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กณัฑ์ที่ ๒๓๘ 

กจิทีต้่องทาํ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

ในการปฏบิตัเิราไมค่วรทาํแบบใจเยน็ๆ ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ แต่ควรทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บั

มนัเลยดกีวา่ เพราะจะไดเ้สร็จๆไป เสร็จแลว้ก็สบาย พองานน้ีเสร็จแลว้ไมม่งีานอะไร

จะตอ้งทาํอกีต่อไป ดงัทีท่รงตรสัไวว้า่ วสุติงั พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จสิ้น

แลว้ ไมม่กีจิอืน่ใดทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป แต่ถา้เป็นกจิในทางโลกทรงตรสัวา่ ทาํไปจนวนั

ตายก็ไมจ่บ จบงานน้ีแลว้ก็มงีานใหมม่าใหท้าํต่ออยู่เรื่อยๆ สรา้งกฏุหิลงัน้ีเสร็จแลว้เดีย๋ว

ก็มหีลงัใหมม่าใหส้รา้งอกี มศีาลาหลงัใหมม่าใหส้รา้งอกี มงีานใหมม่าใหท้าํอกี อย่างงาน

ในทางโลกทีห่ลวงตาทาํอยู่น้ี หลวงตาจะตอ้งทาํจนวนัตาย สรา้งโรงพยาบาล สรา้งศูนย์

รกัษาดวงตา สรา้งอะไรต่างๆ แต่งานของทา่นนัน้เสร็จไปแลว้ งานภายนอกทาํไปก็ไมเ่ป็น

ปญัหาอะไร เพราะไมไ่ดห้วงัอะไรจากมนั งานภายนอกน่ีทาํเพือ่สงเคราะหผู์อ้ืน่โดย

ถ่ายเดยีว  

แต่งานทีเ่ราตอ้งทาํจรงิๆก็คอืงานภายใน งานเพือ่จติใจของเรา งานตดัภพตดัชาต ิ ถา้เรา

ไมต่ดัภพตดัชาต ิ ตวัภพชาตน้ีิก็จะพาใหเ้ราไปสรา้งงานขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตายจากภพน้ีไปก็

ไปเกดิภพใหม ่ ก็ตอ้งไปสรา้งใหม ่ คดิดูเวลาเราไปเกดิแต่ละชาตน่ีิลาํบากขนาดไหน พอ

เกดิมาเป็นมนุษยอ์อกมาจากทอ้งพ่อทอ้งแมก่็ตอ้งเรียนเรื่องราวต่างๆ เรียนภาษา เรียนรู ้

อะไรต่างๆ ไปโรงเรียน แลว้ก็ตอ้งไปทาํมาหากนิ สรา้งครอบครวั มงีานมกีารอะไรเต็มไป

หมดจนถงึวนัตาย แลว้ก็วนไปใหม ่ เริ่มรอบใหมอ่กีก็แบบเดมิอกี งานพวกน้ีเราทาํมา

แบบนบัไมถ่ว้นแลว้ ภพชาตขิองพวกเรานัน้พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ในแต่ละภพในแต่

ละชาตเิราจะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหไ้ปเพราะความทกุขจ์ากเรื่องราวต่างๆ นํา้ตาในแต่ละภพ

ในแต่ละชาต ิ ถา้สะสมไวจ้ะมมีากยิง่กวา่นํา้ในมหาสมทุรเสยีอกี คดิดูก็แลว้กนัวา่ ในแต่

ละชาตน้ีิเราก็รอ้งไหก้นั นํา้ตาคงจะไดไ้มถ่งึขนั ถา้เก็บรวบรวมเอาไว ้ จะมมีากกวา่นํา้ใน
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มหาสมทุรเสยีอกี จะตอ้งมภีพชาตจิาํนวนมากเท่าไร ถงึจะไดน้ํา้ตาจาํนวนมากกวา่นํา้ใน

มหาสมทุร นัน่ก็คอืจาํนวนภพชาตขิองพวกเรา  

งานภายนอกน้ีทาํไปเท่าไรก็ไมส่ิ้นสุด ไมม่จีบ เป็นงานทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความยาก 

สรา้งความลาํบากใหก้บัเราตลอดเวลา ไมเ่หมอืนกบังานภายในคอืงานชาํระจติใจ ชาํระ

กเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ซึง่เป็นตน้เหตทุีท่าํใหไ้ป

สรา้งภพสรา้งชาตกินั ถา้สามารถชาํระกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ต่างๆทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไปได ้เราก็จะอยู่อย่างสบาย ความโลภ ความอยากต่างๆมนั

ไมรู่จ้กัอิม่ รูจ้กัพอ ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัไมรู่จ้กัคาํวา่พอ ถา้อยากจะใหถ้งึคาํ

วา่พอก็ตอ้งเชื่อพระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ทรงพบวธิทีีจ่ะทาํใหถ้งึเมอืงพอ คอืการ

ทาํลายความอยาก ต่อตา้นความอยาก ต่อสูก้บัความอยาก ความโลภต่างๆ เพราะความ

โลภ ความอยากส่วนใหญ่ของพวกเรานัน้ มนัไมม่คีวามจาํเป็นต่อชวีติของเราเลย เราไม่

มเีงนิเป็นเศรษฐเีราก็อยู่ได ้ ไมม่รีถยนตเ์ราก็อยู่ได ้ ไมม่บีา้นราคาแพงๆเราก็อยู่ได ้ ของ

พวกน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น  

สิง่ทีจ่าํเป็นก็มอียู่บา้ง เช่นบา้นก็อาจจะเช่าเขาอยู่ก็ได ้ ถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะซื้อบา้นของเรา

เอง เช่าบา้นเขาอยู่ก็สาํเร็จประโยชนเ์หมอืนกนั เป็นทีอ่ยู่อาศยั เสื้อผา้ก็มเีท่าทีจ่าํเป็นก็

พอแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นของแพงๆ ของพระทา่นก็สอนใหใ้ชผ้า้ ๓ ผนื เรียกวา่ผา้ไตร 

มสีบงเป็นผา้นุ่ง จวีรเป็นผา้ห่ม สงัฆาฏเิป็นผา้ห่มกนัหนาว ม ี ๓ ผนืน้ีก็พอเพยีงแลว้ 

เป็นเครื่องนุ่งห่มไวป้กปิดอวยัวะ ป้องกนัร่างกายจากความหนาว จากสตัวแ์มลงต่างๆที่

จะมากดั ทาํใหร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้เรารูว้า่อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อะไรเป็นสิง่ทีไ่ม่

จาํเป็น เป็นสิง่ทีฟุ่่ มเฟือย เราก็พยายามตดัสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นหรือสิง่ทีฟุ่่ มเฟือยออกไป เป็น

วธิีกาํจดัความอยากของเรา ถา้ไมท่าํอย่างนัน้แลว้ เราก็จะตกเป็นทาสของความอยากอยู่

ตลอดเวลา วนัน้ีเราไปซื้อเสื้อใหมต่วัน้ีมาใส่ เดีย๋วพรุ่งน้ีออกไปทีร่า้นเหน็เสื้อใหมอ่อกมา

อกี ก็อยากจะไดอ้กีท ัง้ๆทีเ่สื้อก็มอียู่เต็มตู ้ ร่างกายก็มร่ีางกายเดยีว เวลาใส่ก็ใส่ไดท้ลีะ

ตวั แต่มเีสื้อเป็นสบิๆตวั ไมท่ราบจะมไีปทาํไม น่ีแสดงวา่ไมไ่ดใ้ชป้ญัญา ไมไ่ดใ้ชเ้หตุใช ้

ผล ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ของความอยาก  
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ถา้ปลอ่ยไปตามความอยากมนัก็จะมกีาํลงัมากยิง่ๆขึ้นไป เหมอืนกบัปลูกตน้ไม ้ ถา้คอย

รดนํา้ใส่ปุ๋ย ตน้ไมก้็จะเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ ความอยากก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ปลอ่ยไป

ตามความอยาก อยากจะไดอ้ะไรก็ไปหามา ก็จะทาํใหอ้ยากไปเรื่อยๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้

ใชเ้หตใุชผ้ล เวลาอยากจะไดอ้ะไรก็แยกแยะดูวา่ จาํเป็นหรือไม ่ เป็นสิง่ทีฟุ่่ มเฟือย

หรือไม ่ ถา้ฟุ่มเฟือยไมจ่าํเป็นก็อย่าไปเอามา ถา้ทาํอย่างน้ีความอยากก็จะถูกกาํจดั ถกู

ลดกาํลงัลงไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ต่อไปก็จะไมส่ามารถมาเป็นเจา้นาย ทีค่อยฉุดลากใหเ้รา

ไปเกดิ ไปแสวงหาสิง่ต่างๆอกีต่อไป เมือ่ชนะความอยากไดแ้ลว้ ใจของเราก็จะมแีต่

ความอิม่ความพอ เพราะใจจะสงบ จะน่ิง จะเยน็ สาเหตทุีใ่จไมส่งบไมน่ิ่ง ก็เพราะความ

อยากความโลภคอยไปกระตุน้ ไปผลกัดนัใหจ้ติใจตอ้งทาํงานอยู่ตลอดเวลา งานภายใน

จงึเป็นงานทีส่าํคญัยิง่กวา่งานภายนอก งานภายนอกนัน้ควรทาํเท่าทีจ่าํเป็น  

อย่างสมยัทีไ่ปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ ท่านก็เนน้แต่เรื่องงานภายในเป็นหลกั ใหพ้ระภาวนา

ใหม้าก ส่วนงานภายนอกก็ทาํเท่าทีจ่าํเป็น ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งซ่อมแซมกฏุ ิ ก็ใหร้บีทาํ

ใหเ้สร็จ ไมใ่หย้ดืเยื้อ และทาํเท่าทีจ่าํเป็น ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้งสรา้งกฏุกิ็สรา้งเทา่ที่

จาํเป็น ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ถงึแมม้คีนมาถวายเงนิจะใหส้รา้งกฏุทิ่านก็ไมร่บั ท่านก็จะส่ง

เงนิคนืไป บอกเขาวา่ไมม่คีวามจาํเป็น เพราะท่านไมเ่หน็อะไรจะมคุีณค่าเท่ากบังาน

ภายใน งานภายนอกถา้ปลอ่ยไปตามความอยากแลว้ มนัจะพาใหส้รา้งอะไรต่างไดอ้ยา่ง

พสิดาร เช่นวดับางวดัทีส่รา้งอะไรต่อมอิะไรอย่างใหญ่โตมโหฬารพสิดาร มนัไมม่ี

ความหมายอะไรหรอกการสรา้งวตัถ ุ ไมเ่หมอืนกบัสรา้งธรรมะภายในจติใจ พวกเราจงึ

อย่าหลงประเดน็ อย่าไปหลงกบัการสรา้งสิง่ต่างๆ สะสมสิง่ต่างๆภายนอกใหม้ากเกนิ

ความจาํเป็น เพือ่เราจะไดม้เีวลามาสรา้งสิง่ทีด่ทีีง่ามภายในจติใจของเรา ถา้ทาํงานหาเงนิ

หาทองไดพ้อเพยีงแลว้ ก็ควรหยุดทาํงาน ถา้คดิวา่เงนิทีส่ะสมไวพ้อทีจ่ะอยู่อย่างสุข

สบาย ไมเ่ดอืดรอ้น จะไดม้เีวลามาศึกษาธรรมะ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรมกนั 

เพราะการปฏบิตักิต็อ้งใชเ้วลาเหมอืนกบัการทาํงานภายนอก ตอ้งควบคุมจติใจ

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนกระท ัง่หลบัเลย เพราะถา้ไมค่วบคุมจติใจแลว้ จติใจจะไป

ในทางเดมิๆ ไปในทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง ไปตามความอยากต่างๆ อยากในรูป 
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อยากในเสยีง อยากในกลิน่ อยากในรส อยากในโผฏฐพัพะ ถา้ปลอ่ยใหม้นัปรากฏขึ้นมา 

ก็จะหลงใหลตามมนัไป เช่นเวลาไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปดืม่ไปรบัประทานของอะไร

ต่างๆตามความอยาก มนัก็จะฉุดลากใหต้ดิพนัไปกบัมนั ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ ซํา้ๆซากๆ 

เพราะทาํไปเท่าไรก็ไมพ่อไมอ่ิม่ แต่ก็มคีวามสุข มคีวามอิม่เวลาทีไ่ดท้าํ เป็นความสุข

ความอิม่ช ัว่ประเดีย๋วเดยีว แต่เวลาอยากทาํแลว้ไมไ่ดท้าํ มนัก็จะกลายเป็นความทกุข ์

ขึ้นมา มนัจะไมพ่าเราไปสู่ความพอ ความอิม่ เพราะความอิม่ความพอนัน้ตอ้งเกดิขึ้นจาก

การปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน มกีารภาวนาเป็นหลกั  

การภาวนาก็ตอ้งอาศยัการรกัษาศีล การใหท้านเป็นเครื่องสนบัสนุน เพราะจติใจทีย่งัไม่

มทีาน ยงัไมม่ศีีล เป็นจติใจทีม่คีวามวุน่วายพอสมควรกบัเรื่องราวต่างๆ การใหท้านน้ี

เป็นการตดัใจไมใ่หไ้ปวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆภายนอกเช่นเงนิทองของเหลอืใช ้ เราก็เอา

ไปแจกเอาไปจ่าย จะไดไ้มต่อ้งมากงัวลกบัการดูแลรกัษาหรือหามาเพิม่ เพราะความ

อยากในใจจะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ มกีี่รอ้ยลา้นก็ยงัไมรู่จ้กัพอ อยากจะมมีากขึ้นไปอกี 

จงึตอ้งใหท้านอยู่เรื่อยๆ เพือ่ตดัความโลภ ความอยาก ตดัความวุน่วายกบัสิง่ต่างๆ ควร

รกัษาสิง่ทีจ่าํเป็นเท่านัน้ก็พอ จะไดม้เีวลาไปภาวนากนั เมือ่ใหท้านอยู่เรื่อยๆแลว้ จติใจก็

จะมคีวามเมตตา มคีวามเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามสงสาร เวลาจะทาํอะไรก็จะไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะมศีีลขึ้นมา เวลาจะทาํอะไรกจ็ะคาํนึงถงึความรูส้กึของผูอ้ืน่เสมอ 

ทาํไปแลว้สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ ถา้สรา้งความเดอืดรอ้นก็ไมอ่ยากจะทาํ 

เพราะทาํใหวุ้น่วายใจ ไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์ 

เมือ่ไมอ่ยากเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ใจก็จะมคีวามสงบในระดบัหน่ึง เมือ่มคีวามสงบแลว้ก็จะ

เหน็คุณค่าของความสงบของจติใจ เหน็โทษของความวุน่วายใจ ก็อยากจะทาํใหม้คีวาม

สงบมากยิง่ขึ้น เมือ่ถงึตอนนัน้ก็อยากจะปฏิบตัิธรรม อยากจะภาวนา นัง่สมาธิ เดนิ

จงกรม เจริญสติอยู่เสมอๆ เพราะสตเิป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดในการควบคุมจติใจ สตเิป็น

เหมอืนกบัเจา้หนา้ทีใ่นเรือนจาํทีค่อยเฝ้านกัโทษไมใ่หห้ลบหนีออกจากหอ้งขงั ถา้ไมม่สีต ิ

กเิลสหรือความโลภความอยากต่างๆ ก็จะสามารถเลด็ลอดออกมาสรา้งความวุน่วายใจ

ได ้ แต่ถา้มสีต ิ พอความโลภ ความโกรธ ความหลงจะแสดงอาการออกมาก็จะรูท้นัท ี



7 
 

เมือ่รูก้็จะสามารถป้องกนัได ้ สาเหตทุีเ่ราปลอ่ยใหค้วามโลภความอยากไหลออกมาได ้ ก็

เพราะเราเผลอสต ิ ไมรู่ส้กึตวั หลงไปกบัมนตค์าถาของความโลภ ความอยาก พอเขา

บอกวา่สวยน่ายนิด ี น่าจะไดม้าเป็นของเรา ก็อยากขึ้นมาทนัท ี เป็นความโลภขึ้นมาทนัท ี

และถา้ยงัไมม่สีต ิ ยงัไมรู่ท้นัวา่กาํลงัถูกความโลภหลอกใหไ้ปแสวงหาสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ก็

จะตอ้งเสยีเวลาทีม่ค่ีาไปทาํสิง่ทีเ่ป็นโทษกบัจติใจ 

แต่ถา้เรามสีต ิ เราจะรูว้า่น่ีเรากาํลงัโลภ และถา้มปีญัญา รูว้า่อะไรเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อะไร

เป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น อะไรเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชนก์บัจติใจ อะไรเป็นสิง่ทีม่โีทษกบัจติใจ ถา้เรา

รูเ้ราจะสามารถระงบัดบัมนัไดใ้นขณะทีม่นัเกดิขึ้นในจติใจ ถา้ไมรู่ท้นัมนัก็จะแสดงอาการ

ออกมาทางกายและทางวาจา ตอนนัน้มนัจะสายไป เช่นถา้เราเกดิความอยาก คอื

อยากจะไปเทีย่ว แลว้เราไมม่สีต ิ เราก็จะถูกความอยากน้ีหลอกวา่ เราน่าจะออกไปเทีย่ว

นะ อยู่บา้นมานานหลายวนัแลว้ ควรจะไปเปิดหูเปิดตาบา้ง มนัก็จะหลอกเรา เราเผลอ 

เราไมรู่เ้ราก็จะออกไปเทีย่ว ออกไปเทีย่วกลบัมาจติใจของเราแทนทีจ่ะสงบ มนัก็ไมส่งบ

เหมอืนเดมิ มนักลบัเกดิความอยากทีจ่ะออกไปเทีย่วอกี แต่ถา้เรามปีญัญารูท้นั วา่การ

ไปเทีย่วน้ีมนัไมไดช่้วยทาํใหจ้ติใจสงบร่มเยน็ แต่เป็นการกระตุน้สรา้งความอยากใหม้ี

กาํลงัมากขึ้น ทกุครัง้ทีเ่ราออกไปเทีย่ว ครัง้ต่อไปความอยากออกไปเทีย่วก็จะมกีาํลงั

วงัชามแีรงมากขึ้น มนัก็จะคอยฉุดลากเราออกไปอยู่เรื่อยๆ จติใจของเราก็จะไมส่งบ ไม่

น่ิง ก็จะไมเ่จอความสุข ไมเ่จอความอิม่ ไม่เจอความพอ  

เราจงึตอ้งฝึกดูใจเราอยู่เสมอดว้ยสต ิ ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ท่านสอนใหเ้ราคอยสงัเกตดู

ความคดิของเรา วา่เรากาํลงัจะคดิ จะทาํอะไร เพราะธรรมดาเวลาเราตื่นขึ้นมาสิง่แรกเรา

ก็จะลมืตา แลว้เราก็จะมองดูรอบๆตวัเราเองวา่ ตอนน้ีเราอยู่ทีไ่หน เวลาอะไร เราจะตอ้ง

ทาํอะไร พอเราเริ่มรูส้กึตวัวา่ตอนเชา้แลว้ สมมตุวิา่วนัน้ีเป็นวนัจนัทรต์อ้งไปทาํงาน เราก็

ตอ้งรีบเขา้หอ้งนํา้หอ้งท่าทาํอะไร ถา้เราไมม่สีตเิราก็จะปลอ่ยใหค้วามคดิน้ีมนัลากพาไป

เรื่อยๆ แต่ถา้เรามสีตเิราก็จะคอยกาํหนดดูวา่ ถงึแมว้นัน้ีเป็นวนัจนัทร ์ แต่ตอนน้ีเราไม่

ตอ้งทาํงานแลว้ สมมตุวิา่เราออกจากงานแลว้ เราก็ไมต่อ้งไปทาํงาน เราก็ไมต่อ้งรีบรอ้นก็

ได ้ เราก็คอยดู คอยควบคุมใจวา่ ตอนน้ีเรากาํลงัปฏบิตัธิรรม คอยดูใจของเราอยู่
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ตลอดเวลา ก่อนทีเ่ราจะทาํอะไร จะพูดอะไร เราตอ้งรูก่้อน แลว้ตอ้งแยกแยะก่อนวา่ สิง่

ทีเ่ราจะไปทาํ สิง่ทีเ่ราจะไปพูดนัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นหรือไม ่ เป็นคุณเป็นประโยชน ์หรือเป็น

โทษกบัเรา  

ถา้เรามสีตคิอยเฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลาแลว้ จติใจจะไมไ่ปไกล เวลาทีเ่ราจะควบคุมบงัคบั

ใหจ้ติอยู่กบัการภาวนากจ็ะอยู่ไดง้า่ย เช่นเวลาเราอยากจะใหจ้ติอยู่กบัลมหายใจเขา้ออก 

ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอะไร ถา้เรามสีตอิยู่ เราก็สามารถเฝ้าดูใหจ้ติรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก 

พอจติเผลอไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้มสีตเิราก็จะรู ้ รูแ้ลว้เราก็จะดงึมนักลบัเขา้มา 

กลบัมาทีล่มหายใจ ดูลมหายใจเขา้ออก ถา้เราสามารถควบคุมจติไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราว

ต่างๆ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกอยู่เรื่อยๆ จติก็จะสงบตวัลงไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย แลว้

ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงจติก็อาจจะหยุดน่ิงเลยก็ได ้ จติจะไมค่ดิอะไร จติจะต ัง้อยู่ในความ

สงบ ความสงบของจตินัน้ก็มอียู่หลายระดบั ในระดบัเบื้องตน้ก็ยงัสงบน่ิงเฉยๆแต่ยงั

รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เช่นยงัรบัรูเ้สยีง รบัรูเ้รื่องราวรอบตวั รูส้กึวา่ยงัมร่ีางกายของเราอยู่ 

แต่ถา้จติสงบมากๆจนรวมลงไปเต็มที ่ เสยีงน้ีก็จะหายไป ความรูส้กึของร่างกายน้ีกจ็ะ

หายไป เหลอืแต่จติอยู่ตามลาํพงั ทีท่า่นเรยีกวา่สกัแต่ว่ารู ้ มแีต่ตวัรูอ้ยู่ตวัเดยีว แต่ตวั

อืน่นัน้หายไปหมด ร่างกาย รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะหายไปหมด ในขณะนัน้จะมี

ความรูส้กึมคีวามสุขมาก มคีวามน่ิง มคีวามสบาย ไดห้ลดุพน้จากเรื่องราววุน่วายต่างๆ  

ถา้เราสามารถทาํถงึข ัน้นัน้ไดแ้ลว้ เราจะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ทีไ่หน ก็อยูท่ีค่วาม

สงบนัน้เอง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ สขุใดในโลกน้ีที่จะประเสริฐที่จะเลศิ เท่ากบั

ความสขุที่เกดิจากความสงบนั้นไม่มี มคีวามสุขน้ีเท่านัน้ทีด่ทีีสุ่ด ทีเ่ลศิทีสุ่ด ทีม่คุีณค่า

ทีสุ่ด เมือ่เราไดพ้บความสุขแบบน้ีแลว้ เราก็จะตดิอกตดิใจ พอใจทีจ่ะสรา้งความสุขน้ีให ้

มมีากยิง่ขึ้นไป เพราะความสุขทีเ่ราไดจ้ากการนัง่สมาธิน้ีจะเป็นเพยีงช ัว่คราว เพราะ

หลงัจากนัน้ไมน่านก็จะถอนออกมา เมือ่ถอนออกจากความสงบแลว้ จติก็จะกลบัมาสู่

ความวุน่วายทีเ่คยพบในขณะทีไ่มส่งบ พอไปเหน็รูป ไปเหน็สิง่นัน้สิง่น้ี ก็เอาเรื่องนัน้

เรื่องน้ีเขา้มาคดิปรุง แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆตามมา ถงึตอนนัน้แลว้ตอ้งเป็นข ัน้ของการ

เจริญปญัญา ทีจ่ะตอ้งเขา้มาแทรก เวลาเราเหน็รูปเราตอ้งใชธ้รรมะ ใชป้ญัญา คอืใชไ้ตร
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ลกัษณ์ รูปทีเ่ราเหน็น่ีเราตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ ถา้เราไปหลง 

ไปยดึ ไปตดิ เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัไมม่ตีน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของของเรา  

ถา้เรามปีญัญาคอยประกบอยูต่ลอดเวลา จติจะไมห่ลงไปยดึไปตดิวา่เป็นของเรา จะไม่

ไปคดิวา่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเรา จะอยู่กบัเราไปตลอด แลว้เราจะไดไ้มย่ดึไมต่ดิ จะ

ปลอ่ยวางได ้ เพราะเรารูว้า่ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน สิง่ต่างๆภายนอกไมว่า่จะเป็นอะไร

ก็ตาม เป็นบคุคล เป็นวตัถขุา้วของต่างๆ ลว้นมกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่แลว้ดบัไปเสมอ มกีาร

พลดัพรากจากกนัตลอดเวลา คนทีไ่มม่ปีญัญาเวลาเหน็อะไรแลว้เกิดความชอบขึ้นมา ก็

จะเกดิความผูกพนั มคีวามยดึตดิ เวลาไดอ้ยู่กบัสิง่ทีต่นเองชอบก็มคีวามสุข แต่พอเวลา

สูญเสยีสิง่นัน้ไปก็มคีวามทกุข ์มคีวามเสยีอกเสยีใจ เช่นเดยีวกบัสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เวลาเรา

ไปเจอสิง่ทีเ่ราไมช่อบเราก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะใจเราไปยดึอกีแบบหน่ึง คอื

ยดึแบบไมอ่ยากจะเจอ อยากจะใหส้ิง่นัน้หายไปจากเรา แต่เราอยู่ในโลกทีเ่ราควบคุมสิง่

ต่างๆไมไ่ด ้ มนัเป็นอนัตตา ไมไ่ดอ้ยู่ในความควบคุมบงัคบัของเรา ทกุสิง่ทกุอย่างเขามี

อยู่ เป็นอยู่ไปตามเหตตุามปจัจยั เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ีมอีงคป์ระกอบหลายส่วน

ดว้ยกนั ทีท่าํใหเ้ป็นอย่างน้ี เป็นอย่างนัน้ มกีลางวนั มกีลางคนื มฝีน มแีดด มลีม สิง่

เหลา่น้ีเราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราควบคุมบงัคบัไดก้็คอืใจของเรา  

ถา้ใจของเรามปีญัญา เราก็จะเขา้ใจวา่เราตอ้งยอมรบัความจริง เช่นตอนน้ีรอ้นก็ยอมรบั

วา่มนัรอ้น ไมร่งัเกยีจความรอ้น เราก็สามารถอยู่ไดโ้ดยไมรู่ส้กึราํคาญกบัความรอ้นนัน้ 

แต่ถา้รอ้นแลว้เราไมช่อบความรอ้น อยากหนีใหพ้น้จากความรอ้น เราก็จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้

ตอ้งหาวธิีหนีความรอ้น อาจจะไปหาเครื่องปรบัอากาศมาตดิ หรือไปอาบนํา้อาบท่าให ้

เยน็ แต่ทาํเท่าไรเดีย๋วมนัก็กลบัมารอ้นอย่างเดมิ อาบนํา้แลว้เดีย๋วก็รอ้นอกี ใช ้

เครื่องปรบัอากาศแลว้ถา้เครื่องปรบัอากาศเสยี เราก็ตอ้งไปหาเครื่องปรบัอากาศใหม ่มนั

ก็วุน่วายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้เรายอมรบัวา่รอ้นก็รอ้น ใจของเรารบัไดห้มดแหละ ถา้

เรายอมรบั รอ้นก็รอ้นไป ถา้พอทีจ่ะแกไ้ขได ้ เช่นมผีา้เยน็ๆมาเช็ดมาถูบา้งก็ทาํไป แต่ก็

แกไ้ดเ้พยีงช ัว่คร ัง้ช ัว่คราว สูท้าํใจไมไ่ด ้ ถา้ทาํใจใหย้อมรบัไดแ้ลว้ มนัจะรอ้นเท่าไรใจก็
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ไมรู่ส้กึอะไรกบัมนั เช่นหนีความรอ้นดว้ยการนัง่สมาธิ เวลาจติสงบแลว้ก็จะไมร่บัรูเ้รื่อง

ของความรอ้น  

ดงันัน้เรื่องสาํคญัทีเ่ราควรจะดูแล ก็คอืเรื่องของใจของเรา พยายามทาํใจของเราใหเ้ป็น

ปกตใินทกุสถานการณ์ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น อย่าใหใ้จแกวง่ไปทางยนิด ีหรือยนิรา้ย คอื

อย่าไปชอบอย่าไปชงั เพราะทกุสิง่ทกุอย่างมนัก็เป็นของมนัอยู่อย่างนัน้ ของทีเ่ราชอบอกี

คนเขาอาจจะไมช่อบก็ได ้ทาํไมถงึตอ้งเป็นอย่างนัน้ ท ัง้ๆทีเ่ป็นของชนิดเดยีวกนั ก็เพราะ

กเิลสของเรานัน่เอง หรือความหลงของเรา เราอาจจะเคยมคีวามพอใจกบัสิง่นัน้ พอเรา

เหน็สิง่นัน้เราก็ชอบ อกีคนหน่ึงเขาเคยมคีวามไมพ่อใจกบัสิง่นัน้ พอเขาเหน็เขาก็ไมช่อบ 

แต่สิง่นัน้มนัก็เป็นสิง่อนัเดยีวกนั ใจของเขากบัของเรานัน้สามารถปรบัใหเ้ขา้สู่ตรงกลาง

ได ้ คอืไมต่อ้งไปชอบและไมต่อ้งไปชงั เพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้เอง หนา้ที่ของใจที่แทจ้รงิก็

คือสกัแต่ว่ารู ้ใหรู้ท้กุสิง่ทกุอย่างทีม่าสมัผสั รูรู้ป รูเ้สยีง รูก้ลิน่ รูร้ส รูโ้ผฏฐพัพะ รูว้า่เขา

เป็นอย่างนัน้ เวลาทีเ่ขาปรากฏอยู่ก็รูว้า่เขายงัอยู่ เวลาทีเ่ขาดบัไปก็รูว้า่เขาดบัไป ถา้เราไม่

มอีะไรกบัเขา เวลาเขาปรากฏขึ้นมา เขาก็ไมส่รา้งความราํคาญใจใหก้บัเรา เวลาเขาจาก

เราไปเขาก็ไมส่รา้งความเสยีใจใหก้บัเรา แต่ถา้เรามอีะไรกบัเขา เช่นถา้เราไมช่อบเขา 

เวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็จะราํคาญใจ หรอืถา้เราชอบเขาแลว้เขาหายไป จากไป เรากจ็ะ

เสยีใจ  

ปญัหาคอืความราํคาญใจ ความเสยีใจ มนัอยู่ทีต่วัเราไปหลงกบัสิง่ต่างๆทีม่าปรากฏ มา

สมัผสักบัใจเราเท่านัน้เอง เราจงึตอ้งใชป้ญัญาทาํความเขา้ใจวา่ เราอยู่ในโลกน้ีเราก็ตอ้ง

เจอสิง่เหลา่น้ีเป็นเรื่องธรรมดา รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่ราสมัผสั มนัจะตอ้งมที ัง้ 

๒ ส่วนคอื ส่วนทีใ่หค้วามสุขกบัเรา และส่วนทีใ่หค้วามทกุขก์บัเรา มนัจะสุขขนาดไหน

หรือจะทกุขข์นาดไหนก็ตาม ใจของเราน้ีสามารถรบัรูไ้ดห้มด และใจของเราจะไมม่ี

ปญัหาถา้ตราบใดใจของเราไมไ่ปหลงยนิดหีรือยนิรา้ยกบัสิง่เหลา่นัน้ รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยไป

ตามความเป็นจริง สิง่น้ีดกี็รูว้า่ด ี ไมต่อ้งไปยนิด ี สิง่น้ีไมด่กี็ไมต่อ้งไปเกลยีดไปชงั 

เพยีงแต่รูว้า่มนัไมด่เีท่านัน้เอง รูว้า่เวลาเขาอยู่กบัเราๆไปควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ เราก็

ปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ของเขาไป เมือ่ถงึเวลาเขาไปเราก็รูว้า่เราอยากใหก้ลบัมาไมไ่ดเ้หมอืนกนั 



11 
 

คอืรูต้ามความเป็นจริง เช่นคนทีเ่รารกัเขาตายไปแลว้ จะทาํอย่างไรเขาก็ไมก่ลบัมาอยู่ด ี

จะใหก้ลบัมาเหมอืนตอนทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่น ัน้ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ ถา้ใจเราเพยีงแต่รบัรูแ้ละ

ยอมรบัตามความเป็นจริงกจ็ะไมม่คีวามทกุข ์ 

แต่ใจของเราโดยธรรมชาตมิคีวามหลงฝงัซอ่นอยู่ในใจ มนัเลอืกชอบสิง่น้ีไมช่อบสิง่นัน้ 

อยากจะไดส้ิง่น้ี ไมอ่ยากจะไดส้ิง่นัน้ เราจงึตอ้งมาแกท้ีค่วามอยากน้ี วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี

ต่อใหเ้ราไดส้มใจมากนอ้ยเพยีงไร มนัก็ใหค้วามสุขกบัเราไมไ่ดน้าน สกัวนัหน่ึงก็ตอ้ง

จากเราไป สิง่ต่างๆทีเ่ป็นความทกุขค์วามเลวรา้ยท ัง้หลายทีม่นัปรากฏกบัตวัเรา มนัก็ไม่

อยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป ถา้ใจเรามคีวามอดทนอดกล ัน้ สามารถทาํ

ใหม้นัน่ิงเฉยไดแ้ลว้ ไมว่า่ความเลวรา้ยท ัง้หลายจะเกดิขึ้นมากนอ้ยเพยีงไร มนัก็ไม่

สามารถทาํใหใ้จของเราหว ัน่ไหวได ้ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราสามารถมอบใหก้บัตวัเราได ้ เราสามารถ

ปฏบิตัทิาํใหใ้จของเรามคีวามเขม้แขง็ มคีวามหนกัแน่นเหมอืนกบักอ้นหนิไดด้ว้ยการ

ภาวนา ดว้ยการเจริญสมาธิและปญัญา ถา้เรามที ัง้สมาธิและมที ัง้ปญัญาแลว้ จติของเรา

จะเป็นเหมอืนกบักอ้นหนิกอ้นใหญ่ๆ ต่อใหม้ลีมพายุแรงขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่

สามารถพดัใหก้อ้นหนิกอ้นนัน้ขยบัเขยื้อนไดเ้ลย แต่ถา้ไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา ใจของเรา

จะเป็นเหมอืนปยุนุ่น เวลามลีมมาพดัเบาๆเท่านัน้มนัก็ปลวิไปตามลม คนทีไ่ม่มภีาวนา

คอืไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา จะเป็นคนทีอ่่อนไหวงา่ย มอีารมณ์เสยีงา่ย อะไรมาสมัผสันิด

กระทบหน่อยก็ไมพ่อใจ ก็ราํคาญใจแลว้  

น่ีคอืปญัหาของพวกเรา น่ีคอืงานทีพ่วกเราจะตอ้งทาํ ก็คอืแกป้ญัหาเหลา่น้ีดว้ยการ

บาํเพญ็ภาวนา จะเขา้ข ัน้ภาวนาไดก้็ตอ้งอาศยัการบาํเพญ็ทานและศีลดว้ย เพราะการ

ภาวนานัน้ถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัการศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยั ข ัน้อดุมศึกษา 

นกัเรียนทีจ่ะเขา้มหาวทิยาลยัไดจ้ะตอ้งผ่านข ัน้อนุบาล ข ัน้ประถม ข ัน้มธัยมมาแลว้ จงึ

จะเขา้มหาวทิยาลยัได ้ดงันัน้การทาํบญุทาํทานจงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น อย่าไปเสยีดาย อย่าไป

หวงทรพัยส์มบตั ิ เงนิทอง อย่าไปอยาก อย่าไปสะสมเงนิทองมากจนเกนิความจาํเป็น 

แลว้ก็อย่าไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้เราไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่เราก็จะมปีญัหาตามมา มเีรื่องราว

วุน่วายต่างๆตามมา ถา้เราทาํบญุทาํทานรกัษาศีลแลว้ เวลาเราภาวนามนัจะงา่ย จติจะเขา้
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สู่ความสงบงา่ย แลว้สิง่ทีจ่ะเอื้ออาํนวยต่อการภาวนาน้ีท่านก็แสดงไวม้อียู่หลายอย่าง

ดว้ยกนัคอื ๑. มสีต ิ คอืตอ้งฝึกต ัง้สตอิยูเ่สมอ ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย 

วาจา ใจ เวลาจะทาํอะไร จะคดิอะไร จะพดูอะไร ตอ้งรูอ้ยู่ทกุขณะเรียกวา่สต ิ๒. ตอ้ง

อยู่ในทีส่งบสงดัวเิวก อยู่คนเดยีวตามป่าตามเขา ตามวดัป่าวดัเขา จะไดไ้มม่อีะไรมา

คอยดงึสตใิหเ้ผลอไป  

ถา้เราอยู่กบัคนเยอะๆ มเีสยีง มกีลิน่ มรีส มอีะไรต่างๆ สตขิองเราจะเผลองา่ย เพราะ

จะถูกเรื่องราวต่างๆฉุดลากไป ฉะนัน้ถา้อยากจะบาํเพญ็ภาวนาใหไ้ดผ้ลก็ตอ้งหาทีว่เิวก 

แลว้ก็ ๓. ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตา หู จมกู ลิ้น กาย ไมไ่ปสมัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะโดยไมจ่าํเป็น เช่นไปดูหนงัดูละคร อ่านหนงัสอืนิยาย อ่านหนงัสอืแฟชัน่ 

หนงัสอืเกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้จะอ่านหนงัสอื ใหอ่้านหนงัสอืธรรมะ ฟงัเทปธรรมะ 

เรียกวา่เป็นการสาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตา หู จมกู ลิ้น กาย แลว้ก็ ๔. ตอ้งรูจ้กัประมาณ

ในการรบัประทานอาหาร ไมค่วรรบัประทานอาหารมากจนเกนิไป รบัประทานพอให ้

ร่างกายอยู่ไดก้็พอ อย่าไปรบัประทานตามใจอยาก ถา้รบัประทานตามอยากแลว้จะ

รบัประทานมากจนเกนิไป เวลานัง่สมาธิจะงว่งเหงาหาวนอน ขี้เกยีจ อยากจะหาหมอน

มากกวา่ เวลารบัประทานอาหารเสร็จแลว้ ถา้จะภาวนาก็อย่าไปนัง่ ส่วนใหญ่ท่านจะให ้

เดนิจงกรมกนั  

อย่างพระตอนเชา้หลงัจากทีท่่านเสร็จกจิจากการฉนัแลว้ กลบักฏุทิ่านจะไมน่ัง่สมาธิ ส่วน

ใหญ่จะเขา้ทางจงกรมกนั เดนิใหม้นัหายงว่ง เมือ่หายงว่งแลว้ค่อยกลบัมานัง่สมาธิ ถา้

จาํเป็นก็อาจจะพกัจาํวดั ส่วนมากท่านจะพกัตอนกลางวนัประมาณชัว่โมงหน่ึง บางทเีดนิ

จงกรมเสร็จแลว้มานัง่สมาธิ แลว้ก็อยากจะนอนพกั ก็พกัสกัช ัว่โมงหน่ึง พอตื่นขึ้นมาปับ๊

ก็รีบลกุขึ้นมาเดนิจงกรมต่อ นัง่สมาธิต่อ หรือถา้มกีจิทีจ่ะตอ้งทาํ เช่นปดักวาดก็ปดั

กวาดดว้ยการมสีต ิ การปดักวาดของพระน้ีก็เป็นการภาวนาไปในตวั เพราะวา่จติของ

ท่านไมไ่ปอยู่ทีอ่ืน่ จติจะอยู่กบัไมก้วาด กวาดซา้ยกวาดขวา จติก็จะอยู่กบัการสมัผสัของ

ไมก้วาดนัน้ ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี การภาวนาน้ีตอ้งใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนัอยู่

