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กณัฑท์ี่ ๒๒๙ 

ความผิดหวงั 
๙ ตลุาคม ๒๕๔๘ 

เวลารูว้า่ใครจะมาหา ก็จะเป็นภาระขึ้นมาในใจ เพราะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ จะไปไหน

มาไหน ก็ไปไมไ่ด ้ ไปแลว้ก็จะรูส้กึไมด่ ี ไมส่บายใจ ถา้ไมรู่เ้รื่องเลย ก็ไมต่อ้งกงัวล แต่

ปกตกิ็ไมไ่ดไ้ปไหนอยู่แลว้ ถา้ไมม่ธุีระจาํเป็นจริงๆ หรือกะทนัหนั ก็จะไมไ่ดไ้ปไหน แต่ก็

ไมเ่ป็นไร ก็มาตามบญุตามกรรมก็แลว้กนั ถา้เจอก็เจอ ถา้ไมเ่จอก็ไม่เจอ คราวน้ีมากนั

มากขึ้น ก็ไดป้ระโยชนท์ ัง้ ๒ อย่าง ถา้มาแลว้เจอก็ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไดท้าํบญุตามที่

อยากจะทาํ แต่ถา้มาแลว้ไมเ่จอ ก็จะไดพ้บกบัความผิดหวงั ไดพ้บกบัอริยสจั คอืความ

ทกุข ์พอผดิหวงักจ็ะรูส้กึเสยีใจ ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้นาํไปพจิารณา ใชค้วามทกุขท์าํ

ใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา พจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวว้า่ โลกน้ีเป็นโลกของความ

ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน ถา้เหน็ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ก็จะไมเ่สยีใจ เกิดปญัญาขึ้นมา 

เป็นเครื่องมอืทีจ่ะใชเ้ผชญิกบัความทกุขอ์ืน่ๆทีเ่หมอืนๆกนั ทีเ่กดิจากความไมแ่น่นอน  

ความจริงถา้ไดเ้จออะไรทีส่มหวงั กลบัไมด่ ีเพราะไมท่าํใหเ้กดิปญัญา แต่ทาํใหเ้กดิความ

หลงมากขึ้น เพราะอยากจะไดอ้ะไร ก็ไดต้ามความอยาก เลยไมเ่หน็โทษของความอยาก 

เพราะความอยากน่ีแลเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ เวลาอยากอะไรขึ้นมา ก็อยู่เฉยๆไมไ่ด ้

แลว้ แต่เราไมรู่ก้นั เพราะไมช่อบอยู่เฉยๆอยู่แลว้ เราชอบไปไหนมาไหนกนั เวลามคีวาม

อยากจะทาํบญุ เราก็ไปกนั เป็นความอยากทีด่ ีอยากไปสรา้งบญุสรา้งกศุล ความอยากน้ี

มที ัง้ดแีละไมด่ ี ในเบื้องตน้เราอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจ เวลาไปเจอความผดิหวงั ถา้เอามา

พจิารณาดูวา่เกดิขึ้นเพราะอะไร กจ็ะเหน็วา่เกดิจากความอยากของเรา ถา้ไมไ่ดอ้ยากให ้

พบกนัในวนัน้ี ก็จะไมผ่ดิหวงัถา้ไมไ่ดพ้บกนั ต่อไปเวลามคีวามอยากก็จะไมย่ดึตดิกบั

ความอยากนัน้ ตอ้งเผือ่ไวว้า่อาจจะไมไ่ดด้งัใจก็ได ้ อย่างน้ีก็จะเกดิความฉลาดขึ้นมา 

ไมไ่ดไ้ปหวงัวา่ เวลาอยากจะไดอ้ะไรแลว้ จะตอ้งไดเ้สมอไป ถา้ไมไ่ดแ้ลว้จะเป็นจะตาย 
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แต่กลบัคดิวา่ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ไมไ่ดก้็ไมต่าย เพราะตอนทีไ่มม่คีวามอยากน้ี เราก็อยู่ได ้

เมือ่มคีวามอยากน้ีแลว้ ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ก็ยงัอยู่ต่อไปได ้ 

ถา้เป็นความอยากในทางทีด่ ี เช่นอยากจะไปปฏบิตัธิรรม อยากจะไปแสวงหาความรู ้

แลว้ไมไ่ดด้ ัง่ใจหวงั ก็จะทาํใหม้คีวามมมุานะมากขึ้น ถา้เป็นสิง่ทีด่สีาํหรบัเราจรงิๆ ก็ตอ้ง

ไมท่อ้แท ้อย่างเวลาไปกราบครูบาอาจารย ์อยากจะอยู่ปฏบิตัธิรรมกบัท่าน บางทที่านยงั

ไมร่บัเราครัง้แรกทีไ่ปขอท่าน ท่านจะบอกไมว่า่ง หรืออยู่ไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งทาํใจ ถา้ยงั

มุง่ม ัน่เชื่อม ัน่วา่ ท่านสามารถใหส้ิง่ทีด่ทีีง่ามแก่เราได ้ วดัของท่านเป็นสถานทีท่ีเ่รา

สามารถสรา้งความดงีามใหเ้กดิขึ้นได ้ ก็ตอ้งกลบัไปอกี กลบัไปเรื่อยๆ จนกวา่ท่านจะ

อนุญาตใหเ้ราอยู่ เพราะส่วนหน่ึงก็เป็นการทดสอบจติใจของเรา ทดสอบความตัง้ใจ วา่มี

ความตัง้ใจจรงิหรือไม ่ เพราะวดัใดหรือองคก์รใด ถา้มคีนทีไ่มม่คีวามตัง้ใจเขา้ไปร่วม

สงัฆกรรมดว้ยแลว้ ก็จะไมค่่อยด ีจะมคีวามวุน่วาย  

ถา้เป็นคนทีม่คีวามตัง้ใจ ก็จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ทกุอย่างก็งา่ยสะดวกไปหมด หนกั

นิดเบาหน่อยก็ไมถ่อืสากนั ถา้เป็นคนทีไ่ม่ต ัง้ใจไปอยู่ ถูกบงัคบัใหไ้ป ก็จะเป็นคนสรา้ง

ปญัหาขึ้นมา อะไรนิด อะไรหน่อย ก็จะบ่น จะไมพ่อใจไปหมด เพราะไมม่คีวามตัง้ใจที่

อยากจะอยู่จรงิๆ เวลาไปขอครูบาอาจารยอ์ยู่ศึกษาเลา่เรียนกบัท่าน โดยเฉพาะพระเณร 

จติใจตอ้งมคีวามหนกัแน่น ตอ้งกลา้เผชญิกบัทกุอย่างทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ท่านไมใ่หอ้ยู่ วนั

หลงัก็กลบัไปใหม ่ ถา้อยู่แลว้ถูกท่านขบัไลไ่สส่ง ถา้ใจเดด็ก็อยู่ไปเรื่อยๆ ทาํเป็นหูทวน

ลม ดูซวิา่ท่านจะวา่อย่างไร ถา้พจิารณาดูแลว้วา่ การอยู่ของเราไมไ่ดไ้ปสรา้งความ

เสยีหายใหก้บัใคร ยงัประพฤตดิ ีมุง่ม ัน่ในการรบัฟงัโอวาทของท่าน อาจจะพล ัง้เผลอทาํ

อะไรผดิพลาดไปบา้ง ก็สาํนึกผดิแลว้พยายามไมท่าํผดิซํา้อกี ก็ลองอยู่ต่อไปจนกวา่จะ

ถูกลากออกไปจากวดั ถา้ท่านพูดเฉยๆ ยงัไมล่ากเราออกไปจากวดั ก็อยู่ต่อไป  

เพราะเท่าทีเ่คยไดย้นิมานัน้ รูส้กึจะอยู่ในพระไตรปิฎก ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ถา้

เราไปแสวงหาครูบาอาจารย ์ หรือพบครูบาอาจารยท์ีเ่รา มคีวามเคารพ มคีวามเชื่อในตวั

ท่าน และอยากอยู่กบัท่าน ถงึแมท้า่นจะไลเ่รายงัไง ก็ไมต่อ้งไปสนใจ ใหอ้ยู่กบัท่านต่อไป 

เพราะบางทกีารไลข่องท่านก็เป็นอบุายอย่างหน่ึง ทดสอบดูจติใจของเรา วา่มคีวามหนกั
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แน่นหรือไม ่ เพราะการสอนใหเ้ราต่อสูก้บักเิลสนัน้ บางครัง้บางคราวตอ้งใชว้ธิีทีห่นกักบั

เราพอสมควร ถา้ไมม่คีวามหนกัแน่น ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ พอโดนลูกระเบดิสกัลูกก็

เผ่นกนัหมด เวลาท่านแสดงกริิยาอาการขงึขงัตงึตงั เป็นการทดสอบจติใจ เป็นการช่วย

ขดุคุย้กเิลส ทีย่งัมอียู่ในจติใจ ทีย่งัไมไ่ดโ้ผลอ่อกมาหากไมม่เีหตกุารณ์ทีม่ากระทบอย่าง

รุนแรง ลองสงัเกตดูเวลาเหตกุารณ์เป็นปกต ิ มคีวามสุขความสบายกนั กเิลสจะไม่

ออกมาเพ่นพ่าน แต่ถา้อยู่ในเหตกุารณ์ทีว่กิฤตคิบัขนั กเิลสจงึจะออกมาแผลงฤทธิ์ จะ

เหน็ธาตแุทใ้นยามทีต่กทกุขไ์ดย้าก เวลามคีวามสุขจะไมค่่อยเหน็ธาตแุทก้นั เพราะเวลา

มคีวามสุข กเิลสก็สุขไปดว้ย พอใจไปดว้ย แต่เวลาลาํบากยากเขญ็ ต่างคนต่างจะเอาตวั

รอดกนั ตวัใครตวัมนั  

น่ีพูดถงึเรื่องทีเ่ราไมค่่อยชอบกนัแต่ตอ้งเจอ ทีท่าํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา ถา้ไดแ้ต่ส่วนทีด่ี

ไป ก็จะหลงตดิอยู่ จะไมเ่หน็ส่วนทีไ่มด่ทีีซ่่อนเรน้อยู่ ถา้เกดิขึ้นมาก็อาจจะรบัไมไ่ด ้

คนเราเวลาไดอ้ะไรมา ส่วนใหญ่จะชอบจะดใีจกนัทกุคน แต่พอตอ้งเสยีไป ทาํใจไมไ่ด ้ก็

เลยลาํบาก บางคนถงึกบัตอ้งทาํรา้ยชวีติตนเอง หรือทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ดว้ย เวลาที่

สูญเสยีอะไรไป สิง่ทีไ่มเ่คยคดิเผือ่ไวก่้อน เช่นคนรกัไมร่กัเรา ไปมอีะไรกบัคนอืน่ ก็จะ

ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตักิบัเหตกุารณ์อย่างน้ี จะถูกอาํนาจของกเิลสครอบงาํ ทาํใหล้แุก่โทสะ 

แลว้ก็ไปทาํปาณาตบิาต หรือทาํอะไรทีผ่ดิศีลผดิธรรม เพราะไมเ่คยประสบกบัความ

ผดิหวงั ประสบกบัความทกุขม์าก่อนนัน่เอง แต่ถา้เคยไดเ้จอความทกุขม์าอยู่เรื่อยๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ต ัง้แต่ตอนเป็นเดก็ เจอแต่ความทกุข ์ เจอแต่ความผดิหวงัอยู่เรื่อยๆ 

ก็จะไมค่่อยหวงักบัอะไรเท่าไหร่ จะยนิดตีามมตีามเกดิ แต่ถา้อยู่กบัพ่อแมท่ีร่กัเรา เอา

อกเอาใจเรา ตอ้งการอะไร ก็รบีประเคนใหเ้ลย หามาใหเ้ลย ก็จะตดิเป็นนิสยัไป เวลา

ไมไ่ดอ้ยู่กบัพ่อแม ่ เกดิตอ้งการอะไร แลว้ไมไ่ดด้งัใจ หรือมเีหตกุารณ์ทีท่าํใหเ้กดิความ

เสยีใจ เกดิความผดิหวงัขึ้นมา ก็จะทาํใจไมไ่ด ้ไมรู่ว้ธิีทาํใจวา่ทาํอย่างไร เพราะคดิวา่โลก

น้ีมแีต่ความสมหวงั ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้ เป็นไปตามทีว่างแผนไว ้ แต่

ความจริงแลว้มนัไมม่อีะไรแน่นอนในโลกน้ี ดงันัน้การประสบกบัความผดิหวงั ถา้มองใน

แงด่ก็ีเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นการทดสอบจติใจ เป็นการเสริมสรา้งปญัญา ทาํใหม้ภูีมติา้นทาน

ความผดิหวงั  
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เช่นตอนน้ีกาํลงัห่วงใยเรื่องโรคไขห้วดันก ถา้ระบาดเขา้สู่คน ก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ก็

พยายามคดิหาวคัซนีไวป้้องกนั เพราะถา้มวีคัซนีฉีดเขา้ไปในร่างกาย ก็จะกระตุน้ใหเ้กดิ

ภูมคุิม้กนัขึ้นมา เวลาเกิดโรคระบาด ร่างกายจะไดม้ภูีมคุิม้กนั แต่เวลาฉีดวคัซนีร่างกาย

จะมไีขอ้ยู่วนั สองวนั เพราะมเีชื้อโรคเขา้ไปอยู่ในร่างกาย เพือ่กระตุน้ใหร่้างกายสรา้ง

ภูมคุิม้กนัขึ้นมา การเจอความผดิหวงับา้งในชวีติ ก็เหมอืนกบัการฉีดวคัซนีใหก้บัใจ ทาํ

ใหรู้ว้า่จะไมเ่ป็นไปตามความหวงัเสมอไป คราวต่อไปก็จะไมห่วงั ถา้หวงัก็ไมย่ดึตดิกบั

ความหวงันัน้ เพราะคนเรายงัตอ้งต ัง้เป้าวางแผนไว ้ ซึง่เป็นเรื่องธรรมดา จะไปไหนมา

ไหนก็ตอ้งตดิต่อกนัไวล้ว่งหนา้ก่อน แต่เมือ่ถงึวนันัน้ เหตกุารณ์อาจจะไมเ่อื้อ ใหเ้ป็นไป

ตามทีต่อ้งการ อย่างช่วงน้ีมพีายุดเีปรสชัน่เขา้มา ทาํใหถ้นนขาด ไปไมถ่งึจดุหมาย

ปลายทางทีต่อ้งการไป ก็ตอ้งยกเลกิเป้าหมายทีไ่ดว้างไวไ้ป น่ีคอืสิง่ทีค่วรมไีวใ้นจติใจ 

คอือนิจจสญัญา ความรูเ้กี่ยวกบัความไม่เที่ยงแทแ้น่นอนของสิง่ต่างๆในโลกน้ี  

พระพทุธเจา้ทรงเป็นโลกวิทู ผูรู้โ้ลก ทรงรูถ้งึสิง่ทีม่นุษยท์ ัง้หลายทีเ่กดิมาในโลกน้ีตอ้ง

สมัผสั ตอ้งเจอกนั และทรงรูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ี ทีเ่รียกวา่โลกธรรม ๘ คอื ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สขุ ซึง่มที ัง้เจริญและเสือ่มควบคู่กนัไป เป็น ๔ คู่ดว้ยกนั ไดแ้ก่การเจริญ

ลาภ เจริญยศ สรรเสริญ สุข เสือ่มลาภ เสือ่มยศ นินทา ทกุข ์ เป็นของคู่กนั โลกธรรม 

๘ น้ีมที ัง้ไดม้ที ัง้เสยี บางทกี็ไดเ้งนิไดท้องมา บางทกี็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองไป บางทกี็ไดร้บั

เลือ่นช ัน้เลือ่นตาํแหน่ง บางทกี็ถูกปลดออกจากตาํแหน่ง บางทกี็ไดร้บัการชมเชย บางทกี็

ไดร้บัการตาํหนิตเิตยีน บางทกี็มคีวามสุข บางทกี็มคีวามทกุข ์ น่ีคอืส่วนประกอบของ

ชวีติของพวกเรา ถา้รูท้นั รูว้า่มไีดก้็ตอ้งมเีสยี มเีกดิก็ตอ้งมดีบั ก็จะไดเ้ตรียมตวัเตรียม

ใจไว ้ เวลาทีไ่ดอ้ะไรมาก็จะไดไ้มห่ลงระเริงกบัสิง่ทีไ่ดม้า ตอ้งทาํความเขา้ใจเสมอวา่ 

ถงึแมจ้ะไมม่สีิง่ทีไ่ดม้าในวนัน้ี ก็ยงัอยู่ได ้มคีวามสุขได ้ถา้ไม่ไปหลงยดึตดิกบัสิง่ทีไ่ดม้า  

แต่ถา้ไมไ่ดค้ดิไวก่้อน เวลาไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ มคีวามสุขกบัสิง่ทีไ่ดม้าจนตดินิสยัไป 

เหมอืนกบัตดิยาเสพตดิหรือตดิสิง่อืน่ๆ เช่นบหุรี่สุรายาเมา เราก็ไมไ่ดเ้กดิมากบัสิง่

เหลา่น้ี เมือ่ก่อนไม่เคยสูบบหุรี่ ไมเ่คยกนิเหลา้ ก็อยู่ได ้แต่พอเริ่มสูบบหุรี่แลว้ เริ่มเสพ

สุราแลว้ ก็ตดิเป็นนิสยั พอวนัใดไมไ่ดสู้บบหุรี่ ไมไ่ดเ้สพสุรา ก็จะไมส่บายใจ เป็นความ
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ทกุขข์ึ้นมา ถา้จะสูบบหุรี่ เสพสุรา ตอ้งมคีวามแน่ใจวา่ วนัไหนไมม่ ี ก็ตอ้งอยู่ไดไ้มรู่ส้กึ

อะไรท ัง้นัน้ ถา้อยากจะเสพโดยไมเ่กดิความทกุข ์ ก็ตอ้งฝึกดว้ยการเสพบา้ง ไมเ่สพบา้ง 

สูบบหุรี่สกั ๓ วนัแลว้ก็หยุดไป ๓ วนั แลว้ค่อยกลบัมาสูบใหม ่ ฝึกท ัง้ ๒ ดา้น ฝึกกบั

การมแีละฝึกกบัการไมม่ ี เพือ่จติใจจะไดรู้จ้กัวธิีปรบัตวั ใหร้บักบัเหตกุารณ์ต่างๆที่

เกดิขึ้น น่ีคอืการปฏบิตัธิรรม ใหรู้ท้นักบัสิง่เหลา่น้ี แลว้สามารถปลอ่ยวางได ้เพราะมบีาง

สิง่บางอย่างทีเ่ราจาํเป็นตอ้งม ี เช่นเงนิทอง ทกุคนตอ้งมไีวใ้ช ้ เพยีงแต่ตอ้งระมดัระวงั 

ไมใ่หต้ดิจนเดอืดรอ้น เวลาไม่มเีงนิไมม่ทีอง จริงอยูท่ีต่อ้งมเีงนิทองไวส้าํหรบัซื้ออาหาร

และปจัจยั ๔ แต่ก็อย่าไปซื้อในสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น เงนิทองจะไดไ้มข่าดมอื  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้จิารณาโลกธรรม ๘ เพราะเป็นสิง่ทีท่กุคนจะตอ้งเผชญิ ตอ้ง

สมัผสักนั ถา้มปีญัญารูเ้ท่าทนัวา่ มนัไมแ่น่นอนนะ สิง่ต่างๆทีเ่ราสมัผสัวนัน้ี วนัพรุ่งน้ี

อาจจะไมไ่ดส้มัผสัก็ได ้ วนัน้ีมคีวามสุข พรุ่งน้ีก็มคีวามทกุขไ์ด ้ พระพทุธเจา้จงึทรงสอน

วธิีทีจ่ะเผชญิกบัสิง่เหลา่น้ี คอืใหห้าสิง่ทีด่กีวา่น้ี ซึง่มอียู่ในตวัของเราแลว้ คอืความสุข

ภายในทีเ่กดิจากการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล และภาวนา เพราะเมือ่ไดท้าํแลว้ จะทาํให ้

จติใจสงบตวัลง เพราะไดร้บัการชาํระ กเิลสตณัหาต่างๆจะถูกกาํจดัไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย 

ทกุวนัน้ีทีเ่ราตอ้งออกไปเกี่ยวขอ้งกบัโลกธรรม ๘ ก็เพราะอาํนาจของกเิลสตณัหาน้ีเอง 

เมือ่กเิลสตณัหาสรา้งความหวิ สรา้งความตอ้งการขึ้นมา ก็ตอ้งออกไปหา ลาภ ยศ 

สรรเสริญ สขุ แต่ถา้ไมม่กีเิลสตณัหาผลกัดนัใหอ้อกไป ก็ไมต่อ้งไปไหน อยู่เฉยๆ อยู่ใน

ความสงบก็มคีวามสุขแลว้ เป็นความสุขที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ เป็นความสุขทีช่นะ

ความสุขอืน่ๆท ัง้หมด รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง ก็อยู่ทีร่สแห่งความสงบน้ีเอง ถา้ทาํ

จติใจใหส้งบไดแ้ลว้ ต่อไปก็จะไมต่อ้งไปพึง่พาอาศยัลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเป็นเครื่อง

อยู่อกีต่อไป  

ดงัครูบาอาจารยท์ ัง้หลายทีพ่วกเรากราบไหวก้นั ท่านไมไ่ดม้คีวามจาํเป็นกบัลาภยศ

สรรเสริญสุขเลย ไดล้าภมามากนอ้ยก็เอาไปทาํประโยชนใ์หก้บัโลกอกีต่อหน่ึง เพราะทา่น

พรอ้มทีจ่ะใหอ้ยู่เสมอ จติใจของท่านไมไ่ดย้ดึตดิกบัอะไร เรื่องปจัจยั ๔ ก็ไดร้บัการดูแล

อย่างดจีากศรทัธาญาตโิยมอยู่แลว้ บณิฑบาตก็มอีาหารรบัประทานทกุวนั จวีรก็มคีน
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ถวายอยู่ประจาํ กฏุศิาลาทีพ่กัก็มอียู่พรอ้ม ท่านมคีรบท ัง้ ๒ ส่วน คอื มสีิง่ทีจ่าํเป็นต่อ

การดาํรงชพีไดแ้ก่ปจัจยั ๔ แลว้ก็มคีวามสุขความอิม่ใจ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม จาก

การบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนา ทีจ่ะพาไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ใหส้ามารถอยู่เหนือโลกธรรม

ท ัง้ ๘ ได ้ไมว่า่จะเป็นอย่างไร ก็ไมส่ามารถทาํอะไรกบัจติใจได ้ใครจะถวายเงนิเป็นลา้น

เป็นแสน ก็จะไมรู่ส้กึดอีกดใีจ ใครจะแต่งต ัง้ใหเ้ป็นอะไร ก็เฉยๆ เพราะจติไมห่วิกบัเรื่อง

เหลา่น้ีแลว้ เหมอืนกบัเวลารบัประทานอาหารอิม่เต็มทีแ่ลว้ ใครจะเอาอาหารวเิศษขนาด

ไหนมาใหก้นิอกี ก็กนิไมล่ง  

ถา้จติใจไดร้บัการขดัเกลา ไดร้บัการชาํระ ดว้ยการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเน่ือง

แลว้ จติใจจะมคีวามสงบเยน็อยู่ตลอดเวลา ไมเ่พยีงแต่เวลานัง่ทาํสมาธิเท่านัน้ ถา้ไดท้าํ

วปิสัสนาจนสามารถชาํระความโลภ โกรธหลงใหอ้อกจติจากใจไดแ้ลว้ แมใ้นขณะที่

เดนิเหนิ ขณะทีคุ่ย ขณะทีท่าํอะไรต่างๆ จติก็ยงัสงบอยู่ จติไมไ่ดม้อีารมณ์กบัอะไร ซึง่

ต่างกบัคนทีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิ ความสงบของจติจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองถา้ไดเ้ขา้ถงึข ัน้ปญัญา 

ถา้อยู่ในข ัน้สมาธิก็จะสงบเฉพาะในขณะทีน่ ัง่สมาธิ นัง่หลบัตาแลว้บริกรรมพทุโธๆๆทาํ

จติใหร้วมลง เมือ่รวมลงแลว้ จติก็สงบ แต่พอถอนออกมาจากสมาธิแลว้ กเิลสก็จะ

ออกมากบัสมาธิ ยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ แต่ถา้ไดเ้จริญวปิสัสนา 

พจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลายเช่นโลกธรรมท ัง้ ๘ ใหเ้หน็วา่ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 

จติก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะดบัก็ดบั เมือ่เป็นอนิจจงั กต็อ้ง

เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปหวงั คนเราเวลาผดิหวงั มคีวามเสยีใจ ก็เป็นความทกุข ์ อนตัตาก็

หมายถงึไมไ่ดอ้ยู่ในความควบคุมของเรานัน่เอง ไมส่ามารถบงัคบัใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด 

เช่นสามขีองเราจะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด สมบตัขิองเราจะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด เรื่อง

เหลา่น้ีเราบงัคบัไมไ่ด ้วนัดคีนืด ีก็จากไปได ้จงึเรียกวา่อนตัตา ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่เรา  

จงึควรใชป้ญัญาพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นอนตัตาอยู่เสมอ ต ัง้แต่รูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ราเหน็ ทีเ่ราไดย้นิ ทีเ่ราไดเ้สพสมัผสัวา่ มาแลว้ก็ไป 

เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เวลาเหน็ภาพก็มที ัง้ทีช่อบและไมช่อบ จะไปบงัคบัก็ไมไ่ด ้ จะให ้

เหน็แต่ภาพทีช่อบอย่างเดยีวก็ไมไ่ด ้ เพราะในโลกน้ีมภีาพอยู่หลายชนิดดว้ยกนั มคีน
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หลากหลายชนิดดว้ยกนั เวลาเหน็คนหน่ึงก็ดใีจ พอเหน็อกีคนหน่ึงก็เสยีใจ ไม่ชอบอก

ชอบใจ ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างน้ี ใจก็จะแกวง่ไปแกวง่มา ถา้มปีญัญาก็ย่อมรูว้า่เป็นสิง่ที่

บงัคบัไมไ่ด ้จะหา้มไมใ่หเ้หน็คนน้ีก็ไมไ่ด ้อยากจะใหเ้หน็คนนัน้อย่างเดยีวก็ไมไ่ด ้ก็ตอ้ง

เหน็ไปตามเหตตุามปจัจยั เมือ่เขา้มาในรศัมขีองสายตา ก็ตอ้งเหน็ ถา้ไมอ่ยากเหน็ก็ตอ้ง

หลบัตา แต่หลบัตาแลว้ก็ยงัอยู่ในใจ เพราะไปยดึไปตดิ จงึตอ้งตดัความยดึตดิใหห้มด 

ดว้ยการยอมรบัความจริง  

ถงึแมจ้ะไมช่อบดว้ยเหตผุลอะไรก็ตาม เมือ่ตอ้งเจอก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นปกต ิ ไมร่งัเกยีจ 

ไมย่นิด ีถา้ไปรงัเกยีจ หรือไปยนิด ีก็จะเกดิความไมส่บายใจขึ้นมา ยนิดกี็อยู่เฉยๆไม่ได ้

เพราะอยากจะวิง่เขา้หาสิง่ทีช่อบ ถา้รงัเกยีจก็อยากจะวิง่หนี ถา้ทาํเป็นเฉยๆ ไมย่นิด ี ไม่

ยนิรา้ย ก็อยู่เฉยๆได ้เป็นอเุบกขา น่ีก็คอืการพจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ก็ปลอ่ยวาง ใหเ้ขา

เป็นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกหรือไมต่กก็ไมเ่ป็นไร เรานัง่อยู่ตรงน้ีเดีย๋วเกดิฝนตก

ลงมา ก็ปลอ่ยใหต้กไป เรามกีจิกรรมอะไรก็ทาํของเราไป เมือ่ยงัออกจากศาลาน้ีไมไ่ด ้ก็

ตอ้งรอใหฝ้นหยุดก่อน เมือ่หยุดแลว้ค่อยไป เท่าน้ีก็ไมม่ปีญัหาอะไร จงึตอ้งเขา้ใจวา่ รูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ก็จะไม่

ทกุข ์ ถา้ไปยดึไปตดิ อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะมคีวาม

ทกุขใ์จ น่ีคอืการพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์  

การพจิารณา รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็แบบเดยีวกนั พจิารณารูปเช่น

ร่างกายของเราน้ี เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นอนตัตาเหมอืนกนั ไมม่ตีวัไมม่ตีนในร่างกายน้ี 

ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ไมใ่หแ้ก่ก็ไมไ่ด ้ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมไ่ด ้ไมใ่หต้ายก็ไมไ่ด ้เมือ่ถงึ

เวลาก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา เมือ่เขา้ใจแลว้ก็ยอมรบัความจริงวา่จะตอ้งเป็นไป ก็

ไมเ่ป็นไร เพราะใจผูพ้จิารณากบัร่างกาย ก็เป็นคนละส่วนกนั ร่างกายก็ไมรู่ว้า่ตวัเองแก่ 

ตวัเองเจ็บ ตวัเองตาย ส่วนใจทีรู่ว้า่ร่างกายแก่ เจ็บ ตาย ก็ไมไ่ดแ้ก่ เจ็บ ตาย ตาม

ร่างกายไปดว้ย เพราะความหลงทาํใหข้าดปญัญา จงึคดิวา่ร่างกายเป็นใจ ใจเป็นร่างกาย 

เวลาร่างกายเป็นอะไร ใจก็จะเป็นไปดว้ย จงึเกดิการตกใจ เวลาหมอบอกวา่เป็น

โรคมะเร็งจะตอ้งตายภายใน ๖ เดอืน ท ัง้ทีย่งัไมต่ายเลย แต่ใจไดต้ายไปแลว้ ท ัง้ๆทีใ่จก็
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ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เพราะไมเ่คยแยกแยะกายกบัใจใหอ้อกจากกนั ใหเ้หน็วา่เป็นคน

ละส่วนกนันัน่เอง ก็เลยคดิวา่ใจกบักายเป็นอนัเดยีวกนั พอร่างกายจะเป็นอะไรขึ้นมา ก็

เกดิความตกอกตกใจขึ้นมาทนัท ี 

ไมม่ใีครไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย เมือ่ถงึเวลา ตายแลว้ใจก็ไปต่อ เพราะความหลง ความมดื

บอด ทีท่าํใหใ้จไมรู่ว้า่ไมไ่ดเ้ป็นกาย เพราะไมไ่ดแ้ยกแยะ ไมไ่ดเ้จริญวปิสัสนา ถา้เจริญ

วปิสัสนาและมสีมาธิเป็นผูส้นบัสนุนแลว้ จะเขา้ใจวา่กายกบัใจเป็นคนละส่วนกนั กาย

เป็นส่วนทีป่ระกอบจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป อาหารก็มาจาก ดิน น้ํา ลม ไฟ 

ขา้วปลูกในดนิก็ตอ้งมนีํา้ มลีม มอีากาศ มแีดด มคีวามรอ้น ตน้ขา้วจงึเจริญเตบิโต

ขึ้นมาได ้พชืพนัธุต่์างๆ ผลไมต่้างๆ ก็เช่นเดยีวกนั ส่วนสตัวต่์างๆก็ตอ้งกนิหญา้กนิขา้ว

ถงึจะโตขึ้นได ้ ตน้หญา้ก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ สิง่ต่างๆท ัง้หลายก็มาจากดนินํา้ลมไฟ

ท ัง้นัน้ แลว้ก็กลายเป็น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ เมือ่ถงึเวลาที่

ร่างกายน้ีตายไป ก็กลบัคนืสู่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ น่ีคอืการเจริญวิปสัสนา พจิารณาดว้ย

ปญัญา ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา  

ถา้พจิารณาจนจติปลอ่ยวางแลว้ก็จะเกดิความรูข้ึ้นมาวา่ กายกบัใจไดแ้ยกออกจากกนั 

กายไมอ่ยู่ในความรูส้กึของใจ รูว้า่เป็นวตัถอุนัหน่ึงทีต่่างจากใจ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็จะ

ไมส่ะทกสะทา้นกบัความเป็นความตายของร่างกาย เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นไปกบัร่างกาย 

เพยีงแต่คอยรกัษาใจไมใ่หก้เิลสมาหลอกเท่านัน้เอง ไมใ่หก้ลบัไปเป็นมติรกบักาย เมือ่

ถงึเวลาจะตอ้งเป็นไปตามสภาพของเขา ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ใจก็อยู่ในความสงบ เหมอืน

เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ก็ทรงเขา้ฌาน ทาํจติใจใหส้งบ ปลอ่ย

วางร่างกายใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา เหมอืนกบัปลอ่ยเทยีนทีจ่ดุไวใ้หไ้หมไ้ปจนหมด 

เมือ่ไมม่เีทยีนเหลอือยูแ่ลว้ไฟก็ดบัไปเอง ร่างกายก็หยุดการทาํงานไปเมือ่ไมม่กีาํลงัทีจ่ะ

อยู่ต่อไป ก็ตอ้งแยกออกจากกนัไป ไปกนัคนละทศิคนละทาง เพราะร่างกายก็เป็นเพยีง

การรวมตวัของดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่ไมม่เีหตปุจัจยัทีจ่ะดงึใหด้นิ นํา้ ลม ไฟอยู่รวมกนั ก็

แตกสามคัคกีนั ก็ตอ้งแยกออกจากกนั เหมอืนกบัพวกเราตอนน้ีทีม่ารวมกนัอยู่ทีศ่าลาน้ี 
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เพราะมเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหม้ารวมตวักนั พอเหตปุจัจยัทีท่าํใหม้ารวมตวักนัหมดไป ก็

แยกกนักลบั แยกกนัไปคนละทศิ คนละทาง บา้นใครบา้นมนั  

ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั เวลารวมตวักนัก็มเีหตปุจัจยัทาํใหร้วมตวั

กนั พอเวลาจะแยกออกจากกนัก็มเีหตปุจัจยัทาํใหแ้ยกออกจากกนั พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนวา่ ธรรมท ัง้หลายมเีหตเุป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิขึ้นมา เมือ่เหตปุจัจยัหมดไปธรรม

ท ัง้หลายก็ตอ้งหมดไป น่ีคอืเรื่องของเหตแุละผล เรื่องของธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เรื่อง

ของร่างกายทีเ่รียกวา่รูปขนัธ ์ ส่วนนามขนัธเ์ป็นอาการของจติ ออกมาจากจติ แต่ไมใ่ช่

ตวัจติ เป็นเหมอืนกบัเงาของจติ มเีวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เวทนาคอืความรูส้กึ

สุข ทกุข ์ไม่สุขไมท่กุข ์ออกมาจากจติ สญัญาความจาํไดห้มายรูก้็ออกมาจากจติ สงัขาร

ความคดิปรุงก็ออกมาจากจติ วญิญาณความรบัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีม่า

สมัผสักบั ตา หู จมกู ลิ้น กายก็ออกมาจากจติ เช่นขณะน้ีเสยีงทีเ่ราไดย้นิมาสมัผสักบัหู 

แลว้เขา้ไปสู่ใจโดยมวีญิญาณเป็นผูร้บัรู ้ และเกดิดบัตามการเกดิดบัของเสยีง เมือ่มเีสยีง

ใหมม่าสมัผสักบัหูอกี วญิญาณก็จะปรากฏขึ้นมาอกี วญิญาณก็จะเกดิดบัๆอยู่อย่างน้ี  

วญิญาณในนามขนัธน้ี์ต่างกบัวญิญาณทีอ่อกจากร่างเวลาทีเ่ราตายไป ทีเ่รียกวา่ปฏิสนธิ

วิญญาณ คอืดวงจติทีจ่ะไปเกดิใหม ่วญิญาณในขนัธ ์๕ หรือในนามขนัธเ์ป็นวญิญาณที่

รบัรู ้รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เมือ่ตาสมัผสักบัรูป ก็จะปรากฏวญิญาณออกมารบัรู ้

วา่มรูีปปรากฏขึ้นมา ถา้หลงัจากเหน็รูปแลว้หลบัตา รูปก็ยงัอยู่ในใจ ก็เป็นผลของสญัญา

ทีจ่าํได ้ เวลาเหน็รูปแลว้หลบัตา ถา้ยงัอยู่ในใจ ก็เป็นเรื่องของสญัญาความจาํไดห้มายรู ้

หรือเหน็แลว้ก็รูว้า่เป็นรูปอะไร เช่นเหน็หนา้คนน้ีแลว้ก็รูว้า่ ออ๋ คนน้ีเป็นนาย ก. นาย ข. 

เพราะจาํได ้ เคยรูจ้กักนัมาก่อน พอเหน็รูปสญัญาก็จะทาํหนา้ทีบ่อกวา่รูปน้ีคอืนาย ก. 

นาย ข. แต่สญัญาน้ีเมือ่เกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป จาํไดแ้ลว้ก็ผ่านไป สงัขารความคดิปรุง คดิ

แลว้ก็ดบัไป คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ก็ผ่านไป เมือ่คดิแลว้ก็ทาํใหเ้กดิเวทนาต่างๆขึ้นมา มี

ความสุขเวลาคดิเรื่องทีถู่กอกถูกใจ พอคดิถงึเรื่องไมถู่กอกถูกใจก็มคีวามทกุข ์ ก็

สลบักนัไปแบบน้ี เป็นสิง่ทีบ่งัคบัไมไ่ดเ้หมอืนกนั เป็นอนตัตาเหมอืนกนั  
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เช่นเวลานัง่ไปนานๆก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีขึ้นมา ตอนทีย่งัไมไ่ดน้ ัง่ก็ไมม่คีวามเจ็บอะไร 

ก็เป็นเวทนาอกีแบบหน่ึงคอืไมสุ่ขไมท่กุข ์ แต่พอนัง่ไปนานๆเขา้ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา 

วธิีทีจ่ะทาํใหใ้จไมท่กุขก์บัเวทนาได ้คอืตอ้งปลอ่ยวางเวทนา ตอ้งรูท้นัเวทนา วา่มกีารเกดิ

ดบัเป็นธรรมดา ถงึแมจ้ะเจบ็ขนาดไหน ถา้ไมร่งัเกยีจ ไมค่ดิอยากจะหนี ก็จะไมท่กุข ์

คอืทกุขท์ีเ่กดิจากวภิวตณัหาจะไมป่รากฏ เวลาไปเจอสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เช่นเวทนาความ

เจ็บปวดทีเ่ราไมช่อบ เราอยากจะหนีจากทกุขไ์ป ก็จะเกดิทกุขอ์กีแบบหน่ึงขึ้นมา คอืทกุข ์

ในอริยสจั ๔ ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั แต่ทกุขท์ีเ่กดิจากการนัง่นานๆแลว้ร่างกายเจ็บตรง

นัน้ปวดตรงน้ี เป็นทกุขใ์นขนัธ ์ เป็นธรรมดา เป็นสภาวธรรม แต่ทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหา 

ไมช่อบไมต่อ้งการทกุขน้ี์ อยากจะใหท้กุขน้ี์ดบัไป เรียกวา่วิภวตณัหา เป็นทกุขท์ีรุ่นแรง

กวา่ทกุขท์ีเ่กดิจากการนัง่นานๆ จะทาํใหจ้ติใจทรุนทรุาย ดิ้นรนกวดัแกวง่ จนทนนัง่อยู่

ไมไ่ด ้ 

สงัเกตดูการนัง่นานๆน้ี บางครัง้เราก็นัง่ได ้ บางครัง้เราก็นัง่ไมไ่ด ้ เช่นนัง่ทาํงานทีเ่ราชอบ

อกชอบใจ นัง่เลน่ไพ่ นัง่ดูหนงัท ัง้คนื เรากน็ ัง่ได ้ ไมม่คีวามทกุขใ์จ แต่ถา้นัง่ทาํสมาธสิกั 

๕ นาท ี ๑๐ นาท ี ก็เกดิความอดึอดัใจขึ้นมา นัง่ไมไ่ดแ้ลว้ เพราะใจไมน่ิ่ง ใจถูกอาํนาจ

ของกเิลสตณัหาบงัคบัใหอ้ยากลกุหนีไป น่ีคอืทกุขใ์นอริยสจั ถา้ไมต่อ้งการใหท้กุขใ์น

อริยสจัเกดิขึ้น ก็ตอ้งยอมรบัเวทนาตามความเป็นจริงของมนั เวลาทกุขเวทนาเกดิขึ้น

จากการนัง่นานๆ ก็ทาํใจเฉยๆ อย่าไปคดิถงึมนั อย่าไปหนีมนั ถา้ยงัควบคุมใหใ้จอยู่

เฉยๆไมไ่ด ้ก็บริกรรมพทุโธๆๆไป โดยไมค่ดิถงึทกุขท์ีเ่กดิจากการนัง่ เมือ่จติไมม่โีอกาส

ทีจ่ะคดิหนี เพราะอยู่กบัพทุโธๆๆ ความอยากจะหนีก็ไมเ่กดิขึ้น เมือ่ไมม่คีวามคดิ

อยากจะหนี ความทกุขใ์จก็ไมเ่กดิขึ้น ก็นัง่ต่อไปได ้ เพราะความทกุขส่์วนใหญ่จะอยู่ทีใ่จ

ต่างหาก ทีอ่ยากจะหนีจากความทกุขข์องกายไปนัน่เอง  

ถา้ใชค้วามกลา้หาญ คอืไมไ่ปกลวัมนั ทาํความเขา้ใจวา่ มนัเกดิขึ้นได ้ ไมช่า้ก็เร็วมนัก็

ตอ้งดบัไปเอง ถา้เราสามารถดบัวภิวตณัหา คอืความอยากจะหนีจากความทกุขก์ายน้ีไป 

หรือความอยากใหค้วามทกุขก์ายน้ีดบัไปได ้ ใจก็จะเป็นอเุบกขา นิโรธกป็รากฏขึ้นมา 

ทกุขท์ีเ่กดิจากวภิวตณัหาก็จะดบัไป ถงึแมจ้ะเจ็บบา้งปวดบา้ง ก็ไมเ่หลอืทน พอทนได ้



13 
 

พออยู่กบัมนัได ้ น่ีคอืวธิีแกค้วามทกุขท์ีเ่กิดจากตณัหา คอืตอ้งยอมรบัวา่เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นสิง่ทีม่าแลว้ไป เกดิแลว้ดบั เราไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั เพยีงแต่รูท้นั

เท่านัน้เอง รูท้นัแลว้ก็จะไมส่รา้งปญัหาใหก้บัเรา อย่าไปรงัเกยีจทกุขเวทนา อย่าไปยนิดี

กบัสุขเวทนา ใหรู้ว้า่สุขเวทนาน้ี เดีย๋วก็ตอ้งผ่านไปเหมอืนกนั จากสุขก็กลายเป็นไมสุ่ขไม่

ทกุข ์จากไมสุ่ขไมท่กุขก์็กลบัมาสู่ทกุขเวทนาอกี เป็นเหมอืนลูกตุม้นาฬกิา ทีแ่กวง่ไปตาม

เรื่องของมนั แกวง่ไปสุดดา้นหน่ึงแลว้ ก็แกวง่กลบัมาอกีดา้นหน่ึง ถา้ไมไ่ปยุ่งกบัมนั 

จติใจก็จะไมแ่กวง่ ทีม่นัแกวง่ก็เพราะไปยุง่กบัมนั ถา้เฉยๆ ไมไ่ปยุ่งกบัมนั ต่อไปมนัก็จะ

ไมม่ายุ่งกบัเรา  

เพราะวา่ทกุขส่์วนใหญ่ เกดิจากความอยากกบัความไมอ่ยากนัน้เอง เวลาอยากแลว้สมใจ

อยาก ก็เกดิความสุขขึ้นมา แต่พอไมส่มใจอยาก ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ปลอ่ยให ้

เป็นไปตามเรื่องของมนั ใจก็จะอยู่สบาย อยู่เฉยๆ จะไดม้าหรือเสยีไป ก็จะรูส้กึเฉยๆ 

เพราะเวลาไดม้า ก็ไมไ่ดไ้ปดอีกดใีจ ไม่ไดเ้กดิตณัหาอยากจะได ้ พอเสยีไป ก็ไม่ไดเ้กดิ

วภิวตณัหา เกดิความเสยีอกเสยีใจ เพราะใจไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิกบัมนัอกีต่อไป ใจอยู่กบั

ปญัญา อยู่กบัการปลอ่ยวาง ถา้มกีารปลอ่ยวาง ก็จะมคีวามสงบ มคีวามน่ิง มคีวามหลุด

พน้จากความทกุข ์ น่ีก็คอืวธิีปฏบิตัต่ิอความทกุข ์ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนไว ้ เริ่มต ัง้แต่

การทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล แลว้ก็ภาวนา ในเบื้องตน้ก็ใหท้าํจติใจใหส้งบก่อน ดว้ยวธิีใด

วธิีหน่ึงทีเ่ราถนดั เช่นบริกรรมพทุโธๆๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ในอริิยาบถ

ท ัง้ ๔ ใหม้สีตรูิอ้ยู่ตลอดเวลา พยายามหาทีส่งบสงดัวเิวก อยู่คนเดยีว ถา้อยู่หลายๆคน

แลว้ก็อดทีจ่ะคุยกนัไมไ่ด ้ พอคุยกนัแลว้ก็จะเผลอ สตกิ็จะไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั จติกจ็ะ

ไปตามความคดิปรุง ยิง่คดิมากเท่าไร ก็ยิง่ฟุ้ งซา่นมากขึ้นเท่านัน้ ก็ทาํใหก้ารทาํจติใจให ้

สงบไมส่ะดวก ไมง่า่ย  

จงึควรอยู่คนเดยีว มสีตคิอยควบคุมจติใจ ใหอ้ยู่กบักรรมฐานทีใ่ชผู้กจติใจไว ้ ถา้จะ

บริกรรมพทุโธๆๆ ก็ทาํไป หรือจะมสีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ก็รูไ้ป เช่น

เวลาเดนิก็ใหรู้อ้ยู่กบัการเดนิ กา้วเทา้ซา้ยเทา้ขวา ก็กาํหนดลงทีเ่ทา้ เดนิจงกรมก็ดูทีเ่ทา้ 

เทา้ซา้ยเดนิไป เทา้ขวาเดนิไป ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการย่างกา้ว แต่ไมใ่หไ้ปรูก้บัเรื่องอืน่ๆ ไมใ่ห ้
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ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีผ่่านไปแลว้ก็ด ี ทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึ้นก็ด ี ยกเวน้ถา้มคีวามจาํเป็นที่

ตอ้งคดิ ก็หยุดเดนิก่อน หยุดการกระทาํอย่างอืน่ก่อน แลว้คดิดว้ยสต ิคดิใหพ้อ คดิวา่

ตอ้งทาํอะไร ก็คดิไป เมือ่คดิเรียบรอ้ยแลว้ ก็หยุดคดิ แลว้กลบัมากาํหนดต่อ ควบคุม

ไมใ่หใ้จไปปรุงแต่ง ใหอ้ยู่น่ิงๆ เฉยๆ ถา้ควบคุมไดแ้ลว้ต่อไปจติก็จะรวมลงเป็นสมาธ ิ

เมือ่รวมลงแลว้ก็จะเหน็สิง่ทีม่หศัจรรยอ์ย่างยิง่ เหมอืนกบัไมม่อีะไรอยู่ในโลกน้ีเลย 

ร่างกายก็หายไป ความเจ็บปวดของร่างกายก็หายไปหมด ถา้ไดข้ ัน้น้ีแลว้ ก็จะไมส่งสยัใน

เรื่องปฏบิตัธิรรม วา่ปฏบิตัไิปเพือ่อะไร เพราะรูแ้ลว้วา่ปฏบิตัเิพือ่ความสงบของจติน่ีเอง  

เพยีงแต่วา่ความสงบน้ีจะต ัง้อยู่ไดไ้มน่าน สกัระยะหน่ึงก็ตอ้งถอนออกมา แลว้ก็จะเริ่ม

คดิปรุง ก็จะมกีเิลสออกมา คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็เกดิมคีวามดใีจ มคีวามเสยีใจตามมา ก็

อย่าปลอ่ยใหค้ดิอย่างนัน้อกีต่อไป ตอ้งคดิดว้ยธรรมะ คดิอะไรก็ตอ้งมอีนิจจงัเขา้ไป

สอดแทรก มอีนตัตาเขา้ไปสอดแทรกเสมอ คดิถงึใครก็ตอ้งคดิวา่ตอ้งตายจากกนันะ ถา้

คดิอย่างน้ีแลว้ ก็จะไดไ้มก่งัวล เมือ่ไมก่งัวลก็จะไมม่คีวามทกุข ์น่ีคอืปญัญา ถา้พจิารณา

ปญัญาไปสกัระยะหน่ึงแลว้ จติจะรูส้กึเพลยี จะเมือ่ยลา้ อยากจะหยุดพจิารณา เพราะ

ไมเ่กดิปญัญา เริ่มจะฟุ้ งซ่าน กห็ยุดคดิ หนักลบัมาทาํสมาธิใหม ่พกัจติ ทาํจติใหน่ิ้ง ให ้

รวมลงจนกวา่จะถอนออกมา แลว้ค่อยกลบัไปพจิารณาใหม ่ พจิารณาสภาวธรรมต่างๆ 

พจิารณาไตรลกัษณ์ใหม ่ ทาํอย่างน้ีสลบักนัไป แลว้จะเจริญกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ ปญัญาก็

จะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ จติก็จะมกีาํลงัมากขึ้น ขณะทีพ่กัอยู่ในสมาธิก็เท่ากบัการใหพ้ลงั

กบัจติใจ เหมอืนกบัการชารจ์แบตเตอรี่ ถา้ใชแ้บตฯไปเรื่อยๆแลว้ เดีย๋วไฟก็อ่อนหมดไป 

ใชง้านต่อไปไมไ่ด ้ก็ตอ้งหยุด เอาไปชารจ์ก่อน เช่นโทรศพัทม์อืถอื เมือ่ใชไ้ปๆ เดีย๋วไฟ

ในแบตเตอรี่ก็หมด ก็จะโทรไปหาใครไมไ่ด ้ จะรบัสายกร็บัไมไ่ด ้ เพราะไมม่พีลงังาน ก็

ตอ้งไปชารจ์แบตเตอรี่ก่อน ขณะทีช่ารจ์ก็เอาไปใชง้านไมไ่ด ้ตอ้งชารจ์ใหเ้ต็มทีก่่อน  

ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิก็ไมต่อ้งพจิารณาปญัญา ปลอ่ยใหจ้ติน่ิงตามความตอ้งการ จนกวา่

จะอิม่เต็มทีแ่ลว้ ก็จะถอนออกมา ก็จะเริ่มคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งดงึมาคดิในเรื่องของ

ไตรลกัษณ์ พจิารณาขนัธ ์๕ พจิารณารูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ใหเ้หน็วา่เป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนจติเหน็ตามความจริง ก็จะปลอ่ย
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วางเอง ถา้เหน็วา่เป็นความทกุข ์ จติก็จะปลอ่ย เหมอืนกบัไปจบังูพษิแต่คดิวา่เป็นปลา

ไหล พอมคีนบอกวา่ไมใ่ช่ปลาไหล เป็นงูพษิ ก็จะปลอ่ยทนัท ีเพราะไมต่อ้งการเอาพษิเอา

ภยัมาอยู่ใกลต้วั ฉนัใดเราก็ไมต่อ้งการความทกุข ์ ถา้รูว้า่มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ ก็ตอ้ง

ปลอ่ยไปทนัท ี เหมอืนกบัระเบดิเวลา ถา้รูว้า่ในกลอ่งน้ีมรีะเบดิซ่อนอยู่ ก็จะวิง่หนีกนัไป

หมด ไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกล ้ ฉนัใดถา้เห็นวา่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรีะเบดิเวลาซุก

ซ่อนอยู่ เราก็จะไมไ่ปยดึไปตดิ ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมอ่ยากจะรวย เพราะเวลาทกุขม์นั

ทกุขม์าก ไมอ่ยากจะมตีาํแหน่งสูงๆ พอมตีาํแหน่งสูงๆแลว้ ก็จะมเีรื่องปวดหวัตามมา 

อย่างมขีา่วคราววา่เป็นรฐัมนตรีไดไ้มก่ี่วนัก็เจอปญัหา ถงึกบัจะตอ้งลาออกไป น่ีก็เป็น

ความทกุข ์ แต่อยากไดก้นัเหลอืเกนิ ไมเ่คยคดิเลยวา่จะมคีวามทกุขต์ามมา เพราะไมม่ี

ปญัญานัน่เอง ไมไ่ดพ้จิารณาธรรม ถา้พจิารณาแลว้จะไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย อยู่เฉยๆ

