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กัณฑ์ท่ี ๒๙๗

อยู่เฉยๆไม่ได้

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
คนเรานี้แปลกอยู่เฉยๆไม่ได้ ปัญหาของคนเราทุกวันนี้อยู่ทอ่ี ยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องไปโน่นมา
นี่ ต้องทําโน่นทํานี่ นอกจากทํามาหากินแล้ว ไม่เห็นจําเป็ นต้องไปทําอะไรมากมายเลย
ถ้ามีงานมีการมีอาชีพ มีรายได้มปี จั จัย ๔ พร้อมแล้ว ก็น่าจะสุขสบายกัน แต่กลับไม่เป็ น
อย่างนัน้ เพราะอยู่เฉยๆกันไม่ได้ ไม่เคยคิดด้วยว่าทําไมไม่อยู่เฉยๆกัน ปัญหาของโลก
เราทุกวันนี้ก็อยู่ตรงนี้เอง ไม่รู้วา่ การอยู่เฉยๆดีทส่ี ุด ต่างคนต่างอยู่กนั ไป หาปัจจัย ๔ ได้
แล้วก็น่าจะพอ ถ้าเห็นใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไป เก็บส่วนทีเ่ ราต้องมีไว้ แล้วก็อยู่
กับบ้านกัน แสนจะสุขแสนจะสบาย อย่างอาตมาก็อยู่ทน่ี ่มี าเกือบ ๒๐ ปี แล้ว ก็ไม่ได้ไป
ไหน มีปจั จัย ๔ พอเพียงแล้วก็จบ ไม่เห็นต้องมีอะไรมากไปกว่านัน้ ก็อยู่มาได้ แต่มอง
ไม่เห็นกัน เหมือนเส้นผมบังภูเขา เราจึงแสวงหาอะไรวุน่ วายกันไปหมด ได้มามากน้อย
เพียงไร ก็ไม่เคยอิม่ เคยพอ เคยสุขอย่างจริงๆเลย มีแต่เอาความทุกข์มาเพิม่ อย่างโยมก็
เอาลูกมาแบกอีกคนหนึ่ง ถ้าสมัยทีเ่ รียนจบแล้วทํางานทําการ อยู่เป็ นโสดได้ ก็จะแสนจะ
สบาย
ถาม แต่ถงึ เป็ นโสด เขาก็มที กุ ข์นะคะ
ตอบ เพราะใจมันไม่น่ิงนัน้ เอง ถ้านิ่งแล้วจะไม่ทกุ ข์กบั อะไร ใจมันดิ้น อยู่คนเดียวก็
เหงา เศร้าสร้อย ว้าเหว่ เปล่าเปลีย่ วใจ
ถาม โยมอีกคนมีความทุกข์จากคุณแม่ป่วยค่ะ ภาวนาไม่ได้
ตอบ เหมือนกันทัง้ นัน้ ไม่มปี ญั ญา มีแต่ความหลง
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ไม่เห็นสัจจธรรมความจริงของชีวติ ว่า มีแค่กายกับใจ ทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ มีการ
เจริญเติบโต แล้วก็เสือ่ มหมดไป เหมือนต้นไม้ทีค่ ่อยๆเจริญเติบโตจนเป็ นต้นไม้ใหญ่
แล้วก็ตอ้ งล้มลงมาสักวันหนึ่ง ช้าหรือเร็ว แล้วแต่พนั ธุข์ องไม้ บางชนิดก็มอี ายุยนื
ยาวนาน บางชนิดก็สนั้ เช่นข้าว ๓ เดือนก็หมดอายุแล้ว ร่างกายของคนก็แบบเดียวกัน
ไม่ต่างกัน มาจากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ต่างกันตรงทีร่ ่างของคนมีใจเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ร่างกายเป็ นเหมือนหุ่นกระบอก มีใจเป็ นผูเ้ ชิด พาร่างกายมาทีน่ ่ี ไปทีน่ นั ่
พูดอะไรทําอะไร ความจริงร่างกายอยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ขอให้มปี จั จัย ๔ หล่อเลี้ยง ก็อยู่ได้
แล้ว จะให้อยู่ทไ่ี หนไปตลอดก็อยู่ได้ เหมือนกับต้นไม้ ถ้ามีแดดมีอากาศมีนาํ้ มีดนิ หล่อ
เลี้ยง ก็อยู่ได้ ไม่ตอ้ งไปไหนก็ได้ แต่ใจอยู่น่งิ ไม่ได้ ต้องแสวงหาอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลา
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้วา่ ความหลงทําให้ใจต้องไปทํานัน่ ทํานี่ หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ หลงหา
ความสุขผิดที่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ แต่ไปหลงว่าอยู่ทส่ี ง่ิ ต่างๆภายนอกใจ ก็เลยไป
แสวงหากัน อาศัยเอาร่างกายเป็ นเครื่องมือ หาความสุขจากการได้เห็นได้ยนิ ได้ฟงั ได้ล้มิ
รสได้ดมกลิน่ ได้สมั ผัสกับสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ได้ให้
ความสุขทีอ่ ม่ิ ทีพ่ อ มีแต่จะกระตุน้ ความหิวความอยากให้มเี พิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ใจจึงอยู่
เฉยๆไม่ได้ ต้องไปโน่นมานี่ หาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้มาดูมาฟัง หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อม่ิ
ไม่พอ เพราะไม่ใช่อาหารของใจ ใจไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอาหารของใจ นอกจากพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันต์เท่านัน้ ทีร่ ู้ รู้จริงๆ ไม่ได้รู้จากทางทฤษฎี อย่างพวกเราได้ยนิ ได้รู้วา่ ความสงบ
คืออาหารคือความสุขของใจ แต่ยงั ไม่เคยได้สมั ผัส จึงไปหาความสุขจากสิง่ อืน่ ๆกัน เป็ น
เหตุทาํ ให้อยู่เฉยๆกันไม่ได้ เมือ่ ต้องไปไหนมาไหน ก็มภี าระต่างๆเพิม่ ขึ้นมา ต้องมี
รถยนต์มถี นน มีอปุ กรณ์ต่างๆสนับสนุน พอไปถึงแล้วก็อยากกลับ พอกลับมาแล้วก็
อยากจะไปใหม่ กลิ้งไปกลิ้งมา เหมือนลูกตุม้ นาฬกิ าทีแ่ กว่งไปแกว่งมา แกว่งไปทางซ้าย
แล้วก็แกว่งมาทางขวา แกว่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด จนกว่าจะสามารถควบคุม
ไม่ให้แกว่งได้
เราจึงต้องจัดการกับใจ ทําใจให้น่ิงให้ได้ การบวชก็เป็ นการทําใจของเราให้น่งิ ไม่ให้อยาก
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ให้ไม่อยากสิง่ นัน้ สิง่ นี้ สิง่ ทีไ่ ม่อยากกันก็คอื ไม่อยากยากจน ไม่อยาก
ลําบากลําบน สิง่ ทีอ่ ยากก็คอื อยากจะสุขอยากจะสบาย แต่ไปเห็นความสุขความสบายอยู่
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กับของภายนอก ซึง่ โดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ให้ความสุขความสบายกับเรา ให้แต่ความ
ทุกข์ แต่เรามองไม่เห็นกัน ก็เลยไปหาความสุขความสบายจากสิง่ ภายนอกกัน ทีเ่ ราต้อง
ทํางานหาเงินหาทองกัน เพราะคิดว่ามีเงินทองแล้วจะมีความสุข หายศหาตําแหน่งกัน
เพราะคิดว่ามีตาํ แหน่งสูงๆแล้วจะมีความสุข
หาบริษทั บริวารหามาสรรเสริญยกย่อง
เยินยอ เพราะใจติดกับการสรรเสริญ ถึงแม้สิง่ ทีพ่ ูดจะไม่จริงก็ไม่สาํ คัญ ถ้าพูดแล้วถูกใจ
เป็ นใช้ได้ แล้วก็หลงกับการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ชอบดูรูปแปลกๆใหม่ๆ
ชอบได้ยนิ เสียงแปลกๆใหม่ๆ ถ้าเป็ นของจําเจแล้วจะเบือ่ แม้จะเป็ นของโปรดอย่างไรก็
เบือ่ ถ้าได้ดูหรือฟังอะไรทีช่ อบมากๆทุกวัน เดีย๋ วก็เบือ่ ให้รบั ประทานอาหารจานโปรดวัน
ละ ๓ เวลาตลอดทัง้ เดือนเลย เดีย๋ วก็เบื่อ แสดงว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง
กับเรา
มีพระพุทธเจ้ากับพวกนักบวชเท่านัน้ ทีเ่ ห็นความสุขอีกด้านหนึ่ง คือความสุขจากการทํา
จิตใจให้สงบ จะทําจิตใจให้สงบได้ ก็ตอ้ งอยู่คนละฟากกับทางโลก ทางรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เพราะถ้าได้สมั ผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ กับเงินทองกับตําแหน่งแล้ว
จะมีความผูกพัน ทําให้จิตอยู่น่งิ ไม่ได้ ต้องคอยหามาเพิม่ ให้มมี ากขึ้น ต้องคอยรักษา มี
ตําแหน่งก็ตอ้ งคอยรักษาไว้ หรือหาทีส่ ูงขึ้นไป ก็เลยอยู่น่งิ ๆไม่ได้ อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้อง
ออกจากบ้านกันทุกวัน ตื่นแต่เช้าก็ตอ้ งออกไปแล้ว เพือ่ หาสิง่ เหล่านี้ เย็นก็กลับมา แล้ว
ก็วนุ่ วายกับเรื่องเหล่านี้ เพราะมีการโยกย้ายกัน มีการสูญเสีย วุน่ วายอยู่ตลอดเวลา แต่
พวกทีม่ ปี ญั ญาจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางสู่ความสุข
อย่างพวกนักบวชในสมัยก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ ก็สามารถหาความสุขจากความสงบของใจได้ในระดับหนึ่ง
ด้วยการบําเพ็ญ รักษาศีล นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ มีความสุขเป็ นพักๆไป เวลาจิตสงบก็
มีความสุข แต่พอออกจากความสงบ ก็อยากได้นนั ่ อยากได้น่ี ทัง้ ๆทีก่ ็ไม่ได้อยู่ใกล้กับสิง่
ต่างๆเหมือนกับฆราวาส แต่ก็ยงั อดคิดถึงความสุขแบบนัน้ ไม่ได้ ถ้าไม่กลับมานัง่ สมาธิ
ทําจิตให้สงบต่อ ก็จะบวชอยู่ต่อไปไม่ได้ ทีส่ กึ กันไปก็เพราะจิตไม่สงบ อยู่ไม่ได้ จิตยัง
อยากไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อยากไปหาเงินหายศหาสรรเสริญ พอไปเกี่ยวข้อง
ด้วยก็มแี ต่ความทุกข์ต่อเนื่องกันไป พอมีครอบครัวมีภรรยามีลูก ก็ตอ้ งดูแล ต้องห่วง
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ต้องกังวล ต้องเลี้ยงภรรยากับลูก และญาติพน่ี อ้ ง ทีไ่ ม่ชา้ ก็เร็วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
ต้องไปเยีย่ มกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไปงานศพกัน มีเรื่องให้ทาํ อยู่ตลอดเวลาจนวันตาย
ไม่เคยเจอความสุข ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกได้เจอกัน เพราะต้องตัดทุก
อย่าง ตัดลาภยศสรรเสริญ ตัดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็ตอ้ งควบคุมจิตด้วยสติ
ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ทําจิตให้วา่ งด้วยอุบายแห่งสมาธิ บริกรรมพุทโธๆๆไป สวดมนต์
ไป หรือดูลมหายใจเข้าออกไป ถ้าเป็ นอุบายแห่งวิปสั สนา ก็พจิ ารณาดูร่างกาย ดูอาการ
๓๒ แล้วจิตจะสงบ ไม่วุน่ วาย ไม่กาํ หนัดยินดี แต่จะเบือ่ หน่ายกับสิง่ ต่างๆ เพราะ
พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ เป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่อยู่ในอํานาจจะเหนี่ยวรัง้ ให้อยู่กบั เราไป
ได้ตลอด ให้เป็ นของเราไปได้ตลอด เช่นร่างกายของเรานี้ พิจารณาไป ก็มแี ต่จะแก่ มีแต่
จะเจ็บ มีแต่จะตาย บังคับไม่ได้ ต้องเป็ นอย่างนี้ สิง่ ต่างๆทีห่ ามาได้ก็จะต้องหมดไป พอ
ตายไป สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็เป็ นของคนอืน่ ไป ใครมีบญ
ุ มีวาสนาเขาก็ได้
ครอบครองไป ตําแหน่งก็เป็ นของคนอืน่ ไป แต่ปญั หาไม่ได้หมดไปกับการตาย เพราะใจ
ผูท้ ก่ี ่อปัญหาไม่ได้ตายไปด้วย ถ้าใจตายไปด้วยปัญหาก็จะจบด้วย แต่ใจไม่ตาย ไปเกิด
ใหม่ ไปเริ่มต้นสร้างปัญหาใหม่ รอบนี้ไม่ใช่รอบที่ ๑๐ รอบที่ ๑๐๐ นะ ท่านว่าเป็ นล้านๆ
รอบแล้ว ความทุกข์ทเ่ี ราได้สมั ผัสผ่านมาอย่างแสนสาหัส แล้วก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไป
เรื่อยๆ ถ้าไม่หยุดใจปราบใจ ด้วยการปฏิบตั ิ บําเพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ถ้าหยุดใจได้เมือ่ ไหร่แล้ว จะเจอสิง่ ทีว่ เิ ศษทีส่ ุดในโลก ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ไม่มี
สุขอันใดในโลกนี้ทจ่ี ะเสมอหรือเหนือกว่า ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบระงับของจิตใจ
ระงับจากความโลภความโกรธความหลง ระงับจากความอยากในกาม อยากมีอยากเป็ น
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เวลาอยากได้อะไรก็ตอ้ งใช้ปญั ญาระงับ ต้องเห็นว่าสิง่ ต่างๆที่
อยากได้ อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ ไม่มสี าระแก่นสาร ไม่มคี ุณค่าอะไร มีแต่โทษมีแต่พษิ มีแต่
ภัย เป็ นเหมือนระเบิดเวลา ถ้าเป็ นเด็กก็จะไม่รู้วา่ ลูกระเบิดมีพษิ ภัยอย่างไร พอเล่นกับ
ลูกระเบิดเกิดระเบิดขึ้นมา ก็ตอ้ งเจ็บตัวถึงแก่ความตายไป จิตของปุถชุ นก็เหมือนกับ
เด็ก มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยากได้อยากสัมผัส พอไปเล่นกับมัน
ก็เหมือนกับเด็กทีไ่ ปเล่นกับลูกระเบิด แล้วผลเป็ นอย่างไร มีใครบ้างทีบ่ อกว่าไม่มคี วาม
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ทุกข์ มีไหมในโลกนี้ ไม่มคี วามกังวล ไม่มคี วามห่วงใย ไม่มคี วามเสียอกเสียใจอาลัย
อาวรณ์ สิง่ เหล่านี้เกิดจากความไม่รู้ทงั้ สิ้น คือความหลง ศาสนาพุทธจึงเกิดขึ้นมาเพือ่ แก้
ความหลงนี่เอง คําว่าพุทธะคือผูร้ ู้ รู้ความจริงของความสุขและความทุกข์ของใจ
พระพุทธเจ้าเป็ นองค์แรก ก่อนหน้านัน้ นักบวชทัง้ หลายก็ไม่รู้กนั รู้แต่วธิ รี ะงับให้จติ สงบ
ได้เป็ นพักๆเท่านัน้ เอง กําหนดพุทโธๆๆหรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก พอจิตสงบตอน
นัน้ ก็สบาย ลืมเรื่องราวต่างๆไป ไม่คดิ ถึงเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ไม่
วุน่ วายใจ แต่พอถอนออกมาก็เริ่มคิด เริ่มอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะฟัง อยากจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอไปได้ยนิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้เข้า ถ้าถูกอกถูกใจก็ดใี จ ถ้าไม่ถูก
อกถูกใจก็วนุ่ วายใจ แล้วก็พยายามไปแก้ในสิง่ ทีแ่ ก้ไม่ได้ แต่ไม่รู้ เช่นคนจะเจ็บคนจะ
ตายจะไปแก้ได้อย่างไร ทําให้หายวันนี้ แล้วอยู่ต่อไปสัก ๕ ปี ๑๐ ปี ได้ แล้วก็กลับมาที่
จุดนี้อกี ต้องกลับมาเจ็บมาตายจนได้ เพียงแต่ผดั เวลาไปเท่านัน้ เอง แต่ก็ตอ้ งทํา ทําได้ก็
ทําไป แต่ควรทําด้วยปัญญา คือรู้วา่ เป็ นการผ่อนเวลาไปเท่านัน้ เอง ผัดเวลาไป สําหรับ
คนทีไ่ ด้รบั การรักษาหายจนแล้ว ถ้าฉลาดก็จะได้รบั ประโยชน์ จะรู้วา่ ชีวติ ใกล้จะ
หมดแล้ว เกือบจะหมดไปแล้วครัง้ หนึ่ง ตอนนี้ได้โอกาสใหม่ จะกลับไปใช้ชวี ติ แบบเดิมๆ
หรือตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็จะได้ประโยชน์ตรงนัน้ ถ้าได้สติแล้วรีบปฏิบตั ิ
ก็อาจจะเสร็จกิจภายในไม่ก่วี นั
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระราชบิดาให้ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนทีจ่ ะเสด็จ
สวรรคต ตอนนัน้ ทรงประชวร พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเอาหมอไป เอารถพยาบาลไป แต่
เอาธรรมโอสถไป เอาความจริงไป สอนจิตให้ปล่อยวาง สังขารร่างกายเป็ นของไม่เทีย่ ง
อนิ จจา วต สังขารา มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่และดับไปเป็ นธรรมดา ปล่อยวางได้จะทําให้หลุด
พ้น จากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดจากการแตกดับของสังขารร่างกาย ถ้าพิจารณาด้วย
ปัญญาแล้วปล่อยวางได้ ร่างกายจะอยู่จะตายก็เป็ นเหมือนแก้วนํา้ ใครจะเอาไปทําอะไรก็
ไม่ได้สร้างปัญหาให้กบั เรา แต่ถา้ หวงว่าเป็ นแก้วราคาแพง ทีเ่ ราโปรดมาก ถ้าใครมาแตะ
มาทําแตกเข้า ก็วนุ่ วายใจ ร่างกายกับแก้วนํา้ ก็เหมือนกัน เป็ นธาตุเหมือนกัน เป็ นอนิจจัง
เหมือนกัน ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งบุบสลายไป ให้ความทุกข์ถา้ ไปหลงยึดติด ไปรัก
ไปชอบไปอยากให้อยู่ไปนานๆ ถ้าไม่เป็ นตามความอยากก็เสียใจ แต่ถา้ สอนใจอยู่เรื่อยๆ
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ว่ามันต้องไป มันจะไปก็ให้มนั ไป ไม่ตอ้ งเสียดาย พอมันไปก็จะไม่วนุ่ วาย จะปล่อยมัน
ไป ถ้าพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็จะปล่อย จะโล่งใจ เบาใจ สบายใจ โรคจะหายไม่หายก็
ไม่สนใจ ใจของพวกเราตอนนี้เหมือนกับกาวตราช้าง พอได้อะไรมาแล้วจะติดจนแยก
ออกจากกันได้ยาก เหมือนกาวตราช้างทีต่ ดิ กับอะไรแล้ว จะเอาออกยาก ต้องง ้างจนหัก
ออกจากกัน นี่คอื ผลทีเ่ กิดจากความหลง ไม่เห็นความสุขภายนอกใจ ก็เลยไปหา
ความสุขภายนอกกัน ทีค่ วามทุกข์แถมมาด้วย เหมือนไปเติมนํา้ มันแล้วได้แก้วได้ผา้ แถม
มาด้วย ได้อะไรมาก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ยิง่ รักมากยิง่ ทุกข์มาก ถ้าไม่รกั เลยก็ไม่ทกุ ข์เลย
จะเอาอย่างไรดี จะเอาทุกข์หรือไม่เอาทุกข์ ถ้าไม่เอาทุกข์ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นกลาง อยู่
เฉยๆไป ไม่รกั ไม่ชงั แต่มคี วามเมตตากรุณามุทติ าอุเบกขา ถ้าอยู่แบบนี้ได้ ก็จะอยู่แบบ
ไม่ทกุ ข์
ถ้าไม่มเี หตุจาํ เป็ นทีจ่ ะต้องทําอะไรกัน ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามอัธยาศัย ใครอยากจะทํา
อะไรก็ทาํ ไป อยากจะเอาเท้าเดินก็ได้ เอามือเดินก็ได้ คลานไปก็ได้ จะทําอะไรก็ได้ ชีวติ
ของเขา ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเสียอย่าง เราจะไปเดือดร้อนแทนเขาทําไม เพราะเราไปหลง
รักเขา ไปยึดไปติด เห็นว่ากําลังจะไปสู่ความเสือ่ มเสีย สู่ความทุกข์ ก็เดือดร้อนแทน พูด
อย่างไรก็ไม่ฟงั ก็ยง่ิ เดือดร้อนใหญ่ อย่างนี้ก็ไม่ถูก เพราะเป็ นการสร้างความทุกข์ให้กับ
ตนเอง บอกได้สอนได้ แต่อย่าไปทุกข์ดว้ ย เหมือนพระพุทธเจ้า เหมือนครู บาอาจารย์
ท่านไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อนกับพวกเรา สอนแล้วก็แล้วกันไป คนฟังจะเอาไปปฏิบตั หิ รือไม่
ก็อยู่ทต่ี วั เขา คนสอนจึงไม่ควรไปเดือดร้อน ทําหน้าทีไ่ ป สังสอนไป
่
จะปฏิบตั ไิ ด้ไม่ได้ก็
ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยหลายอย่าง ไม่เข้าใจก็ได้ ไม่ยอมรับสิง่ ทีเ่ ราสอนก็ได้ ถ้าไม่รบั ก็เหมือนเท
นํา้ ใส่แก้วทีค่ วํา่ อยู่ เทลงไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรับนํา้ ได้ คําสอนทีด่ ที ง่ี ามถ้าสอนให้คนที่
ไม่ยอมรับ ก็เปล่าประโยชน์ ปัญหาของพวกเราก็คอื ความหลง ขาดปัญญา เมือ่ มีความ
หลงก็เกิดความยึดติด ความอยากต่างๆ ถ้ามีปญั ญาก็จะมีความพอดี ทําทุกอย่างใน
กรอบของเหตุผล เพือ่ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้น แล้วก็ตอ้ งดูทใ่ี จของตนด้วย ว่าทุกข์วนุ่ วาย
หรือเปล่า ถ้ามีปญั ญาจะไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วาย ถ้าทุกข์วนุ่ วายก็จะหยุดทันที ถ้าไม่มปี ญั ญา
จะวุน่ วายจะทุกข์กว่าคนทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือเสียอีก ทีก่ ลับเห็นว่าเรานี่วนุ่ วายเหลือเกิน
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จึงควรเข้าใจว่า สิง่ ทีเ่ ราควรแสวงหาไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ภายใน คือความสงบของ
จิตใจ จึงต้องมีทานศีลภาวนา ทําความดีต่างๆ มีความกตัญ�ูกตเวที สัมมาคารวะ
ความเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เสียสละรับใช้ผูอ้ น่ื ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีความเมตตากรุณา
มุทติ าอุเบกขา ไม่อจิ ฉาริษยา ผูอ้ น่ื ได้ดกี ็ถอื ว่าเป็ นบุญของเขา ใครทุกข์ยากใครลําบากก็
ให้ความเมตตากรุณา ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป อย่ามองว่าเป็ นคู่ต่อสูก้ นั ให้มองว่า
เป็ นมิตรเป็ นเพือ่ นกัน จะทําให้จติ สงบไม่วนุ่ วาย เวลาปฏิบตั ธิ รรมก็จะสงบง่าย เมือ่ จิต
ออกจากความสงบแล้วก็เจริญปัญญา ให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มอี ะไร มีแต่ความทุกข์ ความสุข
อยู่ท่ใี จ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ จิตก็จะปล่อยทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ได้ จะไม่เดือดร้อนไม่
