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กณัฑท์ี่ ๒๕๑ 

ธาตรูุ ้
๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ 

สิง่ทีเ่ราจะทาํใหก้บัผูอ้ืน่ได ้ ก็คอืคอยประคบัประคองคอยสนบัสนุนใหเ้ขาไปในทางบญุ

ทางกศุล ถา้เขารบัไดก้็เป็นบญุของเขา แสดงวา่เขามบีญุ ถา้รบัไมไ่ดก้็เหมอืนกบัไมม่ี

ภาชนะมารองรบัอาหารทีเ่ราจะตกัใหเ้ขา ถา้มแีต่มอืก็รบัไดแ้ค่ทีม่อืของเขาจะรบัได ้

ปญัหาจรงิๆมนัไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ขา แต่อยู่ทีเ่รา เราลมืไปวา่เรากาํลงัวุน่วายใจ กาํลงัสรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัเรา เราลมืมองตวัเรา มวัแต่ห่วงคนอืน่มากจนเกนิไป ระหวา่งใจเรากบัร่างกาย 

เราก็เป็นห่วงร่างกายมากกวา่ใจของเรา แทนทีจ่ะปลอ่ยร่างกายไปตามสภาพของมนั คอื

ไมไ่ดป้ลอ่ยแบบทิ้งไปเลย แต่ใหม้นัทาํหนา้ทีข่องมนั เรามหีนา้ทีดู่แลก็ดูแลไป ร่างกายก็

เหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ถงึเวลาเตมินํา้มนัก็เตมิ ถงึเวลากนิขา้วก็กนิ ถงึเวลาเขา้อู่ซ่อมก็

เขา้อู่ซ่อม ถงึเวลาเขา้หาหมอเขา้โรงพยาบาลก็เขา้ไป ซ่อมไดก้็ซ่อมไป รถก็เหมอืนกนั 

บางครัง้ซ่อมไดก้็ซ่อมไป ซ่อมไมไ่ดก้็ขายทิ้งไป เปลีย่นใหมด่กีวา่ ถา้มเีงนิมากก็ไดซ้ื้อรถ

ทีด่กีวา่คนัเก่า ไมต่อ้งเสยีดายคนัเก่า มรุ่ีนใหม่ๆ ใหเ้ลอืก ส่วนจติไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบั

ร่างกาย เคยเป็นอย่างไรก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ แต่ร่างกายจะค่อยๆหมดแรงไป ก็ปลอ่ยมนั

เป็นไปตามความเป็นจริง เดนิไมไ่ดก้็น ัง่ นัง่ไมไ่ดก้็นอน หายใจไมไ่ดก้็ไมต่อ้งหายใจ 

คอยดูลมหายใจเขา้ออกเท่านัน้ก็พอ ไมต่อ้งไปคดิถงึเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั  

น่ีคอืวธิีรกัษาใจไมใ่หต้กนรก ไมใ่หวุ้น่วาย ไมใ่หท้กุข ์ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบั

ร่างกาย เพราะใจไปห่วงร่างกายมากกวา่ห่วงใจ ก็เลยไมไ่ดดู้แลใจ จงึวุน่วายอยู่

ตลอดเวลา แต่ก็ช่วยไมไ่ด ้ เพราะเรามองไมเ่หน็ใจ ส่วนใหญ่จะมองทีก่ายอย่างเดยีว 

เวลาใจเป็นอะไรจงึไมค่่อยเหน็ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้รามสีตอิยู่ทีเ่วทนา อยู่ทีจ่ติ 

ใหดู้อารมณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น วา่เป็นอย่างไร ฟุ้ งซ่าน วุน่วาย สงบ หรือไม ่ สิง่ทีเ่ราไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย เราก็ตอ้งรูข้อบเขตของเขา ว่าเป็นอย่างไร ทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ติไปเกี่ยวขอ้ง
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ดว้ยลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น อย่างวนัก่อนทีโ่ยมถามวา่ธาตทุี ่ ๕ คอือะไร ก็คอืธาตรูุ ้

คอืจติ ส่วนธาต ุ๔ นัน้ก็คอื ดิน น้ํา ลม ไฟ ในรูปแบบต่างๆ ตน้ไมก้็เป็น ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ ร่างกายของเราก็เป็น ดนิ นํา้ ลม ไฟ ต่างตรงทีว่า่ตน้ไมไ้มม่จีติเขา้ไปครอบครองเป็น

เจา้ของ ส่วนร่างกายมจีติเขา้มาครอบครอง แต่มนัก็เป็นการมารวมกนัของธาต ุ ๔ หรอื 

ธาต ุ ๕ ถา้เป็นสตัว ์ เป็นบคุคลก็ม ี ๕ ธาตมุารวมกนั ถา้เป็นตน้ไมใ้บหญา้ก็มธีาต ุ ๔ 

รวมกนัแลว้ก็ตอ้งแยกจากกนัไป น่ีเป็นธรรมชาตขิองธาต ุ มนัไมน่ิ่ง ไมเ่สถยีร มกีาร

รวมตวัและมกีารแยกกนัอยู่ตลอดเวลา เมือ่ส่วนทีจ่ะแยกมกีาํลงัมากกวา่ส่วนทีจ่ะรวม ก็

ตอ้งแยกตวัออกจากกนัไป ตอนเริ่มตน้ส่วนทีจ่ะรวมมกีาํลงัมากกวา่ ก็ดงึใหธ้าตมุา

รวมกนัใหเ้ป็นรูปเป็นร่างต่างๆ  

ทน้ีีปญัหาก็คอืธาตรูุ ้ คอืจติหรือใจน่ีไม่รูจ้รงิ ไมม่ปีญัญา ถา้ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้กจ็ะ

ไมรู่ว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นแค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นธาต ุ๔ ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน ถา้ไป

หลงไปยดึไปตดิ ก็ตอ้งเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะวา่เวลาไดม้าก็ดใีจ เวลาเสยีไปก็

เสยีใจ ทกุขใ์จ มนัก็ไมย่ากเยน็อะไรถา้เขา้ใจหลกัทีว่า่ พยายามรกัษาใจดว้ยธรรมะ คอื

ศีล สมาธิ ปญัญา หรือทาน ศีล ภาวนา ทีเ่ป็นเครื่องรกัษาใจ เป็นเหมอืนยา ทีพู่ดน้ีเรา

พูดเรื่องปญัญา ปญัญาก็มสีมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุน สมาธิก็ตอ้งมศีีล มทีานเป็นเครื่อง

สนบัสนุน ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะเป็นปญัญาแบบสกัแต่วา่ฟงั ฟงัไดค้ดิได ้ แต่ทาํไมไ่ด ้ เพราะ

มนัไมม่จีดุปลงวาง จดุทีจ่ติปลงวางก็คอืสมาธินัน่เอง ถา้อยู่ในจดุทีไ่มส่งบ มนัก็ปรุงแต่ง 

พอปรุงแต่งก็จะมอีปุาทาน มตีณัหา ไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ถา้ทาํจติให ้

สงบมนัก็คดิไมไ่ด ้ ปรุงไมไ่ด ้ ตณัหาก็ทาํงานไมไ่ด ้ อปุาทานก็ทาํงานไมไ่ด ้ ถา้ทาํสมาธิ

อย่างต่อเน่ือง ต่อไปก็จะมคีวามสงบทีต่่อเน่ือง เบื้องตน้จะสงบเป็นระยะๆ เป็นเวลาๆ 

นัง่ทกี็สงบท ี พอออกจากสมาธิมนัก็คดิปรุงต่อ กลบัไปยดึไปอยาก ถา้ทาํใหม้นัสงบอยู่

เรื่อยๆ ท ัง้ในขณะทีน่ ัง่และไมไ่ดน้ ัง่ คอืเวลาทีไ่มไ่ดน้ ัง่ก็ตอ้งควบคุมสงัขารความคดิปรุง 

อย่าปลอ่ยใหม้นัไปคดิเรื่อยเป่ือย ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไปก่อน ใหม้นัสงบ ใหม้นัน่ิง แม ้

ในขณะทีม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํภารกจิต่างๆ ก็ยงัภาวนาได ้ พทุโธๆๆไป ไมว่า่จะทาํ

อะไร เช่นกนิขา้วก็พทุโธๆๆไป  
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ไมต่อ้งไปสนใจเรื่องของร่างกายมากจนเกนิไป ร่างกายมนัไมส่นใจตวัมนัเอง มนัไมม่ี

ความรูส้กึตวั มนัไมม่คีวามรู ้มนัเป็นเหมอืนกระตกินํา้ใบหน่ึง มนัไมรู่ว้า่มนัดมีนัช ัว่ มนั

จะแตกมนัจะเสยีเมือ่ไร เป็นอย่างไรมนัไมรู่ ้ ใจผูรู้ม้นัหลงมนัอยาก ไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ 

ไมใ่หต้าย เป็นปญัหาของใจ ตอ้งปฏบิตัเิพือ่ละความอยากน้ีใหไ้ด ้ มนัไม่อยากแก่ ไม่

อยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ถา้ไมไ่ดป้ฏบิตัมินัก็ยาก นอกจากคนทีเ่คยปฏบิตัมิาแลว้ มี

พื้นฐานอยู่แลว้ พอฟงัเทศนพ์ระพทุธเจา้เพยีงครัง้เดยีวก็ตดัได ้ ทาํใจได ้ เหมอืนกบัของ

ทีเ่ราหลงคดิวา่เป็นของเรา แต่ความจรงิมนัเป็นของคนอืน่เขา พอเขามาทวงคนื เราก็ไม่

ยอมใหเ้ขา เพราะคดิวา่เป็นของเรา อย่างทีม่เีดก็สลบักนัอย่างน้ี ไปอยู่กบัอกีครอบครวั

หน่ึงต ัง้สบิกวา่ปี เพราะคดิวา่เป็นลูกของตวัเอง ต่อมาเขาก็มาบอกวา่ไม่ใช่ ถา้ทาํใจไดก้็

ตดัใจไปเลย ถา้ไมใ่ช่ของเราก็เอาคนืไป ร่างกายเราก็แบบเดยีวกนั เกดิมาเราก็คดิวา่มนั

เป็นของเรา แต่มาเจอพระพทุธเจา้ตรสัวา่มนัไมใ่ช่ของเรา ดูวา่ใจเราจะเดด็เดีย่วพอไหม 

ตดัไปเลย เอาไปเลย มนัไมใ่ช่ของเรา ปลอ่ยไมป่ลอ่ยเขาก็เอาคนืไปอยู่ด ี ถงึเวลาเขาก็

เอาคนืไป ถา้ปลอ่ยมนัก็สบาย ใจก็เบา ถา้ไมป่ลอ่ยก็กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั 

กระสบักระส่ายวา้วุน่อยู่ตลอดเวลา พยายามหดัปลงๆไวว้า่มนัตอ้งไป มนัไมใ่ช่ของเรา 

เหมอืนเงนิทองทีญ่าตโิยมวนัน้ีเอามาถวายพระ เงนิน้ีก็ไมใ่ช่ของเรา ทีใ่หท้าํทานก็เป็นการ

หดัปลงหดัวาง ไมใ่หย้ดึไมใ่หต้ดิ ปลงไดแ้ลว้ใจมนัสบาย ใจมนัจะสงบ เหมอืนกบัไมม่ี

อะไรเกดิขึ้น  

ถาม ธาตทุี ่๖ ทีท่า่นอาจารยบ์อกวา่เป็นอากาศเฉยๆ  

ตอบ ความวา่งรอบๆตวัเราก็คอือากาศธาต ุ ถา้ไมม่อีากาศธาตแุลว้ สิง่ต่างๆจะต ัง้ไว ้

ตรงไหน จะอยู่ทีไ่หน อากาศธาตเุป็นสิง่ทีร่องรบัทกุสิง่ทกุอย่างในจกัรวาล 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ธาตรูุน่ี้เวลาเสวยวมิตุตแิลว้ มนัหมดใช่ไหมคะ 

ตอบ ธาตรูุย้งัอยู่ ทีห่มดก็คอืกเิลสตณัหา หมดไปจากธาตรูุ ้ ถา้เปรียบเทยีบก็

เหมอืนกบัธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทีถู่กทาํลายหายไปหมด ก็เหลอืแต่อากาศวา่งๆ 

มอีากาศแต่เหมอืนกบัไมม่เีพราะมนัวา่ง ถา้ไมม่อีากาศแลว้ของต่างๆจะต ัง้อยู่ได ้
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อย่างไร เหมอืนไปซื้อคอนโดฯ ก็ตอ้งถามว่ามเีน้ือทีเ่ท่าไร กวา้งเท่าไร ยาวเท่าไร 

สูงเท่าไรเพราะจะตอ้งเอาของไปตัง้ไว ้ เน้ือทีก่็คอืความวา่ง เวลาเราไปซื้อบา้น

ใหม่ๆ มนัไมม่อีะไร แต่เราตอ้งการเน้ือที ่ คาํวา่เน้ือทีก่็เหมอืนกบัอากาศธาตนุัน่

แหละ เพยีงแต่เน้ือทีข่องเรามนัมขีอบเขต เช่นมฝีามเีพดานกาํหนดไว ้ แต่เน้ือที่

จริงๆคอือากาศธาตมุนัไมม่ขีอบเขต ไมม่สีิ้นสุด ต่อใหน้ัง่จรวดยานอวกาศไป

เรื่อยๆ ก็จะไปไมสุ่ดขอบของอากาศธาต ุ 

ถาม เขาเรียกจกัรวาล มนัไมม่ขีอบเขต 

ตอบ จกัรวาลมพีวกดาวต่างๆ ทีเ่กดิจากธาต ุ๔ ลอยอยู่ในอวกาศ ร่างกายเราก็อยู่บน

โลกน้ีทีเ่ป็นดาวเคราะหด์วงหน่ึง มดีนิ นํา้ ลม ไฟ ถา้มปีฏกิริิยาต่อกนัก็

กลายเป็นตน้ไมภู้เขาแมน่ํา้มหาสมทุรขึ้นมา ถา้มจีติมาครอบครองก็เป็นสตัว ์

ต่างๆขึ้นมา จติก็คอืธาตรูุ ้ รวมท ัง้หมดก็ม ี ๖ ธาตดุว้ยกนั คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ธาตรูุ ้ และอากาศธาต ุ ในภพน้ีก็มเีท่าน้ีเอง แต่ไมไ่ดห้มายถงึไตรภพ ไตรภพน้ี

อยู่ในตวัจติ ในธาตรูุ ้ คอื กามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพคอืภพของมนุษย ์

ของเทพ ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และของสตัวน์รก มนัอยู่ในธาตรูุ ้

น้ีแหละ ภพของพรหมก็อยู่ในธาตรูุเ้หมอืนกนั  

ถาม แมก้ระท ัง่สมัภเวสกี็อยู่ในธาตรูุ ้ 

ตอบ ใช่ นรกก็อยู่ในธาตรูุ ้นิพพานก็อยู่ในธาตรูุ ้ถา้มกีเิลสมาก มบีาปกรรมมาก ก็เป็น

พวกสมัภเวส ี พวกสตัวน์รก พวกเปรต พวกอสุรกาย ถา้มบีญุเช่น มี

หริิโอตตปัปะ มเีมตตากรุณาก็เป็นเทพ เป็นพรหม ถา้มวีปิสัสนา มไีตรลกัษณ์ มี

ปญัญารูท้นัก็เป็นอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ก็อยูใ่นตวัธาตรูุท้ ัง้น ัน้ ตวัสาํคญัก็คอืธาตรูุ ้

ท่านจงึสอนใหเ้ราชาํระธาตรูุใ้หส้ะอาด ธาตรูุน้ี้ถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัทองคาํ 

ทีย่งัมสีารอย่างอืน่ปนเป้ือนอยู่ ทีเ่ราตอ้งสกดัออกไป เหมอืนกบัการถลงุเหลก็

เพือ่จะไดเ้หลก็ทีบ่ริสุทธิ์ แยกธาตอุืน่ๆทีผ่สมอยู่ใหม้นัออกไป เพือ่จะไดเ้หลก็
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ลว้นๆ หรือทองลว้นๆ สิง่ทีเ่ราปฏบิตักินัทกุวนัน้ี ก็เพือ่แยกโลภโกรธหลง ให ้

ออกจากธาตรูุน้ี้ ใหธ้าตรูุเ้ป็นธาตบุริสุทธิ์ ไมม่กีเิลส ไมม่ตีณัหา ไมม่อีปุาทาน 

ถาม ถา้อย่างนัน้ธาตน้ีุก็มที ัง้ทีบ่ริสุทธิ์ และทีม่ตีวัอวชิชาใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ พระพทุธเจา้กธ็าตรูุอ้นัน้ี พวกเราก็ธาตรูุอ้นัน้ี ต่างกนัตรงทีข่องพระพทุธเจา้

ไดช้าํระจนบริสุทธิ์ ไดส้กดัเอาพวกสารแปลกปลอมต่างๆออกไปหมดแลว้ คอื

โลภ โกรธ หลง ดว้ยมรรค ๘ ดว้ยทาน ศีล ภาวนา ทีเ่ราทาํบญุทาํทานรกัษาศีล

กนั ทีเ่รานัง่สมาธิกนั ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เจริญวปิสัสนากนัน้ี ก็เพือ่สกดัเอา

โลภโกรธหลง ใหอ้อกไปจากธาตรูุ ้ทกุวนัน้ีธาตรูุม้นัหลง เมือ่หลงก็ทาํใหเ้กดิโลภ 

เมือ่โลภแลว้ก็ทาํใหเ้กดิความโกรธ ในเมือ่โลภอยากจะไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดด้งัใจก็

โกรธ โกรธบา้ง เสยีใจบา้ง ทกุขบ์า้ง เช่นอยากจะอยู่ไปนานๆ แลว้ไมไ่ดอ้ยู่มนัก็

ทกุขแ์ลว้ ความอยากอยู่ก็เป็นความโลภอย่างหน่ึง เมือ่มอีะไรมาก ัน้ความอยากน้ี

มนัก็อารมณ์เสยี พอรูว้า่ไมส่บายอารมณ์ก็เสยีแลว้ เกดิจากความหลง ทีไ่มเ่ขา้ใจ

วา่ร่างกายตอ้งเป็นอย่างน้ี ท่านจงึสอนใหเ้จริญอยู่เรื่อยๆวา่ เกดิแลว้ตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตาย แต่พวกเราไมค่่อยอยากจะเจริญกนั เพราะคดิวา่เป็นอปัมงคล แต่

ความจริงมนัเป็นปญัญา มนัเป็นตวัทาํลายความหลง เมือ่รูแ้ลว้ก็จะไดไ้มโ่ลภ 

เมือ่ไมโ่ลภก็จะไมโ่กรธ ไมเ่สยีใจ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั จงึ

ตอ้งเจริญอยู่เรื่อยๆ การปฏบิตัจิงึตอ้งเป็นอย่างน้ี ตอ้งอาศยัทาน ศีล ภาวนา 

หรือศีล สมาธิ ปญัญา เป็นข ัน้ๆไป 

ถา้ไมม่พีื้นฐานก็ไมส่ามารถขึ้นไปสู่ธรรมข ัน้สูงได ้ เหมอืนกบัถา้ยงัไมไ่ดเ้รียนชัน้

ประถม จะไปเรียนชัน้มธัยมก็จะเรียนไมรู่เ้รื่อง จะเขา้ไปฟงัครูสอนก็ได ้ แต่จะ

เขา้ใจสิง่ทีเ่ขาสอนไดต้อ้งมคีวามรูพ้ื้นฐานรองรบัอยู่ ถา้ไมไ่ดเ้รียนมาก่อนเรียนไป

ก็ไมเ่ขา้ใจ จงึขา้มข ัน้ตอนไมไ่ด ้ ตอ้งทาน ศีล ภาวนา แต่ทาํไปพรอ้มๆกนัได ้

ทานก็ทาํไป ศีลก็รกัษาไป ภาวนาก็ภาวนาไป แลว้จะกา้วไปเป็นข ัน้ๆ ถา้ทาํทาน

ไดม้ากเท่าไร ศีลก็จะบริสุทธิ์มากยิง่ขึ้นไปเท่านัน้ถา้ยงัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์

สมบตัเิงนิทองอยู่ ก็ยากทีจ่ะรกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ได ้ แต่ถา้ไมเ่กี่ยวขอ้ง ไดส้ละ
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หมดสมบตัขิา้วของเงนิทอง แลว้ออกบวช การรกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ย่อมงา่ยกวา่ 

เพราะบางทตีอ้งโกหกคนนัน้คนน้ีบา้ง เพือ่รกัษาเงนิทองของเราไว ้ คนมาขอยมื

เงนิก็บอกวา่ไมม่หีรอก น่ีก็โกหกไปแลว้ แต่ถา้ไมม่จีริงๆก็บอกไมม่จีรงิๆ ถา้สละ

ไปหมดแลว้ ใครมาขอยมืก็บอกวา่ไม่มแีลว้ คนส่วนใหญ่จงึไมม่ายมืเงนิพระ 

เพราะรูว้า่ไมม่ ี ก็รกัษาศีลไดเ้ต็มที ่ เมือ่มศีีลมากก็ทาํใหส้มาธิมมีากไปดว้ย แต่

บางคนอาจจะไมไ่ดบ้วช แต่สละทางใจไปแลว้ก็ไดใ้นเรื่องเงนิทอง ถงึแมจ้ะมอียู่ 

ก็คดิวา่มนัไมใ่ช่เป็นของเขาแลว้ ถา้จาํตอ้งหมดไปวนัน้ีเขาก็ยนิด ี แต่ถา้ยงัไม่

หมดก็ดูแลรกัษาไป เพราะเป็นภาระหนา้ที ่

จงึไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศ อย่าไปดูทีเ่พศอย่างเดยีว ถา้เป็นพระแลว้จะตอ้งมศีีล มธีรรมะ

สูงกวา่ฆราวาส มนัไมแ่น่เสมอไป บางทเีป็นพระแลว้แต่ใจตํา่กวา่ฆราวาสก็ม ีอยู่

ทีก่ารปฏบิตัขิองแต่ละคน คนทีก่ราบทูลใหพ้ระพทุธเจา้ทรงสอนธรรมะ ตอนที่

พระพทุธเจา้ทรงเดนิบณิฑบาต ก็เป็นฆราวาส แต่พระพทุธเจา้ตรสัวา่ไมม่เีวลา

วา่ง ตอนน้ีกาํลงับณิฑบาต เขาก็ทูลขอใหต้รสัสอนส ัน้ๆ พระพทุธเจา้ก็ตรสัส ัน้ๆ

วา่ ใหพ้จิารณาทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่หน็ ทีไ่ดย้นิ ไดส้มัผสั วา่เป็นความวา่งเปลา่ ไมม่ี

ตวัตน ไมม่สีตัว ์ไมม่บีคุคล เท่านัน้เขาก็เขา้ใจ เขาก็เตรียมตวัจะไปบวช แต่โดน

ววัขวดิตายเสยีก่อน พระพทุธเจา้กท็รงรบัส ัง่วา่ หลงัจากทีท่าํฌาปนกจิแลว้ก็ให ้

เอาอฐัขิองเขาบรรจไุวใ้นสถูป เพราะทรงเหน็วา่เขาไดบ้รรลแุลว้ พระราชบดิาของ

พระองคก์็ไดท้รงบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต ตอนนัน้ทรง

ประชวรหนกั พระพทุธเจา้เสดจ็ไปโปรด ทรงสอนเรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ใน

สงัขารท ัง้หลาย ก็ทรงตดัได ้ ทกุขม์นัก็หมด ตอ้งอยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ เวลาเรานัง่

ภาวนาก็ตอ้งแยกกายเวทนากบัจติใหอ้อกจากกนั สามตวัน้ีมนัจะพนักนัดว้ย

ตณัหาอปุาทานอวชิชา เวลาเรานัง่แลว้เกดิความเจ็บปวดขึ้นมา จติมนัจะบอกวา่

เราเจ็บ ตวัเราเจ็บ ร่างกายของเราเจ็บ ตอ้งพจิารณาแยกแยะวา่ร่างกายไมรู่เ้รื่อง 

มนัเหมอืนกบักระตกินํา้รอ้น ต ัง้ไวต้รงน้ีมนัก็ไมรู่ว้า่มนัเจ็บหรือไมเ่จ็บ กระดูกก็

เหมอืนกนั เน้ือหนงัก็เหมอืนกนั มนัไมม่คีวามรู ้ 
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ส่วนเวทนาคอืความรูส้กึเจ็บน้ี ก็เป็นอาการอย่างหน่ึงทีป่รากฏขึ้นมาของมนั 

เหมอืนกบัเสยีงทีป่รากฏอยู่ในขณะน้ี เสยีงพอปรากฏขึ้นแลว้มนัก็เขา้มาในหูเรา 

แลว้ก็เขา้ไปรบัรูใ้นใจ เวทนาทีเ่กดิจากการสมัผสัของร่างกายทีน่ ัง่นานๆ ก็ถูกส่ง

เขา้ไปขา้งในใหจ้ติรบัรู ้ เสยีงบางอย่างแมจ้ะเบาขนาดไหน ถา้เราไมช่อบ มนัก็

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราได ้ ถา้ใครซุบซบินินทาวา่อะไรเรา ก็เกดิอารมณ์ขึ้น

มาแลว้ เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ แต่ถา้เป็นเสยีงทีเ่ราชอบ ต่อใหด้งัล ัน่หู เราก็

รูส้กึเฉยๆ เพราะพอใจทีจ่ะฟงัมนั ไมม่คีวามทกุข ์ เวทนาก็เหมอืนกนั เบาก็ม ี

แรงก็ม ีเช่นนัง่ไปนานๆเขา้ก็เกดิอาการเจ็บปวด มนัก็แรง มนัก็เป็นเวทนา มนัจะ

เบาหรือจะแรง ก็อยู่ทีใ่จวา่ยนิดหีรือรงัเกยีจมนั ถา้ไปรงัเกยีจมนัก็เกดิความทกุข ์

มาอกีช ัน้หน่ึง เป็นทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก ไมอ่ยากจะเจอเวทนาแบบน้ี หรือ

อยากจะใหม้นัดบัไป หรืออยากจะหนีจากมนัไป แต่ยงัไปไมไ่ด ้ เพราะยงันัง่อยู ่

จงึเกดิความอยากใหล้กุ อยากใหเ้ปลีย่นอริิยาบถขึ้นมา ยิง่เกดิความอยากน้ีมาก

เท่าไร ก็เกดิความทกุขใ์จมากขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาภาวนาท่านจงึสอนวา่ ถา้ยงั

พจิารณาแยกไมเ่ป็น ก็ใหส้วดมนตไ์ปเรื่อยๆก่อน หรือบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ

ก่อน อย่าใหม้โีอกาสไดค้ิดอยากจะลกุ อยากจะหนีจากเวทนาน้ีเลย 

หรือพจิารณาไปเรื่อยๆ แยกร่างกายออกไป ดูร่างกายวา่มอีะไรบา้ง แยกออกมา

เป็นชิ้นๆ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ แยกออกมาเป็นกองๆ

เวลาเอาเสน้ผมไปเผาไฟเรารูส้กึอะไรไหม เวลาเอาหนงัไปห ัน่มนัรูส้กึอะไรไหม 

เอาหนงัหมหูนงัไก่ เน้ือหมเูน้ือไก่ไปตดั มนัมคีวามรูส้กึอะไรไหม มนัไมม่ ี มนั

เป็นเพยีงวตัถชุิ้นหน่ึง พจิารณาแยกมนัออกไปจนเหน็วา่ ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย ปลอ่ยใหม้นัอยู่เฉยๆได ้ ไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั ไมต่อ้งไปขยบัมนั ปญัหา

อยู่ทีเ่วทนาทีป่รากฏอยู่ในจติขณะน้ี ก็แยกออกมา เพราะมนัก็ไมใ่ช่จติ มนัเป็น

คนละส่วนกนั มนัก็เป็นเหมอืนกบัเสยีงกบัรูปทีผ่า่นมาทางตา ทางหู ส่วนเวทนา

มนัก็ผ่านมาทางกาย เรียกวา่โผฏฐพัพะ นัง่ไปนานๆร่างกายสมัผสักบัพื้นมนัก็

เกดิความกดดนั ทาํใหเ้กดิเวทนาขึ้นมา เกิดความรูส้กึขึ้นมาวา่ เจ็บตรงนัน้ปวด

ตรงน้ี แต่ก็ไปบงัคบัมนัไมไ่ด ้ไมว่า่จะเป็นเสยีงหรือจะเป็นรูป หรือเป็นโผฏฐพัพะ 
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อย่างเสยีงดงัอย่างน้ี ถา้เราไมช่อบก็จะเกดิอาการวุน่วายใจ ถา้เป็นคนมวีาสนา

บารมอีาจจะส ัง่ใหไ้ปจบัยงิทิ้งใหห้มด พวกทีส่่งเสยีงดงั แต่นัน่ไมใ่ช่วธิีแกป้ญัหา  

ตอ้งแกป้ญัหาทีใ่จ ตอ้งยอมรบัวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของความจริง ทีป่รากฏขึ้นอยู่

เรื่อยๆ มนัเกดิแลว้มนัก็ดบัไป ถา้ไมไ่ปมอีะไรกบัมนั ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไรกบัเรา 

ถา้ไปชอบมนัก็เป็นปญัหา เพราะตอ้งพยายามไปเอามนัมาครอบครอง ใหม้นัอยู่

นานๆ ถา้ไมช่อบมนัก็ตอ้งพยายามไปกาํจดัมนั แต่ถา้เราเฉยๆกบัมนั เราก็ไม่

เดอืดรอ้นไมวุ่น่วายอะไรกบัมนั มนัจะรอ้งก็รอ้งไป มนัไมร่อ้งก็ไมร่อ้ง บางคน

ชอบเสยีงนกเขา อตุส่าหเ์ลี้ยงนกเขาเพือ่จะไดฟ้งัเสยีงนกเขารอ้ง ถา้ไมช่อบเสยีง

ก็ตอ้งเอามนัไปฆ่า หรือกาํจดัมนัไป แต่ถา้เราเฉยๆ เราก็ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น ไม่

ตอ้งไปเลี้ยงนกเขาใหเ้สยีเวลา ถา้ไมช่อบก็ตอ้งยงิทิ้งใหห้มด น่ีก็เหมอืนกนัเวทนา

ของเราก็อย่างน้ี เราชอบสุขเวทนาเราก็คอยวิง่ไลสุ่ขเวทนา พอเวลามนัมาโผลม่า

ก็ดใีจ เป็นความสุขทางดา้นจติใจ ทีไ่ดส้มัผสักบัสุขเวทนา แต่พอไปเจอ

ทกุขเวทนา ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ทีเ่กิดจากวภิวตณัหา คอืความไมช่อบ ทีเ่รา

ตอ้งการจะดบั ก็คอืทกุขใ์จ ทกุขใ์นอริยสจัทีเ่กดิจากตณัหาต่างๆ ความอยาก

ความไมอ่ยากต่างๆ  

ความจรงิจติจะเฉยๆก็ได ้ ไมอ่ยากมนัก็อยู่ได ้ มคีวามสุขได ้ แต่ถูกเสี้ยมสอนมา

โดยอวิชชา ความไมรู่ ้ โดยโมหะ ความหลง เสี้ยมสอนใหอ้ยากท ัง้สองอย่าง 

ชอบก็อยาก ไมช่อบก็อยาก ถา้เหน็อะไรทีถู่กอกถูกใจก็จะเกดิความอยาก 

อยากจะอยู่ใกลช้ดิ อยากจะไดม้าครอบครอง อยากจะใหอ้ยู่นานๆ ถา้สมัผสักบั

สิง่ทีไ่มช่อบ ก็อยากกาํจดัมนั อยากใหม้นัหายไปโดยเร็ว เราสะสมความชอบและ

ไมช่อบมาเรื่อยๆ บางคนก็ชอบสเีขยีว บางคนก็ชอบสแีดง บางคนเหน็สแีดงแลว้

จะประสาทเลย เป็นปฏกิริิยาของจติทีเ่คยปลูกฝงัมา พอเจออะไรแลว้มนัก็จะ

ชอบหรือชงัหรือเฉยๆ มนัจะรูว้า่มนัชอบอย่างน้ี ไมช่อบอย่างน้ี อย่างเราตอนที่

ซื้อรถ ก็ชอบสนีํา้ตาล สกีลกั เพือ่นอกีคนชอบสแีดง เขาชวนใหเ้อาสแีดง แต่เรา

ไมเ่อา เพือ่นเขาซื้อรถสแีดงแต่เราซื้อสนีํา้ตาล เพราะมคีวามผูกพนัมาในอดตี  
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ความชอบเหลา่น้ีถา้อยู่ในขอบเขต มนัก็ไมเ่ป็นไร แต่ถา้มนัเลยเถดิ ทาํใหเ้กดิ

ตณัหา คอืความทกุขข์ึ้นมา ก็ตอ้งละมนั ถงึแมจ้ะไมช่อบสแีดง แต่ถา้ตอ้งอยู่กบั

มนัก็หดัทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไว ้คนอืน่อยู่ได ้ทาํไมเราจะอยู่ไมไ่ด ้คนทีช่อบก็มตีา 

หู จมกู ลิ้น กายเหมอืนเรา มใีจเหมอืนกนั ทาํไมเขามคีวามสุขกบัมนัได ้ ทาํไม

เรามคีวามสุขกบัมนัไมไ่ด ้ทาํไมตอ้งไปทกุขก์บัมนั ถา้เราไมสุ่ขกบัมนั อย่างนอ้ย

ก็อย่าไปทกุขก์บัมนัก็แลว้กนั หดัทาํใจใหเ้ฉยๆไว ้ ปญัหาของพวกเราก็คอืทาํใจ

เฉยๆไม่เป็น ไมม่สีมาธ ิ ทาํใจใหน่ิ้งไมไ่ด ้ ตอ้งมปีฏกิริิยาตลอดเวลา ไมว่า่อะไร

มาสมัผสั เราจงึตอ้งออกมาอยู่ในสถานทีท่ีไ่มม่อีะไรมากระทบกระเทอืนจติใจ ก็

อยู่ไมไ่ดอ้กี เหงาอกี ก็เป็นกรรม ตอ้งบงัคบัตวัเอง เป็นเรื่องยากทีต่อ้งมานัง่

สมาธิคนเดยีวนานๆ เป็นปีๆ ถา้ทาํแค่ ๓ วนั ๕ วนัน้ีก็ยงัพอไหวอยู่ แต่บางคน

ขนาด ๓ วนั ๕ วนั ก็ยงัไม่ไหวเลย  

ถาม คงเป็นความเคยชนิละมงัครบั 

ตอบ ใช่ ถา้เราไมเ่คย เราก็ตอ้งฝืนมนั  

ถาม เมือ่สกัครู่ท่านพูดถงึเรื่องเกดิ แก่ เจ็บ ตาย อย่างเจ็บน่ียงัไมถ่งึเวลาควรจะเจ็บน่ี 

เราไมดู่แลมนั เราปลอ่ยปละละเลย ไมส่งสารสงัขารคอืตวัทีเ่ราตอ้งไปหาบหาม

เขาอยู่น่ี อนัน้ีมนัก็ไม่น่าจะเจ็บใช่ไหมครบั มนัยงัไมถ่งึเวลา เหมอืนกบัรถยนตน่ี์ 

ถา้เราใชร้ถยนตแ์ลว้ ตามกาํหนดระยะเวลาดูแลเขา ไมใ่ชจ้นกระท ัง่รถวิง่ไมไ่ด ้

หรือวา่รถมนัเสยีมนัก็จะเป็นปญัหา คอืวา่เราตอ้งเอารถเขา้ไปซ่อม แลว้ก็ไมม่รีถ

ใช ้ แต่ถา้เราจะตามกาํหนดระยะเวลาทีเ่ขาทาํน่ี มนัก็จะไปนัง่รอหน่อยใหเ้ขาเช็ค 

อาจจะครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึงผมวา่แบบนัน้มากกวา่ 

ตอบ เป็นเรื่องของการมคีวามรบัผดิชอบ 

ถาม ตอ้งดูแลมนัใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ก็ตอ้งดูแลมนั 
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ถาม แต่ไมใ่ช่มากเกนิไป 

ตอบ ก็พอประมาณ ตามเหตตุามผล  

ถาม คอืจะกราบเรียนถามท่านอาจารยเ์พือ่ทีจ่ะใหไ้ปโดนใจเขาครบั  

ถาม แต่ก็พจิารณาดูอยู่เหมอืนกนัวา่ บางคนเขาบอกวา่มบีญุ บอกไมใ่ช่บญุบาปไม่

เกี่ยวกนั อนัน้ีเรื่องสงัขารลูกก็เขา้ใจ สิง่ทีเ่ป็นกงัวลทีต่อ้งกราบเรียนท่านอาจารย ์

วา่เป็นกงัวลอยู่ อย่างวนัที ่๒๔ น่ีไมแ่น่ใจว่าจะมาไดห้รือไม ่เพราะหมดแรง และ

รูส้กึวา่ไมน่่าเลย เสยีดายโอกาส แลว้เราก็จะมคีวามทกุขต์รงน้ี จะไมไ่ดไ้ปวดั 

ตรงน้ีไมรู่ว้า่จะทาํอย่างไรด ีคดิไปถงึกฏุขิองหลวงตา 

ตอบ มนัไมใ่ช่เรื่องทีเ่ราตอ้งไปคดิมนั อนาคตมนัไมม่ใีครรู ้ ถงึเวลานัน้อาจจะไปก็ได ้

อาจจะไมไ่ปก็ได ้ไมค่วรทีจ่ะส่งจติไปทีอ่นาคต นกัปฏบิตัติอ้งอยู่ในปจัจบุนั อดตี

ก็ไมต่อ้งไปคดิมนั อนาคตก็ไมต่อ้งไปกงัวลกบัมนั แต่ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้ง

วางแผน ตอ้งทาํอะไรลว่งหนา้ก็คดิได ้แต่เมือ่เรียบรอ้ยแลว้ก็หยุด กลบัมาอยู่ใน

ปจัจบุนัไปเรื่อยๆ พอถงึวนันัน้ไปไดก้็ไป ไปไมไ่ดก้็อยู่ทีบ่า้น วดัก็อยู่ทีใ่จเราน้ี 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนหรอก 

ถาม ไมเ่หมอืนมาฟงัธรรมท่านอาจารยท์ีน่ี่ ไมเ่หมอืนกนัค่ะ 

ตอบ ก็มทีีอ่ดัไวแ้ลว้ก็เปิดฟงัได ้ อาจจะเป็นเพราะกเิลสยงัอยากจะออกไปนอกบา้น

มากกวา่ อยากจะออกไปดูรูป ฟงัเสยีงอะไรต่างๆมากกวา่ ถา้ปฏบิตัไิดแ้ลว้จติไม่

อยากจะไปไหนหรอก เราไปอยู่บา้นตาดเกอืบ ๙ ปี ก็ไมเ่คยไปไหนเลย อยู่ในวดั

ตลอด ไมไ่ดไ้ปกราบหลวงปู่องคน์ัน้องคน้ี์เลย ไมเ่หน็ตอ้งไปเลย ไม่เคยไปกราบ

ครูบาอาจารยอ์งคอ์ืน่เลยต ัง้แต่บวชมา วดัอืน่ก็ไมเ่คยไปเลย ต ัง้แต่บวชมาน่ี 

บวชทีว่ดับวรฯ ไปอยู่บา้นตาด แลว้ก็มาอยูว่ดัทีพ่ทัยาเกอืบหน่ึงปี ดูแลรกัษาโยม

พ่อ พอโยมพ่อเสยีแลว้ เผาเสร็จแลว้ก็มาอยู่วดัญาณฯ ก็ไมไ่ดไ้ปไหน งานอะไร

ของใครก็ไมเ่คยไป ไมเ่หน็ตอ้งไป ไปก็ไดไ้มไ่ปก็ได ้ ไมไ่ดห้มายความวา่คนทีไ่ป
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จะไปเพราะกเิลส บางคนมคีวามจาํเป็นตอ้งไป มหีนา้ทีต่อ้งทาํ มคีวามผูกพนักนั

มา ก็ตอ้งไปเยีย่มเยยีนกนั แต่เราไมค่่อยมคีวามผูกพนักบัใคร อยู่บา้นตาดส่วน

ใหญ่ก็อยู่ทีก่ฏุ ิพอเสร็จกจิก็กลบักฏุ ิไมเ่หน็ตอ้งยุ่งอะไรกบัใคร  

ถาม กราบเรียนท่านอาจารย ์ตอนพจิารณาก็กาํหนดพจิารณาลมหายใจ แลว้ก็พทุโธ ก็

พยายามใหจ้ติอยู่กบักาย คอืถอืวา่ลมหายใจน่ีก็เป็นกาย จติหรือวา่ใจน่ีมนัจะไป

คดิโน่นคดิน่ีอยู่เรื่อย แต่เมือ่สกัครู่น้ีฟงัดูเหมอืนกบัท่านสอนวา่ใหท้าํทกุขณะจติ 

ถา้เรามโีอกาสไมว่า่จะอยู่ในอริิยาบถใด ทาํงาน ทานอาหาร ทาํอะไร ถา้เราวา่ง 

ขบัรถๆตดิเราก็พทุโธ อนัน้ีก็เป็นอบุายอย่างหน่ึงใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ เป็นการสกดัความคิด ถา้ไมม่อีะไรสกดัมนัก็จะคดิเรื่อยเป่ือยไป กงัวลเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี จะไดไ้ปทอดกฐนิหรือไม ่ จะไดม้าวดัหรือไม ่ คดิไปทาํไม มนัไดอ้ะไร 

คดิแลว้มนัก็ยงัไมไ่ดไ้ป เพราะยงัอยู่ทีน่ี่ วนัน้ีวนัที ่๑๙ แต่เราคดิไปถงึวนัที ่๒๔ 

แลว้น่ี คดิได ้รูว้า่วนัที๒่๔ มกีจิกรรมตอ้งทาํ ก็รูแ้ค่นัน้ก็พอ ก็เตรียมตวัไว ้ถา้ถงึ