ดกีวา่ อยู่คนเดยีว ไมม่ใีครรูจ้กัยิง่ด ี ยิง่สบาย มแีต่ความสงบ มแีต่ความสุขอยู่ในตวั 

พอแลว้จะเอาอะไรอกี ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะมาเพิม่ความสุขทีม่อียู่ในตวัเราน้ีได ้ เหมอืน

นํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ จะเทนํา้ลงไปอกี ก็ไมท่าํใหน้ํา้เพิม่มากขึ้นกวา่เดมิ  

น่ีก็เป็นผลทีเ่กดิขึ้นจากการบาํเพญ็ทานศีลภาวนาอย่างต่อเน่ือง ขอใหท้าํไปตราบใดทีย่งั

มลีมหายใจ มเีวลาวา่งจากภารกจิการงานต่างๆ ก็ใหทุ้่มเทกบังานอย่างน้ีจะดกีวา่ ดกีวา่

ไปแสวงหาอะไรต่างๆในโลกน้ี ซึง่ใหค้วามสุขความเพลดิเพลนิช ัว่ขณะหน่ึง แลว้ก็ผ่านไป

จางไป เหมอืนกบัหมอกควนั แต่ความสุขทีไ่ดร้บัจากการบาํเพญ็ทานศีลภาวนาเป็น

เหมอืนนํา้ซบันํา้ซมึ หลอ่เลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลา ถงึแมจ้ะไมไ่ดท้าํบญุทกุวนั จะไมไ่ด ้

ปฏบิตัธิรรมทกุวนั ก็ยงัมส่ีวนทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้มาหลอ่เลี้ยงจติใจใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุข 

ถา้ทาํมากๆก็จะมมีาหลอ่เลี้ยงมากขึ้นๆ จนกลายเป็นบ่อนํา้ขึ้นมา ทาํใหม้แีต่ความอิม่เอบิ

อยู่ตลอดเวลา ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไรอกี เพราะรูว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีไ่มม่คีวามทกุข ์

คนทีเ่ราไปหาความสุขดว้ย สิง่ต่างๆวตัถตุ่างๆทีเ่ราไปหาความสุขดว้ย ลว้นมคีวามทุกข ์

ซ่อนอยู่ดว้ยกนัท ัง้นัน้ ถา้พลดัพรากจากกนั หรือเปลีย่นแปลงไป ก็ทาํใหเ้ราเสยีใจทกุข ์

ใจ  
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คนทีไ่ดป้ฏบิตัธิรรม จนไดเ้จอสิง่ทีด่ทีีว่เิศษในใจแลว้ ก็จะไมห่ลงกบัสิง่อืน่ๆในโลกน้ีอกี

ต่อไป เมือ่ไมห่ลงแลว้ก็หลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ก็จบ เป็นสิง่ทีด่ทีีง่ามทีศ่าสนาหยบิยืน่

ใหก้บัพวกเรา ไมม่ใีครในโลกน้ีจะใหไ้ดน้อกจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ท่านัน้ จงึ

ตอ้งถอืวา่เป็นบญุวาสนาของพวกเราทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนาทีช่ี้

ทางใหไ้ปพบกบัขมุทรพัยอ์นัประเสริฐ ไมม่ขีมุทรพัยอ์นัใดในโลกน้ีจะประเสริฐเท่ากบั

มรรคผลนิพพาน ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกท ัง้หลายไดท้รงบรรลถุงึ แลว้นาํเอา

มาฝากพวกเรา นาํมาแจกพวกเรา ก็ขอใหน้อ้มรบัดว้ยศรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธิ และ

ปญัญา ซึง่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะทาํใหเ้ราไดส้ิง่ทีท่่านหยบิยืน่ใหก้บัเรา ท่านไมส่ามารถทาํ

มรรคผลนิพพานใหเ้กดิขึ้นในใจเราได ้เราตอ้งเป็นผูท้าํใหเ้กดิขึ้นเอง เราจงึตอ้งขวนขวาย

กนั อย่างมาทาํบญุกนัอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ แต่อย่าทาํบญุอย่างเดยีว ตอ้งรกัษาศีลดว้ย 

รกัษาไดม้ากนอ้ยเท่าไรก็รกัษาไป แลว้ก็ตอ้งภาวนาดว้ย ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธ ิ

เจริญวปิสัสนา ก็ทาํไปตามกาํลงัของเราเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

เพราะบญุวาสนาของแต่ละคนต่างกนั มมีากนอ้ยต่างกนั บางคนก็เขา้ถงึข ัน้วปิสัสนาได ้

เลย ก็จะไดป้ญัญา บางคนตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระก่อน บางคนก็พทุโธๆๆไปก่อน ก็

แลว้แต่จะถนดั ถา้ทาํแลว้จติใจเยน็สบาย ปลอ่ยวาง ก็ใชไ้ด ้ถอืวา่เป็นจริตของเราก็แลว้

กนั น่ีก็คอืงานทีเ่ราจะตอ้งทาํกนัจนกวา่จะสาํเร็จ ทาํไปเถดิแลว้จะงา่ยขึ้นไปเอง แลว้จะ

รูส้กึวา่มรรคผลนิพพานอยู่ไมห่่างไกลเลย เวลาเกดิความทอ้แทก้็ใหนึ้กถงึพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ นึกถงึพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆท์ ัง้หลาย ทีเ่ป็นคนธรรมดาเหมอืน

เรามาก่อน ท่านก็ตะเกยีกตะกายไปตามกาํลงัแห่งศรทัธา เชื่อในเรื่องของความดี

ท ัง้หลาย วา่เป็นเหตทุีจ่ะพาใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้รงิ ก็จะหยุดความทอ้ได ้

อย่าเลกิปฏบิตั ิ ถา้วนัน้ีไมอ่ยากนัง่ก็หยุดพกัสกัวนัสองวนั พอมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ก็

กลบัมาเริ่มใหม ่ผลดักนัรุกผลดักนัรบั บางทกีเิลสมาแรงเรากรู็ส้กึทอ้ แต่พอกเิลสเบาลง 

เราก็เป็นฝ่ายรุกบา้ง สลบักนัไป พยายามเขา้หาครูบาอาจารยผู์รู้จ้ริงเหน็จริง ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมของทา่นอยู่เรื่อยๆ ก็จะไดก้าํลงัจติกาํลงัใจ ถา้ไดส้หธรรมกิทีช่อบปฏบิตัธิรรม ก็จะ

ช่วยดงึเราไป ยกเวน้เวลาทีอ่ยู่ในข ัน้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามลาํพงั แต่ก็ยงัอยู่ห่างจากหมู่

คณะไมไ่ด ้ถงึเวลาก็ไปมาหาสู่กนั ไปสนทนาธรรมกนั ไปปรึกษาหารือกนั จนกวา่งานจะ
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สาํเร็จลลุว่งไป ถา้เสร็จแลว้จะอยู่ทีไ่หนกบัใคร หรือไมอ่ยู่กบัใคร ก็ไมม่ปีญัหาอะไร การ

แสดงในวนัน้ีก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติไวเ้พยีงเท่าน้ี 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ มคีนเลา่ใหฟ้งัวา่บริเวณน้ีเป็นทีพ่ระเจา้ตากสนิเคยมาต ัง้ค่ายหรือ

คะ  

ตอบ เคยไดย้นิเขาพูดอย่างนัน้ แต่ไมท่ราบวา่เทจ็จริงอย่างไร ไมไ่ดย้นิจากปากผูอ้ยู่ใน

เหตกุารณ์ เลยไมก่ลา้ยนืยนั เขาสรา้งพระอโุบสถถวายเป็นพระราชกศุลแด่

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิฯ พระอโุบสถของวดัญาณฯสรา้งเป็นทรงจนี เอาแบบมา

จากวดับวรฯ วดัน้ีสรา้งอะไรแต่ละอย่าง ก็มเีจตนาถวายเป็นพระราชกศุลแด่

พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ เช่นพระประธานในพระอโุบสถก็สรา้ง

ถวายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระเจดยีก์็สรา้งถวายพระเจา้แผ่นดนิท ัง้ ๙ 

พระองคใ์นพระราชวงศจ์กัรี พระมณฑปทีอ่ยู่บนยอดเขาก็สรา้งถวายในหลวง

และพระราชนีิ ศาลาสวดมนตก์็สรา้งถวายสมเดจ็พระเทพฯและพระบรมฯ ศาลา

ฉนัอาหารก็สรา้งถวายพระพีน่างและสมเดจ็ย่า วดัน้ีสรา้งเพือ่เทดิทูน

พระมหากษตัริยท์กุๆพระองค ์ ทีป่กป้องรกัษาเอกราชใหป้ระเทศไทยไดอ้ยู่มาจน

ทกุถงึวนัน้ี ความเป็นมาของสถานทีน้ี่ พื้นทีน้ี่ วา่มปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมา

อย่างไร อาตมาก็ไมไ่ดศึ้กษา พอดไีดแ้ผ่นวซีดีเีกี่ยวกบัประวตัขิองวดัญาณฯ ซึง่

มปีระวตัขิองสมเดจ็พระสงัฆราชฯกบัประวตัขิองวดับวรฯรวมอยู่ดว้ย เดีย๋วจะให ้

โยมไปกอ๊บป้ีก็แลว้กนั ไดม้าชดุหน่ึง ในนัน้อาจจะมพีูดไวก้็ได ้ 

ถาม เท่าทีฟ่งัทา่นอาจารยเ์ทศนม์าน่ี ท่านอาจารยอ์ยู่ทีน่ี่ปี ๒๕๔๔ หรือเปลา่ครบั 

ตอบ มาอยู่ต ัง้แต่ปี ๒๕๒๗  

ถาม จากบา้นตาดท่านอาจารยก์็มาอยู่ทีน่ี่เลยหรอืครบั 

ตอบ ก็ไปอยู่ทีพ่ทัยาอยู่ปีหน่ึง ทีว่ดัโพธิสมัพนัธ ์ พอดปีีนัน้โยมพ่อไมส่บาย ก็เลยลา

หลวงตามาดูแลโยมพ่อ อาตมาออกจากวดับา้นตาดปลายปี ๒๕๒๖ หลงัจากรบั
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กฐนิเสร็จแลว้ ก็พอดทีางบา้นส่งขา่วมาบอก วา่โยมพ่อไมค่่อยสบาย ท่านเป็น

โรคมะเร็งทีก่า้นคอ ก็รกัษาตวัจนถงึเดอืนมถินุาฯ ปี ๒๕๒๗ ท่านก็เสยี เสยีแลว้

ก็เผา เสร็จงานศพก็ใกล ้ๆ เขา้พรรษา ก็เลยไมไ่ดก้ลบัไปบา้นตาด ตอนทีม่าก็

ไมไ่ดค้ดิวา่จะมาแบบไมก่ลบั พอเสร็จงานเผาศพก็ใกลจ้ะเขา้พรรษา ก็เหน็วา่ที่

บา้นตาดมพีระอยากจะเขา้ไปอยู่กนัเยอะ ถา้กลบัไปก็ทาํใหค้นอืน่ไมไ่ดอ้ยู่ ก็เลย

คดิวา่ ไดอ้ยู่มานานพอสมควรแลว้ คอื ๙ พรรษา ไปอยู่ต ัง้แต่พรรษาหน่ึงถงึ

พรรษา ๙ ไมค่รบ ๙ ปี ประมาณ ๘ ปีกวา่ ไปเดอืนเมษาฯ ๒๕๑๘ พอธนัวาฯ

หรือพฤศจกิาฯ ๒๕๒๖ ก็ออกมา แลว้ก็ไมไ่ดก้ลบัไปอกีเลย  

ออกมาแลว้ก็มาอยู่ทีว่ดัทีพ่ทัยาอยู่พรรษาหน่ึง พอออกพรรษาแลว้ รบักฐนิเรียบรอ้ย

แลว้ ก็มาทีน่ี่ เพราะก่อนหนา้น้ีก็เคยมาพกัทีน่ี่อยู่ช ัว่คราว แต่ตอนนัน้พกัอยู่ขา้งลา่ง 

ขา้งบนยงัไมไ่ดบ้กุเบกิ ยงัเป็นป่าเป็นเขาอยู่ พอปี ๒๕๒๖ ก็มพีระอาจารยจ์ากวดัถํา้

กลองเพล ชื่อพระอาจารยห์วนั ท่านมาเป็นหวัหนา้สงฆใ์หก้บัวดัน้ี ซึง่ยงัไมม่พีระหวัหนา้

อยู่ประจาํ ผูส้รา้งวดัน้ีอยากจะใหเ้ป็นวดัป่า เป็นวดักรรมฐาน เจา้คุณทีว่ดับวรฯก็ไมถ่นดั

เรื่องกรรมฐานกนั ก็เลยไมไ่ดม้าอยู่ สมเด็จฯจงึตอ้งไปขอพระจากครูบาอาจารยท์างภาค

อสีานใหม้าอยู่ เคยนิมนตห์ลวงปู่เจีย๊ะมาอยู่สกัพรรษาหรือสองพรรษา แลว้ท่านกไ็ป 

หลงัจากนัน้ก็นิมนตอ์งคน์ัน้มาองคน้ี์มา สลบักนัไป จนไดนิ้มนตพ์ระอาจารยห์วนัจากวดั

ถํา้กลองเพลใหม้าอยู่ ท่านก็อยู่หลายพรรษา ท่านเหน็วา่บนเขาน้ีวเิวกด ีก็เลยขออนุญาต

สมเดจ็ฯขึ้นมาพฒันา พาญาตโิยม แบกไมแ้บกขา้วของต่างๆขึ้นมาทาํศาลา ทาํกระตอ๊บ 

๒-๓ หลงั หลงัจากนัน้ก็มกีารพฒันาอยู่เรื่อยๆ  

อาตมามาวดัญาณฯปลายปี ๒๕๒๗ ก็พกัอยู่ขา้งลา่งก่อน ประมาณ ๒ ปีกวา่ พอปี 

๒๕๓๐ เดอืนมนีาฯ ก็ขึ้นมาอยู่บนน้ี ก็อยู่มาจนถงึทกุวนัน้ี อยู่มาไดป้ระมาณสกั ๑๘ ปี 

ทาํกจิกรรมรวมกบัพระทีอ่ยู่ขา้งลา่ง บณิฑบาตก็บณิฯร่วมกนั ฉนัอาหารก็ฉนัทีศ่าลา

เดยีวกนั เพยีงแต่เวลาอยู่ก็แยกกนัอยู่ ถา้ตอ้งการความสงบก็ขึ้นมาอยู่บนเขา ถา้ยงัไม่

ถนดัยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะอยู่บนเขา ก็อยู่ขา้งลา่งไปก่อน อยู่ขา้งลา่งก็ใกลศ้าลา ไมต่อ้งเดนิ

ไกล นํา้ไฟก็มพีรอ้ม ถา้อยู่บนน้ีก็ตอ้งเดนิไกลหน่อยประมาณ ๓ กโิลฯครึ่ง เดนิลงไป
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ตัง้แต่เชา้มดื ยงัไมส่วา่ง ตอ้งลงไปใหท้นัเวลาทีจ่ะออกไปบณิฑบาต ทกุวนัน้ีออก

บณิฑบาตประมาณต ี๕.๔๕ ก็ลงประมาณต ี๔ ครึ่ง ฝนตกก็ไป ถา้เป็นพายุกต็อ้งรอให ้

หยุดก่อน ถา้ตกแบบธรรมดา พอกางร่มเดนิไปได ้ ก็กางไป ใชเ้วลาประมาณสกั ๔๕ 

นาท ีลงไปถงึก็ประมาณต ี๕ ครึ่ง นัง่พกัอยู่สกั ๑๕ นาทกี็มรีถมารบัไปบณิฑบาต  

ถาม ทาํไมรถไมข่ึ้นมารบัท่านอาจารยข์า้งบนครบั  

ตอบ ส่วนหน่ึงเพราะคนขบัรถยงัไมต่ื่น อกีส่วนหน่ึงก็เป็นอบุายใหไ้ดภ้าวนาไปในตวั 

เดนิไปก็พจิารณาความตายไปเรื่อยๆ ก็เป็นปญัญาขึ้นมา จนจติยอมรบัความจริง

วา่ เวลาจะไปเมือ่ไรก็ไมม่ใีครรู ้ เมือ่พรอ้มแลว้ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ก็สบายใจ 

ตอ้งใชก้ารเดนิลงเขาไปบณิฑบาตเป็นเครื่องช่วยภาวนา ใหเ้กดิปญัญา ถา้อยู่ที่

สุขทีส่บายทีป่ลอดภยัก็จะไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่งทีซ่่อนเรน้อยู่ ถา้อยู่อย่างน้ี ก็ตอ้ง

ปลงอยู่ตลอดเวลา เดนิไปไมรู่จ้ะไปเจออะไรขา้งหนา้ บางทกี็มงูีบา้ง มสีตัวอ์ืน่บา้ง 

ก็ด ีเป็นการทดสอบใจ  

ถาม  ในพรรษาพระอดขา้วไหมครบั  

ตอบ ทีน่ี่ไมไ่ดอ้ดกนั เพราะไมม่ใีครทาํเป็นตวัอย่างใหดู้ พระทีป่ฏบิตัจิริงๆจงัๆจะ

ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ี่กนั จะเป็นพระทีบ่วช ๓ เดอืน ตอนเขา้พรรษา บวชตามประเพณี 

บางท่านบวชไปแลว้ ชอบชวีติแบบน้ี ก็อยู่ต่อ แต่ไมไ่ดป้ฏบิตักิรรมฐาน ไดแ้ต่ลง

โบสถไ์หวพ้ระสวดมนต ์บณิฑบาต ทาํกจิกรรมต่างๆ ก็พอใจแลว้  

ถาม บนน้ีมพีระเยอะไหมเจา้คะ  

ตอบ มอียู่ ๔ รูป แลว้ก็มมีาเพิม่อกี ๒ รูป เป็นพระบวชใหมท่ีอ่ยู่ขา้งลา่ง แต่อยากจะ

ขึ้นมาภาวนา ตอนน้ีจงึมอียู่ ๖ รูป  

ถาม เวลาเชา้ก็ลงไปพรอ้มกนั 
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ตอบ ไมพ่รอ้ม ตวัใครตวัมนั ใครพรอ้มเวลาไหนก็ลงไปเอง ไมต่อ้งมายุ่งกนั ทกุคนรู ้

หนา้ที ่รูเ้วลาของตน บางทา่นลงตอนต ี๓ ก็ม ี 

ถาม ขา้งลา่งมพีระหลายรูปไหมเจา้คะ  

ตอบ ในพรรษาน้ีจะมปีระมาณ ๖๐ รูป  

ถาม  ๖๐ เชยีวหรือครบั  

ตอบ อยู่ขา้งลา่งประมาณ ๖๐ รูป ขา้งบนน้ีนํา้ก็ไมส่ะดวก ตอ้งอาศยันํา้ฝนทีร่องใส่

แทง็กไ์ว ้ก็มจีาํนวนจาํกดั ใชม้ากก็จะหมด ไมพ่อใช ้ไฟฟ้าก็ไมม่ ีคนทีไ่มร่กัการ

ภาวนาจริงๆจะไมช่อบทีอ่ย่างน้ี แต่คนทีช่อบภาวนา กลบัจะชอบทีอ่ย่างน้ี ลาํบาก

เรื่องนํา้ เรื่องไฟ อดอยากขาดแคลนไมเ่ป็นไร ขอใหท้ีส่งบสงดั ไมม่อีะไรมา

รบกวนจติใจก็แลว้กนั จะเป็นประโยชนใ์นการภาวนา พระทีว่ดัน้ีเป็นเหมอืนลูก

กาํพรา้ สมเดจ็พระสงัฆราชฯทรงสรา้งวดัน้ีขึ้นมา แต่ไมไ่ดค้วบคุมดูแลพระเณร

เอง ทรงฝากใหพ้ระองคน์ัน้ดูแลบา้ง พระองคน้ี์ดูแลบา้ง ตอนหลงัน้ีกป็ลอ่ยให ้

เป็นไปตามธรรมชาต ิ ดูแลกนัเอง บางองคบ์างท่านทีส่นใจการภาวนา เวลาออก

พรรษากจ็ะไปกราบไหวค้รูบาอาจารยก์นั แลว้ก็อยู่ปฏบิตักิบัท่าน พระทีข่ ึ้นมาอยู่

บนเขาน้ี ก็เคยไปอยู่กบัครูบาอาจารยท์างโนน้มา ก็พอจะรูจ้กัขอ้วตัรปฏบิตั ิ แต่

เป็นคนพื้นทีท่ีน่ี่ ไปอยู่สกัพกัแลว้คงคดิถงึบา้น ก็กลบัมาอยู่ทีน่ี่  

สมเดจ็พระสงัฆราชอยากจะใหเ้ป็นวดักรรมฐาน ใหเ้ป็นวดัทีม่กีารปฏบิตั ิ นัง่

สมาธิปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัธุิดงควตัรกนั แต่ก็อยากจะใหเ้ป็นวดัทีส่วยงาม จงึ

สรา้งใหส้วยงาม ก็เลยกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วไป มคีนมาเทีย่วชมตลอดเวลา 

แลว้ก็อยากจะใหเ้ป็นเหมอืนวดับวรฯ อยากใหม้ขีนบธรรมเนียมประเพณีของวดั

บวรฯดว้ย ก็เลยปนกนัไปปนกนัมา เป็นท ัง้ลูกทุ่ง เป็นท ัง้ลูกกรุง  

ถาม  มคีวามแตกต่างกนัมากเลยนะคะ  
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ตอบ อาตมาเองก็อยู่ไปตามอธัยาศยั เคยปฏบิตัอิย่างไรตอนทีอ่ยู่กบัครูบาอาจารย ์ ก็

ปฏบิตัขิองเราไป ไมไ่ดไ้ปสอนใคร แต่ถา้ใครสนใจอยากจะสนทนาธรรมดว้ย ก็

สนทนากนัไป ทาํหนา้ทีข่องเรา เชา้ก็เดนิลงไปบณิฑบาต ฉนัเสร็จก็กลบัมาทีพ่กั 

แลว้ก็ไมยุ่่งกบัใคร อยู่ตามลาํพงั ใครสนใจจะมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็มา กพ็ูดไป

ตามความรูค้วามสามารถ เท่าทีจ่ะพูดทีจ่ะสอนได ้ ไมไ่ดห้วงัอะไร ไมไ่ดค้ดิอะไร 

ก็อยู่ไปอย่างน้ี จนหมดเวลาของเราเท่านัน้เอง ถา้ทาํแลว้สบายใจ ไมวุ่น่วายใจ 

ไมท่าํลายความสงบ ก็ทาํไป ถา้รบกวนความสงบ ก็อาจจะตอ้งหาทีอ่ยู่ใหม ่ขยบั

ขยายไป เพราะงานหลกัคอืดูแลจติใจ รกัษาจติใจใหส้งบ ไมใ่หฟุ้้ งซ่าน ไมใ่ห ้

วุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้มเีรื่องมาบบีมากจนรูส้กึวา่อยู่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งไป ถา้ไมม่ี

อะไรมาบบีก็อยู่ต่อไป แต่ก็ยงัไมรู่จ้ะไปทางไหน เพราะไมไ่ดไ้ปทีไ่หนเลย ไมไ่ด ้

สมาคมกบัใครทีไ่หน เวลาทีอ่ยู่ทีบ่า้นตาดก็ไมไ่ดไ้ปไหน อยู่ทีน่ ัน่ ๙ ปีก็ไม่ได ้

ออกไปไหนเลย  

ตัง้แต่บวชมาน้ีก็ไมค่่อยไดส้นิทสนมกบัใคร ท ัง้ๆทีอ่ยู่ในวดัเดยีวกนั รูจ้กัชื่อ 

รูจ้กัหนา้ค่าตา แต่ไมไ่ดท้าํความสนิทสนมกบัใคร เพราะต่างคนก็มหีนา้ทีข่องตน 

อยู่ทีน่ ัน่ก็เหมอืนกบัอยู่ทีน่ี่ เชา้ก็ไปทีศ่าลาเตรียมตวัออกบณิฑบาต กลบัมาจาก

บณิฑบาต ฉนัเสร็จ ทาํความสะอาดเสร็จ ก็กลบักฏุใิครกฏุมินั บ่ายก็ออกมาปดั

กวาดฉนันํา้รอ้นนํา้ชา เสร็จแลว้ก็กลบัไปสรงนํา้ เขา้ทีภ่าวนา ชวีติของพระปฏบิตัิ

ก็มแีค่นัน้ อยู่ทีน่ ัน่ก็ไมค่่อยไดไ้ปหาใคร ไมไ่ดไ้ปคุยกบัใคร รูจ้กัวา่เป็นใคร

เท่านัน้ แต่ก็ไมรู่ว้า่มคีวามรูส้กึนึกคดิอย่างไร ไมค่่อยคุยกบัใคร อาจจะแปลกไป

หน่อย  

ถาม ท่านอยู่รุ่นเดยีวกบัท่านอาจารยว์นัชยัใช่ไหมคะ 

ตอบ ก็อยู่ช่วงเดยีวกนั แต่อาตมาเขา้ไปก่อนท่านสกั ๒ ปีหรือไงน่ี ท่านเขา้ไปหลงั

หน่อย รูว้า่เป็นใคร แต่ก็ไมไ่ดคุ้ยกนั เวลาทาํกจิร่วมกนัก็ไมค่่อยไดคุ้ยกนัอยู่

แลว้ มหีนา้ทีก่วาดถูปดักวาด ก็ทาํไป ส่วนใหญ่จะมสีตอิยู่กบัใจ เรื่องภายนอก

จะไมส่นใจ จงึไมค่่อยรูจ้กัใครเท่าไร  
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ถาม เมือ่สกัครู่น้ีท่านอาจารยพ์ูดถงึวา่อยู่ทีไ่หนสบายใจก็อยู่ ถา้เผือ่ไมอ่ยู่ก็หาทีใ่หม่

อะไรอย่างน้ี เปรียบเทยีบเคยีงกบัโยมทีอ่ยู่ในสงัคมน้ีนะครบั อยู่สงัคมทีน่ี่ทาํงาน

ทีน่ี่อยู่แลว้สบายใจบา้ง ไมส่บายใจบา้ง จะเอาหลกัธรรมไปจบัเพือ่ทีจ่ะใหอ้ยู่ได ้

หรือวา่จะหนีไปหาทีใ่หมเ่ลย อย่างน้ีมหีลกัพจิารณาอย่างไรครบั ท่านอาจารยว์า่

ควรจะเอาอย่างไรด ี 

ตอบ หลวงปู่ม ัน่เคยพูดกบัพระเวลาไปกราบลาวา่ ถา้ไปแลว้ดกีวา่อยู่ ไปก็ด ีถา้ไปแลว้

แย่กวา่อยู่ อยู่จะดกีวา่  

ถาม อนัน้ีเราไมรู่ว้า่ทีใ่หมท่ีจ่ะไป ดกีวา่ทีเ่ก่าหรือเปลา่  

ตอบ ก็ลองไปศึกษาดูซ ิอย่าไปแบบไปเลย ไปลองดูก่อน ถา้ดกีวา่ทีเ่ก่าก็ไปเลย ถา้ไม่

ดกี็กลบัมาอยู่ทีเ่ก่า แต่ก็ตอ้งมคีวามอดทนบา้ง ไมใ่ช่พอมอีะไรไมถู่กอกถูกใจ ก็

จะไป อย่างน้ีเป็นเหมอืนกบันุ่น พอมลีมพดัมาก็จะปลวิตามลมไป มอีะไรมา

สมัผสัหน่อยก็จะไปแลว้ ตอ้งมคีวามหนกัแน่นพอสมควร จนรูว้า่อยู่ไปแลว้ไม่

เจริญ มแีต่ปญัหา มแีต่เรื่อง ไปแลว้ดกีวา่ ก็น่าจะไป  

ถาม เหมอืนทีท่่านอาจารยท์าํงานอยู่แลว้ก็ภาวนาไปดว้ยนะครบั ทีท่่านอาจารยเ์คยเลา่

ใหฟ้งัวา่ การทาํงานน่ีมนัทาํใหเ้ราเบือ่หน่าย ในทีสุ่ดก็ออกมาภาวนาดกีวา่  

ตอบ ก็นัน่นะซ ิอาตมาก็ลาออกจากงาน แลว้ก็ไปปฏบิตัอิยู่ปีหน่ึงโดยไมไ่ดท้าํงาน งาน

ทีท่าํก็ไมต่รงกบัวชิาทีเ่รียนมา จบวศิวะฯ แต่หางานวศิวะฯทีช่อบไมไ่ด ้ มแีต่งาน

ควบคุมการก่อสรา้ง แต่ชอบงานออกแบบ ก็เลยไมไ่ดท้าํงานวศิวะฯ พอดมีฝีร ัง่

อยากจะเปิดรา้นขายไอศกรีม ตอนทีอ่ยู่ทีเ่มอืงนอกก็เคยทาํงานทีร่า้นขาย

ไอศกรีม ก็เลยมปีระสบการณ์ทางดา้นน้ี ฝรัง่ก็เลยใหเ้ป็นผูจ้ดัการ ใหจ้ดัระบบ 

จา้งคนงาน หาอะไรต่างๆมา ไมใ่ช่เป็นรา้นขายไอศกรีมธรรมดา แต่เป็นชนิดที่

ตอ้งผสมปรุงแต่ง เป็นพวกไอศกรีมซนัเดย ์ ซึง่ในสมยันัน้ไมค่่อยมขีายใน

เมอืงไทย ส่วนใหญ่เป็นไอศกรีมทีใ่ส่ถว้ย ไอศกรีมแบบน้ีตอ้งใส่สบัปะรด ใส่

กลว้ย ใส่เครื่องปรุงหลายอย่าง ตามรสชาตทิีต่อ้งการ  
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ถาม ทีท่าํก็เพราะพอใจทีอ่ยู่ใกลบ้า้น  

ตอบ ใช่ มนัสะดวกสบายด ีเงนิเดอืนก็ดกีวา่เป็นวศิวกรเสยีอกี ถา้เป็นวศิวกรก็ตอ้งไป

ทาํงานทีก่รุงเทพฯ ตอ้งไปเช่าบา้นอยู ่ ตอ้งเดนิทางจากทีบ่า้นไปทีท่าํงาน 

เงนิเดอืนก็จะหมดไปกบัค่าใชจ่้าย สูอ้ยู่ทีบ่า้นเราไมไ่ด ้นัง่รถสองแถวบาทเดยีวก็

ถงึทีท่าํงาน งานก็ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํท ัง้วนั พอจดัระบบเสร็จแลว้ ก็คอย

ควบคุมดูแล จะนัง่กนิกาแฟ อ่านหนงัสอืพมิพ ์ ไปเลน่นํา้บา้ง ก็ทาํได ้ ไมต่อ้งทาํ

ท ัง้วนั เวลามลูีกคา้มาก ก็ช่วยกนัทาํ แต่ธรรมดาก็ไมค่่อยมากนกัในวนัทาํงาน 

เพราะเป็นสถานทีต่ากอากาศ จะมากเฉพาะวนัเสารว์นัอาทติยเ์ท่านัน้ วนัธรรมดา

จะไมค่่อยมคีนเท่าไร อาตมาจงึพอใจ มเีวลาไดอ่้านหนงัสอืธรรมะ จงึไดฝึ้กนัง่

สมาธิ จนเหน็วา่การทาํงานกบัการนัง่สมาธจิะไปกนัคนละทาง จงึตอ้งตดัสนิใจวา่

จะเอาอย่างไรด ีถา้อยากจะเจริญกา้วหนา้ทางสมาธิ ก็ไมค่วรทาํงานต่อไป  

อาตมาไมค่่อยเสยีดายเรื่องเงนิทอง เรื่องวตัถอุยู่แลว้ อยู่แบบงา่ยๆได ้ กนิกว๋ยเตีย๋วขา้ง

ถนนก็กนิได ้ กนิอาหารในโรงแรมก็กนิได ้ ไดท้กุอย่าง ไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิเรื่องการอยู่การ

กนิเท่าไร แต่กงัวลเรื่องจติใจมากกวา่ ทีวุ่น่วาย ไมม่ ัน่คง หว ัน่ไหวกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ซึง่

เป็นสิง่ทีต่อ้งแกไ้ข พอดไีดพ้บธรรมะ ไดน้ ัง่สมาธิ ไดเ้หน็ความแน่วแน่ม ัน่คง ขณะที่

จติใจสงบ แต่พอออกจากสมาธิ แลว้ไปสมัผสักบัเรื่องธุรกจิการงานต่างๆ ก็เกดิมคีวาม

ปัน่ป่วนขึ้นมา ก็เลยเหน็ความแตกต่างระหวา่งการอยู่ในสมาธิกบัการทาํงาน ไปคนละ

ทางเลย ถา้ตอ้งการความสงบความสบายใจ ก็ตอ้งตดัเรื่องการทาํงานไป  

ก็เลยไปลาฝรัง่ ทาํงานไดแ้ค่ ๖ เดอืน ฝรัง่ก็คดิวา่ลาเพือ่จะขอเงนิเดอืนเพิม่ ถามวา่คุณ

ตอ้งการเงนิเพิม่หรือ ตอบวา่ไมห่รอก ตอนน้ีพอดไีดศึ้กษาธรรมะ ไดม้าฝึกนัง่ทาํสมาธิ 

รูส้กึวา่การทาํงานกบัการนัง่สมาธิมนัขดักนั อยากจะไปนัง่สมาธิมากกวา่ เพราะทางโลกก็

ไดส้มัผสัมาพอสมควรแลว้ งานการก็เคยทาํมาพอสมควรแลว้ ความสุขในทางโลกก็เคย

ไดส้มัผสัมาแลว้ เทีย่วก็เทีย่วมาพอสมควรแลว้ แต่ความสุขทางดา้นความสงบยงัไมไ่ด ้

สมัผสัมากเท่าทีค่วร อยากจะสมัผสัใหม้ากกวา่น้ี ก็เลยอยากจะออกจากงาน คดิวา่จะ

ปฏบิตัสิกัปีหน่ึง ทดลองดูวา่จะเป็นอย่างไร จะกา้วหนา้ในทางปฏบิตัไิดไ้หม ถา้ไดก้็จะไป
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บวช ถา้ไปไมไ่ด ้ ก็จะกลบัมาทาํงาน แลว้กจ็ะเลกินัง่สมาธิไปเลย ตอ้งเอาอย่างใดอย่าง

หน่ึง ถา้นัง่สมาธแิลว้ทาํงานไปดว้ย ก็เหมอืนนํา้รอ้นกบันํา้เยน็ผสมกนั จะรอ้นก็ไมร่อ้น 

จะเยน็ก็ไมเ่ยน็ มนัอุ่นๆ ทาํงานทางโลกก็จะไมเ่จริญกา้วหนา้เท่าทีค่วร  

ถา้ไดส้มาธิแลว้ แต่ยงัตอ้งทาํงานทางโลกอยู่ ก็จะไมเ่จริญทางธรรมะเทา่ทีค่วร เพราะอยู่

กนัคนละทศิ ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเลอืกทางใดทางหน่ึง ก็เลยขอเวลาสกัปีหน่ึงอยู่กบัการ

ปฏบิตั ิ อยู่คนเดยีว พอดมีหีอ้งแถวอยู่หอ้งหน่ึง ไมม่ใีครอยู่ จงึไดอ้ยู่คนเดยีว 

เหมอืนกบัไดอ้ยู่ทีว่ดั ตื่นเชา้ขึ้นมาก็นัง่สมาธิ พอสายๆก็ลงมาเดนิจงกรม ทาํกบัขา้วกนิ

เองบา้ง ออกไปซื้อกนิขา้งนอกบา้ง กนิวนัละมื้อ ส่วนใหญ่จะนัง่สมาธิ เดนิจงกรม อ่าน

หนงัสอืธรรมะ ทาํอยู่ ๓ อย่างน้ี อยู่แต่ในบา้น กวาดบา้นถูบา้น ทาํไปคนเดยีว  

ถาม ครูบาอาจารยม์ไีหมคะ  

ตอบ ไมม่ ีมแีต่หนงัสอืธรรมะทีไ่ดม้าจากประเทศศรีลงักา เป็นภาษาองักฤษทีพ่ระฝรัง่

แปลจากพระไตรปิฎก เช่นธมัมจกักปัปวตัตนสูตร มหาสตปิฏัฐานสูตร 

โดยเฉพาะมหาสตปิฏัฐานสูตรทีเ่รายดึเป็นอาจารย ์ เชา้ตื่นขึ้นมาก็ท่องสูตรน้ี 

นัง่ขดัสมาธิท่องไปในใจเหมอืนกบัสวดมนต ์แต่เป็นภาษาองักฤษ ท่องไปก็เขา้ใจ

ความหมายวา่ ใหท้าํอะไร ในเบื้องตน้ทรงใหไ้ปหาทีส่งบวเิวก ตามโคนไม ้ ตาม

ป่าตามเขา กาํหนดจติดูลมหายใจเขา้ออก เมือ่ออกจากสมาธิก็ใหม้สีตอิยู่กบัการ

เดนิ ยนื นัง่ นอน แลว้ก็ใหพ้จิารณาดูกาย พจิารณาดูอาการ ๓๒ ดูซากศพ ดูอสุ

ภะ อะไรต่างๆเหลา่น้ี แลว้ก็ใหพ้จิารณาดูเวทนา วา่มสุีข มทีกุข ์ มไีมสุ่ขไมท่กุข ์

เปลีย่นไปเปลีย่นมา เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้ก็ใหป้ลอ่ยวางตามความเป็น

จริง  

ปฏบิตัอิย่างน้ีไปตามลาํพงั เพราะตอนนัน้ก็ไมรู่จ้กัครูบาอาจารยท์ีไ่หน ก่อนทีจ่ะปฏบิตัิ

ธรรมก็ไมเ่คยเขา้วดั หนงัสอืธรรมะก็ไมไ่ดจ้ากทีว่ดั ไดจ้ากคนทีม่าเทีย่วพทัยา เป็นฝรัง่ 

คุยกนัแลว้เขาเหน็วา่ชอบทางน้ี ก็เลยเอาหนงัสอืธรรมะมาใหอ่้าน พอไดอ่้านเลม่หน่ึงก็

ตดิใจ ก็เลยเขยีนจดหมายไปขอทีป่ระเทศศรีลงักา เขาก็ส่งหนงัสอืมาให ้ อาตมาก็อ่าน 
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อ่านแลว้ก็ปฏบิตัไิปคนเดยีว ปฏบิตัไิปไดปี้หน่ึง ก็คดิวา่ถา้จะบวช คงไมม่ปีญัหาอะไร 

เพราะตลอดเวลาหน่ึงปีก็อยู่เหมอืนกบัพระ ไมไ่ดไ้ปเทีย่วทีไ่หน วนัๆหน่ึงมแีต่นัง่สมาธิ 

เดนิจงกรม อ่านหนงัสอืธรรมะ จงึคดิวา่ถา้บวชแลว้ ตอ้งไปอยู่วดัทีม่กีารปฏบิตั ิ ไปคุย

กบัสมภารวดัใกลบ้า้น ท่านก็บอกวา่วดัท่านเป็นวดับา้นธรรมดา มงีานศพ มงีานสวด มี

งานบญุต่างๆ แต่ท่านเองก็เคยไปกราบครูบาอาจารยท์างภาคอสีาน ทีม่กีารปฏบิตัจิรงิๆ 

ท่านก็บอกใหไ้ปบวชทีว่ดับวรฯกบัสมเดจ็ญาณฯ แลว้สมเดจ็ฯจะอนุญาตใหไ้ปฝึกอยู่กบั

ครูบาอาจารยท์างภาคอสีาน  

อาตมาก็เลยไปกราบสมเดจ็ญาณฯ ไปขออนุญาตใหท้่านบวชให ้ไปคนเดยีว ท่านก็คดิวา่

อาตมาเป็นคนเร่ร่อน จงึถามวา่มพี่อมแีมห่รือเปลา่ อาตมาก็ไมรู่จ้กัท่านมาก่อน วดับวรฯ

ก็ไมเ่คยเขา้ไป ท่านก็ถามวา่รูจ้กัใครในวดัน้ีหรือเปลา่ ตอบวา่ไมรู่ ้ เพิง่เจอพระฝรัง่รูป

หน่ึง ไดคุ้ยกบัท่าน ทา่นจงึไปเลา่ใหส้มเดจ็ฯฟงั สมเดจ็ฯก็เลยใหพ้าโยมมาพบ อาตมาก็

กลบัมาบอกใหโ้ยมไปกราบท่าน ทา่นก็กาํหนดวนับวชให ้ ก็เลยไดบ้วช พอดช่ีวงนัน้มี

พระฝรัง่ไปวดัป่าบา้นตาดกนั ก็เลยรูว้า่ทางภาคอสีานมวีดัป่าบา้นตาด มวีดัหลวงปู่เทสก ์

มวีดัหลวงปู่ฝัน้ทีม่ชีื่อมเีสยีง ก็เลยคดิวา่จะลองไปดู ไดไ้ปทีว่ดัป่าบา้นตาดเป็นวดัแรก 

ไปถงึท่านอาจารยก์็ไมร่บั ทา่นบอกวา่อยู่ไดช้ ัว่คราว ก็อยู่ไปเรื่อยๆ ท่านก็ไมไ่ดว้า่อะไร 

จนใกลว้นัเขา้พรรษา ท่านก็เตอืนวา่ เรารบัเธอชัว่คราวเท่านัน้นะ อยู่ไม่ไดน้ะ ท่านก็พูด

แบบน้ี  

ซึง่เป็นช่วงใกลเ้ขา้พรรษา เป็นเวลาทีท่่านจะคดัเลอืกพระ เพราะท่านจะรบัจาํนวนจาํกดั 

ปีนัน้ท่านรบัแค่ ๑๗-๑๘ รูปเท่านัน้เอง ท่านก็บอกวา่องคน์ัน้อยู่ได ้ องคน้ี์อยู่ไมไ่ดน้ะ 

สาํหรบัอาตมาท่านก็บอกวา่อยู่ไมไ่ด ้ ใหอ้ยู่ช ัว่คราว ท่านพูดตอนก่อนทีท่่านจะเทศน ์ เรา

ก็ไมรู่ว้า่จะทาํอย่างไรด ี ก็เฉยๆไวก่้อน ยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจวา่จะทาํอย่างไร พอท่านเทศน์

เสร็จแลว้ เวลาเลกิประชมุจะกราบพระ ท่านก็พูดวา่องคน์ัน้จะอยู่ก็อยู่นะ จงึไดอ้ยู่มา

ตลอด อยู่ทีน่ ัน่ก็ไมไ่ดไ้ปไหน ๕ พรรษาแรกน่ี ไมไ่ดอ้อกไปจากวดัเลย ก็ปฏบิตัอิยู่อย่าง

นัน้ พอได ้๕ พรรษาแลว้ ก็ขอลามาเยีย่มโยมเป็นครัง้แรก อยู่ทีน่ ัน่ไดล้ามาเยีย่มบา้น ๓ 

ครัง้ พอครัง้ที ่๓ ก็ไมไ่ดก้ลบัไปเลย ตลอดเวลาเกอืบ ๙ ปีก็ไดอ้อกจากวดัเพยีง ๓ ครัง้
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เท่านัน้เอง อยู่ทีน่ ัน่ก็เคยเขา้ไปในเมอืงอดุรเพยีง ๔- ๕ ครัง้ ไปกจินิมนตค์ร ัง้สองครัง้ 

ซึง่นานๆจะมสีกัครัง้หน่ึง แลว้ก็ไปหาหมอสองสามครัง้เพราะเป็นไขป่้า ไปใหห้มอฉีดยา

ให ้นอกจากนัน้ก็ไมไ่ดไ้ปไหนเลย  

อยู่อดุรก็ไมเ่คยไดไ้ปกราบครูบาอาจารยอ์งคอ์ืน่เลย ไมเ่คยมคีวามรูส้กึวา่จะตอ้งไป 

เพราะรูว้า่ไปก็เท่านัน้ ไปท่านก็สอนใหก้ลบัมานัง่ภาวนาอยู่ด ีไมไ่ดใ้หไ้ปไหนหรอก ไปหา

ครูบาอาจารยก์ี่รอ้ยรูป ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ ท่านก็สอนเรื่องทาน ศีล ภาวนา หาใหเ้จอ

เถอะ ถา้ไดเ้จออาจารยภ์ายในใจเราแลว้ ก็ไมต่อ้งไปหาอาจารยข์า้งนอก ผูใ้ดเหน็ธรรมผู ้

นั้นเหน็เราตถาคต มนัอยู่ตรงนัน้แหละ ทาํใจใหส้งบเถอะ จติสงบแลว้จะไมไ่ปหาใครอกี 

จะรูว้า่อยู่ในตวัเรา แต่ธรรมต่างๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งัก็สาํคญั เพราะถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัก็จะไมรู่ ้

เรื่องปญัญา เรื่องธรรมะ ตอ้งอาศยัคนทีผ่่านมาแลว้ แต่รูอ้ย่างเดยีวไมพ่อ ตอ้งนาํมา

ปฏบิตัใิหเ้กดิเป็นความจริงขึ้นมาในใจ อย่างหลวงตาทา่นพูดเสมอวา่ สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัได ้

อ่านน่ีมนัเป็นความจาํนะ ไมใ่ช่ความจริง ความจริงตอ้งเกดิจากการปฏบิตั ิ 

ความสงบเราก็ไดย้นิมานานแลว้ แต่มนัสงบหรือยงัในใจเรา ตอ้งทาํใหเ้ป็นความจริง

ขึ้นมาใหไ้ด ้ เมือ่มคีวามสงบแลว้ จติจะมฐีาน เวลาพจิารณาทางปญัญาจนเหน็ไตร

ลกัษณ์ ก็จะปลอ่ยวางได ้ ตอนน้ีเราเหน็ไตรลกัษณ์ แต่ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ ยงัเสยีดายอยู่ 

เหน็วา่ตอ้งจากกนั แต่ก็ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ท ัง้ๆทีรู่ว้า่สิง่ทีเ่รายดึเราตดินัน้ เป็นของไมเ่ทีย่งก็

ตาม แต่ก็ยงัตอ้งอาศยัเขาอยู่ ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้แต่ถา้ไดค้วามสงบภายในใจแลว้ จะปลอ่ย

ได ้ เพราะไดส้ิง่ทีด่กีวา่ คอืความสงบน่ีแหละ ทีท่าํใหอ้ยู่ตามลาํพงัได ้ไมต่อ้งมอีะไรกอ็ยู่

ได ้ 

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึตอนทีต่ดัสนิใจออกจากงานแลว้มาภาวนาน่ี คลา้ยๆวา่สมาธิมี

ความพรอ้มระดบัหน่ึงแลว้ใช่ไหมครบั  

ตอบ ก็ไดส้มัผสัมาบา้ง เคยนัง่ดูมนัเจ็บมนัปวดอยู่ แลว้เราภาวนาไป กาํหนดอนิจจงัๆ

ไปสกัพกัหน่ึง มนัก็หายไป จติมนัสงบน่ิงเขา้ไป ความเจ็บปวดตรงนัน้เจ็บปวด

ตรงน้ี ก็หายไปเลย ก็แปลกใจ เอะ๊ทาํไมเมือ่ครู่น้ีมนัยงัดิ้นรนกวดัแกวง่อยู่ 



27 
 

เดีย๋วน้ีมนัหยุดน่ิง ก็เลยจบัประเดน็ไดว้า่ สิ่งทีเ่กดิขึ้นมาย่อมดบัได ้เปลีย่นแปลง

ได ้ 

ถาม หลายครัง้มคีวามรูส้กึวา่ น่าจะตดัสนิใจออกมาภาวนานะ แต่เคยไดย้นิท่าน

อาจารยพ์ูดถงึวา่อย่าชงิสุกก่อนห่าม ซึง่เป็นคาํทีด่มีากเลย ถา้เผือ่เราไมม่คีวาม

พรอ้มออกมา ซา้ยก็ไปไมไ่ด ้ขวาก็ไปไมไ่ด ้ไปๆมาๆก็เควง้ควา้งๆ 

ตอบ ก็ตอ้งถอย ตอ้งบาํเพญ็ในข ัน้ของเรา ถา้เราถนดัทาํบญุทาํทานก็ทาํไป รกัษาศีลก็

รกัษาไป  

ถาม คอืวา่อยู่ในโลกฆราวาสน้ี บางทสีงัคมพวกน้ีก็เป็นอปุสรรคในการภาวนา 

ตอบ ก็ปลกีออกมาบา้ง เช่นวนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ วนัหยุดก็ไปอยู่วดักนั ตอ้งค่อยเป็น

ค่อยไป ไมใ่ช่อยู่ดีๆ จะตดัทเีดยีวใหข้าดเลย แต่ก็ตอ้งพยายาม กลา้หาญทีจ่ะทาํ

ในสิง่ทีเ่ราพอทาํได ้ ถงึแมจ้ะไมช่อบทาํ ถงึแมจ้ะลาํบาก แต่รูว้า่เป็นทางทีจ่ะตอ้ง

ไป ก็ตอ้งกระเสอืกกระสนไปใหไ้ด ้ ไมใ่ช่จะรอใหโ้อกาสมาฉุดเราไป มนัไมม่ี

หรอก เพราะโอกาสดีๆ ทีจ่ะฉุดเรานัน้มอียู่แลว้ ครูบาอาจารยด์ีๆ ก็มอียู่แลว้ 

เมอืงไทยก็เป็นเมอืงพทุธทีน่่าอยู่ มกีารทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ภาวนากนัอยู่แลว้ 

ไมม่อีะไรเป็นอปุสรรค อยู่ทีต่วัเราเท่านัน้ วา่จะไปไดห้รือไม ่ ถา้ยงัอยู่แบบเดมิๆ 

ทาํแบบเดมิๆ ก็จะไดแ้ค่รกัษาบญุวาสนาทีเ่คยสะสมมา ก็ทาํไดแ้ค่นัน้ ถา้เคย

รกัษาศีล ๕ ได ้ก็จะรกัษาไดแ้ค่ศีล ๕ ถา้เคยทาํบญุทาํทานไดใ้นระดบัน้ี ก็จะทาํ

ไดใ้นระดบัน้ีเท่านัน้ ถา้ไมผ่ลกัดนัตวัเราใหท้าํใหม้ากขึ้น  

ถาม เหตปุจัจยัส่วนหน่ึงก็มาจากสภาพแวดลอ้ม จากครูบาอาจารย ์ อกีส่วนหน่ึงเราก็

ตอ้งทาํเองเท่านัน้ จรงิไหมครบัท่านอาจารย ์ 

ตอบ ใช่ ท่านเป็นเหมอืนแผนที ่เป็นผูช้ี้ทางวา่ ตอ้งไปทางน้ีนะ คุณเดนิมาถงึตรงน้ีแลว้ 

คุณจะตอ้งเดนิไปทางน้ีต่อ เมือ่ฟงัแลว้ก็ตอ้งเอาไปปฏบิตั ิ ไมใ่ช่ฟงัแลว้ก็ลมื เขา้

หูซา้ยออกหูขวา แลว้ก็กลบัไปทาํงานทาํการเหมอืนเดมิ วนัเวลาผ่านไป จติก็
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ไมไ่ดร้บัการพฒันา ไดแ้ต่รกัษาใหอ้ยู่ในระดบัเดมิเท่านัน้เอง ถา้ยงัไมเ่คยภาวนา 

ก็ลองภาวนาดู อยู่ทีบ่า้นลองหดัฝึกนิสยัใหต้ื่นก่อนไปทาํงานอกีสกัช ัว่โมง เคยตื่น

กี่โมงก็ตื่นก่อนอกีสกัช ัว่โมงหน่ึง แลว้ใชเ้วลานัน้มานัง่ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํ

สมาธิ ตอนเยน็ก็เหมอืนกนั ก่อนนอนก็ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั พยายามลดละใน

เรื่องทีไ่มจ่าํเป็นต่อการทาํมาหากนิ เรื่องกนิเหลา้เมายา เฮฮาปารต์ี้ ไปเทีย่วไป

เดนิชอ้ปป้ิง ถา้ไมจ่าํเป็นก็ตดัๆไปเสยี ใหม้นันอ้ยลงไป เอาเวลามาภาวนาดกีวา่ 

กลบับา้นเร็วหน่อย ไมต่อ้งไปสงัสรรค ์ ไมต่อ้งไปสมาคมกบัคนนัน้คนน้ีมาก

จนเกนิไป ไปแต่เฉพาะงานทีจ่าํเป็นจรงิๆเท่านัน้  

ถา้มภีาระมคีรอบครวัก็ลาํบาก อย่างอาตมาโชคดเีพิง่เรียนจบมาใหม่ๆ  ยงัไมม่ี

อะไร งานก็ไมม่ทีาํ งานทีท่าํก็ไมใ่ช่เป็นงานทีอ่าตมาอยากจะได ้แต่ตอ้งทาํ เพราะ

ตอ้งมอีะไรเลี้ยงชพี ก็ทาํไปพอประทงัชพีเทา่นัน้เอง ก็เลยไมไ่ดรู้ส้กึเสยีดายอะไร

เลย เวลาจะตอ้งออกจากงานน้ีไป เวลาจะบวชก็ไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองตดิตวั

อยู่ ก็เลยไมม่อีะไรใหเ้สยีดาย จงึไปงา่ย เหมอืนกบัมาตวัเปลา่ๆ แลว้ก็ไปตวั

เปลา่ๆ ยงัไมไ่ดม้อีะไรจะตอ้งเสยีดาย ไมม่อีะไรทีจ่ะเหน่ียวรัง้ใหต้ดิอยู่กบัชวีติ

ของฆราวาส มองไปขา้งหนา้มแีต่ความหวงั เพราะเชื่อวา่เป็นทางทีด่ ีจะไดป้ฏบิตัิ

เต็มที ่ คนทีช่อบปฏบิตัจิะเหน็วา่การเป็นพระน้ีดทีีสุ่ดเลย พระพทุธเจา้ทรงวาง

แนวทางใหไ้ปทางน้ีจรงิๆ เป็นพระไมต่อ้งทาํอย่างอืน่เลย ถา้ศึกษาแนวทางที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จะรูว้า่ทรงสอน ใหภ้าวนาอย่างเดยีวเท่านัน้ ใหเ้จริญศีล 

สมาธิ ปญัญา เท่านัน้  

แต่พระสมยัน้ีเหมอืนกบัไมไ่ดศึ้กษา หรือศึกษามาจากทีไ่หนก็ไมรู่ ้ท่านมงีานของ

ท่านเยอะแยะไปหมด งานสวด งานสรา้งเมรุ ซึง่ไมม่ใีนสมยัพทุธกาลๆ ไมไ่ดถ้อื

เป็นงานหลกั งานหลกัอยู่ทีภ่าวนา พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้รา้งวดัแมแ้ต่วดัเดยีว คดิ

ดูถา้เป็นงานของพระจรงิๆแลว้ ใครจะมาสรา้งวดัเก่งเท่ากบัพระพทุธเจา้ จะสรา้ง

รอ้ยวดัพนัวดัก็สรา้งได ้ แต่มนัไมใ่ช่งานของพระ งานของพระใหส้รา้งธรรมให ้

เกดิขึ้นในใจเท่านัน้ ส่วนทีอ่ยู่อาศยัก็อยู่ไปตามมตีามเกดิ ถา้ไมม่ศีรทัธาสรา้งกฏุิ
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ให ้ ท่านก็ทรงสอน รุกขมูล เสนาสนัง ใหอ้ยู่ตามโคนไม ้ อยู่ตามเรือนรา้ง อยู่

ตามถํา้ ทีส่งบ ทีส่งดั นัน่คอืทีอ่ยู่ของพระ ผา้ก็ใชผ้า้บงัสุกลุ ผา้ทีเ่ขาทิ้งตามป่าชา้ 

ทิ้งตามกองขยะ เก็บเศษผา้มาแลว้ก็เอามาตดัมาเยบ็ เอามายอ้ม ก็ใชไ้ดแ้ลว้ 

สมยัน้ีกบัสมยันัน้มนัคนละโลกกนั สมยัน้ีพระเณรยุ่งกบัเรื่องทางดา้นวตัถกุนั

มาก เรื่องพธิีกรรมต่างๆ จนลมืของดไีป เพราะมนัยากทีจ่ติใจของคนจะเขา้สู่

ธรรมได ้ถา้ไมม่คีวามตัง้ใจ ไมม่คีวามเขา้ใจ ก็จะเขา้ไมถ่งึ  

สมยัน้ีบวชกนัก็ยงัไมรู่เ้ลยวา่บวชไปทาํไม ก็บวชกนัตามประเพณี บวชแลว้ก็

อาจจะชอบ ก็เลยอยู่ต่อ แลว้ก็คิดวา่อยู่ใหเ้กดิประโยชนด์ว้ยการสรา้งโบสถ ์

สรา้งศาลา แต่ไมค่่อยจะหนกัในทางศึกษาปฏบิตั ิ ศึกษาก็พอเอามาท่องจาํ

เหมอืนกบันกแกว้นกขนุทอง แลว้ก็เอามาสอนคนอืน่ต่อ ไดเ้ปรียญ ๙ ประโยค

แลว้ ก็ไมเ่คยเอา ๙ ประโยคมาปฏบิตักิบัตวัเองเลย เป็นเพยีงความรูท้ีม่อียู่ในใบ

ประกาศนียบตัรเท่านัน้เอง แต่ในใจกเิลสก็ยงัเต็มหวัใจอยู่ ใกลจ้ะ ๔โมงแลว้นะ  

ถาม  ขออกีคาํถามนะครบัท่านอาจารย ์ เมือ่สกัครู่น้ีท่านอาจารยพ์ูดถงึเรานัง่แลว้เรา

เจ็บน่ีนะครบั เจ็บเทา้เจ็บอะไรน่ี ท่านอาจารยพ์ูดถงึวา่มนัเป็นวภิวตณัหา  

ตอบ ไมใ่ช่ ความเจ็บมนัเป็นธรรมดาของร่างกาย ก็ตอ้งมเีจ็บตรงนัน้ ปวดตรงน้ีเป็น

ธรรมดา แต่วิภวตณัหา เป็นตวัสรา้งความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง เรียกวา่ทกุข ์

ในอริยสจั เป็นทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในใจ ทกุขท์ีเ่กิดขึ้นจากความอยาก ทีจ่ะใหค้วามเจ็บ

น้ีหายไป เราสามารถทาํใหท้กุขน้ี์ดบัได ้ทีเ่รียกวา่นิโรธ โดยใชป้ญัญา บอกตวัเรา

วา่ความเจ็บของร่างกายมนัแค่น้ีเอง พอทนได ้ไมเ่ป็นไรหรอก มนัจะเจ็บก็ใหม้นั

เจ็บไป เดีย๋วก็หายเอง แต่อย่าไปอยากใหม้นัหาย พออยากใหห้ายแลว้ ก็จะเกดิ

ความทรุนทรุายขึ้นมาภายในจติใจ เพราะใจเราจะไมช่อบความเจ็บ พอหมอบอก

วา่ตอ้งฉีดยาเท่านัน้เอง ใจก็เจ็บก่อนแลว้ ท ัง้ทีเ่ขม็ยงัไมถู่กร่างกายเลย 

ถาม เป็นการแยกทกุขก์ายกบัทกุขใ์จใหอ้อกจากกนั  

ตอบ  ใช่ ทกุขใ์จดบัไดด้ว้ยปญัญา ดว้ยมรรค  
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ถาม ทีเ่รารียกวา่อริยสจั  

ตอบ ใช่อริยสจั แต่ทกุขใ์จก็อาศยัทกุขก์ายเป็นเหตทุาํใหเ้กดิ เช่นเราหวิขา้ว ก็เป็น

ความทกุขก์าย ใจก็หงดุหงดิตามไปดว้ย เวลาคนหวิขา้วน่ี พูดกนัไมรู่เ้รื่อง ตอ้ง

กนิขา้วใหอ้ิม่ก่อนแลว้ค่อยคุยกนั ถงึจะรูเ้รื่อง เพราะตอนหวิใจจะหงดุหงดิ ใจ

ถูกตณัหาครอบงาํ ตอนนัน้คดิแต่จะกนิอยา่งเดยีว ใครมาพูดเรื่องอะไร จะฟงัไม่

รูเ้รื่อง เขา้ใจไหม  

ถาม ถา้ดบัทีใ่จได ้แต่กายก็ไมจ่าํเป็นตอ้งดบันะครบั  

ตอบ ดบัไมไ่ด ้ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาต ิ 

ถาม เป็นไปตามธรรมชาตขิองมนัเอง  

ตอบ จะดบัในส่วนของใจ เพราะใจไปสรา้งขึ้นมา เขา้ใจไหม พอใจไมไ่ปยุ่งกบัร่างกาย 

ความเจ็บก็หายไปเอง โดยธรรมชาตจิะเป็นอยู่พกัหน่ึง แลว้ก็จะหายไปเอง แลว้

เดีย๋วก็จะกลบัเป็นขึ้นมาใหม ่ ธรรมชาตขิองร่างกายเป็นอย่างน้ี ถา้ใจไมไ่ปยุ่งกบั

กายแลว้ ใจจะไมท่กุข ์ ส่วนใหญ่โดยนิสยัของเราพอเจอความเจ็บนิด เราจะขยบั

แลว้ จะหนีแลว้ ถา้เป็นความเจ็บแลว้ ไมเ่อาท ัง้นัน้ ก็เลยเป็นนิสยั พอไปอยู่ใน

สภาพทีข่ยบัไมไ่ด ้ ก็ทรมานใจ เช่นเวลานัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมของครูบาอาจารย์

นานๆ เวลาครูบาอาจารยเ์ทศนน่ี์ นัง่ขยบัไมไ่ดน้ะ จนกวา่ท่านจะเลกิเทศน ์ปวด

ก็ปลอ่ยใหป้วดไป  

ถา้ต ัง้ใจฟงั ใจเกาะอยู่กบัการฟงั ความเจ็บก็จะไมค่่อยรุนแรง แต่ถา้ไมม่สีมาธิใน

การฟงั แลว้มาสนใจกบัความเจ็บ ก็ยิง่เจบ็ขึ้นไปใหญ่ เพราะจติสรา้งขึ้นมาเอง 

ทาํใหรู้ส้กึวา่เจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัขยายภาพใหใ้หญ่ขึ้น เวลาใจไม่

ตอ้งการแลว้ จะรูส้กึวา่รุนแรงมากขึ้น แต่ถา้ชอบจะรูส้กึเฉยๆ ใช่ไหม เวลานัง่ดู

หนงั ฟงัเพลง นัง่เลน่ไพ่ นัง่ท ัง้คนืก็ไมรู่ส้กึเจ็บ เพราะเราชอบ  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ อย่างน้ีแสดงวา่ในเพศของฆราวาสไมม่ทีางทีจ่ะปฏบิตัไิดเ้ลยใช่

ไหมคะ  

ตอบ ปฏบิตัไิด ้ แต่มนัยาก สิง่แวดลอ้มไมอ่าํนวย เหมอืนกบัการรกัษาโรค รกัษาที่

บา้นกบัรกัษาทีโ่รงพยาบาลมนัต่างกนั ทีบ่า้นมนัไมค่่อยมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื ไม่

เหมอืนกบัทีโ่รงพยาบาล ทีม่หียูกมยีา มหีมอ มพียาบาล มเีครื่องไมเ้ครื่องมอื

ครบครนั จะทาํการผ่าตดัหรือทาํอะไรทนัททีนัใด ก็ทาํได ้ อยู่ทีบ่า้นมนัไมม่ ี ก็

เหมอืนกบัการปฏบิตั ิ อยู่ทีบ่า้นกบัอยู่ทีว่ดัมคีวามแตกต่างกนั ยกเวน้ฆราวาส

บางคนทีม่บีญุมวีาสนา มเีงนิมทีอง มหีอ้งปฏบิตัอิยู่คนเดยีว ไมใ่หใ้ครมายุ่ง ก็

สามารถปฏบิตัไิด ้ ก็เหมอืนกบัอยู่วดันัน่แหละ อย่างอาตมาทีป่ฏบิตัอิยู่ปีหน่ึง ก็

อยู่ในบา้นคนเดยีว ไมม่ใีครมายุ่งดว้ย ก็ปฏบิตัไิด ้กา้วหนา้ไดพ้อสมควร แต่เมือ่

เปรียบกบัตอนทีบ่วชแลว้อยู่วดั ไปไดเ้ร็วกวา่ต ัง้เยอะ มปีจัจยัเกื้อหนุนเยอะ 

เพราะมคีรูบาอาจารยค์อยผลกัคอยดนั  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เมือ่ก่อนเวลามปีญัหา ท่านอาจารยม์หาบวัท่านแกใ้หไ้หมคะ 

ตอบ อาตมาก็โชคดทีีไ่มค่่อยมปีญัหา ก็คอยฟงัตอนทีท่่านเทศนก์็พอแลว้ ในสมยันัน้

ท่านเทศนบ์่อย ๔-๕ วนั ท่านจะเรียกประชมุทหีน่ึง สอนเขม้ ตวิเขม้  

ถาม ก็จบัเอาตอนทีท่่านเทศน ์ 

ตอบ ใช่ ปกตทิ่านจะเทศนส์องรอบ รอบแรกท่านจะเทศนแ์บบท ัว่ไป รอบทีส่องทา่นก็

จะเลา่ถงึการปฏบิตัขิองทา่น เช่นท่านนัง่ท ัง้คนืไดอ้ย่างไร ต่อสูก้บัความกลวัได ้

อย่างไร ท่านทาํอะไรอย่างไรในตอนนัน้ ท่านก็จะนัง่ฉนัหมากไป แลว้ก็คุยไป พูด

ไป  

ถาม เคยไดย้นิครูบาอาจารยพ์ูดถงึวา่ จะไดธ้รรมะจากหลวงตามาก หรือแกป้ญัหา

ธรรมน่ี ส่วนใหญ่ในเวลาทีไ่ดโ้อกาสไปนวดท่าน 
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ตอบ ถา้ไดป้ฏบิตัทิ่าน เช่นพระอปุฏัฐาก ก็จะมโีอกาสเยอะ เพราะเวลาอยู่ใกลต้วัท่าน 

ก็เหมอืนกบัขึ้นเวทต่ีอยมวย คู่ต่อสูก้็จะคอยต่อยเราอยู่เสมอ ใช่ไหม เราก็ตอ้ง

คอยตัง้รบัอยู่เสมอ ก็ทาํใหเ้รามสีตสิตงัมปีญัญาไวค้อยรบั แต่ถา้ไมไ่ดเ้ขา้ไป

ปฏบิตัใิกลช้ดิกบัท่าน ก็เป็นเหมอืนคนดู นัง่ดูเฉยๆเท่านัน้เอง ก็จะไมไ่ดท้่าน

คอยช่วยกระตุน้ธรรมะใหก้บัเรา ยกเวน้ถา้เราเป็นคนทีส่ามารถปฏบิตัขิองเราเอง

ได ้ ก็ไมต่อ้งอาศยัท่านใหค้อยกระตุน้ แต่ถา้ไดไ้ปรบัใชใ้กลช้ดิก็เป็นโอกาสทีด่ ี

เหมอืนกบัพระอานนทท์ีไ่ดร้บัใชพ้ระพทุธเจา้อย่างใกลช้ดิ ก็จะไดเ้รียนรูอ้ะไร

เยอะแยะ แต่ก็เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถทาํไดด้ว้ยกนัทกุคน เพราะท่านก็องคเ์ดยีว 

แลว้ท่านก็มลูีกศิษยต์ ัง้เยอะแยะ ก็แลว้แต่วา่ท่านจะพจิารณาใคร แต่ก็ไมจ่าํเป็น

ทีท่กุคนจะตอ้งเขา้ไปอยู่ใกลช้ดิอย่างนัน้ คนอืน่ทีไ่มไ่ดใ้กลช้ดิพระพทุธเจา้ หรือ

กบัครูบาอาจารย ์เขาก็บรรลธุรรมได ้ 

บางคนทีม่ปีญัญา มบีารมพีอ เพยีงแต่ฟงัธรรมะเพยีงคาํสองคาํ ก็บรรลไุด ้ เช่น

คนทีไ่ปขอฟงัเทศนใ์นขณะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบณิฑบาตอยู่ พระพทุธเจา้ทรงบอก

วา่ ตอนน้ีไมใ่ช่เวลาสอนธรรมะ แต่เขาก็ขอใหท้รงแสดงธรรมะโปรดเขาดว้ยเถดิ 

พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัส ัน้ๆวา่ จงพจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างวา่วา่งเปลา่ ไมม่อีะไร

เป็นแก่นสาร ไมม่อีะไรเป็นสาระ เขาก็รบัคาํสอนนัน้ไปพจิารณา รูส้กึวา่เขา

อยากจะบวชเลย จงึไปเตรียมเครื่องบริขาร ในระหวา่งทีเ่ดนิไปนัน้ ก็ถูกววั

กระทงิขวดิตาย พระพทุธเจา้กท็รงส ัง่วา่ หลงัจากฌาปนกจิแลว้ใหส้รา้งเจดยี ์

สรา้งสถูปไวบ้รรจอุฐัขิองเขาต่อไป ก็แสดงวา่เขาไดบ้รรลธุรรมแลว้ เพราะเหตุ

ปจัจยั คอืบญุบารมขีองแต่ละคนทีไ่ดบ้าํเพญ็มา ไมเ่ท่ากนั บางคนอยู่กบั

พระพทุธเจา้มาตลอด แต่ไมไ่ดบ้รรลธุรรม กลายเป็นกบฏไปก็ม ี เช่นพระเทวทตั

เป็นตน้  

พระเทวทตัน่ีหลงตวัเอง พอไดส้มาธิ ไดอ้ทิธิฤทธิ์แลว้ ก็ไมเ่จริญทางวปิสัสนา

ต่อไป ปลอ่ยใหก้เิลสเอาอทิธิฤทธิ์มาใชเ้ป็นเครื่องมอื ทาํใหเ้กดิความหลงวา่

ตนเองวเิศษ ตนเองเก่ง อยากจะทาํหนา้ทีศ่าสดาแทนพระพทุธเจา้ต่อไป เมือ่
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ไดร้บัการปฏเิสธก็เกดิความเสยีใจ เกดิความโกรธขึ้นมา ก็เลยไปทาํกรรมทีไ่มด่ ี

คอืพยายามฆ่าพระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ดว้ยกนั แต่ก็ไมส่าํเร็จ จนในทีสุ่ดก็ถูก

ธรณีสูบ แต่เน่ืองจากวา่ไดส้ะสมบญุบารมมีามากอยู่ พระพทุธเจา้ก็ทรงทาํนายวา่

หลงัจากทีไ่ดไ้ปใชก้รรมในนรกแลว้ เมือ่พน้มาแลว้ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระปจัเจก

พทุธเจา้ต่อไป  

ถงึแมบ้ญุทีไ่ดท้าํไวย้งัไมม่โีอกาสปรากฏผลขึ้นมาในชาตน้ีิ ก็ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน 

การทีไ่ดบ้วชกบัพระพทุธเจา้ ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัธิรรม ก็เป็นผลของบญุบารม ี

เพยีงแต่ถูกกรรมมาบงัไว ้ จงึตอ้งใชก้รรมใหห้มดไปเสยีก่อน เมือ่หมดแลว้บญุก็

จะส่งผลใหไ้ปสู่ทีช่อบต่อไป บญุกรรมจงึมจีริง เพยีงแต่วา่อะไรจะมาก่อนมาหลงั

เท่านัน้เอง จงึอย่าทอ้แท ้ อย่าคดิวา่ทาํบญุแทบเป็นแทบตาย กลบัไมไ่ดอ้ะไรเลย 

เพราะบญุทีท่าํยงันอ้ยไปหรือยงัไมม่ากพอ ยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะส่งผลออกมา พอดี

เป็นจงัหวะของกรรมเก่าทีไ่ดท้าํไว ้ ไดแ้สดงผลออกมา จงึเหมอืนกบัวา่ทาํบญุแต่

กลบัมแีต่เคราะหก์รรมอยู่เรื่อยๆ ก็ตอ้งยอมรบัวา่เป็นผลของกรรมเก่าทีไ่ดท้าํไว ้ 

ถาม อย่างน้ีเราก็พยายามสรา้งเหตใุหมท่ีด่ีๆ ขึ้นไวต้ลอดเวลา โดยไมพ่ยายามไป

เปลีย่นผลเก่า  

ตอบ เปลีย่นไมไ่ด ้ ผลเก่าท ัง้บญุท ัง้บาปน้ีเปลีย่นไมไ่ด ้ เพยีงแต่วา่มนัจะปรากฏขึ้นมา

เมือ่ไรเท่านัน้เอง หนา้ทีข่องเราคอืทาํบญุละบาปชาํระจติใจ น่ีคอืคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ทีเ่ป็นพระโอวาทปาฏโิมกข ์ทีท่รงแสดงในวนัมาฆบูชา 

การกระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละเวน้การกระทาํบาปท ัง้หลาย แลว้ก็

ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด น่ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ จงึไม่

ตอ้งไปรอพระศรีอารยเมตไตรยมาตรสัรู ้ แลว้ทาํใหเ้ราบรรลใุนตอนนัน้ เพราะ

พระศรีอารยเมตไตรยก็จะทรงสอนแบบเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ของเราสอนอยู่ใน

ขณะน้ี ถา้ยงัปฏบิตัไิมไ่ด ้ ต่อใหเ้จอพระศรีอารยเมตไตรยอกีรอ้ยองค ์ เราก็ยงั

ปฏบิตัไิมไ่ดอ้ยู่น ัน่แหละ มนัอยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่รูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารย์
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ท่านทาํหนา้ทีข่องท่านพรอ้มบริบูรณ์แลว้ อยู่ทีเ่ราวา่ไดท้าํพรอ้มหรือไมเ่ท่านัน้เอง 

เราจงึตอ้งพยายามตะเกยีกตะกายมาทางน้ีใหไ้ด ้ 

พยายามปลอ่ยวางความสุขทางโลกเสยี มอีะไรพอทีจ่ะลดจะละได ้ ก็ลดไปเสยี 

ตดัไดก้็ตดัไป ตอ้งละดว้ย ตอ้งปฏบิตั ิตอ้งบาํเพญ็ดว้ย ละในสิง่ทีไ่รส้าระ ละใน

สิง่ทีเ่ป็นโทษ แลว้ก็บาํเพญ็ในสิง่ทีม่สีาระ บาํเพญ็ในสิง่ทีม่คุีณมปีระโยชน ์ ตอ้ง

ทาํท ัง้ ๒ อย่าง แลว้มนัก็จะค่อยพาเราไปเอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั อยู่ทีก่าร

กระทาํต่างหาก ทีเ่ป็นเหตเุป็นปจัจยั ไมอ่ย่างนัน้จะมภีกิษุณีทีเ่ป็นพระอรหนัตไ์ด ้

หรือ จะมแีมช่ทีีเ่ป็นอรหนัตข์ึ้นมาไดอ้ย่างไร อยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเรา จงึขอใหม้ี

ความแน่วแน่ มคีวามม ัน่ใจ วา่มาถูกทางแลว้ ขอใหพ้ยายามตะเกยีกตะกายไป

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้แลว้ผลทีด่กี็จะเป็นสิง่ทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม ท่านอาจารยค์ะลูกดื้อเหลอืเกนิ นอ้งเขาเป็นทกุขม์าก  

ตอบ ก็นัน่แหละเมือ่เราทาํอะไรไมไ่ดแ้ลว้ เราจะไปทกุขท์าํไม ทกุขไ์ปก็ไมไ่ป

เปลีย่นแปลงอะไร ใช่ไหม ถา้เปลีย่นไดก้็คงเปลีย่นไปนานแลว้ ความทกุขไ์มไ่ด ้

ไปเปลีย่นแปลงอะไร เราทกุขเ์ขาก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ ไมท่กุขก์็เป็นเหมอืนเดมิ 

จะเอายงัไง จะเอาไมท่กุขห์รือจะเอาทกุข ์ 

ถาม เอาไมท่กุข ์

ตอบ ก็อยู่ตรงนัน้  

ถาม ก็ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป  

ตอบ ถา้เราพจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ รูว้า่แกไ้มไ่ด ้ มนัเป็นเรื่องของเขา เป็นกรรมของ

เขา ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามกรรมของเขา ถา้แกไ้ดก้็แกไ้ป แกไ้ปเรื่อยๆ ทาํไป

เรื่อยๆ แต่ไมต่อ้งไปทกุขก์บัมนั ไดเ้ท่าไรก็เท่านัน้ ถา้คดิวา่ยงัสูก้บัมนัไหว ทาํได ้

ก็ทาํไป  
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ถาม นอ้งเขาจะหาวธิีแกด้ว้ยเจา้ค่ะ  

ตอบ ก็ดูทีเ่หตซุ ิคนจะไปเลม่เกมน่ี มนัตอ้งมเีงนิ ถา้ไมม่เีงนิแลว้ จะไปเลน่ไดอ้ย่างไร  

ถาม คอือย่างน้ีค่ะ เขาเลน่ทีบ่า้น แต่วา่เขาไมดู่หนงัสอืเลยค่ะ ลูกเขาเป็นเหมอืนยาม

ค่ะ กลางคนืเลน่เกม กลางวนันอน ไมไ่ดไ้ปเรียน เขาก็เป็นกงัวลอยู่ค่ะ  

ตอบ จะทาํยงัไง มนัตวัเขา ไมใ่ช่ตวัเรา  

ถาม เขาทาํใจไมไ่ดเ้พราะลูกน่ีคะ  

ตอบ เอาดอกไมธู้ปเทยีนไปกราบเทา้เขาสกัครัง้ซ ิ ทาํอะไรแปลกๆใหเ้ขาไดส้ตบิา้ง เผือ่

จะไดส้ตกิ็ได ้ บอกแมข่อรอ้งเถอะ ทาํใหแ้มห่น่อย เลกิเลน่เถอะ แมข่อกราบเทา้

ลูกเลย เป็นอบุาย  

ถาม ทาํอย่างนัน้แลว้จะเป็นบาปสาํหรบัตวัเขาไหมคะท่าน  

ตอบ ไมห่รอก เขาอาจจะไดส้ตกิ็ได ้ขนาดแมย่งัมากราบเทา้เราน่ี ถา้มจีติสาํนึกก็จะแก ้

ได ้ ถา้ไมม่กี็ตดัหางปลอ่ยวดัไดแ้ลว้ ขนาดแมเ่อาดอกไมธู้ปเทยีนมากราบ ยงั

ไมไ่ดส้ตสิตงัเลย ก็ตอ้งปลอ่ยไป ถอืวา่เป็นพวกบวัใตน้ํา้ เราทาํดทีีสุ่ดแลว้ ขนาด

กราบเทา้ยงัไมเ่อา ก็ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรแลว้ นอกจากทาํใจ  

ถาม ก็ตอ้งทาํใจ  

ตอบ ก็ตอ้งทาํใจ ถอืเสยีวา่เป็นกรรมของเขา สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน  

ถาม  กรรมของเราดว้ยหรือเปลา่คะ  

ตอบ กรรมของเราทีไ่ปทกุขก์บัเขา ถา้มปีญัญาปับ๊ ก็ตดัได ้กรรมทีม่กีบัเขาก็หมด เขา

ก็ตอ้งเป็นคนทกุขท์รมานเอง อาจจะมเีวรมกีรรมกนัมา เคยสรา้งเวรสรา้งกรรม

กนัมาในอดตี เขาเลยกลบัมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ก็ตอ้งทนเอาเท่านัน้เอง 
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อย่าไปสรา้งเวรสรา้งกรรมใหมใ่หเ้กดิขึ้น ใหค้วามเมตตา ใหค้วามสงสาร ก็ทาํไป

เท่าทีจ่ะทาํได ้แต่อย่าไปทกุข ์ทกุขไ์ปก็ไมไ่ดไ้ปแกอ้ะไร  

ถาม สงสารเขาค่ะ เขาเป็นทกุขม์ากค่ะ  

ตอบ ตอนน้ีไมท่กุขแ์ลว้ละ่ ตอนน้ีเขา้ใจแลว้น่ี  

ถาม กาํลงัทาํใจอยู่ค่ะ  

ตอบ ในเมือ่ทกุขแ์ลว้ก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ ไมท่กุขก์็เป็นเหมอืนเดมิ ไปทกุขแ์ลว้จะเกดิ

ประโยชนอ์ะไร ท่องคาถาน้ีไว ้จาํเอาไวเ้ตอืนเรา  

ถาม คอืเขากลวัวา่ลูกจะเรียนไมจ่บ จะไมม่อีาชพี แลว้ต่อไปถา้เขาตายไป ลูกจะทาํ

อย่างไรน่ี  

ตอบ เป็นกรรมของเขา ในเมือ่เขาไม่ขวนขวายเหมอืนกบัพวกเราน่ี พระพทุธเจา้ทรง

สอนเราแทบเป็นแทบตาย แต่ทาํไมเราไปไมถ่งึพระนิพพานกนั พระพทุธเจา้ไม่

เหน็มารอ้งห่มรอ้งไห ้ เป็นทกุขก์บัพวกเราเลย ท่านก็อยากจะใหพ้วกเราถงึ

นิพพานเหมอืนกนั แต่พวกเราก็ยงัอยากจะอยู่ของเราอย่างน้ี ก็เหมอืนกบัลูกเรา 

บางทเีราก็คดิมากไปเอง เดก็อยู่ในวยัน้ีก็เป็นอย่างน้ีแหละ เพราะเท่าทีไ่ดฟ้งัมา

เดก็พวกน้ีพอโตขึ้น ก็ไดด้จีากเกมสก์็ม ี มาจดัรายการวทิยุเกี่ยวกบัเรื่องเกมส ์

เรื่องคอมพวิเตอร ์เขาไดค้วามรูจ้ากการเลน่เกมส ์ 

ถาม แต่หลานเป็นผูห้ญงินะคะท่านอาจารยค์ะ  

ตอบ นัน่แหละ ผูห้ญงิผูช้ายมนัไมเ่กี่ยวกนัหรอก มนัอยู่ทีจ่ติ จติไมม่เีพศ จติก็เป็นจติ 

มกีเิลส มคีวามหลงเหมอืนกนั สกัวนัหน่ึงอาจจะไดส้ตสิตงัขึ้นมา สกัวนัก็ตอ้ง

อิม่ตวั ถา้เราไมไ่ปจูจ้ี้จกุจกิกบัเขาๆจะอิม่ตวัเร็วขึ้น พอเราไปจูจ้ี้จกุจกิกบัเขา ก็

เหมอืนกบัยิง่หา้มก็เหมอืนยิง่ยุ เขาจะเอาชนะเรา จงึอย่าไปยุง่กบัเขามาก

จนเกนิไป ปลอ่ยเขาบา้ง ทาํเป็นไมแ่ยแสดู เดีย๋วเขาก็จะคดิไดเ้อง แมไ่มแ่ยแส
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จริงๆ บางทเีขาต่อตา้นเรา จะเอาแพเ้อาชนะกบัเราเท่านัน้เอง ตอนน้ีเขาโตแลว้ 

เขาอยากจะเป็นตวัของเขาเอง แต่เรายงัไปครอบงาํเขาอยู่ เขาจงึเกลยีดชงัเรา ทาํ

ไปก็เพือ่ใหเ้ราทกุขใ์จเท่านัน้เอง บางทเีขากไ็มอ่ยากจะทาํ เราอยู่เฉยๆบา้ง ปลอ่ย

เขาไปตามเรื่องตามราว ไมแ่ยแส เฉยๆไว ้ เดีย๋วสกัพกัเขาก็จะเหน็ความผดิ

แปลก ทีไ่มม่เีหตทุีค่อยสรา้งความรูส้กึทีอ่ยากจะต่อสูก้บัเรา ในเมือ่อกีฝ่ายหน่ึง

ไมต่อบโตแ้ลว้ มนัก็จบ ตบมอืขา้งเดยีวไม่ดงัหรอก ลองทาํใจเฉยๆ เป็นอเุบกขา

ดูบา้ง  

ถาม  จะลองค่ะ ค่อนขา้งทาํยาก บางทเีราก็อยากจะเตอืนเขา  

ตอบ ยิง่เตอืนเหมอืนยิง่ยุ ยิง่เตอืนยิง่แย่ เราเตอืนมาพอแลว้ไมใ่ช่หรือ ถา้จะไดผ้ล ก็

ควรจะไดม้านานแลว้ ทน้ีีเราตอ้งใชว้ธิีอืน่บา้ง ใชว้ธิีไมเ่ตอืนบา้ง เหมอืนกบัหมอ 

ใหย้ามาต ัง้เยอะแลว้ อาจจะดื้อยา หรือใหย้ามากเกนิไป ก็ลองหยุดยาสกัพกัหน่ึง 

เผือ่จะดขีึ้นมาก็ได ้ 

ถาม เขาเป็นแมท่ีด่มีากเลยนะคะ ตหีน่ึง ตสีองยงัไปซื้อกว๋ยเตีย๋วใหลู้กเลยค่ะ  

ตอบ รกัลูกมากจนเกนิไป อาจจะทาํใหลู้กเสยีคนได ้ รกัววัใหผู้ก รกัลูกใหต้ ี คน

สมยัใหมไ่มค่่อยชอบตลูีกเท่าไร เขาก็เลยไมเ่ชื่อฟงัเรา รกัไปในทางทีผ่ดิ เขาก็

เลยไดใ้จ ทาํอะไรก็ได ้ เมือ่ถงึตอนนัน้แลว้ก็มทีางเดยีวคอื พูดบา้งสอนบา้ง แต่

ไมจ่ํา้จี้จ ํา้ไช พอใหรู้ว้า่น่ีไมด่นีะลูกนะ ถา้ทาํแบบน้ีไปเรื่อยๆอนาคตมนัจะแย่นะ 

เขาก็รู ้แต่เขาอยากจะเอาแพเ้อาชนะเราเท่านัน้เอง พอเขาชนะเราแลว้ เขาก็จะเริ่ม

คดิถงึชวีติของเขาเอง ก็บอกเขาวา่ แมช่่วยลูกไมไ่ดน้ะเวลาทีแ่มต่ายไป ถา้ลูกไม่

มคีวามรู ้ ก็ตอ้งลาํบากลาํบน ถา้ไมข่วนขวายหาวชิาความรูใ้ส่ตวัในตอนน้ี ต่อไป

ลูกก็จะแย่นะ พูดไดแ้ค่น้ีแหละ พูดมากก็ไมด่ ีพูดมากเขาก็เบือ่ เจอหนา้กนัทไีร

ก็จะสอนจะวา่อยู่อย่างเดยีว เขาก็เกดิความเบือ่หน่ายไดเ้หมอืนกนั รกัมาก

เกนิไปก็ทาํใหเ้สยีได ้ 

ถาม เขาบอกราํคาญค่ะ  
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ตอบ ก็แสดงวา่เราพูดมากเกนิไป ถา้เป็นหมอก็ใหย้ามากเกนิไป  

ถาม ดื้อยา  

ตอบ ไมใ่ช่ดื้อยา แต่จะตายเพราะยา คนไขจ้งึต่อตา้น ลองไปทาํดูนะ ใชท้างสายกลาง 

ไมป่ลอ่ยทเีดยีว แต่ก็ไมคุ่มแจเลยทเีดยีว เดก็ทีม่วียัโตขึ้น ไมต่อ้งการใหเ้ลี้ยงดู

เขาเหมอืนกบัตอนทีเ่ขาเป็นเดก็ๆ เขาอยากจะใหเ้ราปฏบิตักิบัเขาเหมอืนกบัเป็น

ผูใ้หญ่ ใหเ้ขาตดัสนิใจของเขาเอง  

ถาม การทีเ่รารูส้กึศรทัธานอ้ยลงต่อผูท้ีเ่ราเคยศรทัธา จะทาํใหเ้ราเป็นบาปหรือไม ่ 

ตอบ ตอ้งแยกประเดน็ใหถู้กวา่ เหตขุองความเสือ่มศรทัธาอยู่ที ่ตวัเราหรือตวัท่าน ถา้

เราไดฟ้งัธรรมจากพระอาจารยห์ลายๆรูปแลว้นาํมาพจิารณา เหน็วา่การ

ปฏบิตักิารสอนของท่านไมเ่หมาะไมค่วร กไ็มบ่าป เหมอืนกบัหมอใหย้า เป็นยา

พษิหรือยาดกี็ได ้ถา้เราไมใ่ชย้า เราจะรูไ้ดอ้ย่างไร วา่ยานัน้ดหีรือไมด่ ี ถา้เป็นยา

พษิก็จะทาํใหเ้ราตายได ้ ถา้เป็นยาด ี อาการเจ็บป่วยของเราดขีึ้น แสดงวา่ท่านนาํ

เรามาถูกทางแลว้ จะรูส้กึไดด้ว้ยตนเอง อาจจะถูกหลอกก็ได ้อย่างองคุลมิาล ยงั

ถูกอาจารยห์ลอกใหไ้ปฆ่าคนเพือ่บรรลธุรรม สตปิญัญาคนเราแตกต่างกนั ตามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงเปรียบไวว้า่เหมอืนกบัดอกบวั ๔ ประเภท ประเภทแรกมี

บารมมีาก ฟงัและปฏบิตัไิมม่ากก็บรรลผุลไดอ้ย่างรวดเร็ว ประเภทที ่๒ ตอ้งฟงั

และปฏบิตัมิากขึ้นอกีหน่อยจงึจะไดผ้ล  

ประเภทที ่ ๓ ตอ้งฟงัมากๆ ปฏบิตัมิากๆ ตอ้งเคี่ยวเขญ็มากๆ จงึจะไดผ้ล พวกน้ีมี

นิวรณ์มาก ผดัวนัประกนัพรุ่งอยู่เรื่อยๆ พอปฏบิตัิๆ ไป เดีย๋วก็คดิฟุ้ งซ่าน เดีย๋วก็ปวด

เมือ่ยบา้งละ งว่งนอนบา้งละ ถา้ไมย่อมทกุขล์าํบากก่อน ความสุขของธรรมก็จะไม่

เกดิขึ้น ถา้ยอมใหค้วามสุขทางโลกครอบงาํ ไมย่อมลาํบาก ต่อไปจะมแีต่ความทกุขไ์ป

ตลอด จงึอยากใหอ้ดทนปฏบิตั ิ ใหล้าํบากก่อน แลว้สบายภายหลงั เมือ่สมัฤทธิผลแลว้ 

เราหวนกลบัไปคดิถงึความลาํบากทีผ่่านมา มนัก็เป็นอดตีไปแลว้ แต่ปจัจบุนัมแีต่

ความสุขตลอดเวลา ส่วนบวัประเภทที ่ ๔ พวกน้ีไมม่โีอกาสเลย ใหเ้ราระลกึวา่การทีเ่รา
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มาอยู่ ณ จดุน้ีได ้ ก็เพราะการชกันาํจากผูท้ีเ่ราเคยศรทัธา สาํหรบัการประพฤตผิดิถูก

ของท่านก็เป็นเรื่องของท่าน ถา้เราปฏบิตัไิปนานๆ เราจะรูเ้องวา่ถูกหรือผดิอย่างไร การ

จะไปถงึมรรคผลนิพพานไดน้ัน้ เราตอ้งไปใหถู้กทาง เช่นเราจะไปอนิเดยี ก็ตอ้งขึ้น

เครื่องทีม่ ุง่ไปอนิเดยี ถา้ขึ้นลาํทีไ่ปอเมริกา ก็จะไปผดิทาง ไมถ่งึอนิเดยี ทางทีจ่ะไป

นิพพาน ก็คอื มรรคแปด  

ถาม การทีค่นเรายงัหลงทาง เช่นนบัถอืศาสนาอืน่อยู่ ทาํอย่างไรจะ ใหเ้ขาพบหนทางที่

ถูกตอ้ง  

ตอบ ขึ้นอยู่กบัช่วงชวีติของผูน้ ัน้ เพราะธรรมะของพระพทุธเจา้เป็นอกาลโิก การทีผู่ใ้ด

จะพบหนทางทีถู่ก ก็ขึ้นอยู่กบัจงัหวะเวลาและบญุบารมขีองผูน้ ัน้ เช่นองคุลมิาล 

ไดพ้บพระพทุธองคน์าํทางทีถู่กตอ้งทนัเวลาพอด ี จงึไดบ้รรลมุรรคผล การ

ปรารถนามรรคผลนิพพาน ไมเ่ป็นกเิลสก็จริง ถา้นาํมาพจิารณาในเวลาทีไ่ม่

เหมาะสมก็จะเป็นขอ้วติกกงัวล เป็นเครื่องถ่วงได ้ เช่นพระอานนทว์ติกกงัวลที่

ไมไ่ดบ้รรลอุรหนัต ์ เพราะพระทีจ่ะทาํการสงัคายนาพระไตรปิฎก ตอ้งเป็นพระ

อรหนัตท์ ัง้สิ้น พอท่านตดัใจปลอ่ยวางวา่คงไมส่าํเร็จพระอรหนัตต์ามทีพ่ระพทุธ

องคท์รงทาํนายไว ้ทาํใหจ้ติวา่ง แลว้ก็เอนกายลงนอน ก็ไดส้าํเร็จเป็นพระอรหนัต์

ในอริิยาบถนัน้เลย  

ถาม การอธิษฐาน  

ตอบ การอธิษฐานเป็นการปรารถนา เป็นเป้าหมาย ทีเ่ราต ัง้ไว ้ เช่น อธิษฐานใหไ้ด ้

มรรคผลนิพพาน เราตอ้งระลกึถงึบ่อยๆ ถา้ไม ่ ก็จะทาํใหล้มืได ้ ก็จะไปไมถ่งึ

เป้าหมายนัน้  

ถาม ทาํไมเวลานัง่ภาวนาแลว้รูส้กึวา่จติรวม แต่จติจะรวมเพยีงช ัว่คราว แลว้ก็ถอย

ออกมา จะตอ้งต ัง้หลกัใหมจ่งึจะรวมอกี แต่ก็รวมไดไ้มน่าน  
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ตอบ ก็เหมอืนกบัเวลาขบัรถ แลว้เหยยีบเบรก รถก็หยุด พอปลอ่ยเบรกรถก็วิง่ต่อไป 

สมาธิในเบื้องตน้ก็จะเป็นแบบชัว่คราว ถา้ตอ้งการใหจ้ติรวมนานๆ ก็ตอ้งต ัง้สติ

กาํหนดพทุโธๆๆไปนานๆ ฝึกบ่อยๆ ท่ามกลางความสงบสงดั จติจะรวมไดด้แีละ

นานขึ้น ยิง่อยู่ทีน่่ากลวัมากๆ จะยิง่ตื่นตวั จะภาวนาด ี แลว้จะรูเ้องวา่ความกลวั

มาจากตวัเราเอง เมือ่จติสงบจะไมส่นใจกบัสิง่รอบขา้ง จติจะรวมไดด้แีละนาน  

ถาม เวลากลวัมาก ๆ ทาํยงัไงดคีรบั  

ตอบ กาํหนดพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ความกลวัเกดิจากใจเราเอง ยิง่กลวัมาก ยิง่ภาวนาด ี

ครูบาอาจารยท์่านชอบเปลีย่นทีภ่าวนา ชอบธุดงคไ์ปเรื่อยๆ เพราะจะไดไ้มช่นิชา 

จติจะตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา ทาํใหภ้าวนาไดด้ ี เป็นอบุายฝึกจติ เมือ่ชนิกบัสถานที่

แลว้ ท่านก็จะยา้ยไปทีอ่ืน่  

ถาม หลงัจากภาวนาแลว้ อยากพกั เมือ่หลบัไปแลว้ฝนั ความฝนันัน้บอกอะไรใหเ้รารู ้ 

ตอบ ความฝนัเป็นวบิากกรรม เป็นอดตีไปแลว้ ไมต่อ้งไปสนใจ ไมต่อ้งถามใหม้าก

เรื่อง ทกุคาํถามมคีาํตอบอยู่ในตวัแลว้ ขึ้นอยู่กบัปญัญาของเราเอง ทีจ่ะปฏบิตัิ

คน้ควา้ แลว้จะรูค้าํตอบเอง ยิง่ถามมากก็ยิง่มากเรื่อง คาํตอบทีด่ทีีสุ่ดของทกุ

คาํถาม ก็คอืปลอ่ยวาง เราตอ้งปฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ดจนมปีญัญา แลว้ก็จะรูค้าํตอบ

เอง เมือ่รูค้าํตอบแลว้ ก็จะรูว้า่ไมส่าํคญัเลยรูไ้ปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เราเองไม่

เคยถามหลวงตาเลย เพราะเวลาท่านเทศน ์ ท่านก็ไดใ้หข้อ้มลูไวห้มดแลว้ ให ้

แนวทางไวแ้ลว้ เราตอ้งลงมอืปฏบิตัเิอง ทา่นช่วยเราไดแ้ค่นัน้ เราตอ้งปฏบิตัเิอง

จงึจะรู ้ 

ถาม เวลาขึ้นมาปฏบิตัรูิส้กึสงบ เมือ่กลบัไปใชช้วีติทางโลก กเิลสกลบัเขา้มามาก จะทาํ

ยงัไงด ี 
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ตอบ ก็เหมอืนเอาของสดไวใ้นตูเ้ยน็ อยู่ในตูเ้ยน็มนัก็ไมเ่สยี พอออกจากตูเ้ยน็ มนัก็

เน่าเสยี พระอริยเจา้ ท่านอยู่ในตูเ้ยน็ตลอดเวลา อยู่กบัธรรมตลอดเวลา กเิลสจงึ

หมดสิ้นไปจากใจ 
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กณัฑท์ี่ ๒๓๐ 

ศาสนาสอนใหเ้หน็ความจรงิ 
๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๘ 

ธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงโปรดสตัวโ์ลก เช่นสตปิฏัฐาน ๔ ขนัธ ์ ๕ สมทุยั เป็น

ธรรมทีเ่ชื่อมโยงกนั เกี่ยวเน่ืองกนั อยู่ในพระอริยสจั ๔ อย่างขนัธ ์๕ ก็คอืกายกบัใจ รูป

ก็คอืร่างกาย ส่วนเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็เป็นอาการของใจ เมือ่มอีวชิชาจติก็

เขา้ไปยดึตดิกบัขนัธ ์ ๕ วา่เป็นเรา เป็นของเรา แต่ความจรงิมนัไมใ่ช่ มนัไมไ่ดเ้ป็นของ

ใคร มนัเป็นของมนัอยู่อย่างน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ มอียู่อย่างน้ี เป็นอยู่อย่างน้ี เหมอืนกบัโลกน้ี 

มอียู่อย่างน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ แต่พอเรามาเกดิในโลกน้ี เราก็มาครอบครองมายดึ วา่โลกน้ี

เป็นของๆเรา ต่างคนต่างแบกเอาทีด่นิกนัคนละผนื แลว้ก็ตอ้งมาดูแลรกัษา มาแก่งแย่ง 

มาทาํสงครามกนั ก็เพราะความหลงทีท่าํใหไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี  

ขนัธ ์๕ เกดิขึ้นมาไดก้็เพราะอวชิชาเป็นตวัทาํใหเ้กดิ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาเป็น

เหตใุหเ้กดิสงัขาร สงัขารคอืความคดิปรุง พอคดิปรุงไปแลว้ก็เกดิวญิญาณมารบัทราบ 

แลว้ก็ทาํใหเ้กดินามกบัรูป นามกบัรูปก็คอืขนัธ ์๕ แลว้ก็มกีารสมัผสัของอายตนะ ตาได ้

เหน็รูปต่างๆ หูไดฟ้งัเสยีงต่างๆ ก็เกดิเวทนาขึ้นมา เวลาเหน็รูปสวยก็มคีวามสุข เวลา

เหน็รูปไมส่วยก็มคีวามทกุข ์ แลว้ก็เกดิตณัหาขึ้นมา รูปสวยงามก็อยากจะได ้ เป็น

กามตณัหา ไมส่วยงามก็เกดิความรงัเกยีจ เป็นวภิวตณัหา เป็นสมทุยัตน้เหตขุองความ

ทกุข ์ทาํใหเ้กดิอปุาทาน ทาํใหเ้กดิภพเกดิชาต ิเกดิแก่เจ็บตาย น่ีคอืวฏัจกัรของการเวยีน

วา่ยตายเกดิ เริ่มตน้ทีอ่วชิชาในจติของเรา  

ทีพ่วกเรามาศึกษากนัน้ี ก็เพือ่ศึกษาใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ วา่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างที่

อวิชชาคดิ พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไมม่ตีวั ไมม่ี

ตน เหมอืนกบัตน้ไม ้ ตน้เสา ศาลาหลงัน้ีไมม่ตีวัตน แต่พอเราสรา้งเสร็จเป็นรูปเป็นร่าง

ขึ้นมา จติของเราก็มาครอบครองวา่น่ีศาลาของฉนั ถา้มใีครมารื้อเราก็จะเกดิความเสยีใจ 
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เพราะมอีปุาทานยดึตดิอยู่กบัศาลาหลงัน้ี ชอบศาลาหลงัน้ี ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไป

นานๆ ถา้ใครมาทาํลายก็เกดิความทกุข ์ เกิดความโกรธขึ้นมา เกดิการทะเลาะววิาท ก่อ

กรรมก่อเวรกนัไป แลว้ก็ตายจากกนัไป ไปเกดิชาตหินา้ต่อ ก็วนเวยีนอยู่อย่างน้ี น่ีคอื

เรื่องของขนัธ ์๕  

เราตอ้งศึกษาขนัธ ์๕ ใหเ้หน็วา่ เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา เป็นอนิจจงั เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ 

ร่างกายของเราเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถา้เราดูตวัเราตอนทีเ่ราเป็นเดก็กบัตอนน้ี เรา

จะเหน็วา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้ๆทีเ่ป็นคนๆเดยีวกนั ร่างกายเดยีวกนั แต่เปลีย่นไปเรื่อยๆ 

ตามกาลตามเวลา ทกุสิง่ทกุอย่างเปลีย่นไปอยู่เรื่อยๆ เสื้อผา้ทีซ่ื้อมาใหม ่ เดีย๋วก็เก่า ใช ้

ไปนานๆเขา้ก็ขาด น่ีคอืความไมเ่ทีย่ง เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เจริญเต็มทีแ่ลว้ก็จะ

เริ่มเสือ่ม ในทีสุ่ดก็สลายไปหมด ร่างกายเมือ่คลอดออกมาจากทอ้งแม ่ ก็เริ่ม

เจริญเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ กลายเป็นคนแก่ แลว้ในทีสุ่ดก็ตายไป น่ีคอืเรื่องอนิจจงั  

นอกจากเป็นอนิจจงั ไม่เทีย่งแลว้ ก็เป็นอนัตตา ไมใ่ช่ตวัตนดว้ย แต่เราหลงไปยดึไปตดิ

วา่เป็นตวัตน เมือ่เปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่มด่ ี เราก็เสยีใจ เราก็ทกุข ์ เพราะไมอ่ยากจะ

ใหเ้ป็นไปในทางนัน้ เราอยากจะใหร่้างกายแขง็แรง สวยงาม สดชื่น อยู่ตลอดเวลา แต่

ร่างกายก็ตอ้งเป็นไปตามกาลตามเวลา เดีย๋วอกีหน่อยผมก็ขาว ผมก็ร่วง หนงัก็เหีย่ว ไม่

มกีาํลงัวงัชาทีจ่ะทาํอะไร เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งนอนบนเตยีง แลว้ในทีสุ่ดก็ไมห่ายใจ เวลา

เอาไปฝงั ก็สลายกลบัไปสู่ดนิ นํา้ในร่างกายก็ซมึลงไปในดนิ ร่างกายน้ีเมือ่พจิารณา ก็จะ

เหน็วา่เป็นธาต ุ ๔ นัน่เอง ดิน น้ํา ลม ไฟ มาทางอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป แลว้ก็

เปลีย่นเป็น อาการ ๓๒ เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นตน้  

ศาสนาสอนใหเ้ราเหน็ความจริงของกายและใจ ไมใ่หไ้ปฝืนความจริง ถา้ฝืนแลว้จะทกุข ์

คนทีย่งัตอ้งไปเสริมอะไรต่างๆ เช่นไปดงึหนงัดงึหนา้ใหต้งึ ไปยอ้มผม เป็นการพยายาม

ฝืนความจริง ไมย่อมรบัความจรงิวา่ จะเป็นอย่างน้ีไปไมไ่ดต้ลอด เพราะตอ้งเปลีย่นไป 

แต่เขาไมย่อม ยงัอยากจะสาว ยงัอยากจะหลอ่อยู่ จงึตอ้งพยายามหาอะไรต่างๆมารกัษา

ร่างกายไว ้ไมใ่หเ้สือ่ม แต่จะรกัษาอย่างไรก็สูก้บัความจริงไมไ่ด ้เดีย๋วก็ตอ้งแก่ ตอ้งตาย

