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กัณฑ์ท่ี ๒๒๙

ความผิดหวัง
๙ ตุลาคม ๒๕๔๘

เวลารู้วา่ ใครจะมาหา ก็จะเป็ นภาระขึ้นมาในใจ เพราะต้องมีความรับผิดชอบ จะไปไหน
มาไหน ก็ไปไม่ได้ ไปแล้วก็จะรู้สกึ ไม่ดี ไม่สบายใจ ถ้าไม่รู้เรื่องเลย ก็ไม่ตอ้ งกังวล แต่
ปกติก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว ถ้าไม่มธี ุระจําเป็ นจริงๆ หรือกะทันหัน ก็จะไม่ได้ไปไหน แต่ก็
ไม่เป็ นไร ก็มาตามบุญตามกรรมก็แล้วกัน ถ้าเจอก็เจอ ถ้าไม่เจอก็ไม่เจอ คราวนี้มากัน
มากขึ้น ก็ได้ประโยชน์ทงั้ ๒ อย่าง ถ้ามาแล้วเจอก็ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้ทาํ บุญตามที่
อยากจะทํา แต่ถ ้ามาแล้วไม่เจอ ก็จะได้พบกับความผิดหวัง ได้พบกับอริยสัจ คือความ
ทุกข์ พอผิดหวังก็จะรู้สกึ เสียใจ ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้านําไปพิจารณา ใช้ความทุกข์ทาํ
ให้เกิดปัญญาขึ้นมา พิจารณาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า โลกนี้ เป็ นโลกของความ
ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน ถ้าเห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ก็จะไม่เสียใจ เกิดปัญญาขึ้นมา
เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะใช้เผชิญกับความทุกข์อน่ื ๆทีเ่ หมือนๆกัน ทีเ่ กิดจากความไม่แน่นอน
ความจริงถ้าได้เจออะไรทีส่ มหวัง กลับไม่ดี เพราะไม่ทาํ ให้เกิดปัญญา แต่ทาํ ให้เกิดความ
หลงมากขึ้น เพราะอยากจะได้อะไร ก็ได้ตามความอยาก เลยไม่เห็นโทษของความอยาก
เพราะความอยากนี่แลเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ เวลาอยากอะไรขึ้นมา ก็อยู่เฉยๆไม่ได้
แล้ว แต่เราไม่รู้กนั เพราะไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้ว เราชอบไปไหนมาไหนกัน เวลามีความ
อยากจะทําบุญ เราก็ไปกัน เป็ นความอยากทีด่ ี อยากไปสร้างบุญสร้างกุศล ความอยากนี้
มีทงั้ ดีและไม่ดี ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจ เวลาไปเจอความผิดหวัง ถ้าเอามา
พิจารณาดูวา่ เกิดขึ้นเพราะอะไร ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากของเรา ถ้าไม่ได้อยากให้
พบกันในวันนี้ ก็จะไม่ผดิ หวังถ้าไม่ได้พบกัน ต่อไปเวลามีความอยากก็จะไม่ยดึ ติดกับ
ความอยากนัน้ ต้องเผือ่ ไว้ว่าอาจจะไม่ได้ดงั ใจก็ได้ อย่างนี้ก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมา
ไม่ได้ไปหวังว่า เวลาอยากจะได้อะไรแล้ว จะต้องได้เสมอไป ถ้าไม่ได้แล้วจะเป็ นจะตาย
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แต่กลับคิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้ก็ไม่ตาย เพราะตอนทีไ่ ม่มคี วามอยากนี้ เราก็อยู่ได้
เมือ่ มีความอยากนี้แล้ว ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ก็ยงั อยู่ต่อไปได้
ถ้าเป็ นความอยากในทางทีด่ ี เช่นอยากจะไปปฏิบตั ธิ รรม อยากจะไปแสวงหาความรู้
แล้วไม่ได้ดงใจหวั
ั ่ ง ก็จะทําให้มคี วามมุมานะมากขึ้น ถ้าเป็ นสิง่ ทีด่ สี าํ หรับเราจริงๆ ก็ตอ้ ง
ไม่ทอ้ แท้ อย่างเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ อยากจะอยู่ปฏิบตั ธิ รรมกับท่าน บางทีท่านยัง
ไม่รบั เราครัง้ แรกทีไ่ ปขอท่าน ท่านจะบอกไม่วา่ ง หรืออยู่ไม่ได้ เราก็ตอ้ งทําใจ ถ้ายัง
มุง่ มันเชื
่ ่อมันว่
่ า ท่านสามารถให้สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามแก่เราได้ วัดของท่านเป็ นสถานทีท่ เ่ี รา
สามารถสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นได้ ก็ตอ้ งกลับไปอีก กลับไปเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะ
อนุญาตให้เราอยู่ เพราะส่วนหนึ่งก็เป็ นการทดสอบจิตใจของเรา ทดสอบความตัง้ ใจ ว่ามี
ความตัง้ ใจจริงหรือไม่ เพราะวัดใดหรือองค์กรใด ถ้ามีคนทีไ่ ม่มคี วามตัง้ ใจเข้าไปร่วม
สังฆกรรมด้วยแล้ว ก็จะไม่ค่อยดี จะมีความวุน่ วาย
ถ้าเป็ นคนทีม่ คี วามตัง้ ใจ ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ทุกอย่างก็งา่ ยสะดวกไปหมด หนัก
นิดเบาหน่อยก็ไม่ถอื สากัน ถ้าเป็ นคนทีไ่ ม่ตงั้ ใจไปอยู่ ถูกบังคับให้ไป ก็จะเป็ นคนสร้าง
ปัญหาขึ้นมา อะไรนิด อะไรหน่อย ก็จะบ่น จะไม่พอใจไปหมด เพราะไม่มคี วามตัง้ ใจที่
อยากจะอยู่จริงๆ เวลาไปขอครูบาอาจารย์อยู่ศึกษาเล่าเรียนกับท่าน โดยเฉพาะพระเณร
จิตใจต้องมีความหนักแน่น ต้องกล้าเผชิญกับทุกอย่างทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ให้อยู่ วัน
หลังก็กลับไปใหม่ ถ้าอยู่แล้วถูกท่านขับไล่ไสส่ง ถ้าใจเด็ดก็อยู่ไปเรื่อยๆ ทําเป็ นหูทวน
ลม ดูซวิ า่ ท่านจะว่าอย่างไร ถ้าพิจารณาดูแล้วว่า การอยู่ของเราไม่ได้ไปสร้างความ
เสียหายให้กบั ใคร ยังประพฤติดี มุง่ มันในการรั
่
บฟังโอวาทของท่าน อาจจะพลัง้ เผลอทํา
อะไรผิดพลาดไปบ้าง ก็สาํ นึกผิดแล้วพยายามไม่ทาํ ผิดซํา้ อีก ก็ลองอยู่ต่อไปจนกว่าจะ
ถูกลากออกไปจากวัด ถ้าท่านพูดเฉยๆ ยังไม่ลากเราออกไปจากวัด ก็อยู่ต่อไป
เพราะเท่าทีเ่ คยได้ยนิ มานัน้ รู้สกึ จะอยู่ในพระไตรปิ ฎก ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถ้า
เราไปแสวงหาครูบาอาจารย์ หรือพบครู บาอาจารย์ทเ่ี รา มีความเคารพ มีความเชื่อในตัว
ท่าน และอยากอยู่กบั ท่าน ถึงแม้ท่านจะไล่เรายังไง ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ ให้อยู่กบั ท่านต่อไป
เพราะบางทีการไล่ของท่านก็เป็ นอุบายอย่างหนึ่ง ทดสอบดูจติ ใจของเรา ว่ามีความหนัก
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แน่นหรือไม่ เพราะการสอนให้เราต่อสูก้ บั กิเลสนัน้ บางครัง้ บางคราวต้องใช้วธิ ีทห่ี นักกับ
เราพอสมควร ถ้าไม่มคี วามหนักแน่น ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ พอโดนลูกระเบิดสักลูกก็
เผ่นกันหมด เวลาท่านแสดงกิริยาอาการขึงขังตึงตัง เป็ นการทดสอบจิตใจ เป็ นการช่วย
ขุดคุย้ กิเลส ทีย่ งั มีอยู่ในจิตใจ ทีย่ งั ไม่ได้โผล่ออกมาหากไม่มเี หตุการณ์ทม่ี ากระทบอย่าง
รุนแรง ลองสังเกตดูเวลาเหตุการณ์เป็ นปกติ มีความสุขความสบายกัน กิเลสจะไม่
ออกมาเพ่นพ่าน แต่ถา้ อยู่ในเหตุการณ์ทว่ี กิ ฤติคบั ขัน กิเลสจึงจะออกมาแผลงฤทธิ์ จะ
เห็นธาตุแท้ในยามทีต่ กทุกข์ได้ยาก เวลามีความสุขจะไม่ค่อยเห็นธาตุแท้กนั เพราะเวลา
มีความสุข กิเลสก็สุขไปด้วย พอใจไปด้วย แต่เวลาลําบากยากเข็ญ ต่างคนต่างจะเอาตัว
รอดกัน ตัวใครตัวมัน
นี่พูดถึงเรื่องทีเ่ ราไม่ค่อยชอบกันแต่ตอ้ งเจอ ทีท่ าํ ให้เกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าได้แต่ส่วนทีด่ ี
ไป ก็จะหลงติดอยู่ จะไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่ดที ซ่ี ่อนเร้นอยู่ ถ้าเกิดขึ้นมาก็อาจจะรับไม่ได้
คนเราเวลาได้อะไรมา ส่วนใหญ่จะชอบจะดีใจกันทุกคน แต่พอต้องเสียไป ทําใจไม่ได้ ก็
เลยลําบาก บางคนถึงกับต้องทําร้ายชีวติ ตนเอง หรือทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื ด้วย เวลาที่
สูญเสียอะไรไป สิง่ ทีไ่ ม่เคยคิดเผือ่ ไว้ก่อน เช่นคนรักไม่รกั เรา ไปมีอะไรกับคนอืน่ ก็จะ
ไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั เหตุการณ์อย่างนี้ จะถูกอํานาจของกิเลสครอบงํา ทําให้ลแุ ก่โทสะ
แล้วก็ไปทําปาณาติบาต หรือทําอะไรทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม เพราะไม่เคยประสบกับความ
ผิดหวัง ประสบกับความทุกข์มาก่อนนัน่ เอง แต่ถา้ เคยได้เจอความทุกข์มาอยู่เรื่อยๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่ตอนเป็ นเด็ก เจอแต่ความทุกข์ เจอแต่ความผิดหวังอยู่เรื่อยๆ
ก็จะไม่ค่อยหวังกับอะไรเท่าไหร่ จะยินดีตามมีตามเกิด แต่ถา้ อยู่กบั พ่อแม่ทร่ี กั เรา เอา
อกเอาใจเรา ต้องการอะไร ก็รบี ประเคนให้เลย หามาให้เลย ก็จะติดเป็ นนิสยั ไป เวลา
ไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ เกิดต้องการอะไร แล้วไม่ได้ดงั ใจ หรือมีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดความ
เสียใจ เกิดความผิดหวังขึ้นมา ก็จะทําใจไม่ได้ ไม่รู้วธิ ีทาํ ใจว่าทําอย่างไร เพราะคิดว่าโลก
นี้มแี ต่ความสมหวัง ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้ เป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้ แต่
ความจริงแล้วมันไม่มอี ะไรแน่นอนในโลกนี้ ดังนัน้ การประสบกับความผิดหวัง ถ้ามองใน
แง่ดกี ็เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นการทดสอบจิตใจ เป็ นการเสริมสร้างปัญญา ทําให้มภี ูมติ า้ นทาน
ความผิดหวัง
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เช่นตอนนี้กาํ ลังห่วงใยเรื่องโรคไข้หวัดนก ถ้าระบาดเข้าสู่คน ก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ก็
พยายามคิดหาวัคซีนไว้ป้ องกัน เพราะถ้ามีวคั ซีนฉีดเข้าไปในร่างกาย ก็จะกระตุน้ ให้เกิด
ภูมคิ ุม้ กันขึ้นมา เวลาเกิดโรคระบาด ร่างกายจะได้มภี ูมคิ ุม้ กัน แต่เวลาฉีดวัคซีนร่างกาย
จะมีไข้อยู่วนั สองวัน เพราะมีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกาย เพือ่ กระตุน้ ให้ร่างกายสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันขึ้นมา การเจอความผิดหวังบ้างในชีวติ ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนให้กบั ใจ ทํา
ให้รู้วา่ จะไม่เป็ นไปตามความหวังเสมอไป คราวต่อไปก็จะไม่หวัง ถ้าหวังก็ไม่ยดึ ติดกับ
ความหวังนัน้ เพราะคนเรายังต้องตัง้ เป้ าวางแผนไว้ ซึง่ เป็ นเรื่องธรรมดา จะไปไหนมา
ไหนก็ตอ้ งติดต่อกันไว้ล่วงหน้าก่อน แต่เมือ่ ถึงวันนัน้ เหตุการณ์อาจจะไม่เอื้อ ให้เป็ นไป
ตามทีต่ อ้ งการ อย่างช่วงนี้มพี ายุดเี ปรสชันเข้ามา
่
ทําให้ถนนขาด ไปไม่ถงึ จุดหมาย
ปลายทางทีต่ อ้ งการไป ก็ตอ้ งยกเลิกเป้ าหมายทีไ่ ด้วางไว้ไป นี่คอื สิง่ ทีค่ วรมีไว้ในจิตใจ
คืออนิ จจสัญญา ความรู้เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิง่ ต่างๆในโลกนี้
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นโลกวิทู ผูร้ ู้โลก ทรงรู้ถงึ สิง่ ทีม่ นุษย์ทงั้ หลายทีเ่ กิดมาในโลกนี้ตอ้ ง
สัมผัส ต้องเจอกัน และทรงรู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้ ทีเ่ รียกว่าโลกธรรม ๘ คือ ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ซึง่ มีทงั้ เจริญและเสือ่ มควบคู่กนั ไป เป็ น ๔ คู่ดว้ ยกัน ได้แก่การเจริญ
ลาภ เจริญยศ สรรเสริญ สุข เสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา ทุกข์ เป็ นของคู่กนั โลกธรรม
๘ นี้มที งั้ ได้มที งั้ เสีย บางทีก็ได้เงินได้ทองมา บางทีก็ตอ้ งเสียเงินเสียทองไป บางทีก็ได้รับ
เลือ่ นชัน้ เลือ่ นตําแหน่ง บางทีก็ถูกปลดออกจากตําแหน่ง บางทีก็ได้รบั การชมเชย บางทีก็
ได้รบั การตําหนิตเิ ตียน บางทีก็มคี วามสุข บางทีก็มคี วามทุกข์ นี่คอื ส่วนประกอบของ
ชีวติ ของพวกเรา ถ้ารู้ทนั รู้วา่ มีได้ก็ตอ้ งมีเสีย มีเกิดก็ตอ้ งมีดบั ก็จะได้เตรียมตัวเตรียม
ใจไว้ เวลาทีไ่ ด้อะไรมาก็จะได้ไม่หลงระเริงกับสิง่ ทีไ่ ด้มา ต้องทําความเข้าใจเสมอว่า
ถึงแม้จะไม่มสี ง่ิ ทีไ่ ด้มาในวันนี้ ก็ยงั อยู่ได้ มีความสุขได้ ถ้าไม่ไปหลงยึดติดกับสิง่ ทีไ่ ด้มา
แต่ถา้ ไม่ได้คดิ ไว้ก่อน เวลาได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ มีความสุขกับสิง่ ทีไ่ ด้มาจนติดนิสยั ไป
เหมือนกับติดยาเสพติดหรือติดสิง่ อืน่ ๆ เช่นบุหรี่สุรายาเมา เราก็ไม่ได้เกิดมากับสิง่
เหล่านี้ เมือ่ ก่อนไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยกินเหล้า ก็อยู่ได้ แต่พอเริ่มสูบบุหรี่แล้ว เริ่มเสพ
สุราแล้ว ก็ตดิ เป็ นนิสยั พอวันใดไม่ได้สูบบุหรี่ ไม่ได้เสพสุรา ก็จะไม่สบายใจ เป็ นความ
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ทุกข์ข้นึ มา ถ้าจะสูบบุหรี่ เสพสุรา ต้องมีความแน่ใจว่า วันไหนไม่มี ก็ตอ้ งอยู่ได้ไม่รู้สกึ
อะไรทัง้ นัน้ ถ้าอยากจะเสพโดยไม่เกิดความทุกข์ ก็ตอ้ งฝึ กด้วยการเสพบ้าง ไม่เสพบ้าง
สูบบุหรี่สกั ๓ วันแล้วก็หยุดไป ๓ วัน แล้วค่อยกลับมาสูบใหม่ ฝึ กทัง้ ๒ ด้าน ฝึ กกับ
การมีและฝึ กกับการไม่มี เพือ่ จิตใจจะได้รู้จกั วิธีปรับตัว ให้รบั กับเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้น นี่คอื การปฏิบตั ธิ รรม ให้รู้ทนั กับสิง่ เหล่านี้ แล้วสามารถปล่อยวางได้ เพราะมีบาง
สิง่ บางอย่างทีเ่ ราจําเป็ นต้องมี เช่นเงินทอง ทุกคนต้องมีไว้ใช้ เพียงแต่ตอ้ งระมัดระวัง
ไม่ให้ตดิ จนเดือดร้อน เวลาไม่มเี งินไม่มที อง จริงอยูท่ ต่ี อ้ งมีเงินทองไว้สําหรับซื้ออาหาร
และปัจจัย ๔ แต่ก็อย่าไปซื้อในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น เงินทองจะได้ไม่ขาดมือ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิ ารณาโลกธรรม ๘ เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนจะต้องเผชิญ ต้อง
สัมผัสกัน ถ้ามีปญั ญารู้เท่าทันว่า มันไม่แน่นอนนะ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราสัมผัสวันนี้ วันพรุ่งนี้
อาจจะไม่ได้สมั ผัสก็ได้ วันนี้มคี วามสุข พรุ่งนี้ก็มคี วามทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน
วิธีทจ่ี ะเผชิญกับสิง่ เหล่านี้ คือให้หาสิง่ ทีด่ กี ว่านี้ ซึง่ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว คือความสุข
ภายในทีเ่ กิดจากการทําบุญทําทาน รักษาศีล และภาวนา เพราะเมือ่ ได้ทาํ แล้ว จะทําให้
จิตใจสงบตัวลง เพราะได้รบั การชําระ กิเลสตัณหาต่างๆจะถูกกําจัดไปทีละเล็กทีละน้อย
ทุกวันนี้ทเ่ี ราต้องออกไปเกี่ยวข้องกับโลกธรรม ๘ ก็เพราะอํานาจของกิเลสตัณหานี้เอง
เมือ่ กิเลสตัณหาสร้างความหิว สร้างความต้องการขึ้นมา ก็ตอ้ งออกไปหา ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข แต่ถา้ ไม่มกี เิ ลสตัณหาผลักดันให้ออกไป ก็ไม่ตอ้ งไปไหน อยู่เฉยๆ อยู่ใน
ความสงบก็มคี วามสุขแล้ว เป็ นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เป็ นความสุขทีช่ นะ
ความสุขอืน่ ๆทัง้ หมด รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ก็อยู่ทร่ี สแห่งความสงบนี้เอง ถ้าทํา
จิตใจให้สงบได้แล้ว ต่อไปก็จะไม่ตอ้ งไปพึง่ พาอาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเป็ นเครื่อง
อยู่อกี ต่อไป
ดังครู บาอาจารย์ทงั้ หลายทีพ่ วกเรากราบไหว้กัน
ท่านไม่ได้มคี วามจําเป็ นกับลาภยศ
สรรเสริญสุขเลย ได้ลาภมามากน้อยก็เอาไปทําประโยชน์ให้กบั โลกอีกต่อหนึ่ง เพราะท่าน
พร้อมทีจ่ ะให้อยู่เสมอ จิตใจของท่านไม่ได้ยดึ ติดกับอะไร เรื่องปัจจัย ๔ ก็ได้รบั การดูแล
อย่างดีจากศรัทธาญาติโยมอยู่แล้ว บิณฑบาตก็มอี าหารรับประทานทุกวัน จีวรก็มคี น
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ถวายอยู่ประจํา กุฏศิ าลาทีพ่ กั ก็มอี ยู่พร้อม ท่านมีครบทัง้ ๒ ส่วน คือ มีสง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การดํารงชีพได้แก่ปจั จัย ๔ แล้วก็มคี วามสุขความอิม่ ใจ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม จาก
การบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ทีจ่ ะพาไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ให้สามารถอยู่เหนือโลกธรรม
ทัง้ ๘ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร ก็ไม่สามารถทําอะไรกับจิตใจได้ ใครจะถวายเงินเป็ นล้าน
เป็ นแสน ก็จะไม่รู้สกึ ดีอกดีใจ ใครจะแต่งตัง้ ให้เป็ นอะไร ก็เฉยๆ เพราะจิตไม่หวิ กับเรื่อง
เหล่านี้แล้ว เหมือนกับเวลารับประทานอาหารอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว ใครจะเอาอาหารวิเศษขนาด
ไหนมาให้กนิ อีก ก็กนิ ไม่ลง
ถ้าจิตใจได้รบั การขัดเกลา ได้รบั การชําระ ด้วยการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง
แล้ว จิตใจจะมีความสงบเย็นอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงแต่เวลานัง่ ทําสมาธิเท่านัน้ ถ้าได้ทาํ
วิปสั สนาจนสามารถชําระความโลภ โกรธหลงให้ออกจิตจากใจได้แล้ว แม้ในขณะที่
เดินเหิน ขณะทีค่ ุย ขณะทีท่ าํ อะไรต่างๆ จิตก็ยงั สงบอยู่ จิตไม่ได้มอี ารมณ์กบั อะไร ซึง่
ต่างกับคนทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ ความสงบของจิตจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่องถ้าได้เข้าถึงขัน้ ปัญญา
ถ้าอยู่ในขัน้ สมาธิก็จะสงบเฉพาะในขณะทีน่ งั ่ สมาธิ นัง่ หลับตาแล้วบริกรรมพุทโธๆๆทํา
จิตให้รวมลง เมือ่ รวมลงแล้ว จิตก็สงบ แต่พอถอนออกมาจากสมาธิแล้ว กิเลสก็จะ
ออกมากับสมาธิ ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ แต่ถา้ ได้เจริญวิปสั สนา
พิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายเช่นโลกธรรมทัง้ ๘ ให้เห็นว่า เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
จิตก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดบั เมือ่ เป็ นอนิจจัง ก็ตอ้ ง
เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปหวัง คนเราเวลาผิดหวัง มีความเสียใจ ก็เป็ นความทุกข์ อนัตตาก็
หมายถึงไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรานัน่ เอง ไม่สามารถบังคับให้อยู่กบั เราไปตลอด
เช่นสามีของเราจะต้องอยู่กบั เราไปตลอด สมบัตขิ องเราจะต้องอยู่กบั เราไปตลอด เรื่อง
เหล่านี้เราบังคับไม่ได้ วันดีคนื ดี ก็จากไปได้ จึงเรียกว่าอนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา
จึงควรใช้ปญั ญาพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นอนัตตาอยู่เสมอ ตัง้ แต่รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ ราเห็น ทีเ่ ราได้ยนิ ทีเ่ ราได้เสพสัมผัสว่า มาแล้วก็ไป
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ เวลาเห็นภาพก็มที งั้ ทีช่ อบและไม่ชอบ จะไปบังคับก็ไม่ได้ จะให้
เห็นแต่ภาพทีช่ อบอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะในโลกนี้มภี าพอยู่หลายชนิดด้วยกัน มีคน
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หลากหลายชนิดด้วยกัน เวลาเห็นคนหนึ่งก็ดใี จ พอเห็นอีกคนหนึ่งก็เสียใจ ไม่ชอบอก
ชอบใจ ถ้าปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ ใจก็จะแกว่งไปแกว่งมา ถ้ามีปญั ญาก็ย่อมรู้วา่ เป็ นสิง่ ที่
บังคับไม่ได้ จะห้ามไม่ให้เห็นคนนี้ก็ไม่ได้ อยากจะให้เห็นคนนัน้ อย่างเดียวก็ไม่ได้ ก็ตอ้ ง
เห็นไปตามเหตุตามปัจจัย เมือ่ เข้ามาในรัศมีของสายตา ก็ตอ้ งเห็น ถ้าไม่อยากเห็นก็ตอ้ ง
หลับตา แต่หลับตาแล้วก็ยงั อยู่ในใจ เพราะไปยึดไปติด จึงต้องตัดความยึดติดให้หมด
ด้วยการยอมรับความจริง
ถึงแม้จะไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เมือ่ ต้องเจอก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นปกติ ไม่รงั เกียจ
ไม่ยนิ ดี ถ้าไปรังเกียจ หรือไปยินดี ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ยินดีก็อยู่เฉยๆไม่ได้
เพราะอยากจะวิง่ เข้าหาสิง่ ทีช่ อบ ถ้ารังเกียจก็อยากจะวิง่ หนี ถ้าทําเป็ นเฉยๆ ไม่ยนิ ดี ไม่
ยินร้าย ก็อยู่เฉยๆได้ เป็ นอุเบกขา นี่ก็คอื การพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยวาง ให้เขา
เป็ นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่เป็ นไร เรานัง่ อยู่ตรงนี้เดีย๋ วเกิดฝนตก
ลงมา ก็ปล่อยให้ตกไป เรามีกจิ กรรมอะไรก็ทาํ ของเราไป เมือ่ ยังออกจากศาลานี้ไม่ได้ ก็
ต้องรอให้ฝนหยุดก่อน เมือ่ หยุดแล้วค่อยไป เท่านี้ก็ไม่มปี ญั หาอะไร จึงต้องเข้าใจว่า รูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่
ทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะมีความ
ทุกข์ใจ นี่คอื การพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์
การพิจารณา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็แบบเดียวกัน พิจารณารู ปเช่น
ร่างกายของเรานี้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตาเหมือนกัน ไม่มตี วั ไม่มตี นในร่างกายนี้
ควบคุมบังคับไม่ได้ ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ ไม่ให้ตายก็ไม่ได้ เมือ่ ถึง
เวลาก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา เมือ่ เข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่าจะต้องเป็ นไป ก็
ไม่เป็ นไร เพราะใจผูพ้ จิ ารณากับร่างกาย ก็เป็ นคนละส่วนกัน ร่างกายก็ไม่รู้วา่ ตัวเองแก่
ตัวเองเจ็บ ตัวเองตาย ส่วนใจทีร่ ู้วา่ ร่างกายแก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ได้แก่ เจ็บ ตาย ตาม
ร่างกายไปด้วย เพราะความหลงทําให้ขาดปัญญา จึงคิดว่าร่างกายเป็ นใจ ใจเป็ นร่างกาย
เวลาร่างกายเป็ นอะไร ใจก็จะเป็ นไปด้วย จึงเกิดการตกใจ เวลาหมอบอกว่าเป็ น
โรคมะเร็งจะต้องตายภายใน ๖ เดือน ทัง้ ทีย่ งั ไม่ตายเลย แต่ใจได้ตายไปแล้ว ทัง้ ๆทีใ่ จก็
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ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะไม่เคยแยกแยะกายกับใจให้ออกจากกัน ให้เห็นว่าเป็ นคน
ละส่วนกันนัน่ เอง ก็เลยคิดว่าใจกับกายเป็ นอันเดียวกัน พอร่างกายจะเป็ นอะไรขึ้นมา ก็
เกิดความตกอกตกใจขึ้นมาทันที
ไม่มใี ครไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เมือ่ ถึงเวลา ตายแล้วใจก็ไปต่อ เพราะความหลง ความมืด
บอด ทีท่ าํ ให้ใจไม่รู้วา่ ไม่ได้เป็ นกาย เพราะไม่ได้แยกแยะ ไม่ได้เจริญวิปสั สนา ถ้าเจริญ
วิปสั สนาและมีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุนแล้ว จะเข้าใจว่ากายกับใจเป็ นคนละส่วนกัน กาย
เป็ นส่วนทีป่ ระกอบจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป อาหารก็มาจาก ดิน นํ้ า ลม ไฟ
ข้าวปลูกในดินก็ตอ้ งมีนาํ้ มีลม มีอากาศ มีแดด มีความร้อน ต้นข้าวจึงเจริญเติบโต
ขึ้นมาได้ พืชพันธุต์ ่างๆ ผลไม้ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ส่วนสัตว์ต่างๆก็ตอ้ งกินหญ้ากินข้าว
ถึงจะโตขึ้นได้ ต้นหญ้าก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ สิง่ ต่างๆทัง้ หลายก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ
ทัง้ นัน้ แล้วก็กลายเป็ น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ เมือ่ ถึงเวลาที่
ร่างกายนี้ตายไป ก็กลับคืนสู่ ดิน นํา้ ลม ไฟ นี่คอื การเจริญวิปสั สนา พิจารณาด้วย
ปัญญา ให้เห็นว่าเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
ถ้าพิจารณาจนจิตปล่อยวางแล้วก็จะเกิดความรู้ข้นึ มาว่า กายกับใจได้แยกออกจากกัน
กายไม่อยู่ในความรู้สกึ ของใจ รู้วา่ เป็ นวัตถุอนั หนึ่งทีต่ ่างจากใจ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็จะ
ไม่สะทกสะท้านกับความเป็ นความตายของร่างกาย เพราะใจไม่ได้เป็ นไปกับร่างกาย
เพียงแต่คอยรักษาใจไม่ให้กเิ ลสมาหลอกเท่านัน้ เอง ไม่ให้กลับไปเป็ นมิตรกับกาย เมือ่
ถึงเวลาจะต้องเป็ นไปตามสภาพของเขา ก็ปล่อยให้เป็ นไป ใจก็อยู่ในความสงบ เหมือน
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน ก็ทรงเข้าฌาน ทําจิตใจให้สงบ ปล่อย
วางร่างกายให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา เหมือนกับปล่อยเทียนทีจ่ ดุ ไว้ให้ไหม้ไปจนหมด
เมือ่ ไม่มเี ทียนเหลืออยู่แล้วไฟก็ดบั ไปเอง ร่างกายก็หยุดการทํางานไปเมือ่ ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะ
อยู่ต่อไป ก็ตอ้ งแยกออกจากกันไป ไปกันคนละทิศคนละทาง เพราะร่างกายก็เป็ นเพียง
การรวมตัวของดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ ไม่มเี หตุปจั จัยทีจ่ ะดึงให้ดนิ นํา้ ลม ไฟอยู่รวมกัน ก็
แตกสามัคคีกนั ก็ตอ้ งแยกออกจากกัน เหมือนกับพวกเราตอนนี้ทม่ี ารวมกันอยู่ทศ่ี าลานี้
10

เพราะมีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้มารวมตัวกัน พอเหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้มารวมตัวกันหมดไป ก็
แยกกันกลับ แยกกันไปคนละทิศ คนละทาง บ้านใครบ้านมัน
ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย เวลารวมตัวกันก็มเี หตุปจั จัยทําให้รวมตัว
กัน พอเวลาจะแยกออกจากกันก็มเี หตุปจั จัยทําให้แยกออกจากกัน พระพุทธเจ้าจึงทรง
สอนว่า ธรรมทัง้ หลายมีเหตุเป็ นปัจจัยทีท่ าํ ให้เกิดขึ้นมา เมือ่ เหตุปจั จัยหมดไปธรรม
ทัง้ หลายก็ตอ้ งหมดไป นี่คอื เรื่องของเหตุและผล เรื่องของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เรื่อง
ของร่างกายทีเ่ รียกว่ารูปขันธ์ ส่วนนามขันธ์เป็ นอาการของจิต ออกมาจากจิต แต่ไม่ใช่
ตัวจิต เป็ นเหมือนกับเงาของจิต มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาคือความรู้สกึ
สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ออกมาจากจิต สัญญาความจําได้หมายรู้ก็ออกมาจากจิต สังขาร
ความคิดปรุงก็ออกมาจากจิต วิญญาณความรับรู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีม่ า
สัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กายก็ออกมาจากจิต เช่นขณะนี้เสียงทีเ่ ราได้ยนิ มาสัมผัสกับหู
แล้วเข้าไปสู่ใจโดยมีวญิ ญาณเป็ นผูร้ บั รู้ และเกิดดับตามการเกิดดับของเสียง เมือ่ มีเสียง
ใหม่มาสัมผัสกับหูอกี วิญญาณก็จะปรากฏขึ้นมาอีก วิญญาณก็จะเกิดดับๆอยู่อย่างนี้
วิญญาณในนามขันธ์น้ ีต่างกับวิญญาณทีอ่ อกจากร่างเวลาทีเ่ ราตายไป ทีเ่ รียกว่าปฏิสนธิ
วิญญาณ คือดวงจิตทีจ่ ะไปเกิดใหม่ วิญญาณในขันธ์ ๕ หรือในนามขันธ์เป็ นวิญญาณที่
รับรู้ รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เมือ่ ตาสัมผัสกับรู ป ก็จะปรากฏวิญญาณออกมารับรู้
ว่ามีรูปปรากฏขึ้นมา ถ้าหลังจากเห็นรู ปแล้วหลับตา รู ปก็ยงั อยู่ในใจ ก็เป็ นผลของสัญญา
ทีจ่ าํ ได้ เวลาเห็นรูปแล้วหลับตา ถ้ายังอยู่ในใจ ก็เป็ นเรื่องของสัญญาความจําได้หมายรู้
หรือเห็นแล้วก็รู้วา่ เป็ นรูปอะไร เช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วก็รู้วา่ อ๋อ คนนี้เป็ นนาย ก. นาย ข.
เพราะจําได้ เคยรู้จกั กันมาก่อน พอเห็นรูปสัญญาก็จะทําหน้าทีบ่ อกว่ารู ปนี้คอื นาย ก.
นาย ข. แต่สญั ญานี้เมือ่ เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป จําได้แล้วก็ผ่านไป สังขารความคิดปรุง คิด
แล้วก็ดบั ไป คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้วก็ผ่านไป เมือ่ คิดแล้วก็ทาํ ให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมา มี
ความสุขเวลาคิดเรื่องทีถ่ ูกอกถูกใจ พอคิดถึงเรื่องไม่ถูกอกถูกใจก็มคี วามทุกข์ ก็
สลับกันไปแบบนี้ เป็ นสิง่ ทีบ่ งั คับไม่ได้เหมือนกัน เป็ นอนัตตาเหมือนกัน
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เช่นเวลานัง่ ไปนานๆก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ข้นึ มา ตอนทีย่ งั ไม่ได้นงั ่ ก็ไม่มคี วามเจ็บอะไร
ก็เป็ นเวทนาอีกแบบหนึ่งคือไม่สุขไม่ทกุ ข์ แต่พอนัง่ ไปนานๆเข้าก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา
วิธีทจ่ี ะทําให้ใจไม่ทกุ ข์กบั เวทนาได้ คือต้องปล่อยวางเวทนา ต้องรู้ทนั เวทนา ว่ามีการเกิด
ดับเป็ นธรรมดา ถึงแม้จะเจ็บขนาดไหน ถ้าไม่รงั เกียจ ไม่คดิ อยากจะหนี ก็จะไม่ทกุ ข์
คือทุกข์ทเ่ี กิดจากวิภวตัณหาจะไม่ปรากฏ เวลาไปเจอสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เช่นเวทนาความ
เจ็บปวดทีเ่ ราไม่ชอบ เราอยากจะหนีจากทุกข์ไป ก็จะเกิดทุกข์อกี แบบหนึ่งขึ้นมา คือทุกข์
ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั แต่ทกุ ข์ทเ่ี กิดจากการนัง่ นานๆแล้วร่างกายเจ็บตรง
นัน้ ปวดตรงนี้ เป็ นทุกข์ในขันธ์ เป็ นธรรมดา เป็ นสภาวธรรม แต่ทกุ ข์ทเ่ี กิดจากตัณหา
ไม่ชอบไม่ตอ้ งการทุกข์น้ ี อยากจะให้ทุกข์น้ ดี บั ไป เรียกว่าวิภวตัณหา เป็ นทุกข์ทร่ี ุนแรง
กว่าทุกข์ทเ่ี กิดจากการนัง่ นานๆ จะทําให้จิตใจทุรนทุราย ดิ้นรนกวัดแกว่ง จนทนนัง่ อยู่
ไม่ได้
สังเกตดูการนัง่ นานๆนี้ บางครัง้ เราก็นงั ่ ได้ บางครัง้ เราก็นงั ่ ไม่ได้ เช่นนัง่ ทํางานทีเ่ ราชอบ
อกชอบใจ นัง่ เล่นไพ่ นัง่ ดูหนังทัง้ คืน เราก็นงั ่ ได้ ไม่มคี วามทุกข์ใจ แต่ถา้ นัง่ ทําสมาธิสกั
๕ นาที ๑๐ นาที ก็เกิดความอึดอัดใจขึ้นมา นัง่ ไม่ได้แล้ว เพราะใจไม่น่ิง ใจถูกอํานาจ
ของกิเลสตัณหาบังคับให้อยากลุกหนีไป นี่คอื ทุกข์ในอริยสัจ ถ้าไม่ตอ้ งการให้ทกุ ข์ใน
อริยสัจเกิดขึ้น ก็ตอ้ งยอมรับเวทนาตามความเป็ นจริงของมัน เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้น
จากการนัง่ นานๆ ก็ทาํ ใจเฉยๆ อย่าไปคิดถึงมัน อย่าไปหนีมนั ถ้ายังควบคุมให้ใจอยู่
เฉยๆไม่ได้ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไป โดยไม่คดิ ถึงทุกข์ทเ่ี กิดจากการนัง่ เมือ่ จิตไม่มโี อกาส
ทีจ่ ะคิดหนี เพราะอยู่กบั พุทโธๆๆ ความอยากจะหนีก็ไม่เกิดขึ้น เมือ่ ไม่มคี วามคิด
อยากจะหนี ความทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้น ก็นงั ่ ต่อไปได้ เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่จะอยู่ทใ่ี จ
ต่างหาก ทีอ่ ยากจะหนีจากความทุกข์ของกายไปนัน่ เอง
ถ้าใช้ความกล้าหาญ คือไม่ไปกลัวมัน ทําความเข้าใจว่า มันเกิดขึ้นได้ ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็
ต้องดับไปเอง ถ้าเราสามารถดับวิภวตัณหา คือความอยากจะหนีจากความทุกข์กายนี้ไป
หรือความอยากให้ความทุกข์กายนี้ดบั ไปได้ ใจก็จะเป็ นอุเบกขา นิ โรธก็ปรากฏขึ้นมา
ทุกข์ทเ่ี กิดจากวิภวตัณหาก็จะดับไป ถึงแม้จะเจ็บบ้างปวดบ้าง ก็ไม่เหลือทน พอทนได้
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พออยู่กบั มันได้ นี่คอื วิธีแก้ความทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหา คือต้องยอมรับว่าเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็ นสิง่ ทีม่ าแล้วไป เกิดแล้วดับ เราไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน เพียงแต่รู้ทนั
เท่านัน้ เอง รู้ทนั แล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้กบั เรา อย่าไปรังเกียจทุกขเวทนา อย่าไปยินดี
กับสุขเวทนา ให้รู้วา่ สุขเวทนานี้ เดีย๋ วก็ตอ้ งผ่านไปเหมือนกัน จากสุขก็กลายเป็ นไม่สุขไม่
ทุกข์ จากไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็กลับมาสู่ทกุ ขเวทนาอีก เป็ นเหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า ทีแ่ กว่งไปตาม
เรื่องของมัน แกว่งไปสุดด้านหนึ่งแล้ว ก็แกว่งกลับมาอีกด้านหนึ่ง ถ้าไม่ไปยุ่งกับมัน
จิตใจก็จะไม่แกว่ง ทีม่ นั แกว่งก็เพราะไปยุง่ กับมัน ถ้าเฉยๆ ไม่ไปยุ่งกับมัน ต่อไปมันก็จะ
ไม่มายุ่งกับเรา
เพราะว่าทุกข์ส่วนใหญ่ เกิดจากความอยากกับความไม่อยากนัน้ เอง เวลาอยากแล้วสมใจ
อยาก ก็เกิดความสุขขึ้นมา แต่พอไม่สมใจอยาก ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าปล่อยให้
เป็ นไปตามเรื่องของมัน ใจก็จะอยู่สบาย อยู่เฉยๆ จะได้มาหรือเสียไป ก็จะรู้สกึ เฉยๆ
เพราะเวลาได้มา ก็ไม่ได้ไปดีอกดีใจ ไม่ได้เกิดตัณหาอยากจะได้ พอเสียไป ก็ไม่ได้เกิด
วิภวตัณหา เกิดความเสียอกเสียใจ เพราะใจไม่ได้ไปยึดไปติดกับมันอีกต่อไป ใจอยู่กบั
ปัญญา อยู่กบั การปล่อยวาง ถ้ามีการปล่อยวาง ก็จะมีความสงบ มีความนิ่ง มีความหลุด
พ้นจากความทุกข์ นี่ก็คอื วิธีปฏิบตั ติ ่อความทุกข์ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ เริ่มตัง้ แต่
การทําบุญทําทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา ในเบื้องต้นก็ให้ทาํ จิตใจให้สงบก่อน ด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่งทีเ่ ราถนัด เช่นบริกรรมพุทโธๆๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ในอิริยาบถ
ทัง้ ๔ ให้มสี ติรู้อยู่ตลอดเวลา พยายามหาทีส่ งบสงัดวิเวก อยู่คนเดียว ถ้าอยู่หลายๆคน
แล้วก็อดทีจ่ ะคุยกันไม่ได้ พอคุยกันแล้วก็จะเผลอ สติก็จะไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว จิตก็จะ
ไปตามความคิดปรุง ยิง่ คิดมากเท่าไร ก็ยง่ิ ฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านัน้ ก็ทาํ ให้การทําจิตใจให้
สงบไม่สะดวก ไม่งา่ ย
จึงควรอยู่คนเดียว มีสติคอยควบคุมจิตใจ ให้อยู่กบั กรรมฐานทีใ่ ช้ผูกจิตใจไว้ ถ้าจะ
บริกรรมพุทโธๆๆ ก็ทาํ ไป หรือจะมีสติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ก็รู้ไป เช่น
เวลาเดินก็ให้รู้อยู่กบั การเดิน ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวา ก็กาํ หนดลงทีเ่ ท้า เดินจงกรมก็ดูทเ่ี ท้า
เท้าซ้ายเดินไป เท้าขวาเดินไป ก็ให้รู้อยู่กบั การย่างก้าว แต่ไม่ให้ไปรู้กบั เรื่องอืน่ ๆ ไม่ให้
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ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านไปแล้วก็ดี ทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึ้นก็ดี ยกเว้นถ้ามีความจําเป็ นที่
ต้องคิด ก็หยุดเดินก่อน หยุดการกระทําอย่างอืน่ ก่อน แล้วคิดด้วยสติ คิดให้พอ คิดว่า
ต้องทําอะไร ก็คดิ ไป เมือ่ คิดเรียบร้อยแล้ว ก็หยุดคิด แล้วกลับมากําหนดต่อ ควบคุม
ไม่ให้ใจไปปรุงแต่ง ให้อยู่น่งิ ๆ เฉยๆ ถ้าควบคุมได้แล้วต่อไปจิตก็จะรวมลงเป็ นสมาธิ
เมือ่ รวมลงแล้วก็จะเห็นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์อย่างยิง่
เหมือนกับไม่มอี ะไรอยู่ในโลกนี้เลย
ร่างกายก็หายไป ความเจ็บปวดของร่างกายก็หายไปหมด ถ้าได้ขนั้ นี้แล้ว ก็จะไม่สงสัยใน
เรื่องปฏิบตั ธิ รรม ว่าปฏิบตั ไิ ปเพือ่ อะไร เพราะรู้แล้วว่าปฏิบตั เิ พือ่ ความสงบของจิตนี่เอง
เพียงแต่วา่ ความสงบนี้จะตัง้ อยู่ได้ไม่นาน สักระยะหนึ่งก็ตอ้ งถอนออกมา แล้วก็จะเริ่ม
คิดปรุง ก็จะมีกเิ ลสออกมา คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็เกิดมีความดีใจ มีความเสียใจตามมา ก็
อย่าปล่อยให้คดิ อย่างนัน้ อีกต่อไป ต้องคิดด้วยธรรมะ คิดอะไรก็ตอ้ งมีอนิจจังเข้าไป
สอดแทรก มีอนัตตาเข้าไปสอดแทรกเสมอ คิดถึงใครก็ตอ้ งคิดว่าต้องตายจากกันนะ ถ้า
คิดอย่างนี้แล้ว ก็จะได้ไม่กงั วล เมือ่ ไม่กงั วลก็จะไม่มคี วามทุกข์ นี่คอื ปัญญา ถ้าพิจารณา
ปัญญาไปสักระยะหนึ่งแล้ว จิตจะรู้สกึ เพลีย จะเมือ่ ยล้า อยากจะหยุดพิจารณา เพราะ
ไม่เกิดปัญญา เริ่มจะฟุ้งซ่าน ก็หยุดคิด หันกลับมาทําสมาธิใหม่ พักจิต ทําจิตให้น่งิ ให้
รวมลงจนกว่าจะถอนออกมา แล้วค่อยกลับไปพิจารณาใหม่ พิจารณาสภาวธรรมต่างๆ
พิจารณาไตรลักษณ์ใหม่ ทําอย่างนี้สลับกันไป แล้วจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ปัญญาก็
จะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ จิตก็จะมีกาํ ลังมากขึ้น ขณะทีพ่ กั อยู่ในสมาธิก็เท่ากับการให้พลัง
กับจิตใจ เหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าใช้แบตฯไปเรื่อยๆแล้ว เดีย๋ วไฟก็อ่อนหมดไป
ใช้งานต่อไปไม่ได้ ก็ตอ้ งหยุด เอาไปชาร์จก่อน เช่นโทรศัพท์มอื ถือ เมือ่ ใช้ไปๆ เดีย๋ วไฟ
ในแบตเตอรี่ก็หมด ก็จะโทรไปหาใครไม่ได้ จะรับสายก็รบั ไม่ได้ เพราะไม่มพี ลังงาน ก็
ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อน ขณะทีช่ าร์จก็เอาไปใช้งานไม่ได้ ต้องชาร์จให้เต็มทีก่ ่อน
ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิก็ไม่ตอ้ งพิจารณาปัญญา ปล่อยให้จติ นิ่งตามความต้องการ จนกว่า
จะอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะถอนออกมา ก็จะเริ่มคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งดึงมาคิดในเรื่องของ
ไตรลักษณ์ พิจารณาขันธ์ ๕ พิจารณารู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้เห็นว่าเป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนจิตเห็นตามความจริง ก็จะปล่อย
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วางเอง ถ้าเห็นว่าเป็ นความทุกข์ จิตก็จะปล่อย เหมือนกับไปจับงูพษิ แต่คดิ ว่าเป็ นปลา
ไหล พอมีคนบอกว่าไม่ใช่ปลาไหล เป็ นงูพษิ ก็จะปล่อยทันที เพราะไม่ตอ้ งการเอาพิษเอา
ภัยมาอยู่ใกล้ตัว ฉันใดเราก็ไม่ตอ้ งการความทุกข์ ถ้ารู้วา่ มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ก็ตอ้ ง
ปล่อยไปทันที เหมือนกับระเบิดเวลา ถ้ารู้วา่ ในกล่องนี้มรี ะเบิดซ่อนอยู่ ก็จะวิง่ หนีกนั ไป
หมด ไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้ ฉันใดถ้าเห็นว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีระเบิดเวลาซุก
ซ่อนอยู่ เราก็จะไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่อยากจะรวย เพราะเวลาทุกข์มนั
ทุกข์มาก ไม่อยากจะมีตาํ แหน่งสูงๆ พอมีตาํ แหน่งสูงๆแล้ว ก็จะมีเรื่องปวดหัวตามมา
อย่างมีขา่ วคราวว่าเป็ นรัฐมนตรีได้ไม่ก่วี นั ก็เจอปัญหา ถึงกับจะต้องลาออกไป นี่ก็เป็ น
ความทุกข์ แต่อยากได้กนั เหลือเกิน ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีความทุกข์ตามมา เพราะไม่มี
ปัญญานัน่ เอง ไม่ได้พจิ ารณาธรรม ถ้าพิจารณาแล้วจะไม่อยากได้อะไรเลย อยู่เฉยๆ
ดีกว่า อยู่คนเดียว ไม่มใี ครรู้จกั ยิง่ ดี ยิง่ สบาย มีแต่ความสงบ มีแต่ความสุขอยู่ในตัว
พอแล้วจะเอาอะไรอีก ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะมาเพิม่ ความสุขทีม่ อี ยู่ในตัวเรานี้ได้ เหมือน
นํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว จะเทนํา้ ลงไปอีก ก็ไม่ทาํ ให้นาํ้ เพิม่ มากขึ้นกว่าเดิม
นี่ก็เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นจากการบําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทาํ ไปตราบใดทีย่ งั
มีลมหายใจ มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ก็ให้ท่มุ เทกับงานอย่างนี้จะดีกว่า ดีกว่า
ไปแสวงหาอะไรต่างๆในโลกนี้ ซึง่ ให้ความสุขความเพลิดเพลินชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วก็ผ่านไป
จางไป เหมือนกับหมอกควัน แต่ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเป็ น
เหมือนนํา้ ซับนํา้ ซึม หล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ได้ทาํ บุญทุกวัน จะไม่ได้
ปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน ก็ยงั มีส่วนทีไ่ ด้ทาํ ไว้แล้วมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข
ถ้าทํามากๆก็จะมีมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นๆ จนกลายเป็ นบ่อนํา้ ขึ้นมา ทําให้มแี ต่ความอิม่ เอิบ
อยู่ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไรอีก เพราะรู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทไ่ี ม่มคี วามทุกข์
คนทีเ่ ราไปหาความสุขด้วย สิง่ ต่างๆวัตถุต่างๆทีเ่ ราไปหาความสุขด้วย ล้วนมีความทุกข์
ซ่อนอยู่ดว้ ยกันทัง้ นัน้ ถ้าพลัดพรากจากกัน หรือเปลีย่ นแปลงไป ก็ทาํ ให้เราเสียใจทุกข์
ใจ
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คนทีไ่ ด้ปฏิบตั ธิ รรม จนได้เจอสิง่ ทีด่ ที ว่ี เิ ศษในใจแล้ว ก็จะไม่หลงกับสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้อกี
ต่อไป เมือ่ ไม่หลงแล้วก็หลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้วก็จบ เป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทีศ่ าสนาหยิบยืน่
ให้กบั พวกเรา ไม่มใี ครในโลกนี้จะให้ได้นอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านัน้ จึง
ต้องถือว่าเป็ นบุญวาสนาของพวกเราทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนาทีช่ ้ ี
ทางให้ไปพบกับขุมทรัพย์อนั ประเสริฐ ไม่มขี มุ ทรัพย์อนั ใดในโลกนี้จะประเสริฐเท่ากับ
มรรคผลนิ พพาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้ทรงบรรลุถงึ แล้วนําเอา
มาฝากพวกเรา นํามาแจกพวกเรา ก็ขอให้นอ้ มรับด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปัญญา ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําให้เราได้สง่ิ ทีท่ ่านหยิบยืน่ ให้กบั เรา ท่านไม่สามารถทํา
มรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจเราได้ เราต้องเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดขึ้นเอง เราจึงต้องขวนขวาย
กัน อย่างมาทําบุญกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แต่อย่าทําบุญอย่างเดียว ต้องรักษาศีลด้วย
รักษาได้มากน้อยเท่าไรก็รกั ษาไป แล้วก็ตอ้ งภาวนาด้วย ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ
เจริญวิปสั สนา ก็ทาํ ไปตามกําลังของเราเท่าทีจ่ ะทําได้
เพราะบุญวาสนาของแต่ละคนต่างกัน มีมากน้อยต่างกัน บางคนก็เข้าถึงขัน้ วิปสั สนาได้
เลย ก็จะได้ปญั ญา บางคนต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน บางคนก็พทุ โธๆๆไปก่อน ก็
แล้วแต่จะถนัด ถ้าทําแล้วจิตใจเย็นสบาย ปล่อยวาง ก็ใช้ได้ ถือว่าเป็ นจริตของเราก็แล้ว
กัน นี่ก็คอื งานทีเ่ ราจะต้องทํากันจนกว่าจะสําเร็จ ทําไปเถิดแล้วจะง่ายขึ้นไปเอง แล้วจะ
รู้สกึ ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไม่ห่างไกลเลย เวลาเกิดความท้อแท้ก็ให้นึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ นึกถึงพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย ทีเ่ ป็ นคนธรรมดาเหมือน
เรามาก่อน ท่านก็ตะเกียกตะกายไปตามกําลังแห่งศรัทธา เชื่อในเรื่องของความดี
ทัง้ หลาย ว่าเป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ก็จะหยุดความท้อได้
อย่าเลิกปฏิบตั ิ ถ้าวันนี้ไม่อยากนัง่ ก็หยุดพักสักวันสองวัน พอมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ก็
กลับมาเริ่มใหม่ ผลัดกันรุกผลัดกันรับ บางทีกเิ ลสมาแรงเราก็รู้สกึ ท้อ แต่พอกิเลสเบาลง
เราก็เป็ นฝ่ ายรุกบ้าง สลับกันไป พยายามเข้าหาครู บาอาจารย์ผู ้รู้จริงเห็นจริง ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมของท่านอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้กาํ ลังจิตกําลังใจ ถ้าได้สหธรรมิกทีช่ อบปฏิบตั ธิ รรม ก็จะ
ช่วยดึงเราไป ยกเว้นเวลาทีอ่ ยู่ในขัน้ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามลําพัง แต่ก็ยงั อยู่ห่างจากหมู่
คณะไม่ได้ ถึงเวลาก็ไปมาหาสู่กนั ไปสนทนาธรรมกัน ไปปรึกษาหารือกัน จนกว่างานจะ
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สําเร็จลุลว่ งไป ถ้าเสร็จแล้วจะอยู่ทไ่ี หนกับใคร หรือไม่อยู่กบั ใคร ก็ไม่มปี ญั หาอะไร การ
แสดงในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้
ถาม ท่านอาจารย์คะ มีคนเล่าให้ฟงั ว่าบริเวณนี้เป็ นทีพ่ ระเจ้าตากสินเคยมาตัง้ ค่ายหรือ
คะ
ตอบ เคยได้ยนิ เขาพูดอย่างนัน้ แต่ไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไร ไม่ได้ยนิ จากปากผูอ้ ยู่ใน
เหตุการณ์ เลยไม่กล้ายืนยัน เขาสร้างพระอุโบสถถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พระอุโบสถของวัดญาณฯสร้างเป็ นทรงจีน เอาแบบมา
จากวัดบวรฯ วัดนี้สร้างอะไรแต่ละอย่าง ก็มเี จตนาถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ เช่นพระประธานในพระอุโบสถก็สร้าง
ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจดียก์ ็สร้างถวายพระเจ้าแผ่นดินทัง้ ๙
พระองค์ในพระราชวงศ์จกั รี พระมณฑปทีอ่ ยู่บนยอดเขาก็สร้างถวายในหลวง
และพระราชินี ศาลาสวดมนต์ก็สร้างถวายสมเด็จพระเทพฯและพระบรมฯ ศาลา
ฉันอาหารก็สร้างถวายพระพีน่ างและสมเด็จย่า
วัดนี้สร้างเพือ่ เทิดทูน
พระมหากษัตริยท์ กุ ๆพระองค์ ทีป่ กป้ องรักษาเอกราชให้ประเทศไทยได้อยู่มาจน
ทุกถึงวันนี้ ความเป็ นมาของสถานทีน่ ้ ี พื้นทีน่ ้ ี ว่ามีประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมา
อย่างไร อาตมาก็ไม่ได้ศึกษา พอดีได้แผ่นวีซดี เี กี่ยวกับประวัตขิ องวัดญาณฯ ซึง่
มีประวัตขิ องสมเด็จพระสังฆราชฯกับประวัตขิ องวัดบวรฯรวมอยู่ดว้ ย เดีย๋ วจะให้
โยมไปก๊อบปี้ ก็แล้วกัน ได้มาชุดหนึ่ง ในนัน้ อาจจะมีพูดไว้ก็ได้
ถาม เท่าทีฟ่ งั ท่านอาจารย์เทศน์มานี่ ท่านอาจารย์อยู่ทน่ี ่ปี ี ๒๕๔๔ หรือเปล่าครับ
ตอบ มาอยู่ตงั้ แต่ปี ๒๕๒๗
ถาม จากบ้านตาดท่านอาจารย์ก็มาอยู่ทน่ี ่เี ลยหรือครับ
ตอบ ก็ไปอยู่ทพ่ี ทั ยาอยู่ปีหนึ่ง ทีว่ ดั โพธิสมั พันธ์ พอดีปีนนั้ โยมพ่อไม่สบาย ก็เลยลา
หลวงตามาดูแลโยมพ่อ อาตมาออกจากวัดบ้านตาดปลายปี ๒๕๒๖ หลังจากรับ
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กฐินเสร็จแล้ว ก็พอดีทางบ้านส่งข่าวมาบอก ว่าโยมพ่อไม่ค่อยสบาย ท่านเป็ น
โรคมะเร็งทีก่ า้ นคอ ก็รกั ษาตัวจนถึงเดือนมิถนุ าฯ ปี ๒๕๒๗ ท่านก็เสีย เสียแล้ว
ก็เผา เสร็จงานศพก็ใกล้ๆเข้าพรรษา ก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านตาด ตอนทีม่ าก็
ไม่ได้คดิ ว่าจะมาแบบไม่กลับ พอเสร็จงานเผาศพก็ใกล้จะเข้าพรรษา ก็เห็นว่าที่
บ้านตาดมีพระอยากจะเข้าไปอยู่กนั เยอะ ถ้ากลับไปก็ทาํ ให้คนอืน่ ไม่ได้อยู่ ก็เลย
คิดว่า ได้อยู่มานานพอสมควรแล้ว คือ ๙ พรรษา ไปอยู่ตงั้ แต่พรรษาหนึ่งถึง
พรรษา ๙ ไม่ครบ ๙ ปี ประมาณ ๘ ปี กว่า ไปเดือนเมษาฯ ๒๕๑๘ พอธันวาฯ
หรือพฤศจิกาฯ ๒๕๒๖ ก็ออกมา แล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลย
ออกมาแล้วก็มาอยู่ทว่ี ดั ทีพ่ ทั ยาอยู่พรรษาหนึ่ง พอออกพรรษาแล้ว รับกฐินเรียบร้อย
แล้ว ก็มาทีน่ ่ี เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมาพักทีน่ ่ีอยู่ชวั ่ คราว แต่ตอนนัน้ พักอยู่ข ้างล่าง
ข้างบนยังไม่ได้บกุ เบิก ยังเป็ นป่ าเป็ นเขาอยู่ พอปี ๒๕๒๖ ก็มพี ระอาจารย์จากวัดถํา้
กลองเพล ชื่อพระอาจารย์หวัน ท่านมาเป็ นหัวหน้าสงฆ์ให้กบั วัดนี้ ซึง่ ยังไม่มพี ระหัวหน้า
อยู่ประจํา ผูส้ ร้างวัดนี้อยากจะให้เป็ นวัดป่ า เป็ นวัดกรรมฐาน เจ้าคุณทีว่ ดั บวรฯก็ไม่ถนัด
เรื่องกรรมฐานกัน ก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จฯจึงต้องไปขอพระจากครูบาอาจารย์ทางภาค
อีสานให้มาอยู่ เคยนิมนต์หลวงปู่เจีย๊ ะมาอยู่สกั พรรษาหรือสองพรรษา แล้วท่านก็ไป
หลังจากนัน้ ก็นิมนต์องค์นนั้ มาองค์น้ ีมา สลับกันไป จนได้นิมนต์พระอาจารย์หวันจากวัด
ถํา้ กลองเพลให้มาอยู่ ท่านก็อยู่หลายพรรษา ท่านเห็นว่าบนเขานี้วเิ วกดี ก็เลยขออนุญาต
สมเด็จฯขึ้นมาพัฒนา พาญาติโยม แบกไม้แบกข้าวของต่างๆขึ้นมาทําศาลา ทํากระต๊อบ
๒-๓ หลัง หลังจากนัน้ ก็มกี ารพัฒนาอยู่เรื่อยๆ
อาตมามาวัดญาณฯปลายปี ๒๕๒๗ ก็พกั อยู่ข ้างล่างก่อน ประมาณ ๒ ปี กว่า พอปี
๒๕๓๐ เดือนมีนาฯ ก็ข้นึ มาอยู่บนนี้ ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ อยู่มาได้ประมาณสัก ๑๘ ปี
ทํากิจกรรมรวมกับพระทีอ่ ยู่ข ้างล่าง บิณฑบาตก็บณ
ิ ฯร่วมกัน ฉันอาหารก็ฉนั ทีศ่ าลา
เดียวกัน เพียงแต่เวลาอยู่ก็แยกกันอยู่ ถ้าต้องการความสงบก็ข้นึ มาอยู่บนเขา ถ้ายังไม่
ถนัดยังไม่พร้อมทีจ่ ะอยู่บนเขา ก็อยู่ข ้างล่างไปก่อน อยู่ข ้างล่างก็ใกล้ศาลา ไม่ตอ้ งเดิน
ไกล นํา้ ไฟก็มพี ร้อม ถ้าอยู่บนนี้ก็ตอ้ งเดินไกลหน่อยประมาณ ๓ กิโลฯครึ่ง เดินลงไป
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ตัง้ แต่เช้ามืด ยังไม่สว่าง ต้องลงไปให้ทันเวลาทีจ่ ะออกไปบิณฑบาต ทุกวันนี้ออก
บิณฑบาตประมาณตี ๕.๔๕ ก็ลงประมาณตี ๔ ครึ่ง ฝนตกก็ไป ถ้าเป็ นพายุกต็ อ้ งรอให้
หยุดก่อน ถ้าตกแบบธรรมดา พอกางร่มเดินไปได้ ก็กางไป ใช้เวลาประมาณสัก ๔๕
นาที ลงไปถึงก็ประมาณตี ๕ ครึ่ง นัง่ พักอยู่สกั ๑๕ นาทีก็มรี ถมารับไปบิณฑบาต
ถาม ทําไมรถไม่ข้นึ มารับท่านอาจารย์ข ้างบนครับ
ตอบ ส่วนหนึ่งเพราะคนขับรถยังไม่ต่นื อีกส่วนหนึ่งก็เป็ นอุบายให้ได้ภาวนาไปในตัว
เดินไปก็พจิ ารณาความตายไปเรื่อยๆ ก็เป็ นปัญญาขึ้นมา จนจิตยอมรับความจริง
ว่า เวลาจะไปเมือ่ ไรก็ไม่มใี ครรู้ เมือ่ พร้อมแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไร ก็สบายใจ
ต้องใช้การเดินลงเขาไปบิณฑบาตเป็ นเครื่องช่วยภาวนา ให้เกิดปัญญา ถ้าอยู่ท่ี
สุขทีส่ บายทีป่ ลอดภัยก็จะไม่เห็นความไม่เทีย่ งทีซ่ ่อนเร้นอยู่ ถ้าอยู่อย่างนี้ ก็ตอ้ ง
ปลงอยู่ตลอดเวลา เดินไปไม่รู้จะไปเจออะไรข้างหน้า บางทีก็มงี ูบา้ ง มีสตั ว์อน่ื บ้าง
ก็ดี เป็ นการทดสอบใจ
ถาม ในพรรษาพระอดข้าวไหมครับ
ตอบ ทีน่ ่ีไม่ได้อดกัน เพราะไม่มใี ครทําเป็ นตัวอย่างให้ดู พระทีป่ ฏิบตั จิ ริงๆจังๆจะ
ไม่ได้อยู่ทน่ี ่ีกนั จะเป็ นพระทีบ่ วช ๓ เดือน ตอนเข้าพรรษา บวชตามประเพณี
บางท่านบวชไปแล้ว ชอบชีวติ แบบนี้ ก็อยู่ต่อ แต่ไม่ได้ปฏิบตั กิ รรมฐาน ได้แต่ลง
โบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ บิณฑบาต ทํากิจกรรมต่างๆ ก็พอใจแล้ว
ถาม บนนี้มพี ระเยอะไหมเจ้าคะ
ตอบ มีอยู่ ๔ รูป แล้วก็มมี าเพิม่ อีก ๒ รู ป เป็ นพระบวชใหม่ทอ่ี ยู่ข ้างล่าง แต่อยากจะ
ขึ้นมาภาวนา ตอนนี้จงึ มีอยู่ ๖ รู ป
ถาม เวลาเช้าก็ลงไปพร้อมกัน
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ตอบ ไม่พร้อม ตัวใครตัวมัน ใครพร้อมเวลาไหนก็ลงไปเอง ไม่ตอ้ งมายุ่งกัน ทุกคนรู้
หน้าที่ รู้เวลาของตน บางท่านลงตอนตี ๓ ก็มี
ถาม ข้างล่างมีพระหลายรูปไหมเจ้าคะ
ตอบ ในพรรษานี้จะมีประมาณ ๖๐ รู ป
ถาม ๖๐ เชียวหรือครับ
ตอบ อยู่ข ้างล่างประมาณ ๖๐ รูป ข้างบนนี้นาํ้ ก็ไม่สะดวก ต้องอาศัยนํา้ ฝนทีร่ องใส่
แท็งก์ไว้ ก็มจี าํ นวนจํากัด ใช้มากก็จะหมด ไม่พอใช้ ไฟฟ้ าก็ไม่มี คนทีไ่ ม่รกั การ
ภาวนาจริงๆจะไม่ชอบทีอ่ ย่างนี้ แต่คนทีช่ อบภาวนา กลับจะชอบทีอ่ ย่างนี้ ลําบาก
เรื่องนํา้ เรื่องไฟ อดอยากขาดแคลนไม่เป็ นไร ขอให้ทส่ี งบสงัด ไม่มอี ะไรมา
รบกวนจิตใจก็แล้วกัน จะเป็ นประโยชน์ในการภาวนา พระทีว่ ดั นี้เป็ นเหมือนลูก
กําพร้า สมเด็จพระสังฆราชฯทรงสร้างวัดนี้ข้นึ มา แต่ไม่ได้ควบคุมดูแลพระเณร
เอง ทรงฝากให้พระองค์นนั้ ดูแลบ้าง พระองค์น้ ดี ูแลบ้าง ตอนหลังนี้กป็ ล่อยให้
เป็ นไปตามธรรมชาติ ดูแลกันเอง บางองค์บางท่านทีส่ นใจการภาวนา เวลาออก
พรรษาก็จะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์กนั แล้วก็อยู่ปฏิบตั กิ บั ท่าน พระทีข่ ้นึ มาอยู่
บนเขานี้ ก็เคยไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ทางโน้นมา ก็พอจะรู้จกั ข้อวัตรปฏิบตั ิ แต่
เป็ นคนพื้นทีท่ น่ี ่ี ไปอยู่สกั พักแล้วคงคิดถึงบ้าน ก็กลับมาอยู่ทน่ี ่ี
สมเด็จพระสังฆราชอยากจะให้เป็ นวัดกรรมฐาน ให้เป็ นวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ิ นัง่
สมาธิปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั ธิ ุดงควัตรกัน แต่ก็อยากจะให้เป็ นวัดทีส่ วยงาม จึง
สร้างให้สวยงาม ก็เลยกลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วไป มีคนมาเทีย่ วชมตลอดเวลา
แล้วก็อยากจะให้เป็ นเหมือนวัดบวรฯ อยากให้มขี นบธรรมเนียมประเพณีของวัด
บวรฯด้วย ก็เลยปนกันไปปนกันมา เป็ นทัง้ ลูกทุ่ง เป็ นทัง้ ลูกกรุง
ถาม มีความแตกต่างกันมากเลยนะคะ
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ตอบ อาตมาเองก็อยู่ไปตามอัธยาศัย เคยปฏิบตั อิ ย่างไรตอนทีอ่ ยู่กบั ครูบาอาจารย์ ก็
ปฏิบตั ขิ องเราไป ไม่ได้ไปสอนใคร แต่ถา้ ใครสนใจอยากจะสนทนาธรรมด้วย ก็
สนทนากันไป ทําหน้าทีข่ องเรา เช้าก็เดินลงไปบิณฑบาต ฉันเสร็จก็กลับมาทีพ่ กั
แล้วก็ไม่ยุ่งกับใคร อยู่ตามลําพัง ใครสนใจจะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็มา ก็พูดไป
ตามความรู้ความสามารถ เท่าทีจ่ ะพูดทีจ่ ะสอนได้ ไม่ได้หวังอะไร ไม่ได้คดิ อะไร
ก็อยู่ไปอย่างนี้ จนหมดเวลาของเราเท่านัน้ เอง ถ้าทําแล้วสบายใจ ไม่วนุ่ วายใจ
ไม่ทาํ ลายความสงบ ก็ทาํ ไป ถ้ารบกวนความสงบ ก็อาจจะต้องหาทีอ่ ยู่ใหม่ ขยับ
ขยายไป เพราะงานหลักคือดูแลจิตใจ รักษาจิตใจให้สงบ ไม่ให้ฟ้ งุ ซ่าน ไม่ให้
วุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ถ้ามีเรื่องมาบีบมากจนรู้สกึ ว่าอยู่ไม่ได้ ก็ตอ้ งไป ถ้าไม่มี
อะไรมาบีบก็อยู่ต่อไป แต่ก็ยงั ไม่รู้จะไปทางไหน เพราะไม่ได้ไปทีไ่ หนเลย ไม่ได้
สมาคมกับใครทีไ่ หน เวลาทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ นตาดก็ไม่ได้ไปไหน อยู่ทน่ี นั ่ ๙ ปี ก็ไม่ได้
ออกไปไหนเลย
ตัง้ แต่บวชมานี้ก็ไม่ค่อยได้สนิทสนมกับใคร ทัง้ ๆทีอ่ ยู่ในวัดเดียวกัน รู้จกั ชื่อ
รู้จกั หน้าค่าตา แต่ไม่ได้ทาํ ความสนิทสนมกับใคร เพราะต่างคนก็มหี น้าทีข่ องตน
อยู่ทน่ี นั ่ ก็เหมือนกับอยู่ทน่ี ่ี เช้าก็ไปทีศ่ าลาเตรียมตัวออกบิณฑบาต กลับมาจาก
บิณฑบาต ฉันเสร็จ ทําความสะอาดเสร็จ ก็กลับกุฏใิ ครกุฏมิ นั บ่ายก็ออกมาปัด
กวาดฉันนํา้ ร้อนนํา้ ชา เสร็จแล้วก็กลับไปสรงนํา้ เข้าทีภ่ าวนา ชีวติ ของพระปฏิบตั ิ
ก็มแี ค่นนั้ อยู่ทน่ี นั ่ ก็ไม่ค่อยได้ไปหาใคร ไม่ได้ไปคุยกับใคร รู้จกั ว่าเป็ นใคร
เท่านัน้ แต่ก็ไม่รู้วา่ มีความรู ส้ กึ นึกคิดอย่างไร ไม่ค่อยคุยกับใคร อาจจะแปลกไป
หน่อย
ถาม ท่านอยู่รุ่นเดียวกับท่านอาจารย์วนั ชัยใช่ไหมคะ
ตอบ ก็อยู่ช่วงเดียวกัน แต่อาตมาเข้าไปก่อนท่านสัก ๒ ปี หรือไงนี่ ท่านเข้าไปหลัง
หน่อย รู้วา่ เป็ นใคร แต่ก็ไม่ได้คุยกัน เวลาทํากิจร่วมกันก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่
แล้ว มีหน้าทีก่ วาดถูปดั กวาด ก็ทาํ ไป ส่วนใหญ่จะมีสติอยู่กบั ใจ เรื่องภายนอก
จะไม่สนใจ จึงไม่ค่อยรู้จกั ใครเท่าไร
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ถาม เมือ่ สักครู่น้ ที ่านอาจารย์พูดถึงว่าอยู่ทไ่ี หนสบายใจก็อยู่ ถ้าเผือ่ ไม่อยู่ก็หาทีใ่ หม่
อะไรอย่างนี้ เปรียบเทียบเคียงกับโยมทีอ่ ยู่ในสังคมนี้นะครับ อยู่สงั คมทีน่ ่ีทาํ งาน
ทีน่ ่อี ยู่แล้วสบายใจบ้าง ไม่สบายใจบ้าง จะเอาหลักธรรมไปจับเพือ่ ทีจ่ ะให้อยู่ได้
หรือว่าจะหนีไปหาทีใ่ หม่เลย อย่างนี้มหี ลักพิจารณาอย่างไรครับ ท่านอาจารย์วา่
ควรจะเอาอย่างไรดี
ตอบ หลวงปู่มนเคยพู
ั่
ดกับพระเวลาไปกราบลาว่า ถ้าไปแล้วดีกว่าอยู่ ไปก็ดี ถ้าไปแล้ว
แย่กว่าอยู่ อยู่จะดีกว่า
ถาม อันนี้เราไม่รู้วา่ ทีใ่ หม่ทจ่ี ะไป ดีกว่าทีเ่ ก่าหรือเปล่า
ตอบ ก็ลองไปศึกษาดูซิ อย่าไปแบบไปเลย ไปลองดูก่อน ถ้าดีกว่าทีเ่ ก่าก็ไปเลย ถ้าไม่
ดีก็กลับมาอยู่ทเ่ี ก่า แต่ก็ตอ้ งมีความอดทนบ้าง ไม่ใช่พอมีอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ก็
จะไป อย่างนี้เป็ นเหมือนกับนุ่น พอมีลมพัดมาก็จะปลิวตามลมไป มีอะไรมา
สัมผัสหน่อยก็จะไปแล้ว ต้องมีความหนักแน่นพอสมควร จนรู้วา่ อยู่ไปแล้วไม่
เจริญ มีแต่ปญั หา มีแต่เรื่อง ไปแล้วดีกว่า ก็น่าจะไป
ถาม เหมือนทีท่ ่านอาจารย์ทาํ งานอยู่แล้วก็ภาวนาไปด้วยนะครับ ทีท่ ่านอาจารย์เคยเล่า
ให้ฟงั ว่า การทํางานนี่มนั ทําให้เราเบือ่ หน่าย ในทีส่ ุดก็ออกมาภาวนาดีกว่า
ตอบ ก็นนั ่ นะซิ อาตมาก็ลาออกจากงาน แล้วก็ไปปฏิบตั อิ ยู่ปีหนึ่งโดยไม่ได้ทาํ งาน งาน
ทีท่ าํ ก็ไม่ตรงกับวิชาทีเ่ รียนมา จบวิศวะฯ แต่หางานวิศวะฯทีช่ อบไม่ได้ มีแต่งาน
ควบคุมการก่อสร้าง แต่ชอบงานออกแบบ ก็เลยไม่ได้ทาํ งานวิศวะฯ พอดีมฝี รัง่
อยากจะเปิ ดร้านขายไอศกรีม
ตอนทีอ่ ยู่ทเ่ี มืองนอกก็เคยทํางานทีร่ า้ นขาย
ไอศกรีม ก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ ฝรัง่ ก็เลยให้เป็ นผูจ้ ดั การ ให้จดั ระบบ
จ้างคนงาน หาอะไรต่างๆมา ไม่ใช่เป็ นร้านขายไอศกรีมธรรมดา แต่เป็ นชนิดที่
ต้องผสมปรุงแต่ง เป็ นพวกไอศกรีมซันเดย์ ซึง่ ในสมัยนัน้ ไม่ค่อยมีขายใน
เมืองไทย ส่วนใหญ่เป็ นไอศกรีมทีใ่ ส่ถว้ ย ไอศกรีมแบบนี้ตอ้ งใส่สบั ปะรด ใส่
กล้วย ใส่เครื่องปรุงหลายอย่าง ตามรสชาติทต่ี อ้ งการ
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ถาม ทีท่ าํ ก็เพราะพอใจทีอ่ ยู่ใกล้บ้าน
ตอบ ใช่ มันสะดวกสบายดี เงินเดือนก็ดกี ว่าเป็ นวิศวกรเสียอีก ถ้าเป็ นวิศวกรก็ตอ้ งไป
ทํางานทีก่ รุงเทพฯ ต้องไปเช่าบ้านอยู่ ต้องเดินทางจากทีบ่ า้ นไปทีท่ าํ งาน
เงินเดือนก็จะหมดไปกับค่าใช้จ่าย สูอ้ ยู่ทบ่ี า้ นเราไม่ได้ นัง่ รถสองแถวบาทเดียวก็
ถึงทีท่ าํ งาน งานก็ไม่จาํ เป็ นต้องทําทัง้ วัน พอจัดระบบเสร็จแล้ว ก็คอย
ควบคุมดูแล จะนัง่ กินกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ ไปเล่นนํา้ บ้าง ก็ทาํ ได้ ไม่ตอ้ งทํา
ทัง้ วัน เวลามีลูกค้ามาก ก็ช่วยกันทํา แต่ธรรมดาก็ไม่ค่อยมากนักในวันทํางาน
เพราะเป็ นสถานทีต่ ากอากาศ จะมากเฉพาะวันเสาร์วนั อาทิตย์เท่านัน้ วันธรรมดา
จะไม่ค่อยมีคนเท่าไร อาตมาจึงพอใจ มีเวลาได้อ่านหนังสือธรรมะ จึงได้ฝึกนัง่
สมาธิ จนเห็นว่าการทํางานกับการนัง่ สมาธิจะไปกันคนละทาง จึงต้องตัดสินใจว่า
จะเอาอย่างไรดี ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าทางสมาธิ ก็ไม่ควรทํางานต่อไป
อาตมาไม่ค่อยเสียดายเรื่องเงินทอง เรื่องวัตถุอยู่แล้ว อยู่แบบง่ายๆได้ กินก๋วยเตีย๋ วข้าง
ถนนก็กนิ ได้ กินอาหารในโรงแรมก็กนิ ได้ ได้ทกุ อย่าง ไม่ได้ไปยึดไปติดเรื่องการอยู่การ
กินเท่าไร แต่กงั วลเรื่องจิตใจมากกว่า ทีว่ นุ่ วาย ไม่มนคง
ั ่ หวันไหวกั
่
บเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ซึง่
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งแก้ไข พอดีได้พบธรรมะ ได้นงั ่ สมาธิ ได้เห็นความแน่วแน่มนคง
ั ่ ขณะที่
จิตใจสงบ แต่พอออกจากสมาธิ แล้วไปสัมผัสกับเรื่องธุรกิจการงานต่างๆ ก็เกิดมีความ
ปัน่ ป่ วนขึ้นมา ก็เลยเห็นความแตกต่างระหว่างการอยู่ในสมาธิกบั การทํางาน ไปคนละ
ทางเลย ถ้าต้องการความสงบความสบายใจ ก็ตอ้ งตัดเรื่องการทํางานไป
ก็เลยไปลาฝรัง่ ทํางานได้แค่ ๖ เดือน ฝรัง่ ก็คดิ ว่าลาเพือ่ จะขอเงินเดือนเพิม่ ถามว่าคุณ
ต้องการเงินเพิม่ หรือ ตอบว่าไม่หรอก ตอนนี้พอดีได้ศึกษาธรรมะ ได้มาฝึ กนัง่ ทําสมาธิ
รู้สกึ ว่าการทํางานกับการนัง่ สมาธิมนั ขัดกัน อยากจะไปนัง่ สมาธิมากกว่า เพราะทางโลกก็
ได้สมั ผัสมาพอสมควรแล้ว งานการก็เคยทํามาพอสมควรแล้ว ความสุขในทางโลกก็เคย
ได้สมั ผัสมาแล้ว เทีย่ วก็เทีย่ วมาพอสมควรแล้ว แต่ความสุขทางด้านความสงบยังไม่ได้
สัมผัสมากเท่าทีค่ วร อยากจะสัมผัสให้มากกว่านี้ ก็เลยอยากจะออกจากงาน คิดว่าจะ
ปฏิบตั สิ กั ปี หนึ่ง ทดลองดูวา่ จะเป็ นอย่างไร จะก้าวหน้าในทางปฏิบตั ไิ ด้ไหม ถ้าได้ก็จะไป
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บวช ถ้าไปไม่ได้ ก็จะกลับมาทํางาน แล้วก็จะเลิกนัง่ สมาธิไปเลย ต้องเอาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ถ้านัง่ สมาธิแล้วทํางานไปด้วย ก็เหมือนนํา้ ร้อนกับนํา้ เย็นผสมกัน จะร้อนก็ไม่รอ้ น
จะเย็นก็ไม่เย็น มันอุ่นๆ ทํางานทางโลกก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าทีค่ วร
ถ้าได้สมาธิแล้ว แต่ยงั ต้องทํางานทางโลกอยู่ ก็จะไม่เจริญทางธรรมะเท่าทีค่ วร เพราะอยู่
กันคนละทิศ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็เลยขอเวลาสักปี หนึ่งอยู่กบั การ
ปฏิบตั ิ อยู่คนเดียว พอดีมหี อ้ งแถวอยู่หอ้ งหนึ่ง ไม่มใี ครอยู่ จึงได้อยู่คนเดียว
เหมือนกับได้อยู่ทว่ี ดั ตื่นเช้าขึ้นมาก็นงั ่ สมาธิ พอสายๆก็ลงมาเดินจงกรม ทํากับข้าวกิน
เองบ้าง ออกไปซื้อกินข้างนอกบ้าง กินวันละมื้อ ส่วนใหญ่จะนัง่ สมาธิ เดินจงกรม อ่าน
หนังสือธรรมะ ทําอยู่ ๓ อย่างนี้ อยู่แต่ในบ้าน กวาดบ้านถูบา้ น ทําไปคนเดียว
ถาม ครูบาอาจารย์มไี หมคะ
ตอบ ไม่มี มีแต่หนังสือธรรมะทีไ่ ด้มาจากประเทศศรีลงั กา เป็ นภาษาอังกฤษทีพ่ ระฝรัง่
แปลจากพระไตรปิ ฎก เช่นธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาสติปฏั ฐานสูตร
โดยเฉพาะมหาสติปฏั ฐานสูตรทีเ่ รายึดเป็ นอาจารย์ เช้าตื่นขึ้นมาก็ท่องสูตรนี้
นัง่ ขัดสมาธิท่องไปในใจเหมือนกับสวดมนต์ แต่เป็ นภาษาอังกฤษ ท่องไปก็เข้าใจ
ความหมายว่า ให้ทาํ อะไร ในเบื้องต้นทรงให้ไปหาทีส่ งบวิเวก ตามโคนไม้ ตาม
ป่ าตามเขา กําหนดจิตดูลมหายใจเข้าออก เมือ่ ออกจากสมาธิก็ให้มสี ติอยู่กบั การ
เดิน ยืน นัง่ นอน แล้วก็ให้พจิ ารณาดูกาย พิจารณาดูอาการ ๓๒ ดูซากศพ ดูอสุ
ภะ อะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ให้พจิ ารณาดูเวทนา ว่ามีสุข มีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็ให้ปล่อยวางตามความเป็ น
จริง
ปฏิบตั อิ ย่างนี้ไปตามลําพัง เพราะตอนนัน้ ก็ไม่รู้จกั ครูบาอาจารย์ทไ่ี หน ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ธรรมก็ไม่เคยเข้าวัด หนังสือธรรมะก็ไม่ได้จากทีว่ ดั ได้จากคนทีม่ าเทีย่ วพัทยา เป็ นฝรัง่
คุยกันแล้วเขาเห็นว่าชอบทางนี้ ก็เลยเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน พอได้อ่านเล่มหนึ่งก็
ติดใจ ก็เลยเขียนจดหมายไปขอทีป่ ระเทศศรีลงั กา เขาก็ส่งหนังสือมาให้ อาตมาก็อ่าน
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อ่านแล้วก็ปฏิบตั ไิ ปคนเดียว ปฏิบตั ไิ ปได้ปีหนึ่ง ก็คดิ ว่าถ้าจะบวช คงไม่มปี ญั หาอะไร
เพราะตลอดเวลาหนึ่งปี ก็อยู่เหมือนกับพระ ไม่ได้ไปเทีย่ วทีไ่ หน วันๆหนึ่งมีแต่นงั ่ สมาธิ
เดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ จึงคิดว่าถ้าบวชแล้ว ต้องไปอยู่วดั ทีม่ กี ารปฏิบตั ิ ไปคุย
กับสมภารวัดใกล้บ้าน ท่านก็บอกว่าวัดท่านเป็ นวัดบ้านธรรมดา มีงานศพ มีงานสวด มี
งานบุญต่างๆ แต่ท่านเองก็เคยไปกราบครูบาอาจารย์ทางภาคอีสาน ทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ริงๆ
ท่านก็บอกให้ไปบวชทีว่ ดั บวรฯกับสมเด็จญาณฯ แล้วสมเด็จฯจะอนุญาตให้ไปฝึ กอยู่กบั
ครู บาอาจารย์ทางภาคอีสาน
อาตมาก็เลยไปกราบสมเด็จญาณฯ ไปขออนุญาตให้ท่านบวชให้ ไปคนเดียว ท่านก็คดิ ว่า
อาตมาเป็ นคนเร่ร่อน จึงถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่า อาตมาก็ไม่รู้จกั ท่านมาก่อน วัดบวรฯ
ก็ไม่เคยเข้าไป ท่านก็ถามว่ารู้จกั ใครในวัดนี้หรือเปล่า ตอบว่าไม่รู้ เพิง่ เจอพระฝรัง่ รู ป
หนึ่ง ได้คุยกับท่าน ท่านจึงไปเล่าให้สมเด็จฯฟัง สมเด็จฯก็เลยให้พาโยมมาพบ อาตมาก็
กลับมาบอกให้โยมไปกราบท่าน ท่านก็กาํ หนดวันบวชให้ ก็เลยได้บวช พอดีช่วงนัน้ มี
พระฝรัง่ ไปวัดป่ าบ้านตาดกัน ก็เลยรู้วา่ ทางภาคอีสานมีวดั ป่ าบ้านตาด มีวดั หลวงปู่เทสก์
มีวดั หลวงปู่ฝนั้ ทีม่ ชี ่อื มีเสียง ก็เลยคิดว่าจะลองไปดู ได้ไปทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดเป็ นวัดแรก
ไปถึงท่านอาจารย์ก็ไม่รบั ท่านบอกว่าอยู่ได้ชวั ่ คราว ก็อยู่ไปเรื่อยๆ ท่านก็ไม่ได้วา่ อะไร
จนใกล้วันเข้าพรรษา ท่านก็เตือนว่า เรารับเธอชัว่ คราวเท่านัน้ นะ อยู่ไม่ได้นะ ท่านก็พูด
แบบนี้
ซึง่ เป็ นช่วงใกล้เข้าพรรษา เป็ นเวลาทีท่ ่านจะคัดเลือกพระ เพราะท่านจะรับจํานวนจํากัด
ปี นนั้ ท่านรับแค่ ๑๗-๑๘ รูปเท่านัน้ เอง ท่านก็บอกว่าองค์นนั้ อยู่ได้ องค์น้ อี ยู่ไม่ได้นะ
สําหรับอาตมาท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ ให้อยู่ชวั ่ คราว ท่านพูดตอนก่อนทีท่ ่านจะเทศน์ เรา
ก็ไม่รู้วา่ จะทําอย่างไรดี ก็เฉยๆไว้ก่อน ยังไม่ได้ตดั สินใจว่าจะทําอย่างไร พอท่านเทศน์
เสร็จแล้ว เวลาเลิกประชุมจะกราบพระ ท่านก็พูดว่าองค์นนั้ จะอยู่ก็อยู่นะ จึงได้อยู่มา
ตลอด อยู่ทน่ี นั ่ ก็ไม่ได้ไปไหน ๕ พรรษาแรกนี่ ไม่ได้ออกไปจากวัดเลย ก็ปฏิบตั อิ ยู่อย่าง
นัน้ พอได้ ๕ พรรษาแล้ว ก็ขอลามาเยีย่ มโยมเป็ นครัง้ แรก อยู่ทน่ี นั ่ ได้ลามาเยีย่ มบ้าน ๓
ครัง้ พอครัง้ ที่ ๓ ก็ไม่ได้กลับไปเลย ตลอดเวลาเกือบ ๙ ปี ก็ได้ออกจากวัดเพียง ๓ ครัง้
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เท่านัน้ เอง อยู่ทน่ี นั ่ ก็เคยเข้าไปในเมืองอุดรเพียง ๔- ๕ ครัง้ ไปกิจนิมนต์ครัง้ สองครัง้
ซึง่ นานๆจะมีสกั ครัง้ หนึ่ง แล้วก็ไปหาหมอสองสามครัง้ เพราะเป็ นไข้ป่ า ไปให้หมอฉีดยา
ให้ นอกจากนัน้ ก็ไม่ได้ไปไหนเลย
อยู่อดุ รก็ไม่เคยได้ไปกราบครูบาอาจารย์องค์อน่ื เลย
ไม่เคยมีความรู้สกึ ว่าจะต้องไป
เพราะรู้วา่ ไปก็เท่านัน้ ไปท่านก็สอนให้กลับมานัง่ ภาวนาอยู่ดี ไม่ได้ให้ไปไหนหรอก ไปหา
ครู บาอาจารย์ก่รี อ้ ยรูป ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ ท่านก็สอนเรื่องทาน ศีล ภาวนา หาให้เจอ
เถอะ ถ้าได้เจออาจารย์ภายในใจเราแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปหาอาจารย์ข ้างนอก ผูใ้ ดเห็นธรรมผู ้
นั้นเห็นเราตถาคต มันอยู่ตรงนัน้ แหละ ทําใจให้สงบเถอะ จิตสงบแล้วจะไม่ไปหาใครอีก
จะรู้วา่ อยู่ในตัวเรา แต่ธรรมต่างๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็สาํ คัญ เพราะถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะไม่รู้
เรื่องปัญญา เรื่องธรรมะ ต้องอาศัยคนทีผ่ ่านมาแล้ว แต่รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องนํามา
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็ นความจริงขึ้นมาในใจ อย่างหลวงตาท่านพูดเสมอว่า สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้
อ่านนี่มนั เป็ นความจํานะ ไม่ใช่ความจริง ความจริงต้องเกิดจากการปฏิบตั ิ
ความสงบเราก็ได้ยนิ มานานแล้ว แต่มนั สงบหรือยังในใจเรา ต้องทําให้เป็ นความจริง
ขึ้นมาให้ได้ เมือ่ มีความสงบแล้ว จิตจะมีฐาน เวลาพิจารณาทางปัญญาจนเห็นไตร
ลักษณ์ ก็จะปล่อยวางได้ ตอนนี้เราเห็นไตรลักษณ์ แต่ยงั ปล่อยไม่ได้ ยังเสียดายอยู่
เห็นว่าต้องจากกัน แต่ก็ยงั ปล่อยไม่ได้ ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ สิง่ ทีเ่ รายึดเราติดนัน้ เป็ นของไม่เทีย่ งก็
ตาม แต่ก็ยงั ต้องอาศัยเขาอยู่ ยังปล่อยไม่ได้ แต่ถา้ ได้ความสงบภายในใจแล้ว จะปล่อย
ได้ เพราะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่า คือความสงบนี่แหละ ทีท่ าํ ให้อยู่ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่
ได้
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงตอนทีต่ ดั สินใจออกจากงานแล้วมาภาวนานี่ คล้ายๆว่าสมาธิมี
ความพร้อมระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
ตอบ ก็ได้สมั ผัสมาบ้าง เคยนัง่ ดูมนั เจ็บมันปวดอยู่ แล้วเราภาวนาไป กําหนดอนิจจังๆ
ไปสักพักหนึ่ง มันก็หายไป จิตมันสงบนิ่งเข้าไป ความเจ็บปวดตรงนัน้ เจ็บปวด
ตรงนี้ ก็หายไปเลย ก็แปลกใจ เอ๊ะทําไมเมือ่ ครู่น้ ีมนั ยังดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่
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เดีย๋ วนี้มนั หยุดนิ่ง ก็เลยจับประเด็นได้วา่ สิ่งทีเ่ กิดขึ้นมาย่อมดับได้ เปลีย่ นแปลง
ได้
ถาม หลายครัง้ มีความรู้สกึ ว่า น่าจะตัดสินใจออกมาภาวนานะ แต่เคยได้ยนิ ท่าน
อาจารย์พูดถึงว่าอย่าชิงสุกก่อนห่าม ซึง่ เป็ นคําทีด่ มี ากเลย ถ้าเผือ่ เราไม่มคี วาม
พร้อมออกมา ซ้ายก็ไปไม่ได้ ขวาก็ไปไม่ได้ ไปๆมาๆก็เคว้งคว้างๆ
ตอบ ก็ตอ้ งถอย ต้องบําเพ็ญในขัน้ ของเรา ถ้าเราถนัดทําบุญทําทานก็ทาํ ไป รักษาศีลก็
รักษาไป
ถาม คือว่าอยู่ในโลกฆราวาสนี้ บางทีสงั คมพวกนี้ก็เป็ นอุปสรรคในการภาวนา
ตอบ ก็ปลีกออกมาบ้าง เช่นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดก็ไปอยู่วดั กัน ต้องค่อยเป็ น
ค่อยไป ไม่ใช่อยู่ดๆี จะตัดทีเดียวให้ขาดเลย แต่ก็ตอ้ งพยายาม กล้าหาญทีจ่ ะทํา
ในสิง่ ทีเ่ ราพอทําได้ ถึงแม้จะไม่ชอบทํา ถึงแม้จะลําบาก แต่รู้วา่ เป็ นทางทีจ่ ะต้อง
ไป ก็ตอ้ งกระเสือกกระสนไปให้ได้ ไม่ใช่จะรอให้โอกาสมาฉุดเราไป มันไม่มี
หรอก เพราะโอกาสดีๆทีจ่ ะฉุดเรานัน้ มีอยู่แล้ว ครู บาอาจารย์ดๆี ก็มอี ยู่แล้ว
เมืองไทยก็เป็ นเมืองพุทธทีน่ ่าอยู่ มีการทําบุญทําทาน รักษาศีล ภาวนากันอยู่แล้ว
ไม่มอี ะไรเป็ นอุปสรรค อยู่ทต่ี วั เราเท่านัน้ ว่าจะไปได้หรือไม่ ถ้ายังอยู่แบบเดิมๆ
ทําแบบเดิมๆ ก็จะได้แค่รกั ษาบุญวาสนาทีเ่ คยสะสมมา ก็ทาํ ได้แค่นนั้ ถ้าเคย
รักษาศีล ๕ ได้ ก็จะรักษาได้แค่ศีล ๕ ถ้าเคยทําบุญทําทานได้ในระดับนี้ ก็จะทํา
ได้ในระดับนี้เท่านัน้ ถ้าไม่ผลักดันตัวเราให้ทาํ ให้มากขึ้น
ถาม เหตุปจั จัยส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อม จากครู บาอาจารย์ อีกส่วนหนึ่งเราก็
ต้องทําเองเท่านัน้ จริงไหมครับท่านอาจารย์
ตอบ ใช่ ท่านเป็ นเหมือนแผนที่ เป็ นผูช้ ้ ที างว่า ต้องไปทางนี้นะ คุณเดินมาถึงตรงนี้แล้ว
คุณจะต้องเดินไปทางนี้ต่อ เมือ่ ฟังแล้วก็ตอ้ งเอาไปปฏิบตั ิ ไม่ใช่ฟงั แล้วก็ลมื เข้า
หูซา้ ยออกหูขวา แล้วก็กลับไปทํางานทําการเหมือนเดิม วันเวลาผ่านไป จิตก็
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ไม่ได้รบั การพัฒนา ได้แต่รกั ษาให้อยู่ในระดับเดิมเท่านัน้ เอง ถ้ายังไม่เคยภาวนา
ก็ลองภาวนาดู อยู่ทบ่ี า้ นลองหัดฝึ กนิสยั ให้ต่นื ก่อนไปทํางานอีกสักชัว่ โมง เคยตื่น
กี่โมงก็ต่นื ก่อนอีกสักชัว่ โมงหนึ่ง แล้วใช้เวลานัน้ มานัง่ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทํา
สมาธิ ตอนเย็นก็เหมือนกัน ก่อนนอนก็ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน พยายามลดละใน
เรื่องทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการทํามาหากิน เรื่องกินเหล้าเมายา เฮฮาปาร์ต้ ี ไปเทีย่ วไป
เดินช้อปปิ้ ง ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ตดั ๆไปเสีย ให้มนั น้อยลงไป เอาเวลามาภาวนาดีกว่า
กลับบ้านเร็วหน่อย ไม่ตอ้ งไปสังสรรค์ ไม่ตอ้ งไปสมาคมกับคนนัน้ คนนี้มาก
จนเกินไป ไปแต่เฉพาะงานทีจ่ าํ เป็ นจริงๆเท่านัน้
ถ้ามีภาระมีครอบครัวก็ลาํ บาก อย่างอาตมาโชคดีเพิง่ เรียนจบมาใหม่ๆ ยังไม่มี
อะไร งานก็ไม่มที าํ งานทีท่ าํ ก็ไม่ใช่เป็ นงานทีอ่ าตมาอยากจะได้ แต่ตอ้ งทํา เพราะ
ต้องมีอะไรเลี้ยงชีพ ก็ทาํ ไปพอประทังชีพเท่านัน้ เอง ก็เลยไม่ได้รู้สกึ เสียดายอะไร
เลย เวลาจะต้องออกจากงานนี้ไป เวลาจะบวชก็ไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองติดตัว
อยู่ ก็เลยไม่มอี ะไรให้เสียดาย จึงไปง่าย เหมือนกับมาตัวเปล่าๆ แล้วก็ไปตัว
เปล่าๆ ยังไม่ได้มอี ะไรจะต้องเสียดาย ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเหนี่ยวรัง้ ให้ตดิ อยู่กบั ชีวติ
ของฆราวาส มองไปข้างหน้ามีแต่ความหวัง เพราะเชื่อว่าเป็ นทางทีด่ ี จะได้ปฏิบตั ิ
เต็มที่ คนทีช่ อบปฏิบตั จิ ะเห็นว่าการเป็ นพระนี้ดที ส่ี ุดเลย พระพุทธเจ้าทรงวาง
แนวทางให้ไปทางนี้จริงๆ เป็ นพระไม่ตอ้ งทําอย่างอืน่ เลย ถ้าศึกษาแนวทางที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
จะรู้วา่ ทรงสอน ให้ภาวนาอย่างเดียวเท่านัน้ ให้เจริญศีล
สมาธิ ปัญญา เท่านัน้
แต่พระสมัยนี้เหมือนกับไม่ได้ศึกษา หรือศึกษามาจากทีไ่ หนก็ไม่รู้ ท่านมีงานของ
ท่านเยอะแยะไปหมด งานสวด งานสร้างเมรุ ซึง่ ไม่มใี นสมัยพุทธกาลๆ ไม่ได้ถอื
เป็ นงานหลัก งานหลักอยู่ทภ่ี าวนา พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดแม้แต่วดั เดียว คิด
ดูถา้ เป็ นงานของพระจริงๆแล้ว ใครจะมาสร้างวัดเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้า จะสร้าง
ร้อยวัดพันวัดก็สร้างได้ แต่มนั ไม่ใช่งานของพระ งานของพระให้สร้างธรรมให้
เกิดขึ้นในใจเท่านัน้ ส่วนทีอ่ ยู่อาศัยก็อยู่ไปตามมีตามเกิด ถ้าไม่มศี รัทธาสร้างกุฏิ
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ให้ ท่านก็ทรงสอน รุกขมูล เสนาสนัง ให้อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามเรือนร้าง อยู่
ตามถํา้ ทีส่ งบ ทีส่ งัด นัน่ คือทีอ่ ยู่ของพระ ผ้าก็ใช้ผา้ บังสุกลุ ผ้าทีเ่ ขาทิ้งตามป่ าช้า
ทิ้งตามกองขยะ เก็บเศษผ้ามาแล้วก็เอามาตัดมาเย็บ เอามาย้อม ก็ใช้ได้แล้ว
สมัยนี้กบั สมัยนัน้ มันคนละโลกกัน สมัยนี้พระเณรยุ่งกับเรื่องทางด้านวัตถุกนั
มาก เรื่องพิธีกรรมต่างๆ จนลืมของดีไป เพราะมันยากทีจ่ ติ ใจของคนจะเข้าสู่
ธรรมได้ ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจ ไม่มคี วามเข้าใจ ก็จะเข้าไม่ถงึ
สมัยนี้บวชกันก็ยงั ไม่รู้เลยว่าบวชไปทําไม ก็บวชกันตามประเพณี บวชแล้วก็
อาจจะชอบ ก็เลยอยู่ต่อ แล้วก็คิดว่าอยู่ให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการสร้างโบสถ์
สร้างศาลา แต่ไม่ค่อยจะหนักในทางศึกษาปฏิบตั ิ ศึกษาก็พอเอามาท่องจํา
เหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง แล้วก็เอามาสอนคนอืน่ ต่อ ได้เปรียญ ๙ ประโยค
แล้ว ก็ไม่เคยเอา ๙ ประโยคมาปฏิบตั กิ บั ตัวเองเลย เป็ นเพียงความรู้ทม่ี อี ยู่ในใบ
ประกาศนียบัตรเท่านัน้ เอง แต่ในใจกิเลสก็ยงั เต็มหัวใจอยู่ ใกล้จะ ๔โมงแล้วนะ
ถาม ขออีกคําถามนะครับท่านอาจารย์ เมือ่ สักครู่น้ ีท่านอาจารย์พูดถึงเรานัง่ แล้วเรา
เจ็บนี่นะครับ เจ็บเท้าเจ็บอะไรนี่ ท่านอาจารย์พูดถึงว่ามันเป็ นวิภวตัณหา
ตอบ ไม่ใช่ ความเจ็บมันเป็ นธรรมดาของร่างกาย ก็ตอ้ งมีเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้เป็ น
ธรรมดา แต่วิภวตัณหา เป็ นตัวสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง เรียกว่าทุกข์
ในอริยสัจ เป็ นทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในใจ ทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นจากความอยาก ทีจ่ ะให้ความเจ็บ
นี้หายไป เราสามารถทําให้ทุกข์น้ ดี บั ได้ ทีเ่ รียกว่านิ โรธ โดยใช้ปญั ญา บอกตัวเรา
ว่าความเจ็บของร่างกายมันแค่น้ เี อง พอทนได้ ไม่เป็ นไรหรอก มันจะเจ็บก็ให้มนั
เจ็บไป เดีย๋ วก็หายเอง แต่อย่าไปอยากให้มนั หาย พออยากให้หายแล้ว ก็จะเกิด
ความทุรนทุรายขึ้นมาภายในจิตใจ เพราะใจเราจะไม่ชอบความเจ็บ พอหมอบอก
ว่าต้องฉีดยาเท่านัน้ เอง ใจก็เจ็บก่อนแล้ว ทัง้ ทีเ่ ข็มยังไม่ถูกร่างกายเลย
ถาม เป็ นการแยกทุกข์กายกับทุกข์ใจให้ออกจากกัน
ตอบ ใช่ ทุกข์ใจดับได้ดว้ ยปัญญา ด้วยมรรค
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ถาม ทีเ่ รารียกว่าอริยสัจ
ตอบ ใช่อริยสัจ แต่ทกุ ข์ใจก็อาศัยทุกข์กายเป็ นเหตุทาํ ให้เกิด เช่นเราหิวข้าว ก็เป็ น
ความทุกข์กาย ใจก็หงุดหงิดตามไปด้วย เวลาคนหิวข้าวนี่ พูดกันไม่รู้เรื่อง ต้อง
กินข้าวให้อม่ิ ก่อนแล้วค่อยคุยกัน ถึงจะรู้เรื่อง เพราะตอนหิวใจจะหงุดหงิด ใจ
ถูกตัณหาครอบงํา ตอนนัน้ คิดแต่จะกินอย่างเดียว ใครมาพูดเรื่องอะไร จะฟังไม่
รู้เรื่อง เข้าใจไหม
ถาม ถ้าดับทีใ่ จได้ แต่กายก็ไม่จาํ เป็ นต้องดับนะครับ
ตอบ ดับไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ
ถาม เป็ นไปตามธรรมชาติของมันเอง
ตอบ จะดับในส่วนของใจ เพราะใจไปสร้างขึ้นมา เข้าใจไหม พอใจไม่ไปยุ่งกับร่างกาย
ความเจ็บก็หายไปเอง โดยธรรมชาติจะเป็ นอยู่พกั หนึ่ง แล้วก็จะหายไปเอง แล้ว
เดีย๋ วก็จะกลับเป็ นขึ้นมาใหม่ ธรรมชาติของร่างกายเป็ นอย่างนี้ ถ้าใจไม่ไปยุ่งกับ
กายแล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์ ส่วนใหญ่โดยนิสยั ของเราพอเจอความเจ็บนิด เราจะขยับ
แล้ว จะหนีแล้ว ถ้าเป็ นความเจ็บแล้ว ไม่เอาทัง้ นัน้ ก็เลยเป็ นนิสยั พอไปอยู่ใน
สภาพทีข่ ยับไม่ได้ ก็ทรมานใจ เช่นเวลานัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมของครูบาอาจารย์
นานๆ เวลาครูบาอาจารย์เทศน์น่ี นัง่ ขยับไม่ได้นะ จนกว่าท่านจะเลิกเทศน์ ปวด
ก็ปล่อยให้ปวดไป
ถ้าตัง้ ใจฟัง ใจเกาะอยู่กบั การฟัง ความเจ็บก็จะไม่ค่อยรุนแรง แต่ถา้ ไม่มสี มาธิใน
การฟัง แล้วมาสนใจกับความเจ็บ ก็ยง่ิ เจ็บขึ้นไปใหญ่ เพราะจิตสร้างขึ้นมาเอง
ทําให้รู้สกึ ว่าเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับขยายภาพให้ใหญ่ข้นึ เวลาใจไม่
ต้องการแล้ว จะรู้สกึ ว่ารุนแรงมากขึ้น แต่ถา้ ชอบจะรู้สกึ เฉยๆ ใช่ไหม เวลานัง่ ดู
หนัง ฟังเพลง นัง่ เล่นไพ่ นัง่ ทัง้ คืนก็ไม่รู้สกึ เจ็บ เพราะเราชอบ
30

