ธรรมบรรยายแกคณะของคุณวีโก บรูน
พระราชสุทธิญาณมงคล
P13002

คุณวีโก บรูน ชาวนอรเวย นําคณะครูสอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบ จาก
โรงเรียนตาง ๆ ในประเทศเดนมารก จํานวน ๓๐ คน ซึ่งสอนนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย เขาฟงการบรรยายธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
ขอเจริญพร คุณวีโก บรูน ในฐานะที่คุณวีโกไดเคยเดินทางมาอยูประเทศไทยศึกษา
วิชาอักษรศาสตร ปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีศรัทธาไดถือโอกาสมาบวชทีว่ ัด
อัมพวัน เปนเวลาประมาณ ๒ เดือน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ นั้น วีโกไดศึกษาพุทธศาสนามามีทั้ง
ภาคทฤษฎีวิชาการ และปฏิบัติการ
พุทธศาสนานั้นเนนทั้งดานวิชาการและดานปฏิบัติการ
พระพุทธเจาเนนวิชาการ
ตามที่พระองคกอนเสด็จบรรพชา ทานได ๑๘ ดอกเตอร ๑๘ ศาสตร แตไมไดอยูอันเดียว
เปนวิชาที่ไมมีใครสอน วิชานั้นหาครูสอนไมได ไดแก ๑) วิชาแกไขปญหาชีวิต ๒) วิชา
แกปญหาทุกข ไมมีในศาสนาอื่น
ขอใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไดทราบวา พระพุทธเจาเนนวิชาการ มีลูกมีหลาน
ขอใหเรียนเปนดอกเตอร เรียนใหมีวิชาความรูใหได “นกไมมีขน คนไมมีความรู” จะดี
ไดอยางไร นกไมมีขนบินไมได คนไมมีความรูจ ะเกอเขินในสังคม แตวิชาแกไขปญหาชีวิต
และวิชาแกทุกข ไมมคี รูสอน พระพุทธเจาจึงทรงเสด็จบรรพชาไปศึกษาเอง ตองภาวนา
เองใหมันผุดขึ้นมาเองเปนปญญา ใหตัวเรามีปญญาจะไดแกไขปญหาได ถาไมมปี ญญา
แกไขปญหาไมได กวาจะไปหาวิชานี้ไดตองใชเวลานานถึง ๖ ป สําเร็จสัมโพธิญาณเปน
พระพุทธเจาแลวจึงไดมาสอนประชาชนใหพนทุกข พระพุทธเจามีพระมหากรุณาอยางลน
พน แตนาเสียใจดวย พระพุทธเจาไดวิชามาใหเราแตเรากลับนําไปทิ้ง ไปสรางแตปญหา
ตลอด นี่แหละพระพุทธเจาสอนใหเราแกไขปญหาชีวิต ไมใชสรางปญหาชีวิต ใหคลี่คลาย
ปญหาไปสูทางที่ดีมีปญญา “เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง” ถาไมทําอยางนี้ก็หมดโอกาส
ศาสนาอื่นไมมีที่จะแกปญ
 หาชีวิตได
การปฏิบัติกรรมฐานแกปญหาชีวิต กําหนดจิต คิดหนอ… โกรธหนอ… เปนการ
แกปญหาชีวติ ที่ดีที่สุด ถาพูดแตศาสนาพุทธ เรียนแตหนังสือ เหมือนอยางพระมหาเปรียญ
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๙ ประโยค แปลหนังสือได แตไมเคยปฏิบัติ จึงแกปญหาไมได เหมือนอยางทานทั้งหลาย
ที่มากันนี้เรียนแตหนังสือ รูมาก แตไมรูจริง คนรูจริงตองปฏิบัติได “รูจริง ตองทํา รูจํา
ตองทอง รูแจง ตองคิดกอน”
ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ลึกซึ้งมากมีอยู ๒ ประเด็น คือ
๑) คันถธุระ
๒) วิปสสนาธุระ
คันถธุระ ตองเรียน มีเรียนตามลําดับและเรียนสันโดษ เรียนตามลําดับคือเรียน
วิชาไปตามขั้นตอน เรียนสันโดษคือเรียนดวยการปฏิบัติทงั้ หมด บรรยายแลวปฏิบัติตามที่
ครูสอน อยางที่วีโกไดปฏิบัติมาแลว เรียกวาเรียนสันโดษ วีโกก็มีความเขาใจใน
