใ่ช่พทุธ

ภาษิต อาจจะมีบ้างในคมัภีร์ปฏิสมัภิทา แล้วมนัมีสมบรูณ์ในหนงัสือตอนหลงั เชน่วสิทุธิมรรค แตเ่ขาก็ถือ

ชดุ ๙ เป็นสําคญั ท่ีเพิม่เข้ามาเป็นเร่ืองพว่งเข้ามาให้มนัสมบรูณ์หมด ในพมา่ เขาพยายามกนัมากท่ีจะวาง

หลกัอะไรให้งา่ย ให้ดี ให้ถกู ให้สมบรูณ์ ประกวดกนั บรรดาอาจารย์ผู้ เฒา่ทัง้หลายในพมา่ แตง่หนงัสือหนงั

หา เก่ียวกบัพวกนี ้คนละมาก ๆ แล้วเป็นการประกวดกนัด้วยวา่ใครได้มาก บางคนได้แตง่ตัง้ร้อย ๆ เร่ือง 

โดยมากนบัความมากน้อยด้วยผกูของใบลาน องค์ท่ีมีช่ือเสียงเดน่ก็คือมหาสีสยาดอ 

อาจารย์ครับ มีคนอ่ืนเขาฝากถามวา่ ท่ีอาจารย์เขียนกลอนไว้บทหนึง่วา่ พทุธทาสจกัมีตอ่ไป จะไมต่าย 

เขาถามวา่เขียนแบบนีม้นัไมเ่ป็นการแสดงอตัตาแบบจะให้ช่ือตวัเองเป็นอมตะอยูต่อ่ไป อะไรทํานองนัน้

หรือครับ  

          ก็ได้ จะมองอยา่งนัน้ก็ได้ แตพ่ทุธทาสในท่ีนีห้มายถึงผลงานของพทุธทาส หรือคําวา่พทุธทาส ควร

จะออกช่ืออยูเ่สมอ คืออยากให้ผลงานอยูอ่ยา่งไมมี่ตาย 

อาจารย์ครับ อยา่งนีไ้มใ่ช่เป็นการยดึมัน่ถือมัน่ผลงานของตวัเองหรือครับ 

          ไม ่เราแสดงความประสงค์ให้ชว่ยกนัทําอยา่งนัน้ ให้ช่วยกนัใช้ผลงานของพทุธทาส อยา่ให้เป็นหมนั 

กลอนข้อนีต้ัง้ใจจะเขียนไว้ตดิท่ีหลมุฝังศพ ยงัไมไ่ด้ตดิ ก็ไมไ่ด้บอกใคร 

มีคนพิมพ์แจกไปแล้ว 

          (หวัเราะ) จะแสดงเป็นปณิธานก็ได้ อยูรั่บใช้พระพทุธศาสนาตลอดนิรันดร มนัก็ควรจะรู้ได้ เหมือนท่ี

เขาใช้คําโดยภาษาคน โดยสมมตใินโลก คนนัน้ไมต่าย คนนีไ้มต่าย พระพทุธเจ้าไมต่าย พทุธทาสก็ต้องไม่

ตาย ต้องคอยอยูรั่บใช้พระพทุธเจ้าเร่ือยไป เอาคนง่าย ๆ อยา่งเช็คสเปียร์ เขาก็ถือวา่ไมต่าย เพราะมีคน

ออกช่ือแกอยูเ่ร่ือย ท่ีนัน่ท่ีน่ีในโลก ตลอดวนัตลอดคืน คนออกเสียงเช็คสเปียร์อยู ่มนัก็ไมต่าย โดย

ความหมายนี ้ไมเ่ป็นไร ปลอ่ยให้เขาเข้าใจผิดตามความพอใจบ้างก็ได้ เราไมไ่ด้คดิอยา่งนัน้ อา่นไปดี ๆ ก็

พอจะเข้าใจได้ อยูรั่บใช้พทุธศาสนา ไมใ่ช่อยูเ่ป็นตวัตน และผลงานนีอ้ยูรั่บใช้พทุธศาสนา ขอฝากฝังเพ่ือน

ฝงูทัง้หลายท่ีอยูข้่างหลงั ช่วยทําให้สําเร็จ 

อาจารย์ครับ มีคนตัง้ข้อสงัเกตวา่ เน่ืองจากอาจารย์เป็นคนท่ีศกึษาค้นคว้าอะไรด้วยตวัเองตลอด ไมมี่ครู

บาอาจารย์ อนันีมี้สว่นทําให้อาจารย์มีทิฏฐิกล้า ไมค่อ่ยฟังความเห็นคนอ่ืน นีเ้ป็นความจริงเพียงไรครับ 



๔๕๑ 

 

          ผมไมม่อง ผมถือความถกูต้องตรงท่ีมนัดบัทกุข์ได้ จะต้องไปเช่ือคนอ่ืนทําไม เพราะคนอ่ืนมนัต้องเช่ือ

คนอ่ืนท่ีเขาวา่ถกูวา่ดี เราไมเ่ช่ือ เราวา่ถกูหรือดีตรงมนัดบัทกุข์ได้ เราก็เห็นอยูเ่องวา่ดบัทกุข์ได้หรือไม ่ถือ

หลกัอนันี ้ต้องการให้คนอ่ืนถือด้วย คําวา่ถกูท่ีดบัทกุข์ได้ 

บางอยา่งมนัพิสจูน์ไมไ่ด้โดยตรง โดยทนัทีทนัใดใช่ไหมครับ 

          ต้องรอเวลาบ้าง ต้องลองบ้าง เท่าท่ีพิสจูน์ได้ก็พิสจูน์ด ูใครเห็นวา่ดบัทกุข์ได้ก็ลอง ถ้ามนัดบัทกุข์ได้ก็

เอา ถือเอาเป็นหลกัท่ีถกู จะเรียกวา่ความเห็นกล้าแข็งก็ได้ ในลกัษณะท่ีวา่ผิดไมไ่ด้ แตก่ล้าแข็งอยา่ง

จองหองอยา่งอวดดีมนัไปอีกอยา่ง 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยเลือก หรือต้องเลือกระหวา่งความสขุใจกบัเกียรตหิรือไม ่ 

          ไมเ่คย ไมเ่คยเลือก เกียรตนีิเ้รารู้สกึมานานวา่ มนัแคส่มมต ิของจริงมนัอยูท่ี่ไมใ่ช่สมมต ิเราสนใจ

ของจริง คนมีเกียรตนิัน้มนัไมแ่น ่พวกหนึง่วา่เป็นคนดี พวกหนึง่วา่เป็นคนบ้า เป็นคนเลว เป็นคนโกง คําวา่

เกียรตเิป็นเร่ืองสมมตขิองคนธรรมดา ๆ  

 

 

อาจารย์ครับ ทีนีเ้ป็นคําถามเบด็เตลด็ตก ๆ หลน่ ๆ ขอเรียนถามอาจารย์เก็บเอาไว้ ผมจําได้เม่ือหลายปี

มาแล้ว อาจารย์เคยเลา่วา่ อาจารย์เคยเห็นคนแก่คนหนึง่ พอฝนตกพรํา ๆ ก็ถือจอบไปขดุดนิ แล้วทําให้

สขุภาพดี อาจารย์จําได้หรือเปลา่ 

          มีหลายคน คนท่ีต้องจดัเป็นเอตทคัคะคือ มารดาของพระยาอรรถกรมมนตุตี ท่ีบ้านอยูต่รงกนัข้าม 

เวลาฝนตกเป็นเวลาท่ีจะลงไปอยูก่บัสวนพล ูแกมีหน้าท่ีทําให้พลงูามเทา่นัน้ อายมุากแล้ว ก็ไมรู้่จกัหนาว 

ไปคุ้ย ไปขดุ ไปตะลอ่ม ไปอะไร พอพลงูามแล้ว ก็ไมรู้่ไมชี่ ้พวกลกูหลานเก็บไปขายเอง เป็นคนไมมี่ความ

ทกุข์ เรียกวา่เป็นคนมีความทกุข์น้อย 

ผมไมเ่คยได้ยินคนทําแบบนีม้าก่อน นีม้นัเป็นเร่ืองเฉพาะทางถ่ินนีห้รือเปลา่ครับ 

          ผมวา่มีทัว่ไป คือมนัมีเคลด็ลบัอยูว่า่ ออกไปทํางานกลางฝน มนัไมเ่หน่ือย มนัไมมี่แดด แล้วมนัสนกุ

ไปกบัเร่ืองฝนท่ีช่วยรดนํา้ให้ผกัซึง่ปลกูไว้ ใคร ๆ ก็นา่จะทําได้ พอฝนตกแล้วลงไปอยูก่บัสวนครัว คุ้ยเข่ียไป 

แล้วมนัจะได้ดใูห้ถกูต้อง ไมใ่ห้เกิดผิดพลาดขึน้มาเม่ือนํา้เซาะ 



๔๕๒ 

 

อาจารย์เห็นแบบนีแ้ล้ว มีสว่นท่ีทําให้ตอนหลงัอาจารย์ก็เดนิกลางฝนบ้าง อะไรบ้างหรือเปลา่ เก่ียว ๆ 

กนัอยูบ้่างไหมครับ 

          ไมน่กึออกวา่เก่ียวกนั แตม่นัมีเหตผุลอยา่งเดียวกนั เราไมไ่ด้คดินกึถ่ายทอดความคดินัน้มา กสกิรทกุ

คน พอมีฝนก็คงลงไปอยูส่วนผกัสวนครัว สวมหมวกนะ ไมใ่ช่หวัเปลา่ สวมหมวกงอบ อยูก่บัสวนครัว สวน

ผกั ทําอยา่งดี สนกุ เม่ือเดก็ ๆ พอฝนตกป๊ับ ผมก็ออกมาปัน้แผนท่ีประเทศไทยกลางถนน ทําให้เป็นทะเล 

และมีแผน่ดนิประเทศไทยโผลข่ึน้มากลางนํา้ เลน่เวลาฝนตกไมเ่หน่ือย และก็สนกุ ทําได้ ให้เป็นแผนท่ี

ประเทศไทยชดัขึน้มา ลงแมนํ่า้ปิง วงั ยม น่าน เลยก็ได้ ไหลออกมาในทะเล 

ก่อนท่ีผมเข้ามาสวนโมกข์ ผมไปวดัฟังเทศน์ฟังธรรมอยูป่ระจํา เสร็จแล้วพระท่านสอนวา่ศาสนาจะหมด 