วนันัน้มาไดก้็มา มาไมไ่ดก้็ไมต่อ้งมา จติก็วุน่วายตลอดเวลากบัความคดิน้ี 

เพราะไมไ่ดเ้อาพทุโธมาสกดัมนั ควรพทุโธๆๆไปในใจ หรือสวดมนตไ์ปภายในใจ 

อติปิิโสฯ อรหงั สมัมาฯ สวดไปเรื่อยๆในจติในใจ แลว้จติจะไดเ้ป็นสมาธ ิ

ในขณะทีเ่ราไมไ่ดน้ ัง่ คอืมนัจะวา่งจากความคดิปรุงต่างๆ 

ถาม กัน้ไมใ่หจ้ติมนัส่ายหรือแส่ออกไปขา้งนอกไปรบัรูอ้ารมณ์ต่างๆ 

ตอบ พทุโธหรือการสวดมนตน่ี์ เป็นตวัดงึกระแสจติใหเ้ขา้มาขา้งใน ใหม้ารวมเป็น

สมาธิ ซึง่จะรวมไดห้ลายแบบ รวมแบบทีไ่มฟุ่้ งซ่านก็เป็นแบบหน่ึง หรือรวมแบบ

ร่างกายหายไปหมด เหลอือยู่แต่สกัแต่ว่ารู ้ น่ีก็เป็นอกีแบบหน่ึง อยู่ทีว่า่มนัจะ

รวมลงไปลกึขนาดไหน ขึ้นอยู่กบัการสกดัก ัน้ตวัสงัขารความคดิปรุง อย่าใหม้นั

ไปคดิปรุง ถา้คดิแลว้มนัจะเกดิความฟุ้ งซา่น สงัขารความคดิปรุงแต่งน่ีมนัไปได ้

๒ ทางดว้ยกนั ถา้คดิใหเ้ป็นปญัญา มนัก็จะดงึจติเขา้ขา้งใน เช่นคดิพจิารณาวา่ 

เราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา คดิอย่างน้ีเป็นมรรค ถา้ไป
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คดิกงัวลเรื่องนัน้เรื่องน้ี เรื่องลูก เรื่องอะไรต่างๆ เรื่องอนาคตของตนเอง จะตาย

แบบไหน จะเจ็บไขไ้ดป่้วยแบบไหน คดิไปทาํไม ถงึเวลามนัก็เป็นไปตามเรื่อง

ของมนั บางคนก็คดิกลวัจะเป็นอมัพฤตอมัพาต กลวัจะนอนอยู่บนเตยีงเป็นปีๆ 

ทาํอย่างไรไดม้นัเรื่องของบญุของกรรม เราทาํอะไรไวเ้ราก็ตอ้งไดร้บัผลของมนั

สกัวนัหน่ึง ตอนน้ีเรารีบทาํกรรมดไีวเ้ถดิ ทาํบญุทาํกศุลโดยเฉพาะการภาวนา 

การเจริญปญัญา ทาํใหจ้ติมนัหลดุพน้ พอหลดุพน้แลว้ร่างกายจะอยู่ในสภาพ

ไหน ก็ไมเ่ดอืดรอ้นดว้ย หลวงปู่ชอบตอ้งนัง่ในรถเขน็ ท่านก็แฮปป้ีของท่าน ไป

ไหนมาไหนอย่างสบายใจ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ร่างกายก็อยู่ในสภาพใด จติก็รบั

ไดห้มด  

ถาม ท่านเคยทราบแนวทางของท่านโกเอน็กา้ไหมครบั 

ตอบ ก็เคยอ่าน ท่านก็สอนการเจริญสตปิฏัฐาน ๔  

ถาม โดยใชก้ารพจิารณากายทีท่่านสอนเมือ่สกัครู่วา่ พจิารณาเป็นส่วนๆ เช่นจากผม

ขนเลบ็ฟนัหนงัน่ีไลไ่ป คอืภรรยาผมจริตเขาเป็นอย่างนัน้ เขาชอบไป เขาบอกวา่

อกีหน่อยเขาจะไปปีละ ๔ ครัง้ เขาวา่เดีย๋วน้ีมสีาขาในประเทศไทย ๕ แห่ง ที่

ทราบวา่มแีถวพษิณุโลก แลว้ตอนน้ีไปสรา้งใหมแ่ถวกาญจนบรุี แลว้ก็ที่

ปราจนีบรุีก็ม ีอกี ๒ แห่ง ทีไ่หนผมไมท่ราบ ภรรยาผมก็ไป แต่ผมหนัมาทางอา

นาปานสต ิ คอืลมหายใจ ถอืวา่ลมหายใจคอืชวีติ หายใจเขา้ไมห่ายใจออกก็ตาย 

หายใจออกไมห่ายใจเขา้ก็ตาย แลว้ผมเคยสมัผสัเรื่องน้ีมานานแลว้น่ี ๒ ครัง้ ก็

เลยรูส้กึวา่ฝงัใจ แลว้ตดิกบัทางดา้นน้ี 

ตอบ ได ้ วธิีปฏบิตักิ็มอียู่หลายแนวทาง เหมอืนรา้นอาหาร ธรรมะก็เป็นเหมอืนอาหาร

ทีข่ายในตลาด อาหารสด พวกเน้ือพวกผกัต่างๆ อยู่ทีค่นซื้อจะเอามาปรุงแต่ง

แบบไหน ทาํเป็นอาหารจนี อาหารเวยีดนาม อาหารฝรัง่ก็ได ้คนทีช่อบกนิอาหาร

แบบไหนก็จะกนิอาหารแบบนัน้ ของเขาน่ีรูส้กึวา่กาํหนดใหอ้ยู่คร ัง้ละ ๑๐ วนั 

แลว้ไมใ่หพู้ดกนั มแีต่ปฏบิตัติลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นถงึหลบั ใหคุ้มสตอิยู่
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ตลอดเวลา บางคนไปอยู่ไดไ้มก่ี่วนัก็ทนไม่ไหว อดึอดัไมไ่ดพู้ดไมไ่ดคุ้ย สงัขาร

มนัมแีต่ปรุงแต่ง แต่ไมไ่ดอ้อกมาทางวาจา คนทีม่สีตแิลว้ ควบคุมสงัขารไดม้นัก็

เพลนิ ทีอ่ย่างน้ีสาํหรบัคนทีย่งัไมม่วีนิยัในตวัเอง จงึตอ้งมเีวล ํา่เวลาคอยบงัคบั 

ถา้มวีนิยัก็ไมต่อ้งไปก็ได ้ อยู่บา้นก็ปฏบิตัไิด ้ ขงัตวัเราไวใ้นหอ้งก็ได ้ วนัละกี่

ช ัว่โมงก็กาํหนดเอา เวลานัน้เราก็ไมต่อ้งออกไปขา้งนอก คนอืน่เขาจะทาํอะไรก็

เรื่องของเขา เราก็ทาํของเราไป แต่คนส่วนใหญ่ไมม่วีนิยัพอ พออยู่ในบา้นเดีย๋ว

คนนัน้เปิดโทรทศันก์็อยากจะไปดูดว้ย คนนัน้เขากนิอะไรก็อยากจะไปกนิดว้ย 

จติใจมนัยงัอ่อน ยงัไมม่หีลกัยดึ แต่ถา้มวีนิยัในตวัมนัเองแลว้ มนัไปของมนัเอง

ได ้ อย่างอาตมามองยอ้นดูตวัเอง ก็ไมท่ราบวา่ทาํไมมนัเป็นของมนัได ้ มนัก็ไป

ของมนัเอง ไมม่ใีครมาบงัคบั ไมม่ใีครมาสอน พออ่านหนงัสอืปับ๊ก็เขา้ใจวา่ตอ้ง

ทาํอะไร ก็เริ่มทาํไป  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ปญัหาวา่ถอืศีล ๘ อยู่แต่พอดไีมส่บายตอ้งทานอาหารเยน็ 

เพราะวา่หมอใหท้านยาหลงัอาหาร ลูกก็วา่ถา้ยกเวน้ตอนน้ีแลว้จะไปอยู่เมือ่

ร่างกายแขง็แรงขึ้น น่ีจะเป็นการผดิไหมเจา้คะ 

ตอบ มนัก็ไมไ่ดร้กัษาศีล ๘ ครบบริบูรณ์ แทนทีจ่ะไดร้างวลัที ่๑ ก็เอารางวลัที ่๒ ไป

ก่อน ถา้รกัษาศีล ๘ ก็ไดเ้หรียญทอง ถา้รกัษาศีล ๕ ก็ไดเ้หรียญเงนิ เหมอืนการ

แขง่ขนักฬีา 

ถาม ตอ้งกนิยาเยน็น่ีคะ 

ตอบ เพราะวา่เราตอ้งการรกัษาร่างกายเรามากกวา่รกัษาศีล ๘  

ญาติโยม ความจริงทานนํา้สาํรองแลว้ก็ทานยาก็ไดไ้มใ่ช่หรือคะ 

ญาติโยม ความจริงแลว้ตอ้งช ัง่นํา้หนกัดูนะวา่ ถา้ไมท่านยาตามหมอส ัง่สุขภาพเราจะเป็น

อย่างไร มนัแย่ยิง่กวา่เรารกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงไวก่้อนแลว้กลบัไปปฏบิตัใิหม่
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อกีหรือเปลา่ ซึง่นึกออกไหม เรายงัมร่ีางกายอยู่ คอืจติเราอาศยัร่างกายน้ี ถา้เรา

รกัษาตวัเราใหแ้ขง็แรงแลว้วนัขา้งหนา้เรากจ็ะมชีวีติอยู่เพือ่ทีจ่ะบาํเพญ็ภาวนาได ้

ญาติโยม แต่หนูวา่ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง เพราะวา่ยาจนีมนัไมใ่ช่ยาทีก่ดักระเพาะค่ะ 

ตอบ มนัไดท้ ัง้ ๒ อย่างทีบ่อก คอืรกัษาตอนน้ีแลว้ไปบาํเพญ็ก็ได ้หรือจะบาํเพญ็ต่อไป

โดยไมต่อ้งรกัษามนัก็ได ้ บางคนเขาไมร่กัษาเขาจะเอาธรรมะ ตามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรมะ ถา้จะรกัษาชวีติก็ตอ้งสละธรรมะไปก่อน ก็

ตอ้งเลอืกเอา 

ถาม คอือยากรูค้าํตอบค่ะ 

ญาติโยม ยาจนีกนิไดค่้ะ คอืไมม่อีาหารอยู่ในทอ้งก็กนิยาจนีไดค่้ะ 

ถาม ยานัน้ไมอ่ยากทานเลยค่ะท่านอาจารย ์ เพราะวา่ทานแลว้ทาํใหห้ลบั เคยตื่นต ี ๓ 

ก็ไมต่ื่น ท ัง้ๆทีค่วามจริงเคยตื่นไดน้ะคะ น่ีมนัไมย่อมใหต้ื่นเลย  

ญาติโยม ไมม่ใีครรูด้เีท่ากบัตวัเราเอง เราก็มาพจิารณาทบทวนเองวา่เราจะเลอืกทางไหน

ด ี เราจะทาํอย่างไรด ีแลว้ท่านอาจารยท์่านก็ใหโ้อวาท ท่านก็ใหค้าํแนะนาํส ัง่สอน

มา ตวัเราเองแหละตอ้งเป็นคนตดัสนิใจ ตอ้งพจิารณาวา่เราจะเอาอย่างไร จะ

หยุดรกัษาเพือ่บาํเพญ็บารม ี ทาน ศีล ภาวนาใหถ้งึระดบัหน่ึง เพือ่เป็นบาทเป็น

ฐานทีจ่ะขึ้นไปสู่ภพภูมทิีด่ขี ึ้น ก็คดิเอาก็แลว้กนั  

ถาม เขาเป็นมากค่ะ ตบัไมท่าํงานไป ๒ ส่วน น่ีเพิง่จะออกมาวนัน้ีเอง  

ตอบ ก็อย่าไปกงัวลเลย ตดัสนิใจทาํอะไรก็ทาํไป ถา้จาํเป็นตอ้งรกัษาร่างกายให ้

แขง็แรงก่อนก็ทาํไป ถา้ยงัปฏบิตัไิมไ่ด ้ก็ตอ้งรกัษาร่างกายไปก่อน  

ญาติโยม ไดล้าออกจากงานแลว้นะคะ ทกุวนัน้ีตอ้งไปเคลยีรง์าน เพราะหนา้ทีค่่ะ 

ญาติโยม ทกุคนเขาเป็นห่วง 
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ตอบ บางทกีต็อ้งอาศยัเหตกุารณ์แบบน้ีเป็นตวักระตุน้ เพราะวา่การปฏบิตัจิริงๆไมไ่ด ้

ปฏบิตัทิีร่่างกาย ตอนพระราชบดิาของพระพทุธเจา้บรรล ุ ก็บรรลบุนเตยีงนอน 

เป็นคนไข ้ จติของพระองคส์ามารถพจิารณาธรรมจนเขา้ใจ แลว้ปลอ่ยวางได ้

พจิารณาเรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาของร่างกาย เรื่องการเป็นธาตขุองร่างกาย 

คอืจะรกัษามนัอย่างไรสกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งตายอยู่ด ี สมมตุยิกน้ีมนัหาย เดีย๋วก็

เจอยกหนา้อกี มนัก็กลบัมาอยู่ทีเ่ดมิอกี ก็ตอ้งมาเจอยกสุดทา้ยจนได ้ เพยีงแต่

วา่วนัน้ีจะเป็นยกสุดทา้ยหรือไมเ่ท่านัน้เอง ยกน้ีจะเป็นยกสุดทา้ยหรือไมก่็ไมม่ี

ใครรู ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยในแต่ละครัง้ ก็ไมรู่ว้า่จะหายหรือไมห่าย ถา้หายเดีย๋วก็

ตอ้งไปเจอยกหนา้อกี คราวหนา้มนัก็เป็นอย่างน้ีอกี บางทพีอหายแลว้แทนทีจ่ะ

กลบัไปปฏบิตัธิรรมต่อ ก็ไปทาํอย่างอืน่เสยี พอหายแลว้ก็ลมื ถา้ถามวา่ปฏบิตัิ

ธรรมตอนไหนด ี ก็ตอบวา่เวลาน้ีดทีีสุ่ด ส่วนเรื่องศีล ๘ น่ีถา้ตอ้งกนิอาหารก่อน

กนิยาก็ใหถ้อืวา่กนิอาหารน้ีเป็นการกนิยาไป ไมไ่ดก้นิเพราะความอยากจะกนิ ถา้

อย่างนัน้ก็เหมอืนกบักนิยา กนิเพือ่เคลอืบกระเพาะ ถา้กนิไปตอนทอ้งวา่งๆเดีย๋ว

ยาจะไปกดักระเพาะ ทาํใหเ้กดิโรคซํา้ซอ้นขึ้นมาอกี 

พยายามพจิารณาธรรมไปเรื่อยๆ ตามแนวทางทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัมา เพราะเราตอ้ง

เป็นคนสอนตวัเราเอง สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัจากครูบาอาจารยเ์ป็นเหมอืนนํา้เชื้อ ที่

เราตอ้งเอาไปพฒันาต่อ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ พจิารณาดูความเสือ่มของร่างกาย 

ร่างกายมนัมาแลว้มนัก็ตอ้งไป เวลาไมส่าํคญั ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ตอ้งถงึเวลา

นัน้ดว้ยกนัทกุคน เมือ่เราอยู่ในสภาพนัน้แลว้ ก็ควรพจิารณาเพือ่ปลอ่ย อย่าไป

หวงมนั ไมต่อ้งไปหวงัก็แลว้กนั ปลอ่ยใหแ้พทยร์กัษาไป แต่ใจไมต่อ้งไปเชยีรไ์ป

หวงั จะหายก็หาย ไมห่ายก็แลว้ไป มนัก็เป็นได ้๓ ทาง ดขีึ้น เท่าเดมิ หรือเลวลง 

ก็ม ี ๓ ทางน้ี เพยีงแต่วา่เราไมรู่ว้า่มนัจะเป็นทางไหนเท่านัน้เอง หนา้ทีข่องเราก็

คอื ทาํใจใหเ้ป็นกลางไว ้ ทาํใจใหเ้ฉยๆไว ้ รบัไดท้ ัง้ ๓ ทาง จะเป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆก็ได ้ จะดขีึ้นก็ได ้ จะเลวลงไปกวา่น้ีก็ได ้ ก็ตอนทีอ่าตมาโดนงูกดัก็ทาํใจ

แบบน้ี โดนงูกดัแลว้ก็ไปโรงพยาบาลรกัษา มนัจะดขีึ้นหรือจะเลวลง จะหายไม่

หาย ไมท่ราบ คดิไปก็ทาํใหใ้จปัน่ป่วน เพยีงแต่รูว้า่มนัก็มแีค่ ๓ ทางเท่านัน้ หาย 
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ไมห่าย หรือตาย มอียู่ ๓ทาง เมือ่พษิมนัเขา้ไปในร่างกายแลว้ เราจะทาํอย่างไร

ได ้ 

ถาม ตอนน้ีก็ไปใชช้วีติอยู่กบัท่านชยสาโร อยู่ทีแ่มร่ิมเชยีงใหม ่ อยู่เป็นปีที ่ ๒ แลว้ก็

ลงชื่อไวปี้ที ่ ๓ เพราะผมเกษยีณเมือ่ปี ๒๕๔๗ ท่านจะจดัสปัดาหสุ์ดทา้ยของ

เดอืนมกราคม ท่านอาจารยช์ยสาโรทีว่ดัป่านานาชาต ิ ศิษยท์่านอาจารยช์า ไปอยู่ 

๗ คนื ๘ วนั ก็ไมพ่ยายามพูดกบัใคร นอนทีเ่ต็นท ์แลว้ก็ตื่นต ัง้แต่ต ี๔ จะตอ้ง

ขึ้นไปนัง่ภาวนา แลว้ก็ตอ้งทาํวตัรเชา้ ผมก็ตื่นมาตสีามครึ่ง ทาํกจิวตัรธุระของ

ตวัเอง กวา่จะเขา้นอนก็ ๔ ทุ่ม อากาศกค่็อนขา้งจะเยน็ปลายมกราคม ก็มอีกี

เรื่องทีจ่ะกราบเรียนทา่นคอืพยายามถามครูบาอาจารยว์า่ เกดิมาเป็นมนุษยน่ี์ตอ้ง

ทาํบญุกศุลในชาตก่ิอนทีจ่ะมาเกดิน่ีค่อนขา้งจะมากใช่ไหมครบั แต่พวกอาชญา

กร พวกโจรผูร้า้ยผมอาจจะพูดหยาบไปวา่ เหมอืนพวกสตัวน์รกมาเกดิน่ี ทาํไม

มนัเป็นไปได ้มคีตทิางพทุธศาสนาอย่างไร 

ตอบ ในจติแต่ละดวงน่ี เคยทาํบาปทาํบญุมา มากมายหลากหลายดว้ยกนั เหมอืนการ

ปลูกตน้ไมใ้นสวนไวห้ลายชนิดดว้ยกนั ชนิดทีด่กี็ม ีชนิดทีไ่มด่กี็ม ีปลูกต่างวาระ

กนั เวลาทีม่นัจะเจริญออกดอกออกผลก็ต่างกนั ดวงจติดวงใจของพวกเราที่

ไดม้าเกดิเป็นมนุษยใ์นครัง้น้ี ในอดตีก็เคยทาํบญุทาํบาปทาํกรรมไว ้ ทีย่งัไมไ่ด ้

แสดงผล ทีย่งัฝงัอยู่ในใจก็ยงัมอียู่ นิสยัทีช่อบทาํบาปทาํบญุก็ยงัตดิมาดว้ย จติที่

ไปเกดิเป็นเดรจัฉานทีใ่จบญุก็ม ี เป็นเดรจัฉานทีด่กีวา่มนุษยบ์างคนก็ม ี หมาบาง

ตวัยงัดกีวา่คนบางคนเลย ก็เพราะยงัมคีวามดฝีงัอยู่ในตวัเขา ในจติของแต่ละ

คนจงึมที ัง้ดชี ัว่ฝงัอยู่ เหมอืนกบักระเป๋าทีโ่ยมใส่ของ มที ัง้ของดขีองไมด่ปีนกนั

อยู่ เวลาโยมลว้งหยบิมนัขึ้นมา บางทกี็หยบิของดขีึ้นมา บางทกี็หยบิของไมด่ี

ขึ้นมา เรื่องของกรรมจงึพูดไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่มนัเป็นอจนิไตย แต่

อธิบายไดค้ร่าวๆอย่างน้ี ถงึแมจ้ะเกดิมาเป็นมนุษยแ์ต่เลวกวา่สตัวก์็ม ี แมแ้ต่เรา

เองก็ไมแ่น่เหมอืนกนั วนัน้ีเราด ี แต่ถา้วนัขา้งหนา้มอีะไรมาสะกดิ ทาํใหต้วัสตัว ์

นรกทีซ่่อนอยู่ในจติในใจโผลอ่อกมา ก็สามารถไปทาํในสิง่ทีไ่มค่าดคดิมาก่อนก็
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ได ้ หรือมอีงคพ์ระองคเ์ทพองคพ์รหม ทีซ่่อนอยู่ในใจโผลอ่อกมาก็ได ้ ก็อาจจะ

ออกบวชเป็นพระไปเลยก็ได ้ 

อย่างทีว่นันัน้เลา่เรื่องของหลวงปู่ขาวใหฟ้งั ตอนทีท่่านทราบขา่ววา่ภรรยาของ

ท่านไปมชูีน้ี้ ตอนนัน้มตีวัแสดงสองตวักาํลงัแย่งกนัแสดงบทบาท ระหวา่งสตัว ์

นรกกบัพระ ตอนตน้ก็คดิวา่จะฆ่ามนัท ัง้สองใหต้ายไปเลย ต่อมาก็ไดส้ตอิงคพ์ระ

จงึไดแ้สดงตน มาบอกวา่ฆ่าเขาก็เท่านัน้ ฆ่าเขาเราก็เลวกวา่เขา สูย้กใหเ้ขาไปเลย

ดกีวา่ ท่านก็เลยประกาศใหช้าวบา้นรูว้า่ ต่อไปน้ีภรรยาของเราไมไ่ดเ้ป็นของเรา

แลว้นะ ยกใหชู้เ้ขาไปแลว้ ส่วนเราๆจะลาไปบวช น่ีคอืพระทีฝ่งัอยู่ในจติของท่าน 

สงัเกตดูอารมณ์เราก็แลว้กนั บางทกี็อยากจะฆ่าคน บางทกี็กลา้ทีจ่ะเสยีสละชวีติ 

สลบักนัปรากฏขึ้นมา อยู่ทีส่ตจิะควบคุมไดม้ากนอ้ยเพยีงไร พระพทุธเจา้จงึทรง

เนน้ไปทีส่ตปิฏัฐาน ๔ เจริญสตใิหม้าก สตน้ีิเป็นเหมอืนกบัคนเฝ้าประตู ใครจะ

ออก ใครจะเขา้ ใหค้อยดูไว ้ ตวัทีไ่มด่กี็สกดัไว ้ ตวัทีด่กี็ปลอ่ยออกมา ถา้มสีติ

แลว้จะควบคุมอารมณ์ได ้ เวลาเกดิอารมณ์ไมด่กี็ดบัได ้ พอรูท้นัปับ๊มนัก็ดบัแลว้ 

พอรูว้า่โกรธปับ๊ มนัก็ดบัแลว้ ส่วนใหญ่จะไมรู่ ้ มนัก็ต่อเป็นลูกโซ่ไปเลย เพราะ

ไมม่สีต ิ ธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืสต ิ พระพทุธเจา้ทรงเปรียบสตเิหมอืนกบัรอย

เทา้ชา้ง ทีใ่หญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวท์ ัง้หลาย ครอบรอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ๆไดห้มด 

สตกิ็เป็นธรรมทีค่รอบธรรมทกุชนิด ถา้ไมม่สีตแิลว้ สมาธิปญัญาก็ไมเ่กดิ วมิตุติ

ก็ไมเ่กดิ ตอ้งมสีตเิป็นตวันาํ  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้มนัขึ้นมาตามวบิากกรรมทีเ่กดิน่ีเขา้ใจ แต่อย่างพวกสตัวต่์างๆ

น่ี โอกาสทีเ่ขาจะตอ้งเกดิเป็นอย่างนัน้ซ ํา้ๆซากๆ โอกาสทีเ่ขาจะพบความสุขอย่าง

เราเขาก็ไมม่ ีฉะนัน้เขาจะมโีอกาสไดก้ลบัมาเกดิเป็นคนก็ไมม่ ี

ตอบ ม ี ก็บญุทีเ่ขาเคยสะสมไวก้็มอียู่ เพยีงแต่วา่ยงัไมม่แีรงพอ ตวับาปมนัมแีรง

มากกวา่ก็เลยส่งใหไ้ปเกดิก่อน แต่เมือ่ถงึเวลาทีบ่ญุแรงกวา่บาป ก็จะไดม้าเกดิ

มาเป็นมนุษยไ์ด ้อย่างพระพทุธองคก์ท็รงเป็นสตัวม์าหลายชนิดเหมอืนกนั ไมไ่ด ้

หมายความวา่เกดิเป็นสตัวแ์ลว้จะเป็นสตัวไ์ปตลอด เกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ตอ้งเป็น



20 
 

มนุษยไ์ปตลอด ไมใ่ช่ น่ีไมใ่ช่เรื่องของกรรม มขีึ้นๆลงๆ ต ัง้แต่พรหมลงไปถงึ

นรก ขึ้นๆลงๆไปอย่างน้ี จนกวา่จะเกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ไดม้าเจอ

พระพทุธศาสนา ไดป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน จนหลดุพน้ไป หรือบรรลธุรรม

ไดด้ว้ยตนเอง เช่นพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีก่ารขึ้นๆลงๆบนบนัไดของภพชาตต่ิางๆ

จะสิ้นสุดลง พยายามยดึหลกัปจัจบุนั ตอนน้ีเราอยู่ตรงไหน เราเป็นอะไร มอีะไร

ทีเ่ราจะตอ้งทาํกท็าํไป มหีนา้ทีดู่แลรกัษาร่างกายของเราก็ดูไป หาหมอก็หาไป กนิ

ยาก็กนิไป ถา้ตอ้งกนิขา้วก็กนิไป กนิขา้วก็ยงัภาวนาได ้ มนัไมไ่ดไ้ปหยุดการ

ภาวนา ก็ภาวนาไป เจริญปญัญาไป เราปฏบิตัธิรรมไดต้ลอดเวลาแต่ไมป่ฏบิตั ิ

เพราะเราไมรู่ก้นั เพยีงแต่ระลกึพทุโธๆอย่างเดยีวไปท ัง้วนัก็ไดป้ฏบิตัแิลว้ ถา้ทาํ

ไดก้็ใกลจ้ะหลดุพน้แลว้นะ บอกใหรู้ก่้อน แทนทีจ่ะไปคดิเรื่องยา เรื่องกนิขา้วถอื

ศีล ๘ มาบริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีวจะดกีวา่ ไดป้ระโยชนม์ากกวา่ อย่าไปคดิถงึ

เรื่องอืน่เลย ตอนน้ีคอยรกัษาใจไว ้ทาํใจใหว้า่ง ไมต่อ้งไปคดิฟุ้ งซ่านกบัเรื่องอะไร

ท ัง้สิ้น เขา้ใจหมดแลว้ร่างกายมนัก็ตอ้งตาย กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทาํ

อย่างไรมนัก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้  

ใจทีก่าํลงัวุน่วายทาํใหม้นัสงบ ใหม้นัวา่งเทา่นัน้เอง ไมส่งบมนัก็ห่วงเรื่องร่างกาย 

มนัก็ไปพนักบัศีล การกระทาํทางกาย ทางวาจา แต่ถา้เขา้ใจเรื่องของจติแลว้ 

ร่างกายก็ปลอ่ยมนัไปตามเรื่องของมนั ยกใหห้มอไป หมอเขาใหก้นิก็กนิไป แต่

ใจเราๆก็ดูแลไป รกัษาไปดว้ยธรรมโอสถ บริกรรมพทุโธๆๆไปท ัง้วนันัน้แหละ 

หรือสวดมนตไ์ปท ัง้วนัก็ได ้อย่าปลอ่ยใหม้นัไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ยกเวน้เรื่องที่

จาํเป็นจะตอ้งคดิ เช่นมภีาระความรบัผดิชอบการงาน คดิเสร็จแลว้ก็พอแลว้ 

หยุดไดแ้ลว้ ก็กลบัมาสวดมนตใ์นใจต่อ บริกรรมพทุโธไปภายในใจ ทาํไดเ้สมอ 

อยู่ทีไ่หนก็ทาํได ้ ไมต่อ้งไปวดั แต่เราไมม่นิีสยัในทางน้ีมนัถงึไมไ่ดท้าํ พอไปจาก

ทีน่ี่แลว้ก็เริ่มคดิอกีแลว้ คดิเรื่องนูน้เรื่องน้ี ลองคดิแต่คาํวา่พทุโธๆอย่างเดยีวดู 

ไมค่ดิเรื่องอืน่นอกจากจาํเป็นจริงๆ แต่อย่าไปเครียดจนเกนิไปกบัการบริกรรม

พทุโธๆ เวลาอยู่กบัเพือ่นฝูงก็ตอ้งพูดคุยกนั มวัแต่พทุโธๆเดีย๋วเพือ่นก็จะอดึอดั
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กนั แต่ถา้เราอยู่ลาํพงัคนเดยีว ก็อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไป สวด

มนตไ์ปก็ได ้แลว้ใจจะสบาย จะสงบ จะเยน็  

ถาม ท่านอาจารยค์ะขอกราบเรียนถามอกีเรื่อง ถา้เรารูว้า่เราถูกเอาเปรียบ แลว้ก็

อาจจะถูกโกงอย่างน้ีเจา้ค่ะ ถา้ต่อสูไ้ปบา้งเท่าทีส่ามารถแลว้น่ี แต่ก็ยงัมทีางไปได ้

อกี เราควรจะทาํอย่างไรคะ ควรจะสูต่้อหรือไม ่ ลูกบอกวา่ลูกจะเสยีสละถอยมา 

คอืไมอ่ยากต่อสู ้ไมอ่ยากขึ้นศาล ลูกควรจะทาํอย่างไร 

ตอบ วธิีทีด่ทีีสุ่ดก็คอืสละไป ถอืวา่เป็นการทาํบญุทาํทานไป ถา้สละไปน่ีก็เป็นบญุแลว้ 

ถาม ถา้ในกรณีทีม่นัตดิเขา้ไปในกลุม่เจา้ค่ะ เราสละคนเดยีวมนัก็ไมห่ลดุออกมา คอื

คนอืน่เขาไมย่อมสละค่ะ 

ตอบ ก็ใหค้นอืน่เขาทาํไปซ ิเราก็เฉยๆ ปลอ่ยเขาไป 

ถาม คอืตวัลูกน่ี ใจลูกน่ีสละแลว้ แต่วา่มนัจะตอ้งตดิพ่วงเขา้ไป  

ตอบ ตดิก็ไมเ่ป็นไร ตดิก็ตดิไป  

ถาม ถา้เกดิตอ้งขึ้นโรงขึ้นศาลละ่เจา้คะ  

ตอบ เราไมต่อ้งไปก็ไดน่ี้ ใช่ไหม 

ถาม ไมท่ราบเจา้ค่ะ เพยีงแต่วา่ลูกอยากจะตดัเสยีก่อนทีจ่ะตอ้งไปศาล 

ตอบ เราทาํในส่วนทีเ่ราทาํได ้ส่วนทีเ่ราทาํไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา 

ถาม แต่ลูกเถยีงเขาไมไ่ด ้ เขาบอกวา่พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้อนใหเ้ป็นอย่างน้ี แลว้ลูกไม่

ทราบวา่จะเถยีงเขาวา่อย่างไร ลูกขอคาํของท่านอาจารยไ์ปเถยีง ลูกเถยีงไมท่นั

เจา้ค่ะ 
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ตอบ พระพทุธเจา้ก็ทรงสละหมด แมแ้ต่ลูกเมยีพระองคก์็ยงัทรงสละเลย กบัสมบตัิ

แค่น้ีทาํไมพระองคไ์มไ่ดท้รงสอน เพยีงแต่วา่มนัก็มหีลายระดบัเท่านัน้ การให ้

ทานแบบธรรมดาท ัว่ไปก็ม ีแบบอกุฤษฏท์ีเ่ป็นของโพธิสตัวก์็ม ีสาํหรบัผูท้ีจ่ะมุง่สู่

ธรรมข ัน้สูงพระองคก์็ทรงสอนใหส้ละหมด พระพทุธเจา้ทรงสอน ใหส้ละทรพัย์

เพือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ สละชวีติเพือ่รกัษาธรรม พระองค์

ทรงสอนแต่คนไมฟ่งักนั  

ถาม เขาบอกวา่ไมไ่ดส้อนใหไ้มสู่ ้เพราะเราก็สูม้าพอสมควรแลว้ 

ตอบ สูด้ว้ยเหตดุว้ยผล พูดกนัทาํความเขา้ใจกนั วา่คุณทาํอย่างน้ีไมถู่กนะ คุณควรจะ

ทาํอย่างน้ี เรามาตกลงกนัไดไ้หม ถา้เขาบอกไมพู่ดดว้ย ก็แลว้ไป ก็จบ ไมต่อ้งไป

ฟ้องศาล ไมต่อ้งไปทาํอะไร คดิเสยีวา่เป็นเงนิทีสู่ญไปก็แลว้กนั ยกใหเ้ขาไป 

ทาํบญุไป แค่น้ีก็จบ จบแปลวา่ยุต ิ ยุตธิรรมก็คอืมนัจบ คาํวา่ยุตธิรรมไมไ่ด ้

หมายความวา่ตอ้งเอาของเราคนืมาถงึจะยตุธิรรม ไมใ่ช่ ยุตธิรรมก็คอืเมือ่

เหตผุลมนัมาถงึจดุนัน้ มนัตอ้งหยุดตรงนัน้ ก็ตอ้งหยุดตรงนัน้ ถา้ปลงไดก้็ไม่

เครียด ใหท้นายเขาทาํหนงัสอืมอบอาํนาจไป สละเงนิกอ้นน้ีไป ไมข่อรบัผดิชอบ 

ถงึแมจ้ะไดม้าก็ไมต่อ้งการ ใครอยากจะไดก้็เอาไป คงจะมวีธิีหรอก ถา้ตอ้งการ

จะสละมนัจรงิๆ ถา้ไมม่วีธิีก็ตดัทีใ่จก็แลว้กนั อะไรมนัจะเกดิกบัเราก็ถอืวา่มนั

เป็นเคราะหก์รรมของเรา ทีม่ส่ีวนร่วมทาํมา เป็นกรรมทีท่าํมาร่วมกนั อย่างไรมนั

ก็หนีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอยู่ด ีมนัก็อยู่ตรงนัน้แหละ ถา้เขา้ใจถงึ

คาํวา่แก่ เจ็บ ตายแลว้ มนัไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งมากงัวล อะไรทีม่นัจะเกดิมนัก็ไม่

เลวรา้ยไปกวา่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทีม่นัจะตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน 

แลว้เมือ่เราพรอ้มทีจ่ะรบัความแก่ ความเจ็บ ความตายแลว้ อะไรๆเราก็รบัได ้

หมด เพยีงแต่อย่าไปสรา้งเวรสรา้งกรรม ไปขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะจะทาํใหผู้แ้พ ้

เกดิอาฆาตพยาบาท ผูช้นะก็ดใีจไป ถา้ไมเ่อาเรื่องเอาราว เรื่องมนัก็จบ 

ถาม แต่ลูกตอ้งหาวธิีอืน่ ลูกพูดไมท่นั 
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ตอบ ไดไ้ป เวลาตายไปก็เอาไปไมไ่ด ้

ถาม คดิวา่ใหเ้ขาโกงทาํไม เขาโกงเอาเปรียบทกุอย่าง เสยีตงัคใ์หค้นเลวทาํไม อะไร

อย่างน้ี 

ตอบ คดิผดิอย่าไปคดิอย่างนัน้ คดิเสยีวา่ไดไ้ปก็เอาไปไมไ่ด ้ ตายไปก็เอาไปไมไ่ด ้ เรา

เอามาตายไปเราก็เอาไปไมไ่ดอ้ยู่ด ี เอาไปไดแ้ต่จติทีท่ารุนโหดรา้ยต่อกนัและกนั 

คดิอย่างน้ีก็ผดิแลว้ พระพทุธเจา้ตรสัวา่ คดิวา่เขาเอารดัเอาเปรียบเราน้ีทาํใหเ้กดิ

โทสะ ทาํใหเ้กดิความพยาบาทขึ้นมา เราควรคดิวา่เป็นบญุเป็นกรรม เมือ่ถงึเวลา

จะตอ้งถูกเขาโกง ก็ถอืวา่เป็นกรรมของเราไป ถอืวา่เป็นโอกาสทีเ่ราไดท้าํบญุก็

แลว้กนั เพราะบางทเีงนิทีเ่ราไดม้าน่ีก็เอาไปทาํบญุอยู่ด ี ก็ทาํเสยีตอนน้ีเลย ก็

หมดเรื่อง 

ถาม ลูกก็บอกวา่ไดม้าลูกก็ไมเ่อาส่วนน้ีอยู่แลว้ ถา้ไดม้าก็จะเอาไปทาํบญุ เอาไปทาํ

กศุลดกีวา่ทีจ่ะใหเ้ขาโกง 

ตอบ ไมด่หีรอก ทาํแบบน้ีไมม่คีวามเมตตา ก็อย่างทีบ่อกวา่เมตตากบัคนทีเ่รารกัน่ีมนั

งา่ย แต่เมตตากบัคนทีเ่ราเกลยีดน่ีมนัยาก แต่ถา้ทาํไดจ้ะไดบ้ญุมาก เพราะจะได ้

ระงบัความเกลยีดใหห้มดไปจากจติจากใจ ต่อไปเราจะไมเ่กลยีดใคร จะมองคน

ทกุคนดชี ัว่วา่เป็นเพือ่นเกดิแก่ เจ็บ ตายดว้ยกนั คนชัว่ก็ถอืวา่เป็นกรรมของเขา 

ทีต่อ้งมาทาํความชัว่ ความชัว่ทีเ่ขาทาํน้ีก็จะเป็นโทษกบัเขา เราไมต่อ้งไปสาปไป

แช่งเขา การกระทาํของเขาจะเป็นตวัทีส่าปเขาเอง 
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กณัฑท์ี่ ๒๕๒ 

ใจไม่ดบั 
๒๔ กนัยายน ๒๕๔๙ 

เรื่องเกดิแก่เจ็บตายนัน้ ตอ้งเป็นดว้ยกนัทกุๆคน จงึไมค่วรลมื ควรพจิารณาอยู่เรื่อยๆ 

จะไดม้ธีรรมโอสถไวดู้แลรกัษาจติใจ ถา้ไมพ่จิารณาอยู่เรื่อยๆ พอเกดิขึ้นมาใจก็จะป่วย 

ป่วยกายแลว้ไมพ่อ ยงัป่วยใจดว้ย แต่ถา้ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เหมอืนมธีรรมโอสถ 

จะรูส้กึเฉยๆ รูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา รูว้า่ใจไมไ่ดป่้วยไปกบักาย สิง่ทีป่่วยก็ตอ้งเป็นไปตาม

สภาพของเขา ไมม่ใีครอยู่เหนือสภาพน้ีได ้ ไมว่า่จะเป็นปถุชุนธรรมดาหรือพระพทุธเจา้ 

พระอรหนัตสาวก ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายทีเ่รากราบไหวบู้ชา ก็ตอ้งตกอยู่ในสภาพ

เดยีวกนั ต่างกนัทีจ่ติใจ ของท่านมเีกราะคุม้กนั มธีรรมโอสถรกัษาใจ ทาํใหใ้จไมส่ะทก

สะทา้น ไมห่วาดกลวั เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นไปกบัร่างกาย แต่ถา้ไมไ่ดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆ 

ความหลงก็จะหลอกใหใ้จไปหลงคดิวา่เป็นกาย เวลากายเป็นอะไรใจก็เดอืดรอ้นไปดว้ย 

คดิวา่ใจเป็นไปกบัร่างกาย เพราะใจอาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข เวลาร่างกาย

ป่วย ชาํรุดทรุดโทรม ไมส่ามารถไปหาความสุขได ้ ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ได ้

พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ ไมห่วงัพึง่อาศยั

ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข เพราะหาความสุขทีไ่มต่อ้งใชร่้างกายก็ได ้ กค็อื

ความสุขภายในใจทีม่รีออยู่แลว้ เป็นเหมอืนสมบตัทิีถู่กโมหะอวิชชา ความหลงกลบฝงั

ไว ้หนา้ทีข่องเราจงึตอ้งพยายามขดุเอาอวชิชาเอาโมหะความหลงใหอ้อกไปจากใจ เพือ่จะ

ไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืความสงบใจ  

ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตายจนจติรบัความจรงิได ้ ความ

สงบก็จะปรากฏขึ้นมา จะไมรู่ส้กึอดิหนาระอาใจหรือทอ้แท ้หรือไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะ

อยู่ต่อไป เพราะการพจิารณาเป็นการทาํสมาธิไปในตวั แทนทีจ่ติจะฟุ้ งซ่าน กลบัจะสงบ 

ในเบื้องตน้อาจจะลาํบากหน่อย เพราะมกีเิลสคอยต่อตา้นอยู่ เวลาคดิถงึความแก่ ความ
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เจ็บ ความตาย จะรูส้กึไมส่ดใสเลย คดิถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยทาํอะไรไมไ่ด ้แลว้

ก็ตอ้งตายไปในทีสุ่ด ถา้ยงัมกีเิลส มอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆอยู่ ก็จะรูส้กึ

สูญเสยี ทาํใหไ้มอ่ยากคดิ พยายามหลกีเลีย่งไมไ่ปคดิมนั เพราะคดิแลว้ทาํใหเ้กดิ

อารมณ์ไมด่ขีึ้นมา ถา้คดิแบบน้ีแลว้แทนทีจ่ะเกดิประโยชนก์ลบัเกดิโทษขึ้นมา เพราะจติ

จะยิง่ถูกความหลง ความไมรู่ค้รอบงาํมากยิง่ขึ้นไป เพราะคนเราทกุคนควรจะรูค้วามจริง

ของชวีติเราวา่เป็นอย่างไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ คอืความจริงของชวีติเรา

นัน่เอง ถา้รูค้วามจริงท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ รูจ้กัวธิีปฏบิตัต่ิอความจริงน้ีแลว้ สกัวนัหน่ึง

ไมช่า้ก็เร็วเราก็จะไปถงึทีเ่ดยีวกนักบัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ นัน่ก็

คอืนิโรธความดบัของทกุข ์ทกุขเ์กดิขึ้นก็เพราะใจหลง ใจไมย่อมรบัความจริง  

ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆจนเหน็วา่ไมม่ใีครในโลกน้ี ท ัง้ตวัเราและผูอ้ืน่ จะตอ้งตกอยูใ่น

สภาพเหมอืนกนั เป็นธรรมดาของร่างกายทีจ่ะตอ้งเป็นไป จติใจก็เกดิความกลา้หาญ

ขึ้นมา กลา้สูแ้ละเผชญิกบัความจริง จะไมห่วาดกลวั เมือ่ไมห่วาดกลวัความทกุขก์็ไม่ม ี