พระพุทธศาสนาแลวมาปฏิบัติเรียกวากรรมฐาน การกระทําใหฐานะดี การกระทําใหจิตมี
หลัก มีสติ มีปญ
 ญา มีการแกปญหาได รูปนามขันธหาเปนอารมณ รูจริง รูแจง เห็นจริง
เห็นแจง จึงเรียกวาวิปสสนา สวนมากเปนครูอาจารยมีแตรูคันถะ รูแ ตวิชาการในหนังสือ
หรือเรียนจากครูบาอาจารยไมเคยปฏิบัติเลย จะรูจริงไมได รูจริงตองปฏิบัติ ปฏิบตั ิได
แกปญหาได ถึงจะสอนไดดี ถาคนปฏิบัติไดจริงแลวจะรูซ ึ้ง รูเขาใจ รูแกปญ
 หาไดทุก
ประการ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาสอนตรงนีค้ นเราจะไดไมมีปญหาในครอบครัว จิตจะสงบ
จะไมสรางความเลวรายใหกับใคร และตัวเองก็จะไมประพฤติชั่ว และไมไปทางอบายมุข
อันนี้เปนจุดสําหรับขอปฏิบัติทั้งหมด
พระพุทธเจาสอนอริยมรรค มรรค ๘ อริยสัจ ๔ อยางที่เรียนกัน อยากจะเรียนถาม
วา มรรค ๘ มีอะไร ปฏิบัติไดไหม? มรรค ๘ สรุปเหลือ ๓ คือ ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา ทุกคนถาเรียนแตวิชาการจะไมเขาใจสิ่งเหลานี้ เชน ศีล จะเขาใจผิดคิดวา
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ อยางนี้ยังใชไมได ตองรูวาศีลแปลวาปกติ ปกติมาจากไหน คนที่
จะปกติไดจะตองมีสติสมั ปชัญญะ นี่ถึงจะเรียกวาศีล
ศีล แปลวา มีมารยาท กายจะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา มี
สติสัมปชัญญะ วาจาก็พูดมีสัจจะความจริงตอประชาชน จริงตอตัวเอง และจริงตอคนอื่น
ถาคนขาดสติสัมปชัญญะหมดโอกาสที่จะมีศีล ถาไปสอนตามหนังสือไมไดความ ตองสอน
ภาคปฏิบัติ ถาใครปฏิบัติไดจะรูว าศีลแปลวาปกติ คนที่ปกติจะดีมีสติสัมปชัญญะนั้นจะ
เรียบรอยทุกอยาง จะทําอะไรก็มปี ญญาทุกอยาง นี่คอื ศีลชัดเจน ตัง้ แต ปาณาฯ ถึงสุราฯ
นั้นไมใชศีล แปลวาองคปฏิบัติ ถาคนมีสติสัมปชัญญะแลวนั้น จะไมฆาสัตว คนมี
สติสัมปชัญญะสูงขึ้นเปนชั้นที่สองจะไมอยากไดทรัพยของคนอื่น จะไมเห็นแกตัว ถาคนมี
สติสัมปชัญญะดีมีปกติดีแลวไมขาดสติ จะไมลวงประเวณีกับลูกเขา เมียเขาในสังคม จะไม
ธรรมบรรยายแกคณะของคุณวีโก บรูน

๒

หลอกลวงโลกหวังเอาลาภ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ถา
เรามีสติชั้นหาเราจะไมดื่มสุรา เพราะสติมันครบวงจร
ถามีสติสัมปชัญญะดีแลว จะมีสมาธิโดยอัตโนมัติ แตถาคนขาดสติสัมปชัญญะจะไม
มีสมาธิ สมาธิจะไมเกิด จะเปนคนวุนวาย เปนคนฟุงซาน เปนคนคิดมาก เปนคน
แกปญหาไมได สมาธิแปลวา จับจุดนั้นเปนจุดเดียว ไมคดิ หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน คิด
แตเรื่องเดียว อยาคิดหลายเรื่องในขณะนั้น หลายเรื่องมันสับสน เปนสมาธิไมได ถาคนไม
มีสติสัมปชัญญะทําสมาธิไมไดเลย สมาธิแปลวาจับจุดงานอยาทิ้งงานและหนาที่รับผิดชอบ
คือสมาธิภาวนา
เพราะฉะนั้นการสอนพระพุทธศาสนาจึงไมเหมือนกัน
การปฏิบัติกรรมฐานไม
เหมือนกัน ปฏิบัติไมถูกตองเยอะ ปฏิบัติที่ถกู ตองมีสติ ใชสติปฏฐานสี่เปนแนวปฏิบัติ จะ
บอกวา พุทโธ ไปสวรรคนิพพานไมถูกตอง เพราะวาแคสมบัติมนุษยยังรักษาไมได จะไป
สวรรคไดอยางไร การสอนพุทธศาสนาไมใชสอนงาย ถาเปนครูอาจารยปฏิบัติไมไดอยาไป