ไปดว้ยกนัทกุคน แต่ถา้เรายอมรบัได ้ ใจเราก็จะสบาย ใจเราก็จะเฉยๆ ไมท่กุข ์ เพราะ
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ระงบัดบัตณัหา ตน้เหตขุองความทกุขไ์ด ้กาํจดัความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยาก

ตาย ไมใ่หม้อียู่ในใจได ้ยอมรบัความจริงของร่างกาย ใจกจ็ะไมม่อีปุาทาน ในอริยสจั ๔ 

พระพทุธเจา้ทรงแสดงโดยสรุปวา่ ทกุขเ์กดิจากอปุาทานการยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์๕ น้ีเอง 

อยากจะใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรา ตามความชอบของเรา อยากจะไมแ่ก่ ไม่

เจ็บ ไมต่าย อยากใหม้แีต่สุขเวทนา ไมใ่หม้ทีกุขเวทนา วนัไหนมสุีขเวทนา เราจะรูส้กึมี

ความสุขมาก แต่ถา้วนัไหนไมม่สุีขเวทนา เช่นตอ้งไปทาํงานทาํการหรือไปทาํอะไรที่

ลาํบากยากเยน็ ก็มทีกุขเวทนาขึ้นมา ก็จะไมช่อบ พอไมช่อบ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

แต่ถา้ไดศึ้กษาแลว้จะรูว้า่เวทนามอียู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั มสุีขบา้ง ไมสุ่ขบา้ง ไมท่กุขไ์ม่สุข

บา้ง เปลีย่นไปเปลีย่นมา ตามเรื่องของเขา บางทอียู่ๆก็สุขขึ้นมาในใจ ในกายของเรา พอ

ไมส่บายเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ทกุขข์ึ้นมา แต่ใจไมต่อ้งไปทกุขต์ามถา้มสีตมิปีญัญา เรารูว้า่

ขณะน้ีเวทนาเป็นอย่างไร ก็อย่าไปต่อตา้นเวทนานัน้ ถา้เป็นทกุขเวทนาก็อย่าไปต่อตา้น 

อย่าไปปฏเิสธ เป็นอย่างนัน้ก็ไมเ่ป็นไร เดีย๋วก็หาย ไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด แต่เราไม่

ค่อยจะรอกนั เราใจรอ้น พอเกดิทกุขเวทนาปับ๊ จะตอ้งรบีแกท้นัท ีใหห้ายไป โดนแมลง

สตัวก์ดัต่อยนิดหน่อยก็รีบหายาหมอ่ง หาอะไรมาทา ท ัง้ๆทีป่ลอ่ยไวส้กัระยะหน่ึงกจ็ะ

หายไปเอง ถา้ไปอยู่ทีไ่มม่ยีาจะทาํอย่างไร โดนแมลงกดั ก็ตอ้งเจ็บตอ้งปวดเป็นธรรมดา 

เดีย๋วก็หายไปเอง ถา้อยู่เฉยๆ รบัรูเ้ฉยๆ ไมไ่ปอยากใหม้นัหาย ใจก็จะไมท่รุนทรุาย แต่

ถา้อยากใหม้นัหาย ก็ตอ้งวิง่หาหมอ วิง่หายามาแกก้นัวุน่ไปหมด  

น่ีก็คอืเรื่องของขนัธ ์ ๕ โดยยกรูปขนัธก์บัเวทนาขนัธม์าเป็นตวัอย่าง ไมไ่ดก้ลา่วถงึ

สญัญา สงัขาร วญิญาณเลย แต่ความจริงแลว้นามขนัธท์ ัง้ ๔ น้ีจะทาํงานไปพรอ้มๆกนั 

เช่นพอตาเหน็รูป วญิญาณก็รบัทราบ วา่รูปมาแลว้ สญัญาก็แปลความหมายของรูปวา่

เป็นใคร น่าชื่นชมยนิดหีรือไม ่ เหน็รูปน้ีปับ๊ จาํไดว้า่คนน้ีเคยใหเ้งนิ มาทไีรเอาเงนิมาให ้

ทกุท ีก็เกดิสุขเวทนา สงัขารก็ปรุงวา่ตอ้งไปตอ้นรบัเขาหน่อย ไปทกัทายเขา เชญิชวนให ้

เขานัง่ แต่ถา้สญัญาแปลวา่คนน้ีเป็นเจา้หน้ี จะมาทวงหน้ี ทกุขเวทนาก็จะเกดิขึ้นมา 

เพราะไมม่เีงนิใชห้น้ี สงัขารก็จะคดิวา่ ทาํอย่างไรด ีจะหลบหนา้ดหีรือไม ่น่ีคอืการทาํงาน

ของนามขนัธท์ ัง้ ๔  
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ถา้เรามสีตคิอยดูการทาํงานของนามขนัธ ์ เราก็จะสามารถควบคุมสงัขารได ้ พอเหน็คนน้ี

แลว้ เหน็วา่เป็นเจา้หน้ี เราก็ไมอ่ยากจะเจอเขา แต่จาํเป็นตอ้งเจอ เพราะมคีวามผูกพนั

กนั เป็นคู่เวรคู่กรรมกนั เราก็ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ ถงึแมไ้มอ่ยากจะเจอหนา้ ก็ตอ้งทาํ

ใจดสูีเ้สอืไว ้ ทาํใจใหน่ิ้งไว ้ แลว้ก็เจอกนั คุยกนั เขาจะเอาอะไร ก็พูดไปตามความจริง 

เรามเีท่าไร ก็ใหเ้ขาไปเท่านัน้ ถา้เขาไมพ่อใจ เขาโกรธ เขาจะด่าเรา ก็ใหเ้ขาทาํไป เป็น

เรื่องของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา เราคอยรกัษาใจใหเ้ป็นอเุบกขา เป็นปกต ิไมว่ิง่เขา้หา ไม่

วิง่หนี ต ัง้รบัดว้ยปญัญา  

ถาม แต่เวทนาความรูส้กึยงัมอียู่ใช่ไหมครบั  

ตอบ ม ี แต่ถา้เราฝึกไปเรื่อยๆ ต่อไปเวทนานัน้จะไมม่ ี เพราะเกดิปญัญาขึ้นมาวา่ เมือ่

เราทาํกรรมอนัใดไว ้ เมือ่วบิากมนัเกดิขึ้น เราก็อย่าไปหนีมนั อย่าไปกลวัมนั 

อย่างมากก็แค่ตาย คนเราทกุคนเกดิมาแลว้ก็ตอ้งตาย ถา้เราไมก่ลวัตาย ไมก่ลวั

เจ็บแลว้ ไมม่ปีญัหาอะไร เราสามารถเผชญิกบัทกุสิง่ทกุอย่างได ้เพราะเราทกุคน

เกดิมาแลว้ก็ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายกนัอยู่ด ี ถา้เราฝึกเจ็บฝึกตายไวก่้อนแลว้ ต่อไป

อะไรเกดิขึ้นเราก็ไมห่ว ัน่ไหว สงัขารทีจ่ะปรุงเป็นตณัหาก็จะไมม่ ี วภิวตณัหาก็จะ

ไมม่ ี จะหนีจากสภาพต่างๆไป ก็ไมม่ ี เช่นเดนิไปเจอสตัว ์ เจองูอะไรอย่างน้ี 

แทนทีจ่ะวิง่หนี ก็จะอยู่เฉยๆ ทาํจติใหน่ิ้งแลว้ก็ปลงวา่ ถา้เป็นเวรเป็นกรรมกนัมา 

เคยทาํอะไรเขา เขาจะมากดัใหเ้ราตาย มนัก็จบ เพราะชวีติของเราก็ไมไ่ดห้วงั

อะไรจากในโลกน้ีแลว้ เรารูแ้ลว้วา่เอาอะไรไปก็ไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่อาไปไดก้็คอืใจที่

สงบ ใจทีน่ิ่ง อนัน้ีเท่านัน้แหละทีส่าํคญัทีสุ่ด  

ถา้ปฏบิตัจินพบกบัความสงบ จะไมส่นใจกบัอะไรเลย จะเหน็คุณค่าของใจ ยิง่

กวา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีพ่วกเราหวงแหนกนั เราไมรู่ห้รอกวา่ สิง่ต่างๆทีเ่ราหวง

แหนกนัน้ี เป็นตวัสรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา เพราะเราไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมกนั 

ไมเ่คยเจอจติทีส่งบ ทีป่ลอ่ยวาง เวลาจติสงบในขณะทีน่ ัง่สมาธิน้ี มนัปลอ่ยหมด

ทกุอย่างช ัว่คราว บา้นช่อง ทรพัยส์มบตั ิ ลูกเตา้ สาม ีภรรยา มนัไมไ่ดอ้ยู่ในจติ

เลย จติมนัสะอาด ถา้เป็นกระดานดาํก็เป็นกระดานทีอ่าจารยไ์ดล้บสิง่ทีไ่ดข้ดี
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เขยีนออกหมดแลว้ มแีต่กระดานวา่งๆ จติจงึไมม่อีารมณ์หลงเหลอือยู่เลย แต่

ถา้มใีครเขยีนหรือวาดรูปการตู์น ทีส่วยงามหรือไมส่วยงามก็จะเกดิอารมณ์

ตามมา ถา้สวยงามก็มคีวามสุข ถา้ไมส่วยไมง่าม ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ใจของ

เราก็เป็นอย่างน้ี ทกุขณะจะไปรบัเอาเรื่องต่างๆเขา้มา ผ่านทางทวารท ัง้ ๕ คอืตา 

หู จมูก ลิ้น กาย พอเขา้มาแลว้วิญญาณก็รบัทราบ สญัญาก็แปลความหมาย 

สงัขารก็ปรุง เวทนาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสุข เป็นทกุข ์ สงัขารก็วา่ไปตามนิสยัเดมิ 

ถา้สุขก็วิง่เขา้หา ถา้ทกุขก์็พยายามวิง่หนี หรือพยายามแกใ้หท้กุขด์บัไป  

แต่เราไมไ่ดแ้กถู้กจดุ ไปแกข้า้งนอกแทนทีจ่ะแกข้า้งใน เช่นเราเหน็คนทีเ่ราไม่

ชอบ ก็ไปตเีขาใหต้ายไปเลย อย่างน้ีไมใ่ช่วธิีแกท้ีถู่ก ตอ้งแกท้ีใ่จดว้ยสตดิว้ย

ปญัญา ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ทาํใจใหสู้ก้บัทกุสภาพ ใจก็จะน่ิง ความทกุขใ์นใจก็

ดบัไป น่ีคอืเหตทุีต่อ้งเจริญสตใินสตปิฏัฐาน ๔ คอืฝึกใหม้สีต ิอย่าไปโตต้อบกบั

สิง่ต่างๆทีเ่ราเหน็ เราไดย้นิไดฟ้งั เพยีงแต่รบัรูว้า่เป็นรูป เป็นภาพ เป็นเสยีง เป็น

กลิน่ เป็นรส เป็นสกัแต่วา่รูป สกัแต่วา่สยีง อย่าไปปรุงแต่ง อย่าใหเ้กดิสญัญาวา่

น่ารกัหรือน่าชงั ถา้มกี็ตอ้งแกไ้ขใหเ้หน็วา่ ถงึแมค้นๆน้ีจะไมด่กีบัเรา เขาก็เป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเหมอืนกนั คนทีด่กีบัเรา ก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

เหมอืนกนั ความจริงแลว้เราน่าจะมองคนท ัง้ ๒ แบบ ทีด่แีละไมด่วีา่เป็น

เหมอืนๆกนั ถา้มองเขา้ไปถงึธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของเขาในความเป็นไตรลกัษณ์ 

คนทีเ่รารกัก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เวลาเขาตายไปเราก็เสยีใจ คนทีเ่รา

เกลยีด อยากใหเ้ขาตาย ก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเหมอืนกนั ไมต่อ้งไปอยาก 

เดีย๋วเขาก็ตายไปเอง  

น่ีก็คอืปญัญาทีเ่กดิจากการเจริญสตปิฏัฐาน ท่านใหเ้จริญทีร่่างกายก่อนคอืรูป 

ส่วนเวทนาจติธรรมค่อยตามมาทหีลงั น่ีคอืความหมายของการต ัง้สต ิ รูปก็ให ้

ศึกษาจนเขา้ใจในทกุส่วน เช่นใหพ้จิารณาดูอาการ ๓๒ วา่ไมม่ตีวัไมม่ตีน มแีต่

อาการต่างๆ มผีม มขีน มฟีนั มหีนงั มกีระดูก แลว้ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีส่วยงาม มี

สิง่ทีไ่มง่ามอยู่ภายใตผ้วิหนงัทีเ่รามองไมเ่หน็กนั แต่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ย
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ปญัญาถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ พจิารณาเขา้ไปดูโครงกระดูกทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั ดู

อวยัวะต่างๆ ถา้ดูไมอ่อก นึกไมอ่อก ก็ตอ้งอาศยัการไปเยีย่มป่าชา้ อย่างสมยั

โบราณเขาก็ไปเยีย่มป่าชา้ ไปดูคนตาย หรือสมยัน้ีมหีนงัสอืทีถ่่ายมาใหดู้ มี

ภาพวาดใหเ้ราดู เราก็ดู แลว้ก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ ใหจ้าํได ้จนฝงัอยู่ในใจเลย 

พออยู่ในใจแลว้ เวลามองใคร ก็จะมองทะลเุขา้ไปในหนงัเลย เราก็จะไมห่ลง ไม่

อยากไปมคีวามผูกพนั ไมอ่ยากเอามาครอบครอง เพราะไมไ่ดส้วยงามอย่างที่

เหน็ คนเรามคีวามแตกต่างกนัภายนอก แต่ภายในเหมอืนกนัหมด มอีาการ ๓๒ 

เท่าๆกนั น่ีคอืการศึกษาพจิารณารูปดว้ยสต ิ ใหเ้หน็ความจริงของรูปอยู่

ตลอดเวลา  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ผูป้ฏบิตัใิหม่ๆ อย่างพวกเราน่ี อารมณ์อยู่ทีก่ายอย่างเดยีวก่อน

เลยใช่ไหมครบั  

ตอบ ส่วนใหญ่ตอ้งเริ่มทีก่ายก่อน เพราะกายเป็นส่วนทีห่ยาบ เหน็ไดด้ว้ยตา ส่วนอืน่

เหน็ไดค่้อนขา้งยาก สตปิญัญายงัไมค่่อยทนั แต่ถา้ไดพ้ฒันาไปเรื่อยๆ เมือ่

สามารถเขา้ใจรูปไดอ้ย่างดแีลว้ ก็จะเขา้ไปสู่เวทนาเอง แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่

จะพจิารณาแต่รูปลว้นๆ เวลาเวทนาแสดงอาการขึ้นมาแรงๆ เราก็จะเหน็

เหมอืนกนั วนัไหนทีเ่ราเจ็บปวดมากๆ เวทนาก็จะชดัขึ้นมา อย่างเวลาเดนิไปเตะ

หนิเขา้ ทกุขเวทนาความเจ็บปวดก็จะเกดิขึ้นมา ตอนนัน้เราก็ควรรบัรูว้า่เป็น

เวทนา ไมต่อ้งไปตื่นเตน้กบัมนั มนัเกดิขึ้นไดเ้ดีย๋วมนัก็ดบัได ้ เราเตะหนิปับ๊ 

เดีย๋วสกัครู่ความเจ็บมนัก็จะค่อยๆลดลงไปๆ แลว้ก็หายไป คอืพยายามรกัษาใจ

ใหเ้ป็นผูรู้อ้ย่างเดยีว อย่าเป็นผูต่้อตา้น เป็นผูย้นิดยีนิรา้ยกบัเวทนา ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีเ่ขา้มาสู่ใจ ใจตอ้งเป็นผูรู้เ้ฉยๆ ทาํตวัใหเ้ป็นเหมอืนกบักระจกเงา เวลาที่

คนสวยมองกระจกเงาน้ี กระจกก็ไมไ่ดด้ใีจ คนไมส่วยมอง ก็ไมร่งัเกยีจ เพยีงทาํ

หนา้ทีส่ะทอ้นเงาของภาพเทา่นัน้เอง  

 ฉนัใดจติของเราก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ พยายามทาํใหม้นัน่ิงเหมอืนกบักระจกเงา 

เหน็ก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิก็สกัแต่วา่ไดย้นิ อย่าไปหลงวา่เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล 
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เป็นเราเป็นของเรา ทีแ่ทจ้รงิแลว้มนัเป็นเพยีงขนัธ ์ ๕ คอืรูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไมต่อ้งไปยนิดยีนิ

รา้ย เพราะจะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา จะเกดิตณัหาขึ้นมา เกดิความอยากจะได ้

หรือเกดิความอยากจะหนีจากสิง่นัน้ไป กจ็ะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จติก็จะไมน่ิ่ง น่ีคอื

การเจริญสตปิญัญาเพือ่ปลอ่ยวาง  

ถาม ทน้ีีเวทนาทีเ่กดิขึ้นแลว้ ก็วางเฉยอย่างทีท่่านอาจารยว์า่ แต่มนัก็ไมด่บัไปเลยหรือ

จะเกดิขึ้นใหมอ่กี  

ตอบ เวทนาม ี ๒ ชนิด คอืเวทนาทีเ่กดิขึ้นทางกาย เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ แต่เวทนา

ทางจติ เราสามารถดบัได ้ใจไมวุ่น่วายกบัเวทนาทางกาย ใจก็ไมท่กุข ์เราดบัทกุข ์

ทางจติใจได ้แต่ทกุขท์างกายก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา  

ถาม เพราะฉะนัน้ถา้ทกุขเ์กดิทีก่ายน่ีเราแค่วางเฉย แต่ส่วนทีใ่จน่ีเราตอ้งใชป้ญัญา

พจิารณา  

ตอบ ถา้เราเขา้ใจวา่ เวทนาของกายเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เราควบคุม

บงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ด ้ เราก็ปลอ่ยวาง ใจเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่

ถา้ไมเ่ขา้ใจ เวลาเกดิเวทนาขึ้นมาหน่อยใจก็วติก จะตายหรือเปลา่ จะเป็นอย่าง

นัน้อย่างน้ีหรือเปลา่ สรา้งความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ท ัง้ๆทีย่งัไมไ่ดเ้ป็นเลย 

แต่ถา้ใจสกัแต่วา่รูเ้ฉยๆ เวทนาเกดิขึ้นก็รู ้ รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นของไมเ่ทีย่ง 

เดีย๋วก็ตอ้งดบั ตอ้งหายไป หรือเบาลงไป หรือเพิม่ขึ้นอกี ก็สุดแทแ้ต่เวทนา ตอ้ง

เป็นไปตามเรื่องของเวทนา ถา้ใจรู ้ใจเขา้ใจ ใจก็จะเฉย การปฏบิตักิ็เพือ่ใหใ้จเขา้

สู่อเุบกขา คอืการวางเฉย ปลอ่ยวาง สมัผสักนัอยู่ แต่ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัเขา 

สงัเกตดู คนทีเ่ราเจอน่ี จะม ี ๓ แบบดว้ยกนั คอืคนทีเ่ราชอบ คนทีเ่ราไมช่อบ 

และคนทีเ่ราเฉยๆ คนทีเ่ราเฉยๆน่ีสบายที่สุดใช่ไหม เราไมด่ใีจไมเ่สยีใจ เขาจะ

มาเขาจะไปเราไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้คนทีเ่ราชอบเวลามาเราดใีจ เวลาไปเราก็เสยีใจ 
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คนทีเ่ราไมช่อบเวลามาเราก็เดอืดรอ้น แต่พอเขาไปเราก็โลง่ใจ สบายใจ 

ความชอบกบัความไมช่อบทาํใหใ้จตอ้งแกวง่ไปแกวง่มา เป็นนิสยัทีไ่ดป้ลูกฝงัมา  

คนบางคนชอบสแีดง บางคนไมช่อบสแีดง คน ๒ คนมองสิง่เดยีวกนั คนหน่ึงมี

ความสุข อกีคนหน่ึงมคีวามทกุข ์ เกดิจากความชอบหรือไมช่อบ ทีถู่กปลูกฝงัมา

ดว้ยอวชิชา ถา้มปีญัญาก็จะเหน็วา่เป็นสเีท่านัน้เอง เป็นรูปทีม่าสมัผสักบัตาแลว้

รบัรูท้ีใ่จ ใจน้ีไมม่อีะไรไปทาํลายได ้ใจเป็นเหมอืนกระจก ทีส่ะทอ้นความเป็นจรงิ

ของรูปภาพ กระจกก็เป็นกระจกเหมอืนเดมิ ไมว่า่จะเป็นรูปภาพชนิดใดก็ตาม 

คนจะฆ่ากนัตายต่อหนา้กระจก กระจกกย็งัเป็นกระจกอยู่เหมอืนเดมิ คนจะ

ฉลองแต่งงานกนั กระจกมนัก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิอยู่ ใจของเราก็เป็นแบบนัน้

แหละ เหตกุารณ์จะเลวรา้ยขนาดไหน ถา้เราสามารถควบคุมจติใจ สอนจติใจ

ดว้ยสตดิว้ยปญัญา ใจก็จะเป็นเหมอืนกบักระจก สะทอ้นรบัรูค้วามเป็นจริงของ

สภาพทีม่อียู่เป็นอยู่ น่ีแหละคอืเหตทุีเ่ราตอ้งมาศึกษาใหเ้ขา้ใจ กบัทกุสิง่ทกุอย่าง

ทีเ่ราสมัผสัในโลกน้ี ส่วนใหญ่เราจะหลงตามอวชิชา อยากจะใหท้กุอย่างเจริญ 

ไมใ่หม้อีะไรเสือ่ม พอเกดิอะไรเสือ่มขึ้นมา เราก็จะเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ พอมี

การเจริญขึ้นมาก็ดใีจ เช่นเวลาไดลู้กไดห้ลานก็ดอีกดใีจกนัใหญ่ พอเสยีคุณ

พ่อคุณแม ่ คุณตาคุณยายไปก็เศรา้โศกเสยีใจ เพราะมองดา้นเดยีว ไมค่าํนึงถงึ

อกีดา้นหน่ึงวา่ เดก็คนน้ีเกิดมาวนัน้ี สกัวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งตาย ถา้รูล้ว่งหนา้ไว ้

ก่อนแลว้ เวลาเขาตายไปก็จะไมรู่ส้กึอะไร  

แต่ใจของเราทกุขณะ จะพยายามฝืนความจริงน้ี คอืความตาย จนถงึข ัน้ทีค่ดิถงึ

เรื่องความตายไมไ่ดเ้ลย สมยัน้ีใครไปคดิเรื่องความตายหาวา่เป็นอปัมงคล ท ัง้ๆ

ทีเ่ป็นปญัญาทางศาสนา เป็นการศึกษาถงึแก่นของความจริง เมือ่ทราบความจริง

แลว้ ใจก็จะรบัความจริงนัน้ได ้ แต่ทกุวนัน้ีคนเราไมย่อมรบัความจริงน้ีกนั ไม่

ยอมคดิถงึเรื่องน้ี พอเกดิความตายขึ้นมา ก็ทาํใจกนัไมไ่ด ้ ไมไ่ดซ้อ้มไว ้ ถา้เป็น

ทหารก็ไมค่ดิวา่จะมขีา้ศึกศตัรูมารุกราน คดิวา่ปลอดภยัเสมอ ไมต่อ้งซอ้มรบ ไม่

ตอ้งมทีหาร ไมต่อ้งมตีาํรวจก็ได ้ พอวนัดคีนืดเีกดิมขีา้ศึกศตัรูบกุเขา้มา ก็จะ
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ป้องกนัตวัเองกบับา้นเมอืงไมไ่ด ้ก็จะถูกทาํลายไปหมด ใจทีไ่มม่สีตไิมม่ปีญัญาก็

เป็นลกัษณะน้ี มแีต่ความหลง มแีต่ความตอ้งการใหเ้จริญอย่างเดยีว ไมใ่หเ้สือ่ม 

พอเสือ่มก็รบัไมไ่ด ้ บางคนถงึกบัเสยีสตไิปเลย กลายเป็นคนบา้ไป เวลาสูญเสยี

อะไรทีต่นเองรกั ก็จะเปลีย่นจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื เคยร่าเริงเบกิบาน ก็

กลายเป็นเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาไป ถา้เจอสภาพทีรุ่นแรงมากๆ ก็จะถงึกบัทาํรา้ย

ชวีติของตนเอง เพราะไมส่ามารถทนอยู่กบัสภาพนัน้ได ้ เพราะไมไ่ดศึ้กษาเตรียม

ตวัไวล้ว่งหนา้ก่อนนัน่เอง ถา้ไดซ้อ้มไวก่้อนแลว้วา่ สกัวนัหน่ึงจะตอ้งอยู่คนเดยีว 

คนทีเ่รารกัจะตอ้งจากเราไป ก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เวลาเกดิเหตกุารณ์นัน้ขึ้นมา  

เหตทุีพ่วกเราเขา้วดัปฏบิตัธิรรมกนั ก็เพือ่ฝึกอยู่คนเดยีว อยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ 

ไมต่อ้งอาศยัสิง่ภายนอกเป็นเครื่องใหค้วามสุขกบัเรา เพราะเราสามารถมี

ความสุขได ้ โดยทีไ่มต่อ้งมใีครมอีะไร มาใหค้วามสุขกบัเรา แต่พวกเราไมย่อม

ตดั ยงัเสยีดาย เป็นเหมอืนกบัคนพกิาร จะไปไหนตอ้งมรีถนัง่ไป ตอ้งมไีมเ้ทา้ไว ้

คอยคํา้ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดพ้กิารเลย สามารถเดนิเหนิไปไหนไดอ้ย่างสบาย กลบัไมเ่อา

อยากจะใชไ้มค้ํา้ อยากจะนัง่รถเขน็ ท ัง้ๆทีเ่ดนิเหนิไปไหนไดเ้อง ใจของเราก็ไม่

พกิารอะไรเลย ไมต่อ้งพึง่พาอาศยัอะไรเลยท ัง้สิ้น ทีจ่ะทาํใหใ้จมคีวามสุข ไมต่อ้ง

พึง่พารูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ไมต่อ้งพึง่พาลาภ ยศ สรรเสริญ แต่กลบั

ตอ้งพึง่พาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกนัตลอดเวลา เวลาไดม้าก็ดอีกดใีจ เงนิเดอืน

ขึ้นก็ดใีจ พอถูกตดัเงนิเดอืนก็เสยีใจ เป็นเพราะไมเ่คยฝึกจติ ใหอ้ยู่โดยไมต่อ้งมี

สิง่ต่างๆมาคํา้มาพยงุนัน่เอง  

เราจงึตอ้งปฏบิตัธิรรมเพือ่ทาํจติใหเ้ป็นอตัตา ห ิ อตัตโน นาโถ ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของ

ตน เพราะจติทีส่งบแลว้ จะไมต่อ้งการอะไรเลย ทีอ่ยู่ทีก่นิก็เป็นเรื่องของร่างกาย 

ทีต่อ้งมปีจัจยั ๔ ถงึจะอยู่ได ้ การเลี้ยงดูร่างกาย ก็เพือ่เอามาทาํประโยชนใ์หก้บั

ผูอ้ืน่เท่านัน้เอง ภารกจิของตนไดส้าํเร็จลลุว่งไปแลว้ อย่างพระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัตสาวก ท่านไมม่ภีารกจิอะไรทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไปแลว้ จติของทา่นเป็นทีพ่ึง่

ของตนเองไดแ้ลว้ จติของท่านหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงแลว้ แต่ท่านยงัมี
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ร่างกายเหลอือยู ่ จงึใชร่้างกายน้ีเป็นเครื่องมอื ในการอบรมส ัง่สอนผูอ้ืน่ เวลาจะ

สอนคนอย่างพวกเราน้ี ตอ้งมปีากพูดถงึจะฟงักนัรูเ้รื่อง ถา้สอนพวกเทวดา ก็ไม่

ตอ้งใชร่้างกาย สอนทางจติไดเ้ลย เช่นพระพทุธเจา้ก็ทรงสอนพวกเทวดาดว้ย

กระแสจติ พวกเทวดาไมม่รูีปหยาบเหมอืนพวกเรา มจีติทีย่งัมกีเิลสอยู่ ยงัไม่

เขา้ใจอะไรหลายอย่าง จงึตอ้งศึกษาจากพระพทุธเจา้ พระองคก์ท็รงสอนพวก

เทวดาเหมอืนกบัสอนพวกเรา คอืสอนเรื่องพระอริยสจั ๔  

น่ีคอืเหตทุีเ่ราตอ้งเจริญสตปิฏัฐานกนั เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีใ่จ

เราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง อย่าไปยดึตดิ อย่าไปหวงัอะไร เพราะ

เวลาไมเ่ป็นไปตามทีห่วงั เราก็จะเสยีใจ ศึกษาเพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง ดูร่างกายน้ีจน

เขา้ใจวา่เป็นอย่างไร จงึทรงสอนใหไ้ปเยีย่มป่าชา้ ไปชมป่าชา้ ไปดูสภาพของ

ร่างกายของเราทีจ่ะตอ้งเป็นไปในวนัขา้งหนา้ ทีจ่ะตอ้งกลายเป็นซากศพไป มแีรง้

มกีามากดัมากนิ และเน่าเป่ือยไป เหลอืแต่โครงกระดูก แลว้ก็กลายเป็นดนิไปใน

ทีสุ่ด น่ีคอืการศึกษากายหรือรูป ขนัธ ์ เรียกวา่กายคตาสติภาวนา ใหรู้ ้ ๒ 

ลกัษณะดว้ยกนั คืออนิจจงั ทกุขงั อนัตตา และอสภุะไมส่วยไมง่าม ถงึจะหลดุ

พน้จากอปุาทาน การยดึตดิในร่างกายน้ีไปได ้ ผูท้ีพ่จิารณาร่างกายไดอ้ย่าง

ละเอยีดลออหมดจดทกุส่วน จนปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ ก็จะเป็นพระอนาคาม ี

ไมย่นิดกีบัร่างกายอกีต่อไป ไมม่รีาคะตณัหา ไมเ่หน็วา่สวยวา่งาม ไมอ่ยากเอามา

เป็นคู่ครอง  

ไมอ่ยากกอดโครงกระดูกทีถู่กหนงัหุม้ห่ออยู่ ไมอ่ยากกอดอวยัวะต่างๆ เช่นตบั

ไตไสพ้งุ ทีม่อียู่ในร่างกาย ทีป่ถุชุนคนธรรมดามองไมเ่หน็ เพราะไมไ่ดม้องดว้ย

ปญัญา แต่มองดว้ยโมหะความหลง มองอสุภะเป็นสุภะ เป็นของสวยงามไป 

มองอนิจจงัวา่เป็นนิจจงั มองสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวรเป็นสิง่ทีจ่รีงัถาวร มองสิง่ทีใ่หค้วาม

ทกุขเ์ป็นความสุข เวลาไดคู่้ครองมาแลว้มนัสุขทีต่รงไหน มแีต่ทะเลาะกนับา้ง มี

เรื่องมรีาวกนั เป็นห่วงเป็นใยกนั จปิาถะรอ้ยแปดพนัประการ ทีเ่ป็นความทกุขใ์จ

ท ัง้นัน้ จงึเรียกวา่เป็นทกุข ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นแค่กองดนินํา้ลมไฟ
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เท่านัน้เอง ทีม่ารวมตวักนั เหมอืนกบัการทาํขนม ทีเ่ราเอานํา้ตาลเอาแป้งเอาไขม่า

ผสมกนั แลว้ก็เอามาใส่ในแมพ่มิพ ์ทาํเป็นรูปต่างๆ จะเป็นขนมชนิดไหน ก็ตอ้ง

ทาํมาจากแป้งนํา้ตาลกบัไขน้ี่เอง แต่เราสามารถทาํใหเ้ป็นขนมไดห้ลากหลายชนิด 

เป็นเคก้ก็ได ้เป็นคุกกี้ก็ได ้ฯลฯ  

ถาม  เวลาพจิารณาพวกน้ี ก็พจิารณาอย่างหยาบๆ มนัเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ ดบัไป  

ตอบ ก็เริ่มจากหยาบไปก่อน แลว้ก็จะละเอยีดขึ้นไปเอง ตอ้งพยายามทาํไปเรื่อยๆ 

ปญัหาของญาติโยมอยู่ทีเ่วลาพจิารณาจะไมค่่อยพอ ตอ้งทาํงานจงึไมม่เีวลา

พจิารณาเรื่องน้ีมากนกั เพราะวนัๆหน่ึงจะตอ้งไปยุ่งกบังานอืน่ๆ ทาํใหไ้มม่เีวลา

มามองความจริงดา้นน้ี จะไปมองความจรงิอกีดา้นหน่ึง ในเรื่องการทาํมาหากนิ 

ทาํอย่างไรจงึจะทาํใหม้รีายไดเ้พิม่ขึ้น จะคดิไปในทางนัน้ เมือ่มรีายไดข้ึ้นมาแลว้ 

จะทาํอย่างไรกบัเงนิทีไ่ดม้า จะเอาไปเทีย่วไหนด ีไปกนิอะไรด ีจะซื้ออะไรด ีจติก็

จะคดิแต่เรื่องเหลา่น้ี เรื่องหากบัเรื่องใช ้ เลยไมม่เีวลามาคดิเรื่องธรรมะ ถา้เรียน

หนงัสอืก็เรียนวชิาอืน่กนั วชิาธรรมะไมค่่อยเรียนกนั ชอบเรียนวชิาทางโลกกนั

มากกวา่ ก็เลยตดิอยู่กบัโลก หลงอยู่กบัโลก ถา้เรียนธรรมะ กจ็ะเกดิปญัญาทาํ

ใหป้ลอ่ยวางโลกได ้ แต่มนัยากเพราะใจมเีจา้ของครอบครองอยู่ก่อนแลว้คอื

กเิลสๆ ซึง่ไมช่อบธรรมะ เวลาจะเขา้หาธรรมะจงึเหมอืนกบัการแหกคุก จะไปวดั

สกัท ีจะไปทาํบญุสกัท ีจะไปปฏบิตัธิรรมสกัท ีมนัยิง่กวา่การแหกคุกเสยีอกี แต่

ถา้ไปเทีย่ว ไปไดอ้ย่างสบายเลย  

ทีโ่ยมบอกวา่ ยงัพจิารณาไมค่่อยเหน็ เป็นเพราะใจไมม่าทางน้ี แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งั

ไดศึ้กษา แลว้เหน็วา่มาทางน้ีมคุีณประโยชน ์ เหมอืนกบัออกจากกองขยะมาสู่

กองเพชรกองเงนิกองทอง ก็จะทาํใหม้ฉีนัทะ มกีาํลงัใจทีจ่ะออกกนั แต่เราไม่

เหน็วา่เรากาํลงัอยู่บนกองขยะกนั กลบัเหน็กองขยะเป็นเพชรนิลจนิดา เพราะ

ความหลงเลยทาํใหเ้ราหลงตดิอยู่กบักองขยะ ก็ดูพระพทุธเจา้ขนาดอยู่ในวงั ใน

สายตาของกเิลสก็จะเหน็เป็นสวรรค ์ แต่ในสายตาของนกัปราชญ ์ กลบัเหน็เป็น

กองขยะ เพราะจะผูกใหต้ดิอยู่กบัวงจรของความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
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พระพทุธเจา้ทรงตอ้งการทีจ่ะดิ้นใหห้ลดุพน้จากวงจรของความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ทรงศึกษาถามเรื่องราวต่างๆ ตอนทีเ่สดจ็ประพาสนอกพระราชวงั 

ทรงเหน็คนแก่ ก็ทรงถามวา่คนแก่น้ีมาจากไหน ก็ไดร้บัคาํตอบวา่ ก็มาจาก

พระองคน์ัน่แหละ พระองคส์กัวนัก็ตอ้งเป็นเหมอืนเขา คนเจ็บก็เหมอืนกนั คน

ตายก็เหมอืนกนั คอืพระองคใ์นทีสุ่ดก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย  

พอไปเหน็สมณะนกับวช ก็ทรงถามพวกน้ีเขามาจากไหน เขาทาํอะไร เขาก็เป็น

คนเหมอืนพระองคน่ี์แหละ แต่เขาแสวงหาทางออกจากความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายกนั พระองคก์็ทรงอยากจะหลดุพน้จากความทกุข ์ ของความแก่ ความเจ็บ 

ความตายเหมอืนกนั ก็เลยอยากจะทดลองดูบา้ง พอดไีดข้า่วพระมเหสไีดค้ลอด

พระโอรส ก็ทรงอทุานวา่ราหลุ แปลวา่บ่วง เพราะลูกจะเป็นบ่วง รอ้ยคอผูกมดั

พ่อแมด่ว้ยความผูกพนั จงึทรงตดัสนิพระทยัหนีออกจากวงัไปในคนืนัน้เลย หนี

ไปผนวช แต่ในสายตาของพวกเราก็เหมอืนกบัลงจากสวรรคไ์ปสู่นรก จากวงัไป

อยู่เหมอืนขอทาน จะกนิทีไ่หน จะนอนทีไ่หนก็ไมรู่ ้ นอนก็นอนตามโคนไมห้รือ

ในถํา้ กนิก็แลว้แต่ชาวบา้นจะสงเคราะห ์ ก็เหมอืนขอทาน ทรงถอืบาตรไปที่

หมูบ่า้น เพือ่รบัอาหารทีช่าวบา้นถวาย แลว้แต่ศรทัธา แต่ก็ไมไ่ดท้รงถอืเป็นเรื่อง

หนกัอกหนกัใจ เพราะสิง่ทีพ่ระองคท์รงตอ้งการนัน้ มค่ีามากกวา่สิง่ทีพ่ระองคไ์ด ้

ทรงเสยีสละไป คอืความสะดวกสบายทางดา้นร่างกาย ทางดา้นปจัจยั ๔  

พระองคท์รงต่อสูอ้ยู่ถงึ ๖ ปีดว้ยกนั จงึไดบ้รรลผุล ไดป้ญัญา ไดเ้หน็วา่ธรรม

ท ัง้หลายเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เมือ่รูแ้ลว้ก็ทรงปลอ่ยวาง จติกห็ลดุพน้ ไม่

ยดึไมต่ดิกบัอะไรอกีต่อไป เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ จติเป็นเหมอืนกบักระจก

สะทอ้นเงา สะทอ้นตามความจริงของทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราเหน็วา่ดบีา้งไมด่บีา้ง 

แต่จติทีเ่ป็นเหมอืนกระจก ไมไ่ดเ้หน็วา่ดหีรือไมด่ ี เป็นสกัแต่วา่ท ัง้นัน้ ดงัทีท่รง

สอนไวว้า่ เวลาเหน็อะไรก็ใหส้กัแต่วา่เหน็ เวลาไดย้นิอะไรก็ใหส้กัแต่วา่ไดย้นิ 

อย่าไปเหน็วา่เป็นนัน่เป็นน่ี เป็นเราเป็นของเรา แลว้จติจะไดไ้มเ่ดอืดรอ้นกบัสิง่

ต่างๆทีเ่หน็ ซึง่เป็นเรื่องทีต่รงกนัขา้มกบัความรูส้กึนึกคดิของพวกเรา ถา้ไมไ่ด ้
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วเิคราะหพ์จิารณาอย่างจริงๆจงัๆ ก็จะไมเ่ขา้ใจ แต่ถา้มองความตายอยู่เรื่อยๆ

แลว้ ก็จะมเีครื่องเตอืนสต ิใหค้ดิวา่สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งตายจากโลกน้ีไป หรือคน

ทีเ่รารกัก็จะตอ้งจากเราไป เราจะรูส้กึอย่างไร ถา้เรารูส้กึวา่มนัไมเ่ป็นความสุขเลย 

เป็นความสุขตอนตน้ แต่เป็นความทกุขต์อนปลาย เรามาหาวธิีทาํใหไ้มท่กุขไ์ม่

ดกีวา่หรือ  

เป็นบญุเป็นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ เพราะโดย

ลาํพงัแลว้ เราคงจะไมค่ดิอย่างพระพทุธเจา้ทรงคดิกนั เราก็จะกอดอยู่กบักอง

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาน้ีไปตลอด ถงึแมจ้ะทกุขจ์ะทรมานอย่างไร ก็ปลอ่ยวาง

ไมไ่ด ้ เพราะยงัไมเ่คยสมัผสักบัความสุขอกีแบบหน่ึงนัน่เอง ถา้ไดส้มัผสักบั

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติแลว้ จะเหน็วา่ถงึแมจ้ติจะไมม่อีะไรเลย 

ถงึแมจ้ะตอ้งอยู่ตามลาํพงั แต่จติทีส่งบจะไมรู่ส้กึวา้เหว ่ จะไมรู่ส้กึวา่ขาดอะไร

เลย เป็นจติทีม่คีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวามพออยู่ในตวั ทีพ่วกเราตอ้งมาวดักนั

น้ี ก็เพือ่มาทาํจติใจใหส้งบ จติของแต่ละคนก็อยู่ในระดบัต่างกนั บางคนกท็าํจติ

ใหส้งบงา่ย แสดงวา่เคยทาํมาแลว้ในอดตี ถา้เป็นนกัเรียนก็เหมอืนกบัการยา้ย

จากโรงเรียน เคยเรียนชัน้ป.๖ แลว้ พอมาเขา้โรงเรียนใหม ่ก็เรียนชัน้ป.๗ไดเ้ลย 

บางคนยงัไมเ่คยไดเ้รียนหนงัสอืมาก่อน ก็ตอ้งเรียนชัน้ป.๑ไปก่อน  

จติของพวกเราก็เป็นแบบน้ี ไดส้ะสมบญุบารมใีนแต่ละภพในแต่ละชาตมิาไม่

เท่ากนั ทาํบญุทาํบาปมาไมเ่ท่ากนั เมือ่มาเกดิชาตน้ีิแลว้อยากจะเรียนชัน้สูงๆ 

อยากจะภาวนา แต่ก็ทาํไมไ่ด ้เพราะรูส้กึวา่เป็นอปุสรรคไปหมด จะกนิจะอยู่แบบ

นกัภาวนาก็รูส้กึลาํบาก จะใหน้ัง่เฉยๆใหส้งบสกั ๑๕ นาท ี ก็รูส้กึอดึอดัใจ นัง่

ไมไ่ด ้ก็แสดงวา่ยงัไมไ่ดผ้่านข ัน้ทีต่ ํา่กวา่น้ีมา เราจงึตอ้งเลือ่นกลบัลงไป รกัษาศีล

ก่อน ถา้รกัษาศีลยงัรูส้กึวา่ยาก ก็ตอ้งลงไปข ัน้ทาํทานก่อน ทาํทานทาํไปเรื่อยๆ 

เพราะการทาํบญุทาํทานเป็นการปลอ่ยวาง ความยดึตดิในวตัถขุา้วของเงนิทอง

ต่างๆ เมือ่ทาํบญุทาํทานไปเรื่อยๆแลว้ จติใจจะไดค้วามสุขจากการปลอ่ยวางวตัถุ

ขา้วของเงนิทอง ก็จะเหน็วา่ ยงัมคีวามสุขอกีแบบหน่ึง ทีเ่กดิจากการให ้ ไมไ่ด ้
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เกดิจากการไดม้า ซึง่เป็นความสุขทีล่ะเอยีด กวา่ความสุขทีเ่กดิจากการไดม้า 

เวลาไดม้าเราก็มคีวามสุข แต่เป็นความสุขทีท่าํใหเ้กดิความทกุขต์ามมา เพราะ

อยากจะไดม้ากกวา่เดมิ วนัน้ีได ้๑๐ บาท พรุ่งน้ีก็อยากจะได ้๒๐ บาท  

แต่เวลาเราทาํบญุทาํทาน จติใจจะมคีวามอิม่เอบิ ไมรู่ส้กึเสยีดายเงนิทีใ่หไ้ป และ

จะไมรู่ส้กึอยากจะไดใ้หม ่ถา้ทาํมากๆแลว้ต่อไปก็จะเหน็วา่ เงนิทองทีม่เีหลอืใชน้ี้

ถา้ไมฉ่ลาด ก็จะเพิม่ความทกุขใ์หก้บัเราได ้ถา้เอาไปเลี้ยงกเิลสตณัหา เหน็เสื้อผา้

สวยๆงามๆก็ซื้อมาใส่ เหน็อะไรใหม่ๆ ก็ซื้อมาใช ้ ใส่ไปใชไ้ปไดค้ร ัง้สองครัง้ก็เบือ่ 

แลว้ก็อยากจะไดข้องใหมอ่กี ก็จะทาํใหห้วิกระหายอยากไดข้องใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ 

ถา้เป็นอย่างน้ีหาเงนิมาไดเ้ท่าไรก็จะไมพ่อใช ้ ก็จะตอ้งไปทาํผดิศีล ถา้หาเงนิมา

ดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งไปฉอ้โกงดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ถา้ใหท้านอยู่เรื่อยๆแลว้ 

จติใจจะมคีวามอิม่ ไมห่วิกบัเสื้อผา้อาภรณ์ของใชใ้หม่ๆ ต่างๆ ของเก่าทีย่งัใชไ้ด ้

อยู่ก็ใชไ้ป พอใจใชข้องเก่า ไมห่วิกระหายกบัของใหม่ๆ  เงนิทองทีม่อียู่ก็จะไม่

หมดไป ไมต่อ้งไปทาํความทจุรติ ก็เลยทาํใหม้ศีีลขึ้นมาจะทาํอะไรก็จะทาํดว้ย

ความถูกตอ้ง เพราะรูว้า่เวลาทาํผดิศีลแลว้ จติใจจะวุน่วาย จติใจจะทกุข ์ ถา้จะ

หาเงนิมา ก็ตอ้งหามาดว้ยวธิีทีสุ่จริต ไมไ่ปละเมดิศีล ทานจงึเป็นเครื่องสนบัสนุน

ศีล  

เมือ่เรารกัษาศีลไป จติของเราก็จะมคีวามสงบ เมือ่มคีวามสงบเราก็อยากจะหา

ความสงบเพิม่ขึ้น ทน้ีีเราก็จะภาวนาได ้นัง่สมาธิก็จะงา่ยขึ้น เพราะกเิลสตณัหาที่

อยากจะหาความสุขจากภายนอกไดถู้กตดัไป ถา้เป็นตน้ไมก้็เหมอืนกบักิ่งกา้น

ของตน้ไมไ้ดถู้กตดัไป แต่ตวัตน้ยงัไมไ่ดถู้กตดั ตอ้งอาศยัการภาวนาทีจ่ะทาํจติ

ใหส้งบเต็มที ่ดว้ยการนัง่สมาธิ ทาํจติใหส้งบ เมือ่จติรวมเป็นสมาธิแลว้ ก็จะเหน็

ความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่จะเป็นความสุขในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ พอจติออกมาจาก

สมาธิแลว้ ไปเหน็รูปหรือไปไดย้นิเสยีง กเิลสก็จะทาํงานต่อ จากความสงบก็จะ

กลายเป็นความรุ่มรอ้นขึ้นมา เช่นไปเหน็ใครเขาทาํอะไร แลว้ทาํใหเ้กดิความโกรธ

ขึ้นมา เป็นเหมอืนไฟลกุขึ้นมา จติทีม่คีวามสงบแลว้จะรูท้นัทเีลยวา่ น่ีคอืสิง่ที่
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ตอ้งกาํจดั คอืความโกรธ ปลอ่ยใหโ้กรธไมไ่ด ้ เพราะเวลาโกรธเหมอืนกบัเอาไฟ

มาเผาใจ  

ทน้ีีจะทาํอย่างไรถงึจะดบัความโกรธได ้ กต็อ้งใชป้ญัญา เช่นวปิสัสนาปญัญา ก็

ตอ้งคดิวา่ไมต่อ้งไปโกรธหรอก ทกุสิง่ทกุอย่างก็เป็นไปตามเรื่องของเขา คนทีเ่รา

โกรธ เราไมต่อ้งไปทาํอะไรเขาหรอก เดีย๋วถงึเวลาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเอง 

เดีย๋วเขาก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไป ไปมเีรื่องกบัเขา ก็จะเป็นการสรา้งเวร

สรา้งกรรม สรา้งความทกุข ์สูย้อมรบัความจริงของเขาดกีวา่ เขาอยากจะทาํอะไร

ก็เป็นสทิธิของเขา ถา้หลกีไดก้็หลกี ถา้หลกีไมไ่ดก้็ตอ้งทาํใจใหน่ิ้งเฉยไว ้ แลว้ก็

รอใหผ้่านไป ถา้ไปมปีฏกิริิยาต่อสูก้นั เดีย๋วเรื่องจะยาว อาจจะตอ้งตายจากโลกน้ี

ไปดว้ยกนั ก่อนเวลาอนัสมควร น่ีคอืวปิสัสนา การทาํสมาธิเพยีงแต่ทาํใหจ้ติสงบ 

เวลาจติอยู่ในสมาธิก็ไมต่อ้งไปเจริญปญัญา เพราะการเจริญสมาธิน้ี ตอ้งการให ้

จติน่ิง เหมอืนกบัคนทีต่อ้งการพกัผ่อนหลบันอน เวลาหลบัไปแลว้อย่าไปปลกุ

ขึ้นมา ใหน้อนใหเ้ต็มที ่จนกระท ัง่ตื่นขึ้นมาเอง จติเวลาอยู่ในสมาธิ จะน่ิงอยู่นาน

สกัเท่าไร ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป จติกาํลงัพกั เมือ่อิม่ตวัแลว้ก็จะถอนออกมาเอง  

เมือ่ถอนออกมาแลว้ ก็จะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอคดิในเรื่องทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์ห ้

เกดิขึ้น ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาแก ้ ห่วงคนนัน้คนน้ี ห่วงไดอ้ย่างไรเดีย๋วเขาก็ตอ้ง

ตายอยู่ด ี ห่วงอย่างไรกต็อ้งตายอยู่ด ี ไมห่่วงไมด่กีวา่หรือ ไมห่่วงก็ไมไ่ดไ้ป

เปลีย่นแปลงเรื่องของเขา ห่วงก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงเรื่องของเขา แต่ห่วงแลว้จะทาํ

ใหเ้ราทกุข ์ ไมห่่วงก็ไมท่าํใหเ้ราทกุข ์ ความห่วงไมห่่วงเราเปลีย่นได ้ แต่เราไม่

สามารถไปเปลีย่นผูอ้ืน่ได ้คนทีเ่ราห่วง กลวัจะเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้เขาจะ

เป็น เราก็ทาํอะไรไมไ่ดอ้ยู่ด ีจงึอย่าไปห่วง มหีนา้ทีดู่แลกนัก็ดูแลกนัไป มหีนา้ที่

เลี้ยงดูก็เลี้ยงดูกนัไป แต่ไมต่อ้งห่วง ห่วงไมไ่ดห้รอก แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งสลาย

หมดไปชวีติของคนเราทกุคนมจีดุจบดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่เราจะอยู่แบบไหน อยู่

แบบห่วงแบบทกุข ์ หรือจะอยู่แบบไมห่่วง แบบสบายใจ จดุจบก็มเีท่ากนั 

เหมอืนกนั น่ีคอืวปิสัสนาปญัญา  
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ถา้เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์ เหน็วา่ไมใ่ช่เป็นของเราแลว้มนัก็งา่ยขึ้นใน

การปลอ่ยวาง เวลาลูกคนอืน่เขาตายไปเราเดอืดรอ้นไหม เราไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น ไม่

รอ้งห่มรอ้งไห ้แต่พอลูกเราตายไปน่ี วุน่วายใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ลูกของเขา

กบัลูกของเราก็มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาเหมอืนกนั 

เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะตอ้งตาย ก็ตอ้งตาย เขาทาํบญุมาแค่น้ี หรือมเีหตมุปีจัจยัทีท่าํ

ใหเ้ขาอยู่ไดเ้พยีงแค่น้ี เราไปรอ้งห่มรอ้งไห ้ เขาก็ไมฟ้ื่นกลบัคนืมา มแีต่จะสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเรา เปลา่ๆ เพราะขาดปญัญาน่ีเอง แต่ถา้มปีญัญาแลว้ เราก็เฉย 

ตายก็จดังานศพให ้ เผาใหเ้สร็จ ทกุอย่างเสร็จเรียบรอ้ย น่ีคอืวปิสัสนา เพือ่ปลด

เปลื้องความทกุขใ์หก้บัใจของเรา แต่การจะเจริญวปิสัสนาปญัญาได ้ จะตอ้งมี

สมาธิก่อน ถา้จติไมม่สีมาธิ ก็จะทาํใจไมไ่ด ้ ถา้จติมสีมาธิแลว้ พอระลกึถงึ

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ความวา้วุน่ขุน่มวัก็จะดบัลงไปเอง จติก็จะกลบัไปสู่จดุ

