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กัณฑ์ท่ี ๒๓๕

ยารักษาใจ

๒๙ เมษายน ๒๕๔๙
คนเรานี่สามารถเป็ นหมอของตัวเราเองได้ถา้ สนใจศึกษา หมอก็เป็ นคนเหมือนเรานี่แหละ
เพียงแต่หมอเขาได้ศึกษาเล่าเรียนมา ศึกษาอาการต่างๆของโรคภัยไข้เจ็บ ศึกษาว่ามี
อะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้มนั เป็ นอย่างนี้ แล้วก็ศึกษาวิธีทจ่ี ะรักษามัน เราก็สามารถเป็ นหมอ
ของตัวเราเองได้ในระดับหนึ่ง ถ้าสังเกตดูพฤติกรรมของเรา เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย
ส่วนหนึ่ง ก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง การกินการอยู่ การกระทําอะไรต่างๆ ถูก
สุขลักษณะหรือไม่ ถ้ากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ กินตามความชอบ ความอยาก ความ
ต้องการ ก็อาจจะกินอาหารทีใ่ ห้โทษกับร่างกายเข้าไปก็ได้ เช่นนํา้ ตาลเป็ นตัวอย่าง ตอน
บวชใหม่ๆนี่จะฉันนํา้ ตาลเยอะ เพราะฉันมื้อเดียว ตอนบ่ายจะรู้สกึ หิว ก็จะฉันพวกโกโก้
ใส่นาํ้ ตาลเป็ นช้อนๆลงไป ก็ไม่เห็นเป็ นอะไร แต่เมือ่ มีอายุมากขึ้นๆ สังเกตดูวา่ จะเริ่มแพ้
นํา้ ตาล ฉันอะไรหวานๆแล้วจะเกิดอาการร้อนในขึ้นมา จะมีแผลในปาก ตอนต้นก็ไม่
ทราบว่าแผลในปากนี้เกิดเพราะเหตุใด คนส่วนใหญ่เวลาเป็ นแผลในปากก็จะไปหายามา
ทา หายามารับประทาน โดยไม่คดิ ถึงเหตุของอาการ ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
อาตมาก็พยายามสังเกตดูอยู่เรื่อยๆ ลองลดสิง่ นัน้ ลดสิง่ นี้ลงไป จนในทีส่ ุดก็มาเจอ
คําตอบทีต่ วั นํา้ ตาลว่าต้องลดลง พอลดลงเพียง ๒ - ๓ วันมันก็หายไป ถ้าวันไหนฉัน
นํา้ ตาลมากกว่าปกติทร่ี ่างกายจะรับได้ มันก็จะเป็ นขึ้นมา ก็รู้วา่ นํา้ ตาลนี่เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้
เจ็บไข้ได้ป่วย รู้วา่ ร่างกายจะมีสญั ญาณคอยเตือน เช่นอาการร้อนในมีแผลในปาก
เดีย๋ วนี้ไม่เป็ นแล้วแผลในปาก
เพราะคอยควบคุมปริมาณนํา้ ตาลไม่ให้มากเกินกว่า
ร่างกายจะรับได้ พออายุมากขึ้นรู้สกึ ว่า ความต้องการนํา้ ตาลจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ
เคยฉันของหวานๆได้ เดีย๋ วนี้ตอ้ งลด เดีย๋ วนี้แทบจะไม่ได้ฉนั ของหวานเลย ฉันเท่าทีจ่ ะ
ฉันได้ มันอยู่ทต่ี วั เรา การออกกําลังกายก็ดี การหลับนอนก็ดี มันก็บอกเรา วันไหนถ้า
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นอนไม่พอนี่ ร่างกายจะเริ่มแสดงอาการไม่ปกติข้นึ มา จะรู้สกึ ไม่มกี าํ ลัง ง่วงเหงา
หาวนอน เป็ นสัญญาณบอกให้รู้วา่ เรากําลังไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายให้ถูกต้อง การออก
กําลังกายก็มสี ่วน ถ้านัง่ ๆนอนๆอยู่เรื่อยๆ เวลาลุกขึ้นมาเดินมาทําอะไร จะรู้สกึ ไม่มเี รี่ยว
ไม่มแี รง แต่ถา้ ได้ออกกําลังกายอย่างสมํา่ เสมอ ได้เดินได้ทาํ อะไร จะมีกาํ ลังวังชาดี
ถ้าสังเกตดูตวั เองแล้วจะรู้ทกุ ขณะเลยว่า ร่างกายมีปญั หาในส่วนไหนบ้าง เวลาเป็ นอะไร
ขึ้นมาก็สงั เกตดู เช่นเวลาถ่ายท้องก็มหี ลายสาเหตุ ของอาตมาส่วนใหญ่จะเป็ นเพราะฉัน
นม ถ้าฉันทุกวันจะไม่เป็ น แต่ถา้ วันไหนหยุดไปแล้วกลับมาฉันใหม่ ก็จะถ่าย ก็คอย
สังเกตดูอาการต่างๆมาตลอด สมัยทีอ่ ยู่วดั ป่ าบ้านตาดก็เคยเป็ นไข้ทอนซิลอักเสบอยู่
เรื่อย ตอนต้นก็ไม่รู้วา่ เป็ นเพราะเหตุใด ต่อมาก็ทราบว่าเพราะอยู่ในสถานทีท่ ช่ี ้ นื มาก อยู่
ในป่ ามีตน้ ไม้ปกคลุมกุฏทิ พ่ี กั ทําให้ร่างกายมีภูมติ า้ นทานตํา่ ก็เลยทําให้เกิดอาการป่ วย
ขึ้นมา ไปหาหมอฉีดยาเท่าไรก็ไม่หาย แต่พอย้ายมาอยู่กฏุ ทิ โ่ี ล่งๆ ไม่มตี น้ ไม้คลุม เพียง
คืนสองคืนอาการก็ดขี ้นึ แสดงว่าอากาศชื้นก็เป็ นเหตุ ทีท่ าํ ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกัน
ถ้าไม่สบายก็ขอให้สงั เกตดูวา่ ได้ไปทําอะไรผิดปกติมาหรือเปล่า ไปรับประทานอาหาร
อะไรมา ไปรับเชื้ออะไรมา เราพอจะวิเคราะห์ได้ มีโรคบางอย่างทีร่ กั ษาได้ทนั ที เช่นโรค
ติดเชื้อ ได้ยาปฏิชวี นะมารับประทานสัก ๒ - ๓ วันก็หาย แต่ถา้ เป็ นโรคทีเ่ กี่ยวกับความ
ชราภาพ ก็ตอ้ งใช้เวลารักษาฟื้ นฟู แต่จะให้กลับไปเป็ นเหมือนเดิม อย่างทีส่ มัยเป็ นหนุ่ม
เป็ นสาวก็คงจะเป็ นไปได้ยาก ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพของมัน ทีต่ อ้ งเป็ นไปตามกาลตาม
เวลา แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ไม่ได้
ไปฝากความหวังอะไรไว้กับร่างกายนี้มากไปกว่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้ายังปฏิบตั ธิ รรมอยู่ ก็ยงั ต้อง
อาศัยร่างกายปฏิบตั ไิ ป ถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ไม่วา่ ร่างกายจะอยูใ่ นสภาพใด เวลาเจ็บไข้ได้
ป่ วยก็ยงั ปฏิบตั ไิ ด้ บางคนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ตอนใกล้ตายก็มี เช่นพระราชบิดาของ
พระพุทธเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะ เข้าใจว่าท่านบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนจะเสด็จ
สวรรคต พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรด ทรงสอนเรื่องขันธ์ ๕ เรื่องการปล่อยวาง
ขันธ์ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน เรื่องของจิตทีไ่ ปยึดไปติดกับขันธ์ ๕ เป็ นต้น
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ถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ ใจก็หลุดพ้น จิตกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน ถ้าจิตอยู่ใน
ขัน้ ทีส่ ามารถปฏิบตั ใิ นอิริยาบถใดก็ได้แล้ว ก็ไม่สาํ คัญว่าจะต้องมีร่างกายทีแ่ ข็งแรง ที่
จะต้องเดินจงกรม นัง่ สมาธิเป็ นชัว่ โมงๆ ถ้าจิตก้าวไปสู่ระดับปัญญาทีห่ มุนไปเองแล้ว ก็
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในทุกอิริยาบถ อยู่ในอิริยาบถไหนก็พจิ ารณาได้ เพราะจะพิจารณาเพือ่
ตัดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันต่
่ างๆ ผลของอุปาทานก็คอื ความไม่สบายอกไม่สบายใจ
ความทุกข์ใจ เวลามีความไม่สบายอกไม่สบายใจ ก็พจิ ารณาหาสาเหตุ ว่าไม่สบายอกไม่
สบายใจเพราะอะไร เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ กลัวว่าอาการจะแย่กว่าเดิมหรือ กลัว
ว่าจะไม่หายหรือ อย่างนี้ก็จะทําให้ใจมีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ ก็ตอ้ งพิจารณาให้
เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องหยุดทํางาน ไม่สามารถทํางานไปได้ตลอด จะหยุด
เวลาไหนก็ไม่มใี ครไปกําหนดบังคับได้ ขึ้นอยู่กบั เหตุกบั ปัจจัย ถ้าไปโดนพิษโดนเชื้อโรค
ชนิดทีไ่ ม่มยี ารักษาได้ ก็ไม่มที างทีจ่ ะหายได้ มีแต่จะรอวันตายอย่างเดียว
แต่ถา้ พิจารณาด้วยปัญญาก็ปล่อยวางร่างกายได้ จิตใจเป็ นปกติเหมือนกับไม่มอี ะไร
เกิดขึ้น ไม่ได้ทกุ ข์กบั ความเป็ นความตายของร่างกาย นี่เป็ นปัญญาทีว่ เิ ศษ คือยารักษา
ใจ ทีเ่ รียกว่าธรรมโอสถ ธรรมะรักษาใจของเราได้ แต่รกั ษาอย่างอืน่ ไม่ได้ โรคต่างๆทาง
ร่างกายก็ตอ้ งอาศัยหยูกอาศัยยา อาศัยการกําจัดเหตุทท่ี าํ ให้เกิดขึ้นมา บางโรคไม่ตอ้ ง
อาศัยยาก็ได้ เพียงแต่แก้เหตุทท่ี าํ ให้มนั เป็ น เช่นถ้าขาดอาหารก็รบั ประทานอาหารให้
พร้อมบริบูรณ์ โรคขาดอาหารก็หายไปได้ หรือไม่สบายเพราะขาดการพักผ่อนหลับนอน
ก็นอนให้เยอะๆหน่อย พักให้เยอะๆหน่อย เดีย๋ วร่างกายก็ฟ้ ื นกลับสู่สภาพเดิมได้ แต่
เรื่องจิตใจนี้ถา้ ไม่มธี รรมะแล้ว พอร่างกายเป็ นอะไรนิดอะไรหน่อย ก็เกิดความวุน่ วายใจ
ขึ้นมา วิง่ กันวุน่ ไปหมด หาหมอหาหยูกหายากัน โดยไม่หายาทีจ่ ะรักษาตัวทีก่ าํ ลังวุน่ วาย
อยู่นนั้ ตรงนี้สาํ คัญกว่า คือใจของเรา เพราะความทุกข์ทางร่างกายนี้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับความทุกข์ทางจิตใจแล้ว มันห่างกันมาก ถ้าหากมีรอ้ ยนี่ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็ น
ความทุกข์ทางด้านจิตใจ ความทุกข์ทางร่างกายเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เอง
คนทีส่ ามารถรักษาจิตใจไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ปนั ่ ป่ วน ไม่ให้วนุ่ วายได้แล้ว เวลา
เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย จะเจ็บเพียงแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เอง ไม่ได้เจ็บ
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๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เหมือนพวกเราทีไ่ ม่ได้ดูแลรักษาจิตใจ เวลาเป็ นอะไรนี้ จะเจ็บจะวุน่ วาย
ทางด้านจิตใจ มากกว่าความเจ็บทางร่างกาย การปฏิบตั ธิ รรมก็คอื การดูแลรักษาจิตใจ
นัน่ เอง เป็ นการสร้างธรรมโอสถ เอายาธรรมะมารักษาใจ ทําให้ใจไม่ทกุ ข์ไม่วุน่ วาย กับ
ความเป็ นไปต่างๆของร่างกาย และสิง่ อืน่ ๆทีเ่ ราไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้าไม่มธี รรมะแล้ว
จิตใจจะต้องปัน่ ป่ วน จะต้องวุน่ วายกับสิง่ ทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง กับบุคคลทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะความหลงและอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันที
่ ม่ อี ยู่ในใจ เวลาเรารักใคร เราก็
อยากจะให้เขาดี ให้เขาสุขให้เขาสบาย ให้เขาอยู่ไปนานๆ คนทีเ่ ราไม่ชอบเราก็อยากจะให้
เขาตายไป หรือให้แย่ลง ให้ลาํ บากลําบน
แต่ความเป็ นไปของเขานัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความอยากของเรา เขาจะสุขจะทุกข์ จะดี
หรือไม่ ไม่ได้อยู่ทค่ี วามอยากของเรา เขาจะแย่ลงไปหรือไม่ ก็ไม่ได้อยู่ทค่ี วามอยากของ
เรา แต่อยู่ทก่ี ารกระทําของเขาส่วนหนึ่ง แล้วก็อยู่ทธ่ี รรมชาติอกี ส่วนหนึ่ง ธรรมชาติของ
เราทุกคนนัน้ มีแต่จะเสือ่ มลงไป เมือ่ พ้นวัยแห่งการเจริญแล้ว คนเราเวลาเกิดมาใน
เบื้องต้นก็จะมีการเจริญมากกว่าการเสือ่ ม แต่เมือ่ ถึงจุดทีเ่ จริญเต็มทีแ่ ล้วก็จะเริ่มเสือ่ ม
ลงไป การเจริญก็จะน้อยลง ความเสือ่ มก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เป็ นสิง่ ทีธ่ รรมชาติให้มา
กับสิง่ ต่างๆ เช่นร่างกายของพวกเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าเราไม่เข้าใจแล้ว เราก็จะทุกข์จะ
วุน่ วายอยู่เสมอ เพราะเราจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆ อยากจะให้
เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่จากเราไป แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ ทีจ่ ะเป็ นไปตามความอยากของเรา
นี่เป็ นเรื่องของธรรมชาติ
อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ทพ่ี ฤติกรรมของเขา ถ้าเขาเป็ นคนทีไ่ ม่ระมัดระวัง ใช้ชวี ติ แบบทําลาย
ตัวเอง กินเหล้าเมายา เทีย่ วเตร่ ขับรถเร็ว อย่างนี้ โอกาสทีเ่ ขาจะสูญเสียชีวติ ของเขาไป
เร็วกว่าปกติก็ย่อมมีอยู่ เราอยากจะให้เขาแก้พฤติกรรมของเขา เขาไม่แก้ เราก็มาทุกข์
กับเขา มาห่วงเขา กินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขา ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่จาํ เป็ นจะต้องไปวุน่ วายกับ
เขาเลย เพราะวุน่ วายอย่างไรก็ไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะมันเป็ นเรื่องของเขา เป็ นชีวติ
ของเขา แต่เรากลับต้องมาทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆโดยไม่จาํ เป็ น แต่ถา้ เราได้ศึกษาธรรมะ
แล้ว ได้สมั ผัสกับความสุขความทุกข์ในใจของเราแล้ว ว่ามันเกิดจากการกระทําของเรา
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เราก็เริ่มรู้จกั การปล่อยวาง แต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นภายในใจของ
เรา เวลาทีเ่ ราไปยุ่งเกี่ยวกับผูอ้ น่ื เรามักจะมองไปข้างนอก มองไปถึงบุคคลหรือสิง่ ของที่
เราไปยุ่งเกี่ยวด้วย มัวไปห่วงเขาจนลืมมองมาทีใ่ จของเรา ว่าความห่วงทีเ่ รามีอยู่น้ ีแหละ
มันเป็ นตัวทุกข์ มันเป็ นตัวสร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา ทําให้เราไม่มคี วามสุขเลย แต่
เรากลับมองไม่เห็น มัวแต่ไปมองสิง่ ทีเ่ รามีความผูกพันอยู่ดว้ ยจนลืมมองใจของเรา
แทนทีจ่ ะแก้และรักษาใจของเราให้สงบ ให้เย็นให้สบาย เรากลับไปสร้างความทุกข์ สร้าง
ความวุน่ วายให้กบั ใจของเรามากยิง่ ขึ้นไปอีก เพราะเราไม่เคยเข้าหาธรรมะนัน่ เอง ถ้าเข้า
หาธรรมะแล้ว ธรรมะจะสอนให้ยอ้ นกลับเข้ามาดูทใ่ี จของเรา ให้กาํ หนดดูใจของเราให้
สงบ ให้รู้วา่ ความสุขของใจนัน้ เป็ นอย่างไร เมือ่ ได้สมั ผัสกับความสุขของใจแล้ว เวลาใจ
ไปมีความรู้สกึ อะไร กับสิง่ ต่างๆ กับบุคคลต่างๆภายนอก ใจจะกระเพือ่ มขึ้นมา เราจะ
เห็นชัดเลยว่า เมือ่ สักครู่น้ เี รานัง่ อยู่สบายๆคนเดียว พอไปเห็นสิง่ นัน้ เห็นคนนัน้ เห็นคน
นี้ ได้ยนิ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ทีค่ นนัน้ คนนี้พูด ใจก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา เกิดความรู้สกึ ต่างๆขึ้นมา
เราก็จะเห็นเลยว่า ใจของเรากําลังไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําลายความสุขทีม่ อี ยู่ แต่ถา้
ไม่เคยได้สมั ผัสกับความสุขทางด้านจิตใจเลย ไม่เคยได้ทาํ จิตใจให้สงบเลย จะไม่เห็นสิง่
นี้ เพราะไม่เคยย้อนเข้ามามองในใจ จะมองอยู่กบั สิง่ ภายนอก ถ้ามีความสุขก็เป็ น
ความสุขเล็กๆน้อยๆ เวลาทีส่ ง่ิ ภายนอกหรือบุคคลภายนอก เป็ นไปตามความปรารถนา
ตามความต้องการของเราๆ แต่ก็ไม่นาน เดีย๋ วก็มคี วามกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้อกี ก็จะ
เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันไป
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ความกังวลความวุน่ วาย มากกว่าความสุขความสบายใจ ทีเ่ กิด
จากการทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามทีห่ วังไว้คาดไว้ ถ้าไม่เป็ นไปอย่างร้ายแรง ก็อาจจะทํา
ให้เราเสียหลักได้ จนไม่สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้อย่างปกติ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่
มีความสุข ไม่อยากจะอยู่ต่อไป อยากจะหนีจากโลกนี้ไปเลย นี่ก็เป็ นผลกระทบทีต่ ามมา
จากการไม่ได้ดูแลรักษาใจ มัวแต่ไปคอยดูแลรักษาสิง่ ภายนอกโดยถ่ายเดียว ชีวติ ของ
เราก็จะล้มละลายไปในทีส่ ุด เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราตายไป ก็ตายแบบคนทีไ่ ม่มอี ะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ
เลย ไร้ญาติขาดมิตร ไร้ทพ่ี ง่ึ ไม่มคี วามหวัง ไม่มอี ะไรอยู่ในจิตในใจ แต่ถา้ ได้ศึกษา
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ธรรมะ ได้ปฏิบตั ธิ รรมะแล้ว เราจะมีสรณะ มีทพ่ี ง่ึ มีทย่ี ดึ เหนี่ยวจิตใจ เรารู้เวลามีอะไร
เกิดขึ้นมา มันก็เป็ นเรื่องทีเ่ ราไม่สามารถไปห้ามได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราสามารถป้ องกันได้กค็ อื
ความวุน่ วายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ
ความหมดกําลังจิตกําลังใจจะไม่เกิดขึ้นกับจิตใจ ทีไ่ ด้รบั การดูแลด้วยธรรมะ รักษาจิตใจ
ให้อยู่ในความสงบ ไม่ให้ไปวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้ไปยึดไปติดไปอยากกับ
เรื่องราวต่างๆ กับบุคคลต่างๆ เขาจะเป็ นอะไรก็เป็ นบุญเป็ นกรรมของเขา เขาได้ดบิ ได้ดี
ก็เป็ นบุญของเขา เขาตกทุกข์ได้ยากก็เป็ นกรรมของเขา เราพอจะช่วยเหลือได้บา้ งก็
ช่วยเหลือกันไป แต่ก็ช่วยได้เพียงแต่ประคับประคองกัน เช่นเวลาเขาล้มลงไปเราก็ช่วย
ให้เขาลุกขึ้นมายืน เวลาเขาตกทุกข์ได้ยาก ไม่มปี จั จัยเงินทองไว้ดูแลเรื่องอาหารการกิน
ก็พอจะสงเคราะห์กนั ได้ พอให้เขาได้ลกุ ขึ้นมา เพือ่ จะได้ไปดําเนินชีวติ ของเขาต่อไปได้
แต่เราไม่สามารถอุม้ เขาไปได้ตลอดชีวติ เลี้ยงเขาไปตลอด มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะเราก็
ต้องดูแลชีวติ ของเรา ทีใ่ นแต่ละวันก็มแี ต่จะร่วงโรยไปทีละเล็กทีละน้อย ดูแลตัวเราเองก็
ยากแสนยากอยู่แล้ว ถ้าต้องไปดูแลคนอืน่ อีก ก็จะเป็ นภาระหนักขึ้นไปอีกหลายเท่า
ด้วยกัน
จึงเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะมีคนอืน่ มาคอยดูแลเราตลอดไป ยกเว้นถ้าเราเป็ นคนทีม่ บี ญ
ุ วาสนา
มาก ทําบุญมามาก แล้วมีคนทีย่ นิ ดีทจ่ี ะดูแลเรา เช่นครู บาอาจารย์ของเราอย่างนี้ มีลูก
ศิษย์ลูกหาเยอะ พร้อมทีจ่ ะเลี้ยงดูทา่ น จนถึงวันสุดท้ายของชีวติ ของท่านก็วา่ ได้ แต่ทา่ น
ก็ไม่ได้หวังอะไรจากการเลี้ยงดูของคนอืน่ เพราะท่านสามารถดูแลตัวของท่านเองได้ คือ
ดูแลส่วนสําคัญของท่าน ก็คอื จิตใจ ถ้าร่างกายอยู่ไม่ได้ ท่านก็ไม่ดนั ทุรงั ไม่ย้อื ไม่ดงึ ไว้
ปล่อยไปดีกว่า ไปแบกมันทําไม ทีอ่ ยู่ทกุ วันก็ไม่ได้อยู่เพือ่ ตัวท่านเอง อยู่ก็อยู่เพือ่ คนอืน่
อยู่เพือ่ อบรมสังสอนให้
่
คนอืน่ ได้รู้จกั เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง ด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรม ท่านอยู่เพือ่ ผูอ้ น่ื แต่ตวั ของท่านเองนัน้ ไม่มคี วามต้องการอะไรจากสิง่ ต่างๆในโลก
นี้แล้ว เพราะท่านเห็นแล้วด้วยปัญญาว่า มันเป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ สิง่ ต่างๆในโลกนี้มนั เป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น ท่านจึงไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆทีเ่ ป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เพราะถ้ายึดก็เท่ากับไปกว้านเอากองทุกข์เข้ามาใส่ใจนัน่ เอง จะมีอะไรมากน้อย
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เพียงไร จะรู้จกั ใครมากน้อยเพียงไร ก็เพียงแต่สกั แต่วา่ รู้ เขาจะมาเขาจะไปอย่างไรนัน้
มันก็เป็ นกรรมของเขาพาไป มองไปในลักษณะนัน้ สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน มี
กรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นทีอ่ าศัย ทํากรรมดีหรือกรรมชัว่ ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
นี่เป็ นเรื่องของจิตใจทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ิ ได้รบั การอบรม ได้รบั การพัฒนา จนเห็นสภาพ
ตามความเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เห็นสภาพความเป็ นจริงของจิตใจ ว่าควรจะ
เป็ นอยู่ในลักษณะใด และก็สามารถทําให้คงอยู่ในลักษณะนัน้ ได้ ก็คอื ไม่วนุ่ วายกับ
เรื่องราวต่างๆ อีกต่อไป ไม่มปี ญั หากับอะไรทัง้ สิ้น นี่ก็เป็ นผลทีไ่ ด้รบั จากการทีเ่ รายึด
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มา
ช่วยเรา ให้สร้างทีพ่ ง่ึ ทางด้านจิตใจให้กบั เรา ถ้ามีทพ่ี ง่ึ แล้ว ใจของเราก็หมดปัญหาไป ทุก
วันนี้ทว่ี นุ่ วายกัน ก็เพราะยังขาดทีพ่ ง่ึ ไม่ได้ทพ่ี ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ยังหลง ยังยึดติดอยู่กบั สิง่ ที่
ไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ยังหลงยึดติดอยู่กบั เรื่องราวต่างๆภายนอก ยังหวังความสุขจาก
สิง่ ต่างๆภายนอกอยู่ ถ้าไม่หวังป่ านนี้กค็ งจะออกบวชกันหมดแล้ว คงจะตัดกันได้
หมดแล้ว แต่ทย่ี งั ไม่บวชกัน ก็เพราะยังยึด ยังติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ยังยึดติดอยู่กบั วิถชี วี ติ
ทีอ่ ยู่กนั ทุกวันนี้อยู่ มีบา้ นก็ยดึ ติดกับบ้าน มีอาหารการกินอย่างไร ก็ยงั ยึดติดอยู่กบั
อาหารการกินอย่างนัน้ อยู่
เพราะเวลาเราออกบวชนี้ เราจะไม่สามารถเลือกอาหารทีเ่ ราเคยกิน เลือกบ้านทีเ่ ราเคยอยู่
ได้ ต้องอยู่แบบตามมีตามเกิด ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ เหล่านัน้ เพียงแต่อาศัยเป็ นเครื่อง
สนับสนุน ในการประพฤติปฏิบตั ิ สร้างสรณะภายในให้เกิดขึ้นมาเท่านัน้ อาศัยปัจจัย ๔
คือทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อาหารมาเลี้ยงดูอตั ภาพร่างกาย เพือ่ ให้เราได้
ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม นัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ่ ตัดความหลง ตัดความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆทีเ่ ป็ นทุกข์ เป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา
ไม่ให้ไปยึดไปติดกับมัน มันมีอยู่ก็รู้วา่ มีอยู่ แต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมัน หวังอย่างเดียว
ก็คอื ความไม่วุน่ วายใจ ความสงบของจิตใจ ถ้าจิตใจอยู่ในความสงบแล้ว แม้ร่างกายนี้
จะเป็ นอะไรไป ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าร่างกายจะตายไปในขณะทีจ่ ติ สงบ จิตก็ไม่รู้สกึ อะไร
แต่ถา้ จิตไม่อยู่ในความสงบ มัวเกาะติดอยู่กบั ร่างกาย คิดว่าร่างกายเป็ นตัวเป็ นตน เวลา
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ร่างกายเป็ นอะไรไป จิตใจจะมีความระสํา่ ระสาย มีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความทุกข์เป็ นอัน
มาก
แต่ในขณะใดเวลาใด ถ้าเกิดมีปญั ญาขึ้นมาแล้วปลงได้ ในขณะนัน้ จิตจะเย็นลงทันที จะ
สงบตัวลง จะนิ่ง จากความวุน่ วายสับสนอลหม่าน หาทีย่ ดึ หาทีเ่ กาะไม่ได้ ว่าจะทํา
อย่างไรกับความตายทีก่ าํ ลังมารออยู่ พอทําความเข้าใจว่าเป็ นธรรมดาของร่างกาย ที่
จะต้องแตกจะต้องดับไป เป็ นเรื่องปกติ ยอมรับความจริงนี้ แล้วก็ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ความจริง ไม่ฝืนไม่วนุ่ วายกับการไปหาหยูกหายาหาหมอมาแก้ ปล่อยให้มนั เป็ นไปตาม
ธรรมชาติเท่านัน้ แหละ ถ้าปล่อยได้จริงๆแล้ว จิตจะดิง่ ลงสู่ความสงบ แล้วจะรู้สกึ สบาย
เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก เมือ่ สักครู่น้ ีความอยากจะอยู่ ทําให้ทกุ ข์ทรมานแทบเป็ น
แทบตาย พอตัดความอยากอยู่ได้เท่านัน้ เอง ยอมตายเท่านัน้ เอง จิตก็ปล่อย พอปล่อย
แล้วมันก็สงบ ก็เหมือนกับเวลาเรานัง่ สมาธิ ตอนต้นก็ไม่สงบ เพราะจิตยังยึดยังติดอยู่
กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กับเรื่องราวต่างๆ เวลานัง่ พุทโธๆๆไป ก็จะแวบไปหา
เรื่องนัน้ หาเรื่องนี้ นัน่ แสดงว่ามันยังไม่ปล่อย
แต่ถา้ มีสติควบคุมบังคับให้อยู่กบั พุทโธๆๆไปได้อย่างต่อเนื่อง จนไม่มโี อกาสทีจ่ ะไป
คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ มันก็ตอ้ งปล่อยชัว่ คราว ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญา แต่ปล่อยด้วย
กําลังของพุทธานุ สติ การบริกรรมพุทโธๆๆอย่างต่อเนื่อง เป็ นอุบายของสมาธิ ทีจ่ ะดึงจิต
ดึงใจให้ออกจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ออกจากเรื่องราวต่างๆ ถ้าแรงทีจ่ ะดึงเข้า
มีมากกว่าแรงทีจ่ ะดึงออกไป ก็จะทําให้จิตสงบ จิตจะรวมตัวลง ขณะนัน้ มันก็สงบนิ่งเย็น
สบาย แต่จะสงบได้ไม่นาน อาจจะนานสําหรับบางคน อาจจะไม่นานสําหรับบางคน แล้ว
ก็จะออกมา พอออกมาก็เหมือนกับออกจากห้องแอร์ทเ่ี ย็นเฉียบไปสัมผัสกับความร้อนที่
อยู่ข ้างนอก เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จิตใจดวงนี้สามารถพลิกจากร้อนมาเย็นได้ จาก
