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กัณฑ์ท่ี ๒๗๔

สมถะ วิปสั สนา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เวลาฟังธรรมให้ตงั้ จิตอยู่เฉพาะหน้า ไม่ตอ้ งส่งจิตไปหาผูแ้ สดง ให้ตงั้ รับเหมือนกับ
ผูร้ กั ษาประตู ให้อยู่แถวหน้าประตูรอรับลูกฟุตบอล อย่าวิง่ ออกไปไล่จบั ลูกฟุตบอล
ไม่เช่นนัน้ จะถูกยิงเสียประตูได้งา่ ย เพราะไม่ได้เฝ้ าอยู่ตรงหน้าประตู ฉันใดเวลาฟังธรรม
ก็ตอ้ งตัง้ จิตไว้ทีใ่ จ เพราะเป็ นจุดทีร่ บั ความรู้ต่างๆ เสียงทีม่ าสัมผัสกับหูก็ตอ้ งเข้ามาทีใ่ จ
เวลาฟังธรรมก็ฟงั ได้ ๒ ลักษณะคือ ๑. ฟังให้เกิดปัญญา ๒. ฟังให้เกิดความสงบ การ
ฟังเพือ่ ให้เกิดความสงบก็คอื ให้จติ เกาะติดอยู่กบั เสียงธรรม เกาะติดอยู่กบั กระแสธรรม
ทีผ่ ่านเข้ามาทางหู จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟงั ไป ให้เกาะติดอยู่กบั เสียง เพือ่ ไม่ให้จติ
ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เหมือนกับการบริกรรมพุทโธๆ แต่การฟังธรรมจะสบายกว่า ไม่
ต้องบริกรรมให้เหนื่อย เพียงอาศัยเสียงธรรมะเป็ นตัวผูกใจไว้ อย่าปล่อยให้ใจไปคิด
เรื่องอืน่ ก็แล้วกัน ฟังไปเรื่อยๆ ถ้าเกาะติดอยู่กบั กระแสธรรมได้อย่างต่อเนื่อง จิตก็จะ
ค่อยๆสงบตัวลงจนเป็ นสมถะเป็ นสมาธิไป ถ้าฟังให้เกิดปัญญา ก็ตอ้ งพิจารณาตามธรรม
ทีแ่ สดงด้วยเหตุดว้ ยผล ว่าเป็ นอย่างนี้ เพราะอย่างนี้ ก็พจิ ารณาตามไป พอเข้าใจก็จะ
ร้องอ๋อ เข้าใจแล้วรู้แล้ว ว่าจะต้องตัดอย่างไรปล่อยอย่างไร นักปฏิบตั สิ ่วนใหญ่จะไม่
ค่อยเข้าใจเรื่องปัญญากัน คิดว่าสมถะกับวิปสั สนาเป็ นเรื่องเดียวกัน คิดว่าให้กาํ หนดรู้
เฉยๆ ซึง่ เป็ นการเจริญสติเท่านัน้ เอง คือให้มสี ติสมั ปชัญญะรู้อยู่กบั สิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส
ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสู่ใจ ให้มสี ติรบั รู้อยู่ในอิริยาบถ ๔ เดินก็ดี ยืนก็ดี นัง่ ก็ดี
นอนก็ดี ทําอะไรก็ดี ให้มสี ติตามรู้อยู่เสมอๆ แต่น้ เี ป็ นเพียงการสร้างสติเรียกว่าสติปฏั
ฐาน ซึง่ เป็ นปัจจัยสําคัญในการทําจิตให้สงบ ให้เป็ นสมถะ เป็ นสมาธิ เป็ นบาทเป็ นฐาน
ของการเจริญปัญญา เพือ่ ให้รู้แจ้งเห็นจริง ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนา
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การภาวนาจึงแยกออกเป็ น ๒ ภาค ๒ เวลา คือ ๑. สมถะ ๒. วิปสั สนา เวลาเจริญสมถ
ภาวนาเพือ่ ความสงบก็ไม่ตอ้ งพิจารณา ภาวนาเพือ่ ให้จติ นิ่งไม่ให้คดิ เรื่องอะไรทัง้ สิ้น
นอกจากมีนิสยั ชอบคิด หยุดคิดไม่ได้ ก็ตอ้ งบังคับให้คดิ ไปทางปัญญา เพือ่ เป็ นแนวแห่ง
ปัญญาอบรมสมาธิ คิดด้วยเหตุดว้ ยผลเพือ่ กล่อมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เป็ นสมาธิ
แต่ถา้ ไม่ชอบคิดก็บงั คับจิตให้อยู่กบั พุทโธๆ หรืออยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ก็กาํ หนดรู้ไป
จนจิตสงบตัวลงรวมเป็ นเอกัคคตารมณ์ ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ ตอนนัน้ การบริกรรม
หรือการกําหนดดูลมหายใจก็หยุดไปโดยปริยาย
เพราะได้ถงึ จุดหมายปลายทางที่
ต้องการแล้ว การดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมเป็ นเพียงทางเดินเท่านัน้ เป็ นตัว
พาไปสู่จดุ หมายปลายทาง เหมือนกับรถยนต์ทน่ี งั ่ มาเพือ่ ให้มาถึงสถานทีน่ ้ ี พอมาถึงก็ลง
จากรถแล้วก็ข้นึ มานัง่ อยู่ทศ่ี าลานี้ รถยนต์ก็จอดทิ้งไว้ ฉันใดการภาวนาเมือ่ จิตรวมลงเข้า
สู่ความสงบจนนิ่งเฉยแล้ว การบริกรรมพุทโธๆ ก็จะหยุดไปโดยปริยาย การกําหนดดูลม
หายใจเข้าออกก็จะหยุดไปโดยปริยาย
อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการบําเพ็ญเพือ่ ความสงบ
ขณะทีจ่ ติ รวมอยู่นนั้ จะนานหรือไม่นาน ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ อย่าไปดึงอย่า
ไปถอนจิตออกมา เหมือนกับการทอดสมอเรือ พอสมอติดดินแล้ว เราก็ไม่ถอนมันขึ้นมา
ถ้าถอนเรือก็จะไม่จอดนิ่ง
จิตทีร่ วมอยู่ในความสงบก็เช่นเดียวกัน ควรปล่อยให้น่ิงจนกว่าจะถอนออกมาเอง เพราะ
นี่คอื เป้ าหมายของการทําสมถภาวนา ทําเพือ่ ให้จติ นิ่งสงบ จะสงบนิ่งได้นานเท่าไหร่ยง่ิ ดี
เพราะจะเสริมสร้างกําลังให้กบั จิตไว้ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาต่างๆ ยิง่ สงบนิ่งได้นานเท่าไหร่
ก็จะมีกาํ ลังต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาได้มากขึ้นตามลําดับ ในเบื้องต้นจึงต้องสร้างฐานของ
สมาธิคอื ความสงบให้มใี ห้มาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําแต่สมถภาวนาเพียง
อย่างเดียว ก็ยงั สามารถเจริญวิปสั สนาไปได้ดว้ ย สลับกันไป เมือ่ ออกจากสมาธิความ
สงบแล้ว ถ้าปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ไม่มภี ารกิจการงานอย่างอืน่ หรือมีก็ตาม ก็ควรเจริญ
ปัญญาต่อ ด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกาย เช่นเป็ นพระก็ตอ้ ง
ออกไปบิณฑบาต ก็สามารถเจริญธรรมขัน้ วิปสั สนาได้ ด้วยการพิจารณาร่างกายใน
ขณะทีท่ าํ กิจกรรมต่างๆ พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได้ พิจารณาดูความแก่
ความเจ็บความตายว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
ก็พจิ ารณาไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ถงึ จะเรียกว่า
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วิปสั สนา ถ้าตามรู้นามรูปรู้วา่ เกิดขึ้นแล้วก็ดบั แต่ไม่ควบคุม ไม่ดบั มัน ก็จะไม่ทนั การณ์
เช่นเวลาเกิดกิเลสขึ้นมา แล้วดูเฉยๆ รอให้มนั ดับเอง แต่มนั ไม่ดบั เช่นเวลาโกรธก็จะ
โกรธไปเรื่อยๆ เกลียดก็เกลียดไปเรื่อยๆจนวันตาย ถ้าจะให้มนั ดับก็ตอ้ งใช้ปญั ญาใช้
วิปสั สนาเข้าไปดับมัน
เช่นใช้ความเมตตา เวลาโกรธก็ตอ้ งเห็นว่าความโกรธนี่เป็ นเหมือนไฟเผาจิตใจ คนทีถ่ ูก
โกรธไม่รู้เรื่องหรอก เขาสบาย แต่คนทีโ่ กรธจะตายเอา เพราะความรุ่มร้อนของจิตใจ กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ อาฆาตพยาบาท ก็เพราะความโกรธกําลังเผาผลาญใจ กําลังสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจ จึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ พอเห็นปั๊บก็จะดับความ
โกรธได้ เอ๊ะเรากําลังบ้า ไปโกรธเขาทําไม โกรธแล้วเหมือนเอาค้อนมาทุบศีรษะเรา ไม่
เกิดประโยชน์อะไร นี้คอื วิปสั สนา ต้องพิจารณาดับมันให้ได้ ไม่ใช่รอให้มนั ดับเอง
พิจารณาดูนามรูปว่า มันเกิดแล้วเดีย๋ วมันดับ เกิดแล้วเดีย๋ วมันดับ แล้วถ้าเกิดมันไม่ดบั
จะทําอย่างไร บางสิง่ บางอย่างเราดับมันได้ถา้ รู้เหตุวา่ เกิดจากอะไร เช่นความทุกข์ใจนี่มี
เหตุทาํ ให้มนั เกิดขึ้นมา เหตุของความทุกข์ใจก็คอื ตัณหา ทีท่ ่านแสดงไว้ในอริยสัจ ๔ มี
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาทัง้ ๓ นี้เกิดจากอะไร ก็เกิดจากความหลง เห็น
อะไรแล้วก็อยากได้ แต่ไม่รู้วา่ สิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ เป็ นความทุกข์ คิดว่าเป็ นความสุข
เหมือนกับคิดว่างูพษิ เป็ นปลาไหล เพราะมีรูปร่างเหมือนกัน ปลาไหลกับงูพษิ ถ้าดูไม่เป็ น
ก็จะคิดว่างูพษิ เป็ นปลาไหลไป ก็อยากจะจับมากิน โดยไม่รู้จกั วิธีจบั ทีถ่ ูกต้อง ก็จะถูกงู
กัดตายได้ ฉันใดความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในใจ ทีเ่ กิดจากตัณหาทัง้ ๓ ทีม่ โี มหะความหลงมี
อวิชชาความไม่รู้เป็ นผูผ้ ลักดัน ทําให้ไม่เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้อยากสัมผัสนัน้ เป็ นโทษ ก็
เป็ นเช่นเดียวกัน
เหมือนกับยาเสพติด ถ้าไม่รู้ก็คดิ ว่าเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ เสพแล้วทําให้ข้นึ สวรรค์ แต่ไม่คดิ ถึง
เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ ว่าจะทุกข์ทรมานขนาดไหน จึงต้องพิจารณาสอนใจให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ สัพเพสังขาราอนิ จจา สัพเพสังขารา
ทุกขา สัพเพธัมมาอนัตตา นี่คอื วิปสั สนา ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิง่ ต่างๆ ที่
อยากได้อยากสัมผัสอยากมีไว้เป็ นสมบัติ ถ้าดูเฉยๆรู้เฉยๆก็จะไม่สามารถดับความอยาก
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ได้ เมือ่ ดับความอยากไม่ได้ ก็ดบั ความทุกข์ไม่ได้ จึงต้องสอนใจให้เกิดปัญญา ให้เห็นว่า
ทุกสิง่ ในโลกนี้ทอ่ี ยากจะได้กนั อยากจะมีกนั อยากจะเสพ อยากจะสัมผัสกันนัน้ ล้วน
เป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ สัพเพสังขาราทุกขา เพราะเป็ นอนิจจา เป็ นของไม่เทีย่ ง เวลาได้อะไรมา
ใหม่ๆก็ดอี กดีใจ แล้วอีกสักพักหนึ่งก็เบือ่ ของยังไม่ทนั เปลีย่ นไปเลย แต่อารมณ์เรา
เปลีย่ นไปก่อนแล้ว ถ้าเราไม่เปลีย่ นต่อไปมันก็เปลีย่ น จากของใหม่เป็ นของเก่าไป ก็ทาํ
ให้เกิดความเบือ่ หน่าย ความสุขก็หายไป ความทุกข์ก็มาแทนที่ นี่คอื การเจริญวิปสั สนา
เพือ่ ให้เข้าใจ ให้เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอืน่ หรือนามขันธ์ทอ่ี ยู่ในจิต ได้แก่เวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ ก็เป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน
เวทนาก็เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋ วสุขเดีย๋ วทุกข์ เดีย๋ วไม่สุขไม่ทกุ ข์ วนไปเวียนมา
เหมือนกับฝนตกแดดออกทีส่ ลับกันไป ถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะได้ไม่เดือดร้อน
แต่เราถูกความหลงครอบงําจึงไม่รู้กนั จึงยึดติดกับสุขเวทนา ส่วนทุกขเวทนากับไม่สุขไม่
ทุกขเวทนาจะไม่อยากเจอเลย ทุกขเวทนาเป็ นตัวทีเ่ ราเกลียดมากทีส่ ุด รองลงมาก็คอื ไม่
สุขไม่ทกุ ขเวทนา คือเฉยๆ ทีท่ าํ ให้เบือ่ ทําให้เซ็ง เพราะอยากจะให้สุขตลอดเวลา จึง
อยากสัมผัสอยากได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดสุขเวทนา แต่เราไม่สามารถบังคับสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ ทีห่ มุนเวียนเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เราจึงต้องสัมผัสกับเวทนาทัง้ ๓ นี้อยู่
เสมอ สัมผัสทุกข์บา้ ง สัมผัสสุขบ้าง สัมผัสไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง ปัญหาของเราจึงอยู่ตรงที่
ต้องทําใจให้รับกับเวทนาทัง้ ๓ นี้ให้ได้ คืออย่าไปจงเกลียดจงชังทุกขเวทนา อย่าไปจง
เกลียดจงชังไม่ทกุ ข์ไม่สุขเวทนา อย่าไปรักษาอย่าไปยินดีแต่กบั สุขเวทนา ต้องทําใจให้
เป็ นอุเบกขา ด้วยการเจริญสมาธิทาํ จิตให้สงบให้เป็ นอุเบกขา เพราะหลังจากนัน้ แล้วจะ
สัมผัสกับอะไรก็ได้ทงั้ นัน้ ร้อนก็ได้เย็นก็ได้ สุขก็ได้ทกุ ข์ก็ได้ ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะ
ตัวทีส่ ร้างความอยาก สร้างความรัก สร้างความชังนี้ ถูกกําลังของสมาธิกดไว้ เพราะเวลา
จิตสงบกิเลสก็ตอ้ งสงบตามไปด้วย จะออกมาเพ่นพ่านแสดงอาการต่างๆไม่ได้
ถ้าสามารถเจริญสมถภาวนาได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จนจิตสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาใน
อิริยาบถทัง้ ๔ แล้ว กิเลสตัณหาต่างๆจะไม่ออกมาเพ่นพ่านเหมือนตอนทีจ่ ติ ยังไม่สงบ
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จะออกมาบ้างก็เป็ นช่วงๆ ในเวลาทีไ่ ด้สมั ผัสกับบางสิง่ บางอย่างบางเหตุการณ์ กิเลส
ตัณหาก็จะผุดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด จะแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นเกิด
ความไม่พอใจก็จะเกิดความร้อนใจขึ้นมาทันที ตอนนัน้ เป็ นเวลาทีต่ อ้ งใช้วปิ สั สนาเข้าไป
ดับ พอโกรธขึ้นมาปั๊บก็ตอ้ งรีบดับทันที ต้องรู้วา่ จะต้องทําอย่างไร ถ้าไม่รู้ก็จะโกรธไป
เรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงไปเอง จะทดสอบการปฏิบตั กิ นั ก็ทดสอบกันตรงนี้ เวลาทีก่ เิ ลส
เกิดขึ้นมา ว่าจะดับมันได้หรือไม่ จะดับได้ชา้ หรือเร็ว เพราะกิเลสไม่ได้ตายด้วยอํานาจ
ของสมาธิ เพียงแต่ถูกกดไว้ ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านเหมือนในขณะทีไ่ ม่มสี มาธิ คนทีไ่ ม่มี
สมาธิจะแสดงความโลภโมโทสันออกมามากกว่าคนทีม่ สี มาธิ คนทีม่ สี มาธิจะเป็ นคน
สมถะสงบเสงีย่ มเจียมตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ้นกิเลสแล้ว เพียงแต่กเิ ลสไม่ออกมา
เพ่นพ่านเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ จะออกมาก็ต่อเมือ่ มีอะไรไปกระตุน้ เช่นไปเห็นอะไรทีร่ กั
จริงๆอยากได้จริงๆ ถึงจะโผล่ออกมา หรือโกรธจริงๆ เกลียดจริงๆ ถึงจะโผล่ออกมา
เวลาโผล่ออกมาก็เหมือนกับบอกให้รู้วา่ ฉันยังไม่ตายนะ ฉันยังอยู่ บางทีผูป้ ฏิบตั เิ องก็ไม่
รู้ คิดว่าสิ้นกิเลสแล้ว ถึงต้องไปหาคนเก่งๆอย่างหลวงตาคอยช่วยกระทุงให้
้ กิเลสมี
เท่าไหร่เดีย๋ วก็ออกมาหมด
เพราะท่านรู้วธิ ีกระทุง้ กิเลส ท่านมีเทคนิคมีอบุ ายมีลลี าต่างๆเยอะแยะไปหมด มีทงั้ ลูก
ล่อลูกไล่ การไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ทผ่ี า่ นกิเลสมาอย่างโชกโชนแล้วจะมีประโยชน์มาก
เพราะท่านจะช่วยทดสอบจิตใจของเรา ให้รู้วา่ สิ้นกิเลสหรือยัง หรือมีแต่ตวั โลภโกรธหลง
ชนิดหยาบๆทีไ่ ด้ถูกทําลายลงไปแล้ว แต่ตวั ขนาดกลางและขนาดละเอียดยังหลบซ่อนอยู่
เวลาเจริญปัญญาใหม่ๆจะพบกับกิเลสได้อย่างง่ายดายเพราะมีเต็มไปหมด ไม่ตอ้ งไป
ตามหา เพราะกิเลสเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลา แต่พอพวกกิเลสส่วนหยาบถูกทําลายไป
หมดแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งขุดคุย้ หากิเลส เพราะจะหลบซ่อน ไม่ออกมาเพ่นพ่านเหมือน
กิเลสหยาบๆทัง้ หลาย การปฏิบตั กิ ็จะเป็ นขัน้ ๆไป จากรู ปขันธ์ก็ขยับเข้าไปสู่นามขันธ์ ใน
เบื้องต้นก็พจิ ารณารูปขันธ์ก่อน พิจาณาร่างกายให้เข้าอกเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าเป็ น
อย่างไร ก็มอี ยู่สองสามลักษณะด้วยกันคือ ๑. อนิจจัง เห็นว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตาย ทัง้
ของเราและของผูอ้ น่ื ต้องมีการพลัดพลาดจากกันเป็ นธรรมดา ต้องพิจารณาจนปล่อย
วางร่างกายได้ จะแก่ก็ไม่เดือดร้อน จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน จะตายก็ไม่
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เดือดร้อน จะพลัดพรากจากกันก็ไม่เดือดร้อนอะไร จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดา ๒.
พิจารณาดูความเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ให้เห็นว่าร่างกายประกอบขึ้นมาจากดินนํา้ ลม
ไฟ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน มีการไหลเข้าออกของดินนํา้ ลมไฟอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่อาหารชนิดต่างๆ อาหารก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ข้าวก็ตอ้ งออกมาจากดิน ผักก็ตอ้ ง
ออกมาจากดิน สัตว์ก็ตอ้ งกินผักกินหญ้า ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เมือ่ เข้าสู่ร่างกายก็แปลง
จากผักจากข้าวจากเนื้อสัตว์ มาเป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นเอ็น เป็ น
กระดูก เป็ นอวัยวะต่างๆ เมือ่ ร่างกายแตกสลายดับไป ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ไม่ได้ไป
ไหน ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาจนชํา่ ชอง คิดถึงปั๊บก็รู้เลย จนปล่อยวางได้
เหมือนกับถือก้อนดินไว้ก้อนหนึ่ง จะเสียดายทําไม จะคิดว่าเป็ นของเราได้อย่างไร เมือ่ รู้
ว่าเป็ นดิน ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไป เอามาปัน้ เป็ นลูกเล็กๆไว้ใช้กบั หนังสติก๊ ไว้ยงิ
สัตว์ทม่ี ารบกวน ก็ใช้ไป แต่ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่คดิ ว่าเป็ นเรา เป็ นของเรา ร่างกายก็เป็ น
เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่ง เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะกลับคืนสู่สภาพเดิม ก็ตอ้ งกลับคืนไป นี่คอื การ
พิจารณาให้เกิดปัญญาในส่วนของร่างกาย เพือ่ กําจัดกิเลสชนิดต่างๆให้หมดสิ้นไป ๓.
การพิจารณาอสุภะความไม่สวยงาม เพราะถ้าไม่พจิ ารณา ก็จะเห็นแต่ความสวยงาม ทํา
ให้เกิดราคะตัณหาความกําหนัดยินดีในกาม
ก็ตอ้ งพิจารณาจนเห็นว่าไม่สวยไม่งาม
เพราะถูกซ่อนอยู่ใต้ผวิ หนัง ถ้ามีตาเอ็กซเรย์ก็สามารถมองทะลุเข้าไปได้ ก็จะเห็นอาการ
ต่างๆ เช่นโครงกระดูก ตับไตไส้พงุ ต่างๆ เป็ นส่วนทีไ่ ม่สวยงามเลย เหมือนกับตับไตไส้
พุงของหมูของวัวทีข่ ายในตลาด
แต่ถูกหุม้ ห่อไว้ด้วยหนัง จึงมองไม่เห็นความไม่สวยไม่งามนี้ จึงต้องใช้ปญั ญาพิจารณาดู
อยู่เรื่อยๆ จนติดตาติดใจ หรือจะพิจารณาดูตอนทีต่ ายไปแล้วว่าเป็ นอย่างไรก็ได้ เวลา
ขึ้นอืดเป็ นอย่างไร เช่นเวลาไปงานศพควรไปปลงอนิจจังกัน คือความตาย ความไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน ควรพิจารณาอสุภะกัน ว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเลย ต้องพิจารณาจนกําจัด
ราคะตัณหาความกําหนัดยินดีให้หมดไป เมือ่ หมดไปแล้วการพิจารณาร่างกายก็ไม่ตอ้ ง
ทําอีกต่อไป เพราะไม่มปี ญั หาแล้ว กลัวตายก็ไม่กลัวแล้ว กลัวแก่ก็ไม่กลัวแล้ว กลัวเจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็ไม่กลัวแล้ว ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว รู้แล้วว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง จะไป
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หลงไปชอบ ว่าสวยว่างามได้อย่างไร การพิจารณาร่างกายก็จบลงโดยปริยาย เพราะไม่
เป็ นปัญหากับจิตใจอีกต่อไป ต่อจากนัน้ ก็มงี านทีล่ ะเอียดกว่านัน้ อีกทีต่ อ้ งทําต่อ คือการ
พิจารณานามขันธ์ทอ่ี ยู่ในจิต ได้แก่เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีจ่ ติ ยังหลงยึดติด
อยู่ ยังติดอยู่กบั สังขารความคิดปรุงแต่ง ยังชอบคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดแล้วก็มคี วามสุข
บ้างมีความทุกข์บา้ ง แต่พอมีความทุกข์ก็ไม่รู้จกั ระงับดับมัน เพราะติดสังขาร ไม่รู้จกั
หยุดคิด จึงต้องพิจารณาแยกจิตผูร้ ู้ออกจากสังขารความคิดปรุง แยกจิตออกจากเวทนา
แยกจิตออกจากสัญญา แยกจิตออกจากวิญญาณ ให้เห็นว่าจิตกับขันธ์เป็ นคนละส่วน
กัน ขันธ์ออกมาจากจิต เป็ นอาการของจิต เหมือนกับฟองนํา้ กับคลืน่ ทีต่ อ้ งอาศัยนํา้ ทําให้
เกิดขึ้นมา เช่นเดียวกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ต้องมีจติ ถึงจะเกิดขึ้นมาได้
ท่านจึงเรียกว่าอาการของจิต แต่ไม่ใช่ตวั จิต ตัวจิตเป็ นตัวทีถ่ าวร ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่
ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ แต่ตวั ขันธ์มกี ารเกิดดับๆอยู่เสมอ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ
ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ เช่นเวทนาก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ จากสุขเป็ นทุกข์ จากทุกข์เป็ นสุข เป็ นไม่
สุขไม่ทกุ ข์ วิญญาณทีร่ บั รู้เรื่องต่างๆ ทีผ่ า่ นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็
รับรู้ไปแล้วก็ดบั ไป เกิดดับๆตลอดเวลา เห็นรู ปนี้แล้วก็รบั รู้ พอรู ปนี้ดบั ไปความรับรู้รูป
นี้ก็ดบั ไปด้วย เช่นเห็นรูปของนาย ก. พอนาย ก. เดินผ่านไป ความรับรู้รูปของนาย ก.
ก็หายไป พอเห็นนาย ข. ก็รบั รู้นาย ข. ต่อ ก็เกิดดับๆ รับรู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
เปลีย่ นไปตามสิง่ ทีม่ าสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่าวิญญาณผูร้ บั รู้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ต่อจากนัน้ สัญญาก็ทาํ งานต่อ รู ปนี้เป็ นใครหนอ อ๋อเป็ นคุณนัน่ คุณนี่ เรียกว่า
สัญญาความจําได้หมายรู้ รู้วา่ คนนี้น่ารักไม่น่าชังเพราะเคยให้เงินให้ทอง จึงน่ารัก ก็ดอี ก
ดีใจ แต่คนนี้เคยมาทวงหนี้ทวงสิน ก็น่าเบือ่ น่ารังเกียจ เรียกว่าสัญญาความจําได้หมายรู้
แล้วก็ทาํ ให้เกิดเวทนาตามมา เวลาเห็นภาพทีถ่ ูกใจก็เกิดสุขเวทนา เห็นภาพทีไ่ ม่ถูกใจก็
เกิดทุกขเวทนา เห็นภาพทีเ่ ฉยๆก็เกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาขึ้นมา ต่อจากนัน้ ก็เกิดสังขาร
ความคิดปรุงแต่งตามมา ว่าจะทําอย่างไรดี
ถ้าเห็นคนน่ารักน่ายินดีก็ตอ้ นรับขับสู ้ เป็ นอย่างไร สบายดีหรือ เป็ นการทํางานของ
สังขารความคิดปรุงแต่ง ถ้าเจอเจ้าหนี้ก็เตรียมทางหนีทไี ล่มองซ้ายมองขวา เป็ นการ
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ทํางานของสังขารความคิดปรุงแต่ง คิดว่าจะไปทางไหนดี ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทาํ ใจ
ดีสูเ้ สือ เป็ นหน้าทีข่ องสังขาร แล้วก็ทาํ ให้เกิดทุกข์สุขขึ้นมา ถ้ามีปญั ญาสังขารก็จะอยู่ใน
กระแสของธรรม ของเหตุของผล โดยคิดไปว่าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งใช้กรรมทีส่ ร้างเอาไว้
เมือ่ ผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่ตอ้ งไปกลัวมัน เจ้าหนี้มาทวงหนี้ก็คุยกันไป มีอะไรให้เขาได้ก็ให้
เขาไป ไม่มอี ะไรก็ให้เขาด่าให้เขาบ่นไป หรือจะจับเข้าคุกเข้าตะรางก็ยอมให้จบั ไป ไม่หนี
ไม่หวันไหว
่
พร้อมทีจ่ ะชดใช้กรรม นี้คอื คิดด้วยธรรมะ คิดไม่ให้เกิดกิเลสตัณหา คือ
ความอยากจะหนี วิภวตัณหาคือความไม่อยากเจอคนนี้ อยากจะหนีจากคนนี้ไป หรือ
เวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หมอก็บอกว่ามีเวลาอยู่ได้อกี หกเดือนเท่านัน้ ถ้าคิดไปทางธรรมะ
ก็จะยอมรับความจริง จะไม่กลัว อะไรจะเกิดก็เกิด หนีไม่พน้ เกิดมาก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ถา้ ไม่มธี รรมะเลย พอหมอบอกว่าอยู่ได้อกี หกเดือน หัวใจก็
หล่นลงไปอยู่ทเ่ี ท้าเลย หมดกําลังใจทีจ่ ะอยู่ต่อไป ไม่รู้จะทําอย่างไรดี นี่คอื สังขาร
ความคิดปรุงแต่ง การทีเ่ รามาเจริญวิปสั สนาภาวนากันนี้ ก็เพือ่ สร้างสังขารให้คดิ ปรุงแต่ง
ไปในทางธรรมะ เพือ่ รับกับการทํางานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวลาสัมผัสกับ
เหตุการณ์ต่างๆ
เวลาไปอยู่ต่างประเทศ ถ้าไม่รู้ภาษาทีเ่ ขาพูดกัน เราก็จะไม่รู้เรื่อง เพราะสัญญาไม่
สามารถสือ่ ความหมายได้ ถ้าหมอบอกว่าคุณจะตายภายในหกเดือน ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่อง
ก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่ต่นื เต้น นี่คอื การทําหน้าทีข่ องสัญญา เราสามารถปรับเปลีย่ นสัญญาได้
ถ้าเราถูกสอนมาให้เห็นผิดเป็ นชอบ เช่นสอนว่าร่างกายนี้เป็ นเรา ถูกสอนมาตัง้ แต่ดกึ ดํา
บรรพ์ ถูกอวิชชาโมหะสอนมาตัง้ แต่ก่อนเราเกิดแล้ว ว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา
นี่ก็เป็ นสัญญาทีไ่ ม่ถูก การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นการแก้สญั ญาทีผ่ ดิ ให้ถูก แก้อวิชชาที่
เป็ นสัญญาทีผ่ ดิ ให้เป็ นธรรมะทีเ่ ป็ นสัญญาทีถ่ ูกตรงตามความเป็ นจริง เรียกว่าวิปสั สนา
รู้ตามความเป็ นจริง รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็ นจริง ถ้ารู้ตามอวิชชาก็จะหลงผิด ไม่เห็น
ตามความเป็ นจริง แต่เห็นตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง เห็นกลับตาลปัตร เห็นตัวตนใน
สิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เห็นความถาวรในสิง่ ทีไ่ ม่ถาวร เห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นความทุกข์ นี่คอื
อวิชชาความไม่รู้จริง โมหะความหลง ซึง่ มีอยู่ในใจของเราทุกคน เพราะยังวิง่ เข้าหาความ
ทุกข์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สกึ ตัว เหมือนกับแมลงเม่าทีบ่ นิ เข้ากองไฟ ไม่รู้วา่ ไฟมันร้อน
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เห็นแสงสว่างก็คดิ ว่ามันสวยงาม น่าจะสนุกเพลิดเพลินดี พอได้มาแล้วก็ได้ความทุกข์มา
แบกด้วย พอได้สามีได้ภรรยามา ก็ตอ้ งแบกความทุกข์กบั สามีกบั ภรรยา พอได้ลูกมาก็
ต้องแบกเพิม่ ขึ้นไปอีก เพราะถูกโมหะอวิชชาหลอกให้แบก
เราจึงต้องเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพือ่ ให้เกิดปัญญา แล้วก็ตอ้ งเอาไปปฏิบตั ิ มันยาก
ตรงทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เวลาฟังมันง่าย เหมือนคนติดยาเสพติด ทีร่ ู้วา่ ยาเสพติดมีโทษมากกว่า
มีคุณ แต่ก็เลิกไม่ได้ พอถึงเวลาเสพใจจะสัน่ ต้องมีความกล้าหาญ ต้องกล้าทิ้งมันไป
หนีมนั ไป ถ้าอยู่ใกล้จะเลิกไม่ได้ ถ้ารู้วา่ กําลังติดอะไรอยู่ ก็ตอ้ งตัดใจเลิกให้ได้ เช่น
พระพุทธเจ้าทรงรู้วา่ ยังทรงติดในพระราชฐานอยู่ ได้ทรงประทับอยู่จนถึงอายุ ๒๙
พรรษา ทัง้ ๆทีร่ ู้อยู่วา่ มันไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง แล้วในทีส่ ุดก็ได้โอกาส เมือ่ เกิดมี
บ่วงเพิม่ ขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ตอนนัน้ จึงต้องตัดสินพระทัยแล้ว เมือ่ ก่อนนี้ความทุกข์แค่ ๑
เท่า ตอนนี้มนั เพิม่ เป็ น ๒ เท่าแล้ว ตอนนัน้ ทรงมีพระทัยทีเ่ ด็ดเดีย่ ว จึงทรงเสด็จหนีออก
จากวังไปได้
เพราะไปมันลําบากนะ การทีจ่ ะตัดเพศฆราวาสไปได้ ไม่ใช่ของง่าย อาตมาก็ผ่านมาก็
รู้อยู่ หลวงตาท่านก็พูดอยู่วา่ เวลาจะไปบวชนี่ เหมือนจะไปตายอย่างนัน้ นะ แต่ทา่ นก็
บอกว่า ถ้าจะตายเพราะการบวชก็ยอมตายว่ะ พอดีได้อ่านประวัตขิ องท่านโดยสังเขป
ท่านก็เล่าถึงตอนทีท่ ่านจะออกบวช ถ้าจะตายเพราะการบวชก็ยอมตาย ยอมเสียสละเพือ่
ทดแทนพระคุณของบิดามารดา การสละการตัดสิง่ ต่างๆ จึงไม่ใช่เป็ นของง่ายๆ ไม่ใช่
ของเล่น แต่ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ จึงไม่ควรมองว่าเป็ นเรื่องเล็ก ควรคิดว่าเป็ น
เรื่องสําคัญ เป็ นสิง่ ทีค่ วรพยายามทําให้ได้ ไม่สุดวิสยั ของพวกเรา เพียงแต่วา่ เรากล้าจะ
ทําหรือไม่ ถ้ายังไม่มกี าํ ลังพอก็พยายามบ่มไปก่อน พยายามสะสมกําลังไปเรื่อยๆ สะสม
บุญบารมีให้พอเพียง ตอนนี้ยงั ไม่แก่กล้าพอ เหมือนกับผลไม้ทีย่ งั ไม่สุกเต็มที่ ก็ยงั ไม่
หลุดออกจากขัว้ จนกว่าจะสุกเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะหลุดออกมาเอง พวกเราก็เป็ นเหมือนผลไม้
การทีจ่ ะให้สุกเต็มที่ ก็ตอ้ งหมันสะสมบุ
่
ญบารมีต่างๆ เช่นทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี ปัญญาบารมี เมตตาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี อธิษฐานบารมีความตัง้ ใจ
อย่างทีพ่ วกเราตัง้ ใจกันทําบุญทุกๆเดือนๆละ ๑ ครัง้ เรียกว่าอธิษฐานบารมี ควรจะเพิม่
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ให้มากขึ้นเป็ นเดือนละ ๒ ครัง้ เดือนละ ๓ ครัง้ ก็ยง่ิ ดีใหญ่ ควรทําให้มากขึ้น แต่ไม่ตอ้ ง
เป็ นรู ปแบบนี้ก็ได้ เดือนหนึ่งมาแบบนี้ แต่อกี ช่วงหนึ่งก็ไปฉายเดียวบ้าง ไม่ตอ้ งเกาะ
กลุม่ กันมาอย่างนี้ ว่างวันไหนก็ไปวัด ไปอยู่วดั ไปบําเพ็ญ ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ชา้ ก็
เร็ว ก็จะได้ออกบวชอย่างแน่นอน อุบาสกและอุบาสิกาทีไ่ ด้ออกบวชกัน ก็ทาํ อย่างนี้กนั
ค่อยๆขยับไปทีละก้าว ไม่ได้ทาํ อย่างทันทีทนั ใด ยกเว้นบางท่านทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีมา
มากพอแล้ว
อย่างคุณแม่แก้วรู้สกึ ว่าท่านมีบญ
ุ บารมีเดิมอยู่มาก นัง่ สมาธิครัง้ แรกภาวนาครัง้ แรกจิตก็
รวมลง ท่านก็ไม่รู้วา่ เป็ นจิตรวมลง คิดว่านอนหลับฝันไป พอสงบแล้วจิตของท่านไม่อยู่
นิ่งเฉยๆ แต่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็โชคดีทต่ี อนนัน้ มีหลวงปู่มนคอยแนะสั
ั่
งสอนอยู
่
่
หลวงปู่เห็นว่าจิตของคุณแม่แก้วเป็ นจิตทีผ่ าดโผน เวลาสงบแล้วไม่อยู่น่งิ เฉยๆ จะ
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ซึง่ เป็ นทัง้ คุณและโทษ ถ้าไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั ติ ่อมัน เปรียบ
เหมือนงูพษิ ถ้ารู้จกั วิธีจบั มัน ก็จบั มารีดพิษไปทําเป็ นยาได้ แต่ถา้ จับไม่เป็ นก็จะถูกงูกดั
ตายได้ เวลาจิตสงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆทีเ่ รียกว่านิมติ นัน้ ต้องรู้จกั วิธีปฏิบตั ิ
ต่อนิมติ ต่างๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดโทษตามมา คุณแม่แก้วส่วนใหญ่จะเจอนิมติ เกี่ยวคนตาย
หรือสัตว์ทต่ี ายไปแล้ว จะมาปรากฏแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟงั อย่างตอนทีห่ ลวงปู่มนั ่
มรณภาพ คุณแม่แก้วก็รู้ก่อนทีข่ า่ วจะมาถึงหมูบ่ า้ น เพราะวันนัน้ ก็เตรียมตัวจะไปกราบ
หลวงปู่มนพอดี
ั่
คืนนัน้ ก่อนจะออกเดินทาง หลวงปู่มนก็
ั ่ มาปรากฏในนิมติ มาบอกคุณ
แม่แก้วว่าไม่ตอ้ งไปแล้ว เพราะเราได้ตายไปแล้ว พอตื่นขึ้นมาก็รอ้ งห่มร้องไห้อยูค่ น
เดียว แม่ชรี ู ปอืน่ ก็ไม่เข้าใจ ท่านก็เล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ คืนนี้หลวงปู่มนได้
ั ่ มาบอกว่าท่านได้
มรณภาพไปแล้ว พอสายๆคนทางอําเภอก็มาแจ้งข่าวให้ทราบ แต่นิมติ เหล่านี้ไม่เป็ น
มรรค ไม่เป็ นปัญญา ทีจ่ ะกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไป ถ้าไปยุ่ง
เกี่ยวแล้ว เวลานัง่ สมาธิก็อยากจะเห็นอีก ก็เหมือนกับดูละครโทรทัศน์ พอหมดเรื่องนี้ก็
อยากดูเรื่องอืน่ ต่อ ก็จะไปไม่ถงึ ไหน ไม่เกิดปัญญาเพือ่ การดับทุกข์ ถ้าไปติดนิมติ ต่างๆ
นัง่ ทีไรก็อยากจะรู้อยากจะเห็นทุกครัง้ ไป ไม่สนใจทีจ่ ะพิจารณาอสุภะอสุภงั พิจารณา
เกิดแก่เจ็บตาย ก็จะไม่ได้ละอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ ความทุกข์ก็จะไม่มี
ทางหมดสิ้นไปได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาจะตาย จิตใจจะสับสนวุน่ วาย ถึงแม้
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จะมีสมาธิ ก็ทาํ ให้จติ สงบได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว ในขณะทีจ่ ติ ไม่สงบ ก็จะคิดฟุ้งซ่าน สร้าง
ความทุกข์ข้นึ มา
คนทีม่ จี ติ แบบนี้ถา้ ไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสอนก็อาจจะหลงทางได้ เพราะจะไม่ออกไป
ทางปัญญา เหมือนไปถึงหน้าร้านแล้ว แทนทีจ่ ะเข้าไปในร้านซื้อข้าวของทีจ่ าํ เป็ นมาใช้
สอย กลับไปดูไปเล่นของเล่นทีว่ างขายอยู่ทห่ี น้าร้าน ไม่เข้าไปในร้านซื้อข้าวของทีจ่ าํ เป็ น
มาใช้ พอตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ก็อาจจะไม่ได้เจอศาสนาพุทธก็ได้ อย่าง
พระอาจารย์ทงั้ ๒ รูปของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ตายไปก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ถ้ายัง
อยู่แล้วได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้ยนิ ได้ฟงั วิปสั สนา ก็จะได้บรรลุ
ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จึงเป็ นบุญของพระปัญจวัคคียท์ ย่ี งั ไม่ตาย ถึงแม้
จะหนีจากพระพุทธเจ้าไป แต่ก็ยงั ทรงมีความเมตตา มีเยือ่ ใย ไม่โกรธไม่เกลียดทีห่ นีจาก
ไป ถ้าเป็ นปุถชุ นคนธรรมดา ถ้าลูกน้องหนีจากไป ก็คงไม่กลับไปหาลูกน้องแน่ แต่ทรง
เห็นว่าธรรมทีไ่ ด้ตรัสรู้เห็นนัน้ มีคุณประโยชน์มาก ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่าง
สิ้นเชิง จึงทรงสังสอนให้
่
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ทงั้ หมด ถ้าพระพุทธเจ้าทรงประสูตใิ น
สมัยทีม่ พี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์อน่ื อยู่ ก็คงจะไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า คง
จะบรรลุเป็ นอรหันตสาวกไป เพราะการจะเป็ นพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาบําเพ็ญบารมี
มาก ส่วนผลคือความบริสุทธิ์ก็เท่ากัน เป็ นพระอรหันต์จติ ก็บริสุทธิ์เท่ากับจิตของ
พระพุทธเจ้า
เหมือนกับหลวงปู่มนั ่ ท่านก็มคี วามปรารถนาในพุทธภูมิ แต่เมือ่ ได้พบพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ก็คดิ ว่าเรื่องอะไรทีจ่ ะต้องเสียเวลาไปค้นหาทางเอง เมือ่ มีทางเดินอยู่
แล้ว ท่านจึงตัดความปรารถนาในพุทธภูมไิ ป พอตัดได้แล้วก็บาํ เพ็ญไป ไม่นานก็ได้
บรรลุถงึ ความบริสุทธิ์ของจิตใจ จะเป็ นของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวก ก็
บริสุทธิ์เหมือนกัน ไม่แตกต่างกัน เหมือนเสื้อ ๒ ตัวที่เอาไปซักในเครื่องเดียวกัน เวลา
เอาออกมาก็สะอาดเหมือนกัน แต่ในทางโลกคําว่าเป็ นพระพุทธเจ้าคงจะขลังกว่าเป็ นพระ
อรหันตสาวก ทีเ่ ป็ นเพียงลูกศิษย์เท่านัน้ เอง แต่เรียนจบปริญญาเอกเหมือนกัน เพียงแต่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดว้ ยตนเอง
ไม่มใี ครสอน
ส่วนพระอรหันตสาวกต้องมี
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พระพุทธเจ้าเป็ นผูส้ งสอนถึ
ั่
งจะรู้ได้ ต้องมีโรงเรียนคือต้องมีพระพุทธศาสนา มีพระธรรม
คําสอน พวกเราก็โชคดีทไ่ี ด้มาพบโรงเรียนทีส่ อนถึงระดับปริญญาเอกแล้ว จะเรียน
หรือไม่ อยู่ทต่ี วั เรา ขอให้เราศึกษาไปตามกําลังของเราก็แล้วกัน อย่ามองสูงกว่าทีเ่ อื้อม
ได้ เพราะจะทําให้ทอ้ แท้ เอาแค่ทเ่ี อื้อมได้ก่อน ตอนนี้ทาํ อะไรได้ก็ทาํ ไป แล้วก็พยายาม
เอื้อมให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเอื้อมไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะก้าวหน้าขึ้นไป
เรื่อยๆ
อย่าพอใจกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ ต้องพยายามขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ถ้ายังไม่เคยรักษา
ศีล ๕ เลย ก็ลองรักษาดูบา้ ง ถ้ารักษาได้บ้างแล้วแต่ไม่ครบทุกวัน ก็พยายามรักษาให้
ครบทุกวัน พยายามเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเคยทําบุญครัง้ ละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อไปก็เพิม่
เป็ น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของทรัพย์สนิ ของเรา อย่างนี้ถงึ จะไปได้ ไม่อย่างนัน้ ก็ยงั อยู่กบั ที่
แต่ก็ยงั ดีกว่าไม่ทาํ เลย เพราะเหมือนกับเดินถอยหลัง ถ้าทําเท่าทีเ่ คยทําได้ก็เท่ากับรักษา
ฐานไว้ รักษาสถานภาพเอาไว้ แต่ถา้ อยากจะเลือ่ นชัน้ ขึ้นไปก็ตอ้ งเพิม่ ให้มากขึ้น ให้ทาน
มากขึ้น รักษาศีลมากขึ้น ภาวนามากขึ้น ตัดสิง่ ไม่จาํ เป็ นทัง้ หลายให้นอ้ ยลง ของ
ฟุ่มเฟื อยทัง้ หลายก็ตดั ไป กามสุขในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ตดั ไป โทรทัศน์เคยดู
หลายๆเรื่องก็ลดลงไป ต้องทําทัง้ ๒ อย่างควบคู่กนั ไป ทัง้ เสริมสร้างทัง้ ลดละ ถ้าทํา
อย่างนี้แล้ว จะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ พอเริ่มเห็นผล เริ่มสัมผัสกับความสุขในใจ จะรู้สกึ
สบายใจขึ้น เมือ่ ก่อนนี้ตดิ โน่นติดนี่รุงรังไปหมด เดีย๋ วนี้แสนจะสบาย ถึงเวลาไม่ได้ดู
ละครก็ไม่เดือดร้อนอะไร อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ครูบาอาจารย์กลับมีความสุขกว่า มี
กําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะไปในทางธรรมมากขึ้น ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้ออกบวชแน่ๆ
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ผมมีความรู้สกึ ว่า ทุกขเวทนาควรพยายามขจัดออก แต่สุข
เวทนาทีห่ ลงติดอยู่น่ี ไม่ยอมปล่อย
ตอบ ก็เหมือนกับถนัดมือซ้ายมือขวา ถนัดมือขวาก็ชอบใช้มอื ขวา มันเป็ นนิสยั ชอบ
สุขเวทนาไม่ชอบทุกขเวทนา ก็เป็ นนิสยั เหมือนกัน แต่เวลาเจอทุกขเวทนา ก็ผ่าน
มาได้ เจ็บไข้ได้ป่วยแสนสาหัสอย่างไร ก็ผ่านมาได้ นอนซมอยู่ในบ้านสักพักหนึ่ง
แล้วก็ผ่านไป แต่ผ่านแบบทุกข์ทรมานใจ แต่ถา้ ชอบทุกขเวทนา ชอบเจ็บไข้ได้
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ป่ วยก็จะผ่านไปด้วยความสุข เพราะจะคิดว่าช่วงนี้ได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ มีแต่
กินกับนอนอย่างเดียว ไม่ตอ้ งทําอะไร ถ้าไม่ชอบก็จะทุกข์ ถ้าชอบก็จะสุข
ถาม คิดกลับกันใช่ไหมครับ
ตอบ ต้องพยายามหัดชอบในสิง่ ทีเ่ ราจะต้องเจอ แล้วจะมีความสุข ชอบความเจ็บไข้ได้
ป่ วย ชอบแก่ ชอบตายอย่างนี้ เพียงแต่ไม่ตอ้ งไปวิง่ ไปหามัน ให้มนั มาหาเรา
แล้วก็ไม่ตอ้ งวิง่ หนีมนั
ถาม เวลาเกิดสุขเวทนา ก็ตอ้ งดูอกี ด้านหนึ่งใช่ไหมครับ
ตอบ เวลาสุขก็ตอ้ งคิดว่าสุขเพือ่ ทุกข์ เพราะไม่สุขไปตลอด สุขแล้วเดีย๋ วก็ทกุ ข์ เวลา
ทุกข์เดีย๋ วก็สุข ถ้าไม่มที กุ ข์จะสุขได้อย่างไร ถ้าไม่มสี ุขจะทุกข์ได้อย่างไร ต้อง
สลับกันไป ให้มองในแง่ดไี ว้ มีทกุ ข์ก็ดเี หมือนกัน เพราะเดีย๋ วจะได้สุข มีสุขก็ไม่
ดีเพราะเดีย๋ วจะต้องทุกข์
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงท่านแม่ชแี ก้วทีม่ จี ติ โลดโผนนัน้ ทัวๆไปทุ
่
กคนจะต้องมีจติ โลด
โผนอย่างนัน้ ไหม
ตอบ มีรอ้ ยละ ๕ เท่านัน้ ส่วนใหญ่ก็จะไม่มอี ะไร สงบเฉยๆ ไม่มอี ะไรปรากฏขึ้นมา
ถาม เห็นบางคนมีนิมติ ปรากฏเกิดขึ้นเยอะเวลาภาวนา แต่บางคนไม่เกิดเลย ทําไมถึง
เป็ นอย่างนัน้
ตอบ ท่านว่ามันเป็ นเหมือนนิสยั เคยสะสมมา จิตแต่ละดวงได้เคยฝึ กเคยเรียนอะไร
มาต่างกัน ต่างลัทธิต่างครูต่างอาจารย์กนั ชาติน้ ีเราเกิดมาได้เจอพระพุทธศาสนา
เราก็เรียนทางพุทธศาสนา ชาติก่อนอาจเจอศาสนาทีส่ อนให้บาํ เพ็ญเพือ่ นิมติ ก็ได้
เมือ่ เช้านี้มคี นมาเล่าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งสอนให้นงั ่ ตัวลอย ก็ทาํ ได้ นัง่ สมาธิทาํ ให้
ตัวลอยได้ก็มี หลวงปู่เสาร์ท่านนัง่ แล้ว ตัวท่านก็ลอยขึ้นมา เพราะเคยฝึ กมาก่อน
ในอดีต แต่คงจะเป็ นคนส่วนน้อยทีส่ นใจเรื่องเหล่านี้ ส่วนใหญ่คงไม่ค่อยสนใจ
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เท่าไหร่ เวลานัง่ สมาธิจงึ ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษปรากฏขึ้นมา นัง่ แล้วก็สงบนิ่งไป
เท่านัน้
เราจึงไม่ควรเอาเรื่องของคนอืน่ มาเป็ นมาตรฐาน เพราะแต่ละคนมีวาสนาไม่เหมือนกัน
บางคนมีตาทิพย์ ติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ อย่างคุณแม่แก้วเป็ นต้น บางคนระลึกชาติ
ได้ บางคนอ่านจิตใจของผูอ้ น่ื ได้ เช่นหลวงปู่มนั ่ ท่านได้หลายอย่าง สนทนากับพวก
เทวดาก็ได้ ส่วนใหญ่ถา้ เป็ นพวกปัญญาอบรมสมาธิมกั จะไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้ พวก
ปัญญาวิมตุ ติจะไม่ค่อยมีอทิ ธิฤทธิ์เท่าไหร่ ไม่เหมือนพวกเจโตวิมตุ ติทเ่ี ก่งทางฌานทาง
สมาธิ ทีม่ กั จะได้อทิ ธิฤทธิ์ต่างๆ ถ้าเป็ นพวกปัญญาวิมตุ ติ ก็จะไม่ค่อยได้อทิ ธิฤทธิ์กนั
เช่นพระสารีบตุ ร ไม่เคยได้ยนิ ว่าท่านมีอทิ ธิฤทธิ์อะไรเลย แต่ทา่ นเก่งมากทางด้านปัญญา
คือรองจากพระพุทธเจ้าเลย
เรื่องการแสดงธรรมไม่มใี ครฉลาดแหลมคม
มี
ความสามารถแสดงได้อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น เพราะเป็ นจริตนิสยั ของแต่ละคน เจโตวิมตุ ติ
และปัญญาวิมตุ ติ ก็เป็ นเหมือนมือซ้ายกับมือขวา การปฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้นต้องมีทงั้ เจโตฯ
คือมีสมาธิ และปัญญาฯคือวิปสั สนา ถึงจะหลุดพ้นได้ เช่นเดียวกับเวลาทีเ่ ราทําอะไร ก็
ต้องใช้ทงั้ มือขวาและมือซ้าย แต่เราอาจจะถนัดมือขวามากกว่ามือซ้าย หรือมือซ้าย
มากกว่ามือขวา เราเก่งทางด้านหนึ่ง แต่อกี ท่านอาจจะเก่งในอีกด้านหนึ่ง
ถ้าเก่งทางด้านสมาธิกว่าทางด้านปัญญา ก็จะได้สมาธิงา่ ยแต่จะได้ปญั ญาช้า ถ้าเก่ง
ทางด้านปัญญา ก็อาจจะทําจิตให้สงบนิ่งด้วยการบริกรรมพุทโธๆไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญาทํา
จิตให้สงบ พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล จนปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้ จิตจึงจะสงบตัวลง
พอสงบแล้วก็กา้ วขึ้นสู่การพิจารณาขันธ์ ๕ พิจารณารู ป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ
ซึง่ เป็ นการเจริญวิปสั สนาโดยตรง แต่ช่วงทีพ่ ยายามทําให้จิตสงบ ก็ตอ้ งตัดความผูกพัน
กับเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความสงบก่อน เช่นคิดเรื่องลูก เรื่องภรรยา เรื่อง
สามี เรื่องงานเรื่องการต่างๆ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้าไปสกัดจนปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวาง
แล้วจิตก็สงบตัวลง พอออกจากความสงบแล้ว เราก็บงั คับจิตให้คดิ ไปทางทีเ่ ราต้องการ
ให้มนั คิด คือพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายเป็ นต้น นี่
เป็ นแนวทางของพวกปัญญาวิมตุ ติ จะใช้ปญั ญาไปตลอดสาย แต่พวกทีเ่ ป็ นเจโตวิมตุ ติ
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ในเบื้องต้นจะบริกรรมพุทโธๆจนจิตรวมลง อย่างคุณแม่แก้วพอรวมลงแล้วไม่อยู่น่งิ แต่
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็จะติดอยู่ตรงนัน้ จะไปไม่ถงึ ไหน ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์มา
สอน ให้เลิกสนใจกับเรื่องต่างๆทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ ให้จติ สงบนิ่งจนกว่าจะถอน
ออกมาเองแล้วค่อยออกพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาในขันธ์ ๕ ต่อไป
ในหนังสือมุตโตทัยของหลวงปู่มนก็
ั ่ แสดงไว้ว่า เจโตวิมตุ ติกบั ปัญญาวิมตุ ติเป็ นของคู่กนั
ไม่ได้แยกกันอย่างทีค่ นบางคนเข้าใจ
บางคนคิดว่าสามารถบรรลุวมิ ตุ ติได้ดว้ ยเจโต
วิมตุ ติเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนพวกฤๅษีชไี พรทีไ่ ด้ฌานสมาบัตแิ ต่ยงั ไม่ได้วปิ สั สนา บาง
คนก็คดิ ว่าสามารถบรรลุวมิ ตุ ติความหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมตุ ติเพียงอย่างเดียว ไม่ตอ้ งมี
สมาธิก็ได้ อย่างนี้ก็ไม่ถูก เป็ นการใช้ปญั ญาทําจิตให้มสี มาธิก่อน ให้สงบให้ตงั้ มันก่
่ อน
แล้วถึงค่อยไปพิจารณาขันธ์ ๕ ในลําดับต่อไป เจโตวิมตุ ติกบั ปัญญาวิมตุ ติตอ้ งไป
ด้วยกัน ศีลสมาธิปญั ญาแยกกันไม่ได้ เพียงแต่การดําเนินอาจจะมีหนักเบาต่างกันไป
ตามวาสนาบารมี ตามความถนัดของแต่ละคน บางคนไม่เข้าใจ คิดว่ากําหนดรู้ไปเรื่อยๆ
แล้วก็ใช้ได้ ไม่เคยทําจิตให้สงบเลย ก็ได้แต่การเจริญสติ ให้รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลัง
คิดอะไรอยู่ แต่เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดความโลภขึ้นมา ความโกรธขึ้นมา ก็ไม่รู้วา่
จะทําอย่างไร รู้อยู่แต่ก็ดบั ไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปดับ ต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิง่ ทีท่ าํ
ให้โลภ ทําให้โกรธ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์หมด แต่เราไม่เห็นมัน พอเห็นเงินกอง
หนึ่งใจก็รอ้ นไปหมด คิดว่าจะได้ความสุข ได้เงินมาแล้วจะมีความสุข แต่ไม่เห็นว่าเป็ น
ความทุกข์ ทุกข์เพราะกระวนกระวาย ถ้าตัดใจได้ ไม่อยากได้แล้ว ความกระวนกระวาย
กระสับกระส่ายก็จะหายไป อยู่เฉยๆได้ จะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร ได้มาก็เท่านัน้ ความสุข
ไม่เพิม่ ขึ้น มีแต่ความทุกข์ทเ่ี พิม่ ขึ้น
เพราะถ้ายังหลงก็จะไปยึดไปติด ไปรักไปหวงไปห่วง เวลาจากกันก็รอ้ งห่มร้องไห้เสียอก
เสียใจ เป็ นผลทีไ่ ด้จากการได้สง่ิ ต่างๆมา แต่ไม่คดิ กันไม่พจิ ารณากัน ไม่เห็นกัน ทางของ
การหลุดพ้นจึงหนีไม่พน้ ศีลสมาธิปญั ญา ซึง่ ย่อส่วนมาจากมรรค ๘ นัน่ เอง ศีลคืออะไร
ก็คอื สัมมากัมมันตะ การการกระทําชอบ สัมมาวาจา การพูดชอบ สัมมาอาชีโว อาชีพที่
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ชอบ สมาธิก็คอื สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ สัมมาสติ การตัง้ สติชอบ สัมมาสมาธิ
การทําจิตให้ตงั้ มันให้
่ สงบให้น่ิง ไม่ให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถ้าจิตรวมลงแล้วออกไป
รับรู้เรื่องราวต่างๆ เรียกว่ามิจฉาสมาธิ ไม่ใช่สมั มาสมาธิ สัมมาสมาธิตอ้ งอยู่ในองค์ฌาน
ทีม่ วี ติ กวิจารณ์ปีตสิ ุข แล้วก็ขยับลึกเข้าไปจนเหลือแต่อเุ บกขา ไม่ใช่พอจิตรวมลงแล้วก็
ออกไปเทีย่ ว ไปเห็นคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอออกมาจากสมาธิแบบนี้จติ จะไม่มี
กําลัง เหมือนกับเวลานอนหลับไม่สนิทแล้วฝันไป พอตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่น ไม่มกี าํ ลัง
เหมือนกับไม่ได้พกั ผ่อน จิตก็เช่นเดียวกัน เวลาเข้าสมาธิแล้วไม่น่งิ ก็จะไม่ได้พกั ไม่ได้
ชาร์จแบตเตอร์ร่ี หมดแรงไปกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆ เป็ นมิจฉาสมาธิ ถ้าเป็ น
สัมมาสมาธิ จิตต้องสงบนิ่งเป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา ถ้าเวลานัง่ แล้วจิตออกไป
รับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็ตอ้ งดึงจิตกลับมา อย่าปล่อยให้จติ ออกไป ดึงกลับมาสู่ตวั เรา ดึง
กลับมาหาพุทโธๆ ไม่เช่นนัน้ จะติดเป็ นนิสยั พอสงบปั๊บก็จะออกไปรับรู้ จะติดอยู่ใน
สมาธิแบบนี้
ไม่กา้ วขึ้นไปสู่ขนั้ ปัญญา คือสัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปความคิดความดําริ
ชอบ เห็นอย่างไรจึงเรียกว่าเห็นชอบ ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี้ก็เห็นชอบแล้ว เวลา
เห็นอะไรเป็ นอนิจจังเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตา ก็เห็นชอบ พอเห็นชอบแล้วก็มคี วามดําริชอบ
เมือ่ เป็ นอนิจจังเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตา จะไปเอามันมาทําไม ไปอยากได้มนั มาทําไม ไปยึด
ไปติดมันทําไม ก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้วจิตก็หลุดพ้น ไม่วา่ จะเรียกว่ามรรค ๘
หรือศีลสมาธิปญั ญา หรือทานศีลภาวนา ก็เป็ นมรรคเหมือนกัน ต่างทีฐ่ านะของผู ้ปฏิบตั ิ
เรื่องทานศีลภาวนาจะเหมาะกับญาติโยม เพราะยังมีทรัพย์สมบัตเิ งินทองอยู่ ต้องทําให้
จนก่อน แต่พระนี่จนแล้วก็เลยไม่ตอ้ งมีทาน พระมีแต่ศีลสมาธิปญั ญา เพราะในทานศีล
ภาวนาก็มสี มาธิปญั ญาอยู่ในองค์ภาวนาอยู่แล้ว จึงเหมือนกันหมด เพียงแต่เวลาแสดง
ธรรมทรงแสดงให้เหมาะกับกาลเทศะ เหมาะกับบุคคลทีฟ่ งั เหมือนกับหมอทีใ่ ห้ยาคนไข้
คนไข้เป็ นโรคเหมือนกัน แต่ถา้ เป็ นเด็กก็ให้ยานํา้ หวานๆ ถ้าเป็ นผูใ้ หญ่ก็ฉีดยาเลย ก็เป็ น
ยาทีเ่ ข้าไปรักษาโรคชนิดเดียวกัน แต่วธิ ีให้ยาแตกต่างกัน ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าให้ยา
ฆราวาสญาติโยม กับให้ยาบรรพชิตนักบวช จึงไม่เหมือนกัน เวลาทีห่ ลวงตาเทศน์ให้
ญาติโยมฟัง กับเทศน์ให้พระฟังก็ไม่เหมือนกัน ลองไปฟังเทศน์ทท่ี ่านเทศน์ให้พระฟังดู
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เหมือนกับท่านเคี่ยวเข็ญ ทุบตี เตะต่อยพระเณร แต่กบั ญาติโยมจะเทศน์แบบเบาๆ
เพราะเป็ นเพศทีอ่ ่อนไหวง่าย พูดอะไรแรงๆแล้วเดีย๋ วจะหนีกระเจิงไปหมด การหลุดพ้น
จึงอยู่ตรงมรรคเป็ นหลัก มรรคต้องเจริญให้มาก สรุปแล้วก็ตอ้ งกลับมาปฏิบตั อิ ย่างทีเ่ รา
กําลังทํากันอยู่น้ แี หละ ไม่มขี ้อแก้ตวั ถ้าแก้ตวั ก็แสดงว่าโง่เต็มที่ มีทางหลุดพ้นแล้วยังจะ
ดิ้นหนีไปอีก ถ้าเป็ นปลาก็เหมือนกับจะปล่อยลงทะเลอยู่แล้ว แต่ก็ยงั อุตส่าห์ด้นิ กลับเข้า
ไปอยู่ในหม้อแกงอีก
ถาม ดีทท่ี ่านอาจารย์บอกว่าพยายามเอื้อมให้มนั สูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่อย่างนัน้ จะอยู่ทเ่ี ดิม
แต่มนั ไม่ไหว เลือ่ นขึ้นให้สูงเรื่อยๆ ท่านอาจารย์พูดมันเหมือนง่าย แต่มนั ยาก
จริงๆ
ตอบ ของดีมนั ต้องยาก แต่คมุ ้ เหนื่อย คุม้ กับการบําเพ็ญ
ถาม วันนี้อศั จรรย์ใจมาก เพราะเมือ่ เช้าไปกราบพระองค์หนึ่ง ท่านก็อธิบาย แล้วท่าน
พระอาจารย์ก็มาอธิบายละเอียดเพิม่ ขึ้นค่ะ เรื่องรู ปกับนามนี่ค่ะ แต่วา่ ท่าน
อาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดเข้าไปอีก ทําให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น
ถาม ผมอ่านหนังสือกําลังใจของท่านอาจารย์ ว่ามีโยมมาใส่บาตร ๒ คนแล้วทะเลาะ
กัน
ตอบ อยู่คนละฟากถนนกัน พอเจอหน้ากันแล้วอดไม่ได้ ขนาดกําลังใส่บาตรยังด่ากัน
เลย
ถาม ขนาดอยู่ต่อหน้าพระ
ตอบ กิเลสมันแรง เวลาเจอคู่กรณีแล้วมันกระโดดผึงเลย เรานัง่ กันอยู่อย่างนี้ ถ้าเจอ
อะไรแรงๆเข้า มันก็ไปเหมือนกัน แต่ถา้ เคยฝึ กมาแล้ว จะสามารถคุมใจได้
ถาม คุมได้แต่รู้สกึ ว่ามันกรุ่นอยู่ข ้างใน
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ตอบ เราก็คุมได้ในระดับทีเ่ ราได้ฝึกมาแล้ว
เพราะยังไม่ได้ไปเผชิญกับมัน

