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กัณฑ์ ที่ ๒๓๘

กิจทีต่ ้ องทํา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ในการปฏิบตั เิ ราไม่ควรทําแบบใจเย็นๆ ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ แต่ควรทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กับ
มันเลยดีกว่า เพราะจะได้เสร็จๆไป เสร็จแล้วก็สบาย พองานนี้เสร็จแล้วไม่มงี านอะไร
จะต้องทําอีกต่อไป ดังทีท่ รงตรัสไว้ว่า วุสติ งั พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์น้ ไี ด้เสร็จสิ้น
แล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ใดทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป แต่ถา้ เป็ นกิจในทางโลกทรงตรัสว่า ทําไปจนวัน
ตายก็ไม่จบ จบงานนี้แล้วก็มงี านใหม่มาให้ทําต่ออยู่เรื่อยๆ สร้างกุฏหิ ลังนี้เสร็จแล้วเดีย๋ ว
ก็มหี ลังใหม่มาให้สร้างอีก มีศาลาหลังใหม่มาให้สร้างอีก มีงานใหม่มาให้ทาํ อีก อย่างงาน
ในทางโลกทีห่ ลวงตาทําอยู่น้ ี หลวงตาจะต้องทําจนวันตาย สร้างโรงพยาบาล สร้างศูนย์
รักษาดวงตา สร้างอะไรต่างๆ แต่งานของท่านนัน้ เสร็จไปแล้ว งานภายนอกทําไปก็ไม่เป็ น
ปัญหาอะไร เพราะไม่ได้หวังอะไรจากมัน งานภายนอกนี่ทาํ เพือ่ สงเคราะห์ผูอ้ น่ื โดย
ถ่ายเดียว
แต่งานทีเ่ ราต้องทําจริงๆก็คอื งานภายใน งานเพือ่ จิตใจของเรา งานตัดภพตัดชาติ ถ้าเรา
ไม่ตดั ภพตัดชาติ ตัวภพชาติน้ กี ็จะพาให้เราไปสร้างงานขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตายจากภพนี้ไปก็
ไปเกิดภพใหม่ ก็ตอ้ งไปสร้างใหม่ คิดดูเวลาเราไปเกิดแต่ละชาติน่ลี าํ บากขนาดไหน พอ
เกิดมาเป็ นมนุษย์ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ตอ้ งเรียนเรื่องราวต่างๆ เรียนภาษา เรียนรู้
อะไรต่างๆ ไปโรงเรียน แล้วก็ตอ้ งไปทํามาหากิน สร้างครอบครัว มีงานมีการอะไรเต็มไป
หมดจนถึงวันตาย แล้วก็วนไปใหม่ เริ่มรอบใหม่อกี ก็แบบเดิมอีก งานพวกนี้เราทํามา
แบบนับไม่ถว้ นแล้ว ภพชาติของพวกเรานัน้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ในแต่ละภพในแต่
ละชาติเราจะต้องร้องห่มร้องไห้ไปเพราะความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆ นํา้ ตาในแต่ละภพ
ในแต่ละชาติ ถ้าสะสมไว้จะมีมากยิง่ กว่านํา้ ในมหาสมุทรเสียอีก คิดดูก็แล้วกันว่า ในแต่
ละชาติน้ ีเราก็รอ้ งไห้กนั นํา้ ตาคงจะได้ไม่ถงึ ขัน ถ้าเก็บรวบรวมเอาไว้ จะมีมากกว่านํา้ ใน
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มหาสมุทรเสียอีก จะต้องมีภพชาติจาํ นวนมากเท่าไร ถึงจะได้นาํ้ ตาจํานวนมากกว่านํา้ ใน
มหาสมุทร นัน่ ก็คอื จํานวนภพชาติของพวกเรา
งานภายนอกนี้ทาํ ไปเท่าไรก็ไม่ส้นิ สุด ไม่มจี บ เป็ นงานทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความยาก
สร้างความลําบากให้กบั เราตลอดเวลา ไม่เหมือนกับงานภายในคืองานชําระจิตใจ ชําระ
กิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ซึง่ เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้ไป
สร้างภพสร้างชาติกนั ถ้าสามารถชําระกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ เราก็จะอยู่อย่างสบาย ความโลภ ความอยากต่างๆมัน
ไม่รู้จกั อิม่ รู้จกั พอ ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไร ก็ยงั ไม่รู้จกั คําว่าพอ ถ้าอยากจะให้ถงึ คํา
ว่าพอก็ตอ้ งเชื่อพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงพบวิธที จ่ี ะทําให้ถงึ เมืองพอ คือการ
ทําลายความอยาก ต่อต้านความอยาก ต่อสูก้ บั ความอยาก ความโลภต่างๆ เพราะความ
โลภ ความอยากส่วนใหญ่ของพวกเรานัน้ มันไม่มคี วามจําเป็ นต่อชีวติ ของเราเลย เราไม่
มีเงินเป็ นเศรษฐีเราก็อยู่ได้ ไม่มรี ถยนต์เราก็อยู่ได้ ไม่มบี า้ นราคาแพงๆเราก็อยู่ได้ ของ
พวกนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น
สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็มอี ยู่บา้ ง เช่นบ้านก็อาจจะเช่าเขาอยู่ก็ได้ ถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะซื้อบ้านของเรา
เอง เช่าบ้านเขาอยู่ก็สาํ เร็จประโยชน์เหมือนกัน เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย เสื้อผ้าก็มเี ท่าทีจ่ าํ เป็ นก็
พอแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นของแพงๆ ของพระท่านก็สอนให้ใช้ผา้ ๓ ผืน เรียกว่าผ้าไตร
มีสบงเป็ นผ้านุ่ง จีวรเป็ นผ้าห่ม สังฆาฏิเป็ นผ้าห่มกันหนาว มี ๓ ผืนนี้ก็พอเพียงแล้ว
เป็ นเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิ ดอวัยวะ ป้ องกันร่างกายจากความหนาว จากสัตว์แมลงต่างๆที่
จะมากัด ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเรารู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
จําเป็ น เป็ นสิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย เราก็พยายามตัดสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นหรือสิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อยออกไป เป็ น
วิธีกาํ จัดความอยากของเรา ถ้าไม่ทาํ อย่างนัน้ แล้ว เราก็จะตกเป็ นทาสของความอยากอยู่
ตลอดเวลา วันนี้เราไปซื้อเสื้อใหม่ตวั นี้มาใส่ เดีย๋ วพรุ่งนี้ออกไปทีร่ า้ นเห็นเสื้อใหม่ออกมา
อีก ก็อยากจะได้อกี ทัง้ ๆทีเ่ สื้อก็มอี ยู่เต็มตู ้ ร่างกายก็มรี ่างกายเดียว เวลาใส่ก็ใส่ได้ทลี ะ
ตัว แต่มเี สื้อเป็ นสิบๆตัว ไม่ทราบจะมีไปทําไม นี่แสดงว่าไม่ได้ใช้ปญั ญา ไม่ได้ใช้เหตุใช้
ผล ปล่อยให้เป็ นไปตามอารมณ์ของความอยาก
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ถ้าปล่อยไปตามความอยากมันก็จะมีกาํ ลังมากยิง่ ๆขึ้นไป เหมือนกับปลูกต้นไม้ ถ้าคอย
รดนํา้ ใส่ป๋ ยุ ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ ความอยากก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าปล่อยไป
ตามความอยาก อยากจะได้อะไรก็ไปหามา ก็จะทําให้อยากไปเรื่อยๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้
ใช้เหตุใช้ผล เวลาอยากจะได้อะไรก็แยกแยะดูวา่ จําเป็ นหรือไม่ เป็ นสิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย
หรือไม่ ถ้าฟุ่มเฟื อยไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปเอามา ถ้าทําอย่างนี้ความอยากก็จะถูกกําจัด ถูก
ลดกําลังลงไปทีละเล็กทีละน้อย ต่อไปก็จะไม่สามารถมาเป็ นเจ้านาย ทีค่ อยฉุดลากให้เรา
ไปเกิด ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆอีกต่อไป เมือ่ ชนะความอยากได้แล้ว ใจของเราก็จะมีแต่
ความอิม่ ความพอ เพราะใจจะสงบ จะนิ่ง จะเย็น สาเหตุทใ่ี จไม่สงบไม่น่งิ ก็เพราะความ
อยากความโลภคอยไปกระตุน้ ไปผลักดันให้จติ ใจต้องทํางานอยู่ตลอดเวลา งานภายใน
จึงเป็ นงานทีส่ าํ คัญยิง่ กว่างานภายนอก งานภายนอกนัน้ ควรทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น
อย่างสมัยทีไ่ ปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ท่านก็เน้นแต่เรื่องงานภายในเป็ นหลัก ให้พระภาวนา
ให้มาก ส่วนงานภายนอกก็ทาํ เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้ามีความจําเป็ นต้องซ่อมแซมกุฏิ ก็ให้รบี ทํา
ให้เสร็จ ไม่ให้ยดื เยื้อ และทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องสร้างกุฏกิ ็สร้างเท่าที่
จําเป็ น ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ถึงแม้มีคนมาถวายเงินจะให้สร้างกุฏทิ ่านก็ไม่รบั ท่านก็จะส่ง
เงินคืนไป บอกเขาว่าไม่มคี วามจําเป็ น เพราะท่านไม่เห็นอะไรจะมีคุณค่าเท่ากับงาน
ภายใน งานภายนอกถ้าปล่อยไปตามความอยากแล้ว มันจะพาให้สร้างอะไรต่างได้อย่าง
พิสดาร เช่นวัดบางวัดทีส่ ร้างอะไรต่อมิอะไรอย่างใหญ่โตมโหฬารพิสดาร มันไม่มี
ความหมายอะไรหรอกการสร้างวัตถุ ไม่เหมือนกับสร้างธรรมะภายในจิตใจ พวกเราจึง
อย่าหลงประเด็น อย่าไปหลงกับการสร้างสิง่ ต่างๆ สะสมสิง่ ต่างๆภายนอกให้มากเกิน
ความจําเป็ น เพือ่ เราจะได้มเี วลามาสร้างสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามภายในจิตใจของเรา ถ้าทํางานหาเงิน
หาทองได้พอเพียงแล้ว ก็ควรหยุดทํางาน ถ้าคิดว่าเงินทีส่ ะสมไว้พอทีจ่ ะอยู่อย่างสุข
สบาย ไม่เดือดร้อน จะได้มเี วลามาศึกษาธรรมะ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรมกัน
เพราะการปฏิบตั กิ ต็ อ้ งใช้เวลาเหมือนกับการทํางานภายนอก
ต้องควบคุมจิตใจ
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนกระทังหลั
่ บเลย เพราะถ้าไม่ควบคุมจิตใจแล้ว จิตใจจะไป
ในทางเดิมๆ ไปในทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง ไปตามความอยากต่างๆ อยากในรู ป
5

อยากในเสียง อยากในกลิน่ อยากในรส อยากในโผฏฐัพพะ ถ้าปล่อยให้มนั ปรากฏขึ้นมา
ก็จะหลงใหลตามมันไป เช่นเวลาไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปดืม่ ไปรับประทานของอะไร
ต่างๆตามความอยาก มันก็จะฉุดลากให้ตดิ พันไปกับมัน ต้องทําอยู่เรื่อยๆ ซํา้ ๆซากๆ
เพราะทําไปเท่าไรก็ไม่พอไม่อม่ิ แต่ก็มคี วามสุข มีความอิม่ เวลาทีไ่ ด้ทาํ เป็ นความสุข
ความอิม่ ชัว่ ประเดีย๋ วเดียว แต่เวลาอยากทําแล้วไม่ได้ทาํ มันก็จะกลายเป็ นความทุกข์
ขึ้นมา มันจะไม่พาเราไปสู่ความพอ ความอิม่ เพราะความอิม่ ความพอนัน้ ต้องเกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่ มีการภาวนาเป็ นหลัก
การภาวนาก็ตอ้ งอาศัยการรักษาศีล การให้ทานเป็ นเครื่องสนับสนุน เพราะจิตใจทีย่ งั ไม่
มีทาน ยังไม่มศี ีล เป็ นจิตใจทีม่ คี วามวุน่ วายพอสมควรกับเรื่องราวต่างๆ การให้ทานนี้
เป็ นการตัดใจไม่ให้ไปวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆภายนอกเช่นเงินทองของเหลือใช้ เราก็เอา
ไปแจกเอาไปจ่าย จะได้ไม่ตอ้ งมากังวลกับการดูแลรักษาหรือหามาเพิม่ เพราะความ
อยากในใจจะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ มีก่รี อ้ ยล้านก็ยงั ไม่รู้จกั พอ อยากจะมีมากขึ้นไปอีก
จึงต้องให้ทานอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ตัดความโลภ ความอยาก ตัดความวุน่ วายกับสิง่ ต่างๆ ควร
รักษาสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ก็พอ จะได้มเี วลาไปภาวนากัน เมือ่ ให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้ว จิตใจก็
จะมีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความสงสาร เวลาจะทําอะไรก็จะไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะมีศีลขึ้นมา เวลาจะทําอะไรก็จะคํานึงถึงความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื เสมอ
ทําไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ถ้าสร้างความเดือดร้อนก็ไม่อยากจะทํา
เพราะทําให้วนุ่ วายใจ ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์
เมือ่ ไม่อยากเบียดเบียนผูอ้ น่ื ใจก็จะมีความสงบในระดับหนึ่ง เมือ่ มีความสงบแล้วก็จะ
เห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจ เห็นโทษของความวุน่ วายใจ ก็อยากจะทําให้มคี วาม
สงบมากยิง่ ขึ้น เมือ่ ถึงตอนนัน้ ก็อยากจะปฏิบตั ิธรรม อยากจะภาวนา นัง่ สมาธิ เดิน
จงกรม เจริญสติอยู่เสมอๆ เพราะสติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการควบคุมจิตใจ สติเป็ น
เหมือนกับเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจําทีค่ อยเฝ้ านักโทษไม่ให้หลบหนีออกจากห้องขัง ถ้าไม่มสี ติ
กิเลสหรือความโลภความอยากต่างๆ ก็จะสามารถเล็ดลอดออกมาสร้างความวุน่ วายใจ
ได้ แต่ถา้ มีสติ พอความโลภ ความโกรธ ความหลงจะแสดงอาการออกมาก็จะรู้ทนั ที
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เมือ่ รู้ก็จะสามารถป้ องกันได้ สาเหตุทเ่ี ราปล่อยให้ความโลภความอยากไหลออกมาได้ ก็
เพราะเราเผลอสติ ไม่รู้สกึ ตัว หลงไปกับมนต์คาถาของความโลภ ความอยาก พอเขา
บอกว่าสวยน่ายินดี น่าจะได้มาเป็ นของเรา ก็อยากขึ้นมาทันที เป็ นความโลภขึ้นมาทันที
และถ้ายังไม่มสี ติ ยังไม่รู้ทนั ว่ากําลังถูกความโลภหลอกให้ไปแสวงหาสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ก็
จะต้องเสียเวลาทีม่ คี ่าไปทําสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษกับจิตใจ
แต่ถา้ เรามีสติ เราจะรู้วา่ นี่เรากําลังโลภ และถ้ามีปญั ญา รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อะไร
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น อะไรเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์กบั จิตใจ อะไรเป็ นสิง่ ทีม่ โี ทษกับจิตใจ ถ้าเรา
รู้เราจะสามารถระงับดับมันได้ในขณะทีม่ นั เกิดขึ้นในจิตใจ ถ้าไม่รู้ทนั มันก็จะแสดงอาการ
ออกมาทางกายและทางวาจา ตอนนัน้ มันจะสายไป เช่นถ้าเราเกิดความอยาก คือ
อยากจะไปเทีย่ ว แล้วเราไม่มสี ติ เราก็จะถูกความอยากนี้หลอกว่า เราน่าจะออกไปเทีย่ ว
นะ อยู่บา้ นมานานหลายวันแล้ว ควรจะไปเปิ ดหูเปิ ดตาบ้าง มันก็จะหลอกเรา เราเผลอ
เราไม่รู้เราก็จะออกไปเทีย่ ว ออกไปเทีย่ วกลับมาจิตใจของเราแทนทีจ่ ะสงบ มันก็ไม่สงบ
เหมือนเดิม มันกลับเกิดความอยากทีจ่ ะออกไปเทีย่ วอีก แต่ถา้ เรามีปญั ญารู้ทนั ว่าการ
ไปเทีย่ วนี้มนั ไมได้ช่วยทําให้จติ ใจสงบร่มเย็น แต่เป็ นการกระตุน้ สร้างความอยากให้มี
กําลังมากขึ้น ทุกครัง้ ทีเ่ ราออกไปเทีย่ ว ครัง้ ต่อไปความอยากออกไปเทีย่ วก็จะมีกาํ ลัง
วังชามีแรงมากขึ้น มันก็จะคอยฉุดลากเราออกไปอยู่เรื่อยๆ จิตใจของเราก็จะไม่สงบ ไม่
นิ่ง ก็จะไม่เจอความสุข ไม่เจอความอิม่ ไม่เจอความพอ
เราจึงต้องฝึ กดูใจเราอยู่เสมอด้วยสติ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ท่านสอนให้เราคอยสังเกตดู
ความคิดของเรา ว่าเรากําลังจะคิด จะทําอะไร เพราะธรรมดาเวลาเราตื่นขึ้นมาสิง่ แรกเรา
ก็จะลืมตา แล้วเราก็จะมองดูรอบๆตัวเราเองว่า ตอนนี้เราอยู่ทไ่ี หน เวลาอะไร เราจะต้อง
ทําอะไร พอเราเริ่มรู้สกึ ตัวว่าตอนเช้าแล้ว สมมุตวิ า่ วันนี้เป็ นวันจันทร์ตอ้ งไปทํางาน เราก็
ต้องรีบเข้าห้องนํา้ ห้องท่าทําอะไร ถ้าเราไม่มสี ติเราก็จะปล่อยให้ความคิดนี้มนั ลากพาไป
เรื่อยๆ แต่ถา้ เรามีสติเราก็จะคอยกําหนดดูวา่ ถึงแม้วันนี้เป็ นวันจันทร์ แต่ตอนนี้เราไม่
ต้องทํางานแล้ว สมมุตวิ า่ เราออกจากงานแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งไปทํางาน เราก็ไม่ตอ้ งรีบร้อนก็
ได้ เราก็คอยดู คอยควบคุมใจว่า ตอนนี้เรากําลังปฏิบตั ธิ รรม คอยดูใจของเราอยู่
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ตลอดเวลา ก่อนทีเ่ ราจะทําอะไร จะพูดอะไร เราต้องรู้ก่อน แล้วต้องแยกแยะก่อนว่า สิง่
ทีเ่ ราจะไปทํา สิง่ ทีเ่ ราจะไปพูดนัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นหรือไม่ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ หรือเป็ น
โทษกับเรา
ถ้าเรามีสติคอยเฝ้ าดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้ว จิตใจจะไม่ไปไกล เวลาทีเ่ ราจะควบคุมบังคับ
ให้จติ อยู่กบั การภาวนาก็จะอยู่ได้งา่ ย เช่นเวลาเราอยากจะให้จติ อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
ไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไร ถ้าเรามีสติอยู่ เราก็สามารถเฝ้ าดูให้จติ รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
พอจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้ามีสติเราก็จะรู้ รู้แล้วเราก็จะดึงมันกลับเข้ามา
กลับมาทีล่ มหายใจ ดูลมหายใจเข้าออก ถ้าเราสามารถควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดเรื่องราว
ต่างๆ ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆ จิตก็จะสงบตัวลงไปทีละเล็กทีละน้อย แล้ว
ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งจิตก็อาจจะหยุดนิ่งเลยก็ได้ จิตจะไม่คดิ อะไร จิตจะตัง้ อยู่ในความ
สงบ ความสงบของจิตนัน้ ก็มอี ยู่หลายระดับ ในระดับเบื้องต้นก็ยงั สงบนิ่งเฉยๆแต่ยงั
รับรู้เรื่องราวต่างๆ เช่นยังรับรู้เสียง รับรู้เรื่องราวรอบตัว รู้สกึ ว่ายังมีร่างกายของเราอยู่
แต่ถา้ จิตสงบมากๆจนรวมลงไปเต็มที่ เสียงนี้ก็จะหายไป ความรู้สกึ ของร่างกายนี้กจ็ ะ
หายไป เหลือแต่จติ อยู่ตามลําพัง ทีท่ า่ นเรียกว่าสักแต่ว่ารู ้ มีแต่ตวั รู้อยู่ตวั เดียว แต่ตวั
อืน่ นัน้ หายไปหมด ร่างกาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะหายไปหมด ในขณะนัน้ จะมี
ความรู้สกึ มีความสุขมาก มีความนิ่ง มีความสบาย ได้หลุดพ้นจากเรื่องราววุน่ วายต่างๆ
ถ้าเราสามารถทําถึงขัน้ นัน้ ได้แล้ว เราจะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทไ่ี หน ก็อยูท่ ค่ี วาม
สงบนัน้ เอง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สุขใดในโลกนี้ ท่จี ะประเสริฐที่จะเลิศ เท่ากับ
ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่มี มีความสุขนี้เท่านัน้ ทีด่ ที ส่ี ุด ทีเ่ ลิศทีส่ ุด ทีม่ คี ุณค่า
ทีส่ ุด เมือ่ เราได้พบความสุขแบบนี้แล้ว เราก็จะติดอกติดใจ พอใจทีจ่ ะสร้างความสุขนี้ให้
มีมากยิง่ ขึ้นไป เพราะความสุขทีเ่ ราได้จากการนัง่ สมาธิน้ ีจะเป็ นเพียงชัว่ คราว เพราะ
หลังจากนัน้ ไม่นานก็จะถอนออกมา เมือ่ ถอนออกจากความสงบแล้ว จิตก็จะกลับมาสู่
ความวุน่ วายทีเ่ คยพบในขณะทีไ่ ม่สงบ พอไปเห็นรู ป ไปเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็เอาเรื่องนัน้
เรื่องนี้เข้ามาคิดปรุง แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา ถึงตอนนัน้ แล้วต้องเป็ นขัน้ ของการ
เจริญปัญญา ทีจ่ ะต้องเข้ามาแทรก เวลาเราเห็นรูปเราต้องใช้ธรรมะ ใช้ปญั ญา คือใช้ไตร
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ลักษณ์ รู ปทีเ่ ราเห็นนี่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ถ้าเราไปหลง
ไปยึด ไปติด เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา
ถ้าเรามีปญั ญาคอยประกบอยูต่ ลอดเวลา จิตจะไม่หลงไปยึดไปติดว่าเป็ นของเรา จะไม่
ไปคิดว่าเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเรา จะอยู่กบั เราไปตลอด แล้วเราจะได้ไม่ยดึ ไม่ตดิ จะ
ปล่อยวางได้ เพราะเรารู้วา่ ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน สิง่ ต่างๆภายนอกไม่วา่ จะเป็ นอะไร
ก็ตาม เป็ นบุคคล เป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ ล้วนมีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่แล้วดับไปเสมอ มีการ
พลัดพรากจากกันตลอดเวลา คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั ญาเวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความชอบขึ้นมา ก็
จะเกิดความผูกพัน มีความยึดติด เวลาได้อยู่กบั สิง่ ทีต่ นเองชอบก็มคี วามสุข แต่พอเวลา
สูญเสียสิง่ นัน้ ไปก็มคี วามทุกข์ มีความเสียอกเสียใจ เช่นเดียวกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เวลาเรา
ไปเจอสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะใจเราไปยึดอีกแบบหนึ่ง คือ
ยึดแบบไม่อยากจะเจอ อยากจะให้สง่ิ นัน้ หายไปจากเรา แต่เราอยู่ในโลกทีเ่ ราควบคุมสิง่
ต่างๆไม่ได้ มันเป็ นอนัตตา ไม่ได้อยู่ในความควบคุมบังคับของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างเขามี
อยู่ เป็ นอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้มอี งค์ประกอบหลายส่วน
ด้วยกัน ทีท่ าํ ให้เป็ นอย่างนี้ เป็ นอย่างนัน้ มีกลางวัน มีกลางคืน มีฝน มีแดด มีลม สิง่
เหล่านี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราควบคุมบังคับได้ก็คอื ใจของเรา
ถ้าใจของเรามีปญั ญา เราก็จะเข้าใจว่าเราต้องยอมรับความจริง เช่นตอนนี้รอ้ นก็ยอมรับ
ว่ามันร้อน ไม่รงั เกียจความร้อน เราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่รู้สกึ รําคาญกับความร้อนนัน้
แต่ถา้ ร้อนแล้วเราไม่ชอบความร้อน อยากหนีให้พน้ จากความร้อน เราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้
ต้องหาวิธีหนีความร้อน อาจจะไปหาเครื่องปรับอากาศมาติด หรือไปอาบนํา้ อาบท่าให้
เย็น แต่ทาํ เท่าไรเดีย๋ วมันก็กลับมาร้อนอย่างเดิม อาบนํา้ แล้วเดีย๋ วก็รอ้ นอีก ใช้
เครื่องปรับอากาศแล้วถ้าเครื่องปรับอากาศเสีย เราก็ตอ้ งไปหาเครื่องปรับอากาศใหม่ มัน
ก็วนุ่ วายไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ถา้ เรายอมรับว่าร้อนก็รอ้ น ใจของเรารับได้หมดแหละ ถ้า
เรายอมรับ ร้อนก็รอ้ นไป ถ้าพอทีจ่ ะแก้ไขได้ เช่นมีผา้ เย็นๆมาเช็ดมาถูบา้ งก็ทาํ ไป แต่ก็
แก้ได้เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว สูท้ าํ ใจไม่ได้ ถ้าทําใจให้ยอมรับได้แล้ว มันจะร้อนเท่าไรใจก็
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ไม่รู้สกึ อะไรกับมัน เช่นหนีความร้อนด้วยการนัง่ สมาธิ เวลาจิตสงบแล้วก็จะไม่รบั รู้เรื่อง
ของความร้อน
ดังนัน้ เรื่องสําคัญทีเ่ ราควรจะดูแล ก็คอื เรื่องของใจของเรา พยายามทําใจของเราให้เป็ น
ปกติในทุกสถานการณ์ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น อย่าให้ใจแกว่งไปทางยินดี หรือยินร้าย คือ
อย่าไปชอบอย่าไปชัง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างมันก็เป็ นของมันอยู่อย่างนัน้ ของทีเ่ ราชอบอีก
คนเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ ทําไมถึงต้องเป็ นอย่างนัน้ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นของชนิดเดียวกัน ก็เพราะ
กิเลสของเรานัน่ เอง หรือความหลงของเรา เราอาจจะเคยมีความพอใจกับสิง่ นัน้ พอเรา
เห็นสิง่ นัน้ เราก็ชอบ อีกคนหนึ่งเขาเคยมีความไม่พอใจกับสิง่ นัน้ พอเขาเห็นเขาก็ไม่ชอบ
แต่สง่ิ นัน้ มันก็เป็ นสิง่ อันเดียวกัน ใจของเขากับของเรานัน้ สามารถปรับให้เข้าสู่ตรงกลาง
ได้ คือไม่ตอ้ งไปชอบและไม่ตอ้ งไปชัง เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง หน้าที่ของใจที่แท้จริงก็
คือสักแต่ว่ารู ้ ให้รู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทีม่ าสัมผัส รู้รูป รู้เสียง รู้กลิน่ รู้รส รู้โผฏฐัพพะ รู้วา่ เขา
เป็ นอย่างนัน้ เวลาทีเ่ ขาปรากฏอยู่ก็รู้วา่ เขายังอยู่ เวลาทีเ่ ขาดับไปก็รู้วา่ เขาดับไป ถ้าเราไม่
มีอะไรกับเขา เวลาเขาปรากฏขึ้นมา เขาก็ไม่สร้างความรําคาญใจให้กบั เรา เวลาเขาจาก
เราไปเขาก็ไม่สร้างความเสียใจให้กบั เรา แต่ถา้ เรามีอะไรกับเขา เช่นถ้าเราไม่ชอบเขา
เวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็จะรําคาญใจ หรือถ้าเราชอบเขาแล้วเขาหายไป จากไป เราก็จะ
เสียใจ
ปัญหาคือความรําคาญใจ ความเสียใจ มันอยู่ทต่ี วั เราไปหลงกับสิง่ ต่างๆทีม่ าปรากฏ มา
สัมผัสกับใจเราเท่านัน้ เอง เราจึงต้องใช้ปญั ญาทําความเข้าใจว่า เราอยู่ในโลกนี้เราก็ตอ้ ง
เจอสิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องธรรมดา รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ ราสัมผัส มันจะต้องมีทงั้
๒ ส่วนคือ ส่วนทีใ่ ห้ความสุขกับเรา และส่วนทีใ่ ห้ความทุกข์กบั เรา มันจะสุขขนาดไหน
หรือจะทุกข์ขนาดไหนก็ตาม ใจของเรานี้สามารถรับรู้ได้หมด และใจของเราจะไม่มี
ปัญหาถ้าตราบใดใจของเราไม่ไปหลงยินดีหรือยินร้ายกับสิง่ เหล่านัน้ รู้แล้วก็ปล่อยไป
ตามความเป็ นจริง สิง่ นี้ดกี ็รู้วา่ ดี ไม่ตอ้ งไปยินดี สิง่ นี้ไม่ดกี ็ไม่ตอ้ งไปเกลียดไปชัง
เพียงแต่รู้วา่ มันไม่ดเี ท่านัน้ เอง รู้วา่ เวลาเขาอยู่กบั เราๆไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เราก็
ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไป เมือ่ ถึงเวลาเขาไปเราก็รู้วา่ เราอยากให้กลับมาไม่ได้เหมือนกัน
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คือรู้ตามความเป็ นจริง เช่นคนทีเ่ รารักเขาตายไปแล้ว จะทําอย่างไรเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดี
จะให้กลับมาเหมือนตอนทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยู่นนั้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ถ้าใจเราเพียงแต่รบั รู้และ
ยอมรับตามความเป็ นจริงก็จะไม่มคี วามทุกข์
แต่ใจของเราโดยธรรมชาติมคี วามหลงฝังซ่อนอยู่ในใจ มันเลือกชอบสิง่ นี้ไม่ชอบสิง่ นัน้
อยากจะได้สง่ิ นี้ ไม่อยากจะได้สง่ิ นัน้ เราจึงต้องมาแก้ทค่ี วามอยากนี้ ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้
ต่อให้เราได้สมใจมากน้อยเพียงไร มันก็ให้ความสุขกับเราไม่ได้นาน สักวันหนึ่งก็ตอ้ ง
จากเราไป สิง่ ต่างๆทีเ่ ป็ นความทุกข์ความเลวร้ายทัง้ หลายทีม่ นั ปรากฏกับตัวเรา มันก็ไม่
อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป ถ้าใจเรามีความอดทนอดกลัน้ สามารถทํา
ให้มนั นิ่งเฉยได้แล้ว ไม่วา่ ความเลวร้ายทัง้ หลายจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร มันก็ไม่
สามารถทําให้ใจของเราหวันไหวได้
่
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราสามารถมอบให้กบั ตัวเราได้ เราสามารถ
ปฏิบตั ทิ าํ ให้ใจของเรามีความเข้มแข็ง มีความหนักแน่นเหมือนกับก้อนหินได้ดว้ ยการ
ภาวนา ด้วยการเจริญสมาธิและปัญญา ถ้าเรามีทงั้ สมาธิและมีทงั้ ปัญญาแล้ว จิตของเรา
จะเป็ นเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆ ต่อให้มลี มพายุแรงขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่
สามารถพัดให้กอ้ นหินก้อนนัน้ ขยับเขยื้อนได้เลย แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา ใจของเรา
จะเป็ นเหมือนปุยนุ่น เวลามีลมมาพัดเบาๆเท่านัน้ มันก็ปลิวไปตามลม คนทีไ่ ม่มภี าวนา
คือไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา จะเป็ นคนทีอ่ ่อนไหวง่าย มีอารมณ์เสียง่าย อะไรมาสัมผัสนิด
กระทบหน่อยก็ไม่พอใจ ก็ราํ คาญใจแล้ว
นี่คอื ปัญหาของพวกเรา นี่คอื งานทีพ่ วกเราจะต้องทํา ก็คอื แก้ปญั หาเหล่านี้ดว้ ยการ
บําเพ็ญภาวนา จะเข้าขัน้ ภาวนาได้ก็ตอ้ งอาศัยการบําเพ็ญทานและศีลด้วย เพราะการ
ภาวนานัน้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ขัน้ อุดมศึกษา
นักเรียนทีจ่ ะเข้ามหาวิทยาลัยได้จะต้องผ่านขัน้ อนุบาล ขัน้ ประถม ขัน้ มัธยมมาแล้ว จึง
จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ดังนัน้ การทําบุญทําทานจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น อย่าไปเสียดาย อย่าไป
หวงทรัพย์สมบัติ เงินทอง อย่าไปอยาก อย่าไปสะสมเงินทองมากจนเกินความจําเป็ น
แล้วก็อย่าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าเราไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื เราก็จะมีปญั หาตามมา มีเรื่องราว
วุน่ วายต่างๆตามมา ถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีลแล้ว เวลาเราภาวนามันจะง่าย จิตจะเข้า
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สู่ความสงบง่าย แล้วสิง่ ทีจ่ ะเอื้ออํานวยต่อการภาวนานี้ท่านก็แสดงไว้มีอยู่หลายอย่าง
ด้วยกันคือ ๑. มีสติ คือต้องฝึ กตัง้ สติอยูเ่ สมอ ให้มสี ติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย
วาจา ใจ เวลาจะทําอะไร จะคิดอะไร จะพูดอะไร ต้องรู้อยู่ทกุ ขณะเรียกว่าสติ ๒. ต้อง
อยู่ในทีส่ งบสงัดวิเวก อยู่คนเดียวตามป่ าตามเขา ตามวัดป่ าวัดเขา จะได้ไม่มอี ะไรมา
คอยดึงสติให้เผลอไป
ถ้าเราอยู่กบั คนเยอะๆ มีเสียง มีกลิน่ มีรส มีอะไรต่างๆ สติของเราจะเผลอง่าย เพราะ
จะถูกเรื่องราวต่างๆฉุดลากไป ฉะนัน้ ถ้าอยากจะบําเพ็ญภาวนาให้ได้ผลก็ตอ้ งหาทีว่ เิ วก
แล้วก็ ๓. ต้องสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปสัมผัสกับรู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะโดยไม่จาํ เป็ น เช่นไปดูหนังดูละคร อ่านหนังสือนิยาย อ่านหนังสือแฟชัน่
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ถ้าจะอ่านหนังสือ ให้อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทปธรรมะ
เรียกว่าเป็ นการสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็ ๔. ต้องรู้จกั ประมาณ
ในการรับประทานอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไป รับประทานพอให้
ร่างกายอยู่ได้ก็พอ อย่าไปรับประทานตามใจอยาก ถ้ารับประทานตามอยากแล้วจะ
รับประทานมากจนเกินไป เวลานัง่ สมาธิจะง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ อยากจะหาหมอน
มากกว่า เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้ว ถ้าจะภาวนาก็อย่าไปนัง่ ส่วนใหญ่ท่านจะให้
เดินจงกรมกัน
อย่างพระตอนเช้าหลังจากทีท่ ่านเสร็จกิจจากการฉันแล้ว กลับกุฏทิ ่านจะไม่นงั ่ สมาธิ ส่วน
ใหญ่จะเข้าทางจงกรมกัน เดินให้มนั หายง่วง เมือ่ หายง่วงแล้วค่อยกลับมานัง่ สมาธิ ถ้า
จําเป็ นก็อาจจะพักจําวัด ส่วนมากท่านจะพักตอนกลางวันประมาณชัว่ โมงหนึ่ง บางทีเดิน
จงกรมเสร็จแล้วมานัง่ สมาธิ แล้วก็อยากจะนอนพัก ก็พกั สักชัว่ โมงหนึ่ง พอตื่นขึ้นมาปั๊บ
ก็รีบลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อ นัง่ สมาธิต่อ หรือถ้ามีกจิ ทีจ่ ะต้องทํา เช่นปัดกวาดก็ปดั
กวาดด้วยการมีสติ การปัดกวาดของพระนี้ก็เป็ นการภาวนาไปในตัว เพราะว่าจิตของ
ท่านไม่ไปอยู่ทอ่ี น่ื จิตจะอยู่กบั ไม้กวาด กวาดซ้ายกวาดขวา จิตก็จะอยู่กบั การสัมผัสของ
ไม้กวาดนัน้ ไม่ได้คดิ ถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ การภาวนานี้ตอ้ งให้จติ อยู่ในปัจจุบนั อยู่
เสมอ ให้อยู่ท่นี ่ี เดี๋ยวนี้ อย่าส่งไปในอดีต อย่าส่งไปในอนาคต จิตจะนิ่งได้ก็ต่อเมือ่ มัน
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อยู่ในปัจจุบนั ถ้าไปในอดีตมันก็แกว่งไปแล้ว เหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า ถ้าอยากจะให้ลูกตุม้
นาฬกิ าอยู่ตรงกลางก็ตอ้ งไม่ให้ขยับไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
ฉันใดจิตก็เหมือนกัน ถ้าไปอดีตก็เหมือนกับลูกตุม้ จิตได้แกว่งไปทางซ้ายแล้ว ถ้าไป
อนาคตมันก็แกว่งไปทางขวา มันก็จะไม่อยู่ตรงกลาง มันก็จะไม่น่งิ แต่ถา้ อยู่ในปัจจุบนั
มันก็จะอยู่ตรงกลาง ก็จะไม่ตอ้ งคิดอะไร เพราะขณะอยู่ในปัจจุบนั เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ ก็
พอ รับรู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย รับรู้แล้วก็ผ่าน
ไป เช่นเราเดินปัดกวาดไป เราก็สมั ผัสรับรู้กบั เสียงทีป่ ดั กวาดไป เสียงปรากฏขึ้นมาแล้ว
มันก็หายไป เสียงใหม่ก็ปรากฏขึ้นมา รู ปใหม่ปรากฏเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ขณะทีเ่ ราเดินปัด
