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กณัฑท์ี่ ๒๓๒ 

ใชเ้วลาใหเ้กดิคณุเกดิประโยชน์ 
๒๒ มกราคม ๒๕๔๙ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหถ้ามตวัเราเองอยู่เสมอๆวา่ วนัคนืผ่านไปๆ เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ 

กาํลงัทาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํหรือไม ่ ในพระปจัฉิมโอวาททรงตรสัไวว้า่ สงัขาร

ท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง จงยงัประโยชน์ตนและท่านใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาท

เถดิ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรเตอืนตวัเราอยู่เสมอๆ เพราะเวลาเหมอืนกบันํา้ ทีไ่หลไปแลว้ไม่

ไหลกลบั เวลาเป็นสิง่ทีม่ค่ีามาก จะทาํอะไรก็ตอ้งมเีวลาถงึจะทาํได ้จะมเีวลาหรือไมส่่วน

หน่ึงก็อยู่ทีต่วัเรา เพราะเราทกุคนมเีวลาเท่ากนัหมด คอืวนัละ ๒๔ ช ัว่โมง จะใชเ้วลา 

๒๔ ช ัว่โมงน้ีใหเ้กดิประโยชนก์็ได ้ ใหเ้กดิโทษก็ได ้ อยู่ทีต่วัเรา ถา้ระลกึถงึสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอยู่เรื่อยๆ เราก็จะใชเ้วลาใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์แต่ถา้ห่างไกล

จากสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ความมดืบอดคอืโมหะอวชิชาก็จะคบืคลานเขา้มา

ครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้ราคดิไปในทางโลก ทางสมทุยั ทางทีส่ะสมความทกุข ์ โดยไม่

รูส้กึตวั ท ัง้ๆทีค่ดิวา่กาํลงัคดิในสิง่ทีด่ ีทาํในสิง่ทีด่ ีแต่สิง่ทีเ่ราคดิวา่ดนี ัน้ ไมไ่ดด้จีริงตาม

หลกัธรรมของพระพทุธเจา้  

ส่วนใหญ่เรามกัจะคดิแต่เรื่องเงนิ เรื่องทอง เรื่องยศถาบรรดาศกัดิ์ ทีไ่มจ่รีงัถาวร ไมใ่ช่

อาหารของใจ แต่เป็นยาพษิเสยีมากกวา่ เพราะถา้เสพพวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาก

นอ้ยเพยีงไร ก็จะมคีวามทกุขม์ากนอ้ยเพยีงนัน้ จติใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น มคีวาม

กระวนกระวาย มคีวามวุน่วายใจ แต่ถา้คดิถงึธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็น

อาหารของใจ ก็จะคดิถงึการปฏบิตัธิรรม ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็ภาวนา ทีม่คุีณ

มปีระโยชนก์บัจติใจอย่างแทจ้ริง เพราะธรรมกบัใจเป็นของคู่ควรต่อกนั ใจตอ้งพึง่พา

อาศยัธรรม ถา้ใจมธีรรมแลว้ ใจจะเยน็ ใจจะสุข ใจจะอิม่ ถา้ขาดธรรม มแีต่กเิลสรุมเรา้ 

มแีต่ความโลภโมโทสนั ใจก็จะมแีต่ความรุ่มรอ้นวุน่วายใจ เพราะอยากไดเ้งนิไดท้อง ได ้
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ตาํแหน่งสูงๆ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มม่ปีระโยชนก์บัจติใจเลย เวลาใจรุ่มรอ้น จะมเีงนิทอง

มากมายเพยีงไร ก็ไมส่ามารถดบัมนัได ้ จะมตีาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม เป็น

พระมหากษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตรี ก็ไมส่ามารถหนีพน้จากความ

ทกุข ์ความวุน่วายใจไปได ้ 

แต่ถา้มธีรรมแลว้ความวุน่วายใจจะไมค่่อยปรากฏ หรือไมม่เีลย ถา้จติเป็นธรรมท ัง้รอ้ย 

เป็นธรรมท ัง้แท่ง ก็จะไมม่ช่ีองใหค้วามรุ่มรอ้นเขา้ไปสงิอยู่ในจติใจไดเ้ลย ผูใ้ดไดศึ้กษา

และประพฤตปิฏบิตัธิรรมจนเหน็ผลบา้งแลว้ จะเขา้ใจถงึความสาํคญัและความจาํเป็น

ของธรรมกบัใจ แต่ถา้ยงัไมไ่ดส้มัผสักบัผลของการปฏบิตัเิลย จะไมเ่ขา้ใจ ถา้ทาํก็สกัแต่

วา่ทาํ คอืมจีติศรทัธา แต่ทาํเหมอืนกบัคนทีย่งัไมไ่ดเ้หน็ของจริง ถา้เป็นคนทาํงานก็ยงัไม่

เคยไดร้บัเงนิเดอืนเลย แต่ก็ทาํไป ไมรู่ว้า่สิ้นเดอืนเจา้นายจะใหเ้งนิเดอืนเท่าไร แต่ถา้

ไดร้บัเงนิเดอืนสกัครัง้หน่ึงแลว้ ก็จะเริ่มเหน็คุณค่าของการทาํงานของตน ก็จะเกดิฉนัทะ

วริิยะตามมา ในเบื้องตน้ก็ตอ้งอาศยัศรทัธาเป็นตวัผลกัดนัไปก่อน ถงึแมย้งัไมไ่ดส้มัผสั

กบัผล ก็เชื่อวา่สิง่ทีท่าํอยู่น ัน้ ไมว่า่จะเป็นการทาํบญุทาํทาน การรกัษาศีล การภาวนา 

จะตอ้งมผีลทีด่ทีีเ่ลศิตามมาอย่างแน่นอน ไมม่ากก็นอ้ย ถา้ยงัไมไ่ดส้มัผสักบัผล ก็จะไม่

ค่อยมกีาํลงัจติกาํลงัใจเท่าไร  

จงึตอ้งอาศยัการบงัคบัจติใจดว้ยศรทัธาความเชื่อ เชื่อในพระพทุธเจา้ เชื่อในพระธรรม

คาํสอน เชื่อในพระอริยสงฆส์าวก วา่การประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ 

เป็นสิง่ทีด่ทีีว่เิศษทีสุ่ด เหนือกวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี ถงึแมจ้ะหมดเงนิ หมดทอง หมดเน้ือ

หมดตวัจากการทาํบญุ จากการทาํความด ี จากการปฏบิตัธิรรม ก็อย่าไปเสยีดายเลย 

เพราะในทีสุ่ดแลว้ชวีติของเราก็ตอ้งหมดไป ทรพัยส์นิสมบตัขิา้วของเงนิทองทีม่อียู่มาก

นอ้ยเพยีงไร สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป เราตอ้งจากมนัไป ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของ

เรา แต่สมบตัทิีเ่ราสามารถนาํตดิตวัตดิใจไปไดก้็คอืธรรม ทีเ่รียกวา่ทรพัยภ์ายใน หรือ

อริยทรพัย ์ น่ีคอืสิง่ทีจ่ะตดิไปกบัจติกบัใจ ถา้มนิีสยัทาํบญุทาํทาน นิสยัน้ีก็จะตดิตวัเรา

ไป มนิีสยัรกัษาศีลก็จะตดิตวัเราไป มนิีสยัภาวนา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะตดิตวัเราไป 

เวลาไปเกดิชาตหินา้จะทาํสิง่เหลา่น้ีก็จะงา่ย ไมต่อ้งฝืน เพราะไดเ้คยทาํมาแลว้จนตดิเป็น
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นิสยั เหมอืนกบัคนทีถ่นดัมอืขวา ไปเกดิชาตหินา้ก็จะถนดัมอืขวาอกี คนทีถ่นดัมอืซา้ย

ไปเกดิชาตหินา้ก็จะถนดัมอืซา้ย คนทีเ่ป็นอจัฉริยะไปเกดิชาตหินา้ก็จะเป็นอจัฉรยิะ 

เพราะสิง่เหลา่น้ีตดิไปกบัจติกบัใจ เป็นคุณสมบตัเิฉพาะตน ทีเ่รียกวา่นิสยัหรือสนัดาน 

ถา้เป็นนิสยัดกี็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ ถา้เป็นนิสยัไมด่กี็จะเป็นโทษ เช่นถา้มนิีสยัเกียจ

ครา้น นิสยัโลภโมโทสนั นิสยัเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ก็จะเป็นตวัฉุดลากใหไ้ปทางที่

ไมด่ใีนภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป  

ถงึแมใ้นชาตน้ีิจะไมส่ามารถปฏบิตัจินบรรลถุงึพระอริยผลก็ตาม ถา้พยายามทาํไปเรื่อยๆ 

อย่างนอ้ยก็จะไดฝึ้กนิสยัทีด่ไีว ้ เพือ่เป็นเหตเุป็นปจัจยัใหไ้ดก้า้วขึ้นสู่ธรรมข ัน้สูงในลาํดบั

ต่อไป ในแต่ละภพแต่ละชาต ิเพราะถา้ปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนแลว้ ภพชาติ

ของเราก็จะเป็นภพชาตทิีด่ ี เป็นสุคต ิผูท้ีไ่ปสู่สุคตคิอืผูม้ศีีลมธีรรม ผูท้ีจ่ะไปเกดิในสุคติ

ตอ้งเป็นผูม้ศีีลมธีรรม ดงันัน้เวลาปฏบิตัไิปแลว้เกดิมคีวามรูส้กึวา่มนัยาก ก็ขอใหฝื้นทาํ

ไป เพราะกาํลงัปลูกฝงันิสยัใหม ่ นิสยัของพระโพธิสตัว ์ นิสยัของพระอริยเจา้ ไมใ่ช่นิสยั

ของปถุชุน ทีม่แีต่ความโลภโมโทสนั เราเป็นปถุชุนเพราะเรามคีวามโลภ ความโกรธ 

ความหลง ซึง่เป็นเหมอืนบดิา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา 

จติของพวกเรามอีวชิชาเป็นผูท้าํใหค้ดิปรุงแต่ง ถา้คดิดว้ยอวชิชาก็คดิดว้ยความหลง 

ดว้ยความเหน็ผดิเป็นชอบ คดิดว้ยมจิฉาทฐิ ิ เหน็เงนิทอง เหน็ลาภยศ เหน็สรรเสริญ 

เหน็กามสุข วา่เป็นสิง่ทีน่่าพงึปรารถนา เหมอืนกบัปลาทีเ่หน็เหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ วา่

เป็นอาหารอนัโอชะ แต่หารูไ้มว่า่เมือ่ไดต้ะครุบเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็นัน้แลว้ ก็จะตอ้ง

ถูกเบด็เกี่ยวคอ ทาํใหท้กุขท์รมานอย่างยิง่  

ฉนัใด ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ยงัตอ้งเสพก็ตอ้งระมดัระวงั ตอ้งรูว้า่มี

เบด็ซ่อนอยู่ภายใตเ้หยือ่ ตอ้งกดัแบบฉลาด ไมใ่ช่กดัทที ัง้คาํ ตอ้งค่อยๆแทะค่อยๆเลม็

ไป ตอ้งรูว้า่เมือ่ยงัตอ้งอยู่ในโลกน้ี ยงัตอ้งพึง่พาอาศยัเงนิทอง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เพราะ

ตอ้งมปีจัจยั ๔ เป็นเครื่องดาํรงชพี จงึตอ้งมเีงนิทองไวซ้ื้อหามา จงึตอ้งระมดัระวงั อย่า

ไปหลงกบัการมเีงนิมทีอง จนคดิวา่เป็นสิง่ทีบ่นัดาลความสุขใหก้บัเรา มนับนัดาลไดก้็แค่

ความสุขของกาย คอืใหเ้รามอีาหารรบัประทานเวลาทีห่วิ มเีสื้อผา้ใส่ มบีา้นอยู่ มยีารกัษา
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โรค เงนิทองสามารถบนัดาลใหก้บัเราไดเ้พยีงเท่าน้ี มนัไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่

เป็นความสุขแบบปลาทีต่ะครุบเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็นัน่แหละ เวลาไดใ้ชเ้งนิใชท้อง

อย่างสนุกสนานเฮฮา ก็มคีวามสุขช ัว่ขณะทีใ่ชไ้ป แต่เมือ่ผ่านไปแลว้เงนิทองก็หมดไป

ดว้ย ครัง้ต่อไปถา้อยากจะมคีวามสุขแบบน้ีอกี แต่ไมม่เีงนิทองทีจ่ะซื้อความสุขแบบที่

เคยไดส้มัผสัอกี ความสุขก็จะไมม่า มแีต่ความทกุขม์าแทนที ่ 

จงึตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็วา่ ความสุขในโลกน้ีมที ัง้สุขแทแ้ละสุขปลอม สุขปลอม

ก็อย่างทีพู่ดไว ้ เป็นสุขทีเ่กดิจากการใชเ้งนิใชท้องในการเสพรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น กาย ทาํใหเ้กดิสุขเวทนา แลว้ก็หมดไป แลว้ก็

เกดิความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว อยากจะเสพอกี เป็นเหมอืนกบัยาเสพตดิ คนทีไ่มเ่สพ

สบายกวา่คนทีเ่สพ เพราะคนทีเ่สพจะตอ้งหามาเสพอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่ไดเ้สพแลว้ก็จะ

ทรุนทรุาย ทรมานจติใจ คนทีไ่มไ่ดเ้สพก็อยู่อย่างสบาย ไมม่ยีาเสพก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร 

เพราะไมไ่ดห้วิไมไ่ดอ้ยาก กามสุขก็เช่นเดยีวกนั คนทีไ่มเ่สพก็อย่างพระอรหนัตท์ ัง้หลาย 

ท่านมคีวามสุขมากกวา่คนทีเ่สพ ท่านไมต่อ้งดิ้นรนกบัการหาเงนิหาทอง ดิ้นรนกบัการใช ้

จ่ายเงนิทอง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสุข อยู่เฉยๆท่านก็มคีวามสุขแลว้ เพราะจติของทา่น

ไมไ่ดห้วิ ไม่ไดอ้ยาก ไมไ่ดต้ดิอยู่กบัการเสพความสุขจอมปลอมท ัง้หลาย เพราะท่านได ้

พบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริงแลว้ ดว้ยการชนะความอยากจะเสพกามสุขนัน้เอง  

เวลาทีจ่ติสลดัความอยากจะเสพกามสุขได ้ จติก็จะสงบสงดัขึ้นมา จติสงบเมือ่ไรก็จะมี

ความสุขเมือ่นัน้ มคีวามเยน็ มคีวามสบาย มคีวามเบาเหมอืนกบัไดป้ลดเปลื้องภาระ

ต่างๆทีแ่บกไวบ้นบา่ออกไป สิง่ทีก่ดดนัพวกเราซึง่เป็นเหมอืนกบัภาระอนัหนกัอึ้งน้ี กค็อื

กามตณัหาน้ีเอง ความอยากในกาม และตณัหาอกี ๒ ชนิด คอืภวตณัหา ความอยากม ี

อยากเป็น และวิภวตณัหา ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น หรือความกลวัในสิง่ต่างๆทีเ่รา

ไมป่รารถนากนั เหลา่น้ีเป็นเหมอืนภาระกดดนัจติใจ แต่ถา้เราต่อสูด้ว้ยการภาวนา ดว้ย

การปฏบิตัธิรรม เจริญสมาธิและปญัญา เราจะสามารถทาํลายความอยากเหลา่น้ีให ้

ออกไปจากจติจากใจได ้ เมือ่ไมม่อียู่ในใจแลว้ ก็ไมม่อีะไรมากดดนั มาสรา้งความทกุข ์

สรา้งความกงัวลใจ สรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหก้บัใจ จะมแีต่ความอิม่ มแีต่
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ความพออยู่ตลอดเวลา เพราะไมต่อ้งแสวงหาอะไร ไมต่อ้งอาศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีล่ว้น

มแีต่ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่  

จติก็ไมต่อ้งทกุขก์บัสิง่ต่างๆอกีต่อไป เพราะเวลามอีะไรมาครอบครอง เรามกัจะมคีวาม

กงัวลกบัสิง่นัน้ๆ เพราะไมรู่ว้า่จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ จะจากเราไปเมือ่ไรก็ไมรู่ ้

เวลาจากไปก็ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ เพราะอาศยัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้เป็นเครื่องใหค้วามสุขกบั

เรา จงึไมเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะมคีวามทกุขซ์่อนอยู่ เราจงึตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา 

ในเบื้องตน้ก็ตอ้งหาครูบาอาจารยท์ีไ่ดผ้่านเรื่องราวเหลา่น้ีมาแลว้ ใหเ้ป็นผูส้อนเรา เพราะ

ถา้เราอยู่คนเดยีว คดิคนเดยีว เราจะคดิไมอ่อก เพราะเราไมม่ปีระสบการณ์มาก่อน จะ

คดิไปในทางทีเ่คยคดิเสมอ ถงึแมจ้ะเคยไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่เรื่อยๆ แต่พอออกจากวดั

ไปไมก่ี่นาทกี็ลมืแลว้ โดนความคิดแบบเดมิๆทีม่อีาํนาจมากมากลบ เราจงึตอ้งภาวนาอยู่

เรื่อยๆ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ อานนทเ์ธอตอ้งพจิารณาความตายอยู่

ทกุลมหายใจเขา้ออก จะไดไ้มห่ลงยดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะไมจ่รีงัถาวร 

ไมใ่ช่สรณะของจติใจ ถา้เธอคดิถงึความตายแลว้ ก็จะทาํใหเ้ธอไมป่ระมาท จะไดร้ีบเร่ง

ขวนขวายสรา้งสรณะใหเ้กดิขึ้นภายในใจ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ดว้ยการภาวนา ถา้

ไมเ่ช่นนัน้แลว้ เราก็จะตอ้งหลงอยู่กบัการทาํงานทาํการ เมือ่ไดเ้งนิมาแลว้ก็คดิวา่จะไป

เทีย่วทีไ่หนด ี ไปซื้ออะไรด ี เรื่องทีจ่ะเอาไปทาํบญุ เอาไปเสยีสละน้ี มกัจะเป็นเรื่อง

สุดทา้ย เพราะส่วนมากเรื่องความอยากหาความสุขจากการเสพรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะจะมาก่อน 

เราจงึตอ้งเตอืนตนเองอยู่เสมอวา่ มนัไมใ่ช่เป็นความสุข มนัเป็นเหมอืนยาเสพตดิ ถา้ตดั

ได ้ ลดได ้ ละได ้ ก็พยายามตดัไป ลดไป ละไป แลว้เราจะมคีวามสุขเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ 

คอืความสุขทางดา้นจติใจ จะไดไ้มต่อ้งไปอาศยัสิง่ต่างๆมาใหค้วามสุขกบัเรา เราสามารถ

สรา้งความสุขไดด้ว้ยตวัของเราเอง ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ ไมม่ใีครจะใหค้วามสุขกบัเราไดอ้ย่างแทจ้รงิ มตีวัเราเท่านัน้ทีจ่ะ

ใหค้วามสุขกบัตวัเราเอง คนอืน่ใหค้วามสุขเราแลว้ ยงัแถมความทกุขใ์หก้บัเราอกีดว้ย 

เพราะเราตอ้งมคีวามผูกพนั มคีวามห่วงใย มคีวามยดึตดิในตวัเขา เขาเคยใหค้วามสุข
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กบัเราอย่างไร เรากห็วงัวา่เขาจะใหค้วามสุขกบัเราอย่างนัน้เสมอไป ถา้เขาไมใ่หค้วามสุข

กบัเราๆก็จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ แต่เราก็บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เพราะคนเราทกุคนอยู่ใตก้ฎของ

ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน บางทเีขาก็บงัคบัตวัเขาเองไมไ่ด ้เขาอยากจะดกีบัเราแต่อารมณ์

ไมด่ดีว้ย เขาก็ไมส่ามารถแสดงความดอีอกมา เราก็ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ น่ีคอืโทษ น่ีคอื

ความทกุข ์ ทีพ่วกเราทกุคนเจอกนั ประสบกนัอยู่ตลอดเวลา แต่เราไมค่่อยคดิกนัเท่าไร 

เวลาเจอทกุขแ์บบน้ีก็อดทนกนัไป เป็นการอดทนทีไ่มถู่กทาง เราควรอดทนกบัความทกุข ์

ทีเ่กดิจากการทาํความดจีะดกีวา่ อดทนกบัความทกุขท์ีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ เจ็บตรงนัน้ 

ปวดตรงน้ี ทนแบบน้ีดกีวา่ เพราะเป็นทกุขต์อนตน้แต่สุขตอนปลาย ดกีวา่สุขก่อนแลว้

มาทกุขท์หีลงั ทกุขจ์ากการปฏบิตัธิรรม เป็นความทกุขเ์พือ่ความสุขทีแ่ทจ้ริงทีจ่ะตามมา

ต่อไป  

จงึเป็นสิง่ทีย่ากเยน็สาํหรบัปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลาย ทีจ่ะเขา้ถงึธรรมะกนั เพราะตอ้ง

ทกุขก่์อนถงึจะสุข ไมเ่หมอืนกบัทางโลกทีสุ่ขก่อนแลว้ค่อยทกุขท์หีลงั เหมอืนกบัการซื้อ

ของ เอาของมาก่อนแลว้ค่อยจ่ายเงนิทหีลงั ทางโลกเป็นอย่างน้ี ซื้อก่อนผ่อนทหีลงั แต่

ทางธรรมะน่ี ตอ้งจ่ายใหห้มดก่อนถงึจะไดข้อง จงึทาํใหไ้มอ่ยากไปทางธรรมะกนั เพราะ

กวา่จะไดธ้รรมะมาครอง ลิ้นแทบหอ้ย แต่เมือ่ไดม้าแลว้ มนัคุม้ค่า ขอใหเ้ราระลกึถงึ

พระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ระลกึถงึครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย ก่อนทีท่่านจะเป็นพระพทุธเจา้ 

ก่อนทีท่่านจะเป็นครูบาอาจารยน์ัน้ ท่านตอ้งทกุขท์รมานขนาดไหน ท่านก็รกัความสุข

เหมอืนอย่างพวกเรา เพราะทา่นก็เกดิมาแบบเดยีวกนั เกดิมาในครอบครวั มคีวามสุข

กบัการอยู่กบัครอบครวั อยู่กบัพ่อกบัแม ่ อยู่กบัพีก่บันอ้ง อยู่กบัเพือ่นกบัฝูง อยูก่บั

ความสุขแบบโลกๆ แต่ท่านก็ยงักลา้เสยีสละ ไปอยู่แบบไมม่อีะไร อยู่ในป่าในเขา มี

อาหารทีไ่ดจ้ากบณิฑบาต ทีอ่ยู่ก็ตามมตีามเกดิ อยู่ใตโ้คนไมบ้า้ง อยู่ในถํา้บา้ง ก็อยู่ไป 

ไมม่เีครื่องอาํนวยความสุขต่างๆอย่างทีพ่วกเรามกีนั ไมว่า่จะเป็นวทิยุ โทรทศัน ์

เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ อะไรต่างๆเหลา่น้ี ลว้นเป็นความสุขทีม่คีวามทกุขต์ามมาเสมอ 

คอืเวลาทีต่อ้งจ่ายค่าโทรศพัท ์ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าอะไรต่อมอิะไร  
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แต่ความสุขทางธรรมะตอ้งจ่ายไปก่อน อดทนไปก่อน สูไ้ปก่อน ลาํบากไปก่อน เมือ่ชนิ

กบัความลาํบากแลว้ ต่อไปความลาํบากก็ไมเ่ป็นความลาํบากอกีต่อไป เมือ่เราเคยชินกบั

ความทกุขย์าก ความเจ็บปวดทางดา้นร่างกาย ทีเ่กดิจากการนัง่นานๆ จากการเดนิ

จงกรมนานๆ จนกลายเป็นนิสยัไป มนัก็กลายเป็นความสุขไปอกีแบบหน่ึง วนัไหนไม่ได ้

นัง่นานๆ ไมไ่ดเ้ดนิจงกรมแลว้ จะรูส้กึวา่ขาดอะไรไป เหมอืนกบัคนทีเ่คยกนิของเผ็ดๆ 

วนัไหนไมไ่ดก้นิของเผด็แลว้ จะรูส้กึวา่อาหารไมม่รีสไมม่ชีาต ิฉนัใดความทกุขท์ีเ่กดิจาก

การปฏบิตั ิ ก็เหมอืนกบัของเผด็ๆทีเ่รารบัประทาน ถา้ไมเ่คยรบัประทานของเผด็มาก่อน 

เวลารบัประทานครัง้แรกจะทรมานมาก จะเผด็รอ้นมาก แต่ถา้ไดร้บัประทานไปเรื่อยๆ ก็

จะเกดิความเคยชนิขึ้นมา พอวนัไหนไมไ่ดร้บัประทานของเผด็ จะรูส้กึวา่ขาดอะไรไป จงึ

อย่าไปกลวัความทกุขค์วามยากลาํบากทีเ่กดิจากการทาํความด ี การเสยีสละ การทาํบญุ

ใหท้าน การรกัษาศีล การปฏบิตัธิรรมทีจ่ะตอ้งไปอยู่ตามสถานทีท่ีห่า่งไกลความเจริญ 

ไมม่ไีฟฟ้า ไมม่นีํา้ประปา จะอาบนํา้กต็อ้งไปหิ้วนํา้ทีบ่่อ จะใชไ้ฟก็ตอ้งจดุเทยีน ใชไ้ฟ

ฉาย อย่างน้ีไมต่อ้งไปคดิวา่เป็นอปุสรรค แต่คดิวา่เป็นการลงทนุเพือ่ผลอนัเลศิ อย่างที่

พระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ มนัคุม้ค่ามาก  

เมือ่ไดผ้ลแลว้ ความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้ต่างๆจะหายไป เหมอืนกบัการเดนิทาง

ระยะไกล ทีเ่ราตอ้งเดนิไป ตอ้งแบกขา้วแบกของไป มนัเหน่ือย มนัทรมาน แต่เมือ่ถงึ

จดุหมายปลายทางแลว้ ความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้ต่างๆก็หายไปหมด มแีต่ความอิม่

หนาํสาํราญใจ มแีต่ความสุขใจอยู่ตลอดเวลา แต่ความสุขแบบทีพ่วกเรามกีนัในวนัน้ี มี

ความกงัวลรอเราอยู่ในวนัขา้งหนา้ เพราะสงัขารร่างกายเป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เกดิ

แลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ แลว้ก็ตอ้งตายไปในทีสุ่ด ถา้เรายงัไมไ่ดพ้จิารณา และปฏบิตัเิพือ่

รบักบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ เวลาเกดิขึ้นมา เราจะไมม่อีะไรเป็นเครื่องต่อสูก้บัมนั จะมแีต่ความ

วุน่วาย ความโกลาหล ทีจ่ะตามมา แต่ถา้ไดฝึ้กปฏบิตัต่ิอสูก้บัความทกุขก์บัความยาก

แลว้ จะรูว้า่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเผชญิกบัมนัได ้ เพราะ

ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่น้ี เราก็ไดเ้ผชญิกบัมนัแลว้ เหมอืนกบัไดซ้อ้มรบไวแ้ลว้ เมือ่ถงึ

เวลาทีศ่ตัรูขา้ศึกจะบกุรุกเขา้มา เราก็สามารถต่อสูก้บัเขาได ้ แลว้ก็ผ่านไปได ้ เรื่องความ

แก่ ความเจ็บ ความตายเป็นเรื่องของร่างกาย ไมใ่ช่เรื่องของใจ เพยีงแต่ใจจะตอ้งสมัผสั
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รบัรูเ้ท่านัน้เอง ใจไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายไปดว้ย แต่ใจกลบัเป็นตวัวุน่วาย เป็นตวั

กงัวลมากกวา่ตวัร่างกาย ทีก่งัวลไมเ่ป็น เพราะธรรมชาตดิิน น้ํา ลม ไฟ ไมม่คีวามกงัวล 

เวลาตดัผม ผมก็ไมไ่ดร้อ้งห่มรอ้งไห ้แต่ใจเป็นตวัรอ้งห่มรอ้งไหต่้างหาก ถา้ยงัยดึตดิกบั

ทรงผมอยู่ เวลาตดัไป จะไมเ่จ็บไมป่วดทางร่างกายเลยแมแ้ต่นิดเดยีว แต่จติใจกลบั

เจ็บปวด เพราะตอ้งเสยีทรงผมทีร่กัทีช่อบไป เพราะใจไปหลง ไปยดึตดิอยู่กบัมนันัน่เอง 

จงึคดิวา่เวลาเกดิอะไรขึ้นกบักายแลว้ มนัเกดิขึ้นกบัใจดว้ย แต่ใจไมใ่ช่กาย ใจกบักาย

เป็นคนละส่วนกนั ถา้ไดป้ฏบิตัภิาวนาเราจะเหน็ เวลาทีจ่ติแยกออกจากกาย เวลาทีจ่ติ

สงบ จติจะปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แลว้รวมตวัเป็น

สมาธิ รวมเป็นหน่ึง เหลอือยู่แต่สกัแต่ว่ารู ้ ร่างกายตอนนัน้จะไมม่อียู่ในความรูส้กึเลย 

บางทร่ีางกายก็เป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืนไป ใจก็จะรูว้า่ร่างกายน้ี ยงัไงๆก็ตอ้งเป็นไป

ตามเรื่องของมนั ใจทีรู่ค้วามจรงิน้ี ก็จะเฉยๆ ไมว่ติก ไมก่งัวลกบัมนั แต่ใจทีไ่มรู่ก้จ็ะ

วุน่วาย เวลาหมอบอกวา่จะตอ้งตาย เหลอือกี ๓ เดอืน แต่ยงัไมท่นัตายเลย เพยีงแต่ได ้

ยนิคาํพูดแค่น้ี ใจน้ีแทบจะสลายตายไปก่อนแลว้ ท ัง้ๆทีใ่จเป็นสิง่ทีไ่มต่าย สิง่ทีจ่ะแตก

สลายไปก็คอืร่างกาย  

เช่นศาลาหลงัทีเ่รานัง่อยู่น้ี ก็เป็นธรรมชาตแิบบเดยีวกนั เป็นวตัถเุหมอืนกนั มาจากดนิ

นํา้ลมไฟเหมอืนกนั เวลาศาลาหลงัน้ีพงัไป ใจของเราก็ไมวุ่น่วายไปกบัมนั เพราะไมไ่ดไ้ป

หลง ไปยดึ ไปตดิ วา่เป็นของเรา แต่ถา้เราเป็นเจา้ของศาลาหลงัน้ี เป็นผูส้รา้งขึ้นมากบั

มอืเอง เวลาเหน็ศาลาหลงัน้ีพงัทลายไป ก็จะมคีวามเสยีใจ เพราะมคีวามผูกพนั ถา้ได ้

ปฏบิตัธิรรม เจริญสมาธิ เจริญปญัญาแลว้ เราจะสามารถตดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ทีเ่กดิจากความหลงได ้อปุาทานเกดิจากความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ในสิง่ที่

ไมม่ตีวัตนวา่เป็นตวัตน เหน็ร่างกายน้ีวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา เกดิจาก

อวชิชา ทาํใหป้รุงแต่ง ปรุงวา่ร่างกายน้ีเป็นเรา เป็นของเรา แต่ถา้ไดภ้าวนาแลว้ เจริญ

ปญัญาแลว้ ก็จะเหน็วา่ไมใ่ช่เรา ไมเ่ป็นของเรา เป็นอนัตตา เป็นอนิจจงั ถา้ไปยดึตดิกจ็ะ

เป็นทกุขงั ทาํใหเ้รามคีวามทกุข ์มคีวามวุน่วายใจ  



11 
 

การบาํเพญ็ภาวนาจงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ ดงัทีไ่ดพู้ดในเบื้องตน้วา่ วนัเวลาผ่านไป 

ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัภาวนากนัอยู่หรือเปลา่ กาํลงัเจริญสมาธิ กาํลงัเจรญิ

ปญัญากนัอยู่หรือเปลา่ พจิารณารูปวา่เป็นอนิจจา เป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิ แก่ เจ็บ ตาย

หรือเปลา่ เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเราหรือเปลา่ ถา้เราพจิารณาแลว้ 

ความทกุข ์ ความวุน่วายใจเกี่ยวกบัร่างกายก็จะเบาบางลงไป ถา้พจิารณาจนเหน็ชดัเจน 

จนปลอ่ยวางได ้ ก็จะไมม่คีวามกงัวลกบัความเป็นความตายของร่างกายอกีต่อไป ตอ้ง

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟงัอย่างเดยีว อย่างวนัน้ีไดย้นิไดฟ้งัแลว้ พอไปจากทีน่ี่ก็ลมืแลว้ 

เหมอืนกบัไดเ้หน็ภาพชัว่ขณะหน่ึง แต่ไมท่าํภาพนัน้ใหต้ดิตาตดิใจอยูต่ลอดเวลา พอถงึ

เวลาจะนึกถงึภาพนัน้อกีก็นึกไมอ่อก เหมอืนกบัการเหน็หนา้คนเพยีงแวบเดยีว พอจะ

นึกถงึคนนัน้อกีก็นึกไมอ่อกวา่หนา้ตาเป็นอย่างไร เพราะไมนึ่กอยู่เรื่อยๆนัน่เอง ถา้นึกอยู่

เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถงึความเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัไม่มตีน ก็

จะเหน็ชดัอยู่ตลอดเวลา  

เมือ่เหน็ชดัอยู่ตลอดเวลาก็จะไมลุ่ม่หลง จติรู ้จติมสีมัมาทิฐ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็ปล่อย

วางไดต้ลอดเวลา ร่างกายจะเป็นอย่างไร ก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั แต่เราก็ดูแลไป

เท่าทีจ่ะสามารถดูแลได ้ถา้ยงัรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บไดก้็รกัษาไป แต่จะรกัษาใจก่อน คอืใจ

ตอ้งน่ิง ใจตอ้งสงบ ไมวุ่น่วาย แลว้เรื่องของการรกัษากายค่อยตามมา รกัษาใจก่อนแลว้

รกัษากายทหีลงั ถา้ใจดแีลว้กายจะเป็นอยา่งไรก็ไมเ่ป็นไร เพราะถงึแมจ้ะรกัษากายใหด้ี

อย่างไร ในทีสุ่ดก็จะรกัษาไมไ่ด ้ ตอ้งทิ้งไปอยู่ด ี ต่อใหม้หีมอวเิศษขนาดไหน ใหม้เีงนิ

ทองเป็นหมืน่ลา้น แสนลา้น ก็รกัษาร่างกายน้ีไปไมไ่ดต้ลอด สกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งไป ถา้

ไมรู่จ้กัรกัษาใจ ใจจะทรมานมากเวลาทีร่่างกายน้ีแตกดบัไป แต่ผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็อย่าง

ต่อเน่ือง อย่างนกัปฏบิตัทิ ัง้หลาย จะรูส้กึเฉยๆต่อการเป็นการตายของร่างกาย เพราะ

รูอ้ยู่แลว้วา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ไดป้ลอ่ยวางแลว้ จะเป็นอย่างไรก็พรอ้มทีจ่ะรบั ไมไ่ดไ้ป

หวงัอะไรจากร่างกาย เพราะความสุขไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย  

คนทีย่งัอาศยัตา หู จมูก ลิ้น กาย เพือ่ดูรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ น่ีแหละทีจ่ะ

วุน่วาย เพราะตอ้งอาศยัร่างกาย เวลาไปเทีย่วก็ตอ้งอาศยัร่างกายน้ีไปเทีย่ว แต่คนที่
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ภาวนาเป็น เขาเทีย่วดว้ยจติ หลบัตาก็ไปไดเ้หมอืนกนั ไปสบายกวา่ ไมต่อ้งไปทาํ

พาสปอรต์ ไมต่อ้งไปซื้อต ัว๋เครื่องบนิ ไมต่อ้งไปเบยีดเสยีดกบัคนอืน่ แย่งขึ้นเครื่องบนิ

กนั ไปอย่างสบาย ไปไดท้ ัง้ ๓ โลกเลย โลกแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี ไปไดห้มด ของ

จติทีภ่าวนาเป็นแลว้ เป็นสิง่วเิศษทีม่อียู่กบัเราแท ้ๆ  อยู่ในตวัเรา คอืใจของเรา แต่เรา

กลบัไมดู่แล ไมเ่หลยีวแล ไม่ใหค้วามสาํคญักบัใจ แต่กลบัใหค้วามสาํคญักบักายเสยี

มากกวา่ กายมแีต่จะชาํรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆ นอกจากกายของเราแลว้ ยงัไปพะวงไป

ใหค้วามสาํคญักบักายของคนอืน่ดว้ย คนอืน่เขาจะเป็นอย่างไร ก็จะเป็นจะตายไปกบัเขา

ดว้ย น่ีคอืความบา้ของเรา ความหลงของเรา แทนทีจ่ะดูแลรกัษาใจไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่ห ้

วุน่วายกบัสิง่ต่างๆ กลบัไมดู่แล มวัแต่ไปดูแลคนอืน่ ไปวุน่วายกบัเขา เวลาเขาเป็นอะไร

ไป ตายจากเราไป ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  

น่ีเป็นเรื่องของอวชิชาท ัง้นัน้ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ถา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้นาํไป

ปฏบิตั ิ ไปภาวนา ทาํจติใหส้งบ เจริญปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ต่อไปจติจะหดตวัเขา้มาขา้งใน ไมอ่ยากจะวุน่วายกบัเรื่องอะไรท ัง้หลาย เพราะ

ยงัไงๆก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา โลกน้ีเป็นอย่างน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ มเีกดิ มแีก่ มเีจ็บ มี

ตายอยู่อย่างน้ีมาตลอด เราไปยุ่งกบัมนัเองต่างหาก พอไปลุม่ไปหลง ก็อยากจะใหเ้ป็น

ตรงขา้มกบัทีเ่ป็นอยู่ อยากจะไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้าย อย่างน้ีเป็นตน้ ซึง่เป็นความ

บา้แท ้ๆ  ถา้พูดตามภาษาธรรมะแลว้เป็นความบา้ เพราะความจรงิไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้สกั

หน่อย แต่เราก็ยงัอดทีจ่ะคดิอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ไมไ่ด ้ คดิดูก็แลว้กนัวา่ความโงเ่ขลา

ของเรานัน้ มนัมากขนาดไหน แต่เราไมเ่คยคดิกนั กลบัคดิวา่เป็นสิง่ทีถู่ก ทีด่ทีีค่วร เวลา

เป็นอะไรก็รีบแกก้นัแทบเป็นแทบตาย ลุน้กนัแทบเป็นแทบตาย  

ดงัทีเ่ป็นขา่วเมือ่วานน้ี มปีลาวาฬหลงวา่ยขึ้นไปในแมน่ํา้เทมสท์ีก่รุงลอนดอน ชาวกรุง

ลอนดอนก็เป็นห่วงเป็นใยกบัปลาวาฬตวันัน้ พยายามเอาใจช่วยใหม้นักลบัไป ไดย้นิวา่

เขาเอาเครนยกมนัขึ้นมาใส่เรือ แลว้ก็พามนัออกไปกลางทะเล แต่มนัก็ตายไปเสยีก่อน 

มนัหลงทาง จากทีเ่คยอยู่แต่ในมหาสมทุรทีล่กึ ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล แลว้ตอ้งมาตดิอยู่ใน

แมน่ํา้เทมส ์ ซึง่เหมอืนกบัแมน่ํา้เจา้พระยา หาทางออกไมไ่ด ้ ก็เลยเครียดจดั จนไมม่ี
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กาํลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อไป ก็เลยตายเสยีก่อน ก่อนทีเ่ขาจะยกใส่เรือแลว้เอาไปปลอ่ยกลาง

ทะเล คนท ัง้ประเทศองักฤษก็ลุน้กนัใหญ่ ในการช่วยเหลอืเจา้ปลาวาฬตวัน้ี จะวา่ไมด่กี็

ไมถู่ก คอืเขามคีวามห่วงใย แต่ความเมตตาก็ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้ตอ้ง

ใชป้ญัญาดว้ย ตอ้งยอมรบัวา่อาจจะช่วยได ้ หรืออาจจะช่วยไมไ่ด ้ เพราะความไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน คอืความตาย ยงัไงๆก็รอเจา้ปลาวาฬตวันัน้อยู่ด ี พวกเราก็เหมอืนกนั เวลา

ใครเป็นอะไรเราก็ลุน้กนัเต็มที ่ ช่วยกนัเต็มที ่ ถา้ช่วยไดก้็ด ี แต่ใจอย่าไปวุน่วาย ถา้ช่วย

ไดก้็ไมต่อ้งไปดใีจ มนัก็ผ่านไปยกหน่ึง เดีย๋วก็ตอ้งมอีกียกหน่ึงรออยู่ขา้งหนา้ ถา้ช่วย

ไมไ่ด ้ก็ไมต่อ้งเสยีใจ ถอืวา่ถงึเวลาทีจ่ะอวสาน ก็ตอ้งใหจ้บไปตามเรื่องของเขา ถา้รูอ้ย่าง

น้ีแลว้ใจก็จะไมวุ่น่วาย ใจก็จะไมท่กุข ์ ทาํทกุอย่างไปตามหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีสุ่ด แลว้ก็

ไมต่อ้งมาโทษกนัทหีลงั  

ขอใหใ้ชเ้วลาทีม่ค่ีาน้ีใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด เพราะชวีติของเราก็เป็นเหมอืนกบัเทยีนไข 

เมือ่จดุแลว้ก็มแีต่จะไหมไ้ปเรื่อยๆ ตน้เทยีนก็จะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ ในทีสุ่ดเน้ือเทยีนก็จะ

หมดไป ชวีติของเราก็จะหมดไป เราจงึควรใชช้วีติของเราใหเ้กดิประโยชน ์ อย่าใหเ้กดิ

โทษ ถา้ไมรู่ว้า่ประโยชนเ์ป็นอย่างไร โทษเป็นอย่างไร ก็ตอ้งศึกษาธรรมะใหม้ากๆ เช่นไป

วดัอยู่เรื่อยๆ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงควรฟงัเทศนส์กัครัง้หน่ึง ยิง่สมยัน้ีมสีือ่ทีใ่กลช้ดิกบั

เรา ควรจะฟงัทกุวนัเลย ก่อนจะออกไปทาํงานตอนเชา้ ตื่นขึ้นมาก็ฟงัเทศนส์กักณัฑห์น่ึง

ก่อน นัง่สมาธิไปในตวั จะไดม้คีตเิตอืนใจ จะไดไ้มลุ่ม่หลงไมวุ่น่วายกบัการทาํงาน จะทาํ

อย่างสบายใจ ถา้ไมม่ธีรรมะคอยเตอืนใจแลว้ ก็จะวุน่วายกบัการงาน ถา้ทาํแลว้ไมไ่ด ้

ด ัง่ใจ ไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ ก็เกดิความวติกกงัวลขึ้นมา กลวัจะถูกไลอ่อกจากงาน ถา้

ถงึเวลาจะตอ้งตกงานก็ช่วยไมไ่ด ้ถา้เป็นคนกลา้หาญ ก็จะไดใ้ชเ้วลาทีต่กงานน้ีมาปฏบิตัิ

ธรรม  

การกนิอยู่น้ีไมต่อ้งใชเ้งนิมากหรอก อย่างทีเ่คยเลา่ใหฟ้งั อาตมามเีงนิอยู่ ๖,๐๐๐ บาท ก็

ตดัสนิใจลาออกจากงาน คดิวา่จะอยู่ไดอ้ย่างนอ้ยปีหน่ึงโดยไมต่อ้งทาํงาน เพราะสมยันัน้

ขา้วก็จานละ ๓ บาท กว๋ยเตีย๋วก็ชามละ ๒ บาท วนัหน่ึงกนิมื้อเดยีวก็แค่ ๕ บาทเท่า

นัน้เอง เดอืนหน่ึง ๓๐ วนัก็ ๑๕๐ บาท เป็นค่าอาหาร อยู่ไปปีหน่ึงเงนิยงัเหลอือกีต ัง้ 
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๓,๐๐๐ บาท พอสาํหรบัซื้อเครื่องอฐับรขิารไวบ้วชพอด ี เงนิทองจงึไมใ่ช่เรื่องใหญ่โต

สาํหรบันกัปฏบิตัธิรรม แต่สาํหรบักเิลสแลว้ เป็นเรื่องใหญ่โตมาก กระเป๋าใบหน่ึงก็เป็น

หมืน่ รองเทา้คู่หน่ึงก็เป็นหมืน่ เสื้อผา้ชดุหน่ึงก็เป็นหมืน่ ถา้มเีงนิซื้อ รบัรองตอ้งซื้อแน่ๆ 

ราคาเป็นหมืน่น้ีซื้อไปทาํไม ก็เท่านัน้แหละ เอาเงนิมาสรา้งบญุสรา้งกศุลดกีวา่ เก็บไวเ้ผือ่

ตกงาน จะไดใ้ชเ้วลาทีต่กงานน้ีมาภาวนา ถา้มเีงนิเก็บสะสมไว ้ เวลาทาํงานจะไดไ้ม่

เครียด เวลาจะออกจากงาน ก็ออกไดอ้ย่างสงา่ผ่าเผย ลาออก ไมต่อ้งใหเ้ขาไลอ่อก 

อย่างอาตมาน้ีลาออกเลย เจา้ของบริษทัถามวา่ ตอ้งการเงนิเดอืนเพิม่หรือ ไมห่รอก เรา

พอแลว้  

ถาม ท่านอาจารย ์เรามรีายไดน่ี้ครบั เรื่องการใชจ่้ายทกุคนก็พยายามหาวา่ ตรงกลางที่

เราใชก้บัอตัภาพของเราน่ีมนัอยู่ตรงไหนครบั คนมรีายไดน้อ้ยเขาก็บอกวา่ใชแ้ค่

น้ีพอ แต่คนมรีายไดม้ากเขาก็บอกวา่แค่น้ีพอ มนัก็คงไมเ่ท่ากนัในการดาํรงชพี

แบบสายกลางของแต่ละคน 

ตอบ ความจริงแลว้มนัเท่ากนั เพราะเรากนิเท่ากนั แต่เราชอบอา้งวา่ เรามเีงนิมากก็

อยากจะกนิของแพง ถา้ใชน้อ้ยเราก็จะมเีงนิเหลอืเยอะ เราจะมอีาํนาจต่อรองมาก 

ไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องการถูกไลอ่อกจากงาน เรื่องเศรษฐกจิตกตํา่ ไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะมเีงนิสาํรองและไมใ่ชเ้งนิมาก ใชแ้บบมกันอ้ยจริงๆตามหลกัธรรม มกันอ้ย

