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กัณฑ์ท่ี ๒๒๖

ภาวนา

๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
ภาวนาคือการชําระการปฏิบตั จิ ติ ใจ ส่วนใหญ่เราจะดูแลแต่กายกับวาจา ซึง่ เป็ นเรื่องของ
ศีล คือการดูแลรักษากายกับวาจาให้เป็ นปกติ แต่การกระทําของใจต้องอาศัยการบําเพ็ญ
ภาวนา เป็ นเครื่องควบคุมดูแลบังคับ ถ้าไม่มกี ารภาวนาแล้ว จะไม่สามารถควบคุมบังคับ
จิตใจได้เลย จิตใจก็เป็ นเหมือนลิงตัวหนึ่ง เราก็รู้วา่ ลิงมันเป็ นอย่างไร จะให้นงั ่ อยู่เฉยๆ
มันจะไม่ยอมอย่างแน่นอน แต่ถา้ ใช้เชือกผูกมันไว้กับเสาสักต้นหนึ่ง มันก็จะไปเพ่นพ่าน
ไม่ได้ ในเบื้องต้นมันก็จะดิ้นจะสู ้ ถ้าเชือกไม่แข็งแรงพอ มันกระตุกแรงๆเชือกก็ขาดได้
มันก็ไปเพ่นพ่านได้ จิตของเราก็เหมือนกับลิง ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญภาวนา ก็จะคิดไปเรื่อย
เปื่ อย ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับไป จะคิดไปเรื่อยๆ มีเรื่องอะไรมาให้คดิ ก็คดิ ไป คิดไปๆ ก็
เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา มีสุขบ้างทุกข์บ ้าง เวลาสุขก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่เวลาทุกข์มนั
แสนทรมานใจ แล้วก็ไม่รู้จกั วิธีหยุดมันด้วย
แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญจิตตภาวนาจนประสบความสําเร็จ ก็จะสามารถควบคุมบังคับอารมณ์
ต่างๆได้ ถ้ายังไม่สาํ เร็จ ก็ตอ้ งพยายามทําต่อไป เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะให้คุณให้ประโยชน์
เท่ากับการบําเพ็ญจิตตภาวนา เวลาภาวนาเป็ นแล้ว จะควบคุมจิตใจได้ ควบคุมอารมณ์
ได้ อารมณ์น่แี หละเป็ นตัวสร้างความทุกข์ทรมานให้กบั เรามากทีส่ ุดก็วา่ ได้ ถ้าควบคุม
อารมณ์ได้แล้ว ก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ได้ ก็จะไม่มอี ะไรมารบกวนจิตใจอีกต่อไป
การบําเพ็ญจิตตภาวนาจึงเป็ นงานทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ของผู ้ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มา
เจอพระพุทธศาสนา เพราะเป็ นสองส่วนทีต่ อบรับกันได้ดี เกิดมาเป็ นมนุษย์แต่ไม่มี
พระพุทธศาสนา ก็ไม่สามารถทําอะไรได้มาก เพราะไม่มผี ูค้ อยชี้แนะแนวบอกทางเดิน
บอกทางปฏิบตั ิ ต้องเป็ นคนทีฉ่ ลาดจริงๆ ทีจ่ ะสามารถค้นคว้าหาได้ดว้ ยตนเอง เช่น
พระพุทธเจ้าเป็ นต้น
3

พระพุทธเจ้าทรงประสูตใิ นสมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา จึงต้องค้นคว้าศึกษาปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตนเอง จนได้พบทางอันประเสริฐ ทางทีท่ าํ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความดิ้น
รนของจิตใจ ทีเ่ รียกว่าตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทีผ่ ลักดันสัตว์โลก
ให้ไปเกิดแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่เมือ่ พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิ จน
เห็นเหตุของทุกข์แล้วว่าคือตัณหา เห็นเหตุของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือตัณหาทัง้ ๓
แล้ว ก็ทรงบําเพ็ญจิตตภาวนา นัง่ อยู่ทโ่ี คนต้นโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ บําเพ็ญสมถ
ภาวนา ในเบื้องต้นทําจิตใจให้สงบ เมือ่ สงบแล้วก็พจิ ารณาดูสภาวธรรมต่างๆ ทีจ่ ติ ใจเข้า
ไปเกี่ยวข้อง จนเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่วา่ จะเป็ น รู ป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ต่าง ทีม่ าสัมผัสกับใจ ล้วนเป็ นทุกข์ทงั้ สิ้น ถ้าไปยึดไป
ติด ไปยินดี ล้วนเป็ นอนิ จจังทัง้ สิ้น มีการเกิดดับเกิดดับเป็ นธรรมดา ล้วนเป็ นอนัตตา
ไม่มตี วั ตน ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้
มีทางเดียวเท่านัน้ คือ ต้องรู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง จะเป็ นอย่างไรก็เพียงแต่รู้ไว้ รู้ดว้ ยสติ
กําหนดรู้เท่านัน้ สิง่ ต่างๆก็จะระงับดับไปเอง การทีเ่ ราไม่รู้ จึงทําให้เราพยายามไปปรุงไป
แต่งไปแก้ ยิง่ ไปปรุงไปแต่งไปแก้ ก็ยง่ิ ทํางานหนักขึ้น ยิง่ สร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้น
เมือ่ รู้หลักธรรมความจริงแล้วว่า เป็ นอย่างไร ก็ยอมรับความจริง ปล่อยไปตามความเป็ น
จริง ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั เรา จะดีจะชัว่ จะสุขจะทุกข์อย่างไร ก็ปล่อยให้เป็ นไป
ตามเรื่องของเขา เพราะเขาเป็ นธรรมชาติ เหมือนกับมืดกับแจ้ง เขาเป็ นของเขาอยู่อย่าง
นัน้ จะบังคับให้เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ เพราะถ้าไปบังคับแล้ว ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
เพราะไม่สามารถทําไปตามความต้องการของเราได้
นี่คอื หลักของวิปสั สนา การทําความเข้าใจกับสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีจ่ ติ ใจไปเกี่ยวข้อง
ด้วย เช่นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทีเ่ ราต้องสัมผัสอยู่เสมอ ผ่านทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถ้ามีสติมปี ญั ญาคอยเฝ้ าดูปฏิกริ ิยาของจิตใจ ว่ามีอะไรกับ
เขาหรือไม่ ถ้าไปยินดีก็ผดิ ถ้าไปยินร้ายก็ผดิ เพราะเมือ่ เกิดความยินดีก็เกิดความผูกพัน
อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ แต่เขาอยู่ไม่นาน อยู่แค่ประเดีย๋ วประด๋าว แล้วเดีย๋ วก็จาก
ไป เดีย๋ วก็มาใหม่ อีก เช่นเดียวกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ มีความยินร้ายกับเขา เดีย๋ วเขาก็ไป
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เดีย๋ วเขาก็มาอีก ถ้าอยากให้ไป ขณะทีเ่ ขายังไม่ได้ไป ก็จะวุน่ วายใจ เป็ นความทุกข์ ถ้า
เพียงสักแต่วา่ รู้ รู้วา่ เขาเป็ นอย่างนี้แหละ ดีก็รู้วา่ ดี ไม่ดกี ็รู้วา่ ไม่ดี ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา
ไม่ตอ้ งไปยุ่งเกี่ยว ให้รู้ดว้ ยปัญญา รู้ทนั ว่าเขาเป็ นอย่างนัน้ แล้วอย่าไปอยาก เพราะ
ความอยากคือตัณหา อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างอืน่ เพราะเมือ่ อยากแล้วไม่ได้เป็ นไป
ตามความอยาก ก็จะทุกข์ ถ้ายอมรับสภาพว่าเขาเป็ นอย่างนี้แหละ รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง
ไม่ได้ไปหวังอะไร ก็จะไม่เป็ นทุกข์ นี่คอื การบําเพ็ญจิตตภาวนาด้วยวิปสั สนา
แต่ก่อนจะพิจารณาให้จิตใจเป็ นกลางได้ ปล่อยวางได้ ต้องอาศัยการบําเพ็ญสมถภาวนา
ก่อน เรื่องธรรมะนี้ เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั มาตลอด เราก็รู้วา่ ไม่ควรไปอยากกับสิง่ ต่างๆ แต่ใจ
ยังไม่เคยเข้าสู่ความสงบ สู่ความเป็ นอุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ รวมลงเป็ นหนึ่ง จึง
หยุดใจไม่ได้ พอเห็นอะไรปั๊บก็จะเกิดปฏิกริ ิยาขึ้นมาทันที เห็นอะไรทีช่ อบก็เกิดความ
ยินดีอยากได้ทนั ที เห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็อยากจะวิง่ หนีทนั ที เป็ นธรรมชาติของจิตทีย่ งั
ไม่ได้รบั การฝึ กฝนอบรม ในเบื้องต้นจึงต้องพยายามทําจิตให้รวมลงเป็ นสมาธิให้ได้
เสียก่อน ให้เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตรวมลงเป็ นหนึ่ง เหลือสักแต่วา่ รู้เท่านัน้ การทําจิตให้
รวมลงเป็ นหนึ่งได้ ก็ตอ้ งอาศัยสติเป็ นเครื่องมือ สติจะคอยประคับประคอง คอยดึงจิต
ไม่ให้ไปเพ่นพ่าน ไปตามความคิดต่างๆ ถ้าจิตเป็ นลิง สติก็เป็ นเชือก ส่วนกรรมฐานคือ
อารมณ์ทใ่ี ช้ภาวนา ก็เป็ นต้นไม้ เป็ นเสาต้นใหญ่ๆ
ถ้าจะใช้การบริกรรมพุทโธๆ ๆ ก็ตอ้ งมีสติระลึกรู้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธ ไม่ปล่อยให้
จิตเล็ดลอดไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้ามีการกระทําทัง้ ๒ อย่าง จิตก็จะไม่รวมลงเป็ นหนึ่ง
จะไม่สงบ แต่ถา้ มีสติรู้อยู่เสมอว่า ขณะนี้กาํ ลังบริกรรมพุทโธๆๆอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มสี ติจะ
ไม่รู้จะเผลอ จะพุทโธๆๆไปแล้วก็คดิ ไปด้วย จะมารู้สกึ ตัวอีกทีก็เอ๊ะ! ไม่ได้อยู่กบั พุท
โธๆๆแล้ว มัวคิดแต่เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ แต่ถา้ มีสติอยู่จะรู้อยู่ทกุ ขณะเลยว่า กําลัง
บริกรรมพุทโธๆๆอยู่หรือไม่ สิง่ ทีส่ าํ คัญในเบื้องต้น ทีต่ อ้ งฝึ กต้องสร้างให้มขี ้นึ มาให้ได้ ก็
คือการมีสติ การระลึกรู้ รู้อยู่กบั ปัจจุบนั รู้อยู่กบั การกระทําของกายวาจาใจ การฝึ กสติ
สามารถทําได้ในทุกอิริยาบถ เดิน ยืน นัง่ นอน อยู่ทไ่ี หนเวลาใดก็สามารถทําได้ แต่ใน
เบื้องต้นควรหาสถานทีท่ ส่ี งบสงัดวิเวก ทีไ่ ม่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ เรื่องราวต่างๆ
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การฝึ กสติจะง่ายกว่า เพราะจะไม่มอี ะไรมาดึงจิตให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพราะ
จะทําให้เผลอสติไป จิตจะไม่อยู่กบั ปัจจุบนั
ถ้าสามารถหาสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ตามวัดป่ าวัดเขาได้ หรือสถานทีท่ ส่ี ามารถอยู่ตาม
ลําพังได้ มีความสงบสงัดวิเวก ก็จะช่วยการเจริญสติได้มาก เพราะจะได้ตงั้ สติตงั้ แต่ตน่ื
ขึ้นมาเลย เวลาตื่นขึ้นมาสิง่ แรกทีท่ าํ คือลืมตาขึ้นมา แล้วก็ดูวา่ ตอนนี้เวลาเท่าไร อยู่ทไ่ี หน
ก็ควรตัง้ สติเลยตัง้ แต่ตอนนัน้ กําลังจะลุกขึ้น ก็รู้วา่ กําลังจะลุกขึ้น เมือ่ ลุกขึ้นก็รู้วา่ ได้ลกุ
ขึ้นแล้ว ดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายทุกๆขณะ อย่าให้คลาดไปจากสายตาของสติ ที่
เปรียบเหมือนผูค้ ุมนักโทษ ส่วนร่างกายก็เปรียบเหมือนนักโทษ ร่างกายจะไปไหนสติ
จะต้องติดตามไปด้วย อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆทีไ่ กลตัว ยกเว้นเวลามีความจําเป็ นที่
จะต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เช่นวันนี้จะต้องไปทําอะไร ก็หยุดเคลือ่ นไหวก่อน อย่าเพิง่ ไป
ทําอะไร นัง่ คิดหรือยืนคิดให้พอก่อน เมือ่ คิดวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้แล้วว่าวันนี้
จะต้องไปทําอะไรบ้างก็หยุดคิด แล้วหันมาดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายต่อไป จะอาบนํา้
แต่งตัว จะทําอะไร ก็ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ จะรับประทานอาหาร ดืม่ นํา้ ขับรถ
ไปทํางาน เดินไปทํางาน ขณะทีท่ าํ งานอยู่ หรือทําอะไรอยู่ก็ตาม ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํา
นัน้ ๆไปตลอด
นี่คอื การฝึ กจิตให้มสี ติ ให้รู้อยู่ในปัจจุบนั ที่น่ี เดี๋ยวนี้ อย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวทีผ่ ่าน
มาแล้ว เช่นเมือ่ สักครู่น้ ีไปไหนมา ไปคุยกับใคร คุยเรื่องอะไร ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆก็อย่าไป
คิด ถ้าจําเป็ นก็ให้มสี ติอยู่กบั ความคิดนัน้ ให้รู้วา่ กําลังคิดเรื่องนัน้ อยู่ อย่าไปทํา ๒ อย่าง
พร้อมๆกัน เช่นทํางานไป แล้วก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย สิง่ ทีต่ อ้ งการทําก็คอื
ฝึกจิตให้เป็ นหนึ่ งนัน่ เอง เวลาทําอะไรก็ให้อยู่กบั งานนัน้ งานเดียว ถ้าฝึ กอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แล้ว เมือ่ ถึงเวลานัง่ ทําสมถภาวนา จิตก็จะไม่ค่อยเพ่นพ่านไปทีอ่ น่ื เพราะมีสติคอยคุม
อยู่ กําหนดให้อยู่กบั พุทโธๆๆก็จะอยู่ ถ้าอยากจะสวดมนต์ในเบื้องต้นก่อน ก็สวดไป ให้
มีสติอยู่กบั การสวด เพราะบางทีจติ ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ นัง่ เฉยๆกําหนดพุทโธๆๆอย่าง
เดียวจะรู้สกึ ว่ายาก ก็ลองสวดมนต์ไปพลางๆก่อน สวดไปภายในใจก็ได้ถา้ อยู่คนเดียว
ไม่ตอ้ งออกเสียง นัง่ ขัดสมาธิไป แล้วก็สวดมนต์ไป จะสวดมากสวดน้อยก็สวดไป
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ถ้าจิตเกาะอยู่กบั การสวดมนต์ ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้สกั ระยะหนึ่งแล้ว จิตจะรู้สกึ
สบาย จะเริ่มสงบ ถึงตอนนี้จะเปลีย่ นมาบริกรรมพุทโธๆๆต่อไปก็ได้ ถ้านัง่ ไปนานๆ แล้ว
เกิดมีทกุ ขเวทนาปรากฏขึ้นมา ก็อย่าไปสนใจ เพราะถ้าไปสนใจแล้วจะเสียสมาธิ จะ
อยากลุกจากการนัง่ สมาธิ เพราะโดยปกติจติ จะไม่ชอบทุกขเวทนานัน่ เอง เมือ่ มี
ทุกขเวทนาแล้ว ก็จะเกิดความรู้สกึ อยากจะลุกขึ้น เป็ นวิภวตัณหา ทําให้เกิดทุกข์ชนั้ ที่
สองตามมาคือทุกข์ใจ ทุกข์กายคือทุกข์ทเ่ี กิดจากการนัง่ นานๆ แล้วก็มอี าการเจ็บปวด
ตามส่วนต่างๆ แต่ทกุ ข์ชนั้ ทีส่ องนี้จะรุนแรงกว่าทุกข์กาย เป็ นทุกข์ใจ ถ้าเผลอสติไม่
ภาวนา ทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นจนทนนัง่ อยู่ต่อไปได้
ถ้าไม่ไปสนใจกับทุกข์กาย พยายามภาวนาต่อไป ถ้าบริกรรมพุทโธ ก็บริกรรมให้ถข่ี ้นึ
อย่าเปิ ดโอกาสให้จติ ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกาย บริกรรมให้ถข่ี ้นึ ๆไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็
เร็วจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบได้ ก่อนทีจ่ ติ จะสงบได้มกั จะต้องผ่านทุกขเวทนาไปก่อน
เสมอ เวลาเจอทุกขเวทนาแล้วยอมแพ้ ก็จะไปไม่ถงึ ไหน ภาวนาไปกี่ครัง้ ก็จะมาติดอยู่
กับทุกขเวทนานี้ ก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ ถ้าเป็ นนักเรียนพอถึงเวลาสอบทีไรก็สอบตก
ทุกที ไม่สามารถผ่านไปได้ แต่ถา้ มีความมุทะลุดุดนั มีความกล้าหาญ มีความอดทน ไม่
กลัวความเจ็บปวด ถือว่าร่างกายก็เป็ นอย่างนี้แหละ ก็ตอ้ งเจ็บต้องปวดบ้าง สักวันหนึ่ง
ร่างกายนี้ก็ตอ้ งถูกเอาไปเผาไฟทิ้งอยู่ดี เพียงแต่นงั ่ เฉยๆแค่น้ ี ถ้าจะเจ็บก็เจ็บไป ยังไม่
ตายจะไปกังวลทําไม คิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่กลัวความเจ็บ จะได้ภาวนาต่อไป
ถ้าบริกรรมก็บริกรรมให้ถเ่ี ข้าๆไปเรื่อยๆ อย่าไปคาดไปคิดว่าจะสงบไหม จะเป็ นอย่างนัน้
จะเป็ นอย่างนี้ไหม มีหน้าทีบ่ ริกรรมก็บริกรรมไป พุทโธๆๆก็พทุ โธๆๆไปเรื่อยๆ ผลจะ
เป็ นอย่างไรก็จะรู้เอง ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ จิตก็จะรวมลงได้ใน ๒ ลักษณะด้วยกันคือ ๑.
จิตรวมลงพร้อมกับการหายไปของร่างกายกับทุกขเวทนา เหลือสักแต่ว่ารูอ้ ยู่อย่างเดียว
มีความมหัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมา มีความรู้วา่ จิตทีก่ วัดแกว่งทุรนทุรายเมือ่ สักครู่น้ ี ได้
สงบตัวลงแล้ว ความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายทีม่ อี ยู่ก็หายไปหมด แม้แต่ร่างกายก็
ไม่มอี ยู่ในความรู้สกึ ของจิต มีแต่ความรู้ทเ่ี รียกว่าสักแต่วา่ รู้อยู่เท่านัน้ ๒.จิตไม่รวมเป็ น
หนึ่งแต่สงบตัวลง ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัวกับความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายทีย่ งั มีอยู่ ยัง
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รู้อยู่ แต่ไม่มปี ฏิกริ ิยากับความเจ็บปวดนัน้ ๆ ต่างฝ่ ายต่างอยู่ จิตก็อยู่ในความสงบของ
จิต นิ่งเฉยอยู่ ความเจ็บความปวดถึงแม้จะมีอยู่ ก็ไม่รุนแรงเหมือนตอนทีจ่ ติ ปัน่ ป่ วน
พยายามทีจ่ ะต่อสู ้ พยายามทีจ่ ะหนีจากความเจ็บปวดนัน้ ไป เมือ่ จิตไม่ต่อสู ้ ไม่หนี จิต
สงบตัวลง ทุกข์ใจก็หายไป เมือ่ หายไปแล้ว จะรู้สกึ ว่าทุกข์กายไม่ปวดมาก พอรับได้
ปล่อยได้
ขณะทีจ่ ติ สงบอยู่นนั้ จะอยู่ได้นานหรือไม่นานเพียงไร ก็ปล่อยให้อยู่ไป อย่าไปบังคับให้
ออกมา เพราะการภาวนาเพือ่ ความสงบ ก็เพือ่ จะให้เข้าไปสู่จดุ นัน้ เมือ่ เข้าไปแล้วด้วย
ความยากลําบากลําบน อย่ารีบไปดึงออกมา เพราะบางครัง้ อาจจะมีความจําเป็ น มีธุระ
จะต้องทํา ก็ไม่ควรไปดึงออกมา เพราะถ้าดึงออกมาแล้ว ต่อไปอาจจะเข้ายาก ปล่อยให้
พักเต็มทีจ่ นพอแล้วก็จะถอนออกมาเอง ขณะนัน้ ไม่ตอ้ งทําวิปสั สนา ซึง่ จะเป็ นอีก
ขัน้ ตอนหนึ่ง ต้องรอให้จติ ถอนออกมาจากความสงบก่อน ถึงจะสามารถนํามาบําเพ็ญ
วิปสั สนาได้ต่อไป ในขณะทีจ่ ติ สงบเป็ นเวลาพักผ่อน เป็ นการเติมพลัง เติมอาหารให้กับ
จิตใจ ความสงบนี้เป็ นอาหารอย่างดีของจิตใจ เมือ่ ออกจากสมาธิแบบนี้แล้ว จะมีความ
สดชื่น อิม่ เอิบ เบิกบาน มีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาต่างๆทีจ่ ะต้องเผชิญ
ในลําดับต่อไป
ในขณะทีจ่ ติ รวมลงตัง้ อยู่ในความสงบ จึงควรปล่อยให้สงบไปให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนาน
ได้ เมือ่ ถอนออกมาแล้วจึงจะเป็ นหน้าทีข่ องการเจริญปัญญา เจริญวิปสั สนาต่อไป การ
เจริญปัญญาเจริญวิปสั สนานี้ ก็สามารถทําได้ในทุกอิริยาบถ เดิน ยืน นัง่ นอน ต้องใช้
ไตรลักษณ์คอื อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาเป็ นทางเดิน เวลาสัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีม่ าปรากฏในใจ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นความ
เกิดดับๆของเขา พิจารณาให้เห็นว่า ถ้าไปยึดไปติด ไปอยาก ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
พิจารณาให้เห็นว่าควบคุมบังคับเขาไม่ได้ อย่างในขณะนี้มเี สียงลมพัดมา ก็เป็ นเสียงที่
เข้ามาสัมผัสกับหู ก็บงั คับเขาไม่ได้ ให้พจิ ารณาว่าเขามาได้เดีย๋ วเขาก็ไปได้ มีเกิดมีดบั
ไม่ตอ้ งไปยินดี ไม่ตอ้ งไปรังเกียจ ไปรําคาญใจ เพราะจะเกิดความทุกข์ใจตามมา ทําเป็ น
ไม่รู้ไม่ช้ ี ไม่สนใจ เป็ นเรื่องของธรรมชาติ เขาเป็ นอย่างนี้ เขามาอย่างนี้ เรารู้ทนั แล้วก็
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ปล่อยวางเท่านัน้ เอง แล้วจิตก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ดว้ ยปัญญา คือเข้าใจสภาพของสิง่
เหล่านี้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
แล้วก็มาพิจารณาร่างกายของเรา ร่างกายของคนอืน่ ว่ามีสภาพอย่างเดียวกัน เมือ่
ร่างกายตายแล้ว ก็แตกสลายไป มาจากอะไรก็กลับไปสู่สง่ิ นัน้ ร่างกายนี้ทรงสอนว่ามา
จากดิน นํ้ า ลม ไฟ อาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป ก็เป็ นดิน เป็ นนํา้ เป็ นลม เป็ นไฟ ไม่มี
อะไรทีไ่ ม่ได้มาจากธาตุ ๔ คือดิน นํ้ า ลม ไฟ ทุกอย่างมาจากดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ เข้าสู่
ร่างกาย ก็กลายเป็ นอาการ ๓๒ เป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นอวัยวะ
ต่างๆ เวลาร่างกายหยุดทํางาน แตกสลายไป ถ้าปล่อยทิ้งไว้นํา้ ก็ตอ้ งไหลออกมา ความ
ร้อนคือธาตุไฟก็หมดไป ลมก็ระเหยออกไป ทิ้งไว้ต่อไปร่างกายก็แห้งกรอบ กลายเป็ น
ฝุ่น กลายเป็ นดินไป นี่คอื สภาพของร่างกาย เป็ นอย่างนี้ มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ก็กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ไม่เที่ยง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็ นทุกข์
ถ้าไปยึดไปติด
ร่างกายของคนอืน่ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เหมือนกัน เวลาร่างกายของคน
อืน่ เป็ นอะไรไป เราก็ทกุ ข์ไปกับเขาด้วย ถึงแม้จะไม่ใช่ร่างกายของเราก็ตาม เช่นคนทีเ่ รา
รักเราชอบ ถ้าเป็ นอะไรไป เราก็ทกุ ข์ไปกับเขาด้วย ถ้าไม่รกั ไม่ชอบ เขาจะเป็ นอย่างไร จะ
เป็ นจะตายอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อนใจ เพราะไม่ยดึ ติดนัน่ เอง ไม่มคี วามอยากให้เป็ น
อย่างนัน้ อย่างนี้ เราจึงต้องพิจารณาว่า ร่างกายของเราก็ดี ของคนอืน่ ก็ดี เป็ นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ เหมือนกับดิน นํา้ ลม ไฟ เหมือนกับลมทีพ่ ดั อยู่ตอนนี้ ก็เป็ นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ มาแล้วเดีย๋ วก็ไป อย่าไปผูกมัดกับเขา อยู่ก็รู้วา่ อยู่ ไปก็รู้วา่ ไป ยอมรับ
ความจริงแล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์ นี่คอื การพิจารณาให้เห็นความเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ของร่างกาย ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา สักวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิม
คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ในลําดับต่อมาก็ตอ้ งพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย เพือ่ จะได้ทาํ ลายความยินดี
ทีเ่ รียกว่ากามราคะ ความยินดีในกาม ทีอ่ าศัยรู ปร่างของคนเป็ นเหตุ เช่นผูห้ ญิงเห็น
ผูช้ ายก็เกิดความยินดี ผูช้ ายเห็นผูห้ ญิงก็เกิดความยินดี เพราะไม่ได้พจิ ารณาดูร่างกาย
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อย่างถ่องแท้ เพียงแต่เห็นสภาพภายนอกเท่านัน้ คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แต่ไม่เคย
พิจารณาถึงสิง่ ทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง เช่นอวัยวะต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในร่างกาย อวัยวะน้อย
ใหญ่ทงั้ หลาย ทีท่ รงสอนให้พจิ ารณา ให้ท่องเทีย่ วอยู่ในกายนคร เทีย่ วดูร่างกายนี้
เหมือนเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว มีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ ทีซ่ ่อนอยู่
ภายใต้ผวิ หนัง พิจารณาให้เห็นว่าไม่เป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม ไม่น่ารักน่ายินดี ให้พจิ ารณาดู
ร่างกายทีห่ มดลมไปแล้ว ถ้าทิ้งไว้ก็ตอ้ งขึ้นอืด มีอาการไม่สวยงามให้เห็น นี่คอื สภาพของ
ร่างกายของคนเราทุกๆคน
ให้พจิ ารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เวลาเกิดความอยากขึ้นมา ภาพทีไ่ ด้พจิ ารณาอยู่น้ ี จะมา
คอยค้าน มาตอบโต้ ถ้าไม่มภี าพเหล่านี้อยู่ในใจ พอเห็นภาพสวยๆงามๆปรากฏขึ้นมา ก็
จะเกิดความหลงใหล เกิดความเคลิบเคลิ้มอยากจะได้ อยากจะอยู่กบั บุคคลนัน้ ๆขึ้นมา
ทันที แต่ถา้ ได้พจิ ารณาดูความเป็ นอสุภะของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ดูสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ทงั้
ภายในและภายนอก แม้แต่ภายนอกถ้าไม่ได้รบั การดูแล เช่นอาบนํา้ หวีผม ก็ไม่ค่อย
น่าดูแล้ว ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็ยงั มีสภาพทีไ่ ม่น่าดู แล้วเวลาตายไปแล้วยิง่ ไม่น่าดูใหญ่
นี่คอื ลักษณะของการพิจารณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกาย เพือ่ จะได้ถอด
ถอนกามตัณหา ความยินดีในกามสุขนัน่ เอง ทีเ่ กิดจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับร่างกายของ
คนทีเ่ ราคิดว่าสวยว่างาม ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปจะติดตาติดใจ ถ้ายังไม่ตดิ ตา
ติดใจ ก็ยงั ไม่ทนั ทัง้ ๆทีไ่ ด้พจิ ารณาอยู่ แต่พอเผลอไปมองภาพทีส่ วยงาม ก็ลมื ไปหมด
เลย ในส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งาม ทีไ่ ด้เคยพิจารณา ถ้าลืมก็แสดงว่ายังไม่ทนั
จึงต้องพิจารณาจนสามารถเอามาใช้แก้ปญั หา คือกามราคะ ความยินดีในร่างกายนี้ให้ได้
ถ้ายังไม่ทนั ก็ตอ้ งพิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณาบ่อยๆ เดิน ยืน นัง่ นอน ในอิริยาบถ ๔ ก็
พิจารณาไป จนกว่าจะติดตาติดใจ หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น ดังเรื่องเล่าในพระไตรปิ ฎก
ว่า มีพระอยู่รูปหนึ่งกําลังเจริญอสุภกรรมฐาน ดูโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลา พอมีคนมา
ถามว่าเห็นคน ๒ คนเดินผ่านมาทางนี้ไหม ท่านก็บอกไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูก ๒
โครงเท่านัน้ ท่านพูดอย่างนัน้ นัน่ คือการเห็นของท่าน แทนทีจ่ ะเห็นแต่อาการภายนอก
เช่นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง รูปร่างหน้าตาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ กลับเห็นแต่โครง
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กระดูกทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง ถ้าเห็นแบบนัน้ แล้ว ก็สามารถต่อสูก้ บั กามตัณหา กาม
ราคะ ความยินดีในกามได้ ต้องพิจารณาจนรู้ทนั แล้วก็ปล่อยวางได้ ปัญหาทีเ่ กิดจาก
กามตัณหาความยินดีในกามก็จะหมดไป
นี่เป็ นเรื่องของร่างกาย ทีจ่ ติ มาหลงมารัก มาชอบ มาติด มาทุกข์อยู่เพราะไม่เห็นสภาพ
ของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ทีค่ นเราเกิดมาแล้วต้องตายทุกๆคน เป็ นธรรมดา ถ้าเข้าใจ
ยอมรับความจริงนี้ได้แล้ว ก็จะรู้สกึ เฉยๆต่อความตาย ความตายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครหนี
พ้น เมือ่ จิตยอมรับได้ ใจก็ไม่เดือดร้อนอะไร จิตใจก็ตงั้ อยู่ในอุเบกขา ในสมาธิจติ นัน่
แหละ คนทีม่ สี มาธิจงึ มีทพ่ี กั พิง สามารถปล่อยวางสิง่ ต่างๆได้ รู้วา่ ตนไม่เดือดร้อน แต่
ถ้าไม่มสี มาธิจติ ก็จะไม่รู้วา่ จะไปปลงไปวางไว้ทีไ่ หน เพราะฝากความสุข ฝากความหวัง
ไว้กับชีวติ ร่างกายนี้ เมือ่ ต้องสูญเสียไป ก็ไม่รู้วา่ จะอยู่ได้อย่างไร ก็จะมีความวุน่ วายใจ
แต่ถา้ ได้ฝึกทําจิตให้เป็ นสมาธิ สามารถทําจิตให้วางเฉย เป็ นอุเบกขาได้แล้ว เวลามา
พิจารณาเรื่องของร่างกาย ก็จะสามารถปล่อยวางได้ ยอมรับกับความเป็ นจริงได้ เมือ่ ถึง
เวลาจะไปก็ไป แต่เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลา ก็อยู่ต่อไป ก็เท่านัน้ เอง ไม่ได้มคี วามอยากจะตาย
หรือไม่มคี วามอยากจะอยู่ ยอมรับความเป็ นจริง เมือ่ ยังอยู่ก็อยู่ เมือ่ ถึงเวลาจะต้องไปก็
ไป ปัญหาก็หมดไป
เราก็จะอยู่ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ งอาศัยคนนัน้ คนนี้มาเป็ นคู่ครอง มาให้ความสุข เพราะ
แทนทีจ่ ะมีความสุข กลับจะมีความทุกข์มากกว่า คน ๒ คนเมือ่ อยู่ร่วมกันแล้ว ก็ตอ้ ง
ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีความเห็นไม่ตรงกัน ถ้าไม่มี มีแต่รกั กัน ก็จะห่วงใย กังวล ถ้าคน
หนึ่งเป็ นอะไรขึ้นมา เจ็บไข้ได้ป่วยหรือหายไป ก็สร้างความวุน่ วายใจให้กบั อีกคนหนึ่ง
แล้ว สูอ้ ยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่คนเดียวแสนจะสบาย ถ้าจิตมีความสงบแล้วจะไม่หวิ จะไม่
กระหาย จะไม่อยากกับอะไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่า ไม่มีสขุ ใดในโลกนี้ ที่จะ
เหนื อกว่าสุข ที่เกิดจากความสงบของจิตใจ จึงควรบําเพ็ญจิตตภาวนาให้มากๆ หา
สถานทีท่ ส่ี งบสงัดวิเวก อยู่คนเดียว ในเบื้องต้นอาจจะลําบากมาก เพราะไม่เคยชิน เวลา
อยู่คนเดียวจะเหงา ถ้าจะบําเพ็ญจิตตภาวนาต้องมีความขยันหมันเพี
่ ยร ไม่ปล่อยเวลาให้
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ผ่านไปโดยไม่ได้ภาวนา เพราะถ้าไม่ภาวนาแล้ว ความฟุ้งซ่านจะตามมา จะคิดถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้ แล้วก็จะเกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
ถ้าจะบําเพ็ญภาวนา จึงต้องฝึ กทําตลอดทัง้ วัน ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื เลย ในเบื้องต้นก็
พยายามควบคุมจิตด้วยสติให้อยู่กบั ปัจจุบนั
ถ้าเสร็จจากภารกิจ อาบนํา้ อาบท่า
รับประทานอาหารแล้ว ก็นงั ่ สมาธิต่อ ถ้านัง่ แล้วรู้สกึ ง่วงเหงาหาวนอน ก็เดินจงกรมแทน
เดินจนกว่าจะหายง่วง แล้วก็กลับมานัง่ ใหม่ ทําอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆ
บําเพ็ญไปเรื่อยๆ แล้วไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ ทีไ่ ม่ได้อยู่เหนือวิสยั ของความ