เย็นไปร้อนได้ อยู่ทเ่ี ราจะควบคุมบังคับให้อยู่ส่วนไหนเท่านัน้ เอง เมือ่ เรารู้แล้วว่าวิธีการที่
จะทําให้จติ ของเราสงบ ก็คอื การทําสมาธิ การปลีกวิเวก การหาทีส่ งบทีส่ งัด การหนีจาก
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ เราก็ตอ้ งมีความบากบัน่ มีความอุตสาหะ มีความ
ขวนขวาย มีความพากเพียรทีจ่ ะแสวงหาความสุขอย่างนี้ ถ้าลองได้สมั ผัสเพียงครัง้ เดียว
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แล้ว เราจะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ เรารู้แล้วว่าผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการเสียสละนัน้ มันคุม้ ค่า
กัน เหมือนกับคนทีซ่ ้อื ลอตเตอรี่ แม้จะไม่เคยถูกเลย แต่ก็ยงั ซื้ออยู่เรื่อยๆ เพราะรู้วา่ ถ้า
ถูกขึ้นมาสักครัง้ หนึ่งมันคุม้ ค่า เสียแค่ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ได้มาเป็ นล้านอย่างนี้ ทําไม
จะไม่คมุ ้ ค่า ฉันใดพวกเราก็เหมือนกัน เราเพียงเสียสละด้วยการไม่ได้ไปเทีย่ ว ไม่ได้ไปดู
หนังฟังเพลง ไม่ได้ไปงานปาร์ต้กี บั เพือ่ นฝูง แต่ไปอยู่วดั สัก ๒ - ๓ วัน แล้วทําจิตใจให้
สงบได้ ทําไมจะไม่คมุ ้ ค่า
ถ้าสงบได้จริงๆแล้วรับรองได้วา่ จะไปวัดอยู่เรื่อยๆ จะไปปฏิบตั ธิ รรมอยู่เรื่อยๆ ทีไ่ ปแล้ว
ไม่ได้ผล จึงไม่ค่อยอยากจะกลับไป ไปแล้วทรมาน เพราะต้องฝื นจิตฝื นใจมาก ฝื นกิเลส
ทีช่ อบดูหนังฟังเพลง ชอบกินอาหารอย่างโน้นอย่างนี้ ชอบนอนทีส่ ุขทีส่ บาย จึงเป็ นการ
ทรมานจิตใจ แต่ถา้ ทําจนได้ผลแล้ว เรื่องเหล่านี้จะเป็ นเรื่องเล็กน้อยไป เพราะว่าผลที่
ได้รบั จากการทําจิตใจให้สงบนี้ มันเหนือสิง่ อืน่ ๆ เหนือความสุขอืน่ ๆที่เราได้สมั ผัสมา
ความสุขทีไ่ ด้ไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง ไปรับประทานอาหาร ไปดืม่ เมือ่ เทียบกับ
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบของจิตใจแล้ว มันห่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน ความเหน็ด
เหนื่อยเมือ่ ยล้า ความทุกข์ทรมาน ความลําบาก อดทนอดกลัน้ ต่างๆ จะไม่เป็ นเรื่อง
ใหญ่โตเลย มันคุม้ ค่า ก็เหมือนกับคนทีซ่ ้อื ลอตเตอรี่อยู่ทกุ งวด ซื้อมากี่ปีไม่เคยถูกก็ยงั
มีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะซื้อต่อไป
ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมก็ควรจะเป็ นอย่างนัน้
ขอให้มองว่ามันก็เหมือนกับการถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ เพียงแต่ยงั ไม่ถูก แต่เราก็ไม่ทอ้ แท้ ยังมีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะบาก
บันไปปฏิ
่
บตั ิ ถ้าไม่ได้ไปทีว่ ดั ก็ปฏิบตั ทิ บ่ี ้านไปก่อนก็ยงั ดี อย่าไปรอโอกาสรอจังหวะ
เพราะมันอาจจะไม่มี ชีวติ ของเรามีเรื่องวุน่ วายมาก มีธุระภารกิจต่างๆมาก ถ้าเราไม่ให้
เวลากับการปฏิบตั ธิ รรม เราก็จะไม่มเี วลาปฏิบตั ิ แต่ถา้ เรามองมันเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา เป็ นเพือ่ นในยามยากจริงๆ เวลาทีเ่ ราตกทุกข์ได้ยากเปล่า
เปลีย่ วใจ เราก็จะมีเวลาให้กบั การปฏิบตั ธิ รรม ถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่มคี วามรู้สกึ ว้าเหว่
ไม่รู้สกึ ว่าไม่มเี พือ่ นไม่มสี รณะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายไม่เคยคิดถึงใคร ไม่เคยคิดว่า
ทําไมคนนัน้ ไม่มาเยีย่ มเรา คนนี้ไม่มาหาเรา ไม่เคยคิด เพราะมีทพ่ี ง่ึ อยู่ภายในใจแล้ว
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คือความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ได้คดิ อะไรทัง้ สิ้น มันนิ่งอยู่จะไปคิดอะไรได้ ทีค่ ดิ ก็เพราะ
มันไม่สงบ ยิง่ คิดก็ยง่ิ ฟุ้งซ่านใหญ่ ยิง่ คิดก็ยง่ิ ทุกข์ ยิง่ วุน่ วายใจไปใหญ่ ยิง่ ทําให้อาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยทรุดลงไปใหญ่ แต่ถา้ จิตสงบแล้วปล่อยให้ร่างกายได้พกั ผ่อน บางทีมนั ก็
หายของมันเอง โรคบางอย่างเกิดจากการทีไ่ ม่ได้รบั การพักผ่อนพอเพียงเท่านัน้ เอง ถ้า
ได้รบั การพักผ่อนพอเพียงแล้ว ถึงเวลามันก็ฟ้ ื นขึ้นมาได้
นี่ก็คอื เรื่องของธรรมโอสถ สรณะทีพ่ ง่ึ ทีเ่ ราควรให้ความสนใจ รีบขวนขวายสร้างขึ้นมา
เหมือนกับมียาเตรียมไว้ในบ้าน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้หยิบมารักษาได้ทนั ท่วงที ไม่ใช่
เวลาสบายก็ไม่สนใจทีจ่ ะหาหยูกหายามาเตรียมไว้ พอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่มยี ามา
รักษา ฉันใดธรรมโอสถก็เป็ นเหมือนยารักษาใจ ถ้ามีแล้วจะมียาคอยดูแลรักษาโรคใจ
โรคจิตของเรา ไม่ให้กาํ เริบ ไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้าใจไม่มคี วามทุกข์แล้ว ก็จะ
ไม่มอี ะไรเป็ นปัญหากับเรา อะไรในโลกนี้จะเป็ นอย่างไร ก็เป็ นไปตามเรื่องของมัน โลกนี้
ก็เป็ นอย่างนี้มาตัง้ แต่ดงั้ เดิม และก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไปในอนาคต มีการเกิด มีการดับไป
เป็ นธรรมดา โลกนี้ก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอด สักวันหนึ่งก็คงจะระเบิดเป็ นเสีย่ งๆไป
แล้วก็มโี ลกใหม่ปรากฏขึ้นมาแทน
ดวงจิตนี้สามารถไปได้ทกุ แห่งทุกหนในจักรวาล
กระแสจิตนี้ไปเร็วยิง่ กว่าจรวดอีก เวลาจะไปเกิดทีภ่ พไหนภูมไิ หนโลกไหน ก็ไปได้ทนั ที
จึงไม่ตอ้ งไปกังวล
เรื่องโลกภายนอกนัน้ มันไม่มอี ะไรทีเ่ ราควรไปยินดี ควรมองว่ามันเป็ นเหมือนกองไฟ
มากกว่า เราอย่าเป็ นแบบแมลงเม่า เห็นกองไฟแล้วเกิดอาการดีอกดีใจ แมลงเม่านี่มนั
ชอบแสงไฟ แต่มนั ไม่รู้วา่ ไฟนี้มคี วามร้อนอยู่ดว้ ย พอเห็นแสงไฟมันก็บนิ เข้าไปหา มันก็
ถูกความร้อนเผาผลาญไป ฉันใดจิตของพวกเราทีย่ งั มีความอยากอยู่ก็เป็ นเหมือนแมลง
เม่า มันอยากในกาม ทีไ่ หนมีรูป มีเสียง มีกลิน่ มีรส มีโผฏฐัพพะ มันก็จะวิง่ เข้าหา แต่
มันไม่เคยเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทีซ่ อ่ นอยู่ ก็เลยต้องไปทุกข์กบั สิง่ ต่างๆเหล่านัน้
เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะต้องทุกข์กนั แบบทีเ่ ราทุกข์กนั อยู่ทกุ วันนี้ จะทุกข์มากทุกข์นอ้ ยก็
ขึ้นอยู่กบั ธรรมะทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ถ้ามีธรรมะมากทุกข์ก็นอ้ ย ถ้ามีธรรมะน้อยทุกข์ก็
มาก จึงควรสร้างธรรมะให้มากด้วยการเข้าหาพระศาสนา หาครู บาอาจารย์ หาหนังสือ
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ธรรมะอ่านกัน ศึกษาไปเรื่อยๆ แล้วพยายามนําเอาไปปฏิบตั ิ ต้องฝื นต้องบังคับ จะให้
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความพออกพอใจ เหมือนกับการไปดูหนังฟังเพลงนัน้ เป็ นไปไม่ได้ เพราะมัน
ตรงกันข้าม
เหมือนกับคนทีถ่ นัดมือขวา แล้วอยู่ๆจะให้มาใช้มอื ซ้ายด้วยความพอใจนัน้ เป็ นไปไม่ได้
ต้องบังคับใช้มอื ซ้าย เช่นสมมุตวิ า่ แขนขวาเราขาดไปใช้งานไม่ได้ เราก็ตอ้ งใช้มอื ซ้ายแทน
เราก็ใช้มนั ได้ เราฝื นบังคับใช้มนั ไป หัดใช้ไปสักระยะ ต่อไปเราก็ใช้มนั ได้ ฉันใดการทีเ่ รา
จะหาความสุขจากความสงบมันก็เป็ นการฝื น เพราะส่วนใหญ่เราจะหาความสุขจากรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะกัน เวลาไปดูหนัง ฟังเพลง ไปเทีย่ วกันนี้ แทบไม่ตอ้ งชวนกัน
เลย เพียงแต่นดั กันเท่านัน้ เองให้รู้เวลาก็ไปแล้ว แต่เรื่องไปปฏิบตั ธิ รรมกันนี้ อาจจะต้อง
นัดกันเป็ นเวลาหลายเดือน นัดกันหลายครัง้ หลายหนกว่าจะไปกันได้ เราจึงต้อง
กําหนดเวลาขึ้นมาในเรื่องของการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ถ้าจะปล่อยให้เป็ นไปตามอัธยาศัย
ตามความพอใจแล้ว ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นก็ตามนิสยั เดิมทีม่ อี ยู่ ถ้าเคยสะสมมา
ทางนี้มากหน่อย ก็อาจจะปฏิบตั ิ ศึกษามากหน่อย เข้าหาธรรมะมากหน่อย แต่ถา้ ไม่เคย
มีนิสยั มาทางนี้เลยก็ยาก ต้องอาศัยเพือ่ นฝูงพาไปบ้าง เพียรไปเองบ้าง อาศัยการบังคับ
จิตใจ เพราะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี เหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยทีอ่ ยากจะหายจากโรค แต่ไม่
ชอบกินยา ก็ตอ้ งบังคับตัวเองให้กนิ ยา ถ้าไม่บงั คับไม่กนิ ยา ก็จะไม่หาย
ฉันใดธรรมะก็เป็ นเหมือนยา ถ้าอยากจะให้จิตใจมีความมันคง
่ มีความสบาย มีความสุข
ก็ตอ้ งกินยาคือธรรมโอสถนี้ ต้องบังคับ พยายามดึงตัวเราให้เข้าหาศาสนาให้มากทีส่ ุด
เท่าทีจ่ ะมากได้ ส่วนงานทางโลก เรื่องเทีย่ ว เรื่องกิน เรื่องดืม่ ก็พยายามตัดมันไป ให้
น้อยลงไปๆ ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น อันไหนทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็ตดั ไป แลกเปลีย่ นกัน แทนทีจ่ ะไปดู
หนังฟังเพลงก็ไปฟังธรรมะ ไปดูหนังสือธรรมะ ไปนัง่ สมาธิ ทีไ่ หนก็ได้ ในบ้านเราก็ได้ ที่
ไหนสะดวกทีเ่ ราทําได้ ก็ทาํ ไป พยายามทําไปเรื่อยๆแล้วจะง่ายขึ้นไปเอง ยิง่ ทํามากเท่าไร
ก็จะยิง่ ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ จนต่อไปจะกลายเป็ นความสบาย เป็ นความถนัดไป วันไหนถ้า
ไม่ได้ทาํ แล้วรู้สกึ ว่าขาดอะไรไป ถ้าเข้าถึงขัน้ นัน้ แล้ว การปฏิบตั ขิ องเราก็จะเป็ นไปอย่าง
ง่ายดาย ถ้ายังอยู่ในขัน้ ทีต่ อ้ งต่อสู ้ ต้องพยายามฝื น พยายามอดทน พยายามบังคับไป
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เรื่อยๆ อย่าท้อแท้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะสําคัญเท่ากับงานสร้างธรรมะ ให้เกิดขึ้นภายใน
จิตในใจของเรา เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของเรา สิง่ อืน่ ๆในโลกนี้
ไม่ใช่สมบัติ ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ของเรา ต่อให้มมี ากน้อยพียงไร ถึงเวลาทีใ่ จเราทุกข์แล้ว สิง่
เหล่านี้มาดับทุกข์ให้กบั เราไม่ได้ จึงอยากให้ท่านทัง้ หลายจงเห็นความสําคัญของธรรมะ
แล้วก็พยายามศึกษาและปฏิบตั เิ ท่าทีจ่ ะทําได้ การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ต้องขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
พูดต่อ
พวกเราชอบไปหาเรื่องมาเป็ นภาระกัน สิง่ ทีจ่ ะต้องทํากลับไม่ค่อยทํากัน เพราะ
ความเกียจคร้าน ชอบความสบาย ก็เลยทุกข์ ตัวเองเลยพึง่ ตัวเองไม่ได้ มัวแต่พง่ึ
สิง่ นัน้ พึง่ สิง่ นี้ เวลานัง่ สมาธิก็ตอ้ งมีทน่ี งั ่ เป็ นเบาะนัง่ นิ่มๆ เวลาไปนัง่ ทีไ่ หนไม่มี
เบาะนัง่ ก็นงั ่ ไม่ได้ ต้องพยายามนัง่ แบบไม่ตอ้ งใช้เบาะ อยู่ทไ่ี หนก็นงั ่ ได้ นัง่ กับ
พื้นก็ได้ ยิง่ มีอะไรมากมันยิง่ เรื่องมาก ทําให้การปฏิบตั มิ เี งือ่ นไขมาก ทําให้ยาก
ขึ้น แทนทีจ่ ะทําให้มนั ง่าย กลับเป็ นเรื่องยากไป
ถาม ท่านอาจารย์คะแล้วนัง่ พิงเสาล่ะคะ
ตอบ จะทําให้เราหลับ เพราะว่าสบายแล้วจะไม่มสี ติ
ถาม ท่านอาจารย์คะ บางครัง้ ทีเ่ รานัง่ สมาธิ บางครัง้ ก็สงบ บางครัง้ ก็ไม่ค่อยสงบ ก็มา
นัง่ คิดว่า คราวทีแ่ ล้วทีม่ นั สงบนี่ทาํ อย่างไรหนอถึงสงบแบบนัน้ ก็นึกไม่ออก ทํา
อย่างไรถึงจะสงบได้อกี
ตอบ ท่านก็สอนว่า เวลาสงบแล้วออกจากสมาธิ เวลาทีเ่ ลิกนัง่ เราควรทบทวนว่า วันนี้
เรานัง่ อย่างไรจึงสงบ พยายามจําไว้ แต่ถา้ จําไม่ได้ก็ตอ้ งมาทบทวนใหม่ มานัง่ คิด
ใหม่ แต่ความจริงก็อยู่ทใ่ี จเราเป็ นหลัก ว่าอย่าไปหวังผลจากการนัง่ อย่าไปคาด
ว่าวันนี้จะนัง่ ให้สงบให้ได้ เป็ นการสร้างความกดดันให้กบั เรา เราก็จะคอยนัง่ คิด
ว่าเมือ่ ไรจะสงบสักที เมือ่ ไรจะสงบสักที นี่ไม่ใช่เหตุทจ่ี ะทําให้สงบ จิตสงบได้ก็
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ต่อเมือ่ ลืมเรื่องราวต่างๆทัง้ หมด ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
หรืออยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆๆอย่างเดียวเท่านัน้ ถึงจะสงบได้ สงบยากหรือไม่
ยากบางทีก็ข้นึ อยู่กบั เหตุการณ์ในวันนัน้ ด้วย บางทีวนั นัน้ เราไปมีเรื่องมีราวกับ
คนนัน้ คนนี้ มีอารมณ์คา้ งๆอยู่เยอะ ก็จะเคลียร์ยากหน่อย ทําให้สงบยากหน่อย
แต่อกี วันหนึ่งไม่มเี รื่องไม่มรี าวอะไรเลย ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามความต้องการ
ไม่มอี ารมณ์กบั อะไร เวลามานัง่ แล้วใจไม่ไปยึดไปติดไปคิดเรื่องราวต่างๆทีผ่ ่าน
ไปแล้ว และก็ไม่ได้ไปหวังว่าจะต้องสงบ เพียงแต่ทาํ ใจให้อยู่กบั พุทโธๆๆไป
เท่านัน้ ก็จะสงบได้งา่ ย หลักอยู่ทส่ี ติกบั พุทโธหรือสติกบั ลมหายใจ จึงเรียกว่าอา
นาปานสติ มีสติรู้อยู่กบั ลมเข้าลมออก หรือพุทธานุ สติ มีสติรู้อยู่กบั พุทโธ นี่คอื
หลักของการทําจิตให้สงบ ให้อยู่ในปัจจุบนั ให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ จะเป็ น
การบริกรรมก็บริกรรมไป จะเป็ นการสวดมนต์ก็สวดไป แต่อย่าไปคิดถึงเรื่องราว
ต่างๆทีผ่ ่านไปแล้ว หรือคาดคะเนถึงผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์ หรือจาก
การบริกรรมพุทโธ ว่าวันนี้บริกรรมดีเดีย๋ วจะต้องสงบแน่ๆ แบบนี้ก็คดิ ไม่ได้ ไม่
ต้องคิดทัง้ สิ้น วันนี้จะต้องเป็ นเหมือนเมือ่ วันก่อนแน่นอน ถ้าคิดอย่างนี้มนั ไม่
สงบ แล้วจะเริ่มเกิดความกังวล เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ก็จะกลายเป็ นนิ วรณ์
ขึ้นมา
อย่าไปคิดถึงอดีต อย่าไปคาดอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั ให้มสี ติรู้อยู่กบั งานทีเ่ รา
กําหนดให้จติ ทําอยู่ ถ้าพุทโธก็พทุ โธอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าจะ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่ใช้การบริกรรม ก็ให้ดูแต่ลมอย่างเดียว ลม
หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ถ้าสังเกตดูวา่ ลมสัมผัสตรงไหนเด่นชัด ก็ให้เกาะอยู่
ตรงจุดนัน้ ก็ได้ เช่นแถวปลายจมูก หรือบริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ลมจะสัมผัส
ตรงนัน้ เวลาเข้าเวลาออก ไม่ตอ้ งตามลมเข้าไป ไม่ตอ้ งตามลมออกมา ให้อยู่ทจ่ี ดุ
นัน้ จุดเดียว อันนี้แล้วแต่ความถนัด บางคนก็ไม่ถนัดลมแต่ถนัดพุทโธ บางคนก็
ถนัดทัง้ ๒ อย่าง หายใจเข้าก็วา่ พุท หายใจออกก็วา่ โธ หรือหายใจเข้าก็วา่ พุทโธ
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หายใจออกก็วา่ พุทโธ แล้วแต่จริต จะไปทําเหมือนคนอืน่ ไม่ได้ แต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน
พระพุท ธเจ้า จึ ง ทรงกํา หนดกรรมฐานไว้ถึง ๔๐ ชนิ ด ด้ว ยกัน ไม่ ไ ด้มีแ ต่
พุท โธอย่างเดียว หรืออานาปานสติอย่างเดียว จะกําหนดดูโครงกระดูกก็ได้
หลับตาแล้วนึกเพ่งให้เห็นโครงกระดูกขึ้นมา แล้วก็เกาะติดอยู่กบั โครงกระดูก
หรือจะพิจารณาความตายก็ได้ พิจารณาดูซากศพของคนนัน้ คนนี้ไว้เป็ นอารมณ์
แล้วแต่จะถนัด หรือจะกําหนดเพ่งดูสตี ่างๆก็ได้ เช่นหลับตาแล้วกําหนดให้เห็นสี
แดงปรากฏอยู่ในจอภาพของใจเรา รักษาสีแดงให้ปรากฏอยู่เรื่อยๆ ก็แล้วแต่จริต
นิสยั ของแต่ละคนทีเ่ คยฝึ กมาในอดีต เมือ่ มาเกิดในชาติน้ ีก็มาทําต่อ ถ้าไม่มี
ประสบการณ์มาก่อนเลย แต่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทาํ ไป เพราะจริตก็มอี ยู่ถงึ
๖ ชนิดด้วยกัน คือ ๑. สัทธาจริต ๒. โทสจริต ๓. โมหจริต ๔. ราคจริต ๕.
พุทธิจริต ๖. วิตกจริต พุทธิจริตหมายถึงพวกปัญญา ชอบพิจารณาความตาย
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่ างกาย หรืออาการใดอาการหนึ่งของร่างกาย พวก
โมหจริตชอบอานาปานสติ พวกสัทธาจริตชอบพุทธานุสติ เชื่อพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ชอบการเจริญพุทธานุ สติ ธัมมานุ สติ สังฆานุสติ พวกโทสจริต
ควรจะเจริญเมตตา เพือ่ ระงับดับความโกรธ
ถาม ท่านคะ สมมุตวิ า่ ปกติดูลมแล้วบางวันมีความรู้สกึ ว่ามันทําไม่ได้ เปลีย่ นมา
ภาวนาพุทโธได้ไหมคะ
ตอบ ได้ เพียงแต่อย่าไปเปลีย่ นบ่อยๆ ลองวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วพยายามใช้วธิ ีนนั้ ให้มนั
ชํานาญ ดีกว่าเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา จะไม่ได้อะไรสักอย่าง ควรจะมีอย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็ นหลักของเรา แต่เมือ่ ภาวนาไปแล้วพอก้าวสูงขึ้นไปแล้วก็จะเปลีย่ นไปเอง
ต่อไปไม่ตอ้ งอาศัยลมก็ได้ เพียงแต่มสี ติกาํ หนดให้จติ นิ่งก็น่งิ ได้ เวลาอยู่ในขัน้
ปัญญาก็ตอ้ งพิจารณา พอต้องการจะพัก ก็ตอ้ งย้อนกลับมาทําจิตให้สงบ เราก็
กลับมาทีก่ รรมฐานเดิมทีเ่ ราเคยใช้อยู่ กลับมาหาพุทโธ กลับมาหาลมก็ได้ แต่
ควรจะฝึ กด้วยกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง ทีค่ ดิ ว่าเหมาะกับเรา แล้วพยายามทํา
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ไปเรื่อยๆกับกรรมฐานนัน้ ดีกว่าเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วจะหาเหตุไม่
เจอ ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ปัญหาอยู่ทต่ี วั เรามากกว่า เราไม่มสี ตินนั ่ เอง
ถาม ท่านอาจารย์คะเวลา นัง่ สมาธิน่ีเราดูลม แต่เวลาเดินเราดูสมั ผัสทีเ่ ท้าได้ไหมคะ
ตอบ ได้ เวลาเดินดูลมจะไม่สะดวก เพราะจิตจะหยาบกว่าเวลานัง่ ลมละเอียดกว่าก็
จะจับไม่ได้ ก็ดูทเ่ี ท้า เวลาอาตมาเดินก็ดูท่เี ท้าเหมือนกัน ซ้ายขวา ซ้ายขวา
ถาม ไม่ตอ้ งกําหนดพุทโธก็ได้ใช่ไหมครับ
ตอบ ไม่ตอ้ ง ให้อยู่กบั การก้าวย่าง หลักใหญ่ๆก็คอื ต้องการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั
ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าดูเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วยังคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ก็ไม่ได้
เหมือนกัน จะไม่ได้ผล ถ้ากําหนดอยู่กบั เท้าซ้ายเท้าขวาก็อยู่ไป หรือจะพิจารณา
ธรรมะก็ได้ พิจารณาดูอาการ ๓๒ ก็ได้ ดูขน ผม เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เป็ นต้น พิจารณาเข้าไปแล้วก็พจิ ารณาย้อนออกมา เบื้องต้นถ้ายังไม่รู้จกั
อาการต่างๆ ก็ท่องชื่อไปก่อนก็ได้ อาการ ๓๒ มีอะไรบ้าง ก็มผี ม มีขน มีเล็บ มี
ฟัน มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก มีอวัยวะต่างๆท่องไปก่อน เมือ่ จําได้แล้วเราก็
กําหนดดูแต่ละอาการไป ผมเป็ นอย่างไร ขนเป็ นอย่างไร เล็บเป็ นอย่างไร ฟัน
เป็ นอย่างไร หนังเป็ นอย่างไร เรียกว่าท่องเทีย่ วในกายนคร เป็ นการทําจิตให้สงบ
ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง
แต่เรามักจะใจร้อนกัน ทําอะไรนิดอะไรหน่อย ก็อยากจะได้ผลทันที เรื่องผลนี่
เราอย่าไปกําหนด กําหนดได้ทเ่ี หตุ คือการพิจารณา กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์
ใดอารมณ์หนึ่ง หรือหลายๆอารมณ์ก็ได้ถา้ พิจารณากายเป็ นอารมณ์ แต่อย่าไป
หวังผลในขณะทีท่ าํ ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเหตุ มันจะมาให้มนั มาเอง ถ้ามัวแต่
รอมันจะไม่มา เพราะการรอเป็ นการขวางผลทีจ่ ะเกิดขึ้น อย่างทีห่ ลวงตาท่าน
เทศน์เรื่องพระอานนท์ ทีพ่ ยายามจะบรรลุธรรมให้ได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรง
พยากรณ์ไว้ว่าจะบรรลุก่อนทีจ่ ะถึงเช้าวันนัน้
เพราะว่าวันนัน้ จะมีการประชุม
สังคายนาของพระอรหันต์ ๕๐๐ รู ป พระอานนท์จะเป็ นองค์ท่ี ๕๐๐ แต่ท่านยัง
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ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์เลย ท่านก็มคี วามวิตกมีความกังวล แต่ก็มคี วามพยายาม
มาก พยายามทีจ่ ะบรรลุให้ได้ เพราะเชื่อว่าคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าจะไม่
ผิดพลาดแน่นอน
แต่ตวั ท่านเองก็ตอ้ งทําหน้าทีข่ องท่าน ต้องเร่งความเพียร แต่อาจจะเร่งมาก
จนเกินไป ถ้าเป็ นรถเมล์ก็จอดเลยป้ ายไป ต้องย้อนกลับเข้ามา เพราะจิตของพระ
อานนท์ไปอยู่ข ้างหน้าแล้ว ไปอยู่ทก่ี ารบรรลุเป็ นพระอรหันต์ คิดว่าจะต้องบรรลุ
แน่ๆ จะบรรลุเมือ่ ไรเท่านัน้ เอง คิดอยู่อย่างนัน้ ใจก็เลยไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ทาํ จิต
ให้เป็ นปัจจุบนั ไปอยู่อนาคต ไปอยู่อดีต ไปอยู่ทค่ี าํ พยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
ไปอยู่ผลทีจ่ ะเกิดในภายภาคหน้า ใจเลยไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั พอใกล้ถึงเวลาสว่าง
แล้วก็รู้สกึ ว่าคงจะไม่ได้บรรลุแน่ๆ ก็เลยปลงตก ปล่อยอนาคตคือการบรรลุเป็ น
พระอรหันต์ไป ไม่เป็ นก็ไม่เป็ นแล้ว พักดีกว่า ขณะทีจ่ ะพักอยู่ในท่าครึ่งนัง่ ครึ่ง
นอนจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทัง้ ปวง เพราะจิตปล่อยอดีตปล่อยอนาคต กลับมา
อยู่ทป่ี จั จุบนั จิตกําลังรอช่องออกอยู่แล้ว แต่ไม่มชี ่องออก เพราะมัวไปอยู่ในช่อง
อนาคตช่องอดีต ไม่ได้อยู่ในช่องปัจจุบนั เวลาภาวนาจึงต้องอยู่ทป่ี จั จุบนั เป็ น
หลัก ให้มสี ติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ในปัจจุบนั เป็ นหลัก พอคิดปั๊บก็เป็ นอดีต
เป็ นอนาคตไปแล้ว ไม่เป็ นปัจจุบนั ยกเว้นถ้าเป็ นการพิจารณาสิง่ ทีม่ อี ยู่ใน
ปัจจุบนั แต่ผลก็ยงั ไม่เกิด จนกว่าจะได้ข ้อสรุป รู้วา่ จะต้องทําอย่างไรแล้วถึงจะ
เกิดผลขึ้นมา รู้วา่ ต้องปล่อย รู้วา่ กําลังยึดอยู่กบั อะไร ถ้าไม่ได้พจิ ารณาจะไม่รู้
พอรู้วา่ กําลังยึดอยู่กบั อนาคตก็ปล่อยไปปั๊บ จิตก็กลับมาสู่ปจั จุบนั การภาวนา
เพือ่ ให้เกิดผลจิตต้องเป็ นปัจจุบนั
ถาม ท่านอาจารย์คะ หน้าร้อนมีปญั หาเรื่องเหงือ่ ออกมากเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหม
คะ พอเปิ ดแอร์ก็เย็นเกินไป จะให้ทาํ อย่างไรดีคะ ท่านอาจารย์อยู่วดั ไม่ตอ้ งมี
แอร์ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็ภาวนาได้
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ตอบ ปล่อยให้เป็ นธรรมชาติ ถ้าร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป ให้เหงือ่ แตกพลัก่ ให้เสื้อเปี ยก
หมดทัง้ ตัวเลย ไม่เป็ นไร เราไปรังเกียจมัน ก็เลยเป็ นอุปสรรค ปล่อยให้เป็ นไป
ตามธรรมชาติ
ถาม รู้สกึ ว่ามันร้อน
ตอบ ไม่ตอ้ งไปสนใจ มันก็เหมือนกับเวลานัง่ ไปแล้วเกิดทุกขเวทนา
ถาม ลุกขึ้นไปเปิ ดแอร์ พอเปิ ดแอร์ ก็เย็น
ตอบ ไม่ตอ้ งไปเปิ ด พยายามให้เป็ นธรรมชาติทส่ี ุด ยกเว้นว่าถ้าเปิ ดแอร์แล้วช่วย
ป้ องกันเสียงไม่ให้เข้ามารบกวน เปิ ดแล้วจะหนาวก็ช่างมัน ทนสูก้ บั มันไป ก็ปรับ
ได้น่ี ปรับให้อณ
ุ หภูมสิ ูงขึ้นได้ใช่ไหม ถ้านัง่ ภาวนาไปนานๆแล้ว อากาศจะเย็น
อย่างไร ร่างกายจะเริ่มร้อน จะรู้สกึ อุ่นขึ้นมาเอง ถ้ามีแอร์ก็ถอื ว่ามีบญ
ุ แต่ก็มี
ปัญหาได้เพราะจะติดแอร์ ไปนัง่ ทีอ่ น่ื ไม่ได้ ควรให้เป็ นธรรมชาติ ให้เรียบง่าย
ทีส่ ุด อย่าไปอาศัยสิง่ ภายนอกมาเป็ นเครื่องประกอบในการภาวนา นอกจาก
สถานทีๆ่ สงบสงัดวิเวก ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
ถาม เวลานัง่ ภาวนาอยู่น้ มี คี วามรูส้ กึ ว่า ปัจจุบนั อดีต อนาคตนี่แทบจะขึ้นมาขีก่ นั เลย