นิพพานนัน้หมดไปนานแล้ว นีเ้ลยทําให้ญาตโิยมเขาเช่ือวา่ อยา่ไปนิพพานเลย มนัหมดไปแล้ว หมดไปนาน

แล้ว* 

          นีเ้พราะเขาไมรู้่วา่มรรค ผล นิพพานคืออะไร เป็นการพดูตาม ๆ กนัมา ผิดหลกักาลามสตูร (หวัเราะ) 

พดูตาม ๆ กนัมา ควรจะศกึษาสิง่เหลา่นีไ้ว้ เพ่ือจะรู้สภาพของพระศาสนา ท่ีวา่ทําไมมนัจงึตดิตนั ไมใ่ห้ผล

เตม็ท่ีตามท่ีเป็นจริง ตามท่ีมนัมีได้จริง ทัง้นีก็้เพราะวา่ผู้ ถือมนัทําผิดเสียเอง ทีนี ้เราก็ต้องมาชว่ยกนัปลด

เปลือ้งอปุสรรค อนันีต้้องพยายาม ต้องอดทนท่ีเขาจะดา่จะวา่ อยา่งท่ีผมพดูอยูท่กุวนั นรก สวรรค์ ท่ีน่ี และ

เด๋ียวนี ้คนท่ีเขาไมย่อมเช่ือ ก็จะดา่ เขาจะยืนยนัวา่ตายแล้วไปเกิด เป็นคนคนเดียวกนัไปเกิดรับผล เราไม่

เห็นด้วย การพดูวา่วิญญาณนีไ้ปเกิดนัน้ เป็นมิจฉาทิฏฐิในพทุธศาสนา แตว่า่เขาเช่ือวา่อยา่งนัน้มี และบาง

ทีโรงเรียนนกัธรรมจะสอนอยา่งนีด้้วย วิญญาณนีไ้ปเกิด ไปอา่นด ูในเกวตัตสตูรหรือมหาตณัหาสงัขยสตูร 

ภิกขช่ืุอสาตพิดูวา่ วิญญาณนีไ้ปเกิด พระพทุธเจ้าตรัสวา่ อยา่พดูอยา่งนัน้ เพ่ือปกป้องความถกูต้องของ

พทุธศาสนา เราต้องพดูวา่ ท่ีน่ีและเด๋ียวนี ้ยงัไมมี่คน มนัมีแตก่ระแสอิทปัปัจจยตา จะมีวิญญาณอยา่ง

บคุคลไปเกิดนัน้ไมไ่ด้ แตถ้่าในแง่ของศีลธรรม เขากลบัเห็นวา่มีประโยชน์ เขาก็ยงัสอนกนัอยา่งนัน้ เพ่ือให้

คนกลวับาป รักบญุยิ่งขึน้ ให้ทําดี และหวงัวา่จะได้ตายแล้วไปเกิดดี แม้ในบาลีเองก็มีคําวา่ ไปสคุตสิวรรค์ 

สูส่คุตหิลงัแตก่ารตาย มนันา่จะถามวา่อะไรไปสูส่คุตอิยู่เหมือนกนั (หวัเราะ) กายสส เภทา ปรํ มรณา สคคํ 

สคุตึ อปุปชชติ ยอ่มเข้าถึงสคุตโิลก สวรรค์ เบือ้งหน้า แตก่ารตาย เพราะการทําลายแห่งกาย ในบาลีมีอยู่

ทัว่ไป ผมก็จนปัญญาเหมือนกนั ท่ีจะอธิบายพทุธภาษิต ๒ แหง่ไมใ่ห้ขดักนั เลยตดัสนิเอาวา่ อยา่งนีพ้ดูกนั

อยา่งภาษาคนเพ่ือศีลธรรม อยา่งโน้นพดูเป็นภาษาธรรมเพ่ือปรมตัถธรรม เพ่ือความจริง เม่ืออยูท่ี่น่ีเด๋ียวนี ้

ยงัไมมี่ตวัตน แล้วอะไรจะไปเกิดเป็นคน แม้เด๋ียวนีม้นัก็ไมมี่ มีแตก่ระแสการปรุงแตง่ของธาตตุามธรรมชาต ิ

ตามเหตตุามปัจจยั ไมมี่คนอยูเ่ด๋ียวนี ้ไมมี่ใครอยู ่ไมมี่ใครตาย แล้วใครจะไปเกิดเลา่ พากนัสอนจนขดักนั

ในตวัเอง เพราะวา่ไมไ่ด้แยกเป็นภาษาคนและภาษาธรรม ไมไ่ด้แยกไปเพ่ือโลกิยะสําหรับปถุชุน และ



๔๕๓ 

 

ปรมตัถธรรมเพ่ือสําหรับพระอริยเจ้า ถ้าเราถามวา่พทุธศาสนาสอนเร่ืองไมมี่ตวัตนใช่ไหม ก็ยอมรับวา่ไมมี่

ตวัตน แล้วใครจะไปเกิด 

ธรรมชาตไิปเกิด 

          ต้องไมใ่ช้คําวา่คนนัน้ ในบาลีใช้คําวา่คนนัน้ เรานัน้ ไปเกิด 

แตเ่ราเม่ือวานนี ้กบัเราวนันี ้สมมตเิป็นเรา อยา่งนีก็้ยงัได้ใช่ไหม 

          ก็ต้องพดูวา่อยา่งนัน้ วา่นีพ้ดูอยา่งสมมต ิพดูอยา่งภาษาคน ความจริงแล้วชัว่วนิาทีเดียวก็ไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะเอาเราไหนเป็นผู้ตายผู้ เกิด ท่ีเป็นคน ๆ เดียวกนัได้อยา่งถาวร 

อาจารย์ครับ ความจริงถ้าอธิบายให้สอดคล้องกบัเขาก็อธิบายได้ โดยไมข่ดักนัก็ได้ ถ้าอาจารย์ใช้คําวา่ 

นรกสวรรค์ ในอนาคตมนัเน่ืองแตเ่ด๋ียวนีไ้ป แบบอาจารย์พดูเม่ือกีก็้ไมมี่ปัญหา 

          ขึน้อยูก่บันรกสวรรค์ ท่ีน่ีเด๋ียวนี ้

อยา่งนีก็้ไมมี่ปัญหา 

          แตก็่มีคนไปดา่ เขียนทํานองดา่วา่ผมยกเลกิเร่ืองนรกสวรรค์ เขาหมายถึงแตน่รกสวรรค์โน้น  

สมยัก่อนอาจารย์ใช้คําไมค่อ่ยชดัหรือเปลา่ อาจารย์ไมไ่ด้ใช้คําวา่ขึน้อยูก่บันรกสวรรค์เด๋ียวนี ้ถ้า

อาจารย์ใช้คําวา่ขึน้อยูก่บัมนัก็ชดัอยูแ่ล้ว 

          แตว่า่เม่ือพดูเร่ืองนีม้นัใช้คําอยา่งนี ้เม่ือก่อนหน้าโน้นมนัก็ไมไ่ด้พดูเร่ืองนี ้มนัก็ไมมี่โอกาสได้ใช้คํา

อยา่งนี ้

บางทีลกูศษิย์อาจารย์เองเอาไปตีความออกไปทางนัน้ คืออาจารย์เดนิอยูต่รงกลางนี ้เขาตีผิดนิดเดียวก็

เป็นอจุเฉททิฏฐิได้ 

          เราให้ถือสวรรค์ในอก นรกในใจ นรกสวรรค์ท่ีน่ีมนันา่กลวักวา่นรกท่ีตายแล้ว ไมเ่ห็นและไมน่่ากลวั 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยพดูวา่ การก้าวผิดนีม้นัชว่ยให้ก้าวถกูได้ อาจารย์จําเหตกุารณ์สําคญั ๆ ของ

อาจารย์ ท่ีก้าวผิดแล้วทําให้ก้าวถกูได้บ้างไหม 



๔๕๔ 

 

          เป็นเร่ืองหยมุหยิมมากมาย ความคดิผิด ๆ ช่วยให้พบความคดิท่ีถกู หยมุหยมิมากมายหลายสบิเร่ือง 

เคยคดิผิดไปอยา่งไร แล้วพอรู้วา่ผิดก็กลบัมาพบความถกู ผมพดูอยูบ่อ่ย ๆ วา่ความผิดสอนดี สอนเพ่ือ

ความถกู สอนแรง สอนเจ็บปวด ความทกุข์สอนดี สอนดีกวา่ความสขุ ความสขุมีแตทํ่าให้เหลงิ ผิดถกูเป็น

เร่ืองสมมตติามธรรมชาต ิเป็นอิทปัปัจจยตาเสมอกนั 

ความคดิท่ีผิดหลายสบิอยา่งท่ีมนัสอนให้เกิดความคดิท่ีถกูต้องนัน้ อาจารย์จําได้บ้างไหม  

          ไมต้่องจําหรอก ถงึใครก็เหมือนกนั คือความผิดมนัสอนให้ทําถกู เพราะมนัรู้จกัเปรียบเทียบ เร่ือง

อยา่งนีม้นัก็ไมจํ่าเป็นท่ีต้องเอามาบอก 

มีข้อความในพระไตรปิฎกท่ีวา่ พระพทุธเจ้าทรงสอนอสภุกรรมฐานครัง้หนึง่ เสร็จแล้วพระองค์เสดจ็ไป

เข้าเงียบระยะหนึง่ กลบัมาภิกษุพากนัฆา่ตวัตาย จงึทรงเปล่ียนเป็นอานาปานสต ิอยา่งนีไ้มท่ราบวา่เป็นมา

อยา่งไร* 

          มนัก็จะจริง เพราะวา่ในจํานวนภิกษุเหลา่นัน้ มีโง่ ๆ อยูม่าก เถรตรงอยูม่าก 

มีคําวา่สพัพญัญ◌ู ซึง่สว่นมากทัว่ ๆ ไป อธิบายวา่ เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ทําอะไรไมผิ่ดอีก แล้วพอมา

