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กณัฑท์ี่ ๒๒๖ 

ภาวนา 
๑๒ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

ภาวนาคอืการชาํระการปฏบิตัจิติใจ ส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่กายกบัวาจา ซึง่เป็นเรื่องของ

ศีล คอืการดูแลรกัษากายกบัวาจาใหเ้ป็นปกต ิแต่การกระทาํของใจตอ้งอาศยัการบาํเพญ็

ภาวนา เป็นเครื่องควบคุมดูแลบงัคบั ถา้ไมม่กีารภาวนาแลว้ จะไมส่ามารถควบคุมบงัคบั

จติใจไดเ้ลย จติใจก็เป็นเหมอืนลงิตวัหน่ึง เราก็รูว้า่ลงิมนัเป็นอย่างไร จะใหน้ัง่อยู่เฉยๆ 

มนัจะไมย่อมอย่างแน่นอน แต่ถา้ใชเ้ชอืกผูกมนัไวก้บัเสาสกัตน้หน่ึง มนัก็จะไปเพ่นพ่าน

ไมไ่ด ้ ในเบื้องตน้มนัก็จะดิ้นจะสู ้ ถา้เชอืกไมแ่ขง็แรงพอ มนักระตกุแรงๆเชอืกก็ขาดได ้

มนัก็ไปเพ่นพ่านได ้ จติของเราก็เหมอืนกบัลงิ ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็ภาวนา ก็จะคดิไปเรื่อย

เป่ือย ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัไป จะคดิไปเรื่อยๆ มเีรื่องอะไรมาใหค้ดิก็คดิไป คดิไปๆ ก็

เกดิอารมณ์ต่างๆตามมา มสุีขบา้งทกุขบ์า้ง เวลาสุขก็ไม่เป็นปญัหาอะไร แต่เวลาทกุขม์นั

แสนทรมานใจ แลว้ก็ไมรู่จ้กัวธิีหยุดมนัดว้ย  

แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็จติตภาวนาจนประสบความสาํเร็จ ก็จะสามารถควบคุมบงัคบัอารมณ์

ต่างๆได ้ ถา้ยงัไมส่าํเร็จ ก็ตอ้งพยายามทาํต่อไป เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะใหคุ้ณใหป้ระโยชน ์

เท่ากบัการบาํเพญ็จติตภาวนา เวลาภาวนาเป็นแลว้ จะควบคุมจติใจได ้ ควบคุมอารมณ์

ได ้ อารมณ์น่ีแหละเป็นตวัสรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัเรามากทีสุ่ดก็วา่ได ้ ถา้ควบคุม

อารมณ์ไดแ้ลว้ ก็จะสามารถกาํจดัความทกุขไ์ด ้ ก็จะไมม่อีะไรมารบกวนจติใจอกีต่อไป 

การบาํเพญ็จติตภาวนาจงึเป็นงานทีส่าํคญัอย่างยิง่ของผูท้ีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้า

เจอพระพทุธศาสนา เพราะเป็นสองส่วนทีต่อบรบักนัไดด้ ี เกดิมาเป็นมนุษยแ์ต่ไมม่ี

พระพทุธศาสนา ก็ไมส่ามารถทาํอะไรไดม้าก เพราะไมม่ผูีค้อยชี้แนะแนวบอกทางเดนิ 

บอกทางปฏบิตั ิ ตอ้งเป็นคนทีฉ่ลาดจรงิๆ ทีจ่ะสามารถคน้ควา้หาไดด้ว้ยตนเอง เช่น

พระพทุธเจา้เป็นตน้  
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พระพทุธเจา้ทรงประสูตใินสมยัทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา จงึตอ้งคน้ควา้ศึกษาปฏบิตัดิว้ย

ตนเอง จนไดพ้บทางอนัประเสริฐ ทางทีท่าํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ทีเ่กดิจากความดิ้น

รนของจติใจ ทีเ่รียกวา่ตณัหา คอื กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ทีผ่ลกัดนัสตัวโ์ลก

ใหไ้ปเกดิแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่เมือ่พระพทุธเจา้ไดท้รงศึกษาคน้ควา้และปฏบิตั ิ จน

เหน็เหตขุองทกุขแ์ลว้วา่คอืตณัหา เหน็เหตขุองการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย คอืตณัหาท ัง้ ๓ 

แลว้ ก็ทรงบาํเพญ็จติตภาวนา นัง่อยู่ทีโ่คนตน้โพธิ์ในวนัเพญ็เดอืน ๖ บาํเพญ็สมถ

ภาวนา ในเบื้องตน้ทาํจติใจใหส้งบ เมือ่สงบแลว้ก็พจิารณาดูสภาวธรรมต่างๆ ทีจ่ติใจเขา้

ไปเกี่ยวขอ้ง จนเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมว่า่จะเป็น รูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ต่าง ทีม่าสมัผสักบัใจ ลว้นเป็นทกุขท์ ัง้สิ้น ถา้ไปยดึไป

ตดิ ไปยนิด ี ลว้นเป็นอนิจจงัท ัง้สิ้น มกีารเกดิดบัเกดิดบัเป็นธรรมดา ลว้นเป็นอนัตตา 

ไมม่ตีวัตน ไมส่ามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ 

มทีางเดยีวเท่านัน้คอื ตอ้งรูท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง จะเป็นอย่างไรก็เพยีงแต่รูไ้ว ้ รูด้ว้ยสต ิ

กาํหนดรูเ้ท่านัน้ สิง่ต่างๆก็จะระงบัดบัไปเอง การทีเ่ราไมรู่ ้ จงึทาํใหเ้ราพยายามไปปรุงไป

แต่งไปแก ้ ยิง่ไปปรุงไปแต่งไปแก ้ ก็ยิง่ทาํงานหนกัขึ้น ยิง่สรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้น 

เมือ่รูห้ลกัธรรมความจรงิแลว้วา่ เป็นอย่างไร ก็ยอมรบัความจริง ปลอ่ยไปตามความเป็น

จริง ก็จะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา จะดจีะช ัว่จะสุขจะทกุขอ์ย่างไร ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของเขา เพราะเขาเป็นธรรมชาต ิ เหมอืนกบัมดืกบัแจง้ เขาเป็นของเขาอยู่อย่าง

นัน้ จะบงัคบัใหเ้ป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ เพราะถา้ไปบงัคบัแลว้ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

เพราะไมส่ามารถทาํไปตามความตอ้งการของเราได ้ 

น่ีคอืหลกัของวิปสัสนา การทาํความเขา้ใจกบัสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีจ่ติใจไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย เช่นรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ทีเ่ราตอ้งสมัผสัอยู่เสมอ ผ่านทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถา้มสีตมิปีญัญาคอยเฝ้าดูปฏกิริิยาของจติใจ วา่มอีะไรกบั

เขาหรือไม ่ถา้ไปยนิดกี็ผดิ ถา้ไปยนิรา้ยก็ผดิ เพราะเมือ่เกดิความยนิดกี็เกดิความผูกพนั 

อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ แต่เขาอยู่ไมน่าน อยู่แค่ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้เดีย๋วก็จาก

ไป เดีย๋วก็มาใหม่ อกี เช่นเดยีวกบัสิง่ทีเ่ราไมช่อบ มคีวามยนิรา้ยกบัเขา เดีย๋วเขาก็ไป 



5 
 

เดีย๋วเขาก็มาอกี ถา้อยากใหไ้ป ขณะทีเ่ขายงัไมไ่ดไ้ป ก็จะวุน่วายใจ เป็นความทกุข ์ ถา้

เพยีงสกัแต่วา่รู ้ รูว้า่เขาเป็นอย่างน้ีแหละ ดกี็รูว้า่ด ี ไมด่กี็รูว้า่ไมด่ ี ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา 

ไมต่อ้งไปยุ่งเกี่ยว ใหรู้ด้ว้ยปญัญา รูท้นัวา่เขาเป็นอย่างนัน้ แลว้อย่าไปอยาก เพราะ

ความอยากคอืตณัหา อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างอืน่ เพราะเมือ่อยากแลว้ไมไ่ดเ้ป็นไป

ตามความอยาก ก็จะทกุข ์ ถา้ยอมรบัสภาพวา่เขาเป็นอย่างน้ีแหละ รูท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง 

ไมไ่ดไ้ปหวงัอะไร ก็จะไมเ่ป็นทกุข ์น่ีคอืการบาํเพญ็จติตภาวนาดว้ยวปิสัสนา  

แต่ก่อนจะพจิารณาใหจ้ติใจเป็นกลางได ้ ปลอ่ยวางได ้ ตอ้งอาศยัการบาํเพญ็สมถภาวนา

ก่อน เรื่องธรรมะน้ี เราก็ไดย้นิไดฟ้งัมาตลอด เราก็รูว้า่ไมค่วรไปอยากกบัสิง่ต่างๆ แต่ใจ

ยงัไมเ่คยเขา้สู่ความสงบ สู่ความเป็นอเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ รวมลงเป็นหน่ึง จงึ

หยุดใจไมไ่ด ้ พอเหน็อะไรปับ๊ก็จะเกดิปฏกิริิยาขึ้นมาทนัท ี เหน็อะไรทีช่อบก็เกดิความ

ยนิดอียากไดท้นัท ี เหน็อะไรทีไ่มช่อบก็อยากจะวิง่หนีทนัท ี เป็นธรรมชาตขิองจติทีย่งั

ไมไ่ดร้บัการฝึกฝนอบรม ในเบื้องตน้จงึตอ้งพยายามทาํจติใหร้วมลงเป็นสมาธิใหไ้ด ้

เสยีก่อน ใหเ้ป็นเอกคัคตารมณ์ จติรวมลงเป็นหน่ึง เหลอืสกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ การทาํจติให ้

รวมลงเป็นหน่ึงได ้ ก็ตอ้งอาศยัสติเป็นเครื่องมอื สตจิะคอยประคบัประคอง คอยดงึจติ

ไมใ่หไ้ปเพ่นพ่าน ไปตามความคดิต่างๆ ถา้จติเป็นลงิ สตกิ็เป็นเชอืก ส่วนกรรมฐานคอื

อารมณ์ทีใ่ชภ้าวนา ก็เป็นตน้ไม ้เป็นเสาตน้ใหญ่ๆ  

ถา้จะใชก้ารบริกรรมพทุโธๆ ๆ ก็ตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธ ไมป่ลอ่ยให ้

จติเลด็ลอดไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้มกีารกระทาํท ัง้ ๒ อย่าง จติก็จะไมร่วมลงเป็นหน่ึง 

จะไมส่งบ แต่ถา้มสีตรูิอ้ยู่เสมอวา่ ขณะน้ีกาํลงับริกรรมพทุโธๆๆอยู่หรือไม ่ถา้ไมม่สีตจิะ

ไมรู่จ้ะเผลอ จะพทุโธๆๆไปแลว้ก็คดิไปดว้ย จะมารูส้กึตวัอกีทกี็เอะ๊! ไมไ่ดอ้ยู่กบัพทุ

โธๆๆแลว้ มวัคิดแต่เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ แต่ถา้มสีตอิยู่จะรูอ้ยู่ทกุขณะเลยวา่ กาํลงั

บริกรรมพทุโธๆๆอยู่หรือไม ่สิง่ทีส่าํคญัในเบื้องตน้ ทีต่อ้งฝึกตอ้งสรา้งใหม้ขีึ้นมาใหไ้ด ้ก็

คอืการมสีต ิ การระลกึรู ้ รูอ้ยู่กบัปจัจุบนั รูอ้ยู่กบัการกระทาํของกายวาจาใจ การฝึกสติ

สามารถทาํไดใ้นทกุอริิยาบถ เดิน ยืน นัง่ นอน อยู่ทีไ่หนเวลาใดก็สามารถทาํได ้แต่ใน

เบื้องตน้ควรหาสถานทีท่ีส่งบสงดัวเิวก ทีไ่มต่อ้งเกี่ยวขอ้งกบับคุคลต่างๆ เรื่องราวต่างๆ 
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การฝึกสตจิะงา่ยกวา่ เพราะจะไมม่อีะไรมาดงึจติใหไ้ปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี เพราะ

จะทาํใหเ้ผลอสตไิป จติจะไมอ่ยู่กบัปจัจบุนั  

ถา้สามารถหาสถานทีส่งบสงดัวเิวก ตามวดัป่าวดัเขาได ้ หรือสถานทีท่ีส่ามารถอยู่ตาม

ลาํพงัได ้มคีวามสงบสงดัวเิวก ก็จะช่วยการเจริญสตไิดม้าก เพราะจะไดต้ ัง้สตติ ัง้แต่ตืน่

ขึ้นมาเลย เวลาตื่นขึ้นมาสิง่แรกทีท่าํคอืลมืตาขึ้นมา แลว้ก็ดูวา่ตอนน้ีเวลาเท่าไร อยู่ทีไ่หน 

ก็ควรต ัง้สตเิลยตัง้แต่ตอนนัน้ กาํลงัจะลกุขึ้น ก็รูว้า่กาํลงัจะลกุขึ้น เมือ่ลกุขึ้นก็รูว้า่ไดล้กุ

ขึ้นแลว้ ดูการเคลือ่นไหวของร่างกายทกุๆขณะ อย่าใหค้ลาดไปจากสายตาของสต ิ ที่

เปรียบเหมอืนผูคุ้มนกัโทษ ส่วนร่างกายกเ็ปรียบเหมอืนนกัโทษ ร่างกายจะไปไหนสติ

จะตอ้งตดิตามไปดว้ย อย่าไปคดิเรื่องราวต่างๆทีไ่กลตวั ยกเวน้เวลามคีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เช่นวนัน้ีจะตอ้งไปทาํอะไร ก็หยุดเคลือ่นไหวก่อน อย่าเพิง่ไป

ทาํอะไร นัง่คดิหรือยนืคดิใหพ้อก่อน เมือ่คดิวางแผนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ รูแ้ลว้วา่วนัน้ี

จะตอ้งไปทาํอะไรบา้งก็หยุดคดิ แลว้หนัมาดูการเคลือ่นไหวของร่างกายต่อไป จะอาบนํา้ 

แต่งตวั จะทาํอะไร ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ จะรบัประทานอาหาร ดืม่นํา้ ขบัรถ

ไปทาํงาน เดนิไปทาํงาน ขณะทีท่าํงานอยู่ หรือทาํอะไรอยู่ก็ตาม ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํ

นัน้ๆไปตลอด  

น่ีคอืการฝึกจติใหม้สีต ิ ใหรู้อ้ยู่ในปจัจบุนั ที่น่ีเดี๋ยวน้ี อย่าส่งจติไปคดิถงึเรื่องราวทีผ่่าน

มาแลว้ เช่นเมือ่สกัครู่น้ีไปไหนมา ไปคุยกบัใคร คุยเรื่องอะไร ถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆก็อยา่ไป

คดิ ถา้จาํเป็นก็ใหม้สีตอิยู่กบัความคดินัน้ ใหรู้ว้า่กาํลงัคดิเรื่องนัน้อยู่ อย่าไปทาํ ๒ อยา่ง

พรอ้มๆกนั เช่นทาํงานไป แลว้ก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีควบคู่ไปดว้ย สิง่ทีต่อ้งการทาํกค็อื

ฝึกจติใหเ้ป็นหน่ึงนัน่เอง เวลาทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบังานนัน้งานเดยีว ถา้ฝึกอย่างน้ีไปเรื่อยๆ

แลว้ เมือ่ถงึเวลานัง่ทาํสมถภาวนา จติก็จะไมค่่อยเพ่นพ่านไปทีอ่ืน่ เพราะมสีตคิอยคุม

อยู่ กาํหนดใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆก็จะอยู ่ถา้อยากจะสวดมนตใ์นเบื้องตน้ก่อน ก็สวดไป ให ้

มสีตอิยู่กบัการสวด เพราะบางทจีติยงัมคีวามฟุ้ งซ่านอยู่ นัง่เฉยๆกาํหนดพทุโธๆๆอย่าง

เดยีวจะรูส้กึวา่ยาก ก็ลองสวดมนตไ์ปพลางๆก่อน สวดไปภายในใจก็ไดถ้า้อยู่คนเดยีว 

ไมต่อ้งออกเสยีง นัง่ขดัสมาธิไป แลว้ก็สวดมนตไ์ป จะสวดมากสวดนอ้ยก็สวดไป  
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ถา้จติเกาะอยู่กบัการสวดมนต ์ ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ จติจะรูส้กึ

สบาย จะเริ่มสงบ ถงึตอนน้ีจะเปลีย่นมาบรกิรรมพทุโธๆๆต่อไปก็ได ้ถา้นัง่ไปนานๆ แลว้

เกดิมทีกุขเวทนาปรากฏขึ้นมา ก็อย่าไปสนใจ เพราะถา้ไปสนใจแลว้จะเสยีสมาธิ จะ

อยากลกุจากการนัง่สมาธิ เพราะโดยปกตจิติจะไมช่อบทกุขเวทนานัน่เอง เมือ่มี

ทกุขเวทนาแลว้ ก็จะเกดิความรูส้กึอยากจะลกุขึ้น เป็นวิภวตณัหา ทาํใหเ้กดิทกุขช์ ัน้ที่

สองตามมาคอืทกุขใ์จ ทกุขก์ายคอืทกุขท์ีเ่กดิจากการนัง่นานๆ แลว้ก็มอีาการเจ็บปวด

ตามส่วนต่างๆ แต่ทกุขช์ ัน้ทีส่องน้ีจะรุนแรงกวา่ทกุขก์าย เป็นทกุขใ์จ ถา้เผลอสตไิม่

ภาวนา ทกุขใ์จก็จะเกดิขึ้นจนทนนัง่อยู่ต่อไปได ้ 

ถา้ไมไ่ปสนใจกบัทกุขก์าย พยายามภาวนาต่อไป ถา้บริกรรมพทุโธ ก็บริกรรมใหถ้ีข่ ึ้น 

อย่าเปิดโอกาสใหจ้ติไปคดิถงึความเจ็บของร่างกาย บริกรรมใหถ้ีข่ ึ้นๆไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็

เร็วจติก็จะรวมลงสู่ความสงบได ้ ก่อนทีจ่ติจะสงบไดม้กัจะตอ้งผ่านทกุขเวทนาไปก่อน

เสมอ เวลาเจอทกุขเวทนาแลว้ยอมแพ ้ ก็จะไปไมถ่งึไหน ภาวนาไปกี่คร ัง้ก็จะมาตดิอยู่

กบัทกุขเวทนาน้ี ก็จะไมส่ามารถผ่านไปได ้ ถา้เป็นนกัเรียนพอถงึเวลาสอบทไีรก็สอบตก

ทกุท ีไมส่ามารถผ่านไปได ้แต่ถา้มคีวามมทุะลดุุดนั มคีวามกลา้หาญ มคีวามอดทน ไม่

กลวัความเจ็บปวด ถอืวา่ร่างกายก็เป็นอย่างน้ีแหละ ก็ตอ้งเจ็บตอ้งปวดบา้ง สกัวนัหน่ึง

ร่างกายน้ีก็ตอ้งถูกเอาไปเผาไฟทิ้งอยู่ด ี เพยีงแต่นัง่เฉยๆแค่น้ี ถา้จะเจ็บก็เจ็บไป ยงัไม่

ตายจะไปกงัวลทาํไม คดิอย่างน้ีแลว้ก็จะไมก่ลวัความเจ็บ จะไดภ้าวนาต่อไป  

ถา้บริกรรมก็บริกรรมใหถ้ีเ่ขา้ๆไปเรื่อยๆ อย่าไปคาดไปคดิวา่จะสงบไหม จะเป็นอย่างนัน้

จะเป็นอย่างน้ีไหม มหีนา้ทีบ่ริกรรมก็บริกรรมไป พทุโธๆๆก็พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ผลจะ

เป็นอย่างไรก็จะรูเ้อง ถา้ผ่านจดุน้ีไปได ้ จติก็จะรวมลงไดใ้น ๒ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. 

จติรวมลงพรอ้มกบัการหายไปของร่างกายกบัทกุขเวทนา เหลอืสกัแต่ว่ารูอ้ยู่อย่างเดยีว 

มคีวามมหศัจรรยใ์จปรากฏขึ้นมา มคีวามรูว้า่ จติทีก่วดัแกวง่ทรุนทรุายเมือ่สกัครู่น้ี ได ้

สงบตวัลงแลว้ ความทกุขค์วามเจ็บปวดของร่างกายทีม่อียู่ก็หายไปหมด แมแ้ต่ร่างกายก็

ไมม่อียู่ในความรูส้กึของจติ มแีต่ความรูท้ีเ่รียกวา่สกัแต่วา่รูอ้ยู่เท่านัน้ ๒.จติไมร่วมเป็น

หน่ึงแต่สงบตวัลง ไมว่า้วุน่ขุน่มวักบัความทกุขค์วามเจ็บปวดของร่างกายทีย่งัมอียู่ ยงั
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รูอ้ยู่ แต่ไมม่ปีฏกิริิยากบัความเจ็บปวดนัน้ๆ ต่างฝ่ายต่างอยู่ จติก็อยู่ในความสงบของ

จติ น่ิงเฉยอยู่ ความเจ็บความปวดถงึแมจ้ะมอียู่ ก็ไมรุ่นแรงเหมอืนตอนทีจ่ติปัน่ป่วน 

พยายามทีจ่ะต่อสู ้ พยายามทีจ่ะหนีจากความเจ็บปวดนัน้ไป เมือ่จติไมต่่อสู ้ ไมห่นี จติ

สงบตวัลง ทกุขใ์จก็หายไป เมือ่หายไปแลว้ จะรูส้กึวา่ทกุขก์ายไมป่วดมาก พอรบัได ้

ปลอ่ยได ้ 

ขณะทีจ่ติสงบอยู่นัน้ จะอยู่ไดน้านหรือไมน่านเพยีงไร ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป อย่าไปบงัคบัให ้

ออกมา เพราะการภาวนาเพือ่ความสงบ ก็เพือ่จะใหเ้ขา้ไปสู่จดุนัน้ เมือ่เขา้ไปแลว้ดว้ย

ความยากลาํบากลาํบน อย่ารีบไปดงึออกมา เพราะบางครัง้อาจจะมคีวามจาํเป็น มธุีระ

จะตอ้งทาํ ก็ไมค่วรไปดงึออกมา เพราะถา้ดงึออกมาแลว้ ต่อไปอาจจะเขา้ยาก ปลอ่ยให ้

พกัเต็มทีจ่นพอแลว้ก็จะถอนออกมาเอง ขณะนัน้ไมต่อ้งทาํวปิสัสนา ซึง่จะเป็นอกี

ข ัน้ตอนหน่ึง ตอ้งรอใหจ้ติถอนออกมาจากความสงบก่อน ถงึจะสามารถนาํมาบาํเพญ็

วปิสัสนาไดต่้อไป ในขณะทีจ่ติสงบเป็นเวลาพกัผ่อน เป็นการเตมิพลงั เตมิอาหารใหก้บั

จติใจ ความสงบน้ีเป็นอาหารอย่างดขีองจติใจ เมือ่ออกจากสมาธิแบบน้ีแลว้ จะมคีวาม

สดชื่น อิม่เอบิ เบกิบาน มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บักเิลสตณัหาต่างๆทีจ่ะตอ้งเผชญิ

ในลาํดบัต่อไป  

ในขณะทีจ่ติรวมลงต ัง้อยู่ในความสงบ จงึควรปลอ่ยใหส้งบไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนาน

ได ้ เมือ่ถอนออกมาแลว้จงึจะเป็นหนา้ทีข่องการเจริญปญัญา เจริญวปิสัสนาต่อไป การ

เจริญปญัญาเจริญวปิสัสนาน้ี ก็สามารถทาํไดใ้นทกุอริิยาบถ เดิน ยืน นัง่ นอน ตอ้งใช ้

ไตรลกัษณ์คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาเป็นทางเดนิ เวลาสมัผสัรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีม่าปรากฏในใจ ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็ความ

เกดิดบัๆของเขา พจิารณาใหเ้หน็วา่ ถา้ไปยดึไปตดิ ไปอยาก ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

พจิารณาใหเ้หน็วา่ควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ อย่างในขณะน้ีมเีสยีงลมพดัมา ก็เป็นเสยีงที่

เขา้มาสมัผสักบัหู ก็บงัคบัเขาไมไ่ด ้ ใหพ้จิารณาวา่เขามาไดเ้ดีย๋วเขาก็ไปได ้ มเีกดิมดีบั 

ไมต่อ้งไปยนิด ีไมต่อ้งไปรงัเกยีจ ไปราํคาญใจ เพราะจะเกดิความทกุขใ์จตามมา ทาํเป็น

ไมรู่ไ้มช่ี้ ไมส่นใจ เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ เขาเป็นอย่างน้ี เขามาอย่างน้ี เรารูท้นัแลว้ก็
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ปลอ่ยวางเท่านัน้เอง แลว้จติก็จะอยู่เหนือสิ่งเหลา่น้ีไดด้ว้ยปญัญา คอืเขา้ใจสภาพของสิง่

เหลา่น้ีวา่เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

แลว้ก็มาพจิารณาร่างกายของเรา ร่างกายของคนอืน่ วา่มสีภาพอย่างเดยีวกนั เมือ่

ร่างกายตายแลว้ ก็แตกสลายไป มาจากอะไรก็กลบัไปสู่สิง่นัน้ ร่างกายน้ีทรงสอนวา่มา

จากดิน น้ํา ลม ไฟ อาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ก็เป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ ไม่มี

อะไรทีไ่มไ่ดม้าจากธาต ุ๔ คอืดิน น้ํา ลม ไฟ ทกุอย่างมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่เขา้สู่

ร่างกาย ก็กลายเป็นอาการ ๓๒ เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นอวยัวะ

ต่างๆ เวลาร่างกายหยุดทาํงาน แตกสลายไป ถา้ปลอ่ยทิ้งไวน้ํา้ก็ตอ้งไหลออกมา ความ

รอ้นคอืธาตไุฟก็หมดไป ลมก็ระเหยออกไป ทิ้งไวต่้อไปร่างกายกแ็หง้กรอบ กลายเป็น

ฝุ่ น กลายเป็นดนิไป น่ีคอืสภาพของร่างกาย เป็นอย่างน้ี มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ก็กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไม่เที่ยง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นทกุข์

ถา้ไปยดึไปตดิ  

ร่างกายของคนอืน่ก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไปยดึไปตดิก็จะทกุขเ์หมอืนกนั เวลาร่างกายของคน

อืน่เป็นอะไรไป เราก็ทกุขไ์ปกบัเขาดว้ย ถงึแมจ้ะไมใ่ช่ร่างกายของเราก็ตาม เช่นคนทีเ่รา

รกัเราชอบ ถา้เป็นอะไรไป เราก็ทกุขไ์ปกบัเขาดว้ย ถา้ไมร่กัไมช่อบ เขาจะเป็นอย่างไร จะ

เป็นจะตายอย่างไร เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นใจ เพราะไมย่ดึตดินัน่เอง ไมม่คีวามอยากใหเ้ป็น

อย่างนัน้อย่างน้ี เราจงึตอ้งพจิารณาวา่ ร่างกายของเราก็ด ี ของคนอืน่ก็ด ี เป็นส่วนหน่ึง

ของธรรมชาต ิ เหมอืนกบัดนิ นํา้ ลม ไฟ เหมอืนกบัลมทีพ่ดัอยู่ตอนน้ี ก็เป็นส่วนหน่ึง

ของธรรมชาต ิ มาแลว้เดีย๋วก็ไป อย่าไปผูกมดักบัเขา อยู่ก็รูว้า่อยู่ ไปก็รูว้า่ไป ยอมรบั

ความจริงแลว้ ก็จะไมท่กุข ์ น่ีคอืการพจิารณาใหเ้หน็ความเป็นธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ของร่างกาย ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งกลบัคนืสู่ธาตเุดมิ

คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ  

ในลาํดบัต่อมาก็ตอ้งพจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกาย เพือ่จะไดท้าํลายความยนิดี

ทีเ่รียกวา่กามราคะ ความยนิดใีนกาม ทีอ่าศยัรูปร่างของคนเป็นเหต ุ เช่นผูห้ญงิเหน็

ผูช้ายก็เกดิความยนิด ี ผูช้ายเหน็ผูห้ญงิก็เกดิความยนิด ี เพราะไมไ่ดพ้จิารณาดูร่างกาย
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อย่างถ่องแท ้ เพยีงแต่เหน็สภาพภายนอกเท่านัน้ คอืผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง แต่ไมเ่คย

พจิารณาถงึสิง่ทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั เช่นอวยัวะต่างๆ ทีม่อียู่ในร่างกาย อวยัวะนอ้ย

ใหญ่ท ัง้หลาย ทีท่รงสอนใหพ้จิารณา ใหท้่องเทีย่วอยู่ในกายนคร เทีย่วดูร่างกายน้ี

เหมอืนเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มอีวยัวะนอ้ยใหญ่ต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ ทีซ่่อนอยู่

ภายใตผ้วิหนงั พจิารณาใหเ้หน็วา่ไมเ่ป็นสิง่ทีส่วยงาม ไมน่่ารกัน่ายนิด ี ใหพ้จิารณาดู

ร่างกายทีห่มดลมไปแลว้ ถา้ทิ้งไวก้็ตอ้งขึ้นอดื มอีาการไมส่วยงามใหเ้หน็ น่ีคอืสภาพของ

ร่างกายของคนเราทกุๆคน  

ใหพ้จิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เวลาเกดิความอยากขึ้นมา ภาพทีไ่ดพ้จิารณาอยู่น้ี จะมา

คอยคา้น มาตอบโต ้ถา้ไมม่ภีาพเหลา่น้ีอยู่ในใจ พอเหน็ภาพสวยๆงามๆปรากฏขึ้นมา ก็

จะเกดิความหลงใหล เกดิความเคลบิเคลิ้มอยากจะได ้ อยากจะอยู่กบับคุคลนัน้ๆขึ้นมา

ทนัท ี แต่ถา้ไดพ้จิารณาดูความเป็นอสภุะของร่างกายอย่างต่อเน่ือง ดูสภาพทีเ่ป็นอยู่ท ัง้

ภายในและภายนอก แมแ้ต่ภายนอกถา้ไมไ่ดร้บัการดูแล เช่นอาบนํา้ หวผีม ก็ไมค่่อย

น่าดูแลว้ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ก็ยงัมสีภาพทีไ่มน่่าดู แลว้เวลาตายไปแลว้ยิง่ไมน่่าดูใหญ่ 

น่ีคอืลกัษณะของการพจิารณาใหเ้หน็อสภุะความไมส่วยงามของร่างกาย เพือ่จะไดถ้อด

ถอนกามตณัหา ความยนิดใีนกามสุขนัน่เอง ทีเ่กดิจากการไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัร่างกายของ

คนทีเ่ราคดิวา่สวยวา่งาม ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปจะตดิตาตดิใจ ถา้ยงัไมต่ดิตา

ตดิใจ ก็ยงัไมท่นั ท ัง้ๆทีไ่ดพ้จิารณาอยู ่ แต่พอเผลอไปมองภาพทีส่วยงาม ก็ลมืไปหมด

เลย ในส่วนทีไ่มส่วยไมง่าม ทีไ่ดเ้คยพจิารณา ถา้ลมืก็แสดงวา่ยงัไมท่นั 

จงึตอ้งพจิารณาจนสามารถเอามาใชแ้กป้ญัหา คอืกามราคะ ความยนิดใีนร่างกายน้ีใหไ้ด ้

ถา้ยงัไมท่นัก็ตอ้งพจิารณาไปเรื่อยๆ พจิารณาบ่อยๆ เดนิ ยนื นัง่ นอน ในอริิยาบถ ๔ ก็

พจิารณาไป จนกวา่จะตดิตาตดิใจ หลบัตาก็เหน็ ลมืตาก็เหน็ ดงัเรื่องเลา่ในพระไตรปิฎก

วา่ มพีระอยู่รูปหน่ึงกาํลงัเจริญอสภุกรรมฐาน ดูโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลา พอมคีนมา

ถามวา่เหน็คน ๒ คนเดนิผ่านมาทางน้ีไหม ท่านก็บอกไมเ่หน็ เหน็แต่โครงกระดูก ๒ 

โครงเท่านัน้ ท่านพูดอย่างนัน้ นัน่คอืการเหน็ของท่าน แทนทีจ่ะเหน็แต่อาการภายนอก 

เช่นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั รูปร่างหนา้ตาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี กลบัเหน็แต่โครง
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กระดูกทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั ถา้เหน็แบบนัน้แลว้ ก็สามารถต่อสูก้บักามตณัหา กาม

ราคะ ความยนิดใีนกามได ้ ตอ้งพจิารณาจนรูท้นั แลว้ก็ปลอ่ยวางได ้ ปญัหาทีเ่กดิจาก

กามตณัหาความยนิดใีนกามก็จะหมดไป  

น่ีเป็นเรื่องของร่างกาย ทีจ่ติมาหลงมารกั มาชอบ มาตดิ มาทกุขอ์ยู่เพราะไมเ่หน็สภาพ

ของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ทีค่นเราเกดิมาแลว้ตอ้งตายทกุๆคน เป็นธรรมดา ถา้เขา้ใจ

ยอมรบัความจริงน้ีไดแ้ลว้ ก็จะรูส้กึเฉยๆต่อความตาย ความตายเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครหนี

พน้ เมือ่จติยอมรบัได ้ ใจก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร จติใจก็ต ัง้อยู่ในอเุบกขา ในสมาธิจตินัน่

แหละ คนทีม่สีมาธิจงึมทีีพ่กัพงิ สามารถปลอ่ยวางสิง่ต่างๆได ้ รูว้า่ตนไมเ่ดอืดรอ้น แต่

ถา้ไมม่สีมาธิจติ ก็จะไมรู่ว้า่จะไปปลงไปวางไวท้ีไ่หน เพราะฝากความสุข ฝากความหวงั

ไวก้บัชวีติร่างกายน้ี เมือ่ตอ้งสูญเสยีไป ก็ไมรู่ว้า่จะอยู่ไดอ้ย่างไร ก็จะมคีวามวุน่วายใจ 

แต่ถา้ไดฝึ้กทาํจติใหเ้ป็นสมาธ ิ สามารถทาํจติใหว้างเฉย เป็นอเุบกขาไดแ้ลว้ เวลามา

พจิารณาเรื่องของร่างกาย ก็จะสามารถปลอ่ยวางได ้ ยอมรบักบัความเป็นจริงได ้ เมือ่ถงึ

เวลาจะไปก็ไป แต่เมือ่ยงัไมถ่งึเวลา ก็อยู่ต่อไป ก็เท่านัน้เอง ไมไ่ดม้คีวามอยากจะตาย 

หรือไมม่คีวามอยากจะอยู่ ยอมรบัความเป็นจริง เมือ่ยงัอยู่ก็อยู ่ เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งไปก็

ไป ปญัหาก็หมดไป  

เราก็จะอยู่ตามลาํพงัได ้ ไมต่อ้งอาศยัคนนัน้คนน้ีมาเป็นคู่ครอง มาใหค้วามสุข เพราะ

แทนทีจ่ะมคีวามสุข กลบัจะมคีวามทกุขม์ากกวา่ คน ๒ คนเมือ่อยู่ร่วมกนัแลว้ ก็ตอ้ง

ทะเลาะเบาะแวง้กนั มคีวามเหน็ไมต่รงกนั ถา้ไมม่ ีมแีต่รกักนั ก็จะห่วงใย กงัวล ถา้คน

หน่ึงเป็นอะไรขึ้นมา เจ็บไขไ้ดป่้วยหรือหายไป ก็สรา้งความวุน่วายใจใหก้บัอกีคนหน่ึง

แลว้ สูอ้ยู่คนเดยีวไมไ่ด ้อยู่คนเดยีวแสนจะสบาย ถา้จติมคีวามสงบแลว้จะไมห่วิ จะไม่

กระหาย จะไมอ่ยากกบัอะไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวแ้ลว้วา่ ไม่มีสขุใดในโลกน้ี ที่จะ

เหนือกว่าสขุ ที่เกดิจากความสงบของจติใจ จงึควรบาํเพญ็จติตภาวนาใหม้ากๆ หา

สถานทีท่ีส่งบสงดัวเิวก อยู่คนเดยีว ในเบื้องตน้อาจจะลาํบากมาก เพราะไมเ่คยชนิ เวลา

อยู่คนเดยีวจะเหงา ถา้จะบาํเพญ็จติตภาวนาตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ไมป่ลอ่ยเวลาให ้
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ผ่านไปโดยไมไ่ดภ้าวนา เพราะถา้ไมภ่าวนาแลว้ ความฟุ้ งซ่านจะตามมา จะคดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ี แลว้ก็จะเกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา  

ถา้จะบาํเพญ็ภาวนา จงึตอ้งฝึกทาํตลอดท ัง้วนั ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นเลย ในเบื้องตน้ก็

พยายามควบคุมจติดว้ยสตใิหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ถา้เสร็จจากภารกจิ อาบนํา้อาบท่า 

รบัประทานอาหารแลว้ ก็นัง่สมาธิต่อ ถา้นัง่แลว้รูส้กึงว่งเหงาหาวนอน ก็เดนิจงกรมแทน 

เดนิจนกวา่จะหายงว่ง แลว้ก็กลบัมานัง่ใหม ่ ทาํอย่างน้ีสลบักนัไปสลบักนัมาอยู่เรื่อยๆ 

บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ แลว้ไม่ชา้ก็เร็วจติก็จะเขา้สู่ความสงบ ทีไ่มไ่ดอ้ยู่เหนือวสิยัของความ

เพยีร ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายก็ใชค้วามเพยีรน้ีแหละ เป็นตวันาํท่าน เขา้สู่ธรรมอนัเลศิ

โลกของพระพทุธเจา้ ไมม่อีะไรทีจ่ะพาเราไปไดน้อกจากความพากเพยีร ทีจ่ะบาํเพญ็จติต

ภาวนาอย่างต่อเน่ือง ตอ้งเสยีสละ ตดัความสุขต่างๆทีเ่คยไดร้บัจากรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะต่างๆ ตอ้งไมไ่ปสนใจ ตอ้งกลา้ตดั ตอ้งมองใหเ้หน็วา่เป็นเหมอืนยาเสพตดิ 

ไมจ่าํเป็นสาํหรบัเรา เรื่องดูหนงัฟงัเพลง ไปเทีย่วทีน่ ัน่เทีย่วทีน่ี่ ไมจ่าํเป็น ไมเ่ทีย่วก็อยู่ได ้

ถา้ไดท้าํจติใหส้งบไดแ้ลว้ จะมคีวามสุขยิ่งกวา่การไปเทีย่วเสยีอกี จงึตอ้งกลา้เสยีสละ 

ตอ้งกลา้ตดั ถา้ยงัเสยีดาย ยงัหวงแหนความสุขเหลา่น้ีอยู่ ก็จะไมส่ามารถบาํเพญ็ได ้ 

การบาํเพญ็จงึตอ้งทุ่มเทท ัง้ชวีติและจติใจ มเีวลาวา่งมากนอ้ยเพยีงใด ก็ควรทุ่มเทมาทาง

น้ี ถา้ไดทุ้่มเทแลว้ผลก็จะปรากฏขึ้นงา่ยและเร็ว ทาํใหม้กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ถา้

ทาํทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ปฏบิตัเิป็นปีๆก็ยงัไมไ่ปถงึไหนสกัท ี ก็จะเกดิความลงัเลสงสยั 

ทอ้แทเ้บือ่หน่าย จนไมส่ามารถไปสู่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีป่ระเสริฐเลศิโลก ทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้บไดเ้จอ ไดส้มัผสั ไดน้าํมาเป็นสมบตัส่ิวนตวัได ้ ถา้มี

ความเชื่อในคาํสอนของพระพทุธเจา้ เชือ่ในสิง่ทีไ่ดท้รงประสบพบเหน็วา่ประเสริฐเลศิ

โลก เป็นสิง่ทีด่ ี ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ก็ตอ้งกลา้ทุ่มเทชวีติจติใจ 

พจิารณาใหเ้หน็วา่ ไมรู่จ้ะอยู่ในโลกน้ีไปไดอ้กีนานสกัเท่าไร โอกาสทีจ่ะไดบ้าํเพญ็ภาวนา 

และปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็ไมรู่ว้า่จะมมีากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไมร่บี

ตกัตวงในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ มโีอกาสอยู่ พอจะปฏบิตักิ็จะสายเกนิไป เพราะมวัแต่ตดิ

พนัอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ผดัวนัประกนัพรุ่งอยู่เรื่อยๆ พอจะปฏบิตักิ็เขา้วยัชราแลว้ พอ
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ชราแลว้จะปฏบิตักิ็ลาํบาก ร่างกายไมเ่อื้ออาํนวยเหมอืนกบัร่างกายของคนหนุ่มคนสาว 

คนทีย่งัมกีาํลงัวงัชา 

จงึอยากใหท้่านท ัง้หลายมคีวามเชื่อม ัน่ในสิ่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ในสิง่ทีค่รูบา

อาจารยท์ ัง้หลายพยายามส ัง่สอนใหก้บัพวกเรา วา่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในโลกน้ี ไมม่อีะไรทีจ่ะ

ดเีท่า เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเราไปตลอดเลย ถา้ไดผ้ลจากการปฏบิตัแิลว้ จะไมห่ลดุ

ไปจากมอื เหมอืนกบัสมบตัอิืน่ๆทีม่อียู่ในโลกน้ี จะอยู่กบัเราในเวลาทีเ่รายงัมชีวีติอยู่น้ี

