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กณัฑท์ี่ ๒๙๗ 

อยู่เฉยๆไม่ได ้
๒๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

คนเราน้ีแปลกอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ปญัหาของคนเราทกุวนัน้ีอยู่ทีอ่ยู่เฉยๆไม่ได ้ตอ้งไปโน่นมา

น่ี ตอ้งทาํโน่นทาํน่ี นอกจากทาํมาหากนิแลว้ ไมเ่หน็จาํเป็นตอ้งไปทาํอะไรมากมายเลย 

ถา้มงีานมกีารมอีาชพี มรีายไดม้ปีจัจยั ๔ พรอ้มแลว้ กน่็าจะสุขสบายกนั แต่กลบัไมเ่ป็น

อย่างนัน้ เพราะอยู่เฉยๆกนัไมไ่ด ้ ไมเ่คยคิดดว้ยวา่ทาํไมไมอ่ยู่เฉยๆกนั ปญัหาของโลก

เราทกุวนัน้ีก็อยู่ตรงน้ีเอง ไมรู่ว้า่การอยู่เฉยๆดทีีสุ่ด ต่างคนต่างอยู่กนัไป หาปจัจยั ๔ ได ้

แลว้ก็น่าจะพอ ถา้เหน็ใครเดอืดรอ้นก็ช่วยเหลอืกนัไป เก็บส่วนทีเ่ราตอ้งมไีว ้ แลว้ก็อยู่

กบับา้นกนั แสนจะสุขแสนจะสบาย อย่างอาตมาก็อยู่ทีน่ี่มาเกอืบ ๒๐ ปีแลว้ ก็ไมไ่ดไ้ป

ไหน มปีจัจยั ๔ พอเพยีงแลว้ก็จบ ไมเ่หน็ตอ้งมอีะไรมากไปกวา่นัน้ ก็อยู่มาได ้แต่มอง

ไมเ่หน็กนั เหมอืนเสน้ผมบงัภูเขา เราจงึแสวงหาอะไรวุน่วายกนัไปหมด ไดม้ามากนอ้ย

เพยีงไร ก็ไมเ่คยอิม่เคยพอ เคยสุขอย่างจรงิๆเลย มแีต่เอาความทกุขม์าเพิม่ อย่างโยมก็

เอาลูกมาแบกอกีคนหน่ึง ถา้สมยัทีเ่รียนจบแลว้ทาํงานทาํการ อยู่เป็นโสดได ้ก็จะแสนจะ

สบาย  

ถาม แต่ถงึเป็นโสด เขาก็มทีกุขน์ะคะ 

ตอบ เพราะใจมนัไมน่ิ่งนัน้เอง ถา้น่ิงแลว้จะไมท่กุขก์บัอะไร ใจมนัดิ้น อยู่คนเดยีวก็

เหงา เศรา้สรอ้ย วา้เหว ่เปลา่เปลีย่วใจ 

ถาม โยมอกีคนมคีวามทกุขจ์ากคุณแมป่่วยค่ะ ภาวนาไมไ่ด ้

ตอบ เหมอืนกนัท ัง้นัน้ ไมม่ปีญัญา มแีต่ความหลง  
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ไมเ่หน็สจัจธรรมความจรงิของชวีติวา่ มแีค่กายกบัใจ ทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ มกีาร

เจริญเตบิโต แลว้ก็เสือ่มหมดไป เหมอืนตน้ไมท้ีค่่อยๆเจริญเตบิโตจนเป็นตน้ไมใ้หญ่ 

แลว้ก็ตอ้งลม้ลงมาสกัวนัหน่ึง ชา้หรือเร็ว แลว้แต่พนัธุข์องไม ้ บางชนิดก็มอีายุยนื

ยาวนาน บางชนิดก็ส ัน้ เช่นขา้ว ๓ เดอืนก็หมดอายุแลว้ ร่างกายของคนก็แบบเดยีวกนั 

ไมต่่างกนั มาจากธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีร่่างของคนมใีจเขา้มา

เกี่ยวขอ้งดว้ย ร่างกายเป็นเหมอืนหุ่นกระบอก มใีจเป็นผูเ้ชดิ พาร่างกายมาทีน่ี่ ไปทีน่ ัน่ 

พูดอะไรทาํอะไร ความจริงร่างกายอยู่ทีไ่หนก็อยู่ไดข้อใหม้ปีจัจยั ๔ หลอ่เลี้ยง ก็อยู่ได ้

แลว้ จะใหอ้ยู่ทีไ่หนไปตลอดก็อยู่ได ้ เหมอืนกบัตน้ไม ้ ถา้มแีดดมอีากาศมนีํา้มดีนิหลอ่

เลี้ยง ก็อยู่ได ้ไมต่อ้งไปไหนก็ได ้แต่ใจอยู่น่ิงไมไ่ด ้ตอ้งแสวงหาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลา 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูว้า่ ความหลงทาํใหใ้จตอ้งไปทาํนัน่ทาํน่ี หาสิง่นัน้สิง่น้ี หลงหา

ความสุขผดิที ่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จ แต่ไปหลงวา่อยู่ทีส่ิง่ต่างๆภายนอกใจ ก็เลยไป

แสวงหากนั อาศยัเอาร่างกายเป็นเครื่องมอื หาความสุขจากการไดเ้หน็ไดย้นิไดฟ้งั ไดล้ิ้ม

รสไดด้มกลิน่ ไดส้มัผสักบัสิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็แลว้วา่ไมไ่ดใ้ห ้

ความสุขทีอ่ิม่ทีพ่อ มแีต่จะกระตุน้ความหวิความอยากใหม้เีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ใจจงึอยู่

เฉยๆไมไ่ด ้ตอ้งไปโน่นมาน่ี หาสิง่นัน้หาสิง่น้ีมาดูมาฟงั หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ไมอ่ิม่

ไมพ่อ เพราะไมใ่ช่อาหารของใจ ใจไมรู่ว้า่อะไรเป็นอาหารของใจ นอกจากพระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตเ์ท่านัน้ทีรู่ ้ รูจ้ริงๆ ไมไ่ดรู้จ้ากทางทฤษฎ ีอย่างพวกเราไดย้นิไดรู้ว้า่ความสงบ

คอือาหารคอืความสุขของใจ แต่ยงัไมเ่คยไดส้มัผสั จงึไปหาความสุขจากสิง่อืน่ๆกนั เป็น

เหตทุาํใหอ้ยู่เฉยๆกนัไมไ่ด ้ เมือ่ตอ้งไปไหนมาไหน ก็มภีาระต่างๆเพิม่ขึ้นมา ตอ้งมี

รถยนตม์ถีนน มอีปุกรณ์ต่างๆสนบัสนุน พอไปถงึแลว้ก็อยากกลบั พอกลบัมาแลว้ก็

อยากจะไปใหม ่ กลิ้งไปกลิ้งมา เหมอืนลูกตุม้นาฬกิาทีแ่กวง่ไปแกวง่มา แกวง่ไปทางซา้ย

แลว้ก็แกวง่มาทางขวา แกวง่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด จนกวา่จะสามารถควบคุม

ไมใ่หแ้กวง่ได ้ 

เราจงึตอ้งจดัการกบัใจ ทาํใจใหน่ิ้งใหไ้ด ้การบวชก็เป็นการทาํใจของเราใหน่ิ้ง ไมใ่หอ้ยาก

สิง่นัน้สิง่น้ี ไมใ่หไ้มอ่ยากสิง่นัน้สิง่น้ี สิง่ทีไ่มอ่ยากกนัก็คอืไมอ่ยากยากจน ไมอ่ยาก

ลาํบากลาํบน สิง่ทีอ่ยากก็คอือยากจะสุขอยากจะสบาย แต่ไปเหน็ความสุขความสบายอยู่
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กบัของภายนอก ซึง่โดยธรรมชาตแิลว้ไมไ่ดใ้หค้วามสุขความสบายกบัเรา ใหแ้ต่ความ

ทกุข ์ แต่เรามองไมเ่หน็กนั ก็เลยไปหาความสุขความสบายจากสิง่ภายนอกกนั ทีเ่ราตอ้ง

ทาํงานหาเงนิหาทองกนั เพราะคดิวา่มเีงนิทองแลว้จะมคีวามสุข หายศหาตาํแหน่งกนั 

เพราะคดิวา่มตีาํแหน่งสูงๆแลว้จะมคีวามสุข หาบริษทับริวารหามาสรรเสริญยกยอ่ง

เยนิยอ เพราะใจตดิกบัการสรรเสริญ ถงึแมส้ิง่ทีพู่ดจะไมจ่ริงก็ไมส่าํคญั ถา้พูดแลว้ถูกใจ

เป็นใชไ้ด ้ แลว้ก็หลงกบัการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ชอบดูรูปแปลกๆใหม่ๆ  

ชอบไดย้นิเสยีงแปลกๆใหม่ๆ  ถา้เป็นของจาํเจแลว้จะเบือ่ แมจ้ะเป็นของโปรดอย่างไรก็

เบือ่ ถา้ไดดู้หรือฟงัอะไรทีช่อบมากๆทกุวนั เดีย๋วก็เบือ่ ใหร้บัประทานอาหารจานโปรดวนั

ละ ๓ เวลาตลอดท ัง้เดอืนเลย เดีย๋วก็เบื่อ แสดงวา่สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง

กบัเรา 

มพีระพทุธเจา้กบัพวกนกับวชเท่านัน้ ทีเ่หน็ความสุขอกีดา้นหน่ึง คอืความสุขจากการทาํ

จติใจใหส้งบ จะทาํจติใจใหส้งบได ้ ก็ตอ้งอยู่คนละฟากกบัทางโลก ทางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เพราะถา้ไดส้มัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ กบัเงนิทองกบัตาํแหน่งแลว้ 

จะมคีวามผูกพนั ทาํใหจ้ติอยู่น่ิงไมไ่ด ้ตอ้งคอยหามาเพิม่ใหม้มีากขึ้น ตอ้งคอยรกัษา มี

ตาํแหน่งกต็อ้งคอยรกัษาไว ้ หรือหาทีสู่งขึ้นไป ก็เลยอยู่น่ิงๆไม่ได ้ อยู่เฉยๆไม่ได ้ ตอ้ง

ออกจากบา้นกนัทกุวนั ตืน่แต่เชา้ก็ตอ้งออกไปแลว้ เพือ่หาสิง่เหลา่น้ี เยน็ก็กลบัมา แลว้

ก็วุน่วายกบัเรื่องเหลา่น้ี เพราะมกีารโยกยา้ยกนั มกีารสูญเสยี วุน่วายอยู่ตลอดเวลา แต่

พวกทีม่ปีญัญาจะเหน็วา่น่ีไมใ่ช่ทางสู่ความสุข อย่างพวกนกับวชในสมยัก่อนที่

พระพทุธเจา้จะทรงตรสัรู ้ ก็สามารถหาความสุขจากความสงบของใจไดใ้นระดบัหน่ึง 

ดว้ยการบาํเพญ็ รกัษาศีล นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ มคีวามสุขเป็นพกัๆไป เวลาจติสงบก็

มคีวามสุข แต่พอออกจากความสงบ ก็อยากไดน้ัน่อยากไดน่ี้ ท ัง้ๆทีก่็ไมไ่ดอ้ยู่ใกลก้บัสิง่

ต่างๆเหมอืนกบัฆราวาส แต่ก็ยงัอดคดิถงึความสุขแบบนัน้ไมไ่ด ้ ถา้ไมก่ลบัมานัง่สมาธิ

ทาํจติใหส้งบต่อ ก็จะบวชอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ทีส่กึกนัไปก็เพราะจติไมส่งบ อยู่ไมไ่ด ้ จติยงั

อยากไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อยากไปหาเงนิหายศหาสรรเสริญ พอไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ยก็มแีต่ความทกุขต่์อเน่ืองกนัไป พอมคีรอบครวัมภีรรยามลูีก ก็ตอ้งดูแล ตอ้งห่วง 
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ตอ้งกงัวล ตอ้งเลี้ยงภรรยากบัลูก และญาตพิีน่อ้ง ทีไ่มช่า้ก็เร็วตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย 

ตอ้งไปเยีย่มกนัเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไปงานศพกนั มเีรื่องใหท้าํอยู่ตลอดเวลาจนวนัตาย  

ไมเ่คยเจอความสุข ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตส์าวกไดเ้จอกนั เพราะตอ้งตดัทกุ

อย่าง ตดัลาภยศสรรเสริญ ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็ตอ้งควบคุมจติดว้ยสต ิ

ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ทาํจติใหว้า่งดว้ยอบุายแห่งสมาธิ บริกรรมพทุโธๆๆไป สวดมนต์

ไป หรือดูลมหายใจเขา้ออกไป ถา้เป็นอบุายแห่งวปิสัสนา ก็พจิารณาดูร่างกาย ดูอาการ 

๓๒ แลว้จติจะสงบ ไมวุ่น่วาย ไมก่าํหนดัยนิด ี แต่จะเบือ่หน่ายกบัสิง่ต่างๆ เพราะ

พจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ เป็นทกุขท์ ัง้นัน้ ไมอ่ยู่ในอาํนาจจะเหน่ียวรัง้ใหอ้ยู่กบัเราไป

ไดต้ลอด ใหเ้ป็นของเราไปไดต้ลอด เช่นร่างกายของเราน้ี พจิารณาไป ก็มแีต่จะแก่ มแีต่

จะเจ็บ มแีต่จะตาย บงัคบัไมไ่ด ้ตอ้งเป็นอย่างน้ี สิง่ต่างๆทีห่ามาไดก้็จะตอ้งหมดไป พอ

ตายไป สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็เป็นของคนอืน่ไป ใครมบีญุมวีาสนาเขาก็ได ้

ครอบครองไป ตาํแหน่งก็เป็นของคนอืน่ไป แต่ปญัหาไมไ่ดห้มดไปกบัการตาย เพราะใจ

ผูท้ีก่่อปญัหาไมไ่ดต้ายไปดว้ย ถา้ใจตายไปดว้ยปญัหาก็จะจบดว้ย แต่ใจไมต่าย ไปเกดิ

ใหม ่ไปเริ่มตน้สรา้งปญัหาใหม ่รอบน้ีไมใ่ช่รอบที ่๑๐ รอบที ่๑๐๐ นะ ท่านวา่เป็นลา้นๆ

รอบแลว้ ความทกุขท์ีเ่ราไดส้มัผสัผ่านมาอย่างแสนสาหสั แลว้ก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไป

เรื่อยๆ ถา้ไมห่ยุดใจปราบใจ ดว้ยการปฏบิตั ิบาํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

ถา้หยุดใจไดเ้มือ่ไหร่แลว้ จะเจอสิง่ทีว่เิศษทีสุ่ดในโลก ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ไมม่ี

สุขอนัใดในโลกน้ีทีจ่ะเสมอหรือเหนือกวา่ ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบระงบัของจติใจ 

ระงบัจากความโลภความโกรธความหลง ระงบัจากความอยากในกาม อยากมอียากเป็น 

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น เวลาอยากไดอ้ะไรก็ตอ้งใชป้ญัญาระงบั ตอ้งเหน็วา่สิง่ต่างๆที่

อยากได ้อยากเป็นนัน่เป็นน่ี ไมม่สีาระแก่นสาร ไมม่คุีณค่าอะไร มแีต่โทษมแีต่พษิมแีต่

ภยั เป็นเหมอืนระเบดิเวลา ถา้เป็นเดก็ก็จะไมรู่ว้า่ลูกระเบดิมพีษิภยัอย่างไร พอเลน่กบั

ลูกระเบดิเกดิระเบดิขึ้นมา ก็ตอ้งเจ็บตวัถงึแก่ความตายไป จติของปถุชุนก็เหมอืนกบั

เดก็ มองไม่เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสิง่ต่างๆ ทีอ่ยากไดอ้ยากสมัผสั พอไปเลน่กบัมนั

ก็เหมอืนกบัเดก็ทีไ่ปเลน่กบัลูกระเบดิ แลว้ผลเป็นอย่างไร มใีครบา้งทีบ่อกวา่ไมม่คีวาม



7 
 

ทกุข ์ มไีหมในโลกน้ี ไมม่คีวามกงัวล ไม่มคีวามห่วงใย ไมม่คีวามเสยีอกเสยีใจอาลยั

อาวรณ์ สิง่เหลา่น้ีเกดิจากความไมรู่ท้ ัง้สิ้น คอืความหลง ศาสนาพทุธจงึเกดิขึ้นมาเพือ่แก ้

ความหลงน่ีเอง คาํวา่พทุธะคอืผูรู้ ้ รูค้วามจริงของความสุขและความทกุขข์องใจ 

พระพทุธเจา้เป็นองคแ์รก ก่อนหนา้นัน้นกับวชท ัง้หลายก็ไมรู่ก้นั รูแ้ต่วธิรีะงบัใหจ้ติสงบ

ไดเ้ป็นพกัๆเท่านัน้เอง กาํหนดพทุโธๆๆหรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก พอจติสงบตอน

นัน้ก็สบาย ลมืเรื่องราวต่างๆไป ไมค่ดิถงึเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ีเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ไม่

วุน่วายใจ แต่พอถอนออกมาก็เริ่มคดิ เริ่มอยากจะรูอ้ยากจะเหน็อยากจะฟงั อยากจะ

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอไปไดย้นิเรื่องนัน้เรื่องน้ีเขา้ ถา้ถูกอกถูกใจก็ดใีจ ถา้ไมถู่ก

อกถูกใจก็วุน่วายใจ แลว้ก็พยายามไปแกใ้นสิง่ทีแ่กไ้มไ่ด ้ แต่ไมรู่ ้ เช่นคนจะเจ็บคนจะ

ตายจะไปแกไ้ดอ้ย่างไร ทาํใหห้ายวนัน้ี แลว้อยู่ต่อไปสกั ๕ ปี ๑๐ ปีได ้แลว้ก็กลบัมาที่

จดุน้ีอกี ตอ้งกลบัมาเจ็บมาตายจนได ้เพยีงแต่ผดัเวลาไปเท่านัน้เอง แต่ก็ตอ้งทาํ ทาํไดก้็

ทาํไป แต่ควรทาํดว้ยปญัญา คอืรูว้า่เป็นการผ่อนเวลาไปเท่านัน้เอง ผดัเวลาไป สาํหรบั

คนทีไ่ดร้บัการรกัษาหายจนแลว้ ถา้ฉลาดก็จะไดร้บัประโยชน ์ จะรูว้า่ชวีติใกลจ้ะ

หมดแลว้ เกอืบจะหมดไปแลว้ครัง้หน่ึง ตอนน้ีไดโ้อกาสใหม ่จะกลบัไปใชช้วีติแบบเดมิๆ 

หรือตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็จะไดป้ระโยชนต์รงนัน้ ถา้ไดส้ตแิลว้รีบปฏบิตั ิ

ก็อาจจะเสร็จกจิภายในไมก่ี่วนั  

พระพทุธเจา้เสดจ็ไปโปรดพระราชบดิาใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนทีจ่ะเสดจ็

สวรรคต ตอนนัน้ทรงประชวร พระพทุธเจา้ไมไ่ดท้รงเอาหมอไป เอารถพยาบาลไป แต่

เอาธรรมโอสถไป เอาความจริงไป สอนจิตใหป้ลอ่ยวาง สงัขารร่างกายเป็นของไมเ่ทีย่ง 

อนิจจา วต สงัขารา มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่และดบัไปเป็นธรรมดา ปลอ่ยวางไดจ้ะทาํใหห้ลดุ

พน้ จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการแตกดบัของสงัขารร่างกาย ถา้พจิารณาดว้ย

ปญัญาแลว้ปลอ่ยวางได ้ร่างกายจะอยู่จะตายก็เป็นเหมอืนแกว้นํา้ ใครจะเอาไปทาํอะไรก็

ไมไ่ดส้รา้งปญัหาใหก้บัเรา แต่ถา้หวงวา่เป็นแกว้ราคาแพง ทีเ่ราโปรดมาก ถา้ใครมาแตะ

มาทาํแตกเขา้ ก็วุน่วายใจ ร่างกายกบัแกว้นํา้ก็เหมอืนกนั เป็นธาตเุหมอืนกนั เป็นอนิจจงั

เหมอืนกนั ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งบบุสลายไป ใหค้วามทกุขถ์า้ไปหลงยดึตดิ ไปรกั

ไปชอบไปอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้ไมเ่ป็นตามความอยากก็เสยีใจ แต่ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆ
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วา่มนัตอ้งไป มนัจะไปก็ใหม้นัไป ไมต่อ้งเสยีดาย พอมนัไปก็จะไมวุ่น่วาย จะปลอ่ยมนั

ไป ถา้พจิารณาจนเหน็ชดัแลว้ก็จะปลอ่ย จะโลง่ใจ เบาใจ สบายใจ โรคจะหายไมห่ายก็

ไมส่นใจ ใจของพวกเราตอนน้ีเหมอืนกบักาวตราชา้ง พอไดอ้ะไรมาแลว้จะตดิจนแยก

ออกจากกนัไดย้าก เหมอืนกาวตราชา้งทีต่ดิกบัอะไรแลว้ จะเอาออกยาก ตอ้งงา้งจนหกั

ออกจากกนั น่ีคอืผลทีเ่กดิจากความหลง ไมเ่หน็ความสุขภายนอกใจ ก็เลยไปหา

ความสุขภายนอกกนั ทีค่วามทกุขแ์ถมมาดว้ย เหมอืนไปเตมินํา้มนัแลว้ไดแ้กว้ไดผ้า้แถม

มาดว้ย ไดอ้ะไรมาก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ ยิง่รกัมากยิง่ทกุขม์าก ถา้ไมร่กัเลยก็ไมท่กุขเ์ลย 

จะเอาอย่างไรด ี จะเอาทกุขห์รือไมเ่อาทกุข ์ ถา้ไมเ่อาทกุขก์็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง อยู่

เฉยๆไป ไมร่กัไมช่งั แต่มคีวามเมตตากรุณามทุติาอเุบกขา ถา้อยู่แบบน้ีได ้ก็จะอยู่แบบ

ไมท่กุข ์

ถา้ไมม่เีหตจุาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํอะไรกนั ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอธัยาศยั ใครอยากจะทาํ

อะไรก็ทาํไป อยากจะเอาเทา้เดนิก็ได ้ เอามอืเดนิก็ได ้คลานไปก็ได ้จะทาํอะไรก็ได ้ชวีติ

ของเขา ถา้เขาไม่เดอืดรอ้นเสยีอย่าง เราจะไปเดอืดรอ้นแทนเขาทาํไม เพราะเราไปหลง

รกัเขา ไปยดึไปตดิ เหน็วา่กาํลงัจะไปสู่ความเสือ่มเสยี สู่ความทกุข ์ก็เดอืดรอ้นแทน พูด

อย่างไรก็ไมฟ่งั ก็ยิง่เดอืดรอ้นใหญ่ อย่างน้ีก็ไมถู่ก เพราะเป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บั

ตนเอง บอกไดส้อนได ้ แต่อย่าไปทกุขด์ว้ย เหมอืนพระพทุธเจา้ เหมอืนครูบาอาจารย ์

ท่านไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้นกบัพวกเรา สอนแลว้ก็แลว้กนัไป คนฟงัจะเอาไปปฏบิตัหิรือไม่ 

ก็อยู่ทีต่วัเขา คนสอนจงึไมค่วรไปเดอืดรอ้น ทาํหนา้ทีไ่ป ส ัง่สอนไป จะปฏบิตัไิดไ้มไ่ดก้็

ขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง ไมเ่ขา้ใจก็ได ้ไมย่อมรบัสิง่ทีเ่ราสอนก็ได ้ถา้ไมร่บัก็เหมอืนเท

นํา้ใส่แกว้ทีค่ว ํา่อยู่ เทลงไปเท่าไหร่ก็ไมส่ามารถรบันํา้ได ้ คาํสอนทีด่ทีีง่ามถา้สอนใหค้นที่

ไมย่อมรบั ก็เปลา่ประโยชน ์ ปญัหาของพวกเราก็คอืความหลง ขาดปญัญา เมือ่มคีวาม

หลงก็เกดิความยดึตดิ ความอยากต่างๆ ถา้มปีญัญาก็จะมคีวามพอด ี ทาํทกุอย่างใน

กรอบของเหตผุล เพือ่ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้น แลว้ก็ตอ้งดูทีใ่จของตนดว้ย วา่ทกุขวุ์น่วาย

หรือเปลา่ ถา้มปีญัญาจะไมท่กุขไ์มวุ่น่วาย ถา้ทกุขวุ์น่วายก็จะหยุดทนัท ี ถา้ไมม่ปีญัญา

จะวุน่วายจะทกุขก์วา่คนทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืเสยีอกี ทีก่ลบัเหน็วา่เราน่ีวุน่วายเหลอืเกิน 
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จงึควรเขา้ใจวา่ สิง่ทีเ่ราควรแสวงหาไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก แต่อยู่ภายใน คอืความสงบของ

จติใจ จงึตอ้งมทีานศีลภาวนา ทาํความดต่ีางๆ มคีวามกตญั�ูกตเวท ี สมัมาคารวะ 

ความเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ เสยีสละรบัใชผู้อ้ืน่ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ มคีวามเมตตากรุณา

มทุติาอเุบกขา ไมอ่จิฉาริษยา ผูอ้ืน่ไดด้กี็ถอืวา่เป็นบญุของเขา ใครทกุขย์ากใครลาํบากก็

ใหค้วามเมตตากรุณา ช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยกนัไป อย่ามองวา่เป็นคู่ต่อสูก้นั ใหม้องวา่

เป็นมติรเป็นเพือ่นกนั จะทาํใหจ้ติสงบไมวุ่น่วาย เวลาปฏบิตัธิรรมก็จะสงบงา่ย เมือ่จติ

ออกจากความสงบแลว้ก็เจริญปญัญา ใหเ้หน็วา่โลกน้ีไมม่อีะไร มแีต่ความทกุข ์ความสขุ

อยู่ที่ใจ ไมไ่ดอ้ยู่ในโลกน้ี จติก็จะปลอ่ยทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีได ้ จะไมเ่ดอืดรอ้นไม่

ทกุขก์บัอะไรต่อไป คาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ตรงน้ี ถา้ยงัอยู่ในโลกน้ีก็ยงัตอ้งทาํมาหา

กนิ เพือ่มาทาํความด ี ทาํเพือ่สมบตัทิีอ่ยู่ในใจ อย่าทาํเพือ่เงนิทอง เพือ่ตาํแหน่ง แต่ทาํ

เพือ่ความสุขใจ 

ถาม ขออนุญาตเรียนถามเพือ่ความรูป้ระดบัภูมปิญัญานะครบั อย่างบางคนเสาะ

แสวงหา ถงึแมไ้มไ่ดต้ ัง้ใจก็จริง แต่มนัเป็นหนา้ทีห่รือความรบัผดิชอบทีต่อ้งทาํ 

อย่างเช่นพ่อแมต่อ้งหาเงนิหาทองเผือ่ไว ้ใหลู้กใชจ่้ายไปทางการศึกษา ก็ตอ้งเสาะ

แสวงหา ไมไ่ดท้าํเพือ่ใจแต่ตอ้งทาํเพือ่หนา้ที ่ 

ตอบ ก็ตอ้งทาํไป อย่างทีพู่ดไวว้า่ อะไรทีจ่าํเป็นตอ้งทาํก็ทาํไป แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่ความ

รํา่รวย ไมไ่ดท้าํเพือ่ใหม้ตีาํแหน่งสูงๆยศสูงๆ ทาํเพือ่อยู่ เพือ่จะไดม้าทาํใจใหส้งบ

ต่างหาก 

ถาม คอืทีผ่มเรียนมานะครบั ความตอ้งการของคนน่ี นอกจากปจัจยั ๔ แลว้ ยงัมอีกี

ต ัง้หลายอย่าง เช่นความมหีนา้มตีาในสงัคม ความม ัน่คงในชวีติอะไรต่างๆเหลา่น้ี 

มนัก็ดูเหมอืนต่างไปจากทีท่่านพูด มนัก็จะมปีญัหาเหมอืนกนั เพราะเราอยู่ใน

โลก  
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ตอบ นัน่แหละคอืความหลง เพราะสิง่ทีเ่ราตอ้งการไมไ่ดใ้หค้วามสุข ไมเ่ป็นคุณแต่เป็น

โทษ แต่มองไมเ่หน็กนั ไมเ่ขา้ใจ เวลาอยากใหค้นนบัหนา้ถอืตาถา้ไมไ่ดก้็จะ

เสยีใจ จะโกรธ  

ถาม แลว้อกีอย่างท่านพูดวา่ สอนแลว้ไมท่าํก็ตามใจเขา แต่บางทใีนเรื่องการศึกษา ผู ้

ทีเ่ป็นครูเมือ่สอนแลว้ จะตอ้งมกีารตดิตามผลการปฏบิตั ิ จะไมข่ดักนัหรือครบั 

วา่ทาํไมไมท่าํใหเ้ขาเป็นคนดใีหไ้ด ้ควรพยายามเพยีรสอนไปหรือไม ่

ตอบ ถา้ทาํไดท้กุคนก็ดกีนัไปหมดแลว้  

ถาม เปลา่เพยีงแต่วา่ ทาํไมไมเ่พยีรสอนใหเ้ขาเป็นคนดใีหไ้ด ้ หรือตดิตามผลการ

ปฏบิตั ิ

ตอบ เราสอนไปแลว้เราก็ตามดูดว้ย ดูความสามารถของผูร้บั วา่รบัไดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

ประเมนิผลไป แต่ไมใ่หไ้ปมอีารมณ์กบัการส ัง่สอน เขา้ใจไหม ส ัง่สอนไปตาม

หนา้ที ่มนีกัเรียนในหอ้งอยู่ ๓๐ คน จะใหส้อบไดท้ี ่๑ ทกุคนคงเป็นไปไมไ่ด ้จะ

ให ้๔ จดุทกุคนคงเป็นไปไมไ่ด ้ 

ถาม แต่ช่วยใหค้นทีจ่ะตกหรือใกล ้ๆ ตกใหส้อบผา่นได ้ ก็คอืตอ้งเรียกมาตวิพเิศษหรือ

มาสอนเพิม่เตมิ 

ตอบ ถา้เกดิเขาไมม่าจะทาํอย่างไร 

ถาม ก็ตอ้งหาวธิีการ ถา้เป็นครูทีด่ ีน่ีเป็นความคดิผมนะครบั 

ตอบ ก็ทาํไป ไมไ่ดว้า่อะไร เป็นเรื่องของแต่ละบคุคล ถา้ตอ้งการจะทาํอย่างนัน้ก็ได ้

ไมไ่ดห้า้ม ทีพู่ดก็เป็นแนวหน่ึงเท่านัน้เอง ทีม่อียู่หลายแนวทางดว้ยกนั ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นแนวทางเดยีวในการดาํเนินชวีติ ถา้เป็นอย่างนัน้ทกุคนก็เป็นพระ

กนัไปหมดแลว้ เพยีงแต่วา่พระก็ตอ้งสอนแนวทางของพระเท่านัน้เอง ในโลกน้ีมี

หลากหลายลทัธิดว้ยกนั เช่นลทัธิคอมมวินิสต ์ ลทัธิทนุนิยม เป็นแนวความคดิ
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ในการดาํเนินชวีติทีต่่างกนัไป ทกุคนก็คดิวา่แนวทางของตนถูกท ัง้นัน้ ก็ไมม่ี

ปญัหาอะไร พระพทุธศาสนาก็ไมไ่ดม้าลม้ลา้งลทัธิคาํสอนของผูอ้ืน่ ไมไ่ดม้าลม้

ลา้งวธิีการดาํเนินชวีติของใครท ัง้สิ้น มหีนา้ทีส่อนทางของพทุธเท่านัน้เอง วา่เป็น

อย่างน้ี เราไปทางน้ี เราทาํอย่างน้ี คุณจะมาดว้ยก็เชญิ เหมอืนกบัเราขบัรถไปทาง

น้ี มทีีน่ ัง่วา่งอยู่ ถา้คุณอยากจะไปดว้ยก็เชิญ ถา้คุณไมอ่ยากไปดว้ย ก็ไมเ่ป็นไร 

คุณก็ไปทางของคุณ 

ถาม พระพทุธเจา้สอนทางเพือ่ความหลดุพน้ค่ะ เพือ่ไมต่อ้งมาเกดิอกี 

ตอบ ถา้พูดกบัคนทีไ่มม่คีวามคดิแนวน้ี พูดไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ ถา้ไมเ่ชื่อการเวยีน

วา่ยตายเกดิ พูดไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ ที่พูดน้ีก็ไมไ่ดเ้นน้เรื่องการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ เนน้ตรงทีต่วัจติเท่านัน้ วา่ทาํไมอยู่ไมเ่ป็นสุขกนั ท ัง้ๆทีจ่ติมคีวามสุขไดโ้ดย

ไมต่อ้งมอีะไร ถา้มปีญัญา เขา้ถงึสจัจธรรมความจริงของชวีติ ก็จะปลอ่ยวาง คาํ

วา่ปลอ่ยวางน้ีก็ไมเ่ขา้ใจกนัอกี ปลอ่ยทกุอย่างเลยหรือ ลูกก็ปลอ่ย เมยีก็ปลอ่ย 

ผวัก็ปลอ่ย ไมใ่ช่เช่นนัน้ มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป แต่ทาํในขอบในเขตของเหตผุล 

ของความจาํเป็น เหตผุลก็คอืความจาํเป็น ตอ้งมขีา้วกนิก็ตอ้งหามา ตอ้งมเีสื้อผา้

ใส่ก็หามา จะเอากี่ชดุละ่ ชดุละเท่าไหร่ด ี นัน่มนัอกีเรื่องหน่ึง อย่างในหลวงทรง

สอนใหใ้ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ก็ยงันัง่เถยีงกนัวา่เป็นอย่างไรกนัแน่ เพราะไมเ่ขา้ใจ 

ในหลวงทรงพูดในแนวธรรมะ ถา้คนฟงัมธีรรมะก็จะเขา้ใจ คอืพอมพีอกนินัน่เอง 

ใหม้ปีจัจยั ๔ เพยีงพอ เมือ่มแีลว้ก็ไมต่อ้งไปแสวงหาสิง่อืน่อกี ไมต่อ้งไป

แสวงหาเรื่องหนา้ตา เรื่องอะไรต่างๆ เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ทาํจติ

ใหส้งบดกีวา่ เจริญปญัญาเพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง เพือ่ความสุขทีแ่ทจ้ริง แนวพทุธ

เป็นอย่างน้ี แต่แนวทีคุ่ณโยมไดอ่้านมา เขาก็สอนวา่นอกจากปจัจยั ๔ แลว้ ก็

ตอ้งมสีงัคม มเีพือ่นมฝูีง มหีนา้มตีา มเีกยีรติ์ มกีารพกัผ่อนหย่อนใจ ออกกาํลงั

กาย เลน่กฬีา ฯลฯ ก็เป็นความสุขแบบหน่ึง แต่ทางพทุธกลบัเหน็วา่ไมสุ่ข เหน็วา่

มทีกุขแ์ถมมาดว้ย ไมไ่ดแ้กท้กุขใ์นใจ ทีเ่กิดขึ้นเวลาพลดัพรากจากกนั เวลาเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย เวลาแก่ชรา  
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ถาม บางคนอาจจะเขา้ใจวา่ ปลอ่ยวางเป็นการไมร่บัผดิชอบ ขี้เกยีจเกยีรว์า่งค่ะ บาง

คนก็ยอมรบัการเกดิเป็นธรรมดา ยงัไงก็ตอ้งเกดิ เพราะฉะนัน้ก็ไมไ่ดส้นใจทีจ่ะ

ปฏบิตั ิเขาบอกวา่ทกุขก์็ทกุข ์เกดิแก่เจ็บตายยอมรบั  

ตอบ ใช่ ชวีติเขาก็จะวนเวยีนอย่างน้ีไป โดยไมรู่ต้วั ฆ่าตวัตายกนัก็มากทกุวนัน้ี เมือ่มี

ปญัหา รบักบัสภาพไมไ่ด ้ ก็ยุตปิญัหาดว้ยการฆ่าตวัตาย แต่ก็ไมไ่ดไ้ปแกป้ญัหา 

เพราะตวัทีถู่กฆ่าเป็นเพยีงหุ่นเท่านัน้เอง ถา้จะฆ่าตอ้งฆ่าตวัเชดิ คอืตณัหาความ

อยากท ัง้หลาย ทีต่อ้งฆ่ากลบัไมฆ่่า ไปฆ่าร่างกาย ก็เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ตอน

แสวงหาการตรสัรู ้ ก็จะฆ่าร่างกายดว้ยการไมก่นิขา้ว อดขา้วถงึ ๔๙ วนั แต่ตวั

เชดิยงัมกีาํลงัเต็มทีอ่ยู่ในจติในใจ จงึทรงเหน็วา่ความทกุขม์นัอยู่ในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย ตวัทีท่าํใหต้อ้งดิ้นรนกวดัแกวง่แสวงหาต่างหากทีต่อ้งฆ่า แลว้ก็ฆ่ามนัได ้

ระงบัมนัไดห้ยุดมนัได ้ แต่ตอ้งเหน็ดว้ยปญัญา วา่สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้ไมใ่ช่ความสุข

ทีแ่ทจ้ริง ใหโ้ทษมากกวา่ใหคุ้ณ ใหค้วามทกุขม์ากกวา่ใหค้วามสุข เป็นสุขตอนตน้

แต่ทกุขต์อนปลาย เวลาไดเ้ป็นนายกฯก็ดอีกดใีจ พอตกเกา้อี้ไปก็เป็นทกุข ์

ศาสนาสอนใหท้กุขต์อนตน้แต่สุขตอนปลาย ทกุขด์ว้ยการต่อสูก้บัความอยาก 

คนทีเ่ลกิบหุรี่ไดน่ี้สบายกวา่คนทีต่ดิบหุรี่ คนทีเ่ลกิเหลา้ไดส้บายกวา่คนทีต่ดิเหลา้ 

แต่เวลาเลกิน่ีมนัทรมานจติใจ แต่ก็ไมน่าน ไมก่ี่วนั ถา้ฝืนไดอ้ดไดท้นได ้ ถา้ทาํ

จติใหส้งบไดก้็จะไมย่าก พอห่างไปสกัระยะหน่ึง ความอยากก็จะเบาลงไปๆ แลว้

ก็หมดไป ถา้จะโผลก่ลบัมาอกี ถา้มปีญัญาเหน็วา่เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ก็จะ

ไมก่ลา้แตะ  

ถาม คนทีเ่หน็ทกุขแ์ต่ไมเ่หน็ธรรมก็ลาํบากเหมอืนกนั 

ตอบ ก็ฆ่าตวัตาย  

ถาม พระพทุธเจา้ทา่นก็บอกวา่ จะเหน็ธรรมก็ตอ้งเหน็ทกุข ์ แต่คนทีม่ทีกุขแ์ต่ไมเ่หน็

ทกุขน่ี์ ลูกวา่มอียู่ท ัว่ไป 
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ตอบ เหน็ทกุขแ์ต่ไมรู่จ้กัวธิีดบัทกุข ์ กลบัไปดบัดว้ยวธิีทีเ่พิม่ทกุข ์ เวลาทกุขเ์พราะ

อยากไปเทีย่วแต่ไมม่เีงนิ ก็เลยใชบ้ตัรเครดติ ทาํใหเ้ป็นหน้ีมากขึ้น แลว้จะเอา

เงนิทีไ่หนมาใชห้น้ี ก็ทาํใหท้กุขม์ากขึ้น วธิแีกท้กุขท์ีถู่กก็คอื เมือ่ไมม่เีงนิก็อย่าไป

ใชบ้ตัร หดัอยู่บา้น อยู่เฉยๆบา้ง 

ถาม นอ้งทีเ่คยมาดว้ยคนหน่ึง เขามคีวามทกุขค่์ะ จริงๆพวกปฏบิตัส่ิวนใหญ่แลว้ 

เขา้ใจคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขาก็ปฏบิตัมิาพอสมควร แต่เวลาน้ีเขาทกุขม์าก 

เขาก็รูอ้ยู่ แต่ยงัหาทางออกไมไ่ด ้คอืในทีท่าํงานมปีญัหามาก แลว้ก็กดดนั เขาก็รู ้

วา่การออกมาปฏบิตัธิรรมเลยเป็นการวางลง แต่มภีาระหลายเรื่องทีย่งัตอ้งทาํอยู่ 

ไมส่ามารถทาํใหบ้รรลเุป้าหมายได ้ เป็นความกดดนัหลายๆทาง ทาํใหท้กุขม์าก 

เขาก็ไมรู่จ้ะออกอบุายอย่างไรค่ะ จะปลอ่ยไปอย่างน้ีแลว้จะพบทางออกเองหรือ  

ตอบ ทาํเท่าทีท่าํได ้ ทาํไดเ้ท่าไรก็ทาํเท่านัน้ ผลจะออกมาอย่างไรก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่อง 

เราคงไมส่ามารถไปกาํหนดได ้ ความอยากของใจมมีากกวา่ความสามารถ ก็เลย

ทกุข ์

ถาม คอืเขาตอ้งขายรถ เมือ่ก่อนน้ีในภาวะเศรษฐกจิดกี็สามารถขายไดเ้ยอะ ทน้ีีผูเ้ป็น

นายก็กดดนัค่ะ เป็นญาตสินิทกนัดว้ย ก็บอกวา่ตอ้งต ัง้เป้าขายใหไ้ดว้นัละ ๓ คนั 

ทน้ีีเขาทาํไมไ่ด ้ แลว้เวลาน้ีเขารูใ้จเขาแลว้ค่ะ เขาอยากออกไป อยากออกไปมาก 

เป็นคนมศีรทัธามาก แต่เน่ืองจากภาระทางแมก่็ยงัมอียู่ ก็เลยกดดนัหลายทาง 

เขาเครียดมาก ขอเมตตาท่านอาจารยช์ี้แนะเขา 

ตอบ ความเครียดแกไ้ด ้ แต่สิง่ภายนอกบางทกีแ็กไ้มไ่ด ้ ความเครียดเกดิจากจติไป

อยาก กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี กบัสิง่นัน้สิง่น้ี แลว้ไมเ่ป็นไปตามอยาก ก็เกดิความทกุข ์

ขึ้นมา วธิีงา่ยๆก็คอืยอมรบัความจริง อะไรจะเกดิก็เกดิ เราทาํดทีีสุ่ดแลว้ ทาํ

หนา้ทีข่องเราเต็มทีแ่ลว้ เต็มความสามารถแลว้ ดว้ยความถูกตอ้งดงีาม ดว้ย

ความซือ่สตัยสุ์จริต แต่ถา้ผลไมอ่อกมาทีเ่ราตอ้งการ ก็ตอ้งปรบัความตอ้งการให ้

เท่ากบัผลทีอ่อกมา ก็จะไมเ่ครียด พอใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้น 
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ถาม ทีน้ี่ไมพ่อใจกบัคนทีเ่ป็นนาย 

ตอบ ตอ้งปลอ่ยเขา เขาไมพ่อใจ ก็รูว้า่เขาไมพ่อใจ 

ถาม ยอมรบัสภาพ 

ตอบ ยอมรบัความจริง ถา้เขาจะยา้ยเราไปก็ยอมไป จะไลอ่อกเราก็ยอม  

ถาม ยอมรบัสภาพ แต่จติใจก็ยงัเครียดอยู่ครบั มนัไมห่าย 

ตอบ ถา้ยอมจริงๆจะไมเ่ครียด ถา้ยงัเครียดก็แสดงวา่ยงัไมย่อมรบั ถา้ปลอ่ยวางแลว้

จะกลา้เผชญิกบัผลทีจ่ะเกดิขึ้น จะตกงานก็ยอมรบั จะตอ้งไปตดิคุกตดิตะรางก็

ไป ยอมรบัความจริง ถา้มปีญัญาจะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตาย ไมม่อีะไรจะรุนแรง