ถาม ท่านอาจารย์คะ อย่างนี้แสดงว่าในเพศของฆราวาสไม่มที างทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้เลยใช่
ไหมคะ
ตอบ ปฏิบตั ไิ ด้ แต่มนั ยาก สิง่ แวดล้อมไม่อาํ นวย เหมือนกับการรักษาโรค รักษาที่
บ้านกับรักษาทีโ่ รงพยาบาลมันต่างกัน ทีบ่ ้านมันไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่
เหมือนกับทีโ่ รงพยาบาล ทีม่ หี ยูกมียา มีหมอ มีพยาบาล มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ครบครัน จะทําการผ่าตัดหรือทําอะไรทันทีทนั ใด ก็ทาํ ได้ อยู่ทบ่ี า้ นมันไม่มี ก็
เหมือนกับการปฏิบตั ิ อยู่ทบ่ี า้ นกับอยู่ทว่ี ดั มีความแตกต่างกัน ยกเว้นฆราวาส
บางคนทีม่ บี ญ
ุ มีวาสนา มีเงินมีทอง มีหอ้ งปฏิบตั อิ ยู่คนเดียว ไม่ให้ใครมายุ่ง ก็
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ก็เหมือนกับอยู่วดั นัน่ แหละ อย่างอาตมาทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ปีหนึ่ง ก็
อยู่ในบ้านคนเดียว ไม่มใี ครมายุ่งด้วย ก็ปฏิบตั ไิ ด้ ก้าวหน้าได้พอสมควร แต่เมือ่
เปรียบกับตอนทีบ่ วชแล้วอยู่วดั ไปได้เร็วกว่าตัง้ เยอะ มีปจั จัยเกื้อหนุนเยอะ
เพราะมีครูบาอาจารย์คอยผลักคอยดัน
ถาม ท่านอาจารย์คะ เมือ่ ก่อนเวลามีปญั หา ท่านอาจารย์มหาบัวท่านแก้ให้ไหมคะ
ตอบ อาตมาก็โชคดีทไ่ี ม่ค่อยมีปญั หา ก็คอยฟังตอนทีท่ ่านเทศน์ก็พอแล้ว ในสมัยนัน้
ท่านเทศน์บ่อย ๔-๕ วัน ท่านจะเรียกประชุมทีหนึ่ง สอนเข้ม ติวเข้ม
ถาม ก็จบั เอาตอนทีท่ ่านเทศน์
ตอบ ใช่ ปกติท่านจะเทศน์สองรอบ รอบแรกท่านจะเทศน์แบบทัวไป
่ รอบทีส่ องท่านก็
จะเล่าถึงการปฏิบตั ขิ องท่าน เช่นท่านนัง่ ทัง้ คืนได้อย่างไร ต่อสูก้ บั ความกลัวได้
อย่างไร ท่านทําอะไรอย่างไรในตอนนัน้ ท่านก็จะนัง่ ฉันหมากไป แล้วก็คุยไป พูด
ไป
ถาม เคยได้ยนิ ครูบาอาจารย์พูดถึงว่า จะได้ธรรมะจากหลวงตามาก หรือแก้ปญั หา
ธรรมนี่ ส่วนใหญ่ในเวลาทีไ่ ด้โอกาสไปนวดท่าน
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ตอบ ถ้าได้ปฏิบตั ทิ ่าน เช่นพระอุปฏั ฐาก ก็จะมีโอกาสเยอะ เพราะเวลาอยู่ใกล้ตัวท่าน
ก็เหมือนกับขึ้นเวทีต่อยมวย คู่ต่อสูก้ ็จะคอยต่อยเราอยู่เสมอ ใช่ไหม เราก็ตอ้ ง
คอยตัง้ รับอยู่เสมอ ก็ทาํ ให้เรามีสติสตังมีปญั ญาไว้คอยรับ แต่ถา้ ไม่ได้เข้าไป
ปฏิบตั ใิ กล้ชิดกับท่าน ก็เป็ นเหมือนคนดู นัง่ ดูเฉยๆเท่านัน้ เอง ก็จะไม่ได้ท่าน
คอยช่วยกระตุน้ ธรรมะให้กบั เรา ยกเว้นถ้าเราเป็ นคนทีส่ ามารถปฏิบตั ขิ องเราเอง
ได้ ก็ไม่ตอ้ งอาศัยท่านให้คอยกระตุน้ แต่ถา้ ได้ไปรับใช้ใกล้ชิดก็เป็ นโอกาสทีด่ ี
เหมือนกับพระอานนท์ทไ่ี ด้รบั ใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ก็จะได้เรียนรู้อะไร
เยอะแยะ แต่ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถทําได้ด ้วยกันทุกคน เพราะท่านก็องค์เดียว
แล้วท่านก็มลี ูกศิษย์ตงั้ เยอะแยะ ก็แล้วแต่วา่ ท่านจะพิจารณาใคร แต่ก็ไม่จาํ เป็ น
ทีท่ กุ คนจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดอย่างนัน้ คนอืน่ ทีไ่ ม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า หรือ
กับครู บาอาจารย์ เขาก็บรรลุธรรมได้
บางคนทีม่ ปี ญั ญา มีบารมีพอ เพียงแต่ฟงั ธรรมะเพียงคําสองคํา ก็บรรลุได้ เช่น
คนทีไ่ ปขอฟังเทศน์ในขณะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตอยู่ พระพุทธเจ้าทรงบอก
ว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนธรรมะ แต่เขาก็ขอให้ทรงแสดงธรรมะโปรดเขาด้วยเถิด
พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสัน้ ๆว่า จงพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างว่าว่างเปล่า ไม่มอี ะไร
เป็ นแก่นสาร ไม่มอี ะไรเป็ นสาระ เขาก็รบั คําสอนนัน้ ไปพิจารณา รู้สกึ ว่าเขา
อยากจะบวชเลย จึงไปเตรียมเครื่องบริขาร ในระหว่างทีเ่ ดินไปนัน้ ก็ถูกวัว
กระทิงขวิดตาย พระพุทธเจ้าก็ทรงสังว่่ า หลังจากฌาปนกิจแล้วให้สร้างเจดีย ์
สร้างสถูปไว้บรรจุอฐั ขิ องเขาต่อไป ก็แสดงว่าเขาได้บรรลุธรรมแล้ว เพราะเหตุ
ปัจจัย คือบุญบารมีของแต่ละคนทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมา ไม่เท่ากัน บางคนอยู่กบั
พระพุทธเจ้ามาตลอด แต่ไม่ได้บรรลุธรรม กลายเป็ นกบฏไปก็มี เช่นพระเทวทัต
เป็ นต้น
พระเทวทัตนี่หลงตัวเอง พอได้สมาธิ ได้อทิ ธิฤทธิ์แล้ว ก็ไม่เจริญทางวิปสั สนา
ต่อไป ปล่อยให้กเิ ลสเอาอิทธิฤทธิ์มาใช้เป็ นเครื่องมือ ทําให้เกิดความหลงว่า
ตนเองวิเศษ ตนเองเก่ง อยากจะทําหน้าทีศ่ าสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไป เมือ่
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ได้รบั การปฏิเสธก็เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธขึ้นมา ก็เลยไปทํากรรมทีไ่ ม่ดี
คือพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ ด้วยกัน แต่ก็ไม่สาํ เร็จ จนในทีส่ ุดก็ถูก
ธรณีสูบ แต่เนื่องจากว่าได้สะสมบุญบารมีมามากอยู่ พระพุทธเจ้าก็ทรงทํานายว่า
หลังจากทีไ่ ด้ไปใช้กรรมในนรกแล้ว เมือ่ พ้นมาแล้วก็จะได้บรรลุเป็ นพระปัจเจก
พุทธเจ้าต่อไป
ถึงแม้บุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ยังไม่มโี อกาสปรากฏผลขึ้นมาในชาติน้ ี ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน
การทีไ่ ด้บวชกับพระพุทธเจ้า ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ธิ รรม ก็เป็ นผลของบุญบารมี
เพียงแต่ถูกกรรมมาบังไว้ จึงต้องใช้กรรมให้หมดไปเสียก่อน เมือ่ หมดแล้วบุญก็
จะส่งผลให้ไปสู่ทช่ี อบต่อไป บุญกรรมจึงมีจริง เพียงแต่วา่ อะไรจะมาก่อนมาหลัง
เท่านัน้ เอง จึงอย่าท้อแท้ อย่าคิดว่าทําบุญแทบเป็ นแทบตาย กลับไม่ได้อะไรเลย
เพราะบุญทีท่ าํ ยังน้อยไปหรือยังไม่มากพอ ยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะส่งผลออกมา พอดี
เป็ นจังหวะของกรรมเก่าทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ได้แสดงผลออกมา จึงเหมือนกับว่าทําบุญแต่
กลับมีแต่เคราะห์กรรมอยู่เรื่อยๆ ก็ตอ้ งยอมรับว่าเป็ นผลของกรรมเก่าทีไ่ ด้ทาํ ไว้
ถาม อย่างนี้เราก็พยายามสร้างเหตุใหม่ทด่ี ๆี ขึ้นไว้ตลอดเวลา
เปลีย่ นผลเก่า

โดยไม่พยายามไป

ตอบ เปลีย่ นไม่ได้ ผลเก่าทัง้ บุญทัง้ บาปนี้เปลีย่ นไม่ได้ เพียงแต่วา่ มันจะปรากฏขึ้นมา
เมือ่ ไรเท่านัน้ เอง หน้าทีข่ องเราคือทําบุญละบาปชําระจิตใจ นี่คอื คําสอนของ
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทีเ่ ป็ นพระโอวาทปาฏิโมกข์ ทีท่ รงแสดงในวันมาฆบูชา
การกระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละเว้นการกระทําบาปทัง้ หลาย แล้วก็
ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด นี่คอื คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จึงไม่
ต้องไปรอพระศรีอารยเมตไตรยมาตรัสรู้ แล้วทําให้เราบรรลุในตอนนัน้ เพราะ
พระศรีอารยเมตไตรยก็จะทรงสอนแบบเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าของเราสอนอยู่ใน
ขณะนี้ ถ้ายังปฏิบตั ไิ ม่ได้ ต่อให้เจอพระศรีอารยเมตไตรยอีกร้อยองค์ เราก็ยงั
ปฏิบตั ไิ ม่ได้อยู่นนั ่ แหละ มันอยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทค่ี รูบาอาจารย์ ครู บาอาจารย์
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ท่านทําหน้าทีข่ องท่านพร้อมบริบูรณ์แล้ว อยู่ทเ่ี ราว่าได้ทาํ พร้อมหรือไม่เท่านัน้ เอง
เราจึงต้องพยายามตะเกียกตะกายมาทางนี้ให้ได้
พยายามปล่อยวางความสุขทางโลกเสีย มีอะไรพอทีจ่ ะลดจะละได้ ก็ลดไปเสีย
ตัดได้ก็ตดั ไป ต้องละด้วย ต้องปฏิบตั ิ ต้องบําเพ็ญด้วย ละในสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ละใน
สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ แล้วก็บาํ เพ็ญในสิง่ ทีม่ สี าระ บําเพ็ญในสิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ ต้อง
ทําทัง้ ๒ อย่าง แล้วมันก็จะค่อยพาเราไปเอง ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั อยู่ทก่ี าร
กระทําต่างหาก ทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นปัจจัย ไม่อย่างนัน้ จะมีภกิ ษุณีทเ่ี ป็ นพระอรหันต์ได้
หรือ จะมีแม่ชที เ่ี ป็ นอรหันต์ข้นึ มาได้อย่างไร อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเรา จึงขอให้มี
ความแน่วแน่ มีความมันใจ
่ ว่ามาถูกทางแล้ว ขอให้พยายามตะเกียกตะกายไป
ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ แล้วผลทีด่ กี ็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม ท่านอาจารย์คะลูกดื้อเหลือเกิน น้องเขาเป็ นทุกข์มาก
ตอบ ก็นนั ่ แหละเมือ่ เราทําอะไรไม่ได้แล้ว เราจะไปทุกข์ทาํ ไม ทุกข์ไปก็ไม่ไป
เปลีย่ นแปลงอะไร ใช่ไหม ถ้าเปลีย่ นได้ก็คงเปลีย่ นไปนานแล้ว ความทุกข์ไม่ได้
ไปเปลีย่ นแปลงอะไร เราทุกข์เขาก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม ไม่ทกุ ข์ก็เป็ นเหมือนเดิม
จะเอายังไง จะเอาไม่ทกุ ข์หรือจะเอาทุกข์
ถาม เอาไม่ทกุ ข์
ตอบ ก็อยู่ตรงนัน้
ถาม ก็ปล่อยให้เขาเป็ นไป
ตอบ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว รู้วา่ แก้ไม่ได้ มันเป็ นเรื่องของเขา เป็ นกรรมของ
เขา ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไปตามกรรมของเขา ถ้าแก้ได้ก็แก้ไป แก้ไปเรื่อยๆ ทําไป
เรื่อยๆ แต่ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั มัน ได้เท่าไรก็เท่านัน้ ถ้าคิดว่ายังสูก้ บั มันไหว ทําได้
ก็ทาํ ไป
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ถาม น้องเขาจะหาวิธีแก้ดว้ ยเจ้าค่ะ
ตอบ ก็ดูทเ่ี หตุซิ คนจะไปเล่มเกมนี่ มันต้องมีเงิน ถ้าไม่มเี งินแล้ว จะไปเล่นได้อย่างไร
ถาม คืออย่างนี้ค่ะ เขาเล่นทีบ่ า้ น แต่วา่ เขาไม่ดูหนังสือเลยค่ะ ลูกเขาเป็ นเหมือนยาม
ค่ะ กลางคืนเล่นเกม กลางวันนอน ไม่ได้ไปเรียน เขาก็เป็ นกังวลอยู่ค่ะ
ตอบ จะทํายังไง มันตัวเขา ไม่ใช่ตวั เรา
ถาม เขาทําใจไม่ได้เพราะลูกนี่คะ
ตอบ เอาดอกไม้ธู ปเทียนไปกราบเท้าเขาสักครัง้ ซิ ทําอะไรแปลกๆให้เขาได้สติบา้ ง เผือ่
จะได้สติก็ได้ บอกแม่ขอร้องเถอะ ทําให้แม่หน่อย เลิกเล่นเถอะ แม่ขอกราบเท้า
ลูกเลย เป็ นอุบาย
ถาม ทําอย่างนัน้ แล้วจะเป็ นบาปสําหรับตัวเขาไหมคะท่าน
ตอบ ไม่หรอก เขาอาจจะได้สติก็ได้ ขนาดแม่ยงั มากราบเท้าเรานี่ ถ้ามีจติ สํานึกก็จะแก้
ได้ ถ้าไม่มกี ็ตดั หางปล่อยวัดได้แล้ว ขนาดแม่เอาดอกไม้ธู ปเทียนมากราบ ยัง
ไม่ได้สติสตังเลย ก็ตอ้ งปล่อยไป ถือว่าเป็ นพวกบัวใต้นาํ้ เราทําดีทส่ี ุดแล้ว ขนาด
กราบเท้ายังไม่เอา ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้ว นอกจากทําใจ
ถาม ก็ตอ้ งทําใจ
ตอบ ก็ตอ้ งทําใจ ถือเสียว่าเป็ นกรรมของเขา สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน
ถาม กรรมของเราด้วยหรือเปล่าคะ
ตอบ กรรมของเราทีไ่ ปทุกข์กบั เขา ถ้ามีปญั ญาปั๊บ ก็ตดั ได้ กรรมทีม่ กี บั เขาก็หมด เขา
ก็ตอ้ งเป็ นคนทุกข์ทรมานเอง อาจจะมีเวรมีกรรมกันมา เคยสร้างเวรสร้างกรรม
กันมาในอดีต เขาเลยกลับมาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ก็ตอ้ งทนเอาเท่านัน้ เอง
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อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น ให้ความเมตตา ให้ความสงสาร ก็ทาํ ไป
เท่าทีจ่ ะทําได้ แต่อย่าไปทุกข์ ทุกข์ไปก็ไม่ได้ไปแก้อะไร
ถาม สงสารเขาค่ะ เขาเป็ นทุกข์มากค่ะ
ตอบ ตอนนี้ไม่ทกุ ข์แล้วล่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้วนี่
ถาม กําลังทําใจอยู่ค่ะ
ตอบ ในเมือ่ ทุกข์แล้วก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม ไม่ทกุ ข์ก็เป็ นเหมือนเดิม ไปทุกข์แล้วจะเกิด
ประโยชน์อะไร ท่องคาถานี้ไว้ จําเอาไว้เตือนเรา
ถาม คือเขากลัวว่าลูกจะเรียนไม่จบ จะไม่มอี าชีพ แล้วต่อไปถ้าเขาตายไป ลูกจะทํา
อย่างไรนี่
ตอบ เป็ นกรรมของเขา ในเมือ่ เขาไม่ขวนขวายเหมือนกับพวกเรานี่ พระพุทธเจ้าทรง
สอนเราแทบเป็ นแทบตาย แต่ทาํ ไมเราไปไม่ถงึ พระนิพพานกัน พระพุทธเจ้าไม่
เห็นมาร้องห่มร้องไห้ เป็ นทุกข์กบั พวกเราเลย ท่านก็อยากจะให้พวกเราถึง
นิพพานเหมือนกัน แต่พวกเราก็ยงั อยากจะอยู่ของเราอย่างนี้ ก็เหมือนกับลูกเรา
บางทีเราก็คดิ มากไปเอง เด็กอยู่ในวัยนี้ก็เป็ นอย่างนี้แหละ เพราะเท่าทีไ่ ด้ฟงั มา
เด็กพวกนี้พอโตขึ้น ก็ได้ดจี ากเกมส์ก็มี มาจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องเกมส์
เรื่องคอมพิวเตอร์ เขาได้ความรู้จากการเล่นเกมส์
ถาม แต่หลานเป็ นผูห้ ญิงนะคะท่านอาจารย์คะ
ตอบ นัน่ แหละ ผูห้ ญิงผูช้ ายมันไม่เกี่ยวกันหรอก มันอยู่ทจ่ี ติ จิตไม่มเี พศ จิตก็เป็ นจิต
มีกเิ ลส มีความหลงเหมือนกัน สักวันหนึ่งอาจจะได้สติสตังขึ้นมา สักวันก็ตอ้ ง
อิม่ ตัว ถ้าเราไม่ไปจูจ้ ้ จี กุ จิกกับเขาๆจะอิม่ ตัวเร็วขึ้น พอเราไปจูจ้ ้จี กุ จิกกับเขา ก็
เหมือนกับยิง่ ห้ามก็เหมือนยิง่ ยุ เขาจะเอาชนะเรา จึงอย่าไปยุง่ กับเขามาก
จนเกินไป ปล่อยเขาบ้าง ทําเป็ นไม่แยแสดู เดีย๋ วเขาก็จะคิดได้เอง แม่ไม่แยแส
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จริงๆ บางทีเขาต่อต้านเรา จะเอาแพ้เอาชนะกับเราเท่านัน้ เอง ตอนนี้เขาโตแล้ว
เขาอยากจะเป็ นตัวของเขาเอง แต่เรายังไปครอบงําเขาอยู่ เขาจึงเกลียดชังเรา ทํา
ไปก็เพือ่ ให้เราทุกข์ใจเท่านัน้ เอง บางทีเขาก็ไม่อยากจะทํา เราอยู่เฉยๆบ้าง ปล่อย
เขาไปตามเรื่องตามราว ไม่แยแส เฉยๆไว้ เดีย๋ วสักพักเขาก็จะเห็นความผิด
แปลก ทีไ่ ม่มเี หตุทค่ี อยสร้างความรู้สกึ ทีอ่ ยากจะต่อสูก้ บั เรา ในเมือ่ อีกฝ่ ายหนึ่ง
ไม่ตอบโต้แล้ว มันก็จบ ตบมือข้างเดียวไม่ดงั หรอก ลองทําใจเฉยๆ เป็ นอุเบกขา
ดูบา้ ง
ถาม จะลองค่ะ ค่อนข้างทํายาก บางทีเราก็อยากจะเตือนเขา
ตอบ ยิง่ เตือนเหมือนยิง่ ยุ ยิง่ เตือนยิง่ แย่ เราเตือนมาพอแล้วไม่ใช่หรือ ถ้าจะได้ผล ก็
ควรจะได้มานานแล้ว ทีน้ ีเราต้องใช้วธิ ีอน่ื บ้าง ใช้วธิ ีไม่เตือนบ้าง เหมือนกับหมอ
ให้ยามาตัง้ เยอะแล้ว อาจจะดื้อยา หรือให้ยามากเกินไป ก็ลองหยุดยาสักพักหนึ่ง
เผือ่ จะดีข้นึ มาก็ได้
ถาม เขาเป็ นแม่ทด่ี มี ากเลยนะคะ ตีหนึ่ง ตีสองยังไปซื้อก๋วยเตีย๋ วให้ลูกเลยค่ะ
ตอบ รักลูกมากจนเกินไป อาจจะทําให้ลูกเสียคนได้ รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี คน
สมัยใหม่ไม่ค่อยชอบตีลูกเท่าไร เขาก็เลยไม่เชื่อฟังเรา รักไปในทางทีผ่ ดิ เขาก็
เลยได้ใจ ทําอะไรก็ได้ เมือ่ ถึงตอนนัน้ แล้วก็มที างเดียวคือ พูดบ้างสอนบ้าง แต่
ไม่จาํ้ จี้จาํ้ ไช พอให้รู้วา่ นี่ไม่ดนี ะลูกนะ ถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตมันจะแย่นะ
เขาก็รู้ แต่เขาอยากจะเอาแพ้เอาชนะเราเท่านัน้ เอง พอเขาชนะเราแล้ว เขาก็จะเริ่ม
คิดถึงชีวติ ของเขาเอง ก็บอกเขาว่า แม่ช่วยลูกไม่ได้นะเวลาทีแ่ ม่ตายไป ถ้าลูกไม่
มีความรู้ ก็ตอ้ งลําบากลําบน ถ้าไม่ขวนขวายหาวิชาความรู้ใส่ตวั ในตอนนี้ ต่อไป
ลูกก็จะแย่นะ พูดได้แค่น้ แี หละ พูดมากก็ไม่ดี พูดมากเขาก็เบือ่ เจอหน้ากันทีไร
ก็จะสอนจะว่าอยู่อย่างเดียว เขาก็เกิดความเบือ่ หน่ายได้เหมือนกัน รักมาก
เกินไปก็ทาํ ให้เสียได้
ถาม เขาบอกรําคาญค่ะ
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ตอบ ก็แสดงว่าเราพูดมากเกินไป ถ้าเป็ นหมอก็ให้ยามากเกินไป
ถาม ดื้อยา
ตอบ ไม่ใช่ด้อื ยา แต่จะตายเพราะยา คนไข้จึงต่อต้าน ลองไปทําดูนะ ใช้ทางสายกลาง
ไม่ปล่อยทีเดียว แต่ก็ไม่คุมแจเลยทีเดียว เด็กทีม่ วี ยั โตขึ้น ไม่ตอ้ งการให้เลี้ยงดู
เขาเหมือนกับตอนทีเ่ ขาเป็ นเด็กๆ เขาอยากจะให้เราปฏิบตั กิ บั เขาเหมือนกับเป็ น
ผูใ้ หญ่ ให้เขาตัดสินใจของเขาเอง
ถาม การทีเ่ รารู้สกึ ศรัทธาน้อยลงต่อผูท้ เ่ี ราเคยศรัทธา จะทําให้เราเป็ นบาปหรือไม่
ตอบ ต้องแยกประเด็นให้ถูกว่า เหตุของความเสือ่ มศรัทธาอยู่ท่ี ตัวเราหรือตัวท่าน ถ้า
เราได้ฟงั ธรรมจากพระอาจารย์หลายๆรู ปแล้วนํามาพิจารณา
เห็นว่าการ
ปฏิบตั กิ ารสอนของท่านไม่เหมาะไม่ควร ก็ไม่บาป เหมือนกับหมอให้ยา เป็ นยา
พิษหรือยาดีก็ได้ ถ้าเราไม่ใช้ยา เราจะรู้ได้อย่างไร ว่ายานัน้ ดีหรือไม่ดี ถ้าเป็ นยา
พิษก็จะทําให้เราตายได้ ถ้าเป็ นยาดี อาการเจ็บป่ วยของเราดีข้นึ แสดงว่าท่านนํา
เรามาถูกทางแล้ว จะรู้สกึ ได้ดว้ ยตนเอง อาจจะถูกหลอกก็ได้ อย่างองคุลมิ าล ยัง
ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนเพือ่ บรรลุธรรม สติปญั ญาคนเราแตกต่างกัน ตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนกับดอกบัว ๔ ประเภท ประเภทแรกมี
บารมีมาก ฟังและปฏิบตั ไิ ม่มากก็บรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว ประเภทที่ ๒ ต้องฟัง
และปฏิบตั มิ ากขึ้นอีกหน่อยจึงจะได้ผล
ประเภทที่ ๓ ต้องฟังมากๆ ปฏิบตั มิ ากๆ ต้องเคี่ยวเข็ญมากๆ จึงจะได้ผล พวกนี้มี
นิวรณ์มาก ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยๆ พอปฏิบตั ๆิ ไป เดีย๋ วก็คดิ ฟุ้งซ่าน เดีย๋ วก็ปวด
เมือ่ ยบ้างละ ง่วงนอนบ้างละ ถ้าไม่ยอมทุกข์ลาํ บากก่อน ความสุขของธรรมก็จะไม่
เกิดขึ้น ถ้ายอมให้ความสุขทางโลกครอบงํา ไม่ยอมลําบาก ต่อไปจะมีแต่ความทุกข์ไป
ตลอด จึงอยากให้อดทนปฏิบตั ิ ให้ลาํ บากก่อน แล้วสบายภายหลัง เมือ่ สัมฤทธิผลแล้ว
เราหวนกลับไปคิดถึงความลําบากทีผ่ ่านมา มันก็เป็ นอดีตไปแล้ว แต่ปจั จุบนั มีแต่
ความสุขตลอดเวลา ส่วนบัวประเภทที่ ๔ พวกนี้ไม่มโี อกาสเลย ให้เราระลึกว่าการทีเ่ รา
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มาอยู่ ณ จุดนี้ได้ ก็เพราะการชักนําจากผูท้ เ่ี ราเคยศรัทธา สําหรับการประพฤติผดิ ถูก
ของท่านก็เป็ นเรื่องของท่าน ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปนานๆ เราจะรู้เองว่าถูกหรือผิดอย่างไร การ
จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้นนั้ เราต้องไปให้ถูกทาง เช่นเราจะไปอินเดีย ก็ตอ้ งขึ้น
เครื่องทีม่ งุ่ ไปอินเดีย ถ้าขึ้นลําทีไ่ ปอเมริกา ก็จะไปผิดทาง ไม่ถงึ อินเดีย ทางทีจ่ ะไป
นิพพาน ก็คอื มรรคแปด
ถาม การทีค่ นเรายังหลงทาง เช่นนับถือศาสนาอืน่ อยู่ ทําอย่างไรจะ ให้เขาพบหนทางที่
ถูกต้อง
ตอบ ขึ้นอยู่กบั ช่วงชีวติ ของผูน้ นั้ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็ นอกาลิโก การทีผ่ ูใ้ ด
จะพบหนทางทีถ่ ูก ก็ข้นึ อยู่กบั จังหวะเวลาและบุญบารมีของผูน้ นั้ เช่นองคุลมิ าล
ได้พบพระพุทธองค์นาํ ทางทีถ่ ูกต้องทันเวลาพอดี จึงได้บรรลุมรรคผล การ
ปรารถนามรรคผลนิพพาน ไม่เป็ นกิเลสก็จริง ถ้านํามาพิจารณาในเวลาทีไ่ ม่
เหมาะสมก็จะเป็ นข้อวิตกกังวล เป็ นเครื่องถ่วงได้ เช่นพระอานนท์วติ กกังวลที่
ไม่ได้บรรลุอรหันต์ เพราะพระทีจ่ ะทําการสังคายนาพระไตรปิ ฎก ต้องเป็ นพระ
อรหันต์ทงั้ สิ้น พอท่านตัดใจปล่อยวางว่าคงไม่สาํ เร็จพระอรหันต์ตามทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงทํานายไว้ ทําให้จติ ว่าง แล้วก็เอนกายลงนอน ก็ได้สาํ เร็จเป็ นพระอรหันต์
ในอิริยาบถนัน้ เลย
ถาม การอธิษฐาน
ตอบ การอธิษฐานเป็ นการปรารถนา เป็ นเป้ าหมาย ทีเ่ ราตัง้ ไว้ เช่น อธิษฐานให้ได้
มรรคผลนิพพาน เราต้องระลึกถึงบ่อยๆ ถ้าไม่ ก็จะทําให้ลมื ได้ ก็จะไปไม่ถงึ
เป้ าหมายนัน้
ถาม ทําไมเวลานัง่ ภาวนาแล้วรู้สกึ ว่าจิตรวม แต่จติ จะรวมเพียงชัว่ คราว แล้วก็ถอย
ออกมา จะต้องตัง้ หลักใหม่จงึ จะรวมอีก แต่ก็รวมได้ไม่นาน
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ตอบ ก็เหมือนกับเวลาขับรถ แล้วเหยียบเบรก รถก็หยุด พอปล่อยเบรกรถก็วง่ิ ต่อไป
สมาธิในเบื้องต้นก็จะเป็ นแบบชัว่ คราว ถ้าต้องการให้จิตรวมนานๆ ก็ตอ้ งตัง้ สติ
กําหนดพุทโธๆๆไปนานๆ ฝึ กบ่อยๆ ท่ามกลางความสงบสงัด จิตจะรวมได้ดแี ละ
นานขึ้น ยิง่ อยู่ทน่ี ่ากลัวมากๆ จะยิง่ ตื่นตัว จะภาวนาดี แล้วจะรู้เองว่าความกลัว
มาจากตัวเราเอง เมือ่ จิตสงบจะไม่สนใจกับสิง่ รอบข้าง จิตจะรวมได้ดแี ละนาน
ถาม เวลากลัวมาก ๆ ทํายังไงดีครับ
ตอบ กําหนดพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ความกลัวเกิดจากใจเราเอง ยิง่ กลัวมาก ยิง่ ภาวนาดี
ครูบาอาจารย์ท่านชอบเปลีย่ นทีภ่ าวนา ชอบธุดงค์ไปเรื่อยๆ เพราะจะได้ไม่ชนิ ชา
จิตจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทําให้ภาวนาได้ดี เป็ นอุบายฝึ กจิต เมือ่ ชินกับสถานที่
แล้ว ท่านก็จะย้ายไปทีอ่ น่ื
ถาม หลังจากภาวนาแล้ว อยากพัก เมือ่ หลับไปแล้วฝัน ความฝันนัน้ บอกอะไรให้เรารู้
ตอบ ความฝันเป็ นวิบากกรรม เป็ นอดีตไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปสนใจ ไม่ตอ้ งถามให้มาก
เรื่อง ทุกคําถามมีคาํ ตอบอยู่ในตัวแล้ว ขึ้นอยู่กบั ปัญญาของเราเอง ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ค้นคว้า แล้วจะรู้คาํ ตอบเอง ยิง่ ถามมากก็ยง่ิ มากเรื่อง คําตอบทีด่ ที ส่ี ุดของทุก
คําถาม ก็คอื ปล่อยวาง เราต้องปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ุดจนมีปญั ญา แล้วก็จะรู้คาํ ตอบ
เอง เมือ่ รู้คาํ ตอบแล้ว ก็จะรู้วา่ ไม่สาํ คัญเลยรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราเองไม่
เคยถามหลวงตาเลย เพราะเวลาท่านเทศน์ ท่านก็ได้ให้ข ้อมูลไว้หมดแล้ว ให้
แนวทางไว้แล้ว เราต้องลงมือปฏิบตั เิ อง ท่านช่วยเราได้แค่นนั้ เราต้องปฏิบตั เิ อง
จึงจะรู้
ถาม เวลาขึ้นมาปฏิบตั ริ ู้สกึ สงบ เมือ่ กลับไปใช้ชวี ติ ทางโลก กิเลสกลับเข้ามามาก จะทํา
ยังไงดี
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ตอบ ก็เหมือนเอาของสดไว้ในตูเ้ ย็น อยู่ในตูเ้ ย็นมันก็ไม่เสีย พอออกจากตูเ้ ย็น มันก็
เน่าเสีย พระอริยเจ้า ท่านอยู่ในตูเ้ ย็นตลอดเวลา อยู่กบั ธรรมตลอดเวลา กิเลสจึง
หมดสิ้นไปจากใจ
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๐