เท่านัน้ เมือ่ตายไปแลว้ กลบัมาเกดิใหมก่็ตอ้งมาสรา้งมาหาใหม ่ แต่สมบตัทิีไ่ดจ้ากการ

ปฏบิตั ิจะอยู่ตดิตวัเราไปตลอด จงใชค้วามพยายาม ทุ่มเทเวลาชวีติจติใจต่อการบาํเพญ็

ภาวนา เขา้หาครูบาอาจารย ์ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะการปฏบิตัถิา้ไมม่คีรูไมม่ี

อาจารย ์ ก็อาจจะหลงทาง ขอใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่ใจในการดาํเนินชวีติ ตามแนวทางที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนใหป้ฏบิตักินั แลว้การไดม้าเกดิเป็นมนุษยก์็จะไมสู่ญเปลา่ 

เพราะ การเป็นมนุษยน้ี์เท่านัน้แหละ ทีจ่ะสามารถตกัตวงมรรค ผล นิพพานไดม้ากทีสุ่ด 

ยิง่กวา่การไดม้าเกดิเป็นอย่างอืน่ จงึอย่าปลอ่ยภพชาตมินุษยน้ี์ใหผ้่านไปโดยไมไ่ดป้ฏบิตัิ

ธรรม บาํเพญ็ภาวนาจติตภาวนา เหมอืนเปิดนํา้ทิ้งไวโ้ดยไมม่ภีาชนะมารองรบั เสยีดาย

นํา้ ช่วงน้ีฝนก็ไมค่่อยตก เป็นหนา้แลง้ ถา้มนีํา้ไหลมาก็ควรหาภาชนะมารองรบั มาเก็บไว ้

ชวีติของมนุษยก์็เป็นเหมอืนภาชนะอนัหน่ึง ทีส่ามารถรองรบัสิง่วเิศษทีพ่ระพทุธเจา้ และ

พระสาวกท ัง้หลายท่านไดพ้บ ไดค้รองเป็นสมบตั ิ ถา้นาํมาปฏบิตัแิลว้ ต่อไปก็จะเป็น

สมบตัขิองพวกเราเช่นเดยีวกนั จงึขอยุตกิารแสดงไวเ้พยีงเท่าน้ี ขอกศุลผลบญุทีท่า่น

ท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี จงเป็นเหตเุป็นปจัจยัใหท้่านมแีต่ความสุขกายสบายใจ 

มคีวามเจริญท ัง้ในทางธรรม และในทางโลก โดยท ัว่หนา้กนัเทอญ  

พูดธรรมะต่อ เป็นอย่างไรทีพู่ดมาน้ีพอจะเขา้ใจไหม ส่วนใหญ่จะอยู่ทีต่วัเรา ทางดาํเนิน

ก็มอียู่แลว้ อยู่ทีว่า่จะมคีวามขยนัมากนอ้ยเพยีงไร ส่วนใหญ่มกัจะแพค้วามขี้เกยีจ นอน

ดกีวา่ ติดความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ แค่การหลบัการนอนการกนิ เวลาจะภาวนาจงึตอ้งเปลีย่นวถิี

ชวีติของเรา จะอยู่กนิแบบปกต ิก็จะไมเ่จรญิทางดา้นภาวนา อย่างนอ้ยตอ้งถอืศีล ๘ ไม่

รบัประทานอาหารเยน็ การนอนก็นอนแบบงา่ยๆ นอนกบัพื้น ไปอยู่วดัทีไ่มม่ไีฟฟ้า ไมม่ี
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นํา้ประปา ก็ไมค่่อยสะดวก ไมค่่อยสบายทางดา้นการอยู่การกนิ แต่ทาํใหไ้มต่อ้งไป

พะวกัพะวนกบัเรื่องกนิเรื่องนอนใหม้ากจนเกนิไป ใหม่ๆ ไมเ่คยชนิก็จะรูส้กึลาํบากหน่อย 

แต่ไมใ่ช่เรื่องเลวรา้ยอะไรหรอก เพราะไมถ่นดัเท่านัน้เอง เหมอืนกบัเคยใชม้อืขวาอยู่

ประจาํ แลว้ตอ้งมาใชม้อืซา้ย ใหม่ๆ ก็รูส้กึวา่ยาก ฝึกใชไ้ปเรื่อยๆ ต่อไปก็งา่ยขึ้นเอง 

เวลาเสยีมอืขวาไป เหลอืแต่มอืซา้ย ก็ตอ้งหดัใชม้อืซา้ยจนได ้ 

การดาํเนินชวีติของพวกเราก็เหมอืนกนั มที ัง้ขวามที ัง้ซา้ย ถา้ถนดัขวาก็ไมช่อบซา้ย ถา้

ถนดัซา้ย ก็ไมช่อบขวา แนวทางชวีติทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราดาํเนิน เป็นทางที่

ด ีทีส่บายจรงิๆไมม่ทีกุข ์แต่เราไมถ่นดักนัจงึไมช่อบ เราชอบอยู่บนกองสุขทีม่คีวามทกุข ์

หอ้มลอ้มอยู่ตลอดเวลา คดิดูซ ิ เรามไีฟฟ้าใชก้นัตลอดเวลา ถา้วนัไหนไฟฟ้าดบั เราก็

เดอืดรอ้นกนั ตูเ้ยน็ก็ไมท่าํงาน แอรก์็ไมท่าํงาน พดัลมก็ไมท่าํงาน มนีํา้ประปาใชอ้ยู่

ตลอดเวลา ถา้นํา้ประปาไมไ่หล ก็เดอืดรอ้นกนั เพราะไมเ่คยอยู่แบบทีไ่มต่อ้งอาศยัสิง่

เหลา่น้ี ท ัง้ๆทีส่ามารถอยู่ได ้ แต่ไมเ่คยอยู่กนั เคยทาํอะไร ก็มกัจะมคีวามผูกพนัตดิพนั 

เคยสะดวกสบายงา่ยดาย พอตอ้งทาํอะไรทีย่าก ก็ไมอ่ยากจะทาํ ความจริงมนัไมย่าก 

เพยีงแต่วา่เราไมถ่นดั ก็เลยรูส้กึวา่ยาก จึงไมอ่ยากทาํ ชวีติของเราจงึไมค่่อยไดพ้ฒันา

เปลีย่นแปลงไปสกัเท่าไหร่  

ถา้เราพยายามฝึกฝนอบรม ถา้ไมไ่ดท้าํตลอดเวลา อย่างนอ้ยก็ทาํเป็นพกัๆไปก็ยงัด ี มี

เวลาวา่งวนัหยุด ๓ - ๔ วนัก็ไปอยู่วดักนั ไปวดัทีเ่งยีบๆ มคีรูบาอาจารยท์ีด่ ีแต่วดัของ

ครูบาอาจารยม์กัจะมคีนไปกนัมาก จงึไมค่่อยเหมาะกบันกัภาวนา ผูท้ีภ่าวนาจรงิๆ 

ตอ้งการความสงบจริงๆ ไปวดัของลูกศิษยข์องท่านก็อาจจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่ ตอนที่

ไปอยู่วดัป่าบา้นตาดใหม่ๆ  ไมค่่อยมใีครไปกนั ส่วนใหญ่จะไปวดัครูบาอาจารย ์ ทีเ่ป็นผู ้

หลกัผูใ้หญ่กวา่หลวงตาท่าน ทีว่ดัหลวงตาจงึเป็นวดัทีส่งบ ไมค่่อยมญีาตโิยมไปกนั

เท่าไร วนัเสารว์นัอาทติยอ์ย่างมากก็มรีถแค่ ๒ - ๓ คนัทีไ่ปจากอดุรเท่านัน้เอง ไปใส่

บาตร ไปถวายอาหาร การฉนัการทาํอะไรกร็วดเร็ว กลบัมาจากบณิฑบาตจดัอาหารเพยีง

ไมก่ี่นาทกี็ไดฉ้นักนัแลว้ แต่ตอนน้ีรูส้กึวา่คนไปเยอะ กวา่จะไดฉ้นักนัก็เหน่ือย ฉนัเสร็จ

แลว้ตอ้งมาเก็บ มากวาดมาอะไรกนัอกี ใชเ้วลามาก เวลาก็จะไมค่่อยมสีาํหรบัการภาวนา 
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ถา้ไปวดัเลก็ๆ อย่างวดัท่านอาจารยอ์นิทร ์ ก็ยงัเงยีบ ยงัไมค่่อยมญีาตโิยมไปกนัเท่าไร 

ไปอยู่ทีน่ ัน่ก็จะมเีวลาภาวนาไดเ้ยอะ ทีไ่หนทีม่คีนเยอะๆ ก็จะตอ้งมปีญัหาตามมา  

ปญัหาส่วนใหญ่ก็อยู่ทีค่นน่ีแหละ อยู่กนัเยอะๆก็อดคุยกนัไม่ได ้ ยิง่คุยกนัมากก็ยิง่

เสยีเวลา ยิง่ฟุ้ งซ่าน ยิง่ไมส่งบ แต่ถา้ไปอยู่วดัทีไ่มค่่อยมคีน ต่างคนต่างมทีีพ่กัของ

ตนเอง อยู่แบบเงยีบๆ อยู่ตามลาํพงั โอกาสทีจ่ะภาวนาก็มเียอะ แต่ตอ้งภาวนาเป็น ตอ้ง

รูว้า่จะตอ้งทาํอะไร ถา้ไปนอนก่ายหนา้ผาก คดิฟุ้ งซ่าน ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร อยา่ง

นอ้ยตอ้งรูจ้กัวธิีเจริญสต ิ เดนิจงกรมก็ใหม้สีตอิยู่กบัการเดนิ นัง่สมาธิก็ใหม้สีตอิยู่กบั

การนัง่ อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเพ่นพ่านไปตามยถากรรม ตอ้งคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา 

เหมอืนกบัเป็นนกัโทษ อย่าปลอ่ยใหไ้ปทาํอะไรตามอาํเภอใจ ถา้ปลอ่ยใหค้ดิไป เดีย๋วก็

คดิถงึเพือ่นฝูง คดิถงึความสุขเดมิๆ แลว้ก็จะทาํใหรู้ส้กึวา้เหว ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา

ขึ้นมา จะทาํใหท้นอยู่ต่อไปไมไ่ด ้พอคดิถงึเพือ่น คดิถงึบา้น คดิถงึอะไรต่างๆ ก็อยากจะ

กลบัไป แต่ถา้พยายามภาวนาอยู่เรื่อยๆ ไมป่ลอ่ยใหจ้ติไปคดิ เดนิก็พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ 

นัง่ก็พทุโธๆๆต่อ ภายในจติไมใ่หม้เีรื่องอะไร ใหม้แีต่พทุโธๆๆอย่างเดยีว ต่อไปจติกจ็ะ

เขา้สู่ความสงบ  

เมือ่สงบแลว้จติจะไมห่วิ ไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้นัน้ เพราะไดห้ยุดคดินัน่เอง เมือ่หยุดแลว้

ในโลกน้ีก็เหมอืนกบัไม่มอีะไร อดตีก็ไมม่ ีอนาคตก็ไมม่ ีมแีค่ปจัจบุนัเท่านัน้เอง ขณะที่

มคีวามสุข ก็ไมอ่ยากไปหาใคร ถา้ไดเ้ขา้ถงึจดุน้ีแลว้ ก็อยากจะภาวนาอย่างเดยีว ไม่

อยากจะอยู่ใกลใ้คร เพราะอยู่ใกลแ้ลว้ ก็ราํคาญ ทาํใหจ้ติตอ้งกระเพือ่ม ตอ้งคดิ ตอ้ง

ปรุง ตอ้งแต่ง ตอ้งมอีารมณ์ตามมา แต่ถา้อยู่ของเราคนเดยีวตามป่าตามเขา อยู่กบัเสยีง

ลม อยู่กบัตน้ไม ้ก็จะมแีต่ความสุขความสบายกบัการภาวนา เดนิจงกรม นัง่สมาธิ อ่าน

หนงัสอืธรรมะสลบักนัไป การอ่านหนงัสอืธรรมะทางภาคปฏบิตัขิองครูบาอาจารย ์ เป็น

เหมอืนการฟงัเทศน ์ ไดข้อ้คดิ ไดอ้บุายต่างๆ เพราะการปฏบิตัขิองเรายงัตอ้งอาศยัการ

ไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ เพราะจะมปีญัหา มอีปุสรรคต่างๆ ปรากฏขึ้นกบัการภาวนา  

ถา้ไมม่แีผนทีน่าํทาง เช่นหนงัสอืธรรมะหรอืเทศนข์องครูบาอาจารยไ์วฟ้งัอยู่เรื่อยๆ ก็จะ

หลงได ้ เพราะสิง่ทีป่รากฏในภาวนา มที ัง้มรรคมที ัง้ผล มที ัง้ทีไ่มใ่ช่มรรคไมใ่ช่ผล ถา้ไม่
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รูจ้กัแยกแยะ ก็จะหลงตดิอยู่กบัพวกโลกยิธรรมต่างๆ ทีไ่มพ่าใหห้ลดุพน้ แต่จะพาให ้

ตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึตอ้งมธีรรมะของครูบาอาจารยไ์วอ่้าน ไวฟ้งับา้ง สลบั

กบัการบาํเพญ็ภาวนา เวลาฟงัธรรมะของครูบาอาจารย ์จะเกดิกาํลงัจติกาํลงัใจ เวลาเกดิ

ความทอ้แท ้ ความเบือ่หน่าย การภาวนาไปไมถ่งึไหน พอไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมของท่าน 

ฟงัท่านเลา่ถงึปญัหาทีท่่านประสบมา และวธิีทีท่่านต่อสูก้บัมนัมา ก็ทาํใหเ้กดิมกีาํลงัจติ

กาํลงัใจ ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป จงึควรเกาะตดิครูบาอาจารยไ์วใ้หด้ ี องคไ์หนทีเ่รามคีวาม

เชื่อม ัน่ในตวัท่าน ก็พยายามเขา้ไปหาท่านอยู่เรื่อยๆ ไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ แลว้

ก็นาํไปปฏบิตั ิ ตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่าง ตอ้งฟงัดว้ยและตอ้งปฏบิตัดิว้ย ถา้ฟงัแลว้ไมน่าํไป

ปฏบิตั ิเดีย๋วก็ลมื ถา้นาํไปปฏบิตัแิลว้ ก็จะอยู่ในใจไปตลอด  

ถาม ตอนเชา้ๆน้ีท่านอาจารยล์งไปฉนัทีไ่หนครบั 

ตอบ ก็เดนิลงไปทีว่ดัขา้งลา่ง แลว้ก็ออกไปบณิฑบาต กลบัมาก็ฉนัทีศ่าลาร่วมกบัพระ

ทีอ่ยู่ขา้งลา่ง 

ถาม ปกตแิลว้ถา้อยู่ในพรรษา ท่านอาจารยร์บับาตรขา้งนอกเพยีงอย่าง เดยีว หรือรบั

อาหารในวดัทีญ่าตโิยมตามมาถวายดว้ย 

ตอบ รบัหมดท ัง้ขา้งนอกและขา้งในวดั ทีน่ี่ไมไ่ดถ้อืธุดงควตัรทีไ่มร่บัอาหารอืน่

นอกจากบณิฑบาต ไมไ่ดท้าํมาต ัง้แต่เริ่มต ัง้วดั ก็เลยไมม่ธีรรมเนียมปฏบิตักินัมา 

ถาม ราวเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมครบัทีท่่านอาจารยฉ์นั 

ตอบ ถา้เป็นวนัเสารว์นัอาทติยว์นัพระ กวา่จะฉนัก็ประมาณ ๒ โมงครึ่ง เพราะตอ้ง

เทศนก่์อน 

ถาม เทศนก่์อนใช่ไหมครบั 

ตอบ เทศนก่์อนฉนั อย่างวนัน้ีก็เทศนป์ระมาณ ๒ โมงเชา้ ไปบณิฑบาตกลบัมาถงึวดัก็

ประมาณโมงหน่ึง ญาตโิยมถวายอาหารใส่บาตรทีศ่าลา กวา่จะเสร็จก็ประมาณ ๒ 
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โมง แลว้ก็พูดธรรมะสกัครึ่งช ัว่โมง ทีน่ี่จะเทศนใ์หฟ้งัก่อนฉนั เสร็จแลว้ก็

รบัประทานอาหารพรอ้มๆกบัพระไปเลย อาหารทีเ่หลอืจากพระทีจ่ดัไวใ้นศาลา 

พอเทศนเ์สร็จแลว้พระเริ่มฉนั ญาตโิยมก็จะรบัประทานอาหารร่วมกนั เสร็จแลว้ก็

แยกยา้ยกนัไป ถา้เป็นวนัเสารว์นัอาทติยว์นัพระก็จะช่วงเวลาน้ี แต่ถา้เป็นวนั

ธรรมดาก็จะเร็วกวา่น้ี เพราะไมม่คีนมา กลบัจากบณิฑบาต ๗ โมง จดัอาหาร

เสร็จก็ประมาณ ๗ โมงครึ่งก็ฉนักนัแลว้ ถา้เป็นวนัธรรมดา 

ถาม ทีน่ี่มพีวกฆราวาสมาปฏบิตักินัไหมคะ 

ตอบ ม ี ทีน่ี่มทีีพ่กัใหม้าปฏบิตัไิด ้ แต่ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยส ัง่สอน พกักนัตาม

อธัยาศยั ใครถนดัทีจ่ะภาวนาแบบไหน กท็าํกนัไป จะใหล้งโบสถเ์ชา้เยน็ ไหว ้

พระสวดมนต ์ ทาํวตัรเชา้ ทาํวตัรเยน็ แลว้ก็นัง่สมาธิในโบสถส์กัครึ่งช ัว่โมง 

พรอ้มๆกนั ตอนเชา้ก็ประมาณตหีา้ ตอนเยน็ก็ประมาณ ๖ โมงเยน็ หลงัจากนัน้

ก็กลบัไปทีพ่กั ของใครของมนั ทีพ่กักจ็ะเป็นเรือนใหญ่เป็นหอ้งๆเหมอืนกบั

โรงแรม มหีอ้งนํา้อยู่ในตวั ใหอ้ยู่คร ัง้หน่ึงไดไ้มเ่กนิ ๗ วนั อย่างตํา่ ๓ วนั และ

ไมเ่กนิ ๗ วนัต่อครัง้ ทีใ่หอ้ย่างนอ้ย ๓ วนัเพราะกลวัพวกทีม่าเทีย่วกนัแลว้ไมม่ี

ทีพ่กั จะอาศยัวดันอน  

ถาม ทีป่ฏบิตัขิา้งบนเขาน้ี ไมม่ใีช่ไหมคะ  

ตอบ โดยปกตจิะไมใ่หใ้ครขึ้นมาอยู ่นอกจากคนทีเ่คยบวชอยู่ทีน่ี่มาก่อน แลว้อยากจะ

มาขอพกัสกัคนืสองคนื ถา้มกีฏุวิา่งก็อยู่ได ้ แต่ไมไ่ดเ้ปิดกวา้งใหค้นท ัว่ไปขึ้นมา

อยู ่แลว้ก็ไมอ่ยากจะใหม้ากนัมาก เพราะทีม่นัแคบ ไมก่วา้งนกั ถา้มาอยากจะให ้

มาเดีย่วๆมากกวา่ มาคนเดยีว ถา้มา ๒ คนก็มกัจะจบัคู่กนั การภาวนาตอ้งเนน้

ความวเิวก ไมจ่บักลุม่กนัไดก้็จะด ีถา้จบักลุม่กนัแลว้ ก็อดทีจ่ะคุยกนัไมไ่ด ้ เวลา

มาคนเดยีว รูส้กึวา่โลง่ไปหมด ไมต่อ้งกงัวลห่วงกนั ถา้มา ๒ คนก็ตอ้งห่วงหนา้

ห่วงหลงักนั มาคนเดยีวก็เขา้ประจาํทีภ่าวนาไดเ้ลย ขา้งบนเขาน้ีแมแ้ต่พระบวช

ใหม ่ ก็ไมไ่ดใ้หข้ึ้นมาทนัท ี พระบวชใหมย่งัไมรู่จ้กัการภาวนา ถา้ปลอ่ยใหข้ึ้นมา
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เดีย๋วก็มาสรา้งความวุน่วายใหก้บัพระรูปอืน่ เพราะจะไมภ่าวนานัน่เองจะไป

รบกวนพระกฏุนิ ัน้กฏุน้ีิ ไปคุยกบัเขา ไปทาํอะไรต่างๆ ก็เลยตอ้งใหอ้ยู่ขา้งลา่งไป

สกัพกัก่อน ดูสภาพจติใจวา่ รกัความสงบหรือไม ่ชอบภาวนาหรือไม ่ ถา้ไมช่อบ

ความสงบ ก็ไมใ่หข้ึ้นมา ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร  

ส่วนใหญ่เวลาบวชใหม่ๆ จะอยากออกปฏบิตัเิลย ไมอ่ยากจะรํา่ อยากจะเรียน อยากจะ

ธุดงคเ์ลย โดยทีต่วัเองยงัไมม่พีื้นฐาน จติใจยงัไมม่คีวามสงบ ยงัไมรู่จ้กัภาวนา ไปอยู่ใน

ป่าก็ไมไ่ดภ้าวนา เดีย๋วก็ไปทาํโน่นทาํน่ีในป่า น่ีก็พยายามรกัษาความสงบสงดัของสถานที่

ไวเ้ท่านัน้เอง แต่ความจริงแลว้สาํหรบัคนทีป่ฏบิตัใินเบื้องตน้นัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมทีีว่เิวก

ขนาดน้ีก็ได ้ ขอใหม้ทีีเ่ป็นสดัเป็นส่วนของเรา แลว้ไมม่ใีครมารบกวน มหีอ้งพอทีจ่ะนัง่

ได ้ ทาํจติใหส้งบได ้ ก็พอถูไถไปได ้ แต่ถา้ตอ้งการทีส่งบจริงๆ ก็มวีดัอยู่หลายแห่งที่ๆ มี

สถานที่ๆ เราสามารถไปได ้ตอ้งแสวงหากนัเอาเอง ทกุๆคนเมือ่ถงึเวลา ก็ตอ้งหาสถานที่ หาครู

หาอาจารยก์นั  

สมยัทีอ่าตมาปฏบิตัใิหม่ๆ  ก็ปฏบิตัอิยูท่ีบ่า้นก่อน พอดมีหีอ้งแถวอยู่หอ้งหน่ึงไมม่ใีครอยู่ 

อยู่คนเดยีว ฝึกภาวนาอยู่ประมาณปีหน่ึง แต่ก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ ัน่ตลอดท ัง้ปี บางช่วงก็ไปที่

อืน่บา้ง ไปนอนทีเ่กาะบา้ง ไปพกัทีอ่ืน่บา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทีบ่า้นคนเดยีว ฝึกนัง่

สมาธิ เดนิจงกรมในบา้น อ่านหนงัสอืธรรมะ พยายามควบคุมจติใจ ทีอ่ยากจะออกไป

เทีย่วโน่นเทีย่วน่ี พยายามไมท่าํตามใจ เพราะรูว้า่เวลาออกไปเทีย่วก็สนุกด ี แต่พอกลบั

มาแลว้ก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา สูพ้ยายามฝืนดกีวา่ พยายามบงัคบัจติใจใหต่้อสูก้บัความ

เศรา้สรอ้ยหงอย เหงาทีม่อียู่ในตวั เรารูว้า่เป็นกเิลส รูว้า่เป็นอารมณ์ รูว้า่จติไปคดิไป

สรา้งมนัขึ้นมา ถา้เราพยายามเดนิจงกรม นัง่สมาธิไปเรื่อยๆ เดีย๋วสกัพกัอารมณ์เหลา่นัน้

ก็จะหายไปเอง น่ีเป็นวธิีแกท้ีถู่ก  

เวลาเกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาขึ้นมา ก็อย่าไปแกด้ว้ยการออกไปเทีย่ว จริงอยู่เวลา

ออกไปเทีย่ว ความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็หายไป แต่พอกลบัมาอยู่บา้น เดีย๋วก็กลบัมา

อกี จงึมคีาํพงัเพยทีว่า่ เวลาออกจากบา้นเหมือนไกบ่ิน เวลากลบัมาเหมือนหา่กนิ 

กลบัมาก็คอพบั รูว้า่ตอ้งอยู่บา้น ความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็กลบัมาเหมอืนเดมิ ปญัหา
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จงึไมไ่ดร้บัการแกไ้ข แต่ถา้แกค้วามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาน้ี ดว้ยการไมอ่อกไปเทีย่วนอก

บา้น จะเศรา้อย่างไรก็จะสูก้บัมนั รูว้า่เป็นเพยีงอารมณ์ความรูส้กึ ทีไ่มเ่ป็นอย่างน้ีไป

ตลอด ถา้มธีรรมะเป็นเครื่องแกแ้ลว้ จะแกถู้กทาง เพราะเมือ่ไดภ้าวนา ไดน้ ัง่สมาธิแลว้ 

เดีย๋วอารมณ์ความรูส้กึน้ีก็จะหายไปเอง  

น่ีเราถงึรูคุ้ณค่าของการบาํเพญ็วา่เป็นอย่างน้ี เพราะถา้ไมป่ฏบิตั ิปลอ่ยจติใหเ้คลิ้มคดิถงึ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี เดีย๋วก็อยากจะออกไปแลว้ พอไมไ่ดอ้อกก็หงดุหงดิใจ เศรา้สรอ้ยหงอย

เหงาขึ้นมา ถา้พอไดส้ตติอ้งรบีกลบัมานัง่สมาธิเลย พอมคีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาทไีร

ก็นัง่สมาธิไปๆ พอจติสงบมนัก็หายไปๆ เมือ่นัง่อยู่เรื่อยๆก็กลายเป็นนิสยัไปเลย เรามยีา

แกแ้ลว้และเป็นยาทีถู่ก เมือ่ก่อนแกผ้ดิ เวลาเบือ่มคีวามทกุขใ์จ ก็ออกไปชอ้ปป้ิงกนั ไป

ท่องเทีย่วกนั เพือ่ทาํลายความรูส้กึทีไ่มด่ ีแต่พอกลบัมาอยู่บา้น ก็เหมอืนเดมิอกี ความ

ทกุขก์็กลบัมาอกี ถา้แกด้ว้ยธรรมะ มคีวามทกุขก์็น ัง่สมาธิไป เดนิจงกรมไป ไมไ่ปคดิถงึ

เรื่องทีอ่ยากจะออกไปเทีย่ว พยายามต่อสูก้บัมนั พอจติสงบมนัก็หายไป เราก็อยู่บา้นได ้

พอสงบเราก็สบาย และพอเป็นขึ้นมาอกี เราก็ทาํอกี ถา้เราทาํอย่างต่อเน่ือง มนัก็จะไมม่ี

โอกาสโผลอ่อกมาไดอ้กีเลย  

ถา้ปฏบิตัแิบบทาํแลว้ก็หยุด หยุดแลว้ก็ทาํ จะมช่ีองใหเ้กดิความเบือ่หน่ายขึ้นมาได ้ แต่

ถา้ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง จะไมม่ช่ีองใหค้วามรูส้กึนัน้เกดิขึ้น แต่ก็ขึ้นกบัจงัหวะชวีติของ

ตนเองดว้ย สาํหรบัอาตมาตอนนัน้ไมม่อีะไรทาํ จบมางานก็ไมม่ทีาํ พอมงีานก็ไมใ่ช่เป็น

งานทีอ่าตมาใหค้วามสาํคญั ทาํไปเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเท่านัน้เอง อาตมาจบวศิวะฯมา 

แต่ทาํงานเป็นผูจ้ดัการรา้นขายไอศกรีม แปลกไหม เพราะช่วงนัน้ไมอ่ยากทาํงานวศิวะฯ 

ขี้เกยีจคาํนวณ ช่วงนัน้ยงัไมรู่ว้า่จะทาํอะไรด ี อยากจะหาอะไรทาํทีส่บายใจ แมจ้ะไมท่าํ

ใหร้ํา่ใหร้วยก็ไมเ่ป็นไร ขอใหส้บายใจก็แลว้กนั อยากจะไดอ้ย่างนัน้ มากกวา่ไปทาํงานที่

ไดเ้งนิทองเยอะแยะ แต่ตอ้งไปปวดศีรษะ ไปเครียดกบังาน ไมอ่ยากจะไปทางนัน้ 

อยากจะอยู่แบบงา่ยๆ ไมต่อ้งมเีงนิมาก ไมต่อ้งใชเ้งนิมาก แต่สบายใจ ไมม่คีวามกดดนั  

ถา้มเีงนิมากก็จะใชม้าก ซื้อบา้นราคาแพงๆ ซื้อรถราคาแพงๆ กนิอาหารราคาแพงๆ แต่

ตอ้งหาเงนิมามากๆเพือ่ใชจ่้ายกบัการอยู่แบบนัน้ สูอ้ยู่แบบงา่ยๆดกีวา่ กนิกว๋ยเตีย๋ววนั



20 
 

ละชามสองชามก็อยู่ไดแ้ลว้ มนัสบายกวา่ ถา้ใชน้อ้ยก็ไมจ่าํเป็นตอ้งหามามาก ก็เลย

พยายามอยู่แบบถูกๆ มเีงนิวนัละ ๒๐ บาทก็อยู่ไดแ้ลว้ พอดมีงีานอยู่ใกล ้ๆ บา้นก็เลยทาํ

ไป ช่วงนัน้ยงัไมไ่ดศึ้กษาธรรมะ แต่พอทาํไดส้กัเดอืน ๒ เดอืน ก็ไดห้นงัสอืธรรมะมา

อ่าน ก็เลยเริ่มศึกษา เริ่มสนใจ เริ่มฝึกนัง่สมาธิดู เอะ๊!นัง่แลว้ก็สบายใจด ี เอะ๊!ถูกทาง

แลว้น่ี อาตมาอยากจะหาความสบายใจ ไมไ่ดอ้ยากจะหาอะไรในโลกน้ี เพราะเหน็คนทีม่ ี

สมบตัเิงนิทองขา้วของ มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ปญัหาท ัง้นัน้ เราไมอ่ยากจะมปีญัหากบั

ใครท ัง้สิ้น อยากจะมคีวามเป็นอสิระ เป็นตวัของเราเอง มคีวามสุขตามอตัภาพของเรา ก็

เลยฝึกนัง่ทาํสมาธิ ก็รูส้กึวา่ด ีน่าจะเป็นทางทีจ่ะไป ก็เลยตดัสนิใจลาออกจากงาน แลว้ก็

ต ัง้เป้าไวว้า่ จะลองปฏบิตัดูิสกัปีหน่ึง ดูวา่จะไปถงึไหน  

คอืจะปฏบิตัแิบบทีไ่ดอ่้านจากหนงัสอื เดนิจงกรม นัง่สมาธิ ต ัง้สต ิถอืศีล ๘ รบัประทาน

อาหารวนัละมื้อ อยู่คนเดยีว ภาวนาอย่างเดยีว กบัอ่านหนงัสอืธรรมะเป็นหลกั แต่ใจก็

ยงัอยากจะออกไปเทีย่วอยู่ เวลาเพือ่นมาชวนไปเทีย่ว ก็ปฏเิสธเขาไป แต่ในใจน่ีรอ้ง 

โอย! รูส้กึเสยีดาย แต่ก็รูว้า่เวลาออกไปเทีย่วทไีร จะเป็นการเดนิถอยหลงั เวลากลบัมา

ภาวนา เหมอืนกลบัมาเริ่มตน้ใหม ่จติเหมอืนกบัวา่เสือ่มลงไป ถา้ไดภ้าวนาอย่างต่อเน่ือง 

มนัจะงา่ยกวา่การไปเทีย่วกลบัมาแลว้มาเริ่มตน้ใหม ่เหมอืนกบัลงจากชัน้ ๒ มาอยู่ช ัน้ ๑ 

ตอ้งเดนิขึ้นมาช ัน้ ๒ ใหม ่ ก็เลยพยายามต่อสูก้บัความรูส้กึทีอ่ยากจะออกไป ดว้ยการ

ภาวนา ทาํมาไดป้ระมาณ ๑ ปี ก็เลยคดิวา่อยู่อย่างน้ีได ้ ก็น่าจะบวชไดน้ะ เพราะชวีติ

พระทีไ่ดศึ้กษาดูก็เป็นแบบน้ี การปฏบิตัขิองพระก็ไมม่อีะไรยากเยน็ ก็แค่บณิฑบาต

ปฏบิตัธิรรมเท่านัน้เอง ก็เลยคดิวา่จะบวช แต่ตอ้งหาวดัทีม่กีารปฏบิตั ิ 

ส่วนใหญ่วดัแถวบา้นจะเป็นวดัแบบทีเ่ราเหน็ๆกนั มเีมรุ มงีานศพ มงีานบวช มงีานกศุล

อะไรต่างๆ ก็กลวัวา่ถา้ไปอยู่วดัอย่างนัน้จะไมไ่ดภ้าวนา โชคดไีดไ้ปคุยกบัพระทีอ่ยู่ใกล ้

บา้น ท่านก็แนะนาํวา่มพีระปฏบิตัอิยู่ทางภาคอสีาน แนะนาํใหไ้ปบวชกบัสมเดจ็พระญาณ

สงัวรทีว่ดับวรฯ อาตมาก็เลยไปบวชทีว่ดับวรฯ ไดรู้จ้กักบัพระฝรัง่ทีไ่ปวดัป่าบา้นตาด 

ท่านบอกวา่ถา้อยากจะไปบา้นตาดก็ใหเ้ขยีนจดหมายไปขออนุญาตกบัท่านปญัญา แลว้

ท่านปญัญาจะไปขออนุญาตกบัหลวงตาอกีทหีน่ึง ก็เลยเขยีนจดหมายไปหาท่านปญัญา 
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ท่านปญัญาก็ขออนุญาตหลวงตา ท่านก็อนุญาตใหข้ึ้นไปได ้ แต่ท่านก็ไมไ่ดร้บัใหอ้ยู่เลย 

ท่านบอกวา่ไปได ้แต่ไปอยู่ช ัว่คราว  

จงัหวะของชวีติมนัก็พาไป ตอนนัน้ไมม่ภีาระทางดา้นอืน่ ก็เลยสะดวก พอเจอธรรมะ 

พอไดน้ัง่ปฏบิตักิ็ตดิใจ มนัก็ไปตามเรื่องของมนั ไมต่อ้งมานัง่คดิวา่จะมปีญัหา จะตอ้ง

ทิ้งใครไป ตอนนัน้ก็ยงัโสด ไมม่ภีาระอะไรกบัใคร พ่อแมก่็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ไปโดย

ไมไ่ดว้างแผนมาก่อน ชวีติก็ไปตามข ัน้ของมนั แลว้ก็ไมไ่ดค้ดิวา่จะบวชนานเท่าไร เป็น

คนทีไ่มย่ดึตดิกบัอะไรมากจนเกนิไป ไมไ่ดต้ ัง้เป้าไวว้า่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ จะตอ้งเป็น

อย่างน้ี จะตอ้งใหไ้ดอ้ย่างนัน้ จะตอ้งใหไ้ดอ้ย่างน้ี ทาํไปก็แลว้กนั จะไดม้ากนอ้ยเพยีงไร

ก็ประเมนิผลไปเรื่อยๆ แลว้ก็พจิารณาดูวา่ควรจะทาํอย่างไร ควรจะแกไ้ขอย่างไรต่อไป 

ถา้ไปทางน้ีจะมอีปุสรรคอะไรบา้ง จะตอ้งทาํอย่างไรบา้ง ก็แกไ้ขไป ศึกษาไป ตอนไปอยู่

บา้นตาดก็ไมค่ดิวา่จะไดอ้ยู่หรือไม ่ จะอยู่นานไมน่านก็ไมไ่ดค้ดิ เพยีงแต่ขอใหไ้ดไ้ปก็

แลว้กนั ตอนนัน้อยากจะไดท้ีภ่าวนาเท่านัน้เอง อยากจะไดท้ีส่งบ ตอนนัน้ยงัไมรู่ว้า่มคีรู

บาอาจารยร์ะดบัไหนอยู่ในประเทศไทย เพราะไมเ่คยอ่านหนงัสอืของทางสายปฏบิตั ิ

หนงัสอืทีไ่ดอ่้านส่วนใหญ่จะเป็นพวกทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎก ก็เลยจะรูแ้ต่เรื่องพระใน

อดตี แต่พระในปจัจบุนัจะไมรู่ ้ แต่ตอนนัน้รูแ้ลว้วา่จติของเราตอ้งการสถานทีท่ีส่งบสงดั 

สถานทีท่ีส่ามารถบาํเพญ็ภาวนาได ้

คอืตอนนัน้จะอยู่เป็นฆราวาสต่อไปไมไ่ดแ้ลว้เพราะเงนิหมด เงนิทีเ่ก็บมาจากการทาํงาน

มนัหมดแลว้ ถา้จะอยู่แบบฆราวาสก็ตอ้งไปหางานทาํอกี ถา้ไปหางานมนัก็ไมม่เีวลา

ภาวนาใช่ไหม วนัหน่ึงไปทาํงานก็ ๘ ช ัว่โมงแลว้ กลบัมาบา้นก็เหน่ือย ไมม่ทีางทีจ่ะ

ภาวนาไดท้ ัง้วนัท ัง้คนื แต่ถา้ไมไ่ดท้าํงานมนัภาวนาไดท้ ัง้วนัจนถงึเวลานอนเลย ก็เลย

บวชดกีวา่ บวชแลว้มโีอกาสไดภ้าวนาจริงๆ แต่ตอ้งหาสถานทีภ่าวนา อย่าไปเจอวดัที่

ตอ้งทาํงานอย่างอืน่เลย ขอแค่น้ี อย่าไปเจอวดัทีต่อ้งสวด ไปสอนไปส ัง่ไปทาํอะไรทีไ่มใ่ช่

เรื่องภาวนาเลย เพราะเท่าทีไ่ดศึ้กษาในพระไตรปิฎก ก็ไมเ่หน็มงีานอย่างทีท่าํกนัในสมยั

ปจัจบุนัน้ีหรอก ในสมยัพทุธกาลพอออกบวชแลว้ พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนใหไ้ปอยู่ตาม
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ป่าตามเขา ไปภาวนากนั แต่สมยัน้ีบวชแลว้ตอ้งไปทาํโน่นทาํน่ี ไปสวดศพ ไปงานบญุ ไป

งานอะไรเต็มไปหมด ซึง่ไมใ่ช่เป็นงานของพระเลย  

เพราะเหตน้ีุเองจงึตอ้งหาวดัทีม่แีต่การปฏบิตั ิ ก็โชคดไีปวดัแรกก็เจอเลย วดัทีม่กีาร

ปฏบิตัลิว้นๆ มคีวามเขม้งวดกวดขนัมาก มคีวามเขม้ขน้ ช่วยเราไดม้าก เมือ่ก่อนก็คดิ

วา่เขม้แลว้ แต่พอมาเปรียบเทยีบกบัท่านแลว้ ของเราไมเ่ขม้ขน้เลย เมือ่ก่อนกินขา้วมื้อ

เดยีวก็คดิวา่เก่งแลว้นะ ตอนก่อนบวชน่ีก็คดิวา่เก่งแลว้ พอไปอยู่วดัป่าบา้นตาดใหม่ๆ  

เอะ๊!ทาํไมพระทีน่ ัง่ขา้งๆหายไปทลีะ ๒ - ๓ วนั ถามวา่ไปไหนกนัน่ี กลบับา้นหรือ เปลา่

ท่านอดอาหาร พอเหน็เขาอดอาหารได ้ ก็เกดิมมุานะอยากจะลองอดดูบา้ง ก็ลองอดไป

กบัเขาดู ก็ไดผ้ลด ี ช่วยการภาวนาไดม้าก เพราะเวลาอดอาหารแลว้จะมคีวามหวิ เวลา

หวิก็ตอ้งอาศยัการภาวนาช่วยดบัความหวิ เพราะความหวิส่วนหน่ึงเกดิจากสงัขาร

ความคดิปรุงแต่งของจติ ชอบคดิถงึเรื่องอาหาร พอคดิถงึเรื่องอาหารนํา้ลายก็ไหลเลย 

หวิขึ้นมาเลย หวิทางจติ ร่างกายไมห่วิ แต่จติหวิ ทีท่รมานนัน้ มนัทรมานทางจติ  

เวลาเกดิความหวิก็ตอ้งรีบนัง่ภาวนาเลย พอจติสงบความหวิก็หายไป เลยรูว้า่ความหวิมี

อยู่ ๒ ชนิดดว้ยกนั คือความหวิทางร่างกายส่วนหน่ึง กบัความหวิทางดา้นจติใจ ความ

หวิทางร่างกายไมรุ่นแรงเหมอืนกบัทางดา้นจติใจ เพราะเวลาทีไ่มไ่ดภ้าวนา จติปรุงแต่ง

เรื่องอาหาร มนัทรมานมาก หวิมาก แต่พอไดภ้าวนาจนจติสงบ ความทรมานก็หายไป มี

แต่ความรูส้กึวา่งๆ ทอ้งวา่งๆ รูส้กึอ่อนเพลยีบา้งในร่างกายเท่านัน้เอง แต่ไมท่รมาน

เหมอืนกบัความหวิทางดา้นจติใจ การอดอาหารก็เป็นอบุายทาํใหต้อ้งภาวนาอยู่

ตลอดเวลา ถา้ปลอ่ยไวเ้ดีย๋วก็ปรุงแต่งเรื่องอาหารขึ้นมา การอดอาหารจงึมปีระโยชน์

หลายประการดว้ยกนั เมือ่ก่อนตอนทีย่งัไมไ่ดอ้ดอาหาร ตอนเยน็ๆจะรูส้กึวา่หวิ จติจะ

ปรุงแต่งเรื่องอาหาร พออดอาหารไปไดส้กัพกัหน่ึง จติก็หยุดปรุงแต่ง เพราะวา่เวลาที่

ไมไ่ดก้นิครัง้ละ ๓ - ๔ วนัก็ยงัอยู่ไดเ้ลย น่ีไมไ่ดก้นิมื้อเยน็เพยีงมื้อเดยีวจะเดอืดรอ้น