เพียร ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายก็ใช้ความเพียรนี้แหละ เป็ นตัวนําท่าน เข้าสู่ธรรมอันเลิศ
โลกของพระพุทธเจ้า ไม่มอี ะไรทีจ่ ะพาเราไปได้นอกจากความพากเพียร ทีจ่ ะบําเพ็ญจิตต
ภาวนาอย่างต่อเนื่อง ต้องเสียสละ ตัดความสุขต่างๆทีเ่ คยได้รบั จากรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ ต้องไม่ไปสนใจ ต้องกล้าตัด ต้องมองให้เห็นว่าเป็ นเหมือนยาเสพติด
ไม่จาํ เป็ นสําหรับเรา เรื่องดูหนังฟังเพลง ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ เทีย่ วทีน่ ่ี ไม่จาํ เป็ น ไม่เทีย่ วก็อยู่ได้
ถ้าได้ทาํ จิตให้สงบได้แล้ว จะมีความสุขยิ่งกว่าการไปเทีย่ วเสียอีก จึงต้องกล้าเสียสละ
ต้องกล้าตัด ถ้ายังเสียดาย ยังหวงแหนความสุขเหล่านี้อยู่ ก็จะไม่สามารถบําเพ็ญได้
การบําเพ็ญจึงต้องทุ่มเททัง้ ชีวติ และจิตใจ มีเวลาว่างมากน้อยเพียงใด ก็ควรทุ่มเทมาทาง
นี้ ถ้าได้ท่มุ เทแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นง่ายและเร็ว ทําให้มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ถ้า
ทําทีละเล็กทีละน้อย ปฏิบตั เิ ป็ นปี ๆก็ยงั ไม่ไปถึงไหนสักที ก็จะเกิดความลังเลสงสัย
ท้อแท้เบือ่ หน่าย จนไม่สามารถไปสู่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทีป่ ระเสริฐเลิศโลก ทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พบได้เจอ ได้สมั ผัส ได้นาํ มาเป็ นสมบัตสิ ่วนตัวได้ ถ้ามี
ความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า เชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ด้ทรงประสบพบเห็นว่าประเสริฐเลิศ
โลก เป็ นสิง่ ทีด่ ี ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ ก็ตอ้ งกล้าทุ่มเทชีวติ จิตใจ
พิจารณาให้เห็นว่า ไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้ไปได้อกี นานสักเท่าไร โอกาสทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญภาวนา
และปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็ไม่รู้วา่ จะมีมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่รบี
ตักตวงในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ มีโอกาสอยู่ พอจะปฏิบตั กิ ็จะสายเกินไป เพราะมัวแต่ตดิ
พันอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆ พอจะปฏิบตั กิ ็เข้าวัยชราแล้ว พอ
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ชราแล้วจะปฏิบตั กิ ็ลาํ บาก ร่างกายไม่เอื้ออํานวยเหมือนกับร่างกายของคนหนุ่มคนสาว
คนทีย่ งั มีกาํ ลังวังชา
จึงอยากให้ท่านทัง้ หลายมีความเชื่อมันในสิ
่ ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ในสิง่ ทีค่ รูบา
อาจารย์ทงั้ หลายพยายามสังสอนให้
่
กบั พวกเรา ว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในโลกนี้ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะ
ดีเท่า เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเราไปตลอดเลย ถ้าได้ผลจากการปฏิบตั แิ ล้ว จะไม่หลุด
ไปจากมือ เหมือนกับสมบัตอิ น่ื ๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ จะอยู่กบั เราในเวลาทีเ่ รายังมีชวี ติ อยู่น้ ี
เท่านัน้ เมือ่ ตายไปแล้ว กลับมาเกิดใหม่ก็ตอ้ งมาสร้างมาหาใหม่ แต่สมบัตทิ ไ่ี ด้จากการ
ปฏิบตั ิ จะอยู่ตดิ ตัวเราไปตลอด จงใช้ความพยายาม ทุ่มเทเวลาชีวติ จิตใจต่อการบําเพ็ญ
ภาวนา เข้าหาครูบาอาจารย์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพราะการปฏิบตั ถิ า้ ไม่มคี รู ไม่มี
อาจารย์ ก็อาจจะหลงทาง ขอให้มคี วามแน่วแน่มนใจในการดํ
ั่
าเนินชีวติ ตามแนวทางที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั กิ นั
แล้วการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะไม่สูญเปล่า
เพราะ การเป็ นมนุษย์น้ เี ท่านัน้ แหละ ทีจ่ ะสามารถตักตวงมรรค ผล นิ พพานได้มากทีส่ ุด
ยิง่ กว่าการได้มาเกิดเป็ นอย่างอืน่ จึงอย่าปล่อยภพชาติมนุษย์น้ ใี ห้ผ่านไปโดยไม่ได้ปฏิบตั ิ
ธรรม บําเพ็ญภาวนาจิตตภาวนา เหมือนเปิ ดนํา้ ทิ้งไว้โดยไม่มภี าชนะมารองรับ เสียดาย
นํา้ ช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตก เป็ นหน้าแล้ง ถ้ามีนาํ้ ไหลมาก็ควรหาภาชนะมารองรับ มาเก็บไว้
ชีวติ ของมนุษย์ก็เป็ นเหมือนภาชนะอันหนึ่ง ทีส่ ามารถรองรับสิง่ วิเศษทีพ่ ระพุทธเจ้า และ
พระสาวกทัง้ หลายท่านได้พบ ได้ครองเป็ นสมบัติ ถ้านํามาปฏิบตั แิ ล้ว ต่อไปก็จะเป็ น
สมบัตขิ องพวกเราเช่นเดียวกัน จึงขอยุตกิ ารแสดงไว้เพียงเท่านี้ ขอกุศลผลบุญทีท่ า่ น
ทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ จงเป็ นเหตุเป็ นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจ
มีความเจริญทัง้ ในทางธรรม และในทางโลก โดยทัวหน้
่ ากันเทอญ
พูดธรรมะต่อ เป็ นอย่างไรทีพ่ ูดมานี้พอจะเข้าใจไหม ส่วนใหญ่จะอยู่ทต่ี วั เรา ทางดําเนิน
ก็มอี ยู่แล้ว อยู่ทว่ี า่ จะมีความขยันมากน้อยเพียงไร ส่วนใหญ่มกั จะแพ้ความขี้เกียจ นอน
ดีกว่า ติดความสุขเล็กๆน้อยๆ แค่การหลับการนอนการกิน เวลาจะภาวนาจึงต้องเปลีย่ นวิถี
ชีวติ ของเรา จะอยู่กนิ แบบปกติ ก็จะไม่เจริญทางด้านภาวนา อย่างน้อยต้องถือศีล ๘ ไม่
รับประทานอาหารเย็น การนอนก็นอนแบบง่ายๆ นอนกับพื้น ไปอยู่วดั ทีไ่ ม่มไี ฟฟ้ า ไม่มี
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นํา้ ประปา ก็ไม่ค่อยสะดวก ไม่ค่อยสบายทางด้านการอยู่การกิน แต่ทาํ ให้ไม่ตอ้ งไป
พะวักพะวนกับเรื่องกินเรื่องนอนให้มากจนเกินไป ใหม่ๆไม่เคยชินก็จะรู้สกึ ลําบากหน่อย
แต่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหรอก เพราะไม่ถนัดเท่านัน้ เอง เหมือนกับเคยใช้มอื ขวาอยู่
ประจํา แล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย ใหม่ๆก็รู้สกึ ว่ายาก ฝึ กใช้ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็งา่ ยขึ้นเอง
เวลาเสียมือขวาไป เหลือแต่มอื ซ้าย ก็ตอ้ งหัดใช้มอื ซ้ายจนได้
การดําเนินชีวติ ของพวกเราก็เหมือนกัน มีทงั้ ขวามีทงั้ ซ้าย ถ้าถนัดขวาก็ไม่ชอบซ้าย ถ้า
ถนัดซ้าย ก็ไม่ชอบขวา แนวทางชีวติ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราดําเนิน เป็ นทางที่
ดี ทีส่ บายจริงๆไม่มที กุ ข์ แต่เราไม่ถนัดกันจึงไม่ชอบ เราชอบอยู่บนกองสุขทีม่ คี วามทุกข์
ห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลา คิดดูซิ เรามีไฟฟ้ าใช้กนั ตลอดเวลา ถ้าวันไหนไฟฟ้ าดับ เราก็
เดือดร้อนกัน ตูเ้ ย็นก็ไม่ทาํ งาน แอร์ก็ไม่ทาํ งาน พัดลมก็ไม่ทาํ งาน มีนาํ้ ประปาใช้อยู่
ตลอดเวลา ถ้านํา้ ประปาไม่ไหล ก็เดือดร้อนกัน เพราะไม่เคยอยู่แบบทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสิง่
เหล่านี้ ทัง้ ๆทีส่ ามารถอยู่ได้ แต่ไม่เคยอยู่กนั เคยทําอะไร ก็มกั จะมีความผูกพันติดพัน
เคยสะดวกสบายง่ายดาย พอต้องทําอะไรทีย่ าก ก็ไม่อยากจะทํา ความจริงมันไม่ยาก
เพียงแต่วา่ เราไม่ถนัด ก็เลยรู้สกึ ว่ายาก จึงไม่อยากทํา ชีวติ ของเราจึงไม่ค่อยได้พฒั นา
เปลีย่ นแปลงไปสักเท่าไหร่
ถ้าเราพยายามฝึ กฝนอบรม ถ้าไม่ได้ทาํ ตลอดเวลา อย่างน้อยก็ทาํ เป็ นพักๆไปก็ยงั ดี มี
เวลาว่างวันหยุด ๓ - ๔ วันก็ไปอยู่วดั กัน ไปวัดทีเ่ งียบๆ มีครูบาอาจารย์ทด่ี ี แต่วดั ของ
ครู บาอาจารย์มกั จะมีคนไปกันมาก จึงไม่ค่อยเหมาะกับนักภาวนา ผูท้ ภ่ี าวนาจริงๆ
ต้องการความสงบจริงๆ ไปวัดของลูกศิษย์ของท่านก็อาจจะได้ประโยชน์มากกว่า ตอนที่
ไปอยู่วดั ป่ าบ้านตาดใหม่ๆ ไม่ค่อยมีใครไปกัน ส่วนใหญ่จะไปวัดครู บาอาจารย์ ทีเ่ ป็ นผู ้
หลักผูใ้ หญ่กว่าหลวงตาท่าน ทีว่ ดั หลวงตาจึงเป็ นวัดทีส่ งบ ไม่ค่อยมีญาติโยมไปกัน
เท่าไร วันเสาร์วนั อาทิตย์อย่างมากก็มรี ถแค่ ๒ - ๓ คันทีไ่ ปจากอุดรเท่านัน้ เอง ไปใส่
บาตร ไปถวายอาหาร การฉันการทําอะไรก็รวดเร็ว กลับมาจากบิณฑบาตจัดอาหารเพียง
ไม่ก่นี าทีก็ได้ฉนั กันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สกึ ว่าคนไปเยอะ กว่าจะได้ฉนั กันก็เหนื่อย ฉันเสร็จ
แล้วต้องมาเก็บ มากวาดมาอะไรกันอีก ใช้เวลามาก เวลาก็จะไม่ค่อยมีสาํ หรับการภาวนา
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ถ้าไปวัดเล็กๆ อย่างวัดท่านอาจารย์อนิ ทร์ ก็ยงั เงียบ ยังไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไร
ไปอยู่ทน่ี นั ่ ก็จะมีเวลาภาวนาได้เยอะ ทีไ่ หนทีม่ คี นเยอะๆ ก็จะต้องมีปญั หาตามมา
ปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ทค่ี นนี่แหละ อยู่กนั เยอะๆก็อดคุยกันไม่ได้ ยิง่ คุยกันมากก็ยง่ิ
เสียเวลา ยิง่ ฟุ้งซ่าน ยิง่ ไม่สงบ แต่ถา้ ไปอยู่วดั ทีไ่ ม่ค่อยมีคน ต่างคนต่างมีทพ่ี กั ของ
ตนเอง อยู่แบบเงียบๆ อยู่ตามลําพัง โอกาสทีจ่ ะภาวนาก็มเี ยอะ แต่ตอ้ งภาวนาเป็ น ต้อง
รู้วา่ จะต้องทําอะไร ถ้าไปนอนก่ายหน้าผาก คิดฟุ้งซ่าน ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่าง
น้อยต้องรู้จกั วิธีเจริญสติ เดินจงกรมก็ให้มสี ติอยู่กบั การเดิน นัง่ สมาธิก็ให้มสี ติอยู่กบั
การนัง่ อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ่นพ่านไปตามยถากรรม ต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลา
เหมือนกับเป็ นนักโทษ อย่าปล่อยให้ไปทําอะไรตามอําเภอใจ ถ้าปล่อยให้คดิ ไป เดีย๋ วก็
คิดถึงเพือ่ นฝูง คิดถึงความสุขเดิมๆ แล้วก็จะทําให้รู้สกึ ว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา
ขึ้นมา จะทําให้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ พอคิดถึงเพือ่ น คิดถึงบ้าน คิดถึงอะไรต่างๆ ก็อยากจะ
กลับไป แต่ถา้ พยายามภาวนาอยู่เรื่อยๆ ไม่ปล่อยให้จติ ไปคิด เดินก็พทุ โธๆๆไปเรื่อยๆ
นัง่ ก็พทุ โธๆๆต่อ ภายในจิตไม่ให้มเี รื่องอะไร ให้มแี ต่พทุ โธๆๆอย่างเดียว ต่อไปจิตก็จะ
เข้าสู่ความสงบ
เมือ่ สงบแล้วจิตจะไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ นัน้ เพราะได้หยุดคิดนัน่ เอง เมือ่ หยุดแล้ว
ในโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มอี ะไร อดีตก็ไม่มี อนาคตก็ไม่มี มีแค่ปจั จุบนั เท่านัน้ เอง ขณะที่
มีความสุข ก็ไม่อยากไปหาใคร ถ้าได้เข้าถึงจุดนี้แล้ว ก็อยากจะภาวนาอย่างเดียว ไม่
อยากจะอยู่ใกล้ใคร เพราะอยู่ใกล้แล้ว ก็ราํ คาญ ทําให้จติ ต้องกระเพือ่ ม ต้องคิด ต้อง
ปรุง ต้องแต่ง ต้องมีอารมณ์ตามมา แต่ถา้ อยู่ของเราคนเดียวตามป่ าตามเขา อยู่กบั เสียง
ลม อยู่กบั ต้นไม้ ก็จะมีแต่ความสุขความสบายกับการภาวนา เดินจงกรม นัง่ สมาธิ อ่าน
หนังสือธรรมะสลับกันไป การอ่านหนังสือธรรมะทางภาคปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารย์ เป็ น
เหมือนการฟังเทศน์ ได้ข ้อคิด ได้อบุ ายต่างๆ เพราะการปฏิบตั ขิ องเรายังต้องอาศัยการ
ได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ เพราะจะมีปญั หา มีอปุ สรรคต่างๆ ปรากฏขึ้นกับการภาวนา
ถ้าไม่มแี ผนทีน่ าํ ทาง เช่นหนังสือธรรมะหรือเทศน์ของครูบาอาจารย์ไว้ฟังอยู่เรื่อยๆ ก็จะ
หลงได้ เพราะสิง่ ทีป่ รากฏในภาวนา มีทงั้ มรรคมีทงั้ ผล มีทงั้ ทีไ่ ม่ใช่มรรคไม่ใช่ผล ถ้าไม่
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รู้จกั แยกแยะ ก็จะหลงติดอยู่กบั พวกโลกิยธรรมต่างๆ ทีไ่ ม่พาให้หลุดพ้น แต่จะพาให้
ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องมีธรรมะของครูบาอาจารย์ไว้อ่าน ไว้ฟังบ้าง สลับ
กับการบําเพ็ญภาวนา เวลาฟังธรรมะของครู บาอาจารย์ จะเกิดกําลังจิตกําลังใจ เวลาเกิด
ความท้อแท้ ความเบือ่ หน่าย การภาวนาไปไม่ถงึ ไหน พอได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมของท่าน
ฟังท่านเล่าถึงปัญหาทีท่ ่านประสบมา และวิธีทท่ี ่านต่อสูก้ บั มันมา ก็ทาํ ให้เกิดมีกาํ ลังจิต
กําลังใจ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อไป จึงควรเกาะติดครูบาอาจารย์ไว้ให้ดี องค์ไหนทีเ่ รามีความ
เชื่อมันในตั
่ วท่าน ก็พยายามเข้าไปหาท่านอยู่เรื่อยๆ ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้ว
ก็นาํ ไปปฏิบตั ิ ต้องทําทัง้ ๒ อย่าง ต้องฟังด้วยและต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ถ้าฟังแล้วไม่นาํ ไป
ปฏิบตั ิ เดีย๋ วก็ลมื ถ้านําไปปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะอยู่ในใจไปตลอด
ถาม ตอนเช้าๆนี้ท่านอาจารย์ลงไปฉันทีไ่ หนครับ
ตอบ ก็เดินลงไปทีว่ ดั ข้างล่าง แล้วก็ออกไปบิณฑบาต กลับมาก็ฉนั ทีศ่ าลาร่วมกับพระ
ทีอ่ ยู่ข ้างล่าง
ถาม ปกติแล้วถ้าอยู่ในพรรษา ท่านอาจารย์รบั บาตรข้างนอกเพียงอย่าง เดียว หรือรับ
อาหารในวัดทีญ
่ าติโยมตามมาถวายด้วย
ตอบ รับหมดทัง้ ข้างนอกและข้างในวัด
ทีน่ ่ไี ม่ได้ถอื ธุดงควัตรทีไ่ ม่รบั อาหารอืน่
นอกจากบิณฑบาต ไม่ได้ทาํ มาตัง้ แต่เริ่มตัง้ วัด ก็เลยไม่มธี รรมเนียมปฏิบตั กิ นั มา
ถาม ราวเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมครับทีท่ ่านอาจารย์ฉนั
ตอบ ถ้าเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์วนั พระ กว่าจะฉันก็ประมาณ ๒ โมงครึ่ง เพราะต้อง
เทศน์ก่อน
ถาม เทศน์ก่อนใช่ไหมครับ
ตอบ เทศน์ก่อนฉัน อย่างวันนี้ก็เทศน์ประมาณ ๒ โมงเช้า ไปบิณฑบาตกลับมาถึงวัดก็
ประมาณโมงหนึ่ง ญาติโยมถวายอาหารใส่บาตรทีศ่ าลา กว่าจะเสร็จก็ประมาณ ๒
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โมง แล้วก็พูดธรรมะสักครึ่งชัว่ โมง ทีน่ ่ีจะเทศน์ให้ฟงั ก่อนฉัน เสร็จแล้วก็
รับประทานอาหารพร้อมๆกับพระไปเลย อาหารทีเ่ หลือจากพระทีจ่ ดั ไว้ในศาลา
พอเทศน์เสร็จแล้วพระเริ่มฉัน ญาติโยมก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จแล้วก็
แยกย้ายกันไป ถ้าเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์วนั พระก็จะช่วงเวลานี้ แต่ถา้ เป็ นวัน
ธรรมดาก็จะเร็วกว่านี้ เพราะไม่มคี นมา กลับจากบิณฑบาต ๗ โมง จัดอาหาร
เสร็จก็ประมาณ ๗ โมงครึ่งก็ฉนั กันแล้ว ถ้าเป็ นวันธรรมดา
ถาม ทีน่ ่มี พี วกฆราวาสมาปฏิบตั กิ นั ไหมคะ
ตอบ มี ทีน่ ่ีมที พ่ี กั ให้มาปฏิบตั ไิ ด้ แต่ไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสังสอน
่
พักกันตาม
อัธยาศัย ใครถนัดทีจ่ ะภาวนาแบบไหน ก็ทาํ กันไป จะให้ลงโบสถ์เช้าเย็น ไหว้
พระสวดมนต์ ทําวัตรเช้า ทําวัตรเย็น แล้วก็นงั ่ สมาธิในโบสถ์สกั ครึ่งชัว่ โมง
พร้อมๆกัน ตอนเช้าก็ประมาณตีหา้ ตอนเย็นก็ประมาณ ๖ โมงเย็น หลังจากนัน้
ก็กลับไปทีพ่ กั ของใครของมัน ทีพ่ กั ก็จะเป็ นเรือนใหญ่เป็ นห้องๆเหมือนกับ
โรงแรม มีหอ้ งนํา้ อยู่ในตัว ให้อยู่ครัง้ หนึ่งได้ไม่เกิน ๗ วัน อย่างตํา่ ๓ วัน และ
ไม่เกิน ๗ วันต่อครัง้ ทีใ่ ห้อย่างน้อย ๓ วันเพราะกลัวพวกทีม่ าเทีย่ วกันแล้วไม่มี
ทีพ่ กั จะอาศัยวัดนอน
ถาม ทีป่ ฏิบตั ขิ ้างบนเขานี้ ไม่มใี ช่ไหมคะ
ตอบ โดยปกติจะไม่ให้ใครขึ้นมาอยู่ นอกจากคนทีเ่ คยบวชอยู่ทน่ี ่ีมาก่อน แล้วอยากจะ
มาขอพักสักคืนสองคืน ถ้ามีกฏุ วิ า่ งก็อยู่ได้ แต่ไม่ได้เปิ ดกว้างให้คนทัวไปขึ
่ ้นมา
อยู่ แล้วก็ไม่อยากจะให้มากันมาก เพราะทีม่ นั แคบ ไม่กว้างนัก ถ้ามาอยากจะให้
มาเดีย่ วๆมากกว่า มาคนเดียว ถ้ามา ๒ คนก็มกั จะจับคู่กนั การภาวนาต้องเน้น
ความวิเวก ไม่จบั กลุม่ กันได้ก็จะดี ถ้าจับกลุม่ กันแล้ว ก็อดทีจ่ ะคุยกันไม่ได้ เวลา
มาคนเดียว รู้สกึ ว่าโล่งไปหมด ไม่ตอ้ งกังวลห่วงกัน ถ้ามา ๒ คนก็ตอ้ งห่วงหน้า
ห่วงหลังกัน มาคนเดียวก็เข้าประจําทีภ่ าวนาได้เลย ข้างบนเขานี้แม้แต่พระบวช
ใหม่ ก็ไม่ได้ให้ข้นึ มาทันที พระบวชใหม่ยงั ไม่รู้จกั การภาวนา ถ้าปล่อยให้ข้นึ มา
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เดีย๋ วก็มาสร้างความวุน่ วายให้กบั พระรูปอืน่
เพราะจะไม่ภาวนานัน่ เองจะไป
รบกวนพระกุฏนิ นั้ กุฏนิ ้ ี ไปคุยกับเขา ไปทําอะไรต่างๆ ก็เลยต้องให้อยู่ข ้างล่างไป
สักพักก่อน ดูสภาพจิตใจว่า รักความสงบหรือไม่ ชอบภาวนาหรือไม่ ถ้าไม่ชอบ
ความสงบ ก็ไม่ให้ข้นึ มา ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ส่วนใหญ่เวลาบวชใหม่ๆ จะอยากออกปฏิบตั เิ ลย ไม่อยากจะรํา่ อยากจะเรียน อยากจะ
ธุดงค์เลย โดยทีต่ วั เองยังไม่มพี ้นื ฐาน จิตใจยังไม่มคี วามสงบ ยังไม่รู้จกั ภาวนา ไปอยู่ใน
ป่ าก็ไม่ได้ภาวนา เดีย๋ วก็ไปทําโน่นทํานี่ในป่ า นี่ก็พยายามรักษาความสงบสงัดของสถานที่
ไว้เท่านัน้ เอง แต่ความจริงแล้วสําหรับคนทีป่ ฏิบตั ใิ นเบื้องต้นนัน้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีทว่ี เิ วก
ขนาดนี้ก็ได้ ขอให้มที เ่ี ป็ นสัดเป็ นส่วนของเรา แล้วไม่มใี ครมารบกวน มีหอ้ งพอทีจ่ ะนัง่
ได้ ทําจิตให้สงบได้ ก็พอถูไถไปได้ แต่ถา้ ต้องการทีส่ งบจริงๆ ก็มวี ดั อยู่หลายแห่งทีๆ่ มี
สถานทีๆ่ เราสามารถไปได้ ต้องแสวงหากันเอาเอง ทุกๆคนเมือ่ ถึงเวลา ก็ตอ้ งหาสถานที่ หาครู
หาอาจารย์กนั
สมัยทีอ่ าตมาปฏิบตั ใิ หม่ๆ ก็ปฏิบตั อิ ยูท่ บ่ี า้ นก่อน พอดีมหี อ้ งแถวอยู่หอ้ งหนึ่งไม่มใี ครอยู่
อยู่คนเดียว ฝึ กภาวนาอยู่ประมาณปี หนึ่ง แต่ก็ไม่ได้อยู่ทน่ี นั ่ ตลอดทัง้ ปี บางช่วงก็ไปที่
อืน่ บ้าง ไปนอนทีเ่ กาะบ้าง ไปพักทีอ่ น่ื บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทบ่ี ้านคนเดียว ฝึ กนัง่
สมาธิ เดินจงกรมในบ้าน อ่านหนังสือธรรมะ พยายามควบคุมจิตใจ ทีอ่ ยากจะออกไป
เทีย่ วโน่นเทีย่ วนี่ พยายามไม่ทาํ ตามใจ เพราะรู้วา่ เวลาออกไปเทีย่ วก็สนุกดี แต่พอกลับ
มาแล้วก็เศร้าสร้อยหงอยเหงา สูพ้ ยายามฝื นดีกว่า พยายามบังคับจิตใจให้ต่อสูก้ บั ความ
เศร้าสร้อยหงอย เหงาทีม่ อี ยู่ในตัว เรารู้วา่ เป็ นกิเลส รู้วา่ เป็ นอารมณ์ รู้วา่ จิตไปคิดไป
สร้างมันขึ้นมา ถ้าเราพยายามเดินจงกรม นัง่ สมาธิไปเรื่อยๆ เดีย๋ วสักพักอารมณ์เหล่านัน้
ก็จะหายไปเอง นี่เป็ นวิธีแก้ทถ่ี ูก
เวลาเกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา ก็อย่าไปแก้ดว้ ยการออกไปเทีย่ ว จริงอยู่เวลา
ออกไปเทีย่ ว ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็หายไป แต่พอกลับมาอยู่บา้ น เดีย๋ วก็กลับมา
อีก จึงมีคาํ พังเพยทีว่ า่ เวลาออกจากบ้านเหมือนไก่บิน เวลากลับมาเหมือนห่ากิน
กลับมาก็คอพับ รู้วา่ ต้องอยู่บา้ น ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็กลับมาเหมือนเดิม ปัญหา
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จึงไม่ได้รบั การแก้ไข แต่ถา้ แก้ความเศร้าสร้อยหงอยเหงานี้ ด้วยการไม่ออกไปเทีย่ วนอก
บ้าน จะเศร้าอย่างไรก็จะสูก้ บั มัน รู้วา่ เป็ นเพียงอารมณ์ความรู้สกึ ทีไ่ ม่เป็ นอย่างนี้ไป
ตลอด ถ้ามีธรรมะเป็ นเครื่องแก้แล้ว จะแก้ถูกทาง เพราะเมือ่ ได้ภาวนา ได้นงั ่ สมาธิแล้ว
เดีย๋ วอารมณ์ความรู้สกึ นี้ก็จะหายไปเอง
นี่เราถึงรู้คุณค่าของการบําเพ็ญว่าเป็ นอย่างนี้ เพราะถ้าไม่ปฏิบตั ิ ปล่อยจิตให้เคลิ้มคิดถึง
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ เดีย๋ วก็อยากจะออกไปแล้ว พอไม่ได้ออกก็หงุดหงิดใจ เศร้าสร้อยหงอย
เหงาขึ้นมา ถ้าพอได้สติตอ้ งรีบกลับมานัง่ สมาธิเลย พอมีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาทีไร
ก็นงั ่ สมาธิไปๆ พอจิตสงบมันก็หายไปๆ เมือ่ นัง่ อยู่เรื่อยๆก็กลายเป็ นนิสยั ไปเลย เรามียา
แก้แล้วและเป็ นยาทีถ่ ูก เมือ่ ก่อนแก้ผดิ เวลาเบือ่ มีความทุกข์ใจ ก็ออกไปช้อปปิ้ งกัน ไป
ท่องเทีย่ วกัน เพือ่ ทําลายความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดี แต่พอกลับมาอยู่บา้ น ก็เหมือนเดิมอีก ความ
ทุกข์ก็กลับมาอีก ถ้าแก้ดว้ ยธรรมะ มีความทุกข์ก็นงั ่ สมาธิไป เดินจงกรมไป ไม่ไปคิดถึง
เรื่องทีอ่ ยากจะออกไปเทีย่ ว พยายามต่อสูก้ บั มัน พอจิตสงบมันก็หายไป เราก็อยู่บา้ นได้
พอสงบเราก็สบาย และพอเป็ นขึ้นมาอีก เราก็ทาํ อีก ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่อง มันก็จะไม่มี
โอกาสโผล่ออกมาได้อกี เลย
ถ้าปฏิบตั แิ บบทําแล้วก็หยุด หยุดแล้วก็ทาํ จะมีช่องให้เกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมาได้ แต่
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง จะไม่มชี ่องให้ความรู้สกึ นัน้ เกิดขึ้น แต่ก็ข้นึ กับจังหวะชีวติ ของ
ตนเองด้วย สําหรับอาตมาตอนนัน้ ไม่มอี ะไรทํา จบมางานก็ไม่มที าํ พอมีงานก็ไม่ใช่เป็ น
งานทีอ่ าตมาให้ความสําคัญ ทําไปเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านัน้ เอง อาตมาจบวิศวะฯมา
แต่ทาํ งานเป็ นผูจ้ ดั การร้านขายไอศกรีม แปลกไหม เพราะช่วงนัน้ ไม่อยากทํางานวิศวะฯ
ขี้เกียจคํานวณ ช่วงนัน้ ยังไม่รู้วา่ จะทําอะไรดี อยากจะหาอะไรทําทีส่ บายใจ แม้จะไม่ทาํ
ให้ราํ ่ ให้รวยก็ไม่เป็ นไร ขอให้สบายใจก็แล้วกัน อยากจะได้อย่างนัน้ มากกว่าไปทํางานที่
ได้เงินทองเยอะแยะ แต่ตอ้ งไปปวดศีรษะ ไปเครียดกับงาน ไม่อยากจะไปทางนัน้
อยากจะอยู่แบบง่ายๆ ไม่ตอ้ งมีเงินมาก ไม่ตอ้ งใช้เงินมาก แต่สบายใจ ไม่มคี วามกดดัน
ถ้ามีเงินมากก็จะใช้มาก ซื้อบ้านราคาแพงๆ ซื้อรถราคาแพงๆ กินอาหารราคาแพงๆ แต่
ต้องหาเงินมามากๆเพือ่ ใช้จ่ายกับการอยู่แบบนัน้ สูอ้ ยู่แบบง่ายๆดีกว่า กินก๋วยเตีย๋ ววัน
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ละชามสองชามก็อยู่ได้แล้ว มันสบายกว่า ถ้าใช้นอ้ ยก็ไม่จาํ เป็ นต้องหามามาก ก็เลย
พยายามอยู่แบบถูกๆ มีเงินวันละ ๒๐ บาทก็อยู่ได้แล้ว พอดีมงี านอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยทํา
ไป ช่วงนัน้ ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะ แต่พอทําได้สกั เดือน ๒ เดือน ก็ได้หนังสือธรรมะมา
อ่าน ก็เลยเริ่มศึกษา เริ่มสนใจ เริ่มฝึ กนัง่ สมาธิดู เอ๊ะ!นัง่ แล้วก็สบายใจดี เอ๊ะ!ถูกทาง
แล้วนี่ อาตมาอยากจะหาความสบายใจ ไม่ได้อยากจะหาอะไรในโลกนี้ เพราะเห็นคนทีม่ ี
สมบัตเิ งินทองข้าวของ มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ปญั หาทัง้ นัน้ เราไม่อยากจะมีปญั หากับ
ใครทัง้ สิ้น อยากจะมีความเป็ นอิสระ เป็ นตัวของเราเอง มีความสุขตามอัตภาพของเรา ก็
เลยฝึ กนัง่ ทําสมาธิ ก็รู้สกึ ว่าดี น่าจะเป็ นทางทีจ่ ะไป ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วก็
ตัง้ เป้ าไว้ว่า จะลองปฏิบตั ดิ ูสกั ปี หนึ่ง ดูวา่ จะไปถึงไหน
คือจะปฏิบตั แิ บบทีไ่ ด้อ่านจากหนังสือ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ตัง้ สติ ถือศีล ๘ รับประทาน
อาหารวันละมื้อ อยู่คนเดียว ภาวนาอย่างเดียว กับอ่านหนังสือธรรมะเป็ นหลัก แต่ใจก็
ยังอยากจะออกไปเทีย่ วอยู่ เวลาเพือ่ นมาชวนไปเทีย่ ว ก็ปฏิเสธเขาไป แต่ในใจนี่รอ้ ง
โอย! รู้สกึ เสียดาย แต่ก็รู้วา่ เวลาออกไปเทีย่ วทีไร จะเป็ นการเดินถอยหลัง เวลากลับมา
ภาวนา เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ จิตเหมือนกับว่าเสือ่ มลงไป ถ้าได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง
มันจะง่ายกว่าการไปเทีย่ วกลับมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับลงจากชัน้ ๒ มาอยู่ชนั้ ๑
ต้องเดินขึ้นมาชัน้ ๒ ใหม่ ก็เลยพยายามต่อสูก้ บั ความรู้สกึ ทีอ่ ยากจะออกไป ด้วยการ
ภาวนา ทํามาได้ประมาณ ๑ ปี ก็เลยคิดว่าอยู่อย่างนี้ได้ ก็น่าจะบวชได้นะ เพราะชีวติ
พระทีไ่ ด้ศึกษาดูก็เป็ นแบบนี้ การปฏิบตั ขิ องพระก็ไม่มอี ะไรยากเย็น ก็แค่บณ
ิ ฑบาต
ปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ เอง ก็เลยคิดว่าจะบวช แต่ตอ้ งหาวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่วดั แถวบ้านจะเป็ นวัดแบบทีเ่ ราเห็นๆกัน มีเมรุ มีงานศพ มีงานบวช มีงานกุศล
อะไรต่างๆ ก็กลัวว่าถ้าไปอยู่วดั อย่างนัน้ จะไม่ได้ภาวนา โชคดีได้ไปคุยกับพระทีอ่ ยู่ใกล้
บ้าน ท่านก็แนะนําว่ามีพระปฏิบตั อิ ยู่ทางภาคอีสาน แนะนําให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณ
สังวรทีว่ ดั บวรฯ อาตมาก็เลยไปบวชทีว่ ดั บวรฯ ได้รู้จกั กับพระฝรัง่ ทีไ่ ปวัดป่ าบ้านตาด
ท่านบอกว่าถ้าอยากจะไปบ้านตาดก็ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตกับท่านปัญญา แล้ว
ท่านปัญญาจะไปขออนุญาตกับหลวงตาอีกทีหนึ่ง ก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญา
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ท่านปัญญาก็ขออนุญาตหลวงตา ท่านก็อนุญาตให้ข้นึ ไปได้ แต่ท่านก็ไม่ได้รบั ให้อยู่เลย
ท่านบอกว่าไปได้ แต่ไปอยู่ชวั ่ คราว
จังหวะของชีวติ มันก็พาไป ตอนนัน้ ไม่มภี าระทางด้านอืน่ ก็เลยสะดวก พอเจอธรรมะ
พอได้นงั ่ ปฏิบตั กิ ็ตดิ ใจ มันก็ไปตามเรื่องของมัน ไม่ตอ้ งมานัง่ คิดว่าจะมีปญั หา จะต้อง
ทิ้งใครไป ตอนนัน้ ก็ยงั โสด ไม่มภี าระอะไรกับใคร พ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ไปโดย
ไม่ได้วางแผนมาก่อน ชีวติ ก็ไปตามขัน้ ของมัน แล้วก็ไม่ได้คดิ ว่าจะบวชนานเท่าไร เป็ น
คนทีไ่ ม่ยดึ ติดกับอะไรมากจนเกินไป ไม่ได้ตงั้ เป้ าไว้ว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ จะต้องเป็ น
อย่างนี้ จะต้องให้ได้อย่างนัน้ จะต้องให้ได้อย่างนี้ ทําไปก็แล้วกัน จะได้มากน้อยเพียงไร
ก็ประเมินผลไปเรื่อยๆ แล้วก็พจิ ารณาดูวา่ ควรจะทําอย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
ถ้าไปทางนี้จะมีอปุ สรรคอะไรบ้าง จะต้องทําอย่างไรบ้าง ก็แก้ไขไป ศึกษาไป ตอนไปอยู่
บ้านตาดก็ไม่คดิ ว่าจะได้อยู่หรือไม่ จะอยู่นานไม่นานก็ไม่ได้คดิ เพียงแต่ขอให้ได้ไปก็
แล้วกัน ตอนนัน้ อยากจะได้ทภ่ี าวนาเท่านัน้ เอง อยากจะได้ทส่ี งบ ตอนนัน้ ยังไม่รู้วา่ มีครู
บาอาจารย์ระดับไหนอยู่ในประเทศไทย เพราะไม่เคยอ่านหนังสือของทางสายปฏิบตั ิ
หนังสือทีไ่ ด้อ่านส่วนใหญ่จะเป็ นพวกทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎก ก็เลยจะรู้แต่เรื่องพระใน
อดีต แต่พระในปัจจุบนั จะไม่รู้ แต่ตอนนัน้ รู้แล้วว่าจิตของเราต้องการสถานทีท่ ส่ี งบสงัด
สถานทีท่ ส่ี ามารถบําเพ็ญภาวนาได้
คือตอนนัน้ จะอยู่เป็ นฆราวาสต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเงินหมด เงินทีเ่ ก็บมาจากการทํางาน
มันหมดแล้ว ถ้าจะอยู่แบบฆราวาสก็ตอ้ งไปหางานทําอีก ถ้าไปหางานมันก็ไม่มเี วลา
ภาวนาใช่ไหม วันหนึ่งไปทํางานก็ ๘ ชัว่ โมงแล้ว กลับมาบ้านก็เหนื่อย ไม่มที างทีจ่ ะ
ภาวนาได้ทงั้ วันทัง้ คืน แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ งานมันภาวนาได้ทงั้ วันจนถึงเวลานอนเลย ก็เลย
บวชดีกว่า บวชแล้วมีโอกาสได้ภาวนาจริงๆ แต่ตอ้ งหาสถานทีภ่ าวนา อย่าไปเจอวัดที่
ต้องทํางานอย่างอืน่ เลย ขอแค่น้ ี อย่าไปเจอวัดทีต่ อ้ งสวด ไปสอนไปสังไปทํ
่ าอะไรทีไ่ ม่ใช่
เรื่องภาวนาเลย เพราะเท่าทีไ่ ด้ศึกษาในพระไตรปิ ฎก ก็ไม่เห็นมีงานอย่างทีท่ าํ กันในสมัย
ปัจจุบนั นี้หรอก ในสมัยพุทธกาลพอออกบวชแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ไปอยู่ตาม
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ป่ าตามเขา ไปภาวนากัน แต่สมัยนี้บวชแล้วต้องไปทําโน่นทํานี่ ไปสวดศพ ไปงานบุญ ไป
งานอะไรเต็มไปหมด ซึง่ ไม่ใช่เป็ นงานของพระเลย
