หลวงพอชา สุภัทโท - ตอบปญหาธรรม
(๒๒ ขอ แกพระสงฆ)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไดพากเพียรอยางหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แตไมไดผลคืบหนา
ควรจะนอนหลับมากนอยเพียงใด
จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกตางกันหรือไม
เราควรอานตํารับตํารามากๆ หรือศึกษาพระไตรปฎกดวยหรือไมในการฝกปฏิบัติ
บางครั้งกังวลใจอยูกับพระวินัยของพระสงฆ ถาฆาแมลงโดยบังเอิญแลวจะผิดไหม
ควรจะทําอยางไรเมื่อสงสัย บางวันวุนวายใจดวยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติ
วิธีฝกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน
จําเปนไหมที่จะตองนั่งภาวนาใหนานๆ
จิตฟุงซานมากทั้งๆ ที่พยายามจะมีสติอยู
“สูตรของเวยหลาง (หรือฮุยเหนิง)” ของพระสังฆปริณายก (นิกายเซ็น) องคที่หก
ขอใหอธิบายเพิ่มที่วาสมถะหรือสมาธิ และวิปสสนาหรือปญญานี้เปนสิ่งเดียวกัน
ในการปฏิบตั ขิ องเรา จําเปนทีจ่ ะตองเขาถึงฌานหรือไม
ทําไมตองปฏิบตั ติ ามธุดงควัตร เชน ฉันอาหารเฉพาะแตในบาตรเทานัน้
หากวาการใสอาหารทุกอยางรวมลงในบาตรเปนสิง่ จําเปนแลว ทําไมทานอาจารยจึงไมปฏิบัติดวย
จะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติไดอยางไร
เมื่อโกรธ ควรทําอยางไร
งวงเหงาหาวนอนมาก ทําใหภาวนาลําบาก ควรทําอยางไร
ทําไมเราจึงตองกราบกันบอยๆ ที่นี่ (ที่วัดหนองปาพง)
กิเลสเครื่องเศราหมอง เชน ความโลภหรือความโกรธ เปนเพียงมายาหรือวาเปนของจริง
คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรม
เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ควรทําอยางไรตอไป
ทานอาจารยเปนหวงลูกศิษยที่พากเพียรมากหมายความวาอยางไร

๑). ไดพากเพียรอยางหนักในการปฏิบัติกรรมฐาน แตไมไดผลคืบหนา
เรื่องนี้สําคัญมาก อยาพยายามที่จะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ ความอยากอยางแรงกลาที่จะหลุดพน
หรือรูแจงนั้น จะเปนความอยากทีข่ วางกัน้ ทานจากการหลุดพน ทานจะเพียรพยายามอยางหนักตามใจทานก็
ได จะเรงความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได แตถาการฝกปฏิบัตินั้นยังประกอบดวยความอยาก ที่จะบรรลุเห็น
แจงแลว ทานจะไมมีทางที่จะพบความสงบไดเลย แรงอยากจะเปนเหตุใหเกิดความสงสัย และความกระวน
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กระวายใจ ไมวาทานจะฝกปฏิบัติมานานเทาใดหรือหนักเพียงใด ปญญา (ทีแ่ ท) จะไมเกิดขึ้นจากความอยาก
นั้น ดังนั้น จงเพียงแตละความอยากเสีย จงเฝาดูจิตและกายอยางมีสติ แตอยามุงหวังที่จะบรรลุถึงอะไร อยา
ยึดมั่นถือมั่นแมในเรื่องการฝกปฏิบัติหรือในการรูแจง

๒). ควรจะนอนหลับมากนอยเพียงใด
อยาถาม ตอบไมได บางคนนอนหลับคืนละประมาณ ๔ ชั่วโมงก็พอ อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญก็คือ
ทานเฝาดูและรูจ กั ตัวของทานเอง ถาทานนอนนอยจนเกินไป ทานก็จะไมสบายกาย ทําใหคุมสติไวไดยาก ถา
นอนมากเกินไป จิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชา หรือซัดสาย จงหาสภาวะทีพ่ อเหมาะกับตัวทานเอง ตัง้ ใจ เฝาดูกายและ
จิต จนทานรูระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสําหรับทาน ถาทานรูสึกตัวตื่นแลวและยังซุกตัวของีบตอไป นี่
เปนกิเลสเครื่องเศราหมอง จงมีสติรูตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น

๓). จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกตางกันหรือไม
โดยพื้นฐานแลวไมแตกตางกัน ดูจากภายนอก ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใชอาจดูตางกัน
แตจิตมนุษยนั้นเปนธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมด ไมวาชาติใดภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มี เหมือนกัน
ทัง้ ในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกขและความดับแหงทุกขก็เหมือนกันในทุกๆ คน

