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กัณฑ์ท่ี ๒๓๒

ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
๒๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถามตัวเราเองอยู่เสมอๆว่า วันคืนผ่านไปๆ เรากําลังทําอะไรอยู่
กําลังทําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ หรือไม่ ในพระปัจฉิมโอวาททรงตรัสไว้ว่า สังขาร
ทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาท
เถิด นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรเตือนตัวเราอยู่เสมอๆ เพราะเวลาเหมือนกับนํา้ ทีไ่ หลไปแล้วไม่
ไหลกลับ เวลาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่ามาก จะทําอะไรก็ตอ้ งมีเวลาถึงจะทําได้ จะมีเวลาหรือไม่ส่วน
หนึ่งก็อยู่ทต่ี วั เรา เพราะเราทุกคนมีเวลาเท่ากันหมด คือวันละ ๒๔ ชัว่ โมง จะใช้เวลา
๒๔ ชัว่ โมงนี้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ ให้เกิดโทษก็ได้ อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าระลึกถึงสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนอยู
่
่เรื่อยๆ เราก็จะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ แต่ถา้ ห่างไกล
จากสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ความมืดบอดคือโมหะอวิชชาก็จะคืบคลานเข้ามา
ครอบงําจิตใจ ทําให้เราคิดไปในทางโลก ทางสมุทยั ทางทีส่ ะสมความทุกข์ โดยไม่
รู้สกึ ตัว ทัง้ ๆทีค่ ดิ ว่ากําลังคิดในสิง่ ทีด่ ี ทําในสิง่ ทีด่ ี แต่สง่ิ ทีเ่ ราคิดว่าดีนนั้ ไม่ได้ดจี ริงตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ส่วนใหญ่เรามักจะคิดแต่เรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ไม่ใช่
อาหารของใจ แต่เป็ นยาพิษเสียมากกว่า เพราะถ้าเสพพวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาก
น้อยเพียงไร ก็จะมีความทุกข์มากน้อยเพียงนัน้ จิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน มีความ
กระวนกระวาย มีความวุน่ วายใจ แต่ถา้ คิดถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ น
อาหารของใจ ก็จะคิดถึงการปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนา ทีม่ คี ุณ
มีประโยชน์กบั จิตใจอย่างแท้จริง เพราะธรรมกับใจเป็ นของคู่ควรต่อกัน ใจต้องพึง่ พา
อาศัยธรรม ถ้าใจมีธรรมแล้ว ใจจะเย็น ใจจะสุข ใจจะอิม่ ถ้าขาดธรรม มีแต่กเิ ลสรุมเร้า
มีแต่ความโลภโมโทสัน ใจก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนวุน่ วายใจ เพราะอยากได้เงินได้ทอง ได้
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ตําแหน่งสูงๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กบั จิตใจเลย เวลาใจรุ่มร้อน จะมีเงินทอง
มากมายเพียงไร ก็ไม่สามารถดับมันได้ จะมีตาํ แหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม เป็ น
พระมหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่สามารถหนีพน้ จากความ
ทุกข์ ความวุน่ วายใจไปได้
แต่ถา้ มีธรรมแล้วความวุน่ วายใจจะไม่ค่อยปรากฏ หรือไม่มเี ลย ถ้าจิตเป็ นธรรมทัง้ ร้อย
เป็ นธรรมทัง้ แท่ง ก็จะไม่มชี ่องให้ความรุ่มร้อนเข้าไปสิงอยู่ในจิตใจได้เลย ผูใ้ ดได้ศึกษา
และประพฤติปฏิบตั ธิ รรมจนเห็นผลบ้างแล้ว จะเข้าใจถึงความสําคัญและความจําเป็ น
ของธรรมกับใจ แต่ถา้ ยังไม่ได้สมั ผัสกับผลของการปฏิบตั เิ ลย จะไม่เข้าใจ ถ้าทําก็สกั แต่
ว่าทํา คือมีจติ ศรัทธา แต่ทาํ เหมือนกับคนทีย่ งั ไม่ได้เห็นของจริง ถ้าเป็ นคนทํางานก็ยงั ไม่
เคยได้รบั เงินเดือนเลย แต่ก็ทาํ ไป ไม่รู้วา่ สิ้นเดือนเจ้านายจะให้เงินเดือนเท่าไร แต่ถา้
ได้รบั เงินเดือนสักครัง้ หนึ่งแล้ว ก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการทํางานของตน ก็จะเกิดฉันทะ
วิริยะตามมา ในเบื้องต้นก็ตอ้ งอาศัยศรัทธาเป็ นตัวผลักดันไปก่อน ถึงแม้ยังไม่ได้สมั ผัส
กับผล ก็เชื่อว่าสิง่ ทีท่ าํ อยู่นนั้ ไม่วา่ จะเป็ นการทําบุญทําทาน การรักษาศีล การภาวนา
จะต้องมีผลทีด่ ที เ่ี ลิศตามมาอย่างแน่นอน ไม่มากก็นอ้ ย ถ้ายังไม่ได้สมั ผัสกับผล ก็จะไม่
ค่อยมีกาํ ลังจิตกําลังใจเท่าไร
จึงต้องอาศัยการบังคับจิตใจด้วยศรัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรม
คําสอน เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวก ว่าการประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้
เป็ นสิง่ ทีด่ ที ว่ี เิ ศษทีส่ ุด เหนือกว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ ถึงแม้จะหมดเงิน หมดทอง หมดเนื้อ
หมดตัวจากการทําบุญ จากการทําความดี จากการปฏิบตั ธิ รรม ก็อย่าไปเสียดายเลย
เพราะในทีส่ ุดแล้วชีวติ ของเราก็ตอ้ งหมดไป ทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าวของเงินทองทีม่ อี ยู่มาก
น้อยเพียงไร สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป เราต้องจากมันไป ไม่ได้เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของ
เรา แต่สมบัตทิ เ่ี ราสามารถนําติดตัวติดใจไปได้ก็คอื ธรรม ทีเ่ รียกว่าทรัพย์ภายใน หรือ
อริยทรัพย์ นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะติดไปกับจิตกับใจ ถ้ามีนิสยั ทําบุญทําทาน นิสยั นี้ก็จะติดตัวเรา
ไป มีนิสยั รักษาศีลก็จะติดตัวเราไป มีนิสยั ภาวนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็จะติดตัวเราไป
เวลาไปเกิดชาติหน้าจะทําสิง่ เหล่านี้ก็จะง่าย ไม่ตอ้ งฝื น เพราะได้เคยทํามาแล้วจนติดเป็ น
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นิสยั เหมือนกับคนทีถ่ นัดมือขวา ไปเกิดชาติหน้าก็จะถนัดมือขวาอีก คนทีถ่ นัดมือซ้าย
ไปเกิดชาติหน้าก็จะถนัดมือซ้าย
คนทีเ่ ป็ นอัจฉริยะไปเกิดชาติหน้าก็จะเป็ นอัจฉริยะ
เพราะสิง่ เหล่านี้ตดิ ไปกับจิตกับใจ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะตน ทีเ่ รียกว่านิสยั หรือสันดาน
ถ้าเป็ นนิสยั ดีก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ถ้าเป็ นนิสยั ไม่ดกี ็จะเป็ นโทษ เช่นถ้ามีนิสยั เกียจ
คร้าน นิสยั โลภโมโทสัน นิสยั เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ก็จะเป็ นตัวฉุดลากให้ไปทางที่
ไม่ดใี นภพหน้าชาติหน้าต่อไป
ถึงแม้ในชาติน้ จี ะไม่สามารถปฏิบตั จิ นบรรลุถงึ พระอริยผลก็ตาม ถ้าพยายามทําไปเรื่อยๆ
อย่างน้อยก็จะได้ฝึกนิสยั ทีด่ ไี ว้ เพือ่ เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยให้ได้กา้ วขึ้นสู่ธรรมขัน้ สูงในลําดับ
ต่อไป ในแต่ละภพแต่ละชาติ เพราะถ้าปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนแล้ว ภพชาติ
ของเราก็จะเป็ นภพชาติทด่ี ี เป็ นสุคติ ผูท้ ไ่ี ปสู่สุคติคอื ผูม้ ศี ีลมีธรรม ผูท้ จ่ี ะไปเกิดในสุคติ
ต้องเป็ นผูม้ ศี ีลมีธรรม ดังนัน้ เวลาปฏิบตั ไิ ปแล้วเกิดมีความรู้สกึ ว่ามันยาก ก็ขอให้ฝืนทํา
ไป เพราะกําลังปลูกฝังนิสยั ใหม่ นิสยั ของพระโพธิสตั ว์ นิสยั ของพระอริยเจ้า ไม่ใช่นิสยั
ของปุถชุ น ทีม่ แี ต่ความโลภโมโทสัน เราเป็ นปุถชุ นเพราะเรามีความโลภ ความโกรธ
ความหลง ซึง่ เป็ นเหมือนบิดา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า อวิชชา ปัจจยา สังขารา
จิตของพวกเรามีอวิชชาเป็ นผูท้ าํ ให้คดิ ปรุงแต่ง ถ้าคิดด้วยอวิชชาก็คดิ ด้วยความหลง
ด้วยความเห็นผิดเป็ นชอบ คิดด้วยมิจฉาทิฐิ เห็นเงินทอง เห็นลาภยศ เห็นสรรเสริญ
เห็นกามสุข ว่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่าพึงปรารถนา เหมือนกับปลาทีเ่ ห็นเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ว่า
เป็ นอาหารอันโอชะ แต่หารู้ไม่วา่ เมือ่ ได้ตะครุบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ดนัน้ แล้ว ก็จะต้อง
ถูกเบ็ดเกี่ยวคอ ทําให้ทกุ ข์ทรมานอย่างยิง่
ฉันใด ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้ายังต้องเสพก็ตอ้ งระมัดระวัง ต้องรู้วา่ มี
เบ็ดซ่อนอยู่ภายใต้เหยือ่ ต้องกัดแบบฉลาด ไม่ใช่กดั ทีทงั้ คํา ต้องค่อยๆแทะค่อยๆเล็ม
ไป ต้องรู้วา่ เมือ่ ยังต้องอยู่ในโลกนี้ ยังต้องพึง่ พาอาศัยเงินทอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เพราะ
ต้องมีปจั จัย ๔ เป็ นเครื่องดํารงชีพ จึงต้องมีเงินทองไว้ซื้อหามา จึงต้องระมัดระวัง อย่า
ไปหลงกับการมีเงินมีทอง จนคิดว่าเป็ นสิง่ ทีบ่ นั ดาลความสุขให้กบั เรา มันบันดาลได้ก็แค่
ความสุขของกาย คือให้เรามีอาหารรับประทานเวลาทีห่ วิ มีเสื้อผ้าใส่ มีบา้ นอยู่ มียารักษา
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โรค เงินทองสามารถบันดาลให้กบั เราได้เพียงเท่านี้ มันไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง แต่
เป็ นความสุขแบบปลาทีต่ ะครุบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ดนัน่ แหละ เวลาได้ใช้เงินใช้ทอง
อย่างสนุกสนานเฮฮา ก็มคี วามสุขชัว่ ขณะทีใ่ ช้ไป แต่เมือ่ ผ่านไปแล้วเงินทองก็หมดไป
ด้วย ครัง้ ต่อไปถ้าอยากจะมีความสุขแบบนี้อกี แต่ไม่มเี งินทองทีจ่ ะซื้อความสุขแบบที่
เคยได้สมั ผัสอีก ความสุขก็จะไม่มา มีแต่ความทุกข์มาแทนที่
จึงต้องใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นว่า ความสุขในโลกนี้มที งั้ สุขแท้และสุขปลอม สุขปลอม
ก็อย่างทีพ่ ูดไว้ เป็ นสุขทีเ่ กิดจากการใช้เงินใช้ทองในการเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ทําให้เกิดสุขเวทนา แล้วก็หมดไป แล้วก็
เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว อยากจะเสพอีก เป็ นเหมือนกับยาเสพติด คนทีไ่ ม่เสพ
สบายกว่าคนทีเ่ สพ เพราะคนทีเ่ สพจะต้องหามาเสพอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ได้เสพแล้วก็จะ
ทุรนทุราย ทรมานจิตใจ คนทีไ่ ม่ได้เสพก็อยู่อย่างสบาย ไม่มยี าเสพก็ไม่เดือดร้อนอะไร
เพราะไม่ได้หวิ ไม่ได้อยาก กามสุขก็เช่นเดียวกัน คนทีไ่ ม่เสพก็อย่างพระอรหันต์ทงั้ หลาย
ท่านมีความสุขมากกว่าคนทีเ่ สพ ท่านไม่ตอ้ งดิ้นรนกับการหาเงินหาทอง ดิ้นรนกับการใช้
จ่ายเงินทอง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสุข อยู่เฉยๆท่านก็มคี วามสุขแล้ว เพราะจิตของท่าน
ไม่ได้หวิ ไม่ได้อยาก ไม่ได้ตดิ อยู่กบั การเสพความสุขจอมปลอมทัง้ หลาย เพราะท่านได้
พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงแล้ว ด้วยการชนะความอยากจะเสพกามสุขนัน้ เอง
เวลาทีจ่ ติ สลัดความอยากจะเสพกามสุขได้ จิตก็จะสงบสงัดขึ้นมา จิตสงบเมือ่ ไรก็จะมี
ความสุขเมือ่ นัน้ มีความเย็น มีความสบาย มีความเบาเหมือนกับได้ปลดเปลื้องภาระ
ต่างๆทีแ่ บกไว้บนบ่าออกไป สิง่ ทีก่ ดดันพวกเราซึง่ เป็ นเหมือนกับภาระอันหนักอึ้งนี้ ก็คอื
กามตัณหานี้เอง ความอยากในกาม และตัณหาอีก ๒ ชนิด คือภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็ น และวิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น หรือความกลัวในสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
ไม่ปรารถนากัน เหล่านี้เป็ นเหมือนภาระกดดันจิตใจ แต่ถา้ เราต่อสูด้ ว้ ยการภาวนา ด้วย
การปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิและปัญญา เราจะสามารถทําลายความอยากเหล่านี้ให้
ออกไปจากจิตจากใจได้ เมือ่ ไม่มอี ยู่ในใจแล้ว ก็ไม่มอี ะไรมากดดัน มาสร้างความทุกข์
สร้างความกังวลใจ สร้างความหิว สร้างความกระหายให้กบั ใจ จะมีแต่ความอิม่ มีแต่
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ความพออยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ตอ้ งแสวงหาอะไร ไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีล่ ้วน
มีแต่ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่
จิตก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ ต่างๆอีกต่อไป เพราะเวลามีอะไรมาครอบครอง เรามักจะมีความ
กังวลกับสิง่ นัน้ ๆ เพราะไม่รู้วา่ จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่ จะจากเราไปเมือ่ ไรก็ไม่รู้
เวลาจากไปก็ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ เพราะอาศัยสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ เป็ นเครื่องให้ความสุขกับ
เรา จึงไม่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะมีความทุกข์ซ่อนอยู่ เราจึงต้องใช้ปญั ญาพิจารณา
ในเบื้องต้นก็ตอ้ งหาครูบาอาจารย์ทไ่ี ด้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้ว ให้เป็ นผูส้ อนเรา เพราะ
ถ้าเราอยู่คนเดียว คิดคนเดียว เราจะคิดไม่ออก เพราะเราไม่มปี ระสบการณ์มาก่อน จะ
คิดไปในทางทีเ่ คยคิดเสมอ ถึงแม้จะเคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่เรื่อยๆ แต่พอออกจากวัด
ไปไม่ก่นี าทีก็ลมื แล้ว โดนความคิดแบบเดิมๆทีม่ อี าํ นาจมากมากลบ เราจึงต้องภาวนาอยู่
เรื่อยๆ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ อานนท์เธอต้องพิจารณาความตายอยู่
ทุกลมหายใจเข้าออก จะได้ไม่หลงยึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะไม่จรี งั ถาวร
ไม่ใช่สรณะของจิตใจ ถ้าเธอคิดถึงความตายแล้ว ก็จะทําให้เธอไม่ประมาท จะได้รีบเร่ง
ขวนขวายสร้างสรณะให้เกิดขึ้นภายในใจ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการภาวนา ถ้า
ไม่เช่นนัน้ แล้ว เราก็จะต้องหลงอยู่กบั การทํางานทําการ เมือ่ ได้เงินมาแล้วก็คดิ ว่าจะไป
เทีย่ วทีไ่ หนดี ไปซื้ออะไรดี เรื่องทีจ่ ะเอาไปทําบุญ เอาไปเสียสละนี้ มักจะเป็ นเรื่อง
สุดท้าย เพราะส่วนมากเรื่องความอยากหาความสุขจากการเสพรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะจะมาก่อน
เราจึงต้องเตือนตนเองอยู่เสมอว่า มันไม่ใช่เป็ นความสุข มันเป็ นเหมือนยาเสพติด ถ้าตัด
ได้ ลดได้ ละได้ ก็พยายามตัดไป ลดไป ละไป แล้วเราจะมีความสุขเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
คือความสุขทางด้านจิตใจ จะได้ไม่ตอ้ งไปอาศัยสิง่ ต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เราสามารถ
สร้างความสุขได้ดว้ ยตัวของเราเอง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ไม่มใี ครจะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง มีตวั เราเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ให้ความสุขกับตัวเราเอง คนอืน่ ให้ความสุขเราแล้ว ยังแถมความทุกข์ให้กบั เราอีกด้วย
เพราะเราต้องมีความผูกพัน มีความห่วงใย มีความยึดติดในตัวเขา เขาเคยให้ความสุข
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กับเราอย่างไร เราก็หวังว่าเขาจะให้ความสุขกับเราอย่างนัน้ เสมอไป ถ้าเขาไม่ให้ความสุข
กับเราๆก็จะต้องเสียอกเสียใจ แต่เราก็บงั คับเขาไม่ได้ เพราะคนเราทุกคนอยู่ใต้กฎของ
ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน บางทีเขาก็บงั คับตัวเขาเองไม่ได้ เขาอยากจะดีกบั เราแต่อารมณ์
ไม่ดดี ว้ ย เขาก็ไม่สามารถแสดงความดีออกมา เราก็ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ นี่คอื โทษ นี่คอื
ความทุกข์ ทีพ่ วกเราทุกคนเจอกัน ประสบกันอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่ค่อยคิดกันเท่าไร
เวลาเจอทุกข์แบบนี้ก็อดทนกันไป เป็ นการอดทนทีไ่ ม่ถูกทาง เราควรอดทนกับความทุกข์
ทีเ่ กิดจากการทําความดีจะดีกว่า อดทนกับความทุกข์ทเ่ี กิดจากการนัง่ สมาธิ เจ็บตรงนัน้
ปวดตรงนี้ ทนแบบนี้ดกี ว่า เพราะเป็ นทุกข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย ดีกว่าสุขก่อนแล้ว
มาทุกข์ทหี ลัง ทุกข์จากการปฏิบตั ธิ รรม เป็ นความทุกข์เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะตามมา
ต่อไป
จึงเป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นสําหรับปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลาย ทีจ่ ะเข้าถึงธรรมะกัน เพราะต้อง
ทุกข์ก่อนถึงจะสุข ไม่เหมือนกับทางโลกทีส่ ุขก่อนแล้วค่อยทุกข์ทหี ลัง เหมือนกับการซื้อ
ของ เอาของมาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลัง ทางโลกเป็ นอย่างนี้ ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง แต่
ทางธรรมะนี่ ต้องจ่ายให้หมดก่อนถึงจะได้ของ จึงทําให้ไม่อยากไปทางธรรมะกัน เพราะ
กว่าจะได้ธรรมะมาครอง ลิ้นแทบห้อย แต่เมือ่ ได้มาแล้ว มันคุม้ ค่า ขอให้เราระลึกถึง
พระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ระลึกถึงครู บาอาจารย์ทงั้ หลาย ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นพระพุทธเจ้า
ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นครูบาอาจารย์นนั้ ท่านต้องทุกข์ทรมานขนาดไหน ท่านก็รกั ความสุข
เหมือนอย่างพวกเรา เพราะท่านก็เกิดมาแบบเดียวกัน เกิดมาในครอบครัว มีความสุข
กับการอยู่กบั ครอบครัว อยู่กบั พ่อกับแม่ อยู่กบั พีก่ บั น้อง อยู่กบั เพือ่ นกับฝูง อยูก่ บั
ความสุขแบบโลกๆ แต่ท่านก็ยงั กล้าเสียสละ ไปอยู่แบบไม่มอี ะไร อยู่ในป่ าในเขา มี
อาหารทีไ่ ด้จากบิณฑบาต ทีอ่ ยู่ก็ตามมีตามเกิด อยู่ใต้โคนไม้บ้าง อยู่ในถํา้ บ้าง ก็อยู่ไป
ไม่มเี ครื่องอํานวยความสุขต่างๆอย่างทีพ่ วกเรามีกนั
ไม่วา่ จะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์
เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น อะไรต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ตามมาเสมอ
คือเวลาทีต่ อ้ งจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าอะไรต่อมิอะไร
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แต่ความสุขทางธรรมะต้องจ่ายไปก่อน อดทนไปก่อน สูไ้ ปก่อน ลําบากไปก่อน เมือ่ ชิน
กับความลําบากแล้ว ต่อไปความลําบากก็ไม่เป็ นความลําบากอีกต่อไป เมือ่ เราเคยชินกับ
ความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ทีเ่ กิดจากการนัง่ นานๆ จากการเดิน
จงกรมนานๆ จนกลายเป็ นนิสยั ไป มันก็กลายเป็ นความสุขไปอีกแบบหนึ่ง วันไหนไม่ได้
นัง่ นานๆ ไม่ได้เดินจงกรมแล้ว จะรู้สกึ ว่าขาดอะไรไป เหมือนกับคนทีเ่ คยกินของเผ็ดๆ
วันไหนไม่ได้กนิ ของเผ็ดแล้ว จะรู้สกึ ว่าอาหารไม่มรี สไม่มชี าติ ฉันใดความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
การปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับของเผ็ดๆทีเ่ รารับประทาน ถ้าไม่เคยรับประทานของเผ็ดมาก่อน
เวลารับประทานครัง้ แรกจะทรมานมาก จะเผ็ดร้อนมาก แต่ถา้ ได้รบั ประทานไปเรื่อยๆ ก็
จะเกิดความเคยชินขึ้นมา พอวันไหนไม่ได้รบั ประทานของเผ็ด จะรู้สกึ ว่าขาดอะไรไป จึง
อย่าไปกลัวความทุกข์ความยากลําบากทีเ่ กิดจากการทําความดี การเสียสละ การทําบุญ
ให้ทาน การรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ะต้องไปอยู่ตามสถานทีท่ ห่ี ่างไกลความเจริญ
ไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มนี าํ้ ประปา จะอาบนํา้ ก็ตอ้ งไปหิ้วนํา้ ทีบ่ ่อ จะใช้ไฟก็ตอ้ งจุดเทียน ใช้ไฟ
ฉาย อย่างนี้ไม่ตอ้ งไปคิดว่าเป็ นอุปสรรค แต่คดิ ว่าเป็ นการลงทุนเพือ่ ผลอันเลิศ อย่างที่
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ มันคุม้ ค่ามาก
เมือ่ ได้ผลแล้ว ความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้าต่างๆจะหายไป เหมือนกับการเดินทาง
ระยะไกล ทีเ่ ราต้องเดินไป ต้องแบกข้าวแบกของไป มันเหนื่อย มันทรมาน แต่เมือ่ ถึง
จุดหมายปลายทางแล้ว ความเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้าต่างๆก็หายไปหมด มีแต่ความอิม่
หนําสําราญใจ มีแต่ความสุขใจอยู่ตลอดเวลา แต่ความสุขแบบทีพ่ วกเรามีกนั ในวันนี้ มี
ความกังวลรอเราอยู่ในวันข้างหน้า เพราะสังขารร่างกายเป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เกิด
แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ แล้วก็ตอ้ งตายไปในทีส่ ุด ถ้าเรายังไม่ได้พจิ ารณา และปฏิบตั เิ พือ่
รับกับสิง่ เหล่านี้แล้ว เวลาเกิดขึ้นมา เราจะไม่มอี ะไรเป็ นเครื่องต่อสูก้ บั มัน จะมีแต่ความ
วุน่ วาย ความโกลาหล ทีจ่ ะตามมา แต่ถ ้าได้ฝึกปฏิบตั ติ ่อสูก้ บั ความทุกข์กบั ความยาก
แล้ว จะรู้วา่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเผชิญกับมันได้ เพราะ
ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่น้ ี เราก็ได้เผชิญกับมันแล้ว เหมือนกับได้ซอ้ มรบไว้แล้ว เมือ่ ถึง
เวลาทีศ่ ตั รูข ้าศึกจะบุกรุกเข้ามา เราก็สามารถต่อสูก้ บั เขาได้ แล้วก็ผ่านไปได้ เรื่องความ
แก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นเรื่องของร่างกาย ไม่ใช่เรื่องของใจ เพียงแต่ใจจะต้องสัมผัส
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รับรู้เท่านัน้ เอง ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปด้วย แต่ใจกลับเป็ นตัววุน่ วาย เป็ นตัว
กังวลมากกว่าตัวร่างกาย ทีก่ งั วลไม่เป็ น เพราะธรรมชาติดิน นํ้ า ลม ไฟ ไม่มคี วามกังวล
เวลาตัดผม ผมก็ไม่ได้รอ้ งห่มร้องไห้ แต่ใจเป็ นตัวร้องห่มร้องไห้ต่างหาก ถ้ายังยึดติดกับ
ทรงผมอยู่ เวลาตัดไป จะไม่เจ็บไม่ปวดทางร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียว แต่จติ ใจกลับ
เจ็บปวด เพราะต้องเสียทรงผมทีร่ กั ทีช่ อบไป เพราะใจไปหลง ไปยึดติดอยู่กบั มันนัน่ เอง
จึงคิดว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับกายแล้ว มันเกิดขึ้นกับใจด้วย แต่ใจไม่ใช่กาย ใจกับกาย
เป็ นคนละส่วนกัน ถ้าได้ปฏิบตั ภิ าวนาเราจะเห็น เวลาทีจ่ ติ แยกออกจากกาย เวลาทีจ่ ติ
สงบ จิตจะปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แล้วรวมตัวเป็ น
สมาธิ รวมเป็ นหนึ่ง เหลืออยู่แต่สกั แต่ว่ารู ้ ร่างกายตอนนัน้ จะไม่มอี ยู่ในความรู้สกึ เลย
บางทีร่างกายก็เป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื นไป ใจก็จะรู้วา่ ร่างกายนี้ ยังไงๆก็ตอ้ งเป็ นไป
ตามเรื่องของมัน ใจทีร่ ู้ความจริงนี้ ก็จะเฉยๆ ไม่วติ ก ไม่กงั วลกับมัน แต่ใจทีไ่ ม่รู้กจ็ ะ
วุน่ วาย เวลาหมอบอกว่าจะต้องตาย เหลืออีก ๓ เดือน แต่ยงั ไม่ทนั ตายเลย เพียงแต่ได้
ยินคําพูดแค่น้ ี ใจนี้แทบจะสลายตายไปก่อนแล้ว ทัง้ ๆทีใ่ จเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย สิง่ ทีจ่ ะแตก
สลายไปก็คอื ร่างกาย
เช่นศาลาหลังทีเ่ รานัง่ อยู่น้ ี ก็เป็ นธรรมชาติแบบเดียวกัน เป็ นวัตถุเหมือนกัน มาจากดิน
นํา้ ลมไฟเหมือนกัน เวลาศาลาหลังนี้พงั ไป ใจของเราก็ไม่วนุ่ วายไปกับมัน เพราะไม่ได้ไป
หลง ไปยึด ไปติด ว่าเป็ นของเรา แต่ถา้ เราเป็ นเจ้าของศาลาหลังนี้ เป็ นผูส้ ร้างขึ้นมากับ
มือเอง เวลาเห็นศาลาหลังนี้พงั ทลายไป ก็จะมีความเสียใจ เพราะมีความผูกพัน ถ้าได้
ปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิ เจริญปัญญาแล้ว เราจะสามารถตัดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อ
มันที
่ เ่ กิดจากความหลงได้ อุปาทานเกิดจากความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นในสิง่ ที่
ไม่มตี วั ตนว่าเป็ นตัวตน เห็นร่างกายนี้วา่ เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของเรา เกิดจาก
อวิชชา ทําให้ปรุงแต่ง ปรุงว่าร่างกายนี้เป็ นเรา เป็ นของเรา แต่ถา้ ได้ภาวนาแล้ว เจริญ
ปัญญาแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรา ไม่เป็ นของเรา เป็ นอนัตตา เป็ นอนิ จจัง ถ้าไปยึดติดก็จะ
เป็ นทุกขัง ทําให้เรามีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ
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การบําเพ็ญภาวนาจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ดังทีไ่ ด้พูดในเบื้องต้นว่า วันเวลาผ่านไป
ผ่านไป เรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังภาวนากันอยู่หรือเปล่า กําลังเจริญสมาธิ กําลังเจริญ
ปัญญากันอยู่หรือเปล่า พิจารณารูปว่าเป็ นอนิจจา เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
หรือเปล่า เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราหรือเปล่า ถ้าเราพิจารณาแล้ว
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจเกี่ยวกับร่างกายก็จะเบาบางลงไป ถ้าพิจารณาจนเห็นชัดเจน
จนปล่อยวางได้ ก็จะไม่มคี วามกังวลกับความเป็ นความตายของร่างกายอีกต่อไป ต้อง
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟังอย่างเดียว อย่างวันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว พอไปจากทีน่ ่กี ็ลมื แล้ว
เหมือนกับได้เห็นภาพชัว่ ขณะหนึ่ง แต่ไม่ทาํ ภาพนัน้ ให้ตดิ ตาติดใจอยูต่ ลอดเวลา พอถึง
เวลาจะนึกถึงภาพนัน้ อีกก็นึกไม่ออก เหมือนกับการเห็นหน้าคนเพียงแวบเดียว พอจะ
นึกถึงคนนัน้ อีกก็นึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็ นอย่างไร เพราะไม่นึกอยู่เรื่อยๆนัน่ เอง ถ้านึกอยู่
เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถึงความเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น ก็
จะเห็นชัดอยู่ตลอดเวลา
เมือ่ เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ลมุ่ หลง จิตรู้ จิตมีสมั มาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็ปล่อย
วางได้ตลอดเวลา ร่างกายจะเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่เราก็ดูแลไป
เท่าทีจ่ ะสามารถดูแลได้ ถ้ายังรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็รกั ษาไป แต่จะรักษาใจก่อน คือใจ
ต้องนิ่ง ใจต้องสงบ ไม่วุน่ วาย แล้วเรื่องของการรักษากายค่อยตามมา รักษาใจก่อนแล้ว
รักษากายทีหลัง ถ้าใจดีแล้วกายจะเป็ นอย่างไรก็ไม่เป็ นไร เพราะถึงแม้จะรักษากายให้ดี
อย่างไร ในทีส่ ุดก็จะรักษาไม่ได้ ต้องทิ้งไปอยู่ดี ต่อให้มหี มอวิเศษขนาดไหน ให้มเี งิน
ทองเป็ นหมืน่ ล้าน แสนล้าน ก็รกั ษาร่างกายนี้ไปไม่ได้ตลอด สักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งไป ถ้า
ไม่รู้จกั รักษาใจ ใจจะทรมานมากเวลาทีร่ ่างกายนี้แตกดับไป แต่ผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างนักปฏิบตั ทิ งั้ หลาย จะรู้สกึ เฉยๆต่อการเป็ นการตายของร่างกาย เพราะ
รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ ได้ปล่อยวางแล้ว จะเป็ นอย่างไรก็พร้อมทีจ่ ะรับ ไม่ได้ไป
หวังอะไรจากร่างกาย เพราะความสุขไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย
คนทีย่ งั อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย เพือ่ ดูรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี่แหละทีจ่ ะ
วุน่ วาย เพราะต้องอาศัยร่างกาย เวลาไปเทีย่ วก็ตอ้ งอาศัยร่างกายนี้ไปเทีย่ ว แต่คนที่
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ภาวนาเป็ น เขาเทีย่ วด้วยจิต หลับตาก็ไปได้เหมือนกัน ไปสบายกว่า ไม่ตอ้ งไปทํา
พาสปอร์ต ไม่ตอ้ งไปซื้อตัวเครื
๋ ่องบิน ไม่ตอ้ งไปเบียดเสียดกับคนอืน่ แย่งขึ้นเครื่องบิน
กัน ไปอย่างสบาย ไปได้ทงั้ ๓ โลกเลย โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ไปได้หมด ของ
จิตทีภ่ าวนาเป็ นแล้ว เป็ นสิง่ วิเศษทีม่ อี ยู่กบั เราแท้ๆ อยู่ในตัวเรา คือใจของเรา แต่เรา
กลับไม่ดูแล ไม่เหลียวแล ไม่ให้ความสําคัญกับใจ แต่กลับให้ความสําคัญกับกายเสีย
มากกว่า กายมีแต่จะชํารุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆ นอกจากกายของเราแล้ว ยังไปพะวงไป
ให้ความสําคัญกับกายของคนอืน่ ด้วย คนอืน่ เขาจะเป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นจะตายไปกับเขา
ด้วย นี่คอื ความบ้าของเรา ความหลงของเรา แทนทีจ่ ะดูแลรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้
วุน่ วายกับสิง่ ต่างๆ กลับไม่ดูแล มัวแต่ไปดูแลคนอืน่ ไปวุน่ วายกับเขา เวลาเขาเป็ นอะไร
ไป ตายจากเราไป ก็รอ้ งห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
นี่เป็ นเรื่องของอวิชชาทัง้ นัน้ อวิชชา ปัจจยา สังขารา ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วนําไป
ปฏิบตั ิ ไปภาวนา ทําจิตให้สงบ เจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ต่อไปจิตจะหดตัวเข้ามาข้างใน ไม่อยากจะวุน่ วายกับเรื่องอะไรทัง้ หลาย เพราะ
ยังไงๆก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา โลกนี้เป็ นอย่างนี้มาแต่ดงั้ เดิม มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มี
ตายอยู่อย่างนี้มาตลอด เราไปยุ่งกับมันเองต่างหาก พอไปลุม่ ไปหลง ก็อยากจะให้เป็ น
ตรงข้ามกับทีเ่ ป็ นอยู่ อยากจะไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย อย่างนี้เป็ นต้น ซึง่ เป็ นความ
บ้าแท้ๆ ถ้าพูดตามภาษาธรรมะแล้วเป็ นความบ้า เพราะความจริงไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ สัก
หน่อย แต่เราก็ยงั อดทีจ่ ะคิดอยากให้เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้ คิดดูก็แล้วกันว่าความโง่เขลา
ของเรานัน้ มันมากขนาดไหน แต่เราไม่เคยคิดกัน กลับคิดว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูก ทีด่ ที ค่ี วร เวลา
เป็ นอะไรก็รีบแก้กนั แทบเป็ นแทบตาย ลุนกั
้ นแทบเป็ นแทบตาย
ดังทีเ่ ป็ นข่าวเมือ่ วานนี้ มีปลาวาฬหลงว่ายขึ้นไปในแม่นาํ้ เทมส์ทก่ี รุงลอนดอน ชาวกรุง
ลอนดอนก็เป็ นห่วงเป็ นใยกับปลาวาฬตัวนัน้ พยายามเอาใจช่วยให้มนั กลับไป ได้ยนิ ว่า
เขาเอาเครนยกมันขึ้นมาใส่เรือ แล้วก็พามันออกไปกลางทะเล แต่มนั ก็ตายไปเสียก่อน
มันหลงทาง จากทีเ่ คยอยู่แต่ในมหาสมุทรทีล่ กึ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล แล้วต้องมาติดอยู่ใน
แม่นาํ้ เทมส์ ซึง่ เหมือนกับแม่นาํ้ เจ้าพระยา หาทางออกไม่ได้ ก็เลยเครียดจัด จนไม่มี
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กําลังใจทีจ่ ะอยู่ต่อไป ก็เลยตายเสียก่อน ก่อนทีเ่ ขาจะยกใส่เรือแล้วเอาไปปล่อยกลาง
ทะเล คนทัง้ ประเทศอังกฤษก็ลนกั
ุ ้ นใหญ่ ในการช่วยเหลือเจ้าปลาวาฬตัวนี้ จะว่าไม่ดกี ็
ไม่ถูก คือเขามีความห่วงใย แต่ความเมตตาก็ตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ ต้อง
ใช้ปญั ญาด้วย ต้องยอมรับว่าอาจจะช่วยได้ หรืออาจจะช่วยไม่ได้ เพราะความไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน คือความตาย ยังไงๆก็รอเจ้าปลาวาฬตัวนัน้ อยู่ดี พวกเราก็เหมือนกัน เวลา
ใครเป็ นอะไรเราก็ลนกั
ุ ้ นเต็มที่ ช่วยกันเต็มที่ ถ้าช่วยได้ก็ดี แต่ใจอย่าไปวุน่ วาย ถ้าช่วย
ได้ก็ไม่ตอ้ งไปดีใจ มันก็ผ่านไปยกหนึ่ง เดีย๋ วก็ตอ้ งมีอกี ยกหนึ่งรออยู่ข ้างหน้า ถ้าช่วย
ไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งเสียใจ ถือว่าถึงเวลาทีจ่ ะอวสาน ก็ตอ้ งให้จบไปตามเรื่องของเขา ถ้ารู้อย่าง
นี้แล้วใจก็จะไม่วนุ่ วาย ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ทําทุกอย่างไปตามหน้าทีข่ องเราให้ดที ส่ี ุด แล้วก็
ไม่ตอ้ งมาโทษกันทีหลัง