เท่าความตาย ถา้ทาํผดิโทษสูงสุดก็แค่ประหารชวีติเท่านัน้เอง ใหค้ดิถงึผล

เลวรา้ยทีสุ่ดทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ยอมรบัไดแ้ลว้ อะไรจะเกดิก็ไมม่ปีญัหา ดที ัง้นัน้ 

ดกีวา่ถูกประหารชวีติ แค่ถูกไลอ่อก  

ถาม ถูกไลอ่อกน่ี บางคนตอ้งมเีงนิมาเลี้ยงครอบครวั 

ตอบ ก็ไมเ่ป็นไร ไมม่เีลี้ยงก็อยู่แบบไมม่ ี ถา้ตายไปเสยีก่อน ไมไ่ดถู้กไลอ่อกจากงาน 

หวัใจวายตายไป คนทีอ่ยู่ขา้งหลงัจะอยู่ไดไ้หม เขาก็อยู่ได ้อยู่ไมไ่ดก้็ตายตามกนั

ไป ก็มอียู่เท่านัน้ อยู่ไดเ้ดีย๋วก็ตายเหมอืนกนั  

ถาม อาจจะอยู่ไดแ้ต่อยู่แบบลาํบาก 

ตอบ ความจริงของชวีติมนัเป็นอย่างน้ี อย่างนอ้ยเราไมเ่ครียด ถา้อยากจะเครียดแลว้

ลาํบากดว้ยก็สุดแทแ้ต่ ไมม่ใีครอยากจะลาํบากเมือ่ครู่น่ีก็พูดแลว้วา่ คนเราคดิ

แต่จะมคีวามสุขความสบายกนั แลว้ทาํไมยงัมคีนลาํบาก ยงัมคีวามทกุขก์นัอยู่

ละ่ ก็เพราะเป็นสภาพความจริงของคนเรา มนัเป็นแบบน้ี มสุีขมทีกุข ์ มสีบายมี

ลาํบากสลบักนัไป บางคนชาตน้ีิเกดิมาแลว้สุขสบาย บางคนเกดิมาแลว้ทกุข ์



15 
 

ลาํบาก โลกน้ีเป็นอย่างน้ี น้ิวของคนเรายงัไมเ่ท่ากนัเลย ทาํใหน้ิ้วของคนเราให ้

เท่ากนัก่อนเถดิ ก่อนทีจ่ะทาํใหท้กุคนเท่ากนัหมด อยู่อย่างสุขสบายเหมอืนกนั

หมด ความเป็นอนิจจงัเป็นอย่างน้ี แต่ไมม่องกนั มองแต่ทางอดุมคต ิ คดิวา่ทกุ

คนตอ้งเสมอภาคเท่ากนัหมด มคีวามสุขเท่ากนัหมด เป็นความคดิความฝนั 

พระพทุธเจา้ไมเ่ป็นคนคดิฝนั ท่านเป็นคนจริง ดูความจริง คอืสจัจธรรม อริยสจั 

๔ ความจริงทีม่อียู่ในใจของเราทกุคน แต่มองไมเ่หน็กนั ทีเ่ครียดก็เพราะความ

อยาก แสดงไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ ถา้ไมอ่ยากเครียดก็ดบัความอยากเสยี  

ถาม แลว้อย่างปจัจยัภายนอกหรือสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมได ้ มนัมากระทบเราน่ี 

จะแกไ้ดอ้ย่างไร 

ตอบ ตอ้งทาํใจ ฝนจะตก ไปหา้มมนัไดไ้หม สนึามมิาอย่างน้ี ไปหา้มมนัไดไ้หม เวลา

เกดิก็ตอ้งทาํใจ 

ถาม หมายความวา่เราแกอ้ย่างอืน่ไมไ่ด ้แกท้ีต่วัเราเองจะงา่ยกวา่ 

ตอบ แกท้ีใ่จ ดว้ยการทาํใจ 

ถาม ฟงัๆดูเหมอืนงา่ยแต่ทาํยาก 

ตอบ เพราะไมท่าํกนั มนัจงึยาก คนอืน่ทาํไมเขาทาํได ้ ครูบาอาจารยท์ีเ่รากราบไหวท้กุ

วนัน้ีท่านทาํได ้ เราถงึกราบไหวท้่าน ไมไ่ดก้ราบไหวต้รงไหน ก็กราบไหวต้รงที่

ท่านทาํใจได ้ท่านอยู่แบบขอทานได ้เราอยู่ไดห้รือเปลา่  

ถาม คอืเราจะตอ้งค่อยๆทาํใจไปเรื่อยๆ 

ตอบ หดัอยู่แบบขอทานทีบ่า้นก็ได ้ 

ถาม มนัยากจริงๆค่ะ อย่างเรื่องคนทีแ่มป่่วยลูกก็เขา้ใจเขา เขาก็เขา้ใจ เขายอมรบัใน

ไตรลกัษณ์ แต่บางขณะมนัทาํไมไ่ด ้
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ตอบ กเิลสมนัแรงกวา่  

ถาม ทีท่่านเทศนบ์อกวา่ พระพทุธเจา้เสดจ็โปรดพระราชบดิาตอนทรงประชวร 

พระพทุธเจา้คงจะรกัษาได ้แต่ท่านก็ไม ่

ตอบ ทรงใหย้าทีด่กีวา่ รกัษาส่วนทีต่อ้งรกัษา ส่วนทีไ่มค่วรรกัษาก็ไมไ่ปเสยีเวลา 

ถาม ไมม่อีะไรแน่นอน 

ตอบ ใจไมต่าย รกัษาใจ 

ถาม บางครัง้ก็รู ้แต่บางครัง้ยงัหลงอยู่นะค่ะ 

ตอบ หลวงปู่ม ัน่ตอนทีท่่านไปอยู่ทีถ่ ํา้สาลกิา ทา่นเลา่วา่ปวดทอ้ง รบัประทานยาอยู่

หลายวนั ก็ไมห่าย จนในทีสุ่ดก็ตดัสนิใจไม่รบัประทานยาอกีต่อไป ใชธ้รรมโอสถ

แทน ถา้พจิารณาปลอ่ยวางร่างกายได ้ โรคก็จะหายไปเอง ท่านก็เลยนัง่สมาธิ

กาํหนดจติ แยกธาตแุยกขนัธแ์ยกจติออกจากกนั ปลอ่ยวางเวทนา จะทกุขจ์ะ

เจ็บจะปวดขนาดไหนก็ปลอ่ยมนัเป็นไป ปลอ่ยใหแ้สดงอาการเต็มที ่ จนจติสงบ

รวมลงเป็นหน่ึง พอถอนออกมาอาการเจ็บทอ้งก็หายไปหมด บางทเีกดิจาก

ความเครียด เกดิจากความอยากใหม้นัหาย ยิง่อยากใหห้ายแต่ไมห่าย ยิง่เครียด

ใหญ่ ก็ยิง่เจ็บใหญ่ ความเครียดไปเสริมความเจ็บทางร่างกายใหม้มีากขึ้น 

ร่างกายก็เลยปัน่ป่วน เพราะไหนตวัมนัเองก็ไมค่่อยปกตอิยู่แลว้ ยงัมจีติมายุ่งกบั

มนัอกี ก็เลยยิง่ปัน่ป่วนใหญ่ พอจติไมไ่ปยุ่งกบัมนั ปลอ่ยใหม้นัดูแลของมนัไป

เอง ใหฟ้ื้นตามธรรมชาต ิพอถงึเวลามนัก็ฟ้ืนขึ้นมาเอง  

ถาม อย่างน้ีไมต่อ้งทานยา 

ตอบ เท่าทีท่่านเลา่ใหฟ้งัก็เป็นอย่างน้ี ทานมาหลายวนัแลว้ไมไ่ดผ้ล อาจจะเป็นเพราะ

ยาไมถู่กกบัโรคก็ได ้ 
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ถาม วนัน้ีท่านพระอาจารยเ์ทศนว์า่ คนเรามนัเบือ่งา่ย ทานอาหารอร่อยๆซํา้กนั ๒-๓ 

ครัง้ก็เบือ่แลว้ เป็นเพราะอะไร สตัวบ์างชนิดทานอาหารอย่างเดยีวตลอดชวีติได ้

แต่เราเป็นเพราะกเิลสหรืออย่างไร ทีท่าํใหต้อ้งเป็นอย่างน้ี 

ตอบ เป็นกเิลส จติจะแกวง่ไปแกวง่มาอยู่เรื่อย จากความอยากมอียากเป็น ก็จะแกวง่

ไปหาความเบือ่หน่าย ความไมอ่ยากมไีมอ่ยากเป็น พอมอีะไรจาํเจก็จะเบือ่ 

อยากจะไดใ้หม ่ เป็นเหรียญดา้นเดยีวกนัแลว้แต่จะมอง อยากไดข้องใหม่ๆ อยู่

เรื่อยๆ เบือ่ของเก่าๆ ซื้อเสื้อผา้มาใส่ไดไ้มก่ี่วนั พอไปเหน็ชดุใหมก่็อยากจะไดอ้กี  

ถาม ส่วนใหญ่เป็นกนัอย่างนัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ กเิลสตณัหาเป็นอยา่งน้ี ถา้ยงัมโีลภโกรธหลง มกีามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา

อยู่ ก็จะเป็นอย่างน้ี สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้าก็ไมไ่ดใ้หค้วามพอ ไมม่คีาํวา่พอสาํหรบั

ของทีเ่ราไดม้า  

ถาม อย่างสตัวม์นัไมม่ทีางเลอืก 

ตอบ ถา้เลอืกไดม้นัก็เลอืกกนิเหมอืนกนั หมามนัก็เลอืกกนิเหมอืนกนั 

ถาม เขาอาจจะเบือ่ก็ได ้เพราะใหอ้ย่างเดยีวทกุวนั เขาไมม่สีทิธิ์เลอืก 

ตอบ เพราะไมม่อีย่างอืน่กนิ ลองใหอ้ย่างอืน่ดู พวกลงิน่ีพอใหข้า้วมนักนิแลว้ มนัก็ไม่

จะหากนิในป่า รอกนิแต่ขา้วทีพ่ระใหม้นั 

ถาม แสดงวา่สตัวท์กุชนิดมกีเิลสหมดเลย 

ตอบ มจีติเหมอืนกนั เพยีงแต่วา่ชาตน้ีิเป็นสตัวเ์ท่านัน้เอง เราก็ไมแ่น่ชาตหินา้อาจจะไป

เป็นลงิหรือเป็นอะไรก็ได ้

ถาม จติเราตามเรามาหรือเปลา่ 
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ตอบ ก็จติเราน่ีแลทีเ่ป็นตวัไปเขา้ในร่างลงิ เหมอืนทีเ่ขา้มาในร่างคน 

ถาม แลว้จติไปเป็นลงิดว้ยหรือเปลา่  

ตอบ ไม ่ จติไมต่าย เพยีงเปลีย่นร่างไปเรื่อยๆ ร่างน้ีแตกไป ก็เปลีย่นร่างใหม ่

เหมอืนกบัเปลีย่นรถยนตค์นัใหม ่ 

ถาม อา้วไมใ่ช่ตามคนนัน้ทีว่า่ ทาํความดแีลว้ จะตามไป 

ตอบ จติกบัคนทีไ่ปก็ตวัเดยีวกนั พอร่างกายน้ีดบัไปแลว้ ใจก็จะไปหาร่างใหม ่ ใจที่

กาํลงัคดิอยู่น้ี ทีก่าํลงัรูอ้ยู่น้ี ตวัน้ีไมต่าย แต่ทางวทิยาศาสตรว์า่ใจเป็นส่วนหน่ึง

ของร่างกาย อยู่ในสมอง แต่ทางศาสนาพทุธวา่เป็นเหมอืนนํา้กบัขวดนํา้ เวลา

ขวดนํา้แตก นํา้ไมไ่ดแ้ตกไปกบัขวดนํา้ นํา้ก็ไดข้วดใหม ่ขวดกลมขวดแบน ขวด

ขาวขวดเขยีว ใจก็แลว้แต่บญุแต่กรรม ถา้ไปเกดิเป็นเดยีรจัฉานก็แสดงวา่ไมไ่ด ้

รกัษาศีล ๕ แต่ถา้รกัษาศีล ๕ ก็จะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ 

ถาม บางคนฝนัทกุคนื บางคนก็ฝนันอ้ยมาก 

ตอบ ถา้ไมฝ่นัก็แสดงวา่จติไมเ่สวยบญุหรือบาป อยู่กลางๆ 

ถาม แลว้ถา้คนทีฝ่นัเหน็สิง่ทีไ่มด่ ี 

ตอบ เพราะทาํสิง่ทีไ่มด่ไีว ้ ถา้ทาํบญุอยู่เรื่อยๆไมท่าํบาปเลย ก็จะฝนัแต่เรื่องดอียู่

เรื่อยๆ ถา้ชอบทาํบาปทาํกรรม ก็จะฝนัรา้ยอยู่เรื่อยๆ แต่พวกทีช่อบทาํสมาธิ

ปฏบิตัธิรรมจะไมค่่อยฝนั จะหลบัสนิท  

ถาม เผอญิมโียมทีม่าปฏบิตัเิขามปีญัหาอยู่หน่อย คอืในการปฏบิตัขิองเขาขณะน้ี

กา้วหนา้ขึ้น แต่วา่เกดินิมติขึ้นมากมาย แลว้เขารูส้กึพอใจในนิมติมาก เพราะเป็น

นิมติในทางดดีว้ยค่ะ  
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ตอบ นิมติก็เหมอืนกบัดูหนงัดูละคร ดูแลว้มนัก็ตดิ ไมก่า้วหนา้ ไมเ่ป็นวปิสัสนา ไมท่าํ

ใหเ้กดิปญัญา ไมป่ลอ่ยวาง เวลาจติไปเผชญิกบัความทกุข ์ จะไมส่ามารถช่วย

ตวัเองได ้เพราะไมม่ปีญัญา  

ถาม เขาสงสยัวา่นิมติทีเ่กดิขึ้นเมือ่จติรวมลงแลว้ เป็นสิง่ทีเ่ขาเคยผ่านมาใช่หรือเปลา่ 

เช่นเหน็พระพทุธเจา้บา้ง หรืออะไรอย่างน้ีค่ะตลอดเวลา ซึง่เป็นสิง่ทีด่กีบัเขา  

ตอบ มนัดแีต่ไมเ่ป็นประโยชนแ์ก่การตดัภพตดัชาต ิ การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ อาจจะเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ในอดตีก็ได ้ แต่ไมไ่ดท้าํใหอ้นาคตของ

เราดขีึ้น คุณแมแ่กว้ก็เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั คุณแมแ่กว้นบัถอืหลวงตาเป็น

อาจารย ์ ท่านพยายามสอนคุณแมแ่กว้ใหล้ะนิมติ เพราะคุณแมแ่กว้จะชอบไป

รบัรูเ้รื่องต่างๆ 

ถาม จะบอกใหเ้ขาละนิมติโดยวธิีใดคะ ไมส่นใจมนั 

ตอบ พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ถา้ตอ้งการพฒันาจติใจไปสู่อริยภูม ิสู่

มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้งปลอ่ยไปก่อน ไมต่อ้งกลวัวา่มนัจะหายไป มนัอยู่กบัเรา 

เมือ่ไดบ้รรลถุงึจดุสูงสุดแลว้ ก็จะมาปรากฏใหเ้หน็เหมอืนเดมิ ตอนนัน้จะมี

ความรูค้วามสามารถทีจ่ะวนิิจฉยัไดอ้ย่างถกูตอ้ง สามารถเอาไปใชใ้หเ้กดิคุณเกดิ

ประโยชนไ์ด ้ แต่ตอนน้ีถา้ไปยุ่งเกี่ยวแลว้ จะไมท่าํงานทีต่อ้งทาํ คอืทาํลายกเิลส

ตณัหาใหห้มดไปจากใจ เหมอืนกบันกัศึกษาในมหาวทิยาลยั แทนทีจ่ะเรียน

หนงัสอื กลบัไปทาํกจิกรรม การเรียนก็เลยไมด่ ี ไมไ่ดข้ึ้นช ัน้ เรียนไมจ่บ นิมติ

พวกน้ีก็เป็นเหมอืนกจิกรรม ไมใ่ช่วชิาหลกั ถา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัมนั ไปสนใจ รูไ้ปก็

เท่านัน้ ไมไ่ดท้าํใหก้เิลส คือความโลภความโกรธความหลง เบาบางหรือหมดไป

ได ้ หลวงตาจงึตอ้งใชไ้มเ้ดด็กบัคุณแมแ่กว้ บอกวา่ถา้ไมเ่ลกิก็ไมต่อ้งเป็นครูเป็น

อาจารยเ์ป็นลูกศิษยก์นั คุณแมแ่กว้ก็เลยเลกิยุ่งกบันิมติ ไปทาํงานดา้นวปิสัสนา

ทนัท ี พจิารณากาย พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณารูปเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ พจิารณาอวชิชาจนหลดุพน้ ทน้ีีจะมนิีมติมากนอ้ยก็ไมเ่ป็น
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ปญัหา คนทีย่งัไมห่ลดุพน้ก็เหมอืนกบัคนทีต่ดิอยู่ในคุก ไปดใีจกบัการดู

โทรทศันท์าํไม รอไปดูขา้งนอกไมด่กีวา่หรือ เพราะจะไปทาํอย่างอืน่ก็ทาํได ้อยู่ใน

คุกก็ไดแ้ต่ดูโทรทศัน ์จะไปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน่ี่กไ็ปไมไ่ด ้ก็ตอ้งเลอืกเอา 
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กณัฑท์ี่ ๒๙๘ 

เจรญิสติเป็นหลกั 
๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๐ 

หลกัของสติปฏัฐาน ๔ ก็คอืใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย เวทนา จติ ธรรม 

การพจิารณาธรรมในแงต่่างๆ เช่นพจิารณาขนัธ ์๕ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เรียกวา่มี

สตอิยู่กบัธรรม ถา้ดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย เดนิยนืนัง่นอน ดว้ยสตไิม่ส่งจติไปทีอ่ืน่ 

เรียกวา่มสีตอิยู่กบักาย ส่วนใหญ่เราจะทาํหลายอย่างควบกนัไป เวลาจะลกุก็เพยีงคดิวา่

จะลกุ แลว้ก็คดิเรื่องอืน่ต่อ ในขณะทีก่าํลงัลกุ กาํลงัเดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิ แต่ใน

ขณะเดยีวกนัก็คดิเรื่องอืน่ไปดว้ย อย่างน้ีไมใ่ช่สตปิฏัฐาน ถา้สตปิฏัฐานแลว้ตอ้งอยู่กบั

การยนื การเดนิ การนัง่ การนอนอย่างเดยีว ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ ถา้จะคดิก็ใหค้ดิเรื่องของ

ร่างกายวา่มอีาการอะไรบา้ง มผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั มเีน้ือ มเีอน็ มกีระดูก มี

อาการ ๓๒ ส่วนดว้ยกนั พจิารณาไปเรื่อยๆใหจ้ติท่องเทีย่วอยู่ในกาย จะเกดิเป็นปญัญา

ขึ้นมา ถา้ไมม่สีตกิารปฏบิตัจิะไมไ่ดผ้ล เวลาจะทาํจติใหส้งบ กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัพทุโธก็

ด ี อยู่กบับทสวดมนตก์็ด ี อยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ด ี จะอยู่ไดไ้มน่าน อยู่ไดเ้พยีงแป๊บ

เดยีว แลว้ก็จะเผลอไปคดิเรื่องต่างๆ โดยไมรู่ส้กึตวัวา่กาํลงัเผลอ ยงัคดิวา่อยู่กบัลม

หายใจ กาํลงัภาวนาอยู่ แต่ความจริงกาํลงันัง่คดิไปเรื่อยเป่ือย นัง่ไปนานสกัเท่าไหร่ก็ไม่

เกดิผล คอืความสงบของจติ แต่ถา้มสีตแิลว้จติจะไมค่่อยไปไหน ถงึแมจ้ะไปก็จะรูว้า่ไป 

แลว้ก็ดงึกลบัมาได ้ เวลาอยู่กบัลมก็ควรรูว้า่ หายใจเขา้หายใจออก พอไปคดิเรื่องโนน้

เรื่องน้ี ก็รูว้า่ไปแลว้ ก็ตอ้งดงึกลบัมาทีล่ม แลว้ก็ดูลมต่อไป หรือถา้บริกรรมพทุโธ ก็อยู่

กบัพทุโธๆไป หรือจะท่องเทีย่วดูอาการ ๓๒ ของร่างกายแทนพทุโธก็ได ้ แทนทีจ่ะ

บริกรรมพทุโธๆ ก็ท่องคาํวา่ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก 

ฯลฯ ท่องไปเรื่อยๆจนครบอาการ ๓๒  
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ถา้ชาํนาญแลว้ก็ท่องถอยหลงัออกมา พจิารณาเขา้ไปแลว้ก็พจิารณาออกมา ถา้ท่องถอย

หลงัออกมาไมไ่ดก้็ท่องจากขา้งนอกเขา้ไปก่อน ผมขนเลบ็ฟนัเขา้ไป ท่านสอนใหพ้จิารณา

ท ัง้อนุโลมและปฏโิลม อนุโลมก็คอืพจิารณาเขา้ไป ปฏโิลมก็คือพจิารณายอ้นออกมา ท ัง้ 

๓๒ อาการ ในเบื้องตน้เพยีงแต่ท่องใหข้ึ้นใจก่อน ไมต่อ้งกาํหนดดูรูปลกัษณะวา่เป็น

อย่างไร ใหใ้จอยู่กบัอาการท ัง้ ๓๒ เพือ่จะไดไ้มไ่ปคดิเรื่องอืน่ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความ

ฟุ้ งซ่านขึ้นมา ถา้อยู่กบัอาการ ๓๒ แลว้ หรืออยู่กบัพทุโธ อยู่กบัลมหายใจอย่างต่อเน่ือง 

จติจะค่อยๆขยบัเขา้ไปสู่ความสงบ เวลาจิตสงบของแต่ละคนอาจจะไมเ่หมอืนกนั บาง

คนก็ค่อยๆสงบ บางคนก็วูบลงไป จะเกดิขึ้นก็ต่อเมือ่จติมสีตอิย่างต่อเน่ือง อยู่กบังานที่

ใหจ้ติทาํเท่านัน้ แลว้จะรูส้กึวา่การภาวนาน้ีไมย่ากเลย เคลด็ลบัอยู่ตรงสตน้ีิตวัเดยีว ใน

บรรดาธรรมท ัง้หลาย พระพทุธเจา้ทรงเปรียบเทยีบสตเิป็นเหมอืนรอยเทา้ชา้ง มคีวาม

ยิง่ใหญ่กวา่ธรรมท ัง้หมด รอยเทา้ชา้งครอบรอยเทา้ของสตัวท์กุชนิด เพราะชา้งเป็นสตัว ์

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาสตัวท์ ัง้หลาย ธรรมทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้ก็คอืสต ิ

เป็นตวัสาํคญัทีสุ่ด จงึสอนใหเ้จริญสตอิยู่ตลอดเวลา ไมว่า่ไปทีส่าํนกัไหน ไปฟงัเทศนค์รู

บาอาจารยอ์งคไ์หน จะตอ้งเนน้เรื่องการเจริญสตเิสมอ ทีท่่านสอนใหภ้าวนาพทุโธๆ ก็

เรียกวา่พทุธานุสติ การระลกึถงึพระพทุธเจา้ ถา้สวดมนตก์็เป็นธรรมานุสติ เพราะบท

สวดมนตเ์ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ระลกึถงึครูบาอาจารย ์ระลกึถงึประวตัอินัดงีาม

ของท่าน ระลกึถงึหนา้ของท่านก็เป็นสงัฆานุสติ  

เวลาระลกึถงึท่านจะไดอ้ะไรหลายอย่าง จติจะสงบ จะมคีวามเลือ่มใส มศีรทัธา มคีวาม

เพยีร เหน็ท่านปฏบิตั ิ เหน็ท่านไดบ้รรล ุ ก็ทาํใหม้กีาํลงัใจ รูว้า่งานทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ไมไ่ร ้

ผล ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็จะไดเ้ป็นเหมอืนท่านอย่างแน่นอน เพราะตวัท่านเองเมือ่ก่อน

ก็เป็นเหมอืนกบัเราตอนน้ี ไมป่ระสปีระสา ไมม่สีตสิตงั แต่พอไดพ้บกบัครูบาอาจารย ์

พบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นอ้มเอาไปปฏบิตั ิ ท่านก็ค่อยพฒันาขึ้นไป

เรื่อยๆ จนเป็นสงัฆรตันะ ใหพ้วกเราไดก้ราบไหวบู้ชา ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมของท่าน ได ้

ยดึท่านเป็นแบบฉบบั ไดท้่านเป็นกาํลงัใจ ถา้ไมม่คีนดคีนเก่งเป็นหวัหนา้ เราจะรูส้กึ

วา้เหว ่ไมแ่น่ใจในตวัเอง ไมก่ลา้หาญ ไมข่ยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะปฏบิตั ิเพราะไมรู่ว้า่ปฏบิตัิ

ไปแลว้จะไดผ้ลหรือไม ่แต่ถา้มคีรูบาอาจารยท์ีไ่ดผ้่านการปฏบิตัมิาอย่างโชกโชนแลว้ เอา
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สิง่ต่างๆทีท่า่นไดป้ระสบ ท ัง้ดา้นเหตแุละดา้นผล เหตกุ็คอืการปฏบิตัแิบบไมท่อ้ถอย 

ดว้ยความเขม้แขง็ดว้ยความอดทนดว้ยความกลา้หาญ ผลก็คอืธรรมข ัน้ต่างๆทีป่รากฏ

ขึ้นในจติในใจ ทีท่าํใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุข ปลอดจากความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ ก็

จะทาํใหเ้รามกีาํลงัใจ มศีรทัธาความเชื่อ มฉีนัทะความยนิด ีทีจ่ะต่อสูก้บัความทกุขค์วาม

ยากความลาํบากต่างๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ อย่างอาตมาตอนทีย่งัไมไ่ดไ้ปพบกบัครูบา

อาจารย ์ ก็ปฏบิตัไิปแบบพอไปได ้ แต่ไมเ่ขม้ขน้อะไร ฉนัอาหารวนัละมื้อ แต่พอไปทีว่ดั

ป่าบา้นตาด เหน็พระอดอาหารกนัทลีะ ๕ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั ก็ทาํใหม้กีาํลงัใจ เพราะมี

ตวัอย่างทีด่ ี เพราะไมรู่ม้าก่อนวา่ การอดอาหารเป็นประโยชน ์ แก่การปฏบิตั ิ แก่การ

ภาวนา เมือ่มโีอกาสไดท้ดลองดู ก็เหน็คุณค่า ก็อาศยัการอดอาหารเป็นเครื่องช่วยฉุด

ช่วยดงึช่วยผลกัช่วยดนั ใหก้ารภาวนาเขม้ขน้ขึ้น ใหป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง  

เพราะเวลาอดอาหารจะอยู่อย่างสบายๆเฉยๆไมไ่ด ้ เพราะทอ้งมนัรอ้งอยู่ตลอดเวลา 

ทกุขเวทนาปรากฏตลอดเวลา ทีห่นกัไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ายเวทนาคอืการขาดอาหาร แต่อยู่ทีจ่ติ

เวทนาทีเ่กดิจากความคดิปรุงแต่ง คดิแต่เรื่องอาหาร มนัทรมานใจมาก วธิีทีจ่ะดบัความ

ทรมานใจน้ีไดก้็คอืการภาวนา ใหม้สีตอิยู่กบักายก็ได ้ อยู่กบัพทุโธก็ได ้ อยู่กบัลมหายใจ

เขา้ออกก็ได ้ อยู่กบักรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้ เช่นพจิารณาความเป็นปฏกูิลของ

อาหารก็ช่วยได ้ ถา้พจิารณาเหน็ความเป็นปฏกูิลจติก็จะหยุดปรุง เมือ่เหน็วา่สภาพของ

อาหารทีฝ่นัถงึนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีฝ่นั เวลาเขา้ไปในปากเขา้ไปในทอ้งแลว้จะเป็นอกี

อย่างหน่ึง ความหวิทีเ่กดิจากจติคดิปรุงกจ็ะหายไปหมดเลย เหลอืแต่ความอ่อนเพลยี

ทางร่างกาย ซึง่เป็นพื้นๆ ไมไ่ดเ้ป็นเหมอืนคอ้นทีท่บุจติใจเหมอืนกบัความคดิปรุง เวลา

คดิปรุงเรื่องอาหารจะทรมานใจมาก เหมอืนเอาคอ้นมาทบุต ี ก็เลยเหน็คุณค่าของการทาํ

ความเพยีร ก็เลยตอ้งนัง่สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ตอ้งเดนิจงกรมต่อ ไมใ่หม้เีวลาไปคดิ

ปรุงเรื่องอาหารเลย เวลานัง่ไปพอจติสงบความหวิก็หายไป เพราะจติไมไ่ดค้ดิปรุงเรื่อง

อาหาร แต่พอสกัระยะหน่ึงความสงบก็ค่อยจางไป ความคดิปรุงก็กลบัเขา้มาต่อ ถา้ไม่

ควบคุมจติใหพ้จิารณาทางดา้นธรรมะ กจ็ะแวบไปคดิถงึอาหารอกี ก็จะเกดิความหวิ

ขึ้นมาอกี ก็ตอ้งภาวนาอกี ไมเ่ช่นนัน้จะทรมานใจจะทกุขม์าก ปลอ่ยไวไ้มไ่ด ้จงึเป็นเหตุ

ใหไ้ดภ้าวนาอย่างต่อเน่ือง เหน็ความแตกต่างระหวา่งเวลาอดกบัไมอ่ด วนัไหนทีฉ่นัจะ
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คดิถงึหมอนก่อน ไมไ่ดภ้าวนา ถา้ภาวนาก็จะหลบั เวลาฉนัอาหารเสร็จจะงว่งเหงา

หาวนอนเป็นธรรมดา  

ตอ้งเดนิจงกรม นัง่ไมไ่ด ้นัง่แลว้ก็หลบัทนัท ีไมม่ตีวัคอยกระตุน้ใหภ้าวนา คอืความทกุข ์

ทางดา้นจติใจ เพราะไดฉ้นัอาหารแลว้ จติก็ไมค่ดิไมป่รุงเรื่องอาหาร จงึไมม่คีวามทกุข ์

ทางดา้นจติใจ มาคอยกระตุน้ใหภ้าวนา ใหด้บัความทกุขใ์จทีเ่กดิจากความคดิปรุง พอ

กลบัมาฉนัสกั ๒-๓ วนัก็เหน็วา่ไมไ่ดท้่าแลว้ ไม่ภาวนาเท่าทีค่วร ก็ตอ้งกลบัไปอดอกี 

สลบักนัไปอยู่อย่างน้ี อด ๓ วนั ๕ วนัแลว้ก็กลบัมาฉนั ๒-๓ วนั แลว้ก็กลบัไปอดใหม ่

สลบักนัไป แต่ละรูปก็อดไมเ่หมอืนกนั บางรูปจะถอืเป็นธรรมเนียม พอเขา้พรรษา

จะตอ้งอด ๓๐ วนั แต่ไมไ่ดอ้ดแบบไมม่อีะไรฉนัเลย ตอนบ่ายๆก็มพีวกนํา้ปานะฉนั 

นํา้ผึ้งนํา้ออ้ย ในตอนเชา้บางทกี็มพีระทีไ่ปบณิฑบาต จะเก็บพวกนมกลอ่งมาฝากบา้ง ก็

พอฉนัไดถ้า้ฉนัก่อนเพลและฉนัครัง้เดยีว ก็ยงัถอืวา่ไมผ่ดิกตกิา แต่ถา้เปรียบเทยีบกบั

สมยัของครูบาอาจารย ์ท่านวา่ไมม่ขีองพวกน้ีเลย เพราะอยู่ในป่า ถา้อดก็อดจริงๆ มแีต่

นํา้อย่างเดยีว หรือบ่ายๆก็อาจจะมนีํา้ปานะฉนับา้ง แต่ถา้ไปธุดงคอ์ยู่องคเ์ดยีวก็มแีต่นํา้

อย่างเดยีว สมยัก่อนไมม่คีวามพรอ้มเพรียงเหมอืนสมยัน้ี แมแ้ต่ภาพของโอวลัตนิโกโก ้

นมก็ยงัไมม่ใีหดู้เลย แลว้จะมขีองจริงมาใหด้ืม่ไดอ้ย่างไร นัน่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่๒  

การภาวนาจงึอยู่ทีก่ารเจริญสติเป็นหลกั ทีจ่ะนาํไปสู่ความสงบ นาํไปสู่การเจริญปญัญา 

ขึ้นอยู่กบักรรมฐานทีใ่ช ้ถา้ใชพ้ทุโธๆก็จะเป็นกรรมฐานเพือ่ความสงบ แต่จะไมไ่ดป้ญัญา 

ถา้พจิารณาอาการ ๓๒ กจ็ะเกดิปญัญาขึ้นมา จะเหน็ความไมส่วยงามของร่างกายทีซ่อ่น

อยู่ภายใตผ้วิหนงั ส่วนใหญ่เราจะเหน็เพยีงแต่อาการ ๕ ส่วนคอื ผมขนเลบ็ฟนัหนงั 

แลว้ก็ไมไ่ดเ้หน็แบบกรรมฐานเหน็ เหน็แบบความหลงเหน็ วา่สวยวา่งาม แต่ถา้พจิารณา

แต่ละชิ้นแต่ละส่วน เช่นพจิารณาผมก็เหน็วา่ไมไ่ดส้วยอะไรเลย ถา้หลน่ลงไปบนดนิก็ไม่

มใีครจะหยบิขึ้นมา ถา้หลน่ลงไปในอาหารก็ทาํใหไ้มน่่ารบัประทาน ต่อไปก็จะไมไ่ดเ้ป็น

อย่างทีเ่ป็นอยู่ จากสดีาํก็จะกลายเป็นสขีาว ร่วงออกจากศีรษะไปเรื่อยๆ จนไมม่ผีม

หลงเหลอือยู่ ก็จะเหน็ความไมเ่ทีย่งของผม หนงัก็เช่นเดยีวกนัพจิารณาดู ก็จะเหน็วา่

เป็นแผ่นบางๆทีป่กคลมุเน้ือไว ้ ถา้ลอกหนงัออกมาแลว้คนเราจะไมน่่าดูเลย น่ีคอืการ
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พจิารณาแบบกรรมฐาน จะเหน็สิง่ทีไ่มส่วยงามทีซ่่อนเรน้อยู่ การพจิารณาร่างกายก็

พจิารณาไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั อาการ ๓๒ ก็เป็นลกัษณะหน่ึง ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้ทีจ่ะ

พจิารณาอาการ ๓๒ ก็พจิารณาการเปลีย่นแปลงของร่างกายก็ได ้พจิารณาวา่วนัๆหน่ึงก็

แก่ลงไปเรื่อยๆ ทกุวนัทกุเวลาทกุขณะ ร่างกายจะแก่ลงไปเรื่อยๆ ถา้ดูภาพของเราเมือ่ ๕ 

ปีก่อนกบัวนัน้ี ก็จะเหน็ความแตกต่างกนั วา่แก่ลงไปจรงิๆ แต่ไมไ่ดแ้ก่แบบทนัททีนัใด 

ค่อยๆแก่ ค่อยๆขยบัไปเรื่อยๆ ตอ้งพจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งอายุ ๖๐ 

๗๐ ๘๐ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย มโีรคภยัเบยีดเบยีน แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งหยุดหายใจ เป็น

ซากศพไป พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จะไดป้ลอ่ยวางได ้ จะไดไ้มห่ลงยดึตดิกบัร่างกาย

อกีต่อไป  

การปลอ่ยวางก็คอืการยอมรบัความจริง วา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ เวลารบั

ความจริงไดแ้ลว้ ความจริงจะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้รูว้า่มคีนจะมาทวงหน้ี ก็

ตอ้งเตรียมเงนิไว ้เวลาเขามาก็ใหเ้ขาไป เราก็ไมเ่สยีใจเสยีดายอย่างไร เพราะรูว้า่ถา้ไมใ่ห ้

เขา เขาอาจจะฆ่าเราก็ได ้เราก็ยอมเสยี เสยีส่วนนอ้ยเพือ่รกัษาส่วนใหญ่เอาไว ้ถา้ยอมรบั

ความจริงเสยีอย่างแลว้ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น จะไมเ่สยีใจ จะไมท่กุขใ์จ ถา้เตรียมตวั

เตรียมใจไวก่้อนแลว้ เมือ่รูว้า่จะตอ้งถูกไลอ่อกจากงาน ก็เตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน พอ

ถงึวนัทีใ่หอ้อก ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะรูว้า่จะไมไ่ดอ้ยู่แน่นอน ไปรอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอก

เสยีใจ ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นความจริงได ้ แต่เมือ่ยอมรบัความจริงแลว้จะรูส้กึเฉยๆ จะยอมรบั

ไดก้็ต่อเมือ่ไดพ้จิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อนแลว้ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็รูว้า่ไมเ่ป็นอืน่ ตอ้งเป็น

อย่างน้ี ถา้ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรแลว้ ก็ไม่เสยีอกเสยีใจ เวลาคนอื่นตกงานสูญเสยีอะไรไป 

เราก็ไมไ่ดไ้ปเสยีอกเสยีใจไปกบัเขา เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิวา่เป็นของเรา แต่เป็นของเขา 

ของทีเ่ขาเสยีกบัของทีเ่ราเสยีก็เป็นของชนิดเดยีวกนั ถา้เป็นรถก็รถเหมอืนกนั เป็นเงนิ

ทองเหมอืนกนั เป็นเพยีงกระดาษ ถา้ไมไ่ดเ้อาไปซื้อขา้วซื้อของเอาไปใช ้ เสยีกระดาษไป

จะไปเสยีดายทาํไม ถา้ไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ไมอ่าศยัสิง่ต่างๆใหค้วามสุขกบัเรา เพราะมี

ความสุขในตวัแลว้ มคีวามสงบในจติแลว้ เงนิทองต่างๆสิง่ของต่างๆไมม่คีวามหมาย

อะไร มกี็ได ้ ไมม่กี็ได ้ แต่ไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ใหค้วามสุขกบัจติ เพราะไมไ่ดสุ้ขเท่าทีค่วร มนั

ทกุขม์ากกวา่สุข ถา้พึง่พาอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ีใหค้วามสุข มนัก็ใหค้วามทกุขด์ว้ย ตอ้งกงัวล



26 
 

วา่จะใหค้วามสุขไปเรื่อยๆหรือเปลา่ เวลาทีม่นัจากไปจรงิๆ เช่นหมดเงนิหมดทอง ไป

เทีย่วไมไ่ด ้ซื้อของอะไรไมไ่ด ้ก็จะทกุขใ์จ แต่ถา้ไมไ่ดอ้าศยัเงนิทองไวซ้ื้อของทีไ่มจ่าํเป็น 

ไมม่กี็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมไ่ดซ้ื้อเสื้อผา้ชดุใหมซ่ื้อรองเทา้ใหมก่็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น เพราะมี

เหลอืเฟือเหลอืใชอ้ยู่แลว้  

ปญัหาของเราจงึอยู่ทีจ่ติไมส่งบ เมือ่ไมส่งบก็ปลอ่ยใหค้วามหลงออกทาํงาน ก็จะคดิวา่สิง่

นัน้ดสีิง่น้ีด ี น่าจะหามาใหค้วามสุข ก็เกดิความอยาก อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ก็ตอ้งไปหา หาเงนิ

หาทองไวซ้ื้อความสุข แทนทีจ่ะอาศยัธรรมะคอืสตเิป็นเครื่องหาความสุขให ้ กลบัไปพึง่

สิง่ภายนอกทีไ่มแ่น่นอน เช่นเงนิทอง กวา่จะไดม้าก็แสนจะลาํบาก ไดม้าแลว้เดีย๋วเดยีว

ก็หมด ใชแ้ป๊บเดยีวก็หมด สูห้าความสุขทีเ่กดิจากการเจริญสตไิมไ่ด ้ เพราะสามารถ

เจริญไดต้ลอดเวลา ไมต่อ้งซื้อสต ิ ซื้อไม่ไดด้ว้ย มเีงนิเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้นก็ซื้อสติ

ไมไ่ด ้ธรรมะใหค้วามเสมอภาคกบัทกุคน ไมว่า่รวยหรือจน รวยก็ปฏบิตัไิด ้จนก็ปฏบิตัิ

ได ้เงนิซื้อสตไิมไ่ด ้ซื้อสมาธิไมไ่ด ้ซื้อปญัญาไมไ่ด ้คนรวยตอ้งทาํบญุทาํทานมากกวา่คน

จน เพราะมมีากกวา่ ถา้ไมใ่หไ้มส่ละก็จะทกุขก์บัเงนิทอง การทาํบญุใหท้านเป็นอบุาย

เพือ่ปลอ่ยวาง ไมไ่ดใ้หไ้ปหาเงนิทองมามากๆเพือ่เอามาทาํบญุ ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งไปหา ทาํ

เท่าทีม่ ี เพราะเป็นเพยีงข ัน้หน่ึงของการปฏบิตั ิ เป็นการปลดเปลื้องใหห้ลดุจากการยดึตดิ

กบัเงนิทอง ถา้ไมส่ละไปก็จะมแีต่ความกงัวล ยดึตดิอยู่กบัเงนิทอง ก็จะตอ้งเสยีเวลากบั

การดูแลรกัษาเงนิทอง แลว้ก็หามาเพิม่อกี จนทาํใหไ้มส่ามารถไปรกัษาศีลไปภาวนาได ้

จงึควรตดัไปปลอ่ยไปสละไป เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น จะไดม้เีวลาไปทาํบญุข ัน้ทีสู่งขึ้น คอื

รกัษาศีลและภาวนา อย่าไปคดิวา่การมเีงนิทองมากๆเป็นบญุมาก เพราะเป็นบญุข ัน้ตํา่ 

บญุทีสู่งกวา่การใหท้านก็คอืการรกัษาศีล ไมม่เีงนิก็รกัษาได ้ อานิสงสข์องศีลก็สูงกวา่

ทาน ทานทาํใหเ้รามเีงนิมทีอง มคีวามสุขความสบาย เวลาไปเกดิในภพต่อไปจะไมอ่ด

อยากขาดแคลน แต่ไมส่ามารถส่งใหไ้ปเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพได ้ถา้ไมร่กัษาศีล  

ถา้ทาํบญุทาํทานแต่ยงัทาํผดิศีลผดิธรรม โกหกหลอกลวง ฉอ้โกง ประพฤตผิดิประเวณี 

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เวลาตายไปจะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไมไ่ดเ้ป็นเทพ ไมไ่ดเ้ป็นพระ

อริยบคุคล แต่จะเกดิเป็นสตัวท์ีม่คีวามสวยงาม เป็นนกสวยงาม เป็นสุนขัสวยงาม ทีค่น
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มสีตางคซ์ื้อเอาไปเลี้ยงเป็นลูก คนมเีงนิแต่ไมม่ลูีก ก็ซื้อหมามาเป็นลูกแทน เลี้ยงหมา

เหมอืนกบัเลี้ยงลูก ถา้ทาํทานมามากแต่ไมไ่ดร้กัษาศีล ก็จะเกดิเป็นสตัวท์ีส่วยงาม ถา้

รกัษาศีลแต่ไมไ่ดท้าํทานเลย หรือทาํตามมตีามเกดิ ก็จะไดเ้กดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพเป็น