๔). เราควรอานตํารับตํารามากๆ หรือศึกษาพระไตรปฎกดวยหรือไมในการฝกปฏิบัติ
พระธรรมของพระพุทธเจานั้นไมอาจคนพบไดดวยตําราตางๆ ถาทานตองการจะรูเห็นจริง ดวยตัว
ของทานเองวาพระพุทธเจาตรัสสอนอะไร ทานไมจาํ เปนตองวุน วายกับตํารับตําราเลย จงเฝาดูจติ ของทานเอง
พิจารณาใหรูเห็นวาความรูสึกตางๆ (เวทนา) เกิดขึน้ และดับไปอยางไร ความนึกคิดเกิดขึน้ และดับไปอยางไร
อยาไดผูกพันอยูกับสิ่งใดเลย จงมีสติอยูเสมอ เมื่อมีอะไรๆ เกิดขึ้นใหไดรูไดเห็น นี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรม
ของพระพุทธองค จงเปนปกติธรรมดา ตามธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอยางที่ทาน ทําขณะอยูที่นี่เปนโอกาสแหงการ
ฝกปฏิบัติ เปนธรรมะทั้งหมดเมื่อทานทําวัตรสวดมนตรอยู พยายามใหมีสติ ถาทานกําลังเทกระโถนหรือลาง
สวมอยู อยาคิดวาทานกําลังทําบุญทําคุณใหกับผูหนึ่งผูใด มีธรรมะ อยูในการเทกระโถนนั้น อยารูสึกวา ทาน
กําลังฝกปฏิบัติอยูเฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเทานั้น พวกทาน บางคนบนวา ไมมีเวลาพอที่จะทําสมาธิภาวนา แลว
เวลาหายใจเลามีเพียงพอไหม การทําสมาธิภาวนา ของทานคือการมีสติระลึกรู และการรักษาจิตใหเปนปกติ
ตามธรรมชาติในการกระทําทุกอิรยิ าบถ
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๕). บางครั้งกังวลใจอยูกับพระวินัยของพระสงฆ ถาฆาแมลงโดยบังเอิญแลวจะผิดไหม
ศีลหรือพระวินัยและศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการฝกปฏิบัติของเรา แตทานตองไมยึดมั่น ถือ
มั่นในกฎเกณฑตางๆ อยางงมงาย ในการฆาสัตวหรือการละเมิดขอหามอื่นๆ นั้น มันสําคัญที่เจตนา ทานยอม
รูอยูแกใจของทานเอง อยาไดกังวลกับเรื่องพระวินัยใหมากจนเกินไป ถานํามาปฏิบัติอยางถูกตอง ก็จะชวย
เสริมการฝกปฏิบัติ แตพระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑเล็กๆ นอยๆ มากเกินไป จนนอนไมเปนสุข พระวินัย
ไมใชภาระที่ตองแบก
ในการฝกปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัย พระวินัยรวมทั้งธุดงควัตรและการปฏิบัติ ภาวนา
การมีสติและการสํารวมระวังในกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนในศีล ๒๒๗ ขอนั้น ใหคณ
ุ ประโยชน อันใหญหลวง
ทําใหมีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไมตองพะวงวาจะตองทําตนอยางไร ดังนั้นทานก็หมดเรื่องตองครุนคิด และ
มีสติดํารงอยูแทน พระวินัยทําใหพวกเราอยูดวยกันอยางกลมกลืน และชุมชนก็ดําเนินไปอยางราบรื่น ลักษณะ
ภายนอกทุกๆ คนดูเหมือนกัน และปฏิบัติอยางเดียวกัน พระวินัยและศีล ธรรมเปนบันไดอันแข็งแกรง นําไปสู
สมาธิยิ่งและปญญายิ่ง โดยการปฏิบัติอยางถูกตองตามพระวินัยของพระสงฆ และธุดงควัตรทําใหเรามีความ
เปนอยูอ ยางงายๆ และตองจํากัดจํานวนบริขารของเราดวย ดังนั้น ที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถวนตามแบบ
ของพระพุทธเจา คือ งดเวนจากความชั่วและทําความดี มีความเปนอยูอยางงายๆ ตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ชําระจิตใหบริสุทธิ์ โดยการเฝาดูจิตและกายของเรา ในทุกๆ อิริยาบถ เมื่อนั่งอยู ยืนอยู เดินอยู หรือนอนอยู
จงรูต วั ของทานเอง

๖). ควรจะทําอยางไรเมื่อสงสัย บางวันวุนวายใจดวยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติ
ความสงสัยนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดา ทุกคนเริ่มตนดวยความสงสัย ทานอาจไดเรียนรูอยางมากมาย
จากความสงสัยนั้น ที่สําคัญก็คือ ทานอยาถือเอาความสงสัยนัน้ เปนตัวเปนตน นั่นคืออยาตกเปนเหยื่อของ
ความสงสัย ซึ่งจะทําใหจิตใจของทานหมุนวนเปนวัฏฏะอันไมมีที่สิ้นสุด แทนที่จะเปนเชนนั้น จงเฝาดู
กระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเทห ดูวาใครคือผูที่สงสัย ดูวาความสงสัย นั้นเกิดขึ้นและ
ดับไปอยางไร แลวทานจะไมตกเปนเหยื่อของความสงสัยอีกตอไป ทานจะหลุดพนออก จากความสงสัยและจิต
ของทานก็จะสงบ ทานจะเห็นวาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอยางไร ปลอยวาง ความสงสัยของทานและ
เพียงแตเฝาดู นี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย

๗). วิธีฝกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน
มันก็เหมือนกับการจะเขาไปในเมือง บางคนอาจจะเขาเมืองทางทิศเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ฯลฯ ทางถนนหลายสาย โดยมากแลวแนวทางภาวนาก็แตกตางกันเพียงรูปแบบเทานัน้ ไมวา ทานจะเดินทาง
สายหนึ่งสายใด เดินชาหรือเดินเร็ว ถาทานมีสติอยูเสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น ขอสําคัญที่สุดก็คือ แนวทาง
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ภาวนาที่ดีและถูกตองจะตองนําไปสูการไมยึดมั่นถือมั่น ลงทายแลวก็ตอ งปลอยวาง แนวทางภาวนาทุกรูปแบบ
ดวย ผูปฏิบัติตองไมยึดมั่นแมในตัวอาจารย แนวทางใดที่นําไปสูการปลอยวาง สูการไมยึดมั่นถือมั่น ก็เปนทาง
ปฏิบัติที่ถูกตอง
ทานอาจจะอยากเดินทางไปเพื่อศึกษาอาจารยทานอื่นอีก และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบางก็ได
พวกทานบางคนก็ทําเชนนั้น นีเ่ ปนความตองการตามธรรมชาติ ทานจะรูว า แมไดถามคําถามนับพันคําถามก็
แลว และมีความรูเรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ก็แลว ก็ไมอาจจะนําทานเขาถึงสัจธรรมได ในที่สุด ทานก็จะรูสึก
เบือ่ หนาย ทานจะรูวาเพียงแตหยุดและสํารวจตรวจสอบดูจิตของทานเองเทานั้น ทานก็จะรูวา พระพุทธเจา
ตรัสสอนอะไร ไมมีประโยชนที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเอง ผลที่สุดทานตองหันกลับมา เผชิญหนากับสภาวะ
ที่แทจริงของตัวทานเอง ตรงนี้แหละที่ทานจะเขาใจธรรมะได

๘). จําเปนไหมที่จะตองนั่งภาวนาใหนานๆ
ไมจําเปนตองนั่งภาวนานานนับเปนหลายๆ ชั่วโมง บางคนคิดวายิ่งนั่งภาวนานานเทาใดก็จะยิ่ง เกิด
ปญญามากเทานัน้ ผมเคยเห็นไกกกอยูในรังของมันทั้งวันนับเปนวันๆ ปญญาที่แทเกิดจากการที่เรา มีสติใน
ทุกๆ อิริยาบถ การฝกปฏิบัติของทานตองเริ่มขึ้นทันทีที่ทานตื่นนอนตอนเชา และตองปฏิบัติ ใหตอเนื่องไป
จนกระทั่งนอนหลับไป อยาไปหวงวาทานตองนั่งภาวนาใหนานๆ สิ่งสําคัญก็คือทาน เพียงแตเฝาดูไมวาทานจะ
เดินอยู หรือนั่งอยู หรือกําลังเขาหองน้ําอยู
แตละคนตางก็มที างชีวติ ของตนเอง บางคนตองตายเมื่อมีอายุ ๕๐ ป บางคนเมือ่ อายุ ๖๕ ป และบาง
คนเมื่ออายุ ๙๐ ป ฉันใดก็ฉันนั้น ปฏิปทาของทานทั้งหลายก็ไมเหมือนกัน อยาคิดมาก หรือกังวลใจในเรื่องนี้
เลย จงพยายามมีสติและปลอยทุกสิ่งใหเปนไปตามปกติของมัน แลวจิตของทานก็จะสงบมากขึน้ ๆ ใน
สิ่งแวดลอมทั้งปวง มันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ําใสในปา ที่ซึ่งบรรดาสัตวปาที่สวยงาม และหายากจะมาดื่มน้ํา
ในสระนัน้ ทานจะเขาใจถึงสภาวธรรมของสิ่งทั้งปวง (สังขาร) ในโลกอยางแจมชัด ทานจะไดเห็นความอัศจรรย
และแปลกประหาดทัง้ หลายเกิดขึน้ และดับไป แตทานก็จะยังคงสงบอยูเชนเดิม ปญหาทัง้ หลายจะบังเกิดขึน้ แต
ทานจะรูทันมันไดทันที นี่แหละคือศานติสุขของพระพุทธเจา