กวาดไป แต่เราจะไม่ไปคิดเรื่องอะไร จิตเราก็จะนิ่ง ถึงแม้จะเดิน จะทําอะไรมันก็ยงั นิ่ง
ได้อยู่ นี่ก็เป็ นสมาธิอกี แบบหนึ่ง เพราะคําว่าสมาธิก็หมายความว่าให้จติ ไม่แกว่งนัน่ เอง
ให้จติ นิ่งอยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั ที่ จะคิดอะไรก็คดิ ได้ แต่ถา้ คิดก็คดิ ได้ ๒ ทาง ถ้าคิดไป
ในทางธรรมะก็จะไม่มอี ารมณ์ จะไม่ทกุ ข์ ไม่วนุ่ วายใจ แต่ถา้ คิดไปในทางกิเลส ยึดติด
ห่วงกังวลสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะทําให้เกิดมีอารมณ์ข้นึ มา เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมาได้
ถ้าคิดก็ตอ้ งมีปญั ญาเข้ามาประกบ เช่นกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งใช้ไตรลักษณ์เข้ามา
ว่า จะไปกังวลทําไมกับเรื่องอะไรทัง้ หลาย อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด เราอยู่ทน่ี ่เี รื่องมันอยู่
ทางโน้น เราก็ไปทําอะไรมันไม่ได้อยู่ดี ถ้าคิดเช่นนี้เราก็ปลงเราก็ตดั ได้ ก็กลับมาอยู่กบั
ปัจจุบนั หรือคิดว่ามันเป็ นเรื่องจําเป็ นทีเ่ ราจะต้องไปดูแล เราก็ไปเสีย อย่ามานัง่ กังวล
แล้วก็ไม่ได้ทาํ อะไร ถ้าจําเป็ นจะต้องไปแก้ไขไปทําอะไร ก็รีบไปทําเสียให้มนั เสร็จๆไป ทํา
ได้ก็ทาํ ถ้าทําไม่ได้ก็ปลงเสีย ช่างมันเถอะ อะไรจะเกิดก็เกิด เพราะของต่างๆในโลกนี้มนั
ก็ไม่มอี ะไรทีถ่ าวร ชีวติ ของเราก็ยงั ไม่ถาวรเลย เรามากังวลกับเรื่องราวต่างๆทําไม พอ
เราตายไปเรื่องราวต่างๆมันก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม โลกนี้มนั ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ให้เรามาสะสม
มาห่วงมากังวลกับเรื่องราวต่างๆ โลกนี้ มีไว้เพื่อให้เราได้มาบําเพ็ญกิจที่จะต้องบําเพ็ญ
ก็คอื ชําระจิตใจของเราเท่านัน้ เอง ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพราะเมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้อยู่ในจิตใจแล้ว ปัญหาต่างๆก็
จะหมดไป เราจะเห็นเรื่องต่างๆว่าเป็ นเรื่องธรรมดาเป็ นปกติ
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ปัญหาต่างๆในโลกไม่วา่ จะเป็ นเรื่องภัยธรรมชาติ หรือว่าภัยทีเ่ กิดจากมนุษย์ดว้ ยกันนัน้
เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยทีจ่ ะต้องเกิด เราไม่สามารถทีจ่ ะไประงับยับยัง้ มันได้ ไม่
มีพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เดียวมาตรัสรู้แล้วจะมาแก้ไขปัญหาของทางโลก ไม่เคยมา
ห้ามไม่ให้พายุเกิด ไม่เคยมาห้ามไม่ให้มสี งคราม ท่านไม่ได้มาแก้ปญั หาเหล่านี้ เพราะมัน
ไม่ใช่เป็ นปัญหาทีจ่ ะต้องแก้ ปัญหาทีต่ อ้ งแก้ทแ่ี ท้จริงก็คอื ปัญหาของใจของคนเรานี้เท่า
นัน้ เอง ถ้าคนเราทุกคนแก้ปญั หาของเราได้แล้ว รับรองได้วา่ ปัญหาของคนจะไม่มี คนเรา
จะไม่ทะเลาะเบาะแว้ง จะไม่มสี งคราม จะไม่มเี รื่องวุน่ วายต่างๆทีเ่ กิดจากคน ทีม่ ปี ญั หา
วุน่ วายเพราะเราไม่มาแก้ปญั หาในใจของเรา ปัญหาในครอบครัวมันไม่น่าจะเกิดมันยัง
เกิดขึ้นได้เลย ทัง้ ๆทีท่ กุ คนทีอ่ ยู่ในครอบครัวก็รกั กันจะตาย แต่ก็ยงั เกิดขึ้นมาก็เพราะ
กิเลส ความอยากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน คนหนึ่งอยากจะทําอย่างนี้ คนนี้
อยากจะทําอย่างนัน้ ทําไปแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนนัน้ คนนี้เข้า ก็เลยเป็ น
ปัญหาขึ้นมา
ดังนัน้ ถ้าเรามีธรรมะ แล้วเอาเข้ามาแก้ไขปัญหาในใจของเราได้ รับรองได้วา่ ไม่วา่ เราจะ
อยู่ทไ่ี หนกับใคร เราจะไม่มปี ญั หาอะไรกับใครทัง้ สิ้น เพราะปัญหาทีแ่ ท้จริงอยูท่ ต่ี วั เรา
เป็ นหลัก เมือ่ เราไม่มปี ญั หาแล้วใครจะมีปญั หากับเรา เราก็ไม่มปี ญั หากับเขา ตบมือข้าง
เดียวไม่ดงั หรอก ถ้าเราทําตัวเป็ นเหมือนกับเสา ใครเขาจะมาด่าเรา มันก็เหมือนกับด่า
เสา เราไปนัง่ ด่าเสาดูสกั พักหนึ่ง เดีย๋ วเราก็เมือ่ ยเองแหละใช่ไหม พอเขาด่าเรากลับมาเรา
ก็แสดงอาการไม่พอใจด่ากลับไป ก็กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา จึงขอให้เราใช้เวลาของ
ชีวติ นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการมาชําระกาย วาจา ใจของเรา ดูแลรักษาใจ
ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้า แล้วการเกิดมาเป็ นมนุษย์ ได้มา
เจอพระพุทธศาสนาจะได้คมุ ้ ค่า เราจะได้ไม่เสียชาติเกิด ขอยุตกิ ารแสดงไว้เท่านี้ก่อน
เมือ่ วันก่อนมีนกั ศึกษาปี ๓ และปี ๔ ชาวยุโรป ๖๐ คนมาฟังธรรมะ เขามาเรียน
summer ที่ Asian University เกี่ยวกับ Asian Business และ Asian Culture
เลยพามาดูวดั มาคุยธรรมะ ก็อธิบายให้เขาฟังว่า ทีม่ าบนเขานี้ก็เหมือนย้อนยุคกลับไป
เมือ่ สองพันห้าร้อยกว่าปี สมัยพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป็ นอย่างนี้ ไม่มวี ดั อย่างทีเ่ ป็ นอยู่
14

ในปัจจุบนั ไม่มเี จดีย ์ ไม่มพี ระพุทธรู ป พระพุทธรูปเหล่านี้เกิดหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปแล้วหลายร้อยปี ดว้ ยกัน สมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าอยู่นนั้ ท่านไม่ทรงอนุญาตให้มี
พระพุทธรูป เพราะพระพุทธรูปไม่ใช่ตวั พระพุทธเจ้า ตัวพระพุทธเจ้าอยู่ทค่ี าํ สอน ดังที่
พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ธรรมะคือตัวพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ตวั พระพุทธเจ้า เรามีไว้เพือ่ ระลึกถึงธรรมะเท่านัน้ เอง เวลาเรากราบ
พระพุทธรูป เราควรระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นาํ มาปฏิบตั ิ ถ้าเรา
ปฏิบตั จิ นปรากฏมีธรรมขึ้นมาในใจ มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เราก็จะรู้วา่ พระพุทธเจ้าเป็ น
อย่างไร คือใจทีบ่ ริสุทธิ์นนั ่ แหละ คือใจของพระพุทธเจ้า ใจของพวกเราสักวันหนึ่งก็จะ
เป็ นแบบนัน้ เหมือนกัน
วันนัน้ บอกพวกเขาว่า คุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณมาทําไม วันนี้คุณมาให้เราปลูกฝังเมล็ดพืช
แห่งการตรัสรู้ไว้ในใจของพวกคุณ อยู่ทต่ี วั คุณว่าจะเอาไปเจริญมันหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้า
หมันรดนํ
่ า้ ใส่ป๋ ยุ อยู่เรื่อยๆ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า รับรอง
ได้วา่ สักชาติหนึ่งถ้าไม่ชาติน้ ีก็ชาติต่อๆไป คุณจะได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า หรือเป็ นพระ
อรหันต์อย่างแน่นอน เพราะนี่เป็ นหลักความจริง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้ามา
ก่อน พระองค์ก็ทรงเป็ นปุถชุ นเหมือนเรานี่แหละ เมือ่ พระองค์ทรงได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมา มันก็ปลูกฝังอยู่ในจิตของพระองค์ และทําให้พระองค์ทรง
บําเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆ เช่นทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี เมตตาบารมี ฯลฯ เป็ น
สิง่ ทีพ่ วกเรากระทํากันอยู่แล้ว เราจะถือว่าเป็ นโพธิสตั ว์ก็ได้ เพราะพวกเราทุกคนไม่ชา้ ก็
เร็วก็ตอ้ งไปทางนัน้ กัน ไปทีเ่ ดียวกัน เพราะไม่มที อ่ี น่ื ทีจ่ ะไป ทางออกจากความทุกข์ก็คอื
ทางนี้ ทางแห่งมรรค ๘ ทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าตราบใดเราได้ทาํ บุญทําทาน รักษา
ศีล ปฏิบตั ธิ รรม ก็แสดงว่าเราไม่หลงทาง แต่ถา้ เราเริ่มไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ก็แสดงว่าเราหลงทางแล้ว ถ้าอยากจะไปเป็ น สว. สส. อยากจะเป็ นเศรษฐี อยากจะ
ไปเทีย่ วรอบโลก เราหลงทางแล้วนะ ไปคนละทางแล้ว ทางของเราต้องเข้าวัดป่ า วัดเขา
ถาม ท่านอาจารย์เทศน์บนนี้หรือครับ
ตอบ ใช่ บนนี้ แต่แบ่งเป็ น ๒ กลุม่ เพราะ ๖๐ คนมันไม่พอนัง่
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ถาม เขานัง่ กันไม่เมือ่ ยแย่หรือครับ
ตอบ ไม่ เขานัง่ เงียบสงบสนใจฟัง
ถาม เขาไม่ได้ถอื พุทธ
ตอบ คงไม่ได้ถอื
ถาม ท่านอาจารย์ครับแล้วเขามีคาํ ถามไหมครับ
ตอบ พอเปิ ดโอกาสให้ถาม เขายกมือกันเต็มไปหมด
เห็นไหมเขาเป็ นฝรัง่ เขายังสนใจศาสนาพุทธ ความจริงศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่เป็ นศาสนาของ
ชาติใดชาติหนึ่ง เป็ นของทีต่ ดิ มากับจิตใจของแต่ละคน ถ้าเรามีศาสนาพุทธอยู่ในใจแล้ว
ก็จะติดกับจิตใจของเราไป อาตมาตอนทีเ่ ป็ นเด็ก เรียนทีโ่ รงเรียนคริสต์อยู่ ๘ ปี ดว้ ยกัน
ถาม เพือ่ นของลูกเขายังไม่มคี รอบครัวกัน ประมาณ ๓ คนนะคะ ก็บอกเพือ่ นว่าโชค
ดีอย่างทีท่ ่านอาจารย์วา่ ไม่มปี ญั หาเรื่องครอบครัว มาตอนนี้เขาเริ่มรู้สกึ เขาไป
เยีย่ มคุณแม่ของเพือ่ นคนหนึ่ง ซึง่ เพือ่ นได้เสียไปแล้ว แต่คุณแม่เพือ่ นยังอยู่ แก่
มากแล้วช่วยตัวเองลําบาก เขาเริ่มรู้สกึ ถึงตัวเขาเองแล้วว่า ถ้าเขาแก่ไปเขาช่วย
ตัวเองไม่ได้ แล้วใครจะดูแลเขา อยากจะถามท่านอาจารย์วา่ จะทําอย่างไร
ตอบ ให้ใช้หลักธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน อัตตา หิ อัตโนนาโถ เพราะพึง่ คนอืน่
ไม่ได้หรอก หวังพึง่ ลูกถ้าลูกอกตัญ�ูจะทําอย่างไร ยิง่ เสียใจใหญ่ หรือเป็ นลูกที่
ตายไปก่อนเรานี้ เราจะทําอย่างไร แต่ถา้ เราพึง่ ตัวเองได้น่ี ไม่ตอ้ งกลัวหรอก จะมี
คนมาคอยดูแลเราตลอดเวลา อย่างหลวงตาอย่างนี้ มีคนอยากจะดูแลหลวงตา
ตัง้ เท่าไร เพราะท่านพึง่ ตัวของท่านเองได้ เมือ่ ท่านพึง่ ตัวของท่านเองได้ ท่านก็
สามารถทําความดีได้ตลอด เมือ่ ทําความดีได้ตลอดแล้วก็จะมีคนมาดูแล ไม่ตอ้ ง
ห่วง คนจะมาช่วยมันมากเกินไป ต้องหนีคนมากกว่า
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ถาม ยังไงคนแก่ก็ตอ้ งมีคนมาดูแล
ตอบ ก็อตั ตา หิ อัตโนนาโถ นี่ไง คือการสร้างความดี ขอให้เราทําความดีไว้ เช่นการ
ภาวนา ส่วนหนึ่งเราก็ตอ้ งพึง่ ตัวเราเอง อย่าไปหวังให้คนอืน่ เขาเลี้ยงเรา คนเรานี่
สามารถดูแลตัวเองไปได้จนกระทังวั
่ นตาย ไม่ตอ้ งกลัวหรอก พอถึงเวลาช่วย
ตัวเองไม่ได้เขาก็จบั เราส่งเข้าโรงพยาบาลเอง ก็ตอ้ งมีพยาบาลมาคอยดูแล ส่วนที่
เราต้องพึง่ ตัวเองจริงๆนัน้ คือทางด้านจิตใจ ถึงแม้คนอืน่ จะช่วยเราทางด้าน
ร่างกายได้ ดูแลเราได้ ให้อาหารเรา ให้ยาเราได้ แต่ใจเราเหงาเราจะทําอย่างไร
เพราะเราไม่มธี รรมะ เราไม่รู้จกั ภาวนา การภาวนาเป็ นการช่วยตัวเราเองทางด้าน
จิตใจ ถ้าเราภาวนาเป็ นแล้วเราจะไม่เหงา จะไม่รู้สกึ ว่าอยากจะอยู่กบั ใคร ไม่หวัง
จะพึง่ ใคร ไม่ตอ้ งการจะให้ใครมาให้กาํ ลังจิตกําลังใจ เรานี่แหละให้กาํ ลังใจ
ตัวเองได้เต็มที่ แล้วเรายังจะให้กาํ ลังใจคนอืน่ ได้อกี ด้วย ฉะนัน้ บอกเขาว่าให้
พยายามพึง่ ตัวเอง ด้วยการปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
รับรองได้ ไม่
ต้องกลัว ถ้าพึง่ คนอืน่ เดีย๋ วคนทีเ่ ราพึง่ เขาตายไปจะทําอย่างไร หรือเขาไม่ให้เรา
พึง่ แล้วเราจะทําอย่างไร
ถาม เขาจะพึง่ น้องสาวเขา นี่คอื การคาดหวัง ถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะไม่ช่วยเราก็ได้ใช่
ไหมครับ อาจจะไปก่อนเราก็ได้ แล้วถ้าเขาคาดหวังว่าจะช่วยเรา แล้วเขาไม่ช่วย
เรา ยิง่ เสียใจใหญ่
ตอบ ช่วยอย่างไรในทีส่ ุดมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี หมอจะเก่งขนาดไหน ในทีส่ ุดก็ช่วยไม่ได้
แต่ถา้ มีธรรมะนี่ ช่วยได้ตลอดถึงลมหายใจสุดท้ายเลย จะไม่มคี วามทุกข์เลย แต่
ถ้าไม่มธี รรมะแล้ว ต่อให้มหี มอวิเศษขนาดไหน ใจก็ยงั ทุกข์อยู่นนั ่ แหละ
ตลอดเวลา ก็กลับมาทีเ่ ทศน์เมือ่ สักครู่น้ วี า่ ต้องมาชําระจิตใจของเรา ต้องสร้าง
ใจของเราให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตัวเองให้ได้ ให้ใจของเรามีธรรมะ มีสมาธิ มีปญั ญา
แล้ว รับรองได้วา่ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาทําให้จติ ใจของเราหวันไหวหรื
่
อมีความทุกข์ได้
ร่างกายนี้อย่างไรมันก็ตอ้ งเป็ นไปตามสภาพของมัน แต่การเป็ นไปของร่างกายมัน
จะไม่มากระทบกับใจ ถ้าใจมีปญั ญา มีสมาธิไว้คอยแยกคอยแยะ ถ้าไม่มแี ล้ว
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ความหลงมันจะเอามาพันกัน ร่างกายเป็ นอย่างไร มันจะบอกให้ใจเป็ นไปกับมัน
เพราะใจไปหลงว่าร่างกายเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไรใจก็จะวุน่ วายไปหมดเลย
แต่ถา้ มีสมาธิ มีปญั ญามันจะแยกออกจากกัน กายก็เป็ นกาย เหมือนกับ
คนขับรถกับรถยนต์ มันคนละส่วนกัน รถยนต์เสียก็ซ่อมมันไป ยางแตกก็ปะมัน
เปลีย่ นมัน ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ท้งิ มันไป คนขับก็เดินไปหารถใหม่ หรือถ้าไม่
จําเป็ นต้องใช้รถอีกต่อไป ก็ไม่ตอ้ งไปซื้อรถใหม่ อยู่กบั บ้านไม่ไปไหนแล้ว ก็ไม่
ต้องไปซื้อรถใหม่ ไม่ตอ้ งมีรถก็ได้
ใจของคนทีอ่ ม่ิ แล้ว พอแล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกายอีกต่อไป ทีเ่ ราต้องมาเกิด มา
มีร่างกาย เพราะใจเรายังติดทางกามรสอยู่ ยังอยากได้รูปเสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะอยู่ ก็ตอ้ งมีร่างกาย มีตา มีหู มีจมูก มีล้นิ ไว้เป็ นเครื่องมือ เพือ่ จะได้
เห็นรูป เวลาเห็นรูปแล้วก็ดใี จ มีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็มคี วามทุกข์ดว้ ย
เหมือนกัน ถ้าไปเห็นรูปทีไ่ ม่ชอบเข้ามันก็มคี วามทุกข์ข้นึ มา เรื่องของเรื่องมันอยู่
ทีใ่ จของเรานี้เอง ถ้าทําใจของเราให้พอ ด้วยการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไป
แล้ว ก็จะไม่มปี ญั หาอะไรทัง้ สิ้น อะไรจะเกิดกับอะไร มันก็ไม่มปี ญั หา เพราะใจ
เราไม่ได้ไปอยากกับอะไร ไม่ได้อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่ได้อยากให้สง่ิ นี้มนั
เป็ นอย่างนัน้ มันจะเป็ นอย่างไรมันก็ตอ้ งเป็ นไปตามความจริงของมัน รับความ
จริงได้ทกุ สภาพ แต่ถา้ มีความอยากแล้วมันวุน่ วายไปหมด เวลาร้อนก็อยากจะให้
มันเย็น เวลาหนาวก็อยากจะให้มนั ร้อนขึ้นมา เวลาฝนตกก็อยากจะให้มนั หยุด
มันไม่รู้จกั จบ ไม่เคยพอใจกับสภาพทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่
แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากแล้วทุกสภาพก็จะดีไปหมด ฝนตกก็ดี ร้อนก็ดี หนาวก็ดี ดี
ไปหมด เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี ไม่ตอ้ งทําอะไร แสนจะสบาย มีคนคอยป้ อนอาหารให้
เรา ถ้ามองโลกในแง่ดมี นั ก็ดที งั้ สองแง่แหละ เรื่องทุกอย่างมีทงั้ แง่ดี และแง่ไม่ดี
อยูท่ เ่ี ราจะมองเท่านัน้ เอง ถ้าเราเป็ นคนชอบทําโน่นทํานี่ พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็
บ่นว่าไม่สบายใจ ไม่ชอบเลย ไม่ได้ทาํ โน่นทํานี่ แต่ถา้ เราไม่ชอบทําอะไร พอต้อง
ไปทําอะไรก็เบือ่ ไม่อยากจะทํา บางคนชอบอยู่เฉยๆ อยู่บา้ นเฉยๆ พอต้องไป
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ออกงานออกการ ก็จะเบือ่ ต้องแต่งหน้าทาปาก แต่งเนื้อแต่งตัววุน่ วายไปหมด
มันสองแง่สองมุมอยู่ทเ่ี ราจะมอง ถ้าเราไม่มคี วามอยากแล้ว มันจะมีแง่เดียวก็คอื
อะไรจะเป็ นอะไรก็เป็ นไป ได้ทงั้ นัน้ ถ้าจะไปก็ได้ ถ้าจะต้องอยู่ก็อยู่ได้ อย่างนี้ไม่
ดีหรือ เราชนะทัง้ หมด ออกหัวก็ได้ ออกก้อยก็ได้ วันนี้คนนี้เขาไม่มาก็ไม่
เดือดร้อน ได้ทงั้ นัน้ ใครมาใครไปก็ได้ทงั้ นัน้ ใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะไปก็ไป แสน
จะสบายใจ ไม่เดือดร้อนกับใคร กับอะไรทัง้ สิ้น เราไปจูจ้ ้จี กุ จิกเอง ต้องอย่างนัน้
ต้องอย่างนี้ ถ้าไม่เป็ นอย่างนัน้ ไม่เป็ นอย่างนี้ก็จะตายให้ได้ เราจึงต้องแก้ปญั หาที่
ใจเรา
ทีพ่ ูดนี้ก็คอื ความอยากทัง้ นัน้ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ ความ
จูจ้ ้จี กุ จิก ก็เกิดจากความอยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถกําหนด
กฎเกณฑ์อะไรได้เลย ถ้ายังอยู่ในความสามารถ อยู่ในความควบคุมบังคับ เราก็
กําหนดกฎเกณฑ์กนั ไป เช่นวันนี้เรานัดกันมาก็ตอ้ งมีการกําหนดเวลา ก็กาํ หนด
ไป แต่ก็อย่าไปยึดติดกับมันมากจนเกินไป ถ้ามันช้าบ้างเร็วบ้าง ถ้าครบบ้างไม่
ครบบ้าง ขาดบ้างเกินบ้างก็ไม่เป็ นไร อย่าไปเอาตายตัว ทุกอย่างต้องอย่างนี้
เปรีย๊ ะๆไปหมด
ถาม ธนบัตรทีไ่ ด้อนุโมทนาไปแล้วนะคะ แล้วเราก็จดั ไปไว้ในกองกลาง แล้วก็มกี าร
แลกสตางค์ทค่ี นเขาจบแล้ว แล้วเราไปแลกเอามาเป็ นอะไรไหมคะ
ตอบ ไม่น่าจะเป็ นอะไร เราเพียงแต่เอาเงินไปแลกกันเท่านัน้ เอง คุณค่าของเงินก็ยงั อยู่
เท่าเดิม ก็ไม่เป็ นไร
ถาม เขาอนุโมทนาใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราไปหยิบใบทีเ่ ขาอนุโมทนา
ตอบ กระดาษนี้มนั เพียงเป็ นสือ่ เท่านัน้ เอง ว่าเราได้บริจาคเงินก้อนนี้ไปแล้ว
ถาม ตัง้ ใจจบมาก
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ตอบ อย่างนัน้ ก็แสดงว่าเรายึดติดอยู่กบั ธนบัตรแล้ว
ถาม สมมุตเิ ราจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเพือ่ ซื้อของมาทําบุญนี่ กับการจ่ายเงินสด ได้
บุญเท่ากันไหมคะ
ตอบ ถ้าเรายังไม่จ่ายหนี้ของบัตร ยังค้างชําระอยู่ ก็จะไม่ได้บญ
ุ ถ้าจ่ายแล้วก็จะได้บญ
ุ
เหมือนกับโยมตอนนี้ไม่มเี งิน ก็ยมื เพือ่ นไปซื้อของมาทําบุญก่อน พอถึงเวลาก็
เอาเงินไปคืนเขา มันก็เป็ นบุญของเรา แต่ถา้ เราไม่เอาเงินไปคืนเขา เราก็ไม่ได้บญ
ุ
ถ้าคนทีเ่ ราไปยืมเงินเขาอนุโมทนา ยกเลิกหนี้ของเรา มันก็เป็ นบุญของเขา
ถาม กลัวเขาจะตายก่อนแล้วไม่ได้ใช้คืนเขา ไม่ได้เจตนา
ตอบ ถ้าอยากจะแน่ใจก็ไปกด ATM แล้วเอาเงินไปคืนเขาจะได้ตดั ปัญหา
ถาม ท่านอาจารย์ ในกลุม่ นี้บางทีก็ยมื เงินกันก่อนเท่านัน้ เท่านี้ แล้ววันหลังเจอกันค่อย
ให้กนั อย่างนี้ ทีน้ ีกลัวจะตายก่อน
ตอบ ถ้าตายก่อนมันก็ยงั ไม่ได้ใช้ บุญนัน้ ก็ยงั ไม่สาํ เร็จประโยชน์ มันสําเร็จทีเ่ จตนา
ตัง้ ใจจะทําแล้วก็ทาํ ไปด้วยกาย แต่ค่าของทีเ่ ราให้น้ ยี งั ไม่ได้ให้ไป เป็ นเงินของคน
อืน่ ถ้าเจ้าของเงินเขาไม่ถอื สาเรา มันก็เป็ นบุญของเขาไป เพราะถือว่าเขาเป็ นคน
ทําบุญแทนไป มันกลายเป็ นของเขาไป ถ้าเรากลัวว่าเราจะตายก่อนทีจ่ ะได้คนื เงิน
เขาไป เราก็ซ้อื ด้วยเงินของเราดีกว่า เวลาทําบุญก็ทาํ ด้วยเงินสด มันจะได้หมด
ปัญหาไป
ถาม คนทีเ่ ขาให้ยมื แล้วไม่อนุโมทนานี่ เราเป็ นหนี้เขา อย่างเอาเงินวัดไปใช้ก่อนแล้ว
ท่านก็จดไว้ ทีน้ ที ่านตายไปก่อนยังไม่ได้ใช้คนื แต่ตอนหลังท่านอาจารย์จวนท่าน
ทราบท่านก็เป็ นคนใช้คนื ให้ ไม่ไปเป็ นเปรต จิตตอนนัน้ ยังกังวลอยู่ ยังไม่ได้ใช้ก็
ยังวนเวียนอยู่
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ตอบ แม้กระทังการทํ
่ าความดีสร้างเจดียแ์ ล้วสร้างไม่เสร็จ แต่ยงั มีความผูกพันอยู่ ก็
ยังมาวนเวียนอยู่แถวเจดีย ์ อย่างในประวัตหิ ลวงปู่มนั ่
ถาม มันเป็ นอุปาทาน
ตอบ เพราะทําแบบไม่ปล่อย ทําแบบยึดติด ว่าเป็ นของเรา เจดียข์ องเราเราสร้าง ความ
จริงเราควรจะคิดว่าสร้างให้กบั ศาสนา เมือ่ เราทําไปแล้ว ก็ถอื ว่าเป็ นของศาสนา
ไปแล้ว ตัดขาดไปเลย คืออย่าไปคิดว่าเป็ นของเราอีกต่อไป ของทีเ่ ราให้ใครไป
แล้วอย่าไปจ้องดูวา่ เขาเอาไปทําอะไรต่อ ทําตามทีเ่ ราบอกหรือเปล่า ยังคิดว่าเป็ น
ของๆเรา กุฏขิ องเรา ของๆเรา ถ้าเราให้เขาไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแล้ว เป็ นของ
คนอืน่ ไปแล้ว ถ้าเป็ นของเราก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้ไป เราให้ทางกายไปแล้ว แต่
เราไม่ได้ให้ทางใจ ใจเรายังคิดว่าเป็ นของเราอยู่
ถาม ถวายไปแล้วคอยจ้องดูวา่ หลวงตาตักไหม
ตอบ มันก็ช่วยไม่ได้ เพราะโดยธรรมชาติของคนเรา ชอบยึดชอบติดกัน คนเรามีระดับ
จิตต่างกัน ก็ตอ้ งเห็นใจเขา ต้องเข้าใจเขา เขายังยึดติดอยู่กบั รูป กับเสียง กับ
อะไรอยู่ แต่ถา้ คนทําบุญทีเ่ ข้าใจแล้ว จะรู้วา่ ทําเพือ่ ตัดความกังวล ตัดความ
ผูกพันในสิง่ ของทีเ่ รามีอยู่ อย่างหนังสือมันอยู่ทต่ี ูเ้ รา มันอยู่ในบ้านเรา ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เอาไปให้เขาใช้ดกี ว่า เมือ่ ให้ไปแล้วเขาจะไปใช้หรือไม่เราอย่าไป
คิดมาก ถ้าเราไม่แน่ใจ เราถามเขาก่อนว่าต้องการไหม อยากจะได้ไหม ต้องการ
จะใช้หรือไม่ ถ้าเขาต้องการก็ให้เขาไป หรือเราจะคิดในทางทีด่ กี ็ได้วา่ เขาไม่ใช้
เขาก็จะให้คนอืน่ ต่อไป ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ งไปถึงคนทีจ่ ะใช้อยู่ดี มันก็ได้ใช้อยู่ดี
แต่เราอย่าไปเจาะจงว่าจะต้องเป็ นคนนัน้ คนนี้ เช่นถวายหลวงตาๆจะต้องฉันให้
ได้ หลวงตาองค์เดียว คนถวายตัง้ เป็ นร้อยจะไปฉันได้อย่างไรหมด
ถาม หลวงตาเอาไปให้คนอืน่ ยิง่ เคืองเข้าไปใหญ่
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ตอบ แทนทีเ่ ป็ นบุญก็กลายเป็ นบาปไป ความเคืองนี่ก็เป็ นบาปแล้ว เป็ นอกุศลแล้ว ให้
ไปแล้วต้องตัดใจทันทีเลย ไม่เป็ นของเราแล้ว เป็ นของหลวงตาแล้ว เป็ นของคน
ทีเ่ ขารับไปแล้ว เขาจะไปทําอะไรก็เป็ นเรื่องของเขา ถ้าเรารู้วา่ เขาเอาไปทํามิดมี ริ า้ ย
ต่อไปเราก็อย่าไปให้เขา เช่นเราให้เงินขาไป แล้วเขาเอาไปเล่นการพนัน ไปซื้อ
เหล้ากิน ต่อไปเราก็อย่าไปให้เขา ถ้าเขามาขอเงินซื้อข้าวก็ซ้อื ข้าวให้เขาเลย อย่า
ไปให้เงิน เพราะเขาจะหลอกเอาเงินไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกไม่ควร แต่การให้มนั ดี
เพียงแต่ให้แล้วต้องให้ไปเลย อย่ามีความผูกพันกับสิง่ ทีเ่ ราให้ แต่ถ ้าจะติดตามก็
ติดตามดูวา่ เขาทําประโยชน์หรือเปล่าเท่านัน้ เอง ถ้าเขาไม่ทาํ ประโยชน์เราจะได้รู้
ว่าคนนี้เราไม่ควรจะให้เขาอีกต่อไป ให้ไปแล้วเอาไปทําสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ เราก็
เสียดายเงิน เสียดายทองทีเ่ ราให้ไป แต่อย่าไปคิดว่าเป็ นของเรา ให้ไปแล้วก็ให้ไป
เลย
ถาม ท่านอาจารย์คะ ทําอย่างไรญาติของลูกมีอปุ าทานในบุคคลทีเ่ ป็ นทีร่ กั ทีผ่ ูกพันกัน
มาก ขออุบายในการคลาย สําหรับคนอืน่ ก็ไม่ค่อยรู้สกึ อะไร ว่าอะไรเกิดขึ้นกับ
เขา แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึ้นกับคนทีใ่ กล้ชิดทีส่ ุดจะมีอปุ าทานอันนี้มาก
ตอบ ก็ตอ้ งพิจารณากายอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาการเกิดการดับของกายนี้อยู่เรื่อยๆ
ร่างกายของคนในทีส่ ุดก็จะกลายเป็ นกระดูก กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไปอยู่เรื่อยๆ
ต่อให้รกั กันขนาดไหน มีความผูกพันกันขนาดไหน มันก็เป็ นแค่กองกระดูก
เท่านัน้ เองทีเ่ ราไปหลงรักมัน ความจริงตัวของคนนัน้ มันไม่ได้อยู่ทก่ี าย ตัวของ
เขาอยู่ทจ่ี ติ ของเขา และจิตของเขาก็ไม่ได้ตายถึงแม้ร่างกายจะตายไปแล้ว ถ้าเขา
ทําความดีไว้ เขาก็จะต้องได้รบั ความดีจากการกระทําของเขา เราไม่ตอ้ งไปกลัว
เราก็คดิ ว่าเขาไปดี ได้ไปเกิดดีต่อไป สิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปติดก็คอื กองธาตุเท่านัน้ เอง
คือดิน นํ้ า ลม ไฟ แต่เนื่องจากเราไม่ได้พจิ ารณาเราก็คดิ ว่าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
เป็ นนาย ก นาย ข ทีแ่ ท้จริงแล้วในทีส่ ุดก็จะเป็ นแค่ข้เี ถ้าขี้ถ่าน เป็ นเศษกระดูกที่
เราเอาไปลอยอังคาร หรือเราเอาไปบรรจุไว้ในผอบ ในเจดีย ์ มันก็เป็ นเหมือน
รถยนต์คนั หนึ่งเท่านัน้ เอง เป็ นเครื่องมือของจิตดวงนัน้ ทีเ่ อามาใช้ตดิ ต่อกับเรา
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ร่างกายของเราก็เป็ นเหมือนกับของเขา มันก็เป็ นกองกระดูกเหมือนกัน ต่อไปก็
จะเป็ นขี้เถ้าเหมือนกัน พิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ สักวันเราก็จะเข้าใจ
พิจารณาดูจนกระเห็นว่ากายนี้เป็ นแค่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้ เอง
ถาม ได้พจิ ารณาตามทีท่ ่านอาจารย์บอกแล้วค่ะ แต่มนั เป็ นเพียงความจํา
ตอบ ยังไม่พอ ยังน้อยไป พิจารณาน้อยไป ต้องพิจารณาจนกระทังมั
่ นทําลาย
ความรู้สกึ เดิมๆให้หมดไป ความรู้สกึ ว่าเป็ นคน เป็ น นาย ก นาย ข มองนาย ก
นาย ข ทีไรก็จะรู้วา่ มันก็แค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้ เอง เดีย๋ วมันก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้
ถ่านไป พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะไม่มคี วามรู้สกึ อะไรกับการเป็ นการตาย
ของคนๆนัน้ ใจก็จะเฉยเป็ นปกติ คือเข้าใจว่าอะไรเป็ นอะไร ร่างกายนัน้ มันเป็ น
เพียงองค์ประกอบของคนๆนัน้ ตัวทีแ่ ท้จริงของคนๆนัน้ ไม่ใช่ร่างกาย เหมือน
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานก็เพียงแต่ร่างกายเท่านัน้ เอง แต่จติ
ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดบั ไปกับร่างกาย เพียงแต่พระองค์ไม่ทรงมีเครื่องมือทีจ่ ะ
มาติดต่อกับเรา เพราะพระองค์ไม่ทรงกลับมาเกิดอีกแล้ว
ถาม ท่านอาจารย์คะ ทีท่ า่ นให้มสี ติรู้ตวั อยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื นอนขึ้นมากับ
อากัปกิริยา เดิน ยืน นัง่ นอน ให้มสี ติอยู่กบั พุทโธตลอดเวลา
ตอบ แล้วแต่เราจะถนัด ถ้าเราถนัดจะใช้พทุ โธกํากับไปด้วยก็ได้ เพราะถ้ามีพทุ โธมันก็
จะช่วยยับยัง้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ในอดีตหรือในอนาคตได้ แต่ถา้ สติเรา
แข็งพอ บางทีเราไม่ตอ้ งพุทโธก็ได้ ก็เพียงให้รู้อยู่กบั อิริยาบถการเคลือ่ นไหว
หรือดูความคิดทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา ก็ตามความถนัด
ถาม แต่ตามความคิดทีจ่ ะปรากฏนี้ตามยากมากค่ะ
ตอบ ยาก ส่วนใหญ่ตอนเริ่มต้นมันจะเร็วกว่าเรามาก มันจะละเอียดกว่าเรา ต้องใช้พทุ
โธไปก่อน บางคนอาจจะไม่ถนัด เพราะมันเหนื่อยทีต่ อ้ งพุทโธทัง้ วัน แต่บางคน
ถนัดเขาก็สบาย เขาก็พทุ โธของเขาไปตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
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ความคิดอืน่ เล็ดลอดเข้ามา ก็มบี า้ ง เพราะเวลาทีเ่ ราเริ่มต้นมันจะไม่สามารถไป
สกัดความคิดได้ตลอดเวลา เพียงแต่ทาํ ให้มนั เบาลงไป ให้มนั น้อยลงไป จะได้มี
อะไรมาคอยต้านมันบ้าง คือพุทโธ ถ้าพุทโธมีกาํ ลังมากขึ้นความคิดต่างๆก็จะเบา
ลงไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ จะดึงความคิดมาคิด
ให้เป็ นปัญญาก็ได้ เช่นดึงมาคิดดูร่างกายนี้วา่ เป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
พิจารณาแยกแยะไปเรื่อยๆ
ถาม การทีท่ ่านอาจารย์พูดว่า ในขณะหนึ่งนี่จติ มันคิดอะไร ตรงนัน้ ไม่ใช่เอกัคตาจิต
ตอบ ไม่ ถ้าเอกัคตาจิตมันจะนิ่ง ไม่มคี วามคิดเหลืออยู่เลย มีแต่สกั แต่วา่ รู้อย่างเดียว
ในขณะนัน้ มันต้องอยู่ในสมาธิเต็มทีเ่ ลย สมาธิแบบนัน้ เขาเรียกว่าเอกัคคตารมณ์
แต่สมาธิแบบทีใ่ ห้อยู่กบั ปัจจุบนั ก็ยงั คิดได้อยู่ จิตตัง้ อยู่ในปัจจุบนั มีสติคอย
ควบคุมบังคับให้คดิ อยู่ในกรอบของธรรมะ อยู่ในมรรค เช่นเวลาไปคิดถึงนาย ก
นาย ข ก็ไม่ใช่นาย ก นาย ข ความจริงเขาก็เป็ นแค่ ดิน นํา้ ลม ไฟเท่านัน้ เอง
มาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป ถ้าไม่กนิ อาหารจะมีร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้ไหม
ไม่ได้ ร่างกายมาจากอาหาร อาหารมันก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ ตายไป
ร่างกายก็กลายเป็ นดิน นํา้ ลม ไฟไป
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กัณฑ์ ที่ ๒๓๙

บุญคือความสุ ขใจ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

การทีพ่ วกเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนานัน้ ถือว่าเป็ นบุญเป็ นกุศลอย่างยิง่ เพราะเราจะ
ได้รู้จกั เรื่องราวต่างๆทีด่ ี ทีเ่ ราไม่รู้จกั กันมาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องของพระพุทธเจ้า พระ
ธรรม พระสงฆ์ก็ดี เรื่องของจิต เรื่องของมรรค ผล นิ พพานก็ดี ก็ลว้ นเป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะ
ไม่ได้เรียนรู้จากแหล่งอืน่ ๆ จากทีอ่ น่ื ๆ นอกจากทีพ่ ระพุทธศาสนานี้เท่านัน้ เมือ่ เรารู้จกั
แล้ว เราก็จะได้มโี อกาสสัมผัส ได้มาครอบครองสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุดในโลกนี้ ไม่มอี ะไรใน
สามโลกธาตุทจ่ี ะวิเศษ ทีจ่ ะเลิศเท่ากับสิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนามอบให้กบั พวกเรา แต่ถา้
พวกเราไม่มศี รัทธา ก็จะเป็ นการปิ ดกัน้ ทางของพวกเรา เพราะศรัทธาก็เปรียบเหมือนกับ
กุญแจทีจ่ ะเปิ ดตูเ้ ซฟนิรภัย ทีเ่ ก็บสมบัตอิ นั ลํา้ ค่าไว้ ถ้าไม่มกี ญ
ุ แจดอกนี้แล้ว ก็จะไม่มี
ทางทีจ่ ะเข้าไปเป็ นเจ้าของสมบัตอิ นั ประเสริฐนี้ได้เลย ดังนัน้ ถ้าใครมีศรัทธาแล้วก็ควร
รักษาไว้ให้ดี ควรเสริมสร้างศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนใครทีย่ งั ไม่มศี รัทธาก็ควร
เสริมสร้างให้เกิดขึ้น การจะมีศรัทธาสําหรับคนทีย่ งั ไม่มศี รัทธามาก่อนนี้ ส่วนหนึ่งก็ตอ้ ง
อาศัยกัลยาณมิตร คนทีม่ ศี รัทธาอยู่แล้ว ให้เขาชวนเราเข้าหาศาสนา เข้าหาพระสงฆ์องค์
เจ้า ชวนเราเข้าวัดเข้าวา เป็ นวิธีหนึ่งทีจ่ ะช่วยปลูกฝังศรัทธาให้กบั พวกเรา ส่วนคนทีม่ ี
ศรัทธาอยู่แล้วก็ควรขวนขวายให้มมี ากขึ้น อย่าประมาทนิ่งนอนใจ โดยคิดว่ามีศรัทธา
แล้วจะไม่เสือ่ มคลายไป
เพราะศรัทธามีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกันคือ ๑. ศรัทธาทีย่ งั ไม่มนคง
ั ่ เพราะยังไม่ได้สมั ผัสกับ
ธรรมะในจิตใจอย่างแท้จริง เป็ นศรัทธาในลักษณะของสัญญา ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวต่างๆ
ก็เกิดศรัทธาขึ้นมา แต่ยงั ไม่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆนี้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ ถ้าไปได้ยนิ
เรื่องราวทีต่ รงกันข้ามกับเรื่องราวทีไ่ ด้ยนิ มา ก็อาจจะลบล้างศรัทธาทีม่ อี ยู่ได้ แต่ถา้ มี
ศรัทธาชนิดที่ ๒ ทีเ่ กิดจากการสัมผัสธรรมะทีป่ รากฏขึ้นในใจแล้ว ศรัทธาแบบนี้จะไม่
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เสือ่ มคลาย แม้จะตายจากชาติน้ ไี ปแล้ว ไปเกิดใหม่อกี กี่ภพกี่ชาติก็จะไม่เสือ่ มศรัทธาใน
พระรัตนตรัย ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเรายังไม่มศี รัทธาทีม่ นคงเหนี
ั่
ยวแน่น
ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ มคลายได้ เราก็ไม่ควรประมาท ควรเข้าหาศาสนาอยู่เรื่อยๆ และพยายาม
ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีศ่ าสนาสอนให้เราปฏิบตั ิ ให้เกิดเป็ นจริงเป็ นจังขึ้นมาในจิตในใจของเราให้
ได้ เพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเรา การได้ยนิ ได้ฟงั นัน้