เหมือนลมหายใจออกไปแล้วเป็ นอดีต ตรงนี้มนั ลําบากมากเลย ไม่รู้จะอธิบาย
อย่างไร แต่รู้สกึ ว่าเวลาทีด่ ูอยู่น่มี นั เป็ น ๓ ตัวซ้อน
ตอบ ก็ดูตวั เดียวก็แล้วกัน
ถาม ท่านจะให้ดูตวั ไหน
ตอบ ถ้าดูลม ก็ดูทจ่ี ดุ มันเข้ามันออก ดูทล่ี มมาสัมผัส อยู่ทต่ี รงจุดนัน้ มันเข้าไปก็เป็ น
อดีต ออกมาก็เป็ นอดีต แต่เราอยู่ในปัจจุบนั อยู่ตรงจุดทีม่ นั สัมผัส แต่อดีต
ปัจจุบนั มันจะเป็ นอย่างไรก็ไม่เป็ นไร ถ้ามันซ้อนกันอยู่ก็รู้ รู้ก็ได้ตราบใดถ้าเราไม่
คิดปรุงกับมันก็ไม่เป็ นไร เพราะบางทีมนั ก็เกี่ยวเนื่องกัน
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ถาม มันเหมือนจะรู้สกึ ว่า ในขณะทีม่ นั ต่อกันนี่ มันจะมีช่องว่างทีม่ นั จะหลุดออกไป
เท่าทีส่ งั เกตดูมนั เหมือนมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งค่ะ
ตอบ คงไม่เป็ นไร ก็ให้มนั อยู่ตรงนัน้ ก็แล้วกัน ให้มนั อยู่จดุ เดียว ถ้าตราบใดไม่มกี าร
ปรุงแต่งก็ไม่เป็ นไร ให้รู้อยู่วา่ มันเป็ นอย่างนี้ มีการไหลของอนาคตสู่ปจั จุบนั สู่
อดีต ก็อยู่ตรงนัน้ ก็ได้
ถาม ท่านอาจารย์ครับ นัง่ แล้วสักพักหนึ่งเกิดอาการทางกายคือตัวจะแกว่งครับ
ตอบ เป็ นอุปาทานมากกว่า เพราะความจริงแล้วมันไม่ได้แกว่ง แสดงว่าเราห่างจากคํา
บริกรรม หรือห่างจากกรรมฐานทีเ่ ราใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ถ้าอยู่กบั
กรรมฐานแล้ว เราจะไม่สนใจกับการแกว่งของร่างกาย พอไปสนใจปั๊บ แสดงว่า
แวบออกไปแล้ว ไม่ได้อยู่กบั พุทโธแล้ว ไม่ได้อยู่กบั ลมแล้ว ไปอยู่กบั การแกว่ง
ให้ยอ้ นกลับมา ไม่เอาอาการแกว่งเป็ นทีต่ งั้ ของสติ เอาลมเป็ นทีต่ งั้ ของสติ
กลับมาหาลม ถ้าใช้พทุ โธก็กลับมาหาพุทโธ ถ้าสวดมนต์ก็กลับมาหาบทสวดมนต์
อย่าไปหาเรื่องอืน่ เพราะจะมีเรื่องอืน่ มาคอยหลอกล่อให้ไปสนใจอยู่เรื่อย บางที
นัง่ ไปได้ยนิ เสียงใครเขาไอเพียงครัง้ เดียว ใจก็คดิ ถึงเรื่องไอ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
เรื่องหยูกเรื่องยา เรื่องหมอเรื่องอะไร ตามไปได้ยาวเหยียดเลย ถ้าไม่สนใจเดีย๋ ว
ก็หายไปเอง
ถาม ระหว่างวันนี่เราตามดูอารมณ์ ความรู้สกึ ทีม่ ากระทบ แวบๆ แต่บางทีเวลาเราคิด
อะไรเผลอไปนี่ รู้สกึ ว่าเราดูอารมณ์มากกว่าตามความคิดนะคะ
ตอบ ดูอารมณ์ความรู้สกึ ทีส่ ุขบ้างทุกข์บา้ งก็ได้
ถาม เวลาคิดคอยจะเผลอไปคิดเรื่องต่างๆ
ตอบ วิธีแก้ก็คอื ใช้บริกรรมพุทโธ อย่าไปดู ถ้าเราพุทโธแล้วจะคิดไม่ได้ จิตในแต่ละ
ขณะนี่จะคิดได้เรื่องเดียว ถ้าเราพุทโธอยู่จะไปคิดเรื่องนู น้ เรื่องนี้ไม่ได้ เพียงแต่
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ว่าขณะหนึ่งมันสัน้ แล้วมันเร็วมาก เวลาพุทโธปั๊บอีกขณะหนึ่งมันก็แวบไปได้
ฉะนัน้ บางทีเราต้องบริกรรมถีๆ่
ต้องเฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลาว่ากําลังพุทโธอยู่หรือ
เปล่า
ถาม ใช้ลมไม่ได้ใช่ไหมคะ ต้องใช้พทุ โธอย่างเดียวหรือคะ
ตอบ เมือ่ จิตเริ่มคิดแล้ว ดูลมอาจจะไม่พอ
ถาม ถ้าอย่างนี้ก็ตอ้ งเปลีย่ นมาเป็ นภาวนาพุทโธ
ตอบ ก็ได้ก็ลองดูก็แล้วกัน ดูวา่ อะไรมันได้ผล
ถาม ท่านอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมครับ เรานัง่ สมาธิน่ีเราเอาลมอย่างเดียว ไม่เอาพุทโธ
ตอบ ได้
ถาม ถ้าเราเดินเราเคลือ่ นไหว เราเอาพุทโธ
ตอบ ได้
ถาม หรือเดินจงกรมเอาเท้าอย่างเดียว
ตอบ ได้
ถาม เอาแค่ ๓ อย่างนี้
ตอบ ก็ลองดูก็แล้วกัน ในแต่ละอิริยาบถว่าอันไหนได้ประโยชน์ เป้ าหมายก็คอื ไม่
ต้องการให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆเป็ นหลัก ให้จติ รู้อยู่กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน
ปัจจุบนั แต่บางทีความคิดของเรามันละเอียด เราไม่รู้วา่ กําลังคิดอยู่ เรามองไม่
เห็น แต่ก็ไม่เป็ นไร ให้รู้อยู่กบั สิง่ ทีเ่ ราเห็น ส่วนใหญ่ก็คอื ร่างกาย ก็ให้รู้อยู่กบั
การเคลือ่ นไหวไปมา อย่าเดินไปแล้วก็คิดถึงงานทีท่ าํ มาเมือ่ วานนี้ หรืองานที่
จะต้องไปทําในวันพรุ่งนี้อย่างนี้เป็ นต้น ให้รู้วา่ เราอยู่กบั ซ้ายขวาหรือเปล่าเท่า
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นัน้ เอง มันอยู่อย่างนัน้ หรือเปล่า แต่ถา้ ซ้ายขวาๆแล้วมันก็ยงั คิด ก็ใช้บริกรรม
พุทโธเข้าไปเสริมก็ได้ เพราะพุทโธจะสกัดได้ รู้สกึ ว่าหลวงตาท่านจะเน้นเรื่องพุท
โธนี้มาก เพราะท่านเคยใช้พทุ โธทําจิตของท่านให้สงบ ในช่วงทีจ่ ติ ของท่านเคย
เสือ่ มไป ตอนทีท่ ่านไปทํากลดอยู่เดือนสองเดือน แล้วจิตมันไม่สงบ พยายามนัง่
อย่างไรก็ไม่สงบ
ตอนหลังท่านก็จบั ได้วา่ ต้องมีพทุ โธ ท่านก็เลยพุทโธในอิริยาบถ ๔ ไม่วา่ จะทํา
อะไรก็พทุ โธ ไม่ให้ไปคิดอะไร เพราะตอนนัน้ ท่านก็อยู่คนเดียว ไม่มภี ารกิจที่
ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครทีไ่ หน ก็คดิ แต่พทุ โธๆๆอย่างเดียว ไปกับภารกิจทีท่ าํ อยู่
ในปัจจุบนั เช่นเดินบิณฑบาตไปใจก็พทุ โธไป ไม่ใช่บณ
ิ ฑบาตไปแล้วก็คดิ ถึงเรื่อง
คนนัน้ เรื่องคนนี้ เวลาปัดกวาดก็พทุ โธอยู่กบั การปัดกวาด เวลาฉันก็ พุท โธไป
จิต ก็จะถูกตะล่อมเข้า มา พอมานัง่ สมาธิก็ พุท โธๆๆต่อ เดีย๋ วมันก็สงบลง แต่
ถ้ากําหนดสติแล้วดูตามมันก็จะตามมันไปเรื่อยๆ มีบางทีส่ อนให้มสี ติดูความคิด
ดูตามความคิด มันก็คดิ ไปเรื่อยๆ แล้วก็ตามไปเรื่อยๆ มันก็เหมือนกับวิง่ จับลิง
มันก็ไม่หยุดสักที จะหยุดต้องสกัดมันไม่ให้มที ว่ี ง่ิ คือเอาพุทโธมาขวางข้างหน้า
ขวางข้างหลัง ขวางข้างๆ ข้างซ้ายข้างขวา มันไปไหนไม่ได้มนั ก็หยุด
ถาม ถ้าคิดไปในวงธรรมะล่ะคะ
ตอบ ได้ ให้เป็ นปัญญาก็ได้ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ มันจะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็
พิจารณาว่าเดีย๋ วก็แก่ตายแล้ว จะไปทําอะไรผมเผ้า ไปกังวลทําไมว่ารูปร่างจะไม่
สวย หน้าตาจะไม่งาม เวลานอนในโลงก็ไม่มใี ครมาถ่ายรูปหรอก คิดอย่างนี้ก็ตดั
ได้ ไม่กงั วล
ถาม ท่านอาจารย์คะมีบางคนเขานัง่ สมาธิได้นานมาก ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง เรานัง่ ไม่ได้
อย่างเขา ได้อย่างมากแค่ครึ่งชัว่ โมง เรามีความรู้สกึ ว่าทําไมคนอืน่ เขานัง่ ได้นานๆ
เขาสอบได้เกรด ๔ เราได้แค่เกรด ๑ เกรด ๒
ตอบ ไม่จาํ เป็ นหรอก จริตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
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ถาม จําเป็ นไหมต้องนัง่ ให้ได้นานๆ
ตอบ ไม่จาํ เป็ นหรอก คนเรามี ๒ จริต คือปัญญาวิมตุ ติกบั เจโตวิมตุ ติ พวกเจโต
วิมตุ ติได้ฌานก่อน อย่างพระโมคคัลลานะ พวกปัญญาวิมตุ ติเหมือนพระสารี
บุตร ใช้การพิจารณาทําให้จติ สงบและให้เกิดปัญญาไปพร้อมๆกันเลย ด้วยการ
พิจารณาไตรลักษณ์
ถาม จํานวนชัว่ โมงนี่ไม่สาํ คัญ
ตอบ คือสมาธิมี ๒ แบบ เวลาเข้าฌานแล้วนัง่ เป็ นชัว่ โมง เป็ นวัน เป็ นเดือน ก็เป็ นแบบ
หนึ่ง ก็ได้แค่ความสงบ อีกแบบหนึ่งคือจิตสงบจนเป็ นฐานของปัญญา แต่ไม่ได้
อยู่ในฌาน ถึงแม้จะไม่ได้นงั ่ หลับตา แต่ใจไม่วนุ่ วาย ใจเย็นสบาย มีเหตุมผี ล ก็
พิจารณาไปทางปัญญาได้เลย แบบนี้จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะอยู่ในขัน้
วิปสั สนา ส่วนพวกทีต่ ดิ ฌานก็ไม่ออกทางปัญญา เวลานัง่ สมาธิเขาก็เข้าไป
หลายๆชัว่ โมง พอออกมาก็ไม่ได้ไปทางปัญญา เพราะพอใจกับความสงบนัน้ พอ
ต้องการความสงบอีกก็กลับไปนัง่ อีก เรียกว่าติดสมาธิ เวลาปฏิบตั จิ ะติดไปเป็ น
ขัน้ ๆ พอได้สมาธิแล้วก็จะติดในสมาธิ เพราะมีความสงบ มีความสุข ไม่ค่อย
อยากจะพิจารณาทางด้านปัญญา เพราะเวลาพิจารณาจิตต้องทํางาน ต้องเอาจิต
มาคิดในไตรลักษณ์ พิจารณาดูร่างกาย แยกแยะดูอาการ ๓๒ ให้เห็นว่าเป็ นดิน
นํ้ า ลม ไฟ เหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์
ต้องแยกแยะให้เห็นว่าเป็ นนํา้ เป็ นไฟ เป็ นลม เป็ นดิน ถ้าพิจารณาเป็ นก็จะเห็น
ได้ เวลาคนตายนํา้ ก็จะไหลออกมา นํา้ หนองนํา้ เลือด ความร้อนก็หายไป คนตาย
กับคนเป็ นมีความแตกต่างกัน จับตัวดูก็รู้ คนตายนี้เย็นเฉียบ คนทีย่ งั ไม่ตาย
ร่างกายยังอุ่นอยู่ แสดงว่ายังมีธาตุไฟอยู่ แต่คนตายนี่ไฟมันหมดแล้ว ถ้าปล่อย
ทิ้งไว้นํา้ ก็จะไหลออกมา ลมก็ไม่เข้ามาแล้ว คนเป็ นยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่
ตลอดเวลา ก็เหลือแต่ธาตุดนิ ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็เปื่ อยมันก็ผุ มันก็
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แห้งกรอบกลายเป็ นฝุ่น กลายเป็ นดินไปในทีส่ ุด ก็เห็นชัดๆอยู่ถา้ พิจารณา อย่าง
นี้เรียกว่าปัญญา
พิจารณาอย่างนี้จนเห็นชัดแล้ว ก็จะคลายความหลงในร่างกาย ว่าเป็ นเราเป็ นตัว
เรา แท้จริงมันก็เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เวลาเข้ามาก็เข้ามาทางปากเรานี่แหละ เรา
ไม่เห็นหรือ อาหารทีเ่ รากินเข้าไปมันก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ นัน้ เข้าไปแล้วก็
แปลงสภาพ จากอาหารก็กลายเป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน ผมเรามันงอก
ออกมาไหมถ้าเราไม่กนิ ข้าว มันไม่มที างงอกออกมาได้ เรากินข้าวเข้าไป กินนํา้
เข้าไป หายใจเข้าไป การรวมตัวของดินนํา้ ลมก็ทาํ ให้เกิดไฟขึ้นมาคือความร้อน
เวลาเรากินข้าวเข้าไปร่างกายเราจะร้อน เหงือ่ ออก เพราะเริ่มเกิดปฏิกริ ิยาของดิน
นํา้ ลมผสมกัน ทําให้เกิดธาตุไฟ เหมือนกระเป๋ านํา้ ร้อนวิทยาศาสตร์ทม่ี ดี นิ นํา้ ลม
ไฟผสมกันอยู่แล้ว พอไปกดแผ่นโลหะก็ทาํ ให้เกิดปฏิกริ ิยา มีความร้อนออกมา
เหมือนกันกับร่างกาย
เรามีความคิดทีฝ่ งั ลึกอยู่ในใจว่า ร่างกายนี้คอื ตัวเราตัวฉัน คิดอยู่อย่างนัน้
ตลอดเวลา ไม่เคยพิจารณาว่ามันมาอย่างไรมันไปอย่างไร เราจึงต้องพิจารณาไป
ทีจ่ ดุ เริ่มต้นของร่างกายนี้ มันก็เริ่มจากนํา้ ๒ หยด ของพ่อหยดของแม่หยด
ผสมกันแล้วเกิดเป็ นตัวขึ้นมา อยู่ในครรภ์ของแม่ อาศัยนํา้ นมนํา้ เลือดอาศัย
อาหารของแม่ ซึง่ เป็ นดินนํา้ ลมไฟแบบละเอียด ทีเ่ ข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกาย
เจริญเติบโตขึ้นมา พอออกจากท้องแม่ก็ดม่ื นมดืม่ นํา้ ก่อน ซึง่ เป็ นอาหารละเอียด
เมือ่ โตขึ้นมาอีกหน่อยก็กนิ อาหารหยาบ เช่นข้าวผักปลาต่างๆ ก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ
ทัง้ นัน้ มาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ไปเสริมสร้างอาการ ๓๒ ให้เจริญเติบโตงอกงาม
ขึ้นมา ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พิจารณากลับไปกลับมา
ถาม ท่านคะ ภาวนาซํา้ ๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือคะ
ตอบ จนกว่ามันจะร้องอ๋อขึ้นมาเอง อ๋อเข้าใจแล้ว อ๋อไม่ใช่เรา มันแค่เป็ นการมาการไป
ของดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง ถ้าเราพิจารณาแค่ครัง้ เดียวแล้วก็หยุด มันก็
24

กลายเป็ นสัญญาความจําไป พอถึงเวลาจะตัดอุปาทานมันก็ตดั ไม่ได้ เพราะ
อุปาทานมีแรงมากกว่า เหมือนคนชักคะเย่อ ข้างหนึ่ง ๑๐ คน อีกข้างหนึ่งคน
เดียวอย่างนี้ ข้าง ๑๐ คนก็ตอ้ งมีแรงมากกว่า อุปาทานมันมีแรงมากกว่า ธรรม
สอนว่าไม่ใช่ตวั ฉันของฉัน มันก็ยงั ยึดติดอยู่ พอเป็ นอะไรร่างกายก็ทกุ ข์ข้นึ มา
แต่ถา้ เราพิจารณาเรื่อยๆ จากคนเดียวก็เป็ น ๒ คน ๓ คน ๔ คน จนมีกาํ ลัง
มากกว่าอุปาทานเมือ่ ไร ก็จะดึงมาทางนี้ คุณว่าอย่างไรฉันก็ไม่เชื่อ ฉันเชื่อว่าเป็ น
ดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง ฉันไม่กลัวแล้ว จะเป็ นอย่างไรก็ให้มนั เป็ นไป มันก็แค่ดนิ
นํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง ต้องอาศัยการพิจารณาบ่อยๆ มันจะยากตรงนี้ ไม่ใช่
พิจารณาหนสองหนแล้วก็บรรลุได้ นอกจากคนทีม่ ปี ญั ญาทีเ่ ฉียบแหลม ทีม่ อง
ทะลุเห็นชัดแจ้งไม่สงสัยได้อย่างรวดเร็ว
อย่างนี้พจิ ารณาหนสองหนก็เข้าใจ
ปัญญาของแต่ละคนจึงต่างกัน
คนทีม่ ปี ญั ญาบารมีเยอะก็จะบรรลุเร็ว คนทีม่ ปี ญั ญาบารมีนอ้ ยก็จะบรรลุชา้ การ
บรรลุน้ ีไม่ได้บรรลุดว้ ยสมาธิ บรรลุดว้ ยปัญญา แต่ตอ้ งอาศัยสมาธิเป็ นทางผ่าน
เป็ นเครื่องสนับสนุน คือต้องมีสมาธิก่อน คือจิตจะต้องอยู่ในปัจจุบนั ต้องอยู่ใน
ความสงบ ปราศจากความโลภโกรธหลงครอบงํา เวลาจิตสงบนี้ความโลภโกรธ
หลงจะสงบตัวลงไปด้วย ถึงมันยังทํางานอยู่ ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับคนทีไ่ ม่มี
ความสงบ ทีถ่ ูกความโลภโกรธหลงครองงําแบบโงหัวไม่ข้นึ เหมือนกับฝุ่นตลบ
อบอวลอยู่ตลอดเวลา แต่คนทีม่ คี วามสงบนี้เหมือนกับฝุ่นทีต่ กลงไปอยู่ทพ่ี ้นื พอ
ไปกวาดมันๆ ก็จะฟุ้งขึ้นมา ถ้าเป็ นจิตทีส่ งบแล้วเวลาคิดอะไรขึ้นมา มันก็ทาํ ให้
ฝุ่นของความโลภความโกรธความหลงฟุ้งขึ้นมา ทําให้เราเห็นผิดได้ เช่นเห็นรู ป
ปั๊บ ความโลภโกรธหลงก็จะตามมาทันทีเลย รู ปนี้สวยน่ายินดีนะ จึงต้องอาศัย
ปัญญามาคอยแกะออก มันไม่สวยหรอก มันเป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา เป็ นอสุ
ภะ
ในขณะทีจ่ ติ สงบมันก็วา่ งๆ แต่พอไปเห็นรูปปั๊บ ถ้าโลภโกรธหลงยังมีกาํ ลังอยู่มนั
ก็จะไปเกาะไปหลงทันที ถ้าเรายังไม่ได้เจริญปัญญาเลย ก็จะไม่มอี ะไรมาคอย
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แกะมันออก ก็จะหลงไปสักพักหนึ่ง คนทีท่ าํ สมาธิได้แล้ว พอออกจากสมาธิก็จะ
ไปทํานัน่ ทํานี่ ไปดูนนั ่ ไปฟังนี่ พอเบือ่ ขึ้นมา รําคาญขึ้นมา ก็กลับไปนัง่ ทําสมาธิ
อีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ แต่คนทีเ่ ริ่มเจริญปัญญาแล้ว พอจะไปฟังอะไร ก็
พิจารณาว่าฟังแล้วก็เหมือนเดิม ไม่ได้อะไรขึ้นมา ฟังแล้วเดีย๋ วก็เบือ่ ดูแล้วเดีย๋ ว
ก็เบือ่ มันไม่ได้ให้ความสุข ความอิม่ ความพอกับเรา มันเป็ นทุกข์มากกว่าสุข ถ้า
เห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาอยากจะไปทําอะไร อยากจะไปดืม่ อะไร อยากจะไปกิน
อะไร มันก็จะหยุดทันที
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า ละโลภโกรธหลงได้น่ี กับไม่ยนิ ดียนิ ร้ายเหมือนกันไหมคะ
ตอบ ก็เป็ นกลางๆ จะว่าไม่ยนิ ดีก็ได้ ไม่ยนิ ร้ายก็ได้ มันเฉยๆ รู้วา่ มันก็แค่นนั้ แหละ
เหมือนกับสิง่ ทีเ่ ราไม่แยแสไม่ให้ความสําคัญแล้ว เมือ่ ก่อนนี้เราหลงว่าเป็ นแบงก์
๑๐๐ แต่พอมีคนมาบอกว่าเป็ นแบงก์เก๊ เราก็จะไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายใช่ไหม รู้สกึ
อย่างนัน้ เมือ่ ก่อนเราคิดว่าเป็ นของจริง แต่ตอนนี้เรารู้วา่ มันเป็ นของเก๊แล้ว เรา
จะรู้สกึ อย่างไร ก็รู้สกึ แบบนัน้ แหละ ปัญญาก็สอนให้เราเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้มนั เป็ นของเก๊ทงั้ นัน้ ไม่ใช่ของจริง ไม่มคี วามหมายอะไร
ถาม ถ้าเราพิจารณาเกี่ยวกับธาตุ ๔ ในกายเรานี่ ถ้าเรามองไปข้างนอกเราก็พจิ ารณา
อย่างอืน่ เป็ นธาตุ ๔ ได้เหมือนกันใช่ไหม
ตอบ ต้องพิจารณาทัง้ เขาทัง้ เรา ทัง้ ข้างนอกทัง้ ข้างใน กายคตาสติ สอนให้พจิ ารณากาย
นอก พิจารณากายใน และพิจารณาทัง้ กายนอกและกายใน พิจารณาลงไปทีธ่ าตุ
๔ ทัง้ หมด โลกนี้เขาถึงเรียกโลกธาตุไง เราอยู่ในโลกของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทุก
สิง่ ทุกอย่างเป็ นธาตุหมด ศาลาหลังนี้ก็ธาตุทงั้ นัน้ แต่ศาลาต่างกับเราตรงทีศ่ าลา
ไม่มจี ติ ไม่มวี ญิ ญาณ แต่ก็มบี างคนทีค่ ดิ ว่าศาลานี้มวี ญิ ญาณครอบครองอยู่
ถาม เขาคิดว่ามีเทวดาอยู่
ตอบ นัน่ เป็ นอุปาทาน ถึงจะมีจริงเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรา เราไปยุ่งกับเขาต่างหาก
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ถาม เขามาฟังธรรมท่านอาจารย์ไหมเจ้าคะ
ความเมตตาสงสารมันจะมากขึ้นๆ

ลูกสังเกตดูวา่ เวลาปฏิบตั ไิ ปมากๆขึ้น

ตอบ มันเป็ นพื้นเพของจิตทีป่ ราศจากความโลภโกรธหลง
ถ้าความโลภโกรธหลง
น้อยลงไปเท่าไร ความเมตตากรุณามุทติ าอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับ เมือ่
เรามีความอิม่ แล้ว เราก็สงสารคนอืน่ ใช่ไหม แต่ขณะทีเ่ รามีความหิวนี่ เราจะไม่
มองหน้าใครเลย เราจะต้องกินของเราให้อิม่ ก่อน ตอนนัน้ จะไม่มคี วามเมตตา
เลย ลองสังเกตดู เวลาทีเ่ ราหิวนี่ ใครมาขวางหน้านี่ จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันที
แต่ถา้ เวลาเราอิม่ แล้ว ใครจะมาแย่งอาหารข้าวของอะไรไปเราก็เฉยๆ ใครเขา
อยากจะได้ก็เอาไป ความอิม่ ของใจจะทําให้เกิดเมตตากรุณามุทติ าอุเบกขาขึ้นมา
โดยธรรมชาติของมันเป็ นอย่างนี้ อย่างหลวงตาท่านเมตตาโลกขนาดไหน ท่าน
เหนื่อยขนาดไหน อายุขนาดนี้แล้วก็ยงั มีคนมาด่ามาว่าท่านอีก แต่ใจท่านไม่ได้มี
อะไรกับเขาหรอก ท่านต้องใช้ธาตุขนั ธ์แสดงไป มันก็เหมือนกับว่าท่านใช้อารมณ์
บางคนก็วา่ ท่านใช้อารมณ์ ท่านก็ตอ้ งใช้ร่างกายต้องใช้กริ ิยาเป็ นเครื่องแสดงออก
เมือ่ มาแบบนี้ก็ตอ้ งตอบไปแบบนัน้ แสดงไปตามจริตนิสยั เดิมของท่าน แต่ไม่
เป็ นกิเลส บางคนมีกริ ิยาโฮกฮาก ก็โฮกฮากไป บางคนนิ่มนวลก็น่ิมนวลไป เป็ น
กิริยาแต่ไม่ใช่เป็ นตัวกิเลส ไม่มกี เิ ลสอยู่ในกิริยานัน้ ๆ แต่ก็เป็ นกิริยาอันเดียวกัน
กับของกิเลส คนทีม่ กี เิ ลสเขาก็ใช้กริ ิยานี้เวลาเขาเกิดความโกรธขึ้นมา เขาก็แสดง
อาการอย่างนัน้ ออกมาเหมือนกัน ใช้เครื่องมืออันเดียวกัน แต่คนทีใ่ ช้นนั้ ต่างกัน
ถาม สิง่ ทีต่ ดิ มานี้ลูกก็รู้วา่ มันเป็ นสมมุติ แต่สาํ หรับจิตของพระอริยะนี้ เมือ่ มาเกิดเป็ น
มนุษย์ พอมันมากระทบปั๊บนี่ มันหลุดตกไปทันทีใช่ไหมคะ เหมือนกับการใจเร็ว
นี่มนั เป็ นนิสยั ดัง้ เดิม พอมันกระทบปั๊บมันก็ตกไปเลย
ตอบ ปฏิกริ ิยาตอบโต้กบั สิง่ ต่างๆของแต่ละคนมันก็ต่างกัน ถ้าเป็ นคนทีเ่ จริญปัญญา
แล้วจะมีเหตุมผี ล จะมีตวั กรองว่าควรจะตอบไปมากน้อยเพียงไร แรงหรือค่อย
อย่างไร แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญาจะไม่มตี วั กรอง มากระทบเท่าไรก็จะกลับไปเท่านัน้
เหมือนกับลูกปิ งปองทีเ่ ราตีใส่ฝาผนัง
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ถาม แต่ตวั กรองของท่านอาจารย์ ลูกก็คดิ ว่าเป็ นอัตโนมัตเิ ลย ปั๊บไปเลย แต่อย่างของ
บุคคลธรรมดานี้ จะรู้สกึ เหมือนมีความคิดขึ้นมาพยายามทีจ่ ะกรอง แต่อย่างของ
ท่านอาจารย์น่มี นั ตกทันทีอตั โนมัตเิ ลย
ตอบ มันก็อยู่ทก่ี ารฝึ กฝนอบรม
หลวงตาบอกว่าขัน้ ต้นสติปญั ญาก็ตอ้ งล้มลุก
คลุกคลานไปก่อน แล้วต่อไปก็กลายเป็ นสติปญั ญาอัตโนมัติ เราฝึ กไปเรื่อยๆ ใช้
ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็ชาํ นาญ เหมือนกับการอ่านหนังสือ ตอนต้นเราก็ไม่ได้อ่าน
ออกเขียนได้ทนั ทีเลย เราก็ตอ้ งหัดสะกดไปก่อน หัดผสมคําไปก่อน แต่เมือ่ เรา
ชํานาญแล้ว พอเห็นตัวอักษรปั๊บมันก็ไปทันทีเลย เรื่องสติปญั ญานี้เราก็สร้าง
ขึ้นมาได้ จนควบคุมจริตนิสยั เดิมของเราได้ เพียงแต่วา่ เราเห็นว่ามันไม่จาํ เป็ น
ไม่สาํ คัญเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็ได้ แต่เราก็รู้จกั กาลเทศะ ควรจะพูด
อย่างไร ควรจะทําอย่างไร ก็ไม่แสดงอาการแบบนัน้ กับทุกคน คนบางคนควรจะ
นิ่มนวลก็น่มิ นวลได้เหมือนกัน วันนัน้ ท่านก็เทศน์เรื่องท่านอาจารย์สงิ ห์ทองไม่ใช่
หรือ ท่านก็สอนท่านอาจารย์สงิ ห์ทองว่า จะไปตลกทุกกรณีก็ไม่ได้ เราชอบตลกก็
จะมองไปในมุมตลกเสมอ แต่คนอืน่ เขาจะไม่ตลกกับเรา
ถาม คนทีม่ ปี ญั ญาทางโลก ทีเ่ รียนหนังสือเก่งๆฉลาดๆ เขามาปฏิบตั ธิ รรม เขาจะไป
เร็วกว่าคนทีม่ พี ้นื ฐานความรู้นอ้ ยกว่าหรือไม่
ตอบ คนทีม่ ปี ญั ญาทางโลกนี่เขารู้จกั คิดด้วยเหตุดว้ ยผล
ทางธรรมะก็เหมือนกัน
พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล ใช้ความคิดด้วยเหตุดว้ ยผลเหมือนกัน แต่ต่างกัน
ตรงทีท่ างธรรมจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเป็ นหลัก อะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจทุกข์
อะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจไม่ทกุ ข์ ความรู้น้ ที างโลกจะไม่มใี ครสอน ความรู้ทางโลกก็
จะคิดเหตุผลทางโลก ต้นไม้จะโตขึ้นมาได้อย่างไร ต้องมีนาํ้ ดี มีดนิ ดี มีป๋ ยุ ดี มี
การดูแลรักษาป้ องกันไม่ให้แมลงมากัดมาทําลาย ก็เป็ นเหตุผล ก็คดิ แบบ
เดียวกัน แต่ทางโลกจะมองแต่เรื่องภายนอก เรื่องของร่างกายเขาก็จะดูวา่
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไร จะรักษาได้อย่างไรเท่านัน้ เอง ก็จะคิดด้วยเหตุ
ด้วยผลเหมือนกัน แต่เป็ นความรู้ทต่ี ่างกัน ความรู้ทางโลกไม่สามารถแก้ความ
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ทุกข์ทางด้านจิตใจได้ คนทีจ่ บด็อกเตอร์กม็ จี ติ วุน่ วายได้ ติดคุกติดตะรางเพราะ
ไปฆ่าคนก็มอี ยู่เหมือนกัน เพราะแก้ปญั หาทางด้านจิตใจไม่ได้ เวลามีทกุ ข์แล้ว
โกรธแค้นโกรธเคือง ก็ไปฆ่าเขา เป็ นด็อกเตอร์ก็ทาํ ได้ แต่ถา้ เป็ นด็อกเตอร์ทาง
ศาสนาพุทธ เป็ นพระอริยะแล้วก็จะไม่ทาํ เพราะรู้จกั วิธแี ก้ความทุกข์ทางด้าน
จิตใจ คือรู้จกั ปล่อยวาง ยอมรับความจริง โดนคนนัน้ เขากลันแกล้ง
่
โดนคนนี้
เขาหลอกลวง ทําให้เสียอกเสียใจ แต่ก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้ว มันก็ผ่านไป
แล้ว ไปโกรธทําไม ไปแก้แค้นทําไม ไม่จาํ เป็ น ถือว่าเป็ นการใช้หนี้เก่าไปก็จบ ก็
ไม่ตอ้ งไปฆ่า ไม่ตอ้ งไปติดคุกติดตะราง คนทีม่ ธี รรมะจะคิดอย่างนี้
ถาม พวกทีม่ กี เิ ลสจะทําใช่ไหมคะ
ตอบ กิเลสหมายถึงการขาดปัญญา ส่วนการมีปญั ญาทางด้านธรรมะคือการรู้ทนั กิเลส
นี่เอง
ถาม ลูกหมายความว่าพวกทีเ่ รียนเก่ง เขามีปญ
ั ญาฉลาด เขาเรียนด็อกเตอร์ เขา
สามารถทีจ่ ะบรรลุได้เร็วกว่าคนอืน่ ไหมคะ หรือว่าไม่ต่างกัน
ตอบ ไม่แน่เสมอไป มันอยู่ทก่ี ิเลสมากหรือกิเลสน้อย ถ้ากิเลสหนาทําให้จติ ไม่สงบ
ความคิดก็ยงั ไม่เป็ นปัญญาพอทีจ่ ะตัดกิเลสได้
ถาม รู้สกึ ว่าครูบาอาจารย์หลายท่านในอดีตทีผ่ ่านมา บางท่านไม่ได้เรียนหนังสือเลย
ด้วยซํา้ ไป อ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยซํา้ ไป
ตอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ฉลาดนะ เพราะท่านมองท่านคิดด้วยเหตุดว้ ยผล
ของท่านเองตลอดเวลา เพียงแต่วา่ ท่านไม่มโี อกาสได้ไปเรียนหนังสือเท่านัน้ เอง
ถ้าท่านมีโอกาสท่านอาจจะจบปริญญาเอกก็ได้ คนทีเ่ ป็ นชาวนาชาวไร่แต่ไม่มี
โอกาสไปเรียนหนังสือนัน้ ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มปี ญั ญา เพียงแต่เขาไม่มี
โอกาสได้ใช้ปญั ญาไปในทางนัน้ พูดง่ายๆก็คอื คนทีม่ ปี ญั ญาก็คอื คนคิดเป็ น คิด
ด้วยเหตุดว้ ยผลเป็ น ส่วนคนทีไ่ ม่มปี ญั ญาจะคิดไม่ค่อยเป็ น คนทีค่ ดิ ไม่ค่อยเป็ น
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จะได้สมาธิก่อน เพราะการเจริญสมาธิงา่ ยกว่าการเจริญปัญญา แต่ทางปัญญาจะ
ช้า เพราะไม่สามารถแยกแยะธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟได้ คนคิดเป็ นจะไปเร็วกว่าใน
ขัน้ ปัญญา
คนทีจ่ ะบรรลุเร็วหรือบรรลุชา้ ยากหรือง่าย ก็มแี สดงไว้อยู่ ๔ ชนิดด้วยกันคือ ๑.