๙). จิตฟุงซานมากทั้งๆ ที่พยายามจะมีสติอยู
อยาวิตกในเรื่องนี้เลย พยายามรักษาจิตของทานใหอยูกับปจจุบัน เมื่อเกิดรูสึกอะไรขึ้นมาภาย ในจิต
ก็ตาม จงเฝาดูมัน และปลอยวาง อยาแมแตหวังที่จะไมใหมีความนึกคิดเกิดขึ้นเลย แลวจิตก็จะเขา สภาวะ
ปกติตามธรรมชาติของมัน ไมมีการแบงแยกระหวางความดีและความชั่ว รอนและหนาว เร็วหรือชา ไมมีเรา ไม
มีเขา ไมมีตัวตนเลย อะไรๆ ก็เปนของมันอยูอยางนั้น เมือ่ ทานเดินบิณฑบาตไมจาํ เปนตองทําอะไรพิเศษ
เพียงแตเดินและเห็นตามที่เปนอยู อยายึดมั่นอยูกับการแยกตัวไปอยูแตลําพัง หรือกับการเก็บตัว ไมวาทาน
จะอยูที่ใด จงรูจักตัวเองดวยการปฏิบัติตนเปนปกติตามธรรมชาติ และเฝาดู เมื่อเกิดสงสัยจงเฝาดูมัน
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เกิดขึ้นและดับไป มันก็งายๆ อยายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้น
เหมือนกับวาทานกําลังเดินไปตามถนน บางขณะทานจะพบสิง่ กีดขวางทางอยู เมื่อทานเกิดกิเลส
เครื่องเศราหมอง จงรูทันมันและเอาชนะมันโดยปลอยใหมันผานไปเสีย อยาไปคํานึงถึงสิ่งกีดขวาง ที่ทานได
ผานมาแลว อยาวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไมไดพบ จงอยูกับปจจุบัน อยาสนใจกับระยะทางของถนน หรือกับ
จุดหมายปลายทาง ทุกสิ่งทุกอยางยอมเปลี่ยนแปลงไป ไมวาทานผานอะไรไป อยาไปยึดมั่นไว ในที่สุดจิตจะ
บรรลุถงึ ความสมดุลตามธรรมชาติของจิต และเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเปนไปเองโดยอัตโนมัติ ทุกสิ่งทุกอยางจะ
เกิดขึน้ และดับไปในตัวของมันเอง

๑๐). “สูตรของเวยหลาง (หรือฮุยเหนิง)” ของพระสังฆปริณายก (นิกายเซ็น) องคทห่ี ก
ทานฮุยเหนิงมีปญญาเฉียบแหลมมาก คําสอนของทานลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งไมใชของงายที่ผูเริ่มตนปฏิบัติ
จะเขาใจได แตถาทานปฏิบัติตามศีลและดวยความอดทนและถาทานฝกที่จะไมยึดมั่นถือมั่น ทาน ก็จะเขาใจได
ในที่สุด ครั้งหนึ่ง ลูกศิษยผมคนหนึ่งอาศัยอยูในกุฏิหลังคามุงแฝก ฤดูฝนนั้นฝนตกชุก และ วันหนึ่งพายุก็พัดเอา
หลังคาโหวไปครึ่งหนึ่ง เขาไมขวนขวายที่จะมุงมันใหม จึงปลอยใหฝนรั่วอยูอยางนั้น หลายวันผานไป และผม
ไดถามถึงกุฏขิ องเขา เขาตอบวาเขากําลังฝกการไมยดึ มัน่ ถือมัน่ นี่เปนการไมยึดมั่นถือมั่นโดยไมใชหัวสมอง
มันก็เกือบจะเหมือนกับ “ความวางเฉยของควาย” ถาทานมีความเปนอยูดี และเปนอยูงายๆ ถาทานอดทน
และไมเห็นแกตัว ทานจึงจะเขาใจซึง้ ถึงปญญาของทานฮุยเหนิงได

๑๑). ขอใหอธิบายเพิ่มที่วาสมถะหรือสมาธิ และวิปสสนาหรือปญญานี้เปนสิ่งเดียวกัน
นี่ก็เปนเรื่องงายๆ นี่เอง สมาธิ (สมถะ) และปญญา (วิปส สนา) นี้ ตองควบคูกันไป เบื้องแรกจิตจะตั้ง
มั่นเปนสมาธิอยูไดโดยอาศัยอารมณภาวนา จิตจะสงบตั้งมั่นอยูไดเฉพาะขณะที่ทานนั่งหลับตาเทานั้น นี่คือ
สมถะและอาศัยสมาธิเปนพื้นฐานชวยใหเกิดปญญา หรือวิปสสนาไดในที่สุด แลวจิตก็จะสงบ ไมวาทานจะนั่ง
หลับตาอยูหรือเดินอยูในเมืองวุนวาย เปรียบเหมือนกับวา ครั้งหนึ่งทานเคยเปนเด็ก บัดนี้ทานเปนผูใหญ แลว
เด็กกับผูใ หญนเ้ี ปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปลา ทานอาจจะพูดไดวา เปน คนคนเดียวกัน หรือถามองอีกแงหนึ่ง
ทานก็อาจจะพูดไดวา เปนคนละคนกัน ในทํานองเดียวกัน สมถะกับวิปส สนา ก็อาจจะพูดไดวา เปนคนละเรือ่ ง
กัน หรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระ อาจจะเรียกไดวา เปนคนละสิง่ กัน
อยาเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดมานี้ จงฝกปฏิบัติตอไป และเห็นจริงดวยตัวของทานเอง ไมตองทําอะไร พิเศษ
ไปกวานี้ ถาทานพิจารณาวาสมาธิและปญญาเกิดขึ้นไดอยางไรแลว ทานจะรูความจริงไดดวยตัว ของทานเอง
ทุกวันนี้ผูคนไปยึดมั่นอยูกับชื่อเรียก ผูที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาวา “วิปส สนา” สมถะก็ถูก
เหยียดหยามหรือผูที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาวา “สมถะ” ก็จะพูดวาจําเปนตองฝกสมถะกอน วิปสสนา
เหลานี้เปนเรื่องไรสาระ อยาไปวุนวายคิดถึงมันเลย เพียงแตฝกปฏิบัติไป แลวทานจะรูไดดวย ตัวทานเอง
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๑๒). ในการปฏิบัติของเรา จําเปนที่จะตองเขาถึงฌานหรือไม
ไม ฌานไมใชเรื่องจําเปน ทานตองฝกจิตใหมีความสงบ และมีอารมณเปนหนึ่ง (เอกัคคตา) แลวอาศัย
อันนี้สํารวจตนเอง ไมตองทําอะไรพิเศษไปกวานี้ ถาทานไดฌานในขณะฝกปฏิบัตินี้ก็ใชไดเหมือนกัน แตอยาไป
หลงติดอยูในฌาน หลายคนชะงักติดอยูในฌาน มันทําใหเพลิดเพลินไดมากเมื่อไปเลนกับมัน ทานตองรู
ขอบเขตทีส่ มควร ถาทานฉลาดทานก็จะเห็นประโยชนและขอบเขตของฌาน เชนเดียวกับที่ทานรูขั้น
ความสามารถของเด็ก และขัน้ ความสามารถของผูใ หญ