เป็ นพียงการเพาะปลูกเมล็ดแห่งพระศาสนานี้ไว้ในจิตในใจเท่านัน้ เอง แต่ถา้ เราไม่ทาํ นุ
บํารุงให้นาํ้ ให้ป๋ ยุ ด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ ผลคือความหยังลึ
่ กของรากแห่งศรัทธา
ในพระศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้น แล้วถ้าเราตายไป หรือไปอยู่ในสังคมทีไ่ ม่มศี าสนา ความ
ศรัทธาในศาสนาทีม่ อี ยู่ก็จะจืดจางหายไปได้
เพราะจะมีเรื่องอืน่ ๆมากลบมาลบล้าง
ศรัทธาทีม่ อี ยู่ให้หมดไปได้
เราจึงไม่ควรประมาทนอนใจ อย่าไปคิดว่าเป็ นพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาทําบุญอยู่เป็ น
ประจําก็พอแล้ว เพราะยังต้องทําอีกมาก นอกจากทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมแล้ว ยังต้องปฏิบตั ธิ รรมด้วย ต้องทําให้ธรรมะทีอ่ ยู่ข ้างนอก ธรรมะทีอ่ ยู่ในใจของ
ครูบาอาจารย์ มาปรากฏขึ้นในใจของเราให้ได้ ถ้าเป็ นธรรมะทีป่ รากฏอยู่ในใจของเราแล้ว
มันจะอยู่กบั เราไปตลอด แต่ถา้ เป็ นเพียงความจํามันก็จะจางหายไปได้ เช่นสิง่ ทีเ่ ราได้ยิน
ได้ฟงั กันอยู่เรื่อยๆ แต่ยงั ไม่รู้วา่ มันเป็ นอย่างไรภายในจิตในใจของเรา มันก็ยงั จะไม่เป็ น
ธรรมะของเรา ยังเป็ นธรรมะของผูอ้ น่ื เขา เราจึงควรให้ความสนใจต่อการปฏิบตั อิ ย่าง
สมํา่ เสมอ ทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ด มาวัดก็ทาํ ได้ อยู่ทบ่ี า้ นก็ทาํ ได้ อยู่
นอกบ้านก็ทาํ ได้ อยู่บนรถเมล์ อยู่สถานทีใ่ ดเราก็สามารถทําได้ เพราะการทําทานก็คอื
การให้นนั ่ เอง ให้อะไรก็ได้ มีข ้าวของก็แบ่งปันให้ผูอ้ น่ื ได้ มีความสุขก็แบ่งปันให้ผูอ้ น่ื ได้
มีประโยชน์ก็แบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ มีโอกาสก็แบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ เช่นสมมุตเิ รานัง่ อยู่
บนรถเมล์ เราเห็นคนอืน่ ทีเ่ ขาลําบากกว่าเรายืนอยู่ ไม่มที น่ี งั ่ อยากจะให้เขานัง่ ก็ลกุ ให้
เขานัง่ แทนเรา อย่างนี้ก็เป็ นการให้เหมือนกัน ไม่จาํ เป็ นจะต้องตักบาตรกับพระอย่าง
เดียวถึงจะได้บญ
ุ การทําทานนี้ถา้ พิจารณาแล้ว จะเห็นว่ามีกว้างขวางมาก สามารถทําได้
ทุกแห่งทุกหน
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การกระทําอันใดทีท่ าํ ให้ผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์สุขจากเรา ก็ถอื ว่าเป็ นการทําบุญแล้ว เพราะ
คําว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจ ทานเป็ นการกระทํา เป็ นเหตุ บุญเป็ นผลทีเ่ กิดจากการ
กระทําความดี ทานก็เป็ นการกระทําความดีอย่างหนึ่ง ทําแล้วก็ได้บญ
ุ ได้ความสุขใจ
รักษาศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็เป็ นการกระทําความดีอกี อย่างหนึ่ง ผลก็คอื บุญทีเ่ กิด
ตามมาคือความสุขใจ เราไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เราก็มคี วามสบายใจ ไม่วนุ่ วาย ไม่กงั วล
เช่นไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ เราก็จะสบายใจ เพราะรู้วา่ ยังไงๆก็ไม่มใี ครมาจับผิดเราได้ ว่า
เราพูดโกหก เพราะเราไม่ได้โกหก นี่ก็เป็ นความสบายใจทีเ่ กิดจากการไม่ทาํ บาป ไม่ทาํ ใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี นี่ก็เป็ นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน คําว่าบุญจึงเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเรา
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นบุญเหมือนกัน ฟังแล้วเรามีความสงบ มีความสุข มีความรู้
เราฉลาดขึ้น อย่างนี้ก็เป็ นบุญ เป็ นความสุขเหมือนกัน การนัง่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบ
ระงับจากความฟุ้งซ่านต่างๆ สงบระงับจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แม้จะเป็ น
ชัว่ ขณะเดียว หรือไม่นานมากก็ตาม มันก็เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เราได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุข
ท่ามกลางในโลกทีม่ แี ต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ เราฝึ กทําสมาธิก็เหมือนกับเข้าไปนัง่
อยู่ในห้องปรับอากาศ เวลาข้างนอกมันร้อนมาก เราก็เข้าไปนัง่ ในห้องปรับอากาศสัก
ระยะหนึ่ง ก็ผ่อนคลายความร้อนได้
เวลามีเรื่องราวต่างๆทีส่ ร้างความทุกข์ ความวุน่ วายให้กบั จิตใจ การนัง่ ทําสมาธิกจ็ ะช่วย
ระงับดับมันได้ ขอให้ทาํ ไป มันช่วยได้ ถ้าสงบมากก็เย็นมาก ถ้าสงบน้อยก็เย็นน้อย ถ้า
สงบนานก็เย็นนาน ถ้าสงบไม่นานก็เย็นไม่นาน แต่ก็ยงั ดีกว่าทีจ่ ะทนอยู่กบั ความรุ่มร้อน
ทนอยู่กบั เรื่องราวต่างๆ ทีจ่ ติ คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปหมด เวลาเรามีความทุกข์ทางด้าน
จิตใจ ขอให้นึกถึงคําว่าบุญทันที บุญทีใ่ กล้ตัวเราทีส่ ุด ก็คอื การทําจิตใจให้สงบ ถ้าทํา
สมาธิไม่ได้ ก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน สวดอรหังสัมมาฯ สวากขาโตฯ อิติปิโสฯ สวด
บททีเ่ ราจําได้ พยายามให้มสี ติอยู่กบั การสวดนัน้ ๆ อย่าให้จติ ไปคิดถึงเรื่องทีส่ ร้างความ
วุน่ วายใจให้กบั เรา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องอะไรก็ตาม เราสามารถป้ องกันไม่ให้เข้ามาสู่ในจิตใน
ใจของเราได้ ถ้าเราสวดมนต์เป็ น ถ้าเราฝึ กทําสมาธิเป็ น เพราะจิตจะทํางานได้ทลี ะอย่าง
ถ้าจะคิดเรื่องนี้ก็จะคิดเรื่องอืน่ ไม่ได้ ถ้าเราวุน่ วายอยู่กบั เรื่องนัน้ แล้วหันมาสวดมนต์
แทน พยายามดึงจิตให้อยู่กบั การสวดมนต์ ไม่ให้กลับไปหาเรื่องทีส่ ร้างความวุน่ วาย
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เดีย๋ วเรื่องวุน่ วายนัน้ ก็จะหายไป จิตของเราก็จะสงบ ใจของเราก็จะสบายขึ้นมา จิตของ
เราก็เหมือนกับโทรทัศน์ทเ่ี ราสามารถกดรีโหมดเปลีย่ นช่องได้ เวลาดูหนังทีห่ วาดเสียว
มาก ขนลุกหวาดกลัว เราก็กดเปลีย่ นช่องได้ ถ้าเราไม่อยากจะดู จิตของเราก็เป็ นเช่นนัน้
ถ้าจิตมีเรื่องวุน่ วาย แล้วเราไม่อยากจะวุน่ วายกับเรื่องนัน้ เราก็สวดมนต์ไป ถ้าเรามีสติมี
สมาธิทแ่ี ก่กล้า เพียงแต่กาํ หนดจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนัน้ ก็ไม่สามารถเข้ามาใน
จิตในใจได้
แต่ถา้ เราอยากจะกําจัดมันอย่างถาวรก็มอี กี วิธีหนึ่ง คือวิธีของปัญญา พิจารณาให้เห็นว่า
เป็ นเรื่องไร้สาระทัง้ นัน้ แหละ เรื่องทีม่ นั สร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้กบั เรา แต่
เนื่องจากเราไม่มปี ญั ญา เราหลง เรากลับไปเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ากับเรา เพราะเราไม่
เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทีม่ อี ยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง
ด้วย เรื่องราววุน่ วายต่างๆทีเ่ ราไปยึดไปติดนัน้ จะวิเศษวิโสขนาดไหนขนาดไหนก็ตาม
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหายไป หมดไป มันไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด เราไม่ได้เป็ นเจ้าของอย่าง
แท้จริง สมมุตเิ ราวุน่ วายใจเพราะเรากลัวจะสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักไป ถ้าเราใช้ปญั ญา
พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เทีย่ ง ให้เห็นว่าไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องเรา เราก็จะไม่วนุ่ วายใจ
เพราะเวลาเรามา เราก็มาตัวเปล่าๆ เวลาเราไป เราก็ไปตัวเปล่าๆ แล้วของทีเ่ ราไปยึดไป
ติดไปหวงนัน้ มันจะเป็ นของเราต่อไปได้อย่างไร สักวันหนึ่งมันกับเราก็ตอ้ งแยกทางกัน
อยู่ดี ถ้าจะแยกกันขณะนี้ก็ให้มนั แยกไป ยอมรับความจริง เพียงเท่านี้แล้วใจของเราก็จะ
ระงับดับจากความวุน่ วายได้ นี่ก็เป็ นรีโหมดทีก่ ดปิ ดเครื่องไปเลย ปิ ดโทรทัศน์ไปเลย
หมดปัญหา นี่คอื นิ โรธความดับทุกข์ ก็เหมือนกับเราปิ ดโทรทัศน์ ดูโทรทัศน์แล้ววุน่ วาย
ใจดูไปทําไม ปิ ดเครื่องเสียก็หมดเรื่อง คนบางคนก็ไม่ยอมปิ ด พยายามเปลีย่ นช่องนัน้
เปลีย่ นช่องนี้ ดูอย่างไรมันก็ยงั เบือ่ ดูอย่างไรมันก็เซ็งอยู่นนั ่ แหละ จะวิเศษขนาดไหน ดู
บ่อยๆเข้า ซํา้ ๆซากๆ ก็เบือ่ อยู่ดี
นี่คอื คําว่าบุญ เป็ นอย่างนี้ การทําบุญมีหลายระดับ มีหลายขัน้ ด้วยกัน ขอให้เราทําอยู่
เรื่อยๆ ไม่วา่ จะอยู่สถานทีใ่ ด อย่าไปคิดว่าการทําบุญจะต้องมาทีว่ ดั โดยถ่ายเดียว การมา
วัดนี้เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงก็คอื มารับธรรมะ เพราะวัดเป็ นเหมือนกับโรงเรียน เรามาศึกษา
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เล่าเรียนหาความรู้ มาฟังธรรม มารับความรู้ทเ่ี ราอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่
กระจ่างพอ พอได้ฟงั ซํา้ อีก ได้ฟงั การบรรยายขยายความ ก็จะเกิดความเข้าใจดีข้นึ ช่วย
เสริมกําลังศรัทธา ให้มคี วามมุง่ มันที
่ จ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าให้มากยิง่ ๆขึ้นไป ช่วยสกัดกัน้ ความท้อแท้ อิดหนาระอาใจได้ เวลาทีไ่ ด้ฟงั
เทศน์ฟงั ธรรมหลายๆครัง้ ถ้าธรรมทีฟ่ งั นัน้ เป็ นธรรมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ธรรมทีเ่ กิด
จากการรู้จริงเห็นจริง จะเป็ นเหมือนกับยาบํารุง ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ศรัทธา กระตุน้ วิรยิ ะ
ความขยันหมันเพี
่ ยร ให้เรามีกาํ ลังจิตกําลังใจ ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมให้มากยิง่ ๆขึ้นไป การ
ปลูกฝังศรัทธา การรักษาศรัทธา จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับพวกเรา ต้องทําอย่าง
สมํา่ เสมอ ด้วยการทําบุญในลักษณะต่างๆ ทําทีบ่ า้ น ทําทีท่ าํ งาน ทีไ่ หนก็ทาํ ได้ ถ้ามี
โอกาส มีเหตุการณ์ทจ่ี ะให้เราต้องทํา เราก็ทาํ ไป
เช่นเวลาเราเดินไปเจอของทีค่ นอืน่ เขาทําตกไว้ นี่ก็เป็ นโอกาสทีจ่ ะได้ทาํ บุญแล้ว ถ้าไม่
เคยศึกษาเรื่องบุญก็อาจจะคิดว่าหวานหมูแล้ว มีลาภลอยมาแล้ว ก็จะเก็บสิง่ ของนัน้ ไว้
เป็ นของตน แต่ถา้ เป็ นคนทีร่ ู้วา่ การเอาของของผูอ้ น่ื มาโดยไม่ได้รบั อนุญาต เป็ นการ
กระทําทีไ่ ม่ควร ไม่เหมาะ ก็จะคิดว่าของนี้มเี จ้าของ ควรเอาไปฝากหรือไปถามคนทีอ่ ยู่
ใกล้ๆแถวนัน้ ดูวา่ เป็ นของใคร แล้วก็ฝากเขาไว้ ไม่เอามาเป็ นสมบัตขิ องตน นี่ก็เป็ น
โอกาสทีไ่ ด้ทาํ บุญแล้ว คือมีความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่โลภอยากจะได้ของผูอ้ น่ื ถ้าเรา
ต้องการอะไรก็หามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง เวลาเราอยากจะได้อะไร ถ้ามีเงินเราก็เอาเงินไปซื้อ
มา ถ้าไม่มเี งินเราก็ทาํ งานทําการ เก็บเงินเก็บทองไว้ก่อน พอได้เงินแล้วก็ค่อยไปซื้อของ
ทีเ่ ราต้องการ เราก็จะได้ทาํ ในสิง่ ทีด่ ี คือทําบุญนัน่ เอง การกระทําอะไรทีเ่ ป็ นการกระทําที่
ถูกต้องก็เป็ นบุญเหมือนกัน การมีความเห็นทีถ่ ูกต้องก็เป็ นบุญ ให้ความสุขกับเรา รู้วา่
ของไม่ใช่ของเรา เราไม่ควรเอามาครอบครอง อย่างนี้ก็ถอื ว่าเป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง
เรียกว่าสัมมาทิฐิ เพราะเมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว การกระทําทีถ่ ูกต้องก็จะตามมา ก็
คือเราจะไม่เอาของชิ้นนัน้ มาเป็ นของเรา เราก็จะเอาไปมอบไว้ให้กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด เพือ่ เขาจะ
ได้สบื หาเจ้าของต่อไป
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นี่คอื เรื่องของบุญต่างๆ มีหลากหลายวิธีดว้ ยกัน และสามารถทําได้เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ด
เวลาใด ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ทจ่ี ะปรากฏขึ้นมา จึงขอให้เรามีสติ ให้รู้ทนั ถึงเหตุการณ์ใน
แต่ละเวลา ว่าควรจะทําบุญในลักษณะใดบ้าง อย่าไปคิดว่าจะต้องรอวันนัน้ วันนี้ เช่นวัน
เกิดของเรา เราถึงจะทําบุญกัน ถ้าทําเพียงแค่นนั้ จิตใจก็จะผอมแห้งแรงน้อยไม่มกี าํ ลัง
วังชา เพราะเหมือนกับกินข้าวปี ละหน วันเกิดทีก็กนิ ข้าวที เวลาไม่ใช่วนั เกิดก็จะไม่กิน
ร่างกายก็จะต้องผอมแห้งแรงน้อยตายไปก่อน แต่น่ีเรากินวันละตัง้ ๓ - ๔ เวลา บางคน
กินมากกว่านัน้ นอกจากอาหารแล้วเรายังหายใจอีก อากาศก็เป็ นอาหารอีกชนิดหนึ่ง ถ้า
ไม่มอี ากาศร่างกายก็อยู่ไม่ได้ อากาศก็เป็ นอาหารทีเ่ ราเอาเข้าไปในร่างกายแทบทุกวินาที
เลย นาทีหนึ่งก็หายใจเข้าไปหลายๆครัง้ ด้วยกัน ถ้าเราทําบุญแบบหายใจเข้าออกแล้ว
รับรองได้วา่ เราจะเป็ นเศรษฐีบญ
ุ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่าน
ทําบุญทุกลมหายใจเข้าออก ดังทีท่ รงสอนพระอานนท์ไว้ให้เจริญมรณานุ สสติอยู่เสมอๆ
ทุกลมหายใจเข้าออก พิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย ต้องแก่ ต้องเจ็บเป็ น
ธรรมดา ถ้ามันอยู่ในจิตในใจของเราตลอดเวลา เราจะไม่ประมาท จะไม่โลภ เพราะไม่รู้
ว่าจะโลภไปทําไม เมือ่ ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ เงินตัง้ กี่หมืน่ ล้านก็เอาไปไม่ได้ ทิ้งให้คน
อืน่ หมด พวกบ้าหอบฟาง คือหอบของทีไ่ ม่มคี ุณค่าไป ของทีม่ คี ุณค่าคือมรรค ผล
นิ พพาน คือบุญ ความสงบ ความสุขของจิตใจนี้กลับไม่แบกกัน ซึง่ เป็ นของทีไ่ ม่หนัก
เลย บุญกุศลยิง่ มีมากเท่าไรยิง่ กลับทําให้จติ ใจเราเบายิง่ ขึ้น
บุญนี่แปลกมีมากแทนทีจ่ ะหนักกลับเบา ยิง่ ทําให้จติ ใจเราเบา ยิง่ ทําให้จติ ใจเรามี
ความสุข แต่สมบัตภิ ายนอกยิง่ มีมากเท่าไรยิง่ ทําให้เราทุกข์ ยิง่ มีความหนักอกหนักใจ
มากขึ้นไปเท่านัน้ แต่ความโง่เขลาเบาปัญญาหลงตนว่าเป็ นผูฉ้ ลาด สามารถกอบโกยหา
เงินหาทอง มีอาํ นาจวาสนามาก กลับหลอกให้พวกเราแบกความทุกข์อนั มโหฬารอยูใ่ น
จิตในใจโดยไม่รู้ตวั นี่คอื อวิชชา นี่คือความโลภ นี่คอื ความหลง มันหลอกจิตของเราให้
กลายเป็ นทาสไปแบกสิง่ ทีไ่ ร้สาระ ไร้คุณค่า แล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั มันไปจนวันตาย ไม่ใช่แต่
เฉพาะชาติน้ เี ท่านัน้ ตายไปแล้วก็ตดิ เป็ นนิสยั ไป ชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาทํา
อย่างเดิมๆอีก ทําไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้เจอศาสนาพุทธ แล้วเกิดศรัทธาก็จะไม่รู้เรื่อง ก็จะ
วนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความทุกข์น้ ไี ปไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ ได้เจอศาสนาพุทธแล้วได้สติ
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คิดได้ เข้าใจอะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นคุณ ก็จะสามารถแก้ไขนิสยั เดิมๆได้ คือแทนทีจ่ ะไป
สะสมลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กองเงินกองทอง อํานาจวาสนา ก็มาสะสมบุญกัน
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตน เปลีย่ นนิสยั เช่นเคยถนัดมือซ้ายแล้วหันมาใช้มอื ขวา
เพราะสมมุตวิ า่ มือขวานี้มปี ระโยชน์มากกว่ามือซ้าย มือซ้ายมีแต่โทษ ใช้ไปแล้วมีแต่ทาํ
ให้เราเจ๊งอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ แต่ถา้ ทําด้วยมือขวาแล้วทําให้เราเจริญ เราก็ตอ้ งเปลีย่ น ถ้า
เราไม่เปลีย่ นเราก็จะหาความเจริญไม่ได้ ก็จะวนเวียนอยู่กบั ความเสือ่ มความเสียอยู่
เรื่อยๆ
เรื่องของศาสนานี้ก็เป็ นเรื่องทีส่ อนให้เรารู้จกั ว่า อะไรเป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจ
ของเราอย่างแท้จริง เราจึงต้องน้อมเอาสิง่ ทีศ่ าสนา สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ มา
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเรา เราเคยหมกมุน่ อยู่กบั เรื่องกามต่างๆ กามรส กามารมณ์
ต่างๆ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็ตอ้ งพยายามละเลิกมัน พยายามละเลิกสิง่ ที่
เป็ นโทษ เช่นสุรายาเมา สิง่ เสพติดทัง้ หลาย บุหรี่ ของทีเ่ ป็ นโทษ ไม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์
จะเลิกมันก็ไม่งา่ ยดาย แต่ก็ไม่สุดวิสยั เราสามารถเลิกได้ถา้ มีความเข้มแข็ง มีความเด็ด
เดีย่ ว มีปญั ญา คือรู้วา่ มันเป็ นโทษ ไม่เป็ นประโยชน์กบั ตัวเรา ถ้าเรารู้วา่ มันเป็ นโทษ เป็ น
เหมือนกับงูพษิ มีใครอยากจะเอางูพษิ มาเล่น มาคล้องคอบ้าง ไม่มใี ครอยากจะได้งูพษิ
มาคล้องคอ แต่ถา้ รู้วา่ มันเป็ นงูพษิ ปั๊บนี่เราจะต้องหาวิธีกาํ จัดมันทันที ไม่อยากจะให้มนั
อยู่ใกล้ตัวเรา เราจึงควรปลดเปลื้องพฤติกรรมการกระทําของพวกเรา ทีเ่ ป็ นโทษ ทีไ่ ม่ได้
นําความสุขมาให้กบั เราอย่างแท้จริง สลัดให้มนั ห่างจากตัวเรา ห่างจากจิตใจของเรา นี่คอื
สิง่ ทีเ่ ราจะได้ยนิ ได้ฟงั จากศาสนา
สิง่ ทีพ่ วกเราแสวงหากัน เช่นลาภ ยศ อํานาจวาสนา ความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
มันไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั จิตใจของเรา แต่มนั จะกดดันจิตใจให้มแี ต่ความทุกข์
ความวุน่ วายใจแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น สังเกตดูเวลาเรารักใครสักคน เราจะต้องวุน่ วายกับ
คนทีเ่ รารัก ต้องห่วงต้องกังวล ไหนจะหวง ไหนจะไม่อยากจะให้เขาทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่
อยากให้เขาทํา ถ้าไปทํา เราก็จะวุน่ วายใจ แต่ถา้ เราไม่ได้ไปรักเขา เขาจะทําอะไรอย่างไร
ก็ไม่ได้สร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา แต่เราเกิดมีกามารมณ์ คืออยากจะได้เขามาเป็ น
31

สมบัติ อยากจะให้เขาให้ความสุขกับเรา เราก็เลยไปหลงรัก ไปชอบเขา แต่เราไม่รู้วา่ เรา
ไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขา ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป มันจึง
สร้างแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจให้กบั เรา เมือ่ เขาไม่ได้ทาํ ตามความอยากของเรา เป็ น
ผลทีต่ ามมาเมือ่ เราไปเกี่ยวข้องกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไปยินดีกบั รู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไปหาความสุขจากรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กลายเป็ นความ
ทุกข์ข้นึ มา กลายเป็ นความกังวลใจขึ้นมา
เราจึงต้องแก้ไขพฤติกรรมต่างๆทีไ่ ม่ดขี องเรา เช่นความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ความอยากเป็ นใหญ่เป็ นโต เป็ นมหาเศรษฐี ความอยากเหล่านี้ล ้วนเป็ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิตในใจของเรา แต่ถา้ ได้พจิ ารณาอย่างแยบคาย ก็จะเห็น
ว่ายิง่ มีความอยากเหล่านี้มากเพียงไร ยิง่ หนักอกหนักใจมากขึ้นเพียงนัน้ ไม่เหมือนกับ
เรื่องของบุญ ยิง่ ทํามากเท่าไรยิง่ ทําให้ใจเบามากขึ้นเพียงนัน้ เช่นเรามีสมบัติ มีอะไรทีไ่ ม่
ใช้ เก็บไว้ก็ตอ้ งคอยกังวล คอยดูแล คอยรักษามัน เวลาหายไปเราก็เสียใจ ทัง้ ๆทีเ่ ราก็
ไม่ตอ้ งอาศัยมัน เพียงแต่พอเห็นมันก็มคี วามรู้สกึ ดีอกดีใจไปอย่างนัน้ เอง แต่ถา้ ตัดใจได้
ว่า เราก็ไม่ได้ใช้มนั เอาไปให้คนทีเ่ ขาไม่มดี กี ว่า มีเสื้อผ้าเหลือเฟื อ เหลือใช้ ล้นตู ้ เก็บไว้
เป็ นปี ๆก็ไม่ได้ใส่ ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไม ให้คนทีไ่ ม่มใี ส่จะดีกว่า ให้เขาแล้วเราจะมีความสุข
ใจเราก็จะเบาขึ้น ไม่ตอ้ งมาห่วง ไม่ตอ้ งมากังวล ไม่ตอ้ งมาเสียดาย ศาสนาสอนให้เรา
แบกแต่ของเบาๆ แบกแต่ของทีใ่ ห้เรามีความสุข แต่พวกเรากลับชอบแบกของทีใ่ ห้ความ
ทุกข์ ชอบแบกของทีห่ นักๆ หนักอกหนักใจ กลุมอกกลุ
้
มใจ
้ ก็เพราะเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ รา
มีครอบครองอยู่ทงั้ นัน้ แหละ เรื่องสมบัติ เรื่องเงินทอง เรื่องญาติสนิทมิตรสหาย
ลูกหลาน สามีภรรยา เรื่องราวเหล่านี้ล ้วนเป็ นเรื่องทีห่ นักอกหนักใจทัง้ สิ้น
ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูพระอริยสงฆ์เป็ นตัวอย่าง ท่านไม่ได้มสี มบัตแิ บบนี้เลย
ท่านมีแต่บญ
ุ อยู่ตลอดเวลา ท่านมีแต่ให้อยู่ตลอดเวลา ท่านมีแต่ศีลอยู่ตลอดเวลา ไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ท่านมีสมาธิ มีความสงบอยู่ตลอดเวลา ท่านมีปญั ญา มีสมั มาทิฐคิ วาม
เห็นชอบอยู่ตลอดเวลา ท่านเห็นไตรลักษณ์อยู่ทกุ ขณะจิต เห็นความเสือ่ มความเจริญว่า
เป็ นของคู่กนั อยู่ตลอดเวลา เห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนอยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เห็นความ
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ไม่มตี วั ไม่มตี นในสิง่ ทัง้ หลาย นี่คอื สิง่ ทีท่ าํ ให้ท่านมีบญ
ุ มาก มีความสุขมาก นี่ก็คอื สิ่งที่
ท่านสอนให้เราสะสมกัน เราจะเรียกว่าอริยทรัพย์ก็ได้ เป็ นสมบัตเิ ป็ นทรัพย์ของผู ้
ประเสริฐ ของพระอริยะทัง้ หลาย ผู ้ประเสริฐก็คอื ผูร้ ู้ ผูฉ้ ลาด รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้
ความสุขอย่างแท้จริง ส่วนพวกเรานี้ไม่ได้เป็ นพระอริยะกัน เพราะพวกเรายังโง่เขลาเบา
ปัญญากันอยู่ เรายังหลงอยู่กบั พวกอิฐหินปูนทราย แทนทีจ่ ะไปหลงกับเพชรนิลจินดา
เรากลับไปชอบพวกอิฐหินปูนทรายกัน ชีวติ ของพวกเราจึงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไร มีแต่
แบกความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่ถา้ เรานําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ท่านสอนให้เรา
ปฏิบตั ิ มาปฏิบตั กิ นั อยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปเราก็จะเป็ นเศรษฐีบญ
ุ เป็ นเศรษฐีธรรมะ แต่
เราจะเป็ นคนยากจนทางโลก เพราะว่าเงินก็คงจะหมดไปกับการทําบุญ
แต่คนทีไ่ ด้ความสุขจากการทําบุญจะไม่เสียดายเงิน เขาทําบุญหมด เขาก็ออกบวช คนที่
ออกบวชก็ตอ้ งสละทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่แล้ว สมบัตเิ งินทองมีมากมีนอ้ ยเพียงใดก็สละหมด
พระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ทรงสละพระราชสมบัติ ทรงมีปราสาทอยู่ตงั้ ๓ หลัง ปราสาท
๓ ฤดูก็ทรงสละไป ไปอยู่โคนต้นไม้อย่างนี้เป็ นต้น ยากจนเป็ นขอทาน ต้องไปอาศัยข้าว
เขากิน ทุกเช้าก็ตอ้ งถือบาตรเข้าไปในหมูบ่ ้านขอข้าวเขากิน เป็ นยาจกทางโลก แต่เป็ น
เศรษฐีทางธรรมทางบุญ ดีกว่าเป็ นเศรษฐีทางโลกทีม่ แี ต่ความทุกข์กดดัน เบียดเบียนอยู่
ตลอดเวลา แต่เป็ นยาจกทางธรรม หาความสุขไม่ได้ วันๆหนึ่งมีแต่นอนก่ายหน้าผาก มี
แต่บ่นอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ได้หาความสุข ไปหาความทุกข์กนั นี่แหละคือความหลง
กับความรู้มนั เป็ นอย่างนี้ ความรู้ทางด้านปัญญาก็ตอ้ งทางศาสนา ทางพระพุทธ ทางพระ
ธรรม ทางพระสงฆ์ นัน่ แหละคือแสงสว่าง เวลาเดินอยู่ในทีม่ ดื กับทีส่ ว่างมันแตกต่างกัน
สมมุตวิ า่ เรานัง่ อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้แล้วเกิดมีสุริยคราส มีพระจันทร์มาบดบังแสงอาทิตย์ป ั๊บ
มันก็จะมืดสนิท จะมองไม่เห็นอะไร ยังไม่รู้เลยว่านํา้ ขวดไหนอยู่ตรงไหน ไปหยิบก็หยิบ
ผิดๆถูกๆ อยากจะฉันนํา้ นี้ก็ไปหยิบนํา้ อีกอย่างมาฉัน นี่คอื ลักษณะของความมืดบอด
ของอวิชชา ของความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นกลับตาลปัตร
แต่พอมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาก็เห็นเลย อยากจะกินอยากจะดืม่ นํา้ ชนิดไหนก็สามารถ
หยิบขึ้นมาดืม่ ได้ เห็นชัดเจน เพราะมีแสงสว่าง
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เรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องสุข เรื่องทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าอยู่ในความมืดของโมหะอวิชชาก็จะ
คว้าผิดคว้าถูก ส่วนใหญ่จะคว้าแต่ความทุกข์เข้ามา เพราะความทุกข์น้ ีมนั ฉลาด มัน
มักจะซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุข ทีเ่ ป็ นเหมือนกับผิวนํา้ ตาลเคลือบความขมไว้อย่างนัน้
เคยกินยาขมเคลือบนํา้ ตาลไหม เวลาอมไปนิดเดียวเดีย๋ วความหวานนัน้ มันก็หมดไป เขา
จึงให้รบี กลืนยา ถ้ามีแต่รสขมเราจะกินไม่ได้ ก็เลยต้องเคลือบสารบางอย่างไว้ เพือ่
ป้ องกันไม่ให้รสขมนัน้ ปรากฏขึ้นมา ฉันใดความทุกข์ในโลกนี้ก็เป็ นอย่างนัน้ มันจะซ่อน
อยู่ภายใต้ความสุข เราแต่งงานเราก็คดิ ว่ามีความสุข เรามีลูกเราก็มคี วามสุข เราได้อะไร
เราก็มคี วามสุข แต่เราไม่เคยมองเวลาทีเ่ ราจะต้องเสียมันไป เวลาทีเ่ ราจะต้องจากมันไป
หรือเวลาทีม่ นั จะต้องจากเราไป มันให้ความทุกข์กบั เราขนาดไหน
เวลาไปงานศพก็ไปดูคนร้องห่มร้องไห้กนั ไปโรงพยาบาลก็ไปดูคนเขาร้องห่มร้องไห้กนั
นี่เรามองไม่เห็นกัน เพราะว่าความทุกข์มนั ซ่อนอยู่ข ้างหลัง คนทีไ่ ม่มแี สงสว่างแห่งธรรม
จะมองไม่เห็น จะเห็นแต่ความสุขทีเ่ ป็ นฉากบังหน้าอยู่เท่านัน้ เอง แต่ตวั อุบาทว์ตวั ความ
ทุกข์ทม่ี นั ซ่อนอยู่ข ้างหลัง เราจะมองไม่เห็น เวลาทําอะไรจะเห็นแต่ผลดีทงั้ นัน้ ทําแล้วดี
อย่างนัน้ ดีอย่างนี้ พอมันไม่ดอี ย่างใจก็มาเสียอกเสียใจภายหลัง ก็เพราะเรามองด้าน
เดียวไม่เคยคิดว่าส่วนทีม่ นั ไม่ดไี ม่มบี า้ งหรือ ทุกครัง้ เวลาเราจะทําอะไร หรือเราเห็นว่า
อะไรดี เราถามตัวเราเองบ้างว่า มันไม่มอี ะไรไม่ดบี า้ งหรือ มันต้องมีทงั้ นัน้ แหละไม่วา่ จะ
เป็ นมนุษย์ เป็ นคนเป็ นวัตถุเป็ นอะไรทัง้ หลาย มันมีไตรลักษณ์ อยู่ทงั้ นัน้ มันมีความ
ทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ เพราะมันเป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง ไม่มีตวั ตน ไม่ใช่สมบัตขิ องเราอย่าง
แท้จริง วันนี้มนั อยู่กบั เรา วันหน้ามันก็จะต้องจากเราไป มันจะไปเมือ่ ไรเราก็ไม่รู้
ถาม เมือ่ สักครู่ท่านอาจารย์พูดถึงการทําบุญนะครับ ญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะเลือก
ทําบุญทีไ่ ด้บญ
ุ เยอะๆนะครับ แต่ทนี ้ เี ราก็ประมาณไม่ถูกว่า ทําทานแบบไหนทีใ่ ห้
บุญมาก คนส่วนใหญ่จะเลือกทําบุญในสิง่ ทีร่ าํ ่ ลือกันว่าได้ผลเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้นะครับ แต่จริงๆมันเป็ นอย่างนัน้ หรือเปล่าครับ
ตอบ มันต้องวัดทีใ่ จของเรานะ
เราทําอะไรแล้วเรามีความซาบซึ้งใจมาก
มัน
กระทบกระเทือนใจเรามาก อันนี้แหละเป็ นบุญมากสําหรับเรา สมมุตวิ า่ เรากําลัง
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หิวข้าว มีข ้าวอยู่จานเดียว แต่เราเห็นคนทีก่ าํ ลังผอมโซเดินมา เขาไม่ได้กนิ ข้าวตัง้
๔ - ๕ วัน ถึงแม้เราจะหิวข้าวแล้วอยากจะกินข้าวจานนัน้ เราเกิดความสงสารคน
นัน้ มากกว่าสงสารเราๆเอาข้าวจานนัน้ ให้เขากิน อันนัน้ ก็บญ
ุ มากแล้วเพราะมัน
ชนะกิเลสในใจเราได้
ถาม กุศลผลบุญทีเ่ กิดขึ้นจากการถือศีล ๕ ศีล ๘ นี่มนั ต่างกันมากน้อยขนาดไหน
ตอบ ถ้าถือศีล ๘ ก็ช่วยทําให้จติ ใจให้สงบมากขึ้น เพราะว่าศีล ๘ นี้จะเพิม่ อีก ๓ ข้อ
ซึง่ เป็ นตัวทีจ่ ะช่วยให้เราได้เข้าสู่ความสงบ เพราะถ้าถือศีล ๘ แล้วเราก็จะดู
โทรทัศน์ ฟังเพลงไม่ได้ ไปจะยุง่ กับเรื่องกามสุขไม่ได้ เราก็ตอ้ งมาสวดมนต์ไหว้
พระ นัง่ ทําสมาธิ มันก็จะได้ความสุขทีล่ ะเอียดกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการรักษาศีล
๕ การรักษาศีล ๕ ทําให้เราไม่วนุ่ วายใจ ไม่หวันไหวว่
่
าจะมีใครมาจับเราไปทํา
โทษ เช่นเราไม่ได้ไปลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื เราก็ไม่มคี วามกังวลใจว่าจะมีใครมา
จับผิดเรา แต่จติ ก็ยงั คิดนู น้ คิดนี่ได้อยู่ เราไม่กงั วลเรื่องศีล แต่ก็อาจจะกังวล
เรื่องอืน่ เช่นกังวลเรื่องลูก เรื่องสามี เรื่องภรรยา เรื่องงานเรื่องการ แต่ถา้ เราถือ
เนกขัมมะเราก็จะต้องภาวนา
การถือเนกขัมมะก็คอื ไม่ให้เราไปวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆนัน่ เอง ถ้าดูละคร
เดีย๋ วก็คดิ ปรุงตามไปด้วย คิดถึงเรื่องของเราก็ทาํ ให้เกิดกังวลเกิดขึ้นมาได้ ถ้า
ไม่ได้ดูละคร ไม่ได้ฟงั เพลง เราก็ตอ้ งทําอะไรสักอย่าง เราก็อาจจะอ่านหนังสือ
ธรรมะ ฟังเทศน์ สวดมนต์ หรือภาวนาเดินจงกรม ก็จะทําให้จิตมีความสงบ
เพิม่ ขึ้น ไม่ตอ้ งไปคิดกังวลกับเรื่องต่างๆ ก็จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้น พูดง่ายๆเพือ่ ให้
เข้าสู่ความสงบมากยิง่ ๆขึ้น เพราะถ้าถือศีล ๕ อย่างเดียวจะไม่พอ ถือศีล ๕ นี่ยงั
ดูหนังดูละครได้ ยังนอนกับแฟนได้ ยังยุ่งกับเรื่องราวต่างๆได้อยู่ มันก็จะไป
หมกมุน่ กับเรื่องเหล่านัน้ ถึงแม้จะไม่ผดิ ศีล แต่มนั ก็เป็ นนิวรณ์ กามฉันทะ การ
ถือศีล ๘ ก็เป็ นการช่วยกําจัดนิวรณ์ กําจัดกามฉันทะ เพราะถือศีล ๘ นี่ ยุ่ง
เกี่ยวกันไม่ได้นะ ถึงแม้จะเป็ นสามีเป็ นภรรยากันก็ตาม มันก็ตดั ปัญหาเรื่องกาม
ฉันทะไปได้ในระดับหนึ่ง เรื่องรับประทานอาหารก็กาํ จัดได้ เห็นไหมหลังจาก
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เทีย่ งวันแล้ว เราก็ไม่กงั วลกับเรื่องรับประทานอาหาร แต่ถา้ ถือศีล ๕ เดีย๋ วเย็นนี้
ก็คดิ แล้วว่า คืนนี้จะกินอะไรดี ไปกินอาหารทีไ่ หนดี กินอาหารเย็นเสร็จแล้วเดีย๋ ว
ก่อนนอนก็ยงั คิดจะกินอะไรต่ออีก บางทีนอนหลับไป ตื่นขึ้นมา เปิ ดตูเ้ ย็น เห็น
ขนม ก็ยงั อดทีจ่ ะกินอีกไม่ได้
ถาม เปิ ดฟังข่าวได้ไหมคะ
ตอบ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ไม่ควรฟัง ไม่เกิดประโยชน์ แต่จะฟังก็ไม่เสียหายอะไร ฟังได้ แต่
ถ้าอยากจะมุง่ มันไปในทางสงบ
่
การฟังข่าวคราวก็เป็ นการสวนทางกัน ทําให้จติ
เราฟุ้งได้ เกิดความวุน่ วายใจได้ นี่ขณะนี้ถา้ กําลังยิงกันอยู่ในกรุงเทพฯ เราไม่ได้
ยินข่าวคราวนี้เราก็สบายใจ สงบใจ ไปรู้มนั ทําไมเรื่องราวเหล่านี้ เราต้องถือว่ามัน
เป็ นเรื่องปกติ ทํากันมาตัง้ แต่สมัยไหนแล้ว สมัยอยุธยาก็ทาํ แบบนี้ สมัยสุโขทัยก็
ทําแบบนี้ ทํากันมาตลอดเวลาแก่งแย่งอํานาจกัน ชิงกันไปชิงกันมา ฆ่ากันไปฆ่า
กันมาตลอดเวลา ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้อง ก็ไม่เป็ นไร อยู่ตามป่ าตามเขาของเรา จะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแก่งแย่งชิงดีกนั แย่งอํานาจกัน ถึงแม้จะอยู่ในกรุงก็
ต้องทําใจเหมือนอยู่ในป่ า คืออย่าไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้ กังวลแล้วก็ทาํ อะไร
ไม่ได้ ห้ามเขาไม่ให้แก่งแย่งชิงดี ไม่ให้เขาทะเลาะวิวาทกันได้ไหม รู้แล้วก็ปล่อย
วาง รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง รู้ไว้ก็ดจี ะได้เตรียมหาทางหนีทไี ล่ แต่อาตมาอยู่บนเขา
นี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ย้ายมาอยู่บนเขานี้แล้วก็สบาย
ถาม ท่านอาจารย์ให้ผูห้ ญิงมาอยู่บนนี้ได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้ ต้องไปอยู่ตามสํานักทีใ่ ห้ผูห้ ญิงอยู่กนั สํานักคุณแม่แก้วอย่างนี้ สํานัก ก.
