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กณัฑท์ี่ ๒๓๕ 

ยารกัษาใจ 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ 

คนเราน่ีสามารถเป็นหมอของตวัเราเองไดถ้า้สนใจศึกษา หมอก็เป็นคนเหมอืนเราน่ีแหละ 

เพยีงแต่หมอเขาไดศึ้กษาเลา่เรียนมา ศึกษาอาการต่างๆของโรคภยัไขเ้จ็บ ศึกษาวา่มี

อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหม้นัเป็นอย่างน้ี แลว้ก็ศึกษาวธิีทีจ่ะรกัษามนั เราก็สามารถเป็นหมอ

ของตวัเราเองไดใ้นระดบัหน่ึง ถา้สงัเกตดูพฤตกิรรมของเรา เพราะความเจ็บไขไ้ดป่้วย

ส่วนหน่ึง ก็เกดิจากพฤตกิรรมของเราเอง การกนิการอยู่ การกระทาํอะไรต่างๆ ถูก

สุขลกัษณะหรือไม ่ ถา้กนิอาหารไมถู่กสุขลกัษณะ กนิตามความชอบ ความอยาก ความ

ตอ้งการ ก็อาจจะกนิอาหารทีใ่หโ้ทษกบัร่างกายเขา้ไปก็ได ้ เช่นนํา้ตาลเป็นตวัอย่าง ตอน

บวชใหม่ๆ น่ีจะฉนันํา้ตาลเยอะ เพราะฉนัมื้อเดยีว ตอนบ่ายจะรูส้กึหวิ ก็จะฉนัพวกโกโก ้

ใส่นํา้ตาลเป็นชอ้นๆลงไป ก็ไม่เหน็เป็นอะไร แต่เมือ่มอีายุมากขึ้นๆ สงัเกตดูวา่จะเริ่มแพ ้

นํา้ตาล ฉนัอะไรหวานๆแลว้จะเกดิอาการรอ้นในขึ้นมา จะมแีผลในปาก ตอนตน้ก็ไม่

ทราบวา่แผลในปากน้ีเกดิเพราะเหตใุด คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแผลในปากก็จะไปหายามา

ทา หายามารบัประทาน โดยไมค่ดิถงึเหตขุองอาการ วา่เกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร  

อาตมาก็พยายามสงัเกตดูอยู่เรื่อยๆ ลองลดสิง่นัน้ลดสิง่น้ีลงไป จนในทีสุ่ดก็มาเจอ

คาํตอบทีต่วันํา้ตาลวา่ตอ้งลดลง พอลดลงเพยีง ๒ - ๓ วนัมนัก็หายไป ถา้วนัไหนฉนั

นํา้ตาลมากกวา่ปกตทิีร่่างกายจะรบัได ้ มนัก็จะเป็นขึ้นมา ก็รูว้า่นํา้ตาลน่ีเป็นเหตทุีท่าํให ้

เจ็บไขไ้ดป่้วย รูว้า่ร่างกายจะมสีญัญาณคอยเตอืน เช่นอาการรอ้นในมแีผลในปาก 

เดีย๋วน้ีไม่เป็นแลว้แผลในปาก เพราะคอยควบคุมปริมาณนํา้ตาลไมใ่หม้ากเกนิกวา่

ร่างกายจะรบัได ้พออายุมากขึ้นรูส้กึวา่ ความตอ้งการนํา้ตาลจะลดนอ้ยถอยลงไปเรื่อยๆ 

เคยฉนัของหวานๆได ้ เดีย๋วน้ีตอ้งลด เดีย๋วน้ีแทบจะไมไ่ดฉ้นัของหวานเลย ฉนัเท่าทีจ่ะ

ฉนัได ้ มนัอยู่ทีต่วัเรา การออกกาํลงักายก็ด ี การหลบันอนก็ด ี มนัก็บอกเรา วนัไหนถา้
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นอนไมพ่อน่ี ร่างกายจะเริ่มแสดงอาการไมป่กตขิึ้นมา จะรูส้กึไมม่กีาํลงั งว่งเหงา

หาวนอน เป็นสญัญาณบอกใหรู้ว้า่ เรากาํลงัไมไ่ดดู้แลรกัษาร่างกายใหถู้กตอ้ง การออก

กาํลงักายก็มส่ีวน ถา้นัง่ๆนอนๆอยู่เรื่อยๆ เวลาลกุขึ้นมาเดนิมาทาํอะไร จะรูส้กึไมม่เีรี่ยว

ไมม่แีรง แต่ถา้ไดอ้อกกาํลงักายอย่างสมํา่เสมอ ไดเ้ดนิไดท้าํอะไร จะมกีาํลงัวงัชาด ี 

ถา้สงัเกตดูตวัเองแลว้จะรูท้กุขณะเลยวา่ ร่างกายมปีญัหาในส่วนไหนบา้ง เวลาเป็นอะไร

ขึ้นมาก็สงัเกตดู เช่นเวลาถ่ายทอ้งก็มหีลายสาเหต ุ ของอาตมาส่วนใหญ่จะเป็นเพราะฉนั

นม ถา้ฉนัทกุวนัจะไมเ่ป็น แต่ถา้วนัไหนหยุดไปแลว้กลบัมาฉนัใหม ่ ก็จะถ่าย ก็คอย

สงัเกตดูอาการต่างๆมาตลอด สมยัทีอ่ยู่วดัป่าบา้นตาดก็เคยเป็นไขท้อนซลิอกัเสบอยู่

เรื่อย ตอนตน้ก็ไมรู่ว้า่เป็นเพราะเหตใุด ต่อมาก็ทราบวา่เพราะอยู่ในสถานทีท่ีช่ื้นมาก อยู่

ในป่ามตีน้ไมป้กคลมุกฏุทิีพ่กั ทาํใหร่้างกายมภูีมติา้นทานตํา่ ก็เลยทาํใหเ้กดิอาการป่วย

ขึ้นมา ไปหาหมอฉีดยาเท่าไรก็ไมห่าย แต่พอยา้ยมาอยู่กฏุทิีโ่ลง่ๆ ไมม่ตีน้ไมค้ลมุ เพยีง

คนืสองคนือาการก็ดขีึ้น แสดงวา่อากาศชื้นก็เป็นเหต ุทีท่าํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วยไดเ้หมอืนกนั  

ถา้ไมส่บายก็ขอใหส้งัเกตดูวา่ ไดไ้ปทาํอะไรผดิปกตมิาหรือเปลา่ ไปรบัประทานอาหาร

อะไรมา ไปรบัเชื้ออะไรมา เราพอจะวเิคราะหไ์ด ้ มโีรคบางอย่างทีร่กัษาไดท้นัท ี เช่นโรค

ตดิเชื้อ ไดย้าปฏชิวีนะมารบัประทานสกั ๒ - ๓ วนัก็หาย แต่ถา้เป็นโรคทีเ่กี่ยวกบัความ

ชราภาพ ก็ตอ้งใชเ้วลารกัษาฟ้ืนฟู แต่จะใหก้ลบัไปเป็นเหมอืนเดมิ อย่างทีส่มยัเป็นหนุ่ม

เป็นสาวก็คงจะเป็นไปไดย้าก ก็ตอ้งยอมรบักบัสภาพของมนั ทีต่อ้งเป็นไปตามกาลตาม

เวลา แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมแลว้ เรื่องการเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีจะถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา ไมไ่ด ้

ไปฝากความหวงัอะไรไวก้บัร่างกายน้ีมากไปกวา่ทีจ่าํเป็น ถา้ยงัปฏบิตัธิรรมอยู่ ก็ยงัตอ้ง

อาศยัร่างกายปฏบิตัไิป ถา้สามารถปฏบิตัไิดไ้มว่า่ร่างกายจะอยูใ่นสภาพใด เวลาเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยก็ยงัปฏบิตัไิด ้ บางคนบรรลเุป็นพระอรหนัตต์อนใกลต้ายก็ม ี เช่นพระราชบดิาของ

พระพทุธเจา้ พระเจา้สุทโธทนะ เขา้ใจวา่ท่านบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนจะเสดจ็

สวรรคต พระพทุธเจา้เสดจ็ไปแสดงธรรมโปรด ทรงสอนเรื่องขนัธ ์๕ เรื่องการปลอ่ยวาง 

ขนัธไ์มใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน เรื่องของจติทีไ่ปยดึไปตดิกบัขนัธ ์๕ เป็นตน้  
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ถา้พจิารณาแลว้ปลอ่ยวางได ้ ใจก็หลดุพน้ จติกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั ถา้จติอยู่ใน

ข ัน้ทีส่ามารถปฏบิตัใินอริิยาบถใดก็ไดแ้ลว้ ก็ไมส่าํคญัวา่จะตอ้งมร่ีางกายทีแ่ขง็แรง ที่

จะตอ้งเดนิจงกรม นัง่สมาธิเป็นช ัว่โมงๆ ถา้จติกา้วไปสู่ระดบัปญัญาทีห่มนุไปเองแลว้ ก็

สามารถปฏบิตัไิดใ้นทกุอริิยาบถ อยู่ในอริิยาบถไหนก็พจิารณาได ้ เพราะจะพจิารณาเพือ่

ตดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ต่างๆ ผลของอปุาทานก็คอื ความไมส่บายอกไมส่บายใจ 

ความทกุขใ์จ เวลามคีวามไมส่บายอกไมส่บายใจ ก็พจิารณาหาสาเหต ุ วา่ไมส่บายอกไม่

สบายใจเพราะอะไร เพราะความเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือ กลวัวา่อาการจะแย่กวา่เดมิหรือ กลวั

วา่จะไมห่ายหรือ อย่างน้ีก็จะทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจ ก็ตอ้งพจิารณาให ้

เหน็วา่ร่างกายน้ีไมช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งหยุดทาํงาน ไมส่ามารถทาํงานไปไดต้ลอด จะหยุด

เวลาไหนก็ไมม่ใีครไปกาํหนดบงัคบัได ้ ขึ้นอยู่กบัเหตกุบัปจัจยั ถา้ไปโดนพษิโดนเชื้อโรค

ชนิดทีไ่มม่ยีารกัษาได ้ก็ไมม่ทีางทีจ่ะหายได ้มแีต่จะรอวนัตายอย่างเดยีว 

แต่ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาก็ปลอ่ยวางร่างกายได ้ จติใจเป็นปกตเิหมอืนกบัไมม่อีะไร

เกดิขึ้น ไมไ่ดท้กุขก์บัความเป็นความตายของร่างกาย น่ีเป็นปญัญาทีว่เิศษ คอืยารกัษา

ใจ ทีเ่รียกวา่ธรรมโอสถ ธรรมะรกัษาใจของเราได ้แต่รกัษาอย่างอืน่ไมไ่ด ้ โรคต่างๆทาง

ร่างกายก็ตอ้งอาศยัหยูกอาศยัยา อาศยัการกาํจดัเหตทุีท่าํใหเ้กดิขึ้นมา บางโรคไมต่อ้ง

อาศยัยาก็ได ้ เพยีงแต่แกเ้หตทุีท่าํใหม้นัเป็น เช่นถา้ขาดอาหารก็รบัประทานอาหารให ้

พรอ้มบริบูรณ์ โรคขาดอาหารก็หายไปได ้ หรือไมส่บายเพราะขาดการพกัผ่อนหลบันอน 

ก็นอนใหเ้ยอะๆหน่อย พกัใหเ้ยอะๆหน่อย เดีย๋วร่างกายก็ฟ้ืนกลบัสู่สภาพเดมิได ้ แต่

เรื่องจติใจน้ีถา้ไมม่ธีรรมะแลว้ พอร่างกายเป็นอะไรนิดอะไรหน่อย ก็เกดิความวุน่วายใจ

ขึ้นมา วิง่กนัวุน่ไปหมด หาหมอหาหยูกหายากนั โดยไมห่ายาทีจ่ะรกัษาตวัทีก่าํลงัวุน่วาย

อยู่น ัน้ ตรงน้ีสาํคญักวา่ คอืใจของเรา เพราะความทกุขท์างร่างกายน้ี เมือ่เปรียบเทยีบ

กบัความทกุขท์างจติใจแลว้ มนัห่างกนัมาก ถา้หากมรีอ้ยน่ี เกา้สบิเปอรเ์ซน็ตจ์ะเป็น

ความทกุขท์างดา้นจติใจ ความทกุขท์างร่างกายเพยีงสบิเปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้เอง  

คนทีส่ามารถรกัษาจติใจไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หป้ัน่ป่วน ไมใ่หวุ้น่วายไดแ้ลว้ เวลา

เกดิอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยทางร่างกาย จะเจบ็เพยีงแค่ ๑๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้จ็บ 
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๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตเ์หมอืนพวกเราทีไ่มไ่ดดู้แลรกัษาจติใจ เวลาเป็นอะไรน้ี จะเจ็บจะวุน่วาย

ทางดา้นจติใจ มากกวา่ความเจ็บทางร่างกาย การปฏบิตัธิรรมก็คอืการดูแลรกัษาจติใจ

นัน่เอง เป็นการสรา้งธรรมโอสถ เอายาธรรมะมารกัษาใจ ทาํใหใ้จไมท่กุขไ์มวุ่น่วาย กบั

ความเป็นไปต่างๆของร่างกาย และสิง่อืน่ๆทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ถา้ไมม่ธีรรมะแลว้ 

จติใจจะตอ้งปัน่ป่วน จะตอ้งวุน่วายกบัสิง่ทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง กบับคุคลทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย เพราะความหลงและอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ทีม่อียู่ในใจ เวลาเรารกัใคร เราก็

อยากจะใหเ้ขาด ีใหเ้ขาสุขใหเ้ขาสบาย ใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ คนทีเ่ราไมช่อบเราก็อยากจะให ้

เขาตายไป หรือใหแ้ย่ลง ใหล้าํบากลาํบน  

แต่ความเป็นไปของเขานัน้ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความอยากของเรา เขาจะสุขจะทกุข ์ จะดี

หรือไม ่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามอยากของเรา เขาจะแย่ลงไปหรือไม ่ก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามอยากของ

เรา แต่อยู่ทีก่ารกระทาํของเขาส่วนหน่ึง แลว้ก็อยู่ทีธ่รรมชาตอิกีส่วนหน่ึง ธรรมชาตขิอง

เราทกุคนนัน้มแีต่จะเสือ่มลงไป เมือ่พน้วยัแห่งการเจริญแลว้ คนเราเวลาเกดิมาใน

เบื้องตน้ก็จะมกีารเจริญมากกวา่การเสือ่ม แต่เมือ่ถงึจดุทีเ่จริญเต็มทีแ่ลว้ก็จะเริ่มเสือ่ม

ลงไป การเจริญก็จะนอ้ยลง ความเสือ่มก็จะมมีากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นสิง่ทีธ่รรมชาตใิหม้า

กบัสิง่ต่างๆ เช่นร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้เราไมเ่ขา้ใจแลว้ เราก็จะทกุขจ์ะ

วุน่วายอยู่เสมอ เพราะเราจะคดิอยู่อย่างเดยีววา่อยากจะใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ อยากจะให ้

เขาไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมจ่ากเราไป แต่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ทีจ่ะเป็นไปตามความอยากของเรา 

น่ีเป็นเรื่องของธรรมชาต ิ 

อกีส่วนหน่ึงก็อยู่ทีพ่ฤตกิรรมของเขา ถา้เขาเป็นคนทีไ่มร่ะมดัระวงั ใชช้วีติแบบทาํลาย

ตวัเอง กนิเหลา้เมายา เทีย่วเตร่ ขบัรถเร็ว อย่างน้ี โอกาสทีเ่ขาจะสูญเสยีชวีติของเขาไป

เร็วกวา่ปกตกิ็ย่อมมอียู่ เราอยากจะใหเ้ขาแกพ้ฤตกิรรมของเขา เขาไมแ่ก ้ เราก็มาทกุข ์

กบัเขา มาห่วงเขา กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัไปกบัเขา ท ัง้ๆทีเ่ราไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปวุน่วายกบั

เขาเลย เพราะวุน่วายอย่างไรก็ไมส่ามารถทาํอะไรได ้ เพราะมนัเป็นเรื่องของเขา เป็นชีวติ

ของเขา แต่เรากลบัตอ้งมาทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆโดยไมจ่าํเป็น แต่ถา้เราไดศึ้กษาธรรมะ

แลว้ ไดส้มัผสักบัความสุขความทกุขใ์นใจของเราแลว้ วา่มนัเกดิจากการกระทาํของเรา 
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เราก็เริ่มรูจ้กัการปลอ่ยวาง แต่ส่วนใหญ่เรามกัจะไมเ่หน็ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นภายในใจของ

เรา เวลาทีเ่ราไปยุ่งเกี่ยวกบัผูอ้ืน่ เรามกัจะมองไปขา้งนอก มองไปถงึบคุคลหรือสิง่ของที่

เราไปยุ่งเกี่ยวดว้ย มวัไปห่วงเขาจนลมืมองมาทีใ่จของเรา วา่ความห่วงทีเ่รามอียู่น้ีแหละ

มนัเป็นตวัทกุข ์ มนัเป็นตวัสรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา ทาํใหเ้ราไมม่คีวามสุขเลย แต่

เรากลบัมองไมเ่หน็ มวัแต่ไปมองสิง่ทีเ่รามคีวามผูกพนัอยู่ดว้ยจนลมืมองใจของเรา  

แทนทีจ่ะแกแ้ละรกัษาใจของเราใหส้งบ ใหเ้ยน็ใหส้บาย เรากลบัไปสรา้งความทกุข ์สรา้ง

ความวุน่วายใหก้บัใจของเรามากยิง่ขึ้นไปอกี เพราะเราไมเ่คยเขา้หาธรรมะนัน่เอง ถา้เขา้

หาธรรมะแลว้ ธรรมะจะสอนใหย้อ้นกลบัเขา้มาดูทีใ่จของเรา ใหก้าํหนดดูใจของเราให ้

สงบ ใหรู้ว้า่ความสุขของใจนัน้เป็นอย่างไร เมือ่ไดส้มัผสักบัความสุขของใจแลว้ เวลาใจ

ไปมคีวามรูส้กึอะไร กบัสิง่ต่างๆ กบับคุคลต่างๆภายนอก ใจจะกระเพือ่มขึ้นมา เราจะ

เหน็ชดัเลยวา่ เมือ่สกัครู่น้ีเรานัง่อยู่สบายๆคนเดยีว พอไปเหน็สิง่นัน้ เหน็คนนัน้เหน็คน

น้ี ไดย้นิสิง่นัน้สิง่น้ี ทีค่นนัน้คนน้ีพูด ใจก็เกดิอารมณ์ขึ้นมา เกดิความรูส้กึต่างๆขึ้นมา 

เราก็จะเหน็เลยวา่ ใจของเรากาํลงัไปเอาเรื่องราวต่างๆเขา้มาทาํลายความสุขทีม่อียู่ แต่ถา้

ไมเ่คยไดส้มัผสักบัความสุขทางดา้นจติใจเลย ไมเ่คยไดท้าํจติใจใหส้งบเลย จะไมเ่หน็สิง่

น้ี เพราะไมเ่คยยอ้นเขา้มามองในใจ จะมองอยู่กบัสิง่ภายนอก ถา้มคีวามสุขก็เป็น

ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ เวลาทีส่ิง่ภายนอกหรือบคุคลภายนอก เป็นไปตามความปรารถนา 

ตามความตอ้งการของเราๆ แต่ก็ไมน่าน เดีย๋วก็มคีวามกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีอกี ก็จะ

เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆสลบักนัไป  

แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมแีต่ความกงัวลความวุน่วาย มากกวา่ความสุขความสบายใจ ทีเ่กดิ

จากการทีท่กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามทีห่วงัไวค้าดไว ้ถา้ไมเ่ป็นไปอย่างรา้ยแรง ก็อาจจะทาํ

ใหเ้ราเสยีหลกัได ้จนไมส่ามารถดาํเนินชวีติต่อไปไดอ้ย่างปกต ิกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ไม่

มคีวามสุข ไม่อยากจะอยู่ต่อไป อยากจะหนีจากโลกน้ีไปเลย น่ีก็เป็นผลกระทบทีต่ามมา

จากการไมไ่ดดู้แลรกัษาใจ มวัแต่ไปคอยดูแลรกัษาสิง่ภายนอกโดยถ่ายเดยีว ชวีติของ

เราก็จะลม้ละลายไปในทีสุ่ด เมือ่ถงึเวลาทีเ่ราตายไป ก็ตายแบบคนทีไ่มม่อีะไรเป็นทีพ่ึง่

เลย ไรญ้าตขิาดมติร ไรท้ีพ่ึง่ไมม่คีวามหวงั ไมม่อีะไรอยู่ในจติในใจ แต่ถา้ไดศึ้กษา
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ธรรมะ ไดป้ฏบิตัธิรรมะแลว้ เราจะมสีรณะ มทีีพ่ึง่ มทีีย่ดึเหน่ียวจติใจ เรารูเ้วลามอีะไร

เกดิขึ้นมา มนัก็เป็นเรื่องทีเ่ราไมส่ามารถไปหา้มได ้ แต่สิง่ทีเ่ราสามารถป้องกนัไดก้ค็อื 

ความวุน่วายใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ  

ความหมดกาํลงัจติกาํลงัใจจะไมเ่กดิขึ้นกบัจติใจ ทีไ่ดร้บัการดูแลดว้ยธรรมะ รกัษาจติใจ

ใหอ้ยู่ในความสงบ ไมใ่หไ้ปวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ไมใ่หไ้ปยดึไปตดิไปอยากกบั

เรื่องราวต่างๆ กบับคุคลต่างๆ เขาจะเป็นอะไรก็เป็นบญุเป็นกรรมของเขา เขาไดด้บิไดด้ี

ก็เป็นบญุของเขา เขาตกทกุขไ์ดย้ากก็เป็นกรรมของเขา เราพอจะช่วยเหลอืไดบ้า้งก็

ช่วยเหลอืกนัไป แต่ก็ช่วยไดเ้พยีงแต่ประคบัประคองกนั เช่นเวลาเขาลม้ลงไปเราก็ช่วย

ใหเ้ขาลกุขึ้นมายนื เวลาเขาตกทกุขไ์ดย้าก ไมม่ปีจัจยัเงนิทองไวดู้แลเรื่องอาหารการกนิ 

ก็พอจะสงเคราะหก์นัได ้ พอใหเ้ขาไดล้กุขึ้นมา เพือ่จะไดไ้ปดาํเนินชวีติของเขาต่อไปได ้

แต่เราไมส่ามารถอุม้เขาไปไดต้ลอดชวีติ เลี้ยงเขาไปตลอด มนัเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะเราก็

ตอ้งดูแลชวีติของเรา ทีใ่นแต่ละวนัก็มแีต่จะร่วงโรยไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ดูแลตวัเราเองก็

ยากแสนยากอยู่แลว้ ถา้ตอ้งไปดูแลคนอืน่อกี ก็จะเป็นภาระหนกัขึ้นไปอกีหลายเท่า

ดว้ยกนั  

จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะมคีนอืน่มาคอยดูแลเราตลอดไป ยกเวน้ถา้เราเป็นคนทีม่บีญุวาสนา

มาก ทาํบญุมามาก แลว้มคีนทีย่นิดทีีจ่ะดูแลเรา เช่นครูบาอาจารยข์องเราอย่างน้ี มลูีก

ศิษยลู์กหาเยอะ พรอ้มทีจ่ะเลี้ยงดูทา่น จนถงึวนัสุดทา้ยของชวีติของท่านก็วา่ได ้แต่ทา่น

ก็ไมไ่ดห้วงัอะไรจากการเลี้ยงดูของคนอืน่ เพราะท่านสามารถดูแลตวัของท่านเองได ้ คอื

ดูแลส่วนสาํคญัของท่าน ก็คอืจติใจ ถา้ร่างกายอยู่ไมไ่ด ้ ท่านก็ไมด่นัทรุงั ไมย่ื้อไมด่งึไว ้

ปลอ่ยไปดกีวา่ ไปแบกมนัทาํไม ทีอ่ยู่ทกุวนัก็ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่ตวัท่านเอง อยู่ก็อยู่เพือ่คนอืน่ 

อยู่เพือ่อบรมส ัง่สอนใหค้นอืน่ไดรู้จ้กัเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง ดว้ยการศึกษา ดว้ยการปฏบิตัิ

ธรรม ท่านอยู่เพือ่ผูอ้ืน่ แต่ตวัของท่านเองนัน้ ไมม่คีวามตอ้งการอะไรจากสิง่ต่างๆในโลก

น้ีแลว้ เพราะท่านเหน็แลว้ดว้ยปญัญาวา่ มนัเป็นทกุขท์ ัง้นัน้ สิง่ต่างๆในโลกน้ีมนัเป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ท ัง้สิ้น ท่านจงึไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆทีเ่ป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา เพราะถา้ยดึก็เท่ากบัไปกวา้นเอากองทกุขเ์ขา้มาใส่ใจนัน่เอง จะมอีะไรมากนอ้ย
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เพยีงไร จะรูจ้กัใครมากนอ้ยเพยีงไร ก็เพยีงแต่สกัแต่วา่รู ้ เขาจะมาเขาจะไปอย่างไรนัน้ 

มนัก็เป็นกรรมของเขาพาไป มองไปในลกัษณะนัน้ สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน มี

กรรมเป็นทีพ่ึง่เป็นทีอ่าศยั ทาํกรรมดหีรือกรรมชัว่ก็ตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้  

น่ีเป็นเรื่องของจติใจทีไ่ดร้บัการปฏบิตั ิ ไดร้บัการอบรม ไดร้บัการพฒันา จนเหน็สภาพ

ตามความเป็นจริงของสิง่ต่างๆในโลกน้ี เหน็สภาพความเป็นจริงของจติใจ วา่ควรจะ

เป็นอยู่ในลกัษณะใด และก็สามารถทาํใหค้งอยู่ในลกัษณะนัน้ได ้ ก็คอืไมวุ่น่วายกบั

เรื่องราวต่างๆ อกีต่อไป ไมม่ปีญัหากบัอะไรท ัง้สิ้น น่ีก็เป็นผลทีไ่ดร้บัจากการทีเ่รายดึ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ เอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆม์า

ช่วยเรา ใหส้รา้งทีพ่ึง่ทางดา้นจติใจใหก้บัเรา ถา้มทีีพ่ึง่แลว้ ใจของเราก็หมดปญัหาไป ทกุ

วนัน้ีทีวุ่น่วายกนั ก็เพราะยงัขาดทีพ่ึง่ ไมไ่ดท้ีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ ยงัหลง ยงัยดึตดิอยู่กบัสิง่ที่

ไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง ยงัหลงยดึตดิอยู่กบัเรื่องราวต่างๆภายนอก ยงัหวงัความสุขจาก

สิง่ต่างๆภายนอกอยู่ ถา้ไมห่วงัป่านน้ีกค็งจะออกบวชกนัหมดแลว้ คงจะตดักนัได ้

หมดแลว้ แต่ทีย่งัไมบ่วชกนั ก็เพราะยงัยดึ ยงัตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ยงัยดึตดิอยู่กบัวถิชีวีติ

ทีอ่ยู่กนัทกุวนัน้ีอยู่ มบีา้นก็ยดึตดิกบับา้น มอีาหารการกนิอย่างไร ก็ยงัยดึตดิอยู่กบั

อาหารการกนิอย่างนัน้อยู่  

เพราะเวลาเราออกบวชน้ี เราจะไมส่ามารถเลอืกอาหารทีเ่ราเคยกนิ เลอืกบา้นทีเ่ราเคยอยู่

ได ้ ตอ้งอยู่แบบตามมตีามเกดิ ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่เหลา่นัน้ เพยีงแต่อาศยัเป็นเครื่อง

สนบัสนุน ในการประพฤตปิฏบิตั ิสรา้งสรณะภายในใหเ้กดิขึ้นมาเท่านัน้ อาศยัปจัจยั ๔ 

คอืทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อาหารมาเลี้ยงดูอตัภาพร่างกาย เพือ่ใหเ้ราได ้

ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม นัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เพือ่ตดัความหลง ตดัความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆทีเ่ป็นทกุข ์ เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา 

ไมใ่หไ้ปยดึไปตดิกบัมนั มนัมอียู่ก็รูว้า่มอียู่ แต่ไมไ่ดไ้ปหวงัอะไรจากมนั หวงัอย่างเดยีว

ก็คอืความไมวุ่น่วายใจ ความสงบของจติใจ ถา้จติใจอยู่ในความสงบแลว้ แมร่้างกายน้ี

จะเป็นอะไรไป ก็ไมเ่กี่ยวขอ้งกนั ถา้ร่างกายจะตายไปในขณะทีจ่ติสงบ จติก็ไมรู่ส้กึอะไร 

แต่ถา้จติไมอ่ยู่ในความสงบ มวัเกาะตดิอยู่กบัร่างกาย คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเป็นตน เวลา
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ร่างกายเป็นอะไรไป จติใจจะมคีวามระสํา่ระสาย มคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามทกุขเ์ป็นอนั

มาก  

แต่ในขณะใดเวลาใด ถา้เกดิมปีญัญาขึ้นมาแลว้ปลงได ้ ในขณะนัน้จติจะเยน็ลงทนัท ี จะ

สงบตวัลง จะน่ิง จากความวุน่วายสบัสนอลหมา่น หาทีย่ดึหาทีเ่กาะไมไ่ด ้ วา่จะทาํ

อย่างไรกบัความตายทีก่าํลงัมารออยู ่ พอทาํความเขา้ใจวา่เป็นธรรมดาของร่างกาย ที่

จะตอ้งแตกจะตอ้งดบัไป เป็นเรื่องปกต ิ ยอมรบัความจริงน้ี แลว้ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ความจริง ไมฝื่นไมวุ่น่วายกบัการไปหาหยูกหายาหาหมอมาแก ้ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตาม

ธรรมชาตเิท่านัน้แหละ ถา้ปลอ่ยไดจ้ริงๆแลว้ จติจะดิง่ลงสู่ความสงบ แลว้จะรูส้กึสบาย 

เหมอืนกบัยกภูเขาออกจากอก เมือ่สกัครู่น้ีความอยากจะอยู่ ทาํใหท้กุขท์รมานแทบเป็น

แทบตาย พอตดัความอยากอยู่ไดเ้ท่านัน้เอง ยอมตายเท่านัน้เอง จติก็ปลอ่ย พอปลอ่ย

แลว้มนัก็สงบ ก็เหมอืนกบัเวลาเรานัง่สมาธิ ตอนตน้ก็ไมส่งบ เพราะจติยงัยดึยงัตดิอยู่

กบัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ กบัเรื่องราวต่างๆ เวลานัง่พทุโธๆๆไป ก็จะแวบไปหา

เรื่องนัน้หาเรื่องน้ี นัน่แสดงวา่มนัยงัไมป่ลอ่ย  

แต่ถา้มสีตคิวบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง จนไมม่โีอกาสทีจ่ะไป

คดิถงึเรื่องราวต่างๆได ้ มนัก็ตอ้งปลอ่ยชัว่คราว ไมไ่ดป้ลอ่ยดว้ยปญัญา แต่ปลอ่ยดว้ย

กาํลงัของพทุธานุสต ิการบริกรรมพทุโธๆๆอย่างต่อเน่ือง เป็นอบุายของสมาธิ ทีจ่ะดงึจติ

ดงึใจใหอ้อกจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ออกจากเรื่องราวต่างๆ ถา้แรงทีจ่ะดงึเขา้

มมีากกวา่แรงทีจ่ะดงึออกไป ก็จะทาํใหจ้ติสงบ จติจะรวมตวัลง ขณะนัน้มนัก็สงบน่ิงเยน็

สบาย แต่จะสงบไดไ้มน่าน อาจจะนานสาํหรบับางคน อาจจะไมน่านสาํหรบับางคน แลว้

ก็จะออกมา พอออกมาก็เหมอืนกบัออกจากหอ้งแอรท์ีเ่ยน็เฉียบไปสมัผสักบัความรอ้นที่

อยู่ขา้งนอก เราจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนวา่ จติใจดวงน้ีสามารถพลกิจากรอ้นมาเยน็ได ้จาก

เยน็ไปรอ้นได ้อยู่ทีเ่ราจะควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่ส่วนไหนเท่านัน้เอง เมือ่เรารูแ้ลว้วา่วธิีการที่

จะทาํใหจ้ติของเราสงบ ก็คอืการทาํสมาธ ิการปลกีวเิวก การหาทีส่งบทีส่งดั การหนีจาก

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ เราก็ตอ้งมคีวามบากบ ัน่ มคีวามอตุสาหะ มคีวาม

ขวนขวาย มคีวามพากเพยีรทีจ่ะแสวงหาความสุขอย่างน้ี ถา้ลองไดส้มัผสัเพยีงครัง้เดยีว
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แลว้ เราจะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ เรารูแ้ลว้วา่ผลทีเ่ราจะไดร้บัจากการเสยีสละนัน้ มนัคุม้ค่า