พรหมต่อไป ตอ้งมศีีลเป็นผูพ้าไป สเีลนะ สคุติง ยนัต ิ ศีลเป็นเหตใุหไ้ปสู่สุคต ิ คอืภพ

ของมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยบคุคล ศีลเป็นปจัจยัเบื้องตน้แต่ไมใ่ช่

ท ัง้หมด ถา้จะไปสูงกวา่มนุษยก์วา่เทพจะตอ้งมสีมาธิ จะเป็นพรหมไดต้อ้งมสีมาธ ิ จะ

บรรลเุป็นพระอริยบคุคลไดต้อ้งมวีปิสัสนา มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้ปลอ่ยวางได ้ เช่นพจิารณาร่างกายวา่เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิ

แก่เจ็บตาย เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ถา้เหน็ชดัเจนแลว้ จติก็จะปลอ่ยวางร่างกาย 

จะเหน็ร่างกายเป็นเหมอืนกบัขวดนํา้แกว้นํา้ เป็นเหมอืนวตัถชุิ้นหน่ึง จะไมย่ดึตดิวา่เป็น

ตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของเรา จะไมอ่ยากใหอ้ยู่ไปตลอด รูว้า่สกัวนัหน่ึงตอ้งเสือ่ม ตอ้ง

เสยีตอ้งตายไป แต่เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ก็จะไมท่กุข ์น่ีคอืการเจริญวปิสัสนา เพือ่ปลอ่ยวาง

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของเรา เป็นธรรมะ

ข ัน้สูงขึ้นไป จากศีลก็ตอ้งเขา้สู่สมาธิ จากสมาธิก็เขา้สู่วปิสัสนา เขา้สู่ปญัญา เพือ่ไปสู่การ

หลดุพน้จากความทกุข ์ทีเ่กดิจากการยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ จงึไมค่วรไปกงัวลกบัการทาํทาน

ใหม้ากจนเกนิไป  

มคีนมาเลา่ใหฟ้งัวา่เวลาไปกราบหลวงตา เหน็คนถวายทองกนั แต่ตนเองไมม่ปีญัญาที่

จะถวาย ก็นอ้ยอกนอ้ยใจ เราก็บอกเขาวา่ ไมต่อ้งนอ้ยใจหรอก ทาํไปตามฐานะของเรา 

ถา้มกี็ทาํไป ถา้ไมม่กี็ควรทาํบญุทีสู่งกวา่ทีด่กีวา่ เช่นการรกัษาศีล เขาบอกวา่รกัษาศีล

ไมไ่ด ้ เพราะพยายามทาํงานหาเงนิมาทาํบญุ แสดงวา่ยงัตดิอยู่กบัการใหท้าน ก็เลยไม่

สามารถกา้วขึ้นสู่ธรรมทีสู่งกวา่การใหท้านได ้ใหต้ามฐานะของเรา มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ให ้

ไป เพราะเราทาํเพือ่ไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี ไมต่อ้งกลวัวา่จะกลบัมาไมร่วย ถา้กลบัมารวย

กลบัไมด่ ี รวยแลว้ปลอ่ยยาก ปลงยาก ออกปฏบิตัยิาก จะตดิไปอกีนาน ถา้เกดิมาแลว้

จนจะดกีวา่ ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่ยากจนท ัง้นัน้ เป็นลูกชาวนาชาวไร่ ไมม่เีงนิมทีอง

เหมอืนพวกเรา จงึออกบวชกนัไดง้า่ย ปฏบิตักินัไดง้า่ย พวกเราเกดิบนกองเงนิกองทอง

กนั สุขสบายกนั พอจะไปอยู่วดัถอืศีล ๘ ก็ทาํไมไ่ด ้ไมม่แีอร ์ไมม่อีาหารเยน็รบัประทาน 
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ไมม่ฟูีกนอน ก็เลยตดิอยู่กบัการทาํทาน รกัษาศีลไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ถา้รกัษาไดม้ากกไ็ด ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยบ์่อย ถา้รกัษาไดน้อ้ยก็กลบัมาไมบ่่อย ถา้เกดิแลว้ก็จะสบาย อย่าง

นอ้ยก็พอมพีอกนิ ถา้ไมเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ เพราะชอบใหท้านกนั แต่กจ็ะวนเวยีนอยู่อย่าง

น้ี จะไปไมถ่งึไหน กี่ภพกี่ชาต ิ เจอพระพทุธเจา้กี่องค ์ ก็ทาํแบบน้ีไปเรื่อยๆ เจอครูบา

อาจารยก์ี่องคก์็ทาํบญุกบัท่านไป ทาํบญุกบัพระพทุธเจา้ไป ไมข่ยบัขึ้นไปสู่การรกัษาศีล 

สู่การภาวนา ไมดู่ท่านเป็นตวัอย่าง ท่านภาวนากนั มศีีลกนั เรากลบัไมค่ดิอย่างนัน้ คดิ

เพยีงวา่อยากจะทาํบญุทาํทานกบัท่าน เพราะไดบ้ญุเยอะ คดิเท่านัน้เอง  

การทาํบญุใหท้านเป็นการปลดเปลื้องความยดึตดิกบัเงนิทอง ทีม่เีกนิความจาํเป็น จะได ้

ไมท่กุข ์วุน่วายใจ เสยีอกเสยีใจ คนทีท่าํบญุอยู่เป็นประจาํเวลาเงนิทองหายไป หมดเน้ือ

หมดตวั จะไมค่่อยทกุขเ์ท่าไหร่ ไมเ่หมอืนกบัคนทีไ่มเ่คยใหท้านไมเ่คยทาํบญุ เวลาเงนิ

หายไปสกั ๕ บาท ๑๐ บาทก็จะวุน่วายใจ โกรธแคน้โกรธเคอืง แต่ถา้เคยทาํอยู่เรื่อยๆ ก็

จะคดิวา่เป็นการทาํบญุทาํทานไป ไมต่อ้งเสยีเวลาไปวดั มคีนมารบับริจาคถงึบา้นเลย 

เพราะไมไ่ดอ้าศยัเงนิกอ้นน้ีอยู่แลว้ จงึอย่าไปกงัวลกบัเรื่องการทาํบญุใหท้าน มกี็ทาํไป มี

มากก็ควรทาํมาก มนีอ้ยก็ทาํนอ้ย ทาํไปตามกาํลงั แต่อย่าไปหาเงนิหาทองมาทาํบญุทาํ

ทาน ทาํมาหากนิไป ถา้เป็นวาสนาของเราเกดิรวยขึ้นมา ก็เอาไปทาํบญุได ้ แต่ถา้ไมร่วย 

ยงัชกัหนา้ไมถ่งึหลงั กต็อ้งอยู่ไปตามอตัภาพ มารกัษาศีลกนั มาภาวนา มาเจริญสตกินั 

เราสามารถเจริญสตไิดท้กุเวลาทกุสถานที ่ ไมต่อ้งไปวดัก็เจริญได ้ เชา้ตื่นขึ้นมาก่อนจะ

ลกุจากเตยีง ก็ควรต ัง้สตก่ิอน ทาํความรูว้า่จะทาํอะไรต่อไป เฝ้าดูกบัการกระทาํ อย่าไป

คดิอะไร พอลกุขึ้นมาจะเดนิเขา้หอ้งนํา้ จิตก็แนบตดิไปกบัร่างกาย จติเป็นเหมอืนยาม 

ร่างกายเป็นเหมอืนนกัโทษ จติตอ้งคอยเฝ้านกัโทษไว ้ นกัโทษจะไปหอ้งนํา้ก็ตอ้งไปกบั

นกัโทษ นกัโทษจะดืม่ก็ตอ้งดืม่กบันกัโทษ ร่างกายจะทาํอะไรก็ใหจ้ติตดิไปดว้ย ต่อไปจะ

มสีตอิยู่กบัตวัตลอดเวลา พอจะใหอ้ยู่กบัพทุโธๆก็จะอยู่ จะไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้มี

ความจาํเป็นตอ้งคดิอะไร ก็หยุดทาํอย่างอืน่ไปก่อน นัง่ลงก็ได ้ ยนืเฉยๆก็ได ้ แลว้ก็

พจิารณาคดิไปใหพ้อ วา่วนัน้ีจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เมือ่คดิเรียบรอ้ยแลว้ ก็หยุดคดิ แลว้

กลบัมาทาํต่อไป ถา้ตอ้งแต่งเน้ือแต่งตวัเตรียมตวัออกจากบา้น ก็อยู่กบัการแต่งเน้ือ

แต่งตวั พอออกจากบา้นก็มสีตอิยู่กบัการออกจากบา้น ลอ็กประตูก็มสีตรูิ ้ ถา้ไมม่สีติ
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ออกจากบา้นไปแลว้ มาคดิทหีลงัวา่เมือ่สกัครู่น้ีใส่กญุแจหรือเปลา่ ก็ตอ้งกลบัมาดู 

แสดงวา่ไมม่สีต ิ ถา้มสีตจิะไมต่อ้งกลบัมาดู จะมคีวามม ัน่ใจวา่ไดท้าํทกุอย่างเรียบรอ้ย

แลว้ น่ีคอืการฝึกสต ิทีเ่ราสามารถทาํไดใ้นชวีติประจาํวนัของเรา  

ถา้มเีวลาวา่งขณะอยู่ทีท่าํงาน ช่วงหยุดพกักลางวนั หลงัจากรบัประทานอาหารเสร็จ

เรียบรอ้ยแลว้ ก็หามมุสงบนัง่กาํหนดพทุโธๆ ดูลมหายใจเขา้ออกไป ก็ไดภ้าวนาแลว้ ถา้

ภาวนาเป็นแลว้ ทาํอะไรทีไ่หนก็สามารถภาวนาควบไปดว้ยได ้ มโียมคนหน่ึงเลา่ใหฟ้งัวา่ 

เวลาทาํงานเขาก็ทาํอย่างน้ี มสีตอิยู่กบัการกระทาํ เวลาเดนิไปไหนมาไหนก็คิดวา่

เหมอืนกบัเดนิจงกรม มสีตอิยู่กบัการเดนิ หรือบริกรรมพทุโธๆควบคู่ไปกบัการเดนิ 

แทนทีจ่ะไปคดิเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี จติกม็คีวามสงบอยู่ตลอด ถงึแมจ้ะ

ไมส่งบแบบรวมลง แต่ก็ไมฟุ่้ งซ่าน มคีวามหนกัแน่น มคีวามสงบ มเีหตมุผีล ไมค่่อยมี

อารมณ์ต่างๆ ความโลภโมโทสนัจะเบาบางลงไป เวลาสมัผสัอะไร ไดย้นิหรือเหน็อะไร ก็

จะไมเ่กดิความโมโหโทโส เกดิความหงดุหงดิใจ เพราะจติมสีตคิอยคุมอยู่ แต่ถา้ไมม่สีติ

แลว้จะเป็นเหมอืนนุ่น เวลาลมเบาๆพดัมาก็จะปลวิตามลมไป ใครพูดอะไรนิดหน่ึงกไ็ป

แลว้ เสยีใจ โกรธ ดอีกดใีจ ไปตามอารมณ์ แต่ถา้มสีตแิลว้จะมเีหตมุผีล ถา้รูจ้กัเจรญิ

ปญัญาจะยิง่หนกัแน่น จะไมเ่กดิอารมณ์ ถงึแมจ้ะเป็นคาํดุด่าวา่กลา่วก็ตาม จะฟงัที่

เหตผุล วา่เป็นความจริงไหม ถา้สิง่ทีเ่ขาตาํหนิเป็นความจริง เราก็ตอ้งขอบอกขอบใจเขา 

เพราะเป็นเหมอืนผูช้ี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา เป็นเหมอืนกระจกส่องหนา้ จะรูว้า่หนา้ตาเรา

เรียบรอ้ยหรือไม ่ก็ตอ้งอาศยักระจก ถา้แต่งหนา้โดยไมม่กีระจก จะไมม่ ัน่ใจ ถา้เขาบอก

วา่ทาคิ้วทาปากไดไ้มด่ ี มนัเบี้ยวมนัเลอะเทอะ เราไมค่วรโกรธเขา ควรไปส่องกระจกดู 

ถา้เป็นตามทีเ่ขาบอก ก็น่าจะขอบคุณเขา ถา้เขาวา่เราขี้เกยีจ เหน็แก่ตวั มกังา่ย ซือ่บื้อ ก็

อย่าไปโกรธเขา หนัมาพจิารณาดูตวัเราก่อน วา่เป็นอย่างทีเ่ขาพูดหรือไม ่ถา้เป็นเราจะได ้

แกไ้ข เพราะเมือ่แกไ้ขแลว้ ใครเลา่จะไดร้บัประโยชน ์ ถา้ไมใ่ช่ตวัเราเอง คนทีต่าํหนิเรา

ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ถา้ไมเ่ป็นความจริง เราก็รูว้า่เขาตาบอด พูดดว้ยอารมณ์ พูดดว้ย

ความโกรธความเกลยีด ก็ไม่เหน็จะตอ้งไปฟงัเลย ในเมือ่เราไมไ่ดซ้ือ่บื้อ ไมม่กังา่ย ไม่

เกยีจครา้นอย่างทีเ่ขาพูด ก็ไมเ่หน็จะเสยีหายอะไร  
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เวลาไปอยูก่บัครูบาอาจารยก์็อยู่อย่างน้ี จะไมก่ลวัท่าน ท่านจะพูดอะไรกจ็ะต ัง้ใจฟงั แต่

คนส่วนใหญ่มกัจะชอบใหท้่านรกั ใหท้่านเมตตา พอท่านด่าเขา้ ก็วา่ท่านไมเ่มตตาแลว้ 

แต่ความจริงท่านเมตตา ถงึไดว้า่เรา ถา้ไมว่า่แสดงวา่ไมเ่มตตา เหน็เราทาํผดิแลว้ไมช่่วย

แกไ้ข ไมช่่วยตกัเตอืน ถา้อยากจะปฏบิตัธิรรม อยากจะมคีรูบาอาจารย ์ก็ตอ้งกลา้หาญ

อดทน มสีต ิ มปีญัญา ครูบาอาจารยจ์ะดุด่าวา่กลา่วอย่างไร เราไมม่สีทิธิ์ทีจ่ะไปมี

ปฏกิริิยาอะไรท ัง้สนิ ใหน่ิ้งเหมอืนหนิเลย ฟงัอย่างเดยีว แลว้ก็เอาไปพจิารณา ถา้สิง่ที่

ท่านพูดเป็นความจริง ก็ตอ้งรีบแกไ้ข อย่าใหท้่านวา่ท่านสอนซํา้ไดเ้ป็นด ีเพราะถา้ตอ้งวา่

ซ ํา้ ๒ ซํา้ ๓ แลว้ แสดงวา่เราไมไ่ดเ้รื่อง ส ัง่สอนอยาก วา่นอนสอนยาก โอกาสทีจ่ะเจริญ

จะพฒันาก็จะยาก เพราะยงัมทีฐิ ิ ถา้ไมม่ทีฐิกิ็โงจ่นไมส่ามารถมองเหน็ความผดิของตน 

แลว้นาํเอาไปแกไ้ขปรบัปรุงได ้ ถา้มสีตมิปีญัญาแลว้ การดาํเนินชวีติของเราจะเป็น

ประโยชนท์างดา้นธรรมะตลอดเวลา จะไมส่นใจกบัคาํสรรเสริญเยนิยอ จะจริงหรอืไม่

จริง ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอะไร เพราะถา้จรงิเราก็เป็นอยู่แลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งใหใ้ครมาบอก

เราวา่ เราดอีย่างนัน้วเิศษอย่างน้ี เราก็รูอ้ยู่แลว้ ถา้ไมจ่ริง มนัก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราวเิศษขึ้นมา 

คาํสรรเสริญเยนิยอสาํหรบันกัปราชญ ์ สาํหรบัคนทีม่สีตปิญัญาแลว้ จะไมม่คีวามหมาย

อะไร ในสงัคมของนกัปราชญจ์งึไมค่่อยชมกนั มแีต่สงัคมของคนโงท่ีช่อบชมกนั ยกย่อง

สรรเสริญกนั ใหร้างวลักนั ท ัง้ๆทีส่งสยักนัวา่ไดร้างวลัไดอ้ย่างไร จงึขอสรุปวา่ ให ้

พยายามฝึกต ัง้สตไิวใ้หด้ ี เพราะเมือ่มสีตแิลว้จะพาไปสู่การกระทาํทีด่ ี จะรกัษาศีลไดด้ี

ขึ้น จะมสีมาธิ มปีญัญา จะคดิดว้ยเหตดุว้ยผล จะหลดุพน้จากความทกุขต่์างๆทีเ่รา

สรา้งขึ้นมา ทาํไมคนอืน่เขาไมท่กุขแ์ต่เราทกุข ์ครูบาอาจารยท์่านไมท่กุข ์ แต่เราทกุข ์อยู่

ในโลกเดยีวกนั เจออะไรก็เจอแบบเดยีวกนั ท่านไมท่กุขแ์ต่เราทกุข ์ เพราะเราโง ่ ชอบ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัเรา ทา่นฉลาด มสีต ิ มปีญัญา มสีมาธิ จงึไมส่รา้งความทกุข ์

สรา้งแต่ความสุข ดว้ยการปลอ่ยวาง จงึตอ้งพยายามฝึกเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ เจริญไดท้กุ

ขณะ ทกุเวลา ทกุสถานที ่ 

ถาม ปีตทิีเ่ป็นวปิสัสนูต่างกบัปีตธิรรมดาอย่างไรคะ 
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ตอบ คาํวา่วปิสัสนูหมายถงึความหลง คดิวา่ตนเองบรรล ุ ก็อาจจะเกดิปีตแิบบหลอกๆ

ได ้ แต่ไมใ่ช่ความจริง เป็นเพยีงจนิตนาการ ยงัไมไ่ดพ้บของจริง ยงัไมไ่ดพ้สูิจน์

กบัของจริง ถา้ไปพสูิจนก์็อาจจะเกดิความทกุขข์ึ้นมาได ้ เมือ่เกดิความทกุขก์็จะรู ้

วา่ยงัไมบ่รรล ุ อย่างอรหนัตน์กหวดีไง คดิวา่บรรลแุลว้ก็เกดิปีตขิึ้นมา ก็เลยเป่า

นกหวดีบอกเพือ่นใหรู้ ้พอเกดิทกุขข์ึ้นมาก็รูว้า่ยงัไมบ่รรล ุ

ถาม พอดมีคีนถามปญัหาธรรมหลวงตา คอืเขาปฏบิตัไิปจนกระท ัง่กระดูกหลดุค่ะ คอื

ทาํลายรูปแลว้ หลวงตาก็ตอบวา่ทาํลายรูปแลว้ จติจะมคีวามวา้เหว ่ ก่อนการ

พจิารณานาม ทาํไมเป็นจติวา้เหวค่่ะ 

ตอบ ท่านไมไ่ดห้มายถงึความวา่วา้เหว ่ แต่หมายถงึเวิ้งวา้งวา่งเปลา่ วา่งจากกาย เมือ่

ปลอ่ยกายไปแลว้ กายก็ไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป จติจะวา่งจากกาย พจิารณาไปก็

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะไมไ่ดเ้ป็นปญัหาแลว้ จติไมม่อีารมณ์อะไรกบักาย 

ไมไ่ดไ้มเ่สยีอะไรกบักาย เป็นเหมอืนร่างกายของคนอืน่ จะเจ็บจะปวดจะเป็น

อะไรอย่างไร ก็ไมก่ระทบกบัจติ ถา้ยงัไมไ่ดพ้จิารณาจนปลอ่ยวางร่างกายได ้ก็ยงั

มคีวามห่วง มคีวามกงัวล มคีวามผูกพนักบัมนัอยู่ แต่ถา้ไดพ้จิารณาจนมนั

กลายเป็นดนิไปแลว้ ก็ไมรู่จ้ะไปห่วงอะไรกบักอ้นดนิกอ้นหน่ึง ในทีสุ่ดร่างกายก็

ตอ้งเป็นอย่างน้ี ก็หมดปญัหาไป กายก็วา่งจากจติไป 

ถาม หมายความวา่ ถา้เกดิอะไรขึ้นกบักาย ก็จะไมเ่ป็นปญัหากระทบกบัจติใจเลย 

ตอบ จติมคีวามม ัน่ใจวา่ไมม่ปีญัหาอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเกดิอะไรขึ้น 

ถาม เปรียบเสมอืนไมใ่ช่ของเราไปแลว้ 

ตอบ ปลอ่ยวางไปแลว้ หมดปญัหาไปแลว้ จะกา้วเขา้ไปสู่นามธรรมต่อไป ไปพจิารณา

กเิลสทีย่งัมอียู่ในจติ คอืสงัโยชนเ์บื้องบนทีม่อียู่ ๕ ประการ คอื ๑. ตดิในรูป

ฌาน ๒. ตดิในอรูปฌาน ๓. อทุธจัจะ ๔. มานะ ๕. อวชิชา เป็นธรรมข ัน้ละเอยีด

ทีต่อ้งละใหไ้ด ้ พจิารณาควบคู่ไปกบัการเกดิดบัของนามขนัธท์ ัง้ ๔ คอืเวทนา 
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สญัญา สงัขาร วญิญาณ เพราะเวทนาเกดิจากการปรุงแต่งของสงัขาร จากการจาํ

ไดห้มายรูข้องสญัญา ทาํใหเ้กดิทกุขเวทนา สุขเวทนา ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาขึ้นมา 

มวีญิญาณเป็นผูร้บัรู ้ ถา้หลงก็จะยดึตดิ เวลาจติมคีวามสุขกบัความสงบของรูป

ฌาน ก็จะตดิอยูใ่นรูปฌาน ถา้มคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบของอรูปฌาน ก็จะ

ตดิอยู่กบัอรูปฌาน จะไมส่นใจออกมาเจริญพจิารณา เพือ่กาํจดัมานะและอวชิชา 

จงึยงัมกีารถอืตนอยู่ ถอืวา่ตนสูงกวา่เขาบา้ง เท่าเขาบา้ง ตํา่กวา่เขาบา้ง ยงัมี

อวชิชาทีท่าํใหไ้มเ่หน็อริยสจั ทีย่งัมอียู่ในจติ ยงัมกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา 

สลบักนัไประหวา่งความสุขกบัทกุขอ์นัละเอยีด เวลาทกุขก์็พยายามกาํจดัเพือ่ให ้

สุข แสดงวา่ยงัตดิในสุขอยู่ จะหลดุพน้ไดก้็ตอ้งปลอ่ยวางท ัง้สุขและทกุขท์ีม่อียู่

ในจติ  

ตอ้งพจิารณาดว้ยปญัญาใหเ้หน็วา่สุขทีม่อียู่ เช่นสุขทีเ่กดิจากรูปฌานหรืออรูปฌาน กย็งั

เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เพราะยงัมคีวามทกุขส์ลบัขึ้นมา แต่ถา้ไมส่งัเกตจะไมเ่หน็ จะคดิวา่

ไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่แลว้ คิดวา่สิ้นสุดแลว้แห่งการปฏบิตั ิ ก็ไมป่ฏบิตัต่ิอไป ก็จะตดิ

อยู่ในสุขแบบนัน้ พอมคีวามทกุขข์ึ้นมาก็ใชส้ตปิญัญาไปดบัมนั ไปกดมนัไว ้ ไปหยุดมนั

ไว ้ แต่ไมไ่ดพ้จิารณาใหเ้หน็วา่มนัเป็นเพยีงสภาวธรรม เป็นของคู่กนั ความสุขกบัความ

ทกุข ์ เป็นเหมอืนเหรียญทีม่ ี๒ ดา้น มหีวัมกีอ้ย จติตอนนัน้จะละเอยีดมาก มคีวามสุข

มาก แต่ในความสุขนัน้ก็ยงัมคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ จติมคีวามผ่องใสมาก แต่ก็มจีดุมี

ต่อม ดงัทีป่รากฏในจติของหลวงตาวา่ ตรงไหนมจีดุมต่ีอมตรงนัน้จะเป็นภพชาต ิ เพราะ

จติยงัไปยดึตดิอยู่ ยงัมคีวามอยากใหส้งบสุขอยู่อย่างนัน้ เป็นการยดึตดิ มตีณัหาความ

อยาก ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาทกุขใ์นจติ ตอ้งพจิารณาวา่เป็นของคู่กนั ถา้จะปลอ่ยก็ตอ้ง

ปลอ่ยท ัง้คู่ จะเอาอย่างใดอย่างหน่ึงไมไ่ด ้ จะเอาสุขก็ตอ้งมทีกุข ์ เพราะไมไ่ดเ้ป็นสุขทีไ่ม่

เปลีย่นแปลง ยงัอยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงั ยงัเป็นไตรลกัษณ์อยู่ เมือ่รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ 

ก็จะปลอ่ยวาง จะสุขจะทกุขก์็ไมไ่ปกงัวลกบัมนั ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ เมือ่

ปลอ่ยแลว้ก็จะหลดุพน้ 

ถาม ขอเมตตาท่านอธิบายอเุบกขาเวทนาดว้ยค่ะ 
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ตอบ เวทนาแบ่งเป็น ๒ ส่วน คอืทางกายและก็ทางจติ  

เวทนาทางกายมกีายเป็นเหต ุ เช่นเวลาหวิขา้วก็เป็นทกุขเวทนา หรือเดนิไปเตะกอ้นหนิ

เจ็บเทา้ก็เป็นทกุขเวทนา เวลารอ้นแลว้ไดอ้าบนํา้ ไดเ้ขา้ไปในหอ้งแอร ์ เวลาหวินํา้ไดด้ื่ม

นํา้ ก็เกดิสุขเวทนา ถา้ไมร่อ้นจนเกินไป ไมห่นาวจนเกนิไป ไมห่วิไม่อิม่ เฉยๆ ก็เป็น

อเุบกขาเวทนาทางกาย ไมสุ่ขไมท่กุข ์ เวทนาทางจติก็เกดิจากการคดิปรุงแต่ง ถา้คดิถงึ

เรื่องทีท่าํใหเ้รามคีวามสุขก็เป็นสุขเวทนา เช่นคดิวา่วนัน้ีเงนิเดอืนออกก็เกดิสุขเวทนา ถา้

คดิวา่จะมคีนมาทวงหน้ี ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ถา้ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องทีจ่ะทาํใหสุ้ขหรือทกุข ์

ก็เป็นอเุบกขาเวทนา แต่ต่างจากอเุบกขาทีเ่กดิจากเวลาจติรวมลงเป็นหน่ึง ตอนนัน้จติ

หยุดทาํงาน สงัขารไมค่ดิไมป่รุงอะไรท ัง้สิ้น เป็นความสุขของจติลว้นๆ จะเรียกวา่เป็น

ความสุขของพระนิพพานก็ได ้ เป็นความสุขแบบเดยีวกนั เพยีงแต่สุขในสมาธิเป็น

เพยีงช ัว่คราว เป็นนิพพานชัว่คราว บางทตี ัง้อยู่ไดแ้ค่วูบเดยีว เป็นขณิกสมาธิ จติรวมลง

แลว้ก็สงบน่ิง มคีวามสุขเต็มที ่แลว้ก็ถอนออกมา ถา้อยู่ไดน้าน เป็นช ัว่โมงๆ เป็นวนัๆ ก็

เป็นอปัปนาสมาธิ ถา้เป็นความสุขของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ก็เป็นอย่างถาวรเลย 

ไมไ่ดเ้กดิจากความคดิปรุงแต่ง ทีจ่ะทาํใหเ้กดิสุขหรือทกุขห์รือไมสุ่ขไมท่กุขใ์นจติ อย่าง

นัน้เป็นสมมตุ ิ ขนัธเ์ป็นสมมตุ ิ แต่ความสุขของพระนิพพาน ปรมงัสุขงั เป็นวมิตุต ิ เป็น

ความสุขทีม่อียู่กบัจติใจทีส่งบ ถา้จติสงบเมือ่ไหร่ ความสุขนัน้ก็จะปรากฏขึ้นมา เวลาจติ

สงบขนัธก์็จะตอ้งระงบัดบัไปหมด เวทนาสญัญาสงัขารก็หยุดทาํงานหมด จงึจะปรากฏ

ความสุขแบบน้ีขึ้นมา ความสุขจงึมอียู่ ๓ แบบ คอื ๑. สุขกาย ๒. สุขใจทีเ่กดิจาก

ความคดิปรุงแต่ง ๓. สุขทีเ่กดิจากการรวมลงของจติ เป็นสุขทีเ่ราปรารถนากนั จงึตอ้ง

มาปฏบิตั ิ มาเจริญสต ิบริกรรมพทุโธๆ ดูลมหายใจเขา้ออก พจิารณาร่างกาย พจิารณา

ธรรมต่างๆ เพือ่ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ทีโ่มหะและอวชิชาหลอกวา่เป็นความสุข สิ่งที่

เราแสวงหากนัทกุวนัน้ีก็คอืความสุข แต่แสวงผดิที ่สิง่ทีเ่ราไปแสวงหาเป็นเหมอืนกองไฟ 

พวกเราเป็นเหมอืนแมงเมา่ เวลาเหน็แสงไฟแลว้จะกระตอืรือรน้ยนิด ี ก็จะบนิเขา้ไปใน

กองไฟ แต่ไมรู่ว้า่ในแสงสวา่งมคีวามรอ้นอยู่ดว้ย เมือ่บนิเขา้ไปแลว้ก็ถูกไฟเผาตาย พวก

เราก็เหมอืนกนั เราเหน็ความสุขในรูปในเสยีงในกลิน่ในรสในโผฏฐพัพะต่างๆ เหน็

ความสุขในลาภยศสรรเสริญ เราก็แสวงหากนั แลว้เป็นอย่างไร นอนก่ายหนา้ผากกนัทกุ
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คน มมีากมนีอ้ยก็ทกุขเ์หมอืนกนั เพราะไมเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เป็นทกุข ์ เน่ืองจากไมม่ปีญัญา จงึมองไมเ่หน็ ทกุขใ์นลาภยศสรรเสริญสุขเป็น

สิง่ทีเ่หน็ยาก พวกเราเป็นเหมอืนคนตาบอด เพราะยงัยนิดกีบัสิง่เหลา่น้ีอยู่ ยงัโลภยงั

อยากอยู ่

ถาม เราก็ตอ้งคอยเตอืนสตวิา่สิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เดีย๋วมนัก็เปลีย่นไป 

ตอบ เตอืนเฉยๆไมพ่อ ตอ้งเหน็ดว้ยเหตดุว้ยผล เตอืนได ้ แต่พอถงึเวลาปับ๊ มนัก็ไป

แลว้ เตอืนไดแ้ต่ไมม่กีาํลงัหยุดมนั ตอ้งมคีวามสุขจริงมาเปรียบเทยีบ เวลาจติ

รวมลงเป็นสมาธิแลว้ จะรูว้า่ความสุขจริงเป็นอย่างน้ี ถงึขนาดนัน้ก็ยงัลาํบากทีจ่ะ

ร ัง้เอาไว ้ พอออกจากสมาธิปับ๊ อาํนาจของความหลงความอยากก็กรูกนัเขา้มา 

พยายามฉุดลากเราออกไปหาความทกุขอ์กี การเขา้สู่ความสงบสุขแต่ละครัง้ มนั

แสนยากลาํบาก เหมอืนปีนขึ้นเขา แต่เวลาไปหาความสุขทางโลก ทางรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ เหมอืนวิง่ลงเขา มนังา่ย มนัเร็ว ทีพู่ดน้ียงัเป็นทฤษฎอียู่ ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นของจริงในจติ เพราะยงัไมไ่ดเ้จอของจริง พอถูกของปลอมหลอกปับ๊ก็

ไปทนัทเีลย มใีครมาบอกจะใหเ้งนิแสนหน่ึงน่ี แทบจะไมค่ดิเลยวา่ถูกหลอกหรือ

เปลา่ เป็นเหยือ่หรือเปลา่ เหมอืนกบัปลาทีเ่หน็เหยือ่ตดิอยู่ทีป่ลายเบด็ฉนัใด 

พวกเราก็ฉนันัน้ พอมโีอกาสจะไดล้าภยศสรรเสริญสุขปุ๊ บ ก็ควา้ปับ๊เลย แลว้ก็

ตดิแงก็ ทรมาน มาบ่นวุน่วายทหีลงัวา่ โดนหลอกบา้ง โดนโกงบา้ง เขาเอาความ

โลภของเราเป็นจดุลอ่ เขารูว้า่เราโลภจงึมาหลอกเรา จะใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี จะไดส้ิง่นัน้

สิง่น้ี เราก็เอากนั อย่างแชรแ์มช่มอ้ย ไดด้อกมากๆ ไมใ่ชป้ญัญาคดิเลยวา่ มนั

เป็นไปไดอ้ย่างไร ถา้ดจีริงเขาจะเปิดโอกาสใหเ้ราทาํไม ตกัตวงของเขาคนเดยีวไม่

ดกีวา่หรือ เพราะเราไมม่ปีญัญา ยงัมคีวามหลงครอบงาํอยู่ ตอ้งปฏบิตัเิท่านัน้ถงึ

จะเกดิปญัญา พอจติสงบแลว้ ไมห่วิกบัอะไร ทน้ีีใครจะมาหลอกมาลอ่อย่างไร 

ใจก็เยน็ พจิารณาใหร้อบคอบก่อนวา่ เป็นจริงอย่างทีเ่ขาพูดหรือไม ่ ถา้จริงและ

เรามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิ เป็นวธิีทีไ่ดเ้งนิมาอย่างไมผ่ดิกฎหมายไมผ่ดิ
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ศีลธรรม ไดผ้ลตอบแทนทีสู่งกวา่วธิีอืน่ ก็น่าจะทาํได ้ ถา้มสีมาธิบา้ง มปีญัญา

บา้ง จะไมต่กเป็นเหยือ่ของผูอ้ืน่  

ถาม ทีบ่อกวา่ผลตอบแทนด ีมนัก็มาพรอ้มความเสีย่งนะครบั 

ตอบ ใช่ ก็ตอ้งใชเ้หตผุล ใชห้ลกัวชิา ในการพจิารณา 

ถาม เราโลภ 

ตอบ ถา้เราไมโ่ลภเสยีอย่างแลว้ แค่ฝากเงนิประจาํไวก้็พอแลว้ ปลอดภยัทีสุ่ดแลว้ 

เพราะมรีฐับาลเป็นผูร้บัประกนัอยู่แลว้  

ถาม ตอนตน้ท่านพระอาจารยพ์ูดถงึเรื่องทาํทาน วา่ไมต่อ้งไปขวนขวายหาเงนิมาทาํ ให ้

ทาํเท่าทีเ่ราม ี หมายความวา่เราสละความโลภทีอ่ยู่ในใจไดม้ากเท่าไหร่ คอืส่วน

บญุทีเ่ราไดร้บัใช่ไหมครบั ไมใ่ช่ไปหามาเป็นกอ้นโตๆ มนัไมจ่าํเป็น 

ตอบ ใช่ เป็นการสรา้งความโลภเพิม่ขึ้น สรา้งภพชาตใิหม้ากขึ้น 

ถาม เพราะฉะนัน้ถา้เรามอียู่แค่น้ี เราอยากจะทาํบญุมากกวา่น้ี เราก็มธัยสัถอ์ย่างอืน่

เอา แลว้สละเพือ่ทาํบญุ จะไดบ้ญุมากขึ้น 

ตอบ ก็ดูพระเป็นตวัอย่าง บวชแลว้ก็ไมไ่ดท้าํบญุใหท้าน พระไมม่อีะไรจะให ้ มแีค่

บริขาร ๘ เท่านัน้ ท่านก็มุง่ไปทีร่กัษาศีล ๒๒๗ ขอ้ แลว้ก็ภาวนาของท่านไป 

สมยัทีห่ลวงตาปฏบิตั ิ ท่านก็ไมไ่ดไ้ปยุ่งเกีย่วกบัทางโลกเลย ไมไ่ดไ้ปหาเงนิเพือ่

สรา้งวดัสรา้งศาลาสรา้งโบสถส์รา้งอะไร หาแต่ธรรมเพือ่การหลดุพน้ เพือ่กาํจดั

ความโลภโกรธหลงเท่านัน้ แต่เมือ่เสร็จงานน้ีแลว้ ท่านจงึมาเกี่ยวขอ้งกบัทางโลก 

มาช่วยเหลอืทางโลก เพราะมคีนทาํบญุกบัท่านมาก เงนิทีไ่ดม้าท่านก็เอาไปใช ้

ประโยชน ์ ท่านก็เลยทาํบญุใหท้าน แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่ประโยชนจ์ากการทาํบญุ 

เพราะบญุทีท่่านตอ้งการนัน้ มพีอเพยีงแลว้ ครบถว้นบริบูรณ์แลว้ 
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ถาม จริงๆเวลาโยมทาํทานน่ี ส่วนใหญ่ก็ปรารถนาสูงมาก แต่จริงๆมนัไดเ้พยีง

เลก็นอ้ย ดงัทีท่่านอาจารยพ์ูด 

ตอบ ไดม้ากทางดา้นทรพัย ์ ถา้ทาํแต่บญุทาํแต่ทานไมร่กัษาศีล จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิ

เป็นเศรษฐเีป็นมนุษย ์แต่เป็นสตัวเ์ลี้ยงของเศรษฐ ี

ถาม เป็นการหลงบญุ ทีท่าํใหเ้กดิตายเกดิตาย อยู่ตรงนัน้ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่  

ถาม ในกรณีทีเ่ราทาํบญุครัง้เดยีว ๕๐๐ บาท กบัการแบง่ทาํครัง้ละ ๑๐๐ บาท ๕ ครัง้ 

ตอบ ไดผ้ลเท่ากนั ทาํทเีดยีวดกีวา่ เพราะอาจจะไมม่โีอกาสทาํหลายครัง้ อาจจะตายไป

ก่อนก็ได ้ 

ถาม ก็คดิแบบนัน้ค่ะ 

ตอบ มอีะไรฟาดมนัไปหนเดยีวใหห้มดเลย จะไดห้มดภาระ คนออกบวช มอีะไรก็สละ

หมด ไมก่ ัก๊เอาไว ้ถา้ก ัก๊ไวก้็จะบวชไมไ่ด ้

ถาม ถา้ก ัก๊ไว ้ก็เหมอืนกัก๊ความโลภไว ้ใช่ไหมครบั 

ตอบ ยงัหวงอยู่ ยงัอยากจะเอาหนา้กบัหลวงตากบัคนรอบขา้ง วา่ทาํบญุอยู่เรื่อยๆ ควร

ทาํหนเดยีวแลว้ก็จบ มเีท่าน้ีก็ทาํเท่าน้ี 

ถาม เป็นความสุขใจ อยากจะทาํทกุวนั 

ตอบ เป็นความสุขปลอม จากการคดิปรุงแต่งของเรา เกดิจากความหลง ความสุขจรงิ

ตอ้งปลอ่ยวางใหห้มด ไมเ่สยีดาย ไมค่ดิถงึมนัอกีต่อไป ถา้ยงัเสยีดาย ก็ยงัเก็บ

ไวท้าํทลีะเลก็ทลีะนอ้ย 
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ถาม เหมอืนสมยัเดก็ๆทีเ่รามขีนม เรากนิทลีะนอ้ย กลวัวา่จะกนิหมด อยากอร่อย

หลายวนั 

ตอบ เป็นความโลภ ความหวง ความยดึตดิในความสุข 

ถาม เขาบอกวา่ทาํทกุวนัแลว้มนัมปีีตทิกุวนั 

ตอบ เป็นปีตปิลอม สูท้าํทเีดยีวใหห้มดไปเลย จะไดปี้ตจิรงิ แต่เราไมเ่คยทาํกนั เลยไม่

รูก้นั 

ถาม มนัเป็นความสุขเวลาเอาเช็คถวายหลวงตาทกุวนั แลว้ท่านยิ้มดว้ย 

ตอบ เราไมไ่ดท้าํบญุจริงๆ ทาํแบบเลน่ละครกนั ไดค้วามสุขจากผูอ้ืน่ ความจริงตอ้งได ้

จากการเสยีสละ จากการปลอ่ยวางเงนิทองทีเ่รามอียู่ ทาํใหม้นัหมดไปเลย จะได ้

ไมก่งัวลกบัมนัอกีต่อไป  

ถาม อยากถวายเช็คทกุวนั 

ตอบ แลว้มนัวุน่วายไหม ท่านตอ้งมาคอยรบัทกุวนั ถวายท่านหนเดยีวแลว้ก็จบ หลวง

ตาท่านก็เขา้ใจดวีา่มนัเป็นจติวทิยา เป็นความสุขเลก็ๆนอ้ยๆของพวกเรา ท่านรูว้า่

เรายงัยดึยงัตดิอยู่ ยงัทาํไมไ่ด ้

ถาม อย่างน้ีถา้เราตอ้งการพฒันาจติใจเราตอ้ง 

ตอบ ตอ้งทาํบญุแบบพระเวสสนัดร ตอ้งปิดทองหลงัพระ ควรจะถวายแบบหลวงตาไม่

รู ้จะไดบ้ญุมากกวา่ จะมคีวามสุขมากกวา่ 

ถาม ลูกสาวเคยพูดกบัลูกวา่ ทาํไมพระเวสสนัดรตอ้งทาํใหค้นอืน่เสยีใจ คอืภรรยา

ท่านตอ้งเสยีใจ แลว้นัน่ไมท่กุขเ์หรอ 
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ตอบ ท่านไมไ่ดไ้ปทาํใหเ้ขาเสยีใจ เขาเสยีใจเอง เพราะเขายงัยดึตดิ ถา้มปีญัญาเขาจะ

อนุโมทนากบัพระเวสสนัดร แต่จติเขายงัไมอ่ยู่ในระดบัเดยีวกบัพระเวสสนัดร 

เขาจงึทกุขจ์งึเสยีดายสิง่ทีพ่ระเวสสนัดรไดส้ละไป ถา้จติอยู่ในระดบัเดยีวกบัท่าน 

เขาจะอนุโมทนา ไมม่แีสนจะสบาย ดูพระอรหนัต ์ท่านมอีะไรทีไ่หน เราตอ้งการ

ไปถงึจดุนัน้กนัไมใ่ช่หรือ ก็ตอ้งกลา้สละทกุอย่าง เพราะมนัเป็นเหมอืนบ่วง อย่าง

ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงอทุานเวลาเสดจ็ออกบวช เมือ่ทรงทราบวา่ไดพ้ระราชโอรสแลว้ 

ทรงอทุานออกมาวา่ราหุล แปลวา่บ่วง มแีลว้เป็นบ่วง จะผูกใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิ

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึตอ้งตดั การทาํบญุใหท้านทีแ่ทจ้ริง ก็เพือ่ตดัอปุาทาน ความ

ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ  

ถาม ถา้จติไมอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั ลูกก็จะรูส้กึเสยีใจทีพ่่อทาํแบบน้ี กลายเป็นเวร

กรรมกนั 

ตอบ ถา้ไมม่ปีญัญา ก็อาจจะโกรธอาจจะเกลยีดพ่อก็ได ้ แต่ก็เป็นเรื่องของลูก ไม่ใช่

เรื่องของพ่อ พ่อทาํสิง่ทีถู่กแลว้ คอืบาํเพญ็บารม ี ก็ดจีะไดไ้มต่อ้งมาเจอกนัอกี 

เพราะในทีสุ่ดเราก็ตอ้งอยู่ตวัคนเดยีว ตอ้งไมม่อีะไรผูกพนัเลย ปลอ่ยวางทกุสิง่

ทกุอย่าง จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่ สิง่ทีเ่ราหลงยดึตดิเป็นเหมอืนกอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้น

ทราย แต่สิง่ทีไ่ดจ้ากการปลอ่ยสิง่เหลา่น้ีคอืเพชรนิลจนิดา ไมเ่ช่นนัน้จะมี

พระพทุธเจา้พระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาไมไ่ด ้ ถา้ยงัเสยีดายในลาภยศสรรเสริญสุข 