เขาสวนหลวง ไปอยู่ทบ่ี า้ นตาดก็ได้ มีสาํ นักครูบาอาจารย์ทม่ี ที ป่ี ฏิบตั เิ ยอะแยะ
เราไปติดอยู่ในกรุงกันเอง ไม่มใี ครบังคับให้อยู่ เรามีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่
ในความสุข ในความสบาย ในความเคยชินกับชีวติ ทีเ่ ราเคยอยู่ เราไม่อยาก
เปลีย่ นแปลงกัน เวลาเปลีย่ นทีมนั ลําบาก เหมือนกับหันมาใช้มอื ซ้าย เคยใช้มอื
ขวาแล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย อย่างนี้มนั ก็อดึ อัดใจ ไม่สบายใจ ก็อย่างทีบ่ อก มา
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ทําบุญนี่มนั ยาก ต้องบังคับ ต้องคอยเข่นเขี้ยว ต้องคอยเข็นถึงจะทําได้ จะปล่อย
ให้ทาํ แบบไปเทีย่ วไม่ได้หรอก ไปเทีย่ วนี่ไม่ตอ้ งบังคับเลย เพือ่ นโทรฯมากริง๊
เดียวรีบแต่งตัวรอไว้แล้ว กลัวจะแต่งตัวไม่ทนั ใช่ไหม แต่ถา้ เราทําบุญแบบเราไป
เทีย่ วนี่ เราก็จะไปถึงไหนแล้วล่ะ ถ้าจิตใจเรามีความรักการทําบุญเหมือนอย่างรัก
ไปเทีย่ ว ป่ านนี้เราไปถึงนิพพานกันหมดแล้ว แต่มนั กลับตรงกันข้ามกัน เวลาเรา
ทําบุญนี้เหมือนกับจะฉุดลากเข้าคุกเข้าตะรางอย่างนัน้ แหละ แต่ไม่ได้หมายถึง
ญาติโยมนะ เพราะญาติโยมรู้สกึ ว่ามากันง่าย ถ้าเปรียบเทียบกับคนทีไ่ ม่เอาเลย
เรื่องวัดเรื่องวา เรื่องการทําบุญ
แต่ก็ยงั ต้องพัฒนากันอีกมาก บุญทีเ่ ราควรจะทํายังมีอกี เยอะ ถ้าทําถึงขัน้ พระ
อานนท์ได้ก็จะสบาย พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้เจริญบุญอยู่ทกุ ลม
หายใจเข้าออก ให้ทาํ บุญอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก คือระลึกถึงความตาย ระลึกถึง
ความเสือ่ ม ระลึกถึงอนิจจัง เวลามันเกิดขึ้นจะไม่มคี วามรู้สกึ ตกอกตกใจ
หวาดเสียว จะไม่วนุ่ วายใจ จะนิ่งเฉย ปล่อยให้เหตุการณ์มนั ปรากฏขึ้น แล้วมัน
ก็ผ่านไป เหมือนนอนหลับฝันร้ายขนาดไหนก็ตาม พอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมด
ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็เหมือนกับฝันร้าย ความตายมันก็แค่ขณะเดียว
เท่านัน้ แหละ เวลาไม่หายใจปั๊บมันก็ตาย พอมาเกิดใหม่ก็ลมื ไปแล้วว่าได้ตายมา
ก่อนหน้านี้ ถ้าไม่ตายก่อนจะมาเกิดได้ไหม ไม่ได้ ก็ตอ้ งตายมาก่อนถึงจะมาเกิด
ได้ พอเรามาเกิดแล้ว เราก็ลมื เรื่องความตายว่าเป็ นอย่างไร แต่ตอนก่อนตายนัน้
เราวุน่ วายกันมาก เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ จึงต้องทุกข์ทรมานในตอนนัน้
แต่คนทีเ่ ตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว คอยสอนใจอยู่ตลอดเวลา พอมันเกิดขึ้นปั๊บก็
ไม่วุน่ วาย ไม่เดือดร้อน ไม่ทรมานใจ เวลาเราสูญเสียใครไป ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ไปก็ไป ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องไป เคยฟังเทศน์ของท่านอาจารย์
สิงห์ทองท่านเล่าว่า มีครอบครัวหนึ่ง มีพ่อแม่ มีลูกชายแล้วก็มลี ูกสะใภ้
ครอบครัวนี้เจริญมรณานุสสติอยู่ตลอดเวลา ทุกคนรู้วา่ จะต้องไปกัน พอเวลาแม่
ไปก็ไม่มใี ครร้องห่มร้องไห้ เวลาพ่อตายก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ถึงเวลาก็ทาํ ศพกันไป
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เผากันไป ก็จบ แล้วมันก็ผ่านไป พอคนหนึ่งตาย คนทีอ่ ยู่ก็เอาไปทําศพ พอเผา
ไป ก็เสร็จ ไม่เห็นมีอะไร เป็ นเรื่องธรรมดา เหมือนตอนพระอาทิตย์ตกดิน ก็ไม่มี
ใครมานัง่ ร้องห่มร้องไห้ เหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นไปตามเรื่องของมัน จะรู้
อนิจจังหรือไม่มนั ก็เกิดขึ้น มันก็ตายเหมือนกัน เพียงแต่วา่ ความรู้สกึ ทางจิตใจ
มันต่างกัน ตายหนักหรือตายเบา ตายสุขหรือตายทุกข์เท่านัน้ เอง อยู่สุขหรืออยู่
ทุกข์ ก็อยู่ทค่ี วามรู้น้ เี อง ถ้ารู้อนิจจังอยู่ตลอดเวลา อยู่ก็เป็ นสุข ตายก็เป็ นสุข ไม่
วุน่ วาย ถ้าไม่รู้ พอหมอบอกว่าคุณเป็ นมะเร็งนะ โอโฮ!ตัวยังไม่ทนั ตายเลย ใจ
ตายไปเสียก่อนแล้ว ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะอยู่อกี ต่อไป มันต่างกันแค่น้ เี อง
แต่เรื่องความตาย ความแก่ ความเจ็บนี้มนั มีเท่ากันทุกคน ครู บาอาจารย์ท่านก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเหมือนกัน เราก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเหมือนกัน
แต่ท่านไม่ได้แก่ เจ็บ ตายเหมือนพวกเราเท่านัน้ เอง ท่านสบาย ท่านเฉยๆ ถึง
เวลาจะไปก็ไป
ถาม ท่านอาจารย์คะทีว่ า่ ญาติตายหรือใครตายก็ทาํ ใจได้ จะโดนญาติคนอืน่ ว่าไหมคะ
ตอบ ว่าก็เรื่องของเขานะ คนทีว่ า่ เราแล้วมีความสุข หรือวุน่ วายล่ะ มันเรื่องของเขา
เสียงนกเสียงกาเราห้ามได้เสียเมือ่ ไร นกมันร้องเรายังไปห้ามนกไม่ได้เลย แต่ถา้
จิตใจเราหนักแน่นขนาดนัน้ แล้ว เราจะไม่กงั วลว่าใครจะพูดอะไร ใครจะด่าอะไร
มันก็เรื่องของเขา ใครจะชมก็ไม่ได้ดใี จกับคําชมของเขา ใครจะตําหนิ ใครจะว่า
เรา เราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขา เพราะเขาก็ไม่ได้มาแก่กบั เรา ไม่ได้มาเจ็บกับเรา
ไม่ได้มาตายกับเรา เวลาเราแก่ เราเจ็บ เราตาย เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเรา เขามา
แก่แทนเราไม่ได้ มาเจ็บแทนเราไม่ได้ มาตายแทนเราไม่ได้ เขาทุกข์แทนเราไม่ได้
เรื่องของคนอืน่ เป็ นอนัตตา ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เหมือนกับลมกับ
แดด เราไม่กงั วลกับเรื่องลมเรื่องแดด แล้วเราไปกังวลกับเรื่องคนอืน่ ทําไม คน
อืน่ เขาจะทําอะไร จะชมเรา จะชอบเรา จะเกลียดเรา จะด่าเรา เราก็หา้ มเขาไม่ได้
ปล่อยเขาทําไป ถ้าเราไม่ไปตอบโต้ เดีย๋ วเขาก็เลิกยุ่งกับเราไปเอง เขาไม่เข้าใจ ถ้า
เขาเข้าใจ เขาจะไม่วา่ เราหรอก ก็เหมือนกับเด็กแหละ เด็กไม่เข้าใจก็ทาํ ไปตาม
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ภาษาเด็ก ผูใ้ หญ่จะไปโกรธเด็กได้อย่างไร ผูใ้ หญ่ก็ตอ้ งเข้าใจว่ามันเป็ นเด็ก มันก็
ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายโทษคนนัน้ โทษคนนี้วุน่ วายไปหมด
ถาม เมือ่ สักครู่น้ ที ่านอาจารย์พูดถึงคนทีเ่ ข้าวัด มีคาํ ถามว่า บางคนนี่มาทําบุญตลอด
แต่บางคนไม่ยอมมา พยายามบอกเขาๆก็ไม่มา ทําไมคนบางคนอยากมา คนบาง
คนเฉยๆค่ะ
ตอบ เรามีหน้าทีบ่ อกของทีด่ ี เหมือนคนทีเ่ ขาบอกหวยนัน่ แหละ งวดนี้จะออกเลขนี้
คุณจะซื้อหรือไม่ซ้อื ก็เรื่องของคุณ ถ้าคุณเชื่อแล้วซื้อคุณถูกก็เป็ นบุญของคุณ
คนบอกก็ไม่ได้อะไร แต่คนทีเ่ ชื่อเขาก็ได้ เขาซื้อแล้วถูกรางวัลทีห่ นึ่งอย่างนี้ แต่
ถ้าเขาไม่เชือ่ เขาไม่ถูก เขาก็เสียใจไปเอง เรามีหน้าทีบ่ อกสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามก็บอกไป
แล้วไม่ตอ้ งไปวุน่ วายใจกับเขา ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เราไปบังคับให้เขาเชื่อไม่ได้
บังคับจิตใจของเขาไม่ได้ ชวนเขามา เขาไม่มาก็จบ ก็เท่านัน้ เราทําหน้าทีข่ องเรา
แล้ว ทําหน้าทีข่ องกัลยาณมิตรคือเพือ่ นทีด่ ี มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั เขา เมือ่ เขาไม่ยนิ ดี
กับสิง่ ทีเ่ รามอบให้ก็แล้วไป แต่สกั วันหนึ่งเมือ่ เขามีความเชื่อ ได้สมั ผัส เขาอาจจะ
นึกถึงความดีของเรา ทีเ่ ราเคยพยายามมอบให้กบั เขาก็ได้ แต่ถา้ เราทําเพือ่ บุญ
จริงๆ ทําด้วยใจทีบ่ ริสุทธิ์จริงๆแล้ว เราน่าจะมีความสุขแล้ว ทีเ่ ราได้มโี อกาสได้
บอกเขาถึงเรื่องทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลาย เราได้ทาํ หน้าทีข่ องเราอย่างสมบูรณ์แล้ว เราได้
ทําทานแล้ว นี่ก็เป็ นการทําทานอย่างหนึ่ง คือบอกเรื่องทีด่ ใี ห้กบั ผูอ้ น่ื บอกว่าที่
ตรงนัน้ มีทองกองอยู่เบ้อเริ่มเลย อยากจะได้ก็รีบไปเอานะ เราก็บอกของดีให้กบั
เขาแล้ว นี่ก็เป็ นบุญแล้ว เป็ นการให้ เรียกว่าวิทยาทาน
ทานมีทงั้ วัตถุทาน เช่นให้นาํ้ ให้ข ้าวก็เป็ นวัตถุทาน ให้ความรู้ก็เป็ นวิทยาทาน ให้
ธรรมะก็เป็ นธรรมทาน ให้อภัยก็เป็ นอภัยทาน เช่นไม่โกรธเขาเมือ่ เราบอกเขาแล้ว
ชวนเขาแล้วเขาไม่มา เราก็ไม่ไปโกรธเขา อันนี้ก็เป็ นการให้อภัย ในการทําบุญมัน
ลึก มันกว้างอย่างทีพ่ ูดเมือ่ สักครู่น้ ี ไม่ได้อยู่ทก่ี ารถวายทานแก่พระอริยสงฆ์
เท่านัน้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ตอ้ งเกาะชายผ้าเหลืองของท่านอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะไป
ปิ ดกัน้ บุญอย่างอืน่ ทีจ่ ะต้องทํา เพราะในชีวติ ของคนเรานัน้ ต้องเผชิญกับเรื่องราว
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ต่างๆมากมาย ต้องเจอกับคนนัน้ ต้องเจอกับคนนี้ เราทํากับเขาเราก็ได้บญ
ุ เรา
ได้ความรู้สกึ ทีด่ จี ากเขา วันข้างหน้าเขาอาจจะคิดถึงเรา เวลาเราเดือดร้อนตก
ทุกข์ได้ยาก เขาก็มาช่วยเหลือเราได้เหมือนกัน จึงอย่าไปมองข้ามสิง่ เล็กๆน้อยๆ
ทีใ่ กล้ตัวเรา เราสามารถทําบุญได้กบั คนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีเ่ รา
เกลียดนี่ทาํ ให้ได้ ทําได้แล้วจะได้บญ
ุ มาก
บุญทีใ่ หญ่โตก็คอื ทําบุญกับคนทีเ่ ราเกลียด ถ้าทําได้ เราจะระงับความเกลียด
ความโกรธได้ ระงับความทุกข์ได้ ต่อไปจะไม่มคี วามรู้สกึ ทีไ่ ม่ดกี บั เขา เวลาเห็น
หน้าเขาจะมีความเมตตาเกิดขึ้น มีความสงสารเกิดขึ้น เมือ่ สักครู่น้ ีถามว่าทําบุญ
ชนิดไหนได้บญ
ุ เยอะๆ ก็ทาํ อย่างนี้ ทําบุญทีห่ นักใจทีย่ ากทีส่ ุด ก็อนั นี้แหละ จะ
ได้บญ
ุ มากทีส่ ุด บุญทีแ่ ท้จริงมันอยู่ในใจเรา คือการปลดเปลื้องความหนักอก
หนักใจให้ออกไป คือบุญทีแ่ ท้จริง ท่านจึงสอนให้ทาํ บุญแบบปิ ดทองหลังพระ
ส่วนใหญ่เราชอบปิ ดทองหน้าพระ ชอบทําบุญกับคนทีเ่ ราชอบ เรารัก เราเคารพ
แต่คนทีเ่ ราไม่รกั ไม่ชอบ ถึงแม้เขาจะดีขนาดไหนเราก็ไม่ทาํ
ถาม ชวนเขามาแล้วเขาไม่ยอมมา
ตอบ ก็ตอ้ งให้อภัยเขา ต้องเข้าใจว่าเขายังมืดบอดอยู่ ยังหลงอยู่
ถาม อยากจะช่วยเขาค่ะ
ตอบ อยากก็เป็ นทุกข์นะ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ อย่าทําด้วยความอยาก ทําด้วย
เหตุดว้ ยผล คือรู้วา่ เป็ นของดี ก็อยากจะมอบให้กบั เขา ก็ทาํ ไป แต่อย่าไปทําเกิน
เหตุเกินผล ถึงกับทําให้เราต้องทุกข์ใจ ถ้าทุกข์ใจก็แสดงว่าไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นผล
แล้ว เป็ นอารมณ์ไปแล้ว จะเอาชนะให้ได้ อยากอย่างนี้แล้วจะต้องได้ดงั ความ
อยาก ถ้าอย่างนี้แล้วก็ตอ้ งถือว่าเป็ นสมุทยั แต่ถา้ อยากให้เขาได้ดบิ ได้ดนี ่เี ป็ น
มรรคนะ อยากปฏิบตั ธิ รรมนี้มคี นชอบพูดเรื่อยว่า ก็เป็ นความอยากเหมือนกัน
ใช่ แต่เป็ นความอยากทีด่ ี ทีท่ าํ ให้เกิดประโยชน์ การอยากออกบวชอย่างนี้ มันไม่
เป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายอะไร การอยากจะฆ่ากิเลสนี้ ไม่ได้เป็ นบาปกรรมตรงไหน ถึงแม้
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จะมีคาํ ว่าฆ่าอยู่ดว้ ยซํา้ ฆ่ากิเลสนี้ฆ่าไปเถอะ ฆ่าเท่าไรก็ไม่บาป ได้บญ
ุ เยอะแยะ
เลย ถ้าอยากจะฆ่าใครก็ฆ่ากิเลสนะ เวลาโกรธมากๆอยากจะฆ่าใคร ก็ฆ่ากิเลส
ของเรานี่แหละ ฆ่าไอ้ตวั โกรธนี่แหละ ฆ่าตัวนี้แล้วทุกอย่างก็จบ ถ้าไปฆ่าคนอืน่
แล้ว เขาตายเราก็ตายด้วย หรือติดคุกติดตะรางวุน่ วายไปหมด แต่ฆ่าไอ้ตวั โกรธ
ตัวนี้ตวั เดียวแล้ว ทุกอย่างระงับหมด สันติปรากฏขึ้น ความยุตธิ รรมปรากฏขึ้น
มันยุติ มันจบ คําว่ายุตคิ อื จบ
ความยุตธิ รรมทีแ่ ท้จริงก็คอื ฆ่าความโกรธ ฆ่าความน้อยอกน้อยใจ ทีค่ ดิ ว่าเรา
ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบ ไม่ยุตธิ รรม เราฆ่าไอ้ตวั รู้สกึ ตัวนี้ให้หมดไป คิดเสียว่า
เป็ นเคราะห์กรรมของเราก็แล้วกัน เกิดมาอยู่ในโลกมันจะต้องประสบกับสิง่ ทีด่ ี
และสิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีเ่ ราชอบและสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เป็ นเรื่องธรรมดาบางวันก็มฝี น
บางวันก็มแี ดดออก มันก็แบบเดียวกัน ชีวติ ของเราก็มขี ้นึ มีลง มีได้มเี สีย เวลา
เจอกับสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็พยายามให้อภัยไว้ ทําใจให้กว้างๆ พยายามฆ่าความรู้สกึ ทีไ่ ม่
ดีต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจของเราด้วยปัญญา ถ้ามีปญั ญาแล้วดับได้หมด ความ
น้อยอกน้อยใจ ความเสียอกเสียใจ ความโกรธแค้นโกรธเคือง ความรู้สกึ ว่าถูก
เขาเอารัดเอาเปรียบ มันจะหายไปเลย เพราะสิง่ ทีเ่ ขาได้ไปเป็ นสิง่ ทีไ่ ร้สาระทัง้ นัน้
สมมุตวิ า่ เขาโกงเงินเราไป ก็หมดปัญหาไป เรามีเงินเราก็ตอ้ งเอาไปทําบุญทําทาน
เอาไปแจกคนอืน่ อยู่ดี เมือ่ เขาเอาไป เราก็หมดภาระ บางคนทําทานจนติด พอ
หมดเงินก็ตอ้ งรีบไปหาเงินมาทําทานต่อ ความจริงแล้วการทําทานก็เพือ่ ปลด
เปลื้องภาระ ทีม่ นั กดดันจิตใจของเรา เงินทองทีต่ อ้ งคอยดูแลรักษา ความยึดติด
อยู่กบั เงินทอง ให้มนั หลุดลอยไปจากจิตใจของเราเท่านัน้ เอง เมือ่ มันหมดไปแล้ว
ก็อย่าไปหามาแบกอีก เพราะหมดเงินแล้ว ต้องไปหาเงินมาทําบุญต่อ ถ้า
หมดแล้วก็จบ ก็รกั ษาศีลต่อไป ภาวนาต่อไป ต้องขยับเลือ่ นชัน้ ขึ้นไป อย่าเรียน
แต่ชนั้ ป. ๑
ถาม ท่านคะอยากไปนิพพานดีไหมคะ
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ตอบ ก็ดี เป็ นมรรค เป็ นฉันทะ เป็ นอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา ความ
ยินดีต่อการปฏิบตั เิ พือ่ มรรค ผล นิพพาน ก็คอื ฉันทะ เมือ่ มีความยินดีแล้ว ก็มี
วิริยะทีจ่ ะหมันทํ
่ าเหตุทท่ี าํ ให้เราไปสู่จดุ นัน้ ก็เป็ นวิริยะ จิตตะ ใจเราก็จะจดจ่อ
อยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องทําบุญ เรื่องทําทาน เรื่องรักษาศีล เรื่องปฏิบตั ธิ รรม เรื่อง
เข้าวัดเข้าวา แทนทีจ่ ะไปจดจ่อกับเรื่องไปเทีย่ ว ไปงานโน้นงานนี้ ไปซื้อเสื้อผ้าชุด
นัน้ ชุดนี้ ถ้าไปสนใจกับเรื่องเหล่านี้ ก็เป็ นสมุทยั สนใจกับเรื่องไปเทีย่ ว ไปกินไป
ดืม่ ไปหาความสุขทางโลก เป็ นสมุทยั ไม่เป็ นมรรค จิตใจต้องจดจ่ออยู่กบั
ธรรมะ อยู่กบั บุญ อยู่กบั กุศล แล้วก็ตอ้ งใช้ปญั ญาด้วยคือวิมงั สา อิทธิบาท ๔ มี
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา ไม่ได้ทาํ แบบดุ่ยๆ ทําไปลุยไป เช่น พอเงินหมดก็
ต้องรีบไปหาเงินมาทําทานต่อ นี่ไม่ได้ใช้ปญั ญาแล้ว ไม่ได้ใช้วมิ งั สา
ถาม ไม่ยอมเลิกทํางาน กลัวว่าวันนี้ท่านอาจารย์ยงั ไม่ได้ดุ
ตอบ ความอยากนี้มนั เป็ นคํากลางๆ ส่วนใหญ่เราจะใช้ความอยากไปในทางสมุทยั
เพราะส่วนใหญ่เราไปทางนัน้ กันทัง้ นัน้ อยากกินเหล้า อยากเทีย่ ว อยากดืม่
อยากมีอาํ นาจบาตรใหญ่ อยากรํา่ อยากรวยนี้ มันเป็ นสมุทยั ทัง้ นัน้ แต่อยาก
ปฏิบตั ธิ รรม อยากทําบุญ อยากรักษาศีลนี้ เป็ นธรรมะ เหมือนคําว่ากรรม กรรม
เป็ นคํากลางๆ กรรมคือการกระทํา ทางกาย วาจา ใจ วจีกรรม มโนกรรม
กายกรรม มันไม่ได้บอกว่าเป็ นบาปหรือบุญ แต่ภาษาไทยเราใช้คาํ ว่ากรรมแทน
คําว่าบาปไปเลย
ถาม ท่านอาจารย์คะ เมือ่ สักพักท่านอาจารย์เทศน์เรื่อง ขณะทีจ่ ติ จะออกจากร่าง
ตอบ อย่าไปคาด ขอให้ปฏิบตั ไิ ป ให้อยู่กบั ปัจจุบนั มีสติมปี ญั ญาแล้ว ไม่มปี ญั หาอะไร
ทัง้ นัน้ อย่าไปคาด ถ้ายังไม่รู้อย่าไปคาด ปฏิบตั ไิ ปดีกว่า เพราะของอย่างนี้คาด
ไม่ได้ เพราะเวลาถึงจุดวิกฤติแล้วทุกสิง่ ทุกอย่างมันจะเป็ นอัตโนมัติ เหมือนกับ
นักมวยทีซ่ อ้ มดีขนาดไหนก็ตาม พอขึ้นเวทีแล้ว อาจารย์ โค้ช หรือเพือ่ น ก็
ช่วยกันไม่ได้แล้วละ ได้แต่เชียร์ พอโดนแย็บก็งงเหมือนไก่ตาแตก ไม่รู้จะทํา
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อย่างไรแล้ว พยายามฝึ กไว้ให้ดี ฝึ กไว้ให้คล่อง พยายามมีสติอยู่กบั ตัวอยู่
ตลอดเวลา พยายามมีปญั ญาเตือนสติเสมอว่า เรื่องความตายนี้เป็ นเรื่องธรรมดา
เท่านัน้ แหละมันจะรักษาจิตให้น่งิ ให้สงบได้ ถ้าแวบออกจากจุดนี้ไป จะวุน่ วาย
ขึ้นมาทันที พอวุน่ วายแล้วก็จะทุกข์ข้นึ มา จะเสียหลัก เหมือนกับถูกแย็บจนงง
เป็ นไก่ตาแตก จึงต้องฝึ กสติอยู่เสมอ แล้วเจริญมรณานุสสติอยู่เรื่อยๆ อยู่กบั ตัว
ตลอดเวลา
ถาม อย่างนี้ถา้ เราฝึ กสติไว้ตลอดเวลา สมมุตวิ ่าถ้าสติเกิดแล้วนี่ความกังวลในวินาทีท่ี
จะตายนี้มนั น่าจะหมดไปไหมครับ
ตอบ ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดูเอง ครูบาอาจารย์ทา่ นถึงไปนัง่ สมาธิอยู่ทท่ี างเสือเดิน ทีไ่ หนมี
เสือ มีหมี มีสตั ว์ดุรา้ ย มีอะไรทีน่ ่ากลัว ต้องไปทีต่ รงนัน้ เพราะทีต่ รงนัน้ มันเป็ น
เหมือนกับขึ้นเวที ขณะทีเ่ ราเดินจงกรม อยู่ในบ้าน อยู่ในวัดนี่ เป็ นการฝึ กซ้อม
ต่อยกระสอบทรายอยู่ในค่าย อยู่กบั ครูอาจารย์ ทีต่ รงไหนทีเ่ รากลัว เราต้องไป
ตรงนัน้ แล้วดูวา่ จะสามารถควบคุมจิตให้เป็ นปกติ เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น
ได้หรือเปล่า ถ้าทําได้ก็ผ่าน ก็สบาย อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ ไปทีไ่ หนก็ไปได้ ไม่วา่ เวลา
ไหน จะไม่มขี ้อแม้อะไรทัง้ สิ้นเลย สําหรับคนทีผ่ ่านเรื่องความตายไปแล้ว
ถาม คนเราถ้าถึงเวลาตายอยู่ตรงไหนก็ตายใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ เวลาตายท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ทไ่ี หนก็ตายได้ อยู่ในทีป่ ลอดภัยทีส่ ุดก็ตายได้
ถาม มีคนบอกว่าขึ้นแอร์เอเชียแล้วมันตายได้ เพราะถูกกว่านกแอร์
ตอบ ระหว่างนัง่ รถทีค่ นขับเมาเหล้ากับไม่เมา โอกาสทีจ่ ะไปพลิกควํา่ กับคนขับทีเ่ มา
เหล้าย่อมมีมากกว่าใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะควํา่ บางทีคนเมาเหล้า
ขับกลับไม่ควํา่ แต่คนทีไ่ ม่เมาเหล้าขับกลับควํา่ ก็มี เพราะมีเหตุปจั จัยหลายอย่าง
ทีจ่ ะทําให้เกิดอุบตั เิ หตุ บางทีระมัดระวังเต็มทีแ่ ล้วแต่ไปเจอเหตุสุดวิสยั ควบคุม
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บังคับรถไม่ได้ในจุดทีค่ บั ขัน มันก็เกิดขึ้นได้ ท่านจึงสอนไม่ให้กงั วลกับเวลาตาย
หรือสถานทีต่ ายเลย
ถาม ถ้าเราไม่ถงึ ทีต่ ายก็จะไม่ตาย
ตอบ ถ้าไม่ตายมันก็ยงั ไม่ถงึ ที่ ถ้าตายมันก็ถงึ ที่
ถาม อยู่ทไ่ี หนก็ตายใช่ไหม
ตอบ ถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกบ้าง ให้ปจั จัยเสีย่ งมันน้อยทีส่ ดุ แต่ถา้ เลือกไม่ได้ก็ตอ้ ง
เป็ นไปตามบุญตามกรรม บางทีก็อยู่ทด่ี วง ถ้าดวงแข็งจะเสีย่ งขนาดไหนมันก็ไม่
ตาย คนบางคนปี นตึกสูงๆ ตัวคนเดียว ไม่มเี ครื่องมืออะไร ก็ไม่เห็นตกมาตาย
แต่บางคนพอเสียใจก็กระโดดตึกตายก็มี เหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้คนเราตายนัน้ ก็มี
หลากหลายด้วยกัน แต่โดยหลักทัวๆไปก็
่
คอื อย่าประมาท อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับ
อะไรทีม่ นั ไม่จาํ เป็ น แต่ถา้ ไม่มที างเลือกจําเป็ นจะต้องขึ้นเครื่องนี้ ก็ข้นึ ไปเถอะ
ถือว่าเป็ นโอกาสทีเ่ ราจะได้เจริญมรณานุสสติก็แล้วกัน
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ราคาตัวเครื
๋ ่องบินถูกกว่าพันบาท เอาราคาเป็ นเครื่องตัดสินใจ
ตอบ ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาชีวติ การเสียเงินแพงหน่อยก็เป็ นการทําบุญรักษาชีวติ เรา
ถาม ทําใจได้ยากกว่า
ตอบ แต่ชวี ติ ของเรามีค่ากว่าเงินพันบาท เข้าใจไหม
ถาม คือการจ่ายเงินมากนี่ทาํ ใจได้ยากกว่าการจ่ายเงินน้อย
ตอบ ถ้ากิเลสมันแรงกว่าธรรมะกว่าเหตุผล ก็จะเสียดายเงิน แต่ถา้ เหตุผลแรงกว่า มี
อํานาจมากกว่าก็จะไม่เสียดายเงิน บางคนไม่เสียดายเงินก้อนใหญ่ๆแต่กลับมา
เกี่ยงกับเงิน ๒๐ บาท ๓๐ บาท บางคนจะโอนเงินไปทําบุญแต่ไปเกี่ยงทีค่ ่าโอน
ขอผูจ้ ดั การลดให้หน่อย ลดค่าธรรมเนียมได้ไหม เพราะกิเลสมันติดนิสยั ไง แต่
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ถ้าเรื่องทําบุญเท่าไหร่เท่ากัน เพราะมีความเชื่อ มีศรัทธาในบุญ เสียเท่าไหร่ก็ได้
บุญเท่านัน้ แต่ถา้ เสียค่าธรรมเนียมนี่ไม่ยอมเสีย แต่ถา้ มีธรรมะมีเหตุมผี ลแล้ว
จะไม่เสียดายหรอกค่าธรรมเนียม จะเสียเงินล้านเพือ่ ทําบุญแล้ว จะเสีย
ค่าธรรมเนียมอีกพันสองพัน ก็เอาไปเถอะ ก็เป็ นการทําบุญเหมือนกัน คิดอย่างนี้
ก็หมดเรื่อง
ถาม ทีน้ ีคนส่วนใหญ่ทจ่ี ะทําบุญ จะยึดถือตรงทีเ่ นื้อนาบุญ ก็จะเอาตรงนัน้ เป็ นหลัก
ตอบ ก็ดี เพราะเนื้อนาบุญช่วยเราได้ ไม่ใช่บญ
ุ ทีเ่ ราทํากับท่าน แต่อยู่ทท่ี ่านให้กบั เรา
ให้ธรรมะกับเรา เราได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่เรื่อยๆ เป็ น
การได้บญ
ุ อีกระดับหนึ่ง ได้ปญั ญา จึงต้องไปทําบุญกับเนื้อนาบุญ ไปทําบุญ
บ้านพักคนชราก็ได้บญ
ุ เหมือนกัน ในเรื่องการเสียสละวัตถุเท่ากัน แต่คนชราไม่
สามารถจะให้ธรรมะกับเราได้ อย่างมากก็ยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเราเท่านัน้ เอง
แต่ถา้ ไปทําบุญกับคนชราอย่างครู บาอาจารย์ทเ่ี ป็ นพระอริยสงฆ์น่ี ทําบุญเสร็จ
แล้วท่านก็ยงั พูดธรรมะสอนเราอีก เราได้ตรงนัน้ มากกว่า ทีต่ ่างกันก็ตรงนัน้ แต่
บุญทีเ่ กิดจากการให้สง่ิ ของนัน้ เท่ากัน เสียสละเท่ากัน เสียร้อยบาทเท่ากัน สมมุติ
นะ ร้อยบาทให้กบั คนแก่ทบ่ี า้ นพักคนชรา กับเสียร้อยบาทให้กบั คนแก่ทเ่ี ป็ นพระ
อริยสงฆ์มนั ต่างกัน เพราะท่านอาจจะพูดทําให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้
อาจจะช่วยดับความทุกข์ความวุน่ วายใจ ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจของเราก็ได้ ความทุกข์
นี้มนั เหมือนเชื้อโรค เหมือนโรคชนิดหนึ่ง เวลามีความทุกข์น้ ีกนิ ไม่ได้นอนไม่
หลับ วุน่ วายใจ ยิง่ กว่าเป็ นไข้หวัดใหญ่เสียอีก มันทรมานจิตใจ แต่ถา้ ใครมา
สอนให้ปล่อยวางสิ พอปล่อยได้ ก็หายปั๊บเลย
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้จากเนื้อนาบุญ ท่านเก่งทางด้านดับทุกข์ ศาสนาพุทธนี้
พระพุทธเจ้าสอนอยู่ ๒ เรื่องเท่านัน้ เอง คือ ทุกข์กบั วิธีดบั ทุกข์ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้ามีอยู่มากน้อยเพียงไรในพระไตรปิ ฎกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็
เกี่ยวกับเรื่องทุกข์กบั เรื่องวิธีดบั ทุกข์เท่านัน้
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้จากเนื้อนาบุญ
เพราะไม่มอี ะไรเป็ นปัญหาสําหรับพวกเรานอกจากความทุกข์ พอไม่มที กุ ข์เราก็
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ไม่มปี ญั หา ปัญหาตัวเดียวก็คอื ความทุกข์ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลง พาให้
เราไปอยากได้ อยากเป็ น อยากมี อยากทํา ท่านจึงสอนไม่ให้ไปอยากกับอะไร
ใครเขาจะทําอะไร เราอย่าไปอยากไม่ให้เขาทํา ต้องหักห้ามจิตใจของเรา ยอมให้
เขาทําไปตามเรื่องของเขา เราก็จะไม่ทกุ ข์ นี่คอื เหตุผลทีค่ นไปทําบุญกับพระอริย
สงฆ์ คือจะได้ธรรมะ คนทีท่ าํ บุญกับพระพุทธเจ้าบางทีฟงั เทศน์เพียงหนเดียวก็
หลุดพ้นเลย มีเยอะแยะไปในสมัยพุทธกาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรที่
จะทํากับผูอ้ น่ื เพราะผูอ้ น่ื เขาก็รอบุญจากเราอยู่เหมือนกัน คนทีอ่ ยู่ใกล้ชิดเราก็
รอ สามีของเราก็รอบุญจากเรา เราก็รอบุญจากสามี คือการให้อภัย เวลาเขาทํา
อะไรทีท่ าํ ให้เราไม่พออกพอใจ เราก็อย่าไปโกรธเขา ให้อภัยเขา
เพราะเขายังเป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นธรรมดา ยังมีกเิ ลสครอบงําจิตใจอยู่ เป็ นเรื่อง