ของพระก็ฉนัวนัละมื้อ ฆราวาสถา้ไมท่าํงานกนิวนัละมื้อก็อยู่ได ้ กนิอาหารราคา

ถูกๆ เพราะอาหารถูกไมไ่ดเ้ป็นอาหารเลว ของทกุอย่างก็มาจากตลาดเหมอืนกนั 

มาแพงตอนทีเ่อามาขาย ถา้ขายขา้งถนนก็ราคาหน่ึง ขายในหอ้งแอรก์็อกีราคา

หน่ึง แต่อาหารก็ชนิดเดยีวกนั ไมค่วรเสยีเงนิไปกบัความหรูหรา ความฟุ้ งเฟ้อ 

ความฟุ่มเฟือย จะประหยดัไดเ้ยอะ  

ถาม อยากจะเรียนถามพระอาจารย ์ถา้สามารถฝึกสมาธิเพือ่จะท่องเทีย่วไดถ้งึ ๓ โลก

น่ีค่ะ หมายความวา่เป็นการส่งจติออกหรือคะ หรือวา่หลกัในการพจิารณาน่ีควร

จะส่งจติเขา้ตวัเอง พจิารณาตนเอง 
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ตอบ ใช่ คอืถา้เวลาภาวนาเพือ่มรรคเพือ่ผล ก็ตอ้งใหจ้ติอยู่ภายใน ใหจ้ติสงบน่ิง เมือ่

จติออกจากความสงบน่ิง ก็ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณารูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ เวลาวา่งจากงานวปิสัสนา ถา้จติมวีาสนาบารม ี ก็สามารถไป

เทีย่วสวรรคไ์ด ้อย่างพระพทุธเจา้ไปเยีย่มพทุธมารดา อย่างหลวงปู่ม ัน่ก็มเีทวดา

มาสนทนาธรรม เป็นการพูดเปรียบเปรยวา่จติสามารถไปไดห้มดในโลกท ัง้ ๓ คอื

ไตรภพ แต่เวลาภาวนาปฏบิตัเิพือ่มรรคเพือ่ผลแลว้ก็ไมค่วรไป เพราะจะหลง จะ

เสยีเวลา เวลาภาวนาเบื้องตน้แลว้เกดิมเีทวดามาหา หรือจติไปเทีย่วนรก เทีย่ว

สวรรค ์ อย่างน้ีก็อย่าปลอ่ยไป ไปเพยีงครัง้แรกครัง้เดยีวก็พอ ใหรู้ว้า่มอียู่นะ 

เป็นอย่างน้ี แต่ไมค่วรไปจนตดิเป็นนิสยั ควรไปทีร่่างกาย พจิารณาใหเ้หน็อาการ 

๓๒ ความไมส่วยไมง่าม ใหเ้หน็ซากศพ เหน็ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของ

ร่างกาย พจิารณาจนปลอ่ยวางร่างกายได ้ ไมย่ดึไมต่ดิ ไมก่งัวลกบัความเป็น

ความตายของร่างกาย น่ีคอืสถานทีท่ีจ่ะตอ้งไป เวลาภาวนาเพือ่มรรคเพือ่ผล แต่

เวลาทีไ่มม่งีานจะตอ้งทาํแลว้ อยากจะไปเทีย่วไหนก็ไปได ้ ไมม่ใีครหา้ม ไมเ่ป็น

โทษสาํหรบัจติทีห่ลดุพน้แลว้ เพราะไมไ่ดไ้ปแบบลุม่หลง ไมไ่ดไ้ปเพราะอยากจะ

ไป อยู่วา่งๆก็ปลอ่ยจติไป ไมม่คีวามเสยีหายอะไร แต่ตอ้งเสร็จงานของตนก่อน 

ตอ้งทาํงานของเราใหเ้สร็จก่อน แลว้ค่อยไปเทีย่ว  

ถาม ท่านหมายถงึไปเทีย่วดว้ยจติเราเองใช่ไหมคะ อย่างเราไปต่างประเทศน่ี เราก็ไป

ของเราเอง เราจนิตนาการไปเอง ใช่ไหมคะ 

ตอบ ลองไปทาํดู 

ถาม ท่านอาจารยบ์อกวา่การงานของตวัเองตอ้งเสร็จก่อนถงึจะไป ไมง่ ัน้ไปแลว้เดีย๋ว

มนัควบคุมไมไ่ด ้

ตอบ ก็อย่างทีพ่ระอรหนัตท์่านอทุานตอนทีไ่ดบ้รรลแุลว้วา่ กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จ

สิ้นลงแลว้ ไมม่กีจิอืน่ทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป หลงัจากนัน้ก็เป็นการทาํงานเพือ่ผูอ้ืน่ 

ส ัง่สอนอบรมมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย เวลาวา่งจะเขา้สมาธิพกัจติ หรือไป
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ท่องเทีย่วสวรรคน์รกบา้ง ก็ไมเ่สยีหายอะไร ถา้สามารถไปได ้ แต่ไมไ่ด ้

หมายความวา่จติของทกุคนจะเป็นแบบนัน้ บางคนไมม่วีาสนาทีจ่ะไป ก็ไมไ่ดไ้ป  

ถาม พระอาจารยค์ะ เวลาเราเกดิมาน่ีเราอาจจะทาํท ัง้กรรมดแีละกรรมไมด่น่ีีนะคะ 

ตอนช่วงทีเ่ราจะดบัน่ีนะคะ ถา้หากวา่เราไดส้มาธิ เราจะไปภพภูมทิีด่เีลย คลา้ย

ขา้มช ัน้ไปเลยอย่างนัน้ใช่หรือเปลา่คะ หรือเราจะมาวนใชก้รรมก่อน 

ตอบ ไมแ่น่ ถา้เป็นพระอริยะ จะไปทีด่โีดยถ่ายเดยีว แต่ถา้ยงัอยู่ข ัน้สมาธิน้ีไมแ่น่ 

เพราะสมาธิไมใ่ช่โลกตุตรธรรม มนัไมถ่าวร ไมเ่หมอืนกบัปญัญา ถา้มปีญัญาอยู่

ตดิกบัใจแลว้ จะป้องกนัใจไมใ่หไ้ปสู่ทีต่ ํา่ได ้อย่างพระโสดาบนั ท่านจะไมไ่ปเกดิ

ในอบายอกีต่อไป ถงึแมจ้ะเคยทาํบาปทาํกรรมมาในอดตี แลว้ยงัไมไ่ดใ้ชก้รรมใช ้

บาปทีไ่ดท้าํไว ้ กรรมเหลา่นัน้จะไมม่อีาํนาจส่งใหท้่านไปเกดิในอบายได ้ แต่ถา้

เป็นสมาธิ อย่างพระเทวทตั ท่านไดส้มาธแิลว้ มฤีทธิ์มเีดช แต่ไมไ่ดเ้ป็นพระ

โสดาบนั ไมไ่ดเ้ป็นพระอริยบคุคล เมือ่ไปทาํบาปทาํกรรม เวลามรณภาพไป ก็

ตอ้งไปตกนรกก่อน สมาธิไมใ่ช่ตวัทีจ่ะรบัประกนัไมใ่หไ้ปเกดิในอบาย ตอ้งเป็น

โลกกตุตรธรรม เป็นปญัญาข ัน้แรก คอืข ัน้ของพระโสดาบนั ดงัทีม่พีระอยู่รูป

หน่ึงก่อนทีท่่านจะมรณภาพ ท่านมคีวามผูกพนักบัจวีรอยู่ผนืหน่ึง พอท่าน

มรณภาพ ท่านก็กลบัมาเกดิเป็นตวัเลน็ มาเกาะจวีรอยู ่๗ วนั แสดงวา่ท่านก็ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นพระอริยบคุคล ถา้จติเป็นพระอริยบคุคลแลว้ ท่านย่อมไมไ่ปเกดิเป็น

ตวัเลน็ เป็นสตัว ์เดรจัฉาน จะตอ้งเป็นมนุษยห์รือเป็นเทพเท่านัน้ แลว้ก็จะบรรลุ

เป็นพระอรหนัตภ์ายใน ๗ ชาต ิ 

  ถา้เป็นสมาธิน่ี ยงักาํหนดอะไรไมไ่ด ้ ยงัไปเกดิในอบายได ้ ยงัเวยีนวา่ยตายเกดิ

อกีแสนชาตกิ็ได ้ อย่างครูบาอาจารยข์องพระพทุธเจา้ท ัง้ ๒ รูปทีไ่ดบ้รรลฌุาน 

เมือ่ท่านมรณภาพไปแลว้ ท่านก็จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหมโลก แต่หลงัจาก

นัน้แลว้เมือ่สมาธิเสือ่มหมดไป จติก็จะหยาบลง ก็จะกลบัมาเกดิเป็นเทพ กลบัลง

มาเกดิเป็นมนุษย ์ แลว้ก็ตอ้งมาสรา้งบญุสรา้งกศุล มาใชเ้วรใชก้รรมทีเ่คยทาํไว ้

ต่อไป แต่ถา้ไดเ้จริญปญัญา เหน็ไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ วา่ไมม่ตีวัไมม่ตีน อย่าง
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พระโสดาบนัทีส่ามารถละสกักายทฐิไิด ้ เหน็วา่ขนัธ ์ ๕ น้ี ไมม่ตีวัไมม่ตีน ท่านก็

จะปลอ่ยวาง ไมห่ลง ไมย่ดึไมต่ดิกบัขนัธอ์กีต่อไป มนัต่างกนัตรงนัน้ คอืที่

ปญัญา เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้เป็นผูค้น้พบเอง ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูน้ ัน้ นกั

ปฏบิตัเิขาพบแลว้คอืทานศีลสมาธิ แต่ทานศีลสมาธิไมส่ามารถทาํใหจ้ติหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เพราะไมส่ามารถทาํลายกเิลส ทาํลายอวชิชาได ้

นัน่เอง ตวัทีจ่ะทาํลายกเิลส ทาํลายอวชิชาได ้ก็คอืปญัญา คอืไตรลกัษณ์น่ีเอง  

ถา้เหน็ความไมเ่ทีย่ง เหน็ความทกุข ์ เหน็อนตัตาในขนัธ ์ ๕ แลว้ ก็จะปลอ่ยวาง

ได ้ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ก็จะไมห่ลง ไมห่วนกลบัไปหาสิง่นัน้อกี ถา้พระรูปนัน้ท่าน

เหน็ไตรลกัษณ์ ท่านก็จะไมเ่สยีดายจวีรผนืนัน้ ท่านมรณภาพแลว้ก็จะไปเลย ไป

ขา้งหนา้ ไปหาเอาขา้งหนา้ก็ได ้ ถา้ยงัจาํเป็นจะตอ้งมรูีปมร่ีาง มเีสื้อผา้ใส่ก็ไปหา

ขา้งหนา้ ผนืทีม่อียู่แลว้จะดวีเิศษแค่ไหนก็ไมย่ดึไมต่ดิกบัมนั พอถงึเวลาจากกนั

ก็จากกนัไปเลย ไปแลว้ไมเ่หลยีวหลงั แต่คนทีไ่มม่ปีญัญายงัชอบเหลยีวหลงัอยู ่

ยงัคดิถงึของดีๆ  ของวเิศษทีต่นเองมอียู่ คนบางคนจงึกลบัมาเกดิในบา้นของ

ตวัเอง เศรษฐทีีข่ดุหลมุฝงัเงนิไว ้ เวลาตายก็กลบัมาเกดิเป็นสุนขัในบา้นของตน 

เพราะยงัมคีวามผูกพนักบัเงนิทองของตน จงึควรเจริญไตรลกัษณ์ใหม้ากๆ 

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เพือ่จะไดต้ดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ถา้มคีนสอนจะ

ไมย่ากหรอก เมือ่ก่อนไมม่คีนสอนก็เลยไมม่ใีครรู ้ ก็เลยไมไ่ดท้าํกนั มวัแต่ตดิ

กบัสิง่นัน้สิง่น้ี พอมพีระพทุธเจา้มาสอน ทรงแสดงธรรมครัง้แรกพระอญัญาโกณ

ฑญัญะก็ปลอ่ยวางขนัธไ์ด ้บรรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมาทนัท ี 

ถาม เมือ่สกัครู่ท่านอาจารยไ์ดพู้ดถงึ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ทน้ีี อวิชชา ปจัจยา สงั

ขาราน้ี มคีวามหมายวา่อย่างไร 

ตอบ เป็นเหมอืนกบัลูกโซ่ทีต่่อเน่ืองกนั การทาํงานของนามขนัธเ์ป็นอย่างน้ี พอมี

ความเหน็เกดิขึ้นมา ความเหน็น้ีก็กระตุน้ใหเ้กดิความคดิขึ้นมา เช่นเหน็วา่การ

ทาํบญุด ีก็เกดิความคดิวา่ไปทาํบญุกนัดกีว่า น่ีก็เป็นสงัขาร ความคดิปรุง แลว้ก็

รบัทราบในใจ ตวัรบัทราบน้ีก็คอืวิญญาณ แลว้ก็ออกมาทางนามกบัรูปก็คอื รูป 
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เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เอารูปคอืร่างกายมาทาํกจิทีค่ดิจะทาํ คอืไป

ทาํบญุ เมือ่ทาํแลว้ก็เกดิเวทนาคอืความสุข เมือ่เกดิความสุขก็เกิดความชอบ เกดิ

ความผูกพนั ทีจ่ะทาํอย่างน้ีอกี ก็เกดิเป็นภพเป็นชาต ิ ภพชาตกิ็คอืการกระทาํ

ใหมอ่กี มาทาํบญุคราวน้ีแลว้พอใจ คราวหนา้ก็จะมาทาํอกี เรามาเกดิในชาตน้ีิ

แลว้พอใจกบัชาตน้ีิ พอตายไปเราก็อยากจะกลบัมาเกดิอกี ก็วนไปอย่างน้ี น่ีพูด

แบบรวมๆ  

แต่ในใจนัน้จะมหีลายข ัน้ เริ่มต ัง้แต่ อวชิชา ปจัจยา สงัขารา, สงัขาระ ปจัจยา 

วญิญาณงั, วญิญาณะ ปจัจยา นามะรูปงั, นามะรูปะ ปจัจยา สฬายตนงั, 

สฬายตนะ ปจัจยา ผสัโส ตาเหน็รูป หูไดย้นิเสยีง ก็เกดิเวทนาขึ้นมา ผสัสะ ปจัจ

ยา เวทนา เมือ่เกิดเวทนาก็เกดิตณัหาขึ้นมา เวทนา ปจัจยา ตณัหา เกดิตณัหาก็

เกดิอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ตณัหา ปจัจยา อปุาทานงั เกดิตณัหาอยากจะ

ใหรู้ปนัน้อยู่ไปนานๆ ก็พยายามเหน่ียวรัง้รูปนัน้ไว ้ถา้รูปนัน้เสยีไปก็หารูปใหมม่า

แทน รถคนัน้ีเสยีไปก็หารถคนัใหมม่าแทน ก็เป็นการสรา้งภพขึ้นมาใหม ่ก็จะเป็น

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

อยู่ทีต่วัเริ่มตน้เป็นหลกั ถา้เป็นอวชิชาก็จะทาํใหค้ดิไปในทางตดิอยู่กบัการสรา้ง

ภพสรา้งชาต ิ เวยีนวา่ยตายเกดิ คดิอยู่กบัเรื่องกามสุข เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ 

แต่ถา้เป็นทางธรรมะ ก็จะคดิไปทางทาน ศีล ภาวนา ก็จะตดัสงัขารไปเรื่อยๆ 

เพราะเมือ่ภาวนาจะเหน็วา่สงัขารเป็นตวัวุน่วาย ยิง่คดิยิง่ปรุง ยิง่วุน่วาย ถา้หยุด

สงัขารไดก้็จะสบาย สกัแต่วา่รู ้อย่างน้ีดทีีสุ่ด เหน็อะไรก็ไมป่รุงแต่ง จะเป็นอะไร

ก็ใหเ้ป็นไป สกัแต่วา่เป็น ไมไ่ปคดิวา่ดอีย่างนัน้ไมด่อีย่างน้ี ไมว่พิากษว์จิารณ์

ต่างๆนานา ซึง่เป็นงานของสงัขาร เมือ่วพิากษว์จิารณ์ไปแลว้ก็เกดิความรูส้กึ

ขึ้นมา ดใีจบา้ง เสยีใจบา้ง พอใจบา้ง ไมพ่อใจบา้ง ก็เกดิตณัหาขึ้นมา ก็ตอ้งไป

จดัการ ไปแกไ้ข ไปทาํสิง่โนน้สิง่น้ี กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี  

ถา้มปีญัญาก็จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างก็เป็นอย่างน้ีแหละ ไปทาํไปแกอ้ย่างไรเดีย๋ว

ก็กลบัมาเป็นอย่างน้ีอกี แกว้นัน้ีแลว้พรุ่งน้ีก็มเีรื่องใหมม่าใหแ้กอ้ยู่เรื่อยๆ แกไ้ป
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จนวนัตายก็ไมห่มด งานทางโลกทาํไปเท่าไรก็ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ไม่เหมอืนงานทาง

ธรรม คอืรูท้นัวา่เรากาํลงัหลงกบัเรื่องราวต่างๆในโลกน้ี หยุดวุน่วายกบัมนัได ้

แลว้ ดูแลรกัษาใจของเราใหส้งบ ไมไ่ปปรุงไปแต่งเท่านัน้แหละ ก็เป็นธรรมะ

ขึ้นมา เป็นวชิชา ปจัจยา สงัขารา เมือ่มธีรรมะแลว้ก็ไมค่ดิไปทางเรื่องวุน่วาย ถา้

จะคดิก็จะคดิในเรื่องทีเ่กดิคุณประโยชน ์ อย่างจติของพระอรหนัต ์ จติของ

พระพทุธเจา้น้ี ท่านมแีต่วชิชาหรือ ธมัมะ ปจัจยา สงัขารา ท่านก็คดิแต่ในเรื่องที่

ด ีเรื่องทีท่าํใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ทาํแลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิ เพราะท่าน

มปีญัญา มสีมัมาทฐิ ิ คอยคุมไมใ่หเ้กิด เวลาสมัผสักบัเวทนาก็ไมย่นิดกีบัเวทนา 

ไมเ่กดิตณัหา เมือ่ไมม่ตีณัหาก็ไมม่อีปุาทานความยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ทาํดว้ย

ความบริสุทธิ์ใจ ไมไ่ดท้าํดว้ยความยดึตดิ ทาํไปแลว้ก็แลว้กนัไป เพือ่ประโยชน์

ของผูอ้ืน่เท่านัน้เอง คนอืน่จะพอใจหรือไม ่จะขอบใจหรือไม ่ทา่นไมส่นใจ ไมเ่อา

มาเป็นอารมณ์  

เมือ่พจิารณาดว้ยธรรมแลว้เหน็วา่เป็นประโยชน ์ ก็ทาํไป ใครจะวพิากษว์จิารณ์

อย่างไรก็ไมเ่กี่ยวกบัท่าน วพิากษว์จิารณ์ไปก็เป็นการวพิากษว์จิารณ์ของคนหู

หนวกตาบอด ใครจะวพิากษว์จิารณ์พระพทุธเจา้ กบัพระอรหนัตไ์ด ้พระอรหนัต์

กบัพระพทุธเจา้ไมว่พิากษว์จิารณ์กนัหรอก มแีต่พวกคนหูหนวกตาบอดอย่าง

พวกเราเท่านัน้ ทีช่อบวพิากษว์จิารณ์ครูบาอาจารยก์นั จะตกนรกหมกไหมโ้ดยไม่

รูต้วั จติจะวา้วุน่ขุน่มวักบัการวจิารณ์ เรื่องของครูบาอาจารยจ์งึไมค่วร

วพิากษว์จิารณ์ ท่านมปีญัญา ท่านรูเ้หน็หลายมติ ิ ลกึกวา่เรา กวา้งกวา่เรา เรา

มองเพยีงมติเิดยีว คดิอย่างน้ีแลว้จะไดส้บายใจ จะไดไ้มต่อ้งไปกงัวลกบัทา่น ไม่

ตอ้งไปห่วงทา่น ห่วงตวัเราเถดิ ท่านสอนเรา ไมใ่ช่เราสอนท่าน จงึไมต่อ้งไปห่วง

ไปกงัวลกบัท่าน ท่านพรอ้ม ท่านบริบูรณ์ในทกุอย่างแลว้ เวลาท่านทาํอะไร ไมไ่ด ้

ทาํแบบหุนหนัพลนัแลน่อย่างพวกเรา ท่านคดิโดยรอบคอบแลว้ดว้ยธรรม พอจะ

เขา้ใจนะเรื่องอวชิชา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาคอืความหลง ส่วนธรรมะคอืความรู ้

ถา้มธีรรมะก็จะปรุงแต่งไปในทางทีด่ ี เช่นชวนกนัมาทาํบญุ ชวนกนัไปภาวนา 
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อย่างน้ีเรียกวา่ธรรมะพาไป ถา้ชวนกนัไปกนิเหลา้เมายา อย่างน้ีอวชิชาพาไป 

อวชิชา ปจัจยา สงัขารา  

วนัน้ีดไีมค่่อยมปีญัหา หรือถามจนหมดแลว้ เป็นอย่างไรลูกดขีึ้นไหม เราแกถู้ก

จดุแลว้ คอืแกท้ีต่วัเราก่อน  

ตอบ ทาํใจไดเ้ยอะค่ะ  

ถา้แกไ้ดก้็ด ีถา้แกไ้มไ่ดก้็ช่วยไมไ่ด ้แกท้ีต่วัเราก่อน ตวัเราๆแกไ้ด ้แต่มกัไมค่่อย

ชอบแกก้นัเท่าไร ชอบไปแกค้นอืน่ จงึวุน่วายกนัตลอดเวลา แกต้วัเราก่อน ทาํใจ

ใหป้ลอ่ยวางใหไ้ด ้ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ เวลาจะแก ้ กจ็ะแกด้ว้ยเหตดุว้ยผล ดว้ย

ความรูจ้กัประมาณ ถา้ยงัปลอ่ยวางไมไ่ด ้ จะแกด้ว้ยอารมณ์ จะตอ้งแกใ้หไ้ด ้

อย่างเดยีวเท่านัน้ ถา้ไมไ่ดก้็วุน่วายใจ จงึตอ้งแกท้ีต่วัเราก่อน แกท้ีต่วัเราแลว้ จะ

ไปแกอ้ย่างอืน่ก็แกไ้ปเท่าทีจ่ะแกไ้ด ้ ควรภาวนาใหม้ากนะ อนัน้ีสาํคญัมาก ทาน

ศีลก็ทาํไป การทาํทานน้ีงา่ย ซื้อขา้วซื้อของบริจาคไป บริจาคเป็นเงนิเป็นทองไปก็

ได ้ ศีลก็รกัษาอยู่แลว้เป็นปกต ิ ศีล ๕ ศีล ๘ แต่สิง่ทีต่อ้งทาํอยู่ตลอดเวลาก็คอื

ภาวนา เวลาภาวนาก็ไม่ไดห้มายความวา่ จะตอ้งไปอยู่ในหอ้งพระ หรือไปอยู่ที่

วดัถงึจะภาวนาได ้ 

ความจริงเราภาวนาไดท้กุเวลาและสถานที ่การภาวนาก็คอืการมสีตน่ีิเอง ถา้มสีติ

รูอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกายกบัใจ ก็ถอืวา่กาํลงัภาวนาแลว้ ใหม้สีตอิยู่กบัตวั 

อยู่ทีก่ายกบัใจ อย่าไปอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีถา้ไมจ่าํเป็น แต่ถา้จาํเป็นจะตอ้ง

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็คดิใหเ้สร็จไปเลย คดิเสร็จแลว้ก็ปลอ่ยมนัไป แลว้ก็หนั

กลบัมาดูกายกบัใจ วนัท ัง้วนัจะมกีายกบัใจทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา ความคดิ

ของเราก็คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งคอยตามดูวา่ คดิไปในทางอวชิชา หรือคดิไป

ในทางธรรมะ ถา้คดิไปสรา้งสมบตั ิ สรา้งขา้วของเงนิทอง ก็ไปทางโลก ไปทาง

อวชิชา ก็ตอ้งดงึกลบัมา เอาพอประมาณ เอาเท่าทีจ่าํเป็น พอเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง

ก็พอ สรา้งธรรมะดกีวา่ ภาวนาดกีวา่อย่างน้ีเป็นตน้ ตอ้งคอยดงึใหก้ลบัเขา้มา 
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ทาํอะไรก็อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ ใหรู้ท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง มหีนา้ทีท่าํอะไรก็ทาํไป 

ไดผ้ลมากนอ้ยเพยีงไร ดหีรือช ัว่อย่างไร กไ็มต่อ้งไปวุน่วาย ผ่านไปแลว้ก็ปลอ่ย

มนัผ่านไป ใหใ้จเป็นปจัจบุนัอยู่เรื่อยๆ  

ถาม มคีนเขาสงสยัเกี่ยวกบัทาน ศีล ภาวนา วา่จะเนน้แต่ศีลกบัภาวนา แต่ทานอาจจะ

ทาํนอ้ยหน่อย อะไรอย่างน้ีละค่ะ 

ตอบ คอืถา้ทานยงัไมท่าํเต็มที ่ศีลก็จะไมไ่ดเ้ต็มที ่มนัสนบัสนุนกนั  

ถาม คอืเขาพอภาวนาได ้ศีลก็พอรกัษาได ้

ตอบ ทาํไดแ้ต่อาจจะไมไ่ดผ้ลมาก เพราะใจยงัยดึตดิอยู่กบัเงนิทอง ยงัเสยีดาย ยงัมี

ความตระหน่ี ยงัมคีวามเหน็แก่ตวั ก็จะไปไมไ่ดไ้กล จะออกบวชก็ออกไมไ่ด ้ยงั

เสยีดายทรพัยส์มบตัอิยู่ อย่างพระพทุธเจา้ถา้ไมไ่ดใ้หท้านมากตอนเป็นพระ

เวสสนัดร เวลามาเกดิเป็นโอรสของกษตัริย ์ จะออกบวชคงจะยาก เช่นทาํทาน

เพยีงเลก็นอ้ย ม ี๑๐๐ บาทกท็าํเพยีง ๑๐ บาท เก็บไวอ้กี ๙๐ บาท ยงัเสยีดาย

อยู่ ก็จะออกบวชไมไ่ด ้ แต่ถา้ม ี ๑๐๐ กใ็หท้ ัง้๑๐๐ เลย อย่างน้ีก็ไมเ่สยีดาย 

ถงึแมก้ารภาวนา การรกัษาศีลจะมอีานิสงสม์ากกวา่ แต่เวลาเราทาํอาจจะไม่

ไดผ้ลเต็มที ่เพราะใจยงัผูกพนัอยู่กบัเงนิทอง ก็แลว้แต่ อนัน้ีไม่ไดบ้งัคบักนั บาง

คนก็คดิวา่เก็บไวก้็ได ้ เมือ่จติเกดิไดธ้รรมะขึ้นมา ก็ตอ้งขนเอามาทาํทานอยู่ด ี

ตอนน้ีจติยงัหวงอยู่ ยงัเสยีดายอยู่ เหมอืนพระทีเ่สยีดายจวีร ตายไปก็กลบัมาหา

จวีร เลยไมไ่ดอ้ริยทรพัย ์ ตอ้งตดัโลกยีทรพัยก่์อนถงึจะไดอ้ริยทรพัย ์ เมือ่เหน็

โลกยีทรพัยเ์ป็นไตรลกัษณ์ เป็นทกุขไ์มไ่ดเ้ป็นสุข เป็นตวัผูกมดัใหเ้วยีนวา่ยตาย

เกดิ ก็ตอ้งตดั ตอ้งปลอ่ย เมือ่ปลอ่ยแลว้เวลาตายไป ก็จะไดไ้มก่ลบัมาเกดิอกี 

แต่ถา้ยงัตดิกบัมนัอยู่ เดีย๋วก็จะกลบัมาเกดิเป็นตุก๊แกในบา้นของเรา 

  ภาวนาแต่ยงัไมถ่งึข ัน้ภาวนาจรงิๆ เป็นเพยีงรูปแบบ ยงัไมเ่ป็นตวัภาวนา คอื

ตวัเองคดิวา่กาํลงัภาวนา กาํลงัรกัษาศีลอยู่ แต่ใจยงัตดิอยู่กบัทรพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทอง ยงัไมเ่ขา้ใจวา่ภาวนาเพือ่ตดั เพือ่ปลอ่ย เพือ่วาง ถา้ไมป่ลอ่ยไมว่าง 
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จติก็จะไมเ่ขา้สู่ความสงบ ถา้วนัไหนภาวนาแลว้เกดิปลอ่ยวางไดส้กัขณะหน่ึง จติ

รวมลง เขา้สู่ความสงบ พอไดเ้หน็ความสงบแลว้ ก็จะยกเงนิทองใหค้นอืน่ไป

หมดเลย เพราะเวลาคดิถงึเงนิทองก็จะรบกวนความสงบของจติ จงึไมต่อ้งการ 

สมยัทีอ่าตมาบวชใหม่ๆ  โยมมทีีอ่ยู่แปลงหน่ึงใส่ชื่อของอาตมาไว ้ ทน้ีีเขาก็ส่ง

หนงัสอืมาใหเ้ซน็ชื่ออยู่เรื่อยๆ บางทเีจา้ของทีด่นิขา้งๆตอ้งการทาํรงัวดั ก็ตอ้งส่ง

หนงัสอืมาใหเ้ซน็ชื่อ ก็เลยบอกวา่ไม่เอาดกีวา่ เพราะวุน่วาย เพราะไมไ่ดใ้ชอ้ยู่

แลว้ เมือ่ถงึเวลาจะปลอ่ย ก็จะปลอ่ยไปเอง ตอนน้ีถา้ยงัไมป่ลอ่ย ก็ไมเ่ป็นไร  

ถาม กรณีต่อเน่ืองกนันะคะ สมมตุวิา่เรามสีมบตั ิ เราก็นึกวา่ใหลู้กหลานเราไปหมด

เลย ถอืวา่เป็นการปลอ่ยหรือเปลา่คะ 

ตอบ ถา้ใหโ้ดยไมม่เีงือ่นไขก็ถอืวา่ไดป้ลอ่ยแลว้ เพยีงแต่จะปลอ่ยแบบฉลาดหรือโง ่

เพราะเราก็ตอ้งมส่ีวนหน่ึงไวดู้แลตวัเราเอง ถา้ปลอ่ยไปหมดแลว้ไมม่กีนิจะทาํ

อย่างไร ถา้ลูกหลานไมเ่ลี้ยง หรือเอาเงนิไปถลงุหมด ก็ตอ้งมไีวบ้า้ง ถา้ยงัไมไ่ด ้

เป็นนกับวช ถา้เป็นนกับวชก็ไมเ่ป็นไร เพราะมผีา้เหลอืงซึง่เป็นสมบตัทิีว่เิศษไว ้

คอยดูแล มขีา้วกนิทกุวนั แต่ถา้ยงัเป็นฆราวาสอยู่ ยงัตอ้งหากนิเอง ถา้ไมม่เีงนิ

ทองจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งมส่ีวนหน่ึงไวส้าํหรบัดูแลเรื่องน้ี แต่ไมต่อ้งมมีากมายให ้

กลายเป็นภาระขึ้นมา ถา้คดิวา่อาจจะมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้ ก็เก็บไวบ้า้งก็ได ้

ถา้ใจไมไ่ปสนใจกบัมนั ฝากเงนิกอ้นน้ีไวใ้นธนาคาร ไมไ่ปกงัวลกบัมนั แลว้ก็

ภาวนาไป รกัษาศีลไป ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่สกัวนัหน่ึงพอจติสงบเขา้จริงๆ

แลว้ แลว้ยงัตอ้งคอยดูแลมนัอยู่ ตอ้งคอยมาเซน็ชื่อ ตอ้งคอยไปทีอ่าํเภอ ไปทาํ

กจิต่างๆทีไ่มเ่กี่ยวกบัการทาํจติใหส้งบ ก็จะราํคาญ ก็จะขายๆทิ้งไป หรือยกให ้

ใครไป เพราะมนัไมม่คีวามจาํเป็นกบัเราอกีแลว้ ถา้จติเริ่มสงบแลว้ เราจะรูแ้ลว้

วา่ มสีิง่ทีด่กีวา่อยู่ในตวัเรา เราจะเอาสิง่น้ีสิง่เดยีว นัน่คอืการทาํจติใจใหส้งบ เมือ่

ถงึข ัน้นัน้แลว้ ต่อใหม้ทีรพัยส์มบตัมิากนอ้ยเพยีงไรก็จะโอนใหค้นอืน่เขาไปหมด  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ แลว้เลน่หุน้เป็นบาปไหมคะ ไมม่ ัน่ใจ 
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ตอบ อยู่ทีต่วัเรา ถา้เราทกุขก์บัมนัก็บาป ถา้กนิไมไ่ด ้นอนไมห่ลบั เสยีอกเสยีใจ อย่าง

น้ีก็บาปแลว้ สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา จะวา่บาปก็ไมเ่ชงิ เพราะคาํวา่บาปหมายถงึ

การไปสรา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่น่ีเป็นการเบยีดเบยีนตวั

เรา เรียกวา่เป็นอกศุลก็แลว้กนั ไมฉ่ลาด  

ถาม จะผดิศีลไหมคะ  

ตอบ ไมผ่ดิศีล ไมผ่ดิกฎหมาย 

ถาม เหมอืนกบัซื้อลอตเตอรี่ไหมคะ  

ตอบ ซื้อลอตเตอรี่ก็ไมผ่ดิกฎหมาย ไมผ่ดิศีล  

ถาม เป็นการพนนัไหมคะ มนัเป็นอบายมขุ 

ตอบ เป็นอบายมขุ 

ถาม มนันาํมาซึง่ความโลภ 

ตอบ อาจจะทาํใหเ้ราผดิศีลต่อไป ถา้เราเลน่แบบหกัโหม เลน่แบบทุ่มเท เลน่แบบเอา

เป็นเอาตาย พอเงนิหมดก็ตอ้งไปหาเงนิมาดว้ยวธิีทีไ่มสุ่จริต 

ถาม อาการของจติทีต่กภวงัคน่ี์นะครบั มลีกัษณะอย่างไรบา้งครบั  

ตอบ คาํวา่ภวงัคน่ี์ม ี๒ ความหมาย ภวงัคห์ลบักบัภวงัคส์มาธิ  

ถาม มอีาการอย่างไรครบั 

ตอบ ถา้เป็นภวงัคห์ลบัก็จะไมม่สีต ิ จะไมรู่ว้า่ตวัเองหลบัไป เหมอืนคนหลบัใน นัง่ขบั

รถไปแลว้ก็หลบัใน นัน่ก็ตกภวงัคห์ลบั แต่ถา้เป็นภวงัคส์มาธิ จติก็เหมอืนกบัตก

หลมุตกบ่อแลว้ก็น่ิงไป แต่มสีตรูิอ้ยูต่ลอดเวลา รูว้า่ขณะน้ีจติเบาหววิสบาย ไม่

คดิอะไร หรือคดิก็คดินอ้ยมาก อย่างน้ีเป็นภวงัคส์มาธิ คอืความสงบนัน้เอง บาง
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ทกี็ใชค้าํวา่ภวงัค ์บางทกี็ใชค้าํวา่สงบ จติรวมตวั จติเป็นหน่ึง เช่นเราบริกรรมพทุ

โธๆๆไป พอถงึจดุของมนั มนัก็รวมลง เหมอืนกบัตกหลมุ ตกบ่อ ตกเหว 

เหมอืนกบัเวลานัง่เครื่องบนิแลว้ตกหลมุอากาศ วูบไปแลว้ก็น่ิง มสีตคิรบถว้น

บริบูรณ์ เหมอืนกบัเรานัง่คุยกนัอย่างน้ี คุยกนัไปคุยกนัมาจติวูบลงไปก็ได ้ ก็

เป็นไดเ้หมอืนกนั เดนิจงกรมบางทกีร็วมลงไดใ้นขณะทีเ่ดนิอยู่ ถา้จติไมไ่ปคดิ

อะไร ก็จะตกหลมุของภวงัค ์เป็นสมาธิเป็นความสงบขึ้นมา 

ถาม ถา้เป็นในลกัษณะทีอ่าจารยอ์ธิบายมาน่ี ก็ปลอ่ยใหม้นัเดนิอย่างนัน้ไปเรื่อยๆ 

ตอบ ได ้จติกบักายคนละส่วนกนั เดนิไปจติก็ยงัสงบอยู่  

ถาม แลว้นัง่ภาวนาดว้ยไดไ้หมครบั 

ตอบ ได ้เวลาจติสงบแลว้ ร่างกายจะทาํงานก็ยงัทาํไดอ้ยู่ 

ถาม คอืจติเป็นสมาธินัน่เองใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ เพยีงแต่สมาธิมหีลายระดบั มคีวามลกึตื้นหนาบางต่างกนั ถา้ภาวนาไปมากๆ

แลว้มนัก็จะลงลกึ ลงไดท้กุอริิยาบถ เริ่มตน้อาจจะตอ้งอาศยัท่านัง่เป็นหลกัถงึจะ

รวมลง เพราะตอ้งการความน่ิงจริงๆของกาย เพือ่ทีจ่ะใหใ้จสงบ แต่เมือ่ใจมฐีาน

ของความสงบอยู่แลว้ บางทเีดนิจงกรมไปก็รวมลงได ้ อย่างหลวงปู่ชอบทีช่อบ

เดนิธุดงคต์อนกลางคนื ท่านก็ถอืตะเกยีง ถอืโคมไฟเดนิไปเรื่อยๆ เดนิไปก็

ภาวนาไป พทุโธๆๆไป ครัง้หน่ึงท่านเดนิไปจะ๊เอก๋บัเสอืลายพาดกลอน พอจติ

เหน็เสอืปับ๊ จติก็รวมลงเลย เสอืก็หายไปจากความรูส้กึในจติเลย พอจติถอน

ออกมา เทยีนทีจ่ดุไวใ้นโคมไฟทีท่่านถอือยู ่ ไดไ้หมไ้ปหมดแลว้ แต่ท่านก็ยงัถอื

โคมไฟนัน้อยู่ แสดงวา่จติรวมลงเป็นเวลานานพอสมควร ร่างกายเหมอืนกบั

กลายเป็นหนิไป ยนืน่ิงอยู่เฉยๆ จติตอนนัน้ปลอ่ยวางร่างกาย จติรวมลงไป 

ร่างกายอยู่ในอริิยาบถไหน ก็ยงัอยู่อย่างนัน้ ตอนทีจ่ติเหน็เสอืมนัก็ตกใจ แต่มี

สตคุิมอยู่ก็เลยไมต่ื่นตระนก ถา้ไมม่สีต ิ เหน็เสอืปับ๊จติก็จะตื่นตระนกตกใจกลวั 
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มนัก็จะกระโดด กระโจนหนี แต่น่ีไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ เพราะมสีตคุิมอยู่ จติก็เลย

รวมลง เขา้สู่ภวงัค ์รวมเป็นสมาธิ  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ลูกไมช่อบเดนิจงกรมนะคะ แต่นัง่สมาธิ จะทาํใหก้ารปฏบิตัิ

แตกต่างกนัอย่างไรคะ 

ตอบ ถา้ปฏบิตัอิย่างญาตโิยมน้ี การเดนิจงกรมกย็งัไมค่่อยมคีวามจาํเป็นเท่าไร เพราะ

ยงัปฏบิตันิอ้ยอยู่ ทีต่อ้งเดนิจงกรมนัน้ หมายถงึพวกทีป่ฏบิตัเิป็นอาชพี อย่าง

พระปฏบิตั ิ จะนัง่ตลอดเวลาน่ีมนัไมไ่หว ร่างกายตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ ถา้จะ

ภาวนาแต่เฉพาะท่านัง่ก็ไมพ่อ เพราะตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ เวลาทีเ่ปลีย่นอริิยาบถ

ก็ยงัภาวนาต่อไปได ้ เคยบริกรรมพทุโธๆๆอยู่ในท่านัง่ ลกุขึ้นมาเดนิก็บริกรรม

พทุโธๆๆต่อไปได ้ ใจสามารถภาวนาไดท้ ัง้ ๔ อริิยาบถ เพยีงแต่อริิยาบถท่านอน

ทีไ่มค่วรจะทาํเท่านัน้เอง เพราะจะทาํใหห้ลบังา่ย แต่ท่ายนื ท่าเดนิ ท่านัง่น่ี 

สามารถใชเ้ป็นอริิยาบถสาํหรบัภาวนาได ้ ถา้ตอ้งภาวนาท ัง้วนัท ัง้คนื ตัง้แต่ตื่น

ขึ้นมาจนหลบัไป จะนัง่ท ัง้วนัมนัก็ไมไ่หว ตอ้งมกีารเปลีย่นอริิยาบถ เมือ่นัง่มากๆ

จนรูส้กึวา่เจ็บปวด เมือ่ยลา้ไปท ัง้ร่างกาย ก็ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ ลกุขึ้นมาเดนิ 

เวลาเดนิก็อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องราวต่างๆ แต่ควบคุมจติใจ เช่นบริกรรมพทุ

โธๆๆไปเรื่อยๆ 

มพีระอยู่รูปหน่ึงในสมยัพทุธกาล ท่านก็ใชก้ารบริกรรมพทุโธน้ีตลอดเวลาเลย 

ไมว่า่จะทาํกจิอะไร ท่านก็ไมห่่างจากพทุโธเลย อย่างน้ีก็ถอืวา่เป็นการภาวนาอยู่

ตลอดเวลา พอตื่นขึ้นมาท่านก็พทุโธจนถงึเวลาหลบัไปเลย เวลาจะนอนก็ภาวนา

พทุโธไป ท ัง้วนัมแีต่คาํวา่พทุโธ อาจจะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีบา้งเมือ่มคีวามจาํเป็น 

เช่นเวลาเจอคนนัน้คนน้ี ตอ้งพูด ตอ้งคุยกนั ก็วางพทุโธไปสกัระยะหน่ึง แต่พอ

ไมต่อ้งไปคุย ไมต่อ้งไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ท่านก็จะกลบัมาอยู่ทีพ่ทุโธ ไมว่า่จะ

เป็นการปดักวาด ลา้งบาตร เดนิบณิฑบาต หรือทาํอะไร กจ็ะมพีทุโธอยู่ในใจ 

ถาม อย่างน้ีถา้มเีวลาปฏบิตัธิรรมไมม่าก จะนัง่อย่างเดยีวจะไดไ้หมคะ 
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ตอบ ได ้ ถา้นัง่ภาวนาไดผ้ล ก็นัง่ไปก่อน ถา้มเีวลาวา่ง เช่นวนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ หรือ

ช่วงไหนทีไ่ปอยู่ปฏบิตัทิีว่ดั มเีวลาภาวนามาก ถา้นัง่นานๆแลว้รูส้กึวา่เมือ่ยลา้ 

อยากจะเปลีย่นอริิยาบถ ก็ลกุขึ้นมาเดนิ แลว้ก็ภาวนาต่อ จะไดไ้มเ่สยีเวลา ถา้

ไมเ่ช่นนัน้แลว้ ก็จะตอ้งรอเวลามานัง่เท่านัน้ถงึจะภาวนาได ้ถา้ไมน่ ัง่เดีย๋วก็ปลอ่ย

ใจใหไ้ปคดิฟุ้ งซ่าน งานก็จะเดนิหนา้ถอยหลงัอยู่เรื่อยๆ ไม่เดนิหนา้ไปตลอด การ

ทาํใหก้ารภาวนาเดนิหนา้ไปเรื่อยๆ จงึตอ้งภาวนาในทกุอริิยาบถ ถา้นัง่ไมไ่หวก็

ลกุขึ้นมาเดนิ เปลีย่นอริิยาบถแลว้ก็ภาวนาต่อไป การเดนิจงกรมน้ีจะใชก้าร

บริกรรมพทุโธก็ได ้ หรือถา้เหน่ือยไมอ่ยากจะบริกรรม จะกาํหนดดูเทา้ก็ได ้ เช่น

เดนิกา้วเทา้ซา้ยไปก็รูว้า่กาํลงักา้วเทา้ซา้ย กา้วเทา้ขวาก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกา้วเทา้ขวา 

เหมอืนกบัทหารเดนิซา้ยขวา ซา้ยขวา ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการยา่งกา้วก็ได ้ ทาํอย่างไรก็

ได ้ ไมใ่หใ้จไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เพราะจะเกดิอารมณ์ขึ้นมา จะไมส่งบ แต่ถา้เรา

อยู่กบัการกา้วเทา้ไป กา้วเทา้มา เดีย๋วก็สงบลงไปในขณะทีเ่ดนิ คาํวา่สงบน่ีมี

หลายแบบ สงบแบบหายไปเลยก็ม ี สงบแบบไมห่ายไปก็ม ี คอืกายก็ยงัอยู่ 

เวทนาก็ยงัอยู่ในความรูส้กึ แต่ความรูส้กึภายในใจไดพ้ลกิเปลีย่นไป จากทีเ่ป็น

เหมอืนกบัคลืน่มรสุม มาสงบน่ิง  

ถาม อาจารยค์ะถา้เรานัง่สมาธิสกัพกัหน่ึงจติเราน่ิงแลว้น่ี เราพจิารณาดูไดไ้หมคะ 

ตอบ ในขณะทีน่ิ่งจติไมค่ดิปรุงอะไรก็ไมต่อ้งคดิ ใหน่ิ้งใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้เป็น

การพกัจติ เป็นการใหอ้าหารกบัจติ เป็นการใหพ้ลงักบัจติ รอจนจติออกจาก

ความน่ิง เริ่มคดิปรุง แลว้ค่อยเอาสงัขารความคดิปรุงน้ีมาพจิารณา ไมเ่ช่นนัน้

แลว้จติจะไมม่กีาํลงั เวลาไปพจิารณาอะไร จะไมม่กีาํลงัทาํตามทีไ่ดพ้จิารณา คาํ

วา่เวลาจติสงบแลว้ใหอ้อกพจิารณาน้ี ทา่นหมายถงึใหอ้อกจากความสงบก่อน 

แลว้ค่อยไปเจริญปญัญา แต่ในขณะทีม่นัสงบน่ิง ก็เหมอืนกบัคนนอนหลบั ก็

อย่าไปปลกุ ปลอ่ยใหห้ลบัใหพ้อ เพราะถา้ไมพ่อ เราไปปลกุขึ้นมาทาํงาน เขาจะ

หงดุหงดิ จะไมม่กีาํลงั แต่ถา้เขาหลบัเต็มทีแ่ลว้ตื่นขึ้นมาเอง ทน้ีีบอกใหเ้ขาไปทาํ

อะไรเขาก็จะไปทาํได ้ เพราะมกีาํลงัวงัชา ไดพ้กัอย่างเต็มทีแ่ลว้ การทาํจติใหส้งบ
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ก็เป็นการพกัจติใหม้กีาํลงั ทีจ่ะไปทาํงานข ัน้ปญัญาต่อไป แต่ในขณะทีพ่กัอยู่ใน

ความสงบนัน้ อย่าเพิง่ออกไปทาํอะไรท ัง้สิ้น ใหน่ิ้งอยู่เฉยๆ อย่าไปยุ่งกบัเขา 

ปลอ่ยใหเ้ขาน่ิงไปตามอธัยาศยั จนกวา่จะออกมา 

ถาม จะใหน่ิ้งอยู่นานสกัเท่าไรคะ ครึ่งช ัว่โมงหรือช ัว่โมงหน่ึง 

ตอบ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิบางทไีมถ่งึครึ่งช ัว่โมง บางทแีค่ ๕ นาท ี๑๐ นาท ี