สอน ไมขลัง ดูหนังสือแลวมาสอนใครก็สอนได ปฏิบัติไมได ไมไดผล นาจะพูดขอปฏิบัติ
ไมใชเอาหนังสือมาพูด เพราะฉะนั้นสมาธิแปลวาสัจจะ ทํางานอยาทิ้งงาน คนที่ทิ้งงานนี้จะ
เสียเวลามาก คนที่มสี มาธิไมมีเดี๋ยว ไมพลัดวันประกันพรุง ตองทํางานใหเสร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งโครงการไว แลวงานนั้นเสร็จทันเวลา ไมเสียเวลา เหมือนคนไทยชาว
พุทธที่ไมปฏิบัติ โกงเวลาเกง มาทํางานก็สาย กลับกอนเวลา
ภาคปฏิบัติไมใชของงาย แตก็ไมใชของยากถาตั้งใจ ถาไมตั้งใจเรียนผานไปเฉยๆ
ไมมีประโยชนแลวก็จะมาวาศาสนาพุทธไมมีประโยชน สมาธิมีอยูมาก คือจับงานอยาทิ้ง
งานและหนาที่รับผิดชอบ ถาคนไมมีสติสัมปชัญญะจะไมรับผิดชอบ แคตวั เองก็ยังไม
รับผิดชอบตัวเอง แลวจะไปรับผิดชอบคนอื่นเขาไดหรือ เดี๋ยวนี้คนชาวพุทธบางแหงไม
รับผิดชอบตัวเอง ไมใชชาวพุทธแท แตเปนชาวพุทธแบบฟอรม เปนชาวพุทธเศษกระดาษ
เรียนมาดวยกันทั้งนั้นแตไมปฏิบัติ เหมือนชาวพุทธแบบฟอรม รูแตขาวขันแกงโถไปวัดตัก
บาตร สมาธิคือไมผัดวันประกันพรุง ถาใครผัดวันประกันพรุง ไมเอางานเอาการคนนั้นขาด
สมาธิ ทําไมขาดสมาธิ เพราะขาดสติสัมปชัญญะ ถามีสติสัมปชัญญะครบวงจร วิสัยทัศน
กวางขวาง วิสัยทัศนกวางไกล คนนั้นจะมีอัธยาศัย มีน้ําใจ จะมีเมตตา เรียกวาสมาธิ
ภาวนา มันผุดขึ้นเอง ถาสมาธิไดจากการอานหนังสือทําอยางไรก็ไมไดผล ตองใหมันผุด
ขึ้นมาเอง ในเมื่อมันผุดขึ้นมาแลวก็จะเกิดปญญาแกไขปญหาได นี่คือสมาธิ
มีสติสัมปชัญญะดี มีสมาธิดี แลวก็เกิดมั่นใจในตัวเอง สมาธินั้นทํางานเสร็จทันเวลา
คิดไดเร็ว และความคิดนั้นถูกตอง และนําไปใชไดทันที
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สมาธินั้นประกอบดวย สติ สัมปชัญญะ คือ สติปฏฐาน ๔ จะทําอะไรเรียบรอย จะ
ขยัน ไมนอกหนาที่การงาน จะขยันเฉพาะในหนาที่การงานของตนเทานั้น คนที่ขยันนอก
หนาที่การงานนั้นเปนคนขาดสมาธิ ขาดสติ คนที่มีสติสัมปชัญญะกําหนดกรรมฐานไดจะจัด
งานอะไรก็เรียบรอย ทําอะไรก็ไมบกพรอง ทําอะไรก็ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทําอะไรก็ไม
เห็นแกตัว คนที่มีสมาธิจะไมกลัวลําบาก ความยากจะไมเกิดขึ้นแกเขา
ปญญา ถาปฏิบัติได มีสติได จะเกิดปญญามี ๒ ประการ โลกียปญญา และ
โลกุตตรปญญา, โลกียปญญา คือปญญาทางโลก โลกุตตรปญญา คือปญญาทางธรรม
ควบคูกนั ไป
โลกียปญญานั้น พระพุทธเจาสอนเนนวิชาการ คนเกิดมาในโลกนี้ถาไมมีความรูจะ
ไรความหมาย โลกียปญญา หมายความวาแผนงานของชีวิตทีจ่ ะตองดําเนินงาน ประกอบ
กิจหนาที่การงาน จะเปนวิชาแพทย วิชาวิศวกร วิชาตางๆ นั้น เปนโลกียปญญา ไมเรียน
ไมได เปนภาคบังคับ
แตมีวชิ าความรูดีอยางไรก็ตาม ความรูนั้นเอามาแกปญหาชีวิตไมได ความรูนั้นเอา
มาแกปญหาไดเฉพาะการงานที่ทําตามหนาที่ที่ไดเรียน เชน เปนวิศวกรไฟฟา ตองเรียน
ไฟฟาใหจบ เปนวิศวกรโยธาตองเรียนใหจบ เปนนักธุรกิจ หรือเปนรัฐศาสตรการปกครอง
ตองเรียนใหจบ แตวชิ าการเหลานี้ทั้งหมดไมสามารถที่จะแกปญหาชีวติ ของเขาได ถึงเขา