กนั เหมอืนกบัคนทีซ่ื้อลอตเตอรี่ แมจ้ะไมเ่คยถูกเลย แต่ก็ยงัซื้ออยู่เรื่อยๆ เพราะรูว้า่ถา้

ถูกขึ้นมาสกัครัง้หน่ึงมนัคุม้ค่า เสยีแค่ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ไดม้าเป็นลา้นอย่างน้ี ทาํไม

จะไมคุ่ม้ค่า ฉนัใดพวกเราก็เหมอืนกนั เราเพยีงเสยีสละดว้ยการไมไ่ดไ้ปเทีย่ว ไมไ่ดไ้ปดู

หนงัฟงัเพลง ไมไ่ดไ้ปงานปารต์ี้กบัเพือ่นฝูง แต่ไปอยู่วดัสกั ๒ - ๓ วนั แลว้ทาํจติใจให ้

สงบได ้ทาํไมจะไมคุ่ม้ค่า 

ถา้สงบไดจ้รงิๆแลว้รบัรองไดว้า่จะไปวดัอยู่เรื่อยๆ จะไปปฏบิตัธิรรมอยู่เรื่อยๆ ทีไ่ปแลว้

ไมไ่ดผ้ล จงึไมค่่อยอยากจะกลบัไป ไปแลว้ทรมาน เพราะตอ้งฝืนจติฝืนใจมาก ฝืนกเิลส

ทีช่อบดูหนงัฟงัเพลง ชอบกนิอาหารอย่างโนน้อย่างน้ี ชอบนอนทีสุ่ขทีส่บาย จงึเป็นการ

ทรมานจติใจ แต่ถา้ทาํจนไดผ้ลแลว้ เรื่องเหลา่น้ีจะเป็นเรื่องเลก็นอ้ยไป เพราะวา่ผลที่

ไดร้บัจากการทาํจติใจใหส้งบน้ี มนัเหนือสิง่อืน่ๆ เหนือความสุขอืน่ๆที่เราไดส้มัผสัมา 

ความสุขทีไ่ดไ้ปเทีย่ว ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปรบัประทานอาหาร ไปดืม่ เมือ่เทยีบกบั

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบของจติใจแลว้ มนัห่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ ความเหน็ด

เหน่ือยเมือ่ยลา้ ความทกุขท์รมาน ความลาํบาก อดทนอดกล ัน้ต่างๆ จะไมเ่ป็นเรื่อง

ใหญ่โตเลย มนัคุม้ค่า ก็เหมอืนกบัคนทีซ่ื้อลอตเตอรี่อยู่ทกุงวด ซื้อมากี่ปีไมเ่คยถูกก็ยงั

มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะซื้อต่อไป 

ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมก็ควรจะเป็นอย่างนัน้ ขอใหม้องวา่มนัก็เหมอืนกบัการถูก

ลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ เพยีงแต่ยงัไมถู่ก แต่เราก็ไมท่อ้แท ้ ยงัมกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะบาก

บ ัน่ไปปฏบิตั ิ ถา้ไมไ่ดไ้ปทีว่ดัก็ปฏบิตัทิีบ่า้นไปก่อนก็ยงัด ี อย่าไปรอโอกาสรอจงัหวะ 

เพราะมนัอาจจะไมม่ ี ชวีติของเรามเีรื่องวุน่วายมาก มธุีระภารกจิต่างๆมาก ถา้เราไมใ่ห ้

เวลากบัการปฏบิตัธิรรม เราก็จะไมม่เีวลาปฏบิตั ิ แต่ถา้เรามองมนัเป็นเรื่องทีส่าํคญัทีสุ่ด 

เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของเรา เป็นเพือ่นในยามยากจริงๆ เวลาทีเ่ราตกทกุขไ์ดย้ากเปลา่

เปลีย่วใจ เราก็จะมเีวลาใหก้บัการปฏบิตัธิรรม ถา้มธีรรมะแลว้จะไมม่คีวามรูส้กึวา้เหว ่

ไมรู่ส้กึวา่ไมม่เีพือ่นไมม่สีรณะ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยเวลาตายไมเ่คยคดิถงึใคร ไม่เคยคดิวา่

ทาํไมคนนัน้ไมม่าเยีย่มเรา คนน้ีไมม่าหาเรา ไมเ่คยคดิ เพราะมทีีพ่ึง่อยู่ภายในใจแลว้ 
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คอืความสงบ พอสงบแลว้ก็ไมไ่ดค้ดิอะไรท ัง้สิ้น มนัน่ิงอยู่จะไปคดิอะไรได ้ทีค่ดิก็เพราะ

มนัไมส่งบ ยิง่คดิก็ยิง่ฟุ้ งซ่านใหญ่ ยิง่คดิก็ยิง่ทกุข ์ ยิง่วุน่วายใจไปใหญ่ ยิง่ทาํใหอ้าการ

เจ็บไขไ้ดป่้วยทรุดลงไปใหญ่ แต่ถา้จติสงบแลว้ปลอ่ยใหร่้างกายไดพ้กัผ่อน บางทมีนัก็

หายของมนัเอง โรคบางอย่างเกดิจากการทีไ่มไ่ดร้บัการพกัผ่อนพอเพยีงเท่านัน้เอง ถา้

ไดร้บัการพกัผ่อนพอเพยีงแลว้ ถงึเวลามนัก็ฟ้ืนขึ้นมาได ้ 

น่ีก็คอืเรื่องของธรรมโอสถ สรณะทีพ่ึง่ทีเ่ราควรใหค้วามสนใจ รีบขวนขวายสรา้งขึ้นมา 

เหมอืนกบัมยีาเตรียมไวใ้นบา้น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะไดห้ยบิมารกัษาไดท้นัท่วงท ี ไมใ่ช่

เวลาสบายก็ไมส่นใจทีจ่ะหาหยูกหายามาเตรียมไว ้ พอเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาก็ไมม่ยีามา

รกัษา ฉนัใดธรรมโอสถก็เป็นเหมอืนยารกัษาใจ ถา้มแีลว้จะมยีาคอยดูแลรกัษาโรคใจ

โรคจติของเรา ไมใ่หก้าํเริบ ไมใ่หส้รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้ใจไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ ก็จะ

ไมม่อีะไรเป็นปญัหากบัเรา อะไรในโลกน้ีจะเป็นอย่างไร ก็เป็นไปตามเรื่องของมนั โลกน้ี

ก็เป็นอย่างน้ีมาต ัง้แต่ด ัง้เดมิ และก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไปในอนาคต มกีารเกดิ มกีารดบัไป

เป็นธรรมดา โลกน้ีก็ไมไ่ดอ้ยู่อย่างน้ีไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็คงจะระเบดิเป็นเสีย่งๆไป 

แลว้ก็มโีลกใหมป่รากฏขึ้นมาแทน ดวงจติน้ีสามารถไปไดท้กุแห่งทกุหนในจกัรวาล 

กระแสจติน้ีไปเร็วยิง่กวา่จรวดอกี เวลาจะไปเกดิทีภ่พไหนภูมไิหนโลกไหน ก็ไปไดท้นัท ี

จงึไมต่อ้งไปกงัวล 

เรื่องโลกภายนอกนัน้มนัไมม่อีะไรทีเ่ราควรไปยนิด ี ควรมองวา่มนัเป็นเหมอืนกองไฟ

มากกวา่ เราอย่าเป็นแบบแมลงเมา่ เหน็กองไฟแลว้เกดิอาการดอีกดใีจ แมลงเมา่น่ีมนั

ชอบแสงไฟ แต่มนัไมรู่ว้า่ไฟน้ีมคีวามรอ้นอยู่ดว้ย พอเหน็แสงไฟมนัก็บนิเขา้ไปหา มนัก็

ถูกความรอ้นเผาผลาญไป ฉนัใดจติของพวกเราทีย่งัมคีวามอยากอยู่ก็เป็นเหมอืนแมลง

เมา่ มนัอยากในกาม ทีไ่หนมรูีป มเีสยีง มกีลิน่ มรีส มโีผฏฐพัพะ มนัก็จะวิง่เขา้หา แต่

มนัไมเ่คยเหน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาทีซ่อ่นอยู่ ก็เลยตอ้งไปทกุขก์บัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ 

เกดิมากี่ภพกี่ชาตกิ็จะตอ้งทกุขก์นั แบบทีเ่ราทกุขก์นัอยู่ทกุวนัน้ี จะทกุขม์ากทกุขน์อ้ยก็

ขึ้นอยู่กบัธรรมะทีม่อียู่ในใจของเรา ถา้มธีรรมะมากทกุขก์็นอ้ย ถา้มธีรรมะนอ้ยทกุขก์็

มาก จงึควรสรา้งธรรมะใหม้ากดว้ยการเขา้หาพระศาสนา หาครูบาอาจารย ์ หาหนงัสอื
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ธรรมะอ่านกนั ศึกษาไปเรื่อยๆ แลว้พยายามนาํเอาไปปฏบิตั ิ ตอ้งฝืนตอ้งบงัคบั จะให ้

ปฏบิตัดิว้ยความพออกพอใจ เหมอืนกบัการไปดูหนงัฟงัเพลงนัน้ เป็นไปไมไ่ด ้เพราะมนั

ตรงกนัขา้ม  

เหมอืนกบัคนทีถ่นดัมอืขวา แลว้อยู่ๆจะใหม้าใชม้อืซา้ยดว้ยความพอใจนัน้เป็นไปไม่ได ้

ตอ้งบงัคบัใชม้อืซา้ย เช่นสมมตุวิา่แขนขวาเราขาดไปใชง้านไมไ่ด ้เราก็ตอ้งใชม้อืซา้ยแทน 

เราก็ใชม้นัได ้เราฝืนบงัคบัใชม้นัไป หดัใชไ้ปสกัระยะ ต่อไปเราก็ใชม้นัได ้ฉนัใดการทีเ่รา

จะหาความสุขจากความสงบมนัก็เป็นการฝืน เพราะส่วนใหญ่เราจะหาความสุขจากรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะกนั เวลาไปดูหนงั ฟงัเพลง ไปเทีย่วกนัน้ี แทบไมต่อ้งชวนกนั

เลย เพยีงแต่นดักนัเท่านัน้เองใหรู้เ้วลาก็ไปแลว้ แต่เรื่องไปปฏบิตัธิรรมกนัน้ี อาจจะตอ้ง

นดักนัเป็นเวลาหลายเดอืน นดักนัหลายครัง้หลายหนกวา่จะไปกนัได ้ เราจงึตอ้ง

กาํหนดเวลาขึ้นมาในเรื่องของการศึกษาปฏบิตัธิรรม ถา้จะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอธัยาศยั 

ตามความพอใจแลว้ ก็อาจจะไมเ่กดิขึ้น เกดิขึ้นก็ตามนิสยัเดมิทีม่อียู่ ถา้เคยสะสมมา

ทางน้ีมากหน่อย ก็อาจจะปฏบิตั ิ ศึกษามากหน่อย เขา้หาธรรมะมากหน่อย แต่ถา้ไมเ่คย

มนิีสยัมาทางน้ีเลยก็ยาก ตอ้งอาศยัเพือ่นฝูงพาไปบา้ง เพยีรไปเองบา้ง อาศยัการบงัคบั

จติใจ เพราะเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่ ี เหมอืนกบัคนเจ็บไขไ้ดป่้วยทีอ่ยากจะหายจากโรค แต่ไม่

ชอบกนิยา ก็ตอ้งบงัคบัตวัเองใหก้นิยา ถา้ไมบ่งัคบัไมก่นิยา ก็จะไมห่าย  

ฉนัใดธรรมะก็เป็นเหมอืนยา ถา้อยากจะใหจ้ติใจมคีวามม ัน่คง มคีวามสบาย มคีวามสุข 

ก็ตอ้งกนิยาคอืธรรมโอสถน้ี ตอ้งบงัคบั พยายามดงึตวัเราใหเ้ขา้หาศาสนาใหม้ากทีสุ่ด

เท่าทีจ่ะมากได ้ ส่วนงานทางโลก เรื่องเทีย่ว เรื่องกนิ เรื่องดืม่ ก็พยายามตดัมนัไป ให ้

นอ้ยลงไปๆ ทาํเท่าทีจ่าํเป็น อนัไหนทีไ่มจ่าํเป็นก็ตดัไป แลกเปลีย่นกนั แทนทีจ่ะไปดู

หนงัฟงัเพลงก็ไปฟงัธรรมะ ไปดูหนงัสอืธรรมะ ไปนัง่สมาธิ ทีไ่หนก็ได ้ในบา้นเราก็ได ้ที่

ไหนสะดวกทีเ่ราทาํได ้ก็ทาํไป พยายามทาํไปเรื่อยๆแลว้จะงา่ยขึ้นไปเอง ยิง่ทาํมากเท่าไร

ก็จะยิง่งา่ยขึ้นไปเรื่อยๆ จนต่อไปจะกลายเป็นความสบาย เป็นความถนดัไป วนัไหนถา้

ไมไ่ดท้าํแลว้รูส้กึวา่ขาดอะไรไป ถา้เขา้ถงึข ัน้นัน้แลว้ การปฏบิตัขิองเราก็จะเป็นไปอย่าง

งา่ยดาย ถา้ยงัอยู่ในข ัน้ทีต่อ้งต่อสู ้ ตอ้งพยายามฝืน พยายามอดทน พยายามบงัคบัไป
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เรื่อยๆ อย่าทอ้แท ้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะสาํคญัเท่ากบังานสรา้งธรรมะ ใหเ้กดิขึ้นภายใน

จติในใจของเรา เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริงของเรา สิง่อืน่ๆในโลกน้ี

ไมใ่ช่สมบตั ิ ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ของเรา ต่อใหม้มีากนอ้ยพยีงไร ถงึเวลาทีใ่จเราทกุขแ์ลว้ สิง่

เหลา่น้ีมาดบัทกุขใ์หก้บัเราไมไ่ด ้ จงึอยากใหท้่านท ัง้หลายจงเหน็ความสาํคญัของธรรมะ 

แลว้ก็พยายามศึกษาและปฏบิตัเิทา่ทีจ่ะทาํได ้ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ตอ้งขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 

พูดต่อ 

พวกเราชอบไปหาเรื่องมาเป็นภาระกนั สิง่ทีจ่ะตอ้งทาํกลบัไมค่่อยทาํกนั เพราะ

ความเกยีจครา้น ชอบความสบาย ก็เลยทกุข ์ตวัเองเลยพึง่ตวัเองไมไ่ด ้มวัแต่พึง่

สิง่นัน้พึง่สิง่น้ี เวลานัง่สมาธิก็ตอ้งมทีีน่ ัง่เป็นเบาะนัง่น่ิมๆ เวลาไปนัง่ทีไ่หนไมม่ี

เบาะนัง่ ก็นัง่ไมไ่ด ้ ตอ้งพยายามนัง่แบบไมต่อ้งใชเ้บาะ อยู่ทีไ่หนก็นัง่ได ้ นัง่กบั

พื้นก็ได ้ ยิง่มอีะไรมากมนัยิง่เรื่องมาก ทาํใหก้ารปฏบิตัมิเีง ือ่นไขมาก ทาํใหย้าก

ขึ้น แทนทีจ่ะทาํใหม้นังา่ย กลบัเป็นเรื่องยากไป  

ถาม ท่านอาจารยค์ะแลว้นัง่พงิเสาละ่คะ 

ตอบ จะทาํใหเ้ราหลบั เพราะวา่สบายแลว้จะไมม่สีต ิ

ถาม ท่านอาจารยค์ะ บางครัง้ทีเ่รานัง่สมาธ ิบางครัง้ก็สงบ บางครัง้ก็ไมค่่อยสงบ ก็มา

นัง่คดิวา่ คราวทีแ่ลว้ทีม่นัสงบน่ีทาํอย่างไรหนอถงึสงบแบบนัน้ ก็นึกไมอ่อก ทาํ

อย่างไรถงึจะสงบไดอ้กี 

ตอบ ท่านก็สอนวา่ เวลาสงบแลว้ออกจากสมาธิ เวลาทีเ่ลกินัง่เราควรทบทวนวา่ วนัน้ี

เรานัง่อย่างไรจงึสงบ พยายามจาํไว ้แต่ถา้จาํไมไ่ดก้็ตอ้งมาทบทวนใหม ่มานัง่คดิ

ใหม ่ แต่ความจรงิก็อยู่ทีใ่จเราเป็นหลกั วา่อย่าไปหวงัผลจากการนัง่ อย่าไปคาด

วา่วนัน้ีจะนัง่ใหส้งบใหไ้ด ้ เป็นการสรา้งความกดดนัใหก้บัเรา เราก็จะคอยนัง่คดิ

วา่เมือ่ไรจะสงบสกัท ี เมือ่ไรจะสงบสกัท ี น่ีไมใ่ช่เหตทุีจ่ะทาํใหส้งบ จติสงบไดก้็
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ต่อเมือ่ลมืเรื่องราวต่างๆท ัง้หมด ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก 

หรืออยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆๆอย่างเดยีวเท่านัน้ถงึจะสงบได ้ สงบยากหรือไม่

ยากบางทกี็ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ในวนันัน้ดว้ย บางทวีนันัน้เราไปมเีรื่องมรีาวกบั

คนนัน้คนน้ี มอีารมณ์คา้งๆอยู่เยอะ ก็จะเคลยีรย์ากหน่อย ทาํใหส้งบยากหน่อย  

แต่อกีวนัหน่ึงไมม่เีรื่องไมม่รีาวอะไรเลย ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามความตอ้งการ 

ไมม่อีารมณ์กบัอะไร เวลามานัง่แลว้ใจไม่ไปยดึไปตดิไปคดิเรื่องราวต่างๆทีผ่่าน

ไปแลว้ และก็ไมไ่ดไ้ปหวงัวา่จะตอ้งสงบ เพยีงแต่ทาํใจใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไป

เท่านัน้ ก็จะสงบไดง้า่ย หลกัอยู่ทีส่ตกิบัพทุโธหรือสตกิบัลมหายใจ จงึเรียกวา่อา

นาปานสติ มสีตรูิอ้ยู่กบัลมเขา้ลมออก หรือพทุธานุสต ิมสีตรูิอ้ยู่กบัพทุโธ น่ีคอื

หลกัของการทาํจติใหส้งบ ใหอ้ยู่ในปจัจุบนั ใหอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ จะเป็น

การบริกรรมก็บริกรรมไป จะเป็นการสวดมนตก์็สวดไป แต่อย่าไปคดิถงึเรื่องราว

ต่างๆทีผ่่านไปแลว้ หรือคาดคะเนถงึผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการสวดมนต ์ หรือจาก

การบริกรรมพทุโธ วา่วนัน้ีบริกรรมดเีดีย๋วจะตอ้งสงบแน่ๆ แบบน้ีก็คดิไมไ่ด ้ ไม่

ตอ้งคดิท ัง้สิ้น วนัน้ีจะตอ้งเป็นเหมอืนเมือ่วนัก่อนแน่นอน ถา้คดิอย่างน้ีมนัไม่

สงบ แลว้จะเริ่มเกดิความกงัวล เกดิความวุน่วายใจขึ้นมา ก็จะกลายเป็นนิวรณ์

ขึ้นมา  

อย่าไปคดิถงึอดตี อย่าไปคาดอนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบังานทีเ่รา

กาํหนดใหจ้ติทาํอยู่ ถา้พทุโธก็พทุโธอย่างเดยีว อย่าไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้จะ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกโดยไมใ่ชก้ารบรกิรรม ก็ใหดู้แต่ลมอย่างเดยีว ลม

หายใจเขา้ก็รู ้หายใจออกก็รู ้ถา้สงัเกตดูวา่ลมสมัผสัตรงไหนเด่นชดั ก็ใหเ้กาะอยู่

ตรงจดุนัน้ก็ได ้เช่นแถวปลายจมกู หรือบรเิวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ลมจะสมัผสั

ตรงนัน้เวลาเขา้เวลาออก ไมต่อ้งตามลมเขา้ไป ไมต่อ้งตามลมออกมา ใหอ้ยู่ทีจ่ดุ

นัน้จดุเดยีว อนัน้ีแลว้แต่ความถนดั บางคนก็ไมถ่นดัลมแต่ถนดัพทุโธ บางคนก็

ถนดัท ัง้ ๒ อย่าง หายใจเขา้ก็วา่พทุ หายใจออกก็วา่โธ หรือหายใจเขา้ก็วา่พทุโธ 
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หายใจออกก็วา่พทุโธ แลว้แต่จรติ จะไปทาํเหมอืนคนอืน่ไมไ่ด ้ แต่ละคนมคีวาม

แตกต่างกนั  

พระพุทธเจา้จึงทรงกาํหนดกรรมฐานไวถ้ึง ๔๐ ชนิดดว้ยกัน ไม่ไดม้ีแต่

พุทโธอย่างเดยีว หรืออานาปานสตอิย่างเดยีว จะกาํหนดดูโครงกระดูกก็ได ้

หลบัตาแลว้นึกเพ่งใหเ้หน็โครงกระดูกขึ้นมา แลว้ก็เกาะตดิอยู่กบัโครงกระดูก 

หรือจะพจิารณาความตายก็ได ้ พจิารณาดูซากศพของคนนัน้คนน้ีไวเ้ป็นอารมณ์ 

แลว้แต่จะถนดั หรือจะกาํหนดเพ่งดูสต่ีางๆก็ได ้ เช่นหลบัตาแลว้กาํหนดใหเ้หน็สี

แดงปรากฏอยู่ในจอภาพของใจเรา รกัษาสแีดงใหป้รากฏอยู่เรื่อยๆ ก็แลว้แต่จรติ

นิสยัของแต่ละคนทีเ่คยฝึกมาในอดตี เมือ่มาเกดิในชาตน้ีิก็มาทาํต่อ ถา้ไมม่ี

ประสบการณ์มาก่อนเลย แต่ชอบอย่างใดอย่างหน่ึงก็ทาํไป เพราะจริตก็มอียู่ถงึ 

๖ ชนิดดว้ยกนั คอื ๑. สทัธาจริต ๒. โทสจริต ๓. โมหจริต ๔. ราคจริต ๕. 

พทุธิจริต ๖. วติกจริต พทุธิจรติหมายถงึพวกปญัญา ชอบพจิารณาความตาย 

พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย หรืออาการใดอาการหน่ึงของร่างกาย พวก

โมหจริตชอบอานาปานสต ิ พวกสทัธาจรติชอบพทุธานุสต ิ เชื่อพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ชอบการเจริญพทุธานุสติ ธมัมานุสติ สงัฆานุสต ิพวกโทสจริต

ควรจะเจริญเมตตา เพือ่ระงบัดบัความโกรธ  

ถาม ท่านคะ สมมตุวิา่ปกตดูิลมแลว้บางวนัมคีวามรูส้กึวา่มนัทาํไมไ่ด ้ เปลีย่นมา

ภาวนาพทุโธไดไ้หมคะ  

ตอบ ได ้ เพยีงแต่อย่าไปเปลีย่นบ่อยๆ ลองวธิีใดวธิีหน่ึงแลว้พยายามใชว้ธิีน ัน้ใหม้นั

ชาํนาญ ดกีวา่เปลีย่นไปเปลีย่นมา จะไมไ่ดอ้ะไรสกัอย่าง ควรจะมอีย่างใดอย่าง

หน่ึงเป็นหลกัของเรา แต่เมือ่ภาวนาไปแลว้พอกา้วสูงขึ้นไปแลว้ก็จะเปลีย่นไปเอง 

ต่อไปไมต่อ้งอาศยัลมก็ได ้ เพยีงแต่มสีตกิาํหนดใหจ้ติน่ิงก็น่ิงได ้ เวลาอยู่ในข ัน้

ปญัญาก็ตอ้งพจิารณา พอตอ้งการจะพกั ก็ตอ้งยอ้นกลบัมาทาํจติใหส้งบ เราก็

กลบัมาทีก่รรมฐานเดมิทีเ่ราเคยใชอ้ยู ่ กลบัมาหาพทุโธ กลบัมาหาลมก็ได ้ แต่

ควรจะฝึกดว้ยกรรมฐานใดกรรมฐานหน่ึง ทีค่ดิวา่เหมาะกบัเรา แลว้พยายามทาํ
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ไปเรื่อยๆกบักรรมฐานนัน้ ดกีวา่เปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วจะหาเหตไุม่

เจอ วา่ปญัหาอยู่ตรงไหน ปญัหาอยู่ทีต่วัเรามากกวา่ เราไมม่สีตนิ ัน่เอง  

ถาม ท่านอาจารยค์ะเวลา นัง่สมาธิน่ีเราดูลม แต่เวลาเดนิเราดูสมัผสัทีเ่ทา้ไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้ เวลาเดนิดูลมจะไมส่ะดวก เพราะจติจะหยาบกวา่เวลานัง่ ลมละเอยีดกวา่ก็

จะจบัไมไ่ด ้ก็ดูทีเ่ทา้ เวลาอาตมาเดนิก็ดูที่เทา้เหมอืนกนั ซา้ยขวา ซา้ยขวา 

ถาม ไมต่อ้งกาํหนดพทุโธก็ไดใ้ช่ไหมครบั 

ตอบ ไมต่อ้ง ใหอ้ยู่กบัการกา้วย่าง หลกัใหญ่ๆก็คอืตอ้งการดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั 

ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้ดูเทา้ซา้ยเทา้ขวาแลว้ยงัคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ก็ไมไ่ด ้

เหมอืนกนั จะไมไ่ดผ้ล ถา้กาํหนดอยู่กบัเทา้ซา้ยเทา้ขวาก็อยู่ไป หรือจะพจิารณา

ธรรมะก็ได ้ พจิารณาดูอาการ ๓๒ ก็ได ้ ดูขน ผม เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ 

กระดูก เป็นตน้ พจิารณาเขา้ไปแลว้ก็พจิารณายอ้นออกมา เบื้องตน้ถา้ยงัไมรู่จ้กั

อาการต่างๆ ก็ท่องชื่อไปก่อนก็ได ้อาการ ๓๒ มอีะไรบา้ง ก็มผีม มขีน มเีลบ็ มี

ฟนั มหีนงั มเีน้ือ มเีอน็ มกีระดูก มอีวยัวะต่างๆท่องไปก่อน เมือ่จาํไดแ้ลว้เราก็

กาํหนดดูแต่ละอาการไป ผมเป็นอย่างไร ขนเป็นอย่างไร เลบ็เป็นอย่างไร ฟนั

เป็นอย่างไร หนงัเป็นอย่างไร เรียกวา่ท่องเทีย่วในกายนคร เป็นการทาํจติใหส้งบ 

ใหเ้กดิปญัญารูแ้จง้เหน็จริง 

แต่เรามกัจะใจรอ้นกนั ทาํอะไรนิดอะไรหน่อย ก็อยากจะไดผ้ลทนัท ี เรื่องผลน่ี

เราอย่าไปกาํหนด กาํหนดไดท้ีเ่หต ุคอืการพจิารณา กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์

ใดอารมณ์หน่ึง หรือหลายๆอารมณ์ก็ไดถ้า้พจิารณากายเป็นอารมณ์ แต่อย่าไป

หวงัผลในขณะทีท่าํ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเหต ุ มนัจะมาใหม้นัมาเอง ถา้มวัแต่

รอมนัจะไมม่า เพราะการรอเป็นการขวางผลทีจ่ะเกดิขึ้น อย่างทีห่ลวงตาท่าน

เทศนเ์รื่องพระอานนท ์ ทีพ่ยายามจะบรรลธุรรมใหไ้ด ้ เพราะพระพทุธเจา้ทรง

พยากรณ์ไวว้า่จะบรรลกุ่อนทีจ่ะถงึเชา้วนันัน้ เพราะวา่วนันัน้จะมกีารประชมุ

สงัคายนาของพระอรหนัต ์ ๕๐๐ รูป พระอานนทจ์ะเป็นองคท์ี ่ ๕๐๐ แต่ท่านยงั
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ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัตเ์ลย ท่านก็มคีวามวติกมคีวามกงัวล แต่ก็มคีวามพยายาม

มาก พยายามทีจ่ะบรรลใุหไ้ด ้ เพราะเชื่อวา่คาํพยากรณ์ของพระพทุธเจา้จะไม่

ผดิพลาดแน่นอน  

แต่ตวัท่านเองก็ตอ้งทาํหนา้ทีข่องท่าน ตอ้งเร่งความเพยีร แต่อาจจะเร่งมาก

จนเกนิไป ถา้เป็นรถเมลก์็จอดเลยป้ายไป ตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา เพราะจติของพระ

อานนทไ์ปอยู่ขา้งหนา้แลว้ ไปอยู่ทีก่ารบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ คดิวา่จะตอ้งบรรลุ

แน่ๆ จะบรรลเุมือ่ไรเท่านัน้เอง คดิอยู่อย่างนัน้ใจก็เลยไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดท้าํจติ

ใหเ้ป็นปจัจบุนั ไปอยู่อนาคต ไปอยูอ่ดตี ไปอยู่ทีค่าํพยากรณ์ของพระพทุธเจา้ 

ไปอยู่ผลทีจ่ะเกดิในภายภาคหนา้ ใจเลยไม่ไดอ้ยู่ในปจัจบุนั พอใกลถ้งึเวลาสวา่ง

แลว้ก็รูส้กึวา่คงจะไมไ่ดบ้รรลแุน่ๆ ก็เลยปลงตก ปลอ่ยอนาคตคอืการบรรลเุป็น

พระอรหนัตไ์ป ไมเ่ป็นก็ไมเ่ป็นแลว้ พกัดกีวา่ ขณะทีจ่ะพกัอยู่ในท่าครึ่งนัง่ครึ่ง

นอนจติก็หลดุพน้จากอาสวะท ัง้ปวง เพราะจติปลอ่ยอดตีปลอ่ยอนาคต กลบัมา

อยู่ทีป่จัจบุนั จติกาํลงัรอช่องออกอยู่แลว้ แต่ไมม่ช่ีองออก เพราะมวัไปอยู่ในช่อง

อนาคตช่องอดตี ไมไ่ดอ้ยู่ในช่องปจัจบุนั เวลาภาวนาจงึตอ้งอยู่ทีป่จัจุบนัเป็น

หลกั ใหม้สีตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนัเป็นหลกั พอคดิปับ๊ก็เป็นอดตี

เป็นอนาคตไปแลว้ ไม่เป็นปจัจบุนั ยกเวน้ถา้เป็นการพจิารณาสิง่ทีม่อียู่ใน

ปจัจบุนั แต่ผลก็ยงัไมเ่กดิ จนกวา่จะไดข้อ้สรุป รูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไรแลว้ถงึจะ

เกดิผลขึ้นมา รูว้า่ตอ้งปลอ่ย รูว้า่กาํลงัยดึอยู่กบัอะไร ถา้ไมไ่ดพ้จิารณาจะไมรู่ ้

พอรูว้า่กาํลงัยดึอยู่กบัอนาคตก็ปลอ่ยไปปับ๊ จติก็กลบัมาสู่ปจัจบุนั การภาวนา

เพือ่ใหเ้กดิผลจติตอ้งเป็นปจัจบุนั 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ หนา้รอ้นมปีญัหาเรื่องเหงือ่ออกมากเพราะอากาศมนัรอ้นใช่ไหม

คะ พอเปิดแอรก์็เยน็เกนิไป จะใหท้าํอย่างไรดคีะ ท่านอาจารยอ์ยู่วดัไมต่อ้งมี

แอร ์ไมต่อ้งมอีะไรก็ภาวนาได ้
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ตอบ ปลอ่ยใหเ้ป็นธรรมชาต ิถา้รอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป ใหเ้หงือ่แตกพล ัก่ ใหเ้สื้อเปียก

หมดท ัง้ตวัเลย ไมเ่ป็นไร เราไปรงัเกยีจมนั ก็เลยเป็นอปุสรรค ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามธรรมชาต ิ

ถาม รูส้กึวา่มนัรอ้น 

ตอบ ไมต่อ้งไปสนใจ มนัก็เหมอืนกบัเวลานัง่ไปแลว้เกดิทกุขเวทนา 

ถาม ลกุขึ้นไปเปิดแอร ์พอเปิดแอร ์ก็เยน็ 

ตอบ ไมต่อ้งไปเปิด พยายามใหเ้ป็นธรรมชาตทิีสุ่ด ยกเวน้วา่ถา้เปิดแอรแ์ลว้ช่วย

ป้องกนัเสยีงไมใ่หเ้ขา้มารบกวน เปิดแลว้จะหนาวก็ช่างมนั ทนสูก้บัมนัไป ก็ปรบั

ไดน่ี้ ปรบัใหอ้ณุหภูมสูิงขึ้นไดใ้ช่ไหม ถา้นัง่ภาวนาไปนานๆแลว้ อากาศจะเยน็

อย่างไร ร่างกายจะเริ่มรอ้น จะรูส้กึอุ่นขึ้นมาเอง ถา้มแีอรก์็ถอืวา่มบีญุ แต่ก็มี

ปญัหาไดเ้พราะจะตดิแอร ์ ไปนัง่ทีอ่ืน่ไมไ่ด ้ ควรใหเ้ป็นธรรมชาต ิ ใหเ้รียบงา่ย

ทีสุ่ด อย่าไปอาศยัสิง่ภายนอกมาเป็นเครื่องประกอบในการภาวนา นอกจาก

สถานที่ๆ สงบสงดัวเิวก ทีเ่ป็นธรรมชาต ิ

ถาม เวลานัง่ภาวนาอยู่น้ีมคีวามรูส้กึวา่ ปจัจบุนั อดตี อนาคตน่ีแทบจะขึ้นมาขีก่นัเลย 