ทุกข์กบั อะไรต่อไป คําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ ถ้ายังอยู่ในโลกนี้ก็ยงั ต้องทํามาหา
กิน เพือ่ มาทําความดี ทําเพือ่ สมบัตทิ อ่ี ยู่ในใจ อย่าทําเพือ่ เงินทอง เพือ่ ตําแหน่ง แต่ทาํ
เพือ่ ความสุขใจ
ถาม ขออนุญาตเรียนถามเพือ่ ความรู้ประดับภูมปิ ญั ญานะครับ
อย่างบางคนเสาะ
แสวงหา ถึงแม้ไม่ได้ตงั้ ใจก็จริง แต่มนั เป็ นหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบทีต่ อ้ งทํา
อย่างเช่นพ่อแม่ตอ้ งหาเงินหาทองเผือ่ ไว้ ให้ลูกใช้จ่ายไปทางการศึกษา ก็ตอ้ งเสาะ
แสวงหา ไม่ได้ทาํ เพือ่ ใจแต่ตอ้ งทําเพือ่ หน้าที่
ตอบ ก็ตอ้ งทําไป อย่างทีพ่ ูดไว้ว่า อะไรทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก็ทาํ ไป แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ ความ
รํา่ รวย ไม่ได้ทาํ เพือ่ ให้มตี าํ แหน่งสูงๆยศสูงๆ ทําเพือ่ อยู่ เพือ่ จะได้มาทําใจให้สงบ
ต่างหาก
ถาม คือทีผ่ มเรียนมานะครับ ความต้องการของคนนี่ นอกจากปัจจัย ๔ แล้ว ยังมีอกี
ตัง้ หลายอย่าง เช่นความมีหน้ามีตาในสังคม ความมันคงในชี
่
วติ อะไรต่างๆเหล่านี้
มันก็ดูเหมือนต่างไปจากทีท่ ่านพูด มันก็จะมีปญั หาเหมือนกัน เพราะเราอยู่ใน
โลก
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ตอบ นัน่ แหละคือความหลง เพราะสิง่ ทีเ่ ราต้องการไม่ได้ให้ความสุข ไม่เป็ นคุณแต่เป็ น
โทษ แต่มองไม่เห็นกัน ไม่เข้าใจ เวลาอยากให้คนนับหน้าถือตาถ้าไม่ได้ก็จะ
เสียใจ จะโกรธ
ถาม แล้วอีกอย่างท่านพูดว่า สอนแล้วไม่ทาํ ก็ตามใจเขา แต่บางทีในเรื่องการศึกษา ผู ้
ทีเ่ ป็ นครูเมือ่ สอนแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ จะไม่ขดั กันหรือครับ
ว่าทําไมไม่ทาํ ให้เขาเป็ นคนดีให้ได้ ควรพยายามเพียรสอนไปหรือไม่
ตอบ ถ้าทําได้ทกุ คนก็ดกี นั ไปหมดแล้ว
ถาม เปล่าเพียงแต่วา่ ทําไมไม่เพียรสอนให้เขาเป็ นคนดีให้ได้ หรือติดตามผลการ
ปฏิบตั ิ
ตอบ เราสอนไปแล้วเราก็ตามดูดว้ ย ดูความสามารถของผูร้ บั ว่ารับได้มากน้อยเพียงไร
ประเมินผลไป แต่ไม่ให้ไปมีอารมณ์กบั การสังสอน
่
เข้าใจไหม สังสอนไปตาม
่
หน้าที่ มีนกั เรียนในห้องอยู่ ๓๐ คน จะให้สอบได้ท่ี ๑ ทุกคนคงเป็ นไปไม่ได้ จะ
ให้ ๔ จุดทุกคนคงเป็ นไปไม่ได้
ถาม แต่ช่วยให้คนทีจ่ ะตกหรือใกล้ๆตกให้สอบผ่านได้ ก็คอื ต้องเรียกมาติวพิเศษหรือ
มาสอนเพิม่ เติม
ตอบ ถ้าเกิดเขาไม่มาจะทําอย่างไร
ถาม ก็ตอ้ งหาวิธีการ ถ้าเป็ นครูทด่ี ี นี่เป็ นความคิดผมนะครับ
ตอบ ก็ทาํ ไป ไม่ได้วา่ อะไร เป็ นเรื่องของแต่ละบุคคล ถ้าต้องการจะทําอย่างนัน้ ก็ได้
ไม่ได้หา้ ม ทีพ่ ูดก็เป็ นแนวหนึ่งเท่านัน้ เอง ทีม่ อี ยู่หลายแนวทางด้วยกัน ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นแนวทางเดียวในการดําเนินชีวติ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ทุกคนก็เป็ นพระ
กันไปหมดแล้ว เพียงแต่วา่ พระก็ตอ้ งสอนแนวทางของพระเท่านัน้ เอง ในโลกนี้มี
หลากหลายลัทธิดว้ ยกัน เช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิทนุ นิยม เป็ นแนวความคิด
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ในการดําเนินชีวติ ทีต่ ่างกันไป ทุกคนก็คดิ ว่าแนวทางของตนถูกทัง้ นัน้ ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มาล้มล้างลัทธิคาํ สอนของผูอ้ น่ื ไม่ได้มาล้ม
ล้างวิธีการดําเนินชีวติ ของใครทัง้ สิ้น มีหน้าทีส่ อนทางของพุทธเท่านัน้ เอง ว่าเป็ น
อย่างนี้ เราไปทางนี้ เราทําอย่างนี้ คุณจะมาด้วยก็เชิญ เหมือนกับเราขับรถไปทาง
นี้ มีทน่ี งั ่ ว่างอยู่ ถ้าคุณอยากจะไปด้วยก็เชิญ ถ้าคุณไม่อยากไปด้วย ก็ไม่เป็ นไร
คุณก็ไปทางของคุณ
ถาม พระพุทธเจ้าสอนทางเพือ่ ความหลุดพ้นค่ะ เพือ่ ไม่ตอ้ งมาเกิดอีก
ตอบ ถ้าพูดกับคนทีไ่ ม่มคี วามคิดแนวนี้ พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าไม่เชื่อการเวียน
ว่ายตายเกิด พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ที่พูดนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิด เน้นตรงทีต่ วั จิตเท่านัน้ ว่าทําไมอยู่ไม่เป็ นสุขกัน ทัง้ ๆทีจ่ ติ มีความสุขได้โดย
ไม่ตอ้ งมีอะไร ถ้ามีปญั ญา เข้าถึงสัจจธรรมความจริงของชีวติ ก็จะปล่อยวาง คํา
ว่าปล่อยวางนี้ก็ไม่เข้าใจกันอีก ปล่อยทุกอย่างเลยหรือ ลูกก็ปล่อย เมียก็ปล่อย
ผัวก็ปล่อย ไม่ใช่เช่นนัน้ มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป แต่ทาํ ในขอบในเขตของเหตุผล
ของความจําเป็ น เหตุผลก็คอื ความจําเป็ น ต้องมีข ้าวกินก็ตอ้ งหามา ต้องมีเสื้อผ้า
ใส่ก็หามา จะเอากี่ชดุ ล่ะ ชุดละเท่าไหร่ดี นัน่ มันอีกเรื่องหนึ่ง อย่างในหลวงทรง
สอนให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ก็ยงั นัง่ เถียงกันว่าเป็ นอย่างไรกันแน่ เพราะไม่เข้าใจ
ในหลวงทรงพูดในแนวธรรมะ ถ้าคนฟังมีธรรมะก็จะเข้าใจ คือพอมีพอกินนัน่ เอง
ให้มปี จั จัย ๔ เพียงพอ เมือ่ มีแล้วก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ อืน่ อีก ไม่ตอ้ งไป
แสวงหาเรื่องหน้าตา เรื่องอะไรต่างๆ เพราะไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ทําจิต
ให้สงบดีกว่า เจริญปัญญาเพือ่ จะได้ปล่อยวาง เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริง แนวพุทธ
เป็ นอย่างนี้ แต่แนวทีค่ ุณโยมได้อ่านมา เขาก็สอนว่านอกจากปัจจัย ๔ แล้ว ก็
ต้องมีสงั คม มีเพือ่ นมีฝูง มีหน้ามีตา มีเกียรติ์ มีการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลัง
กาย เล่นกีฬา ฯลฯ ก็เป็ นความสุขแบบหนึ่ง แต่ทางพุทธกลับเห็นว่าไม่สุข เห็นว่า
มีทกุ ข์แถมมาด้วย ไม่ได้แก้ทกุ ข์ในใจ ทีเ่ กิดขึ้นเวลาพลัดพรากจากกัน เวลาเจ็บ
ไข้ได้ป่วย เวลาแก่ชรา
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ถาม บางคนอาจจะเข้าใจว่า ปล่อยวางเป็ นการไม่รบั ผิดชอบ ขี้เกียจเกียร์วา่ งค่ะ บาง
คนก็ยอมรับการเกิดเป็ นธรรมดา ยังไงก็ตอ้ งเกิด เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ได้สนใจทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิ เขาบอกว่าทุกข์ก็ทกุ ข์ เกิดแก่เจ็บตายยอมรับ
ตอบ ใช่ ชีวติ เขาก็จะวนเวียนอย่างนี้ไป โดยไม่รู้ตวั ฆ่าตัวตายกันก็มากทุกวันนี้ เมือ่ มี
ปัญหา รับกับสภาพไม่ได้ ก็ยุตปิ ญั หาด้วยการฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ได้ไปแก้ปญั หา
เพราะตัวทีถ่ ูกฆ่าเป็ นเพียงหุ่นเท่านัน้ เอง ถ้าจะฆ่าต้องฆ่าตัวเชิด คือตัณหาความ
อยากทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งฆ่ากลับไม่ฆ่า ไปฆ่าร่างกาย ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอน
แสวงหาการตรัสรู้ ก็จะฆ่าร่างกายด้วยการไม่กนิ ข้าว อดข้าวถึง ๔๙ วัน แต่ตวั
เชิดยังมีกาํ ลังเต็มทีอ่ ยู่ในจิตในใจ จึงทรงเห็นว่าความทุกข์มนั อยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย ตัวทีท่ าํ ให้ตอ้ งดิ้นรนกวัดแกว่งแสวงหาต่างหากทีต่ อ้ งฆ่า แล้วก็ฆ่ามันได้
ระงับมันได้หยุดมันได้ แต่ตอ้ งเห็นด้วยปัญญา ว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่ใช่ความสุข
ทีแ่ ท้จริง ให้โทษมากกว่าให้คุณ ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข เป็ นสุขตอนต้น
แต่ทกุ ข์ตอนปลาย เวลาได้เป็ นนายกฯก็ดอี กดีใจ พอตกเก้าอี้ไปก็เป็ นทุกข์
ศาสนาสอนให้ทกุ ข์ตอนต้นแต่สุขตอนปลาย ทุกข์ดว้ ยการต่อสูก้ บั ความอยาก
คนทีเ่ ลิกบุหรี่ได้น่ีสบายกว่าคนทีต่ ดิ บุหรี่ คนทีเ่ ลิกเหล้าได้สบายกว่าคนทีต่ ดิ เหล้า
แต่เวลาเลิกนี่มนั ทรมานจิตใจ แต่ก็ไม่นาน ไม่ก่วี นั ถ้าฝื นได้อดได้ทนได้ ถ้าทํา
จิตให้สงบได้ก็จะไม่ยาก พอห่างไปสักระยะหนึ่ง ความอยากก็จะเบาลงไปๆ แล้ว
ก็หมดไป ถ้าจะโผล่กลับมาอีก ถ้ามีปญั ญาเห็นว่าเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ก็จะ
ไม่กล้าแตะ
ถาม คนทีเ่ ห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมก็ลาํ บากเหมือนกัน
ตอบ ก็ฆ่าตัวตาย
ถาม พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า จะเห็นธรรมก็ตอ้ งเห็นทุกข์ แต่คนทีม่ ที กุ ข์แต่ไม่เห็น
ทุกข์น่ี ลูกว่ามีอยู่ทวไป
ั่
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ตอบ เห็นทุกข์แต่ไม่รู้จกั วิธีดบั ทุกข์ กลับไปดับด้วยวิธีทเ่ี พิม่ ทุกข์ เวลาทุกข์เพราะ
อยากไปเทีย่ วแต่ไม่มเี งิน ก็เลยใช้บตั รเครดิต ทําให้เป็ นหนี้มากขึ้น แล้วจะเอา
เงินทีไ่ หนมาใช้หนี้ ก็ทาํ ให้ทกุ ข์มากขึ้น วิธแี ก้ทกุ ข์ทถ่ี ูกก็คอื เมือ่ ไม่มเี งินก็อย่าไป
ใช้บตั ร หัดอยู่บา้ น อยู่เฉยๆบ้าง
ถาม น้องทีเ่ คยมาด้วยคนหนึ่ง เขามีความทุกข์ค่ะ จริงๆพวกปฏิบตั สิ ่วนใหญ่แล้ว
เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็ปฏิบตั มิ าพอสมควร แต่เวลานี้เขาทุกข์มาก
เขาก็รู้อยู่ แต่ยงั หาทางออกไม่ได้ คือในทีท่ าํ งานมีปญั หามาก แล้วก็กดดัน เขาก็รู้
ว่าการออกมาปฏิบตั ธิ รรมเลยเป็ นการวางลง แต่มภี าระหลายเรื่องทีย่ งั ต้องทําอยู่
ไม่สามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายได้ เป็ นความกดดันหลายๆทาง ทําให้ทกุ ข์มาก
เขาก็ไม่รู้จะออกอุบายอย่างไรค่ะ จะปล่อยไปอย่างนี้แล้วจะพบทางออกเองหรือ
ตอบ ทําเท่าทีท่ าํ ได้ ทําได้เท่าไรก็ทาํ เท่านัน้ ผลจะออกมาอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่อง
เราคงไม่สามารถไปกําหนดได้ ความอยากของใจมีมากกว่าความสามารถ ก็เลย
ทุกข์
ถาม คือเขาต้องขายรถ เมือ่ ก่อนนี้ในภาวะเศรษฐกิจดีก็สามารถขายได้เยอะ ทีน้ ผี ูเ้ ป็ น
นายก็กดดันค่ะ เป็ นญาติสนิทกันด้วย ก็บอกว่าต้องตัง้ เป้ าขายให้ได้วนั ละ ๓ คัน
ทีน้ ีเขาทําไม่ได้ แล้วเวลานี้เขารู้ใจเขาแล้วค่ะ เขาอยากออกไป อยากออกไปมาก
เป็ นคนมีศรัทธามาก แต่เนื่องจากภาระทางแม่ก็ยงั มีอยู่ ก็เลยกดดันหลายทาง
เขาเครียดมาก ขอเมตตาท่านอาจารย์ช้ แี นะเขา
ตอบ ความเครียดแก้ได้ แต่สง่ิ ภายนอกบางทีกแ็ ก้ไม่ได้ ความเครียดเกิดจากจิตไป
อยาก กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วไม่เป็ นไปตามอยาก ก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมา วิธีงา่ ยๆก็คอื ยอมรับความจริง อะไรจะเกิดก็เกิด เราทําดีทส่ี ุดแล้ว ทํา
หน้าทีข่ องเราเต็มทีแ่ ล้ว เต็มความสามารถแล้ว ด้วยความถูกต้องดีงาม ด้วย
ความซือ่ สัตย์สุจริต แต่ถา้ ผลไม่ออกมาทีเ่ ราต้องการ ก็ตอ้ งปรับความต้องการให้
เท่ากับผลทีอ่ อกมา ก็จะไม่เครียด พอใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น
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ถาม ทีน่ ้ ีไม่พอใจกับคนทีเ่ ป็ นนาย
ตอบ ต้องปล่อยเขา เขาไม่พอใจ ก็รู้วา่ เขาไม่พอใจ
ถาม ยอมรับสภาพ
ตอบ ยอมรับความจริง ถ้าเขาจะย้ายเราไปก็ยอมไป จะไล่ออกเราก็ยอม
ถาม ยอมรับสภาพ แต่จติ ใจก็ยงั เครียดอยู่ครับ มันไม่หาย
ตอบ ถ้ายอมจริงๆจะไม่เครียด ถ้ายังเครียดก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับ ถ้าปล่อยวางแล้ว
จะกล้าเผชิญกับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น จะตกงานก็ยอมรับ จะต้องไปติดคุกติดตะรางก็
ไป ยอมรับความจริง ถ้ามีปญั ญาจะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตาย ไม่มอี ะไรจะรุนแรง
เท่าความตาย ถ้าทําผิดโทษสูงสุดก็แค่ประหารชีวติ เท่านัน้ เอง ให้คดิ ถึงผล
เลวร้ายทีส่ ุดทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้ายอมรับได้แล้ว อะไรจะเกิดก็ไม่มปี ญั หา ดีทงั้ นัน้
ดีกว่าถูกประหารชีวติ แค่ถูกไล่ออก
ถาม ถูกไล่ออกนี่ บางคนต้องมีเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ตอบ ก็ไม่เป็ นไร ไม่มเี ลี้ยงก็อยู่แบบไม่มี ถ้าตายไปเสียก่อน ไม่ได้ถูกไล่ออกจากงาน
หัวใจวายตายไป คนทีอ่ ยู่ข ้างหลังจะอยู่ได้ไหม เขาก็อยู่ได้ อยู่ไม่ได้ก็ตายตามกัน
ไป ก็มอี ยู่เท่านัน้ อยู่ได้เดีย๋ วก็ตายเหมือนกัน
ถาม อาจจะอยู่ได้แต่อยู่แบบลําบาก
ตอบ ความจริงของชีวติ มันเป็ นอย่างนี้ อย่างน้อยเราไม่เครียด ถ้าอยากจะเครียดแล้ว
ลําบากด้วยก็สุดแท้แต่ ไม่มใี ครอยากจะลําบากเมือ่ ครู่น่กี ็พูดแล้วว่า คนเราคิด
แต่จะมีความสุขความสบายกัน แล้วทําไมยังมีคนลําบาก ยังมีความทุกข์กนั อยู่
ล่ะ ก็เพราะเป็ นสภาพความจริงของคนเรา มันเป็ นแบบนี้ มีสุขมีทกุ ข์ มีสบายมี
ลําบากสลับกันไป บางคนชาติน้ ีเกิดมาแล้วสุขสบาย บางคนเกิดมาแล้วทุกข์
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ลําบาก โลกนี้เป็ นอย่างนี้ นิ้วของคนเรายังไม่เท่ากันเลย ทําให้น้ วิ ของคนเราให้
เท่ากันก่อนเถิด ก่อนทีจ่ ะทําให้ทกุ คนเท่ากันหมด อยู่อย่างสุขสบายเหมือนกัน
หมด ความเป็ นอนิจจังเป็ นอย่างนี้ แต่ไม่มองกัน มองแต่ทางอุดมคติ คิดว่าทุก
คนต้องเสมอภาคเท่ากันหมด มีความสุขเท่ากันหมด เป็ นความคิดความฝัน
พระพุทธเจ้าไม่เป็ นคนคิดฝัน ท่านเป็ นคนจริง ดูความจริง คือสัจจธรรม อริยสัจ
๔ ความจริงทีม่ อี ยู่ในใจของเราทุกคน แต่มองไม่เห็นกัน ทีเ่ ครียดก็เพราะความ
อยาก แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้ว ถ้าไม่อยากเครียดก็ดบั ความอยากเสีย
ถาม แล้วอย่างปัจจัยภายนอกหรือสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมได้ มันมากระทบเรานี่
จะแก้ได้อย่างไร
ตอบ ต้องทําใจ ฝนจะตก ไปห้ามมันได้ไหม สึนามิมาอย่างนี้ ไปห้ามมันได้ไหม เวลา
เกิดก็ตอ้ งทําใจ
ถาม หมายความว่าเราแก้อย่างอืน่ ไม่ได้ แก้ทต่ี วั เราเองจะง่ายกว่า
ตอบ แก้ทใ่ี จ ด้วยการทําใจ
ถาม ฟังๆดูเหมือนง่ายแต่ทาํ ยาก
ตอบ เพราะไม่ทาํ กัน มันจึงยาก คนอืน่ ทําไมเขาทําได้ ครู บาอาจารย์ทเ่ี รากราบไหว้ทุก
วันนี้ท่านทําได้ เราถึงกราบไหว้ท่าน ไม่ได้กราบไหว้ตรงไหน ก็กราบไหว้ตรงที่
ท่านทําใจได้ ท่านอยู่แบบขอทานได้ เราอยู่ได้หรือเปล่า
ถาม คือเราจะต้องค่อยๆทําใจไปเรื่อยๆ
ตอบ หัดอยู่แบบขอทานทีบ่ ้านก็ได้
ถาม มันยากจริงๆค่ะ อย่างเรื่องคนทีแ่ ม่ป่วยลูกก็เข้าใจเขา เขาก็เข้าใจ เขายอมรับใน
ไตรลักษณ์ แต่บางขณะมันทําไม่ได้
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ตอบ กิเลสมันแรงกว่า
ถาม ทีท่ ่านเทศน์บอกว่า
พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระราชบิดาตอนทรงประชวร
พระพุทธเจ้าคงจะรักษาได้ แต่ท่านก็ไม่
ตอบ ทรงให้ยาทีด่ กี ว่า รักษาส่วนทีต่ อ้ งรักษา ส่วนทีไ่ ม่ควรรักษาก็ไม่ไปเสียเวลา
ถาม ไม่มอี ะไรแน่นอน
ตอบ ใจไม่ตาย รักษาใจ
ถาม บางครัง้ ก็รู้ แต่บางครัง้ ยังหลงอยู่นะค่ะ
ตอบ หลวงปู่มนตอนที
ั่
ท่ ่านไปอยู่ทถ่ี าํ้ สาลิกา ท่านเล่าว่าปวดท้อง รับประทานยาอยู่
หลายวัน ก็ไม่หาย จนในทีส่ ุดก็ตดั สินใจไม่รบั ประทานยาอีกต่อไป ใช้ธรรมโอสถ
แทน ถ้าพิจารณาปล่อยวางร่างกายได้ โรคก็จะหายไปเอง ท่านก็เลยนัง่ สมาธิ
กําหนดจิต แยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตออกจากกัน ปล่อยวางเวทนา จะทุกข์จะ
เจ็บจะปวดขนาดไหนก็ปล่อยมันเป็ นไป ปล่อยให้แสดงอาการเต็มที่ จนจิตสงบ
รวมลงเป็ นหนึ่ง พอถอนออกมาอาการเจ็บท้องก็หายไปหมด บางทีเกิดจาก
ความเครียด เกิดจากความอยากให้มนั หาย ยิง่ อยากให้หายแต่ไม่หาย ยิง่ เครียด
ใหญ่ ก็ยง่ิ เจ็บใหญ่ ความเครียดไปเสริมความเจ็บทางร่างกายให้มมี ากขึ้น
ร่างกายก็เลยปัน่ ป่ วน เพราะไหนตัวมันเองก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้ว ยังมีจติ มายุ่งกับ
มันอีก ก็เลยยิง่ ปัน่ ป่ วนใหญ่ พอจิตไม่ไปยุ่งกับมัน ปล่อยให้มนั ดูแลของมันไป
เอง ให้ฟ้ ื นตามธรรมชาติ พอถึงเวลามันก็ฟ้ ื นขึ้นมาเอง
ถาม อย่างนี้ไม่ตอ้ งทานยา
ตอบ เท่าทีท่ ่านเล่าให้ฟงั ก็เป็ นอย่างนี้ ทานมาหลายวันแล้วไม่ได้ผล อาจจะเป็ นเพราะ
ยาไม่ถูกกับโรคก็ได้
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ถาม วันนี้ท่านพระอาจารย์เทศน์วา่ คนเรามันเบือ่ ง่าย ทานอาหารอร่อยๆซํา้ กัน ๒-๓
ครัง้ ก็เบือ่ แล้ว เป็ นเพราะอะไร สัตว์บางชนิดทานอาหารอย่างเดียวตลอดชีวติ ได้
แต่เราเป็ นเพราะกิเลสหรืออย่างไร ทีท่ าํ ให้ต้องเป็ นอย่างนี้
ตอบ เป็ นกิเลส จิตจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่เรื่อย จากความอยากมีอยากเป็ น ก็จะแกว่ง
ไปหาความเบือ่ หน่าย ความไม่อยากมีไม่อยากเป็ น พอมีอะไรจําเจก็จะเบือ่
อยากจะได้ใหม่ เป็ นเหรียญด้านเดียวกันแล้วแต่จะมอง อยากได้ของใหม่ๆอยู่
เรื่อยๆ เบือ่ ของเก่าๆ ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ได้ไม่ก่วี นั พอไปเห็นชุดใหม่ก็อยากจะได้อกี
ถาม ส่วนใหญ่เป็ นกันอย่างนัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ กิเลสตัณหาเป็ นอย่างนี้ ถ้ายังมีโลภโกรธหลง มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
อยู่ ก็จะเป็ นอย่างนี้ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มาก็ไม่ได้ให้ความพอ ไม่มคี าํ ว่าพอสําหรับ
ของทีเ่ ราได้มา
ถาม อย่างสัตว์มนั ไม่มที างเลือก
ตอบ ถ้าเลือกได้มนั ก็เลือกกินเหมือนกัน หมามันก็เลือกกินเหมือนกัน
ถาม เขาอาจจะเบือ่ ก็ได้ เพราะให้อย่างเดียวทุกวัน เขาไม่มสี ทิ ธิ์เลือก
ตอบ เพราะไม่มอี ย่างอืน่ กิน ลองให้อย่างอืน่ ดู พวกลิงนี่พอให้ข ้าวมันกินแล้ว มันก็ไม่
จะหากินในป่ า รอกินแต่ข ้าวทีพ่ ระให้มนั
ถาม แสดงว่าสัตว์ทกุ ชนิดมีกเิ ลสหมดเลย
ตอบ มีจติ เหมือนกัน เพียงแต่วา่ ชาติน้ ีเป็ นสัตว์เท่านัน้ เอง เราก็ไม่แน่ชาติหน้าอาจจะไป
เป็ นลิงหรือเป็ นอะไรก็ได้
ถาม จิตเราตามเรามาหรือเปล่า
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ตอบ ก็จติ เรานี่แลทีเ่ ป็ นตัวไปเข้าในร่างลิง เหมือนทีเ่ ข้ามาในร่างคน
ถาม แล้วจิตไปเป็ นลิงด้วยหรือเปล่า
ตอบ ไม่ จิตไม่ตาย เพียงเปลีย่ นร่างไปเรื่อยๆ ร่างนี้แตกไป ก็เปลีย่ นร่างใหม่
เหมือนกับเปลีย่ นรถยนต์คนั ใหม่
ถาม อ้าวไม่ใช่ตามคนนัน้ ทีว่ า่ ทําความดีแล้ว จะตามไป
ตอบ จิตกับคนทีไ่ ปก็ตวั เดียวกัน พอร่างกายนี้ดบั ไปแล้ว ใจก็จะไปหาร่างใหม่ ใจที่