ศาสนาสอนให้เห็นความจริง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดสัตว์โลก เช่นสติปฏั ฐาน ๔ ขันธ์ ๕ สมุทยั เป็ น
ธรรมทีเ่ ชื่อมโยงกัน เกี่ยวเนื่องกัน อยู่ในพระอริยสัจ ๔ อย่างขันธ์ ๕ ก็คอื กายกับใจ รู ป
ก็คอื ร่างกาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นอาการของใจ เมือ่ มีอวิชชาจิตก็
เข้าไปยึดติดกับขันธ์ ๕ ว่าเป็ นเรา เป็ นของเรา แต่ความจริงมันไม่ใช่ มันไม่ได้เป็ นของ
ใคร มันเป็ นของมันอยู่อย่างนี้มาแต่ดงั้ เดิม มีอยู่อย่างนี้ เป็ นอยู่อย่างนี้ เหมือนกับโลกนี้
มีอยู่อย่างนี้มาแต่ดงั้ เดิม แต่พอเรามาเกิดในโลกนี้ เราก็มาครอบครองมายึด ว่าโลกนี้
เป็ นของๆเรา ต่างคนต่างแบกเอาทีด่ นิ กันคนละผืน แล้วก็ตอ้ งมาดูแลรักษา มาแก่งแย่ง
มาทําสงครามกัน ก็เพราะความหลงทีท่ าํ ให้ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอวิชชาเป็ นตัวทําให้เกิด อวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาเป็ น
เหตุให้เกิดสังขาร สังขารคือความคิดปรุง พอคิดปรุงไปแล้วก็เกิดวิญญาณมารับทราบ
แล้วก็ทาํ ให้เกิดนามกับรูป นามกับรูปก็คอื ขันธ์ ๕ แล้วก็มกี ารสัมผัสของอายตนะ ตาได้
เห็นรู ปต่างๆ หูได้ฟงั เสียงต่างๆ ก็เกิดเวทนาขึ้นมา เวลาเห็นรู ปสวยก็มคี วามสุข เวลา
เห็นรู ปไม่สวยก็มคี วามทุกข์ แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมา รู ปสวยงามก็อยากจะได้ เป็ น
กามตัณหา ไม่สวยงามก็เกิดความรังเกียจ เป็ นวิภวตัณหา เป็ นสมุทยั ต้นเหตุของความ
ทุกข์ ทําให้เกิดอุปาทาน ทําให้เกิดภพเกิดชาติ เกิดแก่เจ็บตาย นี่คอื วัฏจักรของการเวียน
ว่ายตายเกิด เริ่มต้นทีอ่ วิชชาในจิตของเรา
ทีพ่ วกเรามาศึกษากันนี้ ก็เพือ่ ศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติทแ่ี ท้จริง ว่าไม่ได้เป็ นอย่างที่
อวิชชาคิด พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็ นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มตี วั ไม่มี
ตน เหมือนกับต้นไม้ ต้นเสา ศาลาหลังนี้ไม่มตี วั ตน แต่พอเราสร้างเสร็จเป็ นรูปเป็ นร่าง
ขึ้นมา จิตของเราก็มาครอบครองว่านี่ศาลาของฉัน ถ้ามีใครมารื้อเราก็จะเกิดความเสียใจ
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เพราะมีอปุ าทานยึดติดอยู่กบั ศาลาหลังนี้ ชอบศาลาหลังนี้ ก็อยากจะให้อยู่กบั เราไป
นานๆ ถ้าใครมาทําลายก็เกิดความทุกข์ เกิดความโกรธขึ้นมา เกิดการทะเลาะวิวาท ก่อ
กรรมก่อเวรกันไป แล้วก็ตายจากกันไป ไปเกิดชาติหน้าต่อ ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ นี่คอื
เรื่องของขันธ์ ๕
เราต้องศึกษาขันธ์ ๕ ให้เห็นว่า เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา เป็ นอนิ จจัง เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ
ร่างกายของเราเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราดูตวั เราตอนทีเ่ ราเป็ นเด็กกับตอนนี้ เรา
จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นคนๆเดียวกัน ร่างกายเดียวกัน แต่เปลีย่ นไปเรื่อยๆ
ตามกาลตามเวลา ทุกสิง่ ทุกอย่างเปลีย่ นไปอยู่เรื่อยๆ เสื้อผ้าทีซ่ ้อื มาใหม่ เดีย๋ วก็เก่า ใช้
ไปนานๆเข้าก็ขาด นี่คอื ความไม่เทีย่ ง เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เจริญเต็มทีแ่ ล้วก็จะ
เริ่มเสือ่ ม ในทีส่ ุดก็สลายไปหมด ร่างกายเมือ่ คลอดออกมาจากท้องแม่ ก็เริ่ม
เจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ กลายเป็ นคนแก่ แล้วในทีส่ ุดก็ตายไป นี่คอื เรื่องอนิจจัง
นอกจากเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ งแล้ว ก็เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตนด้วย แต่เราหลงไปยึดไปติด
ว่าเป็ นตัวตน เมือ่ เปลีย่ นแปลงไปในทางทีไ่ ม่ดี เราก็เสียใจ เราก็ทกุ ข์ เพราะไม่อยากจะ
ให้เป็ นไปในทางนัน้ เราอยากจะให้ร่างกายแข็งแรง สวยงาม สดชื่น อยู่ตลอดเวลา แต่
ร่างกายก็ตอ้ งเป็ นไปตามกาลตามเวลา เดีย๋ วอีกหน่อยผมก็ขาว ผมก็ร่วง หนังก็เหีย่ ว ไม่
มีกาํ ลังวังชาทีจ่ ะทําอะไร เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องนอนบนเตียง แล้วในทีส่ ุดก็ไม่หายใจ เวลา
เอาไปฝัง ก็สลายกลับไปสู่ดนิ นํา้ ในร่างกายก็ซมึ ลงไปในดิน ร่างกายนี้เมือ่ พิจารณา ก็จะ
เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ นัน่ เอง ดิน นํ้ า ลม ไฟ มาทางอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป แล้วก็
เปลีย่ นเป็ น อาการ ๓๒ เป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นต้น
ศาสนาสอนให้เราเห็นความจริงของกายและใจ ไม่ให้ไปฝื นความจริง ถ้าฝื นแล้วจะทุกข์
คนทีย่ งั ต้องไปเสริมอะไรต่างๆ เช่นไปดึงหนังดึงหน้าให้ตงึ ไปย้อมผม เป็ นการพยายาม
ฝื นความจริง ไม่ยอมรับความจริงว่า จะเป็ นอย่างนี้ไปไม่ได้ตลอด เพราะต้องเปลีย่ นไป
แต่เขาไม่ยอม ยังอยากจะสาว ยังอยากจะหล่ออยู่ จึงต้องพยายามหาอะไรต่างๆมารักษา
ร่างกายไว้ ไม่ให้เสือ่ ม แต่จะรักษาอย่างไรก็สูก้ บั ความจริงไม่ได้ เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ ต้องตาย
ไปด้วยกันทุกคน แต่ถา้ เรายอมรับได้ ใจเราก็จะสบาย ใจเราก็จะเฉยๆ ไม่ทกุ ข์ เพราะ
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ระงับดับตัณหา ต้นเหตุของความทุกข์ได้ กําจัดความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยาก
ตาย ไม่ให้มอี ยู่ในใจได้ ยอมรับความจริงของร่างกาย ใจก็จะไม่มอี ปุ าทาน ในอริยสัจ ๔
พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่า ทุกข์เกิดจากอุปาทานการยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ นี้เอง
อยากจะให้เป็ นไปตามความต้องการของเรา ตามความชอบของเรา อยากจะไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย อยากให้มแี ต่สุขเวทนา ไม่ให้มที กุ ขเวทนา วันไหนมีสุขเวทนา เราจะรู้สกึ มี
ความสุขมาก แต่ถา้ วันไหนไม่มสี ุขเวทนา เช่นต้องไปทํางานทําการหรือไปทําอะไรที่
ลําบากยากเย็น ก็มที กุ ขเวทนาขึ้นมา ก็จะไม่ชอบ พอไม่ชอบ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่ถา้ ได้ศึกษาแล้วจะรู้วา่ เวทนามีอยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน มีสุขบ้าง ไม่สุขบ้าง ไม่ทกุ ข์ไม่สุข
บ้าง เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ตามเรื่องของเขา บางทีอยู่ๆก็สุขขึ้นมาในใจ ในกายของเรา พอ
ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ทกุ ข์ข้นึ มา แต่ใจไม่ตอ้ งไปทุกข์ตามถ้ามีสติมปี ญั ญา เรารู้วา่
ขณะนี้เวทนาเป็ นอย่างไร ก็อย่าไปต่อต้านเวทนานัน้ ถ้าเป็ นทุกขเวทนาก็อย่าไปต่อต้าน
อย่าไปปฏิเสธ เป็ นอย่างนัน้ ก็ไม่เป็ นไร เดีย๋ วก็หาย ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด แต่เราไม่
ค่อยจะรอกัน เราใจร้อน พอเกิดทุกขเวทนาปั๊บ จะต้องรีบแก้ทนั ที ให้หายไป โดนแมลง
สัตว์กดั ต่อยนิดหน่อยก็รีบหายาหม่อง หาอะไรมาทา ทัง้ ๆทีป่ ล่อยไว้สักระยะหนึ่งก็จะ
หายไปเอง ถ้าไปอยู่ทไ่ี ม่มยี าจะทําอย่างไร โดนแมลงกัด ก็ตอ้ งเจ็บต้องปวดเป็ นธรรมดา
เดีย๋ วก็หายไปเอง ถ้าอยู่เฉยๆ รับรู้เฉยๆ ไม่ไปอยากให้มนั หาย ใจก็จะไม่ทรุ นทุราย แต่
ถ้าอยากให้มนั หาย ก็ตอ้ งวิง่ หาหมอ วิง่ หายามาแก้กนั วุน่ ไปหมด
นี่ก็คอื เรื่องของขันธ์ ๕ โดยยกรู ปขันธ์กบั เวทนาขันธ์มาเป็ นตัวอย่าง ไม่ได้กล่าวถึง
สัญญา สังขาร วิญญาณเลย แต่ความจริงแล้วนามขันธ์ทงั้ ๔ นี้จะทํางานไปพร้อมๆกัน
เช่นพอตาเห็นรูป วิญญาณก็รบั ทราบ ว่ารูปมาแล้ว สัญญาก็แปลความหมายของรู ปว่า
เป็ นใคร น่าชื่นชมยินดีหรือไม่ เห็นรู ปนี้ป ั๊บ จําได้วา่ คนนี้เคยให้เงิน มาทีไรเอาเงินมาให้
ทุกที ก็เกิดสุขเวทนา สังขารก็ปรุงว่าต้องไปต้อนรับเขาหน่อย ไปทักทายเขา เชิญชวนให้
เขานัง่ แต่ถา้ สัญญาแปลว่าคนนี้เป็ นเจ้าหนี้ จะมาทวงหนี้ ทุกขเวทนาก็จะเกิดขึ้นมา
เพราะไม่มเี งินใช้หนี้ สังขารก็จะคิดว่า ทําอย่างไรดี จะหลบหน้าดีหรือไม่ นี่คอื การทํางาน
ของนามขันธ์ทงั้ ๔
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ถ้าเรามีสติคอยดูการทํางานของนามขันธ์ เราก็จะสามารถควบคุมสังขารได้ พอเห็นคนนี้
แล้ว เห็นว่าเป็ นเจ้าหนี้ เราก็ไม่อยากจะเจอเขา แต่จาํ เป็ นต้องเจอ เพราะมีความผูกพัน
กัน เป็ นคู่เวรคู่กรรมกัน เราก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบ ถึงแม้ไม่อยากจะเจอหน้า ก็ตอ้ งทํา
ใจดีสูเ้ สือไว้ ทําใจให้น่ิงไว้ แล้วก็เจอกัน คุยกัน เขาจะเอาอะไร ก็พูดไปตามความจริง
เรามีเท่าไร ก็ให้เขาไปเท่านัน้ ถ้าเขาไม่พอใจ เขาโกรธ เขาจะด่าเรา ก็ให้เขาทําไป เป็ น
เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เราคอยรักษาใจให้เป็ นอุเบกขา เป็ นปกติ ไม่วง่ิ เข้าหา ไม่
วิง่ หนี ตัง้ รับด้วยปัญญา
ถาม แต่เวทนาความรู้สกึ ยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
ตอบ มี แต่ถา้ เราฝึ กไปเรื่อยๆ ต่อไปเวทนานัน้ จะไม่มี เพราะเกิดปัญญาขึ้นมาว่า เมือ่
เราทํากรรมอันใดไว้ เมือ่ วิบากมันเกิดขึ้น เราก็อย่าไปหนีมนั อย่าไปกลัวมัน
อย่างมากก็แค่ตาย คนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย ถ้าเราไม่กลัวตาย ไม่กลัว
เจ็บแล้ว ไม่มปี ญั หาอะไร เราสามารถเผชิญกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เพราะเราทุกคน
เกิดมาแล้วก็ตอ้ งเจ็บ ต้องตายกันอยู่ดี ถ้าเราฝึ กเจ็บฝึ กตายไว้ก่อนแล้ว ต่อไป
อะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่หวันไหว
่
สังขารทีจ่ ะปรุงเป็ นตัณหาก็จะไม่มี วิภวตัณหาก็จะ
ไม่มี จะหนีจากสภาพต่างๆไป ก็ไม่มี เช่นเดินไปเจอสัตว์ เจองูอะไรอย่างนี้
แทนทีจ่ ะวิง่ หนี ก็จะอยู่เฉยๆ ทําจิตให้น่ิงแล้วก็ปลงว่า ถ้าเป็ นเวรเป็ นกรรมกันมา
เคยทําอะไรเขา เขาจะมากัดให้เราตาย มันก็จบ เพราะชีวติ ของเราก็ไม่ได้หวัง
อะไรจากในโลกนี้แล้ว เรารู้แล้วว่าเอาอะไรไปก็ไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ อาไปได้ก็คอื ใจที่
สงบ ใจทีน่ ่ิง อันนี้เท่านัน้ แหละทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ถ้าปฏิบตั จิ นพบกับความสงบ จะไม่สนใจกับอะไรเลย จะเห็นคุณค่าของใจ ยิง่
กว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีพ่ วกเราหวงแหนกัน เราไม่รู้หรอกว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ ราหวง
แหนกันนี้ เป็ นตัวสร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา เพราะเราไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมกัน
ไม่เคยเจอจิตทีส่ งบ ทีป่ ล่อยวาง เวลาจิตสงบในขณะทีน่ งั ่ สมาธิน้ ี มันปล่อยหมด
ทุกอย่างชัว่ คราว บ้านช่อง ทรัพย์สมบัติ ลูกเต้า สามี ภรรยา มันไม่ได้อยู่ในจิต
เลย จิตมันสะอาด ถ้าเป็ นกระดานดําก็เป็ นกระดานทีอ่ าจารย์ได้ลบสิง่ ทีไ่ ด้ขดี
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เขียนออกหมดแล้ว มีแต่กระดานว่างๆ จิตจึงไม่มอี ารมณ์หลงเหลืออยู่เลย แต่
ถ้ามีใครเขียนหรือวาดรูปการ์ตูน
ทีส่ วยงามหรือไม่สวยงามก็จะเกิดอารมณ์
ตามมา ถ้าสวยงามก็มคี วามสุข ถ้าไม่สวยไม่งาม ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ใจของ
เราก็เป็ นอย่างนี้ ทุกขณะจะไปรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามา ผ่านทางทวารทัง้ ๕ คือตา
หู จมูก ลิ้น กาย พอเข้ามาแล้ววิญญาณก็รบั ทราบ สัญญาก็แปลความหมาย
สังขารก็ปรุง เวทนาก็ปรากฏขึ้นมาเป็ นสุข เป็ นทุกข์ สังขารก็วา่ ไปตามนิสยั เดิม
ถ้าสุขก็วง่ิ เข้าหา ถ้าทุกข์ก็พยายามวิง่ หนี หรือพยายามแก้ให้ทกุ ข์ดบั ไป
แต่เราไม่ได้แก้ถูกจุด ไปแก้ข ้างนอกแทนทีจ่ ะแก้ข ้างใน เช่นเราเห็นคนทีเ่ ราไม่
ชอบ ก็ไปตีเขาให้ตายไปเลย อย่างนี้ไม่ใช่วธิ ีแก้ทถ่ี ูก ต้องแก้ทใ่ี จด้วยสติดว้ ย
ปัญญา ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ทําใจให้สูก้ บั ทุกสภาพ ใจก็จะนิ่ง ความทุกข์ในใจก็
ดับไป นี่คอื เหตุทต่ี อ้ งเจริญสติในสติปฏั ฐาน ๔ คือฝึ กให้มสี ติ อย่าไปโต้ตอบกับ
สิง่ ต่างๆทีเ่ ราเห็น เราได้ยนิ ได้ฟงั เพียงแต่รบั รู้วา่ เป็ นรู ป เป็ นภาพ เป็ นเสียง เป็ น
กลิน่ เป็ นรส เป็ นสักแต่วา่ รูป สักแต่วา่ สียง อย่าไปปรุงแต่ง อย่าให้เกิดสัญญาว่า
น่ารักหรือน่าชัง ถ้ามีก็ตอ้ งแก้ไขให้เห็นว่า ถึงแม้คนๆนี้จะไม่ดกี บั เรา เขาก็เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน คนทีด่ กี บั เรา ก็เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เหมือนกัน ความจริงแล้วเราน่าจะมองคนทัง้ ๒ แบบ ทีด่ แี ละไม่ดวี า่ เป็ น
เหมือนๆกัน ถ้ามองเข้าไปถึงธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของเขาในความเป็ นไตรลักษณ์
คนทีเ่ รารักก็เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เวลาเขาตายไปเราก็เสียใจ คนทีเ่ รา
เกลียด อยากให้เขาตาย ก็เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปอยาก
เดีย๋ วเขาก็ตายไปเอง
นี่ก็คอื ปัญญาทีเ่ กิดจากการเจริญสติปฏั ฐาน ท่านให้เจริญทีร่ ่างกายก่อนคือรู ป
ส่วนเวทนาจิตธรรมค่อยตามมาทีหลัง นี่คอื ความหมายของการตัง้ สติ รู ปก็ให้
ศึกษาจนเข้าใจในทุกส่วน เช่นให้พจิ ารณาดูอาการ ๓๒ ว่าไม่มตี วั ไม่มตี น มีแต่
อาการต่างๆ มีผม มีขน มีฟนั มีหนัง มีกระดูก แล้วก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม มี
สิง่ ทีไ่ ม่งามอยู่ภายใต้ผวิ หนังทีเ่ รามองไม่เห็นกัน แต่สามารถมองเห็นได้ดว้ ย
46

ปัญญาถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาเข้าไปดูโครงกระดูกทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง ดู
อวัยวะต่างๆ ถ้าดูไม่ออก นึกไม่ออก ก็ตอ้ งอาศัยการไปเยีย่ มป่ าช้า อย่างสมัย
โบราณเขาก็ไปเยีย่ มป่ าช้า ไปดูคนตาย หรือสมัยนี้มหี นังสือทีถ่ ่ายมาให้ดู มี
ภาพวาดให้เราดู เราก็ดู แล้วก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ ให้จาํ ได้ จนฝังอยู่ในใจเลย
พออยู่ในใจแล้ว เวลามองใคร ก็จะมองทะลุเข้าไปในหนังเลย เราก็จะไม่หลง ไม่
อยากไปมีความผูกพัน ไม่อยากเอามาครอบครอง เพราะไม่ได้สวยงามอย่างที่
เห็น คนเรามีความแตกต่างกันภายนอก แต่ภายในเหมือนกันหมด มีอาการ ๓๒
เท่าๆกัน นี่คอื การศึกษาพิจารณารูปด้วยสติ ให้เห็นความจริงของรูปอยู่
ตลอดเวลา
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ผู ้ปฏิบตั ใิ หม่ๆอย่างพวกเรานี่ อารมณ์อยู่ทก่ี ายอย่างเดียวก่อน
เลยใช่ไหมครับ
ตอบ ส่วนใหญ่ตอ้ งเริ่มทีก่ ายก่อน เพราะกายเป็ นส่วนทีห่ ยาบ เห็นได้ดว้ ยตา ส่วนอืน่
เห็นได้ค่อนข้างยาก สติปญั ญายังไม่ค่อยทัน แต่ถา้ ได้พฒั นาไปเรื่อยๆ เมือ่
สามารถเข้าใจรูปได้อย่างดีแล้ว ก็จะเข้าไปสู่เวทนาเอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะพิจารณาแต่รูปล้วนๆ เวลาเวทนาแสดงอาการขึ้นมาแรงๆ เราก็จะเห็น
เหมือนกัน วันไหนทีเ่ ราเจ็บปวดมากๆ เวทนาก็จะชัดขึ้นมา อย่างเวลาเดินไปเตะ
หินเข้า ทุกขเวทนาความเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นมา ตอนนัน้ เราก็ควรรับรู้วา่ เป็ น
เวทนา ไม่ตอ้ งไปตื่นเต้นกับมัน มันเกิดขึ้นได้เดีย๋ วมันก็ดบั ได้ เราเตะหินปั๊บ
เดีย๋ วสักครู่ความเจ็บมันก็จะค่อยๆลดลงไปๆ แล้วก็หายไป คือพยายามรักษาใจ
ให้เป็ นผูร้ ู้อย่างเดียว อย่าเป็ นผูต้ ่อต้าน เป็ นผูย้ นิ ดียนิ ร้ายกับเวทนา ทุกสิง่ ทุก
อย่างทีเ่ ข้ามาสู่ใจ ใจต้องเป็ นผูร้ ู้เฉยๆ ทําตัวให้เป็ นเหมือนกับกระจกเงา เวลาที่
คนสวยมองกระจกเงานี้ กระจกก็ไม่ได้ดใี จ คนไม่สวยมอง ก็ไม่รงั เกียจ เพียงทํา
หน้าทีส่ ะท้อนเงาของภาพเท่านัน้ เอง
ฉันใดจิตของเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้
พยายามทําให้มนั นิ่งเหมือนกับกระจกเงา
เห็นก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ อย่าไปหลงว่าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
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เป็ นเราเป็ นของเรา ทีแ่ ท้จริงแล้วมันเป็ นเพียงขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ
ร้าย เพราะจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา จะเกิดตัณหาขึ้นมา เกิดความอยากจะได้
หรือเกิดความอยากจะหนีจากสิง่ นัน้ ไป ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ จิตก็จะไม่น่งิ นี่คอื
การเจริญสติปญั ญาเพือ่ ปล่อยวาง
ถาม ทีน้ เี วทนาทีเ่ กิดขึ้นแล้ว ก็วางเฉยอย่างทีท่ ่านอาจารย์วา่ แต่มนั ก็ไม่ดบั ไปเลยหรือ
จะเกิดขึ้นใหม่อกี
ตอบ เวทนามี ๒ ชนิด คือเวทนาทีเ่ กิดขึ้นทางกาย เป็ นเรื่องของธรรมชาติ แต่เวทนา
ทางจิต เราสามารถดับได้ ใจไม่วนุ่ วายกับเวทนาทางกาย ใจก็ไม่ทกุ ข์ เราดับทุกข์
ทางจิตใจได้ แต่ทกุ ข์ทางกายก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา
ถาม เพราะฉะนัน้ ถ้าทุกข์เกิดทีก่ ายนี่เราแค่วางเฉย
พิจารณา