คนเราทีก่ลวักนัก็กลวัความตาย กลวัความเจ็บกนั แต่ถา้ไมก่ลวัเสยีอย่างแลว้ ใจก็จะไม่

หว ัน่ไหว จะต ัง้อยู่ในความสงบของสมาธิ มคีวามแขง็แกร่งเหมอืนกบักอ้นหนิกอ้นใหญ่ๆ 

ทีส่ามารถรบัพายุทีจ่ะพดัโหมกระหนํา่มา ไมว่า่จะมกีาํลงัแรงมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไม่

สามารถขยบัหนิกอ้นนัน้ได ้จติใจทีม่คีวามสงบ มคีวามน่ิงดว้ยปญัญา จะไมห่ว ัน่ไหวกบั

สภาพต่างๆ จะเผชญิกบัมนัได ้ไมม่ปีญัหาอะไร อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ อะไรจะดบักต็อ้ง

ดบั อะไรไมด่บัก็ไมด่บั แต่เราไมรู่ว้า่อะไรดบั อะไรไมด่บักนั เพราะใจเราหลง คดิวา่

ร่างกายดบัแลว้ทกุอย่างดบัหมด ชวีติเราดบัหมด ทกุสิง่ทกุอย่างในตวัเราดบัไปหมด แต่

ยงัมตีวัหน่ึงทีย่งัไมด่บั ก็คอืใจน้ีแหละ ใจไม่ดบั ร่างกายจะดบัก็ดบัไปแต่ใจก็ยงัเป็นอกา

ลโิกอยู่ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนัน้อยู่ เป็นธาตรูุ ้ เป็นผูรู้ ้ แต่ขาดปญัญา ไมส่ามารถ

แยกแยะตนเองออกจากสิง่ทีค่ลกุเคลา้ดว้ย เมือ่ไปคลกุเคลา้กบัสิง่ทีม่เีกดิมดีบั ก็เลยคดิ

วา่ตนเองเกดิดบัไปดว้ย  

ถา้ไดพ้บคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้นาํไปปฏบิตั ิ พจิารณาความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายอยู่เรื่อยๆ ก็จะมธีรรมะมอีาวุธทีจ่ะแยกแยะใจใหอ้อกจากสิง่ทีใ่จไปคลกุเคลา้ดว้ย 
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เมือ่แยกออกมาไดแ้ลว้ ก็จะรูว้า่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรตามไปดว้ย ร่างกายจะเป็นอย่างไร จะ

ดหีรือไมอ่ย่างไร ใจก็ไมไ่ดเ้ป็นตามร่างกาย แต่ใจมกัจะหลง เหมอืนคนดูฟตุบอล ชอบ

เชยีร ์ ท ัง้ๆทีไ่มรู่จ้กัคนเลน่ดว้ยซํา้ไป ถา้ฝ่ายทีเ่ชยีรช์นะก็ดอีกดใีจตามไปดว้ย ถา้แพก้็

เสยีอกเสยีใจ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดอ้ะไรจากการแพก้ารชนะเลย แต่ใจชอบไปยุ่งกบัเรื่องต่างๆแลว้

ก็ไปยดึตดิ เวลาชอบใครก็เชยีรเ์ขา อยากใหเ้ขาไดด้บิไดด้ ีมคีวามสุขมคีวามเจริญ ถา้ไม่

ชอบก็สาปแช่งใหเ้ขาเป็นไป น่ีคอืเรื่องของใจทีห่ลง ไมรู่ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมที ัง้

เจริญและเสือ่มอยู่ควบคู่กนัไป เวลาสิง่ทีเ่ราเชยีรเ์สือ่มลงไปก็เสยีใจ เวลาสิง่ทีเ่ราไมช่อบ

มคีวามเจริญก็ไมพ่อใจ เพราะลมืไปวา่ความเจริญก็มขีอบเขต เมือ่เจริญแลว้สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งเสือ่มไป ไมต่อ้งไปสาปแช่งเดีย๋วก็เสือ่มไปเอง 

น่ีคอืปญัหาของพวกเรา คอืไมค่่อยพจิารณาความเสือ่มกนั ส่วนใหญ่จะมองแต่ความ

เจริญกนั ไดอ้ะไรมาก็อยากจะใหม้นัเจริญ เปิดรา้นเปิดบริษทัก็อยากจะใหเ้จริญอย่าง

เดยีว ไมค่ดิวา่จะตอ้งเสือ่มบา้ง ไมว่า่บริษทัจะใหญ่โตขนาดไหนสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งปิดตวั

ลง จะมตีาํแหน่งสูงขนาดไหนสกัวนัหน่ึงกต็อ้งหมดไปเพราะกเิลสจะคอยกดีกนัไมใ่หเ้รา

คดิถงึความเสือ่ม เมือ่ไมไ่ดพ้จิารณาธรรมะ ก็เหมอืนกบัไมม่อีาวุธไวต่้อสู ้ เวลาความ

เสือ่มปรากฏขึ้นมาคบืคลานเขา้มา ความทกุขก์็จะรุมทาํรา้ยจติใจ ใหเ้ศรา้โศกเสยีใจ แต่

ถา้ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ ชวีติของคนเรามที ัง้ขึ้นมที ัง้ลง มที ัง้สูงมที ัง้ตํา่ แลว้ก็เตรียม

ตวัรบักบัสภาพทีจ่ะเกดิขึ้น ก็จะไมท่กุข ์ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เหมอืนกบัทหารทีต่อ้งซอ้ม

รบอยู่เรื่อยๆ เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งมสีงครามเกดิขึ้น ถา้ไมเ่ตรียมตวัไว ้ เวลาเกิด

สงครามขึ้นมา ก็จะสูเ้ขาไมไ่ด ้ ใจของเราก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมไ่ดพ้จิารณาความเสือ่มอยู่

เรื่อยๆ เวลาพบกบัความเสือ่มก็จะไมรู่ว้า่ตอ้งทาํใจอย่างไร  

ใจมกัจะถูกความอยากรุมเรา้อยู่ตลอดเวลา เมือ่ไมส่ามารถทาํตามความอยากได ้ ก็เกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้จิารณาอริยสจัขอ้แรก คอืทกุขสจั เกดิ

มาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้

พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบักบัสภาพ จติใจจะไดไ้ม่

หว ัน่ไหวหวาดกลวัแต่อย่างใด จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ ไมย่ดึตดิกบัอะไร เพราะรูว้า่
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สิง่ต่างๆตอ้งจากเราไป หรือเราจะตอ้งจากมนัไป การไปยดึไปตดิเป็นเหตขุองความทกุข ์

ความไมส่บายใจ สงัเกตดูสิง่หน่ึงสิง่ใดบคุคลหน่ึงบคุคลใด ทีเ่ราไมม่คีวามผูกพนัดว้ย 

ไมเ่กี่ยวขอ้งดว้ย ไมย่ดึตดิ เวลาเป็นอะไรไป ก็ไมก่ระทบกบัเรา แต่ถา้มคีวามผูกพนั มี

ความยดึตดิ เวลาสิง่นัน้สิง่น้ี บคุคลนัน้บุคคลน้ี มอีนัเป็นไป เราก็วุน่วายใจ เศรา้โศก

เสยีใจ คนทีไ่มม่ธีรรมะอยู่ในใจเลย จะไมอ่ยากอยู่ต่อไปเวลาสูญเสยีสิง่ทีต่นรกัไป เช่น

เสยีคู่ครองทีเ่คยอยู่ดว้ยกนัมาตลอด เมือ่เสยีไปแลว้ก็รูส้กึวา่ชวีติของตนก็หมดไปดว้ย 

เคยสงัเกตเหน็อยู่เรื่อย คู่สามภีรรยาทีอ่ยู่ดว้ยกนัมาเป็นเวลายาวนาน พอคนใดคนหน่ึง

เสยีไป อกีคนหน่ึงก็จะเสยีตามไปดว้ยในเวลาไมน่าน เพราะความผูกพนั ความยดึตดิ 

เหมอืนกนิอาหารทีเ่คยเตมิเครื่องปรุงต่างๆ พอวนัไหนไมม่เีครื่องปรุงก็ไมอ่ยากจะกนิ

เลย เพราะตดิกบัรสชาต ิ อย่างคนทีเ่ป็นเบาหวานก็รูอ้ยู่วา่กนิของหวานมากไมไ่ด ้ แต่ก็

อดไมไ่ด ้เพราะความเคยชนิ 

จติน่ีเวลาทาํอะไรแลว้จะตดินิสยั เคยทาํอะไรก็จะทาํอย่างนัน้ ถา้ไมเ่คยทาํก็ไมท่าํ เคย

ดืม่กาแฟตอนเชา้ก็ตอ้งหากาแฟมาดืม่ทกุเชา้ คนทีไ่มด่ืม่ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ตื่นขึ้นมาก็

ไมต่อ้งหามาดืม่ ก็ไมเ่หน็เป็นอะไร ถา้ไมอ่ยากจะมคีวามทกุขใ์จ แต่อยากมคีวามสุขใจที่

แทจ้รงิ ก็ตอ้งตดัความผูกพนักบัทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ 

รูปต่างๆ ทีพ่วกเรามคีวามผูกพนัอยู่ตลอดเวลา แทบจะอยู่ห่างไกลจากมนัไมไ่ดเ้ลย จงึ

เขา้วดักนัไมค่่อยได ้ เวลาไปอยู่ถอืศีลตามวดัป่าวดัเขาทีไ่กลจากรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ก็เหมอืนไปตกนรก ไปไมไ่ดเ้พราะเหมอืนขาดลมหายใจ ขาดอาหารใจ ตอ้งมี

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่คยสมัผสัอยู่เป็นประจาํ มาคอยหลอ่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็เลยกลายเป็นทาส มคีวามสุขเลก็ๆนอ้ยๆจากการทีไ่ดเ้สพ ไดส้มัผสักบั

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะเหลา่น้ี แต่ในขณะเดยีวกนัก็กลายเป็นทาส เหมอืนคนที่

ตดิยาเสพตดิ ถา้ไมม่ใีหเ้สพกไ็มม่คีวามสุขใจ ท ัง้ทีโ่ดยธรรมชาตขิองใจนัน้ ไมต่อ้งมี

อะไรก็มคีวามสุขได ้จงึตอ้งตดัความผูกพนั ความยดึตดิกบัสิง่ต่างๆใหไ้ด ้

หนา้ทีข่องเราก็คอืการปลดเปลื้องความผูกพนัต่างๆเหลา่น้ี ใหอ้อกไปจากจติจากใจ 

เปลีย่นนิสยัใหม ่เคยตดิเคยชอบ เคยดืม่เคยสมัผสัอะไร ก็ควรตดัไปเสยี หดัอยู่แบบไม่
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ตอ้งมอีะไร แบบพระท ัง้หลายทีม่เีพยีงสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดูแลรกัษาชวีติร่างกายเท่านัน้ 

สิง่ทีเ่ป็นส่วนเกนิ ทีไ่มจ่าํเป็นก็ตดัมนัไป พระทีม่คีวามเคร่งครดัในการปฏบิตัจิะฉนัมื้อ

เดยีว หลงัจากฉนัแลว้ก็ไมฉ่นัอะไรอกีนอกจากนํา้เปลา่ เพราะกนิเพือ่อยู่จริงๆไมไ่ดอ้ยู่

เพือ่กนิ พอใหร่้างกายมอีาหารหลอ่เลี้ยงใหอ้ยู่ได ้ เพือ่จะไดเ้อาร่างกายมาทาํหนา้ทีเ่จรญิ

ธรรมะ พจิารณาธรรมะ ทาํจติใจใหส้งบ เพือ่จะไดม้อีาวุธมเีครื่องมอืไวป้ราบกเิลส ความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ต่างๆใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เมือ่ไมม่กีารตดิอยู่กบัอะไรแลว้ สิง่ต่างๆ

ทีเ่คยตดิอยู่ก็หมดความหมายไป เคยตดิบหุรี่แลว้เลกิบหุรี่ได ้ บหุรี่ก็หมดความหมายไป 

สุราก็เช่นเดยีวกนั กาแฟหรือของรบัประทานต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น ถา้จะรบัประทานก็

รบัประทานพรอ้มกบัอาหารไปเลย พอผ่านไปแลว้ก็จบ เป็นการควบคุมไมใ่หจ้ติใจไปยดึ

ไปตดิกบัสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น บคุคลต่างๆก็ไมจ่าํเป็นไปยดึไปตดิ อยู่คนเดยีวไดด้กีวา่อยู่ ๒ 

คน อยู่คนเดยีวไมม่ปีญัหา อยู่ ๒ คนแลว้ปญัหาเกดิ ทะเลาะกนั ขดัใจกนั ห่วงใยกนั 

ถา้รกักนัก็ห่วงใยกนั ถา้ทะเลาะกนัก็เบือ่กนั มแีต่ปญัหาท ัง้ ๒ ดา้น แต่ถา้อยู่คนเดยีวได ้

ก็ไมม่ปีญัหากบัใคร ทีอ่ยู่ไมไ่ดก้็เพราะใจยงัยดึตดิอยู่น ัน่เอง  

เราจงึตอ้งต่อสูด้ว้ยการปฏบิตัธิรรม สรา้งความสุขภายในใจ ดว้ยการขดุเอากเิลสความ

โลภ ความโกรธ ความหลง อวชิชา ตณัหาต่างๆ ทีบ่ดบงัความสุขใจใหห้มดไป ถา้ไม่

ปฏบิตัเิราก็จะไมไ่ดพ้บความสุขทีแ่ทจ้รงิ จะพบแต่ความสุขแบบสุกๆดบิๆ สุขแลว้เดีย๋ว

ก็ทกุข ์ไปเทีย่ว ไปกนิ ไปดู ไปฟงัอะไรมา ก็มคีวามสุข พอกลบัมาบา้นแลว้ก็ผ่านไป วนั

ต่อไปก็จะหวิ จะอยาก จะตอ้งการอกี แต่ถา้ไดส้มัผสัความสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้

จะไมห่วิ เพราะจะอยู่กบัเราไปเรื่อยๆ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งไปพึง่พาอาศยัสิง่ต่างๆภายนอกมา

ใหค้วามสุข ทีม่มีากนอ้ยเพยีงไรก็ตอ้งคอยเปลีย่นอยู่เรื่อย เพราะไมเ่ทีย่ง ไมจ่รีงัถาวร

นัน่เอง ไดอ้ะไรมาก็ใชไ้ปสกัระยะหน่ึงก็เสยีก็พงั ก็ตอ้งไปหามาใหม ่ จะเป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ เคยเป็นอย่างน้ีมานานแลว้ ต ัง้แต่ก่อนทีเ่รามาเกดิก็เคยทาํอย่างน้ีมาก่อน เพราะ

เป็นใจเดยีวกนั กิเลสตณัหาความอยากอุปาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ต่างๆ ก็ตวัเดยีวกนั 

ทีอ่ยู่ในใจของเรา ไปเกดิทีไ่หน เป็นอะไร เป็นเทพ เป็นมนุษย ์เป็นเดรจัฉานก็มกีเิลสตวั

เดยีวกนั มคีวามผูกพนัทีเ่หมอืนกนั  
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ถา้ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็ตอ้งมคีวามเดด็เดีย่ว มคีวามกลา้หาญ กลา้ทีจ่ะตดั

ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆทีม่อียู่ แลว้บากบ ัน่ต่อสูส้รา้งความสุขใจขึ้นมา ทีย่ากก็เพราะไมเ่คย

ทาํ ไมช่าํนาญ เวลาตอ้งทาํอะไรทีไ่มเ่คยทาํ จะไมถ่นดั แต่พอฝึกทาํไปเรื่อยๆแลว้ต่อไปก็

จะถนดั แลว้ก็จะกลายเป็นของงา่ยไป เหมอืนกบัถนดัมอืขวาแลว้ตอ้งมาใชม้อืซา้ย จะ

รูส้กึลาํบากไมค่่อยถนดั แต่ถา้จาํเป็น สมมตุวิา่มอืขวาเสยีไปใชไ้มไ่ด ้ เหลอืแต่มอืซา้ย ก็

ตอ้งหดัใชจ้นได ้ การหาความสุขภายในจติใจ ทาํจติใจใหส้งบก็เป็นแบบเดยีวกนั พวก

เราถนดัสรา้งความฟุ้ งซา่น สรา้งความวุน่วายยู่ตลอดเวลา ชีวติของเราจงึมแีต่ความ

ฟุ้ งซ่าน มแีต่ความวุน่วายอยู่เรื่อยๆ แต่ไมรู่ว้า่เราเป็นผูส้รา้งมนัขึ้นมา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเรา

ไมเ่คยหยุดคดิดูเลยวา่ใจของเราเป็นอย่างไร อะไรทาํใหสุ้ข อะไรทาํใหท้กุข ์ ใหฟุ้้ งซา่น 

ใหวุ้น่วาย มแีต่ปลอ่ยใหเ้หตกุารณ์ต่างๆฉุดลากเราไป ใหค้วามอยากต่างๆพาไป ใจจงึ

กลิ้งเหมอืนกบัลูกฟตุบอลทีถู่กนกัเตะฟตุบอล ๒ ฝ่าย คอยแย่งเตะกนั เตะไปเตะมา 

ไมใ่หอ้ยู่น่ิงเฉย 

เหตกุารณ์ต่างๆในชวีติของเราก็คอยเตะใจใหไ้ปทาํโน่นทาํน่ี ไปเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ทาํมา

หากนิ ดูแลคนนัน้คนน้ี พอไมม่อีะไรตอ้งทาํก็อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ก็หาเรื่องทาํอกี ไปดูหนงัไป

เทีย่ว ไปทีน่ ัน่มาทีน่ี่ ใจจงึไมม่เีวลาทีจ่ะหยดุน่ิง เหมอืนกบัลูกฟตุบอลทีไ่มเ่คยอยู่น่ิง ถูก

ฝ่ายนัน้เตะ แลว้ก็ถูกฝ่ายน้ีเตะ เตะไปเตะมาอยู่เรื่อยๆ เพราะไมก่าํหนดเป้าหมายชวีติ

ของเรา วา่จะไปทางไหน ปลอ่ยไปตามยถากรรม มแีต่หวงัใหด้ขีึ้นเจริญขึ้น แต่จะดี

ขนาดไหนเจริญขนาดไหน ในทีสุ่ดก็ตอ้งจบอยู่ด ี เพราะเป็นอนิจจงั มเีกดิมดีบั มเีจริญ

แลว้ก็มเีสือ่ม ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุขชนิดใดก็ตาม ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไรสกั

วนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป จากเราไป หรือเราจากมนัไป ถา้ไมไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนาเราจะ

ไมรู่เ้รื่องของเราเลย จงึเป็นบญุวาสนาของเราทีไ่ดม้าเจอศาสนา มบีญุเก่าคอยผลกัใหม้า

ทางน้ีกนั ถงึแมจ้ะไมถ่นดั ถงึแมจ้ะลาํบากตามความรูส้กึของจติใจ แต่อย่างนอ้ยก็รูว้า่

เป็นสิง่ทีค่วรทาํ และควรทาํใหม้ากยิง่ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏบิตัธิรรม ทีจ่ะทาํ

ใหศ้รทัธาแก่กลา้ ใหม้กีาํลงัทีจ่ะกลา้ตดั กลา้สละสิง่ต่างๆ ความสุขต่างๆทีม่อียู่ เพือ่แลก

กบัความสุขทีด่กีวา่  
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การทาํบญุทาํทาน การรกัษาศีลน้ีก็ด ีแต่ไมพ่อ ตอ้งปฏบิตัธิรรมดว้ย เมือ่ไดฝึ้กทาํสมาธิ

จนจติรวมลงสู่ความสงบ แมจ้ะสงบเพยีงช ัว่ขณะเดยีวก็ตาม จะเหน็เลยวา่ ความสุขที่ได ้

จากการปฏบิตักิบัความสุขทีเ่คยมอียู่น ัน้เทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย เหมอืนฟ้ากบัดนิ จะทาํใหม้ี

กาํลงัจติกาํลงัใจ มคีวามกลา้หาญทีจ่ะตดัสิง่ต่างๆทีใ่หค้วามสุขกบัเรา เพราะรูแ้ลว้วา่สูส้ิง่

ทีจ่ะไดม้าไมไ่ด ้ ถา้ไดป้ฏบิตัจินเหน็ผลแลว้ แมเ้พยีงช ัว่ขณะเดยีว ก็จะจดุประกายแห่ง

ความศรทัธาความเพยีรใหแ้ก่กลา้ ทีจ่ะทาํในสิง่ทีไ่มเ่คยคดิวา่กลา้ทาํมาก่อน กลา้ตดักลา้

ละ กลา้อยู่แบบขอทาน กลา้อยู่แบบไมม่อีะไร อยู่ทีไ่หนก็ได ้นอนทีไ่หนก็ได ้ กนิอะไรก็

ได ้สิง่เหลา่น้ีจะไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป ตอนน้ีพวกเรายงัไมไ่ดพ้บกบัความสุขแบบนัน้ ยงั

ตดิอยู่กบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ กบัการกนิการอยู่ พอไปอยู่วดั อยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ กิน

ตามมตีามเกดิ จงึไมดู่ดดืม่ใจ ไมม่อีะไรดงึดูดใหไ้ป เพราะยงัไมไ่ดส้มัผสักบัความสุขที่

มอียู่ภายในใจ จงึอยากจะใหมุ้ง่สู่ความสุขใจน้ี พยายามนัง่ทาํสมาธิใหไ้ด ้ มเีวลาวา่งก็

พยายามนัง่อยู่เรื่อยๆ เวลาทาํอะไรก็ใหม้สีตกิาํกบัอยู่เสมอ พยายามดงึจติไว ้ อย่าใหไ้ป

คดิเรื่องราวต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น ขณะน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ ก็ใหอ้ยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํกพ็อ ให ้

รูอ้ยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํ เรื่องทีผ่่านไปแลว้เมือ่วานน้ีหรือเมือ่สกัครู่น้ี ก็อย่าไปคดิ เรื่องที่

จะตามมาต่อไปขา้งหนา้ เมือ่ยงัไมถ่งึเวลากอ็ย่าไปคดิ ใหอ้ยู่กบัปจัจุบนั ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้

จะมเีครื่องมอืคอยดงึจติไว ้

ถา้มสีตแิลว้เวลาทาํสมาธิก็จะสงบงา่ย ถา้ไมม่สีตกิ็เหมอืนกบับงัคบัใหล้งินัง่เฉยๆ บงัคบั

อย่างไร พูดอย่างไร บอกอย่างไร มนักไ็มฟ่งั แต่ถา้เอาเชอืกมาผูกมนัไวก้บัเสา ฟงั

หรือไมฟ่งัมนัก็ไปไหนไมไ่ด ้ นอกจากเชอืกเสน้มนัเลก็ แลว้แรงของลงิมมีากกวา่ เดีย๋ว

มนัก็ดงึเชอืกใหข้าดได ้ เชอืกก็เปรียบเหมอืนกบัสตทิีจ่ะคอยดงึจติไว ้ จติก็เป็นเหมอืนลงิ 

เวลาฝึกใหม่ๆ ยงัเป็นเชอืกกลว้ยอยู่ พอจติกระตกุปับ๊หน่ึงก็ขาดแลว้ พอใหอ้ยู่กบัพทุ

โธๆไดพ้กัเดยีว ก็คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีแลว้ แสดงวา่สตขิาดไปแลว้ เชอืกขาดไปแลว้ ก็

ไมเ่ป็นไร ก็ดงึกลบัมาใหม ่พอรูว้า่ไมไ่ดอ้ยู่กบัพทุโธแลว้ ยงัคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็กลบัมา

หาพทุโธใหม ่ถา้ไมช่นิกบัพทุโธใหม่ๆ จะรูส้กึวา่เหน่ือย เพราะตอ้งบริกรรมไปคาํเดยีว ถา้

ชอบสวดมนตก์็สวดมนตไ์ปก่อนก็ได ้ ใหม้สีตอิยู่กบับทสวดมนต ์ แต่ไมต่อ้งสวดออก

เสยีง ไมต่อ้งนัง่พนมมอื ไมต่อ้งนัง่พบัเพยีบ นัง่ขดัสมาธิไป แทนทีจ่ะใชพ้ทุโธก็ใชบ้ท
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สวดมนตแ์ทน สวดไปภายในใจ สวดไปเรื่อยๆจนรูส้กึอยากจะหยุด ก็บริกรรมพทุโธต่อ 

หรือดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้บางทสีวดๆไปแลว้ก็วูบน่ิงไปเลยก็ม ีถา้จติไมไ่ปคดิเรื่องอื่น 

อยู่กบัการสวดมนตอ์ย่างเดยีว  

สิง่สาํคญัทีสุ่ดก็คอืตอ้งต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ถา้จะรอตัง้สตติอนทีน่ ัง่สมาธิก็จะไมพ่อ เราตอ้ง

ต ัง้สตติลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ใหส้ตเิป็นเหมอืนยามเฝ้านกัโทษ คอยเฝ้าดู

ไมใ่หค้ลาดสายตาไป ใหส้ตอิยู่กบัร่างกายตลอดเวลา ไม่วา่จะทาํอะไรก็ใหอ้ยูต่รงนัน้ ถา้

ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้จะมสีต ิ มกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความเผลอได ้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธ อยู่กบัลม

หายใจ ก็จะอยู่ ถงึแมจ้ะเผลอไปบา้ง พอรูต้วัก็ดงึกลบัมาไดเ้ลย ต่อไปก็จะอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง แลว้ก็จะสงบลงไป เมือ่จติคดิปรุงนอ้ยลงไป ความสงบก็จะมมีากขึ้น ทีไ่มส่งบ

ก็เพราะจติไมห่ยุดคดิ คดิเรื่องนูน้คดิเรื่องน้ีไปเรื่อย แต่ถา้คดิแบบสวดมนตอ์ย่างน้ีไม่

เป็นไร คาํสวดมนตห์รือพทุโธเป็นความคดิทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ ความคดิม ี๒ ลกัษณะ คดิ

แลว้ใหเ้กดิความฟุ้ งซ่านและคดิแลว้ใหเ้กดิความสงบ คดิพทุโธ คดิบทสวดมนต ์ คดิถงึ

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เกดิแลว้ตอ้งแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา คดิไปเรื่อยๆ เราก็

ตาย คนนัน้ก็ตาย คนน้ีก็แก่ คนน้ีก็เจ็บ คนนัน้ก็ตายพจิารณาไปตรงไหน ก็จะเหน็วา่มี

อยู่กบัทกุๆคน ถา้พจิารณาแบบน้ี คดิแบบน้ี เรียกวา่เป็นมรรค ก็จะทาํใหจ้ติสงบ ดงัที่

หลวงตาเขยีนในหนงัสอืวา่ ปญัญาอบรมสมาธิ คอืคดิในทางไตรลกัษณ์น้ีเอง คดิไป

ในทางอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา กจ็ะทาํใหจ้ติสงบได ้ เอาความคดิทางดา้นปญัญามาทาํจติ

ใหส้งบ ถา้ไมถ่นดักบัการบริกรรมพทุโธ ไมถ่นดักบัการสวดมนต ์ หรือดูลมหายใจเขา้

ออก ก็พจิารณาดูความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน แลว้จติมนัก็จะคลายความกงัวล คลายความ

ห่วงใย เมือ่ไมม่คีวามกงัวลความห่วงใย ก็จะสงบตวัลง  

น่ีคอืวธิีทาํจติใหส้งบ ตอ้งมสีตเิป็นพื้นฐานคอยกาํกบัจติ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

ถา้จะคดิก็คดิในทางธรรมะ คดิเรื่องไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้รบัรองไดว้า่ 

ไมช่า้ก็เร็วจติจะตอ้งสงบลง เมือ่สงบแลว้ก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ เพราะความสงบเป็น

ความมหศัจรรยใ์จอย่างยิง่ เหมอืนกบัเวลาแบกของหนกัๆไวบ้นไหล ่ แลว้เอาวางลง ได ้

พกัไดก้นินํา้แลว้ จะรูส้กึเบาอกเบาใจ ชื่นอกชื่นใจ ทกุวนัน้ีเรายงัหนกัใจอยู่ตลอดเวลา 
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ไมเ่รื่องนัน้ก็เรื่องน้ี ถา้ไมม่เีรื่องก็ไปหาเรื่องมาแบกกนัเพราะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งหาเรื่อง

อยู่เรื่อยๆ จติถา้ไมไ่ดค้ดิแลว้จะรูส้กึวา่ขาดอะไรไป หยุดไมเ่ป็น จงึตอ้งมาฝึกทาํจติให ้

สงบ เมือ่น่ิงแลว้ก็จะรูว้า่ความสุขอยู่ทีไ่หน จะเขา้ใจความหมายทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสั

ไวว้า่ สขุที่เหนือกว่าความสงบนั้นไม่มี ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ตรงน้ี เป็นความสุขทีอ่ยู่กบั

เราตลอดเวลา ไมต่อ้งไปหาอะไรมาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะหาอะไรมาก็เท่ากบัหาความ

ทกุขม์าดว้ย เพราะเป็นเหรียญสองดา้น ดา้นหน่ึงก็เป็นความสุข อกีดา้นหน่ึงก็เป็นความ

ทกุข ์เพราะดา้นหน่ึงเจริญ อกีดา้นหน่ึงก็เสือ่ม มาคู่กนั 

นอกจากการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีลแลว้ ก็ควรฝึกทาํสมาธิ ฝึกต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ มี

โอกาสก็ไปอยู่วดัปฏบิตั ิวดัทีม่คีวามสงบเงยีบ แลว้ก็หดัอยู่ตามลาํพงั เพราะการฝึกสตน้ีิ 

ถา้อยู่ดว้ยกนัหลายๆคนแลว้จะทาํไมไ่ด ้ เพราะจติจะตอ้งไปอยู่ทีค่นนัน้คนน้ี เรื่องนัน้

เรื่องน้ี แต่ถา้อยู่คนเดยีวแลว้ก็ไมม่ทีีจ่ะไป ไมม่อีะไรมาดงึจติไป นอกจากความคดิในใจ 

บางทไีปอยู่ในป่าในเขาแลว้ ก็ยงัอดทีจ่ะคดิถงึบา้นไมไ่ด ้ คดิถงึลูก คดิถงึสาม ี คดิถงึ

ภรรยาไมไ่ด ้ แต่อย่างนอ้ยก็ยงัพอดงึไวไ้ด ้ ต่อสูไ้ด ้ แต่ถา้มคีนอยู่ร่วมกนัน้ี เดีย๋วก็ชวน

กนัคุย ทาํสิง่นัน้ทาํสิง่น้ี ก็จะดงึความสนใจไปจากตวัเรา ทาํใหข้าดสตไิป จงึตอ้งพยายาม

หาทีส่งบสงดัวเิวกอยู่คนเดยีว เมือ่ไดฝึ้กทาํแลว้ จะมนิีสยัมาทางน้ี ต่อไปเวลาอยู่กบัใคร

ก็ยงัดงึใจเราไวไ้ด ้ ไมล่อยตามเขาไป ถา้ลอยไปบา้งก็แค่ช ัว่ขณะหน่ึง เพือ่ใหรู้ว้า่มอีะไร

เกดิขึ้น มอีะไรจาํเป็นจะตอ้งรู ้เมือ่รูแ้ลว้ก็กลบัมาอยู่ทีเ่ดมิ แต่ในเบื้องตน้พอไปรบัรูเ้รื่อง

แลว้ก็จะไหลไปเลย เป็นลูกโซ่ไปเลย เหน็คนนัน้ปับ๊ก็คดิถงึเรื่องของเขา ปญัหาของเขา 

สามขีองเขา ภรรยาของเขา ลูกของเขา ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ไปเลย แต่ถา้ไดฝึ้กทาํสตจิน

เป็นแลว้ ต่อไปเวลาเหน็ใครพอรูว้า่เป็นใครก็จบ แลว้ก็ดงึกลบัมาอยู่ทีต่วัเรา นอกจากมี

ความจาํเป็น มธุีระทีจ่ะตอ้งคดิหรือพูดคุยอะไรกนั ก็ทาํไป แต่เมือ่เสร็จแลว้ก็เหมอืนกบั

ปิดสวติชไ์ฟ เวลาเขา้หอ้งนํา้ก็เปิดไฟ พอเสร็จธุระแลว้ออกจากหอ้งนํา้ก็ดบัไฟ ไมเ่ปิดไฟ

ทิ้งไว ้

จติก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมเ่คยฝึกมาก่อนก็จะไหลไปกบัเรื่องต่างๆตลอดเวลา แต่ถา้ไดต้ ัง้

สตอิยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปจะไมไ่หลไปตามกระแสของเรื่องต่างๆทีม่ากระทบมาสมัผสักบั



33 
 

ใจ ใจจะไมแ่กวง่ไปมาก จะไมฟุ่้ งซ่าน เวลาจะทาํใหส้งบก็จะงา่ย เพราะไดท้าํไวค้รึ่งหน่ึง

แลว้ในขณะทีย่งัไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ ในขณะทีท่าํกจิกรรมต่างๆ ก็มสีตอิยู่กบักจิกรรมทีท่าํอยู่ 

อย่างน้ีก็ถอืวา่กาํลงัทาํสมาธิแบบหลวมๆ เป็นรองพื้นไวก่้อน พอมเีวลามโีอกาสอยู่ตาม

ลาํพงั ก็กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จติก็จะไมไ่ปไหน จะอยู่กบัอารมณ์

นัน้ ไมน่านก็สงบ จะสงบมากสงบนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบัการปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตัมิามาก ปฏบิตัิ

อย่างชํา่ชอง ก็จะสงบมากสงบนาน ก็เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้รบัประทาน

นอ้ยก็อิม่นอ้ย ถา้รบัประทานมากก็อิม่มาก ถา้ปฏบิตัมิากๆและปฏบิตัถิูก คอืมสีตอิยู่กบั

อารมณ์ทีก่าํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะสงบไดง้า่ยและนาน น่ีคอืตวัสาํคญัทีจ่ะจดุ

ประกายแห่งศรทัธาความเพยีรใหเ้กดิขึ้นมา เพราะรูแ้ลว้วา่ รางวลัทีจ่ะไดร้บัจากการ

ปฏบิตั ิ ทีล่าํบากยากเยน็น้ีมนัคุม้ค่า เหมอืนกบัซื้อลอตเตอรี่ ถงึจะไมเ่คยถูกเลย แต่ก็รู ้

วา่ถา้ถูกเพยีงครัง้เดยีวก็คุม้ค่า ซื้อทลีะรอ้ยสองรอ้ย แต่ถูกทไีดเ้ป็นลา้น ทาํใหม้กีาํลงัใจ

ทีจ่ะซื้ออยู่เรื่อยๆ บางทซีื้อมาต ัง้ยีส่บิปีสามสบิปีก็ยงัไมเ่คยถูก แต่ก็ไมถ่อย เพราะยงัมี

ความหวงัอยู่  

ฉนัใดการบาํเพญ็สมาธิก็เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั การทาํจติใจใหส้งบมคุีณค่ามาก เพยีงแต่

เราไมเ่หน็เท่านัน้เอง ก็เลยทาํใหไ้มม่กีาํลงัจติกาํลงัใจ แต่ถา้ไดเ้หน็ผลแมแ้ต่ครัง้เดยีว

แลว้ ต่อไปไมต่อ้งมใีครมาชวน ไมต่อ้งมใีครมาบงัคบั จติจะเรียกรอ้งของมนัเอง 

อยากจะทาํ มฉีนัทะ มวีริิยะตามมา จงึตอ้งพยายามทาํใหไ้ด ้ เมือ่ทาํไดแ้ลว้ต่อไปก็จะ

สบาย จะมคีวามสุข มคีวามรื่นเริงใจ ไมม่อีะไรจะสุขเท่ากบัการปฏบิตัธิรรม ถา้ปฏบิตัไิด ้

แลว้มแีต่จะทาํใหใ้จเบา มคีวามสุขเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ความทกุขค์วามกงัวลใจ ความเดอืด

เน้ือรอ้นใจต่างๆจะถอยออกไปจากจติจากใจ ไมเ่หมอืนกบัสิง่อืน่ๆในโลกน้ี ต่อใหไ้ดม้า

มากเท่าไหร่ ความทกุขค์วามกงัวลใจก็ไม่ไดน้อ้ยถอยลงไป มแีต่เพิม่ขึ้นตามสิง่ทีม่นี ัน่

แหละ มอีะไรก็ตอ้งกงัวล ตอ้งห่วงตอ้งหวง แต่มคีวามสงบมากนอ้ยเท่าไร ความกงัวล

ความห่วงความหวงก็นอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนไมห่ลงเหลอือยู่เลย จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงมี

ความม ัน่ใจในการบาํเพญ็ สิง่ทีท่าํมาน้ีก็ถูกแลว้ การใหท้านก็ถูกแลว้ ไมค่วรเสยีดายขา้ว

ของเงนิทองทีม่เีหลอืใช ้ ไมค่วรเอาไปใชใ้นทางทีจ่ะส่งเสริมใหเ้กดิ ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ควรจะใชไ้ปในทางทีส่กดัก ัน้ คอืการทาํบญุใหท้าน ส่วนการรกัษาศีลก็เป็นสิง่
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ทีจ่าํเป็น ถา้ตอ้งการรกัษาใหใ้จไมใ่หไ้ปมเีรื่องมปีญัหา เวลาทาํอะไรผดิศีลผดิธรรมแลว้

ใจจะวุน่วาย มคีวามรุมรอ้น จงึตอ้งรกัษาศีลไป ทาํทานไป แลว้ก็ควรจะภาวนา ฝึกทาํ

สมาธิ ฝึกต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึง ก็จะไดส้มัผสักบั

ความสงบทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ แลว้ต่อไปก็จะสบาย จะปฏบิตัไิปไดเ้รื่อยๆ เวลาประสบ

กบัความทกุขต่์างๆ เช่นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไมส่รา้งความวุน่วายใหก้บั

จติใจ จติจะน่ิง เป็นเหมอืนกอ้นหนิ ไมม่อีะไรสามารถทาํใหห้ว ัน่ไหวได ้ ก็อยากจะชวน

เชญิใหพ้ยายามปฏบิตัติามทางน้ี เป็นทางเดยีวทีจ่ะพาไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข ความ

เจริญอย่างแทจ้ริง จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 

ถาม อยากจะใหท้่านอาจารยเ์ทศนเ์กี่ยวกบัคู่สามภีรรยานะคะ พอดนีอ้งอยู่

ต่างประเทศ มคีวามทกุขม์าก เขาแต่งงานกบัฝรัง่มาต ัง้ ๒๐ ปีค่ะ ฝรัง่เขาขอเลกิ 

เขาทาํใจไมไ่ด ้ ไมท่ราบวา่ท่านอาจารยจ์ะมขีอ้คดิอะไรทีท่าํใหเ้ขาทาํใจได ้ ส่ง

หนงัสอืไปใหก้็ไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะอ่านค่ะ  

ตอบ ก็เหมอืนกบัพาคนไขไ้ปหาหมอ แต่สายไปเสยีแลว้ หวัใจหยุดเตน้ไปแลว้ หมอก็

ทาํอะไรไมไ่ด ้ อย่างพาคนทีเ่ป็นโรคหวัใจวายไปโรงพยาบาล หมอก็ปัม๊หวัใจให ้

แต่ก็ไมฟ้ื่น ก็อาจจะเป็นแบบน้ีก็ได ้หมอกท็าํเต็มทีแ่ลว้ ยาก็ใหแ้ลว้ หนงัสอืก็ให ้

ไปอ่านแลว้แต่ไมอ่่าน ก็เหมอืนคนไขไ้มร่บัยา ใหก้นิยาแต่ไมย่อมกนิ เมือ่ยาไม่

เขา้ไปในร่างกาย ก็ไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาโรคได ้ สงสารได ้ แต่อย่าไปทกุข ์ เพราะ

ไมไ่ดแ้กป้ญัหาของเขา กลบัสรา้งปญัหาใหก้บัเรา คอืสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ก็

อย่างทีเ่ทศนเ์มือ่สกัครู่น้ีวา่ ถา้คดิพจิารณาอริยสจัขอ้แรกอยู่เรื่อยๆ คดิเสมอวา่ 

เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่เจ็บตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้คดิอยู่ทกุๆ

วนัแลว้เขาจะไมรู่ส้กึตื่นเตน้อะไรเลย เพราะรูอ้ยู่แลว้ เขาก็ตอ้งเตรียมตวัเตรียม

ใจไว ้เหมอืนคนทีข่ ึ้นเครื่องบนิแลว้รูว้า่จะตอ้งตก ก็เตรียมร่มชูชพีไว ้ก็จะไมก่ลวั 

จะตกก็ไมเ่ป็นไร เพราะรบัไดท้ ัง้สองสภาพ ถา้รบัไมไ่ดก้็ทกุข ์ เพราะถา้จะตกมนั

ก็ตอ้งตก เครื่องบนิทีค่รูบาอาจารยน์ัง่ก็ยงัตกเลย เมือ่ปี ๒๕๒๓ มคีรูบาอาจารย์
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ตัง้ ๕ รูปนัง่เครื่องบนิมาตก ก่อนทีจ่ะถงึดอนเมอืงเพยีงไมก่ี่กโิลฯ พอดมีพีายุ

ฝนมา เป็นเรื่องธรรมดา เมือ่ถงึคราวจะตอ้งไป ก็ตอ้งไป  

ถาม เมือ่คร ัง้ทีแ่ลว้ทีม่กีารกราบเรียนถามท่านวา่ ทาํบญุกบัใครถงึจะไดบ้ญุเยอะ ท่าน

บอกวา่ทาํไปแลว้ทาํใหเ้รามคีวามสุข ทน้ีีเพือ่นเขาฝากถามนิดค่ะวา่ พอเขาทาํบญุ

แลว้เขาขออทุศิส่วนกศุลใหก้บัญาตทิีต่ายไปแลว้ อานิสงสท์ีท่าํบญุกบัครูบา

อาจารยก์บัทาํบญุกบัคนอืน่ๆ ส่วนทีจ่ะไดร้บั จากใครจะมากกวา่กนัคะ 

ตอบ บญุทีเ่ราทาํน่ีเป็นความสุขใจ อย่างทีบ่อกวา่อยู่ทีใ่จของเรา ถา้ทาํแลว้เรามี

ความสุขใจมากบญุก็มาก น่ีเป็นบญุส่วนหน่ึง แต่บญุอกีส่วนหน่ึงทีเ่ราจะไดร้บั

จากบคุคลทีเ่ราทาํนัน้ ไมเ่กี่ยวกบับญุส่วนน้ี บญุทีเ่ราจะไดร้บัจากบคุคลทีเ่รา

ทาํบญุดว้ย เช่นถา้เราทาํบญุกบัพระพทุธเจา้ แลว้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมจาก

พระพทุธเจา้ ทาํใหเ้ราหลดุพน้จากทกุขไ์ด ้ น่ีเป็นบญุอกีส่วนหน่ึง ทีเ่ราไดร้บัจาก

บคุคลทีเ่ราทาํบญุดว้ย การใหท้านกบัใครก็มคีวามสุขเหมอืนกนั จะสุขมากสุข

นอ้ย ก็อยู่ทีเ่สยีสละมากหรือนอ้ย ถา้สละไดม้าก ก็จะชนะกเิลสมาก ก็จะมี

ความสุขมาก แต่คนทีเ่ราใหท้านอาจจะไมไ่ดใ้หอ้ะไรเราเลย เช่นเรารกัหมาตวัน้ี

มาก ก็เลี้ยงดูมนัอย่างด ีเราก็มคีวามสุข แต่หมาไมไ่ดใ้หธ้รรมะกบัเรา อย่างมาก

ก็เห่าเวลาคนมามนัก็คอยเห่า คอยเฝ้าบา้นใหเ้รา มนัก็ใหเ้ราไดแ้ค่นัน้ แต่ถา้เรา

ทาํบญุกบัคนฉลาด คนทีม่คีวามรู ้เขาก็จะสอนเราใหรู้ใ้นสิง่ทีเ่ราไมรู่ ้แลว้เอาสิง่ที่

เขาสอนมาทาํใหเ้กดิความสุขเพิม่ขึ้นอกี เช่นสอนใหเ้ราทาํสมาธิ สอนใหเ้ราปลอ่ย

วาง ถา้เอาไปทาํไดเ้ราก็จะสบายใจ เครื่องบนิจะตกไมต่ก ก็สบายใจ 

ถาม เขาอยากจะทราบวา่ บญุทีท่าํนัน้เขาอทุศิส่วนกศุลใหแ้ก่พ่อแมท่ีล่ว่งลบัไปแลว้น่ี 

บญุทีท่าํกบัครูบาอาจารย ์กบัทีท่าํกบัท ัว่ไปน่ีอย่างไหนจะมากกวา่กนั 

ตอบ ก็อยู่ทีใ่จของเรา เวลาเราทาํกบัครูบาอาจารยเ์รามคีวามม ัน่ใจ เรามคีวามสุขใจ

มากมนัก็มาก เวลาเราทาํกบัคนทีเ่ราไมม่ ัน่ใจ ก็มคีวามสุขใจนอ้ย บญุก็นอ้ย สิง่

ทีเ่ราอทุศิไปก็คอืความสุขใจ 



36 
 

ถาม เขาอยากทราบวา่พ่อแมจ่ะไดจ้ากทางไหนมากกวา่กนั 

ตอบ คนทีเ่ราจะส่งไปให ้ บางทเีขาก็ไมม่คีวามจาํเป็น ก็จะไมร่อรบับญุส่วนน้ี เพราะ

บญุอทุศิเป็นบญุทีน่อ้ยมาก เคยไดย้นิครูบาอาจารยท์่านพูดวา่เป็นเพยีงเสี้ยว

เดยีวเท่านัน้เอง อาจจะนอ้ยกวา่หน่ึงเปอรเ์ซน็ตเ์สยีอกี สมมตุเิราทาํบญุรอ้ยบาท 

อาจจะอทุศิไปไดไ้มถ่งึบาท เป็นเหมอืนเศษอาหาร เศษเงนิเศษทองทีเ่ราให ้

ขอทาน จงึอย่าไปหวงักบับญุอทุศิ ขณะทีม่ชีวีติอยู่ ตอ้งรีบทาํบญุใหม้ากๆ  

ถาม ของใครของมนั ทาํกนัเอาเองใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ แมแ้ต่เวลาทีเ่ราทาํบญุใหก้บัคนตายในงานศพน้ี คนทีเ่สยีเงนิเสยีทอง ทีไ่ป

ร่วมทาํบญุ จะเป็นคนไดบ้ญุ คนตายไปแลว้ไดก้็นอ้ยมาก แต่ถา้เขาทาํบญุมา

ตลอดเวลา เขาก็ไมต่อ้งอาศยับญุอทุศิ ถา้ไปเกดิเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย ์ก็

ไมต่อ้งอาศยับญุอทุศิ เพราะมบีญุมากแลว้ มสีตัวช์นิดเดยีวทีพ่ึง่บญุอทุศิ ก็คอื

พวกเปรต อยู่ในนรกก็รบัไมไ่ด ้ เป็นอสุรกายก็รบัไมไ่ด ้ เป็นเดรจัฉานก็หากนิเอง

ได ้ 

ถาม ท่านคะแลว้พวกโอปปาตกิะไดไ้หมคะ 

ตอบ พวกโอปปาตกิะก็คอืพวกเปรตน้ีเอง 

ถาม หลวงพ่อคะ อย่างกรณีทีฝ่ากทาํบญุมา คอืเจา้ตวัไมไ่ดม้าค่ะ 

ตอบ เงนิของเขาๆก็ได ้ เขาได ้ ๙๙ เปอรเ์ซน็ต ์ คนทีร่บัฝากมาไดห้น่ึงเปอรเ์ซน็ต ์ ใน

ฐานะเป็นผูร้บัฝากมา  

ถาม แลว้ทีห่ลวงตาทาํวนัเปิดโลกธาตลุะ่คะท่านอาจารย ์ 
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ตอบ สตัวอ์ืน่ก็มาอนุโมทนาได ้ มาชื่นชมแลว้ก็ยนิดดีว้ย ก็จะไดบ้ญุจากการอนุโมทนา 

อย่างพวกเราไปทาํบญุ เราไมไ่ดไ้ปรบับญุอทุศิ เราไปทาํบญุ เราก็ไดบ้ญุจากการ

ให ้ 

ถาม ผูใ้ดทีล่ว่งรู ้ ไมว่า่จะอยู่ภพใดก็แลว้แต่ ร่วมอนุโมทนากบัหลวงตาน่ี ก็จะไดบ้ญุ

ส่วนนัน้ อย่างเช่นเทวดาทีเ่ขารูถ้งึบนน้ี 

ตอบ ก็ไดบ้ญุจากการอนุโมทนา มคีวามชื่นชมยนิด ี มคีวามสุข เวลาเหน็คนอืน่ทาํ

ความดแีลว้เรามคีวามสุขไปกบัเขาดว้ย แต่บางคนเหน็คนอืน่ทาํความดกีลบั

อจิฉาริษยา แทนทีจ่ะมคีวามสุขก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา กลวัวา่ทาํความดแีลว้จะ

แซงหนา้เรา อย่าไปอจิฉาริษยา เพราะความอจิฉาริษยาเป็นโทษ มนัเป็นความ

ทกุขใ์นใจ ท่านจงึสอนใหม้มีทุติาจติ เวลาเหน็ผูอ้ืน่มคีวามสุข มคีวามเจริญ ก็

ควรจะชื่นชมยนิด ี คดิเสยีวา่เป็นอานิสงสข์องบญุทีเ่ขาไดท้าํมาก็แลว้กนั คนที่

ทาํบญุก็ตอ้งมบีญุเก่าถงึจะทาํบญุใหมไ่ด ้ คนทีไ่มม่บีญุเก่ามกัจะไมช่อบทาํบญุ 

เป็นนิสยัทีต่ดิใจมา 

ถาม อย่างน้ีเขาก็ตอ้งทาํไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ 

ตอบ ก็จนกวา่จะเปลีย่นนิสยัได ้

ถาม ก็เขาไมม่โีอกาสทีจ่ะไดท้าํ 

ตอบ มเีหมอืนกนั แต่จะชา้หรือเร็ว มากหรือนอ้ยเท่านัน้เอง อย่างองคุลมิาลก็ฆ่าคนมา

ต ัง้ ๙๙๙ คน พอไปเจอพระพทุธเจา้ก็ยงัสามารถพลกินิสยัตน จากหนา้มอืเป็น

หลงัมอื เมือ่รูว้า่สิง่ทีท่าํผดิ ก็เลกิทาํ ขอใหเ้กดิปญัญาเท่านัน้ ถา้รูว้า่สิง่ทีท่าํเป็น

บาปเป็นกรรม ไมม่ปีระโยชน ์ มแีต่โทษ ถา้เขา้ใจก็จะเลกิไดท้นัท ี อย่างทีเ่ราพูด

ไวว้า่ คนเราน้ีไมม่แีสงสวา่งนาํทาง ไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ไมม่ปีญัญา ยงัมดืบอด

อยู่ ยงัหมกมุน่อยู่กบัสิง่ทีเ่คยทาํ ก็จะทาํสิง่นัน้ไปเรื่อยๆ เป็นนิสยั เหมอืนคนที่

ถนดัมอืซา้ยหรือมอืขวา ก็จะทาํแบบนัน้ สงัเกตดูชวีติเราทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี เราก็
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ทาํซํา้ๆซากๆ จาํเจอยู่ทกุวนั เคยทาํอะไรอย่างไร ตื่นเชา้ขึ้นมาก็ทาํไปตามลาํดบั 

ไมม่พีลาดเลย เวลาน้ีจะทาํอะไรก็รูเ้ลย ก็เราไมเ่ปลีย่นกนัเอง เราตดินิสยั แต่ถา้

เราคดิบวกลบคูณหารดูวา่ สิง่ทีเ่ราทาํอยูเ่ป็นประจาํนัน้ มนักาํไรหรือขาดทนุ

ทางดา้นจติใจ ถา้รูว้า่ขาดทนุก็อย่าไปทาํ เช่นถงึเวลาบ่ายจะตอ้งดืม่กาแฟ ก็คดิดู

วา่ไดก้าํไรหรือขาดทนุ ดืม่กาแฟกบันัง่สวดมนต ์ นัง่สมาธิ อย่างไหนจะดกีวา่กนั 

เราตอ้งคดิอย่างน้ีซ ิ รูจ้กัคดิ รูจ้กัแยกแยะ ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะทาํตามทีเ่คยทาํ ถา้

ไมไ่ดท้าํขึ้นมาก็รูส้กึหงดุหงดิใจ เคยกนิกาแฟแลว้กาแฟหมด หรือนํา้รอ้นตม้

ไมไ่ดไ้ฟมนัดบั หรือแกส๊มนัหมดอย่างน้ี มนัก็หงดุหงดิใจ  

ถาม ท่านอาจารยค์ะบางทคีดิไดว้า่ควรจะนัง่สมาธิดกีวา่ไปทาํอย่างอืน่ แต่พอไปนัง่สกั

พกัหน่ึงมนัเหงา 

ตอบ เพราะยงัไมเ่หน็ผล ตอ้งฝืน ถงึจะเหงาก็ตอ้งฝืนทาํไป เหมอืนกบักนิขา้ว เราไม่

อยากกนิขา้วแต่ถา้ไมก่นิเดีย๋วก็หวิใช่ไหม ก็ยงัฝืนกนิไดใ้ช่ไหม เพราะกลวัความ

หวิมากกวา่ แต่เราไมค่่อยกลวัความทกุขก์นั ไมค่่อยกลวัความฟุ้ งซ่านกนั ไม่

กลวัความวุน่วายใจกนั เราจงึไมค่่อยใหอ้าหารใจ ไมก่นิอาหารใจกนั ชอบกนิแต่

อาหารกเิลส กเิลสมนัถงึอว้นทว้ม เรื่องความโลภ ความโกรธน่ีไมต่อ้งสอนกนั 

แมแ้ต่เดก็เพิง่คลอดออกมา ก็มคีวามโลภ ความโกรธความหลงตดิมาแลว้ ไม่

พอใจอะไรก็รอ้ง  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ตอนทีท่่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องคนเจ็บป่วยตอนทีจ่ะตายน่ี 

เวทนาทางกายมาก มนัก็ทาํใหเ้วทนาทางจติเกดิตามไปดว้ย คนท ัง้หลายไมม่ี

ความพรอ้มทีจ่ะรบักบัสิง่นัน้ จะทาํอย่างไรใหค้วามพรอ้มมนัม ี 

ตอบ ตอ้งปฏบิตัธิรรม ตอ้งพจิารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆ เรื่องความเกดิ ความแก่ ความ

เจ็บ ความตาย วา่เป็นธรรมดา ก็จะลดความทกุขท์างดา้นจติใจไปไดเ้ยอะ ความ

ทกุขท์างกายมนัแค่ ๑๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้เอง เวลาทีเ่กดิความเจ็บไขไ้ดป่้วย 

แลว้เกดิความทกุขน่ี์ จะมทีกุข ์๒ อย่างเกิดขึ้นมา ทกุขก์ายกบัทกุขใ์จ ทกุขก์าย
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แค่ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์แต่ทกุขใ์จ ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์เวลาปฏบิตัทิาํจติใหส้งบน้ีจะเหน็

ไดช้ดัเลยวา่ ตอนทีจ่ติยงัไมส่งบ จะมคีวามกงัวล ความวุ่นวายใจเกี่ยวกบัความ

เป็นความตาย แต่พอจติสงบลงไปปับ๊น่ีจะเหน็เลยวา่ ความเจ็บปวดของร่างกาย

มนิีดเดยีวเอง ทีเ่จ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ในใจ เช่นเวลาอดอาหาร ถา้จติไมส่งบน่ี 

มนัฟุ้ งซ่าน มนัทรมาน คดิแต่เรื่องอาหาร แต่พอทาํจติใหส้งบปับ๊ ความทกุขท์ี่

เกดิจากความฟุ้ งซ่าน ความคดิปรุงน่ีมนัหายไป เหลอืแต่ความรูส้กึหววิๆทอ้งเท่า

นัน้เอง  

ความทกุขท์างกายน่ีมนันอ้ยมาก เมือ่เทยีบกบัความทกุขท์างใจ พระพทุธเจา้พระ

อรหนัตจ์งึไมห่ว ัน่ไหวกบัความเป็นความตาย เพราะผ่านมาหมดแลว้ เวทนา

ขนาดไหนก็ผ่านมาหมดแลว้ ผ่านมาได ้ เพยีงทาํจติใหน่ิ้ง แลว้ปลอ่ยใหเ้วทนา

แสดงไปเต็มที ่ จนกวา่จะหายไปเอง อย่างหลวงตาท่านเลา่วา่ท่านนัง่สมาธทิ ัง้คนื 

ทกุขเวทนาก็มาถงึ ๓ หรือ ๔ ระลอกดว้ยกนั ระลอกแรกน่ีเป็นเหมอืนหนู 

ระลอกที ่ ๒ เหมอืนแมว ระลอกที ่ ๓ หรือ ๔ เป็นเหมอืนชา้ง เหมอืนกบัถูก

ชา้งเหยยีบไปท ัง้ตวั ร่างกายทกุส่วน อวยัวะทกุส่วนมนัปวดรา้วไปหมด แต่ถา้ใจ

ไมห่ว ัน่ไหวกบัมนั พจิารณาแยกแยะกายใหอ้อกจากเวทนาออกจากจติได ้ ความ

ทกุขใ์จก็จะไมม่ ีมแีต่ความทกุขก์าย ทีใ่จรบัไดอ้ย่างสบาย 

ถาม อย่างน้ีตอ้งทาํใหเ้กดิความเคยชนิกบัสิง่เหลา่น้ี แลว้ก็ต่อสูก้บัมนัใหเ้กดิความเคย

ชนิ 

ตอบ ใช่ ก็เหมอืนกบัคนทีเ่คยกนิของเผด็ กบัคนทีไ่มเ่คยกนิของเผด็ คนกนิเผด็น่ีกนิ

พริกขี้หนูเขา้ไปสกักาํหน่ึงก็ยงัรูส้กึเฉยๆ คนทีไ่มเ่คยกนิเผด็น้ี กินแค่ครึ่งเมด็ก็

ทรมานแลว้ เพราะความไมเ่คยชนิ เราจงึตอ้งพยายามทาํใหเ้กดิความเคยชนิ กบั

ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความแก่ ความตาย พจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ตอ้งอยู่แบบ

คนแก่ คนเจ็บ คนตายบา้ง คนแก่ไปไหนไมไ่ดก้็หดัอยู่บา้นบา้ง คนแก่ไปเตน้

แรง้เตน้กาไมไ่ด ้ก็หยุดเตน้บา้ง 
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ เวลานัง่สมาธิแลว้เกดิทกุขเวทนาทางร่างกายขึ้นมา ก็อยากจะ

เปลีย่นท่านัง่ คอืคดิวา่ถา้เปลีย่นแลว้จติจะสงบไปเรื่อยๆ แต่ถา้ไมเ่ปลีย่นจติจะ

จดจ่อกบัทกุขเวทนา เราควรจะทาํอย่างไรดคีะ ควรจะเปลีย่นหรือควรจะสูก้บัมนั

ไปเรื่อยๆ 

ตอบ ถา้อยากจะเลือ่นช ัน้จาก ป. ๑ ขึ้นไป ป. ๒ เราก็ตอ้งนัง่ต่อไป ถา้อยากจะเรียนซํา้

ช ัน้เราก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ บางคนเรียนเก่ง บางคนเรียนไมเ่ก่ง เป็นเพราะเหตใุด 

ตอบ เป็นความสามารถทีต่ดิมากบัจติ ไมไ่ดอ้ยู่ในร่างกาย 

ถาม ไมไ่ดอ้าศยัสมองกบัร่างกายหรือคะ 

ตอบ ไม ่สมองกบัร่างกายเป็นเหมอืนโทรศพัทม์อืถอื เวลาเปลีย่นเครื่องใหม ่คนพูดก็

ยงัคนเดมิ เสยีงเดมิ ภาษาสาํเนียงก็อนัเดมิ แต่เครื่องใหม ่ เปลีย่นจากโนเกยีมา

เป็นอรีิคสนั เวลาโทรฯไปหาใครก็รูว้า่เป็นเราอยู่ด ี เดก็บางคนเกดิมาเป็นเดก็

อจัฉริยะ เพราะจติเป็นจติอจัฉริยะ ร่างกายเป็นเพยีงเครื่องมอืของจติ  

ถาม ขึ้นอยู่กบับญุวาสนาทีเ่ขาไดท้าํมาดว้ยใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ บญุวาสนาก็คอืนิสยัต่างๆทีส่ะสมไวใ้นจติ นิสยัดกี็เป็นบญุ นิสยัไมด่กี็เป็นบาป 

พฒันาขึ้นหรือมเีสือ่มลงก็ไดใ้นแต่ละชาต ิ เกดิมาชาตน้ีิไดท้าํบญุเพราะมคีนชวน

ทาํ ก็ไดพ้ฒันาจติใหด้ขีึ้น ถา้ชวนไปกนิเหลา้เมายา เลน่การพนนั ก็ทาํใหจ้ติเสือ่ม

ลงไป  

ถาม เพราะเรามสีตทิีไ่มม่ ัน่คงใช่ไหมเจา้คะ  

ตอบ ใช่ บญุเก่ายงัไมม่แีรงพอทีจ่ะผลกัดนัใหไ้ปทางบญุอย่างเดยีว 

ถาม ถา้อยากจะพบกนัอกีในชาตต่ิอๆไป จะตอ้งทาํอย่างไร  
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ตอบ ก็ร่วมกนัทาํบญุอย่างน้ี พระพทุธเจา้ตรสัวา่ คนเราจะไปเจอกนัชาตหินา้ไดก้็

ต่อเมือ่ มทีานเท่ากนั มศีีลเท่ากนั มสีมาธิเท่ากนั ปฏบิตัธิรรมเท่ากนั เหมอืนกบั

ขบัรถ ถา้รถวิง่ความเร็วเท่าๆกนั ก็ไปดว้ยกนัได ้ถา้คนัหน่ึงวิง่รอ้ย อกีคนัหน่ึงหา้

สบิ ก็ตามกนัไมท่นั 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้เราเกดิความกลวัมากๆน่ีจะทาํอย่างไรดคีะ สมมตุวิา่เกดิกลวั

ขึ้นมาโดยไมม่เีหตผุล ลูกตอ้งไปทาํงานทีสุ่วรรณภูมค่ิะ เขาบอกวา่ผดุีมาก แลว้ก็

มงูี มอีะไรอย่างน้ีค่ะ จะภาวนาอย่างไรดเีจา้คะ 

ตอบ เวลาเกดิความกลวัท่านสอนวา่อย่าส่งจติไปคดิถงึเรื่องนัน้ ใหค้ดิถงึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์สวดอติปิิโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏปินัโนฯไปเรื่อยๆ ทาํสมาธิ

ดว้ยการสวดมนต ์ เจริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ เมือ่จติไม่

คดิถงึเรื่องทีท่าํใหก้ลวัแลว้ ความกลวัก็หายไป ความกลวัไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก แต่

อยู่ขา้งในใจเรา เกดิจากจติไปคดิปรุงแต่งขึ้นมา มอีปุาทานกลวัตายนัน่เอง กลวั

จะเจอกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ถา้จติไมม่โีอกาสไดค้ดิก็จะไมก่ลวั อย่างตอนน้ีไม่

กลวัใช่ไหม เพราะไมไ่ดค้ดิ แต่พอไปคดิปับ๊ก็จะกลวั ตอนน้ีนัง่อยู่ทีน่ี่กนัเยอะๆ

ไมม่ใีครกลวั แต่เยน็น้ีถา้นัง่อยู่คนเดยีว ก็จะกลวั ทีก่็ทีเ่ดยีวกนั ไมม่อีะไร

แตกต่างกนั ความกลวัอยู่ในใจ ถา้อยู่ที่น่ีดว้ยกนัท ัง้คนืก็ไมก่ลวั แต่ถา้อยู่คน

เดยีวก็จะกลวั เวลากลวัอย่าส่งจติไปคดิถงึสิง่ทีก่ลวั น่ีเป็นอบุายอย่างหน่ึง อบุาย

อย่างทีส่องก็คอืการเจริญปญัญา ใชป้ญัญา เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง

ตาย ถา้จะตายตอนน้ีก็ใหม้นัรูไ้ป ยอมตาย ถา้ยอมตายไดก้็หายกลวั  

ถา้ยงัไมก่ลา้พอทีจ่ะสละชวีติก็อย่าไปคดิถงึมนั สวดมนตไ์ปก่อน คดิถงึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆไ์ปเรื่อยๆ เวลาตกใจมากๆก็พทุโธๆๆ อรหงัสมัมาฯ จติก็จะ

สงบไดน้ะ ทีพ่ระท่านตอ้งไปอยู่ทีก่ลวัๆ ก็จะไดบ้งัคบัจติใหเ้ขา้หาพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ ใหเ้ขา้หาบทสวดมนต ์ พอสวดแลว้ก็ไมไ่ดค้ดิเรื่องทีท่าํใหก้ลวั 

พอสวดไปปับ๊เดยีว ดไีมด่จีติก็รวมลงสงบน่ิงเลย แลว้ก็จะรูว้า่ เมือ่สกัครู่น้ีกลวั

แต่เดีย๋วน้ีไมก่ลวัแลว้ พอไมก่ลวัแลว้ก็ไม่เหน็มอีะไร เพราะใจไปคดิเอง เหน็
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ใบไมข้ยบัหน่อยก็คดิวา่อะไรมาแลว้ ใจไปคดิเอง ลมอาจจะพดัมาก็ได ้ หรือ

ตุก๊แกหรือจิ้งจกหรือหนูมนัวิง่กนั ก็คดิวา่เป็นนู่นเป็นน่ีไปแลว้ เป็นพวกไมม่ี

ปญัญา พวกกระต่ายตื่นตูม พอไดย้นิเสยีงอะไรหน่อยก็กลวัแลว้ ถา้กลวัแลว้ไม่

รูจ้ะทาํอย่างไร ก็ใหร้ะลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สวดอติปิิโสฯหรือพทุ

โธๆๆไปอย่างเดยีวก็ได ้ พทุโธๆๆ ธมัโมๆๆ สงัโฆๆๆไปเรื่อยๆ อย่าใหใ้จไปคดิ

เรื่องทีเ่รากลวั หลบัหูหลบัตา อย่าส่งจติไปหา ใหเ้กาะอยู่กบัพทุโธไว ้ ไมต่อ้งไป

ไหน  

ถาม ถา้นานๆครัง้เจอมนัก็อาจจะกลวั แต่ถา้ไดม้โีอกาสไดฝึ้กฝนก็จะไมก่ลวั อย่างครู

บาอาจารยเ์คยพูดวา่ พระองคไ์หนกลวัอะไรใหไ้ปอยู่ตรงนัน้ กลวัป่าชา้ใหไ้ปอยู่

ป่าชา้ อะไรอย่างน้ี  

ตอบ ถา้อยู่ไปนานๆแลว้มนัก็ชนิ บางทกี็ตอ้งยา้ยที ่ถา้ม ัน่ใจวา่ไมก่ลวัอกีแลว้ จะไปอยู่

ทีไ่หนก็ไมก่ลวั อย่างนัน้ไมต่อ้งไปไหนก็ได ้ อยู่อย่างปกตธิรรมดา เพราะการไป

อยู่ตามทีต่่างๆ เป็นการทาํจติบาํบดั ไปรกัษาใจ ใจมคีวามกลวั ก็ไปแกค้วามกลวั 

เมือ่ไมก่ลวัแลว้อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้ ไมม่ปีญัหาอะไร ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปอยู่ป่าชา้

ตลอดชวีติ เหมอืนกบัคนทีไ่ปโรงพยาบาล เพราะตอ้งไปรกัษาตวั พอหายแลว้ก็

กลบับา้นอยู่ตามปกต ิใจก็เหมอืนกนั ใจก็เหมอืนร่างกาย ใจมโีรค คอืความทกุข ์

กลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตาย ไมไ่ดก้ลวัอะไรหรอก กลวัการพลดั

พรากจากกนั แต่ถา้เราไปทาํจติบาํบดัแลว้ จติยอมรบัความจรงิได ้ ก็กลบัมาอยู่

อย่างปกต ิ ยงัไมแ่ก่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ยงัไมต่ายก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่พอจะแก่ พอจะ

เจ็บ พอจะตายก็ไมเ่ดอืดรอ้นเหมอืนกนั เป็นตายเท่ากนั แต่ถา้ยงัไมไ่ดร้บัการ

บาํบดั พอคดิถงึความแก่หน่อยก็กลวัแลว้ คดิถงึความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็กลวัแลว้ 

คดิถงึความตายก็กลวัแลว้ ท ัง้ๆทีย่งัไมเ่กดิขึ้นเลย เพยีงแต่คดิเท่านัน้มนัก็กลวั

แลว้ ปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่อยู่ทีค่วามกลวั คอื

ความทกุขน์ ัน่เอง พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัวา่ ความทกุขก์็คอืความแก่ ความเจ็บ 
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ความตาย เหตขุองความทกุขก์็คอืสมทุยั ความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไม่

อยากตาย  

เราจงึตอ้งละสมทุยั ตวัทีไ่มอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ใหจ้ติน่ิงเฉย แก่

ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายกต็าย ความทกุขก์็จะไมม่ภีายในใจ เช่นเวลานัง่สมาธิถา้มนั

เจ็บก็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป ใหค้ดิวา่เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ตอ้งเจ็บอย่างน้ี ก็ปลอ่ยให ้

เจ็บไป เราก็พทุโธๆๆไป ถา้ไมค่ดิถงึความเจ็บ เดีย๋วความเจ็บก็หายไปเอง วธิี

ต่อสูก้บัความเจ็บทางร่างกาย ก็คอืรกัษาจติ ไมใ่หไ้ปรบัรูเ้รื่องของกาย ใหอ้ยู่กบั

พทุโธอย่างเดยีว ความกลวัก็แบบเดยีวกนั ความกลวักบั ความเจ็บก็แบบ

เดยีวกนั อย่าส่งจติไปหามนั เพราะยิง่ส่งไปก็ยิง่อยากใหม้นัหาย ยิง่อยากจะหนี

จากมนัไป ก็ยิง่ทาํใหเ้กดิความทกุขเ์พิม่มากขึ้นไปอกี ยิง่เจ็บมากกวา่ความเจ็บ

ของร่างกาย อย่างเวลาเรานัง่ฟงัธรรมะกนัอย่างน้ี บางทไีมค่่อยรูส้กึเจ็บเท่าไร 

เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัความเจ็บ ใจอยู่กบัธรรมะทีเ่ราฟงัอยู่ แต่ถา้นัง่อยู่คนเดยีว 

จะนัง่ไมไ่ดน้านขนาดน้ีหรอก เดีย๋วก็ตอ้งขยบัตวัแลว้ เพราะใจมนัไมไ่ดอ้ยู่กบั

อารมณ์ทีจ่ะทาํใหม้นัน่ิง แต่ไปอยู่กบัความเจ็บ แลว้ก็เกดิสมทุยั อยากใหค้วาม

เจ็บหายไป ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ดว้ยการขยบัก็ดหีรือลกุขึ้นก็ด ี หรือเดนิหนีไปก็ด ี

เวลาเจ็บจงึไมต่อ้งไปกลวัมนั เพราะยิง่กลวัจะยิง่เจ็บ 

ถา้ไมก่ลวัแลว้ความเจ็บก็นอ้ย เจ็บเพยีงทีก่ายเท่านัน้เอง เพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ความเจ็บทีใ่จจะไมม่ ี แต่ตอนฝึกใหม่ๆ มนัจะยากเพราะวา่มนัเป็นอตัโนมตั ิ พอ

เจ็บกายปับ๊ใจจะเจ็บขึ้นมาพรอ้มๆกนั แต่เราตอ้งฝืนบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ 

หรือสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจกบัความเจ็บ บางทเีดีย๋วเดยีวมนัก็หายไป 

แลว้เดีย๋วก็กลบัมาใหม ่ จะตอ้งกลบัมาอยู่เรื่อยๆ จะมาหลายระลอกดว้ยกนั ถา้

ดงึจติไมใ่หไ้ปยุ่งกบัมนัได ้ จติก็จะปลอ่ยวางได ้ แลว้ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร จะ

หายไปหรือไมห่ายไป ก็ไมเ่ป็นปญัหา ถา้ใจไมม่ปีญัหาแลว้ก็นัง่อยู่ในทีเ่ดมิได ้จะ

นัง่อยู่ในท่าไหนก็นัง่ต่อไปได ้ ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ก็กลบัมาทีต่วัสตน้ีิ ตอ้งมสีติ

คอยดงึใจ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีเ่ป็นเครื่องผูกใจ อย่าปลอ่ยใหไ้ปคดิ ไปรบัรูเ้รื่อง
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อืน่ ทีท่าํใหใ้จตอ้งทกุขข์ึ้นมา ถา้ใจไมท่กุขแ์ลว้ ไมว่า่กายจะอยู่ในสภาพใด ใจก็

ไมเ่ดอืดรอ้น น่ีแหละคอืการแยกกายออกจากใจ แยกตรงทีเ่วลามนัเจ็บน้ี 

ธรรมดามนัจะตดิกนัเหมอืนปลาท่องโก ๋พอเวลาเจ็บกาย ตอ้งทาํใจใหน่ิ้ง ทาํเป็น

ไมรู่ไ้มช่ี้กบัความเจ็บของร่างกาย ใจก็ไมจ่ะเจ็บดว้ย ก็จะแยกออกจากกนัได ้ 

เบื้องตน้ก็ตอ้งฝึกทาํสมาธิไปก่อน ทาํใหม้าก ทาํใหจ้ติสงบ ใหม้สีตอิยู่เสมอๆ ถา้

ใชป้ญัญาไดด้ว้ยกด็ ี จริตบางคนจะถนดัไปทางปญัญา พจิารณาทาํใหจ้ติสงบได ้

ก็ใชอ้ย่างนัน้ก็ได ้ พจิารณาวา่เวทนาก็ไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด เดีย๋วก็ตอ้งหมด

ไป ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัพื้นทีเ่รานัง่อยู่น้ี มนัไมรู่ว้า่มนัเจ็บ กระดูกก็ไมรู่ว้า่มนั

เจ็บ ตวัรูไ้มไ่ดอ้ยู่ทีก่าย ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ระดูก ตวัรูก้็คอืใจ ใจก็ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ด ้

สมัผสัอย่างทีร่่างกายกาํลงัสมัผสัอยู่ ทาํไมใจไปเจ็บแทนมนัดว้ย ถา้รูอ้ย่างน้ีใจก็

ไมไ่ปเจ็บ เมือ่ไมเ่จ็บมนัก็สบาย รบักบัความเจ็บของร่างกายได ้ จะมากจะนอ้ย

เพยีงไรก็ไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร ความสุขความทกุขข์องใจมอีานุภาพมากกวา่ของ

ร่างกาย ร่างกายสุขสบายดอียู่ ถา้ใจไมส่บาย ก็ไมส่บายไปหมด กงัวลเรื่องนัน้

ห่วงเรื่องน้ี กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็เหมอืนกบัคนเจ็บไขไ้ดป่้วย บางคนถงึกบัจะ

ฆ่าตวัตายไปก็ม ี ท ัง้ๆทีร่่างกายก็ไมไ่ดเ้ป็นอะไร แต่ใจมนัทกุขม์าก ทรมานมาก 

ในทางตรงกนัขา้ม ถงึแมร่้างกายจะเจ็บปวดอย่างไร แต่ถา้ใจไมท่กุขด์ว้ย ก็จะมี

แต่ความสุข เช่นใจของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ ไมม่คีวามทกุขอ์ยู่เลย 

เพราะความทกุขข์องร่างกายไมส่ามารถแทรกเขา้ไปในใจได ้ ไมส่ามารถเขา้ไปลบ

ลา้งความสุขของใจได ้ แต่ความสุขของใจกลบักลบความทกุขข์องร่างกายได ้ เรา

จงึควรมาสรา้งความสุขทีใ่จ ดบัความทกุขท์ีใ่จใหห้มดไป ต่อไปร่างกายจะเป็น

อย่างไร ก็จะไมเ่ป็นปญัหา อยู่ก็สุข ตายก็สุข  

ถาม สิง่ทีท่าํไดก้็คอืตอ้งทาํสมาธ ิ

ตอบ ก็มอีกีวธิีหน่ึงก็คอืตดัมนั ตดัไดไ้หม ไปบวชเลย อยู่คนเดยีวไมยุ่่งอะไรกบัใคร

ท ัง้สิ้น  
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ถาม แค่เริ่มตน้ตดัความเคยชนิในชีวติประจาํวนัออกใหไ้ดส้กั ๕๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้ 

ก็เก่งแลว้ 

ตอบ อะไรไมจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีก็ตดัมนัไป อย่างละครแทนทีจ่ะดูทกุคนืก็เอาแค่

อาทติยล์ะคนืก็พอ ค่อยๆลดลงไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ พีป่กุฝากมาถาม ใหท้่านอาจารยอ์ธิบายเรื่องสญัญาอารมณ์ค่ะ 

จติทีอ่ิม่อารมณ์แลว้ มสีญัญาอารมณ์หรือเปลา่คะ 

ตอบ สญัญาเป็นขนัธ ์ ไมไ่ดเ้ป็นกเิลส แต่เป็นเครื่องมอืของกเิลสก็ได ้ เป็นเครื่องมอื

ของธรรมก็ได ้ เช่นถา้มมีรณานุสตกิ็เป็นสญัญาทางธรรม คดิถงึความตาย ระลกึ

ถงึความตาย มองอะไรก็เหน็ความตายซ่อนอยู่ในสิง่นัน้ๆ ก็เป็นสญัญาทีม่ ี

ประโยชน ์ ส่วนสญัญาทีเ่ป็นโทษก็คอื มองอะไรก็เป็นเรา เป็นของเราไปหมด 

มองอย่างน้ีก็เป็นโทษ เพราะเวลาตอ้งสูญเสยีของทีเ่ราคดิวา่เป็นของเราไป ก็มี

ความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้มองวา่ไมไ่ดเ้ป็นของเรา เวลารถของคนอืน่พงัไป เราไม่

เหน็เดอืดรอ้นเลย เพราะไมม่สีญัญาวา่มนัเป็นของเรา จติทีม่คีวามสุขมคีวามอิม่

เต็มทีแ่ลว้ เหมอืนจติของพระอรหนัต ์ เหมอืนพระพทุธเจา้ ก็ยงัมขีนัธ ์ ๕ อยู่ 

ขนัธ ์ ๕ ก็ยงัทาํงานจนกวา่จะแยกทางกนั เช่นพระพทุธเจา้ทรงตรสัรูใ้นวนัเพญ็

เดอืน ๖ พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ตอนนัน้ขนัธ ์ ๕ ของท่านก็ยงัมคีรบถว้น

บริบูรณ์ ร่างกายก็ม ีเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณก็ม ีเพยีงแต่ไมไ่ดอ้ยู่ภายใต ้

อาํนาจของกเิลสเท่านัน้เอง แต่เป็นเครื่องมอืของธรรมไป เวลาทรงแสดงธรรม ก็

ทรงใชส้ญัญา สงัขาร ตอ้งใชค้วามจาํวา่ เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ทีไ่หน เป็นอะไร

อย่างไร แลว้ก็ทรงใชส้งัขารความคดิปรุงเพือ่จะไดพู้ดออกมา สญัญาก็เป็น

เหมอืนกบัขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้นฮารท์ดสิกข์องเครื่องคอมฯ จะเอาไปใชป้ลน้ธนาคาร 

ไปทาํระเบดิฆ่าคนก็ได ้หรือเอาไปทาํสิง่ทีเ่ป็นบญุกศุล ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยก์็ได ้ 

  ขนัธเ์ป็นเครื่องมอื เป็นของกลางๆ ไม่ไดเ้ป็นกเิลส ไม่ไดเ้ป็นธรรม เป็น

สภาวธรรม เหมอืนกบัร่างกาย เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟเท่านัน้เอง ดนิ นํา้ ลม ไฟ
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ไมไ่ดเ้ป็นกเิลส แต่เป็นเครื่องมอืของกเิลสได ้ เช่นเอาร่างกายไปปลน้ธนาคาร ก็

กลายเป็นเครื่องมอืของกเิลสไป ก็เป็นคนไมด่ไีป แต่ถา้เอามาบวช มาปฏบิตัิ

ธรรม เอามาส ัง่สอน ก็เป็นคนดไีป ก็ร่างกายเหมอืนกนั ร่างกายของพระพทุธเจา้

กบัร่างกายของคนทีใ่จโหดรา้ยทารุณ ก็ร่างกายเหมอืนกนั ดนิ นํา้ ลม ไฟ

เหมอืนกนั มผีม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูกเหมอืนกนั ขนัธ ์๕ ไมไ่ด ้

เป็นธรรมหรือเป็นกเิลส แต่มนัสามารถเป็นเครื่องมอืของธรรมก็ได ้ ของกเิลสก็

ได ้ เหมอืนกบัมดีน่ี เอาไปใชต้ดัไม ้ห ัน่เน้ือ ห ัน่ผกั ทาํอาหารก็ได ้หรือจะเอาไป

ฆ่าคนก็ได ้มนัก็มดีอนัเดยีวกนั ขนัธไ์ม่ใช่ตวัสาํคญั ตวัสาํคญัก็คอืใจ อยู่ทีว่า่จะ

อยู่ภายใตอ้าํนาจของธรรมะ หรืออยู่ใตอ้าํนาจของกเิลสหรืออธรรม ถา้ยงัอยู่

ภายใตอ้าํนาจของกเิลสอย่างทีพ่วกเราเป็นกนัอยู่ ก็ทาํในสิง่ต่างๆอย่างทีเ่ราทาํกนั

อยู่ ก็สุขบา้งทกุขบ์า้ง  

แต่ถา้ทาํแบบพระพทุธเจา้แบบพระอรหนัตสาวก ก็ทาํแต่สิง่ทีถู่กทีด่อีย่างเดยีว 

จงึน่าเคารพเลือ่มใส ถงึแมจ้ะบรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ สิ้นกเิลสแลว้ ขนัธก์็ยงั

ไมด่บั ร่างกายยงัไมต่าย ขนัธก์็ยงัทาํงานอยู่ อยู่ทีจ่ติจะเอาไปทาํประโยชนห์รือไม ่

ถา้เป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ ท่านก็ไมส่อน ไมต่อ้งใชข้นัธม์าเผยแผ่พระศาสนา 

ท่านก็อยู่ไปตามอตัภาพ แต่ถา้จะมาส ัง่สอน มาประกาศพระศาสนา อย่าง

พระพทุธเจา้ของเรา ก็ตอ้งใชข้นัธ ์ ๕ ไวโ้ปรดสตัว ์ เวลาแสดงธรรม ก็ตอ้งคดิ 

ตอ้งใชส้ญัญาสงัขาร 

ถาม สญัญาทีม่ที ัง้ฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรมน่ีนะครบั ในปถุชุนกบัพระอรหนัตน่ี์ก็

แตกต่างกนัในใจ ทีร่บัไดห้รือรบัไมไ่ด ้ อย่างน้ีใช่ไหมครบั อย่างเช่นปถุชุนน่ี

สญัญาทีเ่กี่ยวกบัความไมด่น่ีี มนัมกัจะผุดขึ้นมารบกวนตวัเราเองอยู่เสมอ 

ตอบ ก็เหมอืนกบัการเขยีนโปรแกรม ตอ้งแกโ้ปรแกรมใหม ่ พอคดิเรื่องไมด่กี็ลบ

ออกไป ใหค้ดิแต่สิง่ทีด่ ี จงึตอ้งมาภาวนาอยู่เสมอ เช่นแผ่เมตตา สพัเพ สตัตา 

อเวราฯ 
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ถาม สญัญาท ัง้ฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรมน่ีเวลาเปลีย่นภพเปลีย่นชาตน่ีิมนัไปกบัจติท ัง้ 

๒ อย่างใช่ไหมครบั 

ตอบ ถา้มที ัง้ธรรมและอธรรมอยู่ในจติ ก็ตอ้งไปดว้ยกนักบัจติ ทีเ่รียกวา่บาปบญุ

นัน่เอง ขนัธอ์อกมาจากจติ นามขนัธเ์ป็นเครื่องมอืของจติ เวลาจติจะตดิต่อกบั

ใครก็ตอ้งอาศยัขนัธเ์ป็นเครื่องมอื ตอ้งคดิแลว้ตอ้งพูดออกมา สงัขารตอ้งปรุง

ก่อน สญัญาตอ้งนึกก่อน วา่จะพูดเรื่องอะไรวนัน้ี เมือ่เริ่มนึกแลว้สงัขารก็เริ่มปรุง

ไปตาม เช่นจะพูดเรื่องสตปิฏัฐาน ๔ สงัขารก็ปรุงเรื่องสตปิฏัฐาน ๔ ออกมา พูด

แลว้ก็ผ่านไป ดบัไป หายไป สญัญาสงัขารก็เกดิดบัๆอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆธรรมและ

อธรรมจะถูกฝงัอยู่ในใจ สิง่ใดทีใ่จจาํไดแ้ลว้ก็จะอยู่ในใจ กลายเป็นนิสยัไป ถา้

เคยคดิแต่สิง่ทีด่ ี ก็จะคดิแต่สิง่ทีด่ ี ถา้เคยคดิแต่สิง่ทีไ่มด่ ี ก็จะคดิแต่สิง่ทีไ่มด่ ี