พวกทีร่ ู้เร็วและปฏิบตั งิ า่ ย ๒. รู้เร็วแต่ปฏิบตั ยิ าก ๓. รู้ชา้ แต่ปฏิบตั งิ า่ ย ๔. รู้ชา้
และปฏิบตั ยิ าก พวกทีร่ ู้เร็วปฏิบตั งิ า่ ย คือพวกทีม่ กี เิ ลสน้อยปัญญามาก ปฏิบตั ิ
ไม่ยากเพราะกิเลสน้อยไม่มอี ะไรมาคอยต้าน รู้เร็วเพราะมีปญั ญามาก พวกทีร่ ู้
เร็วแต่ปฏิบตั ยิ ากก็คอื มีปญั ญามากมีกเิ ลสมาก ต้องภาวนาจริงๆ แบบนัง่ ทัง้ คืน
อดอาหาร ๗ วันอะไรอย่างนี้ กว่าจะทําจิตให้สงบลงได้ นัน่ คือขัน้ สมาธิ การทีจ่ ะ
ทําจิตให้สงบลงได้ในขัน้ สมาธินนั้ ยากมาก ต้องทรมานด้วยวิธีต่างๆ แต่พอได้
สมาธิแล้วมีปญั ญาอยู่แล้วก็จะรู้ได้เร็ว พวกที่ ๓ คือพวกกิเลสบางแต่ปญั ญาทึบ
พวกที่ ๔ ก็คอื พวกกิเลสหนาปัญญาทึบ คิดไม่เป็ น กิเลสก็เยอะ เวลาจะนัง่ สมาธิ
ก็นอนเสีย เดินจงกรมก็เดินไม่ไหว
ถาม ฟังธรรมแล้วคิดตามอย่างนี้ได้ไหมคะ
ตอบ อันนี้ก็อาศัยปัญญาของคนอืน่ ไง เหมือนกับรถเราสตาร์ทไม่ได้ เราอาศัยคนคอย
เข็นให้ ฟังไปแล้วคิดตามไปเรื่อยๆ การฟังธรรมจึงมีประโยชน์มาก เวลาหลวงตา
แสดงธรรม ท่านจะแสดงเหตุแสดงผลอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเราฟังเรื่อยๆต่อไปเราก็
จะคิดเป็ นเหมือนท่าน มันเป็ นอย่างนี้เพราะเหตุน้ ี เอาเหตุเอาผลมาเทียบเคียงกัน
ไม่เอาอารมณ์ ไม่เอาความรู้สกึ ของตัวเองมาเป็ นทีต่ งั้ ถึงต้องอยู่ใกล้บัณฑิต อเส
วนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญ จะ เสวนา การได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิต เป็ น
มงคลสูงสุดของชีวติ บัณฑิตที่ ๑ ก็คอื พระพุทธเจ้า บัณฑิตที่ ๒ ก็คอื พระ
อรหันต์ บัณฑิตที่ ๓ ก็คอื พระอริยบุคคลตามลําดับลงมาเรื่อยๆ บุคคลเหล่านี้
สามารถทําให้เราดีข้นึ ได้ ฉลาดขึ้นได้ คนพาลก็พวกทีช่ อบดืม่ เหล้าเมายา เทีย่ ว
เตร่เฮฮาสนุกสนาน เกียจคร้าน มักง่าย ขี้โกง อย่าไปคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้
เพราะจะทําให้เราติดนิสยั ของเขามาด้วย เพราะทําชัว่ มันง่าย ใครๆก็อยากจะได้
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อะไรมาง่ายๆ การโกงมันง่ายกว่าการหามาด้วยความสุจริต สอบเอ็นทรานซ์ก็
เหมือนกัน โกงข้อสอบมันง่ายกว่ามานัง่ ท่องตําราตัง้ หลายเล่ม แต่มนั ไม่ดหี รอก
เราไม่ได้อะไรจากการโกง มีแต่เสีย มีแต่ขาดทุน ควรเข้าหาบัณฑิตอยู่เรื่อยๆ ที่
ไหนมีครูบาอาจารย์มคี นฉลาด เราเข้าไปหาท่านแล้ว เราได้ความรู้ได้ความฉลาด
เพิม่ ขึ้น เราได้กาํ ไร
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๖

สวดมนต์ภาวนา
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เวลาเริ่มภาวนาถ้าจิตยังไม่เข้าที่ ให้ใช้การสวดมนต์ไปยาวๆจนจิตเชื่องแล้วถึงจะบริกรรม
พุทโธๆๆต่อ เมือ่ จิตไม่ไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว เราก็บริกรรมพุทโธๆๆไปอย่างเดียวก็ได้ หรือ
สวดไปจนรู้สกึ อยากจะหยุดสวด ก็ดูลมต่อก็ได้ ไม่ตอ้ งสวด ดูลมหายใจเข้าออก หายใจ
เข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เพราะการสวดเป็ นการสวนกระแสของความคิด ต้านกระแสของ
ความคิด ถ้าไม่มอี ะไรต้าน เราจะนัง่ คิดไปเรื่อยๆ แต่ถา้ เอาสังขารความคิดปรุงแต่ง มา
สวดมนต์แทน สวดไปเรื่อยๆ เดีย๋ วสังขารก็เหนื่อย พอเหนื่อยก็ไม่อยากจะคิดอะไร การ
สวดมนต์น้ ีอาตมาได้รบั ประโยชน์ในการฝึ กระยะแรกๆ ตอนนัน้ ก็อาศัยการท่องพระมหา
สติปฏั ฐานสูตรอยู่ในใจ ท่องประมาณ ๔๐ นาทีเท่าทีจ่ าํ ได้ นัง่ ขัดสมาธิหลับตา แล้วก็
สวดไปภายในใจ แทนทีจ่ ะใช้พทุ โธๆๆ ก็ใช้พระสูตรเป็ นองค์ภาวนาไป เวลาสวดต้องมี
สติ ไม่ใช่สวดแล้วก็ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พยายามให้อยู่กบั บทสวดมนต์
ตลอดเวลา
ถ้าสวดไปแล้วยังคิดได้ ก็สวดให้เร็วขึ้น จะสวดบทอิตปิ ิ โสก็ได้ อิติปิ โส ภควา อรหัง
สัมมาสัมพุทโธ สวดไปเรื่อยๆ จะสวดกี่รอบก็ได้ ไม่ตอ้ งไปนับรอบ พอจบรอบนี้แล้วก็
เริ่มรอบใหม่ จิตบางคนเวลาให้บริกรรมพุทโธๆๆอยู่คาํ เดียวจะไม่ชอบ แต่ถา้ ให้สวด
มนต์ก็จะสวดได้ ก็ใช้บทสวดมนต์เป็ นตัวช่วยไปก่อนก็ได้ นี่หมายถึงกรณีทน่ี งั ่ แล้ว
กําหนดพุทโธๆๆไม่ได้ หรือกําหนดลมหายใจเข้าออกไม่ได้ แต่ละคนจึงต้องสังเกตดูวา่
จิตของตนเองเป็ นแบบไหน เหมาะกับอะไร เพราะในการภาวนาแต่ละครัง้ บางทีจติ ก็จะ
สงบง่าย บางทีก็สงบยาก ขึ้นอยู่กบั สิง่ แวดล้อม ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นก่อนที่
จะภาวนา ถ้ามีเรื่องราวมาก จิตก็จะวุน่ วายมาก เกาะติดอยู่กบั เรื่องราวนัน้ เวลานัง่
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ภาวนาจะไม่ยอมปล่อย จะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องนัน้ อยู่เรื่อยๆ บางทีสวดมนต์ก็ไม่ได้ ก็
ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปแกะออกมา
พิจารณาถึงเรื่องราวทีไ่ ปกังวลด้วย ใช้หลักไตรลักษณ์เข้าไปพิจารณาว่า ไม่มอี ะไรจีรงั
ถาวร เรื่องอะไรสําคัญขนาดไหนเดีย๋ วก็ผ่านไป เขาไม่จากเราไปก่อน เราก็จากเขาไปก่อน
เรื่องมันต้องจบแบบนี้ทงั้ นัน้ มีปญั หาเรื่องสมบัติ ห่วงว่าพีน่ อ้ งจะแย่งสมบัตกิ นั ตกลง
กันไม่ได้ ก็คดิ เสียว่าไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแบ่งกันได้โดยดี ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะถูกใจหรือไม่
ถูกใจ ก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง เมือ่ ได้มาแล้วเดีย๋ วก็เอาไปใช้หมด ถ้าไม่หมดเดีย๋ วก็ตายจาก
มันไป ทิ้งให้เป็ นของคนอืน่ ไป คิดว่ายังไงๆมันต้องจบของมันเองจนได้ ถ้าคิดอย่างนี้
แล้วก็ปลงได้ ตอนนี้เราก็ทาํ อะไรไม่ได้ เรานัง่ อยู่ตรงนี้ คิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆ วุน่ วายใจ
ไปเปล่าๆ ยอมรับความจริงดีกว่า คิดว่าเป็ นเรื่องบุญเรื่องกรรมก็แล้วกัน ถ้าจะเป็ น
สมบัตขิ องเราเดีย๋ วก็มาหาเราเอง ถ้าไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องเรา เราไปทําอย่างไรมันก็ไม่มา
หาเรา คิดแบบนี้แล้วก็จะตัดได้ ปลงวางได้ สงบตัวลงได้
เรื่องราวต่างๆทีค่ า้ งอยู่ในใจนัน้ เกิดจากความผูกพัน ถ้าเราชอบ เรารักสิง่ ไหน ต้องการสิง่
ไหนมากๆ สิง่ นัน้ จะติดอยู่ในใจเรามาก พอรู้สกึ ว่ามีโอกาสจะได้ จะยิง่ ตื่นเต้นใหญ่ แต่
ถ้ารู้วา่ ยังไงๆก็จะไม่ได้ เป็ นสิง่ สุดเอื้อม ก็จะไม่ไปกังวลกับมัน เช่นตอนนี้คงไม่คดิ ว่าจะ
ได้เป็ นผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไกลสุดเอื้อม ก็จะไม่ฝนั ถึงมัน แต่ถา้ เป็ น
รองผูว้ า่ ฯอยู่ ก็ไม่แน่เหมือนกัน เพราะมันใกล้ มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นได้ แต่ถา้ มองว่าเป็ นผู ้ว่า
ฯก็มวี าระของมัน พออายุ ๖๐ เขาก็ปลดเราอยู่ดี หรือเวลาทํางานแล้วไม่ถูกใจเขาๆก็
ปลดเราอยู่ดี ถ้าเราไม่เป็ นผูว้ า่ ฯ เขาก็ปลดเราไม่ได้ เราก็ไม่เป็ นเบี้ยล่างของเขา แต่พอ
เขาตัง้ เราแล้ว เรากลายเป็ นเบี้ยล่างของเขาไป เขาจะปลดเราเมือ่ ไรก็ได้ ตอนนัน้ จะทุกข์
ทรมานยิง่ กว่าตอนทีไ่ ม่ได้เป็ นเสียอีก ถ้าอยากจะได้อะไรทีเ่ กิดจากการให้ของผูอ้ น่ื หรือ
การแต่งตัง้ ของผูอ้ น่ื อย่าไปอยากดีกว่า เพราะเขาตัง้ เราได้ เขาก็ปลดเราได้ เขาให้เราได้
เขาก็เอาคืนไปได้ เอาสิง่ ทีเ่ ราให้กบั ตัวเราเองดีกว่า ไม่มใี ครสามารถยื้อแย่งจากเราไปได้
อันนี้เราไม่มกี นั เราไม่ค่อยสนใจกัน อันนี้ก็คอื ธรรมะในใจเรานี่แหละ ทีเ่ รียกว่า
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อริยทรัพย์ ได้อนั นี้แล้วไม่มใี ครเอาจากเราไปได้ เพราะมันเป็ นเงาตามตัวเราไป ไม่มใี คร
สามารถพรากเงาจากเราไปได้
ฉันใดทรัพย์ภายใน ทรัพย์ทเ่ี กิดจากการทําความดี เกิดจากการละเว้นการกระทําบาปทัง้
ปวง เกิดจากการชําระจิตใจ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิต
จากใจ เป็ นทรัพย์อนั ประเสริฐ เป็ นทรัพย์ทพ่ี ระอริยสงฆ์ทงั้ หลายได้มาครอบครอง จึง
เรียกว่าอริยทรัพย์ เป็ นทรัพย์ของพระอริยะ พวกเราก็มสี ทิ ธิ เพราะก่อนทีพ่ ระอริยะจะ
เป็ นพระอริยะ ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง มีความ
อยากในสิง่ ต่างๆ แต่หลังจากทีม่ พี ระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมา แล้วนําธรรมอันประเสริฐนี้มา
เผยแผ่ เมือ่ ท่านเหล่านัน้ ได้ยนิ ได้ฟงั ก็ประพฤติปฏิบตั ติ ามจนได้อริยทรัพย์ข้นึ มาภายใน
จิตในใจของท่าน เวลาเราอยากจะได้สง่ิ ต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจเรา จงคิดเสมอว่าเรากําลัง
หลง ไม่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรจะปรารถนา ถ้ามีสติมปี ญั ญาคอยเตือนเราแล้ว เชื่อได้วา่
เรื่องราวทีจ่ ะสร้างความวุน่ วายใจ ทีจ่ ะมาทําลายความสงบทางจิตใจของเราจะน้อยลงไป
เวลาทําจิตให้สงบก็จะง่ายขึ้น
ถ้าเรายังยินดีกบั ลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ เวลามีอะไรมากระทบทีจ่ ะทําให้ตอ้ งสูญเสียมัน
ไป หรือทําให้ไม่ได้มนั มา จิตใจของเราก็จะต้องวุน่ วาย เวลานัง่ ทําจิตใจให้สงบก็จะทํา
ไม่ได้ เพราะยังคิดยังกังวลอยู่กบั มัน กลัวจะไม่ได้มนั บ้าง กลัวจะเสียมันบ้าง ในเบื้องต้น
จึงควรทําความเห็นให้ถูกต้องเสียก่อนว่า ทรัพย์ท่แี ท้จริงนั้นต้องเป็ นทรัพย์ภายใน คน
ฉลาดเท่านัน้ ทีจ่ ะแสวงหาทรัพย์ภายใน คนโง่เท่านัน้ ทีจ่ ะแสวงหาทรัพย์ภายนอก หาได้
เท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ แล้วก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่มคี วามสงบสุขในจิตใจ มีเงินเป็ นแสนล้านก็
เท่านัน้ ใจก็ยงั ตะเกียกตะกาย ยังอยาก ยังกังวล ยังห่วงใยอาลัยอาวรณ์ ยังวุน่ วายอยู่
แต่ใจทีป่ ล่อยวางทรัพย์ภายนอกหมดแล้ว มีแต่ทรัพย์ภายใน จะเป็ นใจทีเ่ ย็นทีส่ งบที่
สบาย นี่เป็ นอานุภาพของทรัพย์ภายใน ทีท่ าํ ให้จติ สงบ ให้มคี วามอิม่ มีความพอ ความ
อยากต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเป็ นของตรงกันข้ามกัน เหมือนความมืดกับความสว่าง
จะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ ถ้ามืดก็ไม่สว่าง ถ้าสว่างก็ไม่มดื
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ฉันใดถ้ามีความพอก็ไม่มคี วามอยาก ถ้ามีความอยากก็ไม่มคี วามพอ ได้มาเท่าไรก็อยาก
ได้เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา คนถึงรวยเป็ นมหา
เศรษฐี มีเงินเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน เพราะหยุดไม่เป็ น ถ้าเป็ นรถก็เป็ นรถทีไ่ ม่มเี บรกวิง่
ลงเขา ไม่มที างทีจ่ ะหยุดได้ จะหยุดได้ก็ต่อเมือ่ แหกโค้งตกเหวระเบิดเป็ นเสีย่ งไป คนเรา
จะหยุดความอยากได้ก็ต่อเมือ่ ตายไปเท่านัน้ แต่ก็หยุดได้แต่เฉพาะชาติน้ เี ท่านัน้ เอง ไม่
สามารถทําอะไรในโลกนี้ได้อกี ต่อไป แต่ใจยังไม่หยุด เพราะความอยากไม่ได้อยู่ทก่ี าย
แต่อยู่ทใ่ี จ ความอยากนี้ก็จะพาให้ไปเกิดอีก ไปเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับก่อปราสาททราย
ไว้ทีช่ ายทะเล ตอนทีน่ าํ้ ลง ขุดทรายมาก่อเป็ นรู ปต่างๆ พอนํา้ ขึ้นมามันก็พงั ทลายหายไป
หมด ทรัพย์สมบัตติ ่างๆทีห่ ามาได้ พอตายไปก็หายไปหมด ไม่ใช่สมบัตขิ องเราอีกต่อไป
นี่คอื การพิจารณาทีจ่ ะทําให้เราคลายกังวล คลายความวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆได้ ไม่วา่
จะเป็ นวัตถุหรือเป็ นบุคคลก็เหมือนกัน คนก็มาจากวัตถุเหมือนกัน ร่างกายเรานี้ก็เป็ น
วัตถุ กระดูกก็เป็ นของแข็ง เลือดทีอ่ ยู่ในร่างกายก็คอื นํา้ อากาศทีเ่ ราหายใจเข้าออก
เรียกว่าลม ความร้อนก็คอื ปฏิกริ ิยาทางเคมีทม่ี อี ยู่ในร่างกาย ทําให้เกิดความร้อนขึ้นมา
พอร่างกายหยุดการทํางาน ปฏิกริ ิยาทางเคมีก็หยุดไป ความร้อนในร่างกายก็หายไป
ร่างกายก็เย็นเฉียบ ไปจับคนตายดูสิ ร่างกายจะไม่มคี วามร้อนหลงเหลืออยู่เลย เพราะ
เป็ นเพียงวัตถุช้นิ หนึ่งเท่านัน้ เอง แต่เราไปหลงว่าเป็ นตัวเป็ นตนเป็ นคน แล้วก็ไปกังวลไป
ห่วง จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ลืมไปว่าห่วงอย่างไร ดูแลรักษาอย่างไร ให้ดขี นาดไหนก็
ตาม สักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายจากไปอยู่ดี เวลาเรามองอะไร ส่วนใหญ่มกั จะมองไปที่
จุดเริ่มต้น แต่ไม่มองตอนจบ เวลาเจอใครนี่ฝนั หวานไปเลย ได้อยู่ร่วมกันแล้วจะมี
ความสุข แต่ไม่เห็นตอนจบทีต่ อ้ งมาร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกัน
แต่ถา้ มองความจริงของชีวติ จุดจบของชีวติ อยู่เรื่อยๆ แนบติดอยู่กบั ใจตลอดเวลาแล้ว
จะคิดไปในทางทีถ่ ูกต้องเสมอ มีสมั มาทิฐิ จะปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่อยู่กบั เราไปตลอด ทีใ่ ห้
ความทุกข์กบั เรา ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ ก็
อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า แล้วจะไม่เสียใจ อยู่คนเดียวก็ได้ ไม่มอี ะไรก็อยู่ได้ ทําไมไม่เอา
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทีเ่ รากราบไหว้บูชา มาเป็ นเยีย่ งอย่าง เรากราบไหว้ท่านแต่
35

เราไม่มองท่านเลย ชอบไปถ่ายรูปของท่าน ซึง่ ไม่ได้บอกถึงความเป็ นจริงของท่านว่าเป็ น
อย่างไร ความจริงตัวจริงของท่านนัน้ อยู่ทค่ี วามประพฤติการดําเนินชีวติ ของท่าน ท่าน
ดําเนินชีวติ อย่างไร ท่านหรูหราฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อยหรือว่าประหยัดมัธยัสถ์ มักน้อยสันโดษ
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่มองกัน กล้องถ่ายรู ปไม่สามารถถ่ายสิง่ เหล่านี้ออกมาได้ ต้องอาศัย
กล้องของปัญญาเท่านัน้
คือต้องรําลึกถึงปฏิปทาอันดีงามของแต่ละท่าน ท่านดําเนินชีวติ ของท่านอย่างไร การกิน
การอยู่ของท่านเป็ นอย่างไร ท่านใช้ชวี ติ อย่างไรในแต่ละวัน ต้องคิดแบบนี้ แล้วนําเอา
แบบฉบับของท่านมาใช้กบั ตัวเรา จากน้อยไปหามาก ถ้าเราไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่
ตามแบบทีท่ ่านทําอยู่ หลวงตาท่านก็เคยพูดอยู่วา่ อย่างน้อยก็ตอ้ งทําแบบศิษย์ทม่ี คี รู
ถึงแม้จะทําไม่ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยก็ให้มเี ชื้อของครูหลงเหลืออยู่บา้ ง เวลาจะ
ฟุ่มเฟื อยฟุ้งเฟ้ อ ก็พยายามระงับดับมัน อย่าปล่อยให้เป็ นไปตามความอยาก ความหลง
เลย เพราะไม่เป็ นทางทีจ่ ะพาเราไปสู่ความสงบสุข แต่จะพาเราไปสู่ความวุน่ วาย เวลาทํา
อะไรตามความอยากไปแล้ว ก็จะเพิม่ พลังความอยากให้มมี ากขึ้นไปอีก เคยทําอะไรไว้
ครัง้ หนึ่งแล้วครัง้ ทีส่ องก็จะง่ายขึ้น ถ้าอยากจะทําอะไร แล้วฝื นไม่ทาํ เสีย ครัง้ ต่อไปก็จะ
ฝื นง่ายขึ้น ความอยากจะเบาลงไปๆถ้าเราฝื นไปเรื่อยๆด้วยปัญญา
คือเห็นด้วยเหตุดว้ ยผลว่า ของฟุ่มเฟื อยไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย ได้มาแล้วก็ดใี จไป
ชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไรดีข้นึ มา แล้วก็อยากได้ใหม่อกี มีเสื้อผ้าเหลือเฟื อเต็มตู ้
อยู่แล้ว ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เลย ใช้ไปอีก ๕ ปี ก็ยงั ใช้ได้อยู่ แต่
พอไปเดินตามห้างร้านต่างๆ เห็นเสื้อผ้าชุดนัน้ ชุดนี้แขวนโชว์อยู่ ก็อยากได้ ก็รีบซื้อมา
เลย ไม่เคยยัง้ คิดถามตัวเองเลยว่า เอาไปทําไม พอคราวหน้าไปเดินตามห้างฯอีก ก็จะมี
ชุดใหม่ออกมาล่อใจอีก นี่คือสิง่ ทีเ่ ราสามารถหักห้ามใจได้ ไม่ได้เสียหายอะไรเลยทีจ่ ะไม่
ซื้อของเหล่านัน้ บางคนถ้าจิตใจหนักแน่นจริงๆ ถึงแม้เสื้อผ้าจะเก่าขาด เขาก็ยงั เอามาปะ
ใช้ต่อไปอีก จิตใจของคนทีม่ คี วามหนักแน่นในทางธรรมะจริงๆจะเป็ นอย่างนัน้
ครูบาอาจารย์ในอดีตทีเ่ คยได้ยนิ จีวรใหม่ๆท่านไม่ค่อยใช้หรอก หลวงปู่มนนี
ั ่ ่ท่านปะจีวร
จนหาพื้นทีข่ องจีวรเก่าไม่เจอเลย เพราะมีแต่ผา้ ปะเต็มไปหมดทัง้ ผืน แต่ท่านมีความสุข
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กับการอยู่แบบนัน้ ท่านไม่ได้เอาชนะใคร แต่ท่านเอาชนะกิเลสของท่าน ท่านพอใจ ท่าน
เห็นคุณค่าของสิง่ เล็กๆน้อยๆ ทีเ่ รากินทิ้งกินขว้างกัน เสื้อผ้าของเราบางทียงั ไม่ทนั ขาด
เลย เราไม่ชอบมันแล้ว เราก็โยนทิ้งไป ทัง้ ๆทีย่ งั เอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่ นี่คอื ตัวอย่าง
ถ้าเราอยากจะเอาชนะความเห็นผิดของเรา เราต้องเอาพฤติกรรมของครูบาอาจารย์มา
ปรับใช้กบั ชีวติ ของเรา เราไม่มจี วี รแต่เรามีเสื้อผ้า มีความจําเป็ นต้องมีไว้ใช้เท่าไร ก็ใช้ไป
เท่านัน้ ก็พอ เช่นต้องใช้สาํ หรับไปทํางาน ใช้สาํ หรับอยู่บา้ น ใช้สาํ หรับโอกาสต่างๆ ก็ใช้ไป
ถ้าสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็ยง่ิ ดี เช่นใส่ไปทํางานก็ได้ ใส่อยู่บา้ นก็ได้ ใส่ไปเทีย่ วก็
ได้ อย่างนี้ได้กาํ ไรตัง้ สามต่อ แทนทีจ่ ะต้องซื้อเสื้อ ๓ ตัว ตัวเดียวสามารถใช้ได้ทงั้ ๓
งานด้วยกัน ใช้ออกไปเทีย่ วก็ได้ ใช้อยู่บา้ นก็ได้ ใช้ไปทํางานก็ได้
การใช้ปญั ญาเป็ นอย่างนี้ ถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้วา่ ต่อไปความฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อยต่างๆ
จะลดน้อยถอยลงไป แล้วเราจะได้ทาํ สิง่ ทีใ่ ห้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริง แทนทีจ่ ะหมด
เวลากับการไปหาเงินหาทอง เพือ่ ซื้อของฟุ่มเฟื อยทีไ่ ด้มาแล้ว ก็ไม่ได้ทาํ ให้เรามีความ
สงบร่มเย็นมีความพอ เราก็บ่นว่าไม่มเี วลาพอทีจ่ ะภาวนากัน ก็เพราะเราให้ความสําคัญ
ต่อการหาเงินหาทอง มากกว่าหาทรัพย์ภายในนัน่ เอง ไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์ภายใน ว่า
มีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ภายนอก เราจึงหมดเวลากับการไปหาทรัพย์ภายนอก
หมดเวลากับการใช้เงินทีไ่ ด้มา เมือ่ หมดแล้วก็ไปหาใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ นานๆจึงจะ
ได้มเี วลามาหาทรัพย์ภายในกันสักครัง้ ก็เลยไม่ค่อยได้สมั ผัสกับผลของภาวนาเท่าไร
เลยไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์ภายใน
ลองคิดกลับตาลปัตรดู เอาเวลาทีใ่ ช้หาเงินหาทองมาหาทรัพย์ภายในดู จะได้เห็นผลทีไ่ ด้
จากการหาทรัพย์ภายใน รับรองได้วา่ เมือ่ ได้สมั ผัสกับทรัพย์ภายในแล้ว จะเห็นคุณค่า
ทันที แล้วจะพยายามหาให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป จะให้เวลามากขึ้นกับการปฏิบตั ิ ต่อการ
บําเพ็ญ งานการทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก็ทาํ เท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ถ้ามีสมบัตมิ ที รัพย์พอเพียงแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งหามาเพิม่ จะลาออกจากงานก็ได้ ใช้เวลากับการไปอยู่วดั นานๆ ไปอยู่สกั อาทิตย์
สองอาทิตย์ สามอาทิตย์ อยู่เป็ นเดือน อยู่ไปตลอดเลยก็ได้ เวลาไปวัดของครูบาอาจารย์
แต่ละวัด จะเห็นอุบาสิกาอุบาสกบางท่านอยู่วดั กันเป็ นเวลานานๆ ถ้าเป็ นชายส่วนใหญ่ก็
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จะบวชเป็ นพระ ถ้าเป็ นหญิงก็จะเป็ นอุบาสิกา เป็ นแม่ชี ก็เป็ นนักบวชเหมือนกัน เพียงแต่
สุภาพสตรีไม่สามารถบวชเป็ นภิกษุณีได้ ก็เลยบวชเป็ นอุบาสิกา เป็ นแม่ชี แต่การปฏิบตั ิ
ก็ไม่แตกต่างกัน บําเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญาเหมือนกัน มรรคผลนิพพานทีจ่ ะได้ก็
เหมือนกัน ไม่ต่างกัน
ถาม ถ้าในชีวติ ประจําวันของเรานี้ เอาครู บาอาจารย์เป็ นเยีย่ งอย่าง คือทําตัวสมถะ ไม่
ซื้อของฟุ่มเฟื อย มัธยัสถ์อะไรทํานองนี้ มันก็จะเกื้อหนุนให้ใจเราโน้มไปในทางที่
จะละวางมากขึ้นใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ เพราะตัวฟุ่มเฟื อยคือตัวฉุดเอาเวลาของเราไปหมด เมือ่ เราฟุ่มเฟื อยเราก็ตอ้ ง
หาเงินหาทอง แล้วก็หาเวลาไปใช้กบั สิง่ ฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย เคยซื้อของร้านเดิมๆ
จนเบือ่ แล้ว ก็ตอ้ งบินไปเมืองนอกต่อ ตอนต้นก็บนิ ใกล้ๆ ไปแค่ฮ่องกงญี่ป่ นุ
ต่อไปก็บนิ ไปยุโรป บินไปอเมริกา ยิง่ มีเงินมีทองมากเท่าไร ก็จะทําอย่างนี้
ถาม ทีจ่ ริงเสื้อผ้าใส่ไม่ก่ชี ดุ มันก็พอแล้วนะครับอาจารย์
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาเสมอ เวลาเราจะใช้อะไร ทรงสอนให้พจิ ารณา
ทุกครัง้ ไป เช่นเวลาจะสวมใส่เสื้อผ้า ห่มจีวรก็ให้พจิ ารณาว่า ห่มเพือ่ ปกปิ ด
ร่างกาย ปกปิ ดอวัยวะ ป้ องกันความหนาว ความเย็น ไม่ให้มาทําให้ร่างกายเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ไม่ได้ห่มเพือ่ ความสวยงามจากเสื้อผ้าอาภรณ์ ความสวยงามทีแ่ ท้จริง
ต้องสวยด้วยใจ สวยด้วยศีลธรรม สวยด้วยความเมตตากรุณา ไม่ได้สวยด้วย
เสื้อผ้าอาภรณ์ เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ไว้เพียงเพือ่ ปกปิ ดร่างกายไว้เท่านัน้ เวลาฉัน
อาหารก็ให้ฉนั เพือ่ ระงับดับความหิวของร่างกาย
รับประทานอาหารแบบ
รับประทานยา เยียวยารักษาโรคคือความหิว ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่
ความสนุกสนานเฮฮา กินข้าวคนเดียวกินไม่ได้ เพราะเหงา ต้องโทรศัพท์ชวน
เพือ่ นออกไปกินข้าวข้างนอกกัน แล้วก็ไม่ได้กนิ เฉยๆ ต้องดืม่ ของมึนเมา
ประกอบไปด้วย ซึง่ ไม่จาํ เป็ นเลย เป็ นการสูญเสียทรัพย์ทห่ี ามาด้วยความ
ยากลําบาก สูญเสียเวลํา่ เวลา ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ความสุขก็เป็ นความสุข