ธรรมดาทีต่ อ้ งทําไปบ้าง พอเราให้อภัย เรื่องใหญ่ก็กลายเป็ นเรื่องเล็กไป แต่ถา้
ไม่ให้อภัยเรื่องเล็กก็กลายเป็ นเรื่องใหญ่ ดีไม่ดกี ็ตอ้ งแยกกันอยู่ อยู่ดว้ ยกันไม่ได้
เพราะการไม่ให้อภัยกันนัน่ เอง ถ้าให้อภัยได้แล้ว รับรองได้อยู่กนั ได้ไปตลอด
ชีวติ ตลอดรอดฝัง่ จนตายจากกันก็ได้ เราต้องมองว่าคนเราทุกคนมีทงั้ ส่วนทีด่ ี
และส่วนทีไ่ ม่ดี คลุกเคล้ากันไป บางเวลาส่วนทีไ่ ม่ดมี นั ออกมา ก็เหมือนกับไป
กลบความดีทงั้ หมดเลย เราจึงต้องใช้ปญั ญาแยกแยะ ว่านี่เป็ นส่วนไม่ดขี องเขา
แต่ส่วนทีด่ ขี องเขาก็มอี ยู่เยอะแยะ ไม่อย่างนัน้ เราจะไปแต่งงานกับเขาได้อย่างไร
เราต้องพยายามใช้สติใช้ปญั ญาแยกแยะเอา แล้วเราก็จะให้อภัยได้ แต่ถา้ เราจะ
ให้อภัยแบบฝื นๆ มันให้อภัยไม่ได้หรอก มันต้องมีเหตุมผี ล เราต้องระลึกถึง
ความดีของเขา แล้วเราก็จะให้อภัยเขาได้ หรือเราต้องระลึกถึงความชัว่ ของเรา
บ้าง เวลาเราทําผิดพลาด ขึ้นมา เราก็อยากจะให้คนอืน่ ให้อภัยเหมือนกัน
ถาม ท่านอาจารย์คะ เรียนถามเรื่องศีล ๕ กับสัมมาอาชีวะ ถ้าทําร้านอาหารแล้วต้อง
ไปจ่ายตลาดเอง บางทีจะต้องซื้อปลาสดๆมาค่ะ
ตอบ ไม่ควรทําอะไรทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ของผูอ้ น่ื
ถ้าซื้อก็ซ้อื ของทีต่ ายแล้วจะดีทส่ี ุด
ถึงแม้จะให้คนอืน่ ไปซื้อ มันก็เป็ นเงินของเรา ในทางโลกก็ยงั ถือว่าผิดกฎหมาย
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อยู่ดี สังให้
่ เขาทําก็ดี ทําด้วยตนเองก็ดี ก็เป็ นความผิดเหมือนกัน เพราะมีเจตนา
ร่วมทีจ่ ะทําความผิดนัน้ ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเห็นว่าอาชีพทีเ่ ราทําอยู่น้ ี ไม่เป็ น
สัมมาอาชีวะ เราก็ตอ้ งเลิกเสีย ต้องเปลีย่ นอาชีพนี้แล้ว หาอาชีพใหม่ทาํ อย่าไป
เสียดายกับเงินทองเล็กๆน้อยๆ มันไม่มคี ุณค่าเท่ากับธรรมะ ไม่มคี ุณค่าเท่ากับ
บุญ เพราะเราหาเงินมาก็เพือ่ เอาไปแลกกับบุญอยู่ดี แล้วในเมือ่ เราสามารถได้บญ
ุ
มา โดยไม่ตอ้ งเสียเงิน ทําไมเราไม่ทาํ เปลีย่ นอาชีพเสียก็หมดเรื่อง ถ้าขายเหล้ารู้
ว่าไม่ดี ก็ไม่ตอ้ งขาย ขายแต่ข ้าวอย่างเดียว เนื้อสัตว์ก็ไปซื้อของทีต่ ายแล้ว
ถาม ถ้าต้องเกี่ยวข้องในด้านทีต่ อ้ งไปซื้อของ
ตอบ ถ้าได้รบั ประโยชน์จากมัน ก็ผดิ เหมือนกัน
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คนทีเ่ ป็ นผูพ้ พิ ากษาในทางโลก
ตอบ เขาก็ทาํ หน้าทีข่ องเขา
ถาม แต่เขาก็ตอ้ งชี้ผดิ ชี้ถูก
ตอบ ผิดชี้ถูกเท่านัน้ เอง โทษไม่ได้อยู่ทค่ี นชี้ เขาชี้วา่ ผิดหรือถูกเพราะกฎหมายกําหนด
บังคับไว้ว่า เมือ่ ทําผิดแบบนี้ก็ตอ้ งถูกประหาร เขาไม่ได้เป็ นคนสังฆ่
่ า คนทีท่ าํ ผิด
นัน้ แหละเป็ นผูส้ งฆ่
ั ่ าตัวเขาเอง ด้วยการกระทําของเขา ผูพ้ พิ ากษาเพียงแต่ช้ผี ดิ ชี้
ถูก เหมือนพระพุทธเจ้าทรงชี้ปาราชิกของพระสงฆ์ ตอนนี้เธอทําผิดปาราชิก
จะต้องสิ้นจากความเป็ นพระไป พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โหดร้ายทารุณอะไร แต่การ
กระทําของเขาต่างหาก ทีท่ าํ ให้เขาต้องสิ้นจากความเป็ นพระไป
ถาม หมายความว่าผูพ้ พิ ากษาต้องตัดสินไปตามเนื้อผ้า
ตอบ ตัดสินไปตามเนื้อผ้า ตามความเป็ นจริงเท่านัน้ ตามกฎเกณฑ์ แต่ถา้ ไปพิจารณา
ผิดเป็ นถูก ถูกเป็ นผิด นัน้ แหละจึงจะบาป เพราะบิดเบือนความจริง
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ถาม ต้องให้ความเทีย่ งธรรมใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ ต้องให้ความเทีย่ งธรรม
ถาม เพชฌฆาตก็ผดิ ใช่ไหมคะ
ตอบ ผิด เหมือนกับชาวประมงทีไ่ ปจับปลามา ก็ตอ้ งฆ่าปลาเพือ่ จะได้มรี ายได้
เพชฌฆาตก็ได้รายได้จากการฆ่าคน ถึงแม้คนนัน้ จะถูกลงโทษประหารชีวติ แต่
คนทีท่ าํ นัน้ ก็ยงั ผิดอยู่ เพราะไปฆ่าผูอ้ น่ื
ถาม แล้วอย่างตอนทีม่ ไี ข้หวัดนกระบาด แล้วเขาสังให้
่ ไปฆ่าเป็ นบาปไหมคะ
ตอบ แน่นอน
ถาม ต้องไปดูตามทีเ่ ขาสังมา
่ เขาสังให้
่ เราไปดู ไปคุม
ตอบ ถ้าทําตามคําสังก็
่ มสี ่วน ถ้าเราเป็ นคนมีศีลมีธรรม ก็ลาออกจากงานนัน้ เสีย
ถาม หลวงพ่อคะคือลูกทําโฆษณานะคะ สือ่ โฆษณาอาหารพวกซีพคี ่ะ ขายไก่ ขายเป็ ด
พวกนี้ แล้วก็ไปโฆษณาเหล้าด้วย อย่างนี้ผดิ ไหมคะ
ตอบ การโฆษณายังไม่ถงึ ขัน้ ลงมือกระทําเอง จะว่าผิดโดยตรงก็คงไม่ อาจจะผิดโดย
การทีม่ สี ่วนช่วยส่งเสริม แต่ไม่ได้เป็ นความผิดโดยตรง
ถาม อาหารเป็ นๆทีเ่ ราไปชี้ แล้วเขาทํามาให้ ผิดศีล ๕ ไหมคะ
ตอบ ผิด ถ้าสังให้
่ เขาเอาตัวทีอ่ ยู่ในตูม้ าทําให้เรากิน ถ้าเราไม่อยากจะผิดศีล ๕ ก็บอก
เขาว่าเอาของทีต่ ายแล้วนะ อย่าเอาของเป็ น ถ้าไม่มกี ็เอาแต่ผดั ผักมาก็แล้วกัน ถ้า
เราอยากจะรักษาศีลก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ถ้ายังติดในรสชาติอยู่ ทําเป็ นไม่รู้ไม่ช้ มี นั
ก็หลอกตัวเราเอง
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ถาม ท่านอาจารย์คะอยากเรียนถามว่า
สอนหนังสืออยู่เจ้าค่ะ
สอนเกี่ยวกับ
สือ่ สารมวลชน ทีน้ ีในเรื่องของการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานี้ บาง
ทีมนั ค่อนข้างทีจ่ ะเป็ นสีเทาๆ ในการพยายามทีจ่ ะบอกข้อความทีจ่ ะให้แนบเนียน
ทีส่ ุด ทีจ่ ะให้เขาเชื่อถือเรามากทีส่ ุด กับตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์น้ ีนะคะ ทีน้ ีก็
เหมือนเราไม่ได้พูดความจริง
ตอบ ถ้าไม่พูดความจริงมันก็เป็ นมุสา ถ้าไปยุยงให้กเิ ลสเขาเกิดความโลภ อยากจะซื้อ
ของ มันก็เป็ นการส่งเสริมกิเลส มันก็ไม่ดที งั้ สองอย่าง
ถาม เราควรจะทําอย่างไรบ้างคะ
ตอบ ถ้าเราอยากจะไปทางธรรมะ ก็อย่าไปทํางานแบบนี้
ถาม ตอนนี้ทท่ี าํ ได้ก็คอื พยายามให้เด็กทีส่ อน ซึง่ จะเป็ นสือ่ สารมวลชนในอนาคต ให้
เขารู้เท่าทัน แม้กระทังตั
่ วเองก็ยงั ถูกสือ่ หลอกด้วย คือให้เขาตัดสินใจเอาว่าอัน
ไหนทีด่ ที ส่ี ุด แต่มนั ค่อนข้างยากในโลกของธุรกิจ คือในทางธุรกิจนี่ คนทีป่ ระสบ
ผลสําเร็จก็คอื คนทีท่ าํ กําไรสูงสุด
ตอบ ถ้าเราต้องการวางเป้ าอยู่ทผ่ี ลกําไร มันก็ตอ้ งไปทางสีเทา แต่ถา้ เราไม่ได้ถอื เป้ า
ของรายได้เป็ นหลัก แต่ถอื ความถูกต้องเป็ นหลัก ก็ยงั ยืนอยู่บนสีขาวได้ อยู่ทเ่ี รา
ต้องเลือกเอาถ้าเลือกได้ ถ้าเลือกไม่ได้เราก็จะทุกข์กบั สีเทาไป ต้องรับวิบากของ
การกระทําของเรา
ถาม เพราะฉะนัน้ ทุกอาชีพก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะทําบุญและทําบาปได้เท่าๆกันใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ อยู่ทว่ี า่ เรามีความรู้ทางด้านธรรมะมากน้อยเพียงไร ถ้ามีความรู้ทางด้าน
ธรรมะน้อย อํานาจความหลงก็จะฉุดลากให้เราไปทางสีเทา แต่ถา้ มีความรู้ทาง
ธรรมะมาก ก็จะฉุดลากให้เราไปทางสีขาว เพราะเราจะไม่ถอื เรื่องรายได้เป็ นหลัก
เราจะต้องถือเรื่องของความถูกต้อง เรื่องของความสะอาดทางด้านศีลธรรมเป็ น
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หลัก ทําได้ แต่อาจจะรวยช้าหน่อย หรือไม่รวยเลย แต่มบี ญ
ุ มีความสุขทางด้าน
จิตใจ หรือจะไปทางสีเทามีเงินเยอะ แต่หาความสุขไม่เจอ มีรถเก๋งคันละล้าน
สองล้าน มีบา้ นหลังละสิบล้าน แต่ไม่มคี วามสุขในจิตใจเลย มันก็เป็ นทางเลือกที่
เราสามารถเลือกได้ คนส่วนใหญ่ทไ่ี ปทางสีเทากัน ก็เพราะไม่เคยเข้าหาธรรมะกัน
ก็เลยไม่รู้ ก็เลยถือว่า ทุกอย่างยุตธิ รรมหมด ขอให้ทาํ แล้วได้กาํ ไรก็ใช้ได้ แล้วไม่
ผิดกฎหมายก็แล้วกัน แต่กฎหมายหยาบกว่าศีลธรรม ถ้าเป็ นตาข่าย ก็เป็ นตา
ข่ายทีร่ ู ใหญ่ มีช่องโหว่เยอะ แต่ถา้ เป็ นศีลธรรมจะละเอียดกว่า อยู่ทเ่ี ราว่าจะเอา
อะไร คนส่วนใหญ่ก็จะเอาทางเงินทองกัน ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องศีลธรรม
แต่ถา้ ได้รู้จกั ศีลธรรมแล้ว ก็จะยึดทางด้านศีลธรรม ยกตัวอย่างทุกวันนี้เราเห็น
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็มคี นทีม่ ศี ีลธรรม กับคนทีไ่ ม่มศี ีลธรรมกําลังต่อสูก้ นั
อยู่ ก็เห็นอยู่ชดั ๆ คนที่เน้นทางด้านศีลธรรม ก็จะไม่สร้างความวุน่ วาย สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ตนเองหรือกับผูอ้ น่ื แต่คนทีไ่ ม่เน้นเรื่องศีลธรรม ก็จะมีแต่
ความวุน่ วาย ทัง้ กับตัวเองและกับผูอ้ น่ื ผลก็เห็นอยู่ชดั ๆ ถ้าได้ศึกษาธรรมะจน
เห็นคุณค่าของธรรมะ ก็จะมาทางธรรมะ มาทางศีลธรรม ถ้าไม่เห็นคุณค่าของ
ธรรมะ เห็นคุณค่าของเงินทองมากกว่า ก็จะไปทางนัน้
ถาม อาชีพทีท่ าํ อยู่ทกุ วันนี้มคี วามรู้สกึ ว่าจริงๆแล้ว มันก็มที างเลือก
ตอบ ใช่ ความรู้มที งั้ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ และทีเ่ ป็ นโทษ เป็ นดาบสองคม ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ก็ได้ ใช้ให้เกิดโทษก็ได้ เอามาหัน่ เนื้อหันผั
่ กก็เป็ นประโยชน์ เอาไปตัด
มือ ตัดแขนคนอืน่ ก็เป็ นโทษ ความรู้ก็เหมือนกัน อยู่ทเ่ี ราจะเอาไปใช้ในทางไหน
เอาไปเป็ นเครื่องมือของกิเลสก็เป็ นโทษ เอาไปเป็ นเครื่องมือของธรรมะก็เป็ นคุณ
เช่นโฆษณาธรรมะ พอคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าวัด อย่างวัดบางวัดขึ้นป้ าย
เบ้อเริ่มเทิม่ อยู่ตามริมถนน ใครเห็นแล้วก็อยากจะเข้าวัดกัน เพียงแต่วา่ ทาง
ศาสนาไม่ค่อยเน้นแบบนี้ ไม่ตอ้ งการดึงคนเข้ามาด้วยของล่อหลอก อยากจะให้
เข้ามาสัมผัสกับความจริงมากกว่า โดยอาศัยคนทีไ่ ด้สมั ผัสกับของจริงช่วยเผย
แผ่
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อย่างพระพุทธเจ้าตอนทีท่ รงเผยแผ่ธรรมะครัง้ แรก ก็มงุ่ ไปทีค่ นทีส่ ามารถรับ
ถ่ายทอดธรรมะได้เร็วและง่าย ก็คอื พระปัญจวัคคีย ์ เพราะสอนครัง้ เดียวก็ได้
บรรลุเป็ นพระโสดาบันแล้ว สอนอีกสองครัง้ สามครัง้ ก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
กันหมด ไม่ตอ้ งเหนื่อยยาก ต่อจากนัน้ ก็อาศัยท่านเหล่านี้เป็ นสือ่ เป็ นผูไ้ ป
โฆษณาต่ออีกที ทัง้ ๕ องค์ก็แยกกันไป ๕ ทิศทาง ไปเจอใครทีไ่ หนก็สอนแบบ
เดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน พอได้ยนิ ได้ฟงั ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ขึ้นมา
ก็ช่วยกันกระจายพระธรรมคําสอนให้แผ่กว้างไกลออกไปจนถึงทุกวันนี้ ในสมัย
พุทธกาลจึงมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกอง โดยไม่ตอ้ งมีสอ่ื
โฆษณา เพราะไม่เป็ นธรรมชาติ
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้าอย่างนัน้ การเป็ นฆราวาสแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์น่ีค่อนข้าง
ยากมากเลยนะคะ
ตอบ ยากสําหรับคนทีย่ งั หมกมุน่ อยู่กบั เรื่องโลภโกรธหลง เรื่องลาภยศสรรเสริญสุข
แต่งา่ ยสําหรับคนทีไ่ ม่หมกมุน่ ถ้าอยากจะได้เงินมากๆนี่ก็รกั ษายาก แต่ถา้ ไม่
คํานึงถึงเรื่องรํา่ รวย ขอให้วนั หนึ่งมีข ้าวกินก็พอแล้ว นี่ก็จะไม่ยาก สมัยทีอ่ าตมา
ปฏิบตั อิ ยู่คนเดียวนี่ วันหนึ่งใช้เงินแค่ ๕ บาทไว้ซื้อข้าว ก็อยู่ได้แล้ว กินข้าวมื้อ
เดียว ข้าว ๒ จาน ข้าวจาน ก๋วยเตีย๋ วชาม เงิน ๕ บาทสมัยนัน้ ก็ซ้อื ก๋วยเตีย๋ วได้
ชาม ชามละ ๒ บาท ข้าวจานละ ๓ บาท พวกข้าวมันไก่ มี ๕ บาทก็อยู่ได้วนั
หนึ่งแล้ว อาตมาตัง้ แต่สมัยทีย่ งั ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหาร
การกิน อะไรก็ได้ ก็เลือกอาหารทีช่ อบบ้างถ้ามีให้เลือก แต่ไม่ตอ้ งเป็ นร้าน
เชลล์ชวนชิม ส่วนใหญ่ชอบกินก๋วยเตีย๋ วข้างถนน กินให้อม่ิ ก็ใช้ได้แล้ว
เคยเจอพวกฝรัง่ ทีช่ อบอยู่แบบซําเหมา พวกนี้มเี งินแต่อยากจะประหยัด อยากจะ
อยู่อยากจะเทีย่ วนานๆ เชื่อไหมเขาซื้อข้าวแกงกินกัน กินข้าวแกงข้างถนนจานละ
๒ บาท ๓ บาท เมือ่ ก่อนเรากลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆ ยังต้องไปกินร้านอาหาร
ทีต่ ดิ แอร์ มีคนเสิรฟ์ พอเห็นเขาทําแบบนี้ เราก็บอกตัวเราว่าต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ
เราแล้ว เพราะเงินก็มเี หลือน้อย แล้วก็อยากจะให้เงินอยู่ไปได้นานๆ เพราะไม่
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อยากจะไปทํางาน อยู่เฉยๆสบายกว่า ก็เลยประหยัดดีกว่า ยอมกินของถูกๆ แต่
ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้าง ไปให้เจ้านายคอยด่า คอยสัง่ ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางาน ไป
เบียดบนรถเมล์ กว่าจะได้เงินมาไม่ก่สี ตางค์ ไม่มคี วามเป็ นอิสระ เรารักความ
เป็ นอิสระ จึงยอมลําบาก ยอมอด ไม่ค่อยอยากจะรับคําสังจากใคร
่
โดยเฉพาะ
จากคนทีโ่ ง่กว่าเรา แต่สงเราได้
ั่
เพราะเขารวยกว่าเรา
ถาม ท่านอาจารย์คะ ตอนท่านอาจารย์เข้าไปอยู่ทบ่ี า้ นตาดใหม่ๆ หลวงตาอบรมทุกวัน
พระเลยใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ อบรมพระแล้วแต่ท่านจะสะดวก ช่วงนัน้ ประมาณสัก ๔ - ๕ วันครัง้ ตอน
เย็นๆ ตอนเกือบพลบๆ ท่านจะบอกให้พระรูปหนึ่งไปบอกพระมาประชุม ไม่มี
การตีกลอง ตีระฆังตีอะไรทัง้ สิ้น ท่านจะบอกพระทีใ่ กล้ชิดทีป่ ฏิบตั ทิ ่าน ให้ไป
บอกพระมาประชุมกัน แล้วพระท่านก็จะไปบอกต่อๆกัน พอบอกประชุมปั๊บต้อง
รีบมาเลย กําลังทําอะไรอยู่ตอ้ งวางไว้หมด เอาผ้าอาสนะ เอาไฟฉาย เอาจีวร แล้ว
ก็รีบมา เพราะถ้ามาช้านิดหนึ่งนี่ ท่านจะนัง่ รอเราอยู่แล้ว
ถาม ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้วเรามีปญั หาจะเรียนถามท่านได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ได้ ถ้าจะถามท่านก็ถามได้ แต่ไม่เคยถามท่านเลยนะตัง้ แต่อยู่กบั ท่านมา ตอนที่
ท่านเทศน์มนั ก็ครบอยู่แล้ว ยังไม่เคยถามปัญหาท่านเลย แต่ครัง้ หนึ่งเคยคุยกับ
พระ เคยถามอะไรอยู่เรื่องหนึ่งจําไม่ได้ แล้วอยู่ๆท่านก็ตอบมาโดยทีไ่ ม่ได้ถาม
ท่าน ไปปรนนิบตั ทิ ่านตอนนัน้ ช่วยถอนขนตาให้ท่านทีท่ ม่ิ เข้าไปในตา ขนตา
ธรรมดามันจะยืน่ ออกมาข้างนอก แต่ของท่านจะยืน่ เข้าไปข้างในต้องคอยถอน
คนหนึ่งต้องคอยส่องไฟ อีกคนหนึ่งใช้คมี เล็กๆดึงขนตาออก ตอนแรกอาตมาก็
ไม่ได้ไปทําหรอก แต่ตอนหลังหาพระไปทําไม่ได้ พระก็เลยบอกว่าท่านไปทํา
หน่อย ถ้าไม่มใี ครทําเราก็ไป แต่ถา้ มีใครปรนนิบตั ทิ ่านอยู่แล้วเราก็ไม่ตอ้ งไป
เคยคุยกับพระทีท่ า่ นช่วยส่องไฟ ถามเรื่องอะไรไม่ทราบจําไม่ได้แล้ว อยู่ๆท่านก็
พูดออกมา เออทําอย่างนัน้ นะ ทําอย่างนี้นะ ท่านตอบคําถามของเราโดยทีเ่ รา
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ไม่ได้ไปถามท่าน แต่เรื่องทางด้านปฏิบตั นิ ้ แี ทบจะไม่ตอ้ งถาม เพราะท่านเทศน์
อย่างละเอียด เล่าทุกอย่างให้ฟงั อยู่กบั ท่านฟังเทศน์ก็หลายร้อยกัณฑ์แล้ว ก็
เข้าใจ
ถาม เทศน์ครัง้ หนึ่งนานไหมเจ้าคะ
ตอบ พูดครัง้ แรกก็ประมาณสักชัว่ โมงหนึ่ง หรือ ๔๕ นาที เสร็จแล้วท่านก็พกั ฉันนํา้
เคี้ยวหมาก แล้วทีน้ กี ็จะเล่าเรื่องราวสมัยทีอ่ ยู่กบั หลวงปู่มนั ่ สมัยทีท่ ่านปฏิบตั ิ
เช่นตอนทีท่ ่านนัง่ ภาวนาทัง้ คืนเป็ นต้น ก็จะแบ่งเป็ นสองภาค เทศน์แต่ละครัง้ ก็
ประมาณสัก ๒ ชัว่ โมง ฟังแล้วก็จะได้กาํ ลังจิตกําลังใจ พอกลับไปแล้วก็
ขยันหมันเพี
่ ยรขึ้นเยอะ มีกาํ ลังใจนัง่ สมาธิได้นาน เดินจงกรมได้นาน เป็ น
เครื่องกระตุน้ ให้เราเร่งความเพียรอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้น่งิ นอนใจ การได้อยู่กบั
ครูบาอาจารย์แบบนี้ถอื ว่าโชคดี เป็ นบุญมาก เพราะโดยปกติตวั เราเองจะไม่ค่อย
มีกาํ ลังทีจ่ ะขับตัวเราเท่าไร ไม่มธี รรมะทีจ่ ะล่อด้วย ท่านมีทงั้ ลูกล่อและลูกผลัก
ลูกล่อก็คอื ธรรมะอันวิเศษทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ เอาออกมาอวดมาโชว์ เหมือนกับ
ท่านมีแหวนเพชรสวยๆ ท่านก็เอามาโชว์ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้ ก็จะได้แหวนอย่างนี้
พอเห็นแหวนสวยๆเราก็อยากจะได้ ก็มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ แล้วท่านก็จะ
บอกวิธีการปฏิบตั ิ ว่าจะต้องทําอย่างไร จะต้องอดทนขนาดไหน จะต้องทุ่มเท
อย่างไร มันก็ทาํ ให้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบตั มิ ากขึ้น
ตอนทีย่ งั ไม่ได้ไปอยู่กบั ท่านก็ไม่เคยคิดว่า จะมีพระมีครู บาอาจารย์ ทีม่ คี ุณธรรม
สูง เพราะไม่เคยได้สมั ผัส ตอนนัน้ อยู่แต่ภาคกลางก็ไม่ค่อยได้เจอ เห็นแต่พระ
ตามบ้านตามเมืองก็ไม่ได้มอี ะไรวิเศษ ตอนนัน้ ก็อาศัยการอ่านหนังสือธรรมะ ใน
ความรู้สกึ ก็คดิ ว่าพอเพียง พอจะคลําทางไปได้เอง แต่เมือ่ ได้ไปอยู่กบั ครูบา
อาจารย์แล้วจึงจะรู้วา่ มันต่างกันมาก เหมือนกับมีแผนทีพ่ าเราเดินทางออกจากป่ า
กับมีพรานทีช่ าํ นาญทางพาเราเดินออกนี่ มันต่างกัน การดูแผนทีค่ ลําไปนี่ บางที
ก็ดูผดิ ดูถูกได้ แต่ถา้ มีคนพาไปนี่เราไม่ตอ้ งทําอะไรเลย เดินตามเขาไปอย่างเดียว
เขาบอกให้ทาํ อะไรก็ทาํ ตามเขาบอก ไม่ตอ้ งเสียเวลา เพราะการปฏิบตั นิ ้ มี นั
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จะต้องหลงผิดทุกขัน้ ไปเลย ขัน้ ทานก็ผดิ อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่น้ เี ล่าให้ฟงั ขัน้ ศีลมันก็
จะผิด รักษาศีลก็จะรักษาศีลอย่างเดียว อย่างอืน่ ไม่สนใจ ไม่รู้วา่ การรักษาศีลก็
เพือ่ ทีจ่ ะก้าวขึ้นไปสู่สมาธิ การปฏิบตั สิ มาธิก็เพือ่ ทีจ่ ะก้าวขึ้นสู่ขนั้ ปัญญา การ
เจริญปัญญาก็เพือ่ ทีจ่ ะไปสู่การหลุดพ้น มันเป็ นขัน้ ๆของมันทีจ่ ะต้องก้าวไป
แต่เราปฏิบตั อิ ยู่ขนั้ ไหน เรามักจะติดอยู่กบั ขัน้ นัน้ ทําบุญทําทานก็อยากจะทําบุญ
ทําทานอย่างเดียว ศีลก็ยงั ไม่อยากจะรักษา อย่างทีถ่ ามปัญหาเรื่องศีลกันก็เพราะ
อย่างนี้ ยังไม่อยากจะรักษาศีลกัน ถ้าต้องเลือกระหว่างเงินทองกับศีล ถ้าเรา
พอมีพอกินแล้ว ก็ควรเลือกศีลธรรม ถ้ารู้วา่ อาชีพนี้ไม่ดี ถ้าเลิกได้ เปลีย่ นอาชีพ
ใหม่ได้ ก็ควรเปลีย่ น หาอาชีพทีไ่ ม่ผดิ ศีลผิดธรรมจะสบายใจกว่า แล้วจิตจะสงบ
ลง ขณะนี้จติ มันไม่สงบ มันกังวล ทุกครัง้ ทีเ่ ราคิดเรื่องความดีงาม มันจะเป็ น
เหมือนกับหนามยอกอกเราเสมอ เพราะเรารู้วา่ มันไม่ถูก มันก็ทาํ ให้จติ ใจเราไม่
สงบ แต่ถา้ เราทําในสิง่ ทีถ่ ูกแล้ว จะไม่มอี ะไรมาทําให้เรารู้สกึ วุน่ วายใจ เวลาทํา
สมาธิก็จะง่ายขึ้น ท่านจึงสอนว่าสมาธิทศ่ี ีลอบรมดีแล้ว ย่อมมีอานิสงส์มาก มี
พลังมาก ปัญญาทีส่ มาธิอบรมดีแล้ว ย่อมมีอานิสงส์มาก มีพลังมาก จิตทีป่ ญั ญา
อบรมดีแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว คือศีลก็จะสนับสนุนในการทําสมาธิ
สมาธิก็จะสนับสนุนในการเจริญปัญญา เพราะจิตทีส่ งบจะมีเหตุมผี ล คิดไปตาม
ความเป็ นจริง ตามเนื้อผ้า จะไม่ไปตามอารมณ์
อย่างผูพ้ พิ ากษานี้ ถ้ามีสมาธิแล้ว จะพิพากษาตรงไปตรงมา แต่ถ ้าถูกกิเลส
ครอบงํา ก็จะมีความลําเอียงเกิดขึ้นได้ ถ้ามีผลประโยชน์มาล่อใจ เพราะยังไม่มี
สมาธิ ไม่มคี วามสงบ ยังถูกอํานาจของความโลภครอบงําอยู่ ใครให้เงินมากกว่า
ก็ตดั สินว่าทางนัน้ ถูก อย่างนี้ก็ยงั ไม่เป็ นฐานของปัญญา ถ้ามีสมาธิแล้ว ต่อให้
ใครให้เงินมากน้อยเพียงไร ก็ไม่สนใจ ถ้าผิดก็วา่ ผิด เพราะคนทีม่ สี มาธิมี
ความสุข มีความอิม่ ความพอ มีสง่ิ ทีม่ คี ุณค่ามากกว่าเงิน สมาธิเป็ นเหมือนเพชร
เงินเป็ นเหมือนกับก้อนอิฐก้อนทราย จึงไม่สนใจ จะให้มาเท่าไรก็ไม่สนใจ เมือ่ มี
หน้าทีท่ จ่ี ะต้องทํา ก็ตอ้ งวินิจฉัยไปตามเนื้อผ้า การพิจารณาด้วยปัญญาก็แบบ
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เดียวกัน ถ้ายังมีกเิ ลสอยู่ พิจารณาไปแต่กต็ ดั ไม่ขาด ยังเสียดาย แต่ถา้ มีความ
สงบ กิเลสจะถูกกดไว้ พิจารณาเห็นอะไรเป็ นโทษก็เลิกได้ เช่นสุรายาเมาก็เลิกได้
ก่อนทีอ่ าตมาจะปฏิบตั ธิ รรมก็เคยดืม่ สุรา เคยไปเทีย่ วเหมือนกัน
แต่พอนัง่ สมาธิได้ความสงบปั๊บ เรื่องพวกนี้มนั หายไปหมดเลย จิตไม่เคยคิดถึง
มันเลย แม้แต่พระทีเ่ คยห้อยคอก็ไม่เคยห้อยเลย เพราะไม่รู้จะห้อยไปทําไม
เพราะพระทีแ่ ท้จริงมันอยู่ในตัวเรา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นเราตถาคต ขอให้ปฏิบตั ธิ รรมไป แล้วจะได้ของทีม่ คี ุณค่ากว่าของทีเ่ รามี
อยู่ภายนอก มันจึงทําให้เราสามารถสละได้หมด สละทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมด
เพราะต้องการสิง่ ทีม่ คี ุณค่ากว่า ทีเ่ ราได้ล้มิ รสมาแล้วบางส่วน เราอยากจะได้เพิม่
อีก เรามีความโลภทางธรรมแล้ว แต่ไม่เรียกว่ากิเลส เรียกว่าฉันทะ ความยินดี
ในธรรม ความอยากจะได้ธรรมมากยิง่ ๆขึ้นไป เป็ นอิทธิบาท จิตก็จะมุง่ ไปสูจ่ ดุ
นัน้ มันก็พาอาตมาไปถึงอุดรฯ ทัง้ ๆทีไ่ ม่เคยวาดแผนชีวติ ของเราไว้ว่าจะไปทีต่ รง
นัน้ แต่เมือ่ มันถึงเวลา สิง่ ทีเ่ ราต้องการมันอยู่ตรงนัน้ เราก็ตอ้ งไปตรงนัน้ โดยที่
ไม่รู้วา่ มันอยู่ตรงนัน้ มาก่อน
มันก็เหมือนกับแกะทางไปเรื่อยๆ มาถึงตรงนี้ก็ถามเขาว่าจะไปทางไหนต่อ ตอน
ก่อนจะบวชก็พยายามศึกษาดูวา่ มีวดั แบบไหนบ้าง พอดีตอนนัน้ มีฝรัง่ อยู่คนหนึ่ง
เขาทําหนังสือเกี่ยวกับวัดปฏิบตั ธิ รรม
เขาไปมาหมดเลยนะวัดทีส่ าํ คัญๆใน
ประเทศไทยนี้ ฝรัง่ คนนี้ขวนขวายหาความรู้มาก เขาไปมาหมดเลย เขาจะรู้
รายละเอียดของแต่ละวัด ว่าอาจารย์สอนแบบไหน อาหารเป็ นอย่างไร มีพระเณร
กี่รูป เขารู้จกั วัดปฏิบตั ทิ งั้ หมดในเมืองไทย แล้วทําเป็ นหนังสือไกด์ เหมือนกับ
เวลาไปเทีย่ วยุโรปหรือประเทศอืน่ ๆ เขาก็มหี นังสือไกด์แนะนําให้ไปดูสถานที่
ต่างๆ อันนี้เขาทําเป็ นหนังสือไกด์แนะนําวัดกรรมฐาน วัดปฏิบตั ธิ รรมต่างๆ เราก็
เปิ ดดู ก็พอรู้วา่ มีวดั ปฏิบตั อิ ยู่ทไ่ี หนบ้าง แต่ยงั ไม่ได้ไป เพราะตอนนัน้ ยังไม่ได้
บวช พอจะบวชก็ได้รบั คําแนะนําให้ไปบวชทีว่ ดั บวรฯ จึงไปทีว่ ดั บวรฯ ไปเจอ
พวกพระชาวต่างชาติ เขาก็รู้จกั วัดต่างๆเหมือนทีเ่ ราได้อ่านมาแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น
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วัดป่ าบ้านตาด วัดหินหมากเป้ ง วัดถํา้ กลองเพล วัดหลวงปู่ชา ก็อยู่ในหนังสือ
ไกด์น้ ีหมด ก็เลยคลําทางไปเรื่อยๆ
ทุกสิง่ ทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้ว ขอให้เรารู้จกั ใช้มนั แต่เราไม่ค่อย
ชอบพึง่ ตัวเราเองกัน ชอบพึง่ คนอืน่ มันง่าย มันสะดวก กินข้าวก็อยากจะให้คุณ
แม่ป้อนให้ แล้วถ้าคุณแม่ไม่อยู่จะทําอย่างไร ก็อดตาย ไม่มคี นป้ อนให้ หัดพึง่
ตัวเอง พึง่ ตัวเองได้แล้วสบาย ไปอยู่ทไ่ี หนเราสามารถดูแลตัวเราเองได้ตลอด
บางสิง่ บางอย่างถ้าพึง่ ตนเองไม่ได้ก็ตอ้ งพึง่ ผูอ้ น่ื เช่นธรรมะนี่เราก็ตอ้ งอาศัยครู
บาอาจารย์ อาศัยพระพุทธเจ้า อาศัยหนังสือธรรมะ สุดแท้แต่มอี ะไรใกล้มือเราก็
เอาสิง่ นัน้ ก่อน ถ้าใกล้มอื มีหนังสือก็อ่านไปก่อน มีเทปก็ฟงั ไปก่อน ถ้ายังไม่
สามารถไปวัดไปพบครูบาอาจารย์ได้ก็ฟงั ไปก่อน อ่านไปก่อน เมือ่ มีโอกาสได้ไป
พบท่านก็ถามปัญหาทีเ่ ราสงสัย แต่ปญั หาบางอย่าง เราก็สามารถหาคําตอบได้
ด้วยตนเอง ถ้าเราคิดเป็ น ก็ไม่ตอ้ งถามคนอืน่ มีปญั หาเกิดขึ้นมา เดีย๋ วคําตอบก็
ตามมาเอง
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กัณฑ์ ที่ ๒๔๐

อัดเสี ยงธรรมด้ วยใจ
๑๗ กันยายน ๒๕๔๙

ความจริงพวกเราก็มเี ครื่องอัดเสียงทีด่ อี ยู่แล้วนะ ไม่ตอ้ งใช้ถ่าน ไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ า มีตดิ
ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ค่อยชอบใช้กนั ทีอ่ ดั นี่ก็เผือ่ คนทีไ่ ม่ได้มาฟังกัน ส่วนคนที่มา