เหมอืนลมหายใจออกไปแลว้เป็นอดตี ตรงน้ีมนัลาํบากมากเลย ไมรู่จ้ะอธบิาย

อย่างไร แต่รูส้กึวา่เวลาทีดู่อยู่น่ีมนัเป็น ๓ ตวัซอ้น 

ตอบ ก็ดูตวัเดยีวก็แลว้กนั 

ถาม ท่านจะใหดู้ตวัไหน 

ตอบ ถา้ดูลม ก็ดูทีจ่ดุมนัเขา้มนัออก ดูทีล่มมาสมัผสั อยู่ทีต่รงจดุนัน้ มนัเขา้ไปก็เป็น

อดตี ออกมาก็เป็นอดตี แต่เราอยู่ในปจัจบุนั อยู่ตรงจดุทีม่นัสมัผสั แต่อดตี

ปจัจบุนัมนัจะเป็นอย่างไรก็ไมเ่ป็นไร ถา้มนัซอ้นกนัอยู่ก็รู ้ รูก้็ไดต้ราบใดถา้เราไม่

คดิปรุงกบัมนัก็ไมเ่ป็นไร เพราะบางทมีนัก็เกี่ยวเน่ืองกนั  
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ถาม มนัเหมอืนจะรูส้กึวา่ ในขณะทีม่นัต่อกนัน่ี มนัจะมช่ีองวา่งทีม่นัจะหลดุออกไป 

เท่าทีส่งัเกตดูมนัเหมอืนมช่ีองวา่งอยู่นิดหน่ึงค่ะ 

ตอบ คงไมเ่ป็นไร ก็ใหม้นัอยู่ตรงนัน้ก็แลว้กนั ใหม้นัอยู่จดุเดยีว ถา้ตราบใดไมม่กีาร

ปรุงแต่งก็ไมเ่ป็นไร ใหรู้อ้ยู่วา่มนัเป็นอย่างน้ี มกีารไหลของอนาคตสู่ปจัจบุนัสู่

อดตี ก็อยู่ตรงนัน้ก็ได ้

ถาม ท่านอาจารยค์รบั นัง่แลว้สกัพกัหน่ึงเกดิอาการทางกายคอืตวัจะแกวง่ครบั 

ตอบ เป็นอปุาทานมากกวา่ เพราะความจริงแลว้มนัไมไ่ดแ้กวง่ แสดงวา่เราห่างจากคาํ

บริกรรม หรือห่างจากกรรมฐานทีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจ ถา้อยู่กบั

กรรมฐานแลว้ เราจะไมส่นใจกบัการแกวง่ของร่างกาย พอไปสนใจปับ๊ แสดงวา่

แวบออกไปแลว้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัพทุโธแลว้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัลมแลว้ ไปอยู่กบัการแกวง่ 

ใหย้อ้นกลบัมา ไมเ่อาอาการแกวง่เป็นทีต่ ัง้ของสต ิ เอาลมเป็นทีต่ ัง้ของสต ิ

กลบัมาหาลม ถา้ใชพ้ทุโธก็กลบัมาหาพทุโธ ถา้สวดมนตก์็กลบัมาหาบทสวดมนต ์

อย่าไปหาเรื่องอืน่ เพราะจะมเีรื่องอืน่มาคอยหลอกลอ่ใหไ้ปสนใจอยู่เรื่อย บางที

นัง่ไปไดย้นิเสยีงใครเขาไอเพยีงครัง้เดยีว ใจก็คดิถงึเรื่องไอ เรื่องเจ็บไขไ้ดป่้วย 

เรื่องหยูกเรื่องยา เรื่องหมอเรื่องอะไร ตามไปไดย้าวเหยยีดเลย ถา้ไมส่นใจเดีย๋ว

ก็หายไปเอง 

ถาม ระหวา่งวนัน่ีเราตามดูอารมณ์ ความรูส้กึทีม่ากระทบ แวบๆ แต่บางทเีวลาเราคดิ

อะไรเผลอไปน่ี รูส้กึวา่เราดูอารมณ์มากกวา่ตามความคดินะคะ  

ตอบ ดูอารมณ์ความรูส้กึทีสุ่ขบา้งทกุขบ์า้งก็ได ้ 

ถาม เวลาคดิคอยจะเผลอไปคดิเรื่องต่างๆ  

ตอบ วธิีแกก้็คอืใชบ้ริกรรมพทุโธ อย่าไปดู ถา้เราพทุโธแลว้จะคดิไมไ่ด ้ จติในแต่ละ

ขณะน่ีจะคดิไดเ้รื่องเดยีว ถา้เราพทุโธอยู่จะไปคดิเรื่องนูน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ เพยีงแต่
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วา่ขณะหน่ึงมนัส ัน้ แลว้มนัเร็วมาก เวลาพทุโธปับ๊อกีขณะหน่ึงมนัก็แวบไปได ้

ฉะนัน้บางทเีราตอ้งบริกรรมถี่ๆ  ตอ้งเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาวา่กาํลงัพทุโธอยู่หรือ

เปลา่ 

ถาม ใชล้มไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ ตอ้งใชพ้ทุโธอย่างเดยีวหรือคะ 

ตอบ เมือ่จติเริ่มคดิแลว้ ดูลมอาจจะไมพ่อ 

ถาม ถา้อย่างน้ีก็ตอ้งเปลีย่นมาเป็นภาวนาพทุโธ 

ตอบ ก็ไดก้็ลองดูก็แลว้กนั ดูวา่อะไรมนัไดผ้ล 

ถาม ท่านอาจารยอ์ย่างน้ีไดไ้หมครบั เรานัง่สมาธิน่ีเราเอาลมอย่างเดยีว ไมเ่อาพทุโธ  

ตอบ ได ้

ถาม ถา้เราเดนิเราเคลือ่นไหว เราเอาพทุโธ 

ตอบ ได ้

ถาม หรือเดนิจงกรมเอาเทา้อย่างเดยีว 

ตอบ ได ้

ถาม เอาแค่ ๓ อย่างน้ี 

ตอบ ก็ลองดูก็แลว้กนั ในแต่ละอริิยาบถวา่อนัไหนไดป้ระโยชน ์ เป้าหมายก็คอืไม่

ตอ้งการใหจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆเป็นหลกั ใหจ้ติรูอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นใน

ปจัจบุนั แต่บางทคีวามคดิของเรามนัละเอยีด เราไมรู่ว้า่กาํลงัคดิอยู่ เรามองไม่

เหน็ แต่ก็ไมเ่ป็นไร ใหรู้อ้ยู่กบัสิง่ทีเ่ราเหน็ ส่วนใหญ่ก็คอืร่างกาย ก็ใหรู้อ้ยู่กบั

การเคลือ่นไหวไปมา อย่าเดนิไปแลว้ก็คิดถงึงานทีท่าํมาเมือ่วานน้ี หรืองานที่

จะตอ้งไปทาํในวนัพรุ่งน้ีอย่างน้ีเป็นตน้ ใหรู้ว้า่เราอยู่กบัซา้ยขวาหรือเปลา่เท่า
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นัน้เอง มนัอยู่อย่างนัน้หรือเปลา่ แต่ถา้ซา้ยขวาๆแลว้มนัก็ยงัคดิ ก็ใชบ้ริกรรม

พทุโธเขา้ไปเสริมก็ได ้ เพราะพทุโธจะสกดัได ้ รูส้กึวา่หลวงตาท่านจะเนน้เรื่องพทุ

โธน้ีมาก เพราะท่านเคยใชพ้ทุโธทาํจติของท่านใหส้งบ ในช่วงทีจ่ติของท่านเคย

เสือ่มไป ตอนทีท่่านไปทาํกลดอยู่เดอืนสองเดอืน แลว้จติมนัไมส่งบ พยายามนัง่

อย่างไรก็ไมส่งบ  

ตอนหลงัท่านกจ็บัไดว้า่ตอ้งมพีทุโธ ท่านก็เลยพทุโธในอริิยาบถ ๔ ไมว่า่จะทาํ

อะไรก็พทุโธ ไมใ่หไ้ปคดิอะไร เพราะตอนนัน้ท่านก็อยู่คนเดยีว ไมม่ภีารกจิที่

ตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบัใครทีไ่หน ก็คดิแต่พทุโธๆๆอย่างเดยีว ไปกบัภารกจิทีท่าํอยู่

ในปจัจบุนั เช่นเดนิบณิฑบาตไปใจก็พทุโธไป ไมใ่ช่บณิฑบาตไปแลว้ก็คดิถงึเรื่อง

คนนัน้เรื่องคนน้ี เวลาปดักวาดก็พทุโธอยู่กบัการปดักวาด เวลาฉันก็พุทโธไป 

จิตก็จะถูกตะล่อมเขา้มา พอมานัง่สมาธิก็พุทโธๆๆต่อ เดีย๋วมนัก็สงบลง แต่

ถา้กาํหนดสตแิลว้ดูตามมนัก็จะตามมนัไปเรื่อยๆ มบีางทีส่อนใหม้สีตดูิความคดิ 

ดูตามความคดิ มนัก็คดิไปเรื่อยๆ แลว้ก็ตามไปเรื่อยๆ มนัก็เหมอืนกบัวิง่จบัลงิ 

มนัก็ไมห่ยุดสกัท ี จะหยุดตอ้งสกดัมนัไมใ่หม้ทีีว่ ิง่ คอืเอาพทุโธมาขวางขา้งหนา้ 

ขวางขา้งหลงั ขวางขา้งๆ ขา้งซา้ยขา้งขวา มนัไปไหนไมไ่ดม้นัก็หยุด  

ถาม ถา้คดิไปในวงธรรมะละ่คะ 

ตอบ ได ้ ใหเ้ป็นปญัญาก็ได ้ เป็นปญัญาอบรมสมาธิ มนัจะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็

พจิารณาวา่เดีย๋วก็แก่ตายแลว้ จะไปทาํอะไรผมเผา้ ไปกงัวลทาํไมวา่รูปร่างจะไม่

สวย หนา้ตาจะไมง่าม เวลานอนในโลงก็ไม่มใีครมาถ่ายรูปหรอก คดิอย่างน้ีก็ตดั

ได ้ไมก่งัวล 

ถาม ท่านอาจารยค์ะมบีางคนเขานัง่สมาธิไดน้านมาก ๒ ช ัว่โมง ๓ ช ัว่โมง เรานัง่ไมไ่ด ้

อย่างเขา ไดอ้ย่างมากแค่ครึ่งช ัว่โมง เรามคีวามรูส้กึวา่ทาํไมคนอืน่เขานัง่ไดน้านๆ 

เขาสอบไดเ้กรด ๔ เราไดแ้ค่เกรด ๑ เกรด ๒ 

ตอบ ไมจ่าํเป็นหรอก จริตของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั 
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ถาม จาํเป็นไหมตอ้งนัง่ใหไ้ดน้านๆ  

ตอบ ไมจ่าํเป็นหรอก คนเราม ี ๒ จริต คอืปญัญาวมิตุตกิบัเจโตวมิตุต ิ พวกเจโต

วมิตุตไิดฌ้านก่อน อย่างพระโมคคลัลานะ พวกปญัญาวมิตุตเิหมอืนพระสารี

บตุร ใชก้ารพจิารณาทาํใหจ้ติสงบและใหเ้กดิปญัญาไปพรอ้มๆกนัเลย ดว้ยการ

พจิารณาไตรลกัษณ์ 

ถาม จาํนวนชัว่โมงน่ีไมส่าํคญั 

ตอบ คอืสมาธิม ี๒ แบบ เวลาเขา้ฌานแลว้นัง่เป็นช ัว่โมง เป็นวนั เป็นเดอืน ก็เป็นแบบ

หน่ึง ก็ไดแ้ค่ความสงบ อกีแบบหน่ึงคอืจติสงบจนเป็นฐานของปญัญา แต่ไมไ่ด ้

อยู่ในฌาน ถงึแมจ้ะไมไ่ดน้ ัง่หลบัตา แต่ใจไมวุ่น่วาย ใจเยน็สบาย มเีหตมุผีล ก็

พจิารณาไปทางปญัญาไดเ้ลย แบบน้ีจะกา้วหนา้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะอยู่ในข ัน้

วิปสัสนา ส่วนพวกทีต่ดิฌานก็ไมอ่อกทางปญัญา เวลานัง่สมาธิเขาก็เขา้ไป

หลายๆชัว่โมง พอออกมาก็ไมไ่ดไ้ปทางปญัญา เพราะพอใจกบัความสงบนัน้ พอ

ตอ้งการความสงบอกีก็กลบัไปนัง่อกี เรียกวา่ตดิสมาธิ เวลาปฏบิตัจิะตดิไปเป็น

ข ัน้ๆ พอไดส้มาธิแลว้ก็จะตดิในสมาธิ เพราะมคีวามสงบ มคีวามสุข ไมค่่อย

อยากจะพจิารณาทางดา้นปญัญา เพราะเวลาพจิารณาจติตอ้งทาํงาน ตอ้งเอาจติ

มาคดิในไตรลกัษณ์ พจิารณาดูร่างกาย แยกแยะดูอาการ ๓๒ ใหเ้หน็วา่เป็นดิน 

น้ํา ลม ไฟ เหมอืนกบัเรียนวทิยาศาสตร ์ 

ตอ้งแยกแยะใหเ้หน็วา่เป็นนํา้ เป็นไฟ เป็นลม เป็นดนิ ถา้พจิารณาเป็นก็จะเหน็

ได ้เวลาคนตายนํา้ก็จะไหลออกมา นํา้หนองนํา้เลอืด ความรอ้นก็หายไป คนตาย

กบัคนเป็นมคีวามแตกต่างกนั จบัตวัดูก็รู ้ คนตายน้ีเยน็เฉียบ คนทีย่งัไมต่าย

ร่างกายยงัอุ่นอยู่ แสดงวา่ยงัมธีาตไุฟอยู่ แต่คนตายน่ีไฟมนัหมดแลว้ ถา้ปลอ่ย

ทิ้งไวน้ํา้ก็จะไหลออกมา ลมก็ไมเ่ขา้มาแลว้ คนเป็นยงัหายใจเขา้หายใจออกอยู่

ตลอดเวลา ก็เหลอืแต่ธาตดุนิ ถา้ปลอ่ยทิ้งไวน้านๆเขา้มนัก็เป่ือยมนัก็ผุ มนัก็
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แหง้กรอบกลายเป็นฝุ่ น กลายเป็นดนิไปในทีสุ่ด ก็เหน็ชดัๆอยู่ถา้พจิารณา อย่าง

น้ีเรียกวา่ปญัญา  

พจิารณาอย่างน้ีจนเหน็ชดัแลว้ ก็จะคลายความหลงในร่างกาย วา่เป็นเราเป็นตวั

เรา แทจ้ริงมนัก็เป็นแค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เวลาเขา้มาก็เขา้มาทางปากเราน่ีแหละ เรา

ไมเ่หน็หรือ อาหารทีเ่รากนิเขา้ไปมนัก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้นัน้ เขา้ไปแลว้ก็

แปลงสภาพ จากอาหารก็กลายเป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั ผมเรามนังอก

ออกมาไหมถา้เราไมก่นิขา้ว มนัไมม่ทีางงอกออกมาได ้ เรากนิขา้วเขา้ไป กนินํา้

เขา้ไป หายใจเขา้ไป การรวมตวัของดนินํา้ลมก็ทาํใหเ้กดิไฟขึ้นมาคอืความรอ้น 

เวลาเรากนิขา้วเขา้ไปร่างกายเราจะรอ้น เหงือ่ออก เพราะเริ่มเกดิปฏกิริิยาของดนิ

นํา้ลมผสมกนั ทาํใหเ้กดิธาตไุฟ เหมอืนกระเป๋านํา้รอ้นวทิยาศาสตรท์ีม่ดีนินํา้ลม

ไฟผสมกนัอยูแ่ลว้ พอไปกดแผ่นโลหะก็ทาํใหเ้กดิปฏกิริิยา มคีวามรอ้นออกมา 

เหมอืนกนักบัร่างกาย  

เรามคีวามคดิทีฝ่งัลกึอยู่ในใจวา่ ร่างกายน้ีคอืตวัเราตวัฉนั คดิอยู่อย่างนัน้

ตลอดเวลา ไมเ่คยพจิารณาวา่มนัมาอย่างไรมนัไปอย่างไร เราจงึตอ้งพจิารณาไป

ทีจ่ดุเริ่มตน้ของร่างกายน้ี มนัก็เริ่มจากนํา้ ๒ หยด ของพ่อหยดของแมห่ยด 

ผสมกนัแลว้เกดิเป็นตวัขึ้นมา อยู่ในครรภข์องแม ่ อาศยันํา้นมนํา้เลอืดอาศยั

อาหารของแม ่ ซึง่เป็นดนินํา้ลมไฟแบบละเอยีด ทีเ่ขา้ไปเสริมสรา้งใหร่้างกาย

เจริญเตบิโตขึ้นมา พอออกจากทอ้งแมก่็ดืม่นมดืม่นํา้ก่อน ซึง่เป็นอาหารละเอยีด 

เมือ่โตขึ้นมาอกีหน่อยก็กนิอาหารหยาบ เช่นขา้วผกัปลาต่างๆ ก็เป็นดนินํา้ลมไฟ

ท ัง้นัน้ มาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ไปเสริมสรา้งอาการ ๓๒ ใหเ้จริญเตบิโตงอกงาม

ขึ้นมา ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ พจิารณากลบัไปกลบัมา 

ถาม ท่านคะ ภาวนาซํา้ ๆ แบบน้ีไปเรื่อยๆหรือคะ 

ตอบ จนกวา่มนัจะรอ้งออ๋ขึ้นมาเอง ออ๋เขา้ใจแลว้ ออ๋ไมใ่ช่เรา มนัแค่เป็นการมาการไป

ของดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง ถา้เราพจิารณาแค่ครัง้เดยีวแลว้ก็หยุด มนัก็
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กลายเป็นสญัญาความจาํไป พอถงึเวลาจะตดัอปุาทานมนัก็ตดัไมไ่ด ้ เพราะ

อปุาทานมแีรงมากกวา่ เหมอืนคนชกัคะเย่อ ขา้งหน่ึง ๑๐ คน อกีขา้งหน่ึงคน

เดยีวอย่างน้ี ขา้ง ๑๐ คนก็ตอ้งมแีรงมากกวา่ อปุาทานมนัมแีรงมากกวา่ ธรรม

สอนวา่ไมใ่ช่ตวัฉนัของฉนั มนัก็ยงัยดึตดิอยู ่ พอเป็นอะไรร่างกายกท็กุขข์ึ้นมา 

แต่ถา้เราพจิารณาเรื่อยๆ จากคนเดยีวก็เป็น ๒ คน ๓ คน ๔ คน จนมกีาํลงั

มากกวา่อปุาทานเมือ่ไร ก็จะดงึมาทางน้ี คุณวา่อย่างไรฉนัก็ไมเ่ชื่อ ฉนัเชื่อวา่เป็น

ดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง ฉนัไมก่ลวัแลว้ จะเป็นอย่างไรก็ใหม้นัเป็นไป มนัก็แค่ดนิ

นํา้ลมไฟเท่านัน้เอง ตอ้งอาศยัการพจิารณาบ่อยๆ มนัจะยากตรงน้ี ไมใ่ช่

พจิารณาหนสองหนแลว้ก็บรรลไุด ้ นอกจากคนทีม่ปีญัญาทีเ่ฉียบแหลม ทีม่อง

ทะลเุหน็ชดัแจง้ไมส่งสยัไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างน้ีพจิารณาหนสองหนก็เขา้ใจ 

ปญัญาของแต่ละคนจงึต่างกนั  

คนทีม่ปีญัญาบารมเียอะก็จะบรรลเุร็ว คนทีม่ปีญัญาบารมนีอ้ยก็จะบรรลชุา้ การ

บรรลน้ีุไมไ่ดบ้รรลดุว้ยสมาธ ิ บรรลดุว้ยปญัญา แต่ตอ้งอาศยัสมาธิเป็นทางผ่าน 

เป็นเครื่องสนบัสนุน คอืตอ้งมสีมาธิก่อน คอืจติจะตอ้งอยู่ในปจัจบุนั ตอ้งอยู่ใน

ความสงบ ปราศจากความโลภโกรธหลงครอบงาํ เวลาจติสงบน้ีความโลภโกรธ

หลงจะสงบตวัลงไปดว้ย ถงึมนัยงัทาํงานอยู่ ก็ไมรุ่นแรงเหมอืนกบัคนทีไ่มม่ี

ความสงบ ทีถู่กความโลภโกรธหลงครองงาํแบบโงหวัไมข่ึ้น เหมอืนกบัฝุ่ นตลบ

อบอวลอยู่ตลอดเวลา แต่คนทีม่คีวามสงบน้ีเหมอืนกบัฝุ่ นทีต่กลงไปอยู่ทีพ่ื้น พอ

ไปกวาดมนัๆ ก็จะฟุ้ งขึ้นมา ถา้เป็นจติทีส่งบแลว้เวลาคดิอะไรขึ้นมา มนัก็ทาํให ้

ฝุ่ นของความโลภความโกรธความหลงฟุ้ งขึ้นมา ทาํใหเ้ราเหน็ผดิได ้ เช่นเหน็รูป

ปับ๊ ความโลภโกรธหลงก็จะตามมาทนัทเีลย รูปน้ีสวยน่ายนิดนีะ จงึตอ้งอาศยั

ปญัญามาคอยแกะออก มนัไมส่วยหรอก มนัเป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา เป็นอสุ

ภะ  

ในขณะทีจ่ติสงบมนัก็วา่งๆ แต่พอไปเหน็รูปปับ๊ ถา้โลภโกรธหลงยงัมกีาํลงัอยู่มนั

ก็จะไปเกาะไปหลงทนัท ี ถา้เรายงัไมไ่ดเ้จริญปญัญาเลย ก็จะไมม่อีะไรมาคอย
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แกะมนัออก ก็จะหลงไปสกัพกัหน่ึง คนทีท่าํสมาธิไดแ้ลว้ พอออกจากสมาธิก็จะ

ไปทาํนัน่ทาํน่ี ไปดูนัน่ไปฟงัน่ี พอเบือ่ขึ้นมา ราํคาญขึ้นมา ก็กลบัไปนัง่ทาํสมาธิ

อกี วนเวยีนอยู่อย่างน้ี แต่คนทีเ่ริ่มเจรญิปญัญาแลว้ พอจะไปฟงัอะไร ก็

พจิารณาวา่ฟงัแลว้ก็เหมอืนเดมิ ไมไ่ดอ้ะไรขึ้นมา ฟงัแลว้เดีย๋วก็เบือ่ ดูแลว้เดีย๋ว

ก็เบือ่ มนัไมไ่ดใ้หค้วามสุข ความอิม่ ความพอกบัเรา มนัเป็นทกุขม์ากกวา่สุข ถา้

เหน็อย่างน้ีแลว้ต่อไปเวลาอยากจะไปทาํอะไร อยากจะไปดืม่อะไร อยากจะไปกนิ

อะไร มนัก็จะหยุดทนัท ี 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ ละโลภโกรธหลงไดน่ี้ กบัไมย่นิดยีนิรา้ยเหมอืนกนัไหมคะ 

ตอบ ก็เป็นกลางๆ จะวา่ไมย่นิดกี็ได ้ ไมย่นิรา้ยก็ได ้ มนัเฉยๆ รูว้า่มนัก็แค่นัน้แหละ 

เหมอืนกบัสิง่ทีเ่ราไมแ่ยแสไมใ่หค้วามสาํคญัแลว้ เมือ่ก่อนน้ีเราหลงวา่เป็นแบงก ์

๑๐๐ แต่พอมคีนมาบอกวา่เป็นแบงกเ์ก ๊ เราก็จะไมย่นิดไีมย่นิรา้ยใช่ไหม รูส้กึ

อย่างนัน้ เมือ่ก่อนเราคดิวา่เป็นของจริง แต่ตอนน้ีเรารูว้า่มนัเป็นของเกแ๊ลว้ เรา

จะรูส้กึอย่างไร ก็รูส้กึแบบนัน้แหละ ปญัญาก็สอนใหเ้ราเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกน้ีมนัเป็นของเกท๊ ัง้นัน้ ไมใ่ช่ของจริง ไมม่คีวามหมายอะไร 

ถาม ถา้เราพจิารณาเกี่ยวกบัธาต ุ ๔ ในกายเราน่ี ถา้เรามองไปขา้งนอกเราก็พจิารณา

อย่างอืน่เป็นธาต ุ๔ ไดเ้หมอืนกนัใช่ไหม 

ตอบ ตอ้งพจิารณาท ัง้เขาท ัง้เรา ท ัง้ขา้งนอกท ัง้ขา้งใน กายคตาสต ิสอนใหพ้จิารณากาย

นอก พจิารณากายใน และพจิารณาท ัง้กายนอกและกายใน พจิารณาลงไปทีธ่าต ุ

๔ ท ัง้หมด โลกน้ีเขาถงึเรียกโลกธาตไุง เราอยู่ในโลกของธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ทกุ

สิง่ทกุอย่างเป็นธาตหุมด ศาลาหลงัน้ีก็ธาตทุ ัง้นัน้ แต่ศาลาต่างกบัเราตรงทีศ่าลา

ไมม่จีติไมม่วีญิญาณ แต่ก็มบีางคนทีค่ดิวา่ศาลาน้ีมวีญิญาณครอบครองอยู่ 

ถาม เขาคดิวา่มเีทวดาอยู่ 

ตอบ นัน่เป็นอปุาทาน ถงึจะมจีริงเขาก็ไมไ่ดยุ้่งอะไรกบัเรา เราไปยุ่งกบัเขาต่างหาก  
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ถาม เขามาฟงัธรรมท่านอาจารยไ์หมเจา้คะ ลูกสงัเกตดูวา่เวลาปฏบิตัไิปมากๆขึ้น 

ความเมตตาสงสารมนัจะมากขึ้นๆ  

ตอบ มนัเป็นพื้นเพของจติทีป่ราศจากความโลภโกรธหลง ถา้ความโลภโกรธหลง

นอ้ยลงไปเท่าไร ความเมตตากรุณามทุติาอเุบกขาก็จะมมีากขึ้นไปตามลาํดบั เมือ่

เรามคีวามอิม่แลว้ เราก็สงสารคนอืน่ใช่ไหม แต่ขณะทีเ่รามคีวามหวิน่ี เราจะไม่

มองหนา้ใครเลย เราจะตอ้งกนิของเราใหอ้ิม่ก่อน ตอนนัน้จะไมม่คีวามเมตตา

เลย ลองสงัเกตดู เวลาทีเ่ราหวิน่ี ใครมาขวางหนา้น่ี จะเกดิความโกรธขึ้นมาทนัท ี

แต่ถา้เวลาเราอิม่แลว้ ใครจะมาแย่งอาหารขา้วของอะไรไปเราก็เฉยๆ ใครเขา

อยากจะไดก้็เอาไป ความอิม่ของใจจะทาํใหเ้กดิเมตตากรุณามทุติาอเุบกขาขึ้นมา 

โดยธรรมชาตขิองมนัเป็นอย่างน้ี อย่างหลวงตาท่านเมตตาโลกขนาดไหน ท่าน

เหน่ือยขนาดไหน อายุขนาดน้ีแลว้ก็ยงัมคีนมาด่ามาวา่ท่านอกี แต่ใจท่านไมไ่ดม้ี

อะไรกบัเขาหรอก ท่านตอ้งใชธ้าตขุนัธแ์สดงไป มนัก็เหมอืนกบัวา่ท่านใชอ้ารมณ์ 

บางคนก็วา่ท่านใชอ้ารมณ์ ท่านก็ตอ้งใชร่้างกายตอ้งใชก้ริิยาเป็นเครื่องแสดงออก 

เมือ่มาแบบน้ีก็ตอ้งตอบไปแบบนัน้ แสดงไปตามจรตินิสยัเดมิของท่าน แต่ไม่

เป็นกเิลส บางคนมกีริิยาโฮกฮาก ก็โฮกฮากไป บางคนน่ิมนวลก็น่ิมนวลไป เป็น

กริิยาแต่ไมใ่ช่เป็นตวักเิลส ไมม่กีเิลสอยู่ในกริิยานัน้ๆ แต่ก็เป็นกริิยาอนัเดยีวกนั

กบัของกเิลส คนทีม่กีเิลสเขาก็ใชก้ริิยาน้ีเวลาเขาเกดิความโกรธขึ้นมา เขาก็แสดง

อาการอย่างนัน้ออกมาเหมอืนกนั ใชเ้ครื่องมอือนัเดยีวกนั แต่คนทีใ่ชน้ ัน้ต่างกนั  

ถาม สิง่ทีต่ดิมาน้ีลูกก็รูว้า่มนัเป็นสมมตุ ิ แต่สาํหรบัจติของพระอริยะน้ี เมือ่มาเกดิเป็น

มนุษย ์พอมนัมากระทบปับ๊น่ี มนัหลดุตกไปทนัทใีช่ไหมคะ เหมอืนกบัการใจเร็ว

น่ีมนัเป็นนิสยัด ัง้เดมิ พอมนักระทบปับ๊มนัก็ตกไปเลย 

ตอบ ปฏกิริิยาตอบโตก้บัสิง่ต่างๆของแต่ละคนมนัก็ต่างกนั ถา้เป็นคนทีเ่จริญปญัญา

แลว้จะมเีหตมุผีล จะมตีวักรองวา่ควรจะตอบไปมากนอ้ยเพยีงไร แรงหรือค่อย

อย่างไร แต่ถา้ไมม่ปีญัญาจะไมม่ตีวักรอง มากระทบเท่าไรก็จะกลบัไปเทา่นัน้ 

เหมอืนกบัลูกปิงปองทีเ่ราตใีส่ฝาผนงั 
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ถาม แต่ตวักรองของทา่นอาจารย ์ลูกก็คดิวา่เป็นอตัโนมตัเิลย ปับ๊ไปเลย แต่อย่างของ

บคุคลธรรมดาน้ี จะรูส้กึเหมอืนมคีวามคดิขึ้นมาพยายามทีจ่ะกรอง แต่อย่างของ

ท่านอาจารยน่ี์มนัตกทนัทอีตัโนมตัเิลย 

ตอบ มนัก็อยู่ทีก่ารฝึกฝนอบรม หลวงตาบอกวา่ข ัน้ตน้สตปิญัญาก็ตอ้งลม้ลกุ

คลกุคลานไปก่อน แลว้ต่อไปก็กลายเป็นสตปิญัญาอตัโนมตั ิ เราฝึกไปเรื่อยๆ ใช ้

ไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็ชาํนาญ เหมอืนกบัการอ่านหนงัสอื ตอนตน้เราก็ไมไ่ดอ่้าน

ออกเขยีนไดท้นัทเีลย เราก็ตอ้งหดัสะกดไปก่อน หดัผสมคาํไปก่อน แต่เมือ่เรา

ชาํนาญแลว้ พอเหน็ตวัอกัษรปับ๊มนัก็ไปทนัทเีลย เรื่องสตปิญัญาน้ีเราก็สรา้ง

ขึ้นมาได ้ จนควบคุมจริตนิสยัเดมิของเราได ้ เพยีงแต่วา่เราเหน็วา่มนัไมจ่าํเป็น 

ไมส่าํคญัเราก็ปลอ่ยไปตามธรรมชาตกิ็ได ้ แต่เราก็รูจ้กักาลเทศะ ควรจะพูด

อย่างไร ควรจะทาํอย่างไร ก็ไมแ่สดงอาการแบบนัน้กบัทกุคน คนบางคนควรจะ

น่ิมนวลก็น่ิมนวลไดเ้หมอืนกนั วนันัน้ท่านก็เทศนเ์รื่องท่านอาจารยส์งิหท์องไมใ่ช่

หรือ ท่านก็สอนท่านอาจารยส์งิหท์องวา่ จะไปตลกทกุกรณีก็ไมไ่ด ้เราชอบตลกก็

จะมองไปในมมุตลกเสมอ แต่คนอืน่เขาจะไมต่ลกกบัเรา  

ถาม คนทีม่ปีญัญาทางโลก ทีเ่รียนหนงัสอืเก่งๆฉลาดๆ เขามาปฏบิตัธิรรม เขาจะไป

เร็วกวา่คนทีม่พีื้นฐานความรูน้อ้ยกวา่หรือไม ่

ตอบ คนทีม่ปีญัญาทางโลกน่ีเขารูจ้กัคดิดว้ยเหตดุว้ยผล ทางธรรมะก็เหมอืนกนั 

พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผล ใชค้วามคดิดว้ยเหตดุว้ยผลเหมอืนกนั แต่ต่างกนั