จะมีความรูก ็รูมาก แตขาดความรูจริง ถามีความรูจ ริงที่จะแกปญหาไดแนนอนตองเขา
ไปสูโลกุตตรปญญา
โลกุตตรปญญานั้น เปนปญญาทีจ่ ะตองแกไขปญหาชีวิต เปนการแกปญหาทุกข
เปนการแกเหตุการณท่เี กิดเฉพาะหนาได
โลกียปญญาเปนภาคบังคับ เชนประเทศไทยตองเรียนภาคบังคับ ๑๒ ป ๖ ปแรก
ชั้นประถมศึกษา ๖ ปหลังชั้นมัธยมศึกษา แตจะเขามหาวิทยาลัยปริญญาตรี โท เอก ไม
บังคับ แตรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการตองบังคับ ๑๒ ปเปนภาคบังคับ ไมอยางนั้นขาด
ความจําเปนของชีวติ แตเราจะเรียนทางโลกไปแคไหน ถึงจะเรียนสูงมากมายเทาไรก็ตาม
ก็ทําใหวิชาการสูงขึ้น แตขาดความดีของชีวติ คือโลกุตตรปญญาแลวไมสามารถจะสงเสริม
วิชาการใหดีได ถาวีโกมีดานวิชาการมากดี แตวีโกขาดความดี ขาดปญญาแกไขปญหา วี
โกจะไรความหมาย เหมือนวีโกปลูกเรือนสวยไมมีบันได บานสวยไมมีบันได จะขึ้นบาน
ไมได สรุป “ความรูตองคูกับความดี” ความดีเทานั้นจะสงเสริมวิชาการใหวีโกเดนใน
สังคมตอไป
ธรรมบรรยายแกคณะของคุณวีโก บรูน

๔

นี่แหละมีความสําคัญมาก แตคนขาดความสําคัญขอนี้ ไมไดปฏิบตั ิแลวจะรูซึ้งใน
ศาสนาพุทธไมได ศาสนาพุทธนี้บริสุทธิ์ ไมมโี อกาสที่จะไปเบียดเบียนใครเขาได บังคับ
ไมได แลวแตใจของคน ถาจิตใจคุณมีกุศล คุณก็ปฏิบัตเิ อง ถาจิตใจของคุณไมมีกุศลก็ไม
สามารถที่จะบังคับใหคุณเขามาในขอปฏิบัติของศาสนาพุทธได
เพราะฉะนั้นปญญาตัวนี้
สําคัญมาก ปญญาทั้งสองอยางสําคัญ บางแหงพระทานจะพูดวา ปญญาโลกุตตระตัวเดียว
ไมพูดปญญาทางโลกียะ ถาคนเราเกิดมาไมมีวิชาความรูใชไมได พระพุทธเจาสอนภาค
บังคับ เดี๋ยวนี้ทําถูกแลว เรียน ๑๒ ป แตพระพุทธเจา ๒,๐๐๐ กวาปแลว ไมอยางนั้นทาน
จะเปนดอกเตอร ๑๘ ศาสตรไดอยางไร แตทานออกบวชนีเ้ พื่อตองการไปหาวิชาแกปญหา
ใหเรา แตเรากลับเอาไปทิ้ง เลยเรียนแตวิชาการ เรียนแตหนังสือแลวมาสอนกัน ไมมีผล
ในทางยอนกลับมาหาจิตใจ เลยก็มาวาศาสนาพุทธไมเปนประโยชน เพราะฉะนั้นปญญาโล
กุตตระมี ๓ ลักษณะ เหมือนลักษณะทางโลกและทางธรรมรวมกันดังตอไปนี้
๑. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟง เชนการฟงจากครูอาจารยใหเกิด
ปญญา
๒. จินตมยปญญา ปญญาเกิดจากความคิด คิดกอน ถาไมคิดเกิดปญญาไมได
ความคิดกับการฟงนั้น ถาตั้งใจฟง สนใจฟง ทบทวนกําหนดจดจําไดปญญา แตก็ยังไม
เกิดประโยชน ประโยชนจะมาตองคิดกอน วาคิดดวยปญญาไหม ที่ฟงนี้เอาไปใชอะไรได
บาง ใชเปนประโยชนไหม ถาไมเปนประโยชนก็ฟงเสียประโยชน ปญญาเกิดจากความคิด
คิดแลววาใชประโยชนได ก็เอามาใช คิดกอนคือมีสติกรรมฐาน อยางนี้เรียกวาสองปญญา
๓. ภาวนามยปญญา ภาวนาใหเกิดปญญา ภาวนามยปญญานี้ทุกคนไมไดทํา
แตสุตมยปญญาและจินตมยปญญา มีคนทํามากแลว มีคนปฏิบัติได แตภาวนาไมมีคนทํา
ภาวนามยปญญาเรียกวาเจริญภาวนา เจริญสติปญญา เรียกวาเจริญกรรมฐาน นอยคนที่
จะทํา ภาวนาใหมันเกิดขึ้นเอง เรียกวาอานหนังสือไมมตี วั มันผุดขึ้นมาเอง ปญญาเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติธรรม เปนปญญาแกไขปญหาได สมมติวา วีโกมีความทุกขหนังสือแกไมได
