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กณัฑท์ี่ ๒๗๔ 

สมถะ วิปสัสนา 
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

เวลาฟงัธรรมใหต้ ัง้จติอยู่เฉพาะหนา้ ไมต่อ้งส่งจติไปหาผูแ้สดง ใหต้ ัง้รบัเหมอืนกบั

ผูร้กัษาประตู ใหอ้ยู่แถวหนา้ประตูรอรบัลูกฟตุบอล อย่าวิง่ออกไปไลจ่บัลูกฟตุบอล 

ไมเ่ช่นนัน้จะถูกยงิเสยีประตูไดง้า่ย เพราะไมไ่ดเ้ฝ้าอยู่ตรงหนา้ประตู ฉนัใดเวลาฟงัธรรม

ก็ตอ้งต ัง้จติไวท้ีใ่จ เพราะเป็นจดุทีร่บัความรูต่้างๆ เสยีงทีม่าสมัผสักบัหูก็ตอ้งเขา้มาทีใ่จ 

เวลาฟงัธรรมก็ฟงัได ้๒ ลกัษณะคอื ๑. ฟงัใหเ้กดิปญัญา ๒. ฟังใหเ้กดิความสงบ การ

ฟงัเพือ่ใหเ้กดิความสงบก็คอืใหจ้ติเกาะตดิอยู่กบัเสยีงธรรม เกาะตดิอยู่กบักระแสธรรม

ทีผ่่านเขา้มาทางหู จะเขา้ใจบา้งไมเ่ขา้ใจบา้งก็ฟงัไป ใหเ้กาะตดิอยู่กบัเสยีง เพือ่ไมใ่หจ้ติ

ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ เหมอืนกบัการบริกรรมพทุโธๆ แต่การฟงัธรรมจะสบายกวา่ ไม่

ตอ้งบริกรรมใหเ้หน่ือย เพยีงอาศยัเสยีงธรรมะเป็นตวัผูกใจไว ้ อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิ

เรื่องอืน่ก็แลว้กนั ฟงัไปเรื่อยๆ ถา้เกาะติดอยู่กบักระแสธรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง จติกจ็ะ

ค่อยๆสงบตวัลงจนเป็นสมถะเป็นสมาธิไป ถา้ฟงัใหเ้กดิปญัญา ก็ตอ้งพจิารณาตามธรรม

ทีแ่สดงดว้ยเหตดุว้ยผล วา่เป็นอย่างน้ี เพราะอย่างน้ี กพ็จิารณาตามไป พอเขา้ใจก็จะ

รอ้งออ๋ เขา้ใจแลว้รูแ้ลว้ วา่จะตอ้งตดัอย่างไรปลอ่ยอย่างไร นกัปฏบิตัส่ิวนใหญ่จะไม่

ค่อยเขา้ใจเรื่องปญัญากนั คดิวา่สมถะกบัวปิสัสนาเป็นเรื่องเดยีวกนั คดิวา่ใหก้าํหนดรู ้

เฉยๆ ซึง่เป็นการเจริญสตเิท่านัน้เอง คอืใหม้สีตสิมัปชญัญะรูอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั

ผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกายเขา้มาสู่ใจ ใหม้สีตริบัรูอ้ยู่ในอริิยาบถ ๔ เดนิก็ด ียนืก็ด ีนัง่กด็ ี

นอนก็ด ี ทาํอะไรก็ด ี ใหม้สีตติามรูอ้ยู่เสมอๆ แต่น้ีเป็นเพยีงการสรา้งสตเิรียกวา่สตปิฏั

ฐาน ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการทาํจติใหส้งบ ใหเ้ป็นสมถะ เป็นสมาธิ เป็นบาทเป็นฐาน

ของการเจริญปญัญา เพือ่ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิ ทีเ่รียกวา่วปิสัสนา  
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การภาวนาจงึแยกออกเป็น ๒ ภาค ๒ เวลา คอื ๑. สมถะ ๒. วิปสัสนา เวลาเจริญสมถ

ภาวนาเพือ่ความสงบก็ไมต่อ้งพจิารณา ภาวนาเพือ่ใหจ้ติน่ิงไมใ่หค้ดิเรื่องอะไรท ัง้สิ้น 

นอกจากมนิีสยัชอบคดิ หยุดคดิไมไ่ด ้ก็ตอ้งบงัคบัใหค้ดิไปทางปญัญา เพือ่เป็นแนวแห่ง

ปญัญาอบรมสมาธิ คดิดว้ยเหตดุว้ยผลเพือ่กลอ่มจติใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ใหเ้ป็นสมาธ ิ

แต่ถา้ไมช่อบคดิก็บงัคบัจติใหอ้ยู่กบัพทุโธๆ หรืออยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ก็กาํหนดรูไ้ป

จนจติสงบตวัลงรวมเป็นเอกคัคตารมณ์ ตัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ ตอนนัน้การบริกรรม

หรือการกาํหนดดูลมหายใจก็หยุดไปโดยปริยาย เพราะไดถ้งึจดุหมายปลายทางที่

ตอ้งการแลว้ การดูลมหายใจเขา้ออกหรือการบริกรรมเป็นเพยีงทางเดนิเท่านัน้ เป็นตวั

พาไปสู่จดุหมายปลายทาง เหมอืนกบัรถยนตท์ีน่ ัง่มาเพือ่ใหม้าถงึสถานทีน้ี่ พอมาถงึก็ลง

จากรถแลว้ก็ขึ้นมานัง่อยู่ทีศ่าลาน้ี รถยนตก์็จอดทิ้งไว ้ฉนัใดการภาวนาเมือ่จติรวมลงเขา้

สู่ความสงบจนน่ิงเฉยแลว้ การบริกรรมพทุโธๆ ก็จะหยุดไปโดยปริยาย การกาํหนดดูลม

หายใจเขา้ออกก็จะหยุดไปโดยปริยาย อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการบาํเพญ็เพือ่ความสงบ 

ขณะทีจ่ติรวมอยู่นัน้ จะนานหรือไมน่าน ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ อย่าไปดงึอย่า

ไปถอนจติออกมา เหมอืนกบัการทอดสมอเรือ พอสมอตดิดนิแลว้ เราก็ไมถ่อนมนัขึ้นมา 

ถา้ถอนเรือก็จะไมจ่อดน่ิง  

จติทีร่วมอยู่ในความสงบก็เช่นเดยีวกนั ควรปลอ่ยใหน่ิ้งจนกวา่จะถอนออกมาเอง เพราะ

น่ีคอืเป้าหมายของการทาํสมถภาวนา ทาํเพือ่ใหจ้ติน่ิงสงบ จะสงบน่ิงไดน้านเท่าไหร่ยิง่ด ี

เพราะจะเสริมสรา้งกาํลงัใหก้บัจติไวต่้อสูก้บักเิลสตณัหาต่างๆ ยิง่สงบน่ิงไดน้านเท่าไหร่ 

ก็จะมกีาํลงัต่อสูก้บักเิลสตณัหาไดม้ากขึ้นตามลาํดบั ในเบื้องตน้จงึตอ้งสรา้งฐานของ

สมาธิคอืความสงบใหม้ใีหม้าก แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งทาํแต่สมถภาวนาเพยีง

อย่างเดยีว ก็ยงัสามารถเจริญวปิสัสนาไปไดด้ว้ย สลบักนัไป เมือ่ออกจากสมาธิความ

สงบแลว้ ถา้ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ไมม่ภีารกจิการงานอย่างอืน่หรือมกี็ตาม ก็ควรเจริญ

ปญัญาต่อ ดว้ยการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสงัขารร่างกาย เช่นเป็นพระก็ตอ้ง

ออกไปบณิฑบาต ก็สามารถเจริญธรรมข ัน้วปิสัสนาได ้ ดว้ยการพจิารณาร่างกายใน

ขณะทีท่าํกจิกรรมต่างๆ พจิารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได ้ พจิารณาดูความแก่

ความเจ็บความตายวา่เป็นเรื่องธรรมดา ก็พจิารณาไปไดเ้รื่อยๆอย่างน้ีถงึจะเรียกวา่
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วปิสัสนา ถา้ตามรูน้ามรูปรูว้า่เกดิขึ้นแลว้ก็ดบั แต่ไมค่วบคุม ไมด่บัมนั ก็จะไมท่นัการณ์ 

เช่นเวลาเกดิกเิลสขึ้นมา แลว้ดูเฉยๆ รอใหม้นัดบัเอง แต่มนัไมด่บั เช่นเวลาโกรธก็จะ

โกรธไปเรื่อยๆ เกลยีดก็เกลยีดไปเรื่อยๆจนวนัตาย ถา้จะใหม้นัดบัก็ตอ้งใชป้ญัญาใช ้

วปิสัสนาเขา้ไปดบัมนั  

เช่นใชค้วามเมตตา เวลาโกรธก็ตอ้งเหน็วา่ความโกรธน่ีเป็นเหมอืนไฟเผาจติใจ คนทีถู่ก

โกรธไมรู่เ้รื่องหรอก เขาสบาย แต่คนทีโ่กรธจะตายเอา เพราะความรุ่มรอ้นของจติใจ กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั อาฆาตพยาบาท ก็เพราะความโกรธกาํลงัเผาผลาญใจ กาํลงัสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจ จงึตอ้งพจิารณาใหเ้หน็โทษของความโกรธ พอเหน็ปับ๊ก็จะดบัความ

โกรธได ้ เอะ๊เรากาํลงับา้ ไปโกรธเขาทาํไม โกรธแลว้เหมอืนเอาคอ้นมาทบุศีรษะเรา ไม่

เกดิประโยชนอ์ะไร น้ีคอืวปิสัสนา ตอ้งพจิารณาดบัมนัใหไ้ด ้ ไมใ่ช่รอใหม้นัดบัเอง 

พจิารณาดูนามรูปวา่ มนัเกดิแลว้เดีย๋วมนัดบั เกดิแลว้เดีย๋วมนัดบั แลว้ถา้เกดิมนัไมด่บั

จะทาํอย่างไร บางสิง่บางอย่างเราดบัมนัไดถ้า้รูเ้หตวุา่เกดิจากอะไร เช่นความทกุขใ์จน่ีมี

เหตทุาํใหม้นัเกดิขึ้นมา เหตขุองความทกุขใ์จก็คอืตณัหา ทีท่่านแสดงไวใ้นอริยสจั ๔ ม ี

กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ตณัหาท ัง้ ๓ น้ีเกดิจากอะไร ก็เกดิจากความหลง เหน็

อะไรแลว้ก็อยากได ้ แต่ไมรู่ว้า่สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้เป็นความทกุข ์ คดิวา่เป็นความสุข 

เหมอืนกบัคดิวา่งูพษิเป็นปลาไหล เพราะมรูีปร่างเหมอืนกนั ปลาไหลกบังูพษิ ถา้ดูไมเ่ป็น

ก็จะคดิวา่งูพษิเป็นปลาไหลไป ก็อยากจะจบัมากนิ โดยไมรู่จ้กัวธิีจบัทีถู่กตอ้ง ก็จะถกูงู

กดัตายได ้ ฉนัใดความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในใจ ทีเ่กดิจากตณัหาท ัง้ ๓ ทีม่โีมหะความหลงมี

อวิชชาความไมรู่เ้ป็นผูผ้ลกัดนั ทาํใหไ้มเ่หน็วา่สิง่ทีอ่ยากไดอ้ยากสมัผสันัน้เป็นโทษ ก็

เป็นเช่นเดยีวกนั  

เหมอืนกบัยาเสพตดิ ถา้ไมรู่ก้็คดิวา่เป็นสิง่ทีว่เิศษ เสพแลว้ทาํใหข้ึ้นสวรรค ์ แต่ไมค่ดิถงึ

เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพ วา่จะทกุขท์รมานขนาดไหน จงึตอ้งพจิารณาสอนใจใหรู้ว้า่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ สพัเพสงัขาราอนิจจา สพัเพสงัขารา

ทกุขา สพัเพธมัมาอนัตตา น่ีคอืวปิสัสนา ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสิง่ต่างๆ ที่

อยากไดอ้ยากสมัผสัอยากมไีวเ้ป็นสมบตั ิถา้ดูเฉยๆรูเ้ฉยๆก็จะไมส่ามารถดบัความอยาก
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ได ้เมือ่ดบัความอยากไม่ได ้ก็ดบัความทกุขไ์มไ่ด ้จงึตอ้งสอนใจใหเ้กดิปญัญา ใหเ้หน็วา่

ทกุสิง่ในโลกน้ีทีอ่ยากจะไดก้นั อยากจะมกีนั อยากจะเสพ อยากจะสมัผสักนันัน้ ลว้น

เป็นทกุขท์ ัง้นัน้ สพัเพสงัขาราทกุขา เพราะเป็นอนิจจา เป็นของไมเ่ทีย่ง เวลาไดอ้ะไรมา

ใหม่ๆ ก็ดอีกดใีจ แลว้อกีสกัพกัหน่ึงก็เบือ่ ของยงัไมท่นัเปลีย่นไปเลย แต่อารมณ์เรา

เปลีย่นไปก่อนแลว้ ถา้เราไมเ่ปลีย่นต่อไปมนัก็เปลีย่น จากของใหมเ่ป็นของเก่าไป ก็ทาํ

ใหเ้กดิความเบือ่หน่าย ความสุขก็หายไป ความทกุขก์็มาแทนที ่ น่ีคอืการเจริญวปิสัสนา 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจ ใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะ

เป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอืน่ หรือนามขนัธท์ีอ่ยู่ในจติ ไดแ้ก่เวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ ก็เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั 

เวทนาก็เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋วสุขเดีย๋วทกุข ์เดีย๋วไม่สุขไมท่กุข ์วนไปเวยีนมา 

เหมอืนกบัฝนตกแดดออกทีส่ลบักนัไป ถา้เขา้ใจแลว้ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น 

แต่เราถูกความหลงครอบงาํจงึไมรู่ก้นั จงึยดึตดิกบัสุขเวทนา ส่วนทกุขเวทนากบัไมสุ่ขไม่

ทกุขเวทนาจะไมอ่ยากเจอเลย ทกุขเวทนาเป็นตวัทีเ่ราเกลยีดมากทีสุ่ด รองลงมาก็คอืไม่

สุขไมท่กุขเวทนา คอืเฉยๆ ทีท่าํใหเ้บือ่ทาํใหเ้ซง็ เพราะอยากจะใหสุ้ขตลอดเวลา จงึ

อยากสมัผสัอยากไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีท่าํใหเ้กดิสุขเวทนา แต่เราไมส่ามารถบงัคบัสิง่ต่างๆใน

โลกน้ี ทีห่มนุเวยีนเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้ เราจงึตอ้งสมัผสักบัเวทนาท ัง้ ๓ น้ีอยู่

เสมอ สมัผสัทกุขบ์า้ง สมัผสัสุขบา้ง สมัผสัไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง ปญัหาของเราจงึอยู่ตรงที่

ตอ้งทาํใจใหร้บักบัเวทนาท ัง้ ๓ น้ีใหไ้ด ้ คอือย่าไปจงเกลยีดจงชงัทกุขเวทนา อย่าไปจง

เกลยีดจงชงัไมท่กุขไ์มสุ่ขเวทนา อย่าไปรกัษาอย่าไปยนิดแีต่กบัสุขเวทนา ตอ้งทาํใจให ้

เป็นอเุบกขา ดว้ยการเจริญสมาธิทาํจติใหส้งบใหเ้ป็นอเุบกขา เพราะหลงัจากนัน้แลว้จะ

สมัผสักบัอะไรก็ไดท้ ัง้นัน้ รอ้นก็ไดเ้ยน็ก็ได ้ สุขก็ไดท้กุขก์็ได ้ ไม่เดอืดรอ้นอะไร เพราะ

ตวัทีส่รา้งความอยาก สรา้งความรกั สรา้งความชงัน้ี ถูกกาํลงัของสมาธิกดไว ้เพราะเวลา

จติสงบกเิลสก็ตอ้งสงบตามไปดว้ย จะออกมาเพ่นพ่านแสดงอาการต่างๆไมไ่ด ้ 

ถา้สามารถเจริญสมถภาวนาไดต้ลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง จนจติสงบน่ิงอยู่ตลอดเวลาใน

อริิยาบถท ัง้ ๔ แลว้ กเิลสตณัหาต่างๆจะไมอ่อกมาเพ่นพ่านเหมอืนตอนทีจ่ติยงัไมส่งบ 
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จะออกมาบา้งก็เป็นช่วงๆ ในเวลาทีไ่ดส้มัผสักบับางสิง่บางอย่างบางเหตกุารณ์ กเิลส

ตณัหาก็จะผุดขึ้นมาเหมอืนภูเขาไฟระเบดิ จะแสดงอาการใหเ้หน็อย่างชดัเจน เช่นเกดิ

ความไมพ่อใจก็จะเกดิความรอ้นใจขึ้นมาทนัท ี ตอนนัน้เป็นเวลาทีต่อ้งใชว้ปิสัสนาเขา้ไป

ดบั พอโกรธขึ้นมาปับ๊ก็ตอ้งรบีดบัทนัท ี ตอ้งรูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไร ถา้ไมรู่ก้็จะโกรธไป

เรื่อยๆจนกวา่จะหมดแรงไปเอง จะทดสอบการปฏบิตักินักท็ดสอบกนัตรงน้ี เวลาทีก่เิลส

เกดิขึ้นมา วา่จะดบัมนัไดห้รือไม ่ จะดบัไดช้า้หรือเร็ว เพราะกเิลสไมไ่ดต้ายดว้ยอาํนาจ

ของสมาธิ เพยีงแต่ถูกกดไว ้ ไมใ่หอ้อกมาเพ่นพ่านเหมอืนในขณะทีไ่มม่สีมาธิ คนทีไ่มม่ี

สมาธิจะแสดงความโลภโมโทสนัออกมามากกวา่คนทีม่สีมาธิ คนทีม่สีมาธิจะเป็นคน

สมถะสงบเสงีย่มเจยีมตวั แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่สิ้นกเิลสแลว้ เพยีงแต่กเิลสไมอ่อกมา

เพ่นพ่านเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี จะออกมาก็ต่อเมือ่มอีะไรไปกระตุน้ เช่นไปเหน็อะไรทีร่กั

จริงๆอยากไดจ้รงิๆ ถงึจะโผลอ่อกมา หรอืโกรธจริงๆ เกลยีดจริงๆ ถงึจะโผลอ่อกมา 

เวลาโผลอ่อกมาก็เหมอืนกบับอกใหรู้ว้า่ฉนัยงัไมต่ายนะ ฉนัยงัอยู่ บางทผูีป้ฏบิตัเิองกไ็ม่

รู ้ คดิวา่สิ้นกเิลสแลว้ ถงึตอ้งไปหาคนเก่งๆอย่างหลวงตาคอยช่วยกระทุง้ให ้ กเิลสมี

เท่าไหร่เดีย๋วก็ออกมาหมด  

เพราะท่านรูว้ธิีกระทุง้กเิลส ท่านมเีทคนิคมอีบุายมลีลีาต่างๆเยอะแยะไปหมด มที ัง้ลูก

ลอ่ลูกไล่ การไปอยู่กบัครูบาอาจารยท์ีผ่า่นกเิลสมาอย่างโชกโชนแลว้จะมปีระโยชนม์าก 

เพราะท่านจะช่วยทดสอบจติใจของเรา ใหรู้ว้า่สิ้นกเิลสหรือยงั หรือมแีต่ตวัโลภโกรธหลง

ชนิดหยาบๆทีไ่ดถู้กทาํลายลงไปแลว้ แต่ตวัขนาดกลางและขนาดละเอยีดยงัหลบซ่อนอยู่ 

เวลาเจริญปญัญาใหม่ๆ จะพบกบักเิลสไดอ้ย่างงา่ยดายเพราะมเีต็มไปหมด ไมต่อ้งไป

ตามหา เพราะกเิลสเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลา แต่พอพวกกเิลสส่วนหยาบถูกทาํลายไป

หมดแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งขดุคุย้หากเิลส เพราะจะหลบซ่อน ไมอ่อกมาเพ่นพ่านเหมอืน

กเิลสหยาบๆท ัง้หลาย การปฏบิตักิ็จะเป็นข ัน้ๆไป จากรูปขนัธก์็ขยบัเขา้ไปสู่นามขนัธ ์ ใน

เบื้องตน้ก็พจิารณารูปขนัธก่์อน พจิาณาร่างกายใหเ้ขา้อกเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ลยวา่เป็น

อย่างไร ก็มอียู่สองสามลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. อนิจจงั เหน็วา่ร่างกายตอ้งแก่เจ็บตาย ท ัง้

ของเราและของผูอ้ืน่ ตอ้งมกีารพลดัพลาดจากกนัเป็นธรรมดา ตอ้งพจิารณาจนปลอ่ย

วางร่างกายได ้ จะแก่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะตายก็ไม่
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เดอืดรอ้น จะพลดัพรากจากกนัก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร จะรูส้กึเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา ๒. 

พจิารณาดูความเป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ใหเ้หน็วา่ร่างกายประกอบขึ้นมาจากดนินํา้ลม

ไฟ ไมใ่ช่ตวั ไมใ่ช่ตน มกีารไหลเขา้ออกของดนินํา้ลมไฟอย่างต่อเน่ือง  

ไดแ้ก่อาหารชนิดต่างๆ อาหารก็มาจากดนินํา้ลมไฟ ขา้วก็ตอ้งออกมาจากดนิ ผกัก็ตอ้ง

ออกมาจากดนิ สตัวก์็ตอ้งกนิผกักนิหญา้ ก็มาจากดนินํา้ลมไฟ เมือ่เขา้สู่ร่างกายก็แปลง

จากผกัจากขา้วจากเน้ือสตัว ์มาเป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นเอน็ เป็น

กระดูก เป็นอวยัวะต่างๆ เมือ่ร่างกายแตกสลายดบัไป ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ไมไ่ดไ้ป

ไหน ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ พจิารณาจนชํา่ชอง คดิถงึปับ๊ก็รูเ้ลย จนปลอ่ยวางได ้

เหมอืนกบัถอืกอ้นดนิไวก้อ้นหน่ึง จะเสยีดายทาํไม จะคดิวา่เป็นของเราไดอ้ย่างไร เมือ่รู ้

วา่เป็นดนิ ถา้เอามาใชป้ระโยชนไ์ดก้็ใชไ้ป เอามาปัน้เป็นลูกเลก็ๆไวใ้ชก้บัหนงัสติก๊ ไวย้งิ

สตัวท์ีม่ารบกวน ก็ใชไ้ป แต่ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมค่ดิวา่เป็นเรา เป็นของเรา ร่างกายก็เป็น

เหมอืนกอ้นดนิกอ้นหน่ึง เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะกลบัคนืสู่สภาพเดมิ ก็ตอ้งกลบัคนืไป น่ีคอืการ

พจิารณาใหเ้กดิปญัญาในส่วนของร่างกาย เพือ่กาํจดักเิลสชนิดต่างๆใหห้มดสิ้นไป ๓. 

การพจิารณาอสภุะความไมส่วยงาม เพราะถา้ไมพ่จิารณา ก็จะเหน็แต่ความสวยงาม ทาํ

ใหเ้กดิราคะตณัหาความกาํหนดัยนิดใีนกาม ก็ตอ้งพจิารณาจนเหน็วา่ไมส่วยไมง่าม 

เพราะถูกซ่อนอยู่ใตผ้วิหนงั ถา้มตีาเอก็ซเรยก์็สามารถมองทะลเุขา้ไปได ้ ก็จะเหน็อาการ

ต่างๆ เช่นโครงกระดูก ตบัไตไสพ้งุต่างๆ เป็นส่วนทีไ่มส่วยงามเลย เหมอืนกบัตบัไตไส ้

พงุของหมขูองววัทีข่ายในตลาด  

แต่ถูกหุม้ห่อไวด้ว้ยหนงั จงึมองไมเ่หน็ความไมส่วยไมง่ามน้ี จงึตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาดู

อยู่เรื่อยๆ จนตดิตาตดิใจ หรือจะพจิารณาดูตอนทีต่ายไปแลว้วา่เป็นอย่างไรก็ได ้ เวลา

ขึ้นอดืเป็นอยา่งไร เช่นเวลาไปงานศพควรไปปลงอนิจจงักนั คอืความตาย ความไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน ควรพจิารณาอสุภะกนั วา่ร่างกายน้ีไมส่วยไมง่ามเลย ตอ้งพจิารณาจนกาํจดั

ราคะตณัหาความกาํหนดัยนิดใีหห้มดไป เมือ่หมดไปแลว้การพจิารณาร่างกายก็ไมต่อ้ง

ทาํอกีต่อไป เพราะไมม่ปีญัหาแลว้ กลวัตายก็ไมก่ลวัแลว้ กลวัแก่ก็ไมก่ลวัแลว้ กลวัเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยก็ไมก่ลวัแลว้ ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ รูแ้ลว้วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง จะไป
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หลงไปชอบ วา่สวยวา่งามไดอ้ย่างไร การพจิารณาร่างกายกจ็บลงโดยปริยาย เพราะไม่

เป็นปญัหากบัจติใจอกีต่อไป ต่อจากนัน้กม็งีานทีล่ะเอยีดกวา่นัน้อกีทีต่อ้งทาํต่อ คอืการ

พจิารณานามขนัธท์ีอ่ยู่ในจติ ไดแ้ก่เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ทีจ่ติยงัหลงยดึตดิ

อยู่ ยงัตดิอยู่กบัสงัขารความคดิปรุงแต่ง ยงัชอบคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิแลว้ก็มคีวามสุข

บา้งมคีวามทกุขบ์า้ง แต่พอมคีวามทกุขก์็ไมรู่จ้กัระงบัดบัมนั เพราะตดิสงัขาร ไมรู่จ้กั

หยุดคดิ จงึตอ้งพจิารณาแยกจติผูรู้อ้อกจากสงัขารความคดิปรุง แยกจติออกจากเวทนา 

แยกจติออกจากสญัญา แยกจติออกจากวิญญาณ ใหเ้หน็วา่จติกบัขนัธเ์ป็นคนละส่วน

กนั ขนัธอ์อกมาจากจติ เป็นอาการของจติ เหมอืนกบัฟองนํา้กบัคลืน่ทีต่อ้งอาศยันํา้ทาํให ้

เกดิขึ้นมา เช่นเดยีวกบัเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ตอ้งมจีติถงึจะเกดิขึ้นมาได ้ 

ท่านจงึเรียกวา่อาการของจติ แต่ไมใ่ช่ตวัจติ ตวัจติเป็นตวัทีถ่าวร ไมเ่ปลีย่นแปลง ไม่

ตายไมเ่กดิไมแ่ก่ไมเ่จ็บ แต่ตวัขนัธม์กีารเกดิดบัๆอยู่เสมอ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ 

ดงัทีไ่ดแ้สดงไว ้ เช่นเวทนาก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ จากสุขเป็นทกุข ์ จากทกุขเ์ป็นสุข เป็นไม่

สุขไมท่กุข ์ วิญญาณทีร่บัรูเ้รื่องต่างๆ ทีผ่า่นมาทางตาทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย ก็

รบัรูไ้ปแลว้ก็ดบัไป เกดิดบัๆตลอดเวลา เหน็รูปน้ีแลว้ก็รบัรู ้ พอรูปน้ีดบัไปความรบัรูรู้ป

น้ีก็ดบัไปดว้ย เช่นเหน็รูปของนาย ก. พอนาย ก. เดนิผ่านไป ความรบัรูรู้ปของนาย ก. 

ก็หายไป พอเหน็นาย ข. ก็รบัรูน้าย ข. ต่อ ก็เกดิดบัๆ รบัรูอ้ยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

เปลีย่นไปตามสิง่ทีม่าสมัผสักบัตาหูจมกูลิ้นกาย เรียกวา่วญิญาณผูร้บัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ต่อจากนัน้สญัญาก็ทาํงานต่อ รูปน้ีเป็นใครหนอ ออ๋เป็นคุณนัน่คุณน่ี เรียกวา่

สญัญาความจาํไดห้มายรู ้รูว้า่คนน้ีน่ารกัไมน่่าชงัเพราะเคยใหเ้งนิใหท้อง จงึน่ารกั ก็ดอีก

ดใีจ แต่คนน้ีเคยมาทวงหน้ีทวงสนิ ก็น่าเบือ่น่ารงัเกยีจ เรียกวา่สญัญาความจาํไดห้มายรู ้

แลว้ก็ทาํใหเ้กดิเวทนาตามมา เวลาเหน็ภาพทีถู่กใจก็เกดิสุขเวทนา เหน็ภาพทีไ่มถู่กใจก็

เกดิทกุขเวทนา เหน็ภาพทีเ่ฉยๆก็เกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาขึ้นมา ต่อจากนัน้ก็เกดิสงัขาร

ความคดิปรุงแต่งตามมา วา่จะทาํอย่างไรด ี 

ถา้เหน็คนน่ารกัน่ายนิดกี็ตอ้นรบัขบัสู ้ เป็นอย่างไร สบายดหีรือ เป็นการทาํงานของ

สงัขารความคดิปรุงแต่ง ถา้เจอเจา้หน้ีก็เตรียมทางหนีทไีลม่องซา้ยมองขวา เป็นการ
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ทาํงานของสงัขารความคดิปรุงแต่ง คดิวา่จะไปทางไหนด ี ถา้หลบไมไ่ดห้ลกีไมไ่ดก้็ทาํใจ

ดสูีเ้สอื เป็นหนา้ทีข่องสงัขาร แลว้ก็ทาํใหเ้กดิทกุขสุ์ขขึ้นมา ถา้มปีญัญาสงัขารก็จะอยู่ใน

กระแสของธรรม ของเหตขุองผล โดยคดิไปวา่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งใชก้รรมทีส่รา้งเอาไว ้

เมือ่ผลปรากฏขึ้นมาก็ไมต่อ้งไปกลวัมนั เจา้หน้ีมาทวงหน้ีก็คุยกนัไป มอีะไรใหเ้ขาไดก้็ให ้

เขาไป ไมม่อีะไรก็ใหเ้ขาด่าใหเ้ขาบ่นไป หรือจะจบัเขา้คุกเขา้ตะรางก็ยอมใหจ้บัไป ไมห่นี 

ไมห่ว ัน่ไหว พรอ้มทีจ่ะชดใชก้รรม น้ีคอืคดิดว้ยธรรมะ คดิไมใ่หเ้กดิกเิลสตณัหา คอื

ความอยากจะหนี วิภวตณัหาคอืความไม่อยากเจอคนน้ี อยากจะหนีจากคนน้ีไป หรือ

เวลาเกดิเจ็บไขไ้ดป่้วย หมอก็บอกวา่มเีวลาอยู่ไดอ้กีหกเดอืนเท่านัน้ ถา้คดิไปทางธรรมะ 

ก็จะยอมรบัความจรงิ จะไมก่ลวั อะไรจะเกดิก็เกดิ หนีไมพ่น้ เกดิมาก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน แต่ถา้ไมม่ธีรรมะเลย พอหมอบอกวา่อยู่ไดอ้กีหกเดอืน หวัใจก็

หลน่ลงไปอยู่ทีเ่ทา้เลย หมดกาํลงัใจทีจ่ะอยู่ต่อไป ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรด ี น่ีคอืสงัขาร

ความคดิปรุงแต่ง การทีเ่รามาเจริญวปิสัสนาภาวนากนัน้ี ก็เพือ่สรา้งสงัขารใหค้ดิปรุงแต่ง

ไปในทางธรรมะ เพือ่รบักบัการทาํงานของเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เวลาสมัผสักบั

เหตกุารณ์ต่างๆ  

เวลาไปอยู่ต่างประเทศ ถา้ไมรู่ภ้าษาทีเ่ขาพูดกนั เราก็จะไมรู่เ้รื่อง เพราะสญัญาไม่

สามารถสือ่ความหมายได ้ ถา้หมอบอกวา่คุณจะตายภายในหกเดอืน ฟงัแลว้ก็ไมรู่เ้รื่อง 

ก็จะรูส้กึเฉยๆ ไมต่ื่นเตน้ น่ีคอืการทาํหนา้ทีข่องสญัญา เราสามารถปรบัเปลีย่นสญัญาได ้

ถา้เราถูกสอนมาใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เช่นสอนวา่ร่างกายน้ีเป็นเรา ถูกสอนมาต ัง้แต่ดกึดาํ

บรรพ ์ ถูกอวชิชาโมหะสอนมาต ัง้แต่ก่อนเราเกดิแลว้ วา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเรา เป็นของเรา 

น่ีก็เป็นสญัญาทีไ่มถู่ก การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นการแกส้ญัญาทีผ่ดิใหถู้ก แกอ้วชิชาที่

เป็นสญัญาทีผ่ดิ ใหเ้ป็นธรรมะทีเ่ป็นสญัญาทีถู่กตรงตามความเป็นจรงิ เรียกวา่วปิสัสนา 

รูต้ามความเป็นจริง รูแ้จง้เหน็จรงิตามความเป็นจริง ถา้รูต้ามอวชิชาก็จะหลงผดิ ไมเ่หน็

ตามความเป็นจริง แต่เหน็ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริง เหน็กลบัตาลปตัร เหน็ตวัตนใน

สิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เหน็ความถาวรในสิง่ทีไ่มถ่าวร เหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นความทกุข ์ น่ีคอื

อวิชชาความไมรู่จ้ริง โมหะความหลง ซึง่มอียู่ในใจของเราทกุคน เพราะยงัวิง่เขา้หาความ

ทกุขอ์ยู่ตลอดเวลาโดยไมรู่ส้กึตวั เหมอืนกบัแมลงเมา่ทีบ่นิเขา้กองไฟ ไมรู่ว้า่ไฟมนัรอ้น 
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เหน็แสงสวา่งก็คดิวา่มนัสวยงาม น่าจะสนุกเพลดิเพลนิด ีพอไดม้าแลว้ก็ไดค้วามทกุขม์า

แบกดว้ย พอไดส้ามไีดภ้รรยามา ก็ตอ้งแบกความทกุขก์บัสามกีบัภรรยา พอไดลู้กมาก็

ตอ้งแบกเพิม่ขึ้นไปอกี เพราะถูกโมหะอวชิชาหลอกใหแ้บก  

เราจงึตอ้งเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เพือ่ใหเ้กดิปญัญา แลว้ก็ตอ้งเอาไปปฏบิตั ิมนัยาก

ตรงทีต่อ้งปฏบิตั ิ เวลาฟงัมนังา่ย เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ ทีรู่ว้า่ยาเสพตดิมโีทษมากกวา่

มคุีณ แต่ก็เลกิไมไ่ด ้ พอถงึเวลาเสพใจจะส ัน่ ตอ้งมคีวามกลา้หาญ ตอ้งกลา้ทิ้งมนัไป 

หนีมนัไป ถา้อยู่ใกลจ้ะเลกิไมไ่ด ้ ถา้รูว้า่กาํลงัตดิอะไรอยู่ ก็ตอ้งตดัใจเลกิใหไ้ด ้ เช่น

พระพทุธเจา้ทรงรูว้า่ยงัทรงตดิในพระราชฐานอยู่ ไดท้รงประทบัอยู่จนถงึอายุ ๒๙ 

พรรษา ท ัง้ๆทีรู่อ้ยู่วา่มนัไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง แลว้ในทีสุ่ดก็ไดโ้อกาส เมือ่เกดิมี

บ่วงเพิม่ขึ้นมาอกีอนัหน่ึง ตอนนัน้จงึตอ้งตดัสนิพระทยัแลว้ เมือ่ก่อนน้ีความทกุขแ์ค่ ๑ 

เท่า ตอนน้ีมนัเพิม่เป็น ๒ เท่าแลว้ ตอนนัน้ทรงมพีระทยัทีเ่ดด็เดีย่ว จงึทรงเสดจ็หนีออก

จากวงัไปได ้ 

เพราะไปมนัลาํบากนะ การทีจ่ะตดัเพศฆราวาสไปได ้ ไมใ่ช่ของงา่ย อาตมาก็ผ่านมาก็

รูอ้ยู่ หลวงตาท่านก็พูดอยู่วา่ เวลาจะไปบวชน่ี เหมอืนจะไปตายอย่างนัน้นะ แต่ทา่นก็

บอกวา่ ถา้จะตายเพราะการบวชก็ยอมตายวะ่ พอดไีดอ่้านประวตัขิองท่านโดยสงัเขป 

ท่านก็เลา่ถงึตอนทีท่่านจะออกบวช ถา้จะตายเพราะการบวชก็ยอมตาย ยอมเสยีสละเพือ่

ทดแทนพระคุณของบดิามารดา การสละการตดัสิง่ต่างๆ จงึไมใ่ช่เป็นของงา่ยๆ ไมใ่ช่

ของเลน่ แต่ก็เป็นคุณเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ จงึไมค่วรมองวา่เป็นเรื่องเลก็ ควรคดิวา่เป็น

เรื่องสาํคญั เป็นสิง่ทีค่วรพยายามทาํใหไ้ด ้ ไมสุ่ดวสิยัของพวกเรา เพยีงแต่วา่เรากลา้จะ

ทาํหรือไม ่ถา้ยงัไมม่กีาํลงัพอกพ็ยายามบ่มไปก่อน พยายามสะสมกาํลงัไปเรื่อยๆ สะสม

บญุบารมใีหพ้อเพยีง ตอนน้ียงัไมแ่ก่กลา้พอ เหมอืนกบัผลไมท้ีย่งัไมสุ่กเต็มที ่ ก็ยงัไม่

หลดุออกจากข ัว้ จนกวา่จะสุกเต็มทีแ่ลว้ ก็จะหลดุออกมาเอง พวกเราก็เป็นเหมอืนผลไม ้

การทีจ่ะใหสุ้กเต็มที ่ ก็ตอ้งหม ัน่สะสมบญุบารมต่ีางๆ เช่นทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัม

บารม ี ปญัญาบารม ี เมตตาบารม ี วริิยะบารม ี ขนัตบิารม ี อธิษฐานบารมคีวามตัง้ใจ 

อย่างทีพ่วกเราต ัง้ใจกนัทาํบญุทกุๆเดอืนๆละ ๑ ครัง้ เรียกวา่อธิษฐานบารม ีควรจะเพิม่
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ใหม้ากขึ้นเป็นเดอืนละ ๒ ครัง้ เดอืนละ ๓ ครัง้ก็ยิง่ดใีหญ่ ควรทาํใหม้ากขึ้น แต่ไมต่อ้ง

เป็นรูปแบบน้ีก็ได ้ เดอืนหน่ึงมาแบบน้ี แต่อกีช่วงหน่ึงก็ไปฉายเดยีวบา้ง ไมต่อ้งเกาะ

กลุม่กนัมาอย่างน้ี วา่งวนัไหนก็ไปวดั ไปอยู่วดั ไปบาํเพญ็ ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆไมช่า้ก็

เร็ว ก็จะไดอ้อกบวชอย่างแน่นอน อบุาสกและอบุาสกิาทีไ่ดอ้อกบวชกนั ก็ทาํอย่างน้ีกนั 

ค่อยๆขยบัไปทลีะกา้ว ไมไ่ดท้าํอย่างทนัททีนัใด ยกเวน้บางท่านทีไ่ดส้ะสมบญุบารมมีา

มากพอแลว้  

อย่างคุณแมแ่กว้รูส้กึวา่ท่านมบีญุบารมเีดมิอยู่มาก นัง่สมาธิคร ัง้แรกภาวนาครัง้แรกจติก็

รวมลง ท่านก็ไมรู่ว้า่เป็นจติรวมลง คดิวา่นอนหลบัฝนัไป พอสงบแลว้จติของท่านไมอ่ยู่

น่ิงเฉยๆ แต่ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็โชคดทีีต่อนนัน้มหีลวงปู่ม ัน่คอยแนะส ัง่สอนอยู่ 

หลวงปู่เหน็วา่จติของคุณแมแ่กว้เป็นจติทีผ่าดโผน เวลาสงบแลว้ไมอ่ยู่น่ิงเฉยๆ จะ

ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ซึง่เป็นท ัง้คุณและโทษ ถา้ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตัต่ิอมนั เปรียบ

เหมอืนงูพษิ ถา้รูจ้กัวธิีจบัมนั ก็จบัมารีดพษิไปทาํเป็นยาได ้ แต่ถา้จบัไมเ่ป็นก็จะถูกงูกดั

ตายได ้ เวลาจติสงบแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆทีเ่รียกวา่นิมตินัน้ ตอ้งรูจ้กัวธิีปฏบิตัิ

ต่อนิมติต่างๆ เพือ่ไมใ่หเ้กดิโทษตามมา คุณแมแ่กว้ส่วนใหญ่จะเจอนิมติเกี่ยวคนตาย

หรือสตัวท์ีต่ายไปแลว้ จะมาปรากฏแลว้เลา่เรื่องราวต่างๆใหฟ้งั อย่างตอนทีห่ลวงปู่ม ัน่

มรณภาพ คุณแมแ่กว้ก็รูก่้อนทีข่า่วจะมาถงึหมูบ่า้น เพราะวนันัน้ก็เตรียมตวัจะไปกราบ

หลวงปู่ม ัน่พอด ี คนืนัน้ก่อนจะออกเดนิทาง หลวงปู่ม ัน่ก็มาปรากฏในนิมติ มาบอกคุณ

แมแ่กว้วา่ไมต่อ้งไปแลว้ เพราะเราไดต้ายไปแลว้ พอตื่นขึ้นมาก็รอ้งห่มรอ้งไหอ้ยูค่น

เดยีว แมช่รูีปอืน่ก็ไม่เขา้ใจ ท่านก็เลา่ใหฟ้งัวา่ เมือ่คนืน้ีหลวงปู่ม ัน่ไดม้าบอกวา่ท่านได ้

มรณภาพไปแลว้ พอสายๆคนทางอาํเภอก็มาแจง้ขา่วใหท้ราบ แต่นิมติเหลา่น้ีไมเ่ป็น

มรรค ไมเ่ป็นปญัญา ทีจ่ะกาํจดัความโลภความโกรธความหลงใหห้มดสิ้นไป ถา้ไปยุ่ง

เกี่ยวแลว้ เวลานัง่สมาธิก็อยากจะเหน็อกี ก็เหมอืนกบัดูละครโทรทศัน ์ พอหมดเรื่องน้ีก็

อยากดูเรื่องอืน่ต่อ ก็จะไปไมถ่งึไหน ไมเ่กิดปญัญาเพือ่การดบัทกุข ์ ถา้ไปตดินิมติต่างๆ 

นัง่ทไีรก็อยากจะรูอ้ยากจะเหน็ทกุครัง้ไป ไมส่นใจทีจ่ะพจิารณาอสุภะอสุภงั พจิารณา

เกดิแก่เจ็บตาย ก็จะไมไ่ดล้ะอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ ความทกุขก์็จะไมม่ี

ทางหมดสิ้นไปได ้เวลาแก่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาจะตาย จติใจจะสบัสนวุน่วาย ถงึแม ้
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จะมสีมาธิ ก็ทาํใหจ้ติสงบไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว ในขณะทีจ่ติไมส่งบ ก็จะคดิฟุ้ งซ่าน สรา้ง

ความทกุขข์ึ้นมา 

คนทีม่จีติแบบน้ีถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยสอนก็อาจจะหลงทางได ้ เพราะจะไมอ่อกไป

ทางปญัญา เหมอืนไปถงึหนา้รา้นแลว้ แทนทีจ่ะเขา้ไปในรา้นซื้อขา้วของทีจ่าํเป็นมาใช ้

สอย กลบัไปดูไปเลน่ของเลน่ทีว่างขายอยู่ทีห่นา้รา้น ไมเ่ขา้ไปในรา้นซื้อขา้วของทีจ่าํเป็น

มาใช ้พอตายไปแลว้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ก็อาจจะไมไ่ดเ้จอศาสนาพทุธก็ได ้อย่าง

พระอาจารยท์ ัง้ ๒ รูปของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดต้ายไปก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ถา้ยงั

อยู่แลว้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดย้นิไดฟ้งัวปิสัสนา ก็จะไดบ้รรลุ

ถงึการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึเป็นบญุของพระปญัจวคัคยีท์ีย่งัไมต่าย ถงึแม ้

จะหนีจากพระพทุธเจา้ไป แต่ก็ยงัทรงมคีวามเมตตา มเียือ่ใย ไมโ่กรธไมเ่กลยีดทีห่นีจาก

ไป ถา้เป็นปถุชุนคนธรรมดา ถา้ลูกนอ้งหนีจากไป ก็คงไมก่ลบัไปหาลูกนอ้งแน่ แต่ทรง

เหน็วา่ธรรมทีไ่ดต้รสัรูเ้หน็นัน้ มคุีณประโยชนม์าก ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ยา่ง

สิ้นเชงิ จงึทรงส ัง่สอนใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตท์ ัง้หมด ถา้พระพทุธเจา้ทรงประสูตใิน

สมยัทีม่พีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้องคอ์ืน่อยู่ ก็คงจะไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ คง

จะบรรลเุป็นอรหนัตสาวกไป เพราะการจะเป็นพระพทุธเจา้จะตอ้งใชเ้วลาบาํเพญ็บารมี

มาก ส่วนผลคอืความบริสุทธิ์ก็เท่ากนั เป็นพระอรหนัตจ์ติก็บริสุทธิ์เท่ากบัจติของ

พระพทุธเจา้  

เหมอืนกบัหลวงปู่ม ัน่ ท่านก็มคีวามปรารถนาในพทุธภูม ิ แต่เมือ่ไดพ้บพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ก็คดิวา่เรื่องอะไรทีจ่ะตอ้งเสยีเวลาไปคน้หาทางเอง เมือ่มทีางเดนิอยู่