ตรงทีท่างธรรมจะเกี่ยวกบัทางดา้นจติใจเป็นหลกั อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหใ้จทกุข ์

อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหใ้จไมท่กุข ์ความรูน้ี้ทางโลกจะไมม่ใีครสอน ความรูท้างโลกก็

จะคดิเหตผุลทางโลก ตน้ไมจ้ะโตขึ้นมาไดอ้ย่างไร ตอ้งมนีํา้ด ี มดีนิด ี มปีุ๋ยด ีมี

การดูแลรกัษาป้องกนัไมใ่หแ้มลงมากดัมาทาํลาย ก็เป็นเหตผุล ก็คดิแบบ

เดยีวกนั แต่ทางโลกจะมองแต่เรื่องภายนอก เรื่องของร่างกายเขาก็จะดูวา่

ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยไดอ้ย่างไร จะรกัษาไดอ้ย่างไรเท่านัน้เอง ก็จะคดิดว้ยเหตุ

ดว้ยผลเหมอืนกนั แต่เป็นความรูท้ีต่่างกนั ความรูท้างโลกไมส่ามารถแกค้วาม



29 
 

ทกุขท์างดา้นจติใจได ้ คนทีจ่บดอ็กเตอรก์ม็จีติวุน่วายได ้ ตดิคุกตดิตะรางเพราะ

ไปฆ่าคนก็มอียู่เหมอืนกนั เพราะแกป้ญัหาทางดา้นจติใจไมไ่ด ้ เวลามทีกุขแ์ลว้

โกรธแคน้โกรธเคอืง ก็ไปฆ่าเขา เป็นดอ็กเตอรก์็ทาํได ้ แต่ถา้เป็นดอ็กเตอรท์าง

ศาสนาพทุธ เป็นพระอริยะแลว้ก็จะไมท่าํ เพราะรูจ้กัวธิแีกค้วามทกุขท์างดา้น

จติใจ คอืรูจ้กัปลอ่ยวาง ยอมรบัความจรงิ โดนคนนัน้เขากล ัน่แกลง้ โดนคนน้ี

เขาหลอกลวง ทาํใหเ้สยีอกเสยีใจ แต่ก็ยอมรบัวา่มนัเกดิขึ้นแลว้ มนัก็ผ่านไป

แลว้ ไปโกรธทาํไม ไปแกแ้คน้ทาํไม ไมจ่าํเป็น ถอืวา่เป็นการใชห้น้ีเก่าไปก็จบ ก็

ไมต่อ้งไปฆ่า ไมต่อ้งไปตดิคุกตดิตะราง คนทีม่ธีรรมะจะคดิอย่างน้ี 

ถาม พวกทีม่กีเิลสจะทาํใช่ไหมคะ 

ตอบ กเิลสหมายถงึการขาดปญัญา ส่วนการมปีญัญาทางดา้นธรรมะคอืการรูท้นักเิลส

น่ีเอง 

ถาม ลูกหมายความวา่พวกทีเ่รียนเก่ง เขามปีญัญาฉลาด เขาเรียนดอ็กเตอร ์ เขา

สามารถทีจ่ะบรรลไุดเ้ร็วกวา่คนอืน่ไหมคะ หรือวา่ไมต่่างกนั 

ตอบ ไมแ่น่เสมอไป มนัอยู่ทีก่ิเลสมากหรือกเิลสนอ้ย ถา้กิเลสหนาทาํใหจ้ติไมส่งบ 

ความคดิก็ยงัไมเ่ป็นปญัญาพอทีจ่ะตดักเิลสได ้

ถาม รูส้กึวา่ครูบาอาจารยห์ลายทา่นในอดตีทีผ่่านมา บางท่านไมไ่ดเ้รียนหนงัสอืเลย

ดว้ยซํา้ไป อ่านหนงัสอืไมอ่อกเลยดว้ยซํา้ไป 

ตอบ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านไมฉ่ลาดนะ เพราะท่านมองท่านคดิดว้ยเหตดุว้ยผล

ของท่านเองตลอดเวลา เพยีงแต่วา่ท่านไมม่โีอกาสไดไ้ปเรียนหนงัสอืเท่านัน้เอง 

ถา้ท่านมโีอกาสท่านอาจจะจบปริญญาเอกก็ได ้ คนทีเ่ป็นชาวนาชาวไร่แต่ไมม่ี

โอกาสไปเรียนหนงัสอืนัน้ ไมไ่ดห้มายความวา่เขาไมม่ปีญัญา เพยีงแต่เขาไมม่ี

โอกาสไดใ้ชป้ญัญาไปในทางนัน้ พูดงา่ยๆก็คอื คนทีม่ปีญัญาก็คอืคนคดิเป็น คดิ

ดว้ยเหตดุว้ยผลเป็น ส่วนคนทีไ่มม่ปีญัญาจะคดิไมค่่อยเป็น คนทีค่ดิไมค่่อยเป็น
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จะไดส้มาธิก่อน เพราะการเจริญสมาธงิา่ยกวา่การเจริญปญัญา แต่ทางปญัญาจะ

ชา้ เพราะไมส่ามารถแยกแยะธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟได ้ คนคดิเป็นจะไปเร็วกวา่ใน

ข ัน้ปญัญา  

คนทีจ่ะบรรลเุร็วหรือบรรลชุา้ ยากหรืองา่ย ก็มแีสดงไวอ้ยู่ ๔ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. 

พวกทีรู่เ้ร็วและปฏบิตังิา่ย ๒. รูเ้ร็วแต่ปฏบิตัยิาก ๓. รูช้า้แต่ปฏบิตังิา่ย ๔. รูช้า้

และปฏบิตัยิาก พวกทีรู่เ้ร็วปฏบิตังิา่ย คอืพวกทีม่กีเิลสนอ้ยปญัญามาก ปฏบิตัิ

ไมย่ากเพราะกเิลสนอ้ยไมม่อีะไรมาคอยตา้น รูเ้ร็วเพราะมปีญัญามาก พวกทีรู่ ้

เร็วแต่ปฏบิตัยิากก็คอื มปีญัญามากมกีเิลสมาก ตอ้งภาวนาจรงิๆ แบบนัง่ท ัง้คนื 

อดอาหาร ๗ วนัอะไรอย่างน้ี กวา่จะทาํจติใหส้งบลงได ้นัน่คอืข ัน้สมาธิ การทีจ่ะ

ทาํจติใหส้งบลงไดใ้นข ัน้สมาธินัน้ยากมาก ตอ้งทรมานดว้ยวธิีต่างๆ แต่พอได ้

สมาธิแลว้มปีญัญาอยู่แลว้ก็จะรูไ้ดเ้ร็ว พวกที ่๓ คอืพวกกเิลสบางแต่ปญัญาทบึ 

พวกที ่๔ ก็คอืพวกกเิลสหนาปญัญาทบึ คิดไมเ่ป็น กเิลสก็เยอะ เวลาจะนัง่สมาธิ

ก็นอนเสยี เดนิจงกรมก็เดนิไมไ่หว  

ถาม ฟงัธรรมแลว้คดิตามอย่างน้ีไดไ้หมคะ 

ตอบ อนัน้ีก็อาศยัปญัญาของคนอืน่ไง เหมอืนกบัรถเราสตารท์ไมไ่ด ้ เราอาศยัคนคอย

เขน็ให ้ฟงัไปแลว้คดิตามไปเรื่อยๆ การฟงัธรรมจงึมปีระโยชนม์าก เวลาหลวงตา

แสดงธรรม ท่านจะแสดงเหตแุสดงผลอยูต่ลอดเวลา ถา้เราฟงัเรื่อยๆต่อไปเราก็

จะคดิเป็นเหมอืนท่าน มนัเป็นอย่างน้ีเพราะเหตน้ีุ เอาเหตเุอาผลมาเทยีบเคยีงกนั 

ไมเ่อาอารมณ์ ไมเ่อาความรูส้กึของตวัเองมาเป็นทีต่ ัง้ ถงึตอ้งอยู่ใกลบ้ณัฑติ อเส

วนา จะ พาลานัง ปณัฑติานัญ จะ เสวนา การไดค้บคา้สมาคมกบับณัฑติ เป็น

มงคลสูงสุดของชวีติ บณัฑติที ่ ๑ ก็คอืพระพทุธเจา้ บณัฑติที ่ ๒ ก็คอืพระ

อรหนัต ์ บณัฑติที ่ ๓ ก็คอืพระอริยบคุคลตามลาํดบัลงมาเรื่อยๆ บคุคลเหลา่น้ี

สามารถทาํใหเ้ราดขีึ้นได ้ ฉลาดขึ้นได ้ คนพาลก็พวกทีช่อบดืม่เหลา้เมายา เทีย่ว

เตร่เฮฮาสนุกสนาน เกยีจครา้น มกังา่ย ขี้โกง อย่าไปคบคา้สมาคมกบัคนพวกน้ี 

เพราะจะทาํใหเ้ราตดินิสยัของเขามาดว้ย เพราะทาํช ัว่มนังา่ย ใครๆก็อยากจะได ้
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อะไรมางา่ยๆ การโกงมนังา่ยกวา่การหามาดว้ยความสุจริต สอบเอน็ทรานซก์็

เหมอืนกนั โกงขอ้สอบมนังา่ยกวา่มานัง่ท่องตาํราต ัง้หลายเลม่ แต่มนัไมด่หีรอก 

เราไมไ่ดอ้ะไรจากการโกง มแีต่เสยี มแีต่ขาดทนุ ควรเขา้หาบณัฑติอยู่เรื่อยๆ ที่

ไหนมคีรูบาอาจารยม์คีนฉลาด เราเขา้ไปหาท่านแลว้ เราไดค้วามรูไ้ดค้วามฉลาด

เพิม่ขึ้น เราไดก้าํไร  
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กณัฑท์ี่ ๒๓๖ 

สวดมนตภ์าวนา 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

เวลาเริ่มภาวนาถา้จติยงัไมเ่ขา้ที ่ใหใ้ชก้ารสวดมนตไ์ปยาวๆจนจติเชื่องแลว้ถงึจะบริกรรม

พทุโธๆๆต่อ เมือ่จติไมไ่ปคดิเรื่องอืน่แลว้ เราก็บริกรรมพทุโธๆๆไปอย่างเดยีวก็ได ้ หรือ

สวดไปจนรูส้กึอยากจะหยุดสวด ก็ดูลมต่อก็ได ้ไมต่อ้งสวด ดูลมหายใจเขา้ออก หายใจ

เขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ เพราะการสวดเป็นการสวนกระแสของความคดิ ตา้นกระแสของ

ความคดิ ถา้ไมม่อีะไรตา้น เราจะนัง่คดิไปเรื่อยๆ แต่ถา้เอาสงัขารความคดิปรุงแต่ง มา

สวดมนตแ์ทน สวดไปเรื่อยๆ เดีย๋วสงัขารก็เหน่ือย พอเหน่ือยก็ไมอ่ยากจะคดิอะไร การ

สวดมนตน้ี์อาตมาไดร้บัประโยชนใ์นการฝึกระยะแรกๆ ตอนนัน้ก็อาศยัการท่องพระมหา

สตปิฏัฐานสูตรอยู่ในใจ ท่องประมาณ ๔๐ นาทเีท่าทีจ่าํได ้ นัง่ขดัสมาธิหลบัตา แลว้ก็

สวดไปภายในใจ แทนทีจ่ะใชพ้ทุโธๆๆ ก็ใชพ้ระสูตรเป็นองคภ์าวนาไป เวลาสวดตอ้งมี

สต ิ ไมใ่ช่สวดแลว้ก็ปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี พยายามใหอ้ยู่กบับทสวดมนต์

ตลอดเวลา 

ถา้สวดไปแลว้ยงัคดิได ้ ก็สวดใหเ้ร็วขึ้น จะสวดบทอติปิิโสก็ได ้ อติิปิ โส ภควา อรหงั 

สมัมาสมัพทุโธ สวดไปเรื่อยๆ จะสวดกี่รอบก็ได ้ ไมต่อ้งไปนบัรอบ พอจบรอบน้ีแลว้ก็

เริ่มรอบใหม ่ จติบางคนเวลาใหบ้ริกรรมพทุโธๆๆอยู่คาํเดยีวจะไมช่อบ แต่ถา้ใหส้วด

มนตก็์จะสวดได ้ ก็ใชบ้ทสวดมนตเ์ป็นตวัช่วยไปก่อนก็ได ้ น่ีหมายถงึกรณีทีน่ ัง่แลว้

กาํหนดพทุโธๆๆไมไ่ด ้ หรือกาํหนดลมหายใจเขา้ออกไมไ่ด ้ แต่ละคนจงึตอ้งสงัเกตดูวา่ 

จติของตนเองเป็นแบบไหน เหมาะกบัอะไร เพราะในการภาวนาแต่ละครัง้ บางทจีติกจ็ะ

สงบงา่ย บางทกี็สงบยาก ขึ้นอยู่กบัสิง่แวดลอ้ม ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นก่อนที่

จะภาวนา ถา้มเีรื่องราวมาก จติก็จะวุน่วายมาก เกาะตดิอยู่กบัเรื่องราวนัน้ เวลานัง่
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ภาวนาจะไมย่อมปลอ่ย จะยอ้นกลบัไปคดิถงึเรื่องนัน้อยู่เรื่อยๆ บางทสีวดมนตก์็ไมไ่ด ้ก็

ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปแกะออกมา  

พจิารณาถงึเรื่องราวทีไ่ปกงัวลดว้ย ใชห้ลกัไตรลกัษณ์เขา้ไปพจิารณาวา่ ไมม่อีะไรจรีงั

ถาวร เรื่องอะไรสาํคญัขนาดไหนเดีย๋วก็ผ่านไป เขาไมจ่ากเราไปก่อน เราก็จากเขาไปก่อน 

เรื่องมนัตอ้งจบแบบน้ีท ัง้นัน้ มปีญัหาเรื่องสมบตั ิ ห่วงวา่พีน่อ้งจะแย่งสมบตักินั ตกลง

กนัไมไ่ด ้ก็คดิเสยีวา่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งแบ่งกนัไดโ้ดยด ีดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง จะถูกใจหรือไม่

ถูกใจ ก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง เมือ่ไดม้าแลว้เดีย๋วก็เอาไปใชห้มด ถา้ไมห่มดเดีย๋วก็ตายจาก

มนัไป ทิ้งใหเ้ป็นของคนอืน่ไป คดิวา่ยงัไงๆมนัตอ้งจบของมนัเองจนได ้ ถา้คดิอย่างน้ี

แลว้ก็ปลงได ้ตอนน้ีเราก็ทาํอะไรไมไ่ด ้เรานัง่อยู่ตรงน้ี คดิไปก็เสยีเวลาเปลา่ๆ วุน่วายใจ

ไปเปลา่ๆ ยอมรบัความจริงดกีวา่ คดิวา่เป็นเรื่องบญุเรื่องกรรมก็แลว้กนั ถา้จะเป็น

สมบตัขิองเราเดีย๋วก็มาหาเราเอง ถา้ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองเรา เราไปทาํอย่างไรมนัก็ไมม่า

หาเรา คดิแบบน้ีแลว้ก็จะตดัได ้ปลงวางได ้สงบตวัลงได ้ 

เรื่องราวต่างๆทีค่า้งอยู่ในใจนัน้เกดิจากความผูกพนั ถา้เราชอบ เรารกัสิง่ไหน ตอ้งการสิง่

ไหนมากๆ สิง่นัน้จะตดิอยู่ในใจเรามาก พอรูส้กึวา่มโีอกาสจะได ้ จะยิง่ตื่นเตน้ใหญ่ แต่

ถา้รูว้า่ยงัไงๆก็จะไมไ่ด ้ เป็นสิง่สุดเอื้อม ก็จะไมไ่ปกงัวลกบัมนั เช่นตอนน้ีคงไมค่ดิวา่จะ

ไดเ้ป็นผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไกลสุดเอื้อม ก็จะไมฝ่นัถงึมนั แต่ถา้เป็น

รองผูว้า่ฯอยู่ ก็ไมแ่น่เหมอืนกนั เพราะมนัใกล ้มโีอกาสทีจ่ะเป็นได ้แต่ถา้มองวา่เป็นผูว้า่

ฯก็มวีาระของมนั พออายุ ๖๐ เขาก็ปลดเราอยู่ด ี หรือเวลาทาํงานแลว้ไมถู่กใจเขาๆก็

ปลดเราอยู่ด ี ถา้เราไมเ่ป็นผูว้า่ฯ เขาก็ปลดเราไมไ่ด ้ เราก็ไมเ่ป็นเบี้ยลา่งของเขา แต่พอ

เขาต ัง้เราแลว้ เรากลายเป็นเบี้ยลา่งของเขาไป เขาจะปลดเราเมือ่ไรก็ได ้ ตอนนัน้จะทกุข ์

ทรมานยิง่กวา่ตอนทีไ่มไ่ดเ้ป็นเสยีอกี ถา้อยากจะไดอ้ะไรทีเ่กดิจากการใหข้องผูอ้ืน่ หรือ

การแต่งต ัง้ของผูอ้ืน่ อย่าไปอยากดกีวา่ เพราะเขาต ัง้เราได ้ เขาก็ปลดเราได ้ เขาใหเ้ราได ้

เขาก็เอาคนืไปได ้ เอาสิง่ทีเ่ราใหก้บัตวัเราเองดกีวา่ ไมม่ใีครสามารถยื้อแย่งจากเราไปได ้

อนัน้ีเราไมม่กีนั เราไมค่่อยสนใจกนั อนัน้ีก็คอืธรรมะในใจเราน่ีแหละ ทีเ่รียกวา่
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อริยทรพัย ์ ไดอ้นัน้ีแลว้ไมม่ใีครเอาจากเราไปได ้ เพราะมนัเป็นเงาตามตวัเราไป ไมม่ใีคร

สามารถพรากเงาจากเราไปได ้

ฉนัใดทรพัยภ์ายใน ทรพัยท์ีเ่กดิจากการทาํความด ี เกดิจากการละเวน้การกระทาํบาปท ัง้

ปวง เกดิจากการชาํระจติใจ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติ

จากใจ เป็นทรพัยอ์นัประเสริฐ เป็นทรพัยท์ีพ่ระอริยสงฆท์ ัง้หลายไดม้าครอบครอง จงึ

เรียกวา่อริยทรพัย ์ เป็นทรพัยข์องพระอริยะ พวกเราก็มสีทิธิ เพราะก่อนทีพ่ระอริยะจะ

เป็นพระอริยะ ท่านก็เป็นเหมอืนพวกเรา มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง มคีวาม

อยากในสิง่ต่างๆ แต่หลงัจากทีม่พีระพทุธเจา้ปรากฏขึ้นมา แลว้นาํธรรมอนัประเสริฐน้ีมา

เผยแผ่ เมือ่ท่านเหลา่นัน้ไดย้นิไดฟ้งั ก็ประพฤตปิฏบิตัติามจนไดอ้ริยทรพัยข์ึ้นมาภายใน

จติในใจของท่าน เวลาเราอยากจะไดส้ิง่ต่างๆทีอ่ยู่ภายนอกใจเรา จงคดิเสมอวา่เรากาํลงั

หลง ไมเ่ป็นสิง่ทีเ่ราควรจะปรารถนา ถา้มสีตมิปีญัญาคอยเตอืนเราแลว้ เชื่อไดว้า่

เรื่องราวทีจ่ะสรา้งความวุน่วายใจ ทีจ่ะมาทาํลายความสงบทางจติใจของเราจะนอ้ยลงไป 

เวลาทาํจติใหส้งบก็จะงา่ยขึ้น 

ถา้เรายงัยนิดกีบัลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ เวลามอีะไรมากระทบทีจ่ะทาํใหต้อ้งสูญเสยีมนั

ไป หรือทาํใหไ้มไ่ดม้นัมา จติใจของเรากจ็ะตอ้งวุน่วาย เวลานัง่ทาํจติใจใหส้งบก็จะทาํ

ไมไ่ด ้เพราะยงัคดิยงักงัวลอยู่กบัมนั กลวัจะไมไ่ดม้นับา้ง กลวัจะเสยีมนับา้ง ในเบื้องตน้

จงึควรทาํความเหน็ใหถู้กตอ้งเสยีก่อนวา่ ทรพัยท์ี่แทจ้ริงนั้นตอ้งเป็นทรพัยภ์ายใน คน

ฉลาดเท่านัน้ทีจ่ะแสวงหาทรพัยภ์ายใน คนโงเ่ท่านัน้ทีจ่ะแสวงหาทรพัยภ์ายนอก หาได ้

เท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ แลว้ก็ไมรู่จ้กัอิม่ ไมม่คีวามสงบสุขในจติใจ มเีงนิเป็นแสนลา้นก็

เท่านัน้ ใจก็ยงัตะเกยีกตะกาย ยงัอยาก ยงักงัวล ยงัห่วงใยอาลยัอาวรณ์ ยงัวุน่วายอยู่ 

แต่ใจทีป่ลอ่ยวางทรพัยภ์ายนอกหมดแลว้ มแีต่ทรพัยภ์ายใน จะเป็นใจทีเ่ยน็ทีส่งบที่

สบาย น่ีเป็นอานุภาพของทรพัยภ์ายใน ทีท่าํใหจ้ติสงบ ใหม้คีวามอิม่ มคีวามพอ ความ

อยากต่างๆก็เกดิขึ้นไมไ่ด ้ เพราะเป็นของตรงกนัขา้มกนั เหมอืนความมดืกบัความสว่าง 

จะเกดิขึ้นพรอ้มกนัไมไ่ด ้ถา้มดืก็ไมส่วา่ง ถา้สวา่งก็ไมม่ดื  
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ฉนัใดถา้มคีวามพอก็ไมม่คีวามอยาก ถา้มคีวามอยากก็ไมม่คีวามพอ ไดม้าเท่าไรก็อยาก

ไดเ้พิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า คนถงึรวยเป็นมหา

เศรษฐ ี มเีงนิเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น เพราะหยุดไมเ่ป็น ถา้เป็นรถก็เป็นรถทีไ่มม่เีบรกวิง่

ลงเขา ไมม่ทีางทีจ่ะหยุดได ้จะหยุดไดก้็ต่อเมือ่แหกโคง้ตกเหวระเบดิเป็นเสีย่งไป คนเรา

จะหยุดความอยากไดก้็ต่อเมือ่ตายไปเท่านัน้ แต่ก็หยุดไดแ้ต่เฉพาะชาตน้ีิเท่านัน้เอง ไม่

สามารถทาํอะไรในโลกน้ีไดอ้กีต่อไป แต่ใจยงัไมห่ยุด เพราะความอยากไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย

แต่อยู่ทีใ่จ ความอยากน้ีก็จะพาใหไ้ปเกดิอกี ไปเริ่มตน้ใหม ่ เหมอืนกบัก่อปราสาททราย

ไวท้ีช่ายทะเล ตอนทีน่ํา้ลง ขดุทรายมาก่อเป็นรูปต่างๆ พอนํา้ขึ้นมามนัก็พงัทลายหายไป

หมด ทรพัยส์มบตัต่ิางๆทีห่ามาได ้พอตายไปก็หายไปหมด ไมใ่ช่สมบตัขิองเราอกีต่อไป  

น่ีคอืการพจิารณาทีจ่ะทาํใหเ้ราคลายกงัวล คลายความวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆได ้ ไมว่า่

จะเป็นวตัถหุรือเป็นบคุคลก็เหมอืนกนั คนก็มาจากวตัถเุหมอืนกนั ร่างกายเราน้ีก็เป็น

วตัถ ุ กระดูกก็เป็นของแขง็ เลอืดทีอ่ยู่ในร่างกายก็คอืนํา้ อากาศทีเ่ราหายใจเขา้ออก

เรียกวา่ลม ความรอ้นก็คอืปฏกิริิยาทางเคมทีีม่อียู่ในร่างกาย ทาํใหเ้กดิความรอ้นขึ้นมา 

พอร่างกายหยุดการทาํงาน ปฏกิริิยาทางเคมกี็หยุดไป ความรอ้นในร่างกายก็หายไป 

ร่างกายก็เยน็เฉียบ ไปจบัคนตายดูส ิ ร่างกายจะไมม่คีวามรอ้นหลงเหลอือยู่เลย เพราะ

เป็นเพยีงวตัถชุิ้นหน่ึงเท่านัน้เอง แต่เราไปหลงวา่เป็นตวัเป็นตนเป็นคน แลว้ก็ไปกงัวลไป

ห่วง จนกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ลมืไปวา่ห่วงอย่างไร ดูแลรกัษาอย่างไร ใหด้ขีนาดไหนก็

ตาม สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตายจากไปอยู่ด ี เวลาเรามองอะไร ส่วนใหญ่มกัจะมองไปที่

จดุเริ่มตน้ แต่ไมม่องตอนจบ เวลาเจอใครน่ีฝนัหวานไปเลย ไดอ้ยู่ร่วมกนัแลว้จะมี

ความสุข แต่ไมเ่หน็ตอนจบทีต่อ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจกนั 

แต่ถา้มองความจรงิของชวีติ จดุจบของชวีติอยู่เรื่อยๆ แนบตดิอยู่กบัใจตลอดเวลาแลว้ 

จะคดิไปในทางทีถู่กตอ้งเสมอ มสีมัมาทฐิ ิ จะปลอ่ยวางสิง่ทีไ่มอ่ยู่กบัเราไปตลอด ทีใ่ห ้

ความทกุขก์บัเรา ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ก็

อย่าไปยุ่งกบัมนัดกีวา่ แลว้จะไมเ่สยีใจ อยู่คนเดยีวก็ได ้ ไมม่อีะไรก็อยู่ได ้ ทาํไมไมเ่อา

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกทีเ่รากราบไหวบู้ชา มาเป็นเยีย่งอย่าง เรากราบไหวท้่านแต่
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เราไมม่องท่านเลย ชอบไปถ่ายรูปของท่าน ซึง่ไมไ่ดบ้อกถงึความเป็นจริงของท่านวา่เป็น

อย่างไร ความจริงตวัจรงิของท่านนัน้อยู่ทีค่วามประพฤตกิารดาํเนินชวีติของท่าน ท่าน

ดาํเนินชวีติอย่างไร ท่านหรูหราฟุ้ งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือวา่ประหยดัมธัยสัถ ์ มกันอ้ยสนัโดษ 

น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมม่องกนั กลอ้งถ่ายรูปไมส่ามารถถ่ายสิง่เหลา่น้ีออกมาได ้ ตอ้งอาศยั

กลอ้งของปญัญาเท่านัน้  

คอืตอ้งราํลกึถงึปฏปิทาอนัดงีามของแต่ละท่าน ท่านดาํเนินชวีติของท่านอยา่งไร การกนิ

การอยู่ของท่านเป็นอย่างไร ทา่นใชช้วีติอย่างไรในแต่ละวนั ตอ้งคดิแบบน้ี แลว้นาํเอา

แบบฉบบัของท่านมาใชก้บัตวัเรา จากนอ้ยไปหามาก ถา้เราไมส่ามารถทาํไดอ้ย่างเตม็ที่

ตามแบบทีท่่านทาํอยู ่ หลวงตาท่านก็เคยพูดอยู่วา่ อย่างนอ้ยก็ตอ้งทาํแบบศิษยท์ีม่คีรู 

ถงึแมจ้ะทาํไมไ่ดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ อย่างนอ้ยก็ใหม้เีชื้อของครูหลงเหลอือยู่บา้ง เวลาจะ

ฟุ่มเฟือยฟุ้ งเฟ้อ ก็พยายามระงบัดบัมนั อย่าปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความอยาก ความหลง

เลย เพราะไมเ่ป็นทางทีจ่ะพาเราไปสู่ความสงบสุข แต่จะพาเราไปสู่ความวุน่วาย เวลาทาํ

อะไรตามความอยากไปแลว้ ก็จะเพิม่พลงัความอยากใหม้มีากขึ้นไปอกี เคยทาํอะไรไว ้

คร ัง้หน่ึงแลว้ครัง้ทีส่องก็จะงา่ยขึ้น ถา้อยากจะทาํอะไร แลว้ฝืนไมท่าํเสยี ครัง้ต่อไปก็จะ

ฝืนงา่ยขึ้น ความอยากจะเบาลงไปๆถา้เราฝืนไปเรื่อยๆดว้ยปญัญา  

คอืเหน็ดว้ยเหตดุว้ยผลวา่ ของฟุ่มเฟือยไมม่ปีระโยชนอ์ะไรเลย ไดม้าแลว้ก็ดใีจไป

ชัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง ไมม่อีะไรดขีึ้นมา แลว้ก็อยากไดใ้หมอ่กี มเีสื้อผา้เหลอืเฟือเต็มตู ้

อยู่แลว้ ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งซื้อเสื้อผา้ชดุใหมเ่ลย ใชไ้ปอกี ๕ ปีก็ยงัใชไ้ดอ้ยู่ แต่

พอไปเดนิตามหา้งรา้นต่างๆ เหน็เสื้อผา้ชดุนัน้ชดุน้ีแขวนโชวอ์ยู่ ก็อยากได ้ ก็รีบซื้อมา

เลย ไมเ่คยย ัง้คดิถามตวัเองเลยวา่ เอาไปทาํไม พอคราวหนา้ไปเดนิตามหา้งฯอกี กจ็ะมี

ชดุใหมอ่อกมาลอ่ใจอกี น่ีคือสิง่ทีเ่ราสามารถหกัหา้มใจได ้ ไมไ่ดเ้สยีหายอะไรเลยทีจ่ะไม่

ซื้อของเหลา่นัน้ บางคนถา้จติใจหนกัแน่นจริงๆ ถงึแมเ้สื้อผา้จะเก่าขาด เขาก็ยงัเอามาปะ

ใชต่้อไปอกี จติใจของคนทีม่คีวามหนกัแน่นในทางธรรมะจริงๆจะเป็นอย่างนัน้  

ครูบาอาจารยใ์นอดตีทีเ่คยไดย้นิ จวีรใหม่ๆ ท่านไมค่่อยใชห้รอก หลวงปู่ม ัน่น่ีท่านปะจวีร

จนหาพื้นทีข่องจวีรเก่าไมเ่จอเลย เพราะมแีต่ผา้ปะเต็มไปหมดท ัง้ผนื แต่ท่านมคีวามสุข
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กบัการอยู่แบบนัน้ ท่านไมไ่ดเ้อาชนะใคร แต่ท่านเอาชนะกเิลสของท่าน ท่านพอใจ ทา่น

เหน็คุณค่าของสิง่เลก็ๆนอ้ยๆ ทีเ่รากนิทิ้งกนิขวา้งกนั เสื้อผา้ของเราบางทยีงัไมท่นัขาด

เลย เราไมช่อบมนัแลว้ เราก็โยนทิ้งไป ท ัง้ๆทีย่งัเอามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยู่ น่ีคอืตวัอย่าง 

ถา้เราอยากจะเอาชนะความเหน็ผดิของเรา เราตอ้งเอาพฤตกิรรมของครูบาอาจารยม์า

ปรบัใชก้บัชวีติของเรา เราไมม่จีวีรแต่เรามเีสื้อผา้ มคีวามจาํเป็นตอ้งมไีวใ้ชเ้ท่าไร ก็ใชไ้ป

เท่านัน้ก็พอ เช่นตอ้งใชส้าํหรบัไปทาํงาน ใชส้าํหรบัอยู่บา้น ใชส้าํหรบัโอกาสต่างๆ ก็ใชไ้ป 

ถา้สามารถใชป้ระโยชนร่์วมกนัไดก้็ยิง่ด ีเช่นใส่ไปทาํงานก็ได ้ใส่อยู่บา้นก็ได ้ใส่ไปเทีย่วก็

ได ้ อย่างน้ีไดก้าํไรต ัง้สามต่อ แทนทีจ่ะตอ้งซื้อเสื้อ ๓ ตวั ตวัเดยีวสามารถใชไ้ดท้ ัง้ ๓ 

งานดว้ยกนั ใชอ้อกไปเทีย่วก็ได ้ใชอ้ยู่บา้นก็ได ้ใชไ้ปทาํงานก็ได ้ 

การใชป้ญัญาเป็นอย่างน้ี ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้รบัรองไดว้า่ ต่อไปความฟุ้ งเฟ้อฟุ่มเฟือยต่างๆ

จะลดนอ้ยถอยลงไป แลว้เราจะไดท้าํสิง่ทีใ่หค้วามสุขแก่เราอย่างแทจ้รงิ แทนทีจ่ะหมด

เวลากบัการไปหาเงนิหาทอง เพือ่ซื้อของฟุ่มเฟือยทีไ่ดม้าแลว้ ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้รามคีวาม

สงบร่มเยน็มคีวามพอ เราก็บ่นวา่ไมม่เีวลาพอทีจ่ะภาวนากนั ก็เพราะเราใหค้วามสาํคญั

ต่อการหาเงนิหาทอง มากกวา่หาทรพัยภ์ายในนัน่เอง ไม่เหน็คุณค่าของทรพัยภ์ายใน วา่

มปีระโยชน ์มคุีณค่ามากกวา่ทรพัยภ์ายนอก เราจงึหมดเวลากบัการไปหาทรพัยภ์ายนอก 

หมดเวลากบัการใชเ้งนิทีไ่ดม้า เมือ่หมดแลว้ก็ไปหาใหม ่ วนเวยีนอยู่อย่างน้ี นานๆจงึจะ