แต่ในระดับทีย่ งั ไม่ได้ฝึกก็จะคุมไม่ได้

ถาม สองคนทีท่ ะเลาะกันคงไม่รู้ตวั นะเจ้าคะ
ตอบ ไม่รู้สกึ ตัวหรอก รู้แบบคนเมารู้ ควบคุมไม่ได้ ไม่สนใจแล้วเรื่องกาลเทศะ เรื่อง
หิริโอตตัปปะ โยนทิ้งไปหมดแล้ว
ถาม ท่านอาจารย์คะ มีผูส้ งสัยฝากมาถาม บอกว่านัง่ อยู่ในป่ าช้านานๆแล้วบางทีเกิด
ความกลัว ตรงนี้ท่านอาจารย์แก้อย่างไร บางทีพทุ โธก็เอาไม่อยู่
ตอบ ต้องใช้ปญั ญา ต้องใช้ความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายสักวันหนึ่ง
ถาม ยอมเสีย่ งตาย
ตอบ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย ตายแบบไม่กลัวกับตายแบบกลัว มันต่างกันนะ ตายแบบ
ไม่กลัวนี้สบาย
ถาม กลัวน่ะค่ะ
ตอบ ความกลัวนี่แหละคือตัวทุกข์ ทีต่ อ้ งดับให้ได้ ความกลัวก็คือวิภวตัณหา ความไม่
อยากเจอกับสิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่ากลัวทัง้ หลาย แต่เราก็หา้ มไม่ได้ ชีวติ คนเราก็ตอ้ ง
เผชิญกับสิง่ ต่างๆ ทัง้ ทีน่ ่ารักและน่ากลัว พระท่านจึงต้องไปอยู่ในป่ าในเขา ไปอยู่
ใกล้เสือใกล้สัตว์ต่างๆ เพือ่ กระตุน้ กระทุงความกลั
้
วให้ออกมา เพือ่ จะได้ใช้
ธรรมะคือวิปสั สนาปัญญาไปดับมัน ในเบื้องต้นถ้ายังคิดพิจารณาไม่เป็ น ก็ให้
บริกรรมพุทโธๆไปก่อน เวลากลัวมากๆก็ฝากเป็ นฝากตายไว้กับพุทโธๆเลย ไม่
ส่งใจไปหาสิง่ ทีก่ ลัว ถ้าเห็นงูจะเลื้อยเข้ามากัด ก็หลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธๆไป
เป็ นการใช้อบุ ายของสมาธิ ถ้าใช้อบุ ายทางปัญญาก็ตอ้ งปลง เกิดมาแล้วต้องตาย
คิดเสียว่าวันนี้เป็ นวันทีต่ อ้ งใช้หนี้ เมือ่ ก่อนเราเคยฆ่าเขามาก่อน วันนี้เขาจะมาฆ่า
เราบ้าง เราก็เคยพิจารณาอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้วต้องตาย เป็ นเรื่องธรรมดา เมือ่
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เวลาจะตายเราก็ยอม พอยอมแล้วจิตก็จะหายกลัว จะสงบนิ่ง ความกลัวหายไป
หมดเลย กลายเป็ นความเมตตา คุยได้สบายเลย มันก็ไม่ได้ทาํ อะไรเรา แต่เพราะ
ความกลัวของเรา ทําให้สงั ขารคิดปรุงไปต่างๆนานา ความจริงมันอาจจะมาขอ
ความเมตตา หรือมาทําความรู้จกั กับเราก็ได้ เวลาจะเข้าไปใกล้สัตว์ ต้องทําใจให้
นิ่งให้เฉย ค่อยๆก้าวเข้าไปทีละก้าวๆ ไม่ให้เขาเกิดอาการตกใจกลัวขึ้นมา พอเขา
รู้วา่ เราไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับเขา เขาก็ไม่ทาํ อะไรเรา บางทีเราเดินไปตามทางเจองูก็
ยืนเฉยๆ มันเห็นเรามันก็น่งิ อยู่เฉยๆ ต่างฝ่ ายต่างมองกัน พอสักครู่หนึ่งมันก็ไป
ถาม ท่านอาจารย์เคยถูกงูกดั ไหมคะ
ตอบ เคย แต่เป็ นเรื่องสุดวิสยั เพราะอยู่ในทีม่ ดื ไม่ได้ฉายไฟ เป็ นตอนเช้ามืด เดินลง
เขาจะไปบิณฑบาต พอออกจากแนวป่ า เดินอยู่บนถนนโล่งๆแล้ว ไม่คดิ ว่าจะมีงู
ก็เลยไม่ได้ฉายไฟ อาศัยแสงดาวแสงเดือน พอเห็นลางๆ เดินมาตัง้ สิบกว่าปี ก็
ไม่เคยเจออะไร พอวันนัน้ เดินไปเจอ ก็ไม่ทราบว่าโดนงูกดั คิดว่าไปเตะหนามเข้า
ก็เลยฉายไฟดู ก็เห็นงูกะปะตัวเล็กๆไม่ยาว รอยทีม่ นั กัดก็เหมือนถูกเข็มเล็กๆ
แทง มีเลือดออกมาเป็ นจุดเล็กๆ ตอนนัน้ อยู่ใกล้ๆกับบ้านพักของเจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้
ในเบื้องต้นก็บบี เลือดออกมาก่อน แล้วก็เดินไปทีบ่ า้ นพักปลุกคนให้ช่วยพาไป
โรงพยาบาล เพราะเริ่มเจ็บแล้ว เริ่มเดินไม่ค่อยได้ เขาก็เอามะนาวมาโปะทีแ่ ผล
ไว้ก่อน ช่วยดูดพิษได้ แล้วรีบพาไปโรงพยาบาล พอไปถึงโรงพยาบาล เราก็คดิ ว่า
หมอจะรีบเอายามาฉีด แต่กลับไม่ได้ฉีด ปล่อยให้นอนอยู่เฉยๆ เอาสายนํา้ เกลือ
มาใส่ เลยถามว่าไม่ทาํ อะไรหรือ พยาบาลบอกว่าเพียงแต่ตรวจเลือดดูก็พอ
เพราะพิษงูน้ ีมนั ไม่ตายทันที ทีย่ งั ไม่ให้ยาทันทีเพราะกลัวจะแพ้ยา พิษของงูชนิด
นี้ไม่ได้ไปทําลายประสาท ไม่ได้ทาํ ให้หวั ใจหยุดเต้น แต่จะทําลายเลือด คือจะทํา
ให้เลือดไม่แข็งตัว เลือดจะไหลไม่หยุดถ้ามีเลือดไหลออกมา เขาบอกว่าหมอสัง่
ให้เช็คดูก่อนว่าเลือดยังแข็งตัวอยู่หรือเปล่า ถ้าโดนงูพษิ กัดตอนเช้ามืด พิษจะไม่
แรง เพราะมันออกหากินทัง้ คืนแล้วคงได้ไปกัดสัตว์อน่ื บ้างแล้ว อาจจะมีพษิ
เหลืออยู่นอ้ ย พอทีร่ ่างกายจะกําจัดมันได้เอง แต่เขาไม่ได้อธิบายในตอนนัน้ เรา
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ก็กระสับกระส่ายอยู่เหมือนกัน ว่าทําไมไม่ทาํ อะไร ใจหนึ่งก็ปลงว่าถึงคราวแล้ว
มัง้ อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด
ถาม มองเห็นว่าเป็ นงูกะปะเลยหรือคะ
ตอบ ตัง้ ใจดูเลยว่าเป็ นงูชนิดไหน จะได้บอกหมอถูก พอถึงทีโ่ รงพยาบาลเขาก็เอารูปงู
ชนิดต่างๆมาให้ดู ตอนต้นเอาเลือดไปตรวจดู เลือดก็ยงั เป็ นปกติอยู่ เพราะพิษงู
เพิง่ เข้าไปได้ไม่นาน ได้เพียงครึ่งชัว่ โมง ยังไม่กระจายไปทัว่ ต้องรออีก ๖ ชัว่ โมง
ถึงจะตรวจเลือดอีกครัง้ หนึ่ง ตอนทีไ่ ปถึงโรงพยาบาลก็เกือบจะ ๖ โมงเช้า พอ
ใกล้ๆเทีย่ งเขาก็มาเจาะเลือดดู อกี ที ตอนนัน้ เลือดไม่แข็งตัวแล้ว ธรรมดาเลือดจะ
แข็งตัวประมาณ ๑๐ กว่านาที แต่น่ี ๓๐ กว่านาทีก็ยงั ไม่แข็งตัว ก็เลยต้องให้ยา
เซรุ่ม ถ้าแพ้ยาก็อาจจะทําให้ช็อคได้ ก็เลยให้พยาบาลผูช้ ายมาเฝ้ าดูอาการ ตรวจ
ชีพจรกับความดันอยู่ทกุ ชัว่ โมง เราก็ไม่รู้สกึ อะไร ยาทีใ่ ห้ขวดแรกก็ขนาดนม
กล่องเล็กๆ ผ่านทางสายยาง ใช้เวลาประมาณสัก ๔๕ นาที พออีก ๖ ชัว่ โมงก็มา
ตรวจเลือดอีก ก็ยงั ไม่แข็งตัว ต้องให้เพิม่ อีกหนึ่งขวด พออีก ๖ ชัว่ โมงก็มาตรวจ
อีกที ตอนนี้เลือดแข็งตัวเป็ นปกติแล้ว แต่แผลทีถ่ ูกงูกดั เริ่มดําคลํา้ เส้นเลือดที่
พิษงูวง่ิ ผ่านไปจะเป็ นสีดาํ คลํา้ ไปหมด หมอบอกรอดูอกี วันสองวัน อาจจะต้อง
เฉือนเนื้อออกไปบ้างเพราะมันจะเน่า แต่สองวันต่อมาอาการก็ดขี ้นึ เริ่มกลับเป็ น
สีชมพู ก็เลยไม่ตอ้ งเฉือนออกไป อาจจะเป็ นเพราะมะนาวทีช่ ่วยทําให้ไม่เน่า หรือ
การบีบเลือดออกตอนทีถ่ ูกกัดใหม่ๆช่วยลดพิษงูให้นอ้ ยลง เกิดมาก็ไม่เคยคิดว่า
จะถูกงูกดั
ทําอย่างไรได้ในเมือ่ มันเกิดเหตุการณ์ข้นึ มาแล้ว
ก็คอย
ประคับประคองสติรกั ษาใจไว้เท่านัน้ เอง ไม่ไปวุน่ วายจนเกินเหตุเกินผล ก็ไม่ได้
ถึงกับปล่อยเลย ยอมตายล่ะ อย่างนี้ก็ไม่ใช่ ถ้าหาหมอได้ก็ไปหาหมอ
ถาม บนเขานี้แสดงว่ามีงูเยอะเหมือนกัน
ตอบ ก็มพี อสมควร มันก็เป็ นธรรมดาของป่ า แต่ไม่เคยสํารวจประชากรของงูดู
ถาม บนนี้มพี วกกวางมาหาท่านเยอะ
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ตอบ ป่ าไม้เขาเลี้ยงไว้ มันออกมาหากินตอนคํา่ ๆ เป็ นโครงการในพระราชดําริทจ่ี ะ
ขยายพันธุส์ ตั ว์ป่า เอาพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุม์ าผสมกัน
ถาม แล้วกลางวันมันอยู่ทไ่ี หนคะ
ตอบ มีอยู่ ๒ พวก พวกทีเ่ ลี้ยงอยู่ในคอก กับพวกทีป่ ล่อยให้อยู่ในป่ าตามธรรมชาติ
ถาม ถ้าเผอิญผ่านมาฟังธรรมตอนหัวคํา่ จะได้ไหมคะ
ตอบ ไม่สะดวก เพราะเป็ นสถานทีร่ าชการ โดยปกติหลัง ๕ โมงเย็นแล้วจะไม่ให้ใคร
เข้ามา เป็ นเวลาทีค่ วรจะอยู่อย่างวิเวกมากกว่า ก็ไปฟังธรรมทีอ่ น่ื บ้าง ฟังครู บา
อาจารย์องค์อน่ื บ้าง จะได้มอี ะไรมาเปรียบเทียบ
ถาม อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องทานนะครับ เวลาทีเ่ ราทําทาน สังเกตดูมอี ยู่ ๒
อย่าง อย่างหนึ่งเป็ นโมหะ อีกอย่างเป็ นกําลังของจิตใจ จริงๆเวลาเราทําทานเรา
ต้องกําหนดจิตอย่างไร ทําอย่างไรจึงไม่เป็ นโมหะ
ตอบ ทานเป็ นการให้ เวลาให้ก็อย่าไปยึดติดกับสิง่ ทีเ่ ราให้ ต้องไม่ถอื ว่าเป็ นของๆเรา
แล้ว ต้องไม่หวังสิง่ ตอบแทนจากผูร้ บั ก่อนจะให้ก็พจิ ารณาด้วยเหตุผล เห็นเขา
เดือดร้อนก็ให้เขาไป ช่วยเหลือเขาไป ให้พน้ จากความทุกข์ความเดือดร้อน เราก็
มีความสุขใจ มีความภูมใิ จ นัน่ เป็ นผลทีเ่ ราได้รบั ไม่วา่ จะต้องการหรือไม่ก็ตาม
แต่ไม่ควรหวังให้เขามาขอบคุณยกมือไหว้เรา ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้นจากผู ้รับ
อย่างนี้เป็ นการให้ทบ่ี ริสุทธิ์ ทีไ่ ม่มโี มหะความหลง แต่บางคนให้แล้วก็อยากให้
ประกาศชื่อของตน ว่าได้ให้เท่านัน้ เท่านี้ อย่างนี้มโี มหะเข้ามาเกี่ยวข้อง ยัง
อยากจะให้คนอืน่ รู้วา่ ได้ทาํ บุญทําทาน เป็ นการปิ ดทองหน้าพระ ถ้าปิ ดทองหลัง
พระก็ไม่ตอ้ งให้ใครรู้ ทําเพือ่ ประโยชน์ทางจิตใจ ให้มคี วามสุข ทําเพือ่ ชนะความ
ตระหนี่ ความหวง ความโลภ ความเห็นแก่ตวั นี่คอื เป้ าหมายของการทําทานที่
แท้จริง ทําเพือ่ ชําระจิตใจ ชําระสิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ คนทีม่ คี วามตระหนี่
มีความโลภ มีความหวง จะมีแต่ความไม่สบายใจ แต่คนทีไ่ ม่มี จะมีแต่ความ
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สบายใจ เวลาเสียอะไรไปจะไม่เสียดายไม่เสียใจ คิดว่าเป็ นการทําบุญทําทานไป
ถ้าเคยให้อยู่เป็ นประจํา พอมีขโมยขึ้นบ้าน ก็จะคิดว่าเป็ นการทําบุญให้ทานไป
เป็ นการดีเสียอีกทีเ่ ราไม่ตอ้ งขนของไปให้เขา เขามารับถึงบ้านเลย เป็ นการมอง
โลกในแง่ดี คิดว่าดีแล้วเราจะได้ของใหม่มาใช้ เมือ่ เรามีเงินพอทีจ่ ะซื้อหามาใหม่
เราเป็ นคนสมถะ ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆก็จะไม่ซ้อื ของใหม่ เพราะของเก่ายังใช้ได้อยู่
แต่ตอนนี้มคี นมาให้โอกาส มาขโมยเอาของเก่าไป เมือ่ มีความจําเป็ นต้องใช้ เราก็
ได้ของใหม่มาใช้ ถ้ามองอย่างนี้ แทนทีจ่ ะเศร้าโศกเสียใจกลับมีความสุขใจ
ถาม พอดีมนี อ้ งคนหนึ่ง เขาบอกว่าไปทําสังฆทานดีกว่า ทีเ่ ขาอ่านมา ทําสังฆทานต้อง
ไม่เลือกพระ เป็ นการทําทานทีส่ ูงสุด ทีน่ ้ ีโยมไม่เห็นด้วยตรงนี้ เพราะมีความรู้สกึ
ว่า ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการทําบุญกับพระอริยสงฆ์จะเป็ นบุญสูงกว่า โยมก็
ไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังอย่างไร
ตอบ ความหมายทีแ่ ท้จริงของสังฆทาน หมายถึงถวายให้องค์กร ไม่ได้ถวายให้กบั
บุคคล เช่นวัดอย่างนี้ เวลาญาติโยมสร้างศาลาหลังนี้ก็ถวายเป็ นสังฆทาน ไม่ได้
ถวายให้เจ้าอาวาส ไม่ได้ถวายให้พระรูปหนึ่งรูปใดเป็ นเจ้าของ แต่เป็ นของวัด
เป็ นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวม นี่คอื ความหมายของสังฆทาน แต่คนไม่เข้าใจ
ความหมาย คิดว่าถวายองค์ไหนก็ได้ ไม่จาํ เพาะเจาะจงองค์ อย่างนี้ไม่ใช่ ถึงแม้
จะเป็ นกระแป๋ งสังฆทาน แล้วทางวัดจัดพระรูปใดรูปหนึ่งให้มารับ ก็ยงั ไม่ใช่
สังฆทานอยู่ดี ถ้าพระรูปนัน้ เอาไปเป็ นสมบัตขิ องตนเอง เป็ นเหมือนกับการจับ
ฉลากมากกว่า เป็ นการสุ่มเอา เอาพระองค์ไหนก็ได้มาสักองค์หนึ่งก็แล้วกัน ยัง
เป็ นทานเพือ่ บุคคลอยู่
ท่านแยกทานไว้เป็ น ๒ ชนิดด้วยกันคือ ๑. ปาฏิบคุ ลิกทาน ทานทีใ่ ห้กบั บุคคล เป็ น
สมบัตขิ องบุคคลนัน้ ๒. ทานทีใ่ ห้กบั องค์กร เป็ นสมบัตขิ องส่วนรวม เรียกว่าสังฆทาน
ความเป็ นมามีอยู่ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงไปโปรดพระราชบิดาเป็ นครัง้ แรก หลังจากที่
ได้ตรัสรู้แล้วได้รบั นิมนต์ให้ไปโปรดในวัง พระนางมหาปชาบดีมคี วามปรารถนาทีจ่ ะ
ถวายผ้าจีวร ให้พระพุทธเจ้าไว้ครอง อุตส่าห์ตดั เย็บด้วยพระองค์เอง แล้วก็นาํ ไปถวาย
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ให้พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ทรงตรัสให้ถวายเป็ นสังฆทาน ถวายกี่ครัง้ ก็
ทรงปฏิเสธทุกครัง้ ไป ทรงเห็นว่าผ้าหายาก จึงวางแบบฉบับไม่ให้ถวายเจาะจงกับพระที่
รักทีช่ อบ เพราะมีพระหลายรูปทีม่ ผี า้ ไม่พอใช้ ให้ถวายเป็ นของสงฆ์ เป็ นของส่วนรวม
แล้วให้สงฆ์พจิ ารณากันเองว่าควรจะให้พระรู ปไหนดี เช่นเวลาถวายผ้ากฐิน เราจะกล่าว
ถวายให้หลวงตาโดยตรงไม่ได้ ต้องให้พระ ๔ รูปทําการอุปโลกน์ เหมือนกับในรัฐสภา ที่
ต้องมีผูต้ งั้ ญัตติ มีผูร้ บั รองญัตติ มีผูล้ งคะแนนเสียง เพือ่ ให้มมี ติเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง
นี่ก็แบบเดียวกัน เพียงแต่ของสงฆ์ไม่ใช้วธิ ีนบั คะแนน แต่ใช้วธิ ียกมือขึ้นถ้าไม่เห็นด้วย
ถ้านิ่งเฉยก็เห็นด้วย เมือ่ สงฆ์ทาํ อุปโลกน์เสร็จแล้ว ก็เอาผ้าไปตัดเย็บซักย้อมตากให้แห้ง
แล้วนําไปถวายให้กบั พระรูปทีไ่ ด้รบั ฉันทานุมตั ติ ามมติของสงฆ์ ไม่ตามมติของญาติโยม
ผูถ้ วาย เพราะสงฆ์จะรู้ดวี า่ ใครควรจะได้รบั ให้สงฆ์ตดั สิน เหมือนกับคณะของโยม จะ
ให้เราชี้วา่ คนไหนควรจะรับของชิ้นนี้ เราก็ไม่รู้ ให้ญาติโยมตกลงกันเองดีกว่า ว่าใคร
สมควร การให้เป็ นสังฆทานก็ดี ช่วยกระจายปัจจัย ๔ ทีญ
่ าติโยมถวายให้ทวถึ
ั ่ งพระทุก
รู ป เพราะพระบางรูปอาจจะไม่ค่อยมีใครศรัทธาก็ได้ เป็ นพระดีปฏิบตั ดิ แี ต่เงียบเฉย ไม่
ค่อยปฏิสนั ถารกับใคร ญาติโยมเลยไม่ชอบ เพราะไม่ย้มิ แย้ม ไม่ทกั ทาย ไม่เอาอกเอาใจ
จึงไม่มใี ครถวายข้าวของเลย พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าควรถวายให้เป็ นส่วนกลาง ทีว่ ดั
ป่ าบ้านตาดของทุกอย่างทีถ่ วาย หลวงตาเป็ นผูร้ บั แทนสงฆ์ เวลาพระต้องการใช้ก็เอามา
ใช้ได้เลย โดยถือว่าของทุกอย่างทีไ่ ด้มาเป็ นสมบัตขิ องวัด ทีพ่ ระทีอ่ ยู่ในวัดทุกรูปเอาไป
ใช้ได้ ต้องการสบู่ตอ้ งการยาสีฟนั ก็หยิบไปใช้ได้เลย ไม่ตอ้ งขอใคร
ถาม เวลารับไม่จาํ เป็ นต้องมีพระ ๔ รูปใช่ไหมครับ มีตวั แทนก็ได้
ตอบ พิธีกรรมทีถ่ ูกกําหนดขึ้นมา โดยอ้างตามพระวินยั ทีก่ าํ หนดไว้ว่า จะให้ครบองค์
สงฆ์ตอ้ งมีพระ ๔ รูปขึ้นไป เช่นสํานักนี้มพี ระอยู่ ๓ รู ป จะถวายสังฆทานก็ถวาย
ไม่ได้ ถ้าจะทําตามรูปแบบ ทําไม่ได้ แต่ถ ้าทําในเชิงปฏิบตั กิ ็ทาํ ได้ ถวายให้เป็ น
ส่วนกลางโดยไม่กล่าวคําถวาย เพราะเชื่อว่าผูร้ บั จะเอาไปแจกจ่ายให้กบั พระรูป
อืน่
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ถาม เพือ่ นทีท่ าํ งานผม เขาชอบทําสังฆทาน แต่นิมนต์พระมาแค่ ๒ รู ป ก็เลยดู
แปลกๆ
ตอบ ๒ หรือ ๔ ก็เหมือนกัน ไม่เป็ นสังฆทานอยู่ดี เพราะเป็ นของพระทีร่ บั ไป ไม่ได้เอา
ไปแจกจ่ายให้กบั พระรู ปอืน่ จะเป็ นสังฆทานต้องเป็ นของวัด ของส่วนรวม พระที่
อยู่ในวัดต้องมีสทิ ธิ์ใช้ได้ จึงจะเป็ นสังฆทาน แต่ทางพระป่ าไม่ได้พถิ พี ถิ นั กับเรื่อง
พิธีกรรมเท่าไหร่ แต่ปฏิบตั กิ นั เลย ของทุกอย่างทีห่ วั หน้าสงฆ์รบั มาจะไม่ถอื ว่า
เป็ นของๆตนเลย เป็ นของส่วนรวม ท่านเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นเหมือนพ่อแม่ เป็ น
หัวหน้าครอบครัว จะรู้ดวี า่ ควรเอาไปทําอะไรอย่างไรมากน้อยเพียงไร ผูท้ ไ่ี ปอยู่
ศึกษากับท่านก็มฉี นั ทานุมตั ิ มอบอํานาจให้กับท่านโดยปริยาย เพราะไปตัดไปละ
ไม่ได้ไปเพือ่ สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไปเพือ่ ธรรม แต่ทต่ี อ้ งทําตามพิธีเพราะเป็ น
เรื่องของกฎระเบียบขององค์กร ต้องมีกฎกติกา เพือ่ ป้ องกันไม่ให้คนไม่ดมี าสร้าง
ความเสียหาย เช่นได้หวั หน้าทีเ่ ห็นแก่ตวั ได้อะไรมาก็ถอื เป็ นของตนหมด
ถาม วิธีปฏิบตั สิ าํ คัญมากกว่าพิธีกรรม
ตอบ เหมือนเอาเนื้อทอดใส่จาน ไม่ตอ้ งใส่ผกั ชี ไม่ตอ้ งใส่แตงกวา เอาแต่เนื้อล้วนๆนี่
แหละ
ถาม ถ้าถวายให้พระรูปใดรูปหนึ่งโดยไม่เจาะจง ก็ไม่เป็ นสังฆทาน
ตอบ เป็ นปาฏิบคุ ลิกทาน ไม่ใช่สงั ฆทาน เพราะไม่ได้สนับสนุนทํานุบาํ รุงส่วนรวม เป็ น
การทํานุบาํ รุงบุคคล ทางวัดในเมืองส่วนใหญ่จะอยู่แบบตัวใครตัวมัน ใครได้
อะไรมาก็เป็ นของคนนัน้ ไป ไม่เหมือนธรรมเนียมของวัดป่ า เป็ นกองกลางหมด
เงินเข้ามาเท่าไหร่ก็เป็ นของกองกลางหมด
มีความจําเป็ นก็ไปกราบเรียนกับ
หัวหน้าสงฆ์ แล้วท่านจะพิจารณาให้ตามความจําเป็ น
ถาม ถ้าท่านยังอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด แล้วลูกถวายปัจจัยเฉพาะท่าน ท่านต้องเอาไปใส่
กองกลางไหม
26