แลว้ ท่านจงึตดัความปรารถนาในพทุธภูมไิป พอตดัไดแ้ลว้ก็บาํเพญ็ไป ไม่นานก็ได ้

บรรลถุงึความบริสุทธิ์ของจติใจ จะเป็นของพระพทุธเจา้หรือของพระอรหนัตสาวก ก็

บริสุทธิ์เหมอืนกนั ไมแ่ตกต่างกนั เหมอืนเสื้อ ๒ ตวัที่เอาไปซกัในเครื่องเดยีวกนั เวลา

เอาออกมาก็สะอาดเหมอืนกนั แต่ในทางโลกคาํวา่เป็นพระพทุธเจา้คงจะขลงักวา่เป็นพระ

อรหนัตสาวก ทีเ่ป็นเพยีงลูกศิษยเ์ท่านัน้เอง แต่เรียนจบปริญญาเอกเหมอืนกนั เพยีงแต่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูด้ว้ยตนเอง ไมม่ใีครสอน ส่วนพระอรหนัตสาวกตอ้งมี
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พระพทุธเจา้เป็นผูส้ ัง่สอนถงึจะรูไ้ด ้ตอ้งมโีรงเรียนคอืตอ้งมพีระพทุธศาสนา มพีระธรรม

คาํสอน พวกเราก็โชคดทีีไ่ดม้าพบโรงเรียนทีส่อนถงึระดบัปริญญาเอกแลว้ จะเรยีน

หรือไม ่ อยู่ทีต่วัเรา ขอใหเ้ราศึกษาไปตามกาํลงัของเราก็แลว้กนั อย่ามองสูงกวา่ทีเ่อื้อม

ได ้ เพราะจะทาํใหท้อ้แท ้ เอาแค่ทีเ่อื้อมไดก่้อน ตอนน้ีทาํอะไรไดก้็ทาํไป แลว้ก็พยายาม

เอื้อมใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ ขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เอื้อมไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะกา้วหนา้ขึ้นไป

เรื่อยๆ  

อย่าพอใจกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ ตอ้งพยายามขยบัขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ถา้ยงัไมเ่คยรกัษา

ศีล ๕ เลย ก็ลองรกัษาดูบา้ง ถา้รกัษาไดบ้า้งแลว้แต่ไมค่รบทกุวนั ก็พยายามรกัษาให ้

ครบทกุวนั พยายามเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เคยทาํบญุครัง้ละ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ต่อไปก็เพิม่

เป็น ๒๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ของทรพัยส์นิของเรา อย่างน้ีถงึจะไปได ้ ไมอ่ย่างนัน้ก็ยงัอยู่กบัที ่

แต่ก็ยงัดกีวา่ไมท่าํเลย เพราะเหมอืนกบัเดนิถอยหลงั ถา้ทาํเท่าทีเ่คยทาํไดก้็เท่ากบัรกัษา

ฐานไว ้ รกัษาสถานภาพเอาไว ้ แต่ถา้อยากจะเลือ่นช ัน้ขึ้นไปก็ตอ้งเพิม่ใหม้ากขึ้น ใหท้าน

มากขึ้น รกัษาศีลมากขึ้น ภาวนามากขึ้น ตดัสิง่ไมจ่าํเป็นท ัง้หลายใหน้อ้ยลง ของ

ฟุ่มเฟือยท ัง้หลายก็ตดัไป กามสุขในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ตดัไป โทรทศันเ์คยดู

หลายๆเรื่องก็ลดลงไป ตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่างควบคู่กนัไป ท ัง้เสริมสรา้งท ัง้ลดละ ถา้ทาํ

อย่างน้ีแลว้ จะกา้วหนา้ไปไดเ้รื่อยๆ พอเริ่มเหน็ผล เริ่มสมัผสักบัความสุขในใจ จะรูส้กึ

สบายใจขึ้น เมือ่ก่อนน้ีตดิโน่นตดิน่ีรุงรงัไปหมด เดีย๋วน้ีแสนจะสบาย ถงึเวลาไมไ่ดดู้

ละครก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร อ่านหนงัสอืธรรมะฟงัเทศนค์รูบาอาจารยก์ลบัมคีวามสุขกวา่ มี

กาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะไปในทางธรรมมากขึ้น ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดอ้อกบวชแน่ๆ  

ถาม ท่านอาจารยค์รบั ผมมคีวามรูส้กึวา่ ทกุขเวทนาควรพยายามขจดัออก แต่สุข

เวทนาทีห่ลงตดิอยู่น่ี ไมย่อมปลอ่ย 

ตอบ ก็เหมอืนกบัถนดัมอืซา้ยมอืขวา ถนดัมอืขวาก็ชอบใชม้อืขวา มนัเป็นนิสยั ชอบ

สุขเวทนาไมช่อบทกุขเวทนา ก็เป็นนิสยัเหมอืนกนั แต่เวลาเจอทกุขเวทนา ก็ผ่าน

มาได ้เจ็บไขไ้ดป่้วยแสนสาหสัอย่างไร ก็ผ่านมาได ้นอนซมอยู่ในบา้นสกัพกัหน่ึง 

แลว้ก็ผ่านไป แต่ผ่านแบบทกุขท์รมานใจ แต่ถา้ชอบทกุขเวทนา ชอบเจ็บไขไ้ด ้
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ป่วยก็จะผ่านไปดว้ยความสุข เพราะจะคดิวา่ช่วงน้ีไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มที ่ มแีต่

กนิกบันอนอย่างเดยีว ไมต่อ้งทาํอะไร ถา้ไมช่อบก็จะทกุข ์ถา้ชอบก็จะสุข 

ถาม คดิกลบักนัใช่ไหมครบั 

ตอบ ตอ้งพยายามหดัชอบในสิง่ทีเ่ราจะตอ้งเจอ แลว้จะมคีวามสุข ชอบความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ชอบแก่ ชอบตายอย่างน้ี เพยีงแต่ไมต่อ้งไปวิง่ไปหามนั ใหม้นัมาหาเรา 

แลว้ก็ไมต่อ้งวิง่หนีมนั 

ถาม เวลาเกดิสุขเวทนา ก็ตอ้งดูอกีดา้นหน่ึงใช่ไหมครบั 

ตอบ เวลาสุขก็ตอ้งคดิวา่สุขเพือ่ทกุข ์ เพราะไมสุ่ขไปตลอด สุขแลว้เดีย๋วก็ทกุข ์ เวลา

ทกุขเ์ดีย๋วก็สุข ถา้ไมม่ทีกุขจ์ะสุขไดอ้ย่างไร ถา้ไมม่สุีขจะทกุขไ์ดอ้ย่างไร ตอ้ง

สลบักนัไป ใหม้องในแงด่ไีว ้มทีกุขก์็ดเีหมอืนกนั เพราะเดีย๋วจะไดสุ้ข มสุีขก็ไม่

ดเีพราะเดีย๋วจะตอ้งทกุข ์

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึท่านแมช่แีกว้ทีม่จีติโลดโผนนัน้ ท ัว่ๆไปทกุคนจะตอ้งมจีติโลด

โผนอย่างนัน้ไหม 

ตอบ มรีอ้ยละ ๕ เท่านัน้ ส่วนใหญ่ก็จะไมม่อีะไร สงบเฉยๆ ไมม่อีะไรปรากฏขึ้นมา 

ถาม เหน็บางคนมนิีมติปรากฏเกดิขึ้นเยอะเวลาภาวนา แต่บางคนไมเ่กดิเลย ทาํไมถงึ

เป็นอย่างนัน้ 

ตอบ ท่านวา่มนัเป็นเหมอืนนิสยั เคยสะสมมา จติแต่ละดวงไดเ้คยฝึกเคยเรียนอะไร

มาต่างกนั ต่างลทัธต่ิางครูต่างอาจารยก์นั ชาตน้ีิเราเกดิมาไดเ้จอพระพทุธศาสนา 

เราก็เรียนทางพทุธศาสนา ชาตก่ิอนอาจเจอศาสนาทีส่อนใหบ้าํเพญ็เพือ่นิมติก็ได ้

เมือ่เชา้น้ีมคีนมาเลา่วา่มหีนงัสอืเลม่หน่ึงสอนใหน้ัง่ตวัลอย ก็ทาํได ้นัง่สมาธิทาํให ้

ตวัลอยไดก้็ม ีหลวงปู่เสารท์่านนัง่แลว้ ตวัท่านก็ลอยขึ้นมา เพราะเคยฝึกมาก่อน

ในอดตี แต่คงจะเป็นคนส่วนนอ้ยทีส่นใจเรื่องเหลา่น้ี ส่วนใหญ่คงไมค่่อยสนใจ
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เท่าไหร่ เวลานัง่สมาธิจงึไมค่่อยมอีะไรพเิศษปรากฏขึ้นมา นัง่แลว้ก็สงบน่ิงไป

เท่านัน้ 

เราจงึไมค่วรเอาเรื่องของคนอืน่มาเป็นมาตรฐาน เพราะแต่ละคนมวีาสนาไมเ่หมอืนกนั 

บางคนมตีาทพิย ์ ตดิต่อกบัพวกกายทพิยไ์ด ้ อย่างคุณแมแ่กว้เป็นตน้ บางคนระลกึชาติ

ได ้ บางคนอ่านจติใจของผูอ้ืน่ได ้ เช่นหลวงปู่ม ัน่ ท่านไดห้ลายอย่าง สนทนากบัพวก

เทวดาก็ได ้ ส่วนใหญ่ถา้เป็นพวกปญัญาอบรมสมาธิมกัจะไมค่่อยมเีรื่องเหลา่น้ี พวก

ปญัญาวมิตุตจิะไมค่่อยมอีทิธิฤทธิ์เท่าไหร่ ไมเ่หมอืนพวกเจโตวมิตุตทิีเ่ก่งทางฌานทาง

สมาธิ ทีม่กัจะไดอ้ทิธิฤทธิ์ต่างๆ ถา้เป็นพวกปญัญาวมิตุต ิ ก็จะไมค่่อยไดอ้ทิธิฤทธิ์กนั 

เช่นพระสารีบตุร ไมเ่คยไดย้นิวา่ท่านมอีทิธิฤทธิ์อะไรเลย แต่ทา่นเก่งมากทางดา้นปญัญา 

คอืรองจากพระพทุธเจา้เลย เรื่องการแสดงธรรมไมม่ใีครฉลาดแหลมคม มี

ความสามารถแสดงไดอ้ย่างละเอยีดถีถ่ว้น เพราะเป็นจรตินิสยัของแต่ละคน เจโตวมิตุติ

และปญัญาวมิตุต ิก็เป็นเหมอืนมอืซา้ยกบัมอืขวา การปฏบิตัเิพือ่หลดุพน้ตอ้งมที ัง้เจโตฯ

คอืมสีมาธิ และปญัญาฯคอืวปิสัสนา ถงึจะหลดุพน้ได ้ เช่นเดยีวกบัเวลาทีเ่ราทาํอะไร ก็

ตอ้งใชท้ ัง้มอืขวาและมอืซา้ย แต่เราอาจจะถนดัมอืขวามากกวา่มอืซา้ย หรือมอืซา้ย

มากกวา่มอืขวา เราเก่งทางดา้นหน่ึง แต่อกีท่านอาจจะเก่งในอกีดา้นหน่ึง  

ถา้เก่งทางดา้นสมาธิกวา่ทางดา้นปญัญา ก็จะไดส้มาธิงา่ยแต่จะไดป้ญัญาชา้ ถา้เก่ง

ทางดา้นปญัญา ก็อาจจะทาํจติใหส้งบน่ิงดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไมไ่ด ้ตอ้งใชป้ญัญาทาํ

จติใหส้งบ พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผล จนปลอ่ยวางเรื่องราวต่างๆได ้ จติจงึจะสงบตวัลง 

พอสงบแลว้ก็กา้วขึ้นสู่การพจิารณาขนัธ ์๕ พจิารณารูป เวทนา สญัญาสงัขาร วิญญาณ 

ซึง่เป็นการเจริญวปิสัสนาโดยตรง แต่ช่วงทีพ่ยายามทาํใหจ้ติสงบ ก็ตอ้งตดัความผูกพนั

กบัเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อความสงบก่อน เช่นคดิเรื่องลูก เรื่องภรรยา เรื่อง

สาม ี เรื่องงานเรื่องการต่างๆ ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปสกดัจนปลอ่ยวางได ้ เมือ่ปลอ่ยวาง

แลว้จติก็สงบตวัลง พอออกจากความสงบแลว้ เราก็บงัคบัจติใหค้ดิไปทางทีเ่ราตอ้งการ

ใหม้นัคดิ คอืพจิารณาการเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายเป็นตน้ น่ี

เป็นแนวทางของพวกปญัญาวมิตุต ิ จะใชป้ญัญาไปตลอดสาย แต่พวกทีเ่ป็นเจโตวมิตุต ิ
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ในเบื้องตน้จะบริกรรมพทุโธๆจนจติรวมลง อย่างคุณแมแ่กว้พอรวมลงแลว้ไมอ่ยู่น่ิง แต่

ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็จะตดิอยู่ตรงนัน้ จะไปไมถ่งึไหน ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยม์า

สอน ใหเ้ลกิสนใจกบัเรื่องต่างๆทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ ใหจ้ติสงบน่ิงจนกวา่จะถอน

ออกมาเองแลว้ค่อยออกพจิารณารูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ พจิารณาอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตาในขนัธ ์๕ ต่อไป 

ในหนงัสอืมตุโตทยัของหลวงปู่ม ัน่ก็แสดงไวว้า่ เจโตวมิตุตกิบัปญัญาวมิตุตเิป็นของคู่กนั 

ไมไ่ดแ้ยกกนัอย่างทีค่นบางคนเขา้ใจ บางคนคดิวา่สามารถบรรลวุมิตุตไิดด้ว้ยเจโต

วมิตุตเิพยีงอย่างเดยีว ก็เหมอืนพวกฤๅษชีไีพรทีไ่ดฌ้านสมาบตัแิต่ยงัไมไ่ดว้ปิสัสนา บาง

คนก็คดิวา่สามารถบรรลวุมิตุตคิวามหลดุพน้ดว้ยปญัญาวมิตุตเิพยีงอย่างเดยีว ไมต่อ้งมี

สมาธิก็ได ้ อย่างน้ีก็ไมถู่ก เป็นการใชป้ญัญาทาํจติใหม้สีมาธิก่อน ใหส้งบใหต้ ัง้ม ัน่ก่อน 

แลว้ถงึค่อยไปพจิารณาขนัธ ์ ๕ ในลาํดบัต่อไป เจโตวมิตุตกิบัปญัญาวมิตุตติอ้งไป

ดว้ยกนั ศีลสมาธิปญัญาแยกกนัไมไ่ด ้ เพยีงแต่การดาํเนินอาจจะมหีนกัเบาต่างกนัไป

ตามวาสนาบารม ีตามความถนดัของแต่ละคน บางคนไมเ่ขา้ใจ คดิวา่กาํหนดรูไ้ปเรื่อยๆ

แลว้ก็ใชไ้ด ้ ไมเ่คยทาํจติใหส้งบเลย ก็ไดแ้ต่การเจริญสต ิ ใหรู้ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงั

คดิอะไรอยู่ แต่เวลาเกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิความโลภขึ้นมา ความโกรธขึ้นมา ก็ไมรู่ว้า่

จะทาํอย่างไร รูอ้ยู่แต่ก็ดบัไมไ่ด ้ ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปดบั ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ในสิง่ทีท่าํ

ใหโ้ลภ ทาํใหโ้กรธ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์หมด แต่เราไมเ่หน็มนั พอเหน็เงนิกอง

หน่ึงใจก็รอ้นไปหมด คดิวา่จะไดค้วามสุข ไดเ้งนิมาแลว้จะมคีวามสุข แต่ไมเ่หน็วา่เป็น

ความทกุข ์ทกุขเ์พราะกระวนกระวาย ถา้ตดัใจได ้ไมอ่ยากไดแ้ลว้ ความกระวนกระวาย

กระสบักระส่ายก็จะหายไป อยู่เฉยๆได ้ จะไดไ้มไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ไดม้าก็เท่านัน้ ความสุข

ไมเ่พิม่ขึ้น มแีต่ความทกุขท์ีเ่พิม่ขึ้น  

เพราะถา้ยงัหลงก็จะไปยดึไปตดิ ไปรกัไปหวงไปห่วง เวลาจากกนัก็รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอก

เสยีใจ เป็นผลทีไ่ดจ้ากการไดส้ิง่ต่างๆมา แต่ไมค่ดิกนัไมพ่จิารณากนั ไมเ่หน็กนั ทางของ

การหลดุพน้จงึหนีไมพ่น้ ศีลสมาธิปญัญา ซึง่ย่อส่วนมาจากมรรค ๘ นัน่เอง ศีลคอือะไร 

ก็คอื สมัมากมัมนัตะ การการกระทาํชอบ สมัมาวาจา การพูดชอบ สมัมาอาชีโว อาชพีที่
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ชอบ สมาธิก็คอื สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ สมัมาสติ การต ัง้สตชิอบ สมัมาสมาธิ 

การทาํจติใหต้ ัง้ม ัน่ใหส้งบใหน่ิ้ง ไมใ่หอ้อกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ถา้จติรวมลงแลว้ออกไป

รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เรียกวา่มิจฉาสมาธิ ไมใ่ช่สมัมาสมาธิ สมัมาสมาธิตอ้งอยู่ในองคฌ์าน 

ทีม่วีติกวจิารณ์ปีตสุิข แลว้ก็ขยบัลกึเขา้ไปจนเหลอืแต่อเุบกขา ไมใ่ช่พอจติรวมลงแลว้ก็

ออกไปเทีย่ว ไปเหน็คนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี พอออกมาจากสมาธิแบบน้ีจติจะไมม่ี

กาํลงั เหมอืนกบัเวลานอนหลบัไมส่นิทแลว้ฝนัไป พอตื่นขึ้นมาจะไมส่ดชื่น ไมม่กีาํลงั 

เหมอืนกบัไมไ่ดพ้กัผ่อน จติก็เช่นเดยีวกนั เวลาเขา้สมาธิแลว้ไมน่ิ่ง ก็จะไมไ่ดพ้กั ไม่ได ้

ชารจ์แบตเตอรร์ี่ หมดแรงไปกบัการรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เป็นมจิฉาสมาธิ ถา้เป็น

สมัมาสมาธิ จติตอ้งสงบน่ิงเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา ถา้เวลานัง่แลว้จติออกไป

รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็ตอ้งดงึจติกลบัมา อย่าปลอ่ยใหจ้ติออกไป ดงึกลบัมาสู่ตวัเรา ดงึ

กลบัมาหาพทุโธๆ ไมเ่ช่นนัน้จะตดิเป็นนิสยั พอสงบปับ๊กจ็ะออกไปรบัรู ้ จะตดิอยู่ใน

สมาธิแบบน้ี  

ไมก่า้วขึ้นไปสู่ข ัน้ปญัญา คือสมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโปความคดิความดาํริ

ชอบ เหน็อย่างไรจงึเรียกวา่เหน็ชอบ ก็เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา น้ีก็เหน็ชอบแลว้ เวลา

เหน็อะไรเป็นอนิจจงัเป็นทกุขเ์ป็นอนตัตา ก็เหน็ชอบ พอเหน็ชอบแลว้ก็มคีวามดาํริชอบ 

เมือ่เป็นอนิจจงัเป็นทกุขเ์ป็นอนตัตา จะไปเอามนัมาทาํไม ไปอยากไดม้นัมาทาํไม ไปยดึ

ไปตดิมนัทาํไม ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้จติก็หลดุพน้ ไมว่า่จะเรียกวา่มรรค ๘ 

หรือศีลสมาธิปญัญา หรือทานศีลภาวนา กเ็ป็นมรรคเหมอืนกนั ต่างทีฐ่านะของผูป้ฏบิตั ิ

เรื่องทานศีลภาวนาจะเหมาะกบัญาตโิยม เพราะยงัมทีรพัยส์มบตัเิงนิทองอยู่ ตอ้งทาํให ้

จนก่อน แต่พระน่ีจนแลว้ก็เลยไมต่อ้งมทีาน พระมแีต่ศีลสมาธิปญัญา เพราะในทานศีล

ภาวนาก็มสีมาธิปญัญาอยู่ในองคภ์าวนาอยู่แลว้ จงึเหมอืนกนัหมด เพยีงแต่เวลาแสดง

ธรรมทรงแสดงใหเ้หมาะกบักาลเทศะ เหมาะกบับคุคลทีฟ่งั เหมอืนกบัหมอทีใ่หย้าคนไข ้

คนไขเ้ป็นโรคเหมอืนกนั แต่ถา้เป็นเดก็ก็ใหย้านํา้หวานๆ ถา้เป็นผูใ้หญ่ก็ฉีดยาเลย ก็เป็น

ยาทีเ่ขา้ไปรกัษาโรคชนิดเดยีวกนั แต่วธิีใหย้าแตกต่างกนั ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ใหย้า

ฆราวาสญาตโิยม กบัใหย้าบรรพชตินกับวช จงึไมเ่หมอืนกนั เวลาทีห่ลวงตาเทศนใ์ห ้

ญาตโิยมฟงั กบัเทศนใ์หพ้ระฟงัก็ไมเ่หมอืนกนั ลองไปฟงัเทศนท์ีท่่านเทศนใ์หพ้ระฟงัดู 
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เหมอืนกบัท่านเคี่ยวเขญ็ ทบุต ี เตะต่อยพระเณร แต่กบัญาตโิยมจะเทศนแ์บบเบาๆ 

เพราะเป็นเพศทีอ่่อนไหวงา่ย พูดอะไรแรงๆแลว้เดีย๋วจะหนีกระเจงิไปหมด การหลดุพน้

จงึอยู่ตรงมรรคเป็นหลกั มรรคตอ้งเจริญใหม้าก สรุปแลว้ก็ตอ้งกลบัมาปฏบิตัอิย่างทีเ่รา

กาํลงัทาํกนัอยู่น้ีแหละ ไมม่ขีอ้แกต้วั ถา้แกต้วัก็แสดงวา่โงเ่ต็มที ่มทีางหลดุพน้แลว้ยงัจะ

ดิ้นหนีไปอกี ถา้เป็นปลาก็เหมอืนกบัจะปลอ่ยลงทะเลอยู่แลว้ แต่ก็ยงัอตุส่าหด์ิ้นกลบัเขา้

ไปอยู่ในหมอ้แกงอกี  

ถาม ดทีีท่่านอาจารยบ์อกวา่พยายามเอื้อมใหม้นัสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่อย่างนัน้จะอยู่ทีเ่ดมิ 

แต่มนัไมไ่หว เลือ่นขึ้นใหสู้งเรื่อยๆ ท่านอาจารยพ์ูดมนัเหมอืนงา่ย แต่มนัยาก

จริงๆ 

ตอบ ของดมีนัตอ้งยาก แต่คุม้เหน่ือย คุม้กบัการบาํเพญ็ 

ถาม วนัน้ีอศัจรรยใ์จมาก เพราะเมือ่เชา้ไปกราบพระองคห์น่ึง ท่านก็อธบิาย แลว้ท่าน

พระอาจารยก์็มาอธิบายละเอยีดเพิม่ขึ้นค่ะ เรื่องรูปกบันามน่ีค่ะ แต่วา่ท่าน

อาจารยไ์ดอ้ธิบายใหล้ะเอยีดเขา้ไปอกี ทาํใหเ้ขา้ใจลกึซึ้งขึ้น 

ถาม ผมอ่านหนงัสอืกาํลงัใจของท่านอาจารย ์ วา่มโียมมาใส่บาตร ๒ คนแลว้ทะเลาะ

กนั  

ตอบ อยู่คนละฟากถนนกนั พอเจอหนา้กนัแลว้อดไมไ่ด ้ ขนาดกาํลงัใส่บาตรยงัด่ากนั

เลย 

ถาม ขนาดอยู่ต่อหนา้พระ 

ตอบ กเิลสมนัแรง เวลาเจอคู่กรณีแลว้มนักระโดดผงึเลย เรานัง่กนัอยู่อย่างน้ี ถา้เจอ

อะไรแรงๆเขา้ มนัก็ไปเหมอืนกนั แต่ถา้เคยฝึกมาแลว้ จะสามารถคุมใจได ้

ถาม คุมไดแ้ต่รูส้กึวา่มนักรุ่นอยู่ขา้งใน 
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ตอบ เราก็คุมไดใ้นระดบัทีเ่ราไดฝึ้กมาแลว้ แต่ในระดบัทีย่งัไมไ่ดฝึ้กก็จะคุมไมไ่ด ้

เพราะยงัไมไ่ดไ้ปเผชญิกบัมนั  

ถาม สองคนทีท่ะเลาะกนัคงไมรู่ต้วันะเจา้คะ 

ตอบ ไมรู่ส้กึตวัหรอก รูแ้บบคนเมารู ้ ควบคุมไมไ่ด ้ ไมส่นใจแลว้เรื่องกาลเทศะ เรื่อง

หริิโอตตปัปะ โยนทิ้งไปหมดแลว้ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ มผูีส้งสยัฝากมาถาม บอกวา่นัง่อยู่ในป่าชา้นานๆแลว้บางทเีกดิ

ความกลวั ตรงน้ีท่านอาจารยแ์กอ้ย่างไร บางทพีทุโธก็เอาไมอ่ยู ่

ตอบ ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งใชค้วามจริงวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายสกัวนัหน่ึง 

ถาม ยอมเสีย่งตาย 

ตอบ เกดิมาแลว้กต็อ้งตาย ตายแบบไมก่ลวักบัตายแบบกลวั มนัต่างกนันะ ตายแบบ

ไมก่ลวัน้ีสบาย 

ถาม กลวัน่ะค่ะ 

ตอบ ความกลวัน่ีแหละคอืตวัทกุข ์ทีต่อ้งดบัใหไ้ด ้ความกลวัก็คือวภิวตณัหา ความไม่

อยากเจอกบัสิง่ทีน่่าเกลยีดน่ากลวัท ัง้หลาย แต่เราก็หา้มไมไ่ด ้ ชวีติคนเราก็ตอ้ง

เผชญิกบัสิง่ต่างๆ ท ัง้ทีน่่ารกัและน่ากลวั พระท่านจงึตอ้งไปอยู่ในป่าในเขา ไปอยู่

ใกลเ้สอืใกลส้ตัวต่์างๆ เพือ่กระตุน้กระทุง้ความกลวัใหอ้อกมา เพือ่จะไดใ้ช ้

ธรรมะคอืวปิสัสนาปญัญาไปดบัมนั ในเบื้องตน้ถา้ยงัคดิพจิารณาไมเ่ป็น ก็ให ้

บริกรรมพทุโธๆไปก่อน เวลากลวัมากๆก็ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพทุโธๆเลย ไม่

ส่งใจไปหาสิง่ทีก่ลวั ถา้เหน็งูจะเลื้อยเขา้มากดั ก็หลบัตาแลว้ก็บริกรรมพทุโธๆไป 

เป็นการใชอ้บุายของสมาธิ ถา้ใชอ้บุายทางปญัญาก็ตอ้งปลง เกดิมาแลว้ตอ้งตาย 

คดิเสยีวา่วนัน้ีเป็นวนัทีต่อ้งใชห้น้ี เมือ่ก่อนเราเคยฆ่าเขามาก่อน วนัน้ีเขาจะมาฆ่า

เราบา้ง เราก็เคยพจิารณาอยู่เสมอวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งตาย เป็นเรื่องธรรมดา เมือ่
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เวลาจะตายเราก็ยอม พอยอมแลว้จติก็จะหายกลวั จะสงบน่ิง ความกลวัหายไป

หมดเลย กลายเป็นความเมตตา คุยไดส้บายเลย มนัก็ไมไ่ดท้าํอะไรเรา แต่เพราะ

ความกลวัของเรา ทาํใหส้งัขารคดิปรุงไปต่างๆนานา ความจรงิมนัอาจจะมาขอ

ความเมตตา หรือมาทาํความรูจ้กักบัเราก็ได ้ เวลาจะเขา้ไปใกลส้ตัว ์ ตอ้งทาํใจให ้

น่ิงใหเ้ฉย ค่อยๆกา้วเขา้ไปทลีะกา้วๆ ไมใ่หเ้ขาเกดิอาการตกใจกลวัขึ้นมา พอเขา

รูว้า่เราไมเ่ป็นพษิเป็นภยักบัเขา เขาก็ไมท่าํอะไรเรา บางทเีราเดนิไปตามทางเจองูก็

ยนืเฉยๆ มนัเหน็เรามนัก็น่ิงอยู่เฉยๆ ต่างฝ่ายต่างมองกนั พอสกัครู่หน่ึงมนัก็ไป  

ถาม ท่านอาจารยเ์คยถูกงูกดัไหมคะ 

ตอบ เคย แต่เป็นเรื่องสุดวสิยั เพราะอยู่ในทีม่ดื ไมไ่ดฉ้ายไฟ เป็นตอนเชา้มดื เดนิลง

เขาจะไปบณิฑบาต พอออกจากแนวป่า เดนิอยู่บนถนนโลง่ๆแลว้ ไมค่ดิวา่จะมงูี 

ก็เลยไมไ่ดฉ้ายไฟ อาศยัแสงดาวแสงเดอืน พอเหน็ลางๆ เดนิมาต ัง้สบิกวา่ปี ก็

ไมเ่คยเจออะไร พอวนันัน้เดนิไปเจอ ก็ไมท่ราบวา่โดนงูกดั คดิวา่ไปเตะหนามเขา้ 

ก็เลยฉายไฟดู ก็เหน็งูกะปะตวัเลก็ๆไมย่าว รอยทีม่นักดัก็เหมอืนถูกเขม็เลก็ๆ

แทง มเีลอืดออกมาเป็นจดุเลก็ๆ ตอนนัน้อยู่ใกล ้ๆ กบับา้นพกัของเจา้หนา้ทีป่่าไม ้

ในเบื้องตน้ก็บบีเลอืดออกมาก่อน แลว้ก็เดนิไปทีบ่า้นพกัปลกุคนใหช่้วยพาไป

โรงพยาบาล เพราะเริ่มเจ็บแลว้ เริ่มเดนิไมค่่อยได ้ เขาก็เอามะนาวมาโปะทีแ่ผล

ไวก่้อน ช่วยดูดพษิได ้แลว้รีบพาไปโรงพยาบาล พอไปถงึโรงพยาบาล เราก็คดิวา่

หมอจะรีบเอายามาฉีด แต่กลบัไมไ่ดฉี้ด ปลอ่ยใหน้อนอยู่เฉยๆ เอาสายนํา้เกลอื

มาใส่ เลยถามวา่ไมท่าํอะไรหรือ พยาบาลบอกวา่เพยีงแต่ตรวจเลอืดดูก็พอ 

เพราะพษิงูน้ีมนัไมต่ายทนัท ี ทีย่งัไมใ่หย้าทนัทเีพราะกลวัจะแพย้า พษิของงูชนิด

น้ีไมไ่ดไ้ปทาํลายประสาท ไมไ่ดท้าํใหห้วัใจหยุดเตน้ แต่จะทาํลายเลอืด คอืจะทาํ

ใหเ้ลอืดไมแ่ขง็ตวั เลอืดจะไหลไมห่ยุดถา้มเีลอืดไหลออกมา เขาบอกวา่หมอส ัง่

ใหเ้ช็คดูก่อนวา่เลอืดยงัแขง็ตวัอยู่หรือเปลา่ ถา้โดนงูพษิกดัตอนเชา้มดื พษิจะไม่

แรง เพราะมนัออกหากนิท ัง้คนืแลว้คงไดไ้ปกดัสตัวอ์ืน่บา้งแลว้ อาจจะมพีษิ

เหลอือยู่นอ้ย พอทีร่่างกายจะกาํจดัมนัไดเ้อง แต่เขาไมไ่ดอ้ธิบายในตอนนัน้ เรา
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ก็กระสบักระส่ายอยู่เหมอืนกนั วา่ทาํไมไม่ทาํอะไร ใจหน่ึงก็ปลงวา่ถงึคราวแลว้

ม ัง้ อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ 

ถาม มองเหน็วา่เป็นงูกะปะเลยหรือคะ 

ตอบ ตัง้ใจดูเลยวา่เป็นงูชนิดไหน จะไดบ้อกหมอถูก พอถงึทีโ่รงพยาบาลเขาก็เอารูปงู

ชนิดต่างๆมาใหดู้ ตอนตน้เอาเลอืดไปตรวจดู เลอืดก็ยงัเป็นปกตอิยู่ เพราะพษิงู

เพิง่เขา้ไปไดไ้มน่าน ไดเ้พยีงครึ่งช ัว่โมง ยงัไมก่ระจายไปท ัว่ ตอ้งรออกี ๖ ช ัว่โมง

ถงึจะตรวจเลอืดอกีครัง้หน่ึง ตอนทีไ่ปถงึโรงพยาบาลก็เกอืบจะ ๖ โมงเชา้ พอ

ใกล ้ๆ เทีย่งเขาก็มาเจาะเลอืดดูอกีท ีตอนนัน้เลอืดไมแ่ขง็ตวัแลว้ ธรรมดาเลอืดจะ

แขง็ตวัประมาณ ๑๐ กวา่นาท ีแต่น่ี ๓๐ กวา่นาทกี็ยงัไมแ่ขง็ตวั ก็เลยตอ้งใหย้า

เซรุ่ม ถา้แพย้าก็อาจจะทาํใหช็้อคได ้ก็เลยใหพ้ยาบาลผูช้ายมาเฝ้าดูอาการ ตรวจ

ชพีจรกบัความดนัอยู่ทกุช ัว่โมง เราก็ไมรู่ส้กึอะไร ยาทีใ่หข้วดแรกก็ขนาดนม

กลอ่งเลก็ๆ ผ่านทางสายยาง ใชเ้วลาประมาณสกั ๔๕ นาท ีพออกี ๖ ช ัว่โมงก็มา

ตรวจเลอืดอกี ก็ยงัไมแ่ขง็ตวั ตอ้งใหเ้พิม่อกีหน่ึงขวด พออกี ๖ ช ัว่โมงก็มาตรวจ

อกีท ี ตอนน้ีเลอืดแขง็ตวัเป็นปกตแิลว้ แต่แผลทีถู่กงูกดัเริ่มดาํคลํา้ เสน้เลอืดที่

พษิงูวิง่ผ่านไปจะเป็นสดีาํคลํา้ไปหมด หมอบอกรอดูอกีวนัสองวนั อาจจะตอ้ง

เฉือนเน้ือออกไปบา้งเพราะมนัจะเน่า แต่สองวนัต่อมาอาการก็ดขีึ้น เริ่มกลบัเป็น

สชีมพู ก็เลยไมต่อ้งเฉือนออกไป อาจจะเป็นเพราะมะนาวทีช่่วยทาํใหไ้มเ่น่า หรือ

การบบีเลอืดออกตอนทีถู่กกดัใหม่ๆ ช่วยลดพษิงูใหน้อ้ยลง เกดิมาก็ไมเ่คยคดิวา่

จะถูกงูกดั ทาํอย่างไรไดใ้นเมือ่มนัเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมาแลว้ ก็คอย

ประคบัประคองสตริกัษาใจไวเ้ท่านัน้เอง ไมไ่ปวุน่วายจนเกนิเหตเุกนิผล ก็ไมไ่ด ้

ถงึกบัปลอ่ยเลย ยอมตายละ่ อย่างน้ีก็ไมใ่ช่ ถา้หาหมอไดก้็ไปหาหมอ  

ถาม บนเขาน้ีแสดงวา่มงูีเยอะเหมอืนกนั 

ตอบ ก็มพีอสมควร มนัก็เป็นธรรมดาของป่า แต่ไมเ่คยสาํรวจประชากรของงูดู 

ถาม บนน้ีมพีวกกวางมาหาท่านเยอะ 
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ตอบ ป่าไมเ้ขาเลี้ยงไว ้ มนัออกมาหากนิตอนคํา่ๆ เป็นโครงการในพระราชดาํริทีจ่ะ

ขยายพนัธุส์ตัวป่์า เอาพ่อพนัธุแ์มพ่นัธุม์าผสมกนั 

ถาม แลว้กลางวนัมนัอยู่ทีไ่หนคะ 

ตอบ มอียู่ ๒ พวก พวกทีเ่ลี้ยงอยู่ในคอก กบัพวกทีป่ลอ่ยใหอ้ยู่ในป่าตามธรรมชาต ิ

ถาม ถา้เผอญิผ่านมาฟงัธรรมตอนหวัคํา่จะไดไ้หมคะ 

ตอบ ไมส่ะดวก เพราะเป็นสถานทีร่าชการ โดยปกตหิลงั ๕ โมงเยน็แลว้จะไมใ่หใ้คร

เขา้มา เป็นเวลาทีค่วรจะอยู่อย่างวเิวกมากกวา่ ก็ไปฟงัธรรมทีอ่ืน่บา้ง ฟงัครูบา

อาจารยอ์งคอ์ืน่บา้ง จะไดม้อีะไรมาเปรียบเทยีบ 

ถาม อยากจะเรียนถามเกี่ยวกบัเรื่องทานนะครบั เวลาทีเ่ราทาํทาน สงัเกตดูมอียู่ ๒ 

อย่าง อย่างหน่ึงเป็นโมหะ อกีอย่างเป็นกาํลงัของจติใจ จรงิๆเวลาเราทาํทานเรา

ตอ้งกาํหนดจติอย่างไร ทาํอย่างไรจงึไมเ่ป็นโมหะ 

ตอบ ทานเป็นการให ้ เวลาใหก้็อย่าไปยดึตดิกบัสิง่ทีเ่ราให ้ ตอ้งไมถ่อืวา่เป็นของๆเรา

แลว้ ตอ้งไมห่วงัสิง่ตอบแทนจากผูร้บั ก่อนจะใหก้็พจิารณาดว้ยเหตผุล เหน็เขา

เดอืดรอ้นก็ใหเ้ขาไป ช่วยเหลอืเขาไป ใหพ้น้จากความทกุขค์วามเดอืดรอ้น เราก็

มคีวามสุขใจ มคีวามภูมใิจ นัน่เป็นผลทีเ่ราไดร้บั ไมว่า่จะตอ้งการหรือไมก่็ตาม 

แต่ไมค่วรหวงัใหเ้ขามาขอบคุณยกมอืไหวเ้รา ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้นจากผูร้บั 

อย่างน้ีเป็นการใหท้ีบ่ริสุทธิ์ ทีไ่มม่โีมหะความหลง แต่บางคนใหแ้ลว้ก็อยากให ้

ประกาศชื่อของตน วา่ไดใ้หเ้ท่านัน้เท่าน้ี อย่างน้ีมโีมหะเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ยงั

อยากจะใหค้นอืน่รูว้า่ไดท้าํบญุทาํทาน เป็นการปิดทองหนา้พระ ถา้ปิดทองหลงั

พระก็ไมต่อ้งใหใ้ครรู ้ ทาํเพือ่ประโยชนท์างจติใจ ใหม้คีวามสุข ทาํเพือ่ชนะความ

ตระหน่ี ความหวง ความโลภ ความเหน็แก่ตวั น่ีคอืเป้าหมายของการทาํทานที่

แทจ้รงิ ทาํเพือ่ชาํระจติใจ ชาํระสิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ คนทีม่คีวามตระหน่ี 

มคีวามโลภ มคีวามหวง จะมแีต่ความไมส่บายใจ แต่คนทีไ่มม่ ี จะมแีต่ความ
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สบายใจ เวลาเสยีอะไรไปจะไมเ่สยีดายไมเ่สยีใจ คดิวา่เป็นการทาํบญุทาํทานไป 

ถา้เคยใหอ้ยู่เป็นประจาํ พอมขีโมยขึ้นบา้น ก็จะคดิวา่เป็นการทาํบญุใหท้านไป 

เป็นการดเีสยีอกีทีเ่ราไมต่อ้งขนของไปใหเ้ขา เขามารบัถงึบา้นเลย เป็นการมอง

โลกในแงด่ ี คดิวา่ดแีลว้เราจะไดข้องใหมม่าใช ้ เมือ่เรามเีงนิพอทีจ่ะซื้อหามาใหม ่

เราเป็นคนสมถะ ถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆก็จะไมซ่ื้อของใหม ่ เพราะของเก่ายงัใชไ้ดอ้ยู่ 

แต่ตอนน้ีมคีนมาใหโ้อกาส มาขโมยเอาของเก่าไป เมือ่มคีวามจาํเป็นตอ้งใช ้เราก็

ไดข้องใหมม่าใช ้ถา้มองอย่างน้ี แทนทีจ่ะเศรา้โศกเสยีใจกลบัมคีวามสุขใจ  

ถาม พอดมีนีอ้งคนหน่ึง เขาบอกวา่ไปทาํสงัฆทานดกีวา่ ทีเ่ขาอ่านมา ทาํสงัฆทานตอ้ง

ไมเ่ลอืกพระ เป็นการทาํทานทีสู่งสุด ทีน้ี่โยมไมเ่หน็ดว้ยตรงน้ี เพราะมคีวามรูส้กึ

วา่ ครูบาอาจารยท์่านกลา่ววา่การทาํบญุกบัพระอริยสงฆจ์ะเป็นบญุสูงกวา่ โยมก็

ไมรู่จ้ะอธิบายใหเ้ขาฟงัอย่างไร 

ตอบ ความหมายทีแ่ทจ้ริงของสงัฆทาน หมายถงึถวายใหอ้งคก์ร ไมไ่ดถ้วายใหก้บั

บคุคล เช่นวดัอย่างน้ี เวลาญาตโิยมสรา้งศาลาหลงัน้ีก็ถวายเป็นสงัฆทาน ไมไ่ด ้

ถวายใหเ้จา้อาวาส ไมไ่ดถ้วายใหพ้ระรูปหน่ึงรูปใดเป็นเจา้ของ แต่เป็นของวดั 

เป็นกรรมสทิธิ์ของส่วนรวม น่ีคอืความหมายของสงัฆทาน แต่คนไมเ่ขา้ใจ

ความหมาย คดิวา่ถวายองคไ์หนก็ได ้ ไมจ่าํเพาะเจาะจงองค ์ อย่างน้ีไมใ่ช่ ถงึแม ้

จะเป็นกระแป๋งสงัฆทาน แลว้ทางวดัจดัพระรูปใดรูปหน่ึงใหม้ารบั ก็ยงัไมใ่ช่

สงัฆทานอยู่ด ี ถา้พระรูปนัน้เอาไปเป็นสมบตัขิองตนเอง เป็นเหมอืนกบัการจบั

ฉลากมากกวา่ เป็นการสุ่มเอา เอาพระองคไ์หนก็ไดม้าสกัองคห์น่ึงก็แลว้กนั ยงั

เป็นทานเพือ่บคุคลอยู่  

ท่านแยกทานไวเ้ป็น ๒ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. ปาฏิบคุลกิทาน ทานทีใ่หก้บับคุคล เป็น

สมบตัขิองบคุคลนัน้ ๒. ทานทีใ่หก้บัองคก์ร เป็นสมบตัขิองส่วนรวม เรียกวา่สงัฆทาน 

ความเป็นมามอียู่ในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไปโปรดพระราชบดิาเป็นครัง้แรก หลงัจากที่

ไดต้รสัรูแ้ลว้ไดร้บันิมนตใ์หไ้ปโปรดในวงั พระนางมหาปชาบดมีคีวามปรารถนาทีจ่ะ

ถวายผา้จวีร ใหพ้ระพทุธเจา้ไวค้รอง อตุส่าหต์ดัเยบ็ดว้ยพระองคเ์อง แลว้ก็นาํไปถวาย
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ใหพ้ระพทุธเจา้ แต่พระพทุธเจา้ทรงปฏเิสธ ทรงตรสัใหถ้วายเป็นสงัฆทาน ถวายกี่คร ัง้ก็

ทรงปฏเิสธทกุครัง้ไป ทรงเหน็วา่ผา้หายาก จงึวางแบบฉบบัไมใ่หถ้วายเจาะจงกบัพระที่

รกัทีช่อบ เพราะมพีระหลายรูปทีม่ผีา้ไมพ่อใช ้ ใหถ้วายเป็นของสงฆ ์ เป็นของส่วนรวม 

แลว้ใหส้งฆพ์จิารณากนัเองวา่ควรจะใหพ้ระรูปไหนด ี เช่นเวลาถวายผา้กฐนิ เราจะกลา่ว

ถวายใหห้ลวงตาโดยตรงไมไ่ด ้ตอ้งใหพ้ระ ๔ รูปทาํการอปุโลกน ์เหมอืนกบัในรฐัสภา ที่

ตอ้งมผูีต้ ัง้ญตัต ิ มผูีร้บัรองญตัต ิ มผูีล้งคะแนนเสยีง เพือ่ใหม้มีตเิป็นอย่างใดอย่างหน่ึง 

น่ีก็แบบเดยีวกนั เพยีงแต่ของสงฆไ์มใ่ชว้ธิีนบัคะแนน แต่ใชว้ธิียกมอืขึ้นถา้ไมเ่หน็ดว้ย 

ถา้น่ิงเฉยก็เหน็ดว้ย เมือ่สงฆท์าํอปุโลกนเ์สร็จแลว้ ก็เอาผา้ไปตดัเยบ็ซกัยอ้มตากใหแ้หง้ 

แลว้นาํไปถวายใหก้บัพระรูปทีไ่ดร้บัฉนัทานุมตัติามมตขิองสงฆ ์ ไมต่ามมตขิองญาตโิยม

ผูถ้วาย เพราะสงฆจ์ะรูด้วีา่ใครควรจะไดร้บั ใหส้งฆต์ดัสนิ เหมอืนกบัคณะของโยม จะ

ใหเ้ราชี้วา่คนไหนควรจะรบัของชิ้นน้ี เรากไ็มรู่ ้ ใหญ้าตโิยมตกลงกนัเองดกีวา่ วา่ใคร