ของสมาธิ จดุทีส่งบ  

แต่ถา้ไมม่สีมาธิ เวลาจะปลงจะวาง ก็ไมรู่จ้ะไปปลงไปวางไวท้ีต่รงไหน เพราะจติ

ไมเ่คยสงบมาก่อน ก็ปลงอยู่บนความวุน่วายนัน่เอง คดิไมต่ก ปลงไมต่ก แต่ถา้

มสีมาธิแลว้จะปลงตก เช่นเราจะตอ้งเสยีสมบตั ิเสยีงานเสยีการไป ถา้เรามสีมาธิ

เราจะปลงตก ไมเ่ป็นไร ไมม่งีานทาํฉนัเขา้สมาธิของฉนัได ้ พออยู่ในสมาธิแลว้

ฉนัสบายเหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น คนที่มสีมาธิแลว้จะมทีีพ่ึง่ เพยีงแต่วา่ยงัไม่

เป็นทีพ่ึง่ทีถ่าวรเท่านัน้เอง ทีพ่ึง่ทีถ่าวรตอ้งอาศยัปญัญา เพราะปญัญาจะเป็นตวั

ตดัถอนรากถอนโคนของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆให ้

หมดไปจากจติจากใจ สมาธิเป็นเหมอืนกบัตวัไปบบีไปกด ไมใ่หก้เิลสตณัหา

ทาํงาน เหมอืนกบัหนิทบัหญา้ เวลาหนิทบัอยู่บนหญา้ๆก็จะเจริญงอกงามออกมา

ไมไ่ด ้ แต่พอยกหนิออก ทิ้งไวส้กัพกัหน่ึง เดีย๋วหญา้ก็โผลก่ลบัขึ้นมาใหม ่ ถา้

ตอ้งการทาํลายหญา้อย่างถาวร ก็ตอ้งถอนรากถอนโคนดว้ยจอบดว้ยเสยีม กเิลส

ก็ตอ้งถอดถอนดว้ยปญัญา ปญัญาก็คอืไตรลกัษณ์น่ีเอง  
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ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ ใจจะไมโ่ลภ ไมโ่กรธอกีต่อไป เพราะเกดิจากความหลง 

ความโลภ ความโกรธมาจากความหลง หลงวา่เป็นของเรา พออะไรทีเ่ป็นของเรา

หายไป ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่ถา้เป็นของคนอืน่หายไป ก็ไม่

เดอืดรอ้นเลย ท ัง้ๆทีเ่ป็นสมบตัชิิ้นเดยีวกนั เช่นเรามรีถคนัหน่ึง แลว้เราใหเ้ขาไป 

พอรถคนัน้ีคว ํา่ หายไปพงัไป เราก็ไมรู่ส้กึอะไร แต่ถา้ยงัไมไ่ดใ้หใ้คร ยงัเป็นของ

เราอยู่ พอเป็นอะไรขึ้นมา ใจของเราก็ทกุขแ์ลว้ อยู่ทีว่า่เรามองอย่างไรกบัสิง่นัน้ 

ถา้มองวา่เป็นของเรา ก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้มองวา่ไมใ่ช่ของเรา ก็จะไม่

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหม้องเป็นสพัเพ ธมัมา 

อนัตตา ธรรมท ัง้หลายไมม่ตีวั ไมม่ตีน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา เป็นของยมืไวใ้ช ้

มอีะไรก็ใชก้นัไปใหเ้กดิประโยชน ์ เช่นเอาไวดู้แลรกัษาสุขภาพร่างกาย ชวีติของ

เราใหอ้ยู่ไดอ้ย่างสะดวก อย่างสบาย แลว้ก็มาทาํคุณ ทาํประโยชน ์ ทาํบญุทาํ

กศุลเพือ่ทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากความทกุข ์ 

สิง่ต่างๆเหลา่น้ีก็มหีนา้ทีเ่พยีงแค่น้ีเอง เป็นเครื่องมอืรบัใชเ้ราในการปฏบิตัธิรรม 

เพือ่ใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งทิ้งสิง่เหลา่น้ีไป

หมด จะเป็นมหาเศรษฐ ี จะเป็นนายกฯ จะเป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็น

ประธานาธิบด ี ก็ตอ้งสูญเสยีทกุสิง่ทกุอยา่งทีต่นเองมอียู่เป็นอยู่ไป เพราะเป็น

ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่ป็นสมบตัขิองใครท ัง้สิ้น ถา้เราเขา้ใจเรื่องเหลา่น้ี

แลว้ เราก็ปลอ่ยวางได ้ ปญัหาของพวกเราจงึอยู่ทีก่ารต่อสูก้บักเิลส เพราะทกุ

ขณะจติของเราจะคดิไปในทางกเิลส เราตอ้งพยายามดงึใหม้าทางธรรมะใหไ้ด ้

เช่นวนัน้ีแทนทีจ่ะไปเทีย่ว เราก็ดงึกนัมาทางน้ี เราอาจจะมาบ่อยขึ้น อาจจะมาวดั

ทกุๆ ๓ วนั ๕ วนั ๗ วนั แทนทีจ่ะไปอนิเดยีกนั ไปวดัปฏบิตัธิรรมกนัดกีวา่ แต่

ไปอนิเดยีสาํหรบัคนบางคนก็อาจจะจาํเป็น เพราะยงัมคีวามผูกพนัอยู่กบัสถานที ่

กบัเรื่องราวต่างๆภายนอก สาํหรบับางคนไปก็อาจจะเป็นประโยชน ์ ไปแลว้จติ

ของเขาก็อาจจะเกดิความซาบซึ้งใจ เกดิความสงบขึ้นมา แต่ก็สูค้วามสงบทีเ่กดิ

จากการไปปฏบิตัใินป่าในเขาไมไ่ด ้ แต่เขาก็ตอ้งอาศยัแบบนัน้ไปก่อน ขึ้นอยู่กบั
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จติใจของแต่ละคน ทีไ่ดร้บัการพฒันามามากนอ้ยเพยีงไร บางคนไปแลว้มคีวาม

ซาบซึ้งใจ ก็กลบัไปอกี  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ บางทส่ีวนใหญ่เวลาทีฟ่งัธรรมกนัน่ี บางทฟีงัไปแลว้มนัจะ

เขา้สมาธิไป แต่ในขณะเดยีวกนัประโยชนท์ีไ่ดร้บัฟงัก็พยายามดงึไวท้างน้ี  

ตอบ ก็ไมเ่ป็นไร ประโยชนม์ที ัง้ ๒ แบบ คอืความสงบกบัปญัญา ถา้จติอยู่ในระดบั

สมาธิจติก็จะสงบมากกวา่เกดิปญัญา จติจะไมพ่จิารณาตามก็ปลอ่ยไปตามเรื่อง

ก่อน แต่ถา้เป็นจติทีช่อบพจิารณาตาม ก็จะเกดิความรูเ้กดิความเขา้ใจ เกดิ

ปญัญา เกดิสมัมาทฐิ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ระดบัจติของคนมนัต่างกนั บางคนฟงั

ธรรมเพือ่อาศยัธรรมเป็นเครื่องกลอ่มใจใหส้งบ เพราะโดยลาํพงัเวลานัง่ทาํเอง

แลว้ ใจจะวอกแวก จะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่พอนัง่ฟงัธรรมแลว้ มเีสยีง

ธรรมะไวเ้กาะ จติก็เกาะอยู่กบัเสยีงธรรมะ แต่ไมไ่ดพ้จิารณาตาม ฟงัไปๆแลว้จติ

ก็จะสงบน่ิง แต่ไมรู่ว้า่ฟงัเรื่องอะไร ก็ไมเ่ป็นไร คอืไดท้ ัง้ ๒ อย่าง แลว้แต่ฐานะ

ของจติของแต่ละคน บางคนฟงัเพือ่ใหเ้กดิสมาธิ เกดิความสงบ ก็ฟงัไปก่อน 

เพราะตอ้งมสีมาธิก่อน เพือ่เป็นฐานของปญัญา ถา้ฟงัแลว้พจิารณาตามไป ถา้จติ

ไมส่งบก็จะปลงไมต่ก จะไมเ่ขา้ใจ แต่ถา้จติมสีมาธิแลว้ จะปลงตก  

อานิสงสข์องการฟงัธรรมท่านก็แสดงไวอ้ยู่ ๕ ประการดว้ยกนั คอื ๑. จะไดย้นิ

ไดฟ้งัในเรื่องทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ๒. เรื่องทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาแลว้ก็จะ

เกดิความเขา้ใจดขีึ้น ๓. ขจดัความสงสยั ๔. ทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง ๕. ทาํจติใจ

ใหผ้่องใสสงบ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไดท้ ัง้ ๕ ประการ ในการฟงัในแต่ละ

ครัง้ บางครัง้ฟงัไปแลว้ความสงสยัก็อาจจะยงัมอียู่ก็ได ้ บางครัง้ฟงัไปแลว้ความ

สงสยัหายไปก็ได ้ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็ขึ้นอยู่กบัผูแ้สดงดว้ย คอืตอ้งเป็นผูรู้ธ้รรมะ ผูฟ้งั

ก็มสีตฟิงั ถา้ผูแ้สดงๆธรรมะไปแบบผดิๆถกูๆ ก็จะสรา้งความสงสยั สรา้งความ

สบัสนใหผู้ฟ้งัมากขึ้นก็ได ้ สมยัน้ีเรามกัจะไมไ่ดบ้รรลธุรรมจากการฟงัธรรมกนั 

ไมเ่หมอืนในสมยัพทุธกาล ทีเ่วลาฟงัธรรมจากพระพทุธเจา้ จะมผูีบ้รรลธุรรมกนั

เยอะ เพราะผูแ้สดงธรรมก็ทรงแสดงแต่ความจริงลว้นๆ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์สมยัน้ี
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ผูแ้สดงอาจจะเอาโมหะ เอาความหลงของตนมาสอดแทรกในการแสดงธรรม 

ผูฟ้งัก็เลยลงัเลใจ พจิารณาแลว้ไมต่รงกบัความจริง ก็ลงัเลสงสยั ไมส่ามารถทีจ่ะ

ตดัได ้ไมส่ามารถทีจ่ะปลงได ้ 

หรืออาจจะเป็นเพราะผูฟ้งัในสมยัน้ี อาจจะฟงัแบบเป็นพธิีก็ได ้ เช่นบางคนชอบ

หาเสาพงิ หาฝาพงิ พอพระต ัง้นะโมคอก็พบั ฟงัแบบน้ีฟงัไปอกี ๑๐๐ ชาตกิ็ไมรู่ ้

เรื่อง เหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง ไมเ่หมอืนลิ้นกบัแกง ถา้เป็นเหมอืนลิ้นกบัแกง

แลว้ คาํพูดทกุคาํทีแ่สดงออกมาจะเขา้ไปในใจ จะไมม่อีย่างอืน่มาแทรก บางคน

นัง่ฟงัไป แต่ใจคดิเรื่องอะไรอยู่ก็ไมรู่ ้เป็นอย่างน้ีตลอดเวลา แขง่กบัเสยีงทีเ่ขา้มา 

ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ ฟงัไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ เพราะการแสดงธรรมเป็นเรื่องเหตุ

เรื่องผลทีต่่อเน่ืองกนั ถา้ขาดตอนใดตอนหน่ึงไปแลว้ ก็จะไมเ่ขา้ใจ เหมอืนกบั

การดูหนงั พอดูตอนตน้แลว้ ก็ออกไปเขา้หอ้งนํา้ พอกลบัมาดูต่อ ก็ไมรู่เ้รื่องแลว้ 

วา่เกดิอะไรขึ้นในขณะทีไ่ปเขา้หอ้งนํา้ เวลาฟงัธรรมก็เหมอืนกนั ถา้แวบไปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี พอกลบัมาฟงัอกีท ี ก็ไมรู่ว้า่พูดไปถงึไหนแลว้ เกี่ยวกบัอะไร 

เพราะฟงัไมต่ดิต่อกนั ก็จะไมไ่ดป้ระโยชน ์ สตใินการฟงัธรรมจงึเป็นเรื่องสาํคญั

มาก ถา้มสีตมิากเท่าไรก็จะไดร้บัประโยชนม์ากเท่านัน้ จงึควรเจริญสตปิฏัฐาน ๔ 

อย่างต่อเน่ือง พยายามฝึกจติใหอ้ยู่กบัปจัจบุนัเสมอ  

สตคิอืการทาํจติใหอ้ยู่กบัที ่ ไมใ่หล้อยไปลอยมา ถา้เป็นเรือสตกิ็เป็นเหมอืนกบั

สมอเรือ ถา้ทอดสมอแลว้ เรือจะไมล่อยไปตามกระแสนํา้ นํา้จะพดัมาอย่างไร 

เรือก็ยงัจอดอยู่กบัที ่แต่ถา้ไมไ่ดท้อดสมอแลว้ เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ ใน

จติเราก็มกีระแสซึง่เป็นเหมอืนกบักระแสนํา้ คอือารมณ์ต่างๆ ทีไ่หลลอยมาอยู่

เรื่อยๆ พอมอีารมณ์อะไรลอยมาปับ๊ ก็ชวนเราคุยดว้ย เราก็คุยไปเพลนิ อย่าง

เวลาจะขนขา้วของขึ้นหรือลงเรือ ถา้เรือไม่จอดอยู่น่ิงๆ ก็ขนไมไ่ด ้ ฉนัใดเวลาจะ

เอาความรูเ้ขา้ไปในจติ ถา้จติไมน่ิ่ง ความรูก้็จะไมเ่ขา้ไปในจติ เหมอืนกบัเวลาเท

นํา้ใส่แกว้ ถา้คว ํา่แกว้ไว ้ เทนํา้ไปหมดขวด ก็ไมม่นีํา้อยู่ในแกว้แมแ้ต่หยดเดยีว 

เพราะไมไ่ดห้งายแกว้ขึ้นมารบันํา้นัน่เอง ฉนัใดใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้ไปคดิ
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เรื่องอืน่ ไมไ่ดส้นใจฟงั ฟงัเป็นช ัว่โมงๆก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร การฟงัธรรมจงึ

ตอ้งฟงัดว้ยสต ิ อย่างนอ้ยผลทีค่วรจะไดก้ค็อืความสงบ ถา้ไมเ่กดิปญัญา ก็ไม่

เป็นไรเพราะในเบื้องตน้เราตอ้งฝึกจติใหเ้ป็นสมาธิก่อน  

ถา้มสีมาธิแลว้ ต่อไปก็จะไดป้ญัญา ถา้ไมม่สีมาธิแลว้เจริญปญัญาอย่างไรก็ไม่

เป็นปญัญา จะเป็นสญัญาไป พอถงึเวลาทีจ่ะเอามาใชด้บักเิลสก็จะดบัไมไ่ด ้

ปญัญาจงึถูกแบง่ไว ้๓ แบบดว้ยกนัคอื ๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการ

ฟงั ๒. จนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิ และ ๓. ภาวนามยปญัญา 

ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา ปญัญา ๒ อย่างแรกนาํไปดบักเิลสไมไ่ด ้ เช่นวนัน้ี

ฟงัวา่พวกเราตอ้งตดักเิลส ตอ้งอย่าไปเทีย่ว ตอ้งเขา้วดั แต่ถา้ยงัไมม่สีมาธิก็จะ

เขา้วดัไมไ่ดห้รอก ฟงัไดแ้ต่ทาํไมไ่ด ้แต่ถา้จติมสีมาธิแลว้ เรียกวา่เป็นภาวนา พอ

ไดฟ้งัอะไรแลว้ ก็สามารถเอาไปปฏบิตัไิดเ้ลย เรียกวา่ภาวนามยปญัญา คอื

ปญัญาทีต่ดักเิลสได ้ ตอ้งเป็นภาวนามยปญัญา หมายถงึตอ้งมสีมาธิพรอ้มแลว้ 

มสีมาธิเป็นผูส้นบัสนุน ถา้ไมม่สีมถภาวนา มแีต่วิปสัสนาลว้นๆ จะกลายเป็น

ความรูป้ระดบัเฉยๆ แต่เอามาทาํประโยชนไ์มไ่ด ้ท่องพระไตรปิฎกไดท้ ัง้เลม่ แต่

เอามาตดักเิลสของตวัเองไมไ่ด ้ 

ในสมยัพทุธกาลก็มนิีทานเรื่องพระโปฐลิะ คงจะเคยไดย้นิกนั ท่านก็ศึกษา

พระไตรปิฎกจนรูห้มดทกุอย่าง แต่เวลาทีพ่ระพทุธเจา้เจอพระโปฐลิะทไีร กท็รง

ตรสัวา่ โปฐลิะเธอเกดิมาเสยีชาตเิกดิ เธออยู่ไปเปลา่ๆ กนิไปเปลา่ๆไมไ่ดร้บั

ประโยชนอ์ะไรกบัการอยู่ของเธอเลย เมือ่พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัหลายครัง้หลาย

หน ท่านก็เลยสาํนึกไดว้า่ยงัตอ้งพฒันาอกี ความรูท้ีม่อียู่ยงัไมเ่พยีงพอ เพราะ

กริิยาอาการของตนยงัไมส่งบเรียบรอ้ย ยงัมอีาการของกเิลสแสดงออกมาอยู่ จงึ

ตดัสนิใจไปปฏบิตัทิีส่าํนกัปฏบิตั ิ ทา่นก็ไปสาํนกัปฏบิตัทิีม่แีต่พระอรหนัต ์ ไป

กราบพระผูใ้หญ่องคแ์รกท่านมพีรรษานอ้ยกวา่ ท่านก็ปฏเิสธไปวา่ ผมสอนท่าน

ไมไ่ดห้รอก ท่านเป็นพระเถระ มพีรรษามากกวา่ผม ก็เลยไปขอองคท์ี ่๒ องคท์ี่ 

๒ ก็ตอบเหมอืนกนั องคท์ี ่ ๓ องคท์ี ่ ๔ ก็เหมอืนกนั จนไปถงึองคสุ์ดทา้ยเป็น
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สามเณร เป็นพระอรหนัตเ์ช่นเดยีวกนั สามเณรก็จะปฏเิสธเหมอืนกนั พระ

หวัหนา้ท่านก็เลยพูดวา่ เณรจะไมร่บัท่าน สงเคราะหท์า่นสกัหน่อยหรือ สามเณร

ก็เลยรบัพระเถระรูปนัน้มาเป็นลูกศิษย ์ 

แต่ก่อนทีจ่ะสอนก็ตอ้งเอามาฝึกดูนิสยัใจคอก่อน วา่จะเป็นคนเชื่อฟงัหรือไม ่

หรือยงัมทีฐิถิอืตวัวา่เป็นพระเถระอยู่ เพราะเดีย๋วน้ีสามเณรเป็นอาจารยแ์ลว้ 

เรื่องพรรษาจงึถอืไมไ่ดแ้ลว้ เพราะระหวา่งอาจารยก์บัลูกศิษย ์ ลูกศิษยต์อ้งเชื่อ

ฟงัอาจารยเ์สมอ ถา้ไมเ่ชื่อฟงัก็สอนไมไ่ด ้สอนไปแลว้ไมฟ่งั ก็จะสอนไปทาํไมให ้

เสยีเวลาไปเปลา่ๆ บอกใหเ้ลี้ยวขวาก็เลี้ยวซา้ยแทน ก็อย่าไปเสยีเวลาเลย ไมเ่กดิ

ประโยชน ์ ท่านทดสอบดูวา่จะเชื่อฟงัหรือไม ่ ก็ใชอ้บุายต่างๆ ใหล้า้งกระโถน ให ้

ซกัจวีร บางทกี็ใหล้ยุนํา้ลงไปหยบิของในนํา้ พอเดนิไปถงึใกลจ้ะหยบิของไดแ้ลว้ 

ก็เปลีย่นใจ บอกไมเ่อาแลว้ พระเถระท่านก็น่ิงเฉย ไมโ่กรธ ไมต่อบโตอ้ย่างไร 

เชื่อฟงัครูบาอาจารยท์กุอย่าง เมือ่สามเณรเหน็วา่ท่านไมม่ทีฐิเิหลอือยู่แลว้ จงึส ัง่

สอนท่าน โดยยกตวัอย่างวา่ มจีอมปลวกอยู่รงัหน่ึง ในจอมปลวกน้ีมทีางเขา้ออก

อยู่ ๖ ทางดว้ยกนั และในจอมปลวกน้ีมกีิ้งก่าอยู่ตวัหน่ึง ถา้อยากจะจบักิ้งก่าที่

อยู่ในจอมปลวกน้ี ก็ตอ้งปิดทวารท ัง้ ๕ ไว ้ ใหเ้หลอืทวารเดยีว แลว้เฝ้าอยู่ตรง

ทวารนัน้ กิ้งก่าก็จะออกทางอืน่ไมไ่ด ้จะตอ้งออกทางน้ี พอออกมาก็จะตะครุบตวั

ไดเ้ลย แต่ถา้มทีางออกอกี ๕ ทาง แลว้เราเฝ้าอยู่ตรงน้ี มนัก็จะออกทางโนน้ได ้

ก็จะจบัมนัไมไ่ด ้ 

ฉนัใดกเิลสตณัหาก็เช่นเดยีวกนั มทีางออกอยู่ถงึ ๖ ทางดว้ยกนั คอืทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ท่านจงึสอนใหปิ้ด ๕ ทาง คอืปิดตา ปิดหู ปิดจมกู ปิดลิ้น ปิด

กาย ดว้ยการสาํรวม อย่าไปอยู่ใกลก้บัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีท่าํใหเ้กดิ

กเิลส เกดิความยนิด ี เกดิความอยากจะออกไปสมัผสั เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขา 

จะไดไ้มม่รูีปทีจ่ะดงึกเิลสออกมา ไมม่เีสยีงทีจ่ะดงึกเิลสออกมา ก็เท่ากบัปิด

ประตูท ัง้ ๕ ไว ้ ก็จะเหลอือยู่ประตูเดยีวก็คอืใจ ก็จะคดิปรุงต่างๆ คดิไปก็สรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจ พอรูป้ับ๊ก็ดบัได ้ รูป้ ับ๊กด็บัได ้ เดีย๋วกเิลสก็แพเ้ราเอง ในทีสุ่ด
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ท่านก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ น่ีคอืภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัหรอืคดิเองน้ี เป็นเพยีงแต่จดุเริ่มตน้ คอื

ตอ้งศึกษาก่อน ถา้คดิเองไมเ่ป็น ถา้ไมรู่ ้ก็ตอ้งอาศยัคนอืน่สอน ถา้คดิเองได ้ก็

ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ เช่นพระพทุธเจา้ไมม่ใีครสอนพระองคไ์ด ้ จงึตอ้งคดิเอง 

แลว้ก็ลองไปทาํดู ถา้ถูกก็ใชไ้ด ้ ถา้ไมถู่กก็เปลีย่นใหม ่ เช่นทรงคดิวา่อดขา้วสกั 

๔๙ วนัจะชนะกเิลสได ้ แต่ไมถู่กทาง กเิลสก็ยงัไมต่าย กเิลสก็ยงัดิ้นอยู่ในใจ ก็

เลยตอ้งถอยกลบัมานัง่ภาวนา  

ทาํสมถภาวนาก่อนดว้ยการเจริญอานาปานสติ ทาํจติใจใหส้งบ เมือ่สงบแลว้ก็

พจิารณาขนัธ ์๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ และพจิารณาเขา้ไปในจติ

จนดบัอวชิชาได ้ จติก็หลดุพน้ น่ีเรียกวา่ภาวนามยปญัญา เจริญปญัญาดว้ยการ

ปฏบิตั ิ เรียนจบแลว้อย่าเอาไปแบกไวบ้นบา่ อย่าเรียนเพือ่เอาใบประกาศนียบตัร 

นกัธรรมตรี โท เอก ยงัไมพ่อ ยงัไมเ่กดิประโยชนเ์ท่าทีค่วร เรียนไปแลว้ตอ้งเอา

ไปปฏบิตั ิ ทานตอ้งทาํใหม้ากยิง่ขึ้น มเีงนิเหลอืก็เอาไปทาํบญุทาํทานเสยี อย่าเอา

ไปซื้อขา้วซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ศีลก็รกัษาไปเรื่อยๆ ใหม้มีากยิง่ขึ้นไป แลว้ก็

ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิปฏบิตัธิรรมใหม้ากขึ้น อยู่ทีบ่า้นก็ทาํได ้ อยู่ทีไ่หน

ก็ทาํได ้ ถา้มเีวลาวา่งก็ไปวดั ไปอยู่นานๆบา้งก็ได ้ สิง่เหลา่น้ีเราทาํได ้ ถา้วางแผน

คดิไวล้ว่งหนา้ก่อน เพราะจะทาํแบบทนัททีนัใดก็จะทาํไมไ่ด ้ เพราะมภีาระผูกพนั 

แต่เราวางแผนสาํหรบัอนาคตได ้จะลดละภาระต่างๆอย่างไร ก็ลดไปๆ  

เมือ่เราไมใ่ชเ้งนิมาก เราก็ลาออกจากงานได ้เกษยีณก่อนเวลาก็ได ้ถา้คดิวา่เงนิที่

สะสมไวพ้อเพยีงแลว้ อย่างตอนทีอ่าตมาลาออกจากงานก็มเีงนิอยู่ประมาณ 

๖๐๐๐ บาท ก็คดิวา่อยู่ไดปี้หน่ึง ขออยู่แค่ปีหน่ึงเพือ่ปฏบิตัธิรรม สมยันัน้

กว๋ยเตีย๋วชามละ ๒ บาทเท่านัน้เอง วนัหน่ึงใชไ้มเ่กนิ ๑๐ บาท อาหารก็กนิแค่

มื้อเดยีว กนิกว๋ยเตีย๋วชามหน่ึง ขา้วผดัจานหน่ึง แค่นัน้ก็อยู่ไดแ้ลว้ ความ

ตอ้งการของร่างกายมนัไมม่าก เราไปสรา้งใหม้ากดว้ยกเิลสตณัหาต่างหาก 

อาหารมื้อละ ๕๐๐ กบัอาหารมื้อละ ๔๐ - ๕๐ ก็อิม่เหมอืนกนั แต่กเิลสตอ้งมื้อ



64 
 

ละ ๕๐๐ ถงึจะอิม่ ตอ้งไปกนิในทีม่เีครื่องปรบัอากาศ มบีรรยากาศ มอีะไรต่างๆ 

วนัน้ีไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งเอาไปคดิต่อ คิดวางแผนวา่ตอ้งพฒันาอย่างไร จะกา้ว

ขึ้นไปอกีกา้วหน่ึง จะตอ้งทาํอย่างไร จะใหค้นอืน่ยกเราขึ้นไปไมไ่ด ้ เราตอ้งยกตวั

เราขึ้นไปเอง กา้วขึ้นไปเอง วนัน้ีสมควรแก่เวลานะ ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ีก่อน  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ คุณสุเมธปลื้มใจมาก เขาใหลู้กมากราบเรียนวา่ปลื้มใจมากทีสุ่ด

ในชวีติทีไ่ดม้าอยู่ทีน่ี่ค่ะ  

ตอบ ตอ้งมาบ่อยๆ จะไดป้ลื้มมากๆขึ้น  

ถาม เขายงัไมเ่ขา้ใจสิง่ทีท่่านอาจารยส์อนเขาเรื่องนิมติค่ะ คอืตลอดเวลาทีเ่ขามาทีน่ี่

เรียกวา่เขาเก่งมากเลย ปกตเิขากลวัผมีาก เขาอยู่ไมไ่ดเ้ลยค่ะ เขาก็บอกวา่ตอนที่

เขามาอยู่ทีน่ี่เขาก็ไดฝ้นัไป เขาก็คงเลา่ใหท้่านอาจารยฟ์งัแลว้วา่ เขาไดเ้หน็ในฝนั

นัน้วา่คนทีม่าปรากฏ เขามาขอส่วนบญุ แต่ท่านอาจารยก์็บอกไมใ่หไ้ปสนใจใช่

ไหมคะ ทน้ีีเขาก็กลบัไปใส่บาตรใหน้ะคะ  

ตอบ ก็ได ้ทาํบญุอทุศิใหเ้ขาไปก็ได ้ 

ถาม ค่ะ แต่เขาบอกวา่คนน้ียงัตามเขาไปถงึทีบ่า้น  

ตอบ ความจริงมนัอยู่ในจติเราเอง พอมาทีน่ี่มนัก็โผลอ่อกมา สถานทีเ่ป็นเหตทุาํใหม้นั

โผลอ่อกมา เขาไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ี่หรอก เขาอยู่ในจติจติใตส้าํนึกของคุณสุเมธ เพยีงแต่

อาศยัสถานทีท่าํใหโ้ผลข่ึ้นมา เวลาไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆ ทีน่่ากลวั ของพวกน้ีทีฝ่งัลกึ

อยู่ในใจของเรา ก็จะโผลข่ึ้นมา  

ถาม แต่ไมไ่ดห้มายความวา่เขามาตดิกบัเราจริงๆ  

ตอบ ก็เป็นได ้๒ อย่าง คอื ๑. เป็นอปุาทาน เราเคยมคีวามผูกพนักบัคนๆน้ีมาก่อน ก็

เลยฝงัลกึอยู่ในใจเรา หรือ ๒. เป็นสมัภเวสมีาขอส่วนบญุ ส่วนใหญ่จะมาจาก

อปุาทานมากกวา่  
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ถาม แต่คนส่วนใหญ่ทีก่ลวั ก็กลวัพวกสมัภเวสทีีต่ดิตวัเรามา  

ตอบ ไมม่ตีดิตวัเรามาหรอก ตดิตวัมาไมไ่ดห้รอก  

ถาม ตามไดค้ะ ดูรายการฯเหน็เขานัง่รถเราไปดว้ย เวลาเราไป  

ตอบ เขาก็เขยีนไปตามจนิตนาการของเขา ยกเวน้สมัภเวสทีีม่คีวามผูกพนักบัเรา เช่น

ในสมยัพทุธกาลทีม่าปรากฏใหก้ษตัริยพ์ระองคห์น่ึงไดส้มัผสั เพราะเคยเป็น

อมาตย ์ เป็นลูกนอ้งเก่า เคยเป็นญาตสินิท มติรสหาย เป็นเพือ่นเป็นอะไรกนั ก็

เลยมาหา เขาเป็นเหมอืนคนออกจากคุก เป็นขอทานไมม่ทีีพ่ึง่ พวกสมัภเวสน้ีี

เป็นเหมอืนพวกขอทาน ขาดบญุ ก็เลยตอ้งมาหาคนทีรู่จ้กั ใหช่้วยทาํบญุให ้ 

ถาม ทน้ีีเราจะแยกแยะไดไ้งคะ วา่อะไรเป็นอะไร  

ตอบ ถา้เราแยกไมเ่ป็น ก็ทาํบญุกรวดนํา้ไปใหเ้ขาก็แลว้กนั เพือ่ความสบายใจของเรา 

พอเราทาํแลว้หายไป ก็อาจจะอยู่ในใจของเรา เมือ่ทาํแลว้ทาํใหใ้จของเราสงบ เขา

ก็ไมก่ลบัมาเยอืนเราอกี ความจริงถา้เขามา ก็ไมเ่หน็เป็นไร เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ทกุอย่างเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา น่ีเรากาํลงั

เกดิวภิวตณัหา เกดิความรงัเกยีจ ก็เลยเกดิเป็นความทกุขข์ึ้นมา ถา้เรายอมรบั

เขา ตอ้นรบัเขาเหมอืนเป็นเพือ่น อาจจะเป็นแฟนเก่าของเราในอดตีก็ได ้แฟนเก่า

มาเยีย่มจะเป็นอะไรไป  

ถาม เผือ่เขาอยู่นานละ่ครบั  

ตอบ เมือ่ก่อนก็อยากจะใหเ้ขาอยู่นานๆ  

ถาม ตอนน้ีเขาไมม่รูีป เราก็ไมอ่ยากจะใหอ้ยู่ดว้ยแลว้  

ถาม ทาํไมผูห้ญงิจงึถูกรงัเกยีจเดยีดฉนัทใ์นเรื่องบวช  
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ตอบ ไมใ่ช่เพราะรงัเกยีจเดยีดฉนัท ์ ผูห้ญงิก็เป็นเพศเดยีวกบัแมเ่สยีดว้ยซํา้ไป แต่

สภาพของผูห้ญงิทีต่อ้งอยู่ในป่าปฏบิตัธิรรม มนัเสีย่งภยักวา่ผูช้ายเยอะ ก็เลย

ตอ้งมเีงือ่นไขพอสมควร เช่นภกิษุณีตอ้งอยู่ในวดัเดยีวกนักบัภกิษุ จะไปอยู่ตาม

ลาํพงัไมไ่ด ้ ตอ้งรบัศีลจากภกิษุทกุกึ่งเดอืน ตอ้งรบัฟงัคาํส ัง่สอน และหา้มไมใ่ห ้

ภกิษุณีเป็นใหญ่กวา่ภกิษุ ทรงปรารถนาใหภ้กิษุปกครองภกิษุณี ในอดตีผูช้ายจะ

มคีวามแขง็แรงกวา่ผูห้ญงิ ไมเ่หมอืนสมยัน้ี ผูห้ญงิจะเป็นประธานาธิบดกี็ได ้

เพราะสมยัน้ีมเีครื่องผ่อนแรง ใชส้มองเป็นหลกั แต่สมยัก่อนตอ้งใชก้าํลงัเป็น

หลกั ต่อสูก้นัในสงครามก็ตอ้งขีม่า้ผาดโผนเสีย่งกบัภยนัตรายต่างๆ รบราฆ่าฟนั

กนัดว้ยกาํลงักายเป็นหลกั  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ แมภ้กิษุณีนัน้บรรลธุรรมแลว้ เป็นอรหนัตแ์ลว้ยงัตอ้งกราบ

สามเณรดว้ยหรือ  

ตอบ รูส้กึวา่ตอ้งกราบพระภกิษุ ถงึแมจ้ะพึง่บวชมาใหม่ๆ  แต่สามเณรน่ีเขา้ใจวา่ไม่

ตอ้ง กราบแต่พระภกิษุขึ้นไป เพราะยิง่ไดบ้รรลธุรรมสูงขึ้นไปเท่าไร ทฐิใินใจจะ

ยิง่ตํา่ลงไป ไมสู่งตามธรรม จะสวนทางกบัธรรมทีไ่ดบ้รรล ุ ผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตจ์ะไมร่งัเกยีจเดยีดฉนัทก์บัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัเิลย เพราะ

การปฏบิตัจิรงิๆ ก็เพือ่ลดละตวัตน ยิง่ปฏบิตัธิรรมสูงขึ้นเท่าไร ตวัตนยิง่นอ้ยลง

ไปเรื่อยๆ ความถอืตวัถอืตน ถอืวา่เป็นผูว้เิศษ เป็นผูย้ิง่ใหญ่ จะหายไปจนไมม่ี

หลงเหลอือยู่ในตวัเลย เพราะความถอืตวัน้ีแหละเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ พอ

ใครปฏบิตัไิมถู่กใจเราหน่อย เพราะเราเป็นถงึผูจ้ดัการ แต่เขากลบัทาํกบัเรา

เหมอืนกบัเราเป็นพนกังานเช็ดกวาดถู เราก็จะรูส้กึไมพ่อใจ แต่ถา้เรารูส้กึเฉยๆ 

ถอืวา่เป็นเรื่องของเขา สายตาของเขาเป็นอย่างนัน้ เขาจงึมองเหน็เราเป็นอย่างนัน้ 

เขาไมม่ปีญัญา มองไม่เหน็วา่เราเป็นผูจ้ดัการ ก็ช่วยไมไ่ด ้ เขาจะมองวา่เราเป็น

เดก็รบัใช ้ก็ไมเ่ป็นไร เป็นความเหน็ของเขา สายตาของเขา แต่เรากรู็อ้ยู่ในใจของ

เรา วา่เราเป็นอะไร ความเป็นอะไรของเราน้ี ไมไ่ดห้มายความวา่ จะตอ้งใหค้นอืน่

เขาเหน็ตาม เขาจะเหน็อย่างไร เราก็ยงัเป็นเราอยู่น ัน่แหละ  
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ยิง่ปฏบิตัธิรรมสูงขึ้นไปเท่าไร ความอิม่ความพอก็มมีากขึ้น ไมห่วิไมอ่ยากใหค้น

นัน้ทาํอย่างนัน้อย่างน้ีกบัเรา เมือ่ปฏบิตัถิงึข ัน้สูงสุดแลว้ จะไมม่คีวามหวิความ

อยากกบัอะไรเลย เคยไดย้นิวา่คุณแมแ่กว้มคุีณธรรมในจติใจทีสู่งมาก แต่เวลา

มพีระไปหาท่าน แมจ้ะเป็นพระบวชใหม ่ ท่านก็ยงักราบไหว ้ เพราะเป็นสมมตุ ิ

ฆราวาสก็ตอ้งแสดงความเคารพต่อบรรพชติ เราตอ้งรูท้นั ตอ้งแยกแยะไดว้า่ 

โลกน้ีมที ัง้สมมตุแิละวมิตุต ิ วมิตุตกิ็เป็นอย่างหน่ึง สมมตุกิ็เป็นอกีอย่างหน่ึง 

หลวงตาท่านเคยเขยีนไวใ้นประวตัหิลวงปู่ม ัน่ ตอนทีท่่านตอบปญัหาเทวดา 

เกี่ยวกบัเวลาทีพ่ระอรหนัตม์าประชมุกนั ทา่นนัง่กนัอย่างไร ท่านก็แสดงเป็นสอง

นยัดว้ยกนั ถา้เป็นแบบวมิตุต ิ ก็จะไมถ่อืว่าใครสูงใครตํา่กวา่กนั ใครมาก่อนจะ

นัง่ขา้งหนา้ก็ได ้ จะนัง่ตรงไหนก็ได ้ นัง่ไปตามอธัยาศยั แลว้ก็แสดงแบบสมมตุ ิ

คอืตอ้งนัง่ไปตามลาํดบัพรรษา ถงึแมต้นจะเป็นพระอรหนัต ์ ถา้มพีระทีอ่าวุโส

กวา่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ตนก็จะไมไ่ปนัง่ขา้มหนา้ขา้มตาท่าน เวลาเดนิ

บณิฑบาตก็ใหพ้ระทีม่พีรรษามากกวา่เดนินาํไป ถงึแมต้นเองจะเป็นพระอรหนัต ์

แต่พระทีเ่ดนินาํหนา้จะไมเ่ป็นพระอรหนัต ์ก็ไมม่ปีญัหาอะไร เพราะรูจ้กัแยกแยะ

สมมตุกิบัวมิตุตอิอกจากกนั  

วมิตุตเิป็นเรื่องทีอ่ยู่ในใจเราลว้นๆ ไม่มใีครรูห้รอกวา่เราเป็นอะไร แต่รูว้า่เราบวช

มากี่พรรษาแลว้ ก็ตอ้งปฏบิตัไิปตามสมมตุ ิ เหมอืนลูกกบัพ่อกบัแม ่ ลูกบางคน

เป็นอภชิาตบตุร มจีติใจทีสู่งกวา่พ่อกวา่แม ่อย่างพระพทุธเจา้เป็นตน้ แต่ลูกก็ยงั

เคารพคุณพ่อคุณแมอ่ยู ่ ไมไ่ดถ้อืวา่ตนฉลาดกวา่ เก่งกวา่ การเคารพพ่อแม ่ ผู ้

หลกัผูใ้หญ่ก็ยงัมอียู่ แมจ้ะมคีวามรู ้ ความฉลาด ความสามารถมากกวา่พ่อกวา่

แม ่ก็แยกไวเ้ป็นเรื่องหน่ึง คนเราสมยัน้ีมกัจะหลงตวัเอง พอเป็นใหญ่แลว้ กลบั

เหน็พ่อแมเ่ป็นคนไมม่คีวามหมายไป เหตกุ็เป็นเพราะความหลงน้ีเอง แต่คนทีม่ ี

ปญัญาอย่างในหลวง เวลาอยู่ส่วนพระองคก์บัสมเดจ็ย่า ก็ยงักราบสมเดจ็ย่า 

ทรงถอืวา่เป็นพระมารดา แต่เวลาทีท่รงเสดจ็ออกงาน ก็ตอ้งประทบับนบลัลงัก ์

สมเดจ็ย่าก็ทรงประทบัอยู่ขา้งลา่งอย่างน้ีเป็นตน้  
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สมมตุกิ็มอียู่หลายระดบัดว้ยกนั เวลาออกงานก็แบบหน่ึง เวลาอยู่บา้นก็แบบ

หน่ึง ตอ้งทาํไปใหถู้กกาลเทศะ ตามธรรมเนียมประเพณี ไมม่ปีญัหาอะไร 

เหมอืนการเลน่ละคร เรื่องน้ีเขาใหเ้ป็นพระเอก แต่เรื่องหนา้เขาใหเ้ป็นผูร้า้ย ก็

ตอ้งเลน่ไปตามบท มนัก็เป็นละครเท่านัน้ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิกบับทแลว้ ก็ไมม่ี

ปญัหาอะไร เลน่ไดท้กุรูปแบบ ใหเ้ลน่เป็นขอทานก็ได ้เป็นคนรบัใชก้็ได ้เป็นมหา

เศรษฐกี็ได ้แลว้แต่จะเลน่เรื่องอะไร ขอใหจ่้ายเงนิใหเ้ราก็แลว้กนั เราเป็นเหมอืน

ลูกจา้ง เขาจา้งใหท้าํอะไร ก็ทาํไป น่ีคอืความหมายของการไมย่ดึไมต่ดิ แต่รูว้า่

อะไรสูงอะไรตํา่ อะไรดอีะไรช ัว่ อยู่ในเหตุการณ์ทีจ่าํเป็นจะตอ้งทาํตามข ัน้ตอนก็

ทาํไป ไมไ่ดค้ดิวา่เราวเิศษวโิส จะตอ้งปฏบิตักิบัเราอย่างนัน้อย่างน้ี ถา้เขาไมรู่จ้กั

เรา เขาจะปฏบิตัไิดอ้ย่างไร บางคนทีป่ฏบิตัไิมด่กีบัเรา เพราะเขาไมรู่ ้ แต่พอมารู ้

เขา้ทหีลงั ก็มาขอโทษขอโพย บอกวา่ผมไมรู่ว้า่ท่านเป็นใครก็ม ี แต่เราก็ไมไ่ดถ้อื

โทษโกรธเคอืงต ัง้แต่ตน้แลว้ เพราะรูอ้ยู่แลว้วา่เรื่องของโลกก็เป็นอย่างน้ีแหละ  

เรื่องสรรเสริญนินทามอียู่ทกุหนทกุแห่ง จงึตอ้งพรอ้มทีจ่ะรบักบัทกุสภาพ ถูก

เหยยีดหยามก็ได ้สรรเสริญก็ได ้ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดกี็ได ้ไมแ่ยแสปลอ่ยให ้

ทาํเองทกุอย่างก็ได ้ ก็แลว้แต่ ในเมือ่ไมไ่ดไ้ปหวงัอะไรจากใครแลว้ ก็ไมม่ปีญัหา

อะไร จงึขอใหเ้รามคีวามแน่วแน่ม ัน่คงกบัพระพทุธศาสนา พยายามปฏบิตัไิป 

เป็นโอกาสทีด่ทีีสุ่ดแลว้ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ถา้เป็นเดรจัฉาน เป็นนกเป็นกา ก็

ปฏบิตัไิมไ่ด ้ อย่างมากก็ไดแ้ต่อาศยัศาสนาอยู่กนิไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง น่ีเรา

ไมไ่ดเ้ป็นนกเป็นกา เราเป็นมนุษย ์ มสีตปิญัญาพอทีจ่ะรบัความรูข้อง

พระพทุธศาสนาได ้เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ขอใหน้าํไปปฏบิตั ิ 

ถาม ครัง้ทีแ่ลว้ทีถ่ามเรื่องลูกค่ะ เขาก็ยงัเหมอืนเดมิ ถามเขาๆก็บอกวา่ เพราะตอน

เลก็ๆคุณแมท่าํงาน ก็ไมไ่ดส้นใจเขา ดูแลเขา ตอนน้ีเขาโตแลว้ ก็เลยพยายามทาํ

ตามทีท่่านอาจารยแ์นะนาํ พยายามปลอ่ยวาง  

ตอบ เขาไมเ่ปลีย่นแต่เราเปลีย่น คือเราปรบัลดบทบาทลง บางทใีหย้ามากเกนิไปก็ทาํ

ใหด้ื้อยา หรือแพย้าได ้เป็นหมอก็ตอ้งรูจ้กัใหย้า เขาโตแลว้ ไปพูดซํา้ๆซากๆ เขา
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ก็ราํคาญ เพราะเราเป็นห่วง ปญัหาของเราก็อยู่ทีค่วามเป็นห่วง และความอยาก

ใหเ้ขาเป็นเหมอืนเรา แต่เราไมเ่คยอยากในตวัเราเอง ทาํไมเราไมอ่ยากใหต้วัเรา

เป็นอย่างนัน้อย่างน้ีบา้ง ชอบไปอยากในเรื่องของคนอืน่ เราน่าจะอยากในตวัเรา 

อยากจะใหเ้ราด ี อยากจะใหเ้ราพอ อยากในเรื่องของคนอืน่แลว้ไมไ่ดอ้ะไร มแีต่

ความทกุข ์ แต่ถา้อยากในตวัเรา แลว้ทาํได ้ เราก็จะไดป้ระโยชน ์ เรื่องอย่างน้ี

ธรรมะจะช่วยได ้ คนทีอ่ยากมาฟงัธรรมอาตมา ก็เพราะเขา้ใจคาํวา่ปลอ่ยวางวา่

เป็นอย่างไร  

ถาม โดยเฉพาะหนงัสอืของท่านอาจารยช์อบมากเลยค่ะ  

ตอบ ปลอ่ยวาง แต่ไมไ่ดป้ลอ่ยทิ้ง ตอ้งดูแลรกัษาเลี้ยงดูกนัไป เขารบัไดม้ากนอ้ย

เท่าไรก็ใหเ้ขาแค่นัน้ คนเราเหมอืนภาชนะ บางคนมถีว้ยเลก็ๆ ใส่ไปเยอะๆมนัก็

ลน้ บางคนมถีว้ยใหญ่ก็รบัไดเ้ยอะ เราจงึตอ้งดูภาชนะคอืความสามารถของแต่

ละคน  

ถาม อยากจะเรียนถามท่านอาจารยว์า่ บางวนัเราตื่นขึ้นมารูส้กึวา่มคีวามสุข บางวนั

รูส้กึเศรา้ๆเหีย่วๆอย่างไรไมท่ราบค่ะ มนัเป็นเพราะอะไร ท ัง้ๆทีเ่ราก็ไมม่คีวาม

แตกต่าง  

ตอบ อารมณ์ของจติก็เป็นอนิจจงั เปลีย่นไปอยู่เรื่อยๆ การปฏบิตัใินจติตานุปสัสนาสติ

ปฏัฐาน ก็คอืการรูอ้ารมณ์ทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ แลว้แต่เหตกุารณ์ต่างๆ เมือ่วานน้ี

ทาํงานทกุอย่างสาํเร็จลลุว่งไปหมด ดไีปหมด อารมณ์ก็สดชื่นเบกิบาน บางวนัยงั

มงีานคา้งคาอยู่ในจติในใจ พอตื่นขึ้นมาก็ทาํใหห้งดุหงดิใจ อารมณ์ของเรามเีหตุ

ต่างๆทีท่าํใหเ้ป็นไป มที ัง้ภายนอก คอืเรื่องราวต่างๆทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย มที ัง้

ภายในก็คอืใจไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี อยากจะไดน้ัน่ อยากไดน่ี้ เวลาอยากไดอ้ะไร

ก็ทาํใหม้อีารมณ์ต่างๆขึ้นมา แต่ถา้ภาวนาจนทาํจติใหส้งบมากๆแลว้ ใจก็จะวา่ง 

อารมณ์ต่างๆก็จะนอ้ยลงไป การเปลีย่นแปลงของอารมณ์จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

การภาวนาเป็นการลบลา้งอารมณ์ต่างๆ บางส่วนของอารมณ์ก็เกดิจากวบิาก
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กรรม เป็นเรื่องทีฝ่งัลกึอยู่ในจติในใจ เวลามอีะไรไปกระตุน้ ไปสะกดิ ก็โผล่

ขึ้นมาได ้ 

วธิีปฏบิตักิบัอารมณ์ก็เหมอืนกบัการปฏบิตักิบักายกบัเวทนา ใหรู้ว้า่เป็นอย่างน้ี 

เดีย๋วก็เปลีย่นไป ไม่ไดเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด เราเพยีงแต่รู ้รูว้า่วนัน้ีอารมณ์ไมด่ ีก็

ไมเ่ป็นไร มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป อารมณ์ก็เหมอืนเมฆกบัหมอก ทีล่อยมาบงัดวง

จนัทรด์วงอาทติย ์ พอถูกลมพดัก็ลอยหายไป แลว้กลบัมาสวา่งเหมอืนเดมิ 

อารมณ์ของเราก็เป็นอย่างน้ี บางวนัก็สดใส บางวนัก็ซมึเศรา้ ใหรู้ท้นั อย่าไป

ซมึเศรา้ตาม อย่าไปสดใสตาม ใหส้กัแต่วา่รู ้ทีย่ากทีสุ่ดก็คอืการทาํใจใหส้กัแต่วา่

รู ้ เพราะใจเราชอบมปีฏกิริิยากบัทกุสิง่ทกุอย่าง พออะไรดกี็ดอีกดใีจ เวลาอะไร

ไมด่กี็เศรา้โศกเสยีใจ ซึง่ไมด่ที ัง้สองอย่าง สูรู้เ้ฉยๆไม่ได ้ รูว้า่วนัน้ีอารมณ์เป็น

อย่างน้ี รูว้า่เดีย๋วก็ผ่านไป ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็ไมท่กุข ์ ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา เป็น

เหมอืนอาคนัตกุะมาเยีย่มเยยีนเท่านัน้เอง  

ถาม ตอนทีเ่ราไมส่บาย เราไปหาหมอตรวจ แลว้ช่วงทีเ่รายงัไมรู่ว้า่เราจะเป็นอะไรน่ี 

ช่วงนัน้เป็นช่วงทีท่รมานมาก เราจะเป็นอะไรไหมหนอ คดิไปไกล  

ตอบ เพราะเราขาดปญัญา ถา้มปีญัญาแลว้จะไมค่ดิไปไกล คนเรายงัไงก็ตอ้งตายอยู่ด ี

ถา้มปีญัญาจะไมก่ลวั เพราะยงัไงก็ตอ้งตายอยู่ด ี ความกลวัคอืวภิวตณัหา เป็น

ตน้เหตขุองความทกุข ์ เราตายไปแลว้คนทีอ่ยู่ขา้งหลงัเขาก็อยู่ของเขาได ้ ไมต่อ้ง

กลวัหรอก อกีไมน่านเขาก็ตายตามเราไป  

ถาม ตอนทีเ่ราจะตาย กลวัมนัจะทรมานซคิะ  

ตอบ ถา้เรานัง่สมาธิเป็นแลว้ ทาํใจไดแ้ลว้ ก็จะไมท่รมาน เจ็บแต่ไมท่รมาน เพราะใจ

น่ิง ทีท่รมานเพราะใจพยายามหนีความเจ็บ ถา้ไมห่นีก็จะไมท่รมาน  

ถาม กลวัเจ็บปวด  
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ตอบ ความกลวัเป็นวภิวตณัหา เป็นความไมอ่ยากเจ็บ แต่ถา้เราฝึกนัง่สมาธิแลว้ เวลา

มคีวามเจ็บ ก็ทาํเป็นเฉยๆ  

ถาม ถา้ถงึจดุหน่ึงแลว้เราจะไมรู่ส้กึเลยใช่ไหมคะ  

ตอบ รูแ้ต่จะไมม่ปีฏกิริิยา จะเป็นอเุบกขา รูส้กึ แต่เฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น เรารบัได ้

เพราะความเจ็บทางกายมนันอ้ยมาก ถา้เปรยีบเทยีบกบัความทกุขท์างจติใจ  

ถาม มนัไมท่รุนทรุาย  

ตอบ ใช่ ถา้ไมท่รุนทรุายแลว้ ก็จะเฉยๆกบัความเจ็บทางกาย เหมอืนเขม็ฉีดยา คนที่

กลวัการฉีดยาก็จะเจ็บมาก ยงัไมท่นัฉีดเลย หมอบอกวา่เดีย๋วตอ้งฉีดยานะ ใจก็

จะปวดไปก่อนแลว้ ทรมานแลว้ ส่วนใหญ่จะเป็นความเจ็บทางใจถงึ ๙๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ความเจ็บทางกายจะรุนแรงขนาดไหนก็แค่ ๑๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้เอง 