เสมอ ใหอ้ยู่ที่น่ีเดี๋ยวน้ี อย่าส่งไปในอดตี อย่าส่งไปในอนาคต จติจะน่ิงไดก้็ต่อเมือ่มนั
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อยู่ในปจัจบุนั ถา้ไปในอดตีมนัก็แกวง่ไปแลว้ เหมอืนลูกตุม้นาฬกิา ถา้อยากจะใหลู้กตุม้

นาฬกิาอยู่ตรงกลางก็ตอ้งไมใ่หข้ยบัไปทางซา้ยหรือไปทางขวา  

ฉนัใดจติก็เหมอืนกนั ถา้ไปอดตีก็เหมอืนกบัลูกตุม้จติไดแ้กวง่ไปทางซา้ยแลว้ ถา้ไป

อนาคตมนัก็แกวง่ไปทางขวา มนัก็จะไมอ่ยู่ตรงกลาง มนัก็จะไมน่ิ่ง แต่ถา้อยู่ในปจัจบุนั

มนัก็จะอยู่ตรงกลาง ก็จะไมต่อ้งคดิอะไร เพราะขณะอยู่ในปจัจบุนัเพยีงแต่รบัรูเ้ทา่นัน้ก็

พอ รบัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีม่าสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย รบัรูแ้ลว้ก็ผ่าน

ไป เช่นเราเดนิปดักวาดไป เราก็สมัผสัรบัรูก้บัเสยีงทีป่ดักวาดไป เสยีงปรากฏขึ้นมาแลว้

มนัก็หายไป เสยีงใหมก่็ปรากฏขึ้นมา รูปใหมป่รากฏเปลีย่นไปเรื่อยๆ ขณะทีเ่ราเดนิปดั

กวาดไป แต่เราจะไมไ่ปคดิเรื่องอะไร จติเราก็จะน่ิง ถงึแมจ้ะเดนิ จะทาํอะไรมนัก็ยงัน่ิง

ไดอ้ยู่ น่ีก็เป็นสมาธิอกีแบบหน่ึง เพราะคาํวา่สมาธิก็หมายความวา่ใหจ้ติไมแ่กวง่นัน่เอง 

ใหจ้ติน่ิงอยู่กบัปจัจบุนั อยู่กบัที ่ จะคดิอะไรก็คดิได ้ แต่ถา้คดิก็คดิได ้๒ ทาง ถา้คดิไป

ในทางธรรมะกจ็ะไมม่อีารมณ์ จะไมท่กุข ์ ไมวุ่น่วายใจ แต่ถา้คดิไปในทางกเิลส ยดึตดิ 

ห่วงกงัวลสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะทาํใหเ้กดิมอีารมณ์ขึ้นมา เกดิความวุน่วายใจขึ้นมาได ้ 

ถา้คดิก็ตอ้งมปีญัญาเขา้มาประกบ เช่นกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เขา้มา

วา่ จะไปกงัวลทาํไมกบัเรื่องอะไรท ัง้หลาย อะไรมนัจะเกดิมนัก็เกดิ เราอยู่ทีน่ี่เรื่องมนัอยู่

ทางโนน้ เราก็ไปทาํอะไรมนัไมไ่ดอ้ยู่ด ี ถา้คดิเช่นน้ีเราก็ปลงเราก็ตดัได ้ ก็กลบัมาอยู่กบั

ปจัจบุนั หรือคดิวา่มนัเป็นเรื่องจาํเป็นทีเ่ราจะตอ้งไปดูแล เราก็ไปเสยี อย่ามานัง่กงัวล

แลว้ก็ไมไ่ดท้าํอะไร ถา้จาํเป็นจะตอ้งไปแกไ้ขไปทาํอะไร ก็รีบไปทาํเสยีใหม้นัเสร็จๆไป ทาํ

ไดก้็ทาํ ถา้ทาํไมไ่ดก้็ปลงเสยี ช่างมนัเถอะ อะไรจะเกดิก็เกดิ เพราะของต่างๆในโลกน้ีมนั

ก็ไมม่อีะไรทีถ่าวร ชวีติของเราก็ยงัไมถ่าวรเลย เรามากงัวลกบัเรื่องราวต่างๆทาํไม พอ

เราตายไปเรื่องราวต่างๆมนัก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ โลกน้ีมนัไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ใหเ้รามาสะสม 

มาห่วงมากงัวลกบัเรื่องราวต่างๆ โลกน้ีมีไวเ้พื่อใหเ้ราไดม้าบาํเพ็ญกจิที่จะตอ้งบาํเพญ็ 

ก็คอืชาํระจติใจของเราเทา่นัน้เอง ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ต่างๆใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพราะเมือ่ไมม่สีิง่เหลา่น้ีอยู่ในจติใจแลว้ ปญัหาต่างๆก็

จะหมดไป เราจะเหน็เรื่องต่างๆวา่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกต ิ
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ปญัหาต่างๆในโลกไมว่า่จะเป็นเรื่องภยัธรรมชาต ิ หรือวา่ภยัทีเ่กดิจากมนุษยด์ว้ยกนันัน้

เป็นเรื่องปกต ิเป็นเหตเุป็นปจัจยัทีจ่ะตอ้งเกดิ เราไมส่ามารถทีจ่ะไประงบัยบัย ัง้มนัได ้ไม่

มพีระพทุธเจา้แมแ้ต่พระองคเ์ดยีวมาตรสัรูแ้ลว้จะมาแกไ้ขปญัหาของทางโลก ไมเ่คยมา

หา้มไมใ่หพ้ายุเกดิ ไมเ่คยมาหา้มไมใ่หม้สีงคราม ท่านไมไ่ดม้าแกป้ญัหาเหลา่น้ี เพราะมนั

ไมใ่ช่เป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแก ้ ปญัหาทีต่อ้งแกท้ีแ่ทจ้ริงก็คอืปญัหาของใจของคนเราน้ีเท่า

นัน้เอง ถา้คนเราทกุคนแกป้ญัหาของเราไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่ปญัหาของคนจะไมม่ ีคนเรา

จะไมท่ะเลาะเบาะแวง้ จะไมม่สีงคราม จะไมม่เีรื่องวุน่วายต่างๆทีเ่กดิจากคน ทีม่ปีญัหา

วุน่วายเพราะเราไมม่าแกป้ญัหาในใจของเรา ปญัหาในครอบครวัมนัไมน่่าจะเกดิมนัยงั

เกดิขึ้นไดเ้ลย ท ัง้ๆทีท่กุคนทีอ่ยู่ในครอบครวัก็รกักนัจะตาย แต่ก็ยงัเกดิขึ้นมาก็เพราะ

กเิลส ความอยากของแต่ละคนมนัไมเ่หมอืนกนั คนหน่ึงอยากจะทาํอย่างน้ี คนน้ี

อยากจะทาํอย่างนัน้ ทาํไปแลว้ก็ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหค้นนัน้คนน้ีเขา้ ก็เลยเป็น

ปญัหาขึ้นมา  

ดงันัน้ถา้เรามธีรรมะ แลว้เอาเขา้มาแกไ้ขปญัหาในใจของเราได ้ รบัรองไดว้า่ไมว่า่เราจะ

อยู่ทีไ่หนกบัใคร เราจะไมม่ปีญัหาอะไรกบัใครท ัง้สิ้น เพราะปญัหาทีแ่ทจ้ริงอยูท่ีต่วัเรา

เป็นหลกั เมือ่เราไมม่ปีญัหาแลว้ใครจะมปีญัหากบัเรา เราก็ไมม่ปีญัหากบัเขา ตบมอืขา้ง

เดยีวไมด่งัหรอก ถา้เราทาํตวัเป็นเหมอืนกบัเสา ใครเขาจะมาด่าเรา มนัก็เหมอืนกบัด่า

เสา เราไปนัง่ด่าเสาดูสกัพกัหน่ึง เดีย๋วเราก็เมือ่ยเองแหละใช่ไหม พอเขาด่าเรากลบัมาเรา

ก็แสดงอาการไมพ่อใจด่ากลบัไป ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา จงึขอใหเ้ราใชเ้วลาของ

ชวีติน้ีใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ดว้ยการมาชาํระกาย วาจา ใจของเรา ดูแลรกัษาใจ

ของเราใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เหมอืนกบัใจของพระพทุธเจา้ แลว้การเกดิมาเป็นมนุษย ์ไดม้า

เจอพระพทุธศาสนาจะไดคุ้ม้ค่า เราจะไดไ้มเ่สยีชาตเิกดิ ขอยุตกิารแสดงไวเ้ท่าน้ีก่อน  

เมือ่วนัก่อนมนีกัศึกษาปี ๓ และปี ๔ ชาวยุโรป ๖๐ คนมาฟงัธรรมะ เขามาเรียน 

summer ที ่ Asian University เกี่ยวกบั Asian Business และ Asian Culture 

เลยพามาดูวดั มาคุยธรรมะ ก็อธิบายใหเ้ขาฟงัวา่ ทีม่าบนเขาน้ีก็เหมอืนยอ้นยุคกลบัไป

เมือ่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี สมยัพระพทุธเจา้ศาสนาพทุธเป็นอย่างน้ี ไมม่วีดัอย่างทีเ่ป็นอยู่
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ในปจัจบุนั ไมม่เีจดยี ์ ไม่มพีระพทุธรูป พระพทุธรูปเหลา่น้ีเกดิหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้

ปรินิพพานไปแลว้หลายรอ้ยปีดว้ยกนั สมยัทีพ่ระพทุธเจา้อยู่น ัน้ท่านไมท่รงอนุญาตใหม้ี

พระพทุธรูป เพราะพระพทุธรูปไมใ่ช่ตวัพระพทุธเจา้ ตวัพระพทุธเจา้อยู่ทีค่าํสอน ดงัที่

พระองคท์รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ธรรมะคอืตวัพระพทุธเจา้ 

พระพทุธรูปน้ีไมใ่ช่ตวัพระพทุธเจา้ เรามไีวเ้พือ่ระลกึถงึธรรมะเท่านัน้เอง เวลาเรากราบ

พระพทุธรูป เราควรระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ก็นาํมาปฏบิตั ิ ถา้เรา

ปฏบิตัจินปรากฏมธีรรมขึ้นมาในใจ มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เราก็จะรูว้า่พระพทุธเจา้เป็น

อย่างไร คอืใจทีบ่ริสุทธิ์น ัน่แหละ คอืใจของพระพทุธเจา้ ใจของพวกเราสกัวนัหน่ึงกจ็ะ

เป็นแบบนัน้เหมอืนกนั  

วนันัน้บอกพวกเขาวา่ คุณรูไ้หมวา่วนัน้ีคุณมาทาํไม วนัน้ีคุณมาใหเ้ราปลูกฝงัเมลด็พชื

แห่งการตรสัรูไ้วใ้นใจของพวกคุณ อยู่ทีต่วัคุณวา่จะเอาไปเจริญมนัหรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้

หม ัน่รดนํา้ ใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ รบัรอง

ไดว้า่สกัชาตหิน่ึงถา้ไมช่าตน้ีิก็ชาตต่ิอๆไป คุณจะไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ หรือเป็นพระ

อรหนัตอ์ย่างแน่นอน เพราะน่ีเป็นหลกัความจริง พระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้มา

ก่อน พระองคก์็ทรงเป็นปถุชุนเหมอืนเราน่ีแหละ เมือ่พระองคท์รงไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของ

พระพทุธเจา้องคก่์อนๆมา มนัก็ปลูกฝงัอยู่ในจติของพระองค ์ และทาํใหพ้ระองคท์รง

บาํเพญ็บารมมีาเรื่อยๆ เช่นทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี เมตตาบารม ี ฯลฯ เป็น

สิง่ทีพ่วกเรากระทาํกนัอยู่แลว้ เราจะถอืวา่เป็นโพธิสตัวก์็ได ้ เพราะพวกเราทกุคนไมช่า้ก็

เร็วก็ตอ้งไปทางนัน้กนั ไปทีเ่ดยีวกนั เพราะไมม่ทีีอ่ืน่ทีจ่ะไป ทางออกจากความทกุขก์็คอื

ทางน้ี ทางแห่งมรรค ๘ ทางแห่งศีล สมาธิ ปญัญา ถา้ตราบใดเราไดท้าํบญุทาํทาน รกัษา

ศีล ปฏบิตัธิรรม ก็แสดงวา่เราไมห่ลงทาง แต่ถา้เราเริ่มไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ 

สขุ ก็แสดงวา่เราหลงทางแลว้ ถา้อยากจะไปเป็น สว. สส. อยากจะเป็นเศรษฐ ีอยากจะ

ไปเทีย่วรอบโลก เราหลงทางแลว้นะ ไปคนละทางแลว้ ทางของเราตอ้งเขา้วดัป่า วดัเขา  

ถาม ท่านอาจารยเ์ทศนบ์นน้ีหรือครบั 

ตอบ ใช่ บนน้ี แต่แบ่งเป็น ๒ กลุม่ เพราะ ๖๐ คนมนัไมพ่อนัง่  
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ถาม เขานัง่กนัไมเ่มือ่ยแย่หรือครบั 

ตอบ ไม ่เขานัง่เงยีบสงบสนใจฟงั 

ถาม เขาไมไ่ดถ้อืพทุธ 

ตอบ คงไมไ่ดถ้อื  

ถาม ท่านอาจารยค์รบัแลว้เขามคีาํถามไหมครบั 

ตอบ พอเปิดโอกาสใหถ้าม เขายกมอืกนัเต็มไปหมด  

เหน็ไหมเขาเป็นฝรัง่เขายงัสนใจศาสนาพทุธ ความจริงศาสนาพทุธน้ีไมใ่ช่เป็นศาสนาของ

ชาตใิดชาตหิน่ึง เป็นของทีต่ดิมากบัจติใจของแต่ละคน ถา้เรามศีาสนาพทุธอยู่ในใจแลว้ 

ก็จะตดิกบัจติใจของเราไป อาตมาตอนทีเ่ป็นเดก็ เรียนทีโ่รงเรียนคริสตอ์ยู่ ๘ ปีดว้ยกนั 

ถาม เพือ่นของลูกเขายงัไมม่คีรอบครวักนั ประมาณ ๓ คนนะคะ ก็บอกเพือ่นวา่โชค

ดอีย่างทีท่่านอาจารยว์า่ ไมม่ปีญัหาเรื่องครอบครวั มาตอนน้ีเขาเริ่มรูส้กึ เขาไป

เยีย่มคุณแมข่องเพือ่นคนหน่ึง ซึง่เพือ่นไดเ้สยีไปแลว้ แต่คุณแมเ่พือ่นยงัอยู่ แก่

มากแลว้ช่วยตวัเองลาํบาก เขาเริ่มรูส้กึถงึตวัเขาเองแลว้วา่ ถา้เขาแก่ไปเขาช่วย

ตวัเองไมไ่ด ้แลว้ใครจะดูแลเขา อยากจะถามท่านอาจารยว์า่จะทาํอย่างไร 

ตอบ ใหใ้ชห้ลกัธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน อตัตา ห ิ อตัโนนาโถ เพราะพึง่คนอืน่

ไมไ่ดห้รอก หวงัพึง่ลูกถา้ลูกอกตญั�ูจะทาํอย่างไร ยิง่เสยีใจใหญ่ หรือเป็นลูกที่

ตายไปก่อนเราน้ี เราจะทาํอย่างไร แต่ถา้เราพึง่ตวัเองไดน่ี้ ไมต่อ้งกลวัหรอก จะมี

คนมาคอยดูแลเราตลอดเวลา อย่างหลวงตาอย่างน้ี มคีนอยากจะดูแลหลวงตา

ต ัง้เท่าไร เพราะท่านพึง่ตวัของท่านเองได ้ เมือ่ท่านพึง่ตวัของท่านเองได ้ ท่านก็

สามารถทาํความดไีดต้ลอด เมือ่ทาํความดไีดต้ลอดแลว้ก็จะมคีนมาดูแล ไมต่อ้ง

ห่วง คนจะมาช่วยมนัมากเกนิไป ตอ้งหนีคนมากกวา่  



17 
 

ถาม ยงัไงคนแก่ก็ตอ้งมคีนมาดูแล 

ตอบ ก็อตัตา ห ิ อตัโนนาโถ น่ีไง คอืการสรา้งความด ี ขอใหเ้ราทาํความดไีว ้ เช่นการ

ภาวนา ส่วนหน่ึงเราก็ตอ้งพึง่ตวัเราเอง อยา่ไปหวงัใหค้นอืน่เขาเลี้ยงเรา คนเราน่ี

สามารถดูแลตวัเองไปไดจ้นกระท ัง่วนัตาย ไมต่อ้งกลวัหรอก พอถงึเวลาช่วย

ตวัเองไมไ่ดเ้ขาก็จบัเราส่งเขา้โรงพยาบาลเอง ก็ตอ้งมพียาบาลมาคอยดูแล ส่วนที่

เราตอ้งพึง่ตวัเองจริงๆนัน้ คอืทางดา้นจติใจ ถงึแมค้นอืน่จะช่วยเราทางดา้น

ร่างกายได ้ ดูแลเราได ้ ใหอ้าหารเรา ใหย้าเราได ้ แต่ใจเราเหงาเราจะทาํอย่างไร 

เพราะเราไมม่ธีรรมะ เราไมรู่จ้กัภาวนา การภาวนาเป็นการช่วยตวัเราเองทางดา้น

จติใจ ถา้เราภาวนาเป็นแลว้เราจะไมเ่หงา จะไมรู่ส้กึวา่อยากจะอยู่กบัใคร ไมห่วงั

จะพึง่ใคร ไมต่อ้งการจะใหใ้ครมาใหก้าํลงัจติกาํลงัใจ เราน่ีแหละใหก้าํลงัใจ

ตวัเองไดเ้ต็มที ่ แลว้เรายงัจะใหก้าํลงัใจคนอืน่ไดอ้กีดว้ย ฉะนัน้บอกเขาวา่ให ้

พยายามพึง่ตวัเอง ดว้ยการปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน รบัรองได ้ ไม่

ตอ้งกลวั ถา้พึง่คนอืน่เดีย๋วคนทีเ่ราพึง่เขาตายไปจะทาํอย่างไร หรือเขาไมใ่หเ้รา

พึง่แลว้เราจะทาํอย่างไร 

ถาม เขาจะพึง่นอ้งสาวเขา น่ีคอืการคาดหวงั ถงึเวลาจริงๆเขาอาจจะไมช่่วยเราก็ไดใ้ช่

ไหมครบั อาจจะไปก่อนเราก็ได ้ แลว้ถา้เขาคาดหวงัวา่จะช่วยเรา แลว้เขาไมช่่วย

เรา ยิง่เสยีใจใหญ่  

ตอบ ช่วยอย่างไรในทีสุ่ดมนัก็ช่วยไมไ่ดอ้ยู่ด ีหมอจะเก่งขนาดไหน ในทีสุ่ดก็ช่วยไม่ได ้

แต่ถา้มธีรรมะน่ี ช่วยไดต้ลอดถงึลมหายใจสุดทา้ยเลย จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย แต่

ถา้ไมม่ธีรรมะแลว้ ต่อใหม้หีมอวเิศษขนาดไหน ใจก็ยงัทกุขอ์ยู่น ัน่แหละ

ตลอดเวลา ก็กลบัมาทีเ่ทศนเ์มือ่สกัครู่น้ีวา่ ตอ้งมาชาํระจติใจของเรา ตอ้งสรา้ง

ใจของเราใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตวัเองใหไ้ด ้ ใหใ้จของเรามธีรรมะ มสีมาธิ มปีญัญา

แลว้ รบัรองไดว้า่ ไมม่อีะไรทีจ่ะมาทาํใหจ้ติใจของเราหว ัน่ไหวหรือมคีวามทกุขไ์ด ้

ร่างกายน้ีอย่างไรมนัก็ตอ้งเป็นไปตามสภาพของมนั แต่การเป็นไปของร่างกายมนั

จะไมม่ากระทบกบัใจ ถา้ใจมปีญัญา มสีมาธิไวค้อยแยกคอยแยะ ถา้ไมม่แีลว้
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ความหลงมนัจะเอามาพนักนั ร่างกายเป็นอย่างไร มนัจะบอกใหใ้จเป็นไปกบัมนั 

เพราะใจไปหลงวา่ร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรใจก็จะวุน่วายไปหมดเลย 

แต่ถา้มสีมาธิ มปีญัญามนัจะแยกออกจากกนั กายก็เป็นกาย เหมอืนกบั

คนขบัรถกบัรถยนต ์มนัคนละส่วนกนั รถยนตเ์สยีก็ซ่อมมนัไป ยางแตกก็ปะมนั 

เปลีย่นมนั ถา้มนัใชไ้มไ่ดก้็ทิ้งมนัไป คนขบัก็เดนิไปหารถใหม ่ หรือถา้ไม่

จาํเป็นตอ้งใชร้ถอกีต่อไป ก็ไมต่อ้งไปซื้อรถใหม ่ อยู่กบับา้นไมไ่ปไหนแลว้ ก็ไม่

ตอ้งไปซื้อรถใหม ่ไมต่อ้งมรีถก็ได ้ 

ใจของคนทีอ่ิม่แลว้ พอแลว้ ก็ไมต่อ้งอาศยัร่างกายอกีต่อไป ทีเ่ราตอ้งมาเกดิ มา

มร่ีางกาย เพราะใจเรายงัตดิทางกามรสอยู่ ยงัอยากไดรู้ปเสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะอยู่ ก็ตอ้งมร่ีางกาย มตีา มหูี มจีมกู มลีิ้น ไวเ้ป็นเครื่องมอื เพือ่จะได ้

เหน็รูป เวลาเหน็รูปแลว้ก็ดใีจ มคีวามสุข แต่ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามทกุขด์ว้ย

เหมอืนกนั ถา้ไปเหน็รูปทีไ่มช่อบเขา้มนัก็มคีวามทกุขข์ึ้นมา เรื่องของเรื่องมนัอยู่

ทีใ่จของเราน้ีเอง ถา้ทาํใจของเราใหพ้อ ดว้ยการกาํจดัความอยากต่างๆใหห้มดไป

แลว้ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไรท ัง้สิ้น อะไรจะเกดิกบัอะไร มนัก็ไมม่ปีญัหา เพราะใจ

เราไมไ่ดไ้ปอยากกบัอะไร ไมไ่ดอ้ยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างน้ี ไมไ่ดอ้ยากใหส้ิง่น้ีมนั

เป็นอย่างนัน้ มนัจะเป็นอย่างไรมนัก็ตอ้งเป็นไปตามความจริงของมนั รบัความ

จริงไดท้กุสภาพ แต่ถา้มคีวามอยากแลว้มนัวุน่วายไปหมด เวลารอ้นก็อยากจะให ้

มนัเยน็ เวลาหนาวก็อยากจะใหม้นัรอ้นขึ้นมา เวลาฝนตกก็อยากจะใหม้นัหยุด 

มนัไมรู่จ้กัจบ ไมเ่คยพอใจกบัสภาพทีม่อียู่เป็นอยู่  

แต่ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ทกุสภาพก็จะดไีปหมด ฝนตกก็ด ีรอ้นก็ด ีหนาวก็ด ีดี

ไปหมด เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ด ีไมต่อ้งทาํอะไร แสนจะสบาย มคีนคอยป้อนอาหารให ้

เรา ถา้มองโลกในแงด่มีนัก็ดที ัง้สองแงแ่หละ เรื่องทกุอย่างมที ัง้แงด่ ี และแงไ่มด่ ี

อยูท่ีเ่ราจะมองเท่านัน้เอง ถา้เราเป็นคนชอบทาํโน่นทาํน่ี พอเราเจ็บไขไ้ดป่้วยเราก็

บ่นวา่ไมส่บายใจ ไมช่อบเลย ไมไ่ดท้าํโน่นทาํน่ี แต่ถา้เราไมช่อบทาํอะไร พอตอ้ง

ไปทาํอะไรก็เบือ่ ไมอ่ยากจะทาํ บางคนชอบอยู่เฉยๆ อยู่บา้นเฉยๆ พอตอ้งไป
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ออกงานออกการ ก็จะเบือ่ ตอ้งแต่งหนา้ทาปาก แต่งเน้ือแต่งตวัวุน่วายไปหมด 

มนัสองแงส่องมมุอยู่ทีเ่ราจะมอง ถา้เราไมม่คีวามอยากแลว้ มนัจะมแีงเ่ดยีวก็คอื 

อะไรจะเป็นอะไรก็เป็นไป ไดท้ ัง้นัน้ ถา้จะไปก็ได ้ถา้จะตอ้งอยู่ก็อยู่ได ้อย่างน้ีไม่

ดหีรือ เราชนะท ัง้หมด ออกหวัก็ได ้ ออกกอ้ยก็ได ้ วนัน้ีคนน้ีเขาไมม่าก็ไม่

เดอืดรอ้น ไดท้ ัง้นัน้ ใครมาใครไปก็ไดท้ ัง้นัน้ ใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะไปก็ไป แสน

จะสบายใจ ไมเ่ดอืดรอ้นกบัใคร กบัอะไรท ัง้สิ้น เราไปจูจ้ี้จกุจกิเอง ตอ้งอย่างนัน้

ตอ้งอย่างน้ี ถา้ไมเ่ป็นอย่างนัน้ไมเ่ป็นอย่างน้ีก็จะตายใหไ้ด ้ เราจงึตอ้งแกป้ญัหาที่

ใจเรา  

ทีพู่ดน้ีก็คอืความอยากท ัง้นัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี ความ

จูจ้ี้จกุจกิ ก็เกดิจากความอยาก แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่เราจะไมส่ามารถกาํหนด

กฎเกณฑอ์ะไรไดเ้ลย ถา้ยงัอยู่ในความสามารถ อยู่ในความควบคุมบงัคบั เราก็

กาํหนดกฎเกณฑก์นัไป เช่นวนัน้ีเรานดักนัมาก็ตอ้งมกีารกาํหนดเวลา ก็กาํหนด

ไป แต่ก็อย่าไปยดึตดิกบัมนัมากจนเกนิไป ถา้มนัชา้บา้งเร็วบา้ง ถา้ครบบา้งไม่

ครบบา้ง ขาดบา้งเกนิบา้งก็ไมเ่ป็นไร อย่าไปเอาตายตวั ทกุอย่างตอ้งอย่างน้ี

เปรีย๊ะๆไปหมด 

ถาม ธนบตัรทีไ่ดอ้นุโมทนาไปแลว้นะคะ แลว้เราก็จดัไปไวใ้นกองกลาง แลว้ก็มกีาร

แลกสตางคท์ีค่นเขาจบแลว้ แลว้เราไปแลกเอามาเป็นอะไรไหมคะ 

ตอบ ไมน่่าจะเป็นอะไร เราเพยีงแต่เอาเงนิไปแลกกนัเท่านัน้เอง คุณค่าของเงนิก็ยงัอยู่

เท่าเดมิ ก็ไมเ่ป็นไร 

ถาม เขาอนุโมทนาใส่ลงไปแลว้นะคะแลว้เราไปหยบิใบทีเ่ขาอนุโมทนา 

ตอบ กระดาษน้ีมนัเพยีงเป็นสือ่เท่านัน้เอง วา่เราไดบ้ริจาคเงนิกอ้นน้ีไปแลว้  

ถาม ตัง้ใจจบมาก 
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ตอบ อย่างนัน้ก็แสดงวา่เรายดึตดิอยู่กบัธนบตัรแลว้ 

ถาม สมมตุเิราจ่ายเงนิดว้ยบตัรเครดติเพือ่ซื้อของมาทาํบญุน่ี กบัการจ่ายเงนิสด ได ้

บญุเท่ากนัไหมคะ 

ตอบ ถา้เรายงัไมจ่่ายหน้ีของบตัร ยงัคา้งชาํระอยู ่ก็จะไมไ่ดบ้ญุ ถา้จ่ายแลว้ก็จะไดบ้ญุ 

เหมอืนกบัโยมตอนน้ีไมม่เีงนิ ก็ยมืเพือ่นไปซื้อของมาทาํบญุก่อน พอถงึเวลาก็

เอาเงนิไปคนืเขา มนัก็เป็นบญุของเรา แต่ถา้เราไมเ่อาเงนิไปคนืเขา เราก็ไมไ่ดบ้ญุ 

ถา้คนทีเ่ราไปยมืเงนิเขาอนุโมทนา ยกเลกิหน้ีของเรา มนัก็เป็นบญุของเขา  

ถาม กลวัเขาจะตายก่อนแลว้ไมไ่ดใ้ชค้ืนเขา ไม่ไดเ้จตนา 

ตอบ ถา้อยากจะแน่ใจก็ไปกด ATM แลว้เอาเงนิไปคนืเขาจะไดต้ดัปญัหา 

ถาม ท่านอาจารย ์ในกลุม่น้ีบางทกี็ยมืเงนิกนัก่อนเท่านัน้เท่าน้ี แลว้วนัหลงัเจอกนัค่อย

ใหก้นัอย่างน้ี ทน้ีีกลวัจะตายก่อน 

ตอบ ถา้ตายก่อนมนัก็ยงัไมไ่ดใ้ช ้ บญุนัน้ก็ยงัไมส่าํเร็จประโยชน ์ มนัสาํเร็จทีเ่จตนา 

ต ัง้ใจจะทาํแลว้ก็ทาํไปดว้ยกาย แต่ค่าของทีเ่ราใหน้ี้ยงัไมไ่ดใ้หไ้ป เป็นเงนิของคน

อืน่ ถา้เจา้ของเงนิเขาไมถ่อืสาเรา มนัก็เป็นบญุของเขาไป เพราะถอืวา่เขาเป็นคน

ทาํบญุแทนไป มนักลายเป็นของเขาไป ถา้เรากลวัวา่เราจะตายก่อนทีจ่ะไดค้นืเงนิ

เขาไป เราก็ซื้อดว้ยเงนิของเราดกีวา่ เวลาทาํบญุก็ทาํดว้ยเงนิสด มนัจะไดห้มด

ปญัหาไป  

ถาม คนทีเ่ขาใหย้มืแลว้ไมอ่นุโมทนาน่ี เราเป็นหน้ีเขา อย่างเอาเงนิวดัไปใชก่้อนแลว้

ท่านก็จดไว ้ ทน้ีีท่านตายไปก่อนยงัไมไ่ดใ้ชค้นื แต่ตอนหลงัท่านอาจารยจ์วนท่าน

ทราบท่านก็เป็นคนใชค้นืให ้ ไมไ่ปเป็นเปรต จติตอนนัน้ยงักงัวลอยู่ ยงัไมไ่ดใ้ชก้็

ยงัวนเวยีนอยู่ 
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ตอบ แมก้ระท ัง่การทาํความดสีรา้งเจดยีแ์ลว้สรา้งไมเ่สร็จ แต่ยงัมคีวามผูกพนัอยู ่ ก็

ยงัมาวนเวยีนอยู่แถวเจดยี ์อย่างในประวตัหิลวงปู่ม ัน่ 

ถาม มนัเป็นอปุาทาน 

ตอบ เพราะทาํแบบไมป่ลอ่ย ทาํแบบยดึตดิ วา่เป็นของเรา เจดยีข์องเราเราสรา้ง ความ

จริงเราควรจะคดิวา่สรา้งใหก้บัศาสนา เมือ่เราทาํไปแลว้ ก็ถอืวา่เป็นของศาสนา

ไปแลว้ ตดัขาดไปเลย คอือย่าไปคดิวา่เป็นของเราอกีต่อไป ของทีเ่ราใหใ้ครไป

แลว้อย่าไปจอ้งดูวา่เขาเอาไปทาํอะไรต่อ ทาํตามทีเ่ราบอกหรือเปลา่ ยงัคดิวา่เป็น

ของๆเรา กฏุขิองเรา ของๆเรา ถา้เราใหเ้ขาไปแลว้มนัก็ไมใ่ช่ของเราแลว้ เป็นของ

คนอืน่ไปแลว้ ถา้เป็นของเราก็แสดงวา่เรายงัไมไ่ดใ้หไ้ป เราใหท้างกายไปแลว้ แต่

เราไมไ่ดใ้หท้างใจ ใจเรายงัคดิวา่เป็นของเราอยู่ 

ถาม ถวายไปแลว้คอยจอ้งดูวา่หลวงตาตกัไหม 

ตอบ มนัก็ช่วยไมไ่ด ้เพราะโดยธรรมชาตขิองคนเรา ชอบยดึชอบตดิกนั คนเรามรีะดบั

จติต่างกนั ก็ตอ้งเหน็ใจเขา ตอ้งเขา้ใจเขา เขายงัยดึตดิอยู่กบัรูป กบัเสยีง กบั

อะไรอยู่ แต่ถา้คนทาํบญุทีเ่ขา้ใจแลว้ จะรูว้า่ทาํเพือ่ตดัความกงัวล ตดัความ

ผูกพนัในสิง่ของทีเ่รามอียู่ อย่างหนงัสอืมนัอยู่ทีตู่เ้รา มนัอยู่ในบา้นเรา ไมเ่กิด

ประโยชนอ์ะไร เอาไปใหเ้ขาใชด้กีวา่ เมือ่ใหไ้ปแลว้เขาจะไปใชห้รือไมเ่ราอย่าไป

คดิมาก ถา้เราไมแ่น่ใจ เราถามเขาก่อนวา่ตอ้งการไหม อยากจะไดไ้หม ตอ้งการ

จะใชห้รือไม ่ ถา้เขาตอ้งการก็ใหเ้ขาไป หรอืเราจะคดิในทางทีด่กี็ไดว้า่ เขาไมใ่ช ้

เขาก็จะใหค้นอืน่ต่อไป ไมช่า้ก็เร็วมนัก็ตอ้งไปถงึคนทีจ่ะใชอ้ยู่ด ี มนัก็ไดใ้ชอ้ยู่ด ี

แต่เราอย่าไปเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นคนนัน้คนน้ี เช่นถวายหลวงตาๆจะตอ้งฉนัให ้

ได ้หลวงตาองคเ์ดยีว คนถวายตัง้เป็นรอ้ยจะไปฉนัไดอ้ย่างไรหมด 

ถาม หลวงตาเอาไปใหค้นอืน่ยิง่เคอืงเขา้ไปใหญ่ 
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ตอบ แทนทีเ่ป็นบญุก็กลายเป็นบาปไป ความเคอืงน่ีก็เป็นบาปแลว้ เป็นอกศุลแลว้ ให ้

ไปแลว้ตอ้งตดัใจทนัทเีลย ไมเ่ป็นของเราแลว้ เป็นของหลวงตาแลว้ เป็นของคน

ทีเ่ขารบัไปแลว้ เขาจะไปทาํอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ถา้เรารูว้า่เขาเอาไปทาํมดิมีริา้ย

ต่อไปเราก็อย่าไปใหเ้ขา เช่นเราใหเ้งนิขาไป แลว้เขาเอาไปเลน่การพนนั ไปซื้อ

เหลา้กนิ ต่อไปเราก็อย่าไปใหเ้ขา ถา้เขามาขอเงนิซื้อขา้วก็ซื้อขา้วใหเ้ขาเลย อย่า

ไปใหเ้งนิ เพราะเขาจะหลอกเอาเงนิไปทาํในสิง่ทีไ่มถู่กไมค่วร แต่การใหม้นัด ี

เพยีงแต่ใหแ้ลว้ตอ้งใหไ้ปเลย อย่ามคีวามผูกพนักบัสิง่ทีเ่ราให ้แต่ถา้จะตดิตามก็

ตดิตามดูวา่เขาทาํประโยชนห์รือเปลา่เท่านัน้เอง ถา้เขาไมท่าํประโยชนเ์ราจะไดรู้ ้

วา่คนน้ีเราไมค่วรจะใหเ้ขาอกีต่อไป ใหไ้ปแลว้เอาไปทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เราก็

เสยีดายเงนิ เสยีดายทองทีเ่ราใหไ้ป แต่อย่าไปคดิวา่เป็นของเรา ใหไ้ปแลว้ก็ใหไ้ป

เลย 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ทาํอย่างไรญาตขิองลูกมอีปุาทานในบคุคลทีเ่ป็นทีร่กัทีผู่กพนักนั

มาก ขออบุายในการคลาย สาํหรบัคนอืน่ก็ไมค่่อยรูส้กึอะไร วา่อะไรเกดิขึ้นกบั

เขา แต่สิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัคนทีใ่กลช้ดิทีสุ่ดจะมอีปุาทานอนัน้ีมาก 

ตอบ ก็ตอ้งพจิารณากายอยู่เรื่อยๆ พจิารณาการเกดิการดบัของกายน้ีอยู่เรื่อยๆ 

ร่างกายของคนในทีสุ่ดก็จะกลายเป็นกระดูก กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไปอยู่เรื่อยๆ 

ต่อใหร้กักนัขนาดไหน มคีวามผูกพนักนัขนาดไหน มนัก็เป็นแค่กองกระดูก

เท่านัน้เองทีเ่ราไปหลงรกัมนั ความจรงิตวัของคนนัน้มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย ตวัของ

เขาอยู่ทีจ่ติของเขา และจติของเขาก็ไมไ่ดต้ายถงึแมร่้างกายจะตายไปแลว้ ถา้เขา

ทาํความดไีว ้ เขาก็จะตอ้งไดร้บัความดจีากการกระทาํของเขา เราไมต่อ้งไปกลวั 

เราก็คดิวา่เขาไปด ี ไดไ้ปเกดิดต่ีอไป สิง่ทีเ่ราไปยดึไปตดิก็คอืกองธาตเุท่านัน้เอง 

คอืดิน น้ํา ลม ไฟ แต่เน่ืองจากเราไมไ่ดพ้จิารณาเราก็คดิวา่เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล 

เป็นนาย ก นาย ข ทีแ่ทจ้ริงแลว้ในทีสุ่ดกจ็ะเป็นแค่ขี้เถา้ขี้ถ่าน เป็นเศษกระดูกที่

เราเอาไปลอยองัคาร หรือเราเอาไปบรรจไุวใ้นผอบ ในเจดยี ์ มนัก็เป็นเหมอืน

รถยนตค์นัหน่ึงเท่านัน้เอง เป็นเครื่องมอืของจติดวงนัน้ทีเ่อามาใชต้ดิต่อกบัเรา 
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ร่างกายของเราก็เป็นเหมอืนกบัของเขา มนัก็เป็นกองกระดูกเหมอืนกนั ต่อไปก็

จะเป็นขี้เถา้เหมอืนกนั พจิารณาอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ สกัวนัเราก็จะเขา้ใจ 

พจิารณาดูจนกระเหน็วา่กายน้ีเป็นแค่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้เอง 

ถาม ไดพ้จิารณาตามทีท่่านอาจารยบ์อกแลว้ค่ะ แต่มนัเป็นเพยีงความจาํ 

ตอบ ยงัไมพ่อ ยงันอ้ยไป พจิารณานอ้ยไป ตอ้งพจิารณาจนกระท ัง่มนัทาํลาย

ความรูส้กึเดมิๆใหห้มดไป ความรูส้กึวา่เป็นคน เป็น นาย ก นาย ข มองนาย ก 

นาย ข ทไีรก็จะรูว้า่มนัก็แค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้เอง เดีย๋วมนัก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้

ถ่านไป พจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ต่อไปจะไมม่คีวามรูส้กึอะไรกบัการเป็นการตาย

ของคนๆนัน้ ใจก็จะเฉยเป็นปกต ิ คอืเขา้ใจวา่อะไรเป็นอะไร ร่างกายนัน้มนัเป็น

เพยีงองคป์ระกอบของคนๆนัน้ ตวัทีแ่ทจ้ริงของคนๆนัน้ไมใ่ช่ร่างกาย เหมอืน

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงดบัขนัธปรินิพพานก็เพยีงแต่ร่างกายเท่านัน้เอง แต่จติ

ของพระพทุธเจา้ไมไ่ดด้บัไปกบัร่างกาย เพยีงแต่พระองคไ์มท่รงมเีครื่องมอืทีจ่ะ

มาตดิต่อกบัเรา เพราะพระองคไ์มท่รงกลบัมาเกดิอกีแลว้ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ทีท่า่นใหม้สีตรูิต้วัอยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นนอนขึ้นมากบั