ตอบ ขึ้นอยู่กบั ผูร้ บั ถ้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องเงินทอง ก็ร่วมทําบุญกับหลวงตาไป ถ้ามี
ความจําเป็ นจะเก็บไว้ก็ได้ แต่ถา้ เป็ นของทีม่ าในลักษณะทัวๆไป
่
ก็เข้ากองกลาง
ไป แต่ถา้ ญาติโยมพีน่ อ้ งเป็ นห่วงพระของตน นานๆมาเยีย่ มที ก็อยากจะถวายให้
เป็ นของส่วนตน เช่นพระชาวต่างประเทศ เวลาบิดามารดามาเยีย่ ม ก็ถวายให้กบั
พระโดยตรง ก็ไม่เสียหายอะไร แต่ไม่เป็ นสังฆทาน เป็ นการดูแลบุคคล แต่ถา้
ต้องการให้ศาสนาพุทธเจริญไปเรื่อยๆ ก็ตอ้ งดูแลส่วนรวมไว้ก่อน เพราะเวลาจะ
บวชพระต้องมีพระ ๑๐ รูปขึ้นไป ถ้าอยู่ในทีก่ นั ดารหาพระได้ยาก ก็อนุโลมให้มี
พระ ๕ รูป มีพระรูปเดียวบวชไม่ได้ การจะสืบทอดพระศาสนาให้อยู่ต่อไป จึง
ต้องมีพระอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป เหมือนกับการสืบสกุล ต้องมีลูกหลาน แล้วก็
ต้องเลี้ยงดูลูกหลานให้ดี ไม่ปล่อยปละละเลย ยิง่ มีมากเท่าไหร่ก็ยง่ิ ดี วงศ์สกุล
จะได้ใหญ่ข้นึ
ถาม การใส่บาตรทุกวัน แต่พระไม่ซาํ้ กัน เปลีย่ นไปเรื่อยๆทุกวัน ใช่การถวายสังฆทาน
ไหม
ตอบ ถ้าเป็ นวัดป่ าก็ใช่ เพราะท่านจะเอาไปแบ่งกัน บิณฑบาตได้อะไรมาก็จะไม่เก็บ
เอาไว้เลย จะเอามารวมกันแล้วให้พระหัวหน้าพิจารณาก่อน อย่างนี้เป็ นสังฆทาน
แต่ถา้ เป็ นบาตรใครบาตรมัน ก็ไม่ใช่สงั ฆทาน ทางวัดป่ าถือมากเรื่องบิณฑบาต
ไม่ให้เก็บอะไรไว้เลย ให้เอามารวมกันหมด เพราะสมัยก่อนพระป่ ายากจนมาก
เวลาบิณฑบาตจะไม่ค่อยได้อาหารเท่าไหร่ ถ้าต่างคนต่างเก็บไว้ในบาตร ก็จะขาด
ความรักสามัคคีกนั ต่างคนต่างเอาตัวรอด ไม่มคี วามเสียสละ
ถาม ถ้าในกรณีทเ่ี ราใส่บาตรไปแล้ว พระองค์นนั้ ท่านเอามาแบ่งก็ถอื เป็ นสังฆทาน ถ้า
ไม่เอามาแบ่งก็ไม่ใช่ แต่ถา้ เราตัง้ จิตอธิษฐานว่าเราถวายแบบสังฆทานจะได้ไหม
คะ
ตอบ มันไม่เกี่ยวกับเรา เราได้บญ
ุ เท่ากัน ถ้าเป็ นสังฆทานก็จะทําให้ศาสนามีอายุยนื
ยาวนานขึ้น พระสงฆ์มคี วามสามัคคี มีความรักปรองดอง มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
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ต่อกัน ไม่เอาตัวใครตัวมัน สังฆทานทําให้สงฆ์อยู่ดว้ ยความปรองดอง มีความ
สามัคคี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่เห็นแก่ตวั มีงานก็ช่วยกันทํา มีอะไรก็แบ่งกัน เคารพ
ในอาวุโสภันเต ไม่กา้ วก่าย ไม่ข ้ามหน้าข้ามตาผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ท่านบวชก่อนเราก็ให้
ท่านพิจารณาก่อน ถึงแม้จะไม่มอี ะไรเหลือให้เรากิน แต่เราจะได้บญ
ุ มาก
ถาม สมมุตวิ า่ เราตัง้ เจตนาขอถวายพระภิกษุหมูใ่ หญ่ คือน้อมจิตเลย ถือว่าสําเร็จเป็ น
สังฆทานไหมคะ คือมีเจตนาถวายแบบน้อมจิต แต่หาพระไม่ได้ แต่นอ้ มจิตถวาย
ให้สงฆ์ทงั้ ในอดีตและปัจจุบนั
ตอบ ถ้าต้องการถวายสังฆทาน ก็ไปถวายวัดทีเ่ ป็ นสังฆทานจริงๆ
ถาม แต่ไม่มโี อกาสทีจ่ ะไป
ตอบ ก็เก็บเงินไว้ก่อน รวบรวมไว้ พอมีโอกาสก็ไปถวายวัดทีเ่ ป็ นสังฆทานจริงๆ ทุก
อย่างเข้ากองกลางหมด อย่างวัดของหลวงปู่ชาได้ยนิ ว่าทุกอย่างเข้ากองกลาง
หมด เราก็เก็บรวบรวมไว้ แล้วก็ส่งไปก็ได้ ถ้ายังติดในการทําสังฆทานอยู่ ผูใ้ ห้
ได้บญ
ุ เท่ากัน สําคัญอยู่ตรงทีจ่ ติ ของผูใ้ ห้มากกว่า ว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อย
เพียงไร ถ้าให้แล้วยังต้องการอะไรหรือไม่ ถ้ายังต้องการอยู่ ก็เป็ นเงือ่ นไข แต่ถา้
ให้โดยไม่ตอ้ งการอะไรตอบแทนเลย จะได้บญ
ุ มากกว่า แต่สงั ฆทานเป็ นเรื่องของ
การอุปถัมภ์องค์กร ของศาสนา ช่วยทําให้ศาสนามีอายุยนื ยาวขึ้น ไม่เกี่ยวกับ
ผูใ้ ห้
ถาม ถ้าทําไปแล้วยังไปกังวลว่า พระจะเอาเข้ากองกลางหรือไม่ ก็ยงั ไม่ได้ละความ
ละโมบของเรา
ตอบ ยังอยากจะได้บญ
ุ มากๆ ความจริงแล้วมันไม่ได้มากกว่ากันหรอก จะถวายให้
พระองค์เดียวหรือถวายให้เป็ นส่วนกลาง ถ้าไปเจอพระรูปเดียว เป็ นพระทีด่ เี ป็ น
พระอริยะ ก็ได้บญ
ุ เหมือนกัน เป็ นการสนับสนุนให้ท่านได้ทาํ ประโยชน์ แต่บญ
ุ
คือความสุขใจทีไ่ ด้จะเท่ากัน ถึงแม้จะให้กบั สุนขั ก็ได้บญ
ุ คือความสุขใจเท่ากัน
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ถ้าเป็ นของชิ้นเดียวกัน จะให้กบั พระก็ดใี ห้กบั สุนขั ก็ดี ถ้าให้ดว้ ยความเมตตา
กรุณา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความปรารถนาทีจ่ ะสงเคราะห์ช่วยเหลือ บุญในใจ
คือความสุขใจก็เท่ากัน
ถาม ถ้าผูร้ บั เป็ นอริยสงฆ์
ตอบ จะเป็ นพระอริยสงฆ์หรือเป็ นสุนขั ก็เหมือนกันในใจของเรา คือเป็ นความสุขใจ
ถาม แต่ทส่ี าํ คัญคือมันทําใจยาก ว่าสุนขั จะเสมอพระสงฆ์
ตอบ ไม่ได้วา่ สุนขั เสมอพระสงฆ์ แต่วา่ บุญคือความสุขใจมันเท่ากันพวกเราไม่เข้าใจกัน
เรื่องการถวายทานกับพระอริยสงฆ์ มีประโยชน์เพิม่ ขึ้นตรงทีท่ ่านจะสอนธรรมะ
ให้กบั เรา เป็ นประโยชน์อกี กระทงหนึ่ง ถ้าให้สนุ ขั อย่างมากมันก็เห่าให้เราเฝ้ า
บ้านให้เรา แต่ใจทีช่ นะความตระหนี่ ชนะความโลภ ใจทีเ่ กิดความเมตตาสงสาร
เกิดจากการทีเ่ ราได้ช่วยเหลือผูท้ เ่ี ดือดร้อน ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือเป็ นสัตว์ก็
เหมือนกัน มีความสุขใจเหมือนกัน คนบางคนถึงเลี้ยงหมาได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเลี้ยง
คน การเลือกบุคคลเราเล็งไปทีก่ ารทําประโยชน์ของบุคคลนัน้ ถ้าสนับสนุนโจร ก็
จะไปฆ่าผูอ้ น่ื ต่อ ถ้าสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็จะทําให้ท่านมีกาํ ลังเผยแผ่ธรรม ถ้า
สนับสนุนสงฆ์ก็จะทําให้ศาสนาอยู่ได้ยาวนาน ทําให้ผูม้ ศี รัทธามีกาํ ลังใจบวช
เพราะเมือ่ บวชแล้วไม่อดอยากขาดแคลน มีอาหารกินทัว่ ถึงกัน ไม่วา่ จะพึง่ บวช
วันนี้หรือบวชมา ๑๐ ปี แล้ว ก็แบ่งอาหารเท่าๆกัน ทําให้องค์กรคือศาสนาอยู่
ต่อไปได้ แต่ถา้ เลือกเฉพาะถวายแต่องค์หวั หน้า พระบวชใหม่ไม่สนใจ พอบวช
ได้ ๓ วัน ไม่มอี ะไรกิน ก็จะสึกไป ทําให้ไม่มใี ครอยากจะบวช
ถาม ถ้าจิตเรายังเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เลือกทีจ่ ะให้แต่พระอริยสงฆ์ เพราะเราหวังบุญ
มาก อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นมลทินกับใจเราใช่ไหมครับ
ตอบ ไม่แน่เสมอไป ถ้าเลือกด้วยปัญญา ก็ไม่เสียหายอะไร ถ้าเลือกพระอริยสงฆ์
เพราะอยากจะฟังธรรมะจากท่าน ก็ไม่ได้เป็ นการเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เพราะคงจะ
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ไม่ได้ธรรมะจากสุนขั แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ สุนขั กับพระอริยสงฆ์ก็ตอ้ งการอาหาร
เหมือนกัน เราก็ให้ทงั้ คู่เลย พระอริยะก็ถวาย สุนขั ทีม่ ากับท่านก็ให้ ดังบทเมตตา
ทีว่ า่ สัพเพสัตตา สัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง ทีเ่ ราสวดกันทุกวัน ท่านสอนไม่ให้เลือกที่
รักมักทีช่ งั ในการให้ความเมตตากรุณา เพราะความจําเป็ นมีเท่ากันหมด เรื่อง
ปัจจัย ๔ มีความจําเป็ นเหมือนกันหมด ไม่วา่ สัตว์ไม่วา่ มนุษย์ เรื่องความรัก
ความเมตตาสงสาร ทุกคนต้องการด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่ควรเลือก เช่นให้ความ
เมตตากับพระอริยะ ส่วนสุนขั ช่างหัวมัน อย่างนี้ก็ไม่ถูก แต่ทเ่ี ราเลือกทําบุญกับ
พระอริยะ ถ้ามีโอกาสเลือกได้ เพราะเราจะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจากท่าน ถ้าให้ทาน
สุนขั ให้ข ้าวมันกิน เราก็ยงั จะไม่สามารถขจัดความสงสัยทีม่ อี ยู่ในใจเราได้
ถาม กลางวันนี้เพิง่ ให้ข ้าวสุนขั ไป ให้ออ้ ยกับช้าง
ตอบ ควรจะให้ หลวงตาท่านก็เลี้ยงสุนขั เลี้ยงนกเลี้ยงแมว ไม่วา่ พระป่ าจะอยู่ทไ่ี หน
จะให้อาหารสัตว์เสมอ นี้คอื ความเมตตา ผูม้ คี วามเมตตาย่อมมีความสุขใจ
ความสุขใจก็คอื บุญ
ถาม หลวงพ่อลูกก็ยงั ไม่เข้าใจคําทีก่ ล่าวว่า ถวายทานแก่พระอรหันต์ ๑๐๐ ครัง้ ก็สู ้
ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าครัง้ หนึ่งไม่ได้ ทีถ่ วายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๐๐ ครัง้ ก็สูถ้ วายแก่พระพุทธเจ้าครัง้ หนึ่งไม่ได้
ตอบ ความสามารถของท่านแตกต่างกัน พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจบปริญญาเอก
พระปัจเจกจบปริญญาโท พระอรหันต์จบปริญญาตรี นี้ถ ้าเรียนกับพระอรหันต์
ก็ได้ความรู้ระดับปริญญาตรี ถ้าเรียนกับพระปัจเจกก็ได้ระดับปริญญาโท ถ้า
เรียนกับพระพุทธเจ้าก็ได้ระดับปริญญาเอก ประโยชน์ทพ่ี ระพุทธเจ้าทํา กับพระ
อรหันต์ทาํ ก็แตกต่างกันมาก
ถาม หมายถึงอานิสงส์ทไ่ี ด้รบั จะต่างกัน ตัวบุญน่ะค่ะ
ตอบ หมายถึงประโยชน์ทท่ี ่านจะทําให้กบั โลกและกับตัวเรา
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ถาม แล้วทําไมมีคาํ กล่าวว่า ถวายทานแก่พระอรหันต์ ๑๐๐ ครัง้ สูถ้ วายแก่พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าครัง้ หนึ่งไม่ได้ แสดงว่าผลทานนี้ได้อานิสงส์ต่างกันซิคะ
ตอบ คือพระพุทธเจ้ามีความสามารถสอนให้บรรลุธรรมได้เก่งกว่าพระอรหันต์
ถาม หมายถึงประโยชน์ทค่ี นทําจะได้รบั
ตอบ ได้ความรู้จากพระพุทธเจ้า ทําให้หลุดพ้นง่ายกว่าฟังเทศน์จากพระอรหันต์
ถาม อย่างนี้เราเหวีย่ งเมล็ดข้าวลงไปทีพ่ ้นื คอนกรีต กับเหวีย่ งลงไปทีล่ มุ่ ผลมันก็
เท่ากันซิ
ตอบ ไม่เท่า
ถาม ถ้าไม่เท่า แล้วอย่างนี้มนั จะเท่ากันได้อย่างไร
ตอบ ก็ไม่เท่า พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถแก้กเิ ลส แก้ความทุกข์ของเรา มากกว่า
พระอรหันต์
ถาม ไม่ หนู กาํ ลังจะเปรียบเทียบทีท่ ่านบอกว่า ให้ทานกับคนกับให้ทานกับสุนขั มัน
เท่ากัน หนู รบั ไม่ได้
ตอบ มันเท่ากันในความเมตตากรุณา แต่ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้จากสุนขั กับพระอริยะมัน
ต่างกัน เหมือนกันในความเมตตากรุณาทีอ่ อกจากจิตใจเรา เราเมตตาสุนขั เรา
เมตตาพระอริยะ ก็เป็ นความเมตตา เป็ นความสุขใจเหมือนกัน
ถาม หมายความว่าเราต้องยกระดับจิต ทําให้เสมอกันตรงนัน้ ใช่ไหม
ตอบ ไม่เห็นต้องยกระดับจิตตรงไหนเลย
ถาม คือปุถชุ นทัวไปมี
่ ความรู้สกึ ว่า ให้กบั พระอริยะจะดีกว่าให้กบั สัตว์
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ตอบ สุนขั หิวข้าว คนหิวข้าว ก็หวิ เหมือนกัน สุนขั ได้กนิ ข้าว คนได้กนิ ข้าว ก็อม่ิ
เหมือนกัน ไม่เห็นต้องยกระดับตรงไหนเลย ให้ดูดว้ ยเหตุผล แต่ประโยชน์ท่ี
สุนขั กับคนทําจะต่างกัน สุนขั ทําได้แค่เห่า แต่คนสอนให้เกิดความกระจ่างแจ้ง
ให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ นี่เป็ นความต่างระหว่างสุนขั กับคน ประโยชน์ทส่ี ุนขั จะทํา
ให้กบั เราก็คอื เฝ้ าบ้านเห่าไล่ขโมย
แต่พระอริยบุคคลสอนให้เราเป็ นพระ
อริยบุคคล เช่นเป็ นพระโสดาบันขึ้นมาได้
ถาม ถ้าตามทีธ่ รรมชาติจดั สรรให้ เราควรจะได้บญ
ุ จากใครมากกว่ากัน
ตอบ มันมี ๒ ส่วน บุญทีเ่ กิดจากความเมตตากรุณานี้เท่ากัน เมตตาสัตว์เมตตาคนนี้
เท่ากัน แต่บญ
ุ ทีเ่ กิดจากปัญญาต้องได้จากพระอริยะมากกว่าจากสุนขั เพราะ
สุนขั ไม่มปี ญั ญาความรู้ทจ่ี ะสอนเราได้ แต่พระอริยะมีปญั ญาความรู้ทจ่ี ะสอนเรา
ได้ ปัญญาเป็ นบุญอีกระดับหนึ่ง แต่เราไม่เข้าใจ คิดว่าบุญคือการให้ทานอย่าง
เดียว แต่ไม่คดิ ถึงบุญทีเ่ หนือกว่าการให้ทานคือปัญญา เพราะบุญเกิดจากทาน
ศีล ภาวนา เกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าถามว่าทําอะไรจะได้บญ
ุ สูงสุด ก็ฟัง
ธรรมให้เกิดปัญญานี่แหละ จะได้บญ
ุ มากทีส่ ุด ถึงให้ทาํ บุญกับพระพุทธเจ้า
เพราะพระพุทธเจ้าเป็ นมหาเศรษฐีปญั ญา ทําบุญกับพระพุทธเจ้าปุ๊ บ ท่านให้
ปัญญาเราปั๊บ ท่านพูดเพียงคําเดียว ก็บรรลุแล้ว กับองคุลมิ าลทรงตรัสเพียง
ประโยคเดียวว่า เราหยุดแล้ว เธอต่างหากที่ยงั ไม่หยุด ก็บรรลุธรรมแล้ว แต่ถา้
ไปเจอพระอรหันต์ ท่านอาจจะไม่สามารถแสดงธรรมอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดงได้
ก็อาจจะยังไม่หยุดฆ่าคน พระอรหันต์องค์นนั้ อาจจะถูกฆ่าตายไปก็ได้ ต่างกัน
ตรงนี้ ต้องแยกแยะ ไม่ใช่วา่ ทํากับสุนขั กับทํากับพระอริยะจะได้บญ
ุ เท่ากันหมด
ไม่ใช่ ส่วนทีเ่ ท่ากันก็คอื บุญทีเ่ กิดจากความเมตตากรุณาทีเ่ กิดขึ้นในใจเรา แต่บญ
ุ
เช่นปัญญาทีผ่ ูร้ บั จะให้เรานัน้ มันต่างกัน
ถาม อานิสงส์ผลบุญของการให้ทานนี้ จะทําให้ราํ ่ รวยมีโภคทรัพย์ในภพชาติต่อไป ถ้า
เราทํากับพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านี้ จะได้ผลทันตาใช่ไหมคะ
32

ตอบ อานิสงส์ทางด้านโภคทรัพย์ จะหมายถึงภพหน้าชาติหน้ามากกว่า ส่วนในภพนี้
ชาติน้ ีอานิสงส์ทจ่ี ะได้คอื ปัญญา ได้ฟงั ธรรม ได้หลุดพ้น ซึง่ มีค่ายิง่ กว่าเงินกอง
เท่าภูเขา พวกเรายังไม่หลุดพ้นกัน การได้ปญั ญาจึงเป็ นบุญทีด่ ที ส่ี ุด ถ้าถามว่า
ทําบุญชนิดไหนได้บญ
ุ มากทีส่ ุด ก็คอื ทําบุญให้เกิดปัญญา ก็ตอ้ งไปหาแหล่งของ
ปัญญา แหล่งทีม่ ปี ญั ญามากทีส่ ุด ดีทส่ี ุด วิเศษทีส่ ุด ก็คอื พระพุทธเจ้า รองลงมา
ก็คอื พระปัจเจก รองลงมาก็คอื พระอรหันต์ รองลงมาก็คอื พระอนาคามี พระ
สกิทาคามี ลงมาเรื่อยๆ จนถึงพระปุถชุ นธรรมดาผู ้ทรงศีลทรงธรรม ท่านก็มี
ปัญญาในระดับของท่าน ระหว่างพระผูท้ รงศีลกับพระไม่ทรงศีลก็ต่างกัน พระผู ้
ทรงศีลทรงธรรมยังรู้ ยังเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่พาให้เราหลง ถ้า
พระทีไ่ ม่รู้เลย เดีย๋ วก็หลอกให้เราไปอาบนํา้ มนต์ ไปสักยันต์ตรงนัน้ ตรงนี้ ถ้า
ทําบุญกับคนโง่เขาก็พาให้เราโง่ตาม ถ้าทําบุญกับคนฉลาดเขาก็พาให้ฉลาดตาม
ทําบุญกับหลวงตามีไหมทีท่ ่านสอนให้เจิม ให้เอาวัตถุมงคลต่างๆมาห้อยคอ ไป
เอานํา้ มนต์จากทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไม่มหี รอก ท่านสอนแต่ทานศีลภาวนา สอนให้เกิด
ปัญญา แต่เราฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ก็เลยคิดว่าทําบุญแล้วเมือ่ ไหร่จะรวยสักที ไอ้
นัน่ มันเป็ นผลพลอยได้ ผลทีไ่ ด้ในปัจจุบนั คือ จิตใจได้รบั การชําระ เวลาให้ทานก็
ได้ชาํ ระความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ความหวงแหน ความเสียดาย ความโลภ
ถาม ถ้าเราฆ่าความตระหนี่ในปัจจุบนั นี้ได้ ก็เท่ากับว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบนั นี้
ใช่ไหมคะ
ตอบ ทําตอนนี้ก็ได้ชนะแล้ว เพราะการให้เป็ นการเดินสวนทางกับความตระหนี่ ถ้า
ความตระหนี่ชนะก็จะไม่ได้ให้ เพราะเสียดาย ไม่ทาํ ดีกว่า ก็อาจจะคิดไปว่า มีคน
ทํากับหลวงตามากมายแล้ว ได้เงินมากแล้ว ไปทําทําไม คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทาํ
ความตระหนี่ก็ชนะเราแล้ว แต่เราไม่มองทีใ่ จเรา ทีห่ วิ โหยขาดความสุข
เหมือนกับเวลาเราหิวข้าวแล้วเลือกร้านอาหาร ร้านนี้อร่อยแต่คนเยอะต้องรอนาน
ก็ไม่เอา ร้านนี้คนน้อยแต่ไม่อร่อยก็ไม่กนิ ก็อดตายพอดี อย่างเราอยากจะไป
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ทําบุญกับวัดทีไ่ ม่มใี ครไปทํา พอไปเห็นวัดเข้า ไม่น่าศรัทธาเลย ก็ไม่ทาํ ส่วนวัดที่
น่าศรัทธา ก็มคี นทํากันเยอะ ก็ไม่ทาํ อีก
ถาม สรุปแล้วไม่ได้ทาํ สักที
ตอบ ไม่ได้ชนะความตระหนี่ แพ้ความหลง แพ้ความตระหนี่ ทีอ่ า้ งสารพัดเหตุผล
ไม่ให้ทาํ บุญทําทาน ให้หวงรักษาเงินไว้ แล้วก็มาเสียใจเวลาถูกขโมยไป ร้องห่ม
ร้องไห้กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถา้ เคยให้อยู่เรื่อยๆ ก็จะคิดว่าเป็ นการทําบุญทํา
ทาน เป็ นการใช้หนี้ไป จึงไม่เดือดร้อน
เป้ าหมายหลักของศาสนาอยู่ทก่ี ารทําจิตใจให้พน้ ทุกข์เท่านัน้ เอง ปัญหาของพวกเราคือ
ชอบสร้างความทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลงกัน หลงยึดติดในวัตถุข ้าวของเงินทอง ยึดติดใน
บุคคล ยึดติดในความสุขต่างๆ ทําให้เรามีแต่ความทุกข์ความวุน่ วายไม่รู้จกั จบจักสิ้น ที่
ทรงสอนให้เราให้ทานกัน ก็เพือ่ เราจะได้ไม่ทกุ ข์ เมือ่ ไม่มสี มบัตเิ ราก็สบายใจ ไม่มเี งินก็
ไม่ตอ้ งไปกังวลว่าดอกจะขึ้นหรือจะลง จะเอาเงินไปฝากดีหรือไปซื้อหุน้ ดี วุน่ วายกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ คนทีไ่ ม่มไี ม่เห็นเขาเดือดร้อนเลย ก็ขอให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยนะ ไม่ใช่ฟงั อย่าง
เดียว
ถาม อย่างทีท่ ่านบอกว่าให้กาํ จัดกิเลสทีห่ ยาบๆ เช่นความโกรธนี่ เวลาออกไปแล้วมัน
เหมือนไม่โกรธ แต่มนั ก็ยงั ติดอยู่ในใจ ทําไมถึงเป็ นอย่างนี้
ตอบ ยังตัดไม่ขาด ยังไม่ปล่อยวาง
ถาม คือน้องเขารู้สกึ ว่าไม่โกรธ แต่ก็ไม่อยากเจอแบบนัน้ อีก
ตอบ ความไม่โกรธนี่ดี แต่ความไม่อยากเจอนี่ไม่ดี ความไม่อยากเจอเป็ นสมุทยั ถ้า
ผ่านมาได้แล้วจะไปกลัวทําไม ผ่านมาได้ครัง้ หนึ่งแล้วก็ผ่านไปได้ตลอด เวลา
เกิดขึ้นอีกก็ปฏิบตั เิ หมือนกับทีเ่ คยปฏิบตั ิ เราก็น่งิ เฉย ไม่สะทกสะท้านไม่
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หวันไหว
่
ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ก็ไม่มปี ญั หาอะไร สิง่ ต่างๆในโลกนี้เราห้ามมันไม่ได้
มันจะเกิดมันก็ตอ้ งเกิด ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เกิด
ถาม เลีย่ งได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ บางทีก็เลีย่ งได้ บางทีก็เลีย่ งไม่ได้ ถ้าเลีย่ งได้ก็เลีย่ ง เลีย่ งไม่ได้ก็ตอ้ งทน
ถาม อย่างกรณีทค่ี นเขาทําให้เราโกรธ แต่เราก็ตดั ได้ พอเราหนีไป เขากลับโกรธเรา
มากยิง่ ขึ้น อย่างนี้เราบาปไหมคะ
ตอบ ไม่บาป เป็ นกรรมของเขา ทีไ่ ม่รู้จกั ระงับความโกรธ ถ้าเราไม่ได้ไปทําให้เขาโกรธ
เขาโกรธขึ้นมาเองก็ช่วยไม่ได้ อย่างเขาด่าเราแล้วเราไม่เดือดร้อน แล้วเขากลับ
โมโหใหญ่ เราไม่ได้ทาํ อะไร เราเป็ นเหมือนกับต้นเสานี้ ไปด่าต้นเสาแต่ตน้ เสามัน
เฉยๆ แล้วเราก็ไปโกรธมัน เป็ นความโง่ของใคร
ถาม เราก็ปล่อยเขาไป
ตอบ เป็ นกรรมของเขา เป็ นความโลภโมโทสันของเขา ทีเ่ ขาจะต้องแก้ ถ้าเขาไม่แก้เขาก็
ต้องทุกข์ทรมานไปกับมัน เป็ นวิบากกรรมของเขา เราแก้ได้แล้ว เหมือนเรากินยา
เราหายจากโรคแล้ว แต่เขาไม่กนิ จะไปโทษใครล่ะ ไปโทษคนทีก่ นิ คนทีห่ ายแล้ว
จะไปโทษกันไม่ได้ อย่างเป็ นหวัดด้วยกัน ๒ คนนี่ คนหนึ่งกินยาแล้วหายก่อน
อีกคนไม่กนิ ยังไม่หาย คนไม่หายกลับไปโกรธคนทีก่ นิ ยา แสดงว่าเป็ นคนบ้า ไม่
มีเหตุไม่มผี ล อาจจะเป็ นเพราะมีความอิจฉาริษยา มีความเกลียดชัง อยากจะให้
เราทุกข์แต่เราไม่ทกุ ข์ เขาก็เลยทุกข์ใหญ่ ท่านถึงสอนว่าให้ทกุ ข์แก่ท่านทุกข์นนั้
จะกลับมาหาตน ทําไมไปคิดอยากให้เขาทุกข์ ทําไมไม่คดิ อยากให้เขาสุขล่ะ คิด
ให้เขาสุขแล้วเราก็สุขตามไปด้วย
ถาม ถ้าไม่พอใจหรือไม่ชอบนี่ จะเช็คกลับไปว่าเราชอบหรือไม่ชอบ จริงหรือไม่จริง
เหมือนกับจะสอบตัวเอง อย่างนี้เราไม่ควรจะสอบใช่ไหมคะ
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ตอบ ถ้าสงสัยก็ควรจะสอบ
ถาม ว่าหลงทางหรือเปล่า
ตอบ มันอาจจะหลอกเรา ใจบอกว่าไม่ชอบ แต่ยงั เก็บเอาไว้
ถาม บอกไม่ชอบแต่ก็ยงั คิดถึงอยู่
ตอบ ถ้าไม่ชอบ ทําไมยังคิดถึงอยู่
ถาม พอดีมคี นมาปรึกษาว่าเวลาเจอหน้าคนนี้ เขาจะไม่ชอบโดยทีไ่ ม่รู้สาเหตุ เพราะ
อะไรคะ
ตอบ กรรมเก่า พอเจอหน้ากันก็รูเ้ ลยว่าไม่ถูกชะตากัน
ถาม อยากทราบว่าต้องแก้อย่างไร
ตอบ ทําใจให้เป็ นอุเบกขา เราบังคับเขาไม่ได้ แต่บงั คับเราได้ ถ้าเราไม่ชอบเขา ไม่
สามารถทําใจให้รักเขาได้ ก็ทาํ ใจเฉยๆไปก่อน แต่ถา้ เขาจะทําอะไรเรา ก็อย่าไป
โกรธเขา อย่าไปมีอะไรกับเขา คิดเสียว่าเป็ นวิบาก ถ้าทําใจได้ก็ย้มิ ให้เขา มีอะไร
ก็แบ่งให้เขา บางทีมเี หตุการณ์ทาํ ให้เราทําได้ก็มี เช่นต่างคนต่างจะไปใช้โทรศัพท์
เครื่องเดียวกัน เราก็ให้เขาใช้ก่อน เป็ นการสร้างไมตรีจติ เปลีย่ นจากความไม่
ชอบมาเป็ นความชอบกัน บางทีมนั อาจจะไม่ใช่วบิ ากก็ได้ อาจจะเป็ นเพราะเราไม่
ชอบคนขี้หน้าแบบนี้ ไม่ชอบคนลักษณะนี้ก็ได้ แต่เมือ่ มีโอกาสได้ทาํ บุญร่วมกัน
ได้ช่วยเหลือกันแล้ว ความไม่ชอบกันก็หายไปได้
ถาม เราต้องมีเมตตาก่อน
ตอบ เสมอเลย ต้องยิ้ม ต้องมีไมตรีจติ ต้องปรารถนาดีเสมอ

36

ถาม เขาก็พยายามทํา คือพยายามเมตตา แต่วา่ เขาค้นพบว่าในความเมตตานัน้ มี
ความรู้สกึ กระวนกระวายอยู่ข ้างใน มีความรู้สกึ ไม่ชอบอยู่ลกึ ๆ มีความไม่สบาย
ใจอยู่ลกึ ๆ เขาอยากแก้ตรงนี้ค่ะ
ตอบ ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆ เป็ นการต่อสูก้ นั ระหว่างธรรมกับอธรรม ระหว่างธรรม
กับกิเลส กิเลสความเห็นแก่ตวั ความอยากทีจ่ ะทําอะไรตามใจตัวเอง กับทําสิง่ ที่
ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ ต้องพยายามฝื นทําไปเรื่อยๆ เหมือนกับถนัดมือขวา
พยายามหัดใช้มอื ซ้ายก็ยงั เผลอไปใช้มอื ขวาได้ ต้องมีสติ อย่าไปปฏิเสธ อย่าไป
รังเกียจเวลาทีต่ ่อสูก้ นั เชื้อเก่ายังไม่ถูกทําลายไปหมด ถ้ามีสติรู้ แล้วไม่ไปกังวล
กับมัน ก็จะไม่เป็ นปัญหา ทําไปเรื่อยๆแล้วจะหมดไปเอง
ถาม ก็แสดงว่าจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอ
ตอบ ยังไม่มธี รรมมากพอ กิเลสมันยังมีแรงต่อต้านอยู่ เมือ่ ธรรมมีแรงมากกว่า ก็จะ
น็อกกิเลสได้ พอกิเลสถูกน็อกแล้ว ก็จะไม่มแี รงต้าน ถ้าเป็ นมวยก็ยงั ไม่นบั ๑๐
ยังผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่ แต่ถ ้าลงไปนับ ๑๐ แล้วก็จบ
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๕

พ่อแม่ครูจารย์
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

ไปอยู่กบั หลวงตาก็เป็ นเหมือนลูกของท่าน ท่านเป็ นเหมือนพ่อเป็ นเหมือนแม่ของพระ
เณรทีไ่ ปอยู่ศึกษากับท่าน พระเณรจึงเรียกท่านว่าพ่อแม่ครู จารย์ บวชได้ประมาณ ๖
อาทิตย์ทว่ี ดั บวรฯ พอห่มผ้าเป็ น สามารถเดินทางได้ โดยไม่รู้สกึ ลําบากใจเกี่ยวกับการ
ห่มผ้าและดูแลรักษาบริขารต่างๆ ก็กราบลาสมเด็จฯขออนุญาตไปอยู่กบั หลวงตาทีว่ ดั ป่ า
บ้านตาด สมเด็จฯก็พูดว่าท่านอนุญาต แต่หลวงตาจะอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ทห่ี ลวงตา จึง
เป็ นเหมือนเด็กเกิดใหม่
ยังไม่เดียงสาในการเป็ นพระนัก
วันแรกทีไ่ ปถึงก็เห็น
สมรรถภาพของตัวเอง จากการเดินบิณฑบาตทีเ่ ร็วมากของวัดป่ าบ้านตาด เราไม่เคยเดิน
เร็วอย่างนัน้ นัง่ รถไฟไปตอนเย็น ถึงอุดรฯตอนเช้ามืด มีรถของญาติโยมทีอ่ ดุ รฯมารับ
พอมาถึงศาลาวัดก็พอดีได้เวลาออกบิณฑบาต ก็รีบเตรียมบริขารแล้วก็ออกบิณฑบาต
ขาไปก็เดินตามปกติไปแบบสบายๆ แต่ขากลับพอพ้นบ้านหลังสุดท้ายใส่บาตรเสร็จ พระ
รับบาตรของหลวงตาปั๊บ ต่างคนต่างโกยแนบกันเลย เราไม่เคยเดินวิง่ แบบนัน้ ซึง่ เหมือน
แข่งเดินเร็วในโอลิมปิ ก มีข ้าวเหนียวเต็มบาตรทีห่ นักมาก ถลกบาตรก็ผูกไม่แน่น เดิน
กลับมาได้ครึ่งทางถลกบาตรก็หลุด จีวรก็จะหลุด ต้องคอยประคับประคองอย่าง
ทุลกั ทุเล กว่าจะไปถึงศาลาเขาก็เริ่มจัดแจกอาหารกันแล้ว
ถาม ท่านมองไหมคะ
ตอบ ท่านคงมอง แต่ทา่ นเมตตา ท่านไม่พูดอะไร
ส่วนใหญ่ถา้ เป็ นพระมาใหม่ ท่านจะไม่ใช้มาตรการหนัก ท่านจะเฉยๆไปก่อน นอกจาก
แย่จริงๆก็อาจจะถูกว่าโดยตรง แต่ใหม่ๆท่านจะสังเกตดู ถ้าเห็นว่ามีความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
จะช้ากว่าเขา ยังไม่เข้าร่องเข้ารอย ท่านก็ไม่พูดอะไร ช่วงนัน้ ท่านจะรับพระประมาณ ๑๕38