ทน้ีีเราจะทาํอย่างไรทีจ่ะรบัความเจ็บทางใจได ้ ก็ตอ้งใชป้ญัญาทาํความเขา้ใจวา่ 

เราหนีมนัไมพ่น้ ตอ้งเจอแน่ๆ สูม้นัดกีวา่ พอใจสูแ้ลว้ ไมก่ลวัแลว้ มนัก็จะไม่

เจ็บทางใจ ไมท่รมาน ไมท่รุนทรุาย  

ถาม เราก็ตอ้งหม ัน่ฝึกซอ้มเอาไวใ้ช่ไหมครบั  

ตอบ ใช่ ทีพ่ระตอ้งมาอยู่แบบน้ี มาอยู่แบบอดๆอยากๆ อยู่กบัความยากลาํบาก ก็เพือ่

จะใหช้นิกบัความทกุขท์างกาย เช่นเดนิจงกรม ยนื นัง่ ปฏบิตัอิยู่ใน ๓ อริิยาบถ 

ไมน่อน เป็นการฝึกใหสู้ก้บัความทกุขท์างดา้นร่างกาย ฉนัมื้อเดยีวแทนทีจ่ะฉนั 

๓ มื้อ หรืออดอาหารทลีะ ๓ วนั ๕ วนั อย่างน้ีเป็นการสรา้งความทกุขท์างกายให ้

เกดิขึ้น ใจจะไดฝึ้กซอ้ม เหมอืนกบัทหาร ถา้ไปฝึกในหอ้งแอร ์กจ็ะไมม่ทีางต่อสู ้

กบัศตัรูได ้ ทหารตอ้งออกไปลยุป่า ไปฝึกอยู่ในป่า นอนกบัดนิกนิกบัทราย 

เพราะเวลาเกดิสงครามตอ้งเจอกนัในป่าในเขา ไมไ่ดเ้จอกนัในหอ้งแอร ์ 
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ถาม  เพราะฉะนัน้ตอนตายก็คอืสงครามทีจ่ะเกดิขึ้น ในขณะน้ีเราเริ่มฝึกซอ้มทีจ่ะรบั

ตอนตาย  

ตอบ แลว้เราจะไมก่ลวั เพราะรูว้า่สูก้บัความเจบ็ปวดได ้ นัง่ไปนานๆ ความเจ็บก็

หายไปเอง ใจของเราปลอ่ยวาง ไมไ่ปกงัวล ไมไ่ปอยากอะไรกบัมนั ใจก็จะสงบ

น่ิง ความเจ็บปวดแสนสาหสับางทกี็หายไปเลย ถา้ไมห่ายก็ไมร่บกวนใจ ต่างฝ่าย

ต่างอยู่ ใจก็รู ้ เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ การปฏบิตัพิจิารณาทกุขเวทนาจะเกดิ

ผลได ้๒ ลกัษณะคอื ๑. จติปลอ่ยวางเต็มทีแ่ลว้รวมเขา้สู่อปันาสมาธิ จะไมร่บัรู ้

ความรูส้กึของร่างกายเลย ร่างกายตอนนัน้หายไปเลย จติก็วา่งสงบเหมอืนกบัไม่

มอีะไรเกดิขึ้น ๒. จติสงบแต่ยงัรบัรูข้นัธอ์ยู่ เวทนาก็ยงัมอียู่ แต่ใจน่ิง ใจไม่

กระวนกระวาย ไมก่ระสบักระส่าย ไมท่รมาน อนัน้ีตอ้งปฏบิตัไิป หาอบุาย

พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบัไมไ่ด ้ เราตอ้งยอมรบัความเจ็บของ

ร่างกาย อย่าไปรงัเกยีจ ตน้เหตขุองความทกุขใ์จก็คอืความรงัเกยีจ ความกลวั 

ความไมช่อบทกุขเวทนา  

ถา้เราหดัชอบมนั ต่อไปก็จะไมร่งัเกยีจ เช่นเราไมช่อบอาหารชนิดน้ี ลองฝืนกนิ

ไปสกัพกั ก็ชอบขึ้นมาได ้ความเคยชนิจะทาํใหช้อบ ถา้ตอ้งกนิอาหารทีไ่มเ่คยกนิ

มาก่อน ก็เกดิความรงัเกยีจแลว้ เช่นเวลาไปอยู่เมอืงนอก ก็จะมแีต่อาหารทีเ่ราไม่

เคยกนิมาก่อน ถา้เลอืกไดเ้ราก็คงไมก่นิ คนไทยเวลาอยู่เมอืงนอกจะทาํอาหาร

ไทยกนิกนัเอง ไมย่อมกนิอาหารฝรัง่ แต่อาตมาขี้เกยีจทาํอาหารเอง ก็เลยฝืนกนิ

อาหารฝรัง่ไป ไมม่รีสชาตอิะไร ก็ฝืนกนิไป อยู่กบัฝรัง่ก็ตอ้งกนิอาหารฝรัง่ กนิ

ไปๆก็ชนิไปเอง ก็อร่อยพอกนิได ้ กลบัมาอยู่เมอืงไทยยงัตอ้งไปหาอาหารฝรัง่มา

กนิเลย เพราะชอบแลว้น่ี เมือ่ก่อนน้ีไม่ชอบ แต่เดีย๋วน้ีชอบแลว้ เวทนาก็

เหมอืนกนั เราไมช่อบความเจ็บ ถา้หดัชอบเสยีบา้ง ต่อไปวนัไหนถา้ไมเ่จ็บจะรูส้กึ

วา่ขาดอะไรไป เหมอืนคนทีเ่คยกนิอาหารรสเผด็ๆ ถา้ตอ้งกนิอาหารจดืๆ จะไม่

อร่อย แต่คนทีไ่มเ่คยกนิพริกน่ี ใส่พริกเขา้ไปเมด็เดยีวก็จะรูส้กึทรมาน เพราะ

มนัเผด็ เผด็จนกนิไมไ่ด ้ แต่ถา้เราฝึกหดักนิไปเรื่อยๆ ฝืนกนิพริกไปเรื่อยๆ 
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ต่อไปก็ตดิเป็นนิสยัขึ้นมาเอง พอใจยอมรบัไดแ้ลว้ก็จะไมท่กุข ์ จงึควรพยายาม

หดัชอบความทกุขบ์า้ง ความยาก ความลาํบากบา้ง หดัอดอาหาร หดัถอืศีล ๘ 

ไมต่อ้งไปกลวั ไมต่ายหรอก พระพทุธเจา้ทรงอดอาหารถงึ ๔๙ วนั ก็ยงัไมต่าย

เลย เรามพีลงังานสะสมอยู่ในร่างกายมากพอทีจ่ะอยู่ไดอ้ย่างสบาย แต่นํา้ขาด

ไมไ่ด ้ นํา้ตอ้งมดีืม่ อากาศตอ้งมไีวห้ายใจ แต่อดอาหาร ๕ วนั ๗ วนัน่ี ไมม่ี

ปญัหาอย่างไร  

ถาม ลูกอ่านประวตัทิ่านอาจารย์ๆ  ไปอยู่แคลฟิอรเ์นียกี่ปีคะ  

ตอบ ๕ ปี ไปเรียนมหาวทิยาลยั จบชัน้มธัยมทีน่ี่แลว้ก็ไปเรียนต่อวศิวะฯ ทีเ่รียน ๕ ปี 

เพราะทาํงานไปดว้ย ก็เลยไมไ่ดเ้รียนเต็มที ่ หลกัสูตรเขาเรียน ๔ ปี แต่อาตมา

เรียนชา้ไปหน่ึงปี  

ถาม ท่านอาจารยก์็เรียนที ่ เซเวน่เดยฯ์ เป็นภาคภาษาองักฤษใช่ไหมคะ เป็น

ภาษาองักฤษตลอดเลย  

ตอบ ใช่ เป็นภาษาองักฤษตลอด ก็งา่ยเวลาไปเรียนต่อ ไมต่อ้งกงัวลเรื่องภาษา แต่

ตอ้งไปเรียนวชิาทีท่าํคะแนนไดไ้มด่ใีหม ่ ทีม่หาวทิยาลยัมกีารทดสอบดู

ความสามารถในวชิาหลกัๆ จงึตอ้งเรียนบางวชิาซํา้ใหม ่ ก็เลยเสยีเวลานิดหน่อย 

แต่ก็ไมร่ีบรอ้นอะไร ถอืวา่จบชา้จบเร็วก็จบเหมอืนกนั อย่างการปฏบิตั ิ บรรลชุา้

บรรลเุร็วก็บรรลเุหมอืนกนั พอบรรลแุลว้กเ็หมอืนกนั กนิขา้วอิม่ชา้ อิม่เร็วก็อิม่

เท่ากนั ขอใหก้นิเท่านัน้แหละ ขอใหป้ฏบิตัเิท่านัน้แหละ ขอใหเ้รียนเท่านัน้แหละ 

จะชา้หรือจะเร็วก็อยู่ทีบ่ญุวาสนาของเรา บางคนมกีเิลสหนาปญัญาทบึก็ชา้ ถา้

กเิลสบางปญัญาแหลมคมก็เร็ว ขอใหท้าํไปเถดิ ชา้ก็ไม่เป็นไร ขีจ่กัรยานไปก็ชา้

หน่อย ถา้นัง่รถเกง๋ก็เร็วหน่อย แต่ก็ถงึเหมอืนกนั แลว้แต่บญุของเรา แลว้แต่

บญุวาสนาทีเ่ราสะสมไว ้ แขง่รถแขง่เรือพอแขง่กนัได ้ แต่แขง่บญุแขง่วาสนาน้ี 

แขง่กนัไมไ่ดห้รอก  

ถาม แปลกใจท่านอาจารยอ์ยู่เมอืงนอกตัง้หลายปีนะคะ ทาํไมจงึมาบวช  
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ตอบ คอืพื้นเพของจติชอบความสงบอยู่แลว้ นิสยัไมค่่อยหลงใหลกบัแสงสเีสยีงสกั

เท่าไร แต่ก็เป็นไปเองตามข ัน้ตอนของชวีติ เมือ่จบแลว้ยงัไมไ่ดท้าํอะไร ก็เริ่มคดิ

วา่จะไปทางไหนด ีจงึไมไ่ดด้ิ้นรนหางานทาํสกัเท่าไร เพราะคดิวา่ทาํงานไปสกั ๓๐ 

ปี แลว้ก็แก่ตายไมรู่ท้าํไปทาํไม อยากจะหาอะไรทีด่กีวา่น้ี  

ถาม มคีนบอกวา่ท่านอาจารยม์บีญุเก่าเยอะค่ะ  

ตอบ ก็มดีว้ยกนัทกุคนแหละ ถงึไดม้าเกดิเป็นมนุษยก์นั เพยีงแต่วา่จะใชห้รือไมใ่ช ้

บญุน้ีเท่านัน้เอง หรือมบีญุแต่มกีรรมมาบงัไว ้ 

ถาม  เป็นขอ้อา้ง บญุนอ้ยก็เลยทาํชา้  

ตอบ การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยน่ี์ถอืวา่มบีญุมากแลว้ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา ก็ถอื

วา่สูงสุดของบญุแลว้ เพยีงแต่วา่จะใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยเพยีงไรเท่า

นัน้เอง อย่างเราไดเ้งนิมาแลว้จะเอาไปใชอ้ะไรด ี จะเอาไปลงทนุทาํใหม้นังอกเงย

ขึ้นมา หรือจะเอาไปเลน่ไพ่ เลน่การพนนั กินดืม่ เทีย่วเตร่ เดีย๋วก็หมด ชีวติของ

เราก็เป็นอย่างน้ี ถา้จะอยู่เพือ่เสพกาม เดีย๋วบญุเก่าทีท่าํไวก้็หมด ถา้อยู่เพือ่

สะสมบญุ ดว้ยการนัง่สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะเป็นการเพิม่บญุใหม้มีากขึ้น

ไปอกี  

ถาม พอดมีนัเลยโยงถงึเพือ่น บอกวา่เรื่องทาํบญุ เขาไมท่าํมากเท่าไรหรอกค่ะ แต่เขา

ไมท่าํบาป ไมเ่บยีดเบยีนคนอืน่ อย่างน้ีถอืว่าเขาเสมอตวัใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ การทาํบญุเป็นการเพิม่ทรพัย ์แต่อานิสงสข์องการใหท้านไมไ่ดท้าํใหเ้ราไปเกดิ

เป็นมนุษยน์ะ เพราะการจะเกดิเป็นมนุษย ์เกดิในสุคตไิด ้ตอ้งมศีีลเป็นหลกั แต่

ทานเมือ่ทาํไปแลว้ จะทาํใหเ้วลาเราเกดิใหม ่ ไมว่า่จะอยู่ในภพใดภูมใิด จะมี

รูปร่างหนา้ตาสวยงาม มทีรพัยส์มบตัริอเราอยู่ ถงึแมไ้ปเกดิเป็นหมา ก็เป็นหมาที่

สวยงาม มเีจา้ฟ้าเจา้แผ่นดนิเอาไปเลี้ยง จะไมไ่ปเกดิเป็นหมาขี้เรื้อนทีถู่กเอามา

ปลอ่ยทีว่ดัน้ี พวกทีไ่มไ่ดท้าํบญุรกัษาศีลน้ี มกัจะไปเกดิเป็นหมาขี้เรื้อน แต่ถา้ได ้
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รกัษาศีลแลว้จะไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ทาํทานดว้ย ก็จะเป็นคนทีม่รูีปร่างหนา้ตา

สวยงาม เกดิบนกองเงนิกองทอง การใหท้านจะเกี่ยวกบัเรื่องรูปร่างหนา้ตา 

เกี่ยวกบัทรพัยส์มบตัทิีเ่ราจะได ้ แต่ศีลจะเป็นตวัตดัสนิวา่เราจะไปสู่สุคต ิ หรือ

ไปสู่ทคุต ิไปอบาย ถา้เรารกัษาศีลไดม้ากเท่าไร โอกาสทีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์

เป็นเทพ เป็นพรหมก็มมีาก แต่ถา้ไมร่กัษาศีล โอกาสทีจ่ะไปเป็นเดรจัฉาน เป็น

เปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกก็มมีากเช่นเดยีวกนั อยู่ทีศี่ลเป็นหลกั  

ถา้มทีาน มศีีล มภีาวนา ก็จะไดเ้กดิอย่างพระพทุธเจา้ เกดิเป็นลูกของกษตัริย ์

ลูกของเศรษฐ ี มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ไดเ้ป็นพระอริยบคุคล หรือถา้ยงัไมไ่ด ้

เป็นพระอริยบคุคลก็จะไดไ้ปเกดิทีช่ ัน้พรหม เช่นสมมตุวิา่พระพทุธเจา้ไมไ่ดต้รสั

รู ้ ไดแ้ค่ข ัน้สมาธิ พระองคก์็จะไดไ้ปเกดิบนชัน้พรหม เช่นเดยีวกบัพระอาจารย์

ของพระองค ์๒ รูป ทีไ่ดบ้รรลชุ ัน้พรหม เพราะไมม่ปีญัญา ไมม่โีลกตุรธรรม ไม่

รูจ้กัอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มแีต่พระพทุธเจา้เท่านัน้ทีท่รงสามารถรู ้และบรรลถุงึ

พระนิพพานไดด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป  

ถาม ถา้เพือ่นเขาไมไ่ดท้าํความเดอืดรอ้นใหค้นอื่น เขาไมไ่ดเ้บยีดเบยีน เขาจะกลบัมา

เป็นมนุษยไ์หมคะ  

ตอบ เป็นมนุษย ์แต่จะเป็นมนุษยธ์รรมดาๆเหมอืนเดมิ ไมไ่ดร้ํา่รวยขึ้น ไม่ไดว้เิศษวโิส

ขึ้น รูปร่างหนา้ตาก็เหมอืนเดมิ ยงัอยู่กบัที ่คอืเท่าทนุ ไมข่าดทนุ ไมก่าํไร แต่เรา

อยู่กบัทีไ่มไ่ด ้ เพราะเกดิเป็นมนุษยก์็มคีวามทกุข ์ ตอ้งทกุขก์บัเรื่องนัน้ ทกุขก์บั

เรื่องน้ี จงึตอ้งพฒันาตนเองใหห้ลดุพน้จากความทกุขใ์หไ้ด ้ 

ถาม มนัจะเป็นไปไดห้รือครบัทา่นอาจารย ์ ถา้เราอยู่เฉยๆ ไมท่าํความเดอืดรอ้นอย่าง

นัน้อย่างน้ี เพราะมนุษยส์รา้งเหตอุยูต่ลอดเวลา  

ตอบ เขาก็อา้งไปอย่างนัน้แหละ ก็คงจะมเีรื่องมรีาวกบัคนนัน้คนน้ีบา้ง  

ถาม เขาก็บอกวา่เขาก็ไมไ่ดท้าํความเดอืดรอ้นใหใ้คร  
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ตอบ ก็อาจจะเป็นอย่างนัน้ก็ได ้ 

ถาม เพราะมนุษยส์รา้งเหตอุยู่ตลอดเวลา เหตดุกีบัเหตรุา้ย ท่านอาจารยค์ะแลว้ทาํบญุ

จะช่วยใหก้รรมวบิากมนัลดนอ้ยลงไหมคะ  

ตอบ กรรมเก่าเราแกไ้มไ่ด ้ แต่กรรมใหมเ่ราแกไ้ดด้ว้ยการไมท่าํกรรมใหม ่ เมือ่เรา

ทาํบญุแลว้เราจะทาํบาปนอ้ยลง อย่างทีเ่มือ่สกัครู่น้ีอธิบายไปแลว้วา่ ทาํทานแลว้

ก็จะเกดิศีลตามมา ไมอ่ยากไปทาํบาปทาํกรรม เพราะการทาํบญุทาํใหม้คีวาม

เมตตามคีวามกรุณา มคีวามสงสารผูอ้ืน่ เวลาจะทาํอะไรก็จะคาํนึงถงึความรูส้กึ

ของผูอ้ืน่ เราอยากจะใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข เราถงึทาํบญุ เราทาํกบัขา้วกบัปลามา

ถวายพระ เพราะอยากจะใหพ้ระมคีวามสุข ก็เลยทาํใหเ้ราไมค่ดิอยากจะ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่ถา้เราไมท่าํบญุ หาเงนิมาไดเ้ท่าไรก็เก็บไว ้เวลาใครจะมาแย่ง

ไป ก็อาจจะฆ่ากนัเลยก็ได ้เพราะยงัรกัทรพัยส์มบตัขิองเราอยู่ ใครจะมาแยง่จาก

เราไป ก็ตอ้งต่อสูก้นั แต่ถา้เคยฝึกใหท้านอยู่เรื่อยๆ เวลาใครจะมาแบ่งไปบา้ง ก็

ใหเ้ขาไปก็ได ้ ถอืวา่เป็นการทาํบญุเหมอืนกนั ก็ใหเ้ขาไป แทนทีจ่ะไปโกรธแคน้ 

โกรธเคอืง อยากจะไปทาํรา้ยเขา ก็กลบัไมค่ดิอย่างนัน้ กลบัคดิวา่เขาเป็นเจา้หน้ี

ของเรา เราเคยเป็นหน้ีเขามาในอดตี ก็ชดใชห้น้ีไป หรือเขามปีญัญาสามารถเอา

จากเราไปไดก้็ใหเ้ขาไป ถา้เขาเก่ง เขาหลอกเอาเงนิของเราไปได ้ ก็เอาไป ถา้เขา

ขโมยไปได ้ก็ไมว่า่อะไรไป เมือ่สูญไปแลว้เราจะไมโ่กรธ จะไมเ่กลยีดเขา เพราะ

ถอืวา่เป็นการทาํบญุใหท้าน  

ถาม ท่านอาจารยบ์อกวา่กรรมทีเ่ราทาํไปแลว้ ใหแ้ลว้ไป ทน้ีีอยากรูว้า่เราทาํกรรมไว ้

เยอะหรือเปลา่ค่ะ  

ตอบ ก็ตอ้งนัง่สมาธิ นัง่สมาธิแลว้จะระลกึชาตไิด ้ ยอ้นไปกี่ภพกี่ชาตกิ็ไดห้มด 

พระพทุธเจา้ทรงระลกึชาตยิอ้นกลบัไปไดห้มด แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ คนนัง่

สมาธิทกุคนจะระลกึชาตไิดน้ะ ก็ขึ้นอยู่กบัความสามารถของแต่ละคนถา้จติลง

ลกึพอ แต่การบรรลเุป็นพระอรหนัตน์ัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งเจริญสมาธิจนระลกึชาตไิด ้
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เพยีงทาํจติใหส้งบ ใหน่ิ้งเป็นอเุบกขาก็ใชไ้ดแ้ลว้ เมือ่ถอนออกมาก็เจริญวปิสัสนา

ไดเ้ลย พวกบรรลธุรรมจงึมอียู่ ๒ พวก คอืเจโตวมิตุตกิบัปญัญาวมิตุต ิพวกเจ

โตวมิตุตเิป็นพวกทีล่งลกึ จติจะเป็นสมาธิทีล่งลกึ มฤีทธิ์มเีดช มตีาทพิย ์หูทพิย ์

ระลกึชาตไิด ้อย่างพระโมคคลัลานะเป็นพวกเจโตวมิตุต ิพวกปญัญาวมิตุตอิย่าง

พระสารีบตุร จะไมล่กึทางดา้นสมาธิ แต่จะกวา้งขวางแหลมคมทางดา้นปญัญา 

ชอบพจิารณาคดิหาเหตหุาผลอยู่เรื่อยๆ คนทีบ่รรลทุางปญัญาวมิตุตจิะทาํ

ประโยชนไ์ดม้ากกวา่คนทีบ่รรลทุางดา้นเจโตวมิตุต ิ เพราะตอ้งอาศยัปญัญาเป็น

เครื่องมอืในการส ัง่สอน  

การส ัง่สอนน้ีตอ้งมกีารยกตวัอย่างขึ้นมาเปรียบเทยีบ คนฟงัถงึจะเขา้ใจ ครูบา

อาจารยบ์างองคท์่านไมไ่ดส้อนมาก อย่างหลวงปู่เสารน่ี์ทา่นเพยีงแต่สรุปรวบ

ยอดใหเ้จริญศีล สมาธิ ปญัญา แลว้ก็เอวงัก็มดีว้ยประการฉะน้ี ใหเ้อาไปปฏบิตั ิ

ท่านไมไ่ดข้ยายความ แต่หลวงปู่ม ัน่ท่านเป็นท ัง้ปญัญาวมิตุตแิละเจโตวมิตุต ิ

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ พระองคท์รงรบัแขกรบัเทวดาได ้ ทรงอ่านจติอ่านใจ

ของคนได ้ ทรงมปีญัญาฉลาดสามารถสอนคนไดเ้ป็นจาํนวนมาก บางคนปฏบิตัิ

ไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึง เหมอืนกบัคนทีถ่นดัซา้ยก็จะไมค่่อยถนดัขวา บางคนก็ได ้

ท ัง้ ๒ ดา้น ซา้ยและขวา อย่างพระพทุธเจา้ตอ้งทดลองทกุอย่างดู เพราะไมท่ราบ

วา่จะตอ้งเจริญสมาธิถงึข ัน้ไหน เลยตอ้งเจริญใหสุ้ดๆของสมาธิเลย ปญัญาก็ตอ้ง

สุดๆของปญัญาเลย จงึไดท้ ัง้ ๒ อย่าง แต่สาํหรบัพวกเราทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็รู ้

วา่สมาธิเอาแค่ ๕๐ เปอรเ์ซน็ตก์็พอ สอบผ่านก็ใชไ้ด ้ ไมต่อ้งเป็นทีห่น่ึงก็ได ้

ปญัญาก็ไมต่อ้งเป็นทีห่น่ึงก็ได ้ พอใหส้อบผ่านก็บรรลไุด ้ พระอรหนัตแ์ต่ละองค์

จงึมคีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนั บางองคก์็มคีวามแตกฉานทางดา้นปญัญา 

บางองคก์็มคีวามแตกฉานทางดา้นสมาธิ บางองคก์็เก่งท ัง้ ๒ ดา้น  

ถาม อกศุลกรรมบถ ๑๐ เรื่องการพูดเพอ้เจอ้ เช่นเวลาจบักลุม่นินทาคนอืน่ ในกลุม่

เพือ่นทีท่าํงาน แต่ไมถ่งึกบัพูดนินทาวา่รา้ย แต่เป็นการพูดกนัเพือ่ความ

สนุกสนานผดิขอ้พูด เพอ้เจอ้หรือเปลา่คะ  
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ตอบ เขา้ขา่ยพูดเพอ้เจอ้ ใหพ้ยายามลดซะ ไมเ่กิดประโยชนก์บัจติใจ  

ถาม แลว้ถอืวา่เป็นการผดิศีลขอ้ ๔ มสุาวาทหรือเปลา่ครบั  

ตอบ ไมผ่ดิ จะผดิศีลขอ้ ๔ ตอ้งพูดเทจ็ พูดปด การพูดเพอ้เจอ้ไมไ่ดร้วมอยู่ในศีล ๕ 

ถา้ตอ้งการรกัษาใหล้ะเอยีดขึ้น ก็ตอ้งไมพู่ดเพอ้เจอ้ ไมพู่ดส่อเสยีด เหมอืนกบัใช ้

ผงซกัฟอกซกัผา้ ถา้ใชผ้งซกัฟอกทีเ่ขม้ขน้ไมม่าก ก็ซกัสะอาดไดใ้นระดบัหน่ึง 

ถา้ตอ้งการใหส้ะอาดหมดจด ก็ตอ้งใชผ้งซกัฟอกทีเ่ขม้ขน้มากๆ เปรียบกบัศีล ๕ 

ก็เหมอืนผงซกัฟอกทีไ่มเ่ขม้ขน้ แต่ก็ซกัสะอาดพอใชไ้ด ้ แต่ถา้ตอ้งการใหส้ะอาด

หมดจด ก็ตอ้งรกัษาวจกีรรมไมใ่หพู้ดเทจ็ พูดเพอ้เจอ้ พูดส่อเสยีด พูดคาํหยาบ 

ก็จะสะอาดกวา่  

ถาม เวลานัง่สมาธิแลว้เกดิตวัโยกเป็นเพราะอะไรคะ  

ตอบ แสดงวา่จติยงัไมร่วม เวลาจติรวมจะไมเ่กดิการโยกตวั ใหน้ ัง่ยดืตวัใหต้รง ถา้ตวั

งอก็ไมด่ ีการทีต่วัโยกอาจเป็นเพราะเราไปวุน่กบัร่างกาย พอมนัโยกไปซา้ย เราก็

โยกกลบัมาขวา ไมไ่ดจ้บัอยู่ทีห่ลกัทีใ่หม้อีารมณ์เดยีว ทีจ่ะทาํใหเ้ป็นสมาธิ ถา้ใช ้

พทุโธ ก็เหมอืนกบัมพีทุโธเป็นรถพาเราไปยงัจดุหมาย ถา้เราไมต่ามรถนาํ เรา

เลี้ยวออกนอกเสน้ทาง ก็ไปไมถ่งึจดุหมาย  

ถาม แลว้ถา้เกดิความรูส้กึขนลกุ หรือมแีสงสวา่งจา้ละ่ครบั  

ตอบ เป็นผลทีต่ามมาเมือ่จติรวม เวลาทีจ่ติรวมบางทเีกดิขึ้นไมก่ี่วนิาท ี ก็ถอืวา่ด ี ให ้

หม ัน่เพยีรปฏบิตัต่ิอไป จะรวมไดด้แีละนานขึ้นไปเอง  

ถาม เวลาทีน่ ัง่ภาวนานานๆ แลว้เกดิทกุขเวทนาเจ็บขามาก เหมอืนขาจะแตก บางครัง้

ทนไมไ่หว จนตอ้งถอนออกมาเพือ่พกัอริิยาบถ จะทาํยงัไงดคีรบั  

ตอบ การปฏบิตัเิพือ่ใหผ้า่นทกุขเวทนาไปนัน้ ตอ้งใชเ้วลาและความเพยีรมาก 

เหมอืนกบัการขดุอโุมงค ์ ขดุ ๑ วนั ก็ไดแ้ค่ไมก่ี่เมตร แต่ก็ตอ้งขดุอย่าง
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สมํา่เสมอต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ก็จะไปไดล้กึและผ่านไปไดใ้นทีสุ่ด แต่ถา้ไมข่ดุอย่าง

สมํา่เสมอ หยุดไปนานๆ อโุมงคก์็จะกลบลงมา เวลามาขดุอกีก็เหมอืนกบัเริ่มตน้

ใหม ่การนัง่ภาวนาก็เหมอืนกนั การนัง่แต่ละครัง้ เวลาเกดิทกุขเวทนาก็ตอ้งเพยีร

ไปเรื่อยๆ ไมย่่อทอ้ เมือ่ผ่านไปได ้ จะไม่รูส้กึเจ็บอะไรเลย ตอ้งเพยีร ยิง่ไดม้า

บวชจะยิง่มเีวลามาก เมือ่ผ่านไปไดจ้ะไดรู้ถ้งึความรูส้กึทีว่เิศษ  

ถาม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสตปิฏัฐาน ๔ ถูกตอ้งไหมครบั เมือ่เรากาํหนดพทุโธตามลม

หายใจ นัน่คอืเราพจิารณากาย เมือ่นัง่ไปนานๆ แลว้เกิดเจ็บขา เรากาํหนดรบัรู ้

เวทนา เวลาคดิไปเรื่องอืน่ แลว้เรากาํหนดรู ้ แสดงวา่เราพจิารณาจติ เวลาทีเ่กดิ

ความงว่ง แสดงวา่รูนิ้วรณ์ แสดงวา่เราพจิารณาธรรม แต่ตวัธรรมน้ียงัมอีะไรอกี

ใช่ไหมครบั  

ตอบ เวลาทีเ่จ็บเรามทีกุขใ์ช่ไหม ทกุขท์ีใ่จเพราะเราไมอ่ยากเจ็บ ถา้ระงบัความไมอ่ยาก

เจ็บได ้ ความทกุขใ์จก็จะหายไป แสดงวา่เราเหน็อริยสจั ๔ ถา้เราสามารถ

พจิารณาใหเ้กดิปญัญา ก็จะเหน็ธรรมมากขึ้นเอง  

ถาม เวลาปฏบิตัแิลว้มคีาํถามเกดิขึ้นมากมายเลยครบั  

ตอบ คาํถามไมใ่ช่เหตทุีจ่ะชาํระจติ การภาวนาต่างหาก จงตดัคาํถามต่างๆออกไปให ้

หมด แลว้ภาวนาใหม้าก คาํตอบจะตามมาเอง  
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กณัฑท์ี่ ๒๓๑ 

เรื่องของจติ 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๘ 

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ลว้นตรงกบัความเป็นจริงท ัง้สิ้น เพยีงแต่วา่พวกเรายงัไมม่ี

ปญัญา ไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ทีจ่ะเหน็สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ได ้ เช่นเรื่องเวียน

ว่ายตายเกดิ เรื่องจติวิญญาณ เราไมรู่ท้ ัง้ๆทีต่วัเรากบัจติวญิญาณก็อยู่ดว้ยกนัมาตลอด 

ไปไหนก็ไปดว้ยกนัตลอดเวลา แต่เราไปหลงวา่จติเป็นร่างกาย เลยไมเ่หน็จติวญิญาณ 

ไมเ่หน็ตวัจติ เพราะจติกบัร่างกายเป็นเหมอืนนํา้กบัขวด เวลาเทนํา้ใส่เขา้ไปในขวด นํา้ก็

จะมรูีปเหมอืนกบัขวดไป แต่ความจริงรูปร่างของนํา้ไมไ่ดเ้ป็นเหมอืนกบัขวด แต่ถา้เอา

ไปใส่ในขวดกลมๆ ก็จะเหน็วา่เป็นรูปกลมๆ ถา้เอาไปใส่ในขวดเหลีย่มก็จะเหน็เป็นรูป

เหลีย่ม  

เราก็เหมอืนกนั เรามาเกดิเป็นมนุษย ์ เราก็คดิวา่เราเป็นมนุษย ์มรูีปร่างอาการ ๓๒ ของ

มนุษย ์ถา้เราไปเกดิเป็นแมว เราก็คดิวา่เราเป็นแมว มรูีปร่างของแมว คอืจติจะคดิวา่ตวั

มนัเป็นอย่างนัน้ แต่ความจริงตวัจติไมไ่ดเ้ป็นรูปร่างอย่างนัน้ มนัเพยีงแต่อาศยัรูปร่าง

ของร่างกายน้ี ของมนุษยก์็ด ีของแมวก็ด ีของสุนขัก็ด ี เป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องมอื ที่

จะเอาไปใชต้ามความอยากของกเิลสตณัหา กเิลสตณัหาเป็นตวัทีพ่าใหเ้รามาเกดิ มนั

ตอ้งการร่างกายน้ีเพือ่จะไดน้าํไปสู่สิง่ทีม่นัตอ้งการ สิง่ทีก่เิลสตอ้งการก็คอื รูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เรียกวา่กามคุณ ๕ ทีเ่รามาเกดิในโลกน้ีก็เพราะกามตณัหาเป็นผูพ้า

มา เพราะจติยงัมคีวามผูกพนัอยู่กบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท ัง้ทีเ่ป็นส่วนหยาบ

และส่วนละเอยีด ถา้เป็นส่วนหยาบก็ตอ้งมร่ีางกาย เช่นร่างกายของมนุษยห์รือร่างกาย

ของสตัวเ์ดรจัฉานเป็นเครื่องมอื เหมอืนกบักลอ้งถ่ายรูป เราอยากจะมรูีปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ

เราก็ตอ้งมกีลอ้งถ่ายรูป ถา้เราอยากจะมเีสยีงไวเ้ป็นทีร่ะลกึ เราก็ตอ้งมเีครื่องอดัเสยีง  
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จติก็เช่นเดยีวกนั ถา้จติอยากจะสมัผสัรูป รส กลิน่ เสยีง โผฏฐพัพะ ก็ตอ้งมร่ีางกาย 

ร่างของมนุษย ์ ร่างของเดรจัฉาน ก็ขึ้นอยูก่บับญุกบักรรม ไดร่้างของมนุษยก์็เพราะได ้

รกัษาศีลมา ถา้ไมไ่ดร้กัษาศีล เช่นทาํแต่ทานอย่างเดยีวไมร่กัษาศีล ก็จะไปเกดิเป็นสตัว ์

เดรจัฉานทีส่มบูรณ์ดว้ยโภคทรพัย ์ มรูีปร่างสวยงาม ใครเหน็ใครก็อยากจะเอาไปเลี้ยง 

เช่นสุนขัทีเ่ราไปซื้อมาแพงๆ ตวัละหลายพนับาท เพราะมรูีปร่างสวยงาม สุนขัตวันัน้ถา้

พูดเปรียบเทยีบทางธรรมะกห็มายถงึวา่ เขาเคยทาํทานมา แต่ไมไ่ดร้กัษาศีล อานิสงส์

ของการใหท้านทา่นก็แสดงไวว้า่ จะทาํใหม้โีภคทรพัยส์มบูรณ์ มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม 

ผวิพรรณงดงาม แต่ถา้ไมไ่ดร้กัษาศีล ก็จะไมไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยท์ีม่รูีปร่างหนา้ตา

สวยงาม มโีภคทรพัย ์ เกดิบนกองเงนิกองทอง แต่ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไดอ้ยู่กบัเศรษฐ ี

เป็นสุนขัทีม่รูีปร่างสวยงาม ถา้อยากจะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ไดอ้ยู่บนกองเงนิกองทอง 

มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ผวิพรรณผ่องใส ก็ตอ้งรกัษาศีลและทาํทานดว้ย หรือไมเ่ช่นนัน้

ก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทวดา  

น่ีเป็นเรื่องของจติทีม่าเกดิในกามภพ ซึง่เป็นภพทีม่คีวามสุขมากกวา่ความทกุข ์ คอืโลก

ของมนุษยก์บัโลกของเทวดา ส่วนภพทีม่คีวามทกุขม์ากกวา่ความสุข ก็คอือบาย ภพของ

สตัวเ์ดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสตัวน์รก จติพวกน้ีจะมคีวามรุ่มรอ้น มคีวาม

ทกุขม์ากกวา่มคีวามสุข เหตทุีท่าํใหม้คีวามรุ่มรอ้นและมคีวามทกุขม์าก ก็เพราะไมร่กัษา

ศีล ๕ นัน่เอง ทาํผดิศีลอยู่เรื่อยๆ ก็เลยตอ้งไปเกดิในอบายท ัง้ ๔ เหตทุีท่าํใหไ้ปเกดิเป็น

อย่างหน่ึงอย่างใด ก็ขึ้นอยู่กบัเหตทุีท่าํใหผ้ดิศีล ท่านแสดงไวว้า่ ถา้ผดิศีลเพราะความไม่

รูค้อืความหลง ไมรู่ว้า่การทาํผดิศีลน่ีเป็นบาปเป็นกรรม คอืทาํไปดว้ยความจาํเป็น เช่น

ตอ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เลยตอ้งไปยงินกตกปลา เป็นนายพราน เป็น

ชาวประมง ซึง่เขาก็ไมค่ดิวา่เป็นเรื่องเสยีหายอะไร เพราะเป็นเรื่องจาํเป็น เขาไมรู่ว้า่เมือ่

เขาตายไปแลว้ เขาจะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เพราะความไมรู่ท้าํใหท้าํผดิศีล  

พวกทีไ่ปเกดิเป็นเปรตน้ี ทาํผดิศีลไมใ่ช่เพราะความจาํเป็น เพราะมพีอกนิพอใชอ้ยู่แลว้

ไมท่าํผดิศีลก็ไมอ่ดตาย แต่ทาํไปเพราะความโลภ อยากจะมมีากๆ อยากจะรํา่รวยมากๆ 

ก็เลยคดโกง ดว้ยวธิีต่างๆนานา พวกน้ีถา้ตายไปก็ตอ้งไปเป็นเปรต ไดเ้ท่าไรไมรู่จ้กัพอ 
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ไดก้ี่รอ้ยลา้น กี่พนัลา้นก็ไมพ่อ มปีากเท่ารูเขม็ มทีอ้งเท่ากบัทะเลหรือมหาสมทุร กนิเขา้

ไปเท่าไรก็ไมอ่ิม่สกัท ีเพราะความโลภพาไป ความโลภไม่มขีอบไมม่เีขต ไมม่คีาํวา่พอ ได ้

เท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ อยากจะไดเ้รื่อยๆ ถา้ทาํผดิศีลเพราะความโลภ ก็จะไปเกดิเป็นเปรต 

ถา้ทาํดว้ยความโลภแต่ไมผ่ดิศีล ก็ยงักลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์ดอ้ยู่ เพราะไดร้กัษาศีลไว ้

ถงึแมจ้ะโลภแต่ไมท่าํผดิศีล ขยนัทาํมาหากนิ คา้ขาย ไดเ้งนิไดท้องมามากมายก่ายกอง 

แต่ก็ยงัอยากจะไดม้ากๆ ก็ทาํต่อไปอกี แต่ไมท่าํผดิศีล ก็ไมต่อ้งไปเกดิเป็นเปรต ยงั

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ แต่จะกลบัมาแลว้รวยกวา่เก่าหรือไม ่ ก็ขึ้นอยู่วา่ไดท้าํทานไว ้

มากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไมส่นใจในเรื่องทาํทานเลย ชาตหินา้กลบัมาเป็นมนุษยก์็จะจนกวา่

เก่า แต่ถา้ทาํทานอยู่เรื่อยๆ สะสมทานบารมไีปเรื่อยๆ ก็จะรวยกวา่เก่า อย่างที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็ทานบารมมีา ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ จงึส่งใหพ้ระองคไ์ด ้

ประสูตใินแต่ละภพแต่ละชาตทิีร่ ํา่รวย เป็นโอรสของกษตัริยบ์า้ง เป็นเศรษฐบีา้ง ก็เพราะ

อาํนาจของทานบารมทีีไ่ดท้รงบาํเพญ็มา  

ส่วนพวกทีท่าํผดิศีลดว้ยความกลวั ก็ตอ้งไปเกดิเป็นอสุรกาย ทีม่แีต่ความหวาดกลวั 

วติก กงัวล กลวัความอดอยากขาดแคลน กลวัความตกทกุขไ์ดย้าก กลวัความลาํบาก ก็

เลยตอ้งไปลกัไปขโมย เผือ่ไวก่้อน ท ัง้ๆทีใ่นปจัจบุนั ก็มพีอมพีอกนิพอใช ้ แต่ห่วงโน่น

ห่วงน่ีเกนิเหตเุกนิผลไป ไมก่ลา้สูก้บัความยากความลาํบาก ทีไ่มเ่หนือวสิยัของจติทีจ่ะ

ต่อสูไ้ด ้ เพราะชวีติของคนเราไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งเจอดว้ยกนัทกุคน กบัความยากความ

ลาํบาก เช่นความแก่ ความเจ็บ ความตาย จงึไมค่วรใหค้วามยาก ความลาํบากน้ี เป็น

เหตผุลกัดนัใหไ้ปทาํผดิศีลผดิธรรม เราสามารถตัง้อยู่ในศีลในธรรมได ้ ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนไวว้า่ ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ ใหส้ละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ 

ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรม ธรรมก็คอืศีลธรรมน่ีเอง  

ถา้ใหเ้ลอืกระหวา่งการฆ่าผูอ้ืน่กบัใหผู้อ้ืน่ฆ่าเรา ก็เลอืกใหเ้ขาฆ่าเราดกีวา่ เพราะยงัไงๆก็

ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้คู่ ไมช่า้ก็เร็ว แต่ถา้เราฆ่าเขาเราผดิศีล ตายไปก็ตอ้งไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน เพราะตอ้งรกัษาชวีติของเราไว ้ ไมไ่ดฆ่้าเพราะความกลวั ความโกรธ หรือ

ความโลภ แต่ฆ่าเพราะอยากจะอยู่ อยากจะรกัษาชวีติของเราไว ้ เหมอืนกบันายพรานที่
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ไปยงิสตัวเ์พือ่เลี้ยงชพี ก็จะเป็นในลกัษณะเดยีวกนั เมือ่ตายไปแลว้ก็ตอ้งไปเกดิทีต่ ํา่ แต่

ถา้ปลอ่ยใหเ้ขาฆ่าเรา ตายไปเราก็ไปเกดิทีสู่ง เพราะไมผ่ดิศีล อาจไดบ้รรลเุป็นพระ

อริยบคุคลก็ได ้ ถา้ไดพ้จิารณาเหน็วา่เกดิ แก่ เจ็บตายเป็นธรรมดา เช่นพระโสดาบนัทีม่ ี

ดวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่สิ่งใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา  

ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนัน้ มกีารเกดิขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวาม

ตายเป็นธรรมดา ไมว่า่จะทาํอย่างไรก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ แลว้เมือ่เราตอ้งมาเลอืกระหวา่ง

การทีจ่ะแก่ จะเจ็บ จะตาย ดว้ยการมศีีลหรือดว้ยการไมม่ศีีล ก็ใหเ้ลอืกเอาวธิีทีม่ศีีล

ดกีวา่ เพราะไมข่าดทนุ ภพหนา้ ชาตหินา้จะดกีวา่เก่า หรืออาจจะดใีนชาตน้ีิเลยก็ได ้เมือ่

จติใจปลงไดต้ดัได ้ เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาของร่างกาย ก็จะไมท่กุข ์

กบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไมต่อ้งทาํบาปทาํกรรม น่ีคอืเรื่องของกรรมทีพ่วกเรา

ทาํกนัอยู่ทกุวนัน้ี อยู่ทีส่มัมาทฐิหิรือมจิฉาทฐิจิะพาใหท้าํ พวกเราถงึแมจ้ะไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมะอยูต่ลอดเวลา รูว้า่สมัมาทฐิเิป็นอย่างไร แต่พอตอ้งเอามาใชจ้รงิๆ ก็ยงัรูส้กึวา่ยาก 

อย่างวนัน้ีทีอ่ธิบายใหฟ้งัวา่ ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรม ฟงัแลว้ก็คงจะอทุานโอโ้ฮ! ถงึ

ขนาดนัน้เลยหรือ  

ถาม รูส้กึวา่เราควรจะป้องกนัตวัเองไดน้ะครบั รกัษาชวีติตวัเราเองไว ้ ป้องกนัตวัเรา 

อะไรอย่างน้ี  

ตอบ โดยปกตเิราก็ตอ้งดูแลรกัษาชวีติของเรา เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไปหาหมอ แต่พูดใน

กรณีทีต่อ้งเลอืก ระหวา่งทีจ่ะตอ้งไปฆ่าผูอ้ืน่เพือ่รกัษาชวีติของเรา หรือตอ้งไป

ขโมยเงนิ ขโมยขา้วของของผูอ้ืน่เพือ่มาเลี้ยงดูชวีติเรา เช่นคนยากจนทีต่อ้งไป

ขโมยขา้วของมารบัประทาน ถา้เรามคีวามหนกัแน่นในธรรม ก็ทนอดทนหวิไป

ก่อน แลว้ก็พยายามหางานหาการทาํ คงจะไมส่ิ้นหวงั ไมส่ิ้นทางหรอก ถา้คนเรา

มคีวามพยายามต่อสู ้ ทีจ่ะหามาดว้ยความสุจริต เวลาเดนิไปขา้งถนนถา้มปีญัญา 

ก็จะเหน็เงนิเหน็ทองเต็มไปหมดเลย อย่างอาตมาเวลาเดนิลงไปบณิฑบาต จะ

เหน็ขวดเปลา่ กระป๋องเปลา่ ขา้วของอะไรต่างๆทีถู่กทิ้งไวข้า้งถนนเต็มไปหมด 
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บางทกี็มเีศษเงนิตกอยู่ ถา้เรามจีติใจมุง่ม ัน่ในการรกัษาศีลแลว้ มนัก็รกัษาได ้แต่

คนทีไ่มอ่ยากรกัษา ก็จะบอกวา่ยาก  

ถาม กรณีทีม่โีจรจะมาทาํรา้ยเราอย่างน้ีนะครบั เราก็ต่อสูเ้พือ่ทีจ่ะป้องกนัชวีติเรา เรา

กาํลงัจะไปฆ่าเขาน่ี เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํ  

ตอบ เพราะสมัมาทฐิเิรายงัอยู่ในข ัน้ตํา่ แต่ถา้เป็นพระอริยะก็จะคดิวา่ เราเคยไปทาํ

อะไรเขามาก่อน เคยไปขโมยของเขามาก่อน กรรมมาทวงคนื เหมอืนพระโมคคลั

ลานะ ถงึแมท้่านจะมฤีทธิ์ แต่ท่านกลบัไมใ่ชเ้พือ่หนีจากการถูกทาํรา้ยชวีติ ท่าน

บอกวา่เคยไปทาํรา้ยเขามาก่อน เขาก็ตอ้งตามมาเอาคนื ถา้หนีเขาวนัน้ี พรุ่งน้ีเขา

ก็ตามมาอยู่ด ีกรรมหนีไมพ่น้ เมือ่จติของท่านไมม่คีวามอาลยัอาวรณ์ ไม่มคีวาม

ผูกพนักบัชวีติแลว้ ท่านก็ปลงได ้ ปลอ่ยไดเ้พราะใจของท่านอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้งมี

ร่างกาย เวลาทีท่่านเขา้สมาธิทาํจติใหส้งบ ท่านก็ไมไ่ดอ้าศยัร่างกายน้ีไวท้าํอะไร 

ร่างกายน้ีเอาไวร้บัใชพ้วกเรามากกวา่ เอามาเทศนาวา่กลา่วส ัง่สอนพวกเรา แต่จติ

ของท่านไมไ่ดอ้าศยัร่างกายมาใหค้วามสุขอกีแลว้  

อย่างพระพทุธเจา้ยงัทรงอยูต่่อไปอกีถงึ ๔๕ พรรษา หลงัจากทีไ่ดต้รสัรูธ้รรม

แลว้ ก็เพือ่พวกเราเท่านัน้ เผยแผ่ธรรมะ ใหพ้ระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมา

จนถงึปจัจบุนัน้ี ก็เพราะการเสยีสละของพระพทุธเจา้ ถา้ทรงตดัสนิพระทยัไมส่ ัง่

สอน เพราะทรงเหน็วา่สอนไปก็ลาํบากลาํบน คนฟงัก็ไมเ่ขา้ใจ จะหาวา่บา้หรือ

เปลา่ ทีส่อนใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาศีลธรรม แต่หลงัจากทีท่า้วมหาพรหม ได ้

อาราธนาใหท้รงโปรดสตัวโ์ลกท ัง้หลาย จงึทรงพจิารณาเหน็วา่ คนทีเ่ชื่อก็ม ีคนที่

ไมเ่ชื่อก็ม ี คนดกี็ม ี คนไมด่กี็ม ี เปรียบเหมอืนบวั ๔ เหลา่ พวกทีหู่หนวก ตา

บอด ทีไ่มม่โีอกาสจะเหน็เดอืนเหน็ตะวนัก็ม ี พวกนัน้ก็ปลอ่ยเขาไป พวกที่

ตะเกยีกตะกายแสวงหาทางหลดุพน้ก็ม ี เช่นพระปญัจวคัคยีท์ีเ่คยตดิตาม

พระพทุธเจา้มาก่อนหนา้น้ี ก็มคีวามปรารถนาอยากจะหลดุพน้จากความทกุข ์

เช่นกนั  



85 
 

จงึทาํใหม้กีาํลงัใจทีจ่ะประกาศพระศาสนา โดยมุง่ไปทีผู่ม้คีวามรูค้วามสามารถที่

จะรบัรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็วก่อน เพราะจะไดพ้วกน้ีมาช่วยพระองคส์อนอกีต่อหน่ึง ถา้

ไปสอนพวกทีต่อ้งพูดจํา้จี้จ ํา้ไชวนัละ ๑๐ ครัง้ ก็ตอ้งสอนไปอกี ๑๐ ปีกวา่จะ

เขา้ใจ ก็จะเสยีเวลามาก สูส้อนพวกทีฉ่ลาดก่อนไมไ่ด ้ แสดงธรรมเพยีงครัง้สอง

ครัง้ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัแลว้ อย่างพระอญัญาโกณฑญัญะน่ี ทรงแสดง

ธรรมครัง้แรกก็ไดด้วงตาเหน็ธรรม บรรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมาแลว้ หลงัจาก

นัน้ทรงแสดงธรรมอกีไมก่ี่คร ัง้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัท ัง้ ๕ รูป ทาํใหม้พีระ

อรหนัตป์รากฏขึ้นมาในโลกถงึ ๖ รูปดว้ยกนั คอืพระพทุธเจา้ ๑ และพระปญัจ

วคัคยี ์๕  

ต่อมาไดท้รงแสดงธรรมใหก้บันกับวชของสาํนกัอืน่ทีม่อียู่ ๕๐๐ รูป ก็ไดบ้รรลุ

พรอ้มกนัทเีดยีว ๕๐๐ รูปเลย เพราะนกับวชส่วนใหญ่ในสมยันัน้มทีาน มศีีล มี

สมาธิอยู่แลว้ สิง่ทีข่าดและสามารถรูไ้ดเ้พยีงพระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีว ก็คอื

โลกตุรธรรม หรือปญัญา วปิสัสนาปญัญา คอืไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

โดยเฉพาะอนัตตา ส่วนอนิจจงั ทกุขงั น่ีก็พอจะเหน็กนั คนเราทกุคนเกดิมาก็

เหน็วา่มเีกดิ แก่ เจ็บ ตายดว้ยกนั รูว้า่เป็นความทกุขด์ว้ยกนั แต่ไมรู่อ้นัตตา 

พวกเราไมรู่ว้า่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา พวกนกับวชสมยันัน้ก็ไมรู่ ้

เหมอืนกนั ตอนตน้พระพทุธเจา้ก็ไมท่รงทราบเหมอืนกนั ทรงศึกษาตามสาํนกั

ต่างๆ ก็ไมม่ใีครสอนเรื่องอนตัตา ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากการยดึตดิในร่างกาย  

ถา้เรารูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นของของเรา ไปเฝ้าไปรกัษาไวท้าํไม เหมอืนกบัคนเอาเงนิมา