แลว้แต่กาํลงัของสมาธิของแต่ละท่าน ถา้ปฏบิตัไิปชาํนาญแลว้จะอยู่ไดน้าน ถา้

ใหมก่็อาจจะอยู่ไดไ้มน่าน เมือ่ออกจากความสงบแลว้จะลกุขึ้นมาก็ได ้หรือจะนัง่

พจิารณาไตรลกัษณ์ในร่างกายก็ได ้ ในเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณก็ได ้ ให ้

พจิารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกบัไตรลกัษณ์เป็นหลกั ในเบื้องตน้ก็จะพจิารณากายเป็น

หลกั เพราะกายเป็นด่านแรก และงา่ยทีสุ่ด ปญัญาข ัน้ตน้จะเหมาะกบัการ

พจิารณาร่างกาย ส่วนเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ตอ้งปญัญาทีล่ะเอยีดขึ้น

ไป เพราะเป็นนามธรรม ในเบื้องตน้เวลาจะพจิารณาดว้ยปญัญา ก็ใหพ้จิารณาดู

ร่างกายเป็นหลกั ดูความแก่เจ็บตายเป็นหลกั ดูความไมส่วยไมง่ามเป็นหลกั 

จนกวา่จะปลอ่ยวางได ้ ปลอ่ยวางความสวยงามของร่างกาย ปลอ่ยวางความเป็น

ความตายของร่างกาย จนไมม่ปีญัหากบัร่างกาย แลว้จงึพจิารณานามขนัธต่์อไป  

ในขณะทีพ่จิารณาร่างกาย บางทกี็มเีวทนามาเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นนัง่ไปนานๆก็จะ

เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็ตอ้งพจิารณาเวทนาควบคู่ไปดว้ย พจิารณาวา่เวทนาก็เป็น

อนิจจงัเหมอืนกนั เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้เดีย๋วก็ดบัไป อย่างตอนน้ีเป็นทกุขเวทนา ก็

จะเกดิตณัหาความอยากใหม้นัหายไป อยากจะลกุหนีจากมนัไป ก็ตอ้งหกัหา้ม

จติใจ อย่าใหค้วามอยากน้ีเกดิขึ้นมา ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่องของเขา ถา้

เราพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัเวทนา เราก็เผชญิได ้ แต่ใจเราตดินิสยัทีพ่อเจอ

ทกุขเวทนาปับ๊ ก็อยากจะโดดหนี อยากจะใหม้นัหายไป เราก็จะเปลีย่นอริิยาบถ 

เช่นนัง่แลว้มนัเจ็บมนัปวด เราก็เปลีย่นท่านัง่ ถา้ทาํอย่างน้ีก็ยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง

เวทนา ยงัถูกเวทนาบงัคบัใจเราอยู ่วธิีทีจ่ะปลอ่ยวางเวทนาก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของมนั จะเจ็บจะปวดอย่างไร กอ็ย่าไปสนใจ หนัมาสวดมนตก์็ได ้ หนั
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มาบริกรรมพทุโธๆๆไปก็ได ้หรือจะดูมนัเลยก็ได ้วา่มนัเจ็บตรงไหนปวดตรงไหน 

รุนแรงขนาดไหน  

ถา้เราพจิารณาไปก็จะเหน็วา่ มนัก็เหมอืนกบัเสยีงทีป่รากฏขึ้นมาในจติ มนัก็

แวบๆอยู่อย่างนัน้ อย่างทีเ่ราไดย้นิอยู่น้ี ส่วนเวทนา ความเจ็บปวดทางร่างกายก็

เป็นเหมอืนกบัเสยีงทีป่รากฏในจติ แต่เราไปรงัเกยีจ ไมต่อ้งการมนั ก็เลยสรา้ง

ความทกุขซ์อ้นขึ้นมาในใจอกีช ัน้หน่ึง คอืทกุขใ์นอริยสจั ทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหา 

ความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ความเจ็บหายไป เป็นตวัทาํใหค้วามทกุขรุ์นแรง

ขึ้นอกีหลายเท่า ถา้ทกุขใ์นพระอริยสจัไมเ่กดิขึ้นมา เวทนาจะแรงขนาดไหน ก็จะ

ไมส่ามารถกระทบกระเทอืนจติใจได ้ ตวัทีก่ระทบกระเทอืนจติใจไมใ่ช่ตวัเวทนา 

แต่ตวัทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยัความอยากใหท้กุขเวทนา อยากใหค้วามเจ็บใน

ร่างกายหายไป ตวัน้ีจะทาํใหจ้ติใจทรุนทรุายทรมาน ถา้เราพจิารณาวา่ความเจ็บ

แค่น้ีไมเ่หลอืบ่ากวา่แรง กาํหนดจติใหน่ิ้งไว ้ กาํหนดดูมนัแทนการบริกรรมพทุโธ

ก็ได ้ ความเจ็บน่ีมนัอยูต่รงไหน ถา้ดูก็จะเหน็วา่มนัแวบๆอยู่ในใจ ถา้ไมก่ลวัมนั 

ไมอ่ยากใหม้นัหาย เดีย๋วมนัก็หายไปเอง พอจติปลอ่ยวางปับ๊ มนัก็จะหายไป จติ

ก็จะรวมลง สงบตวัลงไป ถา้ทาํไดอ้ย่างน้ีแลว้จะเกดิความกลา้หาญ จะไมก่ลวักบั

ความเจ็บปวดต่างๆอกีต่อไป เพราะความเจ็บปวดของร่างกายนัน้นอ้ยมาก เมือ่

เทยีบกบัความทกุขท์ีใ่จสรา้งขึ้นมา ทีเ่กดิจากตณัหาความอยากใหค้วามเจ็บปวด

หายไป  

ถา้สามารถระงบัความอยากใหค้วามเจ็บปวดหายไปได ้ ความทกุขท์ีถู่กสรา้ง

ขึ้นมาก็จะหายไป ความเจ็บปวดทีแ่ทจ้ริงจะไมเ่จ็บปวดเท่าไร ไมเ่หมอืนกบัความ

ทกุขท์ีถู่กสรา้งขึ้นมา ดว้ยตณัหาความอยากใหค้วามเจ็บปวดหายไป ถา้ใคร

ปฏบิตัผิ่านทกุขเวทนาไปไดแ้ลว้ ก็จะไปไดไ้กลเลย ส่วนใหญ่ทีไ่ปกนัไมถ่งึไหนก็

ตดิกนัตรงน้ี เวลานัง่ไปแลว้เกดิความเจ็บความปวดขึ้นมา ก็ทอ้ แลว้ก็เลกิ ไปไม่

ถงึไหนสกัท ี ถา้มทุะลดุนัมนัไป ก็จะผ่านไปได ้ ในเบื้องตน้จะใชก้ารบริกรรมพทุ

โธไปก็ได ้ เวลาเจ็บเวลาปวด ก็อย่าไปคิดถงึความเจ็บความปวด พทุโธๆๆไป
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อย่างเดยีว เดีย๋วพทุโธก็จะพาใหท้ะลไุปเลย แลว้จะรูว้า่มนัเป็นเหมอืนมา่นบางๆ

กัน้เราอยู่เท่านัน้เอง ความเจ็บปวดเหมอืนมา่นบางๆ แต่เราไมก่ลา้วิง่ฝ่ามนัไปก็

เลยทะลผุ่านด่านน้ีไปไมไ่ดส้กัท ี แต่ถา้บรกิรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ บางทไีปไม่

นาน ๑๐ นาท ี๕ นาท ีก็จะทะลผุ่านไปได ้

ถาม เวลาบริกรรมน่ีนัง่ท่าสบายก็ไดใ้ช่ไหมคะ เพือ่ไมต่อ้งใหเ้กดิความเจ็บปวด 

ตอบ ท่านัง่จะสบายอย่างไรกต็าม นัง่ไปนานๆกต็อ้งเจ็บปวดอยู่ด ีท่าทีส่บายจริงๆตอ้ง

เป็นท่าขดัสมาธิ เพราะจะนัง่ไดน้าน และถูกสุขลกัษณะ ถา้นัง่บนเกา้อี้ นัง่ไปแลว้

จะโยกไปโยกมา แต่ก็ไมไ่ดบ้งัคบักนั ถา้อยากจะนัง่ใหไ้ดผ้ลด ี กต็อ้งนัง่ทา่

ขดัสมาธิ เหมอืนกบัการเลน่กฬีา เช่นตกีอลฟ์ ก็ตอ้งมที่าทีถู่กตอ้ง ถา้อยากจะตี

ใหไ้ดผ้ลด ีถา้จะตแีบบตามสบายใจ ตอีย่างไรก็ได ้ใชม้อืเดยีวหวดก็ได ้ไม่มใีคร

วา่อะไร แต่จะตไีมไ่ดไ้กล ไมเขา้เป้า ฉนัใดการนัง่สมาธิก็เป็นแบบเดยีวกนั ถา้

ตอ้งการไดผ้ลทีเ่ต็มที ่๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ก็ตอ้งนัง่ใหถู้กท่า ถา้นัง่ไมไ่ดก้็ตอ้งถอืวา่

มนัเป็นความบกพร่องของเรา ก็จะไมไ่ดผ้ลเต็มรอ้ย ไดแ้ค่ ๕๐ – ๖๐ ก็ตอ้งทาํ

ไปตามอตัภาพ แต่ถา้คดิวา่นัง่ได ้ถงึแมใ้นเบื้องตน้จะเจ็บจะปวด ก็หดันัง่ไป นัง่

ไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปเสน้เอน็ต่างๆก็จะอ่อนไปเอง เหมอืนกบัการดดัร่างกาย 

เวลาดดัใหม่ๆ จะรูส้กึยาก แต่ถา้ดดัไปเรื่อยๆ จนเสน้เอน็เริ่มอ่อนตามแลว้ ก็จะ

ดดังา่ย  

เวลานัง่สมาธิใหม่ๆ ก็เหมอืนกนัทกุคน นัง่แลว้ไมส่บาย เพราะไมเ่คยนัง่ท่าน้ีมา

ก่อน แต่ถา้นัง่ไปเรื่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปก็จะเขา้ทีเ่อง แลว้ก็จะนัง่สบาย 

ภาวนาจะไปไดไ้กล เพราะบางทอีาจจะตอ้งนัง่ภาวนาทลีะหลายๆชัง่โมง ถงึจะ

เหน็ผล ถา้นัง่บนเกา้อี้ จะนัง่ไมไ่ดห้ลายชัว่โมง ลองหดันัง่ดู ถา้ไมไ่ดจ้ริงๆก็ตอ้ง

ยอมรบัวา่ เป็นขอ้บกพร่องของเรา ถา้อยากจะไดผ้ลดกี็ตอ้งลองฝืนดู ถา้ไม่

ถงึกบัทาํรา้ยร่างกาย ก็พยายามฝืนไป แต่ถา้ทาํไปแลว้ทาํใหร่้างกายพกิลพกิาร

ขึ้นมา ก็ตอ้งยอมรบั ตอ้งถอืวา่เป็นกรรมของเรา ทีม่ารูเ้รื่องธรรมะก็ตอนทีส่าย

ไปแลว้  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ บทสวดธชคัคสูตรน่ีสาํหรบักาํจดัความกลวัใช่ไหมคะ 

ตอบ อาตมาก็ไมค่่อยรูเ้รื่องบทสวดน้ีสกัเท่าไร รูแ้ต่วา่การสวดเป็นอบุายอย่างหน่ึง ที่

จะดงึใจไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องทีเ่รากลวั เมือ่ไมค่ดิถงึเรื่องทีก่ลวัแลว้ ความกลวัก็จะ

หายไป ทาํใหจ้ติสงบ เมือ่จติสงบแลว้ก็จะรูว้า่ ความกลวัไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก อยู่

ขา้งในตวัเรา มนัเกดิจากใจไปคดิเอง พอใจไมไ่ปคดิ ความกลวัก็หายไป สิง่ทีเ่รา

คดิวา่น่ากลวัไมเ่คยมายุ่งเกี่ยวกบัเราเลย มแีต่เราไปยุ่งเกี่ยวกบัมนัต่างหาก เมือ่

ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัมนั จติเราต ัง้อยู่ในความสงบ ความกลวัก็หายไป จะใชบ้ทสวด

มนตก์็ได ้หรือจะใชก้ารบริกรรมพทุโธๆๆก็ได ้สุดแทแ้ต่ความถนดั การสวดน้ีถา้

ไมเ่ขา้ใจความหมาย ก็เป็นอบุายแห่งสมาธิ ถา้เขา้ใจความหมาย ก็เป็นปญัญา 

เวลามใีครเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้พระพทุธเจา้ไดไ้ปโปรดแสดงธรรม เวลาจติฟงัเรื่อง

ธรรมะ เรื่องไตรลกัษณ์ จติก็หมนุไปตามความเป็นจริง มนัก็ปลอ่ยวางร่างกายได ้

ปลอ่ยวางความเจ็บปวด ความเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้จติไมไ่ดเ้จ็บป่วยดว้ยน่ี เพยีงแต่

วา่มนัอยู่กบัความเจ็บปวด เป็นกระจกทีร่บัเรื่องเขา้มา แลว้ก็เอามาแบกไวใ้นใจ 

โอย๊! ฉนัเจ็บ ฉนัปวด ฉนัไมส่บาย  

  แต่ความจริงตวัทีว่า่ ฉนัเจ็บ ฉนัปวด ฉนัไมส่บายน้ี มนัไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดป้วด 

ไมไ่ดไ้มส่บายไปดว้ย แต่หลงไปเท่านัน้เอง แต่พอมใีครมาพูดมาคุย มาสนทนา

ธรรมะ มาเลา่ใหฟ้งั จติใจก็สดชื่นเบกิบาน พอฟงัธรรมเสร็จก็ลกุขึ้นมายนื มา

เดนิได ้ ท ัง้ๆทีร่่างกายก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ ก็ยงัเจ็บเหมอืนเดมิอยู่ แต่จติไมไ่ด ้

เจ็บ จติมอีาํนาจเหนือร่างกาย มนัสามารถทีจ่ะฟ้ืนได ้ ฟ้ืนทีจ่ตินะ ไมไ่ดฟ้ื้นที่

ร่างกาย โรคภยัก็ยงัมอียู่ เวลาทีค่รูบาอาจารยโ์ปรดคนทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็พูดเรื่อง

ธรรมะน้ีแหละ เพือ่โปรดจติใจของเขา ไมไ่ดไ้ปโปรดร่างกายของเขา เพราะครูบา

อาจารยท์่านไมไ่ดเ้ป็นหมอรกัษาร่างกายใหห้าย แต่บางครัง้บางคราวโรคภยัมนั

เกดิจากจติเอง จติไปทาํใหเ้ป็นขึ้นมา ถา้จติหายปับ๊ร่างกายกห็ายดว้ย มหีมอเคย

เลา่ใหฟ้งัวา่ มพีระชอบไปหาใหร้กัษา วา่ปวดตรงนัน้ ปวดตรงน้ี หมอก็ตรวจ

ร่างกายดูทกุอย่าง ก็ไมเ่หน็วา่เป็นอะไร บอกกบัพระวา่ไมเ่ป็นอะไรหรอก ร่างกาย
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ท่านเป็นปกตดิ ีแต่พระกบ็อกวา่ท่านก็ยงัเจบ็ยงัปวดอยู่ ต่อมาพอท่านลาสกิขาไป

ปับ๊ ท่านก็ไมเ่ป็นอกีเลย เวลาบวชมนัเครียด อยากจะไปทาํโน่นทาํน่ีก็ไปไมไ่ด ้

อยากจะกนิโน่นกนิน่ีก็กนิไมไ่ด ้ ก็เครียด เลยทาํใหรู้ส้กึเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงน้ี

ขึ้นมา พอไดท้าํอะไรตามใจอยากแลว้ ก็หายจากความเจ็บความปวด 

ถาม ขอเรียนถาม เวลาเรานัง่สมาธินะคะ กาํหนดจติไวว้า่จะทาํครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง 

อะไรอย่างน้ีนะคะ พอถงึเวลาเราก็ไดเ้ป๊ะๆ เป็นเพราะวา่เรากาํหนดจติได ้ หรือ

เป็นเพราะวา่เรากงัวลกบัเรื่องเวลา  

ตอบ จติเราน่ีจะกาํหนดเรื่องเวลาได ้ เช่นเวลานอน กะจะตื่นตอนกี่โมง ก็จะตื่นตอน

นัน้เสมอ ขึ้นอยู่กบัการฝึก 

ถาม อย่างเรากาํหนดวา่จะนัง่ครึ่งช ัว่โมง พอเราดูนาฬกิาก็ไดค้รึ่งช ัว่โมงตามทีไ่ด ้

กาํหนดไว ้เราสามารถจะกาํหนดไดใ้ช่ไหมคะ  

ตอบ ก็คงจะเป็นอย่างนัน้ เท่าทีผ่่านมาก็สามารถกาํหนดได ้ แต่อาจจะไมต่ายตวัเป๊ะๆ

เสมอไป เท่าทีส่งัเกตดู เวลานอนแลว้อยากจะตื่นกี่โมงน่ี เรากาํหนดไวล้ว่งหนา้

ก่อน พอถงึเวลานัน้ ก็จะตื่นขึ้นมา คลา้ยๆวา่มจีติสาํนึกอยู่ภายในใจ เป็นตวัคอย

เตอืนเราอยู่ พอถงึเวลานัน้ปับ๊ก็จะรูส้กึตวัขึ้นมา แต่การนัง่ภาวนาจริงๆไมค่วรจะ

ใชเ้วลาเป็นตวักาํหนด ควรจะใชผ้ลของการภาวนาเป็นตวักาํหนดจะดกีวา่ บางที

กาํลงัจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็ก็ถงึเวลาแลว้ ก็เลยไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร ถา้จะใหด้เีวลา

ภาวนาก็อย่าไปกาํหนดเวลา ใหเ้ปิดกวา้งไวจ้ะดกีวา่ ใหน้ ัง่นานๆ ใหภ้าวนาไป

นานๆก็แลว้กนั จนกวา่จะไดผ้ล หรือจนกระท ัง่ทนไมไ่หวตอ้งลกุขึ้นมา การ

ภาวนาใหไ้ดผ้ลเป็นกอบเป็นกาํ ตอ้งภาวนาแบบมอือาชพี คอืภาวนาอย่างเดยีว 

ถา้มเีวลาจาํกดัก็จะไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร จงึอยากจะใหภ้าวนาจนเหน็ผล เพราะเมือ่

เริ่มเหน็ผลแลว้ จะเปลีย่นอาชพีได ้จากการเป็นนกัธุรกจิ มาเป็นนกัภาวนา 

ถาม บางทจีติมนัไมส่งบ มนัทอ้แทก่้อน 
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ตอบ ใช่ เพราะไมเ่หน็ผล ทาํงานแลว้ไมไ่ดเ้งนิเดอืน สิ้นเดอืนเจา้นายไมย่อมจ่าย

เงนิเดอืน ก็เลยไมม่กีาํลงัใจ  

ถาม วนัน้ีท่านอาจารยต์อบคาํถามท ัง้หมดนะคะ พอดเีมือ่วานน้ีมนีอ้งคนหน่ึงบอกวา่ 

เขาไมท่ราบเป็นเพราะอะไร ศรทัธาเสือ่มลงไป ก็เลยบอกวา่ไมน่่าจะใช่ น่าจะเป็น

เพราะขี้เกยีจมากกวา่ 

ตอบ นัน่แหละคอืความทอ้แท ้ ทาํไปแลว้ไมไ่ดผ้ล ก็เลยคดิวา่เสยีเวลา ไมอ่ยากจะทาํ 

เกดิความทอ้แท ้ตอ้งนึกถงึพระพทุธเจา้กบัครูบาอาจารยไ์วเ้ป็นหลกั ท่านสอนวา่

ถา้เกดิความทอ้แท ้ ตอ้งสู ้ ตอ้งอดทน ตอ้งมมุานะ ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ เหมอืนกบั

การรบัประทานอาหาร บางวนัเราไมอ่ยากจะรบัประทานอาหาร ก็ยงัตอ้งฝืน

รบัประทาน เพราะรูว้า่ถา้ไมร่บัประทานแลว้เดีย๋วจะหวิ น่ีก็เหมอืนกนั ถา้ไมท่าํ

เดีย๋ววนัขา้งหนา้เราจะแย่กวา่เดมิ เพราะเราจะกา้วถอยหลงั อย่างนอ้ยถา้เราทาํ 

ก็จะรกัษาระดบัทีเ่รายนือยู่ได ้พอหยุดปับ๊ ก็เหมอืนกบัเดนิถอยหลงัไป เพราะเรา

จะกนิบญุเก่าทีไ่ดท้าํไว ้เมือ่บญุเก่าหมดไป ก็จะลดระดบัลงไป  

เวลาจะทาํบญุไหวพ้ระสวดมนต ์ แต่ไมอ่ยากทาํ ก็ตอ้งฝืนทาํไป อย่างนอ้ยจะได ้

รกัษาระดบัเดมิไว ้ ไมก่า้วถอยหลงั พอวนัขา้งหนา้เรามพีลงั มกีาํลงัจติกาํลงัใจ

ขึ้นมา จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลาเดนิกลบัมาทีจ่ดุทีเ่ราเคยยนือยู่ จะไดก้า้วขึ้นไป

ขา้งหนา้ไดเ้ลย การปฏบิตัเิป็นอย่างน้ี เป็นเหมอืนลูกคลืน่ บางวนัก็ขึ้นสูง มี

ฉนัทะ วริิยะมาก บางวนัก็ลงตํา่เหมอืนลูกคลืน่ ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างน้ี เป็น

ธรรมชาตขิองคนเรา บางวนัก็ภาวนางา่ย สงบงา่ย บางวนัก็เป็นเหมอืนเขน็ครก

ขึ้นภูเขา นัง่อย่างไรก็ไมย่อมอยู่กบัพทุโธ คดิแต่เรื่องนัน้เรื่องน้ี วุน่วายอยู่

ตลอดเวลา ก็อย่าไปโกรธ อย่าไปทอ้แท ้ ตอ้งทาํใจเยน็ๆ บอกวา่ไมเ่ป็นไร วนัน้ี

ยากหน่อยก็เหมอืนขบัรถขึ้นเขา ช่วงน้ีกาํลงัขึ้นเขาอยู่ก็ตอ้งยากหน่อย เดีย๋วพอ

ถงึยอดเขาแลว้ก็มแีต่จะลง มนัก็จะงา่ย  
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ถาม เคยอ่านหนงัสอืเขาบอกวา่ ถา้วนัไหนเราภาวนาแลว้ไมอ่ยู่น่ิง หรือหยุดจติไมไ่ด ้

ก็ใหเ้ลกิไปก่อน  

ตอบ เขาหมายความวา่ ถา้พยายามเต็มทีแ่ลว้ไม่ไดจ้ริงๆ ก็หยุดบา้งก็ได ้ แต่ไมใ่ช่วา่

พอไมไ่ดป้ับ๊ก็ไมเ่อาเลย ตอ้งฝืนไปก่อน ฝืนไปจนไมไ่ดจ้ริงๆ ไมเ่กดิประโยชน์

จริงๆ เกดิความเครียด เกดิความทกุขม์ากกวา่ไดป้ระโยชน ์ก็หยุดไปก่อน 

ถาม ถา้เป็นตรงกนัขา้มนะคะ นัง่ไปสกั ๑๐ นาทมีนัก็น่ิงแลว้ ใหพ้จิารณาเลยใช่ไหม

คะ  

ตอบ ไมใ่ช่ ตอนทีน่ิ่งอย่าไปพจิารณา ใหห้ายน่ิงก่อน ใหน่ิ้งจนจติถอนออกจากความ

น่ิงก่อน แลว้ค่อยพจิารณา  

ถาม ใหถ้อนออกจากความน่ิง 

ตอบ คอืเวลาน่ิงตอ้งรอใหอ้อกจากความน่ิงก่อน มนัไมน่ิ่งไปตลอด เวลาน่ิงอย่าไปทาํ

อะไร ใหห้ายน่ิงก่อน เหมอืนกบัเวลานอนหลบัอย่าไปปลกุใหต้ื่นขึ้นมาทาํงาน 

ปลอ่ยใหน้อนจนตื่นขึ้นมาเอง ไมใ่ช่พอเอนหลงัปับ๊ พอหลบัปับ๊ ก็รีบลกุขึ้นมา

ทาํงาน อย่างน้ียงัพกัไมพ่อ เพิง่หลบัไป จงึอย่าเพิง่ไปปลกุ  

ถาม ควรจะนานสกักี่นาทคีะ 

ตอบ ก็นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้น่ิงไดน้านเท่าไรยิง่ด ี

ถาม แต่ละคนไมเ่หมอืนกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ แต่ละวาระก็ไมเ่หมอืนกนั 

ถาม เขาวา่ถา้สตดิจีะน่ิงไดเ้ร็ว บางท ี๑๐ นาท ี๑๕ นาท ีก็จะน่ิง 
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ตอบ ปลอ่ยใหน่ิ้งไปเรื่อยๆ จนกวา่จะถอนออกมา แลว้ค่อยมาพจิารณา ลกุขึ้นมาเดนิ

พจิารณาก็ได ้ ไมต่อ้งนัง่พจิารณาก็ได ้ เวลาพจิารณาน้ีไมต่อ้งใหม้นัน่ิง เรา

ตอ้งการเหตตุอ้งการผล ตอ้งการความเขา้ใจเป็นหลกั ไมจ่าํเป็นตอ้งน่ิง เวลา

พจิารณาปญัญาอย่าไปกงัวลกบัความสงบ เพราะไมใ่ช่เป็นผลทีเ่ราตอ้งการ เรา

ตอ้งการความเขา้ใจเพือ่ปลอ่ยวาง พจิารณาไปเรื่อยๆ ใหเ้หน็วา่เป็นงูพษิ ตอนน้ี

เรายงัไมเ่หน็วา่เป็นงูพษิ  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ตอนทีเ่ราลมืตาน่ีเราก็พจิารณาของเราไปได ้

ตอบ ไดใ้นทกุอริิยาบถ ทาํงานทาํการกพ็จิารณาได ้เวลาไดเ้งนิมาก็พจิารณาไดว้า่ เงนิก็

ไมเ่ทีย่งนะ ไดม้าแลว้เดีย๋วก็หมดไป พจิารณาไดห้มดเรื่องปญัญา ตาเหน็รูปก็

พจิารณาได ้ รูปก็ไมเ่ทีย่ง รูปก็เป็นทกุข ์ รูปก็เป็นอนตัตา เสยีงก็เหมอืนกนั 

อะไรๆก็เหมอืนกนัหมด แต่เวลาทาํสมาธิตอ้งวเิวก ตอ้งสงบสงดั เหมอืนกบัตอน

หลบันอน ถา้ไปนอนกลางสีแ่ยกไฟแดง ก็จะนอนไมห่ลบั เพราะมอีะไรต่อมอิะไร

มาคอยรบกวน ถา้จะเจริญปญัญาอยู่ทีส่ีแ่ยกไฟแดงก็พจิารณาได ้ เหน็การ

เคลือ่นไหวไปมาของรถรา ก็พจิารณาวา่เป็นของไมเ่ทีย่งไดเ้หมอืนกนั  

ถาม พอน่ิงปับ๊ก็ใหร้ีบพจิารณา 

ตอบ ไมใ่ช่ เวลาน่ิงเป็นการชารจ์แบตเตอรี่ ชารจ์จติใจ เพิง่ชารจ์ไดเ้ดีย๋วเดยีว แลว้ก็

เอาแบตเตอรี่มาใชง้านเลย มนัก็จะไมม่กีาํลงั ยงัพกัไมพ่อ เหมอืนกบัคนทาํงาน 

เวลาจะไปทาํงาน ตอ้งพกัหลบันอนใหส้บาย กนิขา้วใหอ้ิม่ก่อน แลว้ค่อยไป

ทาํงาน ไมใ่ช่ทาํท ัง้วนัท ัง้คนื ไมไ่ดห้ยุดพกัผ่อนหลบันอน ไมไ่ดก้นิขา้ว ไมไ่ดก้นิ

นํา้อย่างน้ีเดีย๋วก็หมดแรง  

ถาม แสดงวา่ถา้เรานัง่น่ิงเป็นช ัว่โมงๆ ก็ใหน่ิ้งอยู่อย่างนัน้หรือคะ 
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ตอบ ถา้น่ิงก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป แต่พอออกจากความน่ิงแลว้ ออกมาทาํโนน้ทาํน่ี ก็อย่า

ปลอ่ยใจใหไ้ปคดิตามเรื่องตามราวเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี ใหพ้จิารณาร่างกายน้ีไป

ก่อนเลย  

ถาม แต่ถา้วา่งน่ีก็พจิารณาไดเ้ลยใช่ไหมคะ 

ตอบ จะพจิารณาก็ได ้ บางทพีจิารณาแลว้ก็ทาํใหน่ิ้งได ้ ทีเ่รียกวา่ปญัญาอบรมสมาธ ิ

บางทนีัง่บริกรรมแลว้ฟุ้ งซ่านไมส่งบ ก็พจิารณาไปก็ได ้ เช่นนัง่ไปแลว้เกดิเจ็บ 

เกดิเวทนาขึ้นมา ก็พจิารณาวา่เวทนาน้ีก็ไมเ่ทีย่ง เดีย๋วก็ดบัไปเอง ไมต่อ้งไป

วุน่วายกบัมนั ปลอ่ยไป มนัจะเจ็บอย่างไรก็ใหเ้จ็บไป ร่างกายมนัไมรู่เ้รื่องหรอก 

ร่างกายก็เหมอืนกบัพื้นทีเ่รานัง่อยู่น้ี เป็นเหมอืนกบัไม ้ กระดูกในร่างกายน้ีก็เป็น

เหมอืนกบัท่อนไมท้่อนฟืนน้ีเอง มนัไมรู่จ้กัความเจ็บหรอก มนัไมไ่ดเ้จ็บหรอก ที่

รูก้็คอืจติ แต่จติก็ไมไ่ดเ้จ็บกบัความเจ็บน้ี เพยีงแต่ความเจ็บน้ีไดม้าปรากฏใหรู้ ้

เหน็ในจอของจติเท่านัน้เอง แลว้จติจะตอ้งไปวุน่วายกบัมนัทาํไม ก็ปลอ่ยใหม้นั

ปรากฏไป เมือ่พจิารณาอย่างน้ีแลว้ ต่อไปมนัก็ค่อยๆปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยวางแลว้

ความทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา ตวัทกุขท์ีท่รมานจริงๆ ก็คอืทกุข ์

ทีเ่กดิจากสมทุยัในจติใจของเราน้ีแหละ ทีอ่ยากใหค้วามเจ็บหายไป หรืออยากจะ

ลกุหนีจากความเจ็บน้ีไป ตรงน้ีถา้เกดิขึ้นมาแลว้จะทาํใหเ้รานัง่ต่อไปไมไ่ด ้ แต่ถา้

ตวัน้ีไมเ่กดิแลว้ ถงึแมจ้ะเจ็บ ก็พอจะรบัรู ้พอจะทนได ้

ถาม ท่านอาจารยค์ะ แลว้อย่างเวลาทีเ่ราทาํงาน เช่นกวาดพื้นค่ะ จริงๆแลว้ตอนนัน้

มนัก็ไมไ่ดฟุ้้ งซ่าน แต่ถา้เราไมท่าํอะไร มนัก็จะไมน่ิ่งในขณะนัน้ เราควรจะพทุโธ

หรือควรจะจบัการกระทาํตอนนัน้ 

ตอบ ก็ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํการงานนัน้ก็ได ้กาํลงัถูพื้นก็ใหม้สีตอิยู่กบั

การถูพื้น อนัน้ีเป็นการเจริญสต ิ ถา้ไมม่สีตเิวลาจะทาํใหจ้ติอยู่กบัสิง่หน่ึงสิง่ใด 

เช่นอยู่กบัพทุโธ ก็จะไมอ่ยู่ เวลาไมม่สีตน่ีิ เราพทุโธได ้๒ – ๓ ทมีนัก็แวบไปคดิ
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เรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ แต่ถา้มสีตเิราจะสามารถควบคุมใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆได ้

ตลอดเวลา 

ถาม พทุโธก็ทาํเหมอืนกนั แต่บางครัง้กรู็อ้ยู่กบัการเคลือ่นไหว 

ตอบ ก็แลว้แต่ จะรูอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวก็ได ้หรือจะอยู่กบัพทุโธก็ได ้เวลาเราทาํอะไร 

ก็ควรรูอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ ถา้เราไมม่ ัน่ใจ กลวัจะแวบไปคดิเรื่องอืน่ ในขณะที่

กาํลงัทาํอะไรอยู่ เราก็เอาพทุโธเขา้มากาํกบัอกีช ัน้หน่ึง คอืรูอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ 

แลว้ก็มพีทุโธกาํกบัไปดว้ย ถา้ไมเ่ช่นนัน้ถงึแมเ้รากาํลงักาํหนดรูอ้ยู่ แต่ก็อดทีจ่ะ

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ เช่นบ่นวา่ทาํไมตอ้งมาทาํงานอย่างน้ี เป็นเวรเป็นกรรม

อะไร ก็อาจจะคดิไปได ้ แต่ถา้มพีทุโธๆๆกาํกบัไปดว้ย ก็จะไมไ่ปคดิเรื่องราว

ต่างๆ ถา้มสีตทิีแ่ขง็มาก รูอ้ยู่กบัการกระทาํ รูว้า่กาํลงัคดิอะไรอยู่หรือเปลา่ ก็ไม่

ตอ้งพทุโธก็ได ้ใหรู้อ้ยู่กบัการทาํงานนัน้ไป  

อนัน้ีเป็นการฝึกสต ิ ทาํจติใหรู้อ้ยู่ตลอดเวลา เวลาจะทาํจติใหร้วมลงเป็นสมาธิก็

จะงา่ย เพราะตอ้งอาศยัสตเิป็นตวัดงึจติใหเ้ขา้สู่ความสงบ และตอ้งอาศยัสตคิอย

กาํกบัใหจ้ติพจิารณาธรรมะ ถา้ไมม่สีต ิพจิารณาธรรมะไดแ้ค่ ๒ - ๓ วนิาทกี็ไป

แลว้ พจิารณาเกดิ แก่ เจ็บ ตายไดแ้วบเดยีว ก็ไปเรื่องอืน่แลว้ เพราะไมม่สีติ

คอยดงึไวน้ ัน่เอง แต่ถา้มสีตจิะพจิารณาเป็นช ัว่โมงๆ ก็จะพจิารณาได ้ จน

กลายเป็นนิสยัขึ้นมา ก็จะเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ ทีเ่รียกวา่มหาสตมิหาปญัญา ไม่

ตอ้งบงัคบัแลว้ตอนนัน้ จะคดิแต่เรื่องธรรมะอย่างเดยีว จะวนเวยีนอยู่กบัไตร

ลกัษณ์ วนเวยีนอยู่กบัรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ คดิ

เรื่องอืน่ก็จะเหน็เป็นรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะไปหมด 

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีก็มเีท่าน้ีแหละ สิง่ทีเ่ราเหน็ดว้ยตาก็รูป สิง่ทีไ่ดย้นิดว้ยหูก็

เสยีง ทีส่มัผสัดว้ยลิ้นก็รส ทีม่าทางจมกูกก็ลิน่ ทีม่าทางร่างกายก็โผฏฐพัพะ ก็มี

เท่าน้ีแหละในโลกน้ี ไมม่อีะไร นอกจากนัน้ก็มคีวามคดิต่างๆทีเ่กดิขึ้นในใจเรา ที่

เรียกวา่ธรรมารมณ์ ถา้มสีต ิ มปีญัญาพจิารณาอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ี ก็จะเหน็วา่มนั
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เกดิดบัๆ ไมม่สีาระอะไร เหน็รูปมากี่รอ้ยกี่แสนรูปแลว้ก็ผ่านไป ไดย้นิเสยีงมา

มากนอ้ยเพยีงไรก็ผ่านไป จะวเิศษวโิส จะดจีะช ัว่อย่างไรก็หมดไป ผ่านไป เวลา

สมัผสัจงึอย่าไปยดึ อย่าไปตดิ อย่าไปกลวั เสยีงไมด่กี็ทนฟงัไป ใครด่าก็ทนฟงั

ไป ก็เท่านัน้เอง เขามกีาํลงัจะด่าเท่าไร ก็ปลอ่ยใหเ้ขาด่าไป คนฟงัสบายกวา่ นัง่

อยู่เฉยๆ คนด่าเหน่ือยกวา่ แต่คนฟงักลบัเดอืดรอ้นมากกวา่คนด่า เพราะไมม่ี

ปญัญานัน่เอง ถา้มปีญัญาก็จะนัง่ฟงัได ้ ใครจะพูดอะไรก็พูดไป ก็เหมอืนกบันัง่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ถาม บางทโีดนลูกคา้ต่อวา่เจา้ค่ะ ก็พทุโธๆๆไป ลูกคา้ก็ยิง่วา่ใหญ่เลย วา่ไมไ่ดย้นิหรือ  

ตอบ ถา้เขาต่อวา่เรื่องงานการเราก็ตอ้งฟงั ถา้เขาเป็นลูกคา้เรา เขามปีญัหาเราก็ตอ้งฟงั 

ถาม เราฟงัแต่เราแกไ้ขอะไรไมไ่ดน่ี้คะ 

ตอบ ถา้มนัเป็นเรื่องของอารมณ์ ไมม่เีหตไุมม่ผีล ก็ปลอ่ยไป อย่าไปถอืสา คดิเสยีวา่

เราเป็นกระโถนรองรบัอารมณ์ของเขาก็แลว้กนั เป็นการทาํบญุ เรียกวา่อภยัทาน 

ใครพูดอะไรทีไ่มถู่กหู ก็ไมไ่ปโกรธแคน้โกรธเคอืง ปลอ่ยใหร้ะบายเต็มที ่ ระบาย

ความทกุขใ์นใจ อย่างเวลาเรามคีวามทกุข ์ เราก็อยากจะหาเพือ่นคุยใช่ไหม เพือ่

ระบายความทกุขน้ี์ ใหเ้ขาช่วยแกป้ญัหาใหก้บัเรา ก็ฟงัไป ถา้ช่วยเหลอืไดก้็ช่วย

ไป ถา้ช่วยไมไ่ด ้ก็ยิ้มๆแลว้ก็คดิวา่เป็นกรรมของสตัวก์็แลว้กนั ปลอ่ยวางไมเ่ป็น 

ถา้ปลอ่ยวางเป็น ก็ไมม่ปีญัหาอะไร เวลาไปยดึไปตดิ ไมไ่ดส้ิง่ทีย่ดึตดิอยู่ ก็

วุน่วายใจ  

ถาม ท่านคะอกีคาํถามนะคะ ถา้นัง่ไปนานๆเกดิเวทนาเมือ่ยมากนะคะ นัง่ไปนานๆ ๒ 

– ๓ ชัว่โมงน่ีค่ะ พอลกุขึ้นเขา่จะมปีญัหา  

ตอบ แลว้แต่วา่จติสงบหรือไม ่ ถา้สงบ เวลาลกุขึ้นมาจะไมรู่ส้กึเจ็บเลย เหมอืนกบั

ไมไ่ดน้ ัง่ ไม่เป็นอะไรเลย แต่ถา้ไมส่งบจะรูส้กึเจ็บทรมาน เพราะจติไปยดึไปตดิ

กบัร่างกาย ไมป่ลอ่ยมนั  
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ถาม เคยไปเยีย่มพระองคห์น่ึงทีโ่รงพยาบาลศิริราชนะคะ ท่านมาผ่าตดั ท่านบอกวา่

อาตมานัง่สมาธิมากไปก็เลยเป็น หมอมกัจะหา้มไมใ่หน้ ัง่ขดัสมาธิหรือนัง่พบั

เพยีบค่ะ วา่เกี่ยวกบัโรคเขา่ค่ะ 

ตอบ แต่ละคนอาจจะมปีญัหาอย่างอืน่ดว้ย อาจจะไมเ่กดิจากการนัง่สมาธิโดยตรง 

อาจจะมาปฏบิตัธิรรมตอนทีแ่ก่แลว้ สงัขารไมด่แีลว้ก็ได ้ ก็เลยพาลโทษการนัง่

สมาธิ อาจจะนัง่แค่วนัละช ัว่โมง ก็โทษวา่นัง่สมาธิเป็นเหต ุ ครูบาอาจารยอ์ย่าง

หลวงตาท่านนัง่ท ัง้คนื ๘ ช ัว่โมง ไม่เหน็มปีญัหาอะไร เราตอ้งรูจ้กัรกัษาร่างกาย 

รูจ้กัทาํโยคะ รูจ้กัยดืเสน้ยดืสาย ไมใ่ช่ใชม้นัอย่างเดยีว ตอ้งรูจ้กัดูแลรกัษาดว้ย 

เวลาใชก้็ใชไ้ป แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ ร่างกายกม็ขีอบเขตความสามารถของมนั ถา้

ใชเ้กนิความสามารถทีม่นัจะรบัได ้ ก็ชาํรุดไดเ้หมอืนกนั เรื่องของวยัก็มส่ีวนดว้ย 

ถงึแมไ้มเ่คยนัง่สมาธิเลยมนัก็เป็นไดโ้รคเข่าเสือ่ม ไมต่อ้งนัง่สมาธิก็เป็นได ้ 

แต่พระทีน่ ัง่สมาธปิระจาํ ไมไ่ดเ้ป็นโรคเขา่เสือ่มก็มตี ัง้เยอะแยะไป ครูบาอาจารย์

อย่างหลวงตา ท่านอายุเกา้สบิกวา่แลว้ ทาํไมท่านก็ยงัไปไหนมาไหนไดอ้ยู่ เพราะ

ท่านรูจ้กัวธิีดูแลรกัษาร่างกายของท่าน ทาํโยคะอยู่เรื่อย ท่านก็มที่าของท่าน 

เมือ่ก่อนน้ีตอนเชา้ท่านจะลงมาทีศ่าลา ตอนทีพ่ระลงมาจดับาตร จดัอะไรก่อนที่

จะออกบณิฑบาต ก็จะกวาดถูศาลากนั ท่านก็จะนัง่ทาํโยคะคุมพระอกีทหีน่ึง เรา

ก็เหน็ท่าโยคะของท่าน ยดืเสน้ยดืสายอะไรของท่านไป ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ การ

เดนิก็เป็นการช่วยรกัษาร่างกาย ถา้นัง่ไปเรื่อยๆเดีย๋วร่างกายก็แย่ จงึตอ้งลกุ

ขึ้นมาเดนิยนืนัง่นอน ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ นอกจากนัน้ก็มพีระคอยจบัเสน้ให ้

เพราะเสน้มนัตงึมนัยดึ บบีแลว้มนัก็คลาย  

ถาม ระหวา่งทีท่่านนัง่ทาํโยคะน้ี ถา้เผือ่พระทาํผดิท่านเหน็ไหมคะ ดุไหมคะ 

ตอบ คงจะเหน็นะ แต่ก็ไมใ่ช่งานละเอยีดอะไร กวาดถูศาลากนัไป ก็ไมม่อีะไรทีต่อ้งทาํ

ผดิ 

ถาม วนัก่อนลูกฟงัเทป พระนัง่เทา้แขนทา่นดุ  
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ตอบ อาตมาก็เคยโดนดุเหมอืนกนั ท่านบอกไมใ่หน้ ัง่เทา้แขน คงเป็นท่านัง่ทีไ่มสุ่ภาพ 

ท่านมองเหน็ อยู่ทีว่า่ท่านจะพูดหรือไมพู่ดเท่านัน้เอง แต่บางทที่านก็ตอ้งลกุมาทาํ

เองนะ เพราะบางทมีพีระทีหู่หนวกตาบอดมาจากทีอ่ืน่ ไมรู่ว้า่หนา้ทีข่องพระเป็น

อย่างไร เช่นตอนเชา้ พระเราจะช่วยกนักวาดถูศาลา บางทมีพีระมาจากกรุงเทพฯ 

เขาจะไมเ่คยกวาดถูศาลามาก่อน ก็จะยนืเฉยๆ บางทหีลวงตาทา่นก็ตอ้งลงไปถู

เองกวาดเอง เขาถงึจะทาํตาม 

ถาม ทีท่่านทาํโยคะน่ี พระทาํตามอย่างท่านไหมครบั  

ตอบ ถา้ทาํก็ทาํทีก่ฏุ ิไมท่าํต่อหนา้ท่าน เหน็แลว้ก็มาลองทาํดูวา่ดไีหม ถา้ทาํแลว้ด ีมนั

ช่วยได ้ก็ทาํต่อไป  

ถาม เดีย๋วน้ีเขานิยมพวกโยคะกนั 

ตอบ ถา้เป็นพระก็ตอ้งทาํในทีส่่วนตวั 

ถาม ไมไ่ดใ้หท้าํตาม 

ตอบ ท่านตอ้งลงมาคุมพระ ท่านก็ใชเ้วลาน้ีใหเ้กดิประโยชน ์ดว้ยการทาํกจิของท่านไป

ในตวั แทนทีจ่ะอยู่ทาํกจิของท่านทีก่ฏุ ิ ปลอ่ยใหพ้ระละเลงกนัเองทีศ่าลา คน

ขยนัก็ทาํแทบเป็นแทบตาย คนขี้เกยีจก็จะไมท่าํเลย แต่พอมที่านนัง่คุมอยู่ ทกุ

คนก็พรอ้มเพรียงกนั 

ถาม ท่านเดนิตรวจไหมคะตอนกลางคนื 

ตอบ เมือ่ก่อนน้ีท่านก็เดนิตรวจอยู่เป็นประจาํ ท่านไมใ่หพ้ระไปสุงสงิ ไปคุยกนัตามกฏุ ิ

บางทที่านก็ไมใ่ส่รองเทา้เดนิ จะไมไ่ดย้นิเสยีงท่านเดนิ  

ถาม ไมใ่ชไ้ฟดว้ยใช่ไหมคะ 
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ตอบ ไมใ่ชไ้ฟดว้ย แต่ระยะหลงัน่ีไมท่ราบวา่ท่านยงัเดนิอยู่หรือเปลา่ ท่านใชก้ารเดนิ