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แบบควันไฟ ทีล่ อยมาแล้วก็กระจายหายไปในอากาศ สุขในขณะทีเ่ รารับประทาน
กันเท่านัน้ เอง พอแยกกันกลับบ้านแล้วก็หายไปหมดเลย ทิ้งไว้แต่ความอ้างว้าง
เปล่าเปลีย่ วเดียวดาย
ทิ้งไว้แต่ความอยากทีจ่ ะต้องโทรศัพท์ชวนกันไปหา
ความสุขแบบนัน้ อีก ความสุขของเราจะเป็ นแบบนี้ไปตลอดชีวติ
นี่คอื วิถที างของคนในโลก หาความสุขกันแบบนี้ ไม่เคยเจอความอิม่ ความพอใน
จิตใจเลย ความอิม่ ความพอจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เราระงับดับความอยากต่างๆ
แม้จะเป็ นชัว่ ขณะหนึ่งก็เป็ นความสุขทีม่ คี ุณค่ามาก สมมุตวิ นั นี้อยากจะออกไป
กินข้าวกับเพือ่ นฝูง อยากจะออกไปดูหนัง แต่ตดั สินใจไม่ไป จะขออยู่บา้ น ไหว้
พระสวดมนต์นงั ่ ทําสมาธิ ทําอย่างจริงๆจังๆ ก็อาจจะสงบได้ จะได้กาํ ไรกว่าการ
ออกไป ได้ทรัพย์ภายในแล้วหนึ่งชิ้น ถ้าทําไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆ
จะไม่มใี ครพรากจากเราไปได้ ยิง่ มีมากเท่าไร ความอิม่ ความพอ ความสุขก็ยง่ิ มี
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไม่อยากโทรศัพท์ไปหาใคร ไม่อยากจะให้ใครโทรศัพท์
มาหา จะปิ ดเครื่องตลอดเวลา จะเปิ ดก็ต่อเมือ่ มีธุระจําเป็ นเท่านัน้ เพราะมี
ความสุขอยู่ตามลําพังของเรา
พอไปอยู่กบั เพือ่ นก็จะฟังแต่เรื่องรําคาญใจ เดีย๋ วคนนัน้ บ่นเรื่องนัน้ ให้ฟงั คนนี้ก็
บ่นเรื่องนี้ให้ฟงั มีแต่ปญั หามาระบายกันทัง้ นัน้ ไม่มอี ะไรหรอกเวลาเจอกัน พอ
ทุกคนได้ระบายแล้ว ทุกคนก็สบายใจ เราก็ได้ระบายของเรา เขาก็ได้ระบายของ
เขา แต่มนั ไม่ใช่เป็ นวิธีระบายทีถ่ ูกต้อง เดีย๋ วก็มเี รื่องใหม่มาให้ระบายอีก เพราะ
เราชอบไปเอาเรื่องนัน้ เรื่องนี้มาใส่ใจเรา แทนทีจ่ ะปลดเปลื้องปล่อยวาง ไม่ไปยุ่ง
เกี่ยว กลับเอาเข้ามาแบกในจิตในใจ การเดินตามครู บาอาจารย์จงึ เป็ นการเดินที่
ถูกต้องแล้ว เดินตามพระพุทธเจ้านี้ถูกแล้ว สิง่ ทีเ่ ราต้องมีในเบื้องต้นก็คอื ศรัทธา
ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อครูบาอาจารย์ แล้วพยายามทําในสิง่ ทีท่ ่านสอนให้เรา
ทํา เพราะถ้าเราไม่มคี วามเชื่อ เราจะไม่มอี าวุธทําลายป้ อมปราการทีก่ เิ ลสสร้าง
ห้อมล้อมจิตใจของเราไว้ กิเลสไม่ตอ้ งการให้ธรรมะเข้าไปในใจ เพราะถ้าธรรมะ
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เข้าไปในใจแล้วกิเลสก็จะถูกทําลายไป มันจึงสร้างป้ อมปราการ สร้างกําแพงไว้
ป้ องกัน ไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้
สังเกตดูเวลาเราจะปฏิบตั ธิ รรม จะรู้สกึ เหมือนกับจะไปปี นเขา มันจะสร้าง
ความรู้สกึ ยากลําบากเสมอ เวลาจะทําบุญทําทาน เวลาไปรักษาศีลจะรู้สกึ ว่า
ยากลําบาก ถ้าเปรียบกับเวลาทีจ่ ะไปเทีย่ วนี่ต่างกันมาก มีเงินก้อนหนึ่งนี่ ถ้าให้
เลือกระหว่างไปเทีย่ วกับไปทําบุญ ไปเทีย่ วเหมือนกับการเดินลงเขา แต่เอาเงินไป
ทําบุญนี้เหมือนกับเดินขึ้นเขา หมายถึงคนทีย่ งั ไม่เคยทําบุญมาก่อน แต่ถา้ เคยทํา
จนติดเป็ นนิสยั แล้ว จะเป็ นตรงกันข้ามกัน ถ้าจะเอาเงินไปใช้ฟ่ มุ เฟื อย ไปเทีย่ ว
จะรู้สกึ เสียดาย แต่ถา้ เอาไปทําบุญแล้วจะมีความสุข นี่แสดงว่าได้ฝ่ากําแพงของ
กิเลสไปได้ขนั้ หนึ่งแล้ว คือความตระหนี่ ความอยากจะใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟื อย
ความอยากจะใช้เงินไปกับการซื้อความสุขต่างๆในโลก ได้ถูกทําลายไปเพราะ
อาศัยศรัทธาในเบื้องต้น เชื่อว่าการทําบุญเป็ นสิง่ ทีด่ ี การให้ทานเป็ นประโยชน์กบั
เราจริงๆ
ในเบื้องต้นก็ฝืนทําไปก่อน เหมือนกับกินยาขม หมอบอกว่ายาขมมีประโยชน์ ทํา
ให้สุขภาพดีข้นึ เราไม่ชอบรับประทาน แต่เราเชื่อหมอ ก็พยายามฝื นรับประทาน
ไป เช่นพวกมะระ เด็กๆจะไม่ชอบกินกัน เพราะขม แต่ผูใ้ หญ่เมือ่ มีโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน เมือ่ ได้รบั การแนะนําให้กนิ ของพวกนี้ ก็เชื่อหมอ พยายามฝื นกินไป
เรื่อยๆจนติดเป็ นนิสยั ขึ้นมา จนชอบของขมไป ฉันใดการทําบุญทําทาน การ
รักษาศีล การภาวนาก็เช่นเดียวกัน ต้องมีศรัทธาเป็ นหัวหอกคอยทะลุทะลวง
เกราะทีก่ เิ ลสสร้างขวางไว้ ไม่ให้เข้าสู่ใจของเรา พยายามทําไป ถึงแม้จะไม่ชอบทํา
ก็ฝืนทําไป ทําไปเรื่อยๆ แล้วจะเริ่มเห็นผล จะมีกาํ ลังใจ ศรัทธาก็หมดหน้าทีไ่ ป
เพราะมีปญั ญามาแทนที่ เห็นว่าการทําบุญทําทานนี้ดจี ริงๆ เกิดประโยชน์กบั ใจ
ของเราจริงๆ ต้องขอบใจคนทีใ่ ห้เราได้ทาํ บุญทําทานเสียด้วยซํา้ ไป ถ้าไม่มคี น
เดือดร้อนแล้ว ก็จะไม่ได้ทาํ บุญทําทาน คนทีเ่ ดือดร้อนจึงมีประโยชน์กบั เรา เป็ น
เหตุให้เราได้มโี อกาสทําบุญทําทาน
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ลองทําไปเถิด เมือ่ ทําแล้วเห็นผล ต่อไปจะติดนิสยั ทําบุญ เรื่องการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟื อยต่างๆจะหมดไปเอง สังเกตดูคนทีช่ อบทําบุญทําทานมักจะอยู่แบบเรียบ
ง่าย แต่เวลาทําบุญทําทานทําเยอะ เสื้อผ้าทีใ่ ส่ก็เป็ นเสื้อผ้าธรรมดา ไม่หรู หรา
อะไร ใช้ชวี ติ แบบเรียบง่าย ขัน้ สูงสุดก็แบบครู บาอาจารย์ ท่านทําบุญทําทาน
ขนาดไหน สิง่ ทีท่ ่านได้มาทัง้ หมดนี้ทา่ นไม่ได้เก็บไว้เลยแม้แต่นิดเดียว ท่านเอา
ไปทําประโยชน์ให้แก่โลกทัง้ หมด เพราะท่านเห็นประโยชน์ท่านจึงทํา ถึงแม้ตัว
ท่านเองจะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการทําทานแล้วก็ตาม เพราะจิตของท่านนัน้ เต็ม
เปี่ ยมแล้ว ถ้าเป็ นนํา้ ในแก้วก็ล ้นแล้ว เต็มแล้ว จะเทนํา้ เข้าไปเท่าไรก็ไม่ได้ทาํ ให้มี
นํา้ มากขึ้น คือความสุข ความอิม่ ใจของท่านนี้ เต็มเปี่ ยมอยู่แล้ว แต่ทท่ี ่านทําก็
เพราะ ๑. เป็ นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มกี าํ ลังจิตกําลังใจ ๒. สงเคราะห์ผู ้ที่
เดือดร้อน ถ้าท่านไม่ทาํ ท่านอยู่เฉยๆ ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ญาติโยมจะไม่
มีโอกาสได้ทาํ บุญทําทาน คนทีเ่ ดือดร้อนก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการทําบุญทํา
ทานของญาติโยม แต่คนทีเ่ หนื่อยก็คอื องค์ท่านนัน้ แหละ ความจริงท่านอยู่เฉยๆ
ท่านก็สบายอยู่แล้ว
นี่คอื การเสียสละของพระจริงๆ ทําเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ น่ื จริงๆ ตัวท่านเองท่าน
ได้ประโยชน์ของท่านเต็มทีแ่ ล้ว อย่างพระพุทธเจ้า ทีเ่ รารําลึกถึงในวันวิสาขบูชา
วันเพ็ญเดือน ๖ วันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ หลังจากนัน้ แล้วพระองค์จะไม่ทรง
ทําอะไรก็ได้ ก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ยงั ทรงสละเวลาถึง ๔๙ พรรษาด้วยกัน ทํา
ประโยชน์ให้กบั สัตว์โลก ทําให้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์นบั เป็ นจํานวนไม่
ถ้วนจนถึงปัจจุบนั นี้ พวกเราก็มสี ่วนได้รบั อานิสงส์จากการตรัสรู้ และการนําเอา
สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงรู้มาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก ถ้าไม่มพี ระองค์แล้ว พวกเราทุกวันนี้
จะเป็ นอย่างไร อาจจะหลงยุง่ อยู่กบั การไปชอบปิ งอยู่แถวสยามพารากอนก็ได้
แทนทีจ่ ะมานัง่ อยู่ในป่ าในเขาแบบนี้ อาจจะไปดูหนังไปตามชายแดนไปเล่นการ
พนันกันก็ได้ เพราะเป็ นพวกหูหนวกตาบอด พวกทีไ่ ปสยามพารากอน ไปเข้า
โรงหนัง ไปบ่อนการพนัน เป็ นพวกหูหนวกตาบอดทัง้ นัน้ พวกเราถึงแม้จะตาไม่
ดีเต็มที่ หูไม่ดเี ต็มที่ แต่อย่างน้อยก็พอจะได้ยนิ ยังพอจะเห็นอะไรรางๆอยู่บา้ ง
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จึงพยายามตะเกียกตะกายมาทําบุญกัน ฝนตกแดดออกอย่างไรก็ยงั ฝ่ าฟันกันมา
แสดงว่ามีบญ
ุ มีกศุ ล ได้สะสมบุญกุศลมาทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั
บุญกุศลทีจ่ ะได้มาใหม่น้ ี ไม่ได้เกิดจากอดีตนะ แต่เกิดจากปัจจุบนั ทีเ่ รามีโอกาส
ตักตวงได้เต็มทีเ่ ลย ในอดีตเราอาจจะสะสมมาได้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๐
เปอร์เซ็นต์ ทีเ่ หลืออีก ๘๐ หรือ ๙๐ เปอร์เซ็นต์น่ี เราสามารถสะสมได้ในชาติน้ ี
ทัง้ หมดเลย ถ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า ผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรม ตามทีต่ ถาคตได้แสดงไว้ อย่างช้าไม่เกิน ๗ ปี ถ้าเร็วคือพวกทีฉ่ ลาด
กิเลสเบาก็ ๗ วัน ก็สามารถเสร็จงานทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้ทาํ ได้ อย่าไปคิด
ว่าจะต้องสะสมเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าต้องทรงสะสมมา เพราะ
ไม่มใี ครสอนไม่รู้จกั ทาง ไม่รู้จกั วิธี เลยต้องทรงทดลองทุกอย่าง ต้องใช้เวลามาก
เหมือนกับคนทีห่ ลงทางในป่ า ไม่มคี นนําทาง ต้องเดินหาทางไปเรื่อยๆ วนไปอยู่
เรื่อยๆ ก็ตอ้ งใช้เวลายาวนาน แต่พวกเรามีคนนําทาง เราหลงอยู่ในป่ าแต่เรามีคน
นําทาง มีพระพุทธเจ้าทรงนําทาง มีครู บาอาจารย์นาํ ทางอยู่แล้ว เราทําไมไม่เดิน
ตามท่าน ถ้าเดินตามเพียงไม่ก่วี นั ก็พน้ จากป่ า ไปสู่ทป่ี ลอดภัย ไปสู่ทเ่ี กษม ไปสู่
ทีไ่ ม่มที กุ ข์ ไม่มภี ยั ต่างๆ มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตกาล
โอกาสอย่างนี้หาไม่ได้งา่ ยๆ ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ มาเจอธรรมะ เจอ
พระพุทธศาสนา เจอพระพุทธเจ้า โอกาสหน้าจะไม่มอี ย่างนี้อกี เหมือนถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ จึงควรรีบไปขึ้นเงินเสีย อย่าเอาไปเผาทิ้ง พวกเรา
เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แล้ว เพียงแต่ตอ้ งเดินไปขึ้นเงินเองเท่านัน้ ก็
ยังขี้เกียจเดินกันเลย ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร วิธีเดินไปขึ้นเงินก็คอื การบําเพ็ญทานศีล
ภาวนา พยายามทําไป ทานเราก็ทาํ ไปตามฐานะของเรา อย่าไปหาเงินมาเพือ่ ทํา
ทาน อันนี้ไม่ใช่เป็ นการทําทาน การทําทานคือการทําในส่วนทีเ่ รามีเหลืออยู่ สละ
ในส่วนทีเ่ ราจะเอาไปใช้ในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น เช่นวันนี้จะไปซื้อเสื้อชุดใหม่สกั ชุดหนึ่ง
เราก็เอาเงินทีจ่ ะซื้อชุดใหม่น้ ีมาทําทาน จะเอาเงินนี้ไปกินอาหารกับเพือ่ นฝูง ไป
เลี้ยงฉลองกัน ก็เอามาทําทานเสีย อดข้าวเย็นสักมื้อหนึ่งแทน ถือศีล ๘ อย่างนี้
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จะได้ประโยชน์ ใจก็ได้ประโยชน์ เงินทีเ่ อาไปทําบุญก็เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื
จิตใจเราก็พฒั นาไปเร็วขึ้น นี่คอื ความหมายของการทําทาน ไม่ได้ให้ไปทํามาหา
กินหาเงินมาเยอะๆเพือ่ มาทําทาน อย่างนี้ก็จะไม่มเี วลาทีจ่ ะทําอย่างอืน่ ได้ เช่น
รักษาศีลและภาวนา
เพราะนอกจากทานแล้วยังมีศีลทีจ่ ะต้องรักษา มีงานภาวนาทีต่ อ้ งบําเพ็ญ ซึง่ ต้อง
ใช้เวลามาก ถ้าทุ่มเทได้มากเท่าไรผลก็จะออกมามากเท่านัน้ ถ้าให้เวลากับมัน
น้อย ผลก็จะออกมาน้อย ถ้าออกบวชได้แล้วรับรองว่าชาติน้ มี สี ทิ ธิ ถ้าสามารถ
ออกบวชได้ จัดการกับทุกสิง่ ทุกอย่างให้เรียบร้อยได้ ไม่ได้บวชแบบมีปญั หา
ตามมา ภาระหน้าทีอ่ ะไรทีย่ งั มีอยู่ ก็ตอ้ งจัดการให้หมดสิ้นไป จะได้ไม่มอี ะไรมา
คัง่ ค้างในจิตในใจ ถ้าไปแบบนัน้ แล้วรับรองได้วา่ ไม่ยาก ไม่นาน แต่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื กระทังหลั
่ บเลย ในเบื้องต้นก็กาํ หนดสติอยู่กบั ตัวอยู่เสมอ
นี่เป็ นการปฏิบตั ขิ นั้ ทีห่ นึ่ง ๒. พยายามระงับดับความคิดปรุงต่างๆ อย่าไปคิด
เรื่องอดีตทีผ่ ่านมา เรื่องราวต่างๆของคนนัน้ ของคนนี้ อย่าไปสนใจ สวดมนต์ไป
ภายในใจ ในอิริยาบถทัง้ ๔ ทําอะไรก็สวด อิตปิ ิ โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ
ไปในใจ จะบริกรรมพุทโธๆๆคําเดียวก็ได้ เจริญพุทโธอยู่ในอิริยาบถ ๔
ตลอดเวลา เป็ นการกําจัดความคิดต่างๆ ให้เบาบางลงไป เวลานัง่ ทําสมาธิ ทําจิต
ให้สงบ จะสงบง่าย จะรวมลงง่าย
เมือ่ รวมลงสงบแล้ว ทีน้ ีจะมีฐานของปัญญา พอพิจารณาเห็นว่าอะไรไม่ดกี ็ตดั ได้
ถ้าไม่มสี มาธิเวลาเห็นอะไรไม่ดกี ็ยงั หยุดไม่ได้ เพราะไม่มแี รง แรงหยุดก็คอื
สมาธิน่ีเอง เพราะเวลาจิตรวมลงเป็ นสมาธิแล้ว จิตจะหยุดทํางาน เวลาอยากจะ
หยุดทําอะไรทีไ่ ม่ดี ถ้าไม่รู้จกั หยุด จะหยุดได้อย่างไร แต่เมือ่ รู้จกั หยุดแล้ว รู้จกั
ทําจิตให้หยุดแล้ว สังให้
่ หยุดคิดก็หยุด สังให้
่ หยุดโกรธก็หยุดโกรธ สังให้
่ หยุด
โลภก็หยุดโลภ เราก็สามารถสังได้
่ ถา้ มีสมาธิเป็ นพื้นฐาน ถ้ามีสมาธิแต่ไม่มี
ปัญญา ก็ไม่รู้จะเอาสมาธิไปใช้กบั อะไร ต้องมีปญั ญาเป็ นผูแ้ ยกแยะว่าอะไรเป็ น
โทษ อะไรเป็ นคุณ อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่น้ ไี ด้ฟงั เรื่องปัญญาแล้วว่า การใช้เงินแบบ
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ฟุ่มเฟื อยนี้เป็ นโทษ ไม่เป็ นคุณ ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ถา้ ไม่มสี มาธิเราหยุด
ไม่ได้ พอไปเดินห้างฯก็อดไม่ได้ แต่ถา้ ทําจิตให้สงบได้แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่เอา
อีกแล้วของฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย
สมาธิจงึ เป็ นตัวสําคัญ ในการสนับสนุนการทํางานของปัญญา ไม่เช่นนัน้ ก็จะเป็ น
ปัญญาแบบสัญญา รู้วา่ ไม่ดี แต่ก็หยุดไม่ได้ รู้วา่ นิสยั ไม่ดี ชอบบ่น ชอบจูจ้ ้ ี แต่ก็
หยุดไม่ได้ แต่ถา้ มีสมาธิ รู ว้ า่ นิสยั อย่างนี้ไม่ดี ก็หยุดได้ ต่อไปจะไม่จูจ้ ้ ี ไม่ข้บี ่น
ทําได้ถา้ มีสมาธิ เพราะสมาธิเป็ นตัวหยุด อย่าไปสนใจว่าคนอืน่ จะสอนอย่างไร
เช่นไม่จาํ เป็ นต้องมีสมาธิ ใช้ปญั ญาเลย อาจจะใช้ได้ในบางกรณี บางครัง้ บาง
คราว เช่นไม่สามารถกล่อมจิตให้สงบได้ดว้ ยพุทโธ ก็อาจจะต้องใช้ปญั ญาเข้าไป
สกัด อย่างทีไ่ ด้อธิบายในเบื้องต้น ไปยุ่งไปวุน่ วายกับเรื่องอะไร ก็พจิ ารณาให้เห็น
ไตรลักษณ์ในเรื่องนัน้ แล้วก็จะปล่อยวาง สงบลงได้ แต่สมาธิทเ่ี ราต้องการนัน้
คือสงบอย่างเต็มที่ ให้รวมลง ให้หยุดนิ่งไปเลย ไม่มกี ารคิด การปรุงอะไรต่างๆ
นัน่ คือสมาธิทเ่ี ราต้องการ ถ้าเป็ นรถยนต์ก็ให้จอดแบบนิ่งสนิทเลย รถไม่ไหลเลย
ต่อไปเวลาจะหยุดเราก็หยุดได้ เวลาอยากจะทําอะไรทีเ่ รารู้วา่ มันไม่ดี เราก็หยุด
ได้
คําว่ารู้วา่ ไม่ดนี ้ ีก็คอื ปัญญานัน่ เอง ถ้ายังไม่รู้ ก็ยงั ทําอยู่ ก็ทาํ เพราะความหลง จึง
ต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั การศึกษาจากผู ้อืน่ ว่าอะไรไม่ดี เช่นฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ของครูบาอาจารย์ ท่านก็สอนว่านี่ไม่ดนี ะ อย่าไปทํา เราก็พยายามหักห้ามจิตใจ
เรา จะหยุดได้มากน้อยเพียงไร จะเลิกได้มากน้อยเพียงไร ก็ข้นึ อยู่กบั กําลังของ
สมาธิทเ่ี รามีอยู่ ถ้ามีสมาธิเต็มร้อย ก็สามารถเลิกได้เลย ถ้ายังห้าสิบๆ ก็ยงั เลิก
ไม่ได้เต็มที่ สมาธิและปัญญาจึงมีความเกี่ยวดองกัน มีความสําคัญด้วยกันทัง้ คู่
ถ้ามีแต่สมาธิแล้วไม่เจริญปัญญา ก็ไม่สามารถชําระสิง่ ทีไ่ ม่ดตี ่างๆทีม่ อี ยู่ในใจได้
ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ รู้วา่ นัน่ ไม่ดี รู้วา่ นี่ก็ไม่ดี แต่ไม่มสี มาธิก็กาํ จัด
ไม่ได้ ชําระไม่ได้ รู้วา่ โลภไม่ดี รู้วา่ โกรธไม่ดี แต่ถงึ เวลาก็อดทีจ่ ะโลภไม่ได้ อดที่
จะโกรธไม่ได้ แต่ถา้ มีสมาธิแล้ว รู้วา่ นี่ไม่ดนี ะ ก็จะเลิกได้ หยุดได้ การปฏิบตั จิ งึ
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ต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอน เริ่มต้นไปตัง้ แต่ทาน ขึ้นไปหาศีล หาสมาธิ หาปัญญา
ไปสูว่ มิ ตุ ติหลุดพ้น หลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่
หลุดพ้นจากความหลงทัง้ หลาย
เราจะสามารถดําเนินตามรอยของครู บาอาจารย์ได้เต็มร้อย ก็เกิดจากศรัทธาใน
เบื้องต้น เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อครูบาอาจารย์ เชื่อพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่าน
สอนให้เราทําทาน ทําไปเถิดไม่ตอ้ งเสียดาย รักษาศีลก็รกั ษาไป บางคนก็วา่ รักษา
ศีลแล้วไม่รวย ไม่เจริญ ไม่เป็ นไร ความรวยไม่ใช่เป็ นความเจริญ ความเจริญอยู่
ทีศ่ ีล คนทีไ่ ม่มศี ีลจะเจริญได้อย่างไร ต่อให้รวยเป็ นมหาเศรษฐีแต่ถา้ เป็ นคน
โกหก ไม่มคี นเชื่อถือแล้ว จะไปเจริญได้อย่างไร คนไม่มเี งินแต่มศี ีลนี่ กลับเป็ น
คนทีเ่ ขากราบไหว้บูชากัน ทีเ่ รากราบไหว้พระนี้ไม่ได้กราบเพราะท่านมีเงินทอง
แจก เรากราบท่านเพราะท่านมีศีล จากศีลก็ภาวนา พยายามหาทีส่ งบ หาเวลา
ภาวนาให้มาก อยากจะภาวนาให้มากก็ตอ้ งอยู่ในทีอ่ กี แบบหนึ่งจึงจะได้ประโยชน์
เต็มที่ เพราะการภาวนาหมายถึงการทํางานทางด้านจิตใจล้วนๆ ไม่ควรทีจ่ ะมี
ภารกิจภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นภารกิจทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้
ภารกิจของพระก็คอื การบิณฑบาต ปัดกวาดลานวัด อาบนํา้ อาบท่า ดูแลรักษา
ร่างกาย กวาดถูศาลากุฏิ งานภายในนี้สาํ คัญ เป็ นงานรื้อภพรื้อชาติ ไม่ใช่เป็ นงาน
เล็กๆน้อยๆ รื้อภพชาติ รื้อวัฏสงสาร ทําลายอวิชชา เป็ นสงครามอันใหญ่ยง่ิ ที่
จะต้องทํากัน และไม่มใี ครทําแทนเราได้ ไม่มใี ครทําให้เราได้ พระพุทธเจ้าก็ทาํ ให้
เราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็ทาํ ให้เราไม่ได้ พ่อแม่ก็ทาํ ให้เราไม่ได้ เพือ่ นสนิทมิตร
สหายก็ทาํ ให้เราไม่ได้ มีเราคนเดียว อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของ
ตน ขอให้ปลูกฝังศรัทธาให้มคี วามแน่วแน่มนคง
ั่
อย่าท้อแท้ เวลาท้อแท้ก็ให้
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ ท่านตะเกียกตะกายล้มลุก
คลุกคลานลําบากลําบน จึงจะผ่านไปได้ ไม่มใี ครผ่านทางนี้ไปได้ดว้ ยความ
สะดวกสบาย ต้องผ่านนรกไปก่อน จึงจะไปถึงสวรรค์ได้ หลวงปู่ขาวท่านเคยพูด
ไว้ว่า นิพพานมันอยู่ฟากตายนะ ถ้าไม่เอาชีวติ เข้าไปแลก ก็จะไม่ได้
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ความลําบากลําบนเล็กๆน้อยๆของเราขณะนี้ ยังไม่ถงึ ขัน้ เอาชีวติ เข้าไปแลก จึงไม่
ต้องไปกลัวมัน เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล้วจะรู้เองว่าจะต้องเอาชีวติ เข้าไปแลกเมือ่ ไหร่
คนเราทุกคนเกิดมามีความกลัวตายด้วยกันทุกคน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเอาชนะให้ได้
ถ้ายังมีความกลัวตายอยู่แล้ว ไม่มที างทีจ่ ะผ่านไปได้ ถ้าปฏิบตั ไิ ปแล้วต่อไปจะ
เริ่มเห็นเอง ปัญหาทีม่ าขวางความสงบของใจ จะรู้วา่ มันเป็ นอะไร จะรู้วา่ วิธีแก้
เป็ นอย่างไร ในภาคปฏิบตั นิ ้ ีจะต้องผ่านเหมือนกันทุกคน เพราะโรคมันโรค
เดียวกัน ยาทีใ่ ช้รกั ษาก็ชนิดเดียวกัน เพียงแต่หนักเบาต่างกันไป
ถาม ท่านอาจารย์คะ เรื่องศรัทธานี่ บางครัง้ ก็มคี าํ ถามอยู่เหมือนกัน
ตอบ อย่าไปถามสิ เชื่ออย่างเดียว คนตาบอดอย่าไปสงสัยคนตาดี ในเบื้องต้นก็ตอ้ งหา
คนทีเ่ ราเชื่อถือได้จริงๆ ถ้าไม่ได้ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาประกอบไปก่อน พระพุทธเจ้าก็
ไม่ได้ทรงสอนให้เชื่อแบบหูหนวกตาบอด ต้องมีเหตุมผี ล อย่างในกาลามสูตรก็
ทรงสอนว่า ไม่ให้เชื่อเพราะเขาเป็ นอาจารย์ของเราฯลฯ แต่ให้เชื่อเพือ่ เอาไป
พิสูจน์ดูวา่ ดีจริงหรือไม่ เชื่อแบบคนไข้เชื่อหมอ หมอให้ยามาก็รบั ประทานดู ถ้า
ไม่รบั ประทาน จะรู้ได้อย่างไรว่ายาทีห่ มอให้มารับประทานนี้ รักษาโรคได้หรือไม่
ถ้าไม่รบั ประทานยาก็จะไม่รู้ แต่ถา้ รับประทาน จะรู้วา่ รักษาได้หรือไม่ ถ้า
รับประทานหมดแล้วโรคยังเหมือนเดิม ก็แสดงว่ายาไม่ถูกกับโรค ต่อไปหมอจะ
ให้ยานี้มารับประทานอีกก็ไม่เอา แต่ถา้ รับประทานแล้วอาการดีข้นึ ตามลําดับ พอ
ยาหมดก็ตอ้ งกลับไปหาหมอ ขอยามาเพิม่
ฉันใดก็ฉนั นัน้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําทานก็ทาํ ไปสิ ทําด้วยความบริสุทธิ์
ใจ อย่าทําเพือ่ หวังผลตอบแทน อย่าทําเพือ่ เอาหน้าเอาตา ลองทําแบบปิ ดทอง
หลังพระดูสิ อย่าไปปิ ดทองหน้าพระ ทําไปเพือ่ ความสุขใจ ไม่ตอ้ งให้ใครรู้วา่ เรา
ทํา แล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาในใจ แต่ตอ้ งพิจารณาด้วยว่า ทําแล้วเกิดประโยชน์
หรือไม่ ถ้าสร้างอะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะสร้างทําไม ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปสร้าง คนทีอ่ ด
ข้าวจะตายกลับไม่สงสาร ไม่ดูแล ถึงแม้เขาจะเป็ นคนไม่ดี แต่ก็ควรคํานึงถึง
มนุษยธรรม แม้แต่ตาํ รวจเวลาจับผูต้ อ้ งหามา ถ้าถูกยิงบาดเจ็บก็ยงั ต้องเอาตัวไป
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รักษาก่อน ในเมือ่ คนเดือดร้อนยังมีอยู่อกี มาก อดข้าวอดปลา อดอยากขาด
แคลน ทําไมไม่ช่วยเขาบ้าง ถ้าช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน จะมีความอิม่ เอิบใจ
เพราะได้ช่วยให้เขามีความสุข
เมือ่ เขามีกาํ ลังวังชาแล้ว
จะไปประพฤติ
สํามะเลเทเมา ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่อง ถ้าซมซานกลับมาอีกไม่มที ไ่ี ป ไม่มขี ้าวกิน
ก็ช่วยกันไป เหมือนกับเลี้ยงสุนขั ตัวหนึ่ง ไม่ให้มนั ตาย
ถาม ความระแวงสงสัยก็บนทอนศรั
ั่
ทธา บันทอนกํ
่
าลังใจได้เหมือนกัน อาจจะเป็ น
เพราะเราให้ความสําคัญมันหมายกั
่
บเรื่องนัน้ มากเกินไปหรือเปล่าครับ ต้องวางๆ
เสียบ้าง
ตอบ ก็ทาํ ในสิง่ ทีเ่ รามีความมันใจก็