ขอให้ใช้เวลาทีม่ คี ่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะชีวติ ของเราก็เป็ นเหมือนกับเทียนไข
เมือ่ จุดแล้วก็มแี ต่จะไหม้ไปเรื่อยๆ ต้นเทียนก็จะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุดเนื้อเทียนก็จะ
หมดไป ชีวติ ของเราก็จะหมดไป เราจึงควรใช้ชวี ติ ของเราให้เกิดประโยชน์ อย่าให้เกิด
โทษ ถ้าไม่รู้วา่ ประโยชน์เป็ นอย่างไร โทษเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งศึกษาธรรมะให้มากๆ เช่นไป
วัดอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรฟังเทศน์สกั ครัง้ หนึ่ง ยิง่ สมัยนี้มสี อ่ื ทีใ่ กล้ชิดกับ
เรา ควรจะฟังทุกวันเลย ก่อนจะออกไปทํางานตอนเช้า ตื่นขึ้นมาก็ฟงั เทศน์สกั กัณฑ์หนึ่ง
ก่อน นัง่ สมาธิไปในตัว จะได้มคี ติเตือนใจ จะได้ไม่ลมุ่ หลงไม่วนุ่ วายกับการทํางาน จะทํา
อย่างสบายใจ ถ้าไม่มธี รรมะคอยเตือนใจแล้ว ก็จะวุน่ วายกับการงาน ถ้าทําแล้วไม่ได้
ดังใจ
่ ไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ ก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา กลัวจะถูกไล่ออกจากงาน ถ้า
ถึงเวลาจะต้องตกงานก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเป็ นคนกล้าหาญ ก็จะได้ใช้เวลาทีต่ กงานนี้มาปฏิบตั ิ
ธรรม
การกินอยู่น้ ีไม่ตอ้ งใช้เงินมากหรอก อย่างทีเ่ คยเล่าให้ฟงั อาตมามีเงินอยู่ ๖,๐๐๐ บาท ก็
ตัดสินใจลาออกจากงาน คิดว่าจะอยู่ได้อย่างน้อยปี หนึ่งโดยไม่ตอ้ งทํางาน เพราะสมัยนัน้
ข้าวก็จานละ ๓ บาท ก๋วยเตีย๋ วก็ชามละ ๒ บาท วันหนึ่งกินมื้อเดียวก็แค่ ๕ บาทเท่า
นัน้ เอง เดือนหนึ่ง ๓๐ วันก็ ๑๕๐ บาท เป็ นค่าอาหาร อยู่ไปปี หนึ่งเงินยังเหลืออีกตัง้
13

๓,๐๐๐ บาท พอสําหรับซื้อเครื่องอัฐบริขารไว้บวชพอดี เงินทองจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
สําหรับนักปฏิบตั ธิ รรม แต่สาํ หรับกิเลสแล้ว เป็ นเรื่องใหญ่โตมาก กระเป๋ าใบหนึ่งก็เป็ น
หมืน่ รองเท้าคู่หนึ่งก็เป็ นหมืน่ เสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็ นหมืน่ ถ้ามีเงินซื้อ รับรองต้องซื้อแน่ๆ
ราคาเป็ นหมืน่ นี้ซ้อื ไปทําไม ก็เท่านัน้ แหละ เอาเงินมาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่า เก็บไว้เผือ่
ตกงาน จะได้ใช้เวลาทีต่ กงานนี้มาภาวนา ถ้ามีเงินเก็บสะสมไว้ เวลาทํางานจะได้ไม่
เครียด เวลาจะออกจากงาน ก็ออกได้อย่างสง่าผ่าเผย ลาออก ไม่ตอ้ งให้เขาไล่ออก
อย่างอาตมานี้ลาออกเลย เจ้าของบริษทั ถามว่า ต้องการเงินเดือนเพิม่ หรือ ไม่หรอก เรา
พอแล้ว
ถาม ท่านอาจารย์ เรามีรายได้น่คี รับ เรื่องการใช้จ่ายทุกคนก็พยายามหาว่า ตรงกลางที่
เราใช้กบั อัตภาพของเรานี่มนั อยู่ตรงไหนครับ คนมีรายได้นอ้ ยเขาก็บอกว่าใช้แค่
นี้พอ แต่คนมีรายได้มากเขาก็บอกว่าแค่น้ ีพอ มันก็คงไม่เท่ากันในการดํารงชีพ
แบบสายกลางของแต่ละคน
ตอบ ความจริงแล้วมันเท่ากัน เพราะเรากินเท่ากัน แต่เราชอบอ้างว่า เรามีเงินมากก็
อยากจะกินของแพง ถ้าใช้นอ้ ยเราก็จะมีเงินเหลือเยอะ เราจะมีอาํ นาจต่อรองมาก
ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องการถูกไล่ออกจากงาน เรื่องเศรษฐกิจตกตํา่ ไม่เดือดร้อน
เพราะมีเงินสํารองและไม่ใช้เงินมาก ใช้แบบมักน้อยจริงๆตามหลักธรรม มักน้อย
ของพระก็ฉนั วันละมื้อ ฆราวาสถ้าไม่ทาํ งานกินวันละมื้อก็อยู่ได้ กินอาหารราคา
ถูกๆ เพราะอาหารถูกไม่ได้เป็ นอาหารเลว ของทุกอย่างก็มาจากตลาดเหมือนกัน
มาแพงตอนทีเ่ อามาขาย ถ้าขายข้างถนนก็ราคาหนึ่ง ขายในห้องแอร์ก็อกี ราคา
หนึ่ง แต่อาหารก็ชนิดเดียวกัน ไม่ควรเสียเงินไปกับความหรู หรา ความฟุ้งเฟ้ อ
ความฟุ่มเฟื อย จะประหยัดได้เยอะ
ถาม อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ ถ้าสามารถฝึ กสมาธิเพือ่ จะท่องเทีย่ วได้ถงึ ๓ โลก
นี่ค่ะ หมายความว่าเป็ นการส่งจิตออกหรือคะ หรือว่าหลักในการพิจารณานี่ควร
จะส่งจิตเข้าตัวเอง พิจารณาตนเอง
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ตอบ ใช่ คือถ้าเวลาภาวนาเพือ่ มรรคเพือ่ ผล ก็ตอ้ งให้จติ อยู่ภายใน ให้จติ สงบนิ่ง เมือ่
จิตออกจากความสงบนิ่ง ก็ให้พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณารูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เวลาว่างจากงานวิปสั สนา ถ้าจิตมีวาสนาบารมี ก็สามารถไป
เทีย่ วสวรรค์ได้ อย่างพระพุทธเจ้าไปเยีย่ มพุทธมารดา อย่างหลวงปู่มนก็
ั ่ มเี ทวดา
มาสนทนาธรรม เป็ นการพูดเปรียบเปรยว่าจิตสามารถไปได้หมดในโลกทัง้ ๓ คือ
ไตรภพ แต่เวลาภาวนาปฏิบตั เิ พือ่ มรรคเพือ่ ผลแล้วก็ไม่ควรไป เพราะจะหลง จะ
เสียเวลา เวลาภาวนาเบื้องต้นแล้วเกิดมีเทวดามาหา หรือจิตไปเทีย่ วนรก เทีย่ ว
สวรรค์ อย่างนี้ก็อย่าปล่อยไป ไปเพียงครัง้ แรกครัง้ เดียวก็พอ ให้รู้วา่ มีอยู่นะ
เป็ นอย่างนี้ แต่ไม่ควรไปจนติดเป็ นนิสยั ควรไปทีร่ ่างกาย พิจารณาให้เห็นอาการ
๓๒ ความไม่สวยไม่งาม ให้เห็นซากศพ เห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของ
ร่างกาย พิจารณาจนปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่กงั วลกับความเป็ น
ความตายของร่างกาย นี่คอื สถานทีท่ จ่ี ะต้องไป เวลาภาวนาเพือ่ มรรคเพือ่ ผล แต่
เวลาทีไ่ ม่มงี านจะต้องทําแล้ว อยากจะไปเทีย่ วไหนก็ไปได้ ไม่มใี ครห้าม ไม่เป็ น
โทษสําหรับจิตทีห่ ลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ได้ไปแบบลุม่ หลง ไม่ได้ไปเพราะอยากจะ
ไป อยู่วา่ งๆก็ปล่อยจิตไป ไม่มคี วามเสียหายอะไร แต่ตอ้ งเสร็จงานของตนก่อน
ต้องทํางานของเราให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไปเทีย่ ว
ถาม ท่านหมายถึงไปเทีย่ วด้วยจิตเราเองใช่ไหมคะ อย่างเราไปต่างประเทศนี่ เราก็ไป
ของเราเอง เราจินตนาการไปเอง ใช่ไหมคะ
ตอบ ลองไปทําดู
ถาม ท่านอาจารย์บอกว่าการงานของตัวเองต้องเสร็จก่อนถึงจะไป ไม่งนั้ ไปแล้วเดีย๋ ว
มันควบคุมไม่ได้
ตอบ ก็อย่างทีพ่ ระอรหันต์ท่านอุทานตอนทีไ่ ด้บรรลุแล้วว่า กิจในพรหมจรรย์น้ ไี ด้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป หลังจากนัน้ ก็เป็ นการทํางานเพือ่ ผูอ้ น่ื
สังสอนอบรมมนุ
่
ษย์และเทวดาทัง้ หลาย เวลาว่างจะเข้าสมาธิพกั จิต หรือไป
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ท่องเทีย่ วสวรรค์นรกบ้าง ก็ไม่เสียหายอะไร ถ้าสามารถไปได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าจิตของทุกคนจะเป็ นแบบนัน้ บางคนไม่มวี าสนาทีจ่ ะไป ก็ไม่ได้ไป
ถาม พระอาจารย์คะ เวลาเราเกิดมานี่เราอาจจะทําทัง้ กรรมดีและกรรมไม่ดนี ่นี ะคะ
ตอนช่วงทีเ่ ราจะดับนี่นะคะ ถ้าหากว่าเราได้สมาธิ เราจะไปภพภูมทิ ด่ี เี ลย คล้าย
ข้ามชัน้ ไปเลยอย่างนัน้ ใช่หรือเปล่าคะ หรือเราจะมาวนใช้กรรมก่อน
ตอบ ไม่แน่ ถ้าเป็ นพระอริยะ จะไปทีด่ โี ดยถ่ายเดียว แต่ถา้ ยังอยู่ขนั้ สมาธิน้ ไี ม่แน่
เพราะสมาธิไม่ใช่โลกุตตรธรรม มันไม่ถาวร ไม่เหมือนกับปัญญา ถ้ามีปญั ญาอยู่
ติดกับใจแล้ว จะป้ องกันใจไม่ให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ได้ อย่างพระโสดาบัน ท่านจะไม่ไปเกิด
ในอบายอีกต่อไป ถึงแม้จะเคยทําบาปทํากรรมมาในอดีต แล้วยังไม่ได้ใช้กรรมใช้
บาปทีไ่ ด้ทาํ ไว้ กรรมเหล่านัน้ จะไม่มอี าํ นาจส่งให้ท่านไปเกิดในอบายได้ แต่ถา้
เป็ นสมาธิ อย่างพระเทวทัต ท่านได้สมาธิแล้ว มีฤทธิ์มเี ดช แต่ไม่ได้เป็ นพระ
โสดาบัน ไม่ได้เป็ นพระอริยบุคคล เมือ่ ไปทําบาปทํากรรม เวลามรณภาพไป ก็
ต้องไปตกนรกก่อน สมาธิไม่ใช่ตวั ทีจ่ ะรับประกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย ต้องเป็ น
โลกกุตตรธรรม เป็ นปัญญาขัน้ แรก คือขัน้ ของพระโสดาบัน ดังทีม่ พี ระอยู่รูป
หนึ่งก่อนทีท่ ่านจะมรณภาพ ท่านมีความผูกพันกับจีวรอยู่ผนื หนึ่ง พอท่าน
มรณภาพ ท่านก็กลับมาเกิดเป็ นตัวเล็น มาเกาะจีวรอยู่ ๗ วัน แสดงว่าท่านก็ยงั
ไม่ได้เป็ นพระอริยบุคคล ถ้าจิตเป็ นพระอริยบุคคลแล้ว ท่านย่อมไม่ไปเกิดเป็ น
ตัวเล็น เป็ นสัตว์ เดรัจฉาน จะต้องเป็ นมนุษย์หรือเป็ นเทพเท่านัน้ แล้วก็จะบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ภายใน ๗ ชาติ
ถ้าเป็ นสมาธิน่ี ยังกําหนดอะไรไม่ได้ ยังไปเกิดในอบายได้ ยังเวียนว่ายตายเกิด
อีกแสนชาติก็ได้ อย่างครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทัง้ ๒ รู ปทีไ่ ด้บรรลุฌาน
เมือ่ ท่านมรณภาพไปแล้ว ท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหมโลก แต่หลังจาก
นัน้ แล้วเมือ่ สมาธิเสือ่ มหมดไป จิตก็จะหยาบลง ก็จะกลับมาเกิดเป็ นเทพ กลับลง
มาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วก็ตอ้ งมาสร้างบุญสร้างกุศล มาใช้เวรใช้กรรมทีเ่ คยทําไว้
ต่อไป แต่ถา้ ได้เจริญปัญญา เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ว่าไม่มตี วั ไม่มตี น อย่าง
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พระโสดาบันทีส่ ามารถละสักกายทิฐไิ ด้ เห็นว่าขันธ์ ๕ นี้ ไม่มตี วั ไม่มตี น ท่านก็
จะปล่อยวาง ไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับขันธ์อกี ต่อไป มันต่างกันตรงนัน้ คือที่
ปัญญา เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าเป็ นผูค้ น้ พบเอง ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้นนั้ นัก
ปฏิบตั เิ ขาพบแล้วคือทานศีลสมาธิ แต่ทานศีลสมาธิไม่สามารถทําให้จติ หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะไม่สามารถทําลายกิเลส ทําลายอวิชชาได้
นัน่ เอง ตัวทีจ่ ะทําลายกิเลส ทําลายอวิชชาได้ ก็คอื ปัญญา คือไตรลักษณ์น่ีเอง
ถ้าเห็นความไม่เทีย่ ง เห็นความทุกข์ เห็นอนัตตาในขันธ์ ๕ แล้ว ก็จะปล่อยวาง
ได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้วก็จะไม่หลง ไม่หวนกลับไปหาสิง่ นัน้ อีก ถ้าพระรู ปนัน้ ท่าน
เห็นไตรลักษณ์ ท่านก็จะไม่เสียดายจีวรผืนนัน้ ท่านมรณภาพแล้วก็จะไปเลย ไป
ข้างหน้า ไปหาเอาข้างหน้าก็ได้ ถ้ายังจําเป็ นจะต้องมีรูปมีร่าง มีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหา
ข้างหน้า ผืนทีม่ อี ยู่แล้วจะดีวเิ ศษแค่ไหนก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับมัน พอถึงเวลาจากกัน
ก็จากกันไปเลย ไปแล้วไม่เหลียวหลัง แต่คนทีไ่ ม่มปี ญั ญายังชอบเหลียวหลังอยู่
ยังคิดถึงของดีๆ ของวิเศษทีต่ นเองมีอยู่ คนบางคนจึงกลับมาเกิดในบ้านของ
ตัวเอง เศรษฐีทข่ี ดุ หลุมฝังเงินไว้ เวลาตายก็กลับมาเกิดเป็ นสุนขั ในบ้านของตน
เพราะยังมีความผูกพันกับเงินทองของตน
จึงควรเจริญไตรลักษณ์ให้มากๆ
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เพือ่ จะได้ตดั อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ ถ้ามีคนสอนจะ
ไม่ยากหรอก เมือ่ ก่อนไม่มคี นสอนก็เลยไม่มใี ครรู้ ก็เลยไม่ได้ทาํ กัน มัวแต่ตดิ
กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ พอมีพระพุทธเจ้ามาสอน ทรงแสดงธรรมครัง้ แรกพระอัญญาโกณ
ฑัญญะก็ปล่อยวางขันธ์ได้ บรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมาทันที
ถาม เมือ่ สักครู่ท่านอาจารย์ได้พูดถึง อวิชชา ปัจจยา สังขารา ทีน้ ี อวิชชา ปัจจยา สัง
ขารานี้ มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ เป็ นเหมือนกับลูกโซ่ทต่ี ่อเนื่องกัน การทํางานของนามขันธ์เป็ นอย่างนี้ พอมี
ความเห็นเกิดขึ้นมา ความเห็นนี้ก็กระตุน้ ให้เกิดความคิดขึ้นมา เช่นเห็นว่าการ
ทําบุญดี ก็เกิดความคิดว่าไปทําบุญกันดีกว่า นี่ก็เป็ นสังขาร ความคิดปรุง แล้วก็
รับทราบในใจ ตัวรับทราบนี้ก็คอื วิญญาณ แล้วก็ออกมาทางนามกับรู ปก็คอื รู ป
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เอารู ปคือร่างกายมาทํากิจทีค่ ดิ จะทํา คือไป
ทําบุญ เมือ่ ทําแล้วก็เกิดเวทนาคือความสุข เมือ่ เกิดความสุขก็เกิดความชอบ เกิด
ความผูกพัน ทีจ่ ะทําอย่างนี้อกี ก็เกิดเป็ นภพเป็ นชาติ ภพชาติก็คอื การกระทํา
ใหม่อกี มาทําบุญคราวนี้แล้วพอใจ คราวหน้าก็จะมาทําอีก เรามาเกิดในชาติน้ ี
แล้วพอใจกับชาติน้ ี พอตายไปเราก็อยากจะกลับมาเกิดอีก ก็วนไปอย่างนี้ นี่พูด
แบบรวมๆ
แต่ในใจนัน้ จะมีหลายขัน้ เริ่มตัง้ แต่ อวิชชา ปัจจยา สังขารา, สังขาระ ปัจจยา
วิญญาณัง, วิญญาณะ ปัจจยา นามะรูปงั , นามะรู ปะ ปัจจยา สฬายตนัง,
สฬายตนะ ปัจจยา ผัสโส ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง ก็เกิดเวทนาขึ้นมา ผัสสะ ปัจจ
ยา เวทนา เมือ่ เกิดเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมา เวทนา ปัจจยา ตัณหา เกิดตัณหาก็
เกิดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ ตัณหา ปัจจยา อุปาทานัง เกิดตัณหาอยากจะ
ให้รูปนัน้ อยู่ไปนานๆ ก็พยายามเหนี่ยวรัง้ รูปนัน้ ไว้ ถ้ารู ปนัน้ เสียไปก็หารู ปใหม่มา
แทน รถคันนี้เสียไปก็หารถคันใหม่มาแทน ก็เป็ นการสร้างภพขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็ น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
อยู่ทต่ี วั เริ่มต้นเป็ นหลัก ถ้าเป็ นอวิชชาก็จะทําให้คดิ ไปในทางติดอยู่กบั การสร้าง
ภพสร้างชาติ เวียนว่ายตายเกิด คิดอยู่กบั เรื่องกามสุข เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ
แต่ถา้ เป็ นทางธรรมะ ก็จะคิดไปทางทาน ศีล ภาวนา ก็จะตัดสังขารไปเรื่อยๆ
เพราะเมือ่ ภาวนาจะเห็นว่าสังขารเป็ นตัววุน่ วาย ยิง่ คิดยิง่ ปรุง ยิง่ วุน่ วาย ถ้าหยุด
สังขารได้ก็จะสบาย สักแต่วา่ รู้ อย่างนี้ดที ส่ี ดุ เห็นอะไรก็ไม่ปรุงแต่ง จะเป็ นอะไร
ก็ให้เป็ นไป สักแต่วา่ เป็ น ไม่ไปคิดว่าดีอย่างนัน้ ไม่ดอี ย่างนี้ ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์
ต่างๆนานา ซึง่ เป็ นงานของสังขาร เมือ่ วิพากษ์วจิ ารณ์ไปแล้วก็เกิดความรู้สกึ
ขึ้นมา ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง ก็เกิดตัณหาขึ้นมา ก็ตอ้ งไป
จัดการ ไปแก้ไข ไปทําสิง่ โน้นสิง่ นี้ กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ถ้ามีปญั ญาก็จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างก็เป็ นอย่างนี้แหละ ไปทําไปแก้อย่างไรเดีย๋ ว
ก็กลับมาเป็ นอย่างนี้อกี แก้วนั นี้แล้วพรุ่งนี้ก็มเี รื่องใหม่มาให้แก้อยู่เรื่อยๆ แก้ไป
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จนวันตายก็ไม่หมด งานทางโลกทําไปเท่าไรก็ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ไม่เหมือนงานทาง
ธรรม คือรู้ทนั ว่าเรากําลังหลงกับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ หยุดวุน่ วายกับมันได้
แล้ว ดูแลรักษาใจของเราให้สงบ ไม่ไปปรุงไปแต่งเท่านัน้ แหละ ก็เป็ นธรรมะ
ขึ้นมา เป็ นวิชชา ปัจจยา สังขารา เมือ่ มีธรรมะแล้วก็ไม่คดิ ไปทางเรื่องวุน่ วาย ถ้า
จะคิดก็จะคิดในเรื่องทีเ่ กิดคุณประโยชน์ อย่างจิตของพระอรหันต์ จิตของ
พระพุทธเจ้านี้ ท่านมีแต่วชิ ชาหรือ ธัมมะ ปัจจยา สังขารา ท่านก็คดิ แต่ในเรื่องที่
ดี เรื่องทีท่ าํ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ทําแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ เพราะท่าน
มีปญั ญา มีสมั มาทิฐิ คอยคุมไม่ให้เกิด เวลาสัมผัสกับเวทนาก็ไม่ยนิ ดีกบั เวทนา
ไม่เกิดตัณหา เมือ่ ไม่มตี ณั หาก็ไม่มอี ปุ าทานความยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ทําด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ทาํ ด้วยความยึดติด ทําไปแล้วก็แล้วกันไป เพือ่ ประโยชน์
ของผูอ้ น่ื เท่านัน้ เอง คนอืน่ จะพอใจหรือไม่ จะขอบใจหรือไม่ ท่านไม่สนใจ ไม่เอา
มาเป็ นอารมณ์
เมือ่ พิจารณาด้วยธรรมแล้วเห็นว่าเป็ นประโยชน์ ก็ทาํ ไป ใครจะวิพากษ์วจิ ารณ์
อย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับท่าน วิพากษ์วจิ ารณ์ไปก็เป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์ของคนหู
หนวกตาบอด ใครจะวิพากษ์วจิ ารณ์พระพุทธเจ้า กับพระอรหันต์ได้ พระอรหันต์
กับพระพุทธเจ้าไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์กนั หรอก มีแต่พวกคนหูหนวกตาบอดอย่าง
พวกเราเท่านัน้ ทีช่ อบวิพากษ์วจิ ารณ์ครู บาอาจารย์กนั จะตกนรกหมกไหม้โดยไม่
รู้ตวั
จิตจะว้าวุน่ ขุน่ มัวกับการวิจารณ์
เรื่องของครู บาอาจารย์จงึ ไม่ควร
วิพากษ์วจิ ารณ์ ท่านมีปญั ญา ท่านรู้เห็นหลายมิติ ลึกกว่าเรา กว้างกว่าเรา เรา
มองเพียงมิตเิ ดียว คิดอย่างนี้แล้วจะได้สบายใจ จะได้ไม่ตอ้ งไปกังวลกับท่าน ไม่
ต้องไปห่วงท่าน ห่วงตัวเราเถิด ท่านสอนเรา ไม่ใช่เราสอนท่าน จึงไม่ตอ้ งไปห่วง
ไปกังวลกับท่าน ท่านพร้อม ท่านบริบูรณ์ในทุกอย่างแล้ว เวลาท่านทําอะไร ไม่ได้
ทําแบบหุนหันพลันแล่นอย่างพวกเรา ท่านคิดโดยรอบคอบแล้วด้วยธรรม พอจะ
เข้าใจนะเรื่องอวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาคือความหลง ส่วนธรรมะคือความรู้
ถ้ามีธรรมะก็จะปรุงแต่งไปในทางทีด่ ี เช่นชวนกันมาทําบุญ ชวนกันไปภาวนา
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อย่างนี้เรียกว่าธรรมะพาไป ถ้าชวนกันไปกินเหล้าเมายา อย่างนี้อวิชชาพาไป
อวิชชา ปัจจยา สังขารา
วันนี้ดไี ม่ค่อยมีปญั หา หรือถามจนหมดแล้ว เป็ นอย่างไรลูกดีข้นึ ไหม เราแก้ถูก
จุดแล้ว คือแก้ทต่ี วั เราก่อน
ตอบ ทําใจได้เยอะค่ะ
ถ้าแก้ได้ก็ดี ถ้าแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ แก้ทต่ี วั เราก่อน ตัวเราๆแก้ได้ แต่มกั ไม่ค่อย
ชอบแก้กนั เท่าไร ชอบไปแก้คนอืน่ จึงวุน่ วายกันตลอดเวลา แก้ตวั เราก่อน ทําใจ
ให้ปล่อยวางให้ได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว เวลาจะแก้ ก็จะแก้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ด้วย
ความรู้จกั ประมาณ ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ จะแก้ดว้ ยอารมณ์ จะต้องแก้ให้ได้
อย่างเดียวเท่านัน้ ถ้าไม่ได้ก็วนุ่ วายใจ จึงต้องแก้ทต่ี วั เราก่อน แก้ทต่ี วั เราแล้ว จะ
ไปแก้อย่างอืน่ ก็แก้ไปเท่าทีจ่ ะแก้ได้ ควรภาวนาให้มากนะ อันนี้สาํ คัญมาก ทาน
ศีลก็ทาํ ไป การทําทานนี้งา่ ย ซื้อข้าวซื้อของบริจาคไป บริจาคเป็ นเงินเป็ นทองไปก็
ได้ ศีลก็รกั ษาอยู่แล้วเป็ นปกติ ศีล ๕ ศีล ๘ แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งทําอยู่ตลอดเวลาก็คอื
ภาวนา เวลาภาวนาก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องไปอยู่ในห้องพระ หรือไปอยู่ท่ี
วัดถึงจะภาวนาได้
ความจริงเราภาวนาได้ทกุ เวลาและสถานที่ การภาวนาก็คอื การมีสติน่ีเอง ถ้ามีสติ
รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกายกับใจ ก็ถอื ว่ากําลังภาวนาแล้ว ให้มสี ติอยู่กบั ตัว
อยู่ทก่ี ายกับใจ อย่าไปอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ถา้ ไม่จาํ เป็ น แต่ถา้ จําเป็ นจะต้อง
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็คดิ ให้เสร็จไปเลย คิดเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไป แล้วก็หนั
กลับมาดูกายกับใจ วันทัง้ วันจะมีกายกับใจทีเ่ คลือ่ นไหวอยู่ตลอดเวลา ความคิด
ของเราก็คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งคอยตามดูวา่ คิดไปในทางอวิชชา หรือคิดไป
ในทางธรรมะ ถ้าคิดไปสร้างสมบัติ สร้างข้าวของเงินทอง ก็ไปทางโลก ไปทาง
อวิชชา ก็ตอ้ งดึงกลับมา เอาพอประมาณ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ก็พอ สร้างธรรมะดีกว่า ภาวนาดีกว่าอย่างนี้เป็ นต้น ต้องคอยดึงให้กลับเข้ามา
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ทําอะไรก็อย่าไปยึด อย่าไปติด ให้รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง มีหน้าทีท่ าํ อะไรก็ทาํ ไป
ได้ผลมากน้อยเพียงไร ดีหรือชัว่ อย่างไร ก็ไม่ตอ้ งไปวุน่ วาย ผ่านไปแล้วก็ปล่อย
มันผ่านไป ให้ใจเป็ นปัจจุบนั อยู่เรื่อยๆ
ถาม มีคนเขาสงสัยเกี่ยวกับทาน ศีล ภาวนา ว่าจะเน้นแต่ศีลกับภาวนา แต่ทานอาจจะ
ทําน้อยหน่อย อะไรอย่างนี้ละค่ะ
ตอบ คือถ้าทานยังไม่ทาํ เต็มที่ ศีลก็จะไม่ได้เต็มที่ มันสนับสนุนกัน
ถาม คือเขาพอภาวนาได้ ศีลก็พอรักษาได้
ตอบ ทําได้แต่อาจจะไม่ได้ผลมาก เพราะใจยังยึดติดอยู่กบั เงินทอง ยังเสียดาย ยังมี
ความตระหนี่ ยังมีความเห็นแก่ตวั ก็จะไปไม่ได้ไกล จะออกบวชก็ออกไม่ได้ ยัง
เสียดายทรัพย์สมบัตอิ ยู่
อย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ให้ทานมากตอนเป็ นพระ
เวสสันดร เวลามาเกิดเป็ นโอรสของกษัตริย ์ จะออกบวชคงจะยาก เช่นทําทาน
เพียงเล็กน้อย มี ๑๐๐ บาทก็ทาํ เพียง ๑๐ บาท เก็บไว้อีก ๙๐ บาท ยังเสียดาย
อยู่ ก็จะออกบวชไม่ได้ แต่ถา้ มี ๑๐๐ ก็ให้ทงั้ ๑๐๐ เลย อย่างนี้ก็ไม่เสียดาย
ถึงแม้การภาวนา การรักษาศีลจะมีอานิสงส์มากกว่า แต่เวลาเราทําอาจจะไม่
ได้ผลเต็มที่ เพราะใจยังผูกพันอยู่กบั เงินทอง ก็แล้วแต่ อันนี้ไม่ได้บงั คับกัน บาง
คนก็คดิ ว่าเก็บไว้ก็ได้ เมือ่ จิตเกิดได้ธรรมะขึ้นมา ก็ตอ้ งขนเอามาทําทานอยู่ดี
ตอนนี้จติ ยังหวงอยู่ ยังเสียดายอยู่ เหมือนพระทีเ่ สียดายจีวร ตายไปก็กลับมาหา
จีวร เลยไม่ได้อริยทรัพย์ ต้องตัดโลกียทรัพย์ก่อนถึงจะได้อริยทรัพย์ เมือ่ เห็น
โลกียทรัพย์เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นทุกข์ไม่ได้เป็ นสุข เป็ นตัวผูกมัดให้เวียนว่ายตาย
เกิด ก็ตอ้ งตัด ต้องปล่อย เมือ่ ปล่อยแล้วเวลาตายไป ก็จะได้ไม่กลับมาเกิดอีก
แต่ถา้ ยังติดกับมันอยู่ เดีย๋ วก็จะกลับมาเกิดเป็ นตุก๊ แกในบ้านของเรา
ภาวนาแต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ภาวนาจริงๆ เป็ นเพียงรู ปแบบ ยังไม่เป็ นตัวภาวนา คือ
ตัวเองคิดว่ากําลังภาวนา กําลังรักษาศีลอยู่ แต่ใจยังติดอยู่กบั ทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง ยังไม่เข้าใจว่าภาวนาเพือ่ ตัด เพือ่ ปล่อย เพือ่ วาง ถ้าไม่ปล่อยไม่วาง
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จิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ ถ้าวันไหนภาวนาแล้วเกิดปล่อยวางได้สกั ขณะหนึ่ง จิต
รวมลง เข้าสู่ความสงบ พอได้เห็นความสงบแล้ว ก็จะยกเงินทองให้คนอืน่ ไป
หมดเลย เพราะเวลาคิดถึงเงินทองก็จะรบกวนความสงบของจิต จึงไม่ตอ้ งการ
สมัยทีอ่ าตมาบวชใหม่ๆ โยมมีทอ่ี ยู่แปลงหนึ่งใส่ช่อื ของอาตมาไว้ ทีน้ เี ขาก็ส่ง
หนังสือมาให้เซ็นชื่ออยู่เรื่อยๆ บางทีเจ้าของทีด่ นิ ข้างๆต้องการทํารังวัด ก็ตอ้ งส่ง
หนังสือมาให้เซ็นชื่อ ก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่า เพราะวุน่ วาย เพราะไม่ได้ใช้อยู่
แล้ว เมือ่ ถึงเวลาจะปล่อย ก็จะปล่อยไปเอง ตอนนี้ถา้ ยังไม่ปล่อย ก็ไม่เป็ นไร
ถาม กรณีต่อเนื่องกันนะคะ สมมุตวิ า่ เรามีสมบัติ เราก็นึกว่าให้ลูกหลานเราไปหมด
เลย ถือว่าเป็ นการปล่อยหรือเปล่าคะ
ตอบ ถ้าให้โดยไม่มเี งือ่ นไขก็ถอื ว่าได้ปล่อยแล้ว เพียงแต่จะปล่อยแบบฉลาดหรือโง่
เพราะเราก็ตอ้ งมีส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวเราเอง ถ้าปล่อยไปหมดแล้วไม่มกี นิ จะทํา
อย่างไร ถ้าลูกหลานไม่เลี้ยง หรือเอาเงินไปถลุงหมด ก็ตอ้ งมีไว้บ้าง ถ้ายังไม่ได้
เป็ นนักบวช ถ้าเป็ นนักบวชก็ไม่เป็ นไร เพราะมีผา้ เหลืองซึง่ เป็ นสมบัตทิ ว่ี เิ ศษไว้
คอยดูแล มีข ้าวกินทุกวัน แต่ถา้ ยังเป็ นฆราวาสอยู่ ยังต้องหากินเอง ถ้าไม่มเี งิน
ทองจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งมีส่วนหนึ่งไว้สําหรับดูแลเรื่องนี้ แต่ไม่ตอ้ งมีมากมายให้
กลายเป็ นภาระขึ้นมา ถ้าคิดว่าอาจจะมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ ก็เก็บไว้บ้างก็ได้
ถ้าใจไม่ไปสนใจกับมัน ฝากเงินก้อนนี้ไว้ในธนาคาร ไม่ไปกังวลกับมัน แล้วก็
ภาวนาไป รักษาศีลไป ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่สกั วันหนึ่งพอจิตสงบเข้าจริงๆ
แล้ว แล้วยังต้องคอยดูแลมันอยู่ ต้องคอยมาเซ็นชื่อ ต้องคอยไปทีอ่ าํ เภอ ไปทํา
กิจต่างๆทีไ่ ม่เกี่ยวกับการทําจิตให้สงบ ก็จะรําคาญ ก็จะขายๆทิ้งไป หรือยกให้
ใครไป เพราะมันไม่มคี วามจําเป็ นกับเราอีกแล้ว ถ้าจิตเริ่มสงบแล้ว เราจะรู้แล้ว
ว่า มีสง่ิ ทีด่ กี ว่าอยู่ในตัวเรา เราจะเอาสิง่ นี้สง่ิ เดียว นัน่ คือการทําจิตใจให้สงบ เมือ่
ถึงขัน้ นัน้ แล้ว ต่อให้มที รัพย์สมบัตมิ ากน้อยเพียงไรก็จะโอนให้คนอืน่ เขาไปหมด
ถาม ท่านอาจารย์คะ แล้วเล่นหุน้ เป็ นบาปไหมคะ ไม่มนใจ
ั่
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ตอบ อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าเราทุกข์กบั มันก็บาป ถ้ากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เสียอกเสียใจ อย่าง
นี้ก็บาปแล้ว สร้างความทุกข์ให้กบั เรา จะว่าบาปก็ไม่เชิง เพราะคําว่าบาปหมายถึง
การไปสร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื แต่น่ีเป็ นการเบียดเบียนตัว
เรา เรียกว่าเป็ นอกุศลก็แล้วกัน ไม่ฉลาด
ถาม จะผิดศีลไหมคะ
ตอบ ไม่ผดิ ศีล ไม่ผดิ กฎหมาย
ถาม เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ไหมคะ
ตอบ ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ ศีล
ถาม เป็ นการพนันไหมคะ มันเป็ นอบายมุข
ตอบ เป็ นอบายมุข
ถาม มันนํามาซึง่ ความโลภ
ตอบ อาจจะทําให้เราผิดศีลต่อไป ถ้าเราเล่นแบบหักโหม เล่นแบบทุ่มเท เล่นแบบเอา
เป็ นเอาตาย พอเงินหมดก็ตอ้ งไปหาเงินมาด้วยวิธีทไ่ี ม่สุจริต
ถาม อาการของจิตทีต่ กภวังค์น่ีนะครับ มีลกั ษณะอย่างไรบ้างครับ
ตอบ คําว่าภวังค์น่ีมี ๒ ความหมาย ภวังค์หลับกับภวังค์สมาธิ
ถาม มีอาการอย่างไรครับ
ตอบ ถ้าเป็ นภวังค์หลับก็จะไม่มสี ติ จะไม่รู้วา่ ตัวเองหลับไป เหมือนคนหลับใน นัง่ ขับ
รถไปแล้วก็หลับใน นัน่ ก็ตกภวังค์หลับ แต่ถา้ เป็ นภวังค์สมาธิ จิตก็เหมือนกับตก
หลุมตกบ่อแล้วก็น่ิงไป แต่มสี ติรู้อยูต่ ลอดเวลา รู้วา่ ขณะนี้จติ เบาหวิวสบาย ไม่
คิดอะไร หรือคิดก็คดิ น้อยมาก อย่างนี้เป็ นภวังค์สมาธิ คือความสงบนัน้ เอง บาง
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ทีก็ใช้คาํ ว่าภวังค์ บางทีก็ใช้คาํ ว่าสงบ จิตรวมตัว จิตเป็ นหนึ่ง เช่นเราบริกรรมพุท
โธๆๆไป พอถึงจุดของมัน มันก็รวมลง เหมือนกับตกหลุม ตกบ่อ ตกเหว
เหมือนกับเวลานัง่ เครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศ วูบไปแล้วก็น่ิง มีสติครบถ้วน
บริบูรณ์ เหมือนกับเรานัง่ คุยกันอย่างนี้ คุยกันไปคุยกันมาจิตวูบลงไปก็ได้ ก็
เป็ นได้เหมือนกัน เดินจงกรมบางทีกร็ วมลงได้ในขณะทีเ่ ดินอยู่ ถ้าจิตไม่ไปคิด
อะไร ก็จะตกหลุมของภวังค์ เป็ นสมาธิเป็ นความสงบขึ้นมา
ถาม ถ้าเป็ นในลักษณะทีอ่ าจารย์อธิบายมานี่ ก็ปล่อยให้มนั เดินอย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ
ตอบ ได้ จิตกับกายคนละส่วนกัน เดินไปจิตก็ยงั สงบอยู่
ถาม แล้วนัง่ ภาวนาด้วยได้ไหมครับ
ตอบ ได้ เวลาจิตสงบแล้ว ร่างกายจะทํางานก็ยงั ทําได้อยู่
ถาม คือจิตเป็ นสมาธินนั ่ เองใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ เพียงแต่สมาธิมหี ลายระดับ มีความลึกตื้นหนาบางต่างกัน ถ้าภาวนาไปมากๆ
แล้วมันก็จะลงลึก ลงได้ทกุ อิริยาบถ เริ่มต้นอาจจะต้องอาศัยท่านัง่ เป็ นหลักถึงจะ
รวมลง เพราะต้องการความนิ่งจริงๆของกาย เพือ่ ทีจ่ ะให้ใจสงบ แต่เมือ่ ใจมีฐาน
ของความสงบอยู่แล้ว บางทีเดินจงกรมไปก็รวมลงได้ อย่างหลวงปู่ชอบทีช่ อบ
เดินธุดงค์ตอนกลางคืน ท่านก็ถอื ตะเกียง ถือโคมไฟเดินไปเรื่อยๆ เดินไปก็
ภาวนาไป พุทโธๆๆไป ครัง้ หนึ่งท่านเดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือลายพาดกลอน พอจิต
เห็นเสือปั๊บ จิตก็รวมลงเลย เสือก็หายไปจากความรู้สกึ ในจิตเลย พอจิตถอน
ออกมา เทียนทีจ่ ดุ ไว้ในโคมไฟทีท่ ่านถืออยู่ ได้ไหม้ไปหมดแล้ว แต่ท่านก็ยงั ถือ
โคมไฟนัน้ อยู่ แสดงว่าจิตรวมลงเป็ นเวลานานพอสมควร ร่างกายเหมือนกับ
กลายเป็ นหินไป ยืนนิ่งอยู่เฉยๆ จิตตอนนัน้ ปล่อยวางร่างกาย จิตรวมลงไป
ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหน ก็ยงั อยู่อย่างนัน้ ตอนทีจ่ ติ เห็นเสือมันก็ตกใจ แต่มี
สติคุมอยู่ก็เลยไม่ต่นื ตระนก ถ้าไม่มสี ติ เห็นเสือปั๊บจิตก็จะตื่นตระนกตกใจกลัว
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มันก็จะกระโดด กระโจนหนี แต่น่ไี ม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เพราะมีสติคุมอยู่ จิตก็เลย
รวมลง เข้าสู่ภวังค์ รวมเป็ นสมาธิ
ถาม ท่านอาจารย์คะ ลูกไม่ชอบเดินจงกรมนะคะ แต่นงั ่ สมาธิ จะทําให้การปฏิบตั ิ
แตกต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างญาติโยมนี้ การเดินจงกรมก็ยงั ไม่ค่อยมีความจําเป็ นเท่าไร เพราะ
ยังปฏิบตั นิ อ้ ยอยู่ ทีต่ อ้ งเดินจงกรมนัน้ หมายถึงพวกทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นอาชีพ อย่าง
พระปฏิบตั ิ จะนัง่ ตลอดเวลานี่มนั ไม่ไหว ร่างกายต้องเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้าจะ
ภาวนาแต่เฉพาะท่านัง่ ก็ไม่พอ เพราะต้องเปลีย่ นอิริยาบถ เวลาทีเ่ ปลีย่ นอิริยาบถ
ก็ยงั ภาวนาต่อไปได้ เคยบริกรรมพุทโธๆๆอยู่ในท่านัง่ ลุกขึ้นมาเดินก็บริกรรม
พุทโธๆๆต่อไปได้ ใจสามารถภาวนาได้ทงั้ ๔ อิริยาบถ เพียงแต่อริ ิยาบถท่านอน
ทีไ่ ม่ควรจะทําเท่านัน้ เอง เพราะจะทําให้หลับง่าย แต่ท่ายืน ท่าเดิน ท่านัง่ นี่
สามารถใช้เป็ นอิริยาบถสําหรับภาวนาได้ ถ้าต้องภาวนาทัง้ วันทัง้ คืน ตัง้ แต่ต่นื
ขึ้นมาจนหลับไป จะนัง่ ทัง้ วันมันก็ไม่ไหว ต้องมีการเปลีย่ นอิริยาบถ เมือ่ นัง่ มากๆ
จนรู้สกึ ว่าเจ็บปวด เมือ่ ยล้าไปทัง้ ร่างกาย ก็ตอ้ งเปลีย่ นอิริยาบถ ลุกขึ้นมาเดิน
เวลาเดินก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ แต่ควบคุมจิตใจ เช่นบริกรรมพุท
โธๆๆไปเรื่อยๆ
มีพระอยู่รูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล ท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธนี้ตลอดเวลาเลย
ไม่วา่ จะทํากิจอะไร ท่านก็ไม่ห่างจากพุทโธเลย อย่างนี้ก็ถอื ว่าเป็ นการภาวนาอยู่
ตลอดเวลา พอตื่นขึ้นมาท่านก็พทุ โธจนถึงเวลาหลับไปเลย เวลาจะนอนก็ภาวนา
พุทโธไป ทัง้ วันมีแต่คาํ ว่าพุทโธ อาจจะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้บา้ งเมือ่ มีความจําเป็ น
เช่นเวลาเจอคนนัน้ คนนี้ ต้องพูด ต้องคุยกัน ก็วางพุทโธไปสักระยะหนึ่ง แต่พอ
ไม่ตอ้ งไปคุย ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ท่านก็จะกลับมาอยู่ทพ่ี ทุ โธ ไม่วา่ จะ
เป็ นการปัดกวาด ล้างบาตร เดินบิณฑบาต หรือทําอะไร ก็จะมีพทุ โธอยู่ในใจ
ถาม อย่างนี้ถา้ มีเวลาปฏิบตั ธิ รรมไม่มาก จะนัง่ อย่างเดียวจะได้ไหมคะ
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ตอบ ได้ ถ้านัง่ ภาวนาได้ผล ก็นงั ่ ไปก่อน ถ้ามีเวลาว่าง เช่นวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ
ช่วงไหนทีไ่ ปอยู่ปฏิบตั ทิ ว่ี ดั มีเวลาภาวนามาก ถ้านัง่ นานๆแล้วรู้สกึ ว่าเมือ่ ยล้า
อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถ ก็ลกุ ขึ้นมาเดิน แล้วก็ภาวนาต่อ จะได้ไม่เสียเวลา ถ้า
ไม่เช่นนัน้ แล้ว ก็จะต้องรอเวลามานัง่ เท่านัน้ ถึงจะภาวนาได้ ถ้าไม่นงั ่ เดีย๋ วก็ปล่อย
ใจให้ไปคิดฟุ้งซ่าน งานก็จะเดินหน้าถอยหลังอยู่เรื่อยๆ ไม่เดินหน้าไปตลอด การ
ทําให้การภาวนาเดินหน้าไปเรื่อยๆ จึงต้องภาวนาในทุกอิริยาบถ ถ้านัง่ ไม่ไหวก็
ลุกขึ้นมาเดิน เปลีย่ นอิริยาบถแล้วก็ภาวนาต่อไป การเดินจงกรมนี้จะใช้การ
บริกรรมพุทโธก็ได้ หรือถ้าเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรม จะกําหนดดูเท้าก็ได้ เช่น
เดินก้าวเท้าซ้ายไปก็รู้วา่ กําลังก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวาก็ให้รู้อยู่กบั การก้าวเท้าขวา
เหมือนกับทหารเดินซ้ายขวา ซ้ายขวา ก็ให้รู้อยู่กบั การย่างก้าวก็ได้ ทําอย่างไรก็
ได้ ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพราะจะเกิดอารมณ์ข้นึ มา จะไม่สงบ แต่ถา้ เรา
อยู่กบั การก้าวเท้าไป ก้าวเท้ามา เดีย๋ วก็สงบลงไปในขณะทีเ่ ดิน คําว่าสงบนี่มี
หลายแบบ สงบแบบหายไปเลยก็มี สงบแบบไม่หายไปก็มี คือกายก็ยงั อยู่
เวทนาก็ยงั อยู่ในความรู้สกึ แต่ความรู้สกึ ภายในใจได้พลิกเปลีย่ นไป จากทีเ่ ป็ น
เหมือนกับคลืน่ มรสุม มาสงบนิ่ง
ถาม อาจารย์คะถ้าเรานัง่ สมาธิสกั พักหนึ่งจิตเรานิ่งแล้วนี่ เราพิจารณาดูได้ไหมคะ
ตอบ ในขณะทีน่ ่ิงจิตไม่คดิ ปรุงอะไรก็ไม่ตอ้ งคิด ให้น่งิ ให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ เป็ น
การพักจิต เป็ นการให้อาหารกับจิต เป็ นการให้พลังกับจิต รอจนจิตออกจาก
ความนิ่ง เริ่มคิดปรุง แล้วค่อยเอาสังขารความคิดปรุงนี้มาพิจารณา ไม่เช่นนัน้
แล้วจิตจะไม่มกี าํ ลัง เวลาไปพิจารณาอะไร จะไม่มกี าํ ลังทําตามทีไ่ ด้พจิ ารณา คํา
ว่าเวลาจิตสงบแล้วให้ออกพิจารณานี้ ท่านหมายถึงให้ออกจากความสงบก่อน
แล้วค่อยไปเจริญปัญญา แต่ในขณะทีม่ นั สงบนิ่ง ก็เหมือนกับคนนอนหลับ ก็
อย่าไปปลุก ปล่อยให้หลับให้พอ เพราะถ้าไม่พอ เราไปปลุกขึ้นมาทํางาน เขาจะ
หงุดหงิด จะไม่มกี าํ ลัง แต่ถา้ เขาหลับเต็มทีแ่ ล้วตื่นขึ้นมาเอง ทีน้ บี อกให้เขาไปทํา
อะไรเขาก็จะไปทําได้ เพราะมีกาํ ลังวังชา ได้พกั อย่างเต็มทีแ่ ล้ว การทําจิตให้สงบ
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ก็เป็ นการพักจิตให้มกี าํ ลัง ทีจ่ ะไปทํางานขัน้ ปัญญาต่อไป แต่ในขณะทีพ่ กั อยู่ใน
ความสงบนัน้ อย่าเพิง่ ออกไปทําอะไรทัง้ สิ้น ให้น่งิ อยู่เฉยๆ อย่าไปยุ่งกับเขา
ปล่อยให้เขานิ่งไปตามอัธยาศัย จนกว่าจะออกมา
ถาม จะให้น่ิงอยู่นานสักเท่าไรคะ ครึ่งชัว่ โมงหรือชัว่ โมงหนึ่ง
ตอบ ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ บางทีไม่ถงึ ครึ่งชัว่ โมง บางทีแค่ ๕ นาที ๑๐ นาที
แล้วแต่กาํ ลังของสมาธิของแต่ละท่าน ถ้าปฏิบตั ไิ ปชํานาญแล้วจะอยู่ได้นาน ถ้า
ใหม่ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน เมือ่ ออกจากความสงบแล้วจะลุกขึ้นมาก็ได้ หรือจะนัง่
พิจารณาไตรลักษณ์ในร่างกายก็ได้ ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ได้ ให้
พิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับไตรลักษณ์เป็ นหลัก ในเบื้องต้นก็จะพิจารณากายเป็ น
หลัก เพราะกายเป็ นด่านแรก และง่ายทีส่ ุด ปัญญาขัน้ ต้นจะเหมาะกับการ
พิจารณาร่างกาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ต้องปัญญาทีล่ ะเอียดขึ้น
ไป เพราะเป็ นนามธรรม ในเบื้องต้นเวลาจะพิจารณาด้วยปัญญา ก็ให้พจิ ารณาดู
ร่างกายเป็ นหลัก ดูความแก่เจ็บตายเป็ นหลัก ดูความไม่สวยไม่งามเป็ นหลัก
จนกว่าจะปล่อยวางได้ ปล่อยวางความสวยงามของร่างกาย ปล่อยวางความเป็ น
ความตายของร่างกาย จนไม่มปี ญั หากับร่างกาย แล้วจึงพิจารณานามขันธ์ต่อไป
ในขณะทีพ่ จิ ารณาร่างกาย บางทีก็มเี วทนามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นนัง่ ไปนานๆก็จะ
เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็ตอ้ งพิจารณาเวทนาควบคู่ไปด้วย พิจารณาว่าเวทนาก็เป็ น
อนิ จจังเหมือนกัน เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วเดีย๋ วก็ดบั ไป อย่างตอนนี้เป็ นทุกขเวทนา ก็
จะเกิดตัณหาความอยากให้มนั หายไป อยากจะลุกหนีจากมันไป ก็ตอ้ งหักห้าม
จิตใจ อย่าให้ความอยากนี้เกิดขึ้นมา ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ถ้า
เราพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับเวทนา เราก็เผชิญได้ แต่ใจเราติดนิสยั ทีพ่ อเจอ
ทุกขเวทนาปั๊บ ก็อยากจะโดดหนี อยากจะให้มนั หายไป เราก็จะเปลีย่ นอิริยาบถ
เช่นนัง่ แล้วมันเจ็บมันปวด เราก็เปลีย่ นท่านัง่ ถ้าทําอย่างนี้ก็ยงั ไม่ได้ปล่อยวาง
เวทนา ยังถูกเวทนาบังคับใจเราอยู่ วิธีทจ่ี ะปล่อยวางเวทนาก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไป
ตามเรื่องของมัน จะเจ็บจะปวดอย่างไร ก็อย่าไปสนใจ หันมาสวดมนต์ก็ได้ หัน
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มาบริกรรมพุทโธๆๆไปก็ได้ หรือจะดูมนั เลยก็ได้ ว่ามันเจ็บตรงไหนปวดตรงไหน
รุนแรงขนาดไหน
ถ้าเราพิจารณาไปก็จะเห็นว่า มันก็เหมือนกับเสียงทีป่ รากฏขึ้นมาในจิต มันก็
แวบๆอยู่อย่างนัน้ อย่างทีเ่ ราได้ยนิ อยู่น้ ี ส่วนเวทนา ความเจ็บปวดทางร่างกายก็
เป็ นเหมือนกับเสียงทีป่ รากฏในจิต แต่เราไปรังเกียจ ไม่ตอ้ งการมัน ก็เลยสร้าง
ความทุกข์ซอ้ นขึ้นมาในใจอีกชัน้ หนึ่ง คือทุกข์ในอริยสัจ ทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหา
ความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ความเจ็บหายไป เป็ นตัวทําให้ความทุกข์รุนแรง
ขึ้นอีกหลายเท่า ถ้าทุกข์ในพระอริยสัจไม่เกิดขึ้นมา เวทนาจะแรงขนาดไหน ก็จะ
ไม่สามารถกระทบกระเทือนจิตใจได้ ตัวทีก่ ระทบกระเทือนจิตใจไม่ใช่ตวั เวทนา
แต่ตวั ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั ความอยากให้ทกุ ขเวทนา
อยากให้ความเจ็บใน
ร่างกายหายไป ตัวนี้จะทําให้จติ ใจทุรนทุรายทรมาน ถ้าเราพิจารณาว่าความเจ็บ
แค่น้ ไี ม่เหลือบ่ากว่าแรง กําหนดจิตให้น่งิ ไว้ กําหนดดูมนั แทนการบริกรรมพุทโธ
ก็ได้ ความเจ็บนี่มนั อยูต่ รงไหน ถ้าดูก็จะเห็นว่ามันแวบๆอยู่ในใจ ถ้าไม่กลัวมัน
ไม่อยากให้มนั หาย เดีย๋ วมันก็หายไปเอง พอจิตปล่อยวางปั๊บ มันก็จะหายไป จิต
ก็จะรวมลง สงบตัวลงไป ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วจะเกิดความกล้าหาญ จะไม่กลัวกับ
ความเจ็บปวดต่างๆอีกต่อไป เพราะความเจ็บปวดของร่างกายนัน้ น้อยมาก เมือ่
เทียบกับความทุกข์ทใ่ี จสร้างขึ้นมา ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยากให้ความเจ็บปวด
หายไป
ถ้าสามารถระงับความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปได้ ความทุกข์ทถ่ี ูกสร้าง
ขึ้นมาก็จะหายไป ความเจ็บปวดทีแ่ ท้จริงจะไม่เจ็บปวดเท่าไร ไม่เหมือนกับความ
ทุกข์ทถ่ี ูกสร้างขึ้นมา ด้วยตัณหาความอยากให้ความเจ็บปวดหายไป ถ้าใคร
ปฏิบตั ผิ ่านทุกขเวทนาไปได้แล้ว ก็จะไปได้ไกลเลย ส่วนใหญ่ทไ่ี ปกันไม่ถงึ ไหนก็
ติดกันตรงนี้ เวลานัง่ ไปแล้วเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมา ก็ทอ้ แล้วก็เลิก ไปไม่
ถึงไหนสักที ถ้ามุทะลุดนั มันไป ก็จะผ่านไปได้ ในเบื้องต้นจะใช้การบริกรรมพุท
โธไปก็ได้ เวลาเจ็บเวลาปวด ก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวด พุทโธๆๆไป
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อย่างเดียว เดีย๋ วพุทโธก็จะพาให้ทะลุไปเลย แล้วจะรู้วา่ มันเป็ นเหมือนม่านบางๆ
กัน้ เราอยู่เท่านัน้ เอง ความเจ็บปวดเหมือนม่านบางๆ แต่เราไม่กล้าวิง่ ฝ่ ามันไปก็
เลยทะลุผ่านด่านนี้ไปไม่ได้สกั ที แต่ถา้ บริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ บางทีไปไม่
นาน ๑๐ นาที ๕ นาที ก็จะทะลุผ่านไปได้
ถาม เวลาบริกรรมนี่นงั ่ ท่าสบายก็ได้ใช่ไหมคะ เพือ่ ไม่ตอ้ งให้เกิดความเจ็บปวด
ตอบ ท่านัง่ จะสบายอย่างไรก็ตาม นัง่ ไปนานๆก็ตอ้ งเจ็บปวดอยู่ดี ท่าทีส่ บายจริงๆต้อง
เป็ นท่าขัดสมาธิ เพราะจะนัง่ ได้นาน และถูกสุขลักษณะ ถ้านัง่ บนเก้าอี้ นัง่ ไปแล้ว
จะโยกไปโยกมา แต่ก็ไม่ได้บงั คับกัน ถ้าอยากจะนัง่ ให้ได้ผลดี ก็ตอ้ งนัง่ ท่า
ขัดสมาธิ เหมือนกับการเล่นกีฬา เช่นตีกอล์ฟ ก็ตอ้ งมีท่าทีถ่ ูกต้อง ถ้าอยากจะตี
ให้ได้ผลดี ถ้าจะตีแบบตามสบายใจ ตีอย่างไรก็ได้ ใช้มอื เดียวหวดก็ได้ ไม่มใี คร
ว่าอะไร แต่จะตีไม่ได้ไกล ไมเข้าเป้ า ฉันใดการนัง่ สมาธิก็เป็ นแบบเดียวกัน ถ้า
ต้องการได้ผลทีเ่ ต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ตอ้ งนัง่ ให้ถูกท่า ถ้านัง่ ไม่ได้ก็ตอ้ งถือว่า
มันเป็ นความบกพร่องของเรา ก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อย ได้แค่ ๕๐ – ๖๐ ก็ตอ้ งทํา
ไปตามอัตภาพ แต่ถา้ คิดว่านัง่ ได้ ถึงแม้ในเบื้องต้นจะเจ็บจะปวด ก็หดั นัง่ ไป นัง่
ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปเส้นเอ็นต่างๆก็จะอ่อนไปเอง เหมือนกับการดัดร่างกาย
เวลาดัดใหม่ๆจะรู้สกึ ยาก แต่ถา้ ดัดไปเรื่อยๆ จนเส้นเอ็นเริ่มอ่อนตามแล้ว ก็จะ
ดัดง่าย
เวลานัง่ สมาธิใหม่ๆก็เหมือนกันทุกคน นัง่ แล้วไม่สบาย เพราะไม่เคยนัง่ ท่านี้มา
ก่อน แต่ถา้ นัง่ ไปเรื่อยๆ ฝึ กไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปก็จะเข้าทีเ่ อง แล้วก็จะนัง่ สบาย
ภาวนาจะไปได้ไกล เพราะบางทีอาจจะต้องนัง่ ภาวนาทีละหลายๆชัง่ โมง ถึงจะ
เห็นผล ถ้านัง่ บนเก้าอี้ จะนัง่ ไม่ได้หลายชัว่ โมง ลองหัดนัง่ ดู ถ้าไม่ได้จริงๆก็ตอ้ ง
ยอมรับว่า เป็ นข้อบกพร่องของเรา ถ้าอยากจะได้ผลดีก็ตอ้ งลองฝื นดู ถ้าไม่
ถึงกับทําร้ายร่างกาย ก็พยายามฝื นไป แต่ถา้ ทําไปแล้วทําให้ร่างกายพิกลพิการ
ขึ้นมา ก็ตอ้ งยอมรับ ต้องถือว่าเป็ นกรรมของเรา ทีม่ ารู้เรื่องธรรมะก็ตอนทีส่ าย
ไปแล้ว
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ถาม ท่านอาจารย์คะ บทสวดธชัคคสูตรนี่สาํ หรับกําจัดความกลัวใช่ไหมคะ
ตอบ อาตมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบทสวดนี้สกั เท่าไร รู้แต่วา่ การสวดเป็ นอุบายอย่างหนึ่ง ที่
จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องทีเ่ รากลัว เมือ่ ไม่คดิ ถึงเรื่องทีก่ ลัวแล้ว ความกลัวก็จะ
หายไป ทําให้จิตสงบ เมือ่ จิตสงบแล้วก็จะรู้วา่ ความกลัวไม่ได้อยู่ข ้างนอก อยู่
ข้างในตัวเรา มันเกิดจากใจไปคิดเอง พอใจไม่ไปคิด ความกลัวก็หายไป สิง่ ทีเ่ รา
คิดว่าน่ากลัวไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเราเลย มีแต่เราไปยุ่งเกี่ยวกับมันต่างหาก เมือ่
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน จิตเราตัง้ อยู่ในความสงบ ความกลัวก็หายไป จะใช้บทสวด
มนต์ก็ได้ หรือจะใช้การบริกรรมพุทโธๆๆก็ได้ สุดแท้แต่ความถนัด การสวดนี้ถา้
ไม่เข้าใจความหมาย ก็เป็ นอุบายแห่งสมาธิ ถ้าเข้าใจความหมาย ก็เป็ นปัญญา
เวลามีใครเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดแสดงธรรม เวลาจิตฟังเรื่อง
ธรรมะ เรื่องไตรลักษณ์ จิตก็หมุนไปตามความเป็ นจริง มันก็ปล่อยวางร่างกายได้
ปล่อยวางความเจ็บปวด ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ จิตไม่ได้เจ็บป่ วยด้วยนี่ เพียงแต่
ว่ามันอยู่กบั ความเจ็บปวด เป็ นกระจกทีร่ บั เรื่องเข้ามา แล้วก็เอามาแบกไว้ในใจ
โอ๊ย! ฉันเจ็บ ฉันปวด ฉันไม่สบาย
แต่ความจริงตัวทีว่ า่ ฉันเจ็บ ฉันปวด ฉันไม่สบายนี้ มันไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ปวด
ไม่ได้ไม่สบายไปด้วย แต่หลงไปเท่านัน้ เอง แต่พอมีใครมาพูดมาคุย มาสนทนา
ธรรมะ มาเล่าให้ฟงั จิตใจก็สดชื่นเบิกบาน พอฟังธรรมเสร็จก็ลกุ ขึ้นมายืน มา
เดินได้ ทัง้ ๆทีร่ ่างกายก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม ก็ยงั เจ็บเหมือนเดิมอยู่ แต่จติ ไม่ได้
เจ็บ จิตมีอาํ นาจเหนือร่างกาย มันสามารถทีจ่ ะฟื้ นได้ ฟื้ นทีจ่ ติ นะ ไม่ได้ฟ้ ื นที่
ร่างกาย โรคภัยก็ยงั มีอยู่ เวลาทีค่ รู บาอาจารย์โปรดคนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย ก็พูดเรื่อง
ธรรมะนี้แหละ เพือ่ โปรดจิตใจของเขา ไม่ได้ไปโปรดร่างกายของเขา เพราะครูบา
อาจารย์ท่านไม่ได้เป็ นหมอรักษาร่างกายให้หาย แต่บางครัง้ บางคราวโรคภัยมัน
เกิดจากจิตเอง จิตไปทําให้เป็ นขึ้นมา ถ้าจิตหายปั๊บร่างกายก็หายด้วย มีหมอเคย
เล่าให้ฟงั ว่า มีพระชอบไปหาให้รักษา ว่าปวดตรงนัน้ ปวดตรงนี้ หมอก็ตรวจ
ร่างกายดูทกุ อย่าง ก็ไม่เห็นว่าเป็ นอะไร บอกกับพระว่าไม่เป็ นอะไรหรอก ร่างกาย
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ท่านเป็ นปกติดี แต่พระก็บอกว่าท่านก็ยงั เจ็บยังปวดอยู่ ต่อมาพอท่านลาสิกขาไป
ปั๊บ ท่านก็ไม่เป็ นอีกเลย เวลาบวชมันเครียด อยากจะไปทําโน่นทํานี่ก็ไปไม่ได้
อยากจะกินโน่นกินนี่ก็กนิ ไม่ได้ ก็เครียด เลยทําให้รู้สกึ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้
ขึ้นมา พอได้ทาํ อะไรตามใจอยากแล้ว ก็หายจากความเจ็บความปวด
ถาม ขอเรียนถาม เวลาเรานัง่ สมาธินะคะ กําหนดจิตไว้ว่าจะทําครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง
อะไรอย่างนี้นะคะ พอถึงเวลาเราก็ได้เป๊ ะๆ เป็ นเพราะว่าเรากําหนดจิตได้ หรือ
เป็ นเพราะว่าเรากังวลกับเรื่องเวลา
ตอบ จิตเรานี่จะกําหนดเรื่องเวลาได้ เช่นเวลานอน กะจะตื่นตอนกี่โมง ก็จะตื่นตอน
นัน้ เสมอ ขึ้นอยู่กบั การฝึ ก
ถาม อย่างเรากําหนดว่าจะนัง่ ครึ่งชัว่ โมง
พอเราดูนาฬกิ าก็ได้ครึ่งชัว่ โมงตามทีไ่ ด้
กําหนดไว้ เราสามารถจะกําหนดได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ก็คงจะเป็ นอย่างนัน้ เท่าทีผ่ ่านมาก็สามารถกําหนดได้ แต่อาจจะไม่ตายตัวเป๊ ะๆ
เสมอไป เท่าทีส่ งั เกตดู เวลานอนแล้วอยากจะตื่นกี่โมงนี่ เรากําหนดไว้ล่วงหน้า
ก่อน พอถึงเวลานัน้ ก็จะตื่นขึ้นมา คล้ายๆว่ามีจติ สํานึกอยู่ภายในใจ เป็ นตัวคอย
เตือนเราอยู่ พอถึงเวลานัน้ ปั๊บก็จะรู้สกึ ตัวขึ้นมา แต่การนัง่ ภาวนาจริงๆไม่ควรจะ
ใช้เวลาเป็ นตัวกําหนด ควรจะใช้ผลของการภาวนาเป็ นตัวกําหนดจะดีกว่า บางที
กําลังจะเข้าด้ายเข้าเข็มก็ถงึ เวลาแล้ว ก็เลยไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ถ้าจะให้ดเี วลา
ภาวนาก็อย่าไปกําหนดเวลา ให้เปิ ดกว้างไว้จะดีกว่า ให้นงั ่ นานๆ ให้ภาวนาไป
นานๆก็แล้วกัน จนกว่าจะได้ผล หรือจนกระทังทนไม่
่
ไหวต้องลุกขึ้นมา การ
ภาวนาให้ได้ผลเป็ นกอบเป็ นกํา ต้องภาวนาแบบมืออาชีพ คือภาวนาอย่างเดียว
ถ้ามีเวลาจํากัดก็จะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร จึงอยากจะให้ภาวนาจนเห็นผล เพราะเมือ่
เริ่มเห็นผลแล้ว จะเปลีย่ นอาชีพได้ จากการเป็ นนักธุรกิจ มาเป็ นนักภาวนา
ถาม บางทีจติ มันไม่สงบ มันท้อแท้ก่อน
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ตอบ ใช่ เพราะไม่เห็นผล ทํางานแล้วไม่ได้เงินเดือน สิ้นเดือนเจ้านายไม่ยอมจ่าย
เงินเดือน ก็เลยไม่มกี าํ ลังใจ
ถาม วันนี้ท่านอาจารย์ตอบคําถามทัง้ หมดนะคะ พอดีเมือ่ วานนี้มนี อ้ งคนหนึ่งบอกว่า
เขาไม่ทราบเป็ นเพราะอะไร ศรัทธาเสือ่ มลงไป ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็ น
เพราะขี้เกียจมากกว่า
ตอบ นัน่ แหละคือความท้อแท้ ทําไปแล้วไม่ได้ผล ก็เลยคิดว่าเสียเวลา ไม่อยากจะทํา
เกิดความท้อแท้ ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ากับครู บาอาจารย์ไว้เป็ นหลัก ท่านสอนว่า
ถ้าเกิดความท้อแท้ ต้องสู ้ ต้องอดทน ต้องมุมานะ ต้องทําไปเรื่อยๆ เหมือนกับ
การรับประทานอาหาร บางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหาร ก็ยงั ต้องฝื น
รับประทาน เพราะรู้วา่ ถ้าไม่รบั ประทานแล้วเดีย๋ วจะหิว นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ทาํ
เดีย๋ ววันข้างหน้าเราจะแย่กว่าเดิม เพราะเราจะก้าวถอยหลัง อย่างน้อยถ้าเราทํา
ก็จะรักษาระดับทีเ่ รายืนอยู่ได้ พอหยุดปั๊บ ก็เหมือนกับเดินถอยหลังไป เพราะเรา
จะกินบุญเก่าทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เมือ่ บุญเก่าหมดไป ก็จะลดระดับลงไป
เวลาจะทําบุญไหว้พระสวดมนต์ แต่ไม่อยากทํา ก็ตอ้ งฝื นทําไป อย่างน้อยจะได้
รักษาระดับเดิมไว้ ไม่กา้ วถอยหลัง พอวันข้างหน้าเรามีพลัง มีกาํ ลังจิตกําลังใจ
ขึ้นมา จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินกลับมาทีจ่ ดุ ทีเ่ ราเคยยืนอยู่ จะได้กา้ วขึ้นไป
ข้างหน้าได้เลย การปฏิบตั เิ ป็ นอย่างนี้ เป็ นเหมือนลูกคลืน่ บางวันก็ข้นึ สูง มี
ฉันทะ วิริยะมาก บางวันก็ลงตํา่ เหมือนลูกคลืน่ ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้ เป็ น
ธรรมชาติของคนเรา บางวันก็ภาวนาง่าย สงบง่าย บางวันก็เป็ นเหมือนเข็นครก
ขึ้นภูเขา นัง่ อย่างไรก็ไม่ยอมอยู่กบั พุทโธ คิดแต่เรื่องนัน้ เรื่องนี้ วุน่ วายอยู่
ตลอดเวลา ก็อย่าไปโกรธ อย่าไปท้อแท้ ต้องทําใจเย็นๆ บอกว่าไม่เป็ นไร วันนี้
ยากหน่อยก็เหมือนขับรถขึ้นเขา ช่วงนี้กาํ ลังขึ้นเขาอยู่ก็ตอ้ งยากหน่อย เดีย๋ วพอ
ถึงยอดเขาแล้วก็มแี ต่จะลง มันก็จะง่าย
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ถาม เคยอ่านหนังสือเขาบอกว่า ถ้าวันไหนเราภาวนาแล้วไม่อยู่น่งิ หรือหยุดจิตไม่ได้
ก็ให้เลิกไปก่อน
ตอบ เขาหมายความว่า ถ้าพยายามเต็มทีแ่ ล้วไม่ได้จริงๆ ก็หยุดบ้างก็ได้ แต่ไม่ใช่วา่
พอไม่ได้ป ั๊บก็ไม่เอาเลย ต้องฝื นไปก่อน ฝื นไปจนไม่ได้จริงๆ ไม่เกิดประโยชน์
จริงๆ เกิดความเครียด เกิดความทุกข์มากกว่าได้ประโยชน์ ก็หยุดไปก่อน
ถาม ถ้าเป็ นตรงกันข้ามนะคะ นัง่ ไปสัก ๑๐ นาทีมนั ก็น่งิ แล้ว ให้พจิ ารณาเลยใช่ไหม
คะ
ตอบ ไม่ใช่ ตอนทีน่ ่ิงอย่าไปพิจารณา ให้หายนิ่งก่อน ให้น่งิ จนจิตถอนออกจากความ
นิ่งก่อน แล้วค่อยพิจารณา
ถาม ให้ถอนออกจากความนิ่ง
ตอบ คือเวลานิ่งต้องรอให้ออกจากความนิ่งก่อน มันไม่น่งิ ไปตลอด เวลานิ่งอย่าไปทํา
อะไร ให้หายนิ่งก่อน เหมือนกับเวลานอนหลับอย่าไปปลุกให้ต่นื ขึ้นมาทํางาน
ปล่อยให้นอนจนตื่นขึ้นมาเอง ไม่ใช่พอเอนหลังปั๊บ พอหลับปั๊บ ก็รีบลุกขึ้นมา
ทํางาน อย่างนี้ยงั พักไม่พอ เพิง่ หลับไป จึงอย่าเพิง่ ไปปลุก
ถาม ควรจะนานสักกี่นาทีคะ
ตอบ ก็นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ นิ่งได้นานเท่าไรยิง่ ดี
ถาม แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ แต่ละวาระก็ไม่เหมือนกัน
ถาม เขาว่าถ้าสติดจี ะนิ่งได้เร็ว บางที ๑๐ นาที ๑๕ นาที ก็จะนิ่ง
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ตอบ ปล่อยให้น่ิงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถอนออกมา แล้วค่อยมาพิจารณา ลุกขึ้นมาเดิน
พิจารณาก็ได้ ไม่ตอ้ งนัง่ พิจารณาก็ได้ เวลาพิจารณานี้ไม่ตอ้ งให้มนั นิ่ง เรา
ต้องการเหตุตอ้ งการผล ต้องการความเข้าใจเป็ นหลัก ไม่จาํ เป็ นต้องนิ่ง เวลา
พิจารณาปัญญาอย่าไปกังวลกับความสงบ เพราะไม่ใช่เป็ นผลทีเ่ ราต้องการ เรา
ต้องการความเข้าใจเพือ่ ปล่อยวาง พิจารณาไปเรื่อยๆ ให้เห็นว่าเป็ นงูพษิ ตอนนี้
เรายังไม่เห็นว่าเป็ นงูพษิ
ถาม ท่านอาจารย์คะ ตอนทีเ่ ราลืมตานี่เราก็พจิ ารณาของเราไปได้
ตอบ ได้ในทุกอิริยาบถ ทํางานทําการก็พจิ ารณาได้ เวลาได้เงินมาก็พจิ ารณาได้วา่ เงินก็
ไม่เทีย่ งนะ ได้มาแล้วเดีย๋ วก็หมดไป พิจารณาได้หมดเรื่องปัญญา ตาเห็นรูปก็
พิจารณาได้ รูปก็ไม่เทีย่ ง รู ปก็เป็ นทุกข์ รู ปก็เป็ นอนัตตา เสียงก็เหมือนกัน
อะไรๆก็เหมือนกันหมด แต่เวลาทําสมาธิตอ้ งวิเวก ต้องสงบสงัด เหมือนกับตอน
หลับนอน ถ้าไปนอนกลางสีแ่ ยกไฟแดง ก็จะนอนไม่หลับ เพราะมีอะไรต่อมิอะไร
มาคอยรบกวน ถ้าจะเจริญปัญญาอยู่ทส่ี แ่ี ยกไฟแดงก็พจิ ารณาได้ เห็นการ
เคลือ่ นไหวไปมาของรถรา ก็พจิ ารณาว่าเป็ นของไม่เทีย่ งได้เหมือนกัน
ถาม พอนิ่งปั๊บก็ให้รีบพิจารณา
ตอบ ไม่ใช่ เวลานิ่งเป็ นการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จจิตใจ เพิง่ ชาร์จได้เดีย๋ วเดียว แล้วก็
เอาแบตเตอรี่มาใช้งานเลย มันก็จะไม่มกี าํ ลัง ยังพักไม่พอ เหมือนกับคนทํางาน
เวลาจะไปทํางาน ต้องพักหลับนอนให้สบาย กินข้าวให้อม่ิ ก่อน แล้วค่อยไป
ทํางาน ไม่ใช่ทาํ ทัง้ วันทัง้ คืน ไม่ได้หยุดพักผ่อนหลับนอน ไม่ได้กนิ ข้าว ไม่ได้กนิ
นํา้ อย่างนี้เดีย๋ วก็หมดแรง
ถาม แสดงว่าถ้าเรานัง่ นิ่งเป็ นชัว่ โมงๆ ก็ให้น่งิ อยู่อย่างนัน้ หรือคะ
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ตอบ ถ้านิ่งก็ปล่อยให้น่งิ ไป แต่พอออกจากความนิ่งแล้ว ออกมาทําโน้นทํานี่ ก็อย่า
ปล่อยใจให้ไปคิดตามเรื่องตามราวเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ ให้พจิ ารณาร่างกายนี้ไป
ก่อนเลย
ถาม แต่ถา้ ว่างนี่ก็พจิ ารณาได้เลยใช่ไหมคะ
ตอบ จะพิจารณาก็ได้ บางทีพจิ ารณาแล้วก็ทาํ ให้น่ิงได้ ทีเ่ รียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ
บางทีนงั ่ บริกรรมแล้วฟุ้งซ่านไม่สงบ ก็พจิ ารณาไปก็ได้ เช่นนัง่ ไปแล้วเกิดเจ็บ
เกิดเวทนาขึ้นมา ก็พจิ ารณาว่าเวทนานี้ก็ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วก็ดบั ไปเอง ไม่ตอ้ งไป
วุน่ วายกับมัน ปล่อยไป มันจะเจ็บอย่างไรก็ให้เจ็บไป ร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอก
ร่างกายก็เหมือนกับพื้นทีเ่ รานัง่ อยู่น้ ี เป็ นเหมือนกับไม้ กระดูกในร่างกายนี้ก็เป็ น
เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟื นนี้เอง มันไม่รู้จกั ความเจ็บหรอก มันไม่ได้เจ็บหรอก ที่
รู้ก็คอื จิต แต่จติ ก็ไม่ได้เจ็บกับความเจ็บนี้ เพียงแต่ความเจ็บนี้ได้มาปรากฏให้รู้
เห็นในจอของจิตเท่านัน้ เอง แล้วจิตจะต้องไปวุน่ วายกับมันทําไม ก็ปล่อยให้มนั
ปรากฏไป เมือ่ พิจารณาอย่างนี้แล้ว ต่อไปมันก็ค่อยๆปล่อยวางได้ ปล่อยวางแล้ว
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ตัวทุกข์ทท่ี รมานจริงๆ ก็คอื ทุกข์
ทีเ่ กิดจากสมุทยั ในจิตใจของเรานี้แหละ ทีอ่ ยากให้ความเจ็บหายไป หรืออยากจะ
ลุกหนีจากความเจ็บนี้ไป ตรงนี้ถา้ เกิดขึ้นมาแล้วจะทําให้เรานัง่ ต่อไปไม่ได้ แต่ถา้
ตัวนี้ไม่เกิดแล้ว ถึงแม้จะเจ็บ ก็พอจะรับรู้ พอจะทนได้
ถาม ท่านอาจารย์คะ แล้วอย่างเวลาทีเ่ ราทํางาน เช่นกวาดพื้นค่ะ จริงๆแล้วตอนนัน้
มันก็ไม่ได้ฟ้ งุ ซ่าน แต่ถา้ เราไม่ทาํ อะไร มันก็จะไม่น่งิ ในขณะนัน้ เราควรจะพุทโธ
หรือควรจะจับการกระทําตอนนัน้
ตอบ ก็ได้ทงั้ ๒ อย่าง ให้รู้อยู่กบั การกระทําการงานนัน้ ก็ได้ กําลังถูพ้นื ก็ให้มสี ติอยู่กบั
การถูพ้นื อันนี้เป็ นการเจริญสติ ถ้าไม่มสี ติเวลาจะทําให้จติ อยู่กบั สิง่ หนึ่งสิง่ ใด
เช่นอยู่กบั พุทโธ ก็จะไม่อยู่ เวลาไม่มสี ติน่ี เราพุทโธได้ ๒ – ๓ ทีมนั ก็แวบไปคิด
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เรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว
ตลอดเวลา

แต่ถา้ มีสติเราจะสามารถควบคุมให้อยู่กบั พุทโธๆๆได้

ถาม พุทโธก็ทาํ เหมือนกัน แต่บางครัง้ ก็รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหว
ตอบ ก็แล้วแต่ จะรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวก็ได้ หรือจะอยู่กบั พุทโธก็ได้ เวลาเราทําอะไร
ก็ควรรู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ ถ้าเราไม่มนใจ
ั ่ กลัวจะแวบไปคิดเรื่องอืน่ ในขณะที่
กําลังทําอะไรอยู่ เราก็เอาพุทโธเข้ามากํากับอีกชัน้ หนึ่ง คือรู้อยู่กบั การกระทํานัน้
แล้วก็มพี ทุ โธกํากับไปด้วย ถ้าไม่เช่นนัน้ ถึงแม้เรากําลังกําหนดรู้อยู่ แต่ก็อดทีจ่ ะ
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้ เช่นบ่นว่าทําไมต้องมาทํางานอย่างนี้ เป็ นเวรเป็ นกรรม
อะไร ก็อาจจะคิดไปได้ แต่ถา้ มีพทุ โธๆๆกํากับไปด้วย ก็จะไม่ไปคิดเรื่องราว
ต่างๆ ถ้ามีสติทแ่ี ข็งมาก รู้อยู่กบั การกระทํา รู้วา่ กําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่า ก็ไม่
ต้องพุทโธก็ได้ ให้รู้อยู่กบั การทํางานนัน้ ไป
อันนี้เป็ นการฝึ กสติ ทําจิตให้รู้อยู่ตลอดเวลา เวลาจะทําจิตให้รวมลงเป็ นสมาธิก็
จะง่าย เพราะต้องอาศัยสติเป็ นตัวดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบ และต้องอาศัยสติคอย
กํากับให้จติ พิจารณาธรรมะ ถ้าไม่มสี ติ พิจารณาธรรมะได้แค่ ๒ - ๓ วินาทีก็ไป
แล้ว พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตายได้แวบเดียว ก็ไปเรื่องอืน่ แล้ว เพราะไม่มสี ติ
คอยดึงไว้นัน่ เอง แต่ถา้ มีสติจะพิจารณาเป็ นชัว่ โมงๆ ก็จะพิจารณาได้ จน
กลายเป็ นนิสยั ขึ้นมา ก็จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ทีเ่ รียกว่ามหาสติมหาปัญญา ไม่
ต้องบังคับแล้วตอนนัน้ จะคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียว จะวนเวียนอยู่กบั ไตร
ลักษณ์ วนเวียนอยู่กบั รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ คิด
เรื่องอืน่ ก็จะเห็นเป็ นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะไปหมด
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ก็มเี ท่านี้แหละ สิง่ ทีเ่ ราเห็นด้วยตาก็รูป สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ด้วยหูก็
เสียง ทีส่ มั ผัสด้วยลิ้นก็รส ทีม่ าทางจมูกก็กลิน่ ทีม่ าทางร่างกายก็โผฏฐัพพะ ก็มี
เท่านี้แหละในโลกนี้ ไม่มอี ะไร นอกจากนัน้ ก็มคี วามคิดต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในใจเรา ที่
เรียกว่าธรรมารมณ์ ถ้ามีสติ มีปญั ญาพิจารณาอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ ก็จะเห็นว่ามัน
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เกิดดับๆ ไม่มสี าระอะไร เห็นรู ปมากี่รอ้ ยกี่แสนรู ปแล้วก็ผ่านไป ได้ยนิ เสียงมา
มากน้อยเพียงไรก็ผ่านไป จะวิเศษวิโส จะดีจะชัว่ อย่างไรก็หมดไป ผ่านไป เวลา
สัมผัสจึงอย่าไปยึด อย่าไปติด อย่าไปกลัว เสียงไม่ดกี ็ทนฟังไป ใครด่าก็ทนฟัง
ไป ก็เท่านัน้ เอง เขามีกาํ ลังจะด่าเท่าไร ก็ปล่อยให้เขาด่าไป คนฟังสบายกว่า นัง่
อยู่เฉยๆ คนด่าเหนื่อยกว่า แต่คนฟังกลับเดือดร้อนมากกว่าคนด่า เพราะไม่มี
ปัญญานัน่ เอง ถ้ามีปญั ญาก็จะนัง่ ฟังได้ ใครจะพูดอะไรก็พูดไป ก็เหมือนกับนัง่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ถาม บางทีโดนลูกค้าต่อว่าเจ้าค่ะ ก็พทุ โธๆๆไป ลูกค้าก็ยง่ิ ว่าใหญ่เลย ว่าไม่ได้ยนิ หรือ
ตอบ ถ้าเขาต่อว่าเรื่องงานการเราก็ตอ้ งฟัง ถ้าเขาเป็ นลูกค้าเรา เขามีปญั หาเราก็ตอ้ งฟัง
ถาม เราฟังแต่เราแก้ไขอะไรไม่ได้น่คี ะ
ตอบ ถ้ามันเป็ นเรื่องของอารมณ์ ไม่มเี หตุไม่มผี ล ก็ปล่อยไป อย่าไปถือสา คิดเสียว่า
เราเป็ นกระโถนรองรับอารมณ์ของเขาก็แล้วกัน เป็ นการทําบุญ เรียกว่าอภัยทาน
ใครพูดอะไรทีไ่ ม่ถูกหู ก็ไม่ไปโกรธแค้นโกรธเคือง ปล่อยให้ระบายเต็มที่ ระบาย
ความทุกข์ในใจ อย่างเวลาเรามีความทุกข์ เราก็อยากจะหาเพือ่ นคุยใช่ไหม เพือ่
ระบายความทุกข์น้ ี ให้เขาช่วยแก้ปญั หาให้กับเรา ก็ฟงั ไป ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วย
ไป ถ้าช่วยไม่ได้ ก็ย้มิ ๆแล้วก็คดิ ว่าเป็ นกรรมของสัตว์ก็แล้วกัน ปล่อยวางไม่เป็ น
ถ้าปล่อยวางเป็ น ก็ไม่มปี ญั หาอะไร เวลาไปยึดไปติด ไม่ได้สง่ิ ทีย่ ดึ ติดอยู่ ก็
วุน่ วายใจ
ถาม ท่านคะอีกคําถามนะคะ ถ้านัง่ ไปนานๆเกิดเวทนาเมือ่ ยมากนะคะ นัง่ ไปนานๆ ๒
– ๓ ชัว่ โมงนี่ค่ะ พอลุกขึ้นเข่าจะมีปญั หา
ตอบ แล้วแต่วา่ จิตสงบหรือไม่ ถ้าสงบ เวลาลุกขึ้นมาจะไม่รู้สกึ เจ็บเลย เหมือนกับ
ไม่ได้นงั ่ ไม่เป็ นอะไรเลย แต่ถา้ ไม่สงบจะรู้สกึ เจ็บทรมาน เพราะจิตไปยึดไปติด
กับร่างกาย ไม่ปล่อยมัน
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ถาม เคยไปเยีย่ มพระองค์หนึ่งทีโ่ รงพยาบาลศิริราชนะคะ ท่านมาผ่าตัด ท่านบอกว่า
อาตมานัง่ สมาธิมากไปก็เลยเป็ น หมอมักจะห้ามไม่ให้นงั ่ ขัดสมาธิหรือนัง่ พับ
เพียบค่ะ ว่าเกี่ยวกับโรคเข่าค่ะ
ตอบ แต่ละคนอาจจะมีปญั หาอย่างอืน่ ด้วย อาจจะไม่เกิดจากการนัง่ สมาธิโดยตรง
อาจจะมาปฏิบตั ธิ รรมตอนทีแ่ ก่แล้ว สังขารไม่ดแี ล้วก็ได้ ก็เลยพาลโทษการนัง่
สมาธิ อาจจะนัง่ แค่วนั ละชัว่ โมง ก็โทษว่านัง่ สมาธิเป็ นเหตุ ครู บาอาจารย์อย่าง
หลวงตาท่านนัง่ ทัง้ คืน ๘ ชัว่ โมง ไม่เห็นมีปญั หาอะไร เราต้องรู้จกั รักษาร่างกาย
รู้จกั ทําโยคะ รู้จกั ยืดเส้นยืดสาย ไม่ใช่ใช้มนั อย่างเดียว ต้องรู้จกั ดูแลรักษาด้วย
เวลาใช้ก็ใช้ไป แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ ร่างกายก็มขี อบเขตความสามารถของมัน ถ้า
ใช้เกินความสามารถทีม่ นั จะรับได้ ก็ชาํ รุดได้เหมือนกัน เรื่องของวัยก็มสี ่วนด้วย
ถึงแม้ไม่เคยนัง่ สมาธิเลยมันก็เป็ นได้โรคเข่าเสือ่ ม ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็เป็ นได้
แต่พระทีน่ งั ่ สมาธิประจํา ไม่ได้เป็ นโรคเข่าเสือ่ มก็มตี งั้ เยอะแยะไป ครู บาอาจารย์
อย่างหลวงตา ท่านอายุเก้าสิบกว่าแล้ว ทําไมท่านก็ยงั ไปไหนมาไหนได้อยู่ เพราะ
ท่านรู้จกั วิธีดูแลรักษาร่างกายของท่าน ทําโยคะอยู่เรื่อย ท่านก็มที ่าของท่าน
เมือ่ ก่อนนี้ตอนเช้าท่านจะลงมาทีศ่ าลา ตอนทีพ่ ระลงมาจัดบาตร จัดอะไรก่อนที่
จะออกบิณฑบาต ก็จะกวาดถูศาลากัน ท่านก็จะนัง่ ทําโยคะคุมพระอีกทีหนึ่ง เรา
ก็เห็นท่าโยคะของท่าน ยืดเส้นยืดสายอะไรของท่านไป ต้องเปลีย่ นอิริยาบถ การ
เดินก็เป็ นการช่วยรักษาร่างกาย ถ้านัง่ ไปเรื่อยๆเดีย๋ วร่างกายก็แย่ จึงต้องลุก
ขึ้นมาเดินยืนนัง่ นอน ต้องเปลีย่ นอิริยาบถ นอกจากนัน้ ก็มพี ระคอยจับเส้นให้
เพราะเส้นมันตึงมันยึด บีบแล้วมันก็คลาย
ถาม ระหว่างทีท่ ่านนัง่ ทําโยคะนี้ ถ้าเผือ่ พระทําผิดท่านเห็นไหมคะ ดุไหมคะ
ตอบ คงจะเห็นนะ แต่ก็ไม่ใช่งานละเอียดอะไร กวาดถูศาลากันไป ก็ไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งทํา
ผิด
ถาม วันก่อนลูกฟังเทป พระนัง่ เท้าแขนท่านดุ
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ตอบ อาตมาก็เคยโดนดุเหมือนกัน ท่านบอกไม่ให้นงั ่ เท้าแขน คงเป็ นท่านัง่ ทีไ่ ม่สุภาพ
ท่านมองเห็น อยู่ทว่ี า่ ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านัน้ เอง แต่บางทีท่านก็ตอ้ งลุกมาทํา
เองนะ เพราะบางทีมพี ระทีห่ ูหนวกตาบอดมาจากทีอ่ น่ื ไม่รู้วา่ หน้าทีข่ องพระเป็ น
อย่างไร เช่นตอนเช้า พระเราจะช่วยกันกวาดถูศาลา บางทีมพี ระมาจากกรุงเทพฯ
เขาจะไม่เคยกวาดถูศาลามาก่อน ก็จะยืนเฉยๆ บางทีหลวงตาท่านก็ตอ้ งลงไปถู
เองกวาดเอง เขาถึงจะทําตาม
ถาม ทีท่ ่านทําโยคะนี่ พระทําตามอย่างท่านไหมครับ
ตอบ ถ้าทําก็ทาํ ทีก่ ฏุ ิ ไม่ทาํ ต่อหน้าท่าน เห็นแล้วก็มาลองทําดูวา่ ดีไหม ถ้าทําแล้วดี มัน
ช่วยได้ ก็ทาํ ต่อไป
ถาม เดีย๋ วนี้เขานิยมพวกโยคะกัน
ตอบ ถ้าเป็ นพระก็ตอ้ งทําในทีส่ ่วนตัว
ถาม ไม่ได้ให้ทาํ ตาม
ตอบ ท่านต้องลงมาคุมพระ ท่านก็ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการทํากิจของท่านไป