คนเราเวลาเกดิมาจงึมจีริตนิสยัไมเ่หมอืนกนั พ่อแมค่นเดยีวกนั แต่ไมไ่ดเ้อาจริต

นิสยัมาจากพ่อแม ่ท่านจงึสอนวา่เรามกีรรมเป็นของๆตน มกีรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด 

มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ กรรมน่ีแหละเป็นเหตทุีท่าํใหเ้ราเป็นคนแบบน้ี นิสยัแบบน้ี 

ชอบแบบน้ี เกลยีดแบบน้ี ขยนัขี้เกยีจแบบน้ี ก็เราสรา้งมาท ัง้สิ้น คอืกรรมทีเ่รา

เคยทาํมา 

ถาม กรรมทีเ่รามอียู่น่ี ถา้รูว้า่มนัไมด่ ี เราพยายามฝึกฝนใหม ่ อปุนิสยัใหมจ่ะตดิไป

ไหมคะ 

ตอบ ตดิไปดว้ย เราฝึกไดเ้สมอ ถา้รูว้า่ดืม่เหลา้ไมด่ ีก็เลกิเสยี เมือ่ก่อนเราไมรู่ ้เพราะ

ยงัไมไ่ดพ้บพระศาสนา อยู่ในสงัคมทีด่ืม่เหลา้กนั อย่างฝรัง่ตอ้งดืม่ไวนก์บัอาหาร 

แต่ถา้ไดศึ้กษาก็จะรูว้า่ไมด่ ี ก็อย่าไปดืม่ แต่ตอนทีเ่ปลีย่นนิสยัน่ีมนัจะทรมาน 

เคยทาํอะไรแลว้ไมไ่ดท้าํจะรูส้กึทกุขใ์จ อย่างกนิกว๋ยเตีย๋วแลว้ไมไ่ดใ้ส่เครื่องปรุง

ก็กนิไมล่ง มนัไมอ่ร่อย 



48 
 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เวลาภาวนาแลว้จติรวมลง กายเบา พอออกจากการภาวนาแลว้ก็

ลกุไป คอืจะไปทาํงาน แต่ความเบาของกายมนัจะมอียู่ตลอดเวลาหลายชัว่โมง 

อนันัน้มนัเป็นอาการของอะไรคะ 

ตอบ เป็นอานิสงสข์องความสงบของใจ ทีย่งัไมจ่างหมดไป ขึ้นอยู่กบัวา่ทาํมากนอ้ย

เพยีงไร ก็เหมอืนรบัประทานอาหาร พออิม่แลว้ความอิม่ก็ไม่ไดห้ายไปทนัท ี จะ

ค่อยๆหายไปๆ ความอิม่เอบิใจทีไ่ดจ้ากการนัง่ก็เหมอืนกนั พอออกจากสมาธิ

แลว้ก็ไมไ่ดห้ายไปทนัท ี แต่จะค่อยๆจางไป ขึ้นอยู่กบัวา่เอาจติไปใชอ้ะไร ถา้เอา

ไปคดิปรุงแต่งใหเ้กดิอารมณ์ฟุ้ งซ่านขึ้นมา ก็หายไปเร็ว แต่ถา้ประคบัประคองไว ้

ไมไ่ปคดิถงึเรื่องอะไร ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํของเรา ก็อยู่ไดน้าน เพราะ

ประคบัประคองดว้ยสต ิ ทาํใหไ้มไ่ปคดิเรื่องทีท่าํใหฟุ้้ งซ่าน เคยสงบอยู่อย่างไรก็

จะสงบอย่างนัน้ต่อ ทีไ่มส่งบก็เพราะไปหว่ง พอเหน็เรื่องนัน้เรื่องน้ีก็เกดิความ

วติกกงัวลขึ้นมา ท่านจงึสอนใหเ้จริญวปิสัสนา พอกงัวลกบัเรื่องอะไรก็ตอ้งตดั 

ไปกงัวลทาํไมเดีย๋วก็ตอ้งจากกนัแลว้ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะรกัษาความสงบไวไ้ด ้

ในขณะทีไ่มไ่ดน้ ัง่ ท่านจงึสอนใหเ้จริญท ัง้ ๒ อย่างสลบักนั ออกจากสมาธิแลว้ก็

ใหเ้จริญวปิสัสนา ควบคู่ไปกบัการดาํเนินชวีติของเรา เมือ่มเีวลาวา่งก็กลบัมาทาํ

จติใหส้งบอกี เพราะเวลาเจริญวปิสัสนาก็ทาํใหจ้ติเหน่ือย ก็อยากจะพกั ก็

กลบัมาบริกรรมพทุโธๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจ ใหจ้ติน่ิงสงบ  

เหมอืนกบัทาํงานท ัง้วนัก็เหน่ือย ก็อยากจะกลบับา้นมากนิขา้ว อาบนํา้อาบท่าแลว้

ก็นอน พอตื่นเชา้ขึ้นมาสดชื่นเบกิบานก็ออกไปทาํงานต่อ การภาวนาก็อย่างน้ี 

ระหวา่งวิปสัสนากบัสมาธิก็สลบักนั เวลานัง่สมาธิก็อย่าไปคดิอะไร ใหน่ิ้ง ใหส้งบ 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ เมือ่สงบแลว้ จะอยู่น่ิงไดน้าน

เท่าไรก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป อย่าไปดงึออกมา ถา้สงบแลว้จะอยู่เฉยๆ ไมด่ิ้นรนไม่

อยากจะออก ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไปเรื่อยๆ จนกวา่จะอิม่ตวัแลว้ก็จะถอนออกมาเอง ก็

จะเริ่มรูส้กึเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงน้ี เริ่มคดิเริ่มปรุง ก็ลกุขึ้นมา แต่ตอ้งมสีติปญัญา

คอยตามประกบ คอยกาํหนดอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เหน็อะไรก็ใหเ้หน็วา่เป็น
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อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จะไมท่าํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน จะมปีญัญาฉลาดรูท้นัเร็วขึ้นไป

เรื่อยๆ ก็จะตดัอปุาทานต่างๆได ้ อปุาทานตอ้งตดัดว้ยปญัญา สมาธิเพยีงแต่กด

ไวเ้ท่านัน้ ตดัไมไ่ด ้ ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งเห็นโทษ ตอ้งเหน็วา่เวลาไปยดึไปตดิจะ

เกดิโทษ เป็นทกุข ์ไม่เป็นสุข ไมเ่จริญ เมือ่เหน็แลว้ก็จะถอนออกมา ถอยออกมา 

ปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางแลว้ก็หลดุพน้จากความทกุข ์ 

ถาม ท่านคะ เวลาเราเหน็อะไร เราพยายามนึกถงึไตรลกัษณ์ใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ แต่สิง่ไหนทีเ่ราดูแลไดร้กัษาได ้ควบคุมไดก้็ทาํไป เพราะในชวีติเรา เช่นเวลา

ขบัรถจะปลอ่ยใหม้นัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาไดไ้หม ไมไ่ด ้ เราก็ดูแลไป ถา้

เกดิสุดวสิยัรถมาชนเรา หรือยางแตกรถแหกโคง้ ก็ช่วยไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลงอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา อะไรจะเกดิก็เกดิ แต่ใจไมวุ่น่วาย แมใ้นขณะทีร่ถจะพลกิควํา่ จะ

เกดิอะไรขึ้น ใจก็ยงัเฉยได ้ ถา้มอีนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ถา้รูท้นัแลว้ปลอ่ยวาง 

ตอ้งเจริญอยู่เสมอๆ เพราะส่วนใหญ่พอตกใจแลว้ลมืหมดเลย อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา อะไรทีเ่ร็วกวา่ คอืทีเ่ป็นววัปากคอก จะออกมาก่อนเลย ส่วนใหญ่ก็

ความกลวั ความตกใจ 

ถาม แต่ถา้เราคดิตรงน้ีทนั มสีตทินั เราก็หยุดไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้ ฝึกไปเรื่อยๆ เบื้องตน้ใหม้สีตอิยู่กบัสิง่ทีเ่ราทาํ แลว้ถา้มโีอกาสคดิได ้ คดิวา่

สิง่ทีเ่ราทาํน้ีก็แค่ช ัว่คราวเท่านัน้ ทาํไดก้็ด ี ทาํไมไ่ดก้็ช่างมนั ไมต่อ้งเป็นทกุขไ์ป

กบัมนั บางคนทกุขก์บัสิง่ทีท่าํ ทาํแลว้ตอ้งดอีย่างนัน้ตอ้งดอีย่างน้ี ถา้ไมด่ไีม่

ถูกใจก็วุน่วายใจอกี สรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัเองตลอดเวลา เพราะขาดปญัญา 

ไมค่ดิ ไมม่ปีญัญาคอยประกบ เวลาทาํอะไรก็ทาํใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ แต่ถา้

ไมไ่ดด้งัใจก็ช่างมนั เพราะทาํไดแ้ค่น้ี  

ถาม พระอาจารยค์รบั เวลาบอกวา่ใหฆ่้ากเิลสน่ี อาการของการฆ่ากเิลสในระหวา่งที่

ภาวนา ระหวา่งทีว่ปิสัสนาน่ีมอีาการอย่างไรครบั 
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ตอบ ตอ้งฆ่าตอนทีม่นัออกมา เช่นเวลาโกรธปับ๊ก็ตอ้งฆ่ามนัตอนนัน้ ก็ตอ้งระงบัความ

โกรธตอนนัน้ เวลาโลภก็ตอ้งระงบัตอนนัน้ 

ถาม อย่างแรกคอืพจิารณาใหเ้หน็ชดัก่อน 

ตอบ ใหเ้หน็วา่เป็นโทษ เหน็เป็นเหมอืนงูพษิ พอเจอปับ๊ก็เอามดีฟนัหวัมนัเลย พอเหน็

งูพษิเรารบีหาอะไรฟาดมนัเลยใช่ไหม มนัเกดิตรงไหนเวลาไหน ก็ตอ้งระงบัดบั

มนัตอนนัน้ จะทาํไดห้รือไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง ถา้ทาํไดก้็สบาย ก็ไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจ 

ถา้ทาํไมไ่ดก้็วุน่วายใจ จงึตอ้งฝึก ปญัหาอยู่ตรงทีไ่มรู่จ้กัตวักเิลส ไมรู่ว้า่กาํลงั

โลภ ไมรู่ว้า่กาํลงัโกรธ จงึไหลไปตามความโลภ ไหลไปตามความโกรธ เวลาขบั

รถเกดิอบุตัเิหตกุ็ลงมาก็ด่าวา่กนั ทาํไมทาํอย่างน้ี ทาํไมขบัอย่างน้ี แต่ไมรู่ว้า่กาํลงั

โกรธ ถา้ไมโ่กรธจรงิๆก็จะเฉย มอีะไรก็วา่กนัไป คุยกนัไป  

ถาม ฉะนัน้ตอ้งฝึกสตไิวต้ลอดเวลาเท่านัน้เองใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ สตเิป็นตวัดูเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นในกายกบัในใจของเรา พระพทุธเจา้จงึทรง

ตรสัใหม้สีตอิยู่ทีก่าย ทีเ่วทนา ทีจ่ติก็คอือารมณ์ และก็อยู่ทีธ่รรม คดิไปในทาง

ธรรมหรือเปลา่ ถา้มสีตอิยู่ใน ๔ ส่วนน้ี ส่วนใดส่วนหน่ึง ก็จะรูท้นักบัเหตกุารณ์

ทีจ่ะมาเขย่า มาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา แลว้ก็จะแกม้นัได ้ 

ถาม ท่านอาจารย ์ ถา้กรณีเกดิมสีญัญาผุดขึ้นมาขณะปฏบิตัภิาวนา แลว้ก็หายไป อกี

ระยะเวลาหน่ึงก็เกดิขึ้นมาอกี 

ตอบ คาํวา่เจริญวปิสัสนา คอืใหรู้ว้า่มกีารเกดิดบัเป็นธรรมดา ถา้ยงัไมส่ามารถดบัมนั

ได ้ก็ตอ้งยอมรบัวา่มนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แต่ยงัไมด่บัไป อย่าไปหลงตามมนั 

หรือจะดงึจติไปทีอ่ืน่ก่อนก็ได ้ อย่าไปสนใจ หนัมาบริกรรมพทุโธๆๆ หรือสวด

มนตไ์ปก็ได ้ เหมอืนกบัดงึความสนใจจากความกลวัหรือจากทกุขเวทนา เราก็ดงึ

ความสนใจจากสญัญาทีป่รากฏขึ้นมา เช่นนึกถงึคนนัน้แลว้อยากจะฆ่าเขาอยู่

เรื่อย ก็อย่าไปสนใจ รูว้า่เป็นขนัธท์ีเ่กดิดบัๆ เป็นอนตัตา เราบงัคบัมนัไมไ่ด ้บาง
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ทกี็บงัคบัได ้ บางทกีบ็งัคบัไมไ่ด ้ ถา้บงัคบัไมไ่ดก้็อย่าไปสนใจ ใหรู้ว้า่มนัไมด่ ี

แลว้อย่าไปตามก็แลว้กนั ถา้มายุแหย่ใหไ้ปทาํบาปทาํกรรมก็อย่าไป ใหรู้ท้นัแลว้

อย่าไปทกุขก์บัมนั อย่าไปอยากใหม้นัหายไป เราไมม่อีาํนาจไปบงัคบัใหม้นั

หายไปได ้วธิีเดยีวทีจ่ะทาํไดก้็คอื ใหรู้ท้นัมนั พอรูป้ ับ๊มนัก็จะดบัไป พอเผลอปับ๊

มนัก็จะเกดิขึ้นมาอกี  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั สตทิีถู่กตอ้งคอืสตทิีอ่ยู่กบัปจัจบุนัเท่านัน้ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ 

ถาม ตอ้งมกีารรูเ้หน็หรือเปลา่กบัเรื่องปจัจบุนั 

ตอบ โดยหลกัแลว้ก็ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ยกเวน้เวลาเจริญปญัญา ก็ตอ้งดูท ัง้สามตอน ดู

ท ัง้อดตี ดูท ัง้ปจัจบุนั และดูท ัง้อนาคต เพือ่จะไดเ้หน็ภาพรวมทีแ่ทจ้รงิ เช่น

กาํหนดดูเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ก็กาํหนดถอยไปดูจดุเริ่มตน้ ตอนทีธ่าตขุองคุณ

พ่อคุณแมม่าผสมกนั แลว้ก็เจริญเตบิโตในครรภจ์นคลอดออกมาเป็นเดก็ทารก 

แลว้ก็เจริญเตบิโตต่อมาจนถงึทีเ่ป็นอยู่ในวนัน้ี แลว้ก็เลยต่อไปถงึวนัขา้งหนา้วา่ 

จะตอ้งแก่ จะตอ้งตาย จะตอ้งไปอยู่ในโลงศพ จะตอ้งถูกเผากลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่าน

ไป ถา้อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการเจริญปญัญา ปญัญาจะตอ้งดูใหค้รบเลย ท ัง้อดตีท ัง้

ปจัจบุนัท ัง้อนาคต แต่จะอยู่ในปจัจบุนั คอืจะคดิอยู่ในปจัจบุนักบัเรื่องราวต่างๆ

ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ และจะเกดิขึ้นต่อไป เพือ่จะไดรู้ท้นั การพจิารณาร่างกายก็เพือ่

จะใหเ้หน็วา่เป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ มาจากธาต ุ แลว้ก็จะกลบัไปสู่ธาต ุ เมือ่

เหน็แลว้ก็จะไมห่ลงวา่เป็นเรา เป็นตวัเรา เช่นเอาส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายมา

พจิารณาดู ตดัเอาผมออกมาวางไว ้ แลว้ดูวา่เป็นอะไร ก็เป็นแค่วตัถเุป็นธาตชุิ้น

หน่ึงเท่านัน้เอง เผามนัๆก็กลายเป็นขี้เถา้ไป อาการทกุส่วนก็เป็นเหมอืนกนัหมด 

ไมม่ตีวัมตีนอยู่ในอาการต่างๆเลย 

น่ีคอืการพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นธาต ุ ไมม่ตีวัไมม่ตีน ถา้อย่างน้ีตอ้งพจิารณาทกุ

ส่วน ท ัง้อดตี ท ัง้ปจัจบุนั ท ัง้อนาคต แต่เวลาเจริญสตโิดยท ัว่ไป หมายถงึใหอ้ยู่
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ในปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปคดิฟุ้ งซ่านเกี่ยวกบัเรื่องนูน้เรื่องน้ี เรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี 

ยกเวน้ถา้มธุีระจาํเป็นจะตอ้งคดิก็คดิได ้ คดิใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ เสร็จแลว้ก็จบ 

คดิวา่วนัน้ีจะทาํอะไรบา้ง จะไปเจอใคร จะทาํอะไร รูแ้ลว้ก็จบ พอถงึเวลาก็ไปทาํ 

แต่ไมต่อ้งมากงัวล ไมอ่ยากจะเจอคนนัน้เจอคนน้ีเลย คนนัน้พูดแลว้ก็ราํคาญใจ 

คดิอย่างน้ีเสยีเวลา ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งคดิอะไรก็ใหว้า่งไว ้ เป็นการทาํ

สมาธิไปในตวั 

ถาม คอืถา้ไมพ่จิารณาก็กลบัเขา้สู่สมาธิ ออกจากสมาธิก็มาพจิารณา 

ตอบ ใช่ พจิารณาทกุอย่างใหเ้ป็นไตรลกัษณ์  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ บางทเีวลาเรานัง่สมาธิจะมสีิง่ทีผุ่ดขึ้นมาอยู่เรื่อย บางทสีิง่ทีเ่รา

ควรจะกระทาํแลว้เราลมืไป อย่างน้ีมนัจะผดุขึ้นมาอยู่เรื่อยค่ะ  

ตอบ ตอนนัน้เราอย่าไปสนใจ มหีนา้ทีท่าํสมาธิกท็าํไป ส่วนเรื่องนัน้ปลอ่ยไปก่อน งาน

ทาํสมาธิสาํคญักวา่งานอืน่ท ัง้หมด อย่าไปสนใจ กลบัมาหาพทุโธ ถา้ปลอ่ยใหผุ้ด

ขึ้นมา แลว้ไปตามมนั ก็จะไมไ่ดท้าํสมาธิ นัง่คดิแต่เรื่องทีท่าํใหใ้จไมส่งบ ตอนทาํ

สมาธิจงึตอ้งไมค่ดิเรื่องอืน่เลย นอกจากอารมณ์ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องผูกใจ ถา้ไมม่ี

อะไรผูกไวก้็จะลอยไป มอีะไรผุดขึ้นมาก็คดิตามไป จงึตอ้งมหีลกัยดึไว ้ ถา้จะใช ้

พทุโธก็บริกรรมแต่พทุโธอย่างเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่เลย ถา้สวดมนตก์็สวด

มนตอ์ย่างเดยีว อยู่กบับทสวดมนต ์จะดูลมหายใจก็อยู่กบัลมหายใจ ถา้อยากจะ

มพีทุโธกาํกบัควบคู่ไปดว้ยก็ได ้ หายใจเขา้วา่พทุ หายใจออกวา่โธ อย่างน้ีก็ได ้

หรือหายใจเขา้ก็พทุโธ หายใจออกก็พทุโธ อย่างน้ีก็ได ้ จะเอาพทุโธอย่างเดยีวไม่

ดูลมก็ได ้จะเอาลมอย่างเดยีวไมใ่ชพ้ทุโธก็ได ้ 

ถา้จะดูลมก็ดูอยู่ทีป่ลายจมกู ไมต่อ้งตามลมเขา้ลมออก ใหดู้ตรงจดุทีล่มสมัผสั 

ตรงแถวๆปลายจมกู อย่าตามลม เพราะตามเขา้ๆออกๆจติจะไมส่งบ ใหอ้ยู่ทีจ่ดุ

ใดจดุหน่ึง อยู่ทีก่ลางอกก็ได ้ อย่างพวกยุบหนอพองหนอ หายใจเขา้ก็พอง

ออกมา หายใจออกก็ยุบลงไป สุดแทแ้ต่จะถนดั แต่ใหม้อีย่างเดยีว คอืไม่
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ตอ้งการใหไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้มเีรื่องแทรกเขา้มาก็อย่าไปสนใจ เหมอืนเรา

นัง่คุยกนัตอนน้ี ใครโทรศพัทเ์ขา้มาก็ไมต่อ้งไปรบัสาย ปลอ่ยมนัดงัไปสกัพกั

เดีย๋วก็หยุดเอง ถา้ต ัง้ใจจะคุยกนั มนัก็รบกวนไมไ่ด ้ ถา้ไมต่ ัง้ใจพอใครโทรฯมา

ปับ๊ ก็ไปรบัสายแลว้  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ลูกภาวนาดว้ยพทุโธ แลว้เวลาไปทาํบญุทีว่ดัต่างๆน้ี เวลาพระ

อาจารยน์าํนัง่สมาธจิะเป็นยุบหนอพองหนอ หรือไมก่็สมัมาอรหงั อย่างน้ีจะตอ้ง

เปลีย่นตามไหมคะ 

ตอบ ไมต่อ้งเปลีย่น เราก็ทาํของเราไป เคยถนดัอะไรก็ทาํไป ไมม่ใีครรูว้า่เราทาํอะไรอยู่

ในใจ  

ถาม เวลาท่านพูดออกไมโครโฟนแลว้เราก็เปลีย่นเอง  

ตอบ ถา้สบัสนแลว้ก็ถ่วงความเจริญก็อย่าไป ไปทีส่่งเสริมใหเ้ราเจริญ ไมไ่ด ้

หมายความวา่ท่านไมด่ไีมถู่ก เพยีงแต่สอนวธิีทีต่่างกนัเท่านัน้เอง เราถนดัอย่าง

หน่ึงแลว้ตอ้งไปทาํอกีอย่างหน่ึง ก็จะไมถ่นดั จะไมไ่ดผ้ล ถา้ถนดัอย่างไรก็ทาํ

อย่างนัน้ ควรไปหาคนทีส่อนแบบทีก่าํลงัปฏบิตัอิยู่ ท่านจงึสอนเรื่องบคุคลสปัปา

ยะ คนทีอ่ยู่ร่วมกนัตอ้งมแีนวทางปฏบิตัทิีเ่หมอืนกนั  

ถาม เดีย๋วน้ีมกีารจดัอบรมกรรมฐานเป็นรุ่นๆ จดัเป็นคอรส์ 

ตอบ บางคนปฏบิตัโิดยลาํพงัไมไ่ด ้ ตอ้งมกีารกาํหนดตารางเวลาไวบ้งัคบั คนทีม่วีนิยั

บงัคบัตนเองใหป้ฏบิตัไิด ้ ก็ปฏบิตัทิีบ่า้นกไ็ด ้ หรือตามสถานทีท่ีส่งบ ทีไ่มม่คีน

พลกุพลา่นไดย้ิง่ด ี แต่บางคนยงัทาํไมไ่ด ้ ตอ้งมตีารางกจิกรรม ตอ้งตื่นเวลาน้ี 

นัง่สมาธิเวลาน้ี เดนิจงกรมเวลาน้ี รบัประทานอาหารเวลาน้ี พกัผ่อนเวลาน้ี 

เพราะยงัไมม่วีนิยั ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ช่วยบงัคบั แต่จะไดผ้ลหรือไมก่็ไมรู่ ้ เวลาทาํก็

ทาํได ้แต่พอกลบัมาบา้นก็เหมอืนเดมิ อย่างน้ีก็ไมไ่ดพ้ฒันา แต่ถา้ไปแลว้กลบัมา 

สามารถเอาสิง่ทีเ่รียนรูม้าทาํต่อทีบ่า้นได ้ ต่อไปก็ไมต่อ้งไป เพราะยิง่ปฏบิตัิ
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กา้วหนา้ไปเท่าไร ก็อยากจะปลกีวเิวกมากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะเวลาอยู่กบัคน

มากๆแลว้จะรบกวนกนั จะขวางการทาํสมาธิ เพราะปจัจยัทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบก็คอื

กายวเิวก ถา้กายวเิวก จติวเิวกก็ตามมา ในเบื้องตน้จงึตอ้งหาสถานทีท่ีส่งบสงดั 

ทีว่เิวก ไมม่อีะไรมารบกวน แต่คนทีจ่ติยงัฟุ้ งซ่านอยู่ ก็จะวเิวกไมไ่ด ้วเิวกแลว้ก็

กลวั ตอ้งอยู่กบัคนอืน่ เกาะกนัไปก่อน จนกวา่จติจะพฒันา มคีวามสงบบา้ง เมือ่

สงบแลว้ก็จะรูเ้อง จะปลกีตวัไปเอง เพราะเวลานัง่รวมกนัจะไมค่ลอ่งตวั เช่น

กาํหนดใหน้ัง่ช ัว่โมงหน่ึง แต่เราอยากจะนัง่ ๒ชัว่โมง  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ กาํลงัใจเลม่สุดทา้ยพูดถงึสปัปายะ ซึง่มตี ัง้หลายอย่างใช่ไหมคะ  

ตอบ สปัปายะแปลวา่สบาย การปฏบิตัติอ้งมคีวามสบายทางดา้นสถานทีท่ีอ่ยู่ อยู่แลว้

สบายไมร่บกวนความสงบ ภาวนาทีส่งบกบัทีไ่มส่งบมคีวามแตกต่างกนั อาหารที่

รบัประทานก็มส่ีวน เป็นคนภาคกลาง ไปอยู่ทางภาคอสีานก็อาจจะลาํบากหน่อย 

ไมช่นิกบัอาหาร กนิแลว้อาจจะไมค่่อยอิม่ หรือกนิไมล่ง บางอย่างก็พอปรบัได ้

ถา้ไปปฏบิตัจิริงๆเรื่องอาหารก็พอจะปรบัได ้ เขากนิไดเ้ราก็กนิได ้ คิดอย่างน้ีก็ไม่

มปีญัหาอะไร กนิแลว้ไมท่อ้งเสยี ไมร่บกวนการนัง่สมาธิ กนิแลว้ไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ก็ใชไ้ด ้สถานทีก่็เหมอืนกนั บางสถานทีอ่าจจะไมเ่หมาะกบับางคน อยู่ทีอ่บั

ชื้นแลว้เป็นไข ้บางคนอยู่แลว้ไมเ่ป็นอะไร บางคนชอบทีโ่ลง่ บางคนชอบอยู่ในถํา้ 

ขึ้นอยู่กบัจริตของแต่ละคน ความสปัปายะของแต่ละคนจงึไมเ่หมอืนกนั ก็เลอืก

ได ้ บคุคลทีส่ปัปายะทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืครูบาอาจารย ์ และกลัยาณมติร ถา้ได ้

กลัยาณมติรทีด่ ีอาจารยท์ีด่ ีถงึแมอ้ย่างอืน่จะไมค่่อยสปัปายะ ก็ไมเ่ป็นไร พอถู

ไถไปไดก้็ใชไ้ด ้ เพราะไมม่อีะไรจะสาํคญัเท่ากบัครูบาอาจารย ์ ผูท้ีจ่ะใหท้ ัง้

กาํลงัใจและความรู ้ 

  ถา้ไดค้รูบาอาจารยท์ีด่แีลว้ แต่อาหารไมค่่อยสปัปายะก็ไมเ่ป็นไรอย่างพระฝรัง่ที่

ไปอยู่กบัหลวงตา ไมเ่คยกนิอาหารอย่างน้ีมาก่อน ก็กนิได ้ ไม่เคยอยู่ในสภาพ

แบบน้ีมาก่อน ก็อยู่ได ้ฝรัง่เกดิมาก็อยู่ท่ามกลางความสุขสบายอยู่แลว้ บา้นเขาก็

มทีกุอย่าง มเีครื่องปรบัความรอ้น ปรบัความเยน็ มนีํา้ไฟพรอ้มทกุอย่าง แต่เขา
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ก็สละไดเ้พราะตอ้งการสิง่ทีด่กีวา่ ผูท้ีจ่ะใหเ้ขาไดก้็คอืครูบาอาจารย ์บคุคลสปัปา

ยะจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก ก็คอือาจารยท์ีเ่ก่งและฉลาด ถา้ไมม่อีาจารยก์็ตอ้ง

อาศยัสหธรรมกิ คอืเพือ่นทีป่ฏบิตัธิรรมร่วมกนั ถา้เป็นคนทีฉ่ลาดเก่งกวา่เรา อยู่

กบัเขาก็จะไดป้ระโยชน ์ ถา้ไมเ่ก่งไมฉ่ลาดกวา่เราหรือฉลาดนอ้ยกวา่เรา เขาก็จะ

ชวนเราคุย ชวนไปทาํกจิกรรมอย่างอืน่ ทาํใหเ้ราเสยีเวลาได ้เราจงึตอ้งเลอืกคนที่

เราอยู่ดว้ย เพราะจะอยู่ตามลาํพงัไปตลอดไมไ่ด ้ อยู่ในวดัก็ตอ้งอยู่กนัหลายคน 

ถา้รูว้า่เขาไมภ่าวนา ถา้หลกีเลีย่งไดก้็ควรจะหลกีเลีย่ง ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํสงัฆ

กรรมร่วมกนั ก็แยกยา้ยกนัไป หาทีส่งบ ทีบ่า้นตาดทา่นใหพ้ระแยกกนัอยู่ คอื

ไมใ่หจ้บักลุม่กนั ทาํกจิเสร็จแลว้ก็ใหแ้ยกกนัไป พอฉนัเชา้เสร็จก็ใหแ้ยกกนัไป 

ตอนบ่ายมาฉนันํา้รอ้น ฉนัเสร็จก็ใหแ้ยกกนัไป ไมใ่หน้ ัง่ฉนันํา้รอ้นคุยกนัไป ท่าน

จงึตอ้งเดนิมาตรวจทีโ่รงนํา้รอ้นอยู่เรื่อยๆ  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั พระชาวต่างประเทศทีอ่ยู่กบัหลวงตา เรื่องภาษาทีใ่ชน่ี้ฝร ัง่ไม่

คุน้เคยกบัภาษาไทยจะเป็นอย่างไร 

ตอบ จาํไมไ่ดว้า่พระอาจารยอ์งคไ์หนทีพู่ดวา่ หมามนัฟงัภาษาคนไมไ่ดเ้รายงัสอนมนั

ไดเ้ลย ใจไมต่อ้งใชภ้าษา เพยีงใชก้ริิยาอาการก็รูแ้ลว้ แต่ถา้เป็นเรื่องธรรมะที่

ลกึๆก็ตอ้งอาศยัคนแปลให ้ ตอนนัน้ก็มที่านปญัญาคอยแปล เวลาหลวงตาท่าน

เทศนเ์สร็จ ท่านปญัญาก็จะสรุปใหฟ้งัวา่ วนัน้ีหลวงตาท่านพูดเรื่องอะไรบา้ง เขา

ก็พอทีจ่ะไดเ้กร็ดความรูบ้า้ง ตอนทีเ่ราอยู่ก็ช่วยแปลหนงัสอืบางเลม่ใหเ้ขาอ่าน

กนั เทศนบ์างกณัฑท์ีท่่านเทศนเ์ราก็แปลเป็นภาษาองักฤษใหเ้ขาฟงักนั เพราะวา่

ธรรมะน่ีละเอยีดนะ เป็นนามธรรม จะแสดงกริิยาอาการอย่างเดยีวน้ีไมพ่อ พวก

สุนขัจงึไมม่บีญุ ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดร้บัธรรมะ ตอ้งมาเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะ

พระพทุธเจา้เป็นมนุษย ์ ไมม่สุีนขัเป็นพระพทุธเจา้ ผูท้ีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้

ไดต้อ้งเป็นมนุษย ์ การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้าเจอพระพทุธเจา้ เจอ

พระพทุธศาสนา จงึเป็นลาภวเิศษทีสุ่ด ไมไ่ดเ้กดิไดง้า่ยๆนะ คราวหนา้กลบัมา
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เกดิเป็นมนุษยก์็อาจจะไมเ่จอพระพทุธศาสนาก็ได ้ ลองคดิดูซ ิ ถา้ไปเกดิใน

ประเทศทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา จะเป็นอย่างไร มแีต่การฆ่ากนั 

ถาม โอกาสทีจ่ะหลงไปทางอวชิชาก็มมีาก 

ตอบ ใช่ ถา้เป็นคนทีม่จีติใจทีอ่่อนอยู่แลว้ พอมอีะไรมาฉุดลาก ก็จะไปกบัเขา แต่ถา้

ไดส้ะสมปญัญามามากพอสมควรแลว้ จะไมม่อีะไรดงึไปได ้อย่างเราตอนทีเ่รียน

หนงัสอืก็ไมเ่คยคดิจะบวช คดิวา่เรียนหนงัสอืจบก็จะไดไ้ปทาํมาหากนิต่อไป 

อาจจะเป็นบญุเก่าทีค่อยผลกัดนัใหม้าหาพระพทุธศาสนา เพราะเมือ่จบแลว้ก็มา

นัง่คดิดูวา่ ทาํงานมคีรอบครวัก็เหมอืนพ่อกบัแมเ่รา ก็มเีท่านัน้ หาเงนิหาทองมา

ก็เอามาเลี้ยงลูก ส่งลูกไปเรียนหนงัสอื ก็ตอ้งปวดหวัตอ้งทกุขก์บัการหาเงนิหา

ทอง กบัการเลี้ยงลูก แลว้ก็แก่ตายไป ชวีติก็จบ ไมเ่หน็มอีะไรมากกวา่นัน้ ก็เลย

สงสยัวา่ไมม่อีะไรทีด่กีวา่น้ีบา้งหรือ ก็เลยพยายามศึกษาทางดา้นศาสนาดู พอได ้

อ่านหนงัสอืธรรมะ ก็ดใีจทีม่ผูีช้ี้ทางให ้ ชี้วธิีแกป้ญัหาทางดา้นจติใจ ถงึแมจ้ะ

เรียนจบปริญญามา มงีานมกีารทาํ มเีงนิมทีอง แต่ใจก็ยงัเหมอืนเดมิ ยงัมคีวาม

ห่วงใย มคีวามกงัวล มคีวามวุน่วาย มคีวามสบัสน มคีวามหวิ มคีวามอยาก ก็

เลยสนใจอยากจะแกป้ญัหาทางดา้นจติใจ ก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มปฏบิตั ิแลว้ในทีสุ่ด

ก็ไดบ้วชจนถงึทกุวนัน้ี ก็ไมเ่คยคิดวา่เสยีอะไรไป ขาดทนุอะไรไป บางคนบอกวา่

อตุส่าหไ์ปเรียนหนงัสอืมาแทบเป็นแทบตาย ไมไ่ดเ้อาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ สิง่ที่

เรียนมาก็ไดใ้ช ้ ทาํใหรู้ว้า่ทางโลกไมใ่ช่ทางนัน้เอง รูว้า่เป็นทางตนั ถา้มทีางอยู่ ๒ 

ทางใหเ้ราเลอืก แต่ไมรู่ว้า่ทางไหนเป็นทางทีถู่ก ก็ตอ้งลองท ัง้ ๒ ทางดู เลี้ยวซา้ย

ไปดูซวิา่เป็นอย่างไร ไปแลว้ไมไ่ดเ้รื่อง ก็ถอยกลบัแลว้ก็เลี้ยวไปอกีทางหน่ึง 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ ถา้หากวา่เราอยู่กบัครูบาอาจารยท์ีเ่ราศรทัธาไมไ่ด ้ เพราะวา่ท่าน

ไมใ่หอ้ยู่ ไมใ่หเ้ป็นแมข่าว เราจะทาํอย่างไร 

ตอบ ครูบาอาจารยท์ีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจเรา อยู่ในคาํสอนของท่าน ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่รีระร่างกาย

ของท่าน สมยัน้ีเรามอีาจารยอ์ยู่ในบา้นเราตลอดเวลา เทปของท่านซดีขีองท่านมี
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มากมาย มที ัง้ภาพ มที ัง้เสยีงใหดู้ใหฟ้งัอยู่ตลอดเวลา เคยเปิดดูเคยเปิดฟงักนั

บา้งหรือเปลา่ ส่วนใหญ่เราชอบออกไปขา้งนอกกนั เพราะวา่ใจมนัยงัมคีวาม

อยากอยู่ แต่ถา้เป็นเรื่องธรรมะลว้นๆแลว้ อยู่ทีบ่า้นก็มเีหลอืเฟือ นานๆไปกราบ

สกัครัง้หน่ึงก็ได ้ การปฏบิตัไิมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งเกาะชายผา้เหลอืงของท่าน

อยู่ตลอดเวลา พระพทุธเจา้ก็เคยตรสัไวว้า่ ถงึแมเ้ธอจะเกาะชายผา้เหลอืงเรา แต่

เธอไมป่ฏบิตัเิลยเธอก็ห่างไกลจากเราเป็นโยชน ์ ในทางตรงกนัขา้ม ถงึแมเ้ธอจะ

ห่างไกลจากเราเป็นโยชน ์ แต่เธอปฏบิตัอิยู่ทกุขณะ เธอก็ไมห่่างไกลจากเราเลย 

ทรงตรสัต่อไปวา่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตกค็ือผูเ้หน็

ธรรม ผูท้ี่จะเหน็ธรรมกค็ือผูท้ี่ปฏบิตัิธรรม จงึอย่าไปคดิวา่ไดเ้กาะชายผา้เหลอืง

แลว้จะไดด้เีสมอไป เป็นพวกใกลเ้กลอืกินด่างก็ได ้ เกาะตวัท่านแต่ไมไ่ดเ้กาะ

ธรรมะ ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม เหมอืนกบัดูการแสดงของดาราคนโปรดของเรา หรือดู

คอนเสริต์ ไดเ้หน็หนา้ท่านแลว้ก็มคีวามสุข ไดย้นิท่านพูดก็มคีวามสุข แต่ไมเ่คย

เอาธรรมะทีท่่านสอนมาปฏบิตัเิลย เป็นพวกตดิครูบาอาจารย ์ ตอ้งเหน็หนา้เหน็

ตาท่านทกุวนั ทกุเชา้ทกุเยน็  

ถาม คอืการฟงัธรรมสดๆ น่ีมนัจะไดอ้ะไรไมเ่หมอืนกบัฟงัเทป เดีย๋วน้ีมอีนิเทอรเ์น็ต

ค่ะ ในวทิยุลูกก็เปิดฟงัตลอด 

ตอบ การอยู่ใกลช้ดิก็ไมเ่ป็นสิง่ทีเ่ลวรา้ย เพยีงแต่ตอ้งเอาไปปฏบิตัเิท่านัน้เอง ถา้ไม่

ปฏบิตักิ็ไมเ่กดิประโยชน ์ อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิป็นหลกั อยู่ใกลอ้ยู่ไกลไมส่าํคญั ได ้

ปฏบิตัหิรือเปลา่ หลวงปู่ม ัน่อยู่องคเ์ดยีวก็มคีนถามท่านวา่ เวลาท่านมปีญัหาท่าน

จะไปถามใคร หลวงปู่ม ัน่ท่านกต็อบไปวา่ กระผมฟงัเทศนอ์ยู่ตลอดเวลา ฟงั

ธรรมอยู่ตลอดเวลา จติทีพ่จิารณาดว้ยปญัญาก็เป็นการฟงัธรรมไปในตวั ธรรมะ

อยู่ในใจนะ พระไตรปิฎกก็ออกมาจากใจของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้อกมาจากที่

ไหน ถา้ไมค่น้หาธรรมะในใจกจ็ะไมเ่จอ ไปอยู่กบัครูบาอาจารยก์ี่สบิรูป กี่สบิองค์

ก็จะไมเ่จอธรรมะ ครูบาอาจารยท์กุรูปก็จะชี้กลบัมาทีใ่จ ลองฟงัเทศนข์องท่านดู 
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ท่านสอนใหเ้ราทาํอะไร ท่านก็สอนใหภ้าวนา แต่เราก็มวัไปเกาะทีต่วัท่าน ท่านอยู่

ทีไ่หนก็ตอ้งตามไป 

ถาม สุดทา้ยก็อยู่ทีก่ารปฏบิตัใิช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ

ถาม มนัยากมาก 

ตอบ เพราะเราไมเ่หน็ผล ไมเ่หน็ผลเพราะไมป่ฏบิตั ิ ไมป่ฏบิตัไิมเ่หน็ผลก็ไมม่กีาํลงัใจ

ทีจ่ะปฏบิตั ิ

ถาม ทอ้แทเ้สยีก่อน 

ตอบ ตอ้งแก ้ อย่าทอ้แท ้ ถงึเวลาปฏบิตักิ็ตอ้งปฏบิตั ิ เหมอืนถงึเวลากนิขา้ว ถงึแมจ้ะ

ไมอ่ยากจะกนิก็ตอ้งกนิ ไมก่นิเดีย๋วอดตาย ไมป่ฏบิตัเิดีย๋วก็ทกุขต์าย  

ถาม ไมม่วีธิีอืน่นอกจากปฏบิตัใิช่ไหมคะ ท่านอาจารยห์มายถงึใหเ้ราทาํใหเ้คยชนิกบั

การปฏบิตัไิวเ้สมอๆ ไมว่า่จะไดผ้ลหรือไมไ่ดผ้ล ก็ทาํเรื่อยๆ ทกุวนัๆ 

ตอบ ไปแบบเต่าดกีวา่ไปแบบกระต่าย กระต่ายเวลาอยากจะทาํก็ทาํ พอไมอ่ยากก็เลกิ

ทาํ ประมาทคดิวา่ทาํมามากพอแลว้ ควรทาํไปเรื่อยๆ ทาํไปตามกาํลงัของเรา 

แลว้จะเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จากนอ้ยไปหามาก อย่าไปทาํมากกวา่ทีเ่ราทาํได ้

ไมเ่ช่นนัน้จะทอ้ 

ถาม เราจะรูค้วามกา้วหนา้ดว้ยตวัเราเองใช่ไหมคะวา่เรากา้วหนา้ขึ้น  

ตอบ ใช่ ถา้นัง่สมาธิไมไ่ด ้ นัง่สวดมนตไ์ดไ้หม สวดมนตไ์ปก่อน ทลีะครึ่งช ัว่โมง นัง่

สวดไปก่อน ต่อไปก็จะนัง่ไดเ้อง 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ อย่างพวกเราน่ีมโีอกาสจะบรรลโุสดาบนัไหมคะ 
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ตอบ มทีกุคน ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศ ไม่ไดอ้ยู่ทีว่ยั อยู่ที่ปฏบิตัไิดห้รือไมไ่ด ้ 