อากปักริิยา เดนิ ยนื นัง่นอน ใหม้สีตอิยู่กบัพทุโธตลอดเวลา  

ตอบ แลว้แต่เราจะถนดั ถา้เราถนดัจะใชพ้ทุโธกาํกบัไปดว้ยก็ได ้ เพราะถา้มพีทุโธมนัก็

จะช่วยยบัย ัง้ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ในอดตีหรือในอนาคตได ้ แต่ถา้สตเิรา

แขง็พอ บางทเีราไมต่อ้งพทุโธก็ได ้ ก็เพยีงใหรู้อ้ยู่กบัอริิยาบถการเคลือ่นไหว 

หรือดูความคดิทีจ่ะปรากฏขึ้นมา ก็ตามความถนดั 

ถาม แต่ตามความคดิทีจ่ะปรากฏน้ีตามยากมากค่ะ 

ตอบ ยาก ส่วนใหญ่ตอนเริ่มตน้มนัจะเร็วกวา่เรามาก มนัจะละเอยีดกวา่เรา ตอ้งใชพ้ทุ

โธไปก่อน บางคนอาจจะไมถ่นดั เพราะมนัเหน่ือยทีต่อ้งพทุโธท ัง้วนั แต่บางคน

ถนดัเขาก็สบาย เขาก็พทุโธของเขาไปตลอดเวลา แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมม่ี
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ความคดิอืน่เลด็ลอดเขา้มา ก็มบีา้ง เพราะเวลาทีเ่ราเริ่มตน้มนัจะไมส่ามารถไป

สกดัความคดิไดต้ลอดเวลา เพยีงแต่ทาํใหม้นัเบาลงไป ใหม้นันอ้ยลงไป จะไดม้ี

อะไรมาคอยตา้นมนับา้ง คอืพทุโธ ถา้พทุโธมกีาํลงัมากขึ้นความคดิต่างๆก็จะเบา

ลงไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดเราก็จะสามารถควบคุมความคดิได ้จะดงึความคดิมาคดิ

ใหเ้ป็นปญัญาก็ได ้ เช่นดงึมาคดิดูร่างกายน้ีวา่เป็นธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

พจิารณาแยกแยะไปเรื่อยๆ  

ถาม การทีท่่านอาจารยพ์ูดวา่ ในขณะหน่ึงน่ีจติมนัคดิอะไร ตรงนัน้ไมใ่ช่เอกคัตาจติ 

ตอบ ไม ่ ถา้เอกคัตาจติมนัจะน่ิง ไมม่คีวามคดิเหลอือยู่เลย มแีต่สกัแต่วา่รูอ้ย่างเดยีว 

ในขณะนัน้มนัตอ้งอยู่ในสมาธิเต็มทีเ่ลย สมาธิแบบนัน้เขาเรียกวา่เอกคัคตารมณ์ 

แต่สมาธิแบบทีใ่หอ้ยู่กบัปจัจบุนัก็ยงัคดิไดอ้ยู่ จติต ัง้อยู่ในปจัจบุนั มสีตคิอย

ควบคุมบงัคบัใหค้ดิอยู่ในกรอบของธรรมะ อยู่ในมรรค เช่นเวลาไปคดิถงึนาย ก 

นาย ข ก็ไมใ่ช่นาย ก นาย ข ความจริงเขาก็เป็นแค่ ดนิ นํา้ ลม ไฟเท่านัน้เอง 

มาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป ถา้ไมก่นิอาหารจะมร่ีางกายน้ีเกดิขึ้นมาไดไ้หม 

ไมไ่ด ้ ร่างกายมาจากอาหาร อาหารมนักม็าจากดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่ตายไป

ร่างกายก็กลายเป็นดนิ นํา้ ลม ไฟไป 
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กณัฑ์ที่ ๒๓๙ 

บุญคอืความสุขใจ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

การทีพ่วกเรามศีรทัธาในพระพทุธศาสนานัน้ ถอืวา่เป็นบญุเป็นกศุลอย่างยิง่ เพราะเราจะ

ไดรู้จ้กัเรื่องราวต่างๆทีด่ ี ทีเ่ราไมรู่จ้กักนัมาก่อน ไมว่า่จะเป็นเรื่องของพระพทุธเจา้ พระ

ธรรม พระสงฆก์็ด ี เรื่องของจติ เรื่องของมรรค ผล นิพพานก็ด ี ก็ลว้นเป็นสิง่ทีเ่ราจะ

ไมไ่ดเ้รียนรูจ้ากแหลง่อืน่ๆ จากทีอ่ืน่ๆ นอกจากทีพ่ระพทุธศาสนาน้ีเท่านัน้ เมือ่เรารูจ้กั

แลว้ เราก็จะไดม้โีอกาสสมัผสั ไดม้าครอบครองสิง่ทีป่ระเสริฐทีสุ่ดในโลกน้ี ไมม่อีะไรใน

สามโลกธาตทุีจ่ะวเิศษ ทีจ่ะเลศิเท่ากบัสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนามอบใหก้บัพวกเรา แต่ถา้

พวกเราไมม่ศีรทัธา ก็จะเป็นการปิดกัน้ทางของพวกเรา เพราะศรทัธาก็เปรียบเหมอืนกบั

กญุแจทีจ่ะเปิดตูเ้ซฟนิรภยั ทีเ่ก็บสมบตัอินัล ํา้ค่าไว ้ ถา้ไมม่กีญุแจดอกน้ีแลว้ ก็จะไมม่ี

ทางทีจ่ะเขา้ไปเป็นเจา้ของสมบตัอินัประเสริฐน้ีไดเ้ลย ดงันัน้ถา้ใครมศีรทัธาแลว้ก็ควร

รกัษาไวใ้หด้ ีควรเสริมสรา้งศรทัธาใหแ้ก่กลา้ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนใครทีย่งัไมม่ศีรทัธากค็วร

เสริมสรา้งใหเ้กดิขึ้น การจะมศีรทัธาสาํหรบัคนทีย่งัไมม่ศีรทัธามาก่อนน้ี ส่วนหน่ึงก็ตอ้ง

อาศยักลัยาณมติร คนทีม่ศีรทัธาอยู่แลว้ ใหเ้ขาชวนเราเขา้หาศาสนา เขา้หาพระสงฆอ์งค์

เจา้ ชวนเราเขา้วดัเขา้วา เป็นวธิีหน่ึงทีจ่ะช่วยปลูกฝงัศรทัธาใหก้บัพวกเรา ส่วนคนทีม่ ี

ศรทัธาอยู่แลว้ก็ควรขวนขวายใหม้มีากขึ้น อย่าประมาทน่ิงนอนใจ โดยคดิวา่มศีรทัธา

แลว้จะไมเ่สือ่มคลายไป  

เพราะศรทัธามอียู่ ๒ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. ศรทัธาทีย่งัไมม่ ัน่คง เพราะยงัไมไ่ดส้มัผสักบั

ธรรมะในจติใจอย่างแทจ้รงิ เป็นศรทัธาในลกัษณะของสญัญา ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวต่างๆ 

ก็เกดิศรทัธาขึ้นมา แต่ยงัไมไ่ดเ้หน็เรื่องราวต่างๆน้ีปรากฏขึ้นมาในจติในใจ ถา้ไปไดย้นิ

เรื่องราวทีต่รงกนัขา้มกบัเรื่องราวทีไ่ดย้นิมา ก็อาจจะลบลา้งศรทัธาทีม่อียู่ได ้ แต่ถา้มี

ศรทัธาชนิดที ่ ๒ ทีเ่กดิจากการสมัผสัธรรมะทีป่รากฏขึ้นในใจแลว้ ศรทัธาแบบน้ีจะไม่
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เสือ่มคลาย แมจ้ะตายจากชาตน้ีิไปแลว้ ไปเกดิใหมอ่กีกี่ภพกี่ชาตกิ็จะไมเ่สือ่มศรทัธาใน

พระรตันตรยั ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ถา้เรายงัไมม่ศีรทัธาทีม่ ัน่คงเหนียวแน่น 

ทีไ่มม่วีนัเสือ่มคลายได ้ เราก็ไมค่วรประมาท ควรเขา้หาศาสนาอยู่เรื่อยๆ และพยายาม

ปฏบิตัใินสิง่ทีศ่าสนาสอนใหเ้ราปฏบิตั ิ ใหเ้กดิเป็นจริงเป็นจงัขึ้นมาในจติในใจของเราให ้

ได ้เพราะศาสนาที่แทจ้ริงนั้นจะตอ้งปรากฏข้ึนมาในจติในใจของเรา การไดย้นิไดฟ้งันัน้ 

เป็นพยีงการเพาะปลูกเมลด็แห่งพระศาสนาน้ีไวใ้นจติในใจเท่านัน้เอง แต่ถา้เราไมท่าํนุ

บาํรุงใหน้ํา้ใหปุ้๋ยดว้ยการศึกษา ดว้ยการปฏบิตั ิ ผลคอืความหย ัง่ลกึของรากแห่งศรทัธา

ในพระศาสนาก็จะไมเ่กดิขึ้น แลว้ถา้เราตายไป หรือไปอยู่ในสงัคมทีไ่มม่ศีาสนา ความ

ศรทัธาในศาสนาทีม่อียู่ก็จะจดืจางหายไปได ้ เพราะจะมเีรื่องอืน่ๆมากลบมาลบลา้ง

ศรทัธาทีม่อียู่ใหห้มดไปได ้ 

เราจงึไมค่วรประมาทนอนใจ อย่าไปคดิวา่เป็นพทุธศาสนิกชนมศีรทัธาทาํบญุอยู่เป็น

ประจาํก็พอแลว้ เพราะยงัตอ้งทาํอกีมาก นอกจากทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมแลว้ ยงัตอ้งปฏบิตัธิรรมดว้ย ตอ้งทาํใหธ้รรมะทีอ่ยู่ขา้งนอก ธรรมะทีอ่ยู่ในใจของ

ครูบาอาจารย ์มาปรากฏขึ้นในใจของเราใหไ้ด ้ถา้เป็นธรรมะทีป่รากฏอยู่ในใจของเราแลว้ 

มนัจะอยู่กบัเราไปตลอด แต่ถา้เป็นเพยีงความจาํมนัก็จะจางหายไปได ้ เช่นสิง่ทีเ่ราไดย้นิ

ไดฟ้งักนัอยู่เรื่อยๆ แต่ยงัไมรู่ว้า่มนัเป็นอย่างไรภายในจติในใจของเรา มนัก็ยงัจะไมเ่ป็น

ธรรมะของเรา ยงัเป็นธรรมะของผูอ้ืน่เขา เราจงึควรใหค้วามสนใจต่อการปฏบิตัอิย่าง

สมํา่เสมอ ทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่จะอยู่ทีใ่ด มาวดัก็ทาํได ้ อยู่ทีบ่า้นก็ทาํได ้ อยู่

นอกบา้นก็ทาํได ้ อยู่บนรถเมล ์ อยู่สถานทีใ่ดเราก็สามารถทาํได ้ เพราะการทาํทานกค็อื

การใหน้ัน่เอง ใหอ้ะไรก็ได ้ มขีา้วของก็แบ่งปนัใหผู้อ้ืน่ได ้ มคีวามสุขก็แบ่งปนัใหผู้อ้ืน่ได ้

มปีระโยชนก์็แบ่งปนัใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ มโีอกาสก็แบ่งปนัใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ เช่นสมมตุเิรานัง่อยู่

บนรถเมล ์ เราเหน็คนอืน่ทีเ่ขาลาํบากกวา่เรายนือยู่ ไมม่ทีีน่ ัง่ อยากจะใหเ้ขานัง่ ก็ลกุให ้

เขานัง่แทนเรา อย่างน้ีก็เป็นการใหเ้หมอืนกนั ไมจ่าํเป็นจะตอ้งตกับาตรกบัพระอย่าง

เดยีวถงึจะไดบ้ญุ การทาํทานน้ีถา้พจิารณาแลว้ จะเหน็วา่มกีวา้งขวางมาก สามารถทาํได ้

ทกุแห่งทกุหน  
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การกระทาํอนัใดทีท่าํใหผู้อ้ืน่ไดร้บัประโยชนสุ์ขจากเรา ก็ถอืวา่เป็นการทาํบญุแลว้ เพราะ

คาํวา่บญุน้ีแปลวา่ความสุขใจ ทานเป็นการกระทาํ เป็นเหต ุ บญุเป็นผลทีเ่กดิจากการ

กระทาํความด ี ทานก็เป็นการกระทาํความดอีย่างหน่ึง ทาํแลว้ก็ไดบ้ญุ ไดค้วามสุขใจ 

รกัษาศีลไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็เป็นการกระทาํความดอีกีอย่างหน่ึง ผลก็คอืบญุทีเ่กดิ

ตามมาคอืความสุขใจ เราไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่เราก็มคีวามสบายใจ ไมวุ่น่วาย ไมก่งัวล 

เช่นไมโ่กหกคุณพ่อคุณแม ่เราก็จะสบายใจ เพราะรูว้า่ยงัไงๆก็ไมม่ใีครมาจบัผดิเราได ้วา่

เราพูดโกหก เพราะเราไมไ่ดโ้กหก น่ีก็เป็นความสบายใจทีเ่กดิจากการไมท่าํบาป ไมท่าํใน

สิง่ทีไ่มด่ ีน่ีก็เป็นบญุอย่างหน่ึงเหมอืนกนั คาํวา่บญุจงึเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเรา 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นบญุเหมอืนกนั ฟงัแลว้เรามคีวามสงบ มคีวามสุข มคีวามรู ้

เราฉลาดขึ้น อย่างน้ีก็เป็นบญุ เป็นความสุขเหมอืนกนั การนัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ

ระงบัจากความฟุ้ งซ่านต่างๆ สงบระงบัจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แมจ้ะเป็น

ช ัว่ขณะเดยีว หรือไมน่านมากก็ตาม มนัก็เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้ราไดร้บัความร่มเยน็เป็นสุข 

ท่ามกลางในโลกทีม่แีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุข ์เราฝึกทาํสมาธิก็เหมอืนกบัเขา้ไปนัง่

อยู่ในหอ้งปรบัอากาศ เวลาขา้งนอกมนัรอ้นมาก เราก็เขา้ไปนัง่ในหอ้งปรบัอากาศสกั

ระยะหน่ึง ก็ผ่อนคลายความรอ้นได ้

เวลามเีรื่องราวต่างๆทีส่รา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใหก้บัจติใจ การนัง่ทาํสมาธิกจ็ะช่วย

ระงบัดบัมนัได ้ ขอใหท้าํไป มนัช่วยได ้ถา้สงบมากก็เยน็มาก ถา้สงบนอ้ยก็เยน็นอ้ย ถา้

สงบนานก็เยน็นาน ถา้สงบไมน่านก็เยน็ไมน่าน แต่ก็ยงัดกีวา่ทีจ่ะทนอยู่กบัความรุ่มรอ้น 

ทนอยู่กบัเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ติคดิปรุงแต่งฟุ้ งซ่านไปหมด เวลาเรามคีวามทกุขท์างดา้น

จติใจ ขอใหนึ้กถงึคาํวา่บญุทนัท ี บญุทีใ่กลต้วัเราทีสุ่ด ก็คอืการทาํจติใจใหส้งบ ถา้ทาํ

สมาธิไมไ่ด ้ ก็ไหวพ้ระสวดมนตไ์ปก่อน สวดอรหงัสมัมาฯ สวากขาโตฯ อติิปิโสฯ สวด

บททีเ่ราจาํได ้ พยายามใหม้สีตอิยู่กบัการสวดนัน้ๆ อย่าใหจ้ติไปคดิถงึเรื่องทีส่รา้งความ

วุน่วายใจใหก้บัเรา ไมว่า่จะเป็นเรื่องอะไรกต็าม เราสามารถป้องกนัไมใ่หเ้ขา้มาสู่ในจติใน

ใจของเราได ้ ถา้เราสวดมนตเ์ป็น ถา้เราฝึกทาํสมาธิเป็น เพราะจติจะทาํงานไดท้ลีะอยา่ง 

ถา้จะคดิเรื่องน้ีก็จะคดิเรื่องอืน่ไมไ่ด ้ ถา้เราวุน่วายอยู่กบัเรื่องนัน้ แลว้หนัมาสวดมนต์

แทน พยายามดงึจติใหอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ ไมใ่หก้ลบัไปหาเรื่องทีส่รา้งความวุน่วาย 
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เดีย๋วเรื่องวุน่วายนัน้ก็จะหายไป จติของเราก็จะสงบ ใจของเราก็จะสบายขึ้นมา จติของ

เราก็เหมอืนกบัโทรทศันท์ีเ่ราสามารถกดรีโหมดเปลีย่นช่องได ้ เวลาดูหนงัทีห่วาดเสยีว

มาก ขนลกุหวาดกลวั เราก็กดเปลีย่นช่องได ้ถา้เราไมอ่ยากจะดู จติของเราก็เป็นเช่นนัน้ 

ถา้จติมเีรื่องวุน่วาย แลว้เราไมอ่ยากจะวุน่วายกบัเรื่องนัน้ เราก็สวดมนตไ์ป ถา้เรามสีตมิี

สมาธิทีแ่ก่กลา้ เพยีงแต่กาํหนดจติไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องนัน้ เรื่องนัน้ก็ไมส่ามารถเขา้มาใน

จติในใจได ้ 

แต่ถา้เราอยากจะกาํจดัมนัอย่างถาวรก็มอีกีวธิีหน่ึง คอืวธิีของปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่

เป็นเรื่องไรส้าระท ัง้นัน้แหละ เรื่องทีม่นัสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหก้บัเรา แต่

เน่ืองจากเราไมม่ปีญัญา เราหลง เรากลบัไปเหน็วา่เป็นสิง่ทีม่คุีณค่ากบัเรา เพราะเราไม่

เหน็ไตรลกัษณ์ ไมเ่หน็ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาทีม่อียู่ในทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย เรื่องราววุน่วายต่างๆทีเ่ราไปยดึไปตดินัน้ จะวเิศษวโิสขนาดไหนขนาดไหนก็ตาม 

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหายไป หมดไป มนัไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด เราไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของอย่าง

แทจ้รงิ สมมตุเิราวุน่วายใจเพราะเรากลวัจะสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัไป ถา้เราใชป้ญัญา

พจิารณาใหเ้หน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง ใหเ้หน็วา่ไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองเรา เราก็จะไมวุ่น่วายใจ 

เพราะเวลาเรามา เราก็มาตวัเปลา่ๆ เวลาเราไป เราก็ไปตวัเปลา่ๆ แลว้ของทีเ่ราไปยดึไป

ตดิไปหวงนัน้ มนัจะเป็นของเราต่อไปไดอ้ย่างไร สกัวนัหน่ึงมนักบัเราก็ตอ้งแยกทางกนั

อยู่ด ีถา้จะแยกกนัขณะน้ีก็ใหม้นัแยกไป ยอมรบัความจริง เพยีงเท่าน้ีแลว้ใจของเรากจ็ะ

ระงบัดบัจากความวุน่วายได ้ น่ีก็เป็นรีโหมดทีก่ดปิดเครื่องไปเลย ปิดโทรทศันไ์ปเลย 

หมดปญัหา น่ีคอืนิโรธความดบัทกุข ์ ก็เหมอืนกบัเราปิดโทรทศัน ์ ดูโทรทศันแ์ลว้วุน่วาย

ใจดูไปทาํไม ปิดเครื่องเสยีก็หมดเรื่อง คนบางคนก็ไมย่อมปิด พยายามเปลีย่นช่องนัน้

เปลีย่นช่องน้ี ดูอย่างไรมนัก็ยงัเบือ่ ดูอย่างไรมนัก็เซง็อยู่น ัน่แหละ จะวเิศษขนาดไหน ดู

บ่อยๆเขา้ ซํา้ๆซากๆ ก็เบือ่อยู่ด ี 

น่ีคอืคาํวา่บญุ เป็นอย่างน้ี การทาํบญุมหีลายระดบั มหีลายข ัน้ดว้ยกนั ขอใหเ้ราทาํอยู่

เรื่อยๆ ไมว่า่จะอยู่สถานทีใ่ด อย่าไปคดิวา่การทาํบญุจะตอ้งมาทีว่ดัโดยถ่ายเดยีว การมา

วดัน้ีเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิก็คอืมารบัธรรมะ เพราะวดัเป็นเหมอืนกบัโรงเรียน เรามาศึกษา
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เลา่เรียนหาความรู ้ มาฟงัธรรม มารบัความรูท้ีเ่ราอาจจะเคยรูม้าบา้งแลว้ แต่ยงัไม่

กระจ่างพอ พอไดฟ้งัซ ํา้อกี ไดฟ้งัการบรรยายขยายความ ก็จะเกดิความเขา้ใจดขีึ้น ช่วย

เสริมกาํลงัศรทัธา ใหม้คีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป ช่วยสกดัก ัน้ความทอ้แท ้ อดิหนาระอาใจได ้ เวลาทีไ่ดฟ้งั

เทศนฟ์งัธรรมหลายๆครัง้ ถา้ธรรมทีฟ่งันัน้เป็นธรรมทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ธรรมทีเ่กดิ

จากการรูจ้รงิเหน็จรงิ จะเป็นเหมอืนกบัยาบาํรุง ทีจ่ะช่วยกระตุน้ศรทัธา กระตุน้วิรยิะ

ความขยนัหม ัน่เพยีร ใหเ้รามกีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีจ่ะปฏบิตัธิรรมใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป การ

ปลูกฝงัศรทัธา การรกัษาศรทัธา จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่สาํหรบัพวกเรา ตอ้งทาํอยา่ง

สมํา่เสมอ ดว้ยการทาํบญุในลกัษณะต่างๆ ทาํทีบ่า้น ทาํทีท่าํงาน ทีไ่หนก็ทาํได ้ ถา้มี

โอกาส มเีหตกุารณ์ทีจ่ะใหเ้ราตอ้งทาํ เรากท็าํไป  

เช่นเวลาเราเดนิไปเจอของทีค่นอืน่เขาทาํตกไว ้ น่ีก็เป็นโอกาสทีจ่ะไดท้าํบญุแลว้ ถา้ไม่

เคยศึกษาเรื่องบญุก็อาจจะคดิวา่หวานหมแูลว้ มลีาภลอยมาแลว้ ก็จะเก็บสิง่ของนัน้ไว ้

เป็นของตน แต่ถา้เป็นคนทีรู่ว้า่การเอาของของผูอ้ืน่มาโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เป็นการ

กระทาํทีไ่มค่วร ไมเ่หมาะ ก็จะคดิวา่ของน้ีมเีจา้ของ ควรเอาไปฝากหรือไปถามคนทีอ่ยู่

ใกล ้ๆ แถวนัน้ดูวา่เป็นของใคร แลว้ก็ฝากเขาไว ้ ไมเ่อามาเป็นสมบตัขิองตน น่ีก็เป็น

โอกาสทีไ่ดท้าํบญุแลว้ คอืมคีวามซือ่สตัยสุ์จริต ไมโ่ลภอยากจะไดข้องผูอ้ืน่ ถา้เรา

ตอ้งการอะไรก็หามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง เวลาเราอยากจะไดอ้ะไร ถา้มเีงนิเราก็เอาเงนิไปซื้อ

มา ถา้ไมม่เีงนิเราก็ทาํงานทาํการ เก็บเงนิเก็บทองไวก่้อน พอไดเ้งนิแลว้ก็ค่อยไปซื้อของ

ทีเ่ราตอ้งการ เราก็จะไดท้าํในสิง่ทีด่ ีคอืทาํบญุนัน่เอง การกระทาํอะไรทีเ่ป็นการกระทาํที่

ถูกตอ้งก็เป็นบญุเหมอืนกนั การมคีวามเห็นทีถู่กตอ้งก็เป็นบญุ ใหค้วามสุขกบัเรา รูว้า่

ของไมใ่ช่ของเรา เราไมค่วรเอามาครอบครอง อย่างน้ีก็ถอืวา่เป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง 

เรียกวา่สมัมาทิฐ ิ เพราะเมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ การกระทาํทีถู่กตอ้งกจ็ะตามมา ก็

คอืเราจะไมเ่อาของชิ้นนัน้มาเป็นของเรา เราก็จะเอาไปมอบไวใ้หก้บัผูห้น่ึงผูใ้ด เพือ่เขาจะ

ไดส้บืหาเจา้ของต่อไป  
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น่ีคอืเรื่องของบญุต่างๆ มหีลากหลายวธิีดว้ยกนั และสามารถทาํไดเ้สมอ ไมว่า่จะอยู่ทีใ่ด

เวลาใด ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ทีจ่ะปรากฏขึ้นมา จงึขอใหเ้รามสีต ิ ใหรู้ท้นัถงึเหตกุารณ์ใน

แต่ละเวลา วา่ควรจะทาํบญุในลกัษณะใดบา้ง อย่าไปคดิวา่จะตอ้งรอวนันัน้วนัน้ี เช่นวนั

เกดิของเรา เราถงึจะทาํบญุกนั ถา้ทาํเพยีงแค่นัน้ จติใจก็จะผอมแหง้แรงนอ้ยไมม่กีาํลงั

วงัชา เพราะเหมอืนกบักนิขา้วปีละหน วนัเกดิทกี็กนิขา้วท ี เวลาไมใ่ช่วนัเกดิก็จะไมก่ิน 

ร่างกายก็จะตอ้งผอมแหง้แรงนอ้ยตายไปก่อน แต่น่ีเรากนิวนัละต ัง้ ๓ - ๔ เวลา บางคน

กนิมากกวา่นัน้ นอกจากอาหารแลว้เรายงัหายใจอกี อากาศก็เป็นอาหารอกีชนิดหน่ึง ถา้

ไมม่อีากาศร่างกายก็อยู่ไมไ่ด ้ อากาศก็เป็นอาหารทีเ่ราเอาเขา้ไปในร่างกายแทบทกุวนิาที

เลย นาทหีน่ึงก็หายใจเขา้ไปหลายๆครัง้ดว้ยกนั ถา้เราทาํบญุแบบหายใจเขา้ออกแลว้ 

รบัรองไดว้า่เราจะเป็นเศรษฐบีญุ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทา่น

ทาํบญุทกุลมหายใจเขา้ออก ดงัทีท่รงสอนพระอานนทไ์วใ้หเ้จริญมรณานุสสติอยู่เสมอๆ 

ทกุลมหายใจเขา้ออก พจิารณาวา่คนเราเกดิมาแลว้ตอ้งตาย ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บเป็น

ธรรมดา ถา้มนัอยู่ในจติในใจของเราตลอดเวลา เราจะไมป่ระมาท จะไมโ่ลภ เพราะไมรู่ ้

วา่จะโลภไปทาํไม เมือ่ตายไปแลว้ก็เอาไปไมไ่ด ้ เงนิต ัง้กี่หมืน่ลา้นก็เอาไปไมไ่ด ้ ทิ้งใหค้น

อืน่หมด พวกบา้หอบฟาง คอืหอบของทีไ่มม่คุีณค่าไป ของทีม่คุีณค่าคอืมรรค ผล 

นิพพาน คอืบญุ ความสงบ ความสุขของจติใจน้ีกลบัไมแ่บกกนั ซึง่เป็นของทีไ่มห่นกั

เลย บญุกศุลยิง่มมีากเท่าไรยิง่กลบัทาํใหจ้ติใจเราเบายิง่ขึ้น  

บญุน่ีแปลกมมีากแทนทีจ่ะหนกักลบัเบา ยิง่ทาํใหจ้ติใจเราเบา ยิง่ทาํใหจ้ติใจเรามี

ความสุข แต่สมบตัภิายนอกยิง่มมีากเท่าไรยิง่ทาํใหเ้ราทกุข ์ ยิง่มคีวามหนกัอกหนกัใจ

มากขึ้นไปเท่านัน้ แต่ความโงเ่ขลาเบาปญัญาหลงตนวา่เป็นผูฉ้ลาด สามารถกอบโกยหา

เงนิหาทอง มอีาํนาจวาสนามาก กลบัหลอกใหพ้วกเราแบกความทกุขอ์นัมโหฬารอยูใ่น

จติในใจโดยไมรู่ต้วั น่ีคอือวิชชา น่ีคือความโลภ น่ีคอืความหลง มนัหลอกจติของเราให ้

กลายเป็นทาสไปแบกสิง่ทีไ่รส้าระ ไรคุ้ณค่า แลว้ก็ตอ้งทกุขก์บัมนัไปจนวนัตาย ไมใ่ช่แต่

เฉพาะชาตน้ีิเท่านัน้ ตายไปแลว้ก็ตดิเป็นนิสยัไป ชาตหินา้กลบัมาเกดิใหมก่็กลบัมาทาํ

อย่างเดมิๆอกี ทาํไปเรื่อยๆถา้ไมไ่ดเ้จอศาสนาพทุธ แลว้เกดิศรทัธากจ็ะไมรู่เ้รื่อง กจ็ะ

วนเวยีนอยู่ในวฏัจกัรของความทกุขน้ี์ไปไม่มทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้ไดเ้จอศาสนาพทุธแลว้ไดส้ติ
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คดิได ้เขา้ใจอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นคุณ ก็จะสามารถแกไ้ขนิสยัเดมิๆได ้คอืแทนทีจ่ะไป

สะสมลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กองเงนิกองทอง อาํนาจวาสนา ก็มาสะสมบญุกนั 

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตน เปลีย่นนิสยั เช่นเคยถนดัมอืซา้ยแลว้หนัมาใชม้อืขวา 

เพราะสมมตุวิา่มอืขวาน้ีมปีระโยชนม์ากกวา่มอืซา้ย มอืซา้ยมแีต่โทษ ใชไ้ปแลว้มแีต่ทาํ

ใหเ้ราเจง๊อยู่เรื่อยๆอย่างน้ี แต่ถา้ทาํดว้ยมอืขวาแลว้ทาํใหเ้ราเจริญ เราก็ตอ้งเปลีย่น ถา้

เราไมเ่ปลีย่นเราก็จะหาความเจริญไมไ่ด ้ ก็จะวนเวยีนอยู่กบัความเสือ่มความเสยีอยู่

เรื่อยๆ  

เรื่องของศาสนาน้ีก็เป็นเรื่องทีส่อนใหเ้รารูจ้กัวา่ อะไรเป็นคุณเป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจ

ของเราอย่างแทจ้ริง เราจงึตอ้งนอ้มเอาสิง่ทีศ่าสนา สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ีมา

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเรา เราเคยหมกมุน่อยู่กบัเรื่องกามต่างๆ กามรส กามารมณ์

ต่างๆ รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เราก็ตอ้งพยายามละเลกิมนั พยายามละเลกิสิง่ที่

เป็นโทษ เช่นสุรายาเมา สิง่เสพตดิท ัง้หลาย บหุรี่ ของทีเ่ป็นโทษ ไมม่คุีณ ไม่มปีระโยชน ์

จะเลกิมนัก็ไมง่า่ยดาย แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั เราสามารถเลกิไดถ้า้มคีวามเขม้แขง็ มคีวามเดด็

เดีย่ว มปีญัญา คอืรูว้า่มนัเป็นโทษ ไมเ่ป็นประโยชนก์บัตวัเรา ถา้เรารูว้า่มนัเป็นโทษ เป็น

เหมอืนกบังูพษิ มใีครอยากจะเอางูพษิมาเลน่ มาคลอ้งคอบา้ง ไมม่ใีครอยากจะไดงู้พษิ

มาคลอ้งคอ แต่ถา้รูว้า่มนัเป็นงูพษิปับ๊น่ีเราจะตอ้งหาวธิีกาํจดัมนัทนัท ี ไมอ่ยากจะใหม้นั

อยู่ใกลต้วัเรา เราจงึควรปลดเปลื้องพฤตกิรรมการกระทาํของพวกเรา ทีเ่ป็นโทษ ทีไ่มไ่ด ้

นาํความสุขมาใหก้บัเราอย่างแทจ้ริง สลดัใหม้นัห่างจากตวัเรา ห่างจากจติใจของเรา น่ีคอื

สิง่ทีเ่ราจะไดย้นิไดฟ้งัจากศาสนา  

สิง่ทีพ่วกเราแสวงหากนั เช่นลาภ ยศ อาํนาจวาสนา ความสุขทางตา หู จมกู ลิ้น กาย 

มนัไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจของเรา แต่มนัจะกดดนัจติใจใหม้แีต่ความทกุข ์

ความวุน่วายใจแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น สงัเกตดูเวลาเรารกัใครสกัคน เราจะตอ้งวุน่วายกบั

คนทีเ่รารกั ตอ้งห่วงตอ้งกงัวล ไหนจะหวง ไหนจะไมอ่ยากจะใหเ้ขาทาํในสิง่ทีเ่ราไม่

อยากใหเ้ขาทาํ ถา้ไปทาํ เราก็จะวุน่วายใจ แต่ถา้เราไมไ่ดไ้ปรกัเขา เขาจะทาํอะไรอย่างไร

ก็ไมไ่ดส้รา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา แต่เราเกดิมกีามารมณ์ คอือยากจะไดเ้ขามาเป็น
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สมบตั ิ อยากจะใหเ้ขาใหค้วามสุขกบัเรา เราก็เลยไปหลงรกั ไปชอบเขา แต่เราไมรู่ว้า่เรา

ไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัเขา ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราไดเ้สมอไป มนัจงึ

สรา้งแต่ความทกุข ์ความวุน่วายใจใหก้บัเรา เมือ่เขาไมไ่ดท้าํตามความอยากของเรา เป็น

ผลทีต่ามมาเมือ่เราไปเกี่ยวขอ้งกบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไปยนิดกีบัรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไปหาความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ กลายเป็นความ

ทกุขข์ึ้นมา กลายเป็นความกงัวลใจขึ้นมา  

เราจงึตอ้งแกไ้ขพฤตกิรรมต่างๆทีไ่มด่ขีองเรา เช่นความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ความอยากเป็นใหญ่เป็นโต เป็นมหาเศรษฐ ี ความอยากเหลา่น้ีลว้นเป็น

พฤตกิรรมทีไ่มด่ ีทีฝ่งัลกึอยู่ในจติในใจของเรา แต่ถา้ไดพ้จิารณาอย่างแยบคาย ก็จะเหน็

วา่ยิง่มคีวามอยากเหลา่น้ีมากเพยีงไร ยิง่หนกัอกหนกัใจมากขึ้นเพยีงนัน้ ไมเ่หมอืนกบั

เรื่องของบญุ ยิง่ทาํมากเทา่ไรยิง่ทาํใหใ้จเบามากขึ้นเพยีงนัน้ เช่นเรามสีมบตั ิ มอีะไรทีไ่ม่

ใช ้ เก็บไวก้็ตอ้งคอยกงัวล คอยดูแล คอยรกัษามนั เวลาหายไปเราก็เสยีใจ ท ัง้ๆทีเ่ราก็

ไมต่อ้งอาศยัมนั เพยีงแต่พอเหน็มนัก็มคีวามรูส้กึดอีกดใีจไปอย่างนัน้เอง แต่ถา้ตดัใจได ้

วา่ เราก็ไมไ่ดใ้ชม้นั เอาไปใหค้นทีเ่ขาไมม่ดีกีวา่ มเีสื้อผา้เหลอืเฟือ เหลอืใช ้ลน้ตู ้เก็บไว ้

เป็นปีๆก็ไมไ่ดใ้ส่ ไมรู่จ้ะเก็บไวท้าํไม ใหค้นทีไ่มม่ใีส่จะดกีวา่ ใหเ้ขาแลว้เราจะมคีวามสุข 

ใจเราก็จะเบาขึ้น ไมต่อ้งมาห่วง ไมต่อ้งมากงัวล ไมต่อ้งมาเสยีดาย ศาสนาสอนใหเ้รา

แบกแต่ของเบาๆ แบกแต่ของทีใ่หเ้รามคีวามสุข แต่พวกเรากลบัชอบแบกของทีใ่หค้วาม

ทกุข ์ชอบแบกของทีห่นกัๆ หนกัอกหนกัใจ กลุม้อกกลุม้ใจ ก็เพราะเรื่องราวต่างๆ ทีเ่รา

มคีรอบครองอยู่ท ัง้นัน้แหละ เรื่องสมบตั ิ เรื่องเงนิทอง เรื่องญาตสินิทมติรสหาย 

ลูกหลาน สามภีรรยา เรื่องราวเหลา่น้ีลว้นเป็นเรื่องทีห่นกัอกหนกัใจท ัง้สิ้น  

ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูพระอริยสงฆเ์ป็นตวัอย่าง ท่านไมไ่ดม้สีมบตัแิบบน้ีเลย 

ท่านมแีต่บญุอยู่ตลอดเวลา ท่านมแีต่ใหอ้ยู่ตลอดเวลา ท่านมแีต่ศีลอยู่ตลอดเวลา ไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ท่านมสีมาธิ มคีวามสงบอยู่ตลอดเวลา ท่านมปีญัญา มสีมัมาทฐิคิวาม

เหน็ชอบอยู่ตลอดเวลา ท่านเหน็ไตรลกัษณ์อยู่ทกุขณะจติ เหน็ความเสือ่มความเจริญวา่

เป็นของคู่กนัอยู่ตลอดเวลา เหน็ความทกุขท์ีซ่่อนอยู่ในทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เหน็ความ
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ไมม่ตีวัไมม่ตีนในสิง่ท ัง้หลาย น่ีคอืสิง่ทีท่าํใหท้่านมบีญุมาก มคีวามสุขมาก น่ีก็คอืสิ่งที่

ท่านสอนใหเ้ราสะสมกนั เราจะเรียกวา่อริยทรพัยก์็ได ้ เป็นสมบตัเิป็นทรพัยข์องผู ้

ประเสริฐ ของพระอริยะท ัง้หลาย ผูป้ระเสริฐก็คอืผูรู้ ้ ผูฉ้ลาด รูว้า่อะไรเป็นสิง่ทีใ่ห ้

ความสุขอย่างแทจ้ริง ส่วนพวกเราน้ีไมไ่ดเ้ป็นพระอริยะกนั เพราะพวกเรายงัโงเ่ขลาเบา

ปญัญากนัอยู่ เรายงัหลงอยู่กบัพวกอฐิหนิปูนทราย แทนทีจ่ะไปหลงกบัเพชรนิลจนิดา 

เรากลบัไปชอบพวกอฐิหนิปูนทรายกนั ชวีติของพวกเราจงึไมค่่อยไดอ้ะไรเท่าไร มแีต่

แบกความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา แต่ถา้เรานาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ พระอริยสงฆท์่านสอนใหเ้รา

ปฏบิตั ิ มาปฏบิตักินัอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปเราก็จะเป็นเศรษฐบีญุ เป็นเศรษฐธีรรมะ แต่

เราจะเป็นคนยากจนทางโลก เพราะวา่เงนิกค็งจะหมดไปกบัการทาํบญุ  

แต่คนทีไ่ดค้วามสุขจากการทาํบญุจะไมเ่สยีดายเงนิ เขาทาํบญุหมด เขาก็ออกบวช คนที่

ออกบวชก็ตอ้งสละทกุสิง่ทกุอย่างอยู่แลว้ สมบตัเิงนิทองมมีากมนีอ้ยเพยีงใดก็สละหมด 

พระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ทรงสละพระราชสมบตั ิทรงมปีราสาทอยู่ต ัง้ ๓ หลงั ปราสาท 

๓ ฤดูก็ทรงสละไป ไปอยู่โคนตน้ไมอ้ย่างน้ีเป็นตน้ ยากจนเป็นขอทาน ตอ้งไปอาศยัขา้ว

เขากนิ ทกุเชา้ก็ตอ้งถอืบาตรเขา้ไปในหมูบ่า้นขอขา้วเขากนิ เป็นยาจกทางโลก แต่เป็น

เศรษฐทีางธรรมทางบญุ ดกีวา่เป็นเศรษฐทีางโลกทีม่แีต่ความทกุขก์ดดนั เบยีดเบยีนอยู่

ตลอดเวลา แต่เป็นยาจกทางธรรม หาความสุขไมไ่ด ้วนัๆหน่ึงมแีต่นอนก่ายหนา้ผาก มี

แต่บ่นอยู่ตลอดเวลา เพราะไมไ่ดห้าความสุข ไปหาความทกุขก์นั น่ีแหละคอืความหลง

กบัความรูม้นัเป็นอย่างน้ี ความรูท้างดา้นปญัญาก็ตอ้งทางศาสนา ทางพระพทุธ ทางพระ

ธรรม ทางพระสงฆ ์นัน่แหละคอืแสงสวา่ง เวลาเดนิอยู่ในทีม่ดืกบัทีส่วา่งมนัแตกต่างกนั 

สมมตุวิา่เรานัง่อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ีแลว้เกิดมสุีริยคราส มพีระจนัทรม์าบดบงัแสงอาทติยป์ับ๊ 