เจอเร่ืองสอนจนพระฆา่ตวัตาย อยา่งนีม้นัทําให้สงสยัเร่ืองคําวา่สพัพญัญ*ู 

          ความหมายของคําวา่สพัพญัญนูัน้มนักํากวม ความหมายท่ีแท้จริงมีเพียงวา่ ท่านทรงทราบทกุอยา่ง

เก่ียวกบัความดบัทกุข์ สมเดจ็วดัเบญจฯ ดผุม ท่ีผมเขียนวา่ พระพทุธเจ้าพดูภาษาจีนไมไ่ด้ ให้มาขบัรถยนต์

เด๋ียวนีก็้ไมไ่ด้ ท่านดแุล้วก็อ้างนิรุกตปิฏิสมัภิทา วา่พดูภาษาอะไรก็ได้ 

อาจารย์ครับ ในชีวิตท่ีผา่นมา อาจารย์คดิวา่ เคยทําอะไรท่ีไมจํ่าเป็นไปบ้างไหม 

          ก็ท่ีเรียกวา่ทําผิด มนัก็มีบ้าง แตม่นัไมใ่ช่เร่ืองสําคญั ไมใ่ช่เร่ืองต้องวนิาศหรือฉิบหาย ถือวา่มนัฟลคุ

อีก มนัโชคดี แล้วมนัฟลคุ มนัมวัแตง่่วนอยูก่บัการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ทางธรรม ทางศาสนา เร่ืองทํา

ผิดคดิร้าย มนัก็ไมรู้่จะเกิดขึน้มาได้อยา่งไร ความผิดพลาดแรง ๆ ถงึกบัต้องเปล่ียนใหม ่มนัก็นกึไมอ่อก 

ประเภทรู้สกึวา่เสียเวลาไปเปลา่ ๆ มากมาย แล้วก็ไมมี่ประโยชน์อะไรเลย มีไหมครับ 

          ยงันกึไมอ่อก เพราะมนัไมไ่ด้ไปทํา ไมมี่โอกาสไปทํา หรือลองอะไรมากนกั อยา่งผมเคยคดิจะทํา

เปียนโนใช้เองตามแบบของเรา พอลงมือทําต้องใช้เคร่ืองโลหะบ้าง อะไรบ้าง มนัไมท่นัสําเร็จ รู้สกึป่วยการ

จงึเลกิ อยา่งนีจ้ะเรียกวา่อะไร (หวัเราะ) 



๔๕๕ 

 

อยา่งนีแ้หละครับ อยากรู้ 

          เร่ืองเลก็น้อยเกินไป 

แล้วอยา่งเร่ืองโบราณคดี อาจารย์ถือเป็นการเสียเวลาหรือเปลา่ 

          เด๋ียวนีซ้ ิก่อนโน้นชอบโบราณคดี ขวนขวายรวบรวมไว้ อยา่งเด๋ียวนีก็้ยงัเก็บไว้ รู้สกึวา่จะไมคุ่้มคา่กบั

เวลาคือไมด่บัทกุข์ จดัโบราณคดีเป็นวิชาท่ีไมใ่ช่เป็นไปเพ่ือดบัทกุข์ มนัเหมือนอภิธรรมเพ้อเจ้อทัง้นัน้ ก็เลย

รามือ พวกท่ีเคยเลน่กนัมา มารบเร้ามาขอให้เขียนตอ่ หมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี มาทกุปี ถามทกุปี ยใุห้

เขียนตอ่ พยายามเขียนตอ่ ผมก็ไมอ่ยากจะให้เขาผิดหวงั หรือวา่มีความรู้สกึไปในทางเป็นทกุข์ ก็บอกแกวา่

ยงั ยงัไมก่ล้าบอกวา่เด๋ียวนีไ้มช่อบเสียแล้ว เกลียดเสียแล้ว ไมก่ล้าบอก เด๋ียวนีเ้ห็นเป็นเร่ืองไมคุ่้มคา่เวลา 

แตก็่ยงัเสียดายวิชาความรู้ท่ีรวบรวม เป็นประโยชน์แก่คนพวกนีแ้หละ แตเ่กรงวา่คนชัน้หลงัมนัก็จะมา

ยดึถือ เสียเวลา พลอยเสียเวลาเหมือนอยา่งเราอีก เราก็จะต้องรับบาปในสว่นนี ้

เท่าท่ีอาจารย์ทํางานทัง้หมดนี ้งานชิน้ไหนท่ีกะวา่ได้ผลมาก แตไ่ด้ผลน้อยกวา่ท่ีคาดเอาไว้ 

          ก็มีสว่นอยูบ้่าง เร่ืองธรรมะยาก ๆ เราคดิวา่ประชาชนจะเข้าใจได้ เขาก็เข้าใจไมไ่ด้ มนัก็เลยได้ผล

น้อย โดยเฉพาะคําสอนเร่ืองสญุญตา อนตัตา ได้ผลน้อย 

แตห่นงัสือพวกนีก้ลบัขายดีผิดคาดใช่ไหมครับ ตอนแรกอาจารย์ไมค่อ่ยกล้าพิมพ์พวกนี ้พอพมิพ์แล้ว

กลบัขายได้ดีกวา่หนงัสือทางสงัคม ทางอะไรพวกนัน้ 

          ผมก็ไมท่ราบเหมือนกนั แตรู้่วา่ประชาชนไมรู้่จกัเร่ืองอนตัตา เร่ืองสญุญตา มากเหมือนท่ีเราหวงัไว้ 

เร่ืองความวา่ง ไมค่ดิวา่จะมีคนเข้าใจผิด หรือเอาไปล้อเลียนมากเหมือนอยา่งท่ีมี มองในแงห่นึง่วา่ โอ คนท่ี

รู้เร่ืองสญุญตา ได้เพิ่มขึน้เหมือนกนั เพิ่มขึน้กวา่แตก่่อน แตค่นท่ีรู้แล้วไมย่อมรับ ปฏิเสธ เอาไปล้อก็มีเยอะ 

แตถ่ึงอยา่งไรมนัก็ก่อหวอด ตัง้ตวัตดิแล้ว เร่ืองความวา่ง 

อาจารย์ครับ แล้วงานท่ีได้ผลมากกวา่ท่ีคาดไว้มีไหม คือคาดไว้นิดเดียว แตไ่ด้ผลเยอะ 

          นกึไมอ่อก มนัก็ไมค่อ่ยจะหวงัผล ประเมินผลอะไร ไมไ่ด้สนใจเร่ืองนี ้

ท่ีอาจารย์ไปปาฐกถาท่ีกรุงเทพฯ อาจารย์ไมน่กึวา่มนัจะได้ผลมากมาย 

          ก็ไมเ่คยประเมินผล แตรู้่วา่มนัได้ผล ได้ผลมากเกินคาด นีก็้ไมไ่ด้สนใจ 
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ในอดุมคต ิ๓ ข้อ ของท่านอาจารย์ ข้อไหนได้ผลมากกวา่เพ่ือน* 

          (หวัเราะ) มนัก็ทํามาทัง้ ๓ ข้อ มนัก็ได้ผลด้วยกนัทัง้ ๓ ข้อ แตก็่ไมมี่ข้อไหนถึงท่ีสดุ ทําให้ทกุคนเข้าใจ

ศาสนาของตน ให้คนละวตัถนิุยมออกมาจนได้ ทําความเข้าใจระหวา่งทกุศาสนา มนัยากพอ ๆ กนั มนัเป็น

อปุสรรคพอ ๆ กนั คนท่ีเขาอา่นข้อความ ศาสนาเปรียบเทียบของเราเข้าใจดี อะไรดี มนัก็ยงัไมเ่กิดผลอะไร 

เคยมีคนชวนอาจารย์ไปทํางานตา่งประเทศหรือเปลา่ครับ 

          นกึไมอ่อก อ้อ คนพดูเปรย ๆ เยอะไปหมด มากมาย ไมมี่ความหมายกบัผม พวกเยอรมนัก็เคยชวน

ผมไปเยอรมนั รุ่นปาสาทิโก วิมโล เขาไปยไุปอะไรเข้าท่ีเยอรมนั ให้กลุม่นกัศกึษาเยอรมนัเขียนมาถึงพทุธ

สมาคม วา่ช่วยให้จดัผมไปเยอรมนั คา่ใช้จ่ายของเขาเอง คณุสญัญาก็บอกผม ผมบอก โอย ไมมี่ทาง 

เพราะได้ปฏิญญาไว้แล้วในข้อหนึง่วา่จะเฝ้ารัง รับหน้าศตัรูท่ีจู่เข้ามาถึงบ้านเรา (หวัเราะ) มนัไปไมไ่ด้ รู้

ประมาณตวัเองวา่ไปไมไ่ด้ ไมไ่ด้เตรียมตวั ภาษาก็ไมค่อ่ยถนดั มีแตภ่าษาคยุ ไมมี่ภาษาสําหรับแสดง

ปาฐกถา หรืออะไรอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ นอกจากเร่ืองภาษาแล้ว มีปัญหาอ่ืนหรือเปลา่ ท่ีทําให้อาจารย์ไมไ่ป 

          มีบ้าง รู้สกึมีบ้าง รู้สกึไมช่อบบรรยากาศร้อนจดัหนาวจดั หรือท่ีวา่มนัไมเ่ข้ากบัธรรมชาต ิแม้แตก่ลิน่

เนยผมก็ไมช่อบ มนัเตม็ไปด้วยระเบียบ มนัเตม็ไปด้วย formality จกุจิกหยมุหยิมไปหมด เม่ือพระโลกนาถ

ชวน ผมก็บอกวา่อยา่งนี ้พระโลกนาถพยายามแล้วพยายามอีกวา่จะได้ผลดีท่ีสดุ ผมบอกวา่งานมีอยูใ่น

ประเทศไทยให้เราทํา ตอนนัน้ทกุคนก็ยใุห้ผมไปกบัพระโลกนาถ รวมทัง้คณุสญัญาด้วย ยใุห้ไปกบัพระ

โลกนาถ เพราะตา่งหลงในคําโฆษณาของพระโลกนาถ จะไปตีกรุงโรมให้แตก (หวัเราะ) ตีวาตกินัให้แตก 

อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนจดหมายมาก อาจารย์มีหลกัในการตอบจดหมาย อยา่งไรบ้างครับ 