กบัอะไร การรบัประทานอาหารก็กลายเป็นเรื่องงา่ยไป เวลาไมไ่ดฉ้นัอาหารสกั ๓ - ๔ 

วนัน้ีอะไรก็อร่อยไปหมด ขา้วเปลา่ๆก็อร่อย ทาํใหก้นิอาหารไดง้า่ยขึ้นเยอะ เวลาภาวนาก็
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ไมง่ว่งเหงาหาวนอน ไมข่ี้เกยีจ ต่างกบัเวลาทีฉ่นัตามปกต ิ พอฉนัเสร็จแลว้จะอิม่หนาํ

สาํราญใจ ทน้ีีจะไมอ่ยากภาวนาแลว้ อยากจะหาหมอนนอนเสยีมากกวา่  

ถา้การอดอาหารถูกกบัจรติของเราก็จะช่วยการภาวนาไดม้าก บาํเพญ็ไปอดอาหารไปจะ

ช่วยใหข้ยนัในการภาวนา เพราะจะตอ้งต่อสูก้บัความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการปรุงแต่งของจติ

เกี่ยวกบัเรื่องอาหาร เมือ่คดิแลว้ก็จะหวิ เมือ่หวิแลว้ก็ทรมานใจ ก็ตอ้งบงัคบัใหภ้าวนา 

เมือ่ภาวนาแลว้จติก็สงบ พอทาํบ่อยๆเขา้ ต่อไปก็ชาํนาญในเรื่องภาวนา ต่อไปก็สามารถ

ภาวนาไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไรมาบงัคบั มเีวลาวา่งก็นัง่ภาวนา เมือ่จติเริ่มมคีวามสงบมากๆ

แลว้ ทน้ีีก็จะเริ่มออกทางดา้นปญัญา พจิารณาดูร่างกายของเรา ดูอะไรต่างๆ ทีท่าํใหเ้รา

ทกุข ์ ก็ตอ้งพยายามแกไ้ข พจิารณาไปๆก็เหน็วา่ความหลงทาํใหไ้ปมคีวามผูกพนักบัสิง่

ต่างๆ เมือ่มคีวามผูกพนัแลว้ก็ตอ้งมคีวามทกุข ์ เพราะสิง่ต่างๆนัน้ ไมเ่ป็นไปตามความ

ตอ้งการของเราเสมอไป ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเปลีย่นแปลง  

แต่เรามกัอยากจะใหอ้ยู่ตามสภาพเดมิ อนัไหนดกี็อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้ไปตลอด แต่ก็

เป็นไปไมไ่ด ้ ร่างกายก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ ต ัง้แต่เกดิมาจนถงึเดีย๋วน้ีก็ยงัเปลีย่นอยู่ แลว้ก็

จะเปลีย่นต่อไปจนกวา่จะถงึจดุจบ ถา้พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ก็จะคลายความผูกพนั 

ยอมรบัความจริง ใจกจ็ะสบาย แยกออกจากกายได ้ รูว้า่กายไมใ่ช่ใจ ใจไมใ่ช่กาย 

เพยีงแต่ไปหลงคดิวา่เป็นเท่านัน้เอง เป็นเราเป็นของๆเรา แทจ้ริงแลว้ก็เป็นของธรรมชาต ิ

เหมอืนตน้ไมใ้บหญา้ ร่างกายน้ีเป็นเหมอืนกบัตน้ไมใ้บหญา้ ถา้ไปรกัไปชอบ แลว้ พอ

เกดิเป็นอะไรขึ้นมา ก็จะเสยีใจ เพราะอะไร เพราะมคีวามผูกพนักบัเขา ถา้ไมม่ ี เวลามี

อะไรเกดิขึ้น ก็จะไมรู่ส้กึอะไร ปญัหาอยู่ทีค่วามผูกพนัเท่านัน้เอง ตอ้งยอมรบัความจริง

วา่ มคีวามผูกพนักบัอะไรไมไ่ดใ้นโลกน้ี พอมแีลว้ก็ตอ้งทกุขท์นัท ี 

ถาม ในส่วนทีเ่ป็นพ่อแมล่ะเจา้คะ 

ตอบ นัน่แหละเพราะเราไมเ่หน็วา่ลูกของเรา ไมใ่ช่ลูกของเรา เราเหน็วา่เป็นลูกของเรา 

ก็เลยมคีวามผูกพนัขึ้นมา ถา้เหน็วา่เป็นเหมอืนแค่ตน้ไมต้น้หน่ึง ก็จะไมม่คีวาม

ผูกพนั 
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ถาม มนัก็ยาก ความรบัผดิชอบกบัความเมตตา ขอใหท้่านอาจารยอ์ธิบายตรงน้ี 

ตอบ จะวา่เป็นความเมตตาก็ไมใ่ช่หรอก เราเรียกวา่ความเมตตา ความจริงเป็นความ

หลงมากกวา่ ทาํไมเดก็อืน่เราไมเ่มตตาละ่ ทาํไมตอ้งมาเมตตาเฉพาะเดก็คนน้ีละ่ 

เดก็อืน่มตี ัง้เยอะแยะเต็มไปหมด ใช่ไหม ถา้ความเมตตาทีแ่ทจ้ริงมนัตอ้งเสมอ

ภาค ตอ้งไมม่ฝีกัไมม่ฝ่ีาย ถงึจะเรียกวา่เป็นความเมตตา อย่างน้ีเรียกวา่เป็น

ความหลง เป็นความรกั เป็นความรกัทีเ่กดิจากอปุาทาน ความยดึม ัน่วา่เป็น

สมบตัขิองเรา ถา้ไมเ่ป็นสมบตัขิองเรา เช่นลูกของชาวบา้นเขา จะเป็นอย่างไร ไม่

เหน็รอ้งห่มรอ้งไหไ้ปกบัเขา แต่ถา้ลูกของเราเกดิไปตดิยาเสพตดิขึ้นมา เราก็

เดอืดรอ้นวุน่วาย แต่ถา้ลูกชาวบา้นไปตดิคุกตดิตะราง เราไมเ่ดอืดรอ้น ลูกของ

คนอืน่เราไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเราไมไ่ดถ้อืว่าเป็นลูกเรา ไมม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัเรา 

แต่คนน้ีออกจากทอ้งเรา เราก็เลยมคีวามผูกพนักบัเขา ความจริงส่วนทีม่คีวาม

ผูกพนักบัเรา ก็เป็นแต่เพยีงร่างกายเท่านัน้ แต่จติใจน้ี เป็นใครมาจากไหน เราก็

ไมรู่ ้ ดวงวญิญาณเขา้มาครอบครองร่างกายน้ี ตอนทีอ่ยู่ในทอ้งของเรา ไมรู่ว้า่

เป็นใครมาจากไหน อาจจะเคยเป็นศตัรูกนัมาในอดตีก็ได ้ เป็นเจา้กรรมนายเวร

ของเราก็ได ้จงึตอ้งมาทกุขก์บัเขา 

ถาม ในส่วนของความรบัผดิชอบ ท่านอาจารยก์ใ็หอ้ย่างเต็มทีใ่ช่ไหมคะ  

ตอบ ก็เลี้ยงเขาไปตามความสามารถของเรา ใหอ้าหารเขารบัประทาน ส่งเขาเรียน

หนงัสอื สอนใหเ้ขารูจ้กับาปบญุคุณโทษ กท็าํไป เป็นหนา้ทีข่องผูป้กครอง ถา้เขา

จะไปตดิยา ไปกนิเหลา้เมายา ก็เรื่องของเขาแลว้ เราไปทกุขก์บัเขาทาํไม เราไป

หา้มเขาไดท้ีไ่หน ก็หา้มไมไ่ดอ้ยู่ด ี เหมอืนกบัไดแ้อบเป้ิลมา แต่อยากจะใหแ้อบ

เป้ิลเป็นสม้ เป็นไปไดไ้หม เป็นไปไมไ่ดห้รอก จะรอ้งห่มรอ้งไหอ้ย่างไร ก็เป็นไป

ไมไ่ด ้แอบเป้ิลย่อมเป็นแอบเป้ิลอยู่น ัน่แหละ คนเราก็เหมอืนกบัผลไม ้แต่ละคน

มจีริตนิสยัไมเ่หมอืนกนั บางคนก็เหมอืนกบัสม้บางคนก็เป็นเหมอืนมะนาว บาง

คนก็เป็นเหมอืนกลว้ย เขาเป็นของเขาอย่างน้ี ตามบญุตามกรรม ดงับทสวดทีว่า่ 

เรามีกรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้กต็อ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น  
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ลูกของเราเขาก็ทาํบญุทาํกรรมของเขามา เวลาเขามาเกดิ เขาก็อาศยัทอ้งเราเกดิ

เท่านัน้เอง แต่ใจของเขามกีรรมเป็นพ่อแม ่มกีรรมเป็นของเขา ถา้เป็นคนด ีเขาก็

เป็นคนดอียู่แลว้ ไมต่อ้งไปส ัง่สอน เขาก็ด ี อย่างพระพทุธเจา้น่ี ไมต่อ้งมใีครไป

ส ัง่ไปสอน ท่านก็ดขีองท่าน มแีต่จะพยายามไมใ่หด้เีสยีอกี พระราชบดิาไมอ่ยาก

ใหท้่านออกบวช แต่ท่านก็ออกบวช เพราะบญุทีท่่านสรา้งมามพีลงัมาก ไมม่ใีคร

จะตา้นบญุได ้ เช่นเดยีวกบักรรม ถา้สรา้งกรรมมาอย่างพระเทวทตั เหน็ไหม

สรา้งกรรมไวม้าก ถงึแมไ้ดบ้วช ไดอ้ยู่กบัพระพทุธเจา้ ก็ยงัตอ้งมาก่อเวรก่อ

กรรมกบัพระพทุธเจา้อกี น่ีเป็นเรื่องของบญุของกรรมทีม่ตีดิตวัมา เราทาํไดก้็

เพยีงแต่ดูแลเลี้ยงดูเขา ตอนทีเ่ขายงัช่วยตวัเองไมไ่ด ้ อย่างตอนทีย่งัเป็นเดก็อยู่ 

ก็ตอ้งเลี้ยงดูเขาดว้ยปจัจยั ๔ เมือ่โตขึ้นก็ส่งเรียนหนงัสอื สอนเรื่องบาปบญุคุณ

โทษ เท่าทีจ่ะสอนได ้ก็เท่านัน้ เขาจะรบัไดห้รือไม ่ก็อยู่ทีต่วัเขา  

อย่างพ่อของอาตมาก็ไมอ่ยากจะใหบ้วช แต่ก็ไดม้าบวชใช่ไหม มนัเป็นเรื่องของ

บญุของกรรมของแต่ละคน พ่อแมบ่างคนกเ็สยีใจทีลู่กบวช พ่อแมบ่างคนก็ดใีจที่

ลูกบวช มนัก็อยู่ทีจ่ติใจของพ่อแม ่ วา่มบีญุมกีรรมมากนอ้ยเพยีงไร ถา้พ่อแมม่ี

บญุมากเขา้ใจถงึเรื่องบญุ เวลาเหน็ใครบวชก็ดอีกดใีจ พ่อแมท่ีไ่มม่บีญุก็ไม่

เขา้ใจเรื่องบญุหรอก พอลูกของตนเองไปบวช ก็เกดิความเสยีใจขึ้นมา ทาํไมลูก

เราไมเ่อาดทีางโลก ก็คดิไปต่างๆนานา น่ีเป็นเรื่องของบญุของกรรมของแต่ละคน 

โดยหลกัแลว้ก็คอื อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ เราทกุคนมชีวีติ

เป็นของเรา มทีางเดนิของเรา ถา้ตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัใคร ก็ใหใ้ชค้วามเมตตา แบบที่

ไมม่คีวามผูกพนั คอืช่วยเหลอืกนัไปตามอตัภาพ เช่นลูกของเรา ก็เลี้ยงดูเขาไป 

เสร็จแลว้เขาจะไปทางไหน ก็เป็นเรื่องของเขา ถา้ไปอยากใหเ้ขาบวช เขาไมบ่วช 

เราก็จะเสยีอกเสยีใจ ถา้ยอมรบัวา่ ถา้เขาไมอ่ยากบวช ก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ได ้

ใหโ้อกาสเขาแลว้ เมือ่เขาไมต่อ้งการ ก็ช่วยไมไ่ด ้ 

เหมอืนกบัใหเ้งนิเขากอ้นหน่ึง เขาไมเ่อา เราจะไปเสยีใจทาํไม ใช่ไหม ในเมือ่เขา

ไมอ่ยากจะไดเ้งนิ ก็เรื่องของเขา เขาอยากจะไปทางไหน ก็เป็นเรื่องของเขา การ
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ปลอ่ยใหเ้ขาไปตามทางของเขา ก็เป็นความเมตตาอย่างหน่ึงเหมอืนกนันะ ดกีวา่

การดงึใหเ้ขาไปตามทางทีเ่ราตอ้งการใหเ้ขาไป อนัน้ีกลบัไมใ่ช่เป็นความเมตตา 

แต่จะกลายเป็นความเกลยีดชงักนัขึ้นมา เราไปบงัคบัเขา เขาก็ไมช่อบขึ้นมา ก็

อาจจะทะเลาะกนั โกรธชงักนั เกลยีดชงักนั เราตอ้งรูว้า่ เราเป็นเหมอืนกบัคน

พายเรือเท่านัน้แหละ เหมอืนครูบาอาจารยส์อนเดก็ พาใหเ้ดก็ขา้มฟากไปเท่า

นัน้เอง เดก็จะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไมไ่ด ้ เรามหีนา้ทีเ่ลี้ยงดูใหลู้ก

ไดรู้จ้กัผดิถูกดชี ัว่ ใหเ้ขาพึง่ตวัของเขาเองได ้ก็หมดหนา้ทีข่องเราแลว้ ถา้จะเลอืก

ไปทางด ี ก็เป็นบญุของเขา ถา้จะไปทางไมด่ ี ก็เป็นกรรมของเขา ไมม่ใีครบงัคบั

จติใจของใครได ้ ในทีสุ่ดเราก็ตอ้งตายจากเขาไป เวลาเราตายไปแลว้ ใครจะมา

บงัคบัเขาละ่ เขาก็ตอ้งไปตามทางของเขาอยู่ด ี 

ถาม ท่านอาจารยข์อออกบวช โยมพ่อโยมแมท่่านหา้มไหมคะ 

ตอบ โยมแมเ่ขาก็อนุโมทนา แต่โยมพ่อไมเ่หน็ดว้ย ความเหน็ไมต่รงกนั โยมพ่อคดิวา่ 

เราไมม่ทีางไปแลว้หรือ ถงึจะตอ้งไปบวชอาศยัผา้เหลอืงกนิ ท่านคดิอย่างนัน้ คดิ

วา่คนไปบวชเป็นคนไมม่ทีางไปแลว้ ท่านก็วา่เราไมใ่ช่เป็นคนแบบนัน้ ไดไ้ปเรียน

หนงัสอืมา มคีวามรูค้วามสามารถ ทาํไมตอ้งมาทอ้แทก้บัชวีติ ทา่นคดิแบบนัน้ 

คดิวา่คนทีไ่ปบวชเป็นคนทอ้แทต่้อชวีติ คนสิ้นท่า ไมม่ปีญัญาทีจ่ะต่อสูก้บัชวีติ 

ท่านคดิอย่างนัน้ อยากใหอ้ยู่สูต่้อไป อย่าไปทอ้แท ้ 

ถาม แลว้คนทีเ่ป็นพ่อแมลู่กกนั ตอ้งมคีวามผูกพนักนัมาก่อนหรือเปลา่คะ 

ตอบ เรื่องน้ีอาตมาก็ไมท่ราบ ถา้ใหพู้ดก็คดิวา่เป็นไปไดท้ ัง้ ๒ อย่าง มคีวามผูกพนักนั

มาก็ม ี ไมม่คีวามผูกพนักนัมาก็มเีหมอืนกนั ไมแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบัความสมัพนัธ์

ของกนัและกนั โอกาสทีม่กี็ย่อมมไีด ้ เพราะเราเวยีนวา่ยตายเกดิกนัมานบัภพไม่

ถว้น ก็คงเคยเจอกนัหลายครัง้หลายหนแลว้ เวลาเจอกนัน่ี ก็รูเ้ลยวา่ชอบคนน้ี รู ้

เลยวา่ไมช่อบคนน้ี เป็นความรูส้กึทีฝ่งัอยู่ในใจของเรามา ถา้จะใหรู้จ้ริงตอ้งระลกึ

ชาตไิด ้ อย่างพระพทุธเจา้ จะทรงรูว้า่คนน้ีเมือ่ก่อนน้ีมอีะไรกนัมา อย่างพระ
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เทวทตัน่ี ก็ทรงเลา่ประวตัคิวามเป็นมาต ัง้แต่เริ่มตน้เลย วา่เคยมอีะไรกนัมา 

อย่างพระมเหสขีองพระองค ์ กท็รงทราบวา่ไดเ้คยร่วมสุขร่วมทกุขก์นัมาอย่างไร 

ตอ้งมคีวามสามารถหย ัง่ทราบถงึอดตีชาต ิถงึจะรูไ้ด ้

ถาม ภาระหนา้ทีท่ีลู่กตอ้งมต่ีอบดิามารดา สมมตุวิา่บดิามารดาแก่แลว้ แต่เราก็

อยากจะออกมาปฏบิตั ิ ถา้ออกมาปฏบิตันิานๆพ่อแมก่็จะตอ้งเหน่ือย คอืตอ้ง

ทาํงานบา้นเอง อย่างน้ีถอืวา่บาปไหมคะ เพราะจริงๆชวีติมนัไมแ่น่นอน ถา้จะรอ

เลี้ยงดูพ่อแมก่่อนแลว้ค่อยออก มาปฏบิตั ิเราก็ไมรู่ว้า่เราจะตายไปเมือ่ไร 

ตอบ การเลี้ยงดูพ่อแมก่็เป็นการปฏบิตัอิย่างหน่ึงเหมอืนกนั ถา้เราไมดู่แลพ่อแม ่ แลว้

ใครจะดูแลท่านละ่ ใช่ไหม มนัเป็นทางทีเ่ราตอ้งดาํเนินไป ไปทางตรงไมไ่ด ้ก็ตอ้ง

ไปทางน้ีก่อน เพราะยงัตอ้งเลี้ยงดูพ่อแมก่่อน ถา้ไมเ่ลี้ยงท่าน เวลาไปปฏบิตัจิติก็

จะเกดิปญัหาขึ้นมาอยู่ด ี เกดิความรูส้กึไม่ดกีบัตวัเองขึ้นมา แลว้ก็จะไมส่ามารถ

ปฏบิตัไิด ้ อาตมาคดิวา่การเลี้ยงดูพ่อแมไ่มน่่าจะเป็นอปุสรรคของการปฏบิตั ิ ถา้

เราฉลาดพอ ก็สามารถจดัการได ้ หมายถงึจดัหาเวลาปลกีตวัไปไดบ้า้ง ไมต่อ้ง

อยู่กบัท่านไปตลอดเวลา นอกจากเป็นเหตจุาํเป็นจรงิๆ ท่านเลี้ยงดูตวัท่านเอง

ไมไ่ด ้แลว้ไม่มใีครทาํหนา้ทีแ่ทนได ้ก็ใชก้ารเลี้ยงดูท่านน่ีแหละ เป็นเหตสุรา้งบญุ

บารมไีปก่อน  

เช่นพระอานนท ์ ท่านไมเ่หมอืนกบัพระสาวกองคอ์ืน่ ท่านไดป้รนนิบตัริบัใช ้

พระพทุธเจา้ถงึ ๒๕ ปี ไม่ไดบ้รรลธุรรมทีสู่งกวา่ทีม่อียู่ในช่วงทีร่บัใชพ้ระพทุธเจา้ 

เป็นแค่พระโสดาบนัเท่านัน้เอง แต่พระสาวกรูปอืน่ พอบวชแลว้ ไดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรมแลว้ ไมม่ภีาระทีจ่ะตอ้งคอยปรนนิบตัพิระพทุธเจา้ ก็ออกไปปฏบิตัติามป่า

ตามเขาตามลาํพงั ก็ไดบ้รรลกุนัอย่างรวดเร็ว เยอะแยะไปหมด เป็นวถิชีวีติของ

แต่ละคน แต่พระอานนทก์็ไดป้ระโยชนม์าก การทีไ่ดอ้ยู่กบัพระพทุธเจา้ ไดย้นิ

ไดฟ้งัธรรมอยู่ตลอดเวลา เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็ปรินิพพานไปเพยีง ๓ เดอืน ก็

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ จงึอย่าไปคดิวา่การปรนนิบตัดูิแลพ่อแมเ่ป็นอปุสรรค 

ถอืวา่เป็นทางเดนิของเราดกีวา่ ตอ้งเดนิไปทางน้ีก่อน จะทาํใหเ้รามคีวามแน่วแน่



28 
 

ม ัน่คง ต่อจดุหมายปลายทางของเรา ดกีวา่ไปแบบชงิสุกก่อนห่าม เขา้ใจไหม ถา้

ไปแบบชงิสุกก่อนห่าม อาจจะไมสุ่ก แต่จะเละเทะไปเลย เสยีไปเลยก็ได ้ปจัจบุนั

เราอยู่ทีไ่หน เราก็สามารถปฏบิตัไิดใ้นทีน่ ัน้ๆ จะไดม้ากหรือนอ้ยเท่านัน้เอง แต่

อย่าไปกงัวล การทาํความดไีมว่า่จะอยู่ทีไ่หนเวลาไหน ถอืวา่เป็นการนาํพาใหไ้ด ้

ไปสู่จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปต่อไป 

ถาม ทีท่่านอาจารยพ์ูดอย่างน้ีหมายถงึ การทาํทกุอย่าง ก็ถอืวา่เป็นการปฏบิตัิ

เหมอืนกนั 

ตอบ ใช่ 

ถาม สงสยัวา่อย่างพระจะเลอืกวดั ก็เลอืกวดัทีไ่มม่ภีารกจิ สงสยัวา่ พระเวลาทาํงานก็

สามารถปฏบิตัไิดเ้ช่นกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ถา้ไมม่ทีางเลอืกก็ตอ้งทาํไปก่อน ถา้มทีางเลอืกทีด่กีวา่ทาํไมไมเ่ลอืก เช่นมี

ถนน ๒ เสน้ เสน้หน่ึงรถตดิมาก ไปไดแ้ต่ชา้ อกีเสน้หน่ึงวา่ง ไมไ่ปเสน้นัน้หรือ 

ถา้มเีสน้เดยีว ก็ตอ้งไปเสน้น้ีก่อน คอืเราสามารถปฏบิตัไิด ้ ไมว่า่จะอยู่ในสภาพ

ไหน เพยีงแต่วา่จะไดม้ากไดน้อ้ย จะเร็วหรือชา้เท่านัน้เอง บางครัง้ไมม่ทีางเลอืก 

ก็ตอ้งอยู่กบัสภาพนัน้ไปก่อน เป็นภาระยงัตดิคา้งอยู่ ทีย่งัไมส่ามารถปลดเปลื้อง

ได ้ ก็ตอ้งอยู่กบัสภาพนัน้ไปก่อน แต่การอยู่ในสภาพนัน้ ไมไ่ดห้มายความวา่

จะตอ้งอยู่เฉยๆ ก็ยงัภาวนาได ้ ยงัอ่านหนงัสอืธรรมะได ้ ไมไ่ดเ้ลี้ยงดูพ่อแม่

ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง เวลาใหอ้าหารท่านเสร็จแลว้ มเีวลาวา่งก็เปิดหนงัสอืธรรมะ

อ่าน หรือนัง่สมาธิก็ได ้อาจจะไมเ่ขม้ขน้ เหมอืนกบัการไดไ้ปปฏบิตัทิีว่ดั แต่ก็ยงั

ทาํไดอ้ยู่ ก็ทาํไป ก็เหมอืนกบัขบัรถไป แลว้รถตดิ ไมม่ทีางอืน่ไป ก็ไปทางน้ีก่อน 

พอมทีางทีด่กีวา่ ก็ไปเลย ชวีติของคนเราแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั ของอาตมาน่ี 

คลา้ยๆกบัวา่เป็นบญุหรืออะไรไมท่ราบ ถงึเวลาก็มช่ีองไป โดยทีไ่มเ่คยคดิไว ้

ก่อนเลย ต ัง้แต่เกดิมาไมเ่คยคดิวา่จะมาบวชเป็นพระ เพราะโดยปกตทิีบ่า้นก็

ไมไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วากนั ตอนเรียนหนงัสอืก็เรียนโรงเรียนคริสต ์ 
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ถาม คงเป็นบญุเก่า 

ตอบ เกอืบจะเป็นคริสตแ์ลว้ แต่ตอนทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจก็เปลีย่นใจ 

ถาม นัง่ไปหลายๆชัว่โมงเมือ่เกดิทกุขเวทนามากๆน่ี ไดพ้ยายามดูเขา แต่บางทตีรง

ส่วนหน่ึงหาย มนัก็จะเลือ่นไปเรื่อยๆ ท่านอาจารยม์วีธิีแกอ้ย่างไรคะ ไมใ่ห ้

พจิารณาตรงบริเวณนัน้หรือวา่ใหไ้ปดูอย่างอืน่เลย  

ตอบ มนัแกไ้ด ้ ๒ แนวทาง คอืแนวทางของสมาธิ ก็ใหบ้ริกรรมอย่างเดยีว อย่าไป

สนใจวา่จะเจ็บจะปวดตรงไหน ไมต่อ้งสนใจอะไรท ัง้สิ้น เหมอืนเรานัง่คุยกนั

ขณะน้ี เราไมไ่ปสนใจเรื่องเสยีง เรื่องอะไรต่างๆ ถา้ไมไ่ปสนใจ มนัก็จะไมเ่ขา้มา

ในใจ เราก็สามารถคุยกนัได ้ มสีมาธิอยู่กบัการคุยกนัได ้ ถา้ไปราํคาญกบัเสยีง

ต่างๆ เดีย๋วก็เสยีสมาธิ คุยกนัไมรู่เ้รื่อง การภาวนาก็แบบน้ี ถา้เกดิความเจ็บปวด

ตรงนัน้ เจ็บปวดตรงน้ี คนัตรงนัน้ตรงน้ี ถา้ไมไ่ปสนใจ บริกรรมอย่างเดยีว ให ้

อยู่กบัคาํบริกรรมไปเรื่อยๆ ก็อยู่ได ้ แต่ถา้หยุดเมือ่ไร จะรูส้กึเจ็บตรงนัน้ ปวด

ตรงน้ี ปรุงแต่งขึ้นมาแลว้ ก็จะเริ่มเกดิความทกุขภ์ายในใจขึ้นมา แลว้ก็จะทวคูีณ

ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะตอนนัน้เราไมไ่ดบ้ริกรรมแลว้ น่ีคอืวธิีหน่ึง  

อกีวธิีหน่ึงก็ใชป้ญัญาพจิารณา ดูไอต้วัเวทนาน้ีวา่เป็นอย่างไร ทาํไมจงึทนไมไ่ด ้

เป็นเพราะวา่เราไมช่อบเขาใช่ไหม ทาํไมเวทนาทีเ่ราชอบ เช่นสุขเวทนา ทาํไมเรา

รบัได ้ อาตมาพจิารณาเปรียบเทยีบกบัเสยีงทีเ่ขา้มาในหู เสยีงทีเ่ราชอบจะดงั

ขนาดไหน ก็จะไมร่บกวนใจเรา แต่เสยีงทีเ่ราไมช่อบ แมแ้ต่เพยีงนิดเดยีว ก็เป็น

เหมอืนเขม็ทิม่แทงใจ ท ัง้ๆทีเ่ป็นเสยีงเหมอืนกนั เขา้ใจไหม เวลาคนสรรเสริญ

เยนิยอเราน่ี จะพูดดงัขนาดไหนก็ไมม่ปีญัหา เราฟงัได ้ แต่พอใครตาํหนิเรานิด

เดยีวน่ี เสยีงเบาๆเพยีงคาํเดยีวก็ทาํลายใจเราได ้ พจิารณาดูก็เหน็วา่อยู่ที่

ความชอบ ความไมช่อบของใจเรา เป็นเสยีงเหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นสรรเสริญ

หรือนินทา เวทนาทีเ่กดิจากร่างกาย ก็เป็นการสมัผสัของกายกบัโผฏฐพัพะ แลว้

ก็เขา้ไปในใจ รบัรูท้ีใ่จเหมอืนกบัเสยีง เวทนาก็มที ัง้ทีเ่ราชอบ กบัทีเ่ราไมช่อบ ถา้
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ชอบก็จะไมร่งัเกยีจ เช่นเวลานัง่ดูหนงั นัง่คุยกนันานๆน่ี ไมรู่ส้กึเจ็บปวดตรงไหน

เลย เพราะมนัเพลนิ เราไมไ่ปสนใจกบัมนั แต่เวลานัง่สมาธิน้ี อะไรนิดมาสมัผสั

กบัใจ ก็ออกไปรบัรูแ้ลว้ จงึไมอ่ยากนัง่เฉยๆ  

เวทนาก็เกดิจากการสมัผสัของโผฏฐพัพะกบักาย ทาํใหเ้กดิเวทนาขึ้นมาภายในใจ 

รบัรูใ้นใจ ถา้ใจยนิดกี็เป็นสุข ถา้ยนิรา้ยก็เป็นทกุข ์ ถา้ทาํใจเป็นกลางๆ ไมย่นิดี

ยนิรา้ย ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ก็พยายามพจิารณาอย่างน้ีไป พจิารณากลบัไปกลบัมาจน

ในทีสุ่ดก็ยอมรบั ใจก็วางเฉย แต่เวทนาก็ไมห่าย ยงัมอียู่ แต่ไมท่รมานใจ เพราะ

ใจไมร่งัเกยีจ ไมไ่ดอ้ยากจะใหเ้วทนาหาย หรืออยากจะหนีจากเขาไป ใจรบัได ้

ยอมรบัวา่เป็นอย่างน้ี ก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี อยู่กนัได ้ อย่างน้ีก็เป็นความสงบแบบ

หน่ึง แต่ร่างกายไมไ่ดห้ายไปจากความรูส้กึ ร่างกายก็อยู่ เวทนาก็อยู่ จติก็อยู่ ก็

นัง่ไปสบายๆ ท่ามกลางความเจ็บทีย่งัมอียู่ แต่ไมเ่ดอืดรอ้น วางเฉยได ้ 

อบุายของการพจิารณาจงึพูดยาก ของแต่ละคนตอ้งสรรหากนัเอง แต่ก็อยู่ใน

แนวน้ี ทีว่า่ของทกุอย่างมที ัง้หวัมที ัง้กอ้ย ของชิ้นเดยีวกนั คนหน่ึงเหน็แลว้ก็ชอบ 

อกีคนหน่ึงเหน็แลว้ก็ชงั คนหน่ึงเหน็แลว้เกดิความทกุขข์ึ้นมา อกีคนหน่ึงเหน็

แลว้เกดิความสุขขึ้นมา อยู่ทีจ่ะมองกนั วา่จะชอบหรือชงัเท่านัน้เอง ถา้ไปเจอใน

สิง่ทีไ่มช่อบ ก็จะทรมานใจมาก แต่ถา้ทาํใจไดว้า่ หนีไมพ่น้ ตอ้งเป็นอย่างน้ี 

ยอมรบัได ้ จะเป็นอย่างน้ีก็ใหเ้ป็นไป ไมไ่ปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เรื่องก็จบ โดย

สรุปเวลาเกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป เราก็ภาวนาของเราต่อไป พทุ

โธๆๆไป เวทนาจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป รูว้า่เป็นอย่างน้ี บงัคบัไมไ่ด ้จะอยู่ก็อยู่ไป 

ไมร่งัเกยีจ ไมอ่ยากหนีจากเวทนาไป เวทนาก็ไมต่อ้งหนีจากเราไป อยากจะอยู่ก็

อยู่ไป  

ถา้พจิารณาจนยอมรบัความจรงิน้ีได ้เวทนากบัเราก็อยู่ร่วมกนัได ้ใจไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมว่า่จะเป็น รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ก็เป็นลกัษณะเดยีวกนั อาหารอย่าง

เดยีวกนั คนหน่ึงชอบ อกีคนหน่ึงไมช่อบ ปญัหาก็อยู่ทีช่อบกบัไมช่อบของใจ

เท่านัน้เอง ถา้เป็นคนเฉยๆ อะไรก็กนิได ้ ไมก่นิก็ได ้ ก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร คนที่
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ชอบไมไ่ดก้นิก็เดอืดรอ้นนะ คนทีไ่มช่อบตอ้งกนิก็เดอืดรอ้น แต่คนทีเ่ฉยๆนัน่

แหละดทีีสุ่ด กนิก็ได ้ ไมก่นิก็ได ้ โดยสรุปก็ตอ้งตดัความชอบตดัความชงัออกไป 

ใหเ้ขา้สู่ความเป็นกลาง ตอ้งอยู่กบัอะไรกอ็ยู่ไป เมือ่ไมม่อีะไรก็ไมต่อ้งไปหามา 

ไปแลว้ก็แลว้กนัไป เมือ่ยงัไมไ่ป ก็อยู่ไป เวลานัง่สมาธิแลว้เกดิความรูส้กึ เจ็บ

ตรงนัน้ปวดตรงน้ีก็เหมอืนกนั อา้ว!มาแลว้หรือ มาเยีย่มเราแลว้ ก็ใหอ้ยู่ไป ไม่

ตอ้งไปหนี ลองนัง่ดูซ ิ ถา้มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ เขา้ใจหลกัของการนัง่แลว้ 

ต่อไปจะไมร่งัเกยีจ แลว้จติจะเขา้สู่ความเป็นกลาง  

ถาม เช่นเดยีวกบัพวกอาการทางกายอืน่ๆหรือเปลา่คะ 

ตอบ ทกุอย่างก็เหมอืนกนัหมด รกัษาไดก้็รกัษาไป แกไ้ดก้็แกไ้ป รกัษาไมไ่ดก้็ตอ้งอยู่

ร่วมกนัไป จนกวา่จะจากกนัไป เวลาจะเป็นก็ตอ้งเป็น มยีารกัษาได ้ ก็รกัษาไป 

แต่อย่าไปอยากใหห้ายก็แลว้กนั เพราะจะทรมานใจถา้ไมห่าย แต่ก็ไมไ่ด ้

หมายความวา่ จะไมดู่แลรกัษานะ ทีไ่หนมยีาดหีมอด ี รกัษาแลว้หาย ก็ไปลองดู 

ถา้ปลงได ้ไมห่ายก็ไมเ่ป็นไร หายแลว้เดีย๋วก็ตอ้งเป็นอกี ในทีสุ่ดก็จะตอ้งตายอยู่

ด ี ก็ไมต่อ้งไปขวนขวายใหท้กุขไ์ปเปลา่ๆ ถา้จติใจถงึขนาดนัน้แลว้ ก็จะไมส่นใจ 

กลบัเหน็เป็นเรื่องวุน่วาย ทีค่รูบาอาจารยไ์มย่อมเขา้โรงพยาบาล ก็เพราะเหตน้ีุ

แหละ วุน่วาย เมือ่ใจไมก่งัวลแลว้ ก็ไมม่ปีญัหาอะไร จะเป็นอย่างไรก็ได ้ดูแลไป

ตามอตัภาพ ถา้ใจยงัอยาก ก็จะเป็นเรื่องขึ้นมา ตอ้งดิ้นรน หมอดอียู่ทีไ่หนไกล

ขนาดไหนก็ตอ้งถ่อไป ส่วนใหญ่ก็เป็นความหวงัแบบลมๆแลง้ๆ มคีนมาเสนอ

เวลาเราไมส่บาย วา่หมอคนนัน้ด ีหมอคนน้ีด ีเราก็บอกเขาวา่ไมเ่ป็นไร ขี้เกยีจไป 

ถาม บางทคีรูบาอาจารยไ์มส่บายท่านเองไมค่่อยกงัวล แต่ลูกศิษยก์งัวลมากกวา่ 

พยายามขวนขวายหาหมอแนะนาํครูบาอาจารย ์ใชห้ยูกยาอะไร  

ตอบ เพราะเรามคีวามปรารถนาด ีเราอยากจะใหท้่านหาย เรามแีต่ความอยาก เราไมม่ี

ปญัญา ท่านมปีญัญา ท่านมองขา้มชอตน้ีไปแลว้ ท่านบอกวา่ถา้หายคราวน้ี ก็ไป

เป็นคราวหนา้ต่อ ท่านมองเหน็กระท ัง่ถงึจดุสุดทา้ย ในทีสุ่ดก็ไมม่ใีครรกัษาได ้
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ถาม มองเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่อาศยัดว้ยกนั แลว้เราคอยดูแลตามอตัภาพ 

ตอบ ใช่เท่าทีจ่ะดูแลได ้ แต่ไมใ่หไ้ปสรา้งความวุน่วายใจ ถา้เกดิความวุน่วายใจ แสดง

วา่ทาํเกนิความจาํเป็นแลว้ สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราโดยไมรู่ต้วั พยายามทีจ่ะให ้

กายหาย แต่ใจน่ีกลบัทกุขเ์หลอืเกนิ มนัคุม้ค่าไหม แต่เราไมรู่ก้นั เพราะใจของ

เราทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา แต่ใจของท่านทีป่ฏบิตัแิลว้ จะไมม่คีวามทกุขอ์ยู่ในใจ 

เวลาจะทาํอะไรแลว้วุน่วายใจขึ้นมา ท่านก็ไมอ่ยากจะไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ท่าน

ยอมรบัวา่ยงัไงๆก็จะตอ้งตายอยู่ด ี หนีไมพ่น้หรอก และท่านก็อยู่แบบไมไ่ดห้วงั 

ไมต่อ้งการอะไรกบัการอยู่ กลบัเหน็วา่การอยู่เป็นภาระเสยีมากกวา่ อย่างที่

พระพทุธเจา้ทา่นตรสัไวว้า่ ภารา หะเว ปญัจกัขนัธา ขนัธ ์๕ น้ี เป็นภาระที่หนัก

มาก พอตื่นขึ้นมา ก็ตอ้งหาขา้วใหร่้างกายกนิแลว้ กนิเสร็จแลว้ตอ้งเดนิ ตอ้ง

เปลีย่นอริิยาบถ ตอ้งอาบนํา้อาบท่า ตอ้งทาํอะไรต่างๆ คนนัน้มาหาคนน้ีมาหา 

ตอ้งเทศน ์ตอ้งสอน ตอ้งพูด มแีต่งานท ัง้นัน้  

เมือ่ไมม่ร่ีางกายก็จะสบาย ไมต่อ้งดูแลรกัษา จติแยกออกจากกายได ้ รูว้า่อะไรเป็นจติ รู ้

วา่อะไรเป็นกาย รูว้า่อะไรทาํใหจ้ติมคีวามสุข รูว้า่อะไรทาํใหม้คีวามทกุข ์ จติรู ้ จติ

สามารถแยกแยะได ้อะไรทีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขค์วามวุน่วายใจ ก็ไมเ่อา ปลอ่ยไปตาม

อตัภาพดกีวา่ อยู่ไดก้็อยู่ไป เมือ่อยู่ไมไ่ดถ้งึเวลาไปก็ไป ไมม่ใีครอยู่คํา้ฟ้าหรอก สกัวนั

หน่ึงพวกเราทกุคนก็ตอ้งไปกนั เวลาอยู่ขอใหอ้ยู่แบบกาํไร ไมอ่ยู่แบบขาดทนุก็แลว้กนั 

อยู่แลว้ไดป้ฏบิตัธิรรม ไดส้ะสมบญุบารม ี ไดก้า้วหนา้ทางดา้นจติใจ จติมคีวามสงบมาก

ขึ้น จติเกดิปญัญาสามารถต่อสูก้บักเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ คอืความอยาก ความรกั 

ความชงัท ัง้หลาย ทีต่อ้งแกไ้ข มากกวา่สิง่อืน่ๆ คนอืน่เราไมต่อ้งไปแกไ้ขเขา ทกุคนตอ้ง

เป็นทีพ่ึง่ของตนเองในทีสุ่ด ไมม่ใีครแกไ้ขใครได ้ เราตอ้งแกไ้ขตวัเราเองโดยอาศยัคาํ

สอนของผูรู้ ้อย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก 

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถแกก้เิลสของเราได ้ ครูบาอาจารยก์็แกก้เิลสเราไมไ่ด ้ ท่านมแีต่

คอยแนะนาํวธิีแกใ้หก้บัเรา แต่ถา้เราไมเ่อามาแก ้ ก็แกไ้มไ่ดอ้ยู่ด ี จงมองวา่ร่างกายเป็น

เครื่องมอืไวส้าํหรบัแกป้ญัหาของใจ ตอ้งมร่ีางกายเพือ่จะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ เมือ่ไดย้นิ
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ไดฟ้งัแลว้ จะไดเ้อาร่างกายมาทาํงาน มาแกก้เิลส เดนิจงกรม นัง่สมาธิ ต่อสูก้บักเิลส 