มนัก็จะมดืสนิท จะมองไมเ่หน็อะไร ยงัไมรู่เ้ลยวา่นํา้ขวดไหนอยู่ตรงไหน ไปหยบิก็หยบิ

ผดิๆถูกๆ อยากจะฉนันํา้น้ีก็ไปหยบินํา้อกีอย่างมาฉนั น่ีคอืลกัษณะของความมดืบอด

ของอวชิชา ของความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็กลบัตาลปตัร 

แต่พอมแีสงสวา่งปรากฏขึ้นมาก็เหน็เลย อยากจะกนิอยากจะดืม่นํา้ชนิดไหนก็สามารถ

หยบิขึ้นมาดืม่ได ้เหน็ชดัเจน เพราะมแีสงสวา่ง  
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เรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องสุข เรื่องทกุขก์็เหมอืนกนั ถา้อยู่ในความมดืของโมหะอวชิชาก็จะ

ควา้ผดิควา้ถูก ส่วนใหญ่จะควา้แต่ความทกุขเ์ขา้มา เพราะความทกุขน้ี์มนัฉลาด มนั

มกัจะซ่อนเรน้อยู่ภายใตค้วามสุข ทีเ่ป็นเหมอืนกบัผวินํา้ตาลเคลอืบความขมไวอ้ย่างนัน้ 

เคยกนิยาขมเคลอืบนํา้ตาลไหม เวลาอมไปนิดเดยีวเดีย๋วความหวานนัน้มนัก็หมดไป เขา

จงึใหร้บีกลนืยา ถา้มแีต่รสขมเราจะกนิไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งเคลอืบสารบางอย่างไว ้ เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้สขมนัน้ปรากฏขึ้นมา ฉนัใดความทกุขใ์นโลกน้ีก็เป็นอย่างนัน้ มนัจะซ่อน

อยู่ภายใตค้วามสุข เราแต่งงานเราก็คดิวา่มคีวามสุข เรามลูีกเราก็มคีวามสุข เราไดอ้ะไร

เราก็มคีวามสุข แต่เราไมเ่คยมองเวลาทีเ่ราจะตอ้งเสยีมนัไป เวลาทีเ่ราจะตอ้งจากมนัไป 

หรือเวลาทีม่นัจะตอ้งจากเราไป มนัใหค้วามทกุขก์บัเราขนาดไหน  

เวลาไปงานศพก็ไปดูคนรอ้งห่มรอ้งไหก้นั ไปโรงพยาบาลก็ไปดูคนเขารอ้งห่มรอ้งไหก้นั 

น่ีเรามองไมเ่หน็กนั เพราะวา่ความทกุขม์นัซ่อนอยู่ขา้งหลงั คนทีไ่มม่แีสงสวา่งแหง่ธรรม

จะมองไมเ่หน็ จะเหน็แต่ความสุขทีเ่ป็นฉากบงัหนา้อยู่เท่านัน้เอง แต่ตวัอบุาทวต์วัความ

ทกุขท์ีม่นัซ่อนอยู่ขา้งหลงั เราจะมองไมเ่หน็ เวลาทาํอะไรจะเหน็แต่ผลดที ัง้นัน้ ทาํแลว้ดี

อย่างนัน้ดอีย่างน้ี พอมนัไมด่อีย่างใจก็มาเสยีอกเสยีใจภายหลงั ก็เพราะเรามองดา้น

เดยีวไม่เคยคดิวา่ส่วนทีม่นัไมด่ไีมม่บีา้งหรือ ทกุครัง้เวลาเราจะทาํอะไร หรือเราเหน็วา่

อะไรด ี เราถามตวัเราเองบา้งวา่ มนัไมม่อีะไรไมด่บีา้งหรือ มนัตอ้งมที ัง้นัน้แหละไมว่า่จะ

เป็นมนุษย ์ เป็นคนเป็นวตัถเุป็นอะไรท ัง้หลาย มนัมไีตรลกัษณ์ อยู่ท ัง้นัน้ มนัมคีวาม

ทกุขซ์่อนเรน้อยู่ เพราะมนัเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง ไม่มีตวัตน ไมใ่ช่สมบตัขิองเราอย่าง

แทจ้รงิ วนัน้ีมนัอยู่กบัเรา วนัหนา้มนัก็จะตอ้งจากเราไป มนัจะไปเมือ่ไรเราก็ไมรู่ ้ 

ถาม เมือ่สกัครู่ท่านอาจารยพ์ูดถงึการทาํบญุนะครบั ญาตโิยมส่วนใหญ่ก็จะเลอืก

ทาํบญุทีไ่ดบ้ญุเยอะๆนะครบั แต่ทน้ีีเราก็ประมาณไมถู่กวา่ ทาํทานแบบไหนทีใ่ห ้

บญุมาก คนส่วนใหญ่จะเลอืกทาํบญุในสิง่ทีร่ ํา่ลอืกนัวา่ไดผ้ลเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีนะครบั แต่จรงิๆมนัเป็นอย่างนัน้หรอืเปลา่ครบั 

ตอบ มนัตอ้งวดัทีใ่จของเรานะ เราทาํอะไรแลว้เรามคีวามซาบซึ้งใจมาก มนั

กระทบกระเทอืนใจเรามาก อนัน้ีแหละเป็นบญุมากสาํหรบัเรา สมมตุวิา่เรากาํลงั
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หวิขา้ว มขีา้วอยู่จานเดยีว แต่เราเหน็คนทีก่าํลงัผอมโซเดนิมา เขาไมไ่ดก้นิขา้วต ัง้ 

๔ - ๕ วนั ถงึแมเ้ราจะหวิขา้วแลว้อยากจะกนิขา้วจานนัน้ เราเกดิความสงสารคน

นัน้มากกวา่สงสารเราๆเอาขา้วจานนัน้ใหเ้ขากนิ อนันัน้ก็บญุมากแลว้เพราะมนั

ชนะกเิลสในใจเราได ้ 

ถาม กศุลผลบญุทีเ่กดิขึ้นจากการถอืศีล ๕ ศีล ๘ น่ีมนัต่างกนัมากนอ้ยขนาดไหน  

ตอบ ถา้ถอืศีล ๘ ก็ช่วยทาํใหจ้ติใจใหส้งบมากขึ้น เพราะวา่ศีล ๘ น้ีจะเพิม่อกี ๓ ขอ้ 

ซึง่เป็นตวัทีจ่ะช่วยใหเ้ราไดเ้ขา้สู่ความสงบ เพราะถา้ถอืศีล ๘ แลว้เราก็จะดู

โทรทศัน ์ ฟงัเพลงไมไ่ด ้ ไปจะยุง่กบัเรื่องกามสุขไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งมาสวดมนตไ์หว ้

พระ นัง่ทาํสมาธิ มนัก็จะไดค้วามสุขทีล่ะเอยีดกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการรกัษาศีล 

๕ การรกัษาศีล ๕ ทาํใหเ้ราไมวุ่น่วายใจ ไมห่ว ัน่ไหววา่จะมใีครมาจบัเราไปทาํ

โทษ เช่นเราไมไ่ดไ้ปลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่ เราก็ไมม่คีวามกงัวลใจวา่จะมใีครมา

จบัผดิเรา แต่จติก็ยงัคดินูน้คดิน่ีไดอ้ยู่ เราไมก่งัวลเรื่องศีล แต่ก็อาจจะกงัวล

เรื่องอืน่ เช่นกงัวลเรื่องลูก เรื่องสาม ี เรื่องภรรยา เรื่องงานเรื่องการ แต่ถา้เราถอื

เนกขมัมะเราก็จะตอ้งภาวนา  

การถอืเนกขมัมะก็คอื ไมใ่หเ้ราไปวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆนัน่เอง ถา้ดูละคร 

เดีย๋วก็คดิปรุงตามไปดว้ย คดิถงึเรื่องของเราก็ทาํใหเ้กดิกงัวลเกดิขึ้นมาได ้ ถา้

ไมไ่ดดู้ละคร ไมไ่ดฟ้งัเพลง เราก็ตอ้งทาํอะไรสกัอย่าง เราก็อาจจะอ่านหนงัสอื

ธรรมะ ฟงัเทศน ์ สวดมนต ์ หรือภาวนาเดนิจงกรม ก็จะทาํใหจ้ติมคีวามสงบ

เพิม่ขึ้น ไมต่อ้งไปคดิกงัวลกบัเรื่องต่างๆ กจ็ะพฒันาจติใหสู้งขึ้น พูดงา่ยๆเพือ่ให ้

เขา้สู่ความสงบมากยิง่ๆขึ้น เพราะถา้ถอืศีล ๕ อย่างเดยีวจะไมพ่อ ถอืศีล ๕ น่ียงั

ดูหนงัดูละครได ้ ยงันอนกบัแฟนได ้ ยงัยุ่งกบัเรื่องราวต่างๆไดอ้ยู่ มนัก็จะไป

หมกมุน่กบัเรื่องเหลา่นัน้ ถงึแมจ้ะไมผ่ดิศีล แต่มนัก็เป็นนิวรณ์ กามฉนัทะ การ

ถอืศีล ๘ ก็เป็นการช่วยกาํจดันิวรณ์ กาํจดักามฉนัทะ เพราะถอืศีล ๘ น่ี ยุ่ง

เกี่ยวกนัไมไ่ดน้ะ ถงึแมจ้ะเป็นสามเีป็นภรรยากนัก็ตาม มนัก็ตดัปญัหาเรื่องกาม

ฉนัทะไปไดใ้นระดบัหน่ึง เรื่องรบัประทานอาหารก็กาํจดัได ้ เหน็ไหมหลงัจาก
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เทีย่งวนัแลว้ เราก็ไมก่งัวลกบัเรื่องรบัประทานอาหาร แต่ถา้ถอืศีล ๕ เดีย๋วเยน็น้ี

ก็คดิแลว้วา่ คนืน้ีจะกนิอะไรด ีไปกนิอาหารทีไ่หนด ีกนิอาหารเยน็เสร็จแลว้เดีย๋ว

ก่อนนอนก็ยงัคดิจะกนิอะไรต่ออกี บางทนีอนหลบัไป ตื่นขึ้นมา เปิดตูเ้ยน็ เหน็

ขนม ก็ยงัอดทีจ่ะกนิอกีไมไ่ด ้ 

ถาม เปิดฟงัขา่วไดไ้หมคะ 

ตอบ ถา้ไมจ่าํเป็นก็ไมค่วรฟงั ไมเ่กดิประโยชน ์ แต่จะฟงัก็ไมเ่สยีหายอะไร ฟงัได ้ แต่

ถา้อยากจะมุง่ม ัน่ไปในทางสงบ การฟงัขา่วคราวก็เป็นการสวนทางกนั ทาํใหจ้ติ

เราฟุ้ งได ้ เกดิความวุน่วายใจได ้ น่ีขณะน้ีถา้กาํลงัยงิกนัอยู่ในกรุงเทพฯ เราไมไ่ด ้

ยนิขา่วคราวน้ีเราก็สบายใจ สงบใจ ไปรูม้นัทาํไมเรื่องราวเหลา่น้ี เราตอ้งถอืวา่มนั

เป็นเรื่องปกต ิทาํกนัมาต ัง้แต่สมยัไหนแลว้ สมยัอยุธยาก็ทาํแบบน้ี สมยัสุโขทยัก็

ทาํแบบน้ี ทาํกนัมาตลอดเวลาแก่งแย่งอาํนาจกนั ชงิกนัไปชงิกนัมา ฆ่ากนัไปฆ่า

กนัมาตลอดเวลา ถา้ไมไ่ปเกี่ยวขอ้ง ก็ไมเ่ป็นไร อยู่ตามป่าตามเขาของเรา จะ

ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการแก่งแย่งชงิดกีนั แย่งอาํนาจกนั ถงึแมจ้ะอยู่ในกรุงก็

ตอ้งทาํใจเหมอืนอยู่ในป่า คอือย่าไปกงัวลกบัเรื่องราวเหลา่น้ี กงัวลแลว้ก็ทาํอะไร

ไมไ่ด ้ หา้มเขาไมใ่หแ้ก่งแย่งชงิด ี ไมใ่หเ้ขาทะเลาะววิาทกนัไดไ้หม รูแ้ลว้ก็ปลอ่ย

วาง รูท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง รูไ้วก้็ดจีะไดเ้ตรยีมหาทางหนีทไีล ่ แต่อาตมาอยู่บนเขา

น้ีก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ยา้ยมาอยู่บนเขาน้ีแลว้ก็สบาย 

ถาม ท่านอาจารยใ์หผู้ห้ญงิมาอยู่บนน้ีไดไ้หมคะ  

ตอบ ไมไ่ด ้ตอ้งไปอยู่ตามสาํนกัทีใ่หผู้ห้ญงิอยู่กนั สาํนกัคุณแมแ่กว้อย่างน้ี สาํนกั ก. 

เขาสวนหลวง ไปอยู่ทีบ่า้นตาดก็ได ้ มสีาํนกัครูบาอาจารยท์ีม่ทีีป่ฏบิตัเิยอะแยะ 

เราไปตดิอยู่ในกรุงกนัเอง ไมม่ใีครบงัคบัใหอ้ยู่ เรามอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่

ในความสุข ในความสบาย ในความเคยชนิกบัชวีติทีเ่ราเคยอยู่ เราไมอ่ยาก

เปลีย่นแปลงกนั เวลาเปลีย่นทมีนัลาํบาก เหมอืนกบัหนัมาใชม้อืซา้ย เคยใชม้อื

ขวาแลว้ตอ้งมาใชม้อืซา้ย อย่างน้ีมนัก็อดึอดัใจ ไมส่บายใจ ก็อย่างทีบ่อก มา
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ทาํบญุน่ีมนัยาก ตอ้งบงัคบั ตอ้งคอยเขน่เขี้ยว ตอ้งคอยเขน็ถงึจะทาํได ้จะปลอ่ย

ใหท้าํแบบไปเทีย่วไมไ่ดห้รอก ไปเทีย่วน่ีไมต่อ้งบงัคบัเลย เพือ่นโทรฯมากริง๊

เดยีวรีบแต่งตวัรอไวแ้ลว้ กลวัจะแต่งตวัไมท่นัใช่ไหม แต่ถา้เราทาํบญุแบบเราไป

เทีย่วน่ี เราก็จะไปถงึไหนแลว้ละ่ ถา้จติใจเรามคีวามรกัการทาํบญุเหมอืนอย่างรกั

ไปเทีย่ว ป่านน้ีเราไปถงึนิพพานกนัหมดแลว้ แต่มนักลบัตรงกนัขา้มกนั เวลาเรา

ทาํบญุน้ีเหมอืนกบัจะฉุดลากเขา้คุกเขา้ตะรางอย่างนัน้แหละ แต่ไมไ่ดห้มายถงึ

ญาตโิยมนะ เพราะญาตโิยมรูส้กึวา่มากนังา่ย ถา้เปรียบเทยีบกบัคนทีไ่มเ่อาเลย

เรื่องวดัเรื่องวา เรื่องการทาํบญุ  

แต่ก็ยงัตอ้งพฒันากนัอกีมาก บญุทีเ่ราควรจะทาํยงัมอีกีเยอะ ถา้ทาํถงึข ัน้พระ

อานนทไ์ดก้็จะสบาย พระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทใ์หเ้จริญบญุอยู่ทกุลม

หายใจเขา้ออก ใหท้าํบญุอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก คอืระลกึถงึความตาย ระลกึถงึ

ความเสือ่ม ระลกึถงึอนิจจงั เวลามนัเกดิขึ้นจะไมม่คีวามรูส้กึตกอกตกใจ 

หวาดเสยีว จะไมวุ่น่วายใจ จะน่ิงเฉย ปล่อยใหเ้หตกุารณ์มนัปรากฏขึ้น แลว้มนั

ก็ผ่านไป เหมอืนนอนหลบัฝนัรา้ยขนาดไหนก็ตาม พอตื่นขึ้นมามนัก็หายไปหมด 

ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็เหมอืนกบัฝนัรา้ย ความตายมนัก็แค่ขณะเดยีว

เท่านัน้แหละ เวลาไมห่ายใจปับ๊มนัก็ตาย พอมาเกดิใหมก่็ลมืไปแลว้วา่ไดต้ายมา

ก่อนหนา้น้ี ถา้ไมต่ายก่อนจะมาเกดิไดไ้หม ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งตายมาก่อนถงึจะมาเกดิ

ได ้พอเรามาเกดิแลว้ เราก็ลมืเรื่องความตายวา่เป็นอย่างไร แต่ตอนก่อนตายนัน้

เราวุน่วายกนัมาก เพราะไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรยีมใจ จงึตอ้งทกุขท์รมานในตอนนัน้ 

แต่คนทีเ่ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ คอยสอนใจอยู่ตลอดเวลา พอมนัเกดิขึ้นปับ๊ก็

ไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไมท่รมานใจ เวลาเราสูญเสยีใครไป ก็ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ไปก็ไป ก็รูอ้ยูแ่ลว้วา่ตอ้งไป เคยฟงัเทศนข์องท่านอาจารย์

สงิหท์องทา่นเลา่วา่ มคีรอบครวัหน่ึง มพี่อแม ่ มลูีกชายแลว้ก็มลูีกสะใภ ้

ครอบครวัน้ีเจริญมรณานุสสตอิยู่ตลอดเวลา ทกุคนรูว้า่จะตอ้งไปกนั พอเวลาแม่

ไปก็ไมม่ใีครรอ้งห่มรอ้งไห ้ เวลาพ่อตายก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ถงึเวลาก็ทาํศพกนัไป 
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เผากนัไป ก็จบ แลว้มนัก็ผ่านไป พอคนหน่ึงตาย คนทีอ่ยู่ก็เอาไปทาํศพ พอเผา

ไป ก็เสร็จ ไม่เหน็มอีะไร เป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนตอนพระอาทติยต์กดนิ ก็ไมม่ี

ใครมานัง่รอ้งห่มรอ้งไห ้ เหตกุารณ์ต่างๆมนัก็เกดิขึ้นไปตามเรื่องของมนั จะรู ้

อนิจจงัหรือไมม่นัก็เกดิขึ้น มนัก็ตายเหมอืนกนั เพยีงแต่วา่ความรูส้กึทางจติใจ

มนัต่างกนั ตายหนกัหรือตายเบา ตายสุขหรือตายทกุขเ์ท่านัน้เอง อยู่สุขหรืออยู่

ทกุข ์ก็อยู่ทีค่วามรูน้ี้เอง ถา้รูอ้นิจจงัอยู่ตลอดเวลา อยู่ก็เป็นสุข ตายก็เป็นสุข ไม่

วุน่วาย ถา้ไมรู่ ้ พอหมอบอกวา่คุณเป็นมะเร็งนะ โอโฮ!ตวัยงัไมท่นัตายเลย ใจ

ตายไปเสยีก่อนแลว้ ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะอยู่อกีต่อไป มนัต่างกนัแค่น้ีเอง 

แต่เรื่องความตาย ความแก่ ความเจ็บน้ีมนัมเีท่ากนัทกุคน ครูบาอาจารยท์่านก็

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเหมอืนกนั เราก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเหมอืนกนั 

แต่ท่านไมไ่ดแ้ก่ เจ็บ ตายเหมอืนพวกเราเท่านัน้เอง ท่านสบาย ท่านเฉยๆ ถงึ

เวลาจะไปก็ไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะทีว่า่ญาตติายหรือใครตายกท็าํใจได ้จะโดนญาตคินอืน่วา่ไหมคะ 

ตอบ วา่ก็เรื่องของเขานะ คนทีว่า่เราแลว้มคีวามสุข หรือวุน่วายละ่ มนัเรื่องของเขา 

เสยีงนกเสยีงกาเราหา้มไดเ้สยีเมือ่ไร นกมนัรอ้งเรายงัไปหา้มนกไมไ่ดเ้ลย แต่ถา้

จติใจเราหนกัแน่นขนาดนัน้แลว้ เราจะไมก่งัวลวา่ใครจะพูดอะไร ใครจะด่าอะไร

มนัก็เรื่องของเขา ใครจะชมก็ไมไ่ดด้ใีจกบัคาํชมของเขา ใครจะตาํหนิ ใครจะวา่

เรา เราก็ไมไ่ดไ้ปอะไรกบัเขา เพราะเขาก็ไมไ่ดม้าแก่กบัเรา ไมไ่ดม้าเจ็บกบัเรา 

ไมไ่ดม้าตายกบัเรา เวลาเราแก่ เราเจ็บ เราตาย เขาก็ไมไ่ดม้าอะไรกบัเรา เขามา

แก่แทนเราไมไ่ด ้มาเจ็บแทนเราไมไ่ด ้มาตายแทนเราไมไ่ด ้เขาทกุขแ์ทนเราไมไ่ด ้

เรื่องของคนอืน่เป็นอนตัตา ไมไ่ดอ้ยู่ในความควบคุมของเรา เหมอืนกบัลมกบั

แดด เราไมก่งัวลกบัเรื่องลมเรื่องแดด แลว้เราไปกงัวลกบัเรื่องคนอืน่ทาํไม คน

อืน่เขาจะทาํอะไร จะชมเรา จะชอบเรา จะเกลยีดเรา จะด่าเรา เรากห็า้มเขาไมไ่ด ้

ปลอ่ยเขาทาํไป ถา้เราไมไ่ปตอบโต ้เดีย๋วเขาก็เลกิยุ่งกบัเราไปเอง เขาไมเ่ขา้ใจ ถา้

เขาเขา้ใจ เขาจะไมว่า่เราหรอก ก็เหมอืนกบัเดก็แหละ เดก็ไมเ่ขา้ใจก็ทาํไปตาม
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ภาษาเดก็ ผูใ้หญ่จะไปโกรธเดก็ไดอ้ย่างไร ผูใ้หญ่ก็ตอ้งเขา้ใจวา่มนัเป็นเดก็ มนัก็

รอ้งห่มรอ้งไหฟู้มฟายโทษคนนัน้โทษคนน้ีวุน่วายไปหมด  

ถาม เมือ่สกัครู่น้ีท่านอาจารยพ์ูดถงึคนทีเ่ขา้วดั มคีาํถามวา่ บางคนน่ีมาทาํบญุตลอด 

แต่บางคนไมย่อมมา พยายามบอกเขาๆก็ไมม่า ทาํไมคนบางคนอยากมา คนบาง

คนเฉยๆค่ะ 

ตอบ เรามหีนา้ทีบ่อกของทีด่ ี เหมอืนคนทีเ่ขาบอกหวยนัน่แหละ งวดน้ีจะออกเลขน้ี 

คุณจะซื้อหรือไมซ่ื้อก็เรื่องของคุณ ถา้คุณเชื่อแลว้ซื้อคุณถูกก็เป็นบญุของคุณ 

คนบอกก็ไมไ่ดอ้ะไร แต่คนทีเ่ชื่อเขาก็ได ้ เขาซื้อแลว้ถูกรางวลัทีห่น่ึงอย่างน้ี แต่

ถา้เขาไมเ่ชื่อ เขาไมถู่ก เขาก็เสยีใจไปเอง เรามหีนา้ทีบ่อกสิง่ทีด่ทีีง่ามกบ็อกไป 

แลว้ไมต่อ้งไปวุน่วายใจกบัเขา วา่จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อ เราไปบงัคบัใหเ้ขาเชื่อไมไ่ด ้

บงัคบัจติใจของเขาไมไ่ด ้ ชวนเขามา เขาไม่มาก็จบ ก็เท่านัน้ เราทาํหนา้ทีข่องเรา

แลว้ ทาํหนา้ทีข่องกลัยาณมติรคอืเพือ่นทีด่ ี มอบสิง่ทีด่ใีหก้บัเขา เมือ่เขาไมย่นิดี

กบัสิง่ทีเ่รามอบใหก้็แลว้ไป แต่สกัวนัหน่ึงเมือ่เขามคีวามเชื่อ ไดส้มัผสั เขาอาจจะ

นึกถงึความดขีองเรา ทีเ่ราเคยพยายามมอบใหก้บัเขาก็ได ้ แต่ถา้เราทาํเพือ่บญุ

จริงๆ ทาํดว้ยใจทีบ่ริสุทธิ์จรงิๆแลว้ เราน่าจะมคีวามสุขแลว้ ทีเ่ราไดม้โีอกาสได ้

บอกเขาถงึเรื่องทีด่ทีีง่ามท ัง้หลาย เราไดท้าํหนา้ทีข่องเราอย่างสมบูรณ์แลว้ เราได ้

ทาํทานแลว้ น่ีก็เป็นการทาํทานอย่างหน่ึง คอืบอกเรื่องทีด่ใีหก้บัผูอ้ืน่ บอกวา่ที่

ตรงนัน้มทีองกองอยู่เบอ้เริ่มเลย อยากจะไดก้็รีบไปเอานะ เราก็บอกของดใีหก้บั

เขาแลว้ น่ีก็เป็นบญุแลว้ เป็นการให ้เรียกว่าวทิยาทาน  

ทานมที ัง้วตัถทุาน เช่นใหน้ํา้ใหข้า้วก็เป็นวตัถทุาน ใหค้วามรูก้็เป็นวทิยาทาน ให ้

ธรรมะก็เป็นธรรมทาน ใหอ้ภยัก็เป็นอภยัทาน เช่นไมโ่กรธเขาเมือ่เราบอกเขาแลว้ 

ชวนเขาแลว้เขาไมม่า เราก็ไมไ่ปโกรธเขา อนัน้ีก็เป็นการใหอ้ภยั ในการทาํบญุมนั

ลกึ มนักวา้งอย่างทีพู่ดเมือ่สกัครู่น้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารถวายทานแก่พระอริยสงฆ์

เท่านัน้ ถา้เป็นเช่นนัน้ก็ตอ้งเกาะชายผา้เหลอืงของท่านอยู่ตลอดเวลา แลว้ก็จะไป

ปิดกัน้บญุอย่างอืน่ทีจ่ะตอ้งทาํ เพราะในชวีติของคนเรานัน้ตอ้งเผชญิกบัเรื่องราว



40 
 

ต่างๆมากมาย ตอ้งเจอกบัคนนัน้ ตอ้งเจอกบัคนน้ี เราทาํกบัเขาเราก็ไดบ้ญุ เรา

ไดค้วามรูส้กึทีด่จีากเขา วนัขา้งหนา้เขาอาจจะคดิถงึเรา เวลาเราเดอืดรอ้นตก

ทกุขไ์ดย้าก เขาก็มาช่วยเหลอืเราไดเ้หมอืนกนั จงึอย่าไปมองขา้มสิง่เลก็ๆนอ้ยๆ

ทีใ่กลต้วัเรา เราสามารถทาํบญุไดก้บัคนทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีเ่รา

เกลยีดน่ีทาํใหไ้ด ้ทาํไดแ้ลว้จะไดบ้ญุมาก  

บญุทีใ่หญ่โตก็คอืทาํบญุกบัคนทีเ่ราเกลยีด ถา้ทาํได ้ เราจะระงบัความเกลยีด 

ความโกรธได ้ ระงบัความทกุขไ์ด ้ ต่อไปจะไมม่คีวามรูส้กึทีไ่มด่กีบัเขา เวลาเหน็

หนา้เขาจะมคีวามเมตตาเกดิขึ้น มคีวามสงสารเกดิขึ้น เมือ่สกัครู่น้ีถามวา่ทาํบญุ

ชนิดไหนไดบ้ญุเยอะๆ ก็ทาํอย่างน้ี ทาํบญุทีห่นกัใจทีย่ากทีสุ่ด ก็อนัน้ีแหละ จะ

ไดบ้ญุมากทีสุ่ด บญุทีแ่ทจ้ริงมนัอยู่ในใจเรา คอืการปลดเปลื้องความหนกัอก

หนกัใจใหอ้อกไป คอืบญุทีแ่ทจ้รงิ ท่านจงึสอนใหท้าํบญุแบบปิดทองหลงัพระ 

ส่วนใหญ่เราชอบปิดทองหนา้พระ ชอบทาํบญุกบัคนทีเ่ราชอบ เรารกั เราเคารพ 

แต่คนทีเ่ราไมร่กัไมช่อบ ถงึแมเ้ขาจะดขีนาดไหนเราก็ไมท่าํ  

ถาม ชวนเขามาแลว้เขาไมย่อมมา 

ตอบ ก็ตอ้งใหอ้ภยัเขา ตอ้งเขา้ใจวา่เขายงัมดืบอดอยู่ ยงัหลงอยู่ 

ถาม อยากจะช่วยเขาค่ะ 

ตอบ อยากก็เป็นทกุขน์ะ เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ อย่าทาํดว้ยความอยาก ทาํดว้ย

เหตดุว้ยผล คอืรูว้า่เป็นของด ีก็อยากจะมอบใหก้บัเขา ก็ทาํไป แต่อย่าไปทาํเกนิ

เหตเุกนิผล ถงึกบัทาํใหเ้ราตอ้งทกุขใ์จ ถา้ทกุขใ์จก็แสดงวา่ไมไ่ดเ้ป็นเหตเุป็นผล

แลว้ เป็นอารมณ์ไปแลว้ จะเอาชนะใหไ้ด ้ อยากอย่างน้ีแลว้จะตอ้งไดด้งัความ

อยาก ถา้อย่างน้ีแลว้ก็ตอ้งถอืวา่เป็นสมทุยั แต่ถา้อยากใหเ้ขาไดด้บิไดด้น่ีีเป็น

มรรคนะ อยากปฏบิตัธิรรมน้ีมคีนชอบพูดเรื่อยวา่ ก็เป็นความอยากเหมอืนกนั 

ใช่ แต่เป็นความอยากทีด่ ีทีท่าํใหเ้กดิประโยชน ์การอยากออกบวชอย่างน้ี มนัไม่

เป็นสิง่ทีเ่สยีหายอะไร การอยากจะฆ่ากเิลสน้ี ไมไ่ดเ้ป็นบาปกรรมตรงไหน ถงึแม ้
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จะมคีาํวา่ฆ่าอยู่ดว้ยซํา้ ฆ่ากเิลสน้ีฆ่าไปเถอะ ฆ่าเท่าไรก็ไมบ่าป ไดบ้ญุเยอะแยะ

เลย ถา้อยากจะฆ่าใครก็ฆ่ากเิลสนะ เวลาโกรธมากๆอยากจะฆ่าใคร ก็ฆ่ากเิลส

ของเราน่ีแหละ ฆ่าไอต้วัโกรธน่ีแหละ ฆ่าตวัน้ีแลว้ทกุอย่างก็จบ ถา้ไปฆ่าคนอืน่

แลว้ เขาตายเราก็ตายดว้ย หรือตดิคุกตดิตะรางวุน่วายไปหมด แต่ฆ่าไอต้วัโกรธ

ตวัน้ีตวัเดยีวแลว้ ทกุอย่างระงบัหมด สนัตปิรากฏขึ้น ความยุตธิรรมปรากฏขึ้น 

มนัยุต ิมนัจบ คาํวา่ยุตคิอืจบ 

ความยุตธิรรมทีแ่ทจ้ริงก็คอื ฆ่าความโกรธ ฆ่าความนอ้ยอกนอ้ยใจ ทีค่ดิวา่เรา

ถูกเขาเอารดัเอาเปรียบ ไมยุ่ตธิรรม เราฆ่าไอต้วัรูส้กึตวัน้ีใหห้มดไป คดิเสยีวา่

เป็นเคราะหก์รรมของเรากแ็ลว้กนั เกดิมาอยู่ในโลกมนัจะตอ้งประสบกบัสิง่ทีด่ี

และสิง่ทีไ่มด่ ี สิง่ทีเ่ราชอบและสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เป็นเรื่องธรรมดาบางวนัก็มฝีน 

บางวนัก็มแีดดออก มนัก็แบบเดยีวกนั ชวีติของเราก็มขีึ้นมลีง มไีดม้เีสยี เวลา

เจอกบัสิง่ทีไ่มด่ ี ก็พยายามใหอ้ภยัไว ้ ทาํใจใหก้วา้งๆ พยายามฆ่าความรูส้กึทีไ่ม่

ดต่ีางๆ ทีม่อียู่ในจติในใจของเราดว้ยปญัญา ถา้มปีญัญาแลว้ดบัไดห้มด ความ

นอ้ยอกนอ้ยใจ ความเสยีอกเสยีใจ ความโกรธแคน้โกรธเคอืง ความรูส้กึวา่ถูก

เขาเอารดัเอาเปรียบ มนัจะหายไปเลย เพราะสิง่ทีเ่ขาไดไ้ปเป็นสิง่ทีไ่รส้าระท ัง้นัน้ 

สมมตุวิา่เขาโกงเงนิเราไป ก็หมดปญัหาไป เรามเีงนิเราก็ตอ้งเอาไปทาํบญุทาํทาน 

เอาไปแจกคนอืน่อยู่ด ี เมือ่เขาเอาไป เราก็หมดภาระ บางคนทาํทานจนตดิ พอ

หมดเงนิก็ตอ้งรีบไปหาเงนิมาทาํทานต่อ ความจริงแลว้การทาํทานก็เพือ่ปลด

เปลื้องภาระ ทีม่นักดดนัจติใจของเรา เงนิทองทีต่อ้งคอยดูแลรกัษา ความยดึตดิ

อยู่กบัเงนิทอง ใหม้นัหลดุลอยไปจากจติใจของเราเท่านัน้เอง เมือ่มนัหมดไปแลว้

ก็อย่าไปหามาแบกอกี เพราะหมดเงนิแลว้ ตอ้งไปหาเงนิมาทาํบญุต่อ ถา้

หมดแลว้ก็จบ ก็รกัษาศีลต่อไป ภาวนาต่อไป ตอ้งขยบัเลือ่นช ัน้ขึ้นไป อย่าเรียน

แต่ช ัน้ ป. ๑  

ถาม ท่านคะอยากไปนิพพานดไีหมคะ 
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ตอบ ก็ด ี เป็นมรรค เป็นฉนัทะ เป็นอทิธบิาท ๔ ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา ความ

ยนิดต่ีอการปฏบิตัเิพือ่มรรค ผล นิพพาน ก็คอืฉนัทะ เมือ่มคีวามยนิดแีลว้ ก็มี

วริิยะทีจ่ะหม ัน่ทาํเหตทุีท่าํใหเ้ราไปสู่จดุนัน้ ก็เป็นวริิยะ จติตะ ใจเราก็จะจดจ่อ

อยู่กบัเรื่องนัน้ เรื่องทาํบญุ เรื่องทาํทาน เรื่องรกัษาศีล เรื่องปฏบิตัธิรรม เรื่อง

เขา้วดัเขา้วา แทนทีจ่ะไปจดจ่อกบัเรื่องไปเทีย่ว ไปงานโนน้งานน้ี ไปซื้อเสื้อผา้ชดุ

นัน้ชดุน้ี ถา้ไปสนใจกบัเรื่องเหลา่น้ี ก็เป็นสมทุยั สนใจกบัเรื่องไปเทีย่ว ไปกนิไป

ดืม่ ไปหาความสุขทางโลก เป็นสมทุยั ไมเ่ป็นมรรค จติใจตอ้งจดจ่ออยู่กบั

ธรรมะ อยู่กบับญุ อยู่กบักศุล แลว้ก็ตอ้งใชป้ญัญาดว้ยคอืวมิงัสา อทิธิบาท ๔ มี

ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา ไมไ่ดท้าํแบบดุ่ยๆ ทาํไปลยุไป เช่น พอเงนิหมดก็

ตอ้งรีบไปหาเงนิมาทาํทานต่อ น่ีไมไ่ดใ้ชป้ญัญาแลว้ ไมไ่ดใ้ชว้มิงัสา  

ถาม ไมย่อมเลกิทาํงาน กลวัวา่วนัน้ีท่านอาจารยย์งัไมไ่ดดุ้ 

ตอบ ความอยากน้ีมนัเป็นคาํกลางๆ ส่วนใหญ่เราจะใชค้วามอยากไปในทางสมทุยั 

เพราะส่วนใหญ่เราไปทางนัน้กนัท ัง้นัน้ อยากกนิเหลา้ อยากเทีย่ว อยากดืม่ 

อยากมอีาํนาจบาตรใหญ่ อยากรํา่อยากรวยน้ี มนัเป็นสมทุยัท ัง้นัน้ แต่อยาก

ปฏบิตัธิรรม อยากทาํบญุ อยากรกัษาศีลน้ี เป็นธรรมะ เหมอืนคาํวา่กรรม กรรม

เป็นคาํกลางๆ กรรมคอืการกระทาํ ทางกาย วาจา ใจ วจกีรรม มโนกรรม 

กายกรรม มนัไมไ่ดบ้อกวา่เป็นบาปหรือบญุ แต่ภาษาไทยเราใชค้าํวา่กรรมแทน

คาํวา่บาปไปเลย  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เมือ่สกัพกัท่านอาจารยเ์ทศนเ์รื่อง ขณะทีจ่ติจะออกจากร่าง 

ตอบ อย่าไปคาด ขอใหป้ฏบิตัไิป ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั มสีตมิปีญัญาแลว้ ไมม่ปีญัหาอะไร

ท ัง้นัน้ อย่าไปคาด ถา้ยงัไมรู่อ้ย่าไปคาด ปฏบิตัไิปดกีวา่ เพราะของอย่างน้ีคาด

ไมไ่ด ้ เพราะเวลาถงึจดุวกิฤตแิลว้ทกุสิง่ทกุอย่างมนัจะเป็นอตัโนมตั ิ เหมอืนกบั

นกัมวยทีซ่อ้มดขีนาดไหนก็ตาม พอขึ้นเวทแีลว้ อาจารย ์ โคช้ หรือเพือ่น ก็

ช่วยกนัไมไ่ดแ้ลว้ละ ไดแ้ต่เชยีร ์ พอโดนแยบ็ก็งงเหมอืนไก่ตาแตก ไมรู่จ้ะทาํ
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อย่างไรแลว้ พยายามฝึกไวใ้หด้ ี ฝึกไวใ้หค้ลอ่ง พยายามมสีตอิยู่กบัตวัอยู่

ตลอดเวลา พยายามมปีญัญาเตอืนสตเิสมอวา่ เรื่องความตายน้ีเป็นเรื่องธรรมดา 

เท่านัน้แหละมนัจะรกัษาจติใหน่ิ้งใหส้งบได ้ ถา้แวบออกจากจดุน้ีไป จะวุน่วาย

ขึ้นมาทนัท ี พอวุน่วายแลว้ก็จะทกุขข์ึ้นมา จะเสยีหลกั เหมอืนกบัถูกแยบ็จนงง

เป็นไก่ตาแตก จงึตอ้งฝึกสตอิยู่เสมอ แลว้เจริญมรณานุสสตอิยู่เรื่อยๆ อยู่กบัตวั

ตลอดเวลา 

ถาม อย่างน้ีถา้เราฝึกสตไิวต้ลอดเวลา สมมตุวิ่าถา้สตเิกดิแลว้น่ีความกงัวลในวนิาททีี่

จะตายน้ีมนัน่าจะหมดไปไหมครบั 

ตอบ ก็ตอ้งไปพสูิจนดู์เอง ครูบาอาจารยท์า่นถงึไปนัง่สมาธิอยู่ทีท่างเสอืเดนิ ทีไ่หนมี

เสอื มหีม ีมสีตัวดุ์รา้ย มอีะไรทีน่่ากลวั ตอ้งไปทีต่รงนัน้ เพราะทีต่รงนัน้มนัเป็น

เหมอืนกบัขึ้นเวท ี ขณะทีเ่ราเดนิจงกรม อยู่ในบา้น อยู่ในวดัน่ี เป็นการฝึกซอ้ม

ต่อยกระสอบทรายอยู่ในค่าย อยู่กบัครูอาจารย ์ ทีต่รงไหนทีเ่รากลวั เราตอ้งไป

ตรงนัน้ แลว้ดูวา่จะสามารถควบคุมจติใหเ้ป็นปกต ิ เหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น