          มนัไมม่ากมาย เพราะมนัหลายสบิปีแล้ว มนัจงึดมูาก ท่ีจริงไมม่าก ไมค่อ่ยตอบ เด๋ียวนีย้ิง่ไมต่อบ 

ตอนนัน้ก็เลือกตอบเฉพาะคนท่ีผกูพนักนัอยู ่ผมเรียกวา่ไมม่าก ถ้าเทียบกบัเวลาท่ีลว่งมา จดหมายเพียง

เท่านีไ้มถื่อวา่เยอะ 

ถ้าไมร่วมงานพดู จดหมายกบังานเขียนคงพอ ๆ กนั งานเขียนลงพทุธสาสนา ๒๐ ปี กบัจดหมายคงพอ 

ๆ กนั สาระก็ไมแ่พ้กนั ความสนกุจดหมายมากกวา่ครับ 

          ตอนนัน้มนัสะดวกท่ีจะตอบจดหมาย ตอบแตค่นพอใจจะตอบ ไมไ่ด้ตอบทัง้หมด มีคนท่ีไมต่อบบ้าง

เหมือนกนั แตเ่ด๋ียวนีต้รงกนัข้าม มีสว่นท่ีจะไมต่อบเกือบทัง้หมด คนมาถามปัญหาก็ตอบไมไ่หว คนขอ
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ความชว่ยเหลือ ขอหนงัสือ ขออะไรก็ไมต่อบ ไมมี่ให้ เลยไมต่อบ มีคณะครูโรงเรียนตา่ง ๆ เขียนมาขอ

หนงัสือมาก ก็ไมต่อบ นกัโทษในเรือนจําก็มีหลายราย ขอหนงัสืออะไรบ้าง ก็ไมต่อบ 

น่าจะตัง้ใครสกัคนทําหน้าท่ีนีน้ะครับ เป็นประโยชน์ 

          มนัทําไมไ่ด้ ทําไมต่รงกบัเรา ไมเ่หมือนและไมต่รงกบัท่ีเราต้องการ เลยตัง้ไมไ่ด้ 

บางคนอาจจะสนใจจริง เช่น นกัโทษอยา่งนี ้

          ก็ถกู แล้วมนัก็อยูใ่นสภาพท่ีต้องการ แตเ่ราถือวา่มนัทําไมไ่หว ทําเทา่ท่ีจะทําได้ อยา่งอ่ืนสําคญักวา่ 

หมดแรงแล้ว หมดแรง ผมวา่ผมไมไ่ด้เป็นคนท่ีเขียนจดหมายมาก ตามความรู้สกึ 

อาจารย์ครับ อาจารย์รู้สกึวา่ตวัเองแก่เม่ือไหร่ครับ 

          แก่ทางร่างกาย อายรุาว ๖๕ ปี รู้สกึวา่ เอ นีม้นัเร่ิมแก่ไป แตท่างจิตใจยงัไมรู้่สกึ 

อาจารย์ครับ เวลารู้สกึแก่ทางร่างกายมนัรู้สกึเป็นอยา่งไรบ้าง 

          ก็มนัออ่นเพลีย มนัจะทํางานมาก ๆ เหมือนอยา่งแตก่่อนไมไ่ด้ ความอดทนตอ่ดนิฟ้าอากาศมนัก็

ออ่นลง ตัง้แตน่ัน้มนัก็รู้จกัเป็นหวดั เป็นอะไรกบัเขาบ้าง เม่ืออาย ุ๖๕ พอสงัเกตเห็น รู้สกึวา่แก่แล้วทาง

ร่างกาย แล้วก็แก่มากขึน้ ๆ จนเด๋ียวนี ้น่ีร่างกายแก่มาก ไมค่อ่ยจะมีแรงจะลกุ จะเดนิ จะนัง่ จะยืน แตจิ่ต

ไมแ่ก่ แตม่นัก็ไมค่ดินกึอะไรมากขึน้ เพราะร่างกายเป็นพืน้ฐาน จิตมนัอาศยัร่างกาย แตส่ว่นของจิตล้วน ๆ 

คือความนกึคดิไมแ่ก่ มนัจะยงัหนุ่มขึน้เสียอีก สตปัิญญาทําหน้าท่ีของสตปัิญญา รู้สกึวา่มนัยงัไมแ่ก่ แต่

จิตใจก็เก่ียวกบักาย มนัอาศยัอยูบ่นรากฐานของกาย มนัรู้จกัตดัทอนออกไป เร่ืองตา่ง ๆ รู้จกัตดัทอน

ออกไป ก็เหลือน้อย มนัก็พอทําไหว ยงัคงพอทําไหว 

อาจารย์มีโรคประจําตวัอะไรหรือเปลา่ 

          ถ้าพดูอยา่งเขาวา่ ๆ กนั จะเรียกวา่ไมมี่ก็ได้ โรคประจําตวัทางร่างกายมีโรควา่ ถ้าท้องผกูเม่ือไหร่ มนั

จะมีอาการเลือดออกเม่ือนัน้ เป็นมาตัง้แตอ่าย ุ๒๐  

เลือดออกแสดงวา่เป็นริดสีดวง 

          ท้องผกูแบบริดสีดวง นีพ้ร้อมอยูเ่สมอ กินอาหารผิดเร่ืองของมนั โดยเฉพาะหอยแครง ฉนัไมก่ี่ตวัจะมี

อาการนีเ้กิดขึน้ ก็เลยไมฉ่นั ถ้าฉนัก็ต้องกินยาแก้โรคนี ้ยาญ่ีปุ่ นขนานท่ีได้ผลดี ตราคนดํา ถ้าวนัไหนกินของ



๔๕๘ 

 

พวกนีเ้ข้าไปเป็นบวมขึน้มา ก่อนมนัจะเลือดออก กิน ๓๐ เม็ด หายไปหลาย ๆ วนั เขาให้กินวนัเว้นวนั สกั ๒ 

อาทิตย์ก็จะหายขาดได้ 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยล้มเจ็บหนกั ๆ ไหม สมยัหนุ่ม ๆ 

          ไมมี่ อยา่งมากเป็นไข้มาเลเรีย ๒-๓ วนั ตอนหลงั ๆ เป็นหวดั ๒-๓ วนั ก็เรียกวา่เจ็บหนกั แตท่ี่มนั

เป็นคราวนี ้(๒๕๒๘-๒๕๒๙) ท่ีวา่ไมส่บายในคราวนีน้ัน้ ก็ไมเ่รียกวา่หนกัหนาอะไร เด๋ียวนีก็้คอ่ยยงัชัว่แล้ว 

อาจารย์ครับ ท่ีต้องเข้าโรงพยาบาลมีครัง้เดียวท่ีผา่ตดัหรือครับ  

          นัน่ ผา่ตดัไส้ติง่แคน่ัน้ ครัง้หลงัไปนอนศริิราชเร่ืองเก่ียวกบัในสมองในกะโหลก มนัไมไ่ด้ล้มหมอน

นอนเส่ือ อยา่งท่ีเรียกวา่ แฟบ ไมใ่ช่ มนัรบกวน มนัร้อนเป็นไฟเท่าเหรียญบาทใกล้กระหมอ่ม ตอนนัน้นัง่พดู

ก็เลยหลบัไปขณะพดู 

ท่ีหลบัแบบนัน้ไมใ่ช่เป็นลมใช่ไหมครับ 

          คล้าย ๆ เป็นลมชนิดหนึง่ หลบัไปแล้วมนัก็ต่ืนมา แล้วก็เพลียนิดหน่อย เขาก็เห็นวา่เป็นเร่ือง

มากมายใหญ่โต แล้วบางคนใช้คําวา่สลบ ผมไมใ่ช้สลบ มนัหลบัไป ต่ืนขึน้มามนัก็ยงัดี ๑๕ นาทีได้มัง้ นัง่

อยูบ่นหินโค้ง ข้างพทุธรูปบนหินโค้ง วนันัน้คยุอะไรท่ีไมต้่องขึน้ธรรมาสน์ พอต่ืนขึน้มาถ้วยยาสลอน ยาหอม

ทัง้นัน้ (หวัเราะ) คนนัน้ก็ยาหอม คนนีก็้ยาหอม ถามวา่ทําอะไรกนั ๆ มีคนบอกวา่เป็นลม ๆ เรารู้สกึหลบัไป

นิดหนึง่แล้วต่ืนมา คณุชํานาญเขาเป็นคนไมย่อม ต้องเอาไปรักษา ไปตรวจ ไปรักษาท่ีกรุงเทพฯ ทกุคนเห็น

เป็นเร่ืองร้ายแรง แล้วพอดีคณุสญัญาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนัน้ เอย่ปากคําเดียว เฮลคิอปเตอร์ตํารวจมา

รับ 

อาจารย์ครับ คราวนัน้เข้าไปแล้ว ได้รักษาอะไรบ้าง 

          เขาก็รักษาตามแบบเขา กินยาบ้าง อะไรบ้าง เราก็นอน ๒๐ วนั เห็นจะได้ กวา่หมอจะให้มา ไปเปิด

วดัท่ีศริิราช (หวัเราะ) รุ่งขึน้เตม็ไปด้วยป่ินโต สํารับอาหาร ไมไ่ด้กินอาหารอยา่งของโรงพยาบาล 

ใครเป็นหมอประจําท่ีรับผิดชอบครับ 

          หมอวีกิจ วีรานวุตัิ ์พวกหวัหน้าใหญ่ของโรงพยาบาลนัน้ เป็นแขกพิเศษ เป็นคนไข้ของนายกรัฐมนตรี 

(หวัเราะ) 

อาจารย์ได้รู้จกัหมอประเวศท่ีนัน่หรือเปลา่ 



๔๕๙ 

 

          หมอประเวศเคยรู้จกัผมมาก่อน เม่ือผมไปนอนป่วย แกก็มาหา แสดงตวัวา่เป็นหมอประเวศ ผมนกึ

ไมค่อ่ยออกวา่เคยรู้จกัมาก่อนเม่ือไร แตเ่คยอา่นเร่ืองของหมอประเวศ 

อาจารย์ครับ แล้วตอนผา่ตดัไส้ติง่ ผา่ท่ีเชียงใหมม่นัมีเหตอุยา่งไร จงึต้องเข้าโรงพยาบาลผา่ตดั 