กําลังคิดอยู่น้ ี ทีก่ าํ ลังรู้อยู่น้ ี ตัวนี้ไม่ตาย แต่ทางวิทยาศาสตร์วา่ ใจเป็ นส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย อยู่ในสมอง แต่ทางศาสนาพุทธว่าเป็ นเหมือนนํา้ กับขวดนํา้ เวลา
ขวดนํา้ แตก นํา้ ไม่ได้แตกไปกับขวดนํา้ นํา้ ก็ได้ขวดใหม่ ขวดกลมขวดแบน ขวด
ขาวขวดเขียว ใจก็แล้วแต่บญ
ุ แต่กรรม ถ้าไปเกิดเป็ นเดียรัจฉานก็แสดงว่าไม่ได้
รักษาศีล ๕ แต่ถา้ รักษาศีล ๕ ก็จะได้เกิดเป็ นมนุษย์
ถาม บางคนฝันทุกคืน บางคนก็ฝนั น้อยมาก
ตอบ ถ้าไม่ฝนั ก็แสดงว่าจิตไม่เสวยบุญหรือบาป อยู่กลางๆ
ถาม แล้วถ้าคนทีฝ่ นั เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ตอบ เพราะทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ว้ ถ้าทําบุญอยู่เรื่อยๆไม่ทาํ บาปเลย ก็จะฝันแต่เรื่องดีอยู่
เรื่อยๆ ถ้าชอบทําบาปทํากรรม ก็จะฝันร้ายอยู่เรื่อยๆ แต่พวกทีช่ อบทําสมาธิ
ปฏิบตั ธิ รรมจะไม่ค่อยฝัน จะหลับสนิท
ถาม เผอิญมีโยมทีม่ าปฏิบตั เิ ขามีปญั หาอยู่หน่อย
คือในการปฏิบตั ขิ องเขาขณะนี้
ก้าวหน้าขึ้น แต่วา่ เกิดนิมติ ขึ้นมากมาย แล้วเขารู้สกึ พอใจในนิมติ มาก เพราะเป็ น
นิมติ ในทางดีดว้ ยค่ะ
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ตอบ นิมติ ก็เหมือนกับดูหนังดูละคร ดูแล้วมันก็ตดิ ไม่กา้ วหน้า ไม่เป็ นวิปสั สนา ไม่ทาํ
ให้เกิดปัญญา ไม่ปล่อยวาง เวลาจิตไปเผชิญกับความทุกข์ จะไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้ เพราะไม่มปี ญั ญา
ถาม เขาสงสัยว่านิมติ ทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ จิตรวมลงแล้ว เป็ นสิง่ ทีเ่ ขาเคยผ่านมาใช่หรือเปล่า
เช่นเห็นพระพุทธเจ้าบ้าง หรืออะไรอย่างนี้ค่ะตลอดเวลา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีด่ กี บั เขา
ตอบ มันดีแต่ไม่เป็ นประโยชน์แก่การตัดภพตัดชาติ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด อาจจะเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ได้ แต่ไม่ได้ทาํ ให้อนาคตของ
เราดีข้นึ คุณแม่แก้วก็เป็ นอย่างนี้เหมือนกัน คุณแม่แก้วนับถือหลวงตาเป็ น
อาจารย์ ท่านพยายามสอนคุณแม่แก้วให้ละนิมติ เพราะคุณแม่แก้วจะชอบไป
รับรู้เรื่องต่างๆ
ถาม จะบอกให้เขาละนิมติ โดยวิธีใดคะ ไม่สนใจมัน
ตอบ พิจารณาด้วยปัญญาว่าไม่มปี ระโยชน์อะไร ถ้าต้องการพัฒนาจิตใจไปสู่อริยภูมิ สู่
มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้ งปล่อยไปก่อน ไม่ตอ้ งกลัวว่ามันจะหายไป มันอยู่กบั เรา
เมือ่ ได้บรรลุถงึ จุดสูงสุดแล้ว ก็จะมาปรากฏให้เห็นเหมือนเดิม ตอนนัน้ จะมี
ความรู้ความสามารถทีจ่ ะวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง สามารถเอาไปใช้ให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ได้ แต่ตอนนี้ถา้ ไปยุ่งเกี่ยวแล้ว จะไม่ทาํ งานทีต่ อ้ งทํา คือทําลายกิเลส
ตัณหาให้หมดไปจากใจ เหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แทนทีจ่ ะเรียน
หนังสือ กลับไปทํากิจกรรม การเรียนก็เลยไม่ดี ไม่ได้ข้นึ ชัน้ เรียนไม่จบ นิมติ
พวกนี้ก็เป็ นเหมือนกิจกรรม ไม่ใช่วชิ าหลัก ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ไปสนใจ รู้ไปก็
เท่านัน้ ไม่ได้ทาํ ให้กเิ ลส คือความโลภความโกรธความหลง เบาบางหรือหมดไป
ได้ หลวงตาจึงต้องใช้ไม้เด็ดกับคุณแม่แก้ว บอกว่าถ้าไม่เลิกก็ไม่ตอ้ งเป็ นครูเป็ น
อาจารย์เป็ นลูกศิษย์กนั คุณแม่แก้วก็เลยเลิกยุ่งกับนิมติ ไปทํางานด้านวิปสั สนา
ทันที พิจารณากาย พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณารู ปเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ พิจารณาอวิชชาจนหลุดพ้น ทีน้ ีจะมีนิมติ มากน้อยก็ไม่เป็ น
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ปัญหา คนทีย่ งั ไม่หลุดพ้นก็เหมือนกับคนทีต่ ดิ อยู่ในคุก ไปดีใจกับการดู
โทรทัศน์ทาํ ไม รอไปดูข ้างนอกไม่ดกี ว่าหรือ เพราะจะไปทําอย่างอืน่ ก็ทาํ ได้ อยู่ใน
คุกก็ได้แต่ดูโทรทัศน์ จะไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ่กี ไ็ ปไม่ได้ ก็ตอ้ งเลือกเอา
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๘

เจริญสติเป็ นหลัก
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

หลักของสติปฏั ฐาน ๔ ก็คอื ให้มสี ติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย เวทนา จิต ธรรม
การพิจารณาธรรมในแง่ต่างๆ เช่นพิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เรียกว่ามี
สติอยู่กบั ธรรม ถ้าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เดินยืนนัง่ นอน ด้วยสติไม่ส่งจิตไปทีอ่ น่ื
เรียกว่ามีสติอยู่กบั กาย ส่วนใหญ่เราจะทําหลายอย่างควบกันไป เวลาจะลุกก็เพียงคิดว่า
จะลุก แล้วก็คดิ เรื่องอืน่ ต่อ ในขณะทีก่ าํ ลังลุก กําลังเดินก็รู้วา่ กําลังเดิน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็คดิ เรื่องอืน่ ไปด้วย อย่างนี้ไม่ใช่สติปฏั ฐาน ถ้าสติปฏั ฐานแล้วต้องอยู่กบั
การยืน การเดิน การนัง่ การนอนอย่างเดียว ให้รู้อยู่ตรงนัน้ ถ้าจะคิดก็ให้คดิ เรื่องของ
ร่างกายว่ามีอาการอะไรบ้าง มีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็น มีกระดูก มี
อาการ ๓๒ ส่วนด้วยกัน พิจารณาไปเรื่อยๆให้จติ ท่องเทีย่ วอยู่ในกาย จะเกิดเป็ นปัญญา
ขึ้นมา ถ้าไม่มสี ติการปฏิบตั จิ ะไม่ได้ผล เวลาจะทําจิตให้สงบ กําหนดจิตให้อยู่กบั พุทโธก็
ดี อยู่กบั บทสวดมนต์ก็ดี อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ดี จะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้เพียงแป๊ บ
เดียว แล้วก็จะเผลอไปคิดเรื่องต่างๆ โดยไม่รู้สกึ ตัวว่ากําลังเผลอ ยังคิดว่าอยู่กบั ลม
หายใจ กําลังภาวนาอยู่ แต่ความจริงกําลังนัง่ คิดไปเรื่อยเปื่ อย นัง่ ไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่
เกิดผล คือความสงบของจิต แต่ถา้ มีสติแล้วจิตจะไม่ค่อยไปไหน ถึงแม้จะไปก็จะรู้วา่ ไป
แล้วก็ดงึ กลับมาได้ เวลาอยู่กบั ลมก็ควรรู้วา่ หายใจเข้าหายใจออก พอไปคิดเรื่องโน้น
เรื่องนี้ ก็รู้วา่ ไปแล้ว ก็ตอ้ งดึงกลับมาทีล่ ม แล้วก็ดูลมต่อไป หรือถ้าบริกรรมพุทโธ ก็อยู่
กับพุทโธๆไป หรือจะท่องเทีย่ วดูอาการ ๓๒ ของร่างกายแทนพุทโธก็ได้ แทนทีจ่ ะ
บริกรรมพุทโธๆ ก็ท่องคําว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก
ฯลฯ ท่องไปเรื่อยๆจนครบอาการ ๓๒
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ถ้าชํานาญแล้วก็ท่องถอยหลังออกมา พิจารณาเข้าไปแล้วก็พจิ ารณาออกมา ถ้าท่องถอย
หลังออกมาไม่ได้ก็ท่องจากข้างนอกเข้าไปก่อน ผมขนเล็บฟันเข้าไป ท่านสอนให้พจิ ารณา
ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม อนุโลมก็คอื พิจารณาเข้าไป ปฏิโลมก็คือพิจารณาย้อนออกมา ทัง้
๓๒ อาการ ในเบื้องต้นเพียงแต่ท่องให้ข้นึ ใจก่อน ไม่ตอ้ งกําหนดดูรูปลักษณะว่าเป็ น
อย่างไร ให้ใจอยู่กบั อาการทัง้ ๓๒ เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ทีจ่ ะทําให้เกิดความ
ฟุ้งซ่านขึ้นมา ถ้าอยู่กบั อาการ ๓๒ แล้ว หรืออยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง
จิตจะค่อยๆขยับเข้าไปสู่ความสงบ เวลาจิตสงบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บาง
คนก็ค่อยๆสงบ บางคนก็วูบลงไป จะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ จิตมีสติอย่างต่อเนื่อง อยู่กบั งานที่
ให้จติ ทําเท่านัน้ แล้วจะรู้สกึ ว่าการภาวนานี้ไม่ยากเลย เคล็ดลับอยู่ตรงสติน้ ตี วั เดียว ใน
บรรดาธรรมทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติเป็ นเหมือนรอยเท้าช้าง มีความ
ยิง่ ใหญ่กว่าธรรมทัง้ หมด รอยเท้าช้างครอบรอยเท้าของสัตว์ทกุ ชนิด เพราะช้างเป็ นสัตว์
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบรรดาสัตว์ทงั้ หลาย ธรรมทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นก็คอื สติ
เป็ นตัวสําคัญทีส่ ุด จึงสอนให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ ไปทีส่ าํ นักไหน ไปฟังเทศน์ครู
บาอาจารย์องค์ไหน จะต้องเน้นเรื่องการเจริญสติเสมอ ทีท่ ่านสอนให้ภาวนาพุทโธๆ ก็
เรียกว่าพุทธานุ สติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าสวดมนต์ก็เป็ นธรรมานุ สติ เพราะบท
สวดมนต์เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงประวัตอิ นั ดีงาม
ของท่าน ระลึกถึงหน้าของท่านก็เป็ นสังฆานุ สติ
เวลาระลึกถึงท่านจะได้อะไรหลายอย่าง จิตจะสงบ จะมีความเลือ่ มใส มีศรัทธา มีความ
เพียร เห็นท่านปฏิบตั ิ เห็นท่านได้บรรลุ ก็ทาํ ให้มกี าํ ลังใจ รู้วา่ งานทีเ่ รากําลังทําอยู่ไม่ไร้
ผล ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะได้เป็ นเหมือนท่านอย่างแน่นอน เพราะตัวท่านเองเมือ่ ก่อน
ก็เป็ นเหมือนกับเราตอนนี้ ไม่ประสีประสา ไม่มสี ติสตัง แต่พอได้พบกับครู บาอาจารย์
พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ท่านก็ค่อยพัฒนาขึ้นไป
เรื่อยๆ จนเป็ นสังฆรัตนะ ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชา ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมของท่าน ได้
ยึดท่านเป็ นแบบฉบับ ได้ท่านเป็ นกําลังใจ ถ้าไม่มคี นดีคนเก่งเป็ นหัวหน้า เราจะรู้สกึ
ว้าเหว่ ไม่แน่ใจในตัวเอง ไม่กล้าหาญ ไม่ขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะปฏิบตั ิ เพราะไม่รู้วา่ ปฏิบตั ิ
ไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์ทไ่ี ด้ผ่านการปฏิบตั มิ าอย่างโชกโชนแล้ว เอา
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สิง่ ต่างๆทีท่ า่ นได้ประสบ ทัง้ ด้านเหตุและด้านผล เหตุก็คอื การปฏิบตั แิ บบไม่ทอ้ ถอย
ด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญ ผลก็คอื ธรรมขัน้ ต่างๆทีป่ รากฏ
ขึ้นในจิตในใจ ทีท่ าํ ให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข ปลอดจากความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆ ก็
จะทําให้เรามีกาํ ลังใจ มีศรัทธาความเชื่อ มีฉนั ทะความยินดี ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความทุกข์ความ
ยากความลําบากต่างๆ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ อย่างอาตมาตอนทีย่ งั ไม่ได้ไปพบกับครูบา
อาจารย์ ก็ปฏิบตั ไิ ปแบบพอไปได้ แต่ไม่เข้มข้นอะไร ฉันอาหารวันละมื้อ แต่พอไปทีว่ ดั
ป่ าบ้านตาด เห็นพระอดอาหารกันทีละ ๕ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ก็ทาํ ให้มกี าํ ลังใจ เพราะมี
ตัวอย่างทีด่ ี เพราะไม่รู้มาก่อนว่า การอดอาหารเป็ นประโยชน์ แก่การปฏิบตั ิ แก่การ
ภาวนา เมือ่ มีโอกาสได้ทดลองดู ก็เห็นคุณค่า ก็อาศัยการอดอาหารเป็ นเครื่องช่วยฉุด
ช่วยดึงช่วยผลักช่วยดัน ให้การภาวนาเข้มข้นขึ้น ให้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
เพราะเวลาอดอาหารจะอยู่อย่างสบายๆเฉยๆไม่ได้
เพราะท้องมันร้องอยู่ตลอดเวลา
ทุกขเวทนาปรากฏตลอดเวลา ทีห่ นักไม่ได้อยู่ทก่ี ายเวทนาคือการขาดอาหาร แต่อยู่ทจ่ี ติ
เวทนาทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่ง คิดแต่เรื่องอาหาร มันทรมานใจมาก วิธีทจ่ี ะดับความ
ทรมานใจนี้ได้ก็คอื การภาวนา ให้มสี ติอยู่กบั กายก็ได้ อยู่กบั พุทโธก็ได้ อยู่กบั ลมหายใจ
เข้าออกก็ได้ อยู่กบั กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของ
อาหารก็ช่วยได้ ถ้าพิจารณาเห็นความเป็ นปฏิกูลจิตก็จะหยุดปรุง เมือ่ เห็นว่าสภาพของ
อาหารทีฝ่ นั ถึงนัน้ ไม่ได้เป็ นอย่างทีฝ่ นั เวลาเข้าไปในปากเข้าไปในท้องแล้วจะเป็ นอีก
อย่างหนึ่ง ความหิวทีเ่ กิดจากจิตคิดปรุงก็จะหายไปหมดเลย เหลือแต่ความอ่อนเพลีย
ทางร่างกาย ซึง่ เป็ นพื้นๆ ไม่ได้เป็ นเหมือนค้อนทีท่ บุ จิตใจเหมือนกับความคิดปรุง เวลา
คิดปรุงเรื่องอาหารจะทรมานใจมาก เหมือนเอาค้อนมาทุบตี ก็เลยเห็นคุณค่าของการทํา
ความเพียร ก็เลยต้องนัง่ สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งเดินจงกรมต่อ ไม่ให้มเี วลาไปคิด
ปรุงเรื่องอาหารเลย เวลานัง่ ไปพอจิตสงบความหิวก็หายไป เพราะจิตไม่ได้คดิ ปรุงเรื่อง
อาหาร แต่พอสักระยะหนึ่งความสงบก็ค่อยจางไป ความคิดปรุงก็กลับเข้ามาต่อ ถ้าไม่
ควบคุมจิตให้พจิ ารณาทางด้านธรรมะ ก็จะแวบไปคิดถึงอาหารอีก ก็จะเกิดความหิว
ขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งภาวนาอีก ไม่เช่นนัน้ จะทรมานใจจะทุกข์มาก ปล่อยไว้ไม่ได้ จึงเป็ นเหตุ
ให้ได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง เห็นความแตกต่างระหว่างเวลาอดกับไม่อด วันไหนทีฉ่ นั จะ
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คิดถึงหมอนก่อน ไม่ได้ภาวนา ถ้าภาวนาก็จะหลับ เวลาฉันอาหารเสร็จจะง่วงเหงา
หาวนอนเป็ นธรรมดา
ต้องเดินจงกรม นัง่ ไม่ได้ นัง่ แล้วก็หลับทันที ไม่มตี วั คอยกระตุน้ ให้ภาวนา คือความทุกข์
ทางด้านจิตใจ เพราะได้ฉนั อาหารแล้ว จิตก็ไม่คดิ ไม่ปรุงเรื่องอาหาร จึงไม่มคี วามทุกข์
ทางด้านจิตใจ มาคอยกระตุน้ ให้ภาวนา ให้ดบั ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากความคิดปรุง พอ
กลับมาฉันสัก ๒-๓ วันก็เห็นว่าไม่ได้ท่าแล้ว ไม่ภาวนาเท่าทีค่ วร ก็ตอ้ งกลับไปอดอีก
สลับกันไปอยู่อย่างนี้ อด ๓ วัน ๕ วันแล้วก็กลับมาฉัน ๒-๓ วัน แล้วก็กลับไปอดใหม่
สลับกันไป แต่ละรูปก็อดไม่เหมือนกัน บางรู ปจะถือเป็ นธรรมเนียม พอเข้าพรรษา
จะต้องอด ๓๐ วัน แต่ไม่ได้อดแบบไม่มอี ะไรฉันเลย ตอนบ่ายๆก็มพี วกนํา้ ปานะฉัน
นํา้ ผึ้งนํา้ อ้อย ในตอนเช้าบางทีก็มพี ระทีไ่ ปบิณฑบาต จะเก็บพวกนมกล่องมาฝากบ้าง ก็
พอฉันได้ถา้ ฉันก่อนเพลและฉันครัง้ เดียว ก็ยงั ถือว่าไม่ผดิ กติกา แต่ถา้ เปรียบเทียบกับ
สมัยของครูบาอาจารย์ ท่านว่าไม่มขี องพวกนี้เลย เพราะอยู่ในป่ า ถ้าอดก็อดจริงๆ มีแต่
นํา้ อย่างเดียว หรือบ่ายๆก็อาจจะมีนาํ้ ปานะฉันบ้าง แต่ถา้ ไปธุดงค์อยู่องค์เดียวก็มแี ต่นาํ้
อย่างเดียว สมัยก่อนไม่มคี วามพร้อมเพรียงเหมือนสมัยนี้ แม้แต่ภาพของโอวัลตินโกโก้
นมก็ยงั ไม่มใี ห้ดูเลย แล้วจะมีของจริงมาให้ดืม่ ได้อย่างไร นัน่ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
การภาวนาจึงอยู่ทก่ี ารเจริญสติเป็ นหลัก ทีจ่ ะนําไปสู่ความสงบ นําไปสู่การเจริญปัญญา
ขึ้นอยู่กบั กรรมฐานทีใ่ ช้ ถ้าใช้พทุ โธๆก็จะเป็ นกรรมฐานเพือ่ ความสงบ แต่จะไม่ได้ปญั ญา
ถ้าพิจารณาอาการ ๓๒ ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายทีซ่ อ่ น
อยู่ภายใต้ผวิ หนัง ส่วนใหญ่เราจะเห็นเพียงแต่อาการ ๕ ส่วนคือ ผมขนเล็บฟันหนัง
แล้วก็ไม่ได้เห็นแบบกรรมฐานเห็น เห็นแบบความหลงเห็น ว่าสวยว่างาม แต่ถา้ พิจารณา
แต่ละชิ้นแต่ละส่วน เช่นพิจารณาผมก็เห็นว่าไม่ได้สวยอะไรเลย ถ้าหล่นลงไปบนดินก็ไม่
มีใครจะหยิบขึ้นมา ถ้าหล่นลงไปในอาหารก็ทาํ ให้ไม่น่ารับประทาน ต่อไปก็จะไม่ได้เป็ น
อย่างทีเ่ ป็ นอยู่ จากสีดาํ ก็จะกลายเป็ นสีขาว ร่วงออกจากศีรษะไปเรื่อยๆ จนไม่มผี ม
หลงเหลืออยู่ ก็จะเห็นความไม่เทีย่ งของผม หนังก็เช่นเดียวกันพิจารณาดู ก็จะเห็นว่า
เป็ นแผ่นบางๆทีป่ กคลุมเนื้อไว้ ถ้าลอกหนังออกมาแล้วคนเราจะไม่น่าดูเลย นี่คอื การ
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พิจารณาแบบกรรมฐาน จะเห็นสิง่ ทีไ่ ม่สวยงามทีซ่ ่อนเร้นอยู่ การพิจารณาร่างกายก็
พิจารณาได้หลายลักษณะด้วยกัน อาการ ๓๒ ก็เป็ นลักษณะหนึ่ง ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ ทีจ่ ะ
พิจารณาอาการ ๓๒ ก็พจิ ารณาการเปลีย่ นแปลงของร่างกายก็ได้ พิจารณาว่าวันๆหนึ่งก็
แก่ลงไปเรื่อยๆ ทุกวันทุกเวลาทุกขณะ ร่างกายจะแก่ลงไปเรื่อยๆ ถ้าดูภาพของเราเมือ่ ๕
ปี ก่อนกับวันนี้ ก็จะเห็นความแตกต่างกัน ว่าแก่ลงไปจริงๆ แต่ไม่ได้แก่แบบทันทีทนั ใด
ค่อยๆแก่ ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆ ต้องพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งอายุ ๖๐
๗๐ ๘๐ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย มีโรคภัยเบียดเบียน แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องหยุดหายใจ เป็ น
ซากศพไป พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะได้ปล่อยวางได้ จะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกาย
อีกต่อไป
การปล่อยวางก็คอื การยอมรับความจริง ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องปกติ เวลารับ
ความจริงได้แล้ว ความจริงจะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้ารู้วา่ มีคนจะมาทวงหนี้ ก็
ต้องเตรียมเงินไว้ เวลาเขามาก็ให้เขาไป เราก็ไม่เสียใจเสียดายอย่างไร เพราะรู้วา่ ถ้าไม่ให้
เขา เขาอาจจะฆ่าเราก็ได้ เราก็ยอมเสีย เสียส่วนน้อยเพือ่ รักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ถ้ายอมรับ
ความจริงเสียอย่างแล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น จะไม่เสียใจ จะไม่ทกุ ข์ใจ ถ้าเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อนแล้ว เมือ่ รู้วา่ จะต้องถูกไล่ออกจากงาน ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน พอ
ถึงวันทีใ่ ห้ออก ก็จะไม่เดือดร้อน เพราะรู้วา่ จะไม่ได้อยู่แน่นอน ไปร้องห่มร้องไห้เสียอก
เสียใจ ก็ไม่ได้เปลีย่ นความจริงได้ แต่เมือ่ ยอมรับความจริงแล้วจะรู้สกึ เฉยๆ จะยอมรับ
ได้ก็ต่อเมือ่ ได้พจิ ารณาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็รู้วา่ ไม่เป็ นอืน่ ต้องเป็ น
อย่างนี้ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรแล้ว ก็ไม่เสียอกเสียใจ เวลาคนอื่นตกงานสูญเสียอะไรไป
เราก็ไม่ได้ไปเสียอกเสียใจไปกับเขา เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็ นของเรา แต่เป็ นของเขา
ของทีเ่ ขาเสียกับของทีเ่ ราเสียก็เป็ นของชนิดเดียวกัน ถ้าเป็ นรถก็รถเหมือนกัน เป็ นเงิน
ทองเหมือนกัน เป็ นเพียงกระดาษ ถ้าไม่ได้เอาไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปใช้ เสียกระดาษไป