๑๖ รู ปเท่านัน้ เอง พอท่านอนุญาตให้อยู่ได้ พระเก่าก็มาแสดงความยินดี เพราะท่านจะ
ไม่รบั ใครง่ายๆ มีพระหลายรูปด้วยกันทีท่ ่านไม่ให้อยู่ ในช่วงใกล้เข้าพรรษา ท่านก็จะพูด
ว่าองค์น้ ีไปนะ องค์น้ ีอยู่ได้นะ แต่สาํ หรับอาตมาท่านยังกั๊กไว้ว่า ท่านทีม่ าจากวัดบวรฯ
เราได้ตกลงกันไว้ว่าอยู่ได้ชวั ่ คราว ตอนไปกราบท่านวันแรกท่านก็บอกว่า อยู่ได้ชวั ่ คราว
กุฏไิ ม่วา่ ง แล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีก ตอนนัน้ เป็ นช่วงต้นเดือนเมษาฯ ตอนทีท่ ่านอนุญาต
ให้อยู่ได้ก็ประมาณเดือนมิถนุ าฯ กําลังประชุมพระ ก่อนเทศน์ท่านก็พูดว่าองค์น้ ีไปนะ
องค์น้ อี ยู่ได้นะ ส่วนองค์ทม่ี าจากวัดบวรฯ เราได้ตกลงกันไว้ว่าอยู่ได้ชวั ่ คราว ท่านก็ตอ้ ง
ไป อยู่ไม่ได้ แล้วท่านก็เริ่มเทศน์ไปประมาณสักชัว่ โมงกว่าๆ พอจะเลิกประชุมลุกขึ้นมา
กราบพระ ท่านก็พูดว่าองค์นนั้ จะอยู่ก็อยู่นะ ท่านต้องการให้เห็นคุณค่าของการได้อยู่ จะ
ได้มคี วามตัง้ ใจ เพราะเวลาได้อะไรมาง่ายๆเราจะไม่เห็นคุณค่าของมัน สิง่ ใดทีไ่ ด้มาด้วย
ความยากลําบากเราจะรักษามัน
ก็อยู่มาตลอด ๕ ปี แรกก็ไม่ได้ไปไหนเลย เพราะพระวินยั กําหนดไว้ว่าถ้ายังไม่ได้ ๕
พรรษา ไม่ให้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ เช่นบวชได้ ๒ พรรษาแล้วจะไปธุดงค์องค์เดียว
ก็ยงั ไปไม่ได้ นอกจากท่านเห็นว่าสมควร ถ้าไปแล้วได้ประโยชน์ แต่ถา้ ไปแล้วไม่เกิด
ประโยชน์ท่านก็ไม่ให้ไป มีพระอยู่รูปหนึ่งอยู่ได้ ๒-๓ พรรษา ก็ขอลาไปธุดงค์ ลาสอง
สามครัง้ ท่านก็ไม่อนุญาต ครัง้ สุดท้ายไปลา ท่านก็บอกว่าถ้าไปก็ไม่ตอ้ งกลับมา ท่านจะดู
จิตของผูป้ ฏิบตั เิ ป็ นหลัก อายุพรรษาไม่สาํ คัญเท่าไหร่ บางทีได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่าน
เห็นว่ายังไม่สมควรไป ไปแล้วเสีย ไปแล้วสึก ท่านก็พยายามดึงไว้ อย่างน้อยอยู่ในวัดก็
ยังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ ทีว่ ดั ก็มคี วามสงบวิเวกดี ถ้าปฏิบตั เิ ป็ นแล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้อง
ไปทีอ่ น่ื แต่ใจไม่ค่อยชอบอยู่กบั ที่ ไปอยู่ทไ่ี หนนานๆแล้วก็เกิดความเบือ่ หน่าย อยากจะ
ไปสถานทีใ่ หม่ จิตจะหลอกให้เราคิดว่า ไปทีน่ นั ่ ดี ไปทีน่ ่ดี ี จะได้อย่างนัน้ ได้อย่างนี้
ความจริงแล้วอยู่กบั ครูบาอาจารย์น้ ดี ที ส่ี ุด อยู่กบั ท่านก็เป็ นเหมือนลูกของท่าน ทุกสิง่ ทุก
อย่างท่านจะดูแลให้หมด ก็สบายดี ไม่ตอ้ งมีภารกิจอย่างอืน่ นอกจากตอนเช้าออกไป
บิณฑบาต กลับมาฉันเสร็จก็ล ้างบาตร ช่วยกันทําความสะอาดศาลา หลังจากนัน้ ก็กลับ
กุฏภิ าวนาจนถึงช่วงบ่าย ๒ โมง ถ้าอยากจะฉันนํา้ ชากาแฟ ฉันนํา้ ปานะ ก็มที เ่ี ตรียมไว้
ให้ฉนั ฉันเสร็จแล้วก็ช่วยกันปัดกวาด เสร็จแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดศาลา เข็นนํา้ ไป
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ใส่ต่มุ ตามทีต่ ่างๆ ตักนํา้ จากบ่อใส่ปี๊บในรถเข็น แล้วก็เข็นไปใส่ในห้องนํา้ ต่างๆ ตามกุฏิ
ตามสถานทีต่ ่างๆ เสร็จแล้วก็กลับกุฏสิ รงนํา้ แล้วก็ภาวนาต่อ วันทีท่ ่านจะประชุมอบรม
พระ ท่านจะให้พระมาบอกตอนใกล้ๆพลบคํา่ พอบอกปั๊บก็ตอ้ งรีบไปเลย เพราะท่านจะ
ไปรออยู่แล้ว จะปล่อยให้ครูบาอาจารย์นงั ่ รอก็ไม่สมควรอย่างยิง่ ไม่วา่ จะทําอะไรอยู่พอ
พระมาบอกประชุมคําเดียว ก็รีบไปเลย หยิบไฟฉายหยิบผ้าปูนงั ่ กับจีวรได้ ก็ตอ้ งรีบไป
เลย ใครไปถึงก่อนก็ช่วยจัดทีน่ งั ่ จุดธู ปจุดเทียน ไม่มไี ฟฟ้ า เวลาท่านเทศน์ก็มแี ค่เทียน
๒ เล่มทีจ่ ดุ ไว้บูชาพระเท่านัน้ เอง
ถาม สมัยทีท่ ่านพระอาจารย์ไปอยู่มไี มโครโฟนใช้หรือเปล่าครับ
ตอบ ไม่มี ก็เหมือนตอนนี้ มีพระเณรประมาณ ๑๐ กว่ารู ป ท่านก็นงั ่ อยู่ตรงนี้ พระ
เณรก็นงั ่ อยู่ข ้างหน้าท่าน ท่านก็พูดเสียงดังพอได้ยนิ กัน
ถาม ท่านพระอาจารย์อยู่กฏุ เิ ดียวตลอด ๘-๙ ปี หรือว่ามียา้ ยครับ
ตอบ ก็มยี า้ ยบ้าง
ถาม ท่านอาจารย์ปญั ญาได้เคยอบรมสังสอนหมู
่
ค่ ณะไหมคะ
ตอบ ท่านปัญญาจะทําหน้าทีแ่ ปลให้พระฝรัง่ รูปอืน่ ฟัง หลังจากทีห่ ลวงตาเทศน์เสร็จ
แล้ว ท่านก็บอกว่า เอาท่านปัญญาอธิบายให้หมูเ่ พือ่ นฟัง สมัยนัน้ จะมีพระชาว
ต่างประเทศอยู่ประมาณสัก ๕-๖ รูป ท่านปัญญาก็จะสรุปให้ฟังประมาณสัก ๑๐
นาที ช่วงนัน้ หลวงตาก็จะนัง่ ฉันนํา้ ฉันหมากไป พระรู ปอืน่ ก็นงั ่ สมาธินงั ่ ภาวนาไป
รอให้ท่านปัญญาอธิบายให้เสร็จเรียบร้อย พอเสร็จแล้วหลวงตาก็จะคุยต่อแบบ
สนทนากัน เล่าเรื่องการปฏิบตั ขิ องท่าน เรื่องการอยู่กบั หลวงปู่มนั ่ และเรื่องราว
ต่างๆ เป็ นเกร็ดความรู้ พูดคุยประมาณ ๔๕ นาที ก็เลิกประชุมกัน ใช้เวลา
ทัง้ หมดประมาณชัว่ โมงครึ่งหรือ ๒ ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ต่างคนต่างกลับทีพ่ กั ไป
ภาวนาต่อ ไปเดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อ จนถึงเวลาพักหลับนอน พอตื่นขึ้นมาก็
ปฏิบตั กิ นั ต่อจนถึงเวลาออกไปบิณฑบาต ก็ลงไปทีศ่ าลาเตรียมจัดอาสนะต่างๆ
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ถูพ้นื ด้วยกะลามะพร้าว พื้นทีน่ นั ่ ใช้เทียนไขทา เอาเทียนไขมาต้มกับนํา้ มันก๊าด
แล้วก็มาทาบนพื้นไม้ เวลาเดินจะมีรอยติดอยู่ จึงต้องถูพ้นื ด้วยกะลามะพร้าวทุก
เช้าทุกเย็น
ถาม เวลาขัดนี่มเี วรไหมครับ
ตอบ ทุกคนต้องช่วยกันทํา ต้องรีบไปให้ทนั ถ้าไปหลังเขาแสดงว่าเอารัดเอาเปรียบ พอ
เริ่มถูก็ถูกนั หมดทุกรูปเลย ถูเสร็จก็ช่วยกันกวาด กวาดเสร็จก็เตรียมห่มจีวรออก
บิณฑบาต มีอยู่ปีหนึ่งหนาวมากถึง ๖ องศา หนาวจริงๆ ก็ยงั ต้องออกบิณฑบาต
ตามปกติ สมัยนัน้ ถนนยังเป็ นลูกรัง ยังไม่ได้ราดยาง เวลาเดินเหยียบก้อนหิน
เหมือนกับเหยียบก้อนนํา้ แข็ง ต้องเดินเท้าเปล่า สุดทรมานเลย แต่เป็ นการฝึ กที่
ดี
ถาม ท่านอาจารย์เคยท้อไหมคะ
เลย

เพราะท่านกลับจากอเมริกานี่มนั สะดวกสบายมาก

ตอบ ไม่หรอก ตอนไปอยู่อเมริกาก็อยู่แบบคนจนอยู่ ไม่ได้ไปอยู่อย่างสบาย ต้อง
ทํางานพร้อมกับเรียนไปด้วย อดข้าวด้วย บางเวลามีเงินพอกินข้าวได้วนั ละมื้อ
เท่านัน้ เอง ก็ตอ้ งอด เพราะตอนนัน้ หางานทําทีอ่ ยากทําไม่ได้ งานทีห่ าได้จะเป็ น
งานล้างชาม ก็ไม่ทาํ ยอมอดเอา พออดไปนานๆก็ทนไม่ไหว อากาศมันหนาวเย็น
เวลาเรียนหนังสือก็เรียนไม่รู้เรื่อง ในทีส่ ุดก็ยอมล้างชาม
ถาม ช่วงนัน้ โยมแม่ท่านออกมาฟังธรรม หรือออกมาไม่ได้แล้ว
ตอบ ตัง้ แต่ไปอยู่ก็ไม่เคยเห็นออกมา เห็นแต่หลวงตาเข้าไปเทศน์ในครัวเวลาอบรมสัง่
สอนญาติโยม พอดีปีนนั้ ทีไ่ ปอยู่ มีโยมคนหนึ่งเป็ นโรคมะเร็ง ขอไปอยู่เพือ่
ปฏิบตั จิ ติ เตรียมใจให้พร้อม เพราะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน ๖ เดือน หลวงตาก็
บอกว่าถ้าจะมาเพือ่ ภาวนาก็มาได้ แต่ถ ้ามาแล้วต้องเอาหมอเอาหยูกเอายาเอา
อะไรต่างๆมาด้วย ก็อย่ามาดีกว่า เขาก็ใจกล้า ไปแบบตัวเปล่าๆ ไปเพือ่ ภาวนา
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จริงๆ ท่านก็เมตตาเทศน์ทกุ คืน ท่านไม่เคยเทศน์ทกุ คืนมาก่อน ตัง้ แต่สร้างวัดป่ า
บ้านตาดมา ท่านไม่เคยไปเทศน์ทกุ คืนในครัวเลย เป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียวที่
ท่านเทศน์ทกุ คืน ยกเว้นคืนทีม่ ภี ารกิจอืน่ คืนทีต่ อ้ งเทศน์สอนพระ ท่านก็ไม่ได้
ไปในครัว หรือไปธุระข้างนอก เป็ นทีม่ าของหนังสือ ๒ เล่มคือ ธรรมชุด
เตรียมพร้อมและศาสนาอยู่ท่ีไหน ซึง่ จะเน้นไปทางพิจารณาวิปสั สนาเพือ่ ทําจิต
ให้สงบระงับ พิจารณาขันธ์ ๕ ให้เห็นว่าไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ
เรา ถ้าไม่พจิ ารณาความหลงจะทําให้ยดึ ติด วิธีแก้ความหลงจึงต้องพิจารณาอยู่
เรื่อยๆ พอไม่พจิ ารณา ความหลงก็จะทําให้ไปยึดติด ต้องพิจารณาจนไม่ยดึ ติด
พอไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้วก็จะสบาย จะเห็นว่าร่างกายของเราเป็ นร่างกายของคนอืน่ ไป
เวลาได้ขา่ วว่าคนนัน้ ไม่สบาย คนนี้ตอ้ งผ่าตัด คนนัน้ ตายไปแล้ว ก็จะรู้สกึ เฉยๆ
ถ้าพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็ นเราเป็ นของเราแล้ว เวลาเป็ นอะไรก็จะรู้สกึ
เฉยๆ
อยู่ทก่ี ารพิจารณา ทีไ่ ม่สามารถพิจารณากันได้เรื่อยๆ เพราะใจไม่มสี มาธิ ถูกกิเลสฉุด
ลากไปเรื่อยๆ ถ้ามีสมาธิกเิ ลสจะถูกกดไว้ ไม่สามารถฉุดลากให้ไปคิดเรื่องต่างๆได้ ส่วน
ใหญ่กเิ ลสจะคิดหาโน้นหานี่ ทําโน้นทํานี่ ไม่คดิ พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา
เลย แต่ถา้ ได้ทาํ จิตให้สงบแล้ว กิเลสก็จะถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ ถึงแม้จะออกจาก
สมาธิแล้วมันก็จะไม่มแี รงเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ เหมือนกับคนทีถ่ ูกชกนับ ๘ พอยืนขึ้นมา
มันก็ยงั โซเซ ยังไม่มแี รงมากพอ ตอนนัน้ ก็เป็ นโอกาสดีทจ่ี ะพิจารณาทางด้านวิปสั สนา
พิจารณาร่างกายเป็ นเบื้องต้น พิจารณาให้เห็นความแปรปรวนเปลีย่ นแปลง เกิดแก่เจ็บ
ตาย เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ผ่านมาทางอาหาร มาเป็ นอาการ ๓๒ เวลาตายไปก็
แยกกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป เวลาฟังก็เข้าใจ แต่พอไม่พจิ ารณาความหลงก็กลับมายึด
ว่าเป็ นเราเป็ นของเราอีก แต่ถา้ เราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลา ยืนเดินนัง่ นอน ใน
อิริยาบถทัง้ ๔ จนฝังอยู่ในใจแล้ว ก็เป็ นเหมือนกับการท่องสูตรคูณ ตอนต้นก็ตอ้ งท่อง
อยู่เรื่อยๆจนจําขึ้นใจ ต่อจากนัน้ ก็เลิกท่องได้ พอจะคูณอะไร เช่น ๗ คูณ ๗ ได้เท่าไหร่
คําตอบก็จะออกมาทันที ไม่ตอ้ งไปไล่มาตัง้ แต่ตน้ คําตอบจะมาทันที ถ้าพิจารณาจนติด
เป็ นนิสยั ฝังอยู่ในใจแล้ว ก็จะมองเห็นทันที เมือ่ ก่อนนี้มองเป็ นตัวเราของเรา เดีย๋ วนี้มอง
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เป็ นแค่ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง เป็ นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่า
นัน้ เอง แล้วก็รู้วา่ จะปฏิเสธไม่ได้กบั การเปลีย่ นแปลง จะแก่ก็ไปเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ไป
บังคับไปแก้มนั ไม่ได้ จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งเป็ น รักษาได้ก็รกั ษาไป หายก็หาย ไม่หายก็
ต้องอยู่ร่วมกันไปจนกว่าจะจากกัน จนกว่าร่างกายจะดับจะหยุดทํางาน โรคภัยไข้เจ็บก็
หายไปเอง หายอย่างถาวร
ผูท้ ก่ี งั วลไม่ใช่ทร่ี ่างกาย ผูท้ ว่ี ุน่ วายก็คอื ใจ เพราะใจยังหลงอยู่ ยังยึดยังติดอยู่ เพราะ
ไม่ได้พจิ ารณา ถามจริงๆเถอะวันๆหนึ่งเราพิจารณาเรื่อง เกิดแก่เจ็บตายสักกี่ครัง้ ใน
เวลา ๒๔ ชัว่ โมง เราพิจารณาได้สกั ชัว่ โมงหนึ่งไหม เมือ่ ไม่พจิ ารณาก็ปล่อยให้ข ้าศึกคือ
ความหลงหลอกเราอยู่ตลอดเวลา ว่าเป็ นตัวเราของเรา แต่ถา้ เราต่อสูก้ บั มันด้วยการ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนมีกาํ ลังมากกว่าแล้ว ก็จะกลายเป็ นจิตใต้สาํ นึกไป ทีฝ่ งั อยู่ในใจ
ตลอดเวลา ถึงตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาต่อไป เพราะมองทีไรคิดทีไรก็จะคิดว่าเป็ น
ธรรมดาๆ เกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดาๆ ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา แล้วความวุน่ วายใจจะ
มาจากทีไ่ หน จะไม่มโี อกาสวุน่ วายอีกต่อไป จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย ใจ
เป็ นเพียงเจ้าของชัว่ คราวของร่างกาย ทีเ่ ป็ นเพียงสมบัตชิ ้ นิ หนึ่งเท่านัน้ เอง ถ้าหลงก็จะคิด
ว่าเป็ นของเรา พอเวลาต้องจากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจ เพราะเสียดายอาลัยอาวรณ์ สร้าง
ความทุกข์ข้นึ มาอีกชัน้ หนึ่ง แทนทีจ่ ะคิดว่าไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากกัน มีใครเอาร่างกายไป
ได้บา้ งเวลาตายไป เอาไปได้แค่ธรรมะหรืออธรรม ธรรมะก็คอื วิปสั สนาปัญญาสมาธิศีล
ทาน ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ทีจ่ ะติดเป็ นนิสยั ไป ทําให้ชอบทําบุญทําทาน ชอบรักษาศีล ชอบนัง่ สมาธิ
ชอบพิจารณาทางด้านปัญญา ถ้าไม่เสร็จภารกิจในชาติน้ ี ก็จะทําต่อไปในภพหน้าชาติ จะ
ทําง่ายกว่าคนทีไ่ ม่ได้ทาํ มา จะทําอะไรก็งา่ ยไปหมด นัง่ สมาธิก็งา่ ย รักษาศีลก็งา่ ย ทําบุญ
ทําทานก็งา่ ย แต่คนทีไ่ ม่ได้ทาํ มา พอจะทําจะรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องลําบากยากเย็น ไม่เหมือน
เวลาไปเทีย่ ว เพราะความไม่ถนัด ไม่เคยทํามาก่อน จึงไม่ตดิ เป็ นนิสยั แต่ถา้ เคยทําแล้ว
จะติดเป็ นนิสยั จะมีความสุขเวลาทํา ไปเทีย่ วก็มคี วามสุขแบบหนึ่ง ทําบุญทําทานรักษา
ศีลปฏิบตั ธิ รรม ก็เป็ นความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็ นความสุขทีต่ ่างกัน ความสุขแบบนี้ทาํ ให้
จิตใจมีความอิม่ มีความพอ ไม่หวิ กระหายกับสิง่ ต่างๆ แต่ถา้ ไปเทีย่ วไปซื้อของฟุ่มเฟื อย
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ต่างๆ จะทําให้มคี วามหิวเพิม่ ขึ้น ได้เทีย่ วแล้วก็อยากจะเทีย่ วอีก อยากจะซื้อของมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ จึงเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งปลูกฝังทํากันไปเรื่อยๆ ทําให้ได้มากเท่าไหร่ยง่ิ ดี
ชีวติ ของมนุษย์เป็ นเหมือนปั๊มนํา้ มัน เป็ นทีเ่ ติมนํา้ มันเติมพลัง จิตใจของเราเป็ นเหมือน
รถยนต์ทท่ี ่องเทีย่ วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่
ถ้าได้เติมนํา้ มันก็จะท่องเทีย่ วไปได้อย่าง
สะดวกสบาย มีเสบียง ถ้าไม่เติมนํา้ มันมัวแต่ไปเทีย่ วไปเล่นกัน พอขับรถไปกลางทาง
นํา้ มันหมดก็ตอ้ งเดินไป ก็จะลําบาก ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ส่วนใหญ่จะวนอยูก่ บั
เรื่องของกิเลสตัณหา ไม่ได้ไปสู่การหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสตัณหาเลย แต่ถา้ ดําเนิน
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
บําเพ็ญบารมีต่างๆ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปัญญาบารมีทเ่ี รากําลังบําเพ็ญกันอยู่น้ ี ก็จะทําให้หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสตัณหาไป
ตามลําดับ ทานบารมี วันนี้เราก็มาทําทาน ศีลบารมี เราก็รกั ษา ศีล ๕ ศีล ๘ เนกขัมม
บารมี เราก็ไม่กนิ ข้าวเย็น ไม่ใช้นาํ้ หอมเครื่องสําอางต่างๆ ไม่ใส่เสื้อผ้าทีม่ สี สี นั ฉูดฉาด
ไม่เปิ ดโทรทัศน์วทิ ยุเครื่องเสียงต่างๆ ไม่เปิ ดดูหนังสือต่างๆทีใ่ ห้ความบันเทิง เปิ ดแต่
หนังสือธรรมะ เปิ ดเทปธรรมะฟังกัน ไม่นอนบนฟูกหนาๆ แต่นอนบนพื้นแข็งๆ เพือ่ จะ
ได้ไม่นอนมาก จะได้มเี วลาภาวนามากขึ้น พระปฏิบตั นิ อนไม่เกิน ๔ ชัว่ โมงก็พอแล้ว
ร่างกายต้องการเพียงเท่านี้ พักผ่อน ๔ ชัว่ โมงก็พอเพียงแล้ว แต่พวกเราต้องให้กเิ ลสอีก
๔ ชัว่ โมงเป็ น ๘ ชัว่ โมง นอนนานๆก็เลยต้องมีฟูกนิ่มๆ จะได้นอนสบาย ถ้านอนบนพื้น
แข็งๆก็จะนอนไม่หลับ เพราะร่างกายหลับพอแล้ว นี่คอื การออกจากกามสุข เนกขัมม
บารมี หาความสุขจากการปฏิบตั ธิ รรม สวดมนต์นงั ่ สมาธิกาํ หนดพุทโธๆไปภายในจิต
ภายในใจ
ขณะทีจ่ ติ สงบก็ปล่อยให้สงบไป ไม่ตอ้ งไปทําอะไร เป็ นเวลาทีจ่ ติ ต้องการพักผ่อน
เสริมสร้างพลัง สงบได้นานเท่าไหร่ยง่ิ ดี ถ้าเป็ นจิตทีผ่ าดโผนเวลาสงบแล้วจะไม่น่งิ ไม่อยู่
เฉยๆ จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในเบื้องต้นควรดึงกลับมา อย่าตามไป เพราะถ้าตาม
ไปแล้วจะติดใจ จะติดเป็ นนิสยั พอนัง่ ทีไรก็อยากจะไปเทีย่ วไปดูสวรรค์นรก ไปสัมผัส
กับสิง่ ต่างๆ ทีค่ ่อนข้างจะแปลกและมหัศจรรย์ แต่ไม่เกิดประโยชน์ทางด้านกําจัดกิเลส
ตัณหา ไม่ช่วยให้การบําเพ็ญของเราบรรลุถงึ เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงคือมรรคผลนิ พพาน เป็ น
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เหมือนการเดินทางมาทีน่ ่แี ต่ไปแวะแถวบางแสนแถวหนองมน ไปซื้อขนมกับข้าวกับปลา
ไปเทีย่ วอาบนํา้ ทีบ่ างแสน แล้วก็ไม่มาทีน่ ่ีเพราะเหนื่อย ก็เหมือนเวลานัง่ สมาธิแล้ว
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ พอออกจากสมาธิก็ไม่มกี าํ ลังไม่สดชื่น เหมือนกับไม่ได้
พักผ่อน ก็จะไม่มกี าํ ลังไปต่อสูก้ บั กิเลส พอออกจากสมาธิกเิ ลสก็จะทํางานทันที ไปคิด
ตามเรื่องของกิเลสตัณหาทันที ไม่มโี อกาสพิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ นัง่ สมาธิเท่าไหร่
ก็จะได้แค่ตรงนัน้ ได้ไปเทีย่ วได้ไปดูนรกดูสวรรค์ ได้ฤทธิ์ได้เดชอะไรต่างๆ ถ้าไม่ระวัง
กิเลสก็จะใช้ฤทธิ์เดชเป็ นเครื่องมือ เป็ นเครื่องมือทํามาหากิน หาลาภหายศ หาชื่อหาเสียง
เป็ นคนทํานายทายทัก กลายเป็ นหมอดูไป อาจจะคิดว่าแค่น้ กี ็พอแล้ว ก็เลยไปไม่ถงึ
เป้ าหมายทีค่ วรถึง อยู่ใกล้อยู่ในเอื้อมมือแล้ว ได้สมาธิแล้ว แต่ตอ้ งดึงไว้ ไม่ปล่อยให้
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ต้องดึงไว้ให้อยู่กบั ความสงบ ถ้าใช้พทุ โธๆก็ดงึ กลับมาหาพุท
โธๆก็ได้
ถ้าเป็ นปัญญาจริตก็เอามาคิดพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย ให้เทีย่ วอยู่ในร่างกาย
แทนก็ได้ ถ้าอยากจะไปเทีย่ วนรกสวรรค์ก็มาเทีย่ วกายนครแทน ท่องเทีย่ วดูในร่างกาย
ตัง้ แต่ข ้างนอกเข้าไปข้างใน ดูทผ่ี มทีข่ นทีเ่ ล็บทีฟ่ นั ทีห่ นังทีเ่ นื้อทีเ่ อ็นทีก่ ระดูก ทีห่ วั ใจที่
ตับทีป่ อดทีไ่ ตทีล่ าํ ไส้ ทัง้ ๓๒ อาการของร่างกาย พิจารณาไปเรื่อยๆ ทัง้ อนุโลมและ
ปฏิโลม ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็ นวิปสั สนาไปในตัว เป็ นปัญญาอบรมสมาธิไปในตัวเลย ถ้า
พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ตอ้ งนิ่งก็ได้ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง พิจารณาดูความไม่สวยงามของ
ร่างกาย พิจารณาความเป็ นดินนํา้ ลมไฟของร่างกาย เริ่มต้นตัง้ แต่อาหารทีม่ าจากดินนํา้
ลมไฟ เมือ่ เข้ามาในร่างกายก็เปลีย่ นเป็ นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯลฯ เมือ่
ร่างกายตายไปปล่อยทิ้งไว้ก็ค่อยๆแยกส่วนออกไป นํา้ ก็ไปส่วนของนํา้ ดินก็ไปส่วนของ
ดิน ลมก็ไปส่วนของลม ไฟก็ไปส่วนของไฟ จนในทีส่ ุดร่างกายทีว่ า่ เป็ นตัวเราของเราก็
หายไปหมด ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย ถ้ามีสมาธิแบบทีช่ อบท่องเทีย่ วในเบื้องต้นอย่า
เพิง่ ปล่อยให้ไปเทีย่ ว เพราะจะเสียเวลา เหมือนกับนักเรียนทีไ่ ม่ทาํ การบ้าน แต่ไปอ่าน
หนังสือการ์ตูน ไปเล่นเกม กลับมาบ้านแทนทีจ่ ะรีบทําการบ้านอ่านหนังสือ กลับไปเล่น
เกม ดูหนังสือการ์ตูน ดูโทรทัศน์ เวลาสอบก็ไม่ได้ผลดี เพราะไม่ได้ทาํ หน้าทีข่ องตนให้
สมบรูณ์นนั ่ เอง
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เป้ าหมายของการปฏิบตั กิ ็คอื การละอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ รู ปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ความจริงมันเป็ นเพียงสภาวธรรม รูปก็เป็ น
รู ปธรรม มาจากดินนํา้ ลมไฟ ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็ นนามธรรม ออกมา
จากจิต เป็ นอาการของจิตเป็ นเหมือนกับอาการของนํา้ นํา้ ก็มฟี องมีคลืน่ มันก็มาจากนํา้
อาการของจิตก็มเี วทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เช่นเวทนาก็มี ๓ อย่าง มีสุขมีทกุ ข์มไี ม่
สุขไม่ทกุ ข์ เป็ นอนิจจังเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋ วก็สุขเดีย๋ วก็ทกุ ข์ เดีย๋ วก็ไม่สุขไม่
ทุกข์ มีเหตุมปี จั จัยทําให้เป็ นไป บางครัง้ ก็ควบคุมได้ บางครัง้ ก็ควบคุมไม่ได้ ถ้าควบคุม
ไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยไป เช่นอากาศหนาวจัดมีผา้ ห่มก็ห่มไป แต่ถา้ เกิดไปหลงอยู่ในป่ าไม่มี
อะไรห่ม ก็ตอ้ งปล่อยให้หนาวไป ต้องทําใจให้เฉยให้ได้ ถ้านัง่ สมาธิเป็ นจะช่วยได้มาก
เวลานัง่ สมาธิจนจิตสงบนิ่งแล้ว จิตจะไม่รบั รู้เรื่องความหนาวของร่างกายเลย ตอนนัง่
ใหม่ๆใจจะสันปากจะสั
่
น่ แต่พอจิตสงบแล้วความหนาวสันก็
่ จะหายไป จะนิ่งสบาย พระ
ทีไ่ ปธุดงค์ในป่ าท่านก็ไม่มผี า้ ห่มติดตัวไป มีแค่ผา้ ๓ ผืนเท่านัน้ เอง อย่างหลวงปู่มนั ่
เทีย่ งธุดงค์อยู่ทเ่ี ชียงใหม่ คิดดูช่วงนี้อากาศมันเกือบจะถึงศูนย์องศานะ ท่านก็มแี ค่จวี ร
สบงสังฆาฏิเท่านัน้ เอง ท่านก็อาศัยผ้าทีต่ ดิ ตัวไปแล้วก็นงั ่ สมาธิไป
ในสมัยแรกๆพระจะมีผา้ ใช้เพียง ๒ ผืนเท่านัน้ เอง มีผา้ สบงคือผ้านุ่งและผ้าจีวรคือผ้า
ห่ม ต่อมามีอากาศหนาวมากพระก็ไปทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้า ขอหาผ้ามาเพิม่
พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาดู ทรงนัง่ สมาธิช่วง ๖ โมงเย็นถึง ๔ ทุ่ม ทรงห่มจีวรผืนเดียว
พอ ๔ ทุ่มไปแล้วก็รู้สกึ ว่าจีวรผืนเดียวไม่พอ ก็เอาจีวรอีกผืนหนึ่งมาห่ม พอหลังจากตี ๒
ไปแล้วก็ตอ้ งห่มอีกผืนหนึ่ง เป็ น ๓ ผืนถึงจะพอกับการดูแลรักษาร่างกาย จึงทรง
อนุญาตให้มผี า้ สังฆาฏิทเ่ี ป็ นจีวรสองชัน้ ไว้สําหรับห่มกันหนาว ส่วนจิตทีเ่ ข้าไปในสมาธิ
แล้วจะไม่หนาวเลย แต่คนทีย่ งั เข้าไม่ได้จะลําบาก จะหนาวสันอยู
่ ่ตลอดเวลา อีกประการ
หนึ่งเวลานัง่ ขัดสมาธิ จะทําให้อณ
ุ หภูมใิ นร่างกายสูงขึ้น สังเกตดูเวลานัง่ สมาธิในหน้า
ร้อนเหงือ่ จะแตกเลย เวลานัง่ จะทําให้ร่างกายร้อนขึ้นอบอุ่นขึ้น พระพุทธเจ้าจึงทรง
อนุญาตให้มผี า้ สังฆาฏิ เป็ นผ้าจีวร ๒ ชัน้ ไว้ใช้เป็ นผ้ากันหนาว สมัยนี้เวลาพระทําพิธีก็
จะเอาผ้าสังฆาฏิพาดไว้บนบ่า เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องพระทีจ่ ะต้องรักษาผ้าทัง้ ๓ ผืน
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ให้อยู่ใกล้ตัวเสมอ เกิดมีเหตุฉุกเฉินจะต้องไปไหนมาไหนปุ๊ บปั๊บ
ครบถ้วนอยู่กบั ตัว ไม่ตอ้ งวิง่ หาผ้า