          มนัเป็นไส้ติง่อกัเสบ ไปปีนภเูขาท่ีสงูขึน้ไปอีกเรียกวา่ดอยปยุ เหน่ือยมาก ทา่นปัญญาก็ไปด้วย โยม

วาสน์ก็ไป (๒๕๐๕) ไปพกัท่ีดอยบวกห้า แล้วขึน้ไปเท่ียวดอยปยุ คงจะเป็นเพราะเหน็ดเหน่ือยเกินประมาณ 

ในการขึน้ไปดอยปยุ แล้วกลบัลงมาในวนันัน้ตดิ ๆ กนั ผมรู้สกึเหน่ือยท่ีสดุ แตก็่ละอายคนอ่ืนท่ีเขาไม่

เหน่ือย มนัก็ต้องหลบัตาเดนิ ลืมตากะวา่เดนิตรงนัน้ถงึตรงนัน้ แล้วหลบัตาเดนิ พอถึงลืมตาอีก ตัง้กําหนด

แล้วก็หลบัตาอีก เหน่ือยถึงขนาดนัน้ ไมไ่ด้บอกใคร เดนิมาจนถงึท่ีพกั พอดกึเข้าก็ปวดจดุตรงท่ีรู้กนัวา่เป็น

ไส้ติง่ ปวดท่ีตรงนัน้ เจ้าช่ืนเขาเตรียมยาไว้พร้อม และลกูสะใภ้เขาก็เป็นนางพยาบาลเป็นหมอ ช่วยจดัช่วย

ทําให้ เจ้าช่ืนเป็นคนฉีดยาแก้ปวดท้อง จดุตําแหนง่ไส้ติง่อกัเสบ บรรเทาความปวด มนัปวดชา ๆ มนัปวด

กระตบุ ๆ บอกไมถ่กู ไมใ่ช่ปวดบดิ ปวดท่ือ ๆ ชา ๆ เสียว ๆ เจ็บ ๆ เหมือนวา่ช็อคไฟฟ้า พอรุ่งขึน้พวกแม้วก็

หามมา เดนิไมไ่ด้ ทําเป็นเก้าอีห้าม หามมาขึน้รถท่ีบนัไดดอยสเุทพ มาพกัค้างคืนท่ีวดัอโุมงค์ รุ่งขึน้เข้ารับ

การผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลสวนดอก หมอช่ือประกอบ อยูโ่รงพยาบาล ๔-๕ วนั ก็ย้ายไปพกัอยูบ้่านพกับนดอย

สเุทพ บ้านของหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรี ถงึ ๙-๑๐ วนั คอ่ยมาอยูว่ดัอโุมงค์ตอ่ อยา่งนัน้เรียกวา่

บงัเอิญไมท่นัแตก คือเขาเอามาให้ดเูป็นก้อนเทา่หวัแมมื่อ 

ช่วงป่วยคราวหลงั อาจารย์ไมค่อ่ยทําตามหมอสัง่เทา่ไรใช่ไหมครับ เร่ืองยาเร่ืองอะไร 

          ผมพยายามทําเทา่ท่ีจะทําได้ พยายามทําตามท่ีทําได้ แตถ้่าวา่มนัมีความจําเป็นท่ีต้องดือ้ก็มี

เหมือนกนั เช่นวา่ไปบวชและไปพดูอยา่งนัน้หมอห้าม ไมอ่ยากให้ไป เด๋ียวนีก็้พยายามฉนัยาตามท่ีหมอสัง่ 

หลาย ๆ วนัจงึจะมีผิดนดัสกัที ไมมี่อะไรท่ีเป็นเร่ืองพิเศษ ธรรมดา แตว่า่ผมก็มีลกัษณะไมค่อ่ยเช่ือ วา่อะไร 

ๆ จะตรงตามท่ีหมอวา่เสมอไป ผมก็เลยดือ้บ้าง หลีกเล่ียงบ้าง หมอบางคนก็พดูค้านกนัเอง จนไมรู้่จะเช่ือ

ใคร เช่นในเร่ืองก่ียวกบัอาหาร 

อาจารย์ครับ ทกุวนันีมี้แขกมาก อาจารย์นัง่รับแขก เบ่ือไหมครับ 

          มนัแล้วแตบ่างคน บางคนมนัก็น่าเบ่ือ บางคนก็ไมน่่าเบ่ือ ตอบไมถ่กู บางคนคยุสนกุ บางคนก็ไร้

สาระ เบ่ือ แตผ่มถือหลกัอยา่งหนึง่วา่ จะพยายามเทา่ท่ีจะพยายามได้ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนสบายใจ อยา่งนัน้จงึมี

การทน เรียกวา่ทนก็ได้ ทนรับแขก ทนทําอะไร  

อาจารย์ครับ แขกหรือคนท่ีมาคยุกบัอาจารย์ อาจารย์มีวิธีท่ีจะเรียนจากเขาด้วยหรือเปลา่ หมายความ

วา่หาความรู้จากเขา 



๔๖๐ 

 

          มนัก็แล้วแต ่เขาพดูอะไรมีประโยชน์ก็จําไว้ บางทีก็เอาเป็นชนวนสําหรับคดิ แตก่่อนผมชอบฟังคน

อายมุาก ๆ บางคนคยุ ได้ฟังของแปลก ๆ เร่ืองราวในสมยัโน้น สมยัท่ีเราไมมี่โอกาสได้ยิน คนแตก่่อนเขา

ชอบพดูอยา่งไร ชอบทําอยา่งไร มีโอกาสได้ยินได้ฟังจากแขก เด๋ียวนีค้นแก่ ๆ ก็หาย ๆ กนัไป เราเคยรู้เร่ือง

ของคนโบราณ จากการคยุกบัคนแก่ ๆ จนกวา่ไมมี่คนแก่ (หวัเราะ) คือเราแก่กวา่ เลยกลายเป็นหน้าท่ีท่ี

ต้องพดูให้เขาฟัง 

รุ่นอาจารย์ยงัได้รู้จกักบัศลิปะในการคยุ ผมได้ยินวา่คนไทยสมยัก่อนนีค้ยุเก่ง ในเร่ืองคยุให้เพ่ือนมีความ

สนกุเพลดิเพลนิ ให้มีความรู้ 

          คําท่ีผมเอามาใช้ตอ่เช่น นกไมเ่ห็นฟ้า ปลาไมเ่ห็นนํา้ ก็คนแก่พดูให้ฟังทัง้นัน้ ซึง่เราเอามาดดัแปลง 

เอามาใช้รับช่วงตอ่ไป งามอยูท่ี่ผี ดีอยูท่ี่ละ พระอยูท่ี่จริง ก็ไมใ่ช่เราคดิขึน้เอง ฟังคนแก่ แล้วรู้สกึฝังใจ พอใจ 

รุ่นผมโตมา ไมค่อ่ยเจอพวกนีเ้สียแล้ว 

          นัน่แหละ มนัก็เปล่ียน กินข้าวสกุอยา่ให้เสียข้าวสาร ทํางานอยา่ให้เสียแรง ฟังไมค่อ่ยถกู พอเขามา

พดูครัง้แรก เราก็สะดุ้ง เกิดสนใจ อะไรกนัแน่ เราหาคําอธิบายเอาเอง บางทีมนัก็งา่ย ๆ แตฟั่งเป็นลกึ กิน

ข้าวสกุอยา่ให้เสียข้าวสาร หมายความวา่ เสียข้าวสารเปลา่ กินข้าวสกุ เสียข้าวสารเปลา่ ทํางานอยา่ให้เสีย

แรง ให้มีผลคุ้มคา่ คนแก่เขาอตุสา่ห์จํา อตุสา่ห์จําเป็นของพิเศษ มีคา่ มาเลา่ให้เราฟังอีกตอ่หนึง่ ถ้าเราไม่

ช่วยรักษาไว้ก็หายไป เด๋ียวนีเ้อามาเขียนให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสีย อธิบายให้เห็นประโยชน์ ใช้ประโยชน์

ให้มากขึน้ ผมช่วยรักษาของเก่าอยา่งนีห้ลายอยา่ง 

อาจารย์ครับ วนัพิธีของสวนโมกข์ เชน่วนัปีใหมอ่ยา่งนี ้วนัวิสาขะ วนัอะไรตอ่อะไร อาจารย์ยงัทําด้วย

ความพอใจหรือเปลา่  

          มนัทําเพ่ือชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีอะไรทํา ตกับาตรปีใหม ่ชาวบ้านเขาชอบ 

อาจารย์เบ่ือ ๆ บ้างไหมครับพิธีพวกนี ้หรือวา่ยงัสนกุ ๆ อยู ่

          ถ้าวา่มนัไมค่อ่ยมีแรงมนัก็เบ่ือ ไมต้่องทําก็ดี ไมต้่องทําก็ได้ เร่ืองตา่ง ๆ ไมทํ่าก็ได้ ทําเพ่ือให้ชาวบ้าน

สบายใจ ให้ผู้ อ่ืนสบายใจ โพธิสตัว์มีหน้าท่ีทําให้ผู้ อ่ืนสบายใจ 

 

 



๔๖๑ 

 

 

ปฏิทินชีวติ ๘๐ ปีของท่าน  
(๒๔๔๙-๒๕๒๙) 

๒๔๔๙ 

• เดก็ชายเง่ือม หรือพทุธทาสภิกขใุนเวลาตอ่มา เกิดเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ตรงกบัวนัขึน้ 

๗ ค่ํา เดือน ๗ ปีมะเมีย บตุร นายเซีย้งและนางเคล่ือน พานิช ท่ีหมูบ้่านกลาง ตําบลพมุเรียง ซึง่

สมยันัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของจงัหวดัไชยา  

 

  

๒๔๕๑ 

• เดก็ชายย่ีเกย หรือ ธรรมทาส พานิช ผู้ น้องชาย เกิดเม่ือ วนัท่ี ๑๓ สงิหาคม  

๒๔๕๒ 

• ย้ายท่ีตัง้ตวัจงัหวดัไปอยูบ้่านดอน  

๒๔๕๗ 

• เม่ืออาย ุ๘ ขวบ บดิามารดาพาเดก็ชายเง่ือมไปฝากเป็นเดก็วดัท่ีวดัพมุเรียง เป็นเวลา ๓ ปี เพ่ือรับ

การศกึษาเบือ้งต้นตามแบบโบราณ  

๒๔๖๐  



๔๖๒ 

 