กเิลสก็ตอ้งการใชร่้างกายเหมอืนกนั เอาไปทาํงานของกเิลส เอาไปเทีย่ว ไปดูหนงั ฟงั

เพลง ไปกนิ ไปดืม่ กเิลสตอ้งการใชร่้างกายน้ี เราก็ตอ้งการใชร่้างกายน้ีเหมอืนกนั จงึ

ตอ้งพยายามดงึใหเ้ขา้ทางจงกรมใหไ้ด ้ดงึใหเ้ขา้วดัใหไ้ด ้อย่าใหไ้ปกบักเิลส ถา้ฝืนกเิลส

ไดแ้ลว้ ต่อไปกเิลสตณัหาก็จะหมดไปๆ แลว้ก็จะไมม่อีะไรมาสรา้งความราํคาญใจใหก้บั

เรา อยู่ทีไ่หนก็สบาย อยู่ทีไ่หนก็เป็นสุข จะนัง่ จะเดนิ จะนอนก็มคีวามสุขใจ เพราะไมม่ี

อะไรมาสรา้งความราํคาญใจ ไมม่คีวามอยาก ไมม่คีวามตอ้งการอะไรภายนอก ทีต่อ้งอยู่

ตอ้งกนิ เพราะเป็นความจาํเป็นของร่างกาย แต่จติใจไมไ่ดม้คีวามอยากมอียากเป็น

หลงเหลอือยู่เลย  

ไปหาครูบาอาจารยม์ากนักีปี่แลว้ละ่ ก็ถอืวา่โชคดนีะทีไ่ดพ้บกบัครูบาอาจารยส์ายน้ี 

เหมอืนกบัไดก้ลบัไปในสมยัพทุธกาล ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นเหมอืนสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

นาํปฏบิตั ิ เพราะอ่านในพระไตรปิฎก ก็มเีรื่องเหลา่น้ีท ัง้นัน้ มแีต่พระปฏบิตั ิ มแีต่พระ

เดนิจงกรม นัง่สมาธิ อยู่ตามป่าตามเขา ไมเ่หน็มแีบบทีเ่หน็กนัตามบา้นตามเมอืงทกุวนัน้ี 

แต่ก็ยากนะสาํหรบัคนบางคนทีจ่ะเขา้ใจพระสายปฏบิตั ิ เพราะถา้ถูกปลูกฝงัมาต ัง้แต่เลก็

วา่ ศาสนาพทุธตอ้งเป็นแบบน้ีนะ ตอ้งมกีารทาํบญุ ตอ้งมงีานสมโภช มอีะไรต่างๆ ก็จะ

ไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมพระป่าถงึอยู่กนัแบบน้ี แต่ถา้ไดศึ้กษาจากตน้ฉบบั ศึกษาจาก

พระไตรปิฎก ก็จะเหน็ความแตกต่างกนัมาก สมยัพทุธกาลพระพทุธเจา้ไมเ่คยสรา้งวดั

แมแ้ต่วดัเดยีว มแีต่ศรทัธาญาตโิยมสรา้งถวายให ้ พระไมไ่ปเกี่ยวกบัเรื่องการสรา้งวดั

สรา้งวา ไปเรี่ยไรผา้ป่าอะไรต่างๆ ไมม่ ี ไมใ่ช่งานของพระ ถา้ไมม่คีนสรา้งวดัให ้ ก็ทรง

สอนใหอ้ยู่ตามโคนไม ้อยูต่ามถํา้ ตามเรือนรา้งอยู่แลว้  

นัน่คอืทีอ่ยู่ของพระในสมยัพทุธกาล ไมไ่ดอ้ยู่ตามวดักนั เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ประกาศ

สอนธรรมะใหม่ๆ  ก็ทรงประทบัอยู่ตามโคนไม ้ ทีส่งบสงดัวเิวก ผา้จวีรยงัไมม่ใีครถวาย

กนัเลย ตอ้งไปเก็บเศษผา้ทีถู่กทิ้งไวต้ามป่าชา้ ตามกองขยะ จงึเรียกวา่ผา้ป่า คอืผา้ทีท่ิ้ง

อยู่ตามป่าชา้ เศษผา้ไดม้ามากนอ้ยเท่าไรก็สะสมไว ้แลว้ก็มาปะ มาเยบ็ทาํใหเ้ป็นผนืใหญ่

ขึ้นมา แลว้ก็เอาไปซกัเอาไปยอ้ม เท่าน้ีก็ห่มไดแ้ลว้ สมยันัน้ไมม่ใีครถวายผา้จวีรใหก้บั
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พระ พระลาํบากมากเรื่องผา้ ท่านจงึตอ้งดูแลรกัษาผา้ใหเ้ป็นเหมอืนส่วนหน่ึงของชวีติ

ของท่าน ผา้ครอง ๓ ผนืตอ้งรกัษาอย่างด ี ไปไหนตอ้งเอาตดิตวัไปดว้ย ตอ้งไมอ่ยู่โดย

ปราศจากผา้ครองท ัง้ ๓ ผนื อกีอย่างทีต่อ้งมกี็คอืบาตร บาตรน้ีสาํคญัมาก ถา้ไมม่บีาตร

ก็จะไมม่ขีา้วกนิ จงึตอ้งดูแลรกัษาบาตรอย่างด ี 

ท่านอยู่กนัแบบเรียบๆงา่ยๆ เรื่องวตัถภุายนอกจะไมค่่อยมกีนั แต่มเีวลาบาํเพญ็มาก 

แลว้ก็ไดบ้รรลกุนัเป็นจาํนวนมาก ในสมยันัน้ผูบ้าํเพญ็ก็ไดส้มาธิกนัแลว้ นกับวชในลทัธิ

อืน่ๆก็ไดบ้รรลฌุานกนั ไดส้มาธิกนั แต่ไมม่ปีญัญาเท่านัน้เอง มองไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ 

มองไมเ่หน็อนัตตา เหน็อนิจจงั เหน็ทกุข ์ แต่ไมเ่หน็อนัตตา ไมรู่ว้า่อตัตาตวัตนเป็น

สมมตุทิีจ่ติสรา้งขึ้นมา และก็เชื่อกนัมา ฝงัลกึอยู่ในจติใจของปถุชุนมาตลอด มี

พระพทุธเจา้เท่านัน้ทีไ่ดพ้จิารณาคน้หาอย่างเต็มที ่ หาท ัง้ในกาย หาท ัง้ในจติ หาตรงไหน

ก็ไมม่ตีวัตนเลย จะมกี็อยู่ทีค่วามรูส้กึนึกคดิเท่านัน้ พอไดท้รงนาํมาประกาศสอนพวก

ฤาษที ัง้หลาย ก็ทาํใหบ้รรลมุรรค ผล นิพพานไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะมศีีลมสีมาธิอยู่แลว้ 

สิง่ทีข่าดก็คอืปญัญานัน้เอง  

เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดพวกนกับวชในลทัธิอืน่ ทีฟ่งัคร ัง้ละ ๕๐๐ รูป ก็

บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดท้ ัง้ ๕๐๐ รูปทนัท ี คดิดูภายในระยะเพยีงไมก่ี่เดอืน นบัต ัง้แต่

วนัแรกทีท่รงประกาศพระธรรมสอนโลกในวนัเพญ็เดอืน ๘ จนถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ วนั

มาฆบูชา ก็เจ็ดเดอืนดว้ยกนั ก็ปรากฏมพีระอรหนัตถ์งึ ๑,๒๕๐ รูป ทีไ่ดม้าเฝ้า

พระพทุธเจา้โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัไวก่้อน แต่ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดป้ระกาศสอน

ธรรมะ ไมม่กีารปรากฏขึ้นของพระอรหนัตเ์ลยแมแ้ต่รูปเดยีว เพราะไมม่ใีครจะรูเ้รื่องที่

พระพทุธเจา้ทรงรูไ้ด ้ นอกจากพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ พอมพีระพทุธเจา้

มาโปรดแลว้ ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัก็นาํไปพจิารณา ก็จะเขา้ใจ พอเขา้ใจแลว้ ก็ปลอ่ยวางไดเ้ลย 

จงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหไ้ดว้า่ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา พอเขา้ใจแลว้ ก็จะหลดุ

พน้ จะไมท่กุขก์บัร่างกายอกีต่อไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ สมมตุวิา่เรารูว้า่ทางน้ีเป็นทางทีด่แีละเราเขา้ใจ แต่วา่คนใกลต้วั

เราเขาไมย่อมรบั และเขาก็ไมม่าทางน้ีกบัเราเลย เรามวีธิีช่วยเขาอย่างไรคะ 
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ตอบ ก็เรื่องของเขา ไมต่อ้งไปช่วยเขา พระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดช่้วยใคร ตอนออกจากวงั ก็

ออกมาเพยีงพระองคเ์ดยีว 

ถาม เราก็รูเ้หน็แต่เราก็ทาํอะไรไมไ่ด ้

ตอบ ทาํไมไ่ดห้รอก เรายงัช่วยตวัเราเองไมไ่ดเ้ลย จะไปช่วยคนอืน่ไดอ้ย่างไร เรายงั

วา่ยนํา้ไมเ่ป็นเลย เราจะช่วยคนอืน่ใหว้า่ยไดอ้ย่างไร เราตอ้งหดัวา่ยใหเ้ป็นก่อน 

วา่ยเป็นแลว้ค่อยสอนผูอ้ื่น พอว่ายเป็นแลว้ ผูอ้ืน่ก็จะเกดิศรทัธาในตวัเรา อย่าง

พระพทุธเจา้พอตรสัรูแ้ลว้พระราชบดิาก็มศีรทัธา ใครๆก็มศีรทัธา นิมนตม์าสอน

ในวงัเลย ไมน่านก็ไดบ้รรลกุนั ถา้พระพทุธเจา้ยงัอยู่ แลว้ทรงชวนใหอ้อกบวช

ดว้ยกนั คงไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา จงึตอ้งเสดจ็ไปก่อน ตอ้งทาํเป็น

ตวัอย่างใหเ้หน็วา่ดจีริง แลว้ก็จะเกดิศรทัธาเลือ่มใสขึ้นมาเอง แลว้จะตามมาเอง 

ถา้ตามมาเองก็จะงา่ย งา่ยกวา่ลากมา ถา้ลากมาเราก็จะตอ้งเหน่ือย จะไมม่กีาํลงั

พอทีจ่ะลากมาได ้ 

จงึตอ้งยอมรบัวา่ คนเรามบีญุมกีรรมไมเ่ทา่กนั สะสมบญุบารมมีาไมเ่ท่ากนั ทาํทานมา

ไมเ่ท่ากนั เวลาทีค่นหน่ึงไปทาํบญุ อกีคนหน่ึงก็ไมอ่ยากจะไป คนหน่ึงชอบไปกนิเหลา้

เมายา อกีคนก็ไมอ่ยากจะไป เพราะบาํเพญ็มาไมเ่หมอืนกนั สะสมบญุบารมมีาแตกต่าง

กนั เพยีงแต่ไดม้าเจอกนั แลว้เกดิมคีวามจาํเป็นตอ้งอยู่ดว้ยกนั ก็อยู่กนัไป ก็ไม่ได ้

หมายความวา่ตอ้งแยกทางกนั เวลาไหนทีเ่รามโีอกาสวา่ง พอทีจ่ะปลกีตวัไปทาํอะไรของ

เราได ้ เราก็ไป แต่ถา้เขาจะไปดว้ยก็ด ี ถา้เขาไมไ่ป ก็ไม่เป็นไร เพราะในทีสุ่ดเขาก็ตอ้ง

ปฏบิตัขิองเขาเอง เรากนิขา้วแทนเขาไดไ้หมละ่ เขาก็ตอ้งกนิขา้วของเขา เราก็ตอ้งกนิขา้ว

ของเรา เวลาเรากนิขา้วแลว้เขาไมก่นิ เราจะไปบงัคบัเขาไดไ้หม เขาไมห่วิเขาไมอ่ยากจะ

กนิ เราก็บงัคบัเขาไมไ่ด ้ 

การปฏบิตักิ็เหมอืนกนั เป็นสิง่ทีแ่ต่ละคนจะตอ้งปฏบิตักินัเอง ทาํกนัเอง ไมม่ใีครทาํ

แทนกนัได ้แต่ทาํเป็นตวัอย่างใหเ้ขาเกดิกาํลงัใจได ้เช่นถา้ไดอ้ยู่กบัคนทีม่คีวามเขม้ขน้ ก็

จะช่วยดูดเราใหม้คีวามเขม้ขน้ขึ้น อย่างทีเ่ลา่ใหฟ้งั สมยัทีอ่าตมาอยู่คนเดยีว ก็คดิวา่
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เขม้ขน้แลว้ แต่พอไปอยู่กบัคนทีเ่ขม้ขน้กวา่ ก็รูว้า่ยงัใส ยงัไมเ่ขม้ขน้ ก็ทาํใหไ้ดเ้พิม่

ความเขม้ขน้ขึ้นมา แต่ถา้ไปอยู่กบัคนทีใ่สกวา่เรา เขาก็จะดงึใหใ้สตามเขาไป 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ถา้จะอยู่กบัใคร ใหอ้ยู่กบัคนทีฉ่ลาดกวา่เรา เก่งกวา่เรา หรือเท่า

เรา อย่าไปอยู่กบัคนทีโ่งก่วา่เรา เลวกวา่เรา ถา้ไมส่ามารถหาคนทีฉ่ลาดกวา่เรา เก่งกวา่

เราได ้ก็อยู่ของเราไปคนเดยีวดกีวา่ อย่าไปอยู่กบัคนทีเ่ลวกวา่ เพราะจะฉุดเราใหเ้ลวกวา่

ทีเ่ป็นอยู ่

การเลอืกเพือ่นปฏบิตั ิ เลอืกกลัยาณมติร ตอ้งหาคนทีเ่ก่งกวา่เรา ดกีวา่เรา เพราะเขา

สามารถฉุดเราช่วยเราได ้ อย่างพระสาวกทกุรูปก็ตอ้งหาพระพทุธเจา้ท ัง้นัน้ พอหา

พระพทุธเจา้ไดแ้ลว้ ก็ไมผ่ดิหวงั ความปรารถนาดกี็ดอียู่หรอก เราเหน็วา่สิง่น้ีด ี ก็

อยากจะใหเ้ขาไดร้บัประโยชนด์ว้ย แต่ก็ตอ้งยอมรบัวา่ แต่ละคนมภีาชนะขนาดไมเ่ท่ากนั 

บางคนก็มกีระแป๋ง บางคนก็มถีว้ย คนทีม่ถีว้ยก็ไดน้ํา้แค่ถว้ยเดยีว คนทีม่กีระแป๋งก็ได ้

มากกวา่ เราอยากจะใหเ้ขาเยอะๆ แต่เขามถีว้ยใบนิดเดยีว ใส่มากเกินไป ก็ลน้ถว้ยไป

เปลา่ๆ เสยีเวลา จะเหน่ือยเปลา่ๆ ไมไ่ดผ้ลดเีท่าทีค่วร ตอ้งสรา้งภาชนะคอืใจของเขาให ้

ใหญ่ขึ้น เพือ่จะไดร้บัสิง่ทีม่คุีณค่ามปีระโยชนไ์ด ้ ดว้ยการบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ เพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ ทาํทานก็ทาํมากขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลก็รกัษามากขึ้นไปเรื่อยๆ ภาวนาก็ภาวนามากขึ้น

ไปเรื่อยๆ ตอ้งทาํจากทีเ่ราทาํอยู่ แลว้เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ทาํไปอย่างไมห่ยุดย ัง้แลว้ 

เดีย๋วก็ถงึจดุหมายปลายทางเอง  

ถา้มาคอยพะวงกบัคนนัน้คนน้ี เดีย๋วก็จะเขว จะไมไ่ดท้าํ จะไมก่า้วหนา้ ถามวา่อย่างน้ี

เป็นความเหน็แก่ตวัหรือไม ่ จะวา่เหน็แก่ตวัก็เป็นความเหน็แก่ตวัทีไ่มเ่สยีหาย เพราะ

ไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร คนเราทกุคนก็มคีวามเหน็แก่ตวัดว้ยกนัท ัง้นัน้ มี

ความรกัตวักลวัตาย ตอ้งดูแลรกัษาตวัเองดว้ยกนัทกุคน เป็นความเหน็แก่ตวัทีไ่มไ่ดไ้ป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมไ่ดล้ะเลยหนา้ทีท่ีพ่งึปฏบิตั ิ ก็ไมเ่สยีหายตรงไหน ถา้ยงัมหีนา้ทีท่ี่

จะตอ้งปฏบิตัต่ิอคนนัน้คนน้ี ก็ปฏบิตัไิป ส่วนงานส่วนตวั มเีวลาวา่งก็ทาํของเราไป เรา

ชวนเขาแลว้ ถา้เขามาก็เป็นบญุของเขา ถา้เขาไมม่าก็แสดงวา่ยงัไมพ่รอ้ม ก็ตอ้งยอมรบั

ความจริงน้ี ถา้มากงัวลจะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้
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ถาม บางทเีขาจะเปรียบเทยีบ อย่างบรจิาคเงนิใหก้บัมลูนิธิเดก็ เขาเหน็วา่เงนินัน้เดก็

ได ้ ทาํกบัทางวดัก็เหมอืนกบัสูญเปลา่ เราจะมวีธิีไหนทีจ่ะบอกเขาวา่ บญุมนัไม่

เหมอืนกนัและอานิสงสก์็ต่างกนั คอืเขาจะมองเป็นวตัถมุากกวา่ 

ตอบ ความจริงมนัก็มภีาพทีท่าํใหเ้ขาเหน็วา่เป็นอย่างนัน้ ก็มอียู่ปฏเิสธไมไ่ด ้ เช่นการ

บริจาคสรา้งวตัถตุ่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็น สรา้งโบสถ ์สรา้งวดั อย่างพสิดาร อย่างน้ีก็ไม่

จาํเป็น อย่างหลวงตาท่านกท็าํเป็นตวัอย่างแลว้ วดัของท่านก็ไมไ่ดส้รา้งอะไรที่

เป็นวตัถทุีพ่สิดาร แต่เงนิปจัจยัทีท่า่นไดม้าจากญาตโิยมท ัง้หลาย ทา่นก็เอาไปทาํ

ประโยชนแ์ทนญาตโิยม ทาํบญุกบัทา่นก็จะได ้ ๒ ต่อ คอื ๑. ไดท้าํบญุกบัท่าน 

แลว้ก็มคีวามม ัน่ใจวา่เงนิทกุบาททกุสตางคท์ีถ่วายท่านไมสู่ญเปลา่ ไมถู่กคนนัน้

คนน้ีแบ่งไป วดัครึ่งหน่ึง กรรมการครึ่งหน่ึง อย่างน้ีไมม่ ี รูว้า่บญุทีท่าํน้ีเกดิ

ประโยชนร์อ้ยท ัง้รอ้ย ๒. ไดฟ้งัธรรมะจากท่านดว้ย อนัน้ีสาํคญักวา่  

ถา้ไปทาํบญุทาํทานกบัคนทีไ่มม่ธีรรมะ อยา่งมากสิง่ทีเ่ราไดร้บัก็คอืความอิม่เอบิใจ ทีไ่ด ้

ช่วยเหลอืเขา เขามคีวามสุข เราก็มคีวามสุข อย่างมากสิง่ทีเ่ขาทาํใหก้บัเราไดก้็คอืยกมอื

ไหวเ้รา กลา่วขอบคุณ ขอบอกขอบใจ ก็เท่านัน้ แต่เขาไมม่ธีรรมะทีจ่ะทาํใหเ้รามแีสง

สวา่ง มปีญัญาเพิม่ขึ้นมา ถา้ไปทาํกบัพระทีม่คีวามรูม้ากกวา่เรา เราก็จะไดร้บัประโยชน์

จากการไดย้นิไดฟ้งัธรรมะจากท่าน น่ีคอืความแตกต่างกนั ถา้ไปทาํกบัคนทีไ่มส่ะอาด 

ไมบ่ริสุทธิ์ ก็จะไมม่ ัน่ใจวา่เงนิทีถ่วายไปนัน้ เขาจะเอาไปทาํอะไร ก็อย่าไปทาํซ ิ เราเลอืก

ได ้ ไมใ่ช่วา่การทาํบญุจะเลอืกไมไ่ด ้ ควรจะเลอืกดว้ยซํา้ไป เพราะตอ้งการใหเ้กดิ

ประโยชนสู์งสุด จากเงนิทองทีเ่ราบรจิาคไป ถา้รูว้า่จาํเป็นจรงิๆ เป็นคุณเป็นประโยชนต่์อ

สงัคม ก็ทาํไป  

คนทีเ่ราเลอืกทาํบญุดว้ย ก็มส่ีวนทีจ่ะทาํใหเ้ราไดร้บัประโยชน ์ เป็นกาํไรข ัน้ที ่ ๒ 

เหมอืนกบัเวลาไปเตมินํา้มนัทีป่ ัม๊ทีม่กีารแจกผา้ กบัปัม๊ทีไ่มม่กีารแจกผา้ ไปเตมิปัม๊ที่

แจกผา้ เราก็ไดก้าํไรใช่ไหม ไดผ้า้อกีผนืหน่ึง ถา้ไปเตมิปัม๊ทีไ่มไ่ดแ้จกผา้ ก็ไดแ้ต่นํา้มนั

อย่างเดยีว ก็เหมอืนกนักบัการทาํบญุกบัพระทีม่ธีรรมะสูงๆ เราไดธ้รรมะเป็นของแถม

ดว้ย ซึง่เป็นของทีด่กีวา่ทีไ่ดจ้ากการทาํบญุเฉยๆ เสยีดว้ยซํา้ไป ทานก็เป็นธรรมะระดบั
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หน่ึง แต่ปญัญาทีเ่กดิจากการฟงัพระธรรมเทศนา เป็นธรรมะข ัน้ทีสู่งกวา่ ทาํใหห้ลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ การทาํทานยงัทาํใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพชาตนิอ้ย

ใหญ่อยู่ เพยีงแต่วา่เมือ่ไดท้าํทานแลว้ เวลาไปเกดิในภพหนา้ชาตหินา้ ทานก็จะมารองรบั

เรา ทาํใหเ้ราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย มเีสบยีงรอเราอยู่ขา้งหนา้ ไมต่อ้งเดอืดรอ้นกบัปจัจยั 

๔ เรื่องอาหารการกนิ ทีอ่ยู่อาศยั เพราะไดส้ะสมทานไวใ้นชาตก่ิอนๆมา แต่จะไมท่าํให ้

หลดุพน้จากกองทกุขไ์ปได ้ 

จะหลดุพน้ไปได ้ก็ตอ้งอาศยัผูท้ีไ่ดห้ลดุพน้ไปแลว้ ท่านจะพูดธรรมะทีต่รงเป้าหมายเลย 

เราสามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้ อาจจะไดห้ลดุพน้ในภพน้ีชาตน้ีิเลย น่ีคอืผลประโยชนท์ีจ่ะ

ไดร้บัจากการทาํบญุกบัคนดคีนเก่ง แต่การทาํบญุใหท้านแมก้บัสุนขัก็เป็นบญุ ปลอ่ยนก

ปลอ่ยปลาก็เป็นบญุเหมอืนกนั เพยีงแต่ไมไ่ดผ้ลตอบแทนข ัน้ที ่ ๒ คอืไมไ่ดร้บัธรรมะ 

การทาํบญุจงึตอ้งพจิารณาวา่ ควรหรือไมค่วรอย่างไร อย่างหลวงตาท่านเคยเลา่วา่ ใน

หลวงท่านอยากจะสรา้งโบสถถ์วาย หลวงตาท่านยงัปฏเิสธเลย ท่านบอกวา่วดัน้ีไมส่นใจ

กบัการสรา้งวตัถ ุสนใจแต่สรา้งคน สรา้งคนใหเ้ป็นพระมากกวา่ การสรา้งคนใหเ้ป็นพระ

ไมจ่าํเป็นตอ้งมโีบสถ ์แต่ตอ้งมสีถานทีส่งบสงดัวเิวกในป่าในเขา  

หลวงตาจงึอตุส่าหซ์ื้อทีไ่ว ้ ทีไ่หนดเีหมาะกบัการบาํเพญ็ ท่านก็พยายามส่งเสริม เพราะ

ต่อไปสถานทีป่ฏบิตัจิะมนีอ้ยลงๆไปทกุวนั เพราะประชากรจะมมีากขึ้นๆ การตดัไม ้

ทาํลายป่าก็จะมมีากขึ้นๆ ทกุวนัน้ีทีต่่อสูก้็เพือ่รกัษาป่าเขา สถานทีบ่าํเพญ็ไวเ้ท่านัน้เอง 

ถา้พระไมไ่ดอ้ยู่ป่า ก็อย่าไปหวงัวา่จะไดบ้รรลมุรรค ผล นิพพานกนั ถา้ใหอ้ยู่ในโบสถ์

สวยๆ กฏุสิวยๆ ตดิแอร ์ไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้ไปไดห้รอก เพราะอยู่แบบฆราวาส ไดแ้ต่

โกนหวัห่มผา้เหลอืงเท่านัน้ อาจจะอยู่สบายกวา่ฆราวาสเสยีอกี กฏุพิระบางแห่ง มที ัง้แอร ์

มที ัง้พรม มอีะไรเต็มไปหมด แลว้จะเอาเวลาทีไ่หนมานัง่ภาวนา พอเจ็บนิดปวดหน่อยก็

นัง่ไมไ่ดแ้ลว้ เวลาทาํบญุจงึตอ้งใชป้ญัญา เพือ่จะไดเ้กดิประโยชน ์ อยากจะส่งเสริม

พระพทุธศาสนาก็ตอ้งส่งเสริมใหถู้กทาง อย่างไปสรา้งพวกวตัถตุ่างๆ พยายามส่งเสริม

ใหม้สีถานทีป่ฏบิตัธิรรม ส่งเสริมพระทีเ่ผยแผ่ธรรมะ เพือ่ใหค้นไดรู้จ้กัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อย่างแทจ้ริง แลว้จะไดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ 
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ความสุขของคนไมไ่ดอ้ยู่ทีก่องเงนิกองทอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่มบตัภิายนอก แต่อยู่ทีคุ่ณธรรม

ภายในใจ มคุีณธรรมมากนอ้ยเพยีงไร กจ็ะไปทาํลายกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจใหเ้บาบาง

ลงไป เมือ่กเิลสตณัหาเบาบางลงไป ความสุขก็มากขึ้น มนัอยู่ตรงน้ี อยู่ในใจน้ี กอง

สมบตักิองเงนิกองทอง วตัถขุา้วของต่างๆ จงึไมเ่ป็นสิง่สาํคญั มเีท่าทีจ่าํเป็นก็พอ เช่น

ศาลาหลงัน้ี พอหลบแดดหลบฝนได ้พอใชท้าํกจิกรรมได ้ก็พอแลว้ ไมต่อ้งมรีาคาแพงๆ 

ใหดู้ทีเ่หตผุลของการใชส้อยเป็นหลกั สามารถทาํหนา้ทีข่องเขาไดห้รือเปลา่ จะถูกจะแพง

ไมส่าํคญั ถา้ใชข้องราคาถูกได ้ ก็จะดกีวา่ เพราะจะไดเ้ป็นตวัอย่าง ไมต่อ้งไปขวนขวาย

เสยีเวลากบัการหาเงนิหาทองมาสรา้งสิง่ทีม่รีาคาแพงๆ แลว้ก็ใชป้ระโยชนไ์ดเ้ท่ากนั 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร อาหารมื้อละ ๕๐ บาท กบัมื้อละ ๕๐๐ บาทก็สาํเร็จ

ประโยชนไ์ดเ้หมอืนกนั อิม่เหมอืนกนั เวลาไปวดั กนิอาหารวดั ก็อิม่เหมอืนกนั ไปกนิ

อาหารตามโรงแรมราคาแพงๆ ก็อิม่เหมอืนกนั แลว้มนัก็ผ่านไปเหมอืนกนั ทาํใหต้อ้ง

เสยีเวลากบัการหาเงนิ สูเ้อาเวลามาทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมใหก้บัพระศาสนาจะดกีวา่  

ถา้พระศาสนามคีวามเจริญมากขึ้นไปเพยีงไร พวกเราก็จะไดร้บัประโยชนม์ากขึ้นเพยีง

นัน้ สงัคมจะอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ทกุวนัน้ีสงัคมวุน่วายเพราะขาดศาสนาในใจ มี

ศาสนาอยู่ตามวดัตามวา ตามวตัถตุ่างๆ แต่ไมไ่ดอ้ยู่ในใจคน เขา้ใจไหม คนเขา้วดั แต่

ไมไ่ดเ้อาศาสนาเขา้ไปไวใ้นใจ ในใจมแีต่กเิลส มแีต่ตณัหา เขา้ไปในวดัก็ไปทะเลาะกนั มี

เรื่องกนั ถา้จะไปวดัตอ้งไปแบบสงบ ไปแบบไมม่เีรื่องมรีาวกบัใคร มเีป้าหมายเพยีงอนั

เดยีว คอืไปบาํเพญ็เท่านัน้ ไปเจริญจติตภาวนา ไปรกัษาศีล ไปปฏบิตัธิรรม ใครจะมี

ความรูค้วามเหน็อย่างไร ก็ปลอ่ยเขาไป เรื่องของเขา ทาํตวัเป็นเหมอืนกบัหนูตวัเลก็ๆจะ

ดกีวา่ อย่าไปทาํเป็นราชสหี ์ เดีย๋วตอ้งไปกดักบัราชสหีต์วัอืน่ ถา้เป็นหนูก็จะไมม่ปีญัหา 

จะมเีวลาภาวนา สมควรแก่เวลาแลว้นะ 
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กณัฑท์ี่ ๒๒๗ 

หวัใจของคาํสอน 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

เราปฏบิตัธิรรมเพือ่ทาํใจใหส้งบใหป้ลอ่ยวาง ไมไ่ดท้าํเพือ่ลูก ลูกก็เป็นไปตามบญุตาม

กรรมของเขา ถา้บญุกรรมแรงก็จะผลกัดนัเขาไปเอง ถา้ไมแ่รงก็ขึ้นอยู่กบัสิง่แวดลอ้ม

หรือคนอืน่ชกัจูงไป คนทีโ่ลเล ไมรู่ว้า่จะไปทางไหนด ี จะไปซา้ยก็ไมรู่ว้า่จะดหีรือไม ่ จะ

ไปขวาก็ไมรู่ ้ จงึตอ้งใหเ้พือ่นพาไป ถา้เพือ่นจูงไปทางขวาก็ไปขวา จูงไปทางซา้ยก็ไปซา้ย 

ขึ้นอยู่กบับญุวาสนา ถา้ไปเจอเพือ่นดกี็จะจูงไปในทางทีด่ ี ไปเจอเพือ่นทีไ่มด่กี็จะจูงไป

ในทางทีไ่มด่ ีเพือ่นทีส่นิทและใกลช้ดิของลูกๆก็คอืพ่อแม ่ถา้พ่อแมด่กี็จะจูงลูกไปในทาง

ทีด่ ีถา้ไมด่กี็จะจูงไปในทางทีไ่มด่ ีพ่อแมก่็มหีลายชนิดดว้ยกนั ทีเ่สพสุรายาเมา เลน่การ

พนนัก็ม ี ทีช่อบเขา้วดัปฏบิตัธิรรมก็ม ี ถา้ลูกเป็นคนครึ่งๆกลางๆ ก็จะอาศยัพ่อแมเ่ป็นผู ้

ดงึไป ถา้ลูกเป็นคนทีม่พีลงัของเขาเอง ไม่วา่จะไปในทางดหีรือไมด่ ี คนอืน่ก็ไมส่ามารถ

ไปดงึเขาได ้ เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะไปในทางของเขา จงึเป็นไดท้ ัง้ ๒ แบบ บญุก็เป็นพลงั

อย่างหน่ึง บาปก็เป็นพลงัอย่างหน่ึง ทีจ่ะดงึใหค้นไปในทางทีด่หีรือช ัว่  

พ่อแมเ่ป็นกลัยาณมติร เป็นเพือ่นทีด่ขีองลูก เป็นอาจารยข์องลูก เป็นครูของลูก มหีนา้ที่

สอนก็สอนไป เป็นเหมอืนคนพายเรือส่งคนขา้มฟาก เมือ่เขาลงจากเรือแลว้ จะไปทาง

ไหนก็บงัคบัเขาไมไ่ด ้แต่อย่างนอ้ยเราก็ไดใ้หใ้นสิง่ทีด่กีบัเขาไป สกัวนัหน่ึงเขาไดส้ต ิ เขา

ก็จะเหน็คุณค่าในสิง่ทีเ่ขาไดเ้รียนรูจ้ากเรา เมือ่เขาเอาไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ จงึอย่าไปกงัวล

กบัเขามากจนเกนิไป เป็นเรื่องของเขา เรื่องทีค่วรสนใจก็คอืเรื่องของตวัเรา เราไปทกุข ์

กบัคนอืน่จนเราไมม่คีวามสุขเลย ท ัง้ๆทีไ่มจ่าํเป็นจะตอ้งไปทกุขก์บัเขาเลย เพราะไม่

ฉลาด ยงัมคีวามหลง มคีวามผูกพนัอยู่กบัสิง่ต่างๆทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย พอไดอ้ะไร

มาเป็นสมบตัแิลว้ ก็อยากครอบงาํ อยากเป็นเจา้ของทนัท ี อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็น
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อย่างน้ี เมือ่เป็นไปตามทีต่นตอ้งการก็มคีวามสุขใจ ถา้ไมเ่ป็น ก็มคีวามทกุขใ์จ วา้วุน่ขุน่

มวั  

ในทีสุ่ดชวีติของคนเราก็ตอ้งจบลง จะสุขขนาดไหน จะทกุขข์นาดไหน เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้ง

จากกนัไป ถา้มองชวีติอย่างครบถว้นบริบูรณ์ต ัง้แต่ตน้จนจบแลว้ ก็จะเหน็เป็นเหมอืนกบั

การเขา้โรงหนงัไปดูหนงั พอหนงัจบ เรื่องราวต่างๆในหนงัก็ผ่านไป แลว้ก็หายไปจาก

ความทรงจาํ จากนัน้ก็ไปดูเรื่องใหมต่่อ ชวีติก็เป็นแบบน้ี เวยีนวา่ยตายเกดิในภพต่างๆ 

ก็เหมอืนกบัการออกจากโรงหนงัโรงหน่ึง แลว้ก็ไปเขา้อกีโรงหน่ึง เป็นท ัง้คนดู เป็นท ัง้คน

แสดง ถา้ฉลาดก็จะไมท่กุขเ์พราะรูว้า่เป็นการแสดงเท่านัน้เอง ถา้โชคดมีวีาสนาไดเ้จอคน

ฉลาดทีส่อนใหรู้ว้า่ชวีติเป็นเหมอืนโรงละคร ทีต่อ้งจบลงในทีสุ่ดไมว่า่จะวเิศษขนาดไหน

ก็ตาม เมือ่จบแลว้ก็จบ ไมต่อ้งมาเศรา้โศกเสยีใจเพราะชวีติเป็นอย่างน้ี มแีต่ความทกุข ์

ถา้รูไ้มเ่ท่าทนั  

มอียู่สิง่หน่ึงทีด่กีวา่สิง่ต่างๆท ัง้หมดในโลกน้ี ทีเ่ราจะมอบใหก้บัตวัเราได ้ สิง่นัน้ก็คอืใจ

ของเรา ทาํใหใ้จสะอาดบริสุทธิ์เท่านัน้แหละ แลว้จะไดส้ิง่ทีป่ระเสริฐเลศิโลกมาเป็น

สมบตั ิทีจ่ะทาํใหใ้จไมท่กุขอ์กีเลย เราจงึตอ้งมาศึกษาดูวา่ อะไรทาํใหใ้จทกุข ์อะไรทาํให ้

ใจหายทกุข ์ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรงส ัง่ทรงสอน เราจะไมรู่ ้ เพราะไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะ 

วเิคราะหไ์ดด้ว้ยตนเอง จะไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหตทุาํใหเ้ราทกุข ์ จะตอ้งทาํอย่างไรใหท้กุข ์

หายไป ตอ้งมคีนอย่างพระพทุธเจา้เท่านัน้ หรือพระอริยสงฆส์าวกทีไ่ดเ้รียนรูจ้าก

พระพทุธเจา้อกีทอดหน่ึง ทีจ่ะสอนพวกเราได ้ ถา้เป็นเรื่องของจติใจแลว้ พวกเราเป็น

เหมอืนคนตาบอด ไมรู่ว้ธิีแกป้ญัหาของใจ ท ัง้ทีอ่ยู่กบัใจตลอดเวลา แต่ไมรู่จ้กัวธิีแก ้ไม่

รูเ้ลยวา่ทกุขเ์กดิขึ้นไดอ้ย่างไร แลว้จะแกไ้ดอ้ย่างไร เหมอืนกบัเวลามโีรคระบาดขึ้นมา 

เช่นไขห้วดันก ตอนตน้ก็ไมรู่ว้า่เกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร จงึตอ้งศึกษาวเิคราะหดู์วา่ อะไรเป็น

เหตทุีท่าํใหเ้กดิโรคน้ีขึ้นมา เมือ่ไดศึ้กษาแลว้ ก็พบวา่เป็นเพราะเชื้อโรคชนิดน้ี ข ัน้ตอน

ต่อไปก็ตอ้งหาวธิทีาํลายเชื้อโรคน้ีใหไ้ด ้ถา้ทาํลายไดแ้ลว้ โรคทีร่ะบาดอยู่ก็จะหมดไป  

ความทกุขใ์จก็เป็นโรคอย่างหน่ึง เป็นโรคจติโรคใจ ในเบื้องตน้ก็ตอ้งศึกษาหาสาเหตุ

เสยีก่อนวา่ อะไรทาํใหใ้จทกุข ์ ถา้เป็นปถุชุนคนธรรมดาทีไ่มม่คีรูบาอาจารยค์อยส ัง่สอน 
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ก็จะไมรู่เ้ลยวา่อะไรเป็นเหต ุ ท ัง้ทีเ่ป็นผูส้รา้งเหตอุยู่ตลอดเวลา เพราะจติใจมคีวามหลง

ครอบงาํอยู่ ทาํใหเ้หน็กลบัตาลปตัรไป คดิวา่เหตทุีส่รา้งความทกุขอ์ยู่น้ี เป็นเหตทุีส่รา้ง

ความสุขใหก้บัเรา จงึสรา้งแต่เหตขุองทกุขข์ึ้นมา แลว้ก็ตอ้งทกุขต์ลอดเวลาโดยไม่

รูส้กึตวั แต่ถา้ไดม้โีอกาสสมัผสักบัพระพทุธศาสนา ไดย้นิคาํส ัง่คาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ก็จะไดย้นิถงึพระอริยสจั ๔ ทีเ่ป็นหวัใจของคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ใครถามวา่

พระพทุธเจา้ตรสัรูอ้ะไร กต็อบไดเ้ลยวา่ตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ น่ีแหละ เพราะการตรสัรู ้

อริยสจั ๔ เป็นเหตทุีท่าํใหป้ถุชุนคนธรรมดาสามญั อย่างเจา้ชายสทิธตัถะกลายเป็น

พระพทุธเจา้ขึ้นมา เช่นเดยีวกนักบัปถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่าน ทีไ่ดย้นิได ้

ฟงัพระธรรมคาํสอน ไดย้นิพระอริยสจั ๔ แลว้นาํไปปฏบิตั ิ ก็จะสามารถบรรลเุป็นพระ

อรหนัตข์ึ้นมาได ้สามารถอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ 

เพราะพระอริยสจั ๔ แสดงถงึตน้เหตขุองความทกุข ์ซึง่เปรียบเหมอืนเชื้อโรค เมือ่รูแ้ลว้

วา่เชื้อโรคชนิดน้ีเป็นตน้เหตขุองโรค ข ัน้ต่อไปก็ศึกษาดูวา่จะทาํลายเชื้อโรคน้ีใหห้มดไปได ้

อย่างไร ก็จะเขา้สู่พระอริยสจัขอ้ที ่๔ คอืมรรค ทีเ่ป็นเครื่องถอดถอนเหตขุองความทกุข ์

คอืสมทุยั ไดแ้ก่ตณัหาท ัง้ ๓ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา มรรคมอีงคป์ระกอบอยู่ 

๘ ส่วนดว้ยกนั คอื ๑. สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ ๓. 

สมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ ๔. สมัมาวาจา วาจาชอบ ๕. สมัมาวายาโม ความเพยีร

ชอบ ๖. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ ๗. สมัมาสติ การระลกึรูช้อบ ๘. สมัมาสมาธิ ถา้ได ้

เจริญมรรคท ัง้ ๘ ประการน้ีไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะสามารถทาํลายเหตขุองความทกุข ์

ไดม้ากนอ้ยเพยีงนัน้  

มรรคจงึเปรียบเหมอืนยาทีห่มอไดศึ้กษาคน้ควา้หามารกัษาโรค เมือ่ไดก้นิยาแลว้เชื้อโรค

ก็จะถูกทาํลายไปหมด ก็จะหายขาดจากโรค เพราะโรคเกดิจากเชื้อโรค ทีจ่ะหมดไปไดก้็

ตอ้งอาศยัยาคอืมรรค เมือ่เชื้อโรคคอืสมุทยัถูกมรรคทาํลายหมดสิ้นไป ทกุขก์ห็ายไป 

นิโรธความดบัทกุขก์็ปรากฏขึ้นมา น่ีคอืเรื่องของพระอริยสจั ๔ ทีท่าํงานอยู่ในจติใจของ

สตัวโ์ลก ส่วนใหญ่จะถูกอริยสจัขอ้ที ่ ๒ คอืสมทุยัสจัจะ รุมเรา้อยู่ตลอดเวลา เพราะมี

ตณัหาท ัง้ ๓ อาศยัอยู่ คอืกามตณัหา ความอยากในกาม ไดแ้ก่รูป เสยีง กลิ่น รส 
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โผฏฐพัพะ อยากตลอดเวลา ไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กัพอ ไดม้าเท่าไหร่ก็ไมพ่อ อยากจะเสพ

สมัผสัไปเรื่อยๆ เมือ่ไมไ่ดเ้สพสมัผสัก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

ทกุขเ์กดิขึ้นในเวลาทีไ่มไ่ดท้าํตามความอยาก ถา้ไดท้าํก็จะไมท่กุข ์ เลยทาํใหส้ตัวโ์ลก

กลบัไปเหน็วา่ ความอยากเป็นเหตขุองความสุข เพราะเวลาอยู่บา้นจะรูส้กึวา่เศรา้สรอ้ย

หงอยเหงา พอไดอ้อกไปเทีย่ว ก็มคีวามสุข แต่ไมเ่คยคดิวา่ ถา้อยากไปเทีย่วแลว้ไม่ได ้

ไป จะรูส้กึอย่างไร ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เป็นเรื่องทีส่ตัวโ์ลกมกัจะไมเ่หน็กนั จะเหน็

แต่เวลาไดท้าํตามความอยาก เวลาไดท้าํก็ดอีกดใีจ แต่ไมค่ดิถงึเวลาทีไ่มไ่ดท้าํ หรือไมไ่ด ้

ในสิง่ทีต่นตอ้งการ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เช่นเวลาไดคู่้ครองมา ก็จะมคีวามสุข แต่

เวลาคู่ครองจากเราไป ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ก็จะตอ้งเกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา ถา้

ระงบัความอยากไวเ้สยีแต่แรก คอืเวลาอยากจะมคู่ีครอง แลว้เหน็ดว้ยปญัญาวา่เป็น

ทกุขม์ากกวา่เป็นสุข สุขแบบน้ีเป็นเหมอืนนํา้ตาลเคลอืบยาขม ไมจ่รีงัถาวรอะไร สูอ้ย่าไป

มเีสยีจะดกีวา่  

เมือ่ไมม่คู่ีครองก็จะไมม่กีารพลดัพรากจากกนั เวลาอยู่ก็ไม่เดอืดรอ้น เพราะไมต่อ้งห่วง

กนั เวลามคู่ีครอง ก็จะมคีวามสุขตอนทีไ่ดก้นั จากนัน้ก็ตอ้งห่วงตอ้งกงัวล ไมรู่ว้า่

เมือ่ไหร่จะจากกนัไป ดว้ยเหตใุดเหตหุน่ึง ขณะทีอ่ยู่ร่วมกนัก็ยงัมคีวามทกุขเ์ลย ทกุขท์ี่

เกดิจากความกงัวลห่วงใย แลว้เวลาทีต่อ้งจากกนั ก็จะตอ้งทกุขก์บัความเศรา้โศกเสยีใจ 

ทีเ่กดิจากความอยากนัน่เอง ความอยากในกาม อยากในรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ 

ทีถู่กอกถูกใจ ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนแลว้ ก็จะรูว้า่ ความอยากแบบน้ีเป็นเหต ุ ที่

จะนาํความทกุขม์าใหก้บัเรา ควรยบัย ัง้ต่อสูอ้ย่าปลอ่ยใหล้ากพาไป สิง่ทีจ่ะยบัย ัง้ไดก้ค็อื

มรรคน่ีเอง  

มรรคเป็นเครื่องยบัย ัง้จติใจได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืสมัมาสติสมัมาสมาธิ ทีจ่ะทาํใหจ้ติ

น่ิงจติสงบ ในขณะทีจ่ติสงบน่ิงอยู่ ตณัหาความอยากต่างๆก็จะสงบน่ิงไปดว้ย ไมม่า

รบกวน จงึสามารถอยู่เฉยๆ อยู่ตามลาํพงัของเราได ้ ไมม่คู่ีครองก็ไมรู่ส้กึวา้เหว่ ไมรู่ส้กึ

วา่ขาดอะไรไป แต่ถา้ไมม่สีมาธิ ไมม่สีตแิลว้ สงัขารความคดิปรุงกจ็ะทาํงานไปตาม

อาํนาจของตณัหา ทีม่ฝีงัอยู่ในจติในใจ กจ็ะคดิวา่อยู่คนเดยีวรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 
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อยากจะมเีพือ่น อยากจะมคู่ีครอง เมือ่มคีวามคดิอย่างนัน้แลว้ ก็ตอ้งออกไปแสวงหา

คู่ครอง เมือ่ไดม้าแลว้ก็ตอ้งเขา้สู่ความทกุขต่์อไป เพราะเหน็ๆกนัอยู่แลว้วา่ คนทีม่คู่ี

มกัจะมคีวามทกุขเ์สมอ รูปลกัษณะของความทกุขก์็มแีตกต่างกนัไป  

บางคู่อยู่ร่วมกนัดว้ยความรกั ก็ตอ้งห่วงตอ้งกงัวลกนั เวลาพลดัพรากจากกนั ก็เศรา้

โศกเสยีใจ บางคู่ก็อยู่ร่วมกนัดว้ยการทะเลาะววิาทกนั ไมล่งรอยกนั มเีรื่องมรีาวกนั

ตลอดเวลา อย่างน้ีก็ทกุขไ์ปอกีแบบหน่ึง เป็นความทกุขเ์หมอืนกนั ถา้อยู่คนเดยีว ก็จะ

ไมม่คีวามทกุขเ์หลา่น้ี เพราะไมต่อ้งทะเลาะกนั ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งรอ้งหม่

รอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ แต่ทีอ่ยู่คนเดยีวไม่ได ้ ก็เพราะจติขาดสมัมาสต ิ ขาดสมัมาสมาธิ

นัน่เอง ไมส่ามารถทาํจติใหส้งบ ใหน่ิ้ง ใหเ้ยน็ได ้ เมือ่จติไมน่ิ่ง ไมเ่ยน็ ก็เกดิความรุ่ม

รอ้น เกดิความอยากต่างๆนานาขึ้นมา จงึตอ้งสรา้งสมาธิใหเ้กดิขึ้นมาใหไ้ด ้จะมสีมาธิได ้

ก็ตอ้งมสีต ิทีจ่ะดงึจติไมใ่หไ้ปเพ่นพ่าน ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ คอืดงึใหอ้ยู่ในปจัจุบนั  

สมัมาสติคอืการใหจ้ติรูอ้ยู่กบัปจัจุบนั อยู่ที่น่ีเดี๋ยวน้ี ไมไ่ปอยู่ทีก่รุงเทพฯ ไมไ่ปอยู่ทีอ่ืน่ 

อยู่ทีน่ี่ แต่ถา้จติไมม่สีต ิกจ็ะคดิไปเรื่อยเป่ือย คดิไปไดห้มด เมือ่กี้ไปไหนมา เดีย๋วจะไป

ทีไ่หนต่อ เมือ่วานน้ีไปทาํอะไรมา เมือ่เชา้น้ีไดย้นิคนนัน้พูดอะไร ทาํใหไ้มพ่ออกไมพ่อใจ 

ก็เก็บเอามาคดิ เก็บเอามาโกรธอยู่ในจติอยู่ในใจ เพราะขาดสตคิอยดูแลรกัษาจติใจ ถา้มี

สตแิลว้จะตอ้งรูท้นัทวีา่ ขณะน้ีเราอยู่ทีไ่หน อยู่ในปจัจบุนัหรือไม ่ หรือเถลไถลไปทีอ่ืน่

แลว้ ถา้รูด้ว้ยสตกิ็ดงึกลบัมา ถา้รูไ้มท่นั ก็ตอ้งผูกจติไวก้บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น

พทุโธๆๆ ก็บริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ตลอดท ัง้วนัท ัง้คนื ไมค่ดิเรื่องอะไรท ัง้สิ้นถา้ไมม่ี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคดิ  

ถา้เป็นพระก็จะไมค่่อยมเีรื่องทีจ่ะตอ้งคดิ จงึควบคุมจติใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไดต้ลอดเวลา 

ถงึแมใ้นขณะทีท่าํกจิกรรมต่างๆ ไมว่า่จะกวาดถูศาลา ออกบณิฑบาต ขบฉนัก็พทุ

โธๆๆไปเรื่อยๆ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ใหม้สีตอิยู่กบัพทุโธๆๆไป ถา้มสีตอิยู่กบัพทุโธๆๆไป

เรื่อยๆ ต่อไปจติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา จติจะต ัง้ม ัน่ จะไมล่อยไปลอยมา ทีล่อยไปลอยมา

เพราะเป็นเหมอืนนุ่น มลีมพดัมานิดเดยีว ก็จะปลวิไปทนัท ีจติทีไ่มม่สีมาธิจะเบาเหมอืน

นุ่น ไมไ่ดเ้บาเพราะปราศจากกเิลสตณัหา เบาเพราะขาดความหนกัแน่น เวลามอีารมณ์
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อะไรมากระทบ มาสมัผสั ก็ลอยไปแลว้ พอคดิเรื่องอะไรขึ้นมาปับ๊ ก็จะไหลตามไปทนัท ี

ถา้จติหนกัแน่นดว้ยสมาธิ จะไมไ่ปงา่ยๆ เพราะมสีตคิอยดงึเอาไว ้ ไมใ่หไ้ป ยกเวน้เป็น

เรื่องจาํเป็นทีต่อ้งคดิ เพราะชวีติของคนเรายงัมภีารกจิการงาน ตอ้งทาํงานทาํการ ตอ้ง

ออกบณิฑบาต ตอ้งรบัประทานอาหาร ตอ้งทาํภารกจิต่างๆ ก็ตอ้งคดิในเรื่องทีจ่าํเป็น 

อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร  

แต่ถา้ไมม่สีต ิ ไมม่สีมาธิ จติก็จะไหลไปตามอารมณ์ต่างๆทีม่ากระทบ ทาํใหว้า้วุน่ขุน่มวั

อยู่ตลอดเวลา เพราะไปแบกเอาเรื่องราวต่างๆเขา้มาในจติในใจนัน่เอง แทนทีจ่ะปลอ่ยให ้

ผ่านไป กลบัไปดงึกลบัมา เช่นเวลาไดย้นิคาํพูดทีไ่มถู่กอกถูกใจ ท ัง้ๆทีพู่ดไปต ัง้แต่เมือ่

เชา้น้ีแลว้ หลายชัว่โมงผ่านไปแลว้ ก็ยงัเอามาคดิอยู่ภายในใจ ทกุครัง้ทีค่ดิก็เกดิความ

หงดุหงดิใจ เกดิความไมพ่อใจขึ้นมา แลว้ก็ไมรู่จ้กัวธิีทาํใหค้วามคดินัน้หายไป ซึง่งา่ยนิด

เดยีวก็คอืไม่ไปคดิถงึเรื่องนัน้เท่านัน้เอง แต่ก็อดคดิไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คยฝึกจตินัน่เอง ไม่

เคยควบคุมจติใหอ้ยู่ตามคาํส ัง่ จติจะไปตามคาํส ัง่ของเขา อยากจะคดิอะไรก็จะคดิ ส่วน

ใหญ่ก็ชอบคดิในเรื่องทีท่าํใหเ้กดิความทกุขน์ ัน่แหละ เรื่องทีไ่มค่วรคดิแต่ก็อดคดิไมไ่ด ้ 

ถา้ไดฝึ้กทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ ใหม้สีตอิยู่ตลอดเวลา เวลาคดิถงึเรื่องทีส่รา้งความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้เคยบริกรรมพทุโธๆๆ ก็บริกรรมพทุโธๆๆไป ความคดิอืน่ก็ไมส่ามารถแทรก

เขา้มาได ้เมือ่เขา้มาไมไ่ด ้ก็จะไมร่บกวนใจ การปฏบิตัขิองสายปฏบิตั ิจงึเนน้ไปทีส่ตเิป็น

หลกั ไมว่า่จะทาํอะไรก็ตามควรจะมสีต ิ มคีวามรูส้กึตวั รูอ้ยู่เสมอวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ 

กาย วาจาใจ กาํลงัเคลือ่นไหวไปในทศิทางใด ถา้มสีตแิลว้ จะทาํอะไรก็ไมพ่ลาด พระ

ทางสายปฏบิตั ิ เวลาทาํงานกนัจะทาํกนัอยา่งรวดเร็ว แต่จะไมค่่อยพลาดพล ัง้เผลอกนั

เท่าไหร่ เช่นจะไมม่เีสยีงดงั ทาํอะไรจะเงยีบ แต่ถา้เป็นฆราวาสแลว้ ทาํอะไรก็จะอกึทกึ

ครึกโครมไปหมด เพราะทาํโดยปราศจากสตนิัน่เอง มสีตเิหมอืนกนัแต่ไมเ่ขม้ขน้พอที่จะ

เฝ้าดูทกุขณะจติวา่ กาํลงัเคลือ่นไหวไปทางไหน เช่นเวลาเช็ดชอ้นเช็ดจาน ไมรู่ว้า่ตอนที่

วางจานวางชอ้นนัน้ วางอย่างไร แรงหรือค่อย เพราะสตไิมล่ะเอยีดถงึขนาดนัน้  

แต่ผูป้ฏบิตัจิะมสีตลิะเอยีดเขา้ไปทกุขณะเลย ขณะหยบิชอ้นขึ้นมาเช็ด ขณะทีจ่ะวางชอ้น

ลงไป จะมเีสยีงไมม่เีสยีง จะมสีตรูิอ้ยู่ตลอดเวลา การทาํงานของพระปฏบิตัจิงึทาํได ้
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อย่างรวดเร็วและเงยีบสงบ ไมม่เีสยีง เวลาคนไมม่สีตเิขา้มาในสงัคมนัน้ จะเปิดเผย

ตวัเองทนัทเีลย ทาํอะไรก็ดงัโครมครามๆไปหมด เปิดปิดประตู เปิดปิดหนา้ต่าง ก็เป็น

เสยีงดงัไปหมด เพราะไมเ่คยฝึกสตใิหม้คีวามละเอยีดถงึขนาดนัน้ แต่ถา้ไดเ้คยอยู่ใน

สาํนกัปฏบิตัแิลว้ จะระมดัระวงัมากเรื่องเสยีง เพราะถอืวา่การกระทาํต่างๆตอ้งเงยีบ 

ตอ้งสงบ เป็นการฝึกสตไิปในตวั หลกัของการปฏบิตัไิมไ่ดต้อ้งการความเงยีบเป็นผล 

แต่ตอ้งการสต ิ ตอ้งการสมาธิเป็นหลกั การทาํงานต่างๆก็เพือ่ฝึกสต ิ ฝึกจติเป็นหลกั 

เพราะเมือ่สามารถควบคุมจติใจใหเ้ป็นไปตามคาํส ัง่ไดแ้ลว้ ก็จะสามารถระงบัการกระทาํ

ของจติในทางทีไ่มด่ไีด ้เช่นเวลาเกดิตณัหาขึ้นมา ก็สามารถระงบัดบัมนัได ้ 

การดบัตณัหาก็มอียู่ ๒ วธิีดว้ยกนัคอื ๑. สมาธิ ซึง่ดบัไดใ้นช่วงระยะส ัน้ๆ พอเบรกให ้

หยุดไดช้ ัว่คราว เวลาอยากไดส้ิง่นัน้อยากไดส้ิง่น้ี ก็จะรูว้า่เกดิความอยากขึ้นมา เพราะ

เกดิความรุ่มรอ้นขึ้นมา โดยปกตจิติทีม่สีมาธิจะมคีวามเยอืกเยน็เป็นพื้น พอเกดิความ

อยากขึ้นมา ก็จะรอ้นวูบขึ้นมา เหมอืนกบัจดุไมข้ดีขึ้นมา ก็จะรอ้นขึ้นมาทนัท ี สมาธิจะ

ดบัไดเ้พยีงช ัว่คราว เดีย๋วความอยากก็โผล่ขึ้นมาอกี จงึตอ้งใชว้ธิีที ่ ๒. คือปญัญา ที่จะ

ดบัไดอ้ย่างถาวร เช่นอยากมคู่ีครอง ถา้บวชเป็นพระ สิง่แรกทีพ่ระอปุชัฌายจ์ะสอนให ้

พระผูบ้วชใหมท่กุๆรูปศึกษาหรือพจิารณากค็อืกรรมฐาน ๕ ไดแ้ก่ผม ขน เลบ็ ฟนั 

หนัง โดยอนุโลมและปฏโิลม คอืท ัง้ลงและขึ้น พจิารณาผมขนเลบ็ฟนัหนงั แลว้ก็

พจิารณาหนงัฟนัเลบ็ขนผมยอ้นกลบัมา ใหพ้จิารณาอย่างต่อเน่ืองจนเกดิความชาํนาญ 

ไมใ่หอ้ยู่ห่างจากใจ  

เมือ่พจิารณาแลว้ จะเหน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย ทีก่เิลสตณัหา มกัจะเหน็วา่เป็น

ของสวยของงาม ท่านสอนใหพ้จิารณาถงึความไมส่วยไมง่ามของสิง่ต่างๆเหลา่น้ี เวลาผม

กลายเป็นสขีาว ก็เป็นทีร่งัเกยีจ หนงัก็เช่นเดยีวกนั หนงัทีเ่ต่งตงึในวนัน้ี ในวนัขา้งหนา้ก็

ตอ้งเหีย่วย่น ใหพ้จิารณาไปเรื่อยๆ จนถงึอาการส่วนอืน่ๆของร่างกายทีซ่่อนอยู่ใต ้

ผวิหนงั ก็จะเหน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกายมากขึ้นไปๆ เมือ่ไดพ้จิารณาอย่าง

ต่อเน่ือง ก็จะรูว้า่สิง่ทีเ่ราชอบ สิง่ทีเ่ราวา่สวยงามนัน้ ความจริงแลว้ก็มสีิง่ทีไ่มส่วยงาม

ซ่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั เพยีงแต่เราไมไ่ดใ้ชป้ญัญาพนิิจพจิารณา จงึมองไมเ่หน็ ถา้ใช ้
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ปญัญาพจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปความรูน้ี้ก็จะตดิอยู่กบัใจ พอเกดิความอยากขึ้นมา 

ความรูท้ีไ่ดพ้จิารณากจ็ะผุดขึ้นมาทนัท ีวา่ไมส่วยอย่างทีเ่ราคดิหรอก ความอยากก็จะดบั

ไป ทกุครัง้ทีค่ดิอยาก ความรูท้ีไ่ดพ้จิารณาก็จะผุดขึ้นมาๆในทีสุ่ด ความอยากก็จะไมม่ี

กาํลงัโผลข่ึ้นมา อย่างน้ีเรียกวา่ปญัญาหรือวิปสัสนา  

การพจิารณาอสภุกรรมฐาน ก็เพือ่แกก้ามตณัหา แกก้ามราคะ ความยนิดใีนรูปทีส่วยที่

งาม ทีเ่ราหลงวา่สวยวา่งาม แต่ความจริงแลว้ร่างกายไมไ่ดส้วยงามเลย เราไปหลงเขาเอง 

วา่สวยวา่งาม พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหม้องในส่วนทีไ่มส่วยไมง่ามดว้ย เพือ่ใหเ้หน็ตาม

ความเป็นจริง เรามกัจะมองดา้นเดยีวเท่านัน้ คอืดา้นทีเ่ราชอบ แต่ดา้นทีเ่ราไมช่อบ เรา

จะไมม่องกนั ท ัง้ๆทีก่็มอียู่ในคนๆเดยีวกนั ทน้ีีปญัหาของพวกเราเวลาพจิารณาความไม่

สวยไมง่ามน้ี โดยมากจะพจิารณาไดไ้มน่าน เพราะกเิลสชอบมาขดัมาขวางอยู่เสมอ เรา

จงึตอ้งฝืน ตอ้งบงัคบัใหพ้จิารณา ถา้ไมฝื่นไมบ่งัคบัแลว้ จะไมค่่อยไดพ้จิารณากนัสกั

เท่าไหร่ แต่ถา้ไดฝื้น ไดบ้งัคบัไปเรื่อยๆ พจิารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสยัขึ้นมา 

เหมอืนกบัหดัใชม้อืซา้ย ถา้ถนดัขวา จะไมช่อบใชม้อืซา้ย เพราะอดึอดั ไมส่ะดวก ไม่

คลอ่งแคลว่วอ่งไว เพราะไมถ่นดั แต่ถา้พยายามฝืนใชไ้ปเรื่อยๆ หดัใชไ้ปเรื่อยๆ ต่อไปก็

จะเกดิความชาํนาญ เกดิความถนดั จนกลายเป็นนิสยัไป การเจริญปญัญาก็เป็นอย่างน้ี  

จติของพวกเราส่วนใหญ่ มกัจะชอบมองสิง่ต่างๆวา่สวยวา่งาม วา่จรีงัถาวร เหน็อะไรก็

คดิวา่เป็นอย่างนัน้เสมอ เหน็รูปร่างหนา้ตาทีถู่กใจ ก็คดิวา่จะเป็นอย่างนัน้ไปตลอด ไม่

เคยคดิวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งแก่ตอ้งตายไป ผมจะกลายเป็นสขีาว หนงัจะเหีย่ว แลว้ก็ตาย

ไป แตกสลายไป จติทีม่กีเิลสครอบงาํอยู่ จะไมช่อบคดิอย่างน้ีกนั แต่ถา้ตอ้งการ

แกป้ญัหาคอืความทกุขใ์จ ก็ตอ้งบงัคบัใจใหพ้ยายามพจิารณาอยู่เรื่อยๆ การทีจ่ะเจรญิ

ปญัญาไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนไดผ้ล จติตอ้งต ัง้ม ัน่ ถา้ยงัลอยไปลอยมาอยู่ จะพจิารณาอสุ

ภะไดไ้มน่าน พอมอีารมณ์อืน่มากระทบ กจ็ะฉุดลากจติใหไ้ปคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ีแทน  

ถา้จติมสีมาธิต ัง้ม ัน่อยู่แลว้ จะไมไ่หวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไมม่อีารมณ์ต่างๆมา

รบกวน กาํหนดใหพ้จิารณาอะไร ก็จะอยู่กบัเรื่องทีไ่ดก้าํหนดไว ้ การปฏบิตัจิงึไมค่วร

มองขา้มสมาธิไป บางคนคดิวา่สามารถปฏบิตัโิดยไมต่อ้งมสีมาธิเลย คอืใหเ้ขา้สู่วปิสัสนา 
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ใหเ้ขา้สู่ปญัญาเลย ส่วนใหญ่เวลาเขา้ไปแลว้จะไมไ่ดผ้ลเท่านัน้เอง จะกลายเป็นความ

ฟุ้ งซ่านไปเสยีมากกวา่ กลายเป็นจนิตนาการไป ไมไ่ดเ้ป็นความจริง เวลาเกิดกเิลสขึ้นมา 

ก็จะสูไ้มไ่ด ้ แต่ถา้มสีมาธิอยู่แลว้ เวลาพจิารณาอะไร จติกจ็ะเกาะตดิอยู่กบัสิง่ทีใ่ห ้

พจิารณา จนเขา้ใจ จนอยู่ตดิกบัใจ ทน้ีีไมต่อ้งพจิารณาอกีแลว้ พอกเิลสโผลข่ึ้นมา 

ความรูท้ีไ่ดพ้จิารณาแลว้อย่างชํา่ชอง ก็จะผุดขึ้นมารบัทนัทโีดยอตัโนมตัเิลย เป็น

ธรรมชาตขิองจติไป แลว้ก็จะรูว้า่ กเิลสแบบน้ีไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป เพราะไมห่ลงแลว้ 

รูเ้ท่าทนัแลว้  

เวลากเิลสบอกวา่สวย ปญัญาจะบอกวา่ไมส่วย ก็จะทาํลายลา้งกนัไปจนหมดสิ้นไปจาก

ใจ กเิลสก็จะไมส่ามารถมาหลอกใจไดอ้กีต่อไป เพราะมปีญัญา รูท้นักเิลสแลว้นัน่เอง น่ี

คอืการปฏบิตัทิีเ่รียกวา่มรรค ตอ้งเจริญใหม้าก พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ มรรคตอ้ง

เจริญใหม้าก ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ สมทุยัตอ้งละ นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ วธิีทีจ่ะทาํใหนิ้โรธ

แจง้ ทีจ่ะละสมทุยั ทีจ่ะกาํหนดรูท้กุข ์ ก็อยู่ทีก่ารเจริญมรรคนัน่เอง การเจริญมรรคจะ

ทาํใหเ้หน็ความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่ตลอดเวลา เป็นอริยสจัขอ้ที ่๑ คอืทกุขสจัจะ 

พวกเราส่วนใหญ่มกัจะมองขา้มทกุขสจัจะไป เมือ่ลมืทกุขสจัจะก็จะเกดิตณัหา เกดิความ

อยากจะสรา้งโน่น สรา้งน่ี ทาํโน่นทาํน่ี เป็นโน่นเป็นน่ี แลว้ก็ตอ้งไปทกุขก์บัเรื่องโนน้ทกุข ์

กบัเรื่องน้ี  

แต่ถา้ไดเ้จริญมรรค คอืสมัมาทฏิฐกิ็จะรูว้า่ คนเราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย

เป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากของรกัท ัง้หลายไปเป็นธรรมดา ตอ้งประสบกบัสิง่

ท ัง้หลายทีไ่มป่รารถนาเป็นธรรมดา เมือ่พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมถู่กอาํนาจของ

ตณัหามาหลอกใหไ้ปสรา้งโน่น สรา้งน่ี สรา้งครอบครวั สรา้งสวรรคว์มิานในโลกน้ี ซึง่

เป็นไปไมไ่ด ้เพราะในทีสุ่ดแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไป เมือ่รูอ้ย่างน้ีแลว้ก็จะถอย

ออกจากการสรา้งการหาความสุขกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เกดิปญัญาขึ้นมา เมือ่เกดิปญัญา

ขึ้นมา ก็จะระงบัดบัตณัหาต่างๆ ทีห่ลอกใหไ้ปสรา้งโน่นสรา้งน่ี เป็นโน่นเป็นน่ีได ้ เมือ่ไม่

มตีณัหาอยู่เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืการอยู่เป็นสุขนัน่เอง  
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เมือ่อยู่เฉยๆไดแ้ลว้ มเีพยีงร่างกายกบัใจเป็นสมบตักิ็เพยีงพอแลว้ ไมต่อ้งมสีมบตัอิืน่อกี 

ก็มคีวามสุขอย่างมากมายก่ายกอง ยิง่กวา่คนทีม่เีงนิทองกองเท่าภูเขาเสยีอกี เพราะเป็น

ความสุขทีไ่มไ่ดเ้กิดจากตณัหาความอยาก ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ถา้มตีณัหาแลว้

ต่อใหม้เีงนิทองกองเท่าภูเขา ก็ยงัจะอยากอยู่ตลอดเวลา เพราะไมม่คีวามพอนัน่เอง มี

รอ้ยก็อยากจะไดเ้ป็นพนั มพีนัก็อยากจะไดเ้ป็นหมืน่ ก็อยากไปเรื่อยๆ น่ีคอืธรรมชาติ

ของตณัหา แต่ถา้ไมม่ตีณัหาแลว้ ความอิม่ก็จะเกดิขึ้นมาทนัท ีตณัหากบัความอิม่จงึเป็น

เหมอืนดา้นท ัง้ ๒ ดา้นของเหรียญอนัเดยีวกนั ดา้นหน่ึงเป็นตณัหา อกีดา้นเป็นความอิม่ 

ถา้ดา้นตณัหาหงายขึ้นมา ก็จะมแีต่ความหวิ ถา้พลกิกลบัมาอกีดา้นหน่ึงก็จะมแีต่ความ

อิม่  

จติของเราก็เหมอืนกนั มอียู่ ๒ ดา้น หวิกบัอิม่ ถา้ปลอ่ยใหค้วามหวิคอืตณัหาทาํงาน ก็

จะหวิไปตลอด ถา้ทาํใหอ้ิม่ ก็จะไมห่วิกบัอะไร ไมอ่ยากกบัอะไร มคีวามพอก็มคีวามสุข 

ไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ เพราะไมม่อีะไรทาํใหจ้ติอิม่หรือพอได ้ นอกจากตวัจติเองจะตอ้ง

พอ จะตอ้งพลกิจติใหเ้ขา้สู่ดา้นอิม่ใหไ้ด ้ ส่วนใหญ่มกัจะถูกกเิลสตณัหาหลอกใหไ้ปใน

ดา้นหวิ เมือ่หวิแลว้ไดเ้ท่าไหร่ก็ไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กัพอ แต่ถา้ใชธ้รรมะมาดบัตณัหาความ

อยาก ก็จะทาํใหจ้ติอิม่ได ้ เราจงึตอ้งต่อสูก้บัตณัหาความหวิ ดว้ยศีล ดว้ยสมาธิ ดว้ย

ปญัญา ดว้ยมรรค ๘ บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ ศีลก็รกัษาไป สมาธิก็พยายามทาํไป ปญัญาก็

พยายามพจิารณาไปเรื่อยๆ พจิารณาเรื่องเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เรื่องอสุภะ อสุภงั ความไม่

สวยไมง่าม ไมช่า้ก็เร็วก็จะค่อยๆซมึซาบเขา้ไปในจติในใจ จนกลายเป็นเครื่องมอืต่อสูก้บั

ตณัหาความอยากได ้ 

เวลาเกดิความอยากขึ้นมา ก็จะถามตวัเองวา่ จะอยากไปถงึไหน เดีย๋วก็ตายแลว้ มเีงนิ

เท่าไหร่ก็เอาไปไมไ่ด ้ ตอนน้ีอายุเท่าไหร่แลว้ จะอยากไปหาอะไร ความสุขต่างๆในโลกน้ี

ก็ไดผ้่านมามากต่อมากแลว้ ถา้เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็น่าจะใหค้วามอิม่ความพอกบัเรา

แลว้ ถา้ยงัไมใ่ห ้ เวลากลบัไปหาความสุขเหลา่น้ีอกี ก็จะเป็นเหมอืนเดมิ ยงัอยากไป

เรื่อยๆ อกี ๑๐ ปี ๒๐ ปีขา้งหนา้ก็ยงัจะเป็นอย่างน้ี ยงัหวิแบบน้ีไปเรื่อยๆ ลองหนัมาหา

ความสุขแบบทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ จะไมด่กีวา่หรือ ความสุขทีเ่กดิจากความดบั
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ของความทกุข ์ ดบัของตณัหา ดบัของสมทุยั น่ีแหละคอืวธิีสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริง วธิีที่

จะทาํใหจ้ติใจอยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลายได ้ก็คอืการเจริญมรรคน่ีเอง  

จงึเป็นเหตใุหช้าวพทุธตอ้งไปทีโ่น่นทีน่ี่ ไปวดันัน้วดัน้ี เพือ่ไปทาํบญุทาํทาน ไปรกัษาศีล 

ไปปฏบิตัธิรรมกนั เพือ่สรา้งมรรคซึง่เป็นเหมอืนกบัยามารกัษาโรคใจ มาทาํลายเชื้อโรค 

คอืความอยากทีม่อียู่ภายในจติใจ เมือ่ไดเ้จริญมรรคไปเรื่อยๆแลว้ ยาก็จะมกีาํลงัมาก

ขึ้นไปๆ ก็จะทาํลายเชื้อโรคคอืตณัหาความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในจติในใจใหเ้บาบางลงไป 

จนหมดสิ้นไป ผูบ้รรลธุรรมจงึบรรลเุป็นข ัน้ๆไป ต ัง้แต่ข ัน้โสดาบนั สกทิาคาม ี อนาคาม ี

จนถงึข ัน้พระอรหนัต ์ ก็อาศยัการเจริญมรรคเป็นข ัน้ๆไป ข ัน้แรกก็บรรลเุป็นพระ

โสดาบนั ข ัน้ต่อไปเมือ่มรรคมกีาํลงัมากขึ้นก็บรรลขุ ัน้สกทิาคาม ีแลว้ก็ข ัน้อนาคาม ีจนได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด ก็เกดิจากการบาํเพญ็อย่างต่อเน่ือง เจริญมรรคอย่าง

ต่อเน่ือง ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนไวว้า่ มรรคตอ้งเจริญใหม้าก  

หนา้ทีข่องชาวพทุธจงึตอ้งปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ เป็นหลกั ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ตรสัไวว้า่ ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ ตอ้งศึกษาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้ง

แก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย น่ีคอืการศึกษา เป็นการสอนใจ ตอ้งศึกษาพระอริยสจั ทกุขต์อ้ง

กาํหนดรู ้สมทุยัตอ้งละ สมทุยัคอืตณัหาท ัง้ ๓ มกีามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ตอ้ง

ละ แลว้ก็นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ นิโรธก็คอืการดบัของทกุข ์ ตอ้งทาํใหป้รากฏขึ้นมา การที่

จะทาํใหนิ้โรธปรากฏขึ้นมาได ้ ละตณัหาได ้ ก็ตอ้งเจริญมรรคใหม้าก ดว้ยการกาํหนดรู ้

ทกุข ์ พจิารณาความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย พจิารณาอสุภะอสุภงั ซึง่เป็น

เรื่องของปญัญา สนบัสนุนดว้ยสมาธิและศีล เราจงึตอ้งรกัษาศีล เมือ่มศีีลแลว้ เวลา

บาํเพญ็สมาธิภาวนาจติก็จะสงบงา่ย เมือ่จติเป็นสมาธิแลว้ เวลาเราพจิารณาทางดา้น

ปญัญาก็จะเหน็ชดั จะมกีาํลงัระงบัดบัตณัหาได ้ เมือ่ระงบัดบัตณัหาไดแ้ลว้ นิโรธการดบั

ทกุขห์รือวิมตุตกิารหลดุพน้จากความทกุขก์จ็ะปรากฏขึ้นมา  

น่ีคอืเป้าหมายของชาวพทุธเรา การปฏบิตัมิาท ัง้หมดน้ี ก็เพือ่ความหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ สามารถทาํไดใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่ ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งตายไปแลว้ ถงึจะ

หลดุพน้จากความทกุข ์พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ในขณะ
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ทีม่พีระชนมายุเพยีง ๓๖ พรรษา ยงัไมไ่ดเ้สดจ็สวรรคต ก็บรรลแุลว้ หลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้หมดแลว้ เพราะไดท้รงทาํกจิในพระอริยสจั ๔ อย่างครบถว้นบริบูรณ์ ดงัทีท่รง

ตรสัไวว้า่ ทกุขท์ีค่วรกาํหนดรู ้ ตถาคตไดก้าํหนดรูแ้ลว้ ตณัหาหรือสมทุยัทีค่วรละ 

ตถาคตไดล้ะแลว้ นิโรธทีค่วรทาํใหแ้จง้ ตถาคตไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีค่วรเจรญิให ้

มากตถาคตไดเ้จริญแลว้จนสมบูรณ์แลว้ เมือ่ไดท้าํกจิท ัง้ ๔ ครบถว้นบรบูิรณ์แลว้ 

วมิตุตคิอืการหลดุพน้จากทกุขก์็เป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไป เมือ่ไดเ้หน็ผลน้ีแลว้ กจิ

ท ัง้หลายในโลกน้ีก็หมดสิ้นไป กจิอืน่ทีย่ิง่กวา่น้ีไมม่อีกีแลว้ เพราะจติใจสะอาดหมดจด

แลว้ ไมส่รา้งปญัหาใหก้บัเราอกีแลว้ เหมอืนกบัคนทีห่ายจากโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ไมม่ี

ความจาํเป็นจะตอ้งรกัษาอกีต่อไป ไมจ่าํเป็นตอ้งมหีมอ ไมจ่าํเป็นตอ้งมยีาอกีต่อไป 

เพราะไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บมาเบยีดเบยีนอกีต่อไปนัน่เอง  

น่ีคอืผลทีช่าวพทุธจะไดร้บั จากการทีพ่ยายามประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ต ัง้แต่ข ัน้พื้นฐานขึ้นมา จนถงึข ัน้สูงสุด จากการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล 

บาํเพญ็ภาวนา นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา จนหลดุพน้ไปในทีสุ่ด พวกเราจงึควรมคีวาม

แน่วแน่ม ัน่คง มคีวามม ัน่ใจ วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมานัน้ ลว้นเป็นสิง่ทีม่ ี

เหตมุผีล เป็นความจริงท ัง้สิ้น และอยู่ในวสิยัของมนุษยอ์ย่างเราอย่างท่านทกุคน ทีจ่ะ

สามารถบาํเพญ็ได ้ ขอ้สาํคญัขอใหอ้ย่าทอ้แทเ้วลาทีเ่กดิความทกุข ์ หรือรูส้กึวา่ยงัปฏบิตัิ

ไปไมถ่งึไหนเลย ก็ขอใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระอริยสงฆท์ ัง้หลายวา่ ท่านก็

เป็นเหมอืนเรามาก่อน ท่านก็ตอ้งฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆ ลม้ลกุคลกุคลานมาเหมอืนกนั  

ตอนทีเ่ราเป็นเดก็เลก็ ไม่ใช่วา่จะลกุขึ้นมายนืเดนิไดเ้ลย ก็ตอ้งค่อยคลานไปก่อน 

พยายามทาํไปเรื่อยๆ หดัไปเรื่อยๆ หดัคลาน หดัยนื หดัเดนิไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็เดนิ

ไดว้ิง่ได ้จนทาํอะไรต่างๆไดใ้นวนัน้ี ซึง่ตอนทีเ่ป็นเดก็เรายงัทาํไมไ่ด ้แต่เน่ืองจากมคีวาม

พยายาม มคีวามอดทน ไมท่อ้แท ้พยายามฝึกไปเรียนไปเรื่อยๆ จนสามารถทาํสิง่ต่างๆ

ไดใ้นวนัน้ี เช่นเดยีวกนักบัการปฏบิตัธิรรม วนัน้ีเรายงัอยู่ในข ัน้ลม้ลกุคลุกคลาน ทาํบญุ

ใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิไดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้ง ก็ขอใหท้าํไป เพราะไปในทางทีถู่กแลว้ มี

ทางน้ีทางเดยีวเท่านัน้ ไมม่ทีางอืน่ทีจ่ะพาใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ใหย้ดึ
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ทางน้ีไวใ้หด้ ี พยายามปฏบิตัไิปจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ รบัรองไดว้า่สิง่ทีด่ทีีง่ามต่างๆ กจ็ะ

เป็นผลตามมาต่อไป มากหรือนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบัความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัเิท่านัน้

เอง จงึขอใหท้่านท ัง้หลายนาํไปพนิิจพจิารณา แลว้ปฏบิตัเิพือ่ประโยชนสุ์ขต่อไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  

ถาม อยากจะถามปญัหาค่ะ 

ตอบ ถา้มองเหน็ความไมเ่ทีย่ง ก็จะตดัปญัหาไปไดเ้ยอะ  

ถาม นัน่คอืคาํตอบหรือคะ  

ตอบ คาํตอบก็คอื ชวีติของเราไมย่าวหรอก เดีย๋วทกุอย่างก็หมดไป ชวีติเราก็เหมอืน

เจดยีท์รายทีก่่อไวท้ีช่ายทะเลตอนนํา้ลง พอนํา้ขึ้นมา ก็ถูกซดัหายไปหมด จะ

สรา้งดสีวยงามขนาดไหน เดีย๋วก็สลายไปหมด แต่สิง่ทีไ่มส่ลายไปก็คอื ความดี

ความงามของจติใจบญุกศุล หรือบาปกรรมความชัว่ จะไมส่ลายไปกบัวตัถุ

ร่างกายของเรา เพราะเป็นนามธรรม อยู่คู่กบัจติใจ ทาํใหใ้จดขีึ้นหรือเลวลง บญุ

กศุลทาํใหใ้จดขีึ้น ฉลาดขึ้น ความฉลาดน่ีแหละทีท่าํใหใ้จหลดุพน้ ความหลงทาํ

ใหต้ดิอยู่เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ เพราะหลงวา่ยาเสพตดิดวีเิศษ เวลาเสพแลว้มี

ความสุข แต่คนฉลาดจะรูว้า่ไมใ่ช่เป็นอย่างนัน้ จงึหลกีเลีย่ง จงึหลดุพน้จากสิง่

เลวรา้ยท ัง้หลาย  

จะเหน็ความจริงเหลา่น้ีได ้ ก็ตอ้งทาํจติใหส้งบ ถา้จติสงบแลว้จะเหน็ความสุขที่

แทจ้รงิวา่อยู่ทีต่รงไหน รูด้ว้ยวา่เป็นความสุขทีถ่าวร รูว้า่ความสุขอืน่ๆไมใ่ช่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นเหมอืนความสุขทีป่รากฏในฝนั จะฝนัดขีนาดไหน พอตื่น

ขึ้นมาความสุขนัน้ก็หายไปหมดแลว้ เหมอืนกบัเมือ่วานน้ีเราไดไ้ปเทีย่วกนัมา มี

ความสุขกนั พอวนัน้ีก็เหลอืแต่ความทรงจาํเท่านัน้ แต่ความสุขทีไ่ดจ้ากความ

สงบจะตดิอยูก่บัเราไปตลอด ไมว่า่จะเกดิขึ้นเมือ่ไหร่ก็ตาม วนัน้ีก็ยงัสุขอยู่ เป็น

สิง่เดยีวเท่านัน้ทีจ่ะอยู่ตดิกบัใจไปตลอด เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา ไม่
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เปลีย่นไปตามกาลตามเวลา  ไม่เป็นอนิจจงั  อยู่กบัจติไปตลอด  จงึทรงตรสัวา่ 