ต้องอัดเข้าไปในใจ จะได้รบั ประโยชน์ทนั ทีเลย ถ้ามัวกังวลอยู่กบั เรื่องอัด เวลาฟังก็จะ
ไม่ได้อดั เข้าไปในใจ เพราะใจมัวไปกังวลว่าอัดติดหรือไม่ตดิ ได้ของสดๆกลับไม่ชอบ จะ
เอาของแห้งกลับไป จึงอย่าไปกังวลกับมัน พอกดปุ่มให้เครื่องเริ่มอัดแล้วก็ปล่อยให้มนั
ทํางานของมันไป จะติดหรือไม่ตดิ ก็เรื่องของมัน อัดธรรมะเข้าไว้ในใจของเราก่อนจะ
ดีกว่า สมัยพระพุทธกาลก็ไม่มเี ครื่องอัดเสียงกัน ก็ใช้ใจเรานี่แหละอัด แล้วก็ไปบอกไป
เล่าให้คนอืน่ ฟังอีกที สมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มพี ระองค์เป็ นองค์แรกพระองค์เดียว
หลังจากทรงแสดงธรรมให้กบั พระปัญจวัคคีย ์ ก็บรรลุเพิม่ ขึ้นมาอีก ๕ รู ป ท่านก็เอา
ธรรมะทีท่ ่านอัดไว้ในใจไปเปิ ดให้คนอืน่ ฟังต่อ คนฟังก็อดั ไว้ในใจต่อ ก็อดั ต่อกันมา
จนถึงปัจจุบนั นี้
แต่พวกเรานี่ต่อไปอาจจะไม่มอี ะไรเหลือให้อดั เชื่อไหม ถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ข้นึ มา
ของพวกนี้จะใช้ไม่ได้หมด จะไม่มธี รรมะอะไรเหลืออยู่เลย แต่ถา้ ธรรมะอยู่ในใจของเรา
แล้ว ต่อให้ไปเกิดชาติหน้าภพหน้าธรรมะก็ยงั ติดไปกับใจด้วย ถ้าเกิดมีสงครามโลก
ขึ้นมามันก็อาจจะล้างผลาญทุกสิง่ ทุกอย่างจนเกลี้ยงไปหมดเลย ไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มเี ครื่อง
อัดเครื่องเล่น หรือแม้แต่หนังสือก็อาจจะกลายเป็ นขี้เถ้าไปหมด ภาษาก็อาจจะเปลีย่ นไป
แต่ถา้ มีธรรมะอยู่ในใจแล้ว ก็ยงั สามารถถ่ายทอดให้กนั ได้อยู่เสมอ เวลาฟังธรรมะจาก
ครู บาอาจารย์ จึงเข้าใจง่ายกว่าการอ่านหนังสือธรรมะ เพราะถ่ายทอดแบบสดๆร้อนๆ ใช้
ภาษาเดียวกัน สมัยนี้เวลาอ่านพระไตรปิ ฎกนี่อ่านรู้เรื่องไหม เหมือนเป็ นคนละภาษาไป

57

แล้ว ถึงแม้จะเป็ นภาษาไทยแต่ก็เป็ นราชาศัพท์ เป็ นบาลี อ่านแล้วต้องมาแปลกันอีกที
หนึ่ง ฉะนัน้ เวลาฟังธรรมขอให้เอาใจนี่เป็ นตัวอัด
วิธีฟงั ธรรมท่านก็สอนให้ฟงั ด้วยสติ ด้วยความตัง้ ใจ ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเรื่องอืน่ มีหน้าที่
รับฟังอย่างเดียว ฟังไปแล้วก็พจิ ารณาตามไป ถ้าเข้าใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าไม่เข้าใจ
ก็ไม่เป็ นไร ก็ปล่อยไปก่อน แสดงว่ายังฟังไม่มากพอ พอทีจ่ ะให้เกิดความเข้าใจได้ ต้อง
ฟังไปอีกหลายๆครัง้ แล้วก็จะเข้าใจไปเอง เหมือนกับเวลาเราบอกอะไรให้ใครฟัง บางคน
พูดคําเดียวก็เข้าใจ บางคนก็ตอ้ งขยายความ ต้องอธิบายหลายๆครัง้ ถึงจะเข้าใจ เช่นการ
บอกทาง ถ้าบอกคนฉลาด บอกไปทางหลวงหมายเลขนี้ๆ แค่นนั้ ก็พอแล้ว แต่อกี คน
หนึ่ง บอกทางหลวงหมายเลขนี้ๆ อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ต้องขยายความว่าทางหลวง
หมายเลขนี้ ชื่ออย่างนี้ สุขมุ วิท พหลโยธิน ขนาดบอกละเอียดอย่างนี้บางทีก็ยงั ไม่รู้เลย
เพราะเวลาไปไหนมาไหนไม่เคยสนใจศึกษา นัง่ หลับอยู่ในรถเพราะมีคนพาไป ตอนนี้อยู่
ทีไ่ หนก็ยงั ไม่รู้เลย เพราะไม่สนใจศึกษา ไม่มใี ครห้าม เราศึกษาได้ เวลาเดินทางก็คอย
สังเกตดูป้ายต่างๆ ถ้าไม่รู้ก็ถามคนทีร่ ู้วา่ ตอนนี้อยู่ทไ่ี หน ถนนอะไร ต่อไปเราก็สามารถ
มาเองได้ ไม่ตอ้ งให้คนอืน่ พามา ถ้าชอบนัง่ หลับในรถสบาย พอขึ้นรถก็หลับตา พอลืมตา
ก็ลงจากรถได้เลย อย่างนี้ก็เป็ นเหมือนกับพวกหมูพวกไก่ ทีถ่ ูกจับไปเชือด พอไปถึงโรง
เชือดก็ถูกต้อนลงไปเชือด
นี่แหละคือปัญญา ต้องมีความสําเหนียก ต้องคอยศึกษา เป็ นการฝึ กฝนอบรมไปในตัว
ต่อไปเวลาได้ยนิ อะไรไม่เข้าใจก็จะจดจําไว้ แล้วไปหาข้อมูลมาเพิม่ เติม ไปเปิ ดใน
พจนานุกรมดู ถ้าเป็ นคําศัพท์ทเ่ี กี่ยวกับทางธรรมะ ก็อาจจะต้องไปหาผูร้ ู้ให้ช่วยอธิบาย
ให้เข้าใจ สิง่ ต่างๆไม่ได้เป็ นปริศนาอะไรเลย ปริศนาอยู่ทใ่ี จเราต่างหาก ใจเรามันมืดบอด
ไม่ค่อยสนใจศึกษาหาความรู้ หาแสงสว่าง ขี้เกียจ สังเกตดูคนทีข่ ้เี กียจเรียนหนังสือก็ไม่
สามารถเรียนได้สูง ไม่เจริญก้าวหน้า คนทีจ่ บ ม. ๓ จบ ปวช. ก็ทาํ งานได้ระดับหนึ่ง คน
ทีข่ ยันเรียนจนจบปริญญา ก็ทาํ งานในอีกระดับหนึ่ง เพราะมีความขวนขวาย มีวริ ิยะ
ความพากเพียร ทีจ่ ะศึกษาหาความรู้ เวลาไปสมัครงานก็จะมีการทดสอบดูภูมคิ วามรู้
ของเรา สอบสัมภาษณ์เรา คุยกับเรา ก็จะรู้วา่ มีความรู้มากน้อยเพียงไร จึงอย่าไปอาศัย
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สิง่ ภายนอกมากนัก พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของ
ตน อาศัยผูอ้ น่ื ในระยะเริ่มต้น ตอนทีย่ งั พึง่ ตนเองไม่ได้ ให้สอนเราในสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้มาก่อน
อาศัยคุณพ่อคุณแม่ สอนให้ทาํ อะไรต่างๆ ให้รู้จกั พูด ให้รู้จกั ทํา เมือ่ โตขึ้นมาอีกหน่ อย
ก็อาศัยคุณครูทโ่ี รงเรียน แล้วก็อาศัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เมือ่ เรียนจบแล้ว ทํามาหากินได้แล้ว มีเงินมีทองแล้ว ก็เริ่มสนใจทางด้านจิตใจ ความสุข
ทางด้านจิตใจ ทีเ่ กิดจากการศึกษาเล่าเรียนปฏิบตั ธิ รรม ก็ตอ้ งอาศัยครู บาอาจารย์อกี ก็
มีอยู่ ๒ รูปแบบคือ ๑. หนังสือพระไตรปิ ฎก หนังสือธรรมะต่างๆ ทีม่ อี ยู่เกลือ่ นไปหมด
เราสามารถอ่านหาความรู้ได้ ๒. ถ้ามีโอกาสได้พบปะกับครูบาอาจารย์ทเ่ี ก่ง ทีฉ่ ลาด ก็
ศึกษากับท่าน แล้วก็นาํ ไปปฏิบตั ิ วิธีศึกษาทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื การตัง้ ใจฟัง ไม่ตอ้ งอาศัยสือ่
ต่างๆมาเป็ นเครื่องมือ เพราะส่วนใหญ่อดั ไปแล้วก็ไม่ได้ฟงั เท่าไหร่ คอยจะไปอัดใหม่อยู่
เรื่อยๆ อัดแล้วก็เอาไปแจก ตัวเองก็ไม่มเี วลามานัง่ ฟัง สูฟ้ งั แล้วเอาไปปฏิบตั จิ ะดีกว่า
การเผยแผ่ก็ดหี รอก แต่ก็ตอ้ งรู้จกั ประมาณ ในเบื้องต้นควรจะสอนตัวเราก่อน ให้หลุด
พ้น ให้สบายก่อน ให้พง่ึ ตนเองได้ก่อน หลังจากนัน้ จึงค่อยช่วยเหลือคนอืน่ ต่อไป ตาม
แบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลาย คือศึกษาและปฏิบตั กิ ่อน จนเข้าอก
เข้าใจในทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีท่ าํ ให้จิตใจอยู่เหนือความทุกข์ได้ เมือ่ เข้าใจแล้วก็จะอยู่ในใจ
เป็ นเหมือนกับภาษา ทีเ่ รียนจากคุณพ่อคุณแม่ จะฝังลึกอยู่ในใจของเรา เวลาต้องสอน
ภาษาไทยนี่จะง่ายมาก ไม่ตอ้ งไปเรียนจากหนังสือ เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ จากการได้ยนิ
ได้ฟงั ได้ใช้ได้พูด ก็กลายเป็ นความรู้แนบติดตัวเราไป
ธรรมะก็แบบเดียวกัน ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ได้ปฏิบตั ิ
ท่านสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ สอนธุดงควัตร ก็ปฏิบตั ธิ ุดงควัตร วัดป่ าส่วน
ใหญ่ก็จะบิณฑบาต ฉันมื้อเดียว ฉันในบาตรเป็ นวัตร เป็ นหน้าที่ ส่วนธุดงควัตรข้ออืน่ ก็
แล้วแต่ละองค์จะสมาทานปฏิบตั กิ นั วิถชี วี ติ ก็อยู่ตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้อยู่
แบบเรียบง่าย ไม่ให้มเี รื่องต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจ ให้พง่ึ ตนเอง วัดป่ านี้ท่านเน้นเรื่อง
สมถะจริงๆ ไม่ให้มอี ะไรเลย ให้อยู่กบั ธรรมชาติ ไม่ตอ้ งมีไฟฟ้ า ไม่ตอ้ งมีนาํ้ ประปา มี
สระนํา้ มีบ่อนํา้ ก็อาศัยอยู่ได้แล้ว อย่างบนเขานี้สระก็ไม่มี บ่อก็ไม่มี ต้องอาศัยรองนํา้ ฝน
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เอา ฝนตกก็ตอ้ งขยันออกมารอง แต่อยู่สบาย อยู่กบั ธรรมชาติ ไม่มปี ญั หามากเหมือน
อยู่กบั สิง่ ทีเ่ ราสร้างขึ้นมา เช่นไฟฟ้ า พอมีไฟฟ้ าแล้วก็มเี รื่องอืน่ ๆตามมา แล้วเราก็ไปยึด
ไปติดกับเรื่องต่างทีม่ ากับไฟฟ้ า สมัยก่อนมีไฟฟ้ าไว้เพือ่ ให้แสงสว่าง ต่อมาเครื่องอํานวย
ความสุขความสะดวกทัง้ หลายก็ตามมา เช่นตูเ้ ย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เตาไฟฟ้ า
เครื่องทํานํา้ อุ่น เครื่องบันเทิงต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง จนกลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวติ เด็กทีเ่ กิดมาในสมัยนี้เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของปัจจัย ๔ คือจะต้อง
มีมนั ก็เลยต้องพยายามหามา พอโตขึ้นแล้วย้ายออกจากบ้านไปมีบา้ นของตนเอง ก็ตอ้ ง
ไปหาซื้อของเหล่านี้มา แล้วก็สร้างภาระให้กับตัวเอง ดิ้นรนขวนขวายวุน่ วายกับการหา
ทรัพย์หาเงินหาทอง ดูแลรักษา กังวลห่วงใย แลกกับความสุขเล็กๆน้อยๆ
เมือ่ ได้สง่ิ ต่างๆมาแล้วส่วนใหญ่ก็ตงั้ มันไว้อย่างนัน้ แหละ นานๆจะดูสกั ที จะฟังสักที
แล้วก็บ่นหาความสุข ทัง้ ๆทีม่ เี ครื่องอํานวยความสุขเต็มไปหมด แต่เป็ นความสุขทีไ่ ม่ให้
ความอิม่ ความพอ ถ้ารับประทานอาหารก็เหมือนกับรับประทานลม เช่นหายใจเข้าไป
อย่างเดียว ไม่กนิ ข้าวปลาอาหาร ถ้ากินแต่ลมหายใจ มีแต่ลมเข้าไปในร่างกายอย่างเดียว
ก็ไม่ทาํ ให้ร่างกายอิม่ ฉันใดความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีเ่ ราสร้างสรรค์กนั ขึ้นมา
ก็ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอกับเรา ไม่ได้ให้ความสุข ให้ความมันคงแก่
่
จติ ใจ แต่กลับ
สร้างความอ่อนไหวให้กบั จิตใจ เพราะเวลาอะไรขาดไปเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ก็วุน่ วายกัน
ทัง้ บ้านทัง้ เมือง ไฟฟ้ าดับทีหนึ่งก็วนุ่ วายไปหมด นํา้ ประปาไม่ไหลก็ลาํ บากกันไปหมด ก็
เพราะไม่ได้ศึกษา ไม่รู้ความจริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างไร ถ้าได้ไปเจอครูบาอาจารย์ ได้เจอ
พระพุทธศาสนา ท่านก็จะสอนเน้นไปทางความเรียบง่ายในการครองชีพ การดํารงชีวติ
ให้รกั ษาชีวติ ให้อยู่ไปได้วนั ๆหนึ่งแบบทีส่ ะดวกทีง่ า่ ยทีส่ ุด คือตามอัตภาพ ตามมีตาม
เกิด ไม่ตอ้ งไปมีอะไรมากมายเกินความจําเป็ น ไฟฟ้ าไม่มกี ็ไม่ตาย นํา้ ประปาไม่มใี ช้ก็ไม่
ตาย แต่นาํ้ ต้องมี ไฟก็ตอ้ งมี แสงสว่างต้องมี วันหนึ่งๆเราก็มแี สงสว่างตัง้ ๑๒ ชัว่ โมงก็
เพียงพอแล้ว ทําไมต้องมีไฟตอนกลางคืนด้วย ถ้าไม่มไี ฟฟ้ าก็อาศัยแสงเทียนโคมไฟก็ได้
พระธุดงค์ท่านก็มโี คมผ้ากลมๆ มีเทียนตัง้ อยู่ข ้างใน ไว้ใช้เวลาเดินไปไหนมาไหนตอน
กลางคืน จุดเทียนแล้วก็เดินถือโคมไฟไป ก็พอเห็นทาง พอทําอะไรได้ ส่วนใหญ่พระ
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ปฏิบตั จิ ะไม่ค่อยอ่านหนังสือกันเท่าไร โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืน เพราะไม่จาํ เป็ น
หนังสือนี่อ่านเฉพาะช่วงกลางวันก็เหลือเฟื อแล้ว ถ้าอยากจะอ่าน พระปฏิบตั บิ างรู ปท่าน
อ่านหนังสือไม่เป็ น แต่ท่านก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ จึงไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องอ่านมากนัก
ไตรสิกขาก็มแี ค่ ๓ เท่านัน้ เอง คือศีล สมาธิ ปัญญา ก็ได้ยนิ ได้ฟงั จากครูบาอาจารย์
ถ่ายทอดให้อยู่เสมอๆ ตัง้ ใจฟังก็เท่ากับได้อ่านหนังสือแล้ว คนสมัยโบราณจึงอ่านไม่
ค่อยออก เขียนไม่ค่อยได้กนั แต่อาศัยการจดการจํา การฟัง มีความจําทีด่ ี ท่อง
พระไตรปิ ฎกได้ทงั้ เล่ม แสดงว่าความจําดีมาก มนุษย์เรามีสง่ิ ทีด่ อี ยู่ในตัวเรา แต่
เนื่องจากไปอาศัยสิง่ ภายนอกมาทดแทน ของดีในตัวเราก็เลยไม่มโี อกาสโผล่ออกมาให้
เราเห็น ของพวกนี้ถา้ เราไม่ใช้ ก็เป็ นเหมือนมีดทีถ่ ูกปล่อยทิ้งไว้ ก็จะมีสนิมเกาะ ไม่
สามารถเอาไปใช้อะไรได้ มีดต้องใช้อยู่เรื่อยๆ เพราะเมือ่ ใช้เราก็ตอ้ งลับมันอยู่เรื่อยๆ
เมือ่ ลับเรื่อยๆมันก็จะคม ใจเราก็มสี ญั ญาความจํา มีสงั ขารความคิดปรุง ทีจ่ ะคิดไป
ในทางสติปญั ญา ทีจ่ ะจําความรู้ต่างๆ ขยายความรู้ต่างๆ ให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไป
อย่างไม่มขี อบเขต
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงถามพระภิกษุ ในขณะทีท่ รงหยิบใบไม้ขึ้นมากํามือหนึ่งว่า ใบไม้ที่
ตถาคตถืออยู่ในมือนี้ กับใบไม้ทีม่ อี ยู่ในป่ านี้ อันไหนจะมากกว่ากัน พระภิกษุท่านก็ตอบ
ว่า ก็ในป่ าซิขอรับ เพราะในกํามือของพระองค์มเี พียงไม่ก่ใี บ พระองค์ทรงตรัสว่า คํา
สอนทีเ่ ราสอนนี้ก็เป็ นเหมือนกับใบไม้ทีอ่ ยู่ในมือเรานี่แหละ ส่วนความรู้ทจ่ี ติ ใจคือสังขาร
ความคิดปรุง ทีส่ ามารถพินิจพิจารณานัน้ มันมากมายก่ายกอง กว้างใหญ่ไพศาลกว่าสิง่
ทีเ่ ราสังสอนพวกเธอ
่
แต่ทไ่ี ม่ได้เอามาสังสอนก็
่
เพราะว่ามันไม่มคี วามจําเป็ นสําหรับพวก
เธอ ทีเ่ พียงแต่รู้วธิ ีดบั ทุกข์ก็พอแล้ว ให้รู้จกั ว่าทุกข์เป็ นอย่างไรแล้วก็วธิ ีทาํ ให้ทกุ ข์ดบั ไป
ตถาคตเป็ นเหมือนกับหมอ พวกเธอเป็ นเหมือนคนไข้ หมอก็เอายาทีม่ ารักษาโรคทีเ่ ธอ
เป็ นเท่านัน้ แต่ยงั มียาอีกมากมายก่ายกองทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นสําหรับพวกเธอ หมอก็ไม่
เอามาให้กนิ ให้เสียเวลาเปล่าๆ นี่พูดถึงความสามารถของใจเรา ถ้าให้มนั มีโอกาสได้
พัฒนา ได้พง่ึ ตัวมันเองแล้ว มันจะเก่งกาจมาก แต่ถา้ เรามัวแต่พง่ึ อย่างอืน่ เราก็จะเป็ น
เหมือนคนง่อย คนพิการ เหมือนกับเรามีร่างกายทีส่ มบูรณ์ มีแขน มีขา เดินได้ แต่ไม่
ชอบเดิน ชอบให้คนอุม้ ชอบนัง่ รถเข็นพาเราไปไหนมาไหน ก็เป็ นเหมือนกับคนพิการไป
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ถ้าไม่ใช้มนั นานๆ มันก็พกิ ารขึ้นมาจริงๆ เวลาทีจ่ ะต้องลุกขึ้นมาเดินสักที ทําอะไรสักที
ด้วยตัวเอง ก็จะทําไม่ได้ เคยใช้เครื่องซักผ้าอยู่เรื่อยๆ แล้วต้องซักด้วยมือ ก็จะรู้วา่ เป็ น
อย่างไร
นี่ก็เป็ นเพราะไม่ได้รบั การศึกษาอบรม ก็เลยหลงไปตามกระแสของกิเลส ของความโลภ
ของความหลง หลงคิดว่าเมือ่ ทําอะไรให้มนั สะดวก ให้มนั สบาย ก็จะมีความสุข จึงเอาสิง่
ต่างๆมาอํานวยความสะดวก แล้วเป็ นอย่างไรบ้าง เมือ่ ไม่ตอ้ งทําอะไรเลย ก็ตอ้ งไปออก
กําลังกายอยู่ดี ต้องไปเสียเงินสมัครเป็ นสมาชิกของฟิ ตเนส ไปออกกําลังกาย ไปวิง่ ไป
ยกนํา้ หนัก ไปทําอะไรให้เหงือ่ มันแตก ซึง่ สมัยปู่ย่าตายายเราไม่เห็นต้องทําอย่างนี้เลย
เพราะต้องคอยกวาดบ้านถูบา้ น ถางหญ้าขุดดิน ทําอะไรต่างๆด้วยหยาดเหงือ่ อยู่ทกุ วัน
ร่างกายจึงแข็งแรง แต่ทกุ วันนี้พวกเราเหมือนกับคนง่อย เดินสักป้ ายรถเมล์หนึ่งก็คงจะ
เดินไม่ไหวแล้ว เพราะมีรถยนต์ จอดรถก็ตอ้ งจอดทีใ่ กล้ๆ พอจอดลงปั๊บก็ถงึ ทีห่ มาย
เลย ไม่ชอบเดิน เมือ่ ร่างกายไม่ได้ออกกําลังกาย ก็อ่อนแอเป็ นโรคได้งา่ ย อายุก็สนั้
เพราะหลงตามกระแสของกิเลสนัน่ เอง กิเลสชอบความง่าย ความสะดวก ความสบาย
แต่ไม่รู้วา่ การทีจ่ ะได้สง่ิ ทีง่ า่ ย ทีส่ ะดวกมา ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพือ่ ซื้อสิง่
เหล่านี้มา แล้วก็ตอ้ งวุน่ วายทางด้านจิตใจมาก เพราะต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน จึงควรหัน
กลับมาอยู่ตามกระแสของธรรมะ อยู่งา่ ยๆ สิง่ ไหนไม่จาํ เป็ นก็โละทิ้งไป ตูเ้ ย็นไม่ตอ้ งมี
เครื่องปรับอากาศก็ไม่ตอ้ งมี เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น แล้วค่าใช้จ่ายในบ้านจะลดน้อยถอยลงไป
ความกดดันทางด้านจิตใจก็จะเบาลงไป
จะมีเงินเหลือใช้ จะไม่เครียด เพราะมีเงินทีจ่ ะซื้อสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ เช่นอาหาร ยารักษา
โรค เวลาทีไ่ ม่สบาย เสื้อผ้านานๆก็จะซื้อสักทีหนึ่ง บ้านก็มอี ยู่แล้ว รายจ่ายจะมีไม่มาก
จะกลายเป็ นเศรษฐีข้นึ มาโดยไม่รู้สกึ ตัว ทุกวันนี้หาเงินเท่าไรก็ไม่พอใช้ จะไปพอใช้ได้
อย่างไรในเมือ่ ไม่รู้จกั พอ มีรอ้ ยก็ใช้รอ้ ยสิบ มีพนั ก็ใช้พนั ร้อยอย่างนี้ ก็ตอ้ งเป็ นหนี้อยู่
เรื่อยๆ คนขายของก็ฉลาด ชอบให้ซ้อื เงินผ่อน เอาของไปก่อนแล้วมาจ่ายทีหลัง ถ้าไม่มี
จิตใจทีเ่ ข้มแข็ง ไม่มคี วามรู้ทางด้านธรรมะแล้ว ก็จะวุน่ วายอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆ
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ถา้ รู้ธรรมะ รู้วา่ อะไรจําเป็ น อะไรไม่จาํ เป็ น แยกแยะได้ อันไหนไม่
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จําเป็ นก็โยนทิ้งไป เอาแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ น มาหาความสุขทีแ่ ท้จริงดีกว่า ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่
ต่างๆ ทีต่ อ้ งเสียเงินเสียทองไปซื้อมา มันเป็ นอย่างไร ดูโทรทัศน์ก่คี รัง้ แล้ว ได้ความสุข
ขนาดไหน ฟังเครื่องเสียงแล้ว ได้ความสุขขนาดไหน มันก็เหมือนเดิมแหละ เหมือนกับ
ไม่ได้ดูไม่ได้ฟงั ก็อย่าไปดูไปฟังมันดีกว่า มาหาความสุขทางนัง่ สมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมจะดีกว่า จะได้พบกับสิง่ ทีด่ ที เ่ี ลิศทีว่ เิ ศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวก
ทัง้ หลายได้เจอกัน อยู่ในตัวเรานี่เอง ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน
ของต่างๆทีเ่ ราลุม่ หลงกันนี่ เราต้องใช้ปญั ญา ถามตัวเองง่ายๆว่า มันจําเป็ นไหม ไม่มมี นั
จะตายไหม แล้วทําใจให้เข้มแข็ง ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ โยนทิ้งไป ก็เอาเก็บไว้ในตู ้ อย่าไปใช้มนั
ดูซวิ า่ ชีวติ ของเราจะอยู่ได้ไหม
รับรองได้วา่ ชีวติ จิตใจของเราจะดีข้นึ อย่างแน่นอน
ความเครียด ความกังวล ความวุน่ วายใจต่างๆ จะเบาบางลงไป อยู่แบบสมถะเรียบง่าย
ในหลวงทรงสอนอยู่เรื่อยๆ เศรษฐกิจพอเพียง ก็พอเพียงกับการอยู่ ไม่ตอ้ งฟุ้งเฟ้ อ
ฟุ่มเฟื อย กับของทีไ่ ม่จาํ เป็ น หาความสุขทีแ่ ท้จริงดีกว่า จากการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม
เพราะจะนําไปสู่การหลุดพ้น จากความหิวความอยาก ความต้องการต่างๆ สามารถอยู่
เฉยๆได้อย่างเป็ นสุข ไม่ตอ้ งมีเครื่องมาบํารุงบําเรอความสุข อยู่เฉยๆ เมือ่ จิตไม่หวิ ไม่
อยาก ก็ไม่มปี ญั หาอะไร ทุกวันนี้ทเ่ี ราอยู่เฉยๆกันไม่ได้ ก็เพราะว่าพออยู่เฉยๆแล้วมัน
เกิดความทุกข์ข้นึ มา หงุดหงิดใจ รําคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องหาอะไรทํา
เพราะว่าจิตมันไม่น่ิง จิตไม่ได้รบั อาหาร ไม่ได้รบั ธรรมะ ลองหันมาหาอาหารทีแ่ ท้จริง
ให้กบั ใจดู ทําบุญทําทานตามฐานะ มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ทาํ ไป ส่วนทีจ่ ะต้องเก็บไว้ใช้
ก็เก็บไว้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําหมด นอกจากมันใจว่
่ าไม่ตอ้ งการมันอีกแล้ว คน
ฉลาดก็สละหมด แล้วก็ออกบวช อาศัยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
ตอนทีเ่ ราออกบวชนัน้ โชคดีไม่มเี งินมาก เหลือไม่ก่พี นั บาท สมบัตขิ องตัวเองนอกจาก
เสื้อผ้าก็ไม่มอี ะไร บ้านก็ไม่มี งานก็ไม่มี ครอบครัวก็ไม่มี มันก็เลยง่าย คนทีม่ อี ะไร
มากๆก็เหมือนคนไข้ ทีม่ สี ายระโยงระยางมาก จะถอดสายอะไรออกแต่ละเส้นก็กลัวว่า
ร่างกายจะตาย แต่คนทีไ่ ม่มสี ายอะไรเลยนี่สบาย หายใจไปตามธรรมชาติ อยู่ได้ก็อยู่ อยู่
ไม่ได้ก็ไป ส่วนใหญ่ทเ่ี ราไม่สามารถไปอยู่วดั กันได้ ก็เพราะมีเครื่องพันธนาการเต็มไป
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หมด ไหนจะเครื่องปรับอากาศ ไหนจะตูเ้ ย็น ไหนจะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย หิว
เมือ่ ไรก็กนิ ได้เมือ่ นัน้ อะไรเหล่านี้ ทัง้ ๆทีร่ ่างกายมันไม่มคี วามต้องการอาหารเลย ส่วน
ใหญ่จะป้ อนให้กบั กิเลสคือกามตัณหา อยากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่างๆ ถ้า
กินเพือ่ กิเลส กินเท่าไรก็ไม่พอกิน กินเท่าไรก็ไม่อม่ิ แต่ถา้ กินเพือ่ ร่างกายก็มปี ระมาณ
เวลากินเข้าไป พอรู้สกึ ว่าเริ่มอิม่ แล้ว ก็หยุดกินได้แล้ว ดืม่ นํา้ เข้าไปสักแก้วหนึ่งก็จะอิม่
แล้วก็อยู่ได้นานถึง ๒๔ ชัว่ โมง กินข้าวมื้อเดียวก็อยู่ได้ แต่ใจมันจะดิ้นรน สมัยทีบ่ วช
ใหม่ๆ เราก็เคยเจอ กินข้าวเสร็จแล้วก็ยงั คิดถึงอาหาร ตอนเย็นๆนี่มนั คิดปรุงวุน่ วายไป
หมดเลย อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ เลยต้องอาศัยการภาวนา การนัง่ สมาธิ กําหนดจิตให้นิ่ง
ไม่ให้ไปคิดถึงอาหารต่างๆ พอไม่ไปคิดปั๊บ ความหิวต่างๆก็หายไป
เลยรู้วา่ ความหิวมี ๒ รูปแบบ หิวกายกับหิวใจ กายไม่หวิ หรอก ทีห่ วิ นัน้ มันหิวใจ เพราะ
กายมันอยู่ได้ มันไม่ตายหรอก รออีก ๒๔ ชัว่ โมงแล้วมากินมันก็ไม่ตาย แต่ทม่ี นั จะตาย
ก็คอื กิเลส เพราะจิตใจมันแสนทรมานด้วยความหิวโหย บางทีนาํ้ ตาไหลเพราะหิวข้าว
อยากจะกินข้าว อยากจะกินนัน่ กินนี่ พอเห็นคนอืน่ เขาอดอาหารทีละ ๓ วัน ๕ วัน ก็คดิ
ว่าเรายังไม่ได้อดเลยนี่ ก็เลยลองอดดู เวลาอดก็ตอ้ งภาวนา เพราะถ้าไม่ภาวนาจิตจะ
ฟุ้งซ่านมาก จะคิดแต่เรื่องอาหาร การอดอาหารก็เป็ นการบังคับใจให้ภาวนา เวลาอด
อาหารนี่มนั จะขยัน มันกลัวความทุกข์ทเ่ี กิดจากความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ก็
พยายามนัง่ สมาธิ พยายามเดินจงกรม ควบคุมจิตใจให้อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี รากําหนดไว้ ให้
อยู่กบั อานาปานสติ ลมหายใจเข้าออก หรืออยู่กบั พุทโธๆๆ พอจิตไม่ได้คดิ ถึงเรื่องต่างๆ
มันก็สงบตัวลง พอมันสงบปั๊บ ก็เกิดความอิม่ ขึ้นมาในใจ ถึงเข้าใจว่าทําไมพระท่านอด
อาหารได้ตงั้ หลายวัน เพราะใจท่านไม่หวิ มีภาวนาเป็ นตัวคอยให้อาหารกับจิตใจ ส่วน
ร่างกายก็อาจจะมีความซูบผอม มีความรู้สกึ ว่าท้องเบา อะไรอย่างนี้ แต่ก็ไม่เป็ นปัญหา
ใหญ่โตอะไร
ปัญหาใหญ่โตอยู่ทใ่ี จมากกว่า
เมือ่ ตัวปัญหาทีใ่ หญ่โตนี้ได้รบั การ
ควบคุมดูแลไม่ให้กาํ เริบ ไม่ให้สร้างปัญหาแล้ว มันก็สบาย
เพียงแต่วา่ ในขัน้ ตอนของการฝึ กสมาธินนั้ มันก็สงบเป็ นระยะๆ เป็ นพักๆ ไม่สงบอย่าง
ต่อเนื่อง พอออกจากสมาธิก็โดดไปคิดเรื่องต่างๆได้อกี ถ้าไม่รู้จกั ใช้ปญั ญา ก็จะไม่มที าง
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ทีจ่ ะกําจัดความคิดทีอ่ ยากจะกินนี้ได้ เมือ่ ยังไม่รู้จกั ใช้ปญั ญา พอมันเริ่มทรมานใจ ก็
กลับไปนัง่ สมาธิอกี กลับไปกําหนดพุทโธๆๆอีก แต่ถา้ รู้จกั ใช้ปญั ญา ก็จะสามารถกําจัด
ความอยากอาหารนี้ได้ ด้วยการพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหาร ให้พจิ ารณาดูอาหาร
ทีอ่ ยู่ในบาตร อาหารทีเ่ ข้าไปในปาก อาหารทีเ่ คี้ยวแล้วก่อนทีจ่ ะกลืนเข้าไป ถ้าว่ามัน
เอร็ดอร่อย ลองคายออกมาไว้ในช้อน แล้วตักใส่เข้าไปในปากใหม่ จะทําได้ไหม ทัง้ ๆที่
เป็ นอาหารทีแ่ สนเอร็ดอร่อย ทีอ่ ยู่ในปากเมือ่ สักครู่น้ ี ทีก่ าํ ลังจะกลืนเข้าไปในท้อง ส่วน
ใหญ่เราจะไม่เห็น จะเห็นแต่เฉพาะช่วงทีม่ นั อยู่ในจานเท่านัน้ เอง เวลาทีย่ กมาจากในครัว
นี่เขาแต่งมา ดูแล้วแหมมันน่ากิน แต่ไม่คดิ ถึงเวลาทีม่ นั ไปคลุกกับนํา้ ลายในปาก หรือ
ในขณะทีร่ วมกันอยู่ในท้อง อาหารทุกชนิดไม่วา่ จะหวานจะคาว จะเป็ นผลไม้หรือจะเป็ น
อะไรก็ตาม ก็ตอ้ งลงไปรวมอยู่ในทีเ่ ดียวกันหมด พระบางรู ปท่านจึงคลุกอาหารทุกอย่าง
ในบาตรเลย เพราะเดีย๋ วมันก็ตอ้ งลงไปรวมกันอยู่ข ้างล่าง นี่เป็ นการปราบกิเลส ปราบ
การอยากในอาหาร แล้วหลังจากนัน้ แล้วมันจะไม่ตดิ กับเรื่องอาหารอีกต่อไป เพราะเวลา
หิวทีไรก็นึกถึงความเป็ นปฏิกูลของมันขึ้นมา มันก็ถอยเลย นี่เรียกว่าอุบายของปัญญา
ถ้าปัญญาทันแล้วต่อไปไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็ได้ ไม่ตอ้ งหนีความทุกข์ทเ่ี กิดจากความคิดปรุง
แต่งเรื่องอาหาร พอมันปรุงแต่งเรื่องอาหารปั๊บ ปฏิกูลก็จะโผล่ข้นึ มา พอโผล่ข้นึ มาปั๊บ
กิเลสก็ถอยเลย
นี่คอื เรื่องของใจเรา ทีย่ งั ถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่ ก็เลยกลายเป็ นทาสของมัน