สมควร การใหเ้ป็นสงัฆทานก็ด ี ช่วยกระจายปจัจยั ๔ ทีญ่าตโิยมถวายใหท้ ัว่ถงึพระทกุ

รูป เพราะพระบางรูปอาจจะไมค่่อยมใีครศรทัธาก็ได ้ เป็นพระดปีฏบิตัดิแีต่เงยีบเฉย ไม่

ค่อยปฏสินัถารกบัใคร ญาตโิยมเลยไมช่อบ เพราะไมย่ิ้มแยม้ ไมท่กัทาย ไมเ่อาอกเอาใจ 

จงึไมม่ใีครถวายขา้วของเลย พระพทุธเจา้จงึทรงเหน็วา่ควรถวายใหเ้ป็นส่วนกลาง ทีว่ดั

ป่าบา้นตาดของทกุอย่างทีถ่วาย หลวงตาเป็นผูร้บัแทนสงฆ ์ เวลาพระตอ้งการใชก้็เอามา

ใชไ้ดเ้ลย โดยถอืวา่ของทกุอย่างทีไ่ดม้าเป็นสมบตัขิองวดั ทีพ่ระทีอ่ยู่ในวดัทกุรูปเอาไป

ใชไ้ด ้ตอ้งการสบู่ตอ้งการยาสฟีนั ก็หยบิไปใชไ้ดเ้ลย ไมต่อ้งขอใคร  

ถาม เวลารบัไมจ่าํเป็นตอ้งมพีระ ๔ รูปใช่ไหมครบั มตีวัแทนก็ได ้

ตอบ พธิีกรรมทีถู่กกาํหนดขึ้นมา โดยอา้งตามพระวนิยัทีก่าํหนดไวว้า่ จะใหค้รบองค์

สงฆต์อ้งมพีระ ๔ รูปขึ้นไป เช่นสาํนกัน้ีมพีระอยู่ ๓ รูป จะถวายสงัฆทานก็ถวาย

ไมไ่ด ้ ถา้จะทาํตามรูปแบบ ทาํไมไ่ด ้ แต่ถา้ทาํในเชงิปฏบิตักิ็ทาํได ้ ถวายใหเ้ป็น

ส่วนกลางโดยไมก่ลา่วคาํถวาย เพราะเชื่อวา่ผูร้บัจะเอาไปแจกจ่ายใหก้บัพระรูป

อืน่ 
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ถาม เพือ่นทีท่าํงานผม เขาชอบทาํสงัฆทาน แต่นิมนตพ์ระมาแค่ ๒ รูป ก็เลยดู

แปลกๆ 

ตอบ ๒ หรือ ๔ ก็เหมอืนกนั ไมเ่ป็นสงัฆทานอยู่ด ีเพราะเป็นของพระทีร่บัไป ไมไ่ดเ้อา

ไปแจกจ่ายใหก้บัพระรูปอืน่ จะเป็นสงัฆทานตอ้งเป็นของวดั ของส่วนรวม พระที่

อยู่ในวดัตอ้งมสีทิธิ์ใชไ้ด ้จงึจะเป็นสงัฆทาน แต่ทางพระป่าไมไ่ดพ้ถิพีถินักบัเรื่อง

พธิีกรรมเท่าไหร่ แต่ปฏบิตักินัเลย ของทกุอย่างทีห่วัหนา้สงฆร์บัมาจะไมถ่อืวา่

เป็นของๆตนเลย เป็นของส่วนรวม ท่านเป็นผูใ้หญ่ เป็นเหมอืนพ่อแม ่ เป็น

หวัหนา้ครอบครวั จะรูด้วีา่ควรเอาไปทาํอะไรอย่างไรมากนอ้ยเพยีงไร ผูท้ีไ่ปอยู่

ศึกษากบัท่านก็มฉีนัทานุมตั ิมอบอาํนาจใหก้บัท่านโดยปริยาย เพราะไปตดัไปละ 

ไมไ่ดไ้ปเพือ่สมบตัขิา้วของเงนิทอง ไปเพือ่ธรรม แต่ทีต่อ้งทาํตามพธิีเพราะเป็น

เรื่องของกฎระเบยีบขององคก์ร ตอ้งมกีฎกตกิา เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้นไมด่มีาสรา้ง

ความเสยีหาย เช่นไดห้วัหนา้ทีเ่หน็แก่ตวั ไดอ้ะไรมาก็ถอืเป็นของตนหมด 

ถาม วธิีปฏบิตัสิาํคญัมากกวา่พธิีกรรม 

ตอบ เหมอืนเอาเน้ือทอดใส่จาน ไมต่อ้งใส่ผกัช ี ไมต่อ้งใส่แตงกวา เอาแต่เน้ือลว้นๆน่ี

แหละ 

ถาม ถา้ถวายใหพ้ระรูปใดรูปหน่ึงโดยไมเ่จาะจง ก็ไมเ่ป็นสงัฆทาน 

ตอบ เป็นปาฏบิคุลกิทาน ไมใ่ช่สงัฆทาน เพราะไมไ่ดส้นบัสนุนทาํนุบาํรุงส่วนรวม เป็น

การทาํนุบาํรุงบคุคล ทางวดัในเมอืงส่วนใหญ่จะอยู่แบบตวัใครตวัมนั ใครได ้

อะไรมาก็เป็นของคนนัน้ไป ไมเ่หมอืนธรรมเนียมของวดัป่า เป็นกองกลางหมด 

เงนิเขา้มาเท่าไหร่ก็เป็นของกองกลางหมด มคีวามจาํเป็นก็ไปกราบเรียนกบั

หวัหนา้สงฆ ์แลว้ท่านจะพจิารณาใหต้ามความจาํเป็น  

ถาม ถา้ท่านยงัอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด แลว้ลูกถวายปจัจยัเฉพาะท่าน ท่านตอ้งเอาไปใส่

กองกลางไหม 
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ตอบ ขึ้นอยู่กบัผูร้บั ถา้ไมอ่ยากยุ่งกบัเรื่องเงนิทอง ก็ร่วมทาํบญุกบัหลวงตาไป ถา้มี

ความจาํเป็นจะเก็บไวก้็ได ้ แต่ถา้เป็นของทีม่าในลกัษณะท ัว่ๆไป ก็เขา้กองกลาง

ไป แต่ถา้ญาตโิยมพีน่อ้งเป็นห่วงพระของตน นานๆมาเยีย่มท ีก็อยากจะถวายให ้

เป็นของส่วนตน เช่นพระชาวต่างประเทศ เวลาบดิามารดามาเยีย่ม ก็ถวายใหก้บั

พระโดยตรง ก็ไมเ่สยีหายอะไร แต่ไมเ่ป็นสงัฆทาน เป็นการดูแลบคุคล แต่ถา้

ตอ้งการใหศ้าสนาพทุธเจริญไปเรื่อยๆ ก็ตอ้งดูแลส่วนรวมไวก่้อน เพราะเวลาจะ

บวชพระตอ้งมพีระ ๑๐ รูปขึ้นไป ถา้อยู่ในทีก่นัดารหาพระไดย้าก ก็อนุโลมใหม้ี

พระ ๕ รูป มพีระรูปเดยีวบวชไมไ่ด ้ การจะสบืทอดพระศาสนาใหอ้ยู่ต่อไป จงึ

ตอ้งมพีระอย่างนอ้ย ๕ รูปขึ้นไป เหมอืนกบัการสบืสกลุ ตอ้งมลูีกหลาน แลว้ก็

ตอ้งเลี้ยงดูลูกหลานใหด้ ี ไมป่ลอ่ยปละละเลย ยิง่มมีากเท่าไหร่ก็ยิง่ด ี วงศส์กลุ

จะไดใ้หญ่ขึ้น  

ถาม การใส่บาตรทกุวนั แต่พระไมซ่ ํา้กนั เปลีย่นไปเรื่อยๆทกุวนั ใช่การถวายสงัฆทาน

ไหม 

ตอบ ถา้เป็นวดัป่าก็ใช่ เพราะท่านจะเอาไปแบ่งกนั บณิฑบาตไดอ้ะไรมาก็จะไมเ่ก็บ

เอาไวเ้ลย จะเอามารวมกนัแลว้ใหพ้ระหวัหนา้พจิารณาก่อน อย่างน้ีเป็นสงัฆทาน 

แต่ถา้เป็นบาตรใครบาตรมนั ก็ไมใ่ช่สงัฆทาน ทางวดัป่าถอืมากเรื่องบณิฑบาต 

ไมใ่หเ้ก็บอะไรไวเ้ลย ใหเ้อามารวมกนัหมด เพราะสมยัก่อนพระป่ายากจนมาก 

เวลาบณิฑบาตจะไมค่่อยไดอ้าหารเท่าไหร่ ถา้ต่างคนต่างเก็บไวใ้นบาตร ก็จะขาด

ความรกัสามคัคกีนั ต่างคนต่างเอาตวัรอด ไมม่คีวามเสยีสละ  

ถาม ถา้ในกรณีทีเ่ราใส่บาตรไปแลว้ พระองคน์ัน้ท่านเอามาแบ่งก็ถอืเป็นสงัฆทาน ถา้

ไมเ่อามาแบ่งก็ไมใ่ช่ แต่ถา้เราต ัง้จติอธิษฐานวา่เราถวายแบบสงัฆทานจะไดไ้หม

คะ 

ตอบ มนัไมเ่กี่ยวกบัเรา เราไดบ้ญุเท่ากนั ถา้เป็นสงัฆทานก็จะทาํใหศ้าสนามอีายุยนื

ยาวนานขึ้น พระสงฆม์คีวามสามคัค ีมคีวามรกัปรองดอง มคีวามเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่
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ต่อกนั ไมเ่อาตวัใครตวัมนั สงัฆทานทาํใหส้งฆอ์ยู่ดว้ยความปรองดอง มคีวาม

สามคัค ีเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ไมเ่หน็แก่ตวั มงีานก็ช่วยกนัทาํ มอีะไรก็แบ่งกนั เคารพ

ในอาวุโสภนัเต ไมก่า้วก่าย ไมข่า้มหนา้ขา้มตาผูห้ลกัผูใ้หญ่ ท่านบวชก่อนเราก็ให ้

ท่านพจิารณาก่อน ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรเหลอืใหเ้รากนิ แต่เราจะไดบ้ญุมาก 

ถาม สมมตุวิา่เราต ัง้เจตนาขอถวายพระภกิษุหมูใ่หญ่ คอืนอ้มจติเลย ถอืวา่สาํเร็จเป็น

สงัฆทานไหมคะ คอืมเีจตนาถวายแบบนอ้มจติ แต่หาพระไมไ่ด ้แต่นอ้มจติถวาย

ใหส้งฆท์ ัง้ในอดตีและปจัจบุนั 

ตอบ ถา้ตอ้งการถวายสงัฆทาน ก็ไปถวายวดัทีเ่ป็นสงัฆทานจรงิๆ  

ถาม แต่ไมม่โีอกาสทีจ่ะไป 

ตอบ ก็เก็บเงนิไวก่้อน รวบรวมไว ้ พอมโีอกาสก็ไปถวายวดัทีเ่ป็นสงัฆทานจริงๆ ทกุ

อย่างเขา้กองกลางหมด อย่างวดัของหลวงปู่ชาไดย้นิวา่ทกุอย่างเขา้กองกลาง

หมด เราก็เก็บรวบรวมไว ้ แลว้ก็ส่งไปก็ได ้ ถา้ยงัตดิในการทาํสงัฆทานอยู่ ผูใ้ห ้

ไดบ้ญุเท่ากนั สาํคญัอยู่ตรงทีจ่ติของผูใ้หม้ากกวา่ วา่มคีวามบริสุทธิ์มากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ใหแ้ลว้ยงัตอ้งการอะไรหรือไม ่ถา้ยงัตอ้งการอยู่ ก็เป็นเงือ่นไข แต่ถา้

ใหโ้ดยไมต่อ้งการอะไรตอบแทนเลย จะไดบ้ญุมากกวา่ แต่สงัฆทานเป็นเรื่องของ

การอปุถมัภอ์งคก์ร ของศาสนา ช่วยทาํใหศ้าสนามอีายุยนืยาวขึ้น ไม่เกี่ยวกบั

ผูใ้ห ้ 

ถาม ถา้ทาํไปแลว้ยงัไปกงัวลวา่ พระจะเอาเขา้กองกลางหรือไม ่ ก็ยงัไมไ่ดล้ะความ

ละโมบของเรา 

ตอบ ยงัอยากจะไดบ้ญุมากๆ ความจริงแลว้มนัไมไ่ดม้ากกวา่กนัหรอก จะถวายให ้

พระองคเ์ดยีวหรือถวายใหเ้ป็นส่วนกลาง ถา้ไปเจอพระรูปเดยีว เป็นพระทีด่เีป็น

พระอริยะ ก็ไดบ้ญุเหมอืนกนั เป็นการสนบัสนุนใหท้่านไดท้าํประโยชน ์ แต่บญุ

คอืความสุขใจทีไ่ดจ้ะเท่ากนั ถงึแมจ้ะใหก้บัสุนขั ก็ไดบ้ญุคอืความสุขใจเท่ากนั 
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ถา้เป็นของชิ้นเดยีวกนั จะใหก้บัพระก็ดใีหก้บัสุนขัก็ด ี ถา้ใหด้ว้ยความเมตตา

กรุณา ดว้ยความบริสุทธิ์ใจ มคีวามปรารถนาทีจ่ะสงเคราะหช่์วยเหลอื บญุในใจ

คอืความสุขใจก็เท่ากนั  

ถาม ถา้ผูร้บัเป็นอริยสงฆ ์

ตอบ จะเป็นพระอริยสงฆห์รือเป็นสุนขั ก็เหมอืนกนัในใจของเรา คอืเป็นความสุขใจ 

ถาม แต่ทีส่าํคญัคอืมนัทาํใจยาก วา่สุนขัจะเสมอพระสงฆ ์

ตอบ ไมไ่ดว้า่สุนขัเสมอพระสงฆ ์แต่วา่บญุคอืความสุขใจมนัเท่ากนัพวกเราไมเ่ขา้ใจกนั 

เรื่องการถวายทานกบัพระอริยสงฆ ์ มปีระโยชนเ์พิม่ขึ้นตรงทีท่่านจะสอนธรรมะ

ใหก้บัเรา เป็นประโยชนอ์กีกระทงหน่ึง ถา้ใหสุ้นขั อย่างมากมนัก็เห่าใหเ้ราเฝ้า

บา้นใหเ้รา แต่ใจทีช่นะความตระหน่ี ชนะความโลภ ใจทีเ่กดิความเมตตาสงสาร 

เกดิจากการทีเ่ราไดช่้วยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รือเป็นสตัวก์็

เหมอืนกนั มคีวามสุขใจเหมอืนกนั คนบางคนถงึเลี้ยงหมาได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งเลี้ยง

คน การเลอืกบคุคลเราเลง็ไปทีก่ารทาํประโยชนข์องบคุคลนัน้ ถา้สนบัสนุนโจร ก็

จะไปฆ่าผูอ้ืน่ต่อ ถา้สนบัสนุนพระพทุธเจา้ก็จะทาํใหท้่านมกีาํลงัเผยแผธ่รรม ถา้

สนบัสนุนสงฆก์็จะทาํใหศ้าสนาอยู่ไดย้าวนาน ทาํใหผู้ม้ศีรทัธามกีาํลงัใจบวช 

เพราะเมือ่บวชแลว้ไมอ่ดอยากขาดแคลน มอีาหารกนิท ัว่ถงึกนั ไมว่า่จะพึง่บวช

วนัน้ีหรือบวชมา ๑๐ ปีแลว้ ก็แบง่อาหารเท่าๆกนั ทาํใหอ้งคก์รคอืศาสนาอยู่

ต่อไปได ้ แต่ถา้เลอืกเฉพาะถวายแต่องคห์วัหนา้ พระบวชใหมไ่มส่นใจ พอบวช

ได ้๓ วนั ไมม่อีะไรกนิ ก็จะสกึไป ทาํใหไ้มม่ใีครอยากจะบวช  

ถาม ถา้จติเรายงัเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั เลอืกทีจ่ะใหแ้ต่พระอริยสงฆ ์ เพราะเราหวงับญุ

มาก อย่างน้ีถอืวา่เป็นมลทนิกบัใจเราใช่ไหมครบั 

ตอบ ไมแ่น่เสมอไป ถา้เลอืกดว้ยปญัญา ก็ไมเ่สยีหายอะไร ถา้เลอืกพระอริยสงฆ์

เพราะอยากจะฟงัธรรมะจากท่าน ก็ไมไ่ดเ้ป็นการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั เพราะคงจะ
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ไมไ่ดธ้รรมะจากสุนขั แต่ก็ปฏเิสธไมไ่ดว้า่สุนขักบัพระอริยสงฆก์็ตอ้งการอาหาร

เหมอืนกนั เราก็ใหท้ ัง้คู่เลย พระอริยะก็ถวาย สุนขัทีม่ากบัท่านก็ให ้ดงับทเมตตา

ทีว่า่ สพัเพสตัตา สตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวง ทีเ่ราสวดกนัทกุวนั ท่านสอนไมใ่หเ้ลอืกที่

รกัมกัทีช่งัในการใหค้วามเมตตากรุณา เพราะความจาํเป็นมเีทา่กนัหมด เรื่อง

ปจัจยั ๔ มคีวามจาํเป็นเหมอืนกนัหมด ไมว่า่สตัวไ์ม่วา่มนุษย ์ เรื่องความรกั

ความเมตตาสงสาร ทกุคนตอ้งการดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมค่วรเลอืก เช่นใหค้วาม

เมตตากบัพระอริยะ ส่วนสุนขัช่างหวัมนั อย่างน้ีก็ไมถู่ก แต่ทีเ่ราเลอืกทาํบญุกบั

พระอริยะ ถา้มโีอกาสเลอืกได ้เพราะเราจะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะจากท่าน ถา้ใหท้าน

สุนขั ใหข้า้วมนักนิ เราก็ยงัจะไมส่ามารถขจดัความสงสยัทีม่อียู่ในใจเราได ้ 

ถาม กลางวนัน้ีเพิง่ใหข้า้วสุนขัไป ใหอ้อ้ยกบัชา้ง 

ตอบ ควรจะให ้ หลวงตาท่านก็เลี้ยงสุนขัเลี้ยงนกเลี้ยงแมว ไมว่า่พระป่าจะอยู่ทีไ่หน 

จะใหอ้าหารสตัวเ์สมอ น้ีคอืความเมตตา ผูม้คีวามเมตตาย่อมมคีวามสุขใจ 

ความสุขใจก็คอืบญุ  

ถาม หลวงพ่อลูกก็ยงัไมเ่ขา้ใจคาํทีก่ลา่ววา่ ถวายทานแก่พระอรหนัต ์ ๑๐๐ ครัง้ ก็สู ้

ถวายแก่พระปจัเจกพทุธเจา้ครัง้หน่ึงไมไ่ด ้ ทีถ่วายทานแก่พระปจัเจกพทุธเจา้ 

๑๐๐ ครัง้ ก็สูถ้วายแก่พระพทุธเจา้ครัง้หน่ึงไมไ่ด ้ 

ตอบ ความสามารถของท่านแตกต่างกนั พระพทุธเจา้เปรียบเหมอืนจบปริญญาเอก 

พระปจัเจกจบปริญญาโท พระอรหนัตจ์บปริญญาตรี น้ีถา้เรียนกบัพระอรหนัต ์

ก็ไดค้วามรูร้ะดบัปริญญาตรี ถา้เรียนกบัพระปจัเจกก็ไดร้ะดบัปริญญาโท ถา้

เรียนกบัพระพทุธเจา้ก็ไดร้ะดบัปริญญาเอก ประโยชนท์ีพ่ระพทุธเจา้ทาํ กบัพระ

อรหนัตท์าํก็แตกต่างกนัมาก  

ถาม หมายถงึอานิสงสท์ีไ่ดร้บัจะต่างกนั ตวับญุน่ะค่ะ 

ตอบ หมายถงึประโยชนท์ีท่่านจะทาํใหก้บัโลกและกบัตวัเรา 
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ถาม แลว้ทาํไมมคีาํกลา่ววา่ ถวายทานแก่พระอรหนัต ์ ๑๐๐ ครัง้ สูถ้วายแก่พระ

ปจัเจกพทุธเจา้ครัง้หน่ึงไมไ่ด ้แสดงวา่ผลทานน้ีไดอ้านิสงสต่์างกนัซคิะ 

ตอบ คอืพระพทุธเจา้มคีวามสามารถสอนใหบ้รรลธุรรมไดเ้ก่งกวา่พระอรหนัต ์

ถาม หมายถงึประโยชนท์ีค่นทาํจะไดร้บั 

ตอบ ไดค้วามรูจ้ากพระพทุธเจา้ ทาํใหห้ลดุพน้งา่ยกวา่ฟงัเทศนจ์ากพระอรหนัต ์

ถาม อย่างน้ีเราเหวีย่งเมลด็ขา้วลงไปทีพ่ื้นคอนกรีต กบัเหวีย่งลงไปทีลุ่ม่ ผลมนัก็

เท่ากนัซ ิ

ตอบ ไมเ่ท่า 

ถาม ถา้ไมเ่ท่า แลว้อย่างน้ีมนัจะเท่ากนัไดอ้ย่างไร 

ตอบ ก็ไมเ่ท่า พระพทุธเจา้ทรงมคีวามสามารถแกก้เิลส แกค้วามทกุขข์องเรา มากกวา่

พระอรหนัต ์ 

ถาม ไม ่ หนูกาํลงัจะเปรียบเทยีบทีท่่านบอกวา่ ใหท้านกบัคนกบัใหท้านกบัสุนขัมนั

เท่ากนั หนูรบัไมไ่ด ้

ตอบ มนัเท่ากนัในความเมตตากรุณา แต่ผลประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากสุนขักบัพระอริยะมนั

ต่างกนั เหมอืนกนัในความเมตตากรุณาทีอ่อกจากจติใจเรา เราเมตตาสุนขั เรา

เมตตาพระอริยะ ก็เป็นความเมตตา เป็นความสุขใจเหมอืนกนั  

ถาม หมายความวา่เราตอ้งยกระดบัจติ ทาํใหเ้สมอกนัตรงนัน้ ใช่ไหม 

ตอบ ไมเ่หน็ตอ้งยกระดบัจติตรงไหนเลย  

ถาม คอืปถุชุนท ัว่ไปมคีวามรูส้กึวา่ ใหก้บัพระอรยิะจะดกีวา่ใหก้บัสตัว ์
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ตอบ สุนขัหวิขา้ว คนหวิขา้ว ก็หวิเหมอืนกนั สุนขัไดก้นิขา้ว คนไดก้นิขา้ว ก็อิม่

เหมอืนกนั ไม่เหน็ตอ้งยกระดบัตรงไหนเลย ใหดู้ดว้ยเหตผุล แต่ประโยชนท์ี่

สุนขักบัคนทาํจะต่างกนั สุนขัทาํไดแ้ค่เห่า แต่คนสอนใหเ้กดิความกระจ่างแจง้ 

ใหเ้กดิปญัญาขึ้นมาได ้ น่ีเป็นความต่างระหวา่งสุนขักบัคน ประโยชนท์ีสุ่นขัจะทาํ

ใหก้บัเราก็คอืเฝ้าบา้นเห่าไลข่โมย แต่พระอริยบคุคลสอนใหเ้ราเป็นพระ

อริยบคุคล เช่นเป็นพระโสดาบนัขึ้นมาได ้ 

ถาม ถา้ตามทีธ่รรมชาตจิดัสรรให ้เราควรจะไดบ้ญุจากใครมากกวา่กนั 

ตอบ มนัม ี ๒ ส่วน บญุทีเ่กดิจากความเมตตากรุณาน้ีเท่ากนั เมตตาสตัวเ์มตตาคนน้ี

เท่ากนั แต่บญุทีเ่กดิจากปญัญาตอ้งไดจ้ากพระอริยะมากกวา่จากสุนขั เพราะ

สุนขัไมม่ปีญัญาความรูท้ีจ่ะสอนเราได ้ แต่พระอริยะมปีญัญาความรูท้ีจ่ะสอนเรา

ได ้ ปญัญาเป็นบญุอกีระดบัหน่ึง แต่เราไมเ่ขา้ใจ คดิวา่บญุคอืการใหท้านอย่าง

เดยีว แต่ไมค่ดิถงึบญุทีเ่หนือกวา่การใหท้านคอืปญัญา เพราะบญุเกดิจากทาน 

ศีล ภาวนา เกดิจาก ศีล สมาธิ ปญัญา ถา้ถามวา่ทาํอะไรจะไดบ้ญุสูงสุด ก็ฟัง

ธรรมใหเ้กดิปญัญาน่ีแหละ จะไดบ้ญุมากทีสุ่ด ถงึใหท้าํบญุกบัพระพทุธเจา้ 

เพราะพระพทุธเจา้เป็นมหาเศรษฐปีญัญา ทาํบญุกบัพระพทุธเจา้ปุ๊ บ ท่านให ้

ปญัญาเราปับ๊ ทา่นพูดเพยีงคาํเดยีว ก็บรรลแุลว้ กบัองคุลมิาลทรงตรสัเพยีง

ประโยคเดยีววา่ เราหยดุแลว้ เธอต่างหากที่ยงัไม่หยดุ ก็บรรลธุรรมแลว้ แต่ถา้

ไปเจอพระอรหนัต ์ท่านอาจจะไมส่ามารถแสดงธรรมอย่างทีพ่ระพทุธเจา้แสดงได ้

ก็อาจจะยงัไมห่ยุดฆ่าคน พระอรหนัตอ์งคน์ัน้อาจจะถูกฆ่าตายไปก็ได ้ ต่างกนั

ตรงน้ี ตอ้งแยกแยะ ไมใ่ช่วา่ทาํกบัสุนขักบัทาํกบัพระอริยะจะไดบ้ญุเท่ากนัหมด 

ไมใ่ช่ ส่วนทีเ่ท่ากนัก็คอืบญุทีเ่กดิจากความเมตตากรุณาทีเ่กดิขึ้นในใจเรา แต่บญุ

เช่นปญัญาทีผู่ร้บัจะใหเ้รานัน้มนัต่างกนั  

ถาม อานิสงสผ์ลบญุของการใหท้านน้ี จะทาํใหร้ํา่รวยมโีภคทรพัยใ์นภพชาตต่ิอไป ถา้

เราทาํกบัพระปจัเจกพทุธเจา้และพระพทุธเจา้น้ี จะไดผ้ลทนัตาใช่ไหมคะ 
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ตอบ อานิสงสท์างดา้นโภคทรพัย ์ จะหมายถงึภพหนา้ชาตหินา้มากกวา่ ส่วนในภพน้ี

ชาตน้ีิอานิสงสท์ีจ่ะไดค้อืปญัญา ไดฟ้งัธรรม ไดห้ลดุพน้ ซึง่มค่ีายิง่กวา่เงนิกอง

เท่าภูเขา พวกเรายงัไมห่ลดุพน้กนั การไดป้ญัญาจงึเป็นบญุทีด่ทีีสุ่ด ถา้ถามวา่

ทาํบญุชนิดไหนไดบ้ญุมากทีสุ่ด ก็คอืทาํบญุใหเ้กดิปญัญา ก็ตอ้งไปหาแหลง่ของ

ปญัญา แหลง่ทีม่ปีญัญามากทีสุ่ด ดทีีสุ่ด วเิศษทีสุ่ด ก็คอืพระพทุธเจา้ รองลงมา

ก็คอืพระปจัเจก รองลงมาก็คอืพระอรหนัต ์ รองลงมาก็คอืพระอนาคาม ี พระ

สกทิาคาม ี ลงมาเรื่อยๆ จนถงึพระปถุชุนธรรมดาผูท้รงศีลทรงธรรม ทา่นก็มี

ปญัญาในระดบัของท่าน ระหวา่งพระผูท้รงศีลกบัพระไมท่รงศีลก็ต่างกนั พระผู ้

ทรงศีลทรงธรรมยงัรู ้ ยงัเขา้ใจคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไมพ่าใหเ้ราหลง ถา้

พระทีไ่มรู่เ้ลย เดีย๋วก็หลอกใหเ้ราไปอาบนํา้มนต ์ ไปสกัยนัตต์รงนัน้ตรงน้ี ถา้

ทาํบญุกบัคนโงเ่ขาก็พาใหเ้ราโงต่าม ถา้ทาํบญุกบัคนฉลาดเขาก็พาใหฉ้ลาดตาม 

ทาํบญุกบัหลวงตามไีหมทีท่่านสอนใหเ้จมิ ใหเ้อาวตัถมุงคลต่างๆมาหอ้ยคอ ไป

เอานํา้มนตจ์ากทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไมม่หีรอก ท่านสอนแต่ทานศีลภาวนา สอนใหเ้กดิ

ปญัญา แต่เราฟงัแลว้ยงัไมเ่ขา้ใจ ก็เลยคิดวา่ทาํบญุแลว้เมือ่ไหร่จะรวยสกัท ี ไอ ้

นัน่มนัเป็นผลพลอยได ้ผลทีไ่ดใ้นปจัจบุนัคอื จติใจไดร้บัการชาํระ เวลาใหท้านก็

ไดช้าํระความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวั ความหวงแหน ความเสยีดาย ความโลภ  

ถาม ถา้เราฆ่าความตระหน่ีในปจัจบุนัน้ีได ้ ก็เท่ากบัวา่บญุไดเ้กดิขึ้นแลว้ในปจัจบุนัน้ี

ใช่ไหมคะ 

ตอบ ทาํตอนน้ีก็ไดช้นะแลว้ เพราะการใหเ้ป็นการเดนิสวนทางกบัความตระหน่ี ถา้

ความตระหน่ีชนะก็จะไมไ่ดใ้ห ้เพราะเสยีดาย ไมท่าํดกีวา่ ก็อาจจะคดิไปวา่ มคีน

ทาํกบัหลวงตามากมายแลว้ ไดเ้งนิมากแลว้ ไปทาํทาํไม คดิอย่างน้ีก็ไมไ่ดท้าํ 

ความตระหน่ีก็ชนะเราแลว้ แต่เราไมม่องทีใ่จเรา ทีห่วิโหยขาดความสุข 

เหมอืนกบัเวลาเราหวิขา้วแลว้เลอืกรา้นอาหาร รา้นน้ีอร่อยแต่คนเยอะตอ้งรอนาน

ก็ไมเ่อา รา้นน้ีคนนอ้ยแต่ไมอ่ร่อยก็ไมก่นิ ก็อดตายพอด ี อย่างเราอยากจะไป
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ทาํบญุกบัวดัทีไ่มม่ใีครไปทาํ พอไปเหน็วดัเขา้ ไมน่่าศรทัธาเลย ก็ไมท่าํ ส่วนวดัที่

น่าศรทัธา ก็มคีนทาํกนัเยอะ ก็ไมท่าํอกี 

ถาม สรุปแลว้ไมไ่ดท้าํสกัท ี

ตอบ ไมไ่ดช้นะความตระหน่ี แพค้วามหลง แพค้วามตระหน่ี ทีอ่า้งสารพดัเหตผุล 

ไมใ่หท้าํบญุทาํทาน ใหห้วงรกัษาเงนิไว ้ แลว้ก็มาเสยีใจเวลาถูกขโมยไป รอ้งห่ม

รอ้งไหก้นิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่ถา้เคยใหอ้ยู่เรื่อยๆ ก็จะคดิวา่เป็นการทาํบญุทาํ

ทาน เป็นการใชห้น้ีไป จงึไมเ่ดอืดรอ้น  

เป้าหมายหลกัของศาสนาอยู่ทีก่ารทาํจติใจใหพ้น้ทกุขเ์ท่านัน้เอง ปญัหาของพวกเราคอื

ชอบสรา้งความทกุขท์ีเ่กดิจากความหลงกนั หลงยดึตดิในวตัถขุา้วของเงนิทอง ยดึตดิใน

บคุคล ยดึตดิในความสุขต่างๆ ทาํใหเ้รามแีต่ความทกุขค์วามวุน่วายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ที่

ทรงสอนใหเ้ราใหท้านกนั ก็เพือ่เราจะไดไ้มท่กุข ์ เมือ่ไม่มสีมบตัเิราก็สบายใจ ไมม่เีงนิก็

ไมต่อ้งไปกงัวลวา่ดอกจะขึ้นหรือจะลง จะเอาเงนิไปฝากดหีรือไปซื้อหุน้ด ี วุน่วายกนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั คนทีไ่มม่ไีมเ่หน็เขาเดอืดรอ้นเลย ก็ขอใหป้ฏบิตัดิว้ยนะ ไมใ่ช่ฟงัอย่าง

เดยีว  

ถาม อย่างทีท่่านบอกวา่ใหก้าํจดักเิลสทีห่ยาบๆ เช่นความโกรธน่ี เวลาออกไปแลว้มนั

เหมอืนไมโ่กรธ แต่มนัก็ยงัตดิอยู่ในใจ ทาํไมถงึเป็นอย่างน้ี  

ตอบ ยงัตดัไมข่าด ยงัไมป่ลอ่ยวาง 

ถาม คอืนอ้งเขารูส้กึวา่ไมโ่กรธ แต่ก็ไมอ่ยากเจอแบบนัน้อกี  

ตอบ ความไมโ่กรธน่ีด ี แต่ความไมอ่ยากเจอน่ีไมด่ ี ความไม่อยากเจอเป็นสมทุยั ถา้

ผ่านมาไดแ้ลว้จะไปกลวัทาํไม ผ่านมาไดค้ร ัง้หน่ึงแลว้ก็ผ่านไปไดต้ลอด เวลา

เกดิขึ้นอกีก็ปฏบิตัเิหมอืนกบัทีเ่คยปฏบิตั ิ เราก็น่ิงเฉย ไมส่ะทกสะทา้นไม่
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หว ัน่ไหว ไมย่นิดยีนิรา้ย ก็ไมม่ปีญัหาอะไร สิง่ต่างๆในโลกน้ีเราหา้มมนัไมไ่ด ้

มนัจะเกดิมนัก็ตอ้งเกดิ ถา้ไมเ่กดิมนัก็ไมเ่กิด  

ถาม เลีย่งไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ บางทกี็เลีย่งได ้บางทกี็เลีย่งไมไ่ด ้ถา้เลีย่งไดก้็เลีย่ง เลีย่งไมไ่ดก้็ตอ้งทน  

ถาม อย่างกรณีทีค่นเขาทาํใหเ้ราโกรธ แต่เรากต็ดัได ้ พอเราหนีไป เขากลบัโกรธเรา

มากยิง่ขึ้น อย่างน้ีเราบาปไหมคะ 

ตอบ ไมบ่าป เป็นกรรมของเขา ทีไ่มรู่จ้กัระงบัความโกรธ ถา้เราไมไ่ดไ้ปทาํใหเ้ขาโกรธ 

เขาโกรธขึ้นมาเองก็ช่วยไมไ่ด ้ อย่างเขาด่าเราแลว้เราไมเ่ดอืดรอ้น แลว้เขากลบั

โมโหใหญ่ เราไมไ่ดท้าํอะไร เราเป็นเหมอืนกบัตน้เสาน้ี ไปด่าตน้เสาแต่ตน้เสามนั

เฉยๆ แลว้เราก็ไปโกรธมนั เป็นความโงข่องใคร  

ถาม เราก็ปลอ่ยเขาไป 

ตอบ เป็นกรรมของเขา เป็นความโลภโมโทสนัของเขา ทีเ่ขาจะตอ้งแก ้ถา้เขาไมแ่กเ้ขาก็

ตอ้งทกุขท์รมานไปกบัมนั เป็นวบิากกรรมของเขา เราแกไ้ดแ้ลว้ เหมอืนเรากนิยา 

เราหายจากโรคแลว้ แต่เขาไมก่นิจะไปโทษใครละ่ ไปโทษคนทีก่นิ คนทีห่ายแลว้ 

จะไปโทษกนัไมไ่ด ้ อย่างเป็นหวดัดว้ยกนั ๒ คนน่ี คนหน่ึงกนิยาแลว้หายก่อน 

อกีคนไมก่นิยงัไมห่าย คนไมห่ายกลบัไปโกรธคนทีก่นิยา แสดงวา่เป็นคนบา้ ไม่

มเีหตไุมม่ผีล อาจจะเป็นเพราะมคีวามอจิฉาริษยา มคีวามเกลยีดชงั อยากจะให ้

เราทกุขแ์ต่เราไมท่กุข ์ เขาก็เลยทกุขใ์หญ่ ท่านถงึสอนวา่ใหท้กุขแ์ก่ท่านทกุขน์ ัน้

จะกลบัมาหาตน ทาํไมไปคดิอยากใหเ้ขาทกุข ์ ทาํไมไมค่ดิอยากใหเ้ขาสุขละ่ คดิ

ใหเ้ขาสุขแลว้เราก็สุขตามไปดว้ย 

ถาม ถา้ไมพ่อใจหรือไมช่อบน่ี จะเช็คกลบัไปวา่เราชอบหรือไมช่อบ จริงหรือไมจ่ริง 

เหมอืนกบัจะสอบตวัเอง อย่างน้ีเราไมค่วรจะสอบใช่ไหมคะ 
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ตอบ ถา้สงสยัก็ควรจะสอบ 

ถาม วา่หลงทางหรือเปลา่ 

ตอบ มนัอาจจะหลอกเรา ใจบอกวา่ไมช่อบ แต่ยงัเก็บเอาไว ้

ถาม บอกไมช่อบแต่ก็ยงัคดิถงึอยู่  

ตอบ ถา้ไมช่อบ ทาํไมยงัคดิถงึอยู่  

ถาม พอดมีคีนมาปรึกษาวา่เวลาเจอหนา้คนน้ี เขาจะไมช่อบโดยทีไ่มรู่ส้าเหต ุ เพราะ

อะไรคะ 

ตอบ กรรมเก่า พอเจอหนา้กนัก็รูเ้ลยวา่ไมถู่กชะตากนั  

ถาม อยากทราบวา่ตอ้งแกอ้ย่างไร 

ตอบ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา เราบงัคบัเขาไมไ่ด ้ แต่บงัคบัเราได ้ ถา้เราไมช่อบเขา ไม่

สามารถทาํใจใหร้กัเขาได ้ ก็ทาํใจเฉยๆไปก่อน แต่ถา้เขาจะทาํอะไรเรา ก็อย่าไป

โกรธเขา อย่าไปมอีะไรกบัเขา คดิเสยีวา่เป็นวบิาก ถา้ทาํใจไดก้็ยิ้มใหเ้ขา มอีะไร

ก็แบ่งใหเ้ขา บางทมีเีหตกุารณ์ทาํใหเ้ราทาํไดก้็ม ี เช่นต่างคนต่างจะไปใชโ้ทรศพัท์

เครื่องเดยีวกนั เราก็ใหเ้ขาใชก่้อน เป็นการสรา้งไมตรีจติ เปลีย่นจากความไม่

ชอบมาเป็นความชอบกนั บางทมีนัอาจจะไมใ่ช่วบิากก็ได ้ อาจจะเป็นเพราะเราไม่

ชอบคนขี้หนา้แบบน้ี ไมช่อบคนลกัษณะน้ีก็ได ้ แต่เมือ่มโีอกาสไดท้าํบญุร่วมกนั 

ไดช่้วยเหลอืกนัแลว้ ความไมช่อบกนัก็หายไปได ้ 

ถาม เราตอ้งมเีมตตาก่อน 

ตอบ เสมอเลย ตอ้งยิ้ม ตอ้งมไีมตรีจติ ตอ้งปรารถนาดเีสมอ  
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ถาม เขาก็พยายามทาํ คอืพยายามเมตตา แต่วา่เขาคน้พบวา่ในความเมตตานัน้มี

ความรูส้กึกระวนกระวายอยู่ขา้งใน มคีวามรูส้กึไมช่อบอยู่ลกึๆ มคีวามไมส่บาย

ใจอยู่ลกึๆ เขาอยากแกต้รงน้ีค่ะ 

ตอบ ตอ้งพยายามทาํไปเรื่อยๆ เป็นการต่อสูก้นัระหวา่งธรรมกบัอธรรม ระหวา่งธรรม

กบักเิลส กเิลสความเหน็แก่ตวั ความอยากทีจ่ะทาํอะไรตามใจตวัเอง กบัทาํสิง่ที่

ถูกตอ้งแต่ไมถู่กใจ ตอ้งพยายามฝืนทาํไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัถนดัมอืขวา 

พยายามหดัใชม้อืซา้ยก็ยงั เผลอไปใชม้อืขวาได ้ตอ้งมสีต ิอย่าไปปฏเิสธ อย่าไป

รงัเกยีจเวลาทีต่่อสูก้นั เชื้อเก่ายงัไมถู่กทาํลายไปหมด ถา้มสีตรูิ ้ แลว้ไมไ่ปกงัวล

กบัมนั ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ทาํไปเรื่อยๆแลว้จะหมดไปเอง  

ถาม ก็แสดงวา่จติเรายงัไมเ่ขม้แขง็พอ 

ตอบ ยงัไมม่ธีรรมมากพอ กเิลสมนัยงัมแีรงต่อตา้นอยู่ เมือ่ธรรมมแีรงมากกวา่ ก็จะ

น็อกกเิลสได ้พอกเิลสถูกน็อกแลว้ ก็จะไมม่แีรงตา้น ถา้เป็นมวยก็ยงัไมน่บั ๑๐ 

ยงัผลดักนัรุกผลดักนัรบัอยู่ แต่ถา้ลงไปนบั ๑๐ แลว้ก็จบ 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๕ 

พอ่แม่ครูจารย ์
๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

ไปอยู่กบัหลวงตาก็เป็นเหมอืนลูกของท่าน ท่านเป็นเหมอืนพ่อเป็นเหมอืนแมข่องพระ

เณรทีไ่ปอยู่ศึกษากบัท่าน พระเณรจงึเรียกท่านวา่พ่อแม่ครูจารย ์ บวชไดป้ระมาณ ๖ 

อาทติยท์ีว่ดับวรฯ พอห่มผา้เป็น สามารถเดนิทางได ้ โดยไมรู่ส้กึลาํบากใจเกี่ยวกบัการ

ห่มผา้และดูแลรกัษาบริขารต่างๆ ก็กราบลาสมเดจ็ฯขออนุญาตไปอยู่กบัหลวงตาทีว่ดัป่า

บา้นตาด สมเดจ็ฯก็พูดวา่ท่านอนุญาต แต่หลวงตาจะอนุญาตหรือไมก่็อยู่ทีห่ลวงตา จงึ

เป็นเหมอืนเดก็เกดิใหม ่ ยงัไมเ่ดยีงสาในการเป็นพระนกั วนัแรกทีไ่ปถงึก็เหน็

สมรรถภาพของตวัเอง จากการเดนิบณิฑบาตทีเ่ร็วมากของวดัป่าบา้นตาด เราไมเ่คยเดนิ

เร็วอย่างนัน้ นัง่รถไฟไปตอนเยน็ ถงึอดุรฯตอนเชา้มดื มรีถของญาตโิยมทีอ่ดุรฯมารบั 

พอมาถงึศาลาวดัก็พอดไีดเ้วลาออกบณิฑบาต ก็รีบเตรียมบริขารแลว้ก็ออกบณิฑบาต 

ขาไปก็เดนิตามปกตไิปแบบสบายๆ แต่ขากลบัพอพน้บา้นหลงัสุดทา้ยใส่บาตรเสร็จ พระ

รบับาตรของหลวงตาปับ๊ ต่างคนต่างโกยแนบกนัเลย เราไมเ่คยเดนิวิง่แบบนัน้ ซึง่เหมอืน

แขง่เดนิเร็วในโอลมิปิก มขีา้วเหนียวเต็มบาตรทีห่นกัมาก ถลกบาตรก็ผูกไมแ่น่น เดนิ

กลบัมาไดค้รึ่งทางถลกบาตรกห็ลดุ จวีรก็จะหลดุ ตอ้งคอยประคบัประคองอยา่ง

ทลุกัทเุล กวา่จะไปถงึศาลาเขาก็เริ่มจดัแจกอาหารกนัแลว้ 

ถาม ท่านมองไหมคะ 

ตอบ ท่านคงมอง แต่ทา่นเมตตา ท่านไมพู่ดอะไร  

ส่วนใหญ่ถา้เป็นพระมาใหม ่ ท่านจะไมใ่ชม้าตรการหนกั ท่านจะเฉยๆไปก่อน นอกจาก

แย่จริงๆก็อาจจะถูกวา่โดยตรง แต่ใหม่ๆ ท่านจะสงัเกตดู ถา้เหน็วา่มคีวามตัง้ใจปฏบิตั ิ

จะชา้กวา่เขา ยงัไมเ่ขา้ร่องเขา้รอย ท่านก็ไมพู่ดอะไร ช่วงนัน้ท่านจะรบัพระประมาณ ๑๕-
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๑๖ รูปเท่านัน้เอง พอท่านอนุญาตใหอ้ยู่ได ้ พระเก่าก็มาแสดงความยนิด ี เพราะท่านจะ

ไมร่บัใครงา่ยๆ มพีระหลายรูปดว้ยกนัทีท่่านไมใ่หอ้ยู่ ในช่วงใกลเ้ขา้พรรษา ท่านก็จะพูด

วา่องคน้ี์ไปนะ องคน้ี์อยู่ไดน้ะ แต่สาํหรบัอาตมาท่านยงัก ัก๊ไวว้า่ ท่านทีม่าจากวดับวรฯ 

เราไดต้กลงกนัไวว้า่อยู่ไดช้ ัว่คราว ตอนไปกราบท่านวนัแรกท่านก็บอกวา่ อยู่ไดช้ ัว่คราว