• เดก็ชายเง่ือมกลบัมาอยูบ้่าน เข้าเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีโรงเรียนวดัโพธาราม และเลา่เรียนท่ีน่ี

จนถงึชัน้มธัยม  

๒๔๖๔ 

• ย้ายมาเรียนชัน้มธัยมปีท่ี ๒ ท่ีโรงเรียนสารภีอทิุศ ตําบลตลาด เพ่ือจะได้อยูก่บับดิา ซึง่มาเปิด

ร้านค้าอีกแห่งหนึง่ท่ีตําบลนี ้ 

๒๔๖๕ 

• บดิาถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจบุนั เดก็หนุ่มเง่ือมออกจากโรงเรียนมาช่วยดําเนินการค้ากบัมารดา  

• ระหวา่งนี ้นายย่ีเกย น้องชาย บวชเป็นสามเณรและเรียนชัน้มธัยมอยูท่ี่โรงเรียนประจําจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  

๒๔๖๘ 

• เปิดโรงเรียนนกัธรรมขึน้ปีแรกในตําบลพมุเรียง  

๒๔๖๙ 

• ต้นปีนายย่ีเกยเข้าเตรียมแพทย์จฬุา  

• ก่อนเข้าพรรษานายเง่ือมบวชเม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ได้ฉายา "อินฺทปญฺโ " จําพรรษาท่ีวดัพมุเรียง  
• ปลายปีสอบได้นกัธรรมตรี ไมล่าสกิขาตามกําหนด  

• ปิดเทอมปลายปี นายย่ีเกยกลบับ้านและไมไ่ปเรียนตอ่ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระเง่ือมได้บวชเรียน

ตอ่ไป  

๒๔๗๐ 

• พระเง่ือมสอบได้นกัธรรมโท  

๒๔๗๑ 

• ต้นปีพระเง่ือมเข้าเรียนตอ่กรุงเทพฯ ครัง้แรกท่ีวดัปทมุคงคา อยูไ่ด้เพียง ๒ เดือน ก็เดนิทางกลบัมา

จําพรรษาท่ีวดัพมุเรียง  

• ปีนัน้สอบได้นกัธรรมเอก  



๔๖๓ 

 

๒๔๗๒ 

• เป็นครูสอนนกัธรรม โรงเรียนนกัธรรม วดัพระบรมธาตไุชยา  

• นายย่ีเกยตัง้คณะธรรมทานขัน้ต้นขึน้ โดยเปิดหีบหนงัสือธรรมะให้คนยืมอา่นท่ีร้านไชยาพานิช  

• เร่ิมรับหนงัสือวารสารพทุธศาสนาภาษาองักฤษจากตา่งประเทศ  

• นายย่ีเกยเขียนบทความลงหนงัสือพมิพ์ในกรุงเทพฯ ใช้นามปากกาวา่ "ธรรมทาส"  

๒๔๗๓ 

• พระเง่ือมขึน้กรุงเทพฯ มาอยูว่ดัปทมุคงคาอีกครัง้หนึง่เพ่ือเรียนบาลีตอ่  

• เขียนบทความชิน้แรกช่ือ "ประโยชน์แหง่ทาน" เพ่ือพิมพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพพระอปัุชฌาย์ 

มีเนือ้ความตอบคําถามของคนสมยัใหมท่ี่เร่ิมสงสยัคณุคา่ของการทําทานแบบท่ีทํา ๆ กนัอยู ่ 

• ปลายปีเขียนบทความขนาดยาวเร่ือง "พระพทุธศาสนาขัน้บถุชุน" อธิบายคณุคา่ของ

พระพทุธศาสนาด้วยภาษาสมยัปัจจบุนั และเร่ิมแสดงความคดิเห็นวา่ มรรค ผล นิพพาน เป็นเร่ือง

ท่ีเป็นไปได้จริงในสมยัปัจจบุนั บทความนีพ้ิมพ์เป็นหนงัสือแจก งานฉลองโรงเรียนนกัธรรมวดัพระ

บรมธาตไุชยา  

• ปลายปีนัน้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพระมหาเง่ือม อินฺทปญฺโ   

๒๔๗๔ 

• เบ่ือเรียนมากขึน้ ค้นคว้าศกึษานอกตําราเรียนออกไป ความคดิอดุมคตเิร่ิมตัง้มัน่  

• ปลายปีสอบเปรียญธรรมประโยค ๔ ตก เตรียมเดนิทางกลบับ้านเพ่ือทํางานตามอดุมคต ิ 

๒๔๗๕ 

• เดนิทางกลบัถงึพมุเรียง (๖ เม.ย.)  

• เข้าอยูใ่นวดัร้างตระพงัจิก ซึง่เป็น18จดุเร่ิมต้นของสวนโมกข์ (๑๒ พ.ค.)  

• นางเคลื่อนทําพินยักรรมมอบเงิน ๖,๓๗๘ บาท ตัง้เป็นทนุต้นตระกลูพานิช ใช้ดอกผลบํารุงสวน

โมกข์และคณะธรรมทาน  

• คณะธรรมทานตัง้ขึน้อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ (ก.ค.) เปิดบ้านหนงัหนึง่เป็น "ห้องธรรมทาน" มี

ทําบญุเลีย้งพระและเทศน์ทกุวนัพระและวนั ๘ ค่ํา  

• เร่ิมเขียน "ตามรอยพระอรหนัต์" ในเดือนสงิหาคม  

๒๔๗๖ 



๔๖๔ 

 

• ออกหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา ราย ๓ เดือน  

• เร่ิมเขียนบทความวิพากษ์วจิารณ์สภาพพระพทุธศาสนาและพระสงฆ์ใช้นามปากกา "ธรรมโยช" 

"ชินวาทก์" ฯลฯ และเขียน "ทําไมไมไ่ปกบัพระโลกนาถ" ลงหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบบัวนัท่ี 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖  

๒๔๗๗ 

• คณะธรรมทานซือ้แทน่พิมพ์มาพมิพ์หนงัสือเอง เขียน "คนัถะธุระกบัวปัิสสนาธุระเน่ืองกนัอยา่งไร"  

• เร่ิมแปล "19พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์"  

• แปล "บาลีมหาสตปัิฏฐานสตูร"  

• สด กรูมะโรหิต เขียนเร่ืองมาจากปักก่ิง ทัง้หมดนีล้งพิมพ์ในพทุธสาสนา  

• ก่อนเข้าพรรษาเดนิทางไปนครศรีธรรมราช ปาฐกถาเร่ือง "การสง่เสริมปฏิบตัธิรรม" และ "หลกัพทุธ

ศาสนา" ให้แก่คณะของพระดลุยพากย์สวุมณัฑ์ ซึง่เปิดสวนปันตาราม ตามแบบสวนโมกขพลาราม  

• ในพรรษาเข้ากรรมฐาน ๓ เดือนงดพดู จดบนัทกึปฏิบตัธิรรมเป็นรายวนั  

• เขียนบทความขนาดยาวเร่ือง "การปฏิบตัธิรรม" (๑๗ ก.พ.)  

๒๔๗๘ 

• ทางราชการย้ายท่ีวา่การอําเภอจากพมุเรียง ไปอยูท่ี่ตําบลตลาด ริมทางรถไฟ  

• คณะธรรมทานและโรงพิมพ์ธรรมทานย้ายตามไปอยูท่ี่ตําบลตลาดด้วย  

• เร่ิมแปล "อริยสจัจากพระโอษฐ์" ลงพทุธสาสนา  

• เดนิทางไปเทศน์ถ่ินไทยทางใต้สดุ กลบัมาเขียนเร่ือง "พระพทุธศาสนาในถ่ินไทยทางใต้"  

• เร่ิมตดิตอ่กบัสามเณรกรุณา กศุลาสยั (ตอ่มาคืออาจารย์กรุณา กศุลาสยั) บรรพชิตไทยรูปเดียวท่ี

เดนิเท้าไปถึงอินเดียพร้อมกบัพระโลกนาถ (พระภิกษุชาวอิตาเลียน)  

๒๔๗๙ 

• แปลและแตง่20กาพย์สกุรยกัษ์ อนัเป็นคําวจิารณ์พระสงฆ์อยา่งรุนแรง (จากบางตอนของสมุงัคล

วิลาสนีิ)  

• เขียน "คณุคา่ของปริยตั"ิ ชีใ้ห้เห็นความสําคญัของการเช่ือมระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบตัใินพทุธ

ศาสนา  

• เขียน "สงัคายนาแต้มหวัตะ" เรียกร้องให้แปลพระไตรปิฎกเป็นไทย และวิจารณ์การทําสงัคายนาท่ี

ผา่น ๆ มา  



๔๖๕ 

 

• ท่านปัญญานนัทะ พระราชญาณกวี (บญุชวน) และสามเณรสําเริง มาร่วมจําพรรษาอยูด้่วย  

• พิมพ์รวมเลม่พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ครัง้แรก  

• คณะธรรมทานเปิดโรงเรียนพทุธนิคม  

๒๔๘๐ 

• หวัหน้ากองตํารามหามกฎุราชวทิยาลยั ประกาศใช้พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ เป็นหนงัสือประกอบ

แบบเรียน (๑๕ มิ.ย.)  

• แปล "ลงักาวตาลสตูร" จากพระสตูรฝ่ายมหายาน ลงพทุธสาสนา  

• สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) วดัเทพศริินทร์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

และผู้บญัชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า เดนิทางมาเย่ียมสวนโมกข์และค้างคืน 

๑ คืน (๒๖ มิ.ย.)  

• เขียน "บรรณวจิารณ์อภิธานปัปทีปนีกา" และ "ต้นบญัญตัสิกิขาบท" ไว้อาลยัวาระสิน้พระชนม์ของ

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสริิวฒัน์ (๑๖ ธ.ค.)  

๒๔๘๑ 

• เร่ิมอบรมสามเณรชดุพิเศษ เพ่ือสร้างนกัเผยแผท่ี่ทนัสมยั (งานท่ีไมป่ระสบความสําเร็จในเวลา

ตอ่มา)  

• เรียบเรียง "เกียรตคิณุของพระพทุธเจ้า" หนงัสือพทุธประวตัสํิาหรับคนหนุ่มสาว ลงวนัท่ี ๑๑ ม.ค.  