จะไปเสียดายทําไม ถ้าไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ ไม่อาศัยสิง่ ต่างๆให้ความสุขกับเรา เพราะมี
ความสุขในตัวแล้ว มีความสงบในจิตแล้ว เงินทองต่างๆสิง่ ของต่างๆไม่มคี วามหมาย
อะไร มีก็ได้ ไม่มกี ็ได้ แต่ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ให้ความสุขกับจิต เพราะไม่ได้สุขเท่าทีค่ วร มัน
ทุกข์มากกว่าสุข ถ้าพึง่ พาอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ให้ความสุข มันก็ให้ความทุกข์ดว้ ย ต้องกังวล
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ว่าจะให้ความสุขไปเรื่อยๆหรือเปล่า เวลาทีม่ นั จากไปจริงๆ เช่นหมดเงินหมดทอง ไป
เทีย่ วไม่ได้ ซื้อของอะไรไม่ได้ ก็จะทุกข์ใจ แต่ถา้ ไม่ได้อาศัยเงินทองไว้ซื้อของทีไ่ ม่จาํ เป็ น
ไม่มกี ็ไม่เดือดร้อน ไม่ได้ซ้อื เสื้อผ้าชุดใหม่ซ้อื รองเท้าใหม่ก็ไม่ได้เดือดร้อน เพราะมี
เหลือเฟื อเหลือใช้อยู่แล้ว
ปัญหาของเราจึงอยู่ทจ่ี ติ ไม่สงบ เมือ่ ไม่สงบก็ปล่อยให้ความหลงออกทํางาน ก็จะคิดว่าสิง่
นัน้ ดีสง่ิ นี้ดี น่าจะหามาให้ความสุข ก็เกิดความอยาก อยู่เฉยๆไม่ได้ ก็ตอ้ งไปหา หาเงิน
หาทองไว้ซื้อความสุข แทนทีจ่ ะอาศัยธรรมะคือสติเป็ นเครื่องหาความสุขให้ กลับไปพึง่
สิง่ ภายนอกทีไ่ ม่แน่นอน เช่นเงินทอง กว่าจะได้มาก็แสนจะลําบาก ได้มาแล้วเดีย๋ วเดียว
ก็หมด ใช้แป๊ บเดียวก็หมด สูห้ าความสุขทีเ่ กิดจากการเจริญสติไม่ได้ เพราะสามารถ
เจริญได้ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งซื้อสติ ซื้อไม่ได้ดว้ ย มีเงินเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้านก็ซ้อื สติ
ไม่ได้ ธรรมะให้ความเสมอภาคกับทุกคน ไม่วา่ รวยหรือจน รวยก็ปฏิบตั ไิ ด้ จนก็ปฏิบตั ิ
ได้ เงินซื้อสติไม่ได้ ซื้อสมาธิไม่ได้ ซื้อปัญญาไม่ได้ คนรวยต้องทําบุญทําทานมากกว่าคน
จน เพราะมีมากกว่า ถ้าไม่ให้ไม่สละก็จะทุกข์กบั เงินทอง การทําบุญให้ทานเป็ นอุบาย
เพือ่ ปล่อยวาง ไม่ได้ให้ไปหาเงินทองมามากๆเพือ่ เอามาทําบุญ ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งไปหา ทํา
เท่าทีม่ ี เพราะเป็ นเพียงขัน้ หนึ่งของการปฏิบตั ิ เป็ นการปลดเปลื้องให้หลุดจากการยึดติด
กับเงินทอง ถ้าไม่สละไปก็จะมีแต่ความกังวล ยึดติดอยู่กบั เงินทอง ก็จะต้องเสียเวลากับ
การดูแลรักษาเงินทอง แล้วก็หามาเพิม่ อีก จนทําให้ไม่สามารถไปรักษาศีลไปภาวนาได้
จึงควรตัดไปปล่อยไปสละไป เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น จะได้มเี วลาไปทําบุญขัน้ ทีส่ ูงขึ้น คือ
รักษาศีลและภาวนา อย่าไปคิดว่าการมีเงินทองมากๆเป็ นบุญมาก เพราะเป็ นบุญขัน้ ตํา่
บุญทีส่ ูงกว่าการให้ทานก็คอื การรักษาศีล ไม่มเี งินก็รกั ษาได้ อานิสงส์ของศีลก็สูงกว่า
ทาน ทานทําให้เรามีเงินมีทอง มีความสุขความสบาย เวลาไปเกิดในภพต่อไปจะไม่อด
อยากขาดแคลน แต่ไม่สามารถส่งให้ไปเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพได้ ถ้าไม่รกั ษาศีล
ถ้าทําบุญทําทานแต่ยงั ทําผิดศีลผิดธรรม โกหกหลอกลวง ฉ้อโกง ประพฤติผดิ ประเวณี
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เวลาตายไปจะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ไม่ได้เป็ นเทพ ไม่ได้เป็ นพระ
อริยบุคคล แต่จะเกิดเป็ นสัตว์ทม่ี คี วามสวยงาม เป็ นนกสวยงาม เป็ นสุนขั สวยงาม ทีค่ น
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มีสตางค์ซ้อื เอาไปเลี้ยงเป็ นลูก คนมีเงินแต่ไม่มลี ูก ก็ซ้อื หมามาเป็ นลูกแทน เลี้ยงหมา
เหมือนกับเลี้ยงลูก ถ้าทําทานมามากแต่ไม่ได้รกั ษาศีล ก็จะเกิดเป็ นสัตว์ทส่ี วยงาม ถ้า
รักษาศีลแต่ไม่ได้ทาํ ทานเลย หรือทําตามมีตามเกิด ก็จะได้เกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพเป็ น
พรหมต่อไป ต้องมีศีลเป็ นผูพ้ าไป สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุให้ไปสู่สุคติ คือภพ
ของมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยบุคคล ศีลเป็ นปัจจัยเบื้องต้นแต่ไม่ใช่
ทัง้ หมด ถ้าจะไปสูงกว่ามนุษย์กว่าเทพจะต้องมีสมาธิ จะเป็ นพรหมได้ตอ้ งมีสมาธิ จะ
บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลได้ตอ้ งมีวปิ สั สนา มีดวงตาเห็นธรรม เห็นไตรลักษณ์ เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วปล่อยวางได้ เช่นพิจารณาร่างกายว่าเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เกิด
แก่เจ็บตาย เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ถ้าเห็นชัดเจนแล้ว จิตก็จะปล่อยวางร่างกาย
จะเห็นร่างกายเป็ นเหมือนกับขวดนํา้ แก้วนํา้ เป็ นเหมือนวัตถุช้ นิ หนึ่ง จะไม่ยดึ ติดว่าเป็ น
ตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของเรา จะไม่อยากให้อยู่ไปตลอด รู้วา่ สักวันหนึ่งต้องเสือ่ ม ต้อง
เสียต้องตายไป แต่เมือ่ ปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ นี่คอื การเจริญวิปสั สนา เพือ่ ปล่อยวาง
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของเรา เป็ นธรรมะ
ขัน้ สูงขึ้นไป จากศีลก็ตอ้ งเข้าสู่สมาธิ จากสมาธิก็เข้าสู่วปิ สั สนา เข้าสู่ปญั ญา เพือ่ ไปสู่การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการยึดติดกับสิง่ ต่างๆ จึงไม่ควรไปกังวลกับการทําทาน
ให้มากจนเกินไป
มีคนมาเล่าให้ฟงั ว่าเวลาไปกราบหลวงตา เห็นคนถวายทองกัน แต่ตนเองไม่มปี ญั ญาที่
จะถวาย ก็นอ้ ยอกน้อยใจ เราก็บอกเขาว่า ไม่ตอ้ งน้อยใจหรอก ทําไปตามฐานะของเรา
ถ้ามีก็ทาํ ไป ถ้าไม่มกี ็ควรทําบุญทีส่ ูงกว่าทีด่ กี ว่า เช่นการรักษาศีล เขาบอกว่ารักษาศีล
ไม่ได้ เพราะพยายามทํางานหาเงินมาทําบุญ แสดงว่ายังติดอยู่กบั การให้ทาน ก็เลยไม่
สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมทีส่ ูงกว่าการให้ทานได้ ให้ตามฐานะของเรา มีมากน้อยเพียงไรก็ให้
ไป เพราะเราทําเพือ่ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะกลับมาไม่รวย ถ้ากลับมารวย
กลับไม่ดี รวยแล้วปล่อยยาก ปลงยาก ออกปฏิบตั ยิ าก จะติดไปอีกนาน ถ้าเกิดมาแล้ว
จนจะดีกว่า ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ยากจนทัง้ นัน้ เป็ นลูกชาวนาชาวไร่ ไม่มเี งินมีทอง
เหมือนพวกเรา จึงออกบวชกันได้งา่ ย ปฏิบตั กิ นั ได้งา่ ย พวกเราเกิดบนกองเงินกองทอง
กัน สุขสบายกัน พอจะไปอยู่วดั ถือศีล ๘ ก็ทาํ ไม่ได้ ไม่มแี อร์ ไม่มอี าหารเย็นรับประทาน
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ไม่มฟี ูกนอน ก็เลยติดอยู่กบั การทําทาน รักษาศีลได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ถ้ารักษาได้มากก็ได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์บ่อย ถ้ารักษาได้นอ้ ยก็กลับมาไม่บ่อย ถ้าเกิดแล้วก็จะสบาย อย่าง
น้อยก็พอมีพอกิน ถ้าไม่เหลือกินเหลือใช้ เพราะชอบให้ทานกัน แต่กจ็ ะวนเวียนอยู่อย่าง
นี้ จะไปไม่ถงึ ไหน กี่ภพกี่ชาติ เจอพระพุทธเจ้ากี่องค์ ก็ทาํ แบบนี้ไปเรื่อยๆ เจอครู บา
อาจารย์ก่อี งค์ก็ทาํ บุญกับท่านไป ทําบุญกับพระพุทธเจ้าไป ไม่ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีล
สู่การภาวนา ไม่ดูท่านเป็ นตัวอย่าง ท่านภาวนากัน มีศีลกัน เรากลับไม่คดิ อย่างนัน้ คิด
เพียงว่าอยากจะทําบุญทําทานกับท่าน เพราะได้บญ
ุ เยอะ คิดเท่านัน้ เอง
การทําบุญให้ทานเป็ นการปลดเปลื้องความยึดติดกับเงินทอง ทีม่ เี กินความจําเป็ น จะได้
ไม่ทกุ ข์ วุน่ วายใจ เสียอกเสียใจ คนทีท่ าํ บุญอยู่เป็ นประจําเวลาเงินทองหายไป หมดเนื้อ
หมดตัว จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ ไม่เหมือนกับคนทีไ่ ม่เคยให้ทานไม่เคยทําบุญ เวลาเงิน
หายไปสัก ๕ บาท ๑๐ บาทก็จะวุน่ วายใจ โกรธแค้นโกรธเคือง แต่ถา้ เคยทําอยู่เรื่อยๆ ก็
จะคิดว่าเป็ นการทําบุญทําทานไป ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปวัด มีคนมารับบริจาคถึงบ้านเลย
เพราะไม่ได้อาศัยเงินก้อนนี้อยู่แล้ว จึงอย่าไปกังวลกับเรื่องการทําบุญให้ทาน มีก็ทาํ ไป มี
มากก็ควรทํามาก มีนอ้ ยก็ทาํ น้อย ทําไปตามกําลัง แต่อย่าไปหาเงินหาทองมาทําบุญทํา
ทาน ทํามาหากินไป ถ้าเป็ นวาสนาของเราเกิดรวยขึ้นมา ก็เอาไปทําบุญได้ แต่ถา้ ไม่รวย
ยังชักหน้าไม่ถงึ หลัง ก็ตอ้ งอยู่ไปตามอัตภาพ มารักษาศีลกัน มาภาวนา มาเจริญสติกนั
เราสามารถเจริญสติได้ทกุ เวลาทุกสถานที่ ไม่ตอ้ งไปวัดก็เจริญได้ เช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะ
ลุกจากเตียง ก็ควรตัง้ สติก่อน ทําความรู้วา่ จะทําอะไรต่อไป เฝ้ าดูกบั การกระทํา อย่าไป
คิดอะไร พอลุกขึ้นมาจะเดินเข้าห้องนํา้ จิตก็แนบติดไปกับร่างกาย จิตเป็ นเหมือนยาม
ร่างกายเป็ นเหมือนนักโทษ จิตต้องคอยเฝ้ านักโทษไว้ นักโทษจะไปห้องนํา้ ก็ตอ้ งไปกับ
นักโทษ นักโทษจะดืม่ ก็ตอ้ งดืม่ กับนักโทษ ร่างกายจะทําอะไรก็ให้จติ ติดไปด้วย ต่อไปจะ
มีสติอยู่กบั ตัวตลอดเวลา พอจะให้อยู่กบั พุทโธๆก็จะอยู่ จะไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้ามี
ความจําเป็ นต้องคิดอะไร ก็หยุดทําอย่างอืน่ ไปก่อน นัง่ ลงก็ได้ ยืนเฉยๆก็ได้ แล้วก็
พิจารณาคิดไปให้พอ ว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้าง เมือ่ คิดเรียบร้อยแล้ว ก็หยุดคิด แล้ว
กลับมาทําต่อไป ถ้าต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวออกจากบ้าน ก็อยู่กบั การแต่งเนื้อ
แต่งตัว พอออกจากบ้านก็มสี ติอยู่กบั การออกจากบ้าน ล็อกประตูก็มสี ติรู้ ถ้าไม่มสี ติ
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ออกจากบ้านไปแล้ว มาคิดทีหลังว่าเมือ่ สักครู่น้ ใี ส่กญ
ุ แจหรือเปล่า ก็ตอ้ งกลับมาดู
แสดงว่าไม่มสี ติ ถ้ามีสติจะไม่ตอ้ งกลับมาดู จะมีความมันใจว่
่ าได้ทาํ ทุกอย่างเรียบร้อย
แล้ว นี่คอื การฝึ กสติ ทีเ่ ราสามารถทําได้ในชีวติ ประจําวันของเรา
ถ้ามีเวลาว่างขณะอยู่ทท่ี าํ งาน ช่วงหยุดพักกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็หามุมสงบนัง่ กําหนดพุทโธๆ ดูลมหายใจเข้าออกไป ก็ได้ภาวนาแล้ว ถ้า
ภาวนาเป็ นแล้ว ทําอะไรทีไ่ หนก็สามารถภาวนาควบไปด้วยได้ มีโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟงั ว่า
เวลาทํางานเขาก็ทาํ อย่างนี้ มีสติอยู่กบั การกระทํา เวลาเดินไปไหนมาไหนก็คิดว่า
เหมือนกับเดินจงกรม มีสติอยู่กบั การเดิน หรือบริกรรมพุทโธๆควบคู่ไปกับการเดิน
แทนทีจ่ ะไปคิดเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ จิตก็มคี วามสงบอยู่ตลอด ถึงแม้จะ
ไม่สงบแบบรวมลง แต่ก็ไม่ฟ้ งุ ซ่าน มีความหนักแน่น มีความสงบ มีเหตุมผี ล ไม่ค่อยมี
อารมณ์ต่างๆ ความโลภโมโทสันจะเบาบางลงไป เวลาสัมผัสอะไร ได้ยนิ หรือเห็นอะไร ก็
จะไม่เกิดความโมโหโทโส เกิดความหงุดหงิดใจ เพราะจิตมีสติคอยคุมอยู่ แต่ถา้ ไม่มสี ติ
แล้วจะเป็ นเหมือนนุ่น เวลาลมเบาๆพัดมาก็จะปลิวตามลมไป ใครพูดอะไรนิดหนึ่งก็ไป
แล้ว เสียใจ โกรธ ดีอกดีใจ ไปตามอารมณ์ แต่ถา้ มีสติแล้วจะมีเหตุมผี ล ถ้ารู้จกั เจริญ
ปัญญาจะยิง่ หนักแน่น จะไม่เกิดอารมณ์ ถึงแม้จะเป็ นคําดุด่าว่ากล่าวก็ตาม จะฟังที่
เหตุผล ว่าเป็ นความจริงไหม ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาตําหนิเป็ นความจริง เราก็ตอ้ งขอบอกขอบใจเขา
เพราะเป็ นเหมือนผูช้ ้ขี มุ ทรัพย์ให้กบั เรา เป็ นเหมือนกระจกส่องหน้า จะรู้วา่ หน้าตาเรา
เรียบร้อยหรือไม่ ก็ตอ้ งอาศัยกระจก ถ้าแต่งหน้าโดยไม่มกี ระจก จะไม่มนใจ
ั ่ ถ้าเขาบอก
ว่าทาคิ้วทาปากได้ไม่ดี มันเบี้ยวมันเลอะเทอะ เราไม่ควรโกรธเขา ควรไปส่องกระจกดู
ถ้าเป็ นตามทีเ่ ขาบอก ก็น่าจะขอบคุณเขา ถ้าเขาว่าเราขี้เกียจ เห็นแก่ตวั มักง่าย ซือ่ บื้อ ก็
อย่าไปโกรธเขา หันมาพิจารณาดูตวั เราก่อน ว่าเป็ นอย่างทีเ่ ขาพูดหรือไม่ ถ้าเป็ นเราจะได้
แก้ไข เพราะเมือ่ แก้ไขแล้ว ใครเล่าจะได้รบั ประโยชน์ ถ้าไม่ใช่ตวั เราเอง คนทีต่ าํ หนิเรา
ไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าไม่เป็ นความจริง เราก็รู้วา่ เขาตาบอด พูดด้วยอารมณ์ พูดด้วย
ความโกรธความเกลียด ก็ไม่เห็นจะต้องไปฟังเลย ในเมือ่ เราไม่ได้ซอ่ื บื้อ ไม่มกั ง่าย ไม่
เกียจคร้านอย่างทีเ่ ขาพูด ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร
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เวลาไปอยูก่ บั ครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างนี้ จะไม่กลัวท่าน ท่านจะพูดอะไรก็จะตัง้ ใจฟัง แต่
คนส่วนใหญ่มกั จะชอบให้ท่านรัก ให้ท่านเมตตา พอท่านด่าเข้า ก็วา่ ท่านไม่เมตตาแล้ว
แต่ความจริงท่านเมตตา ถึงได้วา่ เรา ถ้าไม่วา่ แสดงว่าไม่เมตตา เห็นเราทําผิดแล้วไม่ช่วย
แก้ไข ไม่ช่วยตักเตือน ถ้าอยากจะปฏิบตั ธิ รรม อยากจะมีครู บาอาจารย์ ก็ตอ้ งกล้าหาญ
อดทน มีสติ มีปญั ญา ครูบาอาจารย์จะดุด่าว่ากล่าวอย่างไร เราไม่มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะไปมี
ปฏิกริ ิยาอะไรทัง้ สิน ให้น่ิงเหมือนหินเลย ฟังอย่างเดียว แล้วก็เอาไปพิจารณา ถ้าสิง่ ที่
ท่านพูดเป็ นความจริง ก็ตอ้ งรีบแก้ไข อย่าให้ท่านว่าท่านสอนซํา้ ได้เป็ นดี เพราะถ้าต้องว่า
ซํา้ ๒ ซํา้ ๓ แล้ว แสดงว่าเราไม่ได้เรื่อง สังสอนอยาก
่
ว่านอนสอนยาก โอกาสทีจ่ ะเจริญ
จะพัฒนาก็จะยาก เพราะยังมีทฐิ ิ ถ้าไม่มที ฐิ กิ ็โง่จนไม่สามารถมองเห็นความผิดของตน
แล้วนําเอาไปแก้ไขปรับปรุงได้ ถ้ามีสติมปี ญั ญาแล้ว การดําเนินชีวติ ของเราจะเป็ น
ประโยชน์ทางด้านธรรมะตลอดเวลา จะไม่สนใจกับคําสรรเสริญเยินยอ จะจริงหรือไม่
จริง ก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอะไร เพราะถ้าจริงเราก็เป็ นอยู่แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องให้ใครมาบอก
เราว่า เราดีอย่างนัน้ วิเศษอย่างนี้ เราก็รู้อยู่แล้ว ถ้าไม่จริง มันก็ไม่ได้ทาํ ให้เราวิเศษขึ้นมา
คําสรรเสริญเยินยอสําหรับนักปราชญ์ สําหรับคนทีม่ สี ติปญั ญาแล้ว จะไม่มคี วามหมาย
อะไร ในสังคมของนักปราชญ์จงึ ไม่ค่อยชมกัน มีแต่สงั คมของคนโง่ทช่ี อบชมกัน ยกย่อง
สรรเสริญกัน ให้รางวัลกัน ทัง้ ๆทีส่ งสัยกันว่าได้รางวัลได้อย่างไร จึงขอสรุปว่า ให้
พยายามฝึ กตัง้ สติไว้ให้ดี เพราะเมือ่ มีสติแล้วจะพาไปสู่การกระทําทีด่ ี จะรักษาศีลได้ดี
ขึ้น จะมีสมาธิ มีปญั ญา จะคิดด้วยเหตุดว้ ยผล จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทีเ่ รา
สร้างขึ้นมา ทําไมคนอืน่ เขาไม่ทกุ ข์แต่เราทุกข์ ครู บาอาจารย์ท่านไม่ทกุ ข์ แต่เราทุกข์ อยู่
ในโลกเดียวกัน เจออะไรก็เจอแบบเดียวกัน ท่านไม่ทกุ ข์แต่เราทุกข์ เพราะเราโง่ ชอบ
สร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเรา ท่านฉลาด มีสติ มีปญั ญา มีสมาธิ จึงไม่สร้างความทุกข์
สร้างแต่ความสุข ด้วยการปล่อยวาง จึงต้องพยายามฝึ กเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เจริญได้ทกุ
ขณะ ทุกเวลา ทุกสถานที่
ถาม ปี ตทิ เ่ี ป็ นวิปสั สนู ต่างกับปี ตธิ รรมดาอย่างไรคะ
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ตอบ คําว่าวิปสั สนู หมายถึงความหลง คิดว่าตนเองบรรลุ ก็อาจจะเกิดปี ตแิ บบหลอกๆ
ได้ แต่ไม่ใช่ความจริง เป็ นเพียงจินตนาการ ยังไม่ได้พบของจริง ยังไม่ได้พสิ ูจน์
กับของจริง ถ้าไปพิสูจน์ก็อาจจะเกิดความทุกข์ข้นึ มาได้ เมือ่ เกิดความทุกข์ก็จะรู้
ว่ายังไม่บรรลุ อย่างอรหันต์นกหวีดไง คิดว่าบรรลุแล้วก็เกิดปี ตขิ ้นึ มา ก็เลยเป่ า
นกหวีดบอกเพือ่ นให้รู้ พอเกิดทุกข์ข้นึ มาก็รู้วา่ ยังไม่บรรลุ
ถาม พอดีมคี นถามปัญหาธรรมหลวงตา คือเขาปฏิบตั ไิ ปจนกระทังกระดู
่
กหลุดค่ะ คือ
ทําลายรูปแล้ว หลวงตาก็ตอบว่าทําลายรูปแล้ว จิตจะมีความว้าเหว่ ก่อนการ
พิจารณานาม ทําไมเป็ นจิตว้าเหว่ค่ะ
ตอบ ท่านไม่ได้หมายถึงความว่าว้าเหว่ แต่หมายถึงเวิ้งว้างว่างเปล่า ว่างจากกาย เมือ่
ปล่อยกายไปแล้ว กายก็ไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป จิตจะว่างจากกาย พิจารณาไปก็
ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะไม่ได้เป็ นปัญหาแล้ว จิตไม่มอี ารมณ์อะไรกับกาย
ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับกาย เป็ นเหมือนร่างกายของคนอืน่ จะเจ็บจะปวดจะเป็ น
อะไรอย่างไร ก็ไม่กระทบกับจิต ถ้ายังไม่ได้พจิ ารณาจนปล่อยวางร่างกายได้ ก็ยงั
มีความห่วง มีความกังวล มีความผูกพันกับมันอยู่ แต่ถา้ ได้พจิ ารณาจนมัน
กลายเป็ นดินไปแล้ว ก็ไม่รู้จะไปห่วงอะไรกับก้อนดินก้อนหนึ่ง ในทีส่ ุดร่างกายก็
ต้องเป็ นอย่างนี้ ก็หมดปัญหาไป กายก็วา่ งจากจิตไป
ถาม หมายความว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกาย ก็จะไม่เป็ นปัญหากระทบกับจิตใจเลย
ตอบ จิตมีความมันใจว่
่ าไม่มปี ญั หาอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น
ถาม เปรียบเสมือนไม่ใช่ของเราไปแล้ว
ตอบ ปล่อยวางไปแล้ว หมดปัญหาไปแล้ว จะก้าวเข้าไปสู่นามธรรมต่อไป ไปพิจารณา
กิเลสทีย่ งั มีอยู่ในจิต คือสังโยชน์เบื้องบนทีม่ อี ยู่ ๕ ประการ คือ ๑. ติดในรู ป
ฌาน ๒. ติดในอรูปฌาน ๓. อุทธัจจะ ๔. มานะ ๕. อวิชชา เป็ นธรรมขัน้ ละเอียด
ทีต่ อ้ งละให้ได้ พิจารณาควบคู่ไปกับการเกิดดับของนามขันธ์ทงั้ ๔ คือเวทนา
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สัญญา สังขาร วิญญาณ เพราะเวทนาเกิดจากการปรุงแต่งของสังขาร จากการจํา
ได้หมายรู้ของสัญญา ทําให้เกิดทุกขเวทนา สุขเวทนา ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาขึ้นมา
มีวญิ ญาณเป็ นผูร้ บั รู้ ถ้าหลงก็จะยึดติด เวลาจิตมีความสุขกับความสงบของรูป
ฌาน ก็จะติดอยู่ในรูปฌาน ถ้ามีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของอรูปฌาน ก็จะ
ติดอยู่กบั อรูปฌาน จะไม่สนใจออกมาเจริญพิจารณา เพือ่ กําจัดมานะและอวิชชา
จึงยังมีการถือตนอยู่ ถือว่าตนสูงกว่าเขาบ้าง เท่าเขาบ้าง ตํา่ กว่าเขาบ้าง ยังมี
อวิชชาทีท่ าํ ให้ไม่เห็นอริยสัจ ทีย่ งั มีอยู่ในจิต ยังมีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