มีปญหาในครอบครัว วิชาไหนในเลมใดที่จะแกปญหาได ไมมีเลย ตองใชปญ
 ญาในตัว
ปญญาในตัวนี้คือภาวนาใหมันเกิดปญญา “ปญญาติดมากับตัว ความรูอยูในตํารา
สนใจศึกษาเอง”
ปญญาเกิดจากการภาวนานี้ ของใครของมันตองฝก จะไปเอาปญหาของคนอื่นเขา
มาแกไมได แตปญ
 หาที่จะแกใหคนอื่นไดมีอยู ๒ อยาง ไดแก วิชาการที่สอน และขัดของ
ทางวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาสามารถจะเปนที่ปรึกษาสอนได แตโลกุตตรปญญานั้น
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ทุกคนเปนที่ปรึกษาใหไมได ตองทําขึ้นเอง ภาวนามยปญญา เชน พองหนอ ยุบหนอ
เกิดขึ้นตั้งสติไวที่ลมหายใจนั้น และมันจะเกิดขึ้นเองวามีปญ
 หาอะไรจะออกมาแกได ที่เรา
เจริญกรรมฐานกําหนดจิตเปนการฝากฝงหนวยกิตไวที่คอมพิวเตอร
จิตเปนธรรมชาติที่
จะตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดนานเหมือนเทปบันทึกเสียง ไมมีตวั ตน คือจิต ใน
เมื่อมีสติสมั ปชัญญะอยูท ี่จิตภาวนาแลวนั้น มันจะผุดขึ้นมาแกเอง วาปญหาของคุณนี้มันจะ
แกไดอยางไร เราเทานั้นเปนผูรูจริง คนอืน่ รูไมจริงหรอก ภาวนามยปญญาทําใหรูจริง รู
แจง เห็นจริง เห็นแจง ไมตองคนอื่นมาบอก ไมตองไปหาหมอดู อะไรจะรูจริงเทาเราเอง
ไมมี อยางวีโกทําชั่ว รูเอง ทําดีก็รูเอง แลวเราก็แกของเราเอง มันจะผุดขึ้นมาสอนเราเอง
ทําใหเราชวยตัวเองได ทําใหพึ่งตนเองได ทําใหสอนตัวเองได
ภาวนานี้พึ่งตัวเองได ชวยตัวเองได สอนตัวเองไดแนนอน ตัวปญญาสอน บอกให
เรารูวาควรแกอยางไร เขาเหลานั้นจะยอมรับโดยไมมีปญหา จะยอมรับเหตุผล แตถาคน
อื่นมาสอนเราจะไมยอมรับ ถาเราสอนตัวเองโดยที่รูจริงรูแจง ของเราเอง เขาใจเองจะสอน
ตัวเองไดงาย เราจะไปสอนคนอืน่ เขาก็ไมยอมรับ ถาเขารูจริงรูแจงดวยตัวเองแลว เขาจะ
สอนตัวเองไดดีมาก เมื่อเรารูจริงในตัวเองแลว สอนตัวเองไดดีมาก ตองยอมรับทุกขอหา
ตรงนี้คอื จุดมุงหมายของชาวพุทธสําคัญมาก คนอื่นจะมาสอนเราเทาไร ก็สูเราสอนตัวเอง
ไมได ในเมื่อเราสอนตัวเองไดแลว มีปญหาอะไรก็แกไดทั้งนั้น เชน เราโกรธ ปญญาแก
ได โกรธคือไมพอใจ ถาสติดี โกรธนั้นจะหายไป จะไมโกรธคางคืนใหอารมณคาง ถาเรา
เปนครูอาจารยมีปญหาโกรธคางคืนจะสอนไมไดดี
การแกปญหาชีวิตนีม้ ีความสําคัญสําหรับชาวพุทธ พระพุทธเจาสอนทุกวีถีทาง รู
เหตุการณลวงหนา อยาอารมณคาง โกรธ เสียใจ ไมสบายใจแลว ไมแก ถาเราเจริญสติ
ปฏฐานสี่ เจริญกรรมฐานแกไดทันที จะทําอะไรก็สําเร็จ เชนพอคาแมคาถาอารมณคาง
ขายของไมได ไมมีใครซื้อ
ตัวปญญานี้ แปลวาความรู รอบรู รูจริง รูแจง เรียกวาตัวปญญา ปญญาตัวนี้
ไมใชปญญาที่จะตองรูวชิ า พระพุทธเจานี่ยอดพัฒนา พัฒนาจิตไดดีมาก ตัวปญญานี้แกไข
ปญหาได ถาใครเก็บความทุกขเอาไวไมมีปญญาจะแกไขปญหา ไมมีความเจริญรุงเรืองเลย
มีแตความทุกขตลอด ไมมีความสุข ถามีปญญามันก็ปดทุกขออก ความสุขมาแทนที่ได
ปญญาจะรูกาลเทศะ รูกาลเวลา รูกิจลักษณะ รูว าเด็ก รูวาผูใหญ รูหนาที่การงาน