ในตัว แทนทีจ่ ะอยู่ทาํ กิจของท่านทีก่ ฏุ ิ ปล่อยให้พระละเลงกันเองทีศ่ าลา คน
ขยันก็ทาํ แทบเป็ นแทบตาย คนขี้เกียจก็จะไม่ทาํ เลย แต่พอมีท่านนัง่ คุมอยู่ ทุก
คนก็พร้อมเพรียงกัน
ถาม ท่านเดินตรวจไหมคะตอนกลางคืน
ตอบ เมือ่ ก่อนนี้ท่านก็เดินตรวจอยู่เป็ นประจํา ท่านไม่ให้พระไปสุงสิง ไปคุยกันตามกุฏิ
บางทีท่านก็ไม่ใส่รองเท้าเดิน จะไม่ได้ยนิ เสียงท่านเดิน
ถาม ไม่ใช้ไฟด้วยใช่ไหมคะ
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ตอบ ไม่ใช้ไฟด้วย แต่ระยะหลังนี่ไม่ทราบว่าท่านยังเดินอยู่หรือเปล่า ท่านใช้การเดิน
ตรวจพระเป็ นการเปลีย่ นอิริยาบถไปในตัว เพราะบางทีท่านไม่มเี วลาเดิน จึงใช้
การเดินตรวจให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง ได้ประโยชน์ทางกาย ได้ประโยชน์ใน
การดูแลพระเณร แต่คนทีม่ อี ายุถงึ ขนาดนี้ ยังเคลือ่ นไหวขนาดนี้ได้ ต้องถือว่า
เก่งมาก อายุเก้าสิบกว่าแล้วยังคล่องแคล่วว่องไว ยังทําอะไรได้ดว้ ยตัวเอง ถ้า
เปรียบเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชฯ นี่ต่างกัน สมเด็จฯเป็ นพระในเมือง ไม่มี
โอกาสได้เดินมาก นัง่ รับแขกรับคนอยู่เรื่อยๆ มันก็จะชํารุดเร็วกว่า จึงขอสรุปว่า
สังขารเป็ นของไม่เทีย่ ง จงพยายามทําประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่าน ให้ถงึ
พร้อมด้วยความไม่ประมาท ให้พรเลยนะ
ถาม รบกวนถามปัญหาเจ้าค่ะ คือมีครู บาอาจารย์ทจ่ี ะละสังขาร แล้วเราไปอาราธนาให้
ท่านอยู่ ตอนนี้ท่านอยู่ต่อแล้ว มีคนอาราธนากันเยอะแยะเลย ตอนนี้ท่านอยู่ต่อ
แล้วนี่ สมมุตวิ า่ เราต้องไปดูท่านทุกๆวัน เอาอาหารไปถวายท่าน เป็ นการจุน้ จ้าน
วุน่ วายไหมคะ เรามีความรู้สกึ ว่าเราขอให้ท่านอยู่ พอท่านอยู่จริงๆแล้ว ทัง้ ๆที่
สังขารของท่านก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว เวลาอาราธนาทุกคนก็ขอกันหมด แต่พอท่าน
อยู่ปบทุ
ุ๊ กคนก็เฉยๆไป มีความรู้สกึ ว่าเราก็เป็ นส่วนหนึ่ง เป็ นความรับผิดชอบ
ของเราไหมทีจ่ ะต้องคอยอุปฏั ฐากท่าน เวลาไปอุปฏั ฐากท่านบางทีมพี ระอยู่ดว้ ย
ก็เหมือนกับเราไปจุน้ จ้าน ผูห้ ญิงไม่สมควรทีจ่ ะเข้าไป จะทําอย่างไรคะอาจารย์
ตอบ ก็พาผูช้ ายไปด้วย
ถาม ปกติก็มผี ูช้ ายพาไปอยู่แล้ว
ตอบ ก็ไม่เสียหายอะไร ทําเท่าทีเ่ ราทําได้ เท่าทีส่ มควร เท่าทีเ่ หมาะสม ถ้าทําไปแล้ว
เกิดความเสียหายก็ตอ้ งหยุด
ถาม ในโอกาสหน้านี่ ถ้าเกิดครูบาอาจารย์จะละสังขารไป ก็ไม่ตอ้ งไปอาราธนาให้ท่าน
อยู่ต่อ
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ตอบ ก็แล้วแต่วา่ เราอยากจะให้ทา่ นอยู่ต่อหรือไม่
ถาม ถ้าอยาก จะเห็นแก่ตวั ไหมคะ
ตอบ ไม่หรอก ถ้าอยากจะให้ท่านอยู่จริงๆ ก็ตอ้ งดูแลท่านจริงๆ ถ้าไม่ดูแลท่านจริงๆ
แล้ว แสดงว่าอยากแต่ปาก แต่ใจไม่ได้อยากจริง
ถาม แต่วา่ ตอนนี้พอไปยุ่งเยอะมันก็เหมือนกับไปจุน้ จ้าน ไม่รู้จะทําอย่างไรดี
ตอบ ต้องดูทค่ี วามถูกต้อง ทีค่ วามเหมาะสม
ถาม ทีท่ ่านบอกว่า นัง่ แล้วเกิดเวทนานี่ ถ้าเราโยกตัวเพือ่ ให้เวทนามันหายไปนี่ อันนี้ไม่
ถูกใช่ไหมคะ
ตอบ อย่าไปโยก อย่าไปอยากให้มนั หาย
ถาม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ จากฟังเทปของท่าน ทีท่ ่านบอกว่าร่างกายเป็ นธาตุ ดิน
นํา้ ลม ไฟ ให้ตดั ซะ พอตัดปุ๊ บมันเหมือนกับเราไม่ดูแลครอบครัว ทําให้คนอืน่
เดือดร้อน
ตอบ ให้ตดั ในใจ แต่ภายนอกก็ตอ้ งทําต่อไป มีหน้าทีม่ คี วามรับผิดชอบอย่างไรก็ตอ้ ง
ทําต่อไป เพียงแต่ใจไม่ไปแบกมันเท่านัน้ เอง เข้าใจไหม
ถาม แต่ตอนนี้เอาหลวงปู่มาแบก คงต้องไปทุกวันมัง้ คะ บางครัง้ หน้าทีข่ องแม่หรือ
อะไรอย่างนี้มนั ก็บกพร่อง หน้าทีข่ องภรรยาก็บกพร่อง
ตอบ เราก็ตอ้ งเดินสายกลาง ให้มนั พอดี หน้าทีข่ องตนก็ตอ้ งทํา หน้าทีข่ องท่านก็ตอ้ ง
ทํา ต้องแบ่งกันไป ไม่ให้บกพร่อง ปัญหาอยู่ทเ่ี ราไปรับเอาภาระมามากกว่าทีเ่ รา
จะทําได้ ก่อนทีเ่ ราจะทําอะไร จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน ว่าจะทําได้หรือ
เปล่า ถ้ารับมาแล้วเราทําไม่ได้ มันก็สร้างความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดใี ห้เกิดขึ้นมา แต่เมือ่ รับ
มาแล้วก็พยายามทําต่อไปให้ดที ส่ี ุด อย่าไปหวังให้คนอืน่ มาสรรเสริญเยินยอ
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ถาม ไม่อยากให้คนว่าค่ะ ไม่อยากให้คนมองเราอีกแบบหนึ่ง
ตอบ อย่าไปกังวล ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจ การกระทําของเราเป็ นความบริสุทธิ์ ก็ไม่
เป็ นไร เรื่องวิพากษ์วจิ ารณ์เป็ นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกนี้มที งั้ นินทา มีทงั้
สรรเสริญคู่กนั ไป
ถาม ก่อนนี้เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะกลับไปยุ่งดีไหม
ตอบ อยู่ทค่ี วามบริสุทธิ์ใจ
ถาม คําตอบอยู่ทเ่ี ราอยากทํา
ตอบ ถ้าเราไม่มจี ติ ใจทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ ก็ไม่เป็ นไร ทําไป เพือ่ บุญเพือ่ กุศลอย่างเดียวก็ทาํ ไป
แต่ถา้ ทําเพือ่ หวังผลอย่างอืน่ ก็ควรแก้ไขเสีย อย่าไปหวังอามิสผลตอบแทนจากผู ้
ทีเ่ ราดูแล ถ้าอยากจะได้บญ
ุ ได้กศุ ล อยากจะให้ท่านได้อยู่โปรดสัตว์ต่อไป ก็ทาํ
ไป คนอืน่ จะว่าอย่างไรมันก็เป็ นคําพูดของเขา ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาคิดอย่างนัน้
เพียงแต่วา่ เวลาเราจะทําอะไร ก็ตอ้ งระมัดระวัง อย่าให้ส่อไปในทางทีไ่ ม่เหมาะไม่
ควร สิง่ ไหนทีเ่ ราควรแก้ไขก็แก้ไป ให้พอดี ทําอะไรทําให้พอดี มากเกินไปก็ไม่ดี
น้อยเกินไปก็ไม่ดี
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ทว่ี า่ เราจะพิจารณาว่าตรงไหนคือ
สายกลาง ตรงกลาง
ตอบ ก็ยาก จึงต้องอาศัยการอยู่กบั ครูบาอาจารย์ เราไม่ตอ้ งคิดมาก เพราะท่านรู้วา่
อะไรพอดี เวลาอยู่กบั ท่าน ฝึ กกับท่าน เห็นวิธีทท่ี ่านปฏิบตั ติ ่อบุคคลนัน้ บุคคลนี้
กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จดจําไว้ แล้วก็เอามาพิจารณาใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนิน
ชีวติ ของเรา ถ้าไม่มมี าตรฐานเราก็จะงง จะไม่รู้วา่ อะไรควรหรือไม่ควร อะไรควร
จะมาก อะไรควรจะน้อย จึงต้องอาศัยการศึกษา อาศัยประสบการณ์ เพราะเวลา
เราทําอะไรไป ถ้าเกินความพอดีก็จะเป็ นปัญหาขึ้นมาเอง เราก็จะรู้วา่ ทําแบบนี้ไม่
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ดี ก็เอาความผิดพลาดนี้มาเป็ นอาจารย์ ถ้าเราไม่มคี รู ไม่มอี าจารย์เป็ นแบบฉบับ
ให้เรายึด เราก็ตอ้ งใช้การสังเกตดูวา่ สิง่ ทีเ่ ราทําไปนัน้ มันผิดพลาดอย่างไร
ถูกต้องอย่างไร เอามาเป็ นมาตรฐานต่อไป ชีวติ คือการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ ถ้ารู้
แล้วก็ไม่ตอ้ งมาปฏิบตั ธิ รรมให้เหนื่อยยาก ไม่ตอ้ งไปโรงเรียนกัน แต่พวกเรายัง
ไม่รู้กนั จึงต้องอาศัยการศึกษาการเล่าเรียนเป็ นครูสอน
สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดทีเ่ ราทําได้ถา้ มีโอกาส ก็คอื ให้เข้าใกล้ผูร้ ู้ให้มากๆ ให้อยู่ใกล้ชิดครูบา
อาจารย์ ให้มกี ลั ยาณมิตรทีด่ ี เพือ่ นทีด่ ี ทีฉ่ ลาด ทีเ่ ก่งกว่าเรา รู้เรื่องดีเรื่องชัว่
มากกว่าเรา จะเป็ นแบบฉบับทีด่ สี าํ หรับเรา ถ้าไปคบคนพาลก็ลาํ บาก จะฉุดลาก
เราไปในทางทีไ่ ม่ดี ทางทีเ่ สียหาย การคบคนจึงเป็ นเรื่องสําคัญ พระพุทธเจ้าทรง
แสดงเป็ นบทแรกเลยในมงคลสูตร อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญ จะ
เสวนา อย่าคบคนพาล ให้คบบัณฑิต บัณฑิตก็คอื ผูร้ ู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่อง
นรกเรื่องสวรรค์ เรื่องดี เรื่องชัว่ ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะเลิศเท่ากับพระพุทธเจ้า เราจึงมี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นครู เป็ นแบบฉบับ จึงต้องเจริญพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ ศึกษาพุทธประวัติ ศึกษาประวัตขิ องครูบา
อาจารย์ต่างๆ ศึกษาคําสอนของท่าน แล้วก็เอามาเป็ นมาตรฐาน แต่เรามักจะไม่
เอามาเป็ นมาตรฐานกัน เวลาจะทําอะไรเรามักจะทําเป็ นลืมไปว่า ท่านสอนให้เรา
ทําอะไร ท่านห้ามไม่ให้ทาํ อะไร ถ้ายึดท่านเป็ นมาตรฐานแล้ว ก็จะไม่ผดิ พลาด
ไม่ผดิ หวัง ไม่เสียใจ แต่ส่วนใหญ่เราชอบยึดมาตรฐานของเรามากกว่า
ถาม ท่านอาจารย์คะ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนัน้ เพือ่ น้องจะได้เข้าใจ เพราะ
เกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจ เรื่องลูกทีใ่ ห้ตดั ในใจ ไม่ใช่ตดั ภายนอก ตรงนี้อยากจะให้
ท่านอาจารย์อธิบายโดยละเอียด
ตอบ คือไม่ตอ้ งไปกังวล ไม่ตอ้ งว้าวุน่ ขุน่ มัวกับใครทัง้ สิ้น เรามีหน้าทีอ่ ะไรกับใครก็ทาํ
ไป ต้องดูแลรักษาใคร เลี้ยงดูใคร ก็ทาํ ไปเต็มทีด่ ว้ ยความเมตตาเหมือนเดิม
เหมือนกับทีเ่ คยทํามา เพียงแต่ไม่หวังผลจากการกระทํา ไม่ตงั้ เป้ าว่า เมือ่ ทําสิง่ นี้
แล้ว ผลอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นก็ดี ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็ นไร ถ้าปรับปรุง
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แก้ไขได้ก็ปรับปรุงแก้ไขไป ถ้าการปฏิบตั ไิ ม่ตรงเป้ า ก็ตอ้ งเปลีย่ นการกระทําของ
เราเสียใหม่ แต่จะไม่ไปกังวลกับผลทีต่ ามมา ไม่วา่ จะเป็ นสรรเสริญหรือนินทา
ถ้าเป็ นการนินทา ฟังไว้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ก็ดี เพราะคนนินทาบางคนก็นินทา
ด้วยจิตใจทีบ่ ริสุทธิ์ เขาเห็นว่าการกระทําของเราไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เราก็
ควรนํามาวิเคราะห์ดู ถ้าไม่แน่ใจ ไปปรึกษากับผูร้ ู้ดูก็ได้ ว่าสิง่ ทีเ่ ขานินทาเรานี้
เป็ นอย่างไร ถูกต้องไหม อย่าใช้อารมณ์ เพราะส่วนใหญ่คนเรามักจะมีอารมณ์
ต่อต้านการนินทาเสมอ แต่เวลาสรรเสริญนี่เราพร้อมทีจ่ ะรับเสมอ จะจริงหรือไม่
จริงเราก็พร้อมทีจ่ ะรับเสมอ หน้าตาไม่สวยไม่งาม คนเขาชมว่าสวยว่างามยังชอบ
เลย แต่เวลานินทานี่ อะไรนิดอะไรหน่อยนี่แตะไม่ได้เลย สังเกตดู คนทีย่ ง่ิ ใหญ่
ยิง่ โต ใครไปตําหนิตเิ ตียนหน่อย จะเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมาเลย
นี่เป็ นเรื่องของกิเลส ถ้าเรื่องของธรรมแล้วใครจะว่ากล่าวตักเตือน ตําหนิอย่างไร
ก็พร้อมทีจ่ ะฟัง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระมีการปวารณากัน เช่นวันสุดท้ายของ
พรรษา ธรรมดาจะลงฟังพระปาฏิโมกข์กนั วันนัน้ ท่านจะยกเว้นไว้วนั หนึ่ง เปิ ด
โอกาสให้ผูอ้ น่ื ว่ากล่าว ตําหนิตเิ ตียน เช่นได้เห็นก็ดี ได้ยนิ ก็ดี หรือสงสัยก็ดใี น
พฤติกรรมของข้าพเจ้า ขอให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าได้ นี่คอื การปวารณา
ของสงฆ์ เวลาออกพรรษา พระทุกรูปตัง้ แต่เจ้าอาวาสลงมา จะต้องปวารณาตน
ท่ามกลางทีป่ ระชุมสงฆ์ เปิ ดโอกาสให้แม้แต่พระนวกะพระบวชใหม่ ถ้าเห็นว่าทํา
ผิดอย่างไรก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้เลย นี่คอื หลักของศาสนา คนเราอย่าไป
คิดว่าเราวิเศษวิโสถูกต้องเสมอไป แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เปิ ดโอกาส ให้พระรูป
อืน่ ว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียนพระองค์ได้เหมือนกัน หลักของการปวารณานี้ ก็เพือ่ จะ
ให้ผูอ้ น่ื ชี้โทษของเรา เพราะเรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราเอง มักจะเข้าข้างตัว
เราเองเสมอ เวลาเราทําอะไร เราจะคิดว่ามันถูกมันดีมนั งามเสมอ แต่ในสายตา
ของคนอืน่ อาจจะดูไม่ได้ ก็ควรทีจ่ ะเปิ ดโอกาสให้เขาว่ากล่าวตักเตือน ส่วนเราจะ
นําไปแก้ไขดัดแปลงอย่างไร ก็ข้นึ อยู่กบั เหตุกบั ผลทีแ่ สดงมา
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ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ ถูกต้อง เป็ นความจริง ว่าเราไม่ดจี ริงๆนะ ควรแก้ไข ถ้านําไป
แก้ไข เราก็จะได้รบั ประโยชน์ คนทีช่ ้โี ทษไม่ได้รบั ประโยชน์อะไร เราเป็ นผูท้ จ่ี ะ
ได้รบั ประโยชน์ คนชี้โทษให้เราเป็ นเหมือนผูช้ ้ ขี มุ ทรัพย์ให้กบั เรา คนทีว่ า่ กล่าวติ
เตียนเรา เป็ นคนชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรา เราควรขอบอกขอบใจเขา มากกว่าจะไป
โกรธแค้นโกรธเคืองเขา นี่คอื หลักของการปวารณา ทุกปี เวลาพระจะออกพรรษา
วันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๑ ทีเ่ รียกว่าวันปวารณา แทนทีจ่ ะลงฟังพระปาฏิโมกข์ คือ
ศีล ๒๒๗ ข้อ วันนัน้ จะยกเว้นหนึ่งวัน ให้เป็ นวันปวารณา เริ่มต้นตัง้ แต่พระเถระ
ผูใ้ หญ่ ท่านจะปวารณาตัวเอง สังฆัมอาวุโส ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา
ปะริสงั กายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุ กมั ปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิก
กะริสสามิฯ แปลว่า ถ้าท่านทัง้ หลายเห็นก็ดี ได้ยนิ ก็ดี หรือสงสัยก็ดใี น
พฤติกรรมของข้าพเจ้า ขอให้ท่านโปรดว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิด แล้วก็
จะว่ากันไปทุกองค์ตามลําดับพรรษาลงไป
แต่ในสมัยนี้ก็ทาํ เป็ นพิธีเท่านัน้ ไม่มใี ครกล้าว่าใคร พอว่ากันครบทุกองค์แล้วก็
จบ ถ้าเป็ นวัดกรรมฐาน ก็ปวารณากันตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าไปอยู่ในวัดเลย เข้าไป
อยู่ในวัดของครูบาอาจารย์ก็ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ท่านว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียนเราได้เลย
เป็ นลูกศิษย์ลูกหา อยู่กบั ครู บาอาจารย์น้ ี ท่านจะดุจะด่าว่ากล่าวอย่างไรก็ตอ้ งทน
ฟังไป เพราะเราไปเพือ่ สิง่ นี้อยู่แล้ว ไปเพือ่ จะได้ดี เราจะดีได้ก็ต่อเมือ่ เราแก้ส่วน
ทีบ่ กพร่องของเรา ถ้าเราดีจริงแล้วก็ไม่ตอ้ งไป แต่ถา้ ยังไม่ดี เราต้องอาศัยผูอ้ น่ื
ท่านก็เป็ นเหมือนกระจกเงา เวลาเราแต่งตัว จะไปรู้ได้อย่างไรว่าหน้าตาของเรา
เป็ นอย่างไร ถ้าไม่มกี ระจกไว้ดู จะแต่งหน้าทาปากหวีผมใส่เสื้อผ้า ให้ดูสวยงาม
เรียบร้อยได้อย่างไร ถ้าไม่มกี ระจกไว้ดู ฉันใดเราอยากจะเป็ นคนดี ไม่มที ต่ี าํ หนิ
ไม่มขี ้อบกพร่อง เราก็ตอ้ งอาศัยผูท้ ร่ี ู้ดกี ว่าเรา เป็ นผูค้ อยว่ากล่าวตักเตือน จะได้
นําเอาไปแก้ไข จะได้เป็ นคนดีข้นึ กว่าเดิม
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๓

แสงสว่างแห่งธรรม
๓๐ มกราคม ๒๕๔๙

คนทีศ่ ึกษามาก มีความรู้จากการอ่านมาก มักจะไม่ค่อยภาวนาเท่าไร จะใช้ปญั ญาอย่าง
เดียว ไม่ทาํ จิตให้สงบ เมือ่ จิตไม่สงบปัญญาก็เป็ นปัญญาแบบฟุ้งซ่าน แบบตัดกิเลสไม่
ขาด รู้แล้วก็หลงอยู่กบั ความรู้นนั้ เพราะไม่รู้วา่ ทําไปเพือ่ อะไร ให้ไปถึงจุดไหน แต่ถ ้าทํา
สมาธิได้แล้ว จะรู้วา่ ทําเพือ่ จุดนัน้ แหละ เพียงแต่การทําสมาธิไม่สามารถตัง้ อยู่ในจุดนัน้
ได้ตลอด คือความสงบ เวลาเรานัง่ บริกรรมพุทโธๆๆไป จิตก็จะสงบ มีความสุข มีความ
สบาย แต่พอออกมาปั๊บมันก็คดิ นู่นคิดนี่ ปรุงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เอาเรื่องนู น้ เรื่องนี้มาเผา
หัวใจ ก็เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมา ถ้ามีปญั ญา เราก็จะตัดได้ มีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็ตดั มัน
ได้ ให้ดูใจเราเป็ นหลัก ถ้าใจร้อนกับเรื่องอะไร ก็แสดงว่าไม่สุขแล้ว เวลาเรารําคาญ
วุน่ วายกับเรื่องอะไร ก็แสดงว่าหลงแล้ว รู้ไม่ทนั ถ้ารู้ทนั ใจจะเป็ นอุเบกขา วางเฉยได้ จะ
ดีจะชัว่ อย่างไรก็วางเฉยได้ อันนี้ตอ้ งอาศัยปัญญา
ถาม ถ้าเราทําไม่เป็ น เราโกรธแล้วบริกรรมพุทโธ
ตอบ ก็เป็ นอุบายของสมาธิ แต่ไม่ได้แก้แบบถึงรากถึงโคน เพราะความโกรธเกิดจาก
ความหลง ต้องแก้ดว้ ยปัญญา เอาความรู้เข้าไปแก้ถงึ จะหายโกรธได้อย่างถาวร
ถ้าบริกรรมพุทโธๆก็เหมือนเอาหินไปทับความโกรธไว้ ความโกรธก็แสดงตัว
ออกมาไม่ได้ แต่ไม่ได้ถูกทําลายด้วยการบริกรรม พอหยุดบริกรรมปั๊บก็กลับไป
คิดถึงเรื่องนัน้ ได้อกี เกิดความโกรธขึ้นมาได้อกี แต่ถา้ เห็นว่าเป็ นเรื่องของไตร
ลักษณ์ ไม่มสี าระอะไร เราไปหลงมันเอง ให้ความสําคัญกับมันเอง ทัง้ ๆทีค่ วาม
จริงแล้วไม่มสี าระอะไร ถ้าเราเห็นอย่างนี้ เห็นว่าไม่มสี าระ เป็ นเรื่องทีเ่ ราไป
ควบคุมบังคับไม่ได้ เหมือนกับแดด กับลม กับฝน ฝนตกเราไม่โกรธฝนไม่ใช่
หรือ เพราะไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ยกตัวอย่างเวลาเราพายเรือ แล้วมีคนพาย
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เรืออีกลํามาชนเรือเรา เราจะโกรธคนทีพ่ ายเรือใช่ไหม แต่ถา้ เรือลอยมาเฉยๆไม่มี
คนพาย แล้วก็ชนเหมือนกัน เราก็ไม่โกรธเรือลํานัน้ ใช่ไหม เพราะเรือไม่มตี วั ตน
แต่ถา้ มีคนพาย ซึง่ เราเห็นว่ามีตวั มีตน เราก็จะโกรธคนนัน้ แต่เราเห็นว่าเรือไม่มี
ตัวตน เราก็เลยไม่โกรธ ถือว่าเป็ นเรื่องสุดวิสยั ไปบังคับควบคุมไม่ได้
สิง่ ทีเ่ ราควบคุมได้ก็คอื ใจของเรา ถ้ามีปญั ญาเราก็ควบคุมไม่ให้ไปโกรธได้ เพราะ
ความโกรธมันร้อน มันเป็ นทุกข์ ความไม่โกรธนี้สบาย อย่างตอนนี้เราไม่โกรธใจ
เราสบาย ถ้าใครมาพูดหรือมาทําอะไรให้เราโกรธ ใจเราจะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมา
ถ้าเราไม่มสี มาธิ เราจะไม่เห็นภัยของความโกรธทีป่ รากฏขึ้นมา แต่ถา้ มีสมาธิจะมี
ความแตกต่างกันเยอะ ใจทีม่ สี มาธิเหมือนใจอยู่ในห้องแอร์ พอเจอความโกรธก็
เหมือนออกมาจากห้องแอร์ จะสัมผัส จะรู้ชดั ทันที แต่ถ ้าอยู่นอกห้องแอร์
ตลอดเวลา ก็จะไม่รู้วา่ ความร้อนเป็ นอย่างไร เพราะร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
คนทีไ่ ม่มสี มาธิจะไม่เห็นกิเลส จะไม่รู้วา่ กิเลสเป็ นอย่างไร เวลาเกิดขึ้นก็หลงไป
กับเรื่องราวทีท่ าํ ให้โกรธ แทนทีจ่ ะเห็นตัวโกรธ กลับไปเห็นเรื่องราวหรือบุคคลที่
สร้างความโกรธ เห็นคนนัน้ คนนี้ เห็นเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่ไม่เห็นความโกรธที่
ผลักดันให้เราไปวุน่ วาย กับเรื่องนัน้ กับเรื่องนี้ กับคนนัน้ กับคนนี้
แต่ถา้ เรามีสมาธิ มีความสงบเป็ นพื้นฐานอยู่แล้ว พอเกิดความโกรธขึ้นมา มันจะ
เป็ นเหมือนไฟลุกขึ้นมาในใจทันที เราก็รีบแก้รบี ดับ แทนทีจ่ ะไปหลงกับ
เหตุการณ์หรือคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เราก็ย ้อนกลับมาระงับดับตรงนี้ ด้วยการ
ปล่อยวางเหตุการณ์นนั้ ยอมจํานนกับเหตุการณ์นนั้ ใครจะว่าอะไรก็วา่ ไป มัน
ผ่านไปแล้ว เราจะเสียอะไรก็เสียไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปเสียใจ เสียของก็พอแล้ว ไม่
ต้องเสียใจ คนมีปญั ญาจะเสียอย่างเดียว เสียของ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะเสียใจด้วย
เพราะคนทีม่ ปี ญั ญาจะเตรียมตัวรับกับการสูญเสียอยู่เสมอ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะอยู่กบั
เราไปตลอด เดีย๋ วเครื่องอัดเสียงนี่ก็เสียได้ พังได้ ถูกขโมยไปได้ ลืมทิ้งไว้ทีไ่ หน
คนอืน่ ก็หยิบไปได้ พอหายไปปั๊บถ้ามีปญั ญาก็จะรู้วา่ อ๊ะ!มันไปแล้ว ใจก็ไม่วูบ
ไม่เสียใจ แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญา พออะไรหายไป ใจจะวูบขึ้นมาทันทีเลย เสียดาย
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วุน่ วายใจ พยายามตามหา แทนทีจ่ ะคิดว่า เอาไปแล้วก็หมดภาระกันไป ต่อไปจะ
ได้ไม่ตอ้ งไปมีมนั ไม่มเี ราก็อยู่ได้ ใช่ไหม สมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่มขี องพวกนี้
ยังตรัสรู้ได้เลย ของพวกนี้จาํ เป็ นต่อการตรัสรู้มากน้อยเพียงไร ไม่จาํ เป็ นหรอก
เพียงแต่วา่ เมือ่ มีเราก็ใช้ให้เป็ นประโยชน์ แต่ถา้ ไม่มเี ราก็สามารถบําเพ็ญ เจริญ
ธรรมได้
แต่ใจของเรามักจะหลอกเราอยู่เรื่อยๆ มีไอ้นนั ่ ดีนะ มีไอ้น่ีดนี ะ โดยไม่คาํ นึงถึง
ผลเสียทีม่ ตี ามมา คือความกังวลใจ ความวุน่ วายใจ เวลามีอะไรก็ตอ้ งคอยดูแล
รักษา เวลาหายไปเสียไปก็เสียใจ ถ้าไม่มเี ลยก็สบายใจ ไม่ตอ้ งเป็ นภาระกับจิตใจ
เพราะใจยิง่ ปลดเปลื้องได้มากเท่าไร ยิง่ มีความสุขมากขึ้นเท่านัน้ ยิง่ เบาขึ้น ยิง่
สบายขึ้น ยิง่ มีมากก็ยง่ิ แบกมาก แต่เราไม่เห็นกัน เพราะใจเราไม่เคยปลดเปลื้อง
ด้วยสมาธิมาก่อน ถ้าจิตเรารวมลงเป็ นอัปปนาสมาธิ รวมลงแบบสุดๆจนถึงฐาน
ของมัน จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย จะมีความรู้สกึ เบาหวิว โล่งไปหมด มี
ความอิม่ มีความสุข มีความพออยู่ในใจ แล้วจะรู้วา่ นี่คอื จุดทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะไป
อยากจะรักษาให้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด เพียงแต่วา่ มันอยู่ได้ไม่นานจากการทํา
สมาธิ แต่จะอยู่ได้นานด้วยปัญญา ทีค่ อยหักห้ามใจไม่ให้ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆมา
แบก มาเป็ นสมบัติ ยิง่ มีสมบัตนิ อ้ ยเท่าไร ยิง่ มีความสุขมากเท่านัน้ ถ้ามีมากๆ มี
๗๓,๐๐๐ ล้าน มีความสุขทีไ่ หน แต่เรื่องของกิเลสหนักเท่าไรก็ยอมแบก เพราะ
มันหลง เขาเรียกพวกบ้าหอบฟาง มันมีสาระมีคุณค่าทีไ่ หน แต่ขอให้ได้แบก เงิน
ทองถ้ามีเกินความจําเป็ นแล้ว ก็จะไม่เป็ นประโยชน์กบั เรา
ถาม ท่านคะ ศาสนาพุทธสอนให้ใช้อเุ บกขามากนี่ มันเลยทําให้เหมือนกับคนไทยไม่มี
นํา้ ใจ ไม่มคี วามเมตตา เทียบกับพวกศาสนาคริสต์พวกฝรัง่ ทีท่ าํ เกี่ยวกับเด็ก
กําพร้า เขาจะคลุกคลีกบั เด็กสกปรก หรือเด็กพิการได้แบบสนิทใจ เอาขึ้นมา
กอดได้ อย่างศาสนาพุทธนี้เราต้องรอให้ฝรัง่ มาเรียกเราถึงจะยอมไปทํา ต้องฝรัง่
นําหน้าตลอดเวลา นี่มนั เป็ นเพราะศาสนาหรือเปล่า ทีท่ าํ ให้เป็ นอย่างนี้ หรือ
เพราะเราเห็นว่าเป็ นบุญกรรม เรามีอเุ บกขา ก็เลยปล่อยเขาวางไว้ตรงนัน้ เลย แต่
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ขณะทีฝ่ รัง่ เหมือนมีเมตตามากกว่า เพราะบางครัง้ ถูกถามเรื่องพวกนี้ ก็ไม่รู้จะ
ตอบอย่างไร
ตอบ จะว่าเราไม่มเี มตตาก็ไม่ใช่ เพียงแต่เรายอมรับเรื่องของกรรมด้วย แต่ก็ไม่ได้
ถึงกับปล่อยปละละเลย เราก็ดูแล ศาสนาก็สอนให้คนมีเมตตา กรุณา มุทติ า
ด้วย นอกจากมีอเุ บกขา
ถาม อย่างทีส่ มาคมทีไ่ ปๆกันนี่นะคะ ส่วนมากจะเป็ นฝรัง่ เป็ นเอเชียมีอยู่ ๒ – ๓ คน
คนเอเชียทําได้ไม่สนิทเท่าฝรัง่ ก็เลยรู้สกึ ว่าศาสนาคริสต์ตอ้ งมีอะไรดีอย่างหนึ่ง
ทีส่ ามารถสอนให้เขาทําอย่างนี้ได้
ตอบ เขาอาจจะเน้นไปทางนัน้ ก็ได้ แต่ของเรานี่มหี ลายอย่างทีต่ อ้ งบําเพ็ญควบคู่กนั ไป
เมตตาก็ตอ้ งมี แต่กต็ อ้ งมีศีลมีภาวนาด้วย เพราะว่าจุดหมายปลายทางของการ
ปฏิบตั นิ นั้ ต้องไปไกลกว่าการให้ทานอย่างเดียว การให้ทานก็คอื ความเมตตา
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูน้ นั้ ผูน้ ้ ี ซึง่ เราก็มอี ยูเ่ หมือนกัน เพียงแต่เราอาจจะไม่ทาํ
แบบทีเ่ ขาทํา เราทําของเราไป ต่างคนต่างทํากัน เมืองไทยเรามีขอทานเต็มไป
หมด ก็มกี ารให้ทานอยู่เสมอ มีการปล่อยนกปล่อยปลา เพียงแต่เราไม่ได้ทาํ เป็ น
แบบองค์กรเหมือนของเขา เขาทําเป็ นแบบองค์กร แล้วก็ท่มุ ไปกับงานอย่างนี้มาก
จนทําให้เกิดความเด่นขึ้นมา แต่ของเราเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการบําเพ็ญเท่า
นัน้ เอง เช่นทําบุญตักบาตร พระมีส่วนเหลือก็เอาไปสงเคราะห์แทนเรา มีคน
ยากจน มีคนเดือดร้อน พระก็สงเคราะห์ไป ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเรา
ไม่มี เพราะเราปฏิบตั หิ ลายอย่าง
ถ้าเรามีเมตตาแล้วขาดอุเบกขา เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ กับเรื่องนัน้
เรื่องนี้ เห็นใครเดือดร้อนก็เป็ นห่วง เป็ นกังวลกับเขามากจนเกินไป จนกินไม่ได้
นอนไม่หลับ เพราะขาดอุเบกขา เราทําได้เท่าไรก็ทาํ ไป ช่วยเหลือกันได้เท่าไรก็
ช่วยกันไป เมือ่ ไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะช่วยได้ ก็ตอ้ งปลง เป็ นเรื่องของวิบากกรรม ใจ
ของเราจะได้ไม่แกว่ง ยังนิ่งเฉยได้ การปฏิบตั ทิ างศาสนาพุทธจึงถือการดูแลใจ
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เป็ นหลักก่อน จะทําอะไรเพือ่ ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ได้ แต่ใจของเราจะต้องไม่รุ่มร้อน หรือ
วุน่ วายไปกับการช่วยเหลือผูอ้ น่ื ในกรณีทอ่ี ยู่เหนือความสามารถของเรา ก็ตอ้ ง
ยอมรับความจริงว่า ช่วยได้แค่น้ แี หละ เช่นเป็ นหมอรักษาโรค เมือ่ รักษาได้แค่น้ ี
ทําได้แค่น้ ี ก็ตอ้ งแค่น้ ี จะวุน่ วายใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเรามองกันจริงๆ
แล้ว ก็คดิ ว่าทางศาสนาพุทธก็มคี วามเมตตามาก เพราะหัวใจของศาสนา ของคํา
สอน ก็สอนให้มคี วามเมตตาอยู่แล้ว เมตตาเป็ นธรรมคํ้าจุนโลก เพียงแต่ไม่เอา
ไปปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่จะชอบทําบุญกับพระ แต่ไม่ชอบทําทานกับคนขอทาน กับคน
ทีเ่ ดือดร้อน เพราะอยากจะได้บญ
ุ เยอะๆ
ถาม ก็เหมือนหลวงตา บางคนท่านช่วยได้ท่านก็ช่วย ช่วยไม่ได้ท่านก็ไม่
ตอบ ก็เลยกลายเป็ นภาระของพระทีจ่ ะต้องรับช่วงต่อ พวกเราชอบได้บญ
ุ เยอะๆ ก็ไป
ทําบุญกับหลวงตา แล้วหลวงตาก็ตอ้ งเอาเงินของเราไปช่วยผูอ้ น่ื แทนพวกเราอีก
ทีหนึ่ง ไปสร้างโรงพยาบาล ไปสงเคราะห์เหมือนกับทีเ่ ขาทํากันนัน่ แหละ เพียงแต่
ว่าพวกเราติดพระ ซึง่ ก็ดี เพราะเข้าหาพระเราได้หลายอย่าง เขาทําของเขาเองเขา
ได้แค่ทานบารมีอย่างเดียว เราเข้าหาพระเราได้ทานบารมี แล้วยังได้ปญั ญาบารมี
ได้ศีลบารมี ได้เนกขัมมบารมี เพราะไปอยู่วดั เราก็ตอ้ งถือศีล ๘ ปฏิบตั ธิ รรมกัน
การทําอะไรจึงต้องคํานึงถึงประโยชน์ตนด้วย พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จงบําเพ็ญ
ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
ประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ผูอ้ น่ื ถ้าเรายังกินข้าวไม่อม่ิ ไปป้ อนคนอืน่ เรา
จะไม่มแี รง ต้องป้ อนตัวเราให้อม่ิ ก่อน เมือ่ มีแรงแล้วจึงไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื
พระพุทธเจ้าก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ก็ไม่เคยทรงประกาศศาสนาสอนให้กบั ใครเลย ทรง
บําเพ็ญถึง ๖ พรรษาด้วยกัน เมือ่ ทรงบรรลุแล้ว ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงเมตตาต่อสัตว์
โลกถึง ๔๕ พรรษาด้วยกัน
ศาสนาพุทธเห็นความสําคัญอยู่ทน่ี ามธรรม คือคุณธรรมมากกว่าวัตถุ ทานมีอยู่
๔ ชนิดด้วยกัน วัตถุทาน วิทยาทาน อภัยทาน และธรรมทาน ในบรรดาทานทัง้
๔ ชนิดนี้ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการให้ธรรมชนะการให้ทง้ั ปวง เพราะ
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ธรรมะทําให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ให้ข ้าว ให้อาหาร ให้ทีอ่ ยู่ ก็
พอประทังชีพไปวันๆหนึ่ง แต่ไม่ได้แก้ปญั หาหลัก คือการเวียนว่ายตายเกิด
ดังนัน้ ถ้ามองแบบคนทีไ่ ม่มปี ญั ญาก็จะเห็นว่า การให้วตั ถุทาน เช่นสร้าง
โรงพยาบาล สร้างอะไรต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือคนเป็ นสิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ แต่การสอน
ธรรมะกลับเป็ นเหมือนของไม่มี คุณค่าเลย เพราะเขามองไม่เห็น ไม่มปี ญั ญาที่
จะเห็นคุณค่าของธรรมะได้เท่านัน้ เอง ก็ดูพระพุทธเจ้าตลอด ๔๕ พรรษานี้ ไม่ได้
สร้างโรงพยาบาล ไม่ได้สร้างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กเลย
ถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงทําสิง่ เหล่านี้ ทําไมจะทําไม่ได้ แต่ได้ทรงวิเคราะห์ดูแล้ว
ทรงเห็นว่า สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงมีคอื ธรรมะนัน้ มีค่ามากกว่าเงินทอง ให้ธรรมะ
ดีกว่าให้เงินให้ทอง ดีกว่าสร้างมูลนิธิ สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน สร้างอะไร
ต่างๆ มันก็เป็ นแค่วตั ถุทาน เป็ นแค่วทิ ยาทาน สร้างโรงเรียนก็เป็ นวิทยาทาน
สร้างบ้านทีอ่ ยู่อาศัยสงเคราะห์คนไม่มที อ่ี ยูอ่ าศัย ก็เป็ นการสงเคราะห์ดว้ ยวัตถุ
ทาน แต่ไม่ใช่ธรรมทาน ตายไปก็จบ ตายไปก็ไม่ได้อะไรทีด่ ขี ้นึ ไม่ได้หลุดพ้น
ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ ถ้าให้ธรรมทาน ทําให้มพี ระอรหันต์เป็ นหมืน่ เป็ นแสน อัน
ไหนจะมีคุณค่ากว่ากัน คงจะตอบความสงสัยว่า ทําไมศาสนาพุทธจึงไม่เด่น
ทางด้านวัตถุ แต่จะเด่นทางด้านคุณธรรม สอนให้คนมีคุณธรรม ดีกว่าการ
สงเคราะห์ดว้ ยปัจจัย ๔ ให้เขามีปจั จัย ๔ ให้เขามีแรง มีกาํ ลังวังชา ถ้าใจยังมี
กิเลสอยู่ เดีย๋ วเขาก็ไปฆ่าคนอืน่ ได้ ไปลักทรัพย์ ไปทําผิดศีลได้ แต่ถา้ ให้เขามี
คุณธรรม มีศีลมีธรรมแล้ว จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร ถึงแม้จะอด
อยากขาดแคลนอย่างไร ก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
ถาม ท่านคะ ไม่ทราบว่าผิดหรือถูกนะคะทีฟ่ งั มาว่า ถ้ากําจัดอวิชชาได้จะกําจัดไตร
ลักษณ์ได้ อันนี้ถูกหรือผิดคะ
ตอบ มันเป็ นของคนละด้านกัน อวิชชากับไตรลักษณ์เป็ นเหมือนมืดกับแจ้ง ถ้ามีความ
สว่างก็ไม่มคี วามมืด อย่างตอนนี้มคี วามสว่าง ความมืดก็ไม่มี แต่พอความสว่าง
หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้น
51

ถาม เวลานัง่ สมาธิแล้วฟังหลวงตาพูด จะจับใจความได้นิดเดียว ถามนิดหนึ่งนะคะ
เราต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาฟังเทศน์ให้เข้าใจ หรือปล่อยให้ไป ยังไม่ค่อย
แน่ใจ
ตอบ แล้วแต่จะฟังแบบไหน จะฟังให้เกิดปัญญาก็ตอ้ งพิจารณาตาม
ถาม แต่เวลาเรานัง่ สมาธิไม่ควรฟังหรือคะ
ตอบ ก็แล้วแต่ระดับจิตของเรา จิตบางคนพิจารณาตามไม่ทนั ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะเข้าใจถึง
เหตุถงึ ผลทีแ่ สดงได้ ก็เพียงฟังแต่เสียง อาศัยเสียงเป็ นตัวกล่อมให้จติ สงบ
เรียกว่าฟังเพือ่ ให้จติ สงบเป็ นสมาธิ แต่ไม่เกิดปัญญา แต่ถา้ ฟังอย่างทีพ่ ูดคุยกันนี้
มีการอธิบายถึงเหตุถงึ ผลให้ฟัง ถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญาขึ้นมา อยู่ทฐ่ี านะของคนฟัง
ว่าอยู่ในระดับไหน ถ้าจิตยังอยู่ในระดับทีย่ งั พิจารณาไม่เป็ น ยังไม่สามารถ
เชื่อมต่อระหว่างเหตุกบั ผลได้ ฟังไปก็ไม่เข้าใจ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังเพือ่ ทําจิตให้
สงบก่อน แล้วค่อยมาพัฒนาปัญญา คิดด้วยเหตุดว้ ยผล เช่นมีแสงสว่างได้
เพราะอะไร เพราะดวงอาทิตย์ทาํ ให้มแี สงสว่าง เวลามืดเพราะอะไร เพราะดวง
อาทิตย์ตกดินไปแล้ว คนนี้มคี วามสุขเพราะอะไร เพราะทําความดี คนนี้มคี วาม
วุน่ วายใจเพราะอะไร เพราะทําความไม่ดี หัดพิจารณาไปเรื่อยๆ เมือ่ พัฒนาสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าไปสู่ระดับไตรลักษณ์ จะพิจารณาเห็นว่า คนเราเกิดมาแล้วต้อง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้
เมือ่ พิจารณาไปเรื่อยๆ จิตก็เริ่มชินกับเรื่องเหล่านี้ ก็จะไม่วนุ่ วายใจเวลาความแก่
ความเจ็บ ความตายปรากฏขึ้นมา ถ้ารู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องราวใหญ่โตโกลาหลเวลาทีม่ ี
คนตาย