เพราะเหตุน้ เี องจึงต้องหาวัดทีม่ แี ต่การปฏิบตั ิ ก็โชคดีไปวัดแรกก็เจอเลย วัดทีม่ กี าร
ปฏิบตั ลิ ้วนๆ มีความเข้มงวดกวดขันมาก มีความเข้มข้น ช่วยเราได้มาก เมือ่ ก่อนก็คดิ
ว่าเข้มแล้ว แต่พอมาเปรียบเทียบกับท่านแล้ว ของเราไม่เข้มข้นเลย เมือ่ ก่อนกินข้าวมื้อ
เดียวก็คดิ ว่าเก่งแล้วนะ ตอนก่อนบวชนี่ก็คดิ ว่าเก่งแล้ว พอไปอยู่วดั ป่ าบ้านตาดใหม่ๆ
เอ๊ะ!ทําไมพระทีน่ งั ่ ข้างๆหายไปทีละ ๒ - ๓ วัน ถามว่าไปไหนกันนี่ กลับบ้านหรือ เปล่า
ท่านอดอาหาร พอเห็นเขาอดอาหารได้ ก็เกิดมุมานะอยากจะลองอดดูบา้ ง ก็ลองอดไป
กับเขาดู ก็ได้ผลดี ช่วยการภาวนาได้มาก เพราะเวลาอดอาหารแล้วจะมีความหิว เวลา
หิวก็ตอ้ งอาศัยการภาวนาช่วยดับความหิว
เพราะความหิวส่วนหนึ่งเกิดจากสังขาร
ความคิดปรุงแต่งของจิต ชอบคิดถึงเรื่องอาหาร พอคิดถึงเรื่องอาหารนํา้ ลายก็ไหลเลย
หิวขึ้นมาเลย หิวทางจิต ร่างกายไม่หวิ แต่จติ หิว ทีท่ รมานนัน้ มันทรมานทางจิต
เวลาเกิดความหิวก็ตอ้ งรีบนัง่ ภาวนาเลย พอจิตสงบความหิวก็หายไป เลยรู้วา่ ความหิวมี
อยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือความหิวทางร่างกายส่วนหนึ่ง กับความหิวทางด้านจิตใจ ความ
หิวทางร่างกายไม่รุนแรงเหมือนกับทางด้านจิตใจ เพราะเวลาทีไ่ ม่ได้ภาวนา จิตปรุงแต่ง
เรื่องอาหาร มันทรมานมาก หิวมาก แต่พอได้ภาวนาจนจิตสงบ ความทรมานก็หายไป มี
แต่ความรู้สกึ ว่างๆ ท้องว่างๆ รู้สกึ อ่อนเพลียบ้างในร่างกายเท่านัน้ เอง แต่ไม่ทรมาน
เหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจ
การอดอาหารก็เป็ นอุบายทําให้ตอ้ งภาวนาอยู่
ตลอดเวลา ถ้าปล่อยไว้เดีย๋ วก็ปรุงแต่งเรื่องอาหารขึ้นมา การอดอาหารจึงมีประโยชน์
หลายประการด้วยกัน เมือ่ ก่อนตอนทีย่ งั ไม่ได้อดอาหาร ตอนเย็นๆจะรู้สกึ ว่าหิว จิตจะ
ปรุงแต่งเรื่องอาหาร พออดอาหารไปได้สกั พักหนึ่ง จิตก็หยุดปรุงแต่ง เพราะว่าเวลาที่
ไม่ได้กนิ ครัง้ ละ ๓ - ๔ วันก็ยงั อยู่ได้เลย นี่ไม่ได้กนิ มื้อเย็นเพียงมื้อเดียวจะเดือดร้อน
กับอะไร การรับประทานอาหารก็กลายเป็ นเรื่องง่ายไป เวลาไม่ได้ฉนั อาหารสัก ๓ - ๔
วันนี้อะไรก็อร่อยไปหมด ข้าวเปล่าๆก็อร่อย ทําให้กนิ อาหารได้งา่ ยขึ้นเยอะ เวลาภาวนาก็
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ไม่งว่ งเหงาหาวนอน ไม่ข้เี กียจ ต่างกับเวลาทีฉ่ นั ตามปกติ พอฉันเสร็จแล้วจะอิม่ หนํา
สําราญใจ ทีน้ ีจะไม่อยากภาวนาแล้ว อยากจะหาหมอนนอนเสียมากกว่า
ถ้าการอดอาหารถูกกับจริตของเราก็จะช่วยการภาวนาได้มาก บําเพ็ญไปอดอาหารไปจะ
ช่วยให้ขยันในการภาวนา เพราะจะต้องต่อสูก้ บั ความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการปรุงแต่งของจิต
เกี่ยวกับเรื่องอาหาร เมือ่ คิดแล้วก็จะหิว เมือ่ หิวแล้วก็ทรมานใจ ก็ตอ้ งบังคับให้ภาวนา
เมือ่ ภาวนาแล้วจิตก็สงบ พอทําบ่อยๆเข้า ต่อไปก็ชาํ นาญในเรื่องภาวนา ต่อไปก็สามารถ
ภาวนาได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไรมาบังคับ มีเวลาว่างก็นงั ่ ภาวนา เมือ่ จิตเริ่มมีความสงบมากๆ
แล้ว ทีน้ ีก็จะเริ่มออกทางด้านปัญญา พิจารณาดูร่างกายของเรา ดูอะไรต่างๆ ทีท่ าํ ให้เรา
ทุกข์ ก็ตอ้ งพยายามแก้ไข พิจารณาไปๆก็เห็นว่าความหลงทําให้ไปมีความผูกพันกับสิง่
ต่างๆ เมือ่ มีความผูกพันแล้วก็ตอ้ งมีความทุกข์ เพราะสิง่ ต่างๆนัน้ ไม่เป็ นไปตามความ
ต้องการของเราเสมอไป ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลง
แต่เรามักอยากจะให้อยู่ตามสภาพเดิม อันไหนดีก็อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ ไปตลอด แต่ก็
เป็ นไปไม่ได้ ร่างกายก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตัง้ แต่เกิดมาจนถึงเดีย๋ วนี้ก็ยงั เปลีย่ นอยู่ แล้วก็
จะเปลีย่ นต่อไปจนกว่าจะถึงจุดจบ ถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะคลายความผูกพัน
ยอมรับความจริง ใจก็จะสบาย แยกออกจากกายได้ รู้วา่ กายไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่กาย
เพียงแต่ไปหลงคิดว่าเป็ นเท่านัน้ เอง เป็ นเราเป็ นของๆเรา แท้จริงแล้วก็เป็ นของธรรมชาติ
เหมือนต้นไม้ใบหญ้า ร่างกายนี้เป็ นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้า ถ้าไปรักไปชอบ แล้ว พอ
เกิดเป็ นอะไรขึ้นมา ก็จะเสียใจ เพราะอะไร เพราะมีความผูกพันกับเขา ถ้าไม่มี เวลามี
อะไรเกิดขึ้น ก็จะไม่รู้สกึ อะไร ปัญหาอยู่ทค่ี วามผูกพันเท่านัน้ เอง ต้องยอมรับความจริง
ว่า มีความผูกพันกับอะไรไม่ได้ในโลกนี้ พอมีแล้วก็ตอ้ งทุกข์ทนั ที
ถาม ในส่วนทีเ่ ป็ นพ่อแม่ละเจ้าคะ
ตอบ นัน่ แหละเพราะเราไม่เห็นว่าลูกของเรา ไม่ใช่ลูกของเรา เราเห็นว่าเป็ นลูกของเรา
ก็เลยมีความผูกพันขึ้นมา ถ้าเห็นว่าเป็ นเหมือนแค่ตน้ ไม้ต้นหนึ่ง ก็จะไม่มคี วาม
ผูกพัน
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ถาม มันก็ยาก ความรับผิดชอบกับความเมตตา ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้
ตอบ จะว่าเป็ นความเมตตาก็ไม่ใช่หรอก เราเรียกว่าความเมตตา ความจริงเป็ นความ
หลงมากกว่า ทําไมเด็กอืน่ เราไม่เมตตาล่ะ ทําไมต้องมาเมตตาเฉพาะเด็กคนนี้ละ่
เด็กอืน่ มีตงั้ เยอะแยะเต็มไปหมด ใช่ไหม ถ้าความเมตตาทีแ่ ท้จริงมันต้องเสมอ
ภาค ต้องไม่มฝี กั ไม่มฝี ่ าย ถึงจะเรียกว่าเป็ นความเมตตา อย่างนี้เรียกว่าเป็ น
ความหลง เป็ นความรัก เป็ นความรักทีเ่ กิดจากอุปาทาน ความยึดมันว่
่ าเป็ น
สมบัตขิ องเรา ถ้าไม่เป็ นสมบัตขิ องเรา เช่นลูกของชาวบ้านเขา จะเป็ นอย่างไร ไม่
เห็นร้องห่มร้องไห้ไปกับเขา แต่ถา้ ลูกของเราเกิดไปติดยาเสพติดขึ้นมา เราก็
เดือดร้อนวุน่ วาย แต่ถา้ ลูกชาวบ้านไปติดคุกติดตะราง เราไม่เดือดร้อน ลูกของ
คนอืน่ เราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ได้ถอื ว่าเป็ นลูกเรา ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับเรา
แต่คนนี้ออกจากท้องเรา เราก็เลยมีความผูกพันกับเขา ความจริงส่วนทีม่ คี วาม
ผูกพันกับเรา ก็เป็ นแต่เพียงร่างกายเท่านัน้ แต่จติ ใจนี้ เป็ นใครมาจากไหน เราก็
ไม่รู้ ดวงวิญญาณเข้ามาครอบครองร่างกายนี้ ตอนทีอ่ ยู่ในท้องของเรา ไม่รู้วา่
เป็ นใครมาจากไหน อาจจะเคยเป็ นศัตรู กนั มาในอดีตก็ได้ เป็ นเจ้ากรรมนายเวร
ของเราก็ได้ จึงต้องมาทุกข์กบั เขา
ถาม ในส่วนของความรับผิดชอบ ท่านอาจารย์กใ็ ห้อย่างเต็มทีใ่ ช่ไหมคะ
ตอบ ก็เลี้ยงเขาไปตามความสามารถของเรา ให้อาหารเขารับประทาน ส่งเขาเรียน
หนังสือ สอนให้เขารู้จกั บาปบุญคุณโทษ ก็ทาํ ไป เป็ นหน้าทีข่ องผูป้ กครอง ถ้าเขา
จะไปติดยา ไปกินเหล้าเมายา ก็เรื่องของเขาแล้ว เราไปทุกข์กบั เขาทําไม เราไป
ห้ามเขาได้ทไ่ี หน ก็หา้ มไม่ได้อยู่ดี เหมือนกับได้แอบเปิ้ ลมา แต่อยากจะให้แอบ
เปิ้ ลเป็ นส้ม เป็ นไปได้ไหม เป็ นไปไม่ได้หรอก จะร้องห่มร้องไห้อย่างไร ก็เป็ นไป
ไม่ได้ แอบเปิ้ ลย่อมเป็ นแอบเปิ้ ลอยู่นนั ่ แหละ คนเราก็เหมือนกับผลไม้ แต่ละคน
มีจริตนิสยั ไม่เหมือนกัน บางคนก็เหมือนกับส้มบางคนก็เป็ นเหมือนมะนาว บาง
คนก็เป็ นเหมือนกล้วย เขาเป็ นของเขาอย่างนี้ ตามบุญตามกรรม ดังบทสวดทีว่ า่
เรามีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น
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ลูกของเราเขาก็ทาํ บุญทํากรรมของเขามา เวลาเขามาเกิด เขาก็อาศัยท้องเราเกิด
เท่านัน้ เอง แต่ใจของเขามีกรรมเป็ นพ่อแม่ มีกรรมเป็ นของเขา ถ้าเป็ นคนดี เขาก็
เป็ นคนดีอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งไปสังสอน
่
เขาก็ดี อย่างพระพุทธเจ้านี่ ไม่ตอ้ งมีใครไป
สังไปสอน
่
ท่านก็ดขี องท่าน มีแต่จะพยายามไม่ให้ดเี สียอีก พระราชบิดาไม่อยาก
ให้ท่านออกบวช แต่ท่านก็ออกบวช เพราะบุญทีท่ ่านสร้างมามีพลังมาก ไม่มใี คร
จะต้านบุญได้ เช่นเดียวกับกรรม ถ้าสร้างกรรมมาอย่างพระเทวทัต เห็นไหม
สร้างกรรมไว้มาก ถึงแม้ได้บวช ได้อยู่กบั พระพุทธเจ้า ก็ยงั ต้องมาก่อเวรก่อ
กรรมกับพระพุทธเจ้าอีก นี่เป็ นเรื่องของบุญของกรรมทีม่ ตี ดิ ตัวมา เราทําได้ก็
เพียงแต่ดูแลเลี้ยงดูเขา ตอนทีเ่ ขายังช่วยตัวเองไม่ได้ อย่างตอนทีย่ งั เป็ นเด็กอยู่
ก็ตอ้ งเลี้ยงดูเขาด้วยปัจจัย ๔ เมือ่ โตขึ้นก็ส่งเรียนหนังสือ สอนเรื่องบาปบุญคุณ
โทษ เท่าทีจ่ ะสอนได้ ก็เท่านัน้ เขาจะรับได้หรือไม่ ก็อยู่ทต่ี วั เขา
อย่างพ่อของอาตมาก็ไม่อยากจะให้บวช แต่ก็ได้มาบวชใช่ไหม มันเป็ นเรื่องของ
บุญของกรรมของแต่ละคน พ่อแม่บางคนก็เสียใจทีล่ ูกบวช พ่อแม่บางคนก็ดใี จที่
ลูกบวช มันก็อยู่ทจ่ี ติ ใจของพ่อแม่ ว่ามีบญ
ุ มีกรรมมากน้อยเพียงไร ถ้าพ่อแม่มี
บุญมากเข้าใจถึงเรื่องบุญ เวลาเห็นใครบวชก็ดอี กดีใจ พ่อแม่ทไ่ี ม่มบี ญ
ุ ก็ไม่
เข้าใจเรื่องบุญหรอก พอลูกของตนเองไปบวช ก็เกิดความเสียใจขึ้นมา ทําไมลูก
เราไม่เอาดีทางโลก ก็คดิ ไปต่างๆนานา นี่เป็ นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคน
โดยหลักแล้วก็คอื อย่าไปยึดอย่าไปติด ต้องทําความเข้าใจว่า เราทุกคนมีชวี ติ
เป็ นของเรา มีทางเดินของเรา ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับใคร ก็ให้ใช้ความเมตตา แบบที่
ไม่มคี วามผูกพัน คือช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ เช่นลูกของเรา ก็เลี้ยงดูเขาไป
เสร็จแล้วเขาจะไปทางไหน ก็เป็ นเรื่องของเขา ถ้าไปอยากให้เขาบวช เขาไม่บวช
เราก็จะเสียอกเสียใจ ถ้ายอมรับว่า ถ้าเขาไม่อยากบวช ก็เป็ นเรื่องของเขา เราก็ได้
ให้โอกาสเขาแล้ว เมือ่ เขาไม่ตอ้ งการ ก็ช่วยไม่ได้
เหมือนกับให้เงินเขาก้อนหนึ่ง เขาไม่เอา เราจะไปเสียใจทําไม ใช่ไหม ในเมือ่ เขา
ไม่อยากจะได้เงิน ก็เรื่องของเขา เขาอยากจะไปทางไหน ก็เป็ นเรื่องของเขา การ
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ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขา ก็เป็ นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ดีกว่า
การดึงให้เขาไปตามทางทีเ่ ราต้องการให้เขาไป อันนี้กลับไม่ใช่เป็ นความเมตตา
แต่จะกลายเป็ นความเกลียดชังกันขึ้นมา เราไปบังคับเขา เขาก็ไม่ชอบขึ้นมา ก็
อาจจะทะเลาะกัน โกรธชังกัน เกลียดชังกัน เราต้องรู้วา่ เราเป็ นเหมือนกับคน
พายเรือเท่านัน้ แหละ เหมือนครู บาอาจารย์สอนเด็ก พาให้เด็กข้ามฟากไปเท่า
นัน้ เอง เด็กจะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไม่ได้ เรามีหน้าทีเ่ ลี้ยงดูให้ลูก
ได้รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ ให้เขาพึง่ ตัวของเขาเองได้ ก็หมดหน้าทีข่ องเราแล้ว ถ้าจะเลือก
ไปทางดี ก็เป็ นบุญของเขา ถ้าจะไปทางไม่ดี ก็เป็ นกรรมของเขา ไม่มใี ครบังคับ
จิตใจของใครได้ ในทีส่ ุดเราก็ตอ้ งตายจากเขาไป เวลาเราตายไปแล้ว ใครจะมา
บังคับเขาล่ะ เขาก็ตอ้ งไปตามทางของเขาอยู่ดี
ถาม ท่านอาจารย์ขอออกบวช โยมพ่อโยมแม่ท่านห้ามไหมคะ
ตอบ โยมแม่เขาก็อนุโมทนา แต่โยมพ่อไม่เห็นด้วย ความเห็นไม่ตรงกัน โยมพ่อคิดว่า
เราไม่มที างไปแล้วหรือ ถึงจะต้องไปบวชอาศัยผ้าเหลืองกิน ท่านคิดอย่างนัน้ คิด
ว่าคนไปบวชเป็ นคนไม่มที างไปแล้ว ท่านก็วา่ เราไม่ใช่เป็ นคนแบบนัน้ ได้ไปเรียน
หนังสือมา มีความรู้ความสามารถ ทําไมต้องมาท้อแท้กบั ชีวติ ท่านคิดแบบนัน้
คิดว่าคนทีไ่ ปบวชเป็ นคนท้อแท้ต่อชีวติ คนสิ้นท่า ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะต่อสูก้ บั ชีวติ
ท่านคิดอย่างนัน้ อยากให้อยู่สูต้ ่อไป อย่าไปท้อแท้
ถาม แล้วคนทีเ่ ป็ นพ่อแม่ลูกกัน ต้องมีความผูกพันกันมาก่อนหรือเปล่าคะ
ตอบ เรื่องนี้อาตมาก็ไม่ทราบ ถ้าให้พูดก็คดิ ว่าเป็ นไปได้ทงั้ ๒ อย่าง มีความผูกพันกัน
มาก็มี ไม่มคี วามผูกพันกันมาก็มเี หมือนกัน ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์
ของกันและกัน โอกาสทีม่ กี ็ย่อมมีได้ เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพไม่
ถ้วน ก็คงเคยเจอกันหลายครัง้ หลายหนแล้ว เวลาเจอกันนี่ ก็รู้เลยว่าชอบคนนี้ รู้
เลยว่าไม่ชอบคนนี้ เป็ นความรู้สกึ ทีฝ่ งั อยู่ในใจของเรามา ถ้าจะให้รู้จริงต้องระลึก
ชาติได้ อย่างพระพุทธเจ้า จะทรงรู้วา่ คนนี้เมือ่ ก่อนนี้มอี ะไรกันมา อย่างพระ
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เทวทัตนี่ ก็ทรงเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาตัง้ แต่เริ่มต้นเลย ว่าเคยมีอะไรกันมา
อย่างพระมเหสีของพระองค์ ก็ทรงทราบว่าได้เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กนั มาอย่างไร
ต้องมีความสามารถหยังทราบถึ
่
งอดีตชาติ ถึงจะรู้ได้
ถาม ภาระหน้าทีท่ ล่ี ูกต้องมีต่อบิดามารดา สมมุตวิ า่ บิดามารดาแก่แล้ว แต่เราก็
อยากจะออกมาปฏิบตั ิ ถ้าออกมาปฏิบตั นิ านๆพ่อแม่ก็จะต้องเหนื่อย คือต้อง
ทํางานบ้านเอง อย่างนี้ถอื ว่าบาปไหมคะ เพราะจริงๆชีวติ มันไม่แน่นอน ถ้าจะรอ
เลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยออก มาปฏิบตั ิ เราก็ไม่รู้วา่ เราจะตายไปเมือ่ ไร
ตอบ การเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็ นการปฏิบตั อิ ย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ แล้ว
ใครจะดูแลท่านล่ะ ใช่ไหม มันเป็ นทางทีเ่ ราต้องดําเนินไป ไปทางตรงไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ไปทางนี้ก่อน เพราะยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อน ถ้าไม่เลี้ยงท่าน เวลาไปปฏิบตั จิ ติ ก็
จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดี เกิดความรู้สกึ ไม่ดกี บั ตัวเองขึ้นมา แล้วก็จะไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ อาตมาคิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่น่าจะเป็ นอุปสรรคของการปฏิบตั ิ ถ้า
เราฉลาดพอ ก็สามารถจัดการได้ หมายถึงจัดหาเวลาปลีกตัวไปได้บา้ ง ไม่ตอ้ ง
อยู่กบั ท่านไปตลอดเวลา นอกจากเป็ นเหตุจาํ เป็ นจริงๆ ท่านเลี้ยงดูตวั ท่านเอง
ไม่ได้ แล้วไม่มใี ครทําหน้าทีแ่ ทนได้ ก็ใช้การเลี้ยงดูท่านนี่แหละ เป็ นเหตุสร้างบุญ
บารมีไปก่อน
เช่นพระอานนท์ ท่านไม่เหมือนกับพระสาวกองค์อน่ื ท่านได้ปรนนิบตั ริ บั ใช้
พระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ไม่ได้บรรลุธรรมทีส่ ูงกว่าทีม่ อี ยู่ในช่วงทีร่ บั ใช้พระพุทธเจ้า
เป็ นแค่พระโสดาบันเท่านัน้ เอง แต่พระสาวกรูปอืน่ พอบวชแล้ว ได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมแล้ว ไม่มภี าระทีจ่ ะต้องคอยปรนนิบตั พิ ระพุทธเจ้า ก็ออกไปปฏิบตั ติ ามป่ า
ตามเขาตามลําพัง ก็ได้บรรลุกนั อย่างรวดเร็ว เยอะแยะไปหมด เป็ นวิถชี วี ติ ของ
แต่ละคน แต่พระอานนท์ก็ได้ประโยชน์มาก การทีไ่ ด้อยู่กบั พระพุทธเจ้า ได้ยนิ
ได้ฟงั ธรรมอยู่ตลอดเวลา เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปเพียง ๓ เดือน ก็
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ จึงอย่าไปคิดว่าการปรนนิบตั ดิ ูแลพ่อแม่เป็ นอุปสรรค
ถือว่าเป็ นทางเดินของเราดีกว่า ต้องเดินไปทางนี้ก่อน จะทําให้เรามีความแน่วแน่
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มันคง
่ ต่อจุดหมายปลายทางของเรา ดีกว่าไปแบบชิงสุกก่อนห่าม เข้าใจไหม ถ้า
ไปแบบชิงสุกก่อนห่าม อาจจะไม่สุก แต่จะเละเทะไปเลย เสียไปเลยก็ได้ ปัจจุบนั
เราอยู่ทไ่ี หน เราก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในทีน่ นั้ ๆ จะได้มากหรือน้อยเท่านัน้ เอง แต่
อย่าไปกังวล การทําความดีไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนเวลาไหน ถือว่าเป็ นการนําพาให้ได้
ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปต่อไป
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์พูดอย่างนี้หมายถึง
เหมือนกัน

การทําทุกอย่าง

ก็ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ิ

ตอบ ใช่
ถาม สงสัยว่าอย่างพระจะเลือกวัด ก็เลือกวัดทีไ่ ม่มภี ารกิจ สงสัยว่า พระเวลาทํางานก็
สามารถปฏิบตั ไิ ด้เช่นกันใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ถ้าไม่มที างเลือกก็ตอ้ งทําไปก่อน ถ้ามีทางเลือกทีด่ กี ว่าทําไมไม่เลือก เช่นมี
ถนน ๒ เส้น เส้นหนึ่งรถติดมาก ไปได้แต่ชา้ อีกเส้นหนึ่งว่าง ไม่ไปเส้นนัน้ หรือ
ถ้ามีเส้นเดียว ก็ตอ้ งไปเส้นนี้ก่อน คือเราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ไม่วา่ จะอยู่ในสภาพ
ไหน เพียงแต่วา่ จะได้มากได้นอ้ ย จะเร็วหรือช้าเท่านัน้ เอง บางครัง้ ไม่มที างเลือก
ก็ตอ้ งอยู่กบั สภาพนัน้ ไปก่อน เป็ นภาระยังติดค้างอยู่ ทีย่ งั ไม่สามารถปลดเปลื้อง
ได้ ก็ตอ้ งอยู่กบั สภาพนัน้ ไปก่อน แต่การอยู่ในสภาพนัน้ ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องอยู่เฉยๆ ก็ยงั ภาวนาได้ ยังอ่านหนังสือธรรมะได้ ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เวลาให้อาหารท่านเสร็จแล้ว มีเวลาว่างก็เปิ ดหนังสือธรรมะ
อ่าน หรือนัง่ สมาธิก็ได้ อาจจะไม่เข้มข้น เหมือนกับการได้ไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั แต่ก็ยงั
ทําได้อยู่ ก็ทาํ ไป ก็เหมือนกับขับรถไป แล้วรถติด ไม่มที างอืน่ ไป ก็ไปทางนี้ก่อน
พอมีทางทีด่ กี ว่า ก็ไปเลย ชีวติ ของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ของอาตมานี่
คล้ายๆกับว่าเป็ นบุญหรืออะไรไม่ทราบ ถึงเวลาก็มชี ่องไป โดยทีไ่ ม่เคยคิดไว้
ก่อนเลย ตัง้ แต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะมาบวชเป็ นพระ เพราะโดยปกติทบ่ี ้านก็
ไม่ได้เข้าวัดเข้าวากัน ตอนเรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนคริสต์
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ถาม คงเป็ นบุญเก่า
ตอบ เกือบจะเป็ นคริสต์แล้ว แต่ตอนทีจ่ ะต้องตัดสินใจก็เปลีย่ นใจ
ถาม นัง่ ไปหลายๆชัว่ โมงเมือ่ เกิดทุกขเวทนามากๆนี่ ได้พยายามดูเขา แต่บางทีตรง
ส่วนหนึ่งหาย มันก็จะเลือ่ นไปเรื่อยๆ ท่านอาจารย์มวี ธิ ีแก้อย่างไรคะ ไม่ให้
พิจารณาตรงบริเวณนัน้ หรือว่าให้ไปดูอย่างอืน่ เลย
ตอบ มันแก้ได้ ๒ แนวทาง คือแนวทางของสมาธิ ก็ให้บริกรรมอย่างเดียว อย่าไป
สนใจว่าจะเจ็บจะปวดตรงไหน ไม่ตอ้ งสนใจอะไรทัง้ สิ้น เหมือนเรานัง่ คุยกัน
ขณะนี้ เราไม่ไปสนใจเรื่องเสียง เรื่องอะไรต่างๆ ถ้าไม่ไปสนใจ มันก็จะไม่เข้ามา
ในใจ เราก็สามารถคุยกันได้ มีสมาธิอยู่กบั การคุยกันได้ ถ้าไปรําคาญกับเสียง
ต่างๆ เดีย๋ วก็เสียสมาธิ คุยกันไม่รู้เรื่อง การภาวนาก็แบบนี้ ถ้าเกิดความเจ็บปวด
ตรงนัน้ เจ็บปวดตรงนี้ คันตรงนัน้ ตรงนี้ ถ้าไม่ไปสนใจ บริกรรมอย่างเดียว ให้
อยู่กบั คําบริกรรมไปเรื่อยๆ ก็อยู่ได้ แต่ถา้ หยุดเมือ่ ไร จะรู้สกึ เจ็บตรงนัน้ ปวด
ตรงนี้ ปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มเกิดความทุกข์ภายในใจขึ้นมา แล้วก็จะทวีคูณ
ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะตอนนัน้ เราไม่ได้บริกรรมแล้ว นี่คอื วิธีหนึ่ง
อีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปญั ญาพิจารณา ดูไอ้ตวั เวทนานี้วา่ เป็ นอย่างไร ทําไมจึงทนไม่ได้
เป็ นเพราะว่าเราไม่ชอบเขาใช่ไหม ทําไมเวทนาทีเ่ ราชอบ เช่นสุขเวทนา ทําไมเรา
รับได้ อาตมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเสียงทีเ่ ข้ามาในหู เสียงทีเ่ ราชอบจะดัง
ขนาดไหน ก็จะไม่รบกวนใจเรา แต่เสียงทีเ่ ราไม่ชอบ แม้แต่เพียงนิดเดียว ก็เป็ น
เหมือนเข็มทิม่ แทงใจ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเสียงเหมือนกัน เข้าใจไหม เวลาคนสรรเสริญ
เยินยอเรานี่ จะพูดดังขนาดไหนก็ไม่มปี ญั หา เราฟังได้ แต่พอใครตําหนิเรานิด
เดียวนี่ เสียงเบาๆเพียงคําเดียวก็ทาํ ลายใจเราได้ พิจารณาดูก็เห็นว่าอยู่ท่ี
ความชอบ ความไม่ชอบของใจเรา เป็ นเสียงเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นสรรเสริญ
หรือนินทา เวทนาทีเ่ กิดจากร่างกาย ก็เป็ นการสัมผัสของกายกับโผฏฐัพพะ แล้ว
ก็เข้าไปในใจ รับรู้ทใ่ี จเหมือนกับเสียง เวทนาก็มที งั้ ทีเ่ ราชอบ กับทีเ่ ราไม่ชอบ ถ้า
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ชอบก็จะไม่รงั เกียจ เช่นเวลานัง่ ดูหนัง นัง่ คุยกันนานๆนี่ ไม่รู้สกึ เจ็บปวดตรงไหน
เลย เพราะมันเพลิน เราไม่ไปสนใจกับมัน แต่เวลานัง่ สมาธิน้ ี อะไรนิดมาสัมผัส
กับใจ ก็ออกไปรับรู้แล้ว จึงไม่อยากนัง่ เฉยๆ
เวทนาก็เกิดจากการสัมผัสของโผฏฐัพพะกับกาย ทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาภายในใจ
รับรู้ในใจ ถ้าใจยินดีก็เป็ นสุข ถ้ายินร้ายก็เป็ นทุกข์ ถ้าทําใจเป็ นกลางๆ ไม่ยนิ ดี
ยินร้าย ก็ไม่เดือดร้อน ก็พยายามพิจารณาอย่างนี้ไป พิจารณากลับไปกลับมาจน
ในทีส่ ุดก็ยอมรับ ใจก็วางเฉย แต่เวทนาก็ไม่หาย ยังมีอยู่ แต่ไม่ทรมานใจ เพราะ
ใจไม่รงั เกียจ ไม่ได้อยากจะให้เวทนาหาย หรืออยากจะหนีจากเขาไป ใจรับได้
ยอมรับว่าเป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ อยู่กนั ได้ อย่างนี้ก็เป็ นความสงบแบบ
หนึ่ง แต่ร่างกายไม่ได้หายไปจากความรู้สกึ ร่างกายก็อยู่ เวทนาก็อยู่ จิตก็อยู่ ก็
นัง่ ไปสบายๆ ท่ามกลางความเจ็บทีย่ งั มีอยู่ แต่ไม่เดือดร้อน วางเฉยได้
อุบายของการพิจารณาจึงพูดยาก ของแต่ละคนต้องสรรหากันเอง แต่ก็อยู่ใน
แนวนี้ ทีว่ า่ ของทุกอย่างมีทงั้ หัวมีทงั้ ก้อย ของชิ้นเดียวกัน คนหนึ่งเห็นแล้วก็ชอบ
อีกคนหนึ่งเห็นแล้วก็ชงั คนหนึ่งเห็นแล้วเกิดความทุกข์ข้นึ มา อีกคนหนึ่งเห็น
แล้วเกิดความสุขขึ้นมา อยู่ทจ่ี ะมองกัน ว่าจะชอบหรือชังเท่านัน้ เอง ถ้าไปเจอใน
สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็จะทรมานใจมาก แต่ถา้ ทําใจได้วา่ หนีไม่พน้ ต้องเป็ นอย่างนี้
ยอมรับได้ จะเป็ นอย่างนี้ก็ให้เป็ นไป ไม่ไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ เรื่องก็จบ โดย
สรุปเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็ปล่อยให้เป็ นไป เราก็ภาวนาของเราต่อไป พุท
โธๆๆไป เวทนาจะเป็ นอย่างไรก็เป็ นไป รู้วา่ เป็ นอย่างนี้ บังคับไม่ได้ จะอยู่ก็อยู่ไป
ไม่รงั เกียจ ไม่อยากหนีจากเวทนาไป เวทนาก็ไม่ตอ้ งหนีจากเราไป อยากจะอยู่ก็
อยู่ไป
ถ้าพิจารณาจนยอมรับความจริงนี้ได้ เวทนากับเราก็อยู่ร่วมกันได้ ใจไม่เดือดร้อน
ไม่วา่ จะเป็ น รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็เป็ นลักษณะเดียวกัน อาหารอย่าง
เดียวกัน คนหนึ่งชอบ อีกคนหนึ่งไม่ชอบ ปัญหาก็อยู่ทช่ี อบกับไม่ชอบของใจ
เท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นคนเฉยๆ อะไรก็กนิ ได้ ไม่กนิ ก็ได้ ก็ไม่เดือดร้อนอะไร คนที่
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ชอบไม่ได้กนิ ก็เดือดร้อนนะ คนทีไ่ ม่ชอบต้องกินก็เดือดร้อน แต่คนทีเ่ ฉยๆนัน่
แหละดีทส่ี ุด กินก็ได้ ไม่กนิ ก็ได้ โดยสรุปก็ตอ้ งตัดความชอบตัดความชังออกไป
ให้เข้าสู่ความเป็ นกลาง ต้องอยู่กบั อะไรก็อยู่ไป เมือ่ ไม่มอี ะไรก็ไม่ตอ้ งไปหามา
ไปแล้วก็แล้วกันไป เมือ่ ยังไม่ไป ก็อยู่ไป เวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดความรู้สกึ เจ็บ
ตรงนัน้ ปวดตรงนี้ก็เหมือนกัน อ้าว!มาแล้วหรือ มาเยีย่ มเราแล้ว ก็ให้อยู่ไป ไม่
ต้องไปหนี ลองนัง่ ดูซิ ถ้ามีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว เข้าใจหลักของการนัง่ แล้ว
ต่อไปจะไม่รงั เกียจ แล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็ นกลาง
ถาม เช่นเดียวกับพวกอาการทางกายอืน่ ๆหรือเปล่าคะ
ตอบ ทุกอย่างก็เหมือนกันหมด รักษาได้ก็รกั ษาไป แก้ได้ก็แก้ไป รักษาไม่ได้ก็ตอ้ งอยู่
ร่วมกันไป จนกว่าจะจากกันไป เวลาจะเป็ นก็ตอ้ งเป็ น มียารักษาได้ ก็รกั ษาไป
แต่อย่าไปอยากให้หายก็แล้วกัน เพราะจะทรมานใจถ้าไม่หาย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า จะไม่ดูแลรักษานะ ทีไ่ หนมียาดีหมอดี รักษาแล้วหาย ก็ไปลองดู
ถ้าปลงได้ ไม่หายก็ไม่เป็ นไร หายแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งเป็ นอีก ในทีส่ ุดก็จะต้องตายอยู่
ดี ก็ไม่ตอ้ งไปขวนขวายให้ทกุ ข์ไปเปล่าๆ ถ้าจิตใจถึงขนาดนัน้ แล้ว ก็จะไม่สนใจ
กลับเห็นเป็ นเรื่องวุน่ วาย ทีค่ รู บาอาจารย์ไม่ยอมเข้าโรงพยาบาล ก็เพราะเหตุน้ ี
แหละ วุน่ วาย เมือ่ ใจไม่กงั วลแล้ว ก็ไม่มปี ญั หาอะไร จะเป็ นอย่างไรก็ได้ ดูแลไป
ตามอัตภาพ ถ้าใจยังอยาก ก็จะเป็ นเรื่องขึ้นมา ต้องดิ้นรน หมอดีอยู่ทไ่ี หนไกล
ขนาดไหนก็ตอ้ งถ่อไป ส่วนใหญ่ก็เป็ นความหวังแบบลมๆแล้งๆ มีคนมาเสนอ
เวลาเราไม่สบาย ว่าหมอคนนัน้ ดี หมอคนนี้ดี เราก็บอกเขาว่าไม่เป็ นไร ขี้เกียจไป
ถาม บางทีครูบาอาจารย์ไม่สบายท่านเองไม่ค่อยกังวล
แต่ลูกศิษย์กงั วลมากกว่า
พยายามขวนขวายหาหมอแนะนําครู บาอาจารย์ ใช้หยูกยาอะไร
ตอบ เพราะเรามีความปรารถนาดี เราอยากจะให้ท่านหาย เรามีแต่ความอยาก เราไม่มี
ปัญญา ท่านมีปญั ญา ท่านมองข้ามชอตนี้ไปแล้ว ท่านบอกว่าถ้าหายคราวนี้ ก็ไป
เป็ นคราวหน้าต่อ ท่านมองเห็นกระทังถึ
่ งจุดสุดท้าย ในทีส่ ุดก็ไม่มใี ครรักษาได้
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ถาม มองเหมือนกับคนทีอ่ ยู่อาศัยด้วยกัน แล้วเราคอยดูแลตามอัตภาพ
ตอบ ใช่เท่าทีจ่ ะดูแลได้ แต่ไม่ให้ไปสร้างความวุน่ วายใจ ถ้าเกิดความวุน่ วายใจ แสดง
ว่าทําเกินความจําเป็ นแล้ว สร้างความทุกข์ให้กบั เราโดยไม่รู้ตวั พยายามทีจ่ ะให้
กายหาย แต่ใจนี่กลับทุกข์เหลือเกิน มันคุม้ ค่าไหม แต่เราไม่รู้กนั เพราะใจของ
เราทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่ใจของท่านทีป่ ฏิบตั แิ ล้ว จะไม่มคี วามทุกข์อยู่ในใจ
เวลาจะทําอะไรแล้ววุน่ วายใจขึ้นมา ท่านก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วย ท่าน
ยอมรับว่ายังไงๆก็จะต้องตายอยู่ดี หนีไม่พน้ หรอก และท่านก็อยู่แบบไม่ได้หวัง
ไม่ตอ้ งการอะไรกับการอยู่ กลับเห็นว่าการอยู่เป็ นภาระเสียมากกว่า อย่างที่
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ ๕ นี้ เป็ นภาระที่หนัก
มาก พอตื่นขึ้นมา ก็ตอ้ งหาข้าวให้ร่างกายกินแล้ว กินเสร็จแล้วต้องเดิน ต้อง
เปลีย่ นอิริยาบถ ต้องอาบนํา้ อาบท่า ต้องทําอะไรต่างๆ คนนัน้ มาหาคนนี้มาหา
ต้องเทศน์ ต้องสอน ต้องพูด มีแต่งานทัง้ นัน้
เมือ่ ไม่มรี ่างกายก็จะสบาย ไม่ตอ้ งดูแลรักษา จิตแยกออกจากกายได้ รู้วา่ อะไรเป็ นจิต รู้
ว่าอะไรเป็ นกาย รู้วา่ อะไรทําให้จติ มีความสุข รู้วา่ อะไรทําให้มคี วามทุกข์ จิตรู้ จิต
สามารถแยกแยะได้ อะไรทีจ่ ะทําให้เกิดความทุกข์ความวุน่ วายใจ ก็ไม่เอา ปล่อยไปตาม
อัตภาพดีกว่า อยู่ได้ก็อยู่ไป เมือ่ อยู่ไม่ได้ถงึ เวลาไปก็ไป ไม่มใี ครอยู่คาํ้ ฟ้ าหรอก สักวัน
หนึ่งพวกเราทุกคนก็ตอ้ งไปกัน เวลาอยู่ขอให้อยู่แบบกําไร ไม่อยู่แบบขาดทุนก็แล้วกัน
อยู่แล้วได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้สะสมบุญบารมี ได้กา้ วหน้าทางด้านจิตใจ จิตมีความสงบมาก
ขึ้น จิตเกิดปัญญาสามารถต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ คือความอยาก ความรัก
ความชังทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งแก้ไข มากกว่าสิง่ อืน่ ๆ คนอืน่ เราไม่ตอ้ งไปแก้ไขเขา ทุกคนต้อง