ก็จะได้มบี ริขาร

พระเมือ่ ก่อนนี้จะเป็ นพระธุดงค์กนั จะไม่อยู่กบั ที่ จะจารึกไปเรื่อยๆ เปลีย่ นทีไ่ ปเรื่อยๆ
เพือ่ สร้างความกลัว ไปเจอทีแ่ ปลกใหม่แล้วจะรู้สกึ กลัว แต่พออยู่ไปนานๆเข้าจะเกิด
ความเคยชิน ความกลัวก็จะหายไป ก็ให้เปลีย่ นทีใ่ หม่ ไม่ให้ยดึ ติดกับที่ พอปรับตัวได้ก็
จะสุขมันสบาย ก็จะไม่ปรับตัวเอง แต่ถา้ ต้องย้ายทีเ่ รื่อยๆ ก็ตอ้ งปรับตัวไปเรื่อยๆ การ
รู้จกั ปรับตัวมีประโยชน์มาก เราอยู่ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ต้องปรับตัวอยู่
เรื่อยๆ เช่นอากาศนี้เราก็ตอ้ งปรับตัว แต่ถ ้าปรับไม่ได้ก็จะทุกข์ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนก็มกี าร
เปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ เปลีย่ นรัฐบาลก็ตอ้ งปรับตัว คนทีเ่ คยเป็ นรัฐมนตรีก็ตอ้ งปรับตัว
ปรับใจ คนทีไ่ ม่เคยเป็ นรัฐมนตรีก็ตอ้ งปรับตัว ก็ปรับกันไป มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
ความทุกข์ก็เกิดจากความไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็ นจริง ยังยึดติดกับ
อดีตอยู่ เคยเป็ นรัฐมนตรีก็ยงั คิดว่าเป็ นรัฐมนตรีอยู่ ยังอยากจะให้ปฏิบตั กิ บั ตน
เหมือนกับยังเป็ นรัฐมนตรีอยู่ เคยรวยก็ยงั อยากจะทําตัวเป็ นคนรวยอยู่ แต่เป็ นไม่ได้
เพราะมันผ่านไปแล้ว เป็ นอดีตไปแล้ว ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัจจุบนั ถ้าไม่อยาก
ทุกข์ ต้องหัดปรับให้อยู่ในสภาพทีต่ าํ ่ ทีส่ ุด ทีเ่ ลวทีส่ ุด ทีแ่ ย่ทส่ี ุด ถ้าอยู่ได้แล้ว ต่อไปไม่
ว่าจะอยู่สภาพไหนก็รบั ได้หมด เป็ นเหตุทาํ ให้พระธุดงค์ตอ้ งอยู่แบบลําบากทีส่ ุด เป็ นเหตุ
ทีท่ าํ ให้วดั ป่ าบ้านตาดไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มนี าํ้ ประปา เป็ นการฝึ กให้ปรับใจปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพความจริงของชีวติ
คนเราทุกคนจะต้องลงถึงจุดตํา่ สุดสักวันหนึ่ง เวลาแก่ก็ตอ้ งถูกทอดทิ้งให้อยู่กบั บ้าน
ถึงแม้ลูกจะรักเราขนาดไหน เขาก็ตอ้ งไปทํางานทําการ จะเอาเราไปด้วยได้อย่าง เราก็
ต้องหัดอยู่กบั บ้านให้ได้ หัดอยู่เฉยๆให้ได้ จะมีความสุข อยู่เฉยๆนี้แสนจะสุข ความสุข
สุดยอดก็คอื การอยู่เฉยๆนี่แหละ ไม่มอี ะไรจะสุขเท่า ไปเทีย่ วฮ่องกงกับอยู่บา้ น อยู่บ ้าน
สบายกว่าตัง้ เยอะ พาสปอร์ตก็ไม่ตอ้ งทํา วีซาก็ไม่ตอ้ งขอ เวลาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ก็ตอ้ งถูกจับแก้ผา้ ก็มี ก็ยงั ไปกัน เพราะอยู่บา้ นกันไม่ได้ เพราะไม่เคยปรับตัวเองให้อยู่
กับที่ ให้อยู่เฉยๆ ต้องมีรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่
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ตลอดเวลา แต่ไม่รู้จกั พอเพราะสิง่ เหล่านี้ไม่เคยให้ความอิม่ ความพอกับใคร เพราะความ
พออยู่ทก่ี ารอยู่น่งิ เฉยต่างหาก ถ้าอยู่น่งิ เฉยได้เราก็จะพบกับความพอ จึงต้องอาศัยการ
ปฏิบตั ิ ต้องทําสมาธิ มีศีลมีทานเป็ นเครื่องสนับสนุน แล้วก็เจริญวิปสั สนา พิจารณาว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากทําอะไร อยู่ตวั คนเดียว
แสนจะสบาย เวลามีอะไรก็ตอ้ งวิตกกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มีสามีมภี รรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั สามีทกุ ข์
กับภรรยา มีใครบ้างทีไ่ ม่ทกุ ข์กบั สามีไม่ทกุ ข์กบั ภรรยาไม่ทกุ ข์กบั ลูก ทีม่ าบ่นให้ฟังก็
เรื่องของความทุกข์ทงั้ นัน้
ถาม ก็แต่งไปแล้วนี่เจ้าคะ
ตอบ ก็ตดั ใจซิ ว่าเขาไม่ใช่ลูกเรา ไม่ใช่สามีเรา เป็ นเพียงเพือ่ นร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
เท่านัน้ อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ รักกันได้แต่อย่าไปยึด
ติด อย่าไปอยากให้เขาเป็ นตามทีเ่ ราต้องการ ก็คนอืน่ เขาเป็ นอะไรเราไม่เห็น
เดือดร้อนเลย พอมาเป็ นสามีเป็ นลูกเราเท่านัน้ ต้องเป็ นเรื่องทันที ก็เพียงแต่ทาํ
ใจ หัดทําใจ ว่าเป็ นเหมือนคนอืน่ ก็แล้วกัน แต่อยู่ดว้ ยกันอย่างเพือ่ น เพือ่ นร่วม
หอเพือ่ นร่วมบ้าน ช่วยดูแลกัน อยู่คนเดียวอาจจะมีคนอืน่ รบกวนเราได้ ก็มี
เพือ่ นไว้คอยช่วยปกป้ องคุม้ ครอง ก็มคี วามสุขได้ เพียงแต่เปลีย่ นทัศนะของเรา
เท่านัน้ เอง อย่าไปครอบครอง ส่วนใหญ่พอได้อะไรมาแล้วจะเป็ นตัวกูของกู
ขึ้นมาทันที จะต้องทําตามทีเ่ ราสังที
่ เ่ ราต้องการทันที พอไม่ได้ดงั ใจความรักทีเ่ คย
มีก็กลายเป็ นความเกลียดชังขึ้นมาทันที เพราะความหลง ไม่มปี ญั ญา ไม่รู้จกั คิด
กัน ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวร้ายกาจทีส่ ุด ได้อะไรมาก็
ไม่เคยพอใจสักที ให้ทาํ อย่างนี้ก็ไม่พอใจ ทําอย่างนัน้ ก็ไม่พอใจ ถ้าชอบอาหาร
ชนิดนี้ ก็ทาํ ให้กนิ ทุกวันก็เบือ่ ก็วา่ เขาอีก เขาก็ตอบว่าเห็นว่าชอบไม่ใช่หรือ ก็เลย
ทําให้กนิ ทุกวัน ความอยากจะเป็ นอย่างนี้ ไม่เคยอยากได้ในสิง่ ทีม่ ี สิง่ ทีม่ ี
เหมือนกับของตายแล้ว ชอบของเป็ นๆ ชอบลุน้ จะได้หรือไม่ได้หนอ มีความสุข
ตื่นเต้น พอได้มาแล้วก็หมดความอยากแล้ว ก็หาของใหม่อกี
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นี่คอื ตัณหาความอยาก ต้องเห็นโทษของมัน อย่าไปหลงตามมัน ให้ใช้เหตุผลทุก
ครัง้ ทีอ่ ยากจะได้อะไร ให้พจิ ารณาว่ามีความจําเป็ นไหม ถ้ามีความจําเป็ นต่อการ
ดูแลอัตภาพร่างกาย ก็หามา มีความจําเป็ นต่อการดูแลจิตใจ ก็ทาํ ไป เช่นต้องนัง่
สมาธิ ต้องเดินจงกรม เจริญปัญญา จําเป็ นไหม ถ้าจําเป็ นต่อจิตใจ ก็ไม่เป็ น
ตัณหา เป็ นมรรค เป็ นเครื่องดับทุกข์ดบั ปัญหาต่างๆ ทางร่างกายก็เช่นกัน ถ้า
ต้องกินอาหาร ก็ตอ้ งมีอาหาร แต่ให้รู้จกั ประมาณ ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่มากเกินไป
ให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกาย เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกัน ก็ให้พอดีกบั ความ
จําเป็ น ความต้องการ บ้านกับยารักษาโรคก็เช่นกัน ถ้ามีความจําเป็ นก็ตอ้ งมี
เพราะหน้าทีข่ องเราทีแ่ ท้จริงก็มอี ยู่ ๒ อย่างเท่านัน้ คือ ดูแลรักษากายกับใจของ
เรา กายก็ตอ้ งดูแลรักษาให้อยู่ได้ ไม่ให้ชาํ รุดทรุดโทรมก่อนเวลาทีค่ วร ใจก็ยง่ิ
ต้องรักษาใหญ่ เป็ นงานหลัก เป็ นงานหนักด้วย เป็ นงานทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เพราะถ้า
รักษาใจได้แล้วปัญหาต่างๆจะหมดสิ้นไป เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ทีเ่ ป็ น
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ข้นึ มาได้ก็เพราะท่านดูแลรักษาใจ กําจัดความโลภ
ความโกรธความหลง ความอยากต่างๆ จนหมดไปจากจิตจากใจ เพราะความ
โลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้แล เป็ นต้นเหตุของปัญหาของใจ ที่
สร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจ กระวนกระวายใจ เวลาร่างกายเป็ นอะไร ก็
เกิดจากตัณหา จากความอยากทัง้ นัน้ เวลายังมีชวี ติ อยู่เพียงแต่คดิ ถึงความตายก็
ทุกข์แล้ว ก็เกิดจากตัณหาทัง้ นัน้ ถ้ากําจัดได้แล้ว จะไม่มปี ญั หาอีกต่อไป
หน้าทีห่ ลักๆของเราจึงมี ๒ หน้าทีเ่ ท่านัน้ คือดูแลรักษาร่างกายและใจ จะดูแล
รักษาร่างกาย ก็ตอ้ งมีรายได้ ก็ตอ้ งทํางานทําการ แต่อย่าไปทําจนหลงผิดไป หา
เงินหาทองรํา่ รวยใช้ไป ๑๐ ชาติก็ไม่หมด อย่างนี้ไม่รู้จะหาไปทําไม หามาพอดูแล
อัตภาพร่างกาย แล้วให้มเี วลาได้ทาํ บุญปฏิบตั ธิ รรม มีเงินทําบุญทําทาน มีเวลา
ปฏิบตั ธิ รรม จึงต้องมีร่างกายไว้ทํางานทางด้านจิตใจ ไม่มรี ่างกายก็ปฏิบตั ธิ รรม
ไม่ได้ ไปเกิดในอบายก็ทาํ อะไรไม่ได้ ไปเกิดบนสวรรค์ก็ทาํ อะไรไม่ได้ เพราะ
อบายเป็ นทีใ่ ช้บาปใช้กรรม สวรรค์ก็เป็ นทีร่ บั รางวัลของบุญกุศล มีภพชาติของ
มนุษย์เท่านัน้ ทีส่ ามารถทําภารกิจทางด้านจิตใจให้เสร็จสิ้นไปได้ เมือ่ ได้เกิดเป็ น
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มนุษย์แล้ว จึงควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเกิดมาทําไม คนส่วนใหญ่ไม่รู้วา่
เกิดมาทําไม ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาจะไม่รู้ ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจะไม่รู้
ก็จะไหลไปตามความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขกัน
แล้วก็ทกุ ข์วนุ่ วายกัน
เพราะมีทงั้ เจริญและเสือ่ ม เวลาเจริญก็ดอี กดีใจ เวลาได้งานได้การได้เงินเดือน
เพิม่ ก็ดใี จ พอถูกปลดออกก็เสียใจ จึงไม่ควรกังวลกับเรื่องตกงาน หาอะไรทําได้
ก็ทาํ ไป ถ้าต้องล้างชามก็ล ้างไป เป็ นงานทีม่ ศี กั ดิ์ศรี ดีกว่าไปลักไปขโมย ไปโกหก
หลอกลวงผูอ้ น่ื
ถาม ถ้าต้องทํางานทีเ่ ราไม่ชอบนี่รู้สกึ ว่ามันฝื น เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมา
ตอบ ต้องปรับตัวเพราะไม่มที างเลือก อย่างไปอยู่วดั ป่ าบ้านตาดก็ตอ้ งเข็นนํา้ ต้องปัด
กวาด ต้องถูพ้นื คนอืน่ ทํา เราก็ตอ้ งทํา อยู่ในสภาพทีบ่ งั คับให้ตอ้ งทําเราก็ทาํ ไป
ตราบใดทีไ่ ม่ผดิ ศีลผิดธรรม ไม่เสียหายอะไร ใจปรับได้ฝืนได้ ฝื นไปสักพักหนึ่ง
สักระยะหนึ่ง ก็จะเคยชิน ก็กลับชอบขึ้นมาได้
ถาม ความไม่ชอบนี้ก็เป็ นตัวสมุทยั
ตอบ เป็ นวิภวตัณหา คือความไม่อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ไม่อยากเป็ นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่มใี คร
อยากจะจน ไม่มใี ครอยากจะลําบาก ไม่มใี ครอยากจะล้างถ้วยล้างชาม อยากจะ
นัง่ ชี้น้ ิว แจ๋วเธอทําอย่างนัน้ เธอทําอย่างนี้ อยากมีคนใช้ แต่พระท่านสอนไม่ให้มี
คนใช้ ให้พง่ึ ตนเอง พระป่ าจะไม่ให้มใี ครรับใช้ มีลูกผูห้ ลักผูใ้ หญ่จะมาบวชทีว่ ดั
ป่ าบ้านตาด แล้วจะขอเอาเด็กรับใช้มาด้วย ท่านก็บอกให้เลือกเอา ถ้าจะเอาเด็ก
รับใช้ ก็ไม่ตอ้ งให้ลูกมา ถ้าจะให้ลูกมาก็ไม่ตอ้ งเอาเด็กรับใช้มา จะเอามาทัง้ ๒
อย่างไม่ได้ ทีม่ กี ็มเี ท่าทีจ่ าํ เป็ น ช่วยทํากิจทีพ่ ระทําเองไม่ได้ เช่นถางป่ าถางหญ้า
ตัดต้นไม้ สิง่ ไหนทีพ่ ระทําไม่ได้ก็ตอ้ งให้ลูกศิษย์ทาํ ให้ เช่นประเคนของ พระ
ประเคนกันเองไม่ได้ ต้องมีฆราวาสคอยประเคนให้ เงินทองจับเองไม่ได้ ต้องมี
ฆราวาสดูแลรักษาให้ พยายามปรับตัวนะ พยายามฝึ ก พยายามลด พยายาม
เผชิญกับความยากลําบากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ขยับอันดับความลําบากเพิม่ ขึ้นไป
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เรื่อยๆ นัง่ ให้นานขึ้น ทนความเจ็บปวดให้นานขึ้นไป พยายามทําใจให้น่ิง ด้วย
การพิจารณาก็ได้ สวดมนต์ก็ได้ บริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ ปล่อยให้เวทนาแสดง
อาการของมันไป จะดับก็ให้มนั ดับของมันไปเอง ถ้าไม่ดบั ก็ให้ตงั้ อยู่อย่างนัน้
ปรับใจให้รับกับสภาพความเป็ นจริง
ถาม เวลามีเวทนา ใจก็จะอยู่กบั เวทนา
ตอบ ถึงได้บอกให้กลับมาสวดมนต์ กลับมาบริกรรมพุทโธๆ บางทีตอ้ งไปทีน่ ่ากลัวๆ
เวลากลัวก็จะคิดแต่เรื่องทีก่ ลัว ยิง่ คิดก็ยง่ิ กลัวใหญ่ ยิง่ ทุกข์ใหญ่ ถ้าไม่อยากจะ
ทุกข์ ก็ตอ้ งหาทีพ่ ง่ึ ก็จะคิดถึงพุทโธๆ คิดถึงพระขึ้นมา บริกรรมแต่พทุ โธๆ ฝาก
เป็ นฝากตายไว้กับพุทโธ เวลากลัวมากๆไม่รู้จะหาอะไรพึง่ ก็กอดกับพุทโธไป พอ
กอดไปเดีย๋ วเดียวจิตก็รวมลงสงบลง
พอสงบลงปั๊บความกลัวก็หายไปหมด
เพราะความกลัวมันเกิดจากใจเราไปคิดขึ้นมาเอง ฉะนัน้ เวลาเจ็บอย่าไปคิดถึง
ความเจ็บ อย่าไปส่งจิตหาความเจ็บ เวลากลัวอย่าไปหาความกลัว ให้รีบกลับมา
หาพุทโธๆอย่างเดียว ความเจ็บความกลัวจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้มนั เป็ นไป ถ้า
อยู่กบั พุทโธได้ตลอดเดีย๋ วจิตก็รวมลงได้ แล้วมันก็จะหายไปหมดเลย แล้วจะรู้
ว่าเราโง่เอง เราผลิตความกลัวขึ้นมาเอง ผลิตความเจ็บขึ้นมาเอง พวกเรายัง
ภาวนาไม่เป็ นกัน ถ้าภาวนาเป็ นแล้วจะรู้ จิตยังไม่เคยรวมกัน ยังไม่รู้ ถ้ารวมแล้ว
จะรู้วา่ ปัญหาทัง้ หมดอยู่ทจ่ี ติ นี่เอง ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน สิง่ ต่างๆเขาก็อยู่อย่างนัน้ ของ
เขา เขาไม่มอี ะไร เราไปวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเราเอง เวลาตุก๊ แกวิง่ บนหลังคาก็
คิดว่าผีมา
ถาม ท่านอาจารย์ครับ พออยู่วดั ใหม่ๆนี่ อยู่ในกุฏิ แรกๆอาจจะกลัว พอนานเข้าๆ
ความกลัวมันหายไป แต่ก็คดิ ว่าไม่ได้หายไปหมด พอรู้สกึ คุน้ เคยแล้วมันจะชิน
แต่พอเปลีย่ นปุ๊ บความกลัวมันโผล่ข้นึ มาให้เห็นอีก ความกลัวมันยังไม่หายไป
หมด
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ตอบ คือทีน่ นั้ เรารู้วา่ ไม่มอี ะไรน่ากลัวแล้ว แต่ทใ่ี หม่น้ เี รายังไม่รู้วา่ มีอะไรซ่อนอยู่หรือ
เปล่า ใจก็ปรุงแต่งขึ้นมา จินตนาการไปเอง พออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่มอี ะไร
อีก มันอยู่ทจ่ี นิ ตนาการของเรา ต่อไปก็จะรู้วา่ เราหลอกตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา
สถานทีเ่ ขาหลอกเราไม่ได้ สถานทีเ่ ขาไม่มอี ะไร เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นต้นไม้ใบ
หญ้า ไม่มอี ะไร เราหลอกตัวเราเองตลอดเวลา สมมุตวิ า่ สิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้ดี แล้วก็ไป
แย่งกัน พอได้มาแล้วก็ไม่เอาแล้ว ไปสมมุตอิ ย่างอืน่ ขึ้นมาอีก แล้วก็ไปแย่งกัน
ใหม่ แฟชัน่ ก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็สนั้ เดีย๋ วก็ยาว เดีย๋ วก็สนี นั้ เดีย๋ วก็สนี ้ ี
หลอกกันไปหลอกกันมาอยู่อย่างนี้
ถาม ท่านอาจารย์คะทีท่ ่านอาจารย์วา่ ถ้าพวกเราเคยปฏิบตั มิ าก็จะติดตัวมา ถ้าสมมุติ
ว่าเราปฏิบตั แิ ล้ว ชาติหน้าจะปฏิบตั ดิ ขี ้นึ ไหมคะ
ตอบ ก็เหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ชนั้ นี้ แล้วเปลีย่ นโรงเรียน เราจบ ม.๕ แล้วเราก็ไป
ต่อ ม.๖ โรงเรียนอาจให้เราสอบดู ทดสอบภูมปิ ญั ญาเราดู แต่ทางด้านจิตใจไม่
ต้องทดสอบ เรียนถึงขัน้ ไหนก็รู้อยู่ในขัน้ นัน้ รู้อยู่แก่ใจ เคยทําได้แค่ไหนก็จะทํา
ได้แค่นนั้ เคยนัง่ สมาธิได้ก่นี าที นัง่ กี่ครัง้ ก็จะนัง่ ได้เท่านัน้ ไม่วา่ จะเป็ นชาติน้ หี รือ
ชาติหน้า ตายไปแล้วสมมุตมิ าเกิดใหม่ นัง่ สมาธิครัง้ ต่อไปใหม่ก็จะนัง่ ได้เท่านัน้
จะให้มากขึ้นก็ตอ้ งผลักมันขึ้นไป มันจะไม่ข้นึ โดยอัตโนมัติ ต้องผลักมันขึ้นไป
เคยนัง่ ได้ ๓๐ อยากจะนัง่ ได้ ๔๐ ก็ตอ้ งฝื นนัง่ ต่ออีก ๑๐ นาที
ถาม ถ้าเกิดเราไม่ผลักมันขึ้นไป แล้วมันจะหล่นลงมาไหมครับ
ตอบ ถ้าไม่นงั ่ เลยก็จะต้องหล่นลงมา บางวันเราไม่ได้นงั ่ พอกลับมานัง่ ก็นงั ่ ไม่ได้นาน
เท่าทีเ่ คยนัง่ นัง่ ไม่ถงึ ๓๐ เคยนัง่ ๓๐ นัง่ ได้แค่ ๒๐ จึงต้องรักษาไว้ สิง่ ทีท่ าํ ได้ก็
ต้องรักษาไว้ สิง่ ทีย่ งั ทําไม่ได้ก็ตอ้ งพยายามทําให้ได้ ทําให้มากขึ้นไป
ถาม ลูกเขาไม่ชอบมาวัด แสดงว่าไม่ได้ทาํ มา
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ตอบ ถ้าไม่มเี หตุปจั จัยอย่างอืน่ มาเกี่ยวข้องก็เป็ นอย่างนัน้
แต่ถา้ เขามีเหตุมภี ารกิจ
อย่างอืน่ ทีท่ าํ เขาต้องไปทํา เขาก็ไม่สามารถมาได้ ถ้าเป็ นความชอบล้วนๆ ก็
หมายความว่าเคยสะสมมา เคยชอบอะไรก็จะชอบอย่างนัน้
ถาม เกี่ยวข้องกับเวลาของแต่ละคน บางคนเข้าวัดตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ บางคนก็ไปเข้า
ตอนอายุมาก เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับ
ตอบ เวลามันก็มสี ่วน เป็ นตัวจุดประกาย ถ้ามีเชื้อเก่าอยู่แล้ว พอถูกจุดขึ้น ก็จะเริ่ม
ทํางานต่อ แต่ถา้ ไม่มโี อกาส เช่นไม่เคยได้เจอครูบาอาจารย์ ไม่เคยมีใครแนะ
นําพาไปวัดปฏิบตั ิ ทัง้ ๆทีม่ อี ะไรอยูบ่ า้ งแล้ว แต่ไม่ได้รบั การปลุกขึ้นมา เหมือน
ถ่านไฟเก่า ถ้าไม่ได้ถูกจุด ก็จะไม่ลกุ ขึ้นมา การคบคนจึงมีส่วน ในมงคลสูตร
ท่านสอนไว้ในบทแรกเลย อเสวนา จ พาลานังฯ ไม่คบคนพาลคนโง่ ให้คบ
บัณฑิตคนฉลาด บัณฑิตก็คอื พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยะเจ้าทัง้ หลาย
เวลาได้คบกับบัณฑิตแล้วก็จะจุดประกายให้บารมีต่างๆทีเ่ คยทําไว้ฟื้ นขึ้นมา ทีย่ งั
ไม่มแี รงพอทีจ่ ะไปของมันเองได้ ต้องอาศัยผูอ้ น่ื หรือเหตุการณ์มาคอยผลักดัน
ไป แต่ถา้ มีมามากแล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยบัณฑิต ไม่ตอ้ งอาศัยใคร มันจะไปของมัน
เอง อย่างพระพุทธเจ้านี้ถงึ เวลาท่านก็ไปของท่านเลย อยู่ในวังแสนจะสุขแสนจะ
สบาย ทุกคนมีแต่มงุ่ หน้าไปในวังทัง้ นัน้ มีใครจะมุง่ ออกจากวังไปอยู่ป่าบ้าง ไม่มี
หรอก เป็ นเพราะบุญบารมีทไ่ี ด้ทรงบําเพ็ญมามีพลังในตัวของมันเอง มีแรงมาก
จนไม่มใี ครจะยับยัง้ เหนี่ยวรัง้ ไว้ได้ มันก็จะไปของมัน ถ้าบําเพ็ญขนาดนัน้ ก็มอี ยู่
๒ ทางเลือกเท่านัน้ ถ้าไม่เป็ นพระพุทธเจ้าก็เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระอรหันต์
เพราะได้พบกับธรรมะคําสอน พบครู บาอาจารย์ ก็จะไปอย่างรวดเร็วเลย เราจึง
บรรลุชา้ เร็วจึงต่างกัน อยู่ทบ่ี ญ
ุ บารมีทบ่ี าํ เพ็ญมา ถ้าเรียนอยู่ในระดับไหนก็ตอ้ ง
มาเรียนต่อในระดับนัน้ ถ้าเป็ นหลักสูตร ๔ ปี ได้เรียนมาปี หนึ่งแล้ว ก็ตอ้ งมา
เรียนต่ออีก ๓ ปี กว่าจะจบ แต่ถา้ เรียนมา ๓ ปี แล้ว ก็เรียนอีกแค่ปีเดียว ถ้าเรียน
มา ๓ ปี ครึ่งแล้ว ก็เรียนอีก ๖ เดือนก็จบ
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เราจึงบรรลุได้ชา้ เร็วต่างกัน บางคนฟังธรรมเพียงครัง้ เดียวก็บรรลุแล้ว เช่น
พระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมครัง้ แรก ก็ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน แต่
พระปัญจวัคคียอ์ กี ๔ รูปยังไม่บรรลุ เพราะปัญญาบารมีบาํ เพ็ญมาไม่เท่ากัน แต่
ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ไล่ๆกัน ตามกันมาติดๆ ห่างกันเพียงไม่ก่ชี วั ่ โมง พอฟังแล้ว
เอากลับไปพินิจพิจารณาอีกสักครัง้ ๒ ครัง้ ทบทวนในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาก็จะ
บรรลุได้ อาจจะไม่บรรลุในขณะทีฟ่ งั แต่บรรลุหลังจากทีไ่ ด้ฟงั แล้วก็ได้ ก็ปรากฏ
ว่าได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมกันในลําดับต่อมา
ไม่นานหลังจากที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอีกครัง้ ๒ ครัง้ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั หมด เป็ น
พระอรหันต์ ๕ องค์แรกของพระพุทธศาสนา ตามอย่างพระพุทธเจ้า หลังจากนัน้
ก็ทรงไปเทศน์โปรดพวกนักปฏิบตั ใิ นลัทธิอน่ื
ทีไ่ ด้ปฏิบตั ทิ านศีลสมาธิมาแล้ว
พอทรงแสดงทางด้านปัญญา แสดงทางด้านวิปสั สนาให้ฟงั หนเดียว ทัง้ ๕๐๐ รู ป
ก็บรรลุพร้อมกันเลย เพราะไปติดอยู่ตรงนัน้ ติดอยู่ในขัน้ ปัญญา ยังไม่เห็น
อนัตตา ทีไ่ ม่มใี ครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรก ทีท่ รงตรัสรู้เห็น
อนัตตาก่อนเพือ่ น เมือ่ รู้แล้วก็มาสอนผูอ้ ่นื ต่อ พอผูอ้ น่ื ฟังแล้วพิจารณาปั๊บก็
เข้าใจ เหมือนกับเห็นงูเป็ นปลาไหล แต่ผูร้ ู้งูจะรู้วา่ ไม่ใช่ปลาไหล ถ้าแยกแยะดู ก็
จะเห็นว่ามีลกั ษณะต่างกัน เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนพวกเราทีเ่ ห็น
อัตตาตัวตน ว่าไม่ใช่ตวั ตน เป็ นอนัตตา ถ้าเอาไปพิจารณาดู ก็จะเห็นอย่างทีท่ รง
สอน มันอยู่ทภ่ี ูมปิ ญั ญาของแต่ละคนทีไ่ ด้สะสมมา อยู่ทส่ี มาธิทไ่ี ด้บาํ เพ็ญมา มัน
จะสนับสนุนให้การปฏิบตั ขิ องเราในปัจจุบนั อย่าไปคิดเรียนข้ามชัน้ เวลาย้าย
โรงเรียนก็ไปโกหกครูวา่ เรียนจบ ป.๔ แต่จบ ป.๒ พอให้เรียน ป.๕ ก็เรียนไม่
ผ่าน
ถาม สมัยก่อนแค่ฟงั ธรรมก็บรรลุได้เลย แต่สมัยนี้คงยาก
ตอบ น่าจะมีนะ อาตมาเชื่อว่ายังมี ในวงพระปฏิบตั นิ ้ ยี งั มีอยู่ เพียงแต่ไม่มกี ารมา
ประกาศบอกกันเท่านัน้
ไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะประกาศได้ เพราะจะสร้างลัทธิ
เลียนแบบ เดีย๋ วก็จะประกาศกันวุน่ ไปหมดเลย จนไม่รู้วา่ จริงหรือหลอก แต่ผูร้ ู้
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ย่อมรู้อยู่แก่ใจ ย่อมมีความพอใจ ผูอ้ น่ื จะรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็ นเรื่องสําคัญ เวลากินข้าว
อิม่ แล้วผูอ้ น่ื จะรู้วา่ เรากินอิม่ หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสําคัญ นอกจากแม่เราเท่านัน้ ที่
ต้องบอกว่าอิม่ แล้ว ไม่อย่างนัน้ จะโดนบังคับให้กนิ อีก แต่ทางด้านจิตใจผูป้ ฏิบตั ิ
จะรู้เอง เรียกว่าสันทิฏฐิโก ไม่มคี วามจําเป็ นต้องไปประกาศบอกใคร
ถาม แต่ผูป้ ฏิบตั ริ ู้กนั ใช่ไหมค่ะว่าองค์ไหน
ตอบ ก็ตอ้ งสนทนาธรรมะกัน หรืออยู่ร่วมกัน เห็นจริยาวัตรข้อวัตรปฏิบตั ติ ่างๆ แต่จะ
ให้สนิทใจต้องคุยกัน ต้องมีธรรมะระดับเดียวกัน ถ้าอยู่สูงกว่าเรา เราจะไม่รู้ ถ้า
อยู่ตาํ ่ กว่า เราจะรู้ เพราะเราเคยผ่านมาแล้ว แต่ธรรมะทีส่ ูงกว่าเรายังไปไม่ถงึ เรา
เลยไม่รู้ เราเคยขึ้นถึงชัน้ ๑๔ เราจะไม่รู้วา่ ขึ้นถึงชัน้ ๑๕ แล้วจะมองเห็นอะไรบ้าง
เพราะยิง่ สูงขึ้นไปก็จะมองเห็นไกลขึ้น อยู่ชนั้ ๒ จะเห็นได้ระดับหนึ่ง พอขึ้นไปถึง
ชัน้ ๑๐ จะเห็นได้อกี ระดับหนึ่ง คนทีอ่ ยู่ชนั้ ๑๐ จะรู้ชนั้ ๑๐ ลงมาถึงชัน้ ๑
เพราะเคยผ่านมาแล้ว แต่จะไม่รู้ชนั้ ๑๑ ขึ้นไป
ถาม กรุณาทบทวนนิดหนึ่ง เมือ่ คราวก่อนนี้ท่านอาจารย์เมตตาพูดถึงเรื่องของทําบุญ
นะครับ ทีว่ า่ ผลบุญมี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งท่านบอกว่าคนทีไ่ ด้รบั จะได้ฟงั ธรรมใน
ระดับและประสิทธิภาพทีไ่ ม่เท่ากัน อีกส่วนก็คอื ความเมตตาทีเ่ รามีให้กบั ใครก็
แล้วแต่ นี่จะเสมอกัน แต่ผมมีความรู้สกึ ว่าเวลาทําบุญกับหลวงตานี่ หรือทํากับ
ท่านอาจารย์น่ี ความปลื้มปี ตยิ นิ ดีในใจมันเกิด ความเย็นฉํา่ ในใจมันมี ซึง่ ตรงนี้
มันแตกต่างกันกับทํากับคนอืน่ ตรงนี้มนั รู้สกึ ได้วา่ มันแตกต่างกัน ความปลื้มปี ติ
ยินดี
ตอบ อยู่ทอ่ี ปุ าทานของเรา ถ้าไปทํากับพระอริยะทีเ่ ราไม่รู้วา่ ท่านเป็ น เราก็อาจจะไม่มี
ความปลื้มปี ตกิ ็ได้
ถาม อันนัน้ เกิดจากศรัทธาใช่ไหมครับ
ตอบ ศรัทธานัน้ แหละเป็ นอุปาทาน
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ถาม เป็ นตัวมานะ
ตอบ จะว่าเป็ นก็ได้ แต่เป็ นธรรมนะ เช่นเชื่อว่าเป็ นพระพุทธเจ้า ใจก็จะน้อมไป ก็จะมี
ความสุข เกิดจากความปรุงแต่งของใจ แต่ถา้ ไปเจอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเราก็
จะไม่รู้ ก็อาจจะไม่มคี วามรู้สกึ อะไร
ถาม แม้แต่หมาแมวก็อาจจะเป็ นพระโพธิสตั ว์ก็ได้
ตอบ อาจจะเป็ นชาติสุดท้ายก่อนทีจ่ ะมาเป็ นพระพุทธเจ้าก็ได้
ถาม ถ้าเราล่วงรู้ตรงนัน้ กับหมากับแมวเราอาจจะปลื้มปี ตกิ ็ได้
ตอบ การแผ่เมตตานัน้ หมายถึงให้เรามีจติ เมตตาต่อเพือ่ นสัตว์ร่วมโลกทัง้ หลาย ไม่วา่
จะเป็ นมนุษย์หรือเดียรฉาน ให้ความเมตตาเท่าเทียมกัน ให้นาํ้ แก้วนี้กบั หมา
ให้กบั คนก็นาํ้ แก้วเดียวกัน หมาก็กนิ ได้ คนก็กนิ ได้ ได้ประโยชน์เหมือนกัน
ความเมตตาก็เป็ นแบบนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ กี บั จิตใจของเราและของผูอ้ น่ื ความเมตตา
ทําให้จติ ใจเรามีความสุข เวลาโกรธกับเวลาไม่โกรธ อย่างไหนจะดีกว่ากัน เวลา
โกรธนี่เราขาดความเมตตาแล้ว เวลาดับความโกรธได้ เราก็ได้ความเมตตา
กลับมา ประโยชน์อยู่ตรงทีท่ าํ ให้จติ ใจเราร่มเย็นเป็ นสุข เพือ่ นมนุษย์ทเ่ี กี่ยวข้องก็
ร่มเย็นเป็ นสุขด้วย ดังสุภาษิตทีพ่ ูดไว้ว่า เมตตาคํา้ จุนโลก ความเมตตาทําให้เรา
สงสารผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เวลาตกทุกข์ได้ยาก ได้ช่วยเหลือได้ให้ความสุขกับ
เขา ความสุขนัน้ ก็กลับมาหาเรา ให้สุขแก่ท่านสุขนัน้ ก็กลับมาหาเรา ให้ทกุ ข์กบั
ท่านทุกข์นนั้ ก็กลับมาหาเรา เวลาเราโกรธเราเกลียดใครความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจ
เราแล้ว มันอยู่ตรงนัน้ ไม่วา่ จะให้ความเมตตาแก่ใครมันก็สุขเหมือนกัน
วันนี้อ่านข่าวทีม่ ลู นิธิหมาพิการจัดงานเลี้ยงให้หมา จัดโต๊ะจีน ๑๐ โต๊ะ อยู่ท่ี
นนทบุรีทห่ี ลวงตาดูแลช่วยเหลือสนับสนุนเดือนละแสน แต่เขาบอกว่าค่าใช้จ่าย
ตกเดือนละสีแ่ สน เขาก็จดั อาหารให้สุนขั กิน สุนขั เขาก็มกี ายมีใจเหมือนเรา
เพียงแต่ตอ้ งเสวยวิบากกรรม เขาทําบาปมาในชาติก่อน อย่างพวกเราถ้าทําบาป
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กัน ชาติหน้าก็ไปเป็ นอย่างเขา ใจเราใจเขาก็เหมือนกัน อยากจะได้รบั ความสุข
อยากจะได้รบั ความเมตตาเหมือนกัน ใจไม่ได้เปลีย่ นไปตามร่างกาย ใจกับภพ
ชาติก็เหมือนร่างกายกับเสื้อผ้าทีใ่ ส่ จะแต่งให้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ เป็ น
ขอทานก็ได้ แต่ร่างกายก็ยงั เป็ นร่างกายอันเดิมอยู่ ใจก็เช่นเดียวกัน ใจเป็ นสุนขั
ไปเป็ นสัตว์เดียรฉาน เพราะต้องใช้กรรมทีท่ าํ มา เกิดเป็ นมนุษย์ก็ได้ร่างของ
มนุษย์ แต่ก็ยงั เป็ นใจอันเดิม มีกเิ ลสโลภโกรธหลง มีความปรารถนาความสุข
ความเมตตาเหมือนกัน เวลาได้รบั ความเมตตาก็มคี วามสุข เวลามีคนทักทายยิ้ม
แย้มแจ่มใส เราก็มคี วามสุขแล้ว
ถาม เวลาแผ่เมตตานี่ ให้แผ่เมตตาให้ตวั เองก่อน ถูกไหมครับ
ตอบ หมายความว่าให้ความสุขกับเราด้วย ให้ความเมตตากับเราด้วย ก็คอื ต้องดูแลใจ
ของเรา ไม่ให้โกรธไม่ไปทําบาปเป็ นต้น
ถาม เกิดมาเป็ นสัตว์น่ีจะมีโอกาสได้สร้างบุญไหมคะ
ตอบ อาจจะได้บา้ ง ถ้ามีสติปญั ญา เช่นลิงกับช้างทีอ่ ปุ ฏั ฐากดูแลพระพุทธเจ้า ตอนที่
เสด็จไปจําพรรษาอยู่ในป่ าตามลําพัง สัตว์บางตัวมีสติปญั ญาสูงเท่ากับมนุษย์
หรือสูงกว่ามนุษย์ดว้ ยซํา้ ไป
ถาม เวลาเราทําความดี เราก็นึกถึงครู บาอาจารย์ ท่านจะรับกระแสได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ หมายถึงอย่างไร
ถาม หมายถึงว่าเราแสดงมุทติ ากับท่านน่ะค่ะ คลืน่ จิตของท่านจะรับเราได้ตลอดเวลา
ใช่ไหมคะ ถ้าเราทํากับท่าน
ตอบ ต้องถามท่านดู โดยปกติคนเรามองหน้ากันก็รู้กนั เช่นสามีภรรยาก็ส่งกระแสให้
กันอยู่ตลอดเวลา ด้วยกิริยาอาการทีแ่ สดงออก บางวันก็ย้มิ แย้มแจ่มใสต่อกัน ก็
รู้แล้วว่าวันนี้ส่งกระแสดีให้กนั บางวันหน้าบึ้งตึงใส่กนั ก็รู้แล้วว่าส่งกระแสทีไ่ ม่ดี
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กิริยาอาการก็เป็ นสือ่ อยู่แล้ว อยู่ทผ่ี ูร้ บั จะมีสติปญั ญารับรู้หรือไม่ บางคนก็ไม่
ค่อยดูคนอืน่ มัวแต่คดิ เรื่องของตนเอง คนอืน่ จะส่งสัญญาณมาอย่างไรก็ไม่รบั รู้
เลย คงจะรับได้บา้ ง จะมากจะน้อยจะหยาบจะละเอียดต่างกัน คนเราสือ่ กันบาง
ทีไม่ตอ้ งใช้ภาษา ไม่ตอ้ งใช้คาํ พูด ใช้กริ ิยาอาการมองหน้ามองตากัน บางทีอยู่ใน
เหตุการณ์ก็รู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร เพราะเคยได้ฝึกมาแล้ว เหมือนพวกทหาร
ตํารวจ เวลาออกปฏิบตั กิ ารณ์จริงๆ เขาไม่มานัง่ บอกว่าทําอย่างนี้ๆ เพราะมีแผน
อยู่แล้ว ก็ทาํ กันไปเลย
ถาม คําถามต่อเนื่องนะเจ้าคะ ถ้าหากทุกคนเป็ นห่วงพระอาจารย์ ปวดหลังอยากให้
ท่านหายนะเจ้าค่ะ ความปรารถนาน่ะค่ะ
ตอบ เข้าใจ แต่เรามองกันคนละระดับ ระดับอุปาทานยึดมันถื
่ อมัน่ กับระดับปล่อยวาง
มันไม่เหมือนกัน
ถาม ชัดเจน
ตอบ ปรารถนาดีต่อกันได้ เป็ นห่วงได้ แต่อย่าบังคับกัน อย่าฉุดอย่าลากพาไปหาหมอ
ให้ไปทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ เป็ นการล่วงลํา้ เป็ นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ดแี ล้ว ถ้าไปล่วงลํา้
ชีวติ ของผูอ้ น่ื โดยทีเ่ ขาไม่อนุญาต เสนอได้แต่อย่าไปบังคับกัน บางคนเสนอแล้ว
ต้องไป ถ้าไม่ไปจะโกรธ ผิดใจกัน เลิกคบกันเลยก็มี อุตส่าห์มาแล้วไม่ยอมไป ก็
เสียใจ คิดว่ารังเกียจความปรารถนาดีความหวังดี แต่ละคนมีวธิ ีการปฏิบตั กิ บั
ชีวติ ของตนเองต่างกัน เรื่องส่วนตัวควรจะปล่อยให้เป็ นเรื่องส่วนตัว ก็ได้ตกลง
กันไว้แล้วว่า ถ้าต้องการอะไรจะบอก ถ้าไม่บอกก็ไม่ตอ้ งกังวล ญาติโยมก็ได้
ปวารณาตัวแล้ว โดยปกติพระจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ น่ื ไม่ได้ ถ้าเขาไม่
ปวารณา เช่นจะไปขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้กบั คนนัน้ คนนี้ไม่ได้ ยกเว้นญาติพน่ี อ้ งเท่านัน้
แต่ถา้ ได้ปวารณาตัวแล้ว ว่าจะรับใช้จะถวายสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าต้องการก็บอกเขาได้
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คณะขอปวารณาตัวนะคะ ขอไว้ก่อนเลย
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ตอบ จะได้สบายใจ ไม่ตอ้ งมาห่วงมากังวล หรือคิดว่าใจจืดใจดํา ความหวังดีบางทีก็
เหมือนนิทานทีห่ ลวงตาเล่าให้ฟงั เรื่องลิงโดนกิ่งไม้ทับแล้วก็รอ้ ง ลิงตัวอืน่ มาเห็น
เข้าก็สงสาร ก็กระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้ ก็ยง่ิ ทําให้หนักขึ้น ลิงทีถ่ ูกทับก็ยง่ิ เจ็บ ยิง่
ร้องดังขึ้น ไอ้ตวั อืน่ ก็ยง่ิ ตกใจ ก็ยง่ิ มารุมดูกนั ใหญ่ ขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนกิ่ง
ไม้ จนลิงทีถ่ ูกทับตายไป
ถาม ท่านอาจารย์คะ น้องสาวว่าถ้าพวกเรานึกถึงท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์จะทราบ
ไหมคะ
ตอบ ไม่ทราบหรอก เพราะไม่ได้คดิ ถึงใคร อยู่ทว่ี สิ ยั ของแต่ละคน คนทีม่ วี สิ ยั ทีจ่ ะรับ
กระแสจิตของผูอ้ น่ื ได้ เขาก็อาจจะทราบ ถ้าเปิ ดเครื่องรับไว้ ถ้าไม่มพี ลังจิต
ทางด้านนี้ก็จะไม่ทราบ เรื่องพลังจิตไม่ได้เป็ นทางดับทุกข์ เป็ นความสามารถ
พิเศษเท่านัน้ เอง ไม่มกี ็ยงั เป็ นพระอรหันต์ได้ ยังดับกิเลสได้ สิง่ ทีต่ อ้ งรู้เพือ่ เป็ น
พระอรหันต์ก็คอื รู้ไตรลักษณ์ รู้อนิ จจังทุกขังอนัตตา เพือ่ กําจัดกิเลสอาสวะให้
หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ คนมีฤทธิ์ทไ่ี ม่ได้เป็ นพระอรหันต์ก็มี เช่นพระเทวทัต
ท่านก็มฤี ทธิ์เดช แต่ไม่ไปทางวิปสั สนา ไม่เจริญปัญญา กลับไปหลงติดอยู่กบั
ฤทธิ์ ใช้ฤทธิ์เป็ นบันไดก้าวสู่ความยิง่ ใหญ่ ขอสืบทอดอํานาจจากพระพุทธเจ้า
เพราะคิดว่าตนมีฤทธิ์มเี ดช แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นฤทธิ์เดชไม่ใช่เรื่องสําคัญ ใน
การปกครองผูอ้ น่ื หรือตนเอง ให้อยู่ในความสงบ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ต้อง
มีปญั ญา ต่อให้เหาะเหินเดินอากาศได้ อ่านจิตอ่านใจของผูอ้ น่ื ได้ ระลึกชาติได้
แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญากําจัดความโลภความโกรธความหลง ก็เป็ นพระอรหันต์ไม่ได้
อย่าหลงประเด็น พวกฤทธิ์เดชนี้อยู่ในขัน้ สมาธิ มีมาก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้
ถาม พวกนี้เรียกว่าโยคีใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ พวกโยคีฤๅษีชไี พรมีวชิ าต่างๆ แต่ยงั ตกเป็ นเครื่องมือของกิเลสอยู่ กิเลสเอามาใช้
เป็ นวิชามาร เพือ่ ให้ได้มาตามความโลภความอยากความโกรธของตน ถ้าโกรธก็
ใช้ฤทธิ์เดชไปทําร้ายผูอ้ น่ื ฤทธิ์เดชสมัยนี้ก็คอื พวกอาวุธต่างๆ เป็ นฤทธิ์เดช
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เหมือนกัน แต่ไม่ได้ออกมาจากใจโดยตรง เป็ นเครื่องไม้เครื่องมือทีใ่ จผลิตขึ้นมา
เอามาเข่นฆ่ากันทัง้ นัน้ ถ้าเป็ นผูท้ ม่ี ธี รรมก็จะไม่เอามาใช้เข่นฆ่าผูอ้ น่ื แต่เอามา
ปรามเอามาป้ องกัน ไม่เอามาทําร้ายผูอ้ น่ื จึงอย่าไปยินดีกบั เรื่องฤทธิ์เดช คิดว่า
มันเป็ นของแถม เวลาไปจ่ายกับข้าวก็อย่าไปเอาแต่ของแถมจนลืมหิ้วกับข้าวกลับ
บ้าน ไปซื้อข้าวกับข้าวกับปลาแล้วได้ของแถมด้วย ก็เอามาได้ ไม่เป็ นไร แต่อย่า
ทิ้งกับข้าวกับปลาก็แล้วกัน เอาแต่ของแถมอย่างเดียว เดีย๋ วก็อดตาย ถ้าไม่เจริญ
ปัญญา ไม่พจิ ารณาไตรลักษณ์ ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ จะพิจารณาได้
อย่างต่อเนื่องก็ตอ้ งมีจติ ทีส่ งบ มีสมาธิ ตัง้ มันไม่
่ วอกแวก ไม่ลอยไปตามอารมณ์
ต่างๆ
สมาธิและปัญญาจึงมีความจําเป็ น ต้องเจริญสลับกันไป เหมือนการเดินทีต่ อ้ งใช้
ทัง้ ๒ เท้า เท้าซ้ายและเท้าขวา สลับกันไป สมาธิและปัญญาก็เช่นเดียวกัน ทําจิต
ให้สงบแล้ว พอถอนออกมาก็เจริญปัญญาต่อ พิจารณาจนจิตเหนื่อยหรือฟุ้งก็
หยุด กลับมาทําสมาธิต่อ ออกจากสมาธิกเ็ จริญปัญญาต่อ สมาธิและปัญญาจะ
สนับสนุนกันถ้าใช้เท้าเดียวเดินจะเดินเร็วกว่าคนใช้ ๒ เท้าหรือไม่ ถ้ามี ๒ เท้าแต่
ใช้เท้าเดียว ก็ตอ้ งเขย่งไปกระโดดไปทีละก้าว ก็จะไปไม่ถงึ ไหน ถ้าใช้ ๒ เท้าเดิน
ก็จะไปเร็ว สมาธิสนับสนุนปัญญา ปัญญาก็ทาํ ให้จติ มีความหนักแน่น มีความ
สงบมันคงมากยิ
่
ง่ ขึ้น เพราะความไม่สงบวอกแวกหวันไหวของจิ
่
ต ก็เกิดจาก
ความหลงความเห็นผิดเป็ นชอบ ความเห็นว่าเป็ นตัวตน พอมีตวั มีตนแล้วก็เกิด
ความหวันไหวว่
่
าจะเกิดอะไรกับตน ถ้าไม่มตี วั ไม่มตี นก็จะไม่หวันไหว
่
จะเห็นไม่มตี วั ตนได้ก็ตอ้ งพิจารณาแยกแยะอยู่เรื่อยๆ เพราะตัวตนจะไปรวมอยู่
ในร่างกาย ในอาการ ๓๒ จึงต้องแยกมันออกมา ทําลายมัน ให้มนั แยกออกมา
เป็ นชิ้นส่วน เหมือนกับรถยนต์ แยกออกมาเป็ นส่วนๆ จะเห็นว่าไม่ได้เป็ น
รถยนต์ เป็ นเพียงชิ้นส่วนต่างๆ มีล ้อมีเครื่องยนต์มเี บาะมีทน่ี งั ่ มีกระจกฯลฯ
ไม่ได้เป็ นตัวเป็ นตน พอมารวมกันก็เป็ นรู ปเป็ นร่างขึ้นมา แล้วก็ไปยึดไปติดว่า
เป็ นตัวเป็ นตน จะทําให้ได้ผลก็ตอ้ งมีเวลามาก เป็ นฆราวาสญาติโยมก็ทาํ ได้ถา้ ไม่
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มีธุระไม่มภี ารกิจ เช่นเป็ นแม่บา้ นอยู่กบั บ้านทัง้ วัน ไม่ตอ้ งออกไปทํางานทําการ
ทํางานบ้านก็เป็ นเหมือนเป็ นพระนี่ ล้างถ้วยล้างชามก็พทุ โธๆไป พิจารณาไป หุง
ข้าวก็พจิ ารณาไป ถ้าทํากิจตามลําพังคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับผูอ้ น่ื ก็จะสามารถ
ทํากิจภายในได้ แต่ถา้ ต้องไปคุยไปสนทนาไปปรึกษาหารือกับผูอ้ น่ื ก็จะทําไม่ได้
เวลาพระธุดงค์พระป่ าทํากิจจะไม่คุยกัน ลองสังเกตดู มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป
ภายนอกก็ทาํ ไป ภายในก็ภาวนาไป โดยทีเ่ ราไม่รู้วา่ กําลังภาวนาอยู่ กําลัง
พิจารณาอยู่ ถ้าเป็ นอาหารก็พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ นปฏิกูล อาหารในบาตรเวลาเข้า
ไปในท้องแล้วเป็ นอย่างไร เวลามันออกมาแล้วเป็ นอย่างไร พอพิจารณาอย่างนัน้
ความยินดีในอาหารก็จะหายไป
ถาม ท่านอาจารย์คะน้องเขาฝากถามว่า ถ้าเขามีความทุกข์แล้วเขาคิดถึงท่านอาจารย์
ท่านอาจารย์จะทราบไหม
ตอบ คงไม่ทราบหรอก แต่อาจารย์องค์อน่ื อาจจะทราบก็ได้ อยู่ทพ่ี ลังจิตของแต่ละ
ท่าน ทีไ่ ม่เหมือนกัน เป็ นความสามารถเฉพาะตน พระอริยะบุคคลแต่ละองค์ มี
ความสามารถเฉพาะตนไม่เหมือนกัน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระโมคคัล
ลานะ ว่าเก่งทางด้านฤทธิ์ พระสารีบตุ รเก่งทางด้านปัญญา พระสีวลีเก่งทางด้าน
ทานบารมี ไปไหนจะมีอานิสงส์ของทานบารมีของปรากฏอยู่เสมอ มีคนชอบ
ทําบุญถวายทานกับท่านมาก พระอานนท์ท่านก็เก่งทางด้านความจํา เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้
เทศน์ของพระพุทธเจ้าทุกกัณฑ์จาํ ได้หมด ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ไปฟังด้วย ก็ยงั
บังคับให้พระพุทธเจ้า กลับมาเทศน์ให้ทา่ นฟัง เป็ นเงือ่ นไขข้อหนึ่ง ทีพ่ ระอานนท์
ตัง้ ไว้สําหรับการรับหน้าทีเ่ ป็ นพระอุปฏั ฐาก
แต่ละองค์แต่ละท่านจึงมี
ความสามารถไม่เหมือนกัน
อย่างในสมัยปัจจุบนั นี้เท่าทีท่ ราบกัน หลวงปู่มนก็
ั ่ ตดิ ต่อเทวดาได้ มีเทพมาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม อ่านจิตใจได้ ตอนทีท่ ่านอยูบ่ นถํา้ แล้วมีหลวงตาอยู่ทต่ี นี เขา เวลา
ท่านส่งจิตไปหาหลวงตาองค์นนั้ ก็เห็นท่านคิดถึงแต่บา้ น คิดถึงแต่ลูก คิดถึงแต่
ภรรยา พอตอนเช้าหลวงปู่มนท่
ั ่ านก็ทกั หน่อยหนึ่ง หลวงตาองค์นนั้ ก็อายมากจน
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ต้องย้ายหนีไปเลย ความสามารถเฉพาะตนแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน ของหลวงตา
เรานี้ไม่ทราบว่ามีการพูดกล่าวกันอย่างไรบ้าง เรื่องทีเ่ ด่นชัดก็คอื การแสดงธรรม
เทศนา ส่วนเรื่องอ่านใจคนก็มคี นกล่าวถึงเหมือนกัน ว่าบางทีเขาคิดอะไรอยู่ใน
ใจ พอไปพบท่านแต่ยงั ไม่ทนั ได้กราบถามท่าน ท่านก็จะตอบก่อน มีคาํ ถามอยู่ใน
ใจไม่ทนั ได้ถามท่าน ท่านก็จะตอบเลย จะเป็ นความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่รู้
เหมือนกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ควรถือเป็ นประเด็นสําคัญ อย่าไปหลงติดเพราะจะ
เสียเวลา เวลามีทกุ ข์อย่าไปคิดถึงอาจารย์ ให้พจิ ารณาว่าทุกข์ของเราเกิดจาก
อะไร เกิดจากสมุทยั ความอยาก เราต้องอยากอะไรสักอย่างหนึ่ง เมือ่ ไม่ได้สม
ความอยาก ก็จะทุกข์ข้นึ มา ถ้าตัดความอยากได้ความทุกข์ก็จะดับไป อย่างนี้จะ
เป็ นประโยชน์มากกว่า
ถาม ผมได้ยนิ มาว่าพระอานนท์ตรัสรู้ในคืน ทีท่ ่านเร่งความเพียรอย่างมากเกินไป
ในขณะทีท่ ่านจะล้มตัวลงนอน ท่านก็ตรัสรู้เพราะท่านผ่อนคลายตัวเองลง แต่
ของพระพุทธเจ้านี่ตงั้ ใจว่าจะไม่ลกุ ขึ้นจากการภาวนาจนกว่าจะตรัสรู้ ดูเหมือนมี
ความเพียรเหมือนกัน แต่ทาํ ไมถึงต่างกันล่ะครับ
ตอบ อิริยาบถต่างกัน แต่ความเพียรในจิตใจเหมือนกัน ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาในท่านัง่
สมาธิก็ได้ หรือในอิริยาบถยืนหรือเดินหรือนอนก็ตดั กิเลสได้เหมือนกัน ภาวะจิต
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ของพระพุทธเจ้าต้องนัง่ ถึงจะตัดได้ ของพระอานนท์
นี่ท่านไปยึดไปติดกับคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า จิตเลยไม่ปล่อยวาง มัวแต่
กังวลว่าเมือ่ ไหร่จะบรรลุเสียที เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์วา่ จะต้องบรรลุ
วันนี้แน่นอน ความเพียรก็เร่งเต็มทีแ่ ล้ว พิจารณาทุกอย่างหมดแล้ว แต่ก็ยงั ไม่
บรรลุ ก็เลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ยิง่ เวลาใกล้เข้ามาเท่าไหร่ ก็ยง่ิ วิตกกังวล
ใหญ่ จิตก็เลยสร้างกิเลสขึ้นมาแทนทีจ่ ะสร้างธรรมะขึ้นมา การจะหลุดพ้นได้จติ
ต้องปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่คาํ พยากรณ์ พอเห็นว่าใกล้สว่างแล้วก็คดิ ว่าหมด
หวังแล้ว ครัง้ นี้คงเป็ นครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ผดิ พลาด ก็เลยจะไป
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พัก ขณะทีก่ าํ ลังจะพัก ระหว่างท่านัง่ กับท่านอน จิตไม่ได้คดิ อะไร ปล่อยวางคํา
พยากรณ์ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง จิตก็หลุดเลย
ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะรู้ เวลาหลุดมันหลุดอย่างไร บางองค์ก็หลุดแบบง่ายๆ มีอยู่องค์
หนึ่งบรรลุ ๔ ขัน้ ในเวลาปลงผม พอมีดโกนลงศีรษะครัง้ แรกก็บรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน พอลงครัง้ ที่ ๒ ก็เป็ นพระสกิทาคามี ครัง้ ที่ ๓ ก็เป็ นพระอนาคามี ครัง้
ที่ ๔ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ปัญญาขยับไปเรื่อยๆ หมุนของมันไปเรื่อยๆ
เหมือนกับไฟทีม่ เี ชื้อ พอไฟติดแล้วก็ไหม้ของมันไป การบรรลุไม่อยู่ทอ่ี ริ ิยาบถ
แต่อยู่ทส่ี ภาพจิตทีพ่ ร้อมจะบรรลุในขณะนัน้ หรือไม่ มีอยู่รูปหนึ่งมีปญั หา จะไป
กราบทูลถามพระพุทธเจ้า พอเดินไปถึงกุฏฝิ นก็ตก ยังไม่ได้ข้นึ ไปบนกุฏิ ก็ยนื รอ
อยู่ทช่ี ายคา เห็นนํา้ ฝนทีไ่ หลลงมาจากชายคา ลงมาในนํา้ ทีอ่ ยู่บนดิน เกิดเป็ น
ฟองนํา้ แล้วก็ดบั ไป เกิดแล้วก็ดบั ไป พิจารณาฟองนํา้ แล้วก็บรรลุเลย เลยไม่ตอ้ ง
ขึ้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า เพราะรู้คาํ ตอบแล้ว การบรรลุธรรมจึงไม่จาํ เป็ น
ว่า จะต้องอยู่ในท่านัง่ ขัดสมาธิเสมอไป อยู่ในอิริยาบถใดก็ได้ ถ้าจิตอยู่ในภาวะที่
พร้อมก็บรรลุได้
มีพระอีกรูปหนึ่งท่านติดในด้านความสวยงาม พระพุทธเจ้าก็ให้ไปดูซากศพของ
โสเภณีทม่ี ชี ่อื เสียงคนหนึ่ง เป็ นโสเภณีทม่ี คี วามสวยงามมาก พอดีเธอตายไป ก็
ให้ไปพิจารณาดูซากศพของเธอ พอพิจารณาปั๊บก็หลุด เพราะจิตแต่ละดวงไปติด
อยู่กบั จุดใดจุดหนึ่งทีไ่ ม่เหมือนกัน อย่างพระอานนท์ไปติดอยู่กบั คําพยากรณ์
ของพระพุทธเจ้าว่าจะบรรลุ แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้บาํ เพ็ญเพียรนะ
ธรรมขัน้ อืน่ ๆก็ได้บาํ เพ็ญมาหมดแล้ว แต่มาติดทีป่ มสุดท้ายนี้ ติดทีค่ าํ พยากรณ์
นี้ ติดทีค่ วามอยากจะบรรลุ ซึง่ เป็ นสมุทยั ความอยากเป็ นพระอรหันต์ในตอนนัน้
จึงเป็ นอุปสรรค เมือ่ ก่อนเป็ นตัวผลักดันให้ปฏิบตั ิ พอมาถึงจุดนี้แม้แต่ความ
อยากไปพระนิพพานก็ตอ้ งตัดไป เพราะเป็ นสมมุติ จะรู้อยู่กบั ใจ ผูป้ ฏิบตั จิ ะรู้วา่
อะไรยังคาใจอยู่ เหมือนก้างติดคอ คนอืน่ ไม่รู้ เรารู้และเราต้องเอามันออกเอง
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ขอให้ปฏิบตั ไิ ปเถิดแล้วจะรู้เห็นเอง ไม่มอี ะไรมาปกปิ ด มาปิ ดกัน้ การปฏิบตั ไิ ด้
แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั แิ ล้ว ต่อให้ฟังไปจนวันตายก็จะไม่เห็นไม่รู้ ฟังแล้วเข้าใจก็ดบั
ความสงสัยได้ แต่ไม่แก้ปญั หาของเราได้ ขอให้เห็นความสําคัญของการศึกษา
และการปฏิบตั นิ ้ ี ว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในชีวติ ของเรา ควรจะอุทศิ ชีวติ เพือ่
การศึกษาและการปฏิบตั ิ โดยการทําหน้าทีอ่ ย่างอืน่ เพือ่ สนับสนุนให้เราได้มาทํา
หน้าทีน่ ้ ี จะทํามาหากิน ทําอะไรต่างๆ ดูแลพ่อแม่ ทําบุญทําทาน ก็ขอให้คดิ ว่า
เป็ นการสนับสนุนให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบตั ิ เพราะเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริงของชีวติ เรา
อยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารศึกษาและการปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่มี
ใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาไม่สบายก็วง่ิ หาหมอกันทุกคนเลย ไม่มใี คร
อยากจะไม่สบาย อยากจะหายกันทัง้ นัน้ แล้วทําไมไม่อยากจะพ้นทุกข์กนั บ้าง
ทัง้ ๆทีท่ กุ ข์กนั ตลอดเวลา เพราะอํานาจของกิเลสมันแรงมาก ทําให้เราหลง ให้รกั
ความทุกข์ ให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นทุกข์เป็ นสุข เราจึงกอดความทุกข์กนั รัก
ความทุกข์กนั อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตวั
อุปาทานต่างๆเป็ นตัวทีท่ าํ ให้เราทุกข์ ไอ้นนั ่ ก็เสียดาย ไอ้น่กี ็เสียดาย ไอ้นนั ่ ก็
อยากได้ ไอ้น่ีก็อยากได้ ล้วนแต่เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เลย แต่มองไม่เห็นกัน ลอง
ตัดทิ้งไปให้หมดเลย อยู่แบบไม่มดี ู เอาเท่าทีม่ อี ยู่แล้วก็พอ จะมีความภูมใิ จ
ผูอ้ น่ื ทําได้ ครู บาอาจารย์ทเ่ี รากราบไหว้ท่านก็ทาํ ได้ แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ ก็
เพราะเราสูก้ เิ ลสไม่ได้ เราชอบฟังแต่พอถึงเวลาปฏิบตั เิ ราไม่ปฏิบตั กิ นั เหมือน
เชียร์นกั มวยให้ชกซ้ายชกขวา พอให้เราขึ้นไปชกบนเวที เราก็ไม่เอา เพราะกลัว
ลําบาก ขาดโน้นขาดนี่หน่อยก็ลาํ บากแล้ว ค่อยๆตัดก็ได้ ค่อยๆลด สิง่ ไหนไม่
จําเป็ นก็ค่อยตัดๆไป ไม่อย่างนัน้ ก็จะไม่กา้ วหน้าสักที สิง่ ทีต่ ดั ได้ก็ตดั สิง่ ทีท่ าํ ได้
ก็ทาํ ต้องทําทัง้ ๒ อย่าง ต้องลดต้องละ ต้องเสริมสร้างสิง่ ทีย่ งั ไม่มี ทานศีล
ภาวนามีนอ้ ย ก็ตอ้ งเสริมสร้างให้มมี ากขึ้น สมบัตขิ ้าวของเงินทองสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น
ต่างๆเรามีมาก ก็พยายามตัดทิ้งไป บริจาคไป แล้วเราจะพัฒนาก้าวหน้าไป
เรื่อยๆ
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เป็ นอย่างไรหายดีแล้วหรือ เมือ่ ได้ต่อชีวติ มาแล้วก็ควรเอามาปฏิบตั ธิ รรม มา
ทําบุญ อย่าไปเทีย่ ว เทีย่ วพอแล้ว เทีย่ วกี่ครัง้ ก็เหมือนกัน สูป้ ฏิบตั ธิ รรมไม่ได้
ปฏิบตั ไิ ด้มากเท่าไหร่ก็ยง่ิ ดีมากขึ้นไปเท่านัน้
จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆ
ถาม ตอนเข้าห้องผ่าตัดไปก็รู้สกึ ว่าจิตสงบดีนะเจ้าคะ ก็ภาวนาไป แต่ทาํ ไมความดัน
ขึ้นตัง้ เยอะ ก็ภาวนาไปไม่รู้สกึ กลัว แต่หมอบอกว่าความดันขึ้น หมอถามว่ากลัว
หรือ
ตอบ ก็อาจจะมีสาเหตุอน่ื ก็ได้ ถ้าเราไม่รู้สกึ กลัว ร่างกายมีอะไรหลายอย่างทีเ่ ราไม่รู้
มันจะขึ้นก็ให้มนั ขึ้นไป ขอให้จติ ใจเราสงบก็แล้วกัน จะขึ้นจะลงก็เป็ นเรื่องของ
เขา ขอให้จติ ใจเราดี จิตใจเราสงบ ให้น่งิ ให้วางเฉย นัน้ แหละเป็ นเป้ าหมายของ
เรา
ถาม ทีบ่ นเขานี้มพี ระอยู่ก่อี งค์คะ
ตอบ ตอนนี้มอี ยู่ ๓ รูป ไปต่างจังหวัดกันพอออกพรรษา ธรรมดาก็มไี ม่มาก มี
ประมาณสัก ๖ รูป เพราะส่วนใหญ่อาตมาไม่ได้สอนไม่ได้กาํ ชับดูแลเคี่ยวเข็ญ
เพราะไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนัน้ เพราะเราก็อยู่ในฐานะผูอ้ าศัย ไม่ใช่วดั ของเรา
เป็ นของสมเด็จฯ ผูม้ าอยู่ก็ไม่ได้มาศึกษากับเรา ใครสนใจอยากจะศึกษาถามเรา
เราก็สอน ถ้าไม่สนใจเราก็ไม่สอน ปล่อยให้อยู่ตามอัธยาศัย บางท่านก็อยากไป
อยู่กบั สํานักครู บาอาจารย์ มีหมูค่ ณะมีกฎมีระเบียบทีต่ ายตัว ทีน่ ่คี ่อนข้างจะ
เหมือนมหาวิทยาลัยเปิ ด ตัวใครตัวมัน ใครขยันอยากจะปฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั ไิ ป ไม่
อยากจะปฏิบตั กิ ็ไม่บงั คับกัน
ถาม เข้าง่ายออกยาก
ตอบ ทีน่ ่ีเข้าก็งา่ ยออกก็งา่ ย
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ถาม องค์ทข่ี ้นึ มาอยู่ข ้างบนนี่ก็
ตอบ ก็มาด้วยความสมัครใจ
ถาม ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนําบ้าง
ตอบ ถ้าถามก็แนะนําไป แต่ส่วนใหญ่จะรู้วา่ ต้องทําอะไร ได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านหนังสือ
ของครูบาอาจารย์กนั อยู่ประจําอยู่แล้ว ขาดการปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ทีผ่ ่านกันไปไม่
ค่อยได้ก็คอื ทุกขเวทนา พอเจอทุกขเวทนาก็จอด ถ้าผ่านไปได้แล้ว ก็จะไปได้
เรื่อยๆ
ถาม ตอนนี้โยมก็อายุมากแล้ว มีปญั หาเรื่องเข่า ก็เคยผ่านได้บา้ ง นัง่ เก้าอี้ได้ไหมคะ
ตอบ ได้ แต่อาจจะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ก็ตอ้ งยอมรับสภาพ ว่าเครื่องไม้เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การปฏิบตั มิ นั ชํารุดทรุดโทรม
ถาม แต่เดิมก็นงั ่ ขัดสมาธิมาตลอดค่ะ นัง่ ได้นาน แต่ช่วงหลังนี่หมอบอกให้นงั ่ เก้าอี้
เพือ่ ชะลออาการเสือ่ มไว้ จะได้เดินได้
ตอบ ก็ตอ้ งทําไปตามสภาพ ร่างกายก็เหมือนรถยนต์ ถ้ารถใหม่ก็วง่ิ ได้เร็ว ถ้ารถเก่าก็
ต้องค่อยๆไป
ถาม อย่างนี้ถา้ ปฏิบตั แิ ต่อายุนอ้ ยๆก็ได้เปรียบซิคะ
ตอบ ถึงได้บวชกันตัง้ แต่อายุ ๒๐ ถ้าบวชอายุ ๖๐ ก็จะไม่ค่อยไหว
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กัณฑ์ท่ี ๒๗๖