ก็เพราะใจของเราไม่ได้พจิ ารณาถึงความตายจนเกิดความเคยชิน
เหมือนกับความตายเป็ นเรื่องแปลกประหลาด เหมือนกับมีลูกอุกกาบาตหล่นลง
มา จะต้องมีการโจษขานกัน คนนัน้ ตายแล้วนะ คนนี้ตายแล้วนะ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ ง
รู้กนั อยู่แล้วว่าต้องตาย ทําไมต้องมาป่ าวประกาศบอกกัน ให้โกลาหลวุน่ วายกัน
ไปหมด ตายก็เผากันไป เรื่องก็จบ ไม่มปี ญั หาอะไร นี่เป็ นเพราะว่าไม่ได้เจริญ
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ไตรลักษณ์ ใจหมกมุน่ อยู่กบั ความหลง อยากจะอยู่ไปนานๆ อยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไป
ตลอด ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย พอเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็
วุน่ วายใจ แทนทีจ่ ะเฉยๆเป็ นอุเบกขา ไม่ได้หรอก พอแก่หน่อย พอเห็นผมขาว
ขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนี้ โอ้โฮ! เหมือนกับเห็นนรก เพราะไม่พจิ ารณา มัวอยู่ในความ
มืดบอดของอวิชชา ทีใ่ ห้คดิ ว่าเราจะสาวไปตลอด จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่ตาย
เมือ่ ไม่คดิ ถึงมัน ก็เหมือนกับว่าจะไม่แก่ พอแก่ข้นึ มาปั๊บ ก็รบั ไม่ได้
แต่ถา้ มีปญั ญาพิจารณาไตรลักษณ์ อยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วแก่แล้วนะ แก่ลงทุกวันๆ แก่
อยู่ทกุ ขณะ ชีวติ เราเหมือนกับต้นเทียน พอจุดไฟปั๊บ ก็เริ่มกินเนื้อเทียนไป
เรื่อยๆ สักชัว่ โมงสองชัว่ โมงต้นเทียนก็ไม่มอี ะไรเหลือ ชีวติ ของเราก็โดนเวลา
กลืนไปเรื่อยๆ ทีละนิดทีละหน่อย ทุกขณะทุกวินาที แก่ไปเรื่อยๆ เดีย๋ วถึงเวลา
มันก็หยุด ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เราจะรู้ทนั หยุดก็หยุด ไม่เห็นจะ
เป็ นอะไร ไม่ทกุ ข์เสียอย่าง แต่ไปห้ามไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายไม่ได้ แต่หา้ ม
ใจไม่ให้คดิ ได้ ด้วยปัญญา จึงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ บทสวดก็มสี อนให้สวดอยู่
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เคยพิจารณาบ้างไหมเวลา
สวดมนต์
ถาม มันเข้าไปอยู่ไม่ได้
ตอบ ต้องเอาชนะตัวทีส่ ร้างความรู้สกึ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายให้ได้
ความรู้สกึ นี้เป็ นตัวกิเลส มันไม่อยากแก่ มันไม่อยากเจ็บ มันไม่อยากตาย ถ้ามี
ความไม่อยากอย่างนี้อยู่ ก็จะทําให้มคี วามทุกข์ใจ แต่ถา้ คิดว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
ถึงเวลามันจะแก่ก็ยอมรับมัน แต่ไม่ได้อยากแก่ ไม่ได้อยากเจ็บ ไม่ได้อยากตาย
นะ ความอยากแก่ อยากเจ็บ อยากตายก็เป็ นกิเลสเหมือนกัน เวลาอยากจะตาย
แล้วฆ่าตัวตายนี่ คนบางคนทีฆ่ ่าตัวตายก็เพราะความอยากตาย ถ้าอย่างนี้ก็เป็ น
กิเลส เพราะไม่อยากจะอยู่ อยากจะตาย แต่ถา้ เรารู้แล้วเราเฉยๆ เมือ่ พิจารณา
แล้วใจจะเป็ นอุเบกขา ใจเราจะเฉยๆกับความเป็ นความตาย เป็ นก็เป็ น ตายก็
ตาย ได้ทงั้ ๒ อย่าง ขณะเป็ นก็อยู่ ขณะตายก็ไป คิดอย่างนี้ก็จะไม่มปี ญั หากับ
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อะไรทัง้ สิ้น นี่คอื การเจริญปัญญา ซึง่ เป็ นเหมือนแสงสว่าง ธัมโม ปทีโป แสง
สว่างแห่งธรรม ถ้ามีไตรลักษณ์อยู่ทไ่ี หน กิเลสก็จะแตกกระจายไป จะไม่ยดึ ไม่
ติด ถ้าเห็นว่าเป็ นทุกข์ใครอยากจะไปเอามา ถ้าบอกว่า เอาไหม ๗๓,๐๐๐ ล้านนี่
แต่คุณต้องกอดกับความทุกข์นะ ถ้ามีกเิ ลสไม่มปี ญั ญามันก็จะเอา แต่คนทีม่ ี
ปัญญาเขาไม่เอาหรอก ให้หลวงตาไปเท่าไร ท่านเก็บไว้ทีไ่ หน ท่านระบายออกไป
ทันที เก็บไว้แล้วปวดหัว ไม่อยากดูแลรักษา ไม่เกิดประโยชน์
ถาม ลูกยังไม่เคยนะคะ ถามดูเฉยๆว่า เวลาทําสมาธิไปจนจิตสงบไปมากๆแล้ว มันจะ
มีกเิ ลสอะไรให้ฆ่าไหมคะ
ตอบ สมาธิก็เหมือนกับการฉีดยาสลบ กิเลสมันไม่ตาย เวลาจิตสงบกิเลสก็สงบตัวไป
ด้วย พอออกจากความสงบกิเลสก็ออกมาทํางานต่อ
ถาม ทีน้ ีพอสงบแล้วเอาปัญญาไปคิด
ตอบ ถ้าเป็ นปัญญาก็จะคิดเรื่องธรรมะ ถ้าเป็ นกิเลสก็เป็ นเรื่องของอวิชชา คือความคิด
ของเรานี่คดิ ไปได้ ๒ ทาง คิดไปในทางธรรมะก็ได้ คิดไปในทางกิเลสก็ได้ เช่น
คิดอยากรํา่ อยากรวย อย่างนี้เรียกว่าคิดไปในทางกิเลส อยากจะมีสง่ิ นัน้ มีสง่ิ นี้
ถ้าเกิดความอยากทัง้ ๓ ประการ เช่นความอยากในกาม อยากในรู ป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ อยากได้วตั ถุข ้าวของต่างๆ อยากไปเทีย่ ว อยากไปกิน อยากไป
ดืม่ เรียกว่าเป็ นความอยากของกิเลส คิดไปในทางกิเลส หรืออยากจะเป็ นนัน่
เป็ นนี่ อยากจะเป็ นคุณหญิง อยากจะเป็ นนายกฯ อยากจะเป็ นรัฐมนตรี อยากจะ
รํา่ อยากจะรวย อย่างนี้เรียกว่าเป็ นความคิดของกิเลส
ถาม ท่านคะแล้วอยากจะนิพพานล่ะคะ เป็ นกิเลสไหมคะ
ตอบ ไม่ อันนี้เป็ นมรรค อยากทําความดี อยากรักษาศีล อยากปฏิบตั ธิ รรมนี่ไม่เป็ น
กิเลส เป็ นความคิดทางธรรม คิดไปในทางธรรมะ อย่างทีบ่ อกเมือ่ สักครู่น้ ีวา่ คิด
ไปได้ ๒ ทาง คิดไปในทางธรรมะก็เป็ นมรรค คิดไปในทางกิเลสก็เป็ นสมุทยั ก็
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พาเราไปสู่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ถึงแม้จะได้มา ๗๓,๐๐๐ ล้านก็วนุ่ วายใจ
ไม่มคี วามสุข แต่ถา้ ทําบุญ ๗๓,๐๐๐ ล้านไปตอนนี้ รับรองได้วา่ ชื่อเสียงดังไปทัว่
โลกเลย อย่างเศรษฐีอนั ดับหนึ่งของโลก คือคุณบิลเกตส์ ก็ไม่ได้เก็บเงินไว้ รู้สกึ
ว่าเขาตัง้ มูลนิธิข้นึ มา ใช้เงินไปไม่รู้ก่แี สนล้านบาท หลายหมืน่ ล้านเหรียญ เงินที่
เขาหามาได้ เขาเอามาบริจาคตัง้ เป็ นมูลนิธิ แล้วเอารายได้จากเงินมูลนิธิน้ ีมา
แก้ปญั หาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บ เมือ่ ๒ – ๓ วันก่อนก็ประกาศโครงการ ๑๐ ปี ท่ี
จะสูก้ บั วัณโรค มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๖,๐๐๐ ล้านเหรียญ เพือ่ จะช่วยเหลือคน
ไม่ให้ตายจากโรคนี้
ถาม ฝรัง่ ส่วนมากเขาจะเป็ นอย่างนี้เจ้าค่ะ เขาจะใจดีให้กบั พวกเรา
ตอบ มันก็ไม่เสมอไป คนไทยทีใ่ จดีก็มี เพียงแต่วา่ คนไทยเราชอบทําบุญแบบปิ ดทอง
หลังพระมากกว่า อย่างคนทีบ่ ริจาคเงินกับหลวงตาเยอะๆนี่ เราไม่รู้วา่ เป็ นใคร
เขาไม่ประสงค์จะออกนาม เพราะเป็ นแนวทางของศาสนาพุทธ ทําอะไรก็มกั จะไม่
ค่อยดัง ดังอยู่ในใจของตัวเอง อย่าไปเปรียบเทียบกัน จะเปรียบก็ได้ แต่ถา้
พิจารณาลงไปลึกๆแล้ว มันก็ไม่สาํ คัญอะไร
ถาม ลูกชอบไปขอเปลีย่ นศาสนา จะเปลีย่ นศาสนาเรื่อยค่ะ
ตอบ ศาสนาอืน่ ไม่รู้ทางไปถึงพระนิพพาน เขาจึงต้องเน้นอยู่ทางด้านการให้ทานเป็ น
หลัก คือให้ทานแล้วก็รกั ษาศีล ก็จะทําให้คนไปสวรรค์ ไปสวรรค์ก็ได้ไปเจอพระ
เจ้า เพราะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ แต่ของเรานี่มนั เลยสวรรค์ไป ถึงนิพพานเลย จะ
นิพพานได้จติ ต้องสงบ ต้องปล่อยวาง
ถาม แล้วพระเจ้านี่มจี ริงไหมคะ
ตอบ พระเจ้าก็เป็ นจิตดวงหนึ่งเหมือนของพวกเรานี่ เป็ นเทพนี่ก็เป็ นพระเจ้าแล้ว ถ้าเรา
ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ตายไปเราก็ไปเกิดเป็ นเทพ
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ถาม ท่านว่าจริงไหมคะ พระเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหมือนกัน
ตอบ เขาก็มกี ารสอน มีการสวดอะไรของเขา เป็ นวิธีทาํ จิตใจให้สงบได้ แต่ทกุ ศาสนา
ในโลกนี้ต่างกับศาสนาพุทธตรงที่ ศาสนาพุทธสอนเรื่องไตรลักษณ์ แต่ศาสนาอืน่
ไม่ได้สอน อาจจะสอนเรื่องอนิจจัง เพราะทุกศาสนาก็เห็นว่ามันเป็ นอย่างนี้ คือ
เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เห็นว่าชีวติ ในโลกนี้มคี วามทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่เห็น
อนัตตา ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน พวกเรานี่ก็ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน แต่อวิชชามัน
เสกสรรปัน้ แต่งขึ้นมา ให้เป็ นตัวเป็ นตน แล้วก็เสกเทพให้เป็ นพระเจ้า ให้เป็ นพระ
อินทร์พระพรหมขึ้นมา แต่ความจริงก็เป็ นดวงจิตเท่านัน้ แหละ ดวงจิตทีม่ ี
คุณธรรมต่างกัน ถ้ามีคุณธรรมสูงก็เป็ นพระอริยเจ้า ตํา่ ลงมาก็เป็ นพระพรหม
ตํา่ ลงมาก็เป็ นเทพ ตํา่ ลงมาก็เป็ นมนุษย์ ตํา่ ลงมาอีกก็เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต
เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ทัง้ หมดนี้ก็เป็ นดวงจิตทัง้ นัน้ ดวงจิตทีส่ ะสมบุญหรือ
สะสมกรรม ทําให้ดวงจิตเป็ นไปตามบุญ ตามกรรม
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาได้น่ี เราใช้ได้หรือเปล่า
ตอบ ก็พยายามพิจารณาให้เห็นเป็ นไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปยึด อย่าไปติด
อย่าไปอยากได้อะไร ให้ปล่อยวาง แล้วจะได้สง่ิ ทีด่ ที ว่ี เิ ศษทีม่ อี ยู่ในตัวเรา คือ
ความเบาใจ ความสุขใจ ความสงบใจ แต่ถา้ เราไปอยากได้อะไรแล้ว ความ
วุน่ วายใจจะตามมาทันที เช่นได้ ๗๓,๐๐๐ ล้านแล้วเป็ นอย่างไร ใจวุน่ ไหมหรือ
ใจสงบ แต่ถา้ สละ ๗๓,๐๐๐ ล้านไป รับรองได้ใจสบาย หมดภาระ หมดความ
กังวล ไม่ตอ้ งมายุ่งกับมัน เดีย๋ วตายไปก็ตอ้ งสละไปอยู่ดี เอาไปได้ทไ่ี หนล่ะ
๗๓,๐๐๐ ล้านนี้ ก็ตอ้ งทิ้งไว้ให้เป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ ไป แต่ท้งิ แบบไม่ได้บญ
ุ
เพราะไม่ได้ท้งิ แบบสมัครใจ การทีจ่ ะได้บุญต้องทําด้วยความสมัครใจถึงจะได้
เช่นโยมเอาของมาถวายพระนี่โยมสมัครใจมาถวาย ถึงแม้จะเสียของไป แต่ก็มี
ความสุข แต่ถา้ มีขโมยมาขโมยไป ก็จะไม่มคี วามสุขใจ กลับเป็ นความเสียใจ
เสียของชิ้นเดียวกัน แต่ผลต่างกัน อยู่ตรงทีว่ า่ เราเสียไปด้วยความสมัครใจ หรือ
ด้วยความไม่สมัครใจ ถ้าเสียด้วยความสมัครใจก็มคี วามสุข นี่แหละคือบุญ
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ความสุขใจนี้แหละคือตัวบุญ เป็ นการปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ เป็ นการทําจิตใจให้
เกิดความสงบขึ้นมา
ถ้าไม่ปล่อยวาง ไม่ยนิ ดีทจ่ี ะให้ หากใครหยิบไปหายไปนี่ วุน่ ไหม บางทีตอ้ งไป
แจ้งความตํารวจ พยายามไปสืบเสาะหาให้ได้วา่ มันอยู่ทไ่ี หน แล้วถ้ารู้วา่ คนไหน
เอาไปก็จะโกรธ จะเกลียดคนนัน้ ขึ้นมาอีก จึงต้องมีความสมัครใจ พร้อมทีจ่ ะ
จากสิง่ ต่างๆไป ถ้าเราพร้อมอย่างนัน้ แล้ว เวลามันจากไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ก็จะ
ไม่ทาํ ให้เราทุกข์ใจ เช่นเรารู้วา่ เครื่องอัดเสียงเครื่องนี้ สักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งเสีย
หรือไม่ก็ตอ้ งหายไป หรือตกรุ่นไป เราเบือ่ มัน เราก็ให้คนอืน่ ไปอยู่ดี ถ้าเรา
เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน เวลาหายไป จะไปโดยวิธีใด มันก็ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั เรา นี่คอื ความเป็ นจริง รู้วา่ เป็ นอนิ จจัง มันไม่อยู่กบั เราไปตลอด
รู้วา่ มันเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ของเรา รู้วา่ มันจะไปเมือ่ ไรเราก็ไปบังคับไม่ได้ ถึงเวลา
จะไปมันก็ไป ถ้ารู้แล้วเราก็ไม่ไปยึดไม่ไปติดมัน ไม่ไปอยากให้มนั ต้องอยู่กบั เรา
ไปตลอด ต้องดีไปตลอด ต้องไม่เสียเลย
นี่คอื เรื่องของปัญญา ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะเห็นอย่างนี้ จะไม่อยากได้อะไร
เพราะในไตรลักษณ์มนั ก็มที กุ ข์อยู่ดว้ ย
จะรู้วา่ เป็ นความทุกข์มากกว่าเป็ น
ความสุข แต่ส่วนใหญ่พอมีกิเลสปั๊บ จะเห็นว่าได้มาแล้วจะมีความสุข ก็ซ้อื มา
พอซื้อมาแล้วก็มที กุ ข์ตามมา ต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอยหาถ่านมาใส่ ต้อง
คอยชาร์จแบตฯ ไม่มมี นั เราก็อยู่ได้ เมือ่ ก่อนนี้ไม่มขี องพวกนี้ เราอยู่กนั ได้
อย่างไร เราก็อยู่กนั มาได้ ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าเราสามารถอยู่แบบพระได้ แสดง
ว่าเรามีปญั ญา อยู่อย่างพระแล้วมีความสุข คืออยู่แบบไม่มอี ะไร มีเท่าทีจ่ าํ เป็ น
คือปัจจัย ๔ เครื่องดํารงชีพ นอกเหนือจากนัน้ แล้วไม่มกี ็ไม่เดือดร้อน
แต่ถา้ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทํางานทําการ ก็ตอ้ งมีเครื่องมือเป็ นธรรมดา ถ้าต้อง
ไปเทศนาว่ากล่าวตามสถานทีต่ ่างๆ ต้องเดินทาง ก็ตอ้ งมีรถยนต์พาไป แต่มี
เฉพาะกิจ มีตามเหตุตามผล ไม่ได้มดี ว้ ยความอยากโก้หรู อยากไปเทีย่ ว คิดว่ามี
รถคันหนึ่งแล้วจะสบาย ไปเทีย่ วไหนก็ไปได้ แต่การไปเทีย่ วนี่ไม่เกิดประโยชน์
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กับจิตใจ แต่เกิดประโยชน์กบั กิเลส เพราะการอยากไปเทีย่ วเป็ นกามตัณหา ก็อยู่
เฉยๆไม่ได้ พออยู่เฉยๆแล้วก็ทกุ ข์ ให้นงั ่ ภาวนาก็นงั ่ ไม่ได้ ต้องไปนู่นมานี่ บางที
ก็เอาการไปทําบุญมาเป็ นเหตุ เช่นไปอินเดียก็อา้ งว่าไปแสวงบุญกัน แต่ความจริง
แล้วมันก็เป็ นเรื่องของกิเลส ไม่ตอ้ งไปถึงอินเดียหรอก แสวงหาในใจเรานี่แหละ
ถาม มีบางคนบอกว่า ทีน่ นั ่ เหมือนกับมีพลังของพระพุทธเจ้า มีความอยากนัง่ สมาธิ
เหมือนกับนัง่ ได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้
ตอบ ก็ไม่คา้ นหรอก สําหรับคนทีย่ งั ไม่มพี ลังจิตของตัวเอง ก็ตอ้ งอาศัยสถานทีอ่ ย่าง
นัน้ ไปก่อน พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกําหนดให้ไปบูชาตามสถานทีเ่ หล่านัน้ เพราะ
เมือ่ ไปแล้วจะเกิดพลังขึ้นมา เกิดศรัทธา เกิดวิริยะขึ้นมา แต่สาํ หรับคนทีไ่ ด้
พัฒนาเกินขัน้ นัน้ ไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไป หลวงปู่มนก็
ั ่ ไม่ได้ไป หลวงตาก็ไม่เคยไป
ถาม หลวงตาท่านบอกไว้เองด้วย หลวงตาบอกว่าไม่ตอ้ งไปถึงอินเดีย
ตอบ คนทีย่ งั ไม่มพี ลังไม่ตอ้ งไปอินเดียก็ได้ หาครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมแล้วก็พยายามปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านสอนให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการ
ภาวนานี่ ภาวนาให้ได้เถอะ ให้จติ มันรวมสักครัง้ เดียว แล้วพลังทัง้ หมดนี่ มันยิง่
กว่าไปอินเดียอีก
ถาม ทีน้ ที ่านบอกพยายามให้ผ่านตรงเวทนาให้ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ จะผ่านด้วยวิธีใด จะรวมด้วยวิธีใด ก็ตามแต่วาสนาของแต่ละคน บางคนมีบญ
ุ
นัง่ ไปไม่ตอ้ งผ่านเวทนาก็ได้ พอจิตบริกรรมก็เกาะติดอยู่กบั คําบริกรรม มันก็
รวมลงไปเลย ไม่ตอ้ งผ่านเวทนาก็มี แต่บางคนบริกรรมเท่าไรมันก็ยงั ไม่สงบ มัน
จะปวดจะเจ็บอย่างไร ก็ตอ้ งพยายามฝื นทนไป แล้วก็บริกรรมต่อไป จนกว่าจะ
ผ่านไปได้ ถ้าไม่ผ่านแล้วลุกขึ้นมาจิตก็ยงั เหมือนเดิมอยู่
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ถาม ท่านคะ สมมุตวิ า่ นัง่ อย่างนี้นะคะ แล้วเราพยายามเปลีย่ นจุดศูนย์ถ่วงของเราค่ะ
เพราะบางทีเราราบลงไป
ตอบ มันไม่เกิดประโยชน์หรอก
ถาม ต้องให้อยู่ท่าเดียว
ตอบ ถ้าตัง้ ท่าตัง้ แต่ครัง้ แรกดีแล้วก็อยู่ท่านัน้ แหละ อย่าไปยุ่งกับมัน เพราะยุง่ กับมัน
ทําให้เราเสียสมาธิ ทําให้เราไม่บริกรรม
ถาม แต่เราลดเวทนาได้
ตอบ แต่มนั ไม่ทาํ ให้จติ ผ่านเข้าไปสู่ความสงบ เราต้องการอะไร ต้องการลดเวทนาหรือ
เราต้องการให้มนั รวมลง ถ้าให้รวมลงก็ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเวทนา ให้ปล่อยวาง ให้มนั
ไปตามเรื่องของมัน ให้จติ อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่องเดียวเท่านัน้ อย่าไปคาด
อย่าไปคะเนว่าเมือ่ ไรจะรวมลงสักทีๆ ถ้าคาดคะเนแล้วก็จะไม่รวม แต่ถา้ อยู่กบั
พุทโธๆๆ ให้มนั ขาดใจไปกับพุทโธเลยนัน่ แหละ แล้วมันจะรวมลงไปเอง
ถาม ถ้าเราทําบุญทําทานไปเรื่อยๆนี่ อย่างน้อยบารมีเราเพิม่ ขึ้นนี่ จะช่วยให้งา่ ยขึ้น
ไหมคะ
ตอบ ถ้าทําทานบารมีมนั ก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องศีลบารมี ถ้าอยากจะภาวนาก็ตอ้ งมีศีล
บารมี ต้องรักษาศีลแล้วก็ตอ้ งเริ่มภาวนาไปด้วย ไม่ใช่รกั ษาแต่ศีลอย่างเดียว ทํา
แต่ทานอย่างเดียว แล้วก็ไม่ภาวนา แล้วอยู่ๆจะให้เกิดการภาวนาขึ้นมาไม่ได้
ต้องอาศัยทานกับศีลเป็ นเครื่องสนับสนุน แต่เราก็ตอ้ งภาวนา ถ้าภาวนาโดยไม่มี
ทาน ไม่มศี ีล ก็จะยากกว่าคนทีม่ ที านมีศีล คนไม่มที านไม่มศี ีลเวลานัง่ ภาวนาไป
พอคิดถึงเงินคิดถึงทองขึ้นมาก็ห่วงแล้ว หรือตกใจลืมของไว้ตรงไหน ก็นงั ่ ภาวนา
ไม่ได้แล้ว กลัวของหายไป ต้องคอยดูแล แต่คนทีเ่ คยทําทานมาแล้ว พอคิดถึง
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เรื่องนัน้ ก็จะคิดว่าช่างหัวมันเถอะ ใครเอาไปก็ถอื ว่าเป็ นการทําบุญทําทานไป มัน
ก็ตดั ได้ หรือนัง่ ไปแล้วยุงกัด ถ้าไม่มศี ีลก็ตบผัวะ ก็เสียสมาธิไปแล้ว
ถาม ถ้าไม่ตบแล้วมันยังคันจะให้ทาํ อย่างไร
ตอบ ก็ปล่อยมันไป คนทีม่ ศี ีลยอมเจ็บยอมทนได้ ก็นงั ่ ต่อไปได้ ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่อง
ยุงกัด กับเรื่องอะไรต่างๆ คนทีม่ ที านก็จะทําให้รกั ษาศีลง่าย คนทีม่ ศี ีลก็จะทําให้
ภาวนาง่าย คนทีม่ สี มาธิก็จะทําให้เจริญปัญญาง่าย จะรู้วา่ อะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่
เป็ นกิเลส เพราะการใช้ปญั ญาก็คอื การแยกแยะสิง่ ทีเ่ ป็ นกิเลสออกจากสิง่ ทีไ่ ม่
เป็ นกิเลส เพราะในใจเรามีทงั้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีไ่ ม่ดเี ราก็กาํ จัดมันออกไป
เหลือแต่สง่ิ ทีด่ ไี ว้
ถาม การจะภาวนาได้น่ี มันต้องเป็ นบุญเก่าด้วยใช่ไหมเจ้าคะท่าน อาจารย์
ตอบ ทัง้ บุญเก่าบุญใหม่ผสมกันไป ทําไปเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่งก็จะภาวนาได้เอง ต้อง
พยายามทําไปเรื่อยๆ อย่างน้อยวันหนึ่งควรจะทําสัก ๒ ครัง้ เช้าครัง้ เย็นครัง้
ถ้าไม่ทาํ เลยก็จะยาก ถ้าทําไปเรื่อยๆก็เป็ นการฝึ กไว้ก่อน จะไปหวังให้ถงึ เวลาปั๊บ
แล้วทําแบบเต็มที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์น่ี ไม่มที างหรอก ต้องค่อยๆทําไป เหมือนกับ
เด็กอยู่ๆจะให้เดิน ยืนขึ้นแล้ววิง่ ไปนี่ ไม่ได้หรอก ต้องหัดคลานไปก่อน หัดยืน
หัดเดินไปก่อน แล้วถึงจะวิง่ ได้ การภาวนาก็ตอ้ งล้มลุกคลุกคลานไปก่อน อย่าง
น้อยทีส่ ุดตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ควรภาวนาสักครึ่งชัว่ โมง ก่อนจะนอนอีกครึ่งชัว่ โมง
ทําไปแล้วต่อไปจะติดเป็ นนิสยั ขึ้นมา ถ้าไม่ทาํ เลย แล้วอยู่ๆจะให้มนั ทํา มันไม่ทาํ
หรอก อาตมาก็เหมือนกัน อ่านหนังสือเยอะ อ่านอยู่หลายเดือนด้วยกัน ก็อ่าน
เรื่องภาวนานี่แหละ อ่านเรื่องปัญญา อ่านเรื่องสติ แต่วนั หนึ่งก็ถามตัวเองว่า ยัง
ไม่เคยนัง่ ภาวนาเลย มีแต่อ่าน ก็เลยเริ่มภาวนาตรงนัน้ เลย การอ่านหนังสือ การ
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมทัง้ หมด ก็เพือ่ พาเราไปสู่ตรงจุดนัน้ พาเราไปสู่การภาวนา
เหมือนกับเตรียมกับข้าวไว้ ก็เพือ่ พาไปสู่การกิน เวลาไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับ
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ปลามาจัดมาทํา แล้วเอามาตัง้ ไว้บนโต๊ะเฉยๆ ไม่กนิ ก็เสียท่าเปล่าๆ ต้องกิน เมือ่
ถึงเวลาแล้วต้องกิน การภาวนาก็เป็ นการกินธรรมะ
ถาม ไม่ทราบว่าตอนกลางคืนจะเปิ ดวิทยุของหลวงตาไว้ฟังจนหลับไป
การรวมจิตเราได้ไหมคะ

จะถือว่าเป็ น

ตอบ ได้ มันฟังได้ ๒ แบบ ฟังแบบลิ้นกับแกง หรือฟังแบบทัพพีในหม้อแกง เปิ ดฟัง
ไปทัง้ วันแต่ใจไม่ได้ซมึ ซาบกับสิง่ ทีฟ่ งั เลย มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถา้ ฟัง
เพียงวินาทีเดียวแล้วเข้าใจความหมาย เกิดปัญญาขึ้นมา ปล่อยวางได้ อย่างนี้จะ
มีคุณค่ากว่า จึงไม่ได้อยู่ทเ่ี วลาทีเ่ ราเปิ ดฟัง อยู่ทว่ี า่ เราฟังจริงๆหรือเปล่า เราได้
เข้าใจความหมายหรือเปล่า แต่ถา้ ต้องเปิ ดฟังเป็ นเพือ่ นแก้เหงา ระหว่างเปิ ดเพลง
กับเปิ ดธรรมะ เปิ ดธรรมะจะดีกว่าเปิ ดเพลง ถ้ามีสติช่วงไหน ฟังแล้วเกิดสะดุด
ใจขึ้นมา ก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะ ถ้าเปิ ดเพลงฟังก็จะไม่ได้ธรรมะ จะไม่ได้
อะไรเลย
ถาม แล้วสติน่ีคอื เราต้องระลึกอยู่วา่ เรากําลังทําอะไรอยู่
ตอบ ใช่ สติก็คอื ให้รู้อยู่กบั ตัวทุกขณะ ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังรับประทานก็ให้
รู้อยู่กบั การรับประทาน กําลังดืม่ นํา้ ก็ให้อยู่กบั การดืม่ นํา้ ไม่ใช่ดม่ื นํา้ ไปก็คดิ ถึง
เรื่องนู น้ เรื่องนี้ไป หรือขณะทีฟ่ งั ธรรมอยู่น้ ี ใจมัวไปคิดว่าเดีย๋ วจะไปถ่ายรูปที่
ไหนดี แสดงว่าไม่มสี ติอยู่กบั การฟังธรรม ให้อยู่กบั ปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่ี เราอยู่
ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนัน้ อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกายวาจา ใจ
ถาม จะเท่ากันไหมคะถ้าเรามีพทุ โธติดอยู่ในใจ เราฟังรู้เรื่องด้วย แต่เราพุทโธไปด้วย
อย่างนี้ได้ไหมคะ
ตอบ ก็อยู่ทเ่ี ราจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่า แต่สาํ หรับอาตมาๆคิดว่ามันจะสับสนไปหน่อย
ถ้าฟังอย่างเดียวจะดีกว่าฟังแล้วพุทโธไปด้วย
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ถาม แล้วอย่างเวลาขับรถนี่ เราพุทโธไปด้วยค่ะ
ตอบ ก็ตอ้ งรู้อยู่กบั การขับ รู้อยู่กบั การเบรก รู้อยู่กบั การผ่อนคันเร่ง รู้วา่ ต้องทําอะไร
ไม่ใช่ขบั ไปแล้วก็คุยกันไป สนุกสนานเฮฮา อย่างนัน้ แสดงว่าไม่ได้อยู่กบั งานทีท่ าํ
อยู่ พยายามทําทีละอย่าง อย่าไปทําหลายๆอย่างพร้อมๆกัน ยกเว้นในเวลาที่
จําเป็ น เวลาขับรถก็ไม่ได้อยู่ทพ่ี วงมาลัยอย่างเดียว ต้องอยู่ทเ่ี บรก อยู่ทค่ี นั เร่ง
ด้วย นี่คอื ความหมายของสติ เพราะเมือ่ มีสติแล้ว เวลาเราจะให้จติ อยู่กบั พุท
โธๆๆ มันก็จะไม่ไปสู่เรื่องอืน่ ถ้าอยู่กบั พุทโธๆไปไม่นาน เดีย๋ วมันก็รวมลง
นี่คอื เป้ าหมายหลักของการทําเพือ่ ให้จติ รวมเป็ นสมาธิ จิตไม่รวมถ้าไม่มสี ติ จึง
ต้องสร้างสติข้นึ มาก่อน เมือ่ มีสติแล้วพอไปนัง่ ทําสมาธิมนั ก็จะรวมลงได้ คนที่
รวมลงง่ายก็แสดงว่ามีสติอยู่แล้ว พวกเรามีสติไม่เท่ากัน คนทีม่ สี ตินอ้ ยก็พวก
เสียสติ พวกทีต่ อ้ งเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาล คนทีเ่ รียนหนังสือไม่ก่ง ก็เพราะมีสติ
ไม่มาก จะเรียนสูงขึ้นไป เช่นระดับปริญญาตรีโทเอก ก็ตอ้ งมีสติมาก ถึงจะ
สามารถอ่านหนังสือได้นานๆหลายๆปี คนทีไ่ ม่มสี ติน่ี พอจบม. ๓ ก็เรียนต่อไป
ไม่ไหวแล้ว สติของแต่ละคนพัฒนามาไม่เท่าเทียมกัน ถ้าได้พฒั นามามากก็
สามารถเจริญปัญญาได้มาก เจริญสมาธิได้มากตามกําลังของสติ ไม่วา่ จะภาวนา
เพือ่ ปัญญาหรือเพือ่ สมาธิ ก็ตอ้ งมีสติเป็ นตัวพาไป เวลาจะทําสมาธิก็ตอ้ งมีสติอยู่
กับพุทโธ เวลาเจริญปัญญาก็ตอ้ งมีสติอยู่กบั ไตรลักษณ์ ต้องคิดแต่เรื่องไตร
ลักษณ์อย่างเดียว เห็นอะไรแล้วต้องเห็นเป็ นอนิจจังไปหมด เห็นเป็ นทุกข์ไปหมด
ไม่อยากได้ ใครอยากจะได้ความทุกข์บา้ ง จะให้เงินมาเป็ นแสนก็ไม่อยากจะได้
เอามาแล้วต้องทุกข์กบั การดูแลรักษา ไม่มมี นั เราก็อยู่ได้ ถ้าเป็ นพระนะ เพราะมี
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วกับสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ
พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทอง ตอนหลังก็ทรงอนุโลมผ่อนผัน
ถ้าจะถวายเงินให้กบั พระก็ให้ฝากไว้กับไวยาวัจกร ถ้าต้องการอะไรก็สงให้
ั ่ เขาไป
หามา จะเอาไปทําบุญทําทานก็สงให้
ั ่ เขาไปทํา ไม่ให้ยดึ ถือเป็ นสมบัตขิ องตนเอง
เพราะไม่จาํ เป็ น จะมีแต่ความทุกข์ตามมา ดีไม่ดกี ็ถูกโจรผูร้ า้ ยมาปล้นมาฆ่า แต่
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ก็ยงั อยากจะมีกนั พอโดนจี้โดนปล้นก็รอ้ งห่มร้องไห้ เสียใจ เพราะไม่ได้หดั อยู่
แบบไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทองกัน ชอบอยู่แบบใช้เงินใช้ทอง พอหามาได้แล้วก็ตอ้ งเอา
ไปให้คนอืน่ อยู่ดี จึงอย่าไปมีมนั เมือ่ ไม่มกี ็ไม่ตอ้ งทําทาน ไม่ตอ้ งทําบุญ หมด
ภาระไป
ถาม ถ้าเป็ นผูห้ ญิงล่ะคะ
ตอบ ก็ตอ้ งมีไว้บ้าง อย่ามีจนเกินเหตุเกินผล มีไว้เพือ่ ใช้ตามความประสงค์ของเรา
เช่นมีเงินไว้สกั ก้อนหนึ่งเพือ่ จะได้ปฏิบตั ธิ รรม จะได้ไม่ตอ้ งทํางาน ตอนนี้ก็ตอ้ ง
สะสมเงินก้อนนี้ไว้ก่อน เมือ่ ได้แล้วก็ออกจากงาน เปลีย่ นจากงานทางโลกมาเป็ น
งานทางธรรมะ มาภาวนาแทน อาศัยเงินก้อนนัน้ มาใช้จ่ายค่านํา้ ค่าไฟ ค่าข้าว
ค่าอาหารไป แต่อย่าเอาไปใช้จ่ายตามความอยากของกิเลส เดีย๋ วจะไม่พอ ต้อง
ตัดหมดเรื่องกิเลสถ้าจะปฏิบตั ธิ รรม ไม่เอาเงินไปดูหนังฟังเพลง ไปเทีย่ วทีน่ ู่น
เทีย่ วทีน่ ่ี เลิกหมด อยู่ทว่ี ดั อย่างเดียว ภาวนาอย่างเดียว อย่างนี้ก็จะเจริญมี
ความสุขไปเรื่อยๆ ทีพ่ ูดมานี่จะอยู่ไกลเกินเอื้อมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็เพียงบอกให้
รู้วา่ เป้ าหมายเป็ นอย่างไร ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าก็ตอ้ งไปทางนี้ ถ้ายังไปไม่ได้ก็
รักษาศีลไว้ก็แล้วกัน อย่าไปผิดศีล ๕ มีเงินทองเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญ จะทําใน
ลักษณะไหนก็ได้ ทํากับพระก็ได้ ทํากับเด็กกําพร้าก็ได้ ทํากับขอทานก็ได้ ทํากับ
พ่อกับแม่ก็ได้ ทํากับญาติพน่ี อ้ งเพือ่ นฝูงก็ได้ แล้วแต่ความจําเป็ น แล้วแต่กรณี
ถาม มันไม่เกี่ยวกับเนื้อนาบุญหรือคะ
ตอบ ก็อย่างทีบ่ อก ถ้าทํากับเนื้อนาบุญก็จะได้บญ
ุ เยอะกว่า เราจึงชอบไปทําบุญกับเนื้อ
นาบุญกัน แล้วก็มาบ่นว่าไม่มมี ลู นิธิไว้คอยดูแลคนยากคนจน คนป่ วย
ถาม อย่างนี้เห็นแก่ตวั อยากได้บญ
ุ เยอะ
ตอบ แต่ก็ไม่เป็ นไร เราทํากับเนื้อนาบุญ เนื้อนาบุญท่านก็ไปทําแทนเรา ท่านก็ไม่ได้
เก็บเงินเก็บทองไว้ ท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อ
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ถาม ต้องไปทํามาหากินทีอ่ นิ โดฯค่ะ ต้องไปทุกเดือน ไม่รู้วา่ ควรจะไปต่อไปเรื่อยๆ
หรือไม่เจ้าคะ ไปแล้วจะได้ตลาดไหมเจ้าคะ
ตอบ นี่ไม่ใช่ปญั หาธรรมะ
ถาม แต่มนั ก็เชื่อมกับธรรมะได้ เพราะถ้าเรามีปจั จัยเราก็สามารถนํามาถวายได้
ตอบ โลกนี้มนั โลกไม่เทีย่ ง อาจจะดีไปเรื่อยๆก็ได้ หรืออาจจะอยู่คงทีก่ ็ได้ หรืออาจจะ
เสือ่ มลงก็ได้ ต้องพิจารณาแบบนี้ ถึงจะเป็ นปัญญา แต่ถา้ พิจารณาว่าจะต้อง
เจริญไปอย่างเดียว อย่างนี้เป็ นกิเลส เป็ นความโลภแล้ว เพราะความจริงมันไม่
แน่เสมอไป เหตุการณ์ในโลกเราก็เห็นอยู่ ว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ กี ็มี
ไปในทางทีเ่ ลวร้ายก็มี หรือไม่เลวร้ายแต่ไม่ดกี ็มี นี่คอื ปัญญา เราต้องยอมรับ
ความจริงอันนี้ เราต้องคิดเผือ่ ไว้ เราหวังว่ามันจะเจริญ แต่ถา้ ไม่เจริญอย่างน้อย
ก็ขออย่าให้เสือ่ มก็ยงั ดี ถ้าเสือ่ มก็ขอให้เสื่อมน้อยๆ แต่ถา้ จะเสือ่ มจริงๆก็ตอ้ ง
ยอมรับว่ามันเป็ นอนัตตา บังคับมันไม่ได้ เราก็อย่าไปหวัง อย่าไปพึง่ กับมันมาก
จนเกินไป พยายามใช้นอ้ ยๆไว้ แล้วจะได้ไม่เดือดร้อนกับการแสวงหา ถ้าใช้มาก
ก็ตอ้ งเดือดร้อนมากหน่อย กับการหาเงินหาทอง
ถาม แต่วา่ คนเราเวลาทีเ่ กิดมาก็เกิดมาไม่เท่ากัน มีความคิดความอะไรไม่เท่ากัน เป็ น
เพราะบุญและการกระทํากรรมหนหลัง เพราะฉะนัน้ เวลาทีห่ ลวงตาท่านบอกจาก
การทีท่ ่านมอง ไม่ทราบว่าลูกเข้าใจตัวเองผิดหรือเปล่านะเจ้าคะ เหมือนกับว่า
มองปั๊บท่านรู้ได้เลยว่าคนนี้มายังไงๆ แล้วจะไปยังไงต่อเจ้าคะ
ตอบ ใช่ ท่านมีญาณ ท่านมีปญั ญา ท่านมีประสบการณ์ ท่านเห็นคนแบบนี้ลกั ษณะนี้
ก็รู้เลยว่าจะไปทางไหน พวกเราก็พอจะรู้ เราเห็นคนขอทาน เราก็รู้วา่ เป็ นคน
ขอทานใช่ไหม เราก็มปี ญั ญาในระดับหนึ่ง รู้วา่ อนาคตของคนขอทานคงไปไม่ถงึ
ไหน เราก็มเี หมือนกัน เพียงแต่มนี อ้ ย ต่างกับครู บาอาจารย์พระปฏิบตั เิ ยอะท่าน
มีปญั ญาเยอะ ท่านก็รู้เยอะ อย่างพระพุทธเจ้านี้รู้ไกล รู้เรื่องของศาสนาว่าจะอยู่
ได้นานสักกี่ปี
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ถาม ท่านอาจารย์เห็นไหมคะ
ตอบ ก็เห็นด้วย ๒ ตานี้แหละ เห็นตามฐานะของเรา ทุกคนก็มคี วามสามารถทีจ่ ะ
มองเห็นได้ เพียงแต่จะเห็นไกลหรือเห็นใกล้ คนทีม่ สี ายตาไกลก็จะมองเห็นได้
ไกล คนทีม่ สี ายตาใกล้ก็มองเห็นใกล้ ขึ้นอยู่กบั การพัฒนาทางด้านปัญญาเป็ น
หลัก การทําบุญให้ทานรักษาศีลไม่ได้เกี่ยวกับปัญญา ทีจ่ ะต้องเกิดจากการศึกษา
เกิดจากการได้ยนิ เกิดจากการวิเคราะห์ เกิดจากการภาวนา จึงจะเกิดปัญญา
ขึ้นมา การได้ยนิ ได้ฟงั ก็เป็ นปัญญาระดับหนึ่ง วันนี้เราฟังเราก็ได้ความรู้ในระดับ
หนึ่ง ถ้าเอาไปพัฒนาต่อ เอาไปคิดไปพิจารณา ก็จะขยับขึ้นไปอีก ถ้าเอาไปใช้ใน
การปฏิบตั ิ
ก็จะเป็ นปัญญาทีล่ กึ ซึ้งขึ้นไปใหญ่
เพราะปัญญาทีเ่ กิดจาก
ประสบการณ์เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง ปัญญาทางความคิดเป็ นเพียงทฤษฎี อาจจะไม่
เป็ นอย่างทีค่ ดิ ก็ได้ เช่นเราคิดว่าไปลงทุนทีอ่ นิ โดฯปี หน้าจะต้องได้เพิม่ อีก ๒๐
เปอร์เซ็นต์ แต่ยงั ไม่รู้วา่ จะได้จริงหรือไม่ ก็ตอ้ งเอาไปปฏิบตั ดิ ู ถ้าปฏิบตั แิ ล้วก็ได้
ตามทีค่ ดิ เราก็จะรู้วา่ ทําอย่างนี้ ทําแบบนี้แล้วได้ผล เป็ นความรู้ทช่ี ดั เจนกว่า
ปัญญาจึงมีหลายแบบ หลายระดับด้วยกัน
เบื้องต้นต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั การศึกษาก่อน หรือคิดเอง คิดว่าทําโครงการนี้
ดีไหม เช่นทําดาวเทียมดีไหม ถ้าคิดว่าดีก็ทาํ ไป แล้วก็ได้ขายหุน้ ได้เงินตัง้
เยอะแยะ พอมีประสบการณ์แล้วก็จะรู้วา่ ต่อไปจะทําอะไร ทําแบบไหน ทํา
อย่างไรดี ก็จะมีความมันใจ
่
แต่ถา้ ไม่มปี ระสบการณ์เลย ก็จะไม่มนใจเท่
ั ่ าไร
ปัญญาทีเ่ กิดจากประสบการณ์จงึ เป็ นปัญญาทีม่ คี วามแน่วแน่มนใจ
ั ่ รู้จริงเห็นจริง
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ สามารถดับกิเลสได้หมด ก็ทรงมีความมันใจใน
่
การสังสอนวิ
่
ธีดบั กิเลสให้กบั ผูอ้ น่ื สอนกี่ครัง้ ก็ไม่ผดิ พลาด เพราะไม่ได้สอนจาก
ความจํา ถ้าเป็ นความจําก็จะสอนแบบผิดๆถูกๆ แต่ถา้ เป็ นประสบการณ์ จะไม่
ผิดพลาด เหมือนกับเคยเดินทางมาทีน่ ่ีแล้ว จะบอกใครกี่รอ้ ยครัง้ ก็จะบอกเขา
ถูก ถ้ามาด้วยสติ ถ้ามาแบบไม่มสี ติ นัง่ หลับมาในรถ อย่างนี้ก็เหมือนกับไม่ได้มา
เอง ไม่มปี ระสบการณ์ ถ้าไปบอกใครเขา ก็บอกแบบผิดๆถูกๆ แต่ถา้ ขับรถมา
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เอง หาทางเอง พอรู้จกั ทางแล้ว จะบอกใครกี่ครัง้ ก็จะบอกได้อย่างไม่ผดิ พลาด
เอาละนะสําหรับวันนี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๔

ความอยากไม่มีขอบเขต
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙

สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมบนเขานี้ ไม่ค่อยมีคนรู้กนั ก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นมารบกวน แล้วก็มี
ด่านคอยกัน้ ไว้ด้วย คนทีม่ าทําบุญทีว่ ดั ตอนเช้าก็ไม่รู้ มาทําบุญตักบาตรฟังเทศน์เสร็จ
แล้วก็กลับ ไม่ค่อยได้ปล่อยให้ใครขึ้นมา เพราะกลัวจะมารบกวน มาสร้างความวุน่ วาย