ตรวจพระเป็นการเปลีย่นอริิยาบถไปในตวั เพราะบางทที่านไมม่เีวลาเดนิ จงึใช ้

การเดนิตรวจใหเ้กดิประโยชนห์ลายอย่าง ไดป้ระโยชนท์างกาย ไดป้ระโยชนใ์น

การดูแลพระเณร แต่คนทีม่อีายุถงึขนาดน้ี ยงัเคลือ่นไหวขนาดน้ีได ้ ตอ้งถอืวา่

เก่งมาก อายุเกา้สบิกวา่แลว้ยงัคลอ่งแคลว่วอ่งไว ยงัทาํอะไรไดด้ว้ยตวัเอง ถา้

เปรียบเทยีบกบัสมเดจ็พระสงัฆราชฯ น่ีต่างกนั สมเดจ็ฯเป็นพระในเมอืง ไมม่ี

โอกาสไดเ้ดนิมาก นัง่รบัแขกรบัคนอยู่เรื่อยๆ มนัก็จะชาํรุดเร็วกวา่ จงึขอสรุปวา่

สงัขารเป็นของไมเ่ทีย่ง จงพยายามทาํประโยชนส่์วนตนและส่วนท่าน ใหถ้งึ

พรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท ใหพ้รเลยนะ 

ถาม รบกวนถามปญัหาเจา้ค่ะ คอืมคีรูบาอาจารยท์ีจ่ะละสงัขาร แลว้เราไปอาราธนาให ้

ท่านอยู่ ตอนน้ีท่านอยู่ต่อแลว้ มคีนอาราธนากนัเยอะแยะเลย ตอนน้ีท่านอยู่ต่อ

แลว้น่ี สมมตุวิา่เราตอ้งไปดูท่านทกุๆวนั เอาอาหารไปถวายท่าน เป็นการจุน้จา้น

วุน่วายไหมคะ เรามคีวามรูส้กึวา่เราขอใหท้่านอยู่ พอท่านอยู่จริงๆแลว้ ท ัง้ๆที่

สงัขารของท่านก็จะไมไ่หวอยู่แลว้ เวลาอาราธนาทกุคนก็ขอกนัหมด แต่พอท่าน

อยู่ปุ๊ บทกุคนก็เฉยๆไป มคีวามรูส้กึวา่เราก็เป็นส่วนหน่ึง เป็นความรบัผดิชอบ

ของเราไหมทีจ่ะตอ้งคอยอปุฏัฐากท่าน เวลาไปอปุฏัฐากท่านบางทมีพีระอยู่ดว้ย 

ก็เหมอืนกบัเราไปจุน้จา้น ผูห้ญงิไมส่มควรทีจ่ะเขา้ไป จะทาํอย่างไรคะอาจารย ์

ตอบ ก็พาผูช้ายไปดว้ย 

ถาม ปกตกิ็มผูีช้ายพาไปอยู่แลว้  

ตอบ ก็ไมเ่สยีหายอะไร ทาํเท่าทีเ่ราทาํได ้ เท่าทีส่มควร เท่าทีเ่หมาะสม ถา้ทาํไปแลว้

เกดิความเสยีหายก็ตอ้งหยุด  

ถาม ในโอกาสหนา้น่ี ถา้เกิดครูบาอาจารยจ์ะละสงัขารไป ก็ไมต่อ้งไปอาราธนาใหท้่าน

อยู่ต่อ  
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ตอบ ก็แลว้แต่วา่เราอยากจะใหท้า่นอยู่ต่อหรือไม ่

ถาม ถา้อยาก จะเหน็แก่ตวัไหมคะ 

ตอบ ไมห่รอก ถา้อยากจะใหท้่านอยู่จริงๆ ก็ตอ้งดูแลท่านจรงิๆ ถา้ไมดู่แลท่านจรงิๆ

แลว้ แสดงวา่อยากแต่ปาก แต่ใจไมไ่ดอ้ยากจริง 

ถาม แต่วา่ตอนน้ีพอไปยุ่งเยอะมนัก็เหมอืนกบัไปจุน้จา้น ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรด ี

ตอบ ตอ้งดูทีค่วามถูกตอ้ง ทีค่วามเหมาะสม  

ถาม ทีท่่านบอกวา่ นัง่แลว้เกดิเวทนาน่ี ถา้เราโยกตวัเพือ่ใหเ้วทนามนัหายไปน่ี อนัน้ีไม่

ถูกใช่ไหมคะ 

ตอบ อย่าไปโยก อย่าไปอยากใหม้นัหาย  

ถาม แลว้อกีอย่างหน่ึงนะคะ จากฟงัเทปของท่าน ทีท่่านบอกวา่ร่างกายเป็นธาต ุ ดนิ 

นํา้ ลม ไฟ ใหต้ดัซะ พอตดัปุ๊ บมนัเหมอืนกบัเราไมดู่แลครอบครวั ทาํใหค้นอืน่

เดอืดรอ้น 

ตอบ ใหต้ดัในใจ แต่ภายนอกก็ตอ้งทาํต่อไป มหีนา้ทีม่คีวามรบัผดิชอบอย่างไรก็ตอ้ง

ทาํต่อไป เพยีงแต่ใจไมไ่ปแบกมนัเท่านัน้เอง เขา้ใจไหม 

ถาม แต่ตอนน้ีเอาหลวงปู่มาแบก คงตอ้งไปทกุวนัม ัง้คะ บางครัง้หนา้ทีข่องแมห่รือ

อะไรอย่างน้ีมนัก็บกพร่อง หนา้ทีข่องภรรยาก็บกพร่อง 

ตอบ เราก็ตอ้งเดนิสายกลาง ใหม้นัพอด ี หนา้ทีข่องตนก็ตอ้งทาํ หนา้ทีข่องท่านก็ตอ้ง

ทาํ ตอ้งแบ่งกนัไป ไมใ่หบ้กพร่อง ปญัหาอยู่ทีเ่ราไปรบัเอาภาระมามากกวา่ทีเ่รา

จะทาํได ้ ก่อนทีเ่ราจะทาํอะไร จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบก่อน วา่จะทาํไดห้รือ

เปลา่ ถา้รบัมาแลว้เราทาํไมไ่ด ้มนัก็สรา้งความรูส้กึทีไ่มด่ใีหเ้กดิขึ้นมา แต่เมือ่รบั

มาแลว้ก็พยายามทาํต่อไปใหด้ทีีสุ่ด อย่าไปหวงัใหค้นอืน่มาสรรเสริญเยนิยอ  
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ถาม ไมอ่ยากใหค้นวา่ค่ะ ไมอ่ยากใหค้นมองเราอกีแบบหน่ึง 

ตอบ อย่าไปกงัวล ถา้เรามคีวามบริสุทธิ์ใจ การกระทาํของเราเป็นความบริสุทธิ์ ก็ไม่

เป็นไร เรื่องวพิากษว์จิารณ์เป็นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกน้ีมที ัง้นินทา มที ัง้

สรรเสริญคู่กนัไป  

ถาม ก่อนน้ีเลยตดัสนิใจวา่เอะ๊จะกลบัไปยุ่งดไีหม 

ตอบ อยู่ทีค่วามบริสุทธิ์ใจ 

ถาม คาํตอบอยู่ทีเ่ราอยากทาํ 

ตอบ ถา้เราไมม่จีติใจทีไ่มบ่ริสุทธิ์ ก็ไมเ่ป็นไร ทาํไป เพือ่บญุเพือ่กศุลอย่างเดยีวก็ทาํไป 

แต่ถา้ทาํเพือ่หวงัผลอย่างอืน่ ก็ควรแกไ้ขเสยี อย่าไปหวงัอามสิผลตอบแทนจากผู ้

ทีเ่ราดูแล ถา้อยากจะไดบ้ญุไดก้ศุล อยากจะใหท้่านไดอ้ยู่โปรดสตัวต่์อไป ก็ทาํ

ไป คนอืน่จะวา่อย่างไรมนัก็เป็นคาํพูดของเขา ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาคดิอย่างนัน้ 

เพยีงแต่วา่เวลาเราจะทาํอะไร ก็ตอ้งระมดัระวงั อย่าใหส่้อไปในทางทีไ่มเ่หมาะไม่

ควร สิง่ไหนทีเ่ราควรแกไ้ขก็แกไ้ป ใหพ้อด ีทาํอะไรทาํใหพ้อด ีมากเกนิไปก็ไมด่ ี

นอ้ยเกนิไปก็ไมด่ ี 

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ปญัหาตรงน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ทีว่า่ เราจะพจิารณาวา่ตรงไหนคอื

สายกลาง ตรงกลาง 

ตอบ ก็ยาก จงึตอ้งอาศยัการอยู่กบัครูบาอาจารย ์ เราไมต่อ้งคดิมาก เพราะท่านรูว้า่

อะไรพอด ี เวลาอยู่กบัท่าน ฝึกกบัท่าน เหน็วธิีทีท่่านปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้บคุคลน้ี 

กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จดจาํไว ้ แลว้ก็เอามาพจิารณาใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนิน

ชวีติของเรา ถา้ไมม่มีาตรฐานเราก็จะงง จะไมรู่ว้า่อะไรควรหรือไมค่วร อะไรควร

จะมาก อะไรควรจะนอ้ย จงึตอ้งอาศยัการศึกษา อาศยัประสบการณ์ เพราะเวลา

เราทาํอะไรไป ถา้เกนิความพอดกี็จะเป็นปญัหาขึ้นมาเอง เราก็จะรูว้า่ทาํแบบน้ีไม่
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ด ี ก็เอาความผดิพลาดน้ีมาเป็นอาจารย ์ ถา้เราไมม่คีรูไมม่อีาจารยเ์ป็นแบบฉบบั

ใหเ้รายดึ เราก็ตอ้งใชก้ารสงัเกตดูวา่ สิง่ทีเ่ราทาํไปนัน้มนัผดิพลาดอย่างไร 

ถูกตอ้งอย่างไร เอามาเป็นมาตรฐานต่อไป ชวีติคอืการเรียนรูเ้รื่องเหลา่น้ี ถา้รู ้

แลว้ก็ไมต่อ้งมาปฏบิตัธิรรมใหเ้หน่ือยยาก ไมต่อ้งไปโรงเรียนกนั แต่พวกเรายงั

ไมรู่ก้นั จงึตอ้งอาศยัการศึกษาการเลา่เรียนเป็นครูสอน 

สิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีเ่ราทาํไดถ้า้มโีอกาส ก็คอืใหเ้ขา้ใกลผู้รู้ใ้หม้ากๆ ใหอ้ยู่ใกลช้ดิครูบา

อาจารย ์ ใหม้กีลัยาณมติรทีด่ ี เพือ่นทีด่ ี ทีฉ่ลาด ทีเ่ก่งกวา่เรา รูเ้รื่องดเีรื่องช ัว่

มากกวา่เรา จะเป็นแบบฉบบัทีด่สีาํหรบัเรา ถา้ไปคบคนพาลก็ลาํบาก จะฉุดลาก

เราไปในทางทีไ่มด่ ี ทางทีเ่สยีหาย การคบคนจงึเป็นเรื่องสาํคญั พระพทุธเจา้ทรง

แสดงเป็นบทแรกเลยในมงคลสูตร อเสวนา จะ พาลานัง ปณัฑติานัญ จะ 

เสวนา อย่าคบคนพาล ใหค้บบณัฑติ บณัฑติก็คอืผูรู้เ้รื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่อง

นรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องด ี เรื่องช ัว่ ก็ไมม่ใีครทีจ่ะเลศิเท่ากบัพระพทุธเจา้ เราจงึมี

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นครู เป็นแบบฉบบั จงึตอ้งเจริญพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่เรื่อยๆ ศึกษาพทุธประวตั ิ ศึกษาประวตัขิองครูบา

อาจารยต่์างๆ ศึกษาคาํสอนของท่าน แลว้ก็เอามาเป็นมาตรฐาน แต่เรามกัจะไม่

เอามาเป็นมาตรฐานกนั เวลาจะทาํอะไรเรามกัจะทาํเป็นลมืไปวา่ ท่านสอนใหเ้รา

ทาํอะไร ท่านหา้มไมใ่หท้าํอะไร ถา้ยดึทา่นเป็นมาตรฐานแลว้ ก็จะไมผ่ดิพลาด 

ไมผ่ดิหวงั ไมเ่สยีใจ แต่ส่วนใหญ่เราชอบยดึมาตรฐานของเรามากกวา่ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ อยากใหท้่านอาจารยอ์ธบิายตรงนัน้ เพือ่นอ้งจะไดเ้ขา้ใจ เพราะ

เกรงวา่เขาจะไมเ่ขา้ใจ เรื่องลูกทีใ่หต้ดัในใจ ไมใ่ช่ตดัภายนอก ตรงน้ีอยากจะให ้

ท่านอาจารยอ์ธบิายโดยละเอยีด 

ตอบ คอืไมต่อ้งไปกงัวล ไมต่อ้งวา้วุน่ขุน่มวักบัใครท ัง้สิ้น เรามหีนา้ทีอ่ะไรกบัใครกท็าํ

ไป ตอ้งดูแลรกัษาใคร เลี้ยงดูใคร ก็ทาํไปเต็มทีด่ว้ยความเมตตาเหมอืนเดมิ 

เหมอืนกบัทีเ่คยทาํมา เพยีงแต่ไมห่วงัผลจากการกระทาํ ไมต่ ัง้เป้าวา่ เมือ่ทาํสิง่น้ี

แลว้ ผลอย่างน้ีจะตอ้งเกดิขึ้น ถา้เกดิขึ้นก็ด ี ไมเ่กิดขึ้นก็ไม่เป็นไร ถา้ปรบัปรุง
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แกไ้ขไดก้็ปรบัปรุงแกไ้ขไป ถา้การปฏบิตัไิมต่รงเป้า ก็ตอ้งเปลีย่นการกระทาํของ

เราเสยีใหม ่ แต่จะไมไ่ปกงัวลกบัผลทีต่ามมา ไมว่า่จะเป็นสรรเสริญหรือนินทา 

ถา้เป็นการนินทา ฟงัไวเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชนก์็ด ี เพราะคนนินทาบางคนก็นินทา

ดว้ยจติใจทีบ่ริสุทธิ์ เขาเหน็วา่การกระทาํของเราไมถู่กตอ้ง ไมเ่หมาะสม เราก็

ควรนาํมาวเิคราะหดู์ ถา้ไมแ่น่ใจ ไปปรึกษากบัผูรู้ดู้ก็ได ้ วา่สิง่ทีเ่ขานินทาเราน้ี

เป็นอย่างไร ถูกตอ้งไหม อย่าใชอ้ารมณ์ เพราะส่วนใหญ่คนเรามกัจะมอีารมณ์

ต่อตา้นการนินทาเสมอ แต่เวลาสรรเสริญน่ีเราพรอ้มทีจ่ะรบัเสมอ จะจริงหรือไม่

จริงเรากพ็รอ้มทีจ่ะรบัเสมอ หนา้ตาไมส่วยไมง่าม คนเขาชมวา่สวยวา่งามยงัชอบ

เลย แต่เวลานินทาน่ี อะไรนิดอะไรหน่อยน่ีแตะไมไ่ดเ้ลย สงัเกตดู คนทีย่ิง่ใหญ่

ยิง่โต ใครไปตาํหนิตเิตยีนหน่อย จะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลย  

น่ีเป็นเรื่องของกเิลส ถา้เรื่องของธรรมแลว้ใครจะวา่กลา่วตกัเตอืน ตาํหนิอย่างไร

ก็พรอ้มทีจ่ะฟงั พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้ระมกีารปวารณากนั เช่นวนัสุดทา้ยของ

พรรษา ธรรมดาจะลงฟงัพระปาฏโิมกขก์นั วนันัน้ท่านจะยกเวน้ไวว้นัหน่ึง เปิด

โอกาสใหผู้อ้ืน่วา่กลา่ว ตาํหนิตเิตยีน เช่นไดเ้หน็ก็ด ี ไดย้นิก็ด ี หรือสงสยัก็ดใีน

พฤตกิรรมของขา้พเจา้ ขอใหท้่านวา่กลา่วตกัเตอืนขา้พเจา้ได ้ น่ีคอืการปวารณา

ของสงฆ ์ เวลาออกพรรษา พระทกุรูปต ัง้แต่เจา้อาวาสลงมา จะตอ้งปวารณาตน

ท่ามกลางทีป่ระชมุสงฆ ์ เปิดโอกาสใหแ้มแ้ต่พระนวกะพระบวชใหม ่ ถา้เหน็วา่ทาํ

ผดิอย่างไรก็สามารถวา่กลา่วตกัเตอืนไดเ้ลย น่ีคอืหลกัของศาสนา คนเราอย่าไป

คดิวา่เราวเิศษวโิสถูกตอ้งเสมอไป แมแ้ต่พระพทุธเจา้เองก็เปิดโอกาส ใหพ้ระรูป

อืน่วา่กลา่วตาํหนิตเิตยีนพระองคไ์ดเ้หมอืนกนั หลกัของการปวารณาน้ี ก็เพือ่จะ

ใหผู้อ้ืน่ชี้โทษของเรา เพราะเรามกัจะมองไมเ่หน็โทษของเราเอง มกัจะเขา้ขา้งตวั

เราเองเสมอ เวลาเราทาํอะไร เราจะคดิวา่มนัถูกมนัดมีนังามเสมอ แต่ในสายตา

ของคนอืน่อาจจะดูไมไ่ด ้ ก็ควรทีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ขาวา่กลา่วตกัเตอืน ส่วนเราจะ

นาํไปแกไ้ขดดัแปลงอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กบัเหตกุบัผลทีแ่สดงมา  
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ถา้สิง่ทีเ่ขาพูดนัน้ถูกตอ้ง เป็นความจริง วา่เราไมด่จีริงๆนะ ควรแกไ้ข ถา้นาํไป

แกไ้ข เราก็จะไดร้บัประโยชน ์ คนทีช่ี้โทษไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไร เราเป็นผูท้ีจ่ะ

ไดร้บัประโยชน ์ คนชี้โทษใหเ้ราเป็นเหมอืนผูช้ี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา คนทีว่า่กลา่วติ

เตยีนเรา เป็นคนชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา เราควรขอบอกขอบใจเขา มากกวา่จะไป

โกรธแคน้โกรธเคอืงเขา น่ีคอืหลกัของการปวารณา ทกุปีเวลาพระจะออกพรรษา 

วนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๑ ทีเ่รียกวา่วนัปวารณา แทนทีจ่ะลงฟงัพระปาฏโิมกข ์คอื

ศีล ๒๒๗ ขอ้ วนันัน้จะยกเวน้หน่ึงวนั ใหเ้ป็นวนัปวารณา เริ่มตน้ต ัง้แต่พระเถระ

ผูใ้หญ่ ท่านจะปวารณาตวัเอง สงัฆมัอาวโุส ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สเุตนะ วา 

ปะริสงักายะ วา วะทนัต ุมงั อายสัมนัโต อะนุกมัปงั อปุาทายะ ปสัสนัโต ปะฏิก

กะริสสามิฯ แปลวา่ ถา้ท่านท ัง้หลายเหน็ก็ด ี ไดย้นิก็ด ี หรือสงสยัก็ดใีน

พฤตกิรรมของขา้พเจา้ ขอใหท้่านโปรดวา่กลา่วตกัเตอืนขา้พเจา้ดว้ยเถดิ แลว้ก็

จะวา่กนัไปทกุองคต์ามลาํดบัพรรษาลงไป  

แต่ในสมยัน้ีก็ทาํเป็นพธิีเท่านัน้ ไมม่ใีครกลา้วา่ใคร พอวา่กนัครบทกุองคแ์ลว้ก็

จบ ถา้เป็นวดักรรมฐาน ก็ปวารณากนัต ัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้ไปอยู่ในวดัเลย เขา้ไป

อยู่ในวดัของครูบาอาจารยก์็ตอ้งเปิดโอกาสใหท้่านวา่กลา่วตาํหนิตเิตยีนเราไดเ้ลย 

เป็นลูกศิษยลู์กหา อยู่กบัครูบาอาจารยน้ี์ ท่านจะดุจะด่าวา่กลา่วอย่างไรก็ตอ้งทน

ฟงัไป เพราะเราไปเพือ่สิง่น้ีอยู่แลว้ ไปเพือ่จะไดด้ ี เราจะดไีดก้็ต่อเมือ่เราแกส่้วน

ทีบ่กพร่องของเรา ถา้เราดจีรงิแลว้ก็ไมต่อ้งไป แต่ถา้ยงัไมด่ ี เราตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ 

ท่านก็เป็นเหมอืนกระจกเงา เวลาเราแต่งตวั จะไปรูไ้ดอ้ย่างไรวา่หนา้ตาของเรา

เป็นอย่างไร ถา้ไมม่กีระจกไวดู้ จะแต่งหนา้ทาปากหวผีมใส่เสื้อผา้ ใหดู้สวยงาม

เรียบรอ้ยไดอ้ย่างไร ถา้ไมม่กีระจกไวดู้ ฉนัใดเราอยากจะเป็นคนด ี ไมม่ทีีต่าํหนิ 

ไมม่ขีอ้บกพร่อง เราก็ตอ้งอาศยัผูท้ีรู่ด้กีวา่เรา เป็นผูค้อยวา่กลา่วตกัเตอืน จะได ้

นาํเอาไปแกไ้ข จะไดเ้ป็นคนดขีึ้นกวา่เดมิ  
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กณัฑท์ี่ ๒๓๓ 

แสงสว่างแหง่ธรรม 
๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ 

คนทีศึ่กษามาก มคีวามรูจ้ากการอ่านมาก มกัจะไมค่่อยภาวนาเท่าไร จะใชป้ญัญาอย่าง

เดยีว ไมท่าํจติใหส้งบ เมือ่จติไมส่งบปญัญาก็เป็นปญัญาแบบฟุ้ งซ่าน แบบตดักเิลสไม่

ขาด รูแ้ลว้ก็หลงอยู่กบัความรูน้ ัน้ เพราะไมรู่ว้า่ทาํไปเพือ่อะไร ใหไ้ปถงึจดุไหน แต่ถา้ทาํ

สมาธิไดแ้ลว้ จะรูว้า่ทาํเพือ่จดุนัน้แหละ เพยีงแต่การทาํสมาธิไมส่ามารถตัง้อยู่ในจดุนัน้

ไดต้ลอด คอืความสงบ เวลาเรานัง่บริกรรมพทุโธๆๆไป จติก็จะสงบ มคีวามสุข มคีวาม

สบาย แต่พอออกมาปับ๊มนัก็คดินู่นคดิน่ี ปรุงเรื่องนัน้เรื่องน้ี เอาเรื่องนูน้เรื่องน้ีมาเผา

หวัใจ ก็เกดิความรุ่มรอ้นขึ้นมา ถา้มปีญัญา เราก็จะตดัได ้มเีรื่องอะไรเขา้มาเราก็ตดัมนั

ได ้ ใหดู้ใจเราเป็นหลกั ถา้ใจรอ้นกบัเรื่องอะไร ก็แสดงวา่ไมสุ่ขแลว้ เวลาเราราํคาญ

วุน่วายกบัเรื่องอะไร ก็แสดงวา่หลงแลว้ รูไ้มท่นั ถา้รูท้นัใจจะเป็นอเุบกขา วางเฉยได ้จะ

ดจีะช ัว่อย่างไรก็วางเฉยได ้อนัน้ีตอ้งอาศยัปญัญา  

ถาม ถา้เราทาํไมเ่ป็น เราโกรธแลว้บริกรรมพทุโธ 

ตอบ ก็เป็นอบุายของสมาธิ แต่ไมไ่ดแ้กแ้บบถงึรากถงึโคน เพราะความโกรธเกดิจาก

ความหลง ตอ้งแกด้ว้ยปญัญา เอาความรูเ้ขา้ไปแกถ้งึจะหายโกรธไดอ้ย่างถาวร 

ถา้บริกรรมพทุโธๆก็เหมอืนเอาหนิไปทบัความโกรธไว ้ ความโกรธก็แสดงตวั

ออกมาไมไ่ด ้ แต่ไมไ่ดถู้กทาํลายดว้ยการบริกรรม พอหยุดบริกรรมปับ๊ก็กลบัไป

คดิถงึเรื่องนัน้ไดอ้กี เกิดความโกรธขึ้นมาไดอ้กี แต่ถา้เหน็วา่เป็นเรื่องของไตร

ลกัษณ์ ไม่มสีาระอะไร เราไปหลงมนัเอง ใหค้วามสาํคญักบัมนัเอง ท ัง้ๆทีค่วาม

จริงแลว้ไมม่สีาระอะไร ถา้เราเหน็อย่างน้ี เหน็วา่ไมม่สีาระ เป็นเรื่องทีเ่ราไป

ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ เหมอืนกบัแดด กบัลม กบัฝน ฝนตกเราไมโ่กรธฝนไมใ่ช่

หรือ เพราะไปควบคุมบงัคบัมนัไมไ่ด ้ยกตวัอย่างเวลาเราพายเรือ แลว้มคีนพาย
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เรืออกีลาํมาชนเรือเรา เราจะโกรธคนทีพ่ายเรือใช่ไหม แต่ถา้เรือลอยมาเฉยๆไมม่ี

คนพาย แลว้ก็ชนเหมอืนกนั เราก็ไมโ่กรธเรือลาํนัน้ใช่ไหม เพราะเรือไมม่ตีวัตน 

แต่ถา้มคีนพาย ซึง่เราเหน็วา่มตีวัมตีน เราก็จะโกรธคนนัน้ แต่เราเหน็วา่เรือไมม่ี

ตวัตน เราก็เลยไมโ่กรธ ถอืวา่เป็นเรื่องสุดวสิยั ไปบงัคบัควบคุมไมไ่ด ้ 

  สิง่ทีเ่ราควบคุมไดก้็คอืใจของเรา ถา้มปีญัญาเราก็ควบคุมไมใ่หไ้ปโกรธได ้เพราะ

ความโกรธมนัรอ้น มนัเป็นทกุข ์ความไมโ่กรธน้ีสบาย อย่างตอนน้ีเราไมโ่กรธใจ

เราสบาย ถา้ใครมาพูดหรือมาทาํอะไรใหเ้ราโกรธ ใจเราจะเกดิความรุ่มรอ้นขึ้นมา 

ถา้เราไมม่สีมาธิ เราจะไมเ่หน็ภยัของความโกรธทีป่รากฏขึ้นมา แต่ถา้มสีมาธิจะมี

ความแตกต่างกนัเยอะ ใจทีม่สีมาธิเหมอืนใจอยู่ในหอ้งแอร ์ พอเจอความโกรธก็

เหมอืนออกมาจากหอ้งแอร ์ จะสมัผสั จะรูช้ดัทนัท ี แต่ถา้อยู่นอกหอ้งแอร์

ตลอดเวลา ก็จะไมรู่ว้า่ความรอ้นเป็นอย่างไร เพราะรอ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แลว้ 

คนทีไ่มม่สีมาธิจะไมเ่หน็กเิลส จะไมรู่ว้า่กเิลสเป็นอย่างไร เวลาเกิดขึ้นก็หลงไป

กบัเรื่องราวทีท่าํใหโ้กรธ แทนทีจ่ะเหน็ตวัโกรธ กลบัไปเหน็เรื่องราวหรือบคุคลที่

สรา้งความโกรธ เหน็คนนัน้คนน้ี เหน็เรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่ไมเ่หน็ความโกรธที่

ผลกัดนัใหเ้ราไปวุน่วาย กบัเรื่องนัน้กบัเรื่องน้ี กบัคนนัน้กบัคนน้ี 

  แต่ถา้เรามสีมาธิ มคีวามสงบเป็นพื้นฐานอยู่แลว้ พอเกดิความโกรธขึ้นมา มนัจะ

เป็นเหมอืนไฟลกุขึ้นมาในใจทนัท ี เราก็รีบแกร้บีดบั แทนทีจ่ะไปหลงกบั

เหตกุารณ์หรือคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เราก็ยอ้นกลบัมาระงบัดบัตรงน้ี ดว้ยการ

ปลอ่ยวางเหตกุารณ์นัน้ ยอมจาํนนกบัเหตกุารณ์นัน้ ใครจะวา่อะไรก็วา่ไป มนั

ผ่านไปแลว้ เราจะเสยีอะไรก็เสยีไปแลว้ ไมต่อ้งไปเสยีใจ เสยีของก็พอแลว้ ไม่

ตอ้งเสยีใจ คนมปีญัญาจะเสยีอย่างเดยีว เสยีของ ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะเสยีใจดว้ย 

เพราะคนทีม่ปีญัญาจะเตรียมตวัรบักบัการสูญเสยีอยู่เสมอ ไมม่อีะไรทีจ่ะอยู่กบั

เราไปตลอด เดีย๋วเครื่องอดัเสยีงน่ีก็เสยีได ้พงัได ้ถูกขโมยไปได ้ลมืทิ้งไวท้ีไ่หน 

คนอืน่กห็ยบิไปได ้ พอหายไปปับ๊ถา้มปีญัญาก็จะรูว้า่ อะ๊!มนัไปแลว้ ใจก็ไมวู่บ 

ไมเ่สยีใจ แต่ถา้ไมม่ปีญัญา พออะไรหายไป ใจจะวูบขึ้นมาทนัทเีลย เสยีดาย 
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วุน่วายใจ พยายามตามหา แทนทีจ่ะคดิวา่ เอาไปแลว้ก็หมดภาระกนัไป ต่อไปจะ

ไดไ้มต่อ้งไปมมีนั ไมม่เีราก็อยู่ได ้ ใช่ไหม สมยัก่อนพระพทุธเจา้ไมม่ขีองพวกน้ี 

ยงัตรสัรูไ้ดเ้ลย ของพวกน้ีจาํเป็นต่อการตรสัรูม้ากนอ้ยเพยีงไร ไมจ่าํเป็นหรอก 

เพยีงแต่วา่เมือ่มเีราก็ใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ แต่ถา้ไมม่เีราก็สามารถบาํเพญ็ เจริญ

ธรรมได ้ 

แต่ใจของเรามกัจะหลอกเราอยู่เรื่อยๆ มไีอน้ ัน่ดนีะ มไีอน่ี้ดนีะ โดยไมค่าํนึงถงึ

ผลเสยีทีม่ตีามมา คอืความกงัวลใจ ความวุน่วายใจ เวลามอีะไรก็ตอ้งคอยดูแล

รกัษา เวลาหายไปเสยีไปก็เสยีใจ ถา้ไมม่เีลยก็สบายใจ ไมต่อ้งเป็นภาระกบัจติใจ 

เพราะใจยิง่ปลดเปลื้องไดม้ากเท่าไร ยิง่มคีวามสุขมากขึ้นเท่านัน้ ยิง่เบาขึ้น ยิง่

สบายขึ้น ยิง่มมีากก็ยิง่แบกมาก แต่เราไมเ่หน็กนั เพราะใจเราไมเ่คยปลดเปลื้อง

ดว้ยสมาธิมาก่อน ถา้จติเรารวมลงเป็นอปัปนาสมาธิ รวมลงแบบสุดๆจนถงึฐาน

ของมนั จะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย จะมคีวามรูส้กึเบาหววิ โลง่ไปหมด มี

ความอิม่ มคีวามสุข มคีวามพออยู่ในใจ แลว้จะรูว้า่น่ีคอืจดุทีเ่ราตอ้งการทีจ่ะไป 

อยากจะรกัษาใหเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด เพยีงแต่วา่มนัอยู่ไดไ้มน่านจากการทาํ

สมาธิ แต่จะอยู่ไดน้านดว้ยปญัญา ทีค่อยหกัหา้มใจไมใ่หไ้ปแสวงหาสิง่ต่างๆมา

แบก มาเป็นสมบตั ิยิง่มสีมบตันิอ้ยเท่าไร ยิง่มคีวามสุขมากเท่านัน้ ถา้มมีากๆ ม ี

๗๓,๐๐๐ ลา้น มคีวามสุขทีไ่หน แต่เรื่องของกเิลสหนกัเท่าไรก็ยอมแบก เพราะ

มนัหลง เขาเรียกพวกบา้หอบฟาง มนัมสีาระมคุีณค่าทีไ่หน แต่ขอใหไ้ดแ้บก เงนิ

ทองถา้มเีกนิความจาํเป็นแลว้ ก็จะไมเ่ป็นประโยชนก์บัเรา 

ถาม ท่านคะ ศาสนาพทุธสอนใหใ้ชอ้เุบกขามากน่ี มนัเลยทาํใหเ้หมอืนกบัคนไทยไมม่ี

นํา้ใจ ไมม่คีวามเมตตา เทยีบกบัพวกศาสนาคริสตพ์วกฝรัง่ทีท่าํเกี่ยวกบัเดก็

กาํพรา้ เขาจะคลกุคลกีบัเดก็สกปรก หรือเดก็พกิารไดแ้บบสนิทใจ เอาขึ้นมา

กอดได ้ อย่างศาสนาพทุธน้ีเราตอ้งรอใหฝ้ร ัง่มาเรียกเราถงึจะยอมไปทาํ ตอ้งฝรัง่

นาํหนา้ตลอดเวลา น่ีมนัเป็นเพราะศาสนาหรือเปลา่ ทีท่าํใหเ้ป็นอย่างน้ี หรือ

เพราะเราเหน็วา่เป็นบญุกรรม เรามอีเุบกขา ก็เลยปลอ่ยเขาวางไวต้รงนัน้เลย แต่
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ขณะทีฝ่ร ัง่เหมอืนมเีมตตามากกวา่ เพราะบางครัง้ถูกถามเรื่องพวกน้ี ก็ไมรู่จ้ะ

ตอบอย่างไร 

ตอบ จะวา่เราไมม่เีมตตาก็ไมใ่ช่ เพยีงแต่เรายอมรบัเรื่องของกรรมดว้ย แต่ก็ไมไ่ด ้

ถงึกบัปลอ่ยปละละเลย เราก็ดูแล ศาสนาก็สอนใหค้นมเีมตตา กรุณา มทุติา

ดว้ย นอกจากมอีเุบกขา  

ถาม อย่างทีส่มาคมทีไ่ปๆกนัน่ีนะคะ ส่วนมากจะเป็นฝรัง่ เป็นเอเชยีมอียู่ ๒ – ๓ คน 

คนเอเชยีทาํไดไ้มส่นิทเท่าฝรัง่ ก็เลยรูส้กึวา่ศาสนาคริสตต์อ้งมอีะไรดอีย่างหน่ึง 

ทีส่ามารถสอนใหเ้ขาทาํอย่างน้ีได ้

ตอบ เขาอาจจะเนน้ไปทางนัน้ก็ได ้ แต่ของเราน่ีมหีลายอย่างทีต่อ้งบาํเพญ็ควบคู่กนัไป 

เมตตาก็ตอ้งม ี แต่กต็อ้งมศีีลมภีาวนาดว้ย เพราะวา่จดุหมายปลายทางของการ

ปฏบิตันิ ัน้ ตอ้งไปไกลกวา่การใหท้านอย่างเดยีว การใหท้านก็คอืความเมตตา 

ช่วยเหลอืสงเคราะหผู์น้ ัน้ผูน้ี้ ซึง่เราก็มอียู่เหมอืนกนั เพยีงแต่เราอาจจะไมท่าํ

แบบทีเ่ขาทาํ เราทาํของเราไป ต่างคนต่างทาํกนั เมอืงไทยเรามขีอทานเต็มไป

หมด ก็มกีารใหท้านอยู่เสมอ มกีารปลอ่ยนกปลอ่ยปลา เพยีงแต่เราไมไ่ดท้าํเป็น

แบบองคก์รเหมอืนของเขา เขาทาํเป็นแบบองคก์ร แลว้ก็ทุ่มไปกบังานอย่างน้ีมาก 

จนทาํใหเ้กดิความเด่นขึ้นมา แต่ของเราเป็นเพยีงส่วนหน่ึงของการบาํเพญ็เท่า

นัน้เอง เช่นทาํบญุตกับาตร พระมส่ีวนเหลอืก็เอาไปสงเคราะหแ์ทนเรา มคีน

ยากจน มคีนเดอืดรอ้น พระก็สงเคราะหไ์ป ถา้จะเปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัวา่เรา

ไมม่ ีเพราะเราปฏบิตัหิลายอย่าง 

ถา้เรามเีมตตาแลว้ขาดอเุบกขา เราก็จะมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ กบัเรื่องนัน้

เรื่องน้ี เหน็ใครเดอืดรอ้นก็เป็นห่วง เป็นกงัวลกบัเขามากจนเกนิไป จนกนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั เพราะขาดอเุบกขา เราทาํไดเ้ท่าไรก็ทาํไป ช่วยเหลอืกนัไดเ้ท่าไรก็

ช่วยกนัไป เมือ่ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะช่วยได ้ ก็ตอ้งปลง เป็นเรื่องของวบิากกรรม ใจ

ของเราจะไดไ้มแ่กวง่ ยงัน่ิงเฉยได ้ การปฏบิตัทิางศาสนาพทุธจงึถอืการดูแลใจ
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เป็นหลกัก่อน จะทาํอะไรเพือ่ผูอ้ืน่ก็ทาํได ้ แต่ใจของเราจะตอ้งไมรุ่่มรอ้น หรือ

วุน่วายไปกบัการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ในกรณีทีอ่ยู่เหนือความสามารถของเรา ก็ตอ้ง

ยอมรบัความจริงวา่ ช่วยไดแ้ค่น้ีแหละ เช่นเป็นหมอรกัษาโรค เมือ่รกัษาไดแ้ค่น้ี 

ทาํไดแ้ค่น้ี ก็ตอ้งแค่น้ี จะวุน่วายใจก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้เรามองกนัจรงิๆ

แลว้ ก็คดิวา่ทางศาสนาพทุธก็มคีวามเมตตามาก เพราะหวัใจของศาสนา ของคาํ

สอน ก็สอนใหม้คีวามเมตตาอยู่แลว้ เมตตาเป็นธรรมคํ้าจุนโลก เพยีงแต่ไมเ่อา

ไปปฏบิตั ิส่วนใหญ่จะชอบทาํบญุกบัพระ แต่ไมช่อบทาํทานกบัคนขอทาน กบัคน

ทีเ่ดอืดรอ้น เพราะอยากจะไดบ้ญุเยอะๆ  

ถาม ก็เหมอืนหลวงตา บางคนท่านช่วยไดท้่านกช่็วย ช่วยไมไ่ดท้่านก็ไม่ 

ตอบ ก็เลยกลายเป็นภาระของพระทีจ่ะตอ้งรบัช่วงต่อ พวกเราชอบไดบ้ญุเยอะๆ ก็ไป

ทาํบญุกบัหลวงตา แลว้หลวงตาก็ตอ้งเอาเงนิของเราไปช่วยผูอ้ืน่แทนพวกเราอกี

ทหีน่ึง ไปสรา้งโรงพยาบาล ไปสงเคราะหเ์หมอืนกบัทีเ่ขาทาํกนันัน่แหละ เพยีงแต่

วา่พวกเราตดิพระ ซึง่ก็ด ี เพราะเขา้หาพระเราไดห้ลายอย่าง เขาทาํของเขาเองเขา

ไดแ้ค่ทานบารมอีย่างเดยีว เราเขา้หาพระเราไดท้านบารม ี แลว้ยงัไดป้ญัญาบารม ี

ไดศี้ลบารม ีไดเ้นกขมัมบารม ีเพราะไปอยู่วดัเราก็ตอ้งถอืศีล ๘ ปฏบิตัธิรรมกนั 

การทาํอะไรจงึตอ้งคาํนึงถงึประโยชนต์นดว้ย พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ จงบาํเพ็ญ

ประโยชน์ตน และประโยชนท์่าน ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาทเถดิ 

ประโยชนต์นตอ้งมาก่อนประโยชนผู์อ้ืน่ ถา้เรายงักนิขา้วไมอ่ิม่ ไปป้อนคนอืน่เรา

จะไมม่แีรง ตอ้งป้อนตวัเราใหอ้ิม่ก่อน เมือ่มแีรงแลว้จงึไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

พระพทุธเจา้ก่อนทีจ่ะตรสัรูก้็ไมเ่คยทรงประกาศศาสนาสอนใหก้บัใครเลย ทรง

บาํเพญ็ถงึ ๖ พรรษาดว้ยกนั เมือ่ทรงบรรลแุลว้ ตรสัรูแ้ลว้ ก็ทรงเมตตาต่อสตัว ์

โลกถงึ ๔๕ พรรษาดว้ยกนั  

  ศาสนาพทุธเหน็ความสาํคญัอยู่ทีน่ามธรรม คอืคุณธรรมมากกวา่วตัถ ุ ทานมอียู ่

๔ ชนิดดว้ยกนั วตัถทุาน วทิยาทาน อภยัทาน และธรรมทาน ในบรรดาทานท ัง้ 

๔ ชนิดน้ี พระพทุธเจา้ทรงยกย่องวา่การใหธ้รรมชนะการใหท้ ัง้ปวง เพราะ
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ธรรมะทาํใหค้นหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ใหข้า้ว ใหอ้าหาร ใหท้ีอ่ยู่ ก็

พอประทงัชพีไปวนัๆหน่ึง แต่ไมไ่ดแ้กป้ญัหาหลกั คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ดงันัน้ถา้มองแบบคนทีไ่มม่ปีญัญาก็จะเหน็วา่ การใหว้ตัถทุาน เช่นสรา้ง

โรงพยาบาล สรา้งอะไรต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอืคนเป็นสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ แต่การสอน

ธรรมะกลบัเป็นเหมอืนของไมม่ ี คุณค่าเลย เพราะเขามองไมเ่หน็ ไมม่ปีญัญาที่

จะเหน็คุณค่าของธรรมะไดเ้ท่านัน้เอง ก็ดูพระพทุธเจา้ตลอด ๔๕ พรรษาน้ี ไมไ่ด ้

สรา้งโรงพยาบาล ไมไ่ดส้รา้งมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็เลย  

ถา้พระพทุธเจา้จะทรงทาํสิง่เหลา่น้ี ทาํไมจะทาํไมไ่ด ้ แต่ไดท้รงวเิคราะหดู์แลว้

ทรงเหน็วา่ สิง่ทีพ่ระองคท์รงมคีอืธรรมะนัน้ มค่ีามากกวา่เงนิทอง ใหธ้รรมะ

ดกีวา่ใหเ้งนิใหท้อง ดกีวา่สรา้งมลูนิธิ สรา้งโรงพยาบาล สรา้งโรงเรียน สรา้งอะไร

ต่างๆ มนัก็เป็นแค่วตัถทุาน เป็นแค่วทิยาทาน สรา้งโรงเรียนก็เป็นวทิยาทาน 

สรา้งบา้นทีอ่ยู่อาศยัสงเคราะหค์นไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั ก็เป็นการสงเคราะหด์ว้ยวตัถุ

ทาน แต่ไมใ่ช่ธรรมทาน ตายไปก็จบ ตายไปก็ไมไ่ดอ้ะไรทีด่ขี ึ้น ไมไ่ดห้ลดุพน้ 

ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ถา้ใหธ้รรมทาน ทาํใหม้พีระอรหนัตเ์ป็นหมืน่เป็นแสน อนั

ไหนจะมคุีณค่ากวา่กนั คงจะตอบความสงสยัวา่ ทาํไมศาสนาพทุธจงึไมเ่ด่น

ทางดา้นวตัถ ุ แต่จะเด่นทางดา้นคุณธรรม สอนใหค้นมคุีณธรรม ดกีวา่การ

สงเคราะหด์ว้ยปจัจยั ๔ ใหเ้ขามปีจัจยั ๔ ใหเ้ขามแีรง มกีาํลงัวงัชา ถา้ใจยงัมี

กเิลสอยู่ เดีย๋วเขาก็ไปฆ่าคนอืน่ได ้ ไปลกัทรพัย ์ ไปทาํผดิศีลได ้ แต่ถา้ใหเ้ขามี

คุณธรรม มศีีลมธีรรมแลว้ จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร ถงึแมจ้ะอด

อยากขาดแคลนอย่างไร ก็จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  

ถาม ท่านคะ ไมท่ราบวา่ผดิหรือถูกนะคะทีฟ่งัมาวา่ ถา้กาํจดัอวชิชาไดจ้ะกาํจดัไตร

ลกัษณ์ได ้อนัน้ีถูกหรือผดิคะ 

ตอบ มนัเป็นของคนละดา้นกนั อวชิชากบัไตรลกัษณ์เป็นเหมอืนมดืกบัแจง้ ถา้มคีวาม

สวา่งก็ไมม่คีวามมดื อย่างตอนน้ีมคีวามสว่าง ความมดืก็ไมม่ ี แต่พอความสวา่ง

หายไปความมดืก็ปรากฏขึ้น 
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ถาม เวลานัง่สมาธิแลว้ฟงัหลวงตาพูด จะจบัใจความไดนิ้ดเดยีว ถามนิดหน่ึงนะคะ 

เราตอ้งพยายามดงึตวัเองกลบัมาฟงัเทศนใ์หเ้ขา้ใจ หรือปลอ่ยใหไ้ป ยงัไมค่่อย

แน่ใจ  

ตอบ แลว้แต่จะฟงัแบบไหน จะฟงัใหเ้กดิปญัญาก็ตอ้งพจิารณาตาม  

ถาม แต่เวลาเรานัง่สมาธิไมค่วรฟงัหรือคะ 

ตอบ ก็แลว้แต่ระดบัจติของเรา จติบางคนพจิารณาตามไมท่นั ไมม่ปีญัญาทีจ่ะเขา้ใจถงึ

เหตถุงึผลทีแ่สดงได ้ ก็เพยีงฟงัแต่เสยีง อาศยัเสยีงเป็นตวักลอ่มใหจ้ติสงบ 

เรียกวา่ฟงัเพือ่ใหจ้ติสงบเป็นสมาธิ แต่ไมเ่กดิปญัญา แต่ถา้ฟงัอย่างทีพู่ดคุยกนัน้ี 

มกีารอธิบายถงึเหตถุงึผลใหฟ้งั ถา้เขา้ใจก็เกดิปญัญาขึ้นมา อยู่ทีฐ่านะของคนฟงั

วา่อยู่ในระดบัไหน ถา้จติยงัอยู่ในระดบัทีย่งัพจิารณาไมเ่ป็น ยงัไมส่ามารถ

เชื่อมต่อระหวา่งเหตกุบัผลได ้ ฟงัไปก็ไมเ่ขา้ใจ ก็ตอ้งอาศยัการฟงัเพือ่ทาํจติให ้

สงบก่อน แลว้ค่อยมาพฒันาปญัญา คดิดว้ยเหตดุว้ยผล เช่นมแีสงสวา่งได ้

เพราะอะไร เพราะดวงอาทติยท์าํใหม้แีสงสวา่ง เวลามดืเพราะอะไร เพราะดวง

อาทติยต์กดนิไปแลว้ คนน้ีมคีวามสุขเพราะอะไร เพราะทาํความด ี คนน้ีมคีวาม

วุน่วายใจเพราะอะไร เพราะทาํความไมด่ ีหดัพจิารณาไปเรื่อยๆ เมือ่พฒันาสูงขึ้น

ไปเรื่อยๆ ก็จะเขา้ไปสู่ระดบัไตรลกัษณ์ จะพจิารณาเหน็วา่ คนเราเกดิมาแลว้ตอ้ง

แก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ไมว่า่ใครก็ตอ้งเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้  

เมือ่พจิารณาไปเรื่อยๆ จติก็เริ่มชนิกบัเรื่องเหลา่น้ี ก็จะไมวุ่น่วายใจเวลาความแก่ 

ความเจ็บ ความตายปรากฏขึ้นมา ถา้รูส้กึวา่เป็นเรื่องราวใหญ่โตโกลาหลเวลาทีม่ ี

คนตาย ก็เพราะใจของเราไมไ่ดพ้จิารณาถงึความตายจนเกดิความเคยชนิ 

เหมอืนกบัความตายเป็นเรื่องแปลกประหลาด เหมอืนกบัมลูีกอกุกาบาตหลน่ลง

มา จะตอ้งมกีารโจษขานกนั คนนัน้ตายแลว้นะ คนน้ีตายแลว้นะ เป็นเรื่องทีต่อ้ง

รูก้นัอยู่แลว้วา่ตอ้งตาย ทาํไมตอ้งมาป่าวประกาศบอกกนั ใหโ้กลาหลวุน่วายกนั

ไปหมด ตายก็เผากนัไป เรื่องกจ็บ ไมม่ปีญัหาอะไร น่ีเป็นเพราะวา่ไมไ่ดเ้จริญ
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ไตรลกัษณ์ ใจหมกมุน่อยู่กบัความหลง อยากจะอยู่ไปนานๆ อยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไป

ตลอด ไมอ่ยากแก่ ไม่อยากเจ็บไขไ้ดป่้วย พอเกดิอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาก็

วุน่วายใจ แทนทีจ่ะเฉยๆเป็นอเุบกขา ไมไ่ดห้รอก พอแก่หน่อย พอเหน็ผมขาว

ขึ้นมาสกัเสน้หน่ึงน้ี โอโ้ฮ! เหมอืนกบัเหน็นรก เพราะไมพ่จิารณา มวัอยู่ในความ

มดืบอดของอวชิชา ทีใ่หค้ดิวา่เราจะสาวไปตลอด จะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย จะไมต่าย 

เมือ่ไมค่ดิถงึมนั ก็เหมอืนกบัวา่จะไมแ่ก่ พอแก่ขึ้นมาปับ๊ ก็รบัไมไ่ด ้ 

แต่ถา้มปีญัญาพจิารณาไตรลกัษณ์ อยู่เรื่อยๆ เดีย๋วแก่แลว้นะ แก่ลงทกุวนัๆ แก่

อยู่ทกุขณะ ชวีติเราเหมอืนกบัตน้เทยีน พอจดุไฟปับ๊ ก็เริ่มกนิเน้ือเทยีนไป

เรื่อยๆ สกัช ัว่โมงสองช ัว่โมงตน้เทยีนก็ไม่มอีะไรเหลอื ชวีติของเราก็โดนเวลา

กลนืไปเรื่อยๆ ทลีะนิดทลีะหน่อย ทกุขณะทกุวนิาท ี แก่ไปเรื่อยๆ เดีย๋วถงึเวลา

มนัก็หยุด ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เราจะรูท้นั หยุดก็หยุด ไมเ่หน็จะ

เป็นอะไร ไมท่กุขเ์สยีอย่าง แต่ไปหา้มไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้ายไมไ่ด ้แต่หา้ม

ใจไมใ่หค้ดิได ้ดว้ยปญัญา จงึตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ บทสวดก็มสีอนใหส้วดอยู่ 

เรามีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ปไม่ได ้ เคยพจิารณาบา้งไหมเวลา

สวดมนต ์ 

ถาม มนัเขา้ไปอยู่ไมไ่ด ้

ตอบ ตอ้งเอาชนะตวัทีส่รา้งความรูส้กึไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตายใหไ้ด ้

ความรูส้กึน้ีเป็นตวักเิลส มนัไมอ่ยากแก่ มนัไมอ่ยากเจ็บ มนัไมอ่ยากตาย ถา้มี

ความไมอ่ยากอย่างน้ีอยู่ ก็จะทาํใหม้คีวามทกุขใ์จ แต่ถา้คดิวา่เป็นเรื่องธรรมดา 

ถงึเวลามนัจะแก่ก็ยอมรบัมนั แต่ไมไ่ดอ้ยากแก่ ไมไ่ดอ้ยากเจ็บ ไมไ่ดอ้ยากตาย

นะ ความอยากแก่ อยากเจ็บ อยากตายก็เป็นกเิลสเหมอืนกนั เวลาอยากจะตาย

แลว้ฆ่าตวัตายน่ี คนบางคนทีฆ่่าตวัตายก็เพราะความอยากตาย ถา้อย่างน้ีก็เป็น

กเิลส เพราะไมอ่ยากจะอยู่ อยากจะตาย แต่ถา้เรารูแ้ลว้เราเฉยๆ เมือ่พจิารณา

แลว้ใจจะเป็นอเุบกขา ใจเราจะเฉยๆกบัความเป็นความตาย เป็นก็เป็น ตายก็

ตาย ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ขณะเป็นก็อยู่ ขณะตายก็ไป คดิอย่างน้ีก็จะไมม่ปีญัหากบั
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อะไรท ัง้สิ้น น่ีคอืการเจริญปญัญา ซึง่เป็นเหมอืนแสงสวา่ง ธมัโม ปทีโป แสง

สวา่งแห่งธรรม ถา้มไีตรลกัษณ์อยู่ทีไ่หน กเิลสก็จะแตกกระจายไป จะไมย่ดึไม่

ตดิ ถา้เหน็วา่เป็นทกุขใ์ครอยากจะไปเอามา ถา้บอกวา่ เอาไหม ๗๓,๐๐๐ ลา้นน่ี 

แต่คุณตอ้งกอดกบัความทกุขน์ะ ถา้มกีเิลสไมม่ปีญัญามนัก็จะเอา แต่คนทีม่ ี

ปญัญาเขาไมเ่อาหรอก ใหห้ลวงตาไปเท่าไร ท่านเก็บไวท้ีไ่หน ท่านระบายออกไป

ทนัท ีเก็บไวแ้ลว้ปวดหวั ไมอ่ยากดูแลรกัษา ไมเ่กดิประโยชน ์

ถาม ลูกยงัไมเ่คยนะคะ ถามดูเฉยๆวา่ เวลาทาํสมาธิไปจนจติสงบไปมากๆแลว้ มนัจะ

มกีเิลสอะไรใหฆ่้าไหมคะ 

ตอบ สมาธิก็เหมอืนกบัการฉีดยาสลบ กเิลสมนัไมต่าย เวลาจติสงบกเิลสก็สงบตวัไป

ดว้ย พอออกจากความสงบกเิลสก็ออกมาทาํงานต่อ 

ถาม ทน้ีีพอสงบแลว้เอาปญัญาไปคดิ 

ตอบ ถา้เป็นปญัญาก็จะคดิเรื่องธรรมะ ถา้เป็นกเิลสก็เป็นเรื่องของอวชิชา คอืความคดิ

ของเราน่ีคดิไปได ้ ๒ ทาง คดิไปในทางธรรมะก็ได ้ คดิไปในทางกเิลสก็ได ้ เช่น

คดิอยากรํา่อยากรวย อย่างน้ีเรียกวา่คดิไปในทางกเิลส อยากจะมสีิง่นัน้มสีิง่น้ี 

ถา้เกดิความอยากท ัง้ ๓ ประการ เช่นความอยากในกาม อยากในรูป เสยีง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะ อยากไดว้ตัถขุา้วของต่างๆ อยากไปเทีย่ว อยากไปกนิ อยากไป

ดืม่ เรียกวา่เป็นความอยากของกเิลส คิดไปในทางกเิลส หรืออยากจะเป็นนัน่

เป็นน่ี อยากจะเป็นคุณหญงิ อยากจะเป็นนายกฯ อยากจะเป็นรฐัมนตรี อยากจะ

รํา่อยากจะรวย อย่างน้ีเรียกวา่เป็นความคดิของกเิลส 

ถาม ท่านคะแลว้อยากจะนิพพานละ่คะ เป็นกเิลสไหมคะ 

ตอบ ไม ่ อนัน้ีเป็นมรรค อยากทาํความด ี อยากรกัษาศีล อยากปฏบิตัธิรรมน่ีไมเ่ป็น

กเิลส เป็นความคิดทางธรรม คดิไปในทางธรรมะ อย่างทีบ่อกเมือ่สกัครู่น้ีวา่ คดิ

ไปได ้ ๒ ทาง คดิไปในทางธรรมะก็เป็นมรรค คดิไปในทางกเิลสก็เป็นสมทุยั ก็
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พาเราไปสู่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ถงึแมจ้ะไดม้า ๗๓,๐๐๐ ลา้นก็วุน่วายใจ 

ไมม่คีวามสุข แต่ถา้ทาํบญุ ๗๓,๐๐๐ ลา้นไปตอนน้ี รบัรองไดว้า่ชื่อเสยีงดงัไปท ัว่

โลกเลย อย่างเศรษฐอีนัดบัหน่ึงของโลก คือคุณบลิเกตส ์ก็ไมไ่ดเ้ก็บเงนิไว ้ รูส้กึ

วา่เขาต ัง้มลูนิธิขึ้นมา ใชเ้งนิไปไมรู่ก้ี่แสนลา้นบาท หลายหมืน่ลา้นเหรียญ เงนิที่

เขาหามาได ้ เขาเอามาบริจาคต ัง้เป็นมลูนิธิ แลว้เอารายไดจ้ากเงนิมลูนิธิน้ีมา

แกป้ญัหาทางดา้นโรคภยัไขเ้จ็บ เมือ่ ๒ – ๓ วนัก่อนก็ประกาศโครงการ ๑๐ ปีที่

จะสูก้บัวณัโรค มค่ีาใชจ่้ายประมาณ ๕๖,๐๐๐ ลา้นเหรียญ เพือ่จะช่วยเหลอืคน

ไมใ่หต้ายจากโรคน้ี 

ถาม ฝรัง่ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างน้ีเจา้ค่ะ เขาจะใจดใีหก้บัพวกเรา 

ตอบ มนัก็ไมเ่สมอไป คนไทยทีใ่จดกี็ม ี เพยีงแต่วา่คนไทยเราชอบทาํบญุแบบปิดทอง

หลงัพระมากกวา่ อย่างคนทีบ่ริจาคเงนิกบัหลวงตาเยอะๆน่ี เราไมรู่ว้า่เป็นใคร 

เขาไมป่ระสงคจ์ะออกนาม เพราะเป็นแนวทางของศาสนาพทุธ ทาํอะไรก็มกัจะไม่

ค่อยดงั ดงัอยู่ในใจของตวัเอง อย่าไปเปรียบเทยีบกนั จะเปรียบก็ได ้ แต่ถา้

พจิารณาลงไปลกึๆแลว้ มนัก็ไมส่าํคญัอะไร  

ถาม ลูกชอบไปขอเปลีย่นศาสนา จะเปลีย่นศาสนาเรื่อยค่ะ 

ตอบ ศาสนาอืน่ไมรู่ท้างไปถงึพระนิพพาน เขาจงึตอ้งเนน้อยู่ทางดา้นการใหท้านเป็น

หลกั คอืใหท้านแลว้ก็รกัษาศีล ก็จะทาํใหค้นไปสวรรค ์ไปสวรรคก์็ไดไ้ปเจอพระ

เจา้ เพราะพระเจา้อยู่บนสวรรค ์แต่ของเราน่ีมนัเลยสวรรคไ์ป ถงึนิพพานเลย จะ

นิพพานไดจ้ติตอ้งสงบ ตอ้งปลอ่ยวาง 

ถาม แลว้พระเจา้น่ีมจีรงิไหมคะ 

ตอบ พระเจา้ก็เป็นจติดวงหน่ึงเหมอืนของพวกเราน่ี เป็นเทพน่ีก็เป็นพระเจา้แลว้ ถา้เรา

ทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล ตายไปเราก็ไปเกดิเป็นเทพ 
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ถาม ท่านวา่จริงไหมคะ พระเจา้ก็สอนใหภ้าวนาเหมอืนกนั  

ตอบ เขาก็มกีารสอน มกีารสวดอะไรของเขา เป็นวธิีทาํจติใจใหส้งบได ้ แต่ทกุศาสนา

ในโลกน้ีต่างกบัศาสนาพทุธตรงที ่ศาสนาพทุธสอนเรื่องไตรลกัษณ์ แต่ศาสนาอืน่

ไมไ่ดส้อน อาจจะสอนเรื่องอนิจจงั เพราะทกุศาสนาก็เหน็วา่มนัเป็นอย่างน้ี คอื

เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั เหน็วา่ชีวติในโลกน้ีมคีวามทกุขเ์หมอืนกนั แต่ไมเ่หน็

อนัตตา ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน พวกเราน่ีก็ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน แต่อวชิชามนั

เสกสรรปัน้แต่งขึ้นมา ใหเ้ป็นตวัเป็นตน แลว้ก็เสกเทพใหเ้ป็นพระเจา้ ใหเ้ป็นพระ

อนิทรพ์ระพรหมขึ้นมา แต่ความจริงก็เป็นดวงจติเท่านัน้แหละ ดวงจติทีม่ ี

คุณธรรมต่างกนั ถา้มคุีณธรรมสูงก็เป็นพระอริยเจา้ ตํา่ลงมาก็เป็นพระพรหม 

ตํา่ลงมาก็เป็นเทพ ตํา่ลงมาก็เป็นมนุษย ์ ตํา่ลงมาอกีก็เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต 

เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ท ัง้หมดน้ีก็เป็นดวงจติท ัง้นัน้ ดวงจติทีส่ะสมบญุหรือ

สะสมกรรม ทาํใหด้วงจติเป็นไปตามบญุ ตามกรรม 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้เราพจิารณาตลอดเวลาไดน่ี้ เราใชไ้ดห้รือเปลา่ 

ตอบ ก็พยายามพจิารณาใหเ้หน็เป็นไตรลกัษณ์แลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ 

อย่าไปอยากไดอ้ะไร ใหป้ลอ่ยวาง แลว้จะไดส้ิง่ทีด่ทีีว่เิศษทีม่อียู่ในตวัเรา คอื

ความเบาใจ ความสุขใจ ความสงบใจ แต่ถา้เราไปอยากไดอ้ะไรแลว้ ความ

วุน่วายใจจะตามมาทนัท ี เช่นได ้ ๗๓,๐๐๐ ลา้นแลว้เป็นอย่างไร ใจวุน่ไหมหรือ

ใจสงบ แต่ถา้สละ ๗๓,๐๐๐ ลา้นไป รบัรองไดใ้จสบาย หมดภาระ หมดความ

กงัวล ไมต่อ้งมายุ่งกบัมนั เดีย๋วตายไปก็ตอ้งสละไปอยู่ด ี เอาไปไดท้ีไ่หนละ่ 

๗๓,๐๐๐ ลา้นน้ี ก็ตอ้งทิ้งไวใ้หเ้ป็นสมบตัขิองคนอืน่ไป แต่ทิ้งแบบไมไ่ดบ้ญุ 

เพราะไมไ่ดท้ิ้งแบบสมคัรใจ การทีจ่ะไดบ้ญุตอ้งทาํดว้ยความสมคัรใจถงึจะได ้

เช่นโยมเอาของมาถวายพระน่ีโยมสมคัรใจมาถวาย ถงึแมจ้ะเสยีของไป แต่ก็มี

ความสุข แต่ถา้มขีโมยมาขโมยไป ก็จะไมม่คีวามสุขใจ กลบัเป็นความเสยีใจ 

เสยีของชิ้นเดยีวกนั แต่ผลต่างกนั อยู่ตรงทีว่า่เราเสยีไปดว้ยความสมคัรใจ หรือ

ดว้ยความไมส่มคัรใจ ถา้เสยีดว้ยความสมคัรใจก็มคีวามสุข น่ีแหละคอืบญุ 
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ความสุขใจน้ีแหละคอืตวับญุ เป็นการปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ เป็นการทาํจติใจให ้

เกดิความสงบขึ้นมา  

ถา้ไมป่ลอ่ยวาง ไมย่นิดทีีจ่ะให ้ หากใครหยบิไปหายไปน่ี วุน่ไหม บางทตีอ้งไป

แจง้ความตาํรวจ พยายามไปสบืเสาะหาใหไ้ดว้า่มนัอยู่ทีไ่หน แลว้ถา้รูว้า่คนไหน

เอาไปก็จะโกรธ จะเกลยีดคนนัน้ขึ้นมาอกี จงึตอ้งมคีวามสมคัรใจ พรอ้มทีจ่ะ

จากสิง่ต่างๆไป ถา้เราพรอ้มอย่างนัน้แลว้ เวลามนัจากไปดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ก็จะ

ไมท่าํใหเ้ราทกุขใ์จ เช่นเรารูว้า่เครื่องอดัเสยีงเครื่องน้ี สกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งเสยี 

หรือไมก่็ตอ้งหายไป หรือตกรุ่นไป เราเบือ่มนั เราก็ใหค้นอืน่ไปอยู่ด ี ถา้เรา

เตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน เวลาหายไป จะไปโดยวธิีใด มนัก็ไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัเรา น่ีคอืความเป็นจริง รูว้า่เป็นอนิจจงั มนัไม่อยู่กบัเราไปตลอด 

รูว้า่มนัเป็นอนัตตา ไมใ่ช่ของเรา รูว้า่มนัจะไปเมือ่ไรเราก็ไปบงัคบัไมไ่ด ้ ถงึเวลา

จะไปมนัก็ไป ถา้รูแ้ลว้เราก็ไมไ่ปยดึไมไ่ปตดิมนั ไมไ่ปอยากใหม้นัตอ้งอยู่กบัเรา

ไปตลอด ตอ้งดไีปตลอด ตอ้งไมเ่สยีเลย  

  น่ีคอืเรื่องของปญัญา ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ก็จะเหน็อย่างน้ี จะไมอ่ยากไดอ้ะไร 

เพราะในไตรลกัษณ์มนัก็มทีกุขอ์ยู่ดว้ย จะรูว้า่เป็นความทกุขม์ากกวา่เป็น

ความสุข แต่ส่วนใหญ่พอมกีิเลสปับ๊ จะเหน็วา่ไดม้าแลว้จะมคีวามสุข ก็ซื้อมา 

พอซื้อมาแลว้ก็มทีกุขต์ามมา ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งคอยหาถ่านมาใส่ ตอ้ง

คอยชารจ์แบตฯ ไมม่มีนัเราก็อยู่ได ้ เมือ่ก่อนน้ีไมม่ขีองพวกน้ี เราอยู่กนัได ้

อย่างไร เราก็อยู่กนัมาได ้ไม่เดอืดรอ้นอะไร ถา้เราสามารถอยู่แบบพระได ้แสดง

วา่เรามปีญัญา อยู่อย่างพระแลว้มคีวามสุข คอือยู่แบบไมม่อีะไร มเีท่าทีจ่าํเป็น

คอืปจัจยั ๔ เครื่องดาํรงชพี นอกเหนือจากนัน้แลว้ไมม่กี็ไม่เดอืดรอ้น  

แต่ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํงานทาํการ ก็ตอ้งมเีครื่องมอืเป็นธรรมดา ถา้ตอ้ง

ไปเทศนาวา่กลา่วตามสถานทีต่่างๆ ตอ้งเดนิทาง ก็ตอ้งมรีถยนตพ์าไป แต่มี

เฉพาะกจิ มตีามเหตตุามผล ไมไ่ดม้ดีว้ยความอยากโกห้รู อยากไปเทีย่ว คดิวา่มี

รถคนัหน่ึงแลว้จะสบาย ไปเทีย่วไหนก็ไปได ้ แต่การไปเทีย่วน่ีไมเ่กดิประโยชน์
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กบัจติใจ แต่เกดิประโยชนก์บักเิลส เพราะการอยากไปเทีย่วเป็นกามตณัหา ก็อยู่

เฉยๆไมไ่ด ้พออยู่เฉยๆแลว้ก็ทกุข ์ ใหน้ ัง่ภาวนาก็นัง่ไมไ่ด ้ตอ้งไปนู่นมาน่ี บางที

ก็เอาการไปทาํบญุมาเป็นเหต ุ เช่นไปอนิเดยีก็อา้งวา่ไปแสวงบญุกนั แต่ความจริง

แลว้มนัก็เป็นเรื่องของกเิลส ไมต่อ้งไปถงึอนิเดยีหรอก แสวงหาในใจเราน่ีแหละ 

ถาม มบีางคนบอกวา่ ทีน่ ัน่เหมอืนกบัมพีลงัของพระพทุธเจา้ มคีวามอยากนัง่สมาธ ิ

เหมอืนกบันัง่ไดม้ากขึ้นอะไรอย่างน้ี 

ตอบ ก็ไมค่า้นหรอก สาํหรบัคนทีย่งัไมม่พีลงัจติของตวัเอง ก็ตอ้งอาศยัสถานทีอ่ย่าง

นัน้ไปก่อน พระพทุธเจา้จงึไดท้รงกาํหนดใหไ้ปบูชาตามสถานทีเ่หลา่นัน้ เพราะ

เมือ่ไปแลว้จะเกดิพลงัขึ้นมา เกดิศรทัธา เกดิวริิยะขึ้นมา แต่สาํหรบัคนทีไ่ด ้

พฒันาเกนิข ัน้นัน้ไปแลว้ ก็ไมต่อ้งไป หลวงปู่ม ัน่ก็ไมไ่ดไ้ป หลวงตาก็ไมเ่คยไป 

ถาม หลวงตาท่านบอกไวเ้องดว้ย หลวงตาบอกวา่ไมต่อ้งไปถงึอนิเดยี 

ตอบ คนทีย่งัไมม่พีลงัไมต่อ้งไปอนิเดยีก็ได ้ หาครูบาอาจารยอ์ยู่เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมแลว้ก็พยายามปฏบิตัติามทีท่่านสอนใหไ้ด ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการ

ภาวนาน่ี ภาวนาใหไ้ดเ้ถอะ ใหจ้ติมนัรวมสกัครัง้เดยีว แลว้พลงัท ัง้หมดน่ี มนัยิง่

กวา่ไปอนิเดยีอกี 

ถาม ทน้ีีท่านบอกพยายามใหผ้่านตรงเวทนาใหไ้ดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ จะผ่านดว้ยวธิีใด จะรวมดว้ยวธิีใด ก็ตามแต่วาสนาของแต่ละคน บางคนมบีญุ

นัง่ไปไมต่อ้งผ่านเวทนาก็ได ้ พอจติบริกรรมก็เกาะตดิอยู่กบัคาํบริกรรม มนัก็

รวมลงไปเลย ไมต่อ้งผ่านเวทนาก็ม ีแต่บางคนบริกรรมเท่าไรมนัก็ยงัไมส่งบ มนั

จะปวดจะเจบ็อย่างไร ก็ตอ้งพยายามฝืนทนไป แลว้ก็บริกรรมต่อไป จนกวา่จะ

ผ่านไปได ้ถา้ไมผ่่านแลว้ลกุขึ้นมาจติก็ยงัเหมอืนเดมิอยู่ 
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ถาม ท่านคะ สมมตุวิา่นัง่อย่างน้ีนะคะ แลว้เราพยายามเปลีย่นจดุศูนยถ์่วงของเราค่ะ 

เพราะบางทเีราราบลงไป 

ตอบ มนัไมเ่กดิประโยชนห์รอก 

ถาม ตอ้งใหอ้ยู่ท่าเดยีว 

ตอบ ถา้ต ัง้ท่าต ัง้แต่ครัง้แรกดแีลว้ก็อยู่ท่านัน้แหละ อย่าไปยุ่งกบัมนั เพราะยุง่กบัมนั

ทาํใหเ้ราเสยีสมาธิ ทาํใหเ้ราไมบ่ริกรรม 

ถาม แต่เราลดเวทนาได ้

ตอบ แต่มนัไมท่าํใหจ้ติผ่านเขา้ไปสู่ความสงบ เราตอ้งการอะไร ตอ้งการลดเวทนาหรือ

เราตอ้งการใหม้นัรวมลง ถา้ใหร้วมลงก็ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเวทนา ใหป้ล่อยวาง ใหม้นั

ไปตามเรื่องของมนั ใหจ้ติอยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆ ไๆปเรื่องเดยีวเท่านัน้ อย่าไปคาด

อย่าไปคะเนวา่เมือ่ไรจะรวมลงสกัทีๆ  ถา้คาดคะเนแลว้ก็จะไมร่วม แต่ถา้อยู่กบั

พทุโธๆๆ ใหม้นัขาดใจไปกบัพทุโธเลยนัน่แหละ แลว้มนัจะรวมลงไปเอง  

ถาม ถา้เราทาํบญุทาํทานไปเรื่อยๆน่ี อย่างนอ้ยบารมเีราเพิม่ขึ้นน่ี จะช่วยใหง้า่ยขึ้น

ไหมคะ  

ตอบ ถา้ทาํทานบารมมีนัก็จะช่วยสนบัสนุนเรื่องศีลบารม ี ถา้อยากจะภาวนาก็ตอ้งมศีีล

บารม ีตอ้งรกัษาศีลแลว้ก็ตอ้งเริ่มภาวนาไปดว้ย ไมใ่ช่รกัษาแต่ศีลอย่างเดยีว ทาํ

แต่ทานอย่างเดยีว แลว้ก็ไมภ่าวนา แลว้อยู่ๆจะใหเ้กดิการภาวนาขึ้นมาไมไ่ด ้

ตอ้งอาศยัทานกบัศีลเป็นเครื่องสนบัสนุน แต่เราก็ตอ้งภาวนา ถา้ภาวนาโดยไมม่ี

ทาน ไมม่ศีีล ก็จะยากกวา่คนทีม่ทีานมศีีล คนไมม่ทีานไมม่ศีีลเวลานัง่ภาวนาไป 

พอคดิถงึเงนิคดิถงึทองขึ้นมาก็ห่วงแลว้ หรอืตกใจลมืของไวต้รงไหน ก็นัง่ภาวนา

ไมไ่ดแ้ลว้ กลวัของหายไป ตอ้งคอยดูแล แต่คนทีเ่คยทาํทานมาแลว้ พอคดิถงึ



60 
 

เรื่องนัน้ ก็จะคดิวา่ช่างหวัมนัเถอะ ใครเอาไปก็ถอืวา่เป็นการทาํบญุทาํทานไป มนั

ก็ตดัได ้หรือนัง่ไปแลว้ยุงกดั ถา้ไมม่ศีีลก็ตบผวัะ ก็เสยีสมาธิไปแลว้  

ถาม ถา้ไมต่บแลว้มนัยงัคนัจะใหท้าํอย่างไร 

ตอบ ก็ปลอ่ยมนัไป คนทีม่ศีีลยอมเจ็บยอมทนได ้ ก็นัง่ต่อไปได ้ ไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่อง

ยุงกดั กบัเรื่องอะไรต่างๆ คนทีม่ทีานก็จะทาํใหร้กัษาศีลงา่ย คนทีม่ศีีลก็จะทาํให ้

ภาวนางา่ย คนทีม่สีมาธิก็จะทาํใหเ้จริญปญัญางา่ย จะรูว้า่อะไรเป็นกเิลส อะไรไม่

เป็นกเิลส เพราะการใชป้ญัญาก็คอืการแยกแยะสิง่ทีเ่ป็นกเิลสออกจากสิง่ทีไ่ม่

เป็นกเิลส เพราะในใจเรามที ัง้สิง่ทีด่แีละสิง่ทีไ่มด่ ี สิง่ทีไ่มด่เีราก็กาํจดัมนัออกไป 

เหลอืแต่สิง่ทีด่ไีว ้

ถาม การจะภาวนาไดน่ี้ มนัตอ้งเป็นบญุเก่าดว้ยใช่ไหมเจา้คะท่าน อาจารย ์

ตอบ ท ัง้บญุเก่าบญุใหมผ่สมกนัไป ทาํไปเรื่อยๆ พอถงึจดุหน่ึงก็จะภาวนาไดเ้อง ตอ้ง

พยายามทาํไปเรื่อยๆ อย่างนอ้ยวนัหน่ึงควรจะทาํสกั ๒ ครัง้ เชา้คร ัง้ เยน็ครัง้ 

ถา้ไมท่าํเลยก็จะยาก ถา้ทาํไปเรื่อยๆก็เป็นการฝึกไวก่้อน จะไปหวงัใหถ้งึเวลาปับ๊

แลว้ทาํแบบเต็มที ่๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตน่ี์ ไมม่ทีางหรอก ตอ้งค่อยๆทาํไป เหมอืนกบั

เดก็อยู่ๆจะใหเ้ดนิ ยนืขึ้นแลว้วิง่ไปน่ี ไมไ่ดห้รอก ตอ้งหดัคลานไปก่อน หดัยนื

หดัเดนิไปก่อน แลว้ถงึจะวิง่ได ้ การภาวนาก็ตอ้งลม้ลกุคลกุคลานไปก่อน อย่าง

นอ้ยทีสุ่ดตอนเชา้ตื่นขึ้นมาก็ควรภาวนาสกัครึ่งช ัว่โมง ก่อนจะนอนอกีครึ่งช ัว่โมง 

ทาํไปแลว้ต่อไปจะตดิเป็นนิสยัขึ้นมา ถา้ไม่ทาํเลย แลว้อยู่ๆจะใหม้นัทาํ มนัไมท่าํ

หรอก อาตมาก็เหมอืนกนั อ่านหนงัสอืเยอะ อ่านอยู่หลายเดอืนดว้ยกนั ก็อ่าน

เรื่องภาวนาน่ีแหละ อ่านเรื่องปญัญา อ่านเรื่องสต ิ แต่วนัหน่ึงก็ถามตวัเองวา่ ยงั

ไมเ่คยนัง่ภาวนาเลย มแีต่อ่าน ก็เลยเริ่มภาวนาตรงนัน้เลย การอ่านหนงัสอื การ

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมท ัง้หมด ก็เพือ่พาเราไปสู่ตรงจดุนัน้ พาเราไปสู่การภาวนา 

เหมอืนกบัเตรียมกบัขา้วไว ้ ก็เพือ่พาไปสู่การกนิ เวลาไปตลาดไปซื้อกบัขา้วกบั
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ปลามาจดัมาทาํ แลว้เอามาต ัง้ไวบ้นโตะ๊เฉยๆ ไมก่นิก็เสยีท่าเปลา่ๆ ตอ้งกนิ เมือ่

ถงึเวลาแลว้ตอ้งกนิ การภาวนาก็เป็นการกนิธรรมะ 

ถาม ไมท่ราบวา่ตอนกลางคนืจะเปิดวทิยุของหลวงตาไวฟ้งัจนหลบัไป จะถอืวา่เป็น

การรวมจติเราไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้มนัฟงัได ้๒ แบบ ฟงัแบบลิ้นกบัแกง หรือฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง เปิดฟงั

ไปท ัง้วนัแต่ใจไมไ่ดซ้มึซาบกบัสิง่ทีฟ่งัเลย มนัก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร แต่ถา้ฟงั

เพยีงวนิาทเีดยีวแลว้เขา้ใจความหมาย เกดิปญัญาขึ้นมา ปลอ่ยวางได ้อย่างน้ีจะ

มคุีณค่ากวา่ จงึไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่วลาทีเ่ราเปิดฟงั อยู่ทีว่า่เราฟงัจริงๆหรือเปลา่ เราได ้

เขา้ใจความหมายหรือเปลา่ แต่ถา้ตอ้งเปิดฟงัเป็นเพือ่นแกเ้หงา ระหวา่งเปิดเพลง

กบัเปิดธรรมะ เปิดธรรมะจะดกีวา่เปิดเพลง ถา้มสีตช่ิวงไหน ฟงัแลว้เกดิสะดุด

ใจขึ้นมา ก็จะไดป้ระโยชนจ์ากธรรมะ ถา้เปิดเพลงฟงัก็จะไมไ่ดธ้รรมะ จะไมไ่ด ้

อะไรเลย 

ถาม แลว้สตน่ีิคอืเราตอ้งระลกึอยู่วา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ 

ตอบ ใช่ สตกิ็คอืใหรู้อ้ยู่กบัตวัทกุขณะ วา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัรบัประทานก็ให ้

รูอ้ยู่กบัการรบัประทาน กาํลงัดืม่นํา้ก็ใหอ้ยู่กบัการดืม่นํา้ ไมใ่ช่ดืม่นํา้ไปก็คดิถงึ

เรื่องนูน้เรื่องน้ีไป หรือขณะทีฟ่งัธรรมอยู่น้ี ใจมวัไปคดิวา่เดีย๋วจะไปถ่ายรูปที่

ไหนด ี แสดงวา่ไมม่สีตอิยู่กบัการฟงัธรรม ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่ เราอยู่

ตรงไหนก็ใหอ้ยู่ตรงนัน้ อยู่กบัการเคลือ่นไหวของกายวาจา ใจ 

ถาม จะเท่ากนัไหมคะถา้เรามพีทุโธตดิอยู่ในใจ เราฟงัรูเ้รื่องดว้ย แต่เราพทุโธไปดว้ย 

อย่างน้ีไดไ้หมคะ 

ตอบ ก็อยู่ทีเ่ราจะฟงัรูเ้รื่องหรือเปลา่ แต่สาํหรบัอาตมาๆคดิวา่มนัจะสบัสนไปหน่อย 

ถา้ฟงัอย่างเดยีวจะดกีวา่ฟงัแลว้พทุโธไปดว้ย 
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ถาม แลว้อย่างเวลาขบัรถน่ี เราพทุโธไปดว้ยค่ะ 

ตอบ ก็ตอ้งรูอ้ยู่กบัการขบั รูอ้ยู่กบัการเบรก รูอ้ยู่กบัการผ่อนคนัเร่ง รูว้า่ตอ้งทาํอะไร 

ไมใ่ช่ขบัไปแลว้ก็คุยกนัไป สนุกสนานเฮฮา อย่างนัน้แสดงวา่ไมไ่ดอ้ยู่กบังานทีท่าํ

อยู่ พยายามทาํทลีะอย่าง อย่าไปทาํหลายๆอย่างพรอ้มๆกนั ยกเวน้ในเวลาที่

จาํเป็น เวลาขบัรถก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่วงมาลยัอย่างเดยีว ตอ้งอยู่ทีเ่บรก อยู่ทีค่นัเร่ง

ดว้ย น่ีคอืความหมายของสต ิ เพราะเมือ่มสีตแิลว้ เวลาเราจะใหจ้ติอยู่กบัพทุ

โธๆๆ มนัก็จะไมไ่ปสู่เรื่องอืน่ ถา้อยู่กบัพทุโธๆไปไมน่าน เดีย๋วมนัก็รวมลง 

น่ีคอืเป้าหมายหลกัของการทาํเพือ่ใหจ้ติรวมเป็นสมาธิ จติไมร่วมถา้ไมม่สีต ิ จงึ

ตอ้งสรา้งสตขิึ้นมาก่อน เมือ่มสีตแิลว้พอไปนัง่ทาํสมาธิมนัก็จะรวมลงได ้ คนที่

รวมลงงา่ยก็แสดงวา่มสีตอิยู่แลว้ พวกเรามสีตไิมเ่ท่ากนั คนทีม่สีตนิอ้ยก็พวก

เสยีสต ิพวกทีต่อ้งเขา้ไปอยู่ในโรงพยาบาล คนทีเ่รียนหนงัสอืไมก่่ง ก็เพราะมสีติ

ไมม่าก จะเรียนสูงขึ้นไป เช่นระดบัปริญญาตรีโทเอก ก็ตอ้งมสีตมิาก ถงึจะ

สามารถอ่านหนงัสอืไดน้านๆหลายๆปี คนทีไ่มม่สีตน่ีิ พอจบม. ๓ ก็เรียนต่อไป

ไมไ่หวแลว้ สตขิองแต่ละคนพฒันามาไมเ่ท่าเทยีมกนั ถา้ไดพ้ฒันามามากก็

สามารถเจริญปญัญาไดม้าก เจริญสมาธิไดม้ากตามกาํลงัของสต ิ ไมว่า่จะภาวนา

เพือ่ปญัญาหรือเพือ่สมาธิ ก็ตอ้งมสีตเิป็นตวัพาไป เวลาจะทาํสมาธิก็ตอ้งมสีตอิยู่

กบัพทุโธ เวลาเจริญปญัญาก็ตอ้งมสีตอิยู่กบัไตรลกัษณ์ ตอ้งคดิแต่เรื่องไตร

ลกัษณ์อย่างเดยีว เหน็อะไรแลว้ตอ้งเหน็เป็นอนิจจงัไปหมด เหน็เป็นทกุขไ์ปหมด 

ไมอ่ยากได ้ ใครอยากจะไดค้วามทกุขบ์า้ง จะใหเ้งนิมาเป็นแสนก็ไมอ่ยากจะได ้

เอามาแลว้ตอ้งทกุขก์บัการดูแลรกัษา ไมม่มีนัเราก็อยู่ได ้ ถา้เป็นพระนะ เพราะมี

ครบถว้นบริบูรณ์แลว้กบัสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี 

พระพทุธเจา้จงึทรงหา้มไมใ่หพ้ระรบัเงนิรบัทอง ตอนหลงัก็ทรงอนุโลมผ่อนผนั 

ถา้จะถวายเงนิใหก้บัพระก็ใหฝ้ากไวก้บัไวยาวจักร ถา้ตอ้งการอะไรก็ส ัง่ใหเ้ขาไป

หามา จะเอาไปทาํบญุทาํทานก็ส ัง่ใหเ้ขาไปทาํ ไมใ่หย้ดึถอืเป็นสมบตัขิองตนเอง 

เพราะไมจ่าํเป็น จะมแีต่ความทกุขต์ามมา ดไีมด่กี็ถูกโจรผูร้า้ยมาปลน้มาฆ่า แต่
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ก็ยงัอยากจะมกีนั พอโดนจี้โดนปลน้ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ เสยีใจ เพราะไมไ่ดห้ดัอยู่

แบบไมต่อ้งใชเ้งนิใชท้องกนั ชอบอยู่แบบใชเ้งนิใชท้อง พอหามาไดแ้ลว้ก็ตอ้งเอา

ไปใหค้นอืน่อยู่ด ี จงึอย่าไปมมีนั เมือ่ไมม่กี็ไมต่อ้งทาํทาน ไมต่อ้งทาํบญุ หมด

ภาระไป  

ถาม ถา้เป็นผูห้ญงิละ่คะ 

ตอบ ก็ตอ้งมไีวบ้า้ง อย่ามจีนเกนิเหตเุกนิผล มไีวเ้พือ่ใชต้ามความประสงคข์องเรา 

เช่นมเีงนิไวส้กักอ้นหน่ึงเพือ่จะไดป้ฏบิตัธิรรม จะไดไ้มต่อ้งทาํงาน ตอนน้ีก็ตอ้ง

สะสมเงนิกอ้นน้ีไวก่้อน เมือ่ไดแ้ลว้ก็ออกจากงาน เปลีย่นจากงานทางโลกมาเป็น

งานทางธรรมะ มาภาวนาแทน อาศยัเงนิกอ้นนัน้มาใชจ่้ายค่านํา้ ค่าไฟ ค่าขา้ว 

ค่าอาหารไป แต่อย่าเอาไปใชจ่้ายตามความอยากของกเิลส เดีย๋วจะไมพ่อ ตอ้ง

ตดัหมดเรื่องกเิลสถา้จะปฏบิตัธิรรม ไมเ่อาเงนิไปดูหนงัฟงัเพลง ไปเทีย่วทีนู่่น

เทีย่วทีน่ี่ เลกิหมด อยู่ทีว่ดัอย่างเดยีว ภาวนาอย่างเดยีว อย่างน้ีก็จะเจริญมี

ความสุขไปเรื่อยๆ ทีพู่ดมาน่ีจะอยู่ไกลเกนิเอื้อมไปหรือเปลา่ก็ไมรู่ ้ก็เพยีงบอกให ้

รูว้า่เป้าหมายเป็นอย่างไร ถา้อยากจะเจริญกา้วหนา้ก็ตอ้งไปทางน้ี ถา้ยงัไปไมไ่ดก้็

รกัษาศีลไวก้็แลว้กนั อย่าไปผดิศีล ๕ มเีงนิทองเหลอืใชก้็เอาไปทาํบญุ จะทาํใน

ลกัษณะไหนก็ได ้ทาํกบัพระก็ได ้ทาํกบัเดก็กาํพรา้ก็ได ้ทาํกบัขอทานก็ได ้ทาํกบั

พ่อกบัแมก่็ได ้ทาํกบัญาตพิีน่อ้งเพือ่นฝูงก็ได ้แลว้แต่ความจาํเป็น แลว้แต่กรณี 

ถาม มนัไมเ่กี่ยวกบัเน้ือนาบญุหรือคะ 

ตอบ ก็อย่างทีบ่อก ถา้ทาํกบัเน้ือนาบญุก็จะไดบ้ญุเยอะกวา่ เราจงึชอบไปทาํบญุกบัเน้ือ

นาบญุกนั แลว้ก็มาบ่นวา่ไมม่มีลูนิธิไวค้อยดูแลคนยากคนจน คนป่วย  

ถาม อย่างน้ีเหน็แก่ตวัอยากไดบ้ญุเยอะ  

ตอบ แต่ก็ไมเ่ป็นไร เราทาํกบัเน้ือนาบญุ เน้ือนาบญุท่านก็ไปทาํแทนเรา ท่านก็ไมไ่ด ้

เก็บเงนิเก็บทองไว ้ท่านก็เอาไปสงเคราะหโ์ลกต่อ 
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ถาม ตอ้งไปทาํมาหากนิทีอ่นิโดฯค่ะ ตอ้งไปทกุเดอืน ไมรู่ว้า่ควรจะไปต่อไปเรื่อยๆ

หรือไมเ่จา้คะ ไปแลว้จะไดต้ลาดไหมเจา้คะ  

ตอบ น่ีไมใ่ช่ปญัหาธรรมะ  

ถาม แต่มนัก็เชื่อมกบัธรรมะได ้เพราะถา้เรามปีจัจยัเราก็สามารถนาํมาถวายได ้

ตอบ โลกน้ีมนัโลกไมเ่ทีย่ง อาจจะดไีปเรื่อยๆก็ได ้หรืออาจจะอยู่คงทีก่็ได ้หรืออาจจะ

เสือ่มลงก็ได ้ ตอ้งพจิารณาแบบน้ี ถงึจะเป็นปญัญา แต่ถา้พจิารณาวา่จะตอ้ง

เจริญไปอย่างเดยีว อย่างน้ีเป็นกเิลส เป็นความโลภแลว้ เพราะความจริงมนัไม่

แน่เสมอไป เหตกุารณ์ในโลกเราก็เหน็อยู่ วา่มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่กี็ม ี

ไปในทางทีเ่ลวรา้ยก็ม ี หรือไมเ่ลวรา้ยแต่ไมด่กี็ม ี น่ีคอืปญัญา เราตอ้งยอมรบั

ความจริงอนัน้ี เราตอ้งคดิเผือ่ไว ้ เราหวงัวา่มนัจะเจริญ แต่ถา้ไมเ่จริญอย่างนอ้ย

ก็ขออย่าใหเ้สือ่มก็ยงัด ี ถา้เสือ่มก็ขอใหเ้สื่อมนอ้ยๆ แต่ถา้จะเสือ่มจริงๆก็ตอ้ง

ยอมรบัวา่มนัเป็นอนตัตา บงัคบัมนัไมไ่ด ้ เราก็อย่าไปหวงั อย่าไปพึง่กบัมนัมาก

จนเกนิไป พยายามใชน้อ้ยๆไว ้ แลว้จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้นกบัการแสวงหา ถา้ใชม้าก

ก็ตอ้งเดอืดรอ้นมากหน่อย กบัการหาเงนิหาทอง  

ถาม แต่วา่คนเราเวลาทีเ่กดิมาก็เกดิมาไม่เท่ากนั มคีวามคดิความอะไรไมเ่ท่ากนั เป็น

เพราะบญุและการกระทาํกรรมหนหลงั เพราะฉะนัน้เวลาทีห่ลวงตาท่านบอกจาก

การทีท่่านมอง ไมท่ราบวา่ลูกเขา้ใจตวัเองผดิหรือเปลา่นะเจา้คะ เหมอืนกบัวา่

มองปับ๊ท่านรูไ้ดเ้ลยวา่คนน้ีมายงัไงๆ แลว้จะไปยงัไงต่อเจา้คะ  

ตอบ ใช่ ท่านมญีาณ ท่านมปีญัญา ท่านมปีระสบการณ์ ท่านเหน็คนแบบน้ีลกัษณะน้ี 

ก็รูเ้ลยวา่จะไปทางไหน พวกเราก็พอจะรู ้ เราเหน็คนขอทาน เราก็รูว้า่เป็นคน

ขอทานใช่ไหม เราก็มปีญัญาในระดบัหน่ึง รูว้า่อนาคตของคนขอทานคงไปไมถ่งึ

ไหน เราก็มเีหมอืนกนั เพยีงแต่มนีอ้ย ต่างกบัครูบาอาจารยพ์ระปฏบิตัเิยอะทา่น

มปีญัญาเยอะ ท่านก็รูเ้ยอะ อย่างพระพทุธเจา้น้ีรูไ้กล รูเ้รื่องของศาสนาวา่จะอยู่

ไดน้านสกักี่ปี  
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ถาม ท่านอาจารยเ์หน็ไหมคะ  

ตอบ ก็เหน็ดว้ย ๒ ตาน้ีแหละ เหน็ตามฐานะของเรา ทกุคนก็มคีวามสามารถทีจ่ะ

มองเหน็ได ้ เพยีงแต่จะเหน็ไกลหรือเหน็ใกล ้ คนทีม่สีายตาไกลก็จะมองเหน็ได ้

ไกล คนทีม่สีายตาใกลก้็มองเหน็ใกล ้ ขึ้นอยู่กบัการพฒันาทางดา้นปญัญาเป็น

หลกั การทาํบญุใหท้านรกัษาศีลไมไ่ดเ้กี่ยวกบัปญัญา ทีจ่ะตอ้งเกดิจากการศึกษา 

เกดิจากการไดย้นิ เกดิจากการวเิคราะห ์ เกดิจากการภาวนา จงึจะเกดิปญัญา

ขึ้นมา การไดย้นิไดฟ้งัก็เป็นปญัญาระดบัหน่ึง วนัน้ีเราฟงัเราก็ไดค้วามรูใ้นระดบั

หน่ึง ถา้เอาไปพฒันาต่อ เอาไปคดิไปพจิารณา ก็จะขยบัขึ้นไปอกี ถา้เอาไปใชใ้น

การปฏบิตั ิ ก็จะเป็นปญัญาทีล่กึซึ้งขึ้นไปใหญ่ เพราะปญัญาทีเ่กดิจาก

ประสบการณ์เป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง ปญัญาทางความคดิเป็นเพยีงทฤษฎ ีอาจจะไม่

เป็นอย่างทีค่ดิก็ได ้ เช่นเราคดิวา่ไปลงทนุทีอ่นิโดฯปีหนา้จะตอ้งไดเ้พิม่อกี ๒๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์แต่ยงัไมรู่ว้า่จะไดจ้รงิหรือไม ่ก็ตอ้งเอาไปปฏบิตัดูิ ถา้ปฏบิตัแิลว้ก็ได ้

ตามทีค่ดิ เราก็จะรูว้า่ทาํอย่างน้ี ทาํแบบน้ีแลว้ไดผ้ล เป็นความรูท้ีช่ดัเจนกวา่ 

ปญัญาจงึมหีลายแบบ หลายระดบัดว้ยกนั  

เบื้องตน้ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัการศึกษาก่อน หรือคดิเอง คดิวา่ทาํโครงการน้ี

ดไีหม เช่นทาํดาวเทยีมดไีหม ถา้คดิวา่ดกี็ทาํไป แลว้ก็ไดข้ายหุน้ ไดเ้งนิต ัง้

เยอะแยะ พอมปีระสบการณ์แลว้ก็จะรูว้า่ ต่อไปจะทาํอะไร ทาํแบบไหน ทาํ

อย่างไรด ี ก็จะมคีวามม ัน่ใจ แต่ถา้ไมม่ปีระสบการณ์เลย ก็จะไมม่ ัน่ใจเท่าไร 

ปญัญาทีเ่กดิจากประสบการณ์จงึเป็นปญัญาทีม่คีวามแน่วแน่ม ัน่ใจ รูจ้รงิเหน็จรงิ 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ สามารถดบักเิลสไดห้มด ก็ทรงมคีวามม ัน่ใจใน