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเองในทีส่ ุด ไม่มใี ครแก้ไขใครได้ เราต้องแก้ไขตัวเราเองโดยอาศัยคํา
สอนของผูร้ ู้ อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
พระพุทธเจ้าไม่สามารถแก้กเิ ลสของเราได้ ครูบาอาจารย์ก็แก้กเิ ลสเราไม่ได้ ท่านมีแต่
คอยแนะนําวิธีแก้ให้กบั เรา แต่ถา้ เราไม่เอามาแก้ ก็แก้ไม่ได้อยู่ดี จงมองว่าร่างกายเป็ น
เครื่องมือไว้สําหรับแก้ปญั หาของใจ ต้องมีร่างกายเพือ่ จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ เมือ่ ได้ยนิ
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ได้ฟงั แล้ว จะได้เอาร่างกายมาทํางาน มาแก้กเิ ลส เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ต่อสูก้ บั กิเลส
กิเลสก็ตอ้ งการใช้ร่างกายเหมือนกัน เอาไปทํางานของกิเลส เอาไปเทีย่ ว ไปดูหนัง ฟัง
เพลง ไปกิน ไปดืม่ กิเลสต้องการใช้ร่างกายนี้ เราก็ตอ้ งการใช้ร่างกายนี้เหมือนกัน จึง
ต้องพยายามดึงให้เข้าทางจงกรมให้ได้ ดึงให้เข้าวัดให้ได้ อย่าให้ไปกับกิเลส ถ้าฝื นกิเลส
ได้แล้ว ต่อไปกิเลสตัณหาก็จะหมดไปๆ แล้วก็จะไม่มอี ะไรมาสร้างความรําคาญใจให้กับ
เรา อยู่ทไ่ี หนก็สบาย อยู่ทไ่ี หนก็เป็ นสุข จะนัง่ จะเดิน จะนอนก็มคี วามสุขใจ เพราะไม่มี
อะไรมาสร้างความรําคาญใจ ไม่มคี วามอยาก ไม่มคี วามต้องการอะไรภายนอก ทีต่ อ้ งอยู่
ต้องกิน เพราะเป็ นความจําเป็ นของร่างกาย แต่จติ ใจไม่ได้มคี วามอยากมีอยากเป็ น
หลงเหลืออยู่เลย
ไปหาครูบาอาจารย์มากันกีป่ ี แล้วล่ะ
ก็ถอื ว่าโชคดีนะทีไ่ ด้พบกับครู บาอาจารย์สายนี้
เหมือนกับได้กลับไปในสมัยพุทธกาล ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นเหมือนสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
นําปฏิบตั ิ เพราะอ่านในพระไตรปิ ฎก ก็มเี รื่องเหล่านี้ทงั้ นัน้ มีแต่พระปฏิบตั ิ มีแต่พระ
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ อยู่ตามป่ าตามเขา ไม่เห็นมีแบบทีเ่ ห็นกันตามบ้านตามเมืองทุกวันนี้
แต่ก็ยากนะสําหรับคนบางคนทีจ่ ะเข้าใจพระสายปฏิบตั ิ เพราะถ้าถูกปลูกฝังมาตัง้ แต่เล็ก
ว่า ศาสนาพุทธต้องเป็ นแบบนี้นะ ต้องมีการทําบุญ ต้องมีงานสมโภช มีอะไรต่างๆ ก็จะ
ไม่เข้าใจว่าทําไมพระป่ าถึงอยู่กนั แบบนี้
แต่ถา้ ได้ศึกษาจากต้นฉบับ
ศึกษาจาก
พระไตรปิ ฎก ก็จะเห็นความแตกต่างกันมาก สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัด
แม้แต่วดั เดียว มีแต่ศรัทธาญาติโยมสร้างถวายให้ พระไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัด
สร้างวา ไปเรี่ยไรผ้าป่ าอะไรต่างๆ ไม่มี ไม่ใช่งานของพระ ถ้าไม่มคี นสร้างวัดให้ ก็ทรง
สอนให้อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถํา้ ตามเรือนร้างอยู่แล้ว
นัน่ คือทีอ่ ยู่ของพระในสมัยพุทธกาล ไม่ได้อยู่ตามวัดกัน เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าประกาศ
สอนธรรมะใหม่ๆ ก็ทรงประทับอยู่ตามโคนไม้ ทีส่ งบสงัดวิเวก ผ้าจีวรยังไม่มใี ครถวาย
กันเลย ต้องไปเก็บเศษผ้าทีถ่ ูกทิ้งไว้ตามป่ าช้า ตามกองขยะ จึงเรียกว่าผ้าป่ า คือผ้าทีท่ ้งิ
อยู่ตามป่ าช้า เศษผ้าได้มามากน้อยเท่าไรก็สะสมไว้ แล้วก็มาปะ มาเย็บทําให้เป็ นผืนใหญ่
ขึ้นมา แล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อม เท่านี้ก็ห่มได้แล้ว สมัยนัน้ ไม่มใี ครถวายผ้าจีวรให้กบั
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พระ พระลําบากมากเรื่องผ้า ท่านจึงต้องดูแลรักษาผ้าให้เป็ นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวติ
ของท่าน ผ้าครอง ๓ ผืนต้องรักษาอย่างดี ไปไหนต้องเอาติดตัวไปด้วย ต้องไม่อยู่โดย
ปราศจากผ้าครองทัง้ ๓ ผืน อีกอย่างทีต่ อ้ งมีก็คอื บาตร บาตรนี้สาํ คัญมาก ถ้าไม่มบี าตร
ก็จะไม่มขี ้าวกิน จึงต้องดูแลรักษาบาตรอย่างดี
ท่านอยู่กนั แบบเรียบๆง่ายๆ เรื่องวัตถุภายนอกจะไม่ค่อยมีกนั แต่มเี วลาบําเพ็ญมาก
แล้วก็ได้บรรลุกนั เป็ นจํานวนมาก ในสมัยนัน้ ผูบ้ าํ เพ็ญก็ได้สมาธิกนั แล้ว นักบวชในลัทธิ
อืน่ ๆก็ได้บรรลุฌานกัน ได้สมาธิกนั แต่ไม่มปี ญั ญาเท่านัน้ เอง มองไม่เห็นไตรลักษณ์
มองไม่เห็นอนัตตา เห็นอนิ จจัง เห็นทุกข์ แต่ไม่เห็นอนัตตา ไม่รู้วา่ อัตตาตัวตนเป็ น
สมมุตทิ จ่ี ติ สร้างขึ้นมา และก็เชื่อกันมา ฝังลึกอยู่ในจิตใจของปุถชุ นมาตลอด มี
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีไ่ ด้พจิ ารณาค้นหาอย่างเต็มที่ หาทัง้ ในกาย หาทัง้ ในจิต หาตรงไหน
ก็ไม่มตี วั ตนเลย จะมีก็อยู่ทค่ี วามรู้สกึ นึกคิดเท่านัน้ พอได้ทรงนํามาประกาศสอนพวก
ฤาษีทงั้ หลาย ก็ทาํ ให้บรรลุมรรค ผล นิ พพานได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว
สิง่ ทีข่ าดก็คอื ปัญญานัน้ เอง
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพวกนักบวชในลัทธิอน่ื ทีฟ่ งั ครัง้ ละ ๕๐๐ รู ป ก็
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ทงั้ ๕๐๐ รู ปทันที คิดดูภายในระยะเพียงไม่ก่เี ดือน นับตัง้ แต่
วันแรกทีท่ รงประกาศพระธรรมสอนโลกในวันเพ็ญเดือน ๘ จนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ วัน
มาฆบูชา ก็เจ็ดเดือนด้วยกัน ก็ปรากฏมีพระอรหันต์ถงึ ๑,๒๕๐ รู ป ทีไ่ ด้มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นดั หมายกันไว้ก่อน แต่ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ประกาศสอน
ธรรมะ ไม่มกี ารปรากฏขึ้นของพระอรหันต์เลยแม้แต่รูปเดียว เพราะไม่มใี ครจะรู้เรื่องที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ พอมีพระพุทธเจ้า
มาโปรดแล้ว ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ก็นาํ ไปพิจารณา ก็จะเข้าใจ พอเข้าใจแล้ว ก็ปล่อยวางได้เลย
จึงต้องทําความเข้าใจให้ได้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา พอเข้าใจแล้ว ก็จะหลุด
พ้น จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายอีกต่อไป
ถาม ท่านอาจารย์คะ สมมุตวิ า่ เรารู้วา่ ทางนี้เป็ นทางทีด่ แี ละเราเข้าใจ แต่วา่ คนใกล้ตัว
เราเขาไม่ยอมรับ และเขาก็ไม่มาทางนี้กบั เราเลย เรามีวธิ ีช่วยเขาอย่างไรคะ
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ตอบ ก็เรื่องของเขา ไม่ตอ้ งไปช่วยเขา พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยใคร ตอนออกจากวัง ก็
ออกมาเพียงพระองค์เดียว
ถาม เราก็รู้เห็นแต่เราก็ทาํ อะไรไม่ได้
ตอบ ทําไม่ได้หรอก เรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เลย จะไปช่วยคนอืน่ ได้อย่างไร เรายัง
ว่ายนํา้ ไม่เป็ นเลย เราจะช่วยคนอืน่ ให้วา่ ยได้อย่างไร เราต้องหัดว่ายให้เป็ นก่อน
ว่ายเป็ นแล้วค่อยสอนผูอ้ ่นื พอว่ายเป็ นแล้ว ผูอ้ น่ื ก็จะเกิดศรัทธาในตัวเรา อย่าง
พระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพระราชบิดาก็มศี รัทธา ใครๆก็มศี รัทธา นิมนต์มาสอน
ในวังเลย ไม่นานก็ได้บรรลุกนั ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ แล้วทรงชวนให้ออกบวช
ด้วยกัน คงไม่ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา จึงต้องเสด็จไปก่อน ต้องทําเป็ น
ตัวอย่างให้เห็นว่าดีจริง แล้วก็จะเกิดศรัทธาเลือ่ มใสขึ้นมาเอง แล้วจะตามมาเอง
ถ้าตามมาเองก็จะง่าย ง่ายกว่าลากมา ถ้าลากมาเราก็จะต้องเหนื่อย จะไม่มกี าํ ลัง
พอทีจ่ ะลากมาได้
จึงต้องยอมรับว่า คนเรามีบญ
ุ มีกรรมไม่เท่ากัน สะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากัน ทําทานมา
ไม่เท่ากัน เวลาทีค่ นหนึ่งไปทําบุญ อีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไป คนหนึ่งชอบไปกินเหล้า
เมายา อีกคนก็ไม่อยากจะไป เพราะบําเพ็ญมาไม่เหมือนกัน สะสมบุญบารมีมาแตกต่าง
กัน เพียงแต่ได้มาเจอกัน แล้วเกิดมีความจําเป็ นต้องอยู่ดว้ ยกัน ก็อยู่กนั ไป ก็ไม่ได้
หมายความว่าต้องแยกทางกัน เวลาไหนทีเ่ รามีโอกาสว่าง พอทีจ่ ะปลีกตัวไปทําอะไรของ
เราได้ เราก็ไป แต่ถา้ เขาจะไปด้วยก็ดี ถ้าเขาไม่ไป ก็ไม่เป็ นไร เพราะในทีส่ ุดเขาก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ขิ องเขาเอง เรากินข้าวแทนเขาได้ไหมล่ะ เขาก็ตอ้ งกินข้าวของเขา เราก็ตอ้ งกินข้าว
ของเรา เวลาเรากินข้าวแล้วเขาไม่กนิ เราจะไปบังคับเขาได้ไหม เขาไม่หวิ เขาไม่อยากจะ
กิน เราก็บงั คับเขาไม่ได้
การปฏิบตั กิ ็เหมือนกัน เป็ นสิง่ ทีแ่ ต่ละคนจะต้องปฏิบตั กิ นั เอง ทํากันเอง ไม่มใี ครทํา
แทนกันได้ แต่ทาํ เป็ นตัวอย่างให้เขาเกิดกําลังใจได้ เช่นถ้าได้อยู่กบั คนทีม่ คี วามเข้มข้น ก็
จะช่วยดูดเราให้มคี วามเข้มข้นขึ้น อย่างทีเ่ ล่าให้ฟงั สมัยทีอ่ าตมาอยู่คนเดียว ก็คดิ ว่า
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เข้มข้นแล้ว แต่พอไปอยู่กบั คนทีเ่ ข้มข้นกว่า ก็รู้วา่ ยังใส ยังไม่เข้มข้น ก็ทาํ ให้ได้เพิม่
ความเข้มข้นขึ้นมา
แต่ถา้ ไปอยู่กบั คนทีใ่ สกว่าเรา
เขาก็จะดึงให้ใสตามเขาไป
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าจะอยู่กบั ใคร ให้อยู่กบั คนทีฉ่ ลาดกว่าเรา เก่งกว่าเรา หรือเท่า
เรา อย่าไปอยู่กบั คนทีโ่ ง่กว่าเรา เลวกว่าเรา ถ้าไม่สามารถหาคนทีฉ่ ลาดกว่าเรา เก่งกว่า
เราได้ ก็อยู่ของเราไปคนเดียวดีกว่า อย่าไปอยู่กบั คนทีเ่ ลวกว่า เพราะจะฉุดเราให้เลวกว่า
ทีเ่ ป็ นอยู่
การเลือกเพือ่ นปฏิบตั ิ เลือกกัลยาณมิตร ต้องหาคนทีเ่ ก่งกว่าเรา ดีกว่าเรา เพราะเขา
สามารถฉุดเราช่วยเราได้ อย่างพระสาวกทุกรู ปก็ตอ้ งหาพระพุทธเจ้าทัง้ นัน้ พอหา
พระพุทธเจ้าได้แล้ว ก็ไม่ผดิ หวัง ความปรารถนาดีก็ดอี ยู่หรอก เราเห็นว่าสิง่ นี้ดี ก็
อยากจะให้เขาได้รบั ประโยชน์ดว้ ย แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่า แต่ละคนมีภาชนะขนาดไม่เท่ากัน
บางคนก็มกี ระแป๋ ง บางคนก็มถี ว้ ย คนทีม่ ถี ว้ ยก็ได้นาํ้ แค่ถว้ ยเดียว คนทีม่ กี ระแป๋ งก็ได้
มากกว่า เราอยากจะให้เขาเยอะๆ แต่เขามีถว้ ยใบนิดเดียว ใส่มากเกินไป ก็ล ้นถ้วยไป
เปล่าๆ เสียเวลา จะเหนื่อยเปล่าๆ ไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร ต้องสร้างภาชนะคือใจของเขาให้
ใหญ่ข้นึ เพือ่ จะได้รบั สิง่ ทีม่ คี ุณค่ามีประโยชน์ได้ ด้วยการบําเพ็ญไปเรื่อยๆ เพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ ทําทานก็ทาํ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลก็รกั ษามากขึ้นไปเรื่อยๆ ภาวนาก็ภาวนามากขึ้น
ไปเรื่อยๆ ต้องทําจากทีเ่ ราทําอยู่ แล้วเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทําไปอย่างไม่หยุดยัง้ แล้ว
เดีย๋ วก็ถงึ จุดหมายปลายทางเอง
ถ้ามาคอยพะวงกับคนนัน้ คนนี้ เดีย๋ วก็จะเขว จะไม่ได้ทาํ จะไม่กา้ วหน้า ถามว่าอย่างนี้
เป็ นความเห็นแก่ตวั หรือไม่ จะว่าเห็นแก่ตวั ก็เป็ นความเห็นแก่ตวั ทีไ่ ม่เสียหาย เพราะ
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร คนเราทุกคนก็มคี วามเห็นแก่ตวั ด้วยกันทัง้ นัน้ มี
ความรักตัวกลัวตาย ต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยกันทุกคน เป็ นความเห็นแก่ตวั ทีไ่ ม่ได้ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ได้ละเลยหน้าทีท่ พ่ี งึ ปฏิบตั ิ ก็ไม่เสียหายตรงไหน ถ้ายังมีหน้าทีท่ ่ี
จะต้องปฏิบตั ติ ่อคนนัน้ คนนี้ ก็ปฏิบตั ไิ ป ส่วนงานส่วนตัว มีเวลาว่างก็ทาํ ของเราไป เรา
ชวนเขาแล้ว ถ้าเขามาก็เป็ นบุญของเขา ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่ายังไม่พร้อม ก็ตอ้ งยอมรับ
ความจริงนี้ ถ้ามากังวลจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
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ถาม บางทีเขาจะเปรียบเทียบ อย่างบริจาคเงินให้กบั มูลนิธิเด็ก เขาเห็นว่าเงินนัน้ เด็ก
ได้ ทํากับทางวัดก็เหมือนกับสูญเปล่า เราจะมีวธิ ีไหนทีจ่ ะบอกเขาว่า บุญมันไม่
เหมือนกันและอานิสงส์ก็ต่างกัน คือเขาจะมองเป็ นวัตถุมากกว่า
ตอบ ความจริงมันก็มภี าพทีท่ าํ ให้เขาเห็นว่าเป็ นอย่างนัน้ ก็มอี ยู่ปฏิเสธไม่ได้ เช่นการ
บริจาคสร้างวัตถุต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น สร้างโบสถ์ สร้างวัด อย่างพิสดาร อย่างนี้ก็ไม่
จําเป็ น อย่างหลวงตาท่านก็ทาํ เป็ นตัวอย่างแล้ว วัดของท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรที่
เป็ นวัตถุทพ่ี สิ ดาร แต่เงินปัจจัยทีท่ า่ นได้มาจากญาติโยมทัง้ หลาย ท่านก็เอาไปทํา
ประโยชน์แทนญาติโยม ทําบุญกับท่านก็จะได้ ๒ ต่อ คือ ๑. ได้ทาํ บุญกับท่าน
แล้วก็มคี วามมันใจว่
่ าเงินทุกบาททุกสตางค์ทถ่ี วายท่านไม่สูญเปล่า ไม่ถูกคนนัน้
คนนี้แบ่งไป วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง อย่างนี้ไม่มี รู้วา่ บุญทีท่ าํ นี้เกิด
ประโยชน์รอ้ ยทัง้ ร้อย ๒. ได้ฟงั ธรรมะจากท่านด้วย อันนี้สาํ คัญกว่า
ถ้าไปทําบุญทําทานกับคนทีไ่ ม่มธี รรมะ อย่างมากสิง่ ทีเ่ ราได้รบั ก็คอื ความอิม่ เอิบใจ ทีไ่ ด้
ช่วยเหลือเขา เขามีความสุข เราก็มคี วามสุข อย่างมากสิง่ ทีเ่ ขาทําให้กบั เราได้ก็คอื ยกมือ
ไหว้เรา กล่าวขอบคุณ ขอบอกขอบใจ ก็เท่านัน้ แต่เขาไม่มธี รรมะทีจ่ ะทําให้เรามีแสง
สว่าง มีปญั ญาเพิม่ ขึ้นมา ถ้าไปทํากับพระทีม่ คี วามรู้มากกว่าเรา เราก็จะได้รบั ประโยชน์
จากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจากท่าน นี่คอื ความแตกต่างกัน ถ้าไปทํากับคนทีไ่ ม่สะอาด
ไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่มนใจว่
ั ่ าเงินทีถ่ วายไปนัน้ เขาจะเอาไปทําอะไร ก็อย่าไปทําซิ เราเลือก
ได้ ไม่ใช่วา่ การทําบุญจะเลือกไม่ได้ ควรจะเลือกด้วยซํา้ ไป เพราะต้องการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จากเงินทองทีเ่ ราบริจาคไป ถ้ารู้วา่ จําเป็ นจริงๆ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม ก็ทาํ ไป
คนทีเ่ ราเลือกทําบุญด้วย ก็มสี ่วนทีจ่ ะทําให้เราได้รบั ประโยชน์ เป็ นกําไรขัน้ ที่ ๒
เหมือนกับเวลาไปเติมนํา้ มันทีป่ ั๊มทีม่ กี ารแจกผ้า กับปั๊มทีไ่ ม่มกี ารแจกผ้า ไปเติมปั๊มที่
แจกผ้า เราก็ได้กาํ ไรใช่ไหม ได้ผา้ อีกผืนหนึ่ง ถ้าไปเติมปั๊มทีไ่ ม่ได้แจกผ้า ก็ได้แต่นาํ้ มัน
อย่างเดียว ก็เหมือนกันกับการทําบุญกับพระทีม่ ธี รรมะสูงๆ เราได้ธรรมะเป็ นของแถม
ด้วย ซึง่ เป็ นของทีด่ กี ว่าทีไ่ ด้จากการทําบุญเฉยๆ เสียด้วยซํา้ ไป ทานก็เป็ นธรรมะระดับ
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หนึ่ง แต่ปญั ญาทีเ่ กิดจากการฟังพระธรรมเทศนา เป็ นธรรมะขัน้ ทีส่ ูงกว่า ทําให้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การทําทานยังทําให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินอ้ ย
ใหญ่อยู่ เพียงแต่วา่ เมือ่ ได้ทาํ ทานแล้ว เวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ทานก็จะมารองรับ
เรา ทําให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย มีเสบียงรอเราอยู่ข ้างหน้า ไม่ตอ้ งเดือดร้อนกับปัจจัย
๔ เรื่องอาหารการกิน ทีอ่ ยู่อาศัย เพราะได้สะสมทานไว้ในชาติก่อนๆมา แต่จะไม่ทาํ ให้
หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้
จะหลุดพ้นไปได้ ก็ตอ้ งอาศัยผูท้ ไ่ี ด้หลุดพ้นไปแล้ว ท่านจะพูดธรรมะทีต่ รงเป้ าหมายเลย
เราสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อาจจะได้หลุดพ้นในภพนี้ชาติน้ เี ลย นี่คอื ผลประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั จากการทําบุญกับคนดีคนเก่ง แต่การทําบุญให้ทานแม้กับสุนขั ก็เป็ นบุญ ปล่อยนก
ปล่อยปลาก็เป็ นบุญเหมือนกัน เพียงแต่ไม่ได้ผลตอบแทนขัน้ ที่ ๒ คือไม่ได้รบั ธรรมะ
การทําบุญจึงต้องพิจารณาว่า ควรหรือไม่ควรอย่างไร อย่างหลวงตาท่านเคยเล่าว่า ใน
หลวงท่านอยากจะสร้างโบสถ์ถวาย หลวงตาท่านยังปฏิเสธเลย ท่านบอกว่าวัดนี้ไม่สนใจ
กับการสร้างวัตถุ สนใจแต่สร้างคน สร้างคนให้เป็ นพระมากกว่า การสร้างคนให้เป็ นพระ
ไม่จาํ เป็ นต้องมีโบสถ์ แต่ตอ้ งมีสถานทีส่ งบสงัดวิเวกในป่ าในเขา
หลวงตาจึงอุตส่าห์ซ้อื ทีไ่ ว้ ทีไ่ หนดีเหมาะกับการบําเพ็ญ ท่านก็พยายามส่งเสริม เพราะ
ต่อไปสถานทีป่ ฏิบตั จิ ะมีนอ้ ยลงๆไปทุกวัน เพราะประชากรจะมีมากขึ้นๆ การตัดไม้
ทําลายป่ าก็จะมีมากขึ้นๆ ทุกวันนี้ทต่ี ่อสูก้ ็เพือ่ รักษาป่ าเขา สถานทีบ่ าํ เพ็ญไว้เท่านัน้ เอง
ถ้าพระไม่ได้อยู่ป่า ก็อย่าไปหวังว่าจะได้บรรลุมรรค ผล นิพพานกัน ถ้าให้อยู่ในโบสถ์
สวยๆ กุฏสิ วยๆ ติดแอร์ ไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นไปได้หรอก เพราะอยู่แบบฆราวาส ได้แต่
โกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านัน้ อาจจะอยู่สบายกว่าฆราวาสเสียอีก กุฏพิ ระบางแห่ง มีทงั้ แอร์
มีทงั้ พรม มีอะไรเต็มไปหมด แล้วจะเอาเวลาทีไ่ หนมานัง่ ภาวนา พอเจ็บนิดปวดหน่อยก็
นัง่ ไม่ได้แล้ว เวลาทําบุญจึงต้องใช้ปญั ญา เพือ่ จะได้เกิดประโยชน์ อยากจะส่งเสริม
พระพุทธศาสนาก็ตอ้ งส่งเสริมให้ถูกทาง อย่างไปสร้างพวกวัตถุต่างๆ พยายามส่งเสริม
ให้มสี ถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ส่งเสริมพระทีเ่ ผยแผ่ธรรมะ เพือ่ ให้คนได้รู้จกั คําสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง แล้วจะได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ
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ความสุขของคนไม่ได้อยู่ทก่ี องเงินกองทอง ไม่ได้อยู่ทส่ี มบัตภิ ายนอก แต่อยู่ทค่ี ุณธรรม
ภายในใจ มีคุณธรรมมากน้อยเพียงไร ก็จะไปทําลายกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจให้เบาบาง
ลงไป เมือ่ กิเลสตัณหาเบาบางลงไป ความสุขก็มากขึ้น มันอยู่ตรงนี้ อยู่ในใจนี้ กอง
สมบัตกิ องเงินกองทอง วัตถุข ้าวของต่างๆ จึงไม่เป็ นสิง่ สําคัญ มีเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ เช่น
ศาลาหลังนี้ พอหลบแดดหลบฝนได้ พอใช้ทาํ กิจกรรมได้ ก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งมีราคาแพงๆ
ให้ดูทเ่ี หตุผลของการใช้สอยเป็ นหลัก สามารถทําหน้าทีข่ องเขาได้หรือเปล่า จะถูกจะแพง
ไม่สาํ คัญ ถ้าใช้ของราคาถูกได้ ก็จะดีกว่า เพราะจะได้เป็ นตัวอย่าง ไม่ตอ้ งไปขวนขวาย
เสียเวลากับการหาเงินหาทองมาสร้างสิง่ ทีม่ รี าคาแพงๆ
แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน
เหมือนกับการรับประทานอาหาร อาหารมื้อละ ๕๐ บาท กับมื้อละ ๕๐๐ บาทก็สาํ เร็จ
ประโยชน์ได้เหมือนกัน อิม่ เหมือนกัน เวลาไปวัด กินอาหารวัด ก็อม่ิ เหมือนกัน ไปกิน
อาหารตามโรงแรมราคาแพงๆ ก็อม่ิ เหมือนกัน แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน ทําให้ตอ้ ง
เสียเวลากับการหาเงิน สูเ้ อาเวลามาทําประโยชน์ให้กบั สังคมให้กบั พระศาสนาจะดีกว่า
ถ้าพระศาสนามีความเจริญมากขึ้นไปเพียงไร พวกเราก็จะได้รบั ประโยชน์มากขึ้นเพียง
นัน้ สังคมจะอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ทุกวันนี้สงั คมวุน่ วายเพราะขาดศาสนาในใจ มี
ศาสนาอยู่ตามวัดตามวา ตามวัตถุต่างๆ แต่ไม่ได้อยู่ในใจคน เข้าใจไหม คนเข้าวัด แต่
ไม่ได้เอาศาสนาเข้าไปไว้ในใจ ในใจมีแต่กเิ ลส มีแต่ตณั หา เข้าไปในวัดก็ไปทะเลาะกัน มี
เรื่องกัน ถ้าจะไปวัดต้องไปแบบสงบ ไปแบบไม่มเี รื่องมีราวกับใคร มีเป้ าหมายเพียงอัน
เดียว คือไปบําเพ็ญเท่านัน้ ไปเจริญจิตตภาวนา ไปรักษาศีล ไปปฏิบตั ธิ รรม ใครจะมี
ความรู้ความเห็นอย่างไร ก็ปล่อยเขาไป เรื่องของเขา ทําตัวเป็ นเหมือนกับหนู ตวั เล็กๆจะ
ดีกว่า อย่าไปทําเป็ นราชสีห ์ เดีย๋ วต้องไปกัดกับราชสีหต์ วั อืน่ ถ้าเป็ นหนู ก็จะไม่มปี ญั หา
จะมีเวลาภาวนา สมควรแก่เวลาแล้วนะ

39

กัณฑ์ท่ี ๒๒๗

หัวใจของคําสอน
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เราปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ทําใจให้สงบให้ปล่อยวาง ไม่ได้ทาํ เพือ่ ลูก ลูกก็เป็ นไปตามบุญตาม
กรรมของเขา ถ้าบุญกรรมแรงก็จะผลักดันเขาไปเอง ถ้าไม่แรงก็ข้นึ อยู่กบั สิง่ แวดล้อม
หรือคนอืน่ ชักจูงไป คนทีโ่ ลเล ไม่รู้วา่ จะไปทางไหนดี จะไปซ้ายก็ไม่รู้วา่ จะดีหรือไม่ จะ
ไปขวาก็ไม่รู้ จึงต้องให้เพือ่ นพาไป ถ้าเพือ่ นจูงไปทางขวาก็ไปขวา จูงไปทางซ้ายก็ไปซ้าย
ขึ้นอยู่กบั บุญวาสนา ถ้าไปเจอเพือ่ นดีก็จะจูงไปในทางทีด่ ี ไปเจอเพือ่ นทีไ่ ม่ดกี ็จะจูงไป
ในทางทีไ่ ม่ดี เพือ่ นทีส่ นิทและใกล้ชิดของลูกๆก็คอื พ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ดกี ็จะจูงลูกไปในทาง
ทีด่ ี ถ้าไม่ดกี ็จะจูงไปในทางทีไ่ ม่ดี พ่อแม่ก็มหี ลายชนิดด้วยกัน ทีเ่ สพสุรายาเมา เล่นการ
พนันก็มี ทีช่ อบเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมก็มี ถ้าลูกเป็ นคนครึ่งๆกลางๆ ก็จะอาศัยพ่อแม่เป็ นผู ้
ดึงไป ถ้าลูกเป็ นคนทีม่ พี ลังของเขาเอง ไม่วา่ จะไปในทางดีหรือไม่ดี คนอืน่ ก็ไม่สามารถ
ไปดึงเขาได้ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะไปในทางของเขา จึงเป็ นได้ทงั้ ๒ แบบ บุญก็เป็ นพลัง
อย่างหนึ่ง บาปก็เป็ นพลังอย่างหนึ่ง ทีจ่ ะดึงให้คนไปในทางทีด่ หี รือชัว่
พ่อแม่เป็ นกัลยาณมิตร เป็ นเพือ่ นทีด่ ขี องลูก เป็ นอาจารย์ของลูก เป็ นครูของลูก มีหน้าที่
สอนก็สอนไป เป็ นเหมือนคนพายเรือส่งคนข้ามฟาก เมือ่ เขาลงจากเรือแล้ว จะไปทาง
ไหนก็บงั คับเขาไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้ในสิง่ ทีด่ กี บั เขาไป สักวันหนึ่งเขาได้สติ เขา
ก็จะเห็นคุณค่าในสิง่ ทีเ่ ขาได้เรียนรู้จากเรา เมือ่ เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงอย่าไปกังวล
กับเขามากจนเกินไป เป็ นเรื่องของเขา เรื่องทีค่ วรสนใจก็คอื เรื่องของตัวเรา เราไปทุกข์
กับคนอืน่ จนเราไม่มคี วามสุขเลย ทัง้ ๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะต้องไปทุกข์กบั เขาเลย เพราะไม่
ฉลาด ยังมีความหลง มีความผูกพันอยู่กบั สิง่ ต่างๆทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พอได้อะไร
มาเป็ นสมบัตแิ ล้ว ก็อยากครอบงํา อยากเป็ นเจ้าของทันที อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
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อย่างนี้ เมือ่ เป็ นไปตามทีต่ นต้องการก็มคี วามสุขใจ ถ้าไม่เป็ น ก็มคี วามทุกข์ใจ ว้าวุน่ ขุน่
มัว
ในทีส่ ุดชีวติ ของคนเราก็ตอ้ งจบลง จะสุขขนาดไหน จะทุกข์ขนาดไหน เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ ง
จากกันไป ถ้ามองชีวติ อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตงั้ แต่ตน้ จนจบแล้ว ก็จะเห็นเป็ นเหมือนกับ
การเข้าโรงหนังไปดูหนัง พอหนังจบ เรื่องราวต่างๆในหนังก็ผ่านไป แล้วก็หายไปจาก
ความทรงจํา จากนัน้ ก็ไปดูเรื่องใหม่ต่อ ชีวติ ก็เป็ นแบบนี้ เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ
ก็เหมือนกับการออกจากโรงหนังโรงหนึ่ง แล้วก็ไปเข้าอีกโรงหนึ่ง เป็ นทัง้ คนดู เป็ นทัง้ คน
แสดง ถ้าฉลาดก็จะไม่ทกุ ข์เพราะรู้วา่ เป็ นการแสดงเท่านัน้ เอง ถ้าโชคดีมวี าสนาได้เจอคน
ฉลาดทีส่ อนให้รู้วา่ ชีวติ เป็ นเหมือนโรงละคร ทีต่ อ้ งจบลงในทีส่ ุดไม่วา่ จะวิเศษขนาดไหน
ก็ตาม เมือ่ จบแล้วก็จบ ไม่ตอ้ งมาเศร้าโศกเสียใจเพราะชีวติ เป็ นอย่างนี้ มีแต่ความทุกข์
ถ้ารู้ไม่เท่าทัน
มีอยู่สง่ิ หนึ่งทีด่ กี ว่าสิง่ ต่างๆทัง้ หมดในโลกนี้ ทีเ่ ราจะมอบให้กบั ตัวเราได้ สิง่ นัน้ ก็คอื ใจ
ของเรา ทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านัน้ แหละ แล้วจะได้สง่ิ ทีป่ ระเสริฐเลิศโลกมาเป็ น
สมบัติ ทีจ่ ะทําให้ใจไม่ทกุ ข์อกี เลย เราจึงต้องมาศึกษาดูวา่ อะไรทําให้ใจทุกข์ อะไรทําให้
ใจหายทุกข์ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงสังทรงสอน
่
เราจะไม่รู้ เพราะไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะ
วิเคราะห์ได้ดว้ ยตนเอง จะไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุทาํ ให้เราทุกข์ จะต้องทําอย่างไรให้ทุกข์
หายไป ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านัน้ หรือพระอริยสงฆ์สาวกทีไ่ ด้เรียนรู้จาก
พระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่ง ทีจ่ ะสอนพวกเราได้ ถ้าเป็ นเรื่องของจิตใจแล้ว พวกเราเป็ น
เหมือนคนตาบอด ไม่รู้วธิ ีแก้ปญั หาของใจ ทัง้ ทีอ่ ยู่กบั ใจตลอดเวลา แต่ไม่รู้จกั วิธีแก้ ไม่
รู้เลยว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะแก้ได้อย่างไร เหมือนกับเวลามีโรคระบาดขึ้นมา
เช่นไข้หวัดนก ตอนต้นก็ไม่รู้วา่ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร จึงต้องศึกษาวิเคราะห์ดูวา่ อะไรเป็ น
เหตุทท่ี าํ ให้เกิดโรคนี้ข้นึ มา เมือ่ ได้ศึกษาแล้ว ก็พบว่าเป็ นเพราะเชื้อโรคชนิดนี้ ขัน้ ตอน
ต่อไปก็ตอ้ งหาวิธที าํ ลายเชื้อโรคนี้ให้ได้ ถ้าทําลายได้แล้ว โรคทีร่ ะบาดอยู่ก็จะหมดไป
ความทุกข์ใจก็เป็ นโรคอย่างหนึ่ง เป็ นโรคจิตโรคใจ ในเบื้องต้นก็ตอ้ งศึกษาหาสาเหตุ
เสียก่อนว่า อะไรทําให้ใจทุกข์ ถ้าเป็ นปุถชุ นคนธรรมดาทีไ่ ม่มคี รูบาอาจารย์คอยสังสอน
่
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ก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็ นเหตุ ทัง้ ทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างเหตุอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตใจมีความหลง
ครอบงําอยู่ ทําให้เห็นกลับตาลปัตรไป คิดว่าเหตุทส่ี ร้างความทุกข์อยู่น้ ี เป็ นเหตุทส่ี ร้าง
ความสุขให้กบั เรา จึงสร้างแต่เหตุของทุกข์ข้นึ มา แล้วก็ตอ้ งทุกข์ตลอดเวลาโดยไม่
รู้สกึ ตัว แต่ถา้ ได้มโี อกาสสัมผัสกับพระพุทธศาสนา ได้ยนิ คําสังคํ
่ าสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะได้ยนิ ถึงพระอริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็ นหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าใครถามว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้เลยว่าตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ นี่แหละ เพราะการตรัสรู้
อริยสัจ ๔ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ปุถชุ นคนธรรมดาสามัญ อย่างเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็ น
พระพุทธเจ้าขึ้นมา เช่นเดียวกันกับปุถชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่าน ทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังพระธรรมคําสอน ได้ยนิ พระอริยสัจ ๔ แล้วนําไปปฏิบตั ิ ก็จะสามารถบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ข้นึ มาได้ สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้
เพราะพระอริยสัจ ๔ แสดงถึงต้นเหตุของความทุกข์ ซึง่ เปรียบเหมือนเชื้อโรค เมือ่ รู้แล้ว
ว่าเชื้อโรคชนิดนี้เป็ นต้นเหตุของโรค ขัน้ ต่อไปก็ศึกษาดูวา่ จะทําลายเชื้อโรคนี้ให้หมดไปได้
อย่างไร ก็จะเข้าสู่พระอริยสัจข้อที่ ๔ คือมรรค ทีเ่ ป็ นเครื่องถอดถอนเหตุของความทุกข์
คือสมุทยั ได้แก่ตณ
ั หาทัง้ ๓ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มรรคมีองค์ประกอบอยู่
๘ ส่วนด้วยกัน คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ ๓.