รูเหตุการณของชีวติ ไดเชนนี้แลว สามารถจะแกปญหาได ศัพทไทยก็คือ รูบ าป รูบุญ
รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชน และสิ่งที่ไมเปนประโยชนตางกันอยางไร
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ปญญาตัวนีไ้ มมีใครจะสราง ไมมีใครจะปฏิบัตกิ ัน มีแตจะเรียนรูกันทุกศาสนาอยาง
วิชาศาสนาเปรียบเทียบ แตทุกศาสนาเขาเรียนจบอยางวิชาการตามหนังสือ แตโดยวิธี
ปฏิบัติทุกศาสนาไมเคยปฏิบัติ อยางศาสนาอิสลาม คริสต ฮินดู ดีหมดเขาสอนใหเปนคน
ดีทั้งนั้น แตตื้นลึกหนาบางไมเหมือนกัน
โดยวิธีปฏิบัติกรรมฐาน คือ
๑) พัฒนาจิต
๒) พัฒนาการศึกษา
๓) พัฒนาเศรษฐกิจ
๔) พัฒนาสังคม
จิตเปนธรรมชาติตอ งคิดอานอารมณของตัวเอง อารมณดีหรือไมดี ไมมีตวั ตนทีจ่ ะ
เอามือคลําได เหมือนอยางรางกายของวีโก แตจิตมีอํานาจใชกายของคุณวีโกใหเดินมาได
มันเปนความคิดเทานั้น จิตเปนธรรมชาติทุกอยางสั่งได สั่งใหเราเดิน สั่งใหเรานั่ง สั่งให
เราทํางาน ถาจิตของเราขาดสติสัมปชัญญะขาดผูควบคุมดูแลเขาจะเดินผิดทาง เขาจะ
ทํางานไมถูกตอง ถาจิตดีแลวทําดีหมดทุกอยาง ถาจิตไมดีทําเสียหมดทุกอยาง จิตสําคัญ
มากที่สุด ถาจิตใจเราไมดีแลว กายก็เลว จิตใจก็ออ นไหวไปหมด จึงตองพัฒนาจิต
ตองการใหมหี ลักธรรมยึดเหนี่ยวทางจิต เพื่อดําเนินงานทางสังขารรางกายใหถูกตอง จิตที่
เปนธรรมชาติไมมีตวั ตน ถาหากปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวคนนั้นจะดีเดน
เห็นชัดและเห็นไกล ปญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้น พระพุทธเจาจึงเนนพัฒนาจิต ตัง้ สติไวทุก
ประการ อารมณของจิตก็คือลมหายใจ หายใจเขา-หายใจออกนี้เปนอารมณของจิตโดยไมมี
ตัวตน ตั้งสติไวที่อารมณนี้เทานั้น ถาอารมณดจี ิตดีแลว ทํางานดีหมด คนก็ใจเย็นลงใจไม
รอน ทําอะไรก็ดีมีประโยชน ปญญาเกิดตอนใจเย็น
การปฏิบัติกรรมฐานเราจะเห็นไดชัดเจน ลมหายใจเขา-ออก เปนตัวหนังสือได
สามารถโทรจิตไปเปนตัวหนังสือได ทุกคนไมลึกซึ้ง เรียนไมจริง ปฏิบตั ิไมจริง ทุกคนจึงไม
สามารถสอนไดจริง สอนไดแตเพียงผิวเผิน ทุกศาสนาไมไดปฏิบัตจิ นถึงขั้นของเขา จะไป
วาศาสนาพุทธไมดี ศาสนาคริสตไมดี ศาสนาอิสลามไมดี ไมใช แตปฏิบัติไมถึงขั้นของ
เขา ไมถึงทีข่ องเขา เดินทางไมถึงจุดมุงหมายของเขา ดีไดอยางไร
จิตนี้อยูตรงไหน จิตอยูตรงไหนตองพัฒนาตรงนั้น บางทานเรียนศาสนาพุทธมาก็
จริง แตอาจจะไมทราบวาจิตอยูตรงไหน แกไขจิตอยางไร ทําจิตใหดีไดอยางไร เขาไม
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ทราบแนนอน จิตอยูที่อายตนะธาตุอินทรีย จิตอยูที่ตา จิตอยูที่หู จิตอยูที่จมูก จิตอยูที่ลิ้น
จิตอยูที่กายสัมผัสรอนหนาว เรียกวา ทวาร ๖
ทวาร ๓ คือ ทวารกาย ทวารวาจา ทวารจิต เปนบอบุญและบอบาป เปน
ที่มาของบุญและบาป
ทวาร ๖ เปนที่มาของจิต จิตอยูที่ทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต
ทวาร ๙ เปนที่มาของอสุภกรรมฐาน คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวาร
หนัก ๑ ทวารเบา ๑
ทวาร ๖ ทีม่ าของจิต จิตเปนธรรมชาติที่จะตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวได
นานเหมือนเทปบันทึกเสียง ทวาร ๖ นี้สําคัญมาก คนชาวพุทธชอบทําบุญ ถวายสังฆทาน
สรางโบสถ สรางวิหาร เปนการสงเคราะหคนอื่น แตการปฏิบตั ิสรางความดีเปนการ
สงเคราะหตัวเอง คนไทยไมสนใจเทาไร คนชาวพุทธชอบทําบุญ ไมชอบสรางบุญ ทําบุญ
คือสงเคราะหคนอื่น สรางบุญนี่คอื การสรางใหตัวเองมีความสุข บุญแปลวาความสุข ทุกคน
ตองการมีความสุข แตทําไมเอาทุกขมาใสไวในใจ
พัฒนา แปลวา ทําใหความเจริญเกิดขึ้นแกตัวเอง มือ ๒ เทา ๒ สมอง ๑ เปนที่
พึ่งใหพัฒนาจิตได พัฒนาที่ตา กําหนด เห็นหนอ… สงกระแสจิตออกไปทางหนาผากนี้
เห็นดวยปญญา เห็นคนนี้นิสัยเปนอยางไรบอกไดทันที ถาทําภาวนาได ตั้งสติไวที่ตา ตั้ง
สติไวที่หู หูไดยินเสียงไมมีตัวตน ตั้งสติไว กําหนดวา เสียงหนอ… ถาสติดี จะรูวาเสียง
คนที่พูดกับเราโกหก นีม่ ีประโยชนมาก ลมหายใจเขา-ออก เหม็นหรือหอมตั้งสติไวตรงนี้
เปนการพัฒนา เหม็นก็ไมสนใจ หอมก็ไมสนใจ ชอบเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ ขาดสติ
เปนโมหะ ทวารปาก ลิ้นรับรส เปรี้ยว หวาน มันเค็ม มีสติไว เกิดปญญา กายสัมผัส
รอนหรือหนาว ออนหรือแข็งที่นั่งลงไป ตั้งสติไว มีสติปญญาตรงนี้ถึงจะถูกตอง
ภาคปฏิบัตวิ ปิ สสนากรรมฐานนั้นเปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา
ทําใหใจใส
สะอาดบริสทุ ธิ์ ทําใหมีเมตตา ทําใหแกปญหาได ทําใหโลภ โกรธ หลงลดลงไปได ทําให
ใจเย็นลงไดมาก ดวยลมหายใจเขา-ออก การคิด และการแกปญหาชีวิตนั้นอยูที่ลิ้นป โดย
หายใจยาวๆ กําหนดโกรธหนอตรงนี้ คิดไมออก เอาไปสอนนักเรียนนักศึกษาได ให
หายใจยาวๆ คิดหนอ… คิดออกมาจนได ออกมาเปนตัวปญญาที่ถกู ตอง คิดใหเกิดปญญา
ตรงนี้
ทานสาธุชนและครูบาอาจารยทั้งหลายถาจะแกปญหาใหแกตรงนี้ที่ลิ้นปนั่น หายใจ
ยาวๆ คนเราหายใจสั้น ใจรอน ไมมีปญญา หายใจใหยาวๆ ตั้งสติไวจะมีปญญามากมาย
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จะเห็นอะไรดูดวยปญญา อยาดูดวยกิเลส อยาดูดวยความ โลภ โกรธ หลง ตองดูดวย
ปญญา โดยตั้งสติไวที่หนาผากนี้ เสียงหนอ… ตั้งสติไวใหมั่น ถาเรามีสมาธิอยูเดิม
แกปญหาไดเดี๋ยวนี้ ถาหากวาไมไดฝกไวกอน ไมมีสมาธิ แกปญหาไมได ตองมีการ
เตรียมพรอมไวกอน เสียงหนอ… จะรูวาคนนีโ้ กหก มีประโยชนตอนักธุรกิจ นักบริหาร
ประเทศชาติ กลิ่นหนอ… เหม็นไมพอใจเปนโทสะ หอมชอบเปนโลภะ ขาดสติสัมปชัญญะ
กลายเปนคนโมหะไมมปี ญญา ลิ้นรับรสอาหาร ถาขาดสติอยากจะกินโนนกินนี่ โดยไมรูจัก
การประมาณในการรับประทานอาหาร ตองพัฒนาตรงนี้อกี อยางหนึ่ง กายสัมผัสรอนหนาว
ตองมีสติ ถาเราไมมีสติทนรอนทนหนาวไมได หนาวนักไมทํางาน รอนนักไมทํางาน เชา
ไมทํางาน สายไมทํางาน บายเย็นไมทํางาน แกปญหาไมได เพราะฉะนั้นตองมีสติอยูที่
กาย คือจิตตองพัฒนากายดวย
การพัฒนาจิตจึงมีประโยชนแกชวี ิตมาก เพราะฉะนั้น หายใจใหยาว ๆ ไว คนที่