่ แล้วกัน นี่พูดในกรณีทาํ ทานนะ เราก็ทาํ ในสิง่ ทีเ่ รามี
ความมันใจ
่ อันไหนทีเ่ ราไม่มนใจก็
ั ่ ไม่ตอ้ งทํา ทําเพือ่ จะได้ขยับขึ้นสู่ธรรมทีส่ ูงขึ้น
คือศีลสมาธิปญั ญา ทีไ่ ม่มอี ะไรจะต้องสงสัย การรักษาศีล เราก็รู้วา่ ดี การภาวนา
เราก็รู้วา่ ดีเรื่องให้ทานนี้อย่าไปกังวลมากจนเกินไป ทําทีเ่ รามีความมันใจ
่ ทําให้
หมดไปเลย มีอยู่เท่าไรทําให้หมดไปเลย ให้หมดเนื้อหมดตัวไปเลย จะได้หมด
เรื่องไป เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น เท่าทีจ่ ะต้องใช้ ส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็ให้ไปเลย กับคนที่
เราไม่สงสัย เรามีความมันใจ
่
ถาม บ่อยครัง้ ไปหาครูบาอาจารย์ๆก็สอนว่า เข้าวัดมานานแล้ว ทําทานมามากแล้ว
ภาวนาให้มากๆจะดีกว่า ท่านว่าอย่างนัน้ บางทีเราก็อดไม่ได้ เพราะนิสยั ทําทาน
มันมีมานาน
ตอบ ไม่ใช่นิสยั ทําทานหรอก ขี้เกียจภาวนามากกว่า ทานมีไว้เพือ่ ให้เรากําจัดสิง่ ทีเ่ รามี
เกินความจําเป็ น เป็ นการเบรกความโลภด้วย ไม่อย่างนัน้ ก็อยากจะหาเงินมา
เยอะๆ ไม่เคยถามเลยว่าหามาทําไม ถ้าหามาเพือ่ เอาไปทําทาน หามาทําไม ก็วน
อยู่อย่างนี้ หามาแล้วก็เอาไปทําทาน ก็ไม่ได้ไปไหนสักที เหตุทเ่ี ราต้องหาเงิน
เพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา ถ้าโชคดีหรือมีความสามารถหาได้มากกว่าที่
ต้องการ ก็เอาไปทําบุญทําทานเสีย แทนทีจ่ ะเอาไปใช้ซ้อื ของฟุ่มเฟื อย แทนทีจ่ ะ
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ใช้สบู่กอ้ นละร้อย ใช้กอ้ นละสิบบาทก็ได้ แต่ถา้ หามาได้เยอะ ใช้กอ้ นละร้อยก็ได้
เพราะมีเงินพอ แต่ไม่ได้ทาํ ทาน ก็จะติดกับการใช้ของฟุ่มเฟื อย เงินก็จะไม่พอใช้
ไม่ได้กา้ วขึ้นสู่ขนั้ ศีล เพราะการหาเงินนี้ถา้ ไม่ระวัง ก็อาจจะทําผิดศีลได้ ในหลาย
กรณี เช่นเป็ นลูกจ้างทีไ่ ม่ทาํ งานตามเวลาทีใ่ ห้ทาํ ก็เหมือนกับลักทรัพย์แล้ว เอา
เวลาทํางานไปอู้เสีย ไปทําอะไรอย่างอืน่ นัง่ กินกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ อย่างนี้ก็
เท่ากับการลักทรัพย์แล้ว คือเงินเดือนทีจ่ ่ายให้เป็ นค่าแรง แต่ไม่ได้ทาํ งาน ทําให้
ศีลบกพร่องด่างพร้อย ถ้าเป็ นคนระมัดระวังศีล ก็จะทํางานตามหน้าทีไ่ ม่ให้
บกพร่อง เงินทองทีห่ ามาจึงได้มาด้วยความลําบากยากเย็น เพราะต้องทําเต็มที่
เวลาจะใช้เงิน จึงใช้ดว้ ยความระมัดระวัง แต่ถา้ หาเงินมาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกแต่งา่ ย ก็
จะใช้เงินง่าย การทํามาหากินควรทําเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ส่วนเกินก็เอาไป
ทําบุญทําทาน แล้วก็พยายามหาเวลาไปภาวนา เมือ่ เริ่มเห็นผลแล้ว จะเบือ่ กับ
การทํางานทางโลก จะสะสมเงินทองไว้เพือ่ สนับสนุนในการภาวนา จะได้มเี วลา
บําเพ็ญภาวนาได้อย่างเต็มที่
ญาติโยม คนนี้กาํ ลังรอฟังผลสอบเอ็นทรานซ์อยู่
ท่านอาจารย์ ถ้าทําดีเราก็ได้ดี ทําไม่ดกี ็ไม่ได้ จะเป็ นปัญญาชนจะสอบเอ็นทรานซ์ แต่ไม่
มีเหตุมผี ล จะเป็ นปัญญาชนได้อย่างไร ถ้ายังงมงายอยู่กบั เรื่องไสยศาสตร์ จะได้
หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร มันอยู่ทต่ี วั เรา เราตัง้ ใจเรียนหนังสือหรือเปล่า ถ้าไม่
ตัง้ ใจ ทําไม่ได้ก็ไปโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเราเอง จะได้ไม่ได้ไม่ใช่เป็ นเรื่อง
สําคัญของชีวติ ไม่ได้อย่างนี้ก็ไปเอาอย่างอืน่ แทนก็ได้
ถาม ท่านอาจารย์คะตามพระวินยั พระภิกษุใช้สบงจีวรได้ก่ชี ดุ คะ
ตอบ ไม่มหี า้ ม เพียงแต่วา่ ต้องทําวิกปั หรืออธิษฐานเป็ นผ้าบริขาร คือจะเป็ นผ้าครอง
ไม่ได้ ผ้าครองนี้พระมีได้ชดุ เดียว มีผา้ ไตร ๓ ผืน ผ้าสบง จีวร แล้วก็สงั ฆาฏิ
เรียกว่าผ้าไตรจีวร ๓ ผืนนี้ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็ นสมบัตทิ เ่ี ป็ นส่วนหนึ่ง
ของบริขาร ๘ แต่ถา้ จะมีมากเกินกว่านี้ก็มวี ธิ ีทาํ ๒ ลักษณะ ถ้าวัดในเมืองอย่าง
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วัดบวรฯนี้จะทําวิกปั คําว่าวิกปั หมายถึงให้ทําเป็ นของ ๒ เจ้าของ ไม่ใช่เป็ นของ
เราคนเดียว สมมุตวิ า่ โยมถวายผ้าสังฆาฏิมาให้ใหม่ผนื หนึ่ง แล้วอาตมาอยากจะ
เก็บไว้ใช้ ก็ตอ้ งไปทําวิกปั กับพระอีกรู ปหนึ่ง บอกว่าผ้าผืนนี้ขอเราร่วมเป็ น
เจ้าของกัน ๒ คน แต่ผมจะเก็บไว้ ถ้าเกิดท่านมีความจําเป็ นต้องการจะใช้ก็เอา
ไปใช้ได้ คือไม่ให้เป็ นสมบัตขิ องตนเอง เรียกว่าวิกปั แต่ทางสายพระป่ าท่านจะ
อธิษฐานเป็ นผ้าบริขาร เช่นผ้าอังสะ ผ้าปูนงั ่ ผ้าอาบนํา้ จะอธิษฐานเป็ นผ้าบริขาร
ไม่เป็ นผ้าครอง ถ้าถือธุดงค์วตั รก็จะมีเพียง ๓ ผืน ถ้าถือผ้าบังสุกลุ ก็ตอ้ งเป็ นผ้า
ทีเ่ อามาตัดมาเย็บเอง ผ้าทีถ่ ูกทิ้งอยู่ในป่ าแล้วไปเก็บมาใช้ จะไม่ใช้ผา้ ทีท่ าํ
สําเร็จรูปแล้วเอามาถวาย อย่างหลวงปู่มนท่
ั ่ านจะถือผ้าบังสุกลุ ญาติโยมจะเย็บ
ผ้าจีวรสําเร็จมาถวายท่านๆจะไม่ใช้ ท่านจะใช้แต่ผา้ ทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่ า แล้วไปเก็บ
มาตัดมาเย็บเอง นี่คอื ผ้าบังสุกลุ ผ้าป่ า
ถาม แล้วทีน่ ่ีใช้แบบไหนเจ้าคะ
ตอบ ทีน่ ่จี ะวิกปั ก็ได้ จะอธิษฐานเป็ นผ้าบริขารก็ได้ เพราะทีน่ ่ีเป็ นลูกครึ่งผสมกัน วัด
บวรฯก็มี วัดป่ าก็มี
ถาม การทําพินทุละ่ คะ
ตอบ พินทุน้ เี ป็ นการทําตําหนิทม่ี มุ ผ้าให้รู้วา่ เป็ นผ้าของใคร
เพราะเป็ นผ้าสีเหลือง
เหมือนกันหมดทุกองค์ เวลาได้ผา้ ใหม่มาปั๊บก็จะต้องทําตําหนิ ทําสัญลักษณ์
โดยหลักท่านให้ทาํ ๓ จุด ทีม่ มุ ผ้า ทีน้ กี ารทํา ๓ จุดนี่แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคที่
จะทําไม่ให้เหมือนคนอืน่ เวลาหยิบผ้าผิดไป จะได้รู้วา่ เป็ นของใคร
ถาม ทํารูปลักษณ์อย่างอืน่ ได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ท่านวางรูปแบบมาให้ทํา ๓ จุด ก็ตอ้ งทํา ๓ จุด แต่มมุ ผ้ามีหลายมุม ทํามุมบน
มุมล่างก็ได้ จะได้รู้วา่ เป็ นผ้าของเรา เสร็จแล้วก็ตอ้ งอธิษฐานจะใช้เป็ นผ้าอะไร ถ้า
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เป็ นผ้าบริขารก็อธิษฐานเป็ นผ้าบริขาร ถ้าเป็ นผ้าครองก็ตอ้ งสละผ้าเก่า ถ้าได้ผา้
ใหม่มา ผ้าเก่าก็ตอ้ งสละไป เพราะมีผา้ ครองได้อย่างละผืน
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กัณฑ์ท่ี ๒๓๗

คุณค่าของครูบาอาจารย์
๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

หลวงตามหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเณรมาก ท่านไม่ตอ้ งการให้พระเณรเสียเวลา
กับเรื่องของกิเลส ส่วนใหญ่เรามักจะติดเรื่องของกิเลสกัน เช่นเรื่องขบเรื่องฉัน เรื่องคุย
กัน ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ท่านพยายามไล่ให้ไปภาวนาอยู่ตลอดเวลา ตอนใหม่ๆก็ไม่รู้ ตอน
หลังทีก่ ลัวท่านมากก็เพราะไม่อยากจะแสดงความโง่ออกมา ถ้าท่านว่ากล่าวตักเตือนครัง้
แรกแล้ว จะพยายามไม่ให้มคี รัง้ ทีส่ อง พยายามจําไว้เลย เพราะท่านสอนจากจิตจากใจ
สิง่ ทีท่ ่านสอนมีคุณค่าอย่างยิง่ แต่พวกเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญของเรื่องเล็กๆน้อยๆ
เหล่านี้ เราก็ปล่อยมันไป ซึง่ เป็ นเหมือนรอยรัว่ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เราไม่เจริญกัน เพราะไม่
ระมัดระวังกัน การได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์จงึ มีคุณมีประโยชน์มาก
ในสมัยแรกๆตอนทีป่ ฏิบตั อิ ยู่คนเดียว ตอนทีเ่ ป็ นฆราวาสนัน้ ไม่เคยคิดอยากจะบวช
เลย คิดว่าถ้าเป็ นลูกคนรวย มีเงินสักก้อนหนึ่ง แล้วไม่ตอ้ งบวชได้น่ี ก็จะไม่บวช จะอยู่
เป็ นฆราวาสปฏิบตั ขิ องเราไป ได้ตงั้ ใจไว้ว่าจะปฏิบตั อิ ยูป่ ี หนึ่ง เพราะมีเงินใช้กบั การ
ปฏิบตั ไิ ด้ปีหนึ่งพอดี พอหมดปี ไปแล้วก็ตอ้ งตัดสินใจว่าจะทําอย่างไร เพราะเงินทีใ่ ช้เลี้ยง
ปากเลี้ยงก็ทอ้ งหมดพอดี มีอยู่ ๒ ทางเลือก คือไปทํางานหาเงินหาทอง แล้วก็ปฏิบตั ิ
เท่าทีเ่ วลาจะอํานวย หรือออกบวช ก็ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องไปทํางาน ถ้าไปทํางานเวลา
ปฏิบตั กิ ็มนี อ้ ย ไปทํางานวันละ ๘ ชัว่ โมง เดินทางไปกลับอีก รวมกันอย่างน้อยก็ ๑๐
ชัว่ โมง กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อย เวลาทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องก็จะไม่มาก เพราะ
ตอนทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ปีหนึ่งนัน้ ได้ปฏิบตั ทิ งั้ วันทัง้ คืนเลย ทางออกก็เลยมีทางเดียว ก็คอื ต้อง
ไปบวช แต่ในใจลึกๆแล้วคิดว่า ถ้ามีสตางค์ก็ไม่ตอ้ งไปบวช อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่
หลังจากทีไ่ ด้บวชแล้ว ได้ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์แล้ว ถึงจะเห็นคุณค่าของการออกบวช
ถ้าเรามีเงินมันกลับจะเป็ นโทษ อยู่ไปอย่างนี้เราจะไม่มคี วามเข้มงวดกวดขันกับตัวเราเอง
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เพราะไม่รู้วา่ อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ นโทษ อาจจะรู้อย่างกว้างๆว่าต้องภาวนา ต้องรักษาศีล
แต่เวลาทีเ่ ถลไถลไปทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไปทําเรื่องนู น้ เรื่องนี้ เราจะไม่รู้ ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ
การปฏิบตั กิ จ็ ะไม่กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เวลาทีไ่ ด้อยู่กบั หมูก่ บั พวกทีป่ ฏิบตั ดิ ว้ ยกันแล้ว จะเห็นอุบายวิธีต่างๆ เช่นการอดอาหาร
นี้ ก็ไม่เคยปฏิบตั มิ าก่อน ตอนต้นฉันมื้อเดียวก็คดิ ว่าเต็มทีแ่ ล้ว แต่พอไปอยู่ทบ่ี า้ นตาด
แล้วเห็นพระท่านอดอาหารกันทีละหลายๆวัน ก็เลยทําให้มคี วามมุมานะอยากจะลองดู
บ้าง โชคดีทเ่ี วลาอดอาหารมันก็ถูกจริต คือเป็ นเครื่องกระตุน้ ให้ตอ้ งภาวนา เพราะเวลา
อดอาหารนี่มนั จะหิวข้าวมาก แล้วถ้าอยู่เฉยๆ มันจะคิดปรุงถึงเรื่องอาหารตลอดเวลา
แล้วจะทุกข์ทรมานมาก จึงต้องดับมันด้วยการภาวนา ตอนนัน้ ยังอยู่ในช่วงทําสมาธิ ก็นงั ่
กําหนดจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วความคิดปรุงแต่งก็หยุดไป ความหิวทีเ่ กิดจาก
ความคิดปรุงแต่งก็หายไป ก็เลยเห็นว่าความหิวส่วนใหญ่น้ มี นั อยู่ทจ่ี ติ เราแท้ๆ เวลา
คิดถึงอาหารแล้วจะทรมานจิตใจมาก บางทีทงั้ ๆทีร่ บั ประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ ถ้าไป
คิดถึงอาหารจานโปรดเข้า ก็อยากจะรับประทานขึ้นมาอีก ก็เกิดความหิวขึ้นมาอีกได้
เหมือนกัน ทัง้ ๆทีร่ ่างกายก็รบั อาหารเข้าไปเต็มทีอ่ ยู่แล้ว พอเห็นคุณค่าของการอดอาหาร
แล้ว ก็ได้อดอาหารไปเรื่อยๆ จนจิตเข้าร่องเข้ารอย จึงไม่ตอ้ งทรมานจิตด้วยการอด
อาหารอีกต่อไป
การอดอาหารนี้ทาํ ให้เราไม่ข้เี กียจ เพราะต้องภาวนาตลอดเวลา นัง่ ภาวนาแล้วก็ลกุ ขึ้นมา
เดินจงกรม สลับกันไป เวลาจิตสงบแล้วมันสบาย ความหิวก็มอี ยู่เพียงเล็กน้อยทีเ่ กิด
จากความอ่อนเพลียของร่างกาย แต่ความหิวทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนี้มนั จะ
ทรมานและรุนแรงมากกว่าความหิวทางร่างกาย
ก็อาศัยการอดอาหารนี้เป็ นเครื่อง
ผลักดันให้ภาวนา เวลาอดอาหารก็ไม่ตอ้ งออกไปเจอหลวงตา เพราะเวลาเจอหลวงตานี้
เหมือนเจอเสือ ต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร แต่เวลาอด
อาหารนี้ไม่ตอ้ งออกไปเจอใคร ท่านอนุญาตให้อยู่ทพ่ี กั ของเรา ทําภารกิจเฉพาะทีพ่ กั ของ
เรา ปัดกวาดเฉพาะทีพ่ กั ของเราเท่านัน้ ไม่ตอ้ งมาร่วมทํากิจของส่วนรวม เช่นไป
บิณฑบาต กวาดถูศาลา ปัดกวาดลานวัด ช่วยกันเข็นนํา้ ไปตามกุฏติ ่างๆ ท่านให้ภาวนา
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ให้อยู่กบั ความวิเวก ไม่ตอ้ งเจอใคร เวลาพระอดอาหารจึงมักจะไม่ค่อยเจอหน้าใคร
เท่าไร ท่านจะหลบเก็บตัวอยู่ทท่ี พ่ี กั ของท่าน ภาวนา นัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาธรรม
ตามระดับจิตของท่าน การอดอาหารจึงช่วยการภาวนาได้ดี ทําให้จติ เจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว
การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะของท่านอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็ นการเตือนสติให้รู้วา่ ทางทีจ่ ะต้องไป
นัน้ ไปทางไหน เวลาปฏิบตั ธิ รรมไปนี้จติ มักจะไปติดตามจุดต่างๆ เวลาได้สมาธิก็จะติด
อยู่ในสมาธิ ภาวนาทีไรก็จะภาวนาให้สงบอย่างเดียว พอสงบนิ่งแล้วก็มคี วามสุข พอ
ถอนออกมาก็ไม่ได้พจิ ารณาธรรมะต่อ ไปทําอะไรอย่างอืน่ ก๊อกๆแก๊กๆไป พอจิตฟุ้งซ่าน
ขึ้นมาก็กลับไปทําสมาธิใหม่ แต่ไม่ได้เจริญปัญญา ท่านก็เลยต้องคอยเตือนเสมอว่า พอ
ได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิควรไปทางปัญญาต่อ ควรพิจารณาร่างกายก่อน
พิจารณาให้เห็นถึงความไม่สวยงาม อสุภะ ความเป็ นปฏิกูลของร่างกาย เพือ่ คลายความ
กําหนัดยินดี นอกจากอาการทัง้ ๕ ทีอ่ ยู่ข ้างนอกร่างกายคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังแล้ว
ยังมีอาการทีซ่ ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผวิ หนัง เช่นเนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะต่างๆ ให้เข้าไปดู
ด้วยปัญญา คือตาเนื้อของเรานี้มองทะลุหนังเข้าไปไม่ได้ แต่ปญั ญานี้มนั ทะลุเข้าไปได้
เพราะเราสามารถกําหนดพิจารณา จินตนาการภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้
มีหนังสือทีน่ กั ศึกษาแพทย์เขาศึกษากัน ก็เปิ ดดูได้ มีอาการ ๓๒ ดังกล่าวอยู่ในนัน้ หรือ
ไปดูการผ่าศพตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ จะได้เห็นของจริงว่าเป็ นอย่างไร เพือ่ จะได้เอา
มาเป็ นสัญญาความจําว่ารูปร่างลักษณะของอวัยวะต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนังของเรานัน้
เป็ นอย่างไร แล้วพยายามพิจารณาดูไปเรื่อยๆ ให้จดจําอยู่ในจิตในใจ เวลาเกิดราคะ
ความกําหนัดยินดี จะได้อาศัยความไม่สวยงามของร่างกายทีเ่ คยพิจารณาอยู่น้ ี มาคอย
สกัดกัน้ คอยกําจัด ขึ้นอยู่กบั ความสามารถทีจ่ ะเจริญให้อยู่ตดิ ตาติดใจไปได้มากน้อย
เพียงใด ถ้าพิจารณาจนหลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น มีความชํานาญเหมือนกับการอ่าน
หนังสือ ทีใ่ นเบื้องต้นก็ตอ้ งหัดท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน แล้วก็หดั สะกดคําต่างๆ เมือ่
ชํานาญแล้วเวลาเห็นตัวหนังสือปั๊บก็ไม่ตอ้ งท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ไม่ตอ้ งสะกดคํา เพราะเห็น
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ปั๊บก็อ่านได้เลย ฉันใดอาการอสุภะ อาการปฏิกูลของร่างกายนี้ก็เป็ นแบบเดียวกัน ถ้าไม่
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะจําได้บ ้าง จําไม่ได้บ ้าง ไม่อยู่ตดิ กับใจไปตลอด
ถ้าพิจารณาจนมันอยู่ตดิ กับใจไปตลอด ก็จะกลายเป็ นปัญญาขึ้นมา เวลามีความกําหนัด
ยินดี ก็จะมีปญั ญามาคอยสกัด มาต่อสู ้ มาลบล้างความเห็นทีว่ า่ สวยว่างาม ว่ามีส่วนทีไ่ ม่
สวยไม่งามด้วยในคนๆเดียวกัน คนเราก็เป็ นเหมือนกับเหรียญ ๒ ด้าน มีทงั้ หัว มีทงั้
ก้อย ถ้ามองแต่หวั ด้านเดียวก็จะไม่เห็นอีกด้านหนึ่ง จึงต้องพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาดู จะ
ได้รู้วา่ เหรียญนี้มที งั้ ๒ ด้าน ในคนเราก็เช่นเดียวกัน มีทงั้ สวยงาม มีทงั้ ไม่สวยงาม แต่
ส่วนใหญ่จะมองแต่ดา้ นทีส่ วยงาม ด้านทีไ่ ม่สวยงามมักจะถูกกิเลสคอยสกัดกัน้ ไม่ให้
มอง เวลาเริ่มพิจารณาใหม่ๆจะรู้สกึ สะอิดสะเอียน ไม่มคี วามสุขกับการพิจารณาความไม่
สวยไม่งามต่างๆของร่างกาย ยิง่ ถ้าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั แนวทางของการปฏิบตั ิ ก็อาจจะคิด
ว่าเป็ นเรื่องวิกลจริตไปก็ได้ ทําไมจะต้องไปดูอาการต่างๆเหล่านัน้ เช่นไปดูซากศพ ไปดู
ทําไม ก็อาจจะคิดว่าเป็ นพวกวิกลจริต
แต่ถา้ ได้ศึกษาได้อ่านพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ เช่นสติปฏั
ฐานสูตร ก็จะเห็นว่าท่านทรงสอนให้พจิ ารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พิจารณาซากศพ
๑๐ ชนิด ให้รู้วา่ นี่คอื สภาพของร่างกาย มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็ น และส่วนทีต่ าย คือตอนทีเ่ ป็ นก็มี
รูปร่างลักษณะอย่างนี้ เมือ่ ตายไปแล้วก็ตอ้ งมีลกั ษณะอย่างนี้ เราต้องการดูความจริงของ
ร่างกาย ไม่ได้มคี วามคิดวิกลจริตอย่างไร แต่ตอ้ งการสอนจิตไม่ให้หลงในร่างกาย เพราะ
ความหลงนี้เป็ นเหตุของความทุกข์ เวลาที่ร่างกายเปลีย่ นสภาพไป เช่นตอนทีเ่ ป็ นหนุ่ม
เป็ นสาว ก็มคี วามหลงระเริงกับความหนุ่มความสาว พอร่างกายมีอายุมากขึ้น แก่ชราลง
ผิวเริ่มเหีย่ ว มีรอยย่นต่างๆ ถ้าไม่เคยศึกษาธรรมะมาก่อน มีความหลงติดอยู่กบั ความ
สวยความงามของรูปร่างหน้าตา ก็จะเกิดความหวันวิ
่ ตก เกิดความเสียดาย ถ้ามีวธิ ีใดที่
จะรักษาให้สวยงามดูดเี หมือนเดิมได้ ก็พยายามทํากัน อย่างทีท่ าํ กันอยู่ทกุ วันนี้ แต่ไม่ชา้
ก็เร็วสักวันหนึ่งก็หนีความจริงไปไม่ได้
ถ้าได้ศึกษาธรรมะก็จะรู้ลว่ งหน้าไว้ก่อน จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะ
เกิดขึ้น ก็เท่ากับมีปญั ญา มีภูมคิ มุ ้ กัน ถึงเวลานัน้ ก็จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะได้พจิ ารณาไว้
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ก่อนแล้วว่า ผมของเราสักวันหนึ่งก็ตอ้ งกลายเป็ นสีขาว ต้องร่วงลงมา หนังก็ตอ้ งเหีย่ ว
ต้องย่นไปตามเวลาของมัน ร่างกายก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่ง
ก็ตอ้ งนอนอยู่ในโลง อยู่ในเตาเผา เหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เถ้า ทีเ่ อาไปเก็บไว้ตาม
สถานทีต่ ่างๆ หรือเอาไปลอยอังคาร ในแม่นาํ้ ในทะเล นี่คอื สภาพของร่างกายทีเ่ ราควรจะ
พิจารณา เพราะเป็ นปัญญา เป็ นความรู้ทจ่ี ะช่วยกําจัดความหลง ความยึดติดอยู่กบั
ร่างกาย ว่าจะอยู่กบั เราไปตลอด คนเรามีความรู้สกึ อยู่เสมอว่า อยากจะให้ร่างกายอยู่ไป
นานๆ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย แต่เป็ นความคิดผิด เป็ นมิจฉาทิฐิ ไม่ตรงกับ
ความเป็ นจริง ถ้ามีความคิดแบบนี้แล้ว เวลาไปเจอกับความจริงทีต่ รงข้ามกับความคิด
ของเรา ก็จะต้องเสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้เตรียมใจรับกับสภาพทีจ่ ะเกิดขึ้น เรามักจะ
หลอกตัวเองว่าจะไม่แก่ จะไม่เจ็บ จะไม่ตาย พอถึงเวลาทีม่ นั เกิดขึ้นมา ก็จะต้องมีความ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความทุกข์ มีความเสียใจอย่างยิง่
การเจริญปัญญาจึงเป็ นธรรมะทีส่ าํ คัญยิง่ กว่าสมาธิ เพราะสมาธิไม่สามารถกําจัดความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลงได้ เพียงแต่ทาํ ให้มันหยุดทํางานเป็ นระยะๆ เช่นเวลาเข้าสู่สมาธิ
จิตก็ไม่สามารถคิดปรุงเรื่องราวต่างๆได้ ในขณะนัน้ ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ไม่
สามารถทํางานได้ จิตอยู่ในความสงบก็มคี วามสุข แต่พอถอนออกมาแล้ว มาเห็นร่างกาย
ทีจ่ ะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ เห็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะเกิด
ความอยากจะให้มนั หาย อยากให้กลับเป็ นเหมือนเดิมอีก ยิง่ มีความอยากมากเท่าไร ก็
จะมีความทุกข์มากขึ้นเท่านัน้
เพราะไม่สามารถกลับไปเป็ นไปเหมือนกับทีเ่ คยเป็ นได้
เพราะร่างกายเหมือนรถทีว่ ง่ิ บนถนนวันเวย์ ไม่ยอ้ นกลับมา ชีวติ ของเรานี้จากแก่ก็จะไม่
กลับมาสู่ความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวอีก ไปจากความเป็ นหนุ่มเป็ นสาวสู่ความแก่ แล้วก็ไปสู่
ความตายในทีส่ ุด นี่เป็ นความจริงของร่างกาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณา
การพิจารณาก็คอื การสอนจิตของเรานี่เอง สอนให้รู้ความจริง เพราะจิตไม่ได้ตายไปกับ
ร่างกาย แต่จติ ไปทุกข์กบั มันเพราะไปหลงยึดติด ไปอยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
เหมือนกับเราหลงยึดติดอยู่กบั ลูกของเรา สามีของเรา ภรรยาของเรา อยากจะให้เขาเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ก็เศร้าโศกเสียใจ มีความทุกข์มี
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ความวุน่ วายใจ แต่ถา้ ได้ศึกษาดูถงึ ธรรมชาติของคนว่า คนเรามีจริตนิสยั ใจคอไปตาม
เรื่องของเขา เรามีหน้าทีบ่ อก มีหน้าทีส่ อนเท่านัน้ เอง แต่เขาจะรับไปได้มากน้อยเพียงไรก็
อยู่ทต่ี วั เขา ตัวเขาเองบางทีก็อยากจะทําตามทีเ่ ราบอก แต่เนื่องจากว่าในตัวของเขานัน้ มี
อํานาจทีเ่ หนือกว่าคือบุญและกรรม มีกรรมเป็ นของๆตน เคยทํากรรมอันใดไว้ก็ตอ้ งเป็ น
ผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ ในอดีตอาจจะเคยทํากรรมไม่ดไี ว้มากจนติดเป็ นนิสยั มา ชอบเที่ยว
ชอบเกเร ชอบความเกียจคร้าน ชอบพูดโกหก ชอบลักเล็กขโมยน้อยจนติดเป็ นนิสยั
เหมือนกับคนทีเ่ คยใช้มอื ขวามา ก็จะถนัดขวา ถ้าถูกสอนให้ใช้มอื ซ้าย ก็จะรู้สกึ ว่าลําบาก
เพราะไม่เคยใช้มาก่อน
ฉันใดถ้าเคยโกหก เคยลักเล็กขโมยน้อย เคยเกเร เคยเทีย่ ว เคยเกียจคร้าน แล้วต้องมา
เปลีย่ นนิสยั ใหม่ ให้เป็ นคนขยัน ไม่เกเร ไม่ลกั เล็กขโมยน้อย ไม่พูดปด ก็จะรู้สกึ อึดอัด
ใจ และยิง่ ถ้าไม่รู้ถงึ เหตุผลว่าทําไมต้องทําด้วย ยิง่ ไม่มคี วามสนใจทีจ่ ะทํา แต่ถา้ รู้วา่ เวลา