๑๓). ทําไมตองปฏิบัติตามธุดงควัตร เชน ฉันอาหารเฉพาะแตในบาตรเทานั้น
ธุดงควัตรทั้งหลายลวนเปนเครื่องชวยเราใหทําลายกิเลสเครื่องเศราหมอง การปฏิบัติตามขอที่วา ให
ฉันแตอาหารในบาตร ทําใหเรามีสติมากขึน้ ระลึกวาอาหารนั้นเปนเสมือนยารักษาโรค ถาเราไมมีกิเลสเครื่อง
เศราหมองแลว มันก็ไมสําคัญวาเราจะฉันอยางไร แตเราอาศัยธุดงควัตรทําใหการปฏิบัติของ เราเปนไปอยาง
งายๆ พระพุทธองคไมไดทรงบัญญัติธุดงควัตรไววาเปนสิ่งจําเปนสําหรับพระภิกษุทุกองค แตพระพุทธองคทรง
บัญญัติธุดงควัตรสําหรับพระภิกษุผูประสงคจะปฏิบัติอยางเครงครัดธุดงควัตร เปนสวนเพิ่มขึ้นมาในศีล
เพราะฉะนัน้ จึงชวยเพิ่มความมั่นคงและความเขมแข็งของจิตใจเรา ขอวัตรทั้งหลายเหลานี้ มีไวใหทานปฏิบัติ
อยาคอยจับตาดูวาผูอื่นปฏิบัติอยางไร จงเฝาดูจติ ของตัวทานเอง และดูวา อะไรจะเปนประโยชนสาํ หรับทาน
กฎขอที่วาเราตองไปอยูกุฏิ จะกุฏิใดก็ตามที่กําหนดไวใหเรา เปนกฎที่เปนประโยชนเชนเดียวกัน มันชวยกัน
ไมใหพระติดที่อยู ถาผูใดจากไปแลวและกลับมาใหม ก็จะตองไปอยูกุฏิใหม การปฏิบตั ขิ องพวกเราเปนเชนนี้
คือไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