ไปโดยไม่รู้ตวั คิดว่ากําลังหาความสุข แต่ความจริงแล้วกําลังเป็ นทาส กิเลสมันสุขแต่ใจ
เราทุกข์ ความจริงกิเลสมันไม่มตี วั ตน มันเป็ นอาการของใจ เพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟัง
ว่า กิเลสมันเป็ นเหมือนกับเจ้านายเรา มันมีความสุข มันสังมั
่ นใช้เราให้หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา
ให้มนั เวลาทีห่ ามาไม่ได้ ใจก็ทกุ ข์ ใจก็ถูกทําโทษ เวลาหามาได้เสร็จปั๊บ เดีย๋ วก็ถูกสังให้
่
ไปหาอย่างอืน่ มาอีก หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ไม่มคี วามเป็ นอิสระ อยู่ไม่เป็ น
สุข อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะกลัวกิเลส พอมันสังอะไรปั๊บต้
่
องรีบทําทันที เหมือนกับมีแส้
คอยฟาดใส่เราให้ทรุ นทุราย สังเกตดูเวลาอยากจะได้อะไร มันเป็ นอย่างไร มันทุรนทุราย
ไหม กลัวว่าจะตายให้ได้ ถ้าไม่ได้ของทีอ่ ยากจะได้ นัน่ แหละเหมือนกับแส้ทก่ี เิ ลสมัน
ฟาดมาทีใ่ จของเรา ถ้าเราได้ยนิ ได้ฟงั วิธีการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้า ของพระสาวก
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ทัง้ หลายแล้วว่า นี่แหละคือวิธีทจ่ี ะปราบกิเลส ทีจ่ ะทําลายกิเลสได้ แล้วนําเอามาใช้ มา
ปฏิบตั ิ รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็จะเป็ นอิสระ กิเลสจะไม่สามารถครอบงําเราได้ ไม่
สามารถสังการให้
่
เราทําอะไรได้อกี ต่อไป
การศึกษาจึงเป็ นเรื่องสําคัญ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากครูบาอาจารย์เป็ นเรื่องสําคัญ เวลา
ฟังก็ตอ้ งฟังด้วยความตัง้ ใจ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ เวลาฟังก็ฟงั ถ้าพิจารณาตามได้ก็
พิจารณาไป ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน เพราะบางสิง่ บางอย่างเราอาจจะยังไปไม่ถงึ
ก็ไม่เป็ นไร เพราะว่าการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราไม่ได้ฟงั หนเดียว ก็ฟงั ไปเรื่อยๆ อันไหนที่
เราเข้าใจ ทีส่ ามารถนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ ก็ควรจะเริ่มปฏิบตั ิ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ต่อให้ธรรมะดี
วิเศษขนาดไหน มันก็ยงั เป็ นธรรมะทีอ่ ยู่นอกใจอยู่ ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจ มันจะเข้าไป
อยู่ในใจก็ต่อเมือ่ เรานําเอาไปปฏิบตั ิ เอาไปตัด เอาไปลด เอาไปละ อันไหนไม่จาํ เป็ นก็เลิก
มันเสีย เลิกใช้มนั เสีย ทีไ่ หนไม่จาํ เป็ นจะต้องไปก็ไม่ตอ้ งไป พยายามอย่าไปอาศัยอะไร
ภายนอกมากถ้ามันไม่จาํ เป็ นจริงๆ หัดพึง่ ตัวเราเอง เรามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด ไป
นัง่ นับดูซวิ า่ มียากี่ชนิด ยาหม่อง ยาทา ยากิน แล้วของเสริมสวยอีก เต็มไปหมด เวลาไป
ไหนที ถ้าต้องเอาของเหล่านี้ไป มันคงเต็มกระเป๋ าใบใหญ่ๆ เราไม่ไปแบบพระธุดงค์ ท่าน
มีบาตรใบเดียว ผ้า ๓ ผืน ทีก่ รองนํา้ ใบมีดโกน เข็มกับด้าย ประคดเอว แค่น้ ีก็พอแล้ว
กลดอันหนึ่ง กลดกับมุงสํ
้ าหรับเวลานอนอยู่ในป่ า แค่น้ กี ็อยู่ได้แล้ว ไม่ตอ้ งมีอะไร
มากมาย เราไม่พจิ ารณากัน เวลาคนนัน้ บอกว่าดีก็เอาๆตามเขา พอใช้แล้วมันก็ตดิ ใช้
เพือ่ ความมันใจมากกว่
่
า
สมมุตวิ า่ เราเป็ นแผล ถ้าเคยทายา เราก็ตอ้ งมียาติดตัวอยู่ตลอดเวลา พอมีแผลเราก็ตอ้ ง
ทามัน แต่ถา้ ไม่เคยใช้ยามาก่อน ไม่มยี า เราก็ปล่อยให้มนั หายเอง มันก็หายได้ ช้าหน่อย
แต่มนั ก็หายได้ แต่มนั สบายใจกว่าเยอะ ไม่ตอ้ งวุน่ วายใจ ยาหม่องยาทาเราไม่เคยทาเลย
เป็ นแผลก็ปล่อยให้มนั เป็ น เดีย๋ วมันก็หาย ปวดหัวตัวร้อนไม่ตอ้ งกินยาแก้ปวด ไม่เคย
ปวดด้วยซํา้ ไป ไม่ปวดหัว เวลาเป็ นไข้ก็เป็ น แต่ไม่ปวดหัว อาจจะปวดตามร่างกายบ้าง
เช่นเป็ นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ตอ้ งกินยา ก็ทนเอา เดีย๋ วมันก็หายเอง เพราะใจมันเคยผ่าน
ความทุกข์มาแล้ว ในเรื่องความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ มันก็เท่านัน้ แหละ เวลานัง่ สมาธิ
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ไปนานๆ มันเจ็บปวดรวดร้าวไปทัง้ ตัว แล้วใจมันก็วางเฉยได้ ต่อไปมันก็ไม่วนุ่ วายกับ
อาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย นี่เป็ นการฝึ กจิต เพราะจิตมันไม่ใช่กาย กายมันเป็ น
อะไร จิตไปหลงไปคิดว่ามันเป็ นด้วยเท่านัน้ เอง ความจริงไม่ได้เป็ น ทําตามเขา
เหมือนกับในนิทานสมัยพุทธกาล มีคนเลี้ยงม้าเป็ นคนขาเป๋ เดินก็เดินแบบคนขาเป๋ เดิน
ม้ามันก็เดินขาเป๋ ตามคน ม้ามันไม่ขาเป๋ แต่เห็นคนเลี้ยงเดิน มันก็เดินตามอย่างนัน้ จิต
เราก็แบบเดียวกัน ไม่ได้เป็ นอะไรเลย แต่พอร่างกายเป็ นอะไร มันก็วนุ่ วายไปกับร่างกาย
บางทีวนุ่ วายมากกว่าร่างกายอีก ร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไร มันไม่รู้วา่ มันเป็ นอะไร เป็ น
มะเร็ง มันก็ไม่รู้วา่ มันเป็ น เป็ นความดัน มันก็ไม่รู้วา่ มันเป็ น แต่ไอ้ตวั รู้น่มี นั ไปวุน่ วาย
ตัวรู้ก็คอื ใจ เพราะไม่มธี รรมะ ไม่เข้าใจว่ารักษาอย่างไรมันก็ไม่หายหรอก รักษาหายวันนี้
เดีย๋ วพรุ่งนี้มนั กลับมาใหม่ มันเป็ นเรื่องตายตัวอยู่แล้ว
สูตรตายตัวก็คอื เกิด แก่ เจ็บ ตาย มันอยู่ในนัน้ หมดแล้ว จะรักษาให้ดขี นาดไหน หมอ
วิเศษขนาดไหน มันก็หนีไม่พน้ ขนาดหมอเองยังตายเลย รักษาอย่างไรก็ยงั ต้องตาย
หมอก็ยงั ต้องตายเหมือนกัน เราต้องดูความจริง แต่เราไม่ค่อยดูกนั พอเป็ นอะไรปั๊บ ก็
เป็ นเหมือนกับกระต่ายตื่นตูม ไม่สบายๆ หาหมอๆ หายาๆ แทนทีจ่ ะดูวา่ มันเป็ นอย่างไร
โรคมันก็มอี ยู่ ๓ ชนิด โรคทีเ่ ป็ นแล้วหายเอง ไม่ตอ้ งทําอะไรก็หายเองได้ โรคทีเ่ ป็ นแล้ว
ต้องรักษา และโรคทีเ่ ป็ นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย มีแต่จะตายอย่างเดียว
มันก็มอี ยู่ ๓ โรคเท่านัน้ เอง พวกเราก็เป็ นหมอกันได้น่ี รู้แค่น้ ีก็พอแล้ว รักษาร่างกายเรา
ได้แล้ว ร่างกายก็มแี ค่น้ ี แต่ใจเราซิมนั ไม่ตาย มันไม่เป็ นอะไรสักหน่อย มันไม่มโี รคอะไร
สักหน่อย แต่มนั ถูกโรคของความโลภโกรธหลง มาสร้างความทุกข์ใจ สร้างโรคทางด้าน
จิตใจ จึงกลายเป็ นคนประสาทไปก็มี ความเครียดนี้อยู่ในใจ ทีไ่ ปเครียดกับเรื่องของ
ร่างกาย บางคนกลัวแก่อย่างนี้ พอจะแก่ข้นึ มานี้รบั ไม่ได้ บางคนกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย
พอคิด พอพูดถึงคําว่ามะเร็ง พูดถึงโรคหัวใจก็จะเครียดมาก แต่ไม่รู้วา่ มันต้องเป็ น
ด้วยกันทุกคน ต้องเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็ นเหมือนกัน เพราะ
ร่างกายของคนเราทุกคนเหมือนกันหมด ต่างกันตรงทีจ่ ติ ใจเท่านัน้ เอง
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จิตใจของพระพุทธเจ้า ของพระสาวกนี้ ท่านหายแล้ว ไม่มเี ชื้อโรคคือกิเลสไปสร้างความ
ทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ จิตใจเป็ นปกติน่งิ เฉย สงบไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น เพราะไม่ได้
มองว่าร่างกายนี้เป็ นใจ ไม่เป็ นตัวเป็ นตน มันก็เป็ นเหมือนขวดนํา้ ทีต่ งั้ อยู่น่ี มันเป็ นอะไร
ก็ปล่อยมันเป็ นไปตามความเป็ นจริงของมัน นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั จากธรรมะ คือสามารถ
ปลดเปลื้องจิตของเราให้พน้ จากความมืดบอด พ้นจากความหลงทัง้ หลายได้ ทําให้เราอยู่
ได้อย่างสุข อย่างสบาย โดยทีไ่ ม่มอี ะไรเลย ดีกว่าอยู่กบั ข้าวของอะไรเต็มไปหมด แต่ใจ
วุน่ วายอยู่ตลอดเวลา เครียดอยู่ตลอดเวลา อยู่ลาํ พังไม่เป็ น อยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่คน
เดียวก็ตอ้ งเปิ ดไอ้นนั ่ ดู เปิ ดไอ้น่ฟี งั พอเบือ่ ก็ตอ้ งโทรฯหาคนนัน้ หาคนนี้ เบือ่ จากโทรฯก็
ต้องไปเจอตัว ไปเจอตัวก็เบือ่ ต้องไปหาคนอืน่ ต่อ มันเบือ่ ทัง้ นัน้ แหละ ไม่วา่ อะไรในโลก
นี้ เป็ นของน่าเบือ่ ทัง้ นัน้ เพียงแต่วา่ นานๆเจอกันทีหนึ่งมันลืมไป แต่พอไปเจอกันปั๊บ คุย
กันปั๊บ เดีย๋ วเรื่องเก่าๆ นิสยั เก่าๆก็โผล่ออกมา ก็เบือ่ กัน ไปดีกว่า ไปหาคนไหนมันก็
เหมือนกันหมด ของน่าเบือ่ ทัง้ นัน้ สูอ้ ยู่กบั กัลยาณมิตร คือธรรมะในใจเราไม่ได้ ไม่น่า
เบือ่ มีธรรมะอยู่ในใจแล้ว มีเพือ่ นทีด่ ี เพือ่ นทีค่ อยสอนเราไม่ให้ด้นิ รนกับอะไร
ถาม ในกําลังใจเล่มที่ ๑๓ ทีท่ ่านว่าธาตุ ๔ แล้วมีธาตุ ๕ คือตัวรู้
ตอบ ตัวรู้หรือธาตุรู้ก็คอื ใจ ธาตุท่ี ๖ ก็คอื อากาศธาตุ อากาศก็คอื ความว่าง พื้นทีว่ า่ งๆ
นี้เรียกว่าอากาศธาตุ ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ต้องตัง้ อยู่ในอากาศ โลกเรานี่ก็
ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ลอยอยู่ในอากาศหรืออวกาศ ดวงดาว
ดวงอาทิตย์ต่างๆ ก็ลอยอยู่เหมือนกัน ส่วนใจของเราทีเ่ ป็ นธาตุรู้ ก็มา
ครอบครองร่างกายทีท่ าํ มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ
เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นเนื้อ เป็ นเอ็น เป็ นกระดูก ฯลฯ เหมือนกับโทรศัพท์มอื ถือ
มันก็เป็ นเหมือนร่างกายทีท่ าํ มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ส่วนคลืน่ วิทยุทเ่ี ข้าไป
หรือออกมาก็เป็ นเหมือนใจ พอมีคลืน่ วิทยุเข้าไปในเครื่อง มันก็ส่งเสียงดัง
ออกมา มีเสียงคนพูดออกมา เป็ นเหมือนตัวจิตกําลังพูดผ่านร่างกาย เครื่องมือ
ถือก็เป็ นเหมือนกับร่างกาย คลืน่ วิทยุก็เป็ นเหมือนใจ ตัวเครื่องมันไม่รู้เรื่อง ตัวรู้
เรื่องก็คอื ตัวกระแสคลืน่ เมือ่ เครื่องเสีย ก็ไปหาเครื่องใหม่ จะได้เครื่องทีด่ กี ว่า
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เก่าหรือไม่ก็อยู่ทเ่ี งินในกระเป๋ า เวลาร่างกายตายไปใจก็ไปหาร่างกายใหม่ จะได้
ร่างกายทีด่ กี ว่าเก่าหรือไม่ ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ กุศลหรือบาปกรรมทีท่ าํ ไว้ ถ้าทําบุญ
มากกว่าบาป ก็จะได้ร่างกายทีด่ กี ว่าเก่า ถ้าทําบาปมากกว่าบุญ ก็จะได้ร่างกายที่
เลวกว่าเก่า แทนทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน เช่นสุนขั
เป็ นต้น
อย่างในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็ นสุนขั ในบ้านของตนเอง
พระพุทธเจ้าทรงรู้
แต่พวกๆลูกของเศรษฐีไม่รู้วา่ พ่อมาเกิดเป็ นสุนขั ในบ้าน
พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่า สุนขั ตัวนี้เป็ นพ่อของพวกเธอ เดีย๋ วมันจะพาไปขุด
สมบัตทิ พ่ี ่อเธอฝังซ่อนไว้ ต่อมามันก็ไปขุดคุย้ สมบัตทิ พ่ี ่อฝังไว้ จิตเป็ นของไม่
ตาย ทีต่ ายก็คอื ร่างกาย ร่างกายก็ไม่รู้วา่ มันตาย ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับศาลา
หลังนี้ เวลาพังไปมันก็ไม่รู้วา่ มันพัง แต่เจ้าของศาลาซิรอ้ งห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ
เสียดาย สังเกตดูถา้ ชอบอะไรมากๆ เวลามันเสียไปหรือถูกขโมยไปนี่ มันเสียใจ
มาก เพราะใจไปยึดไปหลงว่าเป็ นของเรา ไปหลงไปคิดว่าควรจะอยู่กบั เราไป
เรื่อยๆ ปัญหาของเราจึงอยู่ทใ่ี จ ทีไ่ ปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆนัน่ เอง พระพุทธเจ้าจึง
ทรงตรัสว่า ความทุกข์ก็คอื อุปาทานในขันธ์ ๕ ในอริยสัจ ๔ ทรงแสดงว่า ทุกข์
คือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ทีช่ อบ การ
เผชิญกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ โดยสรุปก็คอื ความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ คือรู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือกายกับใจนี้เอง ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์ ก็ตอ้ ง
เข้าใจว่าร่างกายเป็ นเหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง เหมือนบ้านหลังหนึ่ง ดูแลมันไป
ใช้ให้มนั เป็ นประโยชน์ เมือ่ ถึงเวลาทีม่ นั จะเป็ นอะไรไป ถ้าไม่สามารถป้ องกันหรือ
หักห้ามมันได้ ก็ตอ้ งปล่อยไปตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไปวุน่ วาย
ถ้ารู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ทําใจให้สงบ ก็จะไม่เดือดร้อนอะไร เวลามันจะไปก็
เข้าสมาธิ ภาวนาพุทโธๆไป สวดมนต์ไป เหมือนนอนหลับไป เวลาตายมันแค่
ขณะเดียวเท่านัน้ หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตาย ถ้ายังหายใจอยู่ก็ยงั ไม่
ตาย ความตายไม่ใช่สง่ิ ทีน่ ่ากลัว ทีน่ ่ากลัวคือความหลง หลงคิดว่าตายแล้วทุก
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อย่างจะสูญหมด จะหายไปหมด จะต้องสูญเสียสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป ก็เกิดความว้าเหว่
เปล่าเปลีย่ วใจ หมดอาลัยตายอยาก แต่ความจริงมันไม่หมดหรอก ใจก็ตอ้ งไป
เกิดใหม่ เวลามาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแม้แต่ช้ นิ เดียว มาแล้วก็มาหาใหม่
เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็กลับไปสู่ศูนย์อกี แล้วก็ไปเริ่มต้นทีศ่ ูนย์อกี ก็วนไปเวียน
มาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหยุด จนกว่าจะตัดความอยากต่างๆได้ ตัดความหลงได้
ตัวอยากนี้เป็ นตัวปัญหาทีต่ อ้ งแก้ดว้ ยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เช่นมี
เงินร้อยบาท อยากจะไปดูหนัง ก็เอาเงินร้อยบาทมาทําบุญแทน ทําไปเรื่อยๆ ทุก
ครัง้ ทีอ่ ยากจะไปดูหนังก็เอาเงินทีจ่ ะไปดูหนังมาทําบุญ ต่อไปมันก็ไม่ไปดู ทุก
ครัง้ ทีอ่ ยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็เอามาทําบุญ อยากจะไปเทีย่ วทีไ่ หนก็เอามา
ทําบุญ ถ้าอยากจะไปเทีย่ วก็อาศัยการไปทําบุญ เป็ นการเทีย่ วไปในตัวก็แล้วกัน
ได้นงั ่ รถเทีย่ วและทําบุญควบคู่กนั ไป ดีกว่าบินไปเทีย่ วไปกินทีฮ่ ่องกง มันก็
เท่านัน้ แหละ สูไ้ ปวัดไม่ได้ ไปเทีย่ ววัดกันดีกว่า
ทุกครัง้ อยากได้สง่ิ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น สิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย ก็เอาเงินทีจ่ ะไปซื้อไปกินเหล่านี้มา
ทําบุญ นี่คอื วิธดี บั กิเลส วิธีทจ่ี ะระงับความอยากต่างๆ เมือ่ ได้ทาํ บุญแล้วจะมี
ความอิม่ อยู่ในใจ มีความสุข ทําไปเรื่อยๆต่อไปก็จะติดเป็ นนิสยั เอง ความอยาก
ทีจ่ ะใช้เงินฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ ว ไปกินอะไร ก็จะเบาบางลงไป ความอยากจะทําบุญ
ก็มมี ากยิง่ ขึ้นเรื่อยๆ และเมือ่ ได้ทาํ บุญบ่อยๆแล้วก็อยากจะรักษาศีล เพราะคนที่
ทําบุญจะไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื ชอบสงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
แล้วเรื่องอะไรจะไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื เพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินเอาทองมา สูห้ ามาด้วยความ
สุจริตจะดีกว่า สบายใจกว่า จิตก็จะมีความสงบ คนทีม่ ศี ีลจิตจะสงบมากกว่าคน
ทีไ่ ม่มศี ีล คนทีไ่ ม่มศี ีลจะวุน่ วายอยู่เรื่อย กังวลห่วงหน้าห่วงหลัง ไปทําอะไรมิดมี ิ
ร้ายกับใครไว้ทีไ่ หนบ้าง ไปโกหกใครไว้ทีไ่ หนบ้าง จําไม่ได้ กลัวจะถูกจับผิดเข้า
สักวันหนึ่ง แต่คนทีไ่ ม่เคยโกหกใคร พูดร้อยครัง้ ก็เป็ นความจริงร้อยครัง้ ไม่ตอ้ ง
กังวล ก็จะเห็นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจว่าดีอย่างไร
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ทีน้ กี ็อยากจะภาวนา อยากจะไปอยู่วดั อยากจะไปหาทีส่ งบ แล้วก็ไปฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ก็จะได้ยนิ ได้ฟงั เกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ต่างๆ เรื่องอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าได้พจิ ารณาก็จะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางของปลอมทัง้ นัน้
ไม่มอี ะไรจริงแท้
แน่นอน อยูว่ นั นี้ พรุ่งนี้ก็กลายเป็ นอะไรไปแล้ว เหมือนไอศกรีม เหมือนนํา้ แข็งที่
เราเอามาตัง้ ไว้ข้างนอกตูเ้ ย็น เวลาตัง้ ไว้ใหม่ๆมันก็เป็ นก้อน พอเผลอแป๊ บเดียว
ไปดูกลายเป็ นนํา้ ไปหมดแล้ว ชีวติ ของเราก็เป็ นแบบนัน้ ตอนนี้เป็ นก้อน เป็ นรู ป
เป็ นร่าง เดีย๋ วเผลออีกทีก็กลายเป็ นขี้เถ้าไปแล้ว แต่เราไม่คดิ กัน ไม่พจิ ารณากัน
ก็เลยหลงสะสมสร้างกันไปเรื่อย จึงต้องเจริญไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ พิจารณา
ความไม่เทีย่ งอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะไม่อยาก อยากไปทําไม ได้อะไรมาเดีย๋ วมันก็
หมดไป เดีย๋ วก็กลายเป็ นอะไรไปหมด กลายเป็ นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกัน ของใหม่ๆ
เวลาได้มานี้ ดูสวยงามไปหมด พอใช้ไปๆเดีย๋ วมันก็เก่า เดีย๋ วมันก็เสีย เดีย๋ วก็
ล้าสมัยแล้ว ก็อยากจะโยนทิ้งไป อยากจะได้ใหม่อกี
ถาม แต่ถา้ พิจารณาไปแล้วจิตใจหดหู่ นี่ไม่ถูกใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ใช่ คือกิเลสมันยังแรงกว่าธรรม เวลาพิจารณาไตรลักษณ์ก็จะทําให้กเิ ลสตัวหดหู่
ปรากฏขึ้นมา ถ้ามันหดหู่มากก็หยุด กลับมาทําสมาธิไปก่อน เพราะเวลาทําสมาธิ
จะทําให้กเิ ลสสงบตัวลง พอสงบตัวลงแล้วเราพิจารณาตอนนัน้ มันจะไม่หดหู่
เพราะกิเลสเหมือนถูกวางยาสลบไป อย่างเวลาจะผ่าตัดคนไข้ ถ้าไม่ให้ยาสลบ ก็
จะผ่าไม่ได้ เพราะคนไข้จะดิ้น จึงต้องวางยาสลบ ฉันใดเวลาพิจารณาปัญญา
โดยเฉพาะสัจธรรมความจริงเช่นไตรลักษณ์น้ ี ถ้าจิตไม่มพี ้นื ฐานของความสงบ
อารมณ์จะแรง พอไปคิดถึงการเสือ่ มการแตกดับตรงของสิง่ ทีก่ เิ ลสมันชอบ มัน
จะไม่พอใจ มันก็ตอ้ งแสดงอาการต่างๆออกมา จึงต้องฝึ กทําสมาธิก่อน มันเป็ น
ขัน้ ๆ ก่อนจะทําสมาธิก็ตอ้ งมีศีล ต้องรักษาศีลให้ได้ ก่อนจะรักษาศีลให้ได้ ใจ
ต้องเป็ นทาน ต้องตัดเรื่องภายนอก เรื่องวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆออกไป ถ้ายัง
ยึดยังติดอยู่กบั เงินทอง เดีย๋ วก็จะทําผิดศีลอีก
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เพราะอยากหามาเพิม่ อีก ต้องรักษามัน บางทีก็ตอ้ งโกหกบ้าง ต้องทําผิดศีลบ้าง
เช่นไม่เสียภาษีเต็มๆก็ตอ้ งโกหก แต่ถา้ เอาไปทําทานหมดแล้วก็ไม่ตอ้ งโกหก ไม่
ต้องจ่ายภาษี ก็จะรักษาศีลได้ มีศีลใจก็จะนิ่งมากกว่าไม่มศี ีล ทําสมาธิก็จะง่าย
ขึ้น เมือ่ จิตสงบ อารมณ์ต่างๆก็สงบตัวไปด้วย อารมณ์คกึ คะนองต่างๆ อยากจะ
เทีย่ ว อยากจะกิน อยากจะหาความสุขทางโลก ก็จะสงบตัวลง ความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบก็จะมีมากขึ้น จะไม่เสียดายทีจ่ ะต้องตัดสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป ไม่มมี นั ก็อยู่
ได้ แต่ตอนนี้เราอาศัยมันอยู่ทกุ อย่าง ใครปิ ดแอร์ก็ไม่พอใจแล้ว ให้เลิกใช้ตูเ้ ย็น
ก็ไม่ไหวแล้ว คนทีไ่ ม่มตี ูเ้ ย็นเขาก็อยู่กนั ได้ ก็ซ้อื อาหารถุงมากินซิไม่ตอ้ งมีตูเ้ ย็น
อยากจะกินของเย็นก็ออกไปกินทีร่ า้ นข้างนอก สังเป๊
่ บซีก่ นิ ทีร่ า้ นเลย แต่เรา
อยากจะสะดวกสบายกินตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ถึงต้องมีตูเ้ ย็นอยู่ในบ้าน กินแล้วก็
เท่านัน้ กินแล้วมันก็ผ่านไป คนทีไ่ ม่ได้กินมันก็ผ่านไปเหมือนกัน คนทีไ่ ม่กนิ
กลับสบาย ไม่วุน่ วาย ถ้าไม่มคี วามสงบเป็ นอาหารให้กบั จิตใจ ก็ตอ้ งพึง่ พาอาศัย
ของปลอมไปก่อน
ถาม ท่านอาจารย์เจ้าคะ เวลาคนทีก่ าํ ลังจะตายนี่ ร่างกายจะตายทุกส่วนพร้อมกันไหม
เจ้าคะ
ตอบ เราไม่ได้เป็ นหมอ เราไม่รู้หรอก ความจริงร่างกายมันไม่ได้ตายมันไม่ได้เป็ น มัน
ก็เป็ นเหมือนกับนาฬกิ า มันก็ทาํ งานของมันไป ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหยุดไป มันก็
ทําให้ส่วนอืน่ หยุดไปด้วย เช่นหัวใจหยุดเต้นเสียอย่างเดียว มันก็หยุดหมด ตับ
ไตไส้พงุ จะดีขนาดไหน ก็ตอ้ งหยุดตามไปด้วย ถ้าตัวสําคัญหยุดทํางานปั๊บก็จบ
ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ แต่ไตไม่ทาํ งานไปข้างหนึ่ง ก็ยงั อยู่ได้ หรือปอดเสียไปข้างหนึ่ง
อีกข้างหนึ่งก็ยงั ทํางานได้ เรื่องเหล่านี้ไม่ตอ้ งไปสนใจมันมากจนเกินไป เราไม่ใช่
หมอ มาดูทใ่ี จเราเป็ นหลักดีกว่า เรื่องร่างกายก็เหมือนรถยนต์ เวลารถยนต์เสียก็
เอาเข้าอู่ ให้ช่างเขาดู ให้เขาซ่อม ให้เขาแก้ ถ้าช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้ก็ขายไป แล้ว
ก็ไปซื้อคันใหม่ ซ่อมไปก็ไม่คมุ ้ อย่าไปซ่อมมันดีกว่า ความตายมันลําบากตรงที่
ความเจ็บปวดเท่านัน้ เอง ถ้าเราผ่านความเจ็บปวดได้ เช่นนัง่ สมาธิไปนานๆ จะ
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เจ็บจะปวดอย่างไร ใจก็น่งิ เป็ นสุขได้ หาวิธีรบั มันให้ได้ ถ้ารับมันได้แล้ว มันจะ
ปวดแต่กาย แต่จะไม่ปวดทีใ่ จ ปวดทีใ่ จมัน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ปวดทีก่ ายแค่ ๑๐
เปอร์เซ็นต์ ถ้าสามารถระงับดับความปวดทีใ่ จได้แล้ว ความปวดทีก่ ายจะไม่เป็ น
ปัญหาเลย คนเราทีก่ ลัวกัน ก็กลัวความเจ็บเวลาจะตาย เสียดายทีจ่ ะต้องจากทุก
สิง่ ทุกอย่างไป แต่ถา้ ไม่มอี ะไรสักอย่าง ไม่มสี มบัตอิ ะไรสักชิ้นหนึ่ง จะไปเสียดาย
กับอะไร
ถ้าพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ ก็อย่าเพิง่ ไปพิจารณา พิจารณาพอให้รู้บา้ ง พอ
รู้สกึ หดหู่ก็หยุดก่อน แล้วหันมาทําสมาธิ เจริญเมตตาภาวนาก็ได้ สัพเพสัตตา
อเวรา โหนตุ ทําจิตให้สงบด้วยการเจริญเมตตาภาวนา พอจิตสงบแล้วค่อย
กลับมาพิจารณาใหม่ ตอนต้นก็พจิ ารณาแบบง่ายๆก่อน เช่นเกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไม่ได้ ก็
ท่องไปก่อน เป็ นนกแก้วไปก่อน ยังไม่ตอ้ งไปคิดลึก คิดลึกแล้วเดีย๋ วกินไม่ได้
นอนไม่หลับ แต่สาํ หรับเราเองนี่มนั แปลก ตัง้ แต่อายุ ๑๒ เห็นคนตาย เห็นเพือ่ น
นักเรียนตายทีโ่ รงเรียน มันติดหู ติดตา ติดใจ แล้วก็คดิ อยู่ตลอดเวลา ว่าเราก็
ต้องเป็ นเหมือนกัน อีกหน่อยพ่อแม่พน่ี อ้ ง คนนัน้ คนนี้ ก็ตอ้ งเป็ นเหมือนกันหมด
แต่ไม่หดหู่ เหมือนเป็ นการรื้อฟื้ นความรู้เก่า ว่านี่แหละคือความจริง แต่มนั ไม่
หมกมุน่ นะ
เพราะตอนนัน้ ก็ยงั เป็ นเด็กอยู่ มีเรื่องอืน่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไหนจะต้องไปเรียน
หนังสือ ไปทําอะไรต่างๆ ก็ทาํ ไป แต่ความรู้น้ มี นั ก็อยู่ลกึ ๆในใจ บางครัง้ ก็จะโผล่
ขึ้นมาเตือน แต่ไม่ถงึ กับทําให้หมดกําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะอยู่ต่อไป ทําอะไรต่อไป
ก็สามารถดําเนินชีวติ ไปได้อย่างปกติ เหมือนมีภูมคิ ุม้ กัน เหมือนฉีดวัคซีนไว้
หากเสียคุณพ่อคุณแม่ไปตอนนัน้ จะไม่รู้สกึ เศร้าโศกเสียใจ อาจจะเสียใจบ้าง
อะไรบ้าง แต่จะไม่ถงึ กับกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะรู้ลว่ งหน้ามาก่อนแล้ว จิตใจ
ก็จะไม่วุน่ วาย ควรจะมีธรรมะนี้ไว้บ้าง เป็ นเหมือนยา หรือวัคซีน ถ้าลูกจากเรา
ไปก่อน เราจะทําอย่างไร หรือคนทีเ่ ราไม่คาดคิดว่าจะจากเราไป เขาไปก่อนเรา
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อย่างนี้ แต่ถา้ คิดเผือ่ ไว้บ้างว่า ไม่มอี ะไรแน่นอนนะ เขาไม่ไปก่อนเราๆก็ไปก่อน
เขา หรือไม่ก็ไปพร้อมๆกัน ก็มอี ยู่ ๓ ทาง แต่ตอ้ งทําจิตให้สงบก่อนนะ ถ้าจิตไม่
สงบแล้วมันเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าคิด