สลับกันไประหว่างความสุขกับทุกข์อนั ละเอียด เวลาทุกข์ก็พยายามกําจัดเพือ่ ให้
สุข แสดงว่ายังติดในสุขอยู่ จะหลุดพ้นได้ก็ตอ้ งปล่อยวางทัง้ สุขและทุกข์ทม่ี อี ยู่
ในจิต
ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสุขทีม่ อี ยู่ เช่นสุขทีเ่ กิดจากรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็ยงั
เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เพราะยังมีความทุกข์สลับขึ้นมา แต่ถา้ ไม่สงั เกตจะไม่เห็น จะคิดว่า
ไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่แล้ว คิดว่าสิ้นสุดแล้วแห่งการปฏิบตั ิ ก็ไม่ปฏิบตั ติ ่อไป ก็จะติด
อยู่ในสุขแบบนัน้ พอมีความทุกข์ข้นึ มาก็ใช้สติปญั ญาไปดับมัน ไปกดมันไว้ ไปหยุดมัน
ไว้ แต่ไม่ได้พจิ ารณาให้เห็นว่ามันเป็ นเพียงสภาวธรรม เป็ นของคู่กนั ความสุขกับความ
ทุกข์ เป็ นเหมือนเหรียญทีม่ ี ๒ ด้าน มีหวั มีกอ้ ย จิตตอนนัน้ จะละเอียดมาก มีความสุข
มาก แต่ในความสุขนัน้ ก็ยงั มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ จิตมีความผ่องใสมาก แต่ก็มจี ดุ มี
ต่อม ดังทีป่ รากฏในจิตของหลวงตาว่า ตรงไหนมีจดุ มีต่อมตรงนัน้ จะเป็ นภพชาติ เพราะ
จิตยังไปยึดติดอยู่ ยังมีความอยากให้สงบสุขอยู่อย่างนัน้ เป็ นการยึดติด มีตณั หาความ
อยาก ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาทุกข์ในจิต ต้องพิจารณาว่าเป็ นของคู่กนั ถ้าจะปล่อยก็ตอ้ ง
ปล่อยทัง้ คู่ จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จะเอาสุขก็ตอ้ งมีทกุ ข์ เพราะไม่ได้เป็ นสุขทีไ่ ม่
เปลีย่ นแปลง ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง ยังเป็ นไตรลักษณ์อยู่ เมือ่ รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์
ก็จะปล่อยวาง จะสุขจะทุกข์ก็ไม่ไปกังวลกับมัน ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ เมือ่
ปล่อยแล้วก็จะหลุดพ้น
ถาม ขอเมตตาท่านอธิบายอุเบกขาเวทนาด้วยค่ะ
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ตอบ เวทนาแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือทางกายและก็ทางจิต
เวทนาทางกายมีกายเป็ นเหตุ เช่นเวลาหิวข้าวก็เป็ นทุกขเวทนา หรือเดินไปเตะก้อนหิน
เจ็บเท้าก็เป็ นทุกขเวทนา เวลาร้อนแล้วได้อาบนํา้ ได้เข้าไปในห้องแอร์ เวลาหิวนํา้ ได้ด่มื
นํา้ ก็เกิดสุขเวทนา ถ้าไม่รอ้ นจนเกินไป ไม่หนาวจนเกินไป ไม่หวิ ไม่อม่ิ เฉยๆ ก็เป็ น
อุเบกขาเวทนาทางกาย ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เวทนาทางจิตก็เกิดจากการคิดปรุงแต่ง ถ้าคิดถึง
เรื่องทีท่ าํ ให้เรามีความสุขก็เป็ นสุขเวทนา เช่นคิดว่าวันนี้เงินเดือนออกก็เกิดสุขเวทนา ถ้า
คิดว่าจะมีคนมาทวงหนี้ ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ถ้าไม่ได้คดิ ถึงเรื่องทีจ่ ะทําให้สุขหรือทุกข์
ก็เป็ นอุเบกขาเวทนา แต่ต่างจากอุเบกขาทีเ่ กิดจากเวลาจิตรวมลงเป็ นหนึ่ง ตอนนัน้ จิต
หยุดทํางาน สังขารไม่คดิ ไม่ปรุงอะไรทัง้ สิ้น เป็ นความสุขของจิตล้วนๆ จะเรียกว่าเป็ น
ความสุขของพระนิพพานก็ได้ เป็ นความสุขแบบเดียวกัน เพียงแต่สุขในสมาธิเป็ น
เพียงชัว่ คราว เป็ นนิพพานชัว่ คราว บางทีตงั้ อยู่ได้แค่วูบเดียว เป็ นขณิกสมาธิ จิตรวมลง
แล้วก็สงบนิ่ง มีความสุขเต็มที่ แล้วก็ถอนออกมา ถ้าอยู่ได้นาน เป็ นชัว่ โมงๆ เป็ นวันๆ ก็
เป็ นอัปปนาสมาธิ ถ้าเป็ นความสุขของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ก็เป็ นอย่างถาวรเลย
ไม่ได้เกิดจากความคิดปรุงแต่ง ทีจ่ ะทําให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ในจิต อย่าง
นัน้ เป็ นสมมุติ ขันธ์เป็ นสมมุติ แต่ความสุขของพระนิพพาน ปรมังสุขงั เป็ นวิมตุ ติ เป็ น
ความสุขทีม่ อี ยู่กบั จิตใจทีส่ งบ ถ้าจิตสงบเมือ่ ไหร่ ความสุขนัน้ ก็จะปรากฏขึ้นมา เวลาจิต
สงบขันธ์ก็จะต้องระงับดับไปหมด เวทนาสัญญาสังขารก็หยุดทํางานหมด จึงจะปรากฏ
ความสุขแบบนี้ข้นึ มา ความสุขจึงมีอยู่ ๓ แบบ คือ ๑. สุขกาย ๒. สุขใจทีเ่ กิดจาก
ความคิดปรุงแต่ง ๓. สุขทีเ่ กิดจากการรวมลงของจิต เป็ นสุขทีเ่ ราปรารถนากัน จึงต้อง
มาปฏิบตั ิ มาเจริญสติ บริกรรมพุทโธๆ ดูลมหายใจเข้าออก พิจารณาร่างกาย พิจารณา
ธรรมต่างๆ เพือ่ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีโ่ มหะและอวิชชาหลอกว่าเป็ นความสุข สิ่งที่
เราแสวงหากันทุกวันนี้ก็คอื ความสุข แต่แสวงผิดที่ สิง่ ทีเ่ ราไปแสวงหาเป็ นเหมือนกองไฟ
พวกเราเป็ นเหมือนแมงเม่า เวลาเห็นแสงไฟแล้วจะกระตือรือร้นยินดี ก็จะบินเข้าไปใน
กองไฟ แต่ไม่รู้วา่ ในแสงสว่างมีความร้อนอยู่ดว้ ย เมือ่ บินเข้าไปแล้วก็ถูกไฟเผาตาย พวก
เราก็เหมือนกัน เราเห็นความสุขในรู ปในเสียงในกลิน่ ในรสในโผฏฐัพพะต่างๆ เห็น
ความสุขในลาภยศสรรเสริญ เราก็แสวงหากัน แล้วเป็ นอย่างไร นอนก่ายหน้าผากกันทุก
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คน มีมากมีนอ้ ยก็ทกุ ข์เหมือนกัน เพราะไม่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เป็ นทุกข์ เนื่องจากไม่มปี ญั ญา จึงมองไม่เห็น ทุกข์ในลาภยศสรรเสริญสุขเป็ น
สิง่ ทีเ่ ห็นยาก พวกเราเป็ นเหมือนคนตาบอด เพราะยังยินดีกบั สิง่ เหล่านี้อยู่ ยังโลภยัง
อยากอยู่
ถาม เราก็ตอ้ งคอยเตือนสติวา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เดีย๋ วมันก็เปลีย่ นไป
ตอบ เตือนเฉยๆไม่พอ ต้องเห็นด้วยเหตุดว้ ยผล เตือนได้ แต่พอถึงเวลาปั๊บ มันก็ไป
แล้ว เตือนได้แต่ไม่มกี าํ ลังหยุดมัน ต้องมีความสุขจริงมาเปรียบเทียบ เวลาจิต
รวมลงเป็ นสมาธิแล้ว จะรู้วา่ ความสุขจริงเป็ นอย่างนี้ ถึงขนาดนัน้ ก็ยงั ลําบากทีจ่ ะ
รัง้ เอาไว้ พอออกจากสมาธิป ั๊บ อํานาจของความหลงความอยากก็กรู กนั เข้ามา
พยายามฉุดลากเราออกไปหาความทุกข์อกี การเข้าสู่ความสงบสุขแต่ละครัง้ มัน
แสนยากลําบาก เหมือนปี นขึ้นเขา แต่เวลาไปหาความสุขทางโลก ทางรู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ เหมือนวิง่ ลงเขา มันง่าย มันเร็ว ทีพ่ ูดนี้ยงั เป็ นทฤษฎีอยู่ ยัง
ไม่ได้เป็ นของจริงในจิต เพราะยังไม่ได้เจอของจริง พอถูกของปลอมหลอกปั๊บก็
ไปทันทีเลย มีใครมาบอกจะให้เงินแสนหนึ่งนี่ แทบจะไม่คดิ เลยว่าถูกหลอกหรือ
เปล่า เป็ นเหยือ่ หรือเปล่า เหมือนกับปลาทีเ่ ห็นเหยือ่ ติดอยู่ทป่ี ลายเบ็ดฉันใด
พวกเราก็ฉนั นัน้ พอมีโอกาสจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขปุ๊ บ ก็คว้าปั๊บเลย แล้วก็
ติดแง็ก ทรมาน มาบ่นวุน่ วายทีหลังว่า โดนหลอกบ้าง โดนโกงบ้าง เขาเอาความ
โลภของเราเป็ นจุดล่อ เขารู้วา่ เราโลภจึงมาหลอกเรา จะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ จะได้สง่ิ นัน้
สิง่ นี้ เราก็เอากัน อย่างแชร์แม่ชม้อย ได้ดอกมากๆ ไม่ใช้ปญั ญาคิดเลยว่า มัน
เป็ นไปได้อย่างไร ถ้าดีจริงเขาจะเปิ ดโอกาสให้เราทําไม ตักตวงของเขาคนเดียวไม่
ดีกว่าหรือ เพราะเราไม่มปี ญั ญา ยังมีความหลงครอบงําอยู่ ต้องปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึง
จะเกิดปัญญา พอจิตสงบแล้ว ไม่หวิ กับอะไร ทีน้ ใี ครจะมาหลอกมาล่ออย่างไร
ใจก็เย็น พิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า เป็ นจริงอย่างทีเ่ ขาพูดหรือไม่ ถ้าจริงและ
เรามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เงิน เป็ นวิธีทไ่ี ด้เงินมาอย่างไม่ผดิ กฎหมายไม่ผดิ
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ศีลธรรม ได้ผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าวิธีอน่ื ก็น่าจะทําได้ ถ้ามีสมาธิบา้ ง มีปญั ญา
บ้าง จะไม่ตกเป็ นเหยือ่ ของผูอ้ น่ื
ถาม ทีบ่ อกว่าผลตอบแทนดี มันก็มาพร้อมความเสีย่ งนะครับ
ตอบ ใช่ ก็ตอ้ งใช้เหตุผล ใช้หลักวิชา ในการพิจารณา
ถาม เราโลภ
ตอบ ถ้าเราไม่โลภเสียอย่างแล้ว แค่ฝากเงินประจําไว้ก็พอแล้ว ปลอดภัยทีส่ ุดแล้ว
เพราะมีรฐั บาลเป็ นผู ้รับประกันอยู่แล้ว
ถาม ตอนต้นท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องทําทาน ว่าไม่ตอ้ งไปขวนขวายหาเงินมาทํา ให้
ทําเท่าทีเ่ รามี หมายความว่าเราสละความโลภทีอ่ ยู่ในใจได้มากเท่าไหร่ คือส่วน
บุญทีเ่ ราได้รบั ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไปหามาเป็ นก้อนโตๆ มันไม่จาํ เป็ น
ตอบ ใช่ เป็ นการสร้างความโลภเพิม่ ขึ้น สร้างภพชาติให้มากขึ้น
ถาม เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามีอยู่แค่น้ ี เราอยากจะทําบุญมากกว่านี้ เราก็มธั ยัสถ์อย่างอืน่
เอา แล้วสละเพือ่ ทําบุญ จะได้บญ
ุ มากขึ้น
ตอบ ก็ดูพระเป็ นตัวอย่าง บวชแล้วก็ไม่ได้ทาํ บุญให้ทาน พระไม่มอี ะไรจะให้ มีแค่
บริขาร ๘ เท่านัน้ ท่านก็มงุ่ ไปทีร่ กั ษาศีล ๒๒๗ ข้อ แล้วก็ภาวนาของท่านไป
สมัยทีห่ ลวงตาปฏิบตั ิ ท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งเกีย่ วกับทางโลกเลย ไม่ได้ไปหาเงินเพือ่
สร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างอะไร หาแต่ธรรมเพือ่ การหลุดพ้น เพือ่ กําจัด
ความโลภโกรธหลงเท่านัน้ แต่เมือ่ เสร็จงานนี้แล้ว ท่านจึงมาเกี่ยวข้องกับทางโลก
มาช่วยเหลือทางโลก เพราะมีคนทําบุญกับท่านมาก เงินทีไ่ ด้มาท่านก็เอาไปใช้
ประโยชน์ ท่านก็เลยทําบุญให้ทาน แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ ประโยชน์จากการทําบุญ
เพราะบุญทีท่ ่านต้องการนัน้ มีพอเพียงแล้ว ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว
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ถาม จริงๆเวลาโยมทําทานนี่ ส่วนใหญ่ก็ปรารถนาสูงมาก
เล็กน้อย ดังทีท่ ่านอาจารย์พูด

แต่จริงๆมันได้เพียง

ตอบ ได้มากทางด้านทรัพย์ ถ้าทําแต่บญ
ุ ทําแต่ทานไม่รกั ษาศีล จะไม่ได้กลับมาเกิด
เป็ นเศรษฐีเป็ นมนุษย์ แต่เป็ นสัตว์เลี้ยงของเศรษฐี
ถาม เป็ นการหลงบุญ ทีท่ าํ ให้เกิดตายเกิดตาย อยู่ตรงนัน้ ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่
ถาม ในกรณีทเ่ี ราทําบุญครัง้ เดียว ๕๐๐ บาท กับการแบ่งทําครัง้ ละ ๑๐๐ บาท ๕ ครัง้
ตอบ ได้ผลเท่ากัน ทําทีเดียวดีกว่า เพราะอาจจะไม่มโี อกาสทําหลายครัง้ อาจจะตายไป
ก่อนก็ได้
ถาม ก็คดิ แบบนัน้ ค่ะ
ตอบ มีอะไรฟาดมันไปหนเดียวให้หมดเลย จะได้หมดภาระ คนออกบวช มีอะไรก็สละ
หมด ไม่ก ั๊กเอาไว้ ถ้ากั๊กไว้ก็จะบวชไม่ได้
ถาม ถ้ากั๊กไว้ ก็เหมือนกั๊กความโลภไว้ ใช่ไหมครับ
ตอบ ยังหวงอยู่ ยังอยากจะเอาหน้ากับหลวงตากับคนรอบข้าง ว่าทําบุญอยู่เรื่อยๆ ควร
ทําหนเดียวแล้วก็จบ มีเท่านี้ก็ทาํ เท่านี้
ถาม เป็ นความสุขใจ อยากจะทําทุกวัน
ตอบ เป็ นความสุขปลอม จากการคิดปรุงแต่งของเรา เกิดจากความหลง ความสุขจริง
ต้องปล่อยวางให้หมด ไม่เสียดาย ไม่คดิ ถึงมันอีกต่อไป ถ้ายังเสียดาย ก็ยงั เก็บ
ไว้ทําทีละเล็กทีละน้อย
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ถาม เหมือนสมัยเด็กๆทีเ่ รามีขนม เรากินทีละน้อย กลัวว่าจะกินหมด อยากอร่อย
หลายวัน
ตอบ เป็ นความโลภ ความหวง ความยึดติดในความสุข
ถาม เขาบอกว่าทําทุกวันแล้วมันมีปีตทิ กุ วัน
ตอบ เป็ นปี ตปิ ลอม สูท้ าํ ทีเดียวให้หมดไปเลย จะได้ปีตจิ ริง แต่เราไม่เคยทํากัน เลยไม่
รู้กนั
ถาม มันเป็ นความสุขเวลาเอาเช็คถวายหลวงตาทุกวัน แล้วท่านยิ้มด้วย
ตอบ เราไม่ได้ทาํ บุญจริงๆ ทําแบบเล่นละครกัน ได้ความสุขจากผูอ้ น่ื ความจริงต้องได้
จากการเสียสละ จากการปล่อยวางเงินทองทีเ่ รามีอยู่ ทําให้มนั หมดไปเลย จะได้
ไม่กงั วลกับมันอีกต่อไป
ถาม อยากถวายเช็คทุกวัน
ตอบ แล้วมันวุน่ วายไหม ท่านต้องมาคอยรับทุกวัน ถวายท่านหนเดียวแล้วก็จบ หลวง
ตาท่านก็เข้าใจดีวา่ มันเป็ นจิตวิทยา เป็ นความสุขเล็กๆน้อยๆของพวกเรา ท่านรู้วา่
เรายังยึดยังติดอยู่ ยังทําไม่ได้
ถาม อย่างนี้ถา้ เราต้องการพัฒนาจิตใจเราต้อง
ตอบ ต้องทําบุญแบบพระเวสสันดร ต้องปิ ดทองหลังพระ ควรจะถวายแบบหลวงตาไม่
รู้ จะได้บญ
ุ มากกว่า จะมีความสุขมากกว่า
ถาม ลูกสาวเคยพูดกับลูกว่า ทําไมพระเวสสันดรต้องทําให้คนอืน่ เสียใจ คือภรรยา
ท่านต้องเสียใจ แล้วนัน่ ไม่ทกุ ข์เหรอ
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ตอบ ท่านไม่ได้ไปทําให้เขาเสียใจ เขาเสียใจเอง เพราะเขายังยึดติด ถ้ามีปญั ญาเขาจะ
อนุโมทนากับพระเวสสันดร แต่จติ เขายังไม่อยู่ในระดับเดียวกับพระเวสสันดร
เขาจึงทุกข์จงึ เสียดายสิง่ ทีพ่ ระเวสสันดรได้สละไป ถ้าจิตอยู่ในระดับเดียวกับท่าน
เขาจะอนุโมทนา ไม่มแี สนจะสบาย ดูพระอรหันต์ ท่านมีอะไรทีไ่ หน เราต้องการ
ไปถึงจุดนัน้ กันไม่ใช่หรือ ก็ตอ้ งกล้าสละทุกอย่าง เพราะมันเป็ นเหมือนบ่วง อย่าง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงอุทานเวลาเสด็จออกบวช เมือ่ ทรงทราบว่าได้พระราชโอรสแล้ว
ทรงอุทานออกมาว่าราหุล แปลว่าบ่วง มีแล้วเป็ นบ่วง จะผูกให้เวียนว่ายตายเกิด
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงต้องตัด การทําบุญให้ทานทีแ่ ท้จริง ก็เพือ่ ตัดอุปาทาน ความ
ยึดติดกับสิง่ ต่างๆ
ถาม ถ้าจิตไม่อยู่ในระดับเดียวกัน ลูกก็จะรู้สกึ เสียใจทีพ่ ่อทําแบบนี้ กลายเป็ นเวร
กรรมกัน
ตอบ ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็อาจจะโกรธอาจจะเกลียดพ่อก็ได้ แต่ก็เป็ นเรื่องของลูก ไม่ใช่
เรื่องของพ่อ พ่อทําสิง่ ทีถ่ ูกแล้ว คือบําเพ็ญบารมี ก็ดจี ะได้ไม่ตอ้ งมาเจอกันอีก
เพราะในทีส่ ุดเราก็ตอ้ งอยู่ตวั คนเดียว ต้องไม่มอี ะไรผูกพันเลย ปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่าง จะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่า สิง่ ทีเ่ ราหลงยึดติดเป็ นเหมือนก้อนอิฐก้อนกรวดก้อน
ทราย แต่สง่ิ ทีไ่ ด้จากการปล่อยสิง่ เหล่านี้คอื เพชรนิลจินดา ไม่เช่นนัน้ จะมี
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ ถ้ายังเสียดายในลาภยศสรรเสริญสุข
ในโลกียสมบัตอิ ยู่ แต่ท่านได้สมั ผัสกับสิง่ ทีด่ กี ว่าท่านถึงปล่อยได้ ตัง้ แต่ตอนทีย่ งั
ไม่ได้บรรลุ ตอนทีจ่ ติ รวมลงเป็ นสมาธิ เป็ นเหมือนดูหนังตัวอย่าง การได้สมั ผัส
กับความสุขจากการรวมลงของจิต ก็เหมือนกับได้สมั ผัสกับตัวอย่างของความสุข
ของพระนิพพาน ถ้าอยากได้ความสุขแบบนี้อย่างถาวร ก็ตอ้ งสละทุกสิง่ ไป ท่าน
ถึงสละราชสมบัตอิ อกบวชได้ เพราะเคยได้ฌานตัง้ แต่สมัยทีเ่ ป็ นเด็ก ตอนไปงาน
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พวกข้าราชบริพารปล่อยให้ประทับตามลําพัง ไปทํา
กิจกรรมกัน จิตของท่านก็รวมลง ท่านจึงรําลึกถึงสภาพนี้ ตอนบําเพ็ญเพียรขัน้
สุดท้าย ว่าจิตต้องสงบต้องนิ่ง อะไรก็ตามทีท่ าํ ให้จติ ไม่สงบไม่น่งิ ถือว่าเป็ นกิเลส
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ทัง้ นัน้ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วจะรู้เอง กิเลสจะเป็ นอย่างนี้ เหมือนของทิม่ แทงจิตใจ จิตที่
สงบนี่ พอกิเลสขยับนิดเดียวจะรู้ทนั ทีวา่ เป็ นกิเลส ถ้าไม่สงบจะไม่รู้
ถาม พระพุทธเจ้าถึงได้รบั การยกย่องว่าเป็ นบุรุษของโลก
หลวง

เพราะเสียสละอย่างใหญ่

ตอบ เพราะปัญญาด้วย ทรงเห็นในสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถเห็นได้ พวกเรายังต้องมีคน
สอนถึงจะเห็น แต่ทา่ นไม่มใี ครสอน ทรงเห็นด้วยปัญญาของท่านเอง จึงต้อง
ลําบากลําบนเสียเวลามาก บําเพ็ญบารมีมาไม่รู้ก่กี ปั กี่กลั ป์ ถ้าทรงเกิดในสมัยทีม่ ี
พระธรรมคําสอน ก็คงจะเป็ นเหมือนกับพระสารีบตุ รพระโมคคัลลาน์ ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาบําเพ็ญ พอฟังปั๊บก็เข้าใจบรรลุได้ทนั ที แต่ในสมัยทีส่ มณะโคดมบําเพ็ญ
เพียร ไม่มพี ระพุทธเจ้า ไม่มพี ระธรรมคําสอน ก็เลยต้องทดลองวิธีต่างๆ ผิดบ้าง
ถูกบ้าง จนในทีส่ ุดก็พบทางทีถ่ ูก พอรู้แล้วจึงมาสอนคนอืน่ พวกทีม่ บี ารมีพร้อม
อยู่แล้ว ฟังธรรมเพียงครัง้ เดียวก็บรรลุกนั ตัง้ แต่ทรงประกาศพระธรรมคําสอน
ครัง้ แรกในวันเพ็ญเดือน ๘ คือวันอาสาฬหบูชา จนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ คือวัน
มาฆบูชา เป็ นเวลา ๗ เดือน ก็มพี ระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึง ๑๒๕๐ รูป มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าโดยไม่มกี ารนัดหมายกันไว้ก่อน
พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั อย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ เดือนมีพระ
อรหันต์อย่างน้อยถึง ๑๒๕๐ รูป แต่ก่อนนัน้ เป็ นกัปเป็ นกัลป์ ไม่มพี ระอรหันต์
ปรากฏให้โลกได้เชยชม ได้กราบไหว้เลย เราจึงควรเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
ว่าสําคัญขนาดไหน ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้าหรือมีแต่ไม่ประกาศสอน ดังทีท่ รงมี
ความรู้สกึ ในเบื้องต้น หลังจากตรัสรู้แล้ว ก็มคี วามท้อพระทัย ว่าธรรมนี้สอนไปก็
ไม่มใี ครจะสามารถปฏิบตั ติ ามได้ ไม่มใี ครสนใจศึกษา ก็เลยไม่อยากจะ
ขวนขวายสังสอนผู
่
อ้ น่ื ก็จะไม่มใี ครสามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ได้ ต่อมามี
ท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนา ให้ทรงเมตตาโปรดสัตว์โลก
จึงทรงพิจารณาด้วยปัญญา แยกแยะสัตว์ไว้เป็ น ๔ พวก เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า พวกที่
สามารถรับรู้ธรรมได้ก็มี พวกทีไ่ ม่สามารถรับรู้ได้ก็มี พวกทีร่ บั รู้ได้เร็วก็มี รับรู้ได้ชา้ ก็มี
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ตามลําดับแห่งสติปญั ญาบารมีทไ่ี ด้บาํ เพ็ญมา จึงทรงมุง่ ไปสอนพวกทีร่ ู้เร็วก่อน ก็มี
พระปัญจวัคคีย ์ ทีท่ รงเห็นว่ามีความพร้อม ศีลก็มแี ล้ว สมาธิก็มแี ล้ว ขาดแต่ปญั ญา
ขาดไตรลักษณ์ มองไม่เห็น เห็นแต่อนิจจังเห็นแต่ทกุ ข์ แต่ไม่เห็นอนัตตา มีพระพุทธเจ้า
องค์แรกทีเ่ ห็นอนัตตา ทําให้เห็นไตรลักษณ์ครบทัง้ ๓ นักปฏิบตั กิ ่อนหน้านัน้ ก็เห็น
อนิจจังกับทุกขังกัน เราก็เห็นกัน เกิดแก่เจ็บตายก็คอื อนิจจัง ทุกข์เราก็เห็นกัน แต่ไม่
เห็นอนัตตา จึงปล่อยวางไม่ได้ จึงยึดติดอยู่กบั กองทุกข์ ยึดติดอยู่กบั ขันธ์ ๕ ยึดติดอยู่