ไดห้รือเปลา่ ถา้ทาํไดก้็ผ่าน ก็สบาย อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้ไปทีไ่หนก็ไปได ้ไมว่า่เวลา

ไหน จะไมม่ขีอ้แมอ้ะไรท ัง้สิ้นเลย สาํหรบัคนทีผ่่านเรื่องความตายไปแลว้ 

ถาม คนเราถา้ถงึเวลาตายอยู่ตรงไหนกต็ายใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ เวลาตายท่านก็บอกแลว้วา่อยู่ทีไ่หนก็ตายได ้อยู่ในทีป่ลอดภยัทีสุ่ดก็ตายได ้

ถาม มคีนบอกวา่ขึ้นแอรเ์อเชยีแลว้มนัตายได ้เพราะถูกกวา่นกแอร ์

ตอบ ระหวา่งนัง่รถทีค่นขบัเมาเหลา้กบัไมเ่มา โอกาสทีจ่ะไปพลกิควํา่กบัคนขบัทีเ่มา

เหลา้ย่อมมมีากกวา่ใช่ไหม แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่มนัจะควํา่ บางทคีนเมาเหลา้

ขบักลบัไมค่ว ํา่ แต่คนทีไ่มเ่มาเหลา้ขบักลบัควํา่ก็ม ี เพราะมเีหตปุจัจยัหลายอย่าง

ทีจ่ะทาํใหเ้กดิอบุตัเิหต ุบางทรีะมดัระวงัเตม็ทีแ่ลว้แต่ไปเจอเหตสุุดวสิยั ควบคุม



44 
 

บงัคบัรถไมไ่ดใ้นจดุทีค่บัขนั มนัก็เกดิขึ้นได ้ ท่านจงึสอนไมใ่หก้งัวลกบัเวลาตาย

หรือสถานทีต่ายเลย 

ถาม ถา้เราไมถ่งึทีต่ายกจ็ะไมต่าย 

ตอบ ถา้ไมต่ายมนัก็ยงัไมถ่งึที ่ถา้ตายมนัก็ถงึที ่

ถาม อยู่ทีไ่หนก็ตายใช่ไหม 

ตอบ ถา้เลอืกไดก้็ควรจะเลอืกบา้ง ใหป้จัจยัเสีย่งมนันอ้ยทีสุ่ด แต่ถา้เลอืกไมไ่ดก้็ตอ้ง

เป็นไปตามบญุตามกรรม บางทกี็อยู่ทีด่วง ถา้ดวงแขง็จะเสีย่งขนาดไหนมนัก็ไม่

ตาย คนบางคนปีนตกึสูงๆ ตวัคนเดยีว ไมม่เีครื่องมอือะไร ก็ไมเ่หน็ตกมาตาย 

แต่บางคนพอเสยีใจก็กระโดดตกึตายก็ม ี เหตปุจัจยัทีท่าํใหค้นเราตายนัน้ก็มี

หลากหลายดว้ยกนั แต่โดยหลกัท ัว่ๆไปก็คอือย่าประมาท อย่าไปยุ่งเกี่ยวกบั

อะไรทีม่นัไมจ่าํเป็น แต่ถา้ไมม่ทีางเลอืกจาํเป็นจะตอ้งขึ้นเครื่องน้ี ก็ขึ้นไปเถอะ 

ถอืวา่เป็นโอกาสทีเ่ราจะไดเ้จริญมรณานุสสตกิ็แลว้กนั 

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ราคาต ัว๋เครื่องบนิถูกกวา่พนับาท เอาราคาเป็นเครื่องตดัสนิใจ 

ตอบ ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาชวีติ การเสยีเงนิแพงหน่อยก็เป็นการทาํบญุรกัษาชวีติเรา 

ถาม ทาํใจไดย้ากกวา่ 

ตอบ แต่ชวีติของเรามค่ีากวา่เงนิพนับาท เขา้ใจไหม 

ถาม คอืการจ่ายเงนิมากน่ีทาํใจไดย้ากกวา่การจ่ายเงนินอ้ย 

ตอบ ถา้กเิลสมนัแรงกวา่ธรรมะกวา่เหตผุล ก็จะเสยีดายเงนิ แต่ถา้เหตผุลแรงกวา่ มี

อาํนาจมากกวา่ก็จะไมเ่สยีดายเงนิ บางคนไมเ่สยีดายเงนิกอ้นใหญ่ๆแต่กลบัมา

เกี่ยงกบัเงนิ ๒๐ บาท ๓๐ บาท บางคนจะโอนเงนิไปทาํบญุแต่ไปเกี่ยงทีค่่าโอน 

ขอผูจ้ดัการลดใหห้น่อย ลดค่าธรรมเนียมไดไ้หม เพราะกเิลสมนัตดินิสยัไง แต่
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ถา้เรื่องทาํบญุเท่าไหร่เท่ากนั เพราะมคีวามเชื่อ มศีรทัธาในบญุ เสยีเท่าไหร่ก็ได ้

บญุเท่านัน้ แต่ถา้เสยีค่าธรรมเนียมน่ีไมย่อมเสยี แต่ถา้มธีรรมะมเีหตมุผีลแลว้ 

จะไมเ่สยีดายหรอกค่าธรรมเนียม จะเสยีเงนิลา้นเพือ่ทาํบญุแลว้ จะเสยี

ค่าธรรมเนียมอกีพนัสองพนั ก็เอาไปเถอะ ก็เป็นการทาํบญุเหมอืนกนั คดิอย่างน้ี

ก็หมดเรื่อง 

ถาม ทน้ีีคนส่วนใหญ่ทีจ่ะทาํบญุ จะยดึถอืตรงทีเ่น้ือนาบญุ ก็จะเอาตรงนัน้เป็นหลกั 

ตอบ ก็ด ี เพราะเน้ือนาบญุช่วยเราได ้ ไมใ่ช่บญุทีเ่ราทาํกบัท่าน แต่อยู่ทีท่่านใหก้บัเรา 

ใหธ้รรมะกบัเรา เราไดอ้ยู่ใกลช้ดิครูบาอาจารย ์ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่เรื่อยๆ เป็น

การไดบ้ญุอกีระดบัหน่ึง ไดป้ญัญา จงึตอ้งไปทาํบญุกบัเน้ือนาบญุ ไปทาํบญุ

บา้นพกัคนชราก็ไดบ้ญุเหมอืนกนั ในเรื่องการเสยีสละวตัถเุท่ากนั แต่คนชราไม่

สามารถจะใหธ้รรมะกบัเราได ้ อย่างมากกย็กมอืไหวข้อบอกขอบใจเราเท่านัน้เอง 

แต่ถา้ไปทาํบญุกบัคนชราอย่างครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นพระอริยสงฆน่ี์ ทาํบญุเสร็จ

แลว้ท่านก็ยงัพูดธรรมะสอนเราอกี เราไดต้รงนัน้มากกวา่ ทีต่่างกนัก็ตรงนัน้ แต่

บญุทีเ่กดิจากการใหส้ิง่ของนัน้เท่ากนั เสยีสละเท่ากนั เสยีรอ้ยบาทเท่ากนั สมมตุิ

นะ รอ้ยบาทใหก้บัคนแก่ทีบ่า้นพกัคนชรา กบัเสยีรอ้ยบาทใหก้บัคนแก่ทีเ่ป็นพระ

อริยสงฆม์นัต่างกนั เพราะท่านอาจจะพูดทาํใหเ้ราเกดิดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมาก็ได ้

อาจจะช่วยดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจ ทีม่อียู่ในจติในใจของเราก็ได ้ความทกุข ์

น้ีมนัเหมอืนเชื้อโรค เหมอืนโรคชนิดหน่ึง เวลามคีวามทกุขน้ี์กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั วุน่วายใจ ยิง่กวา่เป็นไขห้วดัใหญ่เสยีอกี มนัทรมานจติใจ แต่ถา้ใครมา

สอนใหป้ลอ่ยวางส ิพอปลอ่ยได ้ก็หายปับ๊เลย  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดจ้ากเน้ือนาบญุ ท่านเก่งทางดา้นดบัทกุข ์ ศาสนาพทุธน้ี 

พระพทุธเจา้สอนอยู่ ๒ เรื่องเท่านัน้เอง คอื ทกุขก์บัวธิีดบัทกุข ์ ธรรมะของ

พระพทุธเจา้มอียู่มากนอ้ยเพยีงไรในพระไตรปิฎกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็

เกี่ยวกบัเรื่องทกุขก์บัเรื่องวธิีดบัทกุขเ์ท่านัน้ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดจ้ากเน้ือนาบญุ 

เพราะไมม่อีะไรเป็นปญัหาสาํหรบัพวกเรานอกจากความทกุข ์ พอไมม่ทีกุขเ์ราก็
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ไมม่ปีญัหา ปญัหาตวัเดยีวก็คอืความทกุข ์ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความหลง พาให ้

เราไปอยากได ้ อยากเป็น อยากม ี อยากทาํ ท่านจงึสอนไมใ่หไ้ปอยากกบัอะไร 

ใครเขาจะทาํอะไร เราอย่าไปอยากไมใ่หเ้ขาทาํ ตอ้งหกัหา้มจติใจของเรา ยอมให ้

เขาทาํไปตามเรื่องของเขา เราก็จะไมท่กุข ์ น่ีคอืเหตผุลทีค่นไปทาํบญุกบัพระอริย

สงฆ ์ คอืจะไดธ้รรมะ คนทีท่าํบญุกบัพระพทุธเจา้บางทฟีงัเทศนเ์พยีงหนเดยีวก็

หลดุพน้เลย มเียอะแยะไปในสมยัพทุธกาล แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่เราไมค่วรที่

จะทาํกบัผูอ้ืน่ เพราะผูอ้ืน่เขาก็รอบญุจากเราอยู่เหมอืนกนั คนทีอ่ยู่ใกลช้ดิเราก็

รอ สามขีองเราก็รอบญุจากเรา เรากร็อบญุจากสาม ี คอืการใหอ้ภยั เวลาเขาทาํ

อะไรทีท่าํใหเ้ราไมพ่ออกพอใจ เราก็อย่าไปโกรธเขา ใหอ้ภยัเขา  

เพราะเขายงัเป็นมนุษยป์ถุชุนธรรมดา ยงัมกีเิลสครอบงาํจติใจอยู ่ เป็นเรื่อง

ธรรมดาทีต่อ้งทาํไปบา้ง พอเราใหอ้ภยั เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเลก็ไป แต่ถา้

ไมใ่หอ้ภยัเรื่องเลก็ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ดไีมด่กี็ตอ้งแยกกนัอยู่ อยู่ดว้ยกนัไมไ่ด ้

เพราะการไมใ่หอ้ภยักนันัน่เอง ถา้ใหอ้ภยัไดแ้ลว้ รบัรองไดอ้ยู่กนัไดไ้ปตลอด

ชวีติ ตลอดรอดฝัง่ จนตายจากกนัก็ได ้ เราตอ้งมองวา่คนเราทกุคนมที ัง้ส่วนทีด่ี

และส่วนทีไ่มด่ ี คลกุเคลา้กนัไป บางเวลาส่วนทีไ่มด่มีนัออกมา ก็เหมอืนกบัไป

กลบความดที ัง้หมดเลย เราจงึตอ้งใชป้ญัญาแยกแยะ วา่น่ีเป็นส่วนไมด่ขีองเขา 

แต่ส่วนทีด่ขีองเขาก็มอียู่เยอะแยะ ไมอ่ย่างนัน้เราจะไปแต่งงานกบัเขาไดอ้ย่างไร 

เราตอ้งพยายามใชส้ตใิชป้ญัญาแยกแยะเอา แลว้เราก็จะใหอ้ภยัได ้ แต่ถา้เราจะ

ใหอ้ภยัแบบฝืนๆ มนัใหอ้ภยัไมไ่ดห้รอก มนัตอ้งมเีหตมุผีล เราตอ้งระลกึถงึ

ความดขีองเขา แลว้เราก็จะใหอ้ภยัเขาได ้ หรือเราตอ้งระลกึถงึความชัว่ของเรา

บา้ง เวลาเราทาํผดิพลาด ขึ้นมา เราก็อยากจะใหค้นอืน่ใหอ้ภยัเหมอืนกนั 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เรียนถามเรื่องศีล ๕ กบัสมัมาอาชวีะ ถา้ทาํรา้นอาหารแลว้ตอ้ง

ไปจ่ายตลาดเอง บางทจีะตอ้งซื้อปลาสดๆมาค่ะ  

ตอบ ไมค่วรทาํอะไรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติของผูอ้ืน่ ถา้ซื้อก็ซื้อของทีต่ายแลว้จะดทีีสุ่ด 

ถงึแมจ้ะใหค้นอืน่ไปซื้อ มนัก็เป็นเงนิของเรา ในทางโลกก็ยงัถอืวา่ผดิกฎหมาย
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อยู่ด ีส ัง่ใหเ้ขาทาํก็ด ีทาํดว้ยตนเองก็ด ีก็เป็นความผดิเหมอืนกนั เพราะมเีจตนา

ร่วมทีจ่ะทาํความผดินัน้ ถา้เราศึกษาธรรมะแลว้เหน็วา่อาชพีทีเ่ราทาํอยู่น้ี ไมเ่ป็น

สมัมาอาชวีะ เราก็ตอ้งเลกิเสยี ตอ้งเปลีย่นอาชพีน้ีแลว้ หาอาชพีใหมท่าํ อย่าไป

เสยีดายกบัเงนิทองเลก็ๆนอ้ยๆ มนัไมม่คุีณค่าเท่ากบัธรรมะ ไมม่คุีณค่าเท่ากบั

บญุ เพราะเราหาเงนิมาก็เพือ่เอาไปแลกกบับญุอยู่ด ีแลว้ในเมือ่เราสามารถไดบ้ญุ

มา โดยไมต่อ้งเสยีเงนิ ทาํไมเราไมท่าํ เปลีย่นอาชพีเสยีก็หมดเรื่อง ถา้ขายเหลา้รู ้

วา่ไมด่ ีก็ไมต่อ้งขาย ขายแต่ขา้วอย่างเดยีว เน้ือสตัวก์็ไปซื้อของทีต่ายแลว้ 

ถาม ถา้ตอ้งเกี่ยวขอ้งในดา้นทีต่อ้งไปซื้อของ 

ตอบ ถา้ไดร้บัประโยชนจ์ากมนั ก็ผดิเหมอืนกนั  

ถาม ถา้อย่างนัน้คนทีเ่ป็นผูพ้พิากษาในทางโลก 

ตอบ เขาก็ทาํหนา้ทีข่องเขา 

ถาม แต่เขาก็ตอ้งชี้ผดิชี้ถูก 

ตอบ ผดิชี้ถูกเท่านัน้เอง โทษไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นชี้ เขาชี้วา่ผดิหรือถูกเพราะกฎหมายกาํหนด

บงัคบัไวว้า่ เมือ่ทาํผดิแบบน้ีก็ตอ้งถูกประหาร เขาไมไ่ดเ้ป็นคนส ัง่ฆ่า คนทีท่าํผดิ

นัน้แหละเป็นผูส้ ัง่ฆ่าตวัเขาเอง ดว้ยการกระทาํของเขา ผูพ้พิากษาเพยีงแต่ชี้ผดิชี้

ถูก เหมอืนพระพทุธเจา้ทรงชี้ปาราชกิของพระสงฆ ์ ตอนน้ีเธอทาํผดิปาราชกิ 

จะตอ้งสิ้นจากความเป็นพระไป พระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดโ้หดรา้ยทารุณอะไร แต่การ

กระทาํของเขาต่างหาก ทีท่าํใหเ้ขาตอ้งสิ้นจากความเป็นพระไป 

ถาม หมายความวา่ผูพ้พิากษาตอ้งตดัสนิไปตามเน้ือผา้  

ตอบ ตดัสนิไปตามเน้ือผา้ ตามความเป็นจริงเท่านัน้ ตามกฎเกณฑ ์ แต่ถา้ไปพจิารณา

ผดิเป็นถูก ถูกเป็นผดิ นัน้แหละจงึจะบาป เพราะบดิเบอืนความจริง 
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ถาม ตอ้งใหค้วามเทีย่งธรรมใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ ตอ้งใหค้วามเทีย่งธรรม 

ถาม เพชฌฆาตก็ผดิใช่ไหมคะ 

ตอบ ผดิ เหมอืนกบัชาวประมงทีไ่ปจบัปลามา ก็ตอ้งฆ่าปลาเพือ่จะไดม้รีายได ้

เพชฌฆาตก็ไดร้ายไดจ้ากการฆ่าคน ถงึแมค้นนัน้จะถูกลงโทษประหารชวีติ แต่

คนทีท่าํนัน้ก็ยงัผดิอยู่ เพราะไปฆ่าผูอ้ืน่ 

ถาม แลว้อย่างตอนทีม่ไีขห้วดันกระบาด แลว้เขาส ัง่ใหไ้ปฆ่าเป็นบาปไหมคะ 

ตอบ แน่นอน 

ถาม ตอ้งไปดูตามทีเ่ขาส ัง่มา เขาส ัง่ใหเ้ราไปดู ไปคุม 

ตอบ ถา้ทาํตามคาํส ัง่ก็มส่ีวน ถา้เราเป็นคนมศีีลมธีรรม ก็ลาออกจากงานนัน้เสยี 

ถาม หลวงพ่อคะคอืลูกทาํโฆษณานะคะ สือ่โฆษณาอาหารพวกซพีค่ีะ ขายไก่ ขายเป็ด

พวกน้ี แลว้ก็ไปโฆษณาเหลา้ดว้ย อย่างน้ีผดิไหมคะ 

ตอบ การโฆษณายงัไมถ่งึข ัน้ลงมอืกระทาํเอง จะวา่ผดิโดยตรงก็คงไม ่ อาจจะผดิโดย

การทีม่ส่ีวนช่วยส่งเสริม แต่ไมไ่ดเ้ป็นความผดิโดยตรง  

ถาม อาหารเป็นๆทีเ่ราไปชี้ แลว้เขาทาํมาให ้ผดิศีล ๕ ไหมคะ 

ตอบ ผดิ ถา้ส ัง่ใหเ้ขาเอาตวัทีอ่ยู่ในตูม้าทาํใหเ้รากนิ ถา้เราไมอ่ยากจะผดิศีล ๕ ก็บอก

เขาวา่เอาของทีต่ายแลว้นะ อย่าเอาของเป็น ถา้ไมม่กี็เอาแต่ผดัผกัมาก็แลว้กนั ถา้

เราอยากจะรกัษาศีลก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ถา้ยงัตดิในรสชาตอิยู่ ทาํเป็นไมรู่ไ้มช่ี้มนั

ก็หลอกตวัเราเอง  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะอยากเรียนถามวา่ สอนหนงัสอือยู่เจา้ค่ะ สอนเกี่ยวกบั

สือ่สารมวลชน ทน้ีีในเรื่องของการรณรงคห์รือประชาสมัพนัธห์รือโฆษณาน้ี บาง

ทมีนัค่อนขา้งทีจ่ะเป็นสเีทาๆ ในการพยายามทีจ่ะบอกขอ้ความทีจ่ะใหแ้นบเนียน

ทีสุ่ด ทีจ่ะใหเ้ขาเชื่อถอืเรามากทีสุ่ด กบัตวัสนิคา้ตวัผลติภณัฑน้ี์นะคะ ทน้ีีก็

เหมอืนเราไมไ่ดพู้ดความจริง  

ตอบ ถา้ไมพู่ดความจริงมนัก็เป็นมสุา ถา้ไปยุยงใหก้เิลสเขาเกดิความโลภ อยากจะซื้อ

ของ มนัก็เป็นการส่งเสริมกเิลส มนัก็ไมด่ที ัง้สองอย่าง  

ถาม เราควรจะทาํอย่างไรบา้งคะ  

ตอบ ถา้เราอยากจะไปทางธรรมะ ก็อย่าไปทาํงานแบบน้ี 

ถาม ตอนน้ีทีท่าํไดก้็คอืพยายามใหเ้ดก็ทีส่อน ซึง่จะเป็นสือ่สารมวลชนในอนาคต ให ้

เขารูเ้ท่าทนั แมก้ระท ัง่ตวัเองก็ยงัถูกสือ่หลอกดว้ย คอืใหเ้ขาตดัสนิใจเอาวา่อนั

ไหนทีด่ทีีสุ่ด แต่มนัค่อนขา้งยากในโลกของธุรกจิ คอืในทางธุรกจิน่ี คนทีป่ระสบ

ผลสาํเร็จก็คอืคนทีท่าํกาํไรสูงสุด  

ตอบ ถา้เราตอ้งการวางเป้าอยู่ทีผ่ลกาํไร มนัก็ตอ้งไปทางสเีทา แต่ถา้เราไมไ่ดถ้อืเป้า

ของรายไดเ้ป็นหลกั แต่ถอืความถูกตอ้งเป็นหลกั ก็ยงัยนือยู่บนสขีาวได ้อยู่ทีเ่รา 

ตอ้งเลอืกเอาถา้เลอืกได ้ ถา้เลอืกไมไ่ดเ้ราก็จะทกุขก์บัสเีทาไป ตอ้งรบัวบิากของ

การกระทาํของเรา  

ถาม เพราะฉะนัน้ทกุอาชพีก็มสีทิธิทีจ่ะทาํบญุและทาํบาปไดเ้ท่าๆกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ อยู่ทีว่า่เรามคีวามรูท้างดา้นธรรมะมากนอ้ยเพยีงไร ถา้มคีวามรูท้างดา้น

ธรรมะนอ้ย อาํนาจความหลงก็จะฉุดลากใหเ้ราไปทางสเีทา แต่ถา้มคีวามรูท้าง

ธรรมะมาก ก็จะฉุดลากใหเ้ราไปทางสขีาว เพราะเราจะไมถ่อืเรื่องรายไดเ้ป็นหลกั 

เราจะตอ้งถอืเรื่องของความถูกตอ้ง เรื่องของความสะอาดทางดา้นศีลธรรมเป็น
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หลกั ทาํได ้แต่อาจจะรวยชา้หน่อย หรือไมร่วยเลย แต่มบีญุมคีวามสุขทางดา้น

จติใจ หรือจะไปทางสเีทามเีงนิเยอะ แต่หาความสุขไมเ่จอ มรีถเกง๋คนัละลา้น

สองลา้น มบีา้นหลงัละสบิลา้น แต่ไมม่คีวามสุขในจติใจเลย มนัก็เป็นทางเลอืกที่

เราสามารถเลอืกได ้คนส่วนใหญ่ทีไ่ปทางสเีทากนั ก็เพราะไมเ่คยเขา้หาธรรมะกนั 

ก็เลยไมรู่ ้ก็เลยถอืวา่ ทกุอย่างยุตธิรรมหมด ขอใหท้าํแลว้ไดก้าํไรก็ใชไ้ด ้แลว้ไม่

ผดิกฎหมายก็แลว้กนั แต่กฎหมายหยาบกวา่ศีลธรรม ถา้เป็นตาขา่ย ก็เป็นตา

ขา่ยทีรู่ใหญ่ มช่ีองโหวเ่ยอะ แต่ถา้เป็นศีลธรรมจะละเอยีดกวา่ อยู่ทีเ่ราวา่จะเอา

อะไร คนส่วนใหญ่ก็จะเอาทางเงนิทองกนั ไมค่่อยกงัวลกบัเรื่องศีลธรรม  

แต่ถา้ไดรู้จ้กัศีลธรรมแลว้ ก็จะยดึทางดา้นศีลธรรม ยกตวัอย่างทกุวนัน้ีเราเหน็

ขา่วในหนา้หนงัสอืพมิพ ์ ก็มคีนทีม่ศีีลธรรม กบัคนทีไ่มม่ศีีลธรรมกาํลงัต่อสูก้นั

อยู ่ ก็เหน็อยู่ชดัๆ คนที่เนน้ทางดา้นศีลธรรม ก็จะไมส่รา้งความวุน่วาย สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองหรือกบัผูอ้ืน่ แต่คนทีไ่มเ่นน้เรื่องศีลธรรม ก็จะมแีต่

ความวุน่วาย ท ัง้กบัตวัเองและกบัผูอ้ืน่ ผลก็เหน็อยู่ชดัๆ ถา้ไดศึ้กษาธรรมะจน

เหน็คุณค่าของธรรมะ ก็จะมาทางธรรมะ มาทางศีลธรรม ถา้ไมเ่หน็คุณค่าของ

ธรรมะ เหน็คุณค่าของเงนิทองมากกวา่ ก็จะไปทางนัน้  

ถาม อาชพีทีท่าํอยู่ทกุวนัน้ีมคีวามรูส้กึวา่จริงๆแลว้ มนัก็มทีางเลอืก 

ตอบ ใช่ ความรูม้ที ัง้ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์และทีเ่ป็นโทษ เป็นดาบสองคม ใชใ้หเ้ป็น

ประโยชนก์็ได ้ ใชใ้หเ้กดิโทษก็ได ้ เอามาห ัน่เน้ือห ัน่ผกัก็เป็นประโยชน ์ เอาไปตดั

มอื ตดัแขนคนอืน่ก็เป็นโทษ ความรูก้็เหมอืนกนั อยู่ทีเ่ราจะเอาไปใชใ้นทางไหน 

เอาไปเป็นเครื่องมอืของกเิลสก็เป็นโทษ เอาไปเป็นเครื่องมอืของธรรมะก็เป็นคุณ 

เช่นโฆษณาธรรมะ พอคนเหน็แลว้ก็อยากจะเขา้วดั อย่างวดับางวดัขึ้นป้าย

เบอ้เริ่มเทิม่อยู่ตามริมถนน ใครเหน็แลว้ก็อยากจะเขา้วดักนั เพยีงแต่วา่ทาง

ศาสนาไมค่่อยเนน้แบบน้ี ไมต่อ้งการดงึคนเขา้มาดว้ยของลอ่หลอก อยากจะให ้

เขา้มาสมัผสักบัความจริงมากกวา่ โดยอาศยัคนทีไ่ดส้มัผสักบัของจริงช่วยเผย

แผ ่ 
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อย่างพระพทุธเจา้ตอนทีท่รงเผยแผธ่รรมะครัง้แรก ก็มุง่ไปทีค่นทีส่ามารถรบั

ถ่ายทอดธรรมะไดเ้ร็วและงา่ย ก็คอืพระปญัจวคัคยี ์ เพราะสอนครัง้เดยีวก็ได ้

บรรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้ สอนอกีสองครัง้สามครัง้ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์

กนัหมด ไมต่อ้งเหน่ือยยาก ต่อจากนัน้ก็อาศยัท่านเหลา่น้ีเป็นสือ่ เป็นผูไ้ป

โฆษณาต่ออกีท ีท ัง้ ๕ องคก์็แยกกนัไป ๕ ทศิทาง ไปเจอใครทีไ่หนก็สอนแบบ

เดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน พอไดย้นิไดฟ้งัก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัขึ้นมา 

ก็ช่วยกนักระจายพระธรรมคาํสอนใหแ้ผ่กวา้งไกลออกไปจนถงึทกุวนัน้ี ในสมยั

พทุธกาลจงึมพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกอง โดยไมต่อ้งมสีือ่

โฆษณา เพราะไมเ่ป็นธรรมชาต ิ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้อย่างนัน้การเป็นฆราวาสแลว้รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์น่ีค่อนขา้ง

ยากมากเลยนะคะ  

ตอบ ยากสาํหรบัคนทีย่งัหมกมุน่อยู่กบัเรื่องโลภโกรธหลง เรื่องลาภยศสรรเสริญสุข 

แต่งา่ยสาํหรบัคนทีไ่มห่มกมุน่ ถา้อยากจะไดเ้งนิมากๆน่ีก็รกัษายาก แต่ถา้ไม่

คาํนึงถงึเรื่องรํา่รวย ขอใหว้นัหน่ึงมขีา้วกนิก็พอแลว้ น่ีก็จะไมย่าก สมยัทีอ่าตมา

ปฏบิตัอิยู่คนเดยีวน่ี วนัหน่ึงใชเ้งนิแค่ ๕ บาทไวซ้ื้อขา้ว ก็อยู่ไดแ้ลว้ กนิขา้วมื้อ

เดยีว ขา้ว ๒ จาน ขา้วจาน กว๋ยเตีย๋วชาม เงนิ ๕ บาทสมยันัน้ ก็ซื้อกว๋ยเตีย๋วได ้

ชาม ชามละ ๒ บาท ขา้วจานละ ๓ บาท พวกขา้วมนัไก่ ม ี ๕ บาทก็อยู่ไดว้นั

หน่ึงแลว้ อาตมาต ัง้แต่สมยัทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ก็ไมไ่ดส้นใจกบัเรื่องอาหาร

การกนิ อะไรก็ได ้ ก็เลอืกอาหารทีช่อบบา้งถา้มใีหเ้ลอืก แต่ไมต่อ้งเป็นรา้น

เชลลช์วนชมิ ส่วนใหญ่ชอบกนิกว๋ยเตีย๋วขา้งถนน กนิใหอ้ิม่ก็ใชไ้ดแ้ลว้  

เคยเจอพวกฝรัง่ทีช่อบอยู่แบบซาํเหมา พวกน้ีมเีงนิแต่อยากจะประหยดั อยากจะ

อยู่อยากจะเทีย่วนานๆ เชื่อไหมเขาซื้อขา้วแกงกนิกนั กนิขา้วแกงขา้งถนนจานละ 

๒ บาท ๓ บาท เมือ่ก่อนเรากลบัมาจากเมอืงนอกใหม่ๆ  ยงัตอ้งไปกนิรา้นอาหาร

ทีต่ดิแอร ์ มคีนเสริฟ์ พอเหน็เขาทาํแบบน้ี เราก็บอกตวัเราวา่ตอ้งเปลีย่นวถิชีวีติ

เราแลว้ เพราะเงนิก็มเีหลอืนอ้ย แลว้ก็อยากจะใหเ้งนิอยู่ไปไดน้านๆ เพราะไม่
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อยากจะไปทาํงาน อยู่เฉยๆสบายกวา่ ก็เลยประหยดัดกีวา่ ยอมกนิของถูกๆ แต่

ไมต่อ้งเป็นลูกจา้ง ไปใหเ้จา้นายคอยด่า คอยส ัง่ ตอ้งตื่นแต่เชา้ไปทาํงาน ไป

เบยีดบนรถเมล ์ กวา่จะไดเ้งนิมาไมก่ี่สตางค ์ ไมม่คีวามเป็นอสิระ เรารกัความ

เป็นอสิระ จงึยอมลาํบาก ยอมอด ไมค่่อยอยากจะรบัคาํส ัง่จากใคร โดยเฉพาะ

จากคนทีโ่งก่วา่เรา แต่ส ัง่เราไดเ้พราะเขารวยกวา่เรา  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ตอนท่านอาจารยเ์ขา้ไปอยู่ทีบ่า้นตาดใหม่ๆ  หลวงตาอบรมทกุวนั

พระเลยใช่ไหมคะ 

ตอบ ไม ่ อบรมพระแลว้แต่ท่านจะสะดวก ช่วงนัน้ประมาณสกั ๔ - ๕ วนัครัง้ ตอน

เยน็ๆ ตอนเกือบพลบๆ ท่านจะบอกใหพ้ระรูปหน่ึงไปบอกพระมาประชมุ ไมม่ี

การตกีลอง ตรีะฆงัตอีะไรท ัง้สิ้น ท่านจะบอกพระทีใ่กลช้ดิทีป่ฏบิตัทิ่าน ใหไ้ป

บอกพระมาประชมุกนั แลว้พระท่านกจ็ะไปบอกต่อๆกนั พอบอกประชมุปับ๊ตอ้ง

รีบมาเลย กาํลงัทาํอะไรอยู่ตอ้งวางไวห้มด เอาผา้อาสนะ เอาไฟฉาย เอาจวีร แลว้

ก็รีบมา เพราะถา้มาชา้นิดหน่ึงน่ี ท่านจะนัง่รอเราอยู่แลว้  

ถาม ถา้เราปฏบิตัแิลว้เรามปีญัหาจะเรียนถามท่านไดไ้หมเจา้คะ  

ตอบ ได ้ ถา้จะถามท่านก็ถามได ้ แต่ไมเ่คยถามท่านเลยนะตัง้แต่อยู่กบัท่านมา ตอนที่

ท่านเทศนม์นัก็ครบอยู่แลว้ ยงัไมเ่คยถามปญัหาท่านเลย แต่ครัง้หน่ึงเคยคุยกบั

พระ เคยถามอะไรอยู่เรื่องหน่ึงจาํไมไ่ด ้ แลว้อยู่ๆท่านก็ตอบมาโดยทีไ่มไ่ดถ้าม

ท่าน ไปปรนนิบตัทิ่านตอนนัน้ ช่วยถอนขนตาใหท้่านทีท่ิม่เขา้ไปในตา ขนตา

ธรรมดามนัจะยืน่ออกมาขา้งนอก แต่ของท่านจะยืน่เขา้ไปขา้งในตอ้งคอยถอน 

คนหน่ึงตอ้งคอยส่องไฟ อกีคนหน่ึงใชค้มีเลก็ๆดงึขนตาออก ตอนแรกอาตมาก็

ไมไ่ดไ้ปทาํหรอก แต่ตอนหลงัหาพระไปทาํไมไ่ด ้ พระก็เลยบอกวา่ท่านไปทาํ

หน่อย ถา้ไมม่ใีครทาํเรากไ็ป แต่ถา้มใีครปรนนิบตัทิ่านอยู่แลว้เราก็ไมต่อ้งไป 

เคยคุยกบัพระทีท่า่นช่วยส่องไฟ ถามเรื่องอะไรไมท่ราบจาํไมไ่ดแ้ลว้ อยู่ๆท่านก็

พูดออกมา เออทาํอย่างนัน้นะ ทาํอย่างน้ีนะ ท่านตอบคาํถามของเราโดยทีเ่รา
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ไมไ่ดไ้ปถามท่าน แต่เรื่องทางดา้นปฏบิตัน้ีิแทบจะไมต่อ้งถาม เพราะท่านเทศน์

อย่างละเอยีด เลา่ทกุอย่างใหฟ้งั อยู่กบัท่านฟงัเทศนก์็หลายรอ้ยกณัฑแ์ลว้ ก็

เขา้ใจ  

ถาม เทศนค์ร ัง้หน่ึงนานไหมเจา้คะ 

ตอบ พูดครัง้แรกก็ประมาณสกัช ัว่โมงหน่ึง หรือ ๔๕ นาท ี เสร็จแลว้ท่านก็พกัฉนันํา้ 

เคี้ยวหมาก แลว้ทน้ีีก็จะเลา่เรื่องราวสมยัทีอ่ยู่กบัหลวงปู่ม ัน่ สมยัทีท่่านปฏบิตั ิ

เช่นตอนทีท่่านนัง่ภาวนาท ัง้คนืเป็นตน้ ก็จะแบ่งเป็นสองภาค เทศนแ์ต่ละครัง้ก็

ประมาณสกั ๒ ช ัว่โมง ฟงัแลว้ก็จะไดก้าํลงัจติกาํลงัใจ พอกลบัไปแลว้ก็

ขยนัหม ัน่เพยีรขึ้นเยอะ มกีาํลงัใจนัง่สมาธิไดน้าน เดนิจงกรมไดน้าน เป็น

เครื่องกระตุน้ใหเ้ราเร่งความเพยีรอยู่ตลอดเวลา ไม่ใหน่ิ้งนอนใจ การไดอ้ยู่กบั

ครูบาอาจารยแ์บบน้ีถอืวา่โชคด ี เป็นบญุมาก เพราะโดยปกตติวัเราเองจะไมค่่อย

มกีาํลงัทีจ่ะขบัตวัเราเท่าไร ไมม่ธีรรมะทีจ่ะลอ่ดว้ย ท่านมที ัง้ลูกลอ่และลูกผลกั 

ลูกลอ่ก็คอืธรรมะอนัวเิศษทีไ่ดจ้ากการปฏบิตั ิ เอาออกมาอวดมาโชว ์ เหมอืนกบั

ท่านมแีหวนเพชรสวยๆ ท่านก็เอามาโชว ์ ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ี ก็จะไดแ้หวนอย่างน้ี 

พอเหน็แหวนสวยๆเราก็อยากจะได ้ก็มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตั ิแลว้ท่านก็จะ

บอกวธิีการปฏบิตั ิ วา่จะตอ้งทาํอย่างไร จะตอ้งอดทนขนาดไหน จะตอ้งทุ่มเท

อย่างไร มนัก็ทาํใหเ้รามเีกร็ดความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องการปฏบิตัมิากขึ้น  

ตอนทีย่งัไมไ่ดไ้ปอยู่กบัท่านก็ไมเ่คยคดิวา่ จะมพีระมคีรูบาอาจารย ์ทีม่คุีณธรรม

สูง เพราะไมเ่คยไดส้มัผสั ตอนนัน้อยู่แต่ภาคกลางก็ไมค่่อยไดเ้จอ เหน็แต่พระ

ตามบา้นตามเมอืงก็ไมไ่ดม้อีะไรวเิศษ ตอนนัน้ก็อาศยัการอ่านหนงัสอืธรรมะ ใน

ความรูส้กึก็คดิวา่พอเพยีง พอจะคลาํทางไปไดเ้อง แต่เมือ่ไดไ้ปอยู่กบัครูบา

อาจารยแ์ลว้จงึจะรูว้า่มนัต่างกนัมาก เหมอืนกบัมแีผนทีพ่าเราเดนิทางออกจากป่า 

กบัมพีรานทีช่าํนาญทางพาเราเดนิออกน่ี มนัต่างกนั การดูแผนทีค่ลาํไปน่ี บางที

ก็ดูผดิดูถูกได ้แต่ถา้มคีนพาไปน่ีเราไมต่อ้งทาํอะไรเลย เดนิตามเขาไปอย่างเดยีว 

เขาบอกใหท้าํอะไรก็ทาํตามเขาบอก ไมต่อ้งเสยีเวลา เพราะการปฏบิตัน้ีิมนั
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จะตอ้งหลงผดิทกุข ัน้ไปเลย ข ัน้ทานก็ผดิอย่างทีเ่มือ่สกัครู่น้ีเลา่ใหฟ้งั ข ัน้ศีลมนัก็

จะผดิ รกัษาศีลก็จะรกัษาศีลอย่างเดยีว อย่างอืน่ไมส่นใจ ไมรู่ว้า่การรกัษาศีลก็

เพือ่ทีจ่ะกา้วขึ้นไปสู่สมาธิ การปฏบิตัสิมาธิก็เพือ่ทีจ่ะกา้วขึ้นสู่ข ัน้ปญัญา การ

เจริญปญัญาก็เพือ่ทีจ่ะไปสู่การหลดุพน้ มนัเป็นข ัน้ๆของมนัทีจ่ะตอ้งกา้วไป  

แต่เราปฏบิตัอิยู่ข ัน้ไหน เรามกัจะตดิอยู่กบัข ัน้นัน้ ทาํบญุทาํทานก็อยากจะทาํบญุ

ทาํทานอย่างเดยีว ศีลก็ยงัไมอ่ยากจะรกัษา อย่างทีถ่ามปญัหาเรื่องศีลกนัก็เพราะ

อย่างน้ี ยงัไมอ่ยากจะรกัษาศีลกนั ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่งเงนิทองกบัศีล ถา้เรา