ฝากเราไว ้ เราก็โงไ่ปรกัษาใหเ้ขา พอถงึเวลาเขาก็มาเอาคนืไป เราก็เหน่ือยไป

เปลา่ๆ อตุส่าหดู์แลรกัษา ไมก่ลา้ไปไหน คอยเฝ้าคอยดูแล พอถงึเวลาเจา้ของก็

มาเอาคนืไป เราก็เหน่ือย เราก็ทกุขไ์ปเปลา่ๆ ร่างกายน้ีก็เหมอืนกนั เดีย๋วพอถงึ

เวลาเจา้ของก็มาเอาคนืไป คอืดิน น้ํา ลม ไฟ มาเรียกคนืไป กลบัไปสู่นํา้ กลบั

ไปสู่ลม กลบัไปสู่ดนิ กลบัไปสู่ไฟ เมือ่ถงึเวลาเขาก็มาเอาไป เวลาไหนก็ไมบ่อก
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ดว้ย บางทใีหเ้ราอยู่สกั ๑๐ ปี ก็มาเอาไปแลว้ บางทกี็ใหอ้ยู่ถงึ ๘๐ - ๙๐ ปี แต่

ในทีสุ่ดเขาก็เอาไป  

เราก็เหน็ๆกนัอยู่ เราก็ยงัไมเ่หน็วา่มนัไมใ่ช่ของเรา เราก็ยงัคดิวา่เราตายอยู่นัน่

แหละ พอคดิถงึมนั ยงัไมท่นัแก่ ยงัไมท่นัเจ็บ ยงัไมท่นัตาย ก็ทกุขแ์ลว้ เพราะ

ความหลง วา่มนัเป็นเรา เป็นของของเรา เคยยกตวัอย่างวา่ ไดค้ลอดลูกออกมา

ทีโ่รงพยาบาล แลว้พยาบาลสลบัเอาลูกของคนอืน่มาให ้เราก็เอาไปเลี้ยง ก็ไมรู่ว้า่

เป็นลูกเรา เราก็เลี้ยงอย่างด ี รกัอย่างด ี พอวนัดคีนืดเีขาเอาหลกัฐานมาแสดงวา่ 

น่ีไมใ่ช่ลูกของคุณนะ ไม่อยากจะเลี้ยงแลว้ใช่ไหม เพราะความหลง ไปเหน็วา่เป็น

ของเรา เป็นตวัเรา พอรูว้า่ไมใ่ช่ของเรา ก็เลยไมม่คีวามผูกพนั จะเป็นจะตาย

อย่างไรก็ไมเ่ดอืดรอ้น  

จงึทรงสอนใหเ้ราพจิารณาร่างกายของเรา หรือขนัธ ์๕ น้ีวา่ ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา 

ไมใ่ช่ของเรา เป็นของธรรมชาต ิ รูปก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นอาการ ๓๒ 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็เป็นอาการของจติ ออกมาจากจติ เวลาเหน็รูป 

ก็เกดิมวีญิญาณไปรบัทราบ ตาสมัผสักบัรูป ก็มจีกัขุวิญญาณ ตวัรบัรูรู้ป ปรากฏ

ขึ้นมาในจติ ตวัรบัรูเ้สยีงก็คอืโสตวิญญาณ ทีเ่กดิดบัๆตามเหตตุามปจัจยั พอ

หลบัตาปับ๊จกัขวุญิญาณก็หายไป รบัรูไ้มไ่ดเ้พราะไมม่ภีาพ ไมม่กีารสมัผสัของ

รูปกบัตา ถา้ปิดหูเสยีงเขา้มาในหูไมไ่ด ้ วญิญาณทีจ่ะรบัรูเ้รื่องเสยีง ก็ไมป่รากฏ

ขึ้นมา ตวัวญิญาณน้ีเป็นอาการของจติ ทาํหนา้ทีร่บัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ พอเสยีงนัน้หายไป การรบัรูเ้กี่ยวกบัเสยีงก็หายไป  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ถา้เผือ่มเีฉพาะจติอย่างเดยีวน่ี มนัจะไมท่ราบอะไรเลย ใช่ไหม

ครบั  

ตอบ เวลาจติรวมลงสู่ความสงบ มนัก็เหมอืนกบัไมม่อีะไรเหลอือยู่ในจติเลย นอกจาก

ผูรู้ห้รือสกัแต่ว่ารูเ้ท่านัน้  
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ถาม ตรงน้ีเหมอืนกบัทีท่า่นอธิบายใหคุ้ณสุเมธฟงัวา่ การรูเ้ฉยๆ ใชไ้ม่ได ้ ยงัตอ้งใหรู้ ้

และรบัเขา้มาใช่ไหมคะ  

ตอบ คอืตอนทีฝึ่กใหรู้เ้บื้องตน้ เป็นเพยีงการฝึกสต ิ ฝึกใหจ้ติเกาะอยู่กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ไมใ่หล้อยไปลอยมา ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหม้สีตไิว ้ สตเิป็นตวับงัคบัใหจ้ติทาํ

ตามคาํส ัง่ของเรา ถา้ไมม่สีต ิ เราจะไมส่ามารถส ัง่ใหจ้ติเกาะอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี

ได ้พอมเีรื่องอืน่เขา้มา ก็ดงึจติไปแลว้ แต่ถา้เรามสีตทิีแ่ขง็ทีก่ลา้ จะมเีรื่องอะไร

เขา้มา ก็ไมส่ามารถทาํลายสมาธิทีม่อียู่กบัเรื่องนัน้หรือสิง่นัน้ได ้ ในเบื้องตน้จงึ

ตอ้งฝึกสตก่ิอน ใหรู้อ้ยู่กบัร่างกายของเรา เช่นเวลาเคลือ่นไหวในอริิยาบถ ๔ 

หรือทาํอะไร ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ เป็นการฝึกพฒันาสตทิีเ่รียกวา่สตปิฏั

ฐาน มอียู่ ๔ จดุดว้ยกนั ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของสตไิดค้อื กาย เวทนา จติ ธรรม ขึ้นอยู่

กบัวา่จะถนดัในส่วนไหน ถา้ถนดักบักายก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบักาย ถา้ถนดักบัเวทนา

ก็ใหรู้อ้ยู่กบัเวทนา เวลาเกดิสุขก็รูว้า่สุข เวลาเกดิทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์ เวลาไมสุ่ขไม่

ทกุขก์็รูว้า่ไมสุ่ขไมท่กุข ์ แต่ไมไ่ปควบคุมบงัคบัมนั เพยีงแต่ใหรู้ว้า่มนัเป็นอย่าง

นัน้ รูว้า่มนัเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป เป็นอนิจจงั เป็นทกุขงั เป็นอนตัตา ไมใ่ช่

เป็นเรา เป็นของของเรา  

เหมอืนเสยีงนกทีเ่ราฟงัอยู่ในขณะน้ี ก็รูว้า่เป็นเสยีงนก ตอนน้ีหายไปแลว้ก็รูว้า่

หายไป มาก็รูว้า่มา แต่ไมอ่ยากใหม้นัหายไป ไมอ่ยากใหม้นัรอ้งไปตลอดเวลา รู ้

ตามความเป็นจริง แลว้ก็รูว้า่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรไปยดึไปตดิ ถา้ไปยดึไปตดิเสยีงที่

ไพเราะน่าฟงัน้ีแลว้ ถา้มนัหยุดไป ก็จะรูส้กึวา่มนัขาดหายไป ความสุขทีไ่ดจ้าก

การไดย้นิเสยีงน้ีก็หายไป แต่ยงัอยากจะฟงัอกี จงึตอ้งไปสรา้งเครื่องอดัเสยีงไว ้

เพือ่จะไดฟ้งัเรื่อยๆ ฟงับ่อยๆ พอฟงับ่อยๆเขา้มนัก็เบือ่อกี เพราะของในโลกน้ี

ไมใ่หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้รงิ เราไปหลงยนิดกีบัมนัเอง เลยทาํใหเ้กดิ

ความสุขขึ้นมา ถา้เราไมไ่ปหลงมนัก็เป็นของกลางๆ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ป็นสุขหรือ

เป็นทกุข ์แต่ใจเราเมือ่ไปเกดิความหลงขึ้นมา ไปยนิดกีบัสิง่ไหน ก็อยากจะอยู่กบั

สิง่นัน้นานๆ ถา้เกดิจากไป ก็เกดิความเสยีอกเสยีใจขึ้นมา เช่นเหน็ใครสกัคน
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หน่ึง เช่นสามเีรา ภรรยาเรา เราชอบคนน้ี เราก็อยากจะอยู่กบัเขาไปเรื่อยๆ ถา้เขา

หายไปเราก็เสยีใจ เราก็ทกุขใ์จ แต่ถา้ไมเ่คยเจอกนัมาก่อนเลย และไมเ่คยไดอ้ยู่

เป็นสามภีรรยากนั เวลาเขาหายไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะไมม่คีวาม

ผูกพนัต่อกนันัน่เอง  

พทุธศาสนาสอนไมใ่หเ้ราไปผูกพนักบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะไมอ่ยู่กบัเราไป

ตลอด จติเราน่ีเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ แต่เราไปผูกตดิอยู่กบัสิง่ทีม่อีายุแค่ 

๔๐ – ๕๐ ปี หรือไมถ่งึดว้ยซํา้ไป พอมนัชาํรุดทรุดโทรมหายไป จติทีอ่ยู่ได ้

ตลอดอนนัตกาล ก็ตอ้งมาเสยีใจกบัสิง่ทีม่อีายุส ัน้ๆน้ี แต่หลงัจากนัน้อกีสกัพกั

หน่ึงก็หาใหมม่าแทนอกี ไมจ่ดไมจ่าํ ไมรู่ว้า่เป็นทกุข ์ เพราะไมรู่ว้า่ธรรมชาติ

แทจ้รงิของจตินัน้ ไมต่อ้งมอีะไรมาบาํรุงบาํเรอ ก็มคีวามสุขได ้ เป็นความสุขที่

ยิง่ใหญ่กวา่ความสุขอืน่ๆ อนัน้ีจติไมเ่คยเจอ คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบน่ิง

ของจติเอง ตวัจติเองไมเ่คยเจอ เพราะถูกอวชิชาความหลงหรือมจิฉาทฐิ ิ หลอก

ใหไ้ปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก จงึตอ้งหาอยู่เรื่อยๆ  

ถา้บรรลถุงึข ัน้สูงสุดของโลกยิธรรม คอืไดฌ้านสมาบตั ิ ไดส้มาธิ ก็จะตดิอยู่ใน

ฌาน ในสมาบตั ิ ตดิอยู่ในสมาธ ิ แต่ก็ยงัไมห่ลดุพน้ เพราะยงัตดิอยู่ในความสุข

ของฌาน ทีไ่มเ่ทีย่ง เสือ่มได ้ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรคช์ ัน้พรหมโลก อยู่สกักี่ปีก็

แลว้แต่ เมือ่ถงึเวลาเสื่อมลง จติก็จะลงมาเป็นเทพ เป็นมนุษยต่์อไป กเิลสก็จะ

ออกมาแสดงลวดลาย ใหไ้ปแสวงหาความสนุก เราก็ตอ้งไป ถา้ตดิอยู่กบั

ความสุขจากการนัง่สมาธิ ก็จะนัง่สมาธิต่อ เหมอืนกบัเตมินํา้มนั เพือ่ใหไ้ดก้ลบั

ไปสู่ความสุขของฌานอกี ถา้เคยมคีวามสุขกบัการไปเทีย่ว ไปโน่นมาน่ี เหน็รูป 

ฟงัเสยีง ก็จะไปหาสิง่นัน้ กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์ี่คร ัง้ ก็จะทาํอย่างทีเ่ราทาํอยู่น่ี 

ไมต่อ้งมใีครสอนเรื่องไปเทีย่ว พ่อแมไ่มต่อ้งสอนลูกเรื่องไปเทีย่ว ลูกอาจจะกลบั

สอนพ่อแมด่ว้ยซํา้ไป วา่ทีไ่หนมทีีน่่าเทีย่ว เพราะเป็นเรื่องทีฝ่งัมากบัใจ เป็นเหตุ

ทาํใหพ้วกเรามาเกดิ คอืกามตณัหา หรือกามฉนัทะ ความยนิดใีนรูป ในเสยีง ใน
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กลิน่ ในรส ในโผฏฐพัพะท ัง้หลาย ทีพ่าเราเวยีนไปอย่างน้ี เกิด แก่ เจ็บ ตาย กี่

รอบๆก็เป็นอย่างน้ี เพราะไมม่ใีครสอนใหเ้ราแกต้ณัหาน้ี  

ก็มพีระพทุธเจา้น่ีแหละ ทีท่รงมปีญัหาเหมอืนกบัพวกเรา เพยีงแต่พระองคเ์ป็น

คนฉลาด ช่างสงัเกต เมือ่ศึกษาแลว้ ก็ต ัง้จติต ัง้ใจจริงๆทีจ่ะแกป้ญัหาน้ี จนใน

ทีสุ่ดก็แกไ้ด ้ ก็มคีนเดยีวในโลกน้ีเท่านัน้แหละ ทีส่ามารถแกป้ญัหาของการเวยีน

วา่ยตายเกดิของสตัวโ์ลกน้ีไดด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งมคีรู ไมต่อ้งมอีาจารยม์าสอน ที่

ไมม่กี็เพราะไมม่ใีครรูน้ ัน่เอง อย่างพวกเราน้ีมอีาจารย ์ คอืมพีระพทุธเจา้ มพีระ

อริยสงฆ ์ จะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้ เพราะมพีระธรรมคาํสอนเป็นอาจารย์

อยู่แลว้ แลว้ก็เป็นไมไ่ดด้ว้ยเพราะบญุบารมเีราไมถ่งึ เพยีงแต่ทาํตามคาํส ัง่สอน

ของพระพทุธเจา้ก็ยงัทาํกนัไมไ่ด ้แลว้จะไปทาํเองไดอ้ย่างไร มแีผนทีย่งัไมไ่ปเลย  

ถาม เมือ่สกัครู่ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องไตรลกัษณ์ บอกวา่พระพทุธเจา้เท่านัน้ทีรู่ว้า่ทกุ

ขงั อนิจจงั อนตัตา ถา้เผือ่ไมม่พีระพทุธเจา้ก็รูแ้ค่ทกุขอ์ย่างเดยีวนะครบั  

ตอบ รูท้กุข ์รูอ้นิจจงักนั แต่ไมรู่อ้นตัตา เลยไมค่รบสาม  

ถาม ทน้ีีพูดถงึเรื่องของขนัธ ์ ๕ ทีป่ระกอบเรื่องกายกบัจติน่ี ส่วนทีเ่ป็นกายกบัจติน่ี

เขา้ใจ แต่วา่ สญัญา สงัขาร วญิญาณตอ้งประกอบกบักายและจติรวมกนัใช่ไหม

ครบั ทีจ่ะเกดิขึ้นมาได ้ 

ตอบ นอกจากวญิญาณทีร่บัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะแลว้ ก็ยงัมมีโนวญิญาณ ที่

รบัรูค้วามคดิปรุงแต่งของจติเอง สมมตุวิา่เราปิดอายตนะท ัง้ ๕ ไมร่บัรูเ้รื่อง

ภายนอกท ัง้หมด แต่จติก็ยงัคดิได ้ยงัปรุงได ้ยงัรบัเวทนาทีเ่กดิจากความคดิของ

ตนเองได ้ 

ถาม ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย  
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ตอบ ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย เช่นพวกเทพท ัง้หลาย เวลาทีเ่รานอนหลบัไป เราก็ยงัฝนั 

ความฝนัน้ีก็ออกมาจากนามขนัธ ์ออกมาจากเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

เพยีงแต่ รูปทีเ่หน็ไมไ่ดเ้ป็นรูปหยาบ แต่เป็นรูปทพิย ์เป็นเสยีงทพิย ์เวลาเรานอน

หลบั เรายงัฝนัเหน็โน่น เหน็น่ี เราจะเหน็ไดอ้ย่างไรในเมือ่เราหลบัตา แต่เหน็ดว้ย

ใจ เหน็ดว้ยใจก็ตอ้งเหน็ดว้ยนามขนัธ ์คอืมโนวญิญาณ เวลาทีเ่รานอนหลบัฝนัด ี

ก็เหมอืนไปสวรรค ์ถา้ฝนัรา้ยก็เหมอืนไปนรก  

 นามขนัธไ์มต่อ้งอาศยัร่างกายก็ได ้ อย่างพวกเทพน้ี เป็นพวกกายทพิย ์ กาย

ละเอยีด ไมต่อ้งมกีายหยาบอย่างร่างกายของพวกเรา พวกเทพ พวกพรหม หรือ

แมก้ระท ัง่พวกสตัวน์รก เขาไมม่กีายหยาบ จติของเขาเป็นจติทีม่แีต่ความรุ่มรอ้น 

ปรุงแต่เรื่องความทกุข ์ถา้เป็นอสุรกายก็ปรุงแต่เรื่องความหวาดกลวั ถา้เป็นเปรต

ก็ปรุงแต่ความหวิความอยาก ถา้สตัวน์รกก็ปรุงแต่ความเคยีดแคน้อาฆาต

พยาบาท ทาํอะไรไมไ่ดด้งัใจก็โกรธแคน้โกรธเคอืง กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั น่ีเป็น

ใจของพวกสตัวน์รก ความรุ่มรอ้นทีเ่กดิจากความโกรธ  

ถาม วญิญาณทีย่งัไมไ่ดไ้ปเกดิก็ถอืวา่เป็นอนัน้ีเหมอืนกนั  

ตอบ ความจริงมนัเกดิแลว้ เป็นภพภูมขิองเขาแลว้ เป็นนรกแลว้ นรกไมใ่ช่สถานที่ 

เป็นสภาวะของจติ จติเป็นนรกเอง จติเป็นสวรรคเ์อง จติเป็นเทพ จติเป็นเปรต 

มนัเป็นภาวะของจติ ทีเ่กดิจากการกระทาํของสงัขาร ทีถู่กอวิชชา ปจัจยา สงัขา

รา เป็นตน้เหต ุ ถา้อวชิชามดืบอดมาก ก็ปรุงนรกขึ้นมา ถา้เป็นพวกหวาดกลวัก็

ปรุงใหเ้ป็นอสุรกาย ถา้เป็นพวกโลภ ก็ปรุงใหเ้ป็นเปรต ถา้เป็นพวกทีไ่มรู่เ้รื่องรู ้

ราว ก็ทาํใหม้าเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ถา้เป็นพวกทีม่ศีีลก็ปรุงใหม้าเกดิเป็น

มนุษย ์เป็นเทพ เป็นพรหม แต่ถา้เป็นพวกทีม่ดีวงตาเหน็ธรรม มวีปิสัสนา ก็ปรุง

ใหไ้ปเกดิเป็นพระอริยเจา้ ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ส่วนผูท้ีเ่ป็นอรหนัตแ์ลว้ 

อวชิชาก็จะกลายเป็นวชิชาไป เป็นธรรมไป เพราะอวชิชาก็คอืความไมรู่ใ้นไตร

ลกัษณ์ เมือ่ถูกการปฏบิตัธิรรมพฒันาจนอวชิชาถูกทาํลายไปหมด ก็เลย

กลายเป็นวิชชา ปจัจยา สงัขาราไป  
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อย่างจติของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตม์แีต่วชิชา มแีต่ธรรมเป็นตวัผลกัดนั

ใหค้ดิ ใหท้าํ ใหพู้ดต่างๆ ก็จะคดิแต่เรื่องทีด่ทีีง่าม ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ก็ไมต่อ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอกมาใหค้วามสุข เพราะ

จติของท่านมพีรอ้มบริบูรณ์ทกุอย่างแลว้ มขีองทีด่กีวา่ของต่างๆทีจ่ะหาไดใ้นโลก

น้ี ไมม่อีะไรจะวเิศษจะประเสริฐเท่ากบัความสุขของจติ ทีไ่ดช้าํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลงแลว้ ความสงบมอียู่ ๒ แบบ คอืความสงบทีเ่กดิจากการ

กาํราบ ทาํใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลงสงบตวัลงช ัว่คราว เช่นเวลาทีเ่ราทาํ

สมาธิ ตอนนัน้โลภ โกรธ หลงก็ไมท่าํงาน จติก็เหมอืนกบัเป็นนิพพาน แต่เป็น

นิพพานแบบทีย่งัมกีเิลสสงบตวัอยู่ พอออกจากสมาธิปับ๊กเิลสก็จะออกมาทาํงาน

ตามการทาํงานของจติ ก็จะเริ่มสรา้งความโลภ ความโกรธ ความหลงตามมา 

ความสงบอกีแบบหน่ึงคอื ความสงบทีเ่กดิจากการตดัโลภ โกรธ หลงใหอ้อกไป

เลย ไมใ่หม้เีหลอือยู่เลย พวกน้ีเป็นความสงบแบบถาวร ไมต่อ้งเขา้สมาธิก็ได ้

ยนื เดนิ นัง่ นอน อยู่ในอริิยาบถ ๔ ก็จะสงบอยู่ตลอดเวลา จติจะไมห่ว ัน่ไหวกบั

สิง่ต่างๆทีม่าสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ จติก็จะเฉยๆ น่ิงอยู่เสมอ เป็น

ความสงบของพระนิพพาน  

เมือ่ทาํลายความโลภ ความโกรธ ความหลงหมดไปจากจติจากใจแลว้ ก็จะไมม่ี

อะไรมาสรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจ จะทาํไดจ้ะกาํจดัไดก้็ตอ้งกาํจดัตวั

หลงเป็นหลกั เพราะตวัหลงเป็นเหตทุาํใหโ้ลภ ทาํใหโ้กรธ ความหลงก็คอืการไมรู่ ้

วา่ความสุขทีเ่ลศิทีสุ่ดนัน้ อยู่ในใจของเรา เหมอืนกบัเราไมรู่ว้า่เรามสีมบตัเิงนิ

ทองขา้วของอยู่ในบา้น พ่อแมเ่ก็บไวใ้นตู ้ แต่ไมบ่อกเรา เราก็ไมรู่ ้ เราก็ตอ้ง

ออกไปทาํงานทาํการ ใหเ้หน่ือยยาก หาเงนิหาทอง หามาไดเ้ท่าไร ก็นิดเดยีว ถา้

เปรียบกบัเงนิทองทีพ่่อแมม่เีก็บไวใ้นบา้น แต่เราไมรู่ ้ พอสกัวนัหน่ึงมคีนมาบอก

เราวา่ไปหาทาํไมเศษเงนิเศษทอง เงนิทองทีพ่่อแมเ่ก็บไวใ้หใ้นบา้น มกีองเท่าภูเขา 

ทาํไมไมไ่ปหาในบา้น  
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น่ีก็เหมอืนกนั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ อยา่ไปหาเลยสมบตัภิายนอก มนัไมม่ค่ีา

อะไรหรอก สมบตัภิายในใจเราน้ี มนัแสนจะวเิศษ ทาํไมไมไ่ปหากนั น่ีคอืคุณค่า

ของพระพทุธเจา้ พระองคท์รงชี้ทรพัยท์ีแ่ทจ้ริงใหเ้ราไดรู้จ้กั เมือ่เราไดย้นิไดฟ้งั

แลว้เกดิศรทัธาขึ้นมา เราก็เริ่มปฏบิตัติาม ตดัแลว้ ไมไ่ปแลว้ ไมไ่ปหาสมบตัขิา้ว

ของเงนิทอง ความสุขภายนอก สูน้ ัง่หลบัตาทาํจติใจใหส้งบ เพือ่พบกบัสมบตัอินั

ยิง่ใหญ่ ทีม่อียู่ในใจของเราจะดกีวา่ น่ีคือการแกค้วามหลง ไมรู่ว้า่ความสุขที่

แทจ้รงิอยู่ในตวัเรา เราก็เลยตอ้งออกไปหาความสุขภายนอก หาความสุขจากรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ แต่เดีย๋วน้ีมคีนมาบอกเราแลว้วา่ น่ีไม่ใช่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจเราต่างหาก เราจงึตอ้งพยายาม

ปฏบิตัติาม ต่อสูก้บัความโลภดว้ยการใหท้าน ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการภาวนา 

ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีจ่ะสูก้บัความโลภได ้ 

ความโกรธก็เป็นผลตามมาจากความโลภอกีทหีน่ึง เวลาเราโลภอยากจะไดอ้ะไร 

แลว้ไมไ่ดด้ ัง่ใจ เราก็โกรธ แต่ถา้เราไมโ่ลภ เราจะไมโ่กรธ ใครจะเอาอะไรก็เอาไป 

ของชิ้นเดยีวกนันัน้ ถา้เราไมอ่ยากจะไดเ้สยีอย่าง ใครเอาไปเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้

เราอยากจะได ้ แลว้คนอืน่มาเอาไป เราก็โกรธ ความโกรธจงึเกดิจากความโลภ 

ส่วนความโลภก็เกดิจากความหลง ไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ มอียู่ในจติในใจ

ของเราแลว้ เราจงึตอ้งมาตดัมนั ไดบ้อกแลว้วา่ อย่าไปทาํงานเพือ่หาเงนิมา

เยอะๆ เพือ่มาทาํบญุ แต่ใหท้าํบญุดว้ยเงนิทีม่เีหลอืใช ้ เงนิทีเ่กนิความจาํเป็น จะ

ไดม้เีวลามาภาวนา ไปหาเงนิหาทอง เป็นการหาเศษหาเดน ใหก้ลบัเขา้มาหา

ทรพัยอ์นัยิง่ใหญ่ ทีม่อียู่ในตวัของเรา ทกุอย่างสอนไปเพือ่ใหเ้ขา้สู่การภาวนา 

แทนทีจ่ะเอาเงนิไปเทีย่วโน่นเทีย่วน่ี ก็เอาไปทาํบญุ จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาไปเทีย่ว 

เอาเงนิไปเขา้วดั เวลาไปวดัก็ไดท้าํบญุ ไดภ้าวนา รกัษาศีล เพือ่จะไดด้งึใจให ้

กลบัเขา้ขา้งใน ใหเ้ขา้หาสิง่ทีป่ระเสริฐ ทีม่อียู่แลว้ในตวัเรา  

ศาสนาพทุธไมไ่ดปิ้ดกัน้ใครท ัง้สิ้น ทกุคนมโีอกาสเท่าเทยีมกนั ไมว่า่หญงิไมว่า่

ชาย ไมว่า่เดก็ไม่วา่ผูใ้หญ่ ในสมยัพทุธกาลมพีระอริยบคุคลทกุเพศทกุวยั ท ัง้
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นกับวชท ัง้ฆราวาส ท ัง้เดก็ท ัง้ผูใ้หญ่ อยู่ทีว่า่จะมสีมัมาทฐิหิรือไม ่ แกค้วามหลง

ไดห้รือไม ่ประเดน็มนัอยู่ตรงน้ี ถา้เขา้ใจวา่หลงผดิ แลว้แกไ้ด ้ก็ไปเร็ว ในมรรค 

๘ ท่านจงึแสดงสมัมาทฐิก่ิอน เพราะเป็นตวันาํ ถา้มมีจิฉาทฐิกิ็ไปผดิทาง เช่นเขา

บอกทางไปวดัใหก้บัเรา ใหไ้ปทางโนน้ พอถงึตรงนัน้ใหเ้ลี้ยวขวา แต่เรากลบัไป

เลี้ยวซา้ย ก็ไปไมถ่งึ เพราะไปผดิทาง  

ถาม ความหลงน้ีขจดัยากนะคะ บางทไีมรู่ว้า่หลงค่ะ  

ตอบ ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัมากๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะมากๆ 

เหมอืนกบัการเรียนหนงัสอื อยากจะมวีชิาความรู ้ ก็ตอ้งไปโรงเรียน ไปเรียน

หนงัสอื เมือ่เรียนแลว้ก็จะรูเ้อง แต่ทางศาสนาน้ีเพยีงแต่ฟงัอย่างเดยีวยงัไมพ่อ 

เมือ่ฟงัแลว้ตอ้งนาํไปปฏบิตัดิว้ย จงึจะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมา เมือ่รูแ้ลว้ไมท่าํ แต่

กลบัไปทาํตรงกนัขา้มกบัทีรู่ ้ก็เหมอืนกบัไม่รูอ้ยู่ด ีรูว้า่ใหภ้าวนา ก็ยงัจะไปหาเงนิ

มาทาํทาน เป็นขอ้อา้งมากกวา่ นอกจากจะเอามาทาํทานแลว้ ยงัเอาไปเทีย่วดว้ย  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดวา่เมือ่ไดอ้ปัปนาสมาธิแลว้ ใหถ้อยออกมาพจิารณา เดนิปญัญา

จากตรงนัน้เลย ใช่ไหมคะ  

ตอบ  ไมไ่ดใ้หถ้อยออกมา ใหอ้ยู่จนกวา่มนัจะถอยออกมาเอง ใหอ้ยู่ใหน้านทีสุ่ด พอ

ออกมาแลว้ก็เริ่มคดิเริ่มปรุง ก็เอาความคดิปรุงนัน้มาพจิารณาไตรลกัษณ์ 

พจิารณารูปในเบื้องตน้ พจิารณาร่างกายของเรา วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ 

ตอ้งตาย ร่างกายเรามอีาการ ๓๒ มรูีปร่างอย่างไร ลกัษณะอย่างไรก็พจิารณาไป 

มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ตอ้งพจิารณาใหเ้ขา้ใจวา่เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟจริงๆ  

ถาม ในการปฏบิตัสิตปิฏัฐาน ๔ ใหพ้จิารณากาย หรือพจิารณาทลีะส่วน หรืออย่างไร  

ตอบ ก็เหมอืนกบัขนัธ ์ ๕ พจิารณารูป พจิารณากายก็อนัเดยีวกนั ในเบื้องตน้เราจะ

พจิารณาทลีะส่วนก่อน ตอ้งพจิารณาส่วนหยาบก่อน พจิารณาร่างกายน้ีให ้

ชาํนาญเลย เหน็ทกุส่วนเลย เหน็ทไีรก็เหน็ความแก่ ความเจ็บ ความตายรออยู่
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แลว้ เหน็แลว้ก็ไมก่ลวั เหน็วา่มนัตอ้งสลายกลบัไปเป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็น

ไฟ เหน็วา่มนัไม่สวยไมง่าม เป็นอสุภะ ถา้พจิารณาจนเหน็ได ้จะไดพ้ระอริยะถงึ 

๓ ข ัน้นะ ถงึข ัน้พระอนาคามเีลย การพจิารณาร่างกายน้ี พระอนาคามตีอ้งผ่าน

ร่างกายไปก่อน ตอ้งตดักามราคะ คอืความยนิดใีนร่างกายน้ี จะไมเ่หน็วา่สวยวา่

งาม จะเหน็ทะลปุรุโปร่งเขา้ไปใตผ้วิหนงั ปญัญาสามารถทาํใหผ้วิหนงัเป็นเหมอืน

แกว้ใสๆ หรือพลาสตกิใสๆ เหน็วา่มอีะไรอยู่ขา้งในถงุพลาสตกิ แต่ถา้ไมม่ี

ปญัญาก็จะไมเ่หน็วา่ขา้งในมอีะไร ก็จะจนิตนาการไปตามทีเ่หน็ภายนอก เช่นเขา

ซื้อกระเป๋าสวยๆมาใหเ้รา แต่ยดัขยะไวข้า้งใน เราก็จนิตนาการไปวา่ ใส่เงนิไว ้

เต็มกระเป๋า พอเปิดออกมาดู จงึรูว้า่มแีต่เศษขยะ  

ร่างกายของคนเราก็อย่างนัน้ สวยแต่ภายนอก แต่ขา้งในมสีิง่ทีไ่มน่่าดูท ัง้นัน้ 

เพยีงแต่เราไมพ่จิารณา ก็ไมเ่หน็ จริงๆตอ้งผ่านร่างกายไปก่อน เมือ่พจิารณาไป

สกัระยะหน่ึงก็จะเกดิความเหน่ือยขึ้นมา หรือเริ่มไมค่่อยอยากจะพจิารณา หรือ

เริ่มรวนแลว้ ก็หยุดพจิารณา ยอ้นกลบัมาพกัจติ ทาํสมาธิ สมาธิกบัปญัญาตอ้ง

สนบัสนุนกนั คอืสมาธิเป็นเหมอืนทีห่ลบันอน ทีก่นิขา้ว เหมอืนโยมไปทาํงานมา 

๘ ช ัว่โมงก็เหน่ือย ก็ตอ้งกลบัมาบา้นอาบนํา้อาบท่า กนิขา้วแลว้นอน พอตอนเชา้

ตื่นขึ้นมามกีาํลงัวงัชาก็ไปทาํงานต่อ การเจริญพจิารณาร่างกายก็แบบน้ี พจิารณา

ไปเรื่อยๆ ซํา้ๆซากๆ เหมอืนกบัหดัท่องสูตรคูณใหจ้าํไดเ้ลย พอเหน็ปับ๊ก็จะ

ปรากฏขึ้นมา เกดิ แก่ เจ็บ ตาย อสุภะ จะตามมาเป็นพรวนเลย  

ถา้เหน่ือยก็หยุดพกั กาํหนดจติใหส้งบ เคยบริกรรมพทุโธๆๆ ก็พทุโธๆๆไป ให ้

น่ิง จะน่ิงไดน้านเท่าไรกป็ลอ่ยใหน่ิ้งไว ้พอพกัเต็มทีแ่ลว้ก็จะถอนออกมาเอง พอ

ถอนออกมาแลว้ ก็เอามาพจิารณาร่างกายต่อ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เวลาเหน็

ร่างกายแลว้เกดิความอยาก ธรรมะก็จะเขา้มาดบัไดท้นัท ีเมือ่ก่อนน้ีสูค้วามอยาก

ไมไ่ด ้แต่เดีย๋วน้ีสูไ้ดแ้ลว้ ต่อไปความอยากก็จะไมม่อีาํนาจมาหลอก ใหไ้ปอยาก

อยู่กบัคนนัน้ อยากอยู่กบัคนน้ี อยากไดส้ิง่นัน้ อยากไดส้ิง่น้ี ใหก้ลวัความแก่ 

ความเจ็บ ความตายอกีต่อไป ถา้ยงักลวัก็แสดงวา่ยงัเหน็ไมช่ดั ถา้เหน็วา่เราตอ้ง
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ตายอย่างแน่นอน ไมม่ใีครจะมาแกค้วามจริงน้ีได ้ แลว้ยอมรบัความจริงน้ีได ้ ก็

จะไมก่ลวั ถา้กลวัก็ตอ้งทกุข ์ 

ถาม ฉะนัน้เวลาทีพ่จิารณากาย ก็พจิารณาเรื่องของความไมเ่ทีย่งดว้ยใช่ไหมคะ  

ตอบ อนิจจงัคอืความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ทกุขค์ือไปยดึไปตดิ ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิ ไมไ่ด ้

ไปมองวา่เป็นตวัเรา เป็นของเรา ทกุขก์็จะดบัไป  

ถาม พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอสุภะใช่ไหมคะ  

ตอบ  พจิารณาอสุภะก็เพือ่ตดัความอยากในรูปของผูอ้ืน่ ทีเ่รามคู่ีครองก็เพราะยงัเหน็

วา่คู่ครองของเราสวยงาม แต่ถา้พจิารณาวา่เขามแีต่โครงกระดูก เวลาคู่ครองของ

เราตายไปแลว้ ใหเ้ราไปนอนดว้ย เรากลา้นอนกบัเขาไหม เราไมย่อมเหน็เขาใน

สภาพนัน้ เราพยายามปดัมนั ท ัง้ๆทีค่นเราตายไปใหม่ๆ  ร่างกายก็ไมต่่างกนักบั

ตอนทีย่งัไมต่าย ร่างกายก็อนัเดมิ แต่คนตายเพยีงวนัเดยีว ใหเ้ราไปนอนดว้ย 

เราก็ไมเ่อาแลว้  

ถาม อสุภะก็คอือนิจจงัทีเ่ราพจิารณา ก็คอือนิจจงัอกีส่วนหน่ึงใช่ไหม  

ตอบ อสุภะคอืความไมส่วยงาม คาํวา่สุภะแปลว่าสวยงาม อะ แปลวา่ไม่ ทีเ่ราหลงตดิ

คู่ครอง ทีเ่ราไปดูหนงัดูละคร ก็เพราะอยากจะดูพระเอก ดูนางเอก ถา้เอาผมีา

แสดงเป็นพระเอกนางเอก ก็ไมม่ใีครอยากจะดู  

ถาม ตอนตน้ท่านอาจารยพ์ูดถงึพระพทุธเจา้ เมือ่บรรลธุรรมแลว้ ท่านไมต่อ้งอาศยั

กายก็ยงัได ้ ท่านอาศยัเพยีงเพือ่เผยแผ่ศาสนา ๔๕ ปีนะครบั พระอริยสงฆท์ี่

บรรลธุรรมปจัจบุนัน้ี ก็คงในสภาพแบบเดยีวกนัใช่ไหมครบั  

ตอบ แบบเดยีวกนั เพราะจติไมต่อ้งการอะไรในโลกน้ีแลว้ ท่านไดส้มบตัอินัวเิศษไป

ครองแลว้ ถา้เป็นลอตเตอรี่ก็ถูกรางวลัทีห่น่ึงแลว้ เลขทา้ยไมไ่ปตรวจใหเ้สยีเวลา  
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ถาม  อย่างน้ีตวัท่านเองก็สามารถทีจ่ะกาํหนดใหอ้ยู่ไดน้านเท่าไรก็ไดใ้ช่ไหมครบั  

ตอบ ได ้ถา้ไมก่นิขา้ว ไมถ่งึ ๒ เดอืนก็ตายได ้ถา้ไมห่ายใจ ไมก่ี่นาทกี็ตายได ้แต่ท่าน

ไมท่าํเท่านัน้เอง ท่านก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตขิองมนั ทา่นปลอ่ยวางธาตุ

ขนัธ ์ ไมไ่ปยุ่งกบัธาตขุนัธ ์แต่พระพทุธเจา้ตรสัวา่มนัจะอยู่แค่ ๘๐ ปี พระองคก์็

เอาแค่ ๘๐ ปี แต่พระองคต์รสัวา่ ถา้ตอ้งการจะอยู่ต่อ กพ็อทีจ่ะร ัง้มนัไวไ้ด ้แต่

พระองคก์็ไมอ่ยากทีจ่ะไปรัง้เอาไว ้ยกเวน้ถา้มคีนขอรอ้งใหพ้ระองคอ์ยู่ พระองค์

ทรงตรสัใหพ้ระอานนทฟ์งักี่คร ัง้ พระอานนทก์็ไมเ่คยทูลขออาราธนาใหพ้ระองค์

อยู ่พระองคก์็เลยทรงคดิวา่เขาคงไมอ่ยากจะใหเ้ราอยู่แลว้ เราก็อย่าอยู่เลย  

ถาม ตอนทีห่ลวงตาท่านไมส่บายเมือ่หลายปีก่อนน้ี ลูกศิษยก์็มแีต่อธิษฐานอย่างน้ี 

ขอใหท้่านอยู่ต่อเพือ่โปรดพวกเรา ท่านก็บอกวา่ท่านจะอยู่ไดเ้ท่าทีท่่านอยู่ได ้

ท่านใชค้าํน้ี  

ตอบ ก็ทาํใหท้่านมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีย่งัทาํประโยชนใ์หก้บัคนอืน่ได ้ ไมไ่ดอ้ยู่เพราะ

บงัคบัใหเ้ขามาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเขาไดร้บัประโยชนจ์ากท่านจริงๆ มนัก็ทาํ

ใหท้่านพยายามตะเกยีกตะกาย คอยดูแลรกัษาธาตขุนัธ ์ ซึง่เป็นเหมอืนกบั

รถยนต ์จะเก่าขนาดไหนถา้ยงัใชไ้ด ้ก็ใชไ้ป ดูแลรกัษาซ่อมแซมไป เปลีย่นเครื่อง

ใหมบ่า้ง ปะผุบา้ง ก็ยงัพอวิง่ไดอ้ยู ่ ร่างกายก็เหมอืนกนั เพยีงแต่วา่ท่านมี

ขอบเขตในการรกัษา อย่างหลวงตาท่านคงไมเ่ขา้โรงพยาบาลไปเปลีย่นหวัใจ 

เปลีย่นตบั เปลีย่นไต ท่านคงไมท่าํ เพยีงแต่รกัษาไปตามอตัภาพของมนั การ

ดูแลรกัษาร่างกายก็มส่ีวนทาํใหอ้ายุยนื ถา้ไมดู่แล ปลอ่ยปละละเลย ไมอ่อก

กาํลงักาย รบัประทานอาหารก็รบัมากบา้ง นอ้ยบา้ง แลว้แต่อารมณ์ ร่างกาย

ไมไ่ดร้บัการดูแลอย่างสมํา่เสมอ ก็จะเสือ่มเร็ว แต่ถา้พยายาม วนัไหนไมอ่ยากจะ

รบัประทาน ก็ยงัฝืนรบัประทานไปตามปกต ิ ถงึเวลาจะตอ้งออกกาํลงักาย เดนิ

จงกรม ก็ทาํตามปกต ิร่างกายก็สามารถอยูไ่ปไดน้าน  
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สงัเกตดูคนบางคน เวลาไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะอยู่แลว้ ท ัง้ๆทีร่่างกายยงัไม่

เป็นอะไรเลย ก็ยงัปลอ่ยใหต้ายไปได ้ เช่นสามภีรรยาทีเ่คยอยู่ดว้ยกนั รกักนัมา

ตลอด พอคนใดคนหน่ึงตายไป อกีคนหน่ึงอยู่เพยีงปี ๒ ปี ก็ตายตามไปก็ม ี

เพราะไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อไป กเ็ลยไมส่นใจกบัการดูแลรกัษาร่างกาย 

จะกนิจะนอนจะออกกาํลงักาย ก็ปลอ่ยไปตามอารมณ์ อยากจะทาํก็ทาํ ไม่

อยากจะทาํก็ไมท่าํ ถา้อย่างนัน้ก็ไปเร็ว แต่สาํหรบัจติใจของผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ ท่าน

ไมไ่ดถ้อืวา่เป็นสาระสาํคญัสาํหรบัตวัท่านเองทีจ่ะอยูห่รือไป เพยีงแต่เหน็คุณค่า

ของธรรมะทีท่าํใหท้่านไดถ้งึจดุน้ี แลว้เสยีดายทีผู่อ้ืน่จะไมม่โีอกาสรบัธรรมะน้ี 

ถา้ท่านไมเ่สยีสละ ไมเ่อามาเผยแผ่ บางทที่านไมเ่ผยแผ่ ก็ไมใ่ช่เพราะท่านไมม่ี

ความเมตตา แต่เหน็ดว้ยปญัญาวา่ คนทีอ่ยากฟงัไมม่ ีคนทีจ่ะรบัไมม่ ีเพราะโลก

เราบางครัง้บางเวลาก็อยู่ในยุคมดื คอืมดืทางดา้นธรรมะ แต่เจริญทางดา้นวตัถ ุ 

อย่างทกุวนัน้ีโลกเรากาํลงัมดืทางดา้นศีลธรรม แต่กาํลงัเจริญดว้ยวตัถขุา้วของ

เงนิทอง มสีิง่ต่างๆทางดา้นวตัถเุยอะไปหมด ไปไหนมาไหนสะดวกสบาย แต่ใจ

ของเราเป็นอย่างไร มแีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่อารมณ์ เวลาขบัรถก็จะปาดกนัไป

ปาดกนัมา เบยีดกนัไปเบยีดกนัมา ไมม่คีวามเมตตาต่อกนัเลย ต่างคนต่างเบยีด

กนั ต่างคนต่างแย่งกนัไป น่ีแสดงถงึความตกตํา่ของจติใจ ความเจริญทางดา้น

วตัถมุกัจะไปคนละทางกบัศีลธรรม ถา้เจรญิทางดา้นวตัถ ุศีลธรรมก็จะเสือ่ม ถา้

ศีลธรรมเจริญ เรื่องวตัถจุะไมค่่อยเจริญเท่าไร เพราะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี

วตัถมุากมายขนาดนัน้ ทีจ่าํเป็นก็คอืปจัจยัสีเ่ท่านัน้เอง ทีใ่นหลวงทรงตรสัสอน

อยู่เสมอวา่เศรษฐกจิพอเพยีง คอืพอกบัการดาํรงชพี  

ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมรีถ ๒ – ๓ คนั ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมเีพชรนิลจนิดา 

เครื่องประดบัประดา พอมแีลว้ก็เกดิความหวงแหน เกดิความเหน็แก่ตวัขึ้นมา 

เกดิความหวาดระแวงคนอืน่ไปหมด กลวัคนอืน่จะมาแย่งชงิ มาขโมยไป ทาํให ้

ไมก่ลา้สนิทสนมกบัใคร กลวัจะเสยีสมบตัขิา้วของเงนิทอง ใจเลยแคบ 

กลายเป็นคนใจแคบไป คนทีไ่มม่สีมบตัเิงนิทองจะเป็นคนใจกวา้ง อย่างพระน่ีใจ
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กวา้ง ใครจะมาเมือ่ไรก็ไดเ้พราะไมม่อีะไรจะใหเ้ขา มแีต่ธรรมะ เขาก็ไมเ่อาอยู่

แลว้ บางคนไมค่่อยอยากจะฟงัธรรมะ ถวายทานเสร็จก็ไปแลว้ เดีย๋วหลวงพ่อจะ

ไดพ้กัผ่อน วนัน้ีก็พูดธรรมะอย่างสบายๆนะ ไมต่อ้งเครียดมาก ไมต่อ้งหนกั

แน่นจนเกนิไป  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั เวลาภาวนาน่ี เป็นปญัหามากสาํหรบัเราก็คอืตวันิวรณ์ ตวัแห่ง

ความฟุ้ งซ่านน่ี มนัเป็นปญัหามาก ทาํใหม้นัไมล่งสกัท ี 

ตอบ มนัเหมอืนกนัทกุคน อยู่ทีเ่ราจะมคีวามพยายามมากนอ้ยเพยีงไรมากกวา่ ถา้มี

อทิธิบาท ๔ มฉีนัทะความพอใจ ความชอบใจทีจ่ะทาํแลว้ วิริยะความ

ขยนัหม ัน่เพยีรก็จะตามมา ความอดทนจะตามมา ความยากก็ยากเหมอืนกนัทกุ

คน แต่ถา้มคีวามพยายาม มคีวามอดทนแลว้เดีย๋วความยากก็กลายเป็นความ

งา่ยเอง มนัยากตอนเริ่มตน้ พอทาํไปไดแ้ลว้ ก็จะมตีวัผลกัดนัใหไ้ปไดเ้รื่อยๆ สิง่

ทีเ่ราขาดก็คอือทิธิบาท ๔ เป็นหลกั ขาดฉนัทะความยนิด ี ขาดวริิยะความเพยีร 

เวลาใหน้ ัง่สมาธิไมค่่อยยนิดเีหมอืนกบัเวลาไปเทีย่ว ไปเทีย่วน่ีมนังา่ยกวา่นัง่

สมาธิ เหมอืนกบัเดนิขึ้นเขากบัเดนิลงเขา เดนิขึ้นเขามนัยากมนัเหน่ือย ถา้ไม่

พยายามจรงิๆ จะไปไมถ่งึยอด คนโบราณจงึเชื่อกนัวา่ เวลาเดนิขึ้นไปกราบพระ

พทุธบาททีต่อ้งขึ้นบนัไดหลายรอ้ยข ัน้ จะไดบ้ญุมากๆ คอืบญุทีเ่กดิจากวริิยะ 

ความเพยีรพยายาม  

การทาํสิง่ทีเ่ราไมช่อบ จะรูส้กึยาก ใจเราไมค่่อยชอบทาํเรื่องบญุเรื่องกศุลสกั

เท่าไร แต่ถา้เป็นเรื่องอกศุลเรื่องเทีย่วแลว้ เราจะชอบกนั เราจงึตอ้งฝืนทาํไปก่อน 

เมือ่ทาํไดผ้ลแลว้ ก็จะมคีวามพอใจทีจ่ะทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป เหมอืนกบัเวลาทาํ

มาคา้ขาย ถา้มแีต่ขาดทนุ ก็ไมอ่ยากจะทาํ ไมไ่ดก้าํไรก็ทอ้แท ้แต่ถา้ไดก้าํไรกจ็ะ

มกีาํลงัจติกาํลงัใจ การปฏบิตักิ็เช่นเดยีวกนั ถา้ทาํไปแลว้ไมเ่หน็ผลเลย ก็ไมรู่จ้ะ

ทาํไปทาํไม ทาํไปสกัพกักห็มดกาํลงัใจ ส่วนหน่ึงก็อาจจะเป็นเพราะไมเ่ขา้ใจวา่ 

การทาํบญุน้ีทาํเพือ่อะไร ถา้รูว้า่ทาํเพือ่ความสงบสุขของใจ ผลทีแ่ทจ้รงิควร
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สมัผสัไดด้ว้ยใจของเรา แต่บางทเีราไมรู่ ้ เราคดิวา่เราควรจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีกลบัมา 

คดิไปถงึชาตหินา้ภพหนา้โน่น มนัก็ไกลเกนิไป แลว้ก็ไมรู่ว้า่จะไดจ้ริงหรือไม ่ 

แต่ถา้เรามองทีป่จัจบุนัคอืทีใ่จของเราน้ี เราจะเหน็ ถา้เราสงัเกต ถา้ทาํดว้ยความ

บริสุทธิ์ใจ เช่นเราเสยีสละอะไรใหก้บัใครดว้ยความเมตตาจริงๆ เหน็คนอืน่เขา

เดอืดรอ้น ไมม่ขีา้วกนิ แลว้เรามขีา้วอยู่จานหน่ึง เราเกดิสงสารเขาจริงๆ เลยยอ

มอดขา้ว สละขา้วจานนัน้ใหเ้ขาไป ตอนนัน้แหละเราจะไดส้มัผสักบัความสุขที่

เกดิขึ้นจากการกระทาํของเรา จะมคีวามรูส้กึภูมใิจ มคีวามสุขใจ ทีไ่ดช่้วยเหลอื

ผูอ้ืน่ใหม้คีวามสุขบา้ง เรากก็นิมาหลายมื้อแลว้ แค่เสยีสละมื้อเดยีวไมต่ายหรอก 

ถา้คดิอย่างน้ี ทาํแบบน้ี จะเหน็วา่ ผลทีแ่ทจ้ริงมนัอยู่ทีใ่จเราเป็นหลกั ส่วนเรื่อง

อนาคตชาตหินา้ภพหนา้ มนัจะเป็นอย่างไร จะไมค่่อยสนใจเท่าไร จะสนใจกบั

การกระทาํทีท่าํใหเ้กดิความสุขขึ้นมา  

ถา้พจิารณาจะเหน็วา่ ระหวา่งเอาเงนิกอ้นหน่ึงไปเทีย่ว กบัเอาไปช่วยเหลอืคนอืน่ 

จะเหน็วา่การไปช่วยเหลอืคนอืน่มคุีณประโยชนก์วา่การไปเทีย่ว ไปเทีย่วก็สนุก

เดีย๋วเดยีว แลว้ก็ผ่านไป แลว้ก็สรา้งความอยากเทีย่วขึ้นมาอกี ถา้ไมม่เีงนิก็จะ

เดอืดรอ้น แต่ถา้เราเอาเงนิกอ้นน้ีไปช่วยเหลอืสงเคราะหผู์อ้ืน่ ความอยากไป

เทีย่วก็จะถูกตดัไปโดยปริยาย คราวหนา้กไ็มค่ดิอยากจะไปเทีย่วอกี ทาํบญุแลว้

มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามสุขใจ จะเขา้ใจวา่การทาํบญุใหท้านก็เพือ่ตวัเราอย่าง

แทจ้รงิ เป็นการสรา้งความสุขใหเ้กดิขึ้นในปจัจบุนั และเป็นการระงบัความอยาก

ทีจ่ะคอยฉุดกระฉากลากเรา ใหไ้ปวุน่วายกบัการหาเงนิหาทอง เพือ่เอามาใชต้าม

ความอยากอกี  

เมือ่ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไมม่คีวามอยากมากดดนัใหต้อ้งไปเสยีเงนิเสยี

ทอง เมือ่ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง ก็ไมต่อ้งไปวุน่วายกบัการหาเงนิหาทองมามาก

จนเกนิไป จะมเีงนิทองพอมพีอใช ้ เมือ่ก่อนน้ีหามาไดเ้ท่าไรก็ไมพ่อใช ้ เพราะ

ความอยากมารอรบัไปแลว้ เงนิเดอืนยงัไมท่นัออกเลย รูแ้ลว้วา่ตอ้งเอาไปใชท้ี่

ไหนบา้ง แต่ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ พอเงนิเดอืนออก ก็จะตอ้งถามตนวา่เอาไป
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ทาํอะไรด ีเอาไปทาํบญุดกีวา่ พอเอาไปทาํบญุก็มคีวามสุขใจ ใจจะสงบ ก็จะทาํให ้