กับร่างกาย ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ตอ้ งปล่อยวาง เพราะเป็ นทุกข์ เป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา
พอท่านสอนเท่านี้พระอัญญาโกณฑัญญะก็มดี วงตาเห็นธรรม บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
หลังจากนัน้ ก็ทรงแสดงธรรมให้พระปัจจวัคคียอ์ กี ครัง้ ก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ทัง้
๕ รูป บรรลุทป่ี ญั ญา ไม่ได้บรรลุทส่ี มาธิ ทีฌ
่ าน ไม่ได้บรรลุทศ่ี ีล ต้องปัญญาเท่านัน้
และต้องปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ คือต้องเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ในจิต ถ้าเห็น
แล้วก็ปล่อยวางหมด ไม่ยดึ ติด ถ้ายึดติดก็ยงั ต้องทุกข์
ถ้าทรงตัดสินพระทัยไม่สอน ก็จะไม่มพี ระอรหันต์ ไม่มพี ระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบนั
นี้ พวกเราก็อาจจะเป็ นเหมือนพวกทีฆ่ ่ากันเป็ นผักเป็ นเบือกันทุกวันนี้ เป็ นพวกทีห่ า
ความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากลาภยศสรรเสริญ ถึงแม้จะอยู่ในเมืองพุทธ
ก็เป็ นเหมือนพวกหูหนวกตาบอด ธรรมะไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปสู่จติ ใจได้เลย เหมือน
บัวทีอ่ ยู่ตดิ ก้นบ่อ ทีจ่ ะกลายเป็ นอาหารของปูของปลาไป ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการได้
เกิดเป็ นมนุษย์ ในประเทศทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีคาํ สอน มีการปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับทัพพี
ในหม้อแกง ถึงแม้จะอยู่ในแกงราคาเป็ นล้านก็ตาม แต่จะไม่รู้วา่ แกงมีค่าเป็ นล้าน แต่
พวกทีก่ นิ จะรู้ เพราะได้ล้มิ รสด้วยลิ้นของเขา พวกเราจึงอย่าเป็ นเหมือนพวกทัพพี ขอให้
เป็ นเหมือนพวกลิ้น มีความยินดี มีความพอใจ ทีจ่ ะทําบุญ ทีจ่ ะรักษาศีล ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ธรรม จะยากจะลําบากอย่างไรก็ไม่ทอ้ ถอย จะต้องตัดจะต้องสละอะไร ก็ไม่เสียดาย ตัด
ได้มากเท่าไหร่ ก็จะเจริญมากขึ้นไปเท่านัน้
ถาม ทุกศาสนาสอนให้เราเป็ นคนดีใช่ไหมคะ มีพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีส่ อนให้หลุด
พ้น
40

ตอบ ศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้คนดีไม่เบียดกัน ให้ทาํ บุญ ไม่ทาํ บาป จะได้ไปเกิดบน
สวรรค์ ได้ไปอยู่กบั พระเจ้า ก็เป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่คลาดเคลือ่ น ไม่ขดั กับทาง
หลักพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้จบตรงนัน้ สวรรค์ก็เป็ นอนิจจังเหมือนกัน ถึงแม้
จะไปอยู่บนสวรรค์เป็ นเวลาหมืน่ ปี แสนปี บุญก็หมดได้ เป็ นอนิจจัง เมือ่ บุญหมด
จิตก็ตอ้ งตกลงมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
ถาม คนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ ก็ยากทีจ่ ะหลุดพ้นได้
ตอบ เขาไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด รู้เพียงแต่วา่ เมือ่ หมดชาติน้ แี ล้วก็มที ไ่ี ป ๒ จุด
สวรรค์หรือนรก แล้วก็จะอยู่อย่างนัน้ ไปตลอด ถ้าได้ข้นึ สวรรค์ก็อยู่บนสวรรค์ไป
ตลอด ถ้าตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอด แต่ทางพระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนี้
ถ้าตกนรกก็ไม่ตกไปตลอด มีวนั หมดพ้นโทษได้เหมือนกับติดคุก เมือ่ หมดเวร
หมดกรรมแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็ นเปรตบ้าง เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นมนุษย์บา้ ง
ตามบุญตามกรรมทีย่ งั ไม่ส่งผล เช่นมีอาํ มาตย์ท่านหนึ่ง เคยรับใช้พระเจ้า
แผ่นดินในชาติก่อน พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงใช้อาํ มาตย์ไปทําบุญ ทรงให้เงินไปซื้อ
ของถวายพระ เขาก็ก ั๊กไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ พอตายไปก็ไปตกนรก พอพ้นจากนรก
ก็มาเกิดเป็ นเปรต ทีย่ งั ต้องพึง่ บุญของผูอ้ น่ื ก็เลยมาหาพระเจ้าแผ่นดินทีใ่ นชาติ
ปัจจุบนั ก็ได้เกิดเป็ นพระเจ้าแผ่นดินอีก เป็ นเปรตมาส่งเสียงแปลกประหลาดใน
วัง ทําให้พระเจ้าแผ่นดินนอนไม่หลับ ตอนเช้าก็ทรงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
เป็ นอะไร ทรงตรัสว่าเป็ นอํามาตย์มาขอส่วนบุญ ขอให้ทาํ บุญอุทศิ ให้กบั เขา พระ
เจ้าแผ่นดินก็ทรงทําบุญถวายทาน กรวดนํา้ อุทศิ ส่วนกุศลไป เพือ่ จะได้ไปเกิด
ใหม่ ไปเกิดในภพภูมทิ ส่ี ูงถ้าเคยทําบุญไว้ เพราะเคยทําบุญทําบาป สลับกันไป
สลับกันมาตลอดเวลา
โอกาสทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ย่อมมีอยู่เสมอ
เพียงแต่จะบ่อยหรือไม่บ่อยจะดีหรือจะไม่ดเี ท่านัน้ เอง แต่จะต้องได้กลับมาเกิด
มาเกิดแล้วก็มาเติมบุญเติมบาปอีก เพราะภพของมนุษย์เป็ นภพเดียวเท่านัน้ ที่
สามารถเติมได้ทงั้ บาปเติมได้ทงั้ บุญ ภพอืน่ ๆเป็ นทีเ่ สวยบุญเสวยกรรม ถ้าไปเป็ น
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เทพก็จะไม่ได้ทาํ บุญ เพราะมีแต่ความสุข เหมือนพวกไฮโซ จะไม่คอยได้ทาํ บุญ
เท่าไหร่ พวกนอนดึกตื่นสาย ปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ ไปวัดไม่ได้ เพราะลําบากลําบน
ถาม แล้วพวกเทพทีม่ าฟังธรรมล่ะคะ
ตอบ พวกนี้เคยได้บาํ เพ็ญบุญมา มีนิสยั ชอบทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไฮโซบาง
คนก็ชอบปฏิบตั ธิ รรม ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม พวกทีไ่ ม่สนใจธรรมะเลย ไม่สนใจ
วัดวาเลยก็มี พวกเทวดาก็เช่นเดียวกัน พวกทีส่ นใจก็จะไปฟังเทศน์กบั
พระพุทธเจ้าบ้าง กับพระอรหันต์บา้ ง
ถาม เผอิญนัง่ ไปกับแทกซีน่ ่ะค่ะ คุยกันแล้วเขาบอกว่าอยากจะเปลีย่ นจากศาสนาพุทธ
ไปเป็ นคริสต์ ลูกเลยบอกเขาว่าพุทธนี่แหละดีทส่ี ุดพุทธสอนให้หลุดพ้น
ตอบ ก็เหมือนกับเอาแบงก์ ๑๐๐ ไปแลกแบงก์ ๕๐ เปลีย่ นศาสนาเพราะเป็ นแฟชัน่ ก็
ได้
ถาม เขากําลังทุกข์ พอดีไปเจอศาสนาทีเ่ อาใจ ก็เลยไม่รู้สกึ ว่าว้าเหว่
ตอบ ศาสนาทีส่ งเคราะห์พวกชาวป่ าชาวเขา ทีเ่ ดือดร้อนตามชุมชนต่างๆ สร้าง
โรงพยาบาล สร้างโรงเรียน เป็ นการซื้อใจคน แต่ไม่ได้ซ้อื ด้วยเหตุดว้ ยผล ด้วย
ปัญญา ด้วยธรรมะ ต่อไปอาจจะเปลีย่ นใจได้ ถ้าเกิดมีใครมาให้มากกว่า
ถาม ลูกเคยไปเจอทีท่ างเหนือเป็ นหมูบ่ า้ น เขาพาเด็กๆไปเลี้ยงดู แต่ตอ้ งนับถือ
ตอบ ศาสนาสอนให้คนรักกัน ให้มคี วามเมตตาต่อกัน ไม่ให้เบียดเบียนกัน ดีกว่าไป
เชื่อผี เชื่ออะไรต่างๆ ถ้าเข้าถึงศาสนาพุทธได้ ก็จะได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ุด
ถาม ตอนนี้เรื่องจตุคามรามเทพกําลังฮือฮา ลูกไม่เข้าใจ
ตอบ กําลังเป็ นเหยือ่
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ถาม ทําบุญกับพระอริยะแล้วจะถึงใช่ไหมคะ ท่านเป็ นเหมือนบุรุษไปรษณียใ์ ช่ไหมคะ
ต้องเป็ นบุรุษไปรษณียท์ ม่ี กี าํ ลังไหมคะ เวลาทีอ่ ทุ ศิ ผลทานผลบุญนี้
ตอบ เคยได้ยนิ ว่าพระทีเ่ ราทําบุญด้วย ต้องมีศีลบริสุทธิ์
ถาม หลายครัง้ ทีท่ าํ กับหลวงตาแล้ว คนตายมักจะมาเข้าฝันว่าได้รบั เสมอ
ตอบ ก็ดี ถ้าเป็ นอย่างนัน้ เวลาจะทําบุญอุทศิ ก็ให้ทาํ กับพระทีเ่ รามีความมันใจว่
่ ามีศีล
บริสุทธิ์ ถ้าเป็ นบุรุษไปรษณียท์ ศ่ี ีลไม่บริสทุ ธิ์ ก็อาจจะกั๊กไว้บ้างก็ได้ แต่ไม่ใช่
ประเด็นสําคัญ เพราะบุญทีอ่ ทุ ศิ นี้ก็นอ้ ยมาก ทํา ๑๐๐ อุทศิ ได้เพียงเสี้ยวเดียว
ไม่ได้ไปทัง้ ๑๐๐ ไปแค่ ๑ ทีเ่ หลือเป็ นของคนทํา เป็ นเหมือนค่ารถค่าอาหาร เพือ่
จะได้มกี าํ ลังเดินทางไปภพต่อไป เป็ นบุญเชื่อมต่อระหว่างภพ ก็มปี ระโยชน์ทาํ ให้
ได้ไปเกิด
ถาม แล้วต้องทําบ่อยๆ
ตอบ อยู่ทเ่ี ขามาขอหรือเปล่า ทําบ่อยขนาดไหน ถ้าไม่ขอ เขาก็ไม่รบั
ถาม หรือบางทีเขาก็รบั ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ บางทีไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะรับได้ ก็ไม่รบั อยูใ่ นนรกก็รบั ไม่ได้ ถ้าเป็ นเดียรัจฉานก็
หากินเองได้ เพราะได้เกิดแล้ว มีแต่เป็ นเปรตเท่านัน้ ทีต่ อ้ งอาศัยบุญอุทศิ เพือ่ จะ
ส่งให้ไปเกิด ถ้ามาเข้าฝันก็แสดงว่าต้องการ ทําไปแล้วก็ถอื ว่าสําเร็จประโยชน์ ถ้า
ไม่พอเขาก็จะกลับมาเข้าฝันอีก
ถาม ทีว่ า่ ๗ วันให้ทาํ เยอะๆ
ตอบ เป็ นความเชื่อ ถ้ามีบญ
ุ พร้อมแล้ว เวลาตายปุ๊ บก็ไปสวรรค์เลย ไปอยู่ในครรภ์ของ
มนุษย์เลย ถ้าไปใช้กรรม ก็ไปตกนรกเลย ไปอยู่ในครรภ์ของสัตว์เลย ถ้ายังมี
ความผูกพันอยู่ เช่นพระทีต่ ดิ จีวร พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระไม่ให้ไปแตะจีวรของ
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ท่าน ท่านยังไม่ปล่อย กลับมาเกิดเป็ นตัวเลนเกาะอยู่ทผ่ี า้ จีวร พอตัวเลนตายไป
แล้วท่านก็วา่ เขาไปแล้ว ทีน้ ีใครจะเอาจีวรไปใช้ก็ได้ เป็ นอุปาทานความผูกพัน รัก
จีวรมาก อย่างพีน่ อ้ ง ๒ คนทีห่ ลวงปู่มนพบเห็
ั่
นในสมาธิ วนเวียนอยู่ใกล้กับ
เจดียท์ ท่ี ่านนัง่ สมาธิอยู่ ท่านก็ถามว่ามาทําอะไร เขาก็บอกว่าตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ได้
ร่วมบริจาคสร้างเจดีย ์ แต่ตายไปก่อนทีเ่ จดียจ์ ะสร้างเสร็จ ก็ยงั มีความผูกพัน ก็
เลยวนเวียนอยู่แถวนัน้ ท่านก็สอนว่าการทําบุญทําเพือ่ ปล่อยวาง ไม่ได้ทาํ เพือ่ ยึด
ติด ทําได้เท่าไหร่ก็ทาํ ไป จะเสร็จหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าไม่เช่นนัน้ จะไม่ได้
เสวยบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ จะไม่ได้ไปเกิดเพราะความผูกพันความห่วงใย ทําให้ตอ้ งเป็ น
สัมภเวสีวนเวียนอยู่อย่างนี้ พอเข้าใจเขาก็อนุโมทนา ปล่อยวางความห่วงความ
กังวล ถือว่าหมดหน้าทีข่ องเขาแล้ว ห่วงก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ดขี ้นึ ทําอะไรไม่ได้
อยู่ดี เขาได้ปญั ญา ได้บญ
ุ อีกขัน้ หนึ่ง ทําให้ปล่อยวางได้ ได้ไปเสวยบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้
ถาม จิตนี่ตวั สําคัญเลยนะ
ตอบ จิตไม่สาํ คัญหรอก กิเลสนี่สสิ าํ คัญ แต่ธรรมะสําคัญกว่า เพราะธรรมะปราบกิเลส
ได้ ธรรมะเป็ นผูป้ ลดเปลื้อง ผูไ้ ถ่บาปให้กบั จิตศาสนาอืน่ สอนว่าผูอ้ น่ื ไถ่บาปให้ได้
แต่ศาสนาพุทธสอนว่าธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะไถ่บาปให้กบั จิตได้ ปลดเปลื้องจิตให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หมดได้ หลุดพ้นจากนรกได้ พอบรรลุเป็ นพระโสดาบัน
แล้ว ถึงแม้จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ตอ้ งไปตกนรก ไม่ตอ้ ง
ไปเกิดในอบายอีกต่อไป เพราะธรรมะนี่เอง เพราะปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม
ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร
ถาม ใกล้เทศกาลเช็งเม้งแล้ว เขาจะได้รบั ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้รบั หรอก เพราะของก็ไม่ได้บริจาคให้ใคร เอาไปวางไว้เฉยๆ แล้วก็เอามากิน
เอง ไม่ได้เป็ นทาน เป็ นบุญเลย
ถาม แล้วเผาบ้านกระดาษ
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ตอบ เป็ นกระดาษเท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไร
ถาม เป็ นความเชื่อ
ตอบ ทํากันโดยไม่มเี หตุไม่มผี ล
ถาม รวมทัง้ ตรุษจีนสารทจีนด้วย
ตอบ การไหว้บรรพบุรุษเป็ นการแสดงความกตัญ�ูความเคารพ แต่ควรไหว้ควรดูแล
ท่านตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ตายไปแล้วไม่ตอ้ งไปไหว้ไปแสดงความกตัญ�ูแล้ว เพราะ
ไม่ได้อะไร ถ้าท่านต้องการบุญอุทศิ เราก็ทาํ บุญอุทศิ ไป ถ้าอยากจะแสดงความ
กตัญ�ูแสดงสัมมาคารวะ
ก็กราบพ่อกราบแม่ทกุ วันตอนทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยู่
เลี้ยงดูท่านทุกวัน จึงจะเป็ นการแสดงความกตัญ�ูกตเวที ได้บญ
ุ ด้วย นี่เป็ นการ
แสดงละคร ไปซื้อข้าวซื้อของมา ซื้อสิง่ ทีช่ อบกินด้วย ชอบกินเหล้าก็ซ้อื เหล้า
อย่างดีมาไหว้
ถาม เป็ นอุบายให้ลูกหลานมาเจอกัน
ตอบ ใช่ ก็เท่านัน้ เอง แต่ไม่ได้เป็ นบุญเป็ นกุศล อาจจะมาทะเลาะกันศาสนาพุทธของ
เราดีทส่ี ุด มีเหตุมผี ล สามารถพิสูจน์เห็นได้ในชาติน้ ี ปฏิบตั แิ ล้วจะเห็นเอง นรก
สวรรค์ เห็นจิต เห็นการเวียนว่ายตายเกิด อยู่ทต่ี วั จิตตัวเดียว พวกเรามองไม่
เห็นตัวจิต เห็นแต่ตวั กาย ก็เลยไม่รู้จกั ตัวทีเ่ วียนว่ายตายเกิด ตัวทีต่ กนรกขึ้น
สวรรค์ วันไหนทีเ่ ราทุกข์เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจ วันนัน้ ก็ตกนรกแล้ว วันไหน
สุขสบายใจวันนัน้ ก็ข้นึ สวรรค์แล้ว
วันนี้นงั ่ หัวเราะกันก็อยู่บนสวรรค์กนั แล้ว
อานิสงส์ของการฟังธรรมทําให้จติ ใจมีความผ่องใส มีความสงบสุข มีปญั ญา
ความฉลาด รู้ทนั
ถาม ถ้าให้ขอทานได้บญ
ุ หรือเปล่าคะ
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ตอบ ได้ความสุขเหมือนกัน บุญก็คอื ความสุขใจ ถ้าให้ดว้ ยความบริสุทธิ์ใจก็จะได้มาก
ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ได้นอ้ ย ให้ขอทานแล้วอยากจะให้ยกมือไหว้ ถ้าไม่ยกมือไหว้ก็จะ
โกรธเป็ นทุกข์ข้นึ มา ให้สุนขั ก็ได้ ให้ปูให้ปลาก็ได้ ความสุขใจนี้ได้เหมือนกัน แต่
ประโยชน์ทผ่ี ู ้รับจะไปทํานี้ต่างกัน ให้ขอทานก็คงจะไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้มาก
ถ้าให้หมอให้โรงพยาบาลก็จะได้ช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วย ทําประโยชน์ได้มากกว่า
ถ้าให้พระก็ทาํ ให้ทา่ นได้ไปเผยแผ่ธรรมะ ให้คนมีดวงตาเห็นธรรม ให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ บุญจึงมี ๒ ส่วน ส่วนทีไ่ ด้ในใจ จะมากจะน้อยก็อยู่ทค่ี วาม
บริสุทธิ์ใจ
ถ้าทําแล้วท่านไม่ย้มิ ก็ไม่สุขแล้ว
เวลาทําบุญจึงอย่าไปหวัง
ผลตอบแทนจากผูร้ บั ให้ปิดทองหลังพระ จะได้บญ
ุ เต็มทีเ่ ลย เพราะไม่ได้หวัง
อะไรจากใครทัง้ สิ้น ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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กัณฑ์ท่ี ๒๙๙

ใจเป็ นใหญ่

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐
การมาวัดของพวกเรา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาทําบุญให้ทาน มาปฏิบตั ธิ รรม ก็มาเพือ่ ใจ
ของเราเท่านัน้ ไม่ได้มาเพือ่ สิง่ อืน่ ใด เพราะไม่มอี ะไรจะสําคัญเท่ากับใจ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
เกิดจากใจทัง้ นัน้ ไม่วา่ ในทางโลกหรือในทางธรรม มีใจเป็ นประธาน ใจเป็ นใหญ่ ทุกสิง่
ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เช่นรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน จรวด มีใจเป็ นผูส้ ร้าง เป็ นผูร้ ิเริ่ม
เป็ นผูค้ ดิ ค้น แล้วก็สงไปทางกายและวาจา
ั่
ให้ทาํ สิง่ ต่างๆขึ้นมา พระพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ พระอริยะเจ้าทัง้ หลาย ก็มใี จเป็ นผูท้ าํ ให้ปรากฏขึ้นมา อยู่ตรงทีว่ า่ อะไรเป็ นผู ้
ผลักดันใจ ถ้าอวิชชากิเลสตัณหาเป็ นผูผ้ ลักดัน ก็จะออกมาทางโลก มาสร้างสิง่ ต่างๆ
เช่นจรวดดาวเทียม เพราะกิเลสอยากจะไปโลกอืน่ ไปโลกพระจันทร์ ไปดาวอังคาร ก็
คิดค้นสร้างจรวด สถานีอวกาศ ยานอวกาศ ถ้าธรรมเป็ นผูผ้ ลักดัน ก็จะออกมาทาง
ธรรม ปรากฏเป็ นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกขึ้นมา อย่างพวกเราวันนี้มาวัดกัน ก็มี
ธรรมเป็ นผูผ้ ลักดันมา เราจึงมาปฏิบตั ธิ รรม มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาทําบุญให้ทานกัน
ถ้ามีอวิชชากิเลสตัณหาผลักดัน ก็คงไปเทีย่ วตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ไปบ่อนการ
พนัน ไปตามสถานทีเ่ ริงรมย์ มีอวิชชาพาไป คือมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ ส่วน
ธรรมเป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฐิ ใจจึงเป็ นเหมือนรถยนต์ มีผูข้ บั คือทิฐิ ๒
ชนิด สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบกับมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ ถ้าความเห็นผิดเป็ นชอบ
พาไป ก็จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ตามความโลภความอยาก ทีไ่ ม่ได้
ให้ความอิม่ ความพอ ได้มามากน้อยเพียงไร ก็ยงั โลภยังอยากอยู่เหมือนเดิม มีความ
รุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ผลักดันให้ใจเดินทางไปสู่ภพหน้าชาติหน้า เมือ่ ร่างกายแตก
สลายดับไปแล้ว
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ถ้าใจยังมีความโลภความอยากอยู่ มีมจิ ฉาทิฐิ มีอวิชชา ก็จะผลักดันให้ไปแสวงหาสิง่
ต่างๆ อย่างทีเ่ ราแสวงหากัน ก็จะแสวงหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบคนทีม่ สี มั มาทิฐิ
ความเห็นชอบ อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ทีจ่ ะชี้ให้ไปในทางธรรม ถ้าเกิด
ศรัทธาแล้วปฏิบตั ติ าม ก็จะเป็ นจุดหักเหของชีวติ เปลีย่ นจากการเดินตามอวิชชาตาม
มิจฉาทิฐิ ไปเดินตามธรรมตามสัมมาทิฐิ ใจก็จะหมุนไปอีกแบบหนึ่ง จากวัฏฏะก็จะเป็ นวิ
วัฏฏะ สวนกระแสของสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด ภพชาติก็นอ้ ยลงไปตามลําดับจน
หมดไปในทีส่ ุด เพราะความโลภความอยากจะถูกทําลายไปตามลําดับ ชีวติ ของพวกเรา
คงมีอยู่ครัง้ หนึ่ง อาจจะเป็ นชาติน้ ีหรือชาติก่อนๆ ทีไ่ ด้พบกับจุดหักเห ได้พบผูแ้ นะนํา
เรื่องความเห็นทีถ่ ูกต้อง หรืออาจจะคิดขึ้นมาเอง ว่าการทําตามความอยาก การแสวงหา
ความสุขจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ เห็นว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยูท่ ก่ี ารระงับดับความโลภความ
อยากต่างๆ จึงพยายามปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น จนหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง พวกเราคง
ได้พบกับจุดหักเหแล้ว จึงได้มฉี นั ทะวิริยะ มีความพอใจความพากเพียร ทีจ่ ะเดินตาม
ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไป ถ้าปฏิบตั อิ ย่างไม่ทอ้ แท้
อย่างขะมักเขม้น ปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ๆขึ้นไป ก็เชื่อได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่ง จะถึง