กฏุไิมว่า่ง แลว้ท่านก็ไมพู่ดอะไรอกี ตอนนัน้เป็นช่วงตน้เดอืนเมษาฯ ตอนทีท่่านอนุญาต

ใหอ้ยู่ไดก้็ประมาณเดอืนมถินุาฯ กาํลงัประชมุพระ ก่อนเทศนท์่านกพ็ูดวา่องคน้ี์ไปนะ 

องคน้ี์อยู่ไดน้ะ ส่วนองคท์ีม่าจากวดับวรฯ เราไดต้กลงกนัไวว้า่อยู่ไดช้ ัว่คราว ท่านก็ตอ้ง

ไป อยู่ไมไ่ด ้ แลว้ท่านก็เริ่มเทศนไ์ปประมาณสกัช ัว่โมงกวา่ๆ พอจะเลกิประชมุลกุขึ้นมา

กราบพระ ท่านก็พูดวา่องคน์ัน้จะอยู่ก็อยู่นะ ท่านตอ้งการใหเ้หน็คุณค่าของการไดอ้ยู่ จะ

ไดม้คีวามตัง้ใจ เพราะเวลาไดอ้ะไรมางา่ยๆเราจะไมเ่หน็คุณค่าของมนั สิง่ใดทีไ่ดม้าดว้ย

ความยากลาํบากเราจะรกัษามนั  

ก็อยู่มาตลอด ๕ ปีแรกก็ไมไ่ดไ้ปไหนเลย เพราะพระวนิยักาํหนดไวว้า่ถา้ยงัไมไ่ด ้ ๕ 

พรรษา ไมใ่หอ้ยู่ปราศจากครูบาอาจารย ์เช่นบวชได ้๒ พรรษาแลว้จะไปธุดงคอ์งคเ์ดยีว

ก็ยงัไปไมไ่ด ้ นอกจากท่านเหน็วา่สมควร ถา้ไปแลว้ไดป้ระโยชน ์ แต่ถา้ไปแลว้ไมเ่กดิ

ประโยชนท์่านก็ไมใ่หไ้ป มพีระอยู่รูปหน่ึงอยู่ได ้ ๒-๓ พรรษา ก็ขอลาไปธุดงค ์ ลาสอง

สามครัง้ท่านก็ไมอ่นุญาต ครัง้สุดทา้ยไปลา ท่านก็บอกวา่ถา้ไปก็ไมต่อ้งกลบัมา ท่านจะดู

จติของผูป้ฏบิตัเิป็นหลกั อายุพรรษาไมส่าํคญัเท่าไหร่ บางทไีด ้ ๕ พรรษาแลว้ ถา้ทา่น

เหน็วา่ยงัไมส่มควรไป ไปแลว้เสยี ไปแลว้สกึ ท่านก็พยายามดงึไว ้อย่างนอ้ยอยู่ในวดัก็

ยงัไดศึ้กษาจากครูบาอาจารย ์ทีว่ดัก็มคีวามสงบวเิวกด ีถา้ปฏบิตัเิป็นแลว้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้ง

ไปทีอ่ืน่ แต่ใจไมค่่อยชอบอยู่กบัที ่ ไปอยู่ทีไ่หนนานๆแลว้ก็เกดิความเบือ่หน่าย อยากจะ

ไปสถานทีใ่หม ่ จติจะหลอกใหเ้ราคดิวา่ ไปทีน่ ัน่ด ี ไปทีน่ี่ด ี จะไดอ้ย่างนัน้ไดอ้ย่างน้ี 

ความจริงแลว้อยู่กบัครูบาอาจารยน้ี์ดทีีสุ่ด อยู่กบัท่านก็เป็นเหมอืนลูกของท่าน ทกุสิง่ทกุ

อย่างท่านจะดูแลใหห้มด ก็สบายด ี ไมต่อ้งมภีารกจิอย่างอืน่ นอกจากตอนเชา้ออกไป

บณิฑบาต กลบัมาฉนัเสร็จก็ลา้งบาตร ช่วยกนัทาํความสะอาดศาลา หลงัจากนัน้ก็กลบั

กฏุภิาวนาจนถงึช่วงบ่าย ๒ โมง ถา้อยากจะฉนันํา้ชากาแฟ ฉนันํา้ปานะ ก็มทีีเ่ตรียมไว ้

ใหฉ้นั ฉนัเสร็จแลว้ก็ช่วยกนัปดักวาด เสร็จแลว้ก็ช่วยกนัทาํความสะอาดศาลา เขน็นํา้ไป
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ใส่ตุ่มตามทีต่่างๆ ตกันํา้จากบ่อใส่ปี๊บในรถเขน็ แลว้ก็เขน็ไปใส่ในหอ้งนํา้ต่างๆ ตามกฏุิ

ตามสถานทีต่่างๆ เสร็จแลว้ก็กลบักฏุสิรงนํา้ แลว้ก็ภาวนาต่อ วนัทีท่่านจะประชมุอบรม

พระ ท่านจะใหพ้ระมาบอกตอนใกล ้ๆ พลบคํา่ พอบอกปับ๊ก็ตอ้งรีบไปเลย เพราะท่านจะ

ไปรออยู่แลว้ จะปลอ่ยใหค้รูบาอาจารยน์ัง่รอก็ไมส่มควรอย่างยิง่ ไมว่า่จะทาํอะไรอยู่พอ

พระมาบอกประชมุคาํเดยีว ก็รีบไปเลย หยบิไฟฉายหยบิผา้ปูนัง่กบัจวีรได ้ ก็ตอ้งรีบไป

เลย ใครไปถงึก่อนก็ช่วยจดัทีน่ ัง่ จดุธูปจดุเทยีน ไมม่ไีฟฟ้า เวลาท่านเทศนก์็มแีค่เทยีน 

๒ เลม่ทีจ่ดุไวบู้ชาพระเท่านัน้เอง 

ถาม สมยัทีท่่านพระอาจารยไ์ปอยู่มไีมโครโฟนใชห้รือเปลา่ครบั 

ตอบ ไมม่ ี ก็เหมอืนตอนน้ี มพีระเณรประมาณ ๑๐ กวา่รูป ท่านก็นัง่อยู่ตรงน้ี พระ

เณรก็นัง่อยู่ขา้งหนา้ท่าน ท่านกพ็ูดเสยีงดงัพอไดย้นิกนั 

ถาม ท่านพระอาจารยอ์ยู่กฏุเิดยีวตลอด ๘-๙ ปีหรือวา่มยีา้ยครบั 

ตอบ ก็มยีา้ยบา้ง  

ถาม ท่านอาจารยป์ญัญาไดเ้คยอบรมส ัง่สอนหมูค่ณะไหมคะ  

ตอบ ท่านปญัญาจะทาํหนา้ทีแ่ปลใหพ้ระฝรัง่รูปอืน่ฟงั หลงัจากทีห่ลวงตาเทศนเ์สร็จ

แลว้ ท่านก็บอกวา่ เอาท่านปญัญาอธิบายใหห้มูเ่พือ่นฟงั สมยันัน้จะมพีระชาว

ต่างประเทศอยู่ประมาณสกั ๕-๖ รูป ท่านปญัญาก็จะสรุปใหฟ้งัประมาณสกั ๑๐ 

นาท ี ช่วงนัน้หลวงตาก็จะนัง่ฉนันํา้ฉนัหมากไป พระรูปอืน่ก็นัง่สมาธินัง่ภาวนาไป 

รอใหท้่านปญัญาอธิบายใหเ้สร็จเรียบรอ้ย พอเสร็จแลว้หลวงตาก็จะคุยต่อแบบ

สนทนากนั เลา่เรื่องการปฏบิตัขิองท่าน เรื่องการอยู่กบัหลวงปู่ม ัน่ และเรื่องราว

ต่างๆ เป็นเกร็ดความรู ้ พูดคุยประมาณ ๔๕ นาท ี ก็เลกิประชมุกนั ใชเ้วลา

ท ัง้หมดประมาณชัว่โมงครึ่งหรือ ๒ ช ัว่โมง หลงัจากนัน้ต่างคนต่างกลบัทีพ่กัไป

ภาวนาต่อ ไปเดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อ จนถงึเวลาพกัหลบันอน พอตื่นขึ้นมาก็

ปฏบิตักินัต่อจนถงึเวลาออกไปบณิฑบาต ก็ลงไปทีศ่าลาเตรียมจดัอาสนะต่างๆ 
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ถูพื้นดว้ยกะลามะพรา้ว พื้นทีน่ ัน่ใชเ้ทยีนไขทา เอาเทยีนไขมาตม้กบันํา้มนักา๊ด

แลว้ก็มาทาบนพื้นไม ้ เวลาเดนิจะมรีอยตดิอยู่ จงึตอ้งถูพื้นดว้ยกะลามะพรา้วทกุ

เชา้ทกุเยน็  

ถาม เวลาขดัน่ีมเีวรไหมครบั 

ตอบ ทกุคนตอ้งช่วยกนัทาํ ตอ้งรบีไปใหท้นั ถา้ไปหลงัเขาแสดงวา่เอารดัเอาเปรียบ พอ

เริ่มถูก็ถูกนัหมดทกุรูปเลย ถูเสร็จก็ช่วยกนักวาด กวาดเสร็จก็เตรียมห่มจวีรออก

บณิฑบาต มอียู่ปีหน่ึงหนาวมากถงึ ๖ องศา หนาวจรงิๆ ก็ยงัตอ้งออกบณิฑบาต

ตามปกต ิ สมยันัน้ถนนยงัเป็นลูกรงั ยงัไมไ่ดร้าดยาง เวลาเดนิเหยยีบกอ้นหนิ

เหมอืนกบัเหยยีบกอ้นนํา้แขง็ ตอ้งเดนิเทา้เปลา่ สุดทรมานเลย แต่เป็นการฝึกที่

ด ี

ถาม ท่านอาจารยเ์คยทอ้ไหมคะ เพราะท่านกลบัจากอเมริกาน่ีมนัสะดวกสบายมาก

เลย 

ตอบ ไมห่รอก ตอนไปอยู่อเมริกาก็อยู่แบบคนจนอยู่ ไมไ่ดไ้ปอยู่อย่างสบาย ตอ้ง

ทาํงานพรอ้มกบัเรียนไปดว้ย อดขา้วดว้ย บางเวลามเีงนิพอกนิขา้วไดว้นัละมื้อ

เท่านัน้เอง ก็ตอ้งอด เพราะตอนนัน้หางานทาํทีอ่ยากทาํไมไ่ด ้ งานทีห่าไดจ้ะเป็น

งานลา้งชาม ก็ไมท่าํยอมอดเอา พออดไปนานๆก็ทนไมไ่หว อากาศมนัหนาวเยน็ 

เวลาเรียนหนงัสอืก็เรียนไมรู่เ้รื่อง ในทีสุ่ดก็ยอมลา้งชาม 

ถาม ช่วงนัน้โยมแมท่่านออกมาฟงัธรรม หรือออกมาไมไ่ดแ้ลว้ 

ตอบ ตัง้แต่ไปอยู่ก็ไมเ่คยเหน็ออกมา เหน็แต่หลวงตาเขา้ไปเทศนใ์นครวัเวลาอบรมส ัง่

สอนญาตโิยม พอดปีีนัน้ทีไ่ปอยู่ มโียมคนหน่ึงเป็นโรคมะเร็ง ขอไปอยู่เพือ่

ปฏบิตัจิติเตรียมใจใหพ้รอ้ม เพราะหมอบอกวา่อยู่ไดไ้มเ่กนิ ๖ เดอืน หลวงตาก็

บอกวา่ถา้จะมาเพือ่ภาวนาก็มาได ้ แต่ถา้มาแลว้ตอ้งเอาหมอเอาหยูกเอายาเอา

อะไรต่างๆมาดว้ย ก็อย่ามาดกีวา่ เขาก็ใจกลา้ ไปแบบตวัเปลา่ๆ ไปเพือ่ภาวนา
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จริงๆ ท่านก็เมตตาเทศนท์กุคนื ท่านไมเ่คยเทศนท์กุคนืมาก่อน ต ัง้แต่สรา้งวดัป่า

บา้นตาดมา ท่านไมเ่คยไปเทศนท์กุคนืในครวัเลย เป็นครัง้แรกและครัง้เดยีวที่

ท่านเทศนท์กุคนื ยกเวน้คนืทีม่ภีารกจิอืน่ คนืทีต่อ้งเทศนส์อนพระ ท่านก็ไมไ่ด ้

ไปในครวั หรือไปธุระขา้งนอก เป็นทีม่าของหนงัสอื ๒ เลม่คอื ธรรมชดุ

เตรียมพรอ้มและศาสนาอยู่ที่ไหน ซึง่จะเนน้ไปทางพจิารณาวปิสัสนาเพือ่ทาํจติ

ใหส้งบระงบั พจิารณาขนัธ ์ ๕ ใหเ้หน็วา่ไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของ

เรา ถา้ไมพ่จิารณาความหลงจะทาํใหย้ดึตดิ วธิีแกค้วามหลงจงึตอ้งพจิารณาอยู่

เรื่อยๆ พอไมพ่จิารณา ความหลงก็จะทาํใหไ้ปยดึตดิ ตอ้งพจิารณาจนไมย่ดึตดิ 

พอไมย่ดึไมต่ดิแลว้ก็จะสบาย จะเหน็วา่ร่างกายของเราเป็นร่างกายของคนอืน่ไป 

เวลาไดข้า่ววา่คนนัน้ไมส่บาย คนน้ีตอ้งผ่าตดั คนนัน้ตายไปแลว้ ก็จะรูส้กึเฉยๆ 

ถา้พจิารณาจนเหน็วา่ร่างกายไมไ่ดเ้ป็นเราเป็นของเราแลว้ เวลาเป็นอะไรก็จะรูส้กึ

เฉยๆ  

อยู่ทีก่ารพจิารณา ทีไ่มส่ามารถพจิารณากนัไดเ้รื่อยๆ เพราะใจไมม่สีมาธิ ถูกกเิลสฉุด

ลากไปเรื่อยๆ ถา้มสีมาธิกเิลสจะถูกกดไว ้ ไมส่ามารถฉุดลากใหไ้ปคดิเรื่องต่างๆได ้ส่วน

ใหญ่กเิลสจะคดิหาโนน้หาน่ี ทาํโนน้ทาํน่ี ไมค่ดิพจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา

เลย แต่ถา้ไดท้าํจติใหส้งบแลว้ กเิลสก็จะถูกกาํลงัของสมาธิกดเอาไว ้ ถงึแมจ้ะออกจาก

สมาธิแลว้มนัก็จะไมม่แีรงเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี เหมอืนกบัคนทีถู่กชกนบั ๘ พอยนืขึ้นมา

มนัก็ยงัโซเซ ยงัไมม่แีรงมากพอ ตอนนัน้ก็เป็นโอกาสดทีีจ่ะพจิารณาทางดา้นวปิสัสนา 

พจิารณาร่างกายเป็นเบื้องตน้ พจิารณาใหเ้หน็ความแปรปรวนเปลีย่นแปลง เกดิแก่เจ็บ

ตาย เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ผ่านมาทางอาหาร มาเป็นอาการ ๓๒ เวลาตายไปก็

แยกกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป เวลาฟงัก็เขา้ใจ แต่พอไมพ่จิารณาความหลงก็กลบัมายดึ

วา่เป็นเราเป็นของเราอกี แต่ถา้เราสามารถพจิารณาไดต้ลอดเวลา ยนืเดนินัง่นอน ใน

อริิยาบถท ัง้ ๔ จนฝงัอยู่ในใจแลว้ ก็เป็นเหมอืนกบัการท่องสูตรคูณ ตอนตน้ก็ตอ้งทอ่ง

อยู่เรื่อยๆจนจาํขึ้นใจ ต่อจากนัน้ก็เลกิท่องได ้พอจะคูณอะไร เช่น ๗ คูณ ๗ ไดเ้ท่าไหร่ 

คาํตอบก็จะออกมาทนัท ี ไมต่อ้งไปไลม่าต ัง้แต่ตน้ คาํตอบจะมาทนัท ี ถา้พจิารณาจนตดิ

เป็นนิสยัฝงัอยู่ในใจแลว้ ก็จะมองเหน็ทนัท ีเมือ่ก่อนน้ีมองเป็นตวัเราของเรา เดีย๋วน้ีมอง
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เป็นแค่ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง เป็นเหมอืนบา้นหลงัหน่ึงเท่า

นัน้เอง แลว้ก็รูว้า่จะปฏเิสธไมไ่ดก้บัการเปลีย่นแปลง จะแก่ก็ไปเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ ไป

บงัคบัไปแกม้นัไมไ่ด ้จะเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งเป็น รกัษาไดก้็รกัษาไป หายก็หาย ไมห่ายก็

ตอ้งอยู่ร่วมกนัไปจนกวา่จะจากกนั จนกวา่ร่างกายจะดบัจะหยุดทาํงาน โรคภยัไขเ้จ็บก็

หายไปเอง หายอย่างถาวร  

ผูท้ีก่งัวลไมใ่ช่ทีร่่างกาย ผูท้ีวุ่น่วายก็คอืใจ เพราะใจยงัหลงอยู่ ยงัยดึยงัตดิอยู่ เพราะ

ไมไ่ดพ้จิารณา ถามจรงิๆเถอะวนัๆหน่ึงเราพจิารณาเรื่อง เกดิแก่เจ็บตายสกักี่คร ัง้ ใน

เวลา ๒๔ ช ัว่โมง เราพจิารณาไดส้กัช ัว่โมงหน่ึงไหม เมือ่ไมพ่จิารณาก็ปลอ่ยใหข้า้ศึกคอื

ความหลงหลอกเราอยู่ตลอดเวลา วา่เป็นตวัเราของเรา แต่ถา้เราต่อสูก้บัมนัดว้ยการ

พจิารณาอย่างต่อเน่ืองจนมกีาํลงัมากกวา่แลว้ ก็จะกลายเป็นจติใตส้าํนึกไป ทีฝ่งัอยู่ในใจ

ตลอดเวลา ถงึตอนนัน้ก็ไมต่อ้งพจิารณาต่อไป เพราะมองทไีรคดิทไีรก็จะคดิวา่เป็น

ธรรมดาๆ เกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาๆ ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา แลว้ความวุน่วายใจจะ

มาจากทีไ่หน จะไมม่โีอกาสวุน่วายอกีต่อไป จะรูส้กึเฉยๆ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ใจ

เป็นเพยีงเจา้ของช ัว่คราวของร่างกาย ทีเ่ป็นเพยีงสมบตัชิิ้นหน่ึงเท่านัน้เอง ถา้หลงก็จะคดิ

วา่เป็นของเรา พอเวลาตอ้งจากกนัไปก็เศรา้โศกเสยีใจ เพราะเสยีดายอาลยัอาวรณ์ สรา้ง

ความทกุขข์ึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง แทนทีจ่ะคดิวา่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งจากกนั มใีครเอาร่างกายไป

ไดบ้า้งเวลาตายไป เอาไปไดแ้ค่ธรรมะหรืออธรรม ธรรมะก็คอืวปิสัสนาปญัญาสมาธศีิล

ทาน ทีไ่ดท้าํไว ้ทีจ่ะตดิเป็นนิสยัไป ทาํใหช้อบทาํบญุทาํทาน ชอบรกัษาศีล ชอบนัง่สมาธิ 

ชอบพจิารณาทางดา้นปญัญา ถา้ไมเ่สร็จภารกจิในชาตน้ีิ ก็จะทาํต่อไปในภพหนา้ชาต ิจะ

ทาํงา่ยกวา่คนทีไ่มไ่ดท้าํมา จะทาํอะไรก็งา่ยไปหมด นัง่สมาธิก็งา่ย รกัษาศีลก็งา่ย ทาํบญุ

ทาํทานก็งา่ย แต่คนทีไ่มไ่ดท้าํมา พอจะทาํจะรูส้กึวา่เป็นเรื่องลาํบากยากเยน็ ไมเ่หมอืน

เวลาไปเทีย่ว เพราะความไมถ่นดั ไม่เคยทาํมาก่อน จงึไมต่ดิเป็นนิสยั แต่ถา้เคยทาํแลว้

จะตดิเป็นนิสยั จะมคีวามสุขเวลาทาํ ไปเทีย่วก็มคีวามสุขแบบหน่ึง ทาํบญุทาํทานรกัษา

ศีลปฏบิตัธิรรม ก็เป็นความสุขอกีแบบหน่ึง เป็นความสุขทีต่่างกนั ความสุขแบบน้ีทาํให ้

จติใจมคีวามอิม่มคีวามพอ ไมห่วิกระหายกบัสิง่ต่างๆ แต่ถา้ไปเทีย่วไปซื้อของฟุ่มเฟือย
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ต่างๆ จะทาํใหม้คีวามหวิเพิม่ขึ้น ไดเ้ทีย่วแลว้ก็อยากจะเทีย่วอกี อยากจะซื้อของมากขึ้น

ไปเรื่อยๆ จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งปลูกฝงัทาํกนัไปเรื่อยๆ ทาํใหไ้ดม้ากเท่าไหร่ยิง่ด ี 

ชวีติของมนุษยเ์ป็นเหมอืนปัม๊นํา้มนั เป็นทีเ่ตมินํา้มนัเตมิพลงั จติใจของเราเป็นเหมอืน

รถยนตท์ีท่่องเทีย่วอยู่ในภพนอ้ยภพใหญ่ ถา้ไดเ้ตมินํา้มนัก็จะท่องเทีย่วไปไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย มเีสบยีง ถา้ไมเ่ตมินํา้มนัมวัแต่ไปเทีย่วไปเลน่กนั พอขบัรถไปกลางทาง

นํา้มนัหมดก็ตอ้งเดนิไป ก็จะลาํบาก ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ส่วนใหญ่จะวนอยูก่บั

เรื่องของกเิลสตณัหา ไมไ่ดไ้ปสู่การหลดุพน้จากอาํนาจของกเิลสตณัหาเลย แต่ถา้ดาํเนิน

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน บาํเพญ็บารมต่ีางๆ ทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี

ปญัญาบารมทีีเ่รากาํลงับาํเพญ็กนัอยู่น้ี กจ็ะทาํใหห้ลดุพน้จากอาํนาจของกเิลสตณัหาไป

ตามลาํดบั ทานบารมี วนัน้ีเราก็มาทาํทาน ศีลบารมี เรากร็กัษา ศีล ๕ ศีล ๘ เนกขมัม

บารมี เราก็ไมก่นิขา้วเยน็ ไมใ่ชน้ํา้หอมเครื่องสาํอางต่างๆ ไมใ่ส่เสื้อผา้ทีม่สีสีนัฉูดฉาด 

ไมเ่ปิดโทรทศันว์ทิยุเครื่องเสยีงต่างๆ ไมเ่ปิดดูหนงัสอืต่างๆทีใ่หค้วามบนัเทงิ เปิดแต่

หนงัสอืธรรมะ เปิดเทปธรรมะฟงักนั ไมน่อนบนฟูกหนาๆ แต่นอนบนพื้นแขง็ๆ เพือ่จะ

ไดไ้มน่อนมาก จะไดม้เีวลาภาวนามากขึ้น พระปฏบิตันิอนไมเ่กนิ ๔ ช ัว่โมงก็พอแลว้ 

ร่างกายตอ้งการเพยีงเท่าน้ี พกัผ่อน ๔ ช ัว่โมงก็พอเพยีงแลว้ แต่พวกเราตอ้งใหก้เิลสอกี 

๔ ช ัว่โมงเป็น ๘ ช ัว่โมง นอนนานๆก็เลยตอ้งมฟูีกน่ิมๆ จะไดน้อนสบาย ถา้นอนบนพื้น

แขง็ๆก็จะนอนไมห่ลบั เพราะร่างกายหลบัพอแลว้ น่ีคอืการออกจากกามสขุ เนกขมัม

บารม ี หาความสุขจากการปฏบิตัธิรรม สวดมนตน์ัง่สมาธิกาํหนดพทุโธๆไปภายในจติ

ภายในใจ  

ขณะทีจ่ติสงบกป็ลอ่ยใหส้งบไป ไมต่อ้งไปทาํอะไร เป็นเวลาทีจ่ติตอ้งการพกัผ่อน 

เสริมสรา้งพลงั สงบไดน้านเท่าไหร่ยิง่ด ี ถา้เป็นจติทีผ่าดโผนเวลาสงบแลว้จะไมน่ิ่งไมอ่ยู่

เฉยๆ จะออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ในเบื้องตน้ควรดงึกลบัมา อย่าตามไป เพราะถา้ตาม

ไปแลว้จะตดิใจ จะตดิเป็นนิสยั พอนัง่ทไีรก็อยากจะไปเทีย่วไปดูสวรรคน์รก ไปสมัผสั

กบัสิง่ต่างๆ ทีค่่อนขา้งจะแปลกและมหศัจรรย ์ แต่ไมเ่กดิประโยชนท์างดา้นกาํจดักเิลส

ตณัหา ไมช่่วยใหก้ารบาํเพญ็ของเราบรรลถุงึเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิคอืมรรคผลนิพพาน เป็น
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เหมอืนการเดนิทางมาทีน่ี่แต่ไปแวะแถวบางแสนแถวหนองมน ไปซื้อขนมกบัขา้วกบัปลา 

ไปเทีย่วอาบนํา้ทีบ่างแสน แลว้ก็ไมม่าทีน่ี่เพราะเหน่ือย ก็เหมอืนเวลานัง่สมาธิแลว้

ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ พอออกจากสมาธิก็ไมม่กีาํลงัไมส่ดชื่น เหมอืนกบัไมไ่ด ้

พกัผ่อน ก็จะไมม่กีาํลงัไปต่อสูก้บักเิลส พอออกจากสมาธิกเิลสก็จะทาํงานทนัท ี ไปคดิ

ตามเรื่องของกเิลสตณัหาทนัท ีไมม่โีอกาสพจิารณาไตรลกัษณ์ในขนัธ ์๕ นัง่สมาธิเท่าไหร่

ก็จะไดแ้ค่ตรงนัน้ ไดไ้ปเทีย่วไดไ้ปดูนรกดูสวรรค ์ ไดฤ้ทธิ์ไดเ้ดชอะไรต่างๆ ถา้ไมร่ะวงั

กเิลสก็จะใชฤ้ทธิ์เดชเป็นเครื่องมอื เป็นเครื่องมอืทาํมาหากนิ หาลาภหายศ หาชื่อหาเสยีง 

เป็นคนทาํนายทายทกั กลายเป็นหมอดูไป อาจจะคดิวา่แค่น้ีก็พอแลว้ ก็เลยไปไม่ถงึ

เป้าหมายทีค่วรถงึ อยู่ใกลอ้ยู่ในเอื้อมมอืแลว้ ไดส้มาธิแลว้ แต่ตอ้งดงึไว ้ ไมป่ลอ่ยให ้

ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ตอ้งดงึไวใ้หอ้ยู่กบัความสงบ ถา้ใชพ้ทุโธๆก็ดงึกลบัมาหาพทุ

โธๆก็ได ้ 

ถา้เป็นปญัญาจริตก็เอามาคดิพจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย ใหเ้ทีย่วอยู่ในร่างกาย

แทนก็ได ้ ถา้อยากจะไปเทีย่วนรกสวรรคก์็มาเทีย่วกายนครแทน ท่องเทีย่วดูในร่างกาย 

ต ัง้แต่ขา้งนอกเขา้ไปขา้งใน ดูทีผ่มทีข่นทีเ่ลบ็ทีฟ่นัทีห่นงัทีเ่น้ือทีเ่อน็ทีก่ระดูก ทีห่วัใจที่

ตบัทีป่อดทีไ่ตทีล่าํไส ้ ท ัง้ ๓๒ อาการของร่างกาย พจิารณาไปเรื่อยๆ ท ัง้อนุโลมและ

ปฏโิลม ถา้อย่างน้ีก็จะเป็นวปิสัสนาไปในตวั เป็นปญัญาอบรมสมาธิไปในตวัเลย ถา้

พจิารณาอย่างน้ีก็ไมต่อ้งน่ิงก็ได ้ พจิารณาอย่างต่อเน่ือง พจิารณาดูความไมส่วยงามของ

ร่างกาย พจิารณาความเป็นดนินํา้ลมไฟของร่างกาย เริ่มตน้ต ัง้แต่อาหารทีม่าจากดนินํา้

ลมไฟ เมือ่เขา้มาในร่างกายก็เปลีย่นเป็นผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯลฯ เมือ่

ร่างกายตายไปปลอ่ยทิ้งไวก้็ค่อยๆแยกส่วนออกไป นํา้ก็ไปส่วนของนํา้ ดนิก็ไปส่วนของ

ดนิ ลมก็ไปส่วนของลม ไฟก็ไปส่วนของไฟ จนในทีสุ่ดร่างกายทีว่า่เป็นตวัเราของเราก็

หายไปหมด ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย ถา้มสีมาธิแบบทีช่อบท่องเทีย่วในเบื้องตน้อย่า

เพิง่ปลอ่ยใหไ้ปเทีย่ว เพราะจะเสยีเวลา เหมอืนกบันกัเรียนทีไ่มท่าํการบา้น แต่ไปอ่าน

หนงัสอืการตู์น ไปเลน่เกม กลบัมาบา้นแทนทีจ่ะรีบทาํการบา้นอ่านหนงัสอื กลบัไปเลน่

เกม ดูหนงัสอืการตู์น ดูโทรทศัน ์ เวลาสอบก็ไมไ่ดผ้ลด ี เพราะไมไ่ดท้าํหนา้ทีข่องตนให ้

สมบรูณ์นัน่เอง 
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เป้าหมายของการปฏบิตักิ็คอืการละอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ รูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ วา่เป็นเราเป็นของเรา ความจริงมนัเป็นเพยีงสภาวธรรม รูปก็เป็น

รูปธรรม มาจากดนินํา้ลมไฟ ส่วนเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็เป็นนามธรรม ออกมา

จากจติ เป็นอาการของจติเป็นเหมอืนกบัอาการของนํา้ นํา้ก็มฟีองมคีลืน่ มนัก็มาจากนํา้ 

อาการของจติก็มเีวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เช่นเวทนาก็ม ี ๓ อย่าง มสุีขมทีกุขม์ไีม่

สุขไมท่กุข ์เป็นอนิจจงัเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋วก็สุขเดีย๋วก็ทกุข ์เดีย๋วก็ไมสุ่ขไม่

ทกุข ์มเีหตมุปีจัจยัทาํใหเ้ป็นไป บางครัง้กค็วบคุมได ้บางครัง้ก็ควบคุมไมไ่ด ้ถา้ควบคุม

ไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยไป เช่นอากาศหนาวจดัมผีา้ห่มก็ห่มไป แต่ถา้เกดิไปหลงอยู่ในป่าไมม่ี

อะไรห่ม ก็ตอ้งปลอ่ยใหห้นาวไป ตอ้งทาํใจใหเ้ฉยใหไ้ด ้ ถา้นัง่สมาธิเป็นจะช่วยไดม้าก 

เวลานัง่สมาธิจนจติสงบน่ิงแลว้ จติจะไมร่บัรูเ้รื่องความหนาวของร่างกายเลย ตอนนัง่

ใหม่ๆ ใจจะส ัน่ปากจะส ัน่ แต่พอจติสงบแลว้ความหนาวส ัน่ก็จะหายไป จะน่ิงสบาย พระ

ทีไ่ปธุดงคใ์นป่าทา่นก็ไมม่ผีา้ห่มตดิตวัไป มแีค่ผา้ ๓ ผนืเท่านัน้เอง อย่างหลวงปู่ม ัน่

เทีย่งธุดงคอ์ยู่ทีเ่ชยีงใหม ่ คดิดูช่วงน้ีอากาศมนัเกอืบจะถงึศูนยอ์งศานะ ท่านก็มแีค่จวีร

สบงสงัฆาฏเิท่านัน้เอง ท่านก็อาศยัผา้ทีต่ดิตวัไปแลว้ก็นัง่สมาธิไป  

ในสมยัแรกๆพระจะมผีา้ใชเ้พยีง ๒ ผนืเท่านัน้เอง มผีา้สบงคอืผา้นุ่งและผา้จวีรคอืผา้

ห่ม ต่อมามอีากาศหนาวมากพระก็ไปทูลขออนุญาตพระพทุธเจา้ ขอหาผา้มาเพิม่ 

พระพทุธเจา้ก็ทรงพจิารณาดู ทรงนัง่สมาธช่ิวง ๖ โมงเยน็ถงึ ๔ ทุ่ม ทรงห่มจวีรผนืเดยีว 

พอ ๔ ทุ่มไปแลว้ก็รูส้กึวา่จวีรผนืเดยีวไมพ่อ ก็เอาจวีรอกีผนืหน่ึงมาห่ม พอหลงัจากต ี๒ 

ไปแลว้ก็ตอ้งห่มอกีผนืหน่ึง เป็น ๓ ผนืถงึจะพอกบัการดูแลรกัษาร่างกาย จงึทรง

อนุญาตใหม้ผีา้สงัฆาฏทิีเ่ป็นจวีรสองช ัน้ไวส้าํหรบัห่มกนัหนาว ส่วนจติทีเ่ขา้ไปในสมาธิ

แลว้จะไมห่นาวเลย แต่คนทีย่งัเขา้ไมไ่ดจ้ะลาํบาก จะหนาวส ัน่อยู่ตลอดเวลา อกีประการ

หน่ึงเวลานัง่ขดัสมาธิ จะทาํใหอ้ณุหภูมใินร่างกายสูงขึ้น สงัเกตดูเวลานัง่สมาธิในหนา้

รอ้นเหงือ่จะแตกเลย เวลานัง่จะทาํใหร่้างกายรอ้นขึ้นอบอุ่นขึ้น พระพทุธเจา้จงึทรง

อนุญาตใหม้ผีา้สงัฆาฏ ิ เป็นผา้จวีร ๒ ช ัน้ ไวใ้ชเ้ป็นผา้กนัหนาว สมยัน้ีเวลาพระทาํพธิีก็

จะเอาผา้สงัฆาฏพิาดไวบ้นบา่ เป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองพระทีจ่ะตอ้งรกัษาผา้ท ัง้ ๓ ผนื
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ใหอ้ยู่ใกลต้วัเสมอ เกดิมเีหตฉุุกเฉินจะตอ้งไปไหนมาไหนปุ๊ บปับ๊ กจ็ะไดม้บีริขาร

ครบถว้นอยู่กบัตวั ไมต่อ้งวิง่หาผา้  

พระเมือ่ก่อนน้ีจะเป็นพระธุดงคก์นั จะไมอ่ยู่กบัที ่ จะจารึกไปเรื่อยๆ เปลีย่นทีไ่ปเรื่อยๆ 

เพือ่สรา้งความกลวั ไปเจอทีแ่ปลกใหมแ่ลว้จะรูส้กึกลวั แต่พออยู่ไปนานๆเขา้จะเกดิ

ความเคยชนิ ความกลวัก็จะหายไป ก็ใหเ้ปลีย่นทีใ่หม ่ไมใ่หย้ดึตดิกบัที ่พอปรบัตวัไดก้็

จะสุขมนัสบาย ก็จะไมป่รบัตวัเอง แต่ถา้ตอ้งยา้ยทีเ่รื่อยๆ ก็ตอ้งปรบัตวัไปเรื่อยๆ การ

รูจ้กัปรบัตวัมปีระโยชนม์าก เราอยู่ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ตอ้งปรบัตวัอยู่

เรื่อยๆ เช่นอากาศน้ีเราก็ตอ้งปรบัตวั แต่ถา้ปรบัไมไ่ดก้็จะทกุข ์ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนก็มกีาร

เปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ เปลีย่นรฐับาลก็ตอ้งปรบัตวั คนทีเ่คยเป็นรฐัมนตรีก็ตอ้งปรบัตวั

ปรบัใจ คนทีไ่มเ่คยเป็นรฐัมนตรีก็ตอ้งปรบัตวั ก็ปรบักนัไป มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

ความทกุขก์็เกดิจากความไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นจริง ยงัยดึตดิกบั

อดตีอยู่ เคยเป็นรฐัมนตรีก็ยงัคดิวา่เป็นรฐัมนตรีอยู่ ยงัอยากจะใหป้ฏบิตักิบัตน

เหมอืนกบัยงัเป็นรฐัมนตรีอยู่ เคยรวยก็ยงัอยากจะทาํตวัเป็นคนรวยอยู่ แต่เป็นไมไ่ด ้

เพราะมนัผ่านไปแลว้ เป็นอดตีไปแลว้ ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพปจัจบุนัถา้ไมอ่ยาก

ทกุข ์ ตอ้งหดัปรบัใหอ้ยู่ในสภาพทีต่ ํา่ทีสุ่ด ทีเ่ลวทีสุ่ด ทีแ่ย่ทีสุ่ด ถา้อยู่ไดแ้ลว้ ต่อไปไม่

วา่จะอยู่สภาพไหนก็รบัไดห้มด เป็นเหตทุาํใหพ้ระธุดงคต์อ้งอยู่แบบลาํบากทีสุ่ด เป็นเหตุ

ทีท่าํใหว้ดัป่าบา้นตาดไมม่ไีฟฟ้า ไมม่นีํา้ประปา เป็นการฝึกใหป้รบัใจปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพความจริงของชวีติ  

คนเราทกุคนจะตอ้งลงถงึจดุตํา่สุดสกัวนัหน่ึง เวลาแก่ก็ตอ้งถูกทอดทิ้งใหอ้ยู่กบับา้น 

ถงึแมลู้กจะรกัเราขนาดไหน เขาก็ตอ้งไปทาํงานทาํการ จะเอาเราไปดว้ยไดอ้ย่าง เราก็

ตอ้งหดัอยู่กบับา้นใหไ้ด ้หดัอยู่เฉยๆใหไ้ด ้จะมคีวามสุข อยู่เฉยๆน้ีแสนจะสุข ความสุข

สุดยอดก็คอืการอยู่เฉยๆน่ีแหละ ไมม่อีะไรจะสุขเท่า ไปเทีย่วฮ่องกงกบัอยู่บา้น อยู่บา้น

สบายกวา่ต ัง้เยอะ พาสปอรต์ก็ไมต่อ้งทาํ วซีาก็ไมต่อ้งขอ เวลาผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง

ก็ตอ้งถูกจบัแกผ้า้ก็ม ี ก็ยงัไปกนั เพราะอยู่บา้นกนัไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คยปรบัตวัเองใหอ้ยู่

กบัที ่ ใหอ้ยู่เฉยๆ ตอ้งมรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ มาหลอ่เลี้ยงจติใจอยู่
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ตลอดเวลา แต่ไมรู่จ้กัพอเพราะสิง่เหลา่น้ีไมเ่คยใหค้วามอิม่ความพอกบัใคร เพราะความ

พออยู่ทีก่ารอยู่น่ิงเฉยต่างหาก ถา้อยู่น่ิงเฉยไดเ้ราก็จะพบกบัความพอ จงึตอ้งอาศยัการ

ปฏบิตั ิ ตอ้งทาํสมาธิ มศีีลมทีานเป็นเครื่องสนบัสนุน แลว้ก็เจริญวปิสัสนา พจิารณาวา่

ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ก็จะไมอ่ยากไดอ้ะไรไมอ่ยากทาํอะไร อยู่ตวัคนเดยีว

แสนจะสบาย เวลามอีะไรก็ตอ้งวติกกบัสิง่นัน้สิง่น้ี มสีามมีภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัสามทีกุข ์

กบัภรรยา มใีครบา้งทีไ่มท่กุขก์บัสามไีมท่กุขก์บัภรรยาไมท่กุขก์บัลูก ทีม่าบ่นใหฟ้งัก็

เรื่องของความทกุขท์ ัง้นัน้ 

ถาม ก็แต่งไปแลว้น่ีเจา้คะ 

ตอบ ก็ตดัใจซ ิ วา่เขาไมใ่ช่ลูกเรา ไมใ่ช่สามเีรา เป็นเพยีงเพือ่นร่วมเกดิแก่เจ็บตาย

เท่านัน้ อยู่ร่วมกนัดว้ยความเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ รกักนัไดแ้ต่อย่าไปยดึ

ตดิ อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นตามทีเ่ราตอ้งการ ก็คนอืน่เขาเป็นอะไรเราไมเ่หน็

เดอืดรอ้นเลย พอมาเป็นสามเีป็นลูกเราเท่านัน้ ตอ้งเป็นเรื่องทนัท ี ก็เพยีงแต่ทาํ

ใจ หดัทาํใจ วา่เป็นเหมอืนคนอืน่ก็แลว้กนั แต่อยู่ดว้ยกนัอย่างเพือ่น เพือ่นร่วม

หอเพือ่นร่วมบา้น ช่วยดูแลกนั อยู่คนเดยีวอาจจะมคีนอืน่รบกวนเราได ้ ก็มี

เพือ่นไวค้อยช่วยปกป้องคุม้ครอง ก็มคีวามสุขได ้ เพยีงแต่เปลีย่นทศันะของเรา

เท่านัน้เอง อย่าไปครอบครอง ส่วนใหญ่พอไดอ้ะไรมาแลว้จะเป็นตวักูของกู

ขึ้นมาทนัท ีจะตอ้งทาํตามทีเ่ราส ัง่ทีเ่ราตอ้งการทนัท ีพอไมไ่ดด้งัใจความรกัทีเ่คย

มกี็กลายเป็นความเกลยีดชงัขึ้นมาทนัท ีเพราะความหลง ไมม่ปีญัญา ไมรู่จ้กัคดิ

กนั ปลอ่ยใหไ้หลไปตามอารมณ์ความอยาก ทีเ่ป็นตวัรา้ยกาจทีสุ่ด ไดอ้ะไรมาก็

ไมเ่คยพอใจสกัท ี ใหท้าํอย่างน้ีก็ไมพ่อใจ ทาํอย่างนัน้ก็ไมพ่อใจ ถา้ชอบอาหาร

ชนิดน้ี ก็ทาํใหก้นิทกุวนัก็เบือ่ ก็วา่เขาอกี เขาก็ตอบวา่เหน็วา่ชอบไมใ่ช่หรือ ก็เลย

ทาํใหก้นิทกุวนั ความอยากจะเป็นอย่างน้ี ไมเ่คยอยากไดใ้นสิง่ทีม่ ี สิง่ทีม่ ี

เหมอืนกบัของตายแลว้ ชอบของเป็นๆ ชอบลุน้ จะไดห้รือไมไ่ดห้นอ มคีวามสุข 

ตื่นเตน้ พอไดม้าแลว้ก็หมดความอยากแลว้ ก็หาของใหมอ่กี  
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น่ีคอืตณัหาความอยาก ตอ้งเหน็โทษของมนั อย่าไปหลงตามมนั ใหใ้ชเ้หตผุลทกุ

ครัง้ทีอ่ยากจะไดอ้ะไร ใหพ้จิารณาวา่มคีวามจาํเป็นไหม ถา้มคีวามจาํเป็นต่อการ

ดูแลอตัภาพร่างกาย ก็หามา มคีวามจาํเป็นต่อการดูแลจติใจ กท็าํไป เช่นตอ้งนัง่

สมาธิ ตอ้งเดนิจงกรม เจริญปญัญา จาํเป็นไหม ถา้จาํเป็นต่อจติใจ ก็ไมเ่ป็น

ตณัหา เป็นมรรค เป็นเครื่องดบัทกุขด์บัปญัหาต่างๆ ทางร่างกายก็เช่นกนั ถา้

ตอ้งกนิอาหาร ก็ตอ้งมอีาหาร แต่ใหรู้จ้กัประมาณ ไมน่อ้ยเกนิไป ไมม่ากเกนิไป 

ใหพ้อดกีบัความตอ้งการของร่างกาย เสื้อผา้ก็เช่นเดยีวกนั ก็ใหพ้อดกีบัความ

จาํเป็น ความตอ้งการ บา้นกบัยารกัษาโรคก็เช่นกนั ถา้มคีวามจาํเป็นก็ตอ้งม ี

เพราะหนา้ทีข่องเราทีแ่ทจ้รงิก็มอียู่ ๒ อยา่งเท่านัน้คอื ดูแลรกัษากายกบัใจของ

เรา กายก็ตอ้งดูแลรกัษาใหอ้ยู่ได ้ ไมใ่หช้าํรุดทรุดโทรมก่อนเวลาทีค่วร ใจก็ยิง่

ตอ้งรกัษาใหญ่ เป็นงานหลกั เป็นงานหนกัดว้ย เป็นงานทีส่าํคญัทีสุ่ด เพราะถา้

รกัษาใจไดแ้ลว้ปญัหาต่างๆจะหมดสิ้นไป เช่นพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ ทีเ่ป็น

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตข์ึ้นมาไดก้็เพราะท่านดูแลรกัษาใจ กาํจดัความโลภ

ความโกรธความหลง ความอยากต่างๆ จนหมดไปจากจติจากใจ เพราะความ

โลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆน้ีแล เป็นตน้เหตขุองปญัหาของใจ ที่

สรา้งความทกุขส์รา้งความวุน่วายใจ กระวนกระวายใจ เวลาร่างกายเป็นอะไร ก็

เกดิจากตณัหา จากความอยากท ัง้นัน้ เวลายงัมชีวีติอยู่เพยีงแต่คดิถงึความตายก็

ทกุขแ์ลว้ ก็เกดิจากตณัหาท ัง้นัน้ ถา้กาํจดัไดแ้ลว้ จะไมม่ปีญัหาอกีต่อไป  

  หนา้ทีห่ลกัๆของเราจงึม ี ๒ หนา้ทีเ่ท่านัน้ คอืดูแลรกัษาร่างกายและใจ จะดูแล

รกัษาร่างกาย ก็ตอ้งมรีายได ้ ก็ตอ้งทาํงานทาํการ แต่อย่าไปทาํจนหลงผดิไป หา

เงนิหาทองรํา่รวยใชไ้ป ๑๐ ชาตกิ็ไมห่มด อย่างน้ีไมรู่จ้ะหาไปทาํไม หามาพอดูแล

อตัภาพร่างกาย แลว้ใหม้เีวลาไดท้าํบญุปฏบิตัธิรรม มเีงนิทาํบญุทาํทาน มเีวลา

ปฏบิตัธิรรม จงึตอ้งมร่ีางกายไวท้าํงานทางดา้นจติใจ ไมม่ร่ีางกายก็ปฏบิตัธิรรม

ไมไ่ด ้ ไปเกดิในอบายก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ ไปเกดิบนสวรรคก์็ทาํอะไรไมไ่ด ้ เพราะ