ในโลกยีสมบตัอิยู่ แต่ท่านไดส้มัผสักบัสิง่ทีด่กีวา่ท่านถงึปลอ่ยได ้ต ัง้แต่ตอนทีย่งั

ไมไ่ดบ้รรล ุ ตอนทีจ่ติรวมลงเป็นสมาธิ เป็นเหมอืนดูหนงัตวัอย่าง การไดส้มัผสั

กบัความสุขจากการรวมลงของจติ ก็เหมอืนกบัไดส้มัผสักบัตวัอย่างของความสุข

ของพระนิพพาน ถา้อยากไดค้วามสุขแบบน้ีอย่างถาวร ก็ตอ้งสละทกุสิง่ไป ท่าน

ถงึสละราชสมบตัอิอกบวชได ้เพราะเคยไดฌ้านตัง้แต่สมยัทีเ่ป็นเดก็ ตอนไปงาน

จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พวกขา้ราชบรพิารปลอ่ยใหป้ระทบัตามลาํพงั ไปทาํ

กจิกรรมกนั จติของท่านก็รวมลง ทา่นจงึราํลกึถงึสภาพน้ี ตอนบาํเพญ็เพยีรข ัน้

สุดทา้ย วา่จติตอ้งสงบตอ้งน่ิง อะไรก็ตามทีท่าํใหจ้ติไมส่งบไมน่ิ่ง ถอืวา่เป็นกเิลส



39 
 

ท ัง้นัน้ เมือ่ปฏบิตัแิลว้จะรูเ้อง กเิลสจะเป็นอย่างน้ี เหมอืนของทิม่แทงจติใจ จติที่

สงบน่ี พอกเิลสขยบันิดเดยีวจะรูท้นัทวีา่เป็นกเิลส ถา้ไมส่งบจะไมรู่ ้ 

ถาม พระพทุธเจา้ถงึไดร้บัการยกย่องวา่เป็นบรุุษของโลก เพราะเสยีสละอย่างใหญ่

หลวง 

ตอบ เพราะปญัญาดว้ย ทรงเหน็ในสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถเหน็ได ้ พวกเรายงัตอ้งมคีน

สอนถงึจะเหน็ แต่ทา่นไมม่ใีครสอน ทรงเหน็ดว้ยปญัญาของท่านเอง จงึตอ้ง

ลาํบากลาํบนเสยีเวลามาก บาํเพญ็บารมมีาไมรู่ก้ี่กปักี่กลัป์ ถา้ทรงเกดิในสมยัทีม่ ี

พระธรรมคาํสอน ก็คงจะเป็นเหมอืนกบัพระสารีบตุรพระโมคคลัลาน ์ ไมต่อ้ง

เสยีเวลาบาํเพญ็ พอฟงัปับ๊ก็เขา้ใจบรรลไุดท้นัท ีแต่ในสมยัทีส่มณะโคดมบาํเพญ็

เพยีร ไมม่พีระพทุธเจา้ ไมม่พีระธรรมคาํสอน ก็เลยตอ้งทดลองวธิีต่างๆ ผดิบา้ง

ถูกบา้ง จนในทีสุ่ดก็พบทางทีถู่ก พอรูแ้ลว้จงึมาสอนคนอืน่ พวกทีม่บีารมพีรอ้ม

อยู่แลว้ ฟงัธรรมเพยีงครัง้เดยีวก็บรรลกุนั ต ัง้แต่ทรงประกาศพระธรรมคาํสอน

ครัง้แรกในวนัเพญ็เดอืน ๘ คอืวนัอาสาฬหบูชา จนถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ คอืวนั

มาฆบูชา เป็นเวลา ๗ เดอืน ก็มพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาถงึ ๑๒๕๐ รูป มาเฝ้า

พระพทุธเจา้โดยไมม่กีารนดัหมายกนัไวก่้อน พอไดย้นิไดฟ้งัธรรมของ

พระพทุธเจา้แลว้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัอย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ เดอืนมพีระ

อรหนัตอ์ย่างนอ้ยถงึ ๑๒๕๐ รูป แต่ก่อนนัน้เป็นกปัเป็นกลัป์ ไมม่พีระอรหนัต์

ปรากฏใหโ้ลกไดเ้ชยชม ไดก้ราบไหวเ้ลย เราจงึควรเหน็คุณค่าของพระพทุธเจา้

วา่สาํคญัขนาดไหน ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้หรือมแีต่ไมป่ระกาศสอน ดงัทีท่รงมี

ความรูส้กึในเบื้องตน้ หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ ก็มคีวามทอ้พระทยั วา่ธรรมน้ีสอนไปก็

ไมม่ใีครจะสามารถปฏบิตัติามได ้ ไมม่ใีครสนใจศึกษา ก็เลยไม่อยากจะ

ขวนขวายส ัง่สอนผูอ้ืน่ ก็จะไมม่ใีครสามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัได ้ ต่อมามี

ทา้วมหาพรหมไดม้าอาราธนา ใหท้รงเมตตาโปรดสตัวโ์ลก  

จงึทรงพจิารณาดว้ยปญัญา แยกแยะสตัวไ์วเ้ป็น ๔ พวก เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ พวกที่

สามารถรบัรูธ้รรมไดก้็ม ี พวกทีไ่มส่ามารถรบัรูไ้ดก้็ม ี พวกทีร่บัรูไ้ดเ้ร็วก็ม ี รบัรูไ้ดช้า้ก็ม ี
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ตามลาํดบัแห่งสตปิญัญาบารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็มา จงึทรงมุง่ไปสอนพวกทีรู่เ้ร็วก่อน ก็มี

พระปญัจวคัคยี ์ ทีท่รงเหน็วา่มคีวามพรอ้ม ศีลก็มแีลว้ สมาธิก็มแีลว้ ขาดแต่ปญัญา 

ขาดไตรลกัษณ์ มองไมเ่หน็ เหน็แต่อนิจจงัเหน็แต่ทกุข ์แต่ไมเ่หน็อนตัตา มพีระพทุธเจา้

องคแ์รกทีเ่หน็อนตัตา ทาํใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ครบท ัง้ ๓ นกัปฏบิตัก่ิอนหนา้นัน้ก็เหน็

อนิจจงักบัทกุขงักนั เราก็เหน็กนั เกดิแก่เจ็บตายก็คอือนิจจงั ทกุขเ์ราก็เหน็กนั แต่ไม่

เหน็อนตัตา จงึปลอ่ยวางไมไ่ด ้จงึยดึตดิอยู่กบักองทกุข ์ยดึตดิอยู่กบัขนัธ ์๕ ยดึตดิอยู่

กบัร่างกาย ถา้ตอ้งการหลดุพน้ก็ตอ้งปลอ่ยวาง เพราะเป็นทกุข ์ เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา 

พอท่านสอนเท่าน้ีพระอญัญาโกณฑญัญะก็มดีวงตาเหน็ธรรม บรรลเุป็นพระโสดาบนั 

หลงัจากนัน้ก็ทรงแสดงธรรมใหพ้ระปจัจวคัคยีอ์กีครัง้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัท ัง้ 

๕ รูป บรรลทุีป่ญัญา ไมไ่ดบ้รรลทุีส่มาธ ิ ทีฌ่าน ไมไ่ดบ้รรลทุีศี่ล ตอ้งปญัญาเท่านัน้ 

และตอ้งปญัญาของพระพทุธเจา้เท่านัน้ คอืตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ ในจติ ถา้เหน็

แลว้ก็ปลอ่ยวางหมด ไมย่ดึตดิ ถา้ยดึตดิก็ยงัตอ้งทกุข ์

ถา้ทรงตดัสนิพระทยัไมส่อน ก็จะไมม่พีระอรหนัต ์ ไมม่พีระพทุธศาสนามาจนถงึปจัจบุนั

น้ี พวกเราก็อาจจะเป็นเหมอืนพวกทีฆ่่ากนัเป็นผกัเป็นเบอืกนัทกุวนัน้ี เป็นพวกทีห่า

ความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จากลาภยศสรรเสริญ ถงึแมจ้ะอยู่ในเมอืงพทุธ 

ก็เป็นเหมอืนพวกหูหนวกตาบอด ธรรมะไมส่ามารถแทรกซมึเขา้ไปสู่จติใจไดเ้ลย เหมอืน

บวัทีอ่ยู่ตดิกน้บ่อ ทีจ่ะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการได ้

เกดิเป็นมนุษย ์ในประเทศทีม่พีระพทุธศาสนา มคีาํสอน มกีารปฏบิตั ิก็เหมอืนกบัทพัพี

ในหมอ้แกง ถงึแมจ้ะอยู่ในแกงราคาเป็นลา้นก็ตาม แต่จะไมรู่ว้า่แกงมค่ีาเป็นลา้น แต่

พวกทีก่นิจะรู ้ เพราะไดล้ิ้มรสดว้ยลิ้นของเขา พวกเราจงึอย่าเป็นเหมอืนพวกทพัพ ีขอให ้

เป็นเหมอืนพวกลิ้น มคีวามยนิด ี มคีวามพอใจ ทีจ่ะทาํบญุ ทีจ่ะรกัษาศีล ทีจ่ะปฏบิตัิ

ธรรม จะยากจะลาํบากอย่างไรก็ไมท่อ้ถอย จะตอ้งตดัจะตอ้งสละอะไร ก็ไมเ่สยีดาย ตดั

ไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะเจริญมากขึ้นไปเท่านัน้ 

ถาม ทกุศาสนาสอนใหเ้ราเป็นคนดใีช่ไหมคะ มพีระพทุธศาสนาเท่านัน้ทีส่อนใหห้ลดุ

พน้  
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ตอบ ศาสนาทกุศาสนาก็สอนใหค้นดไีมเ่บยีดกนั ใหท้าํบญุ ไมท่าํบาป จะไดไ้ปเกดิบน

สวรรค ์ ไดไ้ปอยู่กบัพระเจา้ ก็เป็นความเขา้ใจทีไ่มค่ลาดเคลือ่น ไมข่ดักบัทาง

หลกัพระพทุธศาสนา แต่ไมไ่ดจ้บตรงนัน้ สวรรคก์็เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั ถงึแม ้

จะไปอยู่บนสวรรคเ์ป็นเวลาหมืน่ปีแสนปี บญุก็หมดได ้เป็นอนิจจงั เมือ่บญุหมด

จติก็ตอ้งตกลงมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

ถาม คนทีน่บัถอืศาสนาอืน่ก็ยากทีจ่ะหลดุพน้ได ้

ตอบ เขาไมรู่เ้รื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ รูเ้พยีงแต่วา่เมือ่หมดชาตน้ีิแลว้ก็มทีีไ่ป ๒ จดุ 

สวรรคห์รือนรก แลว้ก็จะอยู่อย่างนัน้ไปตลอด ถา้ไดข้ึ้นสวรรคก์็อยู่บนสวรรคไ์ป

ตลอด ถา้ตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอด แต่ทางพระพทุธศาสนาไมส่อนอย่างน้ี 

ถา้ตกนรกก็ไมต่กไปตลอด มวีนัหมดพน้โทษไดเ้หมอืนกบัตดิคุก เมือ่หมดเวร

หมดกรรมแลว้ ก็กลบัมาเกดิเป็นเปรตบา้ง เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นมนุษยบ์า้ง 

ตามบญุตามกรรมทีย่งัไมส่่งผล เช่นมอีาํมาตยท์่านหน่ึง เคยรบัใชพ้ระเจา้

แผ่นดนิในชาตก่ิอน พระเจา้แผ่นดนิไดท้รงใชอ้าํมาตยไ์ปทาํบญุ ทรงใหเ้งนิไปซื้อ

ของถวายพระ เขาก็ก ัก๊ไว ้๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์พอตายไปก็ไปตกนรก พอพน้จากนรก

ก็มาเกดิเป็นเปรต ทีย่งัตอ้งพึง่บญุของผูอ้ืน่ ก็เลยมาหาพระเจา้แผ่นดนิทีใ่นชาติ

ปจัจบุนัก็ไดเ้กดิเป็นพระเจา้แผ่นดนิอกี เป็นเปรตมาส่งเสยีงแปลกประหลาดใน

วงั ทาํใหพ้ระเจา้แผ่นดนินอนไมห่ลบั ตอนเชา้ก็ทรงกราบทูลถามพระพทุธเจา้วา่

เป็นอะไร ทรงตรสัวา่เป็นอาํมาตยม์าขอส่วนบญุ ขอใหท้าํบญุอทุศิใหก้บัเขา พระ

เจา้แผ่นดนิก็ทรงทาํบญุถวายทาน กรวดนํา้อทุศิส่วนกศุลไป เพือ่จะไดไ้ปเกดิ

ใหม ่ ไปเกดิในภพภูมทิีสู่งถา้เคยทาํบญุไว ้ เพราะเคยทาํบญุทาํบาป สลบักนัไป

สลบักนัมาตลอดเวลา โอกาสทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยย์่อมมอียู่เสมอ 

เพยีงแต่จะบ่อยหรือไมบ่่อยจะดหีรือจะไมด่เีท่านัน้เอง แต่จะตอ้งไดก้ลบัมาเกดิ 

มาเกดิแลว้ก็มาเตมิบญุเตมิบาปอกี เพราะภพของมนุษยเ์ป็นภพเดยีวเท่านัน้ที่

สามารถเตมิไดท้ ัง้บาปเตมิไดท้ ัง้บญุ ภพอืน่ๆเป็นทีเ่สวยบญุเสวยกรรม ถา้ไปเป็น
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เทพก็จะไมไ่ดท้าํบญุ เพราะมแีต่ความสุข เหมอืนพวกไฮโซ จะไมค่อยไดท้าํบญุ

เท่าไหร่ พวกนอนดกึตื่นสาย ปฏบิตัธิรรมไมไ่ด ้ไปวดัไมไ่ด ้เพราะลาํบากลาํบน 

ถาม แลว้พวกเทพทีม่าฟงัธรรมละ่คะ 

ตอบ พวกน้ีเคยไดบ้าํเพญ็บญุมา มนิีสยัชอบทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไฮโซบาง

คนก็ชอบปฏบิตัธิรรม ชอบฟงัเทศนฟ์งัธรรม พวกทีไ่มส่นใจธรรมะเลย ไมส่นใจ

วดัวาเลยก็ม ี พวกเทวดาก็เช่นเดยีวกนั พวกทีส่นใจก็จะไปฟงัเทศนก์บั

พระพทุธเจา้บา้ง กบัพระอรหนัตบ์า้ง 

ถาม เผอญินัง่ไปกบัแทกซีน่่ะค่ะ คุยกนัแลว้เขาบอกวา่อยากจะเปลีย่นจากศาสนาพทุธ

ไปเป็นคริสต ์ลูกเลยบอกเขาวา่พทุธน่ีแหละดทีีสุ่ดพทุธสอนใหห้ลดุพน้ 

ตอบ ก็เหมอืนกบัเอาแบงก ์ ๑๐๐ ไปแลกแบงก ์ ๕๐ เปลีย่นศาสนาเพราะเป็นแฟชัน่ก็

ได ้ 

ถาม เขากาํลงัทกุข ์พอดไีปเจอศาสนาทีเ่อาใจ ก็เลยไมรู่ส้กึวา่วา้เหว่ 

ตอบ ศาสนาทีส่งเคราะหพ์วกชาวป่าชาวเขา ทีเ่ดอืดรอ้นตามชมุชนต่างๆ สรา้ง

โรงพยาบาล สรา้งโรงเรียน เป็นการซื้อใจคน แต่ไมไ่ดซ้ื้อดว้ยเหตดุว้ยผล ดว้ย

ปญัญา ดว้ยธรรมะ ต่อไปอาจจะเปลีย่นใจได ้ถา้เกดิมใีครมาใหม้ากกวา่ 

ถาม ลูกเคยไปเจอทีท่างเหนือเป็นหมูบ่า้น เขาพาเดก็ๆไปเลี้ยงดู แต่ตอ้งนบัถอื  

ตอบ ศาสนาสอนใหค้นรกักนั ใหม้คีวามเมตตาต่อกนั ไมใ่หเ้บยีดเบยีนกนั ดกีวา่ไป

เชื่อผ ีเชื่ออะไรต่างๆ ถา้เขา้ถงึศาสนาพทุธได ้ก็จะไดร้บัประโยชนม์ากทีสุ่ด 

ถาม ตอนน้ีเรื่องจตคุามรามเทพกาํลงัฮอืฮา ลูกไมเ่ขา้ใจ 

ตอบ กาํลงัเป็นเหยือ่ 
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ถาม ทาํบญุกบัพระอริยะแลว้จะถงึใช่ไหมคะ ทา่นเป็นเหมอืนบรุุษไปรษณียใ์ช่ไหมคะ 

ตอ้งเป็นบรุุษไปรษณียท์ีม่กีาํลงัไหมคะ เวลาทีอ่ทุศิผลทานผลบญุน้ี 

ตอบ เคยไดย้นิวา่พระทีเ่ราทาํบญุดว้ย ตอ้งมศีีลบริสุทธิ์  

ถาม หลายครัง้ทีท่าํกบัหลวงตาแลว้ คนตายมกัจะมาเขา้ฝนัวา่ไดร้บัเสมอ 

ตอบ ก็ด ี ถา้เป็นอย่างนัน้เวลาจะทาํบญุอทุศิ กใ็หท้าํกบัพระทีเ่รามคีวามม ัน่ใจวา่มศีีล

บริสุทธิ์ ถา้เป็นบรุุษไปรษณียท์ีศี่ลไมบ่ริสุทธิ์ ก็อาจจะกัก๊ไวบ้า้งก็ได ้ แต่ไมใ่ช่

ประเดน็สาํคญั เพราะบญุทีอ่ทุศิน้ีก็นอ้ยมาก ทาํ ๑๐๐ อทุศิไดเ้พยีงเสี้ยวเดยีว 

ไมไ่ดไ้ปท ัง้ ๑๐๐ ไปแค่ ๑ ทีเ่หลอืเป็นของคนทาํ เป็นเหมอืนค่ารถค่าอาหาร เพือ่

จะไดม้กีาํลงัเดนิทางไปภพต่อไป เป็นบญุเชื่อมต่อระหวา่งภพ ก็มปีระโยชนท์าํให ้

ไดไ้ปเกดิ 

ถาม แลว้ตอ้งทาํบ่อยๆ 

ตอบ อยู่ทีเ่ขามาขอหรือเปลา่ ทาํบ่อยขนาดไหน ถา้ไมข่อ เขาก็ไมร่บั 

ถาม หรือบางทเีขาก็รบัไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ บางทไีมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะรบัได ้ ก็ไมร่บั อยูใ่นนรกก็รบัไมไ่ด ้ ถา้เป็นเดยีรจัฉานก็

หากนิเองได ้เพราะไดเ้กดิแลว้ มแีต่เป็นเปรตเท่านัน้ทีต่อ้งอาศยับญุอทุศิ เพือ่จะ

ส่งใหไ้ปเกดิ ถา้มาเขา้ฝนัก็แสดงวา่ตอ้งการ ทาํไปแลว้ก็ถอืวา่สาํเร็จประโยชน ์ถา้

ไมพ่อเขาก็จะกลบัมาเขา้ฝนัอกี 

ถาม ทีว่า่ ๗ วนัใหท้าํเยอะๆ 

ตอบ เป็นความเชื่อ ถา้มบีญุพรอ้มแลว้ เวลาตายปุ๊ บก็ไปสวรรคเ์ลย ไปอยู่ในครรภข์อง

มนุษยเ์ลย ถา้ไปใชก้รรม ก็ไปตกนรกเลย ไปอยู่ในครรภข์องสตัวเ์ลย ถา้ยงัมี

ความผูกพนัอยู่ เช่นพระทีต่ดิจวีร พระพทุธเจา้ทรงหา้มพระไมใ่หไ้ปแตะจวีรของ
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ท่าน ท่านยงัไมป่ลอ่ย กลบัมาเกดิเป็นตวัเลนเกาะอยู่ทีผ่า้จวีร พอตวัเลนตายไป

แลว้ท่านก็วา่เขาไปแลว้ ทน้ีีใครจะเอาจวีรไปใชก้็ได ้เป็นอปุาทานความผูกพนั รกั

จวีรมาก อย่างพีน่อ้ง ๒ คนทีห่ลวงปู่ม ัน่พบเหน็ในสมาธิ วนเวยีนอยู่ใกลก้บั

เจดยีท์ีท่่านนัง่สมาธิอยู่ ท่านก็ถามวา่มาทาํอะไร เขาก็บอกวา่ตอนทีม่ชีวีติอยู่ได ้

ร่วมบริจาคสรา้งเจดยี ์ แต่ตายไปก่อนทีเ่จดยีจ์ะสรา้งเสร็จ ก็ยงัมคีวามผูกพนั ก็

เลยวนเวยีนอยู่แถวนัน้ ท่านก็สอนวา่การทาํบญุทาํเพือ่ปลอ่ยวาง ไมไ่ดท้าํเพือ่ยดึ

ตดิ ทาํไดเ้ท่าไหร่ก็ทาํไป จะเสร็จหรือไมก่็ไมใ่ช่เรื่องของเรา ถา้ไมเ่ช่นนัน้จะไมไ่ด ้

เสวยบญุทีไ่ดท้าํไว ้ จะไมไ่ดไ้ปเกดิเพราะความผูกพนัความห่วงใย ทาํใหต้อ้งเป็น

สมัภเวสวีนเวยีนอยู่อย่างน้ี พอเขา้ใจเขาก็อนุโมทนา ปลอ่ยวางความห่วงความ

กงัวล ถอืวา่หมดหนา้ทีข่องเขาแลว้ ห่วงก็ไมไ่ดไ้ปทาํอะไรใหด้ขีึ้น ทาํอะไรไมไ่ด ้

อยู่ด ีเขาไดป้ญัญา ไดบ้ญุอกีข ัน้หน่ึง ทาํใหป้ลอ่ยวางได ้ไดไ้ปเสวยบญุทีไ่ดท้าํไว ้

ถาม จติน่ีตวัสาํคญัเลยนะ 

ตอบ จติไมส่าํคญัหรอก กเิลสน่ีสสิาํคญั แต่ธรรมะสาํคญักวา่ เพราะธรรมะปราบกเิลส

ได ้ธรรมะเป็นผูป้ลดเปลื้อง ผูไ้ถ่บาปใหก้บัจติศาสนาอืน่สอนวา่ผูอ้ืน่ไถ่บาปใหไ้ด ้

แต่ศาสนาพทุธสอนวา่ธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะไถบ่าปใหก้บัจติได ้ ปลดเปลื้องจติให ้

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หมดได ้หลดุพน้จากนรกได ้พอบรรลเุป็นพระโสดาบนั

แลว้ ถงึแมจ้ะเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมต่อ้งไปตกนรก ไมต่อ้ง

ไปเกดิในอบายอกีต่อไป เพราะธรรมะน่ีเอง เพราะปญัญา มดีวงตาเหน็ธรรม 

ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร 

ถาม ใกลเ้ทศกาลเช็งเมง้แลว้ เขาจะไดร้บัไหมคะ 

ตอบ ไมไ่ดร้บัหรอก เพราะของก็ไมไ่ดบ้ริจาคใหใ้คร เอาไปวางไวเ้ฉยๆ แลว้ก็เอามากนิ

เอง ไมไ่ดเ้ป็นทาน เป็นบญุเลย 

ถาม แลว้เผาบา้นกระดาษ 
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ตอบ เป็นกระดาษเท่านัน้เอง ไมม่อีะไร 

ถาม เป็นความเชื่อ 

ตอบ ทาํกนัโดยไมม่เีหตไุมม่ผีล 

ถาม รวมท ัง้ตรุษจนีสารทจนีดว้ย 

ตอบ การไหวบ้รรพบรุุษเป็นการแสดงความกตญั�ูความเคารพ แต่ควรไหวค้วรดูแล

ท่านตอนทีม่ชีวีติอยู่ ตายไปแลว้ไมต่อ้งไปไหวไ้ปแสดงความกตญั�ูแลว้ เพราะ

ไมไ่ดอ้ะไร ถา้ท่านตอ้งการบญุอทุศิเราก็ทาํบญุอทุศิไป ถา้อยากจะแสดงความ

กตญั�ูแสดงสมัมาคารวะ ก็กราบพ่อกราบแมท่กุวนัตอนทีท่า่นยงัมชีวีติอยู่ 

เลี้ยงดูท่านทกุวนั จงึจะเป็นการแสดงความกตญั�ูกตเวท ีไดบ้ญุดว้ย น่ีเป็นการ

แสดงละคร ไปซื้อขา้วซื้อของมา ซื้อสิง่ทีช่อบกนิดว้ย ชอบกนิเหลา้ก็ซื้อเหลา้

อย่างดมีาไหว ้

ถาม เป็นอบุายใหลู้กหลานมาเจอกนั 

ตอบ ใช่ ก็เท่านัน้เอง แต่ไมไ่ดเ้ป็นบญุเป็นกศุล อาจจะมาทะเลาะกนัศาสนาพทุธของ

เราดทีีสุ่ด มเีหตมุผีล สามารถพสูิจนเ์หน็ไดใ้นชาตน้ีิ ปฏบิตัแิลว้จะเหน็เอง นรก

สวรรค ์ เหน็จติ เหน็การเวยีนวา่ยตายเกดิ อยู่ทีต่วัจติตวัเดยีว พวกเรามองไม่

เหน็ตวัจติ เหน็แต่ตวักาย ก็เลยไมรู่จ้กัตวัทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิ ตวัทีต่กนรกขึ้น

สวรรค ์ วนัไหนทีเ่ราทกุขเ์ศรา้โศกเสยีใจวุ่นวายใจ วนันัน้ก็ตกนรกแลว้ วนัไหน

สุขสบายใจวนันัน้ก็ขึ้นสวรรคแ์ลว้ วนัน้ีนัง่หวัเราะกนัก็อยู่บนสวรรคก์นัแลว้ 

อานิสงสข์องการฟงัธรรมทาํใหจ้ติใจมคีวามผ่องใส มคีวามสงบสุข มปีญัญา 

ความฉลาด รูท้นั  

ถาม ถา้ใหข้อทานไดบ้ญุหรือเปลา่คะ 
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ตอบ ไดค้วามสุขเหมอืนกนั บญุก็คอืความสุขใจ ถา้ใหด้ว้ยความบริสุทธิ์ใจก็จะไดม้าก 

ถา้ไมบ่ริสุทธิ์ก็ไดน้อ้ย ใหข้อทานแลว้อยากจะใหย้กมอืไหว ้ ถา้ไมย่กมอืไหวก้็จะ

โกรธเป็นทกุขข์ึ้นมา ใหสุ้นขัก็ได ้ ใหปู้ใหป้ลาก็ได ้ความสุขใจน้ีไดเ้หมอืนกนั แต่

ประโยชนท์ีผู่ร้บัจะไปทาํน้ีต่างกนั ใหข้อทานก็คงจะไปทาํประโยชนอ์ะไรไมไ่ดม้าก 

ถา้ใหห้มอใหโ้รงพยาบาลก็จะไดช่้วยคนเจ็บไขไ้ดป่้วย ทาํประโยชนไ์ดม้ากกวา่ 

ถา้ใหพ้ระกท็าํใหท้า่นไดไ้ปเผยแผ่ธรรมะ ใหค้นมดีวงตาเหน็ธรรม ใหห้ลดุพน้

จากความทกุข ์ บญุจงึม ี ๒ ส่วน ส่วนทีไ่ดใ้นใจ จะมากจะนอ้ยก็อยู่ทีค่วาม

บริสุทธิ์ใจ ถา้ทาํแลว้ท่านไมย่ิ้มก็ไมสุ่ขแลว้ เวลาทาํบญุจงึอย่าไปหวงั

ผลตอบแทนจากผูร้บั ใหปิ้ดทองหลงัพระ จะไดบ้ญุเต็มทีเ่ลย เพราะไมไ่ดห้วงั

อะไรจากใครท ัง้สิ้น ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ  



47 
 

กณัฑท์ี่ ๒๙๙ 

ใจเป็นใหญ่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 

การมาวดัของพวกเรา มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาทาํบญุใหท้าน มาปฏบิตัธิรรม ก็มาเพือ่ใจ

ของเราเท่านัน้ ไมไ่ดม้าเพือ่สิง่อืน่ใด เพราะไมม่อีะไรจะสาํคญัเท่ากบัใจ ทกุสิง่ทกุอยา่ง

เกดิจากใจท ัง้นัน้ ไมว่า่ในทางโลกหรือในทางธรรม มใีจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่ ทกุสิง่

ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี เช่นรถยนต ์รถไฟ เครื่องบนิ จรวด มใีจเป็นผูส้รา้ง เป็นผูร้ิเริ่ม 

เป็นผูค้ดิคน้ แลว้ก็ส ัง่ไปทางกายและวาจา ใหท้าํสิง่ต่างๆขึ้นมา พระพทุธเจา้ พระ

อรหนัต ์ พระอริยะเจา้ท ัง้หลาย ก็มใีจเป็นผูท้าํใหป้รากฏขึ้นมา อยู่ตรงทีว่า่อะไรเป็นผู ้

ผลกัดนัใจ ถา้อวิชชากเิลสตณัหาเป็นผูผ้ลกัดนั ก็จะออกมาทางโลก มาสรา้งสิง่ต่างๆ 

เช่นจรวดดาวเทยีม เพราะกเิลสอยากจะไปโลกอืน่ ไปโลกพระจนัทร ์ ไปดาวองัคาร ก็

คดิคน้สรา้งจรวด สถานีอวกาศ ยานอวกาศ ถา้ธรรมเป็นผูผ้ลกัดนั ก็จะออกมาทาง

ธรรม ปรากฏเป็นพระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกขึ้นมา อย่างพวกเราวนัน้ีมาวดักนั ก็มี

ธรรมเป็นผูผ้ลกัดนัมา เราจงึมาปฏบิตัธิรรม มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาทาํบญุใหท้านกนั 

ถา้มอีวชิชากเิลสตณัหาผลกัดนั ก็คงไปเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ไปบ่อนการ

พนนั ไปตามสถานทีเ่ริงรมย ์ มอีวชิชาพาไป คอืมิจฉาทิฐคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ ส่วน

ธรรมเป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง เรียกวา่สมัมาทิฐ ิใจจงึเป็นเหมอืนรถยนต ์มผูีข้บัคอืทฐิ ิ๒ 

ชนิด สมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบกบัมจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ ถา้ความเหน็ผดิเป็นชอบ

พาไป ก็จะพาใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ ตามความโลภความอยาก ทีไ่มไ่ด ้

ใหค้วามอิม่ความพอ ไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัโลภยงัอยากอยู่เหมอืนเดมิ มคีวาม

รุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ผลกัดนัใหใ้จเดนิทางไปสู่ภพหนา้ชาตหินา้ เมือ่ร่างกายแตก

สลายดบัไปแลว้  
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ถา้ใจยงัมคีวามโลภความอยากอยู่ มมีจิฉาทฐิ ิ มอีวชิชา ก็จะผลกัดนัใหไ้ปแสวงหาสิง่

ต่างๆ อย่างทีเ่ราแสวงหากนั กจ็ะแสวงหาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่จะพบคนทีม่สีมัมาทฐิิ

ความเหน็ชอบ อย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก ทีจ่ะชี้ใหไ้ปในทางธรรม ถา้เกดิ

ศรทัธาแลว้ปฏบิตัติาม ก็จะเป็นจดุหกัเหของชวีติ เปลีย่นจากการเดนิตามอวชิชาตาม

มจิฉาทฐิ ิไปเดนิตามธรรมตามสมัมาทฐิ ิใจก็จะหมนุไปอกีแบบหน่ึง จากวฏัฏะก็จะเป็นวิ

วฏัฏะ สวนกระแสของสงัสารวฏั การเวยีนวา่ยตายเกดิ ภพชาตกิ็นอ้ยลงไปตามลาํดบัจน

หมดไปในทีสุ่ด เพราะความโลภความอยากจะถูกทาํลายไปตามลาํดบั ชวีติของพวกเรา

คงมอียู่คร ัง้หน่ึง อาจจะเป็นชาตน้ีิหรือชาตก่ิอนๆ ทีไ่ดพ้บกบัจดุหกัเห ไดพ้บผูแ้นะนาํ

เรื่องความเหน็ทีถู่กตอ้ง หรืออาจจะคดิขึ้นมาเอง วา่การทาํตามความอยาก การแสวงหา

ความสุขจากสิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ เหน็วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยูท่ีก่ารระงบัดบัความโลภความ

อยากต่างๆ จงึพยายามปฏบิตัอิย่างเขม้ขน้ จนหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง พวกเราคง

ไดพ้บกบัจดุหกัเหแลว้ จงึไดม้ฉีนัทะวริิยะ มคีวามพอใจความพากเพยีร ทีจ่ะเดนิตาม

ทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไป ถา้ปฏบิตัอิย่างไมท่อ้แท ้

อย่างขะมกัเขมน้ ปฏบิตัใิหม้ากยิง่ๆขึ้นไป ก็เชื่อไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึง จะถงึ

จดุหมายปลายทางทีด่ทีีเ่ลศิ คอืมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอน แต่ตอ้งมวีนิยั ตอ้งบงัคบั

ตนเองใหป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ก็จะเป็นแบบกระต่ายทีว่ ิง่

แขง่กบัเต่า เต่ามวีนิยัถงึแมจ้ะเดนิชา้แต่เดนิไมห่ยุด เดนิไปเรื่อยๆ แต่กระต่ายจะวิง่ไป

ตามอารมณ์ มอีารมณ์อยากจะวิง่ก็วิง่ ไมม่กี็จะไมว่ิง่ ก็จะไปไมถ่งึไหน แต่ถา้มวีนิยัทาํไป

เรื่อยๆ ก็จะตดิเป็นนิสยัไป จะทาํแบบไมห่ยุดไมห่ย่อน ถงึแมจ้ะชา้บา้งเร็วบา้ง ไดบ้า้ง

ไมไ่ดบ้า้ง เพราะมคีวามตัง้ใจทีแ่น่วแน่ ทีจ่ะทาํอย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง ทาํใหม้าก

ยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ไมม่อีะไรจะมาขวางก ัน้มรรคผลนิพพานได ้ อย่างในสุภาษติ

ทีว่า่ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาํเร็จย่อมอยู่ที่นัน่  

พวกเรามเีหตมุปีจัจยัทีด่แีลว้ คอืมสีมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ แต่เรายงัตอ้งเพิม่ความเพยีร

ใหม้ากขึ้น เพราะการจะหลดุพน้จากความทกุข ์ บรรลมุรรคผลนิพพานได ้ ตอ้งมคีวาม

เพยีรเป็นส่วนประกอบสาํคญั คุณธรรมอย่างอืน่ก็สาํคญั เช่นสตปิญัญาสมาธิ ถา้มี
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ศรทัธาแลว้ธรรมทีต่อ้งเจริญใหม้ากก็คอืสตแิละความพากเพยีร แลว้ก็เจริญสมาธิเจริญ

ปญัญา ตามลาํดบัต่อไป เมือ่มปีญัญาแลว้ก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง บรรลุ

มรรคผลนิพพานไดด้ว้ยคุณธรรมท ัง้ ๕ ประการคอื ๑. ศรทัธาความเชื่อ ในพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ๒. วิริยะความเพยีร ๓. สต ิ ระลกึรูอ้ยู่ตลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั ไมใ่หใ้จปราศจากสต ิใหม้กีรรมฐานเช่นการบริกรรมพทุโธ เป็นหลกัผูกใจไว ้ไมใ่ห ้

ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ใหรู้อ้ยู่กบัพทุโธๆก็ได ้ อยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกายก็ได ้

อยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ ถา้นัง่อยู่เฉยๆก็กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ถา้กาํลงัเดนิ

กาํลงัเคลือ่นไหวก็ใหอ้ยู่กบัการเดนิการเคลือ่นไหว จะไดไ้มล่ืน่ไมล่ม้ ไมไ่ปเตะสิง่นัน้สิง่

น้ี ถา้เดนิไปแลว้ก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็อาจจะลืน่หกลม้ ไปชนไปเตะสิง่นัน้สิง่น้ีได ้

เพราะไมม่สีตอิยู่กบัตวั ถา้มสีตอิยู่กบัตวัจะรูท้กุย่างกา้ว จะรูว้า่มอีะไรอยู่ขา้งหนา้ น่ีคอื

การมสีต ิถา้นัง่รบัประทานอาหารก็ใหอ้ยู่กบัการรบัประทานอาหาร ไมคุ่ยกนั ไมค่ดิเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี ซึง่คงจะยากสาํหรบัฆราวาสญาตโิยม เพราะไมเ่คยไดร้บัการปลูกฝงัใหป้ฏบิตัิ

แบบน้ีกนั ส่วนใหญ่จะถอืการรบัประทานอาหารเป็นกจิกรรมทางสงัคม เวลาจะคุยกนัก็

กนิขา้วไปดว้ย เป็นปกตขิองฆราวาส ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างน้ี การปฏบิตักิจ็ะไม่

เจริญกา้วหนา้ ตอ้งดูการรบัประทานอาหารของพระ เวลาฉนัจะไมคุ่ยกนั ถงึแมจ้ะมพีระ 

๑๐๐ รูป ๑๐๐๐ รูป ก็จะไมม่เีสยีงออกมาเลย ทกุองคจ์ะฉนัดว้ยการมสีต ิแมแ้ต่การขบ

เคี้ยวก็ตอ้งระวงั อยู่กบัหลวงตาเวลาเคี้ยวดงัๆจะโดนเทศน ์ เวลาเคี้ยวผกับุง้ดงักรอบๆ 

ท่านก็จะมองละ พระทกุองคก์็หนัมามอง แต่องคท์ีเ่คี้ยวกลบัไมรู่ส้กึตวัเพราะขาดสต ิถา้

มสีตจิะรูว้า่ดงักรอบๆก็ตอ้งหยุดก่อน แลว้ค่อยเคี้ยวใหมไ่ม่ใหม้เีสยีงดงั ถา้ยงัมเีสยีงดงั

ก็เลกิฉนัเลย ฉนัอย่างอืน่ทีไ่มด่งัแทน  

ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจจะอยู่ใกลต้วั ถา้เป็นสตัวเ์ลี้ยงทีถู่กผูกไว ้ ก็จะไปไมไ่กล 

เวลาตอ้งการมนัก็ไมต่อ้งเสยีเวลาไปตามหา ถา้ไมผู่กไวบ้างทกี็หาไมเ่จอ ไมรู่ว้า่ไปไหน 

ใจก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมผู่กดว้ยสตใิหอ้ยู่กบัปจัจบุนั อยู่กบักจิกรรมทีก่าํลงัทาํอยู่ พอ

เวลาจะนัง่สมาธิทาํจติใหส้งบกจ็ะยาก เพราะจติจะไมอ่ยู่กบักรรมฐานเช่นการบริกรรม

พทุโธ จะคดิถงึเรื่องต่างๆ บางวนันัง่สมาธิไมส่งบเลย นัง่ไมไ่ดเ้ลย เพราะปลอ่ยจติใหไ้ป

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี หรือมเีรื่องทีม่ผีลกระทบมาก ดงึใหจ้ติไปคดิจนไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั 
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วนันัน้จะนัง่สมาธิไมไ่ด ้ เพราะใจอยู่ไกลจากฐานของความสงบ ถา้รูส้กึวา่นัง่ยาก 

บริกรรมพทุโธก็ไมไ่ด ้ ดูลมหายใจเขา้ออกก็ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งฟงัเทศนข์องครูบาอาจารยแ์ทน 

ฟงัดว้ยสต ิ ไมใ่ช่ฟงัแลว้ก็คดิถงึเรื่องต่างๆ หรือสวดมนตด์ว้ยสตไิปก่อน ใหอ้ยู่กบับท

สวดมนต ์ ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องต่างๆ หรือใชป้ญัญาพจิารณาเรื่องทีไ่ปกงัวลไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง ใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป 

ตอ้งจบ ใหเ้หน็วา่ไมม่สีาระอะไร ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของปลอมท ัง้นัน้ ถา้เป็น

ความสุขก็เป็นความสุขปลอม ถา้เป็นสมบตักิ็เป็นสมบตัปิลอม ไมต่อ้งไปเสยีดาย เพราะ

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งทิ้งมนัไป เมือ่ตายไปก็เอาอะไรไปไมไ่ดเ้ลย เอาความสุขปลอมไปไม่ได ้

ความสุขแทอ้ยู่ทีค่วามสงบใจ ปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาจะตดัเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งผูกพนัได ้ จะภาวนาทาํจติใหส้งบน่ิงสบายได ้ พอจติสงบน่ิงแลว้ก็จะเป็นสมาธ ิ

จติต ัง้ม ัน่ ไมล่อยไปลอยมา ไมค่ดิปรุงอะไร ถงึตอนนัน้ก็ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธ ไมต่อ้งดู

ลมหายใจ จติจะน่ิงอยู่เฉยๆ จะนานหรอืไมน่านก็ขึ้นอยู่กบักาํลงัของการปฏบิตั ิ ถา้

ปฏบิตัมิากก็มกีาํลงัมาก ถา้มสีตมิาก ก็จะสงบนาน มสีตนิอ้ย ก็จะสงบไมน่าน  

การฝึกสตจิงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ต่อการเจริญสมาธิ และการเจริญปญัญาในลาํดบั

ต่อไป เราสามารถเจริญสตไิดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่ในวดั อยู่นอกวดั อยู่ที่

บา้น อยู่ทีท่าํงาน ก็เจริญได ้ แต่สถานทีก่็เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารเจริญสติ

งา่ยหรือยาก เรียกวา่สปัปายะ ถา้อยู่คนเดยีวในสถานทีส่งบสงดัวเิวก การเจริญสตกิ็จะ

งา่ยกวา่อยู่ ๒ คนหรือ ๓ คน พออยู่ ๒ คน ๓ คนแลว้จติมกัจะคดิถงึกนั อยากจะคุย

กนั แต่ถา้อยู่คนเดยีวก็ไมรู่จ้ะไปคุยกบัใคร จะทาํใหก้ารดูแลการรกัษาสตเิป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง เวลานัง่สมาธิก็จะสงบไดง้า่ยกวา่ เพราะไมม่อีะไรมาฉุดกระชากลากใจไป ถา้อยู่

ในสถานทีท่ีม่เีสยีงอกึกระทกึคกึโครม เวลานัง่สมาธิจะยาก เพราะเสยีงจะเขา้มากระทบ

กบัจติ ทาํใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เกดิความราํคาญใจ เกดิความโกรธขึ้นมา ทาํใหจ้ติ

ขุน่มวัยากต่อการทาํใหส้งบ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่การเจริญสตจิะตอ้งรอเวลา รอ

สถานทีส่งบสงดั เพราะบางทเีรายงัมคีวามผูกพนักบัสงัคมกบัการทาํงานทาํการอยู่ ก็ตอ้ง

พยายามปฏบิตัใินสภาพทีเ่ราอยู่น ัน้ไปก่อน ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ต็ม ๑๐๐ ไดเ้พยีง ๑๐ กย็งั

ดกีวา่ไมไ่ดอ้ะไรเลย รกัษาสตไิดบ้า้งก็ยงัดกีวา่ไมไ่ดร้กัษาเลย ใหค้ดิวา่ขณะทีเ่ดนิไปไหน
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มาไหนเป็นการเดนิจงกรม ขณะทีน่ ัง่รออะไร ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งคดิเรื่องอะไร ก็

ใหค้ดิวา่กาํลงันัง่สวดมนต ์ กาํลงันัง่ทาํสมาธิ บริกรรมพทุโธๆอยู่เรื่อยๆ พอกลบัถงึบา้น

อาบนํา้อาบท่าเสร็จ ก่อนจะนอนก็นัง่สมาธ ิ จติก็จะสงบงา่ย พอตื่นขึ้นมาตอนเชา้ก็นัง่ได ้