๑๔). หากวาการใสอาหารทุกอยางรวมลงในบาตรเปนสิ่งจําเปนแลว ทําไมทานอาจารยจึงไม
ปฏิบัติดวย
ถูกแลว อาจารยควรจะทําเปนตัวอยางแกลูกศิษยของตน ผมไมถือวาทานติผม ทานซักถามได ทุก
อยางที่อยากทราบ แตวามันก็สําคัญที่ทานตองไมยึดอยูกับอาจารย ถาดูจากภายนอก ผมปฏิบัติดี พรอมหมดก็
คงจะแยมาก พวกทานทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวผมยิ่งขึ้น แมพระพุทธเจาเอง บางครั้ง ก็ตรัสใหบรรดา
สาวกปฏิบัติอยางหนึ่ง และพระองคเองกลับปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง ความไมแนใจในอาจารย ของทานก็ชวยทาน
ได ทานควรเฝาดูปฏิกริ ยิ าของตัวเอง ทานไมคดิ บางหรือวา อาจจะเปนไปไดวา ทีผ่ มแบงอาหารจากบาตรใส
จานไวเพื่อเลี้ยงดูชาวบานที่มาชวยทํางานที่วัด
ปญญา คือสิ่งที่ทานตองเฝาดู และทําใหเจริญขึ้น รับเอาแตสิ่งที่ดีจากอาจารย จงรูเทาทันการ ฝก
ปฏิบตั ขิ องทานเอง ถาผมพักผอนในขณะที่พวกทานทุกองคตองนั่งทําความเพียรแลว ทานจะโกรธหรือไม ถา
ผมเรียกสีน้ําเงินวาแดง หรือเรียกผูชายวาผูหญิงก็อยาเรียกตามผมอยางหลับหูหลับตา
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อาจารยองคหนึ่งของผมฉันอาหารเร็วมาก และฉันเสียงดัง แตทานสอนใหพวกเราฉันชาๆ และฉัน
อยางมีสติ ผมเคยเฝาดูทานและรูสึกขัดเคืองใจมาก ผมเปนทุกขแตทานไมทุกขเลย ผมเพงเล็งแตลักษณะ
ภายนอก ตอมาผมจึงไดรู บางคนขับรถเร็วมาก แตระมัดระวัง บางคนขับชาๆ แตมอี บุ ตั เิ หตุบอ ยๆ อยายึดมั่น
ถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอก ถาทานใชเวลาอยางมากเพียงสิบเปอรเซ็นต มองดูผูอื่น แตเฝาดู
ตัวเองเกาสิบเปอรเซ็นต อยางนีเ้ ปนการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ตองแลว แรกๆ ผมคอยเฝา สังเกตอาจารยของผมคือ
อาจารยทองรัต และเกิดสงสัยในตัวทานมาก บางคนถึงกับคิดวาทานบา ทานมักจะทําอะไรแปลกๆ หรือเกรี้ยว
กราดเอากับบรรดาลูกศิษยของทาน อาการภายนอกของทานโกรธ แตภายในใจทานไมมอี ะไร ไมมตี วั ตน ทาน
นาเลื่อมใสมาก ทานเปนอยูอยางรูแจงและมีสติจนถึงวาระที่ทานมรณภาพ
การมองออกไปนอกตัวเปนการเปรียบเทียบแบงเขาแบงเรา ทานจะไมพบความสุขโดยวิธนี ้ี และ ทาน
จะไมพบความสงบเลยถาทานมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพรอม หรือครูที่ดีพรอม พระพุทธเจา ทรงสอนใหเราดู
ที่ธรรมะ ที่สัจธรรม ไมใชคอยจับตาดูผูอื่น

๑๕). จะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติไดอยางไร
กามราคะจะบรรเทาลงไดดว ยการเพงพิจารณาถึงความนาเกลียดโสโครก (อสุภ ะ) การยึดติดอยู กับ
รูปรางกายเปนสุดโตงขางหนึง่ ซึง่ เราตองมองในทางตรงขาม จงพิจารณารางกายเหมือนซากศพ และเห็นการ
เปลีย่ นแปลงเนาเปอ ย หรือพิจารณาอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ปอด มาม ไขมัน อุจจาระ และอืน่ ๆ จําอัน
นี้ไวและพิจารณาใหเห็นจริงถึงความนาเกลียดโสโครกของรางกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้น ก็จะชวยใหทาน
เอาชนะกามราคะได

๑๖). เมื่อโกรธ ควรทําอยางไร
ถาทานมีโทสะในขณะภาวนา ใหแกดว ยเมตตาจิต ถามีใครทําไมดหี รือโกรธ อยาโกรธตอบ ถาทาน
โกรธตอบ ทานจะโงยง่ิ กวาเขา จงเปนคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะวาเขากําลังไดทกุ ข จงมี เมตตาเต็ม
เปยมเหมือนหนึ่งวาเขาเปนนองชายที่รักยิ่งของทาน เพงอารมณเมตตาเปนอารมณภาวนา แผเมตตาไปยัง
สรรพสัตวทั้งหลายในโลก เมตตาเทานัน้ ทีเ่ อาชนะโทสะและความเกลียดได
บางครั้งทานอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไมสมควร ทานอาจจะรําคาญใจ ทําใหเปนทุกขโดยใช
เหตุ นี้ไมใชธรรมะของเรา ทานอาจจะคิดอยางนี้วา “เขาไมเครงเทาฉัน เขาไมใชพระกรรมฐานที่ เอาจริงเอาจัง
เชนฉัน เขาไมใชพระที่ดี” นี่เปนกิเลสเครื่องเศราหมองอยางยิ่งของตัวทานเอง อยาเปรียบเทียบ อยาแบงเขา
แบงเรา จงละทิฐขิ องทานเสีย และเฝาดูตวั ทานเอง นี่แหละคือธรรมะของเรา ทานไมสามารถบังคับใหทุกคน
ประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นตองการหรือเปนเชนทานได ความตองการเชนนี้มีแต จะทําใหทานเปนทุกข ผูปฏิบัติ
ภาวนามักจะพากันหลงผิดในขอนี้ การจับตาดูผูอื่นไมทําใหเกิดปญญาได เพียงแตพจิ ารณาตนเองและ
ความรูส กึ ของตน แลวทานก็จะเขาใจได
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๑๗). งวงเหงาหาวนอนมาก ทําใหภาวนาลําบาก ควรทําอยางไร
มีวิธีเอาชนะความงวงไดหลายวิธี ถาทานนั่งอยูในที่มืด ยายไปอยูที่สวาง ลืมตาขึ้น ลุกไปลางหนา ตบ
หนาตนเอง หรือไปอาบน้ํา ถาทานยังงวงอยูอีก ใหเปลี่ยนอิริยาบถ เดินจงกรมใหมาก หรือเดินถอยหลัง ความ
กลัววาจะไปชนอะไรเขาจะทําใหทา นหายหายงวง ถายังงวงอยูอีกก็จงยืนนิ่งๆ ทําใจใหสดชื่น และสมมติวา
ขณะนัน้ สวางเปนกลางวัน หรือนั่งริมหนาผาสูงหรือบอลึก ทานจะไมกลาหลับ ถาทําอยางไรๆ ก็ไมหายงวงก็จง
นอนเสีย เอนกายลงอยางสํารวม ระวังและรูตัวอยูจนกระทั่งทานหลับไป เมื่อ ทานรูสึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันที
อยามองดูนาฬิกาหรือหลับตออีก เริ่มตนมีสติระลึกรูทันทีที่ทานตื่น
ถาทานงวงนอนอยูทุกวัน ลองฉันอาหารใหนอยลง สํารวจตัวเอง ถาอีกหาคําทานจะอิ่มจงหยุด แลว
ดื่มน้ําจนอิ่มพอดี แลวกลับไปนั่งดูใหมอีก เฝาดูความงวงและความหิว ทานตองกะฉันอาหารใหพอดี เมื่อทาน
ฝกปฏิบัติตอไปอีก ทานจะรูสึกกระปรี้กระเปราขึ้นและฉันนอยลง ทานตองปรับตัวของทานเอง