กินเพื่ออยู่

๑๓ มกราคม ๒๕๕๐
การพิจารณาให้เห็นปฏิกูลในอาหารนัน้ ทําเพือ่ กําจัดความอยาก ไม่ให้ยนิ ดีในรูปสีสนั
กลิน่ รสของอาหาร ว่าเป็ นอาหารชนิดนัน้ อาหารชนิดนี้ ท่านจึงสอนให้พจิ ารณาให้เห็น
ความเป็ นปฏิกูล คือความไม่น่าดูของอาหารทีร่ บั ประทาน พิจารณาดูอาหารทีเ่ คี้ยวอยู่ใน
ปาก ว่ามีรูปลักษณ์อย่างไร ถ้าคายออกมาแล้ว จะตักเข้าไปกินใหม่ได้ไหม ถ้าเห็นสภาพ
ของอาหารทีเ่ คี้ยวอยู่ในปาก ก็จะคลายความอยากรับประทานไปได้มาก ถ้าดูตอนทีอ่ ยู่
ในถ้วยในจานก็จะทําให้นาํ้ ลายไหล เราจึงต้องพิจารณาดูตอนทีอ่ าหารถูกเคี้ยวแล้วคลุก
กับนํา้ ลายอยู่ในปากว่าเป็ นอย่างไร ดูตอนทีอ่ ยู่ในท้องว่าเป็ นอย่างไร ดูตอนทีอ่ อกมาว่า
เป็ นอย่างไร เพือ่ ตัดความอยากรับประทานอาหารออกไป อาหารทุกชนิดทีร่ บั ประทาน
ต้องไปรวมกันอยู่ในท้อง แต่ก่อนทีจ่ ะไปรวมกัน เราก็จดั เสียสวยงาม แยกอาหารคาว
หวานออกจากกัน แยกไว้เป็ นส่วนๆ ถ้าผลไม้หล่นไปในแกงก็จะไม่รบั ประทาน เพราะไป
ปนกับของคาว การพิจารณาแบบนี้เพือ่ ให้เกิดความรังเกียจขยะแขยง เพือ่ ทําลายความ
หลงในรูปรสของอาหาร ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะติดกับรูปรสของอาหาร อยากกินอาหารชนิด
นัน้ ชนิดนี้ แต่ถา้ เป็ นพระแล้วเลือกไม่ได้ แล้วแต่ญาติโยมจะนํามาถวาย ถ้าไปอยู่ท่ี
กันดารมีแต่คนยากจนใส่บาตร ก็จะเป็ นอาหารทีไ่ ม่ค่อยชอบรับประทาน แต่ตอ้ งฝึ กฉัน
ให้ได้ ด้วยการพิจารณาว่าอาหารทัง้ หมดทีจ่ ะฉันนี้ จะต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดี ก็ให้
รวมกันอยู่ในบาตรเสียเลย ได้อาหารชนิดต่างๆมา ก็เอาใส่รวมลงในบาตรเลย แล้วก็
คลุกกันให้เป็ นอาหารชนิดเดียวกัน ทัง้ ของคาวของหวานผลไม้ทองหยิบฝอยทองแกง
เขียวหวานแกงจืด ก็ใส่ไปลงไปในบาตร แล้วก็คลุกกัน เหมือนคลุกข้าวให้หมากิน
รสชาติก็ดี มีเปรี้ยวหวานมันเค็มครบถ้วนหมดเลย ถ้าฉันแบบนี้แล้วจิตใจจะไม่กงั วลกับ
เรื่องอาหาร
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ไม่เช่นนัน้ แล้วเวลาบวชใหม่ๆจะต้องนัง่ อยูป่ ลายแถว เวลาเห็นอาหารทีช่ อบอยู่หวั แถวก็
อยากจะรับประทาน พอมาถึงเราทีป่ ลายแถวก็เหลือแต่ถาดเหลือแต่จาน ก็จะเกิดความ
เสียใจท้อแท้เบือ่ หน่ายได้ ถ้าไม่ไปมองสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ เรา มองแต่เฉพาะสิง่ ทีม่ าตัง้ อยู่
ข้างหน้าเรา เราก็จะไม่ผดิ หวัง แล้วถ้าเอาอาหารทุกชนิดคลุกกันในบาตร เราก็จะไม่เกิด
ความอยากรับประทานอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ จะช่วยให้การฉันอาหารไม่เป็ นปัญหากับเรา
การฉันในบาตรนี้ก็มอี ยู่ ๓ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. แบบสบายๆ ได้อาหารอะไรมาก็แยก
ไว้เป็ นส่วนๆในบาตร ข้าวก็เอาไว้ด้านหนึ่ง กับข้าวเอาไว้อีกด้านหนึ่ง ผลไม้เอาไว้ด้าน
หนึ่ง ของหวานก็เอาไว้อีกด้านหนึ่ง ถ้าเป็ นนํา้ ก็ใส่ไว้ในถ้วยไว้ดืม่ เลย ผลไม้จะไว้ทีฝ่ า
บาตรก็ได้ ฉันแบบนี้ฉนั แบบสบายๆ แบบที่ ๒ จะไม่จดั แยกอาหารไว้เป็ นส่วนๆ มีอะไร
ก็ใส่ลงไปเลย ตรงไหนก็ได้ แบบที่ ๓ ก็คลุกอาหารทุกชนิดทีอ่ ยู่ในบาตร เพือ่ กําหลาบ
กิเลสตัณหา ความอยากรับประทานอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ ถ้าไม่อย่างนัน้ จะมีปญั หากับ
การขบฉัน ฉันไม่ลงบ้าง อยากจะฉันแล้วไม่ได้ฉนั ก็จะทําให้ทอ้ แท้เบือ่ หน่ายกับเพศของ
นักบวช แต่ถา้ ฝึ กรับประทานตามมีตามเกิดได้ โดยพิจารณาว่าอาหารจะดีขนาดไหนจะ
เลวขนาดไหน ก็เป็ นอาหารเหมือนกัน ทําหน้าทีเ่ หมือนกัน คือรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไป
ได้ ดับความหิวกาย ป้ องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มกี าํ ลังปฏิบตั ธิ รรม ก็ถอื ว่าใช้ได้แล้ว
กินเพื่ออยู่ ไม่อยู่เพื่อกิน ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ไม่เหมือนฆราวาส
ญาติโยม เวลารับประทานจะถือเป็ นความสุขอย่างหนึ่ง กินกันแบบไม่ยบั ยัง้ ต้องหาทีก่ นิ
กัน ต้องขับรถไปไกลๆ เพือ่ ไปร้านอาหารทีถ่ ูกปากถูกคอ เสียเวลาไปเปล่าๆ เพียงเพือ่
เติมนํา้ มันให้กบั ร่างกายเท่านัน้ เอง ควรจะปฏิบตั ริ ่างกายเหมือนกับรถยนต์ ปั๊มไหนก็
เติมได้ ปั๊มตราดาว ปั๊มตราเสือก็นาํ้ มันเหมือนกัน มาจากโรงกลันเดี
่ ยวกัน อาหารก็มา
จากตลาดเหมือนกัน พอมาถึงทีร่ า้ นแล้วก็มวี ธิ ีปรุงแต่งต่างกันไป ทําให้มสี สี นั รสชาติ
ต่างกันไป แต่การทําหน้าทีด่ ูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้ ให้มพี ลัง ให้มเี ชื้อเพลิง ก็
เหมือนกัน
มีเรื่องการพิจารณาอาหารอยู่เรื่องหนึ่ง มีแม่ชอี ยู่รูปหนึ่ง จําไม่ได้แล้วว่าอยู่ในหนังสือของ
หลวงตาหรือเปล่า หรือได้ยนิ ได้ฟงั มา แม่ชกี ็พจิ ารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหารทุกครัง้
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน มีอยู่ครัง้ หนึ่งพิจารณาจนเลยเถิด จนรับประทานอาหารไม่ลง พอ
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มองเห็นอาหารในจาน ก็จะเห็นภาพอาหารทีอ่ ยู่ในกระเพาะ รับประทานไม่ลง จนร่างกาย
ซูบผอม ก็เลยไปปรึกษากับหลวงตา ท่านก็ช่วยแก้ให้ สอนให้พจิ ารณาว่า อาหารที่
รับประทานเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ
เป็ นธาตุเหมือนกัน ส่วนผูท้ พ่ี จิ ารณาคือใจ ไม่ได้กนิ อาหาร เป็ นเพียงผูจ้ ดั การเอาอาหาร
เข้าไปในร่างกายเท่านัน้ เอง เหมือนกับเติมนํา้ มันรถ คนขับรถไม่ได้กนิ นํา้ มัน คนขับรถก็
เพียงแต่เอานํา้ มันใส่ไปในถังรถยนต์เท่านัน้ เอง ร่างกายเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ อาหารก็
เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นการเติมธาตุเท่านัน้ เอง ไม่ได้เกี่ยวกับใจเลย ใจเป็ นเพียง
ผูจ้ ดั การดูแลร่างกาย นี่ก็เป็ นวิธีแก้ถา้ พิจารณาจนเลยเถิดไป การพิจารณาทางด้าน
ปัญญา ก็เป็ นเหมือนกับการรับประทานยาเพือ่ รักษาโรคของจิตใจ คือความโลภความ
โกรธความหลง หลงในรสชาติอาหารก็เป็ นความหลงเป็ นความโลภ ก็ตอ้ งพิจารณาปฏิกูล
ความไม่สวยงามน่าขยะแขยงของอาหาร จะได้คลายความยินดีในอาหาร จะได้ไม่
รับประทานมากจนเกินไป พออิม่ แล้วก็จะหยุดได้ ถ้าพิจารณามากเกินไปก็กลับเป็ นโทษ
ได้ ทําให้กนิ อาหารไม่ได้ การพิจารณาปฏิกูลก็เพือ่ แก้ปญั หา คือความยินดีในรูปในรสใน
กลิน่ ในสีสนั ของอาหาร จะต้องเป็ นชนิดนัน้ ชนิดนี้ ความจริงแล้วก็มอี ยู่ ๔ รสเท่านัน้ เอง
ไม่วา่ จะเป็ นอาหารชนิดใด มีเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็ นหลัก จะเป็ นอาหารฝรัง่ อาหารจีน
อาหารไทยอาหารแขก ก็เปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนกัน ทําหน้าทีเ่ หมือนกัน ก็คอื ให้พลัง
กับร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าพิจารณามากเกินไปก็เท่ากับกินยามากเกินไป ทําให้
เกิดอาการแพ้ยาขึ้นมาได้ คือกินข้าวไม่ลง พิจารณาปฏิกูลมากจนเกินไป ก็เลยกินไม่ลง
ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา ถ้าถึงขัน้ นัน้ ก็ตอ้ งหยุด ต้องหันมาพิจารณาว่า เป็ นการเติมดินนํา้ ลม
ไฟให้กบั ร่างกายเท่านัน้ เอง หรือพิจารณาความสวยงามของอาหารบ้างก็ได้ เพือ่ มาแก้กนั
ถ้าพิจารณาจนเลยเถิดไป ก็ตอ้ งย้อนกลับมาพิจารณาดูรูปรสสีสนั ทีน่ ่ารับประทาน เพือ่
คลายปฏิกูลสัญญาทีท่ าํ ให้กนิ ไม่ลง
การปฏิบตั จิ งึ ต้องมีครู บาอาจารย์ ผูม้ ปี ระสบการณ์ เพราะจะช่วยแก้ปญั หาให้เราได้ เวลา
ปฏิบตั จิ นเลยเถิดไป ไม่มชั ฌิมา ไม่อยู่ในทางสายกลาง ถ้าไม่พจิ ารณาเลยก็หย่อนเกินไป
พอเห็นอาหารปั๊บก็นาํ้ ลายไหลอยากจะกิน อย่างนี้ก็หย่อนเกินไป แต่ถา้ พิจารณาปฏิกูล
จนกินไม่ลงก็มากเกินไป ต้องให้พอดี คิดว่าเป็ นการเติมนํา้ มันให้กบั ร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ น
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ชนิดไหนก็กนิ ได้ ก็จะแก้ปญั หาเรื่องอาหารได้ ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องอาหารอีกต่อไป ตอน
เริ่มต้นอาจจะต้องคลุกอาหารไปก่อน
เพือ่ กําจัดความอยากในอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้
อยากจะกินก๋วยเตีย๋ ว อยากจะกินพิซซ่าอย่างนี้ พอปนทัง้ ก๋วยเตีย๋ วทัง้ พิซซ่าเข้าไปใน
บาตร ก็ไม่มพี ซิ ซ่าไม่มกี ว๋ ยเตีย๋ วแล้ว มีแต่อาหารรวมมิตรอยู่ในบาตร กินกี่ครัง้ ๆก็เป็ น
อาหารรวมมิตร จนไม่ได้ไปนึกถึงอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้อกี ต่อไป หลังจากนัน้ แล้วก็ไม่
ต้องไปคลุกก็ได้ กินแบบปกติ เพราะเรื่องอาหารไม่เป็ นปัญหาแล้ว มีก็กนิ ไม่มกี ็ไม่เคย
ไปฝันถึง เรื่องของการปฏิบตั กิ บั อาหารก็มหี ลายวิธีดว้ ยกัน สําหรับอาตมาขนาดคลุกแล้ว
ตอนเย็นๆบางทีก็ยงั ปรุงแต่ง คิดถึงอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้อยู่ โชคดีทไ่ี ด้ไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้าน
ตาด ทีม่ กี ารอดอาหารกัน พออดอาหารได้สกั ๓ วันแล้ว ก็จะไม่คดิ ถึงอาหารชนิดต่างๆ
เลย เพราะคิดก็ไม่ได้กนิ จึงอดไปเรื่อยๆ ครัง้ ละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง อดวันเว้นวันบ้าง
วันนี้ฉนั พรุ่งนี้ไม่ฉนั ทําอยู่ ๒ ถึง ๓ ปี แต่ไม่ได้อดเพราะเรื่องอาหารอย่างเดียว อด
เพราะช่วยการภาวนาให้กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ให้เกียจคร้าน ไม่ให้งว่ ง จึงควรลองอด
อาหารกันดูบา้ ง ไม่ตายหรอก กระเพาะก็ไม่เสียด้วย แต่กเิ ลสจะร้องขึ้นมาว่า กระเพาะ
จะไม่เสียหรือ จะไม่เป็ นโรคกระเพาะหรือ ถ้าอดแบบมีขอบมีเขตก็ไม่เป็ นไร หลวงตา
ท่านบอกว่า ท่านอดจนท้องเสีย เพราะอดนานมาก อดทีละ ๑๐ วัน ๑๕ วันแล้วกลับมา
ฉันครัง้ เดียว แล้วกลับไปอดใหม่ ท่านบอกว่าฉันอะไรเข้าไปตอนเช้าพอตอนสายก็
ออกมาหมดเลย ท่านบอกว่าเสียร่างกาย แต่ได้ทางจิตใจ คุม้ ค่ากับการลงทุน
เวลาปฏิบตั คิ วรมุง่ ไปทีจ่ ติ ใจเป็ นหลัก เสียกายไม่เป็ นไร ถ้าเป็ นการแลกเปลีย่ นกับการได้
ความเป็ นอิสระของใจ ได้หลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยาก
ต่างๆ เสียอย่างนี้เสียไปเถิด เพราะร่างกายสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายไป แต่ใจไม่ได้ถูกทําลาย
ไปด้วย ถ้ายังไม่ได้รบั การปลดปล่อยให้มอี สิ รภาพ ก็ยงั ต้องเป็ นทาสอยู่ ไปเกิดชาติหน้า
ก็ยงั ต้องเป็ นทาสอีก แต่ถา้ ยอมสละร่างกายเป็ นเดิมพัน จะเป็ นจะตายอย่างไร จะลําบาก
อย่างไร ก็ไม่ถอย เพือ่ ทําลายความโลภความโกรธความหลงทีม่ อี ยู่ในจิตใจ ทําอย่างนี้จะ
ได้กาํ ไร เป็ นการลงทุนทีค่ มุ ้ ค่า เพราะชีวติ นี้มไี ว้เพือ่ ทําประโยชน์น้ นี นั้ เอง เหมือนกับซื้อ
รถยนต์ขบั เคลือ่ น ๔ ล้อ สําหรับใช้ในป่ าในเขา มาใช้ในบ้านในเมือง ไม่รู้จะซื้อมาทําไม
ถนนก็ไม่ขรุขระ ต้องเอาไปลุยในป่ าในเขาสิ รถชนิดนี้มไี ว้ใช้อย่างนัน้ ร่างกายของเราก็
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อย่างนัน้ เป็ นเหมือนรถขับเคลือ่ น ๔ ล้อ ไว้สําหรับลุยกับกิเลส กับความโลภความโกรธ
ความหลง แต่เรากลับเอาไปรับใช้กเิ ลส รับใช้ความโลภความโกรธความหลง แล้วเราจะ
ได้อะไรจากการเกิดในแต่ละชาติ ก็ไม่ได้อะไร ยังตกเป็ นทาสของกิเลส รับใช้กเิ ลสอยู่
เป็ นวาสนาของพวกเราทีไ่ ด้พบพระพุทธศาสนา ทีท่ าํ ให้เรารู้ถงึ หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของร่างกาย
เรา ว่ามีไว้ทําอะไร ก็มไี ว้เพือ่ ปลดเปลื้องจิตใจทีเ่ ป็ นทาสของกิเลส ทีอ่ ยู่ภายใต้อาํ นาจ
ของความโลภความโกรธความหลงอยู่น้ ี ให้ได้รบั อิสรภาพ ทุกขณะทีเ่ ราหายใจอยู่น้ ี เรา
อยู่ภายใต้อาํ นาจของความหลงทัง้ นัน้ คืออวิชชาปัจจยาสังขารา อวิชชาเป็ นตัวสังให้
่
สังขารคิด ให้คดิ แต่เรื่องลาภยศสรรเสริญสุข วันนี้จะไปเทีย่ วไหนดี วันนี้จะไปกินอะไรที่
ไหนดี แต่เรื่องไปปฏิบตั ธิ รรมแทบจะไม่คดิ กันเลย ส่วนพวกเราอาจจะมีคดิ กันบ้าง
เพราะได้สมั ผัสได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้คดิ ไปทางวิชชาปัจจยาสังขารา
วิชชาก็คอื ธรรมะคําสอนของครูบาอาจารย์ ทีค่ อยกระตุน้ ให้คดิ ไปในทางบุญทางกุศล
อย่างวันนี้เราก็คดิ มาทําบุญกัน ถ้าไม่เคยสัมผัสกับศาสนาเลย วันนี้วนั หยุดก็ตอ้ งพาลูก
ไปเทีย่ วกันเพราะเป็ นวันเด็ก ไปเทีย่ วไหนดี ไปกินทีไ่ หนดี ก็เป็ นเรื่องของอวิชชาปัจจ
ยาสังขาราทัง้ นัน้ พอไปแล้วก็จะเป็ นตัณหาความอยาก เป็ นอุปาทานความยึดติด เป็ นภพ
เป็ นชาติข้นึ มา พอตายไปจิตก็ยงั ไม่หยุด อวิชชาปัจจยาสังขารา ก็ส่งให้จติ ไปเกิดใหม่
แต่ถา้ ใช้ธรรมะปัจจยาสังขาราแล้ว ก็จะดับตัณหา ดับอุปาทาน ดับภาวะคือภพชาติ ก็จะ
ไม่มกี ารไปไหนมาไหน จิตใจมีความสุขแล้ว ก็ไม่ตอ้ งออกไปเทีย่ ว อยู่บา้ นเฉยๆก็มี
ความสุข อยู่วดั ก็มคี วามสุข ไม่ตอ้ งออกไปแสวงหาความสุขภายนอก นอกจากมีธุระ
จําเป็ น ไปเผยแผ่ธรรมะ แต่จะไม่ออกไปเหมือนอย่างพวกเรา ทีอ่ ยู่บา้ นเฉยๆไม่ได้ พอ
วันเสาร์วนั อาทิตย์ก็คดิ หาเรื่องทําแล้ว จะไปไหนดี อยู่บา้ นแล้วอึดอัดใจ หงุดหงิดใจ
ทัง้ ๆทีไ่ ม่มอี ะไรจะสบายเท่าการอยู่บ ้าน ไม่ตอ้ งแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหนื่อย ห้องนํา้ ห้องท่า
ก็สะดวก ไม่ตอ้ งไปเข้าแถวไปแย่งกัน อาหารก็มเี ก็บไว้ในตูเ้ ย็น ทํากินในบ้านแสนสบาย
แต่ตอ้ งออกไปดิ้นรนหาความสุขภายนอกบ้านกัน เพราะอยู่บา้ นไม่ตดิ อยากจะเห็นรูป
แปลกๆใหม่ๆ อยากจะได้ยนิ เสียงแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ เพราะใจอยู่ภายใต้อาํ นาจของ
ความโลภความโกรธความหลง จึงเป็ นอวิชชาปัจจยาสังขารา สังขารก็ปรุงให้ออกไปทาง
อายตนะ ไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไปสู่การสัมผัส แล้วก็
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เกิดเวทนา พอได้ออกจากบ้านแล้วเป็ นอย่างไร มีความสุข ไปดูหนังฟังเพลง ไปกิน ไป
เทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อย แล้วก็เกิดอุปาทานความยึดมัน่ เกิดตัณหาความอยาก ต้อง
ออกไปเรื่อยๆ ออกไปวันนี้แล้วเดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ตอ้ งออกไปอีก ก็เป็ นภาวะ จะต้องออกไปทํา
ใหม่ เสาร์อาทิตย์น้ ีไปเทีย่ วทีน่ นั ่ เสาร์อาทิตย์หน้าก็ไปเทีย่ วทีอ่ น่ื ต่อ ก็จะไปอย่างนี้ไป
เรื่อยๆจนแก่ตาย พอตายไปใจก็ไปเกิดใหม่ ไปเริ่มต้นทําอย่างนี้ใหม่ เป็ นวัฏจักรไป
เรื่อยๆ แต่ถา้ ใช้ธรรมะมาเป็ นตัวขับเคลือ่ นสังขาร ธรรมะปัจจยาสังขารา ก็จะไปทีส่ งบที่
สงัดทีว่ เิ วก ทีไ่ ม่มรี ู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีจ่ ะทําให้เกิดตัณหาขึ้นมา เกิดความอยาก
ขึ้นมา ไปอยู่ตามวัดป่ าวัดเขา ไปไหว้พระสวดมนต์ ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมะของครูบา
อาจารย์ ไปนัง่ ทําจิตให้สงบ เพือ่ ตัดตัณหาความอยาก ตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่
ตัดภาวะภพชาติทจ่ี ะตามมาต่อไป
นี่คอื ธรรมะปัจจยาสังขารา ถ้าเจริญมรรคอยู่เรื่อยๆ เจริญธรรมอยู่เรื่อยๆ ต่อไปธรรมะ
จะมีแรงมากกว่าอวิชชา ก็จะทําลายอวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจได้ พออวิชชาถูก
ทําลายหมดไป จิตก็กลายเป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ เป็ นธรรมทัง้ แท่ง ใจเป็ นธรรมล้วนๆ ไม่มี
กิเลสหลงเหลืออยู่เลย จะคิดแต่เรื่องธรรมะ เรื่องของเหตุเรื่องของผล ไม่คดิ อยากไปมี
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เป็ นเจ้าฟ้ าเจ้าคุณ เป็ นสังฆราช หรือเป็ นอะไรทัง้ สิ้น จะไม่มอี ยู่ใน
จิตในใจ ไม่คดิ อยากไปเทีย่ วดูหนังฟังเพลง ไปโน้นมานี่ ไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ
ภายนอก ใจจะไม่คดิ เพราะในใจมีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข ถ้าไม่มคี วามโลภความ
โกรธความหลงแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรมาสร้างความอยาก ก็จะไม่ไปไหน อยู่บา้ นสบายทีส่ ุด
อยู่วดั สบายทีส่ ุด นี่คอื การใช้ธรรมะมาปลดเปลื้องจิต ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ใช้
ร่างกายให้เป็ นประโยชน์ อย่าปล่อยให้ร่างกายเป็ นทาสของกิเลส ด้วยการขับรถไปหาร้าน
เชลล์ชวนชิม ไปกินทีโ่ น้นทีน่ ่ี อาหารชนิดนัน้ ดี ชนิดนี้ดี บางคนอุตสาห์นงั ่ เครื่องบินไป
กินอาหารทีฮ่ ่องกง ไปเช้าเย็นกลับ เพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราพาไป ถ้าเป็ นธรรมะปัจจ
ยาสังขาราก็อยู่ทบ่ี ้านทอดไข่เจียวกิน กินเสร็จจะได้นงั ่ สมาธิต่อ ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบตั ิ
ธรรม เราทําอยู่ปีหนึ่ง อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหน แต่ไม่ได้ทาํ อาหารกินเอง ไปกินทีร่ า้ น
เพราะมันสะดวก กินก๋วยเตีย๋ วชาม ข้าวผัดชาม ก็อม่ิ แล้ว ก็อยู่ได้วนั หนึ่ง เช้าตื่นขึ้นมาก็
นัง่ สมาธิ พอออกจากสมาธิก็เดินจงกรม ให้มสี ติอยู่กบั ตัวตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไร
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ให้จติ อยู่ในปัจจุบนั อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย จะเข้าห้องนํา้ จะแปรงฟันก็อยู่
ตรงนัน้ จะทําอะไรก็อยู่ตรงนัน้
แล้วก็เดินจงกรม พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เป็ นเรื่องธรรมดา
พิจารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะไม่วติ กกับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะเห็นว่าเป็ น
เรื่องธรรมดา เหมือนกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา
ไม่ได้ดอี กดีใจเวลาดวงอาทิตย์ข้นึ มาตอนเช้า ไม่ได้เสียอกเสียใจเวลาทีต่ กลงไปตอนเย็น
เป็ นเหตุการณ์อย่างหนึ่งทีใ่ จรับรู้ ร่างกายก็เป็ นเหตุการณ์อย่างหนึ่งทีใ่ จรับรู้เช่นเดียวกัน
ต่างกันตรงทีใ่ จไปยึดติดร่างกายว่าเป็ นตัวเราของเรา เพราะความหลงหลอกให้ไปยึด ถ้า
แก้ตรงนี้ได้แล้ว ร่างกายก็จะเป็ นเหมือนดวงอาทิตย์ จะขึ้นจะตก ใจก็เฉยๆ ร่างกายจะ
เป็ นจะตาย ใจก็เฉยๆเหมือนกัน เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็ นตัวเราของเรานัน่ เอง นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราต้องพยายามฝึ กสอนตัวเรา ว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เรา เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงของดินนํา้ ลมไฟ เป็ นการรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็แยกออกไป ไม่มอี ะไรที่
รวมตัวกันแล้วจะอยู่ไปได้ตลอด แม้กระทังศาลาหลั
่
งนี้ก็เช่นเดียวกัน สักวันหนึ่งก็จะ
เสือ่ มลงไป ผุพงั ลงไป แยกจากกันไป ศาลาหลังนี้ก็จะหายไป ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็ไม่เสีย
อกเสียใจ แต่ถา้ ยึดติดก็จะเสียใจ พูดถึงศาลาก็มเี รื่องยึดติดให้ฟงั เรื่องหนึ่ง ศาลาหลังนี้
สร้างเมือ่ ปี ๒๕๒๖ มีท่านอาจารย์จากวัดถํา้ กลองเพลงเป็ นหัวหน้าพระทีว่ ดั ญาณฯ ท่าน
เห็นว่าทีบ่ นเขาเป็ นทีส่ งบสงัดวิเวกดี ก็เลยปรารถนาขึ้นมาทําสถานทีป่ ฏิบตั ิ ก็ขออนุญาต
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ พอดีมญี าติโยมรื้อบ้านแล้วเอาไม้มาถวายวัด ท่านก็เลยชวนญาติโยมแบก
ไม้ขึ้นมาสร้างศาลาและกุฏิ สมัยนัน้ ไม่มถี นนขึ้นมา เป็ นทางเดินป่ า ก็ตอ้ งแบกไม้ขึ้นมา
อย่างลําบากลําบน เพือ่ มาสร้างกุฏแิ ละศาลาหลังนี้
พอสร้างเสร็จได้ไม่ก่เี ดือน สมเด็จพระสังฆราชก็รบั เสด็จในหลวง ทรงสนทนาธรรมกัน
บนศาลาหลังนี้ พวกคุณหญิงคุณนายทีต่ ดิ ตามมา ก็เห็นว่าศาลาหลังนี้ไม่เหมาะ ไม่สม
พระเกียรติเลย ก็เลยอยากจะรื้อแล้วสร้างใหม่ พอพวกชาวบ้านทีช่ ่วยสร้างรู้เข้าก็ขูว่ า่ ถ้า
จะรื้อก็จะไม่ใส่บาตรพระ พอสมเด็จฯทราบก็เลยห้ามไม่ให้ร้ อื ก็เลยเก็บรักษามาจนถึง
ปัจจุบนั นี้ ศาลาหลังนี้มที งั้ ในหลวง มีสมเด็จพระสังฆราช มีหลวงตาได้มาใช้แล้ว เป็ น
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ศาลาทีม่ คี วามเป็ นมงคลอยู่มาก มีบคุ คลสําคัญทัง้ ทางโลกและทางธรรมได้มาเยีย่ มเยียน
ก็เลยรักษามา มีคนมาขอสร้างให้ใหม่หลายคน แต่สร้างใหม่ไม่ได้ เดีย๋ วพระไม่มขี ้าวกิน
ตอนหลังชาวบ้านก็บอกไม่เป็ นไร จะรื้อก็ร้อื ได้ เขาไม่วา่ อะไรแล้ว แต่ตอนนัน้ มันเสีย
ความรู้สกึ เพราะอุตส่าห์แบกไม้กันขึ้นมาอย่างลําบากลําบน สร้างได้เพียงไม่ก่เี ดือนก็จะ
ไปรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ นี่ก็เป็ นเรื่องของศาลาหลังนี้ พอมีใครไปยึดติดแล้ว ก็จะเป็ น
ปัญหาขึ้นมาทันที แต่ถา้ ไม่ยดึ ติดก็ไม่เป็ น ใครจะรื้อก็ร้ อื ไป สร้างใหม่ก็ดี ถ้าพูดตาม
ความจริง จะสร้างให้อย่างถาวรเลย ก็น่าจะดีกว่า ถ้าเป็ นวัดอืน่ ก็คงจะดีใจกัน มารื้อ
กระต๊อบแล้วสร้างเป็ นตึกให้ใหม่ แต่ทน่ี ่ชี าวบ้านเขายึดติด ทีต่ อ้ งลําบากลําบนขนไม้
ขึ้นมาสร้างกัน ตอนนัน้ ยังไม่มอี ะไรเลย เป็ นป่ าล้วนๆ คืนแรกพระอาจารย์มาปักกลดอยู่
คนเดียวก่อน มาเปิ ดทางก่อน ท่านก็เล่าว่าพอนัง่ สมาธิ ก็มชี ายร่างใหญ่ๆดําๆโผล่มา ถือ
ไม้กระบองจะไล่ท่านไป ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มาขับไล่ไสส่งใคร ไม่ได้มามีเรื่องมีราว
กับใคร มาบําเพ็ญสมณธรรม หาความสงบ ตามคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า เขาก็เดินหนี
ไป พอคืนทีส่ องก็มาอีก ทีน้ ีเขามาแบบมีไมตรีจติ บอกท่านว่าถ้ามาอยู่แบบนี้ก็มาได้ แล้ว
เขาก็กลับไป พระเณรจึงได้ข้นึ มาอยู่กนั แต่ก็แปลกนะ มีบางคนมาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ มา
อยู่แล้วบอกเจออะไรไม่ทราบ อยู่คนื หนึ่งแล้วเปิ ดเลยก็มี
เมือ่ วันปี ใหม่ก็มฆี ราวาสมาขออยู่ อยู่ได้คนื หนึ่งก็เจอเหมือนกัน มาปรึกษาว่าจะทํา
อย่างไร ก็แผ่เมตตาให้เขาไป ขออนุญาตเขา เขาเป็ นเจ้าทีเ่ จ้าทาง ไม่ทาํ อะไรหรอก ก็จะ
ลองอยู่อกี คืนหนึ่ง แต่พอตกเย็นก็ไม่กล้าอยู่กลับไปก่อน ถ้าขึ้นมาแล้วตัง้ ใจปฏิบตั กิ ไ็ ม่
น่าจะมีปญั หาอะไร ถ้ามาแล้วจิตใจไม่สงบคิดมาก อาจจะเป็ นอุปาทานก็ได้ แต่กบั เราไม่
เห็นมีอะไร เหมือนคนหูหนวกตาบอด มาอยู่ตงั้ ๒๐ ปี แล้ว ไม่เคยเห็นอะไร ไม่เคยมี
ใครมาขับมาไล่เลย อาจจะเป็ นเพราะไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้ก่อสร้างอะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นเลย แต่
พอมีความจําเป็ นต้องการอะไร มันก็มาเอง ตอนแรกทางเดินไม่ได้เป็ นปูนซิเมนต์ เป็ น
ทางดิน ตอนหน้าฝนดินมันเหนียว เวลาเดินดินจะติดกับรองเท้าหนาปึ้ กเลย แล้วก็ลน่ื
ด้วย ก็เลยปรารภอยู่ในใจว่าน่าจะทําทางเดินปูนซิเมนต์ ไม่นานก็มคี นมาถามว่าต้องการ
อะไรไหม กุฏมิ พี อใช้ไหม ก็บอกเขาไปว่า มีกฏุ พิ อเพียงอยู่ แต่สง่ิ ทีข่ าดก็คอื ทางเดินหน้า
ฝนลําบาก ทางเดินจะกลายเป็ นร่องนํา้ เป็ นเหมือนลําธารเลย เวลาฝนตกจะเดินลําบาก
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พระเณรต้องลงแต่เช้ามืด เดินลําบากมาก ก็เลยอยากจะทําทางเดินเป็ นปูนซิเมนต์ เขาก็
เลยบอกว่าให้พจิ ารณาดูวา่ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ พอบอกเขาไป ก็เขียนเช็คมาให้เลย อย่าง
พวกแท็งก์นาํ้ ก็เหมือนกัน เวลาทีส่ ร้างกุฏนิ ่ี คนสร้างไม่รู้วา่ แท็งก์นาํ้ มีความจําเป็ นมาก ก็
จะมีแท็งก์นาํ้ ให้ลูกเดียว นํา้ ก็จะไม่พอใช้ ก็ปรารภอยู่ในใจว่าน่าจะมีสกั ๓ ใบต่อหนึ่ง
หลัง ไม่นานก็มคี นเอาแท็งก์นาํ้ มาถวาย จนมีเกือบทุกกุฏิ
ถาม ท่านอาจารย์ไม่ปรารภอีกหรือคะ
ตอบ พอไม่ปรารภก็ไม่มี เพราะไม่อยากจะยุ่งวุน่ วาย เรื่องมาก ทําลายการบําเพ็ญ
ปฏิบตั ิ ทําลายความสงบ ก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําเรื่องภายนอกเท่าไหร่
ข้างบนเขานี้เป็ นทีป่ ลีกวิเวก ไม่ทาํ กิจร่วมกัน ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน ให้ถอื การ
ภาวนาเป็ นการบูชา เป็ นปฏิบตั บิ ูชา เป็ นการทําวัตร เหมือนกับตอนทีอ่ ยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด
จะรวมกันเฉพาะเวลาหลวงตาเรียกประชุมเท่านัน้ เอง
นอกจากนัน้ แล้วพระจะไม่มา
รวมกัน ท่านต้องการให้แยกกัน ให้ปลีกวิเวก ต่างคนต่างภาวนา ต่างคนต่างบําเพ็ญ ถ้า
ท่านเห็นกุฏไิ หนมีรองเท้าอยู่ ๒ คู่ ๓ คู่ ก็จะโดนเลย เวลาจะเยีย่ มกัน ต้องซ่อนรองเท้า
กัน เวลาคุยกันก็ตอ้ งไม่ให้มเี สียงเล็ดลอดออกมาจากกุฏเิ ลย แต่เราไม่ชอบไปคุยกับใคร
อยู่ตามลําพังทีก่ ฏุ ิ นานๆถ้ามีธุระจําเป็ นจริงๆก็ไปพูดไปคุยบ้าง ส่วนใหญ่จะพูดคุยกัน
ตอนทีย่ งั ไม่มดื ตอนร่วมทํากิจวัตรกัน ส่วนใหญ่จะไม่ไปไหน ไปทํากิจทีศ่ าลาเสร็จแล้วก็
กลับมาก็อยู่ทก่ี ฏุ ิ หรือไปภาวนาเดินจงกรมอยู่ในป่ า อยู่คนเดียวแสนจะสุขแสนจะสบาย
เวลาบําเพ็ญจนจิตสงบแล้ว จะไม่อยากยุ่งกับใคร จิตสงบเป็ นเหมือนกับนํา้ นิ่ง พอไปพูด
ไปคุยกับใคร ก็ทาํ ให้กระเพือ่ ม จิตก็จะไม่ใส ไม่สดชื่น ไม่สุข ทําให้เสียเวลาด้วย เพราะ