สัมมากัมมันโต การกระทําชอบ ๔. สัมมาวาจา วาจาชอบ ๕. สัมมาวายาโม ความเพียร
ชอบ ๖. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ ๗. สัมมาสติ การระลึกรู้ชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ถ้าได้
เจริญมรรคทัง้ ๘ ประการนี้ได้มากน้อยเพียงไร ก็จะสามารถทําลายเหตุของความทุกข์
ได้มากน้อยเพียงนัน้
มรรคจึงเปรียบเหมือนยาทีห่ มอได้ศึกษาค้นคว้าหามารักษาโรค เมือ่ ได้กนิ ยาแล้วเชื้อโรค
ก็จะถูกทําลายไปหมด ก็จะหายขาดจากโรค เพราะโรคเกิดจากเชื้อโรค ทีจ่ ะหมดไปได้ก็
ต้องอาศัยยาคือมรรค เมือ่ เชื้อโรคคือสมุทยั ถูกมรรคทําลายหมดสิ้นไป ทุกข์กห็ ายไป
นิ โรธความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมา นี่คอื เรื่องของพระอริยสัจ ๔ ทีท่ าํ งานอยู่ในจิตใจของ
สัตว์โลก ส่วนใหญ่จะถูกอริยสัจข้อที่ ๒ คือสมุทยั สัจจะ รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา เพราะมี
ตัณหาทัง้ ๓ อาศัยอยู่ คือกามตัณหา ความอยากในกาม ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส
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โผฏฐัพพะ อยากตลอดเวลา ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ อยากจะเสพ
สัมผัสไปเรื่อยๆ เมือ่ ไม่ได้เสพสัมผัสก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ทุกข์เกิดขึ้นในเวลาทีไ่ ม่ได้ทาํ ตามความอยาก ถ้าได้ทาํ ก็จะไม่ทกุ ข์ เลยทําให้สตั ว์โลก
กลับไปเห็นว่า ความอยากเป็ นเหตุของความสุข เพราะเวลาอยู่บา้ นจะรู้สกึ ว่าเศร้าสร้อย
หงอยเหงา พอได้ออกไปเทีย่ ว ก็มคี วามสุข แต่ไม่เคยคิดว่า ถ้าอยากไปเทีย่ วแล้วไม่ได้
ไป จะรู้สกึ อย่างไร ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เป็ นเรื่องทีส่ ตั ว์โลกมักจะไม่เห็นกัน จะเห็น
แต่เวลาได้ทาํ ตามความอยาก เวลาได้ทาํ ก็ดอี กดีใจ แต่ไม่คดิ ถึงเวลาทีไ่ ม่ได้ทาํ หรือไม่ได้
ในสิง่ ทีต่ นต้องการ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เช่นเวลาได้คู่ครองมา ก็จะมีความสุข แต่
เวลาคู่ครองจากเราไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา ถ้า
ระงับความอยากไว้เสียแต่แรก คือเวลาอยากจะมีคู่ครอง แล้วเห็นด้วยปัญญาว่าเป็ น
ทุกข์มากกว่าเป็ นสุข สุขแบบนี้เป็ นเหมือนนํา้ ตาลเคลือบยาขม ไม่จรี งั ถาวรอะไร สูอ้ ย่าไป
มีเสียจะดีกว่า
เมือ่ ไม่มคี ู่ครองก็จะไม่มกี ารพลัดพรากจากกัน เวลาอยู่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ตอ้ งห่วง
กัน เวลามีคู่ครอง ก็จะมีความสุขตอนทีไ่ ด้กนั จากนัน้ ก็ตอ้ งห่วงต้องกังวล ไม่รู้วา่
เมือ่ ไหร่จะจากกันไป ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ขณะทีอ่ ยู่ร่วมกันก็ยงั มีความทุกข์เลย ทุกข์ท่ี
เกิดจากความกังวลห่วงใย แล้วเวลาทีต่ อ้ งจากกัน ก็จะต้องทุกข์กบั ความเศร้าโศกเสียใจ
ทีเ่ กิดจากความอยากนัน่ เอง ความอยากในกาม อยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทีถ่ ูกอกถูกใจ ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้ว ก็จะรู้วา่ ความอยากแบบนี้เป็ นเหตุ ที่
จะนําความทุกข์มาให้กบั เรา ควรยับยัง้ ต่อสูอ้ ย่าปล่อยให้ลากพาไป สิง่ ทีจ่ ะยับยัง้ ได้กค็ อื
มรรคนี่เอง
มรรคเป็ นเครื่องยับยัง้ จิตใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือสัมมาสติสมั มาสมาธิ ทีจ่ ะทําให้จิต
นิ่งจิตสงบ ในขณะทีจ่ ติ สงบนิ่งอยู่ ตัณหาความอยากต่างๆก็จะสงบนิ่งไปด้วย ไม่มา
รบกวน จึงสามารถอยู่เฉยๆ อยู่ตามลําพังของเราได้ ไม่มคี ู่ครองก็ไม่รู้สกึ ว้าเหว่ ไม่รู้สกึ
ว่าขาดอะไรไป แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ ไม่มสี ติแล้ว สังขารความคิดปรุงก็จะทํางานไปตาม
อํานาจของตัณหา ทีม่ ฝี งั อยู่ในจิตในใจ ก็จะคิดว่าอยู่คนเดียวรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา
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อยากจะมีเพือ่ น อยากจะมีคู่ครอง เมือ่ มีความคิดอย่างนัน้ แล้ว ก็ตอ้ งออกไปแสวงหา
คู่ครอง เมือ่ ได้มาแล้วก็ตอ้ งเข้าสู่ความทุกข์ต่อไป เพราะเห็นๆกันอยู่แล้วว่า คนทีม่ คี ู่
มักจะมีความทุกข์เสมอ รูปลักษณะของความทุกข์ก็มแี ตกต่างกันไป
บางคู่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ก็ตอ้ งห่วงต้องกังวลกัน เวลาพลัดพรากจากกัน ก็เศร้า
โศกเสียใจ บางคู่ก็อยู่ร่วมกันด้วยการทะเลาะวิวาทกัน ไม่ลงรอยกัน มีเรื่องมีราวกัน
ตลอดเวลา อย่างนี้ก็ทกุ ข์ไปอีกแบบหนึ่ง เป็ นความทุกข์เหมือนกัน ถ้าอยู่คนเดียว ก็จะ
ไม่มคี วามทุกข์เหล่านี้ เพราะไม่ตอ้ งทะเลาะกัน ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งร้องห่ม
ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ทอ่ี ยู่คนเดียวไม่ได้ ก็เพราะจิตขาดสัมมาสติ ขาดสัมมาสมาธิ
นัน่ เอง ไม่สามารถทําจิตให้สงบ ให้น่งิ ให้เย็นได้ เมือ่ จิตไม่น่งิ ไม่เย็น ก็เกิดความรุ่ม
ร้อน เกิดความอยากต่างๆนานาขึ้นมา จึงต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาให้ได้ จะมีสมาธิได้
ก็ตอ้ งมีสติ ทีจ่ ะดึงจิตไม่ให้ไปเพ่นพ่าน ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ คือดึงให้อยู่ในปัจจุบนั
สัมมาสติคอื การให้จติ รู้อยู่กบั ปัจจุบนั อยูท่ ่นี ่ี เดี๋ยวนี้ ไม่ไปอยู่ทก่ี รุงเทพฯ ไม่ไปอยู่ทอ่ี น่ื
อยู่ทน่ี ่ี แต่ถา้ จิตไม่มสี ติ ก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย คิดไปได้หมด เมือ่ กี้ไปไหนมา เดีย๋ วจะไป
ทีไ่ หนต่อ เมือ่ วานนี้ไปทําอะไรมา เมือ่ เช้านี้ได้ยนิ คนนัน้ พูดอะไร ทําให้ไม่พออกไม่พอใจ
ก็เก็บเอามาคิด เก็บเอามาโกรธอยู่ในจิตอยู่ในใจ เพราะขาดสติคอยดูแลรักษาจิตใจ ถ้ามี
สติแล้วจะต้องรู้ทนั ทีวา่ ขณะนี้เราอยู่ทไ่ี หน อยู่ในปัจจุบนั หรือไม่ หรือเถลไถลไปทีอ่ น่ื
แล้ว ถ้ารู้ดว้ ยสติก็ดงึ กลับมา ถ้ารู้ไม่ทนั ก็ตอ้ งผูกจิตไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น
พุทโธๆๆ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ตลอดทัง้ วันทัง้ คืน ไม่คดิ เรื่องอะไรทัง้ สิ้นถ้าไม่มี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องคิด
ถ้าเป็ นพระก็จะไม่ค่อยมีเรื่องทีจ่ ะต้องคิด จึงควบคุมจิตให้อยู่กบั พุทโธๆๆได้ตลอดเวลา
ถึงแม้ในขณะทีท่ าํ กิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะกวาดถูศาลา ออกบิณฑบาต ขบฉันก็พทุ
โธๆๆไปเรื่อยๆ ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ให้มสี ติอยู่กบั พุทโธๆๆไป ถ้ามีสติอยู่กบั พุทโธๆๆไป
เรื่อยๆ ต่อไปจิตก็จะเป็ นสมาธิข้นึ มา จิตจะตัง้ มัน่ จะไม่ลอยไปลอยมา ทีล่ อยไปลอยมา
เพราะเป็ นเหมือนนุ่น มีลมพัดมานิดเดียว ก็จะปลิวไปทันที จิตทีไ่ ม่มสี มาธิจะเบาเหมือน
นุ่น ไม่ได้เบาเพราะปราศจากกิเลสตัณหา เบาเพราะขาดความหนักแน่น เวลามีอารมณ์
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อะไรมากระทบ มาสัมผัส ก็ลอยไปแล้ว พอคิดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บ ก็จะไหลตามไปทันที
ถ้าจิตหนักแน่นด้วยสมาธิ จะไม่ไปง่ายๆ เพราะมีสติคอยดึงเอาไว้ ไม่ให้ไป ยกเว้นเป็ น
เรื่องจําเป็ นทีต่ อ้ งคิด เพราะชีวติ ของคนเรายังมีภารกิจการงาน ต้องทํางานทําการ ต้อง
ออกบิณฑบาต ต้องรับประทานอาหาร ต้องทําภารกิจต่างๆ ก็ตอ้ งคิดในเรื่องทีจ่ าํ เป็ น
อย่างนี้ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
แต่ถา้ ไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ จิตก็จะไหลไปตามอารมณ์ต่างๆทีม่ ากระทบ ทําให้ว ้าวุน่ ขุน่ มัว
อยู่ตลอดเวลา เพราะไปแบกเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในจิตในใจนัน่ เอง แทนทีจ่ ะปล่อยให้
ผ่านไป กลับไปดึงกลับมา เช่นเวลาได้ยนิ คําพูดทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ทัง้ ๆทีพ่ ูดไปตัง้ แต่เมือ่
เช้านี้แล้ว หลายชัว่ โมงผ่านไปแล้ว ก็ยงั เอามาคิดอยู่ภายในใจ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ก็เกิดความ
หงุดหงิดใจ เกิดความไม่พอใจขึ้นมา แล้วก็ไม่รู้จกั วิธีทาํ ให้ความคิดนัน้ หายไป ซึง่ ง่ายนิด
เดียวก็คอื ไม่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เท่านัน้ เอง แต่ก็อดคิดไม่ได้ เพราะไม่เคยฝึ กจิตนัน่ เอง ไม่
เคยควบคุมจิตให้อยู่ตามคําสัง่ จิตจะไปตามคําสังของเขา
่
อยากจะคิดอะไรก็จะคิด ส่วน
ใหญ่ก็ชอบคิดในเรื่องทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์นนั ่ แหละ เรื่องทีไ่ ม่ควรคิดแต่ก็อดคิดไม่ได้
ถ้าได้ฝึกทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ ให้มสี ติอยู่ตลอดเวลา เวลาคิดถึงเรื่องทีส่ ร้างความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าเคยบริกรรมพุทโธๆๆ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไป ความคิดอืน่ ก็ไม่สามารถแทรก
เข้ามาได้ เมือ่ เข้ามาไม่ได้ ก็จะไม่รบกวนใจ การปฏิบตั ขิ องสายปฏิบตั ิ จึงเน้นไปทีส่ ติเป็ น
หลัก ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตามควรจะมีสติ มีความรู้สกึ ตัว รู้อยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่
กาย วาจาใจ กําลังเคลือ่ นไหวไปในทิศทางใด ถ้ามีสติแล้ว จะทําอะไรก็ไม่พลาด พระ
ทางสายปฏิบตั ิ เวลาทํางานกันจะทํากันอย่างรวดเร็ว แต่จะไม่ค่อยพลาดพลัง้ เผลอกัน
เท่าไหร่ เช่นจะไม่มเี สียงดัง ทําอะไรจะเงียบ แต่ถา้ เป็ นฆราวาสแล้ว ทําอะไรก็จะอึกทึก
ครึกโครมไปหมด เพราะทําโดยปราศจากสตินนั ่ เอง มีสติเหมือนกันแต่ไม่เข้มข้นพอที่จะ
เฝ้ าดูทกุ ขณะจิตว่า กําลังเคลือ่ นไหวไปทางไหน เช่นเวลาเช็ดช้อนเช็ดจาน ไม่รู้วา่ ตอนที่
วางจานวางช้อนนัน้ วางอย่างไร แรงหรือค่อย เพราะสติไม่ละเอียดถึงขนาดนัน้
แต่ผูป้ ฏิบตั จิ ะมีสติละเอียดเข้าไปทุกขณะเลย ขณะหยิบช้อนขึ้นมาเช็ด ขณะทีจ่ ะวางช้อน
ลงไป จะมีเสียงไม่มเี สียง จะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา การทํางานของพระปฏิบตั จิ งึ ทําได้
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อย่างรวดเร็วและเงียบสงบ ไม่มเี สียง เวลาคนไม่มสี ติเข้ามาในสังคมนัน้ จะเปิ ดเผย
ตัวเองทันทีเลย ทําอะไรก็ดงั โครมครามๆไปหมด เปิ ดปิ ดประตู เปิ ดปิ ดหน้าต่าง ก็เป็ น
เสียงดังไปหมด เพราะไม่เคยฝึ กสติให้มคี วามละเอียดถึงขนาดนัน้ แต่ถา้ ได้เคยอยู่ใน
สํานักปฏิบตั แิ ล้ว จะระมัดระวังมากเรื่องเสียง เพราะถือว่าการกระทําต่างๆต้องเงียบ
ต้องสงบ เป็ นการฝึ กสติไปในตัว หลักของการปฏิบตั ไิ ม่ได้ตอ้ งการความเงียบเป็ นผล
แต่ตอ้ งการสติ ต้องการสมาธิเป็ นหลัก การทํางานต่างๆก็เพือ่ ฝึ กสติ ฝึ กจิตเป็ นหลัก
เพราะเมือ่ สามารถควบคุมจิตใจให้เป็ นไปตามคําสังได้
่ แล้ว ก็จะสามารถระงับการกระทํา
ของจิตในทางทีไ่ ม่ดไี ด้ เช่นเวลาเกิดตัณหาขึ้นมา ก็สามารถระงับดับมันได้
การดับตัณหาก็มอี ยู่ ๒ วิธีดว้ ยกันคือ ๑. สมาธิ ซึง่ ดับได้ในช่วงระยะสัน้ ๆ พอเบรกให้
หยุดได้ชวั ่ คราว เวลาอยากได้สง่ิ นัน้ อยากได้สง่ิ นี้ ก็จะรู้วา่ เกิดความอยากขึ้นมา เพราะ
เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมา โดยปกติจติ ทีม่ สี มาธิจะมีความเยือกเย็นเป็ นพื้น พอเกิดความ
อยากขึ้นมา ก็จะร้อนวูบขึ้นมา เหมือนกับจุดไม้ขีดขึ้นมา ก็จะร้อนขึ้นมาทันที สมาธิจะ
ดับได้เพียงชัว่ คราว เดีย๋ วความอยากก็โผล่ข้นึ มาอีก จึงต้องใช้วธิ ีท่ี ๒. คือปัญญา ที่จะ
ดับได้อย่างถาวร เช่นอยากมีคู่ครอง ถ้าบวชเป็ นพระ สิง่ แรกทีพ่ ระอุปชั ฌาย์จะสอนให้
พระผู ้บวชใหม่ทกุ ๆรูปศึกษาหรือพิจารณาก็คอื กรรมฐาน ๕ ได้แก่ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง โดยอนุโลมและปฏิโลม คือทัง้ ลงและขึ้น พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง แล้วก็
พิจารณาหนังฟันเล็บขนผมย้อนกลับมา ให้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชํานาญ
ไม่ให้อยู่ห่างจากใจ
เมือ่ พิจารณาแล้ว จะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ทีก่ เิ ลสตัณหา มักจะเห็นว่าเป็ น
ของสวยของงาม ท่านสอนให้พจิ ารณาถึงความไม่สวยไม่งามของสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เวลาผม
กลายเป็ นสีขาว ก็เป็ นทีร่ งั เกียจ หนังก็เช่นเดียวกัน หนังทีเ่ ต่งตึงในวันนี้ ในวันข้างหน้าก็
ต้องเหีย่ วย่น ให้พจิ ารณาไปเรื่อยๆ จนถึงอาการส่วนอืน่ ๆของร่างกายทีซ่ ่อนอยู่ใต้
ผิวหนัง ก็จะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายมากขึ้นไปๆ เมือ่ ได้พจิ ารณาอย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ ราว่าสวยงามนัน้ ความจริงแล้วก็มสี ง่ิ ทีไ่ ม่สวยงาม
ซ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง เพียงแต่เราไม่ได้ใช้ปญั ญาพินิจพิจารณา จึงมองไม่เห็น ถ้าใช้
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ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปความรู้น้ ีก็จะติดอยู่กบั ใจ พอเกิดความอยากขึ้นมา
ความรู้ทไ่ี ด้พจิ ารณาก็จะผุดขึ้นมาทันที ว่าไม่สวยอย่างทีเ่ ราคิดหรอก ความอยากก็จะดับ
ไป ทุกครัง้ ทีค่ ดิ อยาก ความรู้ทไ่ี ด้พจิ ารณาก็จะผุดขึ้นมาๆในทีส่ ุด ความอยากก็จะไม่มี
กําลังโผล่ข้นึ มา อย่างนี้เรียกว่าปัญญาหรือวิปสั สนา
การพิจารณาอสุภกรรมฐาน ก็เพือ่ แก้กามตัณหา แก้กามราคะ ความยินดีในรู ปทีส่ วยที่
งาม ทีเ่ ราหลงว่าสวยว่างาม แต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ได้สวยงามเลย เราไปหลงเขาเอง
ว่าสวยว่างาม พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองในส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งามด้วย เพือ่ ให้เห็นตาม
ความเป็ นจริง เรามักจะมองด้านเดียวเท่านัน้ คือด้านทีเ่ ราชอบ แต่ดา้ นทีเ่ ราไม่ชอบ เรา
จะไม่มองกัน ทัง้ ๆทีก่ ็มอี ยู่ในคนๆเดียวกัน ทีน้ ปี ญั หาของพวกเราเวลาพิจารณาความไม่
สวยไม่งามนี้ โดยมากจะพิจารณาได้ไม่นาน เพราะกิเลสชอบมาขัดมาขวางอยู่เสมอ เรา
จึงต้องฝื น ต้องบังคับให้พจิ ารณา ถ้าไม่ฝืนไม่บงั คับแล้ว จะไม่ค่อยได้พจิ ารณากันสัก
เท่าไหร่ แต่ถา้ ได้ฝืน ได้บงั คับไปเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็ นนิสยั ขึ้นมา
เหมือนกับหัดใช้มอื ซ้าย ถ้าถนัดขวา จะไม่ชอบใช้มอื ซ้าย เพราะอึดอัด ไม่สะดวก ไม่
คล่องแคล่วว่องไว เพราะไม่ถนัด แต่ถา้ พยายามฝื นใช้ไปเรื่อยๆ หัดใช้ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็
จะเกิดความชํานาญ เกิดความถนัด จนกลายเป็ นนิสยั ไป การเจริญปัญญาก็เป็ นอย่างนี้
จิตของพวกเราส่วนใหญ่ มักจะชอบมองสิง่ ต่างๆว่าสวยว่างาม ว่าจีรงั ถาวร เห็นอะไรก็
คิดว่าเป็ นอย่างนัน้ เสมอ เห็นรูปร่างหน้าตาทีถ่ ูกใจ ก็คดิ ว่าจะเป็ นอย่างนัน้ ไปตลอด ไม่
เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก่ตอ้ งตายไป ผมจะกลายเป็ นสีขาว หนังจะเหีย่ ว แล้วก็ตาย
ไป แตกสลายไป จิตทีม่ กี เิ ลสครอบงําอยู่ จะไม่ชอบคิดอย่างนี้กนั แต่ถา้ ต้องการ
แก้ปญั หาคือความทุกข์ใจ ก็ตอ้ งบังคับใจให้พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ การทีจ่ ะเจริญ
ปัญญาได้อย่างต่อเนื่องจนได้ผล จิตต้องตัง้ มัน่ ถ้ายังลอยไปลอยมาอยู่ จะพิจารณาอสุ
ภะได้ไม่นาน พอมีอารมณ์อน่ื มากระทบ ก็จะฉุดลากจิตให้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แทน
ถ้าจิตมีสมาธิตงั้ มันอยู
่ ่แล้ว จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไม่มอี ารมณ์ต่างๆมา
รบกวน กําหนดให้พจิ ารณาอะไร ก็จะอยู่กบั เรื่องทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ การปฏิบตั จิ งึ ไม่ควร
มองข้ามสมาธิไป บางคนคิดว่าสามารถปฏิบตั โิ ดยไม่ตอ้ งมีสมาธิเลย คือให้เข้าสู่วปิ สั สนา
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ให้เข้าสู่ปญั ญาเลย ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปแล้วจะไม่ได้ผลเท่านัน้ เอง จะกลายเป็ นความ
ฟุ้งซ่านไปเสียมากกว่า กลายเป็ นจินตนาการไป ไม่ได้เป็ นความจริง เวลาเกิดกิเลสขึ้นมา
ก็จะสูไ้ ม่ได้ แต่ถา้ มีสมาธิอยู่แล้ว เวลาพิจารณาอะไร จิตก็จะเกาะติดอยู่กบั สิง่ ทีใ่ ห้
พิจารณา จนเข้าใจ จนอยู่ตดิ กับใจ ทีน้ ไี ม่ตอ้ งพิจารณาอีกแล้ว พอกิเลสโผล่ข้นึ มา
ความรู้ทไ่ี ด้พจิ ารณาแล้วอย่างชํา่ ชอง ก็จะผุดขึ้นมารับทันทีโดยอัตโนมัตเิ ลย เป็ น
ธรรมชาติของจิตไป แล้วก็จะรู้วา่ กิเลสแบบนี้ไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป เพราะไม่หลงแล้ว
รู้เท่าทันแล้ว
เวลากิเลสบอกว่าสวย ปัญญาจะบอกว่าไม่สวย ก็จะทําลายล้างกันไปจนหมดสิ้นไปจาก
ใจ กิเลสก็จะไม่สามารถมาหลอกใจได้อกี ต่อไป เพราะมีปญั ญา รู้ทนั กิเลสแล้วนัน่ เอง นี่
คือการปฏิบตั ทิ เ่ี รียกว่ามรรค ต้องเจริญให้มาก พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า มรรคต้อง
เจริญให้มาก ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู ้ สมุทยั ต้องละ นิ โรธต้องทําให้แจ้ง วิธีทจ่ี ะทําให้นิโรธ
แจ้ง ทีจ่ ะละสมุทยั ทีจ่ ะกําหนดรู้ทกุ ข์ ก็อยู่ทก่ี ารเจริญมรรคนัน่ เอง การเจริญมรรคจะ
ทําให้เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่ตลอดเวลา เป็ นอริยสัจข้อที่ ๑ คือทุกขสัจจะ
พวกเราส่วนใหญ่มกั จะมองข้ามทุกขสัจจะไป เมือ่ ลืมทุกขสัจจะก็จะเกิดตัณหา เกิดความ
อยากจะสร้างโน่น สร้างนี่ ทําโน่นทํานี่ เป็ นโน่นเป็ นนี่ แล้วก็ตอ้ งไปทุกข์กบั เรื่องโน้นทุกข์
กับเรื่องนี้
แต่ถา้ ได้เจริญมรรค คือสัมมาทิฏฐิก็จะรู้วา่ คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากของรักทัง้ หลายไปเป็ นธรรมดา ต้องประสบกับสิง่
ทัง้ หลายทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ นธรรมดา เมือ่ พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่ถูกอํานาจของ
ตัณหามาหลอกให้ไปสร้างโน่น สร้างนี่ สร้างครอบครัว สร้างสวรรค์วมิ านในโลกนี้ ซึง่
เป็ นไปไม่ได้ เพราะในทีส่ ุดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป เมือ่ รู้อย่างนี้แล้วก็จะถอย
ออกจากการสร้างการหาความสุขกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เกิดปัญญาขึ้นมา เมือ่ เกิดปัญญา
ขึ้นมา ก็จะระงับดับตัณหาต่างๆ ทีห่ ลอกให้ไปสร้างโน่นสร้างนี่ เป็ นโน่นเป็ นนี่ได้ เมือ่ ไม่
มีตณั หาอยู่เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง คือการอยู่เป็ นสุขนัน่ เอง
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เมือ่ อยู่เฉยๆได้แล้ว มีเพียงร่างกายกับใจเป็ นสมบัตกิ ็เพียงพอแล้ว ไม่ตอ้ งมีสมบัตอิ น่ื อีก
ก็มคี วามสุขอย่างมากมายก่ายกอง ยิง่ กว่าคนทีม่ เี งินทองกองเท่าภูเขาเสียอีก เพราะเป็ น
ความสุขทีไ่ ม่ได้เกิดจากตัณหาความอยาก ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ถ้ามีตณั หาแล้ว
ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา ก็ยงั จะอยากอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มคี วามพอนัน่ เอง มี
ร้อยก็อยากจะได้เป็ นพัน มีพนั ก็อยากจะได้เป็ นหมืน่ ก็อยากไปเรื่อยๆ นี่คอื ธรรมชาติ
ของตัณหา แต่ถา้ ไม่มตี ณั หาแล้ว ความอิม่ ก็จะเกิดขึ้นมาทันที ตัณหากับความอิม่ จึงเป็ น
เหมือนด้านทัง้ ๒ ด้านของเหรียญอันเดียวกัน ด้านหนึ่งเป็ นตัณหา อีกด้านเป็ นความอิม่
ถ้าด้านตัณหาหงายขึ้นมา ก็จะมีแต่ความหิว ถ้าพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีแต่ความ
อิม่
จิตของเราก็เหมือนกัน มีอยู่ ๒ ด้าน หิวกับอิม่ ถ้าปล่อยให้ความหิวคือตัณหาทํางาน ก็
จะหิวไปตลอด ถ้าทําให้อม่ิ ก็จะไม่หวิ กับอะไร ไม่อยากกับอะไร มีความพอก็มคี วามสุข
ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ เพราะไม่มอี ะไรทําให้จติ อิม่ หรือพอได้ นอกจากตัวจิตเองจะต้อง
พอ จะต้องพลิกจิตให้เข้าสู่ดา้ นอิม่ ให้ได้ ส่วนใหญ่มกั จะถูกกิเลสตัณหาหลอกให้ไปใน
ด้านหิว เมือ่ หิวแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ แต่ถา้ ใช้ธรรมะมาดับตัณหาความ
อยาก ก็จะทําให้จติ อิม่ ได้ เราจึงต้องต่อสูก้ บั ตัณหาความหิว ด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วย
ปัญญา ด้วยมรรค ๘ บําเพ็ญไปเรื่อยๆ ศีลก็รกั ษาไป สมาธิก็พยายามทําไป ปัญญาก็
พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เรื่องอสุภะ อสุภงั ความไม่
สวยไม่งาม ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในจิตในใจ จนกลายเป็ นเครื่องมือต่อสูก้ บั
ตัณหาความอยากได้
เวลาเกิดความอยากขึ้นมา ก็จะถามตัวเองว่า จะอยากไปถึงไหน เดีย๋ วก็ตายแล้ว มีเงิน
เท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว จะอยากไปหาอะไร ความสุขต่างๆในโลกนี้
ก็ได้ผ่านมามากต่อมากแล้ว ถ้าเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ก็น่าจะให้ความอิม่ ความพอกับเรา
แล้ว ถ้ายังไม่ให้ เวลากลับไปหาความสุขเหล่านี้อกี ก็จะเป็ นเหมือนเดิม ยังอยากไป
เรื่อยๆ อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปี ข ้างหน้าก็ยงั จะเป็ นอย่างนี้ ยังหิวแบบนี้ไปเรื่อยๆ ลองหันมาหา
ความสุขแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ จะไม่ดกี ว่าหรือ ความสุขทีเ่ กิดจากความดับ
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ของความทุกข์ ดับของตัณหา ดับของสมุทยั นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง วิธีท่ี
จะทําให้จติ ใจอยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลายได้ ก็คอื การเจริญมรรคนี่เอง
จึงเป็ นเหตุให้ชาวพุทธต้องไปทีโ่ น่นทีน่ ่ี ไปวัดนัน้ วัดนี้ เพือ่ ไปทําบุญทําทาน ไปรักษาศีล
ไปปฏิบตั ธิ รรมกัน เพือ่ สร้างมรรคซึง่ เป็ นเหมือนกับยามารักษาโรคใจ มาทําลายเชื้อโรค
คือความอยากทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจ เมือ่ ได้เจริญมรรคไปเรื่อยๆแล้ว ยาก็จะมีกาํ ลังมาก
ขึ้นไปๆ ก็จะทําลายเชื้อโรคคือตัณหาความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจให้เบาบางลงไป
จนหมดสิ้นไป ผูบ้ รรลุธรรมจึงบรรลุเป็ นขัน้ ๆไป ตัง้ แต่ขนั้ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
จนถึงขัน้ พระอรหันต์ ก็อาศัยการเจริญมรรคเป็ นขัน้ ๆไป ขัน้ แรกก็บรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน ขัน้ ต่อไปเมือ่ มรรคมีกาํ ลังมากขึ้นก็บรรลุขนั้ สกิทาคามี แล้วก็ขนั้ อนาคามี จนได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด ก็เกิดจากการบําเพ็ญอย่างต่อเนื่อง เจริญมรรคอย่าง
ต่อเนื่อง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า มรรคต้องเจริญให้มาก
หน้าทีข่ องชาวพุทธจึงต้องปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ เป็ นหลัก ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสไว้ว่า ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู ้ ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆว่า เกิดมาแล้วต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย นี่คอื การศึกษา เป็ นการสอนใจ ต้องศึกษาพระอริยสัจ ทุกข์ตอ้ ง
กําหนดรู้ สมุทยั ต้องละ สมุทยั คือตัณหาทัง้ ๓ มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ต้อง
ละ แล้วก็นิโรธต้องทําให้แจ้ง นิโรธก็คอื การดับของทุกข์ ต้องทําให้ปรากฏขึ้นมา การที่
จะทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาได้ ละตัณหาได้ ก็ตอ้ งเจริญมรรคให้มาก ด้วยการกําหนดรู้
ทุกข์ พิจารณาความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย พิจารณาอสุภะอสุภงั ซึง่ เป็ น
เรื่องของปัญญา สนับสนุนด้วยสมาธิและศีล เราจึงต้องรักษาศีล เมือ่ มีศีลแล้ว เวลา
บําเพ็ญสมาธิภาวนาจิตก็จะสงบง่าย เมือ่ จิตเป็ นสมาธิแล้ว เวลาเราพิจารณาทางด้าน
ปัญญาก็จะเห็นชัด จะมีกาํ ลังระงับดับตัณหาได้ เมือ่ ระงับดับตัณหาได้แล้ว นิโรธการดับ
ทุกข์หรือวิมตุ ติการหลุดพ้นจากความทุกข์กจ็ ะปรากฏขึ้นมา
นี่คอื เป้ าหมายของชาวพุทธเรา การปฏิบตั มิ าทัง้ หมดนี้ ก็เพือ่ ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ สามารถทําได้ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายไปแล้ว ถึงจะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ในขณะ
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ทีม่ พี ระชนมายุเพียง ๓๖ พรรษา ยังไม่ได้เสด็จสวรรคต ก็บรรลุแล้ว หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ หมดแล้ว เพราะได้ทรงทํากิจในพระอริยสัจ ๔ อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ดังทีท่ รง
ตรัสไว้ว่า ทุกข์ทค่ี วรกําหนดรู้ ตถาคตได้กาํ หนดรู้แล้ว ตัณหาหรือสมุทยั ทีค่ วรละ
ตถาคตได้ละแล้ว นิโรธทีค่ วรทําให้แจ้ง ตถาคตได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคทีค่ วรเจริญให้
มากตถาคตได้เจริญแล้วจนสมบูรณ์แล้ว เมือ่ ได้ทาํ กิจทัง้ ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว
วิมตุ ติคอื การหลุดพ้นจากทุกข์ก็เป็ นผลทีจ่ ะตามมาต่อไป เมือ่ ได้เห็นผลนี้แล้ว กิจ
ทัง้ หลายในโลกนี้ก็หมดสิ้นไป กิจอืน่ ทีย่ ง่ิ กว่านี้ไม่มอี กี แล้ว เพราะจิตใจสะอาดหมดจด
แล้ว ไม่สร้างปัญหาให้กบั เราอีกแล้ว เหมือนกับคนทีห่ ายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มี
ความจําเป็ นจะต้องรักษาอีกต่อไป ไม่จาํ เป็ นต้องมีหมอ ไม่จาํ เป็ นต้องมียาอีกต่อไป
เพราะไม่มโี รคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกต่อไปนัน่ เอง
นี่คอื ผลทีช่ าวพุทธจะได้รบั จากการทีพ่ ยายามประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ตัง้ แต่ขนั้ พื้นฐานขึ้นมา จนถึงขัน้ สูงสุด จากการทําบุญทําทาน รักษาศีล