ถาม ท่านอาจารยพ์อจะรูไ้หมคะวา่คนไหนบรรลโุสดาบนัแลว้ 

ตอบ คุยกนัก็รู ้ ถา้เราบรรลเุขาก็บรรล ุ คุยกนักรู็ ้ เหมอืนคนทีเ่คยไปเทีย่วฮ่องกงแลว้ 

พูดปับ๊ก็รูเ้ลย แต่ถา้ไมเ่คยไปมา เขาเลา่ใหฟ้งัเราก็ไมรู่ว้า่เขาไปมาหรือเปลา่ การ

ทีจ่ะรูว้า่คนมภูีมธิรรมสูงกวา่เราหรือไม ่ ส่วนหน่ึงก็อยู่ทีเ่รา ถา้เรานาํเอาสิง่ทีเ่ขา

สอนมาปฏบิตั ิ จนรูเ้หน็ตามทีเ่ขาพูด เราก็รูว้า่เขามภูีมธิรรมสูงกวา่ สามารถสอน

ใหเ้ราเหน็ในสิง่ทีเ่ราไมเ่คยเหน็มาก่อน น่ีคอืวธิีพสูิจนว์า่รูจ้ริงหรือไม ่ เราตอ้ง

ปฏบิตั ิ ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งรอเวลาตาย ดูวา่กระดูกจะกลายเป็นพระธาตหุรือไม ่

เมือ่เราไมส่ามารถพสูิจนด์ว้ยการปฏบิตั ิเราจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งรอดูกระดูก 

ถาม เพยีงนัง่อยู่ในศาลาน่าจะมวีาสนา 

ตอบ ไมแ่น่หรอก ไมม่ใีครรู ้ คนทีเ่งยีบๆมกัจะมอีะไรดนีะ คนทีเ่งยีบๆแสดงวา่เขารู ้

แลว้ คนทีถ่ามเก่งไมใ่ช่จะเก่งนะ คนทีไ่มถ่ามแสดงวา่เขาเก่ง เขาเขา้ใจแลว้ ก็ไม่

ตอ้งถาม 

ถาม ทีห่ลวงปู่ดุลยท์่านสอนใหดู้จติน่ีไมแ่น่ใจวา่ใหท้าํอย่างไรคะ 

ตอบ ใหดู้อารมณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นในจติ ดูวา่ตอนน้ีจติเป็นอย่างไร กาํลงัโกรธ กาํลงัโลภ 

กาํลงัฟุ้ งซา่น หรือสงบ รูแ้ลว้จะไดแ้กไ้ขปญัหาได ้ดูจติก็คอืดูอารมณ์ทีเ่กดิขึ้นใน

จติ ตอนน้ีโลภหรือเปลา่ โกรธหรือเปลา่ โกรธก็ตอ้งระงบั โลภก็ตอ้งระงบั ถา้

อยากจะปฏบิตัธิรรมก็ควรส่งเสริมควรสนบัสนุน ควรรีบไปวดัเลย 

ถาม เป็นอบุายอย่างหน่ึงคลา้ยๆพทุโธ 

ตอบ ก็เป็นหน่ึงในสตปิฏัฐาน ๔ คอืใหม้สีตอิยู่ทีจ่ติ  
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กณัฑท์ี่ ๒๕๓ 

ปรยิตัิ ปฏบิตัิ ปฏเิวธ 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๙ 

ช่วงน้ีเป็นเทศกาลทอดกฐนิ ปีหน่ึงก็ทอดไดเ้พยีงครัง้เดยีวต่อหน่ึงวดั กฐนิเป็นทาน

พเิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัขิึ้นมา เมือ่ทรงเหน็วา่มคีวามจาํเป็น เพราะพระภกิษุขาด

ผา้จวีรไวนุ่้งห่ม มเีรื่องเลา่วา่ตอนปลายฤดูฝนนัน้ มพีระภกิษุกลุม่หน่ึงเดนิทางมาเฝ้า

พระพทุธเจา้ เจอฝนกลางทาง ก็เลยเปียกปอนกนัไปหมด เวลาเขา้เฝ้าก็ห่มจวีรทีเ่ปียก

ปอนนัน้เขา้ไป ดว้ยความเมตตาสงสารจงึทรงอนุญาตใหถ้วายผา้กฐนิ เมือ่ทรงเหน็วา่

พระภกิษุไมม่ผีา้จวีรไวค้อยเปลีย่นเวลาเปียกฝน เพราะสมยันัน้จะมเีพยีงผา้สามผนืหรือ

ไตรจวีรไวใ้ชเ้ท่านัน้เอง คอืจวีรห่ม ๑ ผนื สงัฆาฏไิวห้่มกนัหนาว ๑ ผนื และสบงนุ่ง ๑ 

ผนืเป็นหลกั ไมม่จีวีรไวเ้ปลีย่นเวลาเปียกฝนหรือฉีกขาด อย่างในกรณีทีน่างวสิาขาส่งคน

ใชไ้ปดูพระทีว่ดัวา่มอียู่กี่รูป เพราะปรารถนาจะถวายนํา้ปานะ พอไปถงึทีว่ดัฝนก็ตกลง

มา พอเขา้ไปในวดัก็เหน็พระเปลื้องผา้อาบนํา้ฝนกนั เพราะไมม่ผีา้ไวเ้ปลีย่น ถา้ใส่ผา้สบง

อาบไปก็จะเปียก พออาบเสร็จแลว้จะไมม่ผีา้ผลดั ก็เลยเปลื้องผา้อาบนํา้ฝนกนั สาวใชไ้ป

เหน็เขา้ก็ตกใจรีบวิง่กลบัไปรายงานนางวสิาขา วา่ตอนน้ีทีว่ดัไมม่พีระเหลอือยู่เลย มแีต่

พวกชเีปลอืยมายดึครอง แต่นางวสิาขาก็เขา้ใจ ก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตพระพทุธเจา้ 

ขอถวายผา้อาบนํา้ฝนใหพ้ระสงฆไ์วใ้ชใ้นช่วงฤดูฝน เวลาอาบนํา้ฝนจะไดม้ผีา้ไวผ้ลดั น่ี

คอืความเป็นมาของเรื่องถวายผา้อาบนํา้ฝน  

ส่วนเรื่องถวายผา้กฐนิก็อย่างทีพู่ดใหฟ้งั ทรงเหน็วา่พระภกิษุลาํบากเรื่องผา้มาก เพราะ

ไมม่กีารถวายเป็นกจิจะลกัษณะ ตอ้งหากนัตามป่าชา้บา้ง ตามกองขยะบา้ง เป็นผนืเลก็

ผนืนอ้ย ก็สะสมไว ้พอไดจ้าํนวนมากพอ ก็เอามาปะเอามาต่อ เอามาเยบ็เป็นผนืใหญ่ ผา้

ของพระสงฆท์กุวนัน้ีจงึมลีายเหมอืนกบัคนันา ไมไ่ดเ้ป็นผา้เรียบๆผนืเดยีว เป็นผา้ชิ้นๆ

มาต่อกนั หลงัจากไดท้รงอนุญาต ใหม้กีารถวายผา้กฐนิแลว้ ก็มคีนถวายผา้กนัมาก 
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ถวายเป็นพบัๆเลย พระอานนทจ์งึทูลถามวา่ จะใหต้ดัเยบ็จวีรอย่างไร ก็ทรงบอกใหต้ดั

ต่อแบบลายคนันา จวีรของพระทกุวนัน้ีถา้สงัเกตดู จะเหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นผา้ผนืเดยีว แต่

เป็นผา้ชิ้นๆเยบ็ตดิกนั เป็นขนัธ์ๆ  อย่างตํา่ก็ ๕ ขนัธ ์สาํหรบัพระป่าจะนิยม ๗ และ ๙ 

ขนัธก์นั เรื่องการถวายผา้กฐนิน้ี ทรงระวงัไมใ่หญ้าตโิยมและพระตอ้งวุน่วายมาก

จนเกนิไป จงึทรงบญัญตัใิหม้เีวลาถวายผา้กฐนิไดเ้พยีงหน่ึงเดอืน ตัง้แต่วนัออกพรรษา 

วนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๑๑ ถงึวนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๒ พอดเีป็นวนัลอยกระทง เป็นวนั

สุดทา้ยทีจ่ะถวายผา้กฐนิได ้ วดัหน่ึงก็จะรบัไดเ้พยีงครัง้เดยีว พระทีจ่ะรบักฐนิก็ตอ้งอยู่

จาํพรรษาตลอดเวลา ๓ เดอืน และตอ้งมพีระอยู่จาํพรรษาอย่างนอ้ย ๕ รูปขึ้นไป ถงึรบั

ผา้กฐนิได ้ 

ไดท้รงบญัญตัเิงือ่นไขไวห้ลายอย่างดว้ยกนั เพือ่ไมใ่หท้าํอะไรมากจนเกนิไป ผา้ทีถ่วายก็

ตอ้งเป็นผา้ขาวทีย่งัไมไ่ดต้ดั ยงัไมไ่ดเ้ยบ็ หลงัจากทีไ่ดร้บัถวายผา้มาแลว้ ก็ตอ้งช่วยกนั

ตดัเยบ็ ใหเ้ป็นผา้ผนืใดผนืหน่ึง จะเป็นสบงก็ได ้จวีรก็ได ้หรือสงัฆาฏกิ็ได ้ตอ้งซกัยอ้ม

ตากแหง้ใหเ้สร็จภายในวนันัน้ แลว้ก็ตอ้งทาํการกรานกฐนิในลาํดบัต่อไป คอืนาํผา้ทีไ่ด ้

ตดัเยบ็ซกัยอ้มตากแหง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ มาสู่ทีป่ระชมุสงฆ ์ เพือ่อนุโมทนาแสดงความ

ยนิด ีกบัพระทีไ่ดร้บัผา้ผนืนัน้ไปครอง เป็นผา้ทีไ่มไ่ดถ้วายเจาะจงใหก้บัพระภกิษุรูปหน่ึง

รูปใด เป็นสงัฆทาน ญาตโิยมจะถวายผา้กฐนิใหก้บัพระรูปนัน้รูปน้ีไมไ่ด ้ ตอ้งถวายให ้

เป็นของสงฆ ์แลว้สงฆจ์ะทาํพธิีอปุโลกน ์โดยพระภกิษุ ๔ รูป กาํหนดคุณสมบตัขิองพระ

ทีค่วรต่อการรบัผา้กฐนิไปครอง โดยปกตกิ็จะมฉีนัทามตใิหถ้วายใหก้บัพระเถระทีม่ ี

อาวุโสสูงสุดในอาวาสนัน้ เพราะเคารพเลือ่มใสในคุณธรรมบารมขีองท่าน เช่นครูบา

อาจารยท์ีเ่ราไปกราบไหวก้นั ท่านเป็นพระเถระ อาวุโสท ัง้พรรษาและคุณธรรม การถวาย

กฐนิจงึเป็นงานทีส่าํคญั ทาํใหเ้กดิความสามคัคปีรองดอง ความขยนัหม ัน่เพยีร ความ

เสยีสละ เพราะตอ้งช่วยกนัคนละไมค้นละมอื เพือ่ทีจ่ะทาํใหก้จิคอืการตดัเยบ็ผา้ใหเ้สร็จ

ภายในวนันัน้ ทกุคนจงึมโีอกาสร่วมแรงร่วมใจกนั บาํเพญ็วริิยบารม ี ความพากเพยีร 

ร่วมใจกนัเสยีสละ ถงึแมอ้ยากจะทาํอะไรตอนนัน้ก็ตอ้งปลอ่ยวางไวก่้อน เพือ่มาช่วย

ทาํงานสาํคญัน้ีใหส้าํเร็จลลุว่งไป  
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แลว้ก็ทรงกาํหนดใหถ้วายผา้กฐนิไดใ้นเวลาเดอืนเดยีว เพือ่จะไดม้เีวลาไปทาํอย่างอืน่ต่อ 

เพราะงานหลกัของนกับวชอยู่ทีก่ารศึกษาและปฏบิตัไิตรสกิขา คอืศีล สมาธิ ปญัญา ถา้

ไมไ่ดท้รงกาํหนดไวก้็ถวายกฐนิกนัท ัง้ปี เดีย๋วก็คณะนัน้มาถวาย คณะก็น้ีก็มาถวาย ก็ไม่

ตอ้งทาํอะไรกนั มวัแต่รบัถวายแลว้ก็ตดัเยบ็ผา้กนั แต่ก็มช่ีองทาํจนได ้ เมือ่ถวายกฐนิ

ไมไ่ดก้็ถวายเป็นผา้ป่าแทน แต่ถา้เป็นพระปฏบิตัแิลว้ จะไมค่่อยเอากบัเรื่องเหลา่น้ีเท่าไร 

ส่วนใหญ่พอตดัเยบ็จวีรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ก็จะแยกยา้ยไปแสวงหาทีว่เิวกกนั อยู่

ร่วมกนัมา ๓ เดอืนก็ไดย้นิไดฟ้งั ไดศึ้กษาจากครูบาอาจารยพ์อสมควร เมือ่ถงึเวลาออก

พรรษาแลว้ ก็จะกระจายกนัไปหาทีว่เิวก เพราะการปฏบิตัถิา้ไดอ้ยู่คนเดยีวจะสะดวก

กวา่อยู่รวมกนั ถา้อยู่รวมกนัก็จะมภีาระมาก ยิง่ถา้อยู่ในสาํนกัครูบาอาจารยท์ีม่ศีรทัธา

ญาตโิยมมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ก็จะมภีารกจิมาก ตอ้งคอยกวาดคอยถูศาลา คอยทาํอะไร

ต่างๆหลายอย่าง กวา่จะเสร็จกจิการฉนัวนัหน่ึงก็หลายชัว่โมง ๙ โมงเชา้ ๑๐ โมงเชา้ถงึ

จะเสร็จ  

ถา้ไปปลกีวเิวกอยู่องคเ์ดยีว พอกลบัจากบณิฑบาต ก็จดัอาหารใส่บาตรฉนั ภายในครึ่ง

ช ัว่โมงก็เสร็จแลว้ เจ็ดโมงครึ่งก็เรียบรอ้ยแลว้ ต่อจากนัน้ก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อไดเ้ลย 

ไมม่ภีารกจิอืน่ แต่ถา้อยู่ในวดัก็ตอ้งคอยเก็บ คอยกวาด คอยทาํอะไรต่างๆใหเ้รียบรอ้ย 

การถวายกฐนิปีหน่ึงจงึทาํกนัครัง้หน่ึงกพ็อ เพือ่จะไดผ้า้ใหมม่าแทนผา้เก่าทีข่าดแลว้ ถา้

คดิวา่ผา้ผนืไหนจะอยู่ไมถ่งึกฐนิหนา้ ก็ตดัเยบ็เปลีย่นกนัตอนน้ีเลย อะไรทีจ่าํเป็นก็ทาํให ้

เสร็จ เมือ่มบีริขารครบถว้นบรบูิรณ์แลว้ก็แยกทางกนัไปภาวนา อย่างหลวงปู่ม ัน่น้ีได ้

ทราบวา่ทา่นไดป้ฏบิตัอิย่างน้ีมาตลอด โดยปกตแิลว้พระจะไมม่โีอกาสไดอ้ยู่จาํพรรษา

กบัท่านในช่วงออกพรรษา เพราะท่านจะไมอ่ยู่กบัที ่ อยู่ไดไ้มน่านก็ไป ถา้มใีครมา

เกี่ยวขอ้งกบัท่านมากๆ เดีย๋วท่านก็ไปแลว้ แต่ในช่วงเขา้พรรษาน่ีท่านไปไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่

กบัที ่ ๓ เดอืน ช่วงนัน้จงึเป็นโชคของพระทีไ่ดพ้บทา่น เพราะท่านจะอนุญาตใหอ้ยูจ่าํ

พรรษาดว้ย ก็จะไดศึ้กษาธรรมกบัท่าน พอออกพรรษาแลว้ท่านก็ไป สมยันัน้ก็ไมม่กีาร

ถวายกฐนิ เพราะอยู่ในป่าไมม่ใีครรูจ้กัท่าน ท่านไปเพือ่ภาวนาจริงๆ  
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งานหลกัของพระคอืการชาํระกาย วาจา ใจ ดว้ยศีล สมาธิ ปญัญา เพือ่ความหลดุพน้ 

เพือ่มรรคผลนิพพาน ทีเ่กดิจากใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ดร้บัการชาํระจนไมม่คีวามโลภ 

ความโกรธ ความหลงความอยากต่างๆหลงเหลอือยู่เลย ใจนัน้แหละทีเ่ป็นนิพพานไป คาํ

วา่นิพพานเป็นคาํจาํกดัความของจติที่สะอาดบริสทุธ์ิแลว้ เรียกวา่นิพพาน จติทีไ่ดส้ะสม

บญุต่างๆก็มหีลายข ัน้ดว้ยกนั มนุษยก์็ข ัน้หน่ึง เทพก็ข ัน้หน่ึง พรหมก็ข ัน้หน่ึง พระ

อริยบคุคลก็ข ัน้หน่ึง คาํวา่มนุษย ์ คาํวา่เทพ คาํวา่พรหม คาํวา่พระอริยบคุคล เป็นคาํ

จาํกดัความของจติในลกัษณะต่างๆ เป็นมนุษยก์็มศีีล ๕ เป็นหลกั เป็นเทพก็มศีีล ๕ มี

หริิโอตตปัปะ เป็นพรหมก็มศีีล ๕ มหีริิโอตตปัปะ มฌีาน มสีมาธิ เป็นพระโสดาบนัก็

ตอ้งมวีปิสัสนาดว้ย คอืมศีีล มหีริิโอตตปัปะ มสีมาธิ แลว้ก็มวีปิสัสนา มปีญัญา เหน็วา่

สภาวธรรมท ัง้หลายมกีารเกดิดบัเป็นธรรมดา เช่นร่างกายของเรามกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ 

แลว้ดบัไป ผูท้ีเ่หน็แลว้ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ จะปลอ่ยวาง ไมม่คีวามรูส้กึเดอืดรอ้นกบัความ

เป็นไปของร่างกาย จะแก่ก็รูว้า่ตอ้งเป็นอย่างนัน้ จะเจ็บจะตายก็รูว้า่ตอ้งเป็นอย่างนัน้ รู ้

วา่ผูรู้ก้บัร่างกายไมไ่ดเ้ป็นส่วนเดยีวกนั ผูรู้เ้ป็นเหมอืนกระจก ภาพทีป่รากฏในกระจก

ไมใ่ช่กระจก เช่นภาพของเราเวลาทีเ่ราส่องหนา้ดูกระจก ตอนน้ีหนา้ตาเป็นอย่างน้ี อกี 

๑๐ ปีก็เป็นอกีแบบหน่ึง อกีหา้สบิปีก็เปลีย่นไปอกี แต่กระจกทีส่ะทอ้นภาพของร่างกาย

นัน้ก็ ไมไ่ดเ้ปลีย่นไปดว้ย จติก็เป็นเหมอืนกระจก จติเป็นผูรู้ ้ ผูท้ีร่บัรูส้ิง่ต่างๆทีผ่่านเขา้

มาทางตาหู จมกู ลิ้น กาย จติก็สมัผสัรบัรูไ้ป  

ถา้ผูรู้ม้คีวามหลง มโีมหะ มอีวชิชา ก็จะไปหลงไปตดิกบัสิง่ต่างๆทีม่าปรากฏในจติ วา่

เป็นตน เป็นของตน เหน็ร่างกายวา่เป็นตวัตน เป็นตวัเรา เป็นของเรา พอไดอ้ะไรมา

ครอบครองก็จะยดึวา่เป็นของๆตนไป เมือ่มคีวามยดึตดิก็เกดิตณัหาความอยาก อยาก

ใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหค้วามสุขกบัตนไปนานๆ แต่โดยธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมว่า่

จะเป็นวตัถหุรือบคุคล ลว้นอยู่ภายใตก้ฎของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนท ัง้นัน้ คอืกฎของ

อนิจจงั มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นร่างกายของเราน้ีมกีารเปลีย่นแปลงอยูท่กุ

วนิาททีกุขณะ เพยีงแต่ไมไ่ดเ้ป็นไปอย่างรวดเร็ว ไมเ่หมอืนกบัดอกไมท้ีต่ดัมาจากตน้

เวลาทีบ่านสะพรัง่ พอปกัไวใ้นแจกนัไดไ้มก่ี่วนัก็เหีย่วเฉาไป แต่ร่างกายของคนเรากวา่จะ

เฉาจะเหีย่วจะแก่ไปก็ตอ้งใชเ้วลาหลายสบิปีดว้ยกนั จงึไมรู่ส้กึวา่เปลีย่นแปลงทกุขณะ 
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ในแต่ละวนัทีเ่ราส่องหนา้ดูกระจก เหน็หนา้ ก็จะเหน็เป็นหนา้เดมิ แต่ถา้ดูรูปทีถ่่ายไวเ้มือ่

หลายปีก่อน ก็จะเหน็ความแตกต่าง เป็นเหมอืนคนละคนเลย น่ีคอืความเปลีย่นแปลงที่

เรียกวา่อนิจจงัของร่างกายและสิง่ต่างๆ ก็เป็นแบบเดยีวกนั เสื้อผา้ทีซ่ื้อมาใหมก่็ดูสดใส 

พอใส่ไปเรื่อยๆสกี็จางไป ใชไ้ปซกัไปสกี็จาง ผา้ก็บางไป ใชไ้ปนานๆก็ขาดไป เพราะน่ีคอื

ความจริงของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มกีารเกดิขึ้น มกีารต ัง้อยู่ มกีารเปลีย่นแปลงไป 

แลว้ในทีสุ่ดก็หมดสภาพไป การพจิารณาอย่างน้ีเรียกวา่วิปสัสนา 

ถา้พจิารณาความเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆแลว้ เราจะรูว้า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่รา

ครอบครองอยู่ แลว้จะมทีศันคตทิีเ่ปลีย่นไป ถา้ไมไ่ดพ้จิารณาเราจะไมรู่ ้เรากจ็ะหลง จะ

อยากใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือวตัถสุิง่ของต่างๆ ไดม้าแลว้ก็อยากจะ

ใหใ้ชไ้ปไดเ้รื่อยๆ ไมต่อ้งซ่อม ไมต่อ้งแก ้แต่พอไดใ้ชไ้ปแลว้ไมน่านก็ตอ้งเขา้อู่ซ่อม เช่น

รถยนตห์รือของใชต่้างๆก็เป็นอย่างนัน้ ถา้เรารูแ้ลว้จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ถา้ไมเ่สยี

ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เช่นซื้อรถมาเราก็รูว้า่เดีย๋วตอ้งเขา้อู่ ก็เตรียมเงนิไวส้าํหรบัเอาไปซ่อม 

ใชไ้ปสกั ๕-๖ ปีก็รูว้า่มนัจะเสือ่ม จะหมดสภาพ ก็ขายไป เปลีย่นรถคนัใหม่ ไมม่ปีญัหา

อะไร ร่างกายก็เหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ถา้มองร่างกายเราเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง เราก็จะ

ไมก่งัวลกบัความเป็นไปของร่างกาย เมือ่ถงึเวลาตอ้งเขา้อู่ซ่อมก็เขา้ไป ไปโรงพยาบาลไป

หาหมอ หาหยูกหายา ก็ซ่อมไป เมือ่ซ่อมไมไ่ดก้็ปลอ่ยมนัไป ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบั

ร่างกาย ใจก็เป็นเหมอืนเจา้ของรถ ก็ไปหาซื้อรถใหม ่ ถา้มเีงนิมากกวา่คราวทีซ่ื้อรถคนั

เก่าน้ี ก็จะไดซ้ื้อรถคนัใหมท่ีด่กีวา่ เคยขบัโตโยตา้ ตอนน้ีรวยกวา่ก่อน ซื้อรถเบนซม์าขีก่็

ได ้

ใจก็เหมอืนกนั มฐีานะเหมอืนกนั ฐานะทางการเงนิของใจก็คอืบญุกศุล ถา้มบีญุกศุล

มากก็รวยมาก ถา้ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทพ เป็นพรหม ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั 

ก็จะมภีพชาตเิหลอืเพยีง ๗ ชาต ิ เป็นสุคตภิพ ไมต่อ้งไปใชก้รรมในอบาย ไมต่อ้งตก

นรก ไมต่อ้งเป็นเดรจัฉาน แมจ้ะเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ยเพยีงไรกต็าม พระ

โสดาบนัจะไมต่กลงไปตํา่กวา่ข ัน้ของมนุษย ์ มภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก 

ถา้เร่งปฏบิตักิ็อาจจะบรรลใุนชาตน้ีิเลยก็ได ้ เช่นพระอริยบคุคลในสมยัพทุธกาล ทีบ่รรลุ
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อริยมรรคผลข ัน้ต่างๆภายในชาตเิดยีว จากพระโสดาบนัก็ขึ้นเป็นพระสกทิาคาม ี เป็น

พระอนาคาม ี เป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด ถา้บรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ก็ไมม่เีชื้อทีจ่ะส่ง

จติใหไ้ปเกดิอกีต่อไป ถา้จะเรียกวา่ชาต ินิพพานก็เป็นชาตทิีไ่มม่กีารเกดิ ไมม่กีารดบั ไม่

มกีารเปลีย่นแปลง จติทีบ่ริสุทธิ์จะเป็นเหมอืนกบัผา้ขาวสะอาด จะไมม่วัหมอง จติของ

พระอรหนัตก์็เป็นอย่างนัน้ ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ทีจ่ะผลกัดนัใหไ้ปเป็น

สตัวใ์นภพภูมต่ิางๆ น่ีคอืเป้าหมายของพทุธศาสนิกชน ไมว่า่จะเป็นฆราวาสญาตโิยม 

หรือจะเป็นพระภกิษุนกับวช ก็มเีป้าหมายอนัเดยีวกนั คอืมรรคผลนิพพาน ตัง้แต่พระ

โสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระอรหนัต ์เป็นสิง่ทีท่กุคนมสีทิธิทีจ่ะเป็นได ้ 

เหมอืนกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั ทีม่สีทิธิเรียนจนรบัปริญญาได ้ไมว่า่จะเป็นปริญญา

ตรี โท หรือเอก อยู่ทีน่กัศึกษาเองวา่จะเรียนจบหรือไม ่จะเรียนไดสู้งถงึข ัน้ไหน บางคน

เรียนจบปริญญาตรีก็พอแลว้ บางคนก็เรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอก อยู่ทีแ่ต่ละคนจะ

ไขวค่วา้เอา ไมม่ใีครมาไขวค่วา้แทนได ้ โดยหลกัแลว้ถา้ไดเ้ขา้สู่กระแสพระนิพพานแลว้ 

คอืไดบ้รรลขุ ัน้โสดาบนัแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดบ้รรลถุงึพระนิพพานอย่างแน่นอน เหมอืน

ไฟทีจ่ะไหมเ้ชื้อไฟไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไป เพราะการปฏบิตันิ ัน้เมือ่มนัไดบ้รรลขุ ัน้ทีห่น่ึง

แลว้ จะเกดิฉนัทะ วริิยะ เกดิความยนิด ีความพอใจทีจ่ะปฏบิตัใิหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึ

จดุสูงสุด เมือ่เราไดพ้บพระศาสนาแลว้ ก็ตอ้งเขา้ใจวา่มหีนา้ทีอ่ะไร โดยหลกัแลว้

พระพทุธเจา้ทรงวางข ัน้ตอนของการบาํเพญ็ไวเ้ป็นข ัน้ๆ ข ัน้แรกทรงใหศึ้กษาพระธรรมคาํ

สอน เรียกวา่ปริยตัิธรรม เช่นการฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากครูบาอาจารย ์ หรือการอ่าน

หนงัสอืธรรมะต่างๆ จะเป็นหนงัสอืคาํสอนของครูบาอาจารยก์็ได ้ หรือหนงัสอืทีค่ดั

ออกมาจากพระไตรปิฎกก็ได ้ ศึกษาเพือ่ใหรู้ถ้งึแนวทางทีจ่ะตอ้งเดนิตอ้งปฏบิตั ิ

เหมอืนกบัการศึกษาแผนที ่ ใหรู้ว้า่จะเดนิทางใหไ้ปถงึจดุหมายปลายทางไดน้ัน้ ตอ้งเดนิ

ไปทางไหน ไปทางเหนือ ไปทางใต ้ก็ตอ้งดูแผนทีก่่อน ถา้ไปแบบไมม่แีผนทีก่จ็ะหลงทาง 

จะไปไมถ่งึทีต่อ้งการจะไป  

น่ีคอืข ัน้แรกคอืการศึกษา ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เช่นพวกเราเดอืนหน่ึงก็มาทีน่ี่สกั

ครัง้หน่ึง ถา้อยู่ทีบ่า้นก็เปิดฟงัธรรมะทีม่าตามสือ่ต่างๆ เป็นการศึกษาหาความรู ้ ดูแผนที่
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ใหรู้ท้ศิทางทีจ่ะตอ้งเดนิไป ถา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมของครูบาอาจารยอ์ยู่เรื่อยๆ ก็จะรูว้า่

หนา้ทีห่ลกัๆก็คอืการทาํบญุใหท้าน บริจาคสิง่ของเงนิทองต่างๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นกบัเรา 

ทีเ่ป็นส่วนเกนิ ใหไ้ปก็ไมเ่ดอืดรอ้น เก็บไวก้็ไมเ่กดิประโยชน ์ เราก็เอามาแจกจ่าย เอามา

ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนัทีเ่ดอืดรอ้น เป็นการชาํระจติใจในระดบัหน่ึง ชาํระความ

โลภ ชาํระความเหน็แก่ตวัคอืความหลง ชาํระความตระหน่ีคอือปุาทานความยดึตดิใน

สิง่ของต่างๆ เป็นข ัน้แรกทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิ คอืทาํบญุใหท้าน ข ัน้ทีส่องก็คอืการรกัษาศีล 

ละเวน้จากการกระทาํบาปต่างๆ ทีท่าํใหจ้ติใจมคีวามทกุข ์ ความวุน่วายใจ แลว้ก็จะฉุด

ลากใหไ้ปผดิทาง คอืแทนทีจ่ะขึ้นกลบัลงกนั แทนทีจ่ะไปทางเหนือ กลบัเดนิไปทางใต ้

จะไปสู่มรรคผลนิพพานจะตอ้งละเวน้จากการทาํบาปท ัง้ปวง ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ สุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ  

ต่อจากนัน้ก็ใหภ้าวนา มอียู่ ๒ ระดบั คอื ๑. สมาธิหรือสมถภาวนา ทาํใจใหส้งบ ๒. 

วิปสัสนาภาวนา คอืความรูแ้จง้เหน็จริง ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีจ่ติ

ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย การทาํความสงบก็คอืทาํใหจ้ติน่ิง ใหห้ยุดคดิปรุงใหไ้ด ้ ถา้จติไมห่ยดุ

คดิไมห่ยุดปรุง เราจะไมส่ามารถควบคุมบงัคบัจติ ใหค้ดิไปในทางทีเ่ราตอ้งการใหค้ดิได ้

เช่นเวลาจะเจริญวปิสัสนา จะใหพ้จิารณาดูอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาในเรื่องต่างๆ เช่น

ร่างกายของเราก็ด ี ร่างกายของคนอืน่ก็ด ี ก็จะคดิไดเ้พยีงแวบเดยีว แลว้ก็จะถูกกิเลส

ความโลภความหลงดงึไปคดิในเรื่องทีผู่กพนัอยู ่ ไมว่า่จะเป็นเรื่องธุรกจิการเงนิการทอง 

หรือสมบตัขิา้วของต่างๆ ทีม่คีวามผูกพนั มคีวามยดึตดิอยู่ จติมกัจะคดิถงึเรื่องเหลา่นัน้ 

แต่ถา้เราสามารถเบรกหรือหยุดจติไมใ่หค้ดิ ดว้ยการทาํสมาธิ ทาํสมถภาวนาไดแ้ลว้ 

ต่อไปเวลาจะใหจ้ติหยุดคดิก็จะงา่ย เพราะเคยหยุดมนัมาแลว้ เมือ่ก่อนน้ีตอนทีย่งัทาํ

สมถภาวนาไมเ่ป็น เราจะไมรู่จ้กัหยุดจติ เวลาคดิเรื่องอะไรก็คดิไปเรื่อยๆ ท ัง้ๆทีย่ิง่คดิก็

ยิง่ทกุข ์ก็ยงัคดิอยู่น ัน่ คดิจนกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็คดิอยู่น ัน่ เพราะไมรู่จ้กัวธิีหยุดมนั 

เหมอืนกบัขบัรถ รูแ้ต่คนัเร่ง แต่ไมรู่ว้า่เบรกอยู่ตรงไหน พอถงึสีแ่ยกจะตอ้งเบรกก็เบรก

ไมไ่ด ้เพราะรูแ้ต่เหยยีบคนัเร่ง รถก็พุง่ไปเรื่อยๆ ไปชนรถคนันัน้ชนรถคนัน้ี แหกโคง้ตก

เหวไป แต่จติไมใ่ช่รถยนต ์ ถงึแมจ้ะทกุข ์ จะเจ็บทรมานสกัเท่าไร ก็ไมถู่กทาํลายไป พอ

หายจากความทกุข ์ก็กลบัมาคดิ มาปรุง มาสรา้งความทกุขใ์หมไ่ปเรื่อยๆ 
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สงัเกตดูเราเคยทกุขข์นาดไหน เสร็จแลว้มนัก็ผ่านไป พอผ่านไปไมน่านก็กลบัมาทกุขอ์กี 

บางทกี็กลบัมาทกุขก์บัเรื่องเดมิๆอกี แต่ไมจ่าํกนั จงึไมเ่ขด็หลาบ ตอนตน้ก็เสยีใจเพราะ

สูญเสยีสิง่ทีร่กัไป พอเวลาผ่านไปสกัระยะหน่ึงแลว้ พอหายทกุขแ์ลว้ ก็ไปหาสิง่ใหมม่า

ใหท้กุขอ์กี เสยีคนนัน้ไป เขาตายไปแลว้ ก็ทกุขไ์ประยะหน่ึง พอลมืเขาแลว้ก็หาคนใหม ่

แลว้ก็มาทกุขใ์หม ่แต่ไมรู่จ้กัเบือ่ เพราะไมรู่จ้กัหยุด จงึหยุดไมไ่ด ้หยุดความโลภ ความ

โกรธ ความหลงไมไ่ด ้ถงึแมจ้ะรูว้า่ไมด่ ีแต่ก็หยุดไมไ่ด ้ เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ รูว้า่ยา

เสพตดิเป็นโทษ แต่หยุดไมไ่ด ้ เพราะหาเบรกใจไมเ่จอ เจอแต่คนัเร่งของใจ คอืความ

อยาก ความโลภ ทีเ่ป็นตวัเร่ง คอืเร่งใหจ้ติไปคดิไปปรุง ไปหาสิง่ต่างๆมาสนองความ

ตอ้งการ แต่หาตวัเบรกไมเ่จอ หยุดใจไมเ่ป็น การทาํสมถภาวนาก็คอืการสรา้งหรือการ

ตดิเบรกใหก้บัใจนัน้เอง หรือหาเบรกใจใหเ้จอ พอเจอเบรกน้ีแลว้ก็จะสบาย อย่างนอ้ย

ทีสุ่ดก็รูจ้กัยบัย ัง้ แต่ยงัไมรู่ว้า่สิง่ทีค่วรจะยบัย ัง้เป็นอะไร ถา้ไมแ่น่ใจก็อย่าไปทาํ อย่าง

นอ้ยก็เบรกได ้ แต่ยงัไมพ่อ สมถะคอืเบรกใจน้ียงัไมพ่อ เพราะใจยงัไมฉ่ลาด ยงัไมรู่ว้า่

อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ จงึตอ้งอาศยัการเจริญวปิสัสนาในลาํดบัต่อไป เพราะเวลาทาํ

สมาธิจนจติสงบแลว้ จะโลง่อก จะสบาย มคีวามสุข แต่จะเป็นอยู่ไดไ้มน่าน แลว้จติก็จะ

ถอนออกมา พอถอนออกมาความโลภก็เริ่มทาํงาน ความโกรธความหลงก็เริ่มทาํงาน ก็

จะกลบัไปหาสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ดว้ย ไม่วา่จะเป็นงานการต่างๆ บคุคลต่างๆ ก็จะกลบัไป

คดิปรุงเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่นัน้ 

ถา้มคีวามหลงเขา้มา ก็จะคดิปรุงไปตามความตอ้งการของตน อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ ไม่

อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี ก็พยายามทาํไปตามความอยาก โดยไมย่ดึหลกัของความเป็นจริง 

วา่จะเป็นไปไดห้รือไม ่เช่นไมอ่ยากใหแ้ก่ มนัเป็นไปไดไ้หม คนบางคนไมย่อมคดิถงึหลกั

ความเป็นจริง พยายามรกัษาความหนุ่มความสาวของตนไวด้ว้ยวธิีการต่างๆ แต่ในทีสุ่ด

ก็สูค้วามจริงไมไ่ด ้ แต่ก็ยงัไมย่อมรบัความจริงน้ี แก่ขนาดไหนก็ยงัขอใหไ้ดแ้ต่งหนา้ตา 

ใหไ้ดท้าํผม ใหไ้ดแ้ต่งชดุสวยๆงามๆ น่ีคอืการไมย่อมรบัความจริง แลว้ก็ทกุขก์บัมนั 

แต่ถา้ยอมรบัความจรงิ น่ีคอืวปิสัสนาแลว้ รูแ้ลว้วา่ความจริงเป็นอย่างไร คอืรูว้า่เป็น

อนิจจงั ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่ง มกีารเปลีย่นจากเดก็เป็นผูใ้หญ่ จากผูใ้หญ่เป็นผูสู้งอายุ เป็น

คนชรา แลว้ก็เป็นคนตายในทีสุ่ด ถา้พรํา่สอนใจอยู่เรื่อยๆ พจิารณาดูอยู่เรื่อยๆ อย่างน้ี
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เรียกวา่วิปสัสนา เป็นปญัญาทางพทุธศาสนา คอืการเหน็อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาใน

สภาวธรรมต่างๆ เหน็วา่ร่างกายมกีารเปลีย่นไปเป็นธรรมดา มคีวามทกุข ์ เพราะเวลาแก่

แลว้ก็ไมส่บายใจ ไมสุ่ขใจ เหมอืนกบัตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยกายก็

ทกุข ์ใจก็ทกุข ์กลวัจะไมห่าย กลวัจะตอ้งตาย แต่ถา้ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆวา่มนัตอ้งเป็น

อย่างนัน้ สกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว แต่เป็นสิง่ทีก่เิลสไมค่่อยชอบใหพ้จิารณากนั 

เราจงึตอ้งพยายามฝืนความรูส้กึน้ี เพราะเวลาพจิารณาเรื่องเหลา่น้ี จะมคีวามรูส้กึหดหู่

ใจ จงึไมค่่อยชอบ ไมเ่หมอืนกบัคดิถงึเรื่องการแต่งตวัใหส้วยๆงามๆ ใส่เสื้อผา้อาภรณ์

สวยๆงามๆ จะชอบคดิแต่ทางดา้นสวยงาม ดา้นความเจริญ แต่จะไมช่อบคดิถงึเรื่อง

ความเสือ่ม เรื่องของความไมส่วยงาม เช่นอสภุะ ความไมส่วยงาม ทีเ่ป็นอกีส่วนหน่ึง

ของร่างกาย ทีเ่ป็นเหมอืนเหรียญทีม่อียู่ ๒ ดา้นดว้ยกนั ฉนัใด ชีวติของคนเราก็ไมไ่ดม้ี

ดา้นเดยีว ไม่เจริญอย่างเดยีว ตอ้งมคีวามเสือ่มตามมา ถา้ไปหลงตดิอยู่กบัความเจริญ 

ก็จะเกดิความทกุขใ์จเวลามคีวามเสือ่มตามมา แต่ถา้ไดศึ้กษาไวเ้รื่อยๆ เตรียมตวัรบักบั

เหตกุารณ์แลว้ วา่ต่อไปจะตอ้งเสือ่ม จะตอ้งแก่ จะตอ้งหนงัเหีย่วย่น ผมขาว เหมอืนคน

แก่ทีเ่หน็กนัอยู่ในวนัน้ี แลว้ในทีสุ่ดวนัหน่ึงก็ตอ้งตายไป ถา้พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ

แลว้ ก็จะดบัความทกุขใ์จได ้ เพราะใจไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย แต่ความหลงทาํ

ใหใ้จอยากใหร่้างกายอยู่กบัใจไปตลอด ไมอ่ยากใหแ้ก่ ไมอ่ยากใหเ้จ็บ ไมอ่ยากใหต้าย  

ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้ จนถงึจดุอิม่ตวัแลว้ จะเกดิความรูส้กึทีพ่ลกิไป พลกิจาก

ความกลวัเป็นความกลา้ เพราะปลอ่ยวางตดัได ้ เหมอืนกบัเคยอยากจะไดอ้ะไรสกัอย่าง

หน่ึง ก็จะมคีวามกงัวลใจวา่จะไดห้รือไม ่ คนอืน่จะเอาไปหรือเปลา่ คดิอยู่น ัน่แหละ แต่

ถา้ตดัใจได ้วา่ไมเ่อาแลว้ ใครจะเอาไปก็เอาไป ใจจะโลง่ขึ้นมาทนัท ีหมดปญัหากบัสิง่นัน้

ไปเลย ร่างกายก็เหมอืนกนั เราตอ้งพจิารณาจนตดัมนัได ้ อย่าไปหวงัอะไรจากมนั อย่า

ไปหวงัใหม้นัอยู่ไปตลอด อย่าไปหวงัไมใ่หม้นัเจ็บไขไ้ดป่้วย อย่าไปหวงัไมใ่หม้นัแก่ ถา้

ตดัความหวงัความตอ้งการน้ีไดแ้ลว้ ใจจะโลง่ ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไมส่ะทกสะทา้น 

ไมต่อ้งมาเหน่ือยมาคอยต่อสูก้บัความชราดว้ยวธิีการต่างๆ ดว้ยการหาเครื่องสาํอาง หา

อะไรต่างๆมาคอยปกปิดความชรานัน้ บางทกี็อาศยัทรงผม บางทกี็อาศยัการดงึหนงั 
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บางทกี็อาศยัแวน่ตา อาศยัวธิีการต่างๆทีท่าํใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ สูป้ลอ่ยไปตามธรรมชาติ

ไมไ่ด ้แลว้จะไมเ่ครียด จะมคีวามสุข จะดูอ่อนกวา่วยั ทีแ่ก่กวา่วยัก็เพราะความเครียดน้ี

เอง เพราะอยากจะสาว ยิง่อยากเท่าไรก็ยิง่เครียด คนไมเ่ครียดน่ี หนา้ตาจะสดใส ดูไม่

แก่  

ข ัน้ที ่๒ ต่อจากปริยตัิการศึกษา ก็คอืการปฏิบตั ิศึกษาแลว้ก็ตอ้งนาํมาปฏบิตั ิเพราะการ