เขา้สู่การรกัษาศีล เพราะคนทีเ่สยีสละ ใหค้วามสุข ใหป้ระโยชนก์บัผูอ้ืน่ เวลา

อยากจะไดอ้ะไร ก็จะคาํนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูอ้ืน่ ถา้ไปทาํใหค้นอืน่

เดอืดรอ้น ก็ไมอ่ยากจะได ้ ตอ้งหาโดยวธิีทีไ่มส่รา้งความเดอืดรอ้น เป็นการ

ต ัง้อยู่ในศีลธรรมนัน่เอง ไมไ่ปแก่งแยง่ชงิด ีใหค้นอืน่ตอ้งมาวุน่วายกบัเรา ถา้เขา

อยากจะไดก้็ใหเ้ขาไป เราไปหาอย่างอืน่ก็ได ้ เราไปทาํทีอ่ืน่ก็ได ้ ก็ทาํใหเ้ป็นคนมี

ศีลขึ้นมา จติก็จะสงบมากยิง่ขึ้น  

เพราะคนทีม่ศีีลจะไมวุ่น่วาย ไมต่อ้งไปกงัวลกบัการก่อกรรมก่อเวรกบัคนนัน้คน

น้ี ก็จะเหน็วา่การมศีีลทาํใหม้คีวามสุข ใหท้านก็มคีวามสุข ยิง่ถา้ไดภ้าวนาก็ยิง่มี

ความสุขใหญ่ ถา้ยงัไมเ่คยภาวนาก็จะลองภาวนาดู เมือ่ภาวนาแลว้ไม่นานก็จะ

ไดผ้ล ถา้จติมทีานมศีีลแลว้จะงา่ย เพราะมเีครื่องสนบัสนุน เหมอืนกบัเราได ้

เรียนอนุบาลแลว้ ไดเ้รียนชัน้ประถมแลว้ จะขึ้นช ัน้มธัยมก็งา่ยเพราะไดผ้่าน

มาแลว้ ถา้ยงัไมเ่คยเรียนชัน้อนุบาล ยงัไมเ่คยเรียนชัน้ประถม ก็จะเรียนชัน้

มธัยมไมไ่ดห้รอก ถา้ยงัตระหน่ีถีเ่หนียว ยงัเสยีดาย อยากจะไปเทีย่ว ไปกนิ ไป

เลน่อยู ่ศีลก็จะรกัษาไมค่่อยได ้ยงัอดทีจ่ะโกหกหลอกลวงคนโนน้คนน้ีไมไ่ด ้ยงั

อดทีจ่ะโกงเขาไมไ่ด ้ อย่างน้ีจะภาวนาไดอ้ย่างไร มแีต่ความวุน่วายส่ายแส่อยู่

ตลอดเวลา จงึตอ้งทาํบญุทาํทานรกัษาศีลก่อน แลว้จงึค่อยภาวนา แต่ก็ไมต่อ้ง

ทาํไปทลีะข ัน้ ทาํควบคู่กนัไปเลยก็ได ้ มอีะไรใหท้านไดก้็ใหไ้ป ศีลก็รกัษาไป 

ภาวนาก็ภาวนาไป แต่ตอ้งมทีานมศีีลดว้ย  

คนทีภ่าวนาไดเ้ร็วก็เพราะเขามทีานมศีีลอยู่แลว้ ไมม่คีวามโลภอยากจะไดอ้ะไร

มากมาย พอมพีอกนิ ถงึแมไ้มม่เีงนิทองมากก็ยงัใหท้าน ถา้เป็นพระก็ไมไ่ดใ้ห ้

ทานแลว้ เวลาออกบวชก็สละหมดแลว้ สละโอกาสทีจ่ะรํา่รวยก็สละไปแลว้ ไมไ่ป

แสวงหาเงนิหาทองอกีต่อไป แลว้ก็หนัมารกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ ภาวนาใหเ้กดิสมาธิ

และปญัญา ศีลเป็นเครื่องสนบัสนุนสมาธิ สมาธิสนบัสนุนปญัญา ปญัญา

สนบัสนุนใหจ้ติหลดุพน้ เป็นข ัน้เป็นตอนไป ถา้มทีาน มศีีล มสีมาธิ ไมม่ปีญัญา
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ก็ไมห่ลดุพน้ ก็ไดแ้ต่ทาํจติใหส้งบ ทาํใหก้เิลสสงบตวัลง แต่ไมต่าย เหมอืนกบั

หนิทบัหญา้ พอสมาธิเสือ่มไป กเิลสก็ออกมาแสดงตวัอกี  

ตอ้งอาศยัปญัญา คอืไตรลกัษณ์น่ีแหละ เวลาอยากจะไดอ้ะไรก็พจิารณาวา่เอาไป

ทาํไม เดีย๋วก็ตอ้งทกุขก์บัมนั ไดอ้ะไรมาแต่ละอย่าง สมบตัแิต่ละชิ้น ก็ตอ้งคอย

ดูแลรกัษา ก็เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง เวลาเสยีไปหายไปก็เป็นความทกุขอ์กีอย่าง

หน่ึง เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็อย่าไปเอามา ถา้มคีวามจาํเป็น

เพราะตอ้งเอามาทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ก็ไมเ่ป็นไร ก็ใชม้นัไป ดูแลรกัษา

ไป เสยีก็ซื้อใหมไ่ด ้ เพราะเป็นตวัสรา้งรายไดใ้หก้บัเรา แต่ถา้เป็นตวัทีม่าสรา้ง

รายจ่ายใหโ้ดยถ่ายเดยีว เอามาทาํไม เช่นโทรศพัทม์อืถอือย่างน้ี เสยีเงนิซื้อแลว้

ยงัตอ้งเสยีค่าโทรอกี ในเมือ่เราใชโ้ทรศพัทบ์า้นก็ได ้ โทรศพัทห์ยอดเหรียญก็ได ้

สบายกวา่ต ัง้เยอะแยะ แต่ก็อดไมไ่ด ้ เพราะความหลงความอยาก คดิวา่มแีลว้เท่ 

มคีวามสุข แต่พอมแีลว้ก็เดอืดรอ้นคุณพ่อคุณแม ่เพราะยงัหาเงนิเองไมไ่ด ้ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ทาํบญุทาํทานทีท่า่นอาจารยพ์ูดนะคะ มใีครจดไหมคะวา่คนน้ี

ทาํบญุเท่าไร เป็นสดัส่วนกบัเงนิเดอืนรายไดอ้ะไรอย่างน้ี มคีนดูไหมคะ คนน้ี

ทาํบญุเยอะแลว้ คนน้ีทาํบญุนอ้ยกวา่ ถา้เปรียบเทยีบตามรายได ้อะไรอย่างน้ีค่ะ  

ตอบ ไมม่คีนดูหรอก มนัเป็นธรรมชาต ิ เป็นหลกัของกรรม เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปโดย

อตัโนมตั ิพูดงา่ยๆ เหมอืนกบัฝนตก  

ถาม สมมตุวิา่คนน้ีเขามรีายไดเ้ท่าน้ี เขาทาํบญุเท่าน้ี กบัคนน้ีเขามรีายไดเ้ท่าน้ี เขา

ทาํบญุเท่าน้ี ใครทาํบญุมากกวา่อย่างน้ี  

ตอบ มนัมผีลกระทบทีจ่ติใจของคนนัน้เอง เหมอืนคนมเีงนิลา้น มเีงนิเดอืนๆละลา้น 

แต่ทาํบญุแค่พนัเดยีว จะไมก่ระเทอืนใจ เมือ่ไมก่ระเทอืนใจก็ไมอ่ิม่เอบิใจ แต่

คนทีม่เีงนิเดอืนหมืน่แต่ทาํพนัน่ีมนัรูส้กึกระเทอืนใจเขามากกวา่ เพราะฉะนัน้คน

ทีม่มีากก็ตอ้งทาํมาก ถา้จะใหม้คีวามสุขจากการกระทาํกต็อ้งทาํมาก เปรียบ

เหมอืนกบัชา้ง ทีต่อ้งกนิขา้วหลายถงัถงึจะอิม่ แต่หนูกนิขา้วแค่ชอ้นเดยีวก็อิม่ 
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ฐานะการเงนิจงึบงัคบัใหค้นทีม่มีากตอ้งทาํมาก จงึจะเกดิความอิม่เอบิใจ โดย

ปกตคินทีม่มีากก็ทาํมากกวา่คนทีม่นีอ้ยอยูแ่ลว้ นอกจากคนทีท่าํไปสกัแต่วา่ทาํ 

เพือ่ไมใ่หเ้สยีหนา้ ไมไ่ดท้าํไปดว้ยความสมคัรใจ ไมไ่ดท้าํเพือ่บญุ ทาํเพือ่สงัคม 

เพือ่ไมใ่หเ้สยีหนา้ ทางศาสนาคริสตเ์ขาแนะนาํวา่ควรจะทาํ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ถา้มี

เงนิเดอืนหน่ึงแสนบาท ก็ทาํสกัหมืน่บาท ถา้มลีา้นก็ทาํสกัแสน น่ีอย่างตํา่นะ ถา้

อยากจะไดบ้ญุเยอะๆ มคีวามสุขเยอะๆ บางทมีลีา้นก็ใหท้ ัง้ลา้นเลย อย่างน้ีได ้

ความสุขเยอะ  

ถาม แลว้เราจะกนิอะไรคะ  

ตอบ ก็มาบวชเป็นพระ หลวงตาท่านไดเ้ท่าไรท่านก็ทาํเท่านัน้ ท่านไมเ่ก็บไวเ้ลย  

ถาม ตอ้งไมใ่หเ้ดอืดรอ้นกบัตวัเองดว้ยใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ ส่วนหน่ึงก็ตอ้งดูแลตวัเรา การดูแลตวัเราก็เป็นการทาํบญุดว้ย แต่เราก็ไม่

ตอ้งทาํบญุถงึลา้นบาท เราไมต่อ้งดูแลตวัเราเองถงึลา้นบาท  

ถาม บางทใีชจ่้ายในการดูแลตวัเองมากไปหรือเปลา่ไมรู่ ้ 

ตอบ ก็เป็นได ้ บางทกี็ฟุ่ มเฟือย ชอบใชข้องแพงๆ แทนทีจ่ะซื้อสบู่กอ้นละ ๑๐ บาทก็

ซื้อกอ้นละ ๑๐๐ บาท มนัก็เป็นสบู่เหมอืนกนั ทาํหนา้ทีเ่หมอืนกนั แต่ตอ้งมยีีห่อ้

หรือตอ้งมาจากฝรัง่เศส ถา้ใชน้อ้ยเราก็มเีงนิเหลอืไปทาํบญุเยอะ ทาํใหจ้ติใจเรามี

ความสุขเยอะขึ้น ทาํใหค้วามอยากใชเ้งนินอ้ยลงไปอกี ทาํใหเ้ราพฒันาความสุข

ในใจใหม้มีากยิง่ขึ้นไป ถา้ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้ริงตอ้งทาํบญุเยอะๆ อย่าไปหา

ความสุขทางร่างกาย ทางโลก หาเท่าทีจ่าํเป็น นกัปฏบิตัธิรรมทา่นก็สอนใหอ้ยู่

แบบงา่ยๆอยู่แลว้ มชีดุขาว ๒ ชดุก็อยู่ไดแ้ลว้ สลบักนัใส่ ชดุน้ีใส่ ชดุนัน้ก็เอาไป

ซกั นอนกบัพื้นไม ้ ปูเสือ่นอนก็พอแลว้ กินก็งา่ยๆ กนิ ๒ มื้อก็อยู่ไดเ้หมอืนกนั 

คนกนิขา้วมื้อละ ๕๐ บาทกบัคนกนิขา้วมื้อละ ๕,๐๐๐ บาทก็อิม่เหมอืนกนั แลว้
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มนัก็ผ่านไปเหมอืนกนั แต่ความสุขของคนทีก่นิขา้ว ๕๐ บาทมคีวามสุขกวา่ 

เพราะไมม่คีวามกดดนัทีจ่ะตอ้งไปหาเงนิ ๕,๐๐๐ บาทมาเลี้ยงตวัเอง  

ยกเวน้ถา้เป็นคนมบีญุวาสนามาเกดิบนกองเงนิกองทอง อยู่กบัพ่อแมท่ีก่นิอาหาร

แบบน้ีก็กนิไป แต่ก็อาจจะเป็นตวัคอยเหน่ียวรัง้เราไวก้็ได ้ เพราะถา้อยากจะ

แสวงหาความสุขทางจติใจ ก็ตอ้งมาอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ ถา้ไมเ่คยก็อาจจะอยู่

ไมไ่ด ้ เกดิมาชาตน้ีิไดพ้บศาสนาพทุธแต่ก็ไมไ่ดร้บัประโยชน ์ เพราะเกดิเป็นมหา

เศรษฐ ี เสยีดายทรพัย ์ เสยีดายความสุขทางโลกทีต่นเองไดแ้สวงหามา นอกจาก

คนทีไ่ดบ้าํเพญ็มาแลว้มากๆ อย่างพระพทุธเจา้เท่านัน้ทีจ่ะไมต่ดิพนักบัความเป็น

มหาเศรษฐ ี ความเป็นพระเจา้แผ่นดนิ ในสมยัน้ีมพีระเจา้แผ่นดนิองคไ์หนบา้งที่

สละราชสมบตัอิอกบวช เพราะมบีญุบารมไีมม่ากเท่ากบัพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รง

สะสมมา จงึยงัตดิอยู่กบัความสุขทางโลก ทีม่พีรอ้มบรบูิรณ์  

แต่พระพทุธเจา้กลบัไมไ่ดท้รงมคีวามอาลยัอาวรณ์เลย เพราะทรงมสีมาธิมาแต่

เดมิแลว้ ในพระพทุธประวตัทิรงตรสัไวว้า่ เคยประทบัอยู่ใตต้น้ไมใ้นวนัทีม่พีธิี

แรกนาขวญั คนอืน่เขาไปทาํพธิีกรรมต่างๆ ทรงประทบัอยู่พระองคเ์ดยีว จติก็

เลยรวมลงเป็นความสงบขึ้นมา เพราะบญุเก่าทีท่รงไดบ้าํเพญ็มา จงึทาํใหจ้ติรวม

ลง ทรงมคีวามสุขมาก ดกีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการดืม่ การกนิ การเสพกามรส

ต่างๆ จงึไมรู่ส้กึเสยีดาย สละออกบวชไปอยู่แบบขอทานไดอ้ย่างสบาย จากในวงั

ไปอยู่เป็นขอทาน คดิดูสจิาก ๑๐๐ ลงมาเหลอืแค่บาทเดยีวเท่านัน้ พระองคก์็

ทรงอยู่ได ้คนทีไ่ดท้าํบญุไวม้ากๆ พอรวยแลว้ก็ตอ้งมปีญัหามาแกท้หีลงั  

ถาม อาจจะเป็นเพราะเขามทีาน มศีีล แต่ไมไ่ดภ้าวนาใช่ไหมครบั ก็เลยออกมาเป็น

ลกัษณะนัน้  

ตอบ ก็คงจะเป็นอย่างนัน้ ถา้มสีมาธิอยู่แลว้ คงจะไมต่ดิกบัความสุขทางดา้นรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มกี็มไีป แต่พอถงึเวลาทีจ่ติใจเรียกรอ้งหาความสุขทางดา้น

จติใจแลว้ ก็จะคอยมากระตุน้ใหไ้ปหาความสุขอย่างนัน้ อย่างอาตมาเมือ่ก่อนก็
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เคยมคีวามสุขกบัการดูหนงั ฟงัเพลง ไปเทีย่ว แต่ในใจลกึๆก็ยงัมอีกีอย่างหน่ึงที่

อยากจะได ้ คอืความไมวุ่น่วายใจ ความสบายใจ ไมต่อ้งคอยหาเงนิหาทองมา

บาํรุงบาํเรอ โชคดไีดห้นงัสอืธรรมะมาอ่าน ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องภาวนา พอเริ่มภาวนา

ดู ก็ไปไดเ้รื่อยๆ เพราะอาจจะมพีื้นเก่าอยูแ่ลว้ จติใจเรียกรอ้งอยู่แลว้ พอไดก้็

เหมอืนกบัมาประสานกนั มาเชื่อมกนั มนัก็ไปของมนั พอเริ่มภาวนาแลว้เรื่อง

เทีย่ว เรื่องอะไรก็ไมไ่ดส้นใจ มแีต่คดิจะหาทีส่งบเงยีบ ไปนัง่ภาวนาใหม้ากๆ  

ถาม การทีส่ตเิราจะต ัง้ม ัน่อยู่ตลอด เราตอ้งปฏบิตัใิหม้ากขึ้น   

ตอบ ตัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ตอ้งฝึกต ัง้สตติ ัง้แต่ตื่นขึ้นมา จะทาํอะไรใหรู้ก้บัการ

เคลือ่นไหวทกุอริิยาบถเลย เช่นพอตื่นขึ้นมา จะลกุขึ้นก็ใหรู้ว้า่กาํลงัลกุ ยนืก็รูว้า่

กาํลงัยนื เดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิ กาํลงัทาํอะไรก็รูว้า่กาํลงัทาํอะไร ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั 

อย่าไปคดิวา่กี่โมงแลว้ ตอ้งรีบไปทาํงาน เวลาแต่งหนา้แต่งตวั อาบนํา้อาบท่าบาง

ทกี็ทาํอะไรผดิๆถูกๆ ลมืปิดหนา้ต่าง ลมืปิดประตู แสดงวา่ไมม่สีต ิ ไมไ่ดอ้ยู่กบั

การทาํงานในปจัจบุนั มวัแต่ไปคดิวา่ ตายแลว้เดีย๋วไมท่นั อย่างโนน้อย่างน้ี นดั

กบัคนโนน้คนน้ีไว ้ จะคดิไปเรื่อยเป่ือย ตอ้งระงบัตดัความคดิเหลา่นัน้ออกไป 

ถงึแมจ้ะคดิปับ๊ก็ตดัออกไป วา่เออตอนน้ีตอ้งทาํอย่างน้ีก่อน ทาํปจัจบุนัใหด้ทีีสุ่ด

ก่อน จะทาํอะไรกท็าํใหเ้ป็นข ัน้เป็นตอน ใหจ้ติรบัรูอ้ยู่ทกุข ัน้ทกุตอนไป ไมใ่ช่กาย

ทาํไปจติก็คดิเรื่องอืน่ไป อย่างน้ีเรียกวา่ไมม่สีต ิ แสดงวา่ไมส่ามารถควบคุมใจได ้

ใจไหลไปตามเรื่องต่างๆ ตอ้งดงึกลบัมา  

การฝึกน้ีเพือ่เหตผุลอนัเดยีวเท่านัน้ คอืควบคุมจติใหไ้ด ้ ใหท้าํตามคาํส ัง่ของเรา

ใหไ้ด ้เมือ่ควบคุมไดแ้ลว้ ต่อไปใหอ้ยู่กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ 

ถา้อยู่กบัพทุโธจติกจ็ะรวมลง เมือ่จติไมไ่ดค้ดิเรื่องอะไร อารมณ์ต่างๆก็จะสงบ

ตวัลง จติก็จะรวมลงได ้ ถา้นัง่บริกรรมพทุโธๆๆโดยไมม่สีตเิป็นช ัว่โมง ก็จะไม่

สงบ พอพทุโธๆๆได ้๒ คาํก็ไปแลว้ เดีย๋วก็กลบัมาพทุโธๆๆอกี ๒ คาํ ก็ไปอกี 

ถา้เป็นอย่างน้ี ก็จะทอ้ นัง่ไปเท่าไรก็ไมไ่ดผ้ลสกัท ี ก็เลยไมม่คีวามดูดดืม่ใจ แต่

ถา้อยู่กบัพทุโธๆๆเพยีง ๕ นาท ี กร็วมลงไดน้ะ ถา้ไมไ่ปคดิเรื่องอะไรเลย ท่อง
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พทุโธๆๆไป เดีย๋วก็รวมลง พอรวมลงแลว้ มนัคุม้ค่ามนัวเิศษจริงๆ ทีร่วมไมไ่ด ้

ก็เพราะดงึใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆเพยีง ๑๐ วนิาท ียงัไมไ่ดเ้ลย ถา้ไมม่สีต ิก็ทาํไมไ่ด ้

อยากจะทาํก็ทาํไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีฟ่งัแลว้ก็รูส้กึวา่งา่ยนะ เพยีงแค่ ๕ นาท ี ใหอ้ยู่กบั

พทุโธๆๆ อย่างเดยีว ก็ทาํไมไ่ด ้ เพราะไมม่สีตคิอยดงึไว ้สตเิป็นเหมอืนสมอเรือ 

อยากจะใหเ้รือจอดน่ิง ก็ตอ้งทอดสมอ นํา้ก็จะพดัเรือไปไมไ่ด ้ เพราะมสีมอคอย

ดงึใหอ้ยู่กบัที ่ จติของเราก็เหมอืนกนั ตอ้งมสีตจิงึจะอยู่กบัทีไ่ด ้ ถา้ไมม่สีตแิลว้ 

เดีย๋วก็ถูกอารมณ์เรื่องนัน้เรื่องน้ีพดัไป พอคดิถงึเรื่องนัน้ก็คดิต่อไปเลย กาํลงัทาํ

อะไรอยูก่็ไมส่นใจ นัง่กนิขา้วอยู่ก็คดิถงึเรื่องงานเรื่องการทีต่อ้งทาํ เดีย๋วก็แวบ

กลบัมา เดีย๋วก็แวบไปอกี  

ถาม ใชว้ธิีพทุโธทีถ่ี่ๆ น่ีจะไดป้ระโยชนก์วา่ไหมครบั ถีไ่วม้นัจะไดไ้มม่ช่ีองวา่ง  

ตอบ ก็แลว้แต่กรณี เวลางว่งนอน ก็ถีห่น่อย ถา้จติจะแวบไป ก็ใหถ้ีข่ ึ้นก็ได ้ถา้ไมม่สีติ

จะถีห่รือไม ่ ก็ยงัแวบไปไดอ้ยู่น ัน่แหละ จงึตอ้งฝึกสตอิยู่ด ี หนีไมพ่น้ ถา้ไมฝึ่ก

สตแิลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะภาวนาใหไ้ดผ้ลดไีด ้ ถา้คดิวา่จะต ัง้สตติอนทีน่ ัง่สมาธิอย่าง

เดยีว จะไมค่่อยไดผ้ลเท่าไร แต่ถา้ฝึกต ัง้สตติลอดเวลาเลย ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน 

สถานทีใ่ด ทาํอะไรก็มสีตอิยู่เสมอ คาํวา่สตกิ็คอืใหอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี อยู่ในปจัจบุนั 

อย่าไปคดิเรื่องอดตี เรื่องอนาคต เรื่องใกลเ้รื่องไกล ใหอ้ยู่ตรงน้ี ทาํอะไรอยู่ก็ให ้

อยู่ตรงน้ี ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ ตอนน้ีฟงักฟ็งัอย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ก็จะ

ไดป้ระโยชน ์ ถา้ฟงัไปคดิไป เรื่องก็ไมต่ดิต่อกนั ขณะทีฟ่งัแลว้ไปคดิเรื่องอืน่ 

เรื่องทีก่าํลงัฟงัอยู่ก็เขา้ไปในหู แต่ไมเ่ขา้ไปในใจ มนัก็ไมรู่เ้รื่อง ก็เลยไมเ่ขา้ใจวา่ 

เมือ่สกัครู่พูดเรื่องนัน้แลว้มาต่อเรื่องน้ีไดอ้ย่างไร ถา้ไมม่สีตกิ็บงัคบัไมไ่ด ้ ก็อด

คดิไมไ่ด ้ตอ้งไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีจนได ้ 

แต่ถา้ไดฟ้งัธรรมะของคนฉลาดและเก่งทีน่่าสนใจ ก็ช่วยเราได ้ ถา้ฟงัธรรมะของ

คนทีพู่ดไมรู่เ้รื่อง ฟงัแลว้ก็เบือ่ การฟงัธรรม ผูแ้สดงก็มส่ีวนทีจ่ะช่วยได ้ถา้เป็น

การแสดงทีเ่ต็มไปดว้ยเหตดุว้ยผล เป็นปจัจบุนัทนัด่วน สามารถเอามาใชก้บัชวีติ

ของเราได ้ จะช่วยไดเ้ยอะ ถา้ใชร้าชาศพัท ์ ก็จะฟงัไมรู่เ้รื่อง อย่างอาตมาน้ี ได ้
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ธรรมะเพราะไดอ่้านฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ไมม่พีวกราชาศพัท ์ eat ก็ eat ไมว่า่

จะเป็นพระพทุธเจา้หรือจะเป็นคนขอทานก็ eat เหมอืนกนั ฟงัแลว้เขา้ใจงา่ยด ี

พอมาอ่านราชาศพัทแ์ลว้งง เพราะอาตมาไมไ่ดศึ้กษามาก่อน ถา้เราชาํนาญ

ภาษาองักฤษ อ่านหนงัสอืธรรมะภาษาองักฤษจะเขา้ใจงา่ยกวา่ อย่างตอนที่

อาตมาฝึกใหม่ๆ  ก็ท่องมหาสตปิฏัฐานสูตรทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษ ท่องไดท้ ัง้

สูตรเลย เวลานัง่สมาธิก็ท่องสูตรน้ีไปก่อน  

ตอนตน้ก็นัง่สมาธิไมไ่ด ้ จงึตอ้งอาศยัการท่องมหาสตปิฏัฐานสูตรทีแ่ปลเป็น

ภาษาองักฤษไปก่อน ใชเ้วลาประมาณ ๔๐ นาท ี นัง่ไปก็ท่องพระสูตรน้ีไป 

พจิารณากาย พจิารณาเวทนา เป็นภาษาองักฤษ ก็จาํได ้ทาํใหเ้กดิปญัญาดว้ย ทาํ

ใหรู้ว้า่งานทีจ่ะตอ้งทาํมอีะไรบา้ง แลว้ก็อาศยัการท่องน้ีเป็นการทาํสมาธิไปในตวั 

แทนทีจ่ะพทุโธๆ หรือดูลมหายใจ ก็ท่องพระสูตรน้ีไป การสวดมนตก์็เป็นการทาํ

สมาธิอย่างหน่ึง เวลาจะทาํสมาธิดว้ยการสวดมนต ์ ไมต่อ้งนัง่พนมมอื ไมต่อ้งไป

นัง่พบัเพยีบก็ได ้ นัง่ขดัสมาธิเหมอืนกบันัง่ทาํสมาธิน่ี ตัง้นโมไปเลย สวดไป

เรื่อยๆ ขอ้สาํคญัใหม้สีตอิยู่กบัการสวดก็แลว้กนั นโม ตสัสะ ภควโตฯ อรหงั 

สมัมาฯ สวากขาโตฯ สวดบททีส่วดได ้ สวดไปใหน้าน อย่างน้ีจะนัง่ไดน้าน ถา้

พทุโธๆๆ แลว้แวบไปเรื่องอืน่ แลว้ก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แต่ถา้สวดมนตไ์ป

นานๆ จะไมค่่อยเจ็บ เพราะจติมสีมาธิอยูก่บัการสวด จะไมส่นใจกบัเวทนาของ

กาย พอสวดจบแลว้ ประมาณสกัครึ่งช ัว่โมง หรือ ๔๐ นาท ี จะรูส้กึเบา ทน้ีีก็ดู

ลมต่อไป จติก็ไมไ่ปไหน กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ก็อยู่กบัลม แลว้ก็ค่อยสงบ 

ค่อยน่ิงไป ก็ใหอ้ยูใ่นความน่ิงจนกวา่จะถอนออกมาเอง ถอนออกมาแลว้ ก็ลกุไป

ทาํอย่างอืน่ต่อ  

เวลาลกุก็ใหม้สีต ิ ก่อนจะลกุก็รูว้า่กาํลงัจะลกุ แลว้ก็เจริญสตต่ิอไป เจริญสตปิฏั

ฐาน เช่นกายคตาสตใินอริิยาบถ ๔ เมือ่ถงึเวลาจะกลบัมานัง่ก็นัง่ต่อ มสีตอิยู่

ตลอดเวลา เวลานัง่ก็มสีต ิ เดนิ ยนื นัง่ นอน ก็มสีตติลอดเวลา เวลาเดนิถา้

อยากจะสวดมนตก์็ได ้ แทนทีจ่ะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็สวดมนตต่์อ สวดใน
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อริิยาบถ ๔ เดนิ ยนื นัง่ นอน ก็สวดไป พระบางองคท์า่นก็เอาพทุโธคาํเดยีวใน

ทกุอริิยาบถ นัง่สมาธิก็พทุโธ เดนิจงกรมก็พทุโธ ปดักวาดก็พทุโธ บณิฑบาตก็

พทุโธ เวลาขบเวลาฉนัก็พทุโธ มพีทุโธกาํกบัอยู่ในใจไปเรื่อยๆ เป็นเพือ่นไปเลย 

ถงึแมจ้ะแวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีบา้ง ก็มนีอ้ยครัง้ มพีทุโธมากกวา่ ถา้จะคดิก็

คดิเท่าทีจ่าํเป็น เพราะยงัตอ้งคดิกนัอยู่ เวลาจะเดนิไปไหน ก็รูว้า่มอีะไรอยู่

ขา้งหนา้ จะกนิจะทาํอะไรกรู็ ้อยู่ในปจัจบุนั แลว้ก็มพีทุโธคอยกาํกบัไวอ้กีช ัน้หน่ึง 

จติก็จะสงบสงดัเขา้มาเอง กเิลสจะไมม่ทีางออกไปได ้ เพราะไมม่รูีปมาใหค้ดิให ้

ปรุง ไมไ่ปคดิทาํโน่นทาํน่ี ไปมโีน่นมน่ีี จงึไมม่โีอกาสออกมาได ้ เพราะโดย

ธรรมชาตขิองจติ ในขณะหน่ึงจะคดิไดเ้รื่องเดยีว แต่ก็สามารถแวบไปแวบมาได ้

ขณะน้ีคดิเรื่องพทุโธ อกีขณะหน่ึงก็ไปเรื่องโนน้แลว้ก็ได ้ 

ถาม ความเร็วสูงมาก  

ตอบ ก็เหมอืนกบัไฟฟ้าสลบัข ัว้บวกลบ ๖๐ ไซเคิล ภายในหน่ึงวนิาทสีลบัไปไดต้ ัง้ ๖๐ 

ครัง้ จติมนัเร็วกวา่นัน้อกี  

ถาม มนัไมม่ขีอบเขตใช่ไหมครบัวา่เร็วขนาดไหน  

ตอบ เราจงึตอ้งอาศยัสตเิป็นตวัสกดั คอยจบัมนั ถา้มสีตแิลว้ ต่อไปธรรมะอย่างอืน่จะ

ตามมา หมายถงึในดา้นปฏบิตันิะ สมาธิ ปญัญา วมิตุตกิ็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา

ตามลาํดบั พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ สตเิป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่ เปรียบเหมอืนกบั

รอยเทา้ชา้ง ทีค่รอบรอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ไดห้มด เพราะใหญ่กวา่เขาเพือ่น สตกิ็

เช่นเดยีวกนั เป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ทีส่าํคญัทีสุ่ด ถา้ไมม่สีต ิก็อย่าไปหวงัเรื่อง

สมาธิ เรื่องปญัญา เรื่องวมิตุต ิตอ้งมสีตเิป็นผูน้าํ จงึควรเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ เป็น

สิง่ทีเ่ราทาํได ้ แต่ไมท่าํกนั ลองไปฝึกดู พยายามเตอืนตนเองเสมอวา่ ตอนน้ีอยู่

กบัปจัจบุนัหรือเปลา่ อยู่กบัตวัเราหรือเปลา่ หรือไปวุน่วายกบัเรื่องโนน้เรื่องน้ี 

บางทเีรื่องยงัไมเ่กดิเลย ก็รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจไปก่อนแลว้ อะไรจะเกดิ
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ก็ใหเ้กดิไป ตอนน้ีเราอยู่ตรงน้ีก็ใหอ้ยู่ตรงน้ี ตอนน้ีเราอยู่ทีน่ี่ ก็มแีค่น้ี แต่ถา้ไป

คดิเรื่องโนน้เรื่องน้ีขึ้นมา ก็วุน่วายใจได ้ 

พยายามฝึกไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปทาํสมาธกิ็จะสงบ ถา้เจริญปญัญาก็จะอยู่กบั

เรื่องทีพ่จิารณา จะใหพ้จิารณาเกดิ แก่ เจ็บ ตาย อยู่เรื่อยๆ ก็จะพจิารณาอยู่

เรื่อยๆ ขยายได ้ เรื่องเกดิ แก่ เจ็บ ตายน่ี ตวัเราเองบา้ง คนนัน้บา้ง คนน้ีบา้ง 

เหมอืนกนัหมด คนนัน้เดีย๋วก็ตอ้งแก่ เดีย๋วก็ตอ้งเจ็บ เดีย๋วก็ตอ้งตาย คนน้ี

เดีย๋วก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย คดิไปเรื่อยๆ ก็เพลนิ  

ถาม ท่านอาจารยย์งัสวดเป็นภาษาองักฤษไดไ้หมครบั  

ตอบ จาํไมไ่ดแ้ลว้ เพราะตอนหลงัก็ไมไ่ดส้วด พอนัง่ไดเ้อง พอเป็นสมาธิแลว้ก็ไมต่อ้ง

สวด เพยีงแต่นัง่หลบัตาก็น่ิงแลว้  

ถาม ไมต่อ้งอาศยัแลว้ใช่ไหมครบั  

ตอบ ก็เหมอืนกบัเมือ่ก่อนน้ีเราเรียน ก ไก่ ข ไข่ เราก็ตอ้งท่องไปก่อน แต่พออ่านออก

เขยีนไดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้ง ก ไก่ ข ไขอ่กีแลว้ เปิดหนงัสอืปับ๊ ก็อ่านไดเ้ลย สมาธิก็

เหมอืนกนั เมือ่ชาํนาญแลว้เพยีงหลบัตากาํหนดปับ๊ก็น่ิงแลว้ ไมต่อ้งไปอะไรกบั

มนั  

ถาม มาไล ่ก ไก่ ข ไข ่ใหมก่็ไลไ่มไ่ดแ้ลว้ เพราะลมืหมดแลว้  

ตอบ ลมืหมดแลว้  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ จะขออนุญาตถามคาํถามของลูกทีต่วัเองตอบไมค่่อยไดน้ะคะ 

ถงึตอบก็ตอบไมด่นีะคะ เขาถามวา่ ไปอนิเดยีกลบัมานะคะ บอกวา่ประเทศ

อนิเดยีน้ีค่อนขา้งยากจนนะคะ คนก็เดอืดรอ้น ก็เหมอืนเมอืงไทย เมอืงไทยเรา

อาจจะดกีวา่ เขาก็บอกวา่เทยีบกบัทางอเมริกากบัทางยุโรปก็เทยีบกนัไมไ่ดส้ ิ

เพราะวา่ประเทศทีม่พีระพทุธเจา้ยงัลาํบากอยู่เลย ยงัยากจน แต่ทางอเมริกาทาง



109 
 

ยุโรปเขาสบาย เขาไมย่ากจน ความทีเ่ดก็วยัรุ่นเขาคดิ จริงๆจะบอกเขาวา่ สบาย

มนัอยู่ทีจ่ติใจมากกวา่ แต่วา่วยัรุ่นเขายงัเขา้ใจวา่ ความเป็นอยู่ทีด่คีอืความ

สะดวกสบาย มเีงนิทองใชส้อยแบบพวกฝรัง่อะไรแบบน้ี ตอนน้ีเรายากจน จะ

อธิบายอย่างไร  

ตอบ เพราะเขามมีจิฉาทฐิ ิ ไมม่สีมัมาทฐิ ิ คดิวา่ความสุขของมนุษยเ์ราอยู่ทีก่ารมสีมบตัิ

ขา้วของเงนิทองมากๆ แต่เขาไมเ่หน็ความทุกขท์ีต่ามมา หรือรออยู่ขา้งหนา้  

ถาม น่ีเป็นความคดิของเดก็วยัรุ่น  

ตอบ ใช่ ก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ตอ้งรอใหเ้ขาโตขึ้น แลว้ไปเจอความทกุข ์เราเพยีงแต่เตรียม

พื้นฐานใหเ้ขา เตรียมเครื่องมอืใหเ้ขา เตรียมยาไวใ้หเ้ขาเท่านัน้เองวา่ ถา้มคีวาม

ทกุขก์็มาหาศาสนานะ ศาสนาช่วยเธอได ้ แต่ตอนน้ีถา้เธอยงัอยากจะมคีวามสุข

กบัเรื่องราวต่างๆ ก็ทาํไปเถดิ แต่สกัวนัหน่ึงเธอก็จะรูเ้อง เหมอืนกบัเราเมือ่ก่อน

เราก็ไมรู่ ้ 

ถาม ใหเ้ขาเรียนรูด้ว้ยตวัเอง มากกวา่ทีเ่ราจะบอกเขาใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ เป็นเรื่องของประสบการณ์ คนทีไ่มเ่คยกนิยาพษิ จะบอกเขาวา่เป็นยาพษิ เขา

ก็จะไมรู่ ้ ตอ้งใหก้นิสกันิดหน่ึงถงึจะรูว้า่ขม จะไดเ้ขด็ เรามหีนา้ทีส่อนก็สอนเขา

ไป เขาจะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ขึ้นอยู่กบัภูมจิติภูมธิรรมของเขา ถา้ไดส้ะสมธรรมะมา

พอสมควร เขาก็จะรบัได ้ จะเขา้ใจงา่ย ถา้ไมม่เีลย ก็เหมอืนกบัเดก็ทีย่งัไมเ่คย

เขา้เรียนชัน้อนุบาล ก็จะไมเ่ขา้ใจเรื่องทีเ่ราสอนเขา ก็ตอ้งสอนไปเรื่อยๆ เขาจะรบั

ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็เป็นเรื่องของเขา เพราะเรื่องของจติใจน่ีเป็นเรื่องทีล่ะเอยีด 

เป็นเรื่องทีต่อ้งใชป้ญัญาพจิารณาถงึจะเหน็  

ถาม เขาไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมยงัยากจนอยู่ ทางนัน้ทาํไมยงัรวย ท ัง้ทีท่างน้ีมพีทุธศาสนา  
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ตอบ ก็บอกวา่ความยากจนกบัความรวย ไมไ่ดเ้ป็นตวัตดัสนิความสุขใจ ศาสนาพทุธ

สอนเรื่องจติใจเป็นหลกัไมไ่ดส้อนเรื่องร่างกาย เรื่องวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ 

สอนวา่คนเราสามารถมคีวามสุขไดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งมอีะไร อย่างคนทีอ่อกบวชน่ี เขา

ไมม่อีะไร พวกทีบ่วชจริงๆ พวกทีแ่สวงหาความสุขทางดา้นจติใจ จากการปฏบิตัิ

ธรรม เขาไมม่อีะไรหรอก แต่ทกุวนัน้ีทกุอย่างมนัสบัสนไปหมด นกับวชกลบัอยู่

ดกีวา่คนไมบ่วชก็ม ี กฏุขิองนกับวชบางท่านหรูหรายิง่กวา่บา้นของฆราวาสก็ม ี ก็

เลยทาํใหเ้ดก็ทีไ่มม่ปีญัญา ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่ อะไรเป็นอะไร ก็อย่าไป

บงัคบัเขา อย่าไปหวงัอะไรมากจนเกนิไป กเ็พยีงแต่บอกเขาวา่ ตอ้งเรียนไปเอง รู ้

ไปเอง ค่อยๆเรียน ค่อยๆศึกษาไป เราก็อย่าไปบงัคบัเขามากจนเกนิไป เพราะเขา

กบัเรามคีวามรูไ้มเ่ท่ากนั ความเหน็ไม่เท่ากนั เราเหน็ เขาไมเ่หน็ เราตอ้งเหน็ใจ

เขามากกวา่ เขาเหมอืนคนตาบอด เราเหมอืนคนตาด ีสิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืพยายาม

พาเขาไป ถา้เขาเดนิตามเรามาก็เป็นบญุของเขา ถา้เขาไมเ่ดนิตามเรามา ก็เป็น

กรรมของเขา เพราะเขาจะตอ้งเป็นคนรบัผลของการกระทาํของเขานัน่เอง ไมม่ี

ใครจะรบัผลของเขาได ้ เพยีงแต่วา่จติใจเรายงัอ่อนอยู่ ห่วงเขามากจนเกนิไป เรา

ไมม่ธีรรมะก็เลยหวาดวติกไปต่างๆนานา ก่อนทีเ่รื่องจะเกดิขึ้นดว้ยซํา้ไป บางที

อาจจะไมเ่ป็นอย่างทีเ่ราคดิก็ได ้ สกัวนัหน่ึงเขาอาจจะฉลาดขึ้นก็ได ้ เพราะตอนน้ี

เขาก็อายุไมม่าก เดก็ก็อย่างน้ีทกุคน เดก็ก็ตอ้งอยู่ตามประสาเดก็ไปก่อน ยกเวน้

พวกเดก็ทีเ่ป็นอจัฉริยะ  

ถาม คาํถามเขาทาํใหเ้ราอึ้งไปเลย ตอบไมถู่ก ไมรู่จ้ะตอบอย่างไร  

ถาม ทาํอย่างไรถงึจะใหส้มาธิไมส่ ัน้  

ตอบ ถา้เป็นเดก็ก็ใหข้ยนัอ่านหนงัสอื เรียนหนงัสอืไป อย่าไปเทีย่ว อย่าไปเลน่มาก 

การอ่านหนงัสอืก็เป็นการฝึกทาํสมาธิได ้ คอืเดก็ตอ้งอยู่ในภาวะของเดก็ ก็ตอ้ง

ฝึกตามสภาพของเขา จะมาใหเ้ขาพทุโธๆอย่างเราน้ีไมไ่ด ้ เขาตอ้งเรียนหนงัสอืก็

ใหเ้ขามสีตอิยู่กบัการเรียนหนงัสอื ใหเ้ขามคีวามขยนัเรียนหนงัสอื ขยนัไป

โรงเรียน แลว้ค่อยพฒันาขึ้นไปเอง ยงัมเีวลาอกีเยอะไมต่อ้งกงัวลหรอก ชวีติของ
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คนเรา เพยีงแต่เราตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่ ี อย่าไปกนิเหลา้เมายาใหเ้ขาเหน็ 

อย่าไปทะเลาะกนัใหเ้ขาเหน็ บางทเีราสอนเขาโดยทีไ่มรู่ต้วั แบบแมปู่สอนลูกปู 

แมก่็อยากจะใหลู้กเดนิตรงๆ ตวัแมเ่องก็เดนิเฉไปเฉมา แลว้ลูกก็เดนิเหมอืนแม ่ 

ถาม รบกวนถามนิดหน่ึงไดไ้หมคะ อย่างลูกชายน่ีค่ะ โอเคเขา้ศาสนา แต่เขาจะดูผล

ระยะส ัน้มาก อย่างสมมตุพิรุ่งน้ีจะแขง่ขนันะคะ วนัน้ีนโม ตสัสะฯ แลว้พอไมไ่ด ้

น่ี เขาจะบอกวา่ศาสนาไมช่่วยอะไรเขา ไมรู่จ้ะสอนเขาอย่างไร  

ตอบ ก็ตอ้งใจเยน็ๆ ของบางอย่างตอ้งใชเ้วลาถงึจะเหน็ผล  

ถาม แลว้อย่างท่านบอกวา่ลูกน้ีเป็นธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ สมมตุวิา่เราห่วงเขามาก 

พยายามบอกใหเ้ขามาทาํบญุ แต่เขาไมท่าํ พอเราบอกปุ๊ บแต่เขาไมท่าํ เราตดัเลย

ใช่ไหมคะ  

ตอบ ก็ไมต่ดั พยายามสอนเขาไปเรื่อยๆ แต่เราอย่าไปทกุข ์ 

ถาม มนัทาํใหเ้ราทกุข ์ 

ตอบ ความทกุขม์นัเป็นปญัหาของเรา ไมใ่ช่ของเขา เราไปอยากเกนิความสามารถของ

เขา เกนิความเป็นไปได ้ ตอ้งอยู่กบัความเป็นไปได ้ ตอ้งพยายามเหมอืนกบัปลูก

ตน้ไม ้ ไมใ่ช่ปลูกวนัน้ีแลว้จะใหอ้อกลูกออกผลทนัท ี พยายามสอนเขาไปเรื่อยๆ 

พยายามไปเรื่อยๆ ใจเยน็ๆ ใหม้ขีนัต ิ 

ถาม เป็นเพราะวา่เราขี้เกยีจหรือเปลา่คะ  

ตอบ  ก็ทาํไปเรื่อยๆ ก็แลว้กนั เป็นการสรา้งบารมไีปในตวั จะออกดอกออกผลชาตน้ีิ

หรือชาตหินา้ ก็สุดแทแ้ต่เหตปุจัจยั ทาํไปกไ็มข่าดทนุ  

ถาม  แลว้อย่างทีค่นใกลต้วัเราไมน่บัถอืศาสนาพทุธ แลว้เราทาํเราปฏบิตัใิหเ้ขาน่ี 

พอทีจ่ะทาํใหเ้ขาเปลีย่นไดไ้หมคะ  
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ตอบ ไมไ่ดห้รอก ทาํแทนกนัไมไ่ด ้ 

ถาม ไมม่วีธิีเลยหรือคะ  

ตอบ ก็ตอ้งใหเ้ขาเปลีย่นตวัเขาเอง ถา้ทาํใหก้นัได ้พระพทุธเจา้ก็ทาํพวกเราใหเ้ป็นพระ

อรหนัตไ์ปหมดแลว้  

ถาม แลว้มวีธิีทีเ่ขาจะสรา้งบารมขีองเขาเองไหมคะ  

ตอบ ทาํตวัเราใหเ้ป็นตวัอย่าง เดีย๋วเขาจะเกดิความศรทัธาเลือ่มใสเราเอง เวลาเขาทาํ

อะไรใหเ้ราโกรธ เราอย่าไปโกรธเขา แลว้เขาก็จะเหน็ผลของศาสนาวา่ดอีย่างน้ีเอง 

ทาํใหเ้มยีเราเดีย๋วน้ีไมโ่กรธเราเลย เดีย๋วเขาศรทัธาเอง  

ถาม เวลาเราเดนิจงกรมแลว้ฟงัเทปไปดว้ยไดไ้หมคะ  

ตอบ ได ้ เป็นการฟงัธรรมไป ต่อไปถา้พจิารณาเป็นก็ไมต่อ้งฟงัก็ได ้ ถา้ธรรมะของเรา

เริ่มหมนุ จติของเราเริ่มพจิารณาไปทางธรรมะแลว้ ก็ไมต่อ้งฟงัของคนอืน่ ตอนน้ี

เราอาศยัคนอืน่เป็นเหมอืนตวักระตุน้ใหธ้รรมะภายในใจของเราเกดิขึ้นก่อน 

เหมอืนหลวงปู่ม ัน่ท่านอยู่องคเ์ดยีว ท่านก็บอกวา่ท่านฟงัธรรมอยู่ตลอดเวลา 

เพราะจติของท่านคดิไปในทางธรรมะ ก็จะเป็นธรรมะขึ้นมา แต่ถา้เรายงัคดิไป

ในทางโลก ทางสงสาร ทางกเิลสอยู่ เราก็ตอ้งเอาธรรมะเขา้มาสกดัไวก่้อน โดย

อาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรมของคนอืน่ เวลาฟงัก็ตอ้งฟงัใหเ้กดิความเขา้ใจ ถา้เกดิ

ความเขา้ใจแลว้ต่อไปจะอยู่ตดิกบัใจเรา เราก็จะเริ่มคดิไปในแนวนัน้ เมือ่เราเริ่ม

คดิเองไดแ้ลว้ ต่อไปก็ไมต่อ้งฟงัก็ได ้ เพราะเราคดิเองจะไดม้ากกวา่ทีฟ่งั 

พระพทุธเจา้ทรงเปรียบธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัวา่เป็นเหมอืนนํา้ในตุ่ม แต่ธรรมะที่

เกดิในจติในใจทีเ่กดิจากการพจิารณาน้ี เป็นเหมอืนนํา้ในมหาสมทุร มนัมากมาย

ก่ายกอง  
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แต่ในเบื้องตน้เราคดิไมเ่ป็น ก็ตอ้งอาศยัความคดิของครูบาอาจารย ์ มาเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้ราคดิไปก่อน แต่จะไดห้รอืไมไ่ดส่้วนหน่ึงก็อยู่ทีก่ารปฏบิตัสิมาธิ

ของเราเป็นหลกั ถา้ยงัไมม่สีมาธ ิ ตวักเิลสก็จะมกีาํลงัแรง เหมอืนกบัคนไขเ้วลา

จะผ่าตดั ถา้ไมไ่ดว้างยาสลบ คนก็ไขจ้ะดิ้น หมอจะผ่าลาํบาก แต่ถา้วางยาสลบ 

ใหเ้ขาสลบไป ก็จะน่ิง จะผ่าจะตดัอย่างไรก็งา่ย การพจิารณาธรรมะก็แบบ

เดยีวกนั ถา้กเิลสยงัไมน่ิ่ง พอพจิารณาธรรมไปไดเ้ดีย๋วเดยีว กิเลสก็จะมาแยง้ 

มาขดัมาเถยีง มาต่อตา้น แลว้ก็หลอกใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ การจะเจริญปญัญาใหไ้ด ้

เหตไุดผ้ล เป็นกอบเป็นกาํ จงึตอ้งมสีมาธก่ิอน จะไดเ้ป็นภาวนามยปญัญา ส่วน

ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั หรือเกดิจากการคดิ ไมต่อ้งมสีมาธิมากนกัก็ได ้

อย่างวนัน้ีเรามาฟงัธรรมกนัก็มสีมาธ ิ แต่ไมต่อ้งลกึ คอืพอมสีมาธิกบัการฟงัก็ได ้

ประโยชน ์แต่ยงัไมท่าํใหเ้กดิเป็นภาวนามยปญัญา  

ภาวนามยปญัญาจะเกดิจากการไดส้มาธิแลว้ เพราะจะพจิารณาอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ทีม่อียู่ในรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง แลว้จะเชื่อมต่อกนัไปเอง จะแผ่กระจายไป 

เหมอืนกบัทีคุ่ณไดต้ ัง้ขอ้สงัเกตไวว้า่ ธรรมของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ความจรงิก็

เกี่ยวขอ้งกนั สตปิฏัฐานก็ไปชนกบัอริยสจั ๔ อริยสจั ๔ ก็ไปชนกบัไตรลกัษณ์ 

มนัก็ชนกนัหมด แลว้ก็จะเขา้ใจ จะเหน็เป็นภาพรวม ตอนน้ีเราเหน็เป็นชิ้นเป็น

อนั ยงัไมไ่ดเ้อามาปะตดิปะต่อกนั แต่ถา้ไดส้มาธิแลว้ พอพจิารณาไปก็จะเหน็

ภาพรวม จะเขา้ใจ เพราะธรรมของพระพทุธเจา้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธช์ี้ไปที่

เดยีวเท่านัน้ ก็คอืทกุขแ์ละวธิีดบัทกุข ์ เหมอืนกบันํา้ในมหาสมทุร จะกวา้งใหญ่

ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ก็มรีสชาตเิดยีวเท่านัน้ คอืความเค็ม  

ฉนัใดธรรมะของพระพทุธเจา้จะมอียู่กี่บทกีบ่าท มากนอ้ยเพยีงไร ก็ชี้ไปทีท่กุข ์

กบัการดบัทกุขเ์ท่านัน้ คอืทีพ่ระอริยสจั ๔ ในเบื้องตน้ถา้เรายงัคดิไมเ่ป็น ก็ตอ้ง

อาศยัการฟงัธรรมะไปก่อน พวกเราโชคดทีีม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอืทีใ่นสมยัโบราณ

ไมม่ ี คอืมเีครื่องฟงั เสยีบใส่หูแลว้ก็ฟงัได ้ อยู่ทีว่า่จะฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง 
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หรือฟงัแบบลิ้นกบัแกง ฟงัได ้ ๒ แบบ ฟงัเขา้หูแต่ไมเ่ขา้ใจก็เหมอืนกบัทพัพใีน

หมอ้แกง ฟงัแลว้ตอ้งเขา้ใจดว้ย คอืไมต่อ้งเขา้ใจท ัง้หมด แต่ควรเขา้ใจบา้ง ไมใ่ช่

ฟงัไปแลว้ ไมเ่ขา้ใจเลย ก็จะไมไ่ดป้ระโยชน ์ 
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