สถานทีไ่ ม่กว้างใหญ่ จึงต้องระมัดระวังหน่อย เนื้อทีท่ งั้ หมดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชี
โอนก็ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ มีถนนวิง่ รอบเกือบ ๘ กิโลฯ ส่วนบริเวณทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของ
พระก็ประมาณสัก ๑๐๐ ไร่ได้มงั้ หรือ ๘๐ ไร่ มีทางเดินเป็ นวงกลม แล้วก็มที างแยก
ไปสู่แต่ละกุฏิ อยู่ได้ประมาณสักสิบกว่ารู ป แต่ก็อยู่กนั ไม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ ๕ – ๖
รูป ผูท้ ม่ี าบวชทีน่ ่ถี า้ อยากจะปฏิบตั ิ ก็มกั จะไปอยู่ศึกษากับครู บาอาจารย์กนั ส่วนพวกที่
บวชชัว่ คราวก็ไม่ได้ตงั้ ใจจะปฏิบตั ิ ก็ไม่ค่อยชอบขึ้นมา เพราะข้างบนนี้มนั กันดาร
พอสมควร ไฟฟ้ าก็ไม่มี นํา้ ก็ตอ้ งอาศัยนํา้ ฝนรองใส่แทงค์ ต้องใช้อย่างประหยัดเพราะมี
ไม่มาก มีแทงค์อยู่ ๒ – ๓ ลูก ต่อหนึ่งกุฏิ ถ้าต้องการสรงนํา้ ให้จใุ จ ก็สรงทีข่ ้างล่างก็ได้
ในตอนเช้าเวลาลงไปข้างล่างก่อนจะออกบิณฑบาต เพราะมีนาํ้ ประปา มีไฟฟ้ า ทีข่ ้างบนนี้
เวลาสรงนํา้ ก็ตอ้ งประหยัดๆหน่อยสัก ๔ – ๕ ขัน พอทําความสะอาดร่างกายก็พอแล้ว
สําหรับคนทีช่ อบความสงบ เรื่องเหล่านี้จะไม่เป็ นอุปสรรค เพราะความสงบให้ความสุข
มากกว่า มากกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการอาบนํา้ มากๆ อาบฝักบัว อาบในอ่าง มันก็สุขแค่
ขณะทีอ่ าบเท่านัน้ เอง พอออกจากห้องนํา้ เดีย๋ วก็รอ้ น จิตใจก็รอ้ นต่อ แต่ถา้ จิตใจเย็น
ด้วยความสงบแล้ว จะเย็นตลอดเวลา เรื่องของใจจึงเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญกว่าเรื่องอืน่ ถ้า
เข้าถึงใจแล้ว ได้เห็นความสงบของใจแล้ว จะสามารถสละทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เพราะไม่มี
อะไรมีคุณค่าเท่ากับใจทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษา ได้รบั การอบรม ให้สงบ ไม่วนุ่ วายตาม
กระแสของความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความวุน่ วายให้กบั ใจของพวกเรา แต่พวกเรา
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ไม่ค่อยรู้กนั เพราะเราอยู่ภายใต้กระแสของความอยากมานาน จนติดเป็ นนิสยั ถ้าได้ทาํ
อะไรตามความอยากแล้วจะมีความสุข เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด หรือติดสุราหรือ
บุหรี่ ถ้าได้เสพเป็ นประจําแล้ว เวลาอยากจะเสพแล้วได้เสพก็จะมีความสุข แต่ถา้ วันไหน
ไม่ได้เสพ ก็จะรู้สกึ หงุดหงิดเป็ นทุกข์ ต้องรีบบําบัดด้วยการหามาเสพต่อ เลยกลายเป็ น
ทาสของสิง่ ต่างๆเหล่านี้ไป
พวกเราก็เช่นเดียวกัน มีความสุขกับความอยาก เวลาอยากจะไปไหนแล้วได้ไป ก็มี
ความสุข แต่ถา้ วันไหนไม่ได้ไปเพราะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะมีความทุกข์มาก เพือ่ นฝูงไปกิน
เลี้ยงกัน แต่เราต้องนอนอยู่บา้ นหรือนอนอยู่โรงพยาบาล มีแต่ความทุกข์ใจ แต่พอออก
จากโรงพยาบาล หายจากไข้แล้ว ก็ตอ้ งรีบไปทันที มีโอกาสก็ไปอยู่เรื่อยๆ ไม่เคยหยุด
คิดเลยว่า การไปนี้เป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ทีจ่ ะรอเราอยู่ภายภาคหน้า เวลาที่
เราไม่สามารถทําตามสิง่ ทีเ่ ราต้องการได้ อย่างเมือ่ เช้านี้ก็มหี ญิงชราคนหนึ่ง ลูกหลานพา
มาทําบุญ เป็ นอัมพฤตเดินกะโผลกกะเผลก ก็ตอ้ งประคับประคองมา เพราะอยากจะ
ทําบุญ ลูกหลานก็บอกเธอว่า ถ้าอยากจะทําบุญ ก็ตอ้ งพยายามเดินมาให้ได้ เพราะรถวิง่
ไปถึงกุฏไิ ม่ได้ ต้องเดินไป เดินไปแล้วก็มคี วามทุกข์มาก เพราะร่างกายไม่สามารถทํา
อะไรตามความต้องการอย่างทีเ่ คยทําได้ ก็พยายามปลอบใจว่า เป็ นเหมือนกันทุกคน
ต้องเป็ นอย่างนี้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ ต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้
แต่ใจของเราไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
ถ้าสามารถระงับดับความอยาก ทีจ่ ะทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ทีต่ อ้ งอาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือ เรา
จะไม่เดือดร้อนเลย ถ้าเป็ นอัมพฤตอัมพาตไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่กบั ทีก่ ็อยู่ไป ใจไม่ได้
อยากจะไปไหน ก็ไม่เดือดร้อน ใจมีความสุขเหมือนเดิม ถ้ารู้จกั ทําความสงบให้เกิดขึ้น
ความทุกข์เกิดจากความดิ้นรนตะเกียกตะกายตามความอยาก
ความอยากทําให้จติ
กระเสือกกระสนดิ้นรน ก็เลยเกิดความทุกข์ข้นึ มา เวลาได้ทาํ ตามความอยากก็มคี วามสุข
นี่เป็ นจิตของคนทีไ่ ม่เคยพบกับความสงบ แต่คนทีพ่ บกับความสงบแล้ว กลับเห็นการ
กระเสือกกระสนนี้เป็ นความทุกข์ เป็ นความวุน่ วาย เวลาจะทําอะไรถ้าเรื่องมากก็ไม่ทาํ
ดีกว่า อยู่เฉยๆนี่แหละแสนจะสบาย กินแล้วนอนก็พอแล้ว คนเรากินแล้วนอนกันไม่ได้
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อยู่ไม่เป็ นสุข เพราะจิตใจไม่ได้รบั การดูแลรักษา ไม่ได้กาํ จัดความอยากทีอ่ ยู่ในจิตในใจ
เพราะพวกเราไม่รู้วา่ ความอยากนี้เป็ นโทษ ทนอยู่กบั มันมา จนเป็ นเหมือนเพือ่ นของเรา
เป็ นเหมือนตัวทีจ่ ะเนรมิตสิง่ ต่างๆมาให้กบั เรา
โลกนี้จงึ มีข ้าวของเต็มไปหมด ทุกสิง่ ทุกอย่างทีผ่ ลิตออกมานี้ ก็ออกมาจากความอยาก
ของมนุษย์ทงั้ นัน้ มันให้ความสุขกับเรามากน้อยเพียงไร หรือให้ความทุกข์กบั เรามาก
น้อยเพียงไร เราไม่เคยเอามาชัง่ ดูกนั พอเกิดความอยากก็อดไม่ได้ทจ่ี ะต้องขวนขวายหา
มา หามาได้ไม่นานก็ตอ้ งหาสิง่ ใหม่มาแทนสิง่ ทีม่ อี ยู่ เพราะสิง่ ทีม่ อี ยู่ไม่มคี วามหมายแล้ว
ของในบ้านจึงเต็มไปหมด หาทีเ่ ก็บไม่ได้ อย่างเสื้อผ้านี่มเี ป็ นสิบๆชุด เป็ นร้อยชุดก็มี
สําหรับคนบางคน รองเท้าก็มเี ป็ นร้อยคู่ ทัง้ ๆทีเ่ ท้าก็มอี ยู่เพียงคู่เดียว เวลาใส่ก็ใส่ได้
เพียงคู่เดียว แต่ความอยากไม่มขี อบไม่มเี ขต พอเห็นคู่ใหม่ก็ตดิ ใจอยากจะได้ข้นึ มา ซื้อ
มาใส่หนเดียวแล้วก็เก็บไว้ในตู ้ บางทีไม่ได้ใส่อกี เลย สิง่ เหล่านี้เราไม่ค่อยคิดกัน เพราะ
มันบาดใจเรา เวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ทาํ ตามทีอ่ ยาก มันทรมานมาก จึงต้องทํา
กันไปเรื่อยๆ ชีวติ ของเราก็เลยวนเวียนอยู่กบั การแสวงหาสิง่ ต่างๆไปเรื่อยๆ เหมือนกับ
วิง่ ตะครุบเงาตัวเราเอง เงาของตัวเราจะทอดไปข้างหน้าอยู่เสมอ เราเดินตามเงาไป เงา
มันก็หนีเราไปเรื่อยๆ
ความพอก็เหมือนกัน ความพอทีจ่ ะเกิดจากความอยากนัน้ มันไม่มี ทีว่ า่ ได้สง่ิ นี้แล้วจะพอ
มันไม่พอ พอได้มาแล้วก็มสี ง่ิ อืน่ ทีอ่ ยากจะได้อกี เราจึงต้องเข้ามาแก้ปญั หาทีใ่ จเป็ นหลัก
เพราะใจเป็ นผูส้ ร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กบั เรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ใจ
เป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจ ไม่วา่ จะเป็ นความสุขก็ดี ความเจริญก็
ดี ความทุกข์ก็ดี ความเสือ่ มก็ดี ล้วนเกิดจากใจทัง้ นัน้ ถ้าใจฉลาดทีเ่ รียกว่ากุสลาธัมมา
มีปญั ญา ใจก็จะสร้างสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทีส่ ุขให้กบั เรา ถ้าใจเป็ นใจทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา ที่
เรียกว่าอกุสลา มีความหลง มีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในใจ ก็จะไปตามความอยากต่างๆ จึง
ต้องมาพิจารณาดูวา่ เราควรทําอะไรกับใจของเรา ถ้าไม่รู้ก็ตอ้ งศึกษา การได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จากพระพุทธเจ้าเองก็ดี หรือจากพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลายก็ดี จะทําให้เกิดปัญญา ว่าควรทําอย่างไรทีจ่ ะให้เรามีความสุข มีความเจริญ
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อย่างวันนี้เรามาทําบุญกัน ก็ถอื ว่าเป็ นกุสลาธัมมา เป็ นการกระทําทีเ่ กิดจากความฉลาด
จากปัญญา เป็ นการกระทําทีจ่ ะทําให้จติ ใจมีความสงบ
การทําบุญให้ทานเป็ นวิธีทจ่ี ะช่วยตัดความอยาก ความต้องการต่างๆได้ ทําให้จติ ใจเกิด
ความอิม่ เกิดความสุขขึ้นมา ถึงแม้จะไม่ได้มากมายก่ายกอง แต่อย่างน้อยก็จะช่วยดับ
หรือต้านความอยากได้ในระดับหนึ่ง เช่นเรามีเงินอยู่กอ้ นหนึ่ง วันนี้เรามาทําบุญกัน ๕๐๐
บาท ๑,๐๐๐ บาท เงินก้อนนี้เราสามารถเลือกได้วา่ จะเอาไปทําอะไร จะเอาไปซื้อของ
ตามความอยากก็ได้ ซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งก็ได้ ซื้อไปแล้วก็มคี วามสุขชัว่ ขณะทีไ่ ด้ของนัน้
มา แต่ความอิม่ ความพอมันไม่มี แต่จะมีความอยากเพิม่ ขึ้นอีก พอได้ชดุ นี้มาแล้ว เดีย๋ ว
ไปเห็นชุดใหม่แขวนอยู่ในตู ้ เห็นว่าสวยก็อยากจะได้อกี ถ้าเอาเงิน ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐
บาทนี้มาทําบุญ แทนทีจ่ ะไปซื้อสิง่ ทีเ่ ราอยากจะได้ ก็ทาํ ให้เราตัดความอยากได้ในระดับ
หนึ่ง ทําให้จติ ใจของเรามีความสุข เพราะว่าเวลาได้ทาํ อะไรทีเ่ ป็ นประโยชน์เป็ นความสุข
กับผูอ้ น่ื เราจะมีความสุขใจ มีความอิม่ ใจ แล้วเราจะทําไปเรื่อยๆ เพราะเห็นว่าการ
ทําบุญทําให้เรามีความสุขใจอิม่ ใจ เพราะบุญเป็ นอาหารของจิตใจนัน่ เอง
ส่วนการกระทําตามความอยากนี้เป็ นเหมือนตัวพยาธิ ทีจ่ ะคอยทําให้เรามีความหิวอยู่
เรื่อยๆ ทําตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอสักที คนบางคนทีห่ าเงินมาได้เป็ น
หมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ยงั ไม่พอ ยังอยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะการทําตามความอยากไม่ได้ทาํ ให้
จิตใจอิม่ นัน่ เอง แต่คนทีท่ าํ บุญให้ทานอยูเ่ รื่อยๆ จะไม่ค่อยมีความอยากเท่าไร มีแต่
ความสุข ความสบายใจ ไม่มอี ะไรก็อยู่ได้ เพราะธรรมชาติของใจเป็ นอย่างนี้ ยิง่ ได้มา
มากเท่าไรตามความอยาก ยิง่ มีความอยากความต้องการเพิม่ มากขึ้นไป ยิง่ ตัดความ
อยากด้วยการเสียสละสิง่ ทีต่ นเองมีอยู่ไปได้เท่าไร ยิง่ มีความสุขมากขึ้นเท่านัน้ แทนทีจ่ ะ
ไปซื้อของ ไปทําตามความอยาก ความอยากนัน้ ก็จะถูกตัดไป เมือ่ ถูกตัดไปกําลังของ
ความอยากก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะทําอะไรแล้วไม่ทาํ ตามความอยากนัน้
ครัง้ ต่อไปความอยากนัน้ ก็จะเบาลงไป เช่นอยากจะเสพสุรายาเมาแต่ตดั สินใจว่าวันนี้จะ
ไม่เสพ จะไม่ดม่ื วันหนึ่ง พอพรุ่งนี้ความอยากจะดืม่ ก็จะเบาลงไป ถ้าไม่เสพไปสักระยะ
หนึ่ง ก็จะรู้สกึ เฉยๆ
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ธรรมชาติของความอยากเป็ นอย่างนี้ ยิง่ ทําตามความอยากมากน้อยเพียงไร มันจะยิง่
ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเพียงนัน้ สังเกตดูสมัยทีเ่ ราเป็ นเด็กๆ ความอยากของเด็กๆก็
เป็ นระดับหนึ่ง ได้สตางค์ไปซื้อขนมก็มคี วามสุขแล้ว แต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ตอ้ งซื้อของ
ทีแ่ พงขึ้น ต้องใช้เงินมากขึ้น เมือ่ โตเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็ยง่ิ ใช้เงินมากขึ้นไปใหญ่ พวกเรา
ทุกคนไม่เคยมีความพอกับการใช้เงินใช้ทอง หามาได้มากน้อยเพียงไร ก็ยงั รู้สกึ ว่าไม่
ค่อยพอใช้ เพราะจะมีรายจ่ายเพิม่ ตามมากับรายรับเสมอ เพราะความอยากของเราจะ
ขยายแผ่วงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้ เคยฝึ กหัดใช้เงินใช้ทองตามความจําเป็ น ก็จะมีเหลือ
ใช้ เช่นมีเสื้อผ้าสัก ๒ – ๓ ชุดเอาไว้ใส่ เอาไว้เปลีย่ น มีรองเท้าสักคู่สองคู่ไว้ใช้เท่าที่
จําเป็ น ก็พอแล้ว ถึงแม้จะมีเงินมีรายได้มากขึ้น ก็ไม่ใช้เงินนัน้ ก็จะมีเหลือใช้ เพราะ
สามารถควบคุมความอยากได้ ไม่ให้ฉุดลากให้เราไปทําตามความต้องการ ตามความ
อยากต่างๆ
เพราะความอยากไม่มที ส่ี ้นิ สุด ไม่มขี อบ ไม่มเี ขต ถ้ามีเงินมากเราก็จะซื้อของแพงๆมาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่ ก่อนขับรถคันละห้าแสน ต่อไปอาจจะขับรถคันละห้าล้านก็ได้ มันก็รถ
เหมือนกัน พาเราไปจุดสู่หมายปลายทางได้เหมือนกัน เพียงแต่วา่ มีรสนิยมสูงขึ้น มีราคา
แพงขึ้นเท่านัน้ เอง ปัญหาของคนเราจึงอยูท่ ก่ี ารใช้เงินใช้ทอง ใช้ไปเท่าไรก็ไม่พอใช้เสมอ
ถ้าใช้ไปตามความอยาก ตามความต้องการ แต่ถา้ ใช้ไปตามความจําเป็ น จะมีเงินทอง
เหลือใช้ จะได้เอาไปทําประโยชน์ เอาไปช่วยเหลือคนอืน่ เอาไปทําบุญทําทาน ก็จะทําให้
จิตใจมีความสุข มีความอิม่ มากขึ้น ทําให้ความอยากความต้องการสิง่ ต่างๆน้อยลง คนที่
ทําบุญจริงๆจะเป็ นคนสมถะ ตัวเองจะไม่ค่อยมีสมบัตอิ ะไรมาก อย่างครูบาอาจารย์
ทัง้ หลาย ท่านเคยอยู่อย่างไรท่านก็อยู่อย่างนัน้ มีสมบัตแิ ค่ ๘ ชิ้น คือบริขาร ๘ ได้แก่
บาตรใบหนึ่ง ผ้าสามผืน มีดโกน ทีก่ รองนํา้ ประคดเอว ด้ายกับเข็ม นี่เป็ นสมบัติ ๘ ชิ้น
ของท่าน มีคนบริจาคมากี่รอ้ ยล้าน กี่พนั ล้าน ท่านก็ไม่ได้เอามาซื้อข้าวของมาใช้กบั ตัว
ท่านเอง มีเท่าไรท่านก็เอาไปทําประโยชน์หมด
เวลาเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วได้รบั การเยียวยา ได้รบั ความช่วยเหลือ ทําให้เรามี
ความสุขใจ พอเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก แล้วมีคนยืน่ มือมาช่วยเหลือ เราจะดีอกดีใจ มี
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ความสุขมาก แล้วความสุขนัน้ ก็จะกลับมาหาเราเอง ทําความสุขให้กบั ผูอ้ น่ื สุขนัน้ ก็จะ
กลับมาหาเรา ทําความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื ทุกข์นนั้ ก็จะกลับมาหาเรา ถ้าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื
ไปสร้างความทุกข์ ความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้กบั ผูอ้ น่ื ความทุกข์ความเจ็บชํา้ นํา้ ใจนัน้ ก็จะ
กลับมาหาเรา เวลาเราไปทําความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เราก็ไม่สบายใจ วิตกกังวล
เพราะโดยธรรมชาติเมือ่ เขาเจ็บ เขาก็ตอ้ งอยากทําให้เราเจ็บเหมือนกัน เมือ่ เราไม่อยากจะ
เจ็บ ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมา เกิดความวิตกขึ้นมา เป็ นความทุกข์ข้นึ มา ส่วนเวลาเรา
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้มคี วามสุข เราก็รู้วา่ เขาจะไม่มาทําร้ายเรา เพราะเขามีความขอบอก
ขอบใจอยู่ในจิตในใจของเขา มีแต่คดิ จะหาเวลา หาโอกาสทีจ่ ะตอบแทนบุญคุณ ทัง้ ๆที่
เราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขา
เพราะการทําบุญทีจ่ ะให้เกิดความสุขทีแ่ ท้จริง ต้องทําโดยปราศจากการหวังผลตอบแทน
จากผูท้ เ่ี ราให้ความช่วยเหลือ เราช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ เห็นเขาทุกข์ เห็นเขายาก
เห็นเขาลําบาก ก็อยากจะให้เขาได้พน้ จากความทุกข์ความยากความลําบาก เราก็ทาํ ไป
ถ้าทําอย่างนัน้ แล้วเราจะมีความสุข แต่ถา้ เราทําโดยหวังให้เขาสํานึกในบุญคุณ แต่เขา
กลับไม่สาํ นึก เราก็จะเสียใจ หรือไม่พอใจ ถ้าทําแบบนัน้ ก็ไม่ได้เป็ นการทําบุญ เป็ น
การค้าขายมากกว่า เป็ นการแลกเปลีย่ น ฉันทําอย่างนี้ให้กบั เธอๆจะต้องทําอย่างนี้ให้กบั
ฉัน เธอต้องขอบอกขอบใจ สํานึกในบุญคุณทีฉ่ นั ได้ทาํ ให้กบั เธอ อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นการ
ทําบุญ แต่เป็ นการแลกเปลีย่ น ทีไ่ ม่มผี ลทางด้านจิตใจ เหมือนกับเราทํามาค้าขาย คนมา
ซื้อของ เราก็ขายไป เราได้เงินมา ก็เท่านัน้ หรือเราไปซื้อของ เราได้ของมา เขาได้เงินไป
ไม่มคี วามอิม่ เอิบใจแต่อย่างใด
แต่ถา้ เราเอาเงินนี้ไปแจกไปจ่าย โดยไม่ตอ้ งการอะไรเป็ นเครื่องตอบแทน เราจะมี
ความสุขใจ ได้คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนัน้ เงินก้อนนัน้ ๆก็หมดภาระกับเราไป
หมดห่วง หมดกังวล หมดความเสียดาย เงินก้อนเดียวกันนี้ถา้ ให้ไปด้วยความสมัครใจก็
จะเป็ นความสุข แต่ถา้ หลุดมือไปโดยทีเ่ รายังไม่พร้อม ไม่ได้ตงั้ ใจ เช่นโดนขโมยไป หรือ
หายไป เราจะรู้สกึ เสียใจและเสียดาย เงินก้อนเดียวกันแต่มคี วามแตกต่างกัน เพราะจิต
เรายังไม่ได้คลายความยึดติดกับเงินก้อนนี้ ยังถือว่าเป็ นของฉัน พอหายไปก็วนุ่ วายใจ
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เสียใจและเสียดาย แต่ถา้ ตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญ ก็จะเป็ นของบุญไป
แล้ว ไม่ใช่เป็ นของเรา พอหายไปก็จะไม่เสียใจอะไร เพราะตัง้ ใจเอาไปทําบุญอยู่แล้ว ถ้า
หายไป ถูกขโมยไป ก็ถอื ว่าเป็ นการทําบุญไป เราก็จะไม่เสียใจ
การทําบุญอยู่เรื่อยๆ ทําให้เราไม่ค่อยมีความทุกข์กบั การพลัดพราก จากวัตถุข ้าวของ
ต่างๆ เพราะเราให้อยู่อย่างสมํา่ เสมอ พอมีขโมยขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไป ก็จะรู้สกึ ว่าดี
ไม่ตอ้ งขนข้าวของไปทําบุญให้เสียเวลา มีคนมาขนให้เราถึงทีบ่ า้ นเลย แล้วเราก็มโี อกาส
ได้ซ้อื ของใหม่ๆมาใช้ เช่นเขายกเอาโทรทัศน์เครื่องเก่าไป เราก็จะได้ใช้เครื่องใหม่ เพราะ
โดยปกติเราเป็ นคนสมถะ ก็ไม่อยากจะใช้ของทีไ่ ม่จาํ เป็ น เงินทีจ่ ะซื้อเครื่องใหม่ก็มอี ยู่
แต่เมือ่ เครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่ ก็ไม่อยากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่เมือ่ ถูกขโมยไป
แล้ว ก็มคี วามจําเป็ นให้เราซื้อเครื่องใหม่ ซื้อเครื่องใหม่แบบนี้ไม่ได้ซ้อื ตามความอยาก
ไม่เป็ นกิเลส ไม่เป็ นความทุกข์ เพราะเป็ นความจําเป็ น อย่างนี้ก็เป็ นความสุข คนทีข่ โมย
ก็ได้เครื่องเก่าไป เราก็ได้เครื่องใหม่มาดู นี่คอื ความคิดของผูท้ ท่ี าํ บุญอยู่เรื่อยๆ จิตใจเขา
เป็ นอย่างนัน้ เวลาสูญเสียอะไรจะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่โวยวาย ไม่วนุ่ วายใจ ถือว่าเป็ น
เรื่องธรรมดา เพราะอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี เป็ นสมบัตชิ วั ่ คราวเท่านัน้ เองไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่
ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันไป เป็ นความจริงของโลกนี้ ทีเ่ รามาเสวยบุญเสวย
กรรมกัน มาสร้างบุญสร้างกรรมกัน เพราะชีวติ ของเราไม่ได้มเี พียงภพนี้ชาติน้ เี ท่านัน้
ร่างกายของเราเป็ นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจเรา ทีม่ ชี วี ติ ยืนยาวนาน เพราะใจเป็ นสิง่ ที่
ไม่ตาย เวลามาเกิดในภพนี้ชาติน้ ี ก็เหมือนกับเอาเสื้อผ้ามาใส่ชดุ หนึ่งเท่านัน้ เอง เมือ่
เสื้อผ้าชุดนี้ขาดไปก็เปลีย่ นชุดใหม่ จะได้ชดุ ใหม่ทด่ี กี ว่าเก่าหรือเลวกว่าเก่า ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ
กรรมทีเ่ ราสร้างกันในวันนี้ ถ้าสร้างบุญมากกว่าสร้างกรรม เสื้อผ้าชุดใหม่ก็จะดีกว่าชุด
เดิม จะได้ภพชาติทด่ี กี ว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ แต่ถา้ สร้างกรรมมากกว่าสร้างบุญ ก็จะได้
เสื้อผ้าทีแ่ ย่กว่า หรือเลวกว่าทีม่ อี ยู่ คือภพชาติทจ่ี ะไปเกิดใหม่จะเลวกว่าภพชาติทเ่ี ป็ นอยู่
ในปัจจุบนั
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ถ้าจะมองชีวติ ของเรา จึงอย่าไปมองทีร่ ่างกายอย่างเดียว ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตนทีแ่ ท้จริง
ของชีวติ ของพวกเรา ตัวตนหรือชีวติ ทีแ่ ท้จริงของพวกเราก็คอื ใจ ทีไ่ ม่ตาย ทีจ่ ะไป
เปลีย่ น ไปครอบครองร่างกายใหม่ เวลาทีร่ ่างกายนี้แตกสลายไปแล้ว ร่างกายนี้เป็ น
เหมือนเสื้อผ้าของใจ เสื้อผ้าทีเ่ ราใส่ทกุ วันนี้ เราก็ใส่ตอนเช้า พอตอนเย็นเราอาบนํา้ อาบ
ท่า เราก็เปลีย่ นใหม่ ใส่ชดุ ใหม่ ชุดเก่าก็ผ่านไป ฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เมือ่ แตกดับ
สลายไปก็เป็ นเหมือนเสื้อผ้าชุดเก่า เราก็ตอ้ งหาชุดใหม่มาเปลีย่ น จะได้ชดุ ดีกว่าเดิมหรือ
เลวกว่าเดิม ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีเ่ ราสร้างไว้ในภพนี้และภพในอดีต ทีย่ งั ไม่ได้ส่งผล
ในอดีตเราก็เคยทําบุญทํากรรมเหมือนกับในภพนี้ชาติน้ ี ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ส่งผล ก็ยงั
สามารถส่งผลให้กบั เราได้ในชาติหน้า รวมกับบุญกรรมทีเ่ ราทําในชาติน้ ี
นี่คอื หลักความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้เข้าถึง เห็นได้ดว้ ย
การปฏิบตั ธิ รรม ถ้าอยากจะรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเรา ก็ตอ้ งปฏิบตั ภิ าวนา เพราะถ้าไม่
ภาวนาแล้ว จะไม่เห็นตัวใจ เพราะมันคลุกเคล้าอยู่กบั รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่
กับร่างกายตลอดเวลา จนทําให้เกิดความรู้สกึ ว่า ร่างกายกับใจเป็ นอันเดียวกัน เป็ น
เหมือนฝาแฝด ทีไ่ ปไหนก็ไปด้วยกันตัง้ แต่เกิดเลย พอเกิดออกมาจากท้องแม่ เราก็มที งั้
กายทัง้ ใจ แต่ใจเป็ นส่วนละเอียด ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เห็นเพียงแต่
ร่างกายของเราและร่างกายของคนอืน่ ส่วนใจของคนอืน่ นัน้ เราเห็นได้เพียงแต่ผลทีเ่ กิด
จากการกระทํา คือการเคลือ่ นไหวของกายและวาจา ทีเ่ ป็ นผลของการกระทําของใจ จะ
พูดอะไร ต้องอาศัยใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ใจต้องคิดแล้วถึงพูดออกมาได้ จะไปไหนมาไหน จะ
ทําอะไร ก็ตอ้ งอาศัยใจเป็ นตัวสังการ
่
ถ้าร่างกายไม่มใี จ ก็เป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื น เป็ นซากศพ คนตายจะไม่มใี จอยู่กบั
ร่างกาย ทีจ่ ะสังให้
่ ร่างกายขยับเขยื้อนไปไหน ไปทําอะไร เมือ่ ไม่มใี จอยู่ในร่างกายแล้ว
ร่างกายก็มแี ต่จะรอวันเวลาให้เสือ่ มสลายเน่าเปื่ อย กลับคืนสู่ธาตุเดิมไป กลับคืนสูด่ ิน
นํ้ า ลม ไฟ ถ้าอยากจะรู้ใจว่าเป็ นอย่างไร ก็มที างเดียวคือการภาวนา เหมือนกับการดู
เชื้อโรคในร่างกาย ก็ตอ้ งอาศัยกล้องจุลทรรศน์ เวลาหมอจะตรวจโรคก็ตอ้ งเพาะเชื้อ
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แล้วก็เอาไปส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ ก็จะรู้วา่ เป็ นเชื้อโรคอะไร ต้องอาศัยกล้องจึงจะ
มองเห็น การภาวนาก็เป็ นเหมือนกล้องจุลทรรศน์สาํ หรับดูใจ
ถ้าภาวนาจนทําให้จติ ใจสงบรวมลงเป็ นหนึ่งได้ เราจะเห็นตัวใจ เพราะในขณะจิตรวมลง
เป็ นหนึ่งนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างจะหายไปหมด ไม่วา่ จะเป็ นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หรือร่างกายนี้ จะหายไปจากความรู้สกึ จะเหลือแต่ตวั รูอ้ ยู่ตวั เดียว ทีเ่ รียกว่าสักแต่ว่ารู ้
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เราควบคุมจิตใจให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ทีเ่ รียกว่า
กรรมฐาน จะเป็ นพุทโธก็ได้ เป็ นอานาปานสติก็ได้ หรืออารมณ์อน่ื ทีถ่ ูกจริตกับเรา เราก็
กําหนดให้จติ อยู่กบั อารมณ์นนั้ ๆไป อย่าปล่อยให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าสามารถทํา
จนถึงจุดทีร่ วมลงเป็ นหนึ่งแล้ว
เราก็จะเห็นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของใจ
ในขณะทีอ่ ยู่ตามลําพัง ไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆภายนอก ไม่วา่ รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ หรือเรื่องราวของร่างกาย จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจ เราจึงรู้วา่ นี่แหละคือใจ
ใจเป็ นอย่างนี้ และรู้วา่ ตัวนี้ทไ่ี ม่ได้เป็ นกาย รู้วา่ เวลากายเป็ นอะไรไป ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็ น
อะไรไปกับกาย ตัวนี้จะไปเกิดหรือไม่ก็ข้นึ อยู่กบั ว่า มีเชื้อของภพของชาติหรือไม่ ถ้ามี
เชื้อของภพของชาติก็ยงั ต้องไปอยู่ เชื้อของภพของชาติก็คอื ความอยากนัน่ เอง
ถ้าไม่มคี วามอยากแล้วก็จะไม่ไปไหน จะเป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่ รียกว่านิ พพาน จะ
เห็นได้จากการภาวนานี้เท่านัน้ ภาวนาจนจิตรวมลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตจะถึง
นิพพานในขณะทีร่ วมลง ถ้าเป็ นนิพพานก็เป็ นนิพพานชัว่ คราว คือขณะนัน้ เหมือนกับเป็ น
นิพพาน มันสงบสะอาด แต่กเิ ลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ยังไม่ได้ถูกกําจัดออกไป มัน
เพียงแต่สงบตัวลงไปด้วย ถ้าเป็ นนํา้ ก็เป็ นเหมือนนํา้ ทีเ่ ราใช้สารส้มแกว่งจนทําให้ตะกอน
แยกออกจากนํา้ ตะกอนก็ตกลงไปอยู่กน้ ตุ่ม นํา้ ก็อยู่ส่วนนํา้ แต่ยงั ไม่ได้แยกออกจาก
กันอย่างถาวร ถ้าตักนํา้ ขึ้นมาใช้ เดีย๋ วนํา้ ก็ขนุ่ อีก เพราะตะกอนจะลอยขึ้นมา ถ้าต้องการ
ให้มนั แยกออกจากกันอย่างถาวร ก็ตอ้ งอาศัยธรรมะอีกขัน้ หนึ่ง ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนาหรือ
ปัญญา ทีต่ อ้ งแยกว่าอะไรเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะเก็บไว้ อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควร สิง่ ทีไ่ ม่ควรก็คอื
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ต้องกําจัดให้หมด เพราะเป็ น
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เหมือนกับตะกอน ต้องแยกออกจากนํา้ ให้หมด ถ้าสามารถแยกออกจากใจได้หมด ใจก็
จะสะอาดบริสุทธิ์
การทําใจให้บริสุทธิ์ตอ้ งอาศัยปัญญาหรือวิปสั สนา ต้องพิจารณาให้เห็นว่าความอยากเป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ทีเ่ ราอยากก็เพราะเราหลงนัน่ เอง เห็นอะไรถูกอกถูกใจ ก็ชอบ
ขึ้นมา ก็อยากจะได้ เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรา ต้องมองให้เห็นว่ามัน
ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา แต่จะให้ความทุกข์กบั เรามากกว่า เวลาอยู่คนเดียวเรามีความ
ทุกข์กบั อะไรบ้าง ก็มคี วามทุกข์กบั ตัวเราเท่านัน้ เอง ถ้าเอาอะไรมาเป็ นสมบัติ เราก็ตอ้ ง
ทุกข์กบั สมบัตชิ ้นิ นัน้ เอารถมาก็ตอ้ งทุกข์กบั รถ ไหนจะต้องคอยดูแล คอยเติมนํา้ มัน
คอยเอาเข้าอู่ซ่อม คอยดูแลรักษาไม่ให้ถูกขโมยไป พอถูกขโมยไป เสียไป พังไป ก็เกิด
ความทุกข์ใจ ถ้าไม่มรี ถก็ไม่เดือดร้อนกับรถ ถึงแม้จะมีคุณมีประโยชน์ ก็มโี ทษด้วย ทุก
สิง่ ทุกอย่างเป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราอยากได้ ทีเ่ ราคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรา มีความทุกข์ซ่อน
อยู่ทงั้ นัน้ รอเวลาทีจ่ ะปรากฏตัว พอได้อะไรมาแล้วก็กลายเป็ นภาระทางด้านจิตใจ ที่
จะต้องคอยดูแลรักษา คอยพะวง คอยกังวล แล้วก็ตอ้ งมาเสียอกเสียใจเวลาทีเ่ สียไป
หายไป ถ้าไม่มี เราก็ไม่มคี วามทุกข์ ความกังวล เพียงแต่วา่ เรายังไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะหัก
ห้ามจิตใจของเรา ไม่ให้ไปอยากได้สง่ิ ต่างๆมาเท่านัน้ เอง เมือ่ เกิดความอยากแล้ว
เหมือนกับถูกสะกดจิต ต้องหามาให้ได้ เห็นอะไรถูกอกถูกใจแล้ว ทนไม่ได้ทจ่ี ะอยู่เฉยๆ
ต้องไปคว้ามาให้ได้ มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตอ้ งไปซื้อมาให้ได้ ข้าวของต่างๆทีซ่ ้อื มา
ใช้กนั บางทีก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมี แต่เราอยากได้ เรามีเงินทองทีจ่ ะซื้อมา เราก็ไปซื้อมา
ซื้อมาแล้วก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา พอหายไปก็เสียใจ แต่ก็ไม่เข็ด ต้องรีบหาซื้อใหม่มา
ทดแทน นี่คอื ความอยาก เราต้องเห็นว่ามันเป็ นโทษ
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ต่อไปก็จะไม่อยาก ถ้ามีความสงบอยู่ในใจแล้วมันจะง่าย จะ
สามารถตัดความอยากได้ เพราะความสงบให้ความอิม่ ความพอกับใจ แต่เวลาทีเ่ กิด
ความอยาก ความอยากจะมาท้าทายต่อสูก้ บั ความสงบของจิตใจ พอเกิดความอยาก
ขึ้นมา ความสงบทีม่ อี ยู่ก็เหมือนกับถูกทําลายไป แต่ถา้ เรามีสติรีบใช้ปญั ญามาพิจารณา
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แก้กนั ทันที บอกว่าเอามาก็เท่านัน้ แหละ ได้มาแล้วก็จะวุน่ วายไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าทันมัน ก็
ดับมันได้ เรียกว่าปัญญาทันกับกิเลส ถ้าปัญญาทัน กิเลสก็ถูกทําลายไป ถ้าปัญญาช้า
กว่ากิเลส ก็ยงั ต้องแบกกองทุกข์ต่อไป ก็ยงั ไม่หลุดพ้น ถ้าจะหลุดพ้นก็ตอ้ งทันกับความ
อยากทุกชนิด อยากจะได้อะไรปั๊บ ปัญญามาหยุดมันทันที เป็ นความทุกข์นะ เป็ นความ
วุน่ วายนะ ไม่มสี บายกว่านะ ถ้าอย่างนี้มนั ก็จะทันกัน ก็ดบั กันได้
จะให้ทนั กันได้ ก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ทัง้ สมถะและวิปสั สนา จะปล่อยให้
จิตอยู่เฉยๆ โดยไม่มกี ารควบคุมดูแลด้วยสติดว้ ยปัญญาด้วยสมาธิไม่ได้ ต้องทําอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่อยู่ในสมาธิ ก็ตอ้ งมีสติ มีปญั ญาคอยคุมอยู่ตลอดเวลา คุมดู
ความคิดทีเ่ ป็ นเครื่องมือของใจ เวลาเห็นอะไรปั๊บ จะเกิดความยินดียนิ ร้ายขึ้นมาทันที
ทัง้ ๒ ส่วนนี้ก็เป็ นปัญหา ยินดีก็ทาํ ให้เกิดตัณหาความอยากได้ ยินร้ายก็เกิดวิภวตัณหา
ความอยากจะหนีจากสิง่ นัน้ ไป จึงต้องพิจารณาสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่า ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดีหรือ
น่ายินร้าย เพราะมาจากดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ นัน้ ไม่มอี ะไรทีไ่ ม่ได้มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ ไม่
มีอะไรเป็ นของเทีย่ งแท้แน่นอน ทุกอย่างเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ เห็นอะไร ดูอะไรปั๊บ ก็รู้
ว่าเดีย๋ วก็ตอ้ งผ่านไป จะชอบไม่ชอบเดีย๋ วก็ตอ้ งผ่านไป ถ้าทําใจให้เฉยๆเป็ นอุเบกขา ไม่
ไปวุน่ วายกับมัน เรื่องก็จบ
แต่ถา้ เห็นอะไรแล้วชอบปั๊บ ใจก็คล้อยตาม วิง่ ตามไป ถ้าเห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็พยายามวิง่
หนี แต่ถา้ พิจารณาว่า เป็ นเพียงสักแต่วา่ เท่านัน้ เอง เป็ นสักแต่วา่ รู ป เป็ นสักแต่วา่ เสียง
เกิดดับ เกิดดับไปตามเรื่องของมัน อย่าไปสนใจจะดีกว่า อย่าไปชอบหรือไม่ชอบมัน จะ
ดีทส่ี ุด รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง รู้ตามความเป็ นจริง เช่นขณะนี้เราได้ยนิ เสียง ถ้าไม่ชอบ
เสียงนี้ ก็จะเกิดความรู้สกึ ทรมานในจิตใจขึ้นมา แต่ถา้ เฉยๆกับมัน ไม่ได้ชงั ไม่ได้ชอบ ก็
จะไม่สร้างความรบกวนใจให้กบั เรา ถ้าชอบเสียงนี้แล้วมันหายไป ก็เกิดความเสียดาย
ขึ้นมา ปัญหาของเราจึงอยู่ทช่ี อบหรือไม่ชอบ เวลาเราสัมผัสอะไร ไม่วา่ จะมาทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ต้องมีสติปญั ญาคอยประกบ คอยควบคุม ไม่ให้ไปชอบ ไม่ให้ไปหลง
โดยการรู้ทนั ว่ามันเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น เป็ นของไม่เทีย่ ง ถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมัน ก็
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จะเกิดความทุกข์ตามมา แล้วก็ไปบังคับมันไม่ได้ อยากจะให้มนั อยู่ ถ้ามันไม่อยู่ เราก็
เสียใจ อยากจะให้มนั ไปแล้วมันไม่ไป เราก็เสียใจ
แต่ถา้ เราไม่ไปอะไรกับมัน จะอยู่ก็ให้มนั อยู่ไป จะไปก็ให้มนั ไปตามเรื่องของมัน อย่างนี้
เรียกว่าปัญญา เรียกว่าวิปสั สนา คือปล่อยวาง รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง อะไรมาสัมผัส รับรู้
แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ตอ้ งอยากให้อยู่ ไม่ตอ้ งอยากให้ไป เมือ่ ยังอยู่ก็อยู่ไป ถ้าไปก็ให้ไป