ปฏบิตัน้ีิสาํคญัมาก เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้รูว้า่มอีาหารอยู่ทีต่รงนัน้ แต่ไม่

ไปรบัประทาน กจ็ะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการรบัประทาน ฉนัใดเมือ่รูแ้ลว้วา่ตอ้งทาํบญุ

ใหท้าน รกัษาศีล ภาวนาก็ตอ้งทาํกนั อย่ารอรี ทาํไป จะยากเยน็อย่างไรก็ไมสุ่ดวสิยั 

เวลาทาํอะไรใหม่ๆ ก็จะยากเหมอืนกนัท ัง้นัน้ ตอนหดัพมิพด์ดีใหม่ๆ ก็รูส้กึวา่ยาก ไมเ่คย

พมิพม์าก่อนไมถ่นดั ก็ตอ้งหดัมาจิ้มทลีะน้ิวๆ จนเกดิความชาํนาญขึ้นมา เมือ่ชาํนาญ

แลว้ต่อไปก็งา่ย พมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งนึกคดิเลย การภาวนาใหม่ๆ ก็ยากลาํบาก นัง่ไดส้กั

ครัง้หน่ึงกจ็ะรูส้กึวา่มอีะไรมาคอยขวางอยู่เรื่อย เดีย๋วมเีรื่องนัน้เดีย๋วมเีรื่องน้ี มเีหตุ

ปจัจยัต่างๆไมเ่อื้ออาํนวย บางทกี็รอ้นไป บางทกี็เยน็ไป บางทกีห็วิไป บางทกี็อิม่ไป ไม่

พอดกีบัการภาวนาสกัท ีก็เลยไมไ่ดภ้าวนา อย่าใหป้จัจยัเหลา่น้ีมาขวาง ตอ้งกาํหนดเวลา

ไปเลยวา่วนัหน่ึงจะนัง่กี่หน เหมอืนกบักาํหนดใหก้นิขา้ววนัละ ๓ มื้อ ก็กาํหนดเวลานัง่

ภาวนาวนัละ ๓ ครัง้ไปเลย ถงึเวลาก็นัง่ไปเลย ไมต่อ้งไปกลวัความหวิ กลวัความอิ่ม 

กลวัความรอ้น กลวัความเยน็ ถงึเวลาก็นัง่เลย ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ก็จะกา้วไปได ้ น่ีคอืการ

ปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้ก็จะไปสู่ปฏิเวธ คอืการบรรลผุล ไดผ้ลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ

เช่นนัง่สมาธิเจริญสมถภาวนาจนจติรวมลงเขา้สู่ความสงบ ก็จะไดป้ฏเิวธทางดา้นสมาธ ิ

แลว้ถา้เจริญวปิสัสนา พจิารณาไตรลกัษณ์ ดูเรื่องราวต่างๆ จนรูว้า่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ 

จนยอมรบัความจริง ใจก็จะโลง่ จะสบาย ไมก่งัวลกบัความเป็นไปของสิง่ต่างๆเพราะรู ้

แลว้วา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นไปกบัสิง่เหลา่นัน้  

แต่ถา้ไมค่ดิพจิารณาไวก่้อน ก็จะคดิวา่เวลาสูญเสยีสิง่เหลา่นัน้แลว้จะอยู่ไมไ่ด ้ความจริง

เวลาไมม่อีะไรเลย ใจก็ยงัอยู่ได ้ เวลามาเกิดก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัมาเลย ไมม่สีมบตัมิา

แมแ้ต่ชิ้นเดยีว แมแ้ต่ร่างกายน้ีก็เป็นของคุณพ่อคุณแม ่ มาอาศยัสมบตัขิองคุณพ่อคุณ
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แม ่ คอืร่างกายน้ี เมือ่เจริญเตบิโตขึ้นมาก็สะสมสิง่ต่างๆเพิม่ขึ้น สมบตัภิายนอกต่างๆ 

เอาคนนัน้คนน้ีมาเป็นสาม ี มาเป็นภริยา แลว้ก็ไดลู้กไดห้ลานตามมา ไดย้ศไดต้าํแหน่ง

อะไรต่างๆ ไดเ้งนิไดท้อง แลว้ในทีสุ่ดก็หมดไป ใจก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ ถา้ไมไ่ดเ้จอ

พระพทุธศาสนาก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไปตามความหลง เกดิมากี่ภพกี่ชาตกิ็จะ

แสวงหาสิง่เหลา่น้ีเสมอ แต่ถา้ไดเ้จอพระพทุธศาสนา ก็จะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องการเวยีนวา่ย

ตายเกดิอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เรื่องของความทกุขท์ีต่อ้งแบกทกุครัง้ทีเ่กดิ เกดิแลว้ก็

ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ แลว้ก็จะไดย้นิวธิีทีจ่ะทาํใหไ้ม่

ตอ้งไปเกดิอกีต่อไป คอืการบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา ทีพ่วกเรากาํลงับาํเพญ็กนัอยู่ 

ปฏิเวธก็คอืการหลดุพน้นัน่เอง คอืจติปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ละความอยากท ัง้ ๓ 

ได ้เช่นกามตณัหา ความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ ไมดู่หนงัฟงัเพลง

ก็ไมต่าย ไมไ่ปกนิเลี้ยงก็ไมต่าย ไมไ่ปเทีย่วก็ไมต่าย แลว้ก็ไมห่วิดว้ย 

จติทีม่คีวามสงบจะมคีวามสุขทีเ่ลศิวเิศษ เพยีงแต่วา่ความสุขทีเ่กดิจากสมถภาวนาจะไม่

อยู่ตดิใจไปตลอดเวลา เวลาออกจากสมถภาวนาก็จะถูกความหลงเขา้มาทาํหนา้ที ่ คอย

ดงึใหไ้ปแสวงหาความสุขจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ จงึตอ้งใชว้ปิสัสนาคอื

ปญัญาสกดัก ัน้ หกัหา้มจติใจ วา่อย่าไปเทีย่ว อย่าไปดูหนงัฟงัเพลง กลบัมานัง่สมาธต่ิอ 

กลบัมาเดนิจงกรมต่อ ส่วนใหญ่เรานัง่ไดแ้ค่ช ัว่โมงหน่ึง พอลกุแลว้ก็อยากจะไปทาํอยา่ง

อืน่ต่อ แต่ถา้ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ก็ตอ้งเจริญวปิสัสนาต่อ อย่างพระปฏบิตัพิอลกุจากนัง่

สมาธิ ก็ออกมาเดนิจงกรมต่อ ไมไ่ดไ้ปเปิดโทรทศันดู์ ไปเปิดวทิยุฟงั แต่เขา้ทางเดนิ

จงกรมแลว้ก็พจิารณาสภาวธรรมต่อ พจิารณาร่างกาย พจิารณารูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะต่างๆ วา่ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีค่วามสงบของจติ ที่

จะตอ้งพยายามทาํใหม้มีากขึ้น ไมว่า่จะอยู่ในอริิยาบถใด ไมเ่พยีงแต่ขณะทีน่ ัง่หลบัตา

แลว้ก็กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หรือกาํหนดพทุโธเท่านัน้ เมือ่ออกจากสมาธิแลว้ 

ในขณะทีท่าํกจิต่างๆ ก็ตอ้งควบคุมใจไมใ่หเ้กดิความอยาก เหน็อะไรก็ใหส้กัแต่วา่รู ้ ใหรู้ ้

วา่ไมเ่ป็นคุณไม่เป็นประโยชนก์บัเราอย่างแทจ้ริง ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง ถา้

อยากไดก้็จะเป็นความทกุข ์ จะเป็นภาระ ก็พยายามตดัไปเรื่อยๆ เพราะเวลาออกจาก

สมาธิแลว้ ตาเหน็รูปปับ๊ถา้ยงัมคีวามหลงอยู่ก็จะเกดิความยนิดยีนิรา้ยขึ้นมาหรือเฉยๆ  
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ถา้เคยชอบสิง่ใดพอเหน็สิง่นัน้ก็อยากจะไดท้นัท ี ถา้เคยเกลยีดสิง่ใดพอเหน็สิง่นัน้ก็

อยากจะเดนิหนีทนัท ี ถา้เหน็สิง่ทีไ่มเ่กลยีดแต่ไมช่อบก็จะเฉยๆ จงึตอ้งพยายามทาํใจให ้

เฉยๆ แต่ไมไ่ดเ้ฉยๆแบบไมรู่ ้แต่เฉยๆแบบรู ้รูว้า่สิง่ต่างๆทีเ่กลยีดก็ด ีทีร่กัก็ด ีทีเ่ฉยๆก็

ด ี ลว้นเป็นเหมอืนกบัอสรพษิท ัง้นัน้ ถา้ไมเ่ขา้ไปใกลก้็จะไมถู่กกดั แต่ถา้เขา้ไปใกลก้็จะ

โดนกดัทนัท ี เกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี เพราะเมือ่ไดอ้ะไรทีช่อบมาก็ยดึตดิแลว้ก็หวง 

แลว้ก็ห่วง ถา้เจอสิง่ทีไ่มช่อบ ก็เกดิความวุ่นวายใจ พยายามกาํจดัสิง่น้ีไปใหไ้ด ้ ใหพ้น้หู

พน้ตาไป ก็อยู่ไมเ่ป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได ้แต่ถา้พจิารณาวา่เป็นสิง่ทีเ่ราหา้มไมไ่ด ้ไมอ่ยู่ใน

อาํนาจของเรา สิง่ต่างๆทีเ่หน็ดว้ยตาก็ด ีไดย้นิไดฟ้งัดว้ยหูก็ด ีเราไปควบคุมมนัไดท้ีไ่หน 

เช่นขณะน้ีมเีสยีงอะไรต่างๆดงัอยู่น้ี เราไปหา้มมนัไมใ่หม้นัปรากฏขึ้นมาก็ไมไ่ด ้ มนัก็

เป็นไปตามเรื่องของมนั แต่ถา้ไมไ่ปรงัเกยีจ ไมไ่ปมอีะไรกบัมนั ก็ไมเ่หน็เดอืดรอ้นอะไร 

เมือ่สกัครู่น้ีเสยีงอะไรหลน่มาดงัเป๊ะๆๆ เราก็ไมไ่ดไ้ปมอีะไรกบัมนั ก็ปลอ่ยมนัไป มนัก็

ผ่านไป ใจเราก็ไมวุ่น่วาย ใจเราก็สงบ น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่รกัษาความสงบของใจ โดย

ส่วนใหญ่แลว้จะตอ้งใชป้ญัญาเป็นหลกั ใชว้ปิสัสนาเป็นหลกั สมถะเป็นตวัจดุประกาย 

สอนใหรู้จ้กัหยุดใจเท่านัน้ 

แต่เมือ่ไปเจอของจริงๆแลว้จะหยุดไดห้รือไม ่ เช่นไปไดย้นิเสยีงทีไ่มไ่พเราะหูแลว้ จะดบั

ความโกรธไดห้รือไม ่ ไปไดย้นิคาํชมเชย แลว้จะระงบัความดใีจไดห้รือไม ่ เพราะถา้ยงั

ยนิดกี็แสดงวา่ยงัตดิกบัเสยีงนัน้อยู่ แลว้ถา้เกดิเสยีงนัน้เปลีย่นไป ก็จะเกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา เคยชมอยู่ทกุวนั พอวนัน้ีไมช่ม ก็รูส้กึวา่ขาดอะไรไปแลว้ ฉะนัน้ความยนิดกี็เป็น

โทษ ความยนิรา้ยก็เป็นโทษ ตอ้งวางเฉยใหไ้ด ้แต่ตอ้งวางเฉยดว้ยปญัญา ไมไ่ดว้างเฉย

เพราะไมรู่ว้า่เป็นอะไร ของบางอย่างเราไมไ่ดไ้ปยนิดยีนิรา้ยดว้ย เพราะไมรู่ว้า่มนัเป็น

อะไร อาจจะเป็นของทีม่คุีณค่า แต่เราไมรู่ว้า่มคุีณค่า พอใครมาบอกวา่มค่ีาเท่านัน้ ก็จะ

เกดิอปุาทานยดึขึ้นมาทนัท ี เช่นไปเจอของประหลาดทีเ่ราไมรู่ว้า่เป็นอะไร ก็จะเอาไปถาม

คนนัน้คนน้ีวา่เป็นอะไร ถา้เขาบอกวา่เป็นของวเิศษ ใหเ้ก็บไวน้ะ จะหวงขึ้นมาทนัทเีลย 

ถา้เขาบอกวา่ของน้ีมไีวแ้ลว้จะเกดิวบิตันิะ ก็อยากจะโยนทิ้งไปเลย ทีเ่ฉยๆเพราะไมรู่ก้็

เป็นอย่างน้ี แต่ทีต่อ้งการใหเ้ฉยนัน้ ใหเ้ฉยเพราะรูว้า่ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ทาํใหว้บิตัทิ ัง้น ัน้ 

คอืทาํใหเ้ราทกุขท์ ัง้นัน้ ไมม่ปีระโยชน ์ ไมม่คุีณกบัเราเลย สิง่ทีม่คุีณมปีระโยชนท์ีสุ่ดกบั
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เราก็มอียู่สิง่เดยีวในโลกน้ี ก็คอืความสงบของใจน้ีเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้แลว้ไมม่ี

อะไรเป็นคุณเลย มแีต่จะมาทาํลายความสงบของใจ เราจงึตอ้งพจิารณาตดัทกุอย่าง เพือ่

ไมใ่หม้าทาํใหใ้จของเรากระเพือ่มนัน้เอง 

ใจทีส่งบก็เหมอืนกบันํา้ทีน่ิ่ง ถา้โยนกอ้นอฐิกอ้นกรวดลงไปในนํา้ ก็จะทาํใหน้ํา้กระเพือ่ม 

ฉนัใดถา้เราไปเอาอะไรมาครอบครองเพือ่ใหค้วามสุขกบัเรา ก็เหมอืนกบัโยนกอ้นอฐิใส่

ไปในใจทีส่งบ ทาํใหใ้จกระเพือ่มขึ้นมา กระเพือ่มดว้ยความห่วง ดว้ยความหวง ดว้ย

ความเสยีดาย เป้าหมายหลกัของเราก็คอืการสรา้งและรกัษาความสงบของใจ ดว้ยทาน 

ศีล สมาธิ ปญัญา ทีเ่ราทาํไดใ้นทกุอริิยาบถ ไมเ่ฉพาะในท่านัง่สมาธิหรือในทีว่เิวกเท่านัน้ 

จติตอ้งน่ิงไดแ้มจ้ะอยู่กลางสีแ่ยกไฟแดง หรือตามสถานทีต่่างๆ ใจจะตอ้งไมม่ปีฏกิริยิา

กบัสิง่ต่างๆใดๆท ัง้สิ้น ถา้ฝึกดแีลว้จะเป็นอย่างน้ี จะถอนออกจากสิง่ต่างๆ ออกจากรูป 

จากเสยีง จากกลิน่ จากรส จากโผฏฐพัพะต่างๆ สมัผสัรบัรูเ้หมอืนเดมิ แต่ไมม่ปีฏกิริิยา

เหมอืนเมือ่ก่อน เมือ่ก่อนสมัผสัอะไรแลว้จะตอ้งมคีวามยนิดยีนิรา้ยขึ้นมาทนัท ีแต่ถา้ได ้

เจริญวปิสัสนาพจิารณาอย่างถ่องแท ้อย่างรอบคอบจนเขา้ใจ จนปลอ่ยวางไดแ้ลว้ จะไม่

มคีวามรูส้กึยนิดยีนิรา้ยกบัอะไรท ัง้สิ้น ไดม้าก็ไมไ่ดด้ใีจ เสยีไปก็ไม่ไดเ้สยีดายอะไร 

ไดม้าก็พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผลไป มขีองเหลอืใชท้ีเ่ราไมใ่ช ้ จะเอาไปทาํอะไรก็พจิารณา

ไป สิง่ใดเหมาะสมกบัคนชนิดไหนก็จดัไปใหก้บัคนชนิดนัน้ ก็ทาํประโยชนไ์ป แต่ใจไม่

ตอ้งการอะไรท ัง้นัน้ ของภายนอกท ัง้หมดในโลกน้ีมแีต่จะไปทาํลาย ไปกระทบกบั

ความสุขของใจ ไมม่แีลว้มนัสบาย 

ดูพระอริยบคุคลท ัง้หลาย ทา่นมอีะไรทีไ่หน ท่านอยู่เหมอืนนก พระพทุธเจา้ทรงใหอ้ยู่

เหมอืนนกไปเหมอืนนก เวลาบนิไปไหนก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัไปดว้ย ไปหากนิขา้งหนา้

เอา น่ีแหละคอืความสุขของคนเรา อยู่ตรงน้ี อยู่ตรงทีไ่มม่ภีาระผูกพนัทางดา้นจติใจ จะ

อยู่ไดก้็ตอ้งตดั เพราะขณะน้ีเราเป็นเหมอืนคนตดิยาเสพตดิ ขาดยาเสพไมไ่ด ้ ตอ้งมยีา

เสพอยู่ตลอดเวลา เราตอ้งหกัหา้มจติใจ ยอมทรมานสกัระยะหน่ึง ถงึเวลาจะเสพแลว้ไม่

เสพ เช่นหนีไปอยู่ในป่า ใหอ้ยู่ไกลๆจากสิง่ต่างๆ ถา้หกัหา้มจติใจดงึใจไวไ้ดด้ว้ยการ

ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนาแลว้ ต่อไปก็จะไมก่ลบัไปเสพสิง่ต่างๆทีเ่คยตดิเคย
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ผูกพนัอกี แต่ถา้อยู่ใกลก้็ยากทีจ่ะตดัได ้ปฏบิตัทิีบ่า้นกบัปฏบิตัทิีว่ดัก็ต่างกนัตรงน้ี อยู่ที่

บา้นมสีิง่ต่างๆรอบตวั ทีต่อ้งตดัแต่ยงัไมไ่ดต้ดั แต่ถา้อยู่ในบา้นทีไ่มม่อีะไรเลยก็เหมอืน

อยู่ทีว่ดั ไมม่วีทิยุ ไมม่โีทรทศัน ์ไมม่ตูีเ้ยน็ เหมอืนกบัเวลาไปอยู่ทีว่ดั ไมม่อีะไรเลย ถา้

เป็นอย่างนัน้อยู่ทีบ่า้นก็เป็นเหมอืนกบัอยู่ทีว่ดั ถา้ทีว่ดัมตูีเ้ยน็ มโีทรทศัน ์มวีทิยุ มอีะไร

เต็มไปหมด ก็เหมอืนอยู่ทีบ่า้น คาํวา่วดักบับา้นจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานที ่แต่อยู่ทีส่ิง่แวดลอ้ม 

ถา้มสีิง่แวดลอ้มทีเ่หมอืนกบัอยู่ทีบ่า้น ต่อใหอ้ยู่ในป่าก็ยงัเหมอืนกบัอยู่ในบา้น แต่ถา้อยู่

ในเมอืง แต่มสีิง่แวดลอ้มทีเ่หมอืนกบัอยู่ในป่า ก็เหมอืนกบัอยู่ในป่า 

น่ีคอืข ัน้ตอนการดาํเนินของพทุธศาสนิกชน ข ัน้ตอนแรกก็คอืปริยตัิการศึกษา แลว้ก็

นาํไปปฏิบตั ิจนบรรลมุรรคผลนิพพาน ทีม่อียู่ ๔ ข ัน้ เป็น ๔ คู่ คู่ที ่๑ ไดแ้ก่การเจริญ

โสดาปตัตมิรรคเพือ่จะไดบ้รรลโุสดาปตัตผิล โสดาปตัตมิรรคก็คอืการพจิารณาร่างกาย

ของเราน้ีแหละ ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถา้กาํลงัพจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตาย ก็กาํลงัเจริญโสดาปตัตมิรรค แต่ตอ้งพจิารณาอย่างต่อเน่ืองในอริิยาบถท ัง้ ๔ 

เดนิ ยนื นัง่ นอน จงึจะเป็นโสดาปตัตมิรรค แต่ถา้ทาํแบบเชา้ชามเยน็ชาม อย่างน้ียงัไม่

เป็นโสดาปตัตมิรรค ถา้จะเป็นโสดาปตัตมิรรคตอ้งท ัง้วนัท ัง้คนื เดนิ ยนื นัง่ นอน ใน

อริิยาบถ ๔ พจิารณาแต่เรื่องเหลา่น้ี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ ทกุลม

หายใจเขา้ออก เธอตอ้งระลกึถงึความตายอยู่เสมอ หายใจเขา้ก็ระลกึวา่หายใจเขา้ไปถา้

ไมห่ายใจออกมาก็ตาย หายใจออกมาแลว้ไมห่ายใจเขา้ไปก็ตาย จะตายตอนไหนเมือ่ไรก็

อยู่ตรงสองจดุน่ีแหละ คอืจดุทีห่ายใจเขา้ไป หรือหายใจออกมา ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน และก็

ตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน น้ีคอืการเจริญมรรคเป็นอย่างน้ี เมือ่ไดข้ ัน้โสดาฯไปแลว้ก็ตอ้ง

เจริญข ัน้ต่อไป ข ัน้สกทิาคามกีบัข ัน้อนาคามจีะพจิารณาสิง่เดยีวกนั คอือสภุะ ความไม่

สวยงาม พจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกาย ส่วนต่างๆ ท ัง้ภายนอก ท ัง้ภายใน ดู

อวยัวะต่างๆ ดูสภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีต่ายไปแลว้ เป็นอย่างไร ตาย ๓ วนัแลว้เป็น

อย่างไร เวลาเอาไปทิ้งไวใ้นป่าชา้ถูกแรง้กากดักนิจะเป็นอย่างไร น่ีคอืสภาพของร่างกายที่

จะตอ้งเป็นไป 
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ถา้พจิารณาไปเรื่อยๆก็จะเหน็วา่ ร่างกายเป็นท ัง้ผดีบิ เป็นท ัง้ผสุีก เป็นท ัง้ผเีป็น เป็นท ัง้ผี

ตาย คอืขณะทีอ่ยู่น้ีก็เป็นเหมอืนกบัผดีบิ เป็นผเีป็น ถา้มกีารชาํระดูแล อาบนํา้อาบท่า 

หวเีผา้หวผีม แปรงฟนั ก็พอจะดูได ้ยงัเป็นผูเ้ป็นคนอยู่ แต่ถา้ไมอ่าบนํา้อาบท่า ไมแ่ปรง

ฟนั ไมห่วเีผา้หวผีมเลย ก็เหมอืนกบัผเีป็นๆ ทีย่งัไมต่าย ถา้ตายไปยิง่จะขนาดไหน ก็จะ

ส่งกลิน่เหมน็ออกมา เน่าเป่ือยไป น่ีคอืการพจิารณาอสุภะ การเจริญสกทิาคามมีรรคกบั

อนาคามมีรรค ผลของการเจริญสกทิาคามมีรรคน้ีจะทาํใหร้าคะตณัหา คอืความยนิดใีน

รูปของผูอ้ืน่เบาบางลงไป ถา้ไมเ่คยพจิารณาเลยก็จะอยากอยู่เรื่อยๆ พอไดพ้จิารณาบา้ง

แลว้ก็จะรูส้กึเบือ่ๆอยากๆ มกี็ได ้ไมม่กี็ได ้คอืเบาบางลง ไมถ่งึกบัอยู่ปราศจากไมไ่ดเ้ลย 

แต่ถา้พจิารณาไปเรื่อยจนเหน็อยู่ทกุขณะจติเลย พอเกดิความอยากก็จะเหน็อสุภะ

ปรากฏขึ้นมา จนไมรู่ส้กึอยากอกีต่อไป ก็จะไดบ้รรลอุนาคามผีล พอผ่านข ัน้อนาคาไป

แลว้ เรื่องของร่างกายกห็มดปญัหาไป ไดพ้จิารณาหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็น อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา หรืออสุภะ ผูท้ีไ่ดบ้รรลขุ ัน้อนาคามผีลแลว้ จะไมม่ปีญัหากบัร่างกายอกีต่อไป 

จะไมม่คีวามยนิด ี ไมม่คีวามอยากในกามอกีต่อไป พระอนาคามจีงึไมก่ลบัมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กี ถา้ตายก่อนทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ก็จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม ช ัน้

สุทธาวาสมอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั แลว้ก็จะเจริญวปิสัสนาต่อไปจนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์

เพราะสิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณานัน้เป็นสิง่ทีล่ะเอยีด เป็นนามธรรมทีม่อียู่ในจติ เช่นให ้

พจิารณามานะการถอืตวั พจิารณาวา่ตดิอยู่ในรูปฌานหรือไม ่ ตดิอยู่ในอรูปฌานหรอืไม่ 

จติของพระอนาคามจีะไมห่าความสุขจากรูปหยาบแลว้ เช่นรูปของคน จะไมดู่โทรทศัน ์

ไมฟ่งัเพลง แต่ยงัตดิอยู่ในรูปฌานและอรูปฌาน พระอนาคามจีะหาความสุขดว้ยการ

เขา้ฌานอยู่เรื่อยๆ แต่กเิลสทีล่ะเอยีดคอือวชิชากบัมานะทีย่งัฝงัอยู่ในจติ ถา้ยงัไมไ่ดถู้ก

กาํจดั ภพชาตกิ็ยงัไมห่มด จงึตอ้งพจิารณาเพือ่ละตวัมานะ คอืการถอืตน ถอืวา่สูงกวา่

เขาบา้ง เท่าเขาบา้ง ตํา่กวา่เขาบา้ง ซึง่เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความจริง ความจริงแลว้

จติทกุดวงก็เป็นจติเหมอืนกนัหมด เหมอืนกบัตน้ไมท้กุตน้ ก็เป็นตน้ไมเ้หมอืนกนัหมด 

นํา้ทกุหยดก็เป็นนํา้เหมอืนกนัหมด ไมม่นีํา้หยดน้ีสูงกวา่หยดนัน้ หรือตํา่กวา่หยดน้ี ก็

เป็นนํา้เหมอืนกนั จติทกุดวงก็เป็นจติเหมอืนกนั เป็นผูรู้เ้หมอืนกนั ไมม่ตีวัไม่มตีน ถา้
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ยงัมตีวัมานะอยู่ในใจ เวลามองใครก็จะเปรียบเทยีบกบัเขาเสมอวา่ เราเก่งกวา่เขา เขา

ใหญ่กวา่เรา อะไรอย่างน้ี ก็ตอ้งกาํจดัใหเ้หน็วา่เหมอืนกนัหมด 

ส่วนอวิชชาก็คอืความไมรู่ใ้นพระอริยสจั ๔ ทีย่งัปรากฏอยู่ในจติ อริยสจัทีป่รากฏอยูจ่ะ

เป็นทกุขก์บัสมทุยั ส่วนนิโรธกบัมรรคยงัไมป่รากฏเพราะปญัญายงัไมท่นั นิโรธก็เลยยงั

ไมป่รากฏ ยงัมคีวามทกุขท์ีล่ะเอยีดอยู่ใน ทกุขท์ีเ่กดิจากการยดึตดิในความสุขทีล่ะเอยีด 

เวลาจติเปลีย่นจากสุขเป็นเศรา้หมอง ก็เกิดความทกุขใ์จขึ้นมา ก็จะพยายามรกัษาไมใ่ห ้

เศรา้หมอง แต่ยิง่พยายามเท่าไรก็ยิง่เศรา้หมอง ตอ้งพจิารณาจนเหน็วา่ความตดิอยู่กบั

ความสุขเป็นสมทุยั เพือ่จะไดป้ลอ่ยท ัง้ความสุขและความเศรา้หมองไป อนัน้ีผูป้ฏบิตัจิะ

รูเ้องเมือ่ถงึจดุนัน้ คนทีป่ฏบิตัผิา่นมาแลว้พอพูดก็จะเขา้ใจ อย่างทีห่ลวงตาท่านบอกวา่ 

ตอนทีท่่านไปอยู่ทีว่ดัดอยธรรมเจดยี ์ จติปรากฏความสวา่งไสวขึ้นมา แลว้ก็มอีะไรผุด

ขึ้นมาวา่ ทีใ่ดมจีดุมต่ีอม ทีน่ ัน่ก็คอืภพชาต ิ ท่านก็ไมเ่ขา้ใจความหมาย ท่านบอกวา่ถา้

หลวงปู่ม ัน่ยงัมชีวีติอยู่ตอนนัน้ ถา้ไปกราบเลา่ใหท้่านฟงัท่านก็จะชี้ไปตรงจดุนัน้เลย จดุ

ทีส่วา่งไสวนัน้แหละ ตอนนัน้หลวงตาท่านไมรู่ ้ จงึตอ้งไปเดนิธุดงคแ์บกกลดอยู่อกี ๓ 

เดอืน แลว้ก็กลบัมาเจอคาํตอบตรงทีป่รากฏปริศนาธรรม คอืทีว่ดัดอยธรรมเจดยี ์ ทา่น

เลา่วา่เวลาปฏบิตัไิปใหม่ๆ  ก็คิดวา่อวชิชาเป็นเหมอืนเสอืทีน่่ากลวั ไปวาดภาพวา่เป็นสตัว ์

รา้ยทีน่่ากลวัมาก แต่พอไปเจอตวัจรงิๆกลบัเป็นเหมอืนนางบงัเงา น่ารกั น่าสงวน ก็เลย

ปกป้องรกัษามนั แทนทีจ่ะทาํลายกลบัไปรกัษามนั เมือ่ทาํลายอวชิชาไดแ้ลว้จติก็จะวา่ง

ไปหมด อวชิชาก็เป็นเหมอืนกบัโป๊ะของตะเกยีง เวลาภาวนาก็เหมอืนกบัขดัใหอ้วชิชาใส

แจว๋ แต่ก็ยงัไมใ่สเท่ากบัเวลาทีไ่มม่อีวชิชาครอบจติเลย เหมอืนกบัแวน่ทีใ่ส่ ถา้ใส่แวน่

กบัถอดแวน่ออก อย่างไหนจะใสกวา่กนั  

เมือ่ถงึข ัน้นัน้แลว้ก็ถงึข ัน้ที ่ ๔ คอืการเผยแผ่พระธรรมคาํสอน ข ัน้ที ่ ๑ คอืปริยตัิ

การศึกษา ข ัน้ที ่๒ คอืการปฏิบตั ิข ัน้ที ่๓ คอืปฏิเวธการบรรลผุล ก็ถอืวา่เรียนจบแลว้ 

เมือ่จบแลว้ก็ข ัน้ที ่ ๔ คอืเผยแผ่พระธรรมคาํสอน เผยแผ่ไดม้ากนอ้ยเท่าไรก็ขึ้นอยู่กบั

อธัยาศยั อยู่กบัอปุนิสยั อยู่กบัความรูค้วามสามารถของแต่ละคน ทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั คอื

ของทีรู่อ้ยู่ในใจนัน้บางทจีะเอาออกมาพูดใหค้นอืน่ฟงัน่ี ก็ไมรู่จ้ะพูดอย่างไร มนัเป็น
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นามธรรม คนทีไ่มม่ปีระสบการณ์มาก ไมม่กีารศึกษามาก ก็จะไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะสือ่สาร

กบัผูอ้ืน่ แต่ถา้มกีารศึกษามาก มปีระสบการณ์มากในทางโลก ก็สามารถเอา

ประสบการณ์ต่างๆมาเป็นเครื่องมอืประกอบการสอน ยกเป็นตวัอย่างอปุมาอปุมยั เพือ่

จะไดใ้หเ้หน็ภาพของสิง่ทีต่อ้งการจะสือ่ ครูบาอาจารยบ์างท่านก็เก่งทางดา้นส ัง่สอน บาง

ท่านก็ไมส่อนอะไรเลย เช่นหลวงปู่เสารน้ี์ท่านเป็นอาจารยข์องพระอาจารยม์ ัน่ ท่านแสดง

ธรรมทไีรท่านก็แสดงเพยีงสามคาํคอื ศีล สมาธิ ปญัญา แลว้ก็จบ ถา้หลวงปู่ม ัน่น่ีท่านก็

จะอธิบายวา่ศีลเป็นอย่างไร สมาธิเป็นอย่างไร ปญัญาเป็นอย่างไร ผูท้ีจ่ะเผยแผ่ธรรมแต่

ละคนจะมคีวามรูค้วามสามารถในการเผยแผ่ไมเ่หมอืนกนั บางองคก์็เผยแผ่ไดม้ากได ้

อย่างกวา้งขวาง บางองคก์็ไดไ้มม่าก น่ีก็คอืข ัน้ตอนการดาํเนินของพทุธศาสนิกชน เป็น

ข ัน้บนัไดทีเ่ราจะตอ้งกา้วขึ้นไป ตอนน้ีเราอยู่ข ัน้ทีห่น่ึง ก็ศึกษาไป แลว้ก็พยายามขยบัขึ้น

ไปข ัน้ทีส่องใหไ้ด ้ศึกษามาหลายปีแลว้ ก็น่าจะปฏบิตัไิดบ้า้ง น่าจะตดัไดบ้า้ง 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ พระอนาคามที่านมรูีปฌานอรูปฌาน ใหท้่านเมตตาอธบิายใหฟ้งั

หน่อยนะคะวา่ รูปฌานและอรูปฌานน่ีมนัหมายความวา่อย่างไรคะ 

ตอบ ฌานมอียู่ฌาน ๘ ข ัน้ไดแ้ก่รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ เวลานัง่สมาธิจติจะละเอยีด

เขา้ไปทลีะข ัน้ๆ ลกึลงไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัขบัรถยนต ์ เวลาออกรถก็เขา้เกยีร์

หน่ึง พอวิง่ไปไดส้กัระยะหน่ึงเกยีรห์น่ึงก็ไมพ่อแลว้ ถา้จะใหเ้ร็วกวา่น้ีก็ตอ้งเขา้

เกยีรส์อง เพราะถา้อยู่เกยีรห์น่ึงมนัก็จะตื้อๆไปอย่างนัน้ วิง่ไดแ้ค่นัน้ ก็ตอ้งเขา้

เกยีรส์อง จติก็เหมอืนกนั เวลาสงบจะมคีวามละเอยีดหลายระดบัดว้ยกนั ท่าน

แสดงไวว้า่รูปฌานมอียู่ ๔ ข ัน้ ข ัน้ที ่๑ มวีติก วจิาร ปีต ิสุข ข ัน้ที ่๒ วติกวจิาร

สงบไป มแีต่ปีตกิบัสุข ข ัน้ที ่๓ มสุีข มอีเุบกขา ข ัน้ที ่๔ มแีต่อเุบกขา ต่อจากนัน้

ก็จะเขา้สู่อรูปฌานทีม่อียู่ ๔ ข ัน้เช่นกนั ข ัน้ที ่ ๑ คอือากาสานญัจายตนสญัญา 

อากาศหาทีสุ่ดมไิด ้ ข ัน้ที ่ ๒ คอืวญิญานญัจายตนสญัญา วญิญาณหาทีสุ่ดมไิด ้

ข ัน้ที ่ ๓ คอือากญิจญัญายตนสญัญา ไม่มอีะไร ข ัน้ที ่ ๔ คือ เนวสญัญานา

สญัญายตนสญัญา มสีญัญาก็ไมใ่ช่ ไมม่สีญัญาก็ไมใ่ช่ น่ีคือจติของพระอนาคาม ี
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ท่านสามารถเขา้สู่ฌานต่างๆเหลา่น้ีได ้แลว้ก็จะตดิอยู่กบัความสุขของฌาน จะไม่

ออกมาพจิารณาดูมานะและอวชิชาวา่เป็นอย่างไร 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ มผูีส้งสยัวา่เขาใชว้ธิีดูตวัรู ้ ไมไ่ดค้ดิอะไรเลย มอีะไรเกดิขึ้นก็มี

สตติามดูอยู่ตลอดเวลาค่ะ อะไรมากระทบก็ไมใ่ชว้ธิีคดิ แต่ทีเ่ขาสงสยัก็คอืวา่ 

ตรงน้ีถา้ไมไ่ดพ้จิารณา คอืใชว้ธิีดูความว่างไปตลอดน่ี มนัละกเิลสทีฝ่งัอยู่ใน

ส่วนลกึไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ ตอ้งใชป้ญัญาในข ัน้สุดทา้ยใช่หรือไมค่ะ 

ตอบ ขึ้นอยู่กบัวา่มปีญัญาเดมิมากนอ้ยเพยีงไร บางคนมปีญัญาแลว้ ก็ไมต่อ้งคดิมาก 

เหมอืนคนทีเ่คยเรียนหนงัสอือยู่ช ัน้ ม. ๕ แลว้ยา้ยไปโรงเรียนใหม ่ ก็ไมต่อ้ง

กลบัไปเรียน ม. ๔ ม. ๓ใหม่ แต่ละคนจะรูอ้ยู่ในใจของตนเอง เป้าหมายก็คอื

การทาํจติไมใ่หก้ระสบักระส่ายกบัเรื่องราวต่างๆ ไมใ่หท้กุขก์บัอะไร ไมใ่ห ้

หว ัน่ไหวกบัอะไร จะทาํอย่างไรก็สุดแทแ้ต่สตปิญัญาของแต่ละคน บางคน

เพยีงแต่รูเ้ฉยๆ อาการกระสบักระส่าย อาการยนิดยีนิรา้ยก็ดบัไป แสดงวา่มี

ปญัญาอยู่แลว้ บางคนขนาดดูแลว้ก็ยงักระสบักระส่ายอยู่ ก็ตอ้งเขา้ไปลกึหน่อย 

ตอ้งพจิารณาดูวา่กระสบักระส่ายกบัเรื่องอะไร กบัอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือ 

คนเราเกดิมาแลว้จะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยหรือ จะไมต่ายหรือ ถา้กระสบักระส่าย

เพราะความกลวัตาย ก็ตอ้งจี้เขา้ไป ถามตวัเราเองวา่ จะกระสบักระส่ายต่อไป

หรือ ถา้กระสบักระส่ายก็กลวัความตาย ถา้ไมอ่ยากกระสบักระสายก็ตอ้งไมก่ลวั

ความตาย ก็ตอ้งยอมตาย เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งปลง จะตอ้งตดัสนิใจ 

ถาม ท่านอาจารยค์รบั เขาเจริญสตดิว้ยนะครบั ในการเดนิ ยนื นัง่ นอน เขาจะเจริญ

สตติามรูท้นัตลอดเวลา แต่วา่เขาก็ตดิอยู่ตรงน้ี เขาจะไปนัง่สมาธิจติก็ไมส่งบ

ครบั ไมท่ราบวา่จะแกอ้ย่างไรเขาตามสตทินัตลอดเวลา แต่วา่จะลงนัง่สมาธิก็ลง

ไมไ่ด ้เขาชอบทีจ่ะเดนิจงกรม 

ตอบ เพราะสตยิงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะหยุดจติได ้ ถา้นัง่สมาธิดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆ 

หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก แต่จติไมส่งบ ก็ตอ้งใชป้ญัญาทาํจติใหส้งบ เช่น
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พจิารณาร่างกาย เกดิแก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา เป็นปฏกูิล เป็น อสุภะ เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ฯลฯ  

ถาม อย่างน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งกลบัไปนัง่สมาธ ิแต่พจิารณากายเลยไดใ้ช่ไหมครบั 

ตอบ พจิารณาแลว้ตอ้งตดัได ้ถา้ตดัไมไ่ดก้็แสดงวา่เป็นวปิสัสนู รูแ้ต่ตดัไมไ่ด ้แสดงวา่

จติหยุดไมเ่ป็น จติไมม่เีบรก คาํวา่ตดัก็คอืหยุดใจ หยุดไมใ่หไ้ปยนิดกีบัสิง่ทีเ่รา

พจิารณา ใหต้ดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

ถาม เป็นเพราะจติไมม่สีมาธิหรือเปลา่ครบั ไมไ่ดฝึ้กมาทางสมาธิ ทาํใหเ้มือ่พจิารณา

แลว้มนัไมเ่หน็จริง อย่างน้ีหรือเปลา่ครบั 

ตอบ จติไมม่เีบรก การพจิารณาก็ไมต่่อเน่ือง ถา้จติไมม่สีมาธิ ไมม่คีวามสงบ จะ

พจิารณาไดแ้วบเดยีว แลว้ก็ไปคดิเรื่องอืน่ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ เมือ่สกัครู่น้ีท่านอาจารยบ์อกวา่ ถา้เขาดูจติไปเรื่อยๆ โดยทีไ่มค่ดิ

อะไร ไมม่คีวามทกุขก์บัการดู รูท้นัจติทกุขณะแลว้ไมเ่กดิความทกุข ์ไมเ่กดิอะไร 

ก็ถอืวา่พอใช่ไหมคะ 

ตอบ ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร  

ถาม คอืเขาสงสยัวา่จะแกก้เิลสทีฝ่งัรากลกึไหมคะ 

ตอบ ก็ตอ้งไปพสูิจนดู์ เช่นไปอยู่ในป่าในเขา ในป่าชา้ 

ถาม อย่างของหลวงปู่ดุลยน่ี์นะคะ ทา่นบอกวา่คดิจงึไดรู้ ้ แลว้ท่านเดนิไปจดุสุดทา้ย

อย่างไร 

ตอบ ถา้สงสยัวา่กเิลสหมดหรือไมห่มด ก็ตอ้งใหค้นอืน่ช่วยพสูิจน ์ ไปกราบหลวงตา 

ไปคุยธรรมะกบัท่านดูส ิถา้สงสยัเรื่องเสอื เรื่องสงิห ์เรื่องผ ีกต็อ้งไปพสูิจนดู์ 
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ถาม แต่วา่สิง่หน่ึงทีเ่ขามตีลอดเวลาก็คอืวติกวจิาร  

ตอบ การกาํหนดรูอ้ยู่ทีบ่า้น อยู่ทีป่ลอดภยั ก็เหมอืนนกัมวยทีช่กกระสอบทราย ยงั

ไมไ่ดข้ึ้นเวทจีริง  

ถาม คอืเขามวีติกวจิารนะครบั มคีวามทกุขก์งัวลกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัตวัเอง วติกวจิาร

ตลอดเวลา แลว้หาทางแกไ้มไ่ด ้

ตอบ ไมม่ปีญัญาก็ตดัไมไ่ด ้

ถาม ก็อยากเรียนถามท่านอาจารยว์า่ ถา้เป็นแบบน้ี สมาธิก็นัง่ไมไ่ด ้ สตมิอียู่ก็ให ้

พจิารณากายเลยใช่ไหมครบั ออกไปทางวปิสัสนาเลย 

ตอบ ทาํอย่างไรก็ได ้ ใหไ้ดผ้ลก็ใชไ้ด ้ ใหป้ลงใหไ้ด ้ จติเขา้สู่ความสงบได ้ก็ถูกทาง ถา้