บําเพ็ญภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา จนหลุดพ้นไปในทีส่ ุด พวกเราจึงควรมีความ
แน่วแน่มนคง
ั ่ มีความมันใจ
่ ว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมานั
่
น้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีม่ ี
เหตุมผี ล เป็ นความจริงทัง้ สิ้น และอยู่ในวิสยั ของมนุษย์อย่างเราอย่างท่านทุกคน ทีจ่ ะ
สามารถบําเพ็ญได้ ข้อสําคัญขอให้อย่าท้อแท้เวลาทีเ่ กิดความทุกข์ หรือรู้สกึ ว่ายังปฏิบตั ิ
ไปไม่ถงึ ไหนเลย ก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ทงั้ หลายว่า ท่านก็
เป็ นเหมือนเรามาก่อน ท่านก็ตอ้ งฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกัน
ตอนทีเ่ ราเป็ นเด็กเล็ก ไม่ใช่วา่ จะลุกขึ้นมายืนเดินได้เลย ก็ตอ้ งค่อยคลานไปก่อน
พยายามทําไปเรื่อยๆ หัดไปเรื่อยๆ หัดคลาน หัดยืน หัดเดินไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็เดิน
ได้วง่ิ ได้ จนทําอะไรต่างๆได้ในวันนี้ ซึง่ ตอนทีเ่ ป็ นเด็กเรายังทําไม่ได้ แต่เนื่องจากมีความ
พยายาม มีความอดทน ไม่ทอ้ แท้ พยายามฝึ กไปเรียนไปเรื่อยๆ จนสามารถทําสิง่ ต่างๆ
ได้ในวันนี้ เช่นเดียวกันกับการปฏิบตั ธิ รรม วันนี้เรายังอยู่ในขัน้ ล้มลุกคลุกคลาน ทําบุญ
ให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิได้บา้ ง ไม่ได้บ ้าง ก็ขอให้ทาํ ไป เพราะไปในทางทีถ่ ูกแล้ว มี
ทางนี้ทางเดียวเท่านัน้ ไม่มที างอืน่ ทีจ่ ะพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ ให้ยดึ
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ทางนี้ไว้ให้ดี พยายามปฏิบตั ไิ ปจนกว่าชีวติ จะหาไม่ รับรองได้วา่ สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามต่างๆ ก็จะ
เป็ นผลตามมาต่อไป มากหรือน้อยก็ข้นึ อยู่กบั ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั เิ ท่านัน้
เอง จึงขอให้ท่านทัง้ หลายนําไปพินิจพิจารณา แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สุขต่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ถาม อยากจะถามปัญหาค่ะ
ตอบ ถ้ามองเห็นความไม่เทีย่ ง ก็จะตัดปัญหาไปได้เยอะ
ถาม นัน่ คือคําตอบหรือคะ
ตอบ คําตอบก็คอื ชีวติ ของเราไม่ยาวหรอก เดีย๋ วทุกอย่างก็หมดไป ชีวติ เราก็เหมือน
เจดียท์ รายทีก่ ่อไว้ทีช่ ายทะเลตอนนํา้ ลง พอนํา้ ขึ้นมา ก็ถูกซัดหายไปหมด จะ
สร้างดีสวยงามขนาดไหน เดีย๋ วก็สลายไปหมด แต่สง่ิ ทีไ่ ม่สลายไปก็คอื ความดี
ความงามของจิตใจบุญกุศล หรือบาปกรรมความชัว่ จะไม่สลายไปกับวัตถุ
ร่างกายของเรา เพราะเป็ นนามธรรม อยู่คู่กบั จิตใจ ทําให้ใจดีข้นึ หรือเลวลง บุญ
กุศลทําให้ใจดีข้นึ ฉลาดขึ้น ความฉลาดนี่แหละทีท่ าํ ให้ใจหลุดพ้น ความหลงทํา
ให้ตดิ อยู่เหมือนคนติดยาเสพติด เพราะหลงว่ายาเสพติดดีวเิ ศษ เวลาเสพแล้วมี
ความสุข แต่คนฉลาดจะรู้วา่ ไม่ใช่เป็ นอย่างนัน้ จึงหลีกเลีย่ ง จึงหลุดพ้นจากสิง่
เลวร้ายทัง้ หลาย
จะเห็นความจริงเหล่านี้ได้ ก็ตอ้ งทําจิตให้สงบ ถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นความสุขที่
แท้จริงว่าอยู่ทต่ี รงไหน รู้ดว้ ยว่าเป็ นความสุขทีถ่ าวร รู้วา่ ความสุขอืน่ ๆไม่ใช่
ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นเหมือนความสุขทีป่ รากฏในฝัน จะฝันดีขนาดไหน พอตื่น
ขึ้นมาความสุขนัน้ ก็หายไปหมดแล้ว เหมือนกับเมือ่ วานนี้เราได้ไปเทีย่ วกันมา มี
ความสุขกัน พอวันนี้ก็เหลือแต่ความทรงจําเท่านัน้ แต่ความสุขทีไ่ ด้จากความ
สงบจะติดอยู่กบั เราไปตลอด ไม่วา่ จะเกิดขึ้นเมือ่ ไหร่ก็ตาม วันนี้ก็ยงั สุขอยู่ เป็ น
สิง่ เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะอยู่ตดิ กับใจไปตลอด เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่
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เปลีย่ นไปตามกาลตามเวลา ไม่เป็ นอนิจจัง อยู่กบั จิตไปตลอด จึงทรงตรัสว่า
นิ พพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเป็ นบรมสุข เป็ นสุขทีถ่ าวร
จงพยายามสร้างความสุขในใจให้เกิดขึ้นเถิด จะให้เกิดความสุขภายในใจได้ ก็
ต้องปล่อยวางความสุขภายนอก เพราะต้องแย่งกันเกิด ถ้าจะเอาสุขนอก สุขในก็
ไม่เกิด ถ้าจะเอาสุขใน ก็ตอ้ งปล่อยสุขนอก จะเอาทัง้ ๒ สุขไม่ได้ ถ้าจะออกไป
ข้างนอกไปหาความสุขจากรูปเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็จะไม่ได้ความสุข
ภายใน ถ้าอยากจะได้ความสุขภายใน ก็ตอ้ งตัดรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ต่างๆออกไป ชอบกินอะไร ชอบดืม่ อะไรก็ตอ้ งตัดให้หมด ถ้าไม่จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีพก็อย่าไปเสพ อย่าไปสัมผัส กินและดืม่ เท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการดูแลรักษา
ร่างกายเท่านัน้ เอง อย่าไปหวังความสุขจากรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อย่าไป
หวังความสุขจากการดืม่ การรับประทาน ให้หนั เข้าหาความสุขภายในจะดีกว่า
เพราะเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงและถาวร ไปหาวัดทีส่ งบเงียบ ไปรักษาศีลทีละ ๓
วัน ๕ วัน สะสมไปเรื่อยๆ แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วเมืองนอกเมืองนา สูไ้ ปอยู่วดั ไม่ได้
ถาม เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจ ทําอย่างไรจึงจะระงับความโกรธได้
ตอบ ต้องมีสติรู้ทนั ว่ากําลังโกรธ รู้วา่ ความโกรธเป็ นโทษกับเรา มากกว่าคนทีท่ าํ ให้เรา
โกรธ คนทีท่ าํ ให้เราโกรธเป็ นเหมือนกับคนจุดไฟ แต่ไฟอยู่ในใจเรา อย่าไปสนใจ
คนทีจ่ ดุ ไฟ ต้องรีบหานํา้ มาดับไฟ วิธีทเ่ี ร็วทีส่ ุดก็คอื ปัญญา รู้วา่ นี่ไฟกําลังไหม้
บ้านเรา กําลังไหม้ตัวเรา ก็หยุดโกรธเสีย นี่คอื ปัญญา ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็ตอ้ งใช้
อุบายอย่างอืน่ เช่น เมตตา ให้อภัย คิดว่าเรื่องก็ผ่านไปแล้ว จะไปฟื้ นฝอยหา
ตะเข็บก็ไม่ได้แก้ความรุ่มร้อน ความโกรธทีม่ อี ยู่ภายในใจ ก็คดิ เสียว่าใช้หนี้เก่า
ไปก็แล้วกัน แล้วแต่จะใช้อบุ ายคิด วิธีทฉ่ี ลาดทีเ่ ร็วทีส่ ุดก็ตอ้ งมองว่า ไฟกําลัง
ไหม้บ้าน จะไปตีโพยตีพายทําไม รีบหานํา้ มาดับไฟดีกว่า ขณะนี้เรากําลังโกรธ
รีบระงับความโกรธนี้เถิด ถ้าไม่รู้จะทําอย่างไรก็บริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่า
ไปคิดถึงคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เดีย๋ วความโกรธก็หายไปเอง
53

ยิง่ ไปคิดถึงคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ ทําไมเขาต้องทําให้เราโกรธ เราก็ดอี ย่างโน้นดี
อย่างนี้ คิดอย่างนี้ก็ทาํ ให้เป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมาใหญ่ อย่าไปคิดถึงมันเลย มัน
ผ่านไปแล้ว เวลาไฟไหม้ก็อย่าไปนัง่ เถียงกันเลยว่าใครเป็ นคนจุดไฟ เดีย๋ วบ้านก็
ไหม้หมด ต่างคนต่างรีบไปหานํา้ มาดับกันดีกว่า เวลาเกิดความโกรธ ต้องบอกตัว
เราว่าไฟกําลังไหม้ใจเรานะ รีบดับมันเสีย ถ้าใช้ปญั ญาไม่ได้ก็ใช้อบุ ายของสมาธิ
ไปก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ
ความกลัวก็เหมือนกัน พระทีต่ อ้ งการแก้ความกลัว ท่านจะไม่ชอบอยู่ตามสถานที่
ปลอดภัย เพราะจะไม่มคี วามกลัว แต่พอไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆทีน่ ่ากลัว ความกลัวจะ
โผล่ข้นึ มา พอโผล่ข้นึ มาท่านก็จะบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ จิตก็จะอยู่กบั พุท
โธๆๆไปจนเป็ นสมาธิข้นึ มา พอจิตเป็ นสมาธิสงบนิ่งแล้ว ความกลัวก็หายไปหมด
เลย
เพราะความกลัวก็ออกมาจากจิตนี้แหละ จิตปรุงแต่งขึ้นมาเอง ความโกรธก็
ออกมาจากจิต จิตไปปรุงไปแต่งมันขึ้นมาเอง ถ้าระงับได้ ทําจิตให้สงบได้ ความ
กลัวก็ดี ความโกรธก็ดี ก็จะหายไปเอง นี่เป็ นวิธีทง่ี า่ ย วิธีของสมาธิ แต่ไม่ถาวร
เหมือนกับการใช้ปญั ญา ถ้าใช้ปญั ญาก็จะรู้วา่ เราไปหลงมันเอง ไปยินดียนิ ร้าย
กับมันเอง ถ้าไม่ไปยินดียนิ ร้าย ก็จะทําให้เราโกรธไม่ได้ ถ้าไปหวังว่าเขาจะต้อง
พูดดีกบั เรา พอเขาพูดไม่ดเี ราก็โกรธ หรือเสียใจ ถ้าไม่ไปหวังว่าเขาจะต้องดีกบั
เรา เขาจะร้ายกับเราอย่างไร เราก็พร้อมทีจ่ ะรับอยู่แล้ว เราก็ไม่โกรธ เราก็ไม่
เสียใจ จึงอย่าไปหวังอะไรจากใครในโลกนี้ อย่าไปหวัง อย่าไปหาความสุขจาก
ภายนอก ให้หาความสุขในตัวเรานี่แหละ พอแล้วนะ จะให้พร
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๘

ไม่มีอะไรเป็ นของเรา
๔ กันยายน ๒๕๔๘

ข้างบนเขานี้มพี ระอยู่ ๔ รูป ทีม่ นี อ้ ยเพราะส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ข้นึ มา ต้องเลือก
หน่อย ถ้าขึ้นมาแล้วไม่ภาวนาเดีย๋ วก็มาสร้างความวุน่ วายให้กบั ผูอ้ น่ื คนทีม่ าบวชทีน่ ่ีจะ
ไม่ทราบเรื่องของพระกรรมฐานว่าเป็ นอย่างไร ส่วนใหญ่จะบวชกันตามประเพณี เมือ่
เห็นมีพระอยู่บนเขาก็อยากจะลองบ้าง แต่ไม่รู้วา่ เขาอยู่เพือ่ อะไร ทําอะไร พอขึ้นมาแล้วก็
ไม่ได้ทาํ ไม่ได้ภาวนา มัวแต่มานัง่ คุยกัน ดืม่ นํา้ ชากาแฟกัน ไม่เช่นนัน้ ก็ไปรบกวนผูอ้ น่ื ที่
ต้องการความสงบ เพราะคนทีภ่ าวนาจริงๆแล้ว จะไม่อยากสุงสิงกับใคร อยากจะอยูค่ น
เดียว เพราะเวลาอยู่คนเดียว แล้วก็มสี ถานทีแ่ บบนี้ จะไม่มอี ะไรไปทําให้จิตใจกระเพือ่ ม
เพราะจิตใจเปรียบเหมือนกับสระนํา้ ถ้ามีคนลงไปอาบ ไปตัก ไปเล่น นํา้ ก็ขนุ่ นํา้ ก็ไม่น่งิ
จิตของเราถ้าต้องสัมผัสกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ก็จะต้องกระเพือ่ มอยู่
ตลอดเวลา เวลากระเพือ่ มก็จะไม่สงบ ไม่น่งิ จะไม่เห็นความสุขความประเสริฐของความ
สงบ ความอิม่ เอิบใจ ความพอใจ ทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา
คนทีภ่ าวนาเป็ นแล้ว จะรู้วา่ ต้องการสถานทีแ่ บบไหน เขาจะไม่ตอ้ งการพวกแสงสีเสียง
ไม่ตอ้ งการเพือ่ น ไม่ตอ้ งการคนนัน้ คนนี้มาแก้เหงาด้วยการคุยกัน เพราะจิตทีไ่ ด้เข้าสู่
ความสงบแล้ว จะไม่ค่อยคิดถึงอะไร เพราะไม่ค่อยได้ปรุงแต่งกับเรื่องอะไร แต่จติ ทีย่ งั
ไม่สงบ ก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา คิดใน
เรื่องทีเ่ คยทําให้มคี วามสุข ในขณะทีไ่ ม่มคี วามสุขนัน้ แล้ว ก็จะทําให้เศร้าสร้อยหงอย
เหงา อยากจะหวนกลับไปหาความสุขแบบนัน้ อีก ถ้าเคยมีความสุขกับเพือ่ นกับฝูง กับ
การทํากิจกรรมต่างๆ พอต้องมาฝึ กจิตอยู่คนเดียวในป่ า ก็จะอดคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่
เคยสัมผัสมาไม่ได้ อดทีจ่ ะคิดถึงเพือ่ นคนนัน้ เพือ่ นคนนี้ กิจกรรมนัน้ กิจกรรมนี้ไม่ได้ ก็
เลยเกิดอารมณ์ว ้าเหว่เปล่าเปลีย่ วขึ้นมา จึงทนอยู่ไม่ได้ ต้องกลับไปหาเพือ่ นหาฝูง หา
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กิจกรรมต่างๆ แต่ถา้ เคยได้ฝึกจิตมาก่อน แล้วสามารถทําจิตให้สงบได้ เวลามาอยู่
สถานทีแ่ บบนี้ จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านัน้ เพราะมีงานทํา รู้หน้าทีข่ องตน รู้วา่ ต้อง
ทําอะไร คือคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงนี้เอง
ความคิดของเรานี้ เป็ นได้ทงั้ กุศลและอกุศล ทีพ่ ระท่านสวดในงานศพ กุสลา ธัมมา อกุ
สลา ธัมมา อัพพยากตา ธัมมา ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตทีม่ อี ยู่ ๓ ชนิด
ด้วยกันคือ ๑. กุศล ๒. อกุศล ๓. ไม่ใช่กศุ ลไม่ใช่อกุศล ถ้าคิดไปในทางกุศล ก็ทาํ ให้
จิตสงบ ถ้าคิดไปในทางอกุศล ก็ทาํ ให้จติ ฟุ้งซ่าน เกิดความทุกข์ ถ้าคิดไปในทางทีไ่ ม่ใช่
กุศลไม่ใช่อกุศล ก็จะไม่ทาํ ให้จติ มีความสงบ มีความอิม่ เอิบใจ แต่ก็ไม่ทาํ ให้เกิดความ
ฟุ้งซ่านหรือความทุกข์แต่อย่างใด
แต่ก็สูก้ ารคิดไปในทางกุศลไปในทางมรรคไม่ได้
เพราะจะทําให้จิตใจสงบ เย็นสบาย ถ้าคิดไปในทางอกุศลก็จะไปในทางสมุทยั ไปตาม
ความอยากต่างๆ เช่นเวลาอยู่คนเดียวก็อยากจะไปหาเพือ่ น อยากจะดืม่ นํา้ ชากาแฟ
อยากจะรับประทานขนมหวานต่างๆ อยากจะดูเรื่องอะไรต่างๆ ทางโทรทัศน์บา้ ง ทาง
หนังสือบ้าง ถ้าคิดไปในทางนี้ก็เป็ นอกุศล เพราะทําให้จติ เกิดความหิวความอยาก ไม่
สามารถอยู่เฉยๆได้ ต้องตะเกียกตะกายไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา ต้องทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ทําไปแล้ว
ก็ระงับความอยากได้ชวั ่ ขณะหนึ่ง แต่หลังจากนัน้ ไม่นานก็คดิ อีกอยากอีก เพราะติดเป็ น
นิสยั เคยชอบทําอะไร ก็จะคิดถึงเรื่องนัน้ อยู่เสมอ พอทําได้สกั พักหนึ่งก็เหนื่อย ก็หยุด
มัน พอมีกาํ ลังวังชา ก็คดิ ถึงอีก ชีวติ ก็วนเวียนอยู่กบั การทําตามความอยากทีไ่ ม่รู้จกั อิม่
ไม่รู้จกั พอ
ถ้าสังเกตดูสกั หน่อยก็จะเห็นว่า ได้ทาํ ตามความอยากมามากมายแล้วตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดมา
เคยถึงจุดพอบ้างไหม ถึงจุดอิม่ ตัวบ้างไหม ถึงจุดว่าเออ! ได้ทาํ มามากพอแล้วนะ หนังก็
ดูมามากพอแล้ว ละครก็ดูมามากพอแล้ว งานเลี้ยงก็ไปมามากพอแล้ว เทีย่ วไปตามที่
ต่างๆก็เทีย่ วมามากพอแล้ว ถึงเวลาทีน่ ่าจะพอได้แล้วนะ แต่กลับไม่มคี วามรู้สกึ อย่างนี้
เกิดขึ้นภายในจิต เพราะธรรมชาติของความอยาก ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ไม่มี
ขอบไม่มฝี งั ่ ไม่มฝี า มหาสมุทรจะใหญ่โตกว้างขวางขนาดไหน ก็ยงั มีขอบมีฝงั ่ แต่ความ
อยากนี้หาขอบเขตไม่ได้ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด อยากแล้วก็จะอยากต่อไปเรื่อยๆ มีแต่จะขยายตัว
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เพิม่ ความรุนแรงมากยิง่ ๆขึ้นไป ดังทีเ่ ขาพูดกันว่า ได้คบื ก็อยากจะเอาศอก ได้ศอกก็
อยากจะเอาวา มันเป็ นอย่างนี้ ความอยากจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วใครล่ะจะต้องมา
เหนื่อยยากกับการสนองความอยาก ก็จติ นี่แหละทีต่ อ้ งถ่อไป สังให้
่ ไปเอาอะไรมา ก็ตอ้ ง
ไปหามา หามาได้แล้วก็ดใี จไปสักพักหนึ่ง แล้วเดีย๋ วก็มคี าํ สังใหม่
่ ออกมาอีก อยากจะได้
สิง่ นัน้ สิง่ นี้อกี ก็ตอ้ งไปหามาอีก ถ้าเกิดไม่ได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการ ก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมา
เกิดความผิดหวัง เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเกิดสูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้มา ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
อีกเหมือนกัน
นี่เป็ นเรื่องของอกุศล ความคิดทีค่ ดิ ไปในทางความอยากทัง้ ๓ ได้แก่ ๑. ความอยากใน
กาม ๒. ความอยากมีอยากเป็ น ๓. ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ตัณหาทัง้ ๓ นี้ถา้ มีอยู่
ในจิตแล้ว ก็จะทําให้จติ เป็ นทาส เป็ นคนรับใช้เจ้านาย ก็คอื ความอยากทัง้ ๓ ประการนี้
ความอยากในกามก็คอื ความอยากในรู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ทีค่ นส่วน
ใหญ่ในโลกนี้อยากกัน เพราะเป็ นโลกของกาม เรียกว่ากามโลก เป็ นทีเ่ กิดของสัตว์โลกที่
ยังมีความอยากในกามอยู่ ซึง่ ก็แบ่งเป็ น ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนดีกบั ส่วนเลว ส่วนดี
หมายถึงสัตว์โลกทีห่ าความสุขจากการเสพรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ด้วยการ
ประพฤติทส่ี ุจริต ไม่ลว่ งเกิน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื หามาด้วยความสุจริต อยู่ในศีล กับ
ส่วนเลวทีห่ ามาด้วยความไม่สุจริต เบียดเบียนผูอ้ น่ื เช่นพวกสัตว์เดรัจฉานเป็ นต้น
อยากจะได้อะไรก็ไม่คาํ นึงว่า จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ พวกนี้จงึ ต้อง
ไปเกิดเป็ น สิงสาราสัตว์ หรือถ้าหนักกว่านัน้ ก็เป็ นเปรตบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง เป็ นสัตว์
นรกบ้าง นี่เป็ นสัตว์โลกทีเ่ สพกามด้วยความทุจริต
ส่วนสัตว์โลกทีเ่ สพกามด้วยความสุจริต ได้แก่พวกมนุษย์กบั พวกเทพทัง้ หลาย พวก
มนุษย์จะเสพกามทีห่ ยาบ ได้แก่รูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะทีห่ ยาบ ทีผ่ ่านทางตา
หู จมูก ลิ้น กายเข้าสู่ใจ ส่วนพวกเทพจะเสพกามทีล่ ะเอียดได้แก่รูปทิพย์ เสียงทิพย์ รส
ทิพย์ กลิน่ ทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์ ทีส่ มั ผัสด้วยใจโดยตรง เหมือนกับเวลาทีน่ อนหลับแล้ว
ฝันเห็นรูปต่างๆ สวยๆงามๆ ประสบการณ์ทด่ี ตี ่างๆ ในขณะทีฝ่ นั นัน้ ก็เป็ นเหมือนเทพ
เสพความสุขทางรูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพะทิพย์ นี่คอื โลกของผู ้
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ทีย่ งั ติดอยู่ในกามสุข ในกามตัณหา ยังมีความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส และ
โผฏฐัพพะอยู่ ถ้าขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เป็ นพวกทีล่ ะความอยากในกามตัณหาได้ ละ
รูป เสียง กลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ คือพวกทีถ่ อื ศีล ๘ พวกทีป่ ฏิบตั เิ นกขัมมะ นักบวช
ทัง้ หลาย พวกนี้จะไม่หาความสุขจากการดู การฟัง การสัมผัสทางทวารทัง้ ๕ แต่หนั มา
สัมผัสกับความสุขในความสงบของจิตใจ เช่นพวกทีบ่ าํ เพ็ญภาวนา พวกฤาษีชไี พร ซึง่
พวกนี้ก็มมี าตัง้ แต่ดงั้ เดิมก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงปรากฏขึ้นมา
คนเราในโลกนี้ก็แสวงหาความสุขต่างกันไป ตามความสามารถ ตามกําลังแห่งสติปญั ญา
ของตน พวกตํา่ สุดก็พวกทีเ่ สพพวกอบายมุขทัง้ หลาย เช่น เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน
เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน หาความสุขด้วยการเบียดเบียนผูอ้ น่ื พวกที่
สูงกว่านี้ก็เป็ นพวกมนุษย์กบั พวกเทพ ทีห่ าความสุขจากการทําบุญทําทาน รักษาศีล เป็ น
ความสุขทีส่ ูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ส่วนพวกทีห่ าความสุขทีส่ ูงกว่านี้ ทีเ่ ห็นโทษของกามสุข
เห็นว่าการเสพกามมีทกุ ข์ตามมา เช่นเวลาเสียสิง่ ทีร่ กั ไป มีคู่ครองก็มคี วามสุขดี พอ
คู่ครองล้มหายตายจากไป หรือไม่สามารถให้ความสุขต่อกันได้ ก็กลายเป็ นความทุกข์
ขึ้นมา พวกนี้มปี ญั ญาทีเ่ ห็นว่า น่าจะมีความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสิง่ อืน่ หรือผูอ้ น่ื ก็แสวงหา
ศึกษาจากนักปราชญ์จนได้คาํ ตอบว่า ก็ความสุขจากการทําจิตใจให้สงบนัน่ ไง จึงออก
บําเพ็ญตบะกัน อยู่ในป่ าในเขา อยู่ตามวัดตามวา ตามสํานักปฏิบตั ธิ รรม ควบคุมตา หู
จมูก ลิ้น กายของตนไม่ให้สมั ผัสกับ รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เพือ่ ให้เกิดความสุข
เช่นรับประทานอาหารก็รบั ประทานอาหารเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ไปวันๆหนึ่ง ไม่ได้รบั ประทาน
เพือ่ รสชาติ เพือ่ ความสุข ความสนุกสนาน ความอิม่ หนําสําราญใจ
คนทีย่ งั เสพกามอยู่เวลารับประทานอาหาร ต้องหาอาหารจานโปรด อาหารจานเด็ด ไป
ตามร้านอาหารทีต่ นชอบ นี่กนิ แบบเพือ่ กามสุข แต่ถา้ กินเพือ่ ร่างกาย มีอะไรทีไ่ หนก็
รับประทานไป ไม่ตอ้ งเลือกว่าต้องเป็ นอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ ขอให้สะอาด รับประทาน
แล้วไม่ทาํ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ดับความหิวได้ก็พอเพียงแล้ว แล้วก็รบั ประทาน
พอประมาณ ไม่รบั ประทานมากจนเกินไป เพราะไม่ได้หาความสุขจากรสชาติต่างๆที่
สัมผัสกับลิ้น กับตา กับจมูก เหมือนกับรับประทานยา ไม่สนใจว่าจะต้องมีรสชาติอย่าง
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นัน้ อย่างนี้ เพียงกลืนๆเข้าไป ให้ทาํ หน้าทีร่ กั ษาโรคภัยทีม่ อี ยู่ในร่างกายให้หมดไปก็
พอแล้ว อาหารก็เป็ นยารักษาโรคความหิวทีเ่ กิดจากการขาดอาหาร นี่ก็คอื การเสพสัมผัส
ของพวกทีแ่ สวงหาความสุขจากความสงบของจิตใจ ไม่ใช่ความสุขทีเ่ กิดจากการสัมผัส
ทางกามคุณทัง้ ๕ เสื้อผ้าก็ใส่กนั แบบเรียบๆง่ายๆ ไม่ตอ้ งมีสฉี ูดฉาดสวยงาม การใส่
เสื้อผ้าสวยๆงามๆ เพราะยังยึดติดอยู่กบั กามสุข เวลาใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆ แล้วมีคนชม
ว่าสวยงามน่าชื่นชม ก็มคี วามสุข
แต่สาํ หรับผูท้ แ่ี สวงหาความสุขทีล่ กึ กว่า ละเอียดกว่า คือความสุขภายในใจ จะไม่ให้
ความสําคัญกับเรื่องเสื้อผ้าและสีสนั ต่างๆ ใส่เพือ่ ปกปิ ดร่างกายเท่านัน้ เอง ป้ องกัน
ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้แมลงสัตว์ต่างๆกัดต่อย นอกจากนัน้ แล้วก็ไม่ให้
ความสําคัญกับการแต่งหน้าทาปาก ใช้เครื่องสําอางใช้นาํ้ หอมต่างๆ เพือ่ ปกปิ ดกลิน่ ทีไ่ ม่
พึงปรารถนาของร่างกาย เพราะถ้าไม่ได้รบั การชําระล้าง ก็ตอ้ งมีกลิน่ ทีไ่ ม่น่าปรารถนา
ออกมา นักปฏิบตั กิ ็จะชําระร่างกายด้วยการอาบนํา้ ใช้สบู่ทไ่ี ม่มกี ลิน่ หอม เพือ่ ดับกลิน่
ของร่างกายเท่านัน้ ไม่ตอ้ งการความสุขจากการอาบนํา้ แต่อย่างใด ส่วนการหลับการนอน
ก็ไม่นอนบนทีน่ ุ่มทีใ่ หญ่โต นอนแล้วหลับสบาย จนไม่อยากลุกขึ้นมาปฏิบตั ธิ รรม แต่
นอนเพือ่ พักร่างกาย ทีไ่ หนก็นอนได้ แม้ไม่ได้เอนหลังนอน อยู่ในท่านัง่ ก็ยงั หลับได้เวลา
ง่วงมากๆ นักปฏิบตั บิ างท่านจะถือการปฏิบตั อิ ยู่ใน ๓ อิริยาบถ เดิน ยืน นัง่ แต่จะไม่
นอน เพราะกลัวจะติดในความสุขทีเ่ กิดจากการนอน จะทําให้นอนมากเกินไป ทําให้
เสียเวลา แทนทีจ่ ะเอาเวลามาทําจิตใจให้สงบ ก็หมดไปกับการหลับนอนเสีย ได้ความสุข
เล็กๆน้อยๆ ทีเ่ ทียบไม่ได้กบั ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ
นี่คอื การกินอยู่หลับนอนของผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ความสงบของจิตใจ ต้องระมัดระวังเรื่องกาม
คุณทัง้ ๕ เวลาสัมผัสจะต้องไม่ให้เกิดความยินดี เกิดความสุขขึ้นมา จึงต้องแสวงหาทีใ่ น
ป่ าในเขา ทีม่ แี ต่ตน้ ไม้ใบหญ้า ทีไ่ ม่ทาํ ให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ไม่เหมือนกับเห็น
รู ปคน โดยเฉพาะรูปของเพศตรงกันข้าม เห็นรู ปหญิงรูปชายแล้วก็จะเกิดความอยาก
ขึ้นมา อยากจะสัมผัส อยากจะอยู่ใกล้ชิด ทําให้กลายเป็ นทาสของรูปเหล่านี้ไป เวลา
ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจ เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา เป็ นสิง่
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ทีผ่ ูป้ ฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งการความสงบจิตสงบใจ จะต้องระมัดระวัง ต้องสํารวมตา หู จมูก ลิ้น
กาย ไม่ให้ไปเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความสุข เกิดตามความ
ต้องการ เกิดความอยาก ถ้าจะต้องเสพต้องสัมผัสก็เพราะความจําเป็ นเท่านัน้ เช่น
รับประทานอาหารดืม่ นํา้ แต่รบั ประทานอาหารแบบรับประทานยา ดืม่ นํา้ ก็เหมือนกับดืม่
ยา ไม่ตอ้ งดืม่ นํา้ ทีม่ รี สมีชาติ คนทีต่ ดิ อยู่กบั กามสุขเวลาดืม่ นํา้ เปล่าจะไม่รู้สกึ สดชื่น
เหมือนกับดืม่ นํา้ ทีม่ รี สชาติเปรี้ยวหวานมัน เค็ม
ผูท้ แ่ี สวงหาความสงบสุขของจิตใจจึงต้องหลีกเลีย่ งกามสุขต่างๆ เพราะจะทําให้จติ สงบ
ง่ายเวลาภาวนา จึงต้องเข้มแข็ง เพราะกามฉันทะความยินดีในกาม เป็ นหนึ่งในนิ วรณ์ ๕
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคขวางกัน้ ไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบ เป็ นเหมือนกําแพง นอกจากกามฉันทะ
แล้ว ก็ยงั มีวิจกิ จิ ฉา ความสงสัย เวลาภาวนาก็เกิดความสงสัยว่า การบริกรรมพุท
โธๆๆคําเดียวจะทําให้จติ สงบได้หรือ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ ธรรมะทีท่ รงสังสอนมี
่
จริง
หรือ พระอริยสงฆ์มจี ริงหรือ หรือเป็ นเรืองแต่งกันขึ้นมาหลอกกัน หลอกให้นงั ่ ทําจิตใจ
ให้สงบ ทําไปเท่าไหร่ก็ยงั ไม่สงบสักที ถ้ามีความสงสัยอย่างนี้แล้ว จิตก็จะลังเล เวลา
ภาวนาก็จะไม่ตงั้ จิตตัง้ ใจ ไม่เอาจริงเอาจัง ไม่มศี รัทธา ทําไปก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ถ้ามี
ความลังเลสงสัย ก็ตอ้ งอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั จากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ ทีร่ บั รองว่า ทําไป
เถิด พุทโธๆๆคําเดียวนี้แหละ จะทําให้ได้เจอกับสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั จากผูท้ น่ี ่า
เลือ่ มใสศรัทธา ก็จะขจัดความสงสัยไปได้ เวลาภาวนาก็ยดึ พุทโธๆๆเพียงคําเดียว ไม่
ต้องไปสงสัยให้เสียเวลา มีสติคอยกํากับ ไม่ชา้ ไม่นานพุทโธก็จะพาจิตทะลุนิวรณ์ทงั้ ๕
เข้าสู่ความสงบได้ ส่วนนิวรณ์ทเ่ี กิดจากความง่วงเหงาหาวนอน ก็ตอ้ งอาศัยการ
รับประทานอาหารพอประมาณ อย่ารับประทานอาหารมาก หรือไปอยู่ตามสถานทีท่ ท่ี าํ ให้
เกิดความกลัว เช่นในป่ าช้า ในป่ าในเขาเป็ นต้น
ถาม คราวก่อนท่านอาจารย์พูดถึงสมุทยั ๓ อย่างคือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา กลับไปทบทวน ฟังดูแล้วนี่มนั ชัดเจนเรื่องกามตัณหาครับ แต่
ภวตัณหา วิภวตัณหานี่ค่อนข้างอธิบายความยากครับ
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ตอบ ภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็ น โดยธรรมชาติของคนเรา เมือ่ เกิดมาแล้ว สิง่
แรกทีอ่ ยากจะมี ก็คอื ความพร้อมในปัจจัย ๔ ไม่อยากจะอดอยากขาดแคลน
เมือ่ มีความพร้อมในปัจจัย ๔ แล้ว ขัน้ ต่อไปก็อยากจะมีมากๆ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ ง
กังวล อยากมีทรัพย์มากๆ อยากจะรวยนัน่ เอง ตอนต้นก็ขอให้พอมีพอกิน เมือ่ มี
พอแล้ว ขัน้ ต่อไปก็อยากจะรํา่ อยากจะรวย เมือ่ รวยแล้วก็อยากจะมีเกียรติ
อยากจะให้คนยกย่องนับถือ
เมือ่ มีเกียรติแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนาน
อยากจะอยู่ถงึ ๘๐ - ๙๐ – ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ปี เมือ่ ตายไปก็อยากจะไปสวรรค์ นี่
คือภวตัณหา แบบคร่าวๆ ทีท่ กุ วันนี้ทเ่ี ขาวิง่ เต้นกัน อยากจะเป็ นส.ว. เป็ นส.ส.
เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นคนรวยนัน้ ล้วนเป็ นภวตัณหาทัง้ นัน้ ถ้าไม่
พอใจกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ อยากจะเป็ นอย่างอืน่ ก็เรียกว่าภวตัณหา นี่พูดถึง
ทัวๆไปนะ
่
บางทีอาจจะสับสน แล้วคนทีอ่ ยากจะเป็ นพระอรหันต์เป็ นกิเลส
หรือไม่ อย่างนี้ไม่เป็ นตัณหา เพราะการอยากจะเป็ นคนดี เป็ นพระทีด่ ี เป็ นพระ
อริยบุคคล เป็ นเหมือนกับคนไข้ทีอ่ ยากจะหายจากโรค เป็ นเหตุเป็ นผล ไม่ได้
เกิดจากความลุม่ หลง
แต่ถา้ พอมีพอกินแล้วยังอยากจะรวยอีก อย่างนี้แสดงว่าลุม่ หลง เพราะอยากมีเกินกว่า
จําเป็ น เกินเหตุเกินผล แล้วก็ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุขมากขึ้นไปกว่าเดิม มีพอมีพอกินก็มี
ความสุขเท่าๆกับคนทีม่ มี ากกว่าเป็ นร้อยเท่าพันเท่า เพราะคนเราก็มเี พียงปากเดียวท้อง
เดียว กินได้เท่านัน้ จะมีเกินเป็ นร้อยเท่าพันเท่า ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่คนทีอ่ ยากจะ
เป็ นคนดี อยากจะเป็ นพระอริยะ อยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ เป็ นความจําเป็ น เพราะทํา
ให้ความทุกข์เบาบางลงไป เรียกว่ามรรค ทางทีพ่ าให้ไปสู่การหลุดพ้น ไม่ได้พาไปสู่ความ
ทุกข์ แต่ความอยากอย่างอืน่ พาไปสู่ความทุกข์ อยากจะเป็ นเศรษฐี ก็ทาํ ให้ตอ้ งดิ้นรน
มากขึ้น ขณะนี้มพี อกินพอใช้ แต่อยากจะรวย ก็ตอ้ งไปแสวงหาเงินหาทองมาเพิม่ ถ้าไม่
ระมัดระวัง ก็จะต้องสูญเสียความดี คือศีลธรรมไป เมือ่ ต้องไปทําความทุจริตอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพือ่ ให้ได้ราํ ่ รวย ทําให้ได้อย่างเสียอย่าง ได้สง่ิ ทีไ่ ม่มคี ่าและสูญเสียสิง่ ทีม่ คี ่า
ไป เสียศีลธรรมไป แต่ได้กอ้ นอิฐก้อนกรวด คือเงินทองมาแทนที่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้มาก็อยู่ได้
แต่เมือ่ ได้มาแล้วก็เสียสิง่ ทีด่ ไี ป จิตใจก็ตาํ ่ ลง มีความทุกข์เพิม่ มากขึ้น
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ส่วนวิภวตัณหาก็หมายถึง ความไม่อยากเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เช่นไม่อยากจะยากจน
ขณะนี้ไม่จนแต่ก็กลัวก่อนแล้ว กลัวว่าพรุ่งนี้จะจน พอกลัวปั๊บก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว
แต่ถา้ ไม่กลัว ก็จะไม่ทกุ ข์ ขณะนี้ถงึ แม้จะพอมีพอกิน แต่ก็หดั อยู่แบบยากจนไว้บ้าง เช่น
อดข้าวเย็นบ้าง อยู่แบบง่ายๆ นอนกับพื้น อย่างไปอยู่วดั ก็เป็ นการฝึ กอยู่แบบยากจน
อยู่กนิ ตามมีตามเกิด เวลาอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด เขาจัดอาหารอะไรมาให้กนิ ก็กนิ ไป เขา
จัดทีน่ งั ่ ทีน่ อนให้ตรงไหน ก็อยู่ไป มีเวลาว่างก็ช่วยกันทํางาน รับใช้สงั คม ช่วยกันล้าง
ส้วม กวาดลานวัด ช่วยกันทําอะไรต่างๆเหล่านี้ ซึง่ โดยปกติแล้วคนทีอ่ ยากเป็ นใหญ่เป็ น
โตจะไม่ชอบทํากัน แต่เรามาฝึ กสวนทางกับกิเลส กิเลสชอบขึ้นสูงเป็ นเศรษฐี เป็ นคน
ใหญ่โต แต่เราจะมาฝึ กเป็ นคนยากคนจน คนตํา่ คนต้อย ทําตัวให้เป็ นเหมือนผ้าขี้ร้ วิ
ใครจะเอาไปเช็ดไปทําอะไรก็ได้ ให้ล ้างส้วมก็ล ้างได้ ให้ล ้างแก้วก็ล ้างได้ ล้างกระโถนก็
ล้างได้ ให้ทาํ อะไรได้ทงั้ นัน้ ถ้าไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
นี่คอื การฝึ กต่อสูก้ บั วิภวตัณหา ทีม่ าฝึ กอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ ก็เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งกลัว
ความจนไง สมมุตวิ า่ พรุ่งนี้เกิดหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมา ก็จะไม่เดือดร้อน เพราะไปอยู่วดั
ได้ บวชเป็ นพระเป็ นแม่ชกี ็ได้ เพราะไม่กลัวความจน เช่นเดียวกับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ก็ตอ้ งฝึ ก ยอมรับให้ได้ เวลาทีพ่ ระไปอยู่ในป่ า ส่วนหนึ่งก็ตอ้ งการไปต่อสูก้ บั
ความกลัวตายนี้แหละ ไปปลงสังขาร ถ้าอยู่ในทีป่ ลอดภัยจะไม่รู้สกึ หวาดกลัว จะปลงจะ
ปล่อยไม่ได้ แต่ถา้ ไปอยู่ในทีเ่ ปลีย่ วๆน่าหวาดกลัว มีสงิ สาราสัตว์หรืออะไรก็ตามทีค่ ดิ ว่า
จะมาทําร้ายชีวติ ของเราได้ ใจจะต้องกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าไม่แก้ไข
จะทนอยู่ในสภาพอย่างนัน้ ไม่ได้ แต่ถา้ ภาวนาเป็ น ถ้าถนัดทางสมาธิ ก็ทาํ สมาธิไป
จนกว่าความกลัวจะหายไป เวลาจิตสงบลงปั๊บความกลัวก็หายไปหมดเลย จะรู้เลยว่า
ความกลัวเกิดจากกิเลส เกิดจากวิภวตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ แต่ความเป็ นความตายนี้กลับ
เป็ นธรรมดา ยังไงๆเมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้ เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลา ทํายังไงๆก็ไม่
ตาย จึงไม่ตอ้ งไปกลัว เพราะกลัวแล้วจะทุกข์ทรมานมาก เมือ่ ไม่กลัวก็จะไม่ทกุ ข์ไม่
ทรมาน ก็สามารถอยู่ทไ่ี หนก็ได้ ทีเ่ ปลีย่ วก็อยู่ได้ ทีม่ คี นเยอะก็อยู่ได้ เพราะจิตใจได้
ปล่อยวางแล้ว รู้วา่ การไปหลงไปยึดไปติดกับชีวติ นี้เองทีเ่ ป็ นเหตุของความกลัว
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ถ้าทําจิตใจให้สงบปั๊บความกลัวก็จะหายไป ถ้าทําด้วยสมาธิก็จะหายไปในขณะทีจ่ ติ สงบ
แต่พอออกจากสมาธิแล้วความกลัวก็ยงั กลับมาได้อยู่ เพราะยังไม่ได้ใช้ปญั ญาพิจารณา
ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาแยกแยะธาตุขนั ธ์ ให้เห็นว่าเป็ นการรวมตัวของดิน นํ้ า ลม ไฟ เช่น
ร่างกายนี้ก็มาจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป แล้วก็กลายเป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้ อ เอ็น กระดูก ฯลฯ แล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งแก่ ต้องตายดับสลายไป ไม่วา่ จะเป็ น
ร่างกายของใครก็ตาม ร่างกายของปุถชุ นธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทัง้ หลาย จนถึง
ร่างกายของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ก็ไม่มคี วามแตกต่างกัน เรียกว่ารู ปขันธ์ทไ่ี ม่มคี วาม
แตกต่างกันระหว่างพระอริยบุคคลกับปุถชุ น เหมือนกันเพราะกินอาหารแบบเดียวกัน
กินข้าวเหมือนกัน ดืม่ นํา้ หายใจเข้าไปแบบเดียวกัน ร่างกายของเรากับร่างกายของพระ
อริยบุคคลจึงไม่ต่างกัน ต่างกันทีจ่ ติ ใจเท่านัน้ ใจของพระอรหันต์ได้ภาวนากําจัดตัณหา
ทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา จนทําให้ใจของท่านนิ่งได้ตลอดเวลา ไม่
แกว่งไปแกว่งมา ถ้าเป็ นลูกตุม้ นาฬกิ าก็น่งิ อยู่เฉยๆตรงกลาง ไม่แกว่งไปมา ไม่วา่ จะโดน
อะไรมากระทบรุนแรงขนาดไหน ในทางบวกหรือในทางลบ จะไม่หลงไปกับสิง่ ทีม่ า
กระทบ
ใครจะให้ลาภให้เงินให้ทองมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ยนิ ดี แต่กลายเป็ นภาระหน้าทีท่ จ่ี ะ
เอาเงินทีไ่ ด้มาไปทําประโยชน์อกี ทอดหนึ่ง แต่ตวั เองไม่ได้อะไรเลย เพราะไม่มคี วาม
จําเป็ นกับเงินกับทอง เวลาสูญเสียไปทัง้ หมดก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้คดิ ว่าสูญเสีย
อะไรไป เพราะไม่ได้ยดึ ไม่ได้ตดิ ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นของตนเลย มีธรรมะเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสมบัติ
และก็ไม่มอี ะไรจะเอาธรรมะไปจากใจได้ ถ้าเป็ นอย่างอืน่ ถ้าไปยึดไปติดว่าเป็ นสมบัติ
ของตนแล้ว สักวันหนึ่งเมือ่ เกิดสูญเสียไป ก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เพราะ
ความหลงนัน่ เอง หลงไปยึดไปติด ยึดตัง้ แต่ร่างกายนี้ออกไป เกิดมาปั๊บก็ได้ร่างกายนี้มา
เป็ นสมบัติ ก็ยดึ ว่าร่างกายนี้เป็ นเราเป็ นของเรา เมือ่ โตขึ้นมีกาํ ลังวังชามีปญั ญา ก็หา
สมบัตติ ่างๆมาเพิม่ หาข้าวหาของ หาบุคคลมาเป็ นสมบัตขิ องตน หาสามีหาภรรยา แล้วก็
ได้ของแถมมาคือลูกหลานตามมาอีก ถือว่าเป็ นสมบัตขิ องตนทัง้ นัน้ แล้วสักวันหนึ่ง
สมบัตเิ หล่านี้ก็ตอ้ งร่วงโรยไป เหมือนกับใบไม้ทีอ่ ยู่บนต้นไม้ ตอนต้นก็ไม่มอี ะไร ก็
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ค่อยๆเจริญเติบโตงอกงาม มีก่งิ ก้านมีใบออกมา ตอนต้นก็เขียว ต่อไปก็เหลือง แล้วก็
ร่วงโรยไป ทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็ นแบบนี้ทงั้ นัน้
เวลาจิตมาเกิดก็มาแต่ตวั กับบุญกับกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีต ทีย่ งั ต้องมาเกิดก็เพราะยัง
ไม่ได้ชาํ ระตัณหาทัง้ ๓ ให้หมดไปจากจิตจากใจ จึงต้องมาเกิดอีก เมือ่ มาเกิดแล้วความ
หลงก็ทาํ ให้ครอบครองสิง่ ต่างๆไว้เป็ นสมบัตขิ องตน บ้านช่อง ทีด่ นิ รถยนต์ อะไรต่างๆ
เหล่านี้ ไม่ใช่เป็ นของเราทัง้ นัน้ แต่ความหลงจะยึดว่าเป็ นของเรา พอยึดแล้วก็เกิดปัญหา
ขึ้นมา เพราะเวลาเกิดอะไรขึ้น ก็จะเกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ สมบัตขิ องคนอืน่ เรา
ไม่เดือดร้อนใช่ไหม บ้านของชาวบ้านถูกไฟไหม้อย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อน รถของคนอืน่
จะพังยับเยินอย่างไร เราก็ไม่ได้เดือดร้อน แต่รถของเราใครเอาตะปูไปขีดเส้นสักหน่อย
เราก็โวยวาย เจ็บชํา้ ใจขึ้นมา เพราะไปผูกไปยึดไปติดว่าเป็ นของเราด้วยอวิชชาความหลง
ขาดปัญญาสอนให้รู้วา่ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะ เป็ นของให้ยมื มาใช้ เพือ่ ดํารงชีพไป
วันๆหนึ่ง แต่ก็น่าเห็นใจเพราะถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบตั แิ ล้ว ร้อยทัง้ ร้อยก็จะต้องยึด
กันทัง้ นัน้ เป็ นสันดานของกิเลสทีฝ่ งั อยู่กบั ใจ ได้อะไรมาแล้วต้องหวงทันที พอเสียไปก็
เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เราจึงต้องอาศัยศาสนามาช่วยแก้ ให้เกิดปัญญาให้เห็นว่า ไม่มีอะไรเป็ นของเราเลย
แม้แต่ช้ นิ เดียว แม้กระทังสั
่ งขารร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งกลับคืนสู่เจ้า
ของเดิม คือดิน นํ้ า ลม ไฟ ในทีส่ ุดร่างกายก็ตอ้ งแยกกลับไป สู่ดนิ สู่นาํ้ สู่ลม สู่ไฟ แต่
เวลานี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ ๒ ทาง ประโยชน์ทางโลก กับประโยชน์ทางธรรม
ถ้าโชคดีได้เจอศาสนาก็เอามาใช้ในทางธรรม ก็จะทําให้จติ หลุดพ้น ไม่ตอ้ งมาเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป ถ้าไม่เจอศาสนาอย่างมากก็ใช้ประโยชน์ทางโลกเท่านัน้ เช่นเอามาหา
ความสุขแบบทางโลก ความสุขทีไ่ ด้จากการมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง แล้วก็มคี วามทุกข์
ตามมา เวลาทีส่ ูญเสียไป ตายไปก็จะเวียนกลับมาเกิดอีก เป็ นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มที ่ี
สิ้นสุด จนกว่าจะเกิดปัญญาได้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ น่ื ก็ดี หรือเกิดขึ้นจากการพิจารณาของ
ตนเองก็ดี
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ส่วนมากต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั จากผู ้ทีฉ่ ลาดกว่า
พวกเราถือว่าโชคดีได้มาเจอ
พระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวเหล่านี้ ก็ช่วยจุดประเด็นให้ได้คดิ ได้พจิ ารณา ส่วน
บางคนอาจจะเกิดความเบือ่ โลก แล้วก็คดิ พิจารณาไปจนเกิดปัญญาขึ้นมาเองก็ได้ จนทํา
ให้ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าในลําดับต่อไป เพราะการคิดพิจารณาแก้ปญั หาด้วยตัวเขา
เอง โดยไม่มใี ครสอน เพราะไม่มใี ครสอนได้ อย่างพระพุทธเจ้าทีต่ อ้ งการหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ก็ไม่มใี ครสอนได้ สอนได้อย่างมากก็ขนั้ สมาธิเท่านัน้ ทําจิตให้สงบ ก็จะมี
ความสุข ปราศจากความทุกข์ ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ แต่พอออกมาจากสมาธิจติ ก็เริ่มคิด
เริ่มปรุง เกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้จนกลายเป็ นความทุกข์ตามมา พระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษา
หาวิธีเพือ่ ทีจ่ ะเอาชนะความทุกข์ให้ได้ ตอนต้นก็คดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวปัญหา ก็เลยปล่อย
วางร่างกายด้วยการไม่รบั ประทานอาหาร ซึง่ ไม่ใช่วธิ ีทถ่ี ูก เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย แต่อยู่ทจ่ี ติ ต่างหาก ทีไ่ ปยึดติดกับกายว่าเป็ นตนเป็ นของตน จึงต้องงัดตัวจิตให้
ออกจากร่างกายให้ได้ ด้วยการปล่อยให้ร่างกายเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา ดูแลเขาไป
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะเป็ นอะไรไป ก็ให้เป็ นไป คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า
จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ขณะทีย่ งั ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย ก็ไม่ตอ้ งไปทําอะไร เอา
มาใช้ทาํ ประโยชน์ได้ ถ้ายังไม่พน้ ทุกข์ก็อาศัยร่างกายนี้มาปฏิบตั ธิ รรม
ถ้ารู้วา่ ต้องตายก็จะเกิดความกล้าหาญขึ้นมา บวชเป็ นพระ บวชเป็ นชี ก็สามารถไปอยู่ใน
ป่ าในเขาได้ เพราะไม่กลัวตาย เพราะรู้วา่ ยังไงสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตาย ก่อนทีจ่ ะตายก็เอา
ร่างกายมาทําคุณทําประโยชน์ให้กบั จิตใจ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คนเราถ้า
เห็นความตายแล้ว ก็สามารถเอาความตายมาสอนใจได้ จะทําให้เป็ นคนกล้าหาญ กล้าที่
จะสละสมบัติ กล้าทีจ่ ะสละยศถาบรรดาศักดิ์ กล้าทีจ่ ะสละอะไรต่างๆ แล้วก็ออกบวช
แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดจากตัณหาทัง้ ๓ นี่คอื เรื่องราวของ
ชาวพุทธเรา ซึง่ ถือว่าโชคดีทเ่ี กิดมาไม่ตอ้ งมาคิดกันเอง ไม่ตอ้ งมาคลําหาทาง เพราะมี
พระพุทธเจ้าคอยชี้คอยบอก ถ้าเราหลงอยู่ในป่ าก็ไม่ลาํ บาก เพราะมีผู ้รู้ทางพาออกมาจาก
ป่ าได้ พระพุทธเจ้าก็เคยหลงอยู่ในป่ า แต่ทรงหาทางออกได้แล้ว จึงได้สร้างทางออกจาก
กองทุกข์ไว้ให้พวกเรา คือทาน ศีล ภาวนานี่แหละ ทีเ่ ป็ นทางออกทางเดียวเท่านัน้ ไม่มี
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ทางอืน่ เมือ่ ได้เจอแล้ว ก็ควรยึดไว้อย่างเหนียวแน่น พยายามปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ทําบุญทํา
ทานไปเรื่อยๆ อย่าไปเสียดายเงินทองทีเ่ หลือใช้
เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี เงินทองมีไว้ใช้ ไม่ได้มไี ว้เก็บ ไม่ได้มไี ว้ให้เรารับใช้เขา คือ
ไม่ตอ้ งไปเฝ้ าไปดูแล ให้เขารับใช้เราด้วยการเอาไปทําประโยชน์ทาํ บุญทําทาน เพือ่ คลาย
ความยึดมันถื
่ อมันในเงิ
่ นในทองนัน่ เอง ถ้าไม่ทาํ ก็จะห่วงใย เสียดาย เวลาหายไปก็จะนํา
ความทุกข์มาให้กบั เรา ถ้าเอาไปทําบุญทําทาน ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ช่วยให้
สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข เราก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งมีภาระกับเงินทองก้อนนัน้ อีกต่อไป
แล้วก็จะคลายความโลภ เพราะไม่รู้จะหาเงินหาทองมาอีกทําไม เวลาหามาได้เกินความ
จําเป็ น ก็ตอ้ งเอาไปแจกจ่ายอยู่ดี ก็ทาํ ให้มเี วลาว่างมากขึ้น ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาเงินหาทองมา
เพิม่ เพราะมีเพียงพอแล้ว ก็จะมีเวลาภาวนามากขึ้น ตอนต้นก็ภาวนาทีบ่ า้ นก่อน เพราะ
ยังเป็ นฆราวาสอยู่ แต่เมือ่ ได้ผลจากการภาวนา เห็นความสุขจากการภาวนาว่าเหนือ
ความสุขอืน่ ๆ เหนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากเงินทอง จากตําแหน่งต่างๆ จึงอยากภาวนาให้
มากขึ้นไปอีก ก็จะตัดภารกิจต่างๆให้เบาบางลงไป ทําแต่งานทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ทําพอเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง มีปจั จัย ๔ พออยู่ได้ก็พอแล้ว เอาเวลาทีเ่ หลือมาเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
อ่านหนังสือธรรมะ ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ ไปปฏิบตั ธิ รรมตามวัดต่างๆจะดีกว่า
ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะตัดไปได้เรื่อยๆ ต่อไปก็จะอยากออกบวชเอง จะไม่มคี วามสุข
กับการครองเรือนอีกต่อไป เพราะอยู่ในบ้านมีแต่ความวุน่ วาย มีเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่
ตลอดเวลา เรื่องไร้สาระทัง้ นัน้ เรื่องของกิเลสตัณหา คนนัน้ อยากได้อย่างนี้ คนนี้อยาก
ได้อย่างนัน้ ถ้าไม่ได้ก็โกรธแค้นโกรธเคือง ก็เลยตัดใจว่าใครอยากจะได้อะไรก็ให้ไป
หมดเลย เราไม่เอาอะไร เอาตัวเราคนเดียวพอ สิง่ เดียวทีอ่ ยากจะได้ก็คอื เวลา ขอให้มี
เวลาเป็ นตัวของเราเอง ทีจ่ ะบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าให้ทานหมดไปแล้วก็หมดปัญหา
เรื่องของการให้ทานก็หมดไป เพราะไม่มอี ะไรจะให้แล้ว บวชเป็ นพระก็มสี มบัตอิ ยู่เพียง
๘ ชิ้นเท่านัน้ ทีเ่ รียกว่าบริขาร ๘ เหลืองานทีต่ อ้ งทําอยู่ ๒ อย่างคือศีลกับภาวนา หรือ
ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็คอื พระวินยั ๒๒๗ ข้อ ก็รกั ษาไป พระวินยั มีไว้เพือ่ ทีจ่ ะตะล่อม
กิเลส เป็ นเหมือนรัว้ กันไม่ให้กเิ ลสเตลิดออกไปไกล เวลากิเลสไปไกลแล้วจะดึงตัวกลับ
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เข้ามายาก ถ้าอยู่ในคอกเล็กๆแล้วจะจับง่าย ทําให้สงบง่าย ศีลจึงเป็ นเครื่องสนับสนุน
สมาธิ ถ้ามีศีลแล้วเวลาจะทําจิตใจให้สงบจะง่ายกว่าคนทีไ่ ม่มศี ีล
เมือ่ มีสมาธิแล้วก็จะทําให้เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ เรื่องอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา จะทําให้มี
กําลังตัดได้ ปล่อยได้ วางได้ ถ้าไม่มสี มาธิถงึ แม้จะรู้วา่ ร่างกายจะต้องตายจากไป แต่ก็ยงั
อดกลัวไม่ได้ ยังตัดไม่ได้เพราะไม่มฐี านของจิต ก็คอื ความสงบนัน่ เอง แต่ถา้ มีฐานแล้ว
รู้วา่ ไม่เป็ นไร เวลาร่างกายจะตายไป รู้วา่ เมือ่ ทําจิตใจให้สงบ จิตก็จะไม่รบั รู้เรื่องของ
ร่างกาย ร่างกายเป็ นอะไรไปก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิต เหมือนกับเวลาทีเ่ ราหลับไป ร่างกาย
ตายไป เราก็ไม่รู้เรื่อง ไม่มเี วลาทีจ่ ะมาตกใจกลัว อย่างมากก็ตอนทีใ่ กล้ๆจะตาย แล้วตื่น
ขึ้นมาจากความหลับ แค่วนิ าที ๒ วินาทีแล้วก็ผ่านไป
เราจึงต้องบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลายได้ ทาน ศีล ภาวนา มีไว้เพือ่ ชําระตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าชําระได้หมดสิ้น จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ จิตก็หลุดพ้น จิตก็ไม่มตี วั
ทีจ่ ะคอยไปสร้างภพสร้างชาติอกี ต่อไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูท้ ส่ี ร้างภพสร้าง
ชาติน้ เี ราได้เจอตัวมันแล้ว และได้ทาํ ลายมันหมดสิ้นไปแล้ว มันไม่สามารถมาสร้างภพ
สร้างชาติให้กบั เราได้อกี ต่อไปแล้ว ก็คอื ความอยากทัง้ ๓ ประการนี้ พวกเราทีไ่ ด้มาเกิด
เป็ นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา จึงเป็ นผูม้ โี ชค ๒ ชัน้ ด้วยกัน เพราะการได้เกิด
เป็ นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่าย เวลามนุษย์จะมีลูกก็ได้ทลี ะคนเท่านัน้ โดยวิธีปกติ ปี หนึ่งก็ได้
แค่คนเดียว มนุษย์คู่หนึ่งมีลูกอย่างมากก็แค่ ๒ - ๓ คนเป็ นอย่างมาก ไม่เหมือนกับ
เดรัจฉานทีอ่ อกมาเป็ นครอก ทีละ ๙ ตัว ๑๐ ตัว ถ้าเป็ นปลาก็จะออกมาเป็ นฝูง การเกิด
เป็ นเดรัจฉานจึงมีโอกาสมากกว่าการเกิดเป็ นมนุษย์ นอกจากนัน้ ยังต้องมีศีลด้วย ถึงจะ
เกิดเป็ นมนุษย์ได้ ถ้าไม่มศี ีลก็ไม่มที างทีจ่ ะได้เกิด แสดงว่าพวกเราในอดีตได้บาํ เพ็ญศีล
กันมา ได้ทาํ บุญทําทานมา จึงทําให้มาเกิดเป็ นมนุษย์
เราจึงไม่ควรใช้บญ
ุ เก่าไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรจะสร้างบุญใหม่ให้เพิม่ มากขึ้นไป เพือ่
จะได้พฒั นาจากมนุษย์ปถุ ชุ นธรรมดา ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล
ตามลําดับต่อไป ด้วยการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทําได้มากน้อย
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เพียงไร ก็ขอให้ทาํ ไป อย่าไปเสียดายชีวติ อย่าไปเสียดายอะไรทัง้ สิ้น ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ว่า ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ให้สละชีวติ
เพือ่ รักษาธรรม ธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่สุคติ ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้
มวล จึงขอฝากเรื่องการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาให้ท่านทัง้ หลายนําไปประพฤติปฏิบตั ิ
ต่อไปจนกว่าชีวติ จะหาไม่
แล้วจะไม่ผดิ หวังในการทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์
ได้พบ
พระพุทธศาสนา การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ก็ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ถาม ท่านอาจารย์บางทีโยมทําบุญให้ทานนะครับ ยังทํางานอยู่แล้วก็ อยากจะทํางาน
เยอะๆ หาเงินมาทําบุญนะครับ อันนี้ถอื เป็ น ภวตัณหาไหมครับ
ตอบ อย่างนี้มนั หลงแล้ว ทานนี้ให้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ รามี ไม่ใช่ไปหามาทํา เดีย๋ วก็วนอยู่อย่าง
นัน้ การไปหานี่ก็เป็ นความโลภแล้ว
ถาม อยากได้มาเยอะๆเพือ่ จะทําบุญอย่างนี้ครับ
ตอบ ผิดแล้ว ให้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ รามี
ถาม หรือถ้ามีอยู่แล้วก็กลัวมันจะหมด ดอกเบี้ยลงก็กลัวจะหมด กลัวจะไม่มกี นิ
อะไรอย่างนี้ก็เป็ นวิภวตัณหา
ตอบ ต้องไม่กลัวอด ไม่มกี นิ ก็ตาย มีกนิ ก็ตาย ตายช้าตายเร็วเท่านัน้ ต่างกันแค่ตรง
นัน้ เอง แต่หนีไม่พน้ เรื่องความตาย
ถาม เพราะฉะนัน้ ถ้าเผือ่ ใครมีมากพอแล้ว ดํารงชีพอยู่ได้ พอทีจ่ ะภาวนาได้ ก็น่าจะ
พอแล้ว ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาอะไรกันอีกมากมาย
ตอบ มันเสียเวลาไปเปล่าๆ ไม่ใช่ทางตรง เป็ นทางอ้อม ไปหาเงินมาเพิม่ แล้วมาทําบุญ
ชาติหน้าก็รวยขึ้นกว่าเก่า แต่ก็ยงั ต้องกลับมาเกิดอีก แทนทีจ่ ะตัดภพตัดชาติใน
ชาติน้ ีเลยก็ไม่ตดั ต้องไปวนอีกหลายรอบ
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ถาม แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปทํางานหาเงิน เอาเวลาไปทําภาวนาดีกว่า
ตอบ ใช่ ภาวนาดีกว่า บวชเลย รักษาศีลได้ ภาวนาได้ ดีไม่ดชี าติน้ กี ็จบได้ ไม่ตอ้ งไป
วนอีกหลายร้อยชาติ
ถาม ผูห้ ญิงผูช้ ายก็เหมือนกัน
ตอบ เหมือนกัน ไม่ได้อยู่ทห่ี ญิงทีช่ าย มันอยู่ทจ่ี ติ เพราะในจิตมีกเิ ลสเหมือนกัน
เท่ากัน แล้วก็สร้างธรรมะได้เท่ากัน เพียงแต่สถานทีบ่ าํ เพ็ญอาจจะลําบากหน่อย
สําหรับผู ้หญิง แต่ก็มสี าํ นักปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารย์ อย่างคุณแม่แก้วก็ยงั บรรลุ
ได้เลย เห็นไหม มันอยู่ทจ่ี ติ ถ้าจิตพุง่ ไปแล้วก็ไม่มอี ะไรมาหยุดมันได้หรอก ถ้า
จิตไม่พ่งุ ก็ไม่มใี ครฉุดกระชากลากไปได้เหมือนกัน อยู่ทต่ี วั เราทีจ่ ะต้องผลักมัน
ไปให้ได้ ผลักไปได้ไม่ได้ก็ข้นึ อยู่กบั ความขวนขวาย ถ้าไม่รู้ก็ตอ้ งศึกษาให้มากๆ
อ่านหนังสือ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังแล้วก็ตอ้ งเอามาปฏิบตั ดิ ว้ ย สําหรับ
อาตมาตอนต้นทีไ่ ด้สมั ผัสกับธรรมะ ก็อ่านหนังสืออยู่ประมาณสัก ๓ - ๔ เดือน
ได้ ก็อ่านเรื่องทาน ศีล ภาวนานี้แหละ เรื่องสมาธิ เรื่องวิปสั สนานี่แหละ แต่ไม่ได้
นัง่ สมาธิสกั ทีหนึ่ง แล้วอยู่ดๆี วันหนึ่งก็นึกได้วา่ เอ๊ะ! อ่านมาตัง้ นานแล้วนะ
ทําไมไม่ได้นงั ่ สักที ก็เลยวางหนังสือ แล้วก็นงั ่ เลย พอนัง่ ปั๊บมันก็ไปได้ ใหม่ๆก็
ยากหน่อย ก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ถา้ ไม่นงั ่ ไม่ทาํ ต่อให้อ่านไปอีก ๑๐ ปี ก็ไม่
ไปถึงไหน เพราะการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกับการดูแผนทีเ่ ท่านัน้ เอง ถ้าดูแล้ว
ไม่ออกเดินทางสักที ถึงแม้จะจําทางได้ ต้องเลี้ยวตรงไหน แต่ยงั ไม่ได้ออก
เดินทางไป ก็ยงั ไม่ได้ไป ฉะนัน้ หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ต้องเอาไปทํา เอาไป
ปฏิบตั ิ ทําไปเถิดอย่าไปเสียดายเงินทอง
ถาม ทีแรกท่านอาจารย์ทาํ ความเพียรอย่างอุกฤษฏ์เลยใช่ไหมคะ
ตอบ อยู่ทบ่ี า้ นตาดก็ไม่ได้อกุ ฤษฏ์อะไร ก็ทาํ ตามกําลังของเรา พูดคําว่าอุกฤษฏ์แล้ว
เดีย๋ วมันกลายเป็ นเรื่องใหญ่
เพราะคนทีเ่ ขาอุกฤษฏ์กว่าอาตมายังมีอยู่เยอะ
เพราะมัชฌิมาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คือเราทําเต็มทีข่ องเราก็แล้วกัน ถ้าเป็ น
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รถยนต์ก็เหยียบสุดคันเร่งนะ แต่จะเร็วกว่าคันอืน่ หรือไม่ หรือช้ากว่าคันอืน่ ก็อกี
เรื่องหนึ่ง เพราะรถแต่ละคันมีซซี ไี ม่เท่ากัน รถเรา ๑๕๐ ซีซี ไปเจอรถ ๒๕๐ ซีซี
มันก็สุดคันเร่งด้วยกัน แต่เขาต้องไปเร็วกว่าเรา แต่เร็วหรือช้าก็ถงึ ทีห่ มาย
เหมือนกัน อย่างคราวนี้มา ๔ คัน มาถึงก่อน ๓ คัน อีกคันหนึ่งหลงทาง ก็มาช้า
หน่อย แต่ถา้ ไม่ยอมแพ้ก็มาถึงจนได้ ถ้าเกิดท้อแท้ โอ๊ยไปไม่ถงึ หรอก กลับ
กรุงเทพฯเลยดีกว่า ก็จะมาไม่ถงึ ใช่ไหม
การปฏิบตั จิ งึ ต้องไม่ทอ้ แท้ แต่จะต้องเจออุปสรรค ต้องเกิดความรู้สกึ เบือ่ หน่ายท้อแท้
บ้าง แต่ก็อย่าหยุด พักบ้าง วันนี้เบาหน่อย วันนี้ภาวนาไม่ค่อยได้เรื่อง ก็เบาหน่อย อ่าน
หนังสือแทน ถ้าไปบีบมากๆ ไปกดดันมากๆ จะยิง่ เครียดใหญ่ จะเกิดการต่อต้าน จะทํา
ให้มปี ญั หาตามมา เวลาทีจ่ ะปฏิบตั คิ ราวต่อไป ดังนัน้ บางวันถ้ารู้สกึ ว่านัง่ ไม่ได้จริงๆ ฝื น
เต็มทีแ่ ล้วยังไม่ได้ ก็พกั สักหน่อย แต่อย่าพักนาน พักเฉพาะวันนี้ พรุ่งนี้มกี าํ ลังก็เริ่ม
ใหม่ ทําไปเรื่อยๆ การปฏิบตั บิ างวันก็ดี ไปสะดวกรวดเร็ว จิตเป็ นอารมณ์ๆ บางวันก็ไป
ทางมรรค ก็ไปดี บางวันไปทางสมุทยั ก็ยาก เหมือนเดินทวนลมกับเดินตามลม วันไหน
ถ้าไปตามลม ก็จะง่าย นัง่ สมาธิจติ สงบง่ายไม่ฟ้ งุ ซ่าน บางวันนัง่ แล้ว ก็คดิ แต่เรื่องนัน้ คิด
แต่เรื่องนี้มแี ต่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลา นัง่ ยังไงก็ไม่สงบ จึงต้องสังเกตจิตเรา ถ้า
นัง่ ไม่ได้จริงๆก็เปลีย่ นไปทําอย่างอืน่ ถ้าฟุ้งซ่านก็ลองเปิ ดหนังสือธรรมะอ่านดู อยากจะ
คิดไม่อยากจะสงบ ก็เจริญทางปัญญาแทน พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได้
พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตายไป บางทีไม่อยากจะอยู่น่ิงๆ ก็เอามาพิจารณาให้เกิดปัญญา
บางวันไม่อยากจะคิด อยากอยู่น่ิงๆ ทําจิตให้สงบก็งา่ ย จึงต้องคอยสังเกตดูจติ ของเรา
อยู่เรื่อยๆ
กิเลสชอบหลอกเราอยู่เรื่อยๆ บางทีก็หลอกให้รู้สกึ ว่าเก่งเหลือเกิน ใกล้จะจบแล้ว ใกล้
จะถึงทีแ่ ล้ว บางวันก็หลอกว่า โอ้โหไปไม่ถงึ ไหนเลย ทําให้เกิดความท้อแท้ ความคิด
เหล่านี้จะมาอยู่เรื่อยๆ เราก็ทาํ ความเข้าใจว่ามันเป็ นเพียงความคิด เป็ นเหมือนเมฆหมอก
ทีล่ อยมา ไม่ได้อยู่ไปตลอด ความคิดต่างๆ อารมณ์ต่างๆ มาแล้วเดีย๋ วก็ไป เหมือนเวลา
ทีเ่ มฆหมอกมาปกคลุมดวงอาทิตย์ ก็ทาํ ให้มดื มัวไปหมด จิตใจบางทีก็มอี ารมณ์ไม่ดี
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มาปกคลุม ทําให้ทอ้ แท้อดิ หนาระอาใจ เบือ่ หน่าย ต้องใช้สติแยกออกจากจิต จิตคือผูร้ ู้
เหมือนกับดวงอาทิตย์ ส่วนอารมณ์ต่างๆเป็ นเมฆหมอก ให้ทาํ ความเข้าใจว่าอารมณ์
ต่างๆเป็ นอนิจจัง เป็ นของไม่เทีย่ งเหมือนกัน มาได้ เดีย๋ วก็ไปได้ อย่าให้เขาทําให้เราเสีย
หลัก เคยทําอะไรทีเ่ ป็ นหน้าทีป่ กติ ก็ทาํ ไป ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดไป ถึงเวลานัง่
ก็นงั ่ ไป ถึงแม้จะไม่อยากจะนัง่ ไม่อยากจะทํา ก็ทาํ ไป เหมือนกับรับประทานข้าว บางวัน
ไม่อยากจะรับประทาน แต่ก็ตอ้ งรับประทาน เพราะรู้วา่ ถ้าไม่รบั ประทานแล้ว เดีย๋ วก็จะ
หิว ถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนา จะรู้สกึ ว่าจิตได้ถอยลงไป เหมือนกับก้าวถอยหลัง ถึงแม้จะ
ไม่ได้กา้ วไปข้างหน้า อย่างน้อยก็รกั ษาไม่ให้ถอยหลัง เคยทําได้เท่าไหร่ก็ทาํ ไป จะได้ผล
หรือไม่ได้ผลก็ทาํ ไป ถึงเวลาทําก็ทาํ ไป
ถาม บางครัง้ เราทํานานๆ เราก็เกิดความท้อ ถ้ามันไม่ได้ผล ท่านอาจารย์มอี บุ าย
อย่างไรทีจ่ ะครองมันให้อยู่ครับ
ตอบ ในหนังสือท่านก็สอน เวลาเกิดความท้อแท้ ก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า ท่านก็เหมือนเรา เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาสามัญมาก่อน ท่านก็ตอ้ ง
ต่อสูฝ้ ื นจิตเหมือนกัน ศึกษาวิธีของท่าน ว่าท่านทําอย่างไรท่านจึงไปได้ ท่านไม่
ถอย ท่านสูไ้ ปเรื่อยๆ ครูบาอาจารย์ทกุ รูปทุกองค์ก็สูไ้ ปเรื่อยๆ ท่านไม่ถอย ไม่
หยุด อาจจะพักบ้าง ไม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างอุกฤษฏ์ทกุ วันหรอก บางครัง้ ก็ตอ้ งพักบ้าง
แต่ไม่พกั แบบเถลไถลเลยเถิด ไปทําเรื่องอืน่ อย่างหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟงั ว่า
ท่านเคยภาวนาแล้วจิตสงบ ในสมัยแรกๆท่านยังไม่ได้ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์
ตอนนัน้ ท่านไปอยู่คนเดียว แล้วก็ไปทํากลดอยู่ ๓ เดือน ช่วงนัน้ ก็ไม่ได้ภาวนา
พอทํากลดเสร็จจิตก็ไม่สงบ ทํายังไงก็ไม่กลับไปสงบเหมือนเดิม ท่านลืมวิธีทท่ี าํ
ให้จติ สงบ เวลานัง่ ทีไรก็คดิ ถึงความสงบทีเ่ คยได้แล้วก็ไม่ได้ ก็เกิดความท้อแท้
ก็เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา แต่ตอนหลังท่านก็จบั ประเด็นได้วา่ เคยสงบอย่างไร ก็
ทําอย่างนัน้ ท่านก็กลับมาบริกรรมพุทโธๆๆอย่างเดียว ๓ หรือ ๔ วันทีท่ ่านบอกว่า
ไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย ยืน เดิน นัง่ นอนในอิริยาบถ ๔ ก็เอาแต่พทุ โธอย่างเดียว
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เพราะอยู่องค์เดียว ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร พอมีพทุ โธแนบอยู่กบั จิต เดีย๋ วจิตก็
สงบ
ถาม แล้วการภาวนานี่เราจะดีข้นึ ไหมคะ ประเมินตัวเองได้ไหมคะ
ตอบ ความสงบ ความหนักแน่น ความอิม่ เอิบ ทีเ่ กิดจากความสงบนี้แหละทีจ่ ะเป็ นตัว
วัดผล
ถาม เราพิจารณาดูจติ ว่ามีความหนักแน่น ไม่มคี วามอ่อนไหวเมือ่ มีแรงกระทบ จิตจะ
ไม่มคี วามรู้สกึ อะไร
ตอบ ถ้าจิตจะไม่รู้สกึ อะไร รู้สกึ เฉยๆ หนักแน่นกว่าเมือ่ ก่อน ก็แสดงว่าได้ขยับ
ก้าวหน้า เมือ่ ก่อนใครพูดอะไรนิด ทําอะไรหน่อย ก็ปบขึ
ุ๊ ้นมาเลย แต่ตอนนี้มสี ติ
มีสมาธิคอยถ่วงคอยดึงไว้ จิตมีความหนักแน่นมากขึ้น ไม่ค่อยจะไปมีปฏิกริ ิยา
กับเรื่องราวต่างๆมากนัก