แต่ใจไม่มคี วามผูกพันกับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส ไม่มกี าวหลงเหลืออยู่ในใจ กาวนี้ก็คอื
ตัณหาความอยากและอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันนี
่ ้ เอง กระดาษทีม่ กี าวติดอยู่ พอเอา
นิ้วไปแตะปั๊บ มันก็ตดิ แน่นเลย ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้ามีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่
มีความยินดียนิ ร้าย มันก็จะติดเลย พออะไรมาสัมผัสกับใจปั๊บ ก็จะเกิดอาการติดขึ้นมา
เกิดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ขึ้นมาทันที แต่ถา้ มีสติมปี ญั ญาใคร่ครวญอยู่
เรื่อยๆตลอดเวลาแล้ว ก็จะรู้ทนั เวลาเกิดความยินดีก็ตดั ได้ เวลาเกิดความยินร้ายก็ตดั
ได้ พยายามตัดไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะกลายเป็ นนิสยั ขึ้นมา กลายเป็ นเฉยๆไป แต่ไม่ได้
เฉยเมย เฉยแบบรู้ทนั
รู้วา่ ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรกับทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าเจอใครยังต้องทักทายกันก็ทกั ทายกันไป
พูดคุยกันไป มีอะไรจําเป็ นทีจ่ ะต้องพูดต้องทํา ก็พูดไปทําไป ตามเหตุตามผล แต่ไม่ยดึ
ไม่ตดิ พูดได้ก็พูด ทําได้ก็ทาํ ถ้าทําแล้วพูดแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็ไม่เสียใจ ถือว่าได้ทาํ หน้าที่
ของเราแล้ว คนทีฟ่ งั ถ้าเขาไม่สนใจในสิง่ ทีเ่ ราพูด ก็ช่วยไม่ได้ ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราไม่
เดือดร้อน เมือ่ ยังอยู่ในโลกสมมุติ ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ก็ไม่ได้อยู่แบบหู
หนวกตาบอด แบบเฉยเมย อยู่ดว้ ยปัญญา นิ่งเฉย แต่ไม่เฉยเมย เฉยเพราะไม่มคี วาม
ยินดียนิ ร้าย แต่มปี ญั ญาพิจารณาด้วยเหตุผล ว่า ควรปฏิบตั อิ ย่างไรกับสิง่ ต่างๆทีม่ า
เกี่ยวข้อง ควรจะพูดมากน้อยเพียงไร ควรจะติหรือชมก็พูดไปตามฐานะ ตามความ
เหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ของผูท้ ม่ี าเกี่ยวข้อง ส่วนตนเองไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากใคร
อีกแล้ว เพราะได้ประโยชน์เต็มทีจ่ ากการปฏิบตั แิ ล้ว ได้ดูแลรักษาใจของตนให้อยู่เหนือ
สิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้อง ไม่ให้สง่ิ ต่างๆมาทําให้จติ ใจหวันไหวได้
่
ไม่วา่ จะในทางใดทางหนึ่ง
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ดีใจก็ตาม เสียใจก็ตาม จะไม่เกิดขึ้นกับใจทีไ่ ด้รบั การดูแลด้วยธรรมะ คือสมาธิและ
ปัญญา
นี่คอื การดูแลรักษาใจ ถ้าใจได้รบั การดูแลรักษาแล้ว จนไม่มอี ะไรสามารถมากระทบ มา
สร้างความหวันไหวให้
่
กบั ใจได้อกี แล้ว ใจก็จะสบาย เป็ นเหมือนก้อนหิน ต่อให้มพี ายุพดั
แรงขนาดไหน ก็ไม่สามารถพัดให้ขยับเขยื้อนได้ นี่คอื ผลทีเ่ ราจะได้จากการปฏิบตั ธิ รรม
เริ่มต้นตัง้ แต่การทําบุญให้ทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา ทําให้จติ อยู่เหนืออํานาจของความ
อยาก ทีค่ อยผลัก คอยฉุด คอยลากให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆมาแบบ
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น เป็ นเวลาอันยาวนาน และจะเป็ นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยไป ถ้าไม่ได้เจอ
พระพุทธศานา ไม่ได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
การได้มาพบพระพุทธศาสนา ทีเ่ ป็ นเหมือนกับยารักษาโรค ถ้าไม่เอายามารับประทาน
โรคก็ไม่หาย ยาจะวิเศษขนาดไหน ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถ้าไม่รบั ประทานยา ศาสนาพุทธจะ
วิเศษขนาดไหน จะทําให้คนเป็ นพระอรหันต์ได้ก็ตาม ถ้าไม่เอามาปฏิบตั ิ ก็จะไม่ได้รบั
ประโยชน์ จากศาสนา
จึงไม่ควรเสียดายกับทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าต้องเลือกระหว่างการปฏิบตั ทิ างศาสนา
กับรักษาสิง่ อืน่ ๆ ขอให้เลือกทางศาสนา จะไม่ขาดทุน ถ้าเลือกอย่างอืน่ จะผิดหวัง จะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะอํานาจของกิเลสมันหลอกเรา มีคนอยู่มากทีไ่ ม่เห็นคุณค่าของ
ศาสนา เห็นเป็ นเรื่องงมงาย เพราะไม่เคยศึกษาศาสนานัน่ เอง ถ้าได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง ได้
นําไปปฏิบตั ิ จะเห็นคุณค่าของศาสนายิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเพชรนิลจินดา
เงินทองกองเท่าภูเขา จะไม่มคี วามหมายเลยสําหรับจิตใจทีห่ ลุดพ้น จะเห็นว่าเงินทอง
กองเท่าภูเขา มีแต่จะบีบกดจิตใจให้มแี ต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา คนฉลาดจะเห็นอย่าง
นัน้ แต่คนโง่กลับไปเห็นตรงกันข้าม ยิง่ มีเงินเยอะยิง่ มีความสุข แต่ไม่รู้วา่ กําลังกอดอยู่
กับลูกระเบิดทีจ่ ะระเบิดขึ้นมาเมือ่ ไรก็ไม่รู้ เวลาทีเ่ ราทุกข์ ก็เกิดจากเงินทองทีเ่ รามีอยู่
นัน่ เอง
จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงมีความเชื่อมันในสิ
่ ่งทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลายสังสอน
่
ให้นอ้ มนําไปปฏิบตั ิ ตามกําลังแห่งศรัทธาสติปญั ญา เท่าทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้
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อย่าท้อแท้ อย่าไปมองคนอืน่ ทําได้มากน้อยเพียงไร ก็ทาํ ไป คนอืน่ ทําได้มากน้อยกว่า
เราก็เรื่องของเขา เพราะแต่ละคนมีบญ
ุ บารมีทส่ี ร้างมาไม่เท่ากัน แต่สง่ิ ทีเ่ รามีเท่ากันก็คอื
โอกาส โอกาสทีจ่ ะสร้างบุญบารมีในชาติน้ ี จึงไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป ชีวติ ของเราจะมี
ความหมายและจะได้รบั ประโยชน์ทจ่ี ะตามมาต่อไป จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ถาม เมือ่ ตอนต้นท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของคนสมัยนี้ชอบวัตถุนิยม สะสมข้าวของ
เกินความจําเป็ นนะครับ ในแง่ของโยมก็จะพิจารณาว่า ของทีเ่ ราจะซื้อจะหามา
มันจะสะสมหรือเป็ นของจําเป็ นในชีวติ หรือไม่ แต่ถา้ มองในแง่ของหลักธรรม
การพิจารณาในแง่ของไตรลักษณ์ มันมีความจําเป็ นอย่างไรครับ
ตอบ ถ้ามองในไตรลักษณ์ จะเห็นผลทีก่ ระทบกับจิตใจ ทุกสิง่ ทุกอย่างจะมีผลเสีย
มากกว่าผลดี จะทําให้จติ ใจต้องวุน่ วาย ลองสังเกตดู ได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่ง ก็
เป็ นภาระแล้ว ได้โทรศัพท์มอื ถือมาสักเครื่องหนึ่ง ก็ตอ้ งคอยชาร์จแบตฯ ต้อง
คอยดูแล คอยรักษา เผลอลืมไว้ทีไ่ หนใจก็หาย มีแต่เรื่องทําให้เกิดความทุกข์ใจ
ทัง้ นัน้ สูม้ บี ตั รโทรศัพท์ใบเดียวไม่ได้ สบายกว่า อยากจะใช้ก็เสียบบัตรในเครื่อง
มันสบายกว่าเยอะ สบายทางด้านจิตใจ แต่อาจจะไม่สบายทางด้านการใช้ เพราะ
ต้องเดินหาเครื่อง แต่ก็ทาํ ให้เกิดความขยันหมันเพี
่ ยร ความอดทนอดกลัน้ แต่
ถ้ามีโทรศัพท์มอื ถือก็ไม่มคี วามอดทนอดกลัน้ อยากจะพูดจะคุยกับใคร โทรฯ
ปุ๊ บก็ได้พูดได้คุย ถ้าพูดคุยเรื่องธุระก็เป็ นประโยชน์ แต่ถา้ ไปพูดคุยเรื่องอารมณ์
ดีไม่ดกี ลับเสียใจ โทรฯไปหาแล้วโดนด่ากลับมา สูไ้ ม่โทรฯไปดีกว่า
ถาม สูไ้ ม่มเี ครื่องโทรฯจะดีกว่า
ตอบ ใช่ ทุกอย่างถ้าจําเป็ นก็ไปอย่าง เพราะชีวติ ของคนเรายังมีความจําเป็ นต่อการทํา
มาหากิน บางสิง่ บางอย่างมันเป็ นเครื่องมือได้ โทรศัพท์น่กี ็เป็ นเครื่องมือได้ ถ้า
โทรฯแล้วขายของได้ ได้รายได้มาก็เป็ นประโยชน์ แต่ถา้ โทรฯไปแล้วมีแต่เสียเงิน
แล้วต้องมาร้องห่มร้องไห้จากการโทรฯ ก็เหมือนกับคนบ้า เสียเงินแล้วยังต้องมา
เสียใจอีก โทรฯไปหาแฟนแล้วแฟนไม่พูดด้วย
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ถาม ท่านอาจารย์คะ ทุกวันนี้ถงึ แม้จะรู้วา่ เราอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะคะ แต่
บางครัง้ มีความท้อแท้ในจิตใจนี่ ไม่ทราบว่าจะดําเนินชีวติ อยู่ได้อย่างไรโดยทีไ่ ม่
ท้อแท้กบั สิง่ นัน้
ตอบ ต้องพยายามทําสมาธิให้ได้ สมาธิจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ถ้ามีสมาธิแล้วจะไม่
ท้อแท้กบั อะไร พอท้อแท้ก็เข้าสมาธิ แล้วทุกอย่างก็จะหายไป ความท้อแท้เกิด
จากความคิดปรุงของเราทีเ่ ราสร้างขึ้นมาเอง พอสงบปั๊บความท้อแท้ก็หายไป
ขณะนี้สง่ิ ทีเ่ ราขาดก็คอื ทีพ่ ง่ึ ของใจ ก็คอื ความสงบนี้เอง เหมือนกับเวลาฝนตก
แดดออก ถ้าเรามีบา้ นทีห่ ลบแดดหลบฝนได้ เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ เราไม่มที ่ี
หลบแดดหลบฝน เราก็ตอ้ งทนกับแดดกับฝนไป พวกเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มี
สมาธิก็เหมือนกับคนไม่มที ห่ี ลบแดดหลบฝนนัน่ เอง เวลามีความทุกข์ก็ไม่รู้จะไป
หลบทีไ่ หน แต่ถา้ เราฝึ กทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ เช้า-เย็น ถึงแม้จะไม่สงบเต็มที่ ก็ยงั
ช่วยได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็สวดมนต์ให้ได้สกั ครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง เวลา
สวดมนต์ไปสักครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง เรื่องราวต่างๆทีส่ ร้างความทุกข์ ความ
ท้อแท้ในใจ ก็จะไม่มโี อกาสเข้ามาเบียดเบียนใจ เพราะใจกําลังสวดมนต์อยู่
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องท้อแท้ก็หายไป ความท้อแท้ก็หายตามไป ทุกอย่างเกิดจาก
การสร้างขึ้นมาในจิตของเราเอง โดยเอาเรื่องราวต่างๆภายนอกมาคิดมาปรุง
ถ้าไม่คดิ ไม่ปรุงแล้ว เรื่องราวจะเดือดร้อน จะวุน่ วายขนาดไหน ก็จะไม่เข้ามาสู่ใจ
ปัญหาของเราอยู่ตรงทีไ่ ม่สามารถทําใจให้สงบได้ พอมีเรื่องราวอะไรภายนอกก็
ดึงเข้ามา เหมือนกับเอาไฟเข้ามาเผาใจเรา สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดจึงอยู่ทก่ี ารทําจิตใจให้
สงบให้ได้ ความจริงแล้วต้องปฏิบตั ทิ กุ วัน อย่างน้อยเช้า-เย็นควรจะมีการนัง่
สมาธิ หรือไหว้พระสวดมนต์สกั ครึ่งชัว่ โมง หรือชัว่ โมงหนึ่ง ส่วนเวลาอืน่ ก็สุดแท้
แต่ ถ้ามีสติระลึกได้ เวลาทํางานช่วงไหนมีเวลาว่าง เราก็หามุมสงบ เพือ่ ทําจิตให้
สงบ ทําไปเรื่อยๆ ทําจนติดเป็ นนิสยั ส่วนใหญ่เวลามีความไม่สบายใจ เรามักจะ
ไประบายด้วยวิธีอน่ื ไปเปิ ดเพลงฟังบ้าง เปิ ดหนังสือดูบา้ ง ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่บี า้ ง
ซึง่ ไม่ใช่วธิ ีทจ่ี ะช่วยเราได้จริงๆ เพราะเวลาดูไปก็ยงั อดทีจ่ ะคิดไม่ได้ ฟังไปก็ยงั
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อดทีจ่ ะคิดไม่ได้ แต่ถา้ สวดมนต์จนทําจิตให้สงบได้ เรื่องราวทีเ่ คยคิดจะไม่เข้ามา
ในจิต แล้วจะมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ทุกสิง่ ทุกอย่าง สมาธิเป็ นตัวสําคัญมาก ในวง
ปฏิบตั ถิ อื ว่าเป็ นตัวหลัก จะทําอะไรก็ตาม ต้องทําจิตใจให้สงบก่อน
หลวงตาก็เคยเล่าให้ฟงั ตอนทีไ่ ปกราบหลวงปู่มนใหม่
ั ่ ๆ หลวงปู่มนท่
ั ่ านก็พูดว่า
ผมไม่ได้ประมาทท่านมหานะ ท่านก็เป็ นมหา ๓ ประโยคแล้ว มีความรู้ทางด้าน
ธรรมะมากแล้ว แต่วา่ ความรู้เหล่านี้ยงั ช่วยท่านไม่ได้ ไม่เป็ นประโยชน์กบั ตัวท่าน
ถ้าจิตของท่านยังไม่สงบ
ในเบื้องต้นนี้อยากให้ท่านเก็บธรรมะไว้บนหิ้งก่อน
ความรู้ทท่ี ่านได้เรียนมาจากปริยตั ทิ งั้ หลายนัน้ ให้แขวนไว้ก่อน มาทําจิตให้สงบ
อยู่กบั พุทโธอย่างเดียว ตอนนี้ตอ้ งทําจิตใจให้สงบให้ได้ พอสงบแล้วมันจะเป็ น
ฐานของวิปสั สนาของปัญญาต่อไป สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเราสามารถนําเอามาใช้ได้
เอามาปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าเรายังไม่มคี วามสงบเราจะทําไม่ได้ รู้วา่ นัน่ ไม่ดี รู้วา่ นี่ไม่ดี ก็
ยังละไม่ได้ เลิกไม่ได้ เวลาท้อแท้ก็ไม่รู้จกั วิธีดบั แต่ถา้ ทําจิตให้สงบเป็ นแล้ว พอ
วุน่ วายปั๊บ ก็จบั มันมาสงบเสีย ความวุน่ วายก็จะหายไปหมด จะเห็นในตัวของเรา
นี่แหละ ความวุน่ วายกับความสงบมันไม่ได้อยู่ทไ่ี หน มันอยู่ทใ่ี จเราตลอดเวลา
เพียงแต่เราไม่เห็น ก็เลยไปหลงคิดว่าอยู่ภายนอก พอเห็นเรื่องวุน่ วายต่างๆ ใจ
เราก็วนุ่ วายตามไปด้วย
ถ้าไม่เอาเข้ามาในใจ เราก็ไม่วุน่ วาย รู้แล้วก็ตดั รู้แล้วก็ปล่อย มันอยู่ตรงไหนก็
ปล่อยไว้ตรงนัน้ บางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นตัง้ แต่เมือ่ เช้านี้แล้ว ยังอุตส่าห์แบกมาถึง
ตอนนี้ ยังเอามาคิดในตอนนี้ เขาพูดเพียงคําเดียวว่าเราไม่ดี เราก็โกรธตัง้ แต่เช้า
มาถึงตอนบ่าย พอคิดถึงคําพูดของคนนัน้ เข้า ก็ยงั โกรธอยู่ เพราะจิตไม่วา่ ง จิต
สงบไม่เป็ นนัน่ เอง แต่ถา้ จิตสงบเป็ น ว่างเป็ นแล้ว อะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไป ไม่
ต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่ จึงควรฝึ กทําสมาธิให้ได้ จะทําได้ก็ตอ้ งมีศีลมีทานเป็ นเครื่อง
สนับสนุน ทานก็จะช่วยทําให้รกั ษาศีลได้งา่ ยขึ้น ศีลก็จะทําให้จติ สงบได้งา่ ยขึ้น มี
เงินมีทองเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญ แทนทีจ่ ะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ของไม่จาํ เป็ น
ทําบุญแบบไหนก็ได้ทถ่ี ูกใจเรา เพราะการทําบุญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บาง
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คนก็ชอบช่วยเหลือคนยากคนจน บางคนก็ชอบช่วยเหลือคนพิกลพิการ บางคน
ก็ชอบทําบุญกับพระ ทําบุญกับศาสนา ก็ได้ทงั้ นัน้
อะไรทีถ่ ูกกับจริตของเรา ก็ทาํ ไป เมือ่ ทําไปเรื่อยๆแล้วจิตจะมีความเคารพใน
ความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื เพราะเวลาทําอะไร เราก็อยากจะให้คนอืน่ มีความสุข เวลาทํา
อะไรแล้วทําให้คนอืน่ ทุกข์ เราก็จะไม่อยากจะทํา จิตก็ไม่อยากจะเบียดเบียนผูอ้ น่ื
ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่อยากจะลักทรัพย์ ไม่อยากจะประพฤติผดิ ประเวณี
ไม่อยากจะพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงใครทัง้ นัน้ เมือ่ จิตมีความรู้สกึ อย่างนี้
แล้ว ก็จะตัง้ อยู่ในศีล จะไม่ค่อยวุน่ วาย เวลาไหว้พระสวดมนต์ทาํ สมาธิก็จะง่าย
เพราะได้สร้างฐานไว้แล้ว แต่ถา้ ยังวุน่ วายอยู่กบั เงินทอง ยังเสียดายเงินเสียดาย
ทอง ยังอยากจะได้เงินได้ทองมากขึ้น ก็จะไม่สนใจกับความรู้สกึ ของคนอืน่ เวลา
อยากจะได้อะไร จะไม่คาํ นึงว่าคนอืน่ จะเดือดร้อนหรือไม่ ขอให้ได้ในสิง่ ที่
ต้องการก็แล้วกัน เพราะเป็ นคนเห็นแก่ตวั นัน่ เอง แต่คนทําบุญให้ทาน จะเป็ นคน
เสียสละ เห็นแก่ผูอ้ น่ื
คนทีไ่ ม่ทาํ บุญทําทานจะเป็ นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั มักจะไม่สนใจกับความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื
อยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไร ก็จะเอามาทําไป โดยไม่สนใจต่อความรู้สกึ ของ
ผูอ้ น่ื อาจจะทําร้ายร่างกาย ทําลายชีวติ ของผูอ้ น่ื ก็ได้ เอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื มาก็ได้
ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื ก็ได้ ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ก็ได้ เพือ่ ให้ได้มา
ในสิง่ ทีต่ นต้องการ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว เวลานัง่ ภาวนาจะภาวนาไม่ได้ จิตจะ
วุน่ วายอยู่กบั เรื่องต่างๆ ยิง่ ไปทําอะไรให้ผูอ้ น่ื เดือดเนื้อร้อนใจ ก็จะเดือดร้อน
ตามไปด้วย ยิง่ ทําให้การทําจิตให้สงบยิง่ ยากขึ้นไปใหญ่ ต้องใช้กาํ ลัง ๒ เท่า คน
ทีม่ ศี ีลใช้เพียงเท่าเดียวก็ทาํ ให้สงบได้ คนทีม่ คี วามรุ่มร้อนใจ ทีเ่ กิดจากการ
กระทําผิดศีลผิดธรรม ต้องใช้กาํ ลังมากกว่า จึงเป็ นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะทําจิตให้สงบ
ได้ เพราะใช้กาํ ลังเท่าเดียวก็ยงั ยากแสนยากอยู่แล้ว ถ้าต้องใช้กาํ ลัง ๒ เท่า ๓
เท่า ก็จะทําไม่ได้เลย แต่คนพวกนี้ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่แล้ว เพราะบูชา
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เงิน บูชาลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นพระเจ้า แม้จะมีความสุขชัว่ ประเดีย๋ วเดียว ก็ยงั
พอใจ แต่เวลาทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้กลับมองไม่เห็นกัน
ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินตามถูกต้องหมดแล้ว ตัง้ แต่ทาน ศีล ภาวนา
สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติหลุดพ้น ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้ากีพ่ ระองค์ทรงมาสอน ครู บา
อาจารย์ พระอริยสงฆ์สาวกกี่ท่านจะมาสอนธรรมะ ก็สอนแบบเดียวกันทัง้ นัน้ นี่
เป็ นธรรมะหลัก ธรรมะทีเ่ กี่ยวกับจิตใจ ส่วนธรรมะทีเ่ กี่ยวข้องกับผูอ้ น่ื ก็ทรง
สอน เช่นให้มคี วามกตัญ�ูกตเวทีกบั ผูม้ พี ระคุณ มีสมั มาคารวะต่อผูห้ ลักผูใ้ หญ่
มีความเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์ เป็ นเรื่องทีเ่ ราใช้ในชีวติ ประจําวันของเรา เวลาที่
เกี่ยวข้องกับผูอ้ น่ื แต่ถา้ อยู่ตามลําพังปฏิบตั เิ พือ่ จิตใจ ก็พวกทานศีลภาวนาเป็ น
หลัก ขอให้ทาํ กันเถิด ส่วนใหญ่จะให้ทานรักษาศีลกัน แต่ยงั ไม่ภาวนากัน ได้
ภาวนากันมากน้อยเพียงไหนแล้ว ได้ทาํ เป็ นกิจวัตรประจําบ้างไหม
ถาม ท่านอาจารย์คะทําอยู่แล้ว เกิดทุกขเวทนามากเมือ่ ทําไปหลายๆชัว่ โมง จะขอ
อุบายในการแก้เวทนาทีเ่ กิดขึ้นจากการนัง่ ไปหลายๆชัว่ โมงค่ะ
ตอบ มีอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งก็คอื บางทีเรายังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะไปทําถึงขนาดนัน้ ก็
ต้องยอมรับความจริง ลดระดับความเข้มข้นลงมาก่อน ถ้าคิดว่ามีก็ลยุ ต่อไปโดย
ใช้สติเป็ นหลัก เวลาทุกข์อย่าไปมองทีค่ วามทุกข์ พยายามแยกทุกข์ออกว่ามี ๒
ส่วนด้วยกัน ทุกข์กายและทุกข์ใจ ทุกข์กายเราห้ามไม่ได้ แต่ทกุ ข์กายไม่รุนแรง
เหมือนทุกข์ใจ ทุกข์ใจเกิดขึ้นจากใจ ทีไ่ ม่ยนิ ดีกบั ทุกข์กายนัน่ เอง ถ้าใจยอมรับ
ว่าทุกข์กายเป็ นเรื่องธรรมดา จะทุกข์ก็ให้ทกุ ข์ไป ใจไม่รงั เกียจ หัดมาชอบความ
เจ็บปวดบ้าง หัดเป็ นคนซาดิสต์บา้ ง พวกซาดิสต์ไม่กลัวความเจ็บ เอาอะไรมา
แทงลิ้น แทงแก้ม ก็ทาํ ได้ อยู่ทใ่ี จ ถ้าใจสูก้ บั ความเจ็บ ก็สูไ้ ด้ แต่ถา้ กลัวก็สูไ้ ม่ได้
มันก็อยู่ตรงนัน้ เอง
ถาม มันสูก้ นั นานไหมครับท่านอาจารย์ แล้วสูไ้ ปสูม้ าบางทีเราก็แพ้มนั
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ตอบ เราสูไ้ ม่ถูกหลัก ความจริงการสูข้ องเรา เราไม่ควรนัง่ เฉยๆดูความทุกข์นนั้ แล้ว
อยากให้มนั หายไป นัน่ ไม่ใช่วธิ ีสู ้ วิธีสูก้ ็คอื ไม่ตอ้ งไปสนใจกับมัน เราควรหันมา
บริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไป ในขณะทีเ่ จ็บปวด อย่าไปสนใจกับความเจ็บปวด
ตัง้ สติแล้วสวดมนต์ไป อรหังสัมมาฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯ สวดไปเรื่อยๆ
แล้วมันจะห่างไป พอห่างไปแล้วมันจะไม่เจ็บ ตัวเจ็บทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ เกิดความ
ทุกข์ในอริยสัจขึ้นมา เกิดความไม่ยนิ ดีในความทุกข์กาย ถ้าดับความไม่ยนิ ดีใน
ทุกข์กายได้ ความทุกข์กายนี้นิดเดียว หนึ่งในสิบของความทุกข์ใจ ถ้าทุกข์กาย
มันหนึ่งเท่า ทุกข์ใจมันสิบเท่า ทุกข์ใจเกิดจากการรังเกียจ เกลียดความทุกข์
ความเจ็บปวดของร่างกาย สังเกตดูเวลานัง่ เล่นไพ่ จะเจ็บจะปวดตรงไหน จะไม่
ค่อยเจ็บเท่าไร เพราะมีสมาธิอยู่กบั ไพ่ จะไม่เจ็บไม่ปวด เพราะความเจ็บปวดทาง
กายมันนิดเดียว แต่ไปปวดทีใ่ จมากกว่า ต้องอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆในขณะที่
เจ็บปวดตามร่างกาย ต้องสวดมนต์หรือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว นี่เป็ น
แนวทางของสมาธิ
ถาม บางทีนงั ่ แล้วเจ็บ เพราะร่างกายมันเอนๆไป
ตอบ ช่างมัน จะเป็ นอย่างไรก็ช่างมัน ร่างกายเอนก็เป็ นธรรมดา พยายามอย่าไปสนใจ
พยายามดับความทุกข์ในใจ อย่าไปกังวลกับเรื่องความทุกข์ทางร่างกาย
ถาม อย่างนี้ไม่ตอ้ งเอาจิตไปจับตรงทีเ่ จ็บ
ตอบ ไม่ตอ้ งไปจับ หันเข้ามาหาพุทโธ ถ้าใช้พทุ โธเป็ นก็พทุ โธคําเดียว เอาจิตอยู่กบั พุท
โธๆๆไป ให้มนั ขาดใจไปกับพุทโธเลย
ถาม เคยปวดขาค่ะ จ้องดูอย่างเดียวมันก็หายค่ะ
ตอบ ก็ได้ ถ้าใจกล้าทีจ่ ะจ้องมัน บางคนจ้องแล้วอยากจะให้มนั หาย ยิง่ อยากก็ยง่ิ ทุกข์
ใจมากขึ้น ถ้าจ้อง ต้องดูเฉยๆ ไม่ให้มอี คติกบั มัน
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ถาม ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็ นอย่างทีต่ าย คิดอย่างนัน้ ค่ะ
ตอบ ได้ มีหลายวิธี บางคนก็ใช้ดูความเจ็บนัน้ ดูเป็ นอารมณ์ไปเลยก็ได้ ดูแล้วไม่มี
อารมณ์รกั ชัง ดูแล้วเฉยๆ เหมือนกับเป็ นพุทโธ ก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจ ปัญหา
คือความทุกข์ใจ ไม่ใช่ความทุกข์กาย ทุกข์ใจทีเ่ กิดจากความอยากจะหนีจาก
ความทุกข์ของร่างกายไป ถ้าไม่อยากจะหนีแล้วทุกข์ใจก็จะดับไป ใจก็ไม่
เดือดร้อน กายก็ไม่เดือดร้อน เพราะกายไม่มคี วามรู้สกึ ผูท้ ร่ี ู้ก็คอื ใจนี้เอง กายจะ
เจ็บจะปวดขนาดไหน กายไม่รู้สกึ เวลาเอาไปเผาไฟก็ไม่รู้สกึ คนตายไปแล้วเอา
ไปเผาก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟื น ไม่มคี วามรู้สกึ อยู่ในร่างกาย ความรู้สกึ อยู่ใน
ใจ ทีม่ กี เิ ลสคือความเกลียดความเจ็บปวด จึงต้องหัดมาชอบความเจ็บปวดให้ได้
ไม่ชอบกินอาหารชนิดไหน ก็ฝืนกินมันไป ใหม่ๆก็ลาํ บาก แต่พอกินไปเรื่อยๆ
แล้ว ก็จะชอบขึ้นมาเอง กินจนจําเจ เมือ่ ก่อนไม่เคยฉันพวกข้าวเหนียว อาหาร
ทางอีสาน พอไปอยู่ทน่ี นั ่ ก็ฉนั ได้ พอกลับมาอยู่ทางนี้ ก็คดิ ถึงอาหารทางอีสาน
ถาม ท่านอาจารย์คะ น้องเขามีปญั หาถาม นัง่ ขัดสมาธิไปสัก ๓ ชัว่ โมงถ้าเผือ่ มันปวด
มากๆนี่เขาเปลีย่ นขาได้ไหมคะ
ตอบ เปลีย่ นได้ แต่ไม่ได้แก้ปญั หาทีต่ อ้ งแก้ คือการปล่อยวางกาย ปล่อยวางเวทนาให้
เป็ นไปตามสภาพ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มหี ยูกไม่มยี าไม่มหี มอ ก็ตอ้ งเจ็บปวด
เราก็ทนได้ ส่วนใหญ่เราไม่อยากจะทน ความไม่อยากจะทนนี่แหละคือตัวกิเลส
ต้องดับตัวไม่อยากจะทนให้ได้ ด้วยการปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพ พิจารณา
ร่างกายเป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื นท่อนหนึ่ง มันอยู่ของมันได้ มันไม่เดือดร้อน
หรอก ทีเ่ ดือดร้อนไม่ใช่ร่างกาย ทีเ่ ดือดร้อนคือใจ คือกิเลสทีอ่ ยู่ในใจ ตัวทีไ่ ม่
ชอบ ไม่ตอ้ งการความเจ็บปวดนี้เท่านัน้ เอง
ถาม เราพอจะทําความเข้าใจกับมันได้ไหมครับว่า มันเป็ นซากศพ เราแยกออกจากตัว
มัน แยกออกจากศพมา
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ตอบ ได้ กระดูกไก่ทต่ี ม้ อยู่ในหม้อ ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร กระดูกไก่กบั กระดูกของเรา
ก็เหมือนกัน เป็ นท่อนแข็งๆท่อนหนึ่งเท่านัน้ เอง ไม่มคี วามรู้สกึ ไม่เดือดร้อน ที่
เดือดร้อนก็คอื กิเลสทีอ่ ยู่ในใจ ต้องแก้ความเดือดร้อนนี่ให้ได้ ด้วยการไม่ทาํ ตาม
ความอยากใหม่ๆอาจจะทนไม่ได้ พิจารณาไม่ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการบริกรรมไปก่อน
เพือ่ สร้างกําลังใจ พอรู้วา่ ดับความทุกข์ใจได้ ขัน้ ต่อไปก็ใช้ปญั ญา พิจารณาดูวา่
มันเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหน เจ็บจริงหรือเปล่า หรือเราไปว่ามันเจ็บเอง ตัวมัน
ว่ามันเจ็บหรือเปล่า ลองพิจารณาถามดูก็จะรู้วา่ มันก็เป็ นของมันอยู่อย่างนัน้ มัน
สักแต่วา่ เราต่างหากทีไ่ ปให้คุณค่าราคากับมัน ถ้าเป็ นกระดาษทีม่ เี ลข ๑,๐๐๐
มันก็กลายเป็ นของมีค่าขึ้นมา ถ้าไม่มเี ลข ถึงแม้จะหนากว่า ใหญ่กว่า กลับไม่มี
คุณค่า เพราะเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมัน ใจเราไปเป็ นผูใ้ ห้ค่ากับมัน แล้วก็ไปยึด
ไปติดกับมัน พอกระดาษ ๑,๐๐๐ หลุดจากมือไป ใจก็เสียววาบไปเลย
ถาม การจะสูก้ บั ทุกขเวทนาได้น่ี กําลังจิตต้องฝึ กมาดี มีกาํ ลังมากขึ้น
ตอบ ใช่ จะเป็ นฐานของปัญญาได้ ตอนต้นก็สร้างฐานสมาธิก่อน ให้จติ มันแน่น มี
กําลังพอ ต่อไปก็สามารถเผชิญกับความจริงของเวทนาได้ โดยไม่หวันไหวกั
่
บมัน
พิจารณาดูวา่ เป็ นของไม่เทีย่ ง มีอยู่ ๓ ชนิด มีสุข มีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ สลับกัน
ไปสลับกันมา ในชีวติ ของเราก็มอี ยู่ ๓ ตัวนี้ ส่วนใหญ่จะไปยึดติดตัวหนึ่งแล้วก็
ไปเกลียดอีกตัวหนึ่ง ชอบสุขเวทนา เวลาเข้าไปนัง่ ห้องแอร์ หรือเวลาร้อนแล้วไป
อาบนํา้ อาบท่าก็มคี วามสุข พออาบไปได้สกั ครู่ก็รอ้ นอีก มันก็ทกุ ข์อกี พอทุกข์
ขึ้นมาใจก็ทกุ ข์ตามไปด้วย เพราะใจไม่ชอบ แต่ถา้ ใจเฉยๆ ไม่ตอ้ งอาบนํา้ ก็ได้
มันจะร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป ถ้าใจไม่ไปวุน่ วายกับมันๆ ก็ไม่เดือดร้อนอะไร
อาบนํา้ เพียงแค่วนั ละครัง้ ก็พอ ถึงเวลาอาบก็อาบ ถ้ายังไม่ถงึ เวลาอาบก็ไม่ตอ้ ง
อาบ ไม่เดือดร้อนอะไร
ใจเป็ นตัวสําคัญ เราจึงต้องมาดูแลใจกัน ใจของเรามีตวั ทีไ่ ปสร้างปัญหา ก็คอื ตัว
กิเลสตัณหานี่เอง แต่เราไม่เห็นโทษของมัน เราเป็ นเพือ่ นกับมัน เป็ นสหายกับมัน
มันชวนให้เราโลภเราก็โลภตาม มันชวนให้เราโกรธเราก็โกรธตาม มันชวนให้เรา
87

หลงเราก็หลงตาม เราจึงต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ เพราะโดน ๓ ตัวนี้
หลอกอยู่ตลอดเวลา เรารู้ไม่ทนั มัน เพราะขาดปัญญา ขาดสมาธิ เราจึงต้องมี
สมาธิก่อน ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา จะมีปญั ญามีสมาธิได้ ก็ตอ้ งมีศีลมีทานก่อน
มาถูกทางแล้ว เพียงแต่ตอ้ งเพิม่ การปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นไป
ทานก็มแี ล้ว ศีลก็พอจะมีแล้ว ทีน้ กี ็ภาวนาบ้าง อย่างน้อยวันละ ๒ ครัง้ ตื่นเช้า
ลุกขึ้นมาก่อนจะไปทําอะไร ก็ภาวนาสักชัว่ โมงหนึ่ง ไหว้พระสวดมนต์นงั ่ ทําสมาธิ
ก่อนนอนก็อกี สักชัว่ โมงหนึ่ง
ส่วนตอนกลางวันถ้ามีเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรก็
ภาวนาไป อยู่ในรถเวลารถติดถ้าไม่ได้ขบั รถ ก็นงั ่ ภาวนาไปก็ได้ แทนทีจ่ ะมานัง่
บ่น นัง่ จ้องดูรถ เมือ่ ไรจะขยับไปสักที คอยดูนาฬกิ า คิดถึงเวลานัดกับคนไว้ ว่า
จะไปทันนัดหรือไม่ วุน่ วายใจไปเปล่าๆ แต่เรามักจะเผลอกัน เพราะจิตใจมีความ
ผูกพันกับเรื่องต่างๆจนปล่อยวางไม่ได้ พอออกจากบ้านไป ก็ไปติดกับเรื่องต่างๆ
จนกว่าจะกลับมาบ้าน บางทีกลับมาบ้านแล้วก็ยงั เอาเรื่องต่างๆกลับมาแบกมา
หาม ทําให้นอนไม่หลับก็มี จึงต้องฝึ กทําสมาธิเพือ่ ทําจิตให้วา่ งบ้าง อย่าปล่อยให้
มันรกรุงรังในจิตใจ ทําอะไรอยู่ตรงไหนก็ให้จบตรงนัน้ ทํางานทีบ่ ริษทั ก็ให้จบที่
บริษทั อย่าเอากลับมาบ้าน เขาไม่ได้ให้เงินเดือนเราเพิม่
ถาม ถ้าเราภาวนา เช้า – เย็นๆ เวลาออกไปข้างนอกไปเผชิญกับปัญหาต่างๆ มันก็
เปรียบเสมือนมีฟิลม์ ป้ องกันเชื้อโรค ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ จะมีเหตุมผี ล ไม่วูบวาบ ไม่เป็ นอารมณ์มาก ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ผลแล้ว จะเห็น
ประโยชน์เห็นโทษของเรื่องทีเ่ ราไปทําทุกวันนี้ ทําเพือ่ อะไรถามดูซิ ทําเพือ่ ความ
หลงใช่ไหม ทําเพือ่ ความวุน่ วาย แล้วจะเริ่มเห็นความวุน่ วายของชีวติ ของฆราวาส
ในพระไตรปิ ฎกมักจะแสดงไว้เสมอว่า เวลาคนออกบวชมักจะบ่นว่า ชีวติ ฆราวาส
นี่มนั ช่างวุน่ วายจริงหนอ แสดงว่าจิตได้สมั ผัสกับความสงบแล้ว เมือ่ มีความสงบ
ในจิตแล้ว จะเห็นเรื่องราวต่างๆ ภายนอกมีแต่ความวุน่ วาย เพราะมันรบกวน
จิตใจ จิตใจทีส่ งบก็เหมือนกับนํา้ ทีน่ ่งิ แล้วเวลามีเรื่องราวเข้ามา ก็เหมือนกับคน
88

มาตักนํา้ มาแกว่ง มากวนนํา้ นํา้ ก็ขนุ่ นํา้ ก็เป็ นคลืน่ มันก็วุน่ วาย ก็ทาํ ไปนะ ทํา
ไปเรื่อยๆ อย่าท้อแท้
ถาม บางทีอยากได้กาํ ลังใจครับ อยากให้มกี าํ ลังใจ ให้เราสูต้ ่อไป บางทีก็สูบ้ ้างแพ้บ้าง
ตอบ ก็ตอ้ งไปปฏิบตั ิ นี่หยุดงาน ๓ วัน แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วก็ไปปฏิบตั กิ นั พยายามเข้า
วัดอยู่เรื่อยๆ เข้าวัดอยู่บ่อยๆ วัดปฏิบตั ิ วัดทีเ่ ราเข้าไปแล้วเราสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อย่าไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอก บางทีไปวัดแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกของ
วัด ไปช่วยทํางานทําการ แล้วก็ไม่ได้ภาวนา มันก็เป็ นบุญเหมือนกัน แต่ไม่เป็ น
กอบเป็ นกําเหมือนกับการภาวนา จิตใจของเราอ่อนไหวง่าย พอไปเจอคนโน้นคน
นี้ขอร้องหน่อย ให้ช่วยก็ช่วย ก็เลยติดพันกับการทํางาน เมือ่ ก่อนทํางานนอกวัด
เดีย๋ วนี้ไปอยู่วดั ก็ไปทํางานในวัดอีก ก็ยงั เป็ นงานอยู่เหมือนเดิม จิตก็ยงั ไม่สงบ
เวลาไปวัดจึงควรตัง้ กรอบตัง้ เป้ าไว้ ว่าไปเพือ่ อะไร เวลาใครจะชวนให้ไปทําอย่าง
อืน่ ก็ตอ้ งปฏิเสธ ไม่ทาํ นอกจากเป็ นกรณีจาํ เป็ น มีเหตุมผี ลก็ช่วยกันทําไป ถ้า
คนอืน่ ทําได้ ก็ปล่อยให้เขาทําไป ทํางานของเราให้เสร็จก่อน เมือ่ เสร็จแล้ว จะ
ช่วยคนอืน่ มากน้อยเท่าไร ก็ยนิ ดี
ถาม ท่านอาจารย์คะ เวลาเราทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผูล้ ว่ งลับไปแล้วนี่นะคะ อุทศิ
โดยใช้จติ กับการกรวดนํา้ นี่ เขาได้รบั เหมือนกันไหมคะ
ตอบ เหมือนกัน ความจริงไม่ตอ้ งใช้นาํ้ หรอก นํา้ ไม่ได้เป็ นตัวบุญ ตัวบุญคือจิตของเรา
การสอนคนทีย่ งั ไม่เข้าใจเรื่องกระแสจิต ก็เลยเอากระแสนํา้ มาเป็ นตัวแทนกระแส
จิต นํา้ ก็ยงั เป็ นนํา้ อยู่นนั ่ แหละ บุญไม่ได้อยู่ทน่ี าํ้ แต่อยู่ทจ่ี ติ
ถาม ท่านอาจารย์คะ ลูกสงสัยอย่างหนึ่งคือผูท้ จ่ี ะเป็ นพระโพธิสตั ว์น่ี ยังไม่ถอื ว่าบรรลุ
ธรรม ยังเป็ นคนธรรมดา
ตอบ ยังเป็ นปุถชุ นอยู่
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ถาม แต่เป็ นผูท้ ม่ี เี มตตาธรรมใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นผูท้ บ่ี าํ เพ็ญบารมีทงั้ ๑๐ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ เมตตา ปัญญา อุเบกขา
อธิษฐาน สัจจะ วิริยะ ขันติ แต่ยงั มีกเิ ลสเต็มหัวใจยังไม่ได้สมั ผัสกับ
โลกุตรธรรม อาจจะได้ฌาน ได้สมาธิจากการบําเพ็ญนี้ แต่ยงั ไม่เข้าถึงไตรลักษณ์
ยังไม่รู้จกั ไตรลักษณ์วา่ เป็ นอย่างไร อย่างพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ ก็ไม่รู้จกั ไตร
ลักษณ์ ไม่รู้จกั วิปสั สนา ท่านมีฌาน มีทาน มีศีล แต่จติ ยังลุม่ หลงอยู่กบั อัตตา
ตัวตนอยู่ เป็ นความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะรู้อนัตตาได้ดว้ ย
ตนเอง เป็ นความสามารถโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงได้ ถ้า
เป็ นปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านนี้ ถ้าไม่ได้สะสมบารมีถงึ ระดับโพธิสตั ว์แล้ว จะไม่
สามารถมองทะลุเห็นอนัตตาได้ ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
ก็จะได้เป็ น