ไดม้เีวลามาหาทรพัยภ์ายในกนัสกัครัง้ ก็เลยไมค่่อยไดส้มัผสักบัผลของภาวนาเท่าไร 

เลยไมเ่หน็คุณค่าของทรพัยภ์ายใน  

ลองคดิกลบัตาลปตัรดู เอาเวลาทีใ่ชห้าเงนิหาทองมาหาทรพัยภ์ายในดู จะไดเ้หน็ผลทีไ่ด ้

จากการหาทรพัยภ์ายใน รบัรองไดว้า่เมือ่ไดส้มัผสักบัทรพัยภ์ายในแลว้ จะเหน็คุณค่า

ทนัท ี แลว้จะพยายามหาใหม้มีากยิง่ขึ้นไป จะใหเ้วลามากขึ้นกบัการปฏบิตั ิ ต่อการ

บาํเพญ็ งานการทีจ่าํเป็นตอ้งทาํกท็าํเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ ถา้มสีมบตัมิทีรพัยพ์อเพยีงแลว้ 

ก็ไมต่อ้งหามาเพิม่ จะลาออกจากงานก็ได ้ใชเ้วลากบัการไปอยู่วดันานๆ ไปอยู่สกัอาทติย ์

สองอาทติย ์สามอาทติย ์อยู่เป็นเดอืน อยู่ไปตลอดเลยก็ได ้เวลาไปวดัของครูบาอาจารย์

แต่ละวดั จะเหน็อบุาสกิาอบุาสกบางท่านอยู่วดักนัเป็นเวลานานๆ ถา้เป็นชายส่วนใหญ่ก็
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จะบวชเป็นพระ ถา้เป็นหญงิก็จะเป็นอบุาสกิา เป็นแมช่ ีก็เป็นนกับวชเหมอืนกนั เพยีงแต่

สุภาพสตรีไมส่ามารถบวชเป็นภกิษุณีได ้ ก็เลยบวชเป็นอบุาสกิา เป็นแมช่ี แต่การปฏบิตัิ

ก็ไมแ่ตกต่างกนั บาํเพญ็ศีล สมาธิ ปญัญาเหมอืนกนั มรรคผลนิพพานทีจ่ะไดก้็

เหมอืนกนั ไมต่่างกนั  

ถาม ถา้ในชวีติประจาํวนัของเราน้ี เอาครูบาอาจารยเ์ป็นเยีย่งอย่าง คอืทาํตวัสมถะ ไม่

ซื้อของฟุ่มเฟือย มธัยสัถอ์ะไรทาํนองน้ี มนัก็จะเกื้อหนุนใหใ้จเราโนม้ไปในทางที่

จะละวางมากขึ้นใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ เพราะตวัฟุ่มเฟือยคอืตวัฉุดเอาเวลาของเราไปหมด เมือ่เราฟุ่มเฟือยเราก็ตอ้ง

หาเงนิหาทอง แลว้ก็หาเวลาไปใชก้บัสิง่ฟุ่ มเฟือยท ัง้หลาย เคยซื้อของรา้นเดมิๆ

จนเบือ่แลว้ ก็ตอ้งบนิไปเมอืงนอกต่อ ตอนตน้ก็บนิใกล ้ๆ  ไปแค่ฮ่องกงญี่ปุ่ น 

ต่อไปก็บนิไปยุโรป บนิไปอเมริกา ยิง่มเีงนิมทีองมากเท่าไร ก็จะทาํอย่างน้ี 

ถาม ทีจ่ริงเสื้อผา้ใส่ไมก่ี่ชดุมนัก็พอแลว้นะครบัอาจารย ์

ตอบ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาเสมอ เวลาเราจะใชอ้ะไร ทรงสอนใหพ้จิารณา

ทกุครัง้ไป เช่นเวลาจะสวมใส่เสื้อผา้ ห่มจวีรก็ใหพ้จิารณาวา่ ห่มเพือ่ปกปิด

ร่างกาย ปกปิดอวยัวะ ป้องกนัความหนาว ความเยน็ ไม่ใหม้าทาํใหร่้างกายเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย ไมไ่ดห้่มเพือ่ความสวยงามจากเสื้อผา้อาภรณ์ ความสวยงามทีแ่ทจ้ริง

ตอ้งสวยดว้ยใจ สวยดว้ยศีลธรรม สวยดว้ยความเมตตากรุณา ไมไ่ดส้วยดว้ย

เสื้อผา้อาภรณ์ เสื้อผา้อาภรณ์สวมใส่ไวเ้พยีงเพือ่ปกปิดร่างกายไวเ้ท่านัน้ เวลาฉนั

อาหารก็ใหฉ้นัเพือ่ระงบัดบัความหวิของร่างกาย รบัประทานอาหารแบบ

รบัประทานยา เยยีวยารกัษาโรคคอืความหวิ ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่รสชาต ิ เพือ่

ความสนุกสนานเฮฮา กนิขา้วคนเดยีวกนิไมไ่ด ้ เพราะเหงา ตอ้งโทรศพัทช์วน

เพือ่นออกไปกนิขา้วขา้งนอกกนั แลว้ก็ไมไ่ดก้นิเฉยๆ ตอ้งดืม่ของมนึเมา

ประกอบไปดว้ย ซึง่ไมจ่าํเป็นเลย เป็นการสูญเสยีทรพัยท์ีห่ามาดว้ยความ

ยากลาํบาก สูญเสยีเวล ํา่เวลา ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรเลย ความสุขก็เป็นความสุข
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แบบควนัไฟ ทีล่อยมาแลว้ก็กระจายหายไปในอากาศ สุขในขณะทีเ่รารบัประทาน

กนัเท่านัน้เอง พอแยกกนักลบับา้นแลว้ก็หายไปหมดเลย ทิ้งไวแ้ต่ความอา้งวา้ง

เปลา่เปลีย่วเดยีวดาย ทิ้งไวแ้ต่ความอยากทีจ่ะตอ้งโทรศพัทช์วนกนัไปหา

ความสุขแบบนัน้อกี ความสุขของเราจะเป็นแบบน้ีไปตลอดชวีติ  

น่ีคอืวถิทีางของคนในโลก หาความสุขกนัแบบน้ี ไมเ่คยเจอความอิม่ความพอใน

จติใจเลย ความอิม่ความพอจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เราระงบัดบัความอยากต่างๆ 

แมจ้ะเป็นช ัว่ขณะหน่ึงก็เป็นความสุขทีม่คุีณค่ามาก สมมตุวินัน้ีอยากจะออกไป

กนิขา้วกบัเพือ่นฝูง อยากจะออกไปดูหนงั แต่ตดัสนิใจไมไ่ป จะขออยู่บา้น ไหว ้

พระสวดมนตน์ัง่ทาํสมาธ ิ ทาํอย่างจริงๆจงัๆ ก็อาจจะสงบได ้ จะไดก้าํไรกวา่การ

ออกไป ไดท้รพัยภ์ายในแลว้หน่ึงชิ้น ถา้ทาํไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

จะไมม่ใีครพรากจากเราไปได ้ ยิง่มมีากเท่าไร ความอิม่ความพอ ความสุขก็ยิง่มี

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไมอ่ยากโทรศพัทไ์ปหาใคร ไมอ่ยากจะใหใ้ครโทรศพัท์

มาหา จะปิดเครื่องตลอดเวลา จะเปิดก็ต่อเมือ่มธุีระจาํเป็นเท่านัน้ เพราะมี

ความสุขอยู่ตามลาํพงัของเรา  

พอไปอยู่กบัเพือ่นก็จะฟงัแต่เรื่องราํคาญใจ เดีย๋วคนนัน้บ่นเรื่องนัน้ใหฟ้งั คนน้ีก็

บ่นเรื่องน้ีใหฟ้งั มแีต่ปญัหามาระบายกนัท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรหรอกเวลาเจอกนั พอ

ทกุคนไดร้ะบายแลว้ ทกุคนก็สบายใจ เราก็ไดร้ะบายของเรา เขาก็ไดร้ะบายของ

เขา แต่มนัไมใ่ช่เป็นวธิีระบายทีถู่กตอ้ง เดีย๋วก็มเีรื่องใหมม่าใหร้ะบายอกี เพราะ

เราชอบไปเอาเรื่องนัน้เรื่องน้ีมาใส่ใจเรา แทนทีจ่ะปลดเปลื้องปลอ่ยวาง ไมไ่ปยุ่ง

เกี่ยว กลบัเอาเขา้มาแบกในจติในใจ การเดนิตามครูบาอาจารยจ์งึเป็นการเดนิที่

ถูกตอ้งแลว้ เดนิตามพระพทุธเจา้น้ีถูกแลว้ สิง่ทีเ่ราตอ้งมใีนเบื้องตน้ก็คอืศรทัธา 

ขอใหเ้ชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อครูบาอาจารย ์ แลว้พยายามทาํในสิง่ทีท่่านสอนใหเ้รา

ทาํ เพราะถา้เราไมม่คีวามเชื่อ เราจะไมม่อีาวุธทาํลายป้อมปราการทีก่เิลสสรา้ง

หอ้มลอ้มจติใจของเราไว ้ กเิลสไมต่อ้งการใหธ้รรมะเขา้ไปในใจ เพราะถา้ธรรมะ
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เขา้ไปในใจแลว้กเิลสก็จะถูกทาํลายไป มนัจงึสรา้งป้อมปราการ สรา้งกาํแพงไว ้

ป้องกนั ไมใ่หธ้รรมะเขา้สู่ใจของเราได ้ 

สงัเกตดูเวลาเราจะปฏบิตัธิรรม จะรูส้กึเหมอืนกบัจะไปปีนเขา มนัจะสรา้ง

ความรูส้กึยากลาํบากเสมอ เวลาจะทาํบญุทาํทาน เวลาไปรกัษาศีลจะรูส้กึวา่

ยากลาํบาก ถา้เปรียบกบัเวลาทีจ่ะไปเทีย่วน่ีต่างกนัมาก มเีงนิกอ้นหน่ึงน่ี ถา้ให ้

เลอืกระหวา่งไปเทีย่วกบัไปทาํบญุ ไปเทีย่วเหมอืนกบัการเดนิลงเขา แต่เอาเงนิไป

ทาํบญุน้ีเหมอืนกบัเดนิขึ้นเขา หมายถงึคนทีย่งัไมเ่คยทาํบญุมาก่อน แต่ถา้เคยทาํ

จนตดิเป็นนิสยัแลว้ จะเป็นตรงกนัขา้มกนั ถา้จะเอาเงนิไปใชฟุ้่ มเฟือย ไปเทีย่ว 

จะรูส้กึเสยีดาย แต่ถา้เอาไปทาํบญุแลว้จะมคีวามสุข น่ีแสดงวา่ไดฝ่้ากาํแพงของ

กเิลสไปไดข้ ัน้หน่ึงแลว้ คอืความตระหน่ี ความอยากจะใชเ้งนิไปกบัของฟุ่มเฟือย 

ความอยากจะใชเ้งนิไปกบัการซื้อความสุขต่างๆในโลก ไดถู้กทาํลายไปเพราะ

อาศยัศรทัธาในเบื้องตน้ เชื่อวา่การทาํบญุเป็นสิง่ทีด่ ีการใหท้านเป็นประโยชนก์บั

เราจริงๆ  

ในเบื้องตน้ก็ฝืนทาํไปก่อน เหมอืนกบักนิยาขม หมอบอกวา่ยาขมมปีระโยชน ์ทาํ

ใหสุ้ขภาพดขีึ้น เราไมช่อบรบัประทาน แต่เราเชื่อหมอ ก็พยายามฝืนรบัประทาน

ไป เช่นพวกมะระ เดก็ๆจะไมช่อบกนิกนั เพราะขม แต่ผูใ้หญ่เมือ่มโีรคภยัไขเ้จ็บ

เบยีดเบยีน เมือ่ไดร้บัการแนะนาํใหก้นิของพวกน้ี ก็เชื่อหมอ พยายามฝืนกนิไป

เรื่อยๆจนตดิเป็นนิสยัขึ้นมา จนชอบของขมไป ฉนัใดการทาํบญุทาํทาน การ

รกัษาศีล การภาวนาก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งมศีรทัธาเป็นหวัหอกคอยทะลทุะลวง

เกราะทีก่เิลสสรา้งขวางไว ้ไมใ่หเ้ขา้สู่ใจของเรา พยายามทาํไป ถงึแมจ้ะไมช่อบทาํ 

ก็ฝืนทาํไป ทาํไปเรื่อยๆ แลว้จะเริ่มเหน็ผล จะมกีาํลงัใจ ศรทัธาก็หมดหนา้ทีไ่ป 

เพราะมปีญัญามาแทนที ่ เหน็วา่การทาํบญุทาํทานน้ีดจีรงิๆ เกดิประโยชนก์บัใจ

ของเราจริงๆ ตอ้งขอบใจคนทีใ่หเ้ราไดท้าํบญุทาํทานเสยีดว้ยซํา้ไป ถา้ไมม่คีน

เดอืดรอ้นแลว้ ก็จะไมไ่ดท้าํบญุทาํทาน คนทีเ่ดอืดรอ้นจงึมปีระโยชนก์บัเรา เป็น

เหตใุหเ้ราไดม้โีอกาสทาํบญุทาํทาน 
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ลองทาํไปเถดิ เมือ่ทาํแลว้เหน็ผล ต่อไปจะตดินิสยัทาํบญุ เรื่องการใชจ่้าย

ฟุ่มเฟือยต่างๆจะหมดไปเอง สงัเกตดูคนทีช่อบทาํบญุทาํทานมกัจะอยู่แบบเรียบ

งา่ย แต่เวลาทาํบญุทาํทานทาํเยอะ เสื้อผา้ทีใ่ส่ก็เป็นเสื้อผา้ธรรมดา ไมห่รูหรา

อะไร ใชช้วีติแบบเรียบงา่ย ข ัน้สูงสุดก็แบบครูบาอาจารย ์ ท่านทาํบญุทาํทาน

ขนาดไหน สิง่ทีท่่านไดม้าท ัง้หมดน้ีทา่นไมไ่ดเ้ก็บไวเ้ลยแมแ้ต่นิดเดยีว ท่านเอา

ไปทาํประโยชนใ์หแ้ก่โลกท ัง้หมด เพราะทา่นเหน็ประโยชนท์่านจงึทาํ ถงึแมต้วั

ท่านเองจะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการทาํทานแลว้ก็ตาม เพราะจติของท่านนัน้เต็ม

เป่ียมแลว้ ถา้เป็นนํา้ในแกว้ก็ลน้แลว้ เต็มแลว้ จะเทนํา้เขา้ไปเท่าไรก็ไมไ่ดท้าํใหม้ี

นํา้มากขึ้น คอืความสุข ความอิม่ใจของท่านน้ี เต็มเป่ียมอยู่แลว้ แต่ทีท่่านทาํก็

เพราะ ๑. เป็นตวัอย่างใหลู้กศิษยลู์กหาไดม้กีาํลงัจติกาํลงัใจ ๒. สงเคราะหผู์ท้ี่

เดอืดรอ้น ถา้ท่านไมท่าํ ท่านอยู่เฉยๆ ท่านก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร แต่ญาตโิยมจะไม่

มโีอกาสไดท้าํบญุทาํทาน คนทีเ่ดอืดรอ้นก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการทาํบญุทาํ

ทานของญาตโิยม แต่คนทีเ่หน่ือยก็คอืองคท์่านนัน้แหละ ความจริงทา่นอยู่เฉยๆ

ท่านก็สบายอยู่แลว้  

น่ีคอืการเสยีสละของพระจรงิๆ ทาํเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่จริงๆ ตวัท่านเองทา่น

ไดป้ระโยชนข์องท่านเต็มทีแ่ลว้ อย่างพระพทุธเจา้ ทีเ่ราราํลกึถงึในวนัวสิาขบูชา 

วนัเพญ็เดอืน ๖ วนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ หลงัจากนัน้แลว้พระองคจ์ะไมท่รง

ทาํอะไรก็ได ้ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร แต่ยงัทรงสละเวลาถงึ ๔๙ พรรษาดว้ยกนั ทาํ

ประโยชนใ์หก้บัสตัวโ์ลก ทาํใหค้นไดห้ลดุพน้จากความทกุขน์บัเป็นจาํนวนไม่

ถว้นจนถงึปจัจบุนัน้ี พวกเราก็มส่ีวนไดร้บัอานิสงสจ์ากการตรสัรู ้ และการนาํเอา

สิง่ทีพ่ระองคท์รงรูม้าเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก ถา้ไมม่พีระองคแ์ลว้ พวกเราทกุวนัน้ี

จะเป็นอย่างไร อาจจะหลงยุง่อยู่กบัการไปชอบปิงอยู่แถวสยามพารากอนกไ็ด ้

แทนทีจ่ะมานัง่อยู่ในป่าในเขาแบบน้ี อาจจะไปดูหนงัไปตามชายแดนไปเลน่การ

พนนักนัก็ได ้ เพราะเป็นพวกหูหนวกตาบอด พวกทีไ่ปสยามพารากอน ไปเขา้

โรงหนงั ไปบ่อนการพนนั เป็นพวกหูหนวกตาบอดท ัง้นัน้ พวกเราถงึแมจ้ะตาไม่

ดเีต็มที ่ หูไมด่เีต็มที ่ แต่อย่างนอ้ยก็พอจะไดย้นิ ยงัพอจะเหน็อะไรรางๆอยู่บา้ง 
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จงึพยายามตะเกยีกตะกายมาทาํบญุกนั ฝนตกแดดออกอย่างไรก็ยงัฝ่าฟนักนัมา 

แสดงวา่มบีญุมกีศุล ไดส้ะสมบญุกศุลมาท ัง้ในอดตีและในปจัจบุนั  

บญุกศุลทีจ่ะไดม้าใหมน้ี่ ไมไ่ดเ้กดิจากอดตีนะ แต่เกดิจากปจัจบุนัทีเ่รามโีอกาส

ตกัตวงไดเ้ต็มทีเ่ลย ในอดตีเราอาจจะสะสมมาไดเ้พยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ๒๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ทีเ่หลอือกี ๘๐ หรือ ๙๐ เปอรเ์ซน็ตน่ี์ เราสามารถสะสมไดใ้นชาตน้ีิ

ท ัง้หมดเลย ถา้เชื่อในพระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงพยากรณ์ไวว้า่ ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมสมควร

แก่ธรรม ตามทีต่ถาคตไดแ้สดงไว ้ อย่างชา้ไมเ่กนิ ๗ ปี ถา้เร็วคอืพวกทีฉ่ลาด

กเิลสเบาก็ ๗ วนั ก็สามารถเสร็จงานทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหท้าํได ้ อย่าไปคดิ

วา่จะตอ้งสะสมเป็นกปัเป็นกลัป์เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ตอ้งทรงสะสมมา เพราะ

ไมม่ใีครสอนไมรู่จ้กัทาง ไมรู่จ้กัวธิี เลยตอ้งทรงทดลองทกุอย่าง ตอ้งใชเ้วลามาก 

เหมอืนกบัคนทีห่ลงทางในป่า ไมม่คีนนาํทาง ตอ้งเดนิหาทางไปเรื่อยๆ วนไปอยู่

เรื่อยๆ ก็ตอ้งใชเ้วลายาวนาน แต่พวกเรามคีนนาํทาง เราหลงอยู่ในป่าแต่เรามคีน

นาํทาง มพีระพทุธเจา้ทรงนาํทาง มคีรูบาอาจารยน์าํทางอยู่แลว้ เราทาํไมไมเ่ดนิ

ตามท่าน ถา้เดนิตามเพยีงไมก่ี่วนัก็พน้จากป่า ไปสู่ทีป่ลอดภยั ไปสู่ทีเ่กษม ไปสู่

ทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่ภียัต่างๆ มแีต่ความสุขไปตลอดอนนัตกาล  

โอกาสอย่างน้ีหาไมไ่ดง้า่ยๆ ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ มาเจอธรรมะ เจอ

พระพทุธศาสนา เจอพระพทุธเจา้ โอกาสหนา้จะไมม่อีย่างน้ีอกี เหมอืนถูก

ลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ จงึควรรีบไปขึ้นเงนิเสยี อย่าเอาไปเผาทิ้ง พวกเรา

เหมอืนกบัถูกลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ แลว้ เพยีงแต่ตอ้งเดนิไปขึ้นเงนิเองเท่านัน้ ก็

ยงัขี้เกยีจเดนิกนัเลย ก็ไมรู่จ้ะวา่อย่างไร วธิีเดนิไปขึ้นเงนิก็คอืการบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนา พยายามทาํไป ทานเราก็ทาํไปตามฐานะของเรา อย่าไปหาเงนิมาเพือ่ทาํ

ทาน อนัน้ีไมใ่ช่เป็นการทาํทาน การทาํทานคอืการทาํในส่วนทีเ่รามเีหลอือยู่ สละ

ในส่วนทีเ่ราจะเอาไปใชใ้นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น เช่นวนัน้ีจะไปซื้อเสื้อชดุใหมส่กัชดุหน่ึง 

เราก็เอาเงนิทีจ่ะซื้อชดุใหมน้ี่มาทาํทาน จะเอาเงนิน้ีไปกนิอาหารกบัเพือ่นฝูง ไป

เลี้ยงฉลองกนั ก็เอามาทาํทานเสยี อดขา้วเยน็สกัมื้อหน่ึงแทน ถอืศีล ๘ อย่างน้ี
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จะไดป้ระโยชน ์ ใจก็ไดป้ระโยชน ์ เงนิทีเ่อาไปทาํบญุก็เป็นประโยชนก์บัผูอ้ืน่ 

จติใจเราก็พฒันาไปเร็วขึ้น น่ีคอืความหมายของการทาํทาน ไมไ่ดใ้หไ้ปทาํมาหา

กนิหาเงนิมาเยอะๆเพือ่มาทาํทาน อย่างน้ีก็จะไมม่เีวลาทีจ่ะทาํอย่างอืน่ได ้ เช่น

รกัษาศีลและภาวนา 

เพราะนอกจากทานแลว้ยงัมศีีลทีจ่ะตอ้งรกัษา มงีานภาวนาทีต่อ้งบาํเพญ็ ซึง่ตอ้ง

ใชเ้วลามาก ถา้ทุ่มเทไดม้ากเท่าไรผลก็จะออกมามากเท่านัน้ ถา้ใหเ้วลากบัมนั

นอ้ย ผลก็จะออกมานอ้ย ถา้ออกบวชไดแ้ลว้รบัรองวา่ชาตน้ีิมสีทิธ ิ ถา้สามารถ

ออกบวชได ้ จดัการกบัทกุสิง่ทกุอย่างใหเ้รียบรอ้ยได ้ ไมไ่ดบ้วชแบบมปีญัหา

ตามมา ภาระหนา้ทีอ่ะไรทีย่งัมอียู ่ ก็ตอ้งจดัการใหห้มดสิ้นไป จะไดไ้มม่อีะไรมา

คัง่คา้งในจติในใจ ถา้ไปแบบนัน้แลว้รบัรองไดว้า่ไมย่าก ไมน่าน แต่ตอ้งปฏบิตัิ

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นกระท ัง่หลบัเลย ในเบื้องตน้ก็กาํหนดสตอิยู่กบัตวัอยู่เสมอ 

น่ีเป็นการปฏบิตัขิ ัน้ทีห่น่ึง ๒. พยายามระงบัดบัความคดิปรุงต่างๆ อย่าไปคดิ

เรื่องอดตีทีผ่่านมา เรื่องราวต่างๆของคนนัน้ของคนน้ี อย่าไปสนใจ สวดมนตไ์ป

ภายในใจ ในอริิยาบถท ัง้ ๔ ทาํอะไรก็สวด อติปิิ โส ภควา อรหงั สมัมาสมัพทุโธ 

ไปในใจ จะบริกรรมพทุโธๆๆคาํเดยีวก็ได ้ เจริญพทุโธอยู่ในอริิยาบถ ๔ 

ตลอดเวลา เป็นการกาํจดัความคดิต่างๆ ใหเ้บาบางลงไป เวลานัง่ทาํสมาธ ิทาํจติ

ใหส้งบ จะสงบงา่ย จะรวมลงงา่ย 

เมือ่รวมลงสงบแลว้ ทน้ีีจะมฐีานของปญัญา พอพจิารณาเหน็วา่อะไรไมด่กี็ตดัได ้

ถา้ไมม่สีมาธิเวลาเหน็อะไรไมด่กี็ยงัหยุดไม่ได ้ เพราะไมม่แีรง แรงหยุดก็คอื

สมาธิน่ีเอง เพราะเวลาจติรวมลงเป็นสมาธแิลว้ จติจะหยุดทาํงาน เวลาอยากจะ

หยุดทาํอะไรทีไ่มด่ ีถา้ไมรู่จ้กัหยุด จะหยุดไดอ้ย่างไร แต่เมือ่รูจ้กัหยุดแลว้ รูจ้กั

ทาํจติใหห้ยุดแลว้ ส ัง่ใหห้ยุดคดิก็หยุด ส ัง่ใหห้ยุดโกรธก็หยุดโกรธ ส ัง่ใหห้ยุด

โลภก็หยุดโลภ เราก็สามารถส ัง่ไดถ้า้มสีมาธิเป็นพื้นฐาน ถา้มสีมาธิแต่ไมม่ี

ปญัญา ก็ไมรู่จ้ะเอาสมาธิไปใชก้บัอะไร ตอ้งมปีญัญาเป็นผูแ้ยกแยะวา่อะไรเป็น

โทษ อะไรเป็นคุณ อย่างทีเ่มือ่สกัครู่น้ีไดฟ้งัเรื่องปญัญาแลว้วา่ การใชเ้งนิแบบ
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ฟุ่มเฟือยน้ีเป็นโทษ ไมเ่ป็นคุณ ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร แต่ถา้ไมม่สีมาธิเราหยุด

ไมไ่ด ้พอไปเดนิหา้งฯก็อดไมไ่ด ้แต่ถา้ทาํจติใหส้งบไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่จะไมเ่อา

อกีแลว้ของฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย 

สมาธิจงึเป็นตวัสาํคญั ในการสนบัสนุนการทาํงานของปญัญา ไมเ่ช่นนัน้ก็จะเป็น

ปญัญาแบบสญัญา รูว้า่ไมด่ ีแต่ก็หยุดไมไ่ด ้รูว้า่นิสยัไมด่ ีชอบบ่น ชอบจูจ้ี้ แต่ก็

หยุดไมไ่ด ้ แต่ถา้มสีมาธิ รูว้า่นิสยัอย่างน้ีไมด่ ี ก็หยุดได ้ ต่อไปจะไมจู่จ้ี้ ไมข่ี้บ่น 

ทาํไดถ้า้มสีมาธิ เพราะสมาธิเป็นตวัหยุด อย่าไปสนใจวา่คนอืน่จะสอนอย่างไร 

เช่นไมจ่าํเป็นตอ้งมสีมาธิ ใชป้ญัญาเลย อาจจะใชไ้ดใ้นบางกรณี บางครัง้บาง

คราว เช่นไมส่ามารถกลอ่มจติใหส้งบไดด้ว้ยพทุโธ ก็อาจจะตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไป

สกดั อย่างทีไ่ดอ้ธิบายในเบื้องตน้ ไปยุ่งไปวุน่วายกบัเรื่องอะไร ก็พจิารณาใหเ้หน็

ไตรลกัษณ์ในเรื่องนัน้ แลว้ก็จะปลอ่ยวาง สงบลงได ้ แต่สมาธทิีเ่ราตอ้งการนัน้

คอืสงบอย่างเต็มที ่ ใหร้วมลง ใหห้ยุดน่ิงไปเลย ไมม่กีารคดิ การปรุงอะไรต่างๆ 

นัน่คอืสมาธิทีเ่ราตอ้งการ ถา้เป็นรถยนตก์็ใหจ้อดแบบน่ิงสนิทเลย รถไมไ่หลเลย 

ต่อไปเวลาจะหยุดเราก็หยุดได ้ เวลาอยากจะทาํอะไรทีเ่รารูว้า่มนัไมด่ ี เราก็หยุด

ได ้ 

คาํวา่รูว้า่ไมด่น้ีีก็คอืปญัญานัน่เอง ถา้ยงัไม่รู ้ก็ยงัทาํอยู่ ก็ทาํเพราะความหลง จงึ

ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งั การศึกษาจากผูอ้ืน่ วา่อะไรไมด่ ีเช่นฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ของครูบาอาจารย ์ ท่านก็สอนวา่น่ีไมด่นีะ อย่าไปทาํ เราก็พยายามหกัหา้มจติใจ

เรา จะหยุดไดม้ากนอ้ยเพยีงไร จะเลกิไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ขึ้นอยู่กบักาํลงัของ

สมาธิทีเ่รามอียู่ ถา้มสีมาธิเต็มรอ้ย ก็สามารถเลกิไดเ้ลย ถา้ยงัหา้สบิๆ ก็ยงัเลกิ

ไมไ่ดเ้ต็มที ่ สมาธิและปญัญาจงึมคีวามเกี่ยวดองกนั มคีวามสาํคญัดว้ยกนัท ัง้คู่ 

ถา้มแีต่สมาธิแลว้ไมเ่จริญปญัญา ก็ไมส่ามารถชาํระสิง่ทีไ่มด่ต่ีางๆทีม่อียู่ในใจได ้

ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆ รูว้า่นัน่ไม่ด ี รูว้า่น่ีก็ไมด่ ี แต่ไมม่สีมาธิก็กาํจดั

ไมไ่ด ้ชาํระไมไ่ด ้ รูว้า่โลภไมด่ ีรูว้า่โกรธไม่ด ีแต่ถงึเวลาก็อดทีจ่ะโลภไมไ่ด ้อดที่

จะโกรธไมไ่ด ้แต่ถา้มสีมาธิแลว้ รูว้า่น่ีไมด่นีะ ก็จะเลกิได ้หยุดได ้การปฏบิตัจิงึ
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ตอ้งเป็นไปตามข ัน้ตอน เริ่มตน้ไปต ัง้แต่ทาน ขึ้นไปหาศีล หาสมาธิ หาปญัญา 

ไปสู่วมิตุตหิลดุพน้ หลดุพน้จากกเิลส หลดุพน้จากอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

หลดุพน้จากความหลงท ัง้หลาย  

เราจะสามารถดาํเนินตามรอยของครูบาอาจารยไ์ดเ้ต็มรอ้ย ก็เกดิจากศรทัธาใน

เบื้องตน้ เชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อครูบาอาจารย ์เชื่อพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ท่าน

สอนใหเ้ราทาํทาน ทาํไปเถดิไมต่อ้งเสยีดาย รกัษาศีลก็รกัษาไป บางคนก็วา่รกัษา

ศีลแลว้ไมร่วย ไม่เจริญ ไมเ่ป็นไร ความรวยไมใ่ช่เป็นความเจริญ ความเจริญอยู่

ทีศี่ล คนทีไ่มม่ศีีลจะเจริญไดอ้ย่างไร ต่อใหร้วยเป็นมหาเศรษฐแีต่ถา้เป็นคน

โกหก ไมม่คีนเชื่อถอืแลว้ จะไปเจริญไดอ้ย่างไร คนไมม่เีงนิแต่มศีีลน่ี กลบัเป็น

คนทีเ่ขากราบไหวบู้ชากนั ทีเ่รากราบไหวพ้ระน้ีไมไ่ดก้ราบเพราะท่านมเีงนิทอง

แจก เรากราบท่านเพราะท่านมศีีล จากศีลก็ภาวนา พยายามหาทีส่งบ หาเวลา

ภาวนาใหม้าก อยากจะภาวนาใหม้ากก็ตอ้งอยู่ในทีอ่กีแบบหน่ึงจงึจะไดป้ระโยชน์

เต็มที ่ เพราะการภาวนาหมายถงึการทาํงานทางดา้นจติใจลว้นๆ ไมค่วรทีจ่ะมี

ภารกจิภายนอกเขา้มาเกี่ยวขอ้งยกเวน้ภารกจิทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

ภารกจิของพระก็คอืการบณิฑบาต ปดักวาดลานวดั อาบนํา้อาบท่า ดูแลรกัษา

ร่างกาย กวาดถูศาลากฏุ ิงานภายในน้ีสาํคญั เป็นงานรื้อภพรื้อชาต ิไมใ่ช่เป็นงาน

เลก็ๆนอ้ยๆ รื้อภพชาต ิ รื้อวฏัสงสาร ทาํลายอวชิชา เป็นสงครามอนัใหญ่ยิง่ที่

จะตอ้งทาํกนั และไมม่ใีครทาํแทนเราได ้ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้พระพทุธเจา้ก็ทาํให ้

เราไมไ่ด ้ ครูบาอาจารยก์็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ พ่อแมก่็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ เพือ่นสนิทมติร