นิพพานัง ปรมงั สขุงั นิพพานเป็นบรมสุข เป็นสุขทีถ่าวร  

จงพยายามสรา้งความสุขในใจใหเ้กดิขึ้นเถดิ จะใหเ้กดิความสุขภายในใจได ้ ก็

ตอ้งปลอ่ยวางความสุขภายนอก เพราะตอ้งแย่งกนัเกดิ ถา้จะเอาสุขนอก สุขในก็

ไมเ่กดิ ถา้จะเอาสุขใน ก็ตอ้งปลอ่ยสุขนอก จะเอาท ัง้ ๒ สุขไม่ได ้ ถา้จะออกไป

ขา้งนอกไปหาความสุขจากรูปเสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ก็จะไมไ่ดค้วามสุข

ภายใน ถา้อยากจะไดค้วามสุขภายใน ก็ตอ้งตดัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

ต่างๆออกไป ชอบกนิอะไร ชอบดืม่อะไรก็ตอ้งตดัใหห้มด ถา้ไมจ่าํเป็นต่อการ

ดาํรงชพีก็อย่าไปเสพ อย่าไปสมัผสั กนิและดืม่เท่าทีจ่าํเป็นต่อการดูแลรกัษา

ร่างกายเท่านัน้เอง อย่าไปหวงัความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อย่าไป

หวงัความสุขจากการดืม่ การรบัประทาน ใหห้นัเขา้หาความสุขภายในจะดกีวา่ 

เพราะเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิและถาวร ไปหาวดัทีส่งบเงยีบ ไปรกัษาศีลทลีะ ๓ 

วนั ๕ วนั สะสมไปเรื่อยๆ แทนทีจ่ะไปเทีย่วเมอืงนอกเมอืงนา สูไ้ปอยู่วดัไม่ได ้ 

ถาม  เวลาใครพูดอะไรไมถู่กใจ ทาํอย่างไรจงึจะระงบัความโกรธได ้ 

ตอบ ตอ้งมสีตรูิท้นัวา่กาํลงัโกรธ รูว้า่ความโกรธเป็นโทษกบัเรา มากกวา่คนทีท่าํใหเ้รา

โกรธ คนทีท่าํใหเ้ราโกรธเป็นเหมอืนกบัคนจดุไฟ แต่ไฟอยู่ในใจเรา อย่าไปสนใจ

คนทีจ่ดุไฟ ตอ้งรีบหานํา้มาดบัไฟ วธิีทีเ่ร็วทีสุ่ดก็คอืปญัญา รูว้า่น่ีไฟกาํลงัไหม ้

บา้นเรา กาํลงัไหมต้วัเรา ก็หยุดโกรธเสยี น่ีคอืปญัญา ถา้ไมม่ปีญัญา ก็ตอ้งใช ้

อบุายอย่างอืน่เช่น เมตตา ใหอ้ภยั คดิวา่เรื่องก็ผ่านไปแลว้ จะไปฟ้ืนฝอยหา

ตะเขบ็ก็ไมไ่ดแ้กค้วามรุ่มรอ้น ความโกรธทีม่อียู่ภายในใจ ก็คดิเสยีวา่ใชห้น้ีเก่า

ไปก็แลว้กนั แลว้แต่จะใชอ้บุายคดิ วธิีทีฉ่ลาดทีเ่ร็วทีสุ่ดก็ตอ้งมองวา่ ไฟกาํลงั

ไหมบ้า้น จะไปตโีพยตพีายทาํไม รีบหานํา้มาดบัไฟดกีวา่ ขณะน้ีเรากาํลงัโกรธ 

รีบระงบัความโกรธน้ีเถดิ ถา้ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรก็บริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่า

ไปคดิถงึคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เดีย๋วความโกรธก็หายไปเอง  
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ยิง่ไปคดิถงึคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ ทาํไมเขาตอ้งทาํใหเ้ราโกรธ เราก็ดอีย่างโนน้ดี

อย่างน้ี คดิอย่างน้ีก็ทาํใหเ้ป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหญ่ อย่าไปคดิถงึมนัเลย มนั

ผ่านไปแลว้ เวลาไฟไหมก้็อย่าไปนัง่เถยีงกนัเลยวา่ใครเป็นคนจดุไฟ เดีย๋วบา้นก็

ไหมห้มด ต่างคนต่างรีบไปหานํา้มาดบักนัดกีวา่ เวลาเกิดความโกรธ ตอ้งบอกตวั

เราวา่ไฟกาํลงัไหมใ้จเรานะ รีบดบัมนัเสยี ถา้ใชป้ญัญาไมไ่ดก้็ใชอ้บุายของสมาธิ

ไปก่อนดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าไปคดิถงึคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ 

ความกลวัก็เหมอืนกนั พระทีต่อ้งการแกค้วามกลวั ท่านจะไมช่อบอยู่ตามสถานที่

ปลอดภยั เพราะจะไมม่คีวามกลวั แต่พอไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆทีน่่ากลวั ความกลวัจะ

โผลข่ึ้นมา พอโผลข่ึ้นมาท่านก็จะบริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ จติก็จะอยู่กบัพทุ

โธๆๆไปจนเป็นสมาธิขึ้นมา พอจติเป็นสมาธิสงบน่ิงแลว้ ความกลวัก็หายไปหมด

เลย  

 เพราะความกลวัก็ออกมาจากจติน้ีแหละ จติปรุงแต่งขึ้นมาเอง ความโกรธก็

ออกมาจากจติ จติไปปรุงไปแต่งมนัขึ้นมาเอง ถา้ระงบัได ้ทาํจติใหส้งบได ้ความ

กลวัก็ด ี ความโกรธก็ด ี ก็จะหายไปเอง น่ีเป็นวธิีทีง่า่ย วธิีของสมาธิ แต่ไมถ่าวร

เหมอืนกบัการใชป้ญัญา ถา้ใชป้ญัญาก็จะรูว้า่ เราไปหลงมนัเอง ไปยนิดยีนิรา้ย

กบัมนัเอง ถา้ไมไ่ปยนิดยีนิรา้ย ก็จะทาํใหเ้ราโกรธไมไ่ด ้ ถา้ไปหวงัวา่เขาจะตอ้ง

พูดดกีบัเรา พอเขาพูดไมด่เีราก็โกรธ หรือเสยีใจ ถา้ไมไ่ปหวงัวา่เขาจะตอ้งดกีบั

เรา เขาจะรา้ยกบัเราอย่างไร เราก็พรอ้มทีจ่ะรบัอยู่แลว้ เราก็ไมโ่กรธ เราก็ไม่

เสยีใจ จงึอย่าไปหวงัอะไรจากใครในโลกน้ี อย่าไปหวงั อย่าไปหาความสุขจาก

ภายนอก ใหห้าความสุขในตวัเราน่ีแหละ พอแลว้นะ จะใหพ้ร  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๘ 

ไม่มีอะไรเป็นของเรา 
๔ กนัยายน ๒๕๔๘ 

ขา้งบนเขาน้ีมพีระอยู่ ๔ รูป ทีม่นีอ้ยเพราะส่วนหน่ึงก็ไมอ่ยากจะใหข้ึ้นมา ตอ้งเลอืก

หน่อย ถา้ขึ้นมาแลว้ไมภ่าวนาเดีย๋วก็มาสรา้งความวุน่วายใหก้บัผูอ้ืน่ คนทีม่าบวชทีน่ี่จะ

ไมท่ราบเรื่องของพระกรรมฐานวา่เป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะบวชกนัตามประเพณี เมือ่

เหน็มพีระอยู่บนเขาก็อยากจะลองบา้ง แต่ไมรู่ว้า่เขาอยู่เพือ่อะไร ทาํอะไร พอขึ้นมาแลว้ก็

ไมไ่ดท้าํ ไมไ่ดภ้าวนา มวัแต่มานัง่คุยกนั ดืม่นํา้ชากาแฟกนั ไมเ่ช่นนัน้ก็ไปรบกวนผูอ้ืน่ที่

ตอ้งการความสงบ เพราะคนทีภ่าวนาจรงิๆแลว้ จะไมอ่ยากสุงสงิกบัใคร อยากจะอยูค่น

เดยีว เพราะเวลาอยู่คนเดยีว แลว้ก็มสีถานทีแ่บบน้ี จะไมม่อีะไรไปทาํใหจ้ติใจกระเพือ่ม 

เพราะจติใจเปรียบเหมอืนกบัสระนํา้ ถา้มคีนลงไปอาบ ไปตกั ไปเลน่ นํา้ก็ขุน่ นํา้ก็ไมน่ิ่ง 

จติของเราถา้ตอ้งสมัผสักบั รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ก็จะตอ้งกระเพือ่มอยู่

ตลอดเวลา เวลากระเพือ่มก็จะไมส่งบ ไมน่ิ่ง จะไมเ่หน็ความสุขความประเสริฐของความ

สงบ ความอิม่เอบิใจ ความพอใจ ทีเ่กดิจากการบาํเพญ็จติตภาวนา  

คนทีภ่าวนาเป็นแลว้ จะรูว้า่ตอ้งการสถานทีแ่บบไหน เขาจะไมต่อ้งการพวกแสงสเีสยีง 

ไมต่อ้งการเพือ่น ไมต่อ้งการคนนัน้คนน้ีมาแกเ้หงาดว้ยการคุยกนั เพราะจติทีไ่ดเ้ขา้สู่

ความสงบแลว้ จะไมค่่อยคดิถงึอะไร เพราะไมค่่อยไดป้รุงแต่งกบัเรื่องอะไร แต่จติทีย่งั

ไมส่งบ ก็จะคดิไปเรื่อยเป่ือย คดิเรื่องนัน้คิดเรื่องน้ี แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา คดิใน

เรื่องทีเ่คยทาํใหม้คีวามสุข ในขณะทีไ่มม่คีวามสุขนัน้แลว้ ก็จะทาํใหเ้ศรา้สรอ้ยหงอย

เหงา อยากจะหวนกลบัไปหาความสุขแบบนัน้อกี ถา้เคยมคีวามสุขกบัเพือ่นกบัฝูง กบั

การทาํกจิกรรมต่างๆ พอตอ้งมาฝึกจติอยู่คนเดยีวในป่า ก็จะอดคดิถงึเรื่องราวในอดตีที่

เคยสมัผสัมาไมไ่ด ้อดทีจ่ะคดิถงึเพือ่นคนนัน้เพือ่นคนน้ี กจิกรรมนัน้กจิกรรมน้ีไมไ่ด ้ก็

เลยเกดิอารมณ์วา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วขึ้นมา จึงทนอยู่ไมไ่ด ้ ตอ้งกลบัไปหาเพือ่นหาฝูง หา
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กจิกรรมต่างๆ แต่ถา้เคยไดฝึ้กจติมาก่อน แลว้สามารถทาํจติใหส้งบได ้ เวลามาอยู่

สถานทีแ่บบน้ี จะไมค่่อยคดิถงึเรื่องราวเหลา่นัน้ เพราะมงีานทาํ รูห้นา้ทีข่องตน รูว้า่ตอ้ง

ทาํอะไร คอืคอยควบคุมสงัขารความคดิปรุงน้ีเอง  

ความคดิของเราน้ี เป็นไดท้ ัง้กศุลและอกศุล ทีพ่ระท่านสวดในงานศพ กสุลา ธมัมา อกุ

สลา ธมัมา อพัพยากตา ธมัมา ก็หมายถงึความคดิปรุงแต่งของจติทีม่อียู่ ๓ ชนิด

ดว้ยกนัคอื ๑. กศุล ๒. อกศุล ๓. ไมใ่ช่กศุลไมใ่ช่อกศุล ถา้คดิไปในทางกศุล ก็ทาํให ้

จติสงบ ถา้คดิไปในทางอกศุล ก็ทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน เกดิความทกุข ์ ถา้คดิไปในทางทีไ่มใ่ช่

กศุลไมใ่ช่อกศุล ก็จะไมท่าํใหจ้ติมคีวามสงบ มคีวามอิม่เอบิใจ แต่ก็ไมท่าํใหเ้กดิความ

ฟุ้ งซ่านหรือความทกุขแ์ต่อย่างใด แต่ก็สูก้ารคดิไปในทางกศุลไปในทางมรรคไมไ่ด ้

เพราะจะทาํใหจ้ติใจสงบ เยน็สบาย ถา้คดิไปในทางอกศุลก็จะไปในทางสมทุยั ไปตาม

ความอยากต่างๆ เช่นเวลาอยู่คนเดยีวก็อยากจะไปหาเพือ่น อยากจะดืม่นํา้ชากาแฟ 

อยากจะรบัประทานขนมหวานต่างๆ อยากจะดูเรื่องอะไรต่างๆ ทางโทรทศันบ์า้ง ทาง

หนงัสอืบา้ง ถา้คดิไปในทางน้ีก็เป็นอกศุล เพราะทาํใหจ้ติเกดิความหวิความอยาก ไม่

สามารถอยู่เฉยๆได ้ตอ้งตะเกยีกตะกายไปหาสิง่นัน้สิง่น้ีมา ตอ้งทาํสิง่นัน้สิง่น้ี ทาํไปแลว้

ก็ระงบัความอยากไดช้ ัว่ขณะหน่ึง แต่หลงัจากนัน้ไมน่านก็คดิอกีอยากอกี เพราะตดิเป็น

นิสยั เคยชอบทาํอะไร ก็จะคดิถงึเรื่องนัน้อยู่เสมอ พอทาํไดส้กัพกัหน่ึงก็เหน่ือย ก็หยุด

มนั พอมกีาํลงัวงัชา ก็คดิถงึอกี ชวีติก็วนเวยีนอยู่กบัการทาํตามความอยากทีไ่มรู่จ้กัอิม่

ไมรู่จ้กัพอ  

ถา้สงัเกตดูสกัหน่อยก็จะเหน็วา่ ไดท้าํตามความอยากมามากมายแลว้ต ัง้แต่วนัทีเ่กดิมา 

เคยถงึจดุพอบา้งไหม ถงึจดุอิม่ตวับา้งไหม ถงึจดุวา่เออ! ไดท้าํมามากพอแลว้นะ หนงัก็

ดูมามากพอแลว้ ละครก็ดูมามากพอแลว้ งานเลี้ยงก็ไปมามากพอแลว้ เทีย่วไปตามที่

ต่างๆก็เทีย่วมามากพอแลว้ ถงึเวลาทีน่่าจะพอไดแ้ลว้นะ แต่กลบัไมม่คีวามรูส้กึอย่างน้ี

เกดิขึ้นภายในจติ เพราะธรรมชาตขิองความอยาก ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ ไมม่ี

ขอบไมม่ฝีัง่ไมม่ฝีา มหาสมทุรจะใหญ่โตกวา้งขวางขนาดไหน ก็ยงัมขีอบมฝีัง่ แต่ความ

อยากน้ีหาขอบเขตไมไ่ด ้ไมม่ทีีส่ิ้นสุด อยากแลว้ก็จะอยากต่อไปเรื่อยๆ มแีต่จะขยายตวั 
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เพิม่ความรุนแรงมากยิง่ๆขึ้นไป ดงัทีเ่ขาพดูกนัวา่ ไดค้บืก็อยากจะเอาศอก ไดศ้อกก็

อยากจะเอาวา มนัเป็นอย่างน้ี ความอยากจะทวคูีณขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้ใครละ่จะตอ้งมา

เหน่ือยยากกบัการสนองความอยาก ก็จติน่ีแหละทีต่อ้งถ่อไป ส ัง่ใหไ้ปเอาอะไรมา ก็ตอ้ง

ไปหามา หามาไดแ้ลว้ก็ดใีจไปสกัพกัหน่ึง แลว้เดีย๋วก็มคีาํส ัง่ใหมอ่อกมาอกี อยากจะได ้

สิง่นัน้สิง่น้ีอกี ก็ตอ้งไปหามาอกี ถา้เกดิไมไ่ดส้ิง่ทีต่อ้งการ ก็เกดิความเสยีอกเสยีใจขึ้นมา 

เกดิความผดิหวงั เกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้เกดิสูญเสยีสิง่ทีไ่ดม้า ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา

อกีเหมอืนกนั  

น่ีเป็นเรื่องของอกศุล ความคดิทีค่ดิไปในทางความอยากท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ ๑. ความอยากใน

กาม ๒. ความอยากมอียากเป็น ๓. ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น ตณัหาท ัง้ ๓ น้ีถา้มอียู่

ในจติแลว้ ก็จะทาํใหจ้ติเป็นทาส เป็นคนรบัใชเ้จา้นาย ก็คอืความอยากท ัง้ ๓ ประการน้ี 

ความอยากในกามก็คอืความอยากในรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ทีค่นส่วน

ใหญ่ในโลกน้ีอยากกนั เพราะเป็นโลกของกาม เรียกวา่กามโลก เป็นทีเ่กดิของสตัวโ์ลกที่

ยงัมคีวามอยากในกามอยู่ ซึง่ก็แบ่งเป็น ๒ ส่วนดว้ยกนั ส่วนดกีบัส่วนเลว ส่วนดี

หมายถงึสตัวโ์ลกทีห่าความสุขจากการเสพรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ดว้ยการ

ประพฤตทิีสุ่จริต ไมล่ว่งเกนิ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ หามาดว้ยความสุจริต อยู่ในศีล กบั

ส่วนเลวทีห่ามาดว้ยความไมสุ่จริต เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เช่นพวกสตัวเ์ดรจัฉานเป็นตน้ 

อยากจะไดอ้ะไรก็ไมค่าํนึงวา่ จะไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ พวกน้ีจงึตอ้ง

ไปเกดิเป็น สงิสาราสตัว ์ หรือถา้หนกักวา่นัน้ก็เป็นเปรตบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง เป็นสตัว ์

นรกบา้ง น่ีเป็นสตัวโ์ลกทีเ่สพกามดว้ยความทจุริต  

ส่วนสตัวโ์ลกทีเ่สพกามดว้ยความสุจริต ไดแ้ก่พวกมนุษยก์บัพวกเทพท ัง้หลาย พวก

มนุษยจ์ะเสพกามทีห่ยาบ ไดแ้ก่รูป เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐพัพะทีห่ยาบ ทีผ่่านทางตา 

หู จมกู ลิ้น กายเขา้สู่ใจ ส่วนพวกเทพจะเสพกามทีล่ะเอยีดไดแ้ก่รูปทพิย ์เสยีงทพิย ์รส

ทพิย ์กลิน่ทพิย ์โผฏฐพัพะทพิย ์ทีส่มัผสัดว้ยใจโดยตรง เหมอืนกบัเวลาทีน่อนหลบัแลว้

ฝนัเหน็รูปต่างๆ สวยๆงามๆ ประสบการณ์ทีด่ต่ีางๆ ในขณะทีฝ่นันัน้ก็เป็นเหมอืนเทพ

เสพความสุขทางรูปทพิย ์เสยีงทพิย ์กลิน่ทพิย ์รสทพิย ์โผฏฐพัพะทพิย ์ น่ีคอืโลกของผู ้
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ทีย่งัตดิอยู่ในกามสุข ในกามตณัหา ยงัมคีวามอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส และ

โผฏฐพัพะอยู่ ถา้ขยบัขึ้นไปอกีระดบัหน่ึงกเ็ป็นพวกทีล่ะความอยากในกามตณัหาได ้ ละ

รูป เสยีง กลิน่ รสโผฏฐพัพะได ้ คอืพวกทีถ่อืศีล ๘ พวกทีป่ฏบิตัเินกขมัมะ นกับวช

ท ัง้หลาย พวกน้ีจะไมห่าความสุขจากการดู การฟงั การสมัผสัทางทวารท ัง้ ๕ แต่หนัมา

สมัผสักบัความสุขในความสงบของจติใจ เช่นพวกทีบ่าํเพญ็ภาวนา พวกฤาษชีไีพร ซึง่

พวกน้ีก็มมีาต ัง้แต่ด ัง้เดมิก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงปรากฏขึ้นมา  

คนเราในโลกน้ีก็แสวงหาความสุขต่างกนัไป ตามความสามารถ ตามกาํลงัแห่งสตปิญัญา

ของตน พวกตํา่สุดก็พวกทีเ่สพพวกอบายมขุท ัง้หลาย เช่น เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื 

เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น หาความสุขดว้ยการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ พวกที่

สูงกวา่น้ีก็เป็นพวกมนุษยก์บัพวกเทพ ทีห่าความสุขจากการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล เป็น

ความสุขทีสู่งขึ้นมาอกีระดบัหน่ึง ส่วนพวกทีห่าความสุขทีสู่งกวา่น้ี ทีเ่หน็โทษของกามสุข 

เหน็วา่การเสพกามมทีกุขต์ามมา เช่นเวลาเสยีสิง่ทีร่กัไป มคู่ีครองก็มคีวามสุขด ี พอ

คู่ครองลม้หายตายจากไป หรือไมส่ามารถใหค้วามสุขต่อกนัได ้ ก็กลายเป็นความทกุข ์

ขึ้นมา พวกน้ีมปีญัญาทีเ่หน็วา่ น่าจะมคีวามสุขทีไ่มต่อ้งอาศยัสิง่อืน่หรือผูอ้ืน่ ก็แสวงหา

ศึกษาจากนกัปราชญจ์นไดค้าํตอบวา่ ก็ความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบนัน่ไง จงึออก

บาํเพญ็ตบะกนั อยู่ในป่าในเขา อยู่ตามวดัตามวา ตามสาํนกัปฏบิตัธิรรม ควบคุมตา หู 

จมกู ลิ้น กายของตนไมใ่หส้มัผสักบั รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เพือ่ใหเ้กดิความสุข 

เช่นรบัประทานอาหารกร็บัประทานอาหารเพือ่ใหร่้างกายอยู่ไปวนัๆหน่ึง ไมไ่ดร้บัประทาน

เพือ่รสชาต ิเพือ่ความสุข ความสนุกสนาน ความอิม่หนาํสาํราญใจ  

คนทีย่งัเสพกามอยู่เวลารบัประทานอาหาร ตอ้งหาอาหารจานโปรด อาหารจานเดด็ ไป

ตามรา้นอาหารทีต่นชอบ น่ีกนิแบบเพือ่กามสุข แต่ถา้กนิเพือ่ร่างกาย มอีะไรทีไ่หนก็

รบัประทานไป ไมต่อ้งเลอืกวา่ตอ้งเป็นอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี ขอใหส้ะอาด รบัประทาน

แลว้ไมท่าํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จ็บ ดบัความหวิไดก้็พอเพยีงแลว้ แลว้ก็รบัประทาน

พอประมาณ ไมร่บัประทานมากจนเกนิไป เพราะไมไ่ดห้าความสุขจากรสชาตต่ิางๆที่

สมัผสักบัลิ้น กบัตา กบัจมกู เหมอืนกบัรบัประทานยา ไมส่นใจวา่จะตอ้งมรีสชาตอิย่าง
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นัน้อย่างน้ี เพยีงกลนืๆเขา้ไป ใหท้าํหนา้ทีร่กัษาโรคภยัทีม่อียู่ในร่างกายใหห้มดไปก็

พอแลว้ อาหารก็เป็นยารกัษาโรคความหวิทีเ่กดิจากการขาดอาหาร น่ีก็คอืการเสพสมัผสั

ของพวกทีแ่สวงหาความสุขจากความสงบของจติใจ ไมใ่ช่ความสุขทีเ่กดิจากการสมัผสั

ทางกามคุณท ัง้ ๕ เสื้อผา้ก็ใส่กนัแบบเรียบๆงา่ยๆ ไมต่อ้งมสีฉูีดฉาดสวยงาม การใส่

เสื้อผา้สวยๆงามๆ เพราะยงัยดึตดิอยู่กบักามสุข เวลาใส่เสื้อผา้สวยๆงามๆ แลว้มคีนชม

วา่สวยงามน่าชื่นชม ก็มคีวามสุข  

แต่สาํหรบัผูท้ีแ่สวงหาความสุขทีล่กึกวา่ ละเอยีดกวา่ คอืความสุขภายในใจ จะไมใ่ห ้

ความสาํคญักบัเรื่องเสื้อผา้และสสีนัต่างๆ ใส่เพือ่ปกปิดร่างกายเท่านัน้เอง ป้องกนั

ร่างกายไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ไมใ่หแ้มลงสตัวต่์างๆกดัต่อย นอกจากนัน้แลว้ก็ไม่ให ้

ความสาํคญักบัการแต่งหนา้ทาปาก ใชเ้ครื่องสาํอางใชน้ํา้หอมต่างๆ เพือ่ปกปิดกลิน่ทีไ่ม่

พงึปรารถนาของร่างกาย เพราะถา้ไมไ่ดร้บัการชาํระลา้ง ก็ตอ้งมกีลิน่ทีไ่มน่่าปรารถนา

ออกมา นกัปฏบิตักิ็จะชาํระร่างกายดว้ยการอาบนํา้ ใชส้บู่ทีไ่มม่กีลิน่หอม เพือ่ดบักลิน่

ของร่างกายเท่านัน้ ไมต่อ้งการความสุขจากการอาบนํา้แต่อย่างใด ส่วนการหลบัการนอน

ก็ไมน่อนบนทีนุ่่มทีใ่หญ่โต นอนแลว้หลบัสบาย จนไมอ่ยากลกุขึ้นมาปฏบิตัธิรรม แต่

นอนเพือ่พกัร่างกาย ทีไ่หนก็นอนได ้ แมไ้มไ่ดเ้อนหลงันอน อยู่ในท่านัง่ก็ยงัหลบัไดเ้วลา

งว่งมากๆ นกัปฏบิตับิางทา่นจะถอืการปฏบิตัอิยู่ใน ๓ อริิยาบถ เดิน ยืน นัง่ แต่จะไม่

นอน เพราะกลวัจะตดิในความสุขทีเ่กดิจากการนอน จะทาํใหน้อนมากเกนิไป ทาํให ้

เสยีเวลา แทนทีจ่ะเอาเวลามาทาํจติใจใหส้งบ ก็หมดไปกบัการหลบันอนเสยี ไดค้วามสุข

เลก็ๆนอ้ยๆ ทีเ่ทยีบไมไ่ดก้บัความสุขทีเ่กิดจากความสงบของจติใจ  

น่ีคอืการกนิอยู่หลบันอนของผูป้ฏบิตัเิพือ่ความสงบของจติใจ ตอ้งระมดัระวงัเรื่องกาม

คุณท ัง้ ๕ เวลาสมัผสัจะตอ้งไมใ่หเ้กดิความยนิด ีเกดิความสุขขึ้นมา จงึตอ้งแสวงหาทีใ่น

ป่าในเขา ทีม่แีต่ตน้ไมใ้บหญา้ ทีไ่มท่าํใหเ้กดิตณัหาความอยากขึ้นมา ไมเ่หมอืนกบัเหน็

รูปคน โดยเฉพาะรูปของเพศตรงกนัขา้ม เหน็รูปหญงิรูปชายแลว้ก็จะเกดิความอยาก

ขึ้นมา อยากจะสมัผสั อยากจะอยู่ใกลช้ดิ ทาํใหก้ลายเป็นทาสของรูปเหลา่น้ีไป เวลา

ไมไ่ดอ้ยู่ใกลช้ิด ก็จะตอ้งเกดิความทกุขใ์จ เกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาขึ้นมา เป็นสิง่
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ทีผู่ป้ฏบิตัทิีต่อ้งการความสงบจติสงบใจ จะตอ้งระมดัระวงั ตอ้งสาํรวมตา หู จมกู ลิ้น 

กาย ไมใ่หไ้ปเสพรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิความสุข เกดิตามความ

ตอ้งการ เกดิความอยาก ถา้จะตอ้งเสพตอ้งสมัผสัก็เพราะความจาํเป็นเท่านัน้ เช่น

รบัประทานอาหารดืม่นํา้ แต่รบัประทานอาหารแบบรบัประทานยา ดืม่นํา้ก็เหมอืนกบัดืม่

ยา ไมต่อ้งดืม่นํา้ทีม่รีสมชีาต ิ คนทีต่ดิอยู่กบักามสุขเวลาดืม่นํา้เปลา่จะไมรู่ส้กึสดชื่น 

เหมอืนกบัดืม่นํา้ทีม่รีสชาตเิปรี้ยวหวานมนั เค็ม  

ผูท้ีแ่สวงหาความสงบสุขของจติใจจงึตอ้งหลกีเลีย่งกามสุขต่างๆ เพราะจะทาํใหจ้ติสงบ

งา่ยเวลาภาวนา จงึตอ้งเขม้แขง็ เพราะกามฉนัทะความยนิดใีนกาม เป็นหน่ึงในนิวรณ์ ๕ 

ทีเ่ป็นอปุสรรคขวางก ัน้ ไมใ่หใ้จเขา้สู่ความสงบ เป็นเหมอืนกาํแพง นอกจากกามฉนัทะ

แลว้ ก็ยงัมวิีจกิจิฉา ความสงสยั เวลาภาวนาก็เกดิความสงสยัวา่ การบริกรรมพทุ

โธๆๆคาํเดยีวจะทาํใหจ้ติสงบไดห้รือ พระพทุธเจา้มจีริงหรือ ธรรมะทีท่รงส ัง่สอนมจีริง

หรือ พระอริยสงฆม์จีริงหรือ หรือเป็นเรืองแต่งกนัขึ้นมาหลอกกนั หลอกใหน้ัง่ทาํจติใจ

ใหส้งบ ทาํไปเท่าไหร่ก็ยงัไมส่งบสกัท ี ถา้มคีวามสงสยัอย่างน้ีแลว้ จติก็จะลงัเล เวลา

ภาวนาก็จะไมต่ ัง้จติต ัง้ใจ ไมเ่อาจริงเอาจงั ไมม่ศีรทัธา ทาํไปก็จะไมเ่กดิผลขึ้นมา ถา้มี

ความลงัเลสงสยั ก็ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ทีร่บัรองวา่ ทาํไป

เถดิ พทุโธๆๆคาํเดยีวน้ีแหละ จะทาํใหไ้ดเ้จอกบัสิง่ทีม่หศัจรรย ์ถา้ไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีน่่า

เลือ่มใสศรทัธา ก็จะขจดัความสงสยัไปได ้ เวลาภาวนาก็ยดึพทุโธๆๆเพยีงคาํเดยีว ไม่

ตอ้งไปสงสยัใหเ้สยีเวลา มสีตคิอยกาํกบั ไมช่า้ไมน่านพทุโธก็จะพาจติทะลนิุวรณ์ท ัง้ ๕ 

เขา้สู่ความสงบได ้ ส่วนนิวรณ์ทีเ่กดิจากความงว่งเหงาหาวนอน ก็ตอ้งอาศยัการ

รบัประทานอาหารพอประมาณ อย่ารบัประทานอาหารมาก หรือไปอยู่ตามสถานทีท่ีท่าํให ้

เกดิความกลวั เช่นในป่าชา้ ในป่าในเขาเป็นตน้  

ถาม คราวก่อนท่านอาจารยพ์ูดถงึสมทุยั ๓ อย่างคอื กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา กลบัไปทบทวน ฟงัดูแลว้น่ีมนัชดัเจนเรื่องกามตณัหาครบั แต่

ภวตณัหา วภิวตณัหาน่ีค่อนขา้งอธิบายความยากครบั  
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ตอบ ภวตณัหาคอืความอยากมอียากเป็น โดยธรรมชาตขิองคนเรา เมือ่เกดิมาแลว้ สิง่

แรกทีอ่ยากจะม ี ก็คอืความพรอ้มในปจัจยั ๔ ไมอ่ยากจะอดอยากขาดแคลน 

เมือ่มคีวามพรอ้มในปจัจยั ๔ แลว้ ข ัน้ต่อไปก็อยากจะมมีากๆ เพือ่จะไดไ้มต่อ้ง

กงัวล อยากมทีรพัยม์ากๆ อยากจะรวยนัน่เอง ตอนตน้ก็ขอใหพ้อมพีอกนิ เมือ่มี

พอแลว้ ข ัน้ต่อไปก็อยากจะรํา่อยากจะรวย เมือ่รวยแลว้ก็อยากจะมเีกยีรต ิ

อยากจะใหค้นยกย่องนบัถอื เมือ่มเีกยีรตแิลว้ก็อยากจะมอีายยืุนยาวนาน 

อยากจะอยู่ถงึ ๘๐ - ๙๐ – ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ปี เมือ่ตายไปก็อยากจะไปสวรรค ์น่ี

คอืภวตณัหา แบบคร่าวๆ ทีท่กุวนัน้ีทีเ่ขาวิง่เตน้กนั อยากจะเป็นส.ว. เป็นส.ส. 

เป็นรฐัมนตรี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นคนรวยนัน้ ลว้นเป็นภวตณัหาท ัง้นัน้ ถา้ไม่

พอใจกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ อยากจะเป็นอยา่งอืน่ ก็เรียกวา่ภวตณัหา น่ีพูดถงึ

ท ัว่ๆไปนะ บางทอีาจจะสบัสน แลว้คนทีอ่ยากจะเป็นพระอรหนัตเ์ป็นกเิลส

หรือไม ่ อย่างน้ีไมเ่ป็นตณัหา เพราะการอยากจะเป็นคนด ี เป็นพระทีด่ ี เป็นพระ

อริยบคุคล เป็นเหมอืนกบัคนไขท้ีอ่ยากจะหายจากโรค เป็นเหตเุป็นผล ไมไ่ด ้

เกดิจากความลุม่หลง  

แต่ถา้พอมพีอกนิแลว้ยงัอยากจะรวยอกี อย่างน้ีแสดงวา่ลุม่หลง เพราะอยากมเีกนิกวา่

จาํเป็น เกนิเหตเุกนิผล แลว้ก็ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุขมากขึ้นไปกวา่เดมิ มพีอมพีอกนิก็มี

ความสุขเท่าๆกบัคนทีม่มีากกวา่เป็นรอ้ยเท่าพนัเท่า เพราะคนเราก็มเีพยีงปากเดยีวทอ้ง

เดยีว กนิไดเ้ท่านัน้ จะมเีกนิเป็นรอ้ยเท่าพนัเท่า ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร แต่คนทีอ่ยากจะ

เป็นคนด ี อยากจะเป็นพระอริยะ อยากจะหลดุพน้จากทกุข ์ เป็นความจาํเป็น เพราะทาํ

ใหค้วามทกุขเ์บาบางลงไป เรียกวา่มรรค ทางทีพ่าใหไ้ปสู่การหลดุพน้ ไมไ่ดพ้าไปสู่ความ

ทกุข ์ แต่ความอยากอย่างอืน่ พาไปสู่ความทกุข ์ อยากจะเป็นเศรษฐ ี ก็ทาํใหต้อ้งดิ้นรน

มากขึ้น ขณะน้ีมพีอกนิพอใช ้แต่อยากจะรวย ก็ตอ้งไปแสวงหาเงนิหาทองมาเพิม่ ถา้ไม่

ระมดัระวงั ก็จะตอ้งสูญเสยีความด ี คอืศีลธรรมไป เมือ่ตอ้งไปทาํความทจุริตอย่างใด

อย่างหน่ึง เพือ่ใหไ้ดร้ํา่รวย ทาํใหไ้ดอ้ย่างเสยีอย่าง ไดส้ิง่ทีไ่มม่ค่ีาและสูญเสยีสิง่ทีม่ค่ีา

ไป เสยีศีลธรรมไป แต่ไดก้อ้นอฐิกอ้นกรวด คอืเงนิทองมาแทนที ่ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดม้าก็อยู่ได ้

แต่เมือ่ไดม้าแลว้ก็เสยีสิง่ทีด่ไีป จติใจก็ตํา่ลง มคีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้น  



62 
 

ส่วนวิภวตณัหาก็หมายถงึ ความไมอ่ยากเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เช่นไม่อยากจะยากจน 

ขณะน้ีไมจ่นแต่ก็กลวัก่อนแลว้ กลวัวา่พรุ่งน้ีจะจน พอกลวัปับ๊ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ 

แต่ถา้ไมก่ลวั ก็จะไมท่กุข ์ขณะน้ีถงึแมจ้ะพอมพีอกนิ แต่ก็หดัอยู่แบบยากจนไวบ้า้ง เช่น

อดขา้วเยน็บา้ง อยู่แบบงา่ยๆ นอนกบัพื้น อย่างไปอยู่วดัก็เป็นการฝึกอยู่แบบยากจน 

อยู่กนิตามมตีามเกดิ เวลาอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด เขาจดัอาหารอะไรมาใหก้นิ ก็กนิไป เขา

จดัทีน่ ัง่ทีน่อนใหต้รงไหน ก็อยู่ไป มเีวลาวา่งก็ช่วยกนัทาํงาน รบัใชส้งัคม ช่วยกนัลา้ง

สว้ม กวาดลานวดั ช่วยกนัทาํอะไรต่างๆเหลา่น้ี ซึง่โดยปกตแิลว้คนทีอ่ยากเป็นใหญ่เป็น

โตจะไมช่อบทาํกนั แต่เรามาฝึกสวนทางกบักเิลส กเิลสชอบขึ้นสูงเป็นเศรษฐ ี เป็นคน

ใหญ่โต แต่เราจะมาฝึกเป็นคนยากคนจน คนตํา่คนตอ้ย ทาํตวัใหเ้ป็นเหมอืนผา้ขี้ริ้ว 

ใครจะเอาไปเช็ดไปทาํอะไรก็ได ้ ใหล้า้งสว้มก็ลา้งได ้ ใหล้า้งแกว้ก็ลา้งได ้ ลา้งกระโถนก็

ลา้งได ้ใหท้าํอะไรไดท้ ัง้นัน้ ถา้ไมผ่ดิศีลผดิธรรม ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  

น่ีคอืการฝึกต่อสูก้บัวภิวตณัหา ทีม่าฝึกอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ ก็เพือ่จะไดไ้มต่อ้งกลวั

ความจนไง สมมตุวิา่พรุ่งน้ีเกดิหมดเน้ือหมดตวัขึ้นมา ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไปอยู่วดั

ได ้ บวชเป็นพระเป็นแมช่กี็ได ้ เพราะไมก่ลวัความจน เช่นเดยีวกบัความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ก็ตอ้งฝึก ยอมรบัใหไ้ด ้ เวลาทีพ่ระไปอยู่ในป่า ส่วนหน่ึงกต็อ้งการไปต่อสูก้บั

ความกลวัตายน้ีแหละ ไปปลงสงัขาร ถา้อยู่ในทีป่ลอดภยัจะไมรู่ส้กึหวาดกลวั จะปลงจะ

ปลอ่ยไมไ่ด ้ แต่ถา้ไปอยู่ในทีเ่ปลีย่วๆน่าหวาดกลวั มสีงิสาราสตัวห์รืออะไรก็ตามทีค่ดิวา่

จะมาทาํรา้ยชวีติของเราได ้ ใจจะตอ้งกระสบักระส่ายกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้ไมแ่กไ้ข 

จะทนอยู่ในสภาพอย่างนัน้ไมไ่ด ้ แต่ถา้ภาวนาเป็น ถา้ถนดัทางสมาธิ กท็าํสมาธไิป 

จนกวา่ความกลวัจะหายไป เวลาจติสงบลงปับ๊ความกลวัก็หายไปหมดเลย จะรูเ้ลยวา่

ความกลวัเกดิจากกเิลส เกดิจากวภิวตณัหาทีม่อียู่ในใจ แต่ความเป็นความตายน้ีกลบั

เป็นธรรมดา ยงัไงๆเมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ เมือ่ยงัไมถ่งึเวลา ทาํยงัไงๆก็ไม่

ตาย จงึไมต่อ้งไปกลวั เพราะกลวัแลว้จะทกุขท์รมานมาก เมือ่ไมก่ลวัก็จะไมท่กุขไ์ม่

ทรมาน ก็สามารถอยู่ทีไ่หนก็ได ้ ทีเ่ปลีย่วก็อยู่ได ้ ทีม่คีนเยอะก็อยู่ได ้ เพราะจติใจได ้

ปลอ่ยวางแลว้ รูว้า่การไปหลงไปยดึไปตดิกบัชวีติน้ีเองทีเ่ป็นเหตขุองความกลวั  
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ถา้ทาํจติใจใหส้งบปับ๊ความกลวัก็จะหายไป ถา้ทาํดว้ยสมาธิก็จะหายไปในขณะทีจ่ติสงบ 

แต่พอออกจากสมาธิแลว้ความกลวัก็ยงักลบัมาไดอ้ยู่ เพราะยงัไมไ่ดใ้ชป้ญัญาพจิารณา 

ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาแยกแยะธาตขุนัธ ์ใหเ้หน็วา่เป็นการรวมตวัของดิน น้ํา ลม ไฟ เช่น

ร่างกายน้ีก็มาจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป แลว้ก็กลายเป็นผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง 

เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ แลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแก่ ตอ้งตายดบัสลายไป ไมว่า่จะเป็น

ร่างกายของใครกต็าม ร่างกายของปถุชุนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราท ัง้หลาย จนถงึ

ร่างกายของพระพทุธเจา้ พระอรหนัตก์็ไมม่คีวามแตกต่างกนั เรียกวา่รูปขนัธท์ีไ่มม่คีวาม

แตกต่างกนัระหวา่งพระอริยบคุคลกบัปถุชุน เหมอืนกนัเพราะกนิอาหารแบบเดยีวกนั 

กนิขา้วเหมอืนกนั ดืม่นํา้ หายใจเขา้ไปแบบเดยีวกนั ร่างกายของเรากบัร่างกายของพระ

อริยบคุคลจงึไมต่่างกนั ต่างกนัทีจ่ติใจเท่านัน้ ใจของพระอรหนัตไ์ดภ้าวนากาํจดัตณัหา