สาวกเท่านัน้ พอได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องอนัตตาแล้ว ก็เอามาปฏิบตั ิ ปล่อยวางร่างกาย
ว่าไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ยดึ ไม่ตดิ อย่างนี้ก็จะหลุดพ้นได้ เข้าสู่ขนั้ โสดาบันได้อย่าง
ง่ายดาย มีคนบอกคําตอบให้แล้ว เราทําตามขัน้ ตอนก็จะได้คาํ ตอบทีถ่ ูกต้อง คือ
เจริญสมาธิกบั ปัญญาก็จะบรรลุได้ แต่สาํ หรับพระพุทธเจ้าไม่มคี าํ ตอบไว้ล่วงหน้า
ไม่รู้วา่ คําตอบอยู่ทไ่ี หนตอนทีท่ รงบําเพ็ญ ไม่รู้วา่ สิง่ ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์อยู่ตรงไหน แต่เมือ่ ได้พจิ ารณาทุกสิง่ ทุกอย่างแล้ว ก็เหลือตัวนี้ตวั เดียว ก็
เลยหันมาพิจารณาดูวา่ มันเป็ นตัวตนจริงหรือไม่ ก็เห็นว่าไม่ใช่ตวั ตน
ถาม ท่านคะ อย่างนัน้ พระโพธิสตั ว์จะต้องบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ พระโพธิสตั ว์เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าได้ดว้ ยตนเอง ถ้าเกิด
ได้พบพระพุทธเจ้า แล้วเปลีย่ นใจไม่แสวงพุทธภูมติ ่อไป เพราะเห็นว่าจะเสียเวลา
มาก ตอนนี้มที างอยู่แล้ว มีคนคอยชี้ทางให้อยู่แล้ว ก็เลยนําคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ แทนทีจ่ ะเป็ นพระพุทธเจ้า เช่น
หลวงปู่มนั ่ ท่านก็เคยอธิษฐานให้ได้บรรลุพทุ ธภูมิ เวลาท่านปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุเป็ น
พระอรหันต์ ท่านก็ทาํ ไม่ได้ เพราะจิตไปผูกติดอยู่กบั การสะสมบารมี เช่นทาน
บารมี อย่างทีเ่ ล่าให้ฟงั ไปวัดก็ไปทํางานช่วยเหลือคนอื่น แทนทีจ่ ะตัดใจไปนัง่
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ภาวนา ก็ทาํ ไม่ได้ เพราะตะขิดตะขวงใจ ต้องช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก่อน ทําทานก่อน จะ
ตัดช่องน้อยทําเพือ่ ตนเองจึงทําไม่ได้ จะไปนัง่ ปฏิบตั ภิ าวนาโดยลําพัง แล้วปล่อย
ให้คนอืน่ ทํางานก็ทาํ ไม่ได้ แต่หลังจากได้พิจารณาก็เห็นว่า ทําให้ตวั เองก่อนจะ
ดีกว่า เมือ่ หลุดพ้นแล้วค่อยช่วยเหลือคนอืน่ ทางด้านจิตใจ จะได้ประโยชน์
มากกว่าการช่วยเหลือทางด้านวัตถุข ้าวของต่างๆ แต่ในขณะนี้ยงั ช่วยใครไม่ได้
ทางด้านจิตใจ เพราะยังช่วยตัวเองไม่ได้ ท่านจึงสละความปรารถนาในพุทธภูมิ
แล้วเร่งทําความเพียรเพือ่ อรหัตผล
การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความรู้เกิดปัญญา เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงเป็ น
งานทีค่ วรจะทําก่อน เมือ่ หลุดพ้นแล้วค่อยมาสังสอนผู
่
อ้ น่ื จะได้รบั ประโยชน์
มากกว่า เรื่องวัตถุข ้าวของใครๆก็ทาํ ได้ แต่เรื่องสอนธรรมะนัน้ ถ้าไม่รู้ธรรมะก็
จะสอนไม่ได้ สอนไปก็สอนไม่ถูกอยู่ดี เป็ นเหตุผลทีท่ าํ ให้หลวงปู่มนละความ
ั่
ปรารถนาในพุทธภูมิ แล้วหนีหมูค่ ณะไปอยู่เชียงใหม่ ปฏิบตั อิ ยู่องค์เดียว
เมือ่ ก่อนจะมีบริษทั บริวารติดตามท่านอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยสังสอน
่
คอย
อบรม คอยสงเคราะห์คนนัน้ คนนี้ไปตามธรรมะทีท่ ่านมีอยู่ ท่านปลีกวิเวกอยู่
เชียงใหม่ถงึ ๑๐ ปี จนได้บรรลุอรหัตผล หลังจากนัน้ ท่านก็อบรมสังสอนผู
่
อ้ น่ื ทํา
ให้มคี รูบาอาจารย์ทเ่ี ราเคารพกราบไหว้ปรากฏขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก ก็ได้ศึกษา
จากหลวงปู่มนทั
ั ่ ง้ นัน้ เป็ นผลพวงของการละความปรารถนาในพุทธภูมขิ องหลวง
ปู่มนั ่
ถ้าท่านมัวทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื โดยลืมนึกถึงการทําประโยชน์สาํ หรับตนเอง
ท่านก็ยงั จะไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็ นพระอริยบุคคล แต่จะได้สะสมทานบารมีมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ จนทําให้ท่านได้เป็ นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต เป็ นพระปัจเจกพุทธ
เจ้าหรือเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงั ่
สอนใครก็เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าสังสอนผู
่
อ้ น่ื ก็เป็ นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เกือบจะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะ
ทรงเห็นว่าเป็ นธรรมะทีย่ ากทีผ่ ูอ้ น่ื จะปฏิบตั ติ ามได้ ก็เกิดความท้อพระทัย ไม่ทรง
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อยากจะสังสอน
่
กลัวจะหาว่าพระองค์บา้ สอนให้ละ สอนให้ตดั ต่อมาก็มที า้ ว
มหาพรหมได้มาอาราธนาขอให้พระองค์ได้ทรงพิจารณาโปรดสัตว์โลกด้วยเถิด
เพราะคนมีหลายชนิดด้วยกัน คนทีฉ่ ลาดทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ก็มี คนโง่เขลาเบา
ปัญญาทีจ่ ะไม่ได้รบั ประโยชน์ก็มี
จึงทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกก็มอี ยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า
เลยทรงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะโปรด โดยจะเน้นไปทีพ่ วกฉลาดก่อน พวกทีร่ ู้เร็ว ทรง
คิดถึงพระอาจารย์ทงั้ ๒ รู ปทีพ่ ระองค์เคยศึกษาอยู่ดว้ ย แต่ก็ทรงทราบว่าได้
มรณภาพไปแล้วทัง้ ๒ รูป ทรงบ่นว่าน่าเสียดาย เพราะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้
พรหมทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เมือ่ หมดบุญแล้วก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ กลับมา
เริ่มต้นใหม่อกี ไม่ได้รบั ประโยชน์จากธรรมะทีพ่ ระองค์ทรงรู้ทรงเห็น จึงทรง
คิดถึงพระปัญจวัคคียท์ เ่ี คยติดสอยห้อยตามพระองค์ ทรงเห็นว่าท่านเหล่านี้มศี ีล
มีสมาธิมบี ารมี พอทีจ่ ะรับธรรมะของพระองค์ได้ จึงมุง่ ไปทีพ่ ระปัญจวัคคีย ์ ใน
เบื้องต้นทรงแสดงพระธรรมจักรฯโปรด ก็มพี ระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็ น
พระโสดาบัน ทรงแสดงเกี่ยวกับอนิจจัง มีอะไรเกิดขึ้นก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา
เช่นขันธ์ ๕ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป
เกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่ตอ้ งไปยึดไปติด ปล่อยมันไป พอปล่อยไป
ใจก็สบาย ไม่กลัวความตายอีกต่อไป ไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป เพราะใจไม่ได้
แก่ ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย แล้วไปตกใจ ไปกลัวทําไม เพราะความหลงทําให้ไป
ยึดไปติด ว่าเป็ นตัวตน เป็ นเรา เป็ นของเรา
หลังจากนัน้ ได้ทรงแสดงธรรมอีกครัง้ สองครัง้ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ทงั้ ๕ รู ป
แล้วก็ทรงไปโปรดพวกนักบวชของสํานักอืน่ ๆ จนมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึง
๑,๒๕๐ รูป ภายในเวลา ๗ เดือนเท่านัน้ เอง ตัง้ แต่วนั เพ็ญเดือน ๘ วัน
อาสาฬหบูชาทีท่ รงแสดงพระธรรมจักร ฯ จนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ มีพระอรหันต์
๑,๒๕๐ รู ป มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า ตอนนัน้ ทรงมุง่ ไปหาพวกทีส่ ามารถรับธรรมะได้
อย่างรวดเร็วก่อน เพราะมีศีล มีสมาธิอยู่แล้ว เป็ นนักบวชอยู่แล้ว เพียงแต่ขาด
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สัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ขาดปัญญา ไม่รู้วา่ มีธรรมทีท่ าํ ให้จติ หลุดพ้นได้ ได้
ฌานก็ถอื ว่าเลิศแล้ว ได้สวรรค์ชนั้ พรหมก็ถอื ว่าเลิศแล้ว แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้วา่
ถ้าตราบใดยังอยู่ในสังสารวัฏ ยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ หมด
บุญของพรหมก็จะเลือ่ นลงมาเป็ นเทพ หมดบุญของเทพก็เลือ่ นลงมาเป็ นมนุษย์
ถ้าไม่ทาํ บุญต่อ มีแต่ทาํ บาปก็เลือ่ นลงไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรก
ต่อไป
ภพของมนุษย์เป็ นทีเ่ ติมบุญหรือเติมบาป มีทางเลือก ๒ ทาง ภพอืน่ ไม่ค่อยมี
ทางเลือกเท่าไร เป็ นเดรัจฉานก็ไม่มที างเลือก เวลาหากิน สัตว์ใหญ่ก็ตอ้ งกินสัตว์
เล็กเป็ นอาหาร ไม่มโี อกาสได้ทาํ บุญ ถ้าเกิดเป็ นเทวดาก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะทําบุญ
หรือทําบาป มีแต่การเสวยบุญเสวยความสุข ถ้าเป็ นพรหมก็อยู่กบั ความสุขของ
ความสงบนิ่ง ไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ เป็ นมนุษย์จะได้สมั ผัสทัง้ สุข และทุกข์
สามารถเลือกได้วา่ จะทําบาปหรือทําบุญ ถ้าเกิดในสมัยทีม่ ศี าสนาพุทธก็โชคดี
หน่อย เพราะมีแสงสว่างแห่งธรรมคอยชี้บอกว่านี่ผดิ นะ นี่ถูกนะ เพียงแต่จะฟัง
หรือไม่ฟงั เท่านัน้ ถ้ามีบญ
ุ เก่า มีปญั ญา ฟังแล้วก็จะเชื่อ จะแยกแยะได้ ก็
พยายามปฏิบตั ติ ามคําสอนของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า ก็จะได้รบั ประโยชน์
ดีไม่ดอี าจจะตัดภพตัดชาติได้ในชาติน้ เี ลยก็ได้ ในสติปฏั ฐานสูตร พระพุทธเจ้า
ทรงพยากรณ์วา่ ถ้าปฏิบตั ติ ามได้ อย่างช้าก็แค่ ๗ ปี ถ้าไม่ได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ก็จะได้เป็ นพระอนาคามี ถ้าเป็ นพวกทีฉ่ ลาดเพียง ๗ วันก็บรรลุได้ จึงอยู่
ทีต่ วั เราว่ายังยึดติด ยังเสียดายลูก เสียดายสมบัตอิ ยู่หรือไม่ ควรพยายาม
พิจารณาความแก่ความตายอยู่บ่อยๆ อย่าไปเสียดายเลย เดีย๋ วก็ตอ้ งตายจากกัน
แล้ว อยู่ดว้ ยกันเพือ่ ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเท่านัน้
ถาม เทวดานี่ไม่มกี ารภาวนาหรือเจ้าคะ
ตอบ ไม่มี เขาเป็ นเหมือนกับตอนทีเ่ รานอนหลับฝันดีมคี วามสุข เขาก็ไม่ตอ้ งภาวนา
ถาม แต่เขาก็มาฟังธรรมอยู่เรื่อยใช่ไหมคะ
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ตอบ พวกทีม่ อี ปุ นิสยั เดิมอยู่ ถ้ามีโอกาสได้เจอพระอริยบุคคลทีส่ ามารถติดต่อกับเขา
ได้ เขาก็จะฟัง
ถาม บนภูเขานี่ละคะท่านอาจารย์
ตอบ ไม่ทราบว่ามีหรือไม่
ถาม ท่านอาจารย์คะ เมือ่ ตะกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเทวดาเสวยบุญ ถ้าเขาเสวยบุญไป
เรื่อยๆ เขาไม่ได้ทาํ บาปเขาจะเป็ นเทวดาไปเรื่อย
ตอบ บุญมันหมดได้นะ เหมือนนํา้ มัน ใช้ไปเดีย๋ วมันก็หมด
ถาม เขาไม่ได้ทาํ บาป บุญก็จะหมดไปใช่ไหมคะ
ตอบ บาปทีม่ อี ยู่ยงั ไม่มโี อกาสแสดงผล เพราะเป็ นเวลาของการแสดงผลของบุญ ต้อง
เกิดเป็ นมนุษย์หรือตํา่ กว่า
ถาม เคยได้ยนิ ว่า ถ้าเทวดาระลึกถึงบุญเก่าทีเ่ คยทํา ก็เหมือนต่อบุญไปเรื่อยๆใช่ไหม
เจ้าคะ
ตอบ ระลึกอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทําด้วย นึกแล้วก็ตอ้ งทํา อยู่ทส่ี วรรค์ทาํ บุญไม่ได้
ต้องมาทําบนโลกนี้ นอกจากทําบุญด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เช่นพระพุทธเจ้า
ทรงโปรดพระมารดา ด้วยการแสดงธรรมให้ฟงั เมือ่ เข้าใจในหลักของไตรลักษณ์
ก็สามารถตัดได้ละได้ เทวดาก็มรี ู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะเหมือนกัน แต่เป็ น
รูปทิพย์ เสียงทิพย์ เมือ่ หมดบุญแล้ว รู ปทิพย์ เสียงทิพย์ก็หมดไป ต้องมาเกิด
เป็ นมนุษย์ แล้วก็มาเสพพวกรู ปหยาบ เสียงหยาบ ท่านให้พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ น
ไตรลักษณ์ เมือ่ เห็นไตรลักษณ์แล้ว ก็จะไม่ยนิ ดี เมือ่ ไม่ยนิ ดี ก็จะไม่เสียใจ ไม่
ทุกข์ มันจะมาจะไปก็ไม่เดือดร้อน
ถาม พอฟังอาจารย์เสร็จกลับไปแล้วมีกาํ ลังใจ
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ตอบ ถึงต้องฟังเทศน์อยู่เรื่อยๆไง กาเลนะ ธัมมัสสวนัง อยู่กบั ครู บาอาจารย์ก็แบบ
เดียวกัน ๓ – ๔ วันท่านก็จะเรียกประชุมสงฆ์ที พอฟังเทศน์ของท่านแล้วมี
กําลังใจ บางทีกลับไปนัง่ ภาวนาเดินจงกรมจนถึงสว่างเลย เหมือนกับท่านอัดฉีด
กําลังใจให้เต็มทีเ่ ลย แต่พอสัก ๔ – ๕ วันผ่านไป กําลังใจก็ค่อยอ่อนไปเรื่อยๆ
กิเลสก็ฮกึ เหิมขึ้น
ถาม เดือนหนึ่งมาหาท่านอาจารย์ครัง้ หนึ่งนี่
ตอบ เหมือนชาร์จแบตฯ
ถาม บางทีหามัชฌิมาไม่เจอ
ตอบ ชีวติ ฆราวาสมีเรื่องอืน่ ๆมาเกี่ยวข้องมาก ใจยังอ่อน ยังไม่แข็งพอทีจ่ ะต้านได้ แต่
ก็ยงั ดีทย่ี งั มีกาํ ลังพอจะปลีกออกมาได้ เดือนละครัง้ ก็ยงั ดีกว่าไม่มาเลย บางคนปี
หนึ่งจะเข้าวัดใส่บาตรสักครัง้ หนึ่งในวันเกิด หรือวันปี ใหม่ แต่พวกเรานอกจากมา
วัดอย่างนี้แล้ว ยังทําบุญเป็ นปกติ ใช่ไหม
ใช่ครับ ทุกอาทิตย์เราจะไปวัด ไปใส่บาตร
หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้วต้องนําไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั ใิ ห้ต่อเนื่อง เพราะการปฏิบตั นิ ้ ี
แหละจะเป็ นอาจารย์ของเราต่อไป เมือ่ ปฏิบตั เิ ป็ นแล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยครูบา
อาจารย์มากนัก เพราะธรรมจะผุดขึ้นมาในใจ ในเบื้องต้นต้องอาศัยธรรมของ
ผูอ้ น่ื เป็ นตัวฉุดกระชากลากไปก่อน เมือ่ พิจารณาธรรมไป ปัญญาก็เริ่มหมุน
เรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนแล้ว เริ่มคิดไปในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ แล้ว
คิดไปด้วยเหตุดว้ ยผลแล้ว ต่อไปก็จะคิดไปในทางนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดความรู้
ความเห็นต่างๆขึ้นมา มากกว่าทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ น่ื
ธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากครูบาอาจารย์ จากพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนกับใบไม้
ในกํามือ แต่ธรรมะทีจ่ ะปรากฏขึ้นในจิตในใจ เป็ นเหมือนใบไม้ในป่ าในเขา จะมี
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ความรู้ต่างๆผุดขึ้นมามาก บางสิง่ เราไม่สามารถพูดหรืออธิบายให้กบั คนอืน่ ได้
เพราะไม่เกิดประโยชน์ ได้แต่สอนวิธีให้เขาคิดเป็ น ให้ปฏิบตั เิ ป็ น เมือ่ ปฏิบตั เิ ป็ น
คิดเป็ นแล้ว ก็จะรู้เห็นเรื่องต่างๆได้ เหมือนหลวงปู่มนั ่ เวลาท่านอยู่ในป่ าในเขา
คนเดียว ท่านไม่ตอ้ งไปหาครู บาอาจารย์ มีคนถามว่า เวลาท่านมีปญั หาท่านจะไป
ถามใคร หลวงปู่มนท่
ั ่ านตอบว่า กระผมไม่ได้ประมาทนะ แต่ผมฟังธรรมอยู่
ตลอดเวลา เพราะท่านพิจารณาธรรมะอยูต่ ลอดเวลานัน่ เอง การพิจารณาธรรมะ
เป็ นการคิดอย่างมีเหตุมผี ล เวลามีคาํ ถามปรากฏขึ้นมา คําตอบก็จะตามมาเอง
ผุดขึ้นมาๆ รับกันไปๆ พิจารณาไปๆ ถ้าอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์แล้ว จะไม่
หลงทาง
ถาม ท่านอาจารย์คะ คิดขึ้นเอง ปัญญาเกิดขึ้นเองหรือคะ
ตอบ ใช่ มันเกิดขึ้นเอง ด้วยการพิจารณา
ถาม ถามเองตอบเองหรือครับ
ตอบ ใช่
ถาม ไม่ตอ้ งมีครูบาอาจารย์หรือคะ
ตอบ ใช่ ถ้าถึงขัน้ ทีม่ นั หมุนเอง ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ นัน้ เวลามีปญั หาทีย่ งั ตอบไม่ได้ ก็ปล่อย
ไว้ก่อน ภาวนาไปอีก ปฏิบตั ไิ ปอีก จนจิตลงลึกไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเข้าใจเอง ถ้า
ยึดแนวทีท่ ่านสอนไว้ให้คดิ คือให้อยู่ในไตรลักษณ์ แล้วจะไม่มปี ญั หาอะไร
ถาม ท่านอาจารย์ครับ เคยได้ยนิ มาว่าครู บาอาจารย์เวลาภาวนาไปนี่ อย่างหลวงปู่มนที
ั่ ่
ท่านมรณภาพไปแล้ว ผุดขึ้นมาในจิตก็มี เพือ่ ทีจ่ ะมาบอกอุบายธรรมอะไรต่างๆ
ท่านอาจารย์เคยเจอแบบนี้ไหมครับ
ตอบ ในหนังสือปฏิปทาฯ หลวงตาก็เขียนเกี่ยวกับคุณแม่ชแี ก้วไว้ ทีท่ า่ นบอกว่าท่านจะ
ไปเยีย่ มหลวงปู่มนั ่ เพราะได้ขา่ วว่าท่านไม่ค่อยสบาย เตรียมตัวตัง้ หลายครัง้ ก็
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ไม่ได้ไปสักที จนในคืนก่อนทีจ่ ะไป หลวงปู่ก็มาเข้าในสมาธิของคุณแม่ชี บอกว่า
ไปก็ไม่เจอตัวเราแล้ว เราตายแล้ว ท่านรู้ก่อนทีค่ นอืน่ จะรู้ คนในหมูบ่ า้ นไม่ทราบ
ข่าวหลวงปู่มนได้
ั ่ มรณภาพแล้ว เมือ่ ตอนตี ๑ ตี ๒ แต่ท่านนัง่ สมาธิตอนนัน้ พอดี
หลวงปู่ก็มาเข้าในสมาธิพอดี พอตื่นขึ้นมาท่านก็นงั ่ ร้องห่มร้องไห้คนเดียว แม่ชี
ด้วยกันก็ถามท่านร้องไห้เรื่องอะไร ท่านก็บอกว่าเมือ่ คืนนี้หลวงปู่มาบอกว่าท่าน
มรณภาพแล้ว พอสายๆคนจากทีอ่ าํ เภอก็เอาข่าวมาบอก เรื่องของจิตนี่มนั ก็
ลึกลับ ไม่มอี ยู่ในพระไตรปิ ฎกก็มี จึงไม่ควรสบประมาท ถ้าพูดในสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยู่ใน
พระไตรปิ ฎกให้คนแตกฉานในพระไตรปิ ฎกฟัง ก็จะถูกเขาว่าเพ้อเจ้อก็ได้ อย่าง
หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์หนังสือประวัตหิ ลวงปู่มนั ่ ทีเ่ ขียนโดย
หลวงตา ว่าเป็ นเรื่องเพ้อเจ้อ นัน่ เป็ นเพราะได้อ่านแต่พระไตรปิ ฎกอย่างเดียว แต่
ไม่ได้ปฏิบตั ิ จึงคิดว่าเรื่องทีไ่ ม่มอี ยู่ในพระไตรปิ ฎกเป็ นเรื่องเพ้อเจ้อ
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นเหมือนใบไม้ในกํามือ สิง่ ทีน่ อกเหนือจากนัน้
ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ติ าม ก็ไม่ทรงสอนให้เสียเวลา ให้ปฏิบตั ไิ ปเจอเอง
ดีกว่า ให้เห็นเองดีกว่า จะได้ไม่สงสัย พูดตอนนี้ก็จะสงสัย หาว่าหลอกให้งมงาย
ตอนทีอ่ าตมาปฏิบตั ิ อาตมาก็ไม่สนใจเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องภพหน้าชาติ
หน้า สนใจอยู่ทจ่ี ติ ตัวเดียว ทําอย่างไรให้จติ ไม่หวันไหว
่
ไม่ให้ทกุ ข์แค่นนั้ เอง
สนใจแค่นนั้ แหละ เรื่องภพหน้าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ไม่ค่อยสนใจ มีหรือไม่มกี ็
ไม่เกี่ยวกับเรา แต่ตวั ทุกข์น่ี ความวุน่ วายใจนี่ มันเกี่ยวกับเราโดยตรง ทําอย่างไร
ไม่ให้วุน่ วายใจได้ ทําไมเราต้องอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มาให้ความสุขกับเรา ไม่มอี ะไร
เลยไม่ได้หรือ นี่คอื ปริศนาทีเ่ ราถามตัวเราเอง ทําไมต้องได้สง่ิ นัน้ ถึงจะมีความสุข
พอได้มาสักพักก็เบือ่ อยากจะได้สง่ิ ใหม่อกี มันก็เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็พอดีได้
อ่านหนังสือธรรมะ ท่านก็บอกว่ามี อยู่ในใจเรานี่แหละความสงบ ทําใจให้สงบ
แล้วไม่ตอ้ งมีอะไร เมือ่ ๒ วันก่อนก็มคี นมาเล่าให้ฟงั ว่า เดีย๋ วนี้เขาเจอธรรมะ
แล้ว อาตมาก็ถามว่าอยู่ทไ่ี หน เขาบอกว่าอยู่ทต่ี วั เรานี่แหละ เมือ่ ก่อนนี้วนุ่ วายกับ
เรื่องนู น้ เรื่องนี้ไปหมด เดีย๋ วนี้เฉยแล้ว ปล่อยวางแล้ว
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ถาม แต่บางครัง้ บางเรื่องค่ะอาจารย์ ต้องครึ่งวันค่ะ กว่าจะวางได้
ตอบ ใช่ อยู่ทค่ี วามผูกพันว่ามีมากน้อย
ถาม พยายามวาง แต่วา่
ตอบ บางทีเราก็คดิ ว่าเราปล่อยวางหมดแล้ว แต่พอไปเจออะไรจังๆเข้า มันสะเทือนใจ
ขึ้นมาได้เหมือนกัน ก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ อย่าประมาท อย่าไปคิดว่าแก้ปญั หานี้
ได้แล้ว ปัญหาอืน่ จะแก้ได้เหมือนกัน ไม่แน่หรอก ต้องพยายามปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ
ถ้าจะแก้ก็ให้แก้ทใ่ี จเราเป็ นหลัก อย่าไปแก้ทภ่ี ายนอก อย่าไปแก้คนนัน้ คนนี้ แก้
ไม่ได้หรอก ช่วยแก้ให้เขาเป็ นคนดีได้ ก็ช่วยไป แต่อย่าไปคิดว่าเป็ นการ
แก้ปญั หาในใจของเรา ปัญหาในใจของเราต้องแก้ดว้ ยการปล่อยเขา ปล่อยเขาได้
แล้วไปช่วยเขาอย่างไรก็ได้ ถ้าเขาปรับปรุงตัวเขาเองให้ดขี ้นึ ก็เป็ นประโยชน์กบั
เขาเอง เราไม่ได้ไม่เสียกับเขา ถ้าเรายังไม่แก้ใจของเรา แล้วไปช่วยเขา เราจะมี
ความรู้สกึ ได้เสียไปกับเขา ถ้าเขาดีข้นึ เราก็ดใี จตามไปด้วย ถ้าเขาเลวลงเราก็
เสียใจ แต่ถา้ เราแก้ทใ่ี จของเราก่อนด้วยการปล่อยเขาไป จะดีจะชัว่ ก็เรื่องของเขา
เวลาไปช่วยเขาเราจะรู้สกึ เฉยๆ เขาดีเราก็เฉยๆ เขาเลวเราก็เฉยๆ เราก็ช่วยได้
เท่านัน้
ปัญหามี ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนนอกกับส่วนใน ส่วนสําคัญก็คอื ส่วนใน ต้อง
แก้ปญั หาส่วนในให้ได้ดว้ ยการปล่อยวาง ต้องยอมรับสภาพของอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ยอมรับว่าคนเรามีบญ
ุ มีกรรม เขามีบญ
ุ มีกรรมของเขามาจึงต้องเป็ น
อย่างนี้ เป็ นไปตามบุญตามกรรมของเขา เราแก้ปญั หาภายในใจของเราด้วยการ
คิดว่าเขาไม่ได้เป็ นอะไรกับเรา ถ้าเป็ นก็เป็ นแบบสมมุติ เป็ นเหมือนตัวละคร เรา
มาเล่นละครกันในโลกนี้ เขาสมมุตใิ ห้เราเป็ นแม่ สมมุตใิ ห้คนนี้เป็ นลูก ก็เล่นกัน
ไปเท่านัน้ เอง พอจบละครต่างคนก็ต่างแยกกันไป นี่คอื สมมุติ เป็ นอย่างนี้ เรา
เกิดมาก็ถูกสมมุตบิ ญั ญัตใิ ห้มพี ่อ มีแม่ มีพ่ี มีนอ้ ง มีเพือ่ น มีฝูง แต่เราหลงติด
กับสมมุติ เอาจริงเอาจังกับมัน ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นละคร ฝรัง่ อย่างเชกสเปี ยร์เขายัง
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พูดไว้เลยว่า โลกนี้เป็ นเหมือนละครโรงใหญ่ ฝรัง่ เขาก็มปี ญั ญาเหมือนกัน เขาก็
มองเห็นเหมือนกัน
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้าเราไม่ทาํ ก็เท่ากับเราทําหน้าทีพ่ ่อแม่ไม่สมบูรณ์ค่ะ
ตอบ ก็ทาํ ซิ เราต้องทําหน้าทีข่ องเรา ก็ทาํ ไป ทําให้สมบูรณ์ แต่ไม่ไปแบกเขา มีหน้าที่
ส่งเสียเขาให้ได้เรียน ได้ศึกษา ให้เขารู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ เราก็สอนหมดแล้ว ทํา
หมดแล้ว ทีน้ ีเขาจะดิ้นรนแหกคอก แหกกรงไปหานรก มันก็เป็ นเรื่องของเขา เรา
ไปเฝ้ าเขาตลอดเวลาได้ไหม จับเขาผูกติดกับตัวเราไว้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมงได้ไหม
ทําหน้าทีข่ องเราให้เต็มทีก่ ็แล้วกัน มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป แต่ตอ้ งยอมรับความจริง
ของเขา จะได้สบายใจ
ถาม ดีใจวันนี้ท่านอาจารย์เล่าเรื่องในพระไตรปิ ฎกให้ฟงั ปี ตมิ ากค่ะ
ตอบ อาตมาก็ไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิ ฎกโดยตรง ส่วนใหญ่จะได้ยนิ ได้ฟงั จากครู บา
อาจารย์ อีกส่วนหนึ่งก็อ่านหนังสือทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎกอีกทีหนึ่ง จะไม่ค่อย
ได้อ่านหนังสือทีเ่ ป็ นตํารา เพราะอ่านไม่ได้ เรื่องเยอะเหลือเกิน บางทีเรื่องไม่ตรง
ประเด็นทีเ่ ราต้องการจะรู้ แต่ถา้ อ่านหนังสือของครู บาอาจารย์พระปฏิบตั นิ ้ ี ท่าน
จะพูดตรงประเด็นกับทีเ่ ราปฏิบตั ิ แล้วก็ยกเรื่องจากพระไตรปิ ฎกมาเสริม ใน
พระไตรปิ ฎกจะมีเรื่องราวต่างๆอยู่มาก อาจจะทําให้เราท้อได้ ต้องเรียนรู้ทกุ ๆ
เรื่องเลยหรือ ไม่ตอ้ งหรอก หาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งทีเ่ จาะทีจ่ ดุ สําคัญๆก็พอ
เช่นหนังสือของครูบาอาจารย์น่แี หละ
ถาม พระไตรปิ ฎกก็ไม่สาํ คัญใช่ไหมครับท่านอาจารย์
ตอบ ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่สาํ คัญ มีไว้ก็ดี แต่มนั เป็ นเหมือนตูย้ า ทีม่ ยี าสารพัดชนิดเลย
เวลาเราปวดหัวแล้วไปหายาในตูม้ ากิน อาจจะตายเพราะหายาก็ได้ เพราะหาไม่
เจอ ไม่รู้วา่ อยู่ตรงไหน แต่ถา้ ไปหาหมอ หมอก็จะจ่ายยาให้ทนั ทีเลย
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ถาม ท่านอาจารย์คะ เพือ่ นของลูกเขาบอกว่า ก่อนเขาจะปฏิบตั ิ เขาจะต้องศึกษา
พระไตรปิ ฎกให้รู้แจ้งก่อน แล้วจึงจะเริ่มปฏิบตั ิ หลักการนี้มนั ใช้ได้ไหมคะท่าน
อาจารย์
ตอบ ได้ ถ้าเขารู้วา่ ถึงแม้พระไตรปิ ฎกจะมีเรื่องมากมายเพียงไร ก็มเี นื้อหาสาระอัน
เดียวเท่านัน้ คือทุกข์กบั วิธีดบั ทุกข์ ถ้าเขาศึกษาพระอริยสัจ ๔ จนเข้าใจ ก็
พอแล้ว หัวใจของศาสนาก็อยู่ตรงนี้เอง ส่วนเรื่องอืน่ ๆก็เป็ นองค์ประกอบ ไม่วา่
พระพุทธเจ้าจะทรงสอนใครทีไ่ หนก็ตาม ก็ทรงสอนเรื่องนี้ ทรงสอนพระอริยสัจ
๔ ในแง่ต่างๆ เรื่องทานบ้าง เรื่องศีลบ้าง เรื่องสมาธิบา้ ง เรื่องปัญญาบ้าง ถ้าไป
อ่านทัง้ หมดก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ
ถาม คนอ่านก็เริ่มต้นจุดเดียวกันใช่ไหมครับท่านอาจารย์ คืออ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่
ก็มาเริ่มต้นทีจ่ ดุ เดียวกัน คือจุดทีเ่ ป็ นหัวใจของอริยสัจ ๔ ใช่ไหมครับ
ตอบ อ่านแล้วต้องจับประเด็นให้ได้ ไม่ใช่อ่านแบบได้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ถาม อย่างนี้ควรอ่านพระไตรปิ ฎกก่อนแล้วปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั โิ ดยทีไ่ ม่ได้อ่าน
ตอบ ปฏิบตั โิ ดยทีไ่ ม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้อกี เหมือนกัน เพราะถ้าไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร เดีย๋ ว
ก็หลงทางได้ ทีน้ กี ารศึกษามี ๒ แบบ คือศึกษาจากหนังสือ หรือศึกษาจากครู บา
อาจารย์ อย่างครูบาอาจารย์น้ ที ่านจะสอนเราเหมือนกับพ่อแม่สอนลูก ลูกนี่เกิด
มาไม่ตอ้ งไปโรงเรียนก็รู้จกั การพูดใช่ไหม ไม่ตอ้ งไปเรียนว่าพูดภาษาไทยพูด
อย่างไร เพราะฟังพ่อแม่พูดก็หดั พูดได้ อยู่กบั ครู บาอาจารย์ท่านก็พาปฏิบตั ิ พา
บิณฑบาต พานัง่ สมาธิ พาทําอะไรต่างๆ ท่านปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ปฏิบตั ติ าม
อย่างนี้จะง่ายกว่า เพราะตรงประเด็น ถ้าไปอ่านพระไตรปิ ฎกจะมีเรื่องเยอะ ที่
เยอะเพราะความพยายามทีจ่ ะรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้
ตามสถานทีต่ ่างๆให้ได้มากทีส่ ุด เพราะเชื่อว่าทุกบททุกบาทของพระธรรมคําสอน
มีคุณอันลํา้ ค่า แต่ถา้ วิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าก็มอี ยู่ ๓ เรื่องเป็ นหลัก คือ ทาน
ศีล ภาวนา ทีเ่ ป็ นเครื่องมือของการดับทุกข์ แล้วก็มเี รื่องทีเ่ กี่ยวกับสังคม ความ
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รับผิดชอบต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน วิธีปฏิบตั ติ ่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน และธรรมะ
ทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนาเป็ นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น ธรรมะทีเ่ ป็ น
ตัวเอกก็คอื มรรค ๘ นี่เอง ตัวทีเ่ ป็ นปัญหาก็คอื ทุกขสัจจะ กับสมุทยั สัจจะ ตัวที่
จะแก้ก็คอื มรรค ๘ ผลของมรรค ๘ ก็คอื นิ โรธสัจจะ คือการดับทุกข์ เป็ น
ทางตรง ถ้าอยากจะเดินอ้อมไปก่อนก็ได้ ไปศึกษาพระไตรปิ ฎกสัก ๑๐ ปี ก่อนก็
ได้ แต่มนั เยอะนะ อ่านเล่มนี้แล้วไปอ่านอีกเล่มหนึ่ง ก็จะลืมเรื่องทีอ่ ่านไปเพราะ
จําไม่ได้ การศึกษาทีแ่ ท้จริงไม่ตอ้ งจดจํา ต้องจับประเด็นให้ได้ ให้รู้วา่ สิง่ ทีเ่ รา
ต้องทํามีอะไรบ้าง
เหมือนกับการศึกษาแผนทีเ่ พือ่ ให้รู้ทางเท่านัน้ เอง ศึกษาแล้วไม่ออกเดินทาง ก็ไป
ไม่ถงึ ไหน สูศ้ ึกษาไปปฏิบตั ไิ ปจะดีกว่า ดูแผนทีเ่ ป็ นระยะๆไป จากถนนนี้ไปสู่
ถนนนี้ พอถึงทางแยกแล้วค่อยมากางแผนทีด่ ูอกี ที พอถึงตรงนี้แล้วจะไปทาง
ไหนต่อ ก็ดูอกี ที อย่างนี้จะดีกว่า ดีกว่ารู้ว่าไปทางนี้แล้วต้องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
ต้องตรงไป แต่ยงั ไม่ได้ไปสักที พอไปแล้วก็ลมื เอ้ เมือ่ ก่อนนี้จาํ ได้วา่ ต้องเลี้ยว
ซ้ายนี่ พอถึงตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ต้องกลับไปค้นหนังสือดูก่อน อย่างนี้
สูศ้ ึกษาปฏิบตั กิ บั คนทีม่ ปี ระสบการณ์จะดีกว่า ดีกว่าอ่านจากหนังสือ แต่ถา้ ไม่มกี ็
ต้องอาศัยหนังสือ ถ้ายังมีคนสอนเราได้ ก็จะง่ายกว่า สงสัยอะไรก็ถามท่านได้ ก็
จะแก้ความสงสัยได้
ถาม ท่านคะ มีคนหนึ่งเขาศึกษาทางด้านศาสนาเปรียบเทียบ เขาบอกว่าพระไตรปิ ฎกนี่
เกิดหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงนิพพานแล้ว ความน่าเชื่อถือของพระไตรปิ ฎกที่
เกิดจากการสังคายนาของพระอรหันต์น่จี ะน่าเชื่อถือได้จริง แต่ละองค์จะศึกษา
ปฏิบตั ถิ ่ายทอดสิง่ ทีเ่ กิดในครัง้ พุทธกาลได้แน่นอน ได้หรือเปล่าคะ
ตอบ ถ้าจะว่าทุกคําพูดคําสอนทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาตรงกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
เลยคงเป็ นไปไม่ได้ แต่ถา้ พูดถึงเนื้อหาสาระ ทีผ่ ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปี ก็ไม่มี
พระอรหันต์ท่านใดมาประกาศว่า
ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปจากคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ส่วนทีผ่ ดิ เพี้ยนก็อาจจะมีบา้ ง แต่เป็ นส่วนย่อย แต่ตวั แก่นนี่ไม่ผดิ
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อริยสัจ ๔ ไม่ผดิ มรรค ๘ ไม่ผดิ เพียงแต่รายละเอียดของการปฏิบตั อิ าจจะไม่
ละเอียดพอ เช่นเวลาปฏิบตั เิ ราไม่รู้วา่ ต้องได้สมาธิขนั้ ไหน ถึงจะเจริญวิปสั สนาได้
บางคนก็คดิ ว่าต้องได้ฌาน ต้องได้สมาธิเต็มขัน้ แล้วถึงค่อยเจริญวิปสั สนา บาง
คนก็บอกว่าไม่ตอ้ งเจริญสมาธิเลยก็ได้ เอาปัญญาอย่างเดียวเลยก็ได้ บางคนก็
บอกว่าต้องปฏิบตั ทิ งั้ ๒ อย่าง เพราะมรรคมีทงั้ ศีล มีทงั้ สมาธิ มีทงั้ ปัญญา บาง
คนก็บอกว่าปฏิบตั ไิ ปแล้วก็จะรู้เองว่าคําตอบทีถ่ ูกต้องคืออะไร จึงต้องอาศัยผูท้ ่ี
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบอย่างครูบาอาจารย์มาสอนอีกที คนทีบ่ รรลุธรรมแล้วถึงจะดี
ทีส่ ุด อย่างในสมัยปัจจุบนั นี้ พอมีหลวงปู่มนมาสอนองค์
ั่
เดียวเท่านัน้ ก็แก้ความ
สงสัยได้เยอะเลย หลุดพ้นกันไปได้เยอะเลย
ขอให้ถอื พระไตรปิ ฎกเป็ นคําสอนหลัก อาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้าง ไม่ใช่
สาระสําคัญ สาระสําคัญอยู่ทก่ี ารพิสูจน์ดว้ ยการปฏิบตั ิ ของเรามากกว่า ถ้าเราไม่
ปฏิบตั แิ ล้วมาบอกว่าผิดถูกจะไม่มเี หตุไม่มผี ล แต่ถา้ เราปฏิบตั แิ ล้วเราจะรู้วา่
บางส่วนอาจจะผิดพลาดไปได้ เพราะคนทีเ่ ป็ นปุถชุ น กับคนทีเ่ ป็ นพระอรหันต์มี
ความเห็นไม่เหมือนกัน ถ้าคนทีส่ งั คายนาไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ ก็อาจจะเข้าใจ
ผิดได้ อาจจะแปลความหมายของคําบางคําให้ผดิ ไปได้ แต่อย่าไปถือว่าเป็ น
สาระสําคัญ คําสอนหลักๆนัน้ ไม่ผดิ เพี้ยน สามารถพิสูจน์ได้
ถาม อย่างนี้นบั ว่าเราโชคดีทเ่ี กิดมาทันครู บาอาจารย์ ทีส่ บื ทอดจากหลวงปู่มนมา
ั่
ตอบ ใช่ เราจึงมีพระรัตนตรัยไง ไม่มพี ระพุทธเจ้าก็ยงั มีพระธรรม ไม่มพี ระธรรมก็ยงั
มีพระอริยสงฆ์ ทีแ่ ทนกันได้ ถ้าไม่มพี ระอริยสงฆ์ก็ตอ้ งอาศัยพระธรรมจาก
พระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก หรือหนังสือของครูบาอาจารย์ทม่ี รณภาพไปแล้ว เอามา
อ่านกัน แต่ก็สูอ้ ยู่ศึกษาจากท่านโดยตรงไม่ได้ เพราะท่านจะเห็นการปฏิบตั ขิ อง
เรา แล้วถ้าเห็นเราเดินออกนอกลูน่ อกทางท่านจะได้ขนาบเราได้ ช่วยเราได้ ให้เรา
กลับเข้าสู่ในทางธรรมได้ แต่ถ ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอยเฝ้ าคอยดู ก็จะหลงได้
ปฏิบตั ไิ ปแล้วก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมา ว่าเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แต่อาจจะไม่
เป็ นอย่างทีค่ ดิ ก็ได้ แต่ถา้ อยู่กบั ครู บาอาจารย์ท่านจะมีวธิ ีพสิ ูจน์ ทดสอบจิตใจเรา
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อยู่เรื่อยๆ ให้ยดึ หลักพระรัตนตรัยไว้ ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ ตอนนี้
พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็เหลือแต่พระธรรมกับพระอริย
สงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผู ้ทีเ่ ห็น
ธรรมเห็นตถาคต ก็คอื ผู ้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็คอื พระอริยสงฆ์นนั ่ เอง
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