แต่ส่วนทีใ่ จนี่เราต้องใช้ปญั ญา

ตอบ ถ้าเราเข้าใจว่า เวทนาของกายเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เราควบคุม
บังคับให้เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้ เราก็ปล่อยวาง ใจเราก็ไม่เดือดร้อน แต่
ถ้าไม่เข้าใจ เวลาเกิดเวทนาขึ้นมาหน่อยใจก็วติ ก จะตายหรือเปล่า จะเป็ นอย่าง
นัน้ อย่างนี้หรือเปล่า สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ได้เป็ นเลย
แต่ถา้ ใจสักแต่วา่ รู้เฉยๆ เวทนาเกิดขึ้นก็รู้ รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นของไม่เทีย่ ง
เดีย๋ วก็ตอ้ งดับ ต้องหายไป หรือเบาลงไป หรือเพิม่ ขึ้นอีก ก็สุดแท้แต่เวทนา ต้อง
เป็ นไปตามเรื่องของเวทนา ถ้าใจรู้ ใจเข้าใจ ใจก็จะเฉย การปฏิบตั กิ ็เพือ่ ให้ใจเข้า
สูอ่ เุ บกขา คือการวางเฉย ปล่อยวาง สัมผัสกันอยู่ แต่ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับเขา
สังเกตดู คนทีเ่ ราเจอนี่ จะมี ๓ แบบด้วยกัน คือคนทีเ่ ราชอบ คนทีเ่ ราไม่ชอบ
และคนทีเ่ ราเฉยๆ คนทีเ่ ราเฉยๆนี่สบายที่สุดใช่ไหม เราไม่ดใี จไม่เสียใจ เขาจะ
มาเขาจะไปเราไม่เดือดร้อน แต่ถา้ คนทีเ่ ราชอบเวลามาเราดีใจ เวลาไปเราก็เสียใจ
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คนทีเ่ ราไม่ชอบเวลามาเราก็เดือดร้อน แต่พอเขาไปเราก็โล่งใจ สบายใจ
ความชอบกับความไม่ชอบทําให้ใจต้องแกว่งไปแกว่งมา เป็ นนิสยั ทีไ่ ด้ปลูกฝังมา
คนบางคนชอบสีแดง บางคนไม่ชอบสีแดง คน ๒ คนมองสิง่ เดียวกัน คนหนึ่งมี
ความสุข อีกคนหนึ่งมีความทุกข์ เกิดจากความชอบหรือไม่ชอบ ทีถ่ ูกปลูกฝังมา
ด้วยอวิชชา ถ้ามีปญั ญาก็จะเห็นว่าเป็ นสีเท่านัน้ เอง เป็ นรูปทีม่ าสัมผัสกับตาแล้ว
รับรู้ทใ่ี จ ใจนี้ไม่มอี ะไรไปทําลายได้ ใจเป็ นเหมือนกระจก ทีส่ ะท้อนความเป็ นจริง
ของรูปภาพ กระจกก็เป็ นกระจกเหมือนเดิม ไม่วา่ จะเป็ นรู ปภาพชนิดใดก็ตาม
คนจะฆ่ากันตายต่อหน้ากระจก กระจกก็ยงั เป็ นกระจกอยู่เหมือนเดิม คนจะ
ฉลองแต่งงานกัน กระจกมันก็ยงั เป็ นเหมือนเดิมอยู่ ใจของเราก็เป็ นแบบนัน้
แหละ เหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจ สอนจิตใจ
ด้วยสติดว้ ยปัญญา ใจก็จะเป็ นเหมือนกับกระจก สะท้อนรับรู้ความเป็ นจริงของ
สภาพทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ นี่แหละคือเหตุทเ่ี ราต้องมาศึกษาให้เข้าใจ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีเ่ ราสัมผัสในโลกนี้ ส่วนใหญ่เราจะหลงตามอวิชชา อยากจะให้ทกุ อย่างเจริญ
ไม่ให้มอี ะไรเสือ่ ม พอเกิดอะไรเสือ่ มขึ้นมา เราก็จะเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ พอมี
การเจริญขึ้นมาก็ดใี จ เช่นเวลาได้ลูกได้หลานก็ดอี กดีใจกันใหญ่ พอเสียคุณ
พ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายไปก็เศร้าโศกเสียใจ เพราะมองด้านเดียว ไม่คาํ นึงถึง
อีกด้านหนึ่งว่า เด็กคนนี้เกิดมาวันนี้ สักวันหนึ่งเขาก็ตอ้ งตาย ถ้ารู้ลว่ งหน้าไว้
ก่อนแล้ว เวลาเขาตายไปก็จะไม่รู้สกึ อะไร
แต่ใจของเราทุกขณะ จะพยายามฝื นความจริงนี้ คือความตาย จนถึงขัน้ ทีค่ ดิ ถึง
เรื่องความตายไม่ได้เลย สมัยนี้ใครไปคิดเรื่องความตายหาว่าเป็ นอัปมงคล ทัง้ ๆ
ทีเ่ ป็ นปัญญาทางศาสนา เป็ นการศึกษาถึงแก่นของความจริง เมือ่ ทราบความจริง
แล้ว ใจก็จะรับความจริงนัน้ ได้ แต่ทกุ วันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริงนี้กนั ไม่
ยอมคิดถึงเรื่องนี้ พอเกิดความตายขึ้นมา ก็ทาํ ใจกันไม่ได้ ไม่ได้ซอ้ มไว้ ถ้าเป็ น
ทหารก็ไม่คดิ ว่าจะมีข ้าศึกศัตรู มารุกราน คิดว่าปลอดภัยเสมอ ไม่ตอ้ งซ้อมรบ ไม่
ต้องมีทหาร ไม่ตอ้ งมีตาํ รวจก็ได้ พอวันดีคนื ดีเกิดมีข ้าศึกศัตรูบกุ เข้ามา ก็จะ
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ป้ องกันตัวเองกับบ้านเมืองไม่ได้ ก็จะถูกทําลายไปหมด ใจทีไ่ ม่มสี ติไม่มปี ญั ญาก็
เป็ นลักษณะนี้ มีแต่ความหลง มีแต่ความต้องการให้เจริญอย่างเดียว ไม่ให้เสือ่ ม
พอเสือ่ มก็รบั ไม่ได้ บางคนถึงกับเสียสติไปเลย กลายเป็ นคนบ้าไป เวลาสูญเสีย
อะไรทีต่ นเองรัก ก็จะเปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือ เคยร่าเริงเบิกบาน ก็
กลายเป็ นเศร้าสร้อยหงอยเหงาไป ถ้าเจอสภาพทีร่ ุนแรงมากๆ ก็จะถึงกับทําร้าย
ชีวติ ของตนเอง เพราะไม่สามารถทนอยู่กบั สภาพนัน้ ได้ เพราะไม่ได้ศึกษาเตรียม
ตัวไว้ล่วงหน้าก่อนนัน่ เอง ถ้าได้ซอ้ มไว้ก่อนแล้วว่า สักวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียว
คนทีเ่ รารักจะต้องจากเราไป ก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ เวลาเกิดเหตุการณ์นนั้ ขึ้นมา
เหตุทพ่ี วกเราเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมกัน ก็เพือ่ ฝึ กอยู่คนเดียว อยู่แบบเรียบๆง่ายๆ
ไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ภายนอกเป็ นเครื่องให้ความสุขกับเรา
เพราะเราสามารถมี
ความสุขได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีใครมีอะไร มาให้ความสุขกับเรา แต่พวกเราไม่ยอม
ตัด ยังเสียดาย เป็ นเหมือนกับคนพิการ จะไปไหนต้องมีรถนัง่ ไป ต้องมีไม้เท้าไว้
คอยคํา้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้พกิ ารเลย สามารถเดินเหินไปไหนได้อย่างสบาย กลับไม่เอา
อยากจะใช้ไม้คํา้ อยากจะนัง่ รถเข็น ทัง้ ๆทีเ่ ดินเหินไปไหนได้เอง ใจของเราก็ไม่
พิการอะไรเลย ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยอะไรเลยทัง้ สิ้น ทีจ่ ะทําให้ใจมีความสุข ไม่ตอ้ ง
พึง่ พารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ตอ้ งพึง่ พาลาภ ยศ สรรเสริญ แต่กลับ
ต้องพึง่ พาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกันตลอดเวลา เวลาได้มาก็ดอี กดีใจ เงินเดือน
ขึ้นก็ดใี จ พอถูกตัดเงินเดือนก็เสียใจ เป็ นเพราะไม่เคยฝึ กจิต ให้อยู่โดยไม่ตอ้ งมี
สิง่ ต่างๆมาคํา้ มาพยุงนัน่ เอง
เราจึงต้องปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ทําจิตให้เป็ นอัตตา หิ อัตตโน นาโถ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
ตน เพราะจิตทีส่ งบแล้ว จะไม่ตอ้ งการอะไรเลย ทีอ่ ยู่ทก่ี นิ ก็เป็ นเรื่องของร่างกาย
ทีต่ อ้ งมีปจั จัย ๔ ถึงจะอยู่ได้ การเลี้ยงดูร่างกาย ก็เพือ่ เอามาทําประโยชน์ให้กบั
ผูอ้ น่ื เท่านัน้ เอง ภารกิจของตนได้สาํ เร็จลุลว่ งไปแล้ว อย่างพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันตสาวก ท่านไม่มภี ารกิจอะไรทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไปแล้ว จิตของท่านเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของตนเองได้แล้ว จิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงแล้ว แต่ท่านยังมี
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ร่างกายเหลืออยู่ จึงใช้ร่างกายนี้เป็ นเครื่องมือ ในการอบรมสังสอนผู
่
อ้ น่ื เวลาจะ
สอนคนอย่างพวกเรานี้ ต้องมีปากพูดถึงจะฟังกันรู้เรื่อง ถ้าสอนพวกเทวดา ก็ไม่
ต้องใช้ร่างกาย สอนทางจิตได้เลย เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพวกเทวดาด้วย
กระแสจิต พวกเทวดาไม่มรี ู ปหยาบเหมือนพวกเรา มีจติ ทีย่ งั มีกเิ ลสอยู่ ยังไม่
เข้าใจอะไรหลายอย่าง จึงต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้า พระองค์กท็ รงสอนพวก
เทวดาเหมือนกับสอนพวกเรา คือสอนเรื่องพระอริยสัจ ๔
นี่คอื เหตุทเ่ี ราต้องเจริญสติปฏั ฐานกัน เพือ่ ให้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีใ่ จ
เราไปเกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง อย่าไปยึดติด อย่าไปหวังอะไร เพราะ
เวลาไม่เป็ นไปตามทีห่ วัง เราก็จะเสียใจ ศึกษาเพือ่ จะได้ปล่อยวาง ดูร่างกายนี้จน
เข้าใจว่าเป็ นอย่างไร จึงทรงสอนให้ไปเยีย่ มป่ าช้า ไปชมป่ าช้า ไปดูสภาพของ
ร่างกายของเราทีจ่ ะต้องเป็ นไปในวันข้างหน้า ทีจ่ ะต้องกลายเป็ นซากศพไป มีแร้ง
มีกามากัดมากิน และเน่าเปื่ อยไป เหลือแต่โครงกระดูก แล้วก็กลายเป็ นดินไปใน
ทีส่ ุด นี่คอื การศึกษากายหรือรูป ขันธ์ เรียกว่ากายคตาสติภาวนา ให้รู้ ๒
ลักษณะด้วยกัน คืออนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา และอสุภะไม่สวยไม่งาม ถึงจะหลุด
พ้นจากอุปาทาน การยึดติดในร่างกายนี้ไปได้ ผูท้ พ่ี จิ ารณาร่างกายได้อย่าง
ละเอียดลออหมดจดทุกส่วน จนปล่อยวางร่างกายได้แล้ว ก็จะเป็ นพระอนาคามี
ไม่ยนิ ดีกบั ร่างกายอีกต่อไป ไม่มรี าคะตัณหา ไม่เห็นว่าสวยว่างาม ไม่อยากเอามา
เป็ นคู่ครอง
ไม่อยากกอดโครงกระดูกทีถ่ ูกหนังหุม้ ห่ออยู่ ไม่อยากกอดอวัยวะต่างๆ เช่นตับ
ไตไส้พงุ ทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดามองไม่เห็น เพราะไม่ได้มองด้วย
ปัญญา แต่มองด้วยโมหะความหลง มองอสุภะเป็ นสุภะ เป็ นของสวยงามไป
มองอนิจจังว่าเป็ นนิจจัง มองสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวรเป็ นสิง่ ทีจ่ รี งั ถาวร มองสิง่ ทีใ่ ห้ความ
ทุกข์เป็ นความสุข เวลาได้คู่ครองมาแล้วมันสุขทีต่ รงไหน มีแต่ทะเลาะกันบ้าง มี
เรื่องมีราวกัน เป็ นห่วงเป็ นใยกัน จิปาถะร้อยแปดพันประการ ทีเ่ ป็ นความทุกข์ใจ
ทัง้ นัน้ จึงเรียกว่าเป็ นทุกข์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นแค่กองดินนํา้ ลมไฟ
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เท่านัน้ เอง ทีม่ ารวมตัวกัน เหมือนกับการทําขนม ทีเ่ ราเอานํา้ ตาลเอาแป้ งเอาไข่มา
ผสมกัน แล้วก็เอามาใส่ในแม่พมิ พ์ ทําเป็ นรู ปต่างๆ จะเป็ นขนมชนิดไหน ก็ตอ้ ง
ทํามาจากแป้ งนํา้ ตาลกับไข่น้ ีเอง แต่เราสามารถทําให้เป็ นขนมได้หลากหลายชนิด
เป็ นเค้กก็ได้ เป็ นคุกกี้ก็ได้ ฯลฯ
ถาม เวลาพิจารณาพวกนี้ ก็พจิ ารณาอย่างหยาบๆ มันเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ ดับไป
ตอบ ก็เริ่มจากหยาบไปก่อน แล้วก็จะละเอียดขึ้นไปเอง ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆ
ปัญหาของญาติโยมอยู่ทเ่ี วลาพิจารณาจะไม่ค่อยพอ
ต้องทํางานจึงไม่มเี วลา
พิจารณาเรื่องนี้มากนัก เพราะวันๆหนึ่งจะต้องไปยุ่งกับงานอืน่ ๆ ทําให้ไม่มเี วลา
มามองความจริงด้านนี้ จะไปมองความจริงอีกด้านหนึ่ง ในเรื่องการทํามาหากิน
ทําอย่างไรจึงจะทําให้มรี ายได้เพิม่ ขึ้น จะคิดไปในทางนัน้ เมือ่ มีรายได้ข้นึ มาแล้ว
จะทําอย่างไรกับเงินทีไ่ ด้มา จะเอาไปเทีย่ วไหนดี ไปกินอะไรดี จะซื้ออะไรดี จิตก็
จะคิดแต่เรื่องเหล่านี้ เรื่องหากับเรื่องใช้ เลยไม่มเี วลามาคิดเรื่องธรรมะ ถ้าเรียน
หนังสือก็เรียนวิชาอืน่ กัน วิชาธรรมะไม่ค่อยเรียนกัน ชอบเรียนวิชาทางโลกกัน
มากกว่า ก็เลยติดอยู่กบั โลก หลงอยู่กบั โลก ถ้าเรียนธรรมะ ก็จะเกิดปัญญาทํา
ให้ปล่อยวางโลกได้ แต่มนั ยากเพราะใจมีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อนแล้วคือ
กิเลสๆ ซึง่ ไม่ชอบธรรมะ เวลาจะเข้าหาธรรมะจึงเหมือนกับการแหกคุก จะไปวัด
สักที จะไปทําบุญสักที จะไปปฏิบตั ธิ รรมสักที มันยิง่ กว่าการแหกคุกเสียอีก แต่
ถ้าไปเทีย่ ว ไปได้อย่างสบายเลย
ทีโ่ ยมบอกว่า ยังพิจารณาไม่ค่อยเห็น เป็ นเพราะใจไม่มาทางนี้ แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั
ได้ศึกษา แล้วเห็นว่ามาทางนี้มคี ุณประโยชน์ เหมือนกับออกจากกองขยะมาสู่
กองเพชรกองเงินกองทอง ก็จะทําให้มฉี นั ทะ มีกาํ ลังใจทีจ่ ะออกกัน แต่เราไม่
เห็นว่าเรากําลังอยู่บนกองขยะกัน กลับเห็นกองขยะเป็ นเพชรนิลจินดา เพราะ
ความหลงเลยทําให้เราหลงติดอยู่กบั กองขยะ ก็ดูพระพุทธเจ้าขนาดอยู่ในวัง ใน
สายตาของกิเลสก็จะเห็นเป็ นสวรรค์ แต่ในสายตาของนักปราชญ์ กลับเห็นเป็ น
กองขยะ เพราะจะผูกให้ตดิ อยู่กบั วงจรของความแก่ ความเจ็บ ความตาย
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พระพุทธเจ้าทรงต้องการทีจ่ ะดิ้นให้หลุดพ้นจากวงจรของความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ทรงศึกษาถามเรื่องราวต่างๆ ตอนทีเ่ สด็จประพาสนอกพระราชวัง
ทรงเห็นคนแก่ ก็ทรงถามว่าคนแก่น้ ีมาจากไหน ก็ได้รบั คําตอบว่า ก็มาจาก
พระองค์นนั ่ แหละ พระองค์สกั วันก็ตอ้ งเป็ นเหมือนเขา คนเจ็บก็เหมือนกัน คน
ตายก็เหมือนกัน คือพระองค์ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
พอไปเห็นสมณะนักบวช ก็ทรงถามพวกนี้เขามาจากไหน เขาทําอะไร เขาก็เป็ น
คนเหมือนพระองค์น่ีแหละ แต่เขาแสวงหาทางออกจากความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายกัน พระองค์ก็ทรงอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ของความแก่ ความเจ็บ
ความตายเหมือนกัน ก็เลยอยากจะทดลองดูบา้ ง พอดีได้ขา่ วพระมเหสีได้คลอด
พระโอรส ก็ทรงอุทานว่าราหุล แปลว่าบ่วง เพราะลูกจะเป็ นบ่วง ร้อยคอผูกมัด
พ่อแม่ดว้ ยความผูกพัน จึงทรงตัดสินพระทัยหนีออกจากวังไปในคืนนัน้ เลย หนี
ไปผนวช แต่ในสายตาของพวกเราก็เหมือนกับลงจากสวรรค์ไปสู่นรก จากวังไป
อยู่เหมือนขอทาน จะกินทีไ่ หน จะนอนทีไ่ หนก็ไม่รู้ นอนก็นอนตามโคนไม้หรือ
ในถํา้ กินก็แล้วแต่ชาวบ้านจะสงเคราะห์ ก็เหมือนขอทาน ทรงถือบาตรไปที่
หมูบ่ า้ น เพือ่ รับอาหารทีช่ าวบ้านถวาย แล้วแต่ศรัทธา แต่ก็ไม่ได้ทรงถือเป็ นเรื่อง
หนักอกหนักใจ เพราะสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงต้องการนัน้ มีค่ามากกว่าสิง่ ทีพ่ ระองค์ได้
ทรงเสียสละไป คือความสะดวกสบายทางด้านร่างกาย ทางด้านปัจจัย ๔
พระองค์ทรงต่อสูอ้ ยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ ยกัน จึงได้บรรลุผล ได้ปญั ญา ได้เห็นว่าธรรม
ทัง้ หลายเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ รู้แล้วก็ทรงปล่อยวาง จิตก็หลุดพ้น ไม่
ยึดไม่ตดิ กับอะไรอีกต่อไป เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น จิตเป็ นเหมือนกับกระจก
สะท้อนเงา สะท้อนตามความจริงของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราเห็นว่าดีบา้ งไม่ดบี า้ ง
แต่จติ ทีเ่ ป็ นเหมือนกระจก ไม่ได้เห็นว่าดีหรือไม่ดี เป็ นสักแต่วา่ ทัง้ นัน้ ดังทีท่ รง
สอนไว้ว่า เวลาเห็นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ เห็น เวลาได้ยนิ อะไรก็ให้สกั แต่วา่ ได้ยนิ
อย่าไปเห็นว่าเป็ นนัน่ เป็ นนี่ เป็ นเราเป็ นของเรา แล้วจิตจะได้ไม่เดือดร้อนกับสิง่
ต่างๆทีเ่ ห็น ซึง่ เป็ นเรื่องทีต่ รงกันข้ามกับความรู้สกึ นึกคิดของพวกเรา ถ้าไม่ได้
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วิเคราะห์พจิ ารณาอย่างจริงๆจังๆ ก็จะไม่เข้าใจ แต่ถา้ มองความตายอยู่เรื่อยๆ
แล้ว ก็จะมีเครื่องเตือนสติ ให้คดิ ว่าสักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งตายจากโลกนี้ไป หรือคน
ทีเ่ รารักก็จะต้องจากเราไป เราจะรู้สกึ อย่างไร ถ้าเรารู้สกึ ว่ามันไม่เป็ นความสุขเลย
เป็ นความสุขตอนต้น แต่เป็ นความทุกข์ตอนปลาย เรามาหาวิธีทาํ ให้ไม่ทกุ ข์ไม่
ดีกว่าหรือ
เป็ นบุญเป็ นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้อย่างพระพุทธเจ้า เพราะโดย
ลําพังแล้ว เราคงจะไม่คดิ อย่างพระพุทธเจ้าทรงคิดกัน เราก็จะกอดอยู่กบั กอง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ไปตลอด ถึงแม้จะทุกข์จะทรมานอย่างไร ก็ปล่อยวาง
ไม่ได้ เพราะยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขอีกแบบหนึ่งนัน่ เอง ถ้าได้สมั ผัสกับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตแล้ว
จะเห็นว่าถึงแม้จิตจะไม่มอี ะไรเลย
ถึงแม้จะต้องอยู่ตามลําพัง แต่จติ ทีส่ งบจะไม่รู้สกึ ว้าเหว่ จะไม่รู้สกึ ว่าขาดอะไร
เลย เป็ นจิตทีม่ คี วามอิม่ มีความสุข มีความพออยู่ในตัว ทีพ่ วกเราต้องมาวัดกัน
นี้ ก็เพือ่ มาทําจิตใจให้สงบ จิตของแต่ละคนก็อยู่ในระดับต่างกัน บางคนก็ทาํ จิต
ให้สงบง่าย แสดงว่าเคยทํามาแล้วในอดีต ถ้าเป็ นนักเรียนก็เหมือนกับการย้าย
จากโรงเรียน เคยเรียนชัน้ ป.๖ แล้ว พอมาเข้าโรงเรียนใหม่ ก็เรียนชัน้ ป.๗ได้เลย
บางคนยังไม่เคยได้เรียนหนังสือมาก่อน ก็ตอ้ งเรียนชัน้ ป.๑ไปก่อน
จิตของพวกเราก็เป็ นแบบนี้ ได้สะสมบุญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติมาไม่
เท่ากัน ทําบุญทําบาปมาไม่เท่ากัน เมือ่ มาเกิดชาติน้ ีแล้วอยากจะเรียนชัน้ สูงๆ
อยากจะภาวนา แต่ก็ทาํ ไม่ได้ เพราะรู้สกึ ว่าเป็ นอุปสรรคไปหมด จะกินจะอยู่แบบ
นักภาวนาก็รู้สกึ ลําบาก จะให้นงั ่ เฉยๆให้สงบสัก ๑๕ นาที ก็รู้สกึ อึดอัดใจ นัง่
ไม่ได้ ก็แสดงว่ายังไม่ได้ผ่านขัน้ ทีต่ าํ ่ กว่านี้มา เราจึงต้องเลือ่ นกลับลงไป รักษาศีล
ก่อน ถ้ารักษาศีลยังรู้สกึ ว่ายาก ก็ตอ้ งลงไปขัน้ ทําทานก่อน ทําทานทําไปเรื่อยๆ
เพราะการทําบุญทําทานเป็ นการปล่อยวาง ความยึดติดในวัตถุข ้าวของเงินทอง
ต่างๆ เมือ่ ทําบุญทําทานไปเรื่อยๆแล้ว จิตใจจะได้ความสุขจากการปล่อยวางวัตถุ
ข้าวของเงินทอง ก็จะเห็นว่า ยังมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ทีเ่ กิดจากการให้ ไม่ได้
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เกิดจากการได้มา ซึง่ เป็ นความสุขทีล่ ะเอียด กว่าความสุขทีเ่ กิดจากการได้มา
เวลาได้มาเราก็มคี วามสุข แต่เป็ นความสุขทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ตามมา เพราะ
อยากจะได้มากกว่าเดิม วันนี้ได้ ๑๐ บาท พรุ่งนี้ก็อยากจะได้ ๒๐ บาท
แต่เวลาเราทําบุญทําทาน จิตใจจะมีความอิม่ เอิบ ไม่รู้สกึ เสียดายเงินทีใ่ ห้ไป และ
จะไม่รู้สกึ อยากจะได้ใหม่ ถ้าทํามากๆแล้วต่อไปก็จะเห็นว่า เงินทองทีม่ เี หลือใช้น้ ี
ถ้าไม่ฉลาด ก็จะเพิม่ ความทุกข์ให้กบั เราได้ ถ้าเอาไปเลี้ยงกิเลสตัณหา เห็นเสื้อผ้า
สวยๆงามๆก็ซ้อื มาใส่ เห็นอะไรใหม่ๆก็ซ้อื มาใช้ ใส่ไปใช้ไปได้ครัง้ สองครัง้ ก็เบือ่
แล้วก็อยากจะได้ของใหม่อกี ก็จะทําให้หวิ กระหายอยากได้ของใหม่ๆไปเรื่อยๆ
ถ้าเป็ นอย่างนี้หาเงินมาได้เท่าไรก็จะไม่พอใช้ ก็จะต้องไปทําผิดศีล ถ้าหาเงินมา
ด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งไปฉ้อโกงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้ว
จิตใจจะมีความอิม่ ไม่หวิ กับเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ใหม่ๆต่างๆ ของเก่าทีย่ งั ใช้ได้
อยู่ก็ใช้ไป พอใจใช้ของเก่า ไม่หวิ กระหายกับของใหม่ๆ เงินทองทีม่ อี ยู่ก็จะไม่
หมดไป ไม่ตอ้ งไปทําความทุจริต ก็เลยทําให้มศี ีลขึ้นมาจะทําอะไรก็จะทําด้วย
ความถูกต้อง เพราะรู้วา่ เวลาทําผิดศีลแล้ว จิตใจจะวุน่ วาย จิตใจจะทุกข์ ถ้าจะ
หาเงินมา ก็ตอ้ งหามาด้วยวิธีทส่ี ุจริต ไม่ไปละเมิดศีล ทานจึงเป็ นเครื่องสนับสนุน
ศีล
เมือ่ เรารักษาศีลไป จิตของเราก็จะมีความสงบ เมือ่ มีความสงบเราก็อยากจะหา
ความสงบเพิม่ ขึ้น ทีน้ เี ราก็จะภาวนาได้ นัง่ สมาธิก็จะง่ายขึ้น เพราะกิเลสตัณหาที่
อยากจะหาความสุขจากภายนอกได้ถูกตัดไป ถ้าเป็ นต้นไม้ก็เหมือนกับกิ่งก้าน
ของต้นไม้ได้ถูกตัดไป แต่ตวั ต้นยังไม่ได้ถูกตัด ต้องอาศัยการภาวนาทีจ่ ะทําจิต
ให้สงบเต็มที่ ด้วยการนัง่ สมาธิ ทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตรวมเป็ นสมาธิแล้ว ก็จะเห็น
ความสุขทีแ่ ท้จริง แต่จะเป็ นความสุขในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ พอจิตออกมาจาก
สมาธิแล้ว ไปเห็นรูปหรือไปได้ยนิ เสียง กิเลสก็จะทํางานต่อ จากความสงบก็จะ
กลายเป็ นความรุ่มร้อนขึ้นมา เช่นไปเห็นใครเขาทําอะไร แล้วทําให้เกิดความโกรธ
ขึ้นมา เป็ นเหมือนไฟลุกขึ้นมา จิตทีม่ คี วามสงบแล้วจะรู้ทนั ทีเลยว่า นี่คอื สิง่ ที่
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ต้องกําจัด คือความโกรธ ปล่อยให้โกรธไม่ได้ เพราะเวลาโกรธเหมือนกับเอาไฟ
มาเผาใจ
ทีน้ ีจะทําอย่างไรถึงจะดับความโกรธได้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา เช่นวิปสั สนาปัญญา ก็
ต้องคิดว่าไม่ตอ้ งไปโกรธหรอก ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เป็ นไปตามเรื่องของเขา คนทีเ่ รา
โกรธ เราไม่ตอ้ งไปทําอะไรเขาหรอก เดีย๋ วถึงเวลาเขาก็เป็ นไปตามเรื่องของเขาเอง
เดีย๋ วเขาก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ไปมีเรื่องกับเขา ก็จะเป็ นการสร้างเวร
สร้างกรรม สร้างความทุกข์ สูย้ อมรับความจริงของเขาดีกว่า เขาอยากจะทําอะไร
ก็เป็ นสิทธิของเขา ถ้าหลีกได้ก็หลีก ถ้าหลีกไม่ได้ก็ตอ้ งทําใจให้น่งิ เฉยไว้ แล้วก็
รอให้ผ่านไป ถ้าไปมีปฏิกริ ิยาต่อสูก้ นั เดีย๋ วเรื่องจะยาว อาจจะต้องตายจากโลกนี้
ไปด้วยกัน ก่อนเวลาอันสมควร นี่คอื วิปสั สนา การทําสมาธิเพียงแต่ทาํ ให้จติ สงบ
เวลาจิตอยู่ในสมาธิก็ไม่ตอ้ งไปเจริญปัญญา เพราะการเจริญสมาธิน้ ี ต้องการให้
จิตนิ่ง เหมือนกับคนทีต่ อ้ งการพักผ่อนหลับนอน เวลาหลับไปแล้วอย่าไปปลุก
ขึ้นมา ให้นอนให้เต็มที่ จนกระทังตื
่ ่นขึ้นมาเอง จิตเวลาอยู่ในสมาธิ จะนิ่งอยู่นาน
สักเท่าไร ก็ปล่อยให้อยู่ไป จิตกําลังพัก เมือ่ อิม่ ตัวแล้วก็จะถอนออกมาเอง
เมือ่ ถอนออกมาแล้ว ก็จะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอคิดในเรื่องทีจ่ ะสร้างความทุกข์ให้
เกิดขึ้น ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้ามาแก้ ห่วงคนนัน้ คนนี้ ห่วงได้อย่างไรเดีย๋ วเขาก็ตอ้ ง
ตายอยู่ดี ห่วงอย่างไรก็ตอ้ งตายอยู่ดี ไม่ห่วงไม่ดกี ว่าหรือ ไม่ห่วงก็ไม่ได้ไป
เปลีย่ นแปลงเรื่องของเขา ห่วงก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลงเรื่องของเขา แต่ห่วงแล้วจะทํา
ให้เราทุกข์ ไม่ห่วงก็ไม่ทาํ ให้เราทุกข์ ความห่วงไม่ห่วงเราเปลีย่ นได้ แต่เราไม่
สามารถไปเปลีย่ นผูอ้ น่ื ได้ คนทีเ่ ราห่วง กลัวจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าเขาจะ
เป็ น เราก็ทาํ อะไรไม่ได้อยู่ดี จึงอย่าไปห่วง มีหน้าทีด่ ูแลกันก็ดูแลกันไป มีหน้าที่
เลี้ยงดูก็เลี้ยงดูกนั ไป แต่ไม่ตอ้ งห่วง ห่วงไม่ได้หรอก แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งสลาย
หมดไปชีวติ ของคนเราทุกคนมีจดุ จบด้วยกันทัง้ นัน้ แต่เราจะอยู่แบบไหน อยู่
แบบห่วงแบบทุกข์ หรือจะอยู่แบบไม่ห่วง แบบสบายใจ จุดจบก็มเี ท่ากัน
เหมือนกัน นี่คอื วิปสั สนาปัญญา
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ถ้าเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์ เห็นว่าไม่ใช่เป็ นของเราแล้วมันก็งา่ ยขึ้นใน
การปล่อยวาง เวลาลูกคนอืน่ เขาตายไปเราเดือดร้อนไหม เราไม่ได้เดือดร้อน ไม่
ร้องห่มร้องไห้ แต่พอลูกเราตายไปนี่ วุน่ วายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ลูกของเขา
กับลูกของเราก็มอี าการ ๓๒ เหมือนกัน เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะต้องตาย ก็ตอ้ งตาย เขาทําบุญมาแค่น้ ี หรือมีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ
ให้เขาอยู่ได้เพียงแค่น้ ี เราไปร้องห่มร้องไห้ เขาก็ไม่ฟ้ ื นกลับคืนมา มีแต่จะสร้าง
ความทุกข์ให้กบั เรา เปล่าๆ เพราะขาดปัญญานี่เอง แต่ถา้ มีปญั ญาแล้ว เราก็เฉย
ตายก็จดั งานศพให้ เผาให้เสร็จ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย นี่คอื วิปสั สนา เพือ่ ปลด
เปลื้องความทุกข์ให้กบั ใจของเรา แต่การจะเจริญวิปสั สนาปัญญาได้ จะต้องมี
สมาธิก่อน ถ้าจิตไม่มสี มาธิ ก็จะทําใจไม่ได้ ถ้าจิตมีสมาธิแล้ว พอระลึกถึง
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความว้าวุน่ ขุน่ มัวก็จะดับลงไปเอง จิตก็จะกลับไปสู่จดุ
ของสมาธิ จุดทีส่ งบ
แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ เวลาจะปลงจะวาง ก็ไม่รู้จะไปปลงไปวางไว้ทีต่ รงไหน เพราะจิต
ไม่เคยสงบมาก่อน ก็ปลงอยู่บนความวุน่ วายนัน่ เอง คิดไม่ตก ปลงไม่ตก แต่ถา้
มีสมาธิแล้วจะปลงตก เช่นเราจะต้องเสียสมบัติ เสียงานเสียการไป ถ้าเรามีสมาธิ
เราจะปลงตก ไม่เป็ นไร ไม่มงี านทําฉันเข้าสมาธิของฉันได้ พออยู่ในสมาธิแล้ว
ฉันสบายเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น คนที่มสี มาธิแล้วจะมีทพ่ี ง่ึ เพียงแต่วา่ ยังไม่
เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีถ่ าวรเท่านัน้ เอง ทีพ่ ง่ึ ทีถ่ าวรต้องอาศัยปัญญา เพราะปัญญาจะเป็ นตัว
ตัดถอนรากถอนโคนของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆให้
หมดไปจากจิตจากใจ สมาธิเป็ นเหมือนกับตัวไปบีบไปกด ไม่ให้กเิ ลสตัณหา
ทํางาน เหมือนกับหินทับหญ้า เวลาหินทับอยู่บนหญ้าๆก็จะเจริญงอกงามออกมา
ไม่ได้ แต่พอยกหินออก ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เดีย๋ วหญ้าก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ ถ้า
ต้องการทําลายหญ้าอย่างถาวร ก็ตอ้ งถอนรากถอนโคนด้วยจอบด้วยเสียม กิเลส
ก็ตอ้ งถอดถอนด้วยปัญญา ปัญญาก็คอื ไตรลักษณ์น่เี อง
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ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้ว ใจจะไม่โลภ ไม่โกรธอีกต่อไป เพราะเกิดจากความหลง
ความโลภ ความโกรธมาจากความหลง หลงว่าเป็ นของเรา พออะไรทีเ่ ป็ นของเรา
หายไป ก็รอ้ งห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถา้ เป็ นของคนอืน่ หายไป ก็ไม่
เดือดร้อนเลย ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นสมบัตชิ ้ นิ เดียวกัน เช่นเรามีรถคันหนึ่ง แล้วเราให้เขาไป
พอรถคันนี้ควํา่ หายไปพังไป เราก็ไม่รู้สกึ อะไร แต่ถา้ ยังไม่ได้ให้ใคร ยังเป็ นของ
เราอยู่ พอเป็ นอะไรขึ้นมา ใจของเราก็ทกุ ข์แล้ว อยู่ทว่ี า่ เรามองอย่างไรกับสิง่ นัน้
ถ้ามองว่าเป็ นของเรา ก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้ามองว่าไม่ใช่ของเรา ก็จะไม่
สร้างความทุกข์ให้กบั เรา พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้มองเป็ นสัพเพ ธัมมา
อนัตตา ธรรมทัง้ หลายไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา เป็ นของยืมไว้ใช้
มีอะไรก็ใช้กนั ไปให้เกิดประโยชน์ เช่นเอาไว้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ชีวติ ของ
เราให้อยู่ได้อย่างสะดวก อย่างสบาย แล้วก็มาทําคุณ ทําประโยชน์ ทําบุญทํา
กุศลเพือ่ ทําให้จติ ใจหลุดพ้นจากความทุกข์
สิง่ ต่างๆเหล่านี้ก็มหี น้าทีเ่ พียงแค่น้ เี อง เป็ นเครื่องมือรับใช้เราในการปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งทิ้งสิง่ เหล่านี้ไป
หมด จะเป็ นมหาเศรษฐี จะเป็ นนายกฯ จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ น
ประธานาธิบดี ก็ตอ้ งสูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่างทีต่ นเองมีอยู่เป็ นอยู่ไป เพราะเป็ น
ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เป็ นสมบัตขิ องใครทัง้ สิ้น ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้
แล้ว เราก็ปล่อยวางได้ ปัญหาของพวกเราจึงอยู่ทก่ี ารต่อสูก้ บั กิเลส เพราะทุก
ขณะจิตของเราจะคิดไปในทางกิเลส เราต้องพยายามดึงให้มาทางธรรมะให้ได้
เช่นวันนี้แทนทีจ่ ะไปเทีย่ ว เราก็ดงึ กันมาทางนี้ เราอาจจะมาบ่อยขึ้น อาจจะมาวัด
ทุกๆ ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน แทนทีจ่ ะไปอินเดียกัน ไปวัดปฏิบตั ธิ รรมกันดีกว่า แต่
ไปอินเดียสําหรับคนบางคนก็อาจจะจําเป็ น เพราะยังมีความผูกพันอยู่กบั สถานที่
กับเรื่องราวต่างๆภายนอก สําหรับบางคนไปก็อาจจะเป็ นประโยชน์ ไปแล้วจิต
ของเขาก็อาจจะเกิดความซาบซึ้งใจ เกิดความสงบขึ้นมา แต่ก็สูค้ วามสงบทีเ่ กิด
จากการไปปฏิบตั ใิ นป่ าในเขาไม่ได้ แต่เขาก็ตอ้ งอาศัยแบบนัน้ ไปก่อน ขึ้นอยู่กบั
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จิตใจของแต่ละคน ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามามากน้อยเพียงไร บางคนไปแล้วมีความ
ซาบซึ้งใจ ก็กลับไปอีก
ถาม ท่านอาจารย์คะ บางทีส่วนใหญ่เวลาทีฟ่ งั ธรรมกันนี่ บางทีฟงั ไปแล้วมันจะ
เข้าสมาธิไป แต่ในขณะเดียวกันประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ฟังก็พยายามดึงไว้ทางนี้
ตอบ ก็ไม่เป็ นไร ประโยชน์มที งั้ ๒ แบบ คือความสงบกับปัญญา ถ้าจิตอยู่ในระดับ
สมาธิจติ ก็จะสงบมากกว่าเกิดปัญญา จิตจะไม่พจิ ารณาตามก็ปล่อยไปตามเรื่อง
ก่อน แต่ถา้ เป็ นจิตทีช่ อบพิจารณาตาม ก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เกิด
ปัญญา เกิดสัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ระดับจิตของคนมันต่างกัน บางคนฟัง
ธรรมเพือ่ อาศัยธรรมเป็ นเครื่องกล่อมใจให้สงบ เพราะโดยลําพังเวลานัง่ ทําเอง
แล้ว ใจจะวอกแวก จะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่พอนัง่ ฟังธรรมแล้ว มีเสียง
ธรรมะไว้เกาะ จิตก็เกาะอยู่กบั เสียงธรรมะ แต่ไม่ได้พจิ ารณาตาม ฟังไปๆแล้วจิต
ก็จะสงบนิ่ง แต่ไม่รู้วา่ ฟังเรื่องอะไร ก็ไม่เป็ นไร คือได้ทงั้ ๒ อย่าง แล้วแต่ฐานะ
ของจิตของแต่ละคน บางคนฟังเพือ่ ให้เกิดสมาธิ เกิดความสงบ ก็ฟงั ไปก่อน
เพราะต้องมีสมาธิก่อน เพือ่ เป็ นฐานของปัญญา ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามไป ถ้าจิต
ไม่สงบก็จะปลงไม่ตก จะไม่เข้าใจ แต่ถา้ จิตมีสมาธิแล้ว จะปลงตก
อานิสงส์ของการฟังธรรมท่านก็แสดงไว้อยู่ ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. จะได้ยนิ
ได้ฟงั ในเรื่องทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. เรื่องทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั มาแล้วก็จะ
เกิดความเข้าใจดีข้นึ ๓. ขจัดความสงสัย ๔. ทําความเห็นให้ถูกต้อง ๕. ทําจิตใจ
ให้ผ่องใสสงบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทงั้ ๕ ประการ ในการฟังในแต่ละ
ครัง้ บางครัง้ ฟังไปแล้วความสงสัยก็อาจจะยังมีอยู่ก็ได้ บางครัง้ ฟังไปแล้วความ
สงสัยหายไปก็ได้ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั ผูแ้ สดงด้วย คือต้องเป็ นผูร้ ู้ธรรมะ ผูฟ้ งั
ก็มสี ติฟงั ถ้าผูแ้ สดงๆธรรมะไปแบบผิดๆถูกๆ ก็จะสร้างความสงสัย สร้างความ
สับสนให้ผูฟ้ งั มากขึ้นก็ได้ สมัยนี้เรามักจะไม่ได้บรรลุธรรมจากการฟังธรรมกัน
ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาล ทีเ่ วลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า จะมีผูบ้ รรลุธรรมกัน
เยอะ เพราะผูแ้ สดงธรรมก็ทรงแสดงแต่ความจริงล้วนๆ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สมัยนี้
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ผูแ้ สดงอาจจะเอาโมหะ เอาความหลงของตนมาสอดแทรกในการแสดงธรรม
ผูฟ้ งั ก็เลยลังเลใจ พิจารณาแล้วไม่ตรงกับความจริง ก็ลงั เลสงสัย ไม่สามารถทีจ่ ะ
ตัดได้ ไม่สามารถทีจ่ ะปลงได้
หรืออาจจะเป็ นเพราะผูฟ้ งั ในสมัยนี้ อาจจะฟังแบบเป็ นพิธีก็ได้ เช่นบางคนชอบ
หาเสาพิง หาฝาพิง พอพระตัง้ นะโมคอก็พบั ฟังแบบนี้ฟงั ไปอีก ๑๐๐ ชาติก็ไม่รู้
เรื่อง เหมือนทัพพีในหม้อแกง ไม่เหมือนลิ้นกับแกง ถ้าเป็ นเหมือนลิ้นกับแกง
แล้ว คําพูดทุกคําทีแ่ สดงออกมาจะเข้าไปในใจ จะไม่มอี ย่างอืน่ มาแทรก บางคน
นัง่ ฟังไป แต่ใจคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เป็ นอย่างนี้ตลอดเวลา แข่งกับเสียงทีเ่ ข้ามา
ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะการแสดงธรรมเป็ นเรื่องเหตุ
เรื่องผลทีต่ ่อเนื่องกัน ถ้าขาดตอนใดตอนหนึ่งไปแล้ว ก็จะไม่เข้าใจ เหมือนกับ
การดูหนัง พอดูตอนต้นแล้ว ก็ออกไปเข้าห้องนํา้ พอกลับมาดูต่อ ก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะทีไ่ ปเข้าห้องนํา้ เวลาฟังธรรมก็เหมือนกัน ถ้าแวบไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอกลับมาฟังอีกที ก็ไม่รู้วา่ พูดไปถึงไหนแล้ว เกี่ยวกับอะไร
เพราะฟังไม่ตดิ ต่อกัน ก็จะไม่ได้ประโยชน์ สติในการฟังธรรมจึงเป็ นเรื่องสําคัญ
มาก ถ้ามีสติมากเท่าไรก็จะได้รบั ประโยชน์มากเท่านัน้ จึงควรเจริญสติปฏั ฐาน ๔
อย่างต่อเนื่อง พยายามฝึ กจิตให้อยู่กบั ปัจจุบนั เสมอ
สติคอื การทําจิตให้อยู่กบั ที่ ไม่ให้ลอยไปลอยมา ถ้าเป็ นเรือสติก็เป็ นเหมือนกับ
สมอเรือ ถ้าทอดสมอแล้ว เรือจะไม่ลอยไปตามกระแสนํา้ นํา้ จะพัดมาอย่างไร
เรือก็ยงั จอดอยู่กบั ที่ แต่ถา้ ไม่ได้ทอดสมอแล้ว เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ ใน
จิตเราก็มกี ระแสซึง่ เป็ นเหมือนกับกระแสนํา้ คืออารมณ์ต่างๆ ทีไ่ หลลอยมาอยู่
เรื่อยๆ พอมีอารมณ์อะไรลอยมาปั๊บ ก็ชวนเราคุยด้วย เราก็คุยไปเพลิน อย่าง
เวลาจะขนข้าวของขึ้นหรือลงเรือ ถ้าเรือไม่จอดอยู่น่งิ ๆ ก็ขนไม่ได้ ฉันใดเวลาจะ
เอาความรู้เข้าไปในจิต ถ้าจิตไม่น่งิ ความรู้ก็จะไม่เข้าไปในจิต เหมือนกับเวลาเท
นํา้ ใส่แก้ว ถ้าควํา่ แก้วไว้ เทนํา้ ไปหมดขวด ก็ไม่มนี าํ้ อยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียว
เพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารับนํา้ นัน่ เอง ฉันใดใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไปคิด
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เรื่องอืน่ ไม่ได้สนใจฟัง ฟังเป็ นชัว่ โมงๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร การฟังธรรมจึง
ต้องฟังด้วยสติ อย่างน้อยผลทีค่ วรจะได้กค็ อื ความสงบ ถ้าไม่เกิดปัญญา ก็ไม่
เป็ นไรเพราะในเบื้องต้นเราต้องฝึ กจิตให้เป็ นสมาธิก่อน
ถ้ามีสมาธิแล้ว ต่อไปก็จะได้ปญั ญา ถ้าไม่มสี มาธิแล้วเจริญปัญญาอย่างไรก็ไม่
เป็ นปัญญา จะเป็ นสัญญาไป พอถึงเวลาทีจ่ ะเอามาใช้ดบั กิเลสก็จะดับไม่ได้
ปัญญาจึงถูกแบ่งไว้ ๓ แบบด้วยกันคือ ๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ฟัง ๒. จินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิด และ ๓. ภาวนามยปัญญา
ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา ปัญญา ๒ อย่างแรกนําไปดับกิเลสไม่ได้ เช่นวันนี้
ฟังว่าพวกเราต้องตัดกิเลส ต้องอย่าไปเทีย่ ว ต้องเข้าวัด แต่ถา้ ยังไม่มสี มาธิก็จะ
เข้าวัดไม่ได้หรอก ฟังได้แต่ทาํ ไม่ได้ แต่ถา้ จิตมีสมาธิแล้ว เรียกว่าเป็ นภาวนา พอ
ได้ฟงั อะไรแล้ว ก็สามารถเอาไปปฏิบตั ไิ ด้เลย เรียกว่าภาวนามยปัญญา คือ
ปัญญาทีต่ ดั กิเลสได้ ต้องเป็ นภาวนามยปัญญา หมายถึงต้องมีสมาธิพร้อมแล้ว
มีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุน ถ้าไม่มสี มถภาวนา มีแต่วิปสั สนาล้วนๆ จะกลายเป็ น
ความรู้ประดับเฉยๆ แต่เอามาทําประโยชน์ไม่ได้ ท่องพระไตรปิ ฎกได้ทงั้ เล่ม แต่
เอามาตัดกิเลสของตัวเองไม่ได้
ในสมัยพุทธกาลก็มนี ิทานเรื่องพระโปฐิละ คงจะเคยได้ยนิ กัน ท่านก็ศึกษา
พระไตรปิ ฎกจนรู้หมดทุกอย่าง แต่เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าเจอพระโปฐิละทีไร ก็ทรง
ตรัสว่า โปฐิละเธอเกิดมาเสียชาติเกิด เธออยู่ไปเปล่าๆ กินไปเปล่าๆไม่ได้รบั
ประโยชน์อะไรกับการอยู่ของเธอเลย เมือ่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลายครัง้ หลาย
หน ท่านก็เลยสํานึกได้วา่ ยังต้องพัฒนาอีก ความรู้ทม่ี อี ยู่ยงั ไม่เพียงพอ เพราะ
กิริยาอาการของตนยังไม่สงบเรียบร้อย ยังมีอาการของกิเลสแสดงออกมาอยู่ จึง
ตัดสินใจไปปฏิบตั ทิ ส่ี าํ นักปฏิบตั ิ ท่านก็ไปสํานักปฏิบตั ทิ ม่ี แี ต่พระอรหันต์ ไป
กราบพระผูใ้ หญ่องค์แรกท่านมีพรรษาน้อยกว่า ท่านก็ปฏิเสธไปว่า ผมสอนท่าน
ไม่ได้หรอก ท่านเป็ นพระเถระ มีพรรษามากกว่าผม ก็เลยไปขอองค์ท่ี ๒ องค์ท่ี
๒ ก็ตอบเหมือนกัน องค์ท่ี ๓ องค์ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน จนไปถึงองค์สุดท้ายเป็ น
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สามเณร เป็ นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน สามเณรก็จะปฏิเสธเหมือนกัน พระ
หัวหน้าท่านก็เลยพูดว่า เณรจะไม่รบั ท่าน สงเคราะห์ทา่ นสักหน่อยหรือ สามเณร
ก็เลยรับพระเถระรูปนัน้ มาเป็ นลูกศิษย์
แต่ก่อนทีจ่ ะสอนก็ตอ้ งเอามาฝึ กดูนิสยั ใจคอก่อน ว่าจะเป็ นคนเชื่อฟังหรือไม่
หรือยังมีทฐิ ถิ อื ตัวว่าเป็ นพระเถระอยู่ เพราะเดีย๋ วนี้สามเณรเป็ นอาจารย์แล้ว
เรื่องพรรษาจึงถือไม่ได้แล้ว เพราะระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์ ลูกศิษย์ตอ้ งเชื่อ
ฟังอาจารย์เสมอ ถ้าไม่เชื่อฟังก็สอนไม่ได้ สอนไปแล้วไม่ฟงั ก็จะสอนไปทําไมให้
เสียเวลาไปเปล่าๆ บอกให้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายแทน ก็อย่าไปเสียเวลาเลย ไม่เกิด
ประโยชน์ ท่านทดสอบดูวา่ จะเชื่อฟังหรือไม่ ก็ใช้อบุ ายต่างๆ ให้ล ้างกระโถน ให้
ซักจีวร บางทีก็ให้ลยุ นํา้ ลงไปหยิบของในนํา้ พอเดินไปถึงใกล้จะหยิบของได้แล้ว
ก็เปลีย่ นใจ บอกไม่เอาแล้ว พระเถระท่านก็น่งิ เฉย ไม่โกรธ ไม่ตอบโต้อย่างไร
เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทกุ อย่าง เมือ่ สามเณรเห็นว่าท่านไม่มที ฐิ เิ หลืออยู่แล้ว จึงสัง่
สอนท่าน โดยยกตัวอย่างว่า มีจอมปลวกอยู่รงั หนึ่ง ในจอมปลวกนี้มที างเข้าออก
อยู่ ๖ ทางด้วยกัน และในจอมปลวกนี้มกี ้ งิ ก่าอยู่ตวั หนึ่ง ถ้าอยากจะจับกิ้งก่าที่
อยู่ในจอมปลวกนี้ ก็ตอ้ งปิ ดทวารทัง้ ๕ ไว้ ให้เหลือทวารเดียว แล้วเฝ้ าอยู่ตรง
ทวารนัน้ กิ้งก่าก็จะออกทางอืน่ ไม่ได้ จะต้องออกทางนี้ พอออกมาก็จะตะครุบตัว
ได้เลย แต่ถา้ มีทางออกอีก ๕ ทาง แล้วเราเฝ้ าอยู่ตรงนี้ มันก็จะออกทางโน้นได้
ก็จะจับมันไม่ได้
ฉันใดกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกัน มีทางออกอยู่ถงึ ๖ ทางด้วยกัน คือทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่านจึงสอนให้ปิด ๕ ทาง คือปิ ดตา ปิ ดหู ปิ ดจมูก ปิ ดลิ้น ปิ ด
กาย ด้วยการสํารวม อย่าไปอยู่ใกล้กับรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีท่ าํ ให้เกิด
กิเลส เกิดความยินดี เกิดความอยากจะออกไปสัมผัส เช่นไปอยู่ตามป่ าตามเขา
จะได้ไม่มรี ูปทีจ่ ะดึงกิเลสออกมา ไม่มเี สียงทีจ่ ะดึงกิเลสออกมา ก็เท่ากับปิ ด
ประตูทงั้ ๕ ไว้ ก็จะเหลืออยู่ประตูเดียวก็คอื ใจ ก็จะคิดปรุงต่างๆ คิดไปก็สร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจ พอรู้ป ั๊บก็ดบั ได้ รู้ป ั๊บก็ดบั ได้ เดีย๋ วกิเลสก็แพ้เราเอง ในทีส่ ุด
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ท่านก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ นี่คอื ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิ ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั หรือคิดเองนี้ เป็ นเพียงแต่จดุ เริ่มต้น คือ
ต้องศึกษาก่อน ถ้าคิดเองไม่เป็ น ถ้าไม่รู้ ก็ตอ้ งอาศัยคนอืน่ สอน ถ้าคิดเองได้ ก็
ต้องนําเอาไปปฏิบตั ิ เช่นพระพุทธเจ้าไม่มใี ครสอนพระองค์ได้ จึงต้องคิดเอง
แล้วก็ลองไปทําดู ถ้าถูกก็ใช้ได้ ถ้าไม่ถูกก็เปลีย่ นใหม่ เช่นทรงคิดว่าอดข้าวสัก
๔๙ วันจะชนะกิเลสได้ แต่ไม่ถูกทาง กิเลสก็ยงั ไม่ตาย กิเลสก็ยงั ดิ้นอยู่ในใจ ก็
เลยต้องถอยกลับมานัง่ ภาวนา
ทําสมถภาวนาก่อนด้วยการเจริญอานาปานสติ ทําจิตใจให้สงบ เมือ่ สงบแล้วก็
พิจารณาขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และพิจารณาเข้าไปในจิต
จนดับอวิชชาได้ จิตก็หลุดพ้น นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญา เจริญปัญญาด้วยการ
ปฏิบตั ิ เรียนจบแล้วอย่าเอาไปแบกไว้บนบ่า อย่าเรียนเพือ่ เอาใบประกาศนียบัตร
นักธรรมตรี โท เอก ยังไม่พอ ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าทีค่ วร เรียนไปแล้วต้องเอา
ไปปฏิบตั ิ ทานต้องทําให้มากยิง่ ขึ้น มีเงินเหลือก็เอาไปทําบุญทําทานเสีย อย่าเอา
ไปซื้อข้าวซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ศีลก็รกั ษาไปเรื่อยๆ ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป แล้วก็
ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิปฏิบตั ธิ รรมให้มากขึ้น อยู่ทบ่ี า้ นก็ทาํ ได้ อยู่ทไ่ี หน
ก็ทาํ ได้ ถ้ามีเวลาว่างก็ไปวัด ไปอยู่นานๆบ้างก็ได้ สิง่ เหล่านี้เราทําได้ ถ้าวางแผน
คิดไว้ล่วงหน้าก่อน เพราะจะทําแบบทันทีทนั ใดก็จะทําไม่ได้ เพราะมีภาระผูกพัน
แต่เราวางแผนสําหรับอนาคตได้ จะลดละภาระต่างๆอย่างไร ก็ลดไปๆ
เมือ่ เราไม่ใช้เงินมาก เราก็ลาออกจากงานได้ เกษียณก่อนเวลาก็ได้ ถ้าคิดว่าเงินที่
สะสมไว้พอเพียงแล้ว
อย่างตอนทีอ่ าตมาลาออกจากงานก็มเี งินอยู่ประมาณ
๖๐๐๐ บาท ก็คดิ ว่าอยู่ได้ปีหนึ่ง ขออยู่แค่ปีหนึ่งเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม สมัยนัน้
ก๋วยเตีย๋ วชามละ ๒ บาทเท่านัน้ เอง วันหนึ่งใช้ไม่เกิน ๑๐ บาท อาหารก็กนิ แค่
มื้อเดียว กินก๋วยเตีย๋ วชามหนึ่ง ข้าวผัดจานหนึ่ง แค่นนั้ ก็อยู่ได้แล้ว ความ
ต้องการของร่างกายมันไม่มาก
เราไปสร้างให้มากด้วยกิเลสตัณหาต่างหาก
อาหารมื้อละ ๕๐๐ กับอาหารมื้อละ ๔๐ - ๕๐ ก็อม่ิ เหมือนกัน แต่กเิ ลสต้องมื้อ
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ละ ๕๐๐ ถึงจะอิม่ ต้องไปกินในทีม่ เี ครื่องปรับอากาศ มีบรรยากาศ มีอะไรต่างๆ
วันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งเอาไปคิดต่อ คิดวางแผนว่าต้องพัฒนาอย่างไร จะก้าว
ขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง จะต้องทําอย่างไร จะให้คนอืน่ ยกเราขึ้นไปไม่ได้ เราต้องยกตัว
เราขึ้นไปเอง ก้าวขึ้นไปเอง วันนี้สมควรแก่เวลานะ ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ก่อน
ถาม ท่านอาจารย์คะ คุณสุเมธปลื้มใจมาก เขาให้ลูกมากราบเรียนว่าปลื้มใจมากทีส่ ุด
ในชีวติ ทีไ่ ด้มาอยู่ทน่ี ่ีค่ะ
ตอบ ต้องมาบ่อยๆ จะได้ปลื้มมากๆขึ้น
ถาม เขายังไม่เข้าใจสิง่ ทีท่ ่านอาจารย์สอนเขาเรื่องนิมติ ค่ะ คือตลอดเวลาทีเ่ ขามาทีน่ ่ี
เรียกว่าเขาเก่งมากเลย ปกติเขากลัวผีมาก เขาอยู่ไม่ได้เลยค่ะ เขาก็บอกว่าตอนที่
เขามาอยู่ทน่ี ่เี ขาก็ได้ฝนั ไป เขาก็คงเล่าให้ท่านอาจารย์ฟงั แล้วว่า เขาได้เห็นในฝัน
นัน้ ว่าคนทีม่ าปรากฏ เขามาขอส่วนบุญ แต่ท่านอาจารย์ก็บอกไม่ให้ไปสนใจใช่
ไหมคะ ทีน้ ีเขาก็กลับไปใส่บาตรให้นะคะ
ตอบ ก็ได้ ทําบุญอุทศิ ให้เขาไปก็ได้
ถาม ค่ะ แต่เขาบอกว่าคนนี้ยงั ตามเขาไปถึงทีบ่ ้าน
ตอบ ความจริงมันอยู่ในจิตเราเอง พอมาทีน่ ่ีมนั ก็โผล่ออกมา สถานทีเ่ ป็ นเหตุทาํ ให้มนั
โผล่ออกมา เขาไม่ได้อยู่ทน่ี ่ีหรอก เขาอยู่ในจิตจิตใต้สาํ นึกของคุณสุเมธ เพียงแต่
อาศัยสถานทีท่ าํ ให้โผล่ข้นึ มา เวลาไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆ ทีน่ ่ากลัว ของพวกนี้ทฝ่ี งั ลึก
อยู่ในใจของเรา ก็จะโผล่ข้นึ มา
ถาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามาติดกับเราจริงๆ
ตอบ ก็เป็ นได้ ๒ อย่าง คือ ๑. เป็ นอุปาทาน เราเคยมีความผูกพันกับคนๆนี้มาก่อน ก็
เลยฝังลึกอยู่ในใจเรา หรือ ๒. เป็ นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญ ส่วนใหญ่จะมาจาก
อุปาทานมากกว่า
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ถาม แต่คนส่วนใหญ่ทก่ี ลัว ก็กลัวพวกสัมภเวสีทต่ี ดิ ตัวเรามา
ตอบ ไม่มตี ดิ ตัวเรามาหรอก ติดตัวมาไม่ได้หรอก
ถาม ตามได้คะ ดูรายการฯเห็นเขานัง่ รถเราไปด้วย เวลาเราไป
ตอบ เขาก็เขียนไปตามจินตนาการของเขา ยกเว้นสัมภเวสีทม่ี คี วามผูกพันกับเรา เช่น
ในสมัยพุทธกาลทีม่ าปรากฏให้กษัตริยพ์ ระองค์หนึ่งได้สมั ผัส เพราะเคยเป็ น
อมาตย์ เป็ นลูกน้องเก่า เคยเป็ นญาติสนิท มิตรสหาย เป็ นเพือ่ นเป็ นอะไรกัน ก็
เลยมาหา เขาเป็ นเหมือนคนออกจากคุก เป็ นขอทานไม่มที พ่ี ง่ึ พวกสัมภเวสีน้ ี
เป็ นเหมือนพวกขอทาน ขาดบุญ ก็เลยต้องมาหาคนทีร่ ู้จกั ให้ช่วยทําบุญให้
ถาม ทีน้ ีเราจะแยกแยะได้ไงคะ ว่าอะไรเป็ นอะไร
ตอบ ถ้าเราแยกไม่เป็ น ก็ทาํ บุญกรวดนํา้ ไปให้เขาก็แล้วกัน เพือ่ ความสบายใจของเรา
พอเราทําแล้วหายไป ก็อาจจะอยู่ในใจของเรา เมือ่ ทําแล้วทําให้ใจของเราสงบ เขา
ก็ไม่กลับมาเยือนเราอีก ความจริงถ้าเขามา ก็ไม่เห็นเป็ นไร เป็ นเรื่องปกติ
ธรรมดา พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่เรากําลัง
เกิดวิภวตัณหา เกิดความรังเกียจ ก็เลยเกิดเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเรายอมรับ
เขา ต้อนรับเขาเหมือนเป็ นเพือ่ น อาจจะเป็ นแฟนเก่าของเราในอดีตก็ได้ แฟนเก่า
มาเยีย่ มจะเป็ นอะไรไป
ถาม เผือ่ เขาอยู่นานล่ะครับ
ตอบ เมือ่ ก่อนก็อยากจะให้เขาอยู่นานๆ
ถาม ตอนนี้เขาไม่มรี ูป เราก็ไม่อยากจะให้อยู่ดว้ ยแล้ว
ถาม ทําไมผูห้ ญิงจึงถูกรังเกียจเดียดฉันท์ในเรื่องบวช
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ตอบ ไม่ใช่เพราะรังเกียจเดียดฉันท์ ผูห้ ญิงก็เป็ นเพศเดียวกับแม่เสียด้วยซํา้ ไป แต่
สภาพของผูห้ ญิงทีต่ อ้ งอยู่ในป่ าปฏิบตั ธิ รรม มันเสีย่ งภัยกว่าผูช้ ายเยอะ ก็เลย
ต้องมีเงือ่ นไขพอสมควร เช่นภิกษุณีตอ้ งอยู่ในวัดเดียวกันกับภิกษุ จะไปอยู่ตาม
ลําพังไม่ได้ ต้องรับศีลจากภิกษุทกุ กึ่งเดือน ต้องรับฟังคําสังสอน
่
และห้ามไม่ให้
ภิกษุณีเป็ นใหญ่กว่าภิกษุ ทรงปรารถนาให้ภิกษุปกครองภิกษุณี ในอดีตผูช้ ายจะ
มีความแข็งแรงกว่าผู ้หญิง ไม่เหมือนสมัยนี้ ผูห้ ญิงจะเป็ นประธานาธิบดีก็ได้
เพราะสมัยนี้มเี ครื่องผ่อนแรง ใช้สมองเป็ นหลัก แต่สมัยก่อนต้องใช้กาํ ลังเป็ น
หลัก ต่อสูก้ นั ในสงครามก็ตอ้ งขีม่ ้าผาดโผนเสีย่ งกับภยันตรายต่างๆ รบราฆ่าฟัน
กันด้วยกําลังกายเป็ นหลัก
ถาม ท่านอาจารย์คะ แม้ภิกษุณีนนั้ บรรลุธรรมแล้ว เป็ นอรหันต์แล้วยังต้องกราบ
สามเณรด้วยหรือ
ตอบ รู้สกึ ว่าต้องกราบพระภิกษุ ถึงแม้จะพึง่ บวชมาใหม่ๆ แต่สามเณรนี่เข้าใจว่าไม่
ต้อง กราบแต่พระภิกษุข้นึ ไป เพราะยิง่ ได้บรรลุธรรมสูงขึ้นไปเท่าไร ทิฐใิ นใจจะ
ยิง่ ตํา่ ลงไป ไม่สูงตามธรรม จะสวนทางกับธรรมทีไ่ ด้บรรลุ ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์จะไม่รงั เกียจเดียดฉันท์กบั สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั เิ ลย เพราะ
การปฏิบตั จิ ริงๆ ก็เพือ่ ลดละตัวตน ยิง่ ปฏิบตั ธิ รรมสูงขึ้นเท่าไร ตัวตนยิง่ น้อยลง
ไปเรื่อยๆ ความถือตัวถือตน ถือว่าเป็ นผูว้ เิ ศษ เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ จะหายไปจนไม่มี
หลงเหลืออยู่ในตัวเลย เพราะความถือตัวนี้แหละเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ พอ
ใครปฏิบตั ไิ ม่ถูกใจเราหน่อย เพราะเราเป็ นถึงผูจ้ ดั การ แต่เขากลับทํากับเรา
เหมือนกับเราเป็ นพนักงานเช็ดกวาดถู เราก็จะรู้สกึ ไม่พอใจ แต่ถา้ เรารู้สกึ เฉยๆ
ถือว่าเป็ นเรื่องของเขา สายตาของเขาเป็ นอย่างนัน้ เขาจึงมองเห็นเราเป็ นอย่างนัน้
เขาไม่มปี ญั ญา มองไม่เห็นว่าเราเป็ นผูจ้ ดั การ ก็ช่วยไม่ได้ เขาจะมองว่าเราเป็ น
เด็กรับใช้ ก็ไม่เป็ นไร เป็ นความเห็นของเขา สายตาของเขา แต่เราก็รู้อยู่ในใจของ
เรา ว่าเราเป็ นอะไร ความเป็ นอะไรของเรานี้ ไม่ได้หมายความว่า จะต้องให้คนอืน่
เขาเห็นตาม เขาจะเห็นอย่างไร เราก็ยงั เป็ นเราอยู่นนั ่ แหละ
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ยิง่ ปฏิบตั ธิ รรมสูงขึ้นไปเท่าไร ความอิม่ ความพอก็มมี ากขึ้น ไม่หวิ ไม่อยากให้คน
นัน้ ทําอย่างนัน้ อย่างนี้กบั เรา เมือ่ ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ สูงสุดแล้ว จะไม่มคี วามหิวความ
อยากกับอะไรเลย เคยได้ยนิ ว่าคุณแม่แก้วมีคุณธรรมในจิตใจทีส่ ูงมาก แต่เวลา
มีพระไปหาท่าน แม้จะเป็ นพระบวชใหม่ ท่านก็ยงั กราบไหว้ เพราะเป็ นสมมุติ
ฆราวาสก็ตอ้ งแสดงความเคารพต่อบรรพชิต เราต้องรู้ทนั ต้องแยกแยะได้วา่
โลกนี้มที งั้ สมมุตแิ ละวิมตุ ติ วิมตุ ติก็เป็ นอย่างหนึ่ง สมมุตกิ ็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง
หลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในประวัตหิ ลวงปู่มนั ่
ตอนทีท่ ่านตอบปัญหาเทวดา
เกี่ยวกับเวลาทีพ่ ระอรหันต์มาประชุมกัน ท่านนัง่ กันอย่างไร ท่านก็แสดงเป็ นสอง
นัยด้วยกัน ถ้าเป็ นแบบวิมตุ ติ ก็จะไม่ถอื ว่าใครสูงใครตํา่ กว่ากัน ใครมาก่อนจะ
นัง่ ข้างหน้าก็ได้ จะนัง่ ตรงไหนก็ได้ นัง่ ไปตามอัธยาศัย แล้วก็แสดงแบบสมมุติ
คือต้องนัง่ ไปตามลําดับพรรษา ถึงแม้ตนจะเป็ นพระอรหันต์ ถ้ามีพระทีอ่ าวุโส
กว่าทีไ่ ม่ได้เป็ นพระอรหันต์ ตนก็จะไม่ไปนัง่ ข้ามหน้าข้ามตาท่าน เวลาเดิน
บิณฑบาตก็ให้พระทีม่ พี รรษามากกว่าเดินนําไป ถึงแม้ตนเองจะเป็ นพระอรหันต์
แต่พระทีเ่ ดินนําหน้าจะไม่เป็ นพระอรหันต์ ก็ไม่มปี ญั หาอะไร เพราะรู้จกั แยกแยะ
สมมุตกิ บั วิมตุ ติออกจากกัน
วิมตุ ติเป็ นเรื่องทีอ่ ยู่ในใจเราล้วนๆ ไม่มใี ครรู้หรอกว่าเราเป็ นอะไร แต่รู้วา่ เราบวช
มากี่พรรษาแล้ว ก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปตามสมมุติ เหมือนลูกกับพ่อกับแม่ ลูกบางคน
เป็ นอภิชาตบุตร มีจติ ใจทีส่ ูงกว่าพ่อกว่าแม่ อย่างพระพุทธเจ้าเป็ นต้น แต่ลูกก็ยงั
เคารพคุณพ่อคุณแม่อยู่ ไม่ได้ถอื ว่าตนฉลาดกว่า เก่งกว่า การเคารพพ่อแม่ ผู ้
หลักผูใ้ หญ่ก็ยงั มีอยู่ แม้จะมีความรู้ ความฉลาด ความสามารถมากกว่าพ่อกว่า
แม่ ก็แยกไว้เป็ นเรื่องหนึ่ง คนเราสมัยนี้มกั จะหลงตัวเอง พอเป็ นใหญ่แล้ว กลับ
เห็นพ่อแม่เป็ นคนไม่มคี วามหมายไป เหตุก็เป็ นเพราะความหลงนี้เอง แต่คนทีม่ ี
ปัญญาอย่างในหลวง เวลาอยู่ส่วนพระองค์กบั สมเด็จย่า ก็ยงั กราบสมเด็จย่า
ทรงถือว่าเป็ นพระมารดา แต่เวลาทีท่ รงเสด็จออกงาน ก็ตอ้ งประทับบนบัลลังก์
สมเด็จย่าก็ทรงประทับอยู่ข ้างล่างอย่างนี้เป็ นต้น
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สมมุตกิ ็มอี ยู่หลายระดับด้วยกัน เวลาออกงานก็แบบหนึ่ง เวลาอยู่บา้ นก็แบบ
หนึ่ง ต้องทําไปให้ถูกกาลเทศะ ตามธรรมเนียมประเพณี ไม่มปี ญั หาอะไร
เหมือนการเล่นละคร เรื่องนี้เขาให้เป็ นพระเอก แต่เรื่องหน้าเขาให้เป็ นผูร้ า้ ย ก็
ต้องเล่นไปตามบท มันก็เป็ นละครเท่านัน้ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ กับบทแล้ว ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร เล่นได้ทกุ รูปแบบ ให้เล่นเป็ นขอทานก็ได้ เป็ นคนรับใช้ก็ได้ เป็ นมหา
เศรษฐีก็ได้ แล้วแต่จะเล่นเรื่องอะไร ขอให้จ่ายเงินให้เราก็แล้วกัน เราเป็ นเหมือน
ลูกจ้าง เขาจ้างให้ทาํ อะไร ก็ทาํ ไป นี่คอื ความหมายของการไม่ยดึ ไม่ตดิ แต่รู้วา่
อะไรสูงอะไรตํา่ อะไรดีอะไรชัว่ อยู่ในเหตุการณ์ทจ่ี าํ เป็ นจะต้องทําตามขัน้ ตอนก็
ทําไป ไม่ได้คดิ ว่าเราวิเศษวิโส จะต้องปฏิบตั กิ บั เราอย่างนัน้ อย่างนี้ ถ้าเขาไม่รู้จกั
เรา เขาจะปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร บางคนทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ดกี บั เรา เพราะเขาไม่รู้ แต่พอมารู้
เข้าทีหลัง ก็มาขอโทษขอโพย บอกว่าผมไม่รู้วา่ ท่านเป็ นใครก็มี แต่เราก็ไม่ได้ถอื
โทษโกรธเคืองตัง้ แต่ตน้ แล้ว เพราะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของโลกก็เป็ นอย่างนี้แหละ
เรื่องสรรเสริญนินทามีอยู่ทกุ หนทุกแห่ง จึงต้องพร้อมทีจ่ ะรับกับทุกสภาพ ถูก
เหยียดหยามก็ได้ สรรเสริญก็ได้ ได้รบั การต้อนรับอย่างดีก็ได้ ไม่แยแสปล่อยให้
ทําเองทุกอย่างก็ได้ ก็แล้วแต่ ในเมือ่ ไม่ได้ไปหวังอะไรจากใครแล้ว ก็ไม่มปี ญั หา
อะไร จึงขอให้เรามีความแน่วแน่มนคงกั
ั ่ บพระพุทธศาสนา พยายามปฏิบตั ไิ ป
เป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี ุดแล้วทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าเป็ นเดรัจฉาน เป็ นนกเป็ นกา ก็
ปฏิบตั ไิ ม่ได้ อย่างมากก็ได้แต่อาศัยศาสนาอยู่กนิ ไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง นี่เรา
ไม่ได้เป็ นนกเป็ นกา
เราเป็ นมนุษย์
มีสติปญั ญาพอทีจ่ ะรับความรู้ของ
พระพุทธศาสนาได้ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ขอให้นาํ ไปปฏิบตั ิ
ถาม ครัง้ ทีแ่ ล้วทีถ่ ามเรื่องลูกค่ะ เขาก็ยงั เหมือนเดิม ถามเขาๆก็บอกว่า เพราะตอน
เล็กๆคุณแม่ทาํ งาน ก็ไม่ได้สนใจเขา ดูแลเขา ตอนนี้เขาโตแล้ว ก็เลยพยายามทํา
ตามทีท่ ่านอาจารย์แนะนํา พยายามปล่อยวาง
ตอบ เขาไม่เปลีย่ นแต่เราเปลีย่ น คือเราปรับลดบทบาทลง บางทีให้ยามากเกินไปก็ทาํ
ให้ด้อื ยา หรือแพ้ยาได้ เป็ นหมอก็ตอ้ งรู้จกั ให้ยา เขาโตแล้ว ไปพูดซํา้ ๆซากๆ เขา
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ก็ราํ คาญ เพราะเราเป็ นห่วง ปัญหาของเราก็อยู่ทค่ี วามเป็ นห่วง และความอยาก
ให้เขาเป็ นเหมือนเรา แต่เราไม่เคยอยากในตัวเราเอง ทําไมเราไม่อยากให้ตวั เรา
เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้บา้ ง ชอบไปอยากในเรื่องของคนอืน่ เราน่าจะอยากในตัวเรา
อยากจะให้เราดี อยากจะให้เราพอ อยากในเรื่องของคนอืน่ แล้วไม่ได้อะไร มีแต่
ความทุกข์ แต่ถา้ อยากในตัวเรา แล้วทําได้ เราก็จะได้ประโยชน์ เรื่องอย่างนี้
ธรรมะจะช่วยได้ คนทีอ่ ยากมาฟังธรรมอาตมา ก็เพราะเข้าใจคําว่าปล่อยวางว่า
เป็ นอย่างไร
ถาม โดยเฉพาะหนังสือของท่านอาจารย์ชอบมากเลยค่ะ
ตอบ ปล่อยวาง แต่ไม่ได้ปล่อยทิ้ง ต้องดูแลรักษาเลี้ยงดูกนั ไป เขารับได้มากน้อย
เท่าไรก็ให้เขาแค่นนั้ คนเราเหมือนภาชนะ บางคนมีถว้ ยเล็กๆ ใส่ไปเยอะๆมันก็
ล้น บางคนมีถว้ ยใหญ่ก็รบั ได้เยอะ เราจึงต้องดูภาชนะคือความสามารถของแต่
ละคน
ถาม อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์วา่ บางวันเราตื่นขึ้นมารู้สกึ ว่ามีความสุข บางวัน
รู้สกึ เศร้าๆเหีย่ วๆอย่างไรไม่ทราบค่ะ มันเป็ นเพราะอะไร ทัง้ ๆทีเ่ ราก็ไม่มคี วาม
แตกต่าง
ตอบ อารมณ์ของจิตก็เป็ นอนิจจัง เปลีย่ นไปอยู่เรื่อยๆ การปฏิบตั ใิ นจิตตานุปสั สนาสติ
ปัฏฐาน ก็คอื การรู้อารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปเรื่อยๆ แล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆ เมือ่ วานนี้
ทํางานทุกอย่างสําเร็จลุลว่ งไปหมด ดีไปหมด อารมณ์ก็สดชื่นเบิกบาน บางวันยัง
มีงานค้างคาอยู่ในจิตในใจ พอตื่นขึ้นมาก็ทาํ ให้หงุดหงิดใจ อารมณ์ของเรามีเหตุ
ต่างๆทีท่ าํ ให้เป็ นไป มีทงั้ ภายนอก คือเรื่องราวต่างๆทีเ่ ราไปเกี่ยวข้องด้วย มีทงั้
ภายในก็คอื ใจไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ อยากจะได้นนั ่ อยากได้น่ี เวลาอยากได้อะไร
ก็ทาํ ให้มอี ารมณ์ต่างๆขึ้นมา แต่ถา้ ภาวนาจนทําจิตให้สงบมากๆแล้ว ใจก็จะว่าง
อารมณ์ต่างๆก็จะน้อยลงไป การเปลีย่ นแปลงของอารมณ์จะน้อยลงไปเรื่อยๆ
การภาวนาเป็ นการลบล้างอารมณ์ต่างๆ
บางส่วนของอารมณ์ก็เกิดจากวิบาก
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กรรม เป็ นเรื่องทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิตในใจ เวลามีอะไรไปกระตุน้ ไปสะกิด ก็โผล่
ขึ้นมาได้
วิธีปฏิบตั กิ บั อารมณ์ก็เหมือนกับการปฏิบตั กิ บั กายกับเวทนา ให้รู้วา่ เป็ นอย่างนี้
เดีย๋ วก็เปลีย่ นไป ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด เราเพียงแต่รู้ รู้วา่ วันนี้อารมณ์ไม่ดี ก็
ไม่เป็ นไร มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป อารมณ์ก็เหมือนเมฆกับหมอก ทีล่ อยมาบังดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์ พอถูกลมพัดก็ลอยหายไป แล้วกลับมาสว่างเหมือนเดิม
อารมณ์ของเราก็เป็ นอย่างนี้ บางวันก็สดใส บางวันก็ซมึ เศร้า ให้รู้ทนั อย่าไป
ซึมเศร้าตาม อย่าไปสดใสตาม ให้สกั แต่วา่ รู้ ทีย่ ากทีส่ ุดก็คอื การทําใจให้สกั แต่วา่
รู้ เพราะใจเราชอบมีปฏิกริ ิยากับทุกสิง่ ทุกอย่าง พออะไรดีก็ดอี กดีใจ เวลาอะไร
ไม่ดกี ็เศร้าโศกเสียใจ ซึง่ ไม่ดที งั้ สองอย่าง สูร้ ู้เฉยๆไม่ได้ รู้วา่ วันนี้อารมณ์เป็ น
อย่างนี้ รู้วา่ เดีย๋ วก็ผ่านไป ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็ไม่ทกุ ข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ น
เหมือนอาคันตุกะมาเยีย่ มเยียนเท่านัน้ เอง
ถาม ตอนทีเ่ ราไม่สบาย เราไปหาหมอตรวจ แล้วช่วงทีเ่ รายังไม่รู้วา่ เราจะเป็ นอะไรนี่
ช่วงนัน้ เป็ นช่วงทีท่ รมานมาก เราจะเป็ นอะไรไหมหนอ คิดไปไกล
ตอบ เพราะเราขาดปัญญา ถ้ามีปญั ญาแล้วจะไม่คดิ ไปไกล คนเรายังไงก็ตอ้ งตายอยู่ดี
ถ้ามีปญั ญาจะไม่กลัว เพราะยังไงก็ตอ้ งตายอยู่ดี ความกลัวคือวิภวตัณหา เป็ น
ต้นเหตุของความทุกข์ เราตายไปแล้วคนทีอ่ ยู่ข ้างหลังเขาก็อยู่ของเขาได้ ไม่ตอ้ ง
กลัวหรอก อีกไม่นานเขาก็ตายตามเราไป
ถาม ตอนทีเ่ ราจะตาย กลัวมันจะทรมานซิคะ
ตอบ ถ้าเรานัง่ สมาธิเป็ นแล้ว ทําใจได้แล้ว ก็จะไม่ทรมาน เจ็บแต่ไม่ทรมาน เพราะใจ
นิ่ง ทีท่ รมานเพราะใจพยายามหนีความเจ็บ ถ้าไม่หนีก็จะไม่ทรมาน
ถาม กลัวเจ็บปวด
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ตอบ ความกลัวเป็ นวิภวตัณหา เป็ นความไม่อยากเจ็บ แต่ถา้ เราฝึ กนัง่ สมาธิแล้ว เวลา
มีความเจ็บ ก็ทาํ เป็ นเฉยๆ
ถาม ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะไม่รู้สกึ เลยใช่ไหมคะ
ตอบ รู้แต่จะไม่มปี ฏิกริ ิยา จะเป็ นอุเบกขา รู้สกึ แต่เฉยๆ ไม่เดือดร้อน เรารับได้
เพราะความเจ็บทางกายมันน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางจิตใจ
ถาม มันไม่ทรุ นทุราย
ตอบ ใช่ ถ้าไม่ทรุ นทุรายแล้ว ก็จะเฉยๆกับความเจ็บทางกาย เหมือนเข็มฉีดยา คนที่
กลัวการฉีดยาก็จะเจ็บมาก ยังไม่ทนั ฉีดเลย หมอบอกว่าเดีย๋ วต้องฉีดยานะ ใจก็
จะปวดไปก่อนแล้ว ทรมานแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็ นความเจ็บทางใจถึง ๙๐
เปอร์เซ็นต์ ความเจ็บทางกายจะรุนแรงขนาดไหนก็แค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เอง
ทีน้ ีเราจะทําอย่างไรทีจ่ ะรับความเจ็บทางใจได้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาทําความเข้าใจว่า
เราหนีมนั ไม่พน้ ต้องเจอแน่ๆ สูม้ นั ดีกว่า พอใจสูแ้ ล้ว ไม่กลัวแล้ว มันก็จะไม่
เจ็บทางใจ ไม่ทรมาน ไม่ทรุ นทุราย
ถาม เราก็ตอ้ งหมันฝึ
่ กซ้อมเอาไว้ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ ทีพ่ ระต้องมาอยู่แบบนี้ มาอยู่แบบอดๆอยากๆ อยู่กบั ความยากลําบาก ก็เพือ่
จะให้ชนิ กับความทุกข์ทางกาย เช่นเดินจงกรม ยืน นัง่ ปฏิบตั อิ ยู่ใน ๓ อิริยาบถ
ไม่นอน เป็ นการฝึ กให้สูก้ บั ความทุกข์ทางด้านร่างกาย ฉันมื้อเดียวแทนทีจ่ ะฉัน
๓ มื้อ หรืออดอาหารทีละ ๓ วัน ๕ วัน อย่างนี้เป็ นการสร้างความทุกข์ทางกายให้
เกิดขึ้น ใจจะได้ฝึกซ้อม เหมือนกับทหาร ถ้าไปฝึ กในห้องแอร์ ก็จะไม่มที างต่อสู ้
กับศัตรูได้ ทหารต้องออกไปลุยป่ า ไปฝึ กอยู่ในป่ า นอนกับดินกินกับทราย
เพราะเวลาเกิดสงครามต้องเจอกันในป่ าในเขา ไม่ได้เจอกันในห้องแอร์
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ถาม เพราะฉะนัน้ ตอนตายก็คอื สงครามทีจ่ ะเกิดขึ้น ในขณะนี้เราเริ่มฝึ กซ้อมทีจ่ ะรับ
ตอนตาย
ตอบ แล้วเราจะไม่กลัว เพราะรู้วา่ สูก้ บั ความเจ็บปวดได้ นัง่ ไปนานๆ ความเจ็บก็
หายไปเอง ใจของเราปล่อยวาง ไม่ไปกังวล ไม่ไปอยากอะไรกับมัน ใจก็จะสงบ
นิ่ง ความเจ็บปวดแสนสาหัสบางทีก็หายไปเลย ถ้าไม่หายก็ไม่รบกวนใจ ต่างฝ่ าย
ต่างอยู่ ใจก็รู้ เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ การปฏิบตั พิ จิ ารณาทุกขเวทนาจะเกิด
ผลได้ ๒ ลักษณะคือ ๑. จิตปล่อยวางเต็มทีแ่ ล้วรวมเข้าสู่อปั นาสมาธิ จะไม่รบั รู้
ความรู้สกึ ของร่างกายเลย ร่างกายตอนนัน้ หายไปเลย จิตก็วา่ งสงบเหมือนกับไม่
มีอะไรเกิดขึ้น ๒. จิตสงบแต่ยงั รับรู้ขนั ธ์อยู่ เวทนาก็ยงั มีอยู่ แต่ใจนิ่ง ใจไม่
กระวนกระวาย ไม่กระสับกระส่าย ไม่ทรมาน อันนี้ตอ้ งปฏิบตั ไิ ป หาอุบาย
พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับไม่ได้
เราต้องยอมรับความเจ็บของ
ร่างกาย อย่าไปรังเกียจ ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คอื ความรังเกียจ ความกลัว
ความไม่ชอบทุกขเวทนา
ถ้าเราหัดชอบมัน ต่อไปก็จะไม่รงั เกียจ เช่นเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้ ลองฝื นกิน
ไปสักพัก ก็ชอบขึ้นมาได้ ความเคยชินจะทําให้ชอบ ถ้าต้องกินอาหารทีไ่ ม่เคยกิน
มาก่อน ก็เกิดความรังเกียจแล้ว เช่นเวลาไปอยู่เมืองนอก ก็จะมีแต่อาหารทีเ่ ราไม่
เคยกินมาก่อน ถ้าเลือกได้เราก็คงไม่กนิ คนไทยเวลาอยู่เมืองนอกจะทําอาหาร
ไทยกินกันเอง ไม่ยอมกินอาหารฝรัง่ แต่อาตมาขี้เกียจทําอาหารเอง ก็เลยฝื นกิน
อาหารฝรัง่ ไป ไม่มรี สชาติอะไร ก็ฝืนกินไป อยู่กบั ฝรัง่ ก็ตอ้ งกินอาหารฝรัง่ กิน
ไปๆก็ชนิ ไปเอง ก็อร่อยพอกินได้ กลับมาอยู่เมืองไทยยังต้องไปหาอาหารฝรัง่ มา
กินเลย เพราะชอบแล้วนี่ เมือ่ ก่อนนี้ไม่ชอบ แต่เดีย๋ วนี้ชอบแล้ว เวทนาก็
เหมือนกัน เราไม่ชอบความเจ็บ ถ้าหัดชอบเสียบ้าง ต่อไปวันไหนถ้าไม่เจ็บจะรู้สกึ
ว่าขาดอะไรไป เหมือนคนทีเ่ คยกินอาหารรสเผ็ดๆ ถ้าต้องกินอาหารจืดๆ จะไม่
อร่อย แต่คนทีไ่ ม่เคยกินพริกนี่ ใส่พริกเข้าไปเม็ดเดียวก็จะรู้สกึ ทรมาน เพราะ
มันเผ็ด เผ็ดจนกินไม่ได้ แต่ถา้ เราฝึ กหัดกินไปเรื่อยๆ ฝื นกินพริกไปเรื่อยๆ
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ต่อไปก็ตดิ เป็ นนิสยั ขึ้นมาเอง พอใจยอมรับได้แล้วก็จะไม่ทกุ ข์ จึงควรพยายาม
หัดชอบความทุกข์บา้ ง ความยาก ความลําบากบ้าง หัดอดอาหาร หัดถือศีล ๘
ไม่ตอ้ งไปกลัว ไม่ตายหรอก พระพุทธเจ้าทรงอดอาหารถึง ๔๙ วัน ก็ยงั ไม่ตาย
เลย เรามีพลังงานสะสมอยู่ในร่างกายมากพอทีจ่ ะอยู่ได้อย่างสบาย แต่นาํ้ ขาด
ไม่ได้ นํา้ ต้องมีดม่ื อากาศต้องมีไว้หายใจ แต่อดอาหาร ๕ วัน ๗ วันนี่ ไม่มี
ปัญหาอย่างไร
ถาม ลูกอ่านประวัตทิ ่านอาจารย์ๆ ไปอยู่แคลิฟอร์เนียกี่ปีคะ
ตอบ ๕ ปี ไปเรียนมหาวิทยาลัย จบชัน้ มัธยมทีน่ ่ีแล้วก็ไปเรียนต่อวิศวะฯ ทีเ่ รียน ๕ ปี
เพราะทํางานไปด้วย ก็เลยไม่ได้เรียนเต็มที่ หลักสูตรเขาเรียน ๔ ปี แต่อาตมา
เรียนช้าไปหนึ่งปี
ถาม ท่านอาจารย์ก็เรียนที่ เซเว่นเดย์ฯ
ภาษาอังกฤษตลอดเลย