พอมพีอกนิแลว้ ก็ควรเลอืกศีลธรรม ถา้รูว้า่อาชพีน้ีไมด่ ีถา้เลกิได ้ เปลีย่นอาชพี

ใหมไ่ด ้ก็ควรเปลีย่น หาอาชพีทีไ่มผ่ดิศีลผดิธรรมจะสบายใจกวา่ แลว้จติจะสงบ

ลง ขณะน้ีจติมนัไมส่งบ มนักงัวล ทกุครัง้ทีเ่ราคดิเรื่องความดงีาม มนัจะเป็น

เหมอืนกบัหนามยอกอกเราเสมอ เพราะเรารูว้า่มนัไมถู่ก มนัก็ทาํใหจ้ติใจเราไม่

สงบ แต่ถา้เราทาํในสิง่ทีถู่กแลว้ จะไมม่อีะไรมาทาํใหเ้รารูส้กึวุน่วายใจ เวลาทาํ

สมาธิก็จะงา่ยขึ้น ท่านจงึสอนวา่สมาธิทีศี่ลอบรมดแีลว้ ย่อมมอีานิสงสม์าก มี

พลงัมาก ปญัญาทีส่มาธิอบรมดแีลว้ ย่อมมอีานิสงสม์าก มพีลงัมาก จติทีป่ญัญา

อบรมดแีลว้ ย่อมหลดุพน้โดยถ่ายเดยีว คอืศีลก็จะสนบัสนุนในการทาํสมาธิ 

สมาธิก็จะสนบัสนุนในการเจริญปญัญา เพราะจติทีส่งบจะมเีหตมุผีล คดิไปตาม

ความเป็นจริง ตามเน้ือผา้ จะไมไ่ปตามอารมณ์  

อย่างผูพ้พิากษาน้ี ถา้มสีมาธิแลว้ จะพพิากษาตรงไปตรงมา แต่ถา้ถูกกเิลส

ครอบงาํ ก็จะมคีวามลาํเอยีงเกดิขึ้นได ้ ถา้มผีลประโยชนม์าลอ่ใจ เพราะยงัไมม่ี

สมาธิ ไมม่คีวามสงบ ยงัถูกอาํนาจของความโลภครอบงาํอยู่ ใครใหเ้งนิมากกวา่

ก็ตดัสนิวา่ทางนัน้ถูก อย่างน้ีก็ยงัไมเ่ป็นฐานของปญัญา ถา้มสีมาธิแลว้ ต่อให ้

ใครใหเ้งนิมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมส่นใจ ถา้ผดิก็วา่ผดิ เพราะคนทีม่สีมาธิมี

ความสุข มคีวามอิม่ ความพอ มสีิง่ทีม่คุีณค่ามากกวา่เงนิ สมาธิเป็นเหมอืนเพชร 

เงนิเป็นเหมอืนกบักอ้นอฐิกอ้นทราย จงึไมส่นใจ จะใหม้าเท่าไรก็ไมส่นใจ เมือ่มี

หนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งทาํ ก็ตอ้งวนิิจฉยัไปตามเน้ือผา้ การพจิารณาดว้ยปญัญาก็แบบ
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เดยีวกนั ถา้ยงัมกีเิลสอยู่ พจิารณาไปแต่กต็ดัไมข่าด ยงัเสยีดาย แต่ถา้มคีวาม

สงบ กเิลสจะถูกกดไว ้พจิารณาเหน็อะไรเป็นโทษก็เลกิได ้เช่นสุรายาเมาก็เลกิได ้

ก่อนทีอ่าตมาจะปฏบิตัธิรรมก็เคยดืม่สุรา เคยไปเทีย่วเหมอืนกนั  

แต่พอนัง่สมาธิไดค้วามสงบปับ๊ เรื่องพวกน้ีมนัหายไปหมดเลย จติไมเ่คยคดิถงึ

มนัเลย แมแ้ต่พระทีเ่คยหอ้ยคอก็ไมเ่คยหอ้ยเลย เพราะไมรู่จ้ะหอ้ยไปทาํไม 

เพราะพระทีแ่ทจ้ริงมนัอยู่ในตวัเรา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู ้

นั้นเหน็เราตถาคต ขอใหป้ฏบิตัธิรรมไป แลว้จะไดข้องทีม่คุีณค่ากวา่ของทีเ่รามี

อยู่ภายนอก มนัจงึทาํใหเ้ราสามารถสละไดห้มด สละทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มด 

เพราะตอ้งการสิง่ทีม่คุีณค่ากวา่ ทีเ่ราไดล้ิ้มรสมาแลว้บางส่วน เราอยากจะไดเ้พิม่

อกี เรามคีวามโลภทางธรรมแลว้ แต่ไมเ่รียกวา่กเิลส เรียกวา่ฉนัทะ ความยนิดี

ในธรรม ความอยากจะไดธ้รรมมากยิง่ๆขึ้นไป เป็นอทิธิบาท จติกจ็ะมุง่ไปสู่จดุ

นัน้ มนัก็พาอาตมาไปถงึอดุรฯ ท ัง้ๆทีไ่มเ่คยวาดแผนชวีติของเราไวว้า่จะไปทีต่รง

นัน้ แต่เมือ่มนัถงึเวลา สิง่ทีเ่ราตอ้งการมนัอยู่ตรงนัน้ เราก็ตอ้งไปตรงนัน้ โดยที่

ไมรู่ว้า่มนัอยู่ตรงนัน้มาก่อน 

มนัก็เหมอืนกบัแกะทางไปเรื่อยๆ มาถงึตรงน้ีก็ถามเขาวา่จะไปทางไหนต่อ ตอน

ก่อนจะบวชก็พยายามศึกษาดูวา่มวีดัแบบไหนบา้ง พอดตีอนนัน้มฝีร ัง่อยู่คนหน่ึง 

เขาทาํหนงัสอืเกี่ยวกบัวดัปฏบิตัธิรรม เขาไปมาหมดเลยนะวดัทีส่าํคญัๆใน

ประเทศไทยน้ี ฝรัง่คนน้ีขวนขวายหาความรูม้าก เขาไปมาหมดเลย เขาจะรู ้

รายละเอยีดของแต่ละวดั วา่อาจารยส์อนแบบไหน อาหารเป็นอย่างไร มพีระเณร

กี่รูป เขารูจ้กัวดัปฏบิตัทิ ัง้หมดในเมอืงไทย แลว้ทาํเป็นหนงัสอืไกด ์ เหมอืนกบั

เวลาไปเทีย่วยุโรปหรือประเทศอืน่ๆ เขาก็มหีนงัสอืไกดแ์นะนาํใหไ้ปดูสถานที่

ต่างๆ อนัน้ีเขาทาํเป็นหนงัสอืไกดแ์นะนาํวดักรรมฐาน วดัปฏบิตัธิรรมต่างๆ เราก็

เปิดดู ก็พอรูว้า่มวีดัปฏบิตัอิยู่ทีไ่หนบา้ง แต่ยงัไมไ่ดไ้ป เพราะตอนนัน้ยงัไมไ่ด ้

บวช พอจะบวชก็ไดร้บัคาํแนะนาํใหไ้ปบวชทีว่ดับวรฯ จงึไปทีว่ดับวรฯ ไปเจอ

พวกพระชาวต่างชาต ิ เขาก็รูจ้กัวดัต่างๆเหมอืนทีเ่ราไดอ่้านมาแลว้ ไม่วา่จะเป็น
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วดัป่าบา้นตาด วดัหนิหมากเป้ง วดัถํา้กลองเพล วดัหลวงปู่ชา ก็อยู่ในหนงัสอื

ไกดน้ี์หมด ก็เลยคลาํทางไปเรื่อยๆ  

ทกุสิง่ทกุอย่างมนัมอียู่ในตวัเราเองอยู่แลว้ ขอใหเ้รารูจ้กัใชม้นั แต่เราไมค่่อย

ชอบพึง่ตวัเราเองกนั ชอบพึง่คนอืน่ มนังา่ย มนัสะดวก กนิขา้วก็อยากจะใหคุ้ณ

แมป้่อนให ้ แลว้ถา้คุณแมไ่มอ่ยู่จะทาํอย่างไร ก็อดตาย ไมม่คีนป้อนให ้ หดัพึง่

ตวัเอง พึง่ตวัเองไดแ้ลว้สบาย ไปอยู่ทีไ่หนเราสามารถดูแลตวัเราเองไดต้ลอด 

บางสิง่บางอย่างถา้พึง่ตนเองไมไ่ดก้็ตอ้งพึง่ผูอ้ืน่ เช่นธรรมะน่ีเราก็ตอ้งอาศยัครู

บาอาจารย ์อาศยัพระพทุธเจา้ อาศยัหนงัสอืธรรมะ สุดแทแ้ต่มอีะไรใกลม้อืเราก็

เอาสิง่นัน้ก่อน ถา้ใกลม้อืมหีนงัสอืก็อ่านไปก่อน มเีทปก็ฟงัไปก่อน ถา้ยงัไม่

สามารถไปวดัไปพบครูบาอาจารยไ์ดก้็ฟงัไปก่อน อ่านไปก่อน เมือ่มโีอกาสไดไ้ป

พบท่านกถ็ามปญัหาทีเ่ราสงสยั แต่ปญัหาบางอย่าง เราก็สามารถหาคาํตอบได ้

ดว้ยตนเอง ถา้เราคดิเป็น ก็ไมต่อ้งถามคนอืน่ มปีญัหาเกดิขึ้นมา เดีย๋วคาํตอบก็

ตามมาเอง  



57 
 

กณัฑ์ที่ ๒๔๐ 

อดัเสียงธรรมด้วยใจ 
๑๗ กนัยายน ๒๕๔๙ 

ความจริงพวกเราก็มเีครื่องอดัเสยีงทีด่อียู่แลว้นะ ไมต่อ้งใชถ้่าน ไมต่อ้งใชไ้ฟฟ้า มตีดิ

ตวัอยู่ตลอดเวลา แต่ไมค่่อยชอบใชก้นั ทีอ่ดัน่ีก็เผือ่คนทีไ่มไ่ดม้าฟงักนั ส่วนคนที่มา

ตอ้งอดัเขา้ไปในใจ จะไดร้บัประโยชนท์นัทเีลย ถา้มวักงัวลอยู่กบัเรื่องอดั เวลาฟงัก็จะ

ไมไ่ดอ้ดัเขา้ไปในใจ เพราะใจมวัไปกงัวลวา่อดัตดิหรือไมต่ดิ ไดข้องสดๆกลบัไมช่อบ จะ

เอาของแหง้กลบัไป จงึอย่าไปกงัวลกบัมนั พอกดปุ่ มใหเ้ครื่องเริ่มอดัแลว้ก็ปลอ่ยใหม้นั

ทาํงานของมนัไป จะตดิหรือไมต่ดิก็เรื่องของมนั อดัธรรมะเขา้ไวใ้นใจของเราก่อนจะ

ดกีวา่ สมยัพระพทุธกาลก็ไมม่เีครื่องอดัเสยีงกนั ก็ใชใ้จเราน่ีแหละอดั แลว้ก็ไปบอกไป

เลา่ใหค้นอืน่ฟงัอกีท ี สมยัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูก้็มพีระองคเ์ป็นองคแ์รกพระองคเ์ดยีว 

หลงัจากทรงแสดงธรรมใหก้บัพระปญัจวคัคยี ์ ก็บรรลเุพิม่ขึ้นมาอกี ๕ รูป ท่านก็เอา

ธรรมะทีท่่านอดัไวใ้นใจไปเปิดใหค้นอืน่ฟงัต่อ คนฟงัก็อดัไวใ้นใจต่อ ก็อดัต่อกนัมา

จนถงึปจัจบุนัน้ี  

แต่พวกเราน่ีต่อไปอาจจะไมม่อีะไรเหลอืใหอ้ดั เชื่อไหม ถา้เกดิสงครามนิวเคลยีรข์ึ้นมา 

ของพวกน้ีจะใชไ้มไ่ดห้มด จะไมม่ธีรรมะอะไรเหลอือยู่เลย แต่ถา้ธรรมะอยู่ในใจของเรา

แลว้ ต่อใหไ้ปเกดิชาตหินา้ภพหนา้ธรรมะก็ยงัตดิไปกบัใจดว้ย ถา้เกดิมสีงครามโลก

ขึ้นมามนัก็อาจจะลา้งผลาญทกุสิง่ทกุอย่างจนเกลี้ยงไปหมดเลย ไมม่ไีฟฟ้า ไมม่เีครื่อง

อดัเครื่องเลน่ หรือแมแ้ต่หนงัสอืก็อาจจะกลายเป็นขี้เถา้ไปหมด ภาษาก็อาจจะเปลีย่นไป 

แต่ถา้มธีรรมะอยู่ในใจแลว้ ก็ยงัสามารถถา่ยทอดใหก้นัไดอ้ยู่เสมอ เวลาฟงัธรรมะจาก

ครูบาอาจารย ์จงึเขา้ใจงา่ยกวา่การอ่านหนงัสอืธรรมะ เพราะถ่ายทอดแบบสดๆรอ้นๆ ใช ้

ภาษาเดยีวกนั สมยัน้ีเวลาอ่านพระไตรปิฎกน่ีอ่านรูเ้รื่องไหม เหมอืนเป็นคนละภาษาไป
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แลว้ ถงึแมจ้ะเป็นภาษาไทยแต่ก็เป็นราชาศพัท ์ เป็นบาล ี อ่านแลว้ตอ้งมาแปลกนัอกีที

หน่ึง ฉะนัน้เวลาฟงัธรรมขอใหเ้อาใจน่ีเป็นตวัอดั  

วธิีฟงัธรรมท่านก็สอนใหฟ้งัดว้ยสต ิดว้ยความตัง้ใจ ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเรื่องอืน่ มหีนา้ที่

รบัฟงัอย่างเดยีว ฟงัไปแลว้ก็พจิารณาตามไป ถา้เขา้ใจก็จะเกดิปญัญาขึ้นมา ถา้ไมเ่ขา้ใจ

ก็ไมเ่ป็นไร ก็ปลอ่ยไปก่อน แสดงวา่ยงัฟงัไมม่ากพอ พอทีจ่ะใหเ้กดิความเขา้ใจได ้ตอ้ง

ฟงัไปอกีหลายๆครัง้ แลว้ก็จะเขา้ใจไปเอง เหมอืนกบัเวลาเราบอกอะไรใหใ้ครฟงั บางคน

พูดคาํเดยีวก็เขา้ใจ บางคนก็ตอ้งขยายความ ตอ้งอธิบายหลายๆครัง้ถงึจะเขา้ใจ เช่นการ

บอกทาง ถา้บอกคนฉลาด บอกไปทางหลวงหมายเลขน้ีๆ แค่นัน้ก็พอแลว้ แต่อกีคน

หน่ึง บอกทางหลวงหมายเลขน้ีๆ อยู่ตรงไหนก็ไมรู่ ้ ตอ้งขยายความวา่ทางหลวง

หมายเลขน้ี ชื่ออย่างน้ี สุขมุวทิ พหลโยธิน ขนาดบอกละเอยีดอย่างน้ีบางทกี็ยงัไมรู่เ้ลย 

เพราะเวลาไปไหนมาไหนไมเ่คยสนใจศึกษา นัง่หลบัอยู่ในรถเพราะมคีนพาไป ตอนน้ีอยู่

ทีไ่หนก็ยงัไมรู่เ้ลย เพราะไมส่นใจศึกษา ไมม่ใีครหา้ม เราศึกษาได ้ เวลาเดนิทางก็คอย

สงัเกตดูป้ายต่างๆ ถา้ไมรู่ก้็ถามคนทีรู่ว้า่ตอนน้ีอยู่ทีไ่หน ถนนอะไร ต่อไปเราก็สามารถ

มาเองได ้ไมต่อ้งใหค้นอืน่พามา ถา้ชอบนัง่หลบัในรถสบาย พอขึ้นรถก็หลบัตา พอลมืตา

ก็ลงจากรถไดเ้ลย อย่างน้ีก็เป็นเหมอืนกบัพวกหมพูวกไก่ ทีถู่กจบัไปเชอืด พอไปถงึโรง

เชอืดก็ถูกตอ้นลงไปเชอืด  

น่ีแหละคอืปญัญา ตอ้งมคีวามสาํเหนียก ตอ้งคอยศึกษา เป็นการฝึกฝนอบรมไปในตวั 

ต่อไปเวลาไดย้นิอะไรไมเ่ขา้ใจก็จะจดจาํไว ้ แลว้ไปหาขอ้มลูมาเพิม่เตมิ ไปเปิดใน

พจนานุกรมดู ถา้เป็นคาํศพัทท์ีเ่กี่ยวกบัทางธรรมะ ก็อาจจะตอ้งไปหาผูรู้ใ้หช่้วยอธิบาย

ใหเ้ขา้ใจ สิง่ต่างๆไมไ่ดเ้ป็นปริศนาอะไรเลย ปริศนาอยู่ทีใ่จเราต่างหาก ใจเรามนัมดืบอด 

ไมค่่อยสนใจศึกษาหาความรู ้หาแสงสวา่ง ขี้เกยีจ สงัเกตดูคนทีข่ ี้เกยีจเรียนหนงัสอืก็ไม่

สามารถเรียนไดสู้ง ไมเ่จริญกา้วหนา้ คนทีจ่บ ม. ๓ จบ ปวช. ก็ทาํงานไดร้ะดบัหน่ึง คน

ทีข่ยนัเรียนจนจบปริญญา ก็ทาํงานในอกีระดบัหน่ึง เพราะมคีวามขวนขวาย มวีริิยะ

ความพากเพยีร ทีจ่ะศึกษาหาความรู ้ เวลาไปสมคัรงานก็จะมกีารทดสอบดูภูมคิวามรู ้

ของเรา สอบสมัภาษณ์เรา คุยกบัเรา ก็จะรูว้า่มคีวามรูม้ากนอ้ยเพยีงไร จงึอย่าไปอาศยั
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สิง่ภายนอกมากนกั พระพทุธเจา้ทรงสอนใหใ้ช ้อตัตา หิ อตัโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของ

ตน อาศยัผูอ้ืน่ในระยะเริ่มตน้ ตอนทีย่งัพึง่ตนเองไมไ่ด ้ใหส้อนเราในสิง่ทีเ่ราไมรู่ม้าก่อน 

อาศยัคุณพ่อคุณแม ่ สอนใหท้าํอะไรต่างๆ ใหรู้จ้กัพูด ใหรู้จ้กัทาํ เมือ่โตขึ้นมาอกีหน่อย 

ก็อาศยัคุณครูทีโ่รงเรียน แลว้ก็อาศยัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั  

เมือ่เรียนจบแลว้ ทาํมาหากนิไดแ้ลว้ มเีงนิมทีองแลว้ ก็เริ่มสนใจทางดา้นจติใจ ความสุข

ทางดา้นจติใจ ทีเ่กดิจากการศึกษาเลา่เรียนปฏบิตัธิรรม ก็ตอ้งอาศยัครูบาอาจารยอ์กี ก็

มอียู่ ๒ รูปแบบคอื ๑. หนงัสอืพระไตรปิฎก หนงัสอืธรรมะต่างๆ ทีม่อียู่เกลือ่นไปหมด 

เราสามารถอ่านหาความรูไ้ด ้ ๒. ถา้มโีอกาสไดพ้บปะกบัครูบาอาจารยท์ีเ่ก่ง ทีฉ่ลาด ก็

ศึกษากบัท่าน แลว้ก็นาํไปปฏบิตั ิ วธิีศึกษาทีด่ทีีสุ่ดก็คอืการต ัง้ใจฟงั ไมต่อ้งอาศยัสือ่

ต่างๆมาเป็นเครื่องมอื เพราะส่วนใหญ่อดัไปแลว้ก็ไมไ่ดฟ้งัเท่าไหร่ คอยจะไปอดัใหมอ่ยู่

เรื่อยๆ อดัแลว้ก็เอาไปแจก ตวัเองก็ไมม่เีวลามานัง่ฟงั สูฟ้งัแลว้เอาไปปฏบิตัจิะดกีวา่ 

การเผยแผ่ก็ดหีรอก แต่ก็ตอ้งรูจ้กัประมาณ ในเบื้องตน้ควรจะสอนตวัเราก่อน ใหห้ลดุ

พน้ ใหส้บายก่อน ใหพ้ึง่ตนเองไดก่้อน หลงัจากนัน้จงึค่อยช่วยเหลอืคนอืน่ต่อไป ตาม

แบบฉบบัของพระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลาย คอืศึกษาและปฏบิตัก่ิอน จนเขา้อก

เขา้ใจในทกุสิง่ทกุอย่าง ทีท่าํใหจ้ติใจอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ เมือ่เขา้ใจแลว้ก็จะอยู่ในใจ 

เป็นเหมอืนกบัภาษา ทีเ่รียนจากคุณพ่อคุณแม ่ จะฝงัลกึอยู่ในใจของเรา เวลาตอ้งสอน

ภาษาไทยน่ีจะงา่ยมาก ไมต่อ้งไปเรียนจากหนงัสอื เรียนกบัคุณพ่อคุณแม ่จากการไดย้นิ

ไดฟ้งั ไดใ้ชไ้ดพู้ด ก็กลายเป็นความรูแ้นบตดิตวัเราไป  

ธรรมะกแ็บบเดยีวกนั ไปอยู่กบัครูบาอาจารยก์็ไดศึ้กษา ไดย้นิไดฟ้งั แลว้ก็ไดป้ฏบิตั ิ

ท่านสอนอย่างไรท่านก็ปฏบิตัอิย่างนัน้ สอนธุดงควตัร ก็ปฏบิตัธุิดงควตัร วดัป่าส่วน

ใหญ่ก็จะบณิฑบาต ฉนัมื้อเดยีว ฉนัในบาตรเป็นวตัร เป็นหนา้ที ่ ส่วนธุดงควตัรขอ้อืน่ก็

แลว้แต่ละองคจ์ะสมาทานปฏบิตักินั วถิชีวีติก็อยู่ตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหอ้ยู่

แบบเรียบงา่ย ไมใ่หม้เีรื่องต่างๆเขา้มารบกวนจติใจ ใหพ้ึง่ตนเอง วดัป่าน้ีท่านเนน้เรื่อง

สมถะจริงๆ ไมใ่หม้อีะไรเลย ใหอ้ยู่กบัธรรมชาต ิ ไมต่อ้งมไีฟฟ้า ไมต่อ้งมนีํา้ประปา มี

สระนํา้ มบี่อนํา้ก็อาศยัอยู่ไดแ้ลว้ อย่างบนเขาน้ีสระก็ไมม่ ีบ่อก็ไมม่ ีตอ้งอาศยัรองนํา้ฝน
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เอา ฝนตกก็ตอ้งขยนัออกมารอง แต่อยู่สบาย อยู่กบัธรรมชาต ิ ไมม่ปีญัหามากเหมอืน

อยู่กบัสิง่ทีเ่ราสรา้งขึ้นมา เช่นไฟฟ้า พอมไีฟฟ้าแลว้ก็มเีรื่องอืน่ๆตามมา แลว้เราก็ไปยดึ

ไปตดิกบัเรื่องต่างทีม่ากบัไฟฟ้า สมยัก่อนมไีฟฟ้าไวเ้พือ่ใหแ้สงสวา่ง ต่อมาเครื่องอาํนวย

ความสุขความสะดวกท ัง้หลายก็ตามมา เช่นตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ พดัลม เตาไฟฟ้า 

เครื่องทาํนํา้อุ่น เครื่องบนัเทงิต่างๆ วทิย ุ โทรทศัน ์ เครื่องเสยีง จนกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของชวีติ เดก็ทีเ่กดิมาในสมยัน้ีเลยคดิวา่สิ่งเหลา่น้ีเป็นส่วนหน่ึงของปจัจยั ๔ คอืจะตอ้ง

มมีนั ก็เลยตอ้งพยายามหามา พอโตขึ้นแลว้ยา้ยออกจากบา้นไปมบีา้นของตนเอง ก็ตอ้ง

ไปหาซื้อของเหลา่น้ีมา แลว้ก็สรา้งภาระใหก้บัตวัเอง ดิ้นรนขวนขวายวุน่วายกบัการหา

ทรพัยห์าเงนิหาทอง ดูแลรกัษา กงัวลห่วงใย แลกกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ  

เมือ่ไดส้ิง่ต่างๆมาแลว้ส่วนใหญ่ก็ต ัง้มนัไวอ้ย่างนัน้แหละ นานๆจะดูสกัท ี จะฟงัสกัท ี

แลว้ก็บ่นหาความสุข ท ัง้ๆทีม่เีครื่องอาํนวยความสุขเต็มไปหมด แต่เป็นความสุขทีไ่มใ่ห ้

ความอิม่ความพอ ถา้รบัประทานอาหารกเ็หมอืนกบัรบัประทานลม เช่นหายใจเขา้ไป

อย่างเดยีว ไมก่นิขา้วปลาอาหาร ถา้กนิแต่ลมหายใจ มแีต่ลมเขา้ไปในร่างกายอย่างเดยีว 

ก็ไมท่าํใหร่้างกายอิม่ ฉนัใดความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีเ่ราสรา้งสรรคก์นัขึ้นมา 

ก็ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอกบัเรา ไมไ่ดใ้หค้วามสุข ใหค้วามม ัน่คงแก่จติใจ แต่กลบั

สรา้งความอ่อนไหวใหก้บัจติใจ เพราะเวลาอะไรขาดไปเพยีงช ัว่คราวเท่านัน้ ก็วุน่วายกนั

ท ัง้บา้นท ัง้เมอืง ไฟฟ้าดบัทหีน่ึงก็วุน่วายไปหมด นํา้ประปาไมไ่หลก็ลาํบากกนัไปหมด ก็

เพราะไมไ่ดศึ้กษา ไมรู่ค้วามจริงของชวีติวา่เป็นอย่างไร ถา้ไดไ้ปเจอครูบาอาจารย ์ไดเ้จอ

พระพทุธศาสนา ท่านก็จะสอนเนน้ไปทางความเรียบงา่ยในการครองชพี การดาํรงชวีติ 

ใหร้กัษาชวีติใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆหน่ึงแบบทีส่ะดวกทีง่า่ยทีสุ่ด คอืตามอตัภาพ ตามมตีาม

เกดิ ไมต่อ้งไปมอีะไรมากมายเกนิความจาํเป็น ไฟฟ้าไมม่กี็ไมต่าย นํา้ประปาไมม่ใีชก้็ไม่

ตาย แต่นํา้ตอ้งม ีไฟก็ตอ้งม ีแสงสวา่งตอ้งม ีวนัหน่ึงๆเราก็มแีสงสวา่งต ัง้ ๑๒ ช ัว่โมงก็

เพยีงพอแลว้ ทาํไมตอ้งมไีฟตอนกลางคนืดว้ย ถา้ไมม่ไีฟฟ้าก็อาศยัแสงเทยีนโคมไฟก็ได ้ 

พระธุดงคท์่านก็มโีคมผา้กลมๆ มเีทยีนต ัง้อยู่ขา้งใน ไวใ้ชเ้วลาเดนิไปไหนมาไหนตอน

กลางคนื จดุเทยีนแลว้ก็เดนิถอืโคมไฟไป ก็พอเหน็ทาง พอทาํอะไรได ้ ส่วนใหญ่พระ
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ปฏบิตัจิะไมค่่อยอ่านหนงัสอืกนัเท่าไร โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคนื เพราะไมจ่าํเป็น 

หนงัสอืน่ีอ่านเฉพาะช่วงกลางวนัก็เหลอืเฟือแลว้ ถา้อยากจะอ่าน พระปฏบิตับิางรูปท่าน

อ่านหนงัสอืไมเ่ป็น แต่ท่านก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ จงึไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งอ่านมากนกั 

ไตรสกิขาก็มแีค่ ๓ เท่านัน้เอง คอืศีล สมาธิ ปญัญา ก็ไดย้นิไดฟ้งัจากครูบาอาจารย์

ถ่ายทอดใหอ้ยู่เสมอๆ ตัง้ใจฟงัก็เท่ากบัไดอ่้านหนงัสอืแลว้ คนสมยัโบราณจงึอ่านไม่

ค่อยออก เขยีนไมค่่อยไดก้นั แต่อาศยัการจดการจาํ การฟงั มคีวามจาํทีด่ ี ทอ่ง

พระไตรปิฎกไดท้ ัง้เลม่ แสดงวา่ความจาํดมีาก มนุษยเ์รามสีิง่ทีด่อียู่ในตวัเรา แต่

เน่ืองจากไปอาศยัสิง่ภายนอกมาทดแทน ของดใีนตวัเราก็เลยไมม่โีอกาสโผลอ่อกมาให ้

เราเหน็ ของพวกน้ีถา้เราไมใ่ช ้ ก็เป็นเหมอืนมดีทีถู่กปลอ่ยทิ้งไว ้ ก็จะมสีนิมเกาะ ไม่

สามารถเอาไปใชอ้ะไรได ้ มดีตอ้งใชอ้ยู่เรื่อยๆ เพราะเมือ่ใชเ้ราก็ตอ้งลบัมนัอยู่เรื่อยๆ 

เมือ่ลบัเรื่อยๆมนัก็จะคม ใจเราก็มสีญัญาความจาํ มสีงัขารความคดิปรุง ทีจ่ะคดิไป

ในทางสตปิญัญา ทีจ่ะจาํความรูต่้างๆ ขยายความรูต่้างๆ ใหก้วา้งใหญ่ไพศาลขึ้นไป 

อย่างไมม่ขีอบเขต  

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงถามพระภกิษุ ในขณะทีท่รงหยบิใบไมข้ึ้นมากาํมอืหน่ึงวา่ ใบไมท้ี่

ตถาคตถอือยู่ในมอืน้ี กบัใบไมท้ีม่อียู่ในป่าน้ี อนัไหนจะมากกวา่กนั พระภกิษุท่านก็ตอบ

วา่ ก็ในป่าซขิอรบั เพราะในกาํมอืของพระองคม์เีพยีงไมก่ี่ใบ พระองคท์รงตรสัวา่ คาํ

สอนทีเ่ราสอนน้ีก็เป็นเหมอืนกบัใบไมท้ีอ่ยู่ในมอืเราน่ีแหละ ส่วนความรูท้ีจ่ติใจคอืสงัขาร

ความคดิปรุง ทีส่ามารถพนิิจพจิารณานัน้ มนัมากมายก่ายกอง กวา้งใหญ่ไพศาลกวา่สิง่

ทีเ่ราส ัง่สอนพวกเธอ แต่ทีไ่มไ่ดเ้อามาส ัง่สอนก็เพราะวา่มนัไมม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัพวก

เธอ ทีเ่พยีงแต่รูว้ธิีดบัทกุขก์็พอแลว้ ใหรู้จ้กัวา่ทกุขเ์ป็นอย่างไรแลว้ก็วธิีทาํใหท้กุขด์บัไป 

ตถาคตเป็นเหมอืนกบัหมอ พวกเธอเป็นเหมอืนคนไข ้ หมอก็เอายาทีม่ารกัษาโรคทีเ่ธอ

เป็นเท่านัน้ แต่ยงัมยีาอกีมากมายก่ายกองทีไ่มม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัพวกเธอ หมอก็ไม่

เอามาใหก้นิใหเ้สยีเวลาเปลา่ๆ น่ีพูดถงึความสามารถของใจเรา ถา้ใหม้นัมโีอกาสได ้

พฒันา ไดพ้ึง่ตวัมนัเองแลว้ มนัจะเก่งกาจมาก แต่ถา้เรามวัแต่พึง่อย่างอืน่ เราก็จะเป็น

เหมอืนคนงอ่ย คนพกิาร เหมอืนกบัเรามร่ีางกายทีส่มบูรณ์ มแีขน มขีา เดนิได ้ แต่ไม่

ชอบเดนิ ชอบใหค้นอุม้ ชอบนัง่รถเขน็พาเราไปไหนมาไหน ก็เป็นเหมอืนกบัคนพกิารไป 
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ถา้ไมใ่ชม้นันานๆ มนัก็พกิารขึ้นมาจริงๆ เวลาทีจ่ะตอ้งลกุขึ้นมาเดนิสกัท ี ทาํอะไรสกัที

ดว้ยตวัเอง ก็จะทาํไมไ่ด ้ เคยใชเ้ครื่องซกัผา้อยู่เรื่อยๆ แลว้ตอ้งซกัดว้ยมอื ก็จะรูว้า่เป็น

อย่างไร  

น่ีก็เป็นเพราะไมไ่ดร้บัการศึกษาอบรม ก็เลยหลงไปตามกระแสของกเิลส ของความโลภ 

ของความหลง หลงคดิวา่เมือ่ทาํอะไรใหม้นัสะดวก ใหม้นัสบาย ก็จะมคีวามสุข จงึเอาสิง่

ต่างๆมาอาํนวยความสะดวก แลว้เป็นอย่างไรบา้ง เมือ่ไมต่อ้งทาํอะไรเลย ก็ตอ้งไปออก

กาํลงักายอยู่ด ี ตอ้งไปเสยีเงนิสมคัรเป็นสมาชกิของฟิตเนส ไปออกกาํลงักาย ไปวิง่ ไป

ยกนํา้หนกั ไปทาํอะไรใหเ้หงือ่มนัแตก ซึง่สมยัปู่ย่าตายายเราไมเ่หน็ตอ้งทาํอย่างน้ีเลย 

เพราะตอ้งคอยกวาดบา้นถบูา้น ถางหญา้ขดุดนิ ทาํอะไรต่างๆดว้ยหยาดเหงือ่อยู่ทกุวนั 

ร่างกายจงึแขง็แรง แต่ทกุวนัน้ีพวกเราเหมอืนกบัคนงอ่ย เดนิสกัป้ายรถเมลห์น่ึงก็คงจะ

เดนิไมไ่หวแลว้ เพราะมรีถยนต ์ จอดรถก็ตอ้งจอดทีใ่กล ้ๆ  พอจอดลงปับ๊ก็ถงึทีห่มาย

เลย ไมช่อบเดนิ เมือ่ร่างกายไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย ก็อ่อนแอเป็นโรคไดง้า่ย อายุก็ส ัน้ 

เพราะหลงตามกระแสของกเิลสนัน่เอง กเิลสชอบความงา่ย ความสะดวก ความสบาย 

แต่ไมรู่ว้า่การทีจ่ะไดส้ิง่ทีง่า่ย ทีส่ะดวกมา ตอ้งเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทองเพือ่ซื้อสิง่

เหลา่น้ีมา แลว้ก็ตอ้งวุน่วายทางดา้นจติใจมาก เพราะตอ้งแก่งแย่งแขง่ขนักนั จงึควรหนั

กลบัมาอยู่ตามกระแสของธรรมะ อยู่งา่ยๆ สิง่ไหนไมจ่าํเป็นก็โละทิ้งไป ตูเ้ยน็ไมต่อ้งม ี

เครื่องปรบัอากาศก็ไมต่อ้งม ี เอาเท่าทีจ่าํเป็น แลว้ค่าใชจ่้ายในบา้นจะลดนอ้ยถอยลงไป 

ความกดดนัทางดา้นจติใจก็จะเบาลงไป 

จะมเีงนิเหลอืใช ้ จะไมเ่ครียด เพราะมเีงนิทีจ่ะซื้อสิง่ทีจ่าํเป็นจริงๆ เช่นอาหาร ยารกัษา

โรค เวลาทีไ่มส่บาย เสื้อผา้นานๆก็จะซื้อสกัทหีน่ึง บา้นก็มอียู่แลว้ รายจ่ายจะมไีมม่าก 

จะกลายเป็นเศรษฐขีึ้นมาโดยไมรู่ส้กึตวั ทกุวนัน้ีหาเงนิเท่าไรก็ไมพ่อใช ้ จะไปพอใชไ้ด ้

อย่างไรในเมือ่ไมรู่จ้กัพอ มรีอ้ยก็ใชร้อ้ยสบิ มพีนัก็ใชพ้นัรอ้ยอย่างน้ี ก็ตอ้งเป็นหน้ีอยู่

เรื่อยๆ คนขายของก็ฉลาด ชอบใหซ้ื้อเงนิผ่อน เอาของไปก่อนแลว้มาจ่ายทหีลงั ถา้ไมม่ี

จติใจทีเ่ขม้แขง็ ไมม่คีวามรูท้างดา้นธรรมะแลว้ ก็จะวุน่วายอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ีไปเรื่อยๆ

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้รูธ้รรมะ รูว้า่อะไรจาํเป็น อะไรไมจ่าํเป็น แยกแยะได ้อนัไหนไม่
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จาํเป็นก็โยนทิ้งไป เอาแต่สิง่ทีจ่าํเป็น มาหาความสุขทีแ่ทจ้ริงดกีวา่ ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่

ต่างๆ ทีต่อ้งเสยีเงนิเสยีทองไปซื้อมา มนัเป็นอย่างไร ดูโทรทศันก์ี่คร ัง้แลว้ ไดค้วามสุข

ขนาดไหน ฟงัเครื่องเสยีงแลว้ ไดค้วามสุขขนาดไหน มนัก็เหมอืนเดมิแหละ เหมอืนกบั

ไมไ่ดดู้ไมไ่ดฟ้งั ก็อย่าไปดูไปฟงัมนัดกีวา่ มาหาความสุขทางนัง่สมาธ ิอ่านหนงัสอืธรรมะ 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมจะดกีวา่ จะไดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีีเ่ลศิทีว่เิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวก

ท ัง้หลายไดเ้จอกนั อยู่ในตวัเราน่ีเอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน  

ของต่างๆทีเ่ราลุม่หลงกนัน่ี เราตอ้งใชป้ญัญา ถามตวัเองงา่ยๆวา่ มนัจาํเป็นไหม ไมม่มีนั

จะตายไหม แลว้ทาํใจใหเ้ขม้แขง็ ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้โยนทิ้งไป ก็เอาเก็บไวใ้นตู ้ อย่าไปใชม้นั 

ดูซวิา่ชวีติของเราจะอยู่ไดไ้หม รบัรองไดว้า่ชวีติจติใจของเราจะดขีึ้นอย่างแน่นอน 

ความเครียด ความกงัวล ความวุน่วายใจต่างๆ จะเบาบางลงไป อยู่แบบสมถะเรียบงา่ย 

ในหลวงทรงสอนอยู่เรื่อยๆ เศรษฐกจิพอเพยีง ก็พอเพยีงกบัการอยู ่ ไมต่อ้งฟุ้ งเฟ้อ

ฟุ่มเฟือย กบัของทีไ่มจ่าํเป็น หาความสุขทีแ่ทจ้รงิดกีวา่ จากการศึกษาปฏบิตัธิรรม 

เพราะจะนาํไปสู่การหลดุพน้ จากความหวิความอยาก ความตอ้งการต่างๆ สามารถอยู่

เฉยๆไดอ้ย่างเป็นสุข ไมต่อ้งมเีครื่องมาบาํรุงบาํเรอความสุข อยู่เฉยๆ เมือ่จติไมห่วิไม่

อยาก ก็ไมม่ปีญัหาอะไร ทกุวนัน้ีทีเ่ราอยู่เฉยๆกนัไมไ่ด ้ ก็เพราะวา่พออยู่เฉยๆแลว้มนั

เกดิความทกุขข์ึ้นมา หงดุหงดิใจ ราํคาญใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งหาอะไรทาํ 

เพราะวา่จติมนัไมน่ิ่ง จติไมไ่ดร้บัอาหาร ไมไ่ดร้บัธรรมะ ลองหนัมาหาอาหารทีแ่ทจ้ริง

ใหก้บัใจดู ทาํบญุทาํทานตามฐานะ มเีงนิมากนอ้ยเพยีงไรก็ทาํไป ส่วนทีจ่ะตอ้งเก็บไวใ้ช ้

ก็เก็บไว ้ ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งทาํหมด นอกจากม ัน่ใจวา่ไมต่อ้งการมนัอกีแลว้ คน

ฉลาดก็สละหมด แลว้ก็ออกบวช อาศยัการบณิฑบาตเลี้ยงชพี  

ตอนทีเ่ราออกบวชนัน้โชคดไีมม่เีงนิมาก เหลอืไมก่ี่พนับาท สมบตัขิองตวัเองนอกจาก

เสื้อผา้ก็ไมม่อีะไร บา้นก็ไมม่ ี งานก็ไมม่ ี ครอบครวัก็ไมม่ ี มนัก็เลยงา่ย คนทีม่อีะไร

มากๆก็เหมอืนคนไข ้ ทีม่สีายระโยงระยางมาก จะถอดสายอะไรออกแต่ละเสน้ก็กลวัวา่

ร่างกายจะตาย แต่คนทีไ่มม่สีายอะไรเลยน่ีสบาย หายใจไปตามธรรมชาต ิอยู่ไดก้็อยู่ อยู่

ไมไ่ดก้็ไป ส่วนใหญ่ทีเ่ราไมส่ามารถไปอยู่วดักนัได ้ ก็เพราะมเีครื่องพนัธนาการเต็มไป
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หมด ไหนจะเครื่องปรบัอากาศ ไหนจะตูเ้ยน็ ไหนจะรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั หวิ