ท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา จนทาํใหใ้จของท่านน่ิงไดต้ลอดเวลา ไม่

แกวง่ไปแกวง่มา ถา้เป็นลูกตุม้นาฬกิาก็น่ิงอยู่เฉยๆตรงกลาง ไมแ่กวง่ไปมา ไมว่า่จะโดน

อะไรมากระทบรุนแรงขนาดไหน ในทางบวกหรือในทางลบ จะไมห่ลงไปกบัสิง่ทีม่า

กระทบ  

ใครจะใหล้าภใหเ้งนิใหท้องมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ดย้นิด ี แต่กลายเป็นภาระหนา้ทีท่ีจ่ะ

เอาเงนิทีไ่ดม้าไปทาํประโยชนอ์กีทอดหน่ึง แต่ตวัเองไมไ่ดอ้ะไรเลย เพราะไมม่คีวาม

จาํเป็นกบัเงนิกบัทอง เวลาสูญเสยีไปท ัง้หมดก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมไ่ดค้ดิวา่สูญเสยี

อะไรไป เพราะไมไ่ดย้ดึไมไ่ดต้ดิ ไมไ่ดถ้อืว่าเป็นของตนเลย มธีรรมะเท่านัน้ทีเ่ป็นสมบตั ิ

และก็ไมม่อีะไรจะเอาธรรมะไปจากใจได ้ ถา้เป็นอย่างอืน่ ถา้ไปยดึไปตดิวา่เป็นสมบตัิ

ของตนแลว้ สกัวนัหน่ึงเมือ่เกดิสูญเสยีไป ก็จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เพราะ

ความหลงนัน่เอง หลงไปยดึไปตดิ ยดึต ัง้แต่ร่างกายน้ีออกไป เกดิมาปับ๊ก็ไดร่้างกายน้ีมา

เป็นสมบตั ิ ก็ยดึวา่ร่างกายน้ีเป็นเราเป็นของเรา เมือ่โตขึ้นมกีาํลงัวงัชามปีญัญา ก็หา

สมบตัต่ิางๆมาเพิม่ หาขา้วหาของ หาบคุคลมาเป็นสมบตัขิองตน หาสามหีาภรรยา แลว้ก็

ไดข้องแถมมาคอืลูกหลานตามมาอกี ถอืวา่เป็นสมบตัขิองตนท ัง้นัน้ แลว้สกัวนัหน่ึง

สมบตัเิหลา่น้ีก็ตอ้งร่วงโรยไป เหมอืนกบัใบไมท้ีอ่ยู่บนตน้ไม ้ ตอนตน้ก็ไมม่อีะไร ก็
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ค่อยๆเจริญเตบิโตงอกงาม มกีิ่งกา้นมใีบออกมา ตอนตน้ก็เขยีว ต่อไปก็เหลอืง แลว้ก็

ร่วงโรยไป ทกุอย่างในโลกน้ีก็เป็นแบบน้ีท ัง้นัน้  

เวลาจติมาเกดิก็มาแต่ตวักบับญุกบักรรมทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตี ทีย่งัตอ้งมาเกดิก็เพราะยงั

ไมไ่ดช้าํระตณัหาท ัง้ ๓ ใหห้มดไปจากจติจากใจ จงึตอ้งมาเกดิอกี เมือ่มาเกดิแลว้ความ

หลงก็ทาํใหค้รอบครองสิง่ต่างๆไวเ้ป็นสมบตัขิองตน บา้นช่อง ทีด่นิ รถยนต ์อะไรต่างๆ

เหลา่น้ี ไมใ่ช่เป็นของเราท ัง้นัน้ แต่ความหลงจะยดึวา่เป็นของเรา พอยดึแลว้ก็เกดิปญัหา

ขึ้นมา เพราะเวลาเกดิอะไรขึ้น ก็จะเกดิความเสยีใจ เกดิความทกุข ์สมบตัขิองคนอืน่เรา

ไมเ่ดอืดรอ้นใช่ไหม บา้นของชาวบา้นถูกไฟไหมอ้ย่างไรเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น รถของคนอืน่

จะพงัยบัเยนิอย่างไร เราก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น แต่รถของเราใครเอาตะปูไปขดีเสน้สกัหน่อย 

เราก็โวยวาย เจ็บชํา้ใจขึ้นมา เพราะไปผูกไปยดึไปตดิวา่เป็นของเราดว้ยอวชิชาความหลง 

ขาดปญัญาสอนใหรู้ว้า่ สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ของเรานะ เป็นของใหย้มืมาใช ้ เพือ่ดาํรงชพีไป

วนัๆหน่ึง แต่ก็น่าเหน็ใจเพราะถา้ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดป้ฏบิตัแิลว้ รอ้ยท ัง้รอ้ยก็จะตอ้งยดึ

กนัท ัง้นัน้ เป็นสนัดานของกเิลสทีฝ่งัอยู่กบัใจ ไดอ้ะไรมาแลว้ตอ้งหวงทนัท ี พอเสยีไปก็

เสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  

เราจงึตอ้งอาศยัศาสนามาช่วยแก ้ ใหเ้กดิปญัญาใหเ้หน็วา่ ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย

แมแ้ต่ชิ้นเดยีว แมก้ระท ัง่สงัขารร่างกายน้ีก็ไมใ่ช่ของเรา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งกลบัคนืสู่เจา้

ของเดมิ คอืดิน น้ํา ลม ไฟ ในทีสุ่ดร่างกายก็ตอ้งแยกกลบัไป สู่ดนิ สู่นํา้ สู่ลม สู่ไฟ แต่

เวลาน้ีเราสามารถเอามาใชป้ระโยชนไ์ด ้๒ ทาง ประโยชนท์างโลก กบัประโยชนท์างธรรม 

ถา้โชคดไีดเ้จอศาสนาก็เอามาใชใ้นทางธรรม ก็จะทาํใหจ้ติหลดุพน้ ไมต่อ้งมาเวยีนวา่ย

ตายเกดิอกีต่อไป ถา้ไมเ่จอศาสนาอย่างมากก็ใชป้ระโยชนท์างโลกเท่านัน้ เช่นเอามาหา

ความสุขแบบทางโลก ความสุขทีไ่ดจ้ากการมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง แลว้ก็มคีวามทกุข ์

ตามมา เวลาทีสู่ญเสยีไป ตายไปก็จะเวยีนกลบัมาเกดิอกี เป็นแบบน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีี่

สิ้นสุด จนกวา่จะเกดิปญัญาไดย้นิไดฟ้งัจากผูอ้ืน่ก็ด ี หรือเกดิขึ้นจากการพจิารณาของ

ตนเองก็ด ี 
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ส่วนมากตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีฉ่ลาดกวา่ พวกเราถอืวา่โชคดไีดม้าเจอ

พระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวเหลา่น้ี ก็ช่วยจดุประเดน็ใหไ้ดค้ดิไดพ้จิารณา ส่วน

บางคนอาจจะเกดิความเบือ่โลก แลว้ก็คดิพจิารณาไปจนเกดิปญัญาขึ้นมาเองก็ได ้ จนทาํ

ใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ในลาํดบัต่อไป เพราะการคดิพจิารณาแกป้ญัหาดว้ยตวัเขา

เอง โดยไมม่ใีครสอน เพราะไมม่ใีครสอนได ้ อย่างพระพทุธเจา้ทีต่อ้งการหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ ก็ไมม่ใีครสอนได ้ สอนไดอ้ย่างมากก็ข ัน้สมาธิเท่านัน้ ทาํจติใหส้งบ กจ็ะมี

ความสุข ปราศจากความทกุข ์ ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ แต่พอออกมาจากสมาธิจติก็เริ่มคดิ

เริ่มปรุง เกี่ยวกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีจนกลายเป็นความทกุขต์ามมา พระพทุธเจา้จงึตอ้งศึกษา

หาวธิีเพือ่ทีจ่ะเอาชนะความทกุขใ์หไ้ด ้ตอนตน้ก็คดิวา่ร่างกายเป็นตวัปญัหา ก็เลยปลอ่ย

วางร่างกายดว้ยการไมร่บัประทานอาหาร ซึง่ไมใ่ช่วธิีทีถู่ก เพราะความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย แต่อยู่ทีจ่ติต่างหาก ทีไ่ปยดึตดิกบักายวา่เป็นตนเป็นของตน จงึตอ้งงดัตวัจติให ้

ออกจากร่างกายใหไ้ด ้ ดว้ยการปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา ดูแลเขาไป 

เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะเป็นอะไรไป ก็ใหเ้ป็นไป คอืเตรียมตวัเตรียมใจไวล้ว่งหนา้ก่อนแลว้วา่ 

จะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย แต่ขณะทีย่งัไมเ่จ็บ ไมแ่ก่ ไมต่าย ก็ไมต่อ้งไปทาํอะไร เอา

มาใชท้าํประโยชนไ์ด ้ถา้ยงัไมพ่น้ทกุขก์็อาศยัร่างกายน้ีมาปฏบิตัธิรรม  

ถา้รูว้า่ตอ้งตายกจ็ะเกดิความกลา้หาญขึ้นมา บวชเป็นพระ บวชเป็นช ีก็สามารถไปอยู่ใน

ป่าในเขาได ้ เพราะไมก่ลวัตาย เพราะรูว้า่ยงัไงสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตาย ก่อนทีจ่ะตายก็เอา

ร่างกายมาทาํคุณทาํประโยชนใ์หก้บัจติใจ ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ คนเราถา้

เหน็ความตายแลว้ ก็สามารถเอาความตายมาสอนใจได ้ จะทาํใหเ้ป็นคนกลา้หาญ กลา้ที่

จะสละสมบตั ิ กลา้ทีจ่ะสละยศถาบรรดาศกัดิ์ กลา้ทีจ่ะสละอะไรต่างๆ แลว้ก็ออกบวช 

แสวงหาความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่กดิจากตณัหาท ัง้ ๓ น่ีคอืเรื่องราวของ

ชาวพทุธเรา ซึง่ถอืวา่โชคดทีีเ่กดิมาไมต่อ้งมาคดิกนัเอง ไมต่อ้งมาคลาํหาทาง เพราะมี

พระพทุธเจา้คอยชี้คอยบอก ถา้เราหลงอยู่ในป่าก็ไมล่าํบาก เพราะมผูีรู้ท้างพาออกมาจาก

ป่าได ้พระพทุธเจา้ก็เคยหลงอยู่ในป่า แต่ทรงหาทางออกไดแ้ลว้ จงึไดส้รา้งทางออกจาก

กองทกุขไ์วใ้หพ้วกเรา คอืทาน ศีล ภาวนาน่ีแหละ ทีเ่ป็นทางออกทางเดยีวเท่านัน้ ไมม่ี
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ทางอืน่ เมือ่ไดเ้จอแลว้ ก็ควรยดึไวอ้ย่างเหนียวแน่น พยายามปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ทาํบญุทาํ

ทานไปเรื่อยๆ อย่าไปเสยีดายเงนิทองทีเ่หลอืใช ้ 

เวลาตายไปก็เอาไปไมไ่ดอ้ยู่ด ีเงนิทองมไีวใ้ช ้ไมไ่ดม้ไีวเ้ก็บ ไมไ่ดม้ไีวใ้หเ้รารบัใชเ้ขา คือ

ไมต่อ้งไปเฝ้าไปดูแล ใหเ้ขารบัใชเ้ราดว้ยการเอาไปทาํประโยชนท์าํบญุทาํทาน เพือ่คลาย

ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในเงนิในทองนัน่เอง ถา้ไมท่าํ ก็จะห่วงใย เสยีดาย เวลาหายไปก็จะนาํ

ความทกุขม์าใหก้บัเรา ถา้เอาไปทาํบญุทาํทาน ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ช่วยให ้

สงัคมอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข เราก็มคีวามสุข ไมต่อ้งมภีาระกบัเงนิทองกอ้นนัน้อกีต่อไป 

แลว้ก็จะคลายความโลภ เพราะไมรู่จ้ะหาเงนิหาทองมาอกีทาํไม เวลาหามาไดเ้กนิความ

จาํเป็น ก็ตอ้งเอาไปแจกจ่ายอยู่ด ีก็ทาํใหม้เีวลาวา่งมากขึ้น ไมต่อ้งดิ้นรนหาเงนิหาทองมา

เพิม่ เพราะมเีพยีงพอแลว้ ก็จะมเีวลาภาวนามากขึ้น ตอนตน้ก็ภาวนาทีบ่า้นก่อน เพราะ

ยงัเป็นฆราวาสอยู่ แต่เมือ่ไดผ้ลจากการภาวนา เหน็ความสุขจากการภาวนาวา่เหนือ

ความสุขอืน่ๆ เหนือกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากเงนิทอง จากตาํแหน่งต่างๆ จงึอยากภาวนาให ้

มากขึ้นไปอกี ก็จะตดัภารกจิต่างๆใหเ้บาบางลงไป ทาํแต่งานทีจ่าํเป็นเท่านัน้ ทาํพอเลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้ง มปีจัจยั ๔ พออยู่ไดก้็พอแลว้ เอาเวลาทีเ่หลอืมาเดนิจงกรม นัง่สมาธิ 

อ่านหนงัสอืธรรมะ ไปกราบไหวค้รูบาอาจารย ์ไปปฏบิตัธิรรมตามวดัต่างๆจะดกีวา่  

ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะตดัไปไดเ้รื่อยๆ ต่อไปก็จะอยากออกบวชเอง จะไมม่คีวามสุข

กบัการครองเรือนอกีต่อไป เพราะอยู่ในบา้นมแีต่ความวุน่วาย มเีรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่

ตลอดเวลา เรื่องไรส้าระท ัง้นัน้ เรื่องของกเิลสตณัหา คนนัน้อยากไดอ้ย่างน้ี คนน้ีอยาก

ไดอ้ย่างนัน้ ถา้ไมไ่ดก้็โกรธแคน้โกรธเคอืง ก็เลยตดัใจวา่ใครอยากจะไดอ้ะไรก็ใหไ้ป

หมดเลย เราไมเ่อาอะไร เอาตวัเราคนเดยีวพอ สิง่เดยีวทีอ่ยากจะไดก้็คอืเวลา ขอใหม้ี

เวลาเป็นตวัของเราเอง ทีจ่ะบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา ถา้ใหท้านหมดไปแลว้ก็หมดปญัหา 

เรื่องของการใหท้านกห็มดไป เพราะไมม่อีะไรจะใหแ้ลว้ บวชเป็นพระก็มสีมบตัอิยู่เพยีง 

๘ ชิ้นเท่านัน้ ทีเ่รียกวา่บริขาร ๘ เหลอืงานทีต่อ้งทาํอยู่ ๒ อย่างคอืศีลกบัภาวนา หรือ 

ศีล สมาธิ ปญัญา ศีลก็คอืพระวนิยั ๒๒๗ ขอ้ ก็รกัษาไป พระวนิยัมไีวเ้พือ่ทีจ่ะตะลอ่ม

กเิลส เป็นเหมอืนรัว้กนัไมใ่หก้เิลสเตลดิออกไปไกล เวลากเิลสไปไกลแลว้จะดงึตวักลบั
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เขา้มายาก ถา้อยู่ในคอกเลก็ๆแลว้จะจบังา่ย ทาํใหส้งบงา่ย ศีลจงึเป็นเครื่องสนบัสนุน

สมาธิ ถา้มศีีลแลว้เวลาจะทาํจติใจใหส้งบจะงา่ยกวา่คนทีไ่มม่ศีีล  

เมือ่มสีมาธิแลว้ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจเรื่องไตรลกัษณ์ เรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา จะทาํใหม้ี

กาํลงัตดัได ้ปลอ่ยได ้วางได ้ถา้ไมม่สีมาธิถงึแมจ้ะรูว้า่ร่างกายจะตอ้งตายจากไป แต่ก็ยงั

อดกลวัไมไ่ด ้ ยงัตดัไมไ่ดเ้พราะไมม่ฐีานของจติ ก็คอืความสงบนัน่เอง แต่ถา้มฐีานแลว้ 

รูว้า่ไมเ่ป็นไร เวลาร่างกายจะตายไป รูว้า่เมือ่ทาํจติใจใหส้งบ จติก็จะไมร่บัรูเ้รื่องของ

ร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรไปก็ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัจติ เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราหลบัไป ร่างกาย

ตายไป เราก็ไมรู่เ้รื่อง ไมม่เีวลาทีจ่ะมาตกใจกลวั อย่างมากก็ตอนทีใ่กล ้ๆ จะตาย แลว้ตื่น

ขึ้นมาจากความหลบั แค่วนิาท ี๒ วนิาทแีลว้ก็ผ่านไป  

เราจงึตอ้งบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา เป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะพาเราไปสู่การหลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ทาน ศีล ภาวนา มไีวเ้พือ่ชาํระตณัหาท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา 

ภวตณัหา วิภวตณัหา ถา้ชาํระไดห้มดสิ้น จติก็สะอาดบริสุทธิ์ จติก็หลดุพน้ จติก็ไมม่ตีวั

ทีจ่ะคอยไปสรา้งภพสรา้งชาตอิกีต่อไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ผูท้ีส่รา้งภพสรา้ง

ชาตน้ีิเราไดเ้จอตวัมนัแลว้ และไดท้าํลายมนัหมดสิ้นไปแลว้ มนัไมส่ามารถมาสรา้งภพ

สรา้งชาตใิหก้บัเราไดอ้กีต่อไปแลว้ ก็คอืความอยากท ัง้ ๓ ประการน้ี พวกเราทีไ่ดม้าเกดิ

เป็นมนุษยแ์ละไดพ้บพระพทุธศาสนา จงึเป็นผูม้โีชค ๒ ช ัน้ดว้ยกนั เพราะการไดเ้กดิ

เป็นมนุษยก์็ไมใ่ช่ของงา่ย เวลามนุษยจ์ะมลูีกก็ไดท้ลีะคนเท่านัน้ โดยวธิีปกต ิปีหน่ึงก็ได ้

แค่คนเดยีว มนุษยคู่์หน่ึงมลูีกอย่างมากก็แค่ ๒ - ๓ คนเป็นอย่างมาก ไมเ่หมอืนกบั

เดรจัฉานทีอ่อกมาเป็นครอก ทลีะ ๙ ตวั ๑๐ ตวั ถา้เป็นปลาก็จะออกมาเป็นฝูง การเกดิ

เป็นเดรจัฉานจงึมโีอกาสมากกวา่การเกดิเป็นมนุษย ์ นอกจากนัน้ยงัตอ้งมศีีลดว้ย ถงึจะ

เกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ ถา้ไมม่ศีีลก็ไม่มทีางทีจ่ะไดเ้กดิ แสดงวา่พวกเราในอดตีไดบ้าํเพญ็ศีล

กนัมา ไดท้าํบญุทาํทานมา จงึทาํใหม้าเกดิเป็นมนุษย ์ 

เราจงึไมค่วรใชบ้ญุเก่าไปโดยเปลา่ประโยชน ์ ควรจะสรา้งบญุใหมใ่หเ้พิม่มากขึ้นไป เพือ่

จะไดพ้ฒันาจากมนุษยป์ถุชุนธรรมดา ไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล 

ตามลาํดบัต่อไป ดว้ยการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนา เป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทาํไดม้ากนอ้ย
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เพยีงไร ก็ขอใหท้าํไป อย่าไปเสยีดายชวีติ อย่าไปเสยีดายอะไรท ัง้สิ้น ดงัทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัไวว้า่ ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ ใหส้ละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ ใหส้ละชวีติ

เพือ่รกัษาธรรม ธรรมเท่านัน้ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่สุคต ิ ไปสู่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้

มวล จงึขอฝากเรื่องการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนาใหท้่านท ัง้หลายนาํไปประพฤตปิฏบิตัิ

ต่อไปจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ แลว้จะไมผ่ดิหวงัในการทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดพ้บ

พระพทุธศาสนา การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ก็ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  

ถาม ท่านอาจารยบ์างทโียมทาํบญุใหท้านนะครบั ยงัทาํงานอยู่แลว้ก็ อยากจะทาํงาน

เยอะๆ หาเงนิมาทาํบญุนะครบั อนัน้ีถอืเป็น ภวตณัหาไหมครบั  

ตอบ อย่างน้ีมนัหลงแลว้ ทานน้ีใหท้าํในสิง่ทีเ่ราม ี ไมใ่ช่ไปหามาทาํ เดีย๋วก็วนอยู่อย่าง

นัน้ การไปหาน่ีก็เป็นความโลภแลว้  

ถาม อยากไดม้าเยอะๆเพือ่จะทาํบญุอย่างน้ีครบั  

ตอบ ผดิแลว้ ใหท้าํในสิง่ทีเ่ราม ี 

ถาม หรือถา้มอียู่แลว้ก็กลวัมนัจะหมด ดอกเบี้ยลงก็กลวัจะหมด กลวัจะไมม่กีนิ 

อะไรอย่างน้ีก็เป็นวภิวตณัหา  

ตอบ ตอ้งไมก่ลวัอด ไมม่กีนิก็ตาย มกีนิก็ตาย ตายชา้ตายเร็วเท่านัน้ ต่างกนัแค่ตรง

นัน้เอง แต่หนีไมพ่น้เรื่องความตาย  

ถาม เพราะฉะนัน้ถา้เผือ่ใครมมีากพอแลว้ ดาํรงชพีอยู่ได ้ พอทีจ่ะภาวนาได ้ ก็น่าจะ

พอแลว้ ไมต่อ้งดิ้นรนหาอะไรกนัอกีมากมาย  

ตอบ มนัเสยีเวลาไปเปลา่ๆ ไมใ่ช่ทางตรง เป็นทางออ้ม ไปหาเงนิมาเพิม่แลว้มาทาํบญุ 

ชาตหินา้ก็รวยขึ้นกวา่เก่า แต่ก็ยงัตอ้งกลบัมาเกดิอกี แทนทีจ่ะตดัภพตดัชาตใิน

ชาตน้ีิเลยก็ไมต่ดั ตอ้งไปวนอกีหลายรอบ  
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ถาม แทนทีจ่ะเอาเวลาไปทาํงานหาเงนิ เอาเวลาไปทาํภาวนาดกีวา่  

ตอบ ใช่ ภาวนาดกีวา่ บวชเลย รกัษาศีลได ้ภาวนาได ้ดไีมด่ชีาตน้ีิก็จบได ้ ไมต่อ้งไป

วนอกีหลายรอ้ยชาต ิ 

ถาม ผูห้ญงิผูช้ายก็เหมอืนกนั  

ตอบ เหมอืนกนั ไมไ่ดอ้ยู่ทีห่ญงิทีช่าย มนัอยู่ทีจ่ติ เพราะในจติมกีเิลสเหมอืนกนั

เท่ากนั แลว้ก็สรา้งธรรมะไดเ้ท่ากนั เพยีงแต่สถานทีบ่าํเพญ็อาจจะลาํบากหน่อย

สาํหรบัผูห้ญงิ แต่ก็มสีาํนกัปฏบิตัขิองครูบาอาจารย ์ อย่างคุณแมแ่กว้ก็ยงับรรลุ

ไดเ้ลย เหน็ไหม มนัอยู่ทีจ่ติ ถา้จติพุง่ไปแลว้ก็ไมม่อีะไรมาหยุดมนัไดห้รอก ถา้

จติไมพุ่่งก็ไมม่ใีครฉุดกระชากลากไปไดเ้หมอืนกนั อยู่ทีต่วัเราทีจ่ะตอ้งผลกัมนั

ไปใหไ้ด ้ ผลกัไปไดไ้มไ่ดก้็ขึ้นอยู่กบัความขวนขวาย ถา้ไมรู่ก้็ตอ้งศึกษาใหม้ากๆ 

อ่านหนงัสอื ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟงัแลว้ก็ตอ้งเอามาปฏบิตัดิว้ย สาํหรบั

อาตมาตอนตน้ทีไ่ดส้มัผสักบัธรรมะ ก็อ่านหนงัสอือยู่ประมาณสกั ๓ - ๔ เดอืน

ได ้ก็อ่านเรื่องทาน ศีล ภาวนาน้ีแหละ เรื่องสมาธิ เรื่องวปิสัสนาน่ีแหละ แต่ไมไ่ด ้

นัง่สมาธิสกัทหีน่ึง แลว้อยู่ดีๆ วนัหน่ึงก็นึกไดว้า่ เอะ๊! อ่านมาต ัง้นานแลว้นะ 

ทาํไมไมไ่ดน้ ัง่สกัท ี ก็เลยวางหนงัสอื แลว้ก็นัง่เลย พอนัง่ปับ๊มนัก็ไปได ้ ใหม่ๆ ก็

ยากหน่อย ก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แต่ถา้ไมน่ ัง่ไมท่าํต่อใหอ่้านไปอกี ๑๐ ปี ก็ไม่

ไปถงึไหน เพราะการศึกษาเลา่เรียนก็เหมอืนกบัการดูแผนทีเ่ท่านัน้เอง ถา้ดูแลว้

ไมอ่อกเดนิทางสกัท ี ถงึแมจ้ะจาํทางได ้ ตอ้งเลี้ยวตรงไหน แต่ยงัไมไ่ดอ้อก

เดนิทางไป ก็ยงัไมไ่ดไ้ป ฉะนัน้หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ตอ้งเอาไปทาํ เอาไป

ปฏบิตั ิทาํไปเถดิอย่าไปเสยีดายเงนิทอง  

ถาม ทแีรกท่านอาจารยท์าํความเพยีรอย่างอกุฤษฏเ์ลยใช่ไหมคะ  

ตอบ อยู่ทีบ่า้นตาดก็ไมไ่ดอ้กุฤษฏอ์ะไร ก็ทาํตามกาํลงัของเรา พูดคาํวา่อกุฤษฏแ์ลว้

เดีย๋วมนักลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะคนทีเ่ขาอกุฤษฏก์วา่อาตมายงัมอียู่เยอะ 

เพราะมชัฌมิาของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั คอืเราทาํเต็มทีข่องเราก็แลว้กนั ถา้เป็น
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รถยนตก์็เหยยีบสุดคนัเร่งนะ แต่จะเร็วกวา่คนัอืน่หรือไม ่หรือชา้กวา่คนัอืน่ ก็อกี

เรื่องหน่ึง เพราะรถแต่ละคนัมซีซีไีมเ่ท่ากนั รถเรา ๑๕๐ ซซี ีไปเจอรถ ๒๕๐ ซซี ี

มนัก็สุดคนัเร่งดว้ยกนั แต่เขาตอ้งไปเร็วกวา่เรา แต่เร็วหรือชา้ก็ถงึทีห่มาย

เหมอืนกนั อย่างคราวน้ีมา ๔ คนั มาถงึก่อน ๓ คนั อกีคนัหน่ึงหลงทาง ก็มาชา้

หน่อย แต่ถา้ไมย่อมแพก้็มาถงึจนได ้ ถา้เกดิทอ้แท ้ โอย๊ไปไมถ่งึหรอก กลบั

กรุงเทพฯเลยดกีวา่ ก็จะมาไมถ่งึ ใช่ไหม  

การปฏบิตัจิงึตอ้งไมท่อ้แท ้ แต่จะตอ้งเจออปุสรรค ตอ้งเกดิความรูส้กึเบือ่หน่ายทอ้แท ้

บา้ง แต่ก็อย่าหยุด พกับา้ง วนัน้ีเบาหน่อย วนัน้ีภาวนาไมค่่อยไดเ้รื่อง ก็เบาหน่อย อ่าน

หนงัสอืแทน ถา้ไปบบีมากๆ ไปกดดนัมากๆ จะยิง่เครียดใหญ่ จะเกดิการต่อตา้น จะทาํ

ใหม้ปีญัหาตามมา เวลาทีจ่ะปฏบิตัคิราวต่อไป ดงันัน้บางวนัถา้รูส้กึวา่นัง่ไมไ่ดจ้ริงๆ ฝืน

เต็มทีแ่ลว้ยงัไมไ่ด ้ ก็พกัสกัหน่อย แต่อย่าพกันาน พกัเฉพาะวนัน้ี พรุ่งน้ีมกีาํลงัก็เริ่ม

ใหม ่ทาํไปเรื่อยๆ การปฏบิตับิางวนัก็ด ีไปสะดวกรวดเร็ว จติเป็นอารมณ์ๆ บางวนัก็ไป

ทางมรรค ก็ไปด ีบางวนัไปทางสมทุยั ก็ยาก เหมอืนเดนิทวนลมกบัเดนิตามลม วนัไหน

ถา้ไปตามลม ก็จะงา่ย นัง่สมาธิจติสงบงา่ยไมฟุ่้ งซ่าน บางวนันัง่แลว้ ก็คดิแต่เรื่องนัน้คดิ

แต่เรื่องน้ีมแีต่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลา นัง่ยงัไงก็ไมส่งบ จงึตอ้งสงัเกตจติเรา ถา้

นัง่ไมไ่ดจ้ริงๆก็เปลีย่นไปทาํอย่างอืน่ ถา้ฟุ้ งซ่านก็ลองเปิดหนงัสอืธรรมะอ่านดู อยากจะ

คดิไมอ่ยากจะสงบ ก็เจริญทางปญัญาแทน พจิารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได ้

พจิารณาเกดิ แก่ เจบ็ ตายไป บางทไีมอ่ยากจะอยู่น่ิงๆ ก็เอามาพจิารณาใหเ้กดิปญัญา 

บางวนัไมอ่ยากจะคดิ อยากอยู่น่ิงๆ ทาํจติใหส้งบก็งา่ย จงึตอ้งคอยสงัเกตดูจติของเรา

อยู่เรื่อยๆ  

กเิลสชอบหลอกเราอยู่เรื่อยๆ บางทกี็หลอกใหรู้ส้กึวา่เก่งเหลอืเกนิ ใกลจ้ะจบแลว้ ใกล ้

จะถงึทีแ่ลว้ บางวนัก็หลอกวา่ โอโ้หไปไม่ถงึไหนเลย ทาํใหเ้กดิความทอ้แท ้ ความคดิ

เหลา่น้ีจะมาอยู่เรื่อยๆ เราก็ทาํความเขา้ใจว่ามนัเป็นเพยีงความคดิ เป็นเหมอืนเมฆหมอก

ทีล่อยมา ไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด ความคดิต่างๆ อารมณ์ต่างๆ มาแลว้เดีย๋วก็ไป เหมอืนเวลา

ทีเ่มฆหมอกมาปกคลมุดวงอาทติย ์ ก็ทาํใหม้ดืมวัไปหมด จติใจบางทกี็มอีารมณ์ไมด่ี
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มาปกคลมุ ทาํใหท้อ้แทอ้ดิหนาระอาใจ เบือ่หน่าย ตอ้งใชส้ตแิยกออกจากจติ จติคอืผูรู้ ้

เหมอืนกบัดวงอาทติย ์ ส่วนอารมณ์ต่างๆเป็นเมฆหมอก ใหท้าํความเขา้ใจวา่อารมณ์

ต่างๆเป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั มาได ้ เดีย๋วก็ไปได ้ อย่าใหเ้ขาทาํใหเ้ราเสยี

หลกั เคยทาํอะไรทีเ่ป็นหนา้ทีป่กต ิก็ทาํไป ถงึเวลาไหวพ้ระสวดมนตก์็สวดไป ถงึเวลานัง่

ก็นัง่ไป ถงึแมจ้ะไมอ่ยากจะนัง่ ไมอ่ยากจะทาํ ก็ทาํไป เหมอืนกบัรบัประทานขา้ว บางวนั

ไมอ่ยากจะรบัประทาน แต่ก็ตอ้งรบัประทาน เพราะรูว้า่ถา้ไมร่บัประทานแลว้ เดีย๋วก็จะ

หวิ ถา้วนัไหนไมไ่ดภ้าวนา จะรูส้กึวา่จติไดถ้อยลงไป เหมอืนกบักา้วถอยหลงั ถงึแมจ้ะ

ไมไ่ดก้า้วไปขา้งหนา้ อย่างนอ้ยก็รกัษาไมใ่หถ้อยหลงั เคยทาํไดเ้ท่าไหร่ก็ทาํไป จะไดผ้ล

หรือไมไ่ดผ้ลก็ทาํไป ถงึเวลาทาํก็ทาํไป  

ถาม บางครัง้เราทาํนานๆ เราก็เกดิความทอ้ ถา้มนัไมไ่ดผ้ล ท่านอาจารยม์อีบุาย

อย่างไรทีจ่ะครองมนัใหอ้ยู่ครบั  

ตอบ ในหนงัสอืท่านก็สอน เวลาเกดิความทอ้แท ้ ก็ใหร้ะลกึถงึครูบาอาจารย ์ ระลกึถงึ

พระพทุธเจา้ ท่านก็เหมอืนเรา เป็นปถุชุนคนธรรมดาสามญัมาก่อน ท่านก็ตอ้ง

ต่อสูฝื้นจติเหมอืนกนั ศึกษาวธิีของท่าน วา่ท่านทาํอย่างไรท่านจงึไปได ้ ท่านไม่

ถอย ท่านสูไ้ปเรื่อยๆ ครูบาอาจารยท์กุรูปทกุองคก์็สูไ้ปเรื่อยๆ ท่านไมถ่อย ไม่

หยุด อาจจะพกับา้ง ไมไ่ดป้ฏบิตัอิย่างอกุฤษฏท์กุวนัหรอก บางครัง้ก็ตอ้งพกับา้ง 

แต่ไมพ่กัแบบเถลไถลเลยเถดิ ไปทาํเรื่องอืน่ อย่างหลวงตาทา่นก็เคยเลา่ใหฟ้งัวา่ 

ท่านเคยภาวนาแลว้จติสงบ ในสมยัแรกๆท่านยงัไมไ่ดไ้ปอยู่กบัครูบาอาจารย ์

ตอนนัน้ท่านไปอยู่คนเดยีว แลว้ก็ไปทาํกลดอยู่ ๓ เดอืน ช่วงนัน้ก็ไมไ่ดภ้าวนา 

พอทาํกลดเสร็จจติก็ไมส่งบ ทาํยงัไงก็ไมก่ลบัไปสงบเหมอืนเดมิ ท่านลมืวธิีทีท่าํ

ใหจ้ติสงบ เวลานัง่ทไีรก็คดิถงึความสงบทีเ่คยไดแ้ลว้ก็ไม่ได ้ ก็เกดิความทอ้แท ้

ก็เกดิความวุน่วายใจขึ้นมา แต่ตอนหลงัท่านก็จบัประเดน็ไดว้า่เคยสงบอย่างไร ก็

ทาํอย่างนัน้ ท่านก็กลบัมาบริกรรมพทุโธๆๆอย่างเดยีว ๓ หรือ ๔ วนัทีท่่านบอกวา่

ไมไ่ปคดิเรื่องอะไรเลย ยนื เดนิ นัง่ นอนในอริิยาบถ ๔ ก็เอาแต่พทุโธอย่างเดยีว 
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เพราะอยู่องคเ์ดยีว ไมไ่ดไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัใคร พอมพีทุโธแนบอยู่กบัจติ เดีย๋วจติก็

สงบ  

ถาม แลว้การภาวนาน่ีเราจะดขีึ้นไหมคะ ประเมนิตวัเองไดไ้หมคะ  

ตอบ ความสงบ ความหนกัแน่น ความอิม่เอบิ ทีเ่กดิจากความสงบน้ีแหละทีจ่ะเป็นตวั

วดัผล  

ถาม เราพจิารณาดูจติวา่มคีวามหนกัแน่น ไมม่คีวามอ่อนไหวเมือ่มแีรงกระทบ จติจะ

ไมม่คีวามรูส้กึอะไร  

ตอบ ถา้จติจะไมรู่ส้กึอะไร รูส้กึเฉยๆ หนกัแน่นกวา่เมือ่ก่อน ก็แสดงวา่ไดข้ยบั

กา้วหนา้ เมือ่ก่อนใครพูดอะไรนิด ทาํอะไรหน่อย ก็ปุ๊ บขึ้นมาเลย แต่ตอนน้ีมสีติ

มสีมาธิคอยถ่วงคอยดงึไว ้ จติมคีวามหนกัแน่นมากขึ้น ไมค่่อยจะไปมปีฏกิริิยา

กบัเรื่องราวต่างๆมากนกั  

ถาม  เมือ่ตะกี้ท่านอาจารยพ์ูดถงึวา่เราตดิกบัผลทีเ่กดิขึ้น แต่ไมไ่ดจ้ดจาํเหตทุีท่าํให ้

เกดิผลอนันัน้  

ตอบ ใช่  

ถาม บางทเีราก็ เอะ๊! เคยเป็นแบบน้ี ทาํไมเดีย๋วน้ีมนัไมเ่ป็น จี้อยู่ตรงผลทีจ่ะเกดิ แต่

ลมืวธิีทีจ่ะทาํใหผ้ลเกดิ วา่ทาํอย่างไร  

ตอบ ใช่ เพราะเวลาทีเ่ราปฏบิตัใิหม่ๆ  เราจะทาํแบบผดิๆถูกๆ บางจงัหวะไปทาํถูกเขา้ 

แลว้มนัสงบเขา้ แต่ก็ไมรู่ว้า่สงบไดอ้ย่างไร พอคราวหนา้จะทาํอกี ก็ไปคดิถงึผล 

วา่คราวน้ีจะตอ้งใหม้นัสงบเหมอืนคราวทีแ่ลว้ ก็นัง่คดิถงึแต่ผล ยิง่คดิก็ยิง่

ฟุ้ งซ่านใหญ่  

ถาม คอืนึกไมอ่อกวา่ผลมนัเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร  
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ตอบ มนัอยู่ทีส่ต ิ ใหส้ตอิยู่กบัพทุโธหรืออยู่กบักรรมฐานบทใดบทหน่ึง ทีใ่ชเ้ป็นเครื่อง

กาํกบัใจ สถานทีก่็สงบไมม่อีะไรมารบกวน ภาวะของจติในวนันัน้ก็ไมม่เีรื่องมรีาว

มาก ไมม่ปีญัหากบัใคร ไมม่นิีวรณ์มารุมเรา้ ก็ช่วยเสริมกนั ทาํใหเ้กดิผลคอื

ความสงบขึ้นมา ส่วนอกีวนัเกิดไปมเีรื่องมรีาวกบัคนนัน้คนน้ี กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี

มา พอจะมานัง่สมาธิ เรื่องราวเหลา่นัน้ก็ยงัอยู่ในใจ วนันัน้ถงึแมจ้ะทาํถูกวธิี ก็ยงั

ทาํไมไ่ด ้เพราะมเีรื่องคอยรบกวน เหมอืนกบัวทิยุ บางวนัคลืน่ก็ชดัแจว๋เลย ไม่มี

อะไรเขา้มารบกวน บางวนัก็มเีสยีงฟ้ารอ้ง มเีสยีงอย่างอืน่เขา้มารบกวน  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึมชัฌมิาของแต่ละคนไมเ่ท่ากนันะครบั เราเองจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่

มชัฌมิาของเราอยู่ทีต่รงไหน  

ตอบ ก็ตอ้งลองดู ตอ้งเอาใหห้นกัๆไวก่้อน จนรูส้กึวา่มนัเลยเถดิไป ก็จะรูเ้อง  

ถาม แต่ส่วนมากมนัจะอ่อนกวา่มชัฌมิา เลยหามชัฌมิาไมค่่อยเจอ  

ถาม ท่านคะเมือ่กี้ท่านคา้งไวเ้รื่องนิวรณ์ ๕ ถงึตอนทีง่ว่งเหงาหาวนอนแลว้มขีอ้อืน่อกี

ไหมคะ  

ตอบ อกี ๒ ขอ้ใช่ไหม ขอ้หน่ึงก็คอืความฟุ้ งซ่าน อย่างเวลาเราไปทาํงาน แลว้มี

เรื่องราวต่างๆเขา้มากระทบจติใจ เวลานัง่มนัก็จะไมส่งบ บางทกีต็อ้งแกด้ว้ย

ปญัญา ถา้บริกรรมพทุโธๆๆเอามนัไมอ่ยู่ ก็ตอ้งพจิารณาเรื่องราวต่างๆทีค่ ัง่คา้ง

อยู่ในใจดว้ยหลกัธรรมะ เช่นพจิารณาวา่ เรื่องราวต่างๆจะเลวรา้ยขนาดไหนก็

ตาม เดีย๋วก็ผ่านไป ชวีติเราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายแลว้ ตอนน้ีมนั

หายไปไหนหมด พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั เดีย๋วก็ผ่านไป ไมต่อ้งไปกงัวล 

อะไรจะเกดิเราก็หา้มไมไ่ด ้ เช่นเราจะตอ้งถกูไลอ่อกจากงาน ก็ใหอ้อกไป ดเีสยี

อกีอาจจะไดง้านใหมท่ีด่กีวา่น้ีก็ได ้ มองไปในทางบวกส ิ ใหพ้ลกิวกิฤตใิหเ้ป็น

โอกาส น่ีคอืการคดิแบบสรา้งสรรค ์คดิดว้ยปญัญา คดิอย่างน้ีจติก็จะสงบ หาย

ฟุ้ งซ่าน หรือบางทเีราไปยดึไปตดิกบัสิง่นัน้บคุคลนัน้มากเกนิไป กลวัจะสูญเสยี

สิง่นัน้บคุคลนัน้ไป ก็เลยทาํใหฟุ้้ งซ่านไปใหญ่เลย นัง่สมาธิก็นัง่ไมไ่ด ้แต่ถา้คดิวา่ 
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ถงึเวลาทีเ่ขาจะไป ก็ใหเ้ขาไป คนเราตอ้งจากกนัอยู่ด ีไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึง จริง