ทีท่ าํ สิง่ ทีไ่ ม่ดนี นั้ มีผลเสียหายตามมา ทําให้กลายเป็ นคนไม่ดี ไม่เจริญ ทําให้ทกุ ข์
ทรมาน ถ้าเห็นโทษของการกระทําทีไ่ ม่ดี ก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะพยายามทํา ตามที่
พ่อแม่ เพือ่ นสนิทมิตรสหาย ครูบาอาจารย์ทพ่ี ยายามสอนให้ทาํ ถึงขนาดนัน้ ก็ยงั ต้องฝื น
เพราะการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่เคยทํา ก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขา ส่วนการกระทําในสิง่ ทีเ่ คย
ทํา ก็เหมือนกับการเดินลงเขา เวลาทําอะไรทีเ่ คยทํามาแล้วมันง่าย มันสะดวก เวลาทํา
อะไรทีไ่ ม่เคยทํามันก็ยาก ลองใช้มอื ทีเ่ ราไม่เคยใช้ดู ก็จะรู้วา่ มันยาก แต่คนทีแ่ ขนขาด
๒ ข้าง ก็ยงั สามารถใช้เท้าของเขาทําอะไรได้ บางคนวาดภาพด้วยเท้าสวยกว่าคนทีใ่ ช้มอื
วาดด้วยซํา้ ไป เพราะมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึ กใช้เท้าแทนมือ
ร่างกายนี้เป็ นเครื่องมือของใจ ใจสามารถเอาส่วนไหนมาใช้ก็ได้ ถ้าใจเคยชินกับส่วนไหน
แล้วก็มกั จะใช้ส่วนนัน้ เสมอ เคยใช้มอื ขวาก็มกั จะใช้มอื ขวา เคยใช้มอื ซ้ายก็จะใช้มอื ซ้าย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลีย่ นไม่ได้ เพียงแต่วา่ ตอนทีเ่ ปลีย่ นใหม่ๆ นัน้ จะอึดอัดไม่
สะดวก แต่ถา้ ฝื นทําไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะติดเป็ นนิสยั ขึ้นมา ก็จะสะดวก จะชิน แล้ว
จะสามารถทําได้เหมือนกับเมือ่ ก่อนทีใ่ ช้มอื อีกข้างหนึ่ง การทีเ่ ราต้องการให้คนอืน่ ทํา
อะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เขาทําไม่ได้ ก็เป็ นเพราะว่าเขาไม่ถนัด ยังต้องฝื น ถ้าไม่มฉี นั ทะ
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ความยินดีความพอใจ ไม่มอี ะไรเป็ นเครื่องดึงดูดใจว่า การกระทํานี้เป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์กบั เขามาก เขาก็จะไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจ สังเกตดูเวลาทําอะไรไปแล้วไม่มี
รางวัล จะไม่ค่อยมีกาํ ลังใจทํากันเท่าไร แต่ถา้ มีรางวัลก็จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะทํา เช่นเมือ่ ก่อน
นี้การทางด่วนฯจะมีปญั หากับใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทาง ส่วนใหญ่จะโยนทิ้งกัน เพราะไม่
รู้จะเก็บไว้ทําไม ก็โยนออกนอกประตูรถไป โยนออกนอกหน้าต่างไป ทําให้กลายเป็ น
ขยะเต็มไปหมด ตอนหลังก็แก้ดว้ ยการจับฉลากชิงรางวัลใบเสร็จฯค่าผ่านทาง เก็บไว้
เสีย่ งโชคได้ ทุกเดือนจะมีการจับฉลากแจกรางวัล ก็เลยไม่ตอ้ งเสียเงินไปจ้างคนมาเก็บ
กวาด เพราะมีเครื่องล่อใจ ทําให้มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะเก็บใบเสร็จฯกัน
เวลาทีอ่ ยากจะให้ใครทําอะไร ต้องหาอุบายล่อใจ เช่นการฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากครูบา
อาจารย์ ฟังจากพระพุทธเจ้านี้ ก็จะมีรางวัลล่อใจอยู่เสมอ คือผลทีจ่ ะได้รบั จากการ
ปฏิบตั ิ ท่านจะสอนว่าปฏิบตั ไิ ปนะจะได้อย่างนี้ๆนะ เพราะท่านได้มาแล้ว ท่านรู้วา่
นิพพานเป็ นอย่างไร ท่านรู้วา่ การหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ีเป็ นอย่างไร ถึงแม้จะลําบากลําบน
มากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่เมือ่ ได้รบั ผลแล้วมันคุม้ ค่าอย่างมหาศาล คนทีพ่ ูดอย่างนี้ได้ก็
ต้องเป็ นคนทีไ่ ด้ผลมาแล้ว ได้ปฏิบตั มิ าแล้ว คนทีย่ งั ไม่ได้ผล ไม่ได้ผ่านมาก่อน เวลา
สอนจะไม่มอี ะไรโน้มน้าวจิตใจผูฟ้ งั เพราะตัวผูส้ อนเองก็ยงั ไม่แน่ใจเลย ว่าสิง่ ทีส่ อนนัน้
มีผลอย่างไร ไม่รู้วา่ รางวัลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร เพราะยังไม่ได้เห็นผล
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากคนทีไ่ ด้ผลแล้วได้บรรลุแล้ว เมือ่ เทียบกับคนทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ
นัน้ มันแตกต่างกันมาก ตรงทีก่ ารให้กาํ ลังใจ ตรงทีก่ ารสอนอย่างถูกต้องแม่นยํา คนทีไ่ ม่
เคยผ่านมา ยังไม่ได้ผล จะสอนแบบงูๆปลาๆ สอนไปตามจินตนาการ เหมือนกับคนทีย่ งั
ไม่เคยขึ้นมาบนเขานี้ เวลามีคนถามว่าบนเขานี้เป็ นอย่างไร ก็จะพูดไปตามจินตนาการ ที่
ได้ยนิ จากเพือ่ นๆทีเ่ คยขึ้นมา ว่าบนเขานี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะเล่าแบบผิดๆถูกๆ
เพราะจะต้องผสมผสานกับส่วนทีต่ นจินตนาการ พอคนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาถึงสถานที่ ก็จะ
เห็นว่าไม่เหมือนกับทีเ่ ขาพูดเลย คนทีส่ อนโดยทีย่ งั ไม่ได้ประสพผลสําเร็จจากการปฏิบตั ิ
ก็จะสอนแบบนัน้ สอนตามจินตนาการ ไม่มรี างวัลล่อใจคนฟัง ไม่เหมือนกับการทีไ่ ด้ยนิ
ได้ฟงั จากพระพุทธเจ้า จากพระอรหันต์ทงั้ หลาย จากท่านทีไ่ ด้บรรลุแล้ว ท่านพูดด้วย
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ความมันใจ
่ ฟังแล้วไม่สงสัย ท่านพูดแบบไม่เคลือบแคลงสงสัย คนฟังก็ไม่เคลือบแคลง
สงสัย แต่ถา้ คนพูดๆแบบเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ คนฟังก็ไม่แน่ใจตามไปด้วย
การได้ยนิ ได้ฟงั อะไรจากผูอ้ น่ื จึงขึ้นอยู่ทผ่ี ูส้ อนเป็ นสําคัญ ว่ามีอะไรโน้มน้าวจิตใจหรือ
เปล่า ถ้าสอนแบบแม่ปูสอนลูกปูก็ไม่ไหว แม่ก็อยากจะให้ลูกเป็ นคนดี ไม่เสพสุรา แต่แม่
เองก็ยงั เสพอยู่ แม่ไม่อยากให้ลูกไปเทีย่ ว แต่แม่ก็ยงั ไปเทีย่ วอยู่ อย่างนี้สอนไปก็สอนได้
แต่วาจา ไม่มนี าํ้ หนักอะไร เพราะลูกจะมองว่าทีแม่ก็ไปดืม่ สุราได้ แม่ก็มขี ้อแก้ตวั ว่ามัน
จําเป็ น เป็ นสังคม ลูกก็ใช้ข ้อแก้ตวั แบบเดียวกัน มันจําเป็ น เพือ่ นฝูงชวนไป สอนก็สอน
ได้ แต่ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจะไม่ได้อย่างทีต่ อ้ งการ เวลาอยากให้ผูอ้ น่ื เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ แต่
ไม่เป็ นไปตามอยาก ก็จะเสียใจ จะทุกข์ใจ จึงต้องทําความเข้าใจว่า ความอยากของเรา
ต่างหากทีเ่ ป็ นตัวปัญหา ไม่ใช่ผูท้ เ่ี ราอยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่ได้ไปอยาก
กับเขาแล้ว เขาจะเป็ นอย่างไรก็จะไม่เดือดร้อน ไม่วนุ่ วายใจ ถ้าอยากจะให้ใครได้ดบิ ได้ดี
ก็ตอ้ งสอนแบบไม่มคี วามอยาก สอนไปตามเหตุผล ถ้าไม่สอนเขาก็จะไม่รู้ เมือ่ ได้ยนิ จาก
เราแล้ว ก็สามารถนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ เขาก็จะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์ เราเองไม่ได้อะไร
นอกจากมีความสุขไปกับเขา ทีเ่ ห็นเขาเป็ นคนดี ได้ดบิ ได้ดจี ากการกระทําความดีของเขา
จากการละเว้นการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี แต่ถา้ ทําด้วยความอยาก ลูกต้องทําให้ได้นะ ถ้าทํา
ไม่ได้ก็จะโกรธ จะเสียใจ สร้างความทุกข์ให้กบั ตนโดยใช่เหตุ
เช่นเดียวกับการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย
ความแก่ความเจ็บความตาย
เพราะใจอยากให้เป็ นตรงกันข้ามกับความจริง ใจอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เรียกว่า
วิภวตัณหา เป็ นหนึ่งในสามของตัณหาความอยาก ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์กบั จิตใจ ถ้าได้
ศึกษาตามความเป็ นจริงแล้วก็จะรู้วา่ อยากไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายไม่ได้ ร่างกาย
ต้องเป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มคี วามรับผิดชอบดูแล ก็ดูแล
มันไป อาบนํา้ อาบท่า ล้างหน้าล้างตาให้สะอาด ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ผมเผ้ารกรุงรัง
ไม่อาบนํา้ อาบท่า เพราะว่าไหนๆจะเป็ นอสุภะแล้วก็ให้อสุภะเต็มทีเ่ ลย ผูป้ ฏิบตั ใิ หม่ๆบาง
ท่านจะเป็ นอย่างนี้ บางท่านจะไม่สนใจดูแลรักษาหน้าตาเสื้อผ้า จีวรของพระบางรู ปไม่ได้
ซักเป็ นเดือนก็มี ท่านบอกว่ามันเป็ นอสุภะ ต้องเข้าใจว่าเรายังอยู่ในโลกทีต่ อ้ งเกี่ยวข้อง
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กับคนอืน่ ทีม่ มี าตรฐานของการกินอยู่ เวลาไปเกี่ยวข้องกับเขา ก็ตอ้ งรักษามาตรฐานนัน้
ต้องดูแลไป แต่ใจก็รู้วา่ เป็ นเรื่องของสังคม ไม่หลงไปกับเขา จะใส่นาํ้ หอม แต่งหน้าทา
ปากสวยงามขนาดไหนก็ตาม ก็เหมือนกับการเอากระดาษสวยๆมาห่อขยะ ข้างในก็ยงั
เป็ นขยะอยู่ดี คนทีม่ ปี ญั ญาจะเห็นอย่างนี้
นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ปัญญา ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสอนก็อาจจะติดอยู่ในขัน้ สมาธิ ถ้า
พิจารณาก็พจิ ารณาแบบพอหอมปากหอมคอ แล้วก็จะเหมาเลยว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว แต่
ความจริงยังไม่เข้าใจ เพราะเวลาไปเจอของจริงเข้า ก็ยงั มีความรู้สกึ ไม่ดเี กิดขึ้นในใจ แต่
ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว เวลาเห็นร่างกายไม่วา่ จะอยู่ในสภาพใดก็จะรู้สกึ เฉยๆ แต่
ถ้ายังไม่ได้พจิ ารณาอย่างถ่องแท้ เวลาเห็นคนรักตายไป ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถา้ พิจารณาอยู่เรื่อยๆไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว พอไปเห็นของจริงแล้วก็
จะรู้สกึ เฉยๆ รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็ นอย่างนี้ จิตใจไม่มอี าการอะไร วางเฉยได้ ไม่
กระทบกระเทือนใจ ไม่รนั ทดใจกับเรื่องราวต่างๆ
ในเบื้องต้นก็พจิ ารณาเรื่องของกายเป็ นหลัก กายของเราด้วยกายของคนอืน่ ด้วย เพราะ
เรายังมีความเกี่ยวข้องกับคนนัน้ คนนี้อยู่ ยังมีความรักมีความยึดติด คนทีเ่ รารักเราก็
อยากให้เขาอยู่ไปนานๆ ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้มรี ู ปร่างหน้าตาเหมือนเดิม เวลาเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ไปรักษาตัวบางทีหน้าตากลายเป็ นคนละคนไปเลยก็มี มีแต่หนังหุม้ กระดูก
เห็นแล้วก็หดหู่ใจ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว จะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ขณะนี้
ยังดีอยู่ เดีย๋ วก็กลายเป็ นเศษกระดูกไป นี่เพียงแค่หนังเหีย่ วย่นเท่านัน้ ยังไม่กลายเป็ น
เศษกระดูก พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะปล่อยวางร่างกายได้ ไม่วา่ ร่างกายของเรา
หรือของใคร ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ เป็ นแค่ธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ในทีส่ ุดแล้วก็กลายเป็ น
ขี้เถ้าขี้ถ่านไป กลายเป็ นดินไป ส่วนธาตุอน่ื ก็สลายหายไป นํา้ ก็ไป ลมก็ไป ไฟก็ไป เหลือ
แค่ดนิ เท่านัน้ เอง
นี่เป็ นการเจริญปัญญา เมือ่ พิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะถึงเวลาทีจ่ ะต้องเข้าพักในสมาธิ
เหมือนกัน เพราะจิตไม่สามารถพิจารณาไปได้ตลอดเวลา เมือ่ พิจารณาไปถึงจุดหนึ่งแล้ว
ก็จะเกิดอาการเบือ่ ไม่อยากจะพิจารณาต่อไปเพราะเหนื่อยเมือ่ ยล้า พิจารณาแล้วไม่เป็ น
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เหตุเป็ นผล จะเลยเถิดไปในทางกิเลส ก็ควรหยุดพัก ย้อนกลับมาทําจิตให้สงบ เคยทํา
จิตให้สงบด้วยวิธีใดก็ทาํ ไป เป็ นการพักจิต การเจริญปัญญาเหมือนกับการทํางาน เวลา
ไปทํางานก็ทาํ เต็มที่ แต่พอถึงเวลาพักก็หยุดทํางาน กลับบ้าน กินข้าว อาบนํา้ อาบท่า
นอนพักผ่อน ดูอะไรบ้าง ฟังอะไรบ้าง เป็ นการผ่อนคลายไปในตัว พอเช้าตื่นขึ้นมาก็มี
กําลังวังชา พร้อมไปทํางานต่อ ถ้าทํางานตลอด ๒๔ ชัว่ โมงโดยไม่ได้พกั เลย ก็จะรู้สกึ
เหนื่อยเมือ่ ยล้า งานทีท่ าํ ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไร
เช่นเดียวกับการพิจารณาทางด้านปัญญา เมือ่ พิจารณาไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่ค่อยได้ผล
เท่าไร ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล ก็ควรหยุดแล้วย้อนกลับมาทําสมาธิ พักจิตในสมาธิ ขณะทีจ่ ติ
อยู่ในสมาธิน่ิงอยู่ เฉยอยู่ ก็ปล่อยให้น่งิ เฉย อย่าไปดึงจิตออกมา การให้จติ นิ่งเฉยนี้เป็ น
การพักจิต เป็ นการให้อาหารกับจิต เป็ นการชารจ์แบตเตอร์ร่ขี องจิตนัน้ เอง เมือ่ จิตได้รบั
การชาร์จแบตเตอรี่ ได้รบั อาหาร ได้พกั ผ่อนเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะถอนออกมาเอง เมือ่ ถอน
ออกมาแล้วก็เอากลับมาพิจารณาใหม่อกี พิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอาการ
๓๒ ของร่างกาย ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเกิดความชํานาญขึ้นมา คนทีค่ ดิ ถึงความแก่
ความเจ็บ ความตายจะรู้สกึ เฉยๆ ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ถ้ายังสงสัยว่าปล่อยวางได้หรือยัง
ก็ตอ้ งไปอยู่ตามสถานทีท่ ต่ี อ้ งปลงสังขารร่างกาย ไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆ ทีน่ ่ากลัวๆ ดูซวิ า่ ยัง
กลัวอยู่หรือเปล่า ถ้ามีปญั ญาก็จะรู้วา่ ยังไงๆก็ตอ้ งไปอยู่ดี ถ้าจะไปตอนนี้ก็ให้มนั ไป
ถ้ามีปญั ญารู้ทนั แล้วก็จะตัดอุปาทานได้ เวลาภัยเข้ามาใกล้ตัว จิตจะไม่รู้สกึ หวันไหว
่
จะ
รู้สกึ เฉยๆ ต้องไปพิสูจน์กนั การพิจารณาในทีป่ ลอดภัยก็เหมือนกับการซ้อมของนักมวย
เวลานักมวยซ้อมกันเขาก็ต่อยกระสอบทรายบ้าง ซ้อมกับเพือ่ นบ้าง ก็ไม่ต่อยกันอย่าง
แรงๆจริงๆจังๆ เวลาขึ้นเวทีชงิ แชมป์ น้ แี หละจะรู้วา่ ฝี มอื ถึงหรือยัง ถ้าสามารถน็อกคู่
ต่อสูไ้ ด้ก็รู้วา่ เราเก่ง ถ้าแพ้ก็ตอ้ งกลับมาซ้อมใหม่อกี ไปเห็นอะไรแล้วใจยังสัน่ ยัง
หวันไหวอยู
่
่ อย่างนี้แสดงว่ายังแพ้อยู่ ไม่น่งิ เฉย ยังไม่เป็ นอุเบกขา ก็ตอ้ งกลับมาซ้อม
ใหม่ ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็มปี ่ ามีเขา มีสตั ว์มเี สือ เป็ นเครื่องทดสอบจิตใจ ท่าน
จึงออกไปธุดงค์กนั เพือ่ เจริญวิปสั สนา ไปพิสูจน์ธรรมะของจริง ส่วนพวกเรายังเป็ น
ปัญญาทีอ่ ยู่ในทีป่ ลอดภัย อาจจะคิดว่าเราไม่กลัวแล้วก็ได้ พอถึงเวลาทีต่ อ้ งไปเจอของ
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จริง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็ นอย่างไร สมัยอาตมาอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาดก็อาศัยเสือคือ
หลวงตา ถ้าอยู่ต่อหน้าท่านแล้วสามารถทําอะไรโดยไม่หวาดหวัน่ มือไม้ไม่สนได้
ั ่ แสดง
ว่าเริ่มมีสมาธิ มีปญั ญาแล้ว เพราะบางทีทาํ อะไรมือไม้สันไปหมด
่
แสดงว่ายังควบคุมใจ
ไม่ได้ ทําสมาธิไม่ได้ ในขณะทีต่ อ้ งทําอะไรในยามคับขัน สมาธิเป็ นเพียงตัวสนับสนุน ตัว
ทีจ่ ะขจัดความสันความกลั
่
วต่างๆก็คอื ปัญญา
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องกาย หมายถึงการพิจารณาภายในกายของเราใช่ไหมครับ
ถ้าเราดูซากศพบ้างให้ตดิ ตา เป็ นการพิจารณากายภายนอกใช่ไหมครับ
ตอบ ถ้าไม่เคยเห็นร่างกายภายในของเราเป็ นอย่างไร เปิ ดหนังสือดูก็เหมือนได้ดูของ
จริง เดีย๋ วนี้มภี าพถ่ายให้ดู แต่ถา้ ยังรู้สกึ ไม่พอ อยากจะเห็นของจริงๆ อยากจะ
พิสูจน์วา่ เห็นแล้วจะรู้สกึ อย่างไร ก็ไปดูซากศพบ้างก็ได้
ถาม เพือ่ ทีจ่ ะเอาภาพทีเ่ ห็นนัน้ มาพิจารณา
ตอบ ใช่
ถาม ท่านคะ บางครัง้ นิมติ ก็ปรากฏเป็ นกายขึ้นมาใช่ไหมคะ
ตอบ บางทีเราภาวนาไปแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น เราก็ควรพยายามรักษาให้มนั
ตัง้ อยู่นานๆ แล้วก็ทาํ ให้เป็ นปฏิภาคนิมติ แยกเป็ นส่วนๆ ผ่าออกมาดู ตัดศีรษะ
ตัดแขน ตัดขา ผ่าท้องออกมาดู เอาออกมากองเป็ นอย่างๆไป เหมือนกับผ่าหมู
ผ่าไก่ กายของคนเราก็ไม่แตกต่างกับหมู กับไก่ เพียงแต่เราเรียกว่าคน ว่าหมู ว่า
ไก่ แต่ความจริงภายในของคน ของหมู ของไก่ก็คล้ายๆกัน
ถาม เท่ากับเราไปจดจําภาพมา แล้วก็โน้มเข้ามาในใจเรา เป็ นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
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ตอบ ดูวา่ ของเราก็เป็ นอย่างนี้ ของคนอืน่ ก็เป็ นอย่างนี้เหมือนกัน คนทีเ่ รารัก คนทีเ่ รา
หลง ก็เป็ นอย่างนี้เหมือนกัน เพียงแต่เราไม่เห็น เราจึงไปรักไปหลงเขา ถ้าเราเห็น
อย่างนี้แล้วเราก็คงไม่รกั ไม่หลง
ถาม ไม่สวยไม่งามนะเจ้าคะ ท่านอาจารย์คะ สมัยก่อนก็ไม่กล้าดูนะคะ ตอนนี้ดูมนั ก็
เฉยๆ ทําไมมันไม่ปลงล่ะคะ
ตอบ มันยังเป็ นสัญญาอยู่
ถาม มองๆไปมันไม่เห็นปลง มันไม่รู้สกึ
ตอบ เราก็ตอ้ งเอาภาพอสุภะนี้ไปใส่ในคนทีเ่ ราหลงรักอยู่สิ ใช้ตาเอ็กซเรย์ดู ให้ทะลุไป
ใต้ผวิ หนัง ใหม่ๆก็อาจจะยังทําไม่ได้ ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับคน
ทีเ่ ราชอบ เราหลง เรารัก
ถาม เคยเห็นภาพในฝันค่ะ มีอบุ ตั เิ หตุ ไม่ได้เห็นช่วงนัง่ สมาธินะคะ เห็นช่วงในฝันอัน
นัน้ นํามาใช้ได้ไหมคะ
ตอบ ได้ ภาพทีเ่ ห็นแล้วเป็ นอสุภะถือว่าเป็ นนิมติ ทีด่ ี เป็ นมรรคได้ เป็ นปัญญาได้ ถ้า
เห็นสวยๆงามๆแล้วจะหลงติด อันนัน้ กลับเป็ นกิเลส
ถาม ภาพอสุภะเหล่านี้มกั จะปรากฏในฝัน
ตอบ ก็อาจจะเคยพิจารณามาแล้วจนติดค้างอยู่ในใจ พอเรานอนหลับมันก็โผล่ข้นึ มา
เป็ นความฝันให้เราเห็น
ถาม เป็ นสัญญาเดิม
ตอบ เป็ นสิง่ ทีเ่ คยพิจารณามาก่อนในอดีต เมือ่ จิตสงบก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น ถ้า
สงบแล้วไม่เห็นอะไรเลย เวลาออกจากความสงบแล้ว ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ สร้าง
สัญญานิมติ ขึ้นมาใหม่ เหมือนกับอัดเทปใหม่ เทปของเรายังว่างอยู่ ก็ตอ้ งอัด
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พวกนี้ใส่เข้าไป เมือ่ อัดบ่อยๆเข้า ก็จะติดอยู่ในใจ แต่ตอ้ งทําให้มนั เป็ นปัจจุบนั
ถ้าเป็ นอดีตมันก็ผ่านไปแล้ว ให้อยู่ในปัจจุบนั ไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดว่าเราเคยเห็น
แล้วในอดีต ก็ใช้ได้แล้ว อย่างนัน้ ไม่ใช่ เพราะเราต้องเอามาใช้ในปัจจุบนั
เหมือนกับทีเ่ รามีมดี เราก็เอามีดวางไว้ตรงนัน้ แล้วเราก็เดินไปทีต่ รงโน้น เวลาจะ
ใช้มดี ก็ใช้ไม่ได้ เพราะไม่มมี ดี ติดตัว
ถาม เวลาพิจารณาต้องพิจารณาซํา้ ๆ
ตอบ ก็ตอ้ งทําจนชํานาญ พอมองปั๊บมันก็ทะลุเข้าไปเลย
ถาม อย่างนี้ตอ้ งทําอยู่บ่อยๆ
ตอบ ทําไปเรื่อยๆจนเห็นตลอดเวลา ตัวทีจ่ ะพิสูจน์วา่ พอหรือยัง ก็ตอนทีเ่ ราเห็นแล้ว
เกิดความยินดีหลงชอบอยู่หรือไม่ ถ้ายังหลงชอบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่พอ ถ้าชอบ
ปั๊บแล้วมีตวั นี้ข้นึ มาสกัด มาถามว่าชอบอะไร มีแต่นาํ้ เลือด มีแต่นาํ้ หนองเต็มไป
หมดในร่างกายนี้ มีแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นปฏิกูลต่างๆไหลออกมา ส่งกลิน่ เหม็น ถ้าไม่ได้
อาบนํา้ สักวัน ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้แล้ว ก็แสดงว่ายังมีการต่อสูก้ นั อยู่
ถาม ตอนหลังผมพิจารณาแบบนี้ มารู้ทนั ภายหลัง มันปรุงแต่งเราก็มารู้ทหี ลัง
ตอบ ปัญญาเรายังช้ากว่ามัน มันเร็วกว่าเรา ถ้าดวลปื นกัน มันก็ยงิ เราก่อน
ถาม แต่เรามารู้ทหี ลัง
ตอบ เรายังไม่ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง ถ้าพิจารณาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลามันจะ
ทันกัน ถ้าเขาโผล่ข้นึ มาเราก็ยงิ เขาก่อน ต่อไปเขาก็ไม่กล้าโผล่ข้นึ มา แล้วก็จะ
หายไป พอเขาหายไปแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งใช้มนั อีกต่อไป เราก็ยงั ดูอย่างปกติ
ธรรมดา จะว่าคนนัน้ สวยกว่าคนนี้ก็ได้ เพราะมองแบบธรรมดาๆ ไม่ได้มองด้วย
อารมณ์ แต่ถา้ ไม่เคยพิจารณามาก่อน พอมองว่าคนนี้สวยก็อยากจะได้เขามาเป็ น
สมบัติ คนนี้หล่อก็อยากจะได้ ถ้าเกิดความอยากตามมาก็แสดงว่าเป็ นกิเลสแล้ว
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ถ้าได้พจิ ารณาจนรู้แล้วว่าภายในร่างกายมีอะไรเหมือนกันหมดทุกคน ก็จะไม่เกิด
อารมณ์
ถาม ผมเห็นว่ามันเป็ นการทํางานของขันธ์ ๕ ครับ ว่ามันปรุงแต่งๆแล้วก็แสดงความ
พอใจไม่พอใจ มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้
ตอบ พิจารณาอย่างนี้มนั เป็ นการเรียงลําดับ เช่นพอตาเห็นภาพปั๊บ วิญญาณก็ตามมา
สัญญาตามมา เวทนาตามมา สังขารตามมา นี่เป็ นการเรียงลําดับ แต่เวลาที่
ปฏิบตั จิ ริงๆ ไม่มเี วลามานัง่ เรียงลําดับ ต้องดูทก่ี เิ ลสคือความชอบความชังทีจ่ ะ
ปรากฏขึ้นมา ต้องสกัดความชอบความชังนี้ให้ได้ดว้ ยปัญญา พอเห็นปั๊บก็ชอบ
แสดงว่าหลงแล้ว ถ้ามีปญั ญาคอยประกบ พอจะชอบปั๊บปัญญาก็จะเตือนว่า มัน
ไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราคิดหรอก ถ้าเป็ นอย่างนี้มนั ก็จะสกัดกัน้ ได้
ถาม ไปสกัดตรงเวทนา ตรงจุดทีพ่ อใจไม่พอใจ
ตอบ แถวๆนัน้ แหละ แถวเวทนา จนเวทนากลายเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์ไป จิตรู้สกึ เฉยๆ ไม่
ยินดีไม่ยนิ ร้าย ไม่วา่ จะอยู่ในสภาพใด ร่างกายของเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม
อยู่กบั เหตุการณ์ใดก็ตาม ก็ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เพราะรู้วา่ ในทีส่ ุดร่างกายก็จะต้อง
เป็ นไปตามสภาพของมัน ถ้าจะเป็ นตอนนี้ก็ให้มนั เป็ นไป ถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์ท่ี
มีภยั ใกล้ตัว แล้วจิตเกิดความตกใจหวันวิ
่ ตกกลัว ก็แสดงว่าเราพิจารณาไม่ทนั
เมือ่ เห็นอะไรแล้วยังอยากจะได้ เห็นคนนัน้ ก็อยากจะได้ พอเขาจากไปก็เสียใจ
ร้องห่มร้องไห้ ก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่ทวถึ
ั ่ ง เพราะการพิจารณาร่างกายก็มี
หลายแง่ดว้ ยกัน คือ ๑. พิจารณาถึงความไม่เทีย่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ๒.