จุดหมายปลายทางทีด่ ที เ่ี ลิศ คือมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอน แต่ตอ้ งมีวนิ ยั ต้องบังคับ
ตนเองให้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ถ้าปล่อยให้เป็ นไปตามอารมณ์ก็จะเป็ นแบบกระต่ายทีว่ ง่ิ
แข่งกับเต่า เต่ามีวนิ ยั ถึงแม้จะเดินช้าแต่เดินไม่หยุด เดินไปเรื่อยๆ แต่กระต่ายจะวิง่ ไป
ตามอารมณ์ มีอารมณ์อยากจะวิง่ ก็วง่ิ ไม่มกี ็จะไม่วง่ิ ก็จะไปไม่ถงึ ไหน แต่ถา้ มีวนิ ยั ทําไป
เรื่อยๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั ไป จะทําแบบไม่หยุดไม่หย่อน ถึงแม้จะช้าบ้างเร็วบ้าง ได้บ้าง
ไม่ได้บา้ ง เพราะมีความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่ ทีจ่ ะทําอย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง ทําให้มาก
ยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ รับรองได้วา่ ไม่มอี ะไรจะมาขวางกัน้ มรรคผลนิพพานได้ อย่างในสุภาษิต
ทีว่ า่ ความพยายามอยู่ท่ไี หน ความสําเร็จย่อมอยู่ท่นี นั ่
พวกเรามีเหตุมปี จั จัยทีด่ แี ล้ว คือมีสมั มาทิฐคิ วามเห็นชอบ แต่เรายังต้องเพิม่ ความเพียร
ให้มากขึ้น เพราะการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ต้องมีความ
เพียรเป็ นส่วนประกอบสําคัญ คุณธรรมอย่างอืน่ ก็สาํ คัญ เช่นสติปญั ญาสมาธิ ถ้ามี
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ศรัทธาแล้วธรรมทีต่ อ้ งเจริญให้มากก็คอื สติและความพากเพียร แล้วก็เจริญสมาธิเจริญ
ปัญญา ตามลําดับต่อไป เมือ่ มีปญั ญาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง บรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ดว้ ยคุณธรรมทัง้ ๕ ประการคือ ๑. ศรัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ๒. วิริยะความเพียร ๓. สติ ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ ไม่ให้ใจปราศจากสติ ให้มกี รรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธ เป็ นหลักผูกใจไว้ ไม่ให้
ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ให้รู้อยู่กบั พุทโธๆก็ได้ อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกายก็ได้
อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้านัง่ อยู่เฉยๆก็กาํ หนดดูลมหายใจเข้าออก ถ้ากําลังเดิน
กําลังเคลือ่ นไหวก็ให้อยู่กบั การเดินการเคลือ่ นไหว จะได้ไม่ลน่ื ไม่ล ้ม ไม่ไปเตะสิง่ นัน้ สิง่
นี้ ถ้าเดินไปแล้วก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็อาจจะลืน่ หกล้ม ไปชนไปเตะสิง่ นัน้ สิง่ นี้ได้
เพราะไม่มสี ติอยู่กบั ตัว ถ้ามีสติอยู่กบั ตัวจะรู้ทกุ ย่างก้าว จะรู้วา่ มีอะไรอยู่ข ้างหน้า นี่คอื
การมีสติ ถ้านัง่ รับประทานอาหารก็ให้อยู่กบั การรับประทานอาหาร ไม่คุยกัน ไม่คดิ เรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ ซึง่ คงจะยากสําหรับฆราวาสญาติโยม เพราะไม่เคยได้รบั การปลูกฝังให้ปฏิบตั ิ
แบบนี้กนั ส่วนใหญ่จะถือการรับประทานอาหารเป็ นกิจกรรมทางสังคม เวลาจะคุยกันก็
กินข้าวไปด้วย เป็ นปกติของฆราวาส ถ้าปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ การปฏิบตั กิ จ็ ะไม่
เจริญก้าวหน้า ต้องดูการรับประทานอาหารของพระ เวลาฉันจะไม่คุยกัน ถึงแม้จะมีพระ
๑๐๐ รู ป ๑๐๐๐ รูป ก็จะไม่มเี สียงออกมาเลย ทุกองค์จะฉันด้วยการมีสติ แม้แต่การขบ
เคี้ยวก็ตอ้ งระวัง อยู่กบั หลวงตาเวลาเคี้ยวดังๆจะโดนเทศน์ เวลาเคี้ยวผักบุง้ ดังกรอบๆ
ท่านก็จะมองละ พระทุกองค์ก็หนั มามอง แต่องค์ทเ่ี คี้ยวกลับไม่รู้สกึ ตัวเพราะขาดสติ ถ้า
มีสติจะรู้วา่ ดังกรอบๆก็ตอ้ งหยุดก่อน แล้วค่อยเคี้ยวใหม่ไม่ให้มเี สียงดัง ถ้ายังมีเสียงดัง
ก็เลิกฉันเลย ฉันอย่างอืน่ ทีไ่ ม่ดงั แทน
ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องแล้ว ใจจะอยู่ใกล้ตัว ถ้าเป็ นสัตว์เลี้ยงทีถ่ ูกผูกไว้ ก็จะไปไม่ไกล
เวลาต้องการมันก็ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปตามหา ถ้าไม่ผูกไว้บางทีก็หาไม่เจอ ไม่รู้วา่ ไปไหน
ใจก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่ผูกด้วยสติให้อยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั กิจกรรมทีก่ าํ ลังทําอยู่ พอ
เวลาจะนัง่ สมาธิทาํ จิตให้สงบก็จะยาก เพราะจิตจะไม่อยู่กบั กรรมฐานเช่นการบริกรรม
พุทโธ จะคิดถึงเรื่องต่างๆ บางวันนัง่ สมาธิไม่สงบเลย นัง่ ไม่ได้เลย เพราะปล่อยจิตให้ไป
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ หรือมีเรื่องทีม่ ผี ลกระทบมาก ดึงให้จติ ไปคิดจนไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว
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วันนัน้ จะนัง่ สมาธิไม่ได้ เพราะใจอยู่ไกลจากฐานของความสงบ ถ้ารู้สกึ ว่านัง่ ยาก
บริกรรมพุทโธก็ไม่ได้ ดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ ก็ตอ้ งฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์แทน
ฟังด้วยสติ ไม่ใช่ฟงั แล้วก็คดิ ถึงเรื่องต่างๆ หรือสวดมนต์ดว้ ยสติไปก่อน ให้อยู่กบั บท
สวดมนต์ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆ หรือใช้ปญั ญาพิจารณาเรื่องทีไ่ ปกังวลไปเกี่ยวข้อง
ด้วย เพือ่ จะได้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป
ต้องจบ ให้เห็นว่าไม่มสี าระอะไร ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของปลอมทัง้ นัน้ ถ้าเป็ น
ความสุขก็เป็ นความสุขปลอม ถ้าเป็ นสมบัตกิ ็เป็ นสมบัตปิ ลอม ไม่ตอ้ งไปเสียดาย เพราะ
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งทิ้งมันไป เมือ่ ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลย เอาความสุขปลอมไปไม่ได้
ความสุขแท้อยู่ทค่ี วามสงบใจ ปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาจะตัดเรื่องที่
เกี่ยวข้องผูกพันได้ จะภาวนาทําจิตให้สงบนิ่งสบายได้ พอจิตสงบนิ่งแล้วก็จะเป็ นสมาธิ
จิตตัง้ มัน่ ไม่ลอยไปลอยมา ไม่คดิ ปรุงอะไร ถึงตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ ไม่ตอ้ งดู
ลมหายใจ จิตจะนิ่งอยู่เฉยๆ จะนานหรือไม่นานก็ข้นึ อยู่กบั กําลังของการปฏิบตั ิ ถ้า
ปฏิบตั มิ ากก็มกี าํ ลังมาก ถ้ามีสติมาก ก็จะสงบนาน มีสตินอ้ ย ก็จะสงบไม่นาน
การฝึ กสติจงึ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการเจริญสมาธิ และการเจริญปัญญาในลําดับ
ต่อไป เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่ในวัด อยู่นอกวัด อยู่ท่ี
บ้าน อยู่ทท่ี าํ งาน ก็เจริญได้ แต่สถานทีก่ ็เป็ นองค์ประกอบสําคัญทีจ่ ะทําให้การเจริญสติ
ง่ายหรือยาก เรียกว่าสัปปายะ ถ้าอยู่คนเดียวในสถานทีส่ งบสงัดวิเวก การเจริญสติก็จะ
ง่ายกว่าอยู่ ๒ คนหรือ ๓ คน พออยู่ ๒ คน ๓ คนแล้วจิตมักจะคิดถึงกัน อยากจะคุย
กัน แต่ถา้ อยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะไปคุยกับใคร จะทําให้การดูแลการรักษาสติเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เวลานัง่ สมาธิก็จะสงบได้งา่ ยกว่า เพราะไม่มอี ะไรมาฉุดกระชากลากใจไป ถ้าอยู่
ในสถานทีท่ ม่ี เี สียงอึกกระทึกคึกโครม เวลานัง่ สมาธิจะยาก เพราะเสียงจะเข้ามากระทบ
กับจิต ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เกิดความรําคาญใจ เกิดความโกรธขึ้นมา ทําให้จติ
ขุน่ มัวยากต่อการทําให้สงบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเจริญสติจะต้องรอเวลา รอ
สถานทีส่ งบสงัด เพราะบางทีเรายังมีความผูกพันกับสังคมกับการทํางานทําการอยู่ ก็ตอ้ ง
พยายามปฏิบตั ใิ นสภาพทีเ่ ราอยู่นนั้ ไปก่อน ถึงแม้จะไม่ได้เต็ม ๑๐๐ ได้เพียง ๑๐ ก็ยงั
ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย รักษาสติได้บา้ งก็ยงั ดีกว่าไม่ได้รกั ษาเลย ให้คดิ ว่าขณะทีเ่ ดินไปไหน
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มาไหนเป็ นการเดินจงกรม ขณะทีน่ งั ่ รออะไร ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องคิดเรื่องอะไร ก็
ให้คดิ ว่ากําลังนัง่ สวดมนต์ กําลังนัง่ ทําสมาธิ บริกรรมพุทโธๆอยู่เรื่อยๆ พอกลับถึงบ้าน
อาบนํา้ อาบท่าเสร็จ ก่อนจะนอนก็นงั ่ สมาธิ จิตก็จะสงบง่าย พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็นงั ่ ได้
อีก แต่ตอ้ งตัดเรื่องอย่างอืน่ ไป ถ้าไม่ตดั จะไม่มเี วลาพักผ่อนหลับนอน เช่นตัดพวกละคร
ไป เสร็จจากงานกลับบ้านกินข้าวอาบนํา้ เสร็จก็นอนเลย พอแล้วสําหรับเรื่องบันเทิงต่างๆ
เป็ นของปลอมทัง้ นัน้ เป็ นตัวทีจ่ ะขัดขวางไม่ให้ได้พบกับความสุขพบกับสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
ตัดไปเลย อย่าไปเสียดาย
ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วการปฏิบตั จิ ะไม่กา้ วหน้า จะหลอกให้รอไปวัดก่อนค่อยปฏิบตั ิ ปี หนึ่งก็
อาจจะไปได้เพียงครัง้ เดียว ก็จะไม่พอ เพราะการปฏิบตั จิ ะให้ได้ผลเป็ นกอบเป็ นกํา
จะต้องปฏิบตั ติ ลอดเวลาเลย เพราะกิเลสทํางานอยู่ตลอดเวลา อวิชชาทํางานอยู่
ตลอดเวลา มิจฉาทิฐทิ าํ งานตลอดเวลา คอยหลอกคอยล่อเราอยู่ตลอดเวลา แต่ธรรม
กลับไม่ได้ทาํ ตลอดเวลา ก็โดนต่อยอยู่ฝ่ายเดียว ไม่ได้ต่อยกิเลสเลย กิเลสจึงมีกาํ ลัง
มากกว่า แต่ถา้ ผลัดกันต่อยก็จะพอฟัดพอเหวีย่ งกัน ถ้าธรรมต่อยมากกว่า กิเลสก็
จะต้องแพ้ธรรม แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ธรรมจะแพ้เสียมากกว่า เวลาเกิดความโลภก็โลภ
ตาม เวลาเกิดความโกรธก็โกรธตาม เวลาเกิดความหลงก็หลงตาม จึงมีแต่ความทุกข์
ความวุน่ วายใจตามมา นี่คอื ผลจากการทีไ่ ม่ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ แต่ถา้
ปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอแล้ว จะสลับผลัดกัน มีทกุ ข์บา้ งมีสุขบ้าง แต่จะไม่ทกุ ข์เสมอไป
แล้วก็ไม่ได้สุขแบบทางโลก ไม่ได้สุขจากการได้ดูได้ยนิ ได้ฟงั ได้ดม่ื ได้รบั ประทาน แต่สขุ
จากการชนะความโลภความอยากความโกรธ เวลาโกรธแล้วดับมันได้ จะเกิดความสุข
ขึ้นมาภายในใจ เวลาโลภแล้วตัดมันได้ ก็เกิดความสุขขึ้นมา โดยไม่ตอ้ งไปเสียเงินเสีย
ทองเสียเวลากับการหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก จะมีเวลาปฏิบตั ิ พอกลับบ้าน
รับประทานอาหารอาบนํา้ อาบท่าเสร็จ ก็ไหว้พระสวดมนต์นงั ่ ทําสมาธินอนแต่หวั คํา่ เช้าก็
ตื่นสักตี ๒ ตี ๓ ภาวนาจนถึงตี ๕ ตี ๖ แล้วค่อยอาบนํา้ อาบท่าไปทํางาน ถ้าทําอย่างนี้ได้
ก็ไม่ตอ้ งไปวัดก็ได้ ปฏิบตั อิ ยู่ตลอดเวลา พอตื่นขึ้นมาก็มสี ติอยู่กบั ตัว อยู่กบั ทุกย่างก้าว
ไม่วา่ จะทําอะไร ให้มสี ติกบั การกระทํานัน้ ๆ ตัง้ แต่อาบนํา้ อาบท่าแต่งหน้าแต่งตัว ขับรถ
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หรือขึ้นรถไปทํางาน อยู่ทท่ี าํ งานก็มสี ติอยูก่ บั การทํางาน ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะได้
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้วรับรองว่าจะได้ผลมาก จะเจริญก้าวหน้า จะทําให้มกี าํ ลังคือพละ ๕
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญาจะเจริญเติบโต จากอินทรียก์ ็จะกลายเป็ นพละเป็ นพลัง เป็ น
ระดับอริยะไป พระอริยะก็อาศัยพละทัง้ ๕ นี้ คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา เป็ น
เครื่องมือพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างพระโสดาบันนี่ก็มศี รัทธาทีไ่ ม่สนคลอน
ั่
ไม่
สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รู้วา่ นี่คอื ทางทีถ่ ูกต้อง พระพุทธเจ้ามีจริง พระ
ธรรมมีจริง พระสงฆ์มจี ริง เพราะพระโสดาบันได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมแล้ว เมือ่ ได้
เห็นธรรมก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าไปพร้อมๆกัน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็น
ธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตผูน้ ้นั เห็นธรรม ผูท้ จ่ี ะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้ก็
ต้องเป็ นพระอริยะสงฆ์เท่านัน้ ก็คอื พระโสดาบัน เป็ นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม เป็ น
อริยบุคคลขัน้ แรก เป็ นได้ทงั้ บรรพชิตและฆราวาส ทัง้ หญิงทัง้ ชาย ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ มี
ศรัทธาเต็มเปี่ ยมในหัวใจ มีฉนั ทะความพอใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้มธี รรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ จน
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ด้วยพละ ๕ คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา พวกเราตอนนี้ก็มี
สติมสี มาธิมปี ญั ญาอยู่บา้ ง แต่ยงั มีไม่มากพอ จึงต้องเพียรสร้างให้มากขึ้น วันหนึ่ง ๒๔
ชัว่ โมง เรานอนเสีย ๘ ชัว่ โมง มี ๑๖ ชัว่ โมงทีต่ ่นื เราเจริญสติกนั สักกี่นาที ควรประเมิน
ดู ทีไ่ ปไม่ถงึ ไหนกันก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเรา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร ถ้าประเมินดูเราจะเกิดความ
อาย และคิดว่าต้องเปลีย่ นแปลง เมือ่ ก่อนอาจจะหลอกตัวเองว่าปฏิบตั มิ าก พอประเมิน
ดูก็จะเห็นว่าไม่ได้ปฏิบตั มิ ากเลย ถ้าจะปฏิบตั มิ ากต้องถึงเนื้อถึงแก่น ต้องปฏิบตั ทิ กุ ลม
หายใจเข้าออกเลย ในทุกขณะทีต่ ่นื ควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้อยู่ในปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่ี
เดีย๋ วนี้ หลักของสติคอื ทีน่ ่ีเดีย๋ วนี้ ถามตัวเราเสมอว่า ขณะนี้ใจเราอยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้หรือเปล่า
หรืออยู่ทเ่ี มือ่ วานนี้ อยู่ทพ่ี รุ่งนี้ อยู่ทก่ี รุงเทพฯ อยู่ตามทีต่ ่างๆ นัน่ แสดงว่าใจลอยไปแล้ว
แต่ก็ไปได้บา้ ง เพราะมีความจําเป็ นต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้บา้ ง แต่ถา้ ไม่มคี วามจําเป็ นก็
อย่าปล่อยให้ไป อย่าเคลิ้มฝันคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดถึงความสุขในอดีตทีผ่ ่านไปแล้ว
หรือฝันถึงความสุขในอนาคตทีจ่ ะตามมา เป็ นเรื่องไร้สาระทัง้ นัน้
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ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ในปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ อยู่ในขณะทีม่ สี ติ ถ้ามีสติจติ จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน
นัน่ แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงนัน้ จึงต้องเพียรสร้างสติให้มากๆ นัง่ สมาธิให้มากๆ
ทําจิตให้รวมลงเป็ นหนึ่งให้ได้ เป็ นเอกัคคตารมณ์ ขาดจากอารมณ์ต่างๆ ขาดจากรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถึงแม้จะมีเสียงมีรูปมีกลิน่ มีรสมีโผฏฐัพพะเข้ามาตามทวารทัง้ ๕
ถ้าจิตขาดจากอารมณ์เหล่านัน้ แล้ว มันก็จะไม่รบกวน จิตจะนิ่งเฉยสบายเหมือนกับไม่ได้
ยินไม่ได้เห็น เวลาจิตสงบจะเป็ นอย่างนัน้ ถ้าลงลึกไปอีกระดับหนึ่ง ก็จะหายไปเลย รู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆหายไปจากการรับรู้ของจิต แม้แต่ร่างกายก็หายไป เหลือแต่
จิตอยู่ตามลําพัง สักแต่วา่ รู้เท่านัน้ จะอยู่ได้เดีย๋ วเดียวหรืออยู่ได้นาน ก็แล้วแต่กาํ ลังของ
การปฏิบตั ิ ถ้าได้พบจุดนัน้ แล้ว รับรองได้ว่าศรัทธาจะมีมาก วิริยะก็จะตามมา อยากจะ
ปฏิบตั อิ ย่างเดียว อยากจะเจริญให้มาก อยากจะให้จติ เป็ นอย่างนัน้ อยู่บ่อยๆ เป็ นอยู่
เรื่อยๆ ตอนนัน้ ก็จะตัดความสุขทางโลกได้ ความสุขทีเ่ กิดจากการดูการฟังการ
รับประทานการดืม่ อะไรต่างๆ จะไม่มคี วามหมายอีกต่อไป เพราะความสุขทีไ่ ด้รบั จาก
การรวมลงของจิตมีอานุภาพมาก เทียบกันไม่ได้เลย เหมือนช้างกับมด แต่เราไม่เคยเจอ
ความสุขแบบช้างเลย พอได้ความสุขแบบมดก็ดอี กดีใจ มีความยึดติด ก็เลยไม่ได้สมั ผัส
กับความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระอริยะทัง้ หลายได้สมั ผัสกัน แต่ถ ้าบําเพ็ญอย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ นัง่ สมาธิจนจิตรวมลงได้แล้ว จะรู้วา่ ความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สมั ผัสเป็ นอย่างไร จะมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
ได้ความสุขนัน้ มาอยู่กบั เราตลอดเวลา การปฏิบตั กิ จ็ ะคืบหน้า พอได้สมาธิแล้วก็เจริญ
ปัญญาต่อไป ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามทีเ่ ข้าใจกัน คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเมือ่ ได้
สมาธิแล้วปัญญาจะเกิดตามมา สมาธิเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนให้เกิดปัญญา
เวลามีสมาธิจติ สงบนิ่งแล้ว จิตจะไม่ลอยไปลอยมา เวลาจะให้พจิ ารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด
เช่นพิจารณากาย ให้เห็นเป็ นอสุภไม่สวยไม่งาม จิตก็จะอยู่กบั การพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้พจิ ารณาเพียงแวบเดียวแล้วก็หายไปคิดเรื่องอืน่
แต่จะคิดพิจารณาทัง้ วันทัง้ คืน
จนกว่าจะเข้าใจ เห็นอย่างทะลุปรุโปร่งตลอดเวลา จนตัดความหลงยึดติดในความ
สวยงามของร่างกายได้ ระงับดับราคะความกําหนัดยินดีในร่างกายได้เท่านัน้ ถึงจะหยุด
การพิจารณา ทีต่ อ้ งพิจารณาอสุภก็เพราะจิตยังหลง ยังมีความยินดีกบั ร่างกายของผู ้อืน่
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โดยเฉพาะเพศตรงข้าม หญิงก็ตอ้ งพิจารณาชาย ชายก็ตอ้ งพิจารณาหญิง พิจารณาถึง
ความไม่สวยไม่งาม อาการ ๓๒ หรือสภาพทีต่ ายไปแล้วว่าเป็ นอย่างไร พิจารณาดูไป
เรื่อยๆ ถ้ามีสมาธิก็จะสามารถพิจารณาได้ทัง้ วันทัง้ คืน เดินยืนนัง่ นอน ในอิริยาบถต่างๆ
เพราะจิตไม่ลอยไปไหน ไม่หวิ กับอารมณ์ต่างๆ เพราะมีความสุขของสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบเป็ นเหมือนกับยาสลบ
ทีจ่ ะทําให้กเิ ลสตัณหาความหลง
ต่างๆ ไม่มกี าํ ลังฉุดลากจิตให้ไปอยากไปโลภได้ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิจะไม่สามารถพิจารณา