สหายก็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ มเีราคนเดยีว อตัตา ห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของ

ตน ขอใหป้ลูกฝงัศรทัธาใหม้คีวามแน่วแน่ม ัน่คง อย่าทอ้แท ้ เวลาทอ้แทก้็ให ้

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระอรยิสงฆ ์ ท่านตะเกยีกตะกายลม้ลกุ

คลกุคลานลาํบากลาํบน จงึจะผ่านไปได ้ ไมม่ใีครผ่านทางน้ีไปไดด้ว้ยความ

สะดวกสบาย ตอ้งผ่านนรกไปก่อน จงึจะไปถงึสวรรคไ์ด ้หลวงปู่ขาวท่านเคยพูด

ไวว้า่ นิพพานมนัอยู่ฟากตายนะ ถา้ไมเ่อาชวีติเขา้ไปแลก ก็จะไมไ่ด ้ 
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ความลาํบากลาํบนเลก็ๆนอ้ยๆของเราขณะน้ี ยงัไมถ่งึข ัน้เอาชวีติเขา้ไปแลก จงึไม่

ตอ้งไปกลวัมนั เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้จะรูเ้องวา่จะตอ้งเอาชวีติเขา้ไปแลกเมือ่ไหร่ 

คนเราทกุคนเกดิมามคีวามกลวัตายดว้ยกนัทกุคน เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเอาชนะใหไ้ด ้

ถา้ยงัมคีวามกลวัตายอยู่แลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะผ่านไปได ้ ถา้ปฏบิตัไิปแลว้ต่อไปจะ

เริ่มเหน็เอง ปญัหาทีม่าขวางความสงบของใจ จะรูว้า่มนัเป็นอะไร จะรูว้า่วธิีแก ้

เป็นอย่างไร ในภาคปฏบิตัน้ีิจะตอ้งผ่านเหมอืนกนัทกุคน เพราะโรคมนัโรค

เดยีวกนั ยาทีใ่ชร้กัษาก็ชนิดเดยีวกนั เพยีงแต่หนกัเบาต่างกนัไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เรื่องศรทัธาน่ี บางครัง้ก็มคีาํถามอยู่เหมอืนกนั 

ตอบ อย่าไปถามส ิเชื่ออย่างเดยีว คนตาบอดอย่าไปสงสยัคนตาด ีในเบื้องตน้ก็ตอ้งหา

คนทีเ่ราเชื่อถอืไดจ้ริงๆ ถา้ไมไ่ดก้็ตอ้งใชป้ญัญาประกอบไปก่อน พระพทุธเจา้ก็

ไมไ่ดท้รงสอนใหเ้ชื่อแบบหูหนวกตาบอด ตอ้งมเีหตมุผีล อย่างในกาลามสูตรก็

ทรงสอนวา่ ไมใ่หเ้ชื่อเพราะเขาเป็นอาจารยข์องเราฯลฯ แต่ใหเ้ชื่อเพือ่เอาไป 

พสูิจนดู์วา่ดจีริงหรือไม ่ เชื่อแบบคนไขเ้ชื่อหมอ หมอใหย้ามาก็รบัประทานดู ถา้

ไมร่บัประทาน จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ยาทีห่มอใหม้ารบัประทานน้ี รกัษาโรคไดห้รือไม ่

ถา้ไมร่บัประทานยากจ็ะไมรู่ ้ แต่ถา้รบัประทาน จะรูว้า่รกัษาไดห้รือไม ่ ถา้

รบัประทานหมดแลว้โรคยงัเหมอืนเดมิ ก็แสดงวา่ยาไมถู่กกบัโรค ต่อไปหมอจะ

ใหย้าน้ีมารบัประทานอกีก็ไมเ่อา แต่ถา้รบัประทานแลว้อาการดขีึ้นตามลาํดบั พอ

ยาหมดก็ตอ้งกลบัไปหาหมอ ขอยามาเพิม่  

ฉนัใดก็ฉนันัน้ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราทาํทานก็ทาํไปส ิ ทาํดว้ยความบริสุทธิ์

ใจ อย่าทาํเพือ่หวงัผลตอบแทน อย่าทาํเพือ่เอาหนา้เอาตา ลองทาํแบบปิดทอง

หลงัพระดูส ิ อย่าไปปิดทองหนา้พระ ทาํไปเพือ่ความสุขใจ ไมต่อ้งใหใ้ครรูว้า่เรา

ทาํ แลว้จะเกดิความสุขขึ้นมาในใจ แต่ตอ้งพจิารณาดว้ยวา่ ทาํแลว้เกดิประโยชน์

หรือไม ่ถา้สรา้งอะไรทีไ่มจ่าํเป็นจะสรา้งทาํไม ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปสรา้ง คนทีอ่ด

ขา้วจะตายกลบัไมส่งสาร ไมดู่แล ถงึแมเ้ขาจะเป็นคนไมด่ ี แต่ก็ควรคาํนึงถงึ

มนุษยธรรม แมแ้ต่ตาํรวจเวลาจบัผูต้อ้งหามา ถา้ถูกยงิบาดเจ็บก็ยงัตอ้งเอาตวัไป
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รกัษาก่อน ในเมือ่คนเดอืดรอ้นยงัมอียู่อกีมาก อดขา้วอดปลา อดอยากขาด

แคลน ทาํไมไมช่่วยเขาบา้ง ถา้ช่วยโดยไม่หวงัผลตอบแทน จะมคีวามอิม่เอบิใจ 

เพราะไดช่้วยใหเ้ขามคีวามสุข เมือ่เขามกีาํลงัวงัชาแลว้ จะไปประพฤติ

สาํมะเลเทเมา ก็ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง ถา้ซมซานกลบัมาอกีไมม่ทีีไ่ป ไมม่ขีา้วกนิ 

ก็ช่วยกนัไป เหมอืนกบัเลี้ยงสุนขัตวัหน่ึง ไมใ่หม้นัตาย  

ถาม ความระแวงสงสยัก็บ ัน่ทอนศรทัธา บ ัน่ทอนกาํลงัใจไดเ้หมอืนกนั อาจจะเป็น

เพราะเราใหค้วามสาํคญัม ัน่หมายกบัเรื่องนัน้มากเกนิไปหรือเปลา่ครบั ตอ้งวางๆ

เสยีบา้ง 

ตอบ ก็ทาํในสิง่ทีเ่รามคีวามม ัน่ใจก็แลว้กนั น่ีพูดในกรณีทาํทานนะ เราก็ทาํในสิง่ทีเ่รามี

ความม ัน่ใจ อนัไหนทีเ่ราไมม่ ัน่ใจก็ไมต่อ้งทาํ ทาํเพือ่จะไดข้ยบัขึ้นสู่ธรรมทีสู่งขึ้น 

คอืศีลสมาธิปญัญา ทีไ่มม่อีะไรจะตอ้งสงสยั การรกัษาศีล เราก็รูว้า่ด ีการภาวนา

เราก็รูว้า่ดเีรื่องใหท้านน้ีอย่าไปกงัวลมากจนเกนิไป ทาํทีเ่รามคีวามม ัน่ใจ ทาํให ้

หมดไปเลย มอียู่เท่าไรทาํใหห้มดไปเลย ใหห้มดเน้ือหมดตวัไปเลย จะไดห้มด

เรื่องไป เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น เท่าทีจ่ะตอ้งใช ้ ส่วนทีไ่มจ่าํเป็นก็ใหไ้ปเลย กบัคนที่

เราไมส่งสยั เรามคีวามม ัน่ใจ  

ถาม บ่อยครัง้ไปหาครูบาอาจารย์ๆ ก็สอนวา่ เขา้วดัมานานแลว้ ทาํทานมามากแลว้ 

ภาวนาใหม้ากๆจะดกีวา่ ท่านวา่อย่างนัน้ บางทเีราก็อดไมไ่ด ้ เพราะนิสยัทาํทาน

มนัมมีานาน  

ตอบ ไมใ่ช่นิสยัทาํทานหรอก ขี้เกยีจภาวนามากกวา่ ทานมไีวเ้พือ่ใหเ้รากาํจดัสิง่ทีเ่รามี

เกนิความจาํเป็น เป็นการเบรกความโลภดว้ย ไมอ่ย่างนัน้ก็อยากจะหาเงนิมา

เยอะๆ ไม่เคยถามเลยวา่หามาทาํไม ถา้หามาเพือ่เอาไปทาํทาน หามาทาํไม ก็วน

อยู่อย่างน้ี หามาแลว้ก็เอาไปทาํทาน ก็ไมไ่ดไ้ปไหนสกัท ี เหตทุีเ่ราตอ้งหาเงนิ

เพราะตอ้งเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเรา ถา้โชคดหีรือมคีวามสามารถหาไดม้ากกวา่ที่

ตอ้งการ ก็เอาไปทาํบญุทาํทานเสยี แทนทีจ่ะเอาไปใชซ้ื้อของฟุ่มเฟือย แทนทีจ่ะ



48 
 

ใชส้บู่กอ้นละรอ้ย ใชก้อ้นละสบิบาทก็ได ้แต่ถา้หามาไดเ้ยอะ ใชก้อ้นละรอ้ยก็ได ้

เพราะมเีงนิพอ แต่ไมไ่ดท้าํทาน ก็จะตดิกบัการใชข้องฟุ่มเฟือย เงนิก็จะไมพ่อใช ้

ไมไ่ดก้า้วขึ้นสู่ข ัน้ศีล เพราะการหาเงนิน้ีถา้ไมร่ะวงั ก็อาจจะทาํผดิศีลได ้ในหลาย

กรณี เช่นเป็นลูกจา้งทีไ่มท่าํงานตามเวลาทีใ่หท้าํ ก็เหมอืนกบัลกัทรพัยแ์ลว้ เอา

เวลาทาํงานไปอูเ้สยี ไปทาํอะไรอย่างอืน่ นัง่กนิกาแฟ อ่านหนงัสอืพมิพ ์อย่างน้ีก็

เท่ากบัการลกัทรพัยแ์ลว้ คอืเงนิเดอืนทีจ่่ายใหเ้ป็นค่าแรง แต่ไมไ่ดท้าํงาน ทาํให ้

ศีลบกพร่องด่างพรอ้ย ถา้เป็นคนระมดัระวงัศีล ก็จะทาํงานตามหนา้ทีไ่มใ่ห ้

บกพร่อง เงนิทองทีห่ามาจงึไดม้าดว้ยความลาํบากยากเยน็ เพราะตอ้งทาํเต็มที ่

เวลาจะใชเ้งนิ จงึใชด้ว้ยความระมดัระวงั แต่ถา้หาเงนิมาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กแต่งา่ย ก็

จะใชเ้งนิงา่ย การทาํมาหากนิควรทาํเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ส่วนเกนิก็เอาไป

ทาํบญุทาํทาน แลว้ก็พยายามหาเวลาไปภาวนา เมือ่เริ่มเหน็ผลแลว้ จะเบือ่กบั

การทาํงานทางโลก จะสะสมเงนิทองไวเ้พือ่สนบัสนุนในการภาวนา จะไดม้เีวลา

บาํเพญ็ภาวนาไดอ้ย่างเต็มที ่ 

ญาติโยม คนน้ีกาํลงัรอฟงัผลสอบเอน็ทรานซอ์ยู ่ 

ท่านอาจารย ์ถา้ทาํดเีราก็ไดด้ ีทาํไมด่กี็ไมไ่ด ้จะเป็นปญัญาชนจะสอบเอน็ทรานซ ์แต่ไม่

มเีหตมุผีล จะเป็นปญัญาชนไดอ้ย่างไร ถา้ยงังมงายอยู่กบัเรื่องไสยศาสตร ์จะได ้

หรือไมไ่ด ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร มนัอยู่ทีต่วัเรา เราต ัง้ใจเรียนหนงัสอืหรือเปลา่ ถา้ไม่

ต ัง้ใจ ทาํไมไ่ดก้็ไปโทษใครไมไ่ด ้ ตอ้งโทษตวัเราเอง จะไดไ้มไ่ดไ้มใ่ช่เป็นเรื่อง

สาํคญัของชวีติ ไมไ่ดอ้ย่างน้ีก็ไปเอาอย่างอืน่แทนก็ได ้ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะตามพระวนิยั พระภกิษุใชส้บงจวีรไดก้ี่ชดุคะ 

ตอบ ไมม่หีา้ม เพยีงแต่วา่ตอ้งทาํวกิปั หรืออธิษฐานเป็นผา้บริขาร คอืจะเป็นผา้ครอง

ไมไ่ด ้ ผา้ครองน้ีพระมไีดช้ดุเดยีว มผีา้ไตร ๓ ผนื ผา้สบง จวีร แลว้ก็สงัฆาฏ ิ

เรียกวา่ผา้ไตรจวีร ๓ ผนืน้ี พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหเ้ป็นสมบตัทิีเ่ป็นส่วนหน่ึง

ของบริขาร ๘ แต่ถา้จะมมีากเกนิกวา่น้ีก็มวีธิีทาํ ๒ ลกัษณะ ถา้วดัในเมอืงอย่าง
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วดับวรฯน้ีจะทาํวกิปั คาํวา่วกิปัหมายถงึใหท้าํเป็นของ ๒ เจา้ของ ไมใ่ช่เป็นของ

เราคนเดยีว สมมตุวิา่โยมถวายผา้สงัฆาฏมิาใหใ้หมผ่นืหน่ึง แลว้อาตมาอยากจะ

เก็บไวใ้ช ้ ก็ตอ้งไปทาํวกิปักบัพระอกีรูปหน่ึง บอกวา่ผา้ผนืน้ีขอเราร่วมเป็น

เจา้ของกนั ๒ คน แต่ผมจะเก็บไว ้ ถา้เกดิท่านมคีวามจาํเป็นตอ้งการจะใชก้็เอา

ไปใชไ้ด ้ คอืไมใ่หเ้ป็นสมบตัขิองตนเอง เรียกวา่วกิปั แต่ทางสายพระป่าท่านจะ

อธิษฐานเป็นผา้บริขาร เช่นผา้องัสะ ผา้ปูนัง่ ผา้อาบนํา้ จะอธิษฐานเป็นผา้บริขาร 

ไมเ่ป็นผา้ครอง ถา้ถอืธุดงคว์ตัรกจ็ะมเีพยีง ๓ ผนื ถา้ถอืผา้บงัสุกลุก็ตอ้งเป็นผา้

ทีเ่อามาตดัมาเยบ็เอง ผา้ทีถู่กทิ้งอยู่ในป่าแลว้ไปเก็บมาใช ้ จะไมใ่ชผ้า้ทีท่าํ

สาํเร็จรูปแลว้เอามาถวาย อย่างหลวงปู่ม ัน่ท่านจะถอืผา้บงัสุกลุ ญาตโิยมจะเยบ็

ผา้จวีรสาํเร็จมาถวายทา่นๆจะไมใ่ช ้ ท่านจะใชแ้ต่ผา้ทีเ่ขาทิ้งไวใ้นป่า แลว้ไปเก็บ

มาตดัมาเยบ็เอง น่ีคอืผา้บงัสุกลุ ผา้ป่า 

ถาม แลว้ทีน่ี่ใชแ้บบไหนเจา้คะ 

ตอบ ทีน่ี่จะวกิปัก็ได ้ จะอธิษฐานเป็นผา้บริขารกไ็ด ้ เพราะทีน่ี่เป็นลูกครึ่งผสมกนั วดั

บวรฯก็ม ีวดัป่าก็ม ี

ถาม การทาํพนิทลุะ่คะ 

ตอบ พนิทน้ีุเป็นการทาํตาํหนิทีม่มุผา้ใหรู้ว้า่เป็นผา้ของใคร เพราะเป็นผา้สเีหลอืง

เหมอืนกนัหมดทกุองค ์ เวลาไดผ้า้ใหมม่าปับ๊ก็จะตอ้งทาํตาํหนิ ทาํสญัลกัษณ์ 

โดยหลกัท่านใหท้าํ ๓ จดุ ทีม่มุผา้ ทน้ีีการทาํ ๓ จดุน่ีแต่ละคนอาจจะมเีทคนิคที่

จะทาํไมใ่หเ้หมอืนคนอืน่ เวลาหยบิผา้ผดิไป จะไดรู้ว้า่เป็นของใคร 

ถาม ทาํรูปลกัษณ์อย่างอืน่ไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ ท่านวางรูปแบบมาใหท้าํ ๓ จดุ ก็ตอ้งทาํ ๓ จดุ แต่มมุผา้มหีลายมมุ ทาํมมุบน 

มมุลา่งก็ได ้จะไดรู้ว้า่เป็นผา้ของเรา เสร็จแลว้ก็ตอ้งอธิษฐานจะใชเ้ป็นผา้อะไร ถา้
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เป็นผา้บริขารก็อธิษฐานเป็นผา้บริขาร ถา้เป็นผา้ครองก็ตอ้งสละผา้เก่า ถา้ไดผ้า้

ใหมม่า ผา้เก่าก็ตอ้งสละไป เพราะมผีา้ครองไดอ้ย่างละผนื  
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กณัฑท์ี่ ๒๓๗ 

คณุค่าของครูบาอาจารย ์
๑๑ มิถนุายน ๒๕๔๙ 

หลวงตามหาบวัทา่นเขม้งวดกวดขนักบัพระเณรมาก ท่านไมต่อ้งการใหพ้ระเณรเสยีเวลา

กบัเรื่องของกเิลส ส่วนใหญ่เรามกัจะตดิเรื่องของกเิลสกนั เช่นเรื่องขบเรื่องฉนั เรื่องคุย

กนั ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ท่านพยายามไลใ่หไ้ปภาวนาอยู่ตลอดเวลา ตอนใหม่ๆก็ไมรู่ ้ตอน

หลงัทีก่ลวัท่านมากก็เพราะไมอ่ยากจะแสดงความโงอ่อกมา ถา้ท่านวา่กลา่วตกัเตอืนครัง้

แรกแลว้ จะพยายามไมใ่หม้คีร ัง้ทีส่อง พยายามจาํไวเ้ลย เพราะท่านสอนจากจติจากใจ 

สิง่ทีท่่านสอนมคุีณค่าอย่างยิง่ แต่พวกเราไมค่่อยเหน็ความสาํคญัของเรื่องเลก็ๆนอ้ยๆ

เหลา่น้ี เราก็ปลอ่ยมนัไป ซึง่เป็นเหมอืนรอยรัว่ เป็นเหตทุีท่าํใหเ้ราไมเ่จริญกนั เพราะไม่

ระมดัระวงักนั การไดอ้ยู่ศึกษากบัครูบาอาจารยจ์งึมคุีณมปีระโยชนม์าก  

ในสมยัแรกๆตอนทีป่ฏบิตัอิยู่คนเดยีว ตอนทีเ่ป็นฆราวาสนัน้ ไมเ่คยคดิอยากจะบวช

เลย คดิวา่ถา้เป็นลูกคนรวย มเีงนิสกักอ้นหน่ึง แลว้ไมต่อ้งบวชไดน่ี้ ก็จะไมบ่วช จะอยู่

เป็นฆราวาสปฏบิตัขิองเราไป ไดต้ ัง้ใจไวว้า่จะปฏบิตัอิยูปี่หน่ึง เพราะมเีงนิใชก้บัการ

ปฏบิตัไิดปี้หน่ึงพอด ีพอหมดปีไปแลว้ก็ตอ้งตดัสนิใจวา่จะทาํอย่างไร เพราะเงนิทีใ่ชเ้ลี้ยง

ปากเลี้ยงก็ทอ้งหมดพอด ี มอียู่ ๒ ทางเลอืก คอืไปทาํงานหาเงนิหาทอง แลว้ก็ปฏบิตัิ

เท่าทีเ่วลาจะอาํนวย หรือออกบวช ก็ไม่ตอ้งกงัวลกบัเรื่องไปทาํงาน ถา้ไปทาํงานเวลา

ปฏบิตักิ็มนีอ้ย ไปทาํงานวนัละ ๘ ช ัว่โมง เดนิทางไปกลบัอกี รวมกนัอย่างนอ้ยก็ ๑๐ 

ช ัว่โมง กวา่จะกลบัมาถงึบา้นก็เหน่ือย เวลาทีจ่ะปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองก็จะไมม่าก เพราะ

ตอนทีป่ฏบิตัอิยู่ปีหน่ึงนัน้ ไดป้ฏบิตัทิ ัง้วนัท ัง้คนืเลย ทางออกก็เลยมทีางเดยีว ก็คอืตอ้ง

ไปบวช แต่ในใจลกึๆแลว้คดิวา่ ถา้มสีตางคก์็ไมต่อ้งไปบวช อยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ แต่

หลงัจากทีไ่ดบ้วชแลว้ ไดไ้ปอยู่กบัครูบาอาจารยแ์ลว้ ถงึจะเหน็คุณค่าของการออกบวช 

ถา้เรามเีงนิมนักลบัจะเป็นโทษ อยู่ไปอย่างน้ีเราจะไมม่คีวามเขม้งวดกวดขนักบัตวัเราเอง 
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เพราะไมรู่ว้า่อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อาจจะรูอ้ย่างกวา้งๆวา่ตอ้งภาวนา ตอ้งรกัษาศีล 

แต่เวลาทีเ่ถลไถลไปทาํสิง่นัน้สิง่น้ี ไปทาํเรื่องนูน้เรื่องน้ี เราจะไมรู่ ้ก็จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ 

การปฏบิตักิจ็ะไมก่า้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว  

เวลาทีไ่ดอ้ยู่กบัหมูก่บัพวกทีป่ฏบิตัดิว้ยกนัแลว้ จะเหน็อบุายวธิีต่างๆ เช่นการอดอาหาร

น้ี ก็ไมเ่คยปฏบิตัมิาก่อน ตอนตน้ฉนัมื้อเดยีวก็คดิวา่เต็มทีแ่ลว้ แต่พอไปอยู่ทีบ่า้นตาด 

แลว้เหน็พระท่านอดอาหารกนัทลีะหลายๆวนั ก็เลยทาํใหม้คีวามมมุานะอยากจะลองดู

บา้ง โชคดทีีเ่วลาอดอาหารมนัก็ถูกจริต คอืเป็นเครื่องกระตุน้ใหต้อ้งภาวนา เพราะเวลา

อดอาหารน่ีมนัจะหวิขา้วมาก แลว้ถา้อยู่เฉยๆ มนัจะคดิปรุงถงึเรื่องอาหารตลอดเวลา 

แลว้จะทกุขท์รมานมาก จงึตอ้งดบัมนัดว้ยการภาวนา ตอนนัน้ยงัอยู่ในช่วงทาํสมาธิ ก็นัง่

กาํหนดจติใหส้งบ พอจติสงบแลว้ความคดิปรุงแต่งก็หยุดไป ความหวิทีเ่กดิจาก

ความคดิปรุงแต่งก็หายไป ก็เลยเหน็วา่ความหวิส่วนใหญ่น้ีมนัอยู่ทีจ่ติเราแท ้ๆ  เวลา

คดิถงึอาหารแลว้จะทรมานจติใจมาก บางทที ัง้ๆทีร่บัประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ  ถา้ไป

คดิถงึอาหารจานโปรดเขา้ ก็อยากจะรบัประทานขึ้นมาอกี ก็เกดิความหวิขึ้นมาอกีได ้

เหมอืนกนั ท ัง้ๆทีร่่างกายกร็บัอาหารเขา้ไปเต็มทีอ่ยู่แลว้ พอเหน็คุณค่าของการอดอาหาร

แลว้ ก็ไดอ้ดอาหารไปเรื่อยๆ จนจติเขา้ร่องเขา้รอย จงึไมต่อ้งทรมานจติดว้ยการอด

อาหารอกีต่อไป 

การอดอาหารน้ีทาํใหเ้ราไมข่ี้เกยีจ เพราะตอ้งภาวนาตลอดเวลา นัง่ภาวนาแลว้ก็ลกุขึ้นมา

เดนิจงกรม สลบักนัไป เวลาจติสงบแลว้มนัสบาย ความหวิก็มอียู่เพยีงเลก็นอ้ยทีเ่กดิ

จากความอ่อนเพลยีของร่างกาย แต่ความหวิทีเ่กดิจากความคดิปรุงแต่งของจติน้ีมนัจะ

ทรมานและรุนแรงมากกวา่ความหวิทางร่างกาย ก็อาศยัการอดอาหารน้ีเป็นเครื่อง

ผลกัดนัใหภ้าวนา เวลาอดอาหารก็ไมต่อ้งออกไปเจอหลวงตา เพราะเวลาเจอหลวงตาน้ี

เหมอืนเจอเสอื ตอ้งระมดัระวงัตวัอยู่ตลอดเวลา จงึไมค่่อยมคีวามสุขเท่าไร แต่เวลาอด

อาหารน้ีไมต่อ้งออกไปเจอใคร ท่านอนุญาตใหอ้ยู่ทีพ่กัของเรา ทาํภารกจิเฉพาะทีพ่กัของ

เรา ปดักวาดเฉพาะทีพ่กัของเราเท่านัน้ ไมต่อ้งมาร่วมทาํกจิของส่วนรวม เช่นไป

บณิฑบาต กวาดถูศาลา ปดักวาดลานวดั ช่วยกนัเขน็นํา้ไปตามกฏุต่ิางๆ ท่านใหภ้าวนา 
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ใหอ้ยู่กบัความวเิวก ไมต่อ้งเจอใคร เวลาพระอดอาหารจงึมกัจะไมค่่อยเจอหนา้ใคร

เท่าไร ท่านจะหลบเก็บตวัอยู่ทีท่ีพ่กัของท่าน ภาวนา นัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาธรรม

ตามระดบัจติของทา่น การอดอาหารจงึช่วยการภาวนาไดด้ ี ทาํใหจ้ติเจริญกา้วหนา้ได ้

อย่างรวดเร็ว  

การไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของทา่นอยู่อย่างต่อเน่ือง เป็นการเตอืนสตใิหรู้ว้า่ ทางทีจ่ะตอ้งไป

นัน้ไปทางไหน เวลาปฏบิตัธิรรมไปน้ีจติมกัจะไปตดิตามจดุต่างๆ เวลาไดส้มาธิก็จะตดิ

อยู่ในสมาธิ ภาวนาทไีรก็จะภาวนาใหส้งบอย่างเดยีว พอสงบน่ิงแลว้ก็มคีวามสุข พอ

ถอนออกมาก็ไมไ่ดพ้จิารณาธรรมะต่อ ไปทาํอะไรอย่างอืน่ กอ๊กๆแกก๊ๆไป พอจติฟุ้ งซา่น

ขึ้นมาก็กลบัไปทาํสมาธิใหม ่แต่ไมไ่ดเ้จริญปญัญา ท่านก็เลยตอ้งคอยเตอืนเสมอวา่ พอ

ไดส้มาธิแลว้ เวลาออกจากสมาธิควรไปทางปญัญาต่อ ควรพจิารณาร่างกายก่อน 

พจิารณาใหเ้หน็ถงึความไมส่วยงาม อสภุะ ความเป็นปฏิกูลของร่างกาย เพือ่คลายความ

กาํหนดัยนิด ีนอกจากอาการท ัง้ ๕ ทีอ่ยู่ขา้งนอกร่างกายคอื ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงัแลว้ 

ยงัมอีาการทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใตผ้วิหนงั เช่นเน้ือ เอน็ กระดูก อวยัวะต่างๆ ใหเ้ขา้ไปดู

ดว้ยปญัญา คอืตาเน้ือของเราน้ีมองทะลหุนงัเขา้ไปไมไ่ด ้ แต่ปญัญาน้ีมนัทะลเุขา้ไปได ้

เพราะเราสามารถกาํหนดพจิารณา จนิตนาการภาพของอวยัวะต่างๆในร่างกายได ้ 

มหีนงัสอืทีน่กัศึกษาแพทยเ์ขาศึกษากนั ก็เปิดดูได ้มอีาการ ๓๒ ดงักลา่วอยู่ในนัน้ หรือ

ไปดูการผ่าศพตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได ้ จะไดเ้หน็ของจริงวา่เป็นอย่างไร เพือ่จะไดเ้อา

มาเป็นสญัญาความจาํวา่รูปร่างลกัษณะของอวยัวะต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงัของเรานัน้

เป็นอย่างไร แลว้พยายามพจิารณาดูไปเรื่อยๆ ใหจ้ดจาํอยู่ในจติในใจ เวลาเกดิราคะ

ความกาํหนดัยนิด ี จะไดอ้าศยัความไมส่วยงามของร่างกายทีเ่คยพจิารณาอยู่น้ี มาคอย

สกดัก ัน้ คอยกาํจดั ขึ้นอยู่กบัความสามารถทีจ่ะเจริญใหอ้ยู่ตดิตาตดิใจไปไดม้ากนอ้ย

เพยีงใด ถา้พจิารณาจนหลบัตาก็เหน็ ลมืตาก็เหน็ มคีวามชาํนาญเหมอืนกบัการอ่าน

หนงัสอื ทีใ่นเบื้องตน้ก็ตอ้งหดัท่อง ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน แลว้ก็หดัสะกดคาํต่างๆ เมือ่

ชาํนาญแลว้เวลาเหน็ตวัหนงัสอืปับ๊ก็ไมต่อ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไข ่ ไมต่อ้งสะกดคาํ เพราะเหน็
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ปับ๊ก็อ่านไดเ้ลย ฉนัใดอาการอสภุะ อาการปฏิกูลของร่างกายน้ีก็เป็นแบบเดยีวกนั ถา้ไม่

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะจาํไดบ้า้ง จาํไมไ่ดบ้า้ง ไมอ่ยู่ตดิกบัใจไปตลอด  

ถา้พจิารณาจนมนัอยู่ตดิกบัใจไปตลอด ก็จะกลายเป็นปญัญาขึ้นมา เวลามคีวามกาํหนดั

ยนิด ีก็จะมปีญัญามาคอยสกดั มาต่อสู ้มาลบลา้งความเหน็ทีว่า่สวยวา่งาม วา่มส่ีวนทีไ่ม่

สวยไมง่ามดว้ยในคนๆเดยีวกนั คนเราก็เป็นเหมอืนกบัเหรียญ ๒ ดา้น มที ัง้หวั มที ัง้

กอ้ย ถา้มองแต่หวัดา้นเดยีวก็จะไมเ่หน็อกีดา้นหน่ึง จงึตอ้งพลกิอกีดา้นหน่ึงขึ้นมาดู จะ

ไดรู้ว้า่เหรียญน้ีมที ัง้ ๒ ดา้น ในคนเราก็เช่นเดยีวกนั มที ัง้สวยงาม มที ัง้ไมส่วยงาม แต่

ส่วนใหญ่จะมองแต่ดา้นทีส่วยงาม ดา้นทีไ่มส่วยงามมกัจะถูกกเิลสคอยสกดัก ัน้ไม่ให ้

มอง เวลาเริ่มพจิารณาใหม่ๆ จะรูส้กึสะอดิสะเอยีน ไมม่คีวามสุขกบัการพจิารณาความไม่

สวยไมง่ามต่างๆของร่างกาย ยิง่ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแนวทางของการปฏบิตั ิก็อาจจะคดิ

วา่เป็นเรื่องวกิลจริตไปก็ได ้ ทาํไมจะตอ้งไปดูอาการต่างๆเหลา่นัน้ เช่นไปดูซากศพ ไปดู

ทาํไม ก็อาจจะคดิวา่เป็นพวกวกิลจริต  

แต่ถา้ไดศึ้กษาไดอ่้านพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เกี่ยวกบัการปฏบิตั ิ เช่นสติปฏั

ฐานสูตร ก็จะเหน็วา่ท่านทรงสอนใหพ้จิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พจิารณาซากศพ 

๑๐ ชนิด ใหรู้ว้า่น่ีคอืสภาพของร่างกาย มที ัง้ส่วนทีเ่ป็น และส่วนทีต่าย คอืตอนทีเ่ป็นก็มี

รูปร่างลกัษณะอย่างน้ี เมือ่ตายไปแลว้ก็ตอ้งมลีกัษณะอย่างน้ี เราตอ้งการดูความจริงของ

ร่างกาย ไมไ่ดม้คีวามคดิวกิลจริตอย่างไร แต่ตอ้งการสอนจติไมใ่หห้ลงในร่างกาย เพราะ

ความหลงน้ีเป็นเหตขุองความทกุข ์ เวลาที่ร่างกายเปลีย่นสภาพไป เช่นตอนทีเ่ป็นหนุ่ม

เป็นสาว ก็มคีวามหลงระเริงกบัความหนุ่มความสาว พอร่างกายมอีายุมากขึ้น แก่ชราลง 

ผวิเริ่มเหีย่ว มรีอยย่นต่างๆ ถา้ไมเ่คยศึกษาธรรมะมาก่อน มคีวามหลงตดิอยู่กบัความ

สวยความงามของรูปร่างหนา้ตา กจ็ะเกดิความหว ัน่วติก เกดิความเสยีดาย ถา้มวีธิีใดที่

จะรกัษาใหส้วยงามดูดเีหมอืนเดมิได ้ก็พยายามทาํกนั อย่างทีท่าํกนัอยู่ทกุวนัน้ี แต่ไมช่า้

ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็หนีความจริงไปไมไ่ด ้ 

ถา้ไดศึ้กษาธรรมะกจ็ะรูล้ว่งหนา้ไวก่้อน จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะ

เกดิขึ้น ก็เท่ากบัมปีญัญา มภูีมคุิม้กนั ถงึเวลานัน้ก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะไดพ้จิารณาไว ้
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ก่อนแลว้วา่ ผมของเราสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งกลายเป็นสขีาว ตอ้งร่วงลงมา หนงัก็ตอ้งเหีย่ว

ตอ้งย่นไปตามเวลาของมนั ร่างกายก็จะมโีรคภยัเบยีดเบยีนเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึง

ก็ตอ้งนอนอยู่ในโลง อยู่ในเตาเผา เหลอืแต่เศษกระดูกกบัขี้เถา้ ทีเ่อาไปเก็บไวต้าม

สถานทีต่่างๆ หรือเอาไปลอยองัคาร ในแมน่ํา้ในทะเล น่ีคอืสภาพของร่างกายทีเ่ราควรจะ

พจิารณา เพราะเป็นปญัญา เป็นความรูท้ีจ่ะช่วยกาํจดัความหลง ความยดึตดิอยู่กบั

ร่างกาย วา่จะอยู่กบัเราไปตลอด คนเรามคีวามรูส้กึอยู่เสมอวา่ อยากจะใหร่้างกายอยู่ไป

นานๆ ไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่เป็นความคดิผดิ เป็นมิจฉาทิฐ ิ ไมต่รงกบั

ความเป็นจริง ถา้มคีวามคดิแบบน้ีแลว้ เวลาไปเจอกบัความจริงทีต่รงขา้มกบัความคดิ

ของเรา ก็จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ เพราะไมไ่ดเ้ตรียมใจรบักบัสภาพทีจ่ะเกดิขึ้น เรามกัจะ

หลอกตวัเองวา่จะไมแ่ก่ จะไมเ่จ็บ จะไมต่าย พอถงึเวลาทีม่นัเกดิขึ้นมา ก็จะตอ้งมคีวาม

วา้วุน่ขุน่มวั มคีวามทกุข ์มคีวามเสยีใจอย่างยิง่  

การเจริญปญัญาจงึเป็นธรรมะทีส่าํคญัยิง่กวา่สมาธ ิ เพราะสมาธิไมส่ามารถกาํจดัความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากความหลงได ้ เพยีงแต่ทาํใหม้นัหยุดทาํงานเป็นระยะๆ เช่นเวลาเขา้สู่สมาธิ

จติก็ไมส่ามารถคดิปรุงเรื่องราวต่างๆได ้ในขณะนัน้ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ไม่

สามารถทาํงานได ้จติอยู่ในความสงบก็มคีวามสุข แต่พอถอนออกมาแลว้ มาเหน็ร่างกาย

ทีจ่ะตอ้งแก่ลงไปเรื่อยๆ เหน็อาการเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะเกดิ

ความอยากจะใหม้นัหาย อยากใหก้ลบัเป็นเหมอืนเดมิอกี ยิง่มคีวามอยากมากเท่าไร ก็

จะมคีวามทกุขม์ากขึ้นเท่านัน้ เพราะไมส่ามารถกลบัไปเป็นไปเหมอืนกบัทีเ่คยเป็นได ้

เพราะร่างกายเหมอืนรถทีว่ ิง่บนถนนวนัเวย ์ ไมย่อ้นกลบัมา ชวีติของเราน้ีจากแก่ก็จะไม่

กลบัมาสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอกี ไปจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวสู่ความแก่ แลว้ก็ไปสู่

ความตายในทีสุ่ด น่ีเป็นความจริงของร่างกาย ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราพจิารณา 

การพจิารณาก็คอืการสอนจติของเราน่ีเอง สอนใหรู้ค้วามจริง เพราะจติไมไ่ดต้ายไปกบั

ร่างกาย แต่จติไปทกุขก์บัมนัเพราะไปหลงยดึตดิ ไปอยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี  

เหมอืนกบัเราหลงยดึตดิอยู่กบัลูกของเรา สามขีองเรา ภรรยาของเรา อยากจะใหเ้ขาเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอเขาไมเ่ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีก็เศรา้โศกเสยีใจ มคีวามทกุขม์ี
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ความวุน่วายใจ แต่ถา้ไดศึ้กษาดูถงึธรรมชาตขิองคนวา่ คนเรามจีริตนิสยัใจคอไปตาม

เรื่องของเขา เรามหีนา้ทีบ่อก มหีนา้ทีส่อนเท่านัน้เอง แต่เขาจะรบัไปไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็

อยู่ทีต่วัเขา ตวัเขาเองบางทกี็อยากจะทาํตามทีเ่ราบอก แต่เน่ืองจากวา่ในตวัของเขานัน้มี

อาํนาจทีเ่หนือกวา่คอืบญุและกรรม มกีรรมเป็นของๆตน เคยทาํกรรมอนัใดไวก้็ตอ้งเป็น

ผูร้บัผลของกรรมนัน้ ในอดตีอาจจะเคยทาํกรรมไมด่ไีวม้ากจนตดิเป็นนิสยัมา ชอบเที่ยว 

ชอบเกเร ชอบความเกยีจครา้น ชอบพูดโกหก ชอบลกัเลก็ขโมยนอ้ยจนตดิเป็นนิสยั 

เหมอืนกบัคนทีเ่คยใชม้อืขวามา ก็จะถนดัขวา ถา้ถูกสอนใหใ้ชม้อืซา้ย ก็จะรูส้กึวา่ลาํบาก 

เพราะไมเ่คยใชม้าก่อน  

ฉนัใดถา้เคยโกหก เคยลกัเลก็ขโมยนอ้ย เคยเกเร เคยเทีย่ว เคยเกยีจครา้น แลว้ตอ้งมา

เปลีย่นนิสยัใหม่ ใหเ้ป็นคนขยนั ไม่เกเร ไมล่กัเลก็ขโมยนอ้ย ไมพู่ดปด ก็จะรูส้กึอดึอดั

ใจ และยิง่ถา้ไมรู่ถ้งึเหตผุลวา่ทาํไมตอ้งทาํดว้ย ยิง่ไมม่คีวามสนใจทีจ่ะทาํ แต่ถา้รูว้า่เวลา

ทีท่าํสิง่ทีไ่มด่นี ัน้ มผีลเสยีหายตามมา ทาํใหก้ลายเป็นคนไมด่ ี ไมเ่จริญ ทาํใหท้กุข ์

ทรมาน ถา้เหน็โทษของการกระทาํทีไ่มด่ ี ก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะพยายามทาํ ตามที่

พ่อแม ่เพือ่นสนิทมติรสหาย ครูบาอาจารยท์ีพ่ยายามสอนใหท้าํ ถงึขนาดนัน้ก็ยงัตอ้งฝืน 

เพราะการกระทาํในสิง่ทีไ่มเ่คยทาํ ก็เหมอืนกบัการเดนิขึ้นเขา ส่วนการกระทาํในสิง่ทีเ่คย

ทาํ ก็เหมอืนกบัการเดนิลงเขา เวลาทาํอะไรทีเ่คยทาํมาแลว้มนังา่ย มนัสะดวก เวลาทาํ

อะไรทีไ่มเ่คยทาํมนัก็ยาก ลองใชม้อืทีเ่ราไมเ่คยใชดู้ ก็จะรูว้า่มนัยาก แต่คนทีแ่ขนขาด 

๒ ขา้ง ก็ยงัสามารถใชเ้ทา้ของเขาทาํอะไรได ้บางคนวาดภาพดว้ยเทา้สวยกวา่คนทีใ่ชม้อื

วาดดว้ยซํา้ไป เพราะมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกใชเ้ทา้แทนมอื  

ร่างกายน้ีเป็นเครื่องมอืของใจ ใจสามารถเอาส่วนไหนมาใชก้็ได ้ถา้ใจเคยชนิกบัส่วนไหน

แลว้ก็มกัจะใชส่้วนนัน้เสมอ เคยใชม้อืขวาก็มกัจะใชม้อืขวา เคยใชม้อืซา้ยก็จะใชม้อืซา้ย 

แต่ไมไ่ดห้มายความวา่จะเปลีย่นไมไ่ด ้ เพยีงแต่วา่ตอนทีเ่ปลีย่นใหม่ๆ  นัน้จะอดึอดัไม่

สะดวก แต่ถา้ฝืนทาํไปสกัระยะหน่ึงแลว้ก็จะตดิเป็นนิสยัขึ้นมา ก็จะสะดวก จะชนิ แลว้

จะสามารถทาํไดเ้หมอืนกบัเมือ่ก่อนทีใ่ชม้อือกีขา้งหน่ึง การทีเ่ราตอ้งการใหค้นอืน่ทาํ

อะไรสกัอย่างหน่ึง แต่เขาทาํไมไ่ด ้ ก็เป็นเพราะวา่เขาไมถ่นดั ยงัตอ้งฝืน ถา้ไมม่ฉีนัทะ
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ความยนิดคีวามพอใจ ไมม่อีะไรเป็นเครื่องดงึดูดใจวา่ การกระทาํน้ีเป็นคุณเป็น

ประโยชนก์บัเขามาก เขาก็จะไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจ สงัเกตดูเวลาทาํอะไรไปแลว้ไมม่ี

รางวลั จะไมค่่อยมกีาํลงัใจทาํกนัเท่าไร แต่ถา้มรีางวลัก็จะมกีาํลงัใจทีจ่ะทาํ เช่นเมือ่ก่อน

น้ีการทางด่วนฯจะมปีญัหากบัใบเสร็จรบัเงนิค่าผ่านทาง ส่วนใหญ่จะโยนทิ้งกนั เพราะไม่

รูจ้ะเก็บไวท้าํไม ก็โยนออกนอกประตูรถไป โยนออกนอกหนา้ต่างไป ทาํใหก้ลายเป็น

ขยะเต็มไปหมด ตอนหลงัก็แกด้ว้ยการจบัฉลากชงิรางวลัใบเสร็จฯค่าผ่านทาง เก็บไว ้

เสีย่งโชคได ้ ทกุเดอืนจะมกีารจบัฉลากแจกรางวลั ก็เลยไมต่อ้งเสยีเงนิไปจา้งคนมาเก็บ

กวาด เพราะมเีครื่องลอ่ใจ ทาํใหม้กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะเก็บใบเสร็จฯกนั  

เวลาทีอ่ยากจะใหใ้ครทาํอะไร ตอ้งหาอบุายลอ่ใจ เช่นการฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากครูบา

อาจารย ์ ฟงัจากพระพทุธเจา้น้ี ก็จะมรีางวลัลอ่ใจอยู่เสมอ คอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการ

ปฏบิตั ิ ท่านจะสอนวา่ปฏบิตัไิปนะจะไดอ้ย่างน้ีๆนะ เพราะท่านไดม้าแลว้ ท่านรูว้า่

นิพพานเป็นอย่างไร ท่านรูว้า่การหลุดพน้จากความทกุขน้ี์เป็นอย่างไร ถงึแมจ้ะลาํบากลาํบน

มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม แต่เมือ่ไดร้บัผลแลว้มนัคุม้ค่าอย่างมหาศาล คนทีพู่ดอย่างน้ีไดก้็

ตอ้งเป็นคนทีไ่ดผ้ลมาแลว้ ไดป้ฏบิตัมิาแลว้ คนทีย่งัไมไ่ดผ้ล ไมไ่ดผ้่านมาก่อน เวลา

สอนจะไมม่อีะไรโนม้นา้วจติใจผูฟ้งั เพราะตวัผูส้อนเองก็ยงัไมแ่น่ใจเลย วา่สิง่ทีส่อนนัน้

มผีลอย่างไร ไมรู่ว้า่รางวลัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัเิป็นอย่างไร เพราะยงัไมไ่ดเ้หน็ผล  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากคนทีไ่ดผ้ลแลว้ไดบ้รรลแุลว้ เมือ่เทยีบกบัคนทีย่งัไมไ่ดบ้รรลุ

นัน้มนัแตกต่างกนัมาก ตรงทีก่ารใหก้าํลงัใจ ตรงทีก่ารสอนอย่างถูกตอ้งแมน่ยาํ คนทีไ่ม่

เคยผ่านมา ยงัไมไ่ดผ้ล จะสอนแบบงูๆปลาๆ สอนไปตามจนิตนาการ เหมอืนกบัคนทีย่งั

ไมเ่คยขึ้นมาบนเขาน้ี เวลามคีนถามวา่บนเขาน้ีเป็นอย่างไร ก็จะพูดไปตามจนิตนาการ ที่

ไดย้นิจากเพือ่นๆทีเ่คยขึ้นมา วา่บนเขาน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะเลา่แบบผดิๆถูกๆ 

เพราะจะตอ้งผสมผสานกบัส่วนทีต่นจนิตนาการ พอคนทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาถงึสถานที ่ ก็จะ

เหน็วา่ไมเ่หมอืนกบัทีเ่ขาพูดเลย คนทีส่อนโดยทีย่งัไมไ่ดป้ระสพผลสาํเร็จจากการปฏบิตั ิ

ก็จะสอนแบบนัน้ สอนตามจนิตนาการ ไมม่รีางวลัลอ่ใจคนฟงั ไมเ่หมอืนกบัการทีไ่ดย้นิ

ไดฟ้งัจากพระพทุธเจา้ จากพระอรหนัตท์ ัง้หลาย จากท่านทีไ่ดบ้รรลแุลว้ ท่านพูดดว้ย
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ความม ัน่ใจ ฟงัแลว้ไมส่งสยั ท่านพูดแบบไมเ่คลอืบแคลงสงสยั คนฟงัก็ไมเ่คลอืบแคลง

สงสยั แต่ถา้คนพูดๆแบบเคลอืบแคลงสงสยัไมแ่น่ใจ คนฟงัก็ไมแ่น่ใจตามไปดว้ย  

การไดย้นิไดฟ้งัอะไรจากผูอ้ืน่ จงึขึ้นอยู่ทีผู่ส้อนเป็นสาํคญั วา่มอีะไรโนม้นา้วจติใจหรือ

เปลา่ ถา้สอนแบบแมปู่สอนลูกปูก็ไมไ่หว แมก่็อยากจะใหลู้กเป็นคนด ีไมเ่สพสุรา แต่แม่

เองก็ยงัเสพอยู ่แมไ่มอ่ยากใหลู้กไปเทีย่ว แต่แมก่็ยงัไปเทีย่วอยู ่อย่างน้ีสอนไปก็สอนได ้

แต่วาจา ไมม่นีํา้หนกัอะไร เพราะลูกจะมองวา่ทแีมก่็ไปดืม่สุราได ้ แมก่็มขีอ้แกต้วัวา่มนั

จาํเป็น เป็นสงัคม ลูกก็ใชข้อ้แกต้วัแบบเดยีวกนั มนัจาํเป็น เพือ่นฝูงชวนไป สอนก็สอน

ได ้ แต่ผลทีจ่ะเกดิขึ้นจะไมไ่ดอ้ย่างทีต่อ้งการ เวลาอยากใหผู้อ้ืน่เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี แต่

ไมเ่ป็นไปตามอยาก ก็จะเสยีใจ จะทกุขใ์จ จงึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ความอยากของเรา

ต่างหากทีเ่ป็นตวัปญัหา ไมใ่ช่ผูท้ีเ่ราอยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้ไมไ่ดไ้ปอยาก

กบัเขาแลว้ เขาจะเป็นอย่างไรก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ไม่วุน่วายใจ ถา้อยากจะใหใ้ครไดด้บิไดด้ ี

ก็ตอ้งสอนแบบไมม่คีวามอยาก สอนไปตามเหตผุล ถา้ไมส่อนเขาก็จะไมรู่ ้เมือ่ไดย้นิจาก

เราแลว้ ก็สามารถนาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ เขาก็จะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน ์ เราเองไมไ่ดอ้ะไร 

นอกจากมคีวามสุขไปกบัเขา ทีเ่หน็เขาเป็นคนด ีไดด้บิไดด้จีากการกระทาํความดขีองเขา 

จากการละเวน้การกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ีแต่ถา้ทาํดว้ยความอยาก ลูกตอ้งทาํใหไ้ดน้ะ ถา้ทาํ

ไมไ่ดก้็จะโกรธ จะเสยีใจ สรา้งความทกุขใ์หก้บัตนโดยใช่เหต ุ  

เช่นเดยีวกบัการพจิารณาความไมส่วยงามของร่างกาย ความแก่ความเจ็บความตาย 

เพราะใจอยากใหเ้ป็นตรงกนัขา้มกบัความจริง ใจอยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย เรียกวา่

วิภวตณัหา เป็นหน่ึงในสามของตณัหาความอยาก ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขก์บัจติใจ ถา้ได ้

ศึกษาตามความเป็นจริงแลว้ก็จะรูว้า่ อยากไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้ายไมไ่ด ้ ร่างกาย

ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมม่คีวามรบัผดิชอบดูแล ก็ดูแล

มนัไป อาบนํา้อาบท่า ลา้งหนา้ลา้งตาใหส้ะอาด ไมใ่ช่ปล่อยปละละเลย ผมเผา้รกรุงรงั 

ไมอ่าบนํา้อาบท่า เพราะวา่ไหนๆจะเป็นอสุภะแลว้ก็ใหอ้สุภะเต็มทีเ่ลย ผูป้ฏบิตัใิหม่ๆ บาง

ท่านจะเป็นอย่างน้ี บางท่านจะไมส่นใจดูแลรกัษาหนา้ตาเสื้อผา้ จวีรของพระบางรูปไมไ่ด ้

ซกัเป็นเดอืนก็ม ี ท่านบอกวา่มนัเป็นอสุภะ ตอ้งเขา้ใจวา่เรายงัอยู่ในโลกทีต่อ้งเกี่ยวขอ้ง
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กบัคนอืน่ ทีม่มีาตรฐานของการกนิอยู ่ เวลาไปเกี่ยวขอ้งกบัเขา ก็ตอ้งรกัษามาตรฐานนัน้ 

ตอ้งดูแลไป แต่ใจก็รูว้า่เป็นเรื่องของสงัคม ไมห่ลงไปกบัเขา จะใส่นํา้หอม แต่งหนา้ทา

ปากสวยงามขนาดไหนก็ตาม ก็เหมอืนกบัการเอากระดาษสวยๆมาห่อขยะ ขา้งในก็ยงั

เป็นขยะอยู่ด ีคนทีม่ปีญัญาจะเหน็อย่างน้ี  

น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ปญัญา ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยสอนก็อาจจะตดิอยู่ในข ัน้สมาธ ิ ถา้

พจิารณาก็พจิารณาแบบพอหอมปากหอมคอ แลว้ก็จะเหมาเลยวา่รูแ้ลว้ เขา้ใจแลว้ แต่

ความจริงยงัไมเ่ขา้ใจ เพราะเวลาไปเจอของจริงเขา้ ก็ยงัมคีวามรูส้กึไมด่เีกดิขึ้นในใจ แต่

ถา้พจิารณาอย่างถ่องแทแ้ลว้ เวลาเหน็ร่างกายไมว่า่จะอยู่ในสภาพใดก็จะรูส้กึเฉยๆ แต่

ถา้ยงัไมไ่ดพ้จิารณาอย่างถ่องแท ้ เวลาเหน็คนรกัตายไป ก็เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆไวก่้อนลว่งหนา้แลว้ พอไปเหน็ของจริงแลว้ก็

จะรูส้กึเฉยๆ รูอ้ยู่แลว้วา่ตอ้งเป็นอย่างน้ี จติใจไมม่อีาการอะไร วางเฉยได ้ ไม่

กระทบกระเทอืนใจ ไมร่นัทดใจกบัเรื่องราวต่างๆ 

ในเบื้องตน้ก็พจิารณาเรื่องของกายเป็นหลกั กายของเราดว้ยกายของคนอืน่ดว้ย เพราะ

เรายงัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคนนัน้คนน้ีอยู่ ยงัมคีวามรกัมคีวามยดึตดิ คนทีเ่รารกัเราก็

อยากใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย อยากใหม้รูีปร่างหนา้ตาเหมอืนเดมิ เวลาเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย ไปรกัษาตวับางทหีนา้ตากลายเป็นคนละคนไปเลยก็ม ี มแีต่หนงัหุม้กระดูก 

เหน็แลว้ก็หดหู่ใจ ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้ จะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ขณะน้ี

ยงัดอียู่ เดีย๋วก็กลายเป็นเศษกระดูกไป น่ีเพยีงแค่หนงัเหีย่วย่นเท่านัน้ ยงัไมก่ลายเป็น

เศษกระดูก พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะปลอ่ยวางร่างกายได ้ไมว่า่ร่างกายของเรา

หรือของใคร ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ เป็นแค่ธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ในทีสุ่ดแลว้ก็กลายเป็น

ขี้เถา้ขี้ถ่านไป กลายเป็นดนิไป ส่วนธาตอุืน่ก็สลายหายไป นํา้ก็ไป ลมก็ไป ไฟก็ไป เหลอื

แค่ดนิเท่านัน้เอง  

น่ีเป็นการเจริญปญัญา เมือ่พจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเขา้พกัในสมาธิ

เหมอืนกนั เพราะจติไมส่ามารถพจิารณาไปไดต้ลอดเวลา เมือ่พจิารณาไปถงึจดุหน่ึงแลว้

ก็จะเกดิอาการเบือ่ไมอ่ยากจะพจิารณาต่อไปเพราะเหน่ือยเมือ่ยลา้ พจิารณาแลว้ไมเ่ป็น
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เหตเุป็นผล จะเลยเถดิไปในทางกเิลส ก็ควรหยุดพกั ยอ้นกลบัมาทาํจติใหส้งบ เคยทาํ

จติใหส้งบดว้ยวธิีใดก็ทาํไป เป็นการพกัจติ การเจริญปญัญาเหมอืนกบัการทาํงาน เวลา

ไปทาํงานก็ทาํเต็มที ่ แต่พอถงึเวลาพกัก็หยุดทาํงาน กลบับา้น กนิขา้ว อาบนํา้อาบท่า 

นอนพกัผ่อน ดูอะไรบา้ง ฟงัอะไรบา้ง เป็นการผ่อนคลายไปในตวั พอเชา้ตื่นขึ้นมาก็มี

กาํลงัวงัชา พรอ้มไปทาํงานต่อ ถา้ทาํงานตลอด ๒๔ ช ัว่โมงโดยไมไ่ดพ้กัเลย ก็จะรูส้กึ

เหน่ือยเมือ่ยลา้ งานทีท่าํก็จะไมค่่อยไดผ้ลเท่าไร  

เช่นเดยีวกบัการพจิารณาทางดา้นปญัญา เมือ่พจิารณาไปถงึจดุหน่ึงแลว้จะไมค่่อยไดผ้ล

เท่าไร ไมเ่ป็นเหตเุป็นผล ก็ควรหยุดแลว้ยอ้นกลบัมาทาํสมาธ ิพกัจติในสมาธ ิขณะทีจ่ติ

อยู่ในสมาธิน่ิงอยู่ เฉยอยู่ ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งเฉย อย่าไปดงึจติออกมา การใหจ้ติน่ิงเฉยน้ีเป็น

การพกัจติ เป็นการใหอ้าหารกบัจติ เป็นการชารจแ์บตเตอรร์ี่ของจตินัน้เอง เมือ่จติไดร้บั

การชารจ์แบตเตอรี่ ไดร้บัอาหาร ไดพ้กัผอ่นเต็มทีแ่ลว้ ก็จะถอนออกมาเอง เมือ่ถอน

ออกมาแลว้ก็เอากลบัมาพจิารณาใหมอ่กี พจิารณาเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอาการ 

๓๒ ของร่างกาย ทาํไปอย่างน้ีเรื่อยๆจนเกดิความชาํนาญขึ้นมา คนทีค่ดิถงึความแก่ 

ความเจ็บ ความตายจะรูส้กึเฉยๆ วา่เป็นเรื่องธรรมดา ถา้ยงัสงสยัวา่ปลอ่ยวางไดห้รือยงั 

ก็ตอ้งไปอยู่ตามสถานทีท่ีต่อ้งปลงสงัขารร่างกาย ไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆ ทีน่่ากลวัๆ ดูซวิา่ยงั

กลวัอยู่หรือเปลา่ ถา้มปีญัญาก็จะรูว้า่ยงัไงๆก็ตอ้งไปอยู่ด ีถา้จะไปตอนน้ีก็ใหม้นัไป  

ถา้มปีญัญารูท้นัแลว้ก็จะตดัอปุาทานได ้ เวลาภยัเขา้มาใกลต้วั จติจะไมรู่ส้กึหว ัน่ไหว จะ

รูส้กึเฉยๆ ตอ้งไปพสูิจนก์นั การพจิารณาในทีป่ลอดภยัก็เหมอืนกบัการซอ้มของนกัมวย 

เวลานกัมวยซอ้มกนัเขาก็ต่อยกระสอบทรายบา้ง ซอ้มกบัเพือ่นบา้ง ก็ไมต่่อยกนัอย่าง

แรงๆจรงิๆจงัๆ เวลาขึ้นเวทชีงิแชมป์น้ีแหละจะรูว้า่ ฝีมอืถงึหรือยงั ถา้สามารถน็อกคู่

ต่อสูไ้ดก็้รูว้า่เราเก่ง ถา้แพก้็ตอ้งกลบัมาซอ้มใหมอ่กี ไปเหน็อะไรแลว้ใจยงัส ัน่ ยงั

หว ัน่ไหวอยู่ อย่างน้ีแสดงวา่ยงัแพอ้ยู่ ไมน่ิ่งเฉย ยงัไมเ่ป็นอุเบกขา ก็ตอ้งกลบัมาซอ้ม

ใหม ่ ครูบาอาจารยส์มยัก่อนท่านก็มป่ีามเีขา มสีตัวม์เีสอื เป็นเครื่องทดสอบจติใจ ทา่น

จงึออกไปธุดงคก์นั เพือ่เจริญวปิสัสนา ไปพสูิจนธ์รรมะของจริง ส่วนพวกเรายงัเป็น

ปญัญาทีอ่ยู่ในทีป่ลอดภยั อาจจะคดิวา่เราไมก่ลวัแลว้ก็ได ้ พอถงึเวลาทีต่อ้งไปเจอของ
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จริง ก็ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่จะเป็นอย่างไร สมยัอาตมาอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาดก็อาศยัเสอืคอื

หลวงตา ถา้อยู่ต่อหนา้ท่านแลว้สามารถทาํอะไรโดยไมห่วาดหว ัน่ มอืไมไ้มส่ ัน่ได ้ แสดง

วา่เริ่มมสีมาธิ มปีญัญาแลว้ เพราะบางททีาํอะไรมอืไมส้ ัน่ไปหมด แสดงวา่ยงัควบคุมใจ

ไมไ่ด ้ทาํสมาธิไมไ่ด ้ในขณะทีต่อ้งทาํอะไรในยามคบัขนั สมาธิเป็นเพยีงตวัสนบัสนุน ตวั

ทีจ่ะขจดัความส ัน่ความกลวัต่างๆก็คอืปญัญา  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องกาย หมายถงึการพจิารณาภายในกายของเราใช่ไหมครบั 

ถา้เราดูซากศพบา้งใหต้ดิตา เป็นการพจิารณากายภายนอกใช่ไหมครบั  

ตอบ ถา้ไมเ่คยเหน็ร่างกายภายในของเราเป็นอย่างไร เปิดหนงัสอืดูก็เหมอืนไดดู้ของ

จริง เดีย๋วน้ีมภีาพถ่ายใหดู้ แต่ถา้ยงัรูส้กึไมพ่อ อยากจะเหน็ของจริงๆ อยากจะ

พสูิจนว์า่เหน็แลว้จะรูส้กึอย่างไร ก็ไปดูซากศพบา้งก็ได ้ 

ถาม เพือ่ทีจ่ะเอาภาพทีเ่หน็นัน้มาพจิารณา  

ตอบ ใช่ 

ถาม ท่านคะ บางครัง้นิมติก็ปรากฏเป็นกายขึ้นมาใช่ไหมคะ 

ตอบ บางทเีราภาวนาไปแลว้มนัก็ปรากฏขึ้นมาใหเ้ราเหน็ เราก็ควรพยายามรกัษาใหม้นั

ต ัง้อยู่นานๆ แลว้ก็ทาํใหเ้ป็นปฏภิาคนิมติ แยกเป็นส่วนๆ ผ่าออกมาดู ตดัศีรษะ 

ตดัแขน ตดัขา ผ่าทอ้งออกมาดู เอาออกมากองเป็นอย่างๆไป เหมอืนกบัผ่าหม ู

ผ่าไก่ กายของคนเราก็ไมแ่ตกต่างกบัหม ูกบัไก่ เพยีงแต่เราเรียกวา่คน วา่หม ูวา่

ไก่ แต่ความจริงภายในของคน ของหม ูของไก่ก็คลา้ยๆกนั  

ถาม เท่ากบัเราไปจดจาํภาพมา แลว้ก็โนม้เขา้มาในใจเรา เป็นลกัษณะอย่างน้ีใช่ไหม

ครบั  
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ตอบ ดูวา่ของเราก็เป็นอย่างน้ี ของคนอืน่ก็เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั คนทีเ่รารกั คนทีเ่รา

หลง ก็เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั เพยีงแต่เราไมเ่หน็ เราจงึไปรกัไปหลงเขา ถา้เราเหน็

อย่างน้ีแลว้เราก็คงไมร่กัไมห่ลง  

ถาม ไมส่วยไมง่ามนะเจา้คะ ท่านอาจารยค์ะ สมยัก่อนก็ไมก่ลา้ดูนะคะ ตอนน้ีดูมนัก็

เฉยๆ ทาํไมมนัไมป่ลงละ่คะ  

ตอบ มนัยงัเป็นสญัญาอยู่  

ถาม มองๆไปมนัไมเ่หน็ปลง มนัไมรู่ส้กึ  

ตอบ เราก็ตอ้งเอาภาพอสุภะน้ีไปใส่ในคนทีเ่ราหลงรกัอยู่ส ิ ใชต้าเอก็ซเรยดู์ ใหท้ะลไุป

ใตผ้วิหนงั ใหม่ๆ ก็อาจจะยงัทาํไมไ่ด ้ตอ้งพยายามทาํไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะกบัคน

ทีเ่ราชอบ เราหลง เรารกั 

ถาม เคยเหน็ภาพในฝนัค่ะ มอีบุตัเิหต ุ ไมไ่ดเ้ห็นช่วงนัง่สมาธินะคะ เหน็ช่วงในฝนัอนั

นัน้นาํมาใชไ้ดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้ ภาพทีเ่หน็แลว้เป็นอสุภะถอืวา่เป็นนิมติทีด่ ี เป็นมรรคได ้ เป็นปญัญาได ้ ถา้

เหน็สวยๆงามๆแลว้จะหลงตดิ อนันัน้กลบัเป็นกเิลส  

ถาม ภาพอสุภะเหลา่น้ีมกัจะปรากฏในฝนั 

ตอบ ก็อาจจะเคยพจิารณามาแลว้จนตดิคา้งอยู่ในใจ พอเรานอนหลบัมนัก็โผลข่ึ้นมา

เป็นความฝนัใหเ้ราเหน็ 

ถาม เป็นสญัญาเดมิ 

ตอบ เป็นสิง่ทีเ่คยพจิารณามาก่อนในอดตี เมือ่จิตสงบก็จะปรากฏขึ้นมาใหเ้ราเหน็ ถา้

สงบแลว้ไมเ่หน็อะไรเลย เวลาออกจากความสงบแลว้ ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ สรา้ง

สญัญานิมติขึ้นมาใหม ่ เหมอืนกบัอดัเทปใหม ่ เทปของเรายงัวา่งอยู่ ก็ตอ้งอดั
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พวกน้ีใส่เขา้ไป เมือ่อดับ่อยๆเขา้ ก็จะตดิอยู่ในใจ แต่ตอ้งทาํใหม้นัเป็นปจัจบุนั 

ถา้เป็นอดตีมนัก็ผ่านไปแลว้ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัไปเรื่อยๆ อย่าไปคดิวา่เราเคยเหน็