การส ัง่สอนวธิีดบักเิลสใหก้บัผูอ้ืน่ สอนกี่คร ัง้ก็ไมผ่ดิพลาด เพราะไมไ่ดส้อนจาก

ความจาํ ถา้เป็นความจาํก็จะสอนแบบผดิๆถูกๆ แต่ถา้เป็นประสบการณ์ จะไม่

ผดิพลาด เหมอืนกบัเคยเดนิทางมาทีน่ี่แลว้ จะบอกใครกี่รอ้ยครัง้กจ็ะบอกเขา

ถูก ถา้มาดว้ยสต ิถา้มาแบบไมม่สีต ินัง่หลบัมาในรถ อย่างน้ีก็เหมอืนกบัไมไ่ดม้า

เอง ไมม่ปีระสบการณ์ ถา้ไปบอกใครเขา ก็บอกแบบผดิๆถูกๆ แต่ถา้ขบัรถมา
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เอง หาทางเอง พอรูจ้กัทางแลว้ จะบอกใครกี่คร ัง้ กจ็ะบอกไดอ้ย่างไมผ่ดิพลาด 

เอาละนะสาํหรบัวนัน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๓๔ 

ความอยากไม่มีขอบเขต 
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 

สถานทีป่ฏบิตัธิรรมบนเขาน้ี ไมค่่อยมคีนรูก้นั ก็เลยไมค่่อยมใีครขึ้นมารบกวน แลว้ก็มี

ด่านคอยกัน้ไวด้ว้ย คนทีม่าทาํบญุทีว่ดัตอนเชา้ก็ไมรู่ ้ มาทาํบญุตกับาตรฟงัเทศนเ์สร็จ

แลว้ก็กลบั ไมค่่อยไดป้ลอ่ยใหใ้ครขึ้นมา เพราะกลวัจะมารบกวน มาสรา้งความวุน่วาย 

สถานทีไ่มก่วา้งใหญ่ จงึตอ้งระมดัระวงัหน่อย เน้ือทีท่ ัง้หมดของเขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาชี

โอนก็ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ มถีนนวิง่รอบเกอืบ ๘ กโิลฯ ส่วนบริเวณทีป่ฏบิตัธิรรมของ

พระก็ประมาณสกั ๑๐๐ ไร่ไดม้ ัง้ หรือ ๘๐ ไร่ มทีางเดนิเป็นวงกลม แลว้ก็มทีางแยก

ไปสู่แต่ละกฏุ ิอยู่ไดป้ระมาณสกัสบิกวา่รูป แต่ก็อยู่กนัไมม่าก ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ ๕ – ๖ 

รูป ผูท้ีม่าบวชทีน่ี่ถา้อยากจะปฏบิตั ิ ก็มกัจะไปอยู่ศึกษากบัครูบาอาจารยก์นั ส่วนพวกที่

บวชช ัว่คราวก็ไมไ่ดต้ ัง้ใจจะปฏบิตั ิ ก็ไมค่่อยชอบขึ้นมา เพราะขา้งบนน้ีมนักนัดาร

พอสมควร ไฟฟ้าก็ไมม่ ี นํา้ก็ตอ้งอาศยันํา้ฝนรองใส่แทงค ์ตอ้งใชอ้ยา่งประหยดัเพราะมี

ไมม่าก มแีทงคอ์ยู่ ๒ – ๓ ลูก ต่อหน่ึงกฏุ ิถา้ตอ้งการสรงนํา้ใหจ้ใุจ ก็สรงทีข่า้งลา่งก็ได ้

ในตอนเชา้เวลาลงไปขา้งลา่งก่อนจะออกบณิฑบาต เพราะมนีํา้ประปา มไีฟฟ้า ทีข่า้งบนน้ี

เวลาสรงนํา้ก็ตอ้งประหยดัๆหน่อยสกั ๔ – ๕ ขนั พอทาํความสะอาดร่างกายก็พอแลว้ 

สาํหรบัคนทีช่อบความสงบ เรื่องเหลา่น้ีจะไมเ่ป็นอปุสรรค เพราะความสงบใหค้วามสุข

มากกวา่ มากกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการอาบนํา้มากๆ อาบฝกับวั อาบในอ่าง มนัก็สุขแค่

ขณะทีอ่าบเท่านัน้เอง พอออกจากหอ้งนํา้เดีย๋วก็รอ้น จติใจก็รอ้นต่อ แต่ถา้จติใจเยน็

ดว้ยความสงบแลว้ จะเยน็ตลอดเวลา เรื่องของใจจงึเป็นเรื่องทีส่าํคญักวา่เรื่องอืน่ ถา้

เขา้ถงึใจแลว้ ไดเ้หน็ความสงบของใจแลว้ จะสามารถสละทกุสิง่ทกุอย่างได ้ เพราะไมม่ี

อะไรมคุีณค่าเท่ากบัใจทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ไดร้บัการอบรม ใหส้งบ ไมวุ่น่วายตาม

กระแสของความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัสรา้งความวุน่วายใหก้บัใจของพวกเรา แต่พวกเรา
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ไมค่่อยรูก้นั เพราะเราอยู่ภายใตก้ระแสของความอยากมานาน จนตดิเป็นนิสยั ถา้ไดท้าํ

อะไรตามความอยากแลว้จะมคีวามสุข เหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ หรือตดิสุราหรือ

บหุรี ่ถา้ไดเ้สพเป็นประจาํแลว้ เวลาอยากจะเสพแลว้ไดเ้สพก็จะมคีวามสุข แต่ถา้วนัไหน

ไมไ่ดเ้สพ ก็จะรูส้กึหงดุหงดิเป็นทกุข ์ ตอ้งรีบบาํบดัดว้ยการหามาเสพต่อ เลยกลายเป็น

ทาสของสิง่ต่างๆเหลา่น้ีไป  

พวกเราก็เช่นเดยีวกนั มคีวามสุขกบัความอยาก เวลาอยากจะไปไหนแลว้ไดไ้ป ก็มี

ความสุข แต่ถา้วนัไหนไมไ่ดไ้ปเพราะเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะมคีวามทกุขม์าก เพือ่นฝูงไปกนิ

เลี้ยงกนั แต่เราตอ้งนอนอยู่บา้นหรือนอนอยู่โรงพยาบาล มแีต่ความทกุขใ์จ แต่พอออก

จากโรงพยาบาล หายจากไขแ้ลว้ ก็ตอ้งรีบไปทนัท ี มโีอกาสก็ไปอยู่เรื่อยๆ ไมเ่คยหยุด

คดิเลยวา่ การไปน้ีเป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ทีจ่ะรอเราอยู่ภายภาคหนา้ เวลาที่

เราไมส่ามารถทาํตามสิง่ทีเ่ราตอ้งการได ้ อย่างเมือ่เชา้น้ีก็มหีญงิชราคนหน่ึง ลูกหลานพา

มาทาํบญุ เป็นอมัพฤตเดนิกะโผลกกะเผลก ก็ตอ้งประคบัประคองมา เพราะอยากจะ

ทาํบญุ ลูกหลานก็บอกเธอวา่ ถา้อยากจะทาํบญุ ก็ตอ้งพยายามเดนิมาใหไ้ด ้เพราะรถวิง่

ไปถงึกฏุไิมไ่ด ้ ตอ้งเดนิไป เดนิไปแลว้ก็มคีวามทกุขม์าก เพราะร่างกายไมส่ามารถทาํ

อะไรตามความตอ้งการอย่างทีเ่คยทาํได ้ ก็พยายามปลอบใจวา่ เป็นเหมอืนกนัทกุคน 

ตอ้งเป็นอย่างน้ีดว้ยกนัท ัง้นัน้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

แต่ใจของเราไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย 

ถา้สามารถระงบัดบัความอยาก ทีจ่ะทาํสิง่นัน้สิง่น้ี ทีต่อ้งอาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอื เรา

จะไมเ่ดอืดรอ้นเลย ถา้เป็นอมัพฤตอมัพาตไปไหนไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบัทีก่็อยู่ไป ใจไมไ่ด ้

อยากจะไปไหน ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ใจมคีวามสุขเหมอืนเดมิ ถา้รูจ้กัทาํความสงบใหเ้กดิขึ้น 

ความทกุขเ์กดิจากความดิ้นรนตะเกยีกตะกายตามความอยาก ความอยากทาํใหจ้ติ

กระเสอืกกระสนดิ้นรน ก็เลยเกดิความทกุขข์ึ้นมา เวลาไดท้าํตามความอยากก็มคีวามสุข 

น่ีเป็นจติของคนทีไ่มเ่คยพบกบัความสงบ แต่คนทีพ่บกบัความสงบแลว้ กลบัเหน็การ

กระเสอืกกระสนน้ีเป็นความทกุข ์ เป็นความวุน่วาย เวลาจะทาํอะไรถา้เรื่องมากก็ไมท่าํ

ดกีวา่ อยู่เฉยๆน่ีแหละแสนจะสบาย กนิแลว้นอนก็พอแลว้ คนเรากนิแลว้นอนกนัไม่ได ้
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อยู่ไมเ่ป็นสุข เพราะจติใจไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ไมไ่ดก้าํจดัความอยากทีอ่ยู่ในจติในใจ 

เพราะพวกเราไมรู่ว้า่ความอยากน้ีเป็นโทษ ทนอยู่กบัมนัมา จนเป็นเหมอืนเพือ่นของเรา 

เป็นเหมอืนตวัทีจ่ะเนรมติสิง่ต่างๆมาใหก้บัเรา  

โลกน้ีจงึมขีา้วของเต็มไปหมด ทกุสิง่ทกุอย่างทีผ่ลติออกมาน้ี ก็ออกมาจากความอยาก

ของมนุษยท์ ัง้นัน้ มนัใหค้วามสุขกบัเรามากนอ้ยเพยีงไร หรือใหค้วามทกุขก์บัเรามาก

นอ้ยเพยีงไร เราไมเ่คยเอามาช ัง่ดูกนั พอเกดิความอยากก็อดไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งขวนขวายหา

มา หามาไดไ้มน่านก็ตอ้งหาสิง่ใหมม่าแทนสิง่ทีม่อียู่ เพราะสิง่ทีม่อียู่ไมม่คีวามหมายแลว้ 

ของในบา้นจงึเต็มไปหมด หาทีเ่ก็บไมไ่ด ้ อย่างเสื้อผา้น่ีมเีป็นสบิๆชดุ เป็นรอ้ยชดุก็มี

สาํหรบัคนบางคน รองเทา้ก็มเีป็นรอ้ยคู่ ท ัง้ๆทีเ่ทา้ก็มอียู่เพยีงคู่เดยีว เวลาใส่ก็ใส่ได ้

เพยีงคู่เดยีว แต่ความอยากไมม่ขีอบไมม่เีขต พอเหน็คู่ใหมก่็ตดิใจอยากจะไดข้ึ้นมา ซื้อ

มาใส่หนเดยีวแลว้ก็เก็บไวใ้นตู ้ บางทไีมไ่ดใ้ส่อกีเลย สิง่เหลา่น้ีเราไมค่่อยคดิกนั เพราะ

มนับาดใจเรา เวลาอยากจะไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดท้าํตามทีอ่ยาก มนัทรมานมาก จงึตอ้งทาํ

กนัไปเรื่อยๆ ชวีติของเราก็เลยวนเวยีนอยู่กบัการแสวงหาสิง่ต่างๆไปเรื่อยๆ เหมอืนกบั

วิง่ตะครุบเงาตวัเราเอง เงาของตวัเราจะทอดไปขา้งหนา้อยู่เสมอ เราเดนิตามเงาไป เงา

มนัก็หนีเราไปเรื่อยๆ  

ความพอก็เหมอืนกนั ความพอทีจ่ะเกดิจากความอยากนัน้มนัไมม่ ีทีว่า่ไดส้ิง่น้ีแลว้จะพอ 

มนัไมพ่อ พอไดม้าแลว้ก็มสีิง่อืน่ทีอ่ยากจะไดอ้กี เราจงึตอ้งเขา้มาแกป้ญัหาทีใ่จเป็นหลกั 

เพราะใจเป็นผูส้รา้งความสุขและสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ใจ

เป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทกุสิ่งทกุอย่างเกดิที่ใจ ไมว่า่จะเป็นความสุขก็ด ีความเจริญก็

ด ี ความทกุขก์ด็ ี ความเสือ่มก็ด ี ลว้นเกดิจากใจท ัง้นัน้ ถา้ใจฉลาดทีเ่รียกวา่กสุลาธมัมา 

มปีญัญา ใจก็จะสรา้งสิง่ทีด่ทีีง่ามทีสุ่ขใหก้บัเรา ถา้ใจเป็นใจทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญา ที่

เรียกวา่อกสุลา มคีวามหลง มอีวชิชาความไมรู่อ้ยู่ในใจ ก็จะไปตามความอยากต่างๆ จงึ

ตอ้งมาพจิารณาดูวา่ เราควรทาํอะไรกบัใจของเรา ถา้ไมรู่ก้็ตอ้งศึกษา การไดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จากพระพทุธเจา้เองก็ด ี หรือจากพระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลายก็ด ี จะทาํใหเ้กดิปญัญา วา่ควรทาํอย่างไรทีจ่ะใหเ้รามคีวามสุข มคีวามเจริญ 
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อย่างวนัน้ีเรามาทาํบญุกนั ก็ถอืวา่เป็นกสุลาธมัมา เป็นการกระทาํทีเ่กดิจากความฉลาด 

จากปญัญา เป็นการกระทาํทีจ่ะทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบ  

การทาํบญุใหท้านเป็นวธิีทีจ่ะช่วยตดัความอยาก ความตอ้งการต่างๆได ้ ทาํใหจ้ติใจเกดิ

ความอิม่ เกดิความสุขขึ้นมา ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ากมายก่ายกอง แต่อย่างนอ้ยก็จะช่วยดบั

หรือตา้นความอยากไดใ้นระดบัหน่ึง เช่นเรามเีงนิอยู่กอ้นหน่ึง วนัน้ีเรามาทาํบญุกนั ๕๐๐ 

บาท ๑,๐๐๐ บาท เงนิกอ้นน้ีเราสามารถเลอืกไดว้า่ จะเอาไปทาํอะไร จะเอาไปซื้อของ

ตามความอยากก็ได ้ ซื้อเสื้อผา้สกัชดุหน่ึงก็ได ้ ซื้อไปแลว้ก็มคีวามสุขช ัว่ขณะทีไ่ดข้องนัน้

มา แต่ความอิม่ความพอมนัไมม่ ีแต่จะมคีวามอยากเพิม่ขึ้นอกี พอไดช้ดุน้ีมาแลว้ เดีย๋ว

ไปเหน็ชดุใหมแ่ขวนอยู่ในตู ้ เหน็วา่สวยก็อยากจะไดอ้กี ถา้เอาเงนิ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ 

บาทน้ีมาทาํบญุ แทนทีจ่ะไปซื้อสิง่ทีเ่ราอยากจะได ้ ก็ทาํใหเ้ราตดัความอยากไดใ้นระดบั

หน่ึง ทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุข เพราะวา่เวลาไดท้าํอะไรทีเ่ป็นประโยชนเ์ป็นความสุข

กบัผูอ้ืน่ เราจะมคีวามสุขใจ มคีวามอิม่ใจ แลว้เราจะทาํไปเรื่อยๆ เพราะเหน็วา่การ

ทาํบญุทาํใหเ้รามคีวามสุขใจอิม่ใจ เพราะบญุเป็นอาหารของจติใจนัน่เอง  

ส่วนการกระทาํตามความอยากน้ีเป็นเหมอืนตวัพยาธิ ทีจ่ะคอยทาํใหเ้รามคีวามหวิอยู่

เรื่อยๆ ทาํตามความอยากมากนอ้ยเพยีงไรก็ไมพ่อสกัท ี คนบางคนทีห่าเงนิมาไดเ้ป็น

หมืน่ลา้นแสนลา้น ก็ยงัไมพ่อ ยงัอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะการทาํตามความอยากไมไ่ดท้าํให ้

จติใจอิม่นัน่เอง แต่คนทีท่าํบญุใหท้านอยูเ่รื่อยๆ จะไมค่่อยมคีวามอยากเท่าไร มแีต่

ความสุข ความสบายใจ ไมม่อีะไรก็อยู่ได ้ เพราะธรรมชาตขิองใจเป็นอย่างน้ี ยิง่ไดม้า

มากเท่าไรตามความอยาก ยิง่มคีวามอยากความตอ้งการเพิม่มากขึ้นไป ยิง่ตดัความ

อยากดว้ยการเสยีสละสิง่ทีต่นเองมอียู่ไปไดเ้ท่าไร ยิง่มคีวามสุขมากขึ้นเท่านัน้ แทนทีจ่ะ

ไปซื้อของ ไปทาํตามความอยาก ความอยากนัน้ก็จะถูกตดัไป เมือ่ถูกตดัไปกาํลงัของ

ความอยากก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆ ทกุครัง้ทีอ่ยากจะทาํอะไรแลว้ไมท่าํตามความอยากนัน้ 

ครัง้ต่อไปความอยากนัน้ก็จะเบาลงไป เช่นอยากจะเสพสุรายาเมาแต่ตดัสนิใจวา่วนัน้ีจะ

ไมเ่สพ จะไมด่ืม่วนัหน่ึง พอพรุ่งน้ีความอยากจะดืม่ก็จะเบาลงไป ถา้ไมเ่สพไปสกัระยะ

หน่ึง ก็จะรูส้กึเฉยๆ  
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ธรรมชาตขิองความอยากเป็นอย่างน้ี ยิง่ทาํตามความอยากมากนอ้ยเพยีงไร มนัจะยิง่

ทวคูีณความรุนแรงมากขึ้นเพยีงนัน้ สงัเกตดูสมยัทีเ่ราเป็นเดก็ๆ ความอยากของเดก็ๆก็

เป็นระดบัหน่ึง ไดส้ตางคไ์ปซื้อขนมก็มคีวามสุขแลว้ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ตอ้งซื้อของ

ทีแ่พงขึ้น ตอ้งใชเ้งนิมากขึ้น เมือ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิง่ใชเ้งนิมากขึ้นไปใหญ่ พวกเรา

ทกุคนไมเ่คยมคีวามพอกบัการใชเ้งนิใชท้อง หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัรูส้กึวา่ไม่

ค่อยพอใช ้ เพราะจะมรีายจ่ายเพิม่ตามมากบัรายรบัเสมอ เพราะความอยากของเราจะ

ขยายแผ่วงกวา้งขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้เคยฝึกหดัใชเ้งนิใชท้องตามความจาํเป็น ก็จะมเีหลอื

ใช ้ เช่นมเีสื้อผา้สกั ๒ – ๓ ชดุเอาไวใ้ส่ เอาไวเ้ปลีย่น มรีองเทา้สกัคู่สองคู่ไวใ้ชเ้ท่าที่

จาํเป็น ก็พอแลว้ ถงึแมจ้ะมเีงนิมรีายไดม้ากขึ้น ก็ไมใ่ชเ้งนินัน้ ก็จะมเีหลอืใช ้ เพราะ

สามารถควบคุมความอยากได ้ ไมใ่หฉุ้ดลากใหเ้ราไปทาํตามความตอ้งการ ตามความ

อยากต่างๆ 

เพราะความอยากไมม่ทีีส่ิ้นสุด ไมม่ขีอบ ไมม่เีขต ถา้มเีงนิมากเราก็จะซื้อของแพงๆมาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่ก่อนขบัรถคนัละหา้แสน ต่อไปอาจจะขบัรถคนัละหา้ลา้นก็ได ้ มนัก็รถ

เหมอืนกนั พาเราไปจดุสู่หมายปลายทางไดเ้หมอืนกนั เพยีงแต่วา่มรีสนิยมสูงขึ้น มรีาคา

แพงขึ้นเท่านัน้เอง ปญัหาของคนเราจงึอยูท่ีก่ารใชเ้งนิใชท้อง ใชไ้ปเท่าไรก็ไมพ่อใชเ้สมอ 

ถา้ใชไ้ปตามความอยาก ตามความตอ้งการ แต่ถา้ใชไ้ปตามความจาํเป็น จะมเีงนิทอง

เหลอืใช ้ จะไดเ้อาไปทาํประโยชน ์ เอาไปช่วยเหลอืคนอืน่ เอาไปทาํบญุทาํทาน ก็จะทาํให ้

จติใจมคีวามสุข มคีวามอิม่มากขึ้น ทาํใหค้วามอยากความตอ้งการสิง่ต่างๆนอ้ยลง คนที่

ทาํบญุจรงิๆจะเป็นคนสมถะ ตวัเองจะไมค่่อยมสีมบตัอิะไรมาก อย่างครูบาอาจารย์

ท ัง้หลาย ท่านเคยอยู่อย่างไรท่านก็อยู่อย่างนัน้ มสีมบตัแิค่ ๘ ชิ้น คอืบริขาร ๘ ไดแ้ก่

บาตรใบหน่ึง ผา้สามผนื มดีโกน ทีก่รองนํา้ ประคดเอว ดา้ยกบัเขม็ น่ีเป็นสมบตั ิ๘ ชิ้น

ของท่าน มคีนบริจาคมากี่รอ้ยลา้น กี่พนัลา้น ท่านก็ไมไ่ดเ้อามาซื้อขา้วของมาใชก้บัตวั

ท่านเอง มเีท่าไรท่านก็เอาไปทาํประโยชนห์มด 

เวลาเราเหน็คนตกทกุขไ์ดย้ากแลว้ไดร้บัการเยยีวยา ไดร้บัความช่วยเหลอื ทาํใหเ้รามี

ความสุขใจ พอเวลาเราตกทกุขไ์ดย้าก แลว้มคีนยืน่มอืมาช่วยเหลอื เราจะดอีกดใีจ มี
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ความสุขมาก แลว้ความสุขนัน้ก็จะกลบัมาหาเราเอง ทาํความสุขใหก้บัผูอ้ืน่ สุขนัน้ก็จะ

กลบัมาหาเรา ทาํความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ ทกุขน์ ัน้ก็จะกลบัมาหาเรา ถา้ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ไปสรา้งความทกุข ์ ความเจ็บชํา้นํา้ใจใหก้บัผูอ้ืน่ ความทกุขค์วามเจ็บชํา้นํา้ใจนัน้ก็จะ

กลบัมาหาเรา เวลาเราไปทาํความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เราก็ไมส่บายใจ วติกกงัวล 

เพราะโดยธรรมชาตเิมือ่เขาเจ็บ เขาก็ตอ้งอยากทาํใหเ้ราเจ็บเหมอืนกนั เมือ่เราไมอ่ยากจะ

เจ็บ ก็เลยเกดิความกลวัขึ้นมา เกิดความวติกขึ้นมา เป็นความทกุขข์ึ้นมา ส่วนเวลาเรา

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหม้คีวามสุข เราก็รูว้า่เขาจะไมม่าทาํรา้ยเรา เพราะเขามคีวามขอบอก

ขอบใจอยู่ในจติในใจของเขา มแีต่คดิจะหาเวลา หาโอกาสทีจ่ะตอบแทนบญุคุณ ท ัง้ๆที่

เราก็ไมไ่ดไ้ปหวงัอะไรจากเขา  

เพราะการทาํบญุทีจ่ะใหเ้กดิความสุขทีแ่ทจ้ริง ตอ้งทาํโดยปราศจากการหวงัผลตอบแทน 

จากผูท้ีเ่ราใหค้วามช่วยเหลอื เราช่วยเหลอืดว้ยความบริสุทธิ์ใจ เหน็เขาทกุข ์เหน็เขายาก 

เหน็เขาลาํบาก ก็อยากจะใหเ้ขาไดพ้น้จากความทกุขค์วามยากความลาํบาก เราก็ทาํไป 

ถา้ทาํอย่างนัน้แลว้เราจะมคีวามสุข แต่ถา้เราทาํโดยหวงัใหเ้ขาสาํนึกในบญุคุณ แต่เขา

กลบัไมส่าํนึก เราก็จะเสยีใจ หรือไมพ่อใจ ถา้ทาํแบบนัน้ก็ไมไ่ดเ้ป็นการทาํบญุ เป็น

การคา้ขายมากกวา่ เป็นการแลกเปลีย่น ฉนัทาํอย่างน้ีใหก้บัเธอๆจะตอ้งทาํอย่างน้ีใหก้บั

ฉนั เธอตอ้งขอบอกขอบใจ สาํนึกในบญุคุณทีฉ่นัไดท้าํใหก้บัเธอ อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นการ

ทาํบญุ แต่เป็นการแลกเปลีย่น ทีไ่มม่ผีลทางดา้นจติใจ เหมอืนกบัเราทาํมาคา้ขาย คนมา

ซื้อของ เราก็ขายไป เราไดเ้งนิมา ก็เท่านัน้ หรือเราไปซื้อของ เราไดข้องมา เขาไดเ้งนิไป 

ไมม่คีวามอิม่เอบิใจแต่อย่างใด  

แต่ถา้เราเอาเงนิน้ีไปแจกไปจ่าย โดยไมต่อ้งการอะไรเป็นเครื่องตอบแทน เราจะมี

ความสุขใจ ไดค้ลายความยดึตดิอยู่ในเงนิกอ้นนัน้ เงนิกอ้นนัน้ๆก็หมดภาระกบัเราไป 

หมดห่วง หมดกงัวล หมดความเสยีดาย เงนิกอ้นเดยีวกนัน้ีถา้ใหไ้ปดว้ยความสมคัรใจก็

จะเป็นความสุข แต่ถา้หลดุมอืไปโดยทีเ่รายงัไมพ่รอ้ม ไมไ่ดต้ ัง้ใจ เช่นโดนขโมยไป หรือ

หายไป เราจะรูส้กึเสยีใจและเสยีดาย เงนิกอ้นเดยีวกนัแต่มคีวามแตกต่างกนั เพราะจติ

เรายงัไมไ่ดค้ลายความยดึตดิกบัเงนิกอ้นน้ี ยงัถอืวา่เป็นของฉนั พอหายไปก็วุน่วายใจ 
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เสยีใจและเสยีดาย แต่ถา้ต ัง้ใจไวแ้ลว้วา่จะเอาเงนิกอ้นน้ีไปทาํบญุ ก็จะเป็นของบญุไป

แลว้ ไมใ่ช่เป็นของเรา พอหายไปก็จะไมเ่สยีใจอะไร เพราะต ัง้ใจเอาไปทาํบญุอยู่แลว้ ถา้

หายไป ถูกขโมยไป ก็ถอืวา่เป็นการทาํบญุไป เราก็จะไมเ่สยีใจ  

การทาํบญุอยู่เรื่อยๆ ทาํใหเ้ราไมค่่อยมคีวามทกุขก์บัการพลดัพราก จากวตัถขุา้วของ

ต่างๆ เพราะเราใหอ้ยู่อย่างสมํา่เสมอ พอมขีโมยขึ้นบา้นมาขโมยขา้วของไป ก็จะรูส้กึวา่ด ี

ไมต่อ้งขนขา้วของไปทาํบญุใหเ้สยีเวลา มคีนมาขนใหเ้ราถงึทีบ่า้นเลย แลว้เราก็มโีอกาส

ไดซ้ื้อของใหม่ๆ มาใช ้ เช่นเขายกเอาโทรทศันเ์ครื่องเก่าไป เราก็จะไดใ้ชเ้ครื่องใหม ่เพราะ

โดยปกตเิราเป็นคนสมถะ ก็ไมอ่ยากจะใชข้องทีไ่มจ่าํเป็น เงนิทีจ่ะซื้อเครื่องใหมก่็มอียู่ 

แต่เมือ่เครื่องเก่ายงัใชไ้ดอ้ยู่ ก็ไมอ่ยากจะเสยีเงนิโดยเปลา่ประโยชน ์ แต่เมือ่ถูกขโมยไป

แลว้ ก็มคีวามจาํเป็นใหเ้ราซื้อเครื่องใหม ่ ซื้อเครื่องใหมแ่บบน้ีไมไ่ดซ้ื้อตามความอยาก 

ไมเ่ป็นกเิลส ไมเ่ป็นความทกุข ์ เพราะเป็นความจาํเป็น อย่างน้ีก็เป็นความสุข คนทีข่โมย

ก็ไดเ้ครื่องเก่าไป เราก็ไดเ้ครื่องใหมม่าดู น่ีคอืความคดิของผูท้ีท่าํบญุอยู่เรื่อยๆ จติใจเขา

เป็นอย่างนัน้ เวลาสูญเสยีอะไรจะไมร่อ้งหม่รอ้งไห ้ ไมโ่วยวาย ไมวุ่น่วายใจ ถอืวา่เป็น

เรื่องธรรมดา เพราะอยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่น้ี เป็นสมบตัชิ ัว่คราวเท่านัน้เองไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา ไม่

ชา้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งจากกนัไป เป็นความจริงของโลกน้ี ทีเ่รามาเสวยบญุเสวย

กรรมกนั มาสรา้งบญุสรา้งกรรมกนั เพราะชวีติของเราไมไ่ดม้เีพยีงภพน้ีชาตน้ีิเท่านัน้ 

ร่างกายของเราเป็นเหมอืนเสื้อผา้อาภรณ์ของใจเรา ทีม่ชีวีติยนืยาวนาน เพราะใจเป็นสิง่ที่

ไมต่าย เวลามาเกดิในภพน้ีชาตน้ีิ ก็เหมอืนกบัเอาเสื้อผา้มาใส่ชดุหน่ึงเท่านัน้เอง เมือ่

เสื้อผา้ชดุน้ีขาดไปก็เปลีย่นชุดใหม ่ จะไดช้ดุใหมท่ีด่กีวา่เก่าหรือเลวกวา่เก่า ก็อยู่ทีบ่ญุ

กรรมทีเ่ราสรา้งกนัในวนัน้ี ถา้สรา้งบญุมากกวา่สรา้งกรรม เสื้อผา้ชดุใหมก่็จะดกีวา่ชดุ

เดมิ จะไดภ้พชาตทิีด่กีวา่ทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี แต่ถา้สรา้งกรรมมากกวา่สรา้งบญุ ก็จะได ้

เสื้อผา้ทีแ่ย่กวา่ หรือเลวกวา่ทีม่อียู่ คอืภพชาตทิีจ่ะไปเกดิใหมจ่ะเลวกวา่ภพชาตทิีเ่ป็นอยู่

ในปจัจบุนั 
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ถา้จะมองชวีติของเรา จงึอย่าไปมองทีร่่างกายอย่างเดยีว ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตนทีแ่ทจ้ริง

ของชวีติของพวกเรา ตวัตนหรือชวีติทีแ่ทจ้ริงของพวกเราก็คอืใจ ทีไ่มต่าย ทีจ่ะไป

เปลีย่น ไปครอบครองร่างกายใหม ่ เวลาทีร่่างกายน้ีแตกสลายไปแลว้ ร่างกายน้ีเป็น

เหมอืนเสื้อผา้ของใจ เสื้อผา้ทีเ่ราใส่ทกุวนัน้ี เราก็ใส่ตอนเชา้ พอตอนเยน็เราอาบนํา้อาบ

ท่า เราก็เปลีย่นใหม ่ใส่ชดุใหม ่ชุดเก่าก็ผ่านไป ฉนัใดร่างกายน้ีก็เหมอืนกนั เมือ่แตกดบั

สลายไปก็เป็นเหมอืนเสื้อผา้ชดุเก่า เราก็ตอ้งหาชดุใหมม่าเปลีย่น จะไดช้ดุดกีวา่เดมิหรือ

เลวกวา่เดมิ ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีเ่ราสรา้งไวใ้นภพน้ีและภพในอดตี ทีย่งัไมไ่ดส่้งผล 

ในอดตีเราก็เคยทาํบญุทาํกรรมเหมอืนกบัในภพน้ีชาตน้ีิ ส่วนทีย่งัไมไ่ดส่้งผล ก็ยงั

สามารถส่งผลใหก้บัเราไดใ้นชาตหินา้ รวมกบับญุกรรมทีเ่ราทาํในชาตน้ีิ  

น่ีคอืหลกัความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดเ้ขา้ถงึ เหน็ไดด้ว้ย

การปฏบิตัธิรรม ถา้อยากจะรูเ้รื่องจติเรื่องใจของเรา ก็ตอ้งปฏบิตัภิาวนา เพราะถา้ไม่

ภาวนาแลว้ จะไมเ่หน็ตวัใจ เพราะมนัคลกุเคลา้อยู่กบัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ อยู่

กบัร่างกายตลอดเวลา จนทาํใหเ้กดิความรูส้กึวา่ ร่างกายกบัใจเป็นอนัเดยีวกนั เป็น

เหมอืนฝาแฝด ทีไ่ปไหนก็ไปดว้ยกนัต ัง้แต่เกดิเลย พอเกดิออกมาจากทอ้งแม ่ เราก็มที ัง้

กายท ัง้ใจ แต่ใจเป็นส่วนละเอยีด ไมส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ เหน็เพยีงแต่

ร่างกายของเราและร่างกายของคนอืน่ ส่วนใจของคนอืน่นัน้ เราเหน็ไดเ้พยีงแต่ผลทีเ่กดิ

จากการกระทาํ คอืการเคลือ่นไหวของกายและวาจา ทีเ่ป็นผลของการกระทาํของใจ จะ

พูดอะไร ตอ้งอาศยัใจเป็นผูส้ ัง่การ ใจตอ้งคดิแลว้ถงึพูดออกมาได ้จะไปไหนมาไหน จะ

ทาํอะไร ก็ตอ้งอาศยัใจเป็นตวัส ัง่การ  

ถา้ร่างกายไมม่ใีจ ก็เป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืน เป็นซากศพ คนตายจะไมม่ใีจอยู่กบั

ร่างกาย ทีจ่ะส ัง่ใหร่้างกายขยบัเขยื้อนไปไหน ไปทาํอะไร เมือ่ไมม่ใีจอยู่ในร่างกายแลว้ 

ร่างกายก็มแีต่จะรอวนัเวลาใหเ้สือ่มสลายเน่าเป่ือย กลบัคนืสู่ธาตเุดมิไป กลบัคนืสู่ดิน 

น้ํา ลม ไฟ ถา้อยากจะรูใ้จวา่เป็นอย่างไร ก็มทีางเดยีวคอืการภาวนา เหมอืนกบัการดู

เชื้อโรคในร่างกาย ก็ตอ้งอาศยักลอ้งจลุทรรศน ์ เวลาหมอจะตรวจโรคก็ตอ้งเพาะเชื้อ 
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แลว้ก็เอาไปส่องดูดว้ยกลอ้งจลุทรรศน ์ ก็จะรูว้า่เป็นเชื้อโรคอะไร ตอ้งอาศยักลอ้งจงึจะ

มองเหน็ การภาวนาก็เป็นเหมอืนกลอ้งจลุทรรศนส์าํหรบัดูใจ 

ถา้ภาวนาจนทาํใหจ้ติใจสงบรวมลงเป็นหน่ึงได ้ เราจะเหน็ตวัใจ เพราะในขณะจติรวมลง

เป็นหน่ึงนัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างจะหายไปหมด ไมว่า่จะเป็นรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ 

หรือร่างกายน้ี จะหายไปจากความรูส้กึ จะเหลอืแต่ตวัรูอ้ยู่ตวัเดยีว ทีเ่รียกวา่สกัแต่ว่ารู ้

จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เราควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ทีเ่รียกวา่

กรรมฐาน จะเป็นพทุโธก็ได ้เป็นอานาปานสติก็ได ้หรืออารมณ์อืน่ทีถู่กจริตกบัเรา เราก็

กาํหนดใหจ้ติอยู่กบัอารมณ์นัน้ๆไป อย่าปลอ่ยใหจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้สามารถทาํ

จนถงึจดุทีร่วมลงเป็นหน่ึงแลว้ เราก็จะเหน็ความแปลกประหลาดมหศัจรรยข์องใจ 

ในขณะทีอ่ยู่ตามลาํพงั ไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆภายนอก ไมว่า่รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ หรือเรื่องราวของร่างกาย จะไมเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัใจ เราจงึรูว้า่น่ีแหละคอืใจ 

ใจเป็นอย่างน้ี และรูว้า่ตวัน้ีทีไ่มไ่ดเ้ป็นกาย รูว้า่เวลากายเป็นอะไรไป ตวัน้ีก็ไมไ่ดเ้ป็น

อะไรไปกบักาย ตวัน้ีจะไปเกดิหรือไมก่็ขึ้นอยู่กบัวา่ มเีชื้อของภพของชาตหิรือไม ่ ถา้มี

เชื้อของภพของชาตกิ็ยงัตอ้งไปอยู่ เชื้อของภพของชาตกิ็คอืความอยากนัน่เอง  

ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ก็จะไมไ่ปไหน จะเป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่รียกวา่นิพพาน จะ

เหน็ไดจ้ากการภาวนาน้ีเท่านัน้ ภาวนาจนจติรวมลง แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จติจะถงึ

นิพพานในขณะทีร่วมลง ถา้เป็นนิพพานก็เป็นนิพพานชัว่คราว คอืขณะนัน้เหมอืนกบัเป็น

นิพพาน มนัสงบสะอาด แต่กเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมอง ยงัไมไ่ดถู้กกาํจดัออกไป มนั

เพยีงแต่สงบตวัลงไปดว้ย ถา้เป็นนํา้ก็เป็นเหมอืนนํา้ทีเ่ราใชส้ารสม้แกวง่จนทาํใหต้ะกอน

แยกออกจากนํา้ ตะกอนก็ตกลงไปอยู่กน้ตุ่ม นํา้ก็อยู่ส่วนนํา้ แต่ยงัไมไ่ดแ้ยกออกจาก

กนัอย่างถาวร ถา้ตกันํา้ขึ้นมาใช ้เดีย๋วนํา้ก็ขุน่อกี เพราะตะกอนจะลอยขึ้นมา ถา้ตอ้งการ

ใหม้นัแยกออกจากกนัอย่างถาวร ก็ตอ้งอาศยัธรรมะอกีข ัน้หน่ึง ทีเ่รียกวา่วิปสัสนาหรอื

ปญัญา ทีต่อ้งแยกวา่อะไรเป็นสิง่ทีค่วรจะเก็บไว ้ อะไรเป็นสิง่ทีไ่มค่วร สิง่ทีไ่มค่วรก็คอื

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ตอ้งกาํจดัใหห้มด เพราะเป็น
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เหมอืนกบัตะกอน ตอ้งแยกออกจากนํา้ใหห้มด ถา้สามารถแยกออกจากใจไดห้มด ใจก็

จะสะอาดบริสุทธิ์ 

การทาํใจใหบ้ริสุทธิ์ตอ้งอาศยัปญัญาหรือวปิสัสนา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ความอยากเป็น

สิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ทีเ่ราอยากก็เพราะเราหลงนัน่เอง เหน็อะไรถูกอกถูกใจ ก็ชอบ

ขึ้นมา ก็อยากจะได ้ เพราะคดิวา่ไดม้าแลว้จะใหค้วามสุขกบัเรา ตอ้งมองใหเ้หน็วา่มนั

ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเรา แต่จะใหค้วามทกุขก์บัเรามากกวา่ เวลาอยู่คนเดยีวเรามคีวาม

ทกุขก์บัอะไรบา้ง ก็มคีวามทกุขก์บัตวัเราเท่านัน้เอง ถา้เอาอะไรมาเป็นสมบตั ิ เราก็ตอ้ง

ทกุขก์บัสมบตัชิิ้นนัน้ เอารถมาก็ตอ้งทกุขก์บัรถ ไหนจะตอ้งคอยดูแล คอยเตมินํา้มนั 

คอยเอาเขา้อู่ซ่อม คอยดูแลรกัษาไมใ่หถู้กขโมยไป พอถูกขโมยไป เสยีไป พงัไป ก็เกดิ

ความทกุขใ์จ ถา้ไมม่รีถก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัรถ ถงึแมจ้ะมคุีณมปีระโยชน ์ก็มโีทษดว้ย ทกุ

สิง่ทกุอย่างเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราอยากได ้ ทีเ่ราคดิวา่ไดม้าแลว้จะใหค้วามสุขกบัเรา มคีวามทกุขซ์่อน

อยู่ท ัง้นัน้ รอเวลาทีจ่ะปรากฏตวั พอไดอ้ะไรมาแลว้ก็กลายเป็นภาระทางดา้นจติใจ ที่

จะตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยพะวง คอยกงัวล แลว้ก็ตอ้งมาเสยีอกเสยีใจเวลาทีเ่สยีไป 

หายไป ถา้ไมม่ ี เราก็ไมม่คีวามทกุข ์ความกงัวล เพยีงแต่วา่เรายงัไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะหกั

หา้มจติใจของเรา ไมใ่หไ้ปอยากไดส้ิง่ต่างๆมาเท่านัน้เอง เมือ่เกดิความอยากแลว้ 

เหมอืนกบัถูกสะกดจติ ตอ้งหามาใหไ้ด ้ เหน็อะไรถูกอกถูกใจแลว้ ทนไมไ่ดท้ีจ่ะอยู่เฉยๆ 

ตอ้งไปควา้มาใหไ้ด ้มเีงนิทองมากนอ้ยเพยีงไรก็ตอ้งไปซื้อมาใหไ้ด ้ขา้วของต่างๆทีซ่ื้อมา

ใชก้นั บางทกี็ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งม ี แต่เราอยากได ้ เรามเีงนิทองทีจ่ะซื้อมา เราก็ไปซื้อมา 

ซื้อมาแลว้ก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา พอหายไปก็เสยีใจ แต่ก็ไมเ่ขด็ ตอ้งรีบหาซื้อใหมม่า

ทดแทน น่ีคอืความอยาก เราตอ้งเหน็วา่มนัเป็นโทษ  

ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ ต่อไปก็จะไมอ่ยาก ถา้มคีวามสงบอยู่ในใจแลว้มนัจะงา่ย จะ

สามารถตดัความอยากได ้ เพราะความสงบใหค้วามอิม่ความพอกบัใจ แต่เวลาทีเ่กดิ

ความอยาก ความอยากจะมาทา้ทายต่อสูก้บัความสงบของจติใจ พอเกดิความอยาก

ขึ้นมา ความสงบทีม่อียู่ก็เหมอืนกบัถูกทาํลายไป แต่ถา้เรามสีตริีบใชป้ญัญามาพจิารณา



77 
 

แกก้นัทนัท ีบอกวา่เอามาก็เท่านัน้แหละ ไดม้าแลว้ก็จะวุน่วายไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ทนัมนั ก็

ดบัมนัได ้ เรียกวา่ปญัญาทนักบักเิลส ถา้ปญัญาทนั กเิลสก็ถูกทาํลายไป ถา้ปญัญาชา้

กวา่กเิลส ก็ยงัตอ้งแบกกองทกุขต่์อไป ก็ยงัไมห่ลดุพน้ ถา้จะหลดุพน้ก็ตอ้งทนักบัความ

อยากทกุชนิด อยากจะไดอ้ะไรปับ๊ ปญัญามาหยุดมนัทนัท ี เป็นความทกุขน์ะ เป็นความ

วุน่วายนะ ไมม่สีบายกวา่นะ ถา้อย่างน้ีมนัก็จะทนักนั ก็ดบักนัได ้ 

จะใหท้นักนัได ้ ก็ตอ้งอาศยัการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ท ัง้สมถะและวปิสัสนา จะปลอ่ยให ้

จติอยู่เฉยๆ โดยไมม่กีารควบคุมดูแลดว้ยสตดิว้ยปญัญาดว้ยสมาธิไมไ่ด ้ ตอ้งทาํอย่าง

ใดอย่างหน่ึง ถา้ไมอ่ยู่ในสมาธิ ก็ตอ้งมสีต ิ มปีญัญาคอยคุมอยู่ตลอดเวลา คุมดู

ความคดิทีเ่ป็นเครื่องมอืของใจ เวลาเหน็อะไรปับ๊ จะเกดิความยนิดยีนิรา้ยขึ้นมาทนัท ี

ท ัง้ ๒ ส่วนน้ีก็เป็นปญัหา ยนิดกี็ทาํใหเ้กดิตณัหาความอยากได ้ยนิรา้ยก็เกดิวภิวตณัหา 

ความอยากจะหนีจากสิง่นัน้ไป จงึตอ้งพจิารณาสิง่ทีเ่ราเหน็วา่ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีน่่ายนิดหีรือ

น่ายนิรา้ย เพราะมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรทีไ่มไ่ดม้าจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ไม่

มอีะไรเป็นของเทีย่งแทแ้น่นอน ทกุอย่างเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ เหน็อะไร ดูอะไรปับ๊ ก็รู ้

วา่เดีย๋วก็ตอ้งผ่านไป จะชอบไมช่อบเดีย๋วก็ตอ้งผ่านไป ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆเป็นอเุบกขา ไม่

ไปวุน่วายกบัมนั เรื่องก็จบ  

แต่ถา้เหน็อะไรแลว้ชอบปับ๊ ใจก็คลอ้ยตาม วิง่ตามไป ถา้เหน็อะไรทีไ่มช่อบก็พยายามวิง่

หนี แต่ถา้พจิารณาวา่ เป็นเพยีงสกัแต่วา่เท่านัน้เอง เป็นสกัแต่วา่รูป เป็นสกัแต่วา่เสยีง 

เกดิดบั เกดิดบัไปตามเรื่องของมนั อย่าไปสนใจจะดกีวา่ อย่าไปชอบหรือไมช่อบมนั จะ

ดทีีสุ่ด รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง รูต้ามความเป็นจริง เช่นขณะน้ีเราไดย้นิเสยีง ถา้ไมช่อบ

เสยีงน้ี ก็จะเกดิความรูส้กึทรมานในจติใจขึ้นมา แต่ถา้เฉยๆกบัมนั ไมไ่ดช้งัไมไ่ดช้อบ ก็

จะไมส่รา้งความรบกวนใจใหก้บัเรา ถา้ชอบเสยีงน้ีแลว้มนัหายไป ก็เกดิความเสยีดาย

ขึ้นมา ปญัหาของเราจงึอยู่ทีช่อบหรือไมช่อบ เวลาเราสมัผสัอะไร ไมว่า่จะมาทางตา หู 

จมกู ลิ้น กาย ใจ ตอ้งมสีตปิญัญาคอยประกบ คอยควบคุม ไมใ่หไ้ปชอบ ไมใ่หไ้ปหลง 

โดยการรูท้นัวา่มนัเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็นของไมเ่ทีย่ง ถา้ไปยนิดไีปยนิรา้ยกบัมนั ก็
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จะเกดิความทกุขต์ามมา แลว้ก็ไปบงัคบัมนัไมไ่ด ้ อยากจะใหม้นัอยู ่ ถา้มนัไม่อยู่ เราก็

เสยีใจ อยากจะใหม้นัไปแลว้มนัไมไ่ป เราก็เสยีใจ  

แต่ถา้เราไมไ่ปอะไรกบัมนั จะอยู่ก็ใหม้นัอยู่ไป จะไปก็ใหม้นัไปตามเรื่องของมนั อย่างน้ี