อกี แต่ตอ้งตดัเรื่องอย่างอืน่ไป ถา้ไมต่ดัจะไมม่เีวลาพกัผ่อนหลบันอน เช่นตดัพวกละคร

ไป เสร็จจากงานกลบับา้นกนิขา้วอาบนํา้เสร็จก็นอนเลย พอแลว้สาํหรบัเรื่องบนัเทงิต่างๆ 

เป็นของปลอมท ัง้นัน้ เป็นตวัทีจ่ะขดัขวางไมใ่หไ้ดพ้บกบัความสุขพบกบัสมบตัทิีแ่ทจ้ริง 

ตดัไปเลย อย่าไปเสยีดาย  

ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้การปฏบิตัจิะไมก่า้วหนา้ จะหลอกใหร้อไปวดัก่อนค่อยปฏบิตั ิ ปีหน่ึงก็

อาจจะไปไดเ้พยีงครัง้เดยีว ก็จะไมพ่อ เพราะการปฏบิตัจิะใหไ้ดผ้ลเป็นกอบเป็นกาํ 

จะตอ้งปฏบิตัติลอดเวลาเลย เพราะกเิลสทาํงานอยู่ตลอดเวลา อวชิชาทาํงานอยู่

ตลอดเวลา มจิฉาทฐิทิาํงานตลอดเวลา คอยหลอกคอยลอ่เราอยู่ตลอดเวลา แต่ธรรม

กลบัไมไ่ดท้าํตลอดเวลา ก็โดนต่อยอยู่ฝ่ายเดยีว ไมไ่ดต่้อยกเิลสเลย กเิลสจงึมกีาํลงั

มากกวา่ แต่ถา้ผลดักนัต่อยก็จะพอฟดัพอเหวีย่งกนั ถา้ธรรมต่อยมากกวา่ กเิลสก็

จะตอ้งแพธ้รรม แต่ตอนน้ีส่วนใหญ่ธรรมจะแพเ้สยีมากกวา่ เวลาเกดิความโลภก็โลภ

ตาม เวลาเกดิความโกรธก็โกรธตาม เวลาเกดิความหลงก็หลงตาม จงึมแีต่ความทกุข ์

ความวุน่วายใจตามมา น่ีคอืผลจากการทีไ่มป่ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ แต่ถา้

ปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอแลว้ จะสลบัผลดักนั มทีกุขบ์า้งมสุีขบา้ง แต่จะไมท่กุขเ์สมอไป

แลว้ก็ไมไ่ดสุ้ขแบบทางโลก ไมไ่ดสุ้ขจากการไดดู้ไดย้นิไดฟ้งัไดด้ืม่ไดร้บัประทาน แต่สุข

จากการชนะความโลภความอยากความโกรธ เวลาโกรธแลว้ดบัมนัได ้ จะเกดิความสุข

ขึ้นมาภายในใจ เวลาโลภแลว้ตดัมนัได ้ ก็เกดิความสุขขึ้นมา โดยไมต่อ้งไปเสยีเงนิเสยี

ทองเสยีเวลากบัการหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก จะมเีวลาปฏบิตั ิ พอกลบับา้น

รบัประทานอาหารอาบนํา้อาบท่าเสร็จ ก็ไหวพ้ระสวดมนตน์ัง่ทาํสมาธินอนแต่หวัคํา่ เชา้ก็

ตื่นสกัต ี๒ ต ี๓ ภาวนาจนถงึต ี๕ ต ี๖ แลว้ค่อยอาบนํา้อาบท่าไปทาํงาน ถา้ทาํอย่างน้ีได ้

ก็ไมต่อ้งไปวดัก็ได ้ปฏบิตัอิยู่ตลอดเวลา พอตื่นขึ้นมาก็มสีตอิยู่กบัตวั อยู่กบัทกุย่างกา้ว 

ไมว่า่จะทาํอะไร ใหม้สีตกิบัการกระทาํนัน้ๆ ต ัง้แต่อาบนํา้อาบท่าแต่งหนา้แต่งตวั ขบัรถ
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หรือขึ้นรถไปทาํงาน อยู่ทีท่าํงานก็มสีตอิยูก่บัการทาํงาน ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ ก็จะได ้

ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง  

ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ีแลว้รบัรองวา่จะไดผ้ลมาก จะเจริญกา้วหนา้ จะทาํใหม้กีาํลงัคอืพละ ๕ 

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญาจะเจริญเตบิโต จากอนิทรียก์็จะกลายเป็นพละเป็นพลงั เป็น

ระดบัอริยะไป พระอริยะก็อาศยัพละท ัง้ ๕ น้ี คอืศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา เป็น

เครื่องมอืพฒันาจติใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างพระโสดาบนัน่ีก็มศีรทัธาทีไ่มส่ ัน่คลอน ไม่

สงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ รูว้า่น่ีคอืทางทีถู่กตอ้ง พระพทุธเจา้มจีริง พระ

ธรรมมจีริง พระสงฆม์จีริง เพราะพระโสดาบนัไดบ้รรลธุรรมไดเ้หน็ธรรมแลว้ เมือ่ได ้

เหน็ธรรมก็ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ไปพรอ้มๆกนั ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็

ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตผูน้ั้นเหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ตถาคตเหน็ธรรมไดก้็

ตอ้งเป็นพระอริยะสงฆเ์ท่านัน้ ก็คอืพระโสดาบนั เป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม เป็น

อริยบคุคลข ัน้แรก เป็นไดท้ ัง้บรรพชติและฆราวาส ท ัง้หญงิท ัง้ชาย ท ัง้เดก็และผูใ้หญ่ มี

ศรทัธาเต็มเป่ียมในหวัใจ มฉีนัทะความพอใจทีจ่ะปฏบิตัใิหม้ธีรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ จน

บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ดว้ยพละ ๕ คอืศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา พวกเราตอนน้ีก็มี

สตมิสีมาธิมปีญัญาอยู่บา้ง แต่ยงัมไีมม่ากพอ จงึตอ้งเพยีรสรา้งใหม้ากขึ้น วนัหน่ึง ๒๔ 

ช ัว่โมง เรานอนเสยี ๘ ช ัว่โมง ม ี๑๖ ช ัว่โมงทีต่ื่น เราเจริญสตกินัสกักี่นาท ีควรประเมนิ

ดู ทีไ่ปไมถ่งึไหนกนัก็อยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร ถา้ประเมนิดูเราจะเกดิความ

อาย และคดิวา่ตอ้งเปลีย่นแปลง เมือ่ก่อนอาจจะหลอกตวัเองวา่ปฏบิตัมิาก พอประเมนิ

ดูก็จะเหน็วา่ไมไ่ดป้ฏบิตัมิากเลย ถา้จะปฏบิตัมิากตอ้งถงึเน้ือถงึแก่น ตอ้งปฏบิตัทิกุลม

หายใจเขา้ออกเลย ในทกุขณะทีต่ื่น ควรเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่

เดีย๋วน้ี หลกัของสตคิอืทีน่ี่เดีย๋วน้ี ถามตวัเราเสมอวา่ ขณะน้ีใจเราอยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ีหรือเปลา่ 

หรืออยู่ทีเ่มือ่วานน้ี อยู่ทีพ่รุ่งน้ี อยู่ทีก่รุงเทพฯ อยู่ตามทีต่่างๆ นัน่แสดงวา่ใจลอยไปแลว้ 

แต่ก็ไปไดบ้า้ง เพราะมคีวามจาํเป็นตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีบา้ง แต่ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็

อย่าปลอ่ยใหไ้ป อย่าเคลิ้มฝนัคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิถงึความสุขในอดตีทีผ่่านไปแลว้ 

หรือฝนัถงึความสุขในอนาคตทีจ่ะตามมา เป็นเรื่องไรส้าระท ัง้นัน้  
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ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ในปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี อยู่ในขณะทีม่สีต ิถา้มสีตจิติจะไมฟุ่้ งซา่น 

นัน่แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ตรงนัน้ จงึตอ้งเพยีรสรา้งสตใิหม้ากๆ นัง่สมาธิใหม้ากๆ 

ทาํจติใหร้วมลงเป็นหน่ึงใหไ้ด ้ เป็นเอกคัคตารมณ์ ขาดจากอารมณ์ต่างๆ ขาดจากรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถงึแมจ้ะมเีสยีงมรูีปมกีลิน่มรีสมโีผฏฐพัพะเขา้มาตามทวารท ัง้ ๕ 

ถา้จติขาดจากอารมณ์เหลา่นัน้แลว้ มนัก็จะไมร่บกวน จติจะน่ิงเฉยสบายเหมอืนกบัไมไ่ด ้

ยนิไมไ่ดเ้หน็ เวลาจติสงบจะเป็นอย่างนัน้ ถา้ลงลกึไปอกีระดบัหน่ึง ก็จะหายไปเลย รูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆหายไปจากการรบัรูข้องจติ แมแ้ต่ร่างกายก็หายไป เหลอืแต่

จติอยู่ตามลาํพงั สกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ จะอยู่ไดเ้ดีย๋วเดยีวหรืออยู่ไดน้าน ก็แลว้แต่กาํลงัของ

การปฏบิตั ิ ถา้ไดพ้บจดุนัน้แลว้ รบัรองไดว้า่ศรทัธาจะมมีาก วริิยะกจ็ะตามมา อยากจะ

ปฏบิตัอิย่างเดยีว อยากจะเจริญใหม้าก อยากจะใหจ้ติเป็นอย่างนัน้อยู่บ่อยๆ เป็นอยู่

เรื่อยๆ ตอนนัน้ก็จะตดัความสุขทางโลกได ้ ความสุขทีเ่กดิจากการดูการฟงัการ

รบัประทานการดืม่อะไรต่างๆ จะไมม่คีวามหมายอกีต่อไป เพราะความสุขทีไ่ดร้บัจาก

การรวมลงของจติมอีานุภาพมาก เทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย เหมอืนชา้งกบัมด แต่เราไมเ่คยเจอ

ความสุขแบบชา้งเลย พอไดค้วามสุขแบบมดก็ดอีกดใีจ มคีวามยดึตดิ ก็เลยไมไ่ดส้มัผสั

กบัความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ทีพ่ระอริยะท ัง้หลายไดส้มัผสักนั แต่ถา้บาํเพญ็อยา่ง

ต่อเน่ือง ต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ นัง่สมาธิจนจติรวมลงไดแ้ลว้ จะรูว้า่ความสุขทีพ่ระพทุธเจา้

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้มัผสัเป็นอย่างไร จะมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะปฏบิตั ิ เพือ่ให ้

ไดค้วามสุขนัน้มาอยู่กบัเราตลอดเวลา การปฏบิตักิจ็ะคบืหนา้ พอไดส้มาธิแลว้ก็เจรญิ

ปญัญาต่อไป ปญัญาไมไ่ดเ้กดิขึ้นมาเองตามทีเ่ขา้ใจกนั คนส่วนใหญ่จะคดิวา่เมือ่ได ้

สมาธิแลว้ปญัญาจะเกดิตามมา สมาธิเป็นเพยีงผูส้นบัสนุนใหเ้กดิปญัญา  

เวลามสีมาธิจติสงบน่ิงแลว้ จติจะไมล่อยไปลอยมา เวลาจะใหพ้จิารณาเรื่องหน่ึงเรื่องใด

เช่นพจิารณากาย ใหเ้หน็เป็นอสุภไมส่วยไม่งาม จติกจ็ะอยู่กบัการพจิารณาอย่างต่อเน่ือง 

ไมไ่ดพ้จิารณาเพยีงแวบเดยีวแลว้ก็หายไปคดิเรื่องอืน่ แต่จะคดิพจิารณาท ัง้วนัท ัง้คนื

จนกวา่จะเขา้ใจ เหน็อย่างทะลปุรุโปร่งตลอดเวลา จนตดัความหลงยดึตดิในความ

สวยงามของร่างกายได ้ ระงบัดบัราคะความกาํหนดัยนิดใีนร่างกายไดเ้ท่านัน้ ถงึจะหยุด

การพจิารณา ทีต่อ้งพจิารณาอสุภก็เพราะจติยงัหลง ยงัมคีวามยนิดกีบัร่างกายของผูอ้ืน่ 
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โดยเฉพาะเพศตรงขา้ม หญงิก็ตอ้งพจิารณาชาย ชายก็ตอ้งพจิารณาหญงิ พจิารณาถงึ

ความไมส่วยไมง่าม อาการ ๓๒ หรือสภาพทีต่ายไปแลว้วา่เป็นอย่างไร พจิารณาดูไป

เรื่อยๆ ถา้มสีมาธิก็จะสามารถพจิารณาไดท้ ัง้วนัท ัง้คนื เดนิยนืนัง่นอน ในอริิยาบถต่างๆ 

เพราะจติไมล่อยไปไหน ไมห่วิกบัอารมณ์ต่างๆ เพราะมคีวามสุขของสมาธิหลอ่เลี้ยงอยู่ 

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบเป็นเหมอืนกบัยาสลบ ทีจ่ะทาํใหก้เิลสตณัหาความหลง

ต่างๆ ไมม่กีาํลงัฉุดลากจติใหไ้ปอยากไปโลภได ้ แต่ถา้ไมม่สีมาธิจะไมส่ามารถพจิารณา

อสุภไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือจะพจิารณาอะไรก็ตาม จะพจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีว พจิารณาได ้

ช ัว่ขณะหน่ึงแลว้ก็หวิกบัอารมณ์ต่างๆ กงัวลกบัคนนัน้กงัวลกบัคนน้ี ห่วงคนนัน้ห่วงคน

น้ี ห่วงเรื่องนัน้ห่วงเรื่องน้ี กจ็ะไมไ่ดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ือง ก็จะไมเ่หน็อย่างชดัแจง้ ไม่

สามารถตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ตดัตณัหาความอยากในสิง่ต่างๆได ้ สมาธิจงึ

สาํคญัอย่างยิง่ต่อการเจริญปญัญา เมือ่ไดเ้จริญปญัญาอย่างเต็มทีแ่ลว้ ก็จะตดัอปุาทาน

ตดัตณัหาได ้ วิมตุตกิารหลดุพน้ก็จะเป็นผลตามมา น่ีคอืการปฏบิตัทิางพทุธศาสนา เป็น

ข ัน้เป็นตอน  

น่ีพูดถงึส่วนทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตัโิดยตรง คอืศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา ยงัไมร่วมถงึ

ศีลและทาน ทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีต่อ้งมดีว้ยเช่นกนั ถา้ยงัไมใ่จกวา้งยงัตระหน่ีอยู่ กจ็ะ

ปฏบิตัธิรรมยาก จะรกัษาศีลยาก ถา้ไมม่ศีีลจติจะไมส่งบงา่ย จะวุน่วายรุ่มรอ้นกบัเรื่อง

ต่างๆ เวลาทาํผดิแลว้จะมคีวามกงัวลวุน่วายใจ นอกจากมศีรทัธาสตวิริิยะสมาธปิญัญา

แลว้ ก็ยงัตอ้งทาํบญุใหท้านรกัษาศีล อย่างทีพ่วกเราท ัง้หลายไดป้ฏบิตักินั อย่าไป

เสยีดายสมบตัขิา้วของเงนิทอง ทาํบญัชจีาํแนกมนัไว ้ส่วนไหนทีจ่าํเป็นก็เก็บไว ้ส่วนไหน

ไมจ่าํเป็นก็เอาไปจาํหน่ายจ่ายแจก จะไดต้ดัความตระหน่ีตดัความโลภ จะไดไ้มอ่ยากได ้

เงนิทอง เพราะพอมพีอกนิแลว้จะเอามาทาํไม ไดม้าก็เอามาทาํบญุอยู่ด ีอย่าไปหามาเพือ่

เอามาทาํบญุ เป็นความหลงตดิในการทาํบญุ ทาํใหไ้มเ่จริญกา้วหนา้ เพราะทาํดว้ยความ

โลภ โลภในบญุ ทาํบญุเพือ่ตดัความโลภ ขอใหบ้าํเพญ็ต่อไป 

ถาม เป็นคาํถามของเพือ่นซึง่มญีาตเิป็นจติหลอนแบบวปิลาส เพือ่นแนะนาํใหท้าํ

ภาวนาเพือ่บาํบดั ซึง่ดฉินับอกเพือ่นวา่อย่าใหเ้ขาทาํภาวนา เพราะสภาพป่วยของ
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เขาเป็นทีจ่ติ เป็นกรรม แลว้จติของผูป่้วยฟุ้ งซ่านอยู ่ ผูป่้วยทาํภาวนาร่วมชัว่โมง 

เงยีบ แต่เมือ่ออกจากภาวนา ผูป่้วยเลา่วา่มกีารสูร้บกนัภายใน ดฉินัเกรงวา่สภาพ

จติเขาจะยุ่งเหยงิมากขึ้น เลยหา้มไป ไมรู่ว้า่ถูกหรือผดิ  

ตอบ ถา้ทาํแลว้สงบ ก็ไมม่ปีญัหาอะไร  

ถาม ก็ไมท่ราบสงบหรือไมส่งบ เขานัง่อยู่แลว้ค่ะ แต่พอออกมาแลว้ก็อาละวาดค่ะ 

ตอบ คงไมม่สีต ิไมม่ปีญัญา  

ถาม ไมรู่ว้า่เขาคดิอะไรอยู่เหมอืนกนั 

ตอบ ถา้ฟุ้ งซ่านก็แสดงวา่ไมม่สีต ิ ถา้มสีตจิะดูความคดิปรุงของตนเองอยู่ ถา้มปีญัญา

ก็จะระงบัดบัความฟุ้ งซ่านได ้ อย่างทีอ่ธบิายใหฟ้งั วนัทีจ่ติวุน่วายมากนัง่แลว้ไม่

สงบ ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปหาเหตผุลวา่กงัวลกบัเรื่องอะไร ใชป้ญัญาดบัเรื่อง

ต่างๆนัน้ วา่มนัไมม่สีาระอะไร เพยีงแต่เราไปใหค้วามสาํคญักบัมนัเอง แต่ความ

จริงแลว้ มนัไมไ่ดส้าํคญัอะไร ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง ไมไ่ดเ้ป็นความสุขที่

แทจ้รงิ ไมม่มีนัเราก็อยู่ได ้ 

ถาม สาํหรบัคนทีเ่ป็นบา้ไมค่วรทาํใช่ไหมคะ คอืเขาจะมรีะยะทีด่แีละระยะทีไ่มด่ ี 

ตอบ คนบา้จะไมรู่ส้กึตวั มสีตแิบบเกดิๆดบัๆ ช่วงทีม่สีตกิ็พอจะรูเ้รื่องรูร้าว ช่วงทีไ่มม่ี

สตกิ็เหมอืนคนกนิเหลา้เมา จะไปแนะนาํอย่างไร จะรบัคาํแนะนาํไดห้รือเปลา่ 

การดบัความทกุขน้ี์ดบัได ้๒ วธิี ดว้ยสมาธิหรือปญัญา ถา้ใชส้มาธิ กาํลงัทกุขก์บั

เรื่องอะไร ก็บริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีว ไมไ่ปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหท้กุข ์ อยู่กบัพทุ

โธๆไปจนจติสงบลง ก็ดบัความทกุขไ์ดช้ ัว่คราว พอถอนออกจากความสงบแลว้

ไปคดิถงึเรื่องนัน้อกี ก็จะทกุขอ์กี เพราะไมรู่ต้น้เหตขุองความทกุขเ์กดิจากอะไร 

ถา้ใชอ้บุายแห่งปญัญาพจิารณาจนเหน็วา่ ทกุขเ์พราะไปยดึไปตดิ วา่มนัดมีนั

วเิศษ แต่ความจริงแลว้มนัไมด่ไีมว่เิศษอย่างไร ไมม่มีนัเราก็อยู่ได ้ ถา้พจิารณา
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อย่างน้ีได ้ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ อยู่กบัเราไดก้็อยู่ไป จะไปก็ใหม้นัไป ทีฟุ่้ งซ่านวุน่วาย

ใจ เพราะกลวัจะสูญเสยีสิง่ทีร่กัทีช่อบไป พอคนทีเ่รารกัจะจากเราไป เราก็วุน่วาย

ใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย ถา้พจิารณาวา่เขาก็แค่คนๆหน่ึง มี

อาการ ๓๒ มเีกดิแก่เจ็บตายเหมอืนเรา สกัวนัเขาก็ตอ้งแก่เขาก็ตอ้งตายจากเรา

ไป ถา้คดิอย่างน้ีไดก้็ปลอ่ยวางได ้ เมือ่ก่อนเราไมม่เีขาเราก็อยู่ได ้ ทีวุ่น่วายก็

เพราะความหลงความยดึตดิ ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาก็จะเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อสุภ ก็ปลอ่ยวางได ้ แต่คนทีจ่ะมปีญัญาอย่างน้ีมนีอ้ย จงึตอ้งอาศยัอบุายแห่ง

สมาธิไปก่อน งา่ยทีสุ่ด เวลาทกุขใ์จไมส่บายใจก็กดความทกุขด์ว้ยสมาธิ ไมใ่หไ้ป

คดิถงึเรื่องทีท่าํใหไ้มส่บายใจ ถา้ใชป้ญัญาเป็นก็พจิารณาวา่สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจาก

กนั ไมจ่ากวนัน้ีก็ตอ้งจากกนัในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะเป็นอนิจจงั ไมม่ใีคร

จะอยู่ไปไดต้ลอด ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็จะปลอ่ยวางได ้ 

ถาม บางทเีราใชป้ญัญาพจิารณา แต่สตกิบัสมาธิมกีาํลงัไมพ่อ มนัก็กลบัไปฟุ้ งอกี 

พจิารณาอกีก็กลบัไปฟุ้ งอกี สูก้นัอยู่อย่างน้ี เหมอืนธรรมะกบัอธรรมสูก้นั 

ตอบ พยายามทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปธรรมะจะมแีรงมากขึ้น เป็นพลงัขึ้นมา ดงัคาํพูดทีว่า่ 

ถา้ไมม่คีวามทกุขป์ญัญาก็บ่เกดิ ถา้ไมม่มีารบารมกี็บ่เกดิ 

ถาม ไดก้ราบเรียนไปตามทีท่่านอาจารยบ์อก วา่ความทกุขข์องเขาไมส่ามารถบาํบดัโรค

ได ้ เขาก็บอกวา่โรคน้ีไมไ่ดเ้ป็นโรคทางกายแต่เป็นทางจติ ความรูส้กึของเขา

อนัหน่ึงก็คอื ญาตเิขาไมส่ามารถจะรบัรู ้ จะใหก้นิยาหรืออะไรได ้ กบัสงัคม

รงัเกยีจวา่เป็นคนบา้ ทกุขข์องเขาจงึซํา้สอง  

ตอบ คดิวา่เป็นเหมอืนคนตายก็หมดเรื่อง เป็นคนนอกสงัคมแลว้ อย่าไปหวงัอะไรจาก

สงัคม จะมองใครอย่างไรก็เป็นเรื่องของสงัคม เราอย่าไปมองตามสงัคม อย่าไป

หวงัอย่าไปอยากใหส้งัคมมองเขาตามความอยากของเรา ตอ้งยอมรบัวา่สงัคม

เป็นอย่างน้ี เป็นสงัคมของคนตาบอดหูหนวก มองไปตามประสาคนหูหนวกตา

บอด คนทีม่ปีญัญาจะมองดว้ยความเมตตาดว้ยความกรุณา ดว้ยธรรม วา่เป็น
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วบิากกรรม ทาํกรรมก็ตอ้งรบักรรมไป เราไมต่อ้งไปแบก ไปหนกัอกหนกัใจกบั

วบิากของเขา พยายามช่วยเขาใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะช่วยได ้ ดูแลเขาไป ก็ไมต่อ้งอบั

อายขายหนา้เสยีอกเสยีใจอะไรกบั ปญัหามนัอยู่ทีต่วัเขามากกวา่คนทีเ่สยีสติ 

เพราะคนเสยีสตกิ็ช่วยอะไรไมไ่ดแ้ลว้ เหมอืนกบัคนตกนรกไปแลว้ คนทีย่งัมสีติ

ควรแกป้ญัหาของตวัเอง อย่าไปวติก ยอมรบัความจริงวา่เขาเป็นอย่างน้ี เป็น

วบิากของเขา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญอยู่เรื่อยวา่ สตัวท์ ัง้หลายมกีรรม

เป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไวด้หีรือช ัว่ จะตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ เป็นการ

เจริญอเุบกขาธรรม ปลอ่ยวาง ยอมรบัวา่เป็นเรื่องของกรรม ไมม่ใีครไปขวาง

กรรมได ้

ถาม พอจะรูไ้ดไ้หมวา่ทาํกรรมใดถงึทาํใหไ้ดร้บัผลแบบนัน้ 

ตอบ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เรื่องของกรรมเป็นอจนิไตย สาํหรบัปถุชุนอย่างพวกเรา 

อย่าไปคดิใหเ้สยีเวลา วา่ทาํอะไรแลว้จะไดอ้ะไร ใหค้ดิโดยภาพรวมก็แลว้กนัวา่ 

ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ถา้อยากจะหลดุพน้จากกรรมก็เจริญทานศีลภาวนา ถา้ยงั

อยากจะเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ ก็ใหโ้ลภโมโทสนัไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็เกดิจาก

ตณัหา ทีเ่ป็นบา้ก็เพราะตณัหาพาใหเ้ป็น อยากจะไดอ้ะไรก็ทาํตามอยากไปเรื่อยๆ 

ทาํไปเท่าไหร่ก็ไมพ่อ ก็หาเรื่องอืน่เรื่องใหมม่าทาํ อย่างดารานกัรอ้งชื่อดงั พอดงั

แลว้มเีงนิทองเยอะ ก็เอาเงนิทองมาซื้อความสุข ซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อยาเสพตดิ 

ซื้อสุรายาเมา ไปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน่ี่ แต่งงานกบัคนนัน้กบัคนน้ี จนเป็นบา้ไป หาความ

สงบไมไ่ด ้ ยิง่ทาํตามความอยากมากเท่าไร ยิง่ทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่านมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

ไมไ่ดท้าํใหส้งบ จติจะสงบไดต้อ้งฝืนความอยาก ต่อสูก้บัความอยาก เงนิทอง

เป็นเครื่องมอืของกเิลส ของความอยาก อยากจะไดอ้ะไรก็หามา หามา หามา

เท่าไหร่ ก็ไมไ่ดค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง ไดค้วามสุขปลอม เพราะไมไ่ดใ้หค้วามอิม่

ความพอ กลบัสรา้งความอยากความหวิใหม้มีากขึ้นกวา่เดมิ มากกวา่ตอนทีไ่มม่ี

เงนิมทีอง พอซื้อความสุขดว้ยเงนิดว้ยทองไมไ่ด ้ ก็หนัไปพึง่สุรายาเมา ดบัความ

ฟุ้ งซ่าน พึง่ยาระงบัประสาท พึง่ยาเสพตดิ ในทีสุ่ดก็ตายไป อย่างนกัรอ้งดงั
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เอลวสิน่ีก็ตายเพราะยา ท ัง้ยากระตุน้ประสาท ยาระงบัประสาท เวลามคีวามเศรา้

สรอ้ยหงอยเหงา ก็กนิยากระตุน้ ใหส้ดชื่นเบกิบาน ก็นอนไมห่ลบั ก็ตอ้งกนิยา

นอนหลบั กนิเขา้ไปมากๆก็จะทาํลายร่างกาย อายุไมเ่ท่าไหร่ก็เสยีชวีติไป ถา้ทาํ

ตามความอยากมนัจะเป็นอย่างน้ี จะทาํใหก้ลายเป็นคนบา้ไปในทีสุ่ด มเีศรษฐี

บางคนกลวัเชื้อโรค ตอ้งอยู่ในหอ้งปลอดเชื้อคนเดยีว ไม่ใหใ้ครเขา้มา ใครจะเขา้

มาตอ้งฆ่าเชื้อก่อน ไปไหนไมไ่ด ้ขงัตวัเองอยู่ในหอ้ง 

ถาม เขาอยากจะขึ้นมาอยู่กบัท่านอาจารย ์แต่อปุสรรคน้ีคงทาํใหม้าไมไ่ด ้

ตอบ อย่ามาจะดกีวา่ มาก็คงไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะยงัห่วงยงักงัวลอยู่ ตอ้งตดั

ใหไ้ดก่้อน ยอมรบัความจริง สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตายจากกนัไป คดิวา่ตอนน้ีตายไป

แลว้ก็ได ้จะไดห้มดเรื่อง 

ถาม คนทีอ่ยู่ในภาวะแบบน้ี ตอ้งพยายามอยู่กบัปจัจบุนัใหไ้ด ้ ไมอ่ย่างนัน้จะฟุ้ งไป

ตลอดเวลา เพราะเรื่องของคนอืน่ ตวัเองพยายามใหอ้ยู่กบัปจัจบุนัใหไ้ด ้วา่กาํลงั

ทาํอะไรอยู ่

ถาม มนัทรมานมาก เวลาทีค่นบา้อาละวาดน่ี ทาํใหค้นทีอ่ยู่ดว้ยเป็นทกุข ์

ตอบ อย่าไปมองวา่เป็นคน ตอ้งมองวา่เป็นเหมอืนสุนขั กริิยาอาการการกระทาํไมไ่ด ้

เป็นคนแลว้ เป็นเหมอืนกบัเดรจัฉาน ก็ตอ้งมองแบบนัน้ แต่ใหม้คีวามเมตตา 

เป็นหมาก็ตอ้งลา่มไว ้ป้องกนัไมใ่หไ้ปทาํรา้ยผูอ้ืน่หรือทาํรา้ยตวัเขาเอง  

ถาม ถา้พจิารณาแบบนัน้ ก็นอ้มกลบัมาพจิารณาตวัเองก็ไดใ้ช่ไหม 

ตอบ พจิารณาท ัง้ ๒ ส่วน คนทีเ่ราดูแล ก็ตอ้งดูแลใหเ้หมาะสมกบัสภาพของเขา ส่วน

ใจเราก็ตอ้งพจิารณาวา่เป็นธรรมดาของชวีติ มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา ถา้ไม่

เคยศึกษาถงึความเสือ่ม พอปรากฏขึ้นกบัคนทีเ่รารกั ก็รบัไมไ่ด ้ ถา้พจิารณาไว ้

ลว่งหนา้แลว้ วา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเกดิขึ้นกบัคนทีเ่รารกั ไมว่า่จะเกดิขึ้นแบบไหน
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ก็ตาม เจ็บไขไ้ดป่้วย วกิลจริต แก่ชรา หรอืตาย ตอ้งเกดิขึ้นแน่นอน ถา้พจิารณา

ไวก่้อน เตรียมตวัรบักบัสภาพ พอเกดิขึ้นมาก็จะเฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดา ท ัง้เขา

และเรา เวลาพจิารณากายท่านสอนใหพ้จิารณาท ัง้ของเราและของคนอืน่ เป็น

เหมอืนกนั เป็นวบิากกรรม เป็นเพยีงทีก่าย ถา้เขา้ใจแลว้ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะใจไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง ใจก็เหมอืนเดมิ ไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปตามกาย ถา้มี

ปญัญาแลว้ใจจะมสีรณะ มทีีพ่ึง่ ทาํใหใ้จเป็นอเุบกขา ไมวุ่น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ 

ถา้ไมเ่จริญปญัญา ไมแ่ยกกายออกจากใจ ไมรู่ว้า่กายเป็นอย่างไร ไมรู่ว้า่ใจเป็น

อย่างไร ก็สบัสนวุน่วายไปหมด ท่านจงึสอนใหเ้จริญธรรมทีว่า่ เราเกดิมาแลว้

ย่อมมคีวามแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ ความเจ็บไข ้

ความตายไปไมไ่ด ้ ตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดา 

ไมต่อ้งตื่นเตน้ รอ้งห่มรอ้งไห ้ กลายเป็นปญัหาขึ้นมา เพราะไมไ่ดม้องวา่เป็น

ธรรมดา กลบัมองวา่เป็นเหตกุารณ์แปลกประหลาด สมัมาทฐิกิบัมจิฉาทฐิกิ็

ต่างกนัตรงน้ี มจิฉาทฐิจิะมองเป็นเรื่องแปลกประหลาด ไมน่่าจะเกดิขึ้นเลย 

ทาํไมจงึเกดิกบัเขา จะคดิอย่างน้ี ถา้เป็นสมัมาทฐิกิ็จะมองเป็นเรื่องธรรมดา เกดิ

ขึ้นกบัทกุคน มากหรือนอ้ย หนกัหรือเบา เร็วหรือชา้ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ก็จะ

ปลอ่ยวางได ้มอีเุบกขา  

อกีสกัระยะหน่ึงก็คงจะทาํใจได ้ เบื้องตน้กเิลสจะต่อตา้น อยากใหเ้ป็นไปตามความอยาก

ของตน พอสกัระยะหน่ึงก็ยอมรบั ยอมจาํนนต่อสภาพความเป็นจริง ก็จะปลงได ้รบักบั

สภาพนัน้ได ้ เป็นปกตเิวลาเกดิการสูญเสยี เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ลวรา้ย จะรบัไมไ่ด ้ จะ

ต่อตา้น เครียดและทกุขม์าก พอเวลาผ่านไปก็ยอมจาํนนต่อความจริง เพราะอยาก

อย่างไรก็ไมเ่ป็นไปตามความอยาก ถา้ยอมรบัไดก้็ปลงได ้ จติก็กลบัเป็นปกต ิ จะเอา

ประสบการณ์น้ีมาเป็นบทเรียน เพือ่รบักบัเหตกุารณ์อืน่ๆทีจ่ะเกดิขึ้นขา้งหนา้ไดห้รือไม ่

ถา้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัคนนัน้คนน้ีอยู่ ก็ยงัจะตอ้งมเีหตกุารณ์เลวรา้ยเกดิขึ้น กบัคนอืน่และ

กบัตวัเรา เกดิพกิลพกิารไป แขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอด จะรบักบัสภาพไดห้รือไม ่ถา้

รบัไดเ้ร็วก็จะทกุขน์อ้ย ถา้รบัไดย้ากกจ็ะทกุขม์ากทกุขน์าน ถา้รบัไดท้นัทกี็จะไมท่กุขเ์ลย 
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ถา้มนัจะเป็นก็ตอ้งเป็น หา้มมนัได ้ตอ้งพจิารณา พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาท ัง้ตวั

เราและผูอ้ืน่  

ถาม คาํถามทีพ่ีเ่ขาถามในสภาวะจติใจแบบน้ีนะครบั เขาเหมาะทีจ่ะนัง่ภาวนาไหม 

ตอบ ตวัเขาหรือตวัผูป่้วย 

ถาม ตวัเขาครบั  

ตอบ ถา้ภาวนาไดก้็ด ีจะช่วยทาํใหร้บัความจรงิได ้

ถาม หมายถงึคนป่วย 

ตอบ คนป่วยไมรู่เ้รื่อง เหมอืนคนเมา 

ถาม ไมรู่เ้รื่อง จะสอนภาวนาคงไมไ่ด ้

ตอบ พาไปเทีย่วดกีวา่ ใหล้มืเรื่องต่างๆ ใหเ้ขาสนุกเพลดิเพลนิกบัสิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ไปได ้

ไมไ่ปอาละวาด อยู่กบับา้นอาจจะรูส้กึหดหู ่ ถา้ไดอ้อกไปปลอ่ยอารมณ์ ไปทีโ่นน้

ทีน่ี่ ก็จะบรรเทาไดบ้า้ง ดูวา่เขารบัรูห้รือไม ่ ถา้ไมร่บัรู ้ พาออกไปก็จะไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร 

ถาม เคยไดย้นิครูบาอาจารยพ์ูดถงึการภาวนาของพระบางรูป ทีภ่าวนาแลว้สตแิตกไป 

ท่านก็หา้มไมใ่หภ้าวนา 

ตอบ ภาวนาไมถู่ก ควรจะหยุดก่อน จนกวา่จะหาวธิีทีถู่กไดแ้ลว้ ค่อยภาวนาต่อไป 

การภาวนาทีถู่กหลกั คอืทาํจติใหส้งบ ดว้ยอบุายของสมาธิหรือปญัญา เวลา

ฟุ้ งซ่านวุน่วาย ใชป้ญัญาพจิารณาใหส้งบก็ได ้ หรือทาํจติใหส้งบดว้ยสมาธิก็ได ้

ถา้เคยทาํสมาธิอยู่เป็นประจาํ ก็ใชส้มาธิเป็นเครื่องระงบั ถา้ทาํสมาธิไมไ่ด ้

พจิารณาดว้ยปญัญาไมเ่ป็น ก็อย่าไปอยู่ใกลก้บัเหตกุารณ์ หลบไปดูหนงัไปชอป

ป้ิง ใหล้มืเรื่องทีส่รา้งความวุน่วายใจ หรือไปอยู่วดัก็ได ้ 
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ถาม เขาอยากจะขึ้นมาอยู่กบัท่านอาจารย ์

ตอบ กลวัมาแลว้จะห่วงทางโนน้ จะคดิวา่ทิ้งปญัหาไปหรือเปลา่ ก็จะเป็นกเิลสขึ้นมา 

หนีปญัหาหรือเปลา่ ทอดทิ้งเขาหรือเปลา่ ตอ้งคดิวา่มาเพือ่อะไร ถา้มารกัษาตวัก็

ไมเ่ป็นการทอดทิ้ง เวลาไมส่บายก็ตอ้งเขา้โรงพยาบาล ถงึแมจ้ะดูแลใครอยู่ก็ตอ้ง

ปลอ่ยไปก่อน เพราะตอ้งรกัษาตวัเราก่อน ก็ไมเ่ป็นการทอดทิ้ง ถา้คดิไมเ่ป็นก็จะ

คดิวา่หนีปญัหา ปลอ่ยใหเ้ป็นภาระของคนอืน่ มาอยู่อย่างน้ีก็จะฟุ้ งซ่าน คน

ฟุ้ งซ่านอยู่ทีไ่หนก็หาเรื่องฟุ้ งจนได ้ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานที ่

ถาม คดิวา่เป็นความรบัผดิชอบทีต่อ้งดูแล มาหว่งตรงนัน้ 

ตอบ บางคนพอไดบ้วชแลว้ ก็มาคดิวา่ทิ้งพ่อทิ้งแมห่รือเปลา่ กเิลสจะทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน

ดว้ยเรื่องต่างๆ จะทาํอะไรจงึตอ้งมเีหตมุผีล มคีวามม ัน่ใจ จะไดไ้มต่ะขดิตะขวง

ใจ ถา้ไมม่ ัน่ใจก็จะสงสยัอยู่เรื่อย  

ถาม เคยไดย้นิวา่ศีลสมาธิปญัญาเปรียบเหมอืนไม ้๓ ท่อนทีต่่อเรียงกนั เพือ่คํา้ยนักนั 

ถา้ปญัญายงัไมเ่กดิ ก็เท่ากบัเอาไม ้๒ ท่อนมาคํา้ยนักนั ซึง่เป็นไปไดย้าก ใช่ไหม

ครบั 

ตอบ ตอ้งหาใหไ้ด ้ ๓ ท่อนก่อน ตอ้งหาทาน หาสมาธิ หาปญัญามา แลว้ค่อยเอามา

ประกอบกนั เหมอืนสรา้งกฏุกิ็ตอ้งมไีมก่้อนถงึจะสรา้งได ้ หาของทีห่างา่ยก่อน 

หาทานแลว้ ก็หาศีล หาสมาธิ หาปญัญาไปตามลาํดบั แลว้ค่อยเอามาคํา้ยนักนั 

ใหเ้ป็นเรือนนิพพานขึ้นมา การปฏบิตัเิพือ่พระนิพพานก็เหมอืนการสรา้งบา้น 

ตอ้งหาวสัดุอปุกรณ์ต่างๆมาใหพ้รอ้ม ถงึจะสรา้งได ้ พวกเราแต่ละคนเคยหามา

มากนอ้ยต่างกนั บางคนไมต่อ้งมาทาํบญุทาํทานก็ได ้อาจจะไมม่เีงนิทอง แต่ก็ไม่

กงัวล ไมม่กี็ไมท่าํ รกัษาศีลเจริญสตไิปเลย แสดงวา่ไดท้าํทานมาพอแลว้ ไม่

กงัวลกบัเรื่องการทาํทาน สามารถรกัษาศีล ๕ ได ้การทาํบญุทาํทานเป็นการช่วย

ทาํใหร้กัษาศีล ๕ ไดง้า่ยขึ้นกวา่การไมไ่ดท้าํทาน ถา้มคีวามตระหน่ีเหน็แก่ตวั ก็

จะไมเ่หน็แก่ผูอ้ืน่ เวลาทาํอะไรจะไมค่าํนึงถงึความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ อยากจะ
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ไดอ้ะไรก็อาจจะทาํผดิศีลผดิธรรม เหน็สามเีหน็ภรรยาของคนอืน่ อยากจะได ้

ขึ้นมา ก็จะไมค่ดิถงึความเดอืดรอ้นของคนอืน่ ถา้เคยช่วยเหลอืคนอืน่ดว้ยการ

ทาํทานอยู่เรื่อยๆ ก็จะคดิเสมอวา่ เบยีดเบยีนคนอืน่ไมด่ ี เคยช่วยคนอืน่อยู่

ตลอดเวลา แลว้จะไปเบยีดเบยีนเขาไดอ้ย่างไร ก็ทาํใหเ้กดิมศีีลขึ้นมา เมือ่มศีีล

ความวุน่วายใจก็นอ้ยลง ถา้ไมท่าํผดิอะไรจะไมก่งัวลไมวุ่น่วายใจ ไมเ่ป็นววัสนั

หลงัหวะ เวลาแตะทีแ่ผลก็จะเจ็บ เพยีงแต่คดิถงึเรื่องทีท่าํผดิก็ไมส่บายใจแลว้ 

เวลาจะนัง่สมาธิจะนัง่ไดอ้ย่างไร เพราะจะมเีรื่องมาคอยสะกดิใจอยู่เรื่อยๆ ตอ้ง

ปฏบิตัเิป็นข ัน้ๆไป บา้นเรือนก็ตอ้งสรา้งไปตามข ัน้ เหมอืนกบัเรียนหนงัสอื จาก

ประถมก็ขึ้นมธัยม จากมธัยมก็ไประดบัปรญิญา ถา้เรียนมาไมเ่ท่ากนั พอมาเกดิ

ในชาตน้ีิก็จะเรียนต่อคนละข ัน้กนั พวกเราเกาะกลุม่กนัมาก็แสดงวา่อยู่ในข ัน้

เดยีวกนั ถา้อยู่สูงกวา่น้ีก็คงไมม่า คงไปฉายเดยีว คงบวชไปแลว้ 

ถาม เมือ่เชา้ถามวา่จะทาํอย่างไรจงึจะพาลูกเขา้วดัได ้แต่ยงัไมไ่ดร้บัคาํตอบ 

ตอบ ถา้เราบวช เขาก็ตอ้งมาวดัมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เราจะกลา้ทาํหรือเปลา่ อยากจะให ้