หายใจสั้นจะทําอะไรไมสาํ เร็จ ลมหายใจเปนตัวหนังสือได คนมีโลภะหายใจอยางนี้ กลิ่น
ตัวเหม็นอยางนี้ คนมีโทสะอิจฉาเกงตองหายใจอยางนี้ กลิ่นตัวตองอยางนี้ คนมีโมหะไม
สนใจใคร ตองหายใจระบบนี้ กลิ่นตัวตองอยางนี้
ทานทั้งหลายถาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได มีสติสัมปชัญญะจากที่สรุป
มีศีล สมาธิ ปญญา คนมีศีลตองมีสติสัมปชัญญะ ศีล-สมาธิ-ปญญา ยอลงเหลือ ๒
คือ สติ สัมปชัญญะ สรุปเหลือ ๑ คือ อยูดวยความไมประมาท
คนที่มีศาสนาตอง
๑) พึ่งตัวเองได
๒) ชวยตัวเองได
๓) สอนตัวเองได
สุดทายนี้ก็ขอเจริญพรคุณวีโก บรูน ที่ไดเคยมาบวชที่วดั อัมพวันเมือ่ พ.ศ.๒๕๑๐
ขอเรียนถามคุณวีโกบาง วาทานไดอะไรจากการมาบวช? ทานมาบวชทําไม?
วีโก บรูน เลาวา
“ขณะนั้นก็มาประเทศไทยเพื่อศึกษาเลาเรียนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปน
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร มาเรียนภาษาไทย และเพื่อนที่รูจักกันที่หอพักชาย เขาก็พามา
ที่บานแปง ซึ่งลุงของเพื่อนคนหนึ่งเปนเจาอาวาสอยูที่นั่น แลวก็มาเยี่ยมวัดอัมพวันดวย
และเลื่อมใสในหลวงพอมาก แลวก็ตั้งใจไววาจะบวชเรียนกับหลวงพอดวย หลังจากนั้นซัก
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๒-๓ สัปดาหก็ไดมาบวช ตอนนั้นก็โกนศีรษะนุงขาวเพื่อเรียนขานนาคอยูกอนที่จะบวช
หลังจากบวชที่วัดกลางธนรินทร บานแปง อยูที่วัดกลางธนรินทรไดไมนาน ก็ยายมาอยูที่วัด
อัมพวัน เพื่อปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐาน
ขณะที่เรียนวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน ก็อยูที่กุฏิไมหลังเล็ก ๆ ที่ไดรื้อไปนาน
แลว โดยปฏิบัติธรรมอยูที่โบสถ ตอนนั้นตั้งใจพยายามฝกหัดวิปสสนากรรมฐานโดยที่หลวง
พอสอนอยูทกุ วัน”
ขอเจริญพรทุกทาน อาตมาขอขอบคุณ คุณวีโก บรูน ที่ไมลืมวัดอัมพวันเมือ่ ๓๐
กวาปผานมาแลวนั้น วีโก ไดมาบวชอยูที่วัดอัมพวัน วาปจจุบันเปนวีโก บรูน ชาว
นอรเวย อดีตชาติเปนฮอลันดา นําเรือกําปนมาจอดที่หนาวัด มิฉะนั้นวีโกจะไมมีโอกาสมา
ที่นี่ แรงดลบันดาลใหวีโกไดมาบวชทีบ่ านแปง อยูที่วัดกลางธนรินทร โดยทานเจาคุณ
พรหมโมลีเปนเจาอาวาส วีโก ไปถามปญหา ๑๐ ขอ แตทานเจาคุณพรหมโมลีตอบไมได
จึงพามาที่วดั นี้ อาตมาก็ตอบไปโดยที่ไมทราบวาถูกหรือไมถูก วีโกกห็ ายไปประมาณ ๑๐–
๑๕ วัน แบกหีบกลับมาขอบวช มาเปนนาคที่วัดอัมพวัน บวชแลวก็ไดอยูที่กุฏิที่หญิงสอง
รางนางสองชาติไดมาสรางไว เปนกุฏิหลังแรกที่วัดอัมพวัน วีโกอานหนังสือแลวก็นั่งสมาธิ
นั่งสมาธิแลวดูหนังสือ ดูหนังสือเที่ยวเดียวจําได ทองขานนาค ๓ ชั่วโมงไดหมด วีโกมา
บวชนี้ไดอะไรจากวัดอัมพวัน กลับไปแลวไดผลประการใด กลับมาอีกหลายครั้ง มาทํา
วิทยานิพนธที่จังหวัดเชียงใหม เขียนวิทยานิพนธเรื่องผี และไดพาภรรยาที่เปนงอยมาใหดู
สุดทายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกัน ขอเจริญพร.
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