ไหมเมือ่ถงึเวลา ส่วนไหนทีเ่ป็นของเรา ก็ตอ้งอยู่กบัเรา ส่วนไหนไมใ่ช่ของเรา ก็

ตอ้งจากไป คดิอย่างน้ีใจก็จะสงบลง ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไร ก็อกีเรื่องหน่ึง  

น่ีเป็นอบุายแกค้วามฟุ้ งซ่านของจติ ความจริงเขาอาจจะอยู่กบัเราไปตลอดก็ได ้ หรือเรา

อาจจะตายไปก่อนเขาก็ได ้ ไมม่อีะไรแน่นอนในโลกน้ี ความรกัความอยากของเราทาํให ้

จติเราฟุ้ งซ่าน ถา้สามารถทาํใจใหร้บักบัสภาพต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้นได ้ ก็จะไมฟุ่้ งซ่าน 

เหมอืนกบัการอยู่ในโลกน้ีจะหา้มฝนไมใ่หต้กไมไ่ดห้รอก ฝนจะตกก็ตอ้งตก เมือ่ยงัไม่

ตกก็ไมต่อ้งกงัวล เวลาจะตกก็ตกไป เราก็รบัได ้ แลว้ก็ผ่านไป ไมม่อีะไรทีเ่รารบัไมไ่ด ้

หรอก ถา้ทาํจติใหน่ิ้งเป็นอเุบกขาได ้ จะไดจ้ะเสยีอะไร ก็จะตอ้งผา่นไปท ัง้นัน้แหละ 

มาแลว้ก็ผ่านไป คดิอย่างน้ีก็จะทาํใหห้ายฟุ้ งซ่าน ทา่นสอนใหใ้ชป้ญัญา พจิารณาจดุที่

เป็นปญัหา ทีท่าํใหจ้ติไมส่งบ เป็นการใชป้ญัญาอบรมสมาธิไปในตวั ใชป้ญัญาระงบั

ความฟุ้ งซ่าน เพือ่ใหจ้ติสงบลง  

ความโกรธก็เป็นนิวรณ์อกีชนิดหน่ึง เวลานัง่ภาวนาความโกรธก็อาจจะเกดิขึ้นได ้ นัง่แลว้

ไมส่งบก็โมโหตวัเอง โมโหไปทาํไม ยิง่ทาํใหเ้ลวรา้ยไปกวา่เดมิ ก็ตอ้งยอมรบัความจริง 

ตอนน้ีทาํไดแ้ค่น้ีก็เอาแค่น้ีไปก่อน ไมไ่ดน้ ัง่หนเดยีวแลว้บรรลถุงึพระนิพพานเลย ยงั

ตอ้งนัง่ไปอกีนาน ตอ้งปฏบิตัไิปอกีนาน วนัน้ีไดน้อ้ยหน่อยก็อย่าไปโกรธ เหมอืนกบัเวลา

ไปตกปลา บางวนัก็ไดเ้ยอะ บางวนัก็ไดน้อ้ย ก็เอาตามมตีามเกดิ วนัน้ีนัง่ไมส่งบก็ไม่

เป็นไร อย่างนอ้ยก็ยงัไดน้ ัง่ ก็ยงัด ี ไมไ่ดส้มาธิไมไ่ดค้วามสงบอย่างนอ้ยก็ไดวิ้ริยะความ

อตุสาหะ ความพากเพยีร ไดข้นัติความอดทนอดกล ัน้ ไดส้จัจะความเอาจริงเอาจงั ไม่

เหลาะแหละ เมือ่ถงึเวลาปฏบิตั ิ ก็ปฏบิตัไิป ทาํหนา้ทีข่องเราไป เพราะถา้มามวั

เหลาะแหละ วนัไหนอารมณ์ไมด่ ีก็ไมท่าํ เดีย๋วก็ยิง่เละเทะไปใหญ่ จะไปไมถ่งึไหน ตอ้ง

มคีวามเขม้งวดกวดขนักบัการปฏบิตั ิ ควรกาํหนดเวลาไวเ้ลย วา่วนัหน่ึงอาทติยห์น่ึงหรือ

เดอืนหน่ึง จะตอ้งปฏบิตัมิากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งทาํไป ทาํบญุทาํทานมากนอ้ยเพยีงไร ก็

ทาํไป ศีลทีต่อ้งรกัษา กร็กัษาไป  
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ถา้มคีวามเขม้งวดกวดขนั ก็จะทาํใหข้ยบัไปไดเ้รื่อยๆ ชา้บา้งเร็วบา้ง ก็เหมอืนกบัการขบั

รถ ไปเจอถนนโลง่ก็ไปเร็ว เจอรถตดิก็ชา้หน่อย ก็ขยบัไปทลีะนิด ขยบัไปทลีะหน่อย ก็

เป็นไปตามสภาพ แต่อย่าไปโมโหโทโส ถา้รีบรอ้นอยากจะไดอ้ะไรเร็วๆ เมือ่ไมไ่ดด้งัใจก็

เกดิโทสะขึ้นมา เกดิความโกรธขึ้นมา เวลานัง่แลว้เกดิคนโนน้คนน้ีมารบกวน คนนัน้ทาํ

โน่นทาํน่ีตกเสยีงดงั ก็ไปโกรธ ไปโมโหเขา ก็ตอ้งแผ่เมตตาใหอ้ภยัเขา เขาไมรู่เ้รื่องของ

เราหรอก เขาไมรู่ว้า่เราตอ้งการความสงบ เขาก็ใชช้วีติของเขาไปตามปกต ิ เราตอ้งทาํใจ

ใหก้วา้งๆไว ้ อย่าไปโกรธใคร อย่าไปหวงัอะไรมาก อย่าไปหวงัผลมาก ใหส้รา้งเหตไุวก้็

แลว้กนั ผลจะไดม้ากนอ้ย ก็ขึ้นกบัเหต ุบางวนัก็ไดม้าก บางวนัก็ไดน้อ้ย แต่รบัรองไดว้า่

ถา้ทาํไปอย่างต่อเน่ือง ไมห่ยุดไมถ่อย สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งถงึจนได ้จะชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง  

ถาม แลว้ถา้เราอยากไดบ้ญุเยอะๆ เราจะบาปไหมคะ  

ตอบ ถา้ความอยากมนัเกนิฐานะของเรา มนัก็จะทาํใหเ้ราทกุขข์ึ้นมาได ้ เมือ่ไมไ่ดอ้ย่าง

ใจก็เกดิโทสะขึ้นมา ความอยากนะอยากได ้แต่ตอ้งคาํนึงถงึความสามารถของเรา 

วา่ทาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ขอใหย้ดึความสามารถของเราเป็นหลกั อยากจะไปถงึ

นิพพานวนัน้ีก็อยากได ้ แต่จะไปไดห้รือไมไ่ด ้ ก็อยู่ทีค่วามสามารถของเรา ความ

อยากทีจ่ะเป็นพระอรหนัต ์ไมเ่ป็นความผดิ เพยีงแต่วา่เราตอ้งแยกแยะวา่ยงัเป็น

เพยีงความฝนั เป็นเป้าหมายทีเ่ราต ัง้ไว ้เป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการจะไป 

แต่เครื่องมอืทีจ่ะพาเราไป มอีะไรบา้งละ่ มรีถจกัรยาน รถมอเตอรไ์ซค ์ หรือรถ

เกง๋ ก็จะไปถงึชา้เร็วต่างกนั ถา้มรีถเกง๋ก็ตอ้งไปเร็วกวา่เดนิไป ถา้ต ัง้เป้าไดก้็ควร

ต ัง้ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหช้าวพทุธต ัง้เป้าไปทีม่รรค ผล นิพพาน น่ีคอื

เป้าหมายของพระพทุธเจา้ ทีท่รงประกาศพระศาสนา ทรงตอ้งการใหพ้วกเราได ้

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง อยู่ทีว่า่จะหลดุในชาตน้ีิหรือในชาตต่ิอๆไป บางคน

ก็หลดุไดใ้นชาตน้ีิ บางคนไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั ก็เหลอือกีเพยีง ๗ ชาตเิป็น

อย่างมาก บางคนก็ไดบ้รรลเุป็นพระสกทิาคามี ก็เหลอือกีเพยีงชาตเิดยีว ถา้ได ้

บรรลเุป็นพระอนาคามี ก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป ไปเกดิบน

สวรรคช์ ัน้พรหมโลก แลว้ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นลาํดบัต่อไป  
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ก็เกดิขึ้นจากการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนาน่ีแหละ ผลก็อยู่ทีท่าํมากทาํนอ้ย ทาํถูก

ทาํผดิ อยู่ทีบ่ญุวาสนาทีไ่ดบ้าํเพญ็มาในอดตี อยู่ทีก่ลัยาณมติร ถา้ไดเ้พือ่นด ีเขา

ก็จะชวนเราปฏบิตั ิ เวลาทอ้แทก้็ใหก้าํลงัใจ เป็นตวัอย่างทีด่ ี เรานัง่ไดค้รึ่งช ัง่โมง 

แต่เขานัง่ไดช้ ัว่โมงหน่ึง เขายงัไมล่กุก็ทาํใหเ้ราฮดึสู ้สูต่้อไป ถา้ไปเจอเพือ่นทีไ่มด่ ี

เรานัง่ไดค้รึ่งช ัว่โมง เขานัง่ได ้๑๕ นาท ีพอได ้๑๕ นาทเีขาลกุหนีไปแลว้ เราก็ทน

นัง่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งลกุตามเขาไป พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่ไวว้า่ ถา้จะคบคน ใหค้บคนที่

ดทีีเ่ก่งกวา่เรา หรืออย่างนอ้ยตอ้งเท่าเรา ถา้แย่กวา่เรา ก็อย่าไปคบ อยู่คนเดยีว

ดกีวา่ เราไปแสวงหาครูบาอาจารยเ์พราะท่านเก่งกวา่เรา ท่านดกีวา่เรา ท่าน

สามารถดงึเราขึ้นไปได ้ ท่านอยู่สูงกวา่เรา ท่านหย่อนเชอืกลงมาให ้ เราก็ปีนป่าย

ขึ้นไปได ้ท่านเป็นแบบฉบบัทีด่ ีเรื่องราวต่างๆทีท่่านเลา่ใหฟ้งัเป็นคตทิ ัง้นัน้ ทาํให ้

เกดิกาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัติาม  

ถาม ท่านอาจารยค์ะแลว้เรื่องความงว่งเหงาหาวนอน  

ตอบ เมือ่สกัครู่บอกแลว้วา่ วธิีหน่ึงทีจ่ะแกค้วามงว่งเหงาหาวนอน ก็คอืการ

รบัประทานอาหารพอประมาณ ความพอประมาณของแต่ละบคุคลก็ไมเ่หมอืนกนั 

บางคนก็ไมร่บัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ บางคนก็รบัประทานมื้อ

เดยีว บางคนก็ผ่อนอาหารสกั ๓ วนั ไมร่บัประทานอาหารสกั ๓ วนั ดืม่พวกนํา้

ผลไมห้รืออาหารเสริมเช่นนมสดเป็นตน้ จะทาํใหไ้มง่ว่งเหงาหาวนอน แต่ใน

พระไตรปิฎกท่านก็เลา่วา่ ถา้นัง่แลว้งว่งนอน ก็ใหล้กุขึ้นมาเดนิจงกรมก็ ถา้ยงัไม่

หายงว่ง ก็ใหไ้ปเดนิจงกรมในที่ๆ น่ากลวั อย่างครูบาอาจารยบ์างท่านไปเดนิ

จงกรมทีเ่สอืจะเดนิผ่าน อย่างนัน้ก็จะไมง่ว่ง ไปนัง่แถวทีน่่ากลวัก็จะไมง่ว่ง บาง

คนก็ไปนัง่ในป่าชา้ ก็หายงว่งเลย มหีลายวธิี แต่ตอ้งพจิารณาดูวา่วธิีไหนเหมาะ

กบัเรา ถา้ไมเ่หมาะ เช่นเป็นคนขี้กลวัแลว้ไปนัง่ในป่าชา้ ก็อาจจะกลายเป็นคนบา้

ไปเลยก็ได ้ 
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ถาม ท่านอาจารยค์ะเมือ่กี้ท่านบอกวา่ บางคนตอ้งลดอาหารเพือ่ทาํใหภ้าวนาด ี แต่

บางครัง้ภาวนาถา้รูส้กึหวิ จะตอ้งนึกถงึแต่เรื่องรบัประทาน เดีย๋วจะทานอะไร มนั

จะนึกถงึแต่เรื่องนัน้อยู่  

ตอบ อย่างนัน้ก็อาจจะไมเ่หมาะกบัเรา อาจจะไมถู่กจริตกบัเรา  

ถาม ตอ้งอิม่ก่อน  

ตอบ อย่างน้ีก็ลองไมร่บัประทานหลงัจากเทีย่งวนัไปก่อน  

ถาม คอืไมใ่หอ้ิม่จนเกนิไปใช่ไหมคะ แลว้ใหไ้มรู่ส้กึวา่หวิ เพราะถา้หวิเราก็จะหมกมุน่

แต่เรื่องรบัประทาน  

ตอบ ครูบาอาจารยท์่านก็แนะไวว้า่ เวลารบัประทานแลว้เริ่มรูส้กึอิม่ ก็ใหห้ยุด แลว้ดืม่

นํา้เขา้ไป ก็จะรูส้กึอิม่ขึ้นมา เวลานัง่ภาวนาจะไมง่ว่งเหงาหาวนอน แต่ถา้รูส้กึอิม่

แลว้ ยงัขอของหวานเพิม่ ขอไอน้ ัน่อกีนิด แถมไอน่ี้อกีหน่อย เดีย๋วก็พงุกาง เป็น

นกัปฏบิตัติอ้งกลา้หาญ กลา้เสยีสละความสุขจากการกนิการนอน ปญัหาส่วน

ใหญ่ของพวกเราก็เกี่ยวกบัเรื่องกนิเรื่องนอน เราจงึไปไมถ่งึไหนกนั ตอ้งนอนกบั

ดนิกนิกบัทรายได ้ตอ้งไปอยู่วดักรรมฐานบา้ง จะช่วยการภาวนาของเราได ้ เรื่อง

กนิเรื่องอยู่จะไมส่ะดวกไมส่บาย เราจงึตอ้งมคีวามแน่วแน่ม ัน่ใจอยู่ในระดบัหน่ึง 

ถา้ยงัไมแ่น่เวลาไปอยู่ในสถานทีอ่ย่างนัน้ ก็อาจจะเกดิโทษมากกวา่เกดิคุณก็ได ้

คอืเกดิความฟุ้ งซ่าน เกดิความคดิไปในทางไมด่ ี อาจจะหาวา่ทาํอย่างน้ีไปทาํไม 

บา้บอคอแตก กเิลสจะคดิไดท้กุวถิทีาง จงึตอ้งระมดัระวงั แต่ถา้มคีรูบาอาจารย์

ทีเ่ราเคารพนบัถอื ก็จะด ี เพราะบางทกีเิลสอาจจะอยากคดิไมด่ ี แต่ความ

เกรงอกเกรงใจ ความเคารพ จะทาํใหก้เิลสไมก่ลา้คดิในเรื่องทีไ่มด่ ีถา้ไมม่ผูีท้ีเ่รา

เกรงกลวัเคารพนบัถอื บางทกีเิลสก็คดิไปไดร้อ้ยแปด เรื่องดีๆ บางทกี็คดิเป็น

เรื่องไมด่ไีป  
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การมคีรูบาอาจารยท์ีด่จีงึเป็นสิง่ทีด่ ีเป็นมงคล จะไดอ้าศยัท่านคอยใหก้าํลงัใจ คอยแนะ

แนวทางต่างๆให ้ แลว้ก็มเีพือ่นทีด่ ี ทีส่นใจในการปฏบิตั ิ ทาํบญุร่วมกนัอย่างน้ีก็ด ี เกาะ

กนัไปวดั แต่ถา้ถงึข ัน้ภาวนาแลว้จะแยกกนัไป เหมอืนดงัแลว้แยกวง เพราะเมือ่ภาวนา

เป็นแลว้ จะไมอ่ยากจะไปทาํบญุทาํทาน เพราะเสยีเวลา อย่างวนัน้ีเหน็ไหม เสยีเวลานัง่

รถท ัง้วนั ๑๐ กวา่ช ัว่โมง ส่วนใหญ่จะไดแ้ต่การทาํทาน ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะบา้ง แต่ภาวนา

แทบจะไมไ่ดเ้ลย ถา้ภาวนาเป็นแลว้ จะรูว้า่ไมจ่าํเป็นตอ้งไปหาครูบาอาจารยบ์่อยมาก 

นานๆไปสกัครัง้ก็ได ้ ยิง่สมยัน้ีมเีทป มหีนงัสอื แทบจะไมต่อ้งไปเจอตวัท่านเลย เพราะ

สาระทีแ่ทจ้รงิของครูบาอาจารยน์ัน้ อยู่ในธรรมะนัน้แหละ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่วัท่าน แต่พวกเรา

ไปหลงยดึตดิในตวัท่าน ไปถงึกจ็ะรีบถ่ายรูปก่อน จะเอาไปเก็บไวบู้ชา แต่ท่านก็สอนวา่

ตวัท่านอยู่ในธรรมะ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต 

พระพทุธเจา้จงึไมเ่คยอนุญาตใหใ้ครสรา้งพระพทุธรูปขึ้นมาเลย ในสมยัทีพ่ระองคย์งัมี

พระชนมช์พีอยู่ เนน้สอนอยู่ทีธ่รรมะอย่างเดยีววา่ ธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนตถาคต

ต่อไป ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต  

ขอใหย้ดึสาระคอืธรรมะคาํสอน เพราะเป็นเน้ือเป็นหนงัของท่านจริงๆ ส่วนร่างกายเป็น

เหมอืนเปลอืก เป็นเหมอืนเสื้อผา้ทีหุ่ม้ห่อ องคแ์ทข้องท่านก็คอืธรรมะนัน่เอง จงึควร

พยายามยดึเอาธรรมะมาเป็นครูเป็นอาจารย ์ หม ัน่ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เทศนข์องครู

บาอาจารยก์็มอียู่ต ัง้เยอะต ัง้แยะ เคยเปิดฟงักนับา้งหรือเปลา่ ควรจะฟงักนัอยู่เรื่อยๆ ฟงั

แลว้ก็ควรจะภาวนาดว้ย ถา้ทาํไดน้ะ อย่างนอ้ยวนัหน่ึงจะกี่คร ัง้ก็สุดแทแ้ต่จะทาํได ้ ไม่

ตอ้งทาํเฉพาะทีบ่า้น อยู่ทีท่าํงานก็ทาํได ้ มเีวลาวา่งก็ปิดหอ้งแลว้ก็ทาํจติใหส้งบสกัครึ่ง

ช ัว่โมงก็ยงัด ีใหจ้ติใจอยู่กบัธรรมะ อยู่กบัการปฏบิตั ิอยู่กบัสองอย่างน้ี อยู่กบัการไดย้นิ

ไดฟ้งั อยู่กบัการคดิในทางธรรมะ คดิในเรื่องทีเ่ป็นกศุล แลว้ก็พยายามทาํจติใจใหส้งบ 

สลบักนัไป ทาํแบบน้ีแลว้จะเจริญกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ แลว้ก็ตอ้งพยายามตดัลดละ งาน

สงัคมต่างๆ งานแต่งงาน งานกนิเลี้ยง งานอะไรต่างๆ ถา้ไมจ่าํเป็นก็ตดัไป เพราะ

เสยีเวลา ทาํใหก้า้วถอยหลงั เวลาไปกนิเลี้ยงกลบัมาจะภาวนาไมล่ง หลายวนักวา่จะ

ภาวนาลงได ้ พยายามลดละพวกดูหนงั ดูละคร ฟงัเพลง ตอ้งตดั แลว้ก็ตอ้งสรา้งดว้ย 

ตดัสิง่ทีไ่มด่อีอกไป แลว้ก็สรา้งสิง่ทีด่เีขา้มา ทาํท ัง้ ๒ อย่างพรอ้มๆกนัไป  
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อาตมาเองก็ไมเ่คยคดิวา่จะมาบวชหรอก มาจากครอบครวัทีไ่มไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วา ไมม่ี

ศาสนาอย่าง อาตมาคงจะมเีชื้ออยู่บา้ง ความจริงก็ไมเ่คยคดิถงึเรื่องศาสนาจนอายุ ๒๕ 

เขา้ไปแลว้ หลงัจากเรียนจบ ตอนนัน้มเีวลาวา่ง โดยนิสยัแลว้เป็นคนชอบความสงบ ไม่

ค่อยชอบเทีย่วเตร่ กนิเลี้ยงกนิเหลา้กบัเพือ่นฝูง ไปบา้งแต่ไมบ่่อย ไมม่าก ถา้ไมจ่าํเป็นก็

ไมไ่ป โดยปกตชิอบไปอยู่ตามป่าตามชายทะเล อยู่กบัธรรมชาตแิลว้มคีวามสุข แต่ตอน

นัน้ยงัไมรู่จ้กัศาสนาเลย ยงัไมรู่ว้า่จะเดนิไปในทศิทางใด ก็ดาํเนินไปตามทางทีพ่่อแมช่ี้ให ้

ไป ใหเ้รียนหนงัสอื เรียนจบแลว้จะไดม้งีานมกีารทาํ พอจบมาแลว้จติเริ่มเป็นตวัของมนั

เองขึ้นมา เริ่มคดิวา่ โอย๊! ไปทาํงานอกี ๓๐ – ๔๐ ปี แลว้ก็แก่ตาย อย่างมากก็ไดเ้งนิได ้

ทองมากอ้นหน่ึง ไดลู้กไดเ้มยี แลว้ก็ตายไป ก็มแีค่น้ีเอง ชวีติของคนเรามเีพยีงแค่น้ีหรือ 

ก็ถามตวัเอง แลว้ก็ไมม่คีวามสุขดว้ย เพราะตอ้งไปทาํงานทาํการ หาเงนิหาทอง มภีาระ

ต่างๆใหแ้บก ใหร้บัผดิชอบ ไดม้าก็ตอ้งใชไ้ป  

สูส้มยัทีเ่ป็นเดก็ๆไมไ่ด ้ สมยัทีเ่รียนหนงัสอื มนัสบาย ไมม่ภีาระอะไร มหีนา้ทีเ่รยีน

หนงัสอือย่างเดยีว เวลาวา่งไมต่อ้งทาํอะไร อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ก็คดิวา่ทาํไมจะอยู่แบบ

น้ีไมไ่ด ้อยู่เฉยๆ ไมต่อ้งทาํอะไร ไมไ่ดห้รอื ทาํไมตอ้งไปดิ้นรนหาสิง่นัน้หาสิง่น้ีมา ก็เลย

มคีนใหห้นงัสอืมาอ่าน ไดห้นงัสอืธรรมะเลม่แรก เป็นภาษาองักฤษ พระทีป่ระเทศศรี

ลงักาคดัเอามาจากพระไตรปิฎก เกี่ยวกบัธรรมะเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องไตรลกัษณ์ เรื่อง

ภาวนา เรื่องสตปิฏัฐาน พอดเีลม่แรกทีไ่ดม้าเกี่ยวกบัเรื่องอนิจจงั ความไมเ่ที่ยง 

เปรียบเทยีบคาํสอนของศาสนาพทุธกบัของนกัปราชญท์างตะวนัตก พวกนกัปราชญท์าง

ตะวนัตกก็เหน็ความไมเ่ทีย่ง แต่ไมรู่ว้ธิีปฏบิตักิบัความไมเ่ทีย่ง ส่วนพระพทุธเจา้ทรงรูว้ธิี

ปฏบิตักิบัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ทรงสอนใหป้ลอ่ยวางนัน่เอง อย่าไปยุ่งเกี่ยว ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น

ก็อย่าเอาเขา้มายุ่งกบัชวีติของเรา เพราะเมือ่เอาเขา้มาแลว้ จะตอ้งสรา้งความทกุขใ์หก้บั

เรานัน่เอง ทรงสอนใหป้ลอ่ยวาง ดว้ยการบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา  

เรื่องการใหท้าน อาตมาก็ไมม่สีมบตัอิะไร ก็ไมต่อ้งทาํมาก ถา้มใีครเดอืดรอ้นก็ช่วย

เหลอือยู่เสมอ เรื่องศีล อาตมาก็ไมช่อบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมช่อบโกหก ไม่ชอบลกัทรพัย์

อยู่แลว้ ขาดทีภ่าวนา ก็เลยลองภาวนาดู ก็ทาํไปไดเ้รื่อยๆ ไดท้ลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนรูส้กึ
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วา่พอไปได ้ ก็เลยลองปฏบิตัอิย่างจรงิจงัอยู่หน่ึงปีจนเหน็วา่ ถา้จะบวชก็คงไมม่ปีญัหา

อะไร เพราะตลอดปีทีป่ฏบิตั ิ ก็กนิอยู่เหมอืนนกับวชอยู่แลว้ ไมไ่ดไ้ปเทีย่วเตร่ ไปหา

ความสุขจากอะไร วนัๆหน่ึงก็อ่านแต่หนงัสอืธรรมะ นัง่สมาธิ เดนิจงกรม รบัประทาน

อาหารวนัละมื้อ ก็เลยตดัสนิใจบวช ไปบวชทีว่ดับวรฯ มคีนแนะนาํวดัป่าบา้นตาด ก็เลย

ลองไปดู ไดอ้ยู่ทีน่ ัน่ ๙ พรรษา ขึ้นไปเดอืนเมษายน ปี ๒๕๑๘ จนถงึปลายปี ๒๕๒๖ ก็ 

๘ ปีกวา่เกอืบ ๙ ปี ถา้นบัพรรษาก็ ๙ พรรษา อยู่ทีน่ ัน่ก็ไมไ่ดอ้อกไปไหนเลย กลบัมา

เยีย่มบา้นอยู่ ๒ ครัง้เท่านัน้เอง ระยะเวลา ๘ ปีกวา่ไมไ่ดไ้ปไหน ไมไ่ดเ้ดนิทางไปไหน 

บวชแลว้ก็ไมไ่ดเ้ดนิทางไปไหน พอมาอยู่ทีน่ี่ก็ไมไ่ดไ้ปไหนเหมอืนกนั เคยขึ้นไปเชยีงใหม่

อยู่คร ัง้หน่ึง มคีนไปทอดกฐนิเขาชวนไปนัง่รถเทีย่ว เขาเหน็ไมไ่ดไ้ปไหนเลย ก็เลยชวน

ไป ก็ไปอยู่คร ัง้เดยีวเท่านัน้เอง ทีเ่ดนิทางไกล  

ถาม ธุดงคล์ะ่คะ  

ตอบ ไมไ่ดไ้ป อยู่ในวดัก็สามารถบาํเพญ็ได ้เพราะการไปธุดงคก์็เพือ่ใหอ้ยู่ห่างไกลจาก

ภารกจิการงานต่างๆ ทีไ่มใ่ช่งานภาวนา หลวงตาท่านส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แลว้ 

ถา้พระเณรทีต่อ้งการภาวนาท่านก็จะไมใ่หไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัการงานต่างๆ ท่าน

ส่งเสริมเต็มที ่ ท่านถงึไดเ้นน้เรื่องการอดอาหาร เวลาอดอาหารก็ไมต่อ้งไป

บณิฑบาต ไมต่อ้งทาํงานส่วนกลาง เช่นช่วยลา้งถว้ย ลา้งชาม ปดักวาดก็ไมต่อ้ง

มาปดักวาดกบัหมูค่ณะ กวาดแต่เฉพาะทีพ่กัของตนเอง การภาวนาจะไดต่้อเน่ือง 

ไมต่อ้งมาเสยีเวลา จติจะวเิวกอยู่ตลอดเวลา เพราะกายวเิวก ถา้ทาํอะไรกบัหมู่

คณะก็จะตอ้งเหน็รูป ไดย้นิเสยีง ก็จะเกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ก็จะไปลบลา้งการ

บริกรรมพทุโธๆๆใหห้ายไปหมด เพราะจะตอ้งมาพจิารณาเรื่องต่างๆแทน แต่ถา้

อยู่คนเดยีว อยู่ทีป่ฏบิตัขิองเรา ถา้บรกิรรมพทุโธๆๆอยู่ ก็พทุโธๆๆต่อไป ถา้

พจิารณาร่างกาย ก็พจิารณาไปเรื่อยๆ จนตดิอยู่ในใจ ฝงัอยู่ในใจ กลายเป็นส่วน

หน่ึงของความรูส้กึนึกคดิไปเลย พอความคดิของกเิลสทีต่รงขา้มกบัความจริง

ปรากฏขึ้นมา ธรรมะทีไ่ดส้ะสมไวก้็จะโผลข่ึ้นมาตา้นกนั กเิลสก็ตอ้งถอยกลบัไป 

เพราะหลอกเราไมไ่ด ้ 
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ถา้บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ จะมปีญัญาฝงัอยู่ในจติในใจไวต่้อสูก้บักเิลส ยิง่ไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ี่

มปีระสบการณ์จากการปฏบิตัโิดยตรง โดยเฉพาะเรื่องจติ จะทาํใหไ้มต่อ้งเสยีเวลากบั

การคลาํทาง พอมาถงึตรงน้ีปับ๊ก็รูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไรต่อไป ถงึตรงนัน้แลว้จะตอ้งทาํ

อะไรต่อไป ก็ทาํของเราไปเรื่อยๆ ถา้ไมม่ใีครสอน ก็จะตอ้งจนิตนาการไปเอง เอะ๊! มาถงึ

ตรงน้ีแลว้นะ จะตอ้งทาํอย่างน้ีนะ บางทกีค็ดิผดิไป คนทีไ่มเ่คยผ่านมาก่อน จะตอ้งหลง

ทกุคน เพราะจะยดึ ทาํทานกจ็ะยดึ อยากจะทาํใหม้ากๆ ไมเ่ขา้ใจวา่การทาํทานเพือ่จะส่ง

ใหเ้ขา้สู่การรกัษาศีล รกัษาศีลก็ไมรู่ว้า่ รกัษาศีลเพือ่ส่งใหเ้ขา้สู่การภาวนา เวลารกัษาศีลก็

เคร่งอยู่กบัการรกัษาใหส้ะอาดบริสุทธิ์ จะทาํอะไรนิดอะไรหน่อย ก็กลายเป็นความกงัวล

ไปหมด วา่ผดิศีลหรือเปลา่ ก็เลยทาํใหเ้กดิความกงัวลขึ้นมา แทนทีจ่ะเกดิความสงบ ถา้

ภาวนาไดเ้ป็นสมาธิแลว้ ก็ตดิอยู่ในสมาธิอกี ไมอ่ยากจะออกมาคดิพจิารณาเรื่องนัน้เรื่อง

น้ี คดิแลว้ฟุ้ งซ่าน ไมส่งบ แต่ถา้ไมค่ดิ ไมพ่จิารณา ก็จะไมเ่กดิปญัญา  

ความจริงทาน ศีล ภาวนาน่ี เป็นสิง่ทีส่นบัสนุนกนั เป็นเหมอืนข ัน้บนัได เมือ่ทาํทานแลว้

ก็ควรทีก่า้วขึ้นสู่ข ัน้ศีลต่อไป เมือ่อยู่ข ัน้ศีลแลว้ ก็ควรภาวนา จะหาํพรอ้มๆกนัเลยก็ได ้

ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งบาํเพญ็ทลีะข ัน้ ถา้มทีานแลว้ พรอ้มทีจ่ะรกัษาศีล ก็ทาํไปเลย 

ศีล ๕ ศีล ๘ ก็รกัษาไป ถา้รกัษาศีล ๘ ได ้ก็ช่วยการภาวนาใหไ้ปไดส้ะดวกขึ้น ระหวา่ง

ศีล ๕ กบัศีล ๘ จะต่างกนั ถา้มศีีล ๘ จะภาวนาไดด้กีวา่ เพราะช่วยเสริมความสงบได ้

มากกวา่ เมือ่ไดค้วามสงบแลว้ก็ตอ้งเจริญปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ ขนัธ ์๕ พจิารณา

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ใหเ้หน็วา่เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ไมม่ตีวัไมม่ตีน 

เราคดิวา่ร่างกายเป็นเรา ความคดิเป็นเรา เวทนาเป็นเรา แต่ความจรงิแลว้เป็นเพยีงส่วน

หน่ึงของธรรมชาต ิ เช่นร่างกายก็เกดิขึ้นจากการรวมตวัของดิน น้ํา ลม ไฟ เวทนาก็

เกดิขึ้นจากการสมัผสัของร่างกาย เรียกวา่กายเวทนา ส่วนจติเวทนาก็เกดิจากความคดิ

ปรุงแต่ง ถา้คดิไปในทางกเิลสก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ถา้คดิไปในทางธรรมะก็เกดิความ

สงบ เกดิความสุขขึ้นมา  

สิง่เหลา่น้ีเมือ่พจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะเขา้ใจ จะรูจ้กัวธิีปฏบิตั ิ แลว้ก็ปลอ่ยวาง พอ

เขา้ใจแลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมม่ปีญัหาอะไรกบัเขาอกีต่อไป เขาจะเป็นอย่างไร ก็รูเ้ท่าทนั
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หมดแลว้ ไมไ่ดไ้ปหวงัอะไรจากเขา เหมอืนกบัเวลาเกี่ยวขอ้งกบัใครสกัคนน้ี เราก็รูท้นั

หมดแลว้ วา่มอียู่ ๒ ทาง จะอยู่หรอืจะแยกกนั เมือ่รูแ้ลว้ก็พรอ้มทีจ่ะรบัท ัง้ ๒ ทาง จะ

ไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ ใจไมวุ่น่วาย ใจสงบ แต่ถา้ไมย่อมรบัความจริงน้ี จะเอาทางเดยีวคอื

ตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด หนีจากเราไปไมไ่ด ้ พอเกดิมคีวามรูส้กึวา่เขาจะจากไป ก็จะตอ้ง

วุน่วายใจ จงึตอ้งเขา้ใจความเป็นจริงของธรรมชาต ิ แลว้ตอ้งรบัใหไ้ด ้ เช่นเวทนาก็มอียู่ 

๓ ชนิด มสุีข ทกุข ์ไม่สุขไมท่กุข ์ก็วนกนัไปเวยีนกนัมาอย่างน้ี จะเป็นอย่างไรก็รบัได ้ไม่

ตอ้งวิง่เขา้หาหรือขบัไลไ่สส่ง เวลามคีวามสุขก็อย่าไปอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ เวลามคีวาม

ทกุขก์็อย่าไปอยากใหห้ายไป ถา้ยงัอยู่ก็อยู่ไป รูว้า่เดีย๋วก็หายไปเอง กาํหนดรูไ้ปตาม

ความเป็นจริง ตอนน้ีสุขก็รูว้า่สุข ทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์แต่ใจไมต่อ้งไปเกดิความอยาก อย่างใด

อย่างหน่ึง  

น่ีคอืวธิีปฏบิตั ิ แต่จะทาํใจใหเ้ป็นแบบน้ีได ้ ก็ตอ้งฝึกทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพราะการทาํ

สมาธิเป็นการทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา แต่จะเป็นอเุบกขาไดช้ ัว่ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ เมือ่ออกมา

แลว้จะทาํใหเ้ป็นอเุบกขาต่อไป ก็ตอ้งอาศยัปญัญา ไมเ่ช่นนัน้จติจะหลดุจากอเุบกขาทนัท ี

เวลาสมัผสักบัสุขเวทนาก็จะวิง่เขา้หา เจอทกุขเวทนาก็จะวิง่หนี จงึตอ้งดงึไว ้ เวลาเจอสุข

เวทนาก็ดงึไว ้ อย่าวิง่เขา้หา เวลาเจอทกุขเวทนาก็อย่าวิง่หนี ทาํใจใหเ้หมอืนกบัขณะทีอ่ยู่

ในสมาธิ ถา้ควบคุมไม่ไดก้็อาศยัการบริกรรมพทุโธๆๆไปจนก็กวา่ทกุขเวทนาจะผ่านไป 

เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ถูกทกุขเวทนาทางกายรุมเรา้ ถา้คดิอยากจะใหห้าย ก็จะทรมาน

จติใจ เมือ่ยงัไมห่าย แต่ถา้ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ไมไ่ป

อยากใหห้าย เวทนาจะเป็นอย่างไร ก็ใหเ้ป็นไป เดีย๋วถงึเวลาจะหายก็หายไปเอง ใจก็จะ

ไมวุ่น่วาย ดบัความทกุขใ์นใจได ้ แต่เราดบัความทกุขท์างกายไมไ่ด ้ ความทกุขท์างกาย

ตอ้งเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั เดีย๋วถงึเวลาจะหายกห็ายเอง รกัษาไดก้็คอืใจ ไมใ่หต้อ้ง

ทกุขก์บักาย  

ในการปฏบิตัจิงึตอ้งอาศยัท ัง้สมาธิและปญัญา สมาธิจะทาํใหจ้ติเป็นอเุบกขาในขณะที่

สงบตวัลง แต่เมือ่ออกมาแลว้ถา้ไมม่ปีญัญาคอยควบคุม จติก็จะแกวง่ แกวง่ไปหา

ความสุข แกวง่หนีความทกุข ์ ปญัญาจะคอยบอกวา่อย่าแกวง่ เพราะการแกวง่ของจติ
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เป็นความทกุข ์ จะรูไ้ดเ้วลาจติสงบ พอจติกระเพือ่มก็เป็นความทกุขท์นัท ี กระเพือ่ม

เพราะตณัหาความอยาก กระเพือ่มเพราะวภิวตณัหา กระเพือ่มเพราะภวตณัหา อยากมี

ความสุขก็เป็นภวตณัหา อยากหนีจากความทกุขก์็เป็นวภิวตณัหา  

ถาม ดูแลว้เหมอืนอยากจะหนีจากทกุขม์ากกวา่ สุขไมค่่อยไดค้ิดถงึเท่าไหร่  

ตอบ อาจจะไมค่ดิแต่มนัเป็นไปโดยธรรมชาต ิโดยทีเ่ราไมรู่ส้กึตวั ความสุขน้ีเราทกุคน

ก็อยากจะไดก้นัท ัง้นัน้ หมายถงึสุขของเวทนานะ ไมใ่ช่สุขทีเ่กดิจากความสงบ

ของจติ ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติ ดว้ยสมาธิก็ด ี หรือดว้ยปญัญาก็ด ี

ทีเ่รียกวา่วมิตุตทิีเ่กดิจากการทาํจติใหน่ิ้ง ความสุขน้ีมอียู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั สุขที่

เกดิจากเวทนา หมายถงึเวลาทีเ่หน็ภาพทีถู่กอกถูกใจ ก็เป็นสุขเวทนา เกดิความ

ยนิดขีึ้นมา เป็นความสุขทีเ่กดิดบั เปลีย่นไปเปลีย่นมาตามเหตตุามปจัจยั สุข

แบบน้ีตอ้งระมดัระวงั อย่าไปหลง อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ การไดย้นิเสยีงทีไ่มถู่ก

อกถูกใจ ก็เป็นทกุขเวทนา ก็ตอ้งอย่าไปรงัเกยีจ พยายามอดทนฟงัไป ใครจะพูด

ไมด่อีย่างไรก็ปากของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา เรื่องของเราคอืทาํใจใหร้บัรูแ้ลว้

ปลอ่ยวางเท่านัน้เอง หา้มเขาไมไ่ด ้หา้มใจเราได ้คดิแค่น้ี ธรรมท ัง้หมดก็มาลงที่

ใจน้ี เพือ่มาควบคุมจติใจใหส้งบ ไมใ่หไ้ปหลงกบัอะไรท ัง้สิ้น ตอ้งตดั ตอ้งปลอ่ย 

ตอ้งวาง  

สรุปลงทีท่กุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่ของเรา สพัเพ ธมัมา อนตัตา มาตวัเปลา่ๆ แลว้ก็

ไปตวัเปลา่ๆ มแีค่น้ี อย่าไปเสยีดาย เอามาทาํใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ตามแบบ

ฉบบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา พระพทุธเจา้มสีมบตัมิากนอ้ยแค่ไหนก็สละ

หมด แลว้ก็ออกบวช บาํเพญ็ ศีล สมาธิ ปญัญา ปฏบิตัไิดม้ากก็จะเสร็จเร็ว 

เวลาสรา้งบา้น สรา้งกฏุหิลงัหน่ึง ถา้วนัหน่ึงมาเคาะตะปูสกั ๒ - ๓ ตวัแลว้ก็หยุด 

อกี ๑๐ ปีก็ไมเ่สร็จ แต่ถา้ทาํท ัง้วนัท ัง้คนื วนั ๒ วนัก็เสร็จแลว้ การภาวนา การ

บาํเพญ็ก็เช่นเดยีวกนั ถา้ทาํอย่างต่อเน่ืองไมห่ยุดไมห่ย่อน อกีไมน่านหรอก 

เดีย๋วเดยีวเท่านัน้ ในสมยัพทุธกาลท่านบรรลกุนัเป็นวา่เลน่เลย แต่พวกเรา

เสยีดายอย่างอืน่กนัมากกวา่ ไปทาํอย่างอืน่กนัมากกวา่ ลองพจิารณาดูซวิา่ เวลา
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ทีเ่ราใหก้บัการภาวนา กบัเวลาทีเ่อาไปทาํอย่างอืน่นัน้ ต่างกนัมากนอ้ยเพยีงไร 

ผลก็จะฟ้องอยู่ในตวั มอีะไรอกีไหม จะใหพ้รนะ  
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