พ่อแมเ่ขา้วดั เราก็บวช เดีย๋วเขาก็มาหาเราเอง เพราะความผูกพนัของแมลู่กทีม่ ี

ต่อกนั นอกจากเป็นลูกเนรคุณก็ช่วยไม่ได ้ ถอืวา่เป็นกรรมของเรา ก็ตดัมนัไป

เสยีเลย อย่าไปหลง หลงแลว้จะทกุข ์ ความจริงแลว้เราไมค่วรคดิวา่เขาเป็นลูก

เรา คดิวา่เป็นผูม้าอาศยัครรภเ์รา เป็นอาคนัตกุะมาอาศยับา้นเราอยู่ เราก็ใหข้า้ว

เขากนิ ใหเ้สื้อผา้เขาใส่ เขาอยากจะไปไหนมาไหนก็เรื่องของเขา ตวัใครตวัมนั 

สบายใจกวา่ ปญัหาอยู่ทีเ่รามากกวา่อยู่ทีเ่ขา  

ถาม ท่านอาจารยส์อนตรงทกุๆอนั คนทีถ่ามปญัหามาบอกวา่ โอโ้หท่านอาจารยไ์ม่

เมตตาเลย ใหแ้ต่นํา้กรด 

ตอบ ความจริงมนัเป็นอย่างน้ี ฝรัง่บอกวา่ความจริงเป็นสิง่ทีเ่จบ็ปวด ยารกัษาเป็น

เหมอืนทงิเจอร ์ มนัแสบแต่ทาํใหแ้ผลหายเร็ว ศาสนาพทุธสอนแต่ความจริง ถา้

คนสอนยงัไมไ่ดพ้บความจริง ก็จะสอนแบบลูบหนา้ปะจมกู อย่างทีห่ลวงตาท่าน
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พูด เราไมลู่บหนา้ปะจมกูใคร ธรรมย่อมเหนือกวา่สิง่อืน่ใด เราไมเ่กรงใจใคร 

เกรงแต่ธรรม เมือ่เขา้หาธรรมแลว้ ไมใ่หธ้รรม จะไดธ้รรมไปไดอ้ย่างไร คนเขา้

หาศาสนาก็เพือ่หาธรรมะ ไมไ่ดม้าหาความเอาอกเอาใจ พูดปลอบใจ ลูบหนา้ปะ

จมกู หาธรรมะตอ้งกลา้หาญ กลา้รบัความจริง ไมก่ลวัความจริง ถา้กลวัความ

จริงอย่าเขา้หาศาสนา เหมอืนกบัคนทีก่ลวัแสงสวา่ง ชอบอยู่ในความมดื อยู่ใน

จนิตนาการของตน 

ถาม คาํแนะนาํของท่านอาจารยป์ฏบิตัยิากนะคะ 

ตอบ เราวา่มนัยากเอง มนัไมย่ากหรอก ถา้เราไมช่อบมนัก็ยาก 

ถาม ยงัไมพ่รอ้มค่ะ 

ตอบ ถา้ใหไ้ปฮ่องกงพรุ่งน้ี ไปได ้

ถาม ยงัมกีเิลสอยู่ 

ถาม คนฟงัเทศนท์่านอาจารยแ์ลว้ เขาวา่ท่านไมย่อมต่อรองเลย 

ตอบ เพราะไมต่่อรองถงึไดผ้ล เราตอ้งการผลไมใ่ช่หรือ ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ตอ้งการพน้ทกุขไ์มใ่ช่หรือ แลว้จะมาต่อรองกนัทาํไม จะไมไ่ดผ้ล จะเสยีเวลา ไม่

รูว้า่จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยม์าพบศาสนาพทุธอกีเมือ่ไหร่ มนัไมใ่ช่ของงา่ย 

ตอนน้ีเป็นโอกาสทีเ่ลศิอย่างทีห่ลวงตาท่านเทศน ์ ไมม่โีอกาสไหนจะเลศิเท่าน้ีแลว้ 

นอกจากการไดเ้กดิในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูส้อนธรรมอยู่ ก็มสีมยัน้ีแหละทีด่ี

ทีสุ่ด ไมเ่กดิขึ้นไดง้า่ยๆ ตายไปแลว้จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์กุครัง้ไป 

อาจจะตอ้งไปเป็นเดรจัฉาน หรือเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่ในประเทศทีไ่มม่ศีาสนาก็ได ้

อย่างพวกฝรัง่ทีม่าบวชในประเทศไทย เพราะมเีชื้อเก่า ถงึแมจ้ะไดเ้กดิเป็นมนุษย์

แต่ไมไ่ดเ้กดิในแดนพระพทุธศาสนา ก็ดิ้นรนหาจนได ้ พวกเราเกดิในแดนของ

พทุธศาสนาแท ้ๆ  ทาํไมปลอ่ยใหเ้ขามาตกัตวงสิง่ต่างๆไปต่อหนา้ต่อตาเรา เพราะ
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ไมไ่ดบ้าํเพญ็บารมมีากเท่าเขา เขามคีวามพรอ้มมากกวา่เรา เราก็ตอ้งทาํกนัไป

เรื่อยๆ ขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ  

ถา้ปฏบิตัอิย่างทีส่อนจะไปไดเ้ร็ว ต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ อยู่กบัตวัตลอดเวลา อย่าไป

คดิเรื่องราวต่างๆ ทีไ่มม่สีาระ ไมม่คีวามสาํคญั ไมจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการ

ปฏบิตัภิารกจิต่างๆ กงัวลกบัคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ปลอ่ยไปเถดิ อย่าไป

แบก แบกไมไ่หวหรอก เรื่องของคนอืน่ แบกตวัเราดกีวา่ แกป้ญัหาของเราก่อน 

เสร็จแลว้ค่อยช่วยคนอื่น จะช่วยไดม้ากกวา่ ปญัหาของแต่ละคนแกใ้หก้นัไมไ่ด ้

ตอ้งแกด้ว้ยตนเอง อาศยัคนอืน่สอนวธิีปฏบิตัใิห ้ ถา้พระพทุธเจา้แกป้ญัหาของ

พวกเราได ้ ก็ไมต่อ้งลาํบากลาํบนกนั เพยีงตรสัวา่ไปนิพพานเลย หมดโลภโกรธ

หลงเลย อย่างน้ีทาํไมไ่ด ้ เหมอืนกบัเรียนหนงัสอื ไมอ่ยากจะไปโรงเรียน จะจบ

ปริญญาไดอ้ย่างไร ตอ้งเรียน พ่อแมเ่รียนแทนไมไ่ด ้ ถา้พ่อแมเ่รียนแทนเวลารบั

ปริญญา ก็จะเป็นชื่อของพ่อของแม ่ ไมเ่ป็นชื่อของลูก การช่วยเหลอืผูอ้ืน่จงึช่วย

ไดใ้นเรื่องปจัจยั ๔ แต่การประพฤตปิฏบิตัตินน้ี เราไดแ้ต่บอกวธิีเท่านัน้ แต่ถา้

ไมน่าํเอาไปปฏบิตั ิก็อย่าไปเคี่ยวเขญ็ใหเ้สยีเวลา ใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ เอาเวลาทีม่ ี

ค่ามาเคี่ยวเขญ็ตวัเราดกีวา่ ไปเคี่ยวเขญ็คนอืน่ทาํไม  

ถาม เกดิเป็นมนุษยน่ี์มโีอกาสสรา้งบาํเพญ็บญุบารมใีหก้บัตวัเอง แต่ช ัน้พรหมชัน้

เทวดาน่ีทาํไมไ่ด ้

ตอบ ไมไ่ด ้ เป็นทีไ่ปเสวยบญุ ถา้เป็นพรหมจะไมต่ดิต่อกบัใคร อยู่ในฌาน เหมอืน

ตอนนัง่สมาธิแลว้จติรวมลง ไมร่บัรูเ้รื่องอะไรท ัง้สิ้น จนกวา่กาํลงัของสมาธิของ

ฌานเสือ่มหมดไป ถงึขยบัลงมาเป็นเทพ ถา้มอีปุนิสยัสนใจศึกษาธรรมะ ก็ไปฟงั

เทศนฟ์งัธรรมจากพระพทุธเจา้จากพระอรหนัตไ์ด ้ แต่ถา้ไมส่นใจก็จะเสพ

ความสุขของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีล่ะเอยีด พวกรูปทพิยเ์สยีงทพิย ์จนกวา่

บญุจะหมดไป ถงึจะกลบัลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ไมส่นใจธรรมะไมเ่ขา้วดั หาแต่

ความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีห่ยาบ อย่างทีเ่ราสมัผสักนั ทาํผดิศีลผดิ

ธรรม เมือ่ตายไปก็จะไปเกดิในอบาย เขา้สู่ทางธรรมไมไ่ดเ้ลย 
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ถาม ทีบ่อกวา่สนใจธรรมะก็คอืการสรา้งบารมต่ีางๆใช่ไหม ไมใ่ช่เพยีงแต่ฟงัธรรม 

ตอบ การฟงัธรรมเป็นการบาํเพญ็บญุบารมอีย่างหน่ึง แต่ฟงัอย่างเดยีวไมพ่อ การฟงั

ธรรมเป็นเหมอืนการศึกษาแผนที ่ อยากจะไปสถานทีใ่ด ก็ตอ้งรูว้า่อยู่ตรงไหน 

ไปทางไหน ตอ้งดูมแีผนทีก่่อน จะมาทีน่ี่ถา้ไมเ่คยมาก็ตอ้งเปิดแผนทีดู่ วา่วดั

ญาณฯอยู่ตรงไหน แลว้ก็เดนิทางมา การศึกษาการไดย้นิไดฟ้งัธรรมเป็นเหมอืน

การดูแผนที ่ เมือ่ไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัติาม ท่านสอนใหท้าํบญุใหท้านให ้

เสยีสละ ใหร้กัษาศีล ใหภ้าวนา เราก็ตอ้งทาํตาม ถา้ฟงัเฉยๆแต่ไมท่าํ ก็

เหมอืนกบัดูแผนทีแ่ลว้แต่ไมอ่อกเดนิทาง ก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางที่

ตอ้งการจะไป คอืมรรคผลนิพพาน การหลดุพน้จากความทกุข ์ ตอ้งปฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ถา้ปฏบิตันิอ้ยผลก็ไดน้อ้ย ถา้ปฏบิตัมิากผลก็

ไดม้าก ถา้ปฏบิตัมิากๆก็บรรลไุดใ้นชาตน้ีิเลย ไมต่อ้งรอเป็นกปัเป็นกลัป์เหมอืน

พระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ไมม่แีผนที ่ ทีเ่สยีเวลามากก็เพราะไมรู่ท้าง ไป

ทางน้ีก็ไมใ่ช่ ไปทางนัน้ก็ไมใ่ช่ หลงวนไปเวยีนมาอยู่นานกวา่จะพบทาง พวกเรามี

คนบอกทางใหแ้ลว้ เพยีงแต่เดนิตามทางไปเท่านัน้เอง เพยีงไมก่ี่ช ัว่โมงไมก่ี่วนัก็

ถงึแลว้ ก็ยงัไมย่อมเดนิกนั 

ถาม เวลาเรานัง่ปฏบิตั ิบริกรรมสกัพกัหน่ึง คาํบริกรรมจะหายไป เสร็จแลว้ก็จะอยู่กบั

ความน่ิงเฉย ตอ้งดงึคาํบริกรรมมาใหมไ่หมคะ 

ตอบ ถา้มนัน่ิงเฉยโดยไมไ่ปคดิอะไร ก็ไมต่อ้ง ถา้น่ิงแต่คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็ตอ้ง

บริกรรม 

ถาม น่ิงเฉยแลว้ก็มแีต่ความวา่งเปลา่ 

ตอบ ขณะทีว่า่งเปลา่ มคีวามสุข มคีวามสบายใจ มคีวามพอใจ ตอนนัน้ก็ไมต่อ้ง

บริกรรม เพราะเป็นจดุเป้าหมายของการภาวนา ความวา่งเปลา่มหีลายระดบั

ดว้ยกนั ระดบัพื้นๆจนถงึระดบัลกึ เหมอืนตกหลมุตกบ่อตกเหว ขึ้นอยู่กบัการ

เจริญสตไิดม้ากเท่าไหร่ ห่างไกลจากเรื่องทีท่าํใหฟุ้้ งซ่านวุน่วายใจไดม้ากเท่าไหร่ 
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ถา้เป็นฆราวาสก็อาจจะสงบลงในระดบัพื้นๆ ถา้เป็นนกับวชก็อาจจะลกึไปถงึกน้

บ่อเลยก็ได ้ เพราะนกับวชจะอยู่ในทีส่งบสงดั มสีตคิอยคุมจติอยู่ตลอดเวลา 

เวลาลงก็จะลงไดล้กึไดน้าน เป็นฆราวาสมเีรื่องเยอะ คอยดงึจติไว ้ เวลาลงจงึลง

ไดนิ้ดเดยีว ถา้ทาํจนสงบแลว้ไมค่ดิอะไร ก็ปลอ่ยใหส้งบใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนาน

ได ้ ถา้เริ่มคดิแลว้ ก็ควรคดิทางดา้นปญัญา พจิารณาร่างกายวา่เกดิมาแลว้ตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมว่า่ใครท ัง้นัน้ พจิารณาไปเรื่อยๆ เราตอ้งตาย เพือ่นเราก็

ตอ้งตาย พ่อเราก็ตอ้งตาย แมเ่ราก็ตอ้งตาย คนทีเ่รารกัก็ตอ้งตาย คนทีเ่รา

เกลยีดก็ตอ้งตาย ตอ้งตายหมด ถา้ไดพ้จิารณาอย่างน้ีแลว้ ต่อไปเวลาใครทาํให ้

เราโกรธเราเกลยีด ก็จะคดิวา่เดีย๋วเขาก็ตอ้งตาย ไมต่อ้งไปทาํอะไรเขา ก็จะไม่

อาฆาตพยาบาท  

ถาม เวลาเทวดาไปฟงัธรรมจากพระอรหนัตน่ี์ เทวดารูด้ว้ยตวัเองหรือเปลา่วา่ 

พระองคน์ัน้เป็นพระอรหนัต ์หรือเพือ่นเทวดาบอกครบั 

ตอบ คงเหมอืนพวกเรา คงไมรู่โ้ดยตรง เพยีงแต่เชื่อ เพราะมคีนอืน่บอก เราจะรูว้า่

ท่านเป็นพระอรหนัตไ์ดก้็ต่อเมือ่ ๑. เอาคาํสอนทีท่่านสอนมาปฏบิตัจินบรรลเุป็น

อรหนัต ์ตอนนัน้เราจะรูแ้น่ๆวา่ ถา้ทา่นไมรู่จ้ริง จะสอนแบบน้ีไมไ่ด ้หรือ ๒. ถา้

เป็นคนมรูีปมร่ีางอยู่ ก็รอเวลาทีท่่านมรณภาพ ดูกระดูกของทา่นวา่จะกลายเป็น

พระธาตหุรือเปลา่ นอกจากนัน้ก็เป็นความเชื่อกนั เชื่อวา่ท่านบรรลแุลว้ บางที

ท่านบอกก็ยงัมคีนไมเ่ชื่อ ถงึจะบอกวา่เป็น ก็ไมไ่ดท้าํใหค้นเชื่อเสมอไป ถงึจะไม่

บอกถา้คนเชื่อก็เชื่ออยู่น ัน่แหละ  

ถาม พระอรหนัตท์่านทราบภูมจิติภูมธิรรมกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้สนทนาธรรมกนัก็จะรู ้ 

ถาม อย่างทีท่่านบอกวา่ คนไปฮ่องกงมาเท่านัน้ ทีจ่ะรูว้า่ฮ่องกงเป็นอย่างไร 
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ตอบ ใช่ คนทีไ่มเ่คยไปจะไมรู่ ้ เหมอืนคนทีจ่บปริญญาตรี คุยกนัก็จะรู ้ แต่ถา้จบสูง

กวา่เราๆจะไมรู่ ้ ถา้เขาจบปริญญาโท ส่วนเราจบปริญญาตรี คุยกนัเราจะไมรู่ว้า่

เขาจบข ัน้ไหน แต่อย่างนอ้ยจะรูว้า่เขาตอ้งจบปริญญาตรีแลว้ จะจบโทหรือเอก

หรือไม ่ เราไมรู่ ้ ถา้เราจบปริญญาเอกแลว้ เราจะรูห้มดวา่เขาอยู่ข ัน้ไหน ข ัน้โท

หรือข ัน้ตรีหรือข ัน้เอก แต่อย่าไปสนใจเรื่องของคนอืน่เลย สนใจเรื่องเราดกีวา่ 

ตอนน้ีเราอยู่ข ัน้ไหนรูห้รือเปลา่  

ถาม การตกภวงัคม์วีธิีแกอ้ย่างไรคะ 

ตอบ ถา้เป็นภวงัคห์ลบั ก็ตอ้งไปภาวนาทีน่่ากลวัๆ เช่นทีป่่าชา้ การทีพ่ระตอ้งไปที่

เปลีย่วๆกลวัๆกนั ก็เพราะเหตน้ีุ เพือ่แกอ้าการงว่งเหงาหาวนอน แกก้ารนัง่หลบั 

ในหนงัสอืปฏปิทาฯหลวงตาท่านเลา่วา่ บางองคไ์ปนัง่ทีห่นา้เหว ถา้หลบัก็ตกเหว

ไปเลย อย่างน้ีรบัรองไดว้า่จะไมง่ว่ง เพราะสญัชาตญาณความกลวัตายจะทาํ

ไมใ่หง้ว่งไมใ่หห้ลบั หรือนัง่ตรงทางทีเ่สอืเดนิผ่าน ก็จะไมม่ทีางหลบัไดเ้ลย ตอ้ง

อาศยัทีอ่ย่างนัน้ พระถงึตอ้งไปอยู่ในป่าในเขากนั มบีางคนบอกวา่อยู่ในบา้นอยู่

ในเมอืง ก็คดิวา่เป็นป่าเป็นเขาก็ได ้ มนัไม่เป็นหรอก เพราะไมอ่ยากไปก็เลยพูด

อย่างนัน้ ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งใชป่้าใชเ้ขาเป็นอบุาย อยู่ในบา้นในเมอืงก็บรรลไุด ้ 

ถาม ภวงัคห์ลบัเกดิขึ้นแสดงวา่สตเิราอ่อน 

ตอบ สตยิงัไมแ่ก่กลา้พอ สตเิป็นเหมอืนเชอืก มหีลายชนิด เชอืกกลว้ยเชือกไนลอน 

ถา้เชอืกกลว้ยกระตกุทเีดยีวก็ขาด เชอืกไนลอนดงึอย่างไรก็ไมข่าด เช่นมหาสติ

มหาปญัญา ถงึข ัน้นัน้แลว้มสีตอิยู่ตลอดเวลา พจิารณาธรรมอยู่ตลอดเวลา  

ถาม แต่วา่ยงัไมบ่รรลธุรรม 

ตอบ ยงัไมบ่รรลอุรหตัผล ตอนนัน้อยู่ข ัน้พระอนาคาม ี ถงึจะเป็นมหาสตมิหาปญัญา 

หลวงตาเรียกวา่สตปิญัญาอตัโนมตั ิ ไมต่อ้งไขลานมนัหมนุของมนัไปเอง มนัเดนิ

ของมนัไปเอง พวกเรายงัเป็นพวกไขลานอยู่ ก็อย่าทอ้แทก้็แลว้กนั อย่าไปคดิวา่
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ไมม่บีญุไมม่วีาสนา ถา้คดิอย่างน้ีก็จะตดัอนาคตของเรา เรามบีญุมวีาสนา

เพยีงแต่วา่เราขี้เกยีจ จงึตอ้งเคี่ยวเขญ็ ใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้พระอริยสงฆ ์ครู

บาอาจารยเ์วลาเกดิความทอ้แท ้ ท่านก็เป็นเหมอืนเรา เป็นปถุชุนเหมอืนเรามา

ก่อน ท่านก็ลม้ลกุคลกุคลาน ตอ้งต่อสูก้บัความเกยีจครา้นเหมอืนกนั แต่ท่านสู ้

ไมถ่อย สูอ้ยู่ตลอดเวลา เหน่ือยบา้งก็พกัได ้ถา้หมดแรงจริงๆก็พกัสกัหน่อย แต่

อย่าเลกิ บางคนพาลเลกิไปเลย ไม่เอาแลว้ ปฏบิตัไิมไ่ดผ้ล มรรคผลนิพพาน

หมดแลว้ไมม่แีลว้ในสมยัน้ี ก็จะไมไ่ดป้ฏบิตัอิกีต่อไป ถา้ตอนน้ีปฏบิตัไิมค่่อย

ไดผ้ลเลย ไมค่่อยมกีาํลงัเลย ก็พกัสกัวนั ๒ วนัก็ได ้ พอมกีาํลงัจติกาํลงัใจก็

ปฏบิตัต่ิอ ไมห่ยุดเลยจะดกีวา่ ถงึแมจ้ะปฏบิตัไิมไ่ดผ้ล เคยนัง่เวลาไหนก็นัง่ไป 

เคยปฏบิตัอิย่างไรก็ปฏบิตัไิป จะไดไ้มถ่อยหลงั ถา้หยุดแลว้เหมอืนเดนิถอยหลงั  

ถาม เวลาทีเ่ราพูดวา่จติรวมกบัจติสงบน่ิง 

ตอบ คาํเดยีวกนั มรีวมนอ้ยหรือรวมมาก ถา้รวมมากร่างกายก็หายไปเลย ถา้รวมนอ้ย

ก็ยงัจะไดย้นิเสยีง ยงัมคีวามรูส้กึกบัร่างกายอยู่ แต่จติไมค่ดิไมป่รุงอะไร อยู่

เฉยๆ  

ถาม ทาํไปแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนกบัตาย เหมอืนไมม่ตีวั 

ตอบ ไมส่งบเต็มที ่ ถา้สงบเต็มทีจ่ะมคีวามมหศัจรรยใ์จ จะเป็นตวับอกวา่สงบจรงิๆ 

สงบแลว้จะตื่นเลย จะไมห่ลบัเลย จะตื่นเตน้มหศัจรรยใ์จ เบาใจโลง่ใจ สุขใจ 

ขนลกุนํา้ตาร่วง ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้นัน้ก็ยงัเฉียดๆอยู่  

ถาม ภาวนาถอืศีล ๕ แลว้ จาํเป็นตอ้งถอืศีล ๘ ไหม 

ตอบ จาํเป็นถา้อยากจะใหไ้ดผ้ลเร็วและงา่ยขึ้น ศีล ๕ ไมพ่อ ยงัตดิกบัความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รส ยงัหลบันอนกบัคู่ครอง นอนฟูกหนาๆ ทานอาหารเยน็ พอกนิ

อาหารเยน็แลว้ก็จะงว่ง กนิอิม่ก็อยากจะนอน ศีล ๘ เป็นเนกขมัมะ ออกจากกาม

สุข ศีลขอ้กาเมฯ ก็เปลีย่นเป็นอพรหมจริยาฯ เป็นศีลพรหมจรรย ์ ไมร่่วมหลบั
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นอนกบัใคร ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร กนิเพือ่อยู่ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่

กนิ กนิหนเดยีวก็อยู่ไดแ้ลว้ ถา้อยู่เพือ่กนิตอ้ง ๔ - ๕ ครัง้หรือมากกวา่นัน้ กนิ

อิม่แลว้จะงว่งนอน จะภาวนาไมไ่ด ้ สตไิม่ม ี ถา้อดอาหารสตจิะด ี แต่ถา้ไมไ่ดไ้ป

อยู่ทีเ่ปลีย่วทีก่ลวัก็อดอาหารแทนก็ได ้ ถอืศีล ๘ อดขา้วเยน็แลว้สตจิะดขีึ้น 

เพราะความหวิจะกระตุน้สตอิยู่เรื่อยๆ ทาํใหเ้ราตอ้งภาวนา ถา้ไมภ่าวนาจะ

ทรมานใจ ถา้ภาวนาจติจะสงบ ความหวิในส่วนทีเ่กดิจากความคดิปรุงจะหายไป 

ความหวิทางร่างกายจะรุนแรงเท่าไหร่ ถา้ถอืศีล ๘ รบัประทานอาหาร ๒ มื้อก็

พอเพยีง พระฉนัมื้อเดยีวยงัพอเลย  

ถาม ตอนทีท่่านอาจารยอ์ยู่บา้นตาด ไมอ่อกบณิฑบาตนานไหมคะ 

ตอบ สลบักนัไป อด ๓ วนัแลว้ก็ออกมาฉนัสกัวนั ๒ วนั แลว้ก็กลบัไปอดใหม ่แลว้ก็

อด ๓ วนับา้ง ๕ วนับา้ง ส่วนใหญ่จะ ๓ วนั ๕ วนั เคยลองดูวา่จะไดส้กักี่วนั ก็

ไดส้กั ๙ วนั 

ถาม อย่างน้ีอย่างฆราวาสทาํไดไ้หมครบั 

ตอบ ก็คนเหมอืนกนั พระก็มาจากฆราวาส  

ถาม แต่สภาวะจติไมเ่ท่ากนัครบั 

ถาม เวลาท่านอยู่องคเ์ดยีวท่านภาวนาไหมคะ 

ตอบ ถา้จติหลดุพน้แลว้ จะภาวนาหรือไมก่็เหมอืนกนั 

ถาม ตอ้งนัง่ขดัสมาธิหรือไมต่อ้ง 

ตอบ นัง่ก็ไดไ้มน่ ัง่ก็ได ้ ถา้ยงัไมห่ลดุ ยงัไมม่สีมาธิก็ตอ้งนัง่ใหม้าก เดนิจงกรมใหม้าก 

พอไดส้มาธิแลว้ก็ตอ้งเจริญปญัญา เดนิจงกรมนัง่สมาธิเจริญปญัญา ถา้ไมม่ี

กเิลสแลว้ก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิ แบบไมต่ดักเิลส เปลีย่นอริิยาบถ ไมม่คีวาม
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ฟุ้ งซ่าน ไมม่อีะไรมาหลอกมาลอ่ใหโ้ลภใหอ้ยาก อยู่เฉยๆก็ไมค่ดิอะไร ถา้ไม่

เรียกใหอ้อกมาคดิก็ไมค่ดิ อยู่กบัปจัจบุนัทีว่า่งๆ ถา้คดิก็จะไมเ่ป็นกเิลส 

เหมอืนกบั สงครามทีส่งบแลว้ยุตแิลว้ ทหารจะพกปืน จะเฝ้ายามหรือไมก่็ไดก้าร

นัง่สมาธิเดนิจงกรมของผูท้ีส่ิ้นกเิลสแลว้ เป็นวหิารธรรม เป็นการพกัผ่อนจติใจ 

ถา้ควบคุมความคดิปรุงไดแ้ลว้ไมต่อ้งนัง่ก็ได ้ ตวัสงัขารความคดิปรุงน้ี จะคดิให ้

เกดิกเิลสก็ได ้ใหเ้กดิธรรมก็ได ้เป็นตน้เหตขุองปญัหาท ัง้หลาย จงึตอ้งคุมสงัขาร

ความคดิปรุงน้ีใหไ้ด ้เมือ่คุมไดแ้ลว้จะนัง่ก็ได ้ไมน่ ัง่ก็ได ้ 

ตอนน้ีเราคุมความคดิของเราไดห้รือไม ่ ความหว่งก็เกดิจากความคดิ ความกงัวลก็เกดิ

จากความคดิ ถา้ห่วงถา้กงัวลพอหยุดคดิความห่วงความกงัวลก็หายไป อย่างตอนน้ีเรา

อยู่ทีน่ี่ เราไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องต่างๆ ทีส่รา้งความห่วงความกงัวล เราจงึไมห่่วงไมก่งัวล พอ

ไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะเกดิความกงัวลขึ้นมา เราหยุดมนัไดห้รือไม ่ถา้ยงัหยุดไม่ได ้

ก็เป็นเพราะจติเป็นเหมอืนรถทีว่ ิง่ลงเขา ทีเ่ราหาเบรกไมเ่จอ เจอแต่คนัเร่ง ยิง่คดิยิง่

ฟุ้ งซ่าน บางทกีนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้เป็นเรื่องหนกัๆ ถา้ปฏบิตัจินสามารถควบคุม

สงัขารความคดิปรุงไดแ้ลว้ ก็จะไมค่ดิถงึเรื่องต่างๆ เหมอืนกบัไมม่ ี มอียู่ขา้งนอก มกี็มี

ไป ยงัไมถ่งึตวัเรา ถา้ถงึแลว้ เช่นสนึาม ิ ถา้ยงัไมถ่งึตวัเรา เราไมไ่ปคดิถงึมนั กจ็ะไม่

กงัวล พอมาถงึเราจรงิๆ ก็เอาเราไปเลย ไม่มเีวลามากงัวล  

ความทกุขเ์กดิจากความคดิปรุงท ัง้นัน้ ถา้เราควบคุมความคดิปรุงได ้ การตายของ

ร่างกายจะไมเ่ขา้มาในใจเรา จะหยุดอยู่ทีก่าย ความแก่ก็หยุดอยู่ทีก่าย ความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยก็หยุดอยู่ทีก่าย เพราะใจไมไ่ปคดิถงึมนั ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ต่อไปจะควบคุมความคดิ

ได ้รูว้า่เบรกอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่ไมรู่ก้นั รูแ้ต่คนัเร่ง ไมรู่ว้า่เบรกอยู่ตรงไหน เวลาทกุข ์

มากๆจงึเบรกไมไ่ด ้ หยุดไมไ่ด ้ งานปฏบิตัทิางศาสนาน้ีมวีนัสิ้นสุด ไมต่อ้งนัง่สมาธิเดนิ

จงกรมไปตลอด เมือ่เสร็จกจิแลว้จะนัง่ก็ได ้ ไมน่ ัง่ก็ได ้ ผลเท่ากนั นํา้เต็มแกว้แลว้ จะ

เตมิไมเ่ตมิก็เท่ากนั เต็มแลว้ แต่เน่ืองจากร่างกายกบัจติยงัเกี่ยวขอ้งกนัอยู่ กายเป็นอะไร

ก็ส่งใหจ้ติรบัรู ้ ก็ตอ้งบรรเทา นัง่นานๆก็ตอ้งลกุขึ้นมาเดนิ เดนินานๆเมือ่ยก็ลงไปนัง่ 

เปลีย่นอริิยาบถ ไมไ่ดน้ ัง่ไมไ่ดเ้ดนิเพือ่ดบักเิลสดบัความอยาก เพราะไมม่ใีหด้บั เหมอืน
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ไฟเมือ่ดบัหมดแลว้ มนีํา้เหลอือยู่ก็ไมรู่จ้ะไปดบัอะไร ไฟไมม่ใีหด้บัแลว้ นัง่สมาธิเดนิ

จงกรมก็เพือ่ความสบายระหวา่งธาตขุนัธก์บัจติ เพราะยงัเกี่ยวขอ้งกนัอยู่ ถงึแมจ้ะไมม่ี

กเิลส ถา้คดิมากๆพูดมากๆก็เหน่ือยได ้ ก็ตอ้งพกั หยุดคดิสกัระยะหน่ึง พอไดพ้กัสกั

ระยะหน่ึงก็จะสดชื่นเบกิบาน  

ขอใหท้าํไปเรื่อยๆ การปฏบิตัสิาํคญัทีสุ่ด อย่างอืน่ก็มหีมดแลว้ ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ได ้

ศึกษาแลว้ แผนทีก่็มดูีแลว้ ก็ตอ้งออกเดนิทาง มอีะไรสละไดก้็สละไป เลกิไดก้็เลกิไป 

ใจกลา้ๆหน่อย ไมต่อ้งกลวั อย่าไปเสยีดายสิง่ต่างๆทีเ่ราม ี เช่นสถานภาพ เป็นคนระดบั

นัน้ระดบัน้ี มาอยู่แบบคนใช ้กวาดพื้นถูพื้นลา้งสว้ม ถอืวา่เป็นการปฏบิตั ิ เป็นการลดละ

ทฐิ ิ ลดละกเิลสลดละความหลง ความยดึตดิในตวัตน ในฐานะ วา่เรามฐีานะสูงทาํงาน

อย่างน้ีไมไ่ด ้พระทีไ่ปวดัป่าบา้นตาดตอ้งถพูื้นเป็นทกุคน ตอ้งเขน็นํา้เป็นทกุคน ตอ้งปดั

กวาดเป็นทกุคน มนีายพลจะเอาลูกมาบวช จะเอาคนรบัใชม้าดว้ย ท่านใหเ้ลอืกเอาวา่จะ

เอาใครมา จะเอาลูกมาหรือเอาทหารมา ใหเ้ลอืกเอา แต่มาท ัง้ ๒ คนไม่ได ้การทาํงานที่

ไมผ่ดิศีลผดิธรรม ไมม่สูีงไมม่ตีํา่ เราสมมตุกินัขึ้นมาเอง งานลา้งสว้มก็เป็นงานทีด่ ี

เพราะทาํใหม้สีว้มสะอาดใชก้นั ถา้ไมล่า้งก็จะสกปรก ของสกปรกก็ออกมาจากตวัเรา 

ของเขาของเราก็เหมอืนกนั ถา้ใชป้ญัญาจะไมร่งัเกยีจ มนัก็มาจากของทีเ่รากนิเขา้ไป จะ

น่ารงัเกยีจไดอ้ย่างไร หลวงตาท่านเลา่ตอนทีท่่านปฏบิตัหิลวงปู่ม ัน่ ตอนใกลม้รณภาพ 

ท่านวา่เวลาหลวงปู่ม ัน่ถ่ายลงบนทีน่อน ท่านตอ้งชอ้นดว้ยมอืใส่กระโถนเอาไปลา้ง ท่าน

ไมค่ดิอะไร เป็นแค่ธาตเุท่านัน้ ร่างกายก็เป็นธาต ุทีถ่่ายออกมาก็เป็นธาตเุหมอืนกนั เวลา

ตกัเขา้ปากกนิกนัได ้เวลาออกมากลบัแตะไมไ่ด ้โงข่นาดไหน  

พยายามต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ ส่วนใหญ่เกดิจากความเหน็ผดิ คนอืน่ทาํไดเ้ราก็ตอ้งทาํ

ได ้ครูบาอาจารยท์ีเ่รากราบไหวท้กุวนัน้ี ท่านก็ทาํได ้ทาํมาแลว้ เราจะไปทางนัน้ ทาํไมเรา

ไมท่าํ ถา้ไมท่าํก็ไปไมไ่ด ้ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้จะไมม่อีะไรขวางก ัน้เราได ้ ส่วนใหญ่เกดิจาก

กเิลส ทีบ่รรลชุา้เร็วต่างกนั เพราะกเิลสหนาบางต่างกนั ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน อยู่ตรงนัน้ ที่

ยากก็เพราะกเิลสหนา ทีช่า้เพราะปญัญาทบึ ถา้กเิลสบางปญัญาแหลมคมก็จะเร็วและ

งา่ย ไมม่อีะไรทาํใหย้ากนอกจากกเิลส ขาดปญัญาก็ทาํใหช้า้ ปญัญาเกดิจากการไดย้นิได ้
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ฟงั พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็นาํเอามาพจิารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟงัแบบเขา้หูซา้ยออกหูขวา 

ถา้นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปคดิอยู่เรื่อยๆ ก็จะกระตุน้ใหเ้ราปฏบิตั ิ พอเหน็ผลก็

จะเกดิฉนัทะวริิยะ ทน้ีีไมต่อ้งมอีะไรมากระตุน้ จะไปเอง เหมอืนทาํงานแลว้ไดร้บั

เงนิเดอืน ก็จะมกีาํลงัใจทาํ ถา้ยงัไมไ่ดเ้งนิเดอืน ก็สองจติสองใจ จะทาํดไีมด่ ี ใหป้ฏบิตัิ

จนเหน็ผลสกัครัง้หน่ึง ใหจ้ติขาดจากอารมณ์ จากความโลภความโกรธความหลง จากรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหส้งบตวัลง แมเ้พยีงช ัว่ขณะหน่ึง ก็จะไดก้าํลงัใจอย่างมหาศาล 

จะเร่งทาํใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ไมท่าํอยา่งอืน่ เพราะช่วยเราไมไ่ด ้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็

ช่วยเราไมไ่ด ้ครูบาอาจารยก์็ช่วยเราไมไ่ด ้มเีราเท่านัน้ทีช่่วยได ้อตัตาห ิอตัตาโน นาโถ 

เราตอ้งปฏบิตัเิอง  

ถาม ทีน่ ัง่แลว้มนัไมส่งบน่ี เป็นเพราะปญัญาคดิใช่หรือไม ่

ตอบ ทีไ่มส่งบเพราะสตไิมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั ไมอ่ยู่กบักรรมฐานทีก่าํหนดไว ้ อยู่ไดแ้วบ

เดยีวแลว้ก็เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี บางทกีวา่จะมารูส้กึตวัก็ ๑๐ นาท ี ๒๐ 

นาทผี่านไปแลว้ ถา้รูแ้ลว้รีบดงึกลบัมา ก็ยงัพอมโีอกาส ไปอยู่ทีก่ลวัๆจะช่วยได ้

มาก เวลากลวัมากๆจะระลกึถงึพทุโธอย่างเดยีว จะอยู่กบัพทุโธๆ ไมก่ลา้ไปคดิ

อะไรเลย ภายใน ๒ – ๓ นาทกี็รวมลงได ้ความกลวัช่วยทาํใหจ้ติสงบไดเ้ร็ว แต่

ตอ้งกลา้ๆ ถา้กลวัสตจิะแตก คดิวา่เกดิมาก็ตอ้งตาย ตายแบบไดก้าํไรดกีวา่ตาย

แบบขาดทนุ ตายแลว้ไดค้วามสงบก็คุม้ค่าแลว้ ประวตัขิองครูบาอาจารยแ์ต่ละ

องคก์็เป็นแบบน้ีท ัง้นัน้ ตอ้งต่อสูก้บัความยากความลาํบาก ความวา้เหว ่ ความ

เปลา่เปลีย่ว ความหวาดกลวั แต่คุม้ค่ากบัการลงทนุ หุน้ตวัน้ีไมม่ลีง มแีต่ขึ้น

อย่างเดยีว ขอใหม้ ัน่ใจ อย่าไปขายทิ้งเป็นอนัขาด  

ถาม อบุายของท่านอาจารยน้ี์ใชไ้ดก้บัทกุคนหรือเปลา่คะ 

ตอบ ก็แลว้แต่ ถา้เลน่หุน้ก็คงใชไ้ด ้ ทีเ่ลน่หุน้แลว้ไมร่วยเพราะใจวอกแวก เปลีย่นไป

เปลีย่นมาอยู่เรื่อยๆ ถา้มคีวามม ัน่ใจแลว้ว่าหุน้ตวัน้ีจะตอ้งขึ้นแน่ๆ ชา้หน่อยเร็ว

หน่อยก็เก็บเอาไว ้ แต่ทางโลกไมม่อีะไรแน่นอน ไมเ่ทีย่ง แต่ทางธรรมน้ีแน่นอน 
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ถา้ปฏบิตัจิะไดแ้น่ๆ อย่างทีท่รงตรสัไวว้า่ โลกน้ีจะไมป่ราศจากพระอรหนัต ์ถา้ยงั

มผูีป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ อยู่ตรงทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเท่านัน้ ไมไ่ดอ้ยู่กบั

พระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัใครท ัง้สิ้น พระพทุธเจา้พระธรรมพระอริยสงฆเ์ป็นผูช้ี้

ทาง ถา้ไมป่ฏบิตักิ็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เจอพระอรหนัตท์ีไ่หนก็ไมด่เีท่ากบัเจอ

พระอรหนัตใ์นตวัเรา 

ถาม ก็ตอ้งใหพ้ระอรหนัตช์ี้ทาง 

ตอบ ชี้ใหเ้จอพระอรหนัตใ์นตวัเรา เมือ่ชี้แลว้แต่ยงัเกาะตดิกบัพระอรหนัตน์อกอยู่ ก็

จะไมเ่จอพระอรหนัตใ์น 

ถาม เท่าทีอ่ธิบายมาก็คดิวา่ทกุคนเขา้ใจ แต่พอเวลาจะทาํจริงๆ ก็ไมค่่อยจะไดท้าํ

เท่าไหร่ ก็ทราบด ีทาํอย่างน้ีแลว้จะดอีย่างน้ี ก็ทราบหมด แต่ไมไ่ดท้าํ 

ตอบ อาจจะเป็นเพราะเอาวชิาระดบัปริญญาตรี มาสอนเดก็อนุบาลหรือเปลา่ก็ไมรู่ ้ ถา้

อย่างนัน้ก็ทาํทานรกัษาศีลไปก่อน ศีล ๕ รกัษาใหด้อีย่าใหข้าด ทาํบญุทาํทานไป

เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปเรื่อยๆ ภาวนาไดก้็ภาวนาไป ก็ตอ้งเป็นอย่างน้ีไป

ก่อน วนัน้ีพูดเผือ่คนทอียู่ในระดบัปริญญา เผือ่ฟงัแลว้สามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้ก็

จะไดป้ระโยชน ์ ถา้พูดแต่ระดบัอนุบาล คนทีอ่ยู่ระดบัปริญญาก็จะไมฟ่งั เพราะ

พูดแต่เรื่องทาํบญุใหท้านรกัษาศีล คนทีส่ามารถปฏบิตัสูิงกวา่นัน้ก็ม ี เวลาครูบา

อาจารยเ์ทศน ์ จะไลจ่ากทานศีลขึ้นไป จนถงึสมาธิปญัญาวมิตุต ิ ความพากเพยีร

ความอดทน ความเชื่อม ัน่ในพระธรรมคาํสอน สอนใหก้าํลงัจติกาํลงัใจ เอา

ประสบการณ์ทีไ่ดป้ระสบมาเลา่ใหฟ้งั ท ัง้ดแีละไมด่ ี เอามาสอนเรา ใหรู้ว้า่ทางที่

จะไป จะตอ้งตดิอะไรบา้ง บอกหมดเลยทกุข ัน้ จะไดไ้มห่ลงทาง จะไปไดเ้ร็ว ถา้

ปฏบิตัไิปตามลาํพงั พอถงึข ัน้สมาธิก็จะตดิในสมาธิจะไมอ่อกเจริญปญัญา พอ

ออกเจริญปญัญา ก็จะฟุ้ งกลายเป็นวปิสัสนูไป คดิวา่บรรลแุลว้ เป็นอรหนัต์

นกหวดีไป ถา้มคีรูบาอาจารยท์่านจะชี้เหตชุี้ผล วา่ทาํอย่างไรถงึจะไดอ้ย่างน้ี 

ไมใ่ช่คดิวา่ไดแ้ลว้ จติตอ้งพลกิจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื จากจติทีด่าํมดืเป็นจติที่
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สวา่งไสว เป็นสนัทฏิฐโิก ผูป้ฏบิตัยิ่อมเห็นไดจ้ากการปฏบิตั ิ จงึไมต่อ้งไปถาม

ใคร พระอรหนัตไ์มถ่ามพระพทุธเจา้วา่นิพพานเป็นอย่างไร รูแ้ลว้จะไมส่งสยั 
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กณัฑท์ี่ ๓๐๐ 

ธรรมปราบกเิลส 
๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

กเิลสมเีพยีง ๓ ตวัเท่านัน้เอง แต่ครอบหวัใจของสตัวโ์ลกไวไ้ดห้มด คนเป็นหลาย

พนัลา้นคนทีอ่ยูใ่นโลกน้ี ก็อยู่ใตอ้าํนาจของกเิลส ๓ ตวัน้ีกนัท ัง้นัน้ คอืความโลภความ

โกรธความหลง กเิลสสูไ้มไ่ดอ้ย่างเดยีวเท่านัน้ คอืธรรมของพระพทุธเจา้ อย่างอืน่กเิลส

ชนะหมด มธีรรมของพระพทุธเจา้เท่านัน้ทีป่ราบกเิลส ๓ ตวัน้ีได ้มพีระพทุธเจา้เป็นองค์

แรก แลว้ก็ปรากฏเป็นกองทพัธรรมตามมา หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ลว้ก็

ประกาศสอนพระธรรม ก็มผูีม้สีตปิญัญานาํเอาไปปฏบิตั ิ เอาไปทาํลายกเิลสโลภโกรธ

หลง ทีม่อียู่ในจติใหห้มดไปได ้ กลายเป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา มเีป็นจาํนวนมาก 

เพยีงช ัว่ระยะ ๗ เดอืนแรกของการประกาศพระศาสนา ก็มพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมา

อย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูป ทรงตรสัรูว้นัเพญ็เดอืน ๖ แลว้ทรงประกาศสอนพระธรรมครัง้

แรกในวนัเพญ็เดอืน ๘ พออกี ๗ เดอืนต่อมาคอืวนัเพญ็เดอืน ๓ ก็เป็นวนัมาฆบูชา 

วนัทีม่พีระอรหนัตสาวก ๑๒๕๐ รูป มาจากทศิทางต่างๆโดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน 

มากราบพระพทุธเจา้ เป็นครัง้เดยีวในประวตัศิาสตรข์องพระพทุธศาสนา เขา้ใจวา่ในแต่

ละพทุธสมยัจะมวีนัอย่างน้ีปรากฏขึ้นครัง้เดยีว มจีาํนวนพระอรหนัตม์ากนอ้ยต่างกนั 

ขึ้นอยู่กบัพระบารมขีองพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์บางพทุธสมยัก็มมีากกวา่ ๑๒๕๐ รูป 

บางสมยัก็มนีอ้ยกวา่ เพราะบารมขีองพระพทุธเจา้แต่ละพระองคใ์นการเผยแผ่พระ

ศาสนามไีมเ่ท่ากนั ช่วงวา่งระหวา่งพทุธสมยัก็ห่างกนัมาก เป็นกปัเป็นกลัป์กวา่จะมี

พระพทุธเจา้แต่ละพระองคป์รากฏขึ้นมา มาตรสัรู ้ มาส ัง่สอนสตัวโ์ลก คาํวา่กปัวา่กลัป์น้ี

เป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ทีไ่มส่ามารถใชต้วัเลขนบักนัได ้ ท่านเปรียบเทยีบเอาไวว้า่ 

เหมอืนกบัทกุๆ ๑๐๐ ปีใหเ้อาผา้ไปลูบภูเขาหมิาลยั ๑ ครัง้ ใหท้าํอย่างน้ีทกุๆ ๑๐๐ ปี

จนกวา่ภูเขาหมิาลยัจะสกึหายไปหมด ก็คดิดูวา่จะใชเ้วลานานขนาดไหน ขนาดนัง่ลูบอยู่

ทกุวนัๆ ยงัไมส่กึเลย แลว้ทกุๆ ๑๐๐ ปีมาลูบสกัครัง้หน่ึง ก็ตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนาน  
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การเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนาในชาตน้ีิ ตอ้งถอืวา่เป็นโชควาสนา เป็น

โอกาสทีด่มีาก จะไมม่อีกีอย่างงา่ยๆ เพราะการเกดิเป็นมนุษยแ์ต่ละครัง้ก็ไมใ่ช่ของงา่ย 

ตายไปแลว้ยากทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็บญุบารมไีว ้ถงึแมจ้ะได ้

บาํเพญ็บญุบารม ี บางทกี็ไปเกดิเป็นเทวดาเสยีก่อน ก็อาจจะหมดเวลาไปอกีหลายพนัปี 

กวา่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี พระพทุธศาสนาก็หายไปจากโลกแลว้ ถา้ไมม่ปีญัญา

พอทีจ่ะสอนตนใหห้ลดุพน้ ก็ตอ้งหมนุไปกบักระแสของโลก เขานิยมชื่นชมอะไรก็จะ

นิยมชื่นชมตาม ยกเวน้ถา้จติไดบ้รรลพุระอริยธรรม เป็นพระอริยบคุคลข ัน้แรก คอืพระ

โสดาบนัแลว้ คาํวา่โสดาน้ีท่านแปลวา่กระแส โสดาบนัเป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้สู่กระแสแห่งพระ

นิพพาน ถา้ไดเ้ขา้สู่กระแสแลว้ก็ไมต่อ้งมใีครมาสอนก็ได ้ สามารถวา่ยไปตามกระแสได ้

สามารถปฏบิตัดิว้ยสตปิญัญาของตน มตีน้ทนุแลว้ มสีตปิญัญาพอทีจ่ะพฒันาไปไดด้ว้ย

ตนเอง ไมม่คีรู ไมม่อีาจารย ์ไมเ่จอพระพทุธศาสนา ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร สามารถปฏบิตัิ

ขยบัขึ้นไปจนบรรลภุายใน ๗ ชาต ิน่ีเป็นฐานะของพระโสดาบนั ท ัง้ ๗ ชาตน้ีิก็จะเกดิใน

แดนสุคต ิ เกดิเป็นมนุษย ์ เกดิเป็นเทพ ถา้พฒันาขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ในขณะทีย่งัมชีวีติ

อยู่ ไดเ้ป็นพระสกทิาคามี ก็จะเหลอืเพยีงชาตเิดยีว ทีจ่ะตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์แลว้

ก็จะบรรลเุป็นพระอานาคามีและพระอรหนัตต์ามลาํดบั ถา้ไดเ้ป็นพระอนาคาม ี ก็จะไม่

ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีต่อไป จะเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม มอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั เป็น

ทีเ่กดิของพระอนาคาม ี เรียกวา่สทุธาวาส แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตต่์อไป ไมต่อ้งมี

ร่างกาย เพราะไดป้ลอ่ยวางร่างกายแลว้  

ไมห่ลงไมย่ดึไมต่ดิ ไมต่อ้งมร่ีางกายเป็นเครื่องมอือกีต่อไป ปญัหาทีอ่ยู่กบัร่างกายก็

หมดไป คอืราคะตณัหา รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีท่าํใหห้ลงใหลใหเ้คลบิเคลิ้มให ้

ยนิด ี ก็หมดปญัหาไป พระอนาคามจีะเหน็วา่ร่างกายไมส่วยไมง่าม มอีาการ ๓๒ เป็น

ปฏกูิล มอีวยัวะทีไ่มส่วยงามต่างๆ ซอ้นเรน้อยู่ใตผ้วิหนงั มกีลิน่ออกมาตลอดเวลา น่า

รงัเกยีจ จะไมย่นิดกีบัการมคู่ีครอง ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี

ต่อไป ไมว่า่จะเป็นในสมยัพทุธกาลก็ด ี ในสมยัปจัจบุนัก็ด ี ถา้ปฏบิตั ิ รกัษาศีล บาํเพญ็

ภาวนา เจริญสมาธิ เจริญปญัญา 
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จติก็จะไดพ้บกบัความบริสุทธิ์ในทีสุ่ด ไดช้าํระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้น

ไป หลดุพน้จากอาํนาจของกเิลสตณัหา ทีส่ ัง่ใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปแสวงหาความสุข

จากสิง่ต่างๆ หาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ท ัง้ทีเ่ป็นส่วนหยาบและละเอยีด 

ส่วนหยาบก็เป็นของมนุษย ์ ส่วนละเอยีดก็เป็นของพวกกายทพิย ์ เช่นรูปทพิยเ์สยีงทพิย์

กลิน่ทพิยเ์ป็นตน้ เหมอืนกบัตอนทีน่อนหลบัฝนัด ี เหน็สิง่นัน้เหน็สิง่น้ี แลว้ก็มคีวามสุข 

ไดเ้สพสิง่นัน้ไดเ้สพสิง่น้ีในความฝนั ไมต่อ้งมตีาหูจมกูลิ้นกาย กายนอนหลบัแลว้ก็มสีิง่

ต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจ จติตอนนัน้ก็เป็นกายทพิยไ์ป ไปอยู่สวรรคช์ ัว่คราว ๖ ช ัว่โมง ๘ 

ช ัว่โมง ในขณะทีน่อนหลบัฝนัด ี ถา้ฝนัรา้ย ฝนัวา่ถูกปองรา้ย มปีญัหาต่างๆ มี

ความเครียด ก็เหมอืนกบัตกนรกในขณะนัน้ เพราะจติกาํลงัเสวยความทกุข ์ ความจริง

เราตกนรกขึ้นสวรรคก์นัตลอดเวลา จะมากจะนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบับญุบารมวีบิากกรรมทีท่าํ

ไว ้ทาํบาปทาํกรรมไว ้จติใจจะวา้วุน่ขุน่มวั ท ัง้ในขณะทีต่ื่นและหลบั ตอนนัน้ก็เหมอืนกบั

ตกนรก  

ถา้จติมคีวามโลภความอยาก เหน็คนอืน่มสีิง่น ัน้สิง่น้ี ก็อยากจะไดอ้ยากจะมเีหมอืนเขา 

ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ปจัจยั ๔ ก็มพีอเพยีงแลว้ แต่อยากจะมมีากๆ ก็

เกดิความโลภ ก็จะเป็นนิสยัของเปรต ร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่จติเป็นเปรต หรือถา้มคีวาม

หวาดกลวัมากๆกลวัเรื่องนัน้กลวัเรื่องน้ี กลวัจะอดอยากขาดแคลน กลวัสงคราม กลวั

ความรอ้น กลวัไฟจะดบั แอรไ์มท่าํงาน ตูเ้ยน็ไมท่าํงาน อาหารทีแ่ช่เก็บไวจ้ะเน่าเสยี เมือ่

มคีนมากขึ้น ก็จะใชไ้ฟกนัมากขึ้น แต่ไมม่ปีญัญาสรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่ขึ้น สกัวนัหน่ึงไฟก็

ตอ้งดบั จะวุน่วายกนั โทรทศันก์็ไมไ่ดดู้ วทิยุก็ไมไ่ดฟ้งั คอมพวิเตอรก์็เปิดไม่ได ้

อนิเตอรเ์น็ตก็ต่อไมไ่ด ้ ทาํอะไรไมไ่ดส้กัอย่างเดยีว แต่สิง่ทีท่าํไดก้ลบัไมท่าํกนั ภาวนา

แสนจะสบาย จะไปสวรรคช์ ัน้ไหนก็ได ้ ไปนรกขมุไหนก็ได ้ น่ีคอือาํนาจของกเิลส ๓ ตวั 

โลภโกรธหลง ครอบงาํจติใจของสตัวโ์ลกไวห้มด มนุษยก์็หลายพนัลา้นคนแลว้ สตัวเ์ลก็

สตัวน์อ้ยอกี นบัจาํนวนไมถ่ว้น มดแมลงตวัหนอน สตัวเ์ลื้อยคลานต่างๆ ปลาในทะเล

มหาสมทุร ครอบงาํไวห้มดเลย ควบคุมไวห้มดเลย มพีระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

เท่านัน้ทีค่วบคุมไมไ่ด ้ พระอริยเจา้ข ัน้ตํา่ลงมาก็ยงัควบคุมได ้ มพีระอรหนัตก์บั

พระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีห่ลดุพน้จากอาํนาจของความโลภความโกรธความหลง พระ
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โสดาบนัยงัถูกอาํนาจของราคะตณัหาควบคุมอยู่ ยงัยนิดกีบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ยนิดใีนคู่ครอง ยงัปรารถนาความสุขจากการมคู่ีครอง ส่วนพระอนาคามกี็ยงัหลงยดึตดิ

ในตวัตน เป็นความหลงทีล่ะเอยีด ยงัตดิอยู่กบัความสุขอนัละเอยีด ของรูปฌานและ

อรูปฌาน มพีระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตเ์ท่านัน้ ทีส่ามารถสลดัความหลงต่างๆใหห้มดไป

จากจติจากใจได ้ ไมต่อ้งมอีะไรมาใหค้วามสุข เพราะจติเป็นปรมงัสขุงั จติทีป่ราศจาก

ความโลภความโกรธความหลง จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่เลย เป็นจติทีส่ะอาด

บริสุทธิ์เต็มที ่ เป่ียมไปดว้ย ปรมงัสขุงั เป็นความสุขสุดยอด ทีใ่หค้วามอิม่ใหค้วามพอ 

อยู่เฉยๆก็สบาย ไมต่อ้งมอีะไรมาเพิม่เตมิ  

ไมเ่หมอืนกบัความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีต่อ้งเตมิอยู่เรื่อยๆ ดูหนงัเรื่องน้ี

แลว้ก็อยากดูอกีเรื่อง ดูละครเรื่องน้ีแลว้ก็อยากจะดูอกี รบัประทานอาหารรา้นน้ีแลว้ก็

อยากไปรบัประทานอกี ไมม่สีิ้นสุด ความอยากทางโลก ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ไมม่สีิ้นสุด ความสุขทีไ่ดจ้ากการมตีาํแหน่ง ก็เหมอืนกนั เป็นรอ้ยตรีก็อยากเป็นรอ้ยโท

รอ้ยเอกจนถงึพลเอก ไดพ้ลเอกแลว้ก็อยากจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาการ น่ีคอืความสุขทาง

โลก ทีเ่กดิจากความอยากมอียากเป็น อยากสมัผสักบัสิง่ต่างๆ ต่อใหไ้ดม้ากเพยีงไร ก็

ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอกบัใจ เพราะไมใ่ช่อาหารของใจถา้เป็นร่างกายก็เหมอืนกบั

รบัประทานแต่ลม ก็ตอ้งหวิตลอดเวลา ต่อใหเ้อาลมใส่เขา้ไปในร่างกายมากเพยีงไรกไ็ม่

อิม่ ตอ้งรบัประทานอาหารดืม่นํา้ถงึจะอิม่ ใจก็เช่นเดยีวกนั สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จอิม่กค็อื

ธรรมะ ธรรมะทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิางกายวาจาใจ พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวอ้ยู่ ๘ 

ประการ เรียกวา่มรรค ๘ ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจอิม่พอ ไดแ้ก่ ๑. สมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบ เมือ่

มคีวามเหน็ชอบก็จะพาไปสู่ ๒. การดาํรชิอบสมัมาสงักปัโป เหน็อย่างไรจะคดิไปตาม

ความเหน็นัน้ ถา้เหน็วา่การเสพสุรายาเมานาํความสุขมาให ้ ก็จะคดิหาสุรามาดืม่กนั ถา้

คดิวา่การภาวนาทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข ก็จะคดิไปวดักนั ธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืทิฐิ

ความเหน็ สมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบหรือมจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ ถา้มคีวาม

เหน็ชอบก็จะดาํริชอบ คดิในสิง่ทีถู่กตอ้ง คดิในสิง่ทีจ่ะทาํใหจ้ติไดพ้บกบัความสุขความ

อิม่ความพอ คอืการเขา้หาธรรมะ การปฏบิตัธิรรม ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลภาวนา  
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จากดาํริชอบสมัมาสงักปัโป กจ็ะไปสู่ ๓. สมัมากมัมนัโตการกระทาํชอบ คอืการกระทาํที่

ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เช่นละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี 

แลว้ก็ไปสู่ ๔. สมัมาวาจาวาจาชอบ คาํพูดทีถู่ก ทีไ่มส่รา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้น

ใหก้บัตนหรือผูอ้ืน่ คอืพูดความจริง ละเวน้จากการพูดปด พูดเพอ้เจอ้ นินทากาเล เรื่อง

ไรส้าระต่างๆ เรื่องทีเ่ป็นสาระก็เรื่องธรรมะ เรื่องศีล เรื่องภาวนา เรื่องปญัญา เรื่องการ

หลดุพน้ เรื่องญาณทศันะทีเ่กดิจากการหลดุพน้ เรื่องการประกอบความพากเพยีร มกั

นอ้ยสนัโดษ สถานทีส่งบสงดัวเิวก เพราะพูดแลว้จะเกดิคุณเกดิประโยชน ์ ทาํใหจ้ติใจ

ใฝ่หาสิง่เหลา่น้ี ถา้พูดเรื่องลาภยศสรรเสรญิ เรื่องแฟชัน่ เรื่องสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ก็

จะทาํใหค้ดิถงึเรื่องเหลา่น้ี ก็อยากจะออกไปสมัผสั จงึตอ้งพูดในกรอบของสมัมาวาจา ที่

จะช่วยส่งเสริมพฒันาจติใจใหไ้ปสู่การหลดุพน้ อย่าพูดเรื่องทีจ่ะทาํใหจ้ติใจตดิอยู่กบัการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ จงึตอ้งพูดเรื่องธรรมะเป็นหลกั เช่นอาทติยน้ี์จะไปทาํบญุทีไ่หนด ี จะ

ไปภาวนาทีไ่หนด ีแทนทีจ่ะไปเทีย่วทีไ่หนด ีไปกนิทีไ่หนด ี 

แลว้ก็ละเวน้จากการพูดคาํหยาบ ทีเ่ป็นเหมอืนกบัขยะทางอากาศ ทาํใหหู้ของคนฟงั

สกปรกตามไปดว้ย เวลาเหน็ขยะเราก็รูว้า่เหมน็ไมน่่าดู ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้ เวลาพูดคาํ

หยาบก็ไมน่่าฟงั ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้ ไมส่่งเสริมความสงบสุข ฟงัแลว้ทาํใหรุ่้มรอ้นใจ คาํ

หยาบส่วนใหญ่มกัจะเกดิ ในขณะทีจ่ติถูกความโกรธความโลภครอบงาํ โลภแลว้ไมไ่ดก้็

โกรธ ก็จะระบายออกมาทางวาจา คนทีข่ดัขวางก็ตอ้งโดนเป็นด่านแรก ด่าพ่อแม ่บรรพ

บรุุษท ัง้หลาย สตัวท์ ัง้หลาย อวยัวะต่างๆ น่ีคอืคาํหยาบทีไ่มค่วรพูด เพราะไมส่่งเสริมให ้

จติสงบ จากนัน้ก็ละเวน้จากการพูดส่อเสยีด ทีไ่มไ่ดห้มายความวา่เสยีดส ี พูด

กระทบกระท ัง่กนั น่ีไมใ่ช่ความหมายของส่อเสยีด ส่อเสยีดหมายถงึการพูดยุยงใหแ้ตก

สามคัค ี ใหเ้กลยีดชงักนั ขาดความเมตตา ตอ้งพูดตรงกนัขา้ม เวลาใครโกรธแลว้มา

ระบายกบัเรา อย่าไปยุ ลยุมนัเลย ฆ่ามนัเลย อย่างน้ีเรียกวา่ส่อเสยีด ตอ้งพูดวา่อย่าไป

ถอืโทษโกรธเคอืงเลย เรามหีน้ีมกีรรมกนัมา ตอนน้ีก็ใชห้น้ีใชก้รรมกนัไป ถา้ระงบัความ

โกรธได ้ไมไ่ปทาํอะไร ใหอ้ภยัได ้เรื่องก็จบ ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างสบาย แต่ถา้ไปยุใหไ้ป

ทาํรา้ยเขาเพราะเราก็เกลยีดเขาอยู่แลว้ ก็ตอ้งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา ไปทาํเขาแลว้ก็ตอ้ง

หลบหนีหลบซ่อนตวั เพราะกลวัจะถูกจบัไปลงโทษ น่ีคอืสมัมาวาจา ไมพู่ดในสิง่ทีไ่มด่ ี
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พูดความจริง พูดคาํสุภาพ พูดดว้ยความเมตตา พูดใหเ้กดิประโยชน ์ เวลาถ่ายรูปพระ

นัง่สนทนากนัลงในหนงัสอื จะเขยีนวา่กาํลงัสนทนาธรรมกนั เพราะพระพูดเรื่องอืน่ไมไ่ด ้

จะผดิศีล น่ีก็คอืสมัมาวาจา 

๕. สมัมาอาชีโว ทาํมาหากนิเลี้ยงชพีเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ดว้ยสมัมาอาชพี ไมไ่ป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ฆ่าปลา ฆ่านก ฆ่าไก่ ฆ่าเป็ด ฆ่าหม ู ถงึแมจ้ะเป็น

อาหารก็รอใหต้ายก่อน ถงึค่อยเอามาเป็นรบัประทาน อย่าไปชี้วา่ตอ้งการปลาตวัน้ี ที่

กาํลงัวา่ยอยู่ในถงั ไมค่า้ขายสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบัชวีติของผูอ้ืน่ เช่นศาสตราวุธ กบัดกั

สตัวต่์างๆ ทีจ่ะเอาไปฆ่าผูอ้ืน่ เอากบัไปดกัสตัว ์ เอาปืนไปฆ่าผูอ้ืน่ หรือสารพษิต่างๆ ยา

ฆ่ามดแมลง ก็ไมค่วร หรือพวกสุรายาเสพตดิ ทีเ่ป็นโทษไมเ่ป็นคุณ เสพเขา้ไปแลว้ทาํให ้

ขาดสต ิ ไมส่ามารถยบัย ัง้ความคดิทีไ่มด่กีระทาํทีไ่มด่ไีด ้ เพราะสตเิป็นเหมอืนเบรกทีจ่ะ

คอยเบรกใจไว ้ ถา้ไมม่สีตแิลว้ก็จะทาํอะไรตามอารมณ์ ถา้โกรธก็จะพูดคาํหยาบ จะทบุ

ทาํลายสิง่ของต่างๆ ถา้โลภก็จะไปลกัขโมย ไปประพฤตผิดิประเวณี ใหท้าํอาชพีทีสุ่จริต 

ทีไ่มเ่กดิโทษกบัผูอ้ืน่ เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระอย่างน้ี เป็นอาชพีทีด่ ี พระก็มอีาชพี

เหมอืนกนั คอืการบณิฑบาต พระพทุธเจา้ทรงใหส้อนตัง้แต่วนับวชเลยวา่ ใหห้าเลี้ยงชพี

ดว้ยลาํแขง้ของตน จะมแีต่ความเจริญโดยถ่ายเดยีว ใหบ้ณิฑบาตไปตลอดชวีติเลย 

จนกวา่ร่างกายไมส่ามารถทาํได ้ แต่สมยัปจัจบุนัน้ีญาตโิยมกลบัเหน็วา่ ไมใ่หพ้ระ

บณิฑบาตเป็นการทาํบญุ อยากใหพ้ระสบาย ก็เลยนิมนตใ์หอ้ยู่วดั แลว้นาํอาหารมา

ถวายทีว่ดั อย่างน้ีไมใ่ช่สมัมาอาชพี เป็นบุญสาํหรบัญาตโิยม แต่พระจะเกยีจครา้น นอน

สบายไมต่อ้งตื่นเชา้ นอนถงึ ๘ โมง ๙ โมงก็ได ้ เดีย๋วเพลญาตโิยมก็เอากบัขา้วกบัปลา

มาถวายทีว่ดั ตอนเชา้ก็ชงโอวลัตนิกนิกบัขนมปงัป้ิงไปก่อน ก็จะไมม่คีวามเพยีร มแีต่

ความเกยีจครา้น เวลาจะเดนิจงกรมก็กา้วไมอ่อก เวลานัง่สมาธิก็สปัหงก สมัมาอาชพี

ของนกับวชคอืการบณิฑบาตไปตลอดชวีติ  

พระพทุธเจา้ทรงใหค้วามสาํคญัมาก จงึไดก้าํหนดไวใ้นธุดงควตัรดว้ย แต่ไมไ่ดก้าํหนด

ไวใ้นศีล ๒๒๗ ขอ้ เพราะทรงเหน็วา่อาจจะมคีวามจาํเป็นในบางเวลา เจ็บไขไ้ดป่้วยหรือ

พกิลพกิาร จะไมส่ามารถออกบณิฑบาตได ้ หรืออยู่ในยุคขา้วยากหมากแพง ไมม่ใีครใส่
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บาตร หรืออยู่ในดนิแดนทีไ่มอ่นุญาตใหบ้ณิฑบาต เช่นในต่างประเทศถอืเป็นการขอทาน 

ผดิกฎหมาย สมยัทีท่่านอาจารยช์าไปโปรดญาตโิยมทีป่ระเทศองักฤษ ก็บณิฑบาตไป

ตามถนนไมไ่ด ้ เพราะผดิกฎหมาย นอกจากจะบณิฑบาตในบริเวณวดั ถา้ปลอ่ยใหท้าํก็

จะมขีอทานเต็มไปหมด แต่เมอืงไทยเป็นเมอืงพทุธ ผูท้ีอ่อกกฎหมายเขา้ใจถงึหลกัของ

พระพทุธศาสนา จงึยกเวน้เรื่องการบณิฑบาต ไมถ่อืวา่เป็นการขอทาน แต่การบณิฑบาต

ก็ตอ้งอยู่ในกรอบของความพอด ี ใหบ้ณิฑบาตอาหารมา ไมใ่หถ้อืบาตรไปเรี่ยไรเอาเงนิ

ทอง น่ีไมใ่ช่เป็นการบณิฑบาต เป็นการขอทาน การบณิฑบาตตอ้งไมเ่คาะประตูบา้น ไม่

ขอ ใหเ้ป็นไปตามศรทัธา มศีรทัธาอยากจะใส่ก็เตรียมอาหารไว ้ น่ีคอืหลกัของการ

บณิฑบาต มคุีณมปีระโยชนก์บัพระหลายประการ ใหม้คีวามเพยีร ใหส้าํนึกถงึฐานะของ

ตนวา่ตอ้งอาศยัการใหข้องผูอ้ืน่ เป็นเหมอืนขอทาน จงึควรพอใจกบัอาหารทีไ่ดร้บัมา ไม่

จูจ้ี้จกุจกิ อยากจะรบัประทานสิง่นัน้สิง่น้ีตามอารมณ์ของกเิลส เป็นการปราบกเิลสไปใน

ตวั เป็นความมกันอ้ยสนัโดษ ทีจ่ะช่วยกาํจดักเิลส คอืความโลภจูจ้ี้จกุจกิ อยากจะกนิสิง่

นัน้สิง่น้ี ไปโดยปริยาย ทางสายพระปฏบิตัถิอืวา่ ถา้ไมบ่ณิฑบาตก็ไมฉ่นั ถา้ฉนัก็ตอ้ง

บณิฑบาต บางองคบ์างท่านถงึแมจ้ะเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ไมไ่ดบ้ณิฑบาตก็จะไมฉ่นั ไมใ่ห ้

จดัสาํรบัมาส่งทีก่ฏุ ิถอืเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดภ้าวนา  

ถา้จติไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกายแลว้ ถงึแมร่้างกายจะขาดอาหาร จะเจบ็ไขไ้ดป่้วย ก็จะไม่

กระทบกระเทอืนกบัจติใจ ถา้ยงัตดิอยู่ก็จะไดโ้อกาสภาวนาเพือ่ปลอ่ยวาง มกัจะปลอ่ย

ไดใ้นช่วงทีม่ทีกุขเวทนา ทีเ่กิดจากการเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือเกดิจากการขาดแคลนอาหาร 

ตอ้งกาํราบความโลภความตอ้งการ ดว้ยการภาวนา ดว้ยสมาธิ ดว้ยปญัญา ก็จะปลอ่ย

วางได ้ จงึถอืเป็นโอกาสทีด่ ี เป็นการพลกิวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส คนเราเวลาอยู่ดกีินดสุีข

สบาย มกัจะไมส่นใจกบัการแกป้ญัหาทางดา้นจติใจ เพราะไมม่ปีญัหาจะแก ้เพราะจติใจ

ไมไ่ดรุ่้มรอ้นไมไ่ดท้กุข ์ ดงัทีก่ลา่วกนัวา่ปญัญาจะเกดิไดก้็ต่อเมือ่มคีวามทกุข ์ น่ีคอื

สมัมาชพีของนกับวช คอืการออกบณิฑบาต ของญาตโิยมก็ละเวน้จากอาชพีที่

เบยีดเบยีน สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้สงัคมไทยไมม่กีารเสพสุรายา

เมา ปญัหาต่างๆจะนอ้ยลงไปมาก ปญัหาทางครอบครวั ปญัหาการทบุตทีาํรา้ยกนัก็จะมี

นอ้ยลงไป ปญัหาสุขภาพก็จะนอ้ยลงไป เหน็กนัอยู่ชดัๆ แต่อาํนาจของกเิลสมนัแรง มนั
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ต่อตา้น พยายามออกกฎหมายก็ยงัออกไมไ่ด ้เพราะผลประโยชนม์นัเยอะ กเิลสตอ้งการ

ผลประโยชนจ์ากการคา้สุรายาเมา ไมค่ดิถงึความเดอืดรอ้นทีจ่ะเกดิขึ้นกบัคนในสงัคม น่ี

คอืส่วนหน่ึงของมรรค ๘ สมัมาอาชโีว สมัมาอาชพี  

๖. สมัมาวายาโม ความพากเพยีรชอบ ท่านสอนใหเ้พยีรอยู่ใน ๔ สถาน คอื ๑. เพยีร

สรา้งความดทีีย่งัไมม่ใีหเ้กดิขึ้น ๒. เพยีรรกัษาความดทีีม่อียู่ใหค้งไว ้ ๓. เพยีรกาํจดั

ความไมด่ใีหห้มดไป ๔. เพยีรป้องกนัไมใ่หค้วามไมด่ทีีไ่ดก้าํจดัไปแลว้ฟ้ืนกลบัคนืมาอกี 

การภาวนาก็เป็นความด ี เช่นเดยีวกบัการทาํบญุใหท้าน เสยีสละ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ รบัใช ้

ผูอ้ืน่ ถา้ทาํอยู่แลว้ก็พยายามทาํต่อไป ถา้ทาํยงัไมเ่ต็มที ่ ก็ทาํใหม้ากขึ้นไป เป็นการทาํ

ความดทีีย่งัไมม่ใีหเ้กดิขึ้น รกัษาความดทีีม่อียู่แลว้ใหค้งไว ้ ความชัว่ก็คือการฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา อบายมขุต่างๆ เป็น

สิง่ทีไ่มด่ ี ไมเ่ป็นคุณไมเ่ป็นประโยชนม์แีต่จะเป็นโทษกบัจติใจ ตอ้งพยายามละมนักาํจดั

มนั ส่วนไหนทีก่าํจดัไดแ้ลว้ก็อย่าไปทาํอกี ถา้เลกิดืม่สุราไดแ้ลว้ก็อย่าหวนกลบัไปดืม่อกี 

ถา้เลกิซื้อของฟุ่มเฟือยไดแ้ลว้ก็อย่ากลบัไปซื้ออกี จะซื้ออะไรก็ใหใ้ชเ้หตผุล ถา้มคีวาม

จาํเป็นก็ซื้อมา ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็อย่าซื้อ น่ีคอืความเพยีรใน ๔ สถาน สมัมาวายาโม  

๗. สมัมาสติ สตทิีถู่ก คอืต ัง้สตอิยู่ทีก่ายเวทนาจติธรรม เฝ้าดูกายดูเวทนาดูจติดูธรรม 

อย่าไปดูอย่างอืน่ อย่าไปดูรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตามจอโทรทศัน ์ตามสถานทีต่่างๆ 

เพราะไมท่าํใหจ้ติใจสงบ แต่จะทาํใหฟุ้้ งซา่น เกดิความใคร่ความอยาก เวลาเปิดดู

หนงัสอืพมิพ ์ เปิดดูโทรทศัน ์ จะมโีฆษณามาลอ่มาแหย่กเิลส เป็นเหมอืนเหยือ่ทีต่ดิอยู่

ปลายเบด็ พอไปงบัเขา้ปับ๊ก็จะถูกเบด็เกี่ยว พอไปซื้อสิง่ทีเ่ขาโฆษณาดว้ยบตัรเครดติ ก็

จะตอ้งทกุขใ์จ ทีจ่ะตอ้งหาเงนิมาใชห้น้ี ไมม่คีวามสุข ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ทีซ่ื้อมาไมคุ่ม้

กบัความทกุขท์ีต่ามมา สูอ้ดใจไวด้กีวา่ ถา้ยงัไมม่เีงนิพอก็อย่าเพิง่ซื้ออะไรมา ถงึแมม้เีงนิ

พอ ถา้ไมท่าํใหจ้ติใจสงบร่มเยน็เป็นสุขก็อย่าไปซื้อมา เอาเงนิไปทาํบญุถวายครูบา

อาจารยจ์ะดกีวา่ จะทาํใหม้คีวามสุขมคีวามอิม่ ควรต ัง้สตอิยู่ทีก่ายเวทนาจติธรรม เพือ่

ดงึใจไว ้ ไมใ่หไ้ปเพ่นพ่าน เวลาทาํสมาธิจติจะสงบงา่ยและเร็ว ไมฟุ่้ งซ่านกบัเรื่องต่างๆ 

ถา้ปลอ่ยใหจ้ติคดิไปเรื่อยๆ ก็จะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องทีม่คีวาม
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ผูกพนัมาก ก็จะทาํใหค้ดิมาก ถา้เป็นปญัหาก็จะทาํใหฟุ้้ งซา่นมาก ถา้ไมรู่จ้กัแกป้ญัหา ก็

ยิง่ฟุ้ งซา่นใหญ่ อาจจะฆ่ายกครวัได ้เพราะไมม่สีต ิปลอ่ยใหค้ดิไปกบัปญัหาต่างๆ แลว้ก็

แกป้ญัหาดว้ยวธิีทีไ่มถู่ก ก็เลยมขีา่วคราวอยู่เรื่อยๆ น่ีก็คอืตวัอย่างของการไมม่สีต ิถา้มี

สตแิลว้จะรูว้า่ขณะน้ีอยู่ทีไ่หน เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ ใหเ้ฝ้าดูร่างกายเหมอืนยามเฝ้าดู

นกัโทษ สตเิป็นเหมอืนยาม เวลานกัโทษจะเขา้หอ้งนํา้ยามก็ตอ้งเขา้ไปดว้ย ไมอ่ยู่ขา้ง

นอก ถา้เขา้หอ้งนํา้แลว้ไปนึกถงึเรื่องต่างๆ ก็เหมอืนกบัไมม่ยีามอยู่ในหอ้งดว้ย ปลอ่ยให ้

นกัโทษหนีไป คอืปลอ่ยใหจ้ติไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี  

ถา้ต ัง้สตอิยู่ทีเ่วทนา ก็ใหรู้ว้า่มเีวทนาชนิดใด สุขเวทนา ทกุขเวทนา หรือไมสุ่ขไม่

ทกุขเวทนา พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ เวทนาชนิดต่างๆไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งไปจดัการ ใหป้ลอ่ย

ไปตามเรื่อง เปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่ตลอดเวลา เดีย๋วสุข เดีย๋วทกุข ์ เดีย๋วไมสุ่ขไมท่กุข ์

สลบักนัไป ก็จะทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ เป็นสมาธิขึ้นมา เช่นเดยีวกบัร่างกาย เจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ก็รูว้า่เป็นธรรมดา มยีารกัษาก็กนิไป หายก็หาย ไมห่ายกต็าย เพราะความตายก็

เป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ถา้มปีญัญาพจิารณาควบคู่ไปกบัสต ิใจจะไมฟุ่้ งซ่าน ไมวุ่น่วาย 

จะปลอ่ยวางได ้จะเป็นอเุบกขา  

เช่นเดยีวกบัจติก็คอือารมณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นไปอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วก็โลภ เดีย๋วก็โกรธ เดีย๋วดี

ใจ เดีย๋วเสยีใจ เวลาคดิถงึเรื่องดกี็ดอีกดใีจ เรื่องไมด่กี็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เกดิความ

ทกุขค์วามหวาดกลวั พจิารณาดว้ยปญัญาวา่มนัเปลีย่นไปเปลีย่นมา ถา้ปลอ่ยใหค้ดิก็จะ

มผีลอย่างน้ีตามมา ถา้เราไมอ่ยากจะใหม้ผีล ก็บริกรรมพทุโธๆไปอย่างเดยีว จติก็จะวา่ง

จากอารมณ์ต่างๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกอย่างเดยีว ไมไ่ปคดิเรื่องอะไร หรือ

สวดมนตไ์ป ไม่ไปคดิเรื่องอะไร จติก็จะไมม่อีารมณ์ขุน่มวั จะผ่องใส มคีวามสงบสุขใจ

เยน็  

การต ัง้สตอิยู่ทีธ่รรมก็คอืการพจิารณาธรรมต่างๆ เช่นขนัธ ์๕ มรรค ๘ เป็นการต ัง้สตอิยู่

ทีธ่รรม อย่างตอนน้ีกาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมฟงัเรื่องมรรค ๘ ก็ถอืวา่มสีตอิยู่กบัธรรม การ

ฟงัธรรมดว้ยสตจิงึเป็นการต ัง้สตอิยู่กบัธรรม ใหจ้ติอยู่กบัธรรม เพราะมคุีณมปีระโยชน ์

ไมม่โีทษ ส่งเสริมใหจ้ติใจพฒันาสูงขึ้น ใหม้คีวามสุขความอิม่เอบิใจมากขึ้น ระลกึถงึ
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ธรรมะไดม้ากเพยีงไรก็เหมอืนกบัไดเ้งนิไดท้องมากเพยีงนัน้ ทาํใหใ้กลค้วามหลดุพน้เขา้

ไปเรื่อยๆ ใกลก้บัปรมงัสขุงัเขา้ไปเรื่อยๆ ถา้ต ัง้สตอิยู่ทีธ่รรม พจิารณาธรรมอย่างเดยีว 

น่ีก็คอืการเจริญสตเิรียกวา่สมัมาสต ิ ถา้ไปอยู่ทีอ่ืน่ก็จะไมเ่ป็นสมัมาสต ิ เช่นอยู่ทีต่ลาด

หุน้ อยู่ทีต่วัเลขในธนาคาร อย่างน้ีไมใ่ช่สมัมาสต ิ เพราะจะสรา้งความเครียดขึ้นมา พอ

ดอกเบี้ยตก ใจก็วูบตาม พอดอกเบี้ยขึ้น ก็ดอีกดใีจ จะเอาเงนิไปใชอ้ะไรด ี ก็เป็นเรื่อง

ของกเิลส ไมไ่ดท้าํใหจ้ติสงบ ทาํใหจ้ติตอ้งทาํงานมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้อยู่กบักาย

เวทนาจติธรรมแลว้ จติจะสงบตัง้ม ัน่ ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา มอียู่ ๒ ชนิด สมัมาสมาธิกบั

มจิฉาสมาธิ  

๘. สมัมาสมาธิ คอืการทาํจติใหส้งบน่ิงรวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา มี

ความสุขมคีวามเยน็ มคีวามอิม่มคีวามพอ ไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องใน

อดตีก็ดเีรื่องในอนาคตก็ด ี เรื่องของใครก็ด ี จติบางดวงเวลาสงบแลว้จะไมอ่ยู่กบัที ่ จะ

ถอยออกมาหน่อยแลว้ก็ออกไปรูเ้รื่องต่างๆ บางคนถนดัระลกึชาต ิ บางคนมตีาทพิย ์ ก็

จะไปเหน็พวกกายทพิย ์ บางคนมฤีทธิ์มเีดช อ่านจติอ่านใจของคนนัน้คนน้ีได ้ ถา้ไปทาง

นัน้ก็จะไปไมถ่งึมรรคผลนิพพาน เพราะเป็นคนละทางกนั สมาธิแบบน้ียงัอยู่ในข ัน้โลกี

ยะ ถงึแมจ้ะไดฌ้าน ๘ ก็ยงัถอืวา่เป็นโลกยีะ ไมท่าํใหจ้ติหลดุพน้ได ้พระอาจารย ์๒ รูป

ของพระพทุธเจา้ก็ไดบ้รรลฌุานกนั ตายไปก็ไปแค่สวรรคช์ ัน้พรหม แลว้ก็เสือ่มลงมาเมือ่

พลงัของสมาธิหมดไป ก็จะกลบัลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ มาสรา้งบญุบารมใีหม ่ แต่ถา้ไดเ้ขา้

สู่ข ัน้อริยมรรคอริยผลแลว้ จะไมเ่สือ่มลงมาสู่จติปถุชุนอกีต่อไป ถา้เป็นโสดาบนัแลว้ ก็

จะไมต่ํา่กวา่โสดาบนั มแีต่จะขึ้นอย่างเดยีว ไมม่ลีง ไม่เกนิ ๗ ชาตกิ็จะไดบ้รรลถุงึพระ

นิพพาน พระสกทิาคามกี็เพยีงชาตเิดยีว พระอนาคามไีมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

บรรลใุนสวรรคช์ ัน้พรหมโลก พระอรหนัตก์ห็ยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิไดใ้นชาตน้ีิเลย  

ตอ้งมสีมัมาสมาธิ คอืจติตอ้งสงบน่ิงเป็นหน่ึง เป็นอเุบกขา เพราะในการเจริญปญัญา

เจริญวปิสัสนา จติตอ้งมคีวามม ัน่คง มคีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามอิม่ จงึจะสามารถ

เจริญวปิสัสนาพจิารณาไตรลกัษณ์ได ้ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้จติจะหวิโหยกบัอารมณ์ต่างๆ ถา้

ไดส้มาธิแบบทีอ่อกไปรูไ้ปเหน็อะไรต่างๆ พอออกจากสมาธิจติจะไมม่กีาํลงั เหมอืนกบั
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คนทีน่อนหลบัไมส่นิท ตื่นขึ้นมาแลว้ยงัรูส้กึวา่เหน่ือย เหมอืนกบัไมไ่ดห้ลบั ถา้หลบัสนิท

ไมฝ่นัอะไรเลย พอตื่นขึ้นมาก็จะสดชืน่เบกิบานท ัง้กายและใจ พรอ้มทีจ่ะไปทาํภารกจิ

ต่างๆ ถา้เป็นภารกจิทางธรรม ก็ตอ้งใหจ้ติรวมลงเป็นหน่ึง สงบน่ิง อยู่ไดน้านเท่าไหร่ก็

ใหอ้ยู่ไป อย่าไปดงึออกมา ขณะนัน้ไมใ่ช่เวลาทีจ่ะเจริญปญัญา ตอ้งรอใหจ้ติถอนออกมา

คดิปรุงก่อน แลว้ค่อยเจริญปญัญา ไมป่ลอ่ยใหจ้ติไปคดิเรื่อยเป่ือยเหมอืนเมือ่ก่อน ไป

เทีย่วทีไ่หนด ี ไปซื้อขา้วของอะไรด ี ใหพุ้่งไปทีร่่างกายเป็นเป้าแรก เพราะขนัธ ์ ๕ มี

ร่างกายเป็นด่านแรก เป็นส่วนหยาบทีสุ่ดของขนัธ ์ ๕ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณเป็น

ส่วนละเอยีด ถา้ยงัไมผ่่านร่างกายกจ็ะไมส่ามารถพจิารณาส่วนละเอยีดน้ีได ้ ตอ้ง

พจิารณาร่างกายในลกัษณะต่างๆก่อน อนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย อนัตตาไมใ่ช่

ตวัตน เป็นดนินํา้ลมไฟ อสภุะไมส่วยไม่งาม มโีครงกระดูก มอีวยัวะต่างๆ ปฏิกูล

สกปรก มสีิง่สกปรกไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา พจิารณาเพือ่คลายความกาํหนดัยนิด ี

คลายความยดึตดิในร่างกาย ถา้พจิารณาไดอ้ย่างรอบคอบแลว้ ก็จะปลอ่ยวางร่างกายได ้

จะแก่จะเจ็บจะตาย ก็จะรูส้กึเฉยๆ ไม่เหน็วา่สวยวา่งาม น่ายนิดน่ีารกัใคร่แต่อย่างใด 

จติก็จะหลดุพน้จากความยดึตดิกบัร่างกายไป  

จากนัน้ก็ขยบัขึ้นสู่นามธรรม พจิารณาเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ทีเ่กดิขึ้นพรอ้มๆกนั 

เพราะเกี่ยวขอ้งกนั เกดิจากสงัขารความคดิปรุง พอคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็เกดิเวทนาตามมา 

สุขทกุขไ์มสุ่ขไมท่กุข ์ เกิดจากความคดิปรุงเป็นหลกั ถา้คดิเรื่องทีไ่มด่กี็เกดิความทกุข ์

ถา้คดิเรื่องทีด่กี็เกดิความสุข ถา้คดิเรื่องทีไ่มด่ไีมร่า้ยก็จะไมสุ่ขไมท่กุข ์ จะเฉยๆ ถา้

ควบคุมสงัขารความคดิปรุงได ้ ก็จะควบคุมเวทนาทีเ่กดิจากความคดิปรุงได ้ เวลาทีน่ ัง่