เมือ่ไรก็กนิไดเ้มือ่นัน้ อะไรเหลา่น้ี ท ัง้ๆทีร่่างกายมนัไมม่คีวามตอ้งการอาหารเลย ส่วน

ใหญ่จะป้อนใหก้บักเิลสคอืกามตณัหา อยากในรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ต่างๆ ถา้

กนิเพือ่กเิลส กนิเท่าไรก็ไมพ่อกนิ กินเท่าไรก็ไมอ่ิม่ แต่ถา้กนิเพือ่ร่างกายก็มปีระมาณ 

เวลากนิเขา้ไป พอรูส้กึวา่เริ่มอิม่แลว้ ก็หยุดกนิไดแ้ลว้ ดืม่นํา้เขา้ไปสกัแกว้หน่ึงก็จะอิม่ 

แลว้ก็อยู่ไดน้านถงึ ๒๔ ช ัว่โมง กนิขา้วมื้อเดยีวก็อยู่ได ้ แต่ใจมนัจะดิ้นรน สมยัทีบ่วช

ใหม่ๆ  เราก็เคยเจอ กนิขา้วเสร็จแลว้ก็ยงัคดิถงึอาหาร ตอนเยน็ๆน่ีมนัคดิปรุงวุน่วายไป

หมดเลย อาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี เลยตอ้งอาศยัการภาวนา การนัง่สมาธิ กาํหนดจติใหน่ิ้ง 

ไมใ่หไ้ปคดิถงึอาหารต่างๆ พอไมไ่ปคดิปับ๊ ความหวิต่างๆก็หายไป  

เลยรูว้า่ความหวิม ี๒ รูปแบบ หวิกายกบัหวิใจ กายไมห่วิหรอก ทีห่วินัน้มนัหวิใจ เพราะ

กายมนัอยู่ได ้มนัไมต่ายหรอก รออกี ๒๔ ช ัว่โมงแลว้มากนิมนัก็ไมต่าย แต่ทีม่นัจะตาย

ก็คอืกเิลส เพราะจติใจมนัแสนทรมานดว้ยความหวิโหย บางทนีํา้ตาไหลเพราะหวิขา้ว 

อยากจะกนิขา้ว อยากจะกนินัน่กนิน่ี พอเหน็คนอืน่เขาอดอาหารทลีะ ๓ วนั ๕ วนั ก็คดิ

วา่เรายงัไมไ่ดอ้ดเลยน่ี ก็เลยลองอดดู เวลาอดก็ตอ้งภาวนา เพราะถา้ไมภ่าวนาจติจะ

ฟุ้ งซ่านมาก จะคดิแต่เรื่องอาหาร การอดอาหารก็เป็นการบงัคบัใจใหภ้าวนา เวลาอด

อาหารน่ีมนัจะขยนั มนักลวัความทกุขท์ีเ่กิดจากความคดิปรุงแต่งเกี่ยวกบัเรื่องอาหาร ก็

พยายามนัง่สมาธ ิพยายามเดนิจงกรม ควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีเ่รากาํหนดไว ้ ให ้

อยู่กบัอานาปานสต ิลมหายใจเขา้ออก หรอือยู่กบัพทุโธๆๆ พอจติไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องต่างๆ 

มนัก็สงบตวัลง พอมนัสงบปับ๊ ก็เกดิความอิม่ขึ้นมาในใจ ถงึเขา้ใจวา่ทาํไมพระท่านอด

อาหารไดต้ ัง้หลายวนั เพราะใจท่านไมห่วิ มภีาวนาเป็นตวัคอยใหอ้าหารกบัจติใจ ส่วน

ร่างกายก็อาจจะมคีวามซูบผอม มคีวามรูส้กึวา่ทอ้งเบา อะไรอย่างน้ี แต่ก็ไมเ่ป็นปญัหา

ใหญ่โตอะไร ปญัหาใหญ่โตอยู่ทีใ่จมากกวา่ เมือ่ตวัปญัหาทีใ่หญ่โตน้ีไดร้บัการ

ควบคุมดูแลไมใ่หก้าํเริบ ไมใ่หส้รา้งปญัหาแลว้ มนัก็สบาย  

เพยีงแต่วา่ในข ัน้ตอนของการฝึกสมาธินัน้ มนัก็สงบเป็นระยะๆ เป็นพกัๆ ไมส่งบอยา่ง

ต่อเน่ือง พอออกจากสมาธิก็โดดไปคดิเรื่องต่างๆไดอ้กี ถา้ไมรู่จ้กัใชป้ญัญา ก็จะไมม่ทีาง
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ทีจ่ะกาํจดัความคดิทีอ่ยากจะกนิน้ีได ้ เมือ่ยงัไมรู่จ้กัใชป้ญัญา พอมนัเริ่มทรมานใจ ก็

กลบัไปนัง่สมาธิอกี กลบัไปกาํหนดพทุโธๆๆอกี แต่ถา้รูจ้กัใชป้ญัญา ก็จะสามารถกาํจดั

ความอยากอาหารน้ีได ้ดว้ยการพจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหาร ใหพ้จิารณาดูอาหาร

ทีอ่ยู่ในบาตร อาหารทีเ่ขา้ไปในปาก อาหารทีเ่คี้ยวแลว้ก่อนทีจ่ะกลนืเขา้ไป ถา้วา่มนั

เอร็ดอร่อย ลองคายออกมาไวใ้นชอ้น แลว้ตกัใส่เขา้ไปในปากใหม ่ จะทาํไดไ้หม ท ัง้ๆที่

เป็นอาหารทีแ่สนเอร็ดอร่อย ทีอ่ยู่ในปากเมือ่สกัครู่น้ี ทีก่าํลงัจะกลนืเขา้ไปในทอ้ง ส่วน

ใหญ่เราจะไมเ่หน็ จะเหน็แต่เฉพาะช่วงทีม่นัอยู่ในจานเท่านัน้เอง เวลาทีย่กมาจากในครวั

น่ีเขาแต่งมา ดูแลว้แหมมนัน่ากนิ แต่ไมค่ดิถงึเวลาทีม่นัไปคลกุกบันํา้ลายในปาก หรือ

ในขณะทีร่วมกนัอยู่ในทอ้ง อาหารทกุชนิดไมว่า่จะหวานจะคาว จะเป็นผลไมห้รือจะเป็น

อะไรก็ตาม ก็ตอ้งลงไปรวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนัหมด พระบางรูปท่านจงึคลกุอาหารทกุอย่าง

ในบาตรเลย เพราะเดีย๋วมนัก็ตอ้งลงไปรวมกนัอยู่ขา้งลา่ง น่ีเป็นการปราบกเิลส ปราบ

การอยากในอาหาร แลว้หลงัจากนัน้แลว้มนัจะไมต่ดิกบัเรื่องอาหารอกีต่อไป เพราะเวลา

หวิทไีรก็นึกถงึความเป็นปฏกูิลของมนัขึ้นมา มนัก็ถอยเลย น่ีเรียกวา่อบุายของปญัญา 

ถา้ปญัญาทนัแลว้ต่อไปไมต่อ้งนัง่สมาธิก็ได ้ ไมต่อ้งหนีความทกุขท์ีเ่กดิจากความคดิปรุง

แต่งเรื่องอาหาร พอมนัปรุงแต่งเรื่องอาหารปับ๊ ปฏกูิลก็จะโผลข่ึ้นมา พอโผลข่ึ้นมาปับ๊

กเิลสก็ถอยเลย  

น่ีคอืเรื่องของใจเรา ทีย่งัถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํอยู่ ก็เลยกลายเป็นทาสของมนั

ไปโดยไมรู่ต้วั คดิวา่กาํลงัหาความสุข แต่ความจริงแลว้กาํลงัเป็นทาส กเิลสมนัสขุแต่ใจ

เราทกุข ์ ความจริงกเิลสมนัไมม่ตีวัตน มนัเป็นอาการของใจ เพยีงแต่เปรียบเทยีบใหฟ้งั

วา่ กเิลสมนัเป็นเหมอืนกบัเจา้นายเรา มนัมคีวามสุข มนัส ัง่มนัใชเ้ราใหห้าสิง่นัน้สิง่น้ีมา

ใหม้นั เวลาทีห่ามาไมไ่ด ้ใจก็ทกุข ์ใจก็ถูกทาํโทษ เวลาหามาไดเ้สร็จปับ๊ เดีย๋วก็ถูกส ัง่ให ้

ไปหาอย่างอืน่มาอกี หาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไมม่คีวามเป็นอสิระ อยู่ไมเ่ป็น

สุข อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะกลวักเิลส พอมนัส ัง่อะไรปับ๊ตอ้งรีบทาํทนัท ี เหมอืนกบัมแีส ้

คอยฟาดใส่เราใหท้รุนทรุาย สงัเกตดูเวลาอยากจะไดอ้ะไร มนัเป็นอย่างไร มนัทรุนทรุาย

ไหม กลวัวา่จะตายใหไ้ด ้ ถา้ไมไ่ดข้องทีอ่ยากจะได ้ นัน่แหละเหมอืนกบัแสท้ีก่เิลสมนั

ฟาดมาทีใ่จของเรา ถา้เราไดย้นิไดฟ้งัวธิีการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้ ของพระสาวก
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ท ัง้หลายแลว้วา่ น่ีแหละคอืวธิีทีจ่ะปราบกเิลส ทีจ่ะทาํลายกเิลสได ้ แลว้นาํเอามาใช ้ มา

ปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วเราก็จะเป็นอสิระ กเิลสจะไมส่ามารถครอบงาํเราได ้ ไม่

สามารถส ัง่การใหเ้ราทาํอะไรไดอ้กีต่อไป 

การศึกษาจงึเป็นเรื่องสาํคญั การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากครูบาอาจารยเ์ป็นเรื่องสาํคญั เวลา

ฟงัก็ตอ้งฟงัดว้ยความตัง้ใจ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ เวลาฟงัก็ฟงั ถา้พจิารณาตามไดก้็

พจิารณาไป ถา้ฟงัแลว้ไมเ่ขา้ใจก็ผ่านไปก่อน เพราะบางสิง่บางอย่างเราอาจจะยงัไปไมถ่งึ 

ก็ไมเ่ป็นไร เพราะวา่การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เราไมไ่ดฟ้งัหนเดยีว ก็ฟงัไปเรื่อยๆ อนัไหนที่

เราเขา้ใจ ทีส่ามารถนาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ ก็ควรจะเริ่มปฏบิตั ิ ถา้ไมป่ฏบิตั ิ ต่อใหธ้รรมะดี

วเิศษขนาดไหน มนัก็ยงัเป็นธรรมะทีอ่ยู่นอกใจอยู ่ ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปอยู่ในใจ มนัจะเขา้ไป

อยู่ในใจก็ต่อเมือ่เรานาํเอาไปปฏบิตั ิเอาไปตดั เอาไปลด เอาไปละ อนัไหนไมจ่าํเป็นก็เลกิ

มนัเสยี เลกิใชม้นัเสยี ทีไ่หนไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปก็ไมต่อ้งไป พยายามอย่าไปอาศยัอะไร

ภายนอกมากถา้มนัไมจ่าํเป็นจริงๆ หดัพึง่ตวัเราเอง เรามอีะไรเยอะแยะเต็มไปหมด ไป

นัง่นบัดูซวิา่มยีากี่ชนิด ยาหมอ่ง ยาทา ยากนิ แลว้ของเสริมสวยอกี เต็มไปหมด เวลาไป

ไหนท ีถา้ตอ้งเอาของเหลา่น้ีไป มนัคงเต็มกระเป๋าใบใหญ่ๆ เราไมไ่ปแบบพระธุดงค ์ท่าน

มบีาตรใบเดยีว ผา้ ๓ ผนื ทีก่รองนํา้ ใบมดีโกน เขม็กบัดา้ย ประคดเอว แค่น้ีก็พอแลว้ 

กลดอนัหน่ึง กลดกบัมุง้สาํหรบัเวลานอนอยู่ในป่า แค่น้ีก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมต่อ้งมอีะไร

มากมาย เราไมพ่จิารณากนั เวลาคนนัน้บอกวา่ดกี็เอาๆตามเขา พอใชแ้ลว้มนัก็ตดิ ใช ้

เพือ่ความม ัน่ใจมากกวา่  

สมมตุวิา่เราเป็นแผล ถา้เคยทายา เราก็ตอ้งมยีาตดิตวัอยู่ตลอดเวลา พอมแีผลเราก็ตอ้ง

ทามนั แต่ถา้ไมเ่คยใชย้ามาก่อน ไมม่ยีา เรากป็ลอ่ยใหม้นัหายเอง มนัก็หายได ้ชา้หน่อย

แต่มนัก็หายได ้แต่มนัสบายใจกวา่เยอะ ไมต่อ้งวุน่วายใจ ยาหมอ่งยาทาเราไมเ่คยทาเลย 

เป็นแผลก็ปลอ่ยใหม้นัเป็น เดีย๋วมนัก็หาย ปวดหวัตวัรอ้นไมต่อ้งกนิยาแกป้วด ไมเ่คย

ปวดดว้ยซํา้ไป ไมป่วดหวั เวลาเป็นไขก้็เป็น แต่ไมป่วดหวั อาจจะปวดตามร่างกายบา้ง 

เช่นเป็นไขห้วดัใหญ่ก็ไมต่อ้งกนิยา ก็ทนเอา เดีย๋วมนัก็หายเอง เพราะใจมนัเคยผา่น

ความทกุขม์าแลว้ ในเรื่องความเจ็บปวดทางร่างกายน้ี มนัก็เท่านัน้แหละ เวลานัง่สมาธิ
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ไปนานๆ มนัเจ็บปวดรวดรา้วไปท ัง้ตวั แลว้ใจมนัก็วางเฉยได ้ ต่อไปมนัก็ไมวุ่น่วายกบั

อาการเจ็บไขไ้ดป่้วยทางร่างกาย น่ีเป็นการฝึกจติ เพราะจติมนัไมใ่ช่กาย กายมนัเป็น

อะไร จติไปหลงไปคดิวา่มนัเป็นดว้ยเท่านัน้เอง ความจริงไมไ่ดเ้ป็น ทาํตามเขา 

เหมอืนกบัในนิทานสมยัพทุธกาล มคีนเลี้ยงมา้เป็นคนขาเป๋ เดนิก็เดนิแบบคนขาเป๋เดนิ 

มา้มนัก็เดนิขาเป๋ตามคน มา้มนัไมข่าเป๋ แต่เหน็คนเลี้ยงเดนิ มนัก็เดนิตามอย่างนัน้ จติ

เราก็แบบเดยีวกนั ไมไ่ดเ้ป็นอะไรเลย แต่พอร่างกายเป็นอะไร มนัก็วุน่วายไปกบัร่างกาย 

บางทวุีน่วายมากกวา่ร่างกายอกี ร่างกายมนัไมรู่เ้รื่องอะไร มนัไมรู่ว้า่มนัเป็นอะไร เป็น

มะเร็ง มนัก็ไมรู่ว้า่มนัเป็น เป็นความดนั มนัก็ไมรู่ว้า่มนัเป็น แต่ไอต้วัรูน่ี้มนัไปวุน่วาย 

ตวัรูก้็คอืใจ เพราะไมม่ธีรรมะ ไมเ่ขา้ใจวา่รกัษาอย่างไรมนัก็ไมห่ายหรอก รกัษาหายวนัน้ี 

เดีย๋วพรุ่งน้ีมนักลบัมาใหม ่มนัเป็นเรื่องตายตวัอยู่แลว้  

สูตรตายตวัก็คอืเกดิ แก่ เจ็บ ตาย มนัอยู่ในนัน้หมดแลว้ จะรกัษาใหด้ขีนาดไหน หมอ

วเิศษขนาดไหน มนัก็หนีไมพ่น้ ขนาดหมอเองยงัตายเลย รกัษาอย่างไรก็ยงัตอ้งตาย 

หมอก็ยงัตอ้งตายเหมอืนกนั เราตอ้งดูความจริง แต่เราไมค่่อยดูกนั พอเป็นอะไรปับ๊ ก็

เป็นเหมอืนกบักระต่ายตื่นตูม ไมส่บายๆ หาหมอๆ หายาๆ แทนทีจ่ะดูวา่มนัเป็นอย่างไร 

โรคมนัก็มอียู ่๓ ชนิด โรคทีเ่ป็นแลว้หายเอง ไมต่อ้งทาํอะไรกห็ายเองได ้ โรคทีเ่ป็นแลว้

ตอ้งรกัษา และโรคทีเ่ป็นแลว้รกัษาก็ไมห่าย ไมร่กัษาก็ไมห่าย มแีต่จะตายอย่างเดยีว 

มนัก็มอียู่ ๓ โรคเท่านัน้เอง พวกเราก็เป็นหมอกนัไดน่ี้ รูแ้ค่น้ีก็พอแลว้ รกัษาร่างกายเรา

ไดแ้ลว้ ร่างกายก็มแีค่น้ี แต่ใจเราซมินัไมต่าย มนัไมเ่ป็นอะไรสกัหน่อย มนัไมม่โีรคอะไร

สกัหน่อย แต่มนัถูกโรคของความโลภโกรธหลง มาสรา้งความทกุขใ์จ สรา้งโรคทางดา้น

จติใจ จงึกลายเป็นคนประสาทไปก็ม ี ความเครียดน้ีอยู่ในใจ ทีไ่ปเครียดกบัเรื่องของ

ร่างกาย บางคนกลวัแก่อย่างน้ี พอจะแก่ขึ้นมาน้ีรบัไมไ่ด ้บางคนกลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย 

พอคดิ พอพูดถงึคาํวา่มะเร็ง พูดถงึโรคหวัใจก็จะเครียดมาก แต่ไมรู่ว้า่มนัตอ้งเป็น

ดว้ยกนัทกุคน ตอ้งเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ทรงเป็นเหมอืนกนั เพราะ

ร่างกายของคนเราทกุคนเหมอืนกนัหมด ต่างกนัตรงทีจ่ติใจเท่านัน้เอง 
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จติใจของพระพทุธเจา้ ของพระสาวกน้ี ท่านหายแลว้ ไมม่เีชื้อโรคคอืกเิลสไปสรา้งความ

ทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจ จติใจเป็นปกตน่ิิงเฉย สงบไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น เพราะไมไ่ด ้

มองวา่ร่างกายน้ีเป็นใจ ไมเ่ป็นตวัเป็นตน มนัก็เป็นเหมอืนขวดนํา้ทีต่ ัง้อยู่น่ี มนัเป็นอะไร

ก็ปลอ่ยมนัเป็นไปตามความเป็นจริงของมนั น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัจากธรรมะ คอืสามารถ

ปลดเปลื้องจติของเราใหพ้น้จากความมดืบอด พน้จากความหลงท ัง้หลายได ้ทาํใหเ้ราอยู่

ไดอ้ย่างสุข อย่างสบาย โดยทีไ่มม่อีะไรเลย ดกีวา่อยู่กบัขา้วของอะไรเต็มไปหมด แต่ใจ

วุน่วายอยู่ตลอดเวลา เครียดอยู่ตลอดเวลา อยู่ลาํพงัไมเ่ป็น อยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ อยู่คน

เดยีวก็ตอ้งเปิดไอน้ ัน่ดู เปิดไอน่ี้ฟงั พอเบือ่ก็ตอ้งโทรฯหาคนนัน้หาคนน้ี เบือ่จากโทรฯก็

ตอ้งไปเจอตวั ไปเจอตวัก็เบือ่ ตอ้งไปหาคนอืน่ต่อ มนัเบือ่ท ัง้นัน้แหละ ไมว่า่อะไรในโลก

น้ี เป็นของน่าเบือ่ท ัง้นัน้ เพยีงแต่วา่นานๆเจอกนัทหีน่ึงมนัลมืไป แต่พอไปเจอกนัปับ๊ คุย

กนัปับ๊ เดีย๋วเรื่องเก่าๆ นิสยัเก่าๆก็โผลอ่อกมา ก็เบือ่กนั ไปดกีวา่ ไปหาคนไหนมนัก็

เหมอืนกนัหมด ของน่าเบือ่ท ัง้นัน้ สูอ้ยู่กบักลัยาณมติร คอืธรรมะในใจเราไมไ่ด ้ ไมน่่า

เบือ่ มธีรรมะอยู่ในใจแลว้ มเีพือ่นทีด่ ีเพือ่นทีค่อยสอนเราไมใ่หด้ิ้นรนกบัอะไร  

ถาม ในกาํลงัใจเลม่ที ่๑๓ ทีท่่านวา่ธาต ุ๔ แลว้มธีาต ุ๕ คอืตวัรู ้ 

ตอบ ตวัรูห้รือธาตรูุก้็คอืใจ ธาตทุี ่๖ ก็คอือากาศธาต ุอากาศก็คอืความวา่ง พื้นทีว่า่งๆ

น้ีเรียกวา่อากาศธาต ุ ธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ตอ้งต ัง้อยู่ในอากาศ โลกเราน่ีก็

ประกอบขึ้นดว้ยธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ลอยอยู่ในอากาศหรืออวกาศ ดวงดาว 

ดวงอาทติยต่์างๆ ก็ลอยอยู่เหมอืนกนั ส่วนใจของเราทีเ่ป็นธาตรูุ ้ ก็มา

ครอบครองร่างกายทีท่าํมาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ 

เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นเน้ือ เป็นเอน็ เป็นกระดูก ฯลฯ เหมอืนกบัโทรศพัทม์อืถอื 

มนัก็เป็นเหมอืนร่างกายทีท่าํมาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ส่วนคลืน่วทิยุทีเ่ขา้ไป

หรือออกมาก็เป็นเหมอืนใจ พอมคีลืน่วทิยุเขา้ไปในเครื่อง มนัก็ส่งเสยีงดงั

ออกมา มเีสยีงคนพูดออกมา เป็นเหมอืนตวัจติกาํลงัพูดผา่นร่างกาย เครื่องมอื

ถอืก็เป็นเหมอืนกบัร่างกาย คลืน่วทิยุก็เป็นเหมอืนใจ ตวัเครื่องมนัไมรู่เ้รื่อง ตวัรู ้

เรื่องก็คอืตวักระแสคลืน่ เมือ่เครื่องเสยี ก็ไปหาเครื่องใหม ่ จะไดเ้ครื่องทีด่กีวา่
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เก่าหรือไมก่็อยู่ทีเ่งนิในกระเป๋า เวลาร่างกายตายไปใจก็ไปหาร่างกายใหม ่ จะได ้

ร่างกายทีด่กีวา่เก่าหรือไม ่ ก็อยู่ทีบ่ญุกศุลหรือบาปกรรมทีท่าํไว ้ ถา้ทาํบญุ

มากกวา่บาป ก็จะไดร่้างกายทีด่กีวา่เก่า ถา้ทาํบาปมากกวา่บญุ ก็จะไดร่้างกายที่

เลวกวา่เก่า แทนทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ก็ตอ้งไปเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เช่นสุนขั

เป็นตน้ 

อย่างในสมยัพทุธกาลมเีศรษฐตีายไปแลว้ก็ไปเกดิเป็นสุนขัในบา้นของตนเอง 

พระพทุธเจา้ทรงรู ้ แต่พวกๆลูกของเศรษฐไีมรู่ว้า่พ่อมาเกดิเป็นสุนขัในบา้น 

พระพทุธเจา้จงึทรงบอกวา่ สุนขัตวัน้ีเป็นพ่อของพวกเธอ เดีย๋วมนัจะพาไปขดุ

สมบตัทิีพ่่อเธอฝงัซ่อนไว ้ ต่อมามนัก็ไปขดุคุย้สมบตัทิีพ่่อฝงัไว ้ จติเป็นของไม่

ตาย ทีต่ายก็คอืร่างกาย ร่างกายก็ไมรู่ว้า่มนัตาย ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัศาลา

หลงัน้ี เวลาพงัไปมนัก็ไมรู่ว้า่มนัพงั แต่เจา้ของศาลาซริอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ

เสยีดาย สงัเกตดูถา้ชอบอะไรมากๆ เวลามนัเสยีไปหรือถูกขโมยไปน่ี มนัเสยีใจ

มาก เพราะใจไปยดึไปหลงวา่เป็นของเรา ไปหลงไปคดิวา่ควรจะอยูก่บัเราไป

เรื่อยๆ ปญัหาของเราจงึอยู่ทีใ่จ ทีไ่ปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆนัน่เอง พระพทุธเจา้จงึ

ทรงตรสัวา่ ความทกุขก์็คอือปุาทานในขนัธ ์๕ ในอริยสจั ๔ ทรงแสดงวา่ ทกุข ์

คอืความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากสิง่ทีช่อบ การ

เผชญิกบัสิง่ทีไ่มช่อบ โดยสรุปก็คอืความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ คอืรูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ หรือกายกบัใจน้ีเอง ถา้ไมต่อ้งการความทกุข ์ ก็ตอ้ง

เขา้ใจวา่ร่างกายเป็นเหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง เหมอืนบา้นหลงัหน่ึง ดูแลมนัไป 

ใชใ้หม้นัเป็นประโยชน ์เมือ่ถงึเวลาทีม่นัจะเป็นอะไรไป ถา้ไมส่ามารถป้องกนัหรือ

หกัหา้มมนัได ้ก็ตอ้งปลอ่ยไปตามความเป็นจริง ไมต่อ้งไปวุน่วาย  

ถา้รูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัทาํใจใหส้งบ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เวลามนัจะไปก็

เขา้สมาธิ ภาวนาพทุโธๆไป สวดมนตไ์ป เหมอืนนอนหลบัไป เวลาตายมนัแค่

ขณะเดยีวเท่านัน้ หายใจเขา้ไปแลว้ไมห่ายใจออกมาก็ตาย ถา้ยงัหายใจอยู่ก็ยงัไม่

ตาย ความตายไมใ่ช่สิง่ทีน่่ากลวั ทีน่่ากลวัคอืความหลง หลงคดิวา่ตายแลว้ทกุ
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อย่างจะสูญหมด จะหายไปหมด จะตอ้งสูญเสยีสิง่นัน้สิง่น้ีไป ก็เกดิความวา้เหว่

เปลา่เปลีย่วใจ หมดอาลยัตายอยาก แต่ความจริงมนัไมห่มดหรอก ใจก็ตอ้งไป

เกดิใหม ่ เวลามาก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัมาแมแ้ต่ชิ้นเดยีว มาแลว้ก็มาหาใหม ่

เริ่มตน้จากศูนยแ์ลว้ก็กลบัไปสู่ศูนยอ์กี แลว้ก็ไปเริ่มตน้ทีศู่นยอ์กี ก็วนไปเวยีน

มาอยู่อย่างน้ีจนกวา่จะหยุด จนกวา่จะตดัความอยากต่างๆได ้ ตดัความหลงได ้

ตวัอยากน้ีเป็นตวัปญัหาทีต่อ้งแกด้ว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา เช่นมี

เงนิรอ้ยบาท อยากจะไปดูหนงั ก็เอาเงนิรอ้ยบาทมาทาํบญุแทน ทาํไปเรื่อยๆ ทกุ

ครัง้ทีอ่ยากจะไปดูหนงัก็เอาเงนิทีจ่ะไปดูหนงัมาทาํบญุ ต่อไปมนัก็ไมไ่ปดู ทกุ

ครัง้ทีอ่ยากจะซื้อรองเทา้คู่ใหมก่็เอามาทาํบญุ อยากจะไปเทีย่วทีไ่หนก็เอามา

ทาํบญุ ถา้อยากจะไปเทีย่วก็อาศยัการไปทาํบญุ เป็นการเทีย่วไปในตวัก็แลว้กนั 

ไดน้ ัง่รถเทีย่วและทาํบญุควบคู่กนัไป ดกีวา่บนิไปเทีย่วไปกนิทีฮ่่องกง มนัก็

เท่านัน้แหละ สูไ้ปวดัไมไ่ด ้ไปเทีย่ววดักนัดกีวา่  

ทกุครัง้อยากไดส้ิง่ทีไ่มจ่าํเป็น สิง่ทีฟุ่่ มเฟือย ก็เอาเงนิทีจ่ะไปซื้อไปกนิเหลา่น้ีมา

ทาํบญุ น่ีคอืวธิีดบักเิลส วธิีทีจ่ะระงบัความอยากต่างๆ เมือ่ไดท้าํบญุแลว้จะมี

ความอิม่อยู่ในใจ มคีวามสุข ทาํไปเรื่อยๆต่อไปก็จะตดิเป็นนิสยัเอง ความอยาก

ทีจ่ะใชเ้งนิฟุ่มเฟือย ไปเทีย่ว ไปกนิอะไร ก็จะเบาบางลงไป ความอยากจะทาํบญุ

ก็มมีากยิง่ขึ้นเรื่อยๆ และเมือ่ไดท้าํบญุบ่อยๆแลว้ก็อยากจะรกัษาศีล เพราะคนที่

ทาํบญุจะไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ชอบสงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ เมือ่เป็นเช่นนัน้

แลว้เรื่องอะไรจะไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะเอาเงนิเอาทองมา สูห้ามาดว้ยความ

สุจริตจะดกีวา่ สบายใจกวา่ จติก็จะมคีวามสงบ คนทีม่ศีีลจติจะสงบมากกวา่คน

ทีไ่มม่ศีีล คนทีไ่มม่ศีีลจะวุน่วายอยู่เรื่อย กงัวลห่วงหนา้ห่วงหลงั ไปทาํอะไรมดิมีิ

รา้ยกบัใครไวท้ีไ่หนบา้ง ไปโกหกใครไวท้ีไ่หนบา้ง จาํไมไ่ด ้ กลวัจะถูกจบัผดิเขา้

สกัวนัหน่ึง แต่คนทีไ่มเ่คยโกหกใคร พูดรอ้ยครัง้ก็เป็นความจริงรอ้ยครัง้ ไมต่อ้ง

กงัวล ก็จะเหน็ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจวา่ดอีย่างไร 
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ทน้ีีก็อยากจะภาวนา อยากจะไปอยู่วดั อยากจะไปหาทีส่งบ แลว้ก็ไปฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ก็จะไดย้นิไดฟ้งัเกี่ยวกบัเรื่องไตรลกัษณ์ต่างๆ เรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 

ถา้ไดพ้จิารณาก็จะเหน็วา่เราอยู่ท่ามกลางของปลอมท ัง้นัน้ ไมม่อีะไรจริงแท ้

แน่นอน อยู่วนัน้ี พรุ่งน้ีก็กลายเป็นอะไรไปแลว้ เหมอืนไอศกรีม เหมอืนนํา้แขง็ที่

เราเอามาต ัง้ไวข้า้งนอกตูเ้ยน็ เวลาต ัง้ไวใ้หม่ๆ มนัก็เป็นกอ้น พอเผลอแป๊บเดยีว

ไปดูกลายเป็นนํา้ไปหมดแลว้ ชวีติของเราก็เป็นแบบนัน้ ตอนน้ีเป็นกอ้น เป็นรูป

เป็นร่าง เดีย๋วเผลออกีทกี็กลายเป็นขี้เถา้ไปแลว้ แต่เราไมค่ดิกนั ไมพ่จิารณากนั 

ก็เลยหลงสะสมสรา้งกนัไปเรื่อย จงึตอ้งเจริญไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ พจิารณา

ความไมเ่ทีย่งอยู่เรื่อยๆ แลว้มนัจะไมอ่ยาก อยากไปทาํไม ไดอ้ะไรมาเดีย๋วมนัก็

หมดไป เดีย๋วก็กลายเป็นอะไรไปหมด กลายเป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกนั ของใหม่ๆ

เวลาไดม้าน้ี ดูสวยงามไปหมด พอใชไ้ปๆเดีย๋วมนัก็เก่า เดีย๋วมนัก็เสยี เดีย๋วก็

ลา้สมยัแลว้ ก็อยากจะโยนทิ้งไป อยากจะไดใ้หมอ่กี 

ถาม แต่ถา้พจิารณาไปแลว้จติใจหดหู่ น่ีไมถู่กใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ใช่ คอืกเิลสมนัยงัแรงกวา่ธรรม เวลาพจิารณาไตรลกัษณ์ก็จะทาํใหก้เิลสตวัหดหู่

ปรากฏขึ้นมา ถา้มนัหดหู่มากก็หยุด กลบัมาทาํสมาธิไปก่อน เพราะเวลาทาํสมาธิ

จะทาํใหก้เิลสสงบตวัลง พอสงบตวัลงแลว้เราพจิารณาตอนนัน้มนัจะไมห่ดหู ่

เพราะกเิลสเหมอืนถูกวางยาสลบไป อย่างเวลาจะผ่าตดัคนไข ้ถา้ไมใ่หย้าสลบ ก็

จะผ่าไมไ่ด ้ เพราะคนไขจ้ะดิ้น จงึตอ้งวางยาสลบ ฉนัใดเวลาพจิารณาปญัญา 

โดยเฉพาะสจัธรรมความจรงิเช่นไตรลกัษณ์น้ี ถา้จติไมม่พีื้นฐานของความสงบ 

อารมณ์จะแรง พอไปคดิถงึการเสือ่มการแตกดบัตรงของสิง่ทีก่เิลสมนัชอบ มนั

จะไมพ่อใจ มนัก็ตอ้งแสดงอาการต่างๆออกมา จงึตอ้งฝึกทาํสมาธิก่อน มนัเป็น

ข ัน้ๆ ก่อนจะทาํสมาธิก็ตอ้งมศีีล ตอ้งรกัษาศีลใหไ้ด ้ ก่อนจะรกัษาศีลใหไ้ด ้ ใจ

ตอ้งเป็นทาน ตอ้งตดัเรื่องภายนอก เรื่องวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆออกไป ถา้ยงั

ยดึยงัตดิอยู่กบัเงนิทอง เดีย๋วก็จะทาํผดิศีลอกี  
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เพราะอยากหามาเพิม่อกี ตอ้งรกัษามนั บางทกี็ตอ้งโกหกบา้ง ตอ้งทาํผดิศีลบา้ง 

เช่นไมเ่สยีภาษเีต็มๆก็ตอ้งโกหก แต่ถา้เอาไปทาํทานหมดแลว้ก็ไมต่อ้งโกหก ไม่

ตอ้งจ่ายภาษ ี ก็จะรกัษาศีลได ้ มศีีลใจก็จะน่ิงมากกวา่ไมม่ศีีล ทาํสมาธิก็จะงา่ย

ขึ้น เมือ่จติสงบ อารมณ์ต่างๆก็สงบตวัไปดว้ย อารมณ์คกึคะนองต่างๆ อยากจะ

เทีย่ว อยากจะกนิ อยากจะหาความสุขทางโลก ก็จะสงบตวัลง ความสุขทีเ่กดิ

จากความสงบกจ็ะมมีากขึ้น จะไมเ่สยีดายทีจ่ะตอ้งตดัสิง่นัน้สิง่น้ีไป ไมม่มีนัก็อยู่

ได ้ แต่ตอนน้ีเราอาศยัมนัอยู่ทกุอย่าง ใครปิดแอรก์็ไมพ่อใจแลว้ ใหเ้ลกิใชตู้เ้ยน็

ก็ไมไ่หวแลว้ คนทีไ่มม่ตูีเ้ยน็เขาก็อยู่กนัได ้ ก็ซื้ออาหารถงุมากนิซไิมต่อ้งมตูีเ้ยน็ 

อยากจะกนิของเยน็ก็ออกไปกนิทีร่า้นขา้งนอก ส ัง่เป๊บซีก่นิทีร่า้นเลย แต่เรา

อยากจะสะดวกสบายกนิตลอด ๒๔ ช ัว่โมง ถงึตอ้งมตูีเ้ยน็อยู่ในบา้น กนิแลว้ก็

เท่านัน้ กนิแลว้มนัก็ผ่านไป คนทีไ่ม่ไดก้ินมนัก็ผ่านไปเหมอืนกนั คนทีไ่มก่นิ

กลบัสบาย ไมวุ่น่วาย ถา้ไมม่คีวามสงบเป็นอาหารใหก้บัจติใจ ก็ตอ้งพึง่พาอาศยั

ของปลอมไปก่อน  

ถาม ท่านอาจารยเ์จา้คะ เวลาคนทีก่าํลงัจะตายน่ี ร่างกายจะตายทกุส่วนพรอ้มกนัไหม

เจา้คะ 

ตอบ เราไมไ่ดเ้ป็นหมอ เราไมรู่ห้รอก ความจริงร่างกายมนัไมไ่ดต้ายมนัไมไ่ดเ้ป็น มนั

ก็เป็นเหมอืนกบันาฬกิา มนัก็ทาํงานของมนัไป ถา้ส่วนใดส่วนหน่ึงหยุดไป มนัก็

ทาํใหส่้วนอืน่หยุดไปดว้ย เช่นหวัใจหยุดเตน้เสยีอย่างเดยีว มนัก็หยุดหมด ตบั

ไตไสพ้งุจะดขีนาดไหน ก็ตอ้งหยุดตามไปดว้ย ถา้ตวัสาํคญัหยุดทาํงานปับ๊ก็จบ 

ถา้หวัใจยงัเตน้อยู่ แต่ไตไมท่าํงานไปขา้งหน่ึง ก็ยงัอยู่ได ้หรือปอดเสยีไปขา้งหน่ึง

อกีขา้งหน่ึงก็ยงัทาํงานได ้ เรื่องเหลา่น้ีไมต่อ้งไปสนใจมนัมากจนเกนิไป เราไมใ่ช่

หมอ มาดูทีใ่จเราเป็นหลกัดกีวา่ เรื่องร่างกายก็เหมอืนรถยนต ์เวลารถยนตเ์สยีก็

เอาเขา้อู่ ใหช่้างเขาดู ใหเ้ขาซ่อม ใหเ้ขาแก ้ถา้ช่างบอกวา่ซ่อมไมไ่ดก้็ขายไป แลว้

ก็ไปซื้อคนัใหม ่ ซ่อมไปก็ไมคุ่ม้อย่าไปซ่อมมนัดกีวา่ ความตายมนัลาํบากตรงที่

ความเจ็บปวดเท่านัน้เอง ถา้เราผ่านความเจ็บปวดได ้ เช่นนัง่สมาธิไปนานๆ จะ



73 
 

เจ็บจะปวดอย่างไร ใจก็น่ิงเป็นสุขได ้ หาวธิีรบัมนัใหไ้ด ้ ถา้รบัมนัไดแ้ลว้ มนัจะ

ปวดแต่กาย แต่จะไมป่วดทีใ่จ ปวดทีใ่จมนั ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ปวดทีก่ายแค่ ๑๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ ถา้สามารถระงบัดบัความปวดทีใ่จไดแ้ลว้ ความปวดทีก่ายจะไมเ่ป็น

ปญัหาเลย คนเราทีก่ลวักนั ก็กลวัความเจ็บเวลาจะตาย เสยีดายทีจ่ะตอ้งจากทกุ

สิง่ทกุอย่างไป แต่ถา้ไมม่อีะไรสกัอย่าง ไมม่สีมบตัอิะไรสกัชิ้นหน่ึง จะไปเสยีดาย

กบัอะไร  

ถา้พจิารณาเรื่องราวเหลา่น้ีไมไ่ด ้ ก็อย่าเพิง่ไปพจิารณา พจิารณาพอใหรู้บ้า้ง พอ

รูส้กึหดหู่ก็หยุดก่อน แลว้หนัมาทาํสมาธิ เจริญเมตตาภาวนาก็ได ้ สพัเพสตัตา 

อเวรา โหนต ุ ทาํจติใหส้งบดว้ยการเจรญิเมตตาภาวนา พอจติสงบแลว้ค่อย

กลบัมาพจิารณาใหม ่ ตอนตน้ก็พจิารณาแบบงา่ยๆก่อน เช่นเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไมไ่ด ้ก็

ท่องไปก่อน เป็นนกแกว้ไปก่อน ยงัไมต่อ้งไปคดิลกึ คดิลกึแลว้เดีย๋วกนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั แต่สาํหรบัเราเองน่ีมนัแปลก ต ัง้แต่อายุ ๑๒ เหน็คนตาย เหน็เพือ่น