• เขียนบทความขนาดยาว "อนตัตาของพระพทุธเจ้า"  

• พระยาลดัพลธีรรมประคลัภ์ (วงศ์ ลดัพลี) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ พระยาภะรตราชสพุิช ผู้

พิพากษาศาลอทุธรณ์ และนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์มาเย่ียมสวนโมกข์เป็นครัง้แรก  

๒๔๘๒  

• นายย่ีเกยเปล่ียนช่ีอเป็น "ธรรมทาส" อยา่งเป็นทางการ  

• สร้างหอสมดุธรรมทาน ท่ีวดัชยาราม เป็นท่ีพกัและท่ีทํางานอีกแหง่หนึง่  

• มีบทความเก่ียวกบักฤษณมรูต ิลงพทุธสาสนา  

• เขียนบทความขนาดยาว ๕๕ หน้า "ตอบปัญหาบาทหลวง" หกัล้างความเช่ือเก่ียวกบัพระเจ้าแบบ

บคุคลอยา่งรุนแรง ลงพทุธสาสนา  

๒๔๘๓ 



๔๖๖ 

 

• เกิดสงครามในยโุรป ทําให้กระดาษแพง หายาก พทุธสาสนา ๒ เลม่ ออกรวมเป็นเลม่เดียว  

• เร่ิมมีบทความตอ่ต้านสงครามเร่ือง "ไฟไหม้โลกยคุกึง่พทุธกาล" ลงพทุธสาสนา  

• แสดงปาฐกถาท่ีกรุงเทพฯ เป็นครัง้แรก ตามคําอาราธนาของพทุธธรรมสมาคม (ตอ่มาเปลี่ยนช่ือ

เป็นพทุธสมาคมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๔๘๔) ในหวัข้อเร่ือง "วิถีแห่งการเข้าถึงพทุธธรรม" 

(๑๓ ก.ค. พดู ๒ ชัว่โมง ๑๕ นาที)  

๒๔๘๔ 

• ทางราชการเปล่ียนวนัขึน้ปีใหม ่จาก ๑ เมษายน เป็น ๑ มกราคม  

• เร่ิมแปล "ขมุทรัพย์จากพระโอษฐ์" ลงพทุธสาสนา  

๒๔๘๕ 

• เร่ิมสร้างสโมสรธรรมทาน ท่ีวดัชยาราม  

• หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาเร่ิมลงเร่ืองเก่ียวกบัพทุธศาสนา ฝ่ายมหายาน  

• แสดงปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทยเร่ือง "ความสงบในฐานะเป็นผลแห่งการเข้าถงึ

พทุธธรรม"  

๒๔๘๖ 

• วางเงินซือ้ท่ีบริเวณธารนํา้ไหลจากหลวงพรหมปัญญา เม่ือ ๑๘ มีนาคม  

• หลวงบริบาลบรีุภณัฑ์เป็นผู้ เช่ือมให้ได้เฝ้าสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ท่ีวงัวรดศิ เพ่ือ

ปรึกษาหารือเร่ืองโบราณคดีเมืองไชยา  

• เทศน์งานพระราชทานเพลงิศพของสมเดจ็พระวนัรัต (เฮง เขมจารี) เร่ือง "ลกัษณะน่าอศัจรรย์บาง

ประการของนิพพาน" (๒๒ ส.ค.)  

• เขียนความเรียบเรียงเชิงประวตั ิเก่ียวกบัชีวิตและงานในสวนโมกข์ท่ีผา่นมาช่ือ "สบิปีในสวนโมกข์"  

๒๔๘๙ 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าฝ่ายองค์การเผยแผป่ระจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (๒๒ ม.ค.)  

• ย้ายมาจําพรรษาท่ีสวนโมกข์แห่งใหม ่บริเวณธารนํา้ไหล เขาพทุธทอง (สวนโมกข์ปัจจบุนั)  

• คณะพระยาลดัพลีธรรมประคลัภ์มาเย่ียมครัง้ท่ี ๒  

๒๔๘๙ 
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๔๖๗ 

 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นพระครูอินทปัญญาจารย์  

• ปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย เร่ือง "พทุธธรรมกบัสนัตภิาพ" (๒ มี.ค.)  

• เลกิสวนโมกข์แห่งเดมิท่ีพมุเรียงโดยสิน้เชิง (ก่อนหน้านีย้งัมีพระอยูป่ระจํา)  

• ปาฐกถาธรรมท่ีสมาคมพทุธบริษัทไทยจีนประชา เร่ือง "ข้อควรทราบเก่ียวกบัหลกัพทุธศาสนา

ระหวา่งนิกายตา่ง ๆ" (๒๙ ธ.ค.)  

๒๔๙๐  

• ปาฐกถาท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เร่ือง "พทุธธรรมกบัเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตย" ฯพณฯ 

ปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแผน่ดนิในขณะนัน้เข้าฟังด้วย (๑๑ พ.ย.)  

• เกิดคณะพทุธนิคมท่ีเชียงใหม ่ 

• ปาฐกถาท่ีหอประชมุใหญ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เร่ือง "พระพทุธศาสนาจะช่วยพวกเราใน

ปัจจบุนันีไ้ด้อยา่งไร" (๓๑ พ.ค.)  

• เร่ิมแปล "สตูรของเวย่หลา่ง" ลงพทุธสาสนา  

๒๔๙๑ 

• โยมมารดาถงึแก่กรรม (๒๔ เม.ย.)  

• เดนิทางขึน้เชียงใหมค่รัง้แรกเพ่ือช่วยให้คําแนะนําแก่กิจการของคณะพทุธนิคมเชียงใหม ่(ก่อน

เข้าพรรษา)  

• ออกตระเวณเทศน์ตามเกาะสมยุ เกาะพงนั  

• ปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย เร่ือง "ภเูขาแห่งวิถีพทุธธรรม" (๕ ม.ิย.) และเร่ิมถกู

โจมตีในข้อหาเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์  

• ออกพรรษา ทา่นปัญญานนัทะขึน้ไปประจําอยูท่ี่เชียงใหม ่ 

๒๔๙๒ 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าองค์การเผยแผป่ระจําภาค ๕ (ภาคใต้ ๑๔ จงัหวดั)  

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตไุชยา (๓๐ ม.ิย.)  

๒๔๙๓ 

• พกัสวนชาใกล้หมูบ้่านแก่งปันเต้า อ.เชียวดาว จ.เชียงใหม ่เป็นเวลา ๒๐ วนั เพ่ือเขียน "โบราณคดี

รอบอา่วบ้านดอน" (ม.ค.)  



๔๖๘ 

 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ อํานวยการพพิิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิสาขาประจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

• เขียนบทความทดลอง เสนอเก่ียวกบัจิตวทิยาแบบพทุธ เร่ือง "22ปมเข่ือง"  

• ตระเวณเทศน์หวัเมืองปักษ์ใต้ กบัพระยาอมรฤทธิธํารง (พร้อม ณ ถลาง)  

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นประธานพิธีสวดกระทํานํา้มรุธาภิเษกสําหรับพระเจ้าอยูห่วัองค์ปัจจบุนั ณ วดั

พระบรมธาตไุชยา ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระอริยนนัทมนีุ (๔ ธ.ค.)  

๒๔๙๔ 

• อบรมข้าราชการในสํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรมและศาล ท่ีกรุงเทพฯ เร่ือง "ทกุขขปันทูนกถา" 

(๒๐ ก.ย.)  

• มีประกาศในพทุธสาสนาวา่พระยาอนมุานราชธน สง่หนงัสือมาให้ห้องสมดุธรรมทานหลายเลม่  

๒๔๙๕ 

• นายกหุลาบ สายประดษิฐ์ มาเย่ียมสวนโมกข์ (ก.พ.)  

• คณะพทุธนิคม เชียงใหม ่ออกหนงัสือพิมพ์ชาวพทุธ เม่ือวนัวิสาขบชูา  

• มีพิธีทอดกฐินครัง้แรกและครัง้เดียวของสวนโมกข์  

• เขียน "บนัทกึเปิดผนกึครบรอบ ๒๐ ปี" ลงในพทุธสาสนา ซึง่ออกรวมเป็นเพียงฉบบัเดียวในปีนัน้  

• เร่ิมมีการบรรยายประจําคืนในช่วงพรรษา เพ่ืออบรมพระภิกษุสามเณรภายในสวนโมกข์  

๒๔๙๖ 

• แสดงธรรมเร่ือง "ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก" ท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเปิดตกึสมเดจ็พระ

พทุธโฆษาจารย์ (๒๑ ก.พ.)  

• คณะธรรมทานได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็น "ธรรมทานมลูนิธิ" (๒๔ พ.ย.)  

• มีผู้บริจาคแทน่พิมพ์และเคร่ืองตดักระดาาให้ใหม ่ 

• มีการฉายสไลด์ในสวนโมกข์ ริเร่ิมการเผยแผธ่รรมโดยการฉายสไลด์  

๒๔๙๗ 

• อธิษฐานไมอ่อกนอกเขตตลอดพรรษา  

• พิมพ์หนงัสือทําวตัรสวดมนต์แปลครัง้แรก  

• ร่วมประชมุและกลา่วปราศรัยในนามตวัแทนคณะสงฆ์ไทย ในงานฉฏัฐสงัคายนาท่ีประเทศพมา่ 

เร่ือง "ลกัษณะน่าอศัจรรย์บางประการของพทุธศาสนาแบบเถรวาท" (๖ ธ.ค.)  



๔๖๙ 

 

• เขียน "โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตญัญ"ู (๘ มี.ค.) เป็นบทความท่ีเดน่บทหนึง่ แสดงให้เห็นถงึโลก

ทศัน์แบบพทุธท่ีมีลกัษณะนิเวศวิทยาอยูใ่นตวั  

๒๔๙๘ 

• อบรมข้าราชการตลุาการครัง้แรก เร่ือง "ใจความสาํคญัของพทุธศาสนา" ณ ห้องบรรยายเนติ

บณัฑิตยสภา ตอ่มาพิมพ์เป็นเลม่ช่ือหลกัพระพทุธศาสนา และพิมพ์ในชดุธรรมโฆษณ์ ช่ือ "ตลุากา

ริกธรรม เลม่ ๑" การบรรยายชดุนีทํ้าตอ่เน่ืองมาอีกรวม ๑๔ ครัง้  

๒๕๐๐ 

• แสดงธรรมท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ เร่ือง "ธรรมะคือโอสถสําหรับโลก" (ก.พ.)  