เรียกวา่ปญัญา เรียกวา่วปิสัสนา คอืปลอ่ยวาง รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง อะไรมาสมัผสั รบัรู ้

แลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมต่อ้งอยากใหอ้ยู่ ไมต่อ้งอยากใหไ้ป เมือ่ยงัอยู่ก็อยู่ไป ถา้ไปก็ใหไ้ป 

แต่ใจไมม่คีวามผูกพนักบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั ไมม่กีาวหลงเหลอือยู่ในใจ กาวน้ีก็คอื

ตณัหาความอยากและอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่น้ีเอง กระดาษทีม่กีาวตดิอยู่ พอเอา

น้ิวไปแตะปับ๊ มนัก็ตดิแน่นเลย ใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้มอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

มคีวามยนิดยีนิรา้ย มนัก็จะตดิเลย พออะไรมาสมัผสักบัใจปับ๊ ก็จะเกดิอาการตดิขึ้นมา 

เกดิกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้มสีตมิปีญัญาใคร่ครวญอยู่

เรื่อยๆตลอดเวลาแลว้ ก็จะรูท้นั เวลาเกดิความยนิดกี็ตดัได ้ เวลาเกิดความยนิรา้ยก็ตดั

ได ้ พยายามตดัไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะกลายเป็นนิสยัขึ้นมา กลายเป็นเฉยๆไป แต่ไมไ่ด ้

เฉยเมย เฉยแบบรูท้นั  

รูว้า่ควรจะปฏบิตัอิย่างไรกบัทกุสิง่ทกุอย่าง ถา้เจอใครยงัตอ้งทกัทายกนักท็กัทายกนัไป 

พูดคุยกนัไป มอีะไรจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพูดตอ้งทาํ ก็พูดไปทาํไป ตามเหตตุามผล แต่ไมย่ดึ

ไมต่ดิ พูดไดก้็พูด ทาํไดก้็ทาํ ถา้ทาํแลว้พูดแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็ไม่เสยีใจ ถอืวา่ไดท้าํหนา้ที่

ของเราแลว้ คนทีฟ่งั ถา้เขาไมส่นใจในสิง่ทีเ่ราพูด ก็ช่วยไมไ่ด ้ไปหา้มเขาไมไ่ด ้แต่เราไม่

เดอืดรอ้น เมือ่ยงัอยู่ในโลกสมมตุิ ยงัตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ก็ไมไ่ดอ้ยู่แบบหู

หนวกตาบอด แบบเฉยเมย อยู่ดว้ยปญัญา น่ิงเฉย แต่ไมเ่ฉยเมย เฉยเพราะไมม่คีวาม

ยนิดยีนิรา้ย แต่มปีญัญาพจิารณาดว้ยเหตผุล วา่ ควรปฏบิตัอิย่างไรกบัสิง่ต่างๆทีม่า

เกี่ยวขอ้ง ควรจะพูดมากนอ้ยเพยีงไร ควรจะตหิรือชมก็พูดไปตามฐานะ ตามความ

เหมาะสม เพือ่ประโยชนข์องผูท้ีม่าเกี่ยวขอ้ง ส่วนตนเองไมไ่ดห้วงัประโยชนอ์ะไรจากใคร

อกีแลว้ เพราะไดป้ระโยชนเ์ต็มทีจ่ากการปฏบิตัแิลว้ ไดดู้แลรกัษาใจของตนใหอ้ยู่เหนือ

สิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้ง ไมใ่หส้ิง่ต่างๆมาทาํใหจ้ติใจหว ัน่ไหวได ้ ไมว่า่จะในทางใดทางหน่ึง 
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ดใีจก็ตาม เสยีใจก็ตาม จะไมเ่กดิขึ้นกบัใจทีไ่ดร้บัการดูแลดว้ยธรรมะ คอืสมาธิและ

ปญัญา  

น่ีคอืการดูแลรกัษาใจ ถา้ใจไดร้บัการดูแลรกัษาแลว้ จนไมม่อีะไรสามารถมากระทบ มา

สรา้งความหว ัน่ไหวใหก้บัใจไดอ้กีแลว้ ใจก็จะสบาย เป็นเหมอืนกอ้นหนิ ต่อใหม้พีายุพดั

แรงขนาดไหน ก็ไมส่ามารถพดัใหข้ยบัเขยื้อนได ้ น่ีคอืผลทีเ่ราจะไดจ้ากการปฏบิตัธิรรม 

เริ่มตน้ต ัง้แต่การทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล แลว้ก็ภาวนา ทาํใหจ้ติอยู่เหนืออาํนาจของความ

อยาก ทีค่อยผลกั คอยฉุด คอยลากใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปแสวงหาสิง่ต่างๆมาแบบ

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เป็นเวลาอนัยาวนาน และจะเป็นอย่างน้ีต่อไปอกีเรื่อยไป ถา้ไมไ่ดเ้จอ

พระพทุธศานา ไมไ่ดเ้อาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์าก

การไดม้าพบพระพทุธศาสนา ทีเ่ป็นเหมอืนกบัยารกัษาโรค ถา้ไมเ่อายามารบัประทาน 

โรคก็ไมห่าย ยาจะวเิศษขนาดไหน ก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ถา้ไมร่บัประทานยา ศาสนาพทุธจะ

วเิศษขนาดไหน จะทาํใหค้นเป็นพระอรหนัตไ์ดก้็ตาม ถา้ไมเ่อามาปฏบิตั ิ ก็จะไมไ่ดร้บั

ประโยชน ์จากศาสนา  

จงึไมค่วรเสยีดายกบัทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่งการปฏบิตัทิางศาสนา

กบัรกัษาสิง่อืน่ๆ ขอใหเ้ลอืกทางศาสนา จะไมข่าดทนุ ถา้เลอืกอย่างอืน่ จะผดิหวงั จะ

ไมไ่ดร้บัประโยชน ์ เพราะอาํนาจของกเิลสมนัหลอกเรา มคีนอยู่มากทีไ่มเ่หน็คุณค่าของ

ศาสนา เหน็เป็นเรื่องงมงาย เพราะไมเ่คยศึกษาศาสนานัน่เอง ถา้ไดศึ้กษาอย่างลกึซึ้ง ได ้

นาํไปปฏบิตั ิจะเหน็คุณค่าของศาสนายิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นเพชรนิลจนิดา 

เงนิทองกองเท่าภูเขา จะไมม่คีวามหมายเลยสาํหรบัจติใจทีห่ลดุพน้ จะเหน็วา่เงนิทอง

กองเท่าภูเขา มแีต่จะบบีกดจติใจใหม้แีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา คนฉลาดจะเหน็อย่าง

นัน้ แต่คนโงก่ลบัไปเหน็ตรงกนัขา้ม ยิง่มเีงนิเยอะยิง่มคีวามสุข แต่ไมรู่ว้า่กาํลงักอดอยู่

กบัลูกระเบดิทีจ่ะระเบดิขึ้นมาเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ เวลาทีเ่ราทกุข ์ ก็เกดิจากเงนิทองทีเ่รามอียู่

น ัน่เอง  

จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงมคีวามเชื่อม ัน่ในสิ่งทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลายส ัง่สอน ใหน้อ้มนาํไปปฏบิตั ิ ตามกาํลงัแห่งศรทัธาสตปิญัญา เท่าทีจ่ะปฏบิตัไิด ้
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อย่าทอ้แท ้ อย่าไปมองคนอืน่ ทาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ทาํไป คนอืน่ทาํไดม้ากนอ้ยกวา่

เราก็เรื่องของเขา เพราะแต่ละคนมบีญุบารมทีีส่รา้งมาไมเ่ท่ากนั แต่สิง่ทีเ่รามเีท่ากนักค็อื

โอกาส โอกาสทีจ่ะสรา้งบญุบารมใีนชาตน้ีิ จงึไมค่วรปลอ่ยใหผ้่านไป ชวีติของเราจะมี

ความหมายและจะไดร้บัประโยชนท์ีจ่ะตามมาต่อไป จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  

ถาม เมือ่ตอนตน้ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องของคนสมยัน้ีชอบวตัถนิุยม สะสมขา้วของ

เกนิความจาํเป็นนะครบั ในแงข่องโยมก็จะพจิารณาวา่ ของทีเ่ราจะซื้อจะหามา 

มนัจะสะสมหรือเป็นของจาํเป็นในชวีติหรือไม ่ แต่ถา้มองในแงข่องหลกัธรรม 

การพจิารณาในแงข่องไตรลกัษณ์ มนัมคีวามจาํเป็นอย่างไรครบั 

ตอบ ถา้มองในไตรลกัษณ์ จะเหน็ผลทีก่ระทบกบัจติใจ ทกุสิง่ทกุอย่างจะมผีลเสยี

มากกวา่ผลด ี จะทาํใหจ้ติใจตอ้งวุน่วาย ลองสงัเกตดู ไดอ้ะไรมาสกัชิ้นหน่ึง ก็

เป็นภาระแลว้ ไดโ้ทรศพัทม์อืถอืมาสกัเครื่องหน่ึง ก็ตอ้งคอยชารจ์แบตฯ ตอ้ง

คอยดูแล คอยรกัษา เผลอลมืไวท้ีไ่หนใจก็หาย มแีต่เรื่องทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จ

ท ัง้นัน้ สูม้บีตัรโทรศพัทใ์บเดยีวไมไ่ด ้สบายกวา่ อยากจะใชก้็เสยีบบตัรในเครื่อง 

มนัสบายกวา่เยอะ สบายทางดา้นจติใจ แต่อาจจะไมส่บายทางดา้นการใช ้ เพราะ

ตอ้งเดนิหาเครื่อง แต่ก็ทาํใหเ้กดิความขยนัหม ัน่เพยีร ความอดทนอดกล ัน้ แต่

ถา้มโีทรศพัทม์อืถอืก็ไมม่คีวามอดทนอดกล ัน้ อยากจะพูดจะคุยกบัใคร โทรฯ

ปุ๊ บก็ไดพู้ดไดคุ้ย ถา้พูดคุยเรื่องธุระก็เป็นประโยชน ์ แต่ถา้ไปพูดคุยเรื่องอารมณ์ 

ดไีมด่กีลบัเสยีใจ โทรฯไปหาแลว้โดนด่ากลบัมา สูไ้มโ่ทรฯไปดกีวา่  

ถาม สูไ้มม่เีครื่องโทรฯจะดกีวา่ 

ตอบ ใช่ ทกุอย่างถา้จาํเป็นก็ไปอย่าง เพราะชวีติของคนเรายงัมคีวามจาํเป็นต่อการทาํ

มาหากนิ บางสิง่บางอย่างมนัเป็นเครื่องมอืได ้ โทรศพัทน่ี์ก็เป็นเครื่องมอืได ้ ถา้

โทรฯแลว้ขายของได ้ ไดร้ายไดม้าก็เป็นประโยชน ์ แต่ถา้โทรฯไปแลว้มแีต่เสยีเงนิ 

แลว้ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไหจ้ากการโทรฯ ก็เหมอืนกบัคนบา้ เสยีเงนิแลว้ยงัตอ้งมา

เสยีใจอกี โทรฯไปหาแฟนแลว้แฟนไมพู่ดดว้ย  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ ทกุวนัน้ีถงึแมจ้ะรูว้า่เราอยู่ในกฎของไตรลกัษณ์นะคะ แต่

บางครัง้มคีวามทอ้แทใ้นจติใจน่ี ไมท่ราบวา่จะดาํเนินชวีติอยู่ไดอ้ย่างไรโดยทีไ่ม่

ทอ้แทก้บัสิง่นัน้ 

ตอบ ตอ้งพยายามทาํสมาธิใหไ้ด ้ สมาธิจะเป็นทีพ่ึง่ของจติใจ ถา้มสีมาธิแลว้จะไม่

ทอ้แทก้บัอะไร พอทอ้แทก้็เขา้สมาธิ แลว้ทกุอย่างก็จะหายไป ความทอ้แทเ้กดิ

จากความคดิปรุงของเราทีเ่ราสรา้งขึ้นมาเอง พอสงบปับ๊ความทอ้แทก้็หายไป 

ขณะน้ีสิง่ทีเ่ราขาดก็คอืทีพ่ึง่ของใจ ก็คอืความสงบน้ีเอง เหมอืนกบัเวลาฝนตก

แดดออก ถา้เรามบีา้นทีห่ลบแดดหลบฝนได ้ เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้เราไมม่ทีี่

หลบแดดหลบฝน เราก็ตอ้งทนกบัแดดกบัฝนไป พวกเราก็เหมอืนกนั ถา้ไมม่ี

สมาธิก็เหมอืนกบัคนไมม่ทีีห่ลบแดดหลบฝนนัน่เอง เวลามคีวามทกุขก์็ไมรู่จ้ะไป

หลบทีไ่หน แต่ถา้เราฝึกทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ เชา้-เยน็ ถงึแมจ้ะไมส่งบเต็มที ่ ก็ยงั

ช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง อย่างนอ้ยก็สวดมนตใ์หไ้ดส้กัครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง เวลา

สวดมนตไ์ปสกัครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง เรื่องราวต่างๆทีส่รา้งความทกุข ์ ความ

ทอ้แทใ้นใจ ก็จะไมม่โีอกาสเขา้มาเบยีดเบยีนใจ เพราะใจกาํลงัสวดมนตอ์ยู่ 

ความคดิเกี่ยวกบัเรื่องทอ้แทก้็หายไป ความทอ้แทก้็หายตามไป ทกุอย่างเกดิจาก

การสรา้งขึ้นมาในจติของเราเอง โดยเอาเรื่องราวต่างๆภายนอกมาคดิมาปรุง  

  ถา้ไมค่ดิไมป่รุงแลว้ เรื่องราวจะเดอืดรอ้น จะวุน่วายขนาดไหน ก็จะไมเ่ขา้มาสู่ใจ 

ปญัหาของเราอยู่ตรงทีไ่มส่ามารถทาํใจใหส้งบได ้ พอมเีรื่องราวอะไรภายนอกก็

ดงึเขา้มา เหมอืนกบัเอาไฟเขา้มาเผาใจเรา สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดจงึอยู่ทีก่ารทาํจติใจให ้

สงบใหไ้ด ้ ความจริงแลว้ตอ้งปฏบิตัทิกุวนั อย่างนอ้ยเชา้-เยน็ควรจะมกีารนัง่

สมาธิ หรือไหวพ้ระสวดมนตส์กัครึ่งช ัว่โมง หรือช ัว่โมงหน่ึง ส่วนเวลาอืน่ก็สุดแท ้

แต่ ถา้มสีตริะลกึได ้ เวลาทาํงานช่วงไหนมเีวลาวา่ง เราก็หามมุสงบ เพือ่ทาํจติให ้

สงบ ทาํไปเรื่อยๆ ทาํจนตดิเป็นนิสยั ส่วนใหญ่เวลามคีวามไมส่บายใจ เรามกัจะ

ไประบายดว้ยวธิีอืน่ ไปเปิดเพลงฟงับา้ง เปิดหนงัสอืดูบา้ง ไปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน่ี่บา้ง 

ซึง่ไมใ่ช่วธิีทีจ่ะช่วยเราไดจ้ริงๆ เพราะเวลาดูไปก็ยงัอดทีจ่ะคดิไมไ่ด ้ ฟงัไปก็ยงั
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อดทีจ่ะคดิไมไ่ด ้แต่ถา้สวดมนตจ์นทาํจติใหส้งบได ้เรื่องราวทีเ่คยคดิจะไมเ่ขา้มา

ในจติ แลว้จะมกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัทกุสิง่ทกุอย่าง สมาธิเป็นตวัสาํคญัมาก ในวง

ปฏบิตัถิอืวา่เป็นตวัหลกั จะทาํอะไรก็ตาม ตอ้งทาํจติใจใหส้งบก่อน 

  หลวงตาก็เคยเลา่ใหฟ้งั ตอนทีไ่ปกราบหลวงปู่ม ัน่ใหม่ๆ  หลวงปู่ม ัน่ท่านก็พูดวา่ 

ผมไมไ่ดป้ระมาททา่นมหานะ ท่านก็เป็นมหา ๓ ประโยคแลว้ มคีวามรูท้างดา้น

ธรรมะมากแลว้ แต่วา่ความรูเ้หลา่น้ียงัช่วยท่านไมไ่ด ้ไมเ่ป็นประโยชนก์บัตวัท่าน 

ถา้จติของท่านยงัไมส่งบ ในเบื้องตน้น้ีอยากใหท้่านเก็บธรรมะไวบ้นหิ้งก่อน 

ความรูท้ีท่่านไดเ้รียนมาจากปริยตัทิ ัง้หลายนัน้ ใหแ้ขวนไวก่้อน มาทาํจติใหส้งบ 

อยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว ตอนน้ีตอ้งทาํจติใจใหส้งบใหไ้ด ้ พอสงบแลว้มนัจะเป็น

ฐานของวปิสัสนาของปญัญาต่อไป สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาเราสามารถนาํเอามาใชไ้ด ้

เอามาปฏบิตัไิด ้ ถา้เรายงัไมม่คีวามสงบเราจะทาํไมไ่ด ้ รูว้า่นัน่ไมด่ ี รูว้า่น่ีไมด่ ี ก็

ยงัละไมไ่ด ้ เลกิไมไ่ด ้ เวลาทอ้แทก้็ไมรู่จ้กัวธิีดบั แต่ถา้ทาํจติใหส้งบเป็นแลว้ พอ

วุน่วายปับ๊ ก็จบัมนัมาสงบเสยี ความวุน่วายก็จะหายไปหมด จะเหน็ในตวัของเรา

น่ีแหละ ความวุน่วายกบัความสงบมนัไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน มนัอยู่ทีใ่จเราตลอดเวลา 

เพยีงแต่เราไมเ่หน็ ก็เลยไปหลงคดิวา่อยู่ภายนอก พอเหน็เรื่องวุน่วายต่างๆ ใจ

เราก็วุน่วายตามไปดว้ย  

  ถา้ไมเ่อาเขา้มาในใจ เราก็ไมวุ่น่วาย รูแ้ลว้ก็ตดั รูแ้ลว้ก็ปลอ่ย มนัอยู่ตรงไหนก็

ปลอ่ยไวต้รงนัน้ บางทเีหตกุารณ์เกดิขึ้นต ัง้แต่เมือ่เชา้น้ีแลว้ ยงัอตุส่าหแ์บกมาถงึ

ตอนน้ี ยงัเอามาคดิในตอนน้ี เขาพูดเพยีงคาํเดยีววา่เราไมด่ ี เราก็โกรธต ัง้แต่เชา้

มาถงึตอนบ่าย พอคดิถงึคาํพูดของคนนัน้เขา้ ก็ยงัโกรธอยู่ เพราะจติไมว่า่ง จติ

สงบไมเ่ป็นนัน่เอง แต่ถา้จติสงบเป็น วา่งเป็นแลว้ อะไรเกดิขึ้นแลว้ก็จะดบัไป ไม่

ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ จงึควรฝึกทาํสมาธิใหไ้ด ้ จะทาํไดก้็ตอ้งมศีีลมทีานเป็นเครื่อง

สนบัสนุน ทานก็จะช่วยทาํใหร้กัษาศีลไดง้า่ยขึ้น ศีลก็จะทาํใหจ้ติสงบไดง้า่ยขึ้น มี

เงนิมทีองเหลอืใชก้็เอาไปทาํบญุ แทนทีจ่ะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของไมจ่าํเป็น 

ทาํบญุแบบไหนก็ไดท้ีถู่กใจเรา เพราะการทาํบญุของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั บาง
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คนก็ชอบช่วยเหลอืคนยากคนจน บางคนก็ชอบช่วยเหลอืคนพกิลพกิาร บางคน

ก็ชอบทาํบญุกบัพระ ทาํบญุกบัศาสนา ก็ไดท้ ัง้นัน้ 

  อะไรทีถู่กกบัจริตของเรา ก็ทาํไป เมือ่ทาํไปเรื่อยๆแลว้จติจะมคีวามเคารพใน

ความรูส้กึของผูอ้ืน่ เพราะเวลาทาํอะไร เราก็อยากจะใหค้นอืน่มคีวามสุข เวลาทาํ

อะไรแลว้ทาํใหค้นอืน่ทกุข ์เราก็จะไมอ่ยากจะทาํ จติก็ไมอ่ยากจะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ไมอ่ยากจะฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมอ่ยากจะลกัทรพัย ์ไมอ่ยากจะประพฤตผิดิประเวณี 

ไมอ่ยากจะพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวงใครท ัง้นัน้ เมือ่จติมคีวามรูส้กึอย่างน้ี

แลว้ ก็จะต ัง้อยู่ในศีล จะไมค่่อยวุน่วาย เวลาไหวพ้ระสวดมนตท์าํสมาธิก็จะงา่ย 

เพราะไดส้รา้งฐานไวแ้ลว้ แต่ถา้ยงัวุน่วายอยู่กบัเงนิทอง ยงัเสยีดายเงนิเสยีดาย

ทอง ยงัอยากจะไดเ้งนิไดท้องมากขึ้น ก็จะไมส่นใจกบัความรูส้กึของคนอืน่ เวลา

อยากจะไดอ้ะไร จะไมค่าํนึงวา่คนอืน่จะเดอืดรอ้นหรือไม ่ ขอใหไ้ดใ้นสิง่ที่

ตอ้งการก็แลว้กนั เพราะเป็นคนเหน็แก่ตวันัน่เอง แต่คนทาํบญุใหท้าน จะเป็นคน

เสยีสละ เหน็แก่ผูอ้ืน่ 

  คนทีไ่มท่าํบญุทาํทานจะเป็นคนทีเ่หน็แก่ตวั มกัจะไมส่นใจกบัความรูส้กึของผูอ้ืน่ 

อยากจะไดอ้ะไรอยากจะทาํอะไร ก็จะเอามาทาํไป โดยไมส่นใจต่อความรูส้กึของ

ผูอ้ืน่ อาจจะทาํรา้ยร่างกาย ทาํลายชวีติของผูอ้ืน่ก็ได ้ เอาทรพัยข์องผูอ้ืน่มาก็ได ้

ไปยุ่งเกี่ยวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ก็ได ้ ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ก็ได ้ เพือ่ใหไ้ดม้า

ในสิง่ทีต่นตอ้งการ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ เวลานัง่ภาวนาจะภาวนาไมไ่ด ้ จติจะ

วุน่วายอยู่กบัเรื่องต่างๆ ยิง่ไปทาํอะไรใหผู้อ้ืน่เดอืดเน้ือรอ้นใจ ก็จะเดอืดรอ้น

ตามไปดว้ย ยิง่ทาํใหก้ารทาํจติใหส้งบยิง่ยากขึ้นไปใหญ่ ตอ้งใชก้าํลงั ๒ เท่า คน

ทีม่ศีีลใชเ้พยีงเท่าเดยีวก็ทาํใหส้งบได ้ คนทีม่คีวามรุ่มรอ้นใจ ทีเ่กดิจากการ

กระทาํผดิศีลผดิธรรม ตอ้งใชก้าํลงัมากกวา่ จงึเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะทาํจติใหส้งบ

ได ้ เพราะใชก้าํลงัเท่าเดยีวก็ยงัยากแสนยากอยู่แลว้ ถา้ตอ้งใชก้าํลงั ๒ เท่า ๓ 

เท่า ก็จะทาํไมไ่ดเ้ลย แต่คนพวกน้ีไมส่นใจเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่แลว้ เพราะบูชา
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เงนิ บูชาลาภยศสรรเสริญสุขเป็นพระเจา้ แมจ้ะมคีวามสุขช ัว่ประเดีย๋วเดยีว ก็ยงั

พอใจ แต่เวลาทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ีกลบัมองไมเ่หน็กนั 

  ทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ดนิตามถูกตอ้งหมดแลว้ ต ัง้แต่ทาน ศีล ภาวนา 

สมาธิ ปญัญา วมิตุตหิลดุพน้ ไมว่า่จะมพีระพทุธเจา้กีพ่ระองคท์รงมาสอน ครูบา

อาจารย ์พระอริยสงฆส์าวกกี่ท่านจะมาสอนธรรมะ ก็สอนแบบเดยีวกนัท ัง้นัน้ น่ี

เป็นธรรมะหลกั ธรรมะทีเ่กี่ยวกบัจติใจ ส่วนธรรมะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูอ้ืน่ ก็ทรง

สอน เช่นใหม้คีวามกตญั�ูกตเวทกีบัผูม้พีระคุณ มสีมัมาคารวะต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ 

มคีวามเมตตาต่อเพือ่นมนุษย ์ เป็นเรื่องทีเ่ราใชใ้นชวีติประจาํวนัของเรา เวลาที่

เกี่ยวขอ้งกบัผูอ้ืน่ แต่ถา้อยู่ตามลาํพงัปฏบิตัเิพือ่จติใจ ก็พวกทานศีลภาวนาเป็น

หลกั ขอใหท้าํกนัเถดิ ส่วนใหญ่จะใหท้านรกัษาศีลกนั แต่ยงัไมภ่าวนากนั ได ้

ภาวนากนัมากนอ้ยเพยีงไหนแลว้ ไดท้าํเป็นกจิวตัรประจาํบา้งไหม  

ถาม ท่านอาจารยค์ะทาํอยู่แลว้ เกดิทกุขเวทนามากเมือ่ทาํไปหลายๆชัว่โมง จะขอ

อบุายในการแกเ้วทนาทีเ่กดิขึ้นจากการนัง่ไปหลายๆชัว่โมงค่ะ 

ตอบ มอียู่ ๒ อย่าง อย่างหน่ึงก็คอื บางทเีรายงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะไปทาํถงึขนาดนัน้ ก็

ตอ้งยอมรบัความจรงิ ลดระดบัความเขม้ขน้ลงมาก่อน ถา้คดิวา่มกี็ลยุต่อไปโดย

ใชส้ตเิป็นหลกั เวลาทกุขอ์ย่าไปมองทีค่วามทกุข ์ พยายามแยกทกุขอ์อกวา่ม ี ๒ 

ส่วนดว้ยกนั ทกุขก์ายและทกุขใ์จ ทกุขก์ายเราหา้มไมไ่ด ้ แต่ทกุขก์ายไมรุ่นแรง

เหมอืนทกุขใ์จ ทกุขใ์จเกดิขึ้นจากใจ ทีไ่มย่นิดกีบัทกุขก์ายนัน่เอง ถา้ใจยอมรบั

วา่ทกุขก์ายเป็นเรื่องธรรมดา จะทกุขก์็ใหท้กุขไ์ป ใจไมร่งัเกยีจ หดัมาชอบความ

เจ็บปวดบา้ง หดัเป็นคนซาดสิตบ์า้ง พวกซาดสิตไ์มก่ลวัความเจ็บ เอาอะไรมา

แทงลิ้น แทงแกม้ ก็ทาํได ้อยู่ทีใ่จ ถา้ใจสูก้บัความเจ็บ ก็สูไ้ด ้แต่ถา้กลวัก็สูไ้มไ่ด ้

มนัก็อยู่ตรงนัน้เอง 

ถาม มนัสูก้นันานไหมครบัท่านอาจารย ์แลว้สูไ้ปสูม้าบางทเีราก็แพม้นั 



85 
 

ตอบ เราสูไ้มถู่กหลกั ความจริงการสูข้องเรา เราไมค่วรนัง่เฉยๆดูความทกุขน์ ัน้ แลว้

อยากใหม้นัหายไป นัน่ไมใ่ช่วธิีสู ้ วธิีสูก้็คอืไมต่อ้งไปสนใจกบัมนั เราควรหนัมา

บริกรรมพทุโธหรือสวดมนตไ์ป ในขณะทีเ่จ็บปวด อย่าไปสนใจกบัความเจ็บปวด 

ตัง้สตแิลว้สวดมนตไ์ป อรหงัสมัมาฯ สวากขาโตฯ สุปฏปินัโนฯ สวดไปเรื่อยๆ 

แลว้มนัจะห่างไป พอห่างไปแลว้มนัจะไมเ่จ็บ ตวัเจ็บทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีใ่จ เกดิความ

ทกุขใ์นอริยสจัขึ้นมา เกดิความไมย่นิดใีนความทกุขก์าย ถา้ดบัความไมย่นิดใีน

ทกุขก์ายได ้ ความทกุขก์ายน้ีนิดเดยีว หน่ึงในสบิของความทกุขใ์จ ถา้ทกุขก์าย

มนัหน่ึงเท่า ทกุขใ์จมนัสบิเท่า ทกุขใ์จเกดิจากการรงัเกยีจ เกลยีดความทกุข ์

ความเจ็บปวดของร่างกาย สงัเกตดูเวลานัง่เลน่ไพ่ จะเจ็บจะปวดตรงไหน จะไม่

ค่อยเจ็บเท่าไร เพราะมสีมาธิอยู่กบัไพ ่จะไมเ่จ็บไมป่วด เพราะความเจ็บปวดทาง

กายมนันิดเดยีว แต่ไปปวดทีใ่จมากกวา่ ตอ้งอย่าปลอ่ยใหใ้จอยู่เฉยๆในขณะที่

เจ็บปวดตามร่างกาย ตอ้งสวดมนตห์รือบริกรรมพทุโธไปอย่างเดยีว น่ีเป็น

แนวทางของสมาธ ิ

ถาม บางทนีัง่แลว้เจ็บ เพราะร่างกายมนัเอนๆไป 

ตอบ ช่างมนั จะเป็นอย่างไรก็ช่างมนั ร่างกายเอนก็เป็นธรรมดา พยายามอย่าไปสนใจ 

พยายามดบัความทกุขใ์นใจ อย่าไปกงัวลกบัเรื่องความทกุขท์างร่างกาย  

ถาม อย่างน้ีไมต่อ้งเอาจติไปจบัตรงทีเ่จ็บ 

ตอบ ไมต่อ้งไปจบั หนัเขา้มาหาพทุโธ ถา้ใชพ้ทุโธเป็นก็พทุโธคาํเดยีว เอาจติอยู่กบัพทุ

โธๆๆไป ใหม้นัขาดใจไปกบัพทุโธเลย  

ถาม เคยปวดขาค่ะ จอ้งดูอย่างเดยีวมนัก็หายค่ะ 

ตอบ ก็ได ้ถา้ใจกลา้ทีจ่ะจอ้งมนั บางคนจอ้งแลว้อยากจะใหม้นัหาย ยิง่อยากก็ยิง่ทกุข ์

ใจมากขึ้น ถา้จอ้ง ตอ้งดูเฉยๆ ไมใ่หม้อีคติกบัมนั 
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ถาม ครูบาอาจารยบ์อกวา่เป็นอย่างทีต่าย คดิอย่างนัน้ค่ะ 

ตอบ ได ้ มหีลายวธิี บางคนก็ใชดู้ความเจ็บนัน้ ดูเป็นอารมณ์ไปเลยก็ได ้ ดูแลว้ไมม่ี

อารมณ์รกัชงั ดูแลว้เฉยๆ เหมอืนกบัเป็นพทุโธ ก็จะไมเ่กดิความทกุขใ์จ ปญัหา

คอืความทกุขใ์จ ไมใ่ช่ความทกุขก์าย ทกุขใ์จทีเ่กดิจากความอยากจะหนีจาก

ความทกุขข์องร่างกายไป ถา้ไมอ่ยากจะหนีแลว้ทกุขใ์จก็จะดบัไป ใจก็ไม่

เดอืดรอ้น กายก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะกายไมม่คีวามรูส้กึ ผูท้ีรู่ก้็คอืใจน้ีเอง กายจะ

เจ็บจะปวดขนาดไหน กายไมรู่ส้กึ เวลาเอาไปเผาไฟก็ไมรู่ส้กึ คนตายไปแลว้เอา

ไปเผาก็เหมอืนกบัท่อนไมท้่อนฟืน ไมม่คีวามรูส้กึอยู่ในร่างกาย ความรูส้กึอยู่ใน

ใจ ทีม่กีเิลสคอืความเกลยีดความเจ็บปวด จงึตอ้งหดัมาชอบความเจ็บปวดใหไ้ด ้

ไมช่อบกนิอาหารชนิดไหน ก็ฝืนกนิมนัไป ใหม่ๆ ก็ลาํบาก แต่พอกนิไปเรื่อยๆ

แลว้ ก็จะชอบขึ้นมาเอง กนิจนจาํเจ เมือ่ก่อนไมเ่คยฉนัพวกขา้วเหนียว อาหาร

ทางอสีาน พอไปอยู่ทีน่ ัน่ก็ฉนัได ้พอกลบัมาอยู่ทางน้ี ก็คดิถงึอาหารทางอสีาน 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ นอ้งเขามปีญัหาถาม นัง่ขดัสมาธิไปสกั ๓ ชัว่โมงถา้เผือ่มนัปวด

มากๆน่ีเขาเปลีย่นขาไดไ้หมคะ 

ตอบ เปลีย่นได ้แต่ไมไ่ดแ้กป้ญัหาทีต่อ้งแก ้คอืการปลอ่ยวางกาย ปลอ่ยวางเวทนาให ้

เป็นไปตามสภาพ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่มหียูกไมม่ยีาไมม่หีมอ ก็ตอ้งเจ็บปวด 

เราก็ทนได ้ ส่วนใหญ่เราไมอ่ยากจะทน ความไมอ่ยากจะทนน่ีแหละคอืตวักเิลส 

ตอ้งดบัตวัไมอ่ยากจะทนใหไ้ด ้ ดว้ยการปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามสภาพ พจิารณา

ร่างกายเป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืนท่อนหน่ึง มนัอยู่ของมนัได ้ มนัไมเ่ดอืดรอ้น

หรอก ทีเ่ดอืดรอ้นไมใ่ช่ร่างกาย ทีเ่ดอืดรอ้นคอืใจ คอืกิเลสทีอ่ยู่ในใจ ตวัทีไ่ม่

ชอบ ไมต่อ้งการความเจ็บปวดน้ีเท่านัน้เอง 

ถาม เราพอจะทาํความเขา้ใจกบัมนัไดไ้หมครบัวา่ มนัเป็นซากศพ เราแยกออกจากตวั

มนั แยกออกจากศพมา 
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ตอบ ได ้กระดูกไก่ทีต่ม้อยู่ในหมอ้ ไมเ่หน็เดอืดรอ้นอะไร กระดูกไก่กบักระดูกของเรา

ก็เหมอืนกนั เป็นท่อนแขง็ๆท่อนหน่ึงเท่านัน้เอง ไมม่คีวามรูส้กึ ไม่เดอืดรอ้น ที่

เดอืดรอ้นก็คอืกเิลสทีอ่ยู่ในใจ ตอ้งแกค้วามเดอืดรอ้นน่ีใหไ้ด ้ดว้ยการไมท่าํตาม

ความอยากใหม่ๆ อาจจะทนไมไ่ด ้พจิารณาไมไ่ด ้ก็ตอ้งอาศยัการบริกรรมไปก่อน 

เพือ่สรา้งกาํลงัใจ พอรูว้า่ดบัความทกุขใ์จได ้ ข ัน้ต่อไปก็ใชป้ญัญา พจิารณาดูวา่

มนัเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหน เจ็บจรงิหรอืเปลา่ หรือเราไปวา่มนัเจ็บเอง ตวัมนั

วา่มนัเจ็บหรือเปลา่ ลองพจิารณาถามดูก็จะรูว้า่ มนัก็เป็นของมนัอยู่อย่างนัน้ มนั

สกัแต่วา่ เราต่างหากทีไ่ปใหคุ้ณค่าราคากบัมนั ถา้เป็นกระดาษทีม่เีลข ๑,๐๐๐ 

มนัก็กลายเป็นของมค่ีาขึ้นมา ถา้ไมม่เีลข ถงึแมจ้ะหนากวา่ ใหญ่กวา่ กลบัไมม่ี

คุณค่า เพราะเราไมไ่ดไ้ปใหคุ้ณค่ากบัมนั ใจเราไปเป็นผูใ้หค่้ากบัมนั แลว้ก็ไปยดึ

ไปตดิกบัมนั พอกระดาษ ๑,๐๐๐ หลดุจากมอืไป ใจก็เสยีววาบไปเลย  

ถาม การจะสูก้บัทกุขเวทนาไดน่ี้ กาํลงัจติตอ้งฝึกมาด ีมกีาํลงัมากขึ้น  

ตอบ ใช่ จะเป็นฐานของปญัญาได ้ ตอนตน้ก็สรา้งฐานสมาธิก่อน ใหจ้ติมนัแน่น มี

กาํลงัพอ ต่อไปก็สามารถเผชญิกบัความจรงิของเวทนาได ้ โดยไมห่ว ัน่ไหวกบัมนั 

พจิารณาดูวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง มอียู่ ๓ ชนิด มสุีข มทีกุข ์มไีมสุ่ขไมท่กุข ์สลบักนั

ไปสลบักนัมา ในชีวติของเราก็มอียู่ ๓ ตวัน้ี ส่วนใหญ่จะไปยดึตดิตวัหน่ึงแลว้ก็

ไปเกลยีดอกีตวัหน่ึง ชอบสุขเวทนา เวลาเขา้ไปนัง่หอ้งแอร ์ หรือเวลารอ้นแลว้ไป

อาบนํา้อาบท่าก็มคีวามสุข พออาบไปไดส้กัครู่ก็รอ้นอกี มนัก็ทกุขอ์กี พอทกุข ์

ขึ้นมาใจก็ทกุขต์ามไปดว้ย เพราะใจไมช่อบ แต่ถา้ใจเฉยๆ ไมต่อ้งอาบนํา้ก็ได ้

มนัจะรอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป ถา้ใจไมไ่ปวุน่วายกบัมนัๆ ก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร 

อาบนํา้เพยีงแค่วนัละครัง้กพ็อ ถงึเวลาอาบก็อาบ ถา้ยงัไมถ่งึเวลาอาบก็ไมต่อ้ง

อาบ ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร  

ใจเป็นตวัสาํคญั เราจงึตอ้งมาดูแลใจกนั ใจของเรามตีวัทีไ่ปสรา้งปญัหา ก็คอืตวั

กเิลสตณัหาน่ีเอง แต่เราไมเ่หน็โทษของมนั เราเป็นเพือ่นกบัมนั เป็นสหายกบัมนั 

มนัชวนใหเ้ราโลภเราก็โลภตาม มนัชวนใหเ้ราโกรธเราก็โกรธตาม มนัชวนใหเ้รา
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หลงเราก็หลงตาม เราจงึตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ เพราะโดน ๓ ตวัน้ี

หลอกอยู่ตลอดเวลา เรารูไ้มท่นัมนั เพราะขาดปญัญา ขาดสมาธิ เราจงึตอ้งมี

สมาธิก่อน ถงึจะเกดิปญัญาขึ้นมา จะมปีญัญามสีมาธิได ้ ก็ตอ้งมศีีลมทีานก่อน 

มาถูกทางแลว้ เพยีงแต่ตอ้งเพิม่การปฏบิตัใิหม้ากขึ้นไป  

  ทานก็มแีลว้ ศีลก็พอจะมแีลว้ ทน้ีีก็ภาวนาบา้ง อย่างนอ้ยวนัละ ๒ ครัง้ ตื่นเชา้

ลกุขึ้นมาก่อนจะไปทาํอะไร ก็ภาวนาสกัช ัว่โมงหน่ึง ไหวพ้ระสวดมนตน์ัง่ทาํสมาธ ิ

ก่อนนอนก็อกีสกัช ัว่โมงหน่ึง ส่วนตอนกลางวนัถา้มเีวลาวา่งไมรู่จ้ะทาํอะไรก็

ภาวนาไป อยู่ในรถเวลารถตดิถา้ไมไ่ดข้บัรถ ก็นัง่ภาวนาไปก็ได ้ แทนทีจ่ะมานัง่

บ่น นัง่จอ้งดูรถ เมือ่ไรจะขยบัไปสกัท ีคอยดูนาฬกิา คดิถงึเวลานดักบัคนไว ้วา่

จะไปทนันดัหรือไม ่วุน่วายใจไปเปลา่ๆ แต่เรามกัจะเผลอกนั เพราะจติใจมคีวาม

ผูกพนักบัเรื่องต่างๆจนปลอ่ยวางไมไ่ด ้พอออกจากบา้นไป ก็ไปตดิกบัเรื่องต่างๆ 

จนกวา่จะกลบัมาบา้น บางทกีลบัมาบา้นแลว้ก็ยงัเอาเรื่องต่างๆกลบัมาแบกมา

หาม ทาํใหน้อนไมห่ลบัก็ม ี จงึตอ้งฝึกทาํสมาธิเพือ่ทาํจติใหว้า่งบา้ง อย่าปลอ่ยให ้

มนัรกรุงรงัในจติใจ ทาํอะไรอยู่ตรงไหนก็ใหจ้บตรงนัน้ ทาํงานทีบ่ริษทัก็ใหจ้บที่

บริษทั อย่าเอากลบัมาบา้น เขาไมไ่ดใ้หเ้งนิเดอืนเราเพิม่  

ถาม ถา้เราภาวนา เชา้ – เยน็ๆ เวลาออกไปขา้งนอกไปเผชญิกบัปญัหาต่างๆ มนัก็

เปรียบเสมอืนมฟิีลม์ป้องกนัเชื้อโรค ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ จะมเีหตมุผีล ไมวู่บวาบ ไมเ่ป็นอารมณ์มาก ถา้ปฏบิตัไิดผ้ลแลว้ จะเหน็

ประโยชนเ์หน็โทษของเรื่องทีเ่ราไปทาํทกุวนัน้ี ทาํเพือ่อะไรถามดูซ ิ ทาํเพือ่ความ

หลงใช่ไหม ทาํเพือ่ความวุน่วาย แลว้จะเริ่มเหน็ความวุน่วายของชวีติของฆราวาส 

ในพระไตรปิฎกมกัจะแสดงไวเ้สมอวา่ เวลาคนออกบวชมกัจะบ่นวา่ ชวีติฆราวาส

น่ีมนัช่างวุน่วายจริงหนอ แสดงวา่จติไดส้มัผสักบัความสงบแลว้ เมือ่มคีวามสงบ

ในจติแลว้ จะเหน็เรื่องราวต่างๆ ภายนอกมแีต่ความวุน่วาย เพราะมนัรบกวน

จติใจ จติใจทีส่งบก็เหมอืนกบันํา้ทีน่ิ่ง แลว้เวลามเีรื่องราวเขา้มา ก็เหมอืนกบัคน
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มาตกันํา้ มาแกวง่ มากวนนํา้ นํา้ก็ขุน่ นํา้ก็เป็นคลืน่ มนัก็วุน่วาย ก็ทาํไปนะ ทาํ

ไปเรื่อยๆ อย่าทอ้แท ้ 

ถาม บางทอียากไดก้าํลงัใจครบั อยากใหม้กีาํลงัใจ ใหเ้ราสูต่้อไป บางทกี็สูบ้า้งแพบ้า้ง 

ตอบ ก็ตอ้งไปปฏบิตั ิ น่ีหยุดงาน ๓ วนั แทนทีจ่ะไปเทีย่วก็ไปปฏบิตักินั พยายามเขา้

วดัอยู่เรื่อยๆ เขา้วดัอยู่บ่อยๆ วดัปฏบิตั ิ วดัทีเ่ราเขา้ไปแลว้เราสามารถปฏบิตัไิด ้

อย่าไปยุ่งกบัเรื่องราวภายนอก บางทไีปวดัแลว้ก็ไปยุ่งกบัเรื่องราวภายนอกของ

วดั ไปช่วยทาํงานทาํการ แลว้ก็ไมไ่ดภ้าวนา มนัก็เป็นบญุเหมอืนกนั แต่ไมเ่ป็น

กอบเป็นกาํเหมอืนกบัการภาวนา จติใจของเราอ่อนไหวงา่ย พอไปเจอคนโนน้คน

น้ีขอรอ้งหน่อย ใหช่้วยก็ช่วย ก็เลยตดิพนักบัการทาํงาน เมือ่ก่อนทาํงานนอกวดั 

เดีย๋วน้ีไปอยู่วดั ก็ไปทาํงานในวดัอกี ก็ยงัเป็นงานอยู่เหมอืนเดมิ จติก็ยงัไมส่งบ 

เวลาไปวดัจงึควรต ัง้กรอบตัง้เป้าไว ้ วา่ไปเพือ่อะไร เวลาใครจะชวนใหไ้ปทาํอย่าง

อืน่ ก็ตอ้งปฏเิสธ ไมท่าํ นอกจากเป็นกรณีจาํเป็น มเีหตมุผีลก็ช่วยกนัทาํไป ถา้

คนอืน่ทาํได ้ ก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป ทาํงานของเราใหเ้สร็จก่อน เมือ่เสร็จแลว้ จะ

ช่วยคนอืน่มากนอ้ยเท่าไร ก็ยนิด ี 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เวลาเราทาํบญุอทุศิส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล้ว่งลบัไปแลว้น่ีนะคะ อทุศิ

โดยใชจ้ติกบัการกรวดนํา้น่ี เขาไดร้บัเหมอืนกนัไหมคะ 

ตอบ เหมอืนกนั ความจริงไมต่อ้งใชน้ํา้หรอก นํา้ไมไ่ดเ้ป็นตวับญุ ตวับญุคอืจติของเรา 

การสอนคนทีย่งัไมเ่ขา้ใจเรื่องกระแสจติ ก็เลยเอากระแสนํา้มาเป็นตวัแทนกระแส

จติ นํา้ก็ยงัเป็นนํา้อยู่น ัน่แหละ บญุไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ํา้ แต่อยู่ทีจ่ติ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ลูกสงสยัอย่างหน่ึงคอืผูท้ีจ่ะเป็นพระโพธิสตัวน่ี์ ยงัไมถ่อืวา่บรรลุ

ธรรม ยงัเป็นคนธรรมดา 

ตอบ ยงัเป็นปถุชุนอยู ่
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ถาม แต่เป็นผูท้ีม่เีมตตาธรรมใช่ไหมคะ  

ตอบ เป็นผูท้ีบ่าํเพญ็บารมที ัง้ ๑๐ ไดแ้ก่ ทาน ศีล เนกขมัมะ เมตตา ปญัญา อเุบกขา 

อธิษฐาน สจัจะ วริิยะ ขนัต ิ แต่ยงัมกีเิลสเต็มหวัใจยงัไมไ่ดส้มัผสักบั

โลกตุรธรรม อาจจะไดฌ้าน ไดส้มาธิจากการบาํเพญ็น้ี แต่ยงัไมเ่ขา้ถงึไตรลกัษณ์ 

ยงัไมรู่จ้กัไตรลกัษณ์วา่เป็นอย่างไร อย่างพระพทุธเจา้ก่อนจะตรสัรู ้ ก็ไมรู่จ้กัไตร

ลกัษณ์ ไมรู่จ้กัวปิสัสนา ท่านมฌีาน มทีาน มศีีล แต่จติยงัลุม่หลงอยู่กบัอตัตา

ตวัตนอยู่ เป็นความสามารถของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคจ์ะรูอ้นตัตาไดด้ว้ย

ตนเอง เป็นความสามารถโดยเฉพาะของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะเขา้ถงึได ้ ถา้