แลว้ในอดตี ก็ใชไ้ดแ้ลว้ อย่างนัน้ไมใ่ช่ เพราะเราตอ้งเอามาใชใ้นปจัจบุนั 

เหมอืนกบัทีเ่รามมีดี เราก็เอามดีวางไวต้รงนัน้ แลว้เราก็เดนิไปทีต่รงโนน้ เวลาจะ

ใชม้ดีก็ใชไ้ม่ได ้เพราะไมม่มีดีตดิตวั 

ถาม เวลาพจิารณาตอ้งพจิารณาซํา้ๆ  

ตอบ ก็ตอ้งทาํจนชาํนาญ พอมองปับ๊มนัก็ทะลเุขา้ไปเลย 

ถาม อย่างน้ีตอ้งทาํอยู่บ่อยๆ 

ตอบ ทาํไปเรื่อยๆจนเหน็ตลอดเวลา ตวัทีจ่ะพสูิจนว์า่พอหรือยงั ก็ตอนทีเ่ราเหน็แลว้

เกดิความยนิดหีลงชอบอยู่หรือไม ่ ถา้ยงัหลงชอบอยู่ก็แสดงวา่ยงัไมพ่อ ถา้ชอบ

ปับ๊แลว้มตีวัน้ีขึ้นมาสกดั มาถามวา่ชอบอะไร มแีต่นํา้เลอืด มแีต่นํา้หนองเต็มไป

หมดในร่างกายน้ี มแีต่สิง่ทีเ่ป็นปฏกูิลต่างๆไหลออกมา ส่งกลิน่เหมน็ ถา้ไมไ่ด ้

อาบนํา้สกัวนั ก็ไมอ่ยากจะเขา้ใกลแ้ลว้ ก็แสดงวา่ยงัมกีารต่อสูก้นัอยู่ 

ถาม ตอนหลงัผมพจิารณาแบบน้ี มารูท้นัภายหลงั มนัปรุงแต่งเราก็มารูท้หีลงั 

ตอบ ปญัญาเรายงัชา้กวา่มนั มนัเร็วกวา่เรา ถา้ดวลปืนกนั มนัก็ยงิเราก่อน  

ถาม แต่เรามารูท้หีลงั 

ตอบ เรายงัไมไ่ดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ือง ถา้พจิารณาอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลามนัจะ

ทนักนั ถา้เขาโผลข่ึ้นมาเราก็ยงิเขาก่อน ต่อไปเขาก็ไมก่ลา้โผลข่ึ้นมา แลว้ก็จะ

หายไป พอเขาหายไปแลว้ เราก็ไมต่อ้งใชม้นัอกีต่อไป เราก็ยงัดูอย่างปกติ

ธรรมดา จะวา่คนนัน้สวยกวา่คนน้ีก็ได ้ เพราะมองแบบธรรมดาๆ ไมไ่ดม้องดว้ย

อารมณ์ แต่ถา้ไมเ่คยพจิารณามาก่อน พอมองวา่คนน้ีสวยก็อยากจะไดเ้ขามาเป็น

สมบตั ิ คนน้ีหลอ่ก็อยากจะได ้ ถา้เกดิความอยากตามมาก็แสดงวา่เป็นกเิลสแลว้ 



64 
 

ถา้ไดพ้จิารณาจนรูแ้ลว้วา่ภายในร่างกายมอีะไรเหมอืนกนัหมดทกุคน ก็จะไมเ่กดิ

อารมณ์ 

ถาม ผมเหน็วา่มนัเป็นการทาํงานของขนัธ ์ ๕ ครบั วา่มนัปรุงแต่งๆแลว้ก็แสดงความ

พอใจไมพ่อใจ มนัก็วนเวยีนอยู่อย่างน้ี  

ตอบ พจิารณาอย่างน้ีมนัเป็นการเรียงลาํดบั เช่นพอตาเหน็ภาพปับ๊ วญิญาณก็ตามมา 

สญัญาตามมา เวทนาตามมา สงัขารตามมา น่ีเป็นการเรียงลาํดบั แต่เวลาที่

ปฏบิตัจิริงๆ ไมม่เีวลามานัง่เรียงลาํดบั ตอ้งดูทีก่เิลสคอืความชอบความชงัทีจ่ะ

ปรากฏขึ้นมา ตอ้งสกดัความชอบความชงัน้ีใหไ้ดด้ว้ยปญัญา พอเหน็ปับ๊ก็ชอบ

แสดงวา่หลงแลว้ ถา้มปีญัญาคอยประกบ พอจะชอบปับ๊ปญัญาก็จะเตอืนวา่ มนั

ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งทีเ่ราคดิหรอก ถา้เป็นอย่างน้ีมนัก็จะสกดัก ัน้ได ้

ถาม ไปสกดัตรงเวทนา ตรงจดุทีพ่อใจไมพ่อใจ 

ตอบ แถวๆนัน้แหละ แถวเวทนา จนเวทนากลายเป็นไมสุ่ขไมท่กุขไ์ป จติรูส้กึเฉยๆ ไม่

ยนิดไีมย่นิรา้ย ไมว่า่จะอยู่ในสภาพใด ร่างกายของเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม 

อยู่กบัเหตกุารณ์ใดก็ตาม ก็ไมย่นิดยีนิรา้ย เพราะรูว้า่ในทีสุ่ดร่างกายก็จะตอ้ง

เป็นไปตามสภาพของมนั ถา้จะเป็นตอนน้ีก็ใหม้นัเป็นไป ถา้ไปอยู่ในเหตกุารณ์ที่

มภียัใกลต้วั แลว้จติเกดิความตกใจหว ัน่วติกกลวั ก็แสดงวา่เราพจิารณาไมท่นั 

เมือ่เหน็อะไรแลว้ยงัอยากจะได ้ เหน็คนนัน้ก็อยากจะได ้ พอเขาจากไปก็เสยีใจ

รอ้งห่มรอ้งไห ้ ก็แสดงวา่ยงัพจิารณาไมท่ ัว่ถงึ เพราะการพจิารณาร่างกายก็มี

หลายแงด่ว้ยกนั คอื ๑. พจิารณาถงึความไมเ่ทีย่ง เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ๒. 

พจิารณาถงึความไมส่วยงามอสุภะและปฏกูิล ๓. พจิารณาถงึความไมม่ตีวัไมม่ี

ตน เป็นเพยีงแค่ธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ๔. พจิารณาถงึความเป็นทกุขข์อง

ร่างกาย ทกุขท์ีเ่กดิจากความหวิอาหาร หวินํา้ ทกุขท์ีจ่ะตอ้งอาบนํา้อาบท่า ทกุขท์ี่

จะตอ้งคอยดูแลรกัษา เป็นภาระอย่างหน่ึง แมแ้ต่พระอรหนัตท์่านก็ยงับอกวา่ 

ภารา หเว ปญัจกัขนัธา ขนัธ ์๕ น้ีเป็นภาระหนกัอย่างยิง่ แมแ้ต่พระอรหนัตก์็ยงั
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ตอ้งดูแล ตอ้งกนิขา้ว ตอ้งอาบนํา้ ตอ้งขบัตอ้งถ่าย ตอ้งหลบัตอ้งนอน ตอ้งออก

กาํลงักาย ยดืเสน้ยดืสาย เป็นภาระ เป็นทกุข ์ 

ถาม การพจิารณากายน้ี เราจะเลอืกเอาส่วนทีถู่กจริตกบัเรา อย่างใดอย่างหน่ึง ไดใ้ช่

ไหมเจา้คะ 

ตอบ ตอนเริ่มตน้ก็ทาํได ้ ต่อไปก็จะแผ่ไปส่วนอืน่เอง พจิารณาไปเอง บางคนชอบดู

โครงกระดูก ก็ดูโครงกระดูกไปก่อนก็ได ้

ถาม คอืพจิารณาอสุภะ 

ตอบ พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟก็ได ้ 

ถาม พจิารณาใหม่ๆ น่ีมคีวามรูส้กึวา่ เราพจิารณาอยู่ในวงแคบ มนัไมล่กึไมก่วา้ง 

เหมอืนทีท่่านอาจารยอ์ธิบาย เราก็วนไปวนมา 

ตอบ เราไมช่าํนาญ ใหม่ๆ ก็เป็นอย่างน้ี อย่างเดก็ๆเพิง่เริ่มเรียน ก.ไก่ ข. ไขก่็อย่างน้ี 

ไมส่ามารถทีจ่ะมานัง่เขยีนตาํราได ้ก็เขยีนไดแ้ต่ ก.ไก่ ข.ไข ่ เท่านัน้เอง แต่ถา้ได ้

เรียนไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปก็จะขยายกวา้งออกไปเอง  

ถาม รูส้กึวา่การพจิารณาน่ีมนัช่วยขจดัเรื่องความฟุ้ งซ่านไดม้าก  

ตอบ การพจิารณาก็ใชเ้ครื่องมอือนัเดยีวกนักบัการทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน คอืสงัขารความคดิ

ปรุงแต่ง ซึง่ไปได ้ ๒ ทางดว้ยกนั ถา้พจิารณาธรรมก็ไปในทางมรรค ก็นาํไปสู่

ความสงบ ทาํใหเ้ยน็ ถา้ไปทางกเิลสก็ฟุ้ งซา่น ถา้คดิไปเรื่อยเป่ือย กงัวลเรื่องนัน้

กงัวลเรื่องน้ี ห่วงเรื่องนัน้ห่วงเรื่องน้ี ก็เป็นเรื่องของกเิลส เพราะจริงๆแลว้ไมม่ี

อะไรน่าห่วง ถา้มธีรรมะจะรูว้า่ไมม่อีะไรน่าห่วง เราไปห่วงเอง ไปอยากเอง มนัไม่

มอีะไรน่าห่วง ห่วงไปก็เท่านัน้ ถงึเวลามนัก็จากเราไปอยู่ด ี ตอ้งเป็นไปตามเรื่อง

ของมนัอยู่ด ีไปห่วงทาํไม  
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ถาม สมมตุวิา่เราเพิง่เริ่มปฏบิตัใิหม่ๆ  สมาธิยงัต ัง้ม ัน่ไมไ่ด ้ จติก็ยงัไมส่งบ เราควรจะ

เริ่มตน้จากการมสีมาธิใหต้ ัง้ม ัน่ก่อนแลว้ค่อยพจิารณากาย หรือพจิารณากาย

ก่อนแลว้ค่อยมานัง่ ทาํอย่างไหนก่อนถงึจะดกีวา่กนั ใหม้นักา้วหนา้ใหเ้ร็วขึ้น 

ตอบ คนเราแต่ละคนมจีริตไมเ่หมอืนกนั บางคนไมต่อ้งอาศยัการบริกรรมพทุโธๆๆ 

แต่อาศยัการพจิารณาเป็นการทาํจติใหส้งบก็ได ้ เช่นเทีย่วอยู่ในกายนครน้ี 

กาํหนดดูอาการต่างๆของร่างกายไปเรื่อยๆจนจติสงบลง จะไปทางน้ีเลยก็ได ้

เป้าหมายก็คอืตอ้งการใหจ้ติน่ิง จติสงบ จติปลอ่ยวาง บางคนพจิารณาไมเ่ป็น ก็

เลยตอ้งอาศยัการทาํสมาธิไปก่อน เพราะงา่ยกวา่ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆไป 

หรือดูลมหายใจเขา้ออก อย่างน้ีไมย่าก การทาํสมาธิงา่ยกวา่การเจริญปญัญา 

จริตของคนเราม ี๒ แบบ คอืถนดัทางดา้นปญัญากบัถนดัทางดา้นสมาธิ บางคน

ไดส้มาธิก่อนแลว้ค่อยไปทางปญัญา บางคนไปทางปญัญา ก็ไดส้มาธิกบัปญัญา

ควบคู่กนัไปเลย พอพจิารณาแลว้จติกจ็ะปลอ่ยวาง พอปลอ่ยวางจติก็เขา้สู่ความ

สงบ มนัก็ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ไดป้ญัญาดว้ย ไดส้มาธิดว้ย แลว้แต่เราจะถนดั เวลา

เรามคีวามวุน่วายกบัเรื่องต่างๆ เราก็กาํหนดบริกรรมพทุโธๆๆไป ไมไ่ปคดิถงึ

เรื่องทีท่าํใหเ้ราวุน่วาย จติก็จะสงบลงได ้ 

ถา้เราบริกรรมพทุโธๆๆแลว้ แต่จติก็ยงักลบัไปหาเรื่องทีท่าํใหเ้ราวุน่วายอยู ่ถา้เรา

พจิารณาดว้ยปญัญาเป็น เราก็เอาไตรลกัษณ์เขา้ไปเป็นตวัแกป้ญัหา ถามมนัวา่

เรื่องทีท่าํใหวุ้น่วายอยู่น้ีจะเป็นอย่างน้ีไปตลอดหรือเปลา่ สกัวนัหน่ึงมนัก็จะตอ้ง

หมดไปดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง จะถูกใจเราหรือไมถู่กใจเราก็ตาม ก็ตอ้งจบดว้ยวธิีใด

วธิีหน่ึง ถา้เป็นเช่นนัน้ก็ยอมรบัวา่เดีย๋วมนัก็ตอ้งจบ ผลจะออกมาอย่างไรกต็อ้ง

เป็นอย่างนัน้ ถา้ยอมรบัผลทีจ่ะเกดิขึ้น จติก็จะสงบลงได ้ เช่นห่วงวา่จะถูกไล่

ออกจากงาน ถา้ไมถู่กไลอ่อกวนัน้ี พออายุครบ ๖๐ ปีกต็อ้งออกอยู่ด ีมนัไมอ่ยู่

ในอาํนาจของเราทีจ่ะไปควบคุมมนัได ้ ถา้เขาจะใหอ้อก จะทาํอย่างไรได ้ มานัง่

ห่วงมานัง่กงัวล กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็ไปทาํอะไรไมไ่ดอ้ยู่ด ีถา้เขาจะใหเ้ราออก

เดีย๋วเขาก็ใหเ้ราออกอยู่ด ีแต่ถา้เรายอมรบัเสยีแต่ตน้เลยวา่ ยงัไงๆก็ตอ้งออก ไม่
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ชา้ก็เร็ว ความกงัวลก็จะหมดไป เวลาทาํอะไรจงึไมค่วรไปยดึไปตดิกบัมนัมาก

จนเกนิไป ควรมทีางออกเสมอ มอีะไรเป็นเครื่องรองรบั ถา้ไมม่งีานน้ีก็ทาํอกีงาน

หน่ึงก็ได ้ ไมม่งีานอยู่เฉยๆก็ดเีหมอืนกนั ไดพ้กัผ่อน ไดพ้กัรอ้นยาวๆเลย ๖ 

เดอืน ปีหน่ึง ไดป้ฏบิตัธิรรม ไดไ้ปวดับ่อยขึ้น  

น่ีคอืการใชป้ญัญา ก็ทาํใหจ้ติสงบได ้ ต่อไปจะไมห่ว ัน่ไหวกบัปญัหาต่างๆ แต่ถา้

ชอบใชอ้บุายของสมาธิ ก็บริกรรมพทุโธๆๆไป พอจติสงบก็หายวุน่วาย แต่พอ

ออกจากสมาธิมาคดิถงึเรื่องงานอกีก็จะวุน่วายอกี เพราะยงัไมไ่ดแ้กป้ญัหาอยู่ด ี

ยงัไมย่อมรบัความจริงวา่ จะตอ้งถูกไลอ่อก ถา้ยอมรบัความจริงวา่จะตอ้งถูกไล่

ออกแน่ๆ ก็สบายใจ เพราะเตรียมตวัรบัไวก่้อนแลว้ มนัก็สงบได ้ 

ถาม ปญัญาจะช่วยแบ่งเบาไปไดม้าก  

ตอบ ใช่ ปญัญาไมส่ามารถรกัษาสิง่ทีเ่รารกัได ้ แต่รกัษาใจเราได ้ ซึง่เป็นสิง่ทีม่คุีณค่า

ยิง่กวา่อย่างอืน่ และเป็นตวัทีส่รา้งความทกุขค์วามวุน่วายใหก้บัเรามากทีสุ่ด ไมม่ี

อะไรทีจ่ะสรา้งความวุน่วายใหก้บัเราเท่าใจของเรา แต่เราไมรู่ ้ เรากลบัคดิวา่สิง่

ต่างๆภายนอกกาํลงัสรา้งความวุน่วายใหก้บัเรา แต่ความจริงใจของเรานัน้แหละ

กาํลงัสรา้งมนัขึ้นมา เพราะเราไม่ดูแลรกัษาใจเรา กลบัไปดูแลรกัษาสิ่งที่เรารกั 

ที่ในที่สดุเรากร็กัษาไม่ไดอ้ยู่ดี ใจเรารกัษาไดแ้ต่เราไม่รกัษากนั เราเลยปลอ่ย

ใหใ้จสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราอยู่ตลอดเวลา ถา้เราไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากครูบา

อาจารย ์ ท่านจะพูดแต่เรื่องใจอย่างเดยีว เทศนข์องพระปฏบิตัน้ีิจะเทศนแ์ต่เรื่อง

ใจเป็นหลกั แต่ถา้เทศนท์างปริยตัน่ีิ จะไปเรื่องธรรมะต่างๆ เช่นอริยสจั ๔ สติ

ปฏัฐาน ๔ แต่ไมเ่ขา้ไปถงึตวัใจ เพราะคนทีส่อนไมส่อนถงึใจ เพราะไมไ่ดป้ฏบิตัิ

ทางใจมาก่อน ไมรู่ว้า่ใจเป็นตวัปญัหา ศึกษาจากตาํรา ท ัง้ๆทีต่าํราท ัง้หมดชี้มาที่

ตวัน้ีตวัเดยีวเท่านัน้คอืใจ  

ใจน้ีเป็นเป้าใหญ่ของธรรมะ ทกุอย่างพุง่มาทีใ่จ เพราะตวัทีก่าํลงัสรา้งปญัหาก็อยู่

ในใจน้ี คอืตณัหาท ัง้ ๓ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา หรือโลภ โกรธ หลง 
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ซึง่เกดิจากอวชิชาหรือโมหะ ตวัหลงผดิ เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ตรงกนัขา้มกบั

ความเป็นจริง เหน็วา่สิง่ต่างๆภายนอกสามารถใหค้วามสุขกบัเราได ้ อนัน้ีเหน็ผดิ

แลว้ ความจริงแลว้พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างภายนอกเป็นทกุข ์

เพราะเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา มนัมทีกุขอ์ยู่แต่เรามองไมเ่หน็ 

เหน็อะไรก็หลงเคลิ้มไปเลย ตดิสุข ตดิสบาย ตดิความขี้เกยีจ คนเราจะผ่านพน้

ไปไดม้นัลาํบากตรงน้ี เพราะตอ้งนอนกบัดนิกนิกบัทราย ตอ้งอยู่แบบนัน้ ตอน

ไปอยู่วดัปฏบิตัเิป็นอย่างไร ไมม่อีะไรใช่ไหม ไฟฟ้าก็ไมม่ ีนํา้ประปาก็ไมม่ ีอาหาร

ก็ตามมตีามเกดิ แต่หดัอยู่ไปเถดิ มนัเป็นการแกป้ญัหาของเรา คอืเราไปตดิ

ความสุข ตดิความฟุ่มเฟือย ตดิความฟุ้ งเฟ้อต่างๆ พอเราขาดมนัหน่อย ก็ทกุข ์

วุน่วายใจ เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ พอไม่มยีาเสพตดิก็อยู่ไมไ่ดแ้ลว้ ท ัง้ๆทีอ่ยู่

แบบเรียบงา่ยน่ีแสนจะสบาย มอีะไรก็กนิได ้ดกีวา่คนทีก่นิไดแ้ต่เฉพาะบางอย่าง 

ไดเ้ปรียบกวา่เขาต ัง้เยอะแยะ เหมอืนกบัรถยนตท์ีเ่ตมินํา้มนัเบนซนิก็ได ้ ดเีซลก็

ได ้เตมินํา้ก็ได ้ดกีวา่รถทีต่อ้งเตมิแต่เบนซนิ ๙๕ อย่างเดยีว 

ถาม ในช่วงปีหน่ึงทีป่ฏบิตัก่ิอนบวชน่ีจติเป็นสมาธิบ่อยไหมคะ 

ตอบ มนัก็สลบักนัไป เวลานัง่ก็สงบ พอออกมาแลว้เผลอไปคดิโน่นคดิน่ีก็ฟุ้ งซ่าน ก็

ตอ้งรีบกลบัมานัง่หรือเดนิจงกรมใหม ่คอยควบคุมจติ พอสงบปับ๊ก็สบาย แลว้ก็

ปลอ่ยมนัอกี พอปลอ่ยไปสกัพกัหน่ึงก็คดิฟุ้ งซ่านอกี ก็ตอ้งกลบัมาควบคุมอกี ก็

สูก้นัไปสูก้นัมาอยู่อย่างน้ี บางทมีคีวามอยากจะออกไปเทีย่ว ก็ตอ้งพยายามต่อสู ้

ใชป้ญัญาสอนวา่ ไปแลว้ก็เหมอืนกบัเดนิถอยหลงั เราเดนิมาถงึน่ีแลว้ ก็

เหมอืนกบัปีนเขาไดห้ลายข ัน้แลว้ ถา้ออกไปเทีย่วก็เหมอืนเดนิกลบัลงไปขา้งลา่ง 

เดีย๋วตอ้งปีนกลบัขึ้นมาทีเ่ก่าอกี ถา้เราไมไ่ป เราก็จะไดปี้นสูงขึ้นไป เอาเวลาทีไ่ป

เทีย่วน้ีมาปีนต่อดกีวา่  

ถาม การทาํสมาธิคอืการทาํจติใหส้งบ ดว้ยการจดจ่ออยู่ทีค่าํบริกรรมใช่ไหมเจา้คะ 

อยากจะรูว้า่เวลาฟงัพระธรรมเทศนา หรือฟงัท่านอาจารยเ์ทศน ์ หรือฟงัเทปทา่น
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อาจารยน้ี์ เรานัง่สมาธิไปดว้ยแลว้เราบริกรรมไปดว้ย หรือไมต่อ้งบริกรรม ฟงัแต่

สิง่ทีท่่านเทศน ์จะไดจ้ดจ่อกบัสิง่นัน้ ควรจะทาํแบบไหนดคีะ ถงึจะไดค้วามสงบ 

ตอบ แบบไหนก็ไดท้ีจ่ะทาํใหส้งบ ถา้ฟงัแลว้สงบเราก็ฟงัไป 

ถาม คอืปกตถิา้ไมม่เีสยีงครูบาอาจารยเ์ราก็จะภาวนาพทุโธใช่ไหมเจา้คะ ทน้ีีเวลาฟงัที่

ท่านเทศนน่ี์เราควรจะฟงัเฉยๆ หรือภาวนาพทุโธไปดว้ย  

ตอบ ตอนฟงัก็ไมต่อ้งพทุโธ 

ถาม ก็คอืฟงัจดจ่ออยู่อย่างเดยีว เพราะจติจะไดม้อีารมณ์เดยีว ไมง่ ัน้ก็ตอ้งคอยพทุโธ

ดว้ย คอยฟงัดว้ย 

ตอบ ใช่ ก็อาศยัการฟงัอย่างเดยีว ถูกตอ้ง ไมต่อ้งพทุโธ 

ถาม ตอนตน้มคีวามรูส้กึวา่กเิลสมนักาํลงัจะบอกเราวา่ จะเอายงัไงกนัแน่ มนัหลอก

เรา มนัมคีวามสงสยัเกดิขึ้นในใจเรา 

ตอบ ก็ตอ้งเป็นหน่ึงเดยีว เพราะเราตอ้งการทาํจติใหน่ิ้งเป็นหน่ึง ก็ตอ้งมอีารมณ์เป็น

หน่ึง 

ถาม ก็ตอ้งเลอืกอย่างเดยีวใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ แต่การฟงัก็ม ี๒ แบบ ฟงัเพือ่ใหส้งบ ก็ไมต่อ้งคดิพจิารณาตาม ถา้ฟงัใหเ้กดิ

ความเขา้ใจก็ตอ้งพจิารณาตาม ไมไ่ปกงัวลกบัความสงบ เมือ่เขา้ใจแลว้มนัก็จะ

สงบเอง 

ถาม ตัง้ม ัน่อย่างใดอย่างหน่ึงไปเลย ไมต่อ้งเปลีย่นไปเปลีย่นมา  

ตอบ การฟงัธรรมเป็นได ้๒ ลกัษณะ คือฟงัเพือ่เป็นอบุายของสมาธิ ก็อาศยัเสยีงของ

ท่านเป็นตวักลอ่มใจเรา ถา้ฟงัเพือ่เป็นอบุายของปญัญาก็พจิารณาตามท่านดว้ย
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เหตดุว้ยผล เราก็จะเขา้ใจ ออ๋ๆ ท่านวา่อย่างน้ี เป็นอย่างน้ี เขา้ใจๆ ทน้ีีตอนตน้ๆ

เวลาท่านเทศนท์่านอาจจะเทศนจ์ากข ัน้ตํา่ขึ้นไป เราก็เขา้ใจๆ พอสูงขึ้นๆ ชกัจะ

ไมเ่ขา้ใจ ก็อาจจะตามไมท่นั ก็อาศยัการเกาะเสยีงของท่านไป ใหส้งบเฉยๆไป

ก่อนก็ได ้ เพราะธรรมดาครูบาอาจารยเ์วลาท่านเทศน ์ ท่านจะเทศนจ์ากทานไปสู่

ศีล สมาธิ ปญัญา และวมิตุตติามลาํดบั จติของเราอยู่ในข ัน้ไหน ก็จะตามทนัแค่

ข ัน้นัน้ พอเลยข ัน้ของเราไปแลว้ก็ตามไมท่นั เหมอืนกบัเราเรียนอยู่ ม.๖ ถา้พูด

ถงึวชิาทีเ่ราเรียนอยู่ ม. ๖ น่ีเราเขา้ใจ พอพูดถงึข ัน้มหาวทิยาลยัปีหน่ึงปีสองน่ีเรา

เริ่มไมเ่ขา้ใจแลว้ พอไมเ่ขา้ใจก็อย่าไปตามเลย ตามไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ อาศยั

เสยีงเกาะใหน่ิ้งไป จนกวา่ท่านจะเทศนเ์สร็จ เพราะภูมธิรรมภูมจิติของแต่ละคน

ไมเ่ท่ากนั เวลาท่านแสดง ท่านก็ตอ้งแสดงแบบครอบจกัรวาล เพราะจติบางคน

อยู่ข ัน้ศีล บางคนอยู่ข ัน้สมาธิ บางคนอยู่ข ัน้ปญัญา ก็เลยตอ้งเทศนไ์ปตามลาํดบั

ธรรม เวลาท่านเทศนใ์หพ้ระฟงักบัใหฆ้ราวาสฟงัจงึไมค่่อยเหมอืนกนั กบัพระน่ี

จะหนกัไปทางศีล สมาธิ ปญัญา ของญาตโิยมจะไปทางศรทัธา ทางทาน แลว้ก็

ทางศีลเป็นหลกั ภาวนาก็อาจจะมบีา้ง แต่โดยหลกัจะเนน้ทางดา้นศรทัธา ใหเ้หน็

คุณเหน็ประโยชนข์องการเขา้หาพระศาสนา  

ถาม ถา้อย่างนัน้ก็ตอ้งจดจ่อกบัสิง่ทีท่่านเทศน ์ โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึการกาํหนดลม

หายใจหรือภาวนาพทุโธ ฟงัแต่สิง่ทีท่า่นเทศนอ์ย่างเดยีว 

ตอบ ใช่ เวลาเราฟงัเทศนก์็ต ัง้ใจฟงั ไมต่อ้งส่งจติไปหาผูเ้ทศน ์ ไมไ่ปวพิากษว์จิารณ์

ท่าน นัง่ฟงัเฉยๆ ฟงัเสยีงทีม่าสมัผสักบัหูแลว้เขา้ไปสู่ใจ จะทาํใหจ้ติเราสงบได ้

ไมต่อ้งไปกงัวลกบัวธิีทีเ่ราภาวนามาก่อน เวลาทีเ่ราไมไ่ดฟ้งัเทศนเ์ราถงึใชม้นั 

เคยใชล้มก็ใชล้ม เคยใชพ้ทุโธก็ใชพ้ทุโธ หรือจะเอาสิง่ทีท่่านสอนใหเ้ราเจริญมา

พจิารณาแทนก็ได ้ เช่นวนัน้ีสอนใหพ้จิารณาร่างกาย ก็ลองพจิารณาดู กาํหนดดู

ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก หวัใจ ตบั ไต ปอด 

อะไรอย่างน้ี พจิารณาตอนตน้อาจจะยงัไมส่ามารถระลกึภาพไดว้า่เป็นอย่างไร ก็

ท่องจาํชื่อของอวยัวะต่างๆไปก่อน ใหรู้ว้า่อาการท ัง้ ๓๒ มอีะไรบา้ง เมือ่จาํชื่อได ้
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แลว้ก็กาํหนดดูแต่ละอาการไป ผมเป็นอย่างไร ขนเป็นอย่างไร เลบ็เป็นอย่างไร 

ฟนัเป็นอย่างไร หนงัเป็นอย่างไร ฯลฯ  

ต่อไปก็แยกออกมากองไวเ้ป็นกองๆ เอาผมไวก้องหน่ึง เอาเลบ็ไวก้องหน่ึง เอา

หนงัไวก้องหน่ึง เหมอืนกบัเวลาเขาฆ่าววั ฆ่าควาย แลว้ก็ชาํแหละแยกชิ้นส่วน

ต่างๆออกจากกนั จดัไวเ้ป็นส่วนๆ แลว้ก็ดูสวิา่ตรงไหนมตีวัมตีนบา้ง ผมมตีวัมี

ตนไหม ขนมตีวัมตีนไหม เลบ็มตีวัมตีนไหม มนัก็เป็นแค่อาการ ๓๒ เท่านัน้ 

ตวัตนไมรู่อ้ยู่ตรงไหน ก็เหมอืนกบัทาํตุก๊ตา พอเป็นตวัตุก๊ตาก็เป็นตวัตนขึ้นมา 

แต่ความจริงมนัก็เป็นส่วนประกอบของสิง่ต่างๆ เช่นตุก๊ตาผา้ก็เอาผา้มามดัๆ ให ้

เป็นแขน ใหเ้ป็นขา ใหเ้ป็นศีรษะ ใหเ้ป็นร่างกาย เดก็ไมรู่ก้็ไปยดึตดิวา่เป็นเพือ่น

หนู พอตุก๊ตาหายไปกร็อ้งห่มรอ้งไห ้ ร่างกายของเราหรือของคนทีเ่รารกัก็

เหมอืนกบัตุก๊ตา  

ถาม ก็คอืเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างเดยีวก่อนใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ เวลาฟงัธรรมก็ฟงัธรรมไป เวลาอยู่คนเดยีวภาวนา จะใชพ้ทุโธก็ไดห้รือลมก็ได ้

บางทพีทุโธกบัลมหายใจก็สามารถใชค้วบคู่กนัได ้ ถา้ถนดัอย่างนัน้ บางคนถนดั

หายใจเขา้ก็วา่พทุ หายใจออกก็วา่โธ เพราะเวลาดูลมหายใจอย่างเดยีว บางทจีติ

ยงัไปคดิเรื่องอืน่ไดอ้กี ถา้ไมต่อ้งการใหไ้ปคดิ ก็ใหบ้ริกรรมพทุโธควบคู่ไปกบั

การดูลมหายใจเขา้ออก ถา้ไมอ่ยากจะดูลม ก็บริกรรมแต่พทุโธๆๆอย่างเดยีวก็

ได ้วธิีไหนทีส่ะดวกสบายสงบ ก็ใชว้ธิีน ัน้ อย่าไปฟงัเรื่องของคนอืน่เขา แต่ละคน

มคีวามถนดัไมเ่หมอืนกนั ถา้เราถนดับริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีว ไมดู่ลมดว้ยก็

ได ้ ถา้ไมช่อบบริกรรม ชอบดูลมอย่างเดยีว ก็ดูลมอย่างเดยีวไป วธิีไหนก็ได ้ ที่

ทาํใหจ้ติสงบตวัลงได ้ต ัง้ม ัน่ได ้ ไมไ่ปคดิกงัวลกบัเรื่องต่างๆ สงบเยน็ สบาย วธิี

น ัน้แหละเป็นวธิีทีถู่กกบัเรา  

ถาม คาํวา่ถูกจริตกบัเรา ตวัเราน่ีตอ้งคน้หาใช่ไหมครบั วา่อนัไหนทีม่นัเหมาะกบัเรา 

หรือลองไปหลายๆวธิี จนรูว้า่วธิีน้ีจะเหมาะสาํหรบัเรา 
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ตอบ ก็คงจะตอ้งเป็นอย่างนัน้ แต่โดยท ัว่ไปก็มไีมก่ี่วธิี มลีม มพีทุโธ มกีารพจิารณา

ธรรมต่างๆ ปฏบิตัไิปเรื่อยๆสกัวนัหน่ึงก็คงไดพ้บกบัวธิีทีถู่กกบัเรา วธิีต่างๆทีพู่ด

มาน้ีก็เหมาะกบัคนท ัว่ไปอยู่แลว้ จงึอย่าไปใหม้นัหลอกเราวา่ ตอ้งหาวธิีน ัน้วธิีน้ี

เลย เพราะเรื่องอย่างอืน่เรายงัรูไ้ดเ้องวา่อะไรถูกกบัเราหรือไม ่ เช่นอาหารการกนิ

ต่างๆ หรือเสื้อผา้สสีนัต่างๆ อยู่ทีก่ารเอาจริงเอาจงักบัการปฏบิตัมิากกวา่ ทีไ่ม่

ไดผ้ลกนัส่วนใหญ่ ก็เพราะไมเ่อาจริงเอาจงักนั 
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