• เทศน์ในโอกาส ๒๕ พทุธศตวรรษ เร่ือง "หนทางดบัความเลวร้ายในยคุปัจจบุนั" ท่ีวดัพระบรมธาตุ

ไชยา  

• คณะพทุธนิคมเชียงใหมต่ัง้ชาวพทุธมลูนิธิ  

• ในพรรษาบรรยาย "การศกึษาธรรมะอยา่งถกูวิธี" หรือ "ธรรมวิภาคนวกภมูิ" ตอ่มากลายเป็น

หนงัสือพืน้ฐานท่ีสําคญัอีกเลม่หนึง่ของสวนโมกข์  

• ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระราชชยักวี  

๒๕๐๑  

• ตัง้สํานกัปฏิบตัธิรรม "สวนอศุม" และ "สวนอศุมมลูนิธิ" ท่ีกรุงเทพฯ เป็นอีกองค์กรหนึง่ในเครือขา่ย

ของสวนโมกข์  

• ทางราชการประกาศให้วนัอาสาฬหบชูาเป็นวนัสําคญัทางศาสนา สอดคล้องกบัท่ีสวนโมกข์ทํามา

ก่อน  

• ไปเขมร ชม นครวดั นครธม  

๒๕๐๒ 

• กรมศลิปากรสง่ศลิาจารึกจําลองทกุหลกัท่ีทําจากไชยามาถวาย  

• ท่านปัญญานนัทะลงมาจําพรรษาท่ีวดัชลประทานรังสฤษฏ์  

• เจ้าช่ืน สโิรรส หวัหน้าคณะพทุธนิคมและบตุรลงมาอยูท่ี่สวนโมกข์ในระหวา่งช่วงเข้าพรรษา  

• สถานีวทิย ุปชส.๗ ธนบรีุ นํา "หลกัพระพทุธศาสนา" ท่ีอบรมข้าราชการตลุาการครัง้แรก ไปอา่น

ออกอากาศเป็นประจําทกุวนั เวลา ๐๖.๓๐ น. ในระหวา่งชว่งเข้าพรรษา  



๔๗๐ 

 

• พิมพ์อริยสจัจากพระโอษฐ์ ครัง้แรก  

• บรรยาย "อานาปานสต"ิ (ฉบบัสมบรูณ์) ในระหวา่งพรรษาในสวนโมกข์  

๒๕๐๓  

• โรงเรียนพทุธนิคมเปิดชัน้เตรียมอดุมศกึษา  

• แสดงธรรมท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เร่ือง "สว่นสําคญัของพระพทุธศาสนาท่ีทกุคนควรรู้จกั" 

ตามคําอาราธนาของสมเดจ็พระราชชนนี องค์อปุถมัภกของชมรมกลุม่ศกึษาพทุธศาสตร์และ

ประเพณี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีผู้ ฟังประมาณ ๓,๐๐๐ คน (๒๘ ธ.ค.)  

๒๕๐๔ 

• ในพรรษาพดูเร่ือง "ตวัก-ูของก"ู อบรมพระสงฆ์สามเณร  

• ร่วมสมัมนาเร่ือง "การศกึษาพทุธศาสนาในมหาวทิยาลยั" ท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (๒๖ พ.ย. - 

๒๒ ธ.ค.) และแสดงธรรมอบรมนิสติ รวม ๗ ครัง้  

๒๕๐๕ 

• เร่ิมสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนงัแบบสวนโมกข์) และมีโรงปัน้เพ่ือปัน้ภาพพทุธประวตัยิคุ

แรกของโลก ทัง้ ๒ อยา่งนีใ้ช้เวลาราว ๑๐ ปี จงึเสร็จ  

๒๕๐๖ 

• อภิปรายแบบธรรมสากจัฉา กบัหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช ครัง้แรก ในหวัข้อ "การทํางานคือ

การปฎิบตัธิรรม" มีนายปุ๋ ย โรจนบรุานนท์ และ นายฉนัทิชย์ กระแสสนิธุ์ ร่วมด้วย ท่ีหอประชมุครุุ

สภา (๖ ธ.ค.)  

๒๕๐๗ 

• อภิปรายแบบธรรมสากจัฉา (ท่ีกลายเป็นววิาทะ) กบัหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช ครัง้ท่ี ๒ และ

ครัง้สดุท้าย ท่ีหอประชมุครุุสภา เร่ือง "การทํางานด้วยจิตวา่ง" (๑๓ ก.พ.  

๒๕๐๘ 



๔๗๑ 

 

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "สิง่ท่ีเรายงัเข้าใจผิดกนัอยู"่ ท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ (๒๑ 

ม.ค.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "การสง่เสริมจริยธรรมแก่เดก็วยัรุ่น" ในท่ีประชมุสามญัประจําปี ท่ีครุุสภา (๒๗ 

เม.ย.)  

๒๕๐๙ 

• เร่ิมมีงานล้ออาย ุครัง้แรก (๒๗ พ.ค.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "สิง่ท่ีเรายงัสนใจกนัน้อยเกินไป" ในท่ีประชมุองค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แหง่

โลก ณ พทุธสถานเชียงใหม ่(๘ พ.ย.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "ผีหวัเราะเยาะมนษุย์" แก่ผู้ ร่วมประชมุยวุพทุธิกสมาคมทัว่ประเทศครัง้ท่ี ๑๐ 

ยอดเขาพทุธทอง สวนโมกข์ (๑๔ พ.ย.)  

๒๕๑๐ 

• เป็นประธานในการอบรมพระธรรมทตูรุ่นแรกท่ีจะไปเผยแผพ่ระศาสนาในตา่งประเทศ  

• ปาฐกถา "คริสตธรรม-พทุธธรรม" ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรม เชียงใหม ่ 

• ในพรรษา เร่ิมบรรยายชดุ "ธรรมปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์สามเณรภายในสวนโมกข์ (กระทําตอ่เน่ือง

ทกุพรรษาถึง พ.ศ. ๒๕๑๔)  

๒๕๑๑ 

• เป็นประธานในการประชมุสมาคมพทุธศาสนาทัว่ประเทศ ครัง้ท่ี ๑๖ ณ 

คา่ยลกูเสือธรรมบตุร ตดิกบัสวนโมกข์ (๑ ธ.ค.)  

• พระยาลดัพลธีรรมประคลัภ์ "สหายธรรมหมายเลขหนึง่" ถึงแก่อนิจกรรม 

(๑๙ เม.ย.) มอบทนุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ธรรมทานมลูนิธิ  

• เร่ิมโครงการพมิพ์หนงัสือชดุธรรมโฆษณ์  

๒๕๑๒ 

• บรรยายชดุ "บรมธรรม" แก่ พระนิสติภาคฤดรู้อน  

๒๕๑๔  

• เร่ิมบรรยายธรรมประจําวนัเสาร์และทําตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั  



๔๗๒ 

 

• ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็น "พระเทพวิสทุธิเมธี" (๕ ธ.ค.)  

• เขียน "บนัทกึคําชีแ้จงเก่ียวกบัการศกึษาเร่ืองปฏิจจสมปุบาท" (๓๐ ก.ย.)  

๒๕๑๕ 

• บรรยายชดุ "แก่นพทุธศาสน์" ท่ีโรงพยาบาลศริิราช  

• บรรยายชดุ "สอนพทุธศาสนาผา่นคมัภีร์ไบเบลิ" ในสวนโมกข์  

๒๕๑๖ 

• บรรยายเร่ือง "มหาวิทยาลยักบัความรู้เร่ืองจิต" แก่อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมาสวนโมกข์ (๓๐ ส.ค.)  

• เขียนบทความขนาดยาว "สมเดจ็ในความรู้สกึของข้าพเจ้า" ตามคําขอของพระดลุยพากย์สวุมณัฑ์ 

เพ่ือพิมพ์ในหนงัสือครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)  

• บรรยายเร่ือง "ประชาธิปไตยแบบสงัคมนิยม" ในสวนโมกข์ (๑๑ พ.ย.)  

• อาพาธ ขณะกําลงัเทศน์และเข้ารับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลศริิราช (ธ.ค.)  

๒๕๑๗  

• บรรยายเร่ือง "มหิดลธรรม" แก่พระนกัศกึษาภาคฤดรู้อน  

• บรรยายเร่ือง "สงัคมนิยมตามหลกัแห่งพระศาสนา" (๑๕ ก.ย.)  

๒๕๑๘  

• บรรยายชดุ "โมกขธรรมประยกุต์" สําหรับพระนกัศกึษาภาคฤดรู้อน  

• บรรยายเร่ือง "พระพทุธเจ้ามีอดุมคตเิป็นสงัคมนิยม"  

• บรรยายเร่ือง "สงัคมนิยมชนิดท่ีช่วยโลกได้" (๒๗ พ.ค. ๑๘)  

๒๕๒๑ 

• เร่ิมปาฐกถาธรรมทางวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทกุวนัอาทิตย์ท่ี ๓ ของเดือน  

๒๕๒๒ 

• บรรยายชดุ "ใจความแห่งคริสตธรรม เทา่ท่ีพทุธบริษัทควรทราบ"  



๔๗๓ 

 

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาพทุธศาสตร์ จากมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  

๒๕๒๕  

• สวนโมกข์อายคุรบ ๕๐ ปี พมิพ์แถลงการณ์ ๕๐ ปี สวนโมกข์  

• พิมพ์กฎบตัรของพทุธบริษัท ในวนัวิสาขบชูา  

๒๕๒๗ 

• พิมพ์อริยสจัจากพระโอษฐ์ ฉบบัสมบรูณ์  

๒๕๒๘ 

• อาพาธคอ่นข้างหนกัตัง้แตต้่นปี  

๒๕๒๙  

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาอกัษรศาสตร์ (ศาสนาและปรัชญา) จากมหาวิทยาลยั

ศลิปากร  

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาศกึษาศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง  

 
จาก อตัชีวประวติัของทา่นพทุธทาส "เลา่ไว้เม่ือวยัสนธยา"  

หน้า ๖๙๓–๗๐๘ 
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