ยงัไมส่งบ ยงัวุน่วาย ยงักงัวลอยู่ ก็ยงัไมถู่กทาง โรคยงัไมห่าย ยาไมถู่กโรค กนิ

ยานอ้ยไป กนิเพยีงเมด็เดยีว หมอใหก้นิวนัละ ๓ เมด็ แต่กลบักนิเมด็เดยีว 

แลว้จะหายจากโรคไดอ้ย่างไร 

ถาม เพราะฉะนัน้ถา้ใชท้างพจิารณาน่ี จะไดผ้ลดหีรือไมน่ี่อยู่ทีว่า่ ถา้จติมสีมาธิขึ้นมา

ไดน่ี้ ก็ถอืวา่ไปถูกทางอย่างนัน้ใช่ไหมครบั 

ตอบ การพจิารณาจะได ้๒ อย่าง ไดค้วามสงบและก็ไดป้ญัญา  

ถาม ท่านคะแสดงวา่สตยิงัรูไ้มท่นัจรงิๆ ถา้ทนัจริงๆก็ตอ้งตดัได ้

ตอบ เอาเรื่องการดืม่เหลา้เป็นตวัอย่าง ถา้พจิารณาก็จะรูว้า่การดืม่เหลา้ไมด่ ีมโีทษ แต่

พอถงึเวลาทีจ่ะตอ้งหยุด จะหยุดไดห้รือไม ่ เวลาเพือ่นฝูงชวนใหด้ืม่จะปฏเิสธได ้

หรือไม ่

ถาม มนัฝงัรากอยู่ขา้งใน ไมส่ามารถหยุดไดแ้กไ้ด ้ 
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ตอบ เราจะไมรู่ว้า่ถอนไดห้มดหรือไม ่จนกวา่จะไดพ้สูิจนใ์นทางปฏบิตั ิ

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ถามเกี่ยวกบัเรื่องปญัญาอบรมสมาธิครบั คนไมม่กีาํลงัสมาธิ

มาก่อนจะสามารถปฏบิตัไิดห้รือเปลา่ครบั 

ตอบ ได ้ ทาํไปตามกาํลงัทีม่อียู่ อย่างเวลาทเีราฟุ้ งซ่าน จะนัง่พทุโธๆก็นัง่ไมไ่ด ้ เพราะ

มวัแต่จะไปคดิถงึเรื่องทีเ่ป็นปญัหาอยู่ กต็อ้งตดัปญัหานัน้ใหไ้ดก่้อน ดว้ยการ

พจิารณาอนิจจงัวา่ ไมม่อีะไรไมจ่บ ปญัหาต่างๆก็ตอ้งจบสกัวนัหน่ึง อยู่ทีเ่ราจะ

ยอมรบัหรือไมก่บัผลทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ยอมรบัวา่อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ ปญัหาก็จบ 

ทีป่ญัหาไมจ่บเพราะเราไมอ่ยากใหม้นัเกดิขึ้น ถา้เราพจิารณาจนปลงไดว้า่ อะไร

จะเกดิก็เกดิ แค่น้ีปญัหาก็จบ เช่นถา้ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง เราก็ยอม เขา้ก็

เขา้ ก็ทาํใหจ้ติสงบได ้ 

ถาม เหมอืนกบัวา่ถา้เรามคีวามทกุข ์ เราพจิารณาหาเหตใุหเ้จอ แลว้ก็ละเหตนุัน้ได ้

ทกุขก์็จะดบัไป 

ตอบ ใช่ ถา้ละเหตขุองความทกุขไ์ดม้นัก็จบ เช่นเราวุน่วายเพราะอยากจะไดต้าํแหน่ง 

แต่เราพจิารณาดูแลว้วา่โอกาสทีจ่ะไดค้งจะนอ้ย ก็ตดัไป ไมอ่ยากได ้ ความ

วุน่วายก็หมดไป แต่ถา้มนัสูส ีหา้สบิหา้สบิ บางทกีต็ดัไมไ่ด ้ยงัอยากจะไดอ้ยู่ ถา้

อย่างนัน้ก็ตอ้งพจิารณาต่อ วา่เอาไปทาํไม เอาไปก็เท่านัน้ แค่หวัโขน ตาํแหน่ง

ต่างๆ พอเกษยีณอายุก็หมดไปอยู่ด ี ปญัญาอบรมสมาธิก็เป็นข ัน้ๆอย่างน้ี 

แลว้แต่ความสามารถของแต่ละคน จะพจิารณาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร อย่างทีห่ลวง

ตาท่านเลา่เกี่ยวกบัปญัญาอบรมสมาธิท่านหมายถงึตอนทีท่า่นนัง่ท ัง้คนื พจิารณา

ต่อสูก้บัทกุขเวทนา แยกกายแยกเวทนาแยกจติออกจากกนั จนจติรวมลงเป็น

สมาธิ ปลอ่ยวางเวทนาไดโ้ดยสิ้นเชงิ นัน้แหละคอืปญัญาอบรมสมาธิ ของทา่น

เป็นอย่างนัน้ แต่ของเราๆเพยีงแต่มาปลงเรื่องลูกเรื่องแฟนก็พอแลว้ ปลงใหไ้ด ้

ก่อน ถงึจะนัง่สมาธิได ้
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ถาม อย่างในกรณีมโีทสะเกดิขึ้นในขณะนัน้ เรารูแ้ต่ไมส่ามารถจะยบัย ัง้มนัไดค่้ะ เราก็

กลบัมาหลงัจากทีเ่กดิเหตกุารณ์แลว้ค่ะ คอืเราดูใจมนัยบิๆยบัๆในใจ แต่เรา

ไมใ่หม้นัแสดงออกทางวาจา 

ตอบ หา้มไมใ่หอ้อกไปทางวาจา แต่ใจยงัยบิๆยบัๆอยู่ เพราะยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปแกท้ี่

ตน้เหต ุ 

ถาม ทน้ีีหลงัจากเกดิเหตกุารณ์แลว้ก็กลบัไปพจิารณา เราน่ีโทสะมนัยงัอยู่ คอืไฟมนั

ยงัอยู่ในใจเราน่ี วนันัน้ก็ลองพจิารณาวา่ คนเราเกดิมาในโลกน่ีสุดทา้ย คอืเป็น

คนทีช่อบพจิารณากระดูกค่ะ สุดทา้ยก็กลายเป็นกระดูก เป็นผุยผงไป ทน้ีีช่วง

นัน้จติมนัก็เลยยอมรบัวา่ไปโกรธเขาทาํไมนะ สุดทา้ยก็กลายเป็นผุยผงไป

กลายเป็นดนิไป แลว้ใจยอมรบั มนัก็วางลงไป แต่พอมาเจอคู่กรณีก็ยงัโกรธอยู่

ค่ะแสดงวา่เรายงัถอนไมห่มด 

ตอบ ยงัพจิารณาไมถ่ีพ่อ ไมม่ากพอ พจิารณาไดเ้ป็นขณะๆแลว้ก็ทิ้งมนัไป ยงัไมฝ่งัอยู่

ในใจ ยงัไมต่ดิอยู่กบัใจ พอไปเจอคู่กรณีเขา้ปญัญาก็มาไมท่นั เหมอืนกบัท่อง

สูตรคูณ ยงัจาํไมไ่ดต้ลอดเวลา เวลาอยู่นอกหอ้งสอบก็พอจาํได ้ แต่พอเขา้ไปใน

หอ้งสอบก็ลมืหมดเลย 

ถาม แสดงวา่เรายงัไมม่คีวามชาํนาญหรือชํา่ชองพอใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งพจิารณามากกวา่นัน้ ถีก่วา่นัน้ 

ถาม เช่นในขณะทีเ่หตกุารณ์ยงัไมเ่กดิขึ้น 

ตอบ ใช่ เตรียมตวัไวก่้อน ซอ้มไวก่้อน 

ถาม อย่างน้ีสตเิราตามไมท่นัมนัใช่ไหมคะ 
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ตอบ ท ัง้สตทิ ัง้ปญัญายงัไมท่นักเิลส กเิลสโทสะมนัเร็วกวา่ ถา้ปญัญาเร็วกวา่มนัก็จะไม่

เกดิ เพราะตอนเจอหนา้กนัก็เตรียมรบัไวก่้อนแลว้ วา่จะทาํอะไรกป็ลอ่ยใหท้าํไป 

แค่น้ีมนัก็จบ จะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป เราเพยีงรบัรูแ้ลว้น่ิงเฉยๆไมม่ปีฏกิริิยา 

คอืสามารถตัง้อยู่ทีส่กัแต่วา่รูไ้ดต้ลอดเวลา จะเป็นอะไรก็ตาม ก็แค่รูป แค่เสยีง 

แค่กลิน่ แค่รสเท่านัน้เอง ใครจะพูดอะไรมนัก็แค่เสยีง ใครจะทาํอะไรมนัก็แค่รูป

เคลือ่นไหวเท่านัน้เอง เราไมไ่ดไ้ปใหค้วามสาํคญักบัความหมายของเสยีง ของ

การเคลือ่นไหวของรูป มนัก็จะไมม่คีวามหมายกบัเรา ปญัหาคอืเราไปให ้

ความหมายกบัมนัเอง 

ถาม เพราะเราส่งจติออกไปรบัรูอ้ารมณ์ภายนอกทีก่ระทบเขา้มาภายใน 

ตอบ แลว้เราก็มคีวามอยากดว้ย อยากจะใหท้าํในสิง่ทีเ่ราพอใจ ถา้ทาํในสิง่ทีไ่มพ่อใจ

เราก็ไมช่อบ เราตอ้งเปลีย่นทศันคตใิหม ่ใหท้าํอย่างไรก็ได ้ไดท้ ัง้นัน้ 

ถาม ทน้ีีเราเปลีย่นวธิีใหม ่ คอือารมณ์ภายนอกจะมายุ่งกบัเราอย่างไรเราก็อยู่ทีต่วัรู ้

อย่างเดยีว 

ตอบ ใช่ อยู่ทีต่วัรู ้ ใครจะทาํอย่างไรก็ทาํไป เราไปบงัคบัไมไ่ด ้ แต่เราบงัคบัใจเราได ้

แต่เราไมดู่ทีใ่จเรา เราไปดูทีต่วัเขา แลว้ก็เตน้แรง้เตน้กาตามเขาไป  

ถาม วธิีแกก้็คอืจ่อทีใ่จเรา ไมต่อ้งไปสนใจผูอ้ืน่ 

ตอบ รูเ้หมอืนกนั รูข้า้งนอกดว้ย แต่ตอ้งรูท้ีใ่จเป็นหลกั ตอ้งคุมใจไวใ้หอ้ยู่ คอืไมรู่ข้า้ง

นอกเลยก็ไมไ่ด ้ตอ้งรู ้เหน็รูปก็ตอ้งรูรู้ป เห็นแลว้ทาํใจใหน่ิ้งไดไ้หม เห็นเสอืเดนิ

มาแลว้จะน่ิงไดไ้หม หลวงปู่ชอบท่านเดนิจงกรมพทุโธๆอย่างเดยีว ในหนงัสอื

ประวตัหิลวงปู่ม ัน่ ท่านอาจารยท์า่นเขยีนไวว้า่ หลวงปู่ชอบท่านชอบเดนิธุดงค์

ตอนกลางคนื ท่านเดนิถอืโคมไฟแลว้ก็ถอืโคมไฟทีม่เีทยีนจดุอยู่ขา้งใน ท่านก็

เดนิภาวนาของท่านไป พทุโธๆของท่านไป แลว้คนืหน่ึงเดนิไปจะ๊เอก๋บัเสอืตวัหน่ึง 

ท่านเดนิไปมนัก็เดนิมา แต่ท่านมสีตทิ่านดูอยู่ทีใ่จตลอดเวลา อยู่กบัพทุโธ
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ตลอดเวลา พอเหน็เสอืปับ๊จติก็รวมลงเลย เพราะมสีตคุิมอยู่ ไมอ่อกไปทาง

ตื่นเตน้หวาดกลวั แต่รวมลงไป เป็นสมาธิไปเลย พอรวมลงปับ๊ตวัท่านก็หายไป 

ตวัเสอืก็หายไป เหลอืแต่สกัแต่วา่รูอ้ยู่อย่างเดยีว ท่านก็ไมท่ราบวา่ยนือยู่นาน

เท่าไร พอจติถอนออกมา ท่านก็ยงัยนือยู่ในอริิยาบถเดมิ เทยีนทีจ่ดุไวก้็มอดไป

หมดแลว้ ดบัไปหมดแลว้ แสดงวา่คงจะรวมลงไปนานพอสมควร เสอืก็ไปแลว้ 

จติลงดว้ยอานุภาพของสมาธิ ไมไ่ดล้งดว้ยอานุภาพของปญัญา เพราะถา้เป็น

ปญัญาก็จะยอมรบัความจริง ตายกต็าย จบก็จบ 

ถาม ฤาษชีไีพรในครัง้ไหนๆก็ตาม เขาสามารถฝึกตบะเดชะอยู่ในป่าเขาลาํเนาไพร 

สามารถเหาะเหนิเดนิอากาศได ้ ในฐานะทีเ่ป็นชาวพทุธเองน่ีควรจะทาํอย่างไรกบั

บคุคลบางบคุคล เขาสามารถทาํคุณไสยค่ะ โดยไมม่ใีครรู ้แต่เขาสามารถใชพ้ลงั

จติทีเ่ป็นสมาธิน่ี ก่อกรรมทาํเขญ็ได ้ทาํไมเขาถงึผ่านข ัน้ตรงน้ีไดค้ะ 

ตอบ เพราะเป็นเพยีงข ัน้สมาธิ ยงัไมม่ปีญัญารูว้า่สิง่ทีเ่ขาทาํเป็นโทษ เช่นองคุลมิาลเป็น

ตน้ ท่านก็อยากจะบรรลเุหมอืนกนั แต่การบรรลขุองท่านตอ้งฆ่าคนถงึ ๑,๐๐๐ 

คน ถงึจะบรรลไุด ้ ท่านถูกสอนใหท้าํอย่างนัน้ แต่โชคดไีดพ้บพระพทุธเจา้ทีท่รง

สอนวา่ จะบรรลธุรรมไดต้อ้งฆ่ากเิลส ไม่ใช่ฆ่าคนอืน่ ตอ้งฆ่าความโลภ ความ

โกรธ ความหลง พอฟงัแลว้ก็เขา้ใจ ก็เลยหยุดฆ่า แลว้หนัมาฆ่ากเิลสแทน ฆ่า

ความโลภ ความโกรธ ความหลงแทน ปญัหาของฤาษชีไีพรหรือแมแ้ต่

พระพทุธเจา้เอง ไมรู่ว้า่ขา้ศึกศตัรูของทา่นเป็นใคร ไมท่ราบวา่จะตอ้งทาํลายอะไร

ถงึบรรลจุดุสูงสุดของชวีติได ้ พระพทุธเจา้ตอนตน้ก็ทรงคดิวา่ ตอ้งทาํลาย

ร่างกาย ตอ้งทรมานร่างกายอย่างสุดๆ ไมใ่หก้นิขา้วถงึ ๔๙ วนัดว้ยกนั แต่ถงึ

ขนาดนัน้ความทกุขใ์นใจก็ยงัมอียู่ จงึทรงเหน็วา่ความทกุขอ์ยู่ในใจ ตน้เหตกุ็คอื

กเิลสตณัหาน้ีเอง จงึทรงยอ้นกลบัมาภาวนา เพือ่ฆ่ากเิลสทีม่อียู่ในใจ กเิลสจะ

ตายไดก้็ตอ้งเจริญสมถะกบัวปิสัสนา เพราะเวลาจติสงบกเิลสทาํงานไมไ่ด ้

เพยีงแต่วา่ความสงบในสมาธิจะไมส่งบไปตลอดเวลา จะสงบในขณะทีจ่ติรวมลง 

พอจติถอนออกมา ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะทาํงานไปกบัสงัขาร



84 
 

ความคดิปรุงแต่ง สงัขารกบัความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมอืนกบัมี

สญัญาผูกพนักนัไว ้ พอคดิเรื่องน้ีก็ตอ้งคดิไปตามความหลง คดิเป็นตวัเป็นตน 

คดิเป็นสุข จงึตอ้งเอาวปิสัสนามายอ้นกระแสของความหลง  

วฏัฏะคอืความคดิปรุงตามความหลง คดิเพือ่ก่อ เพือ่สรา้ง เพือ่ผูกพนั เพือ่ยดึ 

เพือ่ตดิ เพือ่โลภ เพือ่อยาก วิวฏัฏะคอืทางของธรรม ทีใ่หล้ะ ใหต้ดัความผูกพนั 

ตดัความโลภ ตดัความอยาก ดว้ยการพจิารณาจนเหน็วา่ สิง่ทีไ่ปโลภไปอยากนัน้

ไมม่คุีณค่าอะไร ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ตอ้งมปีญัญาทีเ่กดิขึ้นได ้๒ ทาง 

คอืมคีรูสอนหรือคดิคน้อยู่เรื่อยๆ พระพทุธเจา้ไมม่คีรูสอนก็เลยตอ้งคดิเอง

หาทางเอง แต่มนีอ้ยคนทีจ่ะสามารถปราบกเิลสไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งเป็นคนระดบั

พระพทุธเจา้เท่านัน้ นานๆจงึจะมพีระพทุธเจา้มาปรากฏสกัครัง้หน่ึง เมือ่มี

พระพทุธเจา้ทรงนาํทางแลว้ ผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามจนบรรลเุป็นพระอรหนัตก์็มเีป็น

แสนเป็นลา้น เพราะมคีนเบกิทางใหแ้ลว้ มคีนชี้เป้าใหแ้ลว้ เพยีงแต่ทาํตามเท่า

นัน้เอง เมือ่ก่อนน้ีไมรู่ว้า่ศตัรูอยู่ตรงไหน เหมอืนเขา้ไปในป่า ศตัรูหลบซ่อน

ตามทีต่่างๆ พอเผลอมนัก็ยงิเอาๆ จะหาตวัมนัก็หาไมเ่จอ กเิลสก็เป็นอย่างนัน้ 

มนัฉลาดมาก มนักบัเราเป็นตวัเดยีวกนัเลย ทาํไมจะไมฉ่ลาด จนไมก่ลา้ฆ่ามนั 

เพราะฆ่ามนัก็เหมอืนกบัฆ่าเรา ตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้มาทรงสอน วา่ไมเ่ป็นไรฆ่า

มนัได ้ ไมต่อ้งกลวั ฆ่ามนัแลว้เราไมต่าย ฆ่ามนัแลว้ใจไมต่าย แต่ใจกบักเิลสอยู่

ตดิกนัเป็นเน้ือเดยีวกนั จงึตอ้งอาศยัวปิสัสนาเป็นผูแ้ยกออก มพีระพทุธเจา้

เพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีรู่อ้ย่างน้ี ศาสดาองคอ์ืน่ไมไ่ดบ้รรลถุงึธรรมข ัน้น้ี 

ถาม ทน้ีีจะถามท่านอาจารยไ์กลตวัหน่อยนะคะ คอือยากทราบวา่พระอรหนัตท์ ัง้หลาย

น่ีท่านจะตอ้งอาศยัท ัง้เจโตวมิตุต ิ และปญัญาวมิตุตดิว้ยกนัหรือไม ่ หรือวา่อย่าง

ใดอย่างหน่ึงเจา้ค่ะ 

ตอบ ตอ้งอาศยัท ัง้ ๒ อย่าง แต่ละท่านอาจจะมคีวามถนดัต่างกนั เจโตวมิตุตหิมายถงึ

สมาธิ ปญัญาวมิตุตคิอืการพจิารณาเพือ่ความรูแ้จง้ การจะบรรลไุดต้อ้งมที ัง้

สมาธิและปญัญา บางท่านอาจจะเก่งทางดา้นสมาธิ เช่นพระโมคคลัลาน ์ ถา้สอบ
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ก็ได ้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม แต่เวลาจะผ่านช ัน้สมาธิไมจ่าํเป็นตอ้งได ้ ๑๐๐ คะแนน 

เพยีง ๕๐ คะแนนก็ผา่นแลว้ เพยีงทาํจติใหส้งบรวมลงก็พอ ไมจ่าํเป็นตอ้งได ้

อรูปฌาน ไมจ่าํเป็นตอ้งไดอ้ทิธิฤทธิ์ เพยีงทาํจติใหไ้ดฌ้านที ่ ๔ ก็พอ คอืใหต้ ัง้

ม ัน่อยู่ในอเุบกขา พอออกมาแลว้ก็เจริญปญัญาไดเ้ลย บางท่านก็เก่งทางดา้น

ปญัญา อย่างเช่นพระสารีบตุร เป็นพวกทีใ่ชป้ญัญาอบรมสมาธิ จติฟุ้ งซ่านดว้ย

เรื่องอะไรก็พจิารณาดว้ยปญัญา เช่นนัง่สมาธิท ัง้คนื ตอ้งแยกแยะเวทนาออกจาก

จติออกจากกาย จนจติรวมลงเป็นสมาธิ ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธๆ ไมต่อ้งกาํหนด

ดูลมหายใจ ท่านเก่งทางดา้นปญัญา ท่านใชป้ญัญาทาํจติใหส้งบใหเ้ป็นสมาธิเพือ่

เป็นบาทเป็นฐาน ใหเ้จริญวปิสัสนาต่อไป พวกปญัญาวมิตุตจิะบรรลเุร็วกวา่เจโต

วมิตุต ิ เพราะตวัทีจ่ะทาํใหห้ลดุไดก้็คอืปญัญา จะเก่งทางสมาธิขนาดไหนก็ตาม 

ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะตดิ เหมอืนกบัอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูป ทีไ่ดท้รงศึกษา

ดว้ย ท่านเก่งทางดา้นเจโตวมิตุต ิ แต่ยงัไมม่ปีญัญาวมิตุต ิ เพราะไมม่ี

พระพทุธเจา้มาตรสัรูม้าส ัง่สอนในสมยันัน้ ตอ้งอาศยัเจา้ชายสทิธตัถะมาตรสัรู ้

ก่อน ปญัญาเพือ่ความหลดุพน้จงึปรากฏใหส้ตัวโ์ลกไดเ้จริญ 

ถา้เปรียบเทยีบเจโตวมิตุตกิบัปญัญาวมิตุต ิ ก็เหมอืนกบัคนทีถ่นดัซา้ยกบัถนดั

ขวา คนทีเ่ก่งทางดา้นเจโตฯจะไดส้มาธิเร็ว แต่จะชา้ทางปญัญา คนทีถ่นดัทาง

ปญัญาก็ใชป้ญัญาพจิารณา ทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิ แลว้ก็ใชป้ญัญาพจิารณาไตร

ลกัษณ์ในขนัธ ์๕ ต่อไป พจิารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาในขนัธ ์๕ ถา้ถามวา่การ

ทีจ่ะบรรลธุรรมไดน้ี้ จะตอ้งมที ัง้สมาธิท ัง้ปญัญาหรือไม ่ คาํตอบก็คอืตอ้งม ี แต่

ไมจ่าํเป็นตอ้งเจริญถงึข ัน้อรูปฌาน ข ัน้รูปฌานก็พอเพยีงแลว้ แต่ถา้เก่งก็จะได ้

อรูปฌานดว้ย รูว้าระจติของผูอ้ืน่ รูว้า่คนน้ีตายแลว้ไปเกดิเป็นอะไรๆเป็นตน้ แต่

พระอรหนัตจ์ะไมรู่อ้ย่างน้ีทกุรูป สิง่ทีพ่ระอรหนัตท์กุรูปรูเ้หมอืนกนัก็คอืการสิ้น

ของอาสวะ ของความโลภ ความโกรธ ความหลง อนัน้ีรูเ้หมอืนกนัหมด แต่มี

ความสามารถทางสมาธิและทางปญัญาต่างกนั อย่างอาจารยบ์างรูปไมม่ปีญัญา

สอนผูอ้ืน่ สอนตวัท่านเองได ้ มปีญัญาทีท่าํใหห้ลดุพน้ ชาํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลงของตนได ้แต่ไมม่คีวามสามารถเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่  
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พระพทุธเจา้ทรงยกย่องพระสารีบตุรใหเ้ป็นอคัรสาวกขวา เพราะเก่งทางดา้น

ปญัญา ในบรรดาพระสาวกท ัง้หมดไมม่ใีครจะเทศนเ์ก่งเท่ากบัพระสารีบตุร รอง

จากพระพทุธเจา้แลว้ไมม่ใีครจะเก่งเท่ากบัพระสารีบตุร แต่ถา้ในทางอทิธิฤทธิ์

ต่างๆแลว้ ไมม่ใีครเก่งเท่ากบัพระโมคคลัลาน ์ซึง่เก่งทางเจโตวมิตุต ิพวกน้ีจะได ้

สมาธิก่อน นัง่กาํหนดพทุโธๆไป กาํหนดดูลมหายใจไป จนจติเป็นฌาน แลว้ก็

ออกมาเจริญปญัญา บางคนตดิสมาธิเป็นปีๆเลยก็ม ี แต่ถา้เป็นพวกปญัญาจะไม่

ตดิ พอใชป้ญัญาพจิารณาทาํจติใหส้งบไดแ้ลว้ พอออกมาจากความสงบก็จะ

พจิารณาต่อเลย พวกน้ีจะบรรลเุร็ว สาํเร็จเร็ว  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั สมมตุวิา่บางคนถา้มุง่ชาํระจติจนกระท ัง่หลดุพน้จากกเิลส

ท ัง้หลาย แลว้ก็อยู่ในศีล สมาธิ ปญัญา แต่วา่ก่อนหนา้น้ีเคยทาํกรรมเอาไว ้

มากมาย อย่างเช่นองคุลมิาล ซึง่ก่อนทีจ่ะเจอพระพทุธเจา้ไดฆ่้าคนถงึ๙๙๙ คน 

ท่านไมต่อ้งใชเ้วรใชก้รรมหรือครบั  

ตอบ ก็ใชใ้นภพชาตสุิดทา้ย ชาวบา้นทีรู่จ้กัท่าน เวลาท่านไปบณิฑบาตเขาก็เอาหนิขวา้ง

ใส่ 

ถาม คอืยงัไงก็ตอ้งใชเ้วรใชก้รรมก่อน ถงึจะสามารถบรรลไุดใ้ช่ไหมครบั  

ตอบ ไมใ่ช่ หมายถงึวา่ถา้บรรลแุลว้ ก็ชดใชเ้วรกรรมในชาตสุิดทา้ยน้ีเท่านัน้ ถา้ยงัมี

ร่างกายน้ีอยู่ เช่นพระพทุธเจา้ก็มพีระเทวทตัตามลา้งผลาญ พยายามฆ่า

พระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ น่ีก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมาในอดตี แต่ทาํไดท้ีร่่างกายเท่า

นัน้เอง เพราะจติของพระพทุธเจา้หลดุพน้แลว้ จติไมไ่ดย้ดึตดิกบัร่างกาย 

ร่างกายจะเป็นอะไรจติก็ไมท่กุข ์ 

ถาม แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็จะตอ้งใชก้รรม จนกระท ัง่หมดกรรมใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ พระโมคคลัลานก์็ถูกเขาฆ่าตาย ท่านมฤีทธิ์ ท่านสามารถใชฤ้ทธิ์ช่วยท่านได ้

แต่ท่านก็ไมท่าํ เพราะหนีไดว้นัน้ี เดีย๋วพรุ่งน้ีก็ตามมาอกี เพราะเวรกรรมหนี
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ไมไ่ด ้ หนีไมพ่น้ สูป้ลอ่ยใหม้นัหมดไปดกีวา่ หมดแลว้ก็จบ แต่ใจของท่านไม่

เดอืดรอ้นน่ี แลว้เรื่องอะไรท่านตอ้งหนีดว้ย เพราะท่านพรอ้มทีจ่ะรบัอยู่แลว้ 

เหมอืนกบัคนทีย่งิคนอืน่ตายแลว้ ก็นัง่รอใหต้าํรวจมาจบัไปเขา้คุก ไมอ่ยากจะ

หนีไปไหนแลว้ ยอมรบักรรม อย่างนอ้ยก็สบายใจทีป่ลงได ้ตดิคุกก็ตดิ แต่ไดท้าํ

ตามทีต่อ้งการจะทาํแลว้  

ถาม แต่สมมตุวิา่ถา้เคยฆ่าพ่อฆ่าแมม่าก่อนน่ี ก็ไมม่ทีางบรรลไุดใ้ช่ไหมครบั  

ตอบ ได ้แต่ตอ้งใชก้รรมใหห้มดก่อน ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัก็ไมต่อ้งไปใชก้รรม

ในอบาย  

ถาม อย่างทีฆ่่าแมถ่งึแมจ้ะไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้นะครบั เพยีงแต่ไมไ่ดไ้ปเกดิ

ในอบายภูม ิ แต่เกี่ยวกบัชาตทิีเ่กดิในมนุษยน่ี์ยงัคงใชก้รรมทีท่าํกบัพ่อแมไ่วใ้ช่

ไหมครบั  

ตอบ ถา้กรรมตามมาทนัก็ตอ้งใชไ้ป 

ถาม ถา้เป็นพระอริยบคุคลแลว้ โอกาสทีจ่ะฆ่าพอ่แมน่ี่ 

ตอบ ไมม่เีลย แมแ้ต่ฆ่าคนอืน่ก็ไมม่ ี 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ พอเวลาภาวนาไปใจบางครัง้มนัมฤีทธิ์เกดิขึ้น ซึง่บ่อยครัง้ทีเ่รามี

ฤทธิ์อย่างน้ีเกดิขึ้น ใจเราชอบทีจ่ะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งหรือไปดูมนัใหรู้ ้ ใจหน่ึงกลา้ 

แต่ใจหน่ึงก็ไมก่ลา้ ใจหน่ึงจะกลบัเขา้มาสู่ภายใน เพือ่พจิารณาถอดถอนอะไร

บางอย่าง ทีม่นัอยู่ในใจเรา ใจหน่ึงก็ยงัไมอ่ยากจะทาํตรงนัน้ค่ะ เราควรจะแก ้

อย่างไรตรงน้ี จะไปดูใหม้นัรูไ้ปเลย หรือวา่กลบัเขา้มาภายใน เพือ่ถอดถอนอะไร

ทีม่นัอยู่ภายในใจ 

ตอบ ถา้ยงัไมม่คีวามชาํนาญในการทาํจติใหส้งบ ก็ควรมุง่ทาํใหช้าํนาญก่อน เวลามี

อะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจ หนักลบัมาหาพทุโธๆ หนักลบัมาหาลมหายใจ 
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สิง่ทีป่รากฏกจ็ะหายไปเอง ถา้ตามมนัไปกแ็สดงวา่เราขาดสตแิลว้ ไมไ่ดอ้ยู่กบั

พทุโธๆ ไมไ่ดอ้ยู่กบัอารมณ์ทีเ่ป็นเครื่องผูกจติ จติก็จะตามไป หรือตามไปเพราะ

อยากจะรู ้อยากจะลอง หรือชอบเรื่องเหลา่น้ี ในอดตีเคยชอบมาก่อน ของพวกน้ี

ไมใ่ช่อยู่ๆจะปรากฏขึ้นมา ตอ้งเคยปรากฏขึ้นมาแลว้ เคยมคีวามผูกพนักนัอยู่ ก็

ตอ้งตดัสนิใจวา่จะเอาอะไร ถา้ไปยุง่กบัมนัก็จะเสยีเวลา เหมอืนกบันัง่รถมาทีน่ี่

แต่ไปแวะแถวบางแสน แถวพทัยา ก็มาไมถ่งึสกัท ี ถา้ถงึก็อาจจะสายเกนิไปก็ได ้

ไมม่ใีครอยู่ทีน่ี่แลว้ มาไมท่นั กจิกรรมต่างๆเสร็จเรียบรอ้ยไปแลว้ เราไปสนุก

เพลดิเพลนิแถวพทัยา แถวบางแสน การภาวนาก็เป็นแบบนัน้ เวลาทีไ่ปขอ้ง

เกี่ยวกบันิมติต่างๆก็จะเป็นแบบนัน้ นิมติไมไ่ดเ้ป็นฐานแห่งการเจริญปญัญาเพือ่

การหลดุพน้ สิง่ทีจ่ะทาํใหม้ปีญัญาเพือ่ทาํใหจ้ติหลดุพน้ ก็คอืความสงบ ความน่ิง

ของจติ เป็นอเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นผลของสมถภาวนา คุณแมแ่กว้ถูก

หลวงตาขนาบก็เพราะเรื่องน้ี คุณแมแ่กว้ชอบดูนิมติต่างๆ แต่หลวงตาหา้มไมใ่ห ้

ไปยุ่ง จนหลวงตาตอ้งขูว่า่ถา้ไมเ่ชื่อก็ไมต่อ้งเป็นอาจารยเ์ป็นลูกศิษยก์นั ตอ้งแยก

ทางกนั ตอ้งขูข่นาดนัน้ถงึจะยอม  

ถาม เคยกราบเรียนหลวงตา ท่านบอกวา่ถา้ม ัน่ใจใหไ้ปเลย 

ตอบ ใช่ ท่านคงหมายความวา่ถา้มคีวามสงบแลว้ มฐีานแลว้ ก็ไปได ้ ทีถ่ามน่ีแสดงวา่

ยงัไมม่ ัน่ใจ 

ถาม มนัไมม่เีหตกุารณ์เกดิขึ้นอกีเลยค่ะ  

ตอบ ของพวกน้ีเป็นของแถม เวลาไปเตมินํา้มนัอย่าไปยนิดกีบัผา้เช็ดหนา้ทีเ่ขาแจก  

ถาม ในความคดิของหนู ถา้เราสามารถไปดูโลกของวญิญาณไดจ้ริงๆน่ีเราจะได ้

กลบัมาวา่ เราไปไดจ้ริงๆนะ ไมไ่ดโ้กหกตวัเอง หรือไมไ่ดโ้กหกใคร เพราะไปเหน็

มาจริงๆ  
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ตอบ ตามใจ แต่อย่าลมืวมิตุต ิความหลดุพน้ก็แลว้กนั เช่นหลุดพน้จากความกลวั ถา้

เรายงักลวัอยู่ เราก็ตอ้งฝึกไมใ่หก้ลวัใหไ้ด ้ จนรูส้กึเฉยๆ สบายๆ ไม่เดอืดรอ้น 

ถา้ยงักลวัอยู่ก็ตอ้งฝึกต่อไปอกี ไปอยู่ทีว่เิวก เป็นทีฝึ่กจติ เป็นทีส่รา้งฐาน ใหม้ี

กาํลงั ใหม้อีาวุธ เมือ่มแีลว้ก็อยู่อย่างปกต ิ อยู่ทีไ่หนก็ได ้ ไม่วุน่วายกบัอะไร ไม่

กลวัอะไร  

ถาม สุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ตอ้งเป็นอย่างไรเจา้คะ คอืปฏบิตังิา่ย บรรลงุา่ยเจา้ค่ะ  

ตอบ คอืพวกปญัญาแหลมคมกเิลสบาง นัง่สมาธิก็งา่ย พจิารณาก็รูเ้ร็ว  

ถาม ตอนน้ีเราไมใ่ช่อย่างนัน้ค่ะ แต่แนวทางทีจ่ะเดนิใหถ้งึตรงนัน้ ทาํอย่างไรคะ  

ตอบ ก็ตอ้งฝึกไปเรื่อยๆ คอืคนทีเ่ป็นอย่างนัน้ เพราะฝึกมามากแลว้ เหมอืนกบัเรียน

หนงัสอื เขาเรียนมาก่อนเรา ตอนน้ีเราเพิง่เริ่ม ก. ไก่ ข.ไข ่ แต่เขาอยู่ช ัน้ม. ๖ 

แลว้ ก็ตอ้งเริ่มตน้จากศูนย ์ ตอ้งเริ่มตน้จากชัน้อนุบาล ระยะเวลาทีเ่ขาไดฝึ้กมา

กบัของเราไมเ่ท่ากนั เขาฝึกมามากเรียนมามาก จงึปฏบิตังิา่ยบรรลเุร็ว เราเพิง่

เริ่มตน้จงึปฏบิตัยิากรูช้า้ ก็ตอ้งมขีนัต ิ อย่าทอ้ถอย ขอใหเ้ชื่อวา่ทางน้ีเป็นทางที่

ถูก แลว้ก็พยายามเรียนไป เหมอืนเดก็ทีเ่รียนอนุบาล ก็อย่าไปทอ้แท ้เหน็เขารบั

ปริญญาแลว้ เรายงัไมไ่ดอ้ะไรเลย ก็เลยคดิวา่ไมเ่รียนดกีวา่ ก็เป็นการทาํลาย

ตวัเอง แต่ถา้คดิวา่เขาก็เริ่มตน้ตรงจดุน้ีเหมอืนกบัเรา เขาก็ปฏบิตัยิากบรรลชุา้มา

ก่อน แต่ไดป้ฏบิตัมิาหลายภพหลายชาตแิลว้ จงึทาํใหเ้ขาปฏบิตังิา่ย บรรลเุร็ว 

เราก็คงจะปฏบิตัเิร็วบรรลงุา่ยในสมยัพระศรีอารยิเมตไตรยก็ได ้ เหมอืนกบัทีเ่ขา

ปฏบิตังิา่ยบรรลเุร็วในสมยัน้ี  

ถาม เป็นของเก่าทีท่าํมา 

ตอบ ใช่ ตอ้งทาํมาก่อนแลว้ ไมใ่ช่อยู่ดีๆ จะเกดิขึ้นมาเอง  

ถาม ไมม่กีฎตายตวัทีแ่น่นอน 
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ตอบ ทีแ่น่นอนก็คอืตอ้งสะสมบญุบารมไีปเรื่อยๆ พระพทุธเจา้ทรงสะสมมาต ัง้เท่าไร 

ถงึจะมาบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ได ้

ถาม ถา้อารมณ์มากระทบ เรารบัรูอ้ารมณ์แต่ยงัปลอ่ยวางไมไ่ด ้

ตอบ เป็นการใชส้ตกิบัสมาธิแกป้ญัหา แต่ไมไ่ดแ้กอ้ย่างถาวร ไมไ่ดไ้ปแกท้ีร่ากของ

ปญัหา คอืความหลงทีไ่ปมองสิง่ทีม่ากระทบวา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ไมเ่หน็

ตามความเป็นจริง ตอ้งพจิารณาจนเหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ไมม่ี

ตวัตน อย่างเรือทีล่อยมาชนเรา เราจะไมโ่กรธ แต่ถา้มคีนพายอยู่แลว้มาชนเราน่ี 

เราจะโกรธ เพราะไปมองวา่เป็นคน ตอ้งพจิารณาวา่เป็นธรรมชาต ิ เวลาโดนฝน

เปียก เราไมโ่กรธฝน แต่ใครเอานํา้มาสาดใหเ้ราเปียก เราก็โกรธ แต่ก็เปียก

เหมอืนกนั 

ถาม ถา้มสีตติอนภาวนา รูอ้ยู่กบัลม แลว้เหน็นิมติ ลมยงัมอียู่อย่างน้ีครบั  

ตอบ ถา้ใชล้มเป็นอารมณ์ ก็ตอ้งเหน็ลมเป็นธรรมดา 

ถาม มภีาพปรากฏอยู่แลว้เราก็เหน็ คอืสงสยัวา่เกดิไดอ้ย่างไร แต่มลีมเป็นตวับอกวา่

ยงัมสีตอิยู่ ไมเ่คยเจออย่างน้ีมาก่อน พอมาเจอมนัเกดิตกใจ พอตกใจมนั

กลบัมาทีล่ม แลว้ลมก็บอกวา่ยงัมสีตอิยู่นะ  

ตอบ ก็แสดงวา่ยงัมสีตอิยู่ ถา้ไมม่สีตกิ็อาจจะตามภาพนัน้ไปก็ได ้ อาจจะมคีวาม

ตื่นเตน้หวาดกลวั หรือดใีจก็ได ้ แลว้เพลนิไปกบัมนั ถา้อย่างนัน้ก็แสดงวา่ไมม่ี

สตแิลว้ อย่างเณรทีน่ ัง่แลว้เหน็ดวงแกว้ ก็ตามดวงแกว้ไป พอลมืตาขึ้นมาก็ไป

อยู่บนตน้ไม ้ไมรู่ว้า่ขึ้นไปไดอ้ย่างไร เพราะตามดวงแกว้นัน้ไป อย่างน้ีแสดงวา่ไม่

มสีต ิ เวลาภาวนาพทุโธก็ใหอ้ยู่กบัพทุโธ กาํหนดลมก็ใหอ้ยู่กบัลม เวลาอะไรมา

แทรกก็ตอ้งรู ้แลว้ก็ปลอ่ยวาง กลบัมาหาลมหาพทุโธต่อ  
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ถาม คอืเหมอืนม ี๒ สิง่สลบัไปสลบัมาใช่ไหมครบัท่านอาจารย ์ เราตอ้งจบัใหเ้หลอือนั

เดยีว คอืทีล่มเท่านัน้เองใช่ไหมครบั  

ตอบ ใช่ ตอนตน้จติจะวิง่ไปวิง่มา 

ถาม แต่ตอนนัน้มนัจะไมรู่อ้ะไร แสดงวา่จติรวมเป็นหน่ึงใช่ไหมครบั 

ตอบ ครึ่งหลบัครึ่งตื่นมากกวา่ 

ถาม แต่มนัรูเ้รื่องลมครบั พอรูล้มก็พยายามกลบัมา  

ตอบ พยายามยดึตดิกบัลมไปเรื่อยๆ ลมจะพาไปสู่ความสงบ อย่างอืน่ไมท่าํใหส้งบ 

ถาม แลว้ตอนหลงัผมเปลีย่นมาเป็นเพ่งทีห่นา้ผากแทน ทน้ีีกลบัหนกัครบั มนัหนกั

มากๆเลย ตงึไปหมดเลย 

ตอบ อาจจะไมถู่กก็ได ้

ถาม กลบัมาใชล้ม  

ตอบ ถา้ทาํไปแลว้รูส้กึเครียดไปหมด แสดงวา่ไมถู่กกบัจริต เหมอืนกนิอาหารทีไ่มช่อบ 

จะกลนืแต่ละคาํน่ีลาํบากมาก จติมปีฏกิริิยาต่อตา้น ร่างกายไมรู่เ้รื่องอะไร จติ

เป็นตวัรู ้ ถา้ชอบก็จะกนิอย่างเอร็ดอร่อย อย่างงา่ยดาย ถา้ไมช่อบก็จะกนิอย่าง

พะอดืพะอม การภาวนาก็เหมอืนกนั ถา้ใชก้รรมฐานทีไ่มถู่กกบัจรติ จะรูส้กึไมด่ ี

ก็อย่าไปฝืน 
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