อบายเป็นทีใ่ชบ้าปใชก้รรม สวรรคก์็เป็นทีร่บัรางวลัของบญุกศุล มภีพชาตขิอง

มนุษยเ์ท่านัน้ทีส่ามารถทาํภารกจิทางดา้นจติใจใหเ้สร็จสิ้นไปได ้ เมือ่ไดเ้กิดเป็น
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มนุษยแ์ลว้ จงึควรทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่เกดิมาทาํไม คนส่วนใหญ่ไมรู่ว้า่

เกดิมาทาํไม ถา้ไมไ่ดเ้จอพระพทุธศาสนาจะไมรู่ ้ ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะจะไมรู่ ้

ก็จะไหลไปตามความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขกนั แลว้ก็ทกุขวุ์น่วายกนั 

เพราะมที ัง้เจริญและเสือ่ม เวลาเจริญก็ดอีกดใีจ เวลาไดง้านไดก้ารไดเ้งนิเดอืน

เพิม่ก็ดใีจ พอถูกปลดออกก็เสยีใจ จงึไมค่วรกงัวลกบัเรื่องตกงาน หาอะไรทาํได ้

ก็ทาํไป ถา้ตอ้งลา้งชามก็ลา้งไป เป็นงานทีม่ศีกัดิ์ศรี ดกีวา่ไปลกัไปขโมย ไปโกหก

หลอกลวงผูอ้ืน่  

ถาม ถา้ตอ้งทาํงานทีเ่ราไมช่อบน่ีรูส้กึวา่มนัฝืน เกดิความทกุขใ์นใจขึ้นมา 

ตอบ ตอ้งปรบัตวัเพราะไมม่ทีางเลอืก อย่างไปอยู่วดัป่าบา้นตาดก็ตอ้งเขน็นํา้ ตอ้งปดั

กวาด ตอ้งถูพื้น คนอืน่ทาํ เราก็ตอ้งทาํ อยู่ในสภาพทีบ่งัคบัใหต้อ้งทาํเรากท็าํไป 

ตราบใดทีไ่มผ่ดิศีลผดิธรรม ไมเ่สยีหายอะไร ใจปรบัไดฝื้นได ้ ฝืนไปสกัพกัหน่ึง 

สกัระยะหน่ึง ก็จะเคยชนิ ก็กลบัชอบขึ้นมาได ้

ถาม ความไมช่อบน้ีก็เป็นตวัสมทุยั 

ตอบ เป็นวภิวตณัหา คอืความไม่อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ไมอ่ยากเป็นสิง่นัน้สิง่น้ี ไมม่ใีคร

อยากจะจน ไมม่ใีครอยากจะลาํบาก ไมม่ใีครอยากจะลา้งถว้ยลา้งชาม อยากจะ

นัง่ชี้ น้ิว แจว๋เธอทาํอย่างนัน้เธอทาํอย่างน้ี อยากมคีนใช ้ แต่พระทา่นสอนไมใ่หม้ี

คนใช ้ ใหพ้ึง่ตนเอง พระป่าจะไมใ่หม้ใีครรบัใช ้ มลูีกผูห้ลกัผูใ้หญ่จะมาบวชทีว่ดั

ป่าบา้นตาด แลว้จะขอเอาเดก็รบัใชม้าดว้ย ท่านก็บอกใหเ้ลอืกเอา ถา้จะเอาเดก็

รบัใช ้ ก็ไมต่อ้งใหลู้กมา ถา้จะใหลู้กมาก็ไมต่อ้งเอาเดก็รบัใชม้า จะเอามาท ัง้ ๒ 

อย่างไมไ่ด ้ ทีม่กี็มเีท่าทีจ่าํเป็น ช่วยทาํกจิทีพ่ระทาํเองไมไ่ด ้ เช่นถางป่าถางหญา้

ตดัตน้ไม ้ สิง่ไหนทีพ่ระทาํไมไ่ดก้็ตอ้งใหลู้กศิษยท์าํให ้ เช่นประเคนของ พระ

ประเคนกนัเองไมไ่ด ้ ตอ้งมฆีราวาสคอยประเคนให ้ เงนิทองจบัเองไมไ่ด ้ ตอ้งมี

ฆราวาสดูแลรกัษาให ้ พยายามปรบัตวันะ พยายามฝึก พยายามลด พยายาม

เผชญิกบัความยากลาํบากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ขยบัอนัดบัความลาํบากเพิม่ขึ้นไป
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เรื่อยๆ นัง่ใหน้านขึ้น ทนความเจ็บปวดใหน้านขึ้นไป พยายามทาํใจใหน่ิ้ง ดว้ย

การพจิารณาก็ได ้ สวดมนตก์็ได ้ บริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้ ปลอ่ยใหเ้วทนาแสดง

อาการของมนัไป จะดบัก็ใหม้นัดบัของมนัไปเอง ถา้ไมด่บัก็ใหต้ ัง้อยู่อย่างนัน้ 

ปรบัใจใหร้บักบัสภาพความเป็นจริง 

ถาม เวลามเีวทนา ใจก็จะอยู่กบัเวทนา 

ตอบ ถงึไดบ้อกใหก้ลบัมาสวดมนต ์ กลบัมาบรกิรรมพทุโธๆ บางทตีอ้งไปทีน่่ากลวัๆ 

เวลากลวัก็จะคดิแต่เรื่องทีก่ลวั ยิง่คดิก็ยิง่กลวัใหญ่ ยิง่ทกุขใ์หญ่ ถา้ไม่อยากจะ

ทกุข ์ก็ตอ้งหาทีพ่ึง่ ก็จะคดิถงึพทุโธๆ คดิถงึพระขึ้นมา บริกรรมแต่พทุโธๆ ฝาก

เป็นฝากตายไวก้บัพทุโธ เวลากลวัมากๆไม่รูจ้ะหาอะไรพึง่ ก็กอดกบัพทุโธไป พอ

กอดไปเดีย๋วเดยีวจติก็รวมลงสงบลง พอสงบลงปับ๊ความกลวัก็หายไปหมด 

เพราะความกลวัมนัเกดิจากใจเราไปคดิขึ้นมาเอง ฉะนัน้เวลาเจ็บอย่าไปคดิถงึ

ความเจ็บ อย่าไปส่งจติหาความเจ็บ เวลากลวัอย่าไปหาความกลวั ใหร้ีบกลบัมา

หาพทุโธๆอย่างเดยีว ความเจ็บความกลวัจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ถา้

อยู่กบัพทุโธไดต้ลอดเดีย๋วจติก็รวมลงได ้ แลว้มนัก็จะหายไปหมดเลย แลว้จะรู ้

วา่เราโงเ่อง เราผลติความกลวัขึ้นมาเอง ผลติความเจ็บขึ้นมาเอง พวกเรายงั

ภาวนาไมเ่ป็นกนั ถา้ภาวนาเป็นแลว้จะรู ้จติยงัไมเ่คยรวมกนั ยงัไมรู่ ้ถา้รวมแลว้

จะรูว้า่ปญัหาท ัง้หมดอยู่ทีจ่ติน่ีเอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน สิง่ต่างๆเขาก็อยู่อย่างนัน้ของ

เขา เขาไมม่อีะไร เราไปวาดภาพขึ้นมาหลอกตวัเราเอง เวลาตุก๊แกวิง่บนหลงัคาก็

คดิวา่ผมีา 

ถาม ท่านอาจารยค์รบั พออยู่วดัใหม่ๆ น่ี อยู่ในกฏุ ิ แรกๆอาจจะกลวั พอนานเขา้ๆ

ความกลวัมนัหายไป แต่ก็คดิวา่ไมไ่ดห้ายไปหมด พอรูส้กึคุน้เคยแลว้มนัจะชนิ 

แต่พอเปลีย่นปุ๊ บความกลวัมนัโผลข่ึ้นมาใหเ้หน็อกี ความกลวัมนัยงัไมห่ายไป

หมด 
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ตอบ คอืทีน่ ัน้เรารูว้า่ไมม่อีะไรน่ากลวัแลว้ แต่ทีใ่หมน้ี่เรายงัไมรู่ว้า่มอีะไรซ่อนอยู่หรือ

เปลา่ ใจก็ปรุงแต่งขึ้นมา จนิตนาการไปเอง พออยู่ไปสกัพกัหน่ึงมนัก็ไมม่อีะไร

อกี มนัอยู่ทีจ่นิตนาการของเรา ต่อไปก็จะรูว้า่เราหลอกตวัเราเองอยู่ตลอดเวลา 

สถานทีเ่ขาหลอกเราไมไ่ด ้ สถานทีเ่ขาไม่มอีะไร เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นตน้ไมใ้บ

หญา้ ไมม่อีะไร เราหลอกตวัเราเองตลอดเวลา สมมตุวิา่สิง่นัน้ดสีิง่น้ีด ี แลว้ก็ไป

แย่งกนั พอไดม้าแลว้ก็ไมเ่อาแลว้ ไปสมมตุอิย่างอืน่ขึ้นมาอกี แลว้ก็ไปแย่งกนั

ใหม ่ แฟชัน่ก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็ส ัน้เดีย๋วก็ยาว เดีย๋วก็สนี ัน้เดีย๋วก็สน้ีี 

หลอกกนัไปหลอกกนัมาอยู่อย่างน้ี  

ถาม ท่านอาจารยค์ะทีท่่านอาจารยว์า่ ถา้พวกเราเคยปฏบิตัมิาก็จะตดิตวัมา ถา้สมมตุิ

วา่เราปฏบิตัแิลว้ ชาตหินา้จะปฏบิตัดิขีึ้นไหมคะ 

ตอบ ก็เหมอืนเราเรียนหนงัสอือยู่ช ัน้น้ี แลว้เปลีย่นโรงเรียน เราจบ ม.๕ แลว้เราก็ไป

ต่อ ม.๖ โรงเรียนอาจใหเ้ราสอบดู ทดสอบภูมปิญัญาเราดู แต่ทางดา้นจติใจไม่

ตอ้งทดสอบ เรียนถงึข ัน้ไหนก็รูอ้ยู่ในข ัน้นัน้ รูอ้ยู่แก่ใจ เคยทาํไดแ้ค่ไหนก็จะทาํ

ไดแ้ค่นัน้ เคยนัง่สมาธิไดก้ี่นาท ีนัง่กี่คร ัง้ก็จะนัง่ไดเ้ท่านัน้ ไมว่า่จะเป็นชาตน้ีิหรือ

ชาตหินา้ ตายไปแลว้สมมตุมิาเกดิใหม ่ นัง่สมาธิคร ัง้ต่อไปใหมก่็จะนัง่ไดเ้ท่านัน้ 

จะใหม้ากขึ้นก็ตอ้งผลกัมนัขึ้นไป มนัจะไมข่ึ้นโดยอตัโนมตัิ ตอ้งผลกัมนัขึ้นไป 

เคยนัง่ได ้๓๐ อยากจะนัง่ได ้๔๐ ก็ตอ้งฝืนนัง่ต่ออกี ๑๐ นาท ี

ถาม ถา้เกดิเราไมผ่ลกัมนัขึ้นไป แลว้มนัจะหลน่ลงมาไหมครบั 

ตอบ ถา้ไมน่ ัง่เลยก็จะตอ้งหลน่ลงมา บางวนัเราไมไ่ดน้ ัง่ พอกลบัมานัง่ก็นัง่ไมไ่ดน้าน

เท่าทีเ่คยนัง่ นัง่ไมถ่งึ ๓๐ เคยนัง่ ๓๐ นัง่ไดแ้ค่ ๒๐ จงึตอ้งรกัษาไว ้สิง่ทีท่าํไดก้็

ตอ้งรกัษาไว ้สิง่ทีย่งัทาํไมไ่ดก้็ตอ้งพยายามทาํใหไ้ด ้ทาํใหม้ากขึ้นไป 

ถาม ลูกเขาไมช่อบมาวดั แสดงวา่ไมไ่ดท้าํมา 
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ตอบ ถา้ไมม่เีหตปุจัจยัอย่างอืน่มาเกี่ยวขอ้งก็เป็นอย่างนัน้ แต่ถา้เขามเีหตมุภีารกจิ

อย่างอืน่ทีท่าํเขาตอ้งไปทาํ เขาก็ไมส่ามารถมาได ้ ถา้เป็นความชอบลว้นๆ ก็

หมายความวา่เคยสะสมมา เคยชอบอะไรก็จะชอบอย่างนัน้ 

ถาม เกี่ยวขอ้งกบัเวลาของแต่ละคน บางคนเขา้วดัต ัง้แต่อายุนอ้ยๆ บางคนก็ไปเขา้

ตอนอายุมาก เกี่ยวกบัเรื่องพวกน้ีไหมครบั 

ตอบ เวลามนัก็มส่ีวน เป็นตวัจดุประกาย ถา้มเีชื้อเก่าอยู่แลว้ พอถูกจดุขึ้น ก็จะเริ่ม

ทาํงานต่อ แต่ถา้ไมม่โีอกาส เช่นไม่เคยไดเ้จอครูบาอาจารย ์ ไมเ่คยมใีครแนะ

นาํพาไปวดัปฏบิตั ิ ท ัง้ๆทีม่อีะไรอยูบ่า้งแลว้ แต่ไมไ่ดร้บัการปลกุขึ้นมา เหมอืน

ถ่านไฟเก่า ถา้ไมไ่ดถู้กจดุ ก็จะไมล่กุขึ้นมา การคบคนจงึมส่ีวน ในมงคลสูตร

ท่านสอนไวใ้นบทแรกเลย อเสวนา จ พาลานังฯ ไมค่บคนพาลคนโง ่ ใหค้บ

บณัฑติคนฉลาด บณัฑติก็คอืพระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ พระอริยะเจา้ท ัง้หลาย 

เวลาไดค้บกบับณัฑติแลว้ก็จะจดุประกายใหบ้ารมต่ีางๆทีเ่คยทาํไวฟ้ื้นขึ้นมา ทีย่งั

ไมม่แีรงพอทีจ่ะไปของมนัเองได ้ ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่หรือเหตกุารณ์มาคอยผลกัดนั

ไป แต่ถา้มมีามากแลว้ ก็ไมต่อ้งอาศยับณัฑติ ไมต่อ้งอาศยัใคร มนัจะไปของมนั

เอง อย่างพระพทุธเจา้น้ีถงึเวลาท่านก็ไปของท่านเลย อยู่ในวงัแสนจะสุขแสนจะ

สบาย ทกุคนมแีต่มุง่หนา้ไปในวงัท ัง้นัน้ มใีครจะมุง่ออกจากวงัไปอยู่ป่าบา้ง ไมม่ี

หรอก เป็นเพราะบญุบารมทีีไ่ดท้รงบาํเพญ็มามพีลงัในตวัของมนัเอง มแีรงมาก 

จนไมม่ใีครจะยบัย ัง้เหน่ียวรัง้ไวไ้ด ้ มนัก็จะไปของมนั ถา้บาํเพญ็ขนาดนัน้ก็มอียู่ 

๒ ทางเลอืกเท่านัน้ ถา้ไมเ่ป็นพระพทุธเจา้ก็เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอรหนัต์

เพราะไดพ้บกบัธรรมะคาํสอน พบครูบาอาจารย ์ ก็จะไปอย่างรวดเร็วเลย เราจงึ

บรรลชุา้เร็วจงึต่างกนั อยู่ทีบ่ญุบารมทีีบ่าํเพญ็มา ถา้เรียนอยู่ในระดบัไหนก็ตอ้ง

มาเรียนต่อในระดบันัน้ ถา้เป็นหลกัสูตร ๔ ปี ไดเ้รียนมาปีหน่ึงแลว้ ก็ตอ้งมา

เรียนต่ออกี ๓ ปีกวา่จะจบ แต่ถา้เรียนมา ๓ ปีแลว้ ก็เรียนอกีแค่ปีเดยีว ถา้เรียน

มา ๓ ปีครึ่งแลว้ ก็เรียนอกี ๖ เดอืนก็จบ  
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เราจงึบรรลไุดช้า้เร็วต่างกนั บางคนฟงัธรรมเพยีงครัง้เดยีวก็บรรลแุลว้ เช่น

พระอญัญาโกณฑญัญะฟงัธรรมครัง้แรก ก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั แต่

พระปญัจวคัคยีอ์กี ๔ รูปยงัไมบ่รรล ุเพราะปญัญาบารมบีาํเพญ็มาไมเ่ท่ากนั แต่

ก็ไมห่่างกนัเท่าไหร่ ไล่ๆ กนั ตามกนัมาตดิๆ ห่างกนัเพยีงไมก่ี่ช ัว่โมง พอฟงัแลว้

เอากลบัไปพนิิจพจิารณาอกีสกัครัง้ ๒ ครัง้ ทบทวนในสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาก็จะ

บรรลไุด ้อาจจะไมบ่รรลใุนขณะทีฟ่งั แต่บรรลหุลงัจากทีไ่ดฟ้งัแลว้ก็ได ้ก็ปรากฏ

วา่ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนัในลาํดบัต่อมา ไมน่านหลงัจากที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมอกีครัง้ ๒ ครัง้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัหมด เป็น

พระอรหนัต ์๕ องคแ์รกของพระพทุธศาสนา ตามอย่างพระพทุธเจา้ หลงัจากนัน้

ก็ทรงไปเทศนโ์ปรดพวกนกัปฏบิตัใินลทัธิอืน่ ทีไ่ดป้ฏบิตัทิานศีลสมาธิมาแลว้ 

พอทรงแสดงทางดา้นปญัญา แสดงทางดา้นวปิสัสนาใหฟ้งัหนเดยีว ท ัง้ ๕๐๐ รูป

ก็บรรลพุรอ้มกนัเลย เพราะไปตดิอยู่ตรงนัน้ ตดิอยู่ในข ัน้ปญัญา ยงัไมเ่หน็

อนัตตา ทีไ่มม่ใีครรูน้อกจากพระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รก ทีท่รงตรสัรูเ้หน็

อนตัตาก่อนเพือ่น เมือ่รูแ้ลว้ก็มาสอนผูอ้ื่นต่อ พอผูอ้ืน่ฟงัแลว้พจิารณาปับ๊ก็

เขา้ใจ เหมอืนกบัเหน็งูเป็นปลาไหล แต่ผูรู้งู้จะรูว้า่ไมใ่ช่ปลาไหล ถา้แยกแยะดู ก็

จะเหน็วา่มลีกัษณะต่างกนั เช่นเดยีวกนักบัพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนพวกเราทีเ่หน็

อตัตาตวัตน วา่ไมใ่ช่ตวัตน เป็นอนตัตา ถา้เอาไปพจิารณาดู ก็จะเหน็อย่างทีท่รง

สอน มนัอยู่ทีภู่มปิญัญาของแต่ละคนทีไ่ดส้ะสมมา อยู่ทีส่มาธิทีไ่ดบ้าํเพญ็มา มนั

จะสนบัสนุนใหก้ารปฏบิตัขิองเราในปจัจบุนั อย่าไปคดิเรียนขา้มชัน้ เวลายา้ย

โรงเรียนก็ไปโกหกครูวา่เรียนจบ ป.๔ แต่จบ ป.๒ พอใหเ้รียน ป.๕ ก็เรียนไม่

ผ่าน 

ถาม สมยัก่อนแค่ฟงัธรรมก็บรรลไุดเ้ลย แต่สมยัน้ีคงยาก 

ตอบ น่าจะมนีะ อาตมาเชื่อวา่ยงัม ี ในวงพระปฏบิตัน้ีิยงัมอียู่ เพยีงแต่ไมม่กีารมา

ประกาศบอกกนัเท่านัน้ ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะประกาศได ้ เพราะจะสรา้งลทัธิ

เลยีนแบบ เดีย๋วก็จะประกาศกนัวุน่ไปหมดเลย จนไมรู่ว้า่จริงหรือหลอก แต่ผูรู้ ้
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ย่อมรูอ้ยู่แก่ใจ ย่อมมคีวามพอใจ ผูอ้ืน่จะรูไ้มรู่ไ้มไ่ดเ้ป็นเรื่องสาํคญั เวลากนิขา้ว

อิม่แลว้ผูอ้ืน่จะรูว้า่เรากนิอิม่หรือไม ่ ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั นอกจากแมเ่ราเท่านัน้ที่

ตอ้งบอกวา่อิม่แลว้ ไมอ่ย่างนัน้จะโดนบงัคบัใหก้นิอกี แต่ทางดา้นจติใจผูป้ฏบิตัิ

จะรูเ้อง เรียกวา่สนัทิฏฐโิก ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งไปประกาศบอกใคร 

ถาม แต่ผูป้ฏบิตัรูิก้นัใช่ไหมค่ะวา่องคไ์หน 

ตอบ ก็ตอ้งสนทนาธรรมะกนั หรืออยู่ร่วมกนั เหน็จริยาวตัรขอ้วตัรปฏบิตัต่ิางๆ แต่จะ

ใหส้นิทใจตอ้งคุยกนั ตอ้งมธีรรมะระดบัเดยีวกนั ถา้อยู่สูงกวา่เรา เราจะไมรู่ ้ถา้

อยู่ตํา่กวา่ เราจะรู ้เพราะเราเคยผ่านมาแลว้ แต่ธรรมะทีสู่งกวา่เรายงัไปไมถ่งึ เรา

เลยไมรู่ ้เราเคยขึ้นถงึช ัน้ ๑๔ เราจะไมรู่ว้า่ขึ้นถงึช ัน้ ๑๕ แลว้จะมองเหน็อะไรบา้ง 

เพราะยิง่สูงขึ้นไปก็จะมองเหน็ไกลขึ้น อยู่ช ัน้ ๒ จะเหน็ไดร้ะดบัหน่ึง พอขึ้นไปถงึ

ช ัน้ ๑๐ จะเหน็ไดอ้กีระดบัหน่ึง คนทีอ่ยู่ช ัน้ ๑๐ จะรูช้ ัน้ ๑๐ ลงมาถงึช ัน้ ๑ 

เพราะเคยผ่านมาแลว้ แต่จะไมรู่ช้ ัน้ ๑๑ ขึ้นไป  

ถาม กรุณาทบทวนนิดหน่ึง เมือ่คราวก่อนน้ีท่านอาจารยเ์มตตาพูดถงึเรื่องของทาํบญุ

นะครบั ทีว่า่ผลบญุม ี ๒ ส่วน ส่วนหน่ึงท่านบอกวา่คนทีไ่ดร้บัจะไดฟ้งัธรรมใน

ระดบัและประสทิธิภาพทีไ่มเ่ท่ากนั อกีส่วนก็คอืความเมตตาทีเ่รามใีหก้บัใครก็

แลว้แต่ น่ีจะเสมอกนั แต่ผมมคีวามรูส้กึว่าเวลาทาํบญุกบัหลวงตาน่ี หรือทาํกบั

ท่านอาจารยน่ี์ ความปลื้มปีตยินิดใีนใจมนัเกดิ ความเย็นฉํา่ในใจมนัม ี ซึง่ตรงน้ี

มนัแตกต่างกนักบัทาํกบัคนอืน่ ตรงน้ีมนัรูส้กึไดว้า่มนัแตกต่างกนั ความปลื้มปีติ

ยนิด ี

ตอบ อยู่ทีอ่ปุาทานของเรา ถา้ไปทาํกบัพระอริยะทีเ่ราไมรู่ว้า่ท่านเป็น เราก็อาจจะไมม่ี

ความปลื้มปีตกิ็ได ้

ถาม อนันัน้เกดิจากศรทัธาใช่ไหมครบั 

ตอบ ศรทัธานัน้แหละเป็นอปุาทาน 
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ถาม เป็นตวัมานะ 

ตอบ จะวา่เป็นก็ได ้แต่เป็นธรรมนะ เช่นเชื่อวา่เป็นพระพทุธเจา้ ใจก็จะนอ้มไป ก็จะมี

ความสุข เกิดจากความปรุงแต่งของใจ แต่ถา้ไปเจอกบัพระปจัเจกพทุธเจา้เราก็

จะไมรู่ ้ก็อาจจะไมม่คีวามรูส้กึอะไร  

ถาม แมแ้ต่หมาแมวก็อาจจะเป็นพระโพธิสตัวก์็ได ้

ตอบ อาจจะเป็นชาตสุิดทา้ยก่อนทีจ่ะมาเป็นพระพทุธเจา้ก็ได ้

ถาม ถา้เราลว่งรูต้รงนัน้ กบัหมากบัแมวเราอาจจะปลื้มปีตกิ็ได ้

ตอบ การแผ่เมตตานัน้ หมายถงึใหเ้รามจีติเมตตาต่อเพือ่นสตัวร่์วมโลกท ัง้หลาย ไมว่า่

จะเป็นมนุษยห์รือเดยีรฉาน ใหค้วามเมตตาเท่าเทยีมกนั ใหน้ํา้แกว้น้ีกบัหมา

ใหก้บัคนก็นํา้แกว้เดยีวกนั หมาก็กนิได ้ คนก็กนิได ้ ไดป้ระโยชนเ์หมอืนกนั 

ความเมตตาก็เป็นแบบนัน้ เป็นสิง่ทีด่กีบัจติใจของเราและของผูอ้ืน่ ความเมตตา

ทาํใหจ้ติใจเรามคีวามสุข เวลาโกรธกบัเวลาไมโ่กรธ อย่างไหนจะดกีวา่กนั เวลา

โกรธน่ีเราขาดความเมตตาแลว้ เวลาดบัความโกรธได ้ เราก็ไดค้วามเมตตา

กลบัมา ประโยชนอ์ยู่ตรงทีท่าํใหจ้ติใจเราร่มเยน็เป็นสุข เพือ่นมนุษยท์ีเ่กี่ยวขอ้งก็

ร่มเยน็เป็นสุขดว้ย ดงัสุภาษติทีพู่ดไวว้า่ เมตตาคํา้จุนโลก ความเมตตาทาํใหเ้รา

สงสารผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เวลาตกทกุขไ์ดย้าก ไดช่้วยเหลอืไดใ้หค้วามสุขกบั

เขา ความสุขนัน้ก็กลบัมาหาเรา ใหสุ้ขแก่ท่านสุขนัน้ก็กลบัมาหาเรา ใหท้กุขก์บั

ท่านทกุขน์ ัน้ก็กลบัมาหาเรา เวลาเราโกรธเราเกลยีดใครความทกุขก์็เกดิขึ้นในใจ

เราแลว้ มนัอยู่ตรงนัน้ ไมว่า่จะใหค้วามเมตตาแก่ใครมนัก็สุขเหมอืนกนั  

วนัน้ีอ่านขา่วทีม่ลูนิธิหมาพกิารจดังานเลี้ยงใหห้มา จดัโตะ๊จนี ๑๐ โตะ๊ อยู่ที่

นนทบรุีทีห่ลวงตาดูแลช่วยเหลอืสนบัสนุนเดอืนละแสน แต่เขาบอกวา่ค่าใชจ่้าย

ตกเดอืนละสีแ่สน เขาก็จดัอาหารใหสุ้นขักนิ สุนขัเขาก็มกีายมใีจเหมอืนเรา 

เพยีงแต่ตอ้งเสวยวบิากกรรม เขาทาํบาปมาในชาตก่ิอน อย่างพวกเราถา้ทาํบาป
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กนั ชาตหินา้ก็ไปเป็นอย่างเขา ใจเราใจเขาก็เหมอืนกนั อยากจะไดร้บัความสุข 

อยากจะไดร้บัความเมตตาเหมอืนกนั ใจไมไ่ดเ้ปลีย่นไปตามร่างกาย ใจกบัภพ

ชาตกิ็เหมอืนร่างกายกบัเสื้อผา้ทีใ่ส่ จะแต่งใหเ้ป็นพระเจา้แผ่นดนิก็ได ้ เป็น

ขอทานก็ได ้ แต่ร่างกายก็ยงัเป็นร่างกายอนัเดมิอยู่ ใจก็เช่นเดยีวกนั ใจเป็นสุนขั

ไปเป็นสตัวเ์ดยีรฉาน เพราะตอ้งใชก้รรมทีท่าํมา เกดิเป็นมนุษยก์็ไดร่้างของ

มนุษย ์ แต่ก็ยงัเป็นใจอนัเดมิ มกีเิลสโลภโกรธหลง มคีวามปรารถนาความสุข

ความเมตตาเหมอืนกนั เวลาไดร้บัความเมตตาก็มคีวามสุข เวลามคีนทกัทายยิ้ม

แยม้แจ่มใส เราก็มคีวามสุขแลว้ 

ถาม เวลาแผ่เมตตาน่ี ใหแ้ผ่เมตตาใหต้วัเองก่อน ถูกไหมครบั 

ตอบ หมายความวา่ใหค้วามสุขกบัเราดว้ย ใหค้วามเมตตากบัเราดว้ย ก็คอืตอ้งดูแลใจ

ของเรา ไมใ่หโ้กรธไมไ่ปทาํบาปเป็นตน้ 

ถาม เกดิมาเป็นสตัวน่ี์จะมโีอกาสไดส้รา้งบญุไหมคะ  

ตอบ อาจจะไดบ้า้ง ถา้มสีตปิญัญา เช่นลงิกบัชา้งทีอ่ปุฏัฐากดูแลพระพทุธเจา้ ตอนที่

เสดจ็ไปจาํพรรษาอยู่ในป่าตามลาํพงั สตัวบ์างตวัมสีตปิญัญาสูงเท่ากบัมนุษย์

หรือสูงกวา่มนุษยด์ว้ยซํา้ไป  

ถาม เวลาเราทาํความด ีเราก็นึกถงึครูบาอาจารย ์ท่านจะรบักระแสไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ หมายถงึอย่างไร 

ถาม หมายถงึวา่เราแสดงมทุติากบัทา่นน่ะค่ะ คลืน่จติของท่านจะรบัเราไดต้ลอดเวลา

ใช่ไหมคะ ถา้เราทาํกบัท่าน 

ตอบ ตอ้งถามท่านดู โดยปกตคินเรามองหนา้กนัก็รูก้นั เช่นสามภีรรยาก็ส่งกระแสให ้

กนัอยู่ตลอดเวลา ดว้ยกริิยาอาการทีแ่สดงออก บางวนัก็ยิ้มแยม้แจ่มใสต่อกนั ก็

รูแ้ลว้วา่วนัน้ีส่งกระแสดใีหก้นั บางวนัหนา้บึ้งตงึใส่กนัก็รูแ้ลว้วา่ส่งกระแสทีไ่มด่ ี
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กริิยาอาการก็เป็นสือ่อยู่แลว้ อยู่ทีผู่ร้บัจะมสีตปิญัญารบัรูห้รือไม ่ บางคนก็ไม่

ค่อยดูคนอืน่ มวัแต่คดิเรื่องของตนเอง คนอืน่จะส่งสญัญาณมาอย่างไรก็ไมร่บัรู ้

เลย คงจะรบัไดบ้า้ง จะมากจะนอ้ยจะหยาบจะละเอยีดต่างกนั คนเราสือ่กนับาง

ทไีมต่อ้งใชภ้าษา ไมต่อ้งใชค้าํพูด ใชก้ริิยาอาการมองหนา้มองตากนั บางทอียู่ใน

เหตกุารณ์ก็รูว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร เพราะเคยไดฝึ้กมาแลว้ เหมอืนพวกทหาร

ตาํรวจ เวลาออกปฏบิตักิารณ์จริงๆ เขาไมม่านัง่บอกวา่ทาํอย่างน้ีๆ เพราะมแีผน

อยู่แลว้ ก็ทาํกนัไปเลย 

ถาม คาํถามต่อเน่ืองนะเจา้คะ ถา้หากทกุคนเป็นห่วงพระอาจารย ์ ปวดหลงัอยากให ้

ท่านหายนะเจา้ค่ะ ความปรารถนาน่ะค่ะ 

ตอบ เขา้ใจ แต่เรามองกนัคนละระดบั ระดบัอปุาทานยดึม ัน่ถอืม ัน่ กบัระดบัปลอ่ยวาง 

มนัไมเ่หมอืนกนั 

ถาม ชดัเจน 

ตอบ ปรารถนาดต่ีอกนัได ้ เป็นห่วงได ้ แต่อย่าบงัคบักนั อย่าฉุดอย่าลากพาไปหาหมอ 

ใหไ้ปทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี เป็นการลว่งล ํา้ เป็นการปฏบิตัทิีไ่มด่แีลว้ ถา้ไปลว่งล ํา้

ชวีติของผูอ้ืน่ โดยทีเ่ขาไมอ่นุญาต เสนอไดแ้ต่อย่าไปบงัคบักนั บางคนเสนอแลว้

ตอ้งไป ถา้ไมไ่ปจะโกรธ ผดิใจกนั เลกิคบกนัเลยก็ม ีอตุส่าหม์าแลว้ไมย่อมไป ก็

เสยีใจ คดิวา่รงัเกยีจความปรารถนาดคีวามหวงัด ี แต่ละคนมวีธิีการปฏบิตักิบั

ชวีติของตนเองต่างกนั เรื่องส่วนตวัควรจะปลอ่ยใหเ้ป็นเรื่องส่วนตวั ก็ไดต้กลง

กนัไวแ้ลว้วา่ ถา้ตอ้งการอะไรจะบอก ถา้ไมบ่อกก็ไมต่อ้งกงัวล ญาตโิยมก็ได ้

ปวารณาตวัแลว้ โดยปกตพิระจะขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ไมไ่ด ้ ถา้เขาไม่

ปวารณา เช่นจะไปขอสิง่นัน้สิง่น้ีกบัคนนัน้คนน้ีไมไ่ด ้ ยกเวน้ญาตพิีน่อ้งเท่านัน้ 

แต่ถา้ไดป้วารณาตวัแลว้ วา่จะรบัใชจ้ะถวายสิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ตอ้งการก็บอกเขาได ้ 

ถาม ถา้อย่างนัน้คณะขอปวารณาตวันะคะ ขอไวก่้อนเลย 
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ตอบ จะไดส้บายใจ ไมต่อ้งมาห่วงมากงัวล หรอืคดิวา่ใจจดืใจดาํ ความหวงัดบีางทกี็

เหมอืนนิทานทีห่ลวงตาเลา่ใหฟ้งั เรื่องลงิโดนกิ่งไมท้บัแลว้ก็รอ้ง ลงิตวัอืน่มาเหน็

เขา้ก็สงสาร ก็กระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม ้ ก็ยิง่ทาํใหห้นกัขึ้น ลงิทีถู่กทบัก็ยิง่เจ็บ ยิง่

รอ้งดงัขึ้น ไอต้วัอืน่ก็ยิง่ตกใจ ก็ยิง่มารุมดูกนัใหญ่ ขึ้นไปกระโดดโลดเตน้บนกิ่ง

ไม ้จนลงิทีถู่กทบัตายไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ นอ้งสาววา่ถา้พวกเรานึกถงึท่านอาจารย ์ ท่านอาจารยจ์ะทราบ

ไหมคะ 

ตอบ ไมท่ราบหรอก เพราะไมไ่ดค้ดิถงึใคร อยู่ทีว่สิยัของแต่ละคน คนทีม่วีสิยัทีจ่ะรบั

กระแสจติของผูอ้ืน่ได ้ เขาก็อาจจะทราบ ถา้เปิดเครื่องรบัไว ้ ถา้ไมม่พีลงัจติ

ทางดา้นน้ีก็จะไมท่ราบ เรื่องพลงัจติไมไ่ดเ้ป็นทางดบัทกุข ์ เป็นความสามารถ

พเิศษเท่านัน้เอง ไมม่กี็ยงัเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ยงัดบักเิลสได ้ สิง่ทีต่อ้งรูเ้พือ่เป็น

พระอรหนัตก์็คอืรูไ้ตรลกัษณ์ รูอ้นิจจงัทกุขงัอนัตตา เพือ่กาํจดักเิลสอาสวะให ้

หมดสิ้นไปจากจติจากใจ คนมฤีทธิ์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นพระอรหนัตก์็ม ี เช่นพระเทวทตั 

ท่านก็มฤีทธิ์เดช แต่ไมไ่ปทางวปิสัสนา ไมเ่จริญปญัญา กลบัไปหลงตดิอยู่กบั

ฤทธิ์ ใชฤ้ทธิ์เป็นบนัไดกา้วสู่ความยิง่ใหญ่ ขอสบืทอดอาํนาจจากพระพทุธเจา้ 

เพราะคดิวา่ตนมฤีทธิ์มเีดช แต่พระพทุธเจา้ทรงเหน็ฤทธิ์เดชไมใ่ช่เรื่องสาํคญั ใน

การปกครองผูอ้ืน่หรือตนเอง ใหอ้ยู่ในความสงบ ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ตอ้ง

มปีญัญา ต่อใหเ้หาะเหนิเดนิอากาศได ้ อ่านจติอ่านใจของผูอ้ืน่ได ้ ระลกึชาตไิด ้

แต่ถา้ไมม่ปีญัญากาํจดัความโลภความโกรธความหลง ก็เป็นพระอรหนัตไ์มไ่ด ้

อย่าหลงประเดน็ พวกฤทธิ์เดชน้ีอยู่ในข ัน้สมาธิ มมีาก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรู ้

ถาม พวกน้ีเรียกวา่โยคใีช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ พวกโยคฤีๅษชีไีพรมวีชิาต่างๆ แต่ยงัตกเป็นเครื่องมอืของกเิลสอยู่ กเิลสเอามาใช ้

เป็นวชิามาร เพือ่ใหไ้ดม้าตามความโลภความอยากความโกรธของตน ถา้โกรธก็

ใชฤ้ทธิ์เดชไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ ฤทธิ์เดชสมยัน้ีก็คอืพวกอาวุธต่างๆ เป็นฤทธิ์เดช
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เหมอืนกนั แต่ไมไ่ดอ้อกมาจากใจโดยตรง เป็นเครื่องไมเ้ครื่องมอืทีใ่จผลติขึ้นมา 

เอามาเขน่ฆ่ากนัท ัง้นัน้ ถา้เป็นผูท้ีม่ธีรรมก็จะไมเ่อามาใชเ้ขน่ฆ่าผูอ้ืน่ แต่เอามา

ปรามเอามาป้องกนั ไมเ่อามาทาํรา้ยผูอ้ืน่ จงึอย่าไปยนิดกีบัเรื่องฤทธิ์เดช คดิวา่

มนัเป็นของแถม เวลาไปจ่ายกบัขา้วก็อย่าไปเอาแต่ของแถมจนลมืหิ้วกบัขา้วกลบั

บา้น ไปซื้อขา้วกบัขา้วกบัปลาแลว้ไดข้องแถมดว้ย ก็เอามาได ้ ไมเ่ป็นไร แต่อย่า

ทิ้งกบัขา้วกบัปลาก็แลว้กนั เอาแต่ของแถมอย่างเดยีว เดีย๋วก็อดตาย ถา้ไมเ่จริญ

ปญัญา ไมพ่จิารณาไตรลกัษณ์ ก็จะไมห่ลดุพน้จากความทกุข ์ จะพจิารณาได ้

อย่างต่อเน่ืองก็ตอ้งมจีติทีส่งบ มสีมาธิ ต ัง้ม ัน่ไมว่อกแวก ไมล่อยไปตามอารมณ์

ต่างๆ  

สมาธิและปญัญาจงึมคีวามจาํเป็น ตอ้งเจรญิสลบักนัไป เหมอืนการเดนิทีต่อ้งใช ้

ท ัง้ ๒ เทา้ เทา้ซา้ยและเทา้ขวา สลบักนัไป สมาธิและปญัญาก็เช่นเดยีวกนั ทาํจติ

ใหส้งบแลว้ พอถอนออกมาก็เจริญปญัญาต่อ พจิารณาจนจติเหน่ือยหรือฟุ้ งก็

หยุด กลบัมาทาํสมาธต่ิอ ออกจากสมาธิกเ็จริญปญัญาต่อ สมาธิและปญัญาจะ

สนบัสนุนกนัถา้ใชเ้ทา้เดยีวเดนิจะเดนิเร็วกวา่คนใช ้๒ เทา้หรือไม ่ถา้ม ี๒ เทา้แต่

ใชเ้ทา้เดยีว ก็ตอ้งเขย่งไปกระโดดไปทลีะกา้ว ก็จะไปไมถ่งึไหน ถา้ใช ้๒ เทา้เดนิ

ก็จะไปเร็ว สมาธิสนบัสนุนปญัญา ปญัญาก็ทาํใหจ้ติมคีวามหนกัแน่น มคีวาม

สงบม ัน่คงมากยิง่ขึ้น เพราะความไมส่งบวอกแวกหว ัน่ไหวของจติ ก็เกดิจาก

ความหลงความเหน็ผดิเป็นชอบ ความเหน็วา่เป็นตวัตน พอมตีวัมตีนแลว้ก็เกดิ

ความหว ัน่ไหววา่จะเกดิอะไรกบัตน ถา้ไมม่ตีวัไมม่ตีนก็จะไมห่ว ัน่ไหว 

จะเหน็ไมม่ตีวัตนไดก้็ตอ้งพจิารณาแยกแยะอยู่เรื่อยๆ เพราะตวัตนจะไปรวมอยู่

ในร่างกาย ในอาการ ๓๒ จงึตอ้งแยกมนัออกมา ทาํลายมนั ใหม้นัแยกออกมา 

เป็นชิ้นส่วน เหมอืนกบัรถยนต ์ แยกออกมาเป็นส่วนๆ จะเหน็วา่ไม่ไดเ้ป็น

รถยนต ์ เป็นเพยีงชิ้นส่วนต่างๆ มลีอ้มเีครื่องยนตม์เีบาะมทีีน่ ัง่มกีระจกฯลฯ 

ไมไ่ดเ้ป็นตวัเป็นตน พอมารวมกนัก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แลว้ก็ไปยดึไปตดิวา่

เป็นตวัเป็นตน จะทาํใหไ้ดผ้ลก็ตอ้งมเีวลามาก เป็นฆราวาสญาตโิยมก็ทาํไดถ้า้ไม่
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มธุีระไมม่ภีารกจิ เช่นเป็นแมบ่า้นอยู่กบับา้นท ัง้วนั ไมต่อ้งออกไปทาํงานทาํการ 

ทาํงานบา้นก็เป็นเหมอืนเป็นพระน่ี ลา้งถว้ยลา้งชามก็พทุโธๆไป พจิารณาไป หุง

ขา้วก็พจิารณาไป ถา้ทาํกจิตามลาํพงัคนเดยีวไมเ่กี่ยวขอ้งกบัผูอ้ืน่ ก็จะสามารถ

ทาํกจิภายในได ้ แต่ถา้ตอ้งไปคุยไปสนทนาไปปรึกษาหารือกบัผูอ้ืน่ ก็จะทาํไมไ่ด ้

เวลาพระธุดงคพ์ระป่าทาํกจิจะไมคุ่ยกนั ลองสงัเกตดู มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป 

ภายนอกก็ทาํไป ภายในก็ภาวนาไป โดยทีเ่ราไมรู่ว้า่กาํลงัภาวนาอยู่ กาํลงั

พจิารณาอยู่ ถา้เป็นอาหารก็พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นปฏกูิล อาหารในบาตรเวลาเขา้

ไปในทอ้งแลว้เป็นอย่างไร เวลามนัออกมาแลว้เป็นอย่างไร พอพจิารณาอย่างนัน้

ความยนิดใีนอาหารก็จะหายไป 

ถาม ท่านอาจารยค์ะนอ้งเขาฝากถามวา่ ถา้เขามคีวามทกุขแ์ลว้เขาคดิถงึท่านอาจารย ์

ท่านอาจารยจ์ะทราบไหม 

ตอบ คงไมท่ราบหรอก แต่อาจารยอ์งคอ์ืน่อาจจะทราบก็ได ้ อยู่ทีพ่ลงัจติของแต่ละ

ท่าน ทีไ่มเ่หมอืนกนั เป็นความสามารถเฉพาะตน พระอริยะบคุคลแต่ละองค ์ มี

ความสามารถเฉพาะตนไมเ่หมอืนกนั อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงยกย่องพระโมคคลั

ลานะ วา่เก่งทางดา้นฤทธิ์ พระสารีบตุรเก่งทางดา้นปญัญา พระสวีลเีก่งทางดา้น

ทานบารม ี ไปไหนจะมอีานิสงสข์องทานบารมขีองปรากฏอยู่เสมอ มคีนชอบ

ทาํบญุถวายทานกบัทา่นมาก พระอานนทท์่านก็เก่งทางดา้นความจาํ เป็นผูใ้ฝ่รู ้

เทศนข์องพระพทุธเจา้ทกุกณัฑจ์าํไดห้มด ถา้พระอานนทไ์มไ่ดไ้ปฟงัดว้ย ก็ยงั

บงัคบัใหพ้ระพทุธเจา้ กลบัมาเทศนใ์หท้า่นฟงั เป็นเงือ่นไขขอ้หน่ึง ทีพ่ระอานนท์

ต ัง้ไวส้าํหรบัการรบัหนา้ทีเ่ป็นพระอปุฏัฐาก แต่ละองคแ์ต่ละท่านจงึมี

ความสามารถไมเ่หมอืนกนั  

อย่างในสมยัปจัจบุนัน้ีเท่าทีท่ราบกนั หลวงปู่ม ัน่ก็ตดิต่อเทวดาได ้ มเีทพมาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม อ่านจติใจได ้ตอนทีท่่านอยูบ่นถํา้แลว้มหีลวงตาอยู่ทีต่นีเขา เวลา