นกัเรียนตายทีโ่รงเรียน มนัตดิหู ตดิตา ตดิใจ แลว้ก็คดิอยู่ตลอดเวลา วา่เราก็

ตอ้งเป็นเหมอืนกนั อกีหน่อยพ่อแมพ่ีน่อ้ง คนนัน้คนน้ี ก็ตอ้งเป็นเหมอืนกนัหมด 

แต่ไมห่ดหู่ เหมอืนเป็นการรื้อฟ้ืนความรูเ้ก่า วา่น่ีแหละคอืความจริง แต่มนัไม่

หมกมุน่นะ  

เพราะตอนนัน้ก็ยงัเป็นเดก็อยู่ มเีรื่องอืน่เขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย ไหนจะตอ้งไปเรียน

หนงัสอื ไปทาํอะไรต่างๆ ก็ทาํไป แต่ความรูน้ี้มนัก็อยู่ลกึๆในใจ บางครัง้ก็จะโผล่

ขึ้นมาเตอืน แต่ไมถ่งึกบัทาํใหห้มดกาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อไป ทาํอะไรต่อไป 

ก็สามารถดาํเนินชวีติไปไดอ้ย่างปกต ิ เหมอืนมภูีมคุิม้กนั เหมอืนฉีดวคัซนีไว ้

หากเสยีคุณพ่อคุณแมไ่ปตอนนัน้ จะไมรู่ส้กึเศรา้โศกเสยีใจ อาจจะเสยีใจบา้ง 

อะไรบา้ง แต่จะไมถ่งึกบักนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะรูล้ว่งหนา้มาก่อนแลว้ จติใจ

ก็จะไมวุ่น่วาย ควรจะมธีรรมะน้ีไวบ้า้ง เป็นเหมอืนยา หรือวคัซนี ถา้ลูกจากเรา

ไปก่อน เราจะทาํอย่างไร หรือคนทีเ่ราไมค่าดคดิวา่จะจากเราไป เขาไปก่อนเรา
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อย่างน้ี แต่ถา้คดิเผือ่ไวบ้า้งวา่ ไมม่อีะไรแน่นอนนะ เขาไมไ่ปก่อนเราๆก็ไปก่อน

เขา หรือไมก่็ไปพรอ้มๆกนั ก็มอียู่ ๓ ทาง แต่ตอ้งทาํจติใหส้งบก่อนนะ ถา้จติไม่

สงบแลว้มนัเป็นสิง่ทีไ่มน่่าคดิ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ พอนัง่สมาธจิติเริ่มสงบแลว้ ซึง่ปกตนิัง่สมาธจิะไมส่งบทกุครัง้ 

แต่พอสงบแลว้รูส้กึวา่ ใจหน่ึงก็อยากจะลมืตาขึ้นมา แต่ใจหน่ึงก็พอใจกบัสภาวะ

ตรงนัน้ แต่มนัตอ้งพ่ายลมืตาทกุท ีแลว้สมาธิจะส ัน้มาก ทาํอย่างไรถงึจะใหส้มาธิ

ยาวคะ  

ตอบ ก็ตอ้งฝืนความรูส้กึนัน้ มนัอยากจะลมืตา แต่เราอย่าไปลมื เรานัง่ต่อไป 

ถาม อยากจะสมัผสักบัสิง่ทีเ่หน็ 

ตอบ อย่าไปลมืมนั เราบงัคบัมนัไดน่ี้ เมือ่สกัครู่น้ีเรายงัลมืตาอยู่ เราก็ยงับงัคบัใหม้นั

หลบัตาได ้ พอมนัอยากจะลมืตา เราก็อย่าไปทาํตามมนัก็แลว้กนั ลองฝืนดู 

หลบัตาต่อไป ขอพกัต่อไปอกีสกัระยะหน่ึง เหมอืนกบัเวลานอน นาฬกิาปลกุแลว้

ยงันอนต่อไดเ้ลย น่ีก็คลา้ยๆกนั กิเลสมนัอยากจะออก แต่เราบอกยงัไมต่อ้ง

ออก นัง่ต่อไปอกีสกัระยะหน่ึง จนมนัเริ่มฟุ้ งซ่านแลว้ มนัมกีาํลงัแรงกวา่ สมาธิ

ของเราตอนใหม่ๆ ยงัไมแ่รง สงบไดข้ณะเดยีว เรียกวา่ขณิกสมาธิ พอสงบปับ๊ก็

อยากจะออกมา แต่อย่างนอ้ยก็ไดเ้ริ่มสมัผสัความสงบ รูแ้ลว้วา่เป็นอย่างไร ใจ

หน่ึงก็อยากจะอยู่ต่อคอืธรรมะอยากจะอยูต่่อ แต่กเิลสมนัอยากจะออก เป็นการ

ต่อสูก้นัระหวา่ง ๒ ฝ่าย ตอ้งภาวนาต่อไป เคยภาวนาอย่างไร ก็ภาวนาต่อไปใหม ่

เช่นภาวนาพทุโธๆอยู่ พอสงบแลว้มนัอยากจะออก ก็ภาวนาพทุโธๆใหม ่ ใหก้ลบั

เขา้ไปใหม ่ ตอ้งฝืน จะตอ้งต่อสูก้นัเสมอ ระหวา่งธรรมกบักเิลส ระหวา่งความ

สงบกบัความฟุ้ งซา่น มนัจะต่อสูก้นั ถา้เรารกัความสงบเราก็ตอ้งดงึมนัไว ้ แต่ก็

พูดยาก เพราะความรูส้กึน้ีก็ควบคุมลาํบาก พอเกดิความรูส้กึแลว้มนัก็อยากจะ

ลกุออกมาทนัท ี ก็ไมเ่ป็นไร ไปก็พยายาม วนัพระไมม่หีนเดยีว คราวหนา้ก็

ภาวนาใหมไ่ด ้
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ถาม ท่านอาจารยค์ะมเีพือ่นฝากมาถาม เขาขออุบายค่ะ เขาชอบทอ้ค่ะ เขาบอกวา่เวลา

ภาวนาน่ีเท่าไรๆก็ไมเ่คยสงบไมเ่คยน่ิง ฟุ้ งซา่นอยู่ตลอดเวลา เขาก็จะทอ้อยู่เรื่อย 

ตอบ ก็ตอ้งไปฟงัธรรมะของครูบาอาจารย ์ มนัเหมอืนกบัการดูโฆษณา เราไมรู่จ้กั

สนิคา้ชิ้นน้ี แต่พอไดเ้หน็ไดย้นิโฆษณาถงึประสทิธิภาพ คุณภาพของมนั ก็อดที่

จะอยากไปซื้อมาไมไ่ด ้ เราจงึตอ้งไปหาโฆษณาดีๆ  หาครูบาอาจารยท์ีพู่ดแลว้ทาํ

ใหเ้ราเกดิฉนัทะวริิยะขึ้นมา ครูบาอาจารยท์ีม่คุีณธรรมสูงๆ ท่านจะชี้ใหเ้หน็ถงึ

คุณค่าอนัประเสริฐของผลทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตั ิแมจ้ะยากลาํบาก แต่ก็คุม้ค่า

คุม้เหน่ือย ตอ้งไปหาครูบาอาจารย ์ ไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมบ่อยๆ การเทศนข์อง

ท่านบางครัง้ก็อาจจะไมต่รงกบัสิง่ทีเ่ราอยากจะรูก้็ได ้ เพราะทา่นตอ้งสอนคน

หลายระดบั เช่นหลวงตาทกุวนัน้ีท่านสอนใหก้บัคนส่วนใหญ่ทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตั ิจะ

ไมล่งไปลกึมาก แต่ถา้เรารูส้กึวา่ไมพ่อ ก็ตอ้งฟงัเทศนท์ีห่ลวงตาเทศนส์อนพระ 

ท่านจะเนน้ความอดทน ความเพยีร ความคุม้ค่าของผลทีจ่ะไดร้บั เหมอืนกบั

ท่านเปิดตูเ้ก็บเพชรนิลจนิดา เอาของดต่ีางๆออกมาโชว ์ น่ีของอย่างน้ีจะเป็นของ

เธอ ถา้เธอหม ัน่เพยีร นัง่สมาธิ เดนิจงกรม ปฏบิตัธิรรม ต่อไปจะไดข้องพวกน้ี

มาเป็นสมบตั ิ ท่านเอาของวเิศษออกมาโชว ์ มาอวดพวกเรา แต่ถา้ท่านสอนญาติ

โยมอย่างน้ี ท่านก็รูว้า่เขาทาํตามไมไ่ด ้ ท่านก็จงึไมพู่ดลกึมากนกั พูดพอใหเ้กดิ

ศรทัธาความเชื่อทีจ่ะทาํบญุละบาป ส่วนเรื่องภาวนาน่ีตอ้งฟงัตอนทีท่่านเทศน์

สอนพระ  

ถาม เขาบอกวา่เวลานัง่สมาธิ จะนัง่ไมส่งบ ก่อนทีเ่ขาจะมาทางน้ี เขาเคยฆ่าสตัวแ์บบ

จงใจจะฆ่า อย่างโนน้อย่างน้ี เขาคงไปไดไ้มถ่งึไหนเพราะเคยทาํบาปไวค่้ะ 

ตอบ ก็ไมแ่น่หรอก อย่างองคุลมิาลก็ฆ่าคนมาต ัง้เยอะ บอกเขาไปนะ ใหดู้องคุลมิาล

เป็นตวัอย่าง อย่าใหส้ิง่ทีผ่า่นมาน้ีมาเป็นอปุสรรคเลย น่ีมนัเป็นอบุายของกเิลส ที่

จะมาสกดัการปฏบิตัขิองเรา อา้งโน่นอา้งน่ีอา้งรอ้ยแปด ทาํไมไมอ่า้งพระพทุธเจา้ 

อา้งพระสาวกบา้ง อา้งครูบาอาจารยบ์า้ง บอกเขาใหไ้ปศึกษาประวตัขิอง

พระพทุธเจา้ ของพระสาวก ของหลวงปู่ม ัน่ดู อ่านหนงัสอืปฏปิทาของพระธุดงค



76 
 

กรรมฐานทีห่ลวงตาท่านเขยีนไว ้ ท่านก็เล่าถงึการปฏบิตัธิรรมของครูบาอาจารย์

ต่างๆ เช่นหลวงปู่ขาวน่ี ท่านบวชตัง้อาย ุ๔๐ เพราะเมยีท่านไปมชูี ้ตอนตน้ท่านก็

ต ัง้สตไิมไ่ด ้ คดิวา่จะไปฆ่าใหม้นัตายไปท ัง้คู่เลย แต่โชคดทีีท่่านมบีญุเก่า ทาํให ้

ท่านไดส้ตคิดิวา่ ฆ่ามนัแลว้ไดอ้ะไรขึ้นมา ฆ่ามนัเราก็เลวกวา่มนัอกี ท่านก็

อยากจะวเิศษกวา่มนั ก็เลยประกาศยกใหม้นัไปเลย ประกาศใหช้าวบา้นรูว้า่พระ

เวสสนัดรกลบัมาเกดิแลว้ แลว้ก็ออกบวชเลย ไปอ่านประวตัเิหลา่น้ีดูซ ิ ไมม่ใีคร

ไดม้าดว้ยความงา่ยดายหรอก 

ถาม จริงๆแลว้เราไมค่วรไปยดึท ัง้บญุท ัง้บาปไวก้บัตวัเลยใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ บญุเป็นเหมอืนบนัไดนะ ถา้ยงัไมถ่งึทีห่มาย เราก็ตอ้งอาศยับนัไดพาเราไป 

เหมอืนกบัมาทีน่ี่ เราก็ตอ้งอาศยัรถยนตพ์ามา ถา้ไมข่ึ้นรถยนตก์็มาไมถ่งึ 

ถาม ในเมือ่เราทาํแลว้เราก็ไมค่วรจะไปพะวง 

ตอบ การทาํบญุใหท้านคอืใหไ้ปแลว้ก็ตดัไปเลย ของทีเ่ราใหไ้ปแลว้ไมใ่ช่ของเราแลว้ 

เช่นโยมถวายนํา้น้ีมา ก็ไมต่อ้งมาจอ้งดูวา่จะกนิหรือไมก่นิ เพราะเป็นสมบตัขิอง

เขาไปแลว้ เขาจะไปใหค้นทีเ่ราเกลยีดก็อย่าไปเดอืดรอ้น เพราะเราใหเ้พือ่ตดั

กเิลสของเรา ตดัความหงึความหวงในวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ ใหไ้ปแลว้ก็

ไมใ่ช่ของเราแลว้ ถา้เป็นของเราก็ยงัไมไ่ดใ้หซ้ ิ เมือ่ใหอ้ะไรไปแลว้ก็ลมืไปเลย 

ไมใ่ช่ของเราแลว้  

ถาม ตดิสุขอยู่กบัการนัง่สมาธิค่ะ  

ตอบ ควรเจริญปญัญาสลบักบัการนัง่สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ควรพจิารณาความเป็น

อนิจจงั ไม่เทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข ์อนัตตา ไมใ่ช่ตวัตน ของสภาวธรรมท ัง้หลาย 

เช่น รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ และ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

ความสุขเป็นผลทีต่ามมาจากการปฏบิตั ิทาน ศีล ภาวนา เหมอืนกบักนิขา้ว กนิ

แลว้มนัก็อิม่ตามมา จะตดิหรือไมต่ดิ จะปฏเิสธหรือไมป่ฏเิสธ มนัก็อิม่อยู่น ัน่
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แหละ ถา้ทาํถูกแลว้จะมคีวามอิม่ใจ มคีวามสุขใจขึ้นมา แต่ถา้ทาํไมถู่กก็ไมอ่ิม่ 

เช่นใหแ้ลว้ยงัไมป่ลอ่ย ถวายของแลว้ยงัจบัไวอ้ยู่ พระก็รอวา่เมือ่ไรจะปลอ่ย มนั

ก็เครียดดว้ยกนัท ัง้สองฝ่าย คนรบัก็เครยีด คนใหก้็เครียด คนใหก้็ไมย่อม

ปลอ่ย ยงัเสยีดาย แสดงวา่ยงัไมไ่ดใ้ห ้ ถา้ใหไ้ปแลว้ก็ใหไ้ปเลย ก่อนจะใหก้็

พจิารณาใหแ้น่ใจเสยีก่อนวา่คนทีเ่ราใหน่ี้เราพอใจไหม เราม ัน่ใจไหม ถา้เราพอใจ 

เราม ัน่ใจก็ใหไ้ป แลว้ก็ลมืไปเลย ต่อใหใ้ครมาพูดมาเลา่อะไรใหเ้ราฟงั ก็ไมต่อ้ง

ไปสนใจ เขาจะเอาไปทาํอะไร ก็รบัรูไ้วก้็แลว้กนั ถา้ไมเ่อาไปทาํในสิง่ทีด่ตีามทีเ่รา

คดิไว ้ ต่อไปก็ไมต่อ้งใหเ้ขาก็หมดเรื่อง แต่ไมต่อ้งไปเสยีใจ เพราะการใหไ้ปแลว้

นัน้ไดบ้ญุแลว้ พอเสยีใจมนัก็กลายเป็นกเิลสไป สรา้งความทกุขใ์หม้าลบบญุทีไ่ด ้

ทาํไป แต่เมือ่สกัครู่ทีพู่ดวา่ใหล้ะบญุนัน้ ถา้ยงัไมถ่งึจดุหมายปลายทางยงัละ

ไมไ่ด ้บญุตอ้งทาํไปเรื่อยๆ ทาํแบบไมย่ดึไมต่ดิ คอืทาํแลว้ก็ใหแ้ลว้กนัไป ตดิให ้

ยดึกบัการทาํบญุ ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ แต่ไมใ่หย้ดึตดิกบัของทีเ่ราใหไ้ปแลว้  

การทาํบญุใหท้านน่ีตอ้งยดึ ศีลก็ตอ้งยดึ สมาธิปญัญาก็ตอ้งยดึ ตอ้งทาํตอ้ง

ปฏบิตั ิ เหมอืนกบักนิขา้ว ถา้ยงัไมอ่ิม่ แลว้หยุดกนิจะไปอิม่ไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งกนิ

ไปเรื่อยๆ เดนิทางมาทีน่ี่ ถา้ลงจากรถก่อนทีจ่ะมาถงึ ก็มาไมถ่งึ ตอ้งยดึตดิอยู่

กบัมรรค คอืบญุกศุลน้ีเอง ทาน ศีล ภาวนา เป็นเหมอืนรถยนต ์เหมอืนบนัไดที่

จะพาเราไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการไป เป็นเหมอืนยาก็ได ้ ถา้กนิยาก็

ตอ้งกนิไปเรื่อยๆจนกวา่โรคจะหาย ถา้หยุดกนิก่อนมนัก็ไมห่าย ถา้ยดึตดิในสิง่ที่

ดไีมถ่อืวา่เป็นกเิลส ไมเ่ป็นสมทุยั แต่เป็นมรรค ถา้ยดึตดิในสิง่ทีไ่มด่ ีทีท่าํใหเ้กดิ

ความทกุขค์วามวุน่วายใจขึ้นมา ก็เป็นสมทุยั เช่นยดึตดิสมบตัขิา้วของเงนิทอง 

ยดึตดิร่างกายของเรา ยดึตดิคนนัน้ตดิคนน้ี น่ีแหละเป็นกเิลส แต่ถา้ยดึตดิกบั

การทาํความดลีะความชัว่ การชาํระกเิลสใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ อย่างน้ีไม่

เป็นกเิลส แต่เป็นธรรมะ เป็นยา ภาษาน่ีบางทฟีงัแลว้เอาไปพลกิความหมายให ้

เป็นอกีอย่างหน่ึงก็ได ้ถา้ความอยากไมด่ ีอยากไปทาํบญุทีว่ดัก็ไปไมด่ซี ิ 
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ เวลาท่องคาํบริกรรม เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่องอนุโลม

กบัปฏโิลม ท่องยอ้นไปยอ้นมา 

ตอบ เพือ่ใหม้นัชาํนาญ 

ถาม ท่องอย่างเดยีวหรือใหพ้จิารณาตาม 

ตอบ ถา้ท่องอนุโลมไปเรื่อยๆมนัจะชนิ ก็ท่องปฏโิลมบา้ง สลบักนัไป เพือ่ไม่ใหม้นัชนิ 

จะไดต้ ัง้ใจท่อง เวลาท่องเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น้ีมนังา่ยกวา่เวลาท่องกลบั 

ตอ้งมสีต ิมใีจจดจ่อ ถา้ท่องเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็

จะชนิ ท่านก็เลยสอนท่องใหป้ฏโิลม จะไดไ้มท่่องแบบนกแกว้ เวลาท่องกลบัมา 

มนัตอ้งใชส้ตกิาํกบัมากขึ้น ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา  

ถาม เป็นการฝึกสตใิช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นการฝึกสต ิ ไมใ่หท้่องแบบนกแกว้ หลกัสาํคญัก็คอืไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องอืน่ 

เป็นเหมอืนกบัเสาทีผู่กใจไวไ้มใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องลูก เรื่องแม ่ เรื่องพ่อ เรื่องงาน 

เรื่องอะไรต่างๆ ใหอ้ยู่กบัธรรมะ เมือ่อยู่กบัธรรมะแลว้อารมณ์ต่างๆก็จะสงบโดย

ปริยาย อารมณ์เกดิขึ้นจากการคดิถงึคนนัน้คนน้ี คดิถงึคนทีเ่ราไมช่อบก็เกดิ

อารมณ์ขึ้นมา ตอ้งพยายามดงึจติใหอ้อกจากอารมณ์ต่างๆ ดว้ยการบริกรรม

ภาวนาธรรมบทใดบทหน่ึง ทีม่ถีงึ ๔๐ บทดว้ยกนั แลว้แต่จะถูกจริตกบัเรา บาง

คนก็ชอบบริกรรมพทุโธๆ บางคนก็ชอบสวดมนตอ์ติปิิ โสฯ อรหงั สมัมาฯ ก็ทาํ

ไป บางคนก็ชอบดูลมหายใจเขา้ออก อย่างอาตมาในตอนตน้ เวลาดูลมรูส้กึวา่จติ

มนัหยาบดูไมท่นั ดูแลว้จติไมห่ยุด จะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอ้งสวดมนตไ์ป

ภายในใจ สวดไปสกัครึ่งช ัว่โมง สกั ๔๐ นาท ีจากนัน้รูส้กึวา่อยากจะหยุดสวด ก็

เลยมาดูลมต่อ จติก็จะสงบตวัลงในระดบัหน่ึง บางคนก็ถนดับริกรรมคาํวา่พทุโธ 

อย่างเดยีว พระบางองคเ์จริญพทุโธต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ไมว่า่จะทาํกจิอะไร 

ท่านก็ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ อาจจะคดิบา้งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กบัพทุโธอยู่เรื่อยๆ เมือ่

คดิอะไรเสร็จก็กลบัมาพทุโธๆต่อ ถา้ไมต่อ้งคดิอะไร ก็พทุโธอยู่เรื่อยๆ คอยสกดั
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ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี เมือ่จติไมม่ทีีไ่ปแลว้ มนัก็ตอ้งสงบตวัลง ต่อไปมนั

ก็งา่ย พอสงบครัง้แรกแลว้ ต่อไปจะทาํใหส้งบอกี มนัจะงา่ย  

พอเกดิความชาํนาญแลว้พลงัของธรรมจะมมีากขึ้น มนัยากตอนตน้ ตอนทีย่งัไม่

เหน็ผล เหมอืนกบัทาํงานแลว้ยงัไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน ตอนนัน้มนัวุน่วายใจ เอะ๊เขา

จะจ่ายใหเ้ราหรือเปลา่น่ี ทาํไปแทบเป็นแทบตาย แต่พอเงนิเดอืนออกมาครัง้แรก 

ก็มคีวามม ัน่ใจแลว้ มคีวามพอใจทีจ่ะทาํต่อไป มนัจะยากตอนแรกๆ ตอนที่

ลม้ลกุคลกุคลาน ไมค่่อยไดผ้ลเท่าไร แต่ความจริงมนัก็ไดผ้ล แต่ยงัไมเ่ป็นกอบ

เป็นกาํ สิง่ทีไ่ดอ้ย่างนอ้ยก็คอืการต่อสู ้เมือ่ก่อนน้ีเราแพม้าตลอด เป็นลูกจอ๊กอยู่

ตลอดเวลา มนัส ัง่ใหไ้ปไหนไปทาํอะไร เราก็ตอ้งทาํตามคาํส ัง่ ตอนน้ีไดป้ฏวิตัิ

แลว้ ไดฝื้นคาํส ัง่แลว้ ส ัง่ใหไ้ปดูหนงัก็จะนัง่สมาธิแทน ส ัง่ใหไ้ปกนิเลี้ยงก็ไมไ่ป 

จะอยู่บา้นฟงัธรรมะ เป็นการฝืนต่อสูก้นัไป ถา้ไมต่่อสูก้็ไมม่ทีางทีจ่ะชนะได ้เวลา

เกดิความทอ้แทท้่านจงึสอนใหเ้จริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นแบบฉบบั อ่านพทุธประวตัแิละชวีประวตัขิอง

พระสงฆ ์ วา่ท่านดาํเนินมาอย่างไร ทา่นต่อสูอ้ย่างไร จะไดม้กีาํลงัจติกาํลงัใจ 

เพราะท่านเหลา่น้ีก็เป็นคนธรรมดาสามญัเหมอืนเรามาก่อน ไม่ไดเ้ป็นผูว้เิศษวโิส

อะไร มกีเิลสเหมอืนกนั แต่ส่วนใหญ่ท่านมคีวามมมุานะ มคีวามอดทน สูไ้มถ่อย  

ทอ้แทก้็พกัหน่อยก็ได ้ พอหายทอ้แทก้็เริ่มต่อ เคยทาํอะไรไดก้็พยายามรกัษาไว ้

อย่าไปหยุดทาํ เพราะถา้หยุดแลว้เหมอืนเดนิถอยหลงั พอวนัต่อไปมนัจะยากขึ้น 

ถา้เคยนัง่ได ้๑๕ นาทกี็นัง่ไป ถงึแมน้ัง่แลว้จะฟุ้ งซ่าน อย่างนอ้ยก็ขอใหน้ัง่ ดกีวา่

ไปเปิดทวีดูี ซึง่ไมม่อีะไรน่าดูเลย จติบางวนัก็วา่นอนสอนงา่ย บางวนัก็วุน่วายมา

จากเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็หยุดยาก บางวนันัง่แลว้ไมส่งบเลย พอเริ่มนัง่ก็ไปคดิแต่

เรื่องปญัหาต่างๆทีรุ่มเรา้ แต่ก็นัง่ไป อย่างนอ้ยก็ใหม้กีริิยาอาการของการต่อสู ้

บา้ง อย่าหลบันอนนบั ๑๐ ไปเลย วนัขา้งหนา้พอจติวา่นอนสอนงา่ย เวลาทาํ

สมาธิก็จะไดผ้ล เหมอืนกบัคนทีไ่ปตกปลาอย่างน้ี บางวนัก็ไดต้วัสองตวั บางวนั

ก็ไดม้า ๑๐ ตวั ๒๐ ตวั ไมแ่น่นอน การปฏบิตัใินเบื้องตน้ก็ยงัลม้ลกุคลกุคลาน 
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ไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง แต่อย่าทอ้แท ้ เวลาไมไ่ดอ้ย่างนอ้ยก็ขอใหไ้ดป้ฏบิตั ิ ไดน้ ัง่ อย่า

หยุด อย่ายกธงขาว บอกพอแลว้ ไมเ่อาแลว้ ไปเทีย่วดกีวา่ ไปฉลองใหม้นัเต็มที่

เลย  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ทีบ่อกวา่จติอยู่ทีก่ายน่ีหมายความวา่อย่างไรคะ 

ตอบ ใหพ้จิารณาเรื่องของกาย เช่นเกดิ แก่ เจ็บ ตาย น้ีก็เรื่องของกาย พจิารณาอาการ 

๓๒ ก็เรื่องของกาย เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีก็เรื่องของกาย เฝ้าดูวา่กาํลงั

ทาํอะไรอยู่ ก็เรื่องของกาย กาํลงัรบัประทานอาหาร กาํลงัเขยีนหนงัสอื กาํลงัลา้ง

ถว้ยลา้งชามก็ใหเ้ฝ้าดู เฝ้าดูร่างกายเหมอืนกบัเป็นนกัโทษ เราเป็นเหมอืนยาม 

อย่าใหม้นัคลาดสายตาจากเราไป ส่วนใหญ่ยามไมค่่อยดูร่างกายเท่าไร เวลานัง่

ลา้งชามหรือกนิขา้ว ก็ไปคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี เรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี แสดงวา่ยาม

ไมไ่ดเ้ฝ้าดูร่างกาย เรียกวา่กายคตาสตปิฏัฐาน ตัง้สตใิหรู้อ้ยู่กบัเรื่องราวของ

ร่างกาย พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ถา้อยากจะมสีตใิหต้ ัง้สตอิยู่ที ่๔ จดุดว้ยกนั คอื 

กาย เวทนา จติ ธรรม กายก็อย่างทีบ่อกแลว้ใหค้อยเฝ้าดูร่างกาย ไมว่า่จะอยู่ใน

อริิยาบถใดก็ตาม ไมว่า่จะทาํอะไร ใหเ้ฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา หรือจะดูอาการต่างๆ

ของร่างกาย เช่นอาการ ๓๒ ก็ได ้ ก็ท่องเทีย่วไปในกายนครน้ีก็ได ้ หรือจะดู

สภาพทีม่นัตายไปแลว้ก็ได ้ เวลามนัตายไปแลว้ มนักลายเป็นอะไรไป เรียกวา่

กายคตาสติปฏัฐาน 

ถา้มสีตอิยู่ทีเ่วทนาก็ใหดู้ความรูส้กึ วา่ขณะน้ีมคีวามรูส้กึอย่างไร สุขหรือทกุข ์

หรือไมสุ่ขไมท่กุข ์ ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริง มนัจะอยู่อย่างน้ีไปตลอดไหม เดีย๋ว

มนัก็เปลีย่นไปจากไมสุ่ขไมท่กุข ์ ไปเป็นสุขบา้งทกุขบ์า้ง จากสุขก็กลบัมาทกุขอ์กี 

ก็รูไ้ปตามความเป็นจริง ไมต่อ้งไปจดัการกบัมนั ไมต่อ้งมปีฏกิริิยากบัมนั ใหรู้ ้

เฉยๆเฝ้าดูมนัไป มนัทกุขก์็รูว้า่ อย่าไปรงัเกยีจมนั อย่าไปโกรธมนั อย่าไปขบัไล่

ไสส่ง อย่าไปหนีจากมนั อย่าไปอยากใหม้นัหายไป เวลาสุขก็อย่าไปอยากใหม้นั

อยู่ไปตลอด เพราะมนัไปๆมาๆของมนัอยู่อย่างน้ี เรามหีนา้ทีเ่ฝ้าดูเท่านัน้เอง น่ี

คอืการมสีตอิยู่กบัเวทนา การมสีตอิยู่ทีจ่ติก็ใหเ้ฝ้าดูอารมณ์ต่างๆ ตอนน้ีมี
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อารมณ์อะไร วา้วุน่ขุน่มวั ฟุ้ งซ่าน ดใีจ เสยีใจ โกรธ โลภ สงบน่ิง ก็ใหรู้ว้า่มกีาร

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป ไมต่อ้งไปแกไ้ข เดีย๋วมนัก็เปลีย่นไปเอง น่ีคือการรู ้

อารมณ์ดว้ยสต ิ

ถาม แลว้ถา้มนัคดิละ่คะ 

ตอบ ก็ดูวา่กาํลงัคดิดหีรือคดิรา้ย ถา้คดิดกี็ส่งเสริม ถา้คดิรา้ยก็ตอ้งระงบั ใหดู้อารมณ์

ทีเ่กดิตามมาจากความคดิ ตอนน้ีมอีารมณ์อย่างไร ส่วนใหญ่จะไมรู่ส้กึตวัดว้ยซํา้

ไปเวลาโกรธ เพราะไมม่สีต ิพอโกรธก็หลดุเลย นอตหลดุเลย ระบายออกไปเลย 

พูดไป วา่ไป ทาํไป แต่ถา้มสีตกิ็เหมอืนมยีามคอยเฝ้า เช่นกาํลงัโกรธนะ โกรธ

แลว้ไมด่ ี อย่าไปทาํอะไรนะ อย่าไปพูดอะไรตอนน้ี ไปนัง่อยู่ในหอ้งนํา้สงบสติ

อารมณ์เสยีก่อน ใหห้ายโกรธเสยีก่อน แลว้ค่อยออกมาเจอหนา้คน น่ีคอืการรู ้

อารมณ์รูจ้ติ การใหม้สีตอิยู่กบัธรรม ก็ใหจ้ติคดิแต่เรื่องธรรมะ เช่นฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม อย่างน้ีจติก็อยู่กบัธรรมะแลว้ หรือพจิารณาสภาวธรรมต่างๆดว้ยไตร

ลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็เรียกวา่ใจอยู่ทีธ่รรม น่ีคอืสถานที ่๔ แห่งทีจ่ติ

ควรจะต ัง้อยู่ แต่จติเราแทบจะไมไ่ดอ้ยู่ในสถานทีน้ี่เลย ส่วนใหญ่จะไปอยู่กบัลูก 

อยู่กบัพ่อ อยู่กบัแม ่อยู่กบันอ้ง อยู่กบัพี ่อยู่กบัเพือ่น อยู่กบังาน อยู่กบัเรื่องราว

ต่างๆ ก็วุน่วายตามมนัไป ไมเ่ขา้ถงึความจริงทีม่อียู่ในตวัเรา พอเป็นอะไรขึ้นมาก็

วา้วุน่ขุน่มวัไปหมด แต่ถา้มสีต ิพอเกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็รูว้า่เดีย๋วก็หาย มนัไม่

เป็นไปตลอด เวลาเกดิสุขเวทนาก็คอยสะกิดตวัเองวา่ อย่าไปยนิดมีาก เดีย๋วมนั

ก็หมดไป ดใีจเดีย๋วเดยีว เดีย๋วมนัก็หมดไปแลว้ เวลาใครพูดอะไรถูกอกถูกใจ

หน่อยก็ดใีจ พอไปเจอคนพูดไมด่เีขา้หน่อยก็เสยีใจแลว้ น่ีมนัเปลีย่นไปอยู่

เรื่อยๆ พยายามฝึกเป็นผูรู้ ้ เป็นยาม อย่าไปไดไ้ปเสยีกบัสิง่ทีเ่ราเฝ้าดู เพียงแต่

ใหรู้ท้นัมนั รูว่้ามนัตอ้งเป็นอย่างน้ี 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ บางครัง้เราพจิารณากายอยู่ บางทพีจิารณาผมอยู่ปรากฏวา่มนั

เหมอืนมตีาถลนออกมา แลบออกมาอย่างน้ี เราควรจะไปพจิารณาทีต่รงไหนคะ 

ขณะทีเ่รากาํลงัพจิารณาผมอยู ่
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ตอบ ก็ไดท้ ัง้ ๒ แห่ง มนัก็ยงัเป็นกายอยู่ เช่นพจิารณาวา่พอเวลาตายไปแลว้ตามนัก็จะ

เป็นอย่างน้ี 

ถาม คอืเหน็เหมอืนกบัมนัแวบขึ้นมาวา่ตาถลนออก แต่วา่เรากาํลงัดูเรื่องผมของเราอยู ่

ตอบ ก็แลว้แต่เราจะสะดวกไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ดูทีผ่มต่อก็ได ้หรือวา่ถา้ตามนัเป็นพระเอก 

ผมเป็นพระรอง ก็ตอ้งดูทีพ่ระเอกก่อน ตวัไหนทีแ่รงกวา่มนัก็จะแสดงอาการให ้

เราเหน็ ก็ดูมนัไป แต่ไมต่อ้งไปดใีจเสยีใจ ไปตกใจกบัมนั  

ถาม บางทกี็เกดิก็เลยไมรู่ว้า่จะพจิารณาตรงไหน เพราะวา่กาํลงัพจิารณาเรื่องผมทีจ่ะ

ร่วงหลน่อยู่ แลว้ตามนัก็แวบเขา้มา  

ตอบ เวลาตายไปตามนัก็อาจจะหลดุออกมาจากเบา้ก็ได ้ 

ถาม มนักาํลงัจะถลนออกมา ก็เลยแวบเขา้มาวา่จะไปไหนดค่ีะ 

ตอบ ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ขอใหรู้ว้า่มนัตอ้งเป็นอย่างนัน้ก็แลว้กนั ไม่ชา้ก็เร็ว เป็นดว้ยกนั

ทกุคนเรื่องความเจ็บไขไ้ดป่้วย ชา้หรือเร็วเท่านัน้ เป็นก็ดูแลรกัษาไป กายก็รกัษา

ไป ใหห้มอดูแลไป ใจเราเอาธรรมะมาดูแลไป แยกแยะกายออกจากใจดว้ยการ

ภาวนา ดว้ยการเจริญวปิสัสนา ใจไมต่าย ใจเหมอืนกบักระแสคลืน่ทีเ่ขา้มาใน

เครื่องโทรศพัท ์มนัไมต่าย มนัไมแ่ก่ มนัไมเ่จ็บ มนัเป็นของทีอ่ยู่ไปตลอดอนนัต

กาล ร่างกายมนัก็ไมไ่ดต้าย เป็นการแยกของธาต ุ ๔ ธาตเุคยมาอยู่รวมกนั 

ตอนน้ีมนัขอแยกทางกนั เหมอืนกบัสามภีรรยาเคยอยู่ร่วมกนั ตอนน้ีขอแยกทาง

กนั สภาพของความเป็นสามภีรรยาก็หมดไป เมือ่ธาต ุ๔ มารวมกนั ก็กลายเป็น

อาการ ๓๒ ของร่างกาย เป็นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั ฯลฯ เมือ่ถงึเวลาทีม่นัจะ

แยกกนัไป สภาพของขน ผม เลบ็ ฟนั หนงั ก็หมดไป ส่วนทีเ่ป็นดนิก็กลบัไปสู่

ดนิ นํา้ก็กลบัไปสู่นํา้ ลมก็กลบัไปสู่ลม ไฟก็กลบัไปสู่ไฟ จงึไมม่อีะไรตาย เป็น

การรวมตวัแลว้ก็แยกตวักนัไปเท่านัน้เอง ใจไปหลงก็วุน่วาย ทีวุ่น่วายน้ีไมใ่ช่

ร่างกายวุน่วายนะ ทีวุ่น่วายก็คอืใจ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรเลย เป็นเพราะความหลง 
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ขาดปญัญา ทีป่ฏบิตักินัน่ีก็เพือ่สอนใจ เพือ่เบรกใจ ไมใ่หไ้ปวุน่วายกบัเรื่องราว

ต่างๆ เหมอืนกบัคนอยูท่ีพ่ทัยาแลว้ทิ้งบา้นไปอยู่กรุงเทพฯ พอบา้นนํา้ท่วมมคีน

โทรศพัทไ์ปบอก กจ็ะตายใหไ้ด ้ ตายแลว้ทาํอะไรไดห้รือเปลา่ นํา้มนัก็ท่วมไป

แลว้ ทาํใจเฉยๆดกีวา่ ไม่ขาดทนุ น่ีเสยี ๒ ต่อ ไหนนํา้จะท่วมบา้น แลว้ใจยงั

ตอ้งมาทกุขก์บัมนัอกี  

ทกุขแ์ลว้ไปทาํอะไรไดห้รือเปลา่ ก็ทาํไมไ่ด ้ เมือ่สกัครู่น้ีไมรู่เ้รื่องก็ไมเ่หน็

เดอืดรอ้นอะไร พอมคีนโทรฯมาบอกเท่านัน้ ท ัง้ๆทีไ่มเ่หน็ก็ยงัเชื่อเขาเลย ถา้เขา

หลอกเราละ่ หลอกใหเ้ราทกุขเ์ลน่ๆ ใจมนัโงน่ะ ไมม่คีวามหนกัแน่น ไมม่ปีญัญา 

ไมม่สีมาธิ เหมอืนปยุนุ่น พอลมพดัมาแผ่วเบาก็ปลวิไปแลว้ พอมอีะไรมากระทบ

หน่อยก็ลอยไปแลว้ แต่ถา้ไดฝึ้กสมาธิปญัญาแลว้ จะมคีวามหนกัแน่น 

เหมอืนกบันิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูม กระต่ายกบัราชสหีม์นัต่างกนั กระต่ายมนั

นอนอยู่ใตต้น้ตาล ลูกตาลหลน่ลงมา ก็คดิวา่โลกถลม่แลว้ วิง่หนีวุน่วาย สตัวอ์ืน่

ก็หลงเชื่อตามกนัไป พอมาเจอพญาราชสหีก์็ถามวา่ไปไหนกนัมา ก็บอกวา่โลกมนั

ถลม่แลว้ พญาราชสหีบ์อกวา่มนัถลม่ตรงไหน ไหนพาไปดูซ ิ คนทีม่สีตมิปีญัญา

ก็เหมอืนกบัราชสหี ์ มเีหตมุผีลไมต่ื่นไปตามพวกตื่นมงคลท ัง้หลาย พอใครวา่ที่

ไหนดกี็แย่งกนัไป ไปเหยยีบกนัตายทีน่ ัน่แหละ ไมใ่ชป้ญัญาพจิารณา เพราะ

ไมไ่ดศึ้กษา ก็ยอ้นกลบัมาทีจ่ดุเริ่มตน้ มวัแต่อดัเทปไมอ่ดัทีใ่จ ไมเ่อาความรูเ้ขา้สู่

ใจ เวลาตอ้งการความรูก้็ตอ้งไปคน้หาในเทปยุ่งไปหมด แต่ถา้มนัอยู่ในใจแลว้ 

พอเราเขา้ใจแลว้ มนัจะอยู่กบัเราไปตลอด แต่อดัไดไ้มเ่ป็นไรหรอก เพือ่เอาไปให ้

คนอืน่ไดย้นิไดฟ้งักนั ใหค้นทีไ่มม่โีอกาสมา แต่ขณะทีฟ่งัน้ีควรจะต ัง้ใจฟงั หวงั

วา่คงจะไดค้วามรูบ้า้งในวนัน้ี ไมม่ากก็นอ้ย 
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