เป็ นภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ

เป็ น

ตอบ ใช่ เป็ นภาษาอังกฤษตลอด ก็งา่ ยเวลาไปเรียนต่อ ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องภาษา แต่
ต้องไปเรียนวิชาทีท่ าํ คะแนนได้ไม่ดใี หม่
ทีม่ หาวิทยาลัยมีการทดสอบดู
ความสามารถในวิชาหลักๆ จึงต้องเรียนบางวิชาซํา้ ใหม่ ก็เลยเสียเวลานิดหน่อย
แต่ก็ไม่รีบร้อนอะไร ถือว่าจบช้าจบเร็วก็จบเหมือนกัน อย่างการปฏิบตั ิ บรรลุชา้
บรรลุเร็วก็บรรลุเหมือนกัน พอบรรลุแล้วก็เหมือนกัน กินข้าวอิม่ ช้า อิม่ เร็วก็อม่ิ
เท่ากัน ขอให้กนิ เท่านัน้ แหละ ขอให้ปฏิบตั เิ ท่านัน้ แหละ ขอให้เรียนเท่านัน้ แหละ
จะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ วาสนาของเรา บางคนมีกเิ ลสหนาปัญญาทึบก็ชา้ ถ้า
กิเลสบางปัญญาแหลมคมก็เร็ว ขอให้ทาํ ไปเถิด ช้าก็ไม่เป็ นไร ขีจ่ กั รยานไปก็ชา้
หน่อย ถ้านัง่ รถเก๋งก็เร็วหน่อย แต่ก็ถงึ เหมือนกัน แล้วแต่บญ
ุ ของเรา แล้วแต่
บุญวาสนาทีเ่ ราสะสมไว้ แข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี้
แข่งกันไม่ได้หรอก
ถาม แปลกใจท่านอาจารย์อยู่เมืองนอกตัง้ หลายปี นะคะ ทําไมจึงมาบวช
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ตอบ คือพื้นเพของจิตชอบความสงบอยู่แล้ว นิสยั ไม่ค่อยหลงใหลกับแสงสีเสียงสัก
เท่าไร แต่ก็เป็ นไปเองตามขัน้ ตอนของชีวติ เมือ่ จบแล้วยังไม่ได้ทาํ อะไร ก็เริ่มคิด
ว่าจะไปทางไหนดี จึงไม่ได้ด้นิ รนหางานทําสักเท่าไร เพราะคิดว่าทํางานไปสัก ๓๐
ปี แล้วก็แก่ตายไม่รู้ทาํ ไปทําไม อยากจะหาอะไรทีด่ กี ว่านี้
ถาม มีคนบอกว่าท่านอาจารย์มบี ญ
ุ เก่าเยอะค่ะ
ตอบ ก็มดี ว้ ยกันทุกคนแหละ ถึงได้มาเกิดเป็ นมนุษย์กนั เพียงแต่วา่ จะใช้หรือไม่ใช้
บุญนี้เท่านัน้ เอง หรือมีบญ
ุ แต่มกี รรมมาบังไว้
ถาม เป็ นข้ออ้าง บุญน้อยก็เลยทําช้า
ตอบ การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์น่ถี อื ว่ามีบญ
ุ มากแล้ว ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็ถอื
ว่าสูงสุดของบุญแล้ว เพียงแต่วา่ จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรเท่า
นัน้ เอง อย่างเราได้เงินมาแล้วจะเอาไปใช้อะไรดี จะเอาไปลงทุนทําให้มนั งอกเงย
ขึ้นมา หรือจะเอาไปเล่นไพ่ เล่นการพนัน กินดืม่ เทีย่ วเตร่ เดีย๋ วก็หมด ชีวติ ของ
เราก็เป็ นอย่างนี้ ถ้าจะอยู่เพือ่ เสพกาม เดีย๋ วบุญเก่าทีท่ าํ ไว้ก็หมด ถ้าอยู่เพือ่
สะสมบุญ ด้วยการนัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็จะเป็ นการเพิม่ บุญให้มมี ากขึ้น
ไปอีก
ถาม พอดีมนั เลยโยงถึงเพือ่ น บอกว่าเรื่องทําบุญ เขาไม่ทาํ มากเท่าไรหรอกค่ะ แต่เขา
ไม่ทาํ บาป ไม่เบียดเบียนคนอืน่ อย่างนี้ถอื ว่าเขาเสมอตัวใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ การทําบุญเป็ นการเพิม่ ทรัพย์ แต่อานิสงส์ของการให้ทานไม่ได้ทาํ ให้เราไปเกิด
เป็ นมนุษย์นะ เพราะการจะเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดในสุคติได้ ต้องมีศีลเป็ นหลัก แต่
ทานเมือ่ ทําไปแล้ว จะทําให้เวลาเราเกิดใหม่ ไม่วา่ จะอยู่ในภพใดภูมใิ ด จะมี
รูปร่างหน้าตาสวยงาม มีทรัพย์สมบัตริ อเราอยู่ ถึงแม้ไปเกิดเป็ นหมา ก็เป็ นหมาที่
สวยงาม มีเจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดินเอาไปเลี้ยง จะไม่ไปเกิดเป็ นหมาขี้เรื้อนทีถ่ ูกเอามา
ปล่อยทีว่ ดั นี้ พวกทีไ่ ม่ได้ทาํ บุญรักษาศีลนี้ มักจะไปเกิดเป็ นหมาขี้เรื้อน แต่ถา้ ได้
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รักษาศีลแล้วจะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าทําทานด้วย ก็จะเป็ นคนทีม่ รี ู ปร่างหน้าตา
สวยงาม เกิดบนกองเงินกองทอง การให้ทานจะเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตา
เกี่ยวกับทรัพย์สมบัตทิ เ่ี ราจะได้ แต่ศีลจะเป็ นตัวตัดสินว่าเราจะไปสู่สุคติ หรือ
ไปสู่ทคุ ติ ไปอบาย ถ้าเรารักษาศีลได้มากเท่าไร โอกาสทีจ่ ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์
เป็ นเทพ เป็ นพรหมก็มมี าก แต่ถ ้าไม่รกั ษาศีล โอกาสทีจ่ ะไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกก็มมี ากเช่นเดียวกัน อยู่ทศ่ี ีลเป็ นหลัก
ถ้ามีทาน มีศีล มีภาวนา ก็จะได้เกิดอย่างพระพุทธเจ้า เกิดเป็ นลูกของกษัตริย ์
ลูกของเศรษฐี มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ได้เป็ นพระอริยบุคคล หรือถ้ายังไม่ได้
เป็ นพระอริยบุคคลก็จะได้ไปเกิดทีช่ นั้ พรหม เช่นสมมุตวิ า่ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส
รู้ ได้แค่ขนั้ สมาธิ พระองค์ก็จะได้ไปเกิดบนชัน้ พรหม เช่นเดียวกับพระอาจารย์
ของพระองค์ ๒ รูป ทีไ่ ด้บรรลุชนั้ พรหม เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่มโี ลกุตรธรรม ไม่
รู้จกั อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีท่ รงสามารถรู้ และบรรลุถงึ
พระนิพพานได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ถาม ถ้าเพือ่ นเขาไม่ได้ทาํ ความเดือดร้อนให้คนอื่น เขาไม่ได้เบียดเบียน เขาจะกลับมา
เป็ นมนุษย์ไหมคะ
ตอบ เป็ นมนุษย์ แต่จะเป็ นมนุษย์ธรรมดาๆเหมือนเดิม ไม่ได้ราํ ่ รวยขึ้น ไม่ได้วเิ ศษวิโส
ขึ้น รูปร่างหน้าตาก็เหมือนเดิม ยังอยู่กบั ที่ คือเท่าทุน ไม่ขาดทุน ไม่กาํ ไร แต่เรา
อยู่กบั ทีไ่ ม่ได้ เพราะเกิดเป็ นมนุษย์ก็มคี วามทุกข์ ต้องทุกข์กบั เรื่องนัน้ ทุกข์กบั
เรื่องนี้ จึงต้องพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้
ถาม มันจะเป็ นไปได้หรือครับท่านอาจารย์ ถ้าเราอยู่เฉยๆ ไม่ทาํ ความเดือดร้อนอย่าง
นัน้ อย่างนี้ เพราะมนุษย์สร้างเหตุอยูต่ ลอดเวลา
ตอบ เขาก็อา้ งไปอย่างนัน้ แหละ ก็คงจะมีเรื่องมีราวกับคนนัน้ คนนี้บา้ ง
ถาม เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทาํ ความเดือดร้อนให้ใคร
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ตอบ ก็อาจจะเป็ นอย่างนัน้ ก็ได้
ถาม เพราะมนุษย์สร้างเหตุอยู่ตลอดเวลา เหตุดกี บั เหตุรา้ ย ท่านอาจารย์คะแล้วทําบุญ
จะช่วยให้กรรมวิบากมันลดน้อยลงไหมคะ
ตอบ กรรมเก่าเราแก้ไม่ได้ แต่กรรมใหม่เราแก้ได้ดว้ ยการไม่ทาํ กรรมใหม่ เมือ่ เรา
ทําบุญแล้วเราจะทําบาปน้อยลง อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่น้ ีอธิบายไปแล้วว่า ทําทานแล้ว
ก็จะเกิดศีลตามมา ไม่อยากไปทําบาปทํากรรม เพราะการทําบุญทําให้มคี วาม
เมตตามีความกรุณา มีความสงสารผูอ้ น่ื เวลาจะทําอะไรก็จะคํานึงถึงความรู้สกึ
ของผูอ้ น่ื เราอยากจะให้ผูอ้ น่ื มีความสุข เราถึงทําบุญ เราทํากับข้าวกับปลามา
ถวายพระ เพราะอยากจะให้พระมีความสุข ก็เลยทําให้เราไม่คดิ อยากจะ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื แต่ถา้ เราไม่ทาํ บุญ หาเงินมาได้เท่าไรก็เก็บไว้ เวลาใครจะมาแย่ง
ไป ก็อาจจะฆ่ากันเลยก็ได้ เพราะยังรักทรัพย์สมบัตขิ องเราอยู่ ใครจะมาแย่งจาก
เราไป ก็ตอ้ งต่อสูก้ นั แต่ถา้ เคยฝึ กให้ทานอยู่เรื่อยๆ เวลาใครจะมาแบ่งไปบ้าง ก็
ให้เขาไปก็ได้ ถือว่าเป็ นการทําบุญเหมือนกัน ก็ให้เขาไป แทนทีจ่ ะไปโกรธแค้น
โกรธเคือง อยากจะไปทําร้ายเขา ก็กลับไม่คดิ อย่างนัน้ กลับคิดว่าเขาเป็ นเจ้าหนี้
ของเรา เราเคยเป็ นหนี้เขามาในอดีต ก็ชดใช้หนี้ไป หรือเขามีปญั ญาสามารถเอา
จากเราไปได้ก็ให้เขาไป ถ้าเขาเก่ง เขาหลอกเอาเงินของเราไปได้ ก็เอาไป ถ้าเขา
ขโมยไปได้ ก็ไม่วา่ อะไรไป เมือ่ สูญไปแล้วเราจะไม่โกรธ จะไม่เกลียดเขา เพราะ
ถือว่าเป็ นการทําบุญให้ทาน
ถาม ท่านอาจารย์บอกว่ากรรมทีเ่ ราทําไปแล้ว ให้แล้วไป ทีน้ ีอยากรู้วา่ เราทํากรรมไว้
เยอะหรือเปล่าค่ะ
ตอบ ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิ นัง่ สมาธิแล้วจะระลึกชาติได้ ย้อนไปกี่ภพกี่ชาติก็ได้หมด
พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติยอ้ นกลับไปได้หมด แต่ไม่ได้หมายความว่า คนนัง่
สมาธิทกุ คนจะระลึกชาติได้นะ ก็ข้นึ อยู่กบั ความสามารถของแต่ละคนถ้าจิตลง
ลึกพอ แต่การบรรลุเป็ นพระอรหันต์นนั้ ไม่จาํ เป็ นต้องเจริญสมาธิจนระลึกชาติได้
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เพียงทําจิตให้สงบ ให้น่งิ เป็ นอุเบกขาก็ใช้ได้แล้ว เมือ่ ถอนออกมาก็เจริญวิปสั สนา
ได้เลย พวกบรรลุธรรมจึงมีอยู่ ๒ พวก คือเจโตวิมตุ ติกบั ปัญญาวิมตุ ติ พวกเจ
โตวิมตุ ติเป็ นพวกทีล่ งลึก จิตจะเป็ นสมาธิทล่ี งลึก มีฤทธิ์มเี ดช มีตาทิพย์ หูทพิ ย์
ระลึกชาติได้ อย่างพระโมคคัลลานะเป็ นพวกเจโตวิมตุ ติ พวกปัญญาวิมตุ ติอย่าง
พระสารีบตุ ร จะไม่ลกึ ทางด้านสมาธิ แต่จะกว้างขวางแหลมคมทางด้านปัญญา
ชอบพิจารณาคิดหาเหตุหาผลอยู่เรื่อยๆ
คนทีบ่ รรลุทางปัญญาวิมตุ ติจะทํา
ประโยชน์ได้มากกว่าคนทีบ่ รรลุทางด้านเจโตวิมตุ ติ เพราะต้องอาศัยปัญญาเป็ น
เครื่องมือในการสังสอน
่
การสังสอนนี
่
้ ตอ้ งมีการยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบ คนฟังถึงจะเข้าใจ ครู บา
อาจารย์บางองค์ท่านไม่ได้สอนมาก อย่างหลวงปู่เสาร์น่ที า่ นเพียงแต่สรุปรวบ
ยอดให้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็เอวังก็มดี ว้ ยประการฉะนี้ ให้เอาไปปฏิบตั ิ
ท่านไม่ได้ขยายความ แต่หลวงปู่มนท่
ั ่ านเป็ นทัง้ ปัญญาวิมตุ ติและเจโตวิมตุ ติ
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงรับแขกรับเทวดาได้ ทรงอ่านจิตอ่านใจ
ของคนได้ ทรงมีปญั ญาฉลาดสามารถสอนคนได้เป็ นจํานวนมาก บางคนปฏิบตั ิ
ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับคนทีถ่ นัดซ้ายก็จะไม่ค่อยถนัดขวา บางคนก็ได้
ทัง้ ๒ ด้าน ซ้ายและขวา อย่างพระพุทธเจ้าต้องทดลองทุกอย่างดู เพราะไม่ทราบ
ว่าจะต้องเจริญสมาธิถงึ ขัน้ ไหน เลยต้องเจริญให้สุดๆของสมาธิเลย ปัญญาก็ตอ้ ง
สุดๆของปัญญาเลย จึงได้ทงั้ ๒ อย่าง แต่สาํ หรับพวกเราทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็รู้
ว่าสมาธิเอาแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็พอ สอบผ่านก็ใช้ได้ ไม่ตอ้ งเป็ นทีห่ นึ่งก็ได้
ปัญญาก็ไม่ตอ้ งเป็ นทีห่ นึ่งก็ได้ พอให้สอบผ่านก็บรรลุได้ พระอรหันต์แต่ละองค์
จึงมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน บางองค์ก็มคี วามแตกฉานทางด้านปัญญา
บางองค์ก็มคี วามแตกฉานทางด้านสมาธิ บางองค์ก็เก่งทัง้ ๒ ด้าน
ถาม อกุศลกรรมบถ ๑๐ เรื่องการพูดเพ้อเจ้อ เช่นเวลาจับกลุม่ นินทาคนอืน่ ในกลุม่
เพือ่ นทีท่ าํ งาน แต่ไม่ถงึ กับพูดนินทาว่าร้าย แต่เป็ นการพูดกันเพือ่ ความ
สนุกสนานผิดข้อพูด เพ้อเจ้อหรือเปล่าคะ
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ตอบ เข้าข่ายพูดเพ้อเจ้อ ให้พยายามลดซะ ไม่เกิดประโยชน์กบั จิตใจ
ถาม แล้วถือว่าเป็ นการผิดศีลข้อ ๔ มุสาวาทหรือเปล่าครับ
ตอบ ไม่ผดิ จะผิดศีลข้อ ๔ ต้องพูดเท็จ พูดปด การพูดเพ้อเจ้อไม่ได้รวมอยู่ในศีล ๕
ถ้าต้องการรักษาให้ละเอียดขึ้น ก็ตอ้ งไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด เหมือนกับใช้
ผงซักฟอกซักผ้า ถ้าใช้ผงซักฟอกทีเ่ ข้มข้นไม่มาก ก็ซกั สะอาดได้ในระดับหนึ่ง
ถ้าต้องการให้สะอาดหมดจด ก็ตอ้ งใช้ผงซักฟอกทีเ่ ข้มข้นมากๆ เปรียบกับศีล ๕
ก็เหมือนผงซักฟอกทีไ่ ม่เข้มข้น แต่ก็ซกั สะอาดพอใช้ได้ แต่ถา้ ต้องการให้สะอาด
หมดจด ก็ตอ้ งรักษาวจีกรรมไม่ให้พูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ
ก็จะสะอาดกว่า
ถาม เวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดตัวโยกเป็ นเพราะอะไรคะ
ตอบ แสดงว่าจิตยังไม่รวม เวลาจิตรวมจะไม่เกิดการโยกตัว ให้นงั ่ ยืดตัวให้ตรง ถ้าตัว
งอก็ไม่ดี การทีต่ วั โยกอาจเป็ นเพราะเราไปวุน่ กับร่างกาย พอมันโยกไปซ้าย เราก็
โยกกลับมาขวา ไม่ได้จบั อยู่ทห่ี ลักทีใ่ ห้มอี ารมณ์เดียว ทีจ่ ะทําให้เป็ นสมาธิ ถ้าใช้
พุทโธ ก็เหมือนกับมีพทุ โธเป็ นรถพาเราไปยังจุดหมาย ถ้าเราไม่ตามรถนํา เรา
เลี้ยวออกนอกเส้นทาง ก็ไปไม่ถงึ จุดหมาย
ถาม แล้วถ้าเกิดความรู้สกึ ขนลุก หรือมีแสงสว่างจ้าล่ะครับ
ตอบ เป็ นผลทีต่ ามมาเมือ่ จิตรวม เวลาทีจ่ ติ รวมบางทีเกิดขึ้นไม่ก่วี นิ าที ก็ถอื ว่าดี ให้
หมันเพี
่ ยรปฏิบตั ติ ่อไป จะรวมได้ดแี ละนานขึ้นไปเอง
ถาม เวลาทีน่ งั ่ ภาวนานานๆ แล้วเกิดทุกขเวทนาเจ็บขามาก เหมือนขาจะแตก บางครัง้
ทนไม่ไหว จนต้องถอนออกมาเพือ่ พักอิริยาบถ จะทํายังไงดีครับ
ตอบ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้ผา่ นทุกขเวทนาไปนัน้
ต้องใช้เวลาและความเพียรมาก
เหมือนกับการขุดอุโมงค์ ขุด ๑ วัน ก็ได้แค่ไม่ก่เี มตร แต่ก็ตอ้ งขุดอย่าง
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สมํา่ เสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็จะไปได้ลกึ และผ่านไปได้ในทีส่ ุด แต่ถา้ ไม่ขดุ อย่าง
สมํา่ เสมอ หยุดไปนานๆ อุโมงค์ก็จะกลบลงมา เวลามาขุดอีกก็เหมือนกับเริ่มต้น
ใหม่ การนัง่ ภาวนาก็เหมือนกัน การนัง่ แต่ละครัง้ เวลาเกิดทุกขเวทนาก็ตอ้ งเพียร
ไปเรื่อยๆ ไม่ย่อท้อ เมือ่ ผ่านไปได้ จะไม่รู้สกึ เจ็บอะไรเลย ต้องเพียร ยิง่ ได้มา
บวชจะยิง่ มีเวลามาก เมือ่ ผ่านไปได้จะได้รู้ถงึ ความรู้สกึ ทีว่ เิ ศษ
ถาม ความเข้าใจเกี่ยวกับสติปฏั ฐาน ๔ ถูกต้องไหมครับ เมือ่ เรากําหนดพุทโธตามลม
หายใจ นัน่ คือเราพิจารณากาย เมือ่ นัง่ ไปนานๆ แล้วเกิดเจ็บขา เรากําหนดรับรู้
เวทนา เวลาคิดไปเรื่องอืน่ แล้วเรากําหนดรู้ แสดงว่าเราพิจารณาจิต เวลาทีเ่ กิด
ความง่วง แสดงว่ารู้นิวรณ์ แสดงว่าเราพิจารณาธรรม แต่ตวั ธรรมนี้ยงั มีอะไรอีก
ใช่ไหมครับ
ตอบ เวลาทีเ่ จ็บเรามีทกุ ข์ใช่ไหม ทุกข์ทใ่ี จเพราะเราไม่อยากเจ็บ ถ้าระงับความไม่อยาก
เจ็บได้ ความทุกข์ใจก็จะหายไป แสดงว่าเราเห็นอริยสัจ ๔ ถ้าเราสามารถ
พิจารณาให้เกิดปัญญา ก็จะเห็นธรรมมากขึ้นเอง
ถาม เวลาปฏิบตั แิ ล้วมีคาํ ถามเกิดขึ้นมากมายเลยครับ
ตอบ คําถามไม่ใช่เหตุทจ่ี ะชําระจิต การภาวนาต่างหาก จงตัดคําถามต่างๆออกไปให้
หมด แล้วภาวนาให้มาก คําตอบจะตามมาเอง
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๑