ถาม ท่านอาจารย์คะ พอนัง่ สมาธิจติ เริ่มสงบแล้ว ซึง่ ปกตินงั ่ สมาธิจะไม่สงบทุกครัง้
แต่พอสงบแล้วรู้สกึ ว่า ใจหนึ่งก็อยากจะลืมตาขึ้นมา แต่ใจหนึ่งก็พอใจกับสภาวะ
ตรงนัน้ แต่มนั ต้องพ่ายลืมตาทุกที แล้วสมาธิจะสัน้ มาก ทําอย่างไรถึงจะให้สมาธิ
ยาวคะ
ตอบ ก็ตอ้ งฝื นความรู้สกึ นัน้ มันอยากจะลืมตา แต่เราอย่าไปลืม เรานัง่ ต่อไป
ถาม อยากจะสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ห็น
ตอบ อย่าไปลืมมัน เราบังคับมันได้น่ี เมือ่ สักครู่น้ ีเรายังลืมตาอยู่ เราก็ยงั บังคับให้มนั
หลับตาได้ พอมันอยากจะลืมตา เราก็อย่าไปทําตามมันก็แล้วกัน ลองฝื นดู
หลับตาต่อไป ขอพักต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เหมือนกับเวลานอน นาฬกิ าปลุกแล้ว
ยังนอนต่อได้เลย นี่ก็คล้ายๆกัน กิเลสมันอยากจะออก แต่เราบอกยังไม่ตอ้ ง
ออก นัง่ ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง จนมันเริ่มฟุ้งซ่านแล้ว มันมีกาํ ลังแรงกว่า สมาธิ
ของเราตอนใหม่ๆ ยังไม่แรง สงบได้ขณะเดียว เรียกว่าขณิ กสมาธิ พอสงบปั๊บก็
อยากจะออกมา แต่อย่างน้อยก็ได้เริ่มสัมผัสความสงบ รู้แล้วว่าเป็ นอย่างไร ใจ
หนึ่งก็อยากจะอยู่ต่อคือธรรมะอยากจะอยูต่ ่อ แต่กเิ ลสมันอยากจะออก เป็ นการ
ต่อสูก้ นั ระหว่าง ๒ ฝ่ าย ต้องภาวนาต่อไป เคยภาวนาอย่างไร ก็ภาวนาต่อไปใหม่
เช่นภาวนาพุทโธๆอยู่ พอสงบแล้วมันอยากจะออก ก็ภาวนาพุทโธๆใหม่ ให้กลับ
เข้าไปใหม่ ต้องฝื น จะต้องต่อสูก้ นั เสมอ ระหว่างธรรมกับกิเลส ระหว่างความ
สงบกับความฟุ้งซ่าน มันจะต่อสูก้ นั ถ้าเรารักความสงบเราก็ตอ้ งดึงมันไว้ แต่ก็
พูดยาก เพราะความรู้สกึ นี้ก็ควบคุมลําบาก พอเกิดความรู้สกึ แล้วมันก็อยากจะ
ลุกออกมาทันที ก็ไม่เป็ นไร ไปก็พยายาม วันพระไม่มหี นเดียว คราวหน้าก็
ภาวนาใหม่ได้
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ถาม ท่านอาจารย์คะมีเพือ่ นฝากมาถาม เขาขออุบายค่ะ เขาชอบท้อค่ะ เขาบอกว่าเวลา
ภาวนานี่เท่าไรๆก็ไม่เคยสงบไม่เคยนิ่ง ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลา เขาก็จะท้ออยู่เรื่อย
ตอบ ก็ตอ้ งไปฟังธรรมะของครู บาอาจารย์ มันเหมือนกับการดูโฆษณา เราไม่รู้จกั
สินค้าชิ้นนี้ แต่พอได้เห็นได้ยนิ โฆษณาถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของมัน ก็อดที่
จะอยากไปซื้อมาไม่ได้ เราจึงต้องไปหาโฆษณาดีๆ หาครู บาอาจารย์ทพ่ี ูดแล้วทํา
ให้เราเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมา ครู บาอาจารย์ทม่ี คี ุณธรรมสูงๆ ท่านจะชี้ให้เห็นถึง
คุณค่าอันประเสริฐของผลทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ิ แม้จะยากลําบาก แต่ก็คมุ ้ ค่า
คุม้ เหนื่อย ต้องไปหาครูบาอาจารย์ ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมบ่อยๆ การเทศน์ของ
ท่านบางครัง้ ก็อาจจะไม่ตรงกับสิง่ ทีเ่ ราอยากจะรู้ก็ได้ เพราะท่านต้องสอนคน
หลายระดับ เช่นหลวงตาทุกวันนี้ท่านสอนให้กบั คนส่วนใหญ่ทย่ี งั ไม่ได้ปฏิบตั ิ จะ
ไม่ลงไปลึกมาก แต่ถา้ เรารูส้ กึ ว่าไม่พอ ก็ตอ้ งฟังเทศน์ทห่ี ลวงตาเทศน์สอนพระ
ท่านจะเน้นความอดทน ความเพียร ความคุม้ ค่าของผลทีจ่ ะได้รบั เหมือนกับ
ท่านเปิ ดตูเ้ ก็บเพชรนิลจินดา เอาของดีต่างๆออกมาโชว์ นี่ของอย่างนี้จะเป็ นของ
เธอ ถ้าเธอหมันเพี
่ ยร นัง่ สมาธิ เดินจงกรม ปฏิบตั ธิ รรม ต่อไปจะได้ของพวกนี้
มาเป็ นสมบัติ ท่านเอาของวิเศษออกมาโชว์ มาอวดพวกเรา แต่ถา้ ท่านสอนญาติ
โยมอย่างนี้ ท่านก็รู้วา่ เขาทําตามไม่ได้ ท่านก็จงึ ไม่พูดลึกมากนัก พูดพอให้เกิด
ศรัทธาความเชื่อทีจ่ ะทําบุญละบาป ส่วนเรื่องภาวนานี่ตอ้ งฟังตอนทีท่ ่านเทศน์
สอนพระ
ถาม เขาบอกว่าเวลานัง่ สมาธิ จะนัง่ ไม่สงบ ก่อนทีเ่ ขาจะมาทางนี้ เขาเคยฆ่าสัตว์แบบ
จงใจจะฆ่า อย่างโน้นอย่างนี้ เขาคงไปได้ไม่ถงึ ไหนเพราะเคยทําบาปไว้ค่ะ
ตอบ ก็ไม่แน่หรอก อย่างองคุลมิ าลก็ฆ่าคนมาตัง้ เยอะ บอกเขาไปนะ ให้ดูองคุลมิ าล
เป็ นตัวอย่าง อย่าให้สง่ิ ทีผ่ า่ นมานี้มาเป็ นอุปสรรคเลย นี่มนั เป็ นอุบายของกิเลส ที่
จะมาสกัดการปฏิบตั ขิ องเรา อ้างโน่นอ้างนี่อา้ งร้อยแปด ทําไมไม่อา้ งพระพุทธเจ้า
อ้างพระสาวกบ้าง อ้างครูบาอาจารย์บา้ ง บอกเขาให้ไปศึกษาประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า ของพระสาวก ของหลวงปู่มนดู
ั ่ อ่านหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค
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กรรมฐานทีห่ ลวงตาท่านเขียนไว้ ท่านก็เล่าถึงการปฏิบตั ธิ รรมของครูบาอาจารย์
ต่างๆ เช่นหลวงปู่ขาวนี่ ท่านบวชตัง้ อายุ ๔๐ เพราะเมียท่านไปมีชู ้ ตอนต้นท่านก็
ตัง้ สติไม่ได้ คิดว่าจะไปฆ่าให้มนั ตายไปทัง้ คู่เลย แต่โชคดีทท่ี ่านมีบญ
ุ เก่า ทําให้
ท่านได้สติคดิ ว่า ฆ่ามันแล้วได้อะไรขึ้นมา ฆ่ามันเราก็เลวกว่ามันอีก ท่านก็
อยากจะวิเศษกว่ามัน ก็เลยประกาศยกให้มันไปเลย ประกาศให้ชาวบ้านรู้วา่ พระ
เวสสันดรกลับมาเกิดแล้ว แล้วก็ออกบวชเลย ไปอ่านประวัตเิ หล่านี้ดูซิ ไม่มใี คร
ได้มาด้วยความง่ายดายหรอก
ถาม จริงๆแล้วเราไม่ควรไปยึดทัง้ บุญทัง้ บาปไว้กับตัวเลยใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ บุญเป็ นเหมือนบันไดนะ ถ้ายังไม่ถงึ ทีห่ มาย เราก็ตอ้ งอาศัยบันไดพาเราไป
เหมือนกับมาทีน่ ่ี เราก็ตอ้ งอาศัยรถยนต์พามา ถ้าไม่ข้นึ รถยนต์ก็มาไม่ถงึ
ถาม ในเมือ่ เราทําแล้วเราก็ไม่ควรจะไปพะวง
ตอบ การทําบุญให้ทานคือให้ไปแล้วก็ตดั ไปเลย ของทีเ่ ราให้ไปแล้วไม่ใช่ของเราแล้ว
เช่นโยมถวายนํา้ นี้มา ก็ไม่ตอ้ งมาจ้องดูวา่ จะกินหรือไม่กนิ เพราะเป็ นสมบัตขิ อง
เขาไปแล้ว เขาจะไปให้คนทีเ่ ราเกลียดก็อย่าไปเดือดร้อน เพราะเราให้เพือ่ ตัด
กิเลสของเรา ตัดความหึงความหวงในวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ ให้ไปแล้วก็
ไม่ใช่ของเราแล้ว ถ้าเป็ นของเราก็ยงั ไม่ได้ให้ซิ เมือ่ ให้อะไรไปแล้วก็ลมื ไปเลย
ไม่ใช่ของเราแล้ว
ถาม ติดสุขอยู่กบั การนัง่ สมาธิค่ะ
ตอบ ควรเจริญปัญญาสลับกับการนัง่ สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ควรพิจารณาความเป็ น
อนิ จจัง ไม่เทีย่ ง ทุกขัง เป็ นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน ของสภาวธรรมทัง้ หลาย
เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความสุขเป็ นผลทีต่ ามมาจากการปฏิบตั ิ ทาน ศีล ภาวนา เหมือนกับกินข้าว กิน
แล้วมันก็อม่ิ ตามมา จะติดหรือไม่ตดิ จะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธ มันก็อม่ิ อยู่นนั ่
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แหละ ถ้าทําถูกแล้วจะมีความอิม่ ใจ มีความสุขใจขึ้นมา แต่ถา้ ทําไม่ถูกก็ไม่อม่ิ
เช่นให้แล้วยังไม่ปล่อย ถวายของแล้วยังจับไว้อยู่ พระก็รอว่าเมือ่ ไรจะปล่อย มัน
ก็เครียดด้วยกันทัง้ สองฝ่ าย คนรับก็เครียด คนให้ก็เครียด คนให้ก็ไม่ยอม
ปล่อย ยังเสียดาย แสดงว่ายังไม่ได้ให้ ถ้าให้ไปแล้วก็ให้ไปเลย ก่อนจะให้ก็
พิจารณาให้แน่ใจเสียก่อนว่าคนทีเ่ ราให้น่เี ราพอใจไหม เรามันใจไหม
่
ถ้าเราพอใจ
เรามันใจก็
่ ให้ไป แล้วก็ลมื ไปเลย ต่อให้ใครมาพูดมาเล่าอะไรให้เราฟัง ก็ไม่ตอ้ ง
ไปสนใจ เขาจะเอาไปทําอะไร ก็รบั รู้ไว้ก็แล้วกัน ถ้าไม่เอาไปทําในสิง่ ทีด่ ตี ามทีเ่ รา
คิดไว้ ต่อไปก็ไม่ตอ้ งให้เขาก็หมดเรื่อง แต่ไม่ตอ้ งไปเสียใจ เพราะการให้ไปแล้ว
นัน้ ได้บญ
ุ แล้ว พอเสียใจมันก็กลายเป็ นกิเลสไป สร้างความทุกข์ให้มาลบบุญทีไ่ ด้
ทําไป แต่เมือ่ สักครู่ทพ่ี ูดว่าให้ละบุญนัน้ ถ้ายังไม่ถงึ จุดหมายปลายทางยังละ
ไม่ได้ บุญต้องทําไปเรื่อยๆ ทําแบบไม่ยดึ ไม่ตดิ คือทําแล้วก็ให้แล้วกันไป ติดให้
ยึดกับการทําบุญ ต้องทําไปเรื่อยๆ แต่ไม่ให้ยดึ ติดกับของทีเ่ ราให้ไปแล้ว
การทําบุญให้ทานนี่ตอ้ งยึด ศีลก็ตอ้ งยึด สมาธิปญั ญาก็ตอ้ งยึด ต้องทําต้อง
ปฏิบตั ิ เหมือนกับกินข้าว ถ้ายังไม่อม่ิ แล้วหยุดกินจะไปอิม่ ได้อย่างไร ก็ตอ้ งกิน
ไปเรื่อยๆ เดินทางมาทีน่ ่ี ถ้าลงจากรถก่อนทีจ่ ะมาถึง ก็มาไม่ถงึ ต้องยึดติดอยู่
กับมรรค คือบุญกุศลนี้เอง ทาน ศีล ภาวนา เป็ นเหมือนรถยนต์ เหมือนบันไดที่
จะพาเราไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ราต้องการไป เป็ นเหมือนยาก็ได้ ถ้ากินยาก็
ต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่าโรคจะหาย ถ้าหยุดกินก่อนมันก็ไม่หาย ถ้ายึดติดในสิง่ ที่
ดีไม่ถอื ว่าเป็ นกิเลส ไม่เป็ นสมุทยั แต่เป็ นมรรค ถ้ายึดติดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทีท่ าํ ให้เกิด
ความทุกข์ความวุน่ วายใจขึ้นมา ก็เป็ นสมุทยั เช่นยึดติดสมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ยึดติดร่างกายของเรา ยึดติดคนนัน้ ติดคนนี้ นี่แหละเป็ นกิเลส แต่ถา้ ยึดติดกับ
การทําความดีละความชัว่ การชําระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ อย่างนี้ไม่
เป็ นกิเลส แต่เป็ นธรรมะ เป็ นยา ภาษานี่บางทีฟงั แล้วเอาไปพลิกความหมายให้
เป็ นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าความอยากไม่ดี อยากไปทําบุญทีว่ ดั ก็ไปไม่ดซี ิ
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ถาม ท่านอาจารย์คะ เวลาท่องคําบริกรรม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ท่องอนุโลม
กับปฏิโลม ท่องย้อนไปย้อนมา
ตอบ เพือ่ ให้มนั ชํานาญ
ถาม ท่องอย่างเดียวหรือให้พจิ ารณาตาม
ตอบ ถ้าท่องอนุโลมไปเรื่อยๆมันจะชิน ก็ท่องปฏิโลมบ้าง สลับกันไป เพือ่ ไม่ให้มนั ชิน
จะได้ตงั้ ใจท่อง เวลาท่องเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้มนั ง่ายกว่าเวลาท่องกลับ
ต้องมีสติ มีใจจดจ่อ ถ้าท่องเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็
จะชิน ท่านก็เลยสอนท่องให้ปฏิโลม จะได้ไม่ท่องแบบนกแก้ว เวลาท่องกลับมา
มันต้องใช้สติกาํ กับมากขึ้น ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา
ถาม เป็ นการฝึ กสติใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นการฝึ กสติ ไม่ให้ท่องแบบนกแก้ว หลักสําคัญก็คอื ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องอืน่
เป็ นเหมือนกับเสาทีผ่ ูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องลูก เรื่องแม่ เรื่องพ่อ เรื่องงาน
เรื่องอะไรต่างๆ ให้อยู่กบั ธรรมะ เมือ่ อยู่กบั ธรรมะแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะสงบโดย
ปริยาย อารมณ์เกิดขึ้นจากการคิดถึงคนนัน้ คนนี้ คิดถึงคนทีเ่ ราไม่ชอบก็เกิด
อารมณ์ข้นึ มา ต้องพยายามดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ต่างๆ ด้วยการบริกรรม
ภาวนาธรรมบทใดบทหนึ่ง ทีม่ ถี งึ ๔๐ บทด้วยกัน แล้วแต่จะถูกจริตกับเรา บาง
คนก็ชอบบริกรรมพุทโธๆ บางคนก็ชอบสวดมนต์อติ ปิ ิ โสฯ อรหัง สัมมาฯ ก็ทาํ
ไป บางคนก็ชอบดูลมหายใจเข้าออก อย่างอาตมาในตอนต้น เวลาดูลมรู้สกึ ว่าจิต
มันหยาบดูไม่ทนั ดูแล้วจิตไม่หยุด จะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ต้องสวดมนต์ไป
ภายในใจ สวดไปสักครึ่งชัว่ โมง สัก ๔๐ นาที จากนัน้ รู้สกึ ว่าอยากจะหยุดสวด ก็
เลยมาดูลมต่อ จิตก็จะสงบตัวลงในระดับหนึ่ง บางคนก็ถนัดบริกรรมคําว่าพุทโธ
อย่างเดียว พระบางองค์เจริญพุทโธตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย ไม่วา่ จะทํากิจอะไร
ท่านก็ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ อาจจะคิดบ้างแต่สว่ นใหญ่จะอยู่กบั พุทโธอยู่เรื่อยๆ เมือ่
คิดอะไรเสร็จก็กลับมาพุทโธๆต่อ ถ้าไม่ตอ้ งคิดอะไร ก็พทุ โธอยู่เรื่อยๆ คอยสกัด
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ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เมือ่ จิตไม่มที ไ่ี ปแล้ว มันก็ตอ้ งสงบตัวลง ต่อไปมัน
ก็งา่ ย พอสงบครัง้ แรกแล้ว ต่อไปจะทําให้สงบอีก มันจะง่าย
พอเกิดความชํานาญแล้วพลังของธรรมจะมีมากขึ้น มันยากตอนต้น ตอนทีย่ งั ไม่
เห็นผล เหมือนกับทํางานแล้วยังไม่ได้รบั เงินเดือน ตอนนัน้ มันวุน่ วายใจ เอ๊ะเขา
จะจ่ายให้เราหรือเปล่านี่ ทําไปแทบเป็ นแทบตาย แต่พอเงินเดือนออกมาครัง้ แรก
ก็มคี วามมันใจแล้ว
่
มีความพอใจทีจ่ ะทําต่อไป มันจะยากตอนแรกๆ ตอนที่
ล้มลุกคลุกคลาน ไม่ค่อยได้ผลเท่าไร แต่ความจริงมันก็ได้ผล แต่ยงั ไม่เป็ นกอบ
เป็ นกํา สิง่ ทีไ่ ด้อย่างน้อยก็คอื การต่อสู ้ เมือ่ ก่อนนี้เราแพ้มาตลอด เป็ นลูกจ๊อกอยู่
ตลอดเวลา มันสังให้
่ ไปไหนไปทําอะไร เราก็ตอ้ งทําตามคําสัง่ ตอนนี้ได้ปฏิวตั ิ
แล้ว ได้ฝืนคําสังแล้ว
่
สังให้
่ ไปดูหนังก็จะนัง่ สมาธิแทน สังให้
่ ไปกินเลี้ยงก็ไม่ไป
จะอยู่บา้ นฟังธรรมะ เป็ นการฝื นต่อสูก้ นั ไป ถ้าไม่ต่อสูก้ ็ไม่มที างทีจ่ ะชนะได้ เวลา
เกิดความท้อแท้ท่านจึงสอนให้เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผูเ้ ป็ นแบบฉบับ อ่านพุทธประวัตแิ ละชีวประวัตขิ อง
พระสงฆ์ ว่าท่านดําเนินมาอย่างไร ท่านต่อสูอ้ ย่างไร จะได้มกี าํ ลังจิตกําลังใจ
เพราะท่านเหล่านี้ก็เป็ นคนธรรมดาสามัญเหมือนเรามาก่อน ไม่ได้เป็ นผูว้ เิ ศษวิโส
อะไร มีกเิ ลสเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ท่านมีความมุมานะ มีความอดทน สูไ้ ม่ถอย
ท้อแท้ก็พกั หน่อยก็ได้ พอหายท้อแท้ก็เริ่มต่อ เคยทําอะไรได้ก็พยายามรักษาไว้
อย่าไปหยุดทํา เพราะถ้าหยุดแล้วเหมือนเดินถอยหลัง พอวันต่อไปมันจะยากขึ้น
ถ้าเคยนัง่ ได้ ๑๕ นาทีก็นงั ่ ไป ถึงแม้นัง่ แล้วจะฟุ้งซ่าน อย่างน้อยก็ขอให้นงั ่ ดีกว่า
ไปเปิ ดทีวดี ู ซึง่ ไม่มอี ะไรน่าดูเลย จิตบางวันก็วา่ นอนสอนง่าย บางวันก็วนุ่ วายมา
จากเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็หยุดยาก บางวันนัง่ แล้วไม่สงบเลย พอเริ่มนัง่ ก็ไปคิดแต่
เรื่องปัญหาต่างๆทีร่ ุมเร้า แต่ก็นงั ่ ไป อย่างน้อยก็ให้มกี ริ ิยาอาการของการต่อสู ้
บ้าง อย่าหลับนอนนับ ๑๐ ไปเลย วันข้างหน้าพอจิตว่านอนสอนง่าย เวลาทํา
สมาธิก็จะได้ผล เหมือนกับคนทีไ่ ปตกปลาอย่างนี้ บางวันก็ได้ตวั สองตัว บางวัน
ก็ได้มา ๑๐ ตัว ๒๐ ตัว ไม่แน่นอน การปฏิบตั ใิ นเบื้องต้นก็ยงั ล้มลุกคลุกคลาน
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ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง แต่อย่าท้อแท้ เวลาไม่ได้อย่างน้อยก็ขอให้ได้ปฏิบตั ิ ได้นงั ่ อย่า
หยุด อย่ายกธงขาว บอกพอแล้ว ไม่เอาแล้ว ไปเทีย่ วดีกว่า ไปฉลองให้มนั เต็มที่
เลย
ถาม ท่านอาจารย์คะ ทีบ่ อกว่าจิตอยู่ทก่ี ายนี่หมายความว่าอย่างไรคะ
ตอบ ให้พจิ ารณาเรื่องของกาย เช่นเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ก็เรื่องของกาย พิจารณาอาการ
๓๒ ก็เรื่องของกาย เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่ก็เรื่องของกาย เฝ้ าดูวา่ กําลัง
ทําอะไรอยู่ ก็เรื่องของกาย กําลังรับประทานอาหาร กําลังเขียนหนังสือ กําลังล้าง
ถ้วยล้างชามก็ให้เฝ้ าดู เฝ้ าดูร่างกายเหมือนกับเป็ นนักโทษ เราเป็ นเหมือนยาม
อย่าให้มนั คลาดสายตาจากเราไป ส่วนใหญ่ยามไม่ค่อยดูร่างกายเท่าไร เวลานัง่
ล้างชามหรือกินข้าว ก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ แสดงว่ายาม
ไม่ได้เฝ้ าดูร่างกาย เรียกว่ากายคตาสติปฏั ฐาน ตัง้ สติให้รู้อยู่กบั เรื่องราวของ
ร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าอยากจะมีสติให้ตงั้ สติอยู่ท่ี ๔ จุดด้วยกัน คือ
กาย เวทนา จิต ธรรม กายก็อย่างทีบ่ อกแล้วให้คอยเฝ้ าดูร่างกาย ไม่วา่ จะอยู่ใน
อิริยาบถใดก็ตาม ไม่วา่ จะทําอะไร ให้เฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลา หรือจะดูอาการต่างๆ
ของร่างกาย เช่นอาการ ๓๒ ก็ได้ ก็ท่องเทีย่ วไปในกายนครนี้ก็ได้ หรือจะดู
สภาพทีม่ นั ตายไปแล้วก็ได้ เวลามันตายไปแล้ว มันกลายเป็ นอะไรไป เรียกว่า
กายคตาสติปฏั ฐาน
ถ้ามีสติอยู่ทเ่ี วทนาก็ให้ดูความรู้สกึ ว่าขณะนี้มคี วามรู้สกึ อย่างไร สุขหรือทุกข์
หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริง มันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไหม เดีย๋ ว
มันก็เปลีย่ นไปจากไม่สุขไม่ทกุ ข์ ไปเป็ นสุขบ้างทุกข์บา้ ง จากสุขก็กลับมาทุกข์อกี
ก็รู้ไปตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไปจัดการกับมัน ไม่ตอ้ งมีปฏิกริ ิยากับมัน ให้รู้
เฉยๆเฝ้ าดูมนั ไป มันทุกข์ก็รู้วา่ อย่าไปรังเกียจมัน อย่าไปโกรธมัน อย่าไปขับไล่
ไสส่ง อย่าไปหนีจากมัน อย่าไปอยากให้มนั หายไป เวลาสุขก็อย่าไปอยากให้มนั
อยู่ไปตลอด เพราะมันไปๆมาๆของมันอยู่อย่างนี้ เรามีหน้าทีเ่ ฝ้ าดูเท่านัน้ เอง นี่
คือการมีสติอยู่กบั เวทนา การมีสติอยู่ทจ่ี ติ ก็ให้เฝ้ าดูอารมณ์ต่างๆ ตอนนี้มี
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อารมณ์อะไร ว้าวุน่ ขุน่ มัว ฟุ้งซ่าน ดีใจ เสียใจ โกรธ โลภ สงบนิ่ง ก็ให้รู้วา่ มีการ
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป ไม่ตอ้ งไปแก้ไข เดีย๋ วมันก็เปลีย่ นไปเอง นี่คือการรู้
อารมณ์ดว้ ยสติ
ถาม แล้วถ้ามันคิดล่ะคะ
ตอบ ก็ดูวา่ กําลังคิดดีหรือคิดร้าย ถ้าคิดดีก็ส่งเสริม ถ้าคิดร้ายก็ตอ้ งระงับ ให้ดูอารมณ์
ทีเ่ กิดตามมาจากความคิด ตอนนี้มอี ารมณ์อย่างไร ส่วนใหญ่จะไม่รู้สกึ ตัวด้วยซํา้
ไปเวลาโกรธ เพราะไม่มสี ติ พอโกรธก็หลุดเลย นอตหลุดเลย ระบายออกไปเลย
พูดไป ว่าไป ทําไป แต่ถา้ มีสติก็เหมือนมียามคอยเฝ้ า เช่นกําลังโกรธนะ โกรธ
แล้วไม่ดี อย่าไปทําอะไรนะ อย่าไปพูดอะไรตอนนี้ ไปนัง่ อยู่ในห้องนํา้ สงบสติ
อารมณ์เสียก่อน ให้หายโกรธเสียก่อน แล้วค่อยออกมาเจอหน้าคน นี่คอื การรู้
อารมณ์รู้จติ การให้มสี ติอยู่กบั ธรรม ก็ให้จิตคิดแต่เรื่องธรรมะ เช่นฟังเทศน์ฟงั
ธรรม อย่างนี้จติ ก็อยู่กบั ธรรมะแล้ว หรือพิจารณาสภาวธรรมต่างๆด้วยไตร
ลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เรียกว่าใจอยู่ทธ่ี รรม นี่คอื สถานที่ ๔ แห่งทีจ่ ติ
ควรจะตัง้ อยู่ แต่จติ เราแทบจะไม่ได้อยู่ในสถานทีน่ ้ เี ลย ส่วนใหญ่จะไปอยู่กบั ลูก
อยู่กบั พ่อ อยู่กบั แม่ อยู่กบั น้อง อยู่กบั พี่ อยู่กบั เพือ่ น อยู่กบั งาน อยู่กบั เรื่องราว
ต่างๆ ก็วนุ่ วายตามมันไป ไม่เข้าถึงความจริงทีม่ อี ยู่ในตัวเรา พอเป็ นอะไรขึ้นมาก็
ว้าวุน่ ขุน่ มัวไปหมด แต่ถา้ มีสติ พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็รู้วา่ เดีย๋ วก็หาย มันไม่
เป็ นไปตลอด เวลาเกิดสุขเวทนาก็คอยสะกิดตัวเองว่า อย่าไปยินดีมาก เดีย๋ วมัน
ก็หมดไป ดีใจเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วมันก็หมดไปแล้ว เวลาใครพูดอะไรถูกอกถูกใจ
หน่อยก็ดใี จ พอไปเจอคนพูดไม่ดเี ข้าหน่อยก็เสียใจแล้ว นี่มนั เปลีย่ นไปอยู่
เรื่อยๆ พยายามฝึ กเป็ นผูร้ ู้ เป็ นยาม อย่าไปได้ไปเสียกับสิง่ ทีเ่ ราเฝ้ าดู เพียงแต่
ให้รูท้ นั มัน รู ว้ ่ามันต้องเป็ นอย่างนี้
ถาม ท่านอาจารย์คะ บางครัง้ เราพิจารณากายอยู่ บางทีพจิ ารณาผมอยู่ปรากฏว่ามัน
เหมือนมีตาถลนออกมา แลบออกมาอย่างนี้ เราควรจะไปพิจารณาทีต่ รงไหนคะ
ขณะทีเ่ รากําลังพิจารณาผมอยู่
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ตอบ ก็ได้ทงั้ ๒ แห่ง มันก็ยงั เป็ นกายอยู่ เช่นพิจารณาว่าพอเวลาตายไปแล้วตามันก็จะ
เป็ นอย่างนี้
ถาม คือเห็นเหมือนกับมันแวบขึ้นมาว่าตาถลนออก แต่วา่ เรากําลังดูเรื่องผมของเราอยู่
ตอบ ก็แล้วแต่เราจะสะดวกได้ทงั้ ๒ อย่าง ดูทผ่ี มต่อก็ได้ หรือว่าถ้าตามันเป็ นพระเอก
ผมเป็ นพระรอง ก็ตอ้ งดูทพ่ี ระเอกก่อน ตัวไหนทีแ่ รงกว่ามันก็จะแสดงอาการให้
เราเห็น ก็ดูมนั ไป แต่ไม่ตอ้ งไปดีใจเสียใจ ไปตกใจกับมัน
ถาม บางทีก็เกิดก็เลยไม่รู้วา่ จะพิจารณาตรงไหน เพราะว่ากําลังพิจารณาเรื่องผมทีจ่ ะ
ร่วงหล่นอยู่ แล้วตามันก็แวบเข้ามา
ตอบ เวลาตายไปตามันก็อาจจะหลุดออกมาจากเบ้าก็ได้
ถาม มันกําลังจะถลนออกมา ก็เลยแวบเข้ามาว่าจะไปไหนดีค่ะ
ตอบ ได้ทงั้ ๒ อย่าง ขอให้รู้วา่ มันต้องเป็ นอย่างนัน้ ก็แล้วกัน ไม่ชา้ ก็เร็ว เป็ นด้วยกัน
ทุกคนเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เป็ นก็ดูแลรักษาไป กายก็รกั ษา
ไป ให้หมอดูแลไป ใจเราเอาธรรมะมาดูแลไป แยกแยะกายออกจากใจด้วยการ
ภาวนา ด้วยการเจริญวิปสั สนา ใจไม่ตาย ใจเหมือนกับกระแสคลืน่ ทีเ่ ข้ามาใน
เครื่องโทรศัพท์ มันไม่ตาย มันไม่แก่ มันไม่เจ็บ มันเป็ นของทีอ่ ยู่ไปตลอดอนันต
กาล ร่างกายมันก็ไม่ได้ตาย เป็ นการแยกของธาตุ ๔ ธาตุเคยมาอยู่รวมกัน
ตอนนี้มนั ขอแยกทางกัน เหมือนกับสามีภรรยาเคยอยู่ร่วมกัน ตอนนี้ขอแยกทาง
กัน สภาพของความเป็ นสามีภรรยาก็หมดไป เมือ่ ธาตุ ๔ มารวมกัน ก็กลายเป็ น
อาการ ๓๒ ของร่างกาย เป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ เมือ่ ถึงเวลาทีม่ นั จะ
แยกกันไป สภาพของขน ผม เล็บ ฟัน หนัง ก็หมดไป ส่วนทีเ่ ป็ นดินก็กลับไปสู่
ดิน นํา้ ก็กลับไปสู่นาํ้ ลมก็กลับไปสู่ลม ไฟก็กลับไปสู่ไฟ จึงไม่มอี ะไรตาย เป็ น
การรวมตัวแล้วก็แยกตัวกันไปเท่านัน้ เอง ใจไปหลงก็วนุ่ วาย ทีว่ นุ่ วายนี้ไม่ใช่
ร่างกายวุน่ วายนะ ทีว่ ุน่ วายก็คอื ใจ แต่ใจไม่ได้เป็ นอะไรเลย เป็ นเพราะความหลง
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ขาดปัญญา ทีป่ ฏิบตั กิ นั นี่ก็เพือ่ สอนใจ เพือ่ เบรกใจ ไม่ให้ไปวุน่ วายกับเรื่องราว
ต่างๆ เหมือนกับคนอยูท่ พ่ี ทั ยาแล้วทิ้งบ้านไปอยู่กรุงเทพฯ พอบ้านนํา้ ท่วมมีคน
โทรศัพท์ไปบอก ก็จะตายให้ได้ ตายแล้วทําอะไรได้หรือเปล่า นํา้ มันก็ท่วมไป
แล้ว ทําใจเฉยๆดีกว่า ไม่ขาดทุน นี่เสีย ๒ ต่อ ไหนนํา้ จะท่วมบ้าน แล้วใจยัง
ต้องมาทุกข์กบั มันอีก
ทุกข์แล้วไปทําอะไรได้หรือเปล่า ก็ทาํ ไม่ได้ เมือ่ สักครู่น้ ไี ม่รู้เรื่องก็ไม่เห็น
เดือดร้อนอะไร พอมีคนโทรฯมาบอกเท่านัน้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่เห็นก็ยงั เชื่อเขาเลย ถ้าเขา
หลอกเราล่ะ หลอกให้เราทุกข์เล่นๆ ใจมันโง่นะ ไม่มคี วามหนักแน่น ไม่มปี ญั ญา
ไม่มสี มาธิ เหมือนปุยนุ่น พอลมพัดมาแผ่วเบาก็ปลิวไปแล้ว พอมีอะไรมากระทบ
หน่อยก็ลอยไปแล้ว แต่ถา้ ได้ฝึกสมาธิปญั ญาแล้ว จะมีความหนักแน่น
เหมือนกับนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูม กระต่ายกับราชสีหม์ นั ต่างกัน กระต่ายมัน
นอนอยู่ใต้ตน้ ตาล ลูกตาลหล่นลงมา ก็คดิ ว่าโลกถล่มแล้ว วิง่ หนีวุน่ วาย สัตว์อน่ื
ก็หลงเชื่อตามกันไป พอมาเจอพญาราชสีหก์ ็ถามว่าไปไหนกันมา ก็บอกว่าโลกมัน
ถล่มแล้ว พญาราชสีหบ์ อกว่ามันถล่มตรงไหน ไหนพาไปดูซิ คนทีม่ สี ติมปี ญั ญา
ก็เหมือนกับราชสีห ์ มีเหตุมผี ลไม่ต่นื ไปตามพวกตื่นมงคลทัง้ หลาย พอใครว่าที่
ไหนดีก็แย่งกันไป ไปเหยียบกันตายทีน่ นั ่ แหละ ไม่ใช้ปญั ญาพิจารณา เพราะ
ไม่ได้ศึกษา ก็ยอ้ นกลับมาทีจ่ ดุ เริ่มต้น มัวแต่อดั เทปไม่อดั ทีใ่ จ ไม่เอาความรู้เข้าสู่
ใจ เวลาต้องการความรู้ก็ตอ้ งไปค้นหาในเทปยุ่งไปหมด แต่ถ ้ามันอยู่ในใจแล้ว
พอเราเข้าใจแล้ว มันจะอยู่กบั เราไปตลอด แต่อดั ได้ไม่เป็ นไรหรอก เพือ่ เอาไปให้
คนอืน่ ได้ยนิ ได้ฟงั กัน ให้คนทีไ่ ม่มโี อกาสมา แต่ขณะทีฟ่ งั นี้ควรจะตัง้ ใจฟัง หวัง
ว่าคงจะได้ความรู้บา้ งในวันนี้ ไม่มากก็นอ้ ย
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