ท่านส่งจติไปหาหลวงตาองคน์ัน้ ก็เหน็ท่านคดิถงึแต่บา้น คดิถงึแต่ลูก คดิถงึแต่

ภรรยา พอตอนเชา้หลวงปู่ม ัน่ท่านก็ทกัหน่อยหน่ึง หลวงตาองคน์ัน้ก็อายมากจน
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ตอ้งยา้ยหนีไปเลย ความสามารถเฉพาะตนแต่ละองคไ์มเ่หมอืนกนั ของหลวงตา

เราน้ีไมท่ราบวา่มกีารพูดกลา่วกนัอย่างไรบา้ง เรื่องทีเ่ด่นชดัก็คอืการแสดงธรรม

เทศนา ส่วนเรื่องอ่านใจคนก็มคีนกลา่วถงึเหมอืนกนั วา่บางทเีขาคดิอะไรอยู่ใน

ใจ พอไปพบท่านแต่ยงัไมท่นัไดก้ราบถามทา่น ท่านก็จะตอบก่อน มคีาํถามอยู่ใน

ใจไมท่นัไดถ้ามท่าน ท่านก็จะตอบเลย จะเป็นความบงัเอญิหรือไมก่็ไมรู่ ้

เหมอืนกนั เรื่องเหลา่น้ีไมค่วรถอืเป็นประเดน็สาํคญั อย่าไปหลงตดิเพราะจะ

เสยีเวลา เวลามทีกุขอ์ย่าไปคดิถงึอาจารย ์ ใหพ้จิารณาวา่ทกุขข์องเราเกดิจาก

อะไร เกดิจากสมทุยัความอยาก เราตอ้งอยากอะไรสกัอย่างหน่ึง เมือ่ไมไ่ดส้ม

ความอยาก ก็จะทกุขข์ึ้นมา ถา้ตดัความอยากไดค้วามทกุขก์็จะดบัไป อย่างน้ีจะ

เป็นประโยชนม์ากกวา่ 

ถาม ผมไดย้นิมาวา่พระอานนทต์รสัรูใ้นคนื ทีท่่านเร่งความเพยีรอย่างมากเกนิไป 

ในขณะทีท่่านจะลม้ตวัลงนอน ท่านก็ตรสัรูเ้พราะท่านผ่อนคลายตวัเองลง แต่

ของพระพทุธเจา้น่ีต ัง้ใจวา่จะไมล่กุขึ้นจากการภาวนาจนกวา่จะตรสัรู ้ ดูเหมอืนมี

ความเพยีรเหมอืนกนั แต่ทาํไมถงึต่างกนัละ่ครบั 

ตอบ อริิยาบถต่างกนั แต่ความเพยีรในจติใจเหมอืนกนั ต่อสูก้บักเิลสตณัหาในท่านัง่

สมาธิก็ได ้หรือในอริิยาบถยนืหรือเดนิหรือนอนก็ตดักเิลสไดเ้หมอืนกนั ภาวะจติ

ของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั ของพระพทุธเจา้ตอ้งนัง่ถงึจะตดัได ้ ของพระอานนท์

น่ีท่านไปยดึไปตดิกบัคาํพยากรณ์ของพระพทุธเจา้ จติเลยไมป่ลอ่ยวาง มวัแต่

กงัวลวา่เมือ่ไหร่จะบรรลเุสยีท ีเพราะพระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณ์วา่จะตอ้งบรรลุ

วนัน้ีแน่นอน ความเพยีรก็เร่งเต็มทีแ่ลว้ พจิารณาทกุอย่างหมดแลว้ แต่ก็ยงัไม่

บรรล ุ ก็เลยเกดิความวติกกงัวลขึ้นมา ยิง่เวลาใกลเ้ขา้มาเท่าไหร่ ก็ยิง่วติกกงัวล

ใหญ่ จติก็เลยสรา้งกเิลสขึ้นมาแทนทีจ่ะสรา้งธรรมะขึ้นมา การจะหลดุพน้ไดจ้ติ

ตอ้งปลอ่ยวางทกุอย่างแมแ้ต่คาํพยากรณ์ พอเหน็วา่ใกลส้วา่งแลว้ก็คดิวา่หมด

หวงัแลว้ ครัง้น้ีคงเป็นครัง้แรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์ผดิพลาด ก็เลยจะไป
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พกั ขณะทีก่าํลงัจะพกั ระหวา่งท่านัง่กบัทา่นอน จติไมไ่ดค้ดิอะไร ปลอ่ยวางคาํ

พยากรณ์ ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง จติกห็ลดุเลย  

ตอ้งปฏบิตัถิงึจะรู ้ เวลาหลดุมนัหลดุอย่างไร บางองคก์็หลดุแบบงา่ยๆ มอียู่องค์

หน่ึงบรรล ุ ๔ ข ัน้ในเวลาปลงผม พอมดีโกนลงศีรษะครัง้แรกก็บรรลเุป็นพระ

โสดาบนั พอลงครัง้ที ่๒ ก็เป็นพระสกทิาคาม ีครัง้ที ่๓ ก็เป็นพระอนาคาม ีครัง้

ที ่ ๔ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ปญัญาขยบัไปเรื่อยๆ หมนุของมนัไปเรื่อยๆ 

เหมอืนกบัไฟทีม่เีชื้อ พอไฟตดิแลว้ก็ไหมข้องมนัไป การบรรลไุมอ่ยู่ทีอ่ริิยาบถ 

แต่อยู่ทีส่ภาพจติทีพ่รอ้มจะบรรลใุนขณะนัน้หรือไม ่ มอียู่รูปหน่ึงมปีญัหา จะไป

กราบทูลถามพระพทุธเจา้ พอเดนิไปถงึกฏุฝินก็ตก ยงัไมไ่ดข้ึ้นไปบนกฏุ ิก็ยนืรอ

อยู่ทีช่ายคา เหน็นํา้ฝนทีไ่หลลงมาจากชายคา ลงมาในนํา้ทีอ่ยู่บนดนิ เกดิเป็น

ฟองนํา้แลว้ก็ดบัไป เกดิแลว้ก็ดบัไป พจิารณาฟองนํา้แลว้ก็บรรลเุลย เลยไมต่อ้ง

ขึ้นไปกราบทูลถามพระพทุธเจา้ เพราะรูค้าํตอบแลว้ การบรรลธุรรมจงึไมจ่าํเป็น

วา่ จะตอ้งอยู่ในท่านัง่ขดัสมาธิเสมอไป อยู่ในอริิยาบถใดก็ได ้ถา้จติอยู่ในภาวะที่

พรอ้มก็บรรลไุด ้ 

มพีระอกีรูปหน่ึงทา่นตดิในดา้นความสวยงาม พระพทุธเจา้ก็ใหไ้ปดูซากศพของ

โสเภณีทีม่ชีื่อเสยีงคนหน่ึง เป็นโสเภณีทีม่คีวามสวยงามมาก พอดเีธอตายไป ก็

ใหไ้ปพจิารณาดูซากศพของเธอ พอพจิารณาปับ๊ก็หลดุ เพราะจติแต่ละดวงไปตดิ

อยู่กบัจดุใดจดุหน่ึงทีไ่มเ่หมอืนกนั อย่างพระอานนทไ์ปตดิอยู่กบัคาํพยากรณ์

ของพระพทุธเจา้วา่จะบรรล ุ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านไมไ่ดบ้าํเพญ็เพยีรนะ 

ธรรมข ัน้อืน่ๆก็ไดบ้าํเพญ็มาหมดแลว้ แต่มาตดิทีป่มสุดทา้ยน้ี ตดิทีค่าํพยากรณ์

น้ี ตดิทีค่วามอยากจะบรรล ุซึง่เป็นสมทุยั ความอยากเป็นพระอรหนัตใ์นตอนนัน้

จงึเป็นอปุสรรค เมือ่ก่อนเป็นตวัผลกัดนัใหป้ฏบิตั ิ พอมาถงึจดุน้ีแมแ้ต่ความ

อยากไปพระนิพพานก็ตอ้งตดัไป เพราะเป็นสมมตุ ิ จะรูอ้ยู่กบัใจ ผูป้ฏบิตัจิะรูว้า่

อะไรยงัคาใจอยู่ เหมอืนกา้งตดิคอ คนอืน่ไมรู่ ้เรารูแ้ละเราตอ้งเอามนัออกเอง  



64 
 

ขอใหป้ฏบิตัไิปเถดิแลว้จะรูเ้หน็เอง ไมม่อีะไรมาปกปิด มาปิดกัน้การปฏบิตัไิด ้

แต่ถา้ไมป่ฏบิตัแิลว้ ต่อใหฟ้งัไปจนวนัตายก็จะไมเ่หน็ไมรู่ ้ ฟงัแลว้เขา้ใจก็ดบั

ความสงสยัได ้ แต่ไมแ่กป้ญัหาของเราได ้ ขอใหเ้หน็ความสาํคญัของการศึกษา

และการปฏบิตัน้ีิ วา่เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดในชวีติของเรา ควรจะอทุศิชวีติเพือ่

การศึกษาและการปฏบิตั ิ โดยการทาํหนา้ทีอ่ย่างอืน่ เพือ่สนบัสนุนใหเ้ราไดม้าทาํ

หนา้ทีน้ี่ จะทาํมาหากนิ ทาํอะไรต่างๆ ดูแลพ่อแม ่ ทาํบญุทาํทาน ก็ขอใหค้ดิวา่

เป็นการสนบัสนุนใหเ้ราไดศึ้กษาไดป้ฏบิตั ิ เพราะเน้ือหาสาระทีแ่ทจ้รงิของชวีติเรา

อยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารศึกษาและการปฏบิตัเิพือ่ความหลดุพน้จากความทกุข ์ ไมม่ี

ใครอยากจะเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาไมส่บายก็วิง่หาหมอกนัทกุคนเลย ไมม่ใีคร

อยากจะไมส่บาย อยากจะหายกนัท ัง้นัน้ แลว้ทาํไมไมอ่ยากจะพน้ทกุขก์นับา้ง 

ท ัง้ๆทีท่กุขก์นัตลอดเวลา เพราะอาํนาจของกเิลสมนัแรงมาก ทาํใหเ้ราหลง ใหร้กั

ความทกุข ์ ใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็ทกุขเ์ป็นสุข เราจงึกอดความทกุขก์นั รกั

ความทกุขก์นัอยู่ตลอดเวลาโดยไมรู่ต้วั  

อปุาทานต่างๆเป็นตวัทีท่าํใหเ้ราทกุข ์ ไอน้ ัน่ก็เสยีดาย ไอน่ี้ก็เสยีดาย ไอน้ ัน่ก็

อยากได ้ไอน่ี้ก็อยากได ้ลว้นแต่เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้เลย แต่มองไมเ่หน็กนั ลอง

ตดัทิ้งไปใหห้มดเลย อยู่แบบไมม่ดูี เอาเท่าทีม่อียู่แลว้ก็พอ จะมคีวามภูมใิจ 

ผูอ้ืน่ทาํได ้ ครูบาอาจารยท์ีเ่รากราบไหวท้่านก็ทาํได ้ แลว้ทาํไมเราจะทาํไมไ่ด ้ ก็

เพราะเราสูก้เิลสไมไ่ด ้ เราชอบฟงัแต่พอถงึเวลาปฏบิตัเิราไมป่ฏบิตักินั เหมอืน

เชยีรน์กัมวยใหช้กซา้ยชกขวา พอใหเ้ราขึ้นไปชกบนเวท ี เราก็ไมเ่อา เพราะกลวั

ลาํบาก ขาดโนน้ขาดน่ีหน่อยก็ลาํบากแลว้ ค่อยๆตดัก็ได ้ ค่อยๆลด สิง่ไหนไม่

จาํเป็นก็ค่อยตดัๆไป ไมอ่ย่างนัน้ก็จะไมก่า้วหนา้สกัท ีสิง่ทีต่ดัไดก้็ตดั สิง่ทีท่าํได ้

ก็ทาํ ตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่าง ตอ้งลดตอ้งละ ตอ้งเสริมสรา้งสิง่ทีย่งัไมม่ ี ทานศีล

ภาวนามนีอ้ย ก็ตอ้งเสริมสรา้งใหม้มีากขึ้น สมบตัขิา้วของเงนิทองสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น

ต่างๆเรามมีาก ก็พยายามตดัทิ้งไป บรจิาคไป แลว้เราจะพฒันากา้วหนา้ไป

เรื่อยๆ 
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เป็นอย่างไรหายดแีลว้หรือ เมือ่ไดต่้อชวีติมาแลว้ก็ควรเอามาปฏบิตัธิรรม มา

ทาํบญุ อย่าไปเทีย่ว เทีย่วพอแลว้ เทีย่วกี่คร ัง้ก็เหมอืนกนั สูป้ฏบิตัธิรรมไมไ่ด ้

ปฏบิตัไิดม้ากเท่าไหร่ก็ยิง่ดมีากขึ้นไปเท่านัน้ จะมคีวามสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

ความทกุขจ์ะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ  

ถาม ตอนเขา้หอ้งผ่าตดัไปก็รูส้กึวา่จติสงบดนีะเจา้คะ ก็ภาวนาไป แต่ทาํไมความดนั

ขึ้นต ัง้เยอะ ก็ภาวนาไปไมรู่ส้กึกลวั แต่หมอบอกวา่ความดนัขึ้น หมอถามวา่กลวั

หรือ 

ตอบ ก็อาจจะมสีาเหตอุืน่ก็ได ้ ถา้เราไมรู่ส้กึกลวั ร่างกายมอีะไรหลายอย่างทีเ่ราไมรู่ ้

มนัจะขึ้นก็ใหม้นัขึ้นไป ขอใหจ้ติใจเราสงบก็แลว้กนั จะขึ้นจะลงก็เป็นเรื่องของ

เขา ขอใหจ้ติใจเราด ีจติใจเราสงบ ใหน่ิ้ง ใหว้างเฉย นัน้แหละเป็นเป้าหมายของ

เรา 

ถาม ทีบ่นเขาน้ีมพีระอยู่กี่องคค์ะ 

ตอบ ตอนน้ีมอียู่ ๓ รูป ไปต่างจงัหวดักนัพอออกพรรษา ธรรมดาก็มไีมม่าก มี

ประมาณสกั ๖ รูป เพราะส่วนใหญ่อาตมาไมไ่ดส้อนไม่ไดก้าํชบัดูแลเคี่ยวเขญ็ 

เพราะไมไ่ดอ้ยู่ในสภาพอย่างนัน้ เพราะเราก็อยู่ในฐานะผูอ้าศยั ไมใ่ช่วดัของเรา 

เป็นของสมเดจ็ฯ ผูม้าอยู่ก็ไมไ่ดม้าศึกษากบัเรา ใครสนใจอยากจะศึกษาถามเรา 

เราก็สอน ถา้ไมส่นใจเราก็ไมส่อน ปลอ่ยใหอ้ยู่ตามอธัยาศยั บางท่านก็อยากไป

อยู่กบัสาํนกัครูบาอาจารย ์ มหีมูค่ณะมกีฎมรีะเบยีบทีต่ายตวั ทีน่ี่ค่อนขา้งจะ

เหมอืนมหาวทิยาลยัเปิด ตวัใครตวัมนั ใครขยนัอยากจะปฏบิตักิป็ฏบิตัไิป ไม่

อยากจะปฏบิตักิ็ไมบ่งัคบักนั 

ถาม เขา้งา่ยออกยาก 

ตอบ ทีน่ี่เขา้ก็งา่ยออกก็งา่ย  
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ถาม องคท์ีข่ ึ้นมาอยู่ขา้งบนน่ีก ็

ตอบ ก็มาดว้ยความสมคัรใจ  

ถาม ท่านอาจารยก์็ไดแ้นะนาํบา้ง 

ตอบ ถา้ถามก็แนะนาํไป แต่ส่วนใหญ่จะรูว้า่ตอ้งทาํอะไร ไดย้นิไดฟ้งัไดอ่้านหนงัสอื

ของครูบาอาจารยก์นัอยู่ประจาํอยู่แลว้ ขาดการปฏบิตัเิท่านัน้เอง ทีผ่่านกนัไปไม่

ค่อยไดก้็คอืทกุขเวทนา พอเจอทกุขเวทนาก็จอด ถา้ผ่านไปไดแ้ลว้ ก็จะไปได ้

เรื่อยๆ 

ถาม ตอนน้ีโยมก็อายุมากแลว้ มปีญัหาเรื่องเขา่ ก็เคยผ่านไดบ้า้ง นัง่เกา้อี้ไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้แต่อาจจะไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร ก็ตอ้งยอมรบัสภาพ วา่เครื่องไมเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้น

การปฏบิตัมินัชาํรุดทรุดโทรม 

ถาม แต่เดมิก็นัง่ขดัสมาธิมาตลอดค่ะ นัง่ไดน้าน แต่ช่วงหลงัน่ีหมอบอกใหน้ัง่เกา้อี้ 

เพือ่ชะลออาการเสือ่มไว ้จะไดเ้ดนิได ้

ตอบ ก็ตอ้งทาํไปตามสภาพ ร่างกายก็เหมอืนรถยนต ์ ถา้รถใหมก่็วิง่ไดเ้ร็ว ถา้รถเก่าก็

ตอ้งค่อยๆไป  

ถาม อย่างน้ีถา้ปฏบิตัแิต่อายุนอ้ยๆก็ไดเ้ปรียบซคิะ  

ตอบ ถงึไดบ้วชกนัต ัง้แต่อายุ ๒๐ ถา้บวชอายุ ๖๐ ก็จะไมค่่อยไหว 
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กณัฑท์ี่ ๒๗๖ 

กนิเพื่ออยู่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ 

การพจิารณาใหเ้หน็ปฏกูิลในอาหารนัน้ ทาํเพือ่กาํจดัความอยาก ไมใ่หย้นิดใีนรูปสสีนั

กลิน่รสของอาหาร วา่เป็นอาหารชนิดนัน้อาหารชนิดน้ี ท่านจงึสอนใหพ้จิารณาใหเ้หน็

ความเป็นปฏกูิล คอืความไมน่่าดูของอาหารทีร่บัประทาน พจิารณาดูอาหารทีเ่คี้ยวอยู่ใน

ปาก วา่มรูีปลกัษณ์อย่างไร ถา้คายออกมาแลว้ จะตกัเขา้ไปกนิใหมไ่ดไ้หม ถา้เหน็สภาพ

ของอาหารทีเ่คี้ยวอยู่ในปาก ก็จะคลายความอยากรบัประทานไปไดม้าก ถา้ดูตอนทีอ่ยู่

ในถว้ยในจานก็จะทาํใหน้ํา้ลายไหล เราจงึตอ้งพจิารณาดูตอนทีอ่าหารถูกเคี้ยวแลว้คลกุ

กบันํา้ลายอยู่ในปากวา่เป็นอย่างไร ดูตอนทีอ่ยู่ในทอ้งวา่เป็นอย่างไร ดูตอนทีอ่อกมาวา่

เป็นอย่างไร เพือ่ตดัความอยากรบัประทานอาหารออกไป อาหารทกุชนิดทีร่บัประทาน

ตอ้งไปรวมกนัอยู่ในทอ้ง แต่ก่อนทีจ่ะไปรวมกนั เราก็จดัเสยีสวยงาม แยกอาหารคาว

หวานออกจากกนั แยกไวเ้ป็นส่วนๆ ถา้ผลไมห้ลน่ไปในแกงก็จะไมร่บัประทาน เพราะไป

ปนกบัของคาว การพจิารณาแบบน้ีเพือ่ใหเ้กดิความรงัเกยีจขยะแขยง เพือ่ทาํลายความ

หลงในรูปรสของอาหาร ถา้ไมพ่จิารณาก็จะตดิกบัรูปรสของอาหาร อยากกนิอาหารชนิด

นัน้ชนิดน้ี แต่ถา้เป็นพระแลว้เลอืกไมไ่ด ้ แลว้แต่ญาตโิยมจะนาํมาถวาย ถา้ไปอยู่ที่

กนัดารมแีต่คนยากจนใส่บาตร ก็จะเป็นอาหารทีไ่มค่่อยชอบรบัประทาน แต่ตอ้งฝึกฉนั

ใหไ้ด ้ดว้ยการพจิารณาวา่อาหารท ัง้หมดทีจ่ะฉนัน้ี จะตอ้งไปรวมกนัอยู่ในทอ้งอยู่ด ีก็ให ้

รวมกนัอยู่ในบาตรเสยีเลย ไดอ้าหารชนิดต่างๆมา ก็เอาใส่รวมลงในบาตรเลย แลว้ก็

คลกุกนัใหเ้ป็นอาหารชนิดเดยีวกนั ท ัง้ของคาวของหวานผลไมท้องหยบิฝอยทองแกง

เขยีวหวานแกงจดื ก็ใส่ไปลงไปในบาตร แลว้ก็คลกุกนั เหมอืนคลกุขา้วใหห้มากนิ 

รสชาตกิ็ด ีมเีปรี้ยวหวานมนัเค็มครบถว้นหมดเลย ถา้ฉนัแบบน้ีแลว้จติใจจะไมก่งัวลกบั

เรื่องอาหาร  
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ไมเ่ช่นนัน้แลว้เวลาบวชใหม่ๆ จะตอ้งนัง่อยูป่ลายแถว เวลาเหน็อาหารทีช่อบอยู่หวัแถวก็

อยากจะรบัประทาน พอมาถงึเราทีป่ลายแถวก็เหลอืแต่ถาดเหลอืแต่จาน ก็จะเกดิความ

เสยีใจทอ้แทเ้บือ่หน่ายได ้ ถา้ไมไ่ปมองสิง่ทีย่งัมาไมถ่งึเรา มองแต่เฉพาะสิง่ทีม่าต ัง้อยู่

ขา้งหนา้เรา เราก็จะไมผ่ดิหวงั แลว้ถา้เอาอาหารทกุชนิดคลกุกนัในบาตร เรากจ็ะไมเ่กดิ

ความอยากรบัประทานอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี จะช่วยใหก้ารฉนัอาหารไมเ่ป็นปญัหากบัเรา 

การฉนัในบาตรน้ีก็มอียู่ ๓ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. แบบสบายๆ ไดอ้าหารอะไรมาก็แยก

ไวเ้ป็นส่วนๆในบาตร ขา้วก็เอาไวด้า้นหน่ึง กบัขา้วเอาไวอ้กีดา้นหน่ึง ผลไมเ้อาไวด้า้น

หน่ึง ของหวานก็เอาไวอ้กีดา้นหน่ึง ถา้เป็นนํา้ก็ใส่ไวใ้นถว้ยไวด้ืม่เลย ผลไมจ้ะไวท้ีฝ่า

บาตรก็ได ้ฉนัแบบน้ีฉนัแบบสบายๆ แบบที ่๒ จะไมจ่ดัแยกอาหารไวเ้ป็นส่วนๆ มอีะไร

ก็ใส่ลงไปเลย ตรงไหนก็ได ้ แบบที ่ ๓ กค็ลกุอาหารทกุชนิดทีอ่ยู่ในบาตร เพือ่กาํหลาบ

กเิลสตณัหา ความอยากรบัประทานอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี ถา้ไมอ่ย่างนัน้จะมปีญัหากบั

การขบฉนั ฉนัไมล่งบา้ง อยากจะฉนัแลว้ไมไ่ดฉ้นั ก็จะทาํใหท้อ้แทเ้บือ่หน่ายกบัเพศของ

นกับวช แต่ถา้ฝึกรบัประทานตามมตีามเกดิได ้ โดยพจิารณาวา่อาหารจะดขีนาดไหนจะ

เลวขนาดไหน ก็เป็นอาหารเหมอืนกนั ทาํหนา้ทีเ่หมอืนกนั คอืรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ต่อไป

ได ้ดบัความหวิกาย ป้องกนัไม่ใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ใหม้กีาํลงัปฏบิตัธิรรม ก็ถอืวา่ใชไ้ดแ้ลว้ 

กนิเพื่ออยู่ ไม่อยู่เพื่อกนิ ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร ไมเ่หมอืนฆราวาส

ญาตโิยม เวลารบัประทานจะถอืเป็นความสุขอย่างหน่ึง กนิกนัแบบไมย่บัย ัง้ ตอ้งหาทีก่นิ

กนั ตอ้งขบัรถไปไกลๆ เพือ่ไปรา้นอาหารทีถู่กปากถูกคอ เสยีเวลาไปเปลา่ๆ เพยีงเพือ่

เตมินํา้มนัใหก้บัร่างกายเท่านัน้เอง ควรจะปฏบิตัร่ิางกายเหมอืนกบัรถยนต ์ ปัม๊ไหนก็

เตมิได ้ ปัม๊ตราดาว ปัม๊ตราเสอืก็นํา้มนัเหมอืนกนั มาจากโรงกล ัน่เดยีวกนั อาหารก็มา

จากตลาดเหมอืนกนั พอมาถงึทีร่า้นแลว้ก็มวีธิีปรุงแต่งต่างกนัไป ทาํใหม้สีสีนัรสชาติ

ต่างกนัไป แต่การทาํหนา้ทีดู่แลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ได ้ ใหม้พีลงั ใหม้เีชื้อเพลงิ ก็

เหมอืนกนั 

มเีรื่องการพจิารณาอาหารอยู่เรื่องหน่ึง มแีมช่อียู่รูปหน่ึง จาํไมไ่ดแ้ลว้วา่อยู่ในหนงัสอืของ

หลวงตาหรือเปลา่ หรือไดย้นิไดฟ้งัมา แมช่กี็พจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหารทกุครัง้

ก่อนทีจ่ะรบัประทาน มอียู่คร ัง้หน่ึงพจิารณาจนเลยเถดิ จนรบัประทานอาหารไมล่ง พอ
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มองเหน็อาหารในจาน ก็จะเหน็ภาพอาหารทีอ่ยู่ในกระเพาะ รบัประทานไมล่ง จนร่างกาย

ซูบผอม ก็เลยไปปรึกษากบัหลวงตา ท่านก็ช่วยแกใ้ห ้ สอนใหพ้จิารณาวา่ อาหารที่

รบัประทานเป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ มาจากดนินํา้ลมไฟ ร่างกายก็มาจากดนินํา้ลมไฟ 

เป็นธาตเุหมอืนกนั ส่วนผูท้ีพ่จิารณาคอืใจ ไมไ่ดก้นิอาหาร เป็นเพยีงผูจ้ดัการเอาอาหาร

เขา้ไปในร่างกายเท่านัน้เอง เหมอืนกบัเตมินํา้มนัรถ คนขบัรถไมไ่ดก้นินํา้มนั คนขบัรถก็

เพยีงแต่เอานํา้มนัใส่ไปในถงัรถยนตเ์ท่านัน้เอง ร่างกายเป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ อาหารก็

เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นการเตมิธาตเุท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัใจเลย ใจเป็นเพยีง

ผูจ้ดัการดูแลร่างกาย น่ีก็เป็นวธิีแกถ้า้พจิารณาจนเลยเถดิไป การพจิารณาทางดา้น

ปญัญา ก็เป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยาเพือ่รกัษาโรคของจติใจ คอืความโลภความ

โกรธความหลง หลงในรสชาตอิาหารก็เป็นความหลงเป็นความโลภ ก็ตอ้งพจิารณาปฏกูิล

ความไมส่วยงามน่าขยะแขยงของอาหาร จะไดค้ลายความยนิดใีนอาหาร จะไดไ้ม่

รบัประทานมากจนเกนิไป พออิม่แลว้ก็จะหยุดได ้ ถา้พจิารณามากเกนิไปก็กลบัเป็นโทษ

ได ้ทาํใหก้นิอาหารไมไ่ด ้การพจิารณาปฏกูิลก็เพือ่แกป้ญัหา คอืความยนิดใีนรูปในรสใน

กลิน่ในสสีนัของอาหาร จะตอ้งเป็นชนิดนัน้ชนิดน้ี ความจริงแลว้ก็มอียู่ ๔ รสเท่านัน้เอง 

ไมว่า่จะเป็นอาหารชนิดใด มเีปรี้ยวหวานมนัเค็มเป็นหลกั จะเป็นอาหารฝรัง่ อาหารจนี 

อาหารไทยอาหารแขก ก็เปรี้ยวหวานมนัเค็มเหมอืนกนั ทาํหนา้ทีเ่หมอืนกนั ก็คอื ใหพ้ลงั

กบัร่างกาย ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ถา้พจิารณามากเกนิไปก็เท่ากบักนิยามากเกนิไป ทาํให ้

เกดิอาการแพย้าขึ้นมาได ้ คอืกนิขา้วไมล่ง พจิารณาปฏกูิลมากจนเกนิไป ก็เลยกนิไม่ลง 

ก็ตอ้งหยุดพจิารณา ถา้ถงึข ัน้นัน้ก็ตอ้งหยุด ตอ้งหนัมาพจิารณาวา่ เป็นการเตมิดนินํา้ลม

ไฟใหก้บัร่างกายเท่านัน้เอง หรือพจิารณาความสวยงามของอาหารบา้งก็ได ้ เพือ่มาแกก้นั 

ถา้พจิารณาจนเลยเถดิไป ก็ตอ้งยอ้นกลบัมาพจิารณาดูรูปรสสสีนัทีน่่ารบัประทาน เพือ่

คลายปฏกูิลสญัญาทีท่าํใหก้นิไมล่ง  

การปฏบิตัจิงึตอ้งมคีรูบาอาจารย ์ผูม้ปีระสบการณ์ เพราะจะช่วยแกป้ญัหาใหเ้ราได ้เวลา

ปฏบิตัจินเลยเถดิไป ไมม่ชัฌิมา ไมอ่ยู่ในทางสายกลาง ถา้ไมพ่จิารณาเลยก็หย่อนเกนิไป 

พอเหน็อาหารปับ๊ก็นํา้ลายไหลอยากจะกนิ อย่างน้ีก็หย่อนเกนิไป แต่ถา้พจิารณาปฏกูิล

จนกนิไมล่งก็มากเกนิไป ตอ้งใหพ้อด ีคดิว่าเป็นการเตมินํา้มนัใหก้บัร่างกาย ไมว่า่จะเป็น



70 
 

ชนิดไหนก็กนิได ้ก็จะแกป้ญัหาเรื่องอาหารได ้ไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องอาหารอกีต่อไป ตอน

เริ่มตน้อาจจะตอ้งคลกุอาหารไปก่อน เพือ่กาํจดัความอยากในอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี 

อยากจะกนิกว๋ยเตีย๋ว อยากจะกนิพซิซ่าอย่างน้ี พอปนท ัง้กว๋ยเตีย๋วท ัง้พซิซ่าเขา้ไปใน

บาตร ก็ไมม่พีซิซ่าไมม่กีว๋ยเตีย๋วแลว้ มแีต่อาหารรวมมติรอยู่ในบาตร กนิกี่คร ัง้ๆก็เป็น

อาหารรวมมติร จนไมไ่ดไ้ปนึกถงึอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ีอกีต่อไป หลงัจากนัน้แลว้ก็ไม่

ตอ้งไปคลกุก็ได ้ กนิแบบปกต ิ เพราะเรื่องอาหารไมเ่ป็นปญัหาแลว้ มกี็กนิ ไมม่กี็ไมเ่คย

ไปฝนัถงึ เรื่องของการปฏบิตักิบัอาหารก็มหีลายวธิีดว้ยกนั สาํหรบัอาตมาขนาดคลกุแลว้ 

ตอนเยน็ๆบางทกี็ยงัปรุงแต่ง คดิถงึอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ีอยู่ โชคดทีีไ่ดไ้ปอยู่ทีว่ดัป่าบา้น

ตาด ทีม่กีารอดอาหารกนั พออดอาหารไดส้กั ๓ วนัแลว้ ก็จะไมค่ดิถงึอาหารชนิดต่างๆ

เลย เพราะคดิก็ไมไ่ดก้นิ จงึอดไปเรื่อยๆ ครัง้ละ ๓ วนับา้ง ๕ วนับา้ง อดวนัเวน้วนับา้ง 

วนัน้ีฉนัพรุ่งน้ีไมฉ่นั ทาํอยู ่ ๒ ถงึ ๓ ปี แต่ไมไ่ดอ้ดเพราะเรื่องอาหารอย่างเดยีว อด

เพราะช่วยการภาวนาใหก้า้วหนา้อย่างรวดเร็ว ไมใ่หเ้กยีจครา้น ไมใ่หง้ว่ง จงึควรลองอด

อาหารกนัดูบา้ง ไมต่ายหรอก กระเพาะก็ไมเ่สยีดว้ย แต่กเิลสจะรอ้งขึ้นมาวา่ กระเพาะ

จะไมเ่สยีหรือ จะไมเ่ป็นโรคกระเพาะหรือ ถา้อดแบบมขีอบมเีขตก็ไมเ่ป็นไร หลวงตา

ท่านบอกวา่ ท่านอดจนทอ้งเสยี เพราะอดนานมาก อดทลีะ ๑๐ วนั ๑๕ วนัแลว้กลบัมา

ฉนัครัง้เดยีว แลว้กลบัไปอดใหม ่ ท่านบอกวา่ฉนัอะไรเขา้ไปตอนเชา้พอตอนสายก็

ออกมาหมดเลย ท่านบอกวา่เสยีร่างกาย แต่ไดท้างจติใจ คุม้ค่ากบัการลงทนุ  

เวลาปฏบิตัคิวรมุง่ไปทีจ่ติใจเป็นหลกั เสยีกายไมเ่ป็นไร ถา้เป็นการแลกเปลีย่นกบัการได ้

ความเป็นอสิระของใจ ไดห้ลดุพน้จากกเิลสความโลภความโกรธความหลงความอยาก

ต่างๆ เสยีอย่างน้ีเสยีไปเถดิ เพราะร่างกายสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตายไป แต่ใจไมไ่ดถู้กทาํลาย

ไปดว้ย ถา้ยงัไมไ่ดร้บัการปลดปลอ่ยใหม้อีสิรภาพ ก็ยงัตอ้งเป็นทาสอยู่ ไปเกดิชาตหินา้

ก็ยงัตอ้งเป็นทาสอกี แต่ถา้ยอมสละร่างกายเป็นเดมิพนั จะเป็นจะตายอย่างไร จะลาํบาก

อย่างไร ก็ไมถ่อย เพือ่ทาํลายความโลภความโกรธความหลงทีม่อียู่ในจติใจ ทาํอย่างน้ีจะ

ไดก้าํไร เป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่า เพราะชวีติน้ีมไีวเ้พือ่ทาํประโยชนน้ี์นัน้เอง เหมอืนกบัซื้อ

รถยนตข์บัเคลือ่น ๔ ลอ้ สาํหรบัใชใ้นป่าในเขา มาใชใ้นบา้นในเมอืง ไมรู่จ้ะซื้อมาทาํไม 

ถนนก็ไมข่รุขระ ตอ้งเอาไปลยุในป่าในเขาส ิ รถชนิดน้ีมไีวใ้ชอ้ย่างนัน้ ร่างกายของเราก็
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อย่างนัน้ เป็นเหมอืนรถขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ ไวส้าํหรบัลยุกบักเิลส กบัความโลภความโกรธ

ความหลง แต่เรากลบัเอาไปรบัใชก้เิลส รบัใชค้วามโลภความโกรธความหลง แลว้เราจะ

ไดอ้ะไรจากการเกดิในแต่ละชาต ิ ก็ไมไ่ดอ้ะไร ยงัตกเป็นทาสของกเิลส รบัใชก้เิลสอยู่ 

เป็นวาสนาของพวกเราทีไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา ทีท่าํใหเ้รารูถ้งึหนา้ทีท่ีแ่ทจ้ริงของร่างกาย

เรา วา่มไีวท้าํอะไร ก็มไีวเ้พือ่ปลดเปลื้องจติใจทีเ่ป็นทาสของกเิลส ทีอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจ

ของความโลภความโกรธความหลงอยู่น้ี ใหไ้ดร้บัอสิรภาพ ทกุขณะทีเ่ราหายใจอยู่น้ี เรา

อยู่ภายใตอ้าํนาจของความหลงท ัง้นัน้ คอือวชิชาปจัจยาสงัขารา อวชิชาเป็นตวัส ัง่ให ้

สงัขารคดิ ใหค้ดิแต่เรื่องลาภยศสรรเสริญสุข วนัน้ีจะไปเทีย่วไหนด ีวนัน้ีจะไปกนิอะไรที่

ไหนด ี แต่เรื่องไปปฏบิตัธิรรมแทบจะไมค่ดิกนัเลย ส่วนพวกเราอาจจะมคีดิกนับา้ง 

เพราะไดส้มัผสัไดพ้บคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหค้ดิไปทางวชิชาปจัจยาสงัขารา 

วชิชาก็คอืธรรมะคาํสอนของครูบาอาจารย ์ ทีค่อยกระตุน้ใหค้ดิไปในทางบญุทางกศุล 

อย่างวนัน้ีเราก็คดิมาทาํบญุกนั ถา้ไมเ่คยสมัผสักบัศาสนาเลย วนัน้ีวนัหยุดก็ตอ้งพาลูก

ไปเทีย่วกนัเพราะเป็นวนัเดก็ ไปเทีย่วไหนด ี ไปกนิทีไ่หนด ี ก็เป็นเรื่องของอวชิชาปจัจ

ยาสงัขาราท ัง้นัน้ พอไปแลว้ก็จะเป็นตณัหาความอยาก เป็นอปุาทานความยดึตดิ เป็นภพ

เป็นชาตขิึ้นมา พอตายไปจติก็ยงัไมห่ยุด อวชิชาปจัจยาสงัขารา ก็ส่งใหจ้ติไปเกดิใหม ่

แต่ถา้ใชธ้รรมะปจัจยาสงัขาราแลว้ ก็จะดบัตณัหา ดบัอปุาทาน ดบัภาวะคอืภพชาต ิกจ็ะ

ไมม่กีารไปไหนมาไหน จติใจมคีวามสุขแลว้ ก็ไมต่อ้งออกไปเทีย่ว อยู่บา้นเฉยๆก็มี

ความสุข อยู่วดัก็มคีวามสุข ไมต่อ้งออกไปแสวงหาความสุขภายนอก นอกจากมธุีระ

จาํเป็น ไปเผยแผ่ธรรมะ แต่จะไมอ่อกไปเหมอืนอย่างพวกเรา ทีอ่ยู่บา้นเฉยๆไมไ่ด ้ พอ

วนัเสารว์นัอาทติยก์็คดิหาเรื่องทาํแลว้ จะไปไหนด ี อยู่บา้นแลว้อดึอดัใจ หงดุหงดิใจ 

ท ัง้ๆทีไ่มม่อีะไรจะสบายเท่าการอยู่บา้น ไมต่อ้งแต่งเน้ือแต่งตวัใหเ้หน่ือย หอ้งนํา้หอ้งท่า

ก็สะดวก ไมต่อ้งไปเขา้แถวไปแย่งกนั อาหารก็มเีก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ทาํกนิในบา้นแสนสบาย 

แต่ตอ้งออกไปดิ้นรนหาความสุขภายนอกบา้นกนั เพราะอยู่บา้นไมต่ดิ อยากจะเหน็รูป

แปลกๆใหม่ๆ  อยากจะไดย้นิเสยีงแปลกๆใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ เพราะใจอยู่ภายใตอ้าํนาจของ

ความโลภความโกรธความหลง จงึเป็นอวชิชาปจัจยาสงัขารา สงัขารกป็รุงใหอ้อกไปทาง

อายตนะ ไปทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไปสู่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไปสู่การสมัผสั แลว้ก็
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เกดิเวทนา พอไดอ้อกจากบา้นแลว้เป็นอย่างไร มคีวามสุข ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปกนิ ไป

เทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือย แลว้ก็เกดิอปุาทานความยดึม ัน่ เกิดตณัหาความอยาก ตอ้ง

ออกไปเรื่อยๆ ออกไปวนัน้ีแลว้เดีย๋วพรุ่งน้ีก็ตอ้งออกไปอกี ก็เป็นภาวะ จะตอ้งออกไปทาํ

ใหม ่ เสารอ์าทติยน้ี์ไปเทีย่วทีน่ ัน่ เสารอ์าทติยห์นา้ก็ไปเทีย่วทีอ่ืน่ต่อ ก็จะไปอย่างน้ีไป

เรื่อยๆจนแก่ตาย พอตายไปใจก็ไปเกดิใหม ่ ไปเริ่มตน้ทาํอย่างน้ีใหม ่ เป็นวฏัจกัรไป

เรื่อยๆ แต่ถา้ใชธ้รรมะมาเป็นตวัขบัเคลือ่นสงัขาร ธรรมะปจัจยาสงัขารา ก็จะไปทีส่งบที่

สงดัทีว่เิวก ทีไ่มม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิตณัหาขึ้นมา เกดิความอยาก

ขึ้นมา ไปอยู่ตามวดัป่าวดัเขา ไปไหวพ้ระสวดมนต ์ ไปฟงัเทศน ์ ฟงัธรรมะของครูบา

อาจารย ์ ไปนัง่ทาํจติใหส้งบ เพือ่ตดัตณัหาความอยาก ตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

ตดัภาวะภพชาตทิีจ่ะตามมาต่อไป  

น่ีคอืธรรมะปจัจยาสงัขารา ถา้เจริญมรรคอยู่เรื่อยๆ เจริญธรรมอยู่เรื่อยๆ ต่อไปธรรมะ

จะมแีรงมากกวา่อวชิชา ก็จะทาํลายอวชิชาใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ พออวชิชาถูก

ทาํลายหมดไป จติก็กลายเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ เป็นธรรมท ัง้แท่ง ใจเป็นธรรมลว้นๆ ไมม่ี

กเิลสหลงเหลอือยู่เลย จะคดิแต่เรื่องธรรมะ เรื่องของเหตเุรื่องของผล ไมค่ดิอยากไปมี

สมบตัขิา้วของเงนิทอง เป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณ เป็นสงัฆราช หรือเป็นอะไรท ัง้สิ้น จะไมม่อียู่ใน

จติในใจ ไมค่ดิอยากไปเทีย่วดูหนงัฟงัเพลง ไปโนน้มาน่ี ไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆ

ภายนอก ใจจะไมค่ดิ เพราะในใจมแีต่ความสงบ มแีต่ความสุข ถา้ไมม่คีวามโลภความ

โกรธความหลงแลว้ ก็จะไมม่อีะไรมาสรา้งความอยาก ก็จะไมไ่ปไหน อยู่บา้นสบายทีสุ่ด 

อยู่วดัสบายทีสุ่ด น่ีคอืการใชธ้รรมะมาปลดเปลื้องจติ ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ ใช ้

ร่างกายใหเ้ป็นประโยชน ์อย่าปลอ่ยใหร่้างกายเป็นทาสของกเิลส ดว้ยการขบัรถไปหารา้น

เชลลช์วนชมิ ไปกนิทีโ่นน้ทีน่ี่ อาหารชนิดนัน้ด ี ชนิดน้ีด ี บางคนอตุสาหน์ัง่เครื่องบนิไป

กนิอาหารทีฮ่่องกง ไปเชา้เยน็กลบั เพราะอวชิชาปจัจยาสงัขาราพาไป ถา้เป็นธรรมะปจัจ

ยาสงัขาราก็อยู่ทีบ่า้นทอดไขเ่จยีวกนิ กนิเสร็จจะไดน้ัง่สมาธิต่อ ไหวพ้ระสวดมนตป์ฏบิตัิ

ธรรม เราทาํอยู่ปีหน่ึง อยู่ในบา้นไมไ่ดไ้ปไหน แต่ไมไ่ดท้าํอาหารกนิเอง ไปกนิทีร่า้น

เพราะมนัสะดวก กนิกว๋ยเตีย๋วชาม ขา้วผดัชาม ก็อิม่แลว้ ก็อยู่ไดว้นัหน่ึง เชา้ตื่นขึ้นมาก็

นัง่สมาธิ พอออกจากสมาธิก็เดนิจงกรม ใหม้สีตอิยู่กบัตวัตลอดเวลา ไมว่า่จะทาํอะไร 
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ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั อยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย จะเขา้หอ้งนํา้ จะแปรงฟนักอ็ยู่

ตรงนัน้ จะทาํอะไรก็อยู่ตรงนัน้  

แลว้ก็เดนิจงกรม พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เป็นเรื่องธรรมดา 

พจิารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะไมว่ติกกบัความแก่ความเจ็บความตาย เพราะเหน็วา่เป็น

เรื่องธรรมดา เหมอืนกบัการขึ้นและตกของดวงอาทติย ์ เพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา 

ไมไ่ดด้อีกดใีจเวลาดวงอาทติยข์ึ้นมาตอนเชา้ ไมไ่ดเ้สยีอกเสยีใจเวลาทีต่กลงไปตอนเยน็ 

เป็นเหตกุารณ์อย่างหน่ึงทีใ่จรบัรู ้ ร่างกายก็เป็นเหตกุารณ์อย่างหน่ึงทีใ่จรบัรูเ้ช่นเดยีวกนั 

ต่างกนัตรงทีใ่จไปยดึตดิร่างกายวา่เป็นตวัเราของเรา เพราะความหลงหลอกใหไ้ปยดึ ถา้

แกต้รงน้ีไดแ้ลว้ ร่างกายกจ็ะเป็นเหมอืนดวงอาทติย ์ จะขึ้นจะตก ใจก็เฉยๆ ร่างกายจะ

เป็นจะตาย ใจก็เฉยๆเหมอืนกนั เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิวา่เป็นตวัเราของเรานัน่เอง น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราตอ้งพยายามฝึกสอนตวัเรา วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นการ