เรื่องของจิต

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ล้วนตรงกับความเป็ นจริงทัง้ สิ้น เพียงแต่วา่ พวกเรายังไม่มี
ปัญญา ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ทีจ่ ะเห็นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ เช่นเรื่องเวียน
ว่ายตายเกิด เรื่องจิตวิญญาณ เราไม่รู้ทงั้ ๆทีต่ วั เรากับจิตวิญญาณก็อยู่ดว้ ยกันมาตลอด
ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเวลา แต่เราไปหลงว่าจิตเป็ นร่างกาย เลยไม่เห็นจิตวิญญาณ
ไม่เห็นตัวจิต เพราะจิตกับร่างกายเป็ นเหมือนนํา้ กับขวด เวลาเทนํา้ ใส่เข้าไปในขวด นํา้ ก็
จะมีรูปเหมือนกับขวดไป แต่ความจริงรูปร่างของนํา้ ไม่ได้เป็ นเหมือนกับขวด แต่ถา้ เอา
ไปใส่ในขวดกลมๆ ก็จะเห็นว่าเป็ นรูปกลมๆ ถ้าเอาไปใส่ในขวดเหลีย่ มก็จะเห็นเป็ นรูป
เหลีย่ ม
เราก็เหมือนกัน เรามาเกิดเป็ นมนุษย์ เราก็คดิ ว่าเราเป็ นมนุษย์ มีรูปร่างอาการ ๓๒ ของ
มนุษย์ ถ้าเราไปเกิดเป็ นแมว เราก็คดิ ว่าเราเป็ นแมว มีรูปร่างของแมว คือจิตจะคิดว่าตัว
มันเป็ นอย่างนัน้ แต่ความจริงตัวจิตไม่ได้เป็ นรู ปร่างอย่างนัน้ มันเพียงแต่อาศัยรูปร่าง
ของร่างกายนี้ ของมนุษย์ก็ดี ของแมวก็ดี ของสุนขั ก็ดี เป็ นพาหนะหรือเป็ นเครื่องมือ ที่
จะเอาไปใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาเป็ นตัวทีพ่ าให้เรามาเกิด มัน
ต้องการร่างกายนี้เพือ่ จะได้นาํ ไปสู่สง่ิ ทีม่ นั ต้องการ สิง่ ทีก่ เิ ลสต้องการก็คอื รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรียกว่ากามคุณ ๕ ทีเ่ รามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะกามตัณหาเป็ นผู ้พา
มา เพราะจิตยังมีความผูกพันอยู่กบั รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนหยาบ
และส่วนละเอียด ถ้าเป็ นส่วนหยาบก็ตอ้ งมีร่างกาย เช่นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกาย
ของสัตว์เดรัจฉานเป็ นเครื่องมือ เหมือนกับกล้องถ่ายรูป เราอยากจะมีรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
เราก็ตอ้ งมีกล้องถ่ายรูป ถ้าเราอยากจะมีเสียงไว้เป็ นทีร่ ะลึก เราก็ตอ้ งมีเครื่องอัดเสียง
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จิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตอยากจะสัมผัสรู ป รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะ ก็ตอ้ งมีร่างกาย
ร่างของมนุษย์ ร่างของเดรัจฉาน ก็ข้นึ อยูก่ บั บุญกับกรรม ได้ร่างของมนุษย์ก็เพราะได้
รักษาศีลมา ถ้าไม่ได้รกั ษาศีล เช่นทําแต่ทานอย่างเดียวไม่รกั ษาศีล ก็จะไปเกิดเป็ นสัตว์
เดรัจฉานทีส่ มบูรณ์ดว้ ยโภคทรัพย์ มีรูปร่างสวยงาม ใครเห็นใครก็อยากจะเอาไปเลี้ยง
เช่นสุนขั ทีเ่ ราไปซื้อมาแพงๆ ตัวละหลายพันบาท เพราะมีรูปร่างสวยงาม สุนขั ตัวนัน้ ถ้า
พูดเปรียบเทียบทางธรรมะก็หมายถึงว่า เขาเคยทําทานมา แต่ไม่ได้รกั ษาศีล อานิสงส์
ของการให้ทานท่านก็แสดงไว้ว่า จะทําให้มีโภคทรัพย์สมบูรณ์ มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
ผิวพรรณงดงาม แต่ถา้ ไม่ได้รกั ษาศีล ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ทม่ี รี ู ปร่างหน้าตา
สวยงาม มีโภคทรัพย์ เกิดบนกองเงินกองทอง แต่ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ได้อยู่กบั เศรษฐี
เป็ นสุนขั ทีม่ รี ูปร่างสวยงาม ถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้อยู่บนกองเงินกองทอง
มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส ก็ตอ้ งรักษาศีลและทําทานด้วย หรือไม่เช่นนัน้
ก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทวดา
นี่เป็ นเรื่องของจิตทีม่ าเกิดในกามภพ ซึง่ เป็ นภพทีม่ คี วามสุขมากกว่าความทุกข์ คือโลก
ของมนุษย์กบั โลกของเทวดา ส่วนภพทีม่ คี วามทุกข์มากกว่าความสุข ก็คอื อบาย ภพของ
สัตว์เดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสัตว์นรก จิตพวกนี้จะมีความรุ่มร้อน มีความ
ทุกข์มากกว่ามีความสุข เหตุทท่ี าํ ให้มคี วามรุ่มร้อนและมีความทุกข์มาก ก็เพราะไม่รกั ษา
ศีล ๕ นัน่ เอง ทําผิดศีลอยู่เรื่อยๆ ก็เลยต้องไปเกิดในอบายทัง้ ๔ เหตุทท่ี าํ ให้ไปเกิดเป็ น
อย่างหนึ่งอย่างใด ก็ข้นึ อยู่กบั เหตุทท่ี าํ ให้ผดิ ศีล ท่านแสดงไว้ว่า ถ้าผิดศีลเพราะความไม่
รู้คอื ความหลง ไม่รู้วา่ การทําผิดศีลนี่เป็ นบาปเป็ นกรรม คือทําไปด้วยความจําเป็ น เช่น
ต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลยต้องไปยิงนกตกปลา เป็ นนายพราน เป็ น
ชาวประมง ซึง่ เขาก็ไม่คดิ ว่าเป็ นเรื่องเสียหายอะไร เพราะเป็ นเรื่องจําเป็ น เขาไม่รู้วา่ เมือ่
เขาตายไปแล้ว เขาจะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เพราะความไม่รู้ทาํ ให้ทาํ ผิดศีล
พวกทีไ่ ปเกิดเป็ นเปรตนี้ ทําผิดศีลไม่ใช่เพราะความจําเป็ น เพราะมีพอกินพอใช้อยู่แล้ว
ไม่ทาํ ผิดศีลก็ไม่อดตาย แต่ทาํ ไปเพราะความโลภ อยากจะมีมากๆ อยากจะรํา่ รวยมากๆ
ก็เลยคดโกง ด้วยวิธีต่างๆนานา พวกนี้ถา้ ตายไปก็ตอ้ งไปเป็ นเปรต ได้เท่าไรไม่รู้จกั พอ
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ได้ก่รี อ้ ยล้าน กี่พนั ล้านก็ไม่พอ มีปากเท่ารู เข็ม มีทอ้ งเท่ากับทะเลหรือมหาสมุทร กินเข้า
ไปเท่าไรก็ไม่อม่ิ สักที เพราะความโลภพาไป ความโลภไม่มขี อบไม่มเี ขต ไม่มคี าํ ว่าพอ ได้
เท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ อยากจะได้เรื่อยๆ ถ้าทําผิดศีลเพราะความโลภ ก็จะไปเกิดเป็ นเปรต
ถ้าทําด้วยความโลภแต่ไม่ผดิ ศีล ก็ยงั กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้อยู่ เพราะได้รกั ษาศีลไว้
ถึงแม้จะโลภแต่ไม่ทาํ ผิดศีล ขยันทํามาหากิน ค้าขาย ได้เงินได้ทองมามากมายก่ายกอง
แต่ก็ยงั อยากจะได้มากๆ ก็ทาํ ต่อไปอีก แต่ไม่ทาํ ผิดศีล ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเปรต ยัง
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้ แต่จะกลับมาแล้วรวยกว่าเก่าหรือไม่ ก็ข้นึ อยู่วา่ ได้ทาํ ทานไว้
มากน้อยเพียงไร ถ้าไม่สนใจในเรื่องทําทานเลย ชาติหน้ากลับมาเป็ นมนุษย์ก็จะจนกว่า
เก่า แต่ถา้ ทําทานอยู่เรื่อยๆ สะสมทานบารมีไปเรื่อยๆ ก็จะรวยกว่าเก่า อย่างที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญทานบารมีมา ในแต่ละภพแต่ละชาติ จึงส่งให้พระองค์ได้
ประสูตใิ นแต่ละภพแต่ละชาติทร่ี าํ ่ รวย เป็ นโอรสของกษัตริยบ์ า้ ง เป็ นเศรษฐีบา้ ง ก็เพราะ
อํานาจของทานบารมีทไ่ี ด้ทรงบําเพ็ญมา
ส่วนพวกทีท่ าํ ผิดศีลด้วยความกลัว ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นอสุรกาย ทีม่ แี ต่ความหวาดกลัว
วิตก กังวล กลัวความอดอยากขาดแคลน กลัวความตกทุกข์ได้ยาก กลัวความลําบาก ก็
เลยต้องไปลักไปขโมย เผือ่ ไว้ก่อน ทัง้ ๆทีใ่ นปัจจุบนั ก็มพี อมีพอกินพอใช้ แต่ห่วงโน่น
ห่วงนี่เกินเหตุเกินผลไป ไม่กล้าสูก้ บั ความยากความลําบาก ทีไ่ ม่เหนือวิสยั ของจิตทีจ่ ะ
ต่อสูไ้ ด้ เพราะชีวติ ของคนเราไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งเจอด้วยกันทุกคน กับความยากความ
ลําบาก เช่นความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงไม่ควรให้ความยาก ความลําบากนี้ เป็ น
เหตุผลักดันให้ไปทําผิดศีลผิดธรรม
เราสามารถตัง้ อยู่ในศีลในธรรมได้
ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ
ให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ธรรมก็คอื ศีลธรรมนี่เอง
ถ้าให้เลือกระหว่างการฆ่าผูอ้ น่ื กับให้ผูอ้ น่ื ฆ่าเรา ก็เลือกให้เขาฆ่าเราดีกว่า เพราะยังไงๆก็
ต้องตายด้วยกันทัง้ คู่ ไม่ชา้ ก็เร็ว แต่ถา้ เราฆ่าเขาเราผิดศีล ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน เพราะต้องรักษาชีวติ ของเราไว้ ไม่ได้ฆ่าเพราะความกลัว ความโกรธ หรือ
ความโลภ แต่ฆ่าเพราะอยากจะอยู่ อยากจะรักษาชีวติ ของเราไว้ เหมือนกับนายพรานที่
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ไปยิงสัตว์เพือ่ เลี้ยงชีพ ก็จะเป็ นในลักษณะเดียวกัน เมือ่ ตายไปแล้วก็ตอ้ งไปเกิดทีต่ าํ ่ แต่
ถ้าปล่อยให้เขาฆ่าเรา ตายไปเราก็ไปเกิดทีส่ ูง เพราะไม่ผดิ ศีล อาจได้บรรลุเป็ นพระ
อริยบุคคลก็ได้ ถ้าได้พจิ ารณาเห็นว่าเกิด แก่ เจ็บตายเป็ นธรรมดา เช่นพระโสดาบันทีม่ ี
ดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา
ร่างกายของเราก็เป็ นอย่างนัน้ มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งมีความแก่ มีความเจ็บ มีความ
ตายเป็ นธรรมดา ไม่วา่ จะทําอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ แล้วเมือ่ เราต้องมาเลือกระหว่าง
การทีจ่ ะแก่ จะเจ็บ จะตาย ด้วยการมีศีลหรือด้วยการไม่มศี ีล ก็ให้เลือกเอาวิธีทม่ี ศี ีล
ดีกว่า เพราะไม่ขาดทุน ภพหน้า ชาติหน้าจะดีกว่าเก่า หรืออาจจะดีในชาติน้ เี ลยก็ได้ เมือ่
จิตใจปลงได้ตดั ได้ เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของร่างกาย ก็จะไม่ทกุ ข์
กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ตอ้ งทําบาปทํากรรม นี่คอื เรื่องของกรรมทีพ่ วกเรา
ทํากันอยู่ทกุ วันนี้ อยู่ทส่ี มั มาทิฐหิ รือมิจฉาทิฐจิ ะพาให้ทาํ พวกเราถึงแม้จะได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมะอยูต่ ลอดเวลา รู้วา่ สัมมาทิฐเิ ป็ นอย่างไร แต่พอต้องเอามาใช้จริงๆ ก็ยงั รู้สกึ ว่ายาก
อย่างวันนี้ทอ่ี ธิบายให้ฟงั ว่า ให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ฟังแล้วก็คงจะอุทานโอ้โฮ! ถึง
ขนาดนัน้ เลยหรือ
ถาม รู้สกึ ว่าเราควรจะป้ องกันตัวเองได้นะครับ รักษาชีวติ ตัวเราเองไว้ ป้ องกันตัวเรา
อะไรอย่างนี้
ตอบ โดยปกติเราก็ตอ้ งดูแลรักษาชีวติ ของเรา เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอ แต่พูดใน
กรณีทต่ี อ้ งเลือก ระหว่างทีจ่ ะต้องไปฆ่าผู ้อืน่ เพือ่ รักษาชีวติ ของเรา หรือต้องไป
ขโมยเงิน ขโมยข้าวของของผูอ้ น่ื เพือ่ มาเลี้ยงดูชวี ติ เรา เช่นคนยากจนทีต่ อ้ งไป
ขโมยข้าวของมารับประทาน ถ้าเรามีความหนักแน่นในธรรม ก็ทนอดทนหิวไป
ก่อน แล้วก็พยายามหางานหาการทํา คงจะไม่ส้นิ หวัง ไม่ส้นิ ทางหรอก ถ้าคนเรา
มีความพยายามต่อสู ้ ทีจ่ ะหามาด้วยความสุจริต เวลาเดินไปข้างถนนถ้ามีปญั ญา
ก็จะเห็นเงินเห็นทองเต็มไปหมดเลย อย่างอาตมาเวลาเดินลงไปบิณฑบาต จะ
เห็นขวดเปล่า กระป๋ องเปล่า ข้าวของอะไรต่างๆทีถ่ ูกทิ้งไว้ข้างถนนเต็มไปหมด
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บางทีก็มเี ศษเงินตกอยู่ ถ้าเรามีจติ ใจมุง่ มันในการรั
่
กษาศีลแล้ว มันก็รกั ษาได้ แต่
คนทีไ่ ม่อยากรักษา ก็จะบอกว่ายาก
ถาม กรณีทม่ี โี จรจะมาทําร้ายเราอย่างนี้นะครับ เราก็ต่อสูเ้ พือ่ ทีจ่ ะป้ องกันชีวติ เรา เรา
กําลังจะไปฆ่าเขานี่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทํา
ตอบ เพราะสัมมาทิฐเิ รายังอยู่ในขัน้ ตํา่ แต่ถา้ เป็ นพระอริยะก็จะคิดว่า เราเคยไปทํา
อะไรเขามาก่อน เคยไปขโมยของเขามาก่อน กรรมมาทวงคืน เหมือนพระโมคคัล
ลานะ ถึงแม้ท่านจะมีฤทธิ์ แต่ท่านกลับไม่ใช้เพือ่ หนีจากการถูกทําร้ายชีวติ ท่าน
บอกว่าเคยไปทําร้ายเขามาก่อน เขาก็ตอ้ งตามมาเอาคืน ถ้าหนีเขาวันนี้ พรุ่งนี้เขา
ก็ตามมาอยู่ดี กรรมหนีไม่พน้ เมือ่ จิตของท่านไม่มคี วามอาลัยอาวรณ์ ไม่มคี วาม
ผูกพันกับชีวติ แล้ว ท่านก็ปลงได้ ปล่อยได้เพราะใจของท่านอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งมี
ร่างกาย เวลาทีท่ ่านเข้าสมาธิทาํ จิตให้สงบ ท่านก็ไม่ได้อาศัยร่างกายนี้ไว้ทําอะไร
ร่างกายนี้เอาไว้รับใช้พวกเรามากกว่า เอามาเทศนาว่ากล่าวสังสอนพวกเรา
่
แต่จติ
ของท่านไม่ได้อาศัยร่างกายมาให้ความสุขอีกแล้ว
อย่างพระพุทธเจ้ายังทรงอยูต่ ่อไปอีกถึง ๔๕ พรรษา หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรู้ธรรม
แล้ว ก็เพือ่ พวกเราเท่านัน้ เผยแผ่ธรรมะ ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมา
จนถึงปัจจุบนั นี้ ก็เพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้า ถ้าทรงตัดสินพระทัยไม่สงั ่
สอน เพราะทรงเห็นว่าสอนไปก็ลาํ บากลําบน คนฟังก็ไม่เข้าใจ จะหาว่าบ้าหรือ
เปล่า ทีส่ อนให้สละชีวติ เพือ่ รักษาศีลธรรม แต่หลังจากทีท่ า้ วมหาพรหม ได้
อาราธนาให้ทรงโปรดสัตว์โลกทัง้ หลาย จึงทรงพิจารณาเห็นว่า คนทีเ่ ชื่อก็มี คนที่
ไม่เชื่อก็มี คนดีก็มี คนไม่ดกี ็มี เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า พวกทีห่ ูหนวก ตา
บอด ทีไ่ ม่มโี อกาสจะเห็นเดือนเห็นตะวันก็มี พวกนัน้ ก็ปล่อยเขาไป พวกที่
ตะเกียกตะกายแสวงหาทางหลุดพ้นก็มี
เช่นพระปัญจวัคคียท์ เ่ี คยติดตาม
พระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้ ก็มคี วามปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์
เช่นกัน
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จึงทําให้มกี าํ ลังใจทีจ่ ะประกาศพระศาสนา โดยมุง่ ไปทีผ่ ูม้ คี วามรู้ความสามารถที่
จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วก่อน เพราะจะได้พวกนี้มาช่วยพระองค์สอนอีกต่อหนึ่ง ถ้า
ไปสอนพวกทีต่ อ้ งพูดจํา้ จี้จาํ้ ไชวันละ ๑๐ ครัง้ ก็ตอ้ งสอนไปอีก ๑๐ ปี กว่าจะ
เข้าใจ ก็จะเสียเวลามาก สู ส้ อนพวกทีฉ่ ลาดก่อนไม่ได้ แสดงธรรมเพียงครัง้ สอง
ครัง้ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั แล้ว อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ ทรงแสดง
ธรรมครัง้ แรกก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมาแล้ว หลังจาก
นัน้ ทรงแสดงธรรมอีกไม่ก่คี รัง้ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ทัง้ ๕ รู ป ทําให้มพี ระ
อรหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกถึง ๖ รูปด้วยกัน คือพระพุทธเจ้า ๑ และพระปัญจ
วัคคีย ์ ๕
ต่อมาได้ทรงแสดงธรรมให้กบั นักบวชของสํานักอืน่ ทีม่ อี ยู่ ๕๐๐ รู ป ก็ได้บรรลุ
พร้อมกันทีเดียว ๕๐๐ รูปเลย เพราะนักบวชส่วนใหญ่ในสมัยนัน้ มีทาน มีศีล มี
สมาธิอยู่แล้ว สิง่ ทีข่ าดและสามารถรู้ได้เพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ก็คอื
โลกุตรธรรม หรือปัญญา วิปสั สนาปัญญา คือไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
โดยเฉพาะอนัตตา ส่วนอนิจจัง ทุกขัง นี่ก็พอจะเห็นกัน คนเราทุกคนเกิดมาก็
เห็นว่ามีเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน รู้วา่ เป็ นความทุกข์ดว้ ยกัน แต่ไม่รู้อนัตตา
พวกเราไม่รู้วา่ ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา พวกนักบวชสมัยนัน้ ก็ไม่รู้
เหมือนกัน ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน ทรงศึกษาตามสํานัก
ต่างๆ ก็ไม่มใี ครสอนเรื่องอนัตตา ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกาย
ถ้าเรารู้วา่ ไม่ได้เป็ นของของเรา ไปเฝ้ าไปรักษาไว้ทําไม เหมือนกับคนเอาเงินมา
ฝากเราไว้ เราก็โง่ไปรักษาให้เขา พอถึงเวลาเขาก็มาเอาคืนไป เราก็เหนื่อยไป
เปล่าๆ อุตส่าห์ดูแลรักษา ไม่กล้าไปไหน คอยเฝ้ าคอยดูแล พอถึงเวลาเจ้าของก็
มาเอาคืนไป เราก็เหนื่อย เราก็ทกุ ข์ไปเปล่าๆ ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เดีย๋ วพอถึง
เวลาเจ้าของก็มาเอาคืนไป คือดิน นํ้ า ลม ไฟ มาเรียกคืนไป กลับไปสู่นาํ้ กลับ
ไปสู่ลม กลับไปสู่ดนิ กลับไปสู่ไฟ เมือ่ ถึงเวลาเขาก็มาเอาไป เวลาไหนก็ไม่บอก
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ด้วย บางทีให้เราอยู่สกั ๑๐ ปี ก็มาเอาไปแล้ว บางทีก็ให้อยู่ถงึ ๘๐ - ๙๐ ปี แต่
ในทีส่ ุดเขาก็เอาไป
เราก็เห็นๆกันอยู่ เราก็ยงั ไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา เราก็ยงั คิดว่าเราตายอยู่นนั ่
แหละ พอคิดถึงมัน ยังไม่ทนั แก่ ยังไม่ทนั เจ็บ ยังไม่ทนั ตาย ก็ทกุ ข์แล้ว เพราะ
ความหลง ว่ามันเป็ นเรา เป็ นของของเรา เคยยกตัวอย่างว่า ได้คลอดลูกออกมา
ทีโ่ รงพยาบาล แล้วพยาบาลสลับเอาลูกของคนอืน่ มาให้ เราก็เอาไปเลี้ยง ก็ไม่รู้วา่
เป็ นลูกเรา เราก็เลี้ยงอย่างดี รักอย่างดี พอวันดีคนื ดีเขาเอาหลักฐานมาแสดงว่า
นี่ไม่ใช่ลูกของคุณนะ ไม่อยากจะเลี้ยงแล้วใช่ไหม เพราะความหลง ไปเห็นว่าเป็ น
ของเรา เป็ นตัวเรา พอรู้วา่ ไม่ใช่ของเรา ก็เลยไม่มคี วามผูกพัน จะเป็ นจะตาย
อย่างไรก็ไม่เดือดร้อน
จึงทรงสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเรา หรือขันธ์ ๕ นี้วา่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา
ไม่ใช่ของเรา เป็ นของธรรมชาติ รู ปก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นอาการ ๓๒
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นอาการของจิต ออกมาจากจิต เวลาเห็นรูป
ก็เกิดมีวญิ ญาณไปรับทราบ ตาสัมผัสกับรูป ก็มจี กั ขุวิญญาณ ตัวรับรู้รูป ปรากฏ
ขึ้นมาในจิต ตัวรับรู้เสียงก็คอื โสตวิญญาณ ทีเ่ กิดดับๆตามเหตุตามปัจจัย พอ
หลับตาปั๊บจักขุวญิ ญาณก็หายไป รับรู้ไม่ได้เพราะไม่มภี าพ ไม่มกี ารสัมผัสของ
รูปกับตา ถ้าปิ ดหูเสียงเข้ามาในหูไม่ได้ วิญญาณทีจ่ ะรับรู้เรื่องเสียง ก็ไม่ปรากฏ
ขึ้นมา ตัววิญญาณนี้เป็ นอาการของจิต ทําหน้าทีร่ บั รู้รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ พอเสียงนัน้ หายไป การรับรู้เกี่ยวกับเสียงก็หายไป
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ถ้าเผือ่ มีเฉพาะจิตอย่างเดียวนี่ มันจะไม่ทราบอะไรเลย ใช่ไหม
ครับ
ตอบ เวลาจิตรวมลงสู่ความสงบ มันก็เหมือนกับไม่มอี ะไรเหลืออยู่ในจิตเลย นอกจาก
ผูร้ ู ห้ รือสักแต่ว่ารูเ้ ท่านัน้
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ถาม ตรงนี้เหมือนกับทีท่ า่ นอธิบายให้คุณสุเมธฟังว่า การรู้เฉยๆ ใช้ไม่ได้ ยังต้องให้รู้
และรับเข้ามาใช่ไหมคะ
ตอบ คือตอนทีฝ่ ึ กให้รู้เบื้องต้น เป็ นเพียงการฝึ กสติ ฝึ กให้จติ เกาะอยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ไม่ให้ลอยไปลอยมา ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้มสี ติไว้ สติเป็ นตัวบังคับให้จติ ทํา
ตามคําสังของเรา
่
ถ้าไม่มสี ติ เราจะไม่สามารถสังให้
่ จติ เกาะอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้
ได้ พอมีเรื่องอืน่ เข้ามา ก็ดงึ จิตไปแล้ว แต่ถา้ เรามีสติทแ่ี ข็งทีก่ ล้า จะมีเรื่องอะไร
เข้ามา ก็ไม่สามารถทําลายสมาธิทม่ี อี ยู่กบั เรื่องนัน้ หรือสิง่ นัน้ ได้ ในเบื้องต้นจึง
ต้องฝึ กสติก่อน ให้รู้อยู่กบั ร่างกายของเรา เช่นเวลาเคลือ่ นไหวในอิริยาบถ ๔
หรือทําอะไร ก็ให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ เป็ นการฝึ กพัฒนาสติทเ่ี รียกว่าสติปฏั
ฐาน มีอยู่ ๔ จุดด้วยกัน ทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของสติได้คอื กาย เวทนา จิต ธรรม ขึ้นอยู่
กับว่าจะถนัดในส่วนไหน ถ้าถนัดกับกายก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั กาย ถ้าถนัดกับเวทนา
ก็ให้รู้อยู่กบั เวทนา เวลาเกิดสุขก็รู้วา่ สุข เวลาเกิดทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ เวลาไม่สุขไม่
ทุกข์ก็รู้วา่ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ แต่ไม่ไปควบคุมบังคับมัน เพียงแต่ให้รู้วา่ มันเป็ นอย่าง
นัน้ รู้วา่ มันเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป เป็ นอนิจจัง เป็ นทุกขัง เป็ นอนัตตา ไม่ใช่
เป็ นเรา เป็ นของของเรา
เหมือนเสียงนกทีเ่ ราฟังอยู่ในขณะนี้ ก็รู้วา่ เป็ นเสียงนก ตอนนี้หายไปแล้วก็รู้วา่
หายไป มาก็รู้วา่ มา แต่ไม่อยากให้มนั หายไป ไม่อยากให้มนั ร้องไปตลอดเวลา รู้
ตามความเป็ นจริง แล้วก็รูว้ า่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรไปยึดไปติด ถ้าไปยึดไปติดเสียงที่
ไพเราะน่าฟังนี้แล้ว ถ้ามันหยุดไป ก็จะรู้สกึ ว่ามันขาดหายไป ความสุขทีไ่ ด้จาก
การได้ยนิ เสียงนี้ก็หายไป แต่ยงั อยากจะฟังอีก จึงต้องไปสร้างเครื่องอัดเสียงไว้
เพือ่ จะได้ฟงั เรื่อยๆ ฟังบ่อยๆ พอฟังบ่อยๆเข้ามันก็เบือ่ อีก เพราะของในโลกนี้
ไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง เราไปหลงยินดีกบั มันเอง เลยทําให้เกิด
ความสุขขึ้นมา ถ้าเราไม่ไปหลงมันก็เป็ นของกลางๆ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นสุขหรือ
เป็ นทุกข์ แต่ใจเราเมือ่ ไปเกิดความหลงขึ้นมา ไปยินดีกบั สิง่ ไหน ก็อยากจะอยู่กบั
สิง่ นัน้ นานๆ ถ้าเกิดจากไป ก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมา เช่นเห็นใครสักคน
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หนึ่ง เช่นสามีเรา ภรรยาเรา เราชอบคนนี้ เราก็อยากจะอยู่กบั เขาไปเรื่อยๆ ถ้าเขา
หายไปเราก็เสียใจ เราก็ทกุ ข์ใจ แต่ถา้ ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย และไม่เคยได้อยู่
เป็ นสามีภรรยากัน เวลาเขาหายไป เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะไม่มคี วาม
ผูกพันต่อกันนัน่ เอง
พุทธศาสนาสอนไม่ให้เราไปผูกพันกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะไม่อยู่กบั เราไป
ตลอด จิตเรานี่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ไม่แก่ ไม่เจ็บ แต่เราไปผูกติดอยู่กบั สิง่ ทีม่ อี ายุแค่
๔๐ – ๕๐ ปี หรือไม่ถงึ ด้วยซํา้ ไป พอมันชํารุดทรุดโทรมหายไป จิตทีอ่ ยู่ได้
ตลอดอนันตกาล ก็ตอ้ งมาเสียใจกับสิง่ ทีม่ อี ายุสนั้ ๆนี้ แต่หลังจากนัน้ อีกสักพัก
หนึ่งก็หาใหม่มาแทนอีก ไม่จดไม่จาํ ไม่รู้วา่ เป็ นทุกข์ เพราะไม่รู้วา่ ธรรมชาติ
แท้จริงของจิตนัน้ ไม่ตอ้ งมีอะไรมาบํารุงบําเรอ ก็มคี วามสุขได้ เป็ นความสุขที่
ยิง่ ใหญ่กว่าความสุขอืน่ ๆ อันนี้จติ ไม่เคยเจอ คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนิ่ง
ของจิตเอง ตัวจิตเองไม่เคยเจอ เพราะถูกอวิชชาความหลงหรือมิจฉาทิฐิ หลอก
ให้ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก จึงต้องหาอยู่เรื่อยๆ
ถ้าบรรลุถงึ ขัน้ สูงสุดของโลกิยธรรม คือได้ฌานสมาบัติ ได้สมาธิ ก็จะติดอยู่ใน
ฌาน ในสมาบัติ ติดอยู่ในสมาธิ แต่ก็ยงั ไม่หลุดพ้น เพราะยังติดอยู่ในความสุข
ของฌาน ทีไ่ ม่เทีย่ ง เสือ่ มได้ ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหมโลก อยู่สกั กี่ปีก็
แล้วแต่ เมือ่ ถึงเวลาเสื่อมลง จิตก็จะลงมาเป็ นเทพ เป็ นมนุษย์ต่อไป กิเลสก็จะ
ออกมาแสดงลวดลาย ให้ไปแสวงหาความสนุก เราก็ตอ้ งไป ถ้าติดอยู่กบั
ความสุขจากการนัง่ สมาธิ ก็จะนัง่ สมาธิต่อ เหมือนกับเติมนํา้ มัน เพือ่ ให้ได้กลับ
ไปสู่ความสุขของฌานอีก ถ้าเคยมีความสุขกับการไปเทีย่ ว ไปโน่นมานี่ เห็นรู ป
ฟังเสียง ก็จะไปหาสิง่ นัน้ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก่คี รัง้ ก็จะทําอย่างทีเ่ ราทําอยู่น่ี
ไม่ตอ้ งมีใครสอนเรื่องไปเทีย่ ว พ่อแม่ไม่ตอ้ งสอนลูกเรื่องไปเทีย่ ว ลูกอาจจะกลับ
สอนพ่อแม่ดว้ ยซํา้ ไป ว่าทีไ่ หนมีทน่ี ่าเทีย่ ว เพราะเป็ นเรื่องทีฝ่ งั มากับใจ เป็ นเหตุ
ทําให้พวกเรามาเกิด คือกามตัณหา หรือกามฉันทะ ความยินดีในรูป ในเสียง ใน
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กลิน่ ในรส ในโผฏฐัพพะทัง้ หลาย ทีพ่ าเราเวียนไปอย่างนี้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย กี่
รอบๆก็เป็ นอย่างนี้ เพราะไม่มใี ครสอนให้เราแก้ตณั หานี้
ก็มพี ระพุทธเจ้านี่แหละ ทีท่ รงมีปญั หาเหมือนกับพวกเรา เพียงแต่พระองค์เป็ น
คนฉลาด ช่างสังเกต เมือ่ ศึกษาแล้ว ก็ตงั้ จิตตัง้ ใจจริงๆทีจ่ ะแก้ปญั หานี้ จนใน
ทีส่ ุดก็แก้ได้ ก็มคี นเดียวในโลกนี้เท่านัน้ แหละ ทีส่ ามารถแก้ปญั หาของการเวียน
ว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนี้ได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งมีครู ไม่ตอ้ งมีอาจารย์มาสอน ที่
ไม่มกี ็เพราะไม่มใี ครรู้นนั ่ เอง อย่างพวกเรานี้มอี าจารย์ คือมีพระพุทธเจ้า มีพระ
อริยสงฆ์ จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะมีพระธรรมคําสอนเป็ นอาจารย์
อยู่แล้ว แล้วก็เป็ นไม่ได้ดว้ ยเพราะบุญบารมีเราไม่ถงึ เพียงแต่ทาํ ตามคําสังสอน
่
ของพระพุทธเจ้าก็ยงั ทํากันไม่ได้ แล้วจะไปทําเองได้อย่างไร มีแผนทีย่ งั ไม่ไปเลย
ถาม เมือ่ สักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ บอกว่าพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีร่ ู้วา่ ทุก
ขัง อนิจจัง อนัตตา ถ้าเผือ่ ไม่มพี ระพุทธเจ้าก็รู้แค่ทกุ ข์อย่างเดียวนะครับ
ตอบ รู้ทกุ ข์ รู้อนิจจังกัน แต่ไม่รู้อนัตตา เลยไม่ครบสาม
ถาม ทีน้ ีพูดถึงเรื่องของขันธ์ ๕ ทีป่ ระกอบเรื่องกายกับจิตนี่ ส่วนทีเ่ ป็ นกายกับจิตนี่
เข้าใจ แต่วา่ สัญญา สังขาร วิญญาณต้องประกอบกับกายและจิตรวมกันใช่ไหม
ครับ ทีจ่ ะเกิดขึ้นมาได้
ตอบ นอกจากวิญญาณทีร่ บั รู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะแล้ว ก็ยงั มีมโนวิญญาณ ที่
รับรู้ความคิดปรุงแต่งของจิตเอง สมมุตวิ า่ เราปิ ดอายตนะทัง้ ๕ ไม่รบั รู้เรื่อง
ภายนอกทัง้ หมด แต่จติ ก็ยงั คิดได้ ยังปรุงได้ ยังรับเวทนาทีเ่ กิดจากความคิดของ
ตนเองได้
ถาม ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย
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ตอบ ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย เช่นพวกเทพทัง้ หลาย เวลาทีเ่ รานอนหลับไป เราก็ยงั ฝัน
ความฝันนี้ก็ออกมาจากนามขันธ์ ออกมาจากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพียงแต่ รูปทีเ่ ห็นไม่ได้เป็ นรู ปหยาบ แต่เป็ นรู ปทิพย์ เป็ นเสียงทิพย์ เวลาเรานอน
หลับ เรายังฝันเห็นโน่น เห็นนี่ เราจะเห็นได้อย่างไรในเมือ่ เราหลับตา แต่เห็นด้วย
ใจ เห็นด้วยใจก็ตอ้ งเห็นด้วยนามขันธ์ คือมโนวิญญาณ เวลาทีเ่ รานอนหลับฝันดี
ก็เหมือนไปสวรรค์ ถ้าฝันร้ายก็เหมือนไปนรก
นามขันธ์ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกายก็ได้ อย่างพวกเทพนี้ เป็ นพวกกายทิพย์ กาย
ละเอียด ไม่ตอ้ งมีกายหยาบอย่างร่างกายของพวกเรา พวกเทพ พวกพรหม หรือ
แม้กระทังพวกสั
่
ตว์นรก เขาไม่มกี ายหยาบ จิตของเขาเป็ นจิตทีม่ แี ต่ความรุ่มร้อน
ปรุงแต่เรื่องความทุกข์ ถ้าเป็ นอสุรกายก็ปรุงแต่เรื่องความหวาดกลัว ถ้าเป็ นเปรต
ก็ปรุงแต่ความหิวความอยาก
ถ้าสัตว์นรกก็ปรุงแต่ความเคียดแค้นอาฆาต
พยาบาท ทําอะไรไม่ได้ดงั ใจก็โกรธแค้นโกรธเคือง กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่เป็ น
ใจของพวกสัตว์นรก ความรุ่มร้อนทีเ่ กิดจากความโกรธ
ถาม วิญญาณทีย่ งั ไม่ได้ไปเกิดก็ถอื ว่าเป็ นอันนี้เหมือนกัน
ตอบ ความจริงมันเกิดแล้ว เป็ นภพภูมขิ องเขาแล้ว เป็ นนรกแล้ว นรกไม่ใช่สถานที่
เป็ นสภาวะของจิต จิตเป็ นนรกเอง จิตเป็ นสวรรค์เอง จิตเป็ นเทพ จิตเป็ นเปรต
มันเป็ นภาวะของจิต ทีเ่ กิดจากการกระทําของสังขาร ทีถ่ ูกอวิชชา ปัจจยา สังขา
รา เป็ นต้นเหตุ ถ้าอวิชชามืดบอดมาก ก็ปรุงนรกขึ้นมา ถ้าเป็ นพวกหวาดกลัวก็
ปรุงให้เป็ นอสุรกาย ถ้าเป็ นพวกโลภ ก็ปรุงให้เป็ นเปรต ถ้าเป็ นพวกทีไ่ ม่รู้เรื่องรู้
ราว ก็ทาํ ให้มาเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเป็ นพวกทีม่ ศี ีลก็ปรุงให้มาเกิดเป็ น
มนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม แต่ถา้ เป็ นพวกทีม่ ดี วงตาเห็นธรรม มีวปิ สั สนา ก็ปรุง
ให้ไปเกิดเป็ นพระอริยเจ้า ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ส่วนผูท้ เ่ี ป็ นอรหันต์แล้ว
อวิชชาก็จะกลายเป็ นวิชชาไป เป็ นธรรมไป เพราะอวิชชาก็คอื ความไม่รู้ในไตร
ลักษณ์ เมือ่ ถูกการปฏิบตั ธิ รรมพัฒนาจนอวิชชาถูกทําลายไปหมด ก็เลย
กลายเป็ นวิชชา ปัจจยา สังขาราไป
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อย่างจิตของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์มแี ต่วชิ ชา มีแต่ธรรมเป็ นตัวผลักดัน
ให้คดิ ให้ทาํ ให้พูดต่างๆ ก็จะคิดแต่เรื่องทีด่ ที ง่ี าม ไม่ได้เป็ นไปตามความโลภ
ความโกรธ ความหลง ก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอกมาให้ความสุข เพราะ
จิตของท่านมีพร้อมบริบูรณ์ทกุ อย่างแล้ว มีของทีด่ กี ว่าของต่างๆทีจ่ ะหาได้ในโลก
นี้ ไม่มอี ะไรจะวิเศษจะประเสริฐเท่ากับความสุขของจิต ทีไ่ ด้ชาํ ระความโลภ
ความโกรธ ความหลงแล้ว ความสงบมีอยู่ ๒ แบบ คือความสงบทีเ่ กิดจากการ
กําราบ ทําให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงสงบตัวลงชัว่ คราว เช่นเวลาทีเ่ ราทํา
สมาธิ ตอนนัน้ โลภ โกรธ หลงก็ไม่ทาํ งาน จิตก็เหมือนกับเป็ นนิพพาน แต่เป็ น
นิพพานแบบทีย่ งั มีกเิ ลสสงบตัวอยู่ พอออกจากสมาธิป ั๊บกิเลสก็จะออกมาทํางาน
ตามการทํางานของจิต ก็จะเริ่มสร้างความโลภ ความโกรธ ความหลงตามมา
ความสงบอีกแบบหนึ่งคือ ความสงบทีเ่ กิดจากการตัดโลภ โกรธ หลงให้ออกไป
เลย ไม่ให้มเี หลืออยู่เลย พวกนี้เป็ นความสงบแบบถาวร ไม่ตอ้ งเข้าสมาธิก็ได้
ยืน เดิน นัง่ นอน อยู่ในอิริยาบถ ๔ ก็จะสงบอยู่ตลอดเวลา จิตจะไม่หวันไหวกั
่
บ
สิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตก็จะเฉยๆ นิ่งอยู่เสมอ เป็ น
ความสงบของพระนิพพาน
เมือ่ ทําลายความโลภ ความโกรธ ความหลงหมดไปจากจิตจากใจแล้ว ก็จะไม่มี
อะไรมาสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ จะทําได้จะกําจัดได้ก็ตอ้ งกําจัดตัว
หลงเป็ นหลัก เพราะตัวหลงเป็ นเหตุทาํ ให้โลภ ทําให้โกรธ ความหลงก็คอื การไม่รู้
ว่าความสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุดนัน้ อยู่ในใจของเรา เหมือนกับเราไม่รู้วา่ เรามีสมบัตเิ งิน
ทองข้าวของอยู่ในบ้าน พ่อแม่เก็บไว้ในตู ้ แต่ไม่บอกเรา เราก็ไม่รู้ เราก็ตอ้ ง
ออกไปทํางานทําการ ให้เหนื่อยยาก หาเงินหาทอง หามาได้เท่าไร ก็นิดเดียว ถ้า
เปรียบกับเงินทองทีพ่ ่อแม่มเี ก็บไว้ในบ้าน แต่เราไม่รู้ พอสักวันหนึ่งมีคนมาบอก
เราว่าไปหาทําไมเศษเงินเศษทอง เงินทองทีพ่ ่อแม่เก็บไว้ให้ในบ้าน มีกองเท่าภูเขา
ทําไมไม่ไปหาในบ้าน
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นี่ก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อย่าไปหาเลยสมบัตภิ ายนอก มันไม่มคี ่า
อะไรหรอก สมบัตภิ ายในใจเรานี้ มันแสนจะวิเศษ ทําไมไม่ไปหากัน นี่คอื คุณค่า
ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงชี้ทรัพย์ทแ่ี ท้จริงให้เราได้รู้จกั เมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั
แล้วเกิดศรัทธาขึ้นมา เราก็เริ่มปฏิบตั ติ าม ตัดแล้ว ไม่ไปแล้ว ไม่ไปหาสมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง ความสุขภายนอก สูน้ งั ่ หลับตาทําจิตใจให้สงบ เพือ่ พบกับสมบัตอิ นั
ยิง่ ใหญ่ ทีม่ อี ยู่ในใจของเราจะดีกว่า นี่คือการแก้ความหลง ไม่รู้วา่ ความสุขที่
แท้จริงอยู่ในตัวเรา เราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอก หาความสุขจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ แต่เดีย๋ วนี้มคี นมาบอกเราแล้วว่า นี่ไม่ใช่
ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ในใจเราต่างหาก เราจึงต้องพยายาม
ปฏิบตั ติ าม ต่อสูก้ บั ความโลภด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา
ทีเ่ ป็ นเครื่องมือทีจ่ ะสูก้ บั ความโลภได้
ความโกรธก็เป็ นผลตามมาจากความโลภอีกทีหนึ่ง เวลาเราโลภอยากจะได้อะไร
แล้วไม่ได้ดงใจ
ั ่ เราก็โกรธ แต่ถา้ เราไม่โลภ เราจะไม่โกรธ ใครจะเอาอะไรก็เอาไป
ของชิ้นเดียวกันนัน้ ถ้าเราไม่อยากจะได้เสียอย่าง ใครเอาไปเราก็ไม่เดือดร้อน ถ้า
เราอยากจะได้ แล้วคนอืน่ มาเอาไป เราก็โกรธ ความโกรธจึงเกิดจากความโลภ
ส่วนความโลภก็เกิดจากความหลง ไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มีอยู่ในจิตในใจ
ของเราแล้ว เราจึงต้องมาตัดมัน ได้บอกแล้วว่า อย่าไปทํางานเพือ่ หาเงินมา
เยอะๆ เพือ่ มาทําบุญ แต่ให้ทาํ บุญด้วยเงินทีม่ เี หลือใช้ เงินทีเ่ กินความจําเป็ น จะ
ได้มเี วลามาภาวนา ไปหาเงินหาทอง เป็ นการหาเศษหาเดน ให้กลับเข้ามาหา
ทรัพย์อนั ยิง่ ใหญ่ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา ทุกอย่างสอนไปเพือ่ ให้เข้าสู่การภาวนา
แทนทีจ่ ะเอาเงินไปเทีย่ วโน่นเทีย่ วนี่ ก็เอาไปทําบุญ จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปเทีย่ ว
เอาเงินไปเข้าวัด เวลาไปวัดก็ได้ทาํ บุญ ได้ภาวนา รักษาศีล เพือ่ จะได้ดงึ ใจให้
กลับเข้าข้างใน ให้เข้าหาสิง่ ทีป่ ระเสริฐ ทีม่ อี ยู่แล้วในตัวเรา
ศาสนาพุทธไม่ได้ปิดกัน้ ใครทัง้ สิ้น ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่วา่ หญิงไม่วา่
ชาย ไม่วา่ เด็กไม่วา่ ผูใ้ หญ่ ในสมัยพุทธกาลมีพระอริยบุคคลทุกเพศทุกวัย ทัง้
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นักบวชทัง้ ฆราวาส ทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่ อยู่ทว่ี า่ จะมีสมั มาทิฐหิ รือไม่ แก้ความหลง
ได้หรือไม่ ประเด็นมันอยูต่ รงนี้ ถ้าเข้าใจว่าหลงผิด แล้วแก้ได้ ก็ไปเร็ว ในมรรค
๘ ท่านจึงแสดงสัมมาทิฐกิ ่อน เพราะเป็ นตัวนํา ถ้ามีมจิ ฉาทิฐกิ ็ไปผิดทาง เช่นเขา
บอกทางไปวัดให้กบั เรา ให้ไปทางโน้น พอถึงตรงนัน้ ให้เลี้ยวขวา แต่เรากลับไป
เลี้ยวซ้าย ก็ไปไม่ถงึ เพราะไปผิดทาง
ถาม ความหลงนี้ขจัดยากนะคะ บางทีไม่รู้วา่ หลงค่ะ
ตอบ ต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั มากๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะมากๆ
เหมือนกับการเรียนหนังสือ อยากจะมีวชิ าความรู้ ก็ตอ้ งไปโรงเรียน ไปเรียน
หนังสือ เมือ่ เรียนแล้วก็จะรู้เอง แต่ทางศาสนานี้เพียงแต่ฟงั อย่างเดียวยังไม่พอ
เมือ่ ฟังแล้วต้องนําไปปฏิบตั ดิ ว้ ย จึงจะทําให้เกิดผลขึ้นมา เมือ่ รู้แล้วไม่ทาํ แต่
กลับไปทําตรงกันข้ามกับทีร่ ู ้ ก็เหมือนกับไม่รู้อยู่ดี รู้วา่ ให้ภาวนา ก็ยงั จะไปหาเงิน
มาทําทาน เป็ นข้ออ้างมากกว่า นอกจากจะเอามาทําทานแล้ว ยังเอาไปเทีย่ วด้วย
ถาม ท่านอาจารย์พูดว่าเมือ่ ได้อปั ปนาสมาธิแล้ว ให้ถอยออกมาพิจารณา เดินปัญญา
จากตรงนัน้ เลย ใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้ให้ถอยออกมา ให้อยู่จนกว่ามันจะถอยออกมาเอง ให้อยู่ให้นานทีส่ ุด พอ
ออกมาแล้วก็เริ่มคิดเริ่มปรุง
ก็เอาความคิดปรุงนัน้ มาพิจารณาไตรลักษณ์
พิจารณารูปในเบื้องต้น พิจารณาร่างกายของเรา ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย ร่างกายเรามีอาการ ๓๒ มีรูปร่างอย่างไร ลักษณะอย่างไรก็พจิ ารณาไป
มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ ต้องพิจารณาให้เข้าใจว่าเป็ นดิน นํา้ ลม ไฟจริงๆ
ถาม ในการปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน ๔ ให้พจิ ารณากาย หรือพิจารณาทีละส่วน หรืออย่างไร
ตอบ ก็เหมือนกับขันธ์ ๕ พิจารณารู ป พิจารณากายก็อนั เดียวกัน ในเบื้องต้นเราจะ
พิจารณาทีละส่วนก่อน ต้องพิจารณาส่วนหยาบก่อน พิจารณาร่างกายนี้ให้
ชํานาญเลย เห็นทุกส่วนเลย เห็นทีไรก็เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตายรออยู่
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แล้ว เห็นแล้วก็ไม่กลัว เห็นว่ามันต้องสลายกลับไปเป็ นดิน เป็ นนํา้ เป็ นลม เป็ น
ไฟ เห็นว่ามันไม่สวยไม่งาม เป็ นอสุภะ ถ้าพิจารณาจนเห็นได้ จะได้พระอริยะถึง
๓ ขัน้ นะ ถึงขัน้ พระอนาคามีเลย การพิจารณาร่างกายนี้ พระอนาคามีตอ้ งผ่าน
ร่างกายไปก่อน ต้องตัดกามราคะ คือความยินดีในร่างกายนี้ จะไม่เห็นว่าสวยว่า
งาม จะเห็นทะลุปรุโปร่งเข้าไปใต้ผวิ หนัง ปัญญาสามารถทําให้ผวิ หนังเป็ นเหมือน
แก้วใสๆ หรือพลาสติกใสๆ เห็นว่ามีอะไรอยู่ข ้างในถุงพลาสติก แต่ถา้ ไม่มี
ปัญญาก็จะไม่เห็นว่าข้างในมีอะไร ก็จะจินตนาการไปตามทีเ่ ห็นภายนอก เช่นเขา
ซื้อกระเป๋ าสวยๆมาให้เรา แต่ยดั ขยะไว้ข้างใน เราก็จนิ ตนาการไปว่า ใส่เงินไว้
เต็มกระเป๋ า พอเปิ ดออกมาดู จึงรู้วา่ มีแต่เศษขยะ
ร่างกายของคนเราก็อย่างนัน้ สวยแต่ภายนอก แต่ข ้างในมีสง่ิ ทีไ่ ม่น่าดูทงั้ นัน้
เพียงแต่เราไม่พจิ ารณา ก็ไม่เห็น จริงๆต้องผ่านร่างกายไปก่อน เมือ่ พิจารณาไป
สักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเหนื่อยขึ้นมา หรือเริ่มไม่ค่อยอยากจะพิจารณา หรือ
เริ่มรวนแล้ว ก็หยุดพิจารณา ย้อนกลับมาพักจิต ทําสมาธิ สมาธิกบั ปัญญาต้อง
สนับสนุนกัน คือสมาธิเป็ นเหมือนทีห่ ลับนอน ทีก่ นิ ข้าว เหมือนโยมไปทํางานมา
๘ ชัว่ โมงก็เหนื่อย ก็ตอ้ งกลับมาบ้านอาบนํา้ อาบท่า กินข้าวแล้วนอน พอตอนเช้า
ตื่นขึ้นมามีกาํ ลังวังชาก็ไปทํางานต่อ การเจริญพิจารณาร่างกายก็แบบนี้ พิจารณา
ไปเรื่อยๆ ซํา้ ๆซากๆ เหมือนกับหัดท่องสูตรคูณให้จาํ ได้เลย พอเห็นปั๊บก็จะ
ปรากฏขึ้นมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย อสุภะ จะตามมาเป็ นพรวนเลย
ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก กําหนดจิตให้สงบ เคยบริกรรมพุทโธๆๆ ก็พทุ โธๆๆไป ให้
นิ่ง จะนิ่งได้นานเท่าไรก็ปล่อยให้น่งิ ไว้ พอพักเต็มทีแ่ ล้วก็จะถอนออกมาเอง พอ
ถอนออกมาแล้ว ก็เอามาพิจารณาร่างกายต่อ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เวลาเห็น
ร่างกายแล้วเกิดความอยาก ธรรมะก็จะเข้ามาดับได้ทนั ที เมือ่ ก่อนนี้สูค้ วามอยาก
ไม่ได้ แต่เดีย๋ วนี้สูไ้ ด้แล้ว ต่อไปความอยากก็จะไม่มอี าํ นาจมาหลอก ให้ไปอยาก
อยู่กบั คนนัน้ อยากอยู่กบั คนนี้ อยากได้สง่ิ นัน้ อยากได้สง่ิ นี้ ให้กลัวความแก่
ความเจ็บ ความตายอีกต่อไป ถ้ายังกลัวก็แสดงว่ายังเห็นไม่ชดั ถ้าเห็นว่าเราต้อง
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ตายอย่างแน่นอน ไม่มใี ครจะมาแก้ความจริงนี้ได้ แล้วยอมรับความจริงนี้ได้ ก็
จะไม่กลัว ถ้ากลัวก็ตอ้ งทุกข์
ถาม ฉะนัน้ เวลาทีพ่ จิ ารณากาย ก็พจิ ารณาเรื่องของความไม่เทีย่ งด้วยใช่ไหมคะ
ตอบ อนิจจังคือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์คือไปยึดไปติด ถ้าไม่ไปยึดไปติด ไม่ได้
ไปมองว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา ทุกข์ก็จะดับไป
ถาม พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอสุภะใช่ไหมคะ
ตอบ พิจารณาอสุภะก็เพือ่ ตัดความอยากในรูปของผูอ้ น่ื ทีเ่ รามีคู่ครองก็เพราะยังเห็น
ว่าคู่ครองของเราสวยงาม แต่ถา้ พิจารณาว่าเขามีแต่โครงกระดูก เวลาคู่ครองของ
เราตายไปแล้ว ให้เราไปนอนด้วย เรากล้านอนกับเขาไหม เราไม่ยอมเห็นเขาใน
สภาพนัน้ เราพยายามปัดมัน ทัง้ ๆทีค่ นเราตายไปใหม่ๆ ร่างกายก็ไม่ต่างกันกับ
ตอนทีย่ งั ไม่ตาย ร่างกายก็อนั เดิม แต่คนตายเพียงวันเดียว ให้เราไปนอนด้วย
เราก็ไม่เอาแล้ว
ถาม อสุภะก็คอื อนิจจังทีเ่ ราพิจารณา ก็คอื อนิจจังอีกส่วนหนึ่งใช่ไหม
ตอบ อสุภะคือความไม่สวยงาม คําว่าสุภะแปลว่าสวยงาม อะ แปลว่าไม่ ทีเ่ ราหลงติด
คู่ครอง ทีเ่ ราไปดูหนังดูละคร ก็เพราะอยากจะดูพระเอก ดูนางเอก ถ้าเอาผีมา
แสดงเป็ นพระเอกนางเอก ก็ไม่มใี ครอยากจะดู
ถาม ตอนต้นท่านอาจารย์พูดถึงพระพุทธเจ้า เมือ่ บรรลุธรรมแล้ว ท่านไม่ตอ้ งอาศัย
กายก็ยงั ได้ ท่านอาศัยเพียงเพือ่ เผยแผ่ศาสนา ๔๕ ปี นะครับ พระอริยสงฆ์ท่ี
บรรลุธรรมปัจจุบนั นี้ ก็คงในสภาพแบบเดียวกันใช่ไหมครับ
ตอบ แบบเดียวกัน เพราะจิตไม่ตอ้ งการอะไรในโลกนี้แล้ว ท่านได้สมบัตอิ นั วิเศษไป
ครองแล้ว ถ้าเป็ นลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลทีห่ นึ่งแล้ว เลขท้ายไม่ไปตรวจให้เสียเวลา
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ถาม อย่างนี้ตวั ท่านเองก็สามารถทีจ่ ะกําหนดให้อยู่ได้นานเท่าไรก็ได้ใช่ไหมครับ
ตอบ ได้ ถ้าไม่กนิ ข้าว ไม่ถงึ ๒ เดือนก็ตายได้ ถ้าไม่หายใจ ไม่ก่นี าทีก็ตายได้ แต่ท่าน
ไม่ทาํ เท่านัน้ เอง ท่านก็ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติของมัน ท่านปล่อยวางธาตุ
ขันธ์ ไม่ไปยุ่งกับธาตุขนั ธ์ แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะอยู่แค่ ๘๐ ปี พระองค์ก็
เอาแค่ ๘๐ ปี แต่พระองค์ตรัสว่า ถ้าต้องการจะอยู่ต่อ ก็พอทีจ่ ะรัง้ มันไว้ได้ แต่
พระองค์ก็ไม่อยากทีจ่ ะไปรัง้ เอาไว้ ยกเว้นถ้ามีคนขอร้องให้พระองค์อยู่ พระองค์
ทรงตรัสให้พระอานนท์ฟงั กี่ครัง้ พระอานนท์ก็ไม่เคยทูลขออาราธนาให้พระองค์
อยู่ พระองค์ก็เลยทรงคิดว่าเขาคงไม่อยากจะให้เราอยู่แล้ว เราก็อย่าอยู่เลย
ถาม ตอนทีห่ ลวงตาท่านไม่สบายเมือ่ หลายปี ก่อนนี้ ลูกศิษย์ก็มแี ต่อธิษฐานอย่างนี้
ขอให้ท่านอยู่ต่อเพือ่ โปรดพวกเรา ท่านก็บอกว่าท่านจะอยู่ได้เท่าทีท่ ่านอยู่ได้
ท่านใช้คาํ นี้
ตอบ ก็ทาํ ให้ท่านมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ทีย่ งั ทําประโยชน์ให้กบั คนอืน่ ได้ ไม่ได้อยู่เพราะ
บังคับให้เขามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเขาได้รบั ประโยชน์จากท่านจริงๆ มันก็ทาํ
ให้ท่านพยายามตะเกียกตะกาย คอยดูแลรักษาธาตุขนั ธ์ ซึง่ เป็ นเหมือนกับ
รถยนต์ จะเก่าขนาดไหนถ้ายังใช้ได้ ก็ใช้ไป ดูแลรักษาซ่อมแซมไป เปลีย่ นเครื่อง
ใหม่บา้ ง ปะผุบา้ ง ก็ยงั พอวิง่ ได้อยู่ ร่างกายก็เหมือนกัน เพียงแต่วา่ ท่านมี
ขอบเขตในการรักษา อย่างหลวงตาท่านคงไม่เข้าโรงพยาบาลไปเปลีย่ นหัวใจ
เปลีย่ นตับ เปลีย่ นไต ท่านคงไม่ทาํ เพียงแต่รกั ษาไปตามอัตภาพของมัน การ
ดูแลรักษาร่างกายก็มสี ่วนทําให้อายุยนื ถ้าไม่ดูแล ปล่อยปละละเลย ไม่ออก
กําลังกาย รับประทานอาหารก็รบั มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่อารมณ์ ร่างกาย
ไม่ได้รบั การดูแลอย่างสมํา่ เสมอ ก็จะเสือ่ มเร็ว แต่ถา้ พยายาม วันไหนไม่อยากจะ
รับประทาน ก็ยงั ฝื นรับประทานไปตามปกติ ถึงเวลาจะต้องออกกําลังกาย เดิน
จงกรม ก็ทาํ ตามปกติ ร่างกายก็สามารถอยูไ่ ปได้นาน
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สังเกตดูคนบางคน เวลาไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะอยู่แล้ว ทัง้ ๆทีร่ ่างกายยังไม่
เป็ นอะไรเลย ก็ยงั ปล่อยให้ตายไปได้ เช่นสามีภรรยาทีเ่ คยอยู่ดว้ ยกัน รักกันมา
ตลอด พอคนใดคนหนึ่งตายไป อีกคนหนึ่งอยู่เพียงปี ๒ ปี ก็ตายตามไปก็มี
เพราะไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะอยู่ต่อไป ก็เลยไม่สนใจกับการดูแลรักษาร่างกาย
จะกินจะนอนจะออกกําลังกาย ก็ปล่อยไปตามอารมณ์ อยากจะทําก็ทาํ ไม่
อยากจะทําก็ไม่ทาํ ถ้าอย่างนัน้ ก็ไปเร็ว แต่สาํ หรับจิตใจของผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้ว ท่าน
ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นสาระสําคัญสําหรับตัวท่านเองทีจ่ ะอยูห่ รือไป เพียงแต่เห็นคุณค่า
ของธรรมะทีท่ าํ ให้ท่านได้ถงึ จุดนี้ แล้วเสียดายทีผ่ ูอ้ น่ื จะไม่มโี อกาสรับธรรมะนี้
ถ้าท่านไม่เสียสละ ไม่เอามาเผยแผ่ บางทีท่านไม่เผยแผ่ ก็ไม่ใช่เพราะท่านไม่มี
ความเมตตา แต่เห็นด้วยปัญญาว่า คนทีอ่ ยากฟังไม่มี คนทีจ่ ะรับไม่มี เพราะโลก
เราบางครัง้ บางเวลาก็อยู่ในยุคมืด คือมืดทางด้านธรรมะ แต่เจริญทางด้านวัตถุ
อย่างทุกวันนี้โลกเรากําลังมืดทางด้านศีลธรรม แต่กาํ ลังเจริญด้วยวัตถุข ้าวของ
เงินทอง มีสง่ิ ต่างๆทางด้านวัตถุเยอะไปหมด ไปไหนมาไหนสะดวกสบาย แต่ใจ
ของเราเป็ นอย่างไร มีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่อารมณ์ เวลาขับรถก็จะปาดกันไป
ปาดกันมา เบียดกันไปเบียดกันมา ไม่มคี วามเมตตาต่อกันเลย ต่างคนต่างเบียด
กัน ต่างคนต่างแย่งกันไป นี่แสดงถึงความตกตํา่ ของจิตใจ ความเจริญทางด้าน
วัตถุมกั จะไปคนละทางกับศีลธรรม ถ้าเจริญทางด้านวัตถุ ศีลธรรมก็จะเสือ่ ม ถ้า
ศีลธรรมเจริญ เรื่องวัตถุจะไม่ค่อยเจริญเท่าไร เพราะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมี
วัตถุมากมายขนาดนัน้ ทีจ่ าํ เป็ นก็คอื ปัจจัยสีเ่ ท่านัน้ เอง ทีใ่ นหลวงทรงตรัสสอน
อยู่เสมอว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือพอกับการดํารงชีพ
ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีรถ ๒ – ๓ คัน ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีเพชรนิลจินดา
เครื่องประดับประดา พอมีแล้วก็เกิดความหวงแหน เกิดความเห็นแก่ตวั ขึ้นมา
เกิดความหวาดระแวงคนอืน่ ไปหมด กลัวคนอืน่ จะมาแย่งชิง มาขโมยไป ทําให้
ไม่กล้าสนิทสนมกับใคร กลัวจะเสียสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ใจเลยแคบ
กลายเป็ นคนใจแคบไป คนทีไ่ ม่มสี มบัตเิ งินทองจะเป็ นคนใจกว้าง อย่างพระนี่ใจ
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กว้าง ใครจะมาเมือ่ ไรก็ได้เพราะไม่มอี ะไรจะให้เขา มีแต่ธรรมะ เขาก็ไม่เอาอยู่
แล้ว บางคนไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมะ ถวายทานเสร็จก็ไปแล้ว เดีย๋ วหลวงพ่อจะ
ได้พกั ผ่อน วันนี้ก็พูดธรรมะอย่างสบายๆนะ ไม่ตอ้ งเครียดมาก ไม่ตอ้ งหนัก
แน่นจนเกินไป
ถาม ท่านอาจารย์ครับ เวลาภาวนานี่ เป็ นปัญหามากสําหรับเราก็คอื ตัวนิวรณ์ ตัวแห่ง
ความฟุ้งซ่านนี่ มันเป็ นปัญหามาก ทําให้มนั ไม่ลงสักที
ตอบ มันเหมือนกันทุกคน อยู่ทเ่ี ราจะมีความพยายามมากน้อยเพียงไรมากกว่า ถ้ามี
อิทธิบาท ๔ มีฉนั ทะความพอใจ ความชอบใจทีจ่ ะทําแล้ว วิริยะความ
ขยันหมันเพี
่ ยรก็จะตามมา ความอดทนจะตามมา ความยากก็ยากเหมือนกันทุก
คน แต่ถา้ มีความพยายาม มีความอดทนแล้วเดีย๋ วความยากก็กลายเป็ นความ
ง่ายเอง มันยากตอนเริ่มต้น พอทําไปได้แล้ว ก็จะมีตวั ผลักดันให้ไปได้เรื่อยๆ สิง่
ทีเ่ ราขาดก็คอื อิทธิบาท ๔ เป็ นหลัก ขาดฉันทะความยินดี ขาดวิริยะความเพียร
เวลาให้นงั ่ สมาธิไม่ค่อยยินดีเหมือนกับเวลาไปเทีย่ ว ไปเทีย่ วนี่มนั ง่ายกว่านัง่
สมาธิ เหมือนกับเดินขึ้นเขากับเดินลงเขา เดินขึ้นเขามันยากมันเหนื่อย ถ้าไม่
พยายามจริงๆ จะไปไม่ถงึ ยอด คนโบราณจึงเชื่อกันว่า เวลาเดินขึ้นไปกราบพระ
พุทธบาททีต่ อ้ งขึ้นบันไดหลายร้อยขัน้ จะได้บญ
ุ มากๆ คือบุญทีเ่ กิดจากวิริยะ
ความเพียรพยายาม
การทําสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ จะรู้สกึ ยาก ใจเราไม่ค่อยชอบทําเรื่องบุญเรื่องกุศลสัก
เท่าไร แต่ถา้ เป็ นเรื่องอกุศลเรื่องเทีย่ วแล้ว เราจะชอบกัน เราจึงต้องฝื นทําไปก่อน
เมือ่ ทําได้ผลแล้ว ก็จะมีความพอใจทีจ่ ะทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป เหมือนกับเวลาทํา
มาค้าขาย ถ้ามีแต่ขาดทุน ก็ไม่อยากจะทํา ไม่ได้กาํ ไรก็ทอ้ แท้ แต่ถา้ ได้กาํ ไรก็จะ
มีกาํ ลังจิตกําลังใจ การปฏิบตั กิ ็เช่นเดียวกัน ถ้าทําไปแล้วไม่เห็นผลเลย ก็ไม่รู้จะ
ทําไปทําไม ทําไปสักพักก็หมดกําลังใจ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็ นเพราะไม่เข้าใจว่า
การทําบุญนี้ทาํ เพือ่ อะไร ถ้ารู้วา่ ทําเพือ่ ความสงบสุขของใจ ผลทีแ่ ท้จริงควร
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สัมผัสได้ดว้ ยใจของเรา แต่บางทีเราไม่รู้ เราคิดว่าเราควรจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้กลับมา
คิดไปถึงชาติหน้าภพหน้าโน่น มันก็ไกลเกินไป แล้วก็ไม่รู้วา่ จะได้จริงหรือไม่
แต่ถา้ เรามองทีป่ จั จุบนั คือทีใ่ จของเรานี้ เราจะเห็น ถ้าเราสังเกต ถ้าทําด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ เช่นเราเสียสละอะไรให้กบั ใครด้วยความเมตตาจริงๆ เห็นคนอืน่ เขา
เดือดร้อน ไม่มขี ้าวกิน แล้วเรามีข ้าวอยู่จานหนึ่ง เราเกิดสงสารเขาจริงๆ เลยยอ
มอดข้าว สละข้าวจานนัน้ ให้เขาไป ตอนนัน้ แหละเราจะได้สมั ผัสกับความสุขที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของเรา จะมีความรู้สกึ ภูมใิ จ มีความสุขใจ ทีไ่ ด้ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ให้มคี วามสุขบ้าง เราก็กนิ มาหลายมื้อแล้ว แค่เสียสละมื้อเดียวไม่ตายหรอก
ถ้าคิดอย่างนี้ ทําแบบนี้ จะเห็นว่า ผลทีแ่ ท้จริงมันอยู่ทใ่ี จเราเป็ นหลัก ส่วนเรื่อง
อนาคตชาติหน้าภพหน้า มันจะเป็ นอย่างไร จะไม่ค่อยสนใจเท่าไร จะสนใจกับ
การกระทําทีท่ าํ ให้เกิดความสุขขึ้นมา
ถ้าพิจารณาจะเห็นว่า ระหว่างเอาเงินก้อนหนึ่งไปเทีย่ ว กับเอาไปช่วยเหลือคนอืน่
จะเห็นว่าการไปช่วยเหลือคนอืน่ มีคุณประโยชน์กว่าการไปเทีย่ ว ไปเทีย่ วก็สนุก
เดีย๋ วเดียว แล้วก็ผ่านไป แล้วก็สร้างความอยากเทีย่ วขึ้นมาอีก ถ้าไม่มเี งินก็จะ
เดือดร้อน แต่ถา้ เราเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผูอ้ น่ื ความอยากไป
เทีย่ วก็จะถูกตัดไปโดยปริยาย คราวหน้าก็ไม่คดิ อยากจะไปเทีย่ วอีก ทําบุญแล้ว
มีความอิม่ เอิบใจ มีความสุขใจ จะเข้าใจว่าการทําบุญให้ทานก็เพือ่ ตัวเราอย่าง
แท้จริง เป็ นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบนั และเป็ นการระงับความอยาก
ทีจ่ ะคอยฉุดกระฉากลากเรา ให้ไปวุน่ วายกับการหาเงินหาทอง เพือ่ เอามาใช้ตาม
ความอยากอีก
เมือ่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่มคี วามอยากมากดดันให้ตอ้ งไปเสียเงินเสีย
ทอง เมือ่ ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง ก็ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับการหาเงินหาทองมามาก
จนเกินไป จะมีเงินทองพอมีพอใช้ เมือ่ ก่อนนี้หามาได้เท่าไรก็ไม่พอใช้ เพราะ
ความอยากมารอรับไปแล้ว เงินเดือนยังไม่ทนั ออกเลย รู้แล้วว่าต้องเอาไปใช้ท่ี
ไหนบ้าง แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากแล้ว พอเงินเดือนออก ก็จะต้องถามตนว่าเอาไป
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ทําอะไรดี เอาไปทําบุญดีกว่า พอเอาไปทําบุญก็มคี วามสุขใจ ใจจะสงบ ก็จะทําให้
เข้าสู่การรักษาศีล เพราะคนทีเ่ สียสละ ให้ความสุข ให้ประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื เวลา
อยากจะได้อะไร ก็จะคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นกับผูอ้ น่ื ถ้าไปทําให้คนอืน่
เดือดร้อน ก็ไม่อยากจะได้ ต้องหาโดยวิธีทไ่ี ม่สร้างความเดือดร้อน เป็ นการ
ตัง้ อยู่ในศีลธรรมนัน่ เอง ไม่ไปแก่งแย่งชิงดี ให้คนอืน่ ต้องมาวุน่ วายกับเรา ถ้าเขา
อยากจะได้ก็ให้เขาไป เราไปหาอย่างอืน่ ก็ได้ เราไปทําทีอ่ น่ื ก็ได้ ก็ทาํ ให้เป็ นคนมี
ศีลขึ้นมา จิตก็จะสงบมากยิง่ ขึ้น
เพราะคนทีม่ ศี ีลจะไม่วนุ่ วาย ไม่ตอ้ งไปกังวลกับการก่อกรรมก่อเวรกับคนนัน้ คน
นี้ ก็จะเห็นว่าการมีศีลทําให้มคี วามสุข ให้ทานก็มคี วามสุข ยิง่ ถ้าได้ภาวนาก็ยง่ิ มี
ความสุขใหญ่ ถ้ายังไม่เคยภาวนาก็จะลองภาวนาดู เมือ่ ภาวนาแล้วไม่นานก็จะ
ได้ผล ถ้าจิตมีทานมีศีลแล้วจะง่าย เพราะมีเครื่องสนับสนุน เหมือนกับเราได้
เรียนอนุบาลแล้ว ได้เรียนชัน้ ประถมแล้ว จะขึ้นชัน้ มัธยมก็งา่ ยเพราะได้ผ่าน
มาแล้ว ถ้ายังไม่เคยเรียนชัน้ อนุบาล ยังไม่เคยเรียนชัน้ ประถม ก็จะเรียนชัน้
มัธยมไม่ได้หรอก ถ้ายังตระหนี่ถเ่ี หนียว ยังเสียดาย อยากจะไปเทีย่ ว ไปกิน ไป
เล่นอยู่ ศีลก็จะรักษาไม่ค่อยได้ ยังอดทีจ่ ะโกหกหลอกลวงคนโน้นคนนี้ไม่ได้ ยัง
อดทีจ่ ะโกงเขาไม่ได้ อย่างนี้จะภาวนาได้อย่างไร มีแต่ความวุน่ วายส่ายแส่อยู่
ตลอดเวลา จึงต้องทําบุญทําทานรักษาศีลก่อน แล้วจึงค่อยภาวนา แต่ก็ไม่ตอ้ ง
ทําไปทีละขัน้ ทําควบคู่กนั ไปเลยก็ได้ มีอะไรให้ทานได้ก็ให้ไป ศีลก็รกั ษาไป
ภาวนาก็ภาวนาไป แต่ตอ้ งมีทานมีศีลด้วย
คนทีภ่ าวนาได้เร็วก็เพราะเขามีทานมีศีลอยู่แล้ว ไม่มคี วามโลภอยากจะได้อะไร
มากมาย พอมีพอกิน ถึงแม้ไม่มเี งินทองมากก็ยงั ให้ทาน ถ้าเป็ นพระก็ไม่ได้ให้
ทานแล้ว เวลาออกบวชก็สละหมดแล้ว สละโอกาสทีจ่ ะรํา่ รวยก็สละไปแล้ว ไม่ไป
แสวงหาเงินหาทองอีกต่อไป แล้วก็หนั มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ ภาวนาให้เกิดสมาธิ
และปัญญา ศีลเป็ นเครื่องสนับสนุนสมาธิ สมาธิสนับสนุนปัญญา ปัญญา
สนับสนุนให้จติ หลุดพ้น เป็ นขัน้ เป็ นตอนไป ถ้ามีทาน มีศีล มีสมาธิ ไม่มปี ญั ญา
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ก็ไม่หลุดพ้น ก็ได้แต่ทาํ จิตให้สงบ ทําให้กเิ ลสสงบตัวลง แต่ไม่ตาย เหมือนกับ
หินทับหญ้า พอสมาธิเสือ่ มไป กิเลสก็ออกมาแสดงตัวอีก
ต้องอาศัยปัญญา คือไตรลักษณ์น่แี หละ เวลาอยากจะได้อะไรก็พจิ ารณาว่าเอาไป
ทําไม เดีย๋ วก็ตอ้ งทุกข์กบั มัน ได้อะไรมาแต่ละอย่าง สมบัตแิ ต่ละชิ้น ก็ตอ้ งคอย
ดูแลรักษา ก็เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง เวลาเสียไปหายไปก็เป็ นความทุกข์อกี อย่าง
หนึ่ง เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็อย่าไปเอามา ถ้ามีความจําเป็ น
เพราะต้องเอามาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็ไม่เป็ นไร ก็ใช้มนั ไป ดูแลรักษา
ไป เสียก็ซ้อื ใหม่ได้ เพราะเป็ นตัวสร้างรายได้ให้กบั เรา แต่ถา้ เป็ นตัวทีม่ าสร้าง
รายจ่ายให้โดยถ่ายเดียว เอามาทําไม เช่นโทรศัพท์มอื ถืออย่างนี้ เสียเงินซื้อแล้ว
ยังต้องเสียค่าโทรอีก ในเมือ่ เราใช้โทรศัพท์บา้ นก็ได้ โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ได้
สบายกว่าตัง้ เยอะแยะ แต่ก็อดไม่ได้ เพราะความหลงความอยาก คิดว่ามีแล้วเท่
มีความสุข แต่พอมีแล้วก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ เพราะยังหาเงินเองไม่ได้
ถาม ท่านอาจารย์คะ ทําบุญทําทานทีท่ า่ นอาจารย์พูดนะคะ มีใครจดไหมคะว่าคนนี้
ทําบุญเท่าไร เป็ นสัดส่วนกับเงินเดือนรายได้อะไรอย่างนี้ มีคนดูไหมคะ คนนี้
ทําบุญเยอะแล้ว คนนี้ทาํ บุญน้อยกว่า ถ้าเปรียบเทียบตามรายได้ อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอบ ไม่มคี นดูหรอก มันเป็ นธรรมชาติ เป็ นหลักของกรรม เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปโดย
อัตโนมัติ พูดง่ายๆ เหมือนกับฝนตก
ถาม สมมุตวิ า่ คนนี้เขามีรายได้เท่านี้ เขาทําบุญเท่านี้ กับคนนี้เขามีรายได้เท่านี้ เขา
ทําบุญเท่านี้ ใครทําบุญมากกว่าอย่างนี้
ตอบ มันมีผลกระทบทีจ่ ติ ใจของคนนัน้ เอง เหมือนคนมีเงินล้าน มีเงินเดือนๆละล้าน
แต่ทาํ บุญแค่พนั เดียว จะไม่กระเทือนใจ เมือ่ ไม่กระเทือนใจก็ไม่อม่ิ เอิบใจ แต่
คนทีม่ เี งินเดือนหมืน่ แต่ทาํ พันนี่มนั รู้สกึ กระเทือนใจเขามากกว่า เพราะฉะนัน้ คน
ทีม่ มี ากก็ตอ้ งทํามาก ถ้าจะให้มคี วามสุขจากการกระทําก็ตอ้ งทํามาก เปรียบ
เหมือนกับช้าง ทีต่ อ้ งกินข้าวหลายถังถึงจะอิม่ แต่หนู กนิ ข้าวแค่ชอ้ นเดียวก็อม่ิ
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ฐานะการเงินจึงบังคับให้คนทีม่ มี ากต้องทํามาก จึงจะเกิดความอิม่ เอิบใจ โดย
ปกติคนทีม่ มี ากก็ทาํ มากกว่าคนทีม่ นี อ้ ยอยูแ่ ล้ว นอกจากคนทีท่ าํ ไปสักแต่วา่ ทํา
เพือ่ ไม่ให้เสียหน้า ไม่ได้ทาํ ไปด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ทาํ เพือ่ บุญ ทําเพือ่ สังคม
เพือ่ ไม่ให้เสียหน้า ทางศาสนาคริสต์เขาแนะนําว่าควรจะทํา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้ามี
เงินเดือนหนึ่งแสนบาท ก็ทาํ สักหมืน่ บาท ถ้ามีล ้านก็ทาํ สักแสน นี่อย่างตํา่ นะ ถ้า
อยากจะได้บญ
ุ เยอะๆ มีความสุขเยอะๆ บางทีมลี ้านก็ให้ทงั้ ล้านเลย อย่างนี้ได้
ความสุขเยอะ
ถาม แล้วเราจะกินอะไรคะ
ตอบ ก็มาบวชเป็ นพระ หลวงตาท่านได้เท่าไรท่านก็ทาํ เท่านัน้ ท่านไม่เก็บไว้เลย
ถาม ต้องไม่ให้เดือดร้อนกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ส่วนหนึ่งก็ตอ้ งดูแลตัวเรา การดูแลตัวเราก็เป็ นการทําบุญด้วย แต่เราก็ไม่
ต้องทําบุญถึงล้านบาท เราไม่ตอ้ งดูแลตัวเราเองถึงล้านบาท
ถาม บางทีใช้จ่ายในการดูแลตัวเองมากไปหรือเปล่าไม่รู้
ตอบ ก็เป็ นได้ บางทีก็ฟ่ มุ เฟื อย ชอบใช้ของแพงๆ แทนทีจ่ ะซื้อสบู่กอ้ นละ ๑๐ บาทก็
ซื้อก้อนละ ๑๐๐ บาท มันก็เป็ นสบู่เหมือนกัน ทําหน้าทีเ่ หมือนกัน แต่ตอ้ งมียห่ี อ้
หรือต้องมาจากฝรัง่ เศส ถ้าใช้นอ้ ยเราก็มเี งินเหลือไปทําบุญเยอะ ทําให้จติ ใจเรามี
ความสุขเยอะขึ้น ทําให้ความอยากใช้เงินน้อยลงไปอีก ทําให้เราพัฒนาความสุข
ในใจให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป ถ้าต้องการความสุขทีแ่ ท้จริงต้องทําบุญเยอะๆ อย่าไปหา
ความสุขทางร่างกาย ทางโลก หาเท่าทีจ่ าํ เป็ น นักปฏิบตั ธิ รรมท่านก็สอนให้อยู่
แบบง่ายๆอยู่แล้ว มีชดุ ขาว ๒ ชุดก็อยู่ได้แล้ว สลับกันใส่ ชุดนี้ใส่ ชุดนัน้ ก็เอาไป
ซัก นอนกับพื้นไม้ ปูเสือ่ นอนก็พอแล้ว กินก็งา่ ยๆ กิน ๒ มื้อก็อยู่ได้เหมือนกัน
คนกินข้าวมื้อละ ๕๐ บาทกับคนกินข้าวมื้อละ ๕,๐๐๐ บาทก็อม่ิ เหมือนกัน แล้ว
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มันก็ผ่านไปเหมือนกัน แต่ความสุขของคนทีก่ นิ ข้าว ๕๐ บาทมีความสุขกว่า
เพราะไม่มคี วามกดดันทีจ่ ะต้องไปหาเงิน ๕,๐๐๐ บาทมาเลี้ยงตัวเอง
ยกเว้นถ้าเป็ นคนมีบญ
ุ วาสนามาเกิดบนกองเงินกองทอง อยู่กบั พ่อแม่ทก่ี นิ อาหาร
แบบนี้ก็กนิ ไป แต่ก็อาจจะเป็ นตัวคอยเหนี่ยวรัง้ เราไว้ก็ได้ เพราะถ้าอยากจะ
แสวงหาความสุขทางจิตใจ ก็ตอ้ งมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ ถ้าไม่เคยก็อาจจะอยู่
ไม่ได้ เกิดมาชาติน้ ไี ด้พบศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะเกิดเป็ นมหา
เศรษฐี เสียดายทรัพย์ เสียดายความสุขทางโลกทีต่ นเองได้แสวงหามา นอกจาก
คนทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมาแล้วมากๆ อย่างพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะไม่ตดิ พันกับความเป็ น
มหาเศรษฐี ความเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน ในสมัยนี้มพี ระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนบ้างที่
สละราชสมบัตอิ อกบวช เพราะมีบญ
ุ บารมีไม่มากเท่ากับพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรง
สะสมมา จึงยังติดอยู่กบั ความสุขทางโลก ทีม่ พี ร้อมบริบูรณ์
แต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้ทรงมีความอาลัยอาวรณ์เลย เพราะทรงมีสมาธิมาแต่
เดิมแล้ว ในพระพุทธประวัตทิ รงตรัสไว้ว่า เคยประทับอยู่ใต้ตน้ ไม้ในวันทีม่ พี ธิ ี
แรกนาขวัญ คนอืน่ เขาไปทําพิธีกรรมต่างๆ ทรงประทับอยู่พระองค์เดียว จิตก็
เลยรวมลงเป็ นความสงบขึ้นมา เพราะบุญเก่าทีท่ รงได้บาํ เพ็ญมา จึงทําให้จติ รวม
ลง ทรงมีความสุขมาก ดีกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการดืม่ การกิน การเสพกามรส
ต่างๆ จึงไม่รู้สกึ เสียดาย สละออกบวชไปอยู่แบบขอทานได้อย่างสบาย จากในวัง
ไปอยู่เป็ นขอทาน คิดดูสจิ าก ๑๐๐ ลงมาเหลือแค่บาทเดียวเท่านัน้ พระองค์ก็
ทรงอยู่ได้ คนทีไ่ ด้ทาํ บุญไว้มากๆ พอรวยแล้วก็ตอ้ งมีปญั หามาแก้ทหี ลัง
ถาม อาจจะเป็ นเพราะเขามีทาน มีศีล แต่ไม่ได้ภาวนาใช่ไหมครับ ก็เลยออกมาเป็ น
ลักษณะนัน้
ตอบ ก็คงจะเป็ นอย่างนัน้ ถ้ามีสมาธิอยู่แล้ว คงจะไม่ตดิ กับความสุขทางด้านรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ มีก็มไี ป แต่พอถึงเวลาทีจ่ ติ ใจเรียกร้องหาความสุขทางด้าน
จิตใจแล้ว ก็จะคอยมากระตุน้ ให้ไปหาความสุขอย่างนัน้ อย่างอาตมาเมือ่ ก่อนก็
103