๑๘). ทําไมเราจึงตองกราบกันบอยๆ ที่นี่ (ที่วัดหนองปาพง)
การกราบนี้เปนสิ่งสําคัญมาก เปนรูปแบบซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการปฏิบตั ิ การกราบนีต้ อ งทําใหถกู ตอง
กมลงจนหนาผากจรดพื้น วางศอกใหชิดกับเขา ฝามือทั้งสองราบอยูที่พื้น หางกันประมาณสามนิว้ กราบลง
ชาๆ มีสติรอู าการของกาย การกราบชวยแกความถือตัวของเราไดเปนอยางดี เราควรกราบบอยๆ เมือ่ ทาน
กราบสามหน ทานควรตั้งจิตระลึกพระคุณของพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ นั่น คือคุณลักษณะแหง
จิตอันสะอาด สวาง และสงบ ดังนัน้ เราจึงอาศัยรูปแบบนีฝ้ ก ฝนตน กายแลจิตจะประสานกลมกลืนกัน อยาได
หลงผิดไปจับตาดูวา ผูอ น่ื กราบอยางไร ถาสามเณรนอยดูไมใสใจ และพระผูเฒาดูขาดสติ ก็ไมใชเรื่องที่ทานจะ
ตัดสิน บางคนอาจจะสอนยาก บางคนเรียนไดเร็ว บางคนเรียนไดชา การพิจารณาตัดสินผูอื่นมีแตจะเพิ่มความ
หยิง่ ทะนงตน จงเฝาดูตวั เอง กราบบอยๆ ขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไป
ผูที่เขาถึงธรรมะไดอยางแทจริงแลว ทานจะอยูเหนือรูปแบบ ทุกๆ อยางที่ทานทําก็มีแตการออน
นอมถอมตน เดินก็ถอม ฉันก็ถอม ขับถายก็ถอม ทั้งนี้ก็เพราะวาทานพนจากความเห็นแกตัวเสียแลว

๑๙). กิเลสเครือ่ งเศราหมอง เชน ความโลภหรือความโกรธ เปนเพียงมายาหรือวาเปนของจริง
เปนทั้งสองอยาง กิเลสที่เราเรียกวาราคะหรือความโลภ ความโกรธ และความหลงนั้นเปนแตเพียงชื่อ
เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา เชนเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ ชามเล็ก สวย หรืออะไรก็ตาม นี่ไมใชสภาพที่เปนจริง
แตเปนความคิดปรุงแตงที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหา ถาเราตองการชามใหญเราก็วา อันนี้ เล็กไป ตัณหาทําให
เราแบงแยก ความจริงก็คือมันเปนของมันอยูอยางนั้น ลองมามองแงนี้บาง ทานเปนผูชายหรือเปลา ทานตอบ
วาเปน นีเ่ ปนเพียงรูปปรากฏของสิง่ ตางๆ แทจริงแลวทานเปนสวนประกอบของธาตุและขันธ ถาจิตเปนอิสระ
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แลว จิตจะไมแบงแยก ไมมีใหญ ไมมีเล็ก ไมมีเขา ไมมีเรา ไมมีอะไร จะเปนอนัตตา หรือความไมใชตัวตน
แทจริงแลว ในบั้นปลายก็ไมมีทั้งอัตตาและอนัตตา (เปนแตเพียงชื่อเรียก)