เป็นปถุชุนอย่างเราอย่างท่านน้ี ถา้ไมไ่ดส้ะสมบารมถีงึระดบัโพธิสตัวแ์ลว้ จะไม่

สามารถมองทะลเุหน็อนตัตาได ้ ตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้มาส ัง่สอน ก็จะไดเ้ป็น

สาวกเท่านัน้ พอไดย้นิไดฟ้งัเรื่องอนตัตาแลว้ ก็เอามาปฏบิตั ิ ปลอ่ยวางร่างกาย 

วา่ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน ไมย่ดึไมต่ดิ อย่างน้ีก็จะหลดุพน้ได ้เขา้สู่ข ัน้โสดาบนัไดอ้ย่าง

งา่ยดาย มคีนบอกคาํตอบใหแ้ลว้ เราทาํตามข ัน้ตอนก็จะไดค้าํตอบทีถู่กตอ้ง คอื

เจริญสมาธิกบัปญัญาก็จะบรรลไุด ้แต่สาํหรบัพระพทุธเจา้ไมม่คีาํตอบไวล้ว่งหนา้ 

ไมรู่ว้า่คาํตอบอยู่ทีไ่หนตอนทีท่รงบาํเพญ็ ไมรู่ว้า่สิง่ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุขอ์ยู่ตรงไหน แต่เมือ่ไดพ้จิารณาทกุสิง่ทกุอย่างแลว้ ก็เหลอืตวัน้ีตวัเดยีว ก็

เลยหนัมาพจิารณาดูวา่มนัเป็นตวัตนจรงิหรอืไม ่ก็เหน็วา่ไม่ใช่ตวัตน 

ถาม ท่านคะ อย่างนัน้พระโพธิสตัวจ์ะตอ้งบรรลเุป็นพระพทุธเจา้เท่านัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ พระโพธิสตัวเ์ป็นผูม้คุีณสมบตั ิ ทีจ่ะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ไดด้ว้ยตนเอง ถา้เกดิ

ไดพ้บพระพทุธเจา้ แลว้เปลีย่นใจไมแ่สวงพทุธภูมต่ิอไป เพราะเหน็วา่จะเสยีเวลา

มาก ตอนน้ีมทีางอยู่แลว้ มคีนคอยชี้ทางใหอ้ยู่แลว้ ก็เลยนาํคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์แทนทีจ่ะเป็นพระพทุธเจา้ เช่น

หลวงปู่ม ัน่ ท่านก็เคยอธิษฐานใหไ้ดบ้รรลพุทุธภูม ิ เวลาท่านปฏบิตัเิพือ่บรรลเุป็น

พระอรหนัต ์ ท่านก็ทาํไมไ่ด ้ เพราะจติไปผูกตดิอยู่กบัการสะสมบารม ี เช่นทาน

บารม ี อย่างทีเ่ลา่ใหฟ้งั ไปวดัก็ไปทาํงานช่วยเหลอืคนอื่น แทนทีจ่ะตดัใจไปนัง่
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ภาวนา ก็ทาํไมไ่ด ้เพราะตะขดิตะขวงใจ ตอ้งช่วยเหลอืผูอ้ืน่ก่อน ทาํทานก่อน จะ

ตดัช่องนอ้ยทาํเพือ่ตนเองจงึทาํไมไ่ด ้ จะไปนัง่ปฏบิตัภิาวนาโดยลาํพงั แลว้ปลอ่ย

ใหค้นอืน่ทาํงานก็ทาํไมไ่ด ้ แต่หลงัจากไดพ้จิารณาก็เหน็วา่ ทาํใหต้วัเองก่อนจะ

ดกีวา่ เมือ่หลดุพน้แลว้ค่อยช่วยเหลอืคนอืน่ทางดา้นจติใจ จะไดป้ระโยชน์

มากกวา่การช่วยเหลอืทางดา้นวตัถขุา้วของต่างๆ แต่ในขณะน้ียงัช่วยใครไมไ่ด ้

ทางดา้นจติใจ เพราะยงัช่วยตวัเองไมไ่ด ้ ท่านจงึสละความปรารถนาในพทุธภูม ิ

แลว้เร่งทาํความเพยีรเพือ่อรหตัผล 

การปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความรูเ้กดิปญัญา เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุข ์จงึเป็น

งานทีค่วรจะทาํก่อน เมือ่หลดุพน้แลว้ค่อยมาส ัง่สอนผูอ้ืน่ จะไดร้บัประโยชน์

มากกวา่ เรื่องวตัถขุา้วของใครๆก็ทาํได ้ แต่เรื่องสอนธรรมะนัน้ ถา้ไมรู่ธ้รรมะก็

จะสอนไมไ่ด ้ สอนไปก็สอนไมถู่กอยู่ด ี เป็นเหตผุลทีท่าํใหห้ลวงปู่ม ัน่ละความ

ปรารถนาในพทุธภูม ิ แลว้หนีหมูค่ณะไปอยู่เชยีงใหม ่ ปฏบิตัอิยู่องคเ์ดยีว 

เมือ่ก่อนจะมบีริษทับริวารตดิตามทา่นอยู่ตลอดเวลา ตอ้งคอยส ัง่สอน คอย

อบรม คอยสงเคราะหค์นนัน้คนน้ีไปตามธรรมะทีท่่านมอียู ่ ท่านปลกีวเิวกอยู่

เชยีงใหมถ่งึ ๑๐ ปีจนไดบ้รรลอุรหตัผล หลงัจากนัน้ท่านก็อบรมส ัง่สอนผูอ้ืน่ ทาํ

ใหม้คีรูบาอาจารยท์ีเ่ราเคารพกราบไหวป้รากฏขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก ก็ไดศึ้กษา

จากหลวงปู่ม ัน่ท ัง้นัน้ เป็นผลพวงของการละความปรารถนาในพทุธภูมขิองหลวง

ปู่ม ัน่  

  ถา้ท่านมวัทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ โดยลมืนึกถงึการทาํประโยชนส์าํหรบัตนเอง 

ท่านก็ยงัจะไมไ่ดบ้รรล ุไมไ่ดเ้ป็นพระอริยบคุคล แต่จะไดส้ะสมทานบารมมีากขึ้น

ไปเรื่อยๆ จนทาํใหท้่านไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ต่อไปในอนาคต เป็นพระปจัเจกพทุธ

เจา้หรือเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้บรรลเุป็นพระพทุธเจา้แลว้ไมส่ ัง่

สอนใครก็เป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ ถา้ส ัง่สอนผูอ้ืน่ก็เป็นพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ อย่างพระพทุธเจา้ของพวกเราก็เกอืบจะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ เพราะ

ทรงเหน็วา่เป็นธรรมะทีย่ากทีผู่อ้ืน่จะปฏบิตัติามได ้ก็เกดิความทอ้พระทยั ไมท่รง
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อยากจะส ัง่สอน กลวัจะหาวา่พระองคบ์า้ สอนใหล้ะ สอนใหต้ดั ต่อมาก็มทีา้ว

มหาพรหมไดม้าอาราธนาขอใหพ้ระองคไ์ดท้รงพจิารณาโปรดสตัวโ์ลกดว้ยเถดิ 

เพราะคนมหีลายชนิดดว้ยกนั คนทีฉ่ลาดทีจ่ะไดร้บัประโยชนก์็ม ี คนโงเ่ขลาเบา

ปญัญาทีจ่ะไมไ่ดร้บัประโยชนก์็ม ี 

จงึทรงพจิารณาเหน็วา่สตัวโ์ลกก็มอียู่ ๔ ชนิดดว้ยกนั เปรียบเหมอืนบวั ๔ เหลา่ 

เลยทรงมกีาํลงัใจทีจ่ะโปรด โดยจะเนน้ไปทีพ่วกฉลาดก่อน พวกทีรู่เ้ร็ว ทรง

คดิถงึพระอาจารยท์ ัง้ ๒ รูปทีพ่ระองคเ์คยศึกษาอยู่ดว้ย แต่ก็ทรงทราบวา่ได ้

มรณภาพไปแลว้ท ัง้ ๒ รูป ทรงบ่นวา่น่าเสยีดาย เพราะไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้

พรหมทีไ่มจ่รีงัถาวร เมือ่หมดบญุแลว้ก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ กลบัมา

เริ่มตน้ใหมอ่กี ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากธรรมะทีพ่ระองคท์รงรูท้รงเหน็ จงึทรง

คดิถงึพระปญัจวคัคยีท์ีเ่คยตดิสอยหอ้ยตามพระองค ์ทรงเหน็วา่ท่านเหลา่น้ีมศีีล

มสีมาธิมบีารม ี พอทีจ่ะรบัธรรมะของพระองคไ์ด ้ จงึมุง่ไปทีพ่ระปญัจวคัคยี ์ ใน

เบื้องตน้ทรงแสดงพระธรรมจกัรฯโปรด กม็พีระอญัญาโกณฑญัญะไดบ้รรลเุป็น

พระโสดาบนั ทรงแสดงเกี่ยวกบัอนิจจงั มอีะไรเกดิขึ้นก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา 

เช่นขนัธ ์๕ กาย เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป 

เกดิแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ไมต่อ้งไปยดึไปตดิ ปลอ่ยมนัไป พอปลอ่ยไป 

ใจก็สบาย ไมก่ลวัความตายอกีต่อไป ไมก่ลวัความเจ็บอกีต่อไป เพราะใจไมไ่ด ้

แก่ ไมไ่ดเ้จ็บไปกบัร่างกาย แลว้ไปตกใจ ไปกลวัทาํไม เพราะความหลงทาํใหไ้ป

ยดึไปตดิ วา่เป็นตวัตน เป็นเรา เป็นของเรา  

หลงัจากนัน้ไดท้รงแสดงธรรมอกีครัง้สองครัง้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตท์ ัง้ ๕ รูป 

แลว้ก็ทรงไปโปรดพวกนกับวชของสาํนกัอืน่ๆ จนมพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาถงึ 

๑,๒๕๐ รูป ภายในเวลา ๗ เดอืนเท่านัน้เอง ต ัง้แต่วนัเพญ็เดอืน ๘ วนั

อาสาฬหบูชาทีท่รงแสดงพระธรรมจกัร ฯ จนถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ มพีระอรหนัต ์

๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพทุธเจา้ ตอนนัน้ทรงมุง่ไปหาพวกทีส่ามารถรบัธรรมะได ้

อย่างรวดเร็วก่อน เพราะมศีีล มสีมาธิอยู่แลว้ เป็นนกับวชอยู่แลว้ เพยีงแต่ขาด
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สมัมาทฐิ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ขาดปญัญา ไมรู่ว้า่มธีรรมทีท่าํใหจ้ติหลดุพน้ได ้ได ้

ฌานก็ถอืวา่เลศิแลว้ ไดส้วรรคช์ ัน้พรหมก็ถอืวา่เลศิแลว้ แต่พระพทุธเจา้ทรงรูว้า่

ถา้ตราบใดยงัอยู่ในสงัสารวฏั ยงัอยู่ภายใตก้ฎอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เมือ่หมด

บญุของพรหมก็จะเลือ่นลงมาเป็นเทพ หมดบญุของเทพก็เลือ่นลงมาเป็นมนุษย ์

ถา้ไมท่าํบญุต่อ มแีต่ทาํบาปก็เลือ่นลงไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นสตัวน์รก

ต่อไป  

  ภพของมนุษยเ์ป็นทีเ่ตมิบญุหรือเตมิบาป มทีางเลอืก ๒ ทาง ภพอืน่ไมค่่อยมี

ทางเลอืกเท่าไร เป็นเดรจัฉานก็ไมม่ทีางเลอืก เวลาหากนิ สตัวใ์หญ่ก็ตอ้งกนิสตัว ์

เลก็เป็นอาหาร ไมม่โีอกาสไดท้าํบญุ ถา้เกดิเป็นเทวดาก็ไมม่โีอกาสทีจ่ะทาํบญุ

หรือทาํบาป มแีต่การเสวยบญุเสวยความสุข ถา้เป็นพรหมก็อยู่กบัความสุขของ

ความสงบน่ิง ไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ เป็นมนุษยจ์ะไดส้มัผสัท ัง้สุข และทกุข ์

สามารถเลอืกไดว้า่จะทาํบาปหรือทาํบญุ ถา้เกดิในสมยัทีม่ศีาสนาพทุธก็โชคดี

หน่อย เพราะมแีสงสวา่งแห่งธรรมคอยชี้บอกวา่น่ีผดินะ น่ีถูกนะ เพยีงแต่จะฟงั

หรือไมฟ่งัเท่านัน้ ถา้มบีญุเก่า มปีญัญา ฟงัแลว้ก็จะเชื่อ จะแยกแยะได ้ ก็

พยายามปฏบิตัติามคาํสอนของนกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ ก็จะไดร้บัประโยชน ์

ดไีมด่อีาจจะตดัภพตดัชาตไิดใ้นชาตน้ีิเลยก็ได ้ ในสตปิฏัฐานสูตร พระพทุธเจา้

ทรงพยากรณ์วา่ ถา้ปฏบิตัติามได ้ อย่างชา้ก็แค่ ๗ ปี ถา้ไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตก์็จะไดเ้ป็นพระอนาคาม ีถา้เป็นพวกทีฉ่ลาดเพยีง ๗ วนัก็บรรลไุด ้จงึอยู่

ทีต่วัเราวา่ยงัยดึตดิ ยงัเสยีดายลูก เสยีดายสมบตัอิยู่หรือไม ่ ควรพยายาม

พจิารณาความแก่ความตายอยู่บ่อยๆ อย่าไปเสยีดายเลย เดีย๋วก็ตอ้งตายจากกนั

แลว้ อยู่ดว้ยกนัเพือ่ร่วมสรา้งบญุสรา้งกศุลเท่านัน้  

ถาม เทวดาน่ีไมม่กีารภาวนาหรือเจา้คะ 

ตอบ ไมม่ ีเขาเป็นเหมอืนกบัตอนทีเ่รานอนหลบัฝนัดมีคีวามสุข เขาก็ไมต่อ้งภาวนา  

ถาม แต่เขาก็มาฟงัธรรมอยู่เรื่อยใช่ไหมคะ 
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ตอบ พวกทีม่อีปุนิสยัเดมิอยู่ ถา้มโีอกาสไดเ้จอพระอริยบคุคลทีส่ามารถตดิต่อกบัเขา

ได ้เขาก็จะฟงั 

ถาม บนภูเขาน่ีละคะท่านอาจารย ์

ตอบ ไมท่ราบวา่มหีรือไม ่

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เมือ่ตะกี้ท่านอาจารยบ์อกวา่เทวดาเสวยบญุ ถา้เขาเสวยบญุไป

เรื่อยๆ เขาไม่ไดท้าํบาปเขาจะเป็นเทวดาไปเรื่อย 

ตอบ บญุมนัหมดไดน้ะ เหมอืนนํา้มนั ใชไ้ปเดีย๋วมนัก็หมด  

ถาม เขาไมไ่ดท้าํบาป บญุก็จะหมดไปใช่ไหมคะ 

ตอบ บาปทีม่อียู่ยงัไมม่โีอกาสแสดงผล เพราะเป็นเวลาของการแสดงผลของบญุ ตอ้ง

เกดิเป็นมนุษยห์รือตํา่กวา่  

ถาม เคยไดย้นิวา่ ถา้เทวดาระลกึถงึบญุเก่าทีเ่คยทาํ ก็เหมอืนต่อบญุไปเรื่อยๆใช่ไหม

เจา้คะ 

ตอบ ระลกึอย่างเดยีวไมไ่ด ้ ตอ้งทาํดว้ย นึกแลว้ก็ตอ้งทาํ อยู่ทีส่วรรคท์าํบญุไมไ่ด ้

ตอ้งมาทาํบนโลกน้ี นอกจากทาํบญุดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เช่นพระพทุธเจา้

ทรงโปรดพระมารดา ดว้ยการแสดงธรรมใหฟ้งั เมือ่เขา้ใจในหลกัของไตรลกัษณ์ 

ก็สามารถตดัไดล้ะได ้เทวดาก็มรูีป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะเหมอืนกนั แต่เป็น

รูปทพิย ์ เสยีงทพิย ์ เมือ่หมดบญุแลว้ รูปทพิย ์ เสยีงทพิยก์็หมดไป ตอ้งมาเกดิ

เป็นมนุษย ์แลว้ก็มาเสพพวกรูปหยาบ เสยีงหยาบ ท่านใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่เป็น

ไตรลกัษณ์ เมือ่เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ ก็จะไมย่นิด ี เมือ่ไมย่นิด ี ก็จะไมเ่สยีใจ ไม่

ทกุข ์มนัจะมาจะไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

ถาม พอฟงัอาจารยเ์สร็จกลบัไปแลว้มกีาํลงัใจ 
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ตอบ ถงึตอ้งฟงัเทศนอ์ยู่เรื่อยๆไง กาเลนะ ธมัมสัสวนัง อยู่กบัครูบาอาจารยก์็แบบ

เดยีวกนั ๓ – ๔ วนัท่านก็จะเรียกประชมุสงฆท์ ี พอฟงัเทศนข์องท่านแลว้มี

กาํลงัใจ บางทกีลบัไปนัง่ภาวนาเดนิจงกรมจนถงึสวา่งเลย เหมอืนกบัท่านอดัฉีด

กาํลงัใจใหเ้ต็มทีเ่ลย แต่พอสกั ๔ – ๕ วนัผ่านไป กาํลงัใจก็ค่อยอ่อนไปเรื่อยๆ 

กเิลสก็ฮกึเหมิขึ้น 

ถาม เดอืนหน่ึงมาหาท่านอาจารยค์ร ัง้หน่ึงน่ี 

ตอบ เหมอืนชารจ์แบตฯ  

ถาม บางทหีามชัฌมิาไมเ่จอ 

ตอบ ชวีติฆราวาสมเีรื่องอืน่ๆมาเกี่ยวขอ้งมาก ใจยงัอ่อน ยงัไมแ่ขง็พอทีจ่ะตา้นได ้แต่

ก็ยงัดทีีย่งัมกีาํลงัพอจะปลกีออกมาได ้เดอืนละครัง้ก็ยงัดกีวา่ไมม่าเลย บางคนปี

หน่ึงจะเขา้วดัใส่บาตรสกัครัง้หน่ึงในวนัเกดิ หรือวนัปีใหม ่แต่พวกเรานอกจากมา

วดัอย่างน้ีแลว้ ยงัทาํบญุเป็นปกต ิใช่ไหม  

ใช่ครบั ทกุอาทติยเ์ราจะไปวดั ไปใส่บาตร  

  หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้ตอ้งนาํไปปฏบิตั ิ ปฏบิตัใิหต่้อเน่ือง เพราะการปฏบิตัน้ีิ

แหละจะเป็นอาจารยข์องเราต่อไป เมือ่ปฏบิตัเิป็นแลว้ ก็ไมต่อ้งอาศยัครูบา

อาจารยม์ากนกั เพราะธรรมจะผุดขึ้นมาในใจ ในเบื้องตน้ตอ้งอาศยัธรรมของ

ผูอ้ืน่ เป็นตวัฉุดกระชากลากไปก่อน เมือ่พจิารณาธรรมไป ปญัญาก็เริ่มหมนุ 

เรียกวา่ธรรมจกัรเริ่มหมนุแลว้ เริ่มคดิไปในทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิแลว้ 

คดิไปดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ ต่อไปก็จะคดิไปในทางน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะเกดิความรู ้

ความเหน็ต่างๆขึ้นมา มากกวา่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากผูอ้ืน่  

  ธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากครูบาอาจารย ์ จากพระพทุธเจา้ เปรียบเหมอืนกบัใบไม ้

ในกาํมอื แต่ธรรมะทีจ่ะปรากฏขึ้นในจติในใจ เป็นเหมอืนใบไมใ้นป่าในเขา จะมี
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ความรูต่้างๆผุดขึ้นมามาก บางสิง่เราไมส่ามารถพูดหรืออธบิายใหก้บัคนอืน่ได ้

เพราะไมเ่กดิประโยชน ์ ไดแ้ต่สอนวธิีใหเ้ขาคดิเป็น ใหป้ฏบิตัเิป็น เมือ่ปฏบิตัเิป็น

คดิเป็นแลว้ ก็จะรูเ้หน็เรื่องต่างๆได ้ เหมอืนหลวงปู่ม ัน่ เวลาท่านอยู่ในป่าในเขา

คนเดยีว ท่านไมต่อ้งไปหาครูบาอาจารย ์มคีนถามวา่ เวลาท่านมปีญัหาท่านจะไป

ถามใคร หลวงปู่ม ัน่ท่านตอบวา่ กระผมไมไ่ดป้ระมาทนะ แต่ผมฟงัธรรมอยู่

ตลอดเวลา เพราะท่านพจิารณาธรรมะอยูต่ลอดเวลานัน่เอง การพจิารณาธรรมะ

เป็นการคดิอย่างมเีหตมุผีล เวลามคีาํถามปรากฏขึ้นมา คาํตอบก็จะตามมาเอง 

ผุดขึ้นมาๆ รบักนัไปๆ พจิารณาไปๆ ถา้อยู่ในกรอบของไตรลกัษณ์แลว้ จะไม่

หลงทาง 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ คดิขึ้นเอง ปญัญาเกดิขึ้นเองหรือคะ 

ตอบ ใช่ มนัเกดิขึ้นเอง ดว้ยการพจิารณา 

ถาม ถามเองตอบเองหรือครบั 

ตอบ ใช่  

ถาม ไมต่อ้งมคีรูบาอาจารยห์รือคะ 

ตอบ ใช่ ถา้ถงึข ัน้ทีม่นัหมนุเอง ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้นัน้ เวลามปีญัหาทีย่งัตอบไมไ่ด ้ก็ปลอ่ย

ไวก่้อน ภาวนาไปอกี ปฏบิตัไิปอกี จนจติลงลกึไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเขา้ใจเอง ถา้

ยดึแนวทีท่่านสอนไวใ้หค้ดิ คอืใหอ้ยู่ในไตรลกัษณ์ แลว้จะไมม่ปีญัหาอะไร 

ถาม ท่านอาจารยค์รบั เคยไดย้นิมาวา่ครูบาอาจารยเ์วลาภาวนาไปน่ี อย่างหลวงปู่ม ัน่ที่

ท่านมรณภาพไปแลว้ ผุดขึ้นมาในจติก็ม ี เพือ่ทีจ่ะมาบอกอบุายธรรมอะไรต่างๆ 

ท่านอาจารยเ์คยเจอแบบน้ีไหมครบั 

ตอบ ในหนงัสอืปฏปิทาฯ หลวงตาก็เขยีนเกี่ยวกบัคุณแมช่แีกว้ไว ้ทีท่่านบอกวา่ท่านจะ

ไปเยีย่มหลวงปู่ม ัน่ เพราะไดข้า่ววา่ท่านไมค่่อยสบาย เตรียมตวัต ัง้หลายครัง้ก็
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ไมไ่ดไ้ปสกัท ี จนในคนืก่อนทีจ่ะไป หลวงปู่ก็มาเขา้ในสมาธิของคุณแมช่ ี บอกวา่

ไปก็ไมเ่จอตวัเราแลว้ เราตายแลว้ ท่านรูก่้อนทีค่นอืน่จะรู ้คนในหมูบ่า้นไมท่ราบ

ขา่วหลวงปู่ม ัน่ไดม้รณภาพแลว้ เมือ่ตอนต ี๑ ต ี๒ แต่ท่านนัง่สมาธิตอนนัน้พอด ี

หลวงปู่ก็มาเขา้ในสมาธิพอด ี พอตื่นขึ้นมาท่านก็นัง่รอ้งห่มรอ้งไหค้นเดยีว แมช่ี

ดว้ยกนัก็ถามท่านรอ้งไหเ้รื่องอะไร ท่านกบ็อกวา่เมือ่คนืน้ีหลวงปู่มาบอกวา่ท่าน

มรณภาพแลว้ พอสายๆคนจากทีอ่าํเภอก็เอาขา่วมาบอก เรื่องของจติน่ีมนัก็

ลกึลบั ไมม่อียู่ในพระไตรปิฎกก็ม ีจงึไมค่วรสบประมาท ถา้พูดในสิง่ทีไ่มม่อียู่ใน

พระไตรปิฎกใหค้นแตกฉานในพระไตรปิฎกฟงั ก็จะถูกเขาวา่เพอ้เจอ้ก็ได ้ อย่าง

หมอ่มราชวงศค์กึฤทธิ์ ทีว่พิากษว์จิารณ์หนงัสอืประวตัหิลวงปู่ม ัน่ ทีเ่ขยีนโดย

หลวงตา วา่เป็นเรื่องเพอ้เจอ้ นัน่เป็นเพราะไดอ่้านแต่พระไตรปิฎกอย่างเดยีว แต่

ไมไ่ดป้ฏบิตั ิจงึคดิวา่เรื่องทีไ่มม่อียู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเพอ้เจอ้  

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้เป็นเหมอืนใบไมใ้นกาํมอื สิง่ทีน่อกเหนือจากนัน้ 

ทีไ่มจ่าํเป็นต่อผูท้ีจ่ะปฏบิตัติาม ก็ไมท่รงสอนใหเ้สยีเวลา ใหป้ฏบิตัไิปเจอเอง

ดกีวา่ ใหเ้หน็เองดกีวา่ จะไดไ้มส่งสยั พูดตอนน้ีก็จะสงสยั หาวา่หลอกใหง้มงาย 

ตอนทีอ่าตมาปฏบิตั ิ อาตมาก็ไมส่นใจเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องภพหนา้ชาติ

หนา้ สนใจอยู่ทีจ่ติตวัเดยีว ทาํอย่างไรใหจ้ติไมห่ว ัน่ไหว ไมใ่หท้กุขแ์ค่นัน้เอง 

สนใจแค่นัน้แหละ เรื่องภพหนา้ชาตหินา้มจีริงหรือไม ่ ไมค่่อยสนใจ มหีรือไมม่กี็

ไมเ่กี่ยวกบัเรา แต่ตวัทกุขน่ี์ ความวุน่วายใจน่ี มนัเกี่ยวกบัเราโดยตรง ทาํอย่างไร

ไมใ่หวุ้น่วายใจได ้ ทาํไมเราตอ้งอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ี มาใหค้วามสุขกบัเรา ไม่มอีะไร

เลยไมไ่ดห้รือ น่ีคอืปริศนาทีเ่ราถามตวัเราเอง ทาํไมตอ้งไดส้ิง่นัน้ถงึจะมคีวามสุข 

พอไดม้าสกัพกัก็เบือ่ อยากจะไดส้ิง่ใหมอ่กี มนัก็เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็พอดไีด ้

อ่านหนงัสอืธรรมะ ท่านก็บอกวา่ม ี อยู่ในใจเราน่ีแหละความสงบ ทาํใจใหส้งบ

แลว้ไมต่อ้งมอีะไร เมือ่ ๒ วนัก่อนก็มคีนมาเลา่ใหฟ้งัวา่ เดีย๋วน้ีเขาเจอธรรมะ

แลว้ อาตมาก็ถามวา่อยู่ทีไ่หน เขาบอกวา่อยู่ทีต่วัเราน่ีแหละ เมือ่ก่อนน้ีวุน่วายกบั

เรื่องนูน้เรื่องน้ีไปหมด เดีย๋วน้ีเฉยแลว้ ปล่อยวางแลว้  
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ถาม แต่บางครัง้บางเรื่องค่ะอาจารย ์ตอ้งครึ่งวนัค่ะ กวา่จะวางได ้

ตอบ ใช่ อยู่ทีค่วามผูกพนัวา่มมีากนอ้ย 

ถาม พยายามวาง แต่วา่ 

ตอบ บางทเีราก็คดิวา่เราปลอ่ยวางหมดแลว้ แต่พอไปเจออะไรจงัๆเขา้ มนัสะเทอืนใจ

ขึ้นมาไดเ้หมอืนกนั ก็ตอ้งปฏบิตัไิปเรื่อยๆ อย่าประมาท อย่าไปคดิวา่แกป้ญัหาน้ี

ไดแ้ลว้ ปญัหาอืน่จะแกไ้ดเ้หมอืนกนั ไมแ่น่หรอก ตอ้งพยายามปฏบิตัไิปเรื่อยๆ 

ถา้จะแกก้็ใหแ้กท้ีใ่จเราเป็นหลกั อย่าไปแกท้ีภ่ายนอก อย่าไปแกค้นนัน้คนน้ี แก ้

ไมไ่ดห้รอก ช่วยแกใ้หเ้ขาเป็นคนดไีด ้ ก็ช่วยไป แต่อย่าไปคดิวา่เป็นการ

แกป้ญัหาในใจของเรา ปญัหาในใจของเราตอ้งแกด้ว้ยการปลอ่ยเขา ปลอ่ยเขาได ้

แลว้ไปช่วยเขาอย่างไรก็ได ้ ถา้เขาปรบัปรุงตวัเขาเองใหด้ขีึ้น ก็เป็นประโยชนก์บั

เขาเอง เราไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัเขา ถา้เรายงัไม่แกใ้จของเรา แลว้ไปช่วยเขา เราจะมี

ความรูส้กึไดเ้สยีไปกบัเขา ถา้เขาดขีึ้นเราก็ดใีจตามไปดว้ย ถา้เขาเลวลงเราก็

เสยีใจ แต่ถา้เราแกท้ีใ่จของเราก่อนดว้ยการปลอ่ยเขาไป จะดจีะช ัว่ก็เรื่องของเขา 

เวลาไปช่วยเขาเราจะรูส้กึเฉยๆ เขาดเีราก็เฉยๆ เขาเลวเราก็เฉยๆ เราก็ช่วยได ้

เท่านัน้  

ปญัหาม ี ๒ ส่วนดว้ยกนั ส่วนนอกกบัส่วนใน ส่วนสาํคญัก็คอืส่วนใน ตอ้ง

แกป้ญัหาส่วนในใหไ้ดด้ว้ยการปลอ่ยวาง ตอ้งยอมรบัสภาพของอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ยอมรบัวา่คนเรามบีญุมกีรรม เขามบีญุมกีรรมของเขามาจงึตอ้งเป็น

อย่างน้ี เป็นไปตามบญุตามกรรมของเขา เราแกป้ญัหาภายในใจของเราดว้ยการ

คดิวา่เขาไมไ่ดเ้ป็นอะไรกบัเรา ถา้เป็นก็เป็นแบบสมมตุ ิ เป็นเหมอืนตวัละคร เรา

มาเลน่ละครกนัในโลกน้ี เขาสมมตุใิหเ้ราเป็นแม ่ สมมตุใิหค้นน้ีเป็นลูก ก็เลน่กนั

ไปเท่านัน้เอง พอจบละครต่างคนก็ต่างแยกกนัไป น่ีคอืสมมตุ ิ เป็นอย่างน้ี เรา

เกดิมาก็ถูกสมมตุบิญัญตัใิหม้พี่อ มแีม ่มพีี ่มนีอ้ง มเีพือ่น มฝูีง แต่เราหลงตดิ

กบัสมมตุ ิ เอาจริงเอาจงักบัมนั ไมไ่ดค้ดิว่าเป็นละคร ฝรัง่อย่างเชกสเปียรเ์ขายงั
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พูดไวเ้ลยวา่ โลกน้ีเป็นเหมอืนละครโรงใหญ่ ฝรัง่เขาก็มปีญัญาเหมอืนกนั เขาก็

มองเหน็เหมอืนกนั  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้เราไมท่าํ ก็เท่ากบัเราทาํหนา้ทีพ่่อแมไ่มส่มบูรณ์ค่ะ 

ตอบ ก็ทาํซ ิ เราตอ้งทาํหนา้ทีข่องเรา ก็ทาํไป ทาํใหส้มบูรณ์ แต่ไมไ่ปแบกเขา มหีนา้ที่

ส่งเสยีเขาใหไ้ดเ้รียน ไดศึ้กษา ใหเ้ขารูจ้กัผดิถูกดชี ัว่ เราก็สอนหมดแลว้ ทาํ

หมดแลว้ ทน้ีีเขาจะดิ้นรนแหกคอก แหกกรงไปหานรก มนัก็เป็นเรื่องของเขา เรา

ไปเฝ้าเขาตลอดเวลาไดไ้หม จบัเขาผูกตดิกบัตวัเราไวต้ลอด ๒๔ ช ัว่โมงไดไ้หม 

ทาํหนา้ทีข่องเราใหเ้ต็มทีก่็แลว้กนั มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป แต่ตอ้งยอมรบัความจริง

ของเขา จะไดส้บายใจ 

ถาม ดใีจวนัน้ีท่านอาจารยเ์ลา่เรื่องในพระไตรปิฎกใหฟ้งั ปีตมิากค่ะ  

ตอบ อาตมาก็ไมไ่ดศึ้กษาจากพระไตรปิฎกโดยตรง ส่วนใหญ่จะไดย้นิไดฟ้งัจากครูบา

อาจารย ์ อกีส่วนหน่ึงก็อ่านหนงัสอืทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎกอกีทหีน่ึง จะไมค่่อย

ไดอ่้านหนงัสอืทีเ่ป็นตาํรา เพราะอ่านไมไ่ด ้ เรื่องเยอะเหลอืเกนิ บางทเีรื่องไมต่รง

ประเดน็ทีเ่ราตอ้งการจะรู ้ แต่ถา้อ่านหนงัสอืของครูบาอาจารยพ์ระปฏบิตัน้ีิ ท่าน

จะพูดตรงประเดน็กบัทีเ่ราปฏบิตั ิ แลว้ก็ยกเรื่องจากพระไตรปิฎกมาเสริม ใน

พระไตรปิฎกจะมเีรื่องราวต่างๆอยู่มาก อาจจะทาํใหเ้ราทอ้ได ้ ตอ้งเรียนรูท้กุๆ

เรื่องเลยหรือ ไมต่อ้งหรอก หาหนงัสอืดีๆ สกัเลม่หน่ึงทีเ่จาะทีจ่ดุสาํคญัๆก็พอ 

เช่นหนงัสอืของครูบาอาจารยน่ี์แหละ  

ถาม พระไตรปิฎกก็ไมส่าํคญัใช่ไหมครบัท่านอาจารย ์

ตอบ ไมไ่ดป้ฏเิสธวา่ไมส่าํคญั มไีวก้็ด ี แต่มนัเป็นเหมอืนตูย้า ทีม่ยีาสารพดัชนิดเลย 

เวลาเราปวดหวัแลว้ไปหายาในตูม้ากนิ อาจจะตายเพราะหายาก็ได ้ เพราะหาไม่

เจอ ไมรู่ว้า่อยู่ตรงไหน แต่ถา้ไปหาหมอ หมอก็จะจ่ายยาใหท้นัทเีลย 
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ เพือ่นของลูกเขาบอกวา่ ก่อนเขาจะปฏบิตั ิ เขาจะตอ้งศึกษา

พระไตรปิฎกใหรู้แ้จง้ก่อน แลว้จงึจะเริ่มปฏบิตั ิ หลกัการน้ีมนัใชไ้ดไ้หมคะท่าน

อาจารย ์

ตอบ ได ้ ถา้เขารูว้า่ถงึแมพ้ระไตรปิฎกจะมเีรื่องมากมายเพยีงไร ก็มเีน้ือหาสาระอนั

เดยีวเท่านัน้ คอืทกุขก์บัวธิีดบัทกุข ์ ถา้เขาศึกษาพระอริยสจั ๔ จนเขา้ใจ ก็

พอแลว้ หวัใจของศาสนาก็อยู่ตรงน้ีเอง ส่วนเรื่องอืน่ๆก็เป็นองคป์ระกอบ ไมว่า่

พระพทุธเจา้จะทรงสอนใครทีไ่หนก็ตาม กท็รงสอนเรื่องน้ี ทรงสอนพระอริยสจั 

๔ ในแงต่่างๆ เรื่องทานบา้ง เรื่องศีลบา้ง เรื่องสมาธิบา้ง เรื่องปญัญาบา้ง ถา้ไป

อ่านท ัง้หมดก็จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ  

ถาม คนอ่านก็เริ่มตน้จดุเดยีวกนัใช่ไหมครบัท่านอาจารย ์ คอือ่านหรือไมอ่่านก็แลว้แต่ 

ก็มาเริ่มตน้ทีจ่ดุเดยีวกนั คอืจดุทีเ่ป็นหวัใจของอริยสจั ๔ ใช่ไหมครบั  

ตอบ อ่านแลว้ตอ้งจบัประเดน็ใหไ้ด ้ไมใ่ช่อ่านแบบไดค้วามรูท้่วมหวัเอาตวัไมร่อด 

ถาม อย่างน้ีควรอ่านพระไตรปิฎกก่อนแลว้ปฏบิตั ิหรือปฏบิตัโิดยทีไ่มไ่ดอ่้าน 

ตอบ ปฏบิตัโิดยทีไ่มไ่ดศึ้กษาก็ไมไ่ดอ้กีเหมอืนกนั เพราะถา้ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร เดีย๋ว

ก็หลงทางได ้ทน้ีีการศึกษาม ี๒ แบบ คอืศึกษาจากหนงัสอื หรือศึกษาจากครูบา

อาจารย ์ อย่างครูบาอาจารยน้ี์ท่านจะสอนเราเหมอืนกบัพ่อแมส่อนลูก ลูกน่ีเกดิ

มาไมต่อ้งไปโรงเรียนก็รูจ้กัการพูดใช่ไหม ไมต่อ้งไปเรียนวา่พูดภาษาไทยพูด

อย่างไร เพราะฟงัพ่อแมพู่ดก็หดัพูดได ้ อยู่กบัครูบาอาจารยท์่านกพ็าปฏบิตั ิ พา

บณิฑบาต พานัง่สมาธิ พาทาํอะไรต่างๆ ท่านปฏบิตัอิย่างไร เราก็ปฏบิตัติาม 

อย่างน้ีจะงา่ยกวา่ เพราะตรงประเดน็ ถา้ไปอ่านพระไตรปิฎกจะมเีรื่องเยอะ ที่

เยอะเพราะความพยายามทีจ่ะรกัษาคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงแสดงไว ้

ตามสถานทีต่่างๆใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพราะเชื่อวา่ทกุบททกุบาทของพระธรรมคาํสอน

มคุีณอนัลํา้ค่า แต่ถา้วเิคราะหดู์แลว้จะเหน็วา่ก็มอียู่ ๓ เรื่องเป็นหลกั คอื ทาน 

ศีล ภาวนา ทีเ่ป็นเครื่องมอืของการดบัทกุข ์ แลว้ก็มเีรื่องทีเ่กี่ยวกบัสงัคม ความ
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รบัผดิชอบต่อเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั วธิีปฏบิตัต่ิอเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั และธรรมะ

ทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตัทิาน ศีล ภาวนาเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกราบรื่น ธรรมะทีเ่ป็น

ตวัเอกก็คอืมรรค ๘ น่ีเอง ตวัทีเ่ป็นปญัหาก็คอืทกุขสจัจะ กบัสมทุยัสจัจะ ตวัที่

จะแกก้็คอืมรรค ๘ ผลของมรรค ๘ ก็คอืนิโรธสจัจะ คอืการดบัทกุข ์ เป็น

ทางตรง ถา้อยากจะเดนิออ้มไปก่อนก็ได ้ ไปศึกษาพระไตรปิฎกสกั ๑๐ ปีก่อนก็

ได ้ แต่มนัเยอะนะ อ่านเลม่น้ีแลว้ไปอ่านอกีเลม่หน่ึง ก็จะลมืเรื่องทีอ่่านไปเพราะ

จาํไมไ่ด ้ การศึกษาทีแ่ทจ้รงิไมต่อ้งจดจาํ ตอ้งจบัประเดน็ใหไ้ด ้ ใหรู้ว้า่สิง่ทีเ่รา

ตอ้งทาํมอีะไรบา้ง  

เหมอืนกบัการศึกษาแผนทีเ่พือ่ใหรู้ท้างเท่านัน้เอง ศึกษาแลว้ไมอ่อกเดนิทาง ก็ไป

ไมถ่งึไหน สูศึ้กษาไปปฏบิตัไิปจะดกีวา่ ดูแผนทีเ่ป็นระยะๆไป จากถนนน้ีไปสู่

ถนนน้ี พอถงึทางแยกแลว้ค่อยมากางแผนทีดู่อกีท ี พอถงึตรงน้ีแลว้จะไปทาง

ไหนต่อ ก็ดูอกีท ี อย่างน้ีจะดกีวา่ ดกีวา่รูว้่าไปทางน้ีแลว้ตอ้งเลี้ยวซา้ย เลี้ยวขวา 

ตอ้งตรงไป แต่ยงัไมไ่ดไ้ปสกัท ี พอไปแลว้ก็ลมื เอ ้ เมือ่ก่อนน้ีจาํไดว้า่ตอ้งเลี้ยว

ซา้ยน่ี พอถงึตรงน้ีแลว้เลี้ยวซา้ย เลี้ยวขวา ตอ้งกลบัไปคน้หนงัสอืดูก่อน อย่างน้ี

สูศึ้กษาปฏบิตักิบัคนทีม่ปีระสบการณ์จะดกีวา่ ดกีวา่อ่านจากหนงัสอื แต่ถา้ไมม่กี็

ตอ้งอาศยัหนงัสอื ถา้ยงัมคีนสอนเราได ้ก็จะงา่ยกวา่ สงสยัอะไรก็ถามท่านได ้ก็

จะแกค้วามสงสยัได ้ 

ถาม ท่านคะ มคีนหน่ึงเขาศึกษาทางดา้นศาสนาเปรียบเทยีบ เขาบอกวา่พระไตรปิฎกน่ี

เกดิหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงนิพพานแลว้ ความน่าเชื่อถอืของพระไตรปิฎกที่

เกดิจากการสงัคายนาของพระอรหนัตน่ี์จะน่าเชื่อถอืไดจ้ริง แต่ละองคจ์ะศึกษา

ปฏบิตัถิ่ายทอดสิง่ทีเ่กดิในครัง้พทุธกาลไดแ้น่นอน ไดห้รือเปลา่คะ 

ตอบ ถา้จะวา่ทกุคาํพูดคาํสอนทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาตรงกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไว ้

เลยคงเป็นไปไมไ่ด ้แต่ถา้พูดถงึเน้ือหาสาระ ทีผ่่านมาสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี ก็ไมม่ี

พระอรหนัตท์่านใดมาประกาศวา่ ผดิพลาดผดิเพี้ยนไปจากคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ส่วนทีผ่ดิเพี้ยนก็อาจจะมบีา้ง แต่เป็นส่วนย่อย แต่ตวัแก่นน่ีไมผ่ดิ 
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อริยสจั ๔ ไมผ่ดิ มรรค ๘ ไมผ่ดิ เพยีงแต่รายละเอยีดของการปฏบิตัอิาจจะไม่

ละเอยีดพอ เช่นเวลาปฏบิตัเิราไมรู่ว้า่ตอ้งไดส้มาธิข ัน้ไหน ถงึจะเจริญวปิสัสนาได ้

บางคนก็คดิวา่ตอ้งไดฌ้าน ตอ้งไดส้มาธิเต็มข ัน้แลว้ถงึค่อยเจริญวปิสัสนา บาง

คนก็บอกวา่ไมต่อ้งเจริญสมาธิเลยก็ได ้ เอาปญัญาอย่างเดยีวเลยก็ได ้ บางคนก็

บอกวา่ตอ้งปฏบิตัทิ ัง้ ๒ อย่าง เพราะมรรคมที ัง้ศีล มที ัง้สมาธิ มที ัง้ปญัญา บาง

คนก็บอกวา่ปฏบิตัไิปแลว้ก็จะรูเ้องวา่คาํตอบทีถู่กตอ้งคอือะไร จงึตอ้งอาศยัผูท้ี่

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบอย่างครูบาอาจารยม์าสอนอกีท ี คนทีบ่รรลธุรรมแลว้ถงึจะดี

ทีสุ่ด อย่างในสมยัปจัจบุนัน้ี พอมหีลวงปู่ม ัน่มาสอนองคเ์ดยีวเท่านัน้ ก็แกค้วาม

สงสยัไดเ้ยอะเลย หลดุพน้กนัไปไดเ้ยอะเลย  

ขอใหถ้อืพระไตรปิฎกเป็นคาํสอนหลกั อาจจะมอีะไรผดิพลาดบา้ง ไมใ่ช่

สาระสาํคญั สาระสาํคญัอยู่ทีก่ารพสูิจนด์ว้ยการปฏบิตั ิของเรามากกวา่ ถา้เราไม่

ปฏบิตัแิลว้มาบอกวา่ผดิถูกจะไมม่เีหตไุมม่ผีล แต่ถา้เราปฏบิตัแิลว้เราจะรูว้า่

บางส่วนอาจจะผดิพลาดไปได ้ เพราะคนทีเ่ป็นปถุชุน กบัคนทีเ่ป็นพระอรหนัตม์ี

ความเหน็ไมเ่หมอืนกนั ถา้คนทีส่งัคายนาไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ก็อาจจะเขา้ใจ

ผดิได ้ อาจจะแปลความหมายของคาํบางคาํใหผ้ดิไปได ้ แต่อย่าไปถอืวา่เป็น

สาระสาํคญั คาํสอนหลกัๆนัน้ไมผ่ดิเพี้ยน สามารถพสูิจนไ์ด ้ 

ถาม อย่างน้ีนบัวา่เราโชคดทีีเ่กดิมาทนัครูบาอาจารย ์ทีส่บืทอดจากหลวงปู่ม ัน่มา 

ตอบ ใช่ เราจงึมพีระรตันตรยัไง ไมม่พีระพทุธเจา้ก็ยงัมพีระธรรม ไมม่พีระธรรมก็ยงั

มพีระอริยสงฆ ์ ทีแ่ทนกนัได ้ ถา้ไมม่พีระอริยสงฆก์็ตอ้งอาศยัพระธรรมจาก

พระไตรปิฎกเป็นหลกั หรือหนงัสอืของครูบาอาจารยท์ีม่รณภาพไปแลว้ เอามา

อ่านกนั แต่ก็สูอ้ยู่ศึกษาจากท่านโดยตรงไมไ่ด ้ เพราะท่านจะเหน็การปฏบิตัขิอง

เรา แลว้ถา้เหน็เราเดนิออกนอกลูน่อกทางท่านจะไดข้นาบเราได ้ช่วยเราได ้ใหเ้รา

กลบัเขา้สู่ในทางธรรมได ้ แต่ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยเฝ้าคอยดู ก็จะหลงได ้

ปฏบิตัไิปแลว้ก็จะคดิปรุงแต่งขึ้นมา วา่เราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แต่อาจจะไม่

เป็นอย่างทีค่ดิก็ได ้แต่ถา้อยู่กบัครูบาอาจารยท์่านจะมวีธิีพสูิจน ์ทดสอบจติใจเรา
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อยู่เรื่อยๆ ใหย้ดึหลกัพระรตันตรยัไว ้ ยดึพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ว ้ ตอนน้ี

พระพทุธเจา้ก็เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ ก็เหลอืแต่พระธรรมกบัพระอริย

สงฆ ์ พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูท้ีเ่หน็

ธรรมเหน็ตถาคต ก็คอืผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็คอืพระอริยสงฆน์ัน่เอง  
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