เปลีย่นแปลงของดนินํา้ลมไฟ เป็นการรวมตวักนัเขา้มาแลว้ก็แยกออกไป ไมม่อีะไรที่

รวมตวักนัแลว้จะอยู่ไปไดต้ลอด แมก้ระท ัง่ศาลาหลงัน้ีก็เช่นเดยีวกนั สกัวนัหน่ึงก็จะ

เสือ่มลงไป ผุพงัลงไป แยกจากกนัไป ศาลาหลงัน้ีก็จะหายไป ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ก็ไมเ่สยี

อกเสยีใจ แต่ถา้ยดึตดิก็จะเสยีใจ พูดถงึศาลาก็มเีรื่องยดึตดิใหฟ้งัเรื่องหน่ึง ศาลาหลงัน้ี

สรา้งเมือ่ปี ๒๕๒๖ มที่านอาจารยจ์ากวดัถํา้กลองเพลงเป็นหวัหนา้พระทีว่ดัญาณฯ ท่าน

เหน็วา่ทีบ่นเขาเป็นทีส่งบสงดัวเิวกด ีก็เลยปรารถนาขึ้นมาทาํสถานทีป่ฏบิตั ิ ก็ขออนุญาต

ผูห้ลกัผูใ้หญ่ พอดมีญีาตโิยมรื้อบา้นแลว้เอาไมม้าถวายวดั ท่านก็เลยชวนญาตโิยมแบก

ไมข้ึ้นมาสรา้งศาลาและกฏุ ิ สมยันัน้ไมม่ถีนนขึ้นมา เป็นทางเดนิป่า ก็ตอ้งแบกไมข้ึ้นมา

อย่างลาํบากลาํบน เพือ่มาสรา้งกฏุแิละศาลาหลงัน้ี  

พอสรา้งเสร็จไดไ้มก่ี่เดอืน สมเดจ็พระสงัฆราชก็รบัเสดจ็ในหลวง ทรงสนทนาธรรมกนั

บนศาลาหลงัน้ี พวกคุณหญงิคุณนายทีต่ดิตามมา ก็เหน็วา่ศาลาหลงัน้ีไมเ่หมาะ ไมส่ม

พระเกยีรตเิลย ก็เลยอยากจะรื้อแลว้สรา้งใหม ่พอพวกชาวบา้นทีช่่วยสรา้งรูเ้ขา้ก็ขูว่า่ ถา้

จะรื้อก็จะไมใ่ส่บาตรพระ พอสมเดจ็ฯทราบก็เลยหา้มไมใ่หร้ื้อ ก็เลยเก็บรกัษามาจนถงึ

ปจัจบุนัน้ี ศาลาหลงัน้ีมที ัง้ในหลวง มสีมเดจ็พระสงัฆราช มหีลวงตาไดม้าใชแ้ลว้ เป็น
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ศาลาทีม่คีวามเป็นมงคลอยู่มาก มบีคุคลสาํคญัท ัง้ทางโลกและทางธรรมไดม้าเยีย่มเยยีน 

ก็เลยรกัษามา มคีนมาขอสรา้งใหใ้หมห่ลายคน แต่สรา้งใหมไ่มไ่ด ้ เดีย๋วพระไมม่ขีา้วกนิ 

ตอนหลงัชาวบา้นก็บอกไมเ่ป็นไร จะรื้อก็รื้อได ้ เขาไมว่า่อะไรแลว้ แต่ตอนนัน้มนัเสยี

ความรูส้กึ เพราะอตุส่าหแ์บกไมก้นัขึ้นมาอย่างลาํบากลาํบน สรา้งไดเ้พยีงไมก่ี่เดอืนก็จะ

ไปรื้อทิ้งแลว้สรา้งใหม ่ น่ีก็เป็นเรื่องของศาลาหลงัน้ี พอมใีครไปยดึตดิแลว้ ก็จะเป็น

ปญัหาขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้ไมย่ดึตดิก็ไมเ่ป็น ใครจะรื้อก็รื้อไป สรา้งใหมก่็ด ี ถา้พูดตาม

ความจริง จะสรา้งใหอ้ย่างถาวรเลย ก็น่าจะดกีวา่ ถา้เป็นวดัอืน่ก็คงจะดใีจกนั มารื้อ

กระตอ๊บแลว้สรา้งเป็นตกึใหใ้หม ่ แต่ทีน่ี่ชาวบา้นเขายดึตดิ ทีต่อ้งลาํบากลาํบนขนไม ้

ขึ้นมาสรา้งกนั ตอนนัน้ยงัไมม่อีะไรเลย เป็นป่าลว้นๆ คนืแรกพระอาจารยม์าปกักลดอยู่

คนเดยีวก่อน มาเปิดทางก่อน ท่านก็เลา่วา่พอนัง่สมาธิ ก็มชีายร่างใหญ่ๆดาํๆโผลม่า ถอื

ไมก้ระบองจะไลท่่านไป ท่านก็บอกวา่ท่านไมไ่ดม้าขบัไลไ่สส่งใคร ไม่ไดม้ามเีรื่องมรีาว

กบัใคร มาบาํเพญ็สมณธรรม หาความสงบ ตามคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ เขาก็เดนิหนี

ไป พอคนืทีส่องก็มาอกี ทน้ีีเขามาแบบมไีมตรีจติ บอกท่านวา่ถา้มาอยู่แบบน้ีก็มาได ้แลว้

เขาก็กลบัไป พระเณรจงึไดข้ึ้นมาอยู่กนั แต่ก็แปลกนะ มบีางคนมาอยู่แลว้อยู่ไมไ่ด ้ มา

อยู่แลว้บอกเจออะไรไมท่ราบ อยู่คนืหน่ึงแลว้เปิดเลยก็ม ี 

เมือ่วนัปีใหมก่็มฆีราวาสมาขออยู่ อยู่ไดค้นืหน่ึงก็เจอเหมอืนกนั มาปรึกษาวา่จะทาํ

อย่างไร ก็แผ่เมตตาใหเ้ขาไป ขออนุญาตเขา เขาเป็นเจา้ทีเ่จา้ทาง ไมท่าํอะไรหรอก กจ็ะ

ลองอยู่อกีคนืหน่ึง แต่พอตกเยน็ก็ไมก่ลา้อยู่กลบัไปก่อน ถา้ขึ้นมาแลว้ต ัง้ใจปฏบิตักิไ็ม่

น่าจะมปีญัหาอะไร ถา้มาแลว้จติใจไมส่งบคดิมาก อาจจะเป็นอปุาทานก็ได ้ แต่กบัเราไม่

เหน็มอีะไร เหมอืนคนหูหนวกตาบอด มาอยู่ต ัง้ ๒๐ ปีแลว้ ไมเ่คยเหน็อะไร ไมเ่คยมี

ใครมาขบัมาไลเ่ลย อาจจะเป็นเพราะไมไ่ดท้าํอะไร ไมไ่ดก่้อสรา้งอะไรทีไ่มจ่าํเป็นเลย แต่

พอมคีวามจาํเป็นตอ้งการอะไร มนัก็มาเอง ตอนแรกทางเดนิไมไ่ดเ้ป็นปูนซเิมนต ์ เป็น

ทางดนิ ตอนหนา้ฝนดนิมนัเหนียว เวลาเดนิดนิจะตดิกบัรองเทา้หนาป้ึกเลย แลว้ก็ลืน่

ดว้ย ก็เลยปรารภอยู่ในใจวา่น่าจะทาํทางเดนิปูนซเิมนต ์ ไมน่านก็มคีนมาถามวา่ตอ้งการ

อะไรไหม กฏุมิพีอใชไ้หม ก็บอกเขาไปวา่ มกีฏุพิอเพยีงอยู่ แต่สิง่ทีข่าดก็คอืทางเดนิหนา้

ฝนลาํบาก ทางเดนิจะกลายเป็นร่องนํา้ เป็นเหมอืนลาํธารเลย เวลาฝนตกจะเดนิลาํบาก 
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พระเณรตอ้งลงแต่เชา้มดื เดนิลาํบากมาก ก็เลยอยากจะทาํทางเดนิเป็นปูนซเิมนต ์ เขาก็

เลยบอกวา่ใหพ้จิารณาดูวา่ตอ้งใชเ้งนิเท่าไหร่ พอบอกเขาไป กเ็ขยีนเช็คมาใหเ้ลย อย่าง

พวกแทง็กน์ํา้ก็เหมอืนกนั เวลาทีส่รา้งกฏุน่ีิ คนสรา้งไมรู่ว้า่แทง็กน์ํา้มคีวามจาํเป็นมาก ก็

จะมแีทง็กน์ํา้ใหลู้กเดยีว นํา้ก็จะไมพ่อใช ้ ก็ปรารภอยู่ในใจวา่น่าจะมสีกั ๓ ใบต่อหน่ึง

หลงั ไมน่านก็มคีนเอาแทง็กน์ํา้มาถวาย จนมเีกอืบทกุกฏุ ิ

ถาม ท่านอาจารยไ์มป่รารภอกีหรือคะ 

ตอบ พอไมป่รารภก็ไมม่ ี เพราะไมอ่ยากจะยุ่งวุน่วาย เรื่องมาก ทาํลายการบาํเพญ็

ปฏบิตั ิทาํลายความสงบ ก็เลยไมค่่อยอยากจะทาํเรื่องภายนอกเท่าไหร่ 

ขา้งบนเขาน้ีเป็นทีป่ลกีวเิวก ไมท่าํกจิร่วมกนั ไมไ่ดไ้หวพ้ระสวดมนตร่์วมกนั ใหถ้อืการ

ภาวนาเป็นการบูชา เป็นปฏบิตับูิชา เป็นการทาํวตัร เหมอืนกบัตอนทีอ่ยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด 

จะรวมกนัเฉพาะเวลาหลวงตาเรียกประชมุเท่านัน้เอง นอกจากนัน้แลว้พระจะไมม่า

รวมกนั ท่านตอ้งการใหแ้ยกกนั ใหป้ลกีวเิวก ต่างคนต่างภาวนา ต่างคนต่างบาํเพญ็ ถา้

ท่านเหน็กฏุไิหนมรีองเทา้อยู่ ๒ คู่ ๓ คู่ กจ็ะโดนเลย เวลาจะเยีย่มกนั ตอ้งซ่อนรองเทา้

กนั เวลาคุยกนัก็ตอ้งไมใ่หม้เีสยีงเลด็ลอดออกมาจากกฏุเิลย แต่เราไมช่อบไปคุยกบัใคร 

อยู่ตามลาํพงัทีก่ฏุ ิ นานๆถา้มธุีระจาํเป็นจริงๆก็ไปพูดไปคุยบา้ง ส่วนใหญ่จะพูดคุยกนั

ตอนทีย่งัไมม่ดื ตอนร่วมทาํกจิวตัรกนั ส่วนใหญ่จะไมไ่ปไหน ไปทาํกจิทีศ่าลาเสร็จแลว้ก็

กลบัมาก็อยู่ทีก่ฏุ ิ หรือไปภาวนาเดนิจงกรมอยู่ในป่า อยู่คนเดยีวแสนจะสุขแสนจะสบาย 

เวลาบาํเพญ็จนจติสงบแลว้ จะไมอ่ยากยุ่งกบัใคร จติสงบเป็นเหมอืนกบันํา้น่ิง พอไปพูด

ไปคุยกบัใคร ก็ทาํใหก้ระเพือ่ม จติกจ็ะไมใ่ส ไมส่ดชื่น ไมสุ่ข ทาํใหเ้สยีเวลาดว้ย เพราะ

นอกจากการทาํจติใหส้งบแลว้ ยงัมงีานสาํคญักวา่นัน้อกี คอืการเจริญปญัญา พจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในขนัธ ์ ๕ ในเบื้องตน้ตอ้งพจิารณากายอยู่เรื่อยๆก่อน ใหเ้หน็วา่ไม่

เทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย เป็นปฏกูิลเป็นอสุภะ ไมส่วยไมง่าม ซ่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั มแีต่

ผลติของเสยีออกมา ตอ้งเขา้หอ้งนํา้ปสัสาวะอจุจาระ มเีหงือ่ไคล ตอ้งคอยอาบนํา้ชาํระ

อยู่เรื่อยๆ ไม่เช่นนัน้ก็จะส่งกลิน่เหมน็ ถา้ไมพ่จิารณาก็จะไมเ่หน็กนั ก็จะหลงยดึตดิกบั

ร่างกาย ของคนนัน้ของคนน้ี อยากจะมแีฟน อยากจะมสีาม ี อยากจะมภีรรยา แต่ถา้
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พจิารณาเหน็ความเป็นปฏกูิล เหน็ความเป็นอสุภะไมส่วยงามแลว้ ก็จะคลายความหลง 

มแีต่โครงกระดูก มแีต่หนงัหุม้กระดูก แลว้ก็ไมเ่ทีย่งดว้ย สวยวนัน้ีหล่อเหลาวนัน้ี ไม่

นานก็เริ่มแก่ ผมก็ขาวหนงัก็เหีย่ว ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งจากกนัไป มแีต่ความทกุขต์ลอดเวลา 

ความสุขทีไ่ดก้็เพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ เพราะใจอ่อนแอ ไมส่ามารถอยู่ตามลาํพงัได ้ตอ้งพึง่คน

นัน้ตอ้งพึง่คนน้ี จงึตอ้งไปทกุขก์บัคนนัน้ทกุขก์บัคนน้ี ไมคุ่ม้ค่าเลย  

สิง่แรกทีพ่ระอปุชัฌายส์อนพระบวชใหมใ่หพ้จิารณา ก็คอืร่างกาย พจิารณา เกสา โลมา 

นขา ทนัตา ตโจ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั อาการ ๕ อย่างน้ีเรียกวา่กรรมฐาน ๕ เป็นวชิา

ความรูเ้บื้องตน้เลยทีพ่ระบวชใหมจ่ะตอ้งเรยีนรูก่้อน ถา้อปุชัฌายรู์ปใดไมส่อนกรรมฐาน 

๕ ก็จะถูกปรบัอาบตั ิ เพราะไมท่าํหนา้ทีข่องอปุชัฌายอ์ย่างสมบูรณ์ เพราะการพจิารณา

ร่างกายเป็นการปกป้องจติใจ เป็นการต่อสูห้รือกาํจดัราคะความกาํหนดัยนิดใีนกาม ที่

บวชแลว้อยู่ไมไ่ดก้นั ก็เพราะไมไ่ดพ้จิารณากรรมฐาน ๕ ไมไ่ดพ้จิารณาอาการ ๓๒ ของ

ร่างกาย ไมไ่ดพ้จิารณาอสภุะ พอไมไ่ดพ้จิารณา เวลาเหน็อะไรก็จะสวยงามไปหมด ยิง่

คดิยิง่สวย ผา้ยิง่รอ้นขึ้นไปใหญ่ จนอยู่ในผา้เหลอืงไมไ่ด ้จติใจรุ่มรอ้น ก็ตอ้งลาสกิขาไป 

แต่ถา้ไดพ้จิารณาตัง้แต่วนับวชเลย วา่ร่างกายมผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั พจิารณาไป

ท ัง้อนุโลมและปฏโิลม จนตดิอยู่ในใจ ต่อจากนัน้ก็พจิารณาอาการอืน่ๆ ดูใตผ้วิหนงัวา่มี

อะไรบา้ง ก็มเีอน็ มกีระดูก มเีน้ือ มอีวยัวะต่างๆ มหีวัใจ มตีบั มปีอด มลีาํไส ้มเียื่อใน

สมอง ฯลฯ เป็นสิง่ทีต่อ้งพจิารณา ตอ้งใชเ้วลามาก ตอ้งอาศยัความวเิวกมาก ถา้ไปยุ่ง

เกี่ยวกบัเรื่องอืน่ปับ๊ ก็จะถูกกลบไปทนัท ี พอออกไปทาํกจิอืน่ก็จะไมม่เีวลาพจิารณาเลย 

ยกเวน้จติทีแ่ขง็จรงิๆ มคีวามชาํนาญในการพจิารณาอยู่แลว้ ก็พจิารณาควบคู่ไปกบัการ

ทาํกจิวตัรได ้ เช่นปดักวาดไปก็ยงัพจิารณาดูอาการ ๓๒ ได ้ หรือพจิารณาอาการใด

อาการหน่ึงทีถ่นดัได ้ 

มพีระรูปหน่ึงท่านถนดัในการพจิารณาโครงกระดูก มองไปทางไหนก็เหน็แต่โครงกระดูก 

ไมเ่หน็คน มองไปทไีรจะลงไปใตผ้วิหนงั ลงไปทีโ่ครงกระดูกเลย พอมคีนวิง่ตามหาคน

ผ่านมา ถามวา่เหน็คนๆนัน้ผ่านมาทางน้ีไหม ท่านบอกไมเ่หน็ เหน็แต่โครงกระดูกวิง่ไป

เมือ่กี้ น้ี น่ีคอืการพจิารณาเพือ่กาํจดักามฉนัทะหรือกามราคะ ความยนิดใีนกาม ความ
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กาํหนดัยนิดใีนรูปร่างหนา้ตา อยากไดม้าเป็นคู่ครอง ถา้พจิารณาอย่างน้ีแลว้ใจจะเยน็

สบาย ในทีสุ่ดก็จะปลอ่ยวางได ้ ก็หมดไปเปราะหน่ึง เรื่องของร่างกายกห็มดปญัหาไป 

จะไมห่ลงยดึตดิกบัร่างกายของตนหรือของผูอ้ืน่ รูว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงั รูว้า่เป็นอสุภะ 

เป็นแค่ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัไมม่ตีน ตอ้งใชเ้วลามากในการพจิารณา ตอ้งใช ้

ความสงบมาก ตอ้งไมม่เีรื่องอืน่ๆมารบกวน ถา้พจิารณาเป็นจะเดนิจงกรมไดท้ ัง้วนัเลย 

บางท่านเดนิจนฝ่าเทา้แตก หลวงตาท่านก็เดนิจงกรมจนฝ่าเทา้เกอืบแตก เวลาลูบเทา้

แลว้รูส้กึเสยีว บางท่านเดนิพจิารณาจนไมไ่ดห้ลบัไมไ่ดน้อน จนตาเสยีไปเลย เช่นพระ

จกัขบุาล เพราะเวลาพจิารณาธรรมะแลว้จติจะหมนุติ้วเลย เหมอืนกบัรถยนตท์ีว่ ิง่ลงเขา 

จะหยุดก็ตอนทีเ่ขา้ใจแลว้ ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป เหมอืนการ

พจิารณาปฏกูิลในอาหารก็เหมอืนกนั เมือ่หมดปญัหาแลว้ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกี ไมต่อ้ง

คลกุอาหาร กนิอย่างไรก็ได ้ การพจิารณาอสุภะก็เหมอืนกนั เมือ่ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ไมม่ี

ความกาํหนดัยนิดแีลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป ต่อใหส้วยงามขนาดไหนก็ตาม  

เป็นผลทีเ่กดิจากการพจิารณา อาศยัสมาธิเป็นทีพ่กัจติ ทีเ่ตมิพลงั เพราะเมือ่พจิารณาไป

สกัระยะหน่ึงแลว้จติก็จะเหน่ือยลา้ เหมอืนกบัมดี ถา้ใชไ้ปเรื่อยๆก็จะทือ่ การพจิารณาก็

จะไมแ่ยบคาย ก็ตอ้งหยุดพกัในสมาธิ กลบัมาทาํจติใหส้งบ ถา้เคยสงบดว้ยพทุโธๆกพ็ทุ

โธๆไป จติสงบน่ิงไดน้านเท่าไหร่ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป เหมอืนกบัการพกัผ่อนหลบันอนกนิ

อาหาร พอจติไดพ้กัผ่อนเต็มทีแ่ลว้ก็จะถอนออกมาเอง ก็กลบัไปพจิารณาใหม ่ กจ็ะ

เหน็ชดัขึ้นเขา้ใจดขีึ้นไปเรื่อยๆ การเจริญปญัญาและสมาธิจงึเป็นของคู่กนั ขาดกนัไมไ่ด ้

ตอ้งทาํสลบักนัไป เหมอืนกบัการเดนิ ตอ้งใชท้ ัง้ ๒ เทา้เดนิ เทา้ซา้ยและเทา้ขวาสลบักนั

กา้ว ถา้มเีทา้เดยีวก็จะเดนิลาํบาก ลองเดนิเทา้เดยีวดูซ ิก็ตอ้งกระโดดไปทลีะกา้วๆ ถา้ม ี

๒ เทา้ก็จะเดนิไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ถา้ทาํสมาธิอย่างเดยีวไมเ่จริญปญัญาเลย ก็จะตดั

กเิลสไมไ่ด ้ สมาธิเพยีงแต่กนักเิลสไม่ใหท้าํงานเวลาทีจ่ติสงบ พอจติออกจากสมาธิกเิลส

ก็จะทาํงานทนัท ี ถา้เจริญปญัญาอย่างเดยีวไมท่าํสมาธิเลย ก็จะไมม่กีาํลงัตดักเิลส รูว้า่

ไมด่ ี รูว้า่ไมส่วย แต่พอเหน็เขา้ก็ยงัอยากไดย้งัอยากทาํ คนดืม่สุราก็รูว้า่ไมด่ ี รูว้า่เป็น

โทษ ทาํใหเ้มา ทาํใหสุ้ขภาพร่างกายเสือ่มโทรม แต่พอเหน็ขวดเหลา้แลว้ ก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะ

หยุด ตอ้งหยบิมาดืม่จนได ้ถา้มสีมาธิแลว้ จติจะน่ิง มคีวามอิม่ ก็จะไมห่วิกบัอะไร กจ็ะ
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หยุดดืม่ได ้ ถา้ยงัไมไ่ดพ้จิารณาก็ยงัไมเ่หน็โทษของการดืม่สุรา ก็จะไมห่ยุดดืม่ ถา้ไม่

คอยเบรกไว ้ ความอยากก็จะดงึใหก้ลบัไปดืม่อกี จงึตอ้งพจิารณาดว้ยปญัญา เป็นการ

ถอนรากถอนโคนของกเิลส ท่านเปรียบเทยีบไวว้า่สมาธิเหมอืนกบัหนิทบัหญา้ ทาํให ้

หญา้งอกขึ้นมาไมไ่ด ้ พอยกเอาหนิออก หญา้ก็งอกขึ้นมาใหม ่ เพราะไมไ่ดถ้อนรากถอน

โคน แต่ถา้ไดถ้อนรากถอนโคนแลว้ ไมต่อ้งเอาหนิไปทบัก็ได ้ เมือ่ไมม่รีากแลว้หญา้ก็จะ

เจริญขึ้นมาไมไ่ดอ้ยู่ด ี 

กเิลสก็เหมอืนกนั ถา้ถูกถอนรากถอนโคนดว้ยปญัญาแลว้ ก็จะโผลอ่อกมาไมไ่ด ้ ราก

ของกเิลสคอือะไร ก็คอืความหลงน้ีเอง เหน็ผดิเป็นชอบ ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

เหน็อนิจจงัเป็นนิจจงั เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งเป็นของเทีย่ง เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขเ์ป็นสุข เหน็สิ่งที่

ไมม่ตีวัตนเป็นตวัตน จงึตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ไมเ่ทีย่งเป็นทกุขไ์มม่ตีวัตน เพือ่จะไดไ้ป

ทาํลายความหลง เมือ่ไมม่คีวามหลงแลว้ ความโลภก็จะไมม่ ี เมือ่รูว้า่สิง่ทีอ่ยากไดม้าให ้

ความทกุขก์บัเรา มใีครอยากจะไดบ้า้ง เมือ่รูว้า่ไดม้าแลว้ตอ้งเสยีมนัไป แต่เราไมค่ดิ

อย่างนัน้กนั เราชอบคดิวา่ไดม้าแลว้จะอยู่กบัเราไปตลอด จะใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด 

จะเป็นของเราไปตลอด แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ บางทไีดม้าแลว้ก็ถูกขโมยไป ถูกคนอืน่

แย่งไป แลว้ก็มารอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ถา้ยงัอยู่ก็กงัวลวา่จะจากไปเมือ่ไหร่

เหมอืนหุน้จะตกเมือ่ไหร่ก็ไมรู่ ้ ไมค่ดิหรือวา่มนัไมเ่ทีย่ง ขึ้นไดก้็ลงได ้ อย่าคดิวา่ตอ้ง

ขึ้นอยู่เรื่อย พอลงแลว้ก็กนิไม่ไดน้อนไมห่ลบั เสยีอกเสยีใจ แลว้ก็บ่นกนัใหญ่เลย  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ มปีญัหาฝากมาถามวา่ ในการพจิารณาอสุภะน้ี ตอ้งต ัง้เป็นรูป

ขึ้นมา เหมอืนนิมติทีเ่กดิในสมาธิหรือไม ่

ตอบ ถา้มองไมเ่หน็ก็ตอ้งสรา้งมนัขึ้นมา ไปดูการผ่าศพก่อนก็ได ้ ไปดูทีง่านศพก็ได ้

อย่างอาตมาตอนไปอยู่ใหม่ๆ ก็ไปสวดงานศพ ชาวบา้นทางอสีานเวลาเผาศพ จะ

ไมม่โีลงไมปิ้ดมดิชดิ จะเป็นโลงกระดาษแปะโครงไม ้ ไมม่ฝีา เวลาเผา ก็ต ัง้บน

กองฟืน เอาไม ้๒ ท่อนทบัโลงไว ้เวลาไฟเผาร่างกายจะดดีขึ้นมา ก็ไปพจิารณาดู

คนตายอยู่เรื่อยๆ ถา้นึกภาพไมอ่อกก็ตอ้งไปดูของจริง ดูของจริงแลว้ก็เอามาคดิ

เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆอยู่ในใจ วา่สกัวนัหน่ึงร่างกายเราก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี 
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ถาม ถา้ไมเ่หน็ดว้ยตาใน  

ตอบ สมยัน้ีมหีนงัสอืเปิดดูได ้หรอืจะไปดูทีว่ดับวรฯ ก็มพีพิธิภณัฑ ์เอาเดก็ดองอยู่ใน

ขวด แลว้ก็มภีาพอสุภะใหดู้ หรือไปดูการผ่าศพทีโ่รงพยาบาลศิรริาชหรือ

โรงพยาบาลตาํรวจก็ได ้ 

ถาม ในเวปไซดก์็ม ี

ตอบ ตอ้งรูว้า่ดูเพือ่อะไร ถา้ยงัไมรู่เ้รื่อง ก็จะไมเ่ขา้ใจวา่ดูไปทาํไม เพราะเป็นเหมอืนยา

ขม เหมาะกบัคนทีต่อ้งการจะละ ตอ้งการถอืศีล ๘ ไมอ่ยากครองเรือน เช่น

นกับวช ก็จะมปีระโยชน ์ ผูท้ีเ่พิง่เริ่มปฏบิตักิ็อาจจะไมเ่หมาะ ควรทาํจติใหส้งบ

ก่อน แลว้ค่อยพจิารณา จงึจะเหน็คุณค่าของการเจริญปญัญา วา่ช่วยรกัษาใจให ้

สงบระงบัจากความโลภความยนิดต่ีางๆได ้ เวลามคีวามกาํหนดัยนิดใีนกาม จะ

ทรมานใจ อยู่ไมเ่ป็นสุข ก็อยากจะกาํจดั ถงึตอนนัน้ก็จะเหมาะกบัการพจิารณา

อสุภะ ธรรมะแต่ละข ัน้ ถา้ใชผ้ดิข ัน้ตอนก็ทาํใหเ้สยีได ้ คอืสตแิตก หรือหมด

ศรทัธา เพราะใชย้าแรงกวา่จะรบัได ้ยงัไมอ่ยู่ในข ัน้ทีจ่ะใชย้านัน้ ก็อย่าเพิง่ใช ้ใน

เบื้องตน้จงึควรทาํบญุทาํทาน ลดละการยดึตดิในสมบตัขิา้วของเงนิทองก่อน 

รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ ทาํจติใหส้งบ แลว้ค่อยเจริญปญัญา 

ถาม ถา้กรณีเกดิเป็นสสีนัในบางครัง้เจา้คะ 

ตอบ จะเป็นอย่างไรก็ไดท้ ัง้นัน้ แต่ละคนจะไมเ่หมอืนกนั 

ถาม ของลูกน่ีบางครัง้เหน็เป็นสสีนั บางครัง้ก็เป็นขาวดาํ 

ตอบ เป็นอย่างไรก็ได ้ขอใหต้ดักเิลสไดก้็ใชไ้ด ้บางทไีมเ่หน็เป็นภาพเพยีงแต่นึกปับ๊กรู็ ้

ก็ใชไ้ด ้ บางคนเก่งทางนิมติก็จะมอีคุหนิมติปรากฏขึ้นมาเป็นภาพแลว้ก็หายไป ก็

ควรพยายามรกัษาภาพนัน้ใหต้ ัง้อยู่นานๆ เช่นเหน็อสุภะ เหน็วบัแลว้ก็หายไป ก็

พยายามดงึกลบัมา ใหต้ ัง้อยู่นานๆ เมือ่ต ัง้ไดแ้ลว้ ข ัน้ต่อไปก็ใหแ้ยกเป็นส่วนๆ 
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เรียกวา่ปฏภิาคนิมติ คนทีม่จีริตทางน้ีก็จะเป็นอย่างน้ี ถา้ไมใ่ช่ก็ไมต่อ้งกงัวล 

ขอใหนึ้กไดก้็ใชไ้ดเ้หมอืนกนั พอนึกถงึความไมส่วยไมง่ามความกาํหนดัยนิดกี็

จะถอยไป เหมอืนนึกถงึคนนัน้คนน้ี ก็รูว้า่เป็นใคร แต่ไมเ่หน็เป็นภาพ  

ถาม การพจิารณาเป็นส่วนๆน้ีหมายความวา่ ถา้เหน็ภาพแลว้ก็แยกเป็นส่วนๆออกมา 

ตอบ การแยกส่วนน้ีเพือ่ใหเ้หน็วา่ไมม่ตีวัตนในร่างกาย เป็นเพยีงอวยัวะต่างๆ เหมอืน

รถยนต ์ถา้แยกออกมา ก็จะมแีค่ชิ้นส่วนต่างๆ ไมม่ตีวัรถยนต ์

ถาม แยกจนเหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟอย่างนัน้หรือเปลา่ครบั 

ตอบ ในทีสุ่ดก็ตอ้งลงไปตรงนัน้ เวลาแยกอาการ ๓๒ ก็ไลถ่ามไปวา่ ตวัตนอยู่

ตรงไหน อยู่ทีผ่มหรือ อยู่ทีข่นหรือ อยู่ทีเ่ลบ็หรือ อยู่ทีฟ่นัหรือ ฟนัก็ไมม่ตีวัตน 

ขนก็ไมม่ตีวัตน เลบ็ก็ไมม่ตีวัตน หนงัก็ไม่มตีวัตน อวยัวะท ัง้ ๓๒ ก็ไมม่ตีวัตน 

แลว้ตวัตนอยู่ตรงไหน ก็อยู่ทีค่วามหลงสมมตุขิึ้นมานัน่เอง  

ถาม พระอาจารยค์ะ เผอญิมนีอ้งคนหน่ึง เขาฝนัวา่ตวัเองตาย เขาคดิเป็นจริงเป็นจงั

แลว้ไมส่บายใจ ยงัรบัความตายไมไ่ด ้ ควรทาํอย่างไร ทกุอย่างยงัไมไ่ดท้าํให ้

เรียบรอ้ย การงานก็ยงัไมเ่รียบรอ้ย เลยเป็นห่วงกงัวล แต่เขาก็ปฏบิตัอิยู่ทกุวนัน้ี

มากๆ ขอใหพ้ระอาจารยอ์ธบิายใหเ้ขาฟงันิดหน่ึงค่ะ เขาไมส่บายใจค่ะ 

ตอบ ถา้รบัความตายไมไ่ด ้ ก็อย่าเพิง่ไปพจิารณา พยายามเจริญสมาธิใหม้าก ใหจ้ติ

สงบก่อน แลว้ค่อยพจิารณา การปฏบิตัขิองแต่ละคนจะแตกต่างกนั ถา้ยงัไมม่ี

สมาธิก็ตอ้งเจริญสมาธิก่อน ใหจ้ติมกีาํลงัทีจ่ะรบักบัการพจิารณา ถา้จติรวมลง

แลว้จะรบัได ้ จะรูว้า่จติไมใ่ช่ร่างกาย แต่ถา้ยงัไมร่วมลง ก็จะคดิวา่ตวัเองจะตาย 

เพราะคดิวา่ร่างกายเป็นตน ก็เลยกลวั 

ถาม เขาบอกวา่เขาใชว้ธิีวปิสัสนา 
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ตอบ ถา้เจริญวปิสัสนาโดยไมเ่จริญสมาธิเลยก็จะเป็นอย่างน้ี จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

เพราะสมาธิเป็นฐานของวปิสัสนา นอกจากใชว้ปิสัสนาเพือ่ทาํจติใหส้งบใหเ้ป็น

สมาธิ ทีเ่รียกวา่ปญัญาอบรมสมาธ ิ เมือ่มสีมาธิแลว้จงึค่อยพจิารณากาย 

พจิารณาอสุภะ ถงึจะกา้วไปได ้ 

ถาม อสุภะน่ีใชว้ธิีลอกออกไปเป็นส่วนๆ  

ตอบ ก็ได ้ทาํใหเ้กดิความขยะแขยงรงัเกยีจ ไมย่นิด ี

ถาม ลูกเคยทาํจนจติหลดุไป 

ตอบ น่าจะเป็นเพราะยงัไมม่สีมาธิ มแีต่กาํหนดดูดว้ยสตไิปเรื่อยๆ แลว้ก็พจิารณาไป 

จติยงัไมม่ฐีาน ไมร่วมลงสู่ฐาน ตอ้งทาํใหล้งสู่ฐานก่อน ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง การ

กาํหนดดูดว้ยสตช่ิวยไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ยงัไมพ่อ ตอ้งใหจ้ติรวมลงสู่ฐานถงึจะมี

กาํลงั จะลงไดก้็ตอ้งเจริญสมถภาวนา ถา้ไมช่อบนัง่หลบัตาบริกรรมพทุโธๆ ก็

ตอ้งไปอยู่ทีก่ลวัๆ แลว้ไปพบอะไรแรงๆ ถา้มสีตดิจีติก็จะรวมลงเลย เหมอืน

หลวงปู่ชอบตอนทีเ่ดนิไปจะ๊เอก๋บัเสอืโคร่ง ท่านมสีตอิยู่ตลอดเวลา พอเหน็เสอื

โคร่งปับ๊ แทนทีจ่ะตื่นตระหนกกลวั จติกลบัวุบ้ลงไปสู่ความสงบเลย ปลอ่ยวาง

ร่างกาย หายไปหมดเลย ท ัง้ร่างกายท ัง้เสอืก็หายไป เหลอืแต่จติลว้นๆ ยนือยู่

ตรงนัน้ต ัง้นานโดยไมรู่ส้กึวา่นาน พอถอนออกมาก็เหน็เทยีนทีจ่ดุไวใ้นโคมไฟได ้

ไหมห้มดไปแลว้ ถา้ไมช่อบนัง่หลบัตาพทุโธๆ ก็ตอ้งไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆกลวัๆ เวลา

ไปพบอะไรแรงๆเขา้ จะเป็นกระตุน้ใหจ้ติรวมลง ถา้ไมร่วมลงก็เป็นบา้ไปเลย มี

รายหน่ึงทีใ่นวงกรรมฐานเลา่กนัวา่ อยากจะเป็นเหมอืนหลวงปู่ชอบ อยากจะไป

เจอเสอื พอไปเจอเสอืจริงๆแลว้ภาวนาไมไ่ด ้ จติใจส ัน่ไปหมด พอไดย้นิเสอืใกล ้

เขา้มาก็วิง่เขา้หมูบ่า้นเลย พอเจอคนในหมู่บา้นก็พูดไมเ่ป็นภาษาเลย ถา้อย่างน้ีก็

อย่าพึง่ไป เพราะสตยิงัไมแ่ก่กลา้พอ การปฏบิตัจิงึตอ้งรูก้าํลงัของตน ไมใ่ช่เหน็

คนอืน่ทาํไดก้็จะทาํบา้ง ตอ้งค่อยๆไปทลีะข ัน้ ถา้กลวัก็ใหอ้ยู่ในกฏุก่ิอน พอหาย
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กลวัแลว้ก็ใหอ้อกมาอยู่ขา้งนอกกฏุ ิ ออกมานัง่ทีศ่าลา หรือเขา้ไปอยู่ในป่าลกึๆ 

ตอ้งขยบัไปทลีะข ัน้  

ถาม ในการเจริญสตวิปิสัสนา ก็คอืการตามรูเ้ท่ารูปนามใช่ไหมเจา้ค่ะ 

ตอบ เป็นการฝึกต ัง้สตมิากกวา่ 

ถาม ถา้เป็นสตกิ็จะเหน็เพยีงกายกบัใจทีเ่คลือ่นไหวอยู่ คอืจะไมเ่หน็ในรูปของความ

ตายทีเ่ป็นนิมติ แสดงวา่การทาํแบบน้ีเป็นสมถะเท่านัน่เอง แต่เขา้ใจวา่เป็น

วปิสัสนา 

ตอบ เป็นวปิสัสนาแบบหยาบๆ ถา้เหน็การเปลีย่นแปลงของกาย เหน็การเปลีย่นแปลง

ของอารมณ์ต่างๆ แต่ยงัไมพ่อ เพราะเป้าหมายของการเจริญ อยู่ทีก่ารกาํจดั

ความโลภความโกรธความหลง เพือ่ใหร้บักบัการเปลีย่นแปลงใหไ้ด ้ เช่นร่างกาย

จะตายวนัน้ีจะรูส้กึเฉยๆไดห้รือไม ่ จะรบัไดห้รือไม ่ อยู่ทีต่รงน้ี ตอนน้ีเราก็รูว้า่

ร่างกายตอ้งแก่เจ็บตาย แต่ยงัเป็นทฤษฎอียู่ ยงัไมไ่ดเ้จอของจริง แต่ถา้หมอบอก

วา่มเีวลาอยู่ ๓ เดอืน จะรบัไดไ้หม จะรูส้กึเฉยๆไดไ้หม ถา้ไดก้็แสดงวา่ไดผ้ล 

แต่ถา้ไมไ่ดก้็แสดงวา่ยงัไมไ่ดผ้ล จงึตอ้งไปพสูิจนก์บัของจริง เวลาปฏบิตัอิยู่ใน

บา้นเหมอืนกบัชกต่อยกบักระสอบทราย ไมเ่หมอืนชกต่อยบนเวท ี แต่ก็เป็นการ

เริ่มตน้ทีด่ ีเป็นการฝึกสตไิวค้วบคุมจติใจ เพือ่เป็นฐานของปญัญา ทีเ่หน็วา่มกีาร

เกดิดบัๆ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน จะรบักบัความจริงน้ีไดห้รือไม ่ก็ตอ้งพสูิจนดู์ รูท้าง

ทฤษฎวีา่ร่างกายตอ้งแก่เจ็บตาย ก็ตอ้งพสูิจนดู์วา่ปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ ถา้ปลอ่ย

ได ้ไปอดขา้วในป่า อยู่วดัป่า ๓ วนัไมต่อ้งกนิขา้วก็ได ้ไปนอนทีไ่หนก็ได ้ใหน้อน

ทีไ่หนก็นอนได ้ใหอ้ยู่ในป่าชา้ก็อยู่ได ้ถงึจะพสูิจนไ์ดว้า่การปฏบิตัไิดผ้ลหรือไม ่ 

ถาม จริงๆแลว้ควรเจริญท ัง้สมาธิท ัง้ปญัญาควบคู่กนัไปใช่ไหมคะ 

ตอบ ทาํสลบักนัไป ถา้สมาธิยงัไมเ่ต็มที ่ปญัญาจะทาํงานไมไ่ดผ้ลเต็มที ่สมาธิจะเต็มที่

ไดจ้ติตอ้งรวมลง เหลอืเพยีงแต่สกัแต่วา่รู ้ ปลอ่ยวางร่างกาย รูปเสยีงกลิน่รส
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โผฏฐพัพะต่างๆ ถงึแมจ้ะมาสมัผสัแต่จติจะไมยุ่่งเกี่ยวดว้ย จะอยู่น่ิงๆตามลาํพงั 

ถงึจะมพีลงัเบรกกเิลส เพราะการทาํสมาธเิป็นการหยุดจติ เมือ่จติหยุดกเิลสก็

ทาํงานไมไ่ด ้ แต่เราไมเ่คยหยุดจติมาก่อน จงึไมรู่จ้ะหยุดอย่างไร เหมอืนขบัรถ

แต่ไมรู่ว้า่เบรกอยู่ตรงไหน รูแ้ต่คนัเร่ง พอถงึเวลาจะเบรกก็เบรกไมไ่ด ้ ทีเ่รามา

นัง่สมาธิกนั ก็เพือ่หาคนัเบรกของจติ ใหรู้จ้กัวธิีหยุดจติ พอรูแ้ลว้เวลาเกดิกเิลส

ขึ้นมาก็จะหยุดกเิลสได ้ ถา้ไมม่สีมาธิก็เหมอืนกบัไมรู่ว้า่เบรกอยู่ตรงไหน พอเกดิ

กเิลสขึ้นมาก็หยุดไมไ่ด ้ พอพจิารณาความตาย แทนทีจ่ะสงบกลบัฟุ้ งซ่านขึ้นมา 

เพราะไปกระตุน้ความกลวัใหม้มีากขึ้น แทนทีจ่ะทาํใหป้ลงกลบัไมป่ลง เพราะไม่

มสีมาธิ จงึปลงไมไ่ด ้

ถาม คอืเขาไมส่บายใจ 

ตอบ เพราะจติยงัไมม่สีมาธิ  

ถาม คอืพจิารณาตามรู ้

ตอบ เพราะอยากปฏบิตัแิบบงา่ยๆสบายๆ ตามรูรู้ปนาม เกดิดบัๆ ไมไ่ดต่้อสูก้บักเิลส 

เวลากเิลสทาํอะไรก็ไมไ่ดก้าํหนดดู เวลาอยากจะไดอ้ะไรก็ไปทาํตามความอยาก 

อยากไปดูหนงัก็ไปดู พอดูแลว้ความอยากดูหนงัหายไป ก็วา่มนัดบัไป อย่างน้ีใช ้

ไมไ่ด ้

ถาม เวลาพจิารณาเหน็กเิลส ปรากฏวา่เป็นกเิลสในตวัเรา แต่พอพจิารณาเขา้ไป กลบั

เหน็กเิลสอยู่ในขนัธ ์

ตอบ ความจริงกเิลสไมไ่ดอ้ยู่ในขนัธ ์แต่อยู่ในจติ ขนัธไ์มม่กีเิลส ขนัธข์องพระพทุธเจา้

กบัของปถุชุนก็เหมอืนกนั แต่ใจของพระพทุธเจา้กบัใจของปถุชุนไมเ่หมอืนกนั 

ใจของพระพทุธเจา้ไมม่กีเิลส แต่ใจของปถุชุนมกีเิลส  

ถาม แสดงวา่เราก็หลงจติของตวัเราเอง  
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ตอบ เราหลงทกุสิง่ทกุอย่าง หลงรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เกดิความโลภขึ้นมา ถา้

ไมห่ลงก็จะไมเ่กดิความโลภขึ้นมา 

ถาม อย่างน้ีเราตอ้งถอยกลบัมาทีส่มาธ ิ

ตอบ ถา้พจิารณาตอ้งอยู่ทีไ่ตรลกัษณ์เสมอ สิง่ต่างๆทีเ่ราสมัผสัรบัรู ้ ตอ้งเหน็วา่เป็น

ทกุขเ์ป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา เมือ่เหน็แลว้ก็จะไมอ่ยากไดอ้ะไร 

ขนัธข์องพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ กบัของปถุชุนก็ไมต่่างกนั เป็นเพยีงเครื่องมอืเท่า

นัน้เอง อยู่ทีว่า่ใครจะเอาไปใช ้ถา้ธรรมะเอาไปใช ้อย่างหลวงตาท่านกเ็อามาเทศนส์ ัง่สอน 

ท่านก็ใชข้นัธ ์ ๕ ใชร่้างกายพูด ใชส้งัขารคดิปรุงแต่ง ใชว้ญิญาณรบัรูส้ิง่ทีท่่านคดิแลว้

แสดงออกไป รบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ เวลาสนทนาก็ตอ้งใชข้นัธเ์หมอืนกนั 

แต่ใจของท่านไมม่คีวามโลภความโกรธความหลง เวลาสมัผสักบัสิง่ต่างๆ ใครจะใหอ้ะไร

มามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมด่อีกดใีจหรือเสยีอกเสยีใจ ใจของท่านเป็นปกตธิรรมดา เป็น

กลาง แต่ใจของพวกเราไมเ่ป็นอย่างนัน้ ใหม้านอ้ยก็บ่น ใหม้ามากก็อยากจะไดม้ากกวา่

นัน้อกี ขนัธเ์ป็นเพยีงเครื่องไมเ้ครื่องมอื เป็นเหมอืนรถยนต ์ คนไมเ่มากบัคนเมาขบัจะ

ไมเ่หมอืนกนั คนเมาขบักไ็ปชนแหลกเลย คนไมเ่มาก็จะขบัอย่างปลอดภยั พาผูโ้ดยสาร

ไปถงึจดุหมายปลายทางโดยสวสัดภิาพ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ขนัธก์็เป็น

อย่างน้ี ถา้เป็นเครื่องมอืของกเิลสก็จะเป็นโจรผูร้า้ย มขีนัธ ์ ๕ เหมอืนกนั แต่มอีวชิชา