แลว้เจ็บปวดน้ี เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ๒ ส่วน ทกุขก์ายน้ีเป็นธรรมดาอยู่แลว้ แกไ้มไ่ด ้

นัง่นานๆก็ตอ้งเจ็บเป็นธรรมดา แต่ทีเ่จ็บกวา่นัน้อกีหลายเท่าก็คอืทกุขใ์จ ทีเ่กดิจาก

ความคดิปรุงของใจ ทีอ่ยากจะใหท้กุขก์ายหายไป อยากจะหนีจากทกุขก์ายไป จติจะคดิ

ปรุงอย่างเดยีววา่ ไปดกีวา่ ลกุขึ้นดกีวา่ เปลีย่นอริิยาบถดกีวา่ นัง่ไมไ่หวแลว้ ทรมาน

เจ็บปวด ถา้คดิอย่างน้ีความทกุขท์างใจก็จะเพิม่มากขึ้น แต่ถา้ไมป่ลอ่ยใหส้งัขารคดิปรุง 

เอามาบริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีว จะเจ็บทีร่่างกายขนาดไหนก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ไมไ่ป

คดิถงึความเจ็บทีร่่างกาย บริกรรมพทุโธๆไปอย่างเดยีว สงัขารก็จะไมม่โีอกาสคดิถงึ
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ความเจ็บของร่างกาย ไมม่โีอกาสอยากใหค้วามเจ็บหายไป ตณัหาคอืตน้เหตขุองความ

ทกุขใ์จก็จะไมส่ามารถทาํงานได ้ ทกุขใ์จกไ็มป่รากฏขึ้นมา ทกุขก์ายก็จะรูส้กึไมรุ่นแรง 

สามารถรบัได ้ เหมอืนเวลาทีเ่พลดิเพลนิกบัการทาํอะไร นัง่ไดเ้ป็นเวลายาวนาน ไมรู่ส้กึ

เจ็บเลย เพราะมสีิง่ทีส่นใจดงึใจไว ้ไมใ่หไ้ปคดิถงึความเจ็บของร่างกาย  

เวลานัง่สมาธิพอเจ็บนิดเจ็บหน่อยขึ้นมาก็จะพาล จะหนี จะเลกิ ถา้มอีะไรใหจ้ติทาํ เช่น

บริกรรมพทุโธไปเรื่อยๆ จติกจ็ะเพลนิอยู่กบัพทุโธ ก็จะไมรู่ส้กึเจ็บ หรือสวดมนตไ์ป

เรื่อยๆ ก็จะไมรู่ส้กึเจ็บปวด แต่ทาํไดใ้นระดบัหน่ึง ถา้ความทกุขค์วามเจ็บทางร่างกายมี

มาก จนไมส่ามารถบริกรรมพทุโธๆต่อไปได ้ ก็ตอ้งใชอ้บุายของปญัญา ตอ้งพจิารณาวา่

เวทนาทางร่างกาย จะมมีากมนีอ้ยเพยีงไร จติรบัรูไ้ด ้ ไมต่อ้งไปทาํอะไรกบัมนักไ็ด ้

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั ถา้แยกใจออกจากกายออกจากเวทนาได ้ วา่เป็นคนละ

ส่วนกนั ปลอ่ยใหเ้วทนาแสดงอาการของเขาไป ร่างกายก็ปลอ่ยใหน้ัง่ไป ใจเป็นผูร้บัรูก้็

รบัรูไ้ป ต่างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องตน ใจกร็บัรูเ้วทนา รบัรูเ้รื่องของกาย เวทนาก็แสดงไป 

เขาไมรู่ว้า่เขาเป็นเวทนา กายก็ไมรู่ว้า่เขาเป็นร่างกาย เป็นธาต ุ ๔ เหมอืนเกา้อี้เหมอืน

สิง่ของต่างๆ เขาก็ไมรู่ว้า่เขาเป็นอะไร ต ัง้เขาไวต้รงไหน ไมไ่ปขยบัเขา ก็ไมบ่่นไมว่า่อะไร 

ร่างกายก็เหมอืนกนั มนัไมรู่อ้ะไรท ัง้สิ้น ผูท้ีรู่ค้อืใจ แลว้ก็มโีมหะความหลงเขา้มา

แยกแยะ วา่ดวีา่ช ัว่ น่ายนิดน่ีารงัเกยีจ ถา้ น่ายนิดกี็อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้น่ารงัเกยีจก็

อยากจะหนีใหพ้น้ อยากใหห้ายไปเร็วๆ ถา้ไมห่ายก็ทกุขท์รมานใจ ถา้ระงบัความอยาก

ได ้ ยอมรบักบัสภาพความจริง ก็จะไมท่กุข ์ หรือจะใชว้ธิียอ้นศร เคยเกลยีดก็หนัมารกั 

มาชอบทกุขเวทนา ชอบความเจ็บปวด เหมอืนพวกซาดสิต ์ ชอบความเจ็บปวด พอชอบ

แลว้ก็ไมเ่จ็บ เอาของแหลมทิม่เขา้ไปในลิ้น ทิม่เขา้ไปในแกม้ ก็ไมรู่ส้กึเจ็บ เหมอืนกบั

เดก็ถูกฉีดยา ถา้พรอ้มจะฉีดก็จะไมร่อ้งไห ้ ถา้ไมอ่ยากฉีด ก็จะรอ้งไหแ้ละดิ้นจนฉีด

ไมไ่ด ้เพราะจติปฏเิสธ ไมย่อมรบั ก็จะทกุขท์รมานใจมาก  

น่ีคอืการต่อสูก้บัทกุขเวทนาดว้ยปญัญา ตอ้งยอมรบัวา่หนีจากเวทนาท ัง้ ๓ ไปไมไ่ด ้ จงึ

อย่าเลอืกเอาแต่สุขเวทนาอย่างเดยีว ปญัหาของโลกเราทกุวนัน้ี ก็เพราะจะเลอืกเอาแต่

สุขเวทนา วิง่หนีทกุขเวทนากนั จงึตอ้งสรา้งสิง่ต่างๆมาดบัทกุขเวทนากนั สรา้งเครื่องปัน่
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ไฟฟ้า พดัลม เครื่องปรบัอากาศ เพือ่ดบัทกุขเวทนาทางกาย ถา้ปฏบิตัอิย่างพระ กอ็ยู่

ตามมตีามเกดิ ทกุขไ์ดเ้ดีย๋วก็หายได ้ รอ้นไดเ้ดีย๋วก็เยน็ได ้ สลบัผลดัเปลีย่นไปตามเหตุ

ตามปจัจยั เป็นอยู่อย่างน้ีมาตลอด ถา้ใจสบายแลว้ความทกุขท์างกายจะไมห่นกัหนา

สาหสั ถา้ใจไมส่บาย ถงึแมจ้ะอยู่ในหอ้งแอร ์ก็จะไปทกุขก์บัเรื่องอืน่แทน ไปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี เมือ่ไม่ไดด้งัใจก็ทกุข ์ ท ัง้ๆทีอ่ยู่ในหอ้งแอรท์ีแ่สนจะเยน็แสน

จะสบาย แต่ใจกลบัรุ่มรอ้น เพราะแกผ้ดิที ่ไปแกท้ีก่าย ความรอ้นทีแ่สนสาหสัไมไ่ดอ้ยู่ที่

กาย แต่อยู่ทีใ่จ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหแ้กท้ีใ่จ ดบัความรอ้นทีใ่จไดโ้ดยสิ้นเชงิ ดว้ย

ปญัญา ดว้ยสมัมาสมาธิ ทาํใจใหน่ิ้ง ไมไ่ปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ถา้ออกไปก็ตอ้งดงึกลบัเขา้

มา ดว้ยพทุโธๆ ดว้ยการดูลมหายใจ ใจก็จะกลบัเขา้มา จะมคีวามหนกัแน่นเหมอืนกบั

หนิ พจิารณาอะไรกจ็ะเชื่อฟงั จะเป็นอเุบกขา จะปลอ่ยวางได ้ ทกุขเวทนาจะหนกัหนา

ขนาดไหน ก็จะปลอ่ยวางได ้ ถา้ไมม่คีวามอยากใหห้ายแลว้ ความทกุขท์ีรุ่นแรงในจติใจ

จะไมเ่กดิขึ้น ความทกุขท์างกายเมือ่เปรียบกบัทกุขท์างใจแลว้ เป็นเหมอืนฟ้ากบัดนิ น่ี

คอืมรรค ๘ สมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโปความดาํริชอบ สมัมากมัมนัโตการ

กระทาํชอบ สมัมาวาจาการพูดชอบ สมัมาอาชีโวอาชพีชอบ สมัมาวายาโมความเพยีร

ชอบ สมัมาสติระลกึชอบ และสมัมาสมาธิความสงบน่ิง เป็นธรรมทีจ่ะปราบกเิลส ๓ ตวั

น้ีได ้ คอืโลภโกรธหลง ทีเ่ป็นเจา้นายของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย อย่างอืน่ปราบไมไ่ด ้ ก็ขอให ้

พยายามเดนิไปตามทางน้ี เพราะจะพาไปสู่การหลดุพน้ สิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

สิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้ปวง 

ถาม ลูกเขา้ใจวา่เราทาํกรรมอยู่ทกุขณะจติ ถูกไหมคะ กรรมดกีรรมชัว่ทางกายวาจาใจ 

ทน้ีีในขณะทีห่ลบั ไมไ่ดท้าํกรรมใช่ไหม 

ตอบ ทาํ ถา้ฝนั  

ถาม ถา้ไมฝ่นัหลบัสนิท 

ตอบ ถา้หลบัสนิทกไ็มไ่ดท้าํ 

ถาม การทาํสมาธิเป็นการทาํกรรมด ีถูกไหมคะ 
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ตอบ ทาํสมาธิก็เพือ่ไมใ่หค้ดิอะไร คดิแต่พทุโธๆ ก็เป็นกรรมดแีลว้ ถา้ไมค่ดิเลยยิง่ดี

ใหญ่ จะไดเ้หน็ความจริงของจติ ไดเ้จอความสุขทีแ่ทจ้ริง  

ถาม ถา้อย่างนัน้คนทีป่่วยทีไ่มรู่ส้กึตวัน่ี 

ตอบ ถา้ไมรู่ส้กึตวัก็ภาวนาไมไ่ด ้

ถาม ถา้ภาวนาไดก้็อาจจะประกอบกรรมไมด่กี็ได ้

ตอบ เป็นไปตามวบิาก ถา้อยู่ในข ัน้ทีไ่มม่สีตคิวบคุมจติ จติจะทาํงานไปโดยอตัโนมตั ิ

ตามกาํลงัของวบิากกรรม กรรมตวัไหนแรงก็จะเป็นตวัผลกัดนั ถา้บญุแรงบญุก็

จะผลกัไป ถา้บาปแรงบาปกจ็ะผลกัไป ตอนนัน้จะเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ ควบคุม

บงัคบัจติไมไ่ดแ้ลว้ วบิากจะเป็นผูบ้งัคบั คอืบาปบญุทีไ่ดท้าํไว ้ 

ถาม บางคนไมส่บายแลว้ร่างกายขยบัไมไ่ด ้ 

ตอบ ถา้นอนหลบัสลบไสลไมม่สีต ิ ก็จะทาํอะไรผ่านทางร่างกายไมไ่ด ้ ถา้อยากจะรูว้า่

จติของเขาเป็นอย่างไร ก็ตอ้งรูว้าระจติของผูอ้ืน่ อย่างพระอนุรุทธะ ตอนที่

พระพทุธเจา้กาํลงัจะนิพพาน ก็ทรงเขา้ฌานตัง้แต่รูปฌานขึ้นไปถงึอรูปฌาน แลว้

ก็กลบัลงมาสู่จติปกต ิ แลว้ก็กลบัขึ้นไปสู่รูปฌาน พอออกจากรูปฌานแต่ยงัไมไ่ด ้

เขา้ไปในรูปฌาน ก็ทรงนิพพานไป ระหวา่งรูปฌานกบัอรูปฌาน ในขณะนัน้พระ

รูปอืน่ทีน่ ัง่เฝ้าพระพทุธเจา้อยู่ ทีไ่มส่ามารถตามวาระจติของพระพทุธเจา้ได ้ ก็

ตอ้งคอยถามพระอนุรุทธะวา่ ตอนน้ีพระพทุธเจา้ไปถงึไหนแลว้ ท่านก็บอกวา่

ตอนน้ีอยู่ในรูปฌาน ตอนน้ีอยู่ในอรูปฌาน พอพระพทุธเจา้นิพพานแลว้ ก็บอก

วา่ตอนน้ีท่านนิพพานแลว้ ถงึแมส้รีระของพระพทุธเจา้จะน่ิงสงบ แต่จติของ

พระพทุธเจา้ยงัทาํงานอยู่ คนทีส่ามารถอ่านวาระจติของผูอ้ืน่ได ้ก็จะตามรูไ้ด ้

ถาม ในระหวา่งทีค่วามเหน็ชอบของเรายงัไมเ่กดิ อยากจะขอแนวคดิวา่จะทาํอย่างไร

ใหเ้รามเีมตตามากขึ้นค่ะ 
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ตอบ ข ัน้ตน้ก็ตอ้งศึกษาธรรมใหม้ากๆ ฟงัธรรมใหม้ากๆ มาฟงัธรรมวนัน้ีก็ได ้

ความเหน็ชอบไปหลายแงห่ลายมมุดว้ยกนั แต่ฟงัหนเดยีวจะไมพ่อ พอไปทาํ

เรื่องอืน่ ก็จะกลบเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปหมด จงึตอ้งเอาไปพจิารณาใคร่ครวญอยู่

เรื่อยๆ ทบทวนอยู่เรื่อยๆวา่วนัน้ีไดฟ้งัอะไรไปบา้ง จนจาํไดข้ึ้นใจ จนเป็นส่วน

หน่ึงของความรูส้กึนึกคดิ ตอ้งทาํถงึขนาดนัน้ เพราะไมอ่ย่างนัน้แลว้พอไปทาํ

อย่างอืน่ ความหลงทีม่อีาํนาจมากก็จะกลบัมาคลมุจติ เหมอืนกบัจอกแหนทีค่ลมุ

สระไว ้เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เหมอืนกบัเอามอืไปแหวกออก เพือ่จะตกันํา้ขึ้นมา

ดืม่ พอไมไ่ดแ้หวกจอกแหนก็จะกลบัมาคลมุหมด จงึตอ้งแหวกโมหะอยู่เรื่อยๆ 

ดว้ยการพจิารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ ต ัง้สตอิยู่กบัธรรม พจิารณาธรรมในแงม่มุ

ต่างๆ หม ัน่ฟงัธรรมอยู่เรื่อยๆ ท่านจงึสอนใหเ้ขา้วดัอยู่เรื่อยๆ กาเลน ธมัมสัสว

นัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ เพราะจะ

ทาํใหเ้กดิสมัมาทฐินิ ัน่เอง เมือ่มสีมัมาทฐิแิลว้สมัมาอืน่ๆก็จะตามมา การเขา้หาครู

บาอาจารยจ์งึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ เพราะบางทอ่ีานหนงัสอืก็ยงัไมเ่ขา้ใจหรือ

เขา้ใจผดิ แต่ถา้ไดพ้บผูรู้จ้ริงเหน็จริง ไดย้นิไดฟ้งั และไดซ้กัถามดว้ย ในกรณีที่

ไมเ่ขา้ใจ ก็จะแจ่มแจง้ขึ้น ไมผ่ดิพลาด การศึกษาธรรมจงึเป็นเรื่องจาํเป็น เป็น

เรื่องสาํคญั หลวงตาท่านพูดวา่ระหวา่งการฟงัธรรมกบัการปฏบิตัธิรรม การฟงั

ธรรมมคีวามสาํคญัมากกวา่ ถา้ไมฟ่งัแลว้ไปปฏบิตักิ็จะหลงทางได ้ ถา้หลงทางสู ้

อย่าปฏบิตัดิกีวา่ หลงทางแลว้ยิง่แกย้ากใหญ่ คนทีม่มีจิฉาทฐิน้ีิแกย้าก คดิวา่

ปฏบิตัถิูก จะไมฟ่งัคาํสอนของผูอ้ืน่ ตอ้งปฏบิตัดิว้ย ไมฟ่งัอย่างเดยีว นอกจากมี

ปญัญาบารมมีาก สามารถบรรลไุดจ้ากการฟงัอย่างเดยีว เช่นพระอญัญาโกณ

ฑญัญะ พอฟงัเทศนค์ร ัง้แรกจากพระพทุธเจา้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัเลย 

บางองคฟ์งัเพยีงครัง้เดยีวก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ลย เพราะท่านมธีรรมอย่าง

อืน่พรอ้มอยู่แลว้ มสีมัมาสติ มสีมัมาสมาธิอยู่แลว้ แต่สมัมาทฐิน้ีิยงัไมค่รบ

บริบูรณ์ อาจจะมอียู่ ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์ยงัขาดอยู่อกี ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์พอไดฟ้งัปับ๊

ก็บรรลไุดเ้ลย จงึตอ้งสะสมสมัมาทฐิไิปเรื่อยๆ จาก ๑ เปอรเ์ซน็ตไ์ปเป็น ๑๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์เป็น ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์จนครบ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ 
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สมัมาทฐิไิมไ่ดเ้กดิจากการฟงัอย่างเดยีว ฟงัแลว้ตอ้งนาํไปใคร่ครวญพจิารณา แลว้เอาไป

ปฏบิตั ิ เอาไปพสูิจน ์ เมือ่ทาํตามทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาจนเหน็ผล ก็จะเกดิฉนัทะวริิยะ เกดิ

ความม ัน่ใจ วา่เป็นสิง่ทีถู่กทีค่วรทีด่ ี ถา้ไมพ่สูิจน ์ ก็จะไมรู่ ้ ก็จะไมเ่กดิฉนัทะวริิยะ เกดิ

ความม ัน่ใจ สมมตุวิา่อาตมามยีาวเิศษแลว้บอกใหเ้อาไปกนิ จะสาวจะสวยไปตลอดชวีติ 

ถา้ไมร่บัประทานก็จะไมรู่ว้า่เป็นอย่างทีพู่ดหรือเปลา่ ถา้รบัประทานก็จะรู ้ ถา้รบัประทาน

แลว้ผมไมห่งอก หนงัไมเ่หีย่ว ก็จะยนิดศีรทัธากบัยาทีไ่ดร้บัมา ท ัง้ ๒ ส่วนจงึมคีวาม

จาํเป็น คอืการไดย้นิไดฟ้งัการคดิใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ อยา่ฟงัแบบ

เขา้หูซา้ยออกหูขวา พอออกจากศาลาไปก็หายไปหมดเลย ท่านจงึตอ้งสอนอยู่เรื่อยๆ 

สมยัทีอ่ยู่กบัหลวงตาท่านจะอบรมพระทกุ ๔ หรือ ๕ วนั อย่างนอ้ยก็ ๒ ช ัว่โมงขึ้นไป 

พอไดฟ้งัก็เหมอืนกบัปลาไดน้ํา้ มกีาํลงัจติกาํลงัใจ คนืนัน้ก็ภาวนาไดท้ ัง้คนืเลย ไมง่่วง

เหงาหาวนอน ไมว่า้เหว ่รูส้กึวา่ครูบาอาจารยแ์ละมรรคผลนิพพานอยู่ใกล ้ๆ เรา พอสกั ๒ 

หรือ ๓ วนัผ่านไป ก็จางหายไปหมด 

ถาม เทปธรรมะของหลวงตาเขม้ขน้มาก 

ตอบ ใช่ เขม้ขน้มาก ตอนนัน้ท่านก็มกีาํลงัวงัชา พุ่งไปๆอย่างเดยีว บางทเีทศนไ์มท่นั

ธรรมทีไ่หลออกมา ยิง่เทศนย์ิง่เร็ว หนงัสอืและเทปของทา่นก็ทาํหนา้ทีแ่ทนท่าน

ได ้ ถา้ไมย่ดึตดิกบัร่างกายของท่าน กบัรอยยิ้มของท่าน พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ 

ธรรมน้ีแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป ธรรมของหลวงตากจ็ะเป็น

อาจารยข์องพวกเราแทนองคท์่านต่อไป เทปธรรมะหนงัสอืธรรมะต่างๆก็แทน

ท่านได ้เราไมไ่ดป้ราศจากทีพ่ึง่ เพยีงแต่ถูกความหลงหลอก ใหท้อ้แทไ้มอ่ยากจะ

ปฏบิตั ิ เวลาท่านจากไป จะรูส้กึวา่ไมม่ทีีพ่ึง่ พระอานนททู์ลถามพระพทุธเจา้วา่ 

หลงัจากทีพ่ระองคจ์ากไปแลว้ ใครจะมาเป็นศาสดาแทนพระองค ์ พระพทุธเจา้

ทรงตอบไปวา่ ธรรมวนิยัทีต่ถาคตตรสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะเป็นศาสดาของพวก

เธอต่อไป พวกเธอจะไมป่ราศจากทีพ่ึง่ ถา้พวกเธอมธีรรมมวีนิยั ตราบใดทีย่งัมี

พระธรรมคาํสอนอยู่ในโลกน้ี ตราบนัน้เรายงัมทีีพ่ึง่ ยงัมคีรูมอีาจารยอ์ยู่ สมยัที่

อาตมาเริ่มศึกษา ก็ไมไ่ดเ้จอครูบาอาจารย ์ ศึกษาจากหนงัสอืธรรมะทีไ่ดม้า พอ
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อ่านเลม่น้ีแลว้ก็เขยีนไปขออกี ในแต่ละเลม่จะแนะนาํหนงัสอืเลม่อืน่ สนใจก็

ส ัง่ซื้อมา อ่านแลว้ก็ปฏบิตัติาม กพ็าเราไปได ้ อาจจะไมส่ะดวกรวดเร็ว 

เหมอืนกบัศึกษาจากครูบาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ พอทาํอะไรผดิ ท่านจะแกใ้ห ้

เราทนัท ีถา้ศึกษาจากหนงัสอื ก็อาจจะทาํผดิบา้ง ทาํใหเ้สยีเวลา อยู่กบัท่านจะได ้

ขอ้วตัรปฏบิตั ิ ไดข้นบธรรมเนียมประเพณีของพระกรรมฐาน ไดก้าํลงัใจ เพราะ

อยู่ในกลุม่ของนกัปฏบิตัดิว้ยกนัจะช่วยส่งเสริมกนั ถา้อยู่กบัพวกทีไ่มป่ฏบิตัจิะ

ทาํใหท้อ้ เราปฏบิตัแิต่เขานัง่ดูโทรทศันก์นั เราอดขา้วเยน็เขานัง่กนิขา้วกนั  

ถาม อย่างนกัเรียนเรียนในหอ้งคงิ  

ตอบ ใช่ ช่วยดงึกนัไปได ้ 

ถาม อยากเอาลูกมาวดั  

ตอบ ก็บอกใหบ้วช บวชแลว้ลูกก็จะมาวดัอยู่เรื่อยๆ มาดูแม ่

ถาม อยากจะเอาลูกมากราบทา่น แต่ไมรู่จ้ะเอามายงัไง 

ตอบ ปลอ่ยเขาไปเถดิ เป็นวบิากของเขา ไมม่ภีาชนะทีจ่ะรองรบัธรรมะ ชอบกนัคนละ

อย่าง ไดม้าเจอกนั มาอาศยัอยู่บา้นเดยีวกนั แต่ความรูส้กึนึกคดิต่างกนั เหมอืน

ฟ้ากบัดนิ ช่วยไมไ่ด ้ มนัเป็นอย่างนัน้ เขา้ใจวา่แมข่องพระสารีบตุรหรือแมข่อง

พระโมคคลัลาน ์ ก็ไมไ่ดม้ศีรทัธา ช่วยไม่ได ้ เป็นเรื่องของการสะสมบญุบารม ี

สะสมมามากนอ้ยเพยีงไรก็จะส่งผลใหเ้ป็นไปดงัทีเ่หน็กนั ตดัใจดกีวา่ จะไดไ้ม่

ทกุขใ์จ แต่ไมป่ลอ่ยปละละเลย ดูแลกนัไป ถา้จะดิ้นรนเขา้กองไฟก็หา้มเขาไมไ่ด ้

ไมไ่ดเ้ฝ้าตลอด ๒๔ ช ัว่โมง ถา้ใจเขารกัอะไรก็ตอ้งไปหาสิง่นัน้  

ถาม เพราะเรามกีรรมเก่าหรือเปลา่ อะไรทีดู่แลเรื่องกรรม บริหารเรื่องกรรม  

ตอบ สาํหรบัพวกเราเรื่องกรรมเป็นอจนิไตย เรามองไมเ่หน็ความสมัพนัธข์องกรรม

และวบิาก แต่พระพทุธเจา้ทรงเหน็อย่างชดัเจน ทรงรูว้า่พวกเราไมม่ทีางทีจ่ะรูไ้ด ้
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จงึตอ้งเชื่ออย่างเดยีวก่อน พอปฏบิตัแิลว้ก็จะเหน็เอง เขาเป็นอย่างน้ี แต่เรา

อยากจะใหเ้ขาเป็นอกีอย่างหน่ึง จะเป็นไดอ้ย่างไร เขาเป็นสม้ แต่เราอยากใหเ้ขา

เป็นกลว้ย มนัเป็นไปไมไ่ด ้ ถงึแมเ้ราจะมร่ีางของมนุษยเ์หมอืนกนั แต่ใจของเรา

ต่างกนั ใจมนุษย ์ ใจเปรต ใจอสุรกาย ใจเดรจัฉาน ใจเทพ ใจอริยะ มร่ีางกาย

เหมอืนกนั อาการ ๓๒ เหมอืนกนั แต่ภูมจิติภูมธิรรมต่างกนั ในเมือ่เขาไมไ่ดอ้ยู่

ในระดบัเดยีวกบัเรา จะดงึมาอย่างไรเขาก็ไมม่า เหมอืนนํา้กบันํา้มนั ใส่ลงไปใน

ขวดเขย่าใหผ้สมรวมกนั เขย่าอย่างไรก็ไมร่วมกนั ตอ้งแยกจากกนั นํา้ก็เขา้หานํา้ 

นํา้มนัก็เขา้หานํา้มนั ผสมกนัอย่างไรก็ไม่รวมกนั คนชอบทาํบญุก็จะไปหาคน

ชอบทาํบญุ คนชอบเทีย่วก็จะไปหาคนชอบเทีย่ว การพยายามดงึเขามาก็ด ี แต่

อย่าไปทกุข ์อย่าไปหวงัผล ดกีวา่ไมไ่ดท้าํเลย คดิอย่างน้ีแลว้จะสบายใจ 

ถาม มนัก็ยากเหมอืนกนั อย่างทีโ่ยมเมือ่กี้วา่ มนัเป็นกรรมหรือเปลา่ 

ตอบ กรรมของเราคอือยากไดใ้นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ เราหลง เรามดืบอด อยากไดอ้ะไร 

ตอ้งเอาใหไ้ด ้อยากใหเ้ขาเป็นใหไ้ด ้แต่เขาไมเ่ป็น 

ถาม คอืเขา้ใจนอ้งนะคะ กลวัวา่ถา้ลูกพูดกบัพ่อแมไ่มด่แีลว้จะเป็นบาปกรรม ในใจ

ของเขากลวัอย่างนัน้ 

ตอบ เรากลวัแต่เขาไมก่ลวั เพราะเป็นกรรมของเขา เวลาไมพ่อใจเขาก็จะพูดไมด่ ีเราก็

เฉยๆไวก้็แลว้กนั อย่าไปโกรธ ไปอาฆาตพยาบาท ไปเกลยีดเขา เราก็จะเป็นพระ 

ถา้ใหอ้ภยัไดเ้ราก็จะสูงขึ้น ส่วนเขาจะรูห้รือไม ่ เป็นเรื่องของความมดืบอดกบั

ความสวา่งวา่มมีากนอ้ยเพยีงไร สกัวนัหน่ึงถา้แสงสวา่งรอดเขา้ไปได ้ก็จะรูเ้องวา่

เขามแีมท่ีป่ระเสริฐเลศิโลก ลูกจะเลวขนาดไหนแมก่็ไมโ่กรธ มแีต่ใหอ้ย่างเดยีว  

ถาม ในกรณีพีเ่ขาน้ี ลูกก็ไมไ่ดม้าทาํทาน แถมยงัพูดไมด่กีบัแม ่ ก็เหมอืนกบัทาํกรรม

ทบัซอ้นลงไปอกี คอืบญุก็ไมไ่ดเ้พิม่ แถมกรรมก็ทาํมากขึ้น อย่างน้ีหรือเปลา่คะ 
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ตอบ วนเวยีนอยู่ในวงจรของบาปกรรม จะตํา่ลงไปๆ แลว้ก็ไปใชก้รรม พอหมดกรรม

ก็กลบัขึ้นมาใหม ่ ถา้ยงัไมเ่ปลีย่นนิสยัก็จะทาํบาปกรรมอกี แลว้ก็ลงไปใชก้รรม

อกี จนกวา่จะพลกิกลบัได ้ พบจดุหกัเห ก็จะรูว้า่สิง่ทีท่าํมาไมด่เีลย หรือเหน็คน

อืน่ทาํด ี น่าเคารพเลือ่มใส น่าเอาเยี่ยงอย่าง ก็อาจจะเปลีย่นได ้ ไมต่อ้งเป็นอย่าง

น้ีไปตลอด บางคนดตีอนตน้แต่ไปเสยีตอนปลาย บางคนเสยีตอนตน้แต่ไปดี

ตอนปลาย บางคนก็ดไีปตลอด บางคนก็เสยีไปตลอด ก็มหีลายรูปแบบ  

ถาม ทิ้งลูกไมไ่ด ้

ตอบ เพราะคดิแบบน้ีถงึทาํใหท้กุข ์เป็นมจิฉาทฐิ ิเขาไมใ่ช่ลูกเรา เป็นเพยีงสมมตุ ิ

ถาม ดฉินัและสามเีขา้วดัมาประมาณ ๒๐ ปีแลว้ค่ะ ลูกชายก็พูดวา่พ่อแมเ่ขา้วดัมา

นาน ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย จนวนัหน่ึงดฉินัและสามไีดม้าพบท่าน ไดม้า

ปฏบิตัธิรรม มคีวามเปลีย่นแปลงไปในชวีติประจาํวนั ลูกชายก็ยอมรบัวา่พ่อแม่

เปลีย่นจริงๆ เพราะฉะนัน้ถงึบอกวา่บางครัง้อยู่ทีต่วัเราดว้ย วา่เรามกีาร

เปลีย่นแปลงหรือเปลา่ ถา้เปลีย่นแปลงลูกจะศรทัธา นัน่ประการหน่ึง คอืตอนที่

เราเขา้วดั เราอายุเท่าไหร่ ลูกเราอายุเท่าไหร่ ตอ้งใหเ้วลาลูกเราดว้ย ใน

ขณะเดยีวกนัเราก็ตอ้งปฏบิตั ิ เพือ่ใหลู้กเหน็วา่คุณแมคุ่ณพ่อเปลีย่นแปลงไปจริง 

เป็นตวัอย่าง 

ตอบ ใช่ สอนดว้ยวาจาไมพ่อ ตอ้งสอนดว้ยการกระทาํดว้ย เหมอืนแมปู่สอนลูกปู ให ้

ลูกเดนิตรงๆแต่ตวัแมก่็ยงัเดนิไมต่รง แมย่งัโมโหโทโสอยู่ เวลาลูกทาํอะไรไมไ่ด ้

ดงัใจก็โกรธ ลูกจงึไมศ่รทัธา สอนไมถู่กวธิี แทนทีจ่ะทาํใหเ้กดิศรทัธา กลบัทาํให ้

เขาต่อตา้น พระพทุธเจา้มญีาตพิีน่อ้งศรทัธาในตวัท่านมาก จงึปฏบิตัติามท่าน 

แมเ่ลี้ยงก็ออกบวช ลูกก็ออกบวช พ่อก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เมือ่เกดิศรทัธา

แลว้ก็จะเชื่อฟงั จะปฏบิตัติาม ตอ้งยอ้นกลบัมาดูทีต่วัเรา ไปดูตวัเขาจนลมืดูตวั

เรา สอนตวัเองก็ยากอยู่แลว้ สอนคนอืน่ยิ่งยากกวา่ ถา้ยงัสอนเราไมไ่ด ้ แลว้จะ

ไปสอนคนอืน่ไดอ้ย่างไร เวลามพีระทีจ่ะไปเผยแผ่ธรรม ไปเป็นครูเป็นอาจารย ์
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ไปกราบลาหลวงตา ท่านจะสอนวา่ สอนตวัเองก่อน อย่าพึง่ไปสอนคนอืน่ สอน

ตวัเองใหไ้ดก่้อน แลว้ค่อยไปสอนคนอืน่ สอนเรานะดทีีสุ่ด เราไดป้ระโยชนเ์ตม็ที่

เลย สอนคนอืน่เขาไดป้ระโยชนแ์ต่เราไมไ่ดอ้ะไร สอนตวัเราใหห้ลดุพน้ก่อน 

ต่อจากนัน้จะทาํอะไร จะช่วยใครมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมข่าดทนุ เพราะไดท้าํงาน

ของเราเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ถา้ยงัทาํไมเ่สร็จไปทาํใหค้นอืน่ จะเสยีเวลา เพราะ

ชวีติจะเหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ กาํลงัวงัชาจะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ โอกาสทีจ่ะปฏบิตัิ

ใหห้ลดุพน้ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆ กจิแรกทีต่อ้งทาํก็คอืสอนตวัเราเองก่อน ปฏบิตัิ

ใหห้ลดุพน้ก่อน แลว้ค่อยไปสอนคนอืน่ ถา้พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนคนอืน่ก่อน

ตรสัรู ้ก็จะไมม่ศีาสนาพทุธปรากฏขึ้นมา เพราะจะสอนไดแ้ค่ข ัน้ฌานเท่านัน้  

ตอนทีท่รงบาํเพญ็อยู่ตามลาํพงัก็ไดฌ้านแลว้ แต่ยงัไมไ่ดว้ปิสัสนา ยงัไมเ่หน็ไตรลกัษณ์

ครบท ัง้สามส่วน เหน็อนิจจงัเหน็ทกุขงัแต่ไมเ่หน็อนตัตา ทีเ่หน็ยากทีสุ่ด ไมม่สีตัวโ์ลกตวั

ไหนจะเหน็ไดเ้ลย เหน็อตัตาท ัง้นัน้ เหน็เป็นตวัเราของเรา ไมม่ใีครสอนพระพทุธเจา้ให ้

เหน็ได ้จงึตอ้งคดิเอง คดิดูจะยากขนาดไหน เหมอืนกบัคนทีค่ดิวา่โลกน้ีไมแ่บน คนส่วน

ใหญ่สมยัก่อนจะคดิวา่โลกแบนท ัง้นัน้ แต่พวกอจัฉริยะพวกทีฉ่ลาด จะเหน็ในสิง่ทีค่น

ท ัว่ๆไปมองไมเ่หน็กนั อจัฉริยะทางธรรมน้ีสาํคญักวา่ อจัฉริยะทางโลกก็จะตกเป็นทาส

ของกเิลส เป็นทาสของความหลง ใหย้ดึตดิ ใหท้าํรา้ยกนั ผลติอาวุธต่างๆขึ้นมา ก็เพือ่

ทาํลายกนัท ัง้นัน้ ถา้เป็นอจัฉริยะทางธรรม ก็จะปลดเปลื้องตนใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหไ้ดห้ลดุพน้ตามดว้ย พระคุณของพระพทุธเจา้จงึนบัประมาณไมไ่ด ้

วาสนาของพวกเราทีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา ก็นบัประมาณไมไ่ดเ้ช่นเดยีวกนั เพราะ

เหมอืนกบัไดเ้จอพระพทุธเจา้ การไดฟ้งัธรรมปฏบิตัธิรรมก็มคุีณนบัประมาณไมไ่ด ้

เช่นกนั อยู่ทีเ่ราจะฉกฉวยเอามาเป็นของเราหรือไม ่ หรือยงัรกัยงัเสยีดายความสุข

เลก็ๆนอ้ยๆ น่าจะตดัไดม้ากแลว้ มาศึกษาต ัง้ ๒ ปีแลว้ โทรทศันน่์าจะเอาไปขายไดแ้ลว้ 

ดูครูบาอาจารยเ์ป็นตวัอยา่ง ท่านไมม่อีะไรเราก็ตอ้งไมม่ตีาม ทา่นก็คนเราก็คน

เหมอืนกนั ท่านอยู่ไดเ้ราก็ตอ้งอยู่ได ้ไมไ่ดท้รมานมากมายอะไร ไมม่โีทรทศันไ์มต่าย ไม่

มแีอรไ์มต่าย ไมไ่ดอ้าบนํา้รอ้นนํา้อุ่นไมต่าย ไมม่ฟูีกหนาๆนอนก็ไมต่าย ปูเสือ่นอนกบั

พื้นก็ได ้ลองดู แลว้จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่ เพราะสิง่ทีเ่รามอียู่เป็นตวัฉุดลากเหน่ียวรัง้ ไมใ่หเ้รา
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ไดส้ิง่ทีด่ทีีเ่ลศิทีว่เิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยเจา้ท ัง้หลายมกีนั เพราะเราอยากไดท้ ัง้ 

๒ อย่าง ไม่ไดค้ดิวา่เป็นของตรงกนัขา้มกนั อยากจะไดอ้ย่างน้ีก็ตอ้งทิ้งอย่างนัน้ไป 

อยากจะไดค้วามสวา่งก็ตอ้งตดัความมดืไป อยากจะไดค้วามสุขทางธรรมก็ตอ้งตดั

ความสุขทางโลกไป คนอืน่เขาทาํกนัได ้ ทาํไมเราจะทาํไมไ่ด ้ คดิใหด้ ี ชาตหินา้ไมรู่จ้ะได ้

กลบัมาเจอพระพทุธศาสนา ไดม้าเป็นมนุษยอ์กีหรือเปลา่ เพราะไมเ่กดิขึ้นพรอ้มๆกนัได ้

งา่ยนกั  

ถาม ท่านคะเราไมม่ ัน่ใจ ก็เหมอืนกบัไมก่ลา้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ลองทาํดูซ ิ ยงัไมต่อ้งทาํแบบตดัขาดไปเลย ลองทาํสกัเดอืนหน่ึงหรือพรรษาหน่ึง 

ปิดทวีปิีดแอรปิ์ดทกุอย่าง ถอืศีล ๘ ดูสกั ๓ เดอืน ดูซวิา่ทาํไดห้รือไม ่ 

ถาม แลว้ค่อยๆเพิม่ขึ้น 

ตอบ ใช่ ตอนน้ียงัไมต่อ้ง ๓ เดอืน เอาวนัละอาทติยก่์อนก็ได ้วนัพระก็ถอืศีล ๘ ถา้ไม่

สะดวกวนัพระ ก็เอาวนัทีส่ะดวก ไมต่ดิงานเลี้ยง  

ถาม ไมค่่อยกา้วหนา้เลยค่ะ 

ตอบ อาจมภีารกจิอย่างอืน่มาก ก็เลยชา้หน่อย ตอ้งหาเวลาทาํใหม้ากขึ้น 

ถาม ตดังานทางโลกใหน้อ้ยลง 

ตอบ อะไรทีไ่มจ่าํเป็นก็ตดัไป รายไดน้อ้ยหน่อยไมเ่ป็นไร เอาทรพัยภ์ายในดกีวา่ มี

คุณค่ากวา่ทรพัยภ์ายนอก มพีอกนิพอใชก้็พอแลว้ เอาเวลามาปฏบิตัดิกีวา่ ถา้ได ้

ทรพัยภ์ายนอกมาก็ตอ้งเอาไปใช ้ ก็เสยีเวลาอกี เสยีเวลาไปกบัการหาทรพัย ์ กบั

การใชท้รพัย ์ถา้ไมห่าก็ไมต่อ้งใช ้จะมเีวลาปฏบิตัมิากขึ้น 

ถาม หลวงตาท่านไมค่่อยสบาย เป็นหวดั  

ตอบ ท่านก็ ๙๔ แลว้  



96 
 

ถาม ใหท้่านฟ้ืนเร็วๆ 

ตอบ ตอนอายุนอ้ยธาตจุะเกาะตดิกนัดกีวา่ตอนอายุมาก พออายุมากธาตจุะแยกออก

จากกนั จะไปคนละทาง นํา้ก็จะกลบัไปสู่นํา้ ดนิก็จะกลบัไปสู่ดนิ เป็นธรรมดา

ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ มคุีณสมบตัเิหมอืนกนั 

รวมตวักนัแลว้ก็แยกจากกนั ผุพงัไป ร่างกายไมส่าํคญัอะไร สาํคญัทีใ่จ ใจกบั

ธรรมะเป็นส่วนทีส่าํคญั ถา้เขา้ใจก็จะเฉยๆกบัการเสือ่มของสิง่ต่างๆ ถา้คดิ

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ วา่ตอ้งเสือ่มหมดไป จะไมห่ดหู่ ถา้ไมพ่จิารณาก็จะหดหู่ จะ

ไมก่ลา้จะไมอ่ยากคดิ ยิง่ไมค่ดิก็ยิง่ต่อตา้นใหญ่ พอความจริงปรากฏขึ้นมา ยิง่

รบัไมไ่ดใ้หญ่ แต่ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระ

อานนท ์ ใหเ้จริญมรณานุสติทกุลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ก็คดิถงึความตาย

ของตวัเราและของคนอืน่ วา่เป็นธรรมดา หายใจออกก็คดิวา่คนนัน้คนน้ีตอ้งตาย

จากเรา หรือเราตอ้งตายจากเขา คดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเฉยๆ จะรบัความ

จริงได ้ 

ถา้ไมพ่จิารณาความเสือ่ม ผลกระทบกบัจติใจจะแรง จะทกุขม์าก ถา้พจิารณาจนปลอ่ย

วางไดแ้ลว้ ผลกระทบจะไมม่ ี จะเหน็วา่เป็นเรื่องธรรมดา จงึตอ้งเจริญมรณานุสตอิยู่

เรื่อยๆ ใหนึ้กถงึอยู่เรื่อยๆวา่ เรามคีวามแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้

ความแก่ความเจ็บความตายไปไมไ่ด ้ มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จาก

การพลดัพรากจากกนัไปไมไ่ด ้ คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆเวลาวา่งไมรู่จ้ะคดิอะไร ก็คดิอย่างน้ี 

จะเป็นทีพ่ึง่ทางใจ ทาํใหไ้มห่ว ัน่ไหวไมวุ่น่วายไมเ่ดอืดรอ้น กบัการมากบัการไป กบัการ

แก่การเจ็บการตาย ของใครกต็าม ของเราหรือของคนอืน่ ความหลงทาํใหเ้ราอยากใหเ้ขา

อยู่ไปนานๆ ซึง่ขดัหลกัความจริง พอขดักบัความจริงก็จะตอ้งทกุข ์ถา้เหน็ตามความจริง

ก็เป็นสมัมาทิฐ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็จะไมท่กุข ์ไมม่คีวามอยากทีจ่ะใหเ้ป็นอย่างอืน่ เป็น

ก็เป็น ก็เท่านัน้เอง พวกเราตายกนัมาไมรู่ก้ี่รอบแลว้ นบัไมถ่ว้น แต่จาํไมไ่ดก้นั ตายจาก

กนัแต่ละครัง้กร็อ้งห่มรอ้งไหก้นั แลว้ก็ลมื คนทีต่ายจากเราไปมกีี่คนแลว้ เวลาตาย
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ใหม่ๆ ก็รอ้งห่มรอ้งไห ้พอเวลาผ่านไปก็ลมื ก็หาคนใหมม่ายดึอกี แลว้ก็มารอ้งห่มรอ้งไห ้

อกี  
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