พิจารณาถึงความไม่สวยงามอสุภะและปฏิกูล ๓. พิจารณาถึงความไม่มตี วั ไม่มี
ตน เป็ นเพียงแค่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ๔. พิจารณาถึงความเป็ นทุกข์ของ
ร่างกาย ทุกข์ทเ่ี กิดจากความหิวอาหาร หิวนํา้ ทุกข์ทจ่ี ะต้องอาบนํา้ อาบท่า ทุกข์ท่ี
จะต้องคอยดูแลรักษา เป็ นภาระอย่างหนึ่ง แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยงั บอกว่า
ภารา หเว ปัญจักขันธา ขันธ์ ๕ นี้เป็ นภาระหนักอย่างยิง่ แม้แต่พระอรหันต์ก็ยงั
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ต้องดูแล ต้องกินข้าว ต้องอาบนํา้ ต้องขับต้องถ่าย ต้องหลับต้องนอน ต้องออก
กําลังกาย ยืดเส้นยืดสาย เป็ นภาระ เป็ นทุกข์
ถาม การพิจารณากายนี้ เราจะเลือกเอาส่วนทีถ่ ูกจริตกับเรา อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ใช่
ไหมเจ้าคะ
ตอบ ตอนเริ่มต้นก็ทาํ ได้ ต่อไปก็จะแผ่ไปส่วนอืน่ เอง พิจารณาไปเอง บางคนชอบดู
โครงกระดูก ก็ดูโครงกระดูกไปก่อนก็ได้
ถาม คือพิจารณาอสุภะ
ตอบ พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟก็ได้
ถาม พิจารณาใหม่ๆนี่มคี วามรู้สกึ ว่า เราพิจารณาอยู่ในวงแคบ มันไม่ลกึ ไม่กว้าง
เหมือนทีท่ ่านอาจารย์อธิบาย เราก็วนไปวนมา
ตอบ เราไม่ชาํ นาญ ใหม่ๆก็เป็ นอย่างนี้ อย่างเด็กๆเพิง่ เริ่มเรียน ก.ไก่ ข. ไข่ก็อย่างนี้
ไม่สามารถทีจ่ ะมานัง่ เขียนตําราได้ ก็เขียนได้แต่ ก.ไก่ ข.ไข่ เท่านัน้ เอง แต่ถา้ ได้
เรียนไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปก็จะขยายกว้างออกไปเอง
ถาม รู้สกึ ว่าการพิจารณานี่มนั ช่วยขจัดเรื่องความฟุ้งซ่านได้มาก
ตอบ การพิจารณาก็ใช้เครื่องมืออันเดียวกันกับการทําให้จิตฟุ้งซ่าน คือสังขารความคิด
ปรุงแต่ง ซึง่ ไปได้ ๒ ทางด้วยกัน ถ้าพิจารณาธรรมก็ไปในทางมรรค ก็นาํ ไปสู่
ความสงบ ทําให้เย็น ถ้าไปทางกิเลสก็ฟ้ งุ ซ่าน ถ้าคิดไปเรื่อยเปื่ อย กังวลเรื่องนัน้
กังวลเรื่องนี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ ก็เป็ นเรื่องของกิเลส เพราะจริงๆแล้วไม่มี
อะไรน่าห่วง ถ้ามีธรรมะจะรู้วา่ ไม่มอี ะไรน่าห่วง เราไปห่วงเอง ไปอยากเอง มันไม่
มีอะไรน่าห่วง ห่วงไปก็เท่านัน้ ถึงเวลามันก็จากเราไปอยู่ดี ต้องเป็ นไปตามเรื่อง
ของมันอยู่ดี ไปห่วงทําไม
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ถาม สมมุตวิ า่ เราเพิง่ เริ่มปฏิบตั ใิ หม่ๆ สมาธิยงั ตัง้ มันไม่
่ ได้ จิตก็ยงั ไม่สงบ เราควรจะ
เริ่มต้นจากการมีสมาธิให้ตัง้ มันก่
่ อนแล้วค่อยพิจารณากาย หรือพิจารณากาย
ก่อนแล้วค่อยมานัง่ ทําอย่างไหนก่อนถึงจะดีกว่ากัน ให้มนั ก้าวหน้าให้เร็วขึ้น
ตอบ คนเราแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกัน บางคนไม่ตอ้ งอาศัยการบริกรรมพุทโธๆๆ
แต่อาศัยการพิจารณาเป็ นการทําจิตให้สงบก็ได้
เช่นเทีย่ วอยู่ในกายนครนี้
กําหนดดูอาการต่างๆของร่างกายไปเรื่อยๆจนจิตสงบลง จะไปทางนี้เลยก็ได้
เป้ าหมายก็คอื ต้องการให้จิตนิ่ง จิตสงบ จิตปล่อยวาง บางคนพิจารณาไม่เป็ น ก็
เลยต้องอาศัยการทําสมาธิไปก่อน เพราะง่ายกว่า ด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆไป
หรือดูลมหายใจเข้าออก อย่างนี้ไม่ยาก การทําสมาธิงา่ ยกว่าการเจริญปัญญา
จริตของคนเรามี ๒ แบบ คือถนัดทางด้านปัญญากับถนัดทางด้านสมาธิ บางคน
ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญา บางคนไปทางปัญญา ก็ได้สมาธิกบั ปัญญา
ควบคู่กนั ไปเลย พอพิจารณาแล้วจิตก็จะปล่อยวาง พอปล่อยวางจิตก็เข้าสู่ความ
สงบ มันก็ได้ทงั้ ๒ อย่าง ได้ปญั ญาด้วย ได้สมาธิดว้ ย แล้วแต่เราจะถนัด เวลา
เรามีความวุน่ วายกับเรื่องต่างๆ เราก็กาํ หนดบริกรรมพุทโธๆๆไป ไม่ไปคิดถึง
เรื่องทีท่ าํ ให้เราวุน่ วาย จิตก็จะสงบลงได้
ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆๆแล้ว แต่จติ ก็ยงั กลับไปหาเรื่องทีท่ าํ ให้เราวุน่ วายอยู่ ถ้าเรา
พิจารณาด้วยปัญญาเป็ น เราก็เอาไตรลักษณ์เข้าไปเป็ นตัวแก้ปญั หา ถามมันว่า
เรื่องทีท่ าํ ให้วุน่ วายอยู่น้ ีจะเป็ นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่า สักวันหนึ่งมันก็จะต้อง
หมดไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ตาม ก็ตอ้ งจบด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ยอมรับว่าเดีย๋ วมันก็ตอ้ งจบ ผลจะออกมาอย่างไรก็ตอ้ ง
เป็ นอย่างนัน้ ถ้ายอมรับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น จิตก็จะสงบลงได้ เช่นห่วงว่าจะถูกไล่
ออกจากงาน ถ้าไม่ถูกไล่ออกวันนี้ พออายุครบ ๖๐ ปี กต็ อ้ งออกอยู่ดี มันไม่อยู่
ในอํานาจของเราทีจ่ ะไปควบคุมมันได้ ถ้าเขาจะให้ออก จะทําอย่างไรได้ มานัง่
ห่วงมานัง่ กังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดี ถ้าเขาจะให้เราออก
เดีย๋ วเขาก็ให้เราออกอยู่ดี แต่ถา้ เรายอมรับเสียแต่ตน้ เลยว่า ยังไงๆก็ตอ้ งออก ไม่
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ช้าก็เร็ว ความกังวลก็จะหมดไป เวลาทําอะไรจึงไม่ควรไปยึดไปติดกับมันมาก
จนเกินไป ควรมีทางออกเสมอ มีอะไรเป็ นเครื่องรองรับ ถ้าไม่มงี านนี้ก็ทาํ อีกงาน
หนึ่งก็ได้ ไม่มงี านอยู่เฉยๆก็ดเี หมือนกัน ได้พกั ผ่อน ได้พกั ร้อนยาวๆเลย ๖
เดือน ปี หนึ่ง ได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้ไปวัดบ่อยขึ้น
นี่คอื การใช้ปญั ญา ก็ทาํ ให้จติ สงบได้ ต่อไปจะไม่หวันไหวกั
่
บปัญหาต่างๆ แต่ถา้
ชอบใช้อบุ ายของสมาธิ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไป พอจิตสงบก็หายวุน่ วาย แต่พอ
ออกจากสมาธิมาคิดถึงเรื่องงานอีกก็จะวุน่ วายอีก เพราะยังไม่ได้แก้ปญั หาอยู่ดี
ยังไม่ยอมรับความจริงว่า จะต้องถูกไล่ออก ถ้ายอมรับความจริงว่าจะต้องถูกไล่
ออกแน่ๆ ก็สบายใจ เพราะเตรียมตัวรับไว้ก่อนแล้ว มันก็สงบได้
ถาม ปัญญาจะช่วยแบ่งเบาไปได้มาก
ตอบ ใช่ ปัญญาไม่สามารถรักษาสิง่ ทีเ่ รารักได้ แต่รกั ษาใจเราได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า
ยิง่ กว่าอย่างอืน่ และเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ความวุน่ วายให้กบั เรามากทีส่ ุด ไม่มี
อะไรทีจ่ ะสร้างความวุน่ วายให้กบั เราเท่าใจของเรา แต่เราไม่รู้ เรากลับคิดว่าสิง่
ต่างๆภายนอกกําลังสร้างความวุน่ วายให้กบั เรา แต่ความจริงใจของเรานัน้ แหละ
กําลังสร้างมันขึ้นมา เพราะเราไม่ดูแลรักษาใจเรา กลับไปดูแลรักษาสิ่งที่เรารัก
ที่ในที่สดุ เราก็รกั ษาไม่ได้อยู่ดี ใจเรารักษาได้แต่เราไม่รกั ษากัน เราเลยปล่อย
ให้ใจสร้างความทุกข์ให้กบั เราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากครูบา
อาจารย์ ท่านจะพูดแต่เรื่องใจอย่างเดียว เทศน์ของพระปฏิบตั นิ ้ จี ะเทศน์แต่เรื่อง
ใจเป็ นหลัก แต่ถา้ เทศน์ทางปริยตั นิ ่ี จะไปเรื่องธรรมะต่างๆ เช่นอริยสัจ ๔ สติ
ปัฏฐาน ๔ แต่ไม่เข้าไปถึงตัวใจ เพราะคนทีส่ อนไม่สอนถึงใจ เพราะไม่ได้ปฏิบตั ิ
ทางใจมาก่อน ไม่รู้วา่ ใจเป็ นตัวปัญหา ศึกษาจากตํารา ทัง้ ๆทีต่ าํ ราทัง้ หมดชี้มาที่
ตัวนี้ตวั เดียวเท่านัน้ คือใจ
ใจนี้เป็ นเป้ าใหญ่ของธรรมะ ทุกอย่างพุง่ มาทีใ่ จ เพราะตัวทีก่ าํ ลังสร้างปัญหาก็อยู่
ในใจนี้ คือตัณหาทัง้ ๓ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา หรือโลภ โกรธ หลง
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ซึง่ เกิดจากอวิชชาหรือโมหะ ตัวหลงผิด เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นตรงกันข้ามกับ
ความเป็ นจริง เห็นว่าสิง่ ต่างๆภายนอกสามารถให้ความสุขกับเราได้ อันนี้เห็นผิด
แล้ว ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างภายนอกเป็ นทุกข์
เพราะเป็ นไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา มันมีทกุ ข์อยู่แต่เรามองไม่เห็น
เห็นอะไรก็หลงเคลิ้มไปเลย ติดสุข ติดสบาย ติดความขี้เกียจ คนเราจะผ่านพ้น
ไปได้มนั ลําบากตรงนี้ เพราะต้องนอนกับดินกินกับทราย ต้องอยู่แบบนัน้ ตอน
ไปอยู่วดั ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร ไม่มอี ะไรใช่ไหม ไฟฟ้ าก็ไม่มี นํา้ ประปาก็ไม่มี อาหาร
ก็ตามมีตามเกิด แต่หดั อยู่ไปเถิด มันเป็ นการแก้ปญั หาของเรา คือเราไปติด
ความสุข ติดความฟุ่มเฟื อย ติดความฟุ้งเฟ้ อต่างๆ พอเราขาดมันหน่อย ก็ทกุ ข์
วุน่ วายใจ เหมือนคนติดยาเสพติด พอไม่มยี าเสพติดก็อยู่ไม่ได้แล้ว ทัง้ ๆทีอ่ ยู่
แบบเรียบง่ายนี่แสนจะสบาย มีอะไรก็กนิ ได้ ดีกว่าคนทีก่ นิ ได้แต่เฉพาะบางอย่าง
ได้เปรียบกว่าเขาตัง้ เยอะแยะ เหมือนกับรถยนต์ทเ่ี ติมนํา้ มันเบนซินก็ได้ ดีเซลก็
ได้ เติมนํา้ ก็ได้ ดีกว่ารถทีต่ อ้ งเติมแต่เบนซิน ๙๕ อย่างเดียว
ถาม ในช่วงปี หนึ่งทีป่ ฏิบตั กิ ่อนบวชนี่จติ เป็ นสมาธิบ่อยไหมคะ
ตอบ มันก็สลับกันไป เวลานัง่ ก็สงบ พอออกมาแล้วเผลอไปคิดโน่นคิดนี่ก็ฟ้ งุ ซ่าน ก็
ต้องรีบกลับมานัง่ หรือเดินจงกรมใหม่ คอยควบคุมจิต พอสงบปั๊บก็สบาย แล้วก็
ปล่อยมันอีก พอปล่อยไปสักพักหนึ่งก็คดิ ฟุ้งซ่านอีก ก็ตอ้ งกลับมาควบคุมอีก ก็
สูก้ นั ไปสูก้ นั มาอยู่อย่างนี้ บางทีมคี วามอยากจะออกไปเทีย่ ว ก็ตอ้ งพยายามต่อสู ้
ใช้ปญั ญาสอนว่า ไปแล้วก็เหมือนกับเดินถอยหลัง เราเดินมาถึงนี่แล้ว ก็
เหมือนกับปี นเขาได้หลายขัน้ แล้ว ถ้าออกไปเทีย่ วก็เหมือนเดินกลับลงไปข้างล่าง
เดีย๋ วต้องปี นกลับขึ้นมาทีเ่ ก่าอีก ถ้าเราไม่ไป เราก็จะได้ปีนสูงขึ้นไป เอาเวลาทีไ่ ป
เทีย่ วนี้มาปี นต่อดีกว่า
ถาม การทําสมาธิคอื การทําจิตให้สงบ ด้วยการจดจ่ออยู่ทค่ี าํ บริกรรมใช่ไหมเจ้าคะ
อยากจะรู้วา่ เวลาฟังพระธรรมเทศนา หรือฟังท่านอาจารย์เทศน์ หรือฟังเทปท่าน
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อาจารย์น้ ี เรานัง่ สมาธิไปด้วยแล้วเราบริกรรมไปด้วย หรือไม่ตอ้ งบริกรรม ฟังแต่
สิง่ ทีท่ ่านเทศน์ จะได้จดจ่อกับสิง่ นัน้ ควรจะทําแบบไหนดีคะ ถึงจะได้ความสงบ
ตอบ แบบไหนก็ได้ทจ่ี ะทําให้สงบ ถ้าฟังแล้วสงบเราก็ฟงั ไป
ถาม คือปกติถา้ ไม่มเี สียงครูบาอาจารย์เราก็จะภาวนาพุทโธใช่ไหมเจ้าคะ ทีน้ เี วลาฟังที่
ท่านเทศน์น่เี ราควรจะฟังเฉยๆ หรือภาวนาพุทโธไปด้วย
ตอบ ตอนฟังก็ไม่ตอ้ งพุทโธ
ถาม ก็คอื ฟังจดจ่ออยู่อย่างเดียว เพราะจิตจะได้มีอารมณ์เดียว ไม่งนั้ ก็ตอ้ งคอยพุทโธ
ด้วย คอยฟังด้วย
ตอบ ใช่ ก็อาศัยการฟังอย่างเดียว ถูกต้อง ไม่ตอ้ งพุทโธ
ถาม ตอนต้นมีความรู้สกึ ว่ากิเลสมันกําลังจะบอกเราว่า จะเอายังไงกันแน่ มันหลอก
เรา มันมีความสงสัยเกิดขึ้นในใจเรา
ตอบ ก็ตอ้ งเป็ นหนึ่งเดียว เพราะเราต้องการทําจิตให้น่งิ เป็ นหนึ่ง ก็ตอ้ งมีอารมณ์เป็ น
หนึ่ง
ถาม ก็ตอ้ งเลือกอย่างเดียวใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ แต่การฟังก็มี ๒ แบบ ฟังเพือ่ ให้สงบ ก็ไม่ตอ้ งคิดพิจารณาตาม ถ้าฟังให้เกิด
ความเข้าใจก็ตอ้ งพิจารณาตาม ไม่ไปกังวลกับความสงบ เมือ่ เข้าใจแล้วมันก็จะ
สงบเอง
ถาม ตัง้ มันอย่
่ างใดอย่างหนึ่งไปเลย ไม่ตอ้ งเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
ตอบ การฟังธรรมเป็ นได้ ๒ ลักษณะ คือฟังเพือ่ เป็ นอุบายของสมาธิ ก็อาศัยเสียงของ
ท่านเป็ นตัวกล่อมใจเรา ถ้าฟังเพือ่ เป็ นอุบายของปัญญาก็พจิ ารณาตามท่านด้วย
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เหตุดว้ ยผล เราก็จะเข้าใจ อ๋อๆ ท่านว่าอย่างนี้ เป็ นอย่างนี้ เข้าใจๆ ทีน้ ตี อนต้นๆ
เวลาท่านเทศน์ท่านอาจจะเทศน์จากขัน้ ตํา่ ขึ้นไป เราก็เข้าใจๆ พอสูงขึ้นๆ ชักจะ
ไม่เข้าใจ ก็อาจจะตามไม่ทนั ก็อาศัยการเกาะเสียงของท่านไป ให้สงบเฉยๆไป
ก่อนก็ได้ เพราะธรรมดาครู บาอาจารย์เวลาท่านเทศน์ ท่านจะเทศน์จากทานไปสู่
ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมตุ ติตามลําดับ จิตของเราอยู่ในขัน้ ไหน ก็จะตามทันแค่
ขัน้ นัน้ พอเลยขัน้ ของเราไปแล้วก็ตามไม่ทนั เหมือนกับเราเรียนอยู่ ม.๖ ถ้าพูด
ถึงวิชาทีเ่ ราเรียนอยู่ ม. ๖ นี่เราเข้าใจ พอพูดถึงขัน้ มหาวิทยาลัยปี หนึ่งปี สองนี่เรา
เริ่มไม่เข้าใจแล้ว พอไม่เข้าใจก็อย่าไปตามเลย ตามไปก็ไม่เกิดประโยชน์ อาศัย
เสียงเกาะให้น่งิ ไป จนกว่าท่านจะเทศน์เสร็จ เพราะภูมธิ รรมภูมจิ ติ ของแต่ละคน
ไม่เท่ากัน เวลาท่านแสดง ท่านก็ตอ้ งแสดงแบบครอบจักรวาล เพราะจิตบางคน
อยู่ขนั้ ศีล บางคนอยู่ขนั้ สมาธิ บางคนอยู่ขนั้ ปัญญา ก็เลยต้องเทศน์ไปตามลําดับ
ธรรม เวลาท่านเทศน์ให้พระฟังกับให้ฆราวาสฟังจึงไม่ค่อยเหมือนกัน กับพระนี่
จะหนักไปทางศีล สมาธิ ปัญญา ของญาติโยมจะไปทางศรัทธา ทางทาน แล้วก็
ทางศีลเป็ นหลัก ภาวนาก็อาจจะมีบา้ ง แต่โดยหลักจะเน้นทางด้านศรัทธา ให้เห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการเข้าหาพระศาสนา
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ก็ตอ้ งจดจ่อกับสิง่ ทีท่ ่านเทศน์ โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงการกําหนดลม
หายใจหรือภาวนาพุทโธ ฟังแต่สง่ิ ทีท่ า่ นเทศน์อย่างเดียว
ตอบ ใช่ เวลาเราฟังเทศน์ก็ตงั้ ใจฟัง ไม่ตอ้ งส่งจิตไปหาผูเ้ ทศน์ ไม่ไปวิพากษ์วจิ ารณ์
ท่าน นัง่ ฟังเฉยๆ ฟังเสียงทีม่ าสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปสู่ใจ จะทําให้จติ เราสงบได้
ไม่ตอ้ งไปกังวลกับวิธีทเ่ี ราภาวนามาก่อน เวลาทีเ่ ราไม่ได้ฟงั เทศน์เราถึงใช้มนั
เคยใช้ลมก็ใช้ลม เคยใช้พทุ โธก็ใช้พทุ โธ หรือจะเอาสิง่ ทีท่ ่านสอนให้เราเจริญมา
พิจารณาแทนก็ได้ เช่นวันนี้สอนให้พจิ ารณาร่างกาย ก็ลองพิจารณาดู กําหนดดู
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก หัวใจ ตับ ไต ปอด
อะไรอย่างนี้ พิจารณาตอนต้นอาจจะยังไม่สามารถระลึกภาพได้วา่ เป็ นอย่างไร ก็
ท่องจําชื่อของอวัยวะต่างๆไปก่อน ให้รู้วา่ อาการทัง้ ๓๒ มีอะไรบ้าง เมือ่ จําชื่อได้
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แล้วก็กาํ หนดดูแต่ละอาการไป ผมเป็ นอย่างไร ขนเป็ นอย่างไร เล็บเป็ นอย่างไร
ฟันเป็ นอย่างไร หนังเป็ นอย่างไร ฯลฯ
ต่อไปก็แยกออกมากองไว้เป็ นกองๆ เอาผมไว้กองหนึ่ง เอาเล็บไว้กองหนึ่ง เอา
หนังไว้กองหนึ่ง เหมือนกับเวลาเขาฆ่าวัว ฆ่าควาย แล้วก็ชาํ แหละแยกชิ้นส่วน
ต่างๆออกจากกัน จัดไว้เป็ นส่วนๆ แล้วก็ดูสวิ า่ ตรงไหนมีตวั มีตนบ้าง ผมมีตวั มี
ตนไหม ขนมีตวั มีตนไหม เล็บมีตวั มีตนไหม มันก็เป็ นแค่อาการ ๓๒ เท่านัน้
ตัวตนไม่รู้อยู่ตรงไหน ก็เหมือนกับทําตุก๊ ตา พอเป็ นตัวตุก๊ ตาก็เป็ นตัวตนขึ้นมา
แต่ความจริงมันก็เป็ นส่วนประกอบของสิง่ ต่างๆ เช่นตุก๊ ตาผ้าก็เอาผ้ามามัดๆ ให้
เป็ นแขน ให้เป็ นขา ให้เป็ นศีรษะ ให้เป็ นร่างกาย เด็กไม่รู้ก็ไปยึดติดว่าเป็ นเพือ่ น
หนู พอตุก๊ ตาหายไปก็รอ้ งห่มร้องไห้ ร่างกายของเราหรือของคนทีเ่ รารักก็
เหมือนกับตุก๊ ตา
ถาม ก็คอื เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ เวลาฟังธรรมก็ฟงั ธรรมไป เวลาอยู่คนเดียวภาวนา จะใช้พทุ โธก็ได้หรือลมก็ได้
บางทีพทุ โธกับลมหายใจก็สามารถใช้ควบคู่กนั ได้ ถ้าถนัดอย่างนัน้ บางคนถนัด
หายใจเข้าก็วา่ พุท หายใจออกก็วา่ โธ เพราะเวลาดูลมหายใจอย่างเดียว บางทีจติ
ยังไปคิดเรื่องอืน่ ได้อกี ถ้าไม่ตอ้ งการให้ไปคิด ก็ให้บริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับ
การดูลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่อยากจะดูลม ก็บริกรรมแต่พทุ โธๆๆอย่างเดียวก็
ได้ วิธีไหนทีส่ ะดวกสบายสงบ ก็ใช้วธิ ีนนั้ อย่าไปฟังเรื่องของคนอืน่ เขา แต่ละคน
มีความถนัดไม่เหมือนกัน ถ้าเราถนัดบริกรรมพุทโธๆอย่างเดียว ไม่ดูลมด้วยก็
ได้ ถ้าไม่ชอบบริกรรม ชอบดูลมอย่างเดียว ก็ดูลมอย่างเดียวไป วิธีไหนก็ได้ ที่
ทําให้จติ สงบตัวลงได้ ตัง้ มันได้
่ ไม่ไปคิดกังวลกับเรื่องต่างๆ สงบเย็น สบาย วิธี
นัน้ แหละเป็ นวิธีทถ่ี ูกกับเรา
ถาม คําว่าถูกจริตกับเรา ตัวเรานี่ตอ้ งค้นหาใช่ไหมครับ ว่าอันไหนทีม่ นั เหมาะกับเรา
หรือลองไปหลายๆวิธี จนรู้วา่ วิธีน้ ีจะเหมาะสําหรับเรา
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ตอบ ก็คงจะต้องเป็ นอย่างนัน้ แต่โดยทัวไปก็
่ มไี ม่ก่วี ธิ ี มีลม มีพทุ โธ มีการพิจารณา
ธรรมต่างๆ ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็คงได้พบกับวิธีทถ่ี ูกกับเรา วิธีต่างๆทีพ่ ูด
มานี้ก็เหมาะกับคนทัวไปอยู
่
่แล้ว จึงอย่าไปให้มนั หลอกเราว่า ต้องหาวิธีนนั้ วิธีน้ ี
เลย เพราะเรื่องอย่างอืน่ เรายังรู้ได้เองว่าอะไรถูกกับเราหรือไม่ เช่นอาหารการกิน
ต่างๆ หรือเสื้อผ้าสีสนั ต่างๆ อยู่ทก่ี ารเอาจริงเอาจังกับการปฏิบตั มิ ากกว่า ทีไ่ ม่
ได้ผลกันส่วนใหญ่ ก็เพราะไม่เอาจริงเอาจังกัน
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