เคยมีความสุขกับการดูหนัง ฟังเพลง ไปเทีย่ ว แต่ในใจลึกๆก็ยงั มีอกี อย่างหนึ่งที่
อยากจะได้ คือความไม่วุน่ วายใจ ความสบายใจ ไม่ตอ้ งคอยหาเงินหาทองมา
บํารุงบําเรอ โชคดีได้หนังสือธรรมะมาอ่าน ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องภาวนา พอเริ่มภาวนา
ดู ก็ไปได้เรื่อยๆ เพราะอาจจะมีพ้นื เก่าอยูแ่ ล้ว จิตใจเรียกร้องอยู่แล้ว พอได้ก็
เหมือนกับมาประสานกัน มาเชื่อมกัน มันก็ไปของมัน พอเริ่มภาวนาแล้วเรื่อง
เทีย่ ว เรื่องอะไรก็ไม่ได้สนใจ มีแต่คดิ จะหาทีส่ งบเงียบ ไปนัง่ ภาวนาให้มากๆ
ถาม การทีส่ ติเราจะตัง้ มันอยู
่ ่ตลอด เราต้องปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น
ตอบ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ต้องฝึ กตัง้ สติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมา จะทําอะไรให้รู้กบั การ
เคลือ่ นไหวทุกอิริยาบถเลย เช่นพอตื่นขึ้นมา จะลุกขึ้นก็ให้รู้วา่ กําลังลุก ยืนก็รู้วา่
กําลังยืน เดินก็รู้วา่ กําลังเดิน กําลังทําอะไรก็รู้วา่ กําลังทําอะไร ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
อย่าไปคิดว่ากี่โมงแล้ว ต้องรีบไปทํางาน เวลาแต่งหน้าแต่งตัว อาบนํา้ อาบท่าบาง
ทีก็ทาํ อะไรผิดๆถูกๆ ลืมปิ ดหน้าต่าง ลืมปิ ดประตู แสดงว่าไม่มสี ติ ไม่ได้อยู่กบั
การทํางานในปัจจุบนั มัวแต่ไปคิดว่า ตายแล้วเดีย๋ วไม่ทนั อย่างโน้นอย่างนี้ นัด
กับคนโน้นคนนี้ไว้ จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย ต้องระงับตัดความคิดเหล่านัน้ ออกไป
ถึงแม้จะคิดปั๊บก็ตดั ออกไป ว่าเออตอนนี้ตอ้ งทําอย่างนี้ก่อน ทําปัจจุบนั ให้ดที ส่ี ุด
ก่อน จะทําอะไรก็ทาํ ให้เป็ นขัน้ เป็ นตอน ให้จิตรับรู้อยู่ทกุ ขัน้ ทุกตอนไป ไม่ใช่กาย
ทําไปจิตก็คดิ เรื่องอืน่ ไป อย่างนี้เรียกว่าไม่มสี ติ แสดงว่าไม่สามารถควบคุมใจได้
ใจไหลไปตามเรื่องต่างๆ ต้องดึงกลับมา
การฝึ กนี้เพือ่ เหตุผลอันเดียวเท่านัน้ คือควบคุมจิตให้ได้ ให้ทาํ ตามคําสังของเรา
่
ให้ได้ เมือ่ ควบคุมได้แล้ว ต่อไปให้อยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ ไม่ไปคิดเรื่องอืน่
ถ้าอยู่กบั พุทโธจิตก็จะรวมลง เมือ่ จิตไม่ได้คดิ เรื่องอะไร อารมณ์ต่างๆก็จะสงบ
ตัวลง จิตก็จะรวมลงได้ ถ้านัง่ บริกรรมพุทโธๆๆโดยไม่มสี ติเป็ นชัว่ โมง ก็จะไม่
สงบ พอพุทโธๆๆได้ ๒ คําก็ไปแล้ว เดีย๋ วก็กลับมาพุทโธๆๆอีก ๒ คํา ก็ไปอีก
ถ้าเป็ นอย่างนี้ ก็จะท้อ นัง่ ไปเท่าไรก็ไม่ได้ผลสักที ก็เลยไม่มคี วามดูดดืม่ ใจ แต่
ถ้าอยู่กบั พุทโธๆๆเพียง ๕ นาที ก็รวมลงได้นะ ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย ท่อง
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พุทโธๆๆไป เดีย๋ วก็รวมลง พอรวมลงแล้ว มันคุม้ ค่ามันวิเศษจริงๆ ทีร่ วมไม่ได้
ก็เพราะดึงให้อยู่กบั พุทโธๆๆเพียง ๑๐ วินาที ยังไม่ได้เลย ถ้าไม่มสี ติ ก็ทาํ ไม่ได้
อยากจะทําก็ทาํ ไม่ได้ ทัง้ ๆทีฟ่ งั แล้วก็รู้สกึ ว่าง่ายนะ เพียงแค่ ๕ นาที ให้อยู่กบั
พุทโธๆๆ อย่างเดียว ก็ทาํ ไม่ได้ เพราะไม่มสี ติคอยดึงไว้ สติเป็ นเหมือนสมอเรือ
อยากจะให้เรือจอดนิ่ง ก็ตอ้ งทอดสมอ นํา้ ก็จะพัดเรือไปไม่ได้ เพราะมีสมอคอย
ดึงให้อยู่กบั ที่ จิตของเราก็เหมือนกัน ต้องมีสติจงึ จะอยู่กบั ทีไ่ ด้ ถ้าไม่มสี ติแล้ว
เดีย๋ วก็ถูกอารมณ์เรื่องนัน้ เรื่องนี้พดั ไป พอคิดถึงเรื่องนัน้ ก็คดิ ต่อไปเลย กําลังทํา
อะไรอยู่ก็ไม่สนใจ นัง่ กินข้าวอยู่ก็คดิ ถึงเรื่องงานเรื่องการทีต่ อ้ งทํา เดีย๋ วก็แวบ
กลับมา เดีย๋ วก็แวบไปอีก
ถาม ใช้วธิ ีพทุ โธทีถ่ ๆ่ี นี่จะได้ประโยชน์กว่าไหมครับ ถีไ่ ว้มันจะได้ไม่มชี ่องว่าง
ตอบ ก็แล้วแต่กรณี เวลาง่วงนอน ก็ถห่ี น่อย ถ้าจิตจะแวบไป ก็ให้ถข่ี ้นึ ก็ได้ ถ้าไม่มสี ติ
จะถีห่ รือไม่ ก็ยงั แวบไปได้อยู่นนั ่ แหละ จึงต้องฝึ กสติอยู่ดี หนีไม่พน้ ถ้าไม่ฝึก
สติแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะภาวนาให้ได้ผลดีได้ ถ้าคิดว่าจะตัง้ สติตอนทีน่ งั ่ สมาธิอย่าง
เดียว จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไร แต่ถา้ ฝึ กตัง้ สติตลอดเวลาเลย ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
สถานทีใ่ ด ทําอะไรก็มสี ติอยู่เสมอ คําว่าสติก็คอื ให้อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ อยู่ในปัจจุบนั
อย่าไปคิดเรื่องอดีต เรื่องอนาคต เรื่องใกล้เรื่องไกล ให้อยู่ตรงนี้ ทําอะไรอยู่ก็ให้
อยู่ตรงนี้ ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ตอนนี้ฟงั ก็ฟงั อย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะ
ได้ประโยชน์ ถ้าฟังไปคิดไป เรื่องก็ไม่ตดิ ต่อกัน ขณะทีฟ่ งั แล้วไปคิดเรื่องอืน่
เรื่องทีก่ าํ ลังฟังอยู่ก็เข้าไปในหู แต่ไม่เข้าไปในใจ มันก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยไม่เข้าใจว่า
เมือ่ สักครู่พูดเรื่องนัน้ แล้วมาต่อเรื่องนี้ได้อย่างไร ถ้าไม่มสี ติก็บงั คับไม่ได้ ก็อด
คิดไม่ได้ ต้องไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้จนได้
แต่ถา้ ได้ฟงั ธรรมะของคนฉลาดและเก่งทีน่ ่าสนใจ ก็ช่วยเราได้ ถ้าฟังธรรมะของ
คนทีพ่ ูดไม่รู้เรื่อง ฟังแล้วก็เบือ่ การฟังธรรม ผูแ้ สดงก็มสี ่วนทีจ่ ะช่วยได้ ถ้าเป็ น
การแสดงทีเ่ ต็มไปด้วยเหตุดว้ ยผล เป็ นปัจจุบนั ทันด่วน สามารถเอามาใช้กบั ชีวติ
ของเราได้ จะช่วยได้เยอะ ถ้าใช้ราชาศัพท์ ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง อย่างอาตมานี้ ได้
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ธรรมะเพราะได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ไม่มพี วกราชาศัพท์ eat ก็ eat ไม่วา่
จะเป็ นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็ นคนขอทานก็ eat เหมือนกัน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี
พอมาอ่านราชาศัพท์แล้วงง เพราะอาตมาไม่ได้ศึกษามาก่อน ถ้าเราชํานาญ
ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษจะเข้าใจง่ายกว่า อย่างตอนที่
อาตมาฝึ กใหม่ๆ ก็ท่องมหาสติปฏั ฐานสูตรทีแ่ ปลเป็ นภาษาอังกฤษ ท่องได้ทงั้
สูตรเลย เวลานัง่ สมาธิก็ท่องสูตรนี้ไปก่อน
ตอนต้นก็นงั ่ สมาธิไม่ได้ จึงต้องอาศัยการท่องมหาสติปฏั ฐานสูตรทีแ่ ปลเป็ น
ภาษาอังกฤษไปก่อน ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที นัง่ ไปก็ท่องพระสูตรนี้ไป
พิจารณากาย พิจารณาเวทนา เป็ นภาษาอังกฤษ ก็จาํ ได้ ทําให้เกิดปัญญาด้วย ทํา
ให้รู้วา่ งานทีจ่ ะต้องทํามีอะไรบ้าง แล้วก็อาศัยการท่องนี้เป็ นการทําสมาธิไปในตัว
แทนทีจ่ ะพุทโธๆ หรือดูลมหายใจ ก็ท่องพระสูตรนี้ไป การสวดมนต์ก็เป็ นการทํา
สมาธิอย่างหนึ่ง เวลาจะทําสมาธิดว้ ยการสวดมนต์ ไม่ตอ้ งนัง่ พนมมือ ไม่ตอ้ งไป
นัง่ พับเพียบก็ได้ นัง่ ขัดสมาธิเหมือนกับนัง่ ทําสมาธิน่ี ตัง้ นโมไปเลย สวดไป
เรื่อยๆ ข้อสําคัญให้มสี ติอยู่กบั การสวดก็แล้วกัน นโม ตัสสะ ภควโตฯ อรหัง
สัมมาฯ สวากขาโตฯ สวดบททีส่ วดได้ สวดไปให้นาน อย่างนี้จะนัง่ ได้นาน ถ้า
พุทโธๆๆ แล้วแวบไปเรื่องอืน่ แล้วก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ถา้ สวดมนต์ไป
นานๆ จะไม่ค่อยเจ็บ เพราะจิตมีสมาธิอยูก่ บั การสวด จะไม่สนใจกับเวทนาของ
กาย พอสวดจบแล้ว ประมาณสักครึ่งชัว่ โมง หรือ ๔๐ นาที จะรู้สกึ เบา ทีน้ กี ็ดู
ลมต่อไป จิตก็ไม่ไปไหน กําหนดดูลมหายใจเข้าออก ก็อยู่กบั ลม แล้วก็ค่อยสงบ
ค่อยนิ่งไป ก็ให้อยูใ่ นความนิ่งจนกว่าจะถอนออกมาเอง ถอนออกมาแล้ว ก็ลกุ ไป
ทําอย่างอืน่ ต่อ
เวลาลุกก็ให้มสี ติ ก่อนจะลุกก็รู้วา่ กําลังจะลุก แล้วก็เจริญสติต่อไป เจริญสติปฏั
ฐาน เช่นกายคตาสติในอิริยาบถ ๔ เมือ่ ถึงเวลาจะกลับมานัง่ ก็นงั ่ ต่อ มีสติอยู่
ตลอดเวลา เวลานัง่ ก็มสี ติ เดิน ยืน นัง่ นอน ก็มสี ติตลอดเวลา เวลาเดินถ้า
อยากจะสวดมนต์ก็ได้ แทนทีจ่ ะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็สวดมนต์ต่อ สวดใน
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อิริยาบถ ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน ก็สวดไป พระบางองค์ทา่ นก็เอาพุทโธคําเดียวใน
ทุกอิริยาบถ นัง่ สมาธิก็พทุ โธ เดินจงกรมก็พทุ โธ ปัดกวาดก็พทุ โธ บิณฑบาตก็
พุทโธ เวลาขบเวลาฉันก็พทุ โธ มีพทุ โธกํากับอยู่ในใจไปเรื่อยๆ เป็ นเพือ่ นไปเลย
ถึงแม้จะแวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้บา้ ง ก็มนี อ้ ยครัง้ มีพทุ โธมากกว่า ถ้าจะคิดก็
คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพราะยังต้องคิดกันอยู่ เวลาจะเดินไปไหน ก็รู้วา่ มีอะไรอยู่
ข้างหน้า จะกินจะทําอะไรก็รู้ อยู่ในปัจจุบนั แล้วก็มพี ทุ โธคอยกํากับไว้อีกชัน้ หนึ่ง
จิตก็จะสงบสงัดเข้ามาเอง กิเลสจะไม่มที างออกไปได้ เพราะไม่มรี ู ปมาให้คดิ ให้
ปรุง ไม่ไปคิดทําโน่นทํานี่ ไปมีโน่นมีน่ี จึงไม่มโี อกาสออกมาได้ เพราะโดย
ธรรมชาติของจิต ในขณะหนึ่งจะคิดได้เรื่องเดียว แต่ก็สามารถแวบไปแวบมาได้
ขณะนี้คดิ เรื่องพุทโธ อีกขณะหนึ่งก็ไปเรื่องโน้นแล้วก็ได้
ถาม ความเร็วสูงมาก
ตอบ ก็เหมือนกับไฟฟ้ าสลับขัว้ บวกลบ ๖๐ ไซเคิล ภายในหนึ่งวินาทีสลับไปได้ตงั้ ๖๐
ครัง้ จิตมันเร็วกว่านัน้ อีก
ถาม มันไม่มขี อบเขตใช่ไหมครับว่าเร็วขนาดไหน
ตอบ เราจึงต้องอาศัยสติเป็ นตัวสกัด คอยจับมัน ถ้ามีสติแล้ว ต่อไปธรรมะอย่างอืน่ จะ
ตามมา หมายถึงในด้านปฏิบตั นิ ะ สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา
ตามลําดับ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สติเป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ เปรียบเหมือนกับ
รอยเท้าช้าง ทีค่ รอบรอยเท้าของสัตว์อน่ื ได้หมด เพราะใหญ่กว่าเขาเพือ่ น สติก็
เช่นเดียวกัน เป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุด ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ถ้าไม่มสี ติ ก็อย่าไปหวังเรื่อง
สมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมตุ ติ ต้องมีสติเป็ นผูน้ าํ จึงควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เป็ น
สิง่ ทีเ่ ราทําได้ แต่ไม่ทาํ กัน ลองไปฝึ กดู พยายามเตือนตนเองเสมอว่า ตอนนี้อยู่
กับปัจจุบนั หรือเปล่า อยู่กบั ตัวเราหรือเปล่า หรือไปวุน่ วายกับเรื่องโน้นเรื่องนี้
บางทีเรื่องยังไม่เกิดเลย ก็รอ้ งห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปก่อนแล้ว อะไรจะเกิด
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ก็ให้เกิดไป ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็ให้อยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ทน่ี ่ี ก็มแี ค่น้ ี แต่ถา้ ไป
คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ข้นึ มา ก็วนุ่ วายใจได้
พยายามฝึ กไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปทําสมาธิก็จะสงบ ถ้าเจริญปัญญาก็จะอยู่กบั
เรื่องทีพ่ จิ ารณา จะให้พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่เรื่อยๆ ก็จะพิจารณาอยู่
เรื่อยๆ ขยายได้ เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตายนี่ ตัวเราเองบ้าง คนนัน้ บ้าง คนนี้บ ้าง
เหมือนกันหมด คนนัน้ เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ เดีย๋ วก็ตอ้ งเจ็บ เดีย๋ วก็ตอ้ งตาย คนนี้
เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย คิดไปเรื่อยๆ ก็เพลิน
ถาม ท่านอาจารย์ยงั สวดเป็ นภาษาอังกฤษได้ไหมครับ
ตอบ จําไม่ได้แล้ว เพราะตอนหลังก็ไม่ได้สวด พอนัง่ ได้เอง พอเป็ นสมาธิแล้วก็ไม่ตอ้ ง
สวด เพียงแต่นงั ่ หลับตาก็น่งิ แล้ว
ถาม ไม่ตอ้ งอาศัยแล้วใช่ไหมครับ
ตอบ ก็เหมือนกับเมือ่ ก่อนนี้เราเรียน ก ไก่ ข ไข่ เราก็ตอ้ งท่องไปก่อน แต่พออ่านออก
เขียนได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ ง ก ไก่ ข ไข่อกี แล้ว เปิ ดหนังสือปั๊บ ก็อ่านได้เลย สมาธิก็
เหมือนกัน เมือ่ ชํานาญแล้วเพียงหลับตากําหนดปั๊บก็น่ิงแล้ว ไม่ตอ้ งไปอะไรกับ
มัน
ถาม มาไล่ ก ไก่ ข ไข่ ใหม่ก็ไล่ไม่ได้แล้ว เพราะลืมหมดแล้ว
ตอบ ลืมหมดแล้ว
ถาม ท่านอาจารย์คะ จะขออนุญาตถามคําถามของลูกทีต่ วั เองตอบไม่ค่อยได้นะคะ
ถึงตอบก็ตอบไม่ดนี ะคะ เขาถามว่า ไปอินเดียกลับมานะคะ บอกว่าประเทศ
อินเดียนี้ค่อนข้างยากจนนะคะ คนก็เดือดร้อน ก็เหมือนเมืองไทย เมืองไทยเรา
อาจจะดีกว่า เขาก็บอกว่าเทียบกับทางอเมริกากับทางยุโรปก็เทียบกันไม่ได้สิ
เพราะว่าประเทศทีม่ พี ระพุทธเจ้ายังลําบากอยู่เลย ยังยากจน แต่ทางอเมริกาทาง
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ยุโรปเขาสบาย เขาไม่ยากจน ความทีเ่ ด็กวัยรุ่นเขาคิด จริงๆจะบอกเขาว่า สบาย
มันอยู่ทจ่ี ติ ใจมากกว่า แต่วา่ วัยรุ่นเขายังเข้าใจว่า ความเป็ นอยู่ทด่ี คี อื ความ
สะดวกสบาย มีเงินทองใช้สอยแบบพวกฝรัง่ อะไรแบบนี้ ตอนนี้เรายากจน จะ
อธิบายอย่างไร
ตอบ เพราะเขามีมจิ ฉาทิฐิ ไม่มสี มั มาทิฐิ คิดว่าความสุขของมนุษย์เราอยู่ทก่ี ารมีสมบัติ
ข้าวของเงินทองมากๆ แต่เขาไม่เห็นความทุกข์ทต่ี ามมา หรือรออยู่ข ้างหน้า
ถาม นี่เป็ นความคิดของเด็กวัยรุ่น
ตอบ ใช่ ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ต้องรอให้เขาโตขึ้น แล้วไปเจอความทุกข์ เราเพียงแต่เตรียม
พื้นฐานให้เขา เตรียมเครื่องมือให้เขา เตรียมยาไว้ให้เขาเท่านัน้ เองว่า ถ้ามีความ
ทุกข์ก็มาหาศาสนานะ ศาสนาช่วยเธอได้ แต่ตอนนี้ถา้ เธอยังอยากจะมีความสุข
กับเรื่องราวต่างๆ ก็ทาํ ไปเถิด แต่สกั วันหนึ่งเธอก็จะรู้เอง เหมือนกับเราเมือ่ ก่อน
เราก็ไม่รู้
ถาม ให้เขาเรียนรู้ดว้ ยตัวเอง มากกว่าทีเ่ ราจะบอกเขาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ เป็ นเรื่องของประสบการณ์ คนทีไ่ ม่เคยกินยาพิษ จะบอกเขาว่าเป็ นยาพิษ เขา
ก็จะไม่รู้ ต้องให้กนิ สักนิดหนึ่งถึงจะรู้วา่ ขม จะได้เข็ด เรามีหน้าทีส่ อนก็สอนเขา
ไป เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ข้นึ อยู่กบั ภูมจิ ติ ภูมธิ รรมของเขา ถ้าได้สะสมธรรมะมา
พอสมควร เขาก็จะรับได้ จะเข้าใจง่าย ถ้าไม่มเี ลย ก็เหมือนกับเด็กทีย่ งั ไม่เคย
เข้าเรียนชัน้ อนุบาล ก็จะไม่เข้าใจเรื่องทีเ่ ราสอนเขา ก็ตอ้ งสอนไปเรื่อยๆ เขาจะรับ
ได้มากน้อยเพียงไร ก็เป็ นเรื่องของเขา เพราะเรื่องของจิตใจนี่เป็ นเรื่องทีล่ ะเอียด
เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาถึงจะเห็น
ถาม เขาไม่เข้าใจว่าทําไมยังยากจนอยู่ ทางนัน้ ทําไมยังรวย ทัง้ ทีท่ างนี้มพี ทุ ธศาสนา
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ตอบ ก็บอกว่าความยากจนกับความรวย ไม่ได้เป็ นตัวตัดสินความสุขใจ ศาสนาพุทธ
สอนเรื่องจิตใจเป็ นหลักไม่ได้สอนเรื่องร่างกาย เรื่องวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ
สอนว่าคนเราสามารถมีความสุขได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไร อย่างคนทีอ่ อกบวชนี่ เขา
ไม่มอี ะไร พวกทีบ่ วชจริงๆ พวกทีแ่ สวงหาความสุขทางด้านจิตใจ จากการปฏิบตั ิ
ธรรม เขาไม่มอี ะไรหรอก แต่ทกุ วันนี้ทกุ อย่างมันสับสนไปหมด นักบวชกลับอยู่
ดีกว่าคนไม่บวชก็มี กุฏขิ องนักบวชบางท่านหรู หรายิง่ กว่าบ้านของฆราวาสก็มี ก็
เลยทําให้เด็กทีไ่ ม่มปี ญั ญา ไม่สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นอะไร ก็อย่าไป
บังคับเขา อย่าไปหวังอะไรมากจนเกินไป ก็เพียงแต่บอกเขาว่า ต้องเรียนไปเอง รู้
ไปเอง ค่อยๆเรียน ค่อยๆศึกษาไป เราก็อย่าไปบังคับเขามากจนเกินไป เพราะเขา
กับเรามีความรู้ไม่เท่ากัน ความเห็นไม่เท่ากัน เราเห็น เขาไม่เห็น เราต้องเห็นใจ
เขามากกว่า เขาเหมือนคนตาบอด เราเหมือนคนตาดี สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื พยายาม
พาเขาไป ถ้าเขาเดินตามเรามาก็เป็ นบุญของเขา ถ้าเขาไม่เดินตามเรามา ก็เป็ น
กรรมของเขา เพราะเขาจะต้องเป็ นคนรับผลของการกระทําของเขานัน่ เอง ไม่มี
ใครจะรับผลของเขาได้ เพียงแต่วา่ จิตใจเรายังอ่อนอยู่ ห่วงเขามากจนเกินไป เรา
ไม่มธี รรมะก็เลยหวาดวิตกไปต่างๆนานา ก่อนทีเ่ รื่องจะเกิดขึ้นด้วยซํา้ ไป บางที
อาจจะไม่เป็ นอย่างทีเ่ ราคิดก็ได้ สักวันหนึ่งเขาอาจจะฉลาดขึ้นก็ได้ เพราะตอนนี้
เขาก็อายุไม่มาก เด็กก็อย่างนี้ทกุ คน เด็กก็ตอ้ งอยู่ตามประสาเด็กไปก่อน ยกเว้น
พวกเด็กทีเ่ ป็ นอัจฉริยะ
ถาม คําถามเขาทําให้เราอึ้งไปเลย ตอบไม่ถูก ไม่รู้จะตอบอย่างไร
ถาม ทําอย่างไรถึงจะให้สมาธิไม่สนั้
ตอบ ถ้าเป็ นเด็กก็ให้ขยันอ่านหนังสือ เรียนหนังสือไป อย่าไปเทีย่ ว อย่าไปเล่นมาก
การอ่านหนังสือก็เป็ นการฝึ กทําสมาธิได้ คือเด็กต้องอยู่ในภาวะของเด็ก ก็ตอ้ ง
ฝึ กตามสภาพของเขา จะมาให้เขาพุทโธๆอย่างเรานี้ไม่ได้ เขาต้องเรียนหนังสือก็
ให้เขามีสติอยู่กบั การเรียนหนังสือ ให้เขามีความขยันเรียนหนังสือ ขยันไป
โรงเรียน แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปเอง ยังมีเวลาอีกเยอะไม่ตอ้ งกังวลหรอก ชีวติ ของ
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คนเรา เพียงแต่เราต้องทําตัวให้เป็ นตัวอย่างทีด่ ี อย่าไปกินเหล้าเมายาให้เขาเห็น
อย่าไปทะเลาะกันให้เขาเห็น บางทีเราสอนเขาโดยทีไ่ ม่รู้ตวั แบบแม่ปูสอนลูกปู
แม่ก็อยากจะให้ลูกเดินตรงๆ ตัวแม่เองก็เดินเฉไปเฉมา แล้วลูกก็เดินเหมือนแม่
ถาม รบกวนถามนิดหนึ่งได้ไหมคะ อย่างลูกชายนี่ค่ะ โอเคเข้าศาสนา แต่เขาจะดูผล
ระยะสัน้ มาก อย่างสมมุตพิ รุ่งนี้จะแข่งขันนะคะ วันนี้นโม ตัสสะฯ แล้วพอไม่ได้
นี่ เขาจะบอกว่าศาสนาไม่ช่วยอะไรเขา ไม่รู้จะสอนเขาอย่างไร
ตอบ ก็ตอ้ งใจเย็นๆ ของบางอย่างต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผล
ถาม แล้วอย่างท่านบอกว่าลูกนี้เป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ สมมุตวิ า่ เราห่วงเขามาก
พยายามบอกให้เขามาทําบุญ แต่เขาไม่ทาํ พอเราบอกปุ๊ บแต่เขาไม่ทาํ เราตัดเลย
ใช่ไหมคะ
ตอบ ก็ไม่ตดั พยายามสอนเขาไปเรื่อยๆ แต่เราอย่าไปทุกข์
ถาม มันทําให้เราทุกข์
ตอบ ความทุกข์มนั เป็ นปัญหาของเรา ไม่ใช่ของเขา เราไปอยากเกินความสามารถของ
เขา เกินความเป็ นไปได้ ต้องอยู่กบั ความเป็ นไปได้ ต้องพยายามเหมือนกับปลูก
ต้นไม้ ไม่ใช่ปลูกวันนี้แล้วจะให้ออกลูกออกผลทันที พยายามสอนเขาไปเรื่อยๆ
พยายามไปเรื่อยๆ ใจเย็นๆ ให้มขี นั ติ
ถาม เป็ นเพราะว่าเราขี้เกียจหรือเปล่าคะ
ตอบ ก็ทาํ ไปเรื่อยๆ ก็แล้วกัน เป็ นการสร้างบารมีไปในตัว จะออกดอกออกผลชาติน้ ี
หรือชาติหน้า ก็สุดแท้แต่เหตุปจั จัย ทําไปก็ไม่ขาดทุน
ถาม แล้วอย่างทีค่ นใกล้ตัวเราไม่นบั ถือศาสนาพุทธ
พอทีจ่ ะทําให้เขาเปลีย่ นได้ไหมคะ
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แล้วเราทําเราปฏิบตั ใิ ห้เขานี่

ตอบ ไม่ได้หรอก ทําแทนกันไม่ได้
ถาม ไม่มวี ธิ ีเลยหรือคะ
ตอบ ก็ตอ้ งให้เขาเปลีย่ นตัวเขาเอง ถ้าทําให้กนั ได้ พระพุทธเจ้าก็ทาํ พวกเราให้เป็ นพระ
อรหันต์ไปหมดแล้ว
ถาม แล้วมีวธิ ีทเ่ี ขาจะสร้างบารมีของเขาเองไหมคะ
ตอบ ทําตัวเราให้เป็ นตัวอย่าง เดีย๋ วเขาจะเกิดความศรัทธาเลือ่ มใสเราเอง เวลาเขาทํา
อะไรให้เราโกรธ เราอย่าไปโกรธเขา แล้วเขาก็จะเห็นผลของศาสนาว่าดีอย่างนี้เอง
ทําให้เมียเราเดีย๋ วนี้ไม่โกรธเราเลย เดีย๋ วเขาศรัทธาเอง
ถาม เวลาเราเดินจงกรมแล้วฟังเทปไปด้วยได้ไหมคะ
ตอบ ได้ เป็ นการฟังธรรมไป ต่อไปถ้าพิจารณาเป็ นก็ไม่ตอ้ งฟังก็ได้ ถ้าธรรมะของเรา
เริ่มหมุน จิตของเราเริ่มพิจารณาไปทางธรรมะแล้ว ก็ไม่ตอ้ งฟังของคนอืน่ ตอนนี้
เราอาศัยคนอืน่ เป็ นเหมือนตัวกระตุน้ ให้ธรรมะภายในใจของเราเกิดขึ้นก่อน
เหมือนหลวงปู่มนท่
ั ่ านอยู่องค์เดียว ท่านก็บอกว่าท่านฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา
เพราะจิตของท่านคิดไปในทางธรรมะ ก็จะเป็ นธรรมะขึ้นมา แต่ถา้ เรายังคิดไป
ในทางโลก ทางสงสาร ทางกิเลสอยู่ เราก็ตอ้ งเอาธรรมะเข้ามาสกัดไว้ก่อน โดย
อาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมของคนอืน่ เวลาฟังก็ตอ้ งฟังให้เกิดความเข้าใจ ถ้าเกิด
ความเข้าใจแล้วต่อไปจะอยู่ตดิ กับใจเรา เราก็จะเริ่มคิดไปในแนวนัน้ เมือ่ เราเริ่ม
คิดเองได้แล้ว ต่อไปก็ไม่ตอ้ งฟังก็ได้ เพราะเราคิดเองจะได้มากกว่าทีฟ่ งั
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ว่าเป็ นเหมือนนํา้ ในตุ่ม แต่ธรรมะที่
เกิดในจิตในใจทีเ่ กิดจากการพิจารณานี้ เป็ นเหมือนนํา้ ในมหาสมุทร มันมากมาย
ก่ายกอง

112

แต่ในเบื้องต้นเราคิดไม่เป็ น ก็ตอ้ งอาศัยความคิดของครู บาอาจารย์ มาเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เราคิดไปก่อน แต่จะได้หรือไม่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั สิ มาธิ
ของเราเป็ นหลัก ถ้ายังไม่มสี มาธิ ตัวกิเลสก็จะมีกาํ ลังแรง เหมือนกับคนไข้เวลา
จะผ่าตัด ถ้าไม่ได้วางยาสลบ คนก็ไข้จะดิ้น หมอจะผ่าลําบาก แต่ถา้ วางยาสลบ
ให้เขาสลบไป ก็จะนิ่ง จะผ่าจะตัดอย่างไรก็งา่ ย การพิจารณาธรรมะก็แบบ
เดียวกัน ถ้ากิเลสยังไม่น่ิง พอพิจารณาธรรมไปได้เดีย๋ วเดียว กิเลสก็จะมาแย้ง
มาขัดมาเถียง มาต่อต้าน แล้วก็หลอกให้ไปคิดเรื่องอืน่ การจะเจริญปัญญาให้ได้
เหตุได้ผล เป็ นกอบเป็ นกํา จึงต้องมีสมาธิก่อน จะได้เป็ นภาวนามยปัญญา ส่วน
ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั หรือเกิดจากการคิด ไม่ตอ้ งมีสมาธิมากนักก็ได้
อย่างวันนี้เรามาฟังธรรมกันก็มสี มาธิ แต่ไม่ตอ้ งลึก คือพอมีสมาธิกบั การฟังก็ได้
ประโยชน์ แต่ยงั ไม่ทาํ ให้เกิดเป็ นภาวนามยปัญญา
ภาวนามยปัญญาจะเกิดจากการได้สมาธิแล้ว เพราะจะพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ทีม่ อี ยู่ในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ได้อย่างต่อเนื่อง แล้วจะเชื่อมต่อกันไปเอง จะแผ่กระจายไป
เหมือนกับทีค่ ณ
ุ ได้ตงั้ ข้อสังเกตไว้ว่า ธรรมของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ความจริงก็
เกี่ยวข้องกัน สติปฏั ฐานก็ไปชนกับอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ ก็ไปชนกับไตรลักษณ์
มันก็ชนกันหมด แล้วก็จะเข้าใจ จะเห็นเป็ นภาพรวม ตอนนี้เราเห็นเป็ นชิ้นเป็ น
อัน ยังไม่ได้เอามาปะติดปะต่อกัน แต่ถา้ ได้สมาธิแล้ว พอพิจารณาไปก็จะเห็น
ภาพรวม จะเข้าใจ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ช้ ไี ปที่
เดียวเท่านัน้ ก็คอื ทุกข์และวิธีดบั ทุกข์ เหมือนกับนํา้ ในมหาสมุทร จะกว้างใหญ่
ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ก็มรี สชาติเดียวเท่านัน้ คือความเค็ม
ฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ก่บี ทกีบ่ าท มากน้อยเพียงไร ก็ช้ ไี ปทีท่ กุ ข์
กับการดับทุกข์เท่านัน้ คือทีพ่ ระอริยสัจ ๔ ในเบื้องต้นถ้าเรายังคิดไม่เป็ น ก็ตอ้ ง
อาศัยการฟังธรรมะไปก่อน พวกเราโชคดีทม่ี เี ครื่องไม้เครื่องมือทีใ่ นสมัยโบราณ
ไม่มี คือมีเครื่องฟัง เสียบใส่หูแล้วก็ฟงั ได้ อยู่ทว่ี า่ จะฟังแบบทัพพีในหม้อแกง
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หรือฟังแบบลิ้นกับแกง ฟังได้ ๒ แบบ ฟังเข้าหูแต่ไม่เข้าใจก็เหมือนกับทัพพีใน
หม้อแกง ฟังแล้วต้องเข้าใจด้วย คือไม่ตอ้ งเข้าใจทัง้ หมด แต่ควรเข้าใจบ้าง ไม่ใช่
ฟังไปแล้ว ไม่เข้าใจเลย ก็จะไม่ได้ประโยชน์
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