๒๐). คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรม
กรรมคือการกระทํา กรรมคือการยึดมั่นถือมั่น กาย วาจา และใจ ลวนสรางกรรม เมื่อมีการยึดมั่นถือ
มั่น เราทํากันจนเกิดความเคยชินเปนนิสัย ซึง่ จะทําใหเราเปนทุกขไดในกาลขางหนา นีเ่ ปนผลของ การยึดมั่น
ถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศราหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีต ความยึดมั่นทั้งหลายจะทําให เราสรางกรรม
สมมติวา ทานเคยเปนขโมยกอนทีจ่ ะบวชเปนพระ ทานขโมยเขา ทําใหเขาไมเปนสุข ทําให พอแมหมดสุข
ตอนนี้ทานเปนพระแตเวลาที่ทานนึกถึงเรื่องที่ทานทําใหผูอื่นหมดสุขแลว ทานก็ไมสบายใจ และเปนทุกขแมจน
ทุกวันนี้ จงจําไววา ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จะเปนเหตุปจ จัยใหเกิด ผลในอนาคตได ถาทานเคย
สรางกรรมดีไวในอดีต และวันนี้ก็ยังจําได ทานก็เปนสุข ความสุขใจเปนผล จากกรรมในอดีต สิ่งทั้งปวงมีเหตุ
เปนปจจัยทั้งในระยะยาว และถาใครครวญดูแลวทั้งในทุกๆ ขณะดวย แตทานอยาไปนึกถึงอดีตหรือปจจุบัน
หรืออนาคต เพียงแตเฝาดูกายและจิต ทานจะตองพิจารณาจนเห็น จริงในเรือ่ งกรรมดวยตัวของทานเอง จง
เฝาดูจติ ปฏิบัติแลวทานจะรูอยางแจมแจง อยาลืมวากรรมใคร ก็เปนของคนนั้น อยายึดมั่นและอยาจับตาดู
ผูอื่น ถาผมดื่มยาพิษ ผมก็ไดรับทุกข ไมใชเรื่องที่ทานจะมา เปนทุกขดวย จงรับเอาแตสิ่งดีที่อาจารยสอน แลว
ทานจะเขาถึงความสงบ จิตของทานจะเปนเชนเดียว กันกับจิตของอาจารย ถาทานพิจารณาดู ทานก็จะรูไ ด
แมวาขณะนี้ทานจะยังไมเขาใจ เมื่อทานปฏิบัติตอไป มันก็จะแจมแจงขึ้น ทานจะรูไดดวยตนเอง ไดชื่อวา
ปฏิบัติธรรม
เมื่อเรายังเล็ก พอแมวางกฎระเบียบกับเรา และหัวเสียกับเรา แทจริงแลวทานตองการจะชวยเรา กวา
เราจะรูก็ตอมาอีกนาน พอแมและครูบาอาจารยดวุ า เราและเราก็ไมพอใจ ตอมาเราจึงเขาใจวา ทําไม? เราจึง
ถูกดุ ปฏิบตั ไิ ปนานๆ แลวทานก็จะเห็นเอง สวนผูที่คิดวาตนฉลาดล้ําก็จะจากไปในเวลาอันสั้น เขาไมมีวันจะได
เรียนรู ทานตองขจัดความคิดวาตัวฉลาดสามารถออกไปเสีย ถาทานคิดวาทานดีกวาผูอ น่ื ทานก็จะมีแตทุกข
เปนเรือ่ งนาสงสาร อยาขุน เคืองใจ แตจงเฝาดูตนเอง

๒๑). เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ควรทําอยางไรตอไป
นี่ก็ดีแลว ทําจิตใหสงบและเปนสมาธิ และใชสมาธินพ้ี จิ ารณาจิตและกาย ถาจิตเกิดไมสงบก็จงเฝาดู
ดวย แลวทานจะรูถึงความสงบที่แทจริง เพราะอะไร เพราะทานจะไดเห็นความไมเที่ยง แมความ สงบเองก็ดใู ห
เห็นไมเที่ยง ถาทานยึดติดอยูกับภาวะจิตที่สงบ แลวทานจะเปนทุกขเมื่อจิตไมสงบ ฉะนั้น จงปลอยวางหมดทุก
สิ่ง แมแตความสงบ
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๒๒). ทานอาจารยเปนหวงลูกศิษยที่พากเพียรมากหมายความวาอยางไร
ถูกแลว ผมเปนหวง ผมเปนหวงวาเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไป เขาพยายามเกินไป แตขาดปญญา เขา
เคี่ยวเข็นตนเองไปสูความทุกขยากโดยไมจําเปน บางคนมุงมั่นที่จะรูแจง เขาขบฟนแนนและ ใจดิ้นรนอยู
ตลอดเวลา อยางนี้เปนความพยายามมากเกินไป คนทั่วไปก็เชนเดียวกัน พวกเขาไมรูถึง สภาพเปนจริงของสิ่ง
ทั้งปวง (สังขาร) สังขารทัง้ ปวง จิตและรางกายลวนเปนของไมเที่ยง จงเฝาดู และอยายึดมั่นถือมั่น
บางคนคิดวาเขารู เขาวิพากษวิจารณ จับตามองและลงความเห็นเอาเอง อยางนีก้ ต็ ามใจเขา ทิฐิ ของ
ใครก็ปลอยใหเปนของคนนัน้ การแบงเขาแบงเรานีอ้ นั ตราย เปรียบเหมือนทางโคงอันตรายของถนน ถาเราคิด
วาคนอื่นดอยกวาหรือดีกวา หรือเสมอกันกับเรา เราก็ตกทางโคง ถาเราแบงเขาแบงเรา เราก็จะเปนทุกข
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