นอกจากการทําจิตให้สงบแล้ว ยังมีงานสําคัญกว่านัน้ อีก คือการเจริญปัญญา พิจารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ ๕ ในเบื้องต้นต้องพิจารณากายอยู่เรื่อยๆก่อน ให้เห็นว่าไม่
เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย เป็ นปฏิกูลเป็ นอสุภะ ไม่สวยไม่งาม ซ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง มีแต่
ผลิตของเสียออกมา ต้องเข้าห้องนํา้ ปัสสาวะอุจจาระ มีเหงือ่ ไคล ต้องคอยอาบนํา้ ชําระ
อยู่เรื่อยๆ ไม่เช่นนัน้ ก็จะส่งกลิน่ เหม็น ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะไม่เห็นกัน ก็จะหลงยึดติดกับ
ร่างกาย ของคนนัน้ ของคนนี้ อยากจะมีแฟน อยากจะมีสามี อยากจะมีภรรยา แต่ถา้
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พิจารณาเห็นความเป็ นปฏิกูล เห็นความเป็ นอสุภะไม่สวยงามแล้ว ก็จะคลายความหลง
มีแต่โครงกระดูก มีแต่หนังหุม้ กระดูก แล้วก็ไม่เทีย่ งด้วย สวยวันนี้หล่อเหลาวันนี้ ไม่
นานก็เริ่มแก่ ผมก็ขาวหนังก็เหีย่ ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากกันไป มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา
ความสุขทีไ่ ด้ก็เพียงเล็กๆน้อยๆ เพราะใจอ่อนแอ ไม่สามารถอยู่ตามลําพังได้ ต้องพึง่ คน
นัน้ ต้องพึง่ คนนี้ จึงต้องไปทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คนนี้ ไม่คุม้ ค่าเลย
สิง่ แรกทีพ่ ระอุปชั ฌาย์สอนพระบวชใหม่ให้พิจารณา ก็คอื ร่างกาย พิจารณา เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อาการ ๕ อย่างนี้เรียกว่ากรรมฐาน ๕ เป็ นวิชา
ความรู้เบื้องต้นเลยทีพ่ ระบวชใหม่จะต้องเรียนรู้ก่อน ถ้าอุปชั ฌาย์รูปใดไม่สอนกรรมฐาน
๕ ก็จะถูกปรับอาบัติ เพราะไม่ทาํ หน้าทีข่ องอุปชั ฌาย์อย่างสมบูรณ์ เพราะการพิจารณา
ร่างกายเป็ นการปกป้ องจิตใจ เป็ นการต่อสูห้ รือกําจัดราคะความกําหนัดยินดีในกาม ที่
บวชแล้วอยู่ไม่ได้กนั ก็เพราะไม่ได้พจิ ารณากรรมฐาน ๕ ไม่ได้พจิ ารณาอาการ ๓๒ ของ
ร่างกาย ไม่ได้พจิ ารณาอสุภะ พอไม่ได้พจิ ารณา เวลาเห็นอะไรก็จะสวยงามไปหมด ยิง่
คิดยิง่ สวย ผ้ายิง่ ร้อนขึ้นไปใหญ่ จนอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้ จิตใจรุ่มร้อน ก็ตอ้ งลาสิกขาไป
แต่ถา้ ได้พจิ ารณาตัง้ แต่วนั บวชเลย ว่าร่างกายมีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง พิจารณาไป
ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม จนติดอยู่ในใจ ต่อจากนัน้ ก็พจิ ารณาอาการอืน่ ๆ ดูใต้ผวิ หนังว่ามี
อะไรบ้าง ก็มเี อ็น มีกระดูก มีเนื้อ มีอวัยวะต่างๆ มีหวั ใจ มีตบั มีปอด มีลาํ ไส้ มีเยื่อใน
สมอง ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณา ต้องใช้เวลามาก ต้องอาศัยความวิเวกมาก ถ้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องอืน่ ปั๊บ ก็จะถูกกลบไปทันที พอออกไปทํากิจอืน่ ก็จะไม่มเี วลาพิจารณาเลย
ยกเว้นจิตทีแ่ ข็งจริงๆ มีความชํานาญในการพิจารณาอยู่แล้ว ก็พจิ ารณาควบคู่ไปกับการ
ทํากิจวัตรได้ เช่นปัดกวาดไปก็ยงั พิจารณาดูอาการ ๓๒ ได้ หรือพิจารณาอาการใด
อาการหนึ่งทีถ่ นัดได้
มีพระรูปหนึ่งท่านถนัดในการพิจารณาโครงกระดูก มองไปทางไหนก็เห็นแต่โครงกระดูก
ไม่เห็นคน มองไปทีไรจะลงไปใต้ผวิ หนัง ลงไปทีโ่ ครงกระดูกเลย พอมีคนวิง่ ตามหาคน
ผ่านมา ถามว่าเห็นคนๆนัน้ ผ่านมาทางนี้ไหม ท่านบอกไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูกวิง่ ไป
เมือ่ กี้น้ ี นี่คอื การพิจารณาเพือ่ กําจัดกามฉันทะหรือกามราคะ ความยินดีในกาม ความ
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กําหนัดยินดีในรูปร่างหน้าตา อยากได้มาเป็ นคู่ครอง ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วใจจะเย็น
สบาย ในทีส่ ุดก็จะปล่อยวางได้ ก็หมดไปเปราะหนึ่ง เรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไป
จะไม่หลงยึดติดกับร่างกายของตนหรือของผูอ้ น่ื รู้วา่ เป็ นอนิจจังทุกขัง รู้วา่ เป็ นอสุภะ
เป็ นแค่ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ไม่มตี น ต้องใช้เวลามากในการพิจารณา ต้องใช้
ความสงบมาก ต้องไม่มเี รื่องอืน่ ๆมารบกวน ถ้าพิจารณาเป็ นจะเดินจงกรมได้ทงั้ วันเลย
บางท่านเดินจนฝ่ าเท้าแตก หลวงตาท่านก็เดินจงกรมจนฝ่ าเท้าเกือบแตก เวลาลูบเท้า
แล้วรู้สกึ เสียว บางท่านเดินพิจารณาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนตาเสียไปเลย เช่นพระ
จักขุบาล เพราะเวลาพิจารณาธรรมะแล้วจิตจะหมุนติ้วเลย เหมือนกับรถยนต์ทว่ี ง่ิ ลงเขา
จะหยุดก็ตอนทีเ่ ข้าใจแล้ว ปล่อยวางได้แล้ว ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป เหมือนการ
พิจารณาปฏิกูลในอาหารก็เหมือนกัน เมือ่ หมดปัญหาแล้วก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีก ไม่ตอ้ ง
คลุกอาหาร กินอย่างไรก็ได้ การพิจารณาอสุภะก็เหมือนกัน เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว ไม่มี
ความกําหนัดยินดีแล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป ต่อให้สวยงามขนาดไหนก็ตาม
เป็ นผลทีเ่ กิดจากการพิจารณา อาศัยสมาธิเป็ นทีพ่ กั จิต ทีเ่ ติมพลัง เพราะเมือ่ พิจารณาไป
สักระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะเหนื่อยล้า เหมือนกับมีด ถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็จะทือ่ การพิจารณาก็
จะไม่แยบคาย ก็ตอ้ งหยุดพักในสมาธิ กลับมาทําจิตให้สงบ ถ้าเคยสงบด้วยพุทโธๆก็พทุ
โธๆไป จิตสงบนิ่งได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้น่งิ ไป เหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนกิน
อาหาร พอจิตได้พกั ผ่อนเต็มทีแ่ ล้วก็จะถอนออกมาเอง ก็กลับไปพิจารณาใหม่ ก็จะ
เห็นชัดขึ้นเข้าใจดีข้นึ ไปเรื่อยๆ การเจริญปัญญาและสมาธิจงึ เป็ นของคู่กนั ขาดกันไม่ได้
ต้องทําสลับกันไป เหมือนกับการเดิน ต้องใช้ทงั้ ๒ เท้าเดิน เท้าซ้ายและเท้าขวาสลับกัน
ก้าว ถ้ามีเท้าเดียวก็จะเดินลําบาก ลองเดินเท้าเดียวดูซิ ก็ตอ้ งกระโดดไปทีละก้าวๆ ถ้ามี
๒ เท้าก็จะเดินไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้าทําสมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาเลย ก็จะตัด
กิเลสไม่ได้ สมาธิเพียงแต่กนั กิเลสไม่ให้ทาํ งานเวลาทีจ่ ติ สงบ พอจิตออกจากสมาธิกเิ ลส
ก็จะทํางานทันที ถ้าเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ทาํ สมาธิเลย ก็จะไม่มกี าํ ลังตัดกิเลส รู้วา่
ไม่ดี รู้วา่ ไม่สวย แต่พอเห็นเข้าก็ยงั อยากได้ยงั อยากทํา คนดืม่ สุราก็รู้วา่ ไม่ดี รู้วา่ เป็ น
โทษ ทําให้เมา ทําให้สุขภาพร่างกายเสือ่ มโทรม แต่พอเห็นขวดเหล้าแล้ว ก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะ
หยุด ต้องหยิบมาดืม่ จนได้ ถ้ามีสมาธิแล้ว จิตจะนิ่ง มีความอิม่ ก็จะไม่หวิ กับอะไร ก็จะ
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หยุดดืม่ ได้ ถ้ายังไม่ได้พจิ ารณาก็ยงั ไม่เห็นโทษของการดืม่ สุรา ก็จะไม่หยุดดืม่ ถ้าไม่
คอยเบรกไว้ ความอยากก็จะดึงให้กลับไปดืม่ อีก จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญา เป็ นการ
ถอนรากถอนโคนของกิเลส ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าสมาธิเหมือนกับหินทับหญ้า ทําให้
หญ้างอกขึ้นมาไม่ได้ พอยกเอาหินออก หญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่ เพราะไม่ได้ถอนรากถอน
โคน แต่ถา้ ได้ถอนรากถอนโคนแล้ว ไม่ตอ้ งเอาหินไปทับก็ได้ เมือ่ ไม่มรี ากแล้วหญ้าก็จะ
เจริญขึ้นมาไม่ได้อยู่ดี
กิเลสก็เหมือนกัน ถ้าถูกถอนรากถอนโคนด้วยปัญญาแล้ว ก็จะโผล่ออกมาไม่ได้ ราก
ของกิเลสคืออะไร ก็คอื ความหลงนี้เอง เห็นผิดเป็ นชอบ ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เห็นอนิจจังเป็ นนิจจัง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเป็ นของเทีย่ ง เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์เป็ นสุข เห็นสิ่งที่
ไม่มตี วั ตนเป็ นตัวตน จึงต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่มตี วั ตน เพือ่ จะได้ไป
ทําลายความหลง เมือ่ ไม่มคี วามหลงแล้ว ความโลภก็จะไม่มี เมือ่ รู้วา่ สิง่ ทีอ่ ยากได้มาให้
ความทุกข์กบั เรา มีใครอยากจะได้บา้ ง เมือ่ รู้วา่ ได้มาแล้วต้องเสียมันไป แต่เราไม่คดิ
อย่างนัน้ กัน เราชอบคิดว่าได้มาแล้วจะอยู่กบั เราไปตลอด จะให้ความสุขกับเราไปตลอด
จะเป็ นของเราไปตลอด แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ บางทีได้มาแล้วก็ถูกขโมยไป ถูกคนอืน่
แย่งไป แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ถ้ายังอยู่ก็กงั วลว่าจะจากไปเมือ่ ไหร่
เหมือนหุน้ จะตกเมือ่ ไหร่ก็ไม่รู้ ไม่คดิ หรือว่ามันไม่เทีย่ ง ขึ้นได้ก็ลงได้ อย่าคิดว่าต้อง
ขึ้นอยู่เรื่อย พอลงแล้วก็กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ เสียอกเสียใจ แล้วก็บ่นกันใหญ่เลย
ถาม ท่านอาจารย์คะ มีปญั หาฝากมาถามว่า ในการพิจารณาอสุภะนี้ ต้องตัง้ เป็ นรู ป
ขึ้นมา เหมือนนิมติ ทีเ่ กิดในสมาธิหรือไม่
ตอบ ถ้ามองไม่เห็นก็ตอ้ งสร้างมันขึ้นมา ไปดูการผ่าศพก่อนก็ได้ ไปดูทง่ี านศพก็ได้
อย่างอาตมาตอนไปอยู่ใหม่ๆก็ไปสวดงานศพ ชาวบ้านทางอีสานเวลาเผาศพ จะ
ไม่มโี ลงไม้ปิ ดมิดชิด จะเป็ นโลงกระดาษแปะโครงไม้ ไม่มฝี า เวลาเผา ก็ตงั้ บน
กองฟื น เอาไม้ ๒ ท่อนทับโลงไว้ เวลาไฟเผาร่างกายจะดีดขึ้นมา ก็ไปพิจารณาดู
คนตายอยู่เรื่อยๆ ถ้านึกภาพไม่ออกก็ตอ้ งไปดูของจริง ดูของจริงแล้วก็เอามาคิด
เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆอยู่ในใจ ว่าสักวันหนึ่งร่างกายเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้
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ถาม ถ้าไม่เห็นด้วยตาใน
ตอบ สมัยนี้มหี นังสือเปิ ดดูได้ หรือจะไปดูทว่ี ดั บวรฯ ก็มพี พิ ธิ ภัณฑ์ เอาเด็กดองอยู่ใน
ขวด แล้วก็มภี าพอสุภะให้ดู หรือไปดูการผ่าศพทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชหรือ
โรงพยาบาลตํารวจก็ได้
ถาม ในเวปไซด์ก็มี
ตอบ ต้องรู้วา่ ดูเพือ่ อะไร ถ้ายังไม่รู้เรื่อง ก็จะไม่เข้าใจว่าดูไปทําไม เพราะเป็ นเหมือนยา
ขม เหมาะกับคนทีต่ อ้ งการจะละ ต้องการถือศีล ๘ ไม่อยากครองเรือน เช่น
นักบวช ก็จะมีประโยชน์ ผูท้ เ่ี พิง่ เริ่มปฏิบตั กิ ็อาจจะไม่เหมาะ ควรทําจิตให้สงบ
ก่อน แล้วค่อยพิจารณา จึงจะเห็นคุณค่าของการเจริญปัญญา ว่าช่วยรักษาใจให้
สงบระงับจากความโลภความยินดีต่างๆได้ เวลามีความกําหนัดยินดีในกาม จะ
ทรมานใจ อยู่ไม่เป็ นสุข ก็อยากจะกําจัด ถึงตอนนัน้ ก็จะเหมาะกับการพิจารณา
อสุภะ ธรรมะแต่ละขัน้ ถ้าใช้ผดิ ขัน้ ตอนก็ทาํ ให้เสียได้ คือสติแตก หรือหมด
ศรัทธา เพราะใช้ยาแรงกว่าจะรับได้ ยังไม่อยู่ในขัน้ ทีจ่ ะใช้ยานัน้ ก็อย่าเพิง่ ใช้ ใน
เบื้องต้นจึงควรทําบุญทําทาน ลดละการยึดติดในสมบัตขิ ้าวของเงินทองก่อน
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทําจิตให้สงบ แล้วค่อยเจริญปัญญา
ถาม ถ้ากรณีเกิดเป็ นสีสนั ในบางครัง้ เจ้าคะ
ตอบ จะเป็ นอย่างไรก็ได้ทงั้ นัน้ แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
ถาม ของลูกนี่บางครัง้ เห็นเป็ นสีสนั บางครัง้ ก็เป็ นขาวดํา
ตอบ เป็ นอย่างไรก็ได้ ขอให้ตดั กิเลสได้ก็ใช้ได้ บางทีไม่เห็นเป็ นภาพเพียงแต่นึกปั๊บก็รู้
ก็ใช้ได้ บางคนเก่งทางนิมติ ก็จะมีอคุ หนิมติ ปรากฏขึ้นมาเป็ นภาพแล้วก็หายไป ก็
ควรพยายามรักษาภาพนัน้ ให้ตัง้ อยู่นานๆ เช่นเห็นอสุภะ เห็นวับแล้วก็หายไป ก็
พยายามดึงกลับมา ให้ตงั้ อยู่นานๆ เมือ่ ตัง้ ได้แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ให้แยกเป็ นส่วนๆ
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เรียกว่าปฏิภาคนิมติ คนทีม่ จี ริตทางนี้ก็จะเป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ตอ้ งกังวล
ขอให้นึกได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน พอนึกถึงความไม่สวยไม่งามความกําหนัดยินดีก็
จะถอยไป เหมือนนึกถึงคนนัน้ คนนี้ ก็รู้วา่ เป็ นใคร แต่ไม่เห็นเป็ นภาพ
ถาม การพิจารณาเป็ นส่วนๆนี้หมายความว่า ถ้าเห็นภาพแล้วก็แยกเป็ นส่วนๆออกมา
ตอบ การแยกส่วนนี้เพือ่ ให้เห็นว่าไม่มตี วั ตนในร่างกาย เป็ นเพียงอวัยวะต่างๆ เหมือน
รถยนต์ ถ้าแยกออกมา ก็จะมีแค่ช้ นิ ส่วนต่างๆ ไม่มตี วั รถยนต์
ถาม แยกจนเห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟอย่างนัน้ หรือเปล่าครับ
ตอบ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งลงไปตรงนัน้ เวลาแยกอาการ ๓๒ ก็ไล่ถามไปว่า ตัวตนอยู่
ตรงไหน อยู่ทผ่ี มหรือ อยู่ทข่ี นหรือ อยู่ทเ่ี ล็บหรือ อยู่ทฟ่ี นั หรือ ฟันก็ไม่มตี วั ตน
ขนก็ไม่มตี วั ตน เล็บก็ไม่มตี วั ตน หนังก็ไม่มตี วั ตน อวัยวะทัง้ ๓๒ ก็ไม่มตี วั ตน
แล้วตัวตนอยู่ตรงไหน ก็อยู่ทค่ี วามหลงสมมุตขิ ้นึ มานัน่ เอง
ถาม พระอาจารย์คะ เผอิญมีนอ้ งคนหนึ่ง เขาฝันว่าตัวเองตาย เขาคิดเป็ นจริงเป็ นจัง
แล้วไม่สบายใจ ยังรับความตายไม่ได้ ควรทําอย่างไร ทุกอย่างยังไม่ได้ทาํ ให้
เรียบร้อย การงานก็ยงั ไม่เรียบร้อย เลยเป็ นห่วงกังวล แต่เขาก็ปฏิบตั อิ ยู่ทกุ วันนี้
มากๆ ขอให้พระอาจารย์อธิบายให้เขาฟังนิดหนึ่งค่ะ เขาไม่สบายใจค่ะ
ตอบ ถ้ารับความตายไม่ได้ ก็อย่าเพิง่ ไปพิจารณา พยายามเจริญสมาธิให้มาก ให้จติ
สงบก่อน แล้วค่อยพิจารณา การปฏิบตั ขิ องแต่ละคนจะแตกต่างกัน ถ้ายังไม่มี
สมาธิก็ตอ้ งเจริญสมาธิก่อน ให้จติ มีกาํ ลังทีจ่ ะรับกับการพิจารณา ถ้าจิตรวมลง
แล้วจะรับได้ จะรู้วา่ จิตไม่ใช่ร่างกาย แต่ถา้ ยังไม่รวมลง ก็จะคิดว่าตัวเองจะตาย
เพราะคิดว่าร่างกายเป็ นตน ก็เลยกลัว
ถาม เขาบอกว่าเขาใช้วธิ ีวปิ สั สนา
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ตอบ ถ้าเจริญวิปสั สนาโดยไม่เจริญสมาธิเลยก็จะเป็ นอย่างนี้ จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะสมาธิเป็ นฐานของวิปสั สนา นอกจากใช้วปิ สั สนาเพือ่ ทําจิตให้สงบให้เป็ น
สมาธิ ทีเ่ รียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ เมือ่ มีสมาธิแล้วจึงค่อยพิจารณากาย
พิจารณาอสุภะ ถึงจะก้าวไปได้
ถาม อสุภะนี่ใช้วธิ ีลอกออกไปเป็ นส่วนๆ
ตอบ ก็ได้ ทําให้เกิดความขยะแขยงรังเกียจ ไม่ยนิ ดี
ถาม ลูกเคยทําจนจิตหลุดไป
ตอบ น่าจะเป็ นเพราะยังไม่มสี มาธิ มีแต่กาํ หนดดูดว้ ยสติไปเรื่อยๆ แล้วก็พจิ ารณาไป
จิตยังไม่มฐี าน ไม่รวมลงสู่ฐาน ต้องทําให้ลงสู่ฐานก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง การ
กําหนดดูดว้ ยสติช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่พอ ต้องให้จติ รวมลงสู่ฐานถึงจะมี
กําลัง จะลงได้ก็ตอ้ งเจริญสมถภาวนา ถ้าไม่ชอบนัง่ หลับตาบริกรรมพุทโธๆ ก็
ต้องไปอยู่ทก่ี ลัวๆ แล้วไปพบอะไรแรงๆ ถ้ามีสติดจี ติ ก็จะรวมลงเลย เหมือน
หลวงปู่ชอบตอนทีเ่ ดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือโคร่ง ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา พอเห็นเสือ
โคร่งปั๊บ แทนทีจ่ ะตื่นตระหนกกลัว จิตกลับวุ้บลงไปสู่ความสงบเลย ปล่อยวาง
ร่างกาย หายไปหมดเลย ทัง้ ร่างกายทัง้ เสือก็หายไป เหลือแต่จติ ล้วนๆ ยืนอยู่
ตรงนัน้ ตัง้ นานโดยไม่รู้สกึ ว่านาน พอถอนออกมาก็เห็นเทียนทีจ่ ดุ ไว้ในโคมไฟได้
ไหม้หมดไปแล้ว ถ้าไม่ชอบนัง่ หลับตาพุทโธๆ ก็ตอ้ งไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆกลัวๆ เวลา
ไปพบอะไรแรงๆเข้า จะเป็ นกระตุน้ ให้จติ รวมลง ถ้าไม่รวมลงก็เป็ นบ้าไปเลย มี
รายหนึ่งทีใ่ นวงกรรมฐานเล่ากันว่า อยากจะเป็ นเหมือนหลวงปู่ชอบ อยากจะไป
เจอเสือ พอไปเจอเสือจริงๆแล้วภาวนาไม่ได้ จิตใจสันไปหมด
่
พอได้ยนิ เสือใกล้
เข้ามาก็วง่ิ เข้าหมูบ่ า้ นเลย พอเจอคนในหมู่บา้ นก็พูดไม่เป็ นภาษาเลย ถ้าอย่างนี้ก็
อย่าพึง่ ไป เพราะสติยงั ไม่แก่กล้าพอ การปฏิบตั จิ งึ ต้องรู้กาํ ลังของตน ไม่ใช่เห็น
คนอืน่ ทําได้ก็จะทําบ้าง ต้องค่อยๆไปทีละขัน้ ถ้ากลัวก็ให้อยู่ในกุฏกิ ่อน พอหาย
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กลัวแล้วก็ให้ออกมาอยู่ข ้างนอกกุฏิ ออกมานัง่ ทีศ่ าลา หรือเข้าไปอยู่ในป่ าลึกๆ
ต้องขยับไปทีละขัน้
ถาม ในการเจริญสติวปิ สั สนา ก็คอื การตามรู้เท่ารู ปนามใช่ไหมเจ้าค่ะ
ตอบ เป็ นการฝึ กตัง้ สติมากกว่า
ถาม ถ้าเป็ นสติก็จะเห็นเพียงกายกับใจทีเ่ คลือ่ นไหวอยู่ คือจะไม่เห็นในรูปของความ
ตายทีเ่ ป็ นนิมติ แสดงว่าการทําแบบนี้เป็ นสมถะเท่านัน่ เอง แต่เข้าใจว่าเป็ น
วิปสั สนา
ตอบ เป็ นวิปสั สนาแบบหยาบๆ ถ้าเห็นการเปลีย่ นแปลงของกาย เห็นการเปลีย่ นแปลง
ของอารมณ์ต่างๆ แต่ยงั ไม่พอ เพราะเป้ าหมายของการเจริญ อยู่ทก่ี ารกําจัด
ความโลภความโกรธความหลง เพือ่ ให้รบั กับการเปลีย่ นแปลงให้ได้ เช่นร่างกาย
จะตายวันนี้จะรู้สกึ เฉยๆได้หรือไม่ จะรับได้หรือไม่ อยู่ทต่ี รงนี้ ตอนนี้เราก็รู้วา่
ร่างกายต้องแก่เจ็บตาย แต่ยงั เป็ นทฤษฎีอยู่ ยังไม่ได้เจอของจริง แต่ถา้ หมอบอก
ว่ามีเวลาอยู่ ๓ เดือน จะรับได้ไหม จะรู้สกึ เฉยๆได้ไหม ถ้าได้ก็แสดงว่าได้ผล
แต่ถา้ ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ผล จึงต้องไปพิสูจน์กบั ของจริง เวลาปฏิบตั อิ ยู่ใน
บ้านเหมือนกับชกต่อยกับกระสอบทราย ไม่เหมือนชกต่อยบนเวที แต่ก็เป็ นการ
เริ่มต้นทีด่ ี เป็ นการฝึ กสติไว้ควบคุมจิตใจ เพือ่ เป็ นฐานของปัญญา ทีเ่ ห็นว่ามีการ
เกิดดับๆ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน จะรับกับความจริงนี้ได้หรือไม่ ก็ตอ้ งพิสูจน์ดู รู้ทาง
ทฤษฎีวา่ ร่างกายต้องแก่เจ็บตาย ก็ตอ้ งพิสูจน์ดูวา่ ปล่อยวางได้หรือไม่ ถ้าปล่อย
ได้ ไปอดข้าวในป่ า อยู่วดั ป่ า ๓ วันไม่ตอ้ งกินข้าวก็ได้ ไปนอนทีไ่ หนก็ได้ ให้นอน
ทีไ่ หนก็นอนได้ ให้อยู่ในป่ าช้าก็อยู่ได้ ถึงจะพิสูจน์ได้วา่ การปฏิบตั ไิ ด้ผลหรือไม่
ถาม จริงๆแล้วควรเจริญทัง้ สมาธิทงั้ ปัญญาควบคู่กนั ไปใช่ไหมคะ
ตอบ ทําสลับกันไป ถ้าสมาธิยงั ไม่เต็มที่ ปัญญาจะทํางานไม่ได้ผลเต็มที่ สมาธิจะเต็มที่
ได้จติ ต้องรวมลง เหลือเพียงแต่สกั แต่วา่ รู้ ปล่อยวางร่างกาย รูปเสียงกลิน่ รส
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โผฏฐัพพะต่างๆ ถึงแม้จะมาสัมผัสแต่จติ จะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย จะอยู่น่งิ ๆตามลําพัง
ถึงจะมีพลังเบรกกิเลส เพราะการทําสมาธิเป็ นการหยุดจิต เมือ่ จิตหยุดกิเลสก็
ทํางานไม่ได้ แต่เราไม่เคยหยุดจิตมาก่อน จึงไม่รู้จะหยุดอย่างไร เหมือนขับรถ
แต่ไม่รู้วา่ เบรกอยู่ตรงไหน รู้แต่คนั เร่ง พอถึงเวลาจะเบรกก็เบรกไม่ได้ ทีเ่ รามา
นัง่ สมาธิกนั ก็เพือ่ หาคันเบรกของจิต ให้รู้จกั วิธีหยุดจิต พอรู้แล้วเวลาเกิดกิเลส
ขึ้นมาก็จะหยุดกิเลสได้ ถ้าไม่มสี มาธิก็เหมือนกับไม่รู้วา่ เบรกอยู่ตรงไหน พอเกิด
กิเลสขึ้นมาก็หยุดไม่ได้ พอพิจารณาความตาย แทนทีจ่ ะสงบกลับฟุ้งซ่านขึ้นมา
เพราะไปกระตุน้ ความกลัวให้มมี ากขึ้น แทนทีจ่ ะทําให้ปลงกลับไม่ปลง เพราะไม่
มีสมาธิ จึงปลงไม่ได้
ถาม คือเขาไม่สบายใจ
ตอบ เพราะจิตยังไม่มสี มาธิ
ถาม คือพิจารณาตามรู้
ตอบ เพราะอยากปฏิบตั แิ บบง่ายๆสบายๆ ตามรู้รูปนาม เกิดดับๆ ไม่ได้ต่อสูก้ บั กิเลส
เวลากิเลสทําอะไรก็ไม่ได้กาํ หนดดู เวลาอยากจะได้อะไรก็ไปทําตามความอยาก
อยากไปดูหนังก็ไปดู พอดูแล้วความอยากดูหนังหายไป ก็วา่ มันดับไป อย่างนี้ใช้
ไม่ได้
ถาม เวลาพิจารณาเห็นกิเลส ปรากฏว่าเป็ นกิเลสในตัวเรา แต่พอพิจารณาเข้าไป กลับ
เห็นกิเลสอยู่ในขันธ์
ตอบ ความจริงกิเลสไม่ได้อยู่ในขันธ์ แต่อยู่ในจิต ขันธ์ไม่มกี เิ ลส ขันธ์ของพระพุทธเจ้า
กับของปุถชุ นก็เหมือนกัน แต่ใจของพระพุทธเจ้ากับใจของปุถชุ นไม่เหมือนกัน
ใจของพระพุทธเจ้าไม่มกี เิ ลส แต่ใจของปุถชุ นมีกเิ ลส
ถาม แสดงว่าเราก็หลงจิตของตัวเราเอง
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ตอบ เราหลงทุกสิง่ ทุกอย่าง หลงรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เกิดความโลภขึ้นมา ถ้า
ไม่หลงก็จะไม่เกิดความโลภขึ้นมา
ถาม อย่างนี้เราต้องถอยกลับมาทีส่ มาธิ
ตอบ ถ้าพิจารณาต้องอยู่ทไ่ี ตรลักษณ์เสมอ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราสัมผัสรับรู้ ต้องเห็นว่าเป็ น
ทุกข์เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา เมือ่ เห็นแล้วก็จะไม่อยากได้อะไร
ขันธ์ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ กับของปุถชุ นก็ไม่ต่างกัน เป็ นเพียงเครื่องมือเท่า
นัน้ เอง อยู่ทว่ี า่ ใครจะเอาไปใช้ ถ้าธรรมะเอาไปใช้ อย่างหลวงตาท่านก็เอามาเทศน์สงสอน
ั่
ท่านก็ใช้ขนั ธ์ ๕ ใช้ร่างกายพูด ใช้สงั ขารคิดปรุงแต่ง ใช้วญิ ญาณรับรู้สง่ิ ทีท่ ่านคิดแล้ว
แสดงออกไป รับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ เวลาสนทนาก็ตอ้ งใช้ขนั ธ์เหมือนกัน
แต่ใจของท่านไม่มคี วามโลภความโกรธความหลง เวลาสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ ใครจะให้อะไร
มามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ดอี กดีใจหรือเสียอกเสียใจ ใจของท่านเป็ นปกติธรรมดา เป็ น
กลาง แต่ใจของพวกเราไม่เป็ นอย่างนัน้ ให้มาน้อยก็บ่น ให้มามากก็อยากจะได้มากกว่า
นัน้ อีก ขันธ์เป็ นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือ เป็ นเหมือนรถยนต์ คนไม่เมากับคนเมาขับจะ
ไม่เหมือนกัน คนเมาขับก็ไปชนแหลกเลย คนไม่เมาก็จะขับอย่างปลอดภัย พาผูโ้ ดยสาร
ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ขันธ์ก็เป็ น
อย่างนี้ ถ้าเป็ นเครื่องมือของกิเลสก็จะเป็ นโจรผูร้ า้ ย มีขนั ธ์ ๕ เหมือนกัน แต่มอี วิชชา
ความโลภความโกรธความหลงพาไป แต่ขนั ธ์ของพระอริยเจ้ามีแต่ธรรมะพาไป จึงทําแต่
สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ขันธ์ไม่ได้เป็ นของใคร เป็ นสภาวธรรม เวลาเกิดการ
ปฏิสนธิ ธาตุของแม่กบั พ่อมารวมกัน แล้วก็มจี ติ มายึดครอง เหมือนกับการผลิตรถยนต์
ทีต่ อ้ งสังจองไว้ก่
่
อน เพราะผลิตไม่ทนั ต้องซื้อใบจองกัน ร่างกายก็เหมือนกัน พอธาตุ
ของพ่อแม่มารวมกัน ก็มดี วงจิตดวงวิญญาณมาจอง แล้วก็รอจนคลอดออกมา แล้วก็วา่
เป็ นของฉัน เอาไปใช้ทาํ โน่นทํานี่ ไม่ได้ทาํ ตามพ่อแม่ พ่อแม่อยากจะให้เรียนกลับหนีไป
เทีย่ ว พ่อแม่อยากจะให้บวชก็ไม่บวช พ่ออยากให้เป็ นกษัตริยก์ ็กลับไปบวชเสีย เพราะใจ
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เคยสะสมมาทางไหนก็จะไปทางนัน้ ถ้าสะสมมาทางธรรมะก็
จะไปทางธรรมะ ถ้าสะสมมาทางกิเลสก็จะไปทางกิเลส แต่ขนั ธ์เป็ นกลางๆ แล้วแต่ใคร
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จะมาครอบครองเป็ นเจ้าของ ถ้าเรามาจองร่างกายนี้ชา้ กว่าคนอืน่ ก็จะเป็ นของคนอืน่ ไป
ก็ตอ้ งไปหาร่างกายอืน่ แทน ส่วนร่างกายนี้เขาจะไปทําอะไรก็ได้ จะไปเป็ นโจรก็ได้ เป็ น
นักการเมืองก็ได้ ใจชอบอะไรก็จะพาร่างกายไปทําตามทีช่ อบ
ถาม ถ้าธาตุขนั ธ์ของพระอรหันต์ไม่มแี ล้ว แตกไปแล้ว ดวงจิตของท่านเมือ่ พ้นไปแล้ว
หลังจากละทิ้งขันธ์แล้ว ก็ไม่มสี ภาพอยู่ แต่อยู่ในอวกาศของจิตของธรรมหรือค่ะ
ตอบ จิตไม่ได้อยู่ในมิตขิ องความกว้างแคบ ของกาลเวลา จะพูดว่าอยู่ตรงนัน้ อยู่ตรงนี้
ไม่ได้ จะว่ากว้างใหญ่เท่ากับจักรวาลก็ได้ เท่ากับท้องฟ้ าก็ได้ หรือเล็กเท่ากับ
ร่างกายก็ได้ เท่ากับตัวมดก็ได้ แล้วแต่วา่ จะเอาอะไรมาเป็ นตัววัดจิต ถ้าเอา
ร่างกายเป็ นตัววัด จิตก็ใหญ่เท่าร่างกาย ถ้าเอาช้างเป็ นตัววัด จิตก็จะใหญ่กว่า
แต่ความจริงจิตไม่ได้เป็ นตัวช้าง ไม่ได้เป็ นตัวมนุษย์ เหมือนกับโทรศัพท์มอื ถือ
ทีม่ หี ลายขนาด มีทงั้ เล็กมีทงั้ ใหญ่ แต่คลืน่ ทีเ่ ข้าไปในเครื่องโทรศัพท์ก็เข้าไปได้
หมดทุกเครื่อง จิตเป็ นเหมือนกระแสคลืน่ ทีเ่ ข้ามาครอบร่างกาย สามารถไปได้ทวั ่
จักรวาลภายในเสี้ยววินาที อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพียงแต่อา้ แขน
ออกไปปั๊บก็ไปถึงแล้ว ถึงโลกนัน้ ถึงโลกนี้แล้ว อย่าไปคิดเรื่องจิตมากนัก เพราะ
เป็ นอจินไตยสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ิ แต่สาํ หรับผูป้ ฏิบตั จิ ะรู้อยู่แก่ใจ รู้วา่ ไม่
จําเป็ นต้องรู้วา่ จิตอยู่ตรงไหน เพราะอยู่กบั ตัวตลอดเวลา ทีค่ ุยกันอยู่น้ กี ็คอื ตัว
จิต ไม่ใช่ร่างกาย ทีเ่ ป็ นเพียงเครื่องมือของจิต แต่จติ มองไม่เห็นตัวจิตเอง ก็เลย
คิดไปต่างๆนานา จิตไม่รู้จกั ตัวเอง เพราะไปหลงยึดร่างกายเป็ นตัวจิต ตัวเราที่
แท้จริงคือตัวจิต เราอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนัน้ จิตอยูต่ รงไหนเราก็อยู่ตรงนัน้
แต่เราไม่รู้ เพราะไม่เคยเห็นจิตอยู่ในสภาพของจิตล้วนๆ แต่เห็นอยู่กบั ร่างกาย
เห็นอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เลยคิดว่าจิตอยู่ตรงนัน้
ถาม ติดในสมมุติ
ตอบ ใช่แล้ว
85

ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องของจิต เพราะจิตเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่เกิดไม่ดบั ไม่สลาย เหมือนธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ ก็ไม่หายไปไหน มารวมกันเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แล้วเดีย๋ วก็กลายเป็ น
อย่างอืน่ ไป เช่นอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป ก็มาจากการผสมผสานของดินนํา้ ลมไฟ มา
เป็ นผักเป็ นเนื้อเป็ นผลไม้ พอเข้ามาในร่างกายส่วนหนึ่งก็เป็ นขนเป็ นผมเป็ นเล็บเป็ นฟัน
ฯลฯ ส่วนทีร่ ่างกายไม่ตอ้ งการก็ถ่ายออกมา ก็กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟอยู่ดี เวลาถ่ายในป่ า
พอแห้งก็กลายเป็ นดินไป นํา้ ก็ระเหยไป วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ รีไซเคิลไปเรื่อยๆ ถ้า
พูดภาษาสมัยใหม่ จิตก็รีไซเคิลไปเรื่อยๆ จากร่างนี้ก็ไปอีกร่างหนึ่ง ก็ยงั เป็ นจิตอยู่อย่าง
เดิม ปัญหาไม่ได้อยูท่ ร่ี ู้วา่ จิตเป็ นอะไร แต่อยู่ทว่ี า่ จะทําอย่างไรกับจิตต่างหาก จะทํา
อย่างไรไม่ให้จติ ทุกข์ ปัญหาอยูต่ รงนัน้ เหมือนกับคนทีถ่ ูกยิงด้วยลูกธนู ฝังอยู่ใน
ร่างกาย มีคนจะมาช่วยเอาลูกธนู ออก มารักษาแผลให้ ก็หา้ มไว้ก่อน อย่าพึง่ ทําอะไร ไป
ถามก่อนว่าคนทีย่ งิ ชื่ออะไร เป็ นผูห้ ญิง ผูช้ าย มีอายุเท่าไหร่ เป็ นคนชัน้ ไหน ถ้ามัวไปหา
ข้อมูล แผลก็เน่าตายพอดี นี่ก็เหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปรู้หรอกว่าใจเป็ นอย่างไร กว้างใหญ่
ลึกแคบ อยู่ตรงไหน เวลาบริสุทธิ์แล้วจะเป็ นอย่างไร ไม่ตอ้ งไปสนใจ รักษาให้หายเถอะ
ทําให้บริสุทธิ์เถิด ปัญหามันอยู่ตรงนัน้ แล้ว แล้วจะรู้เอง ไม่ตอ้ งไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้า
ตายไปแล้วจะไปอยู่ตรงไหน สามารถติดต่อกับเราได้หรือไม่ วันนี้ก็มคี นมาถามว่า
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทน่ี ิพพานไปแล้ว ยังติดต่อกับคนทีม่ ชี วี ติ อยู่ได้หรือไม่ ก็บอกว่า
ไม่รู้นะ แต่ก็มพี ระอาจารย์ท่านเล่าว่า เวลาท่านเข้าสมาธิ ก็มพี ระพุทธเจ้าพระอรหันต์มา
สนทนาธรรมกับท่าน จะมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน มาหรือไม่ ก็ไม่ได้แก้ปญั หา
ของเรา ถ้ามาแสดงธรรม แต่เราไม่เอามาปฏิบตั กิ ็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าไม่มาแต่เรา
เอาธรรมะคําสอนของท่านมาปฏิบตั ิ ก็จะเกิดประโยชน์ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปคิดว่า
นิพพานเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วหายไปไหน สาบสูญหรือเปล่า เป็ น
ปัญหาโลกแตก คิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มาทําหน้าทีท่ ต่ี อ้ งทําดีกว่า มานัง่ สมาธิกนั
ให้จติ สงบ มาเจริญปัญญา พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกูลทุกครัง้ ก่อนจะรับประทาน
อาหาร จะได้เป็ นศิษย์มคี รู
พระเณรเวลาจะใช้สอยปัจจัย ๔ ท่านบังคับให้พจิ ารณา เรียกว่าปฏิสงั ขาโยนิโส ให้
พิจารณาจีวร อาหารบิณฑบาต ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรคทุกครัง้ ทีจ่ ะบริโภค จะ
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รับประทานอาหารเพือ่ ดับความหิว ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสนุกสนานเฮฮา เหมือน
คนบางคนเวลากินอาหาร ต้องจัดงานเชิญคนมาเป็ นร้อย อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของการกิน
อาหารแล้ว ไม่ได้ปฏิสงั ขาโยนิโสไม่ได้พจิ ารณาถึงเหตุผลตามธรรม การใส่เสื้อผ้าก็เพือ่
ปกปิ ดร่างกายเท่านัน้ เอง ถ้าพิจารณาก็จะไม่ซ้อื เสื้อผ้าชุดละหมืน่ ชุดละแสนกัน ประดับ
พลอยประดับเพชร เป็ นบ้ากันไป ติดไปทําไม มันได้ประโยชน์อะไร เสื้อผ้าทีไ่ ม่ได้
ประดับเพชรประดับพลอย ก็ปกปิ ดร่างกายได้เหมือนกัน เพราะไม่ปฏิสงั ขาโยนิโส ถ้า
พิจารณา เวลาจีวรเก่าแล้วต้องปะ จะได้ไม่รงั เกียจ ถ้าหลงตามแฟชัน่ เวลาเห็นคนอืน่ ใส่
ผ้าใหม่ๆไม่มปี ะเลย จะรู้สกึ น้อยอกน้อยใจมีปมด้อย อย่างพระมหากัสสปะนี่ ผ้าท่านปะ
จนไม่เห็นผ้าผืนเดิม ก็ยงั ใช้ได้อยู่ ใช้เพือ่ ปกปิ ดร่างกายเท่านัน้ ไว้ห่มไว้ห่อร่างกาย ถ้า
พิจารณาอย่างนี้แล้วความหลงในเครื่องนุ่งห่มจะถูกกําจัดไปหมดเลย
จะอยู่อย่าง
พอเพียงจริงๆ อยู่อย่างสมถะจริงๆ
ถาม บางคนว่านิพพานเป็ นอัตตาเป็ นอนัตตา หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เคยได้ยนิ หลวงตาเล่าให้ฟงั ว่า นิพพานไม่ใช่ทงั้ อัตตาและ
อนัตตา เพราะเป็ นสมมุติ ท่านว่านิพพานเป็ นวิมตุ ติ ไม่อยู่ภายใต้มติ ขิ องสมมุติ
อนัตตามีไว้เพือ่ กําจัดความหลง ทีค่ ดิ ว่ามีอตั ตาตัวตนในสิง่ ต่างๆ เช่นในร่างกาย
ก็เลยเอาอนัตตามาแก้ ให้เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีตวั ตนได้อย่างไร
ร่างกายก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ตน ต้องเอาอนัตตามาแก้ มาทําลายอัตตา ตัว
จิตทีพ่ จิ ารณาก็ไม่ได้เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นตัวรู้ เป็ น ๑ ในธาตุทงั้ ๖ คือดินนํา้ ลม
ไฟ อากาศธาตุและธาตุรู้คอื จิต เพียงแต่จติ มีความหลง คิดว่าดินนํา้ ลมไฟเป็ นตัว
เป็ นตน แล้วก็ไปทุกข์กบั มัน จึงต้องมาแก้ปญั หาคือความทุกข์ความหลงผิด ที่
เห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตน ก็ตอ้ งใช้อนัตตาเป็ นตัวแก้ เมือ่ พิจารณาเห็นว่าเป็ นอนัตตา
แล้วก็ปล่อยวาง ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็ นเพียงวัตถุ เหมือนแก้วใบหนึ่ง เวลาเป็ น
อะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ เพราะปล่อยวางแล้ว พอปล่อยวางหมดแล้ว
จิตก็หลุดพ้น จิตก็นิพพาน เป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่มคี วามโลภความโกรธความหลง
ไม่เกี่ยวข้องกับอัตตาหรืออนัตตา จิตไม่ได้เป็ นอัตตาหรืออนัตตา เป็ นธาตุรู้
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เหมือนดินนํา้ ลมไฟ ก็ไม่ได้เป็ นอัตตาหรืออนัตตา แต่เมือ่ ไปว่าเป็ นอัตตา จึงต้อง
เอาอนัตตามาแก้ ว่าไม่เป็ นอัตตา เป็ นดินเป็ นนํา้ เป็ นลมเป็ นไฟ
ทีต่ อ้ งเสียเวลาคิดกับเรื่องเหล่านี้กนั ก็เพราะไม่ปฏิบตั กิ นั อ่านแล้วก็จนิ ตนาการ
กัน อวดรู้อวดเก่งกัน เป็ นตาบอดคลําช้าง แต่ละคนก็วา่ ตนถูกทัง้ นัน้ คนทีไ่ ป
คลําท้องช้างก็วา่ ช้างเป็ นเหมือนฝาผนัง คนทีไ่ ปจับหางก็วา่ เป็ นเหมือนเชือก คนที่
ไปจับงวงก็วา่ เป็ นเหมือนงู ก็ไม่มใี ครผิด แล้วก็เถียงกัน เพราะเห็นเพียงบางส่วน
เห็นไม่ครบทุกส่วน ถ้าศึกษาแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็จะจินตนาการไป เหมือนคนทีไ่ ม่
เคยไปฮ่องกง เพียงแต่อ่านเรื่องของฮ่องกง แล้วก็จนิ ตนาการไปต่างๆนานา ถูก
บ้างผิดบ้าง แล้วก็มานัง่ เถียงกัน คนทีเ่ คยไปมาแล้วก็จะไม่มาเสียเวลาเถียงกับ
คนทีไ่ ม่เคยไป เถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ซื้อตัวเครื
๋ ่องบินให้เขาไปดูเลย
ดีกว่า จะง่ายกว่า พวกเราก็เหมือนกัน อยากจะรู้วา่ นิพพานเป็ นอัตตาหรืออนัตตา
ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ มรรค ๘ ก็เดินไปซิ ก็ตอ้ งถึงจนได้ ถึงแล้วก็จะไม่เถียงใคร
ไม่เห็นมีพระอรหันต์มานัง่ เถียงกัน ว่าเป็ นอัตตาหรือเป็ นอนัตตา มีแต่พวกทีไ่ ม่
เป็ นทีเ่ ถียงกันอยู่เรื่อย
ถาม การทีเ่ รามีพระรัตนตรัยเป็ นทีพ่ ง่ึ แล้วก็ไปไหว้ศาลพระภูมขิ องทีท่ าํ งาน ทีเ่ ขาจะ
ไหว้ทุกปี และก็ตอ้ งให้หมันไปไหว้
่
ก็คดิ ว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่า ทีเ่ รามีพระ
รัตนตรัยอยู่แล้ว แต่ยงั ไปไหว้เจ้าทีเ่ จ้าภูมิ
ตอบ ถ้าคิดว่าเจ้าทีเ่ จ้าภูมเิ ป็ นเจ้าของบ้าน เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ แล้วก็ไหว้เขา เพือ่ ไม่ให้
เสียมารยาท ก็ไม่ขดั กับพระรัตนตรัย การไหว้กันไม่ได้หมายความว่ายึดเป็ น
สรณะ เพราะสรณะของศาสนามีอยู่คาํ เดียวเท่านัน้ ก็คอื กรรม ให้ยดึ หลักกรรม
ถ้าเรายึดเราเชื่อในหลักกรรม แสดงว่าเรายึดในพระรัตนตรัย แต่ถ ้าเชื่อฮวงจุย้
เชื่อดวงเชื่อดาว เชื่อการทํานายทายทัก แสดงว่าเราห่างเหินจากพระรัตนตรัย
เช่นเวลาทํามาค้าขายไม่ข้นึ เลย ก็เปลีย่ นชื่อบริษทั เปลีย่ นชื่อของตัวเองเพือ่ จะได้
เจริญก้าวหน้า อย่างนี้ก็ไม่ได้ถอื พระรัตนตรัยเป็ นสรณะเลย ถ้าเป็ นสรณะก็ตอ้ ง
ยึดการทําความดี ถ้าขี้เกียจก็ทาํ ให้ขยันมากขึ้น ทํางานให้ชนะใจเจ้านายให้ได้ ไป
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ตัง้ แต่ตี ๕ เลย เลิก ๒ ทุ่ม ก็จะได้ข้นึ เงินเดือน รับรองได้ข้นึ แน่ๆ แต่ถา้ ไปสาย
กลับก่อน แล้วจะเจริญได้อย่างไร อยู่ทก่ี ารกระทําของเราเป็ นหลัก อย่างอืน่ เป็ น
เพียงส่วนประกอบ บางทีก็จาํ เป็ น เช่นจะมาทีน่ ่ีก็ตอ้ งนัดวันกัน จะมาวันจันทร์ก็
มาไม่ได้ แต่ไม่ได้เป็ นตัวสําคัญ ตัวสําคัญอยู่ทก่ี ารมาทําบุญ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
มาปฏิบตั ิ วันเวลาเป็ นเพียงตัวประกอบ ทางศาสนาถือฤกษ์สะดวกเป็ นหลัก ไม่
ต้องให้หมอดูวา่ จะทําวันไหนดี สะดวกเมือ่ ไรก็ทาํ เมือ่ นัน้ เลย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ต้องไปดูฤกษ์ก่อนหรือเปล่า จะไปหาหมอวันไหนดี พอปวดปั๊บก็วง่ิ หาหมอทันที
สรณะก็คอื กรรมนี่แหละ ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ทําความดี ละบาป กําจัดความ
โลภความโกรธความหลง นี่คอื หลักของสรณะ อยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงไหน อย่าง
อืน่ เป็ นส่วนประกอบให้ถูกกับกาลเทศะ ไม่ขดั กับสังคม ถ้าสังคมเขาไหว้พระภูมิ
เราก็ไหว้ไป แต่ไม่ได้ไปหลงไปกับเขา เขาทําพิธีอะไรก็ทาํ ตามเขาไป แต่ไม่ได้ไป
ทําเพราะเชื่อหรืออยากจะได้อะไร เป็ นการเข้าสังคมเมือ่ มีความจําเป็ น
ถาม แปลว่าภายนอกเราอาจจะยกมือไหว้ แต่ภายในใจเราอาจจะนึกถึง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ก็ได้ ใช่ไหมครับ เช่นยกมือไหว้พระภูมเิ จ้าทีก่ ็ไหว้ แต่ใจเรานึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นหลัก
ตอบ ในใจเราทําอย่างไรก็ได้ ด่าใครก็ได้ ใครจะไปรู้ บางทีเราต้องไหว้คนทีเ่ ราเกลียด
เราก็ไหว้ไป แต่ในใจเราอาจจะด่าเขาก็ได้
ถาม ทีบ่ า้ นมีศาลพระภูมิ เราก็ยกมือไหว้ จําเป็ นต้องบูชาหรือไม่คะ
ตอบ ถ้าเชื่อมันในพระรั
่
ตนตรัยก็ไม่จาํ เป็ น อย่างพระโสดาบันท่านไม่ไหว้อะไรทัง้ นัน้
ท่านเชื่อมันในพระพุ
่
ทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่ออย่างอืน่ ไหว้อย่างอืน่ ก็เป็ น
สีลพั พตปรามาส ไม่เห็นว่าดีชวั ่ อยู่ทก่ี รรม อยู่ทก่ี ารกระทํา อยู่ทศ่ี ีลธรรม ถ้าตัง้
มันอยู
่ ่ในศีล ๕ แล้ว ไม่ตอ้ งไปไหว้อะไรก็ได้ แต่บางทีกต็ อ้ งทําไป เพือ่ ไม่ให้ขดั
กับความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื
ถ้าผูอ้ น่ื อยากจะไหว้ศาลพระภูมิ ก็ไม่ตอ้ งไปขวาง
อยากจะตัง้ ก็ตงั้ ไป อยากจะไหว้ก็ไหว้ไป อยากจะให้เราไหว้ด้วย ก็ไหว้ไป ให้เขา
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สบายใจ จะได้อยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ทะเลาะกัน การกระทําของเรา
แบ่งเป็ น ๒ ลักษณะคือ ๑. เป็ นกิริยาเฉยๆ ๒. เป็ นแบบจริงจัง ถ้าเป็ นพระ
โสดาบันเวลาไปวัดแล้วมีการสมาทานศีล ท่านก็สมาทานไปกับเขา แต่ความจริง
จิตของท่านมีศีล ๕ อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่วา่ จะสมาทานหรือไม่ เพราะเป็ น
ธรรมชาติของพระโสดาบัน แต่เมือ่ อยู่ในสังคมทีม่ กี ารสมาทาน ก็สมาทานตาม
เขาไป ไม่ประกาศว่าไม่ตอ้ งสมาทานแล้ว การสมาทานไม่ได้ทาํ ให้เกิดศีลขึ้นมา
เป็ นการตัง้ สัจจาธิษฐานเท่านัน้ เอง แสดงว่ายังไม่มศี ีล ๕ ถึงต้องตัง้ สัจจะ ว่าจะ
รักษาศีล ๕ แต่คนทีม่ ศี ีล ๕ แล้วก็ไม่ตอ้ งตัง้ สัจจะ เมือ่ มีศีลอยู่แล้ว ถ้าไม่
สมาทานตามเขาไป คนทีไ่ ม่เข้าใจก็จะหาว่าอุตริ หาว่าเพี้ยน อยู่ในสังคมของคน
เพี้ยน คนไม่เพี้ยนก็ตอ้ งแกล้งเพี้ยนตามไปด้วย
ถาม กลายเป็ นเขาดีกนั ไปหมด เราเพี้ยนอยู่คนเดียว
ตอบ ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ถือเสียงข้างมาก พวกมากลากไป
ถาม คําถามจากชาวไต้หวัน เขายังไม่มนใจเรื
ั ่ ่องชาติก่อนชาติน้ ี
ตอบ ต้องเชื่อคนทีร่ ู้ไปก่อน ถ้ายังไม่แน่ใจก็ไม่เป็ นไร จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ไม่สาํ คัญ
สําคัญทีท่ าํ ความดีหรือไม่ เชื่อว่าเราสามารถมีความสุขได้จากการทําความดี เชื่อ
หรือไม่
ถาม เชื่อค่ะ
ตอบ ก็ทาํ ความดีไปก็แล้วกัน ถ้าทําความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็น ว่ามีชาติหน้ามี
ชาติก่อนหรือไม่ นัง่ สมาธิแล้วจะเห็น
ถาม การนัง่ สมาธิตอ้ งกําหนดเวลาหรือไม่
ตอบ ไม่ตอ้ ง ให้นานเท่าไหร่ได้ยง่ิ ดี
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ถาม ถ้าอดทนทํา เจ็บก็ปล่อยมัน
ตอบ ถูกแล้ว ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน ไม่ตอ้ งไปสนใจความเจ็บ ปล่อยให้เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้ว
ดับไปเอง ส่วนใจก็ภาวนาไป ถ้าสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆ จะเจ็บจะปวด
อย่างไรก็ปล่อยมันไป ไม่ตอ้ งไปสนใจ ถ้าหายไปเองจิตก็จะสงบลงไป แล้วจะเห็น
ตัวจิต จะรู้วา่ ตัวจิตกับร่างกายเป็ นคนละตัวกัน เหมือนนํา้ กับแก้วนํา้ เป็ นคนละ
อันกัน เวลานัง่ สมาธิจติ กับร่างกายจะแยกออกจากกัน จะรู้วา่ จิตเป็ นอย่างหนึ่ง
ร่างกายเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ร่างกายตายไป แต่จติ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็จะรู้วา่
ชาติก่อนชาติหน้ามีจริง ร่างกายก็เหมือนเสื้อผ้า เสื้อผ้าชุดเก่าก็เหมือนชาติก่อน
ทีใ่ ส่ไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งไป ก็เป็ นเหมือนชาติก่อน เสื้อผ้าทีย่ งั ไม่ได้ซ้อื มาก็เป็ นชาติ
ใหม่ แต่ร่างกายก็ยงั เป็ นร่างเก่า จิตกับร่างกายก็เช่นเดียวกัน ก็เป็ นจิตเก่า
เพียงแต่เปลีย่ นร่างกาย อาจจะเป็ นร่างมนุษย์ อาจจะเป็ นนกเป็ นแมว อยู่ทเ่ี ราทํา
อะไรในวันนี้ ถ้าไม่รกั ษาศีล ๕ ก็ตอ้ งไปเป็ นนกเป็ นปลาเป็ นสุนขั แต่ถา้ รักษาศีล
๕ ได้ ก็จะกลับมาเป็ นมนุษย์ได้อกี เรื่อยๆ สําคัญอยู่ทป่ี จั จุบนั ว่าทําอะไร ถ้าทําแต่
ความดีไม่ทาํ บาป ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อยู่เรื่อยๆ ได้มาทําความดีเพิม่ ขึ้น
ไปเรื่อยๆ จนได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด จากนัน้ ก็ไม่
ต้องไปเกิดอีกต่อไป
ถาม น้องเขาฝากถามว่า เวลาทีถ่ ่ายภาพน่ะค่ะ แล้วเห็นดวงๆ ไม่ทราบว่าเป็ นดวงจิต
ดวงธรรมหรือเปล่าคะ
ตอบ เห็นท่านผูร้ ู้บางท่านว่าเป็ นพวกเทพ
ถาม ส่วนมากจะอยู่ในสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์
ตอบ ใช่ ทีแ่ ถวนี้ก็มี มีคนถ่ายภาพมีเป็ นดวงๆ เมือ่ ๒ พรรษาก่อนมีพระอินโดฯมา
บวชอยู่ทน่ี ่ี เขาก็ถ่ายตอนเดินลงเขา จะปรากฏเป็ นดวงๆในภาพ แต่อาตมาไม่
ยืนยันนะว่าเป็ นเทพจริงหรือไม่ เป็ นการวิเคราะห์ของผูร้ ู้บางท่าน บางทีกจ็ ะ
ปรากฏเป็ นเส้นๆ เหมือนสร้อยคอทองคํา เช่นในงานศพของหลวงปู่ขาว หลวงปู่
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ดุลย์ ทีบ่ นเขาพระมณฑปก็มเี หมือนกัน ของพวกนี้ไม่ได้เป็ นมรรค รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้
ไม่ได้ทาํ ให้กเิ ลสหมดไป เพียงแต่รู้วา่ เป็ นความจริงอย่างหนึ่ง ว่าดวงวิญญาณมี
จริง เวียนว่ายตายเกิดมีจริง แต่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้หยุดจากภาพเหล่านี้
ต้องหยุดด้วยการปฏิบตั เิ ท่านัน้ แต่รู้ไว้ก็ดี ถ้าเสริมศรัทธาความเชื่อ ทําให้เกิด
ฉันทะความยินดีในธรรม วิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะทําความดีให้มาก
ยิง่ ขึ้นไป โดยหลักแล้วถ้าส่งเสริมให้เราทําความดี ทําบุญมากขึ้น อย่างนี้ก็ดี คน
บางคนต้องเห็นโลงศพก่อนถึงจะรีบทําบุญ การเห็นโลงศพก็ตอ้ งถือว่าดี เพราะ
ทําให้เราได้ทาํ บุญ
ถาม ฝันเห็นโลงศพอะไรอย่างนี้นะครับ รีบไปป่ อเต็กตึง๊ ซื้อโลงศพเลย
ตอบ อาตมาตอนอายุสกั ๑๒ ขวบก็ได้เห็นคนตาย ก็ตดิ ตาติดใจมาตลอด ทําให้
พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า คนนี้ก็ตอ้ งตาย คนนัน้ ก็ตอ้ งตาย เราก็ตอ้ งตาย ไม่มใี คร
ไม่ตายเลยสักคน คนทีเ่ รารัก เช่นพ่อแม่ของเรา สักวันก็ตอ้ งตาย คิดไปเรื่อยๆ
พอตายไปก็รู้สกึ เฉยๆ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ ช่วยรักษาใจให้เป็ นปกติ
ถ้าไม่ได้คดิ ไตร่ตรองไว้ก่อน เวลาสูญเสียสิ่งทีร่ กั ไป แทบจะอยู่ต่อไปไม่ได้ เวลา
เห็นอะไรควรน้อมเข้ามาเป็ นมรรคให้ได้ ให้เป็ นปัญญา ให้เป็ นสมาธิ ให้เป็ นศีล
ให้เป็ นทาน ถ้าเห็นแล้วทําให้ทาํ บุญมากขึ้นก็ดี เห็นแล้วทําให้รกั ษาศีลก็ดี เห็น
แล้วทําให้นงั ่ สมาธิก็ดี เห็นแล้วทําให้พจิ ารณา ทําให้ปล่อยวางได้ยง่ิ ดีใหญ่ มีบาง
คนพิจารณาเห็นความเสือ่ มของดอกไม้ ก็หลุดพ้นได้ ปล่อยวางได้ พิจารณา
ดอกไม้ว่าเหมือนกับทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เพียงแต่ดอกไม้เสือ่ มเร็ว ซื้อมาปัก
ไว้ในแจกันไม่ก่วี นั ก็เฉาตายไป แต่คนใช้เวลานาน แต่จะนานหรือไม่ก็เหมือนกัน
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป ถ้าพิจารณาเป็ น เปรียบเทียบเป็ น ก็บรรลุได้ ปล่อย
วางได้ ท่านสอนว่าตามีไว้ดู หูมไี ว้ฟัง ใจมีไว้คิด เวลาเห็นอะไรได้ยนิ อะไรก็ตอ้ ง
โอปนยิโก น้อมเข้ามาให้เป็ นธรรมะ ให้เป็ นมรรค ให้เป็ นปัญญา ไม่ใช่นอ้ มเข้า
มาแล้วเกิดกิเลส เห็นเพชรพลอยแล้วตาลุกวาวอยากจะได้ อย่างนี้ไม่ใช่โอปนยิ
โก ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเป็ นโทษ เห็นคนอื่นได้ตาํ แหน่งแล้วอยากจะได้บา้ ง เกิด
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ความอิจฉาริษยา เกิดความท้อแท้ ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะทํางาน อย่างนี้เห็น
แบบกิเลส ถ้าเห็นคนอืน่ ได้ดบิ ได้ดี ทําให้เกิดวิริยะความขยันหมันเพี
่ ยรมากขึ้น
ต้องทําให้ดกี ว่าเขา เพือ่ จะได้ดกี ว่าเขา อย่างนี้ไม่เป็ นโทษ แต่เป็ นคุณ
ส่วนใหญ่มนั อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าเราขี้เกียจทํางานแล้วจะเลือ่ นเราขึ้นไปได้อย่างไร ก็
ต้องเลือ่ นคนทีข่ ยันกว่า แต่ถา้ เราขยันกว่าคนอืน่ ไปทํางานตัง้ แต่ตี ๕ เลิกงาน ๒
ทุ่มอย่างนี้ ไม่นานเขาก็จะเลือ่ นเราขึ้นไปอย่างแน่นอน อย่างทีน่ ่ีก็มอี ยู่คนหนึ่ง
ทํางานถางหญ้า คนอืน่ ทํางาน ๖ วันก็หยุดวันหนึ่ง แต่คนนี้ไม่หยุด มาเป็ นยาม
เฝ้ าประตูต่อ ทําอย่างนี้มาตลอดเลย ถามว่าทําไปทําไม เขาบอกว่าเขาชอบ เขามี
ความสุข อาชีพเก่าเป็ นสัปเหร่อ เป็ นโสด ไม่มคี รอบครัว จิตใจของเขาอาจจะสูง
กว่าพวกเราก็ได้ เขามีความสุขกับการกระทําอย่างนี้ เวลาทํางานก็ไม่ข้เี กียจ คน
อืน่ นัง่ อู้กนั กินนํา้ กินอะไรกัน นัง่ ๆนอนๆกัน แต่เขาทําของเขาไปเรื่อยๆ เวลามี
ธุระจะลาไปไหน ก็ไปได้อย่างสบายเลย จะไปเมือ่ ไหร่เจ้านายก็ให้ไปทันทีเลย
จิตใจของคนมันแปลกนะ สามารถมีความสุขจากการกระทํา ไม่ตอ้ งมีอะไร เวลา
เฝ้ าประตูเขาก็อ่านหนังสือธรรมะไป ฐานะของจิตใจไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เพศกับวัย อยู่
ทีก่ ารพัฒนาด้วยบุญบารมี เขาจึงไม่กระตือรือร้นกับการเจริญทางโลกเท่าไหร่
อาจจะยังไม่พร้อมทีจ่ ะบวช ยังไม่สุกงอม ก็ตอ้ งบําเพ็ญไปก่อน
ถาม คุณแม่ฝากมาทําบุญค่ะ คุณแม่ไม่สบาย ขอท่านพระอาจารย์เมตตาแม่ดว้ ยเจ้า
ค่ะ
ตอบ ยังรักษาตัวเราไม่ได้เลย
ถาม ก็วา่ จะไปภาวนาค่ะ แต่คงต้องลดจํานวนวันลง
ตอบ ก็ดี ทําไปเถิด มันดีกบั เราแน่นอน ก็อาจจะส่งผลให้ผูอ้ น่ื ด้วย แต่เราต้องยอมรับ
ความจริง ต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นเรื่องธรรมดา พยายามรับความ
จริงนี้ให้ได้ จะดีกว่า เราจะได้ดาํ เนินต่อไปอย่างปกติ คนไปก็ตอ้ งไป เขาไม่
เดือดร้อน คนทีเ่ ดือดร้อนคือคนอยู่มากกว่า คนอยู่ยงั ทําใจไม่ได้ ดําเนินชีวติ ไป
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อย่างปกติไม่ได้ มัวอยู่กบั ความทุกข์ ไม่เกิดประโยชน์อะไร การเจริญวิปสั สนาจะ
ช่วยเรามากกว่าช่วยคนทีเ่ ราห่วง
ถาม สงสารเขาน่ะค่ะ ไม่อยากให้เขาเจ็บปวด
ตอบ เป็ นความหลง ไม่เห็นว่าคนเราเกิดมาต้องเจ็บป่ วยเป็ นธรรมดา เขาก็อยู่มานาน
แล้ว ก็ถงึ เวลาทีเ่ ขาจะต้องไป ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้
ถาม อยากให้เขามีจติ สงบ
ตอบ เป็ นตัณหา
ถาม อยากให้เขาไปแบบสบายๆ ไม่ทรมาน
ตอบ ทางทีถ่ ูกคือไม่ตอ้ งไปอยากอะไรทัง้ สิ้น เขาจะอยู่ก็อยู่ จะทรมานก็เรื่องของเขา
จะไปอย่างสบายก็เรื่องของเขา เพราะเป็ นตัวของเขาเขาทําเขาเอง คนเราจะตาย
ตายอย่างสุขก็ได้ ตายอย่างทุกข์ก็ได้ ถ้าบําเพ็ญมาก็จะตายอย่างสุข ถ้าไม่บาํ เพ็ญ
มา ก็จะตายอย่างทรมาน
ถาม เป็ นผลของยาด้วยนะคะ
ตอบ ถ้าบําเพ็ญมาก็ไม่ไปหายา อย่างพระปฏิบตั ิ ท่านจะไม่เข้าโรงพยาบาล จะใช้ธรรม
โอสถเป็ นหลัก ถ้าไม่พง่ึ ตนเอง ไม่พง่ึ ธรรมะ พึง่ แต่ยา พึง่ สิง่ ต่างๆภายนอก ก็จะ
เป็ นอย่างนี้
ถาม เวลาญาติเราเจ็บป่ วย ก็จะมีพน่ี อ้ งหลายคน คนนัน้ อยากจะให้เข้าโรงพยาบาล
คนนัน้ บอกไม่ตอ้ ง คนนัน้ อยากจะให้ทาํ โน้นทํานี่ จะเป็ นการก้าวก่ายชีวติ คนอืน่
หรือเปล่าไม่ทราบ เป็ นโทษเป็ นภัยหรือเปล่าครับ
ตอบ ถ้าเพียงแต่เสนอ ไม่บงั คับกันก็ไม่เป็ นไร ถ้าบังคับก็เป็ นการก้าวก่าย ถ้าถามเขา
ว่าไปหาหมอไหม ถ้าบอกไม่ไป ก็จบเรื่อง การรักษาจึงขึ้นอยู่ทก่ี าํ ลังจิต ความ
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พอใจของแต่ละคน อย่างพระปฏิบตั โิ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูบาอาจารย์ จะไม่ค่อย
ไปหาหมอ ถ้าพอจะรักษาได้ก็ไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง
จิตใจของท่านไม่มอี ะไรกับการอยู่การตาย ไม่เดือดร้อนอะไร อยู่ไปก็ไม่ได้อะไร
เพิม่ ขึ้น เพียงแต่ตอ้ งทํางานนานขึ้น
ถาม ถ้าตัง้ จิตอธิษฐานให้กบั แม่เขา จะได้รบั ไหม
ตอบ ถ้าได้คนเราก็จะไม่ตาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แก่กนั เป็ นเพียงความปรารถนาดี ถ้า
ทําได้ควรช่วยคนเจ็บให้เจ็บน้อยลง แต่ไม่ควรบังคับเขา ไม่ควรทะเลาะกัน
วุน่ วายกันไปหมด ต้องเอาใจคนป่ วยเป็ นหลัก เขาเป็ นโจทย์ ให้เขาเป็ นผู ้
ตัดสินใจ ถ้าเราสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ ถ้าเห็นว่าไม่ผดิ อะไร
ก็ทาํ ไป ถ้าเขาอยากจะฆ่าตัวตาย ให้เราช่วยเขา อย่างนี้ก็ไม่ถูก ถ้าเขาบอกว่ามัน
ทรมาน ก็ให้เอาความทรมานมาเป็ นธรรมะ ทุกข์บ่มปี ญั ญาบ่เกิด ถ้าไม่ทกุ ข์ก็ไม่
เกิดปัญญา ถ้าพิจารณาก็จะเห็นตัณหา ความไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย เป็ น
ตัณหาทัง้ นัน้ ถ้าละตัณหาได้ทกุ ข์ก็จะดับไป ถ้าไม่มปี ญั ญาช่วยเขา ก็ตอ้ งใช้
อุเบกขา ไม่ตอ้ งไปคิดว่าไม่มคี วามกตัญ�ู มันไม่เกี่ยวกัน เพราะเราทําอะไรไม่ได้
ไม่อยู่ในวิสยั แล้วเราก็ตอ้ งดูแลใจของเราด้วย ถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่
สามารถดําเนินชีวติ อย่างปกติได้ แสดงว่าเรากําลังทําลายตัวเราเอง เราไม่ฉลาด
ถ้าฉลาดก็ตอ้ งดําเนินชีวติ ไปอย่างปกติ มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป มีเวลาว่างก็ไปเยีย่ ม
ดูอาการ ถ้าเฝ้ าได้ตลอดเวลาก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุด การตายก็เป็ นเหมือนการเปลีย่ น
เสื้อผ้าเท่านัน้ เอง เป็ นการเปลีย่ นร่างกายใหม่ ถ้าทําบุญทํากุศลมาก็จะได้ของที่
ดีกว่าเก่า ถ้าไม่ได้ทาํ ก็จะไม่ได้ ไม่มใี ครทําให้กนั ได้ ต้องทําเอง อัตตาหิ อัตตาโน
นาโถ เป็ นเรื่องบุญเรื่องกุศล เรื่องบาปเรื่องกรรม อยู่ตรงนัน้ พระพุทธเจ้าทํา
แทนเราไม่ได้ ถ้าทําได้ป่านนี้พวกเราไปถึงนิพพานกันหมดแล้ว
ถาม เราควรน้อมเข้ามาหาตัวเอง ว่าสักวันเราก็ตอ้ งเจอภาวะอย่างนี้ ใช่ไหมครับ
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ตอบ ใช่แล้ว ทีใ่ ห้ไปงานศพก็เพือ่ ให้ไปโอปนยิโก ให้ไปดูวา่ ต่อไปเราก็จะเป็ นเหมือนเขา
จะไปนอนในโลงเหมือนกัน เมือ่ คิดอย่างนัน้ แล้ว ก็จะกระตือรือร้นในการทํา
ความดี ในการปล่อยวางร่างกาย
ถาม ครูบาอาจารย์เคยพูดว่าเวลาไปเผาศพ
เหมือนเดินเข้าแถวเพือ่ ไปตาย

เวลาเดินขึ้นเมรุเอาดอกไม้จันทน์ไปวาง

ตอบ เหมือนพวกวัวควายทีจ่ ะถูกเอาไปเชือด แต่เราไม่คดิ อย่างนี้กนั พอเป็ นขึ้นมาก็
สายไปเสียแล้ว ทําอะไรไม่ได้แล้ว ทําได้ตอนนี้ ยังมีเวลามีโอกาสสร้างธรรมะให้
เกิดขึ้น เพือ่ เป็ นเกราะคุม้ ครองจิตใจ ไม่ให้หวันไหวเดื
่
อดร้อนวุน่ วาย กับความ
เป็ นความตาย ของใครก็ตาม ของเราหรือของผูอ้ น่ื จะรู้สกึ เฉยๆ แต่ไม่ได้เฉย
เมย ไม่มนี าํ้ ใจ มีความเมตตาความกรุณาเต็มเปี่ ยมก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่อยู่ใน
ฐานะทีจ่ ะทําอะไรได้ จึงไม่ควรเศร้าโศกเสียใจ พยายามทําให้ดที ส่ี ุดในขณะทีย่ งั
มีชวี ติ อยู่ ทําความดีให้กบั คนทีเ่ รารักให้มากทีส่ ุด เวลาเขาตายไปแล้วจะได้ไม่
ร้องห่มร้องไห้เสียใจ บางคนเหมือนกับดัดจริต เวลาตายไปแล้วก็รอ้ งห่มร้องไห้
หน้าโลงศพ ร้องไปทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร ควรทําตอนทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยู่ ให้
เขามีความสุข อย่าไปมองเรื่องความเป็ นความตายเป็ นเรื่องใหญ่โตเลย คิดว่าเป็ น
เรื่องปกติ เหมือนพระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตก เกิดตายกันมานับไม่ถว้ นแล้ว
มากกว่าพระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตกอีก แต่ก็จาํ ไม่ได้ พอเกิดใหม่ก็ยดึ ติด
เหมือนเดิม ทุกข์เหมือนเดิม
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