ความโลภความโกรธความหลงพาไป แต่ขนัธข์องพระอรยิเจา้มแีต่ธรรมะพาไป จงึทาํแต่

สิง่ทีด่ทีีง่ามเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ขนัธไ์มไ่ดเ้ป็นของใคร เป็นสภาวธรรม เวลาเกดิการ

ปฏสินธิ ธาตขุองแมก่บัพ่อมารวมกนั แลว้ก็มจีติมายดึครอง เหมอืนกบัการผลติรถยนต ์

ทีต่อ้งส ัง่จองไวก่้อน เพราะผลติไมท่นั ตอ้งซื้อใบจองกนั ร่างกายก็เหมอืนกนั พอธาตุ

ของพ่อแมม่ารวมกนั ก็มดีวงจติดวงวญิญาณมาจอง แลว้ก็รอจนคลอดออกมา แลว้ก็วา่

เป็นของฉนั เอาไปใชท้าํโน่นทาํน่ี ไม่ไดท้าํตามพ่อแม ่ พ่อแมอ่ยากจะใหเ้รียนกลบัหนีไป

เทีย่ว พ่อแมอ่ยากจะใหบ้วชก็ไมบ่วช พ่ออยากใหเ้ป็นกษตัริยก์็กลบัไปบวชเสยี เพราะใจ

ของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั เคยสะสมมาทางไหนก็จะไปทางนัน้ ถา้สะสมมาทางธรรมะก็

จะไปทางธรรมะ ถา้สะสมมาทางกเิลสก็จะไปทางกเิลส แต่ขนัธเ์ป็นกลางๆ แลว้แต่ใคร



85 
 

จะมาครอบครองเป็นเจา้ของ ถา้เรามาจองร่างกายน้ีชา้กวา่คนอืน่ ก็จะเป็นของคนอืน่ไป 

ก็ตอ้งไปหาร่างกายอืน่แทน ส่วนร่างกายน้ีเขาจะไปทาํอะไรก็ได ้ จะไปเป็นโจรก็ได ้ เป็น

นกัการเมอืงก็ได ้ใจชอบอะไรก็จะพาร่างกายไปทาํตามทีช่อบ 

ถาม ถา้ธาตขุนัธข์องพระอรหนัตไ์มม่แีลว้ แตกไปแลว้ ดวงจติของท่านเมือ่พน้ไปแลว้ 

หลงัจากละทิ้งขนัธแ์ลว้ ก็ไมม่สีภาพอยู่ แต่อยู่ในอวกาศของจติของธรรมหรือค่ะ 

ตอบ จติไมไ่ดอ้ยู่ในมติขิองความกวา้งแคบ ของกาลเวลา จะพูดวา่อยู่ตรงนัน้อยู่ตรงน้ี

ไมไ่ด ้ จะวา่กวา้งใหญ่เท่ากบัจกัรวาลก็ได ้ เท่ากบัทอ้งฟ้าก็ได ้ หรือเลก็เท่ากบั

ร่างกายก็ได ้ เท่ากบัตวัมดก็ได ้ แลว้แต่วา่จะเอาอะไรมาเป็นตวัวดัจติ ถา้เอา

ร่างกายเป็นตวัวดั จติก็ใหญ่เท่าร่างกาย ถา้เอาชา้งเป็นตวัวดั จติก็จะใหญ่กวา่ 

แต่ความจริงจติไมไ่ดเ้ป็นตวัชา้ง ไมไ่ดเ้ป็นตวัมนุษย ์ เหมอืนกบัโทรศพัทม์อืถอื 

ทีม่หีลายขนาด มที ัง้เลก็มที ัง้ใหญ่ แต่คลืน่ทีเ่ขา้ไปในเครื่องโทรศพัทก์็เขา้ไปได ้

หมดทกุเครื่อง จติเป็นเหมอืนกระแสคลืน่ทีเ่ขา้มาครอบร่างกาย สามารถไปไดท้ ัว่

จกัรวาลภายในเสี้ยววนิาท ี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ เพยีงแต่อา้แขน

ออกไปปับ๊ก็ไปถงึแลว้ ถงึโลกนัน้ถงึโลกน้ีแลว้ อย่าไปคดิเรื่องจติมากนกั เพราะ

เป็นอจนิไตยสาํหรบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตั ิ แต่สาํหรบัผูป้ฏบิตัจิะรูอ้ยู่แก่ใจ รูว้า่ไม่

จาํเป็นตอ้งรูว้า่จติอยู่ตรงไหน เพราะอยู่กบัตวัตลอดเวลา ทีคุ่ยกนัอยู่น้ีก็คอืตวั

จติ ไมใ่ช่ร่างกาย ทีเ่ป็นเพยีงเครื่องมอืของจติ แต่จติมองไมเ่หน็ตวัจติเอง ก็เลย

คดิไปต่างๆนานา จติไมรู่จ้กัตวัเอง เพราะไปหลงยดึร่างกายเป็นตวัจติ ตวัเราที่

แทจ้รงิคอืตวัจติ เราอยู่ตรงไหนจติก็อยู่ตรงนัน้ จติอยูต่รงไหนเราก็อยู่ตรงนัน้ 

แต่เราไมรู่ ้ เพราะไมเ่คยเหน็จติอยู่ในสภาพของจติลว้นๆ แต่เหน็อยู่กบัร่างกาย 

เหน็อยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เลยคดิวา่จติอยู่ตรงนัน้  

ถาม ตดิในสมมตุ ิ

ตอบ ใช่แลว้  



86 
 

ไมต่อ้งกงัวลเรื่องของจติ เพราะจติเป็นธรรมชาตทิีไ่มเ่กดิไมด่บัไมส่ลาย เหมอืนธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ ก็ไมห่ายไปไหน มารวมกนัเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แลว้เดีย๋วก็กลายเป็น

อย่างอืน่ไป เช่นอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ก็มาจากการผสมผสานของดนินํา้ลมไฟ มา

เป็นผกัเป็นเน้ือเป็นผลไม ้ พอเขา้มาในร่างกายส่วนหน่ึงก็เป็นขนเป็นผมเป็นเลบ็เป็นฟนั

ฯลฯ ส่วนทีร่่างกายไมต่อ้งการก็ถ่ายออกมา ก็กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟอยู่ด ี เวลาถ่ายในป่า 

พอแหง้ก็กลายเป็นดนิไป นํา้ก็ระเหยไป วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ี รีไซเคิลไปเรื่อยๆ ถา้

พูดภาษาสมยัใหม ่ จติก็รีไซเคลิไปเรื่อยๆ จากร่างน้ีก็ไปอกีร่างหน่ึง ก็ยงัเป็นจติอยู่อย่าง

เดมิ ปญัหาไมไ่ดอ้ยูท่ีรู่ว้า่จติเป็นอะไร แต่อยู่ทีว่า่จะทาํอย่างไรกบัจติต่างหาก จะทาํ

อย่างไรไมใ่หจ้ติทกุข ์ ปญัหาอยูต่รงนัน้ เหมอืนกบัคนทีถู่กยงิดว้ยลูกธนู ฝงัอยู่ใน

ร่างกาย มคีนจะมาช่วยเอาลูกธนูออก มารกัษาแผลให ้ก็หา้มไวก่้อน อย่าพึง่ทาํอะไร ไป

ถามก่อนวา่คนทีย่งิชื่ออะไร เป็นผูห้ญงิ ผูช้าย มอีายุเท่าไหร่ เป็นคนชัน้ไหน ถา้มวัไปหา

ขอ้มลู แผลก็เน่าตายพอด ี น่ีก็เหมอืนกนั ไมต่อ้งไปรูห้รอกวา่ใจเป็นอย่างไร กวา้งใหญ่

ลกึแคบ อยู่ตรงไหน เวลาบริสุทธิ์แลว้จะเป็นอย่างไร ไมต่อ้งไปสนใจ รกัษาใหห้ายเถอะ 

ทาํใหบ้ริสุทธิ์เถดิ ปญัหามนัอยู่ตรงนัน้แลว้ แลว้จะรูเ้อง ไมต่อ้งไปสงสยัวา่พระพทุธเจา้

ตายไปแลว้จะไปอยู่ตรงไหน สามารถตดิต่อกบัเราไดห้รือไม ่ วนัน้ีก็มคีนมาถามวา่ 

พระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ีนิ่พพานไปแลว้ ยงัตดิต่อกบัคนทีม่ชีวีติอยู่ไดห้รือไม ่ก็บอกวา่

ไมรู่น้ะ แต่ก็มพีระอาจารยท์่านเลา่วา่ เวลาท่านเขา้สมาธิ ก็มพีระพทุธเจา้พระอรหนัตม์า

สนทนาธรรมกบัท่าน จะมาในรูปแบบไหนก็ไมรู่เ้หมอืนกนั มาหรือไม ่ ก็ไม่ไดแ้กป้ญัหา

ของเรา ถา้มาแสดงธรรม แต่เราไมเ่อามาปฏบิตักิ็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้ไมม่าแต่เรา

เอาธรรมะคาํสอนของท่านมาปฏบิตั ิ ก็จะเกดิประโยชน ์ เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งไปคดิวา่

นิพพานเป็นอย่างไร พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้หายไปไหน สาบสูญหรือเปลา่ เป็น

ปญัหาโลกแตก คดิไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มาทาํหนา้ทีท่ีต่อ้งทาํดกีวา่ มานัง่สมาธกินั

ใหจ้ติสงบ มาเจริญปญัญา พจิารณาอสุภะ พจิารณาปฏกูิลทกุครัง้ก่อนจะรบัประทาน

อาหาร จะไดเ้ป็นศิษยม์คีรู  

พระเณรเวลาจะใชส้อยปจัจยั ๔ ท่านบงัคบัใหพ้จิารณา เรียกวา่ปฏสิงัขาโยนิโส ให ้

พจิารณาจวีร อาหารบณิฑบาต ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรคทกุครัง้ทีจ่ะบริโภค จะ
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รบัประทานอาหารเพือ่ดบัความหวิ ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสนุกสนานเฮฮา เหมอืน

คนบางคนเวลากนิอาหาร ตอ้งจดังานเชญิคนมาเป็นรอ้ย อย่างน้ีไมใ่ช่เรื่องของการกนิ

อาหารแลว้ ไมไ่ดป้ฏสิงัขาโยนิโสไมไ่ดพ้จิารณาถงึเหตผุลตามธรรม การใส่เสื้อผา้ก็เพือ่

ปกปิดร่างกายเท่านัน้เอง ถา้พจิารณากจ็ะไมซ่ื้อเสื้อผา้ชดุละหมืน่ชดุละแสนกนั ประดบั

พลอยประดบัเพชร เป็นบา้กนัไป ตดิไปทาํไม มนัไดป้ระโยชนอ์ะไร เสื้อผา้ทีไ่มไ่ด ้

ประดบัเพชรประดบัพลอย ก็ปกปิดร่างกายไดเ้หมอืนกนั เพราะไมป่ฏสิงัขาโยนิโส ถา้

พจิารณา เวลาจวีรเก่าแลว้ตอ้งปะ จะไดไ้มร่งัเกยีจ ถา้หลงตามแฟชัน่เวลาเหน็คนอืน่ใส่

ผา้ใหม่ๆ ไมม่ปีะเลย จะรูส้กึนอ้ยอกนอ้ยใจมปีมดอ้ย อย่างพระมหากสัสปะน่ี ผา้ท่านปะ

จนไมเ่หน็ผา้ผนืเดมิ ก็ยงัใชไ้ดอ้ยู่ ใชเ้พือ่ปกปิดร่างกายเท่านัน้ ไวห้่มไวห้่อร่างกาย ถา้

พจิารณาอย่างน้ีแลว้ความหลงในเครื่องนุ่งห่มจะถูกกาํจดัไปหมดเลย จะอยู่อย่าง

พอเพยีงจรงิๆ อยู่อย่างสมถะจริงๆ  

ถาม บางคนวา่นิพพานเป็นอตัตาเป็นอนตัตา หมายความวา่อย่างไร 

ตอบ ไมท่ราบเหมอืนกนั แต่เคยไดย้นิหลวงตาเลา่ใหฟ้งัวา่ นิพพานไมใ่ช่ท ัง้อตัตาและ

อนตัตา เพราะเป็นสมมตุ ิ ท่านวา่นิพพานเป็นวมิตุต ิ ไมอ่ยู่ภายใตม้ติขิองสมมตุ ิ

อนตัตามไีวเ้พือ่กาํจดัความหลง ทีค่ดิวา่มอีตัตาตวัตนในสิง่ต่างๆ เช่นในร่างกาย 

ก็เลยเอาอนตัตามาแก ้ ใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มตีวัตนไดอ้ย่างไร 

ร่างกายก็เป็นดนินํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัตน ตอ้งเอาอนตัตามาแก ้ มาทาํลายอตัตา ตวั

จติทีพ่จิารณาก็ไมไ่ดเ้ป็นตวัเป็นตน เป็นตวัรู ้ เป็น ๑ ในธาตทุ ัง้ ๖ คอืดนินํา้ลม

ไฟ อากาศธาตแุละธาตรูุค้อืจติ เพยีงแต่จติมคีวามหลง คดิวา่ดนินํา้ลมไฟเป็นตวั

เป็นตน แลว้ก็ไปทกุขก์บัมนั จงึตอ้งมาแกป้ญัหาคอืความทกุขค์วามหลงผดิ ที่

เหน็วา่เป็นตวัเป็นตน ก็ตอ้งใชอ้นตัตาเป็นตวัแก ้ เมือ่พจิารณาเหน็วา่เป็นอนตัตา

แลว้ก็ปลอ่ยวาง ถา้เราเหน็วา่ร่างกายเป็นเพยีงวตัถ ุ เหมอืนแกว้ใบหน่ึง เวลาเป็น

อะไรไปเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเฉยๆ เพราะปลอ่ยวางแลว้ พอปลอ่ยวางหมดแลว้

จติก็หลดุพน้ จติก็นิพพาน เป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ ไมม่คีวามโลภความโกรธความหลง 

ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัตาหรืออนตัตา จติไมไ่ดเ้ป็นอตัตาหรืออนตัตา เป็นธาตรูุ ้
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เหมอืนดนินํา้ลมไฟ ก็ไมไ่ดเ้ป็นอตัตาหรืออนตัตา แต่เมือ่ไปวา่เป็นอตัตา จงึตอ้ง

เอาอนตัตามาแก ้วา่ไมเ่ป็นอตัตา เป็นดนิเป็นนํา้เป็นลมเป็นไฟ  

ทีต่อ้งเสยีเวลาคดิกบัเรื่องเหลา่น้ีกนั ก็เพราะไมป่ฏบิตักินั อ่านแลว้ก็จนิตนาการ

กนั อวดรูอ้วดเก่งกนั เป็นตาบอดคลาํชา้ง แต่ละคนก็วา่ตนถูกท ัง้นัน้ คนทีไ่ป

คลาํทอ้งชา้งก็วา่ชา้งเป็นเหมอืนฝาผนงั คนทีไ่ปจบัหางก็วา่เป็นเหมอืนเชอืก คนที่

ไปจบังวงก็วา่เป็นเหมอืนงู ก็ไมม่ใีครผดิ แลว้ก็เถยีงกนั เพราะเหน็เพยีงบางส่วน 

เหน็ไมค่รบทกุส่วน ถา้ศึกษาแต่ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ก็จะจนิตนาการไป เหมอืนคนทีไ่ม่

เคยไปฮ่องกง เพยีงแต่อ่านเรื่องของฮ่องกง แลว้ก็จนิตนาการไปต่างๆนานา ถูก

บา้งผดิบา้ง แลว้ก็มานัง่เถยีงกนั คนทีเ่คยไปมาแลว้ก็จะไมม่าเสยีเวลาเถยีงกบั

คนทีไ่มเ่คยไป เถยีงไปก็ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ซื้อต ัว๋เครื่องบนิใหเ้ขาไปดูเลย

ดกีวา่ จะงา่ยกวา่ พวกเราก็เหมอืนกนั อยากจะรูว้า่นิพพานเป็นอตัตาหรืออนตัตา 

ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ มรรค ๘ ก็เดนิไปซ ิ ก็ตอ้งถงึจนได ้ ถงึแลว้ก็จะไมเ่ถยีงใคร 

ไมเ่หน็มพีระอรหนัตม์านัง่เถยีงกนั วา่เป็นอตัตาหรือเป็นอนตัตา มแีต่พวกทีไ่ม่

เป็นทีเ่ถยีงกนัอยู่เรื่อย  

ถาม การทีเ่รามพีระรตันตรยัเป็นทีพ่ึง่ แลว้ก็ไปไหวศ้าลพระภูมขิองทีท่าํงาน ทีเ่ขาจะ

ไหวท้กุปี และก็ตอ้งใหห้ม ัน่ไปไหว ้ ก็คดิวา่เอะ๊มนัถูกตอ้งหรือเปลา่ ทีเ่รามพีระ

รตันตรยัอยู่แลว้ แต่ยงัไปไหวเ้จา้ทีเ่จา้ภูม ิ

ตอบ ถา้คดิวา่เจา้ทีเ่จา้ภูมเิป็นเจา้ของบา้น เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ แลว้ก็ไหวเ้ขา เพือ่ไมใ่ห ้

เสยีมารยาท ก็ไมข่ดักบัพระรตันตรยั การไหวก้นัไมไ่ดห้มายความวา่ยดึเป็น

สรณะ เพราะสรณะของศาสนามอียู่คาํเดยีวเท่านัน้ ก็คอืกรรม ใหย้ดึหลกักรรม 

ถา้เรายดึเราเชื่อในหลกักรรม แสดงวา่เรายดึในพระรตันตรยั แต่ถา้เชื่อฮวงจุย้ 

เชื่อดวงเชื่อดาว เชื่อการทาํนายทายทกั แสดงวา่เราห่างเหนิจากพระรตันตรยั 

เช่นเวลาทาํมาคา้ขายไมข่ึ้นเลย ก็เปลีย่นชื่อบริษทั เปลีย่นชื่อของตวัเองเพือ่จะได ้

เจริญกา้วหนา้ อย่างน้ีก็ไมไ่ดถ้อืพระรตันตรยัเป็นสรณะเลย ถา้เป็นสรณะก็ตอ้ง

ยดึการทาํความด ีถา้ขี้เกยีจก็ทาํใหข้ยนัมากขึ้น ทาํงานใหช้นะใจเจา้นายใหไ้ด ้ไป
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ตัง้แต่ต ี๕ เลย เลกิ ๒ ทุ่ม ก็จะไดข้ึ้นเงนิเดอืน รบัรองไดข้ึ้นแน่ๆ แต่ถา้ไปสาย

กลบัก่อน แลว้จะเจริญไดอ้ย่างไร อยู่ทีก่ารกระทาํของเราเป็นหลกั อย่างอืน่เป็น

เพยีงส่วนประกอบ บางทกี็จาํเป็น เช่นจะมาทีน่ี่ก็ตอ้งนดัวนักนั จะมาวนัจนัทรก์็

มาไมไ่ด ้แต่ไมไ่ดเ้ป็นตวัสาํคญั ตวัสาํคญัอยู่ทีก่ารมาทาํบญุ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

มาปฏบิตั ิ วนัเวลาเป็นเพยีงตวัประกอบ ทางศาสนาถอืฤกษส์ะดวกเป็นหลกั ไม่

ตอ้งใหห้มอดูวา่ จะทาํวนัไหนด ีสะดวกเมือ่ไรก็ทาํเมือ่นัน้เลย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย

ตอ้งไปดูฤกษก่์อนหรือเปลา่ จะไปหาหมอวนัไหนด ี พอปวดปับ๊ก็วิง่หาหมอทนัท ี

สรณะก็คอืกรรมน่ีแหละ ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ทาํความด ี ละบาป กาํจดัความ

โลภความโกรธความหลง น่ีคอืหลกัของสรณะ อยู่ตรงน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน อย่าง

อืน่เป็นส่วนประกอบใหถู้กกบักาลเทศะ ไมข่ดักบัสงัคม ถา้สงัคมเขาไหวพ้ระภูม ิ

เราก็ไหวไ้ป แต่ไมไ่ดไ้ปหลงไปกบัเขา เขาทาํพธิีอะไรก็ทาํตามเขาไป แต่ไมไ่ดไ้ป

ทาํเพราะเชื่อหรืออยากจะไดอ้ะไร เป็นการเขา้สงัคมเมือ่มคีวามจาํเป็น  

ถาม แปลวา่ภายนอกเราอาจจะยกมอืไหว ้แต่ภายในใจเราอาจจะนึกถงึ พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆก์็ได ้ใช่ไหมครบั เช่นยกมอืไหวพ้ระภูมเิจา้ทีก่็ไหว ้แต่ใจเรานึกถงึ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นหลกั 

ตอบ ในใจเราทาํอย่างไรก็ได ้ ด่าใครก็ได ้ ใครจะไปรู ้ บางทเีราตอ้งไหวค้นทีเ่ราเกลยีด 

เราก็ไหวไ้ป แต่ในใจเราอาจจะด่าเขาก็ได ้

ถาม ทีบ่า้นมศีาลพระภูม ิเราก็ยกมอืไหว ้จาํเป็นตอ้งบูชาหรือไมค่ะ 

ตอบ ถา้เชื่อม ัน่ในพระรตันตรยัก็ไมจ่าํเป็น อยา่งพระโสดาบนัท่านไมไ่หวอ้ะไรท ัง้นัน้ 

ท่านเชื่อม ัน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เชื่ออย่างอืน่ไหวอ้ย่างอืน่ก็เป็น

สลีพัพตปรามาส ไมเ่หน็วา่ดชี ัว่อยู่ทีก่รรม อยู่ทีก่ารกระทาํ อยู่ทีศี่ลธรรม ถา้ต ัง้

ม ัน่อยู่ในศีล ๕ แลว้ ไมต่อ้งไปไหวอ้ะไรก็ได ้ แต่บางทกีต็อ้งทาํไป เพือ่ไมใ่หข้ดั

กบัความรูส้กึของผูอ้ืน่ ถา้ผูอ้ืน่อยากจะไหวศ้าลพระภูม ิ ก็ไมต่อ้งไปขวาง 

อยากจะต ัง้กต็ ัง้ไป อยากจะไหวก้็ไหวไ้ป อยากจะใหเ้ราไหวด้ว้ย ก็ไหวไ้ป ใหเ้ขา
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สบายใจ จะไดอ้ยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมท่ะเลาะกนั การกระทาํของเรา

แบ่งเป็น ๒ ลกัษณะคอื ๑. เป็นกริิยาเฉยๆ ๒. เป็นแบบจรงิจงั ถา้เป็นพระ

โสดาบนัเวลาไปวดัแลว้มกีารสมาทานศีล ท่านก็สมาทานไปกบัเขา แต่ความจริง

จติของท่านมศีีล ๕ อยู่ตลอดเวลาอยู่แลว้ไมว่า่จะสมาทานหรือไม ่ เพราะเป็น

ธรรมชาตขิองพระโสดาบนั แต่เมือ่อยู่ในสงัคมทีม่กีารสมาทาน ก็สมาทานตาม

เขาไป ไมป่ระกาศวา่ไมต่อ้งสมาทานแลว้ การสมาทานไมไ่ดท้าํใหเ้กดิศีลขึ้นมา 

เป็นการต ัง้สจัจาธิษฐานเท่านัน้เอง แสดงวา่ยงัไมม่ศีีล ๕ ถงึตอ้งต ัง้สจัจะ วา่จะ

รกัษาศีล ๕ แต่คนทีม่ศีีล ๕ แลว้ก็ไมต่อ้งต ัง้สจัจะ เมือ่มศีีลอยู่แลว้ ถา้ไม่

สมาทานตามเขาไป คนทีไ่มเ่ขา้ใจก็จะหาวา่อตุริ หาวา่เพี้ยน อยู่ในสงัคมของคน

เพี้ยน คนไมเ่พี้ยนก็ตอ้งแกลง้เพี้ยนตามไปดว้ย  

ถาม กลายเป็นเขาดกีนัไปหมด เราเพี้ยนอยู่คนเดยีว 

ตอบ ก็จะเป็นอย่างนัน้ ถอืเสยีงขา้งมาก พวกมากลากไป  

ถาม คาํถามจากชาวไตห้วนั เขายงัไมม่ ัน่ใจเรื่องชาตก่ิอนชาตน้ีิ 

ตอบ ตอ้งเชื่อคนทีรู่ไ้ปก่อน ถา้ยงัไมแ่น่ใจก็ไมเ่ป็นไร จะเชื่อก็ไดไ้มเ่ชื่อก็ได ้ ไมส่าํคญั 

สาํคญัทีท่าํความดหีรือไม ่ เชื่อวา่เราสามารถมคีวามสุขไดจ้ากการทาํความด ี เชื่อ

หรือไม ่

ถาม เชื่อค่ะ 

ตอบ ก็ทาํความดไีปก็แลว้กนั ถา้ทาํความดไีปเรื่อยๆแลว้ต่อไปก็จะเหน็ วา่มชีาตหินา้มี

ชาตก่ิอนหรือไม ่นัง่สมาธิแลว้จะเหน็ 

ถาม การนัง่สมาธิตอ้งกาํหนดเวลาหรือไม ่

ตอบ ไมต่อ้ง ใหน้านเท่าไหร่ไดย้ิง่ด ี 
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ถาม ถา้อดทนทาํ เจ็บก็ปลอ่ยมนั 

ตอบ ถูกแลว้ ไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั ไมต่อ้งไปสนใจความเจ็บ ปลอ่ยใหเ้กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้

ดบัไปเอง ส่วนใจก็ภาวนาไป ถา้สวดมนตก์็สวดมนตไ์ปเรื่อยๆ จะเจ็บจะปวด

อย่างไรก็ปลอ่ยมนัไป ไมต่อ้งไปสนใจ ถา้หายไปเองจติก็จะสงบลงไป แลว้จะเหน็

ตวัจติ จะรูว้า่ตวัจติกบัร่างกายเป็นคนละตวักนั เหมอืนนํา้กบัแกว้นํา้ เป็นคนละ

อนักนั เวลานัง่สมาธิจติกบัร่างกายจะแยกออกจากกนั จะรูว้า่จติเป็นอย่างหน่ึง 

ร่างกายเป็นอกีอย่างหน่ึง ร่างกายตายไป แต่จติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย กจ็ะรูว้า่

ชาตก่ิอนชาตหินา้มจีรงิ ร่างกายก็เหมอืนเสื้อผา้ เสื้อผา้ชดุเก่าก็เหมอืนชาตก่ิอน 

ทีใ่ส่ไมไ่ดแ้ลว้ก็โยนทิ้งไป ก็เป็นเหมอืนชาตก่ิอน เสื้อผา้ทีย่งัไมไ่ดซ้ื้อมาก็เป็นชาติ

ใหม ่ แต่ร่างกายก็ยงัเป็นร่างเก่า จติกบัร่างกายก็เช่นเดยีวกนั ก็เป็นจติเก่า 

เพยีงแต่เปลีย่นร่างกาย อาจจะเป็นร่างมนุษย ์อาจจะเป็นนกเป็นแมว อยู่ทีเ่ราทาํ

อะไรในวนัน้ี ถา้ไมร่กัษาศีล ๕ ก็ตอ้งไปเป็นนกเป็นปลาเป็นสุนขั แต่ถา้รกัษาศีล 

๕ ได ้ก็จะกลบัมาเป็นมนุษยไ์ดอ้กีเรื่อยๆ สาํคญัอยู่ทีป่จัจบุนัวา่ทาํอะไร ถา้ทาํแต่

ความดไีมท่าํบาป ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่เรื่อยๆ ไดม้าทาํความดเีพิม่ขึ้น

ไปเรื่อยๆ จนไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด จากนัน้ก็ไม่

ตอ้งไปเกดิอกีต่อไป  

ถาม นอ้งเขาฝากถามวา่ เวลาทีถ่่ายภาพน่ะค่ะ แลว้เหน็ดวงๆ ไมท่ราบวา่เป็นดวงจติ

ดวงธรรมหรือเปลา่คะ 

ตอบ เหน็ท่านผูรู้บ้างท่านวา่เป็นพวกเทพ 

ถาม ส่วนมากจะอยู่ในสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ 

ตอบ ใช่ ทีแ่ถวน้ีก็ม ี มคีนถ่ายภาพมเีป็นดวงๆ เมือ่ ๒ พรรษาก่อนมพีระอนิโดฯมา

บวชอยู่ทีน่ี่ เขาก็ถ่ายตอนเดนิลงเขา จะปรากฏเป็นดวงๆในภาพ แต่อาตมาไม่

ยนืยนันะวา่เป็นเทพจริงหรือไม ่ เป็นการวเิคราะหข์องผูรู้บ้างทา่น บางทกีจ็ะ

ปรากฏเป็นเสน้ๆ เหมอืนสรอ้ยคอทองคาํ เช่นในงานศพของหลวงปู่ขาว หลวงปู่
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ดุลย ์ทีบ่นเขาพระมณฑปก็มเีหมอืนกนั ของพวกน้ีไมไ่ดเ้ป็นมรรค รูก้็ไดไ้มรู่ก้็ได ้

ไมไ่ดท้าํใหก้เิลสหมดไป เพยีงแต่รูว้า่เป็นความจริงอย่างหน่ึง วา่ดวงวญิญาณมี

จริง เวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง แต่การเวยีนวา่ยตายเกดิไมไ่ดห้ยุดจากภาพเหลา่น้ี 

ตอ้งหยุดดว้ยการปฏบิตัเิท่านัน้ แต่รูไ้วก้็ด ี ถา้เสริมศรทัธาความเชื่อ ทาํใหเ้กดิ

ฉนัทะความยนิดใีนธรรม วริิยะความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะทาํความดใีหม้าก

ยิง่ขึ้นไป โดยหลกัแลว้ถา้ส่งเสริมใหเ้ราทาํความด ีทาํบญุมากขึ้น อย่างน้ีก็ด ี คน

บางคนตอ้งเหน็โลงศพก่อนถงึจะรบีทาํบญุ การเหน็โลงศพก็ตอ้งถอืวา่ด ี เพราะ

ทาํใหเ้ราไดท้าํบญุ 

ถาม ฝนัเหน็โลงศพอะไรอย่างน้ีนะครบั รีบไปป่อเต็กตึง๊ซื้อโลงศพเลย  

ตอบ อาตมาตอนอายุสกั ๑๒ ขวบก็ไดเ้หน็คนตาย ก็ตดิตาตดิใจมาตลอด ทาํให ้

พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ คนน้ีก็ตอ้งตาย คนนัน้ก็ตอ้งตาย เราก็ตอ้งตาย ไมม่ใีคร

ไมต่ายเลยสกัคน คนทีเ่รารกั เช่นพ่อแมข่องเรา สกัวนัก็ตอ้งตาย คดิไปเรื่อยๆ 

พอตายไปก็รูส้กึเฉยๆ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ช่วยรกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิ

ถา้ไมไ่ดค้ดิไตร่ตรองไวก่้อน เวลาสูญเสยีสิ่งทีร่กัไป แทบจะอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ เวลา

เหน็อะไรควรนอ้มเขา้มาเป็นมรรคใหไ้ด ้ ใหเ้ป็นปญัญา ใหเ้ป็นสมาธิ ใหเ้ป็นศีล 

ใหเ้ป็นทาน ถา้เหน็แลว้ทาํใหท้าํบญุมากขึ้นก็ด ี เหน็แลว้ทาํใหร้กัษาศีลก็ด ี เหน็

แลว้ทาํใหน้ ัง่สมาธิก็ด ี เหน็แลว้ทาํใหพ้จิารณา ทาํใหป้ลอ่ยวางไดย้ิง่ดใีหญ่ มบีาง

คนพจิารณาเหน็ความเสือ่มของดอกไม ้ ก็หลดุพน้ได ้ ปลอ่ยวางได ้ พจิารณา

ดอกไมว้า่เหมอืนกบัทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เพยีงแต่ดอกไมเ้สือ่มเร็ว ซื้อมาปกั

ไวใ้นแจกนัไมก่ี่วนัก็เฉาตายไป แต่คนใชเ้วลานาน แต่จะนานหรือไมก่็เหมอืนกนั 

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป ถา้พจิารณาเป็น เปรียบเทยีบเป็น ก็บรรลไุด ้ปลอ่ย

วางได ้ ท่านสอนวา่ตามไีวดู้ หูมไีวฟ้งั ใจมไีวค้ดิ เวลาเหน็อะไรไดย้นิอะไรก็ตอ้ง

โอปนยโิก นอ้มเขา้มาใหเ้ป็นธรรมะ ใหเ้ป็นมรรค ใหเ้ป็นปญัญา ไมใ่ช่นอ้มเขา้

มาแลว้เกดิกเิลส เหน็เพชรพลอยแลว้ตาลกุวาวอยากจะได ้ อย่างน้ีไมใ่ช่โอปนยิ

โก ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะเป็นโทษ เหน็คนอื่นไดต้าํแหน่งแลว้อยากจะไดบ้า้ง เกดิ
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ความอจิฉาริษยา เกดิความทอ้แท ้ ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะทาํงาน อย่างน้ีเหน็

แบบกเิลส ถา้เหน็คนอืน่ไดด้บิไดด้ ี ทาํใหเ้กดิวริิยะความขยนัหม ัน่เพยีรมากขึ้น 

ตอ้งทาํใหด้กีวา่เขา เพือ่จะไดด้กีวา่เขา อย่างน้ีไมเ่ป็นโทษ แต่เป็นคุณ  

ส่วนใหญ่มนัอยู่ทีต่วัเรา ถา้เราขี้เกยีจทาํงานแลว้จะเลือ่นเราขึ้นไปไดอ้ย่างไร ก็

ตอ้งเลือ่นคนทีข่ยนักวา่ แต่ถา้เราขยนักวา่คนอืน่ ไปทาํงานตัง้แต่ต ี๕ เลกิงาน ๒ 

ทุ่มอย่างน้ี ไมน่านเขาก็จะเลือ่นเราขึ้นไปอย่างแน่นอน อย่างทีน่ี่ก็มอียู่คนหน่ึง 

ทาํงานถางหญา้ คนอืน่ทาํงาน ๖ วนัก็หยุดวนัหน่ึง แต่คนน้ีไมห่ยุด มาเป็นยาม

เฝ้าประตูต่อ ทาํอย่างน้ีมาตลอดเลย ถามว่าทาํไปทาํไม เขาบอกวา่เขาชอบ เขามี

ความสุข อาชพีเก่าเป็นสปัเหร่อ เป็นโสด ไมม่คีรอบครวั จติใจของเขาอาจจะสูง

กวา่พวกเราก็ได ้ เขามคีวามสุขกบัการกระทาํอย่างน้ี เวลาทาํงานก็ไมข่ี้เกยีจ คน

อืน่นัง่อูก้นั กนินํา้กนิอะไรกนั นัง่ๆนอนๆกนั แต่เขาทาํของเขาไปเรื่อยๆ เวลามี

ธุระจะลาไปไหน ก็ไปไดอ้ย่างสบายเลย จะไปเมือ่ไหร่เจา้นายก็ใหไ้ปทนัทเีลย 

จติใจของคนมนัแปลกนะ สามารถมคีวามสุขจากการกระทาํ ไมต่อ้งมอีะไร เวลา

เฝ้าประตูเขาก็อ่านหนงัสอืธรรมะไป ฐานะของจติใจไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเพศกบัวยั อยู่

ทีก่ารพฒันาดว้ยบญุบารม ี เขาจงึไมก่ระตอืรือรน้กบัการเจรญิทางโลกเท่าไหร่ 

อาจจะยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะบวช ยงัไมสุ่กงอม ก็ตอ้งบาํเพญ็ไปก่อน  

ถาม คุณแมฝ่ากมาทาํบญุค่ะ คุณแมไ่มส่บาย ขอท่านพระอาจารยเ์มตตาแมด่ว้ยเจา้

ค่ะ  

ตอบ ยงัรกัษาตวัเราไมไ่ดเ้ลย 

ถาม ก็วา่จะไปภาวนาค่ะ แต่คงตอ้งลดจาํนวนวนัลง 

ตอบ ก็ด ีทาํไปเถดิ มนัดกีบัเราแน่นอน ก็อาจจะส่งผลใหผู้อ้ืน่ดว้ย แต่เราตอ้งยอมรบั

ความจริง ตอ้งเจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นเรื่องธรรมดา พยายามรบัความ

จริงน้ีใหไ้ด ้ จะดกีวา่ เราจะไดด้าํเนินต่อไปอย่างปกต ิ คนไปกต็อ้งไป เขาไม่

เดอืดรอ้น คนทีเ่ดอืดรอ้นคอืคนอยู่มากกว่า คนอยู่ยงัทาํใจไมไ่ด ้ ดาํเนินชวีติไป



94 
 

อย่างปกตไิมไ่ด ้มวัอยู่กบัความทกุข ์ไม่เกิดประโยชนอ์ะไร การเจริญวปิสัสนาจะ

ช่วยเรามากกวา่ช่วยคนทีเ่ราห่วง 

ถาม สงสารเขาน่ะค่ะ ไมอ่ยากใหเ้ขาเจ็บปวด 

ตอบ เป็นความหลง ไมเ่หน็วา่คนเราเกดิมาตอ้งเจ็บป่วยเป็นธรรมดา เขาก็อยู่มานาน

แลว้ ก็ถงึเวลาทีเ่ขาจะตอ้งไป ก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี 

ถาม อยากใหเ้ขามจีติสงบ 

ตอบ เป็นตณัหา 

ถาม อยากใหเ้ขาไปแบบสบายๆ ไมท่รมาน  

ตอบ ทางทีถู่กคอืไมต่อ้งไปอยากอะไรท ัง้สิ้น เขาจะอยู่ก็อยู่ จะทรมานก็เรื่องของเขา 

จะไปอย่างสบายก็เรื่องของเขา เพราะเป็นตวัของเขาเขาทาํเขาเอง คนเราจะตาย 

ตายอย่างสุขก็ได ้ตายอย่างทกุขก์็ได ้ถา้บาํเพญ็มาก็จะตายอย่างสุข ถา้ไมบ่าํเพญ็

มา ก็จะตายอย่างทรมาน  

ถาม เป็นผลของยาดว้ยนะคะ 

ตอบ ถา้บาํเพญ็มาก็ไมไ่ปหายา อย่างพระปฏบิตั ิท่านจะไมเ่ขา้โรงพยาบาล จะใชธ้รรม

โอสถเป็นหลกั ถา้ไมพ่ึง่ตนเอง ไมพ่ึง่ธรรมะ พึง่แต่ยา พึง่สิง่ต่างๆภายนอก ก็จะ

เป็นอย่างน้ี 

ถาม เวลาญาตเิราเจ็บป่วย ก็จะมพีีน่อ้งหลายคน คนนัน้อยากจะใหเ้ขา้โรงพยาบาล 

คนนัน้บอกไมต่อ้ง คนนัน้อยากจะใหท้าํโนน้ทาํน่ี จะเป็นการกา้วก่ายชวีติคนอืน่

หรือเปลา่ไมท่ราบ เป็นโทษเป็นภยัหรือเปลา่ครบั 

ตอบ ถา้เพยีงแต่เสนอ ไมบ่งัคบักนัก็ไมเ่ป็นไร ถา้บงัคบัก็เป็นการกา้วก่าย ถา้ถามเขา

วา่ไปหาหมอไหม ถา้บอกไมไ่ป ก็จบเรื่อง การรกัษาจงึขึ้นอยู่ทีก่าํลงัจติ ความ
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พอใจของแต่ละคน อย่างพระปฏบิตัโิดยเฉพาะอย่างยิง่ครูบาอาจารย ์ จะไมค่่อย

ไปหาหมอ ถา้พอจะรกัษาไดก้็ไป ถา้รกัษาไมไ่ดก้็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง 

จติใจของท่านไมม่อีะไรกบัการอยู่การตาย ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร อยู่ไปก็ไม่ไดอ้ะไร

เพิม่ขึ้น เพยีงแต่ตอ้งทาํงานนานขึ้น  

ถาม ถา้ต ัง้จติอธิษฐานใหก้บัแมเ่ขา จะไดร้บัไหม 

ตอบ ถา้ไดค้นเราก็จะไมต่าย ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมแ่ก่กนั เป็นเพยีงความปรารถนาด ีถา้

ทาํไดค้วรช่วยคนเจ็บใหเ้จ็บนอ้ยลง แต่ไมค่วรบงัคบัเขา ไมค่วรทะเลาะกนั 

วุน่วายกนัไปหมด ตอ้งเอาใจคนป่วยเป็นหลกั เขาเป็นโจทย ์ ใหเ้ขาเป็นผู ้

ตดัสนิใจ ถา้เราสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ ถา้เหน็วา่ไมผ่ดิอะไร

ก็ทาํไป ถา้เขาอยากจะฆ่าตวัตาย ใหเ้ราช่วยเขา อย่างน้ีก็ไมถู่ก ถา้เขาบอกวา่มนั

ทรมาน ก็ใหเ้อาความทรมานมาเป็นธรรมะ ทกุขบ์่มปีญัญาบ่เกดิ ถา้ไมท่กุขก์็ไม่

เกดิปญัญา ถา้พจิารณาก็จะเหน็ตณัหา ความไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย เป็น

ตณัหาท ัง้นัน้ ถา้ละตณัหาไดท้กุขก์็จะดบัไป ถา้ไมม่ปีญัญาช่วยเขา ก็ตอ้งใช ้

อเุบกขา ไมต่อ้งไปคดิวา่ไมม่คีวามกตญั�ู มนัไมเ่กี่ยวกนั เพราะเราทาํอะไรไมไ่ด ้

ไมอ่ยู่ในวสิยั แลว้เราก็ตอ้งดูแลใจของเราดว้ย ถา้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ไม่

สามารถดาํเนินชวีติอย่างปกตไิด ้ แสดงวา่เรากาํลงัทาํลายตวัเราเอง เราไมฉ่ลาด 

ถา้ฉลาดก็ตอ้งดาํเนินชวีติไปอย่างปกต ิ มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป มเีวลาวา่งก็ไปเยีย่ม

ดูอาการ ถา้เฝ้าไดต้ลอดเวลาก็ทาํใหด้ทีีสุ่ด การตายก็เป็นเหมอืนการเปลีย่น

เสื้อผา้เท่านัน้เอง เป็นการเปลีย่นร่างกายใหม ่ ถา้ทาํบญุทาํกศุลมาก็จะไดข้องที่

ดกีวา่เก่า ถา้ไมไ่ดท้าํก็จะไมไ่ด ้ไมม่ใีครทาํใหก้นัได ้ตอ้งทาํเอง อตัตาห ิอตัตาโน 

นาโถ เป็นเรื่องบญุเรื่องกศุล เรื่องบาปเรื่องกรรม อยู่ตรงนัน้ พระพทุธเจา้ทาํ

แทนเราไมไ่ด ้ถา้ทาํไดป่้านน้ีพวกเราไปถงึนิพพานกนัหมดแลว้  

ถาม เราควรนอ้มเขา้มาหาตวัเอง วา่สกัวนัเราก็ตอ้งเจอภาวะอย่างน้ี ใช่ไหมครบั 
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ตอบ ใช่แลว้ ทีใ่หไ้ปงานศพก็เพือ่ใหไ้ปโอปนยโิก ใหไ้ปดูวา่ต่อไปเราก็จะเป็นเหมอืนเขา 

จะไปนอนในโลงเหมอืนกนั เมือ่คดิอย่างนัน้แลว้ ก็จะกระตอืรือรน้ในการทาํ

ความด ีในการปลอ่ยวางร่างกาย  

ถาม ครูบาอาจารยเ์คยพูดวา่เวลาไปเผาศพ เวลาเดนิขึ้นเมรุเอาดอกไมจ้นัทนไ์ปวาง 

เหมอืนเดนิเขา้แถวเพือ่ไปตาย  

ตอบ เหมอืนพวกววัควายทีจ่ะถูกเอาไปเชอืด แต่เราไมค่ดิอย่างน้ีกนั พอเป็นขึ้นมาก็

สายไปเสยีแลว้ ทาํอะไรไมไ่ดแ้ลว้ ทาํไดต้อนน้ี ยงัมเีวลามโีอกาสสรา้งธรรมะให ้

เกดิขึ้น เพือ่เป็นเกราะคุม้ครองจติใจ ไมใ่หห้ว ัน่ไหวเดอืดรอ้นวุน่วาย กบัความ

เป็นความตาย ของใครก็ตาม ของเราหรือของผูอ้ืน่ จะรูส้กึเฉยๆ แต่ไมไ่ดเ้ฉย

เมย ไมม่นีํา้ใจ มคีวามเมตตาความกรุณาเต็มเป่ียมก็ช่วยอะไรไมไ่ด ้ ไมอ่ยู่ใน

ฐานะทีจ่ะทาํอะไรได ้ จงึไมค่วรเศรา้โศกเสยีใจ พยายามทาํใหด้ทีีสุ่ดในขณะทีย่งั

มชีวีติอยู่ ทาํความดใีหก้บัคนทีเ่รารกัใหม้ากทีสุ่ด เวลาเขาตายไปแลว้จะไดไ้ม่

รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีใจ บางคนเหมอืนกบัดดัจริต เวลาตายไปแลว้ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้

หนา้โลงศพ รอ้งไปทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ควรทาํตอนทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่ ให ้

เขามคีวามสุข อย่าไปมองเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องใหญ่โตเลย คดิวา่เป็น

เรื่องปกต ิ เหมอืนพระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์ก เกดิตายกนัมานบัไมถ่ว้นแลว้ 

มากกวา่พระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์กอกี แต่ก็จาํไมไ่ด ้ พอเกดิใหมก่็ยดึตดิ

เหมอืนเดมิ ทกุขเ์หมอืนเดมิ 
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