ถาม เมือ่ ตะกี้ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเราติดกับผลทีเ่ กิดขึ้น
เกิดผลอันนัน้

แต่ไม่ได้จดจําเหตุทท่ี าํ ให้

ตอบ ใช่
ถาม บางทีเราก็ เอ๊ะ! เคยเป็ นแบบนี้ ทําไมเดีย๋ วนี้มนั ไม่เป็ น จี้อยู่ตรงผลทีจ่ ะเกิด แต่
ลืมวิธีทจ่ี ะทําให้ผลเกิด ว่าทําอย่างไร
ตอบ ใช่ เพราะเวลาทีเ่ ราปฏิบตั ใิ หม่ๆ เราจะทําแบบผิดๆถูกๆ บางจังหวะไปทําถูกเข้า
แล้วมันสงบเข้า แต่ก็ไม่รู้วา่ สงบได้อย่างไร พอคราวหน้าจะทําอีก ก็ไปคิดถึงผล
ว่าคราวนี้จะต้องให้มนั สงบเหมือนคราวทีแ่ ล้ว ก็นงั ่ คิดถึงแต่ผล ยิง่ คิดก็ยง่ิ
ฟุ้งซ่านใหญ่
ถาม คือนึกไม่ออกว่าผลมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
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ตอบ มันอยู่ทส่ี ติ ให้สติอยู่กบั พุทโธหรืออยู่กบั กรรมฐานบทใดบทหนึ่ง ทีใ่ ช้เป็ นเครื่อง
กํากับใจ สถานทีก่ ็สงบไม่มอี ะไรมารบกวน ภาวะของจิตในวันนัน้ ก็ไม่มเี รื่องมีราว
มาก ไม่มปี ญั หากับใคร ไม่มนี ิวรณ์มารุมเร้า ก็ช่วยเสริมกัน ทําให้เกิดผลคือ
ความสงบขึ้นมา ส่วนอีกวันเกิดไปมีเรื่องมีราวกับคนนัน้ คนนี้ กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้
มา พอจะมานัง่ สมาธิ เรื่องราวเหล่านัน้ ก็ยงั อยู่ในใจ วันนัน้ ถึงแม้จะทําถูกวิธี ก็ยงั
ทําไม่ได้ เพราะมีเรื่องคอยรบกวน เหมือนกับวิทยุ บางวันคลืน่ ก็ชดั แจ๋วเลย ไม่มี
อะไรเข้ามารบกวน บางวันก็มเี สียงฟ้ าร้อง มีเสียงอย่างอืน่ เข้ามารบกวน
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงมัชฌิมาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ เราเองจะรู้ได้อย่างไรว่า
มัชฌิมาของเราอยู่ทต่ี รงไหน
ตอบ ก็ตอ้ งลองดู ต้องเอาให้หนักๆไว้ก่อน จนรู้สกึ ว่ามันเลยเถิดไป ก็จะรู้เอง
ถาม แต่ส่วนมากมันจะอ่อนกว่ามัชฌิมา เลยหามัชฌิมาไม่ค่อยเจอ
ถาม ท่านคะเมือ่ กี้ท่านค้างไว้เรื่องนิวรณ์ ๕ ถึงตอนทีง่ ว่ งเหงาหาวนอนแล้วมีข ้ออืน่ อีก
ไหมคะ
ตอบ อีก ๒ ข้อใช่ไหม ข้อหนึ่งก็คอื ความฟุ้งซ่าน อย่างเวลาเราไปทํางาน แล้วมี
เรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบจิตใจ เวลานัง่ มันก็จะไม่สงบ บางทีกต็ อ้ งแก้ดว้ ย
ปัญญา ถ้าบริกรรมพุทโธๆๆเอามันไม่อยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาเรื่องราวต่างๆทีค่ งค้
ั ่ าง
อยู่ในใจด้วยหลักธรรมะ เช่นพิจารณาว่า เรื่องราวต่างๆจะเลวร้ายขนาดไหนก็
ตาม เดีย๋ วก็ผ่านไป ชีวติ เราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายแล้ว ตอนนี้มนั
หายไปไหนหมด พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจัง เดีย๋ วก็ผ่านไป ไม่ตอ้ งไปกังวล
อะไรจะเกิดเราก็หา้ มไม่ได้ เช่นเราจะต้องถูกไล่ออกจากงาน ก็ให้ออกไป ดีเสีย
อีกอาจจะได้งานใหม่ทด่ี กี ว่านี้ก็ได้ มองไปในทางบวกสิ ให้พลิกวิกฤติให้เป็ น
โอกาส นี่คอื การคิดแบบสร้างสรรค์ คิดด้วยปัญญา คิดอย่างนี้จติ ก็จะสงบ หาย
ฟุ้งซ่าน หรือบางทีเราไปยึดไปติดกับสิง่ นัน้ บุคคลนัน้ มากเกินไป กลัวจะสูญเสีย
สิง่ นัน้ บุคคลนัน้ ไป ก็เลยทําให้ฟ้ งุ ซ่านไปใหญ่เลย นัง่ สมาธิก็นงั ่ ไม่ได้ แต่ถา้ คิดว่า
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ถึงเวลาทีเ่ ขาจะไป ก็ให้เขาไป คนเราต้องจากกันอยู่ดี ไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่ง จริง
ไหมเมือ่ ถึงเวลา ส่วนไหนทีเ่ ป็ นของเรา ก็ตอ้ งอยู่กบั เรา ส่วนไหนไม่ใช่ของเรา ก็
ต้องจากไป คิดอย่างนี้ใจก็จะสงบลง ส่วนความจริงจะเป็ นอย่างไร ก็อกี เรื่องหนึ่ง
นี่เป็ นอุบายแก้ความฟุ้งซ่านของจิต ความจริงเขาอาจจะอยู่กบั เราไปตลอดก็ได้ หรือเรา
อาจจะตายไปก่อนเขาก็ได้ ไม่มอี ะไรแน่นอนในโลกนี้ ความรักความอยากของเราทําให้
จิตเราฟุ้งซ่าน ถ้าสามารถทําใจให้รบั กับสภาพต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ ก็จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน
เหมือนกับการอยู่ในโลกนี้จะห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้หรอก ฝนจะตกก็ตอ้ งตก เมือ่ ยังไม่
ตกก็ไม่ตอ้ งกังวล เวลาจะตกก็ตกไป เราก็รบั ได้ แล้วก็ผ่านไป ไม่มอี ะไรทีเ่ รารับไม่ได้
หรอก ถ้าทําจิตให้น่งิ เป็ นอุเบกขาได้ จะได้จะเสียอะไร ก็จะต้องผ่านไปทัง้ นัน้ แหละ
มาแล้วก็ผ่านไป คิดอย่างนี้ก็จะทําให้หายฟุ้งซ่าน ท่านสอนให้ใช้ปญั ญา พิจารณาจุดที่
เป็ นปัญหา ทีท่ าํ ให้จติ ไม่สงบ เป็ นการใช้ปญั ญาอบรมสมาธิไปในตัว ใช้ปญั ญาระงับ
ความฟุ้งซ่าน เพือ่ ให้จติ สงบลง
ความโกรธก็เป็ นนิวรณ์อกี ชนิดหนึ่ง เวลานัง่ ภาวนาความโกรธก็อาจจะเกิดขึ้นได้ นัง่ แล้ว
ไม่สงบก็โมโหตัวเอง โมโหไปทําไม ยิง่ ทําให้เลวร้ายไปกว่าเดิม ก็ตอ้ งยอมรับความจริง
ตอนนี้ทาํ ได้แค่น้ ีก็เอาแค่น้ ีไปก่อน ไม่ได้นงั ่ หนเดียวแล้วบรรลุถงึ พระนิพพานเลย ยัง
ต้องนัง่ ไปอีกนาน ต้องปฏิบตั ไิ ปอีกนาน วันนี้ได้นอ้ ยหน่อยก็อย่าไปโกรธ เหมือนกับเวลา
ไปตกปลา บางวันก็ได้เยอะ บางวันก็ได้นอ้ ย ก็เอาตามมีตามเกิด วันนี้นงั ่ ไม่สงบก็ไม่
เป็ นไร อย่างน้อยก็ยงั ได้นงั ่ ก็ยงั ดี ไม่ได้สมาธิไม่ได้ความสงบอย่างน้อยก็ได้วิริยะความ
อุตสาหะ ความพากเพียร ได้ขนั ติความอดทนอดกลัน้ ได้สจั จะความเอาจริงเอาจัง ไม่
เหลาะแหละ เมือ่ ถึงเวลาปฏิบตั ิ ก็ปฏิบตั ไิ ป ทําหน้าทีข่ องเราไป เพราะถ้ามามัว
เหลาะแหละ วันไหนอารมณ์ไม่ดี ก็ไม่ทาํ เดีย๋ วก็ยง่ิ เละเทะไปใหญ่ จะไปไม่ถงึ ไหน ต้อง
มีความเข้มงวดกวดขันกับการปฏิบตั ิ ควรกําหนดเวลาไว้เลย ว่าวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือ
เดือนหนึ่ง จะต้องปฏิบตั มิ ากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งทําไป ทําบุญทําทานมากน้อยเพียงไร ก็
ทําไป ศีลทีต่ อ้ งรักษา ก็รกั ษาไป
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ถ้ามีความเข้มงวดกวดขัน ก็จะทําให้ขยับไปได้เรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้าง ก็เหมือนกับการขับ
รถ ไปเจอถนนโล่งก็ไปเร็ว เจอรถติดก็ชา้ หน่อย ก็ขยับไปทีละนิด ขยับไปทีละหน่อย ก็
เป็ นไปตามสภาพ แต่อย่าไปโมโหโทโส ถ้ารีบร้อนอยากจะได้อะไรเร็วๆ เมือ่ ไม่ได้ดงั ใจก็
เกิดโทสะขึ้นมา เกิดความโกรธขึ้นมา เวลานัง่ แล้วเกิดคนโน้นคนนี้มารบกวน คนนัน้ ทํา
โน่นทํานี่ตกเสียงดัง ก็ไปโกรธ ไปโมโหเขา ก็ตอ้ งแผ่เมตตาให้อภัยเขา เขาไม่รู้เรื่องของ
เราหรอก เขาไม่รู้วา่ เราต้องการความสงบ เขาก็ใช้ชวี ติ ของเขาไปตามปกติ เราต้องทําใจ
ให้กว้างๆไว้ อย่าไปโกรธใคร อย่าไปหวังอะไรมาก อย่าไปหวังผลมาก ให้สร้างเหตุไว้ก็
แล้วกัน ผลจะได้มากน้อย ก็ข้นึ กับเหตุ บางวันก็ได้มาก บางวันก็ได้นอ้ ย แต่รบั รองได้ว่า
ถ้าทําไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดไม่ถอย สักวันหนึ่งก็ตอ้ งถึงจนได้ จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง
ถาม แล้วถ้าเราอยากได้บญ
ุ เยอะๆ เราจะบาปไหมคะ
ตอบ ถ้าความอยากมันเกินฐานะของเรา มันก็จะทําให้เราทุกข์ข้นึ มาได้ เมือ่ ไม่ได้อย่าง
ใจก็เกิดโทสะขึ้นมา ความอยากนะอยากได้ แต่ตอ้ งคํานึงถึงความสามารถของเรา
ว่าทําได้มากน้อยเพียงไร ขอให้ยดึ ความสามารถของเราเป็ นหลัก อยากจะไปถึง
นิพพานวันนี้ก็อยากได้ แต่จะไปได้หรือไม่ได้ ก็อยู่ทค่ี วามสามารถของเรา ความ
อยากทีจ่ ะเป็ นพระอรหันต์ ไม่เป็ นความผิด เพียงแต่วา่ เราต้องแยกแยะว่ายังเป็ น
เพียงความฝัน เป็ นเป้ าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้ เป็ นจุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการจะไป
แต่เครื่องมือทีจ่ ะพาเราไป มีอะไรบ้างล่ะ มีรถจักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถ
เก๋ง ก็จะไปถึงช้าเร็วต่างกัน ถ้ามีรถเก๋งก็ตอ้ งไปเร็วกว่าเดินไป ถ้าตัง้ เป้ าได้ก็ควร
ตัง้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธตัง้ เป้ าไปทีม่ รรค ผล นิ พพาน นี่คอื
เป้ าหมายของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงประกาศพระศาสนา ทรงต้องการให้พวกเราได้
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง อยู่ทว่ี า่ จะหลุดในชาติน้ หี รือในชาติต่อๆไป บางคน
ก็หลุดได้ในชาติน้ ี บางคนได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน ก็เหลืออีกเพียง ๗ ชาติเป็ น
อย่างมาก บางคนก็ได้บรรลุเป็ นพระสกิทาคามี ก็เหลืออีกเพียงชาติเดียว ถ้าได้
บรรลุเป็ นพระอนาคามี ก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป ไปเกิดบน
สวรรค์ชนั้ พรหมโลก แล้วก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในลําดับต่อไป
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ก็เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนานี่แหละ ผลก็อยู่ทท่ี าํ มากทําน้อย ทําถูก
ทําผิด อยู่ทบ่ี ญ
ุ วาสนาทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมาในอดีต อยู่ทก่ี ลั ยาณมิตร ถ้าได้เพือ่ นดี เขา
ก็จะชวนเราปฏิบตั ิ เวลาท้อแท้ก็ให้กาํ ลังใจ เป็ นตัวอย่างทีด่ ี เรานัง่ ได้ครึ่งชัง่ โมง
แต่เขานัง่ ได้ชวั ่ โมงหนึ่ง เขายังไม่ลกุ ก็ทาํ ให้เราฮึดสู ้ สูต้ ่อไป ถ้าไปเจอเพือ่ นทีไ่ ม่ดี
เรานัง่ ได้ครึ่งชัว่ โมง เขานัง่ ได้ ๑๕ นาที พอได้ ๑๕ นาทีเขาลุกหนีไปแล้ว เราก็ทน
นัง่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งลุกตามเขาไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสัง่ ไว้ว่า ถ้าจะคบคน ให้คบคนที่
ดีทเ่ี ก่งกว่าเรา หรืออย่างน้อยต้องเท่าเรา ถ้าแย่กว่าเรา ก็อย่าไปคบ อยู่คนเดียว
ดีกว่า เราไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะท่านเก่งกว่าเรา ท่านดีกว่าเรา ท่าน
สามารถดึงเราขึ้นไปได้ ท่านอยู่สูงกว่าเรา ท่านหย่อนเชือกลงมาให้ เราก็ปีนป่ าย
ขึ้นไปได้ ท่านเป็ นแบบฉบับทีด่ ี เรื่องราวต่างๆทีท่ ่านเล่าให้ฟงั เป็ นคติทงั้ นัน้ ทําให้
เกิดกําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
ถาม ท่านอาจารย์คะแล้วเรื่องความง่วงเหงาหาวนอน
ตอบ เมือ่ สักครู่บอกแล้วว่า
วิธีหนึ่งทีจ่ ะแก้ความง่วงเหงาหาวนอน
ก็คอื การ
รับประทานอาหารพอประมาณ ความพอประมาณของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกัน
บางคนก็ไม่รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว บางคนก็รบั ประทานมื้อ
เดียว บางคนก็ผ่อนอาหารสัก ๓ วัน ไม่รบั ประทานอาหารสัก ๓ วัน ดืม่ พวกนํา้
ผลไม้หรืออาหารเสริมเช่นนมสดเป็ นต้น จะทําให้ไม่งว่ งเหงาหาวนอน แต่ใน
พระไตรปิ ฎกท่านก็เล่าว่า ถ้านัง่ แล้วง่วงนอน ก็ให้ลกุ ขึ้นมาเดินจงกรมก็ ถ้ายังไม่
หายง่วง ก็ให้ไปเดินจงกรมในทีๆ่ น่ากลัว อย่างครู บาอาจารย์บางท่านไปเดิน
จงกรมทีเ่ สือจะเดินผ่าน อย่างนัน้ ก็จะไม่งว่ ง ไปนัง่ แถวทีน่ ่ากลัวก็จะไม่งว่ ง บาง
คนก็ไปนัง่ ในป่ าช้า ก็หายง่วงเลย มีหลายวิธี แต่ตอ้ งพิจารณาดูวา่ วิธีไหนเหมาะ
กับเรา ถ้าไม่เหมาะ เช่นเป็ นคนขี้กลัวแล้วไปนัง่ ในป่ าช้า ก็อาจจะกลายเป็ นคนบ้า
ไปเลยก็ได้
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ถาม ท่านอาจารย์คะเมือ่ กี้ท่านบอกว่า บางคนต้องลดอาหารเพือ่ ทําให้ภาวนาดี แต่
บางครัง้ ภาวนาถ้ารู้สกึ หิว จะต้องนึกถึงแต่เรื่องรับประทาน เดีย๋ วจะทานอะไร มัน
จะนึกถึงแต่เรื่องนัน้ อยู่
ตอบ อย่างนัน้ ก็อาจจะไม่เหมาะกับเรา อาจจะไม่ถูกจริตกับเรา
ถาม ต้องอิม่ ก่อน
ตอบ อย่างนี้ก็ลองไม่รบั ประทานหลังจากเทีย่ งวันไปก่อน
ถาม คือไม่ให้อม่ิ จนเกินไปใช่ไหมคะ แล้วให้ไม่รู้สกึ ว่าหิว เพราะถ้าหิวเราก็จะหมกมุน่
แต่เรื่องรับประทาน
ตอบ ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะไว้ว่า เวลารับประทานแล้วเริ่มรู้สกึ อิม่ ก็ให้หยุด แล้วดืม่
นํา้ เข้าไป ก็จะรู้สกึ อิม่ ขึ้นมา เวลานัง่ ภาวนาจะไม่งว่ งเหงาหาวนอน แต่ถา้ รู้สกึ อิม่
แล้ว ยังขอของหวานเพิม่ ขอไอ้นนั ่ อีกนิด แถมไอ้น่อี กี หน่อย เดีย๋ วก็พงุ กาง เป็ น
นักปฏิบตั ติ อ้ งกล้าหาญ กล้าเสียสละความสุขจากการกินการนอน ปัญหาส่วน
ใหญ่ของพวกเราก็เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องนอน เราจึงไปไม่ถงึ ไหนกัน ต้องนอนกับ
ดินกินกับทรายได้ ต้องไปอยู่วดั กรรมฐานบ้าง จะช่วยการภาวนาของเราได้ เรื่อง
กินเรื่องอยู่จะไม่สะดวกไม่สบาย เราจึงต้องมีความแน่วแน่มนใจอยู
ั่
่ในระดับหนึ่ง
ถ้ายังไม่แน่เวลาไปอยู่ในสถานทีอ่ ย่างนัน้ ก็อาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณก็ได้
คือเกิดความฟุ้งซ่าน เกิดความคิดไปในทางไม่ดี อาจจะหาว่าทําอย่างนี้ไปทําไม
บ้าบอคอแตก กิเลสจะคิดได้ทกุ วิถที าง จึงต้องระมัดระวัง แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์
ทีเ่ ราเคารพนับถือ ก็จะดี เพราะบางทีกเิ ลสอาจจะอยากคิดไม่ดี แต่ความ
เกรงอกเกรงใจ ความเคารพ จะทําให้กเิ ลสไม่กล้าคิดในเรื่องทีไ่ ม่ดี ถ้าไม่มผี ูท้ เ่ี รา
เกรงกลัวเคารพนับถือ บางทีกเิ ลสก็คดิ ไปได้รอ้ ยแปด เรื่องดีๆบางทีก็คดิ เป็ น
เรื่องไม่ดไี ป
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การมีครู บาอาจารย์ทด่ี จี งึ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นมงคล จะได้อาศัยท่านคอยให้กาํ ลังใจ คอยแนะ
แนวทางต่างๆให้ แล้วก็มเี พือ่ นทีด่ ี ทีส่ นใจในการปฏิบตั ิ ทําบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ดี เกาะ
กันไปวัด แต่ถา้ ถึงขัน้ ภาวนาแล้วจะแยกกันไป เหมือนดังแล้วแยกวง เพราะเมือ่ ภาวนา
เป็ นแล้ว จะไม่อยากจะไปทําบุญทําทาน เพราะเสียเวลา อย่างวันนี้เห็นไหม เสียเวลานัง่
รถทัง้ วัน ๑๐ กว่าชัว่ โมง ส่วนใหญ่จะได้แต่การทําทาน ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะบ้าง แต่ภาวนา
แทบจะไม่ได้เลย ถ้าภาวนาเป็ นแล้ว จะรู้วา่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปหาครู บาอาจารย์บ่อยมาก
นานๆไปสักครัง้ ก็ได้ ยิง่ สมัยนี้มเี ทป มีหนังสือ แทบจะไม่ตอ้ งไปเจอตัวท่านเลย เพราะ
สาระทีแ่ ท้จริงของครู บาอาจารย์นนั้ อยู่ในธรรมะนัน้ แหละ ไม่ได้อยู่ทต่ี วั ท่าน แต่พวกเรา
ไปหลงยึดติดในตัวท่าน ไปถึงก็จะรีบถ่ายรูปก่อน จะเอาไปเก็บไว้บูชา แต่ท่านก็สอนว่า
ตัวท่านอยู่ในธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต
พระพุทธเจ้าจึงไม่เคยอนุญาตให้ใครสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเลย ในสมัยทีพ่ ระองค์ยงั มี
พระชนม์ชพี อยู่ เน้นสอนอยู่ทธ่ี รรมะอย่างเดียวว่า ธรรมวินัยจะเป็ นศาสดาแทนตถาคต
ต่อไป ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต
ขอให้ยดึ สาระคือธรรมะคําสอน เพราะเป็ นเนื้อเป็ นหนังของท่านจริงๆ ส่วนร่างกายเป็ น
เหมือนเปลือก เป็ นเหมือนเสื้อผ้าทีห่ มุ ้ ห่อ องค์แท้ของท่านก็คอื ธรรมะนัน่ เอง จึงควร
พยายามยึดเอาธรรมะมาเป็ นครูเป็ นอาจารย์ หมันศึ
่ กษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เทศน์ของครู
บาอาจารย์ก็มอี ยู่ตงั้ เยอะตัง้ แยะ เคยเปิ ดฟังกันบ้างหรือเปล่า ควรจะฟังกันอยู่เรื่อยๆ ฟัง
แล้วก็ควรจะภาวนาด้วย ถ้าทําได้นะ อย่างน้อยวันหนึ่งจะกี่ครัง้ ก็สุดแท้แต่จะทําได้ ไม่
ต้องทําเฉพาะทีบ่ า้ น อยู่ทท่ี าํ งานก็ทาํ ได้ มีเวลาว่างก็ปิดห้องแล้วก็ทาํ จิตให้สงบสักครึ่ง
ชัว่ โมงก็ยงั ดี ให้จติ ใจอยู่กบั ธรรมะ อยู่กบั การปฏิบตั ิ อยู่กบั สองอย่างนี้ อยู่กบั การได้ยิน
ได้ฟงั อยู่กบั การคิดในทางธรรมะ คิดในเรื่องทีเ่ ป็ นกุศล แล้วก็พยายามทําจิตใจให้สงบ
สลับกันไป ทําแบบนี้แล้วจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แล้วก็ตอ้ งพยายามตัดลดละ งาน
สังคมต่างๆ งานแต่งงาน งานกินเลี้ยง งานอะไรต่างๆ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ตดั ไป เพราะ
เสียเวลา ทําให้กา้ วถอยหลัง เวลาไปกินเลี้ยงกลับมาจะภาวนาไม่ลง หลายวันกว่าจะ
ภาวนาลงได้ พยายามลดละพวกดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ต้องตัด แล้วก็ตอ้ งสร้างด้วย
ตัดสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป แล้วก็สร้างสิง่ ทีด่ เี ข้ามา ทําทัง้ ๒ อย่างพร้อมๆกันไป
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อาตมาเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมาบวชหรอก มาจากครอบครัวทีไ่ ม่ได้เข้าวัดเข้าวา ไม่มี
ศาสนาอย่าง อาตมาคงจะมีเชื้ออยู่บา้ ง ความจริงก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนาจนอายุ ๒๕
เข้าไปแล้ว หลังจากเรียนจบ ตอนนัน้ มีเวลาว่าง โดยนิสยั แล้วเป็ นคนชอบความสงบ ไม่
ค่อยชอบเทีย่ วเตร่ กินเลี้ยงกินเหล้ากับเพือ่ นฝูง ไปบ้างแต่ไม่บ่อย ไม่มาก ถ้าไม่จาํ เป็ นก็
ไม่ไป โดยปกติชอบไปอยู่ตามป่ าตามชายทะเล อยู่กบั ธรรมชาติแล้วมีความสุข แต่ตอน
นัน้ ยังไม่รู้จกั ศาสนาเลย ยังไม่รู้วา่ จะเดินไปในทิศทางใด ก็ดาํ เนินไปตามทางทีพ่ ่อแม่ช้ใี ห้
ไป ให้เรียนหนังสือ เรียนจบแล้วจะได้มงี านมีการทํา พอจบมาแล้วจิตเริ่มเป็ นตัวของมัน
เองขึ้นมา เริ่มคิดว่า โอ๊ย! ไปทํางานอีก ๓๐ – ๔๐ ปี แล้วก็แก่ตาย อย่างมากก็ได้เงินได้
ทองมาก้อนหนึ่ง ได้ลูกได้เมีย แล้วก็ตายไป ก็มแี ค่น้ เี อง ชีวติ ของคนเรามีเพียงแค่น้ หี รือ
ก็ถามตัวเอง แล้วก็ไม่มคี วามสุขด้วย เพราะต้องไปทํางานทําการ หาเงินหาทอง มีภาระ
ต่างๆให้แบก ให้รับผิดชอบ ได้มาก็ตอ้ งใช้ไป
สูส้ มัยทีเ่ ป็ นเด็กๆไม่ได้ สมัยทีเ่ รียนหนังสือ มันสบาย ไม่มภี าระอะไร มีหน้าทีเ่ รียน
หนังสืออย่างเดียว เวลาว่างไม่ตอ้ งทําอะไร อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ก็คดิ ว่าทําไมจะอยู่แบบ
นี้ไม่ได้ อยู่เฉยๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร ไม่ได้หรือ ทําไมต้องไปดิ้นรนหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้มา ก็เลย
มีคนให้หนังสือมาอ่าน ได้หนังสือธรรมะเล่มแรก เป็ นภาษาอังกฤษ พระทีป่ ระเทศศรี
ลังกาคัดเอามาจากพระไตรปิ ฎก เกี่ยวกับธรรมะเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องไตรลักษณ์ เรื่อง
ภาวนา เรื่องสติปฏั ฐาน พอดีเล่มแรกทีไ่ ด้มาเกี่ยวกับเรื่องอนิ จจัง ความไม่เที่ยง
เปรียบเทียบคําสอนของศาสนาพุทธกับของนักปราชญ์ทางตะวันตก พวกนักปราชญ์ทาง
ตะวันตกก็เห็นความไม่เทีย่ ง แต่ไม่รู้วธิ ีปฏิบตั กิ บั ความไม่เทีย่ ง ส่วนพระพุทธเจ้าทรงรู้วธิ ี
ปฏิบตั กิ บั สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ทรงสอนให้ปล่อยวางนัน่ เอง อย่าไปยุ่งเกี่ยว ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น
ก็อย่าเอาเข้ามายุ่งกับชีวติ ของเรา เพราะเมือ่ เอาเข้ามาแล้ว จะต้องสร้างความทุกข์ให้กับ
เรานัน่ เอง ทรงสอนให้ปล่อยวาง ด้วยการบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา
เรื่องการให้ทาน อาตมาก็ไม่มสี มบัตอิ ะไร ก็ไม่ตอ้ งทํามาก ถ้ามีใครเดือดร้อนก็ช่วย
เหลืออยู่เสมอ เรื่องศีล อาตมาก็ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ชอบโกหก ไม่ชอบลักทรัพย์
อยู่แล้ว ขาดทีภ่ าวนา ก็เลยลองภาวนาดู ก็ทาํ ไปได้เรื่อยๆ ได้ทลี ะเล็กทีละน้อย จนรู้สกึ
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ว่าพอไปได้ ก็เลยลองปฏิบตั อิ ย่างจริงจังอยู่หนึ่งปี จนเห็นว่า ถ้าจะบวชก็คงไม่มปี ญั หา
อะไร เพราะตลอดปี ทป่ี ฏิบตั ิ ก็กนิ อยู่เหมือนนักบวชอยู่แล้ว ไม่ได้ไปเทีย่ วเตร่ ไปหา
ความสุขจากอะไร วันๆหนึ่งก็อ่านแต่หนังสือธรรมะ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม รับประทาน
อาหารวันละมื้อ ก็เลยตัดสินใจบวช ไปบวชทีว่ ดั บวรฯ มีคนแนะนําวัดป่ าบ้านตาด ก็เลย
ลองไปดู ได้อยู่ทน่ี นั ่ ๙ พรรษา ขึ้นไปเดือนเมษายน ปี ๒๕๑๘ จนถึงปลายปี ๒๕๒๖ ก็
๘ ปี กว่าเกือบ ๙ ปี ถ้านับพรรษาก็ ๙ พรรษา อยู่ทน่ี นั ่ ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย กลับมา
เยีย่ มบ้านอยู่ ๒ ครัง้ เท่านัน้ เอง ระยะเวลา ๘ ปี กว่าไม่ได้ไปไหน ไม่ได้เดินทางไปไหน
บวชแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปไหน พอมาอยู่ทน่ี ่กี ็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกัน เคยขึ้นไปเชียงใหม่
อยู่ครัง้ หนึ่ง มีคนไปทอดกฐินเขาชวนไปนัง่ รถเทีย่ ว เขาเห็นไม่ได้ไปไหนเลย ก็เลยชวน
ไป ก็ไปอยู่ครัง้ เดียวเท่านัน้ เอง ทีเ่ ดินทางไกล
ถาม ธุดงค์ละ่ คะ
ตอบ ไม่ได้ไป อยู่ในวัดก็สามารถบําเพ็ญได้ เพราะการไปธุดงค์ก็เพือ่ ให้อยู่ห่างไกลจาก
ภารกิจการงานต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่งานภาวนา หลวงตาท่านส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แล้ว
ถ้าพระเณรทีต่ อ้ งการภาวนาท่านก็จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการงานต่างๆ
ท่าน
ส่งเสริมเต็มที่ ท่านถึงได้เน้นเรื่องการอดอาหาร เวลาอดอาหารก็ไม่ตอ้ งไป
บิณฑบาต ไม่ตอ้ งทํางานส่วนกลาง เช่นช่วยล้างถ้วย ล้างชาม ปัดกวาดก็ไม่ตอ้ ง
มาปัดกวาดกับหมูค่ ณะ กวาดแต่เฉพาะทีพ่ กั ของตนเอง การภาวนาจะได้ต่อเนื่อง
ไม่ตอ้ งมาเสียเวลา จิตจะวิเวกอยู่ตลอดเวลา เพราะกายวิเวก ถ้าทําอะไรกับหมู่
คณะก็จะต้องเห็นรูป ได้ยนิ เสียง ก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ก็จะไปลบล้างการ
บริกรรมพุทโธๆๆให้หายไปหมด เพราะจะต้องมาพิจารณาเรื่องต่างๆแทน แต่ถา้
อยู่คนเดียว อยู่ทป่ี ฏิบตั ขิ องเรา ถ้าบริกรรมพุทโธๆๆอยู่ ก็พทุ โธๆๆต่อไป ถ้า
พิจารณาร่างกาย ก็พจิ ารณาไปเรื่อยๆ จนติดอยู่ในใจ ฝังอยู่ในใจ กลายเป็ นส่วน
หนึ่งของความรู้สกึ นึกคิดไปเลย พอความคิดของกิเลสทีต่ รงข้ามกับความจริง
ปรากฏขึ้นมา ธรรมะทีไ่ ด้สะสมไว้ก็จะโผล่ข้นึ มาต้านกัน กิเลสก็ตอ้ งถอยกลับไป
เพราะหลอกเราไม่ได้
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ถ้าบําเพ็ญไปเรื่อยๆ จะมีปญั ญาฝังอยู่ในจิตในใจไว้ต่อสูก้ บั กิเลส ยิง่ ได้ยนิ ได้ฟงั จากผูท้ ่ี
มีประสบการณ์จากการปฏิบตั โิ ดยตรง โดยเฉพาะเรื่องจิต จะทําให้ไม่ตอ้ งเสียเวลากับ
การคลําทาง พอมาถึงตรงนี้ป ั๊บก็รู้วา่ จะต้องทําอย่างไรต่อไป ถึงตรงนัน้ แล้วจะต้องทํา
อะไรต่อไป ก็ทาํ ของเราไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มใี ครสอน ก็จะต้องจินตนาการไปเอง เอ๊ะ! มาถึง
ตรงนี้แล้วนะ จะต้องทําอย่างนี้นะ บางทีกค็ ดิ ผิดไป คนทีไ่ ม่เคยผ่านมาก่อน จะต้องหลง
ทุกคน เพราะจะยึด ทําทานก็จะยึด อยากจะทําให้มากๆ ไม่เข้าใจว่าการทําทานเพือ่ จะส่ง
ให้เข้าสู่การรักษาศีล รักษาศีลก็ไม่รูว้ า่ รักษาศีลเพือ่ ส่งให้เข้าสู่การภาวนา เวลารักษาศีลก็
เคร่งอยู่กบั การรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ จะทําอะไรนิดอะไรหน่อย ก็กลายเป็ นความกังวล
ไปหมด ว่าผิดศีลหรือเปล่า ก็เลยทําให้เกิดความกังวลขึ้นมา แทนทีจ่ ะเกิดความสงบ ถ้า
ภาวนาได้เป็ นสมาธิแล้ว ก็ตดิ อยู่ในสมาธิอกี ไม่อยากจะออกมาคิดพิจารณาเรื่องนัน้ เรื่อง
นี้ คิดแล้วฟุ้งซ่าน ไม่สงบ แต่ถา้ ไม่คดิ ไม่พจิ ารณา ก็จะไม่เกิดปัญญา
ความจริงทาน ศีล ภาวนานี่ เป็ นสิง่ ทีส่ นับสนุนกัน เป็ นเหมือนขัน้ บันได เมือ่ ทําทานแล้ว
ก็ควรทีก่ า้ วขึ้นสู่ขนั้ ศีลต่อไป เมือ่ อยู่ขนั้ ศีลแล้ว ก็ควรภาวนา จะหําพร้อมๆกันเลยก็ได้
ไม่ได้หมายความว่าต้องบําเพ็ญทีละขัน้ ถ้ามีทานแล้ว พร้อมทีจ่ ะรักษาศีล ก็ทาํ ไปเลย
ศีล ๕ ศีล ๘ ก็รกั ษาไป ถ้ารักษาศีล ๘ ได้ ก็ช่วยการภาวนาให้ไปได้สะดวกขึ้น ระหว่าง
ศีล ๕ กับศีล ๘ จะต่างกัน ถ้ามีศีล ๘ จะภาวนาได้ดกี ว่า เพราะช่วยเสริมความสงบได้
มากกว่า เมือ่ ได้ความสงบแล้วก็ตอ้ งเจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ พิจารณา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้เห็นว่าเป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ไม่มตี วั ไม่มตี น
เราคิดว่าร่างกายเป็ นเรา ความคิดเป็ นเรา เวทนาเป็ นเรา แต่ความจริงแล้วเป็ นเพียงส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ เช่นร่างกายก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของดิน นํ้ า ลม ไฟ เวทนาก็
เกิดขึ้นจากการสัมผัสของร่างกาย เรียกว่ากายเวทนา ส่วนจิตเวทนาก็เกิดจากความคิด
ปรุงแต่ง ถ้าคิดไปในทางกิเลสก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ถ้าคิดไปในทางธรรมะก็เกิดความ
สงบ เกิดความสุขขึ้นมา
สิง่ เหล่านี้เมือ่ พิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะเข้าใจ จะรู้จกั วิธีปฏิบตั ิ แล้วก็ปล่อยวาง พอ
เข้าใจแล้วก็ปล่อยวาง ไม่มปี ญั หาอะไรกับเขาอีกต่อไป เขาจะเป็ นอย่างไร ก็รู้เท่าทัน
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หมดแล้ว ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขา เหมือนกับเวลาเกี่ยวข้องกับใครสักคนนี้ เราก็รู้ทนั
หมดแล้ว ว่ามีอยู่ ๒ ทาง จะอยู่หรือจะแยกกัน เมือ่ รู้แล้วก็พร้อมทีจ่ ะรับทัง้ ๒ ทาง จะ
ไปก็ไป จะอยู่ก็อยู่ ใจไม่วุน่ วาย ใจสงบ แต่ถา้ ไม่ยอมรับความจริงนี้ จะเอาทางเดียวคือ
ต้องอยู่กบั เราไปตลอด หนีจากเราไปไม่ได้ พอเกิดมีความรู้สกึ ว่าเขาจะจากไป ก็จะต้อง
วุน่ วายใจ จึงต้องเข้าใจความเป็ นจริงของธรรมชาติ แล้วต้องรับให้ได้ เช่นเวทนาก็มอี ยู่
๓ ชนิด มีสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างนี้ จะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ ไม่
ต้องวิง่ เข้าหาหรือขับไล่ไสส่ง เวลามีความสุขก็อย่าไปอยากให้อยู่ไปนานๆ เวลามีความ
ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้หายไป ถ้ายังอยู่ก็อยู่ไป รู้วา่ เดีย๋ วก็หายไปเอง กําหนดรู้ไปตาม
ความเป็ นจริง ตอนนี้สุขก็รู้วา่ สุข ทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ แต่ใจไม่ตอ้ งไปเกิดความอยาก อย่างใด
อย่างหนึ่ง
นี่คอื วิธีปฏิบตั ิ แต่จะทําใจให้เป็ นแบบนี้ได้ ก็ตอ้ งฝึ กทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ เพราะการทํา
สมาธิเป็ นการทําใจให้เป็ นอุเบกขา แต่จะเป็ นอุเบกขาได้ชวั ่ ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ เมือ่ ออกมา
แล้วจะทําให้เป็ นอุเบกขาต่อไป ก็ตอ้ งอาศัยปัญญา ไม่เช่นนัน้ จิตจะหลุดจากอุเบกขาทันที
เวลาสัมผัสกับสุขเวทนาก็จะวิง่ เข้าหา เจอทุกขเวทนาก็จะวิง่ หนี จึงต้องดึงไว้ เวลาเจอสุข
เวทนาก็ดงึ ไว้ อย่าวิง่ เข้าหา เวลาเจอทุกขเวทนาก็อย่าวิง่ หนี ทําใจให้เหมือนกับขณะทีอ่ ยู่
ในสมาธิ ถ้าควบคุมไม่ได้ก็อาศัยการบริกรรมพุทโธๆๆไปจนก็กว่าทุกขเวทนาจะผ่านไป
เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถูกทุกขเวทนาทางกายรุมเร้า ถ้าคิดอยากจะให้หาย ก็จะทรมาน
จิตใจ เมือ่ ยังไม่หาย แต่ถา้ ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ไม่ไป
อยากให้หาย เวทนาจะเป็ นอย่างไร ก็ให้เป็ นไป เดีย๋ วถึงเวลาจะหายก็หายไปเอง ใจก็จะ
ไม่วุน่ วาย ดับความทุกข์ในใจได้ แต่เราดับความทุกข์ทางกายไม่ได้ ความทุกข์ทางกาย
ต้องเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย เดีย๋ วถึงเวลาจะหายก็หายเอง รักษาได้ก็คอื ใจ ไม่ให้ตอ้ ง
ทุกข์กบั กาย
ในการปฏิบตั จิ งึ ต้องอาศัยทัง้ สมาธิและปัญญา สมาธิจะทําให้จติ เป็ นอุเบกขาในขณะที่
สงบตัวลง แต่เมือ่ ออกมาแล้วถ้าไม่มปี ญั ญาคอยควบคุม จิตก็จะแกว่ง แกว่งไปหา
ความสุข แกว่งหนีความทุกข์ ปัญญาจะคอยบอกว่าอย่าแกว่ง เพราะการแกว่งของจิต
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เป็ นความทุกข์ จะรู้ได้เวลาจิตสงบ พอจิตกระเพือ่ มก็เป็ นความทุกข์ทนั ที กระเพือ่ ม
เพราะตัณหาความอยาก กระเพือ่ มเพราะวิภวตัณหา กระเพือ่ มเพราะภวตัณหา อยากมี
ความสุขก็เป็ นภวตัณหา อยากหนีจากความทุกข์ก็เป็ นวิภวตัณหา
ถาม ดูแล้วเหมือนอยากจะหนีจากทุกข์มากกว่า สุขไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่
ตอบ อาจจะไม่คดิ แต่มนั เป็ นไปโดยธรรมชาติ โดยทีเ่ ราไม่รู้สกึ ตัว ความสุขนี้เราทุกคน
ก็อยากจะได้กนั ทัง้ นัน้ หมายถึงสุขของเวทนานะ ไม่ใช่สุขทีเ่ กิดจากความสงบ
ของจิต ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิต ด้วยสมาธิก็ดี หรือด้วยปัญญาก็ดี
ทีเ่ รียกว่าวิมตุ ติทเ่ี กิดจากการทําจิตให้น่งิ ความสุขนี้มอี ยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน สุขที่
เกิดจากเวทนา หมายถึงเวลาทีเ่ ห็นภาพทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็เป็ นสุขเวทนา เกิดความ
ยินดีข้นึ มา เป็ นความสุขทีเ่ กิดดับ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาตามเหตุตามปัจจัย สุข
แบบนี้ตอ้ งระมัดระวัง อย่าไปหลง อย่าไปยึด อย่าไปติด การได้ยนิ เสียงทีไ่ ม่ถูก
อกถูกใจ ก็เป็ นทุกขเวทนา ก็ตอ้ งอย่าไปรังเกียจ พยายามอดทนฟังไป ใครจะพูด
ไม่ดอี ย่างไรก็ปากของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราคือทําใจให้รบั รู้แล้ว
ปล่อยวางเท่านัน้ เอง ห้ามเขาไม่ได้ ห้ามใจเราได้ คิดแค่น้ ี ธรรมทัง้ หมดก็มาลงที่
ใจนี้ เพือ่ มาควบคุมจิตใจให้สงบ ไม่ให้ไปหลงกับอะไรทัง้ สิ้น ต้องตัด ต้องปล่อย
ต้องวาง
สรุปลงทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา สัพเพ ธัมมา อนัตตา มาตัวเปล่าๆ แล้วก็
ไปตัวเปล่าๆ มีแค่น้ ี อย่าไปเสียดาย เอามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแบบ
ฉบับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา พระพุทธเจ้ามีสมบัตมิ ากน้อยแค่ไหนก็สละ
หมด แล้วก็ออกบวช บําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบตั ไิ ด้มากก็จะเสร็จเร็ว
เวลาสร้างบ้าน สร้างกุฏหิ ลังหนึ่ง ถ้าวันหนึ่งมาเคาะตะปูสกั ๒ - ๓ ตัวแล้วก็หยุด
อีก ๑๐ ปี ก็ไม่เสร็จ แต่ถา้ ทําทัง้ วันทัง้ คืน วัน ๒ วันก็เสร็จแล้ว การภาวนา การ
บําเพ็ญก็เช่นเดียวกัน ถ้าทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน อีกไม่นานหรอก
เดีย๋ วเดียวเท่านัน้ ในสมัยพุทธกาลท่านบรรลุกนั เป็ นว่าเล่นเลย แต่พวกเรา
เสียดายอย่างอืน่ กันมากกว่า ไปทําอย่างอืน่ กันมากกว่า ลองพิจารณาดูซวิ า่ เวลา
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ทีเ่ ราให้กบั การภาวนา กับเวลาทีเ่ อาไปทําอย่างอืน่ นัน้ ต่างกันมากน้อยเพียงไร
ผลก็จะฟ้ องอยู่ในตัว มีอะไรอีกไหม จะให้พรนะ
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