อสุภได้อย่างต่อเนื่อง หรือจะพิจารณาอะไรก็ตาม จะพิจารณาได้เดีย๋ วเดียว พิจารณาได้
ชัว่ ขณะหนึ่งแล้วก็หวิ กับอารมณ์ต่างๆ กังวลกับคนนัน้ กังวลกับคนนี้ ห่วงคนนัน้ ห่วงคน
นี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ ก็จะไม่ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่เห็นอย่างชัดแจ้ง ไม่
สามารถตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ตัดตัณหาความอยากในสิง่ ต่างๆได้ สมาธิจงึ
สําคัญอย่างยิง่ ต่อการเจริญปัญญา เมือ่ ได้เจริญปัญญาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะตัดอุปาทาน
ตัดตัณหาได้ วิมตุ ติการหลุดพ้นก็จะเป็ นผลตามมา นี่คอื การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา เป็ น
ขัน้ เป็ นตอน
นี่พูดถึงส่วนทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั โิ ดยตรง คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา ยังไม่รวมถึง
ศีลและทาน ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีต่ อ้ งมีดว้ ยเช่นกัน ถ้ายังไม่ใจกว้างยังตระหนี่อยู่ ก็จะ
ปฏิบตั ธิ รรมยาก จะรักษาศีลยาก ถ้าไม่มศี ีลจิตจะไม่สงบง่าย จะวุน่ วายรุ่มร้อนกับเรื่อง
ต่างๆ เวลาทําผิดแล้วจะมีความกังวลวุน่ วายใจ นอกจากมีศรัทธาสติวริ ิยะสมาธิปญั ญา
แล้ว ก็ยงั ต้องทําบุญให้ทานรักษาศีล อย่างทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้ปฏิบตั กิ นั อย่าไป
เสียดายสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทําบัญชีจาํ แนกมันไว้ ส่วนไหนทีจ่ าํ เป็ นก็เก็บไว้ ส่วนไหน
ไม่จาํ เป็ นก็เอาไปจําหน่ายจ่ายแจก จะได้ตดั ความตระหนี่ตดั ความโลภ จะได้ไม่อยากได้
เงินทอง เพราะพอมีพอกินแล้วจะเอามาทําไม ได้มาก็เอามาทําบุญอยู่ดี อย่าไปหามาเพือ่
เอามาทําบุญ เป็ นความหลงติดในการทําบุญ ทําให้ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะทําด้วยความ
โลภ โลภในบุญ ทําบุญเพือ่ ตัดความโลภ ขอให้บาํ เพ็ญต่อไป
ถาม เป็ นคําถามของเพือ่ นซึง่ มีญาติเป็ นจิตหลอนแบบวิปลาส
เพือ่ นแนะนําให้ทาํ
ภาวนาเพือ่ บําบัด ซึง่ ดิฉนั บอกเพือ่ นว่าอย่าให้เขาทําภาวนา เพราะสภาพป่ วยของ
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เขาเป็ นทีจ่ ติ เป็ นกรรม แล้วจิตของผูป้ ่ วยฟุ้งซ่านอยู่ ผูป้ ่ วยทําภาวนาร่วมชัว่ โมง
เงียบ แต่เมือ่ ออกจากภาวนา ผูป้ ่ วยเล่าว่ามีการสูร้ บกันภายใน ดิฉนั เกรงว่าสภาพ
จิตเขาจะยุ่งเหยิงมากขึ้น เลยห้ามไป ไม่รู้วา่ ถูกหรือผิด
ตอบ ถ้าทําแล้วสงบ ก็ไม่มปี ญั หาอะไร
ถาม ก็ไม่ทราบสงบหรือไม่สงบ เขานัง่ อยู่แล้วค่ะ แต่พอออกมาแล้วก็อาละวาดค่ะ
ตอบ คงไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา
ถาม ไม่รู้วา่ เขาคิดอะไรอยู่เหมือนกัน
ตอบ ถ้าฟุ้งซ่านก็แสดงว่าไม่มสี ติ ถ้ามีสติจะดูความคิดปรุงของตนเองอยู่ ถ้ามีปญั ญา
ก็จะระงับดับความฟุ้งซ่านได้ อย่างทีอ่ ธิบายให้ฟงั วันทีจ่ ติ วุน่ วายมากนัง่ แล้วไม่
สงบ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้าไปหาเหตุผลว่ากังวลกับเรื่องอะไร ใช้ปญั ญาดับเรื่อง
ต่างๆนัน้ ว่ามันไม่มสี าระอะไร เพียงแต่เราไปให้ความสําคัญกับมันเอง แต่ความ
จริงแล้ว มันไม่ได้สาํ คัญอะไร ไม่ได้เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง ไม่ได้เป็ นความสุขที่
แท้จริง ไม่มมี นั เราก็อยู่ได้
ถาม สําหรับคนทีเ่ ป็ นบ้าไม่ควรทําใช่ไหมคะ คือเขาจะมีระยะทีด่ แี ละระยะทีไ่ ม่ดี
ตอบ คนบ้าจะไม่รู้สกึ ตัว มีสติแบบเกิดๆดับๆ ช่วงทีม่ สี ติก็พอจะรู้เรื่องรู้ราว ช่วงทีไ่ ม่มี
สติก็เหมือนคนกินเหล้าเมา จะไปแนะนําอย่างไร จะรับคําแนะนําได้หรือเปล่า
การดับความทุกข์น้ ดี บั ได้ ๒ วิธี ด้วยสมาธิหรือปัญญา ถ้าใช้สมาธิ กําลังทุกข์กบั
เรื่องอะไร ก็บริกรรมพุทโธๆอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ทุกข์ อยู่กบั พุท
โธๆไปจนจิตสงบลง ก็ดบั ความทุกข์ได้ชวั ่ คราว พอถอนออกจากความสงบแล้ว
ไปคิดถึงเรื่องนัน้ อีก ก็จะทุกข์อกี เพราะไม่รู้ตน้ เหตุของความทุกข์เกิดจากอะไร
ถ้าใช้อบุ ายแห่งปัญญาพิจารณาจนเห็นว่า ทุกข์เพราะไปยึดไปติด ว่ามันดีมนั
วิเศษ แต่ความจริงแล้วมันไม่ดไี ม่วเิ ศษอย่างไร ไม่มมี นั เราก็อยู่ได้ ถ้าพิจารณา
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อย่างนี้ได้ ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ อยู่กบั เราได้ก็อยู่ไป จะไปก็ให้มนั ไป ทีฟ่ ้ งุ ซ่านวุน่ วาย
ใจ เพราะกลัวจะสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบไป พอคนทีเ่ รารักจะจากเราไป เราก็วนุ่ วาย
ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทําอะไรไม่ได้เลย ถ้าพิจารณาว่าเขาก็แค่คนๆหนึ่ง มี
อาการ ๓๒ มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเรา สักวันเขาก็ตอ้ งแก่เขาก็ตอ้ งตายจากเรา
ไป ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ปล่อยวางได้ เมือ่ ก่อนเราไม่มเี ขาเราก็อยู่ได้ ทีว่ นุ่ วายก็
เพราะความหลงความยึดติด ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ เห็น
อสุภ ก็ปล่อยวางได้ แต่คนทีจ่ ะมีปญั ญาอย่างนี้มนี อ้ ย จึงต้องอาศัยอุบายแห่ง
สมาธิไปก่อน ง่ายทีส่ ุด เวลาทุกข์ใจไม่สบายใจก็กดความทุกข์ดว้ ยสมาธิ ไม่ให้ไป
คิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ ถ้าใช้ปญั ญาเป็ นก็พจิ ารณาว่าสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจาก
กัน ไม่จากวันนี้ก็ตอ้ งจากกันในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะเป็ นอนิจจัง ไม่มใี คร
จะอยู่ไปได้ตลอด ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะปล่อยวางได้
ถาม บางทีเราใช้ปญั ญาพิจารณา แต่สติกบั สมาธิมกี าํ ลังไม่พอ มันก็กลับไปฟุ้งอีก
พิจารณาอีกก็กลับไปฟุ้งอีก สูก้ นั อยู่อย่างนี้ เหมือนธรรมะกับอธรรมสูก้ นั
ตอบ พยายามทําไปเรื่อยๆ ต่อไปธรรมะจะมีแรงมากขึ้น เป็ นพลังขึ้นมา ดังคําพูดทีว่ า่
ถ้าไม่มคี วามทุกข์ปญั ญาก็บ่เกิด ถ้าไม่มมี ารบารมีก็บ่เกิด
ถาม ได้กราบเรียนไปตามทีท่ ่านอาจารย์บอก ว่าความทุกข์ของเขาไม่สามารถบําบัดโรค
ได้ เขาก็บอกว่าโรคนี้ไม่ได้เป็ นโรคทางกายแต่เป็ นทางจิต ความรู้สกึ ของเขา
อันหนึ่งก็คอื ญาติเขาไม่สามารถจะรับรู้ จะให้กนิ ยาหรืออะไรได้ กับสังคม
รังเกียจว่าเป็ นคนบ้า ทุกข์ของเขาจึงซํา้ สอง
ตอบ คิดว่าเป็ นเหมือนคนตายก็หมดเรื่อง เป็ นคนนอกสังคมแล้ว อย่าไปหวังอะไรจาก
สังคม จะมองใครอย่างไรก็เป็ นเรื่องของสังคม เราอย่าไปมองตามสังคม อย่าไป
หวังอย่าไปอยากให้สงั คมมองเขาตามความอยากของเรา ต้องยอมรับว่าสังคม
เป็ นอย่างนี้ เป็ นสังคมของคนตาบอดหูหนวก มองไปตามประสาคนหูหนวกตา
บอด คนทีม่ ปี ญั ญาจะมองด้วยความเมตตาด้วยความกรุณา ด้วยธรรม ว่าเป็ น
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วิบากกรรม ทํากรรมก็ตอ้ งรับกรรมไป เราไม่ตอ้ งไปแบก ไปหนักอกหนักใจกับ
วิบากของเขา พยายามช่วยเขาให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะช่วยได้ ดูแลเขาไป ก็ไม่ตอ้ งอับ
อายขายหน้าเสียอกเสียใจอะไรกับ ปัญหามันอยู่ทต่ี วั เขามากกว่าคนทีเ่ สียสติ
เพราะคนเสียสติก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว เหมือนกับคนตกนรกไปแล้ว คนทีย่ งั มีสติ
ควรแก้ปญั หาของตัวเอง อย่าไปวิตก ยอมรับความจริงว่าเขาเป็ นอย่างนี้ เป็ น
วิบากของเขา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอยู่เรื่อยว่า สัตว์ทงั้ หลายมีกรรม
เป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชัว่ จะต้องรับผลของกรรมนัน้ เป็ นการ
เจริญอุเบกขาธรรม ปล่อยวาง ยอมรับว่าเป็ นเรื่องของกรรม ไม่มใี ครไปขวาง
กรรมได้
ถาม พอจะรู้ได้ไหมว่าทํากรรมใดถึงทําให้ได้รบั ผลแบบนัน้
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เรื่องของกรรมเป็ นอจินไตย สําหรับปุถชุ นอย่างพวกเรา
อย่าไปคิดให้เสียเวลา ว่าทําอะไรแล้วจะได้อะไร ให้คดิ โดยภาพรวมก็แล้วกันว่า
ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกรรมก็เจริญทานศีลภาวนา ถ้ายัง
อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ก็ให้โลภโมโทสันไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็เกิดจาก
ตัณหา ทีเ่ ป็ นบ้าก็เพราะตัณหาพาให้เป็ น อยากจะได้อะไรก็ทาํ ตามอยากไปเรื่อยๆ
ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็หาเรื่องอืน่ เรื่องใหม่มาทํา อย่างดารานักร้องชื่อดัง พอดัง
แล้วมีเงินทองเยอะ ก็เอาเงินทองมาซื้อความสุข ซื้อของฟุ่มเฟื อย ซื้อยาเสพติด
ซื้อสุรายาเมา ไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ่ี แต่งงานกับคนนัน้ กับคนนี้ จนเป็ นบ้าไป หาความ
สงบไม่ได้ ยิง่ ทําตามความอยากมากเท่าไร ยิง่ ทําให้จติ ฟุ้งซ่านมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ไม่ได้ทาํ ให้สงบ จิตจะสงบได้ตอ้ งฝื นความอยาก ต่อสูก้ บั ความอยาก เงินทอง
เป็ นเครื่องมือของกิเลส ของความอยาก อยากจะได้อะไรก็หามา หามา หามา
เท่าไหร่ ก็ไม่ได้ความสุขทีแ่ ท้จริง ได้ความสุขปลอม เพราะไม่ได้ให้ความอิม่
ความพอ กลับสร้างความอยากความหิวให้มมี ากขึ้นกว่าเดิม มากกว่าตอนทีไ่ ม่มี
เงินมีทอง พอซื้อความสุขด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ ก็หนั ไปพึง่ สุรายาเมา ดับความ
ฟุ้งซ่าน พึง่ ยาระงับประสาท พึง่ ยาเสพติด ในทีส่ ุดก็ตายไป อย่างนักร้องดัง
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เอลวิสนี่ก็ตายเพราะยา ทัง้ ยากระตุน้ ประสาท ยาระงับประสาท เวลามีความเศร้า
สร้อยหงอยเหงา ก็กนิ ยากระตุน้ ให้สดชื่นเบิกบาน ก็นอนไม่หลับ ก็ตอ้ งกินยา
นอนหลับ กินเข้าไปมากๆก็จะทําลายร่างกาย อายุไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวติ ไป ถ้าทํา
ตามความอยากมันจะเป็ นอย่างนี้ จะทําให้กลายเป็ นคนบ้าไปในทีส่ ุด มีเศรษฐี
บางคนกลัวเชื้อโรค ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อคนเดียว ไม่ให้ใครเข้ามา ใครจะเข้า
มาต้องฆ่าเชื้อก่อน ไปไหนไม่ได้ ขังตัวเองอยู่ในห้อง
ถาม เขาอยากจะขึ้นมาอยู่กบั ท่านอาจารย์ แต่อปุ สรรคนี้คงทําให้มาไม่ได้
ตอบ อย่ามาจะดีกว่า มาก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะยังห่วงยังกังวลอยู่ ต้องตัด
ให้ได้ก่อน ยอมรับความจริง สักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายจากกันไป คิดว่าตอนนี้ตายไป
แล้วก็ได้ จะได้หมดเรื่อง
ถาม คนทีอ่ ยู่ในภาวะแบบนี้ ต้องพยายามอยู่กบั ปัจจุบนั ให้ได้ ไม่อย่างนัน้ จะฟุ้งไป
ตลอดเวลา เพราะเรื่องของคนอืน่ ตัวเองพยายามให้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้ได้ ว่ากําลัง
ทําอะไรอยู่
ถาม มันทรมานมาก เวลาทีค่ นบ้าอาละวาดนี่ ทําให้คนทีอ่ ยู่ดว้ ยเป็ นทุกข์
ตอบ อย่าไปมองว่าเป็ นคน ต้องมองว่าเป็ นเหมือนสุนขั กิริยาอาการการกระทําไม่ได้
เป็ นคนแล้ว เป็ นเหมือนกับเดรัจฉาน ก็ตอ้ งมองแบบนัน้ แต่ให้มคี วามเมตตา
เป็ นหมาก็ตอ้ งล่ามไว้ ป้ องกันไม่ให้ไปทําร้ายผูอ้ น่ื หรือทําร้ายตัวเขาเอง
ถาม ถ้าพิจารณาแบบนัน้ ก็นอ้ มกลับมาพิจารณาตัวเองก็ได้ใช่ไหม
ตอบ พิจารณาทัง้ ๒ ส่วน คนทีเ่ ราดูแล ก็ตอ้ งดูแลให้เหมาะสมกับสภาพของเขา ส่วน
ใจเราก็ตอ้ งพิจารณาว่าเป็ นธรรมดาของชีวติ มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา ถ้าไม่
เคยศึกษาถึงความเสือ่ ม พอปรากฏขึ้นกับคนทีเ่ รารัก ก็รบั ไม่ได้ ถ้าพิจารณาไว้
ล่วงหน้าแล้ว ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับคนทีเ่ รารัก ไม่วา่ จะเกิดขึ้นแบบไหน
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ก็ตาม เจ็บไข้ได้ป่วย วิกลจริต แก่ชรา หรือตาย ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าพิจารณา
ไว้ก่อน เตรียมตัวรับกับสภาพ พอเกิดขึ้นมาก็จะเฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดา ทัง้ เขา
และเรา เวลาพิจารณากายท่านสอนให้พจิ ารณาทัง้ ของเราและของคนอืน่ เป็ น
เหมือนกัน เป็ นวิบากกรรม เป็ นเพียงทีก่ าย ถ้าเข้าใจแล้ว ก็จะไม่เดือดร้อน
เพราะใจไม่ได้เปลีย่ นแปลง ใจก็เหมือนเดิม ไม่ได้เป็ นอะไรไปตามกาย ถ้ามี
ปัญญาแล้วใจจะมีสรณะ มีทพ่ี ง่ึ ทําให้ใจเป็ นอุเบกขา ไม่วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ
ถ้าไม่เจริญปัญญา ไม่แยกกายออกจากใจ ไม่รู้วา่ กายเป็ นอย่างไร ไม่รู้วา่ ใจเป็ น
อย่างไร ก็สบั สนวุน่ วายไปหมด ท่านจึงสอนให้เจริญธรรมทีว่ า่ เราเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บไข้
ความตายไปไม่ได้ ต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา เป็ นเรื่องธรรมดา
ไม่ตอ้ งตื่นเต้น ร้องห่มร้องไห้ กลายเป็ นปัญหาขึ้นมา เพราะไม่ได้มองว่าเป็ น
ธรรมดา กลับมองว่าเป็ นเหตุการณ์แปลกประหลาด สัมมาทิฐกิ บั มิจฉาทิฐกิ ็
ต่างกันตรงนี้ มิจฉาทิฐจิ ะมองเป็ นเรื่องแปลกประหลาด ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
ทําไมจึงเกิดกับเขา จะคิดอย่างนี้ ถ้าเป็ นสัมมาทิฐกิ ็จะมองเป็ นเรื่องธรรมดา เกิด
ขึ้นกับทุกคน มากหรือน้อย หนักหรือเบา เร็วหรือช้า ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ก็จะ
ปล่อยวางได้ มีอเุ บกขา
อีกสักระยะหนึ่งก็คงจะทําใจได้ เบื้องต้นกิเลสจะต่อต้าน อยากให้เป็ นไปตามความอยาก
ของตน พอสักระยะหนึ่งก็ยอมรับ ยอมจํานนต่อสภาพความเป็ นจริง ก็จะปลงได้ รับกับ
สภาพนัน้ ได้ เป็ นปกติเวลาเกิดการสูญเสีย เกิดเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้าย จะรับไม่ได้ จะ
ต่อต้าน เครียดและทุกข์มาก พอเวลาผ่านไปก็ยอมจํานนต่อความจริง เพราะอยาก
อย่างไรก็ไม่เป็ นไปตามความอยาก ถ้ายอมรับได้ก็ปลงได้ จิตก็กลับเป็ นปกติ จะเอา
ประสบการณ์น้ ีมาเป็ นบทเรียน เพือ่ รับกับเหตุการณ์อน่ื ๆทีจ่ ะเกิดขึ้นข้างหน้าได้หรือไม่
ถ้ายังเกี่ยวข้องกับคนนัน้ คนนี้อยู่ ก็ยงั จะต้องมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น กับคนอืน่ และ
กับตัวเรา เกิดพิกลพิการไป แขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอด จะรับกับสภาพได้หรือไม่ ถ้า
รับได้เร็วก็จะทุกข์นอ้ ย ถ้ารับได้ยากก็จะทุกข์มากทุกข์นาน ถ้ารับได้ทนั ทีก็จะไม่ทกุ ข์เลย
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ถ้ามันจะเป็ นก็ตอ้ งเป็ น ห้ามมันได้ ต้องพิจารณา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาทัง้ ตัว
เราและผูอ้ น่ื
ถาม คําถามทีพ่ เ่ี ขาถามในสภาวะจิตใจแบบนี้นะครับ เขาเหมาะทีจ่ ะนัง่ ภาวนาไหม
ตอบ ตัวเขาหรือตัวผูป้ ่ วย
ถาม ตัวเขาครับ
ตอบ ถ้าภาวนาได้ก็ดี จะช่วยทําให้รบั ความจริงได้
ถาม หมายถึงคนป่ วย
ตอบ คนป่ วยไม่รู้เรื่อง เหมือนคนเมา
ถาม ไม่รู้เรื่อง จะสอนภาวนาคงไม่ได้
ตอบ พาไปเทีย่ วดีกว่า ให้ลมื เรื่องต่างๆ ให้เขาสนุกเพลิดเพลินกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าไปได้
ไม่ไปอาละวาด อยู่กบั บ้านอาจจะรู้สกึ หดหู่ ถ้าได้ออกไปปล่อยอารมณ์ ไปทีโ่ น้น
ทีน่ ่ี ก็จะบรรเทาได้บ ้าง ดูวา่ เขารับรู้หรือไม่ ถ้าไม่รบั รู้ พาออกไปก็จะไม่เกิด
ประโยชน์อะไร
ถาม เคยได้ยนิ ครูบาอาจารย์พูดถึงการภาวนาของพระบางรู ป ทีภ่ าวนาแล้วสติแตกไป
ท่านก็หา้ มไม่ให้ภาวนา
ตอบ ภาวนาไม่ถูก ควรจะหยุดก่อน จนกว่าจะหาวิธีทถ่ี ูกได้แล้ว ค่อยภาวนาต่อไป
การภาวนาทีถ่ ูกหลัก คือทําจิตให้สงบ ด้วยอุบายของสมาธิหรือปัญญา เวลา
ฟุ้งซ่านวุน่ วาย ใช้ปญั ญาพิจารณาให้สงบก็ได้ หรือทําจิตให้สงบด้วยสมาธิก็ได้
ถ้าเคยทําสมาธิอยู่เป็ นประจํา ก็ใช้สมาธิเป็ นเครื่องระงับ ถ้าทําสมาธิไม่ได้
พิจารณาด้วยปัญญาไม่เป็ น ก็อย่าไปอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ หลบไปดูหนังไปชอป
ปิ้ ง ให้ลมื เรื่องทีส่ ร้างความวุน่ วายใจ หรือไปอยู่วดั ก็ได้
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ถาม เขาอยากจะขึ้นมาอยู่กบั ท่านอาจารย์
ตอบ กลัวมาแล้วจะห่วงทางโน้น จะคิดว่าทิ้งปัญหาไปหรือเปล่า ก็จะเป็ นกิเลสขึ้นมา
หนีปญั หาหรือเปล่า ทอดทิ้งเขาหรือเปล่า ต้องคิดว่ามาเพือ่ อะไร ถ้ามารักษาตัวก็
ไม่เป็ นการทอดทิ้ง เวลาไม่สบายก็ตอ้ งเข้าโรงพยาบาล ถึงแม้จะดูแลใครอยู่ก็ตอ้ ง
ปล่อยไปก่อน เพราะต้องรักษาตัวเราก่อน ก็ไม่เป็ นการทอดทิ้ง ถ้าคิดไม่เป็ นก็จะ
คิดว่าหนีปญั หา ปล่อยให้เป็ นภาระของคนอืน่ มาอยู่อย่างนี้ก็จะฟุ้งซ่าน คน
ฟุ้งซ่านอยู่ทไ่ี หนก็หาเรื่องฟุ้งจนได้ ไม่ได้อยู่ทส่ี ถานที่
ถาม คิดว่าเป็ นความรับผิดชอบทีต่ อ้ งดูแล มาห่วงตรงนัน้
ตอบ บางคนพอได้บวชแล้ว ก็มาคิดว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่หรือเปล่า กิเลสจะทําให้จติ ฟุ้งซ่าน
ด้วยเรื่องต่างๆ จะทําอะไรจึงต้องมีเหตุมผี ล มีความมันใจ
่ จะได้ไม่ตะขิดตะขวง
ใจ ถ้าไม่มนใจก็
ั ่ จะสงสัยอยู่เรื่อย
ถาม เคยได้ยนิ ว่าศีลสมาธิปญั ญาเปรียบเหมือนไม้ ๓ ท่อนทีต่ ่อเรียงกัน เพือ่ คํา้ ยันกัน
ถ้าปัญญายังไม่เกิด ก็เท่ากับเอาไม้ ๒ ท่อนมาคํา้ ยันกัน ซึง่ เป็ นไปได้ยาก ใช่ไหม
ครับ
ตอบ ต้องหาให้ได้ ๓ ท่อนก่อน ต้องหาทาน หาสมาธิ หาปัญญามา แล้วค่อยเอามา
ประกอบกัน เหมือนสร้างกุฏกิ ็ตอ้ งมีไม้ก่อนถึงจะสร้างได้ หาของทีห่ าง่ายก่อน
หาทานแล้ว ก็หาศีล หาสมาธิ หาปัญญาไปตามลําดับ แล้วค่อยเอามาคํา้ ยันกัน
ให้เป็ นเรือนนิพพานขึ้นมา การปฏิบตั เิ พือ่ พระนิพพานก็เหมือนการสร้างบ้าน
ต้องหาวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆมาให้พร้อม ถึงจะสร้างได้ พวกเราแต่ละคนเคยหามา
มากน้อยต่างกัน บางคนไม่ตอ้ งมาทําบุญทําทานก็ได้ อาจจะไม่มเี งินทอง แต่ก็ไม่
กังวล ไม่มกี ็ไม่ทาํ รักษาศีลเจริญสติไปเลย แสดงว่าได้ทาํ ทานมาพอแล้ว ไม่
กังวลกับเรื่องการทําทาน สามารถรักษาศีล ๕ ได้ การทําบุญทําทานเป็ นการช่วย
ทําให้รกั ษาศีล ๕ ได้งา่ ยขึ้นกว่าการไม่ได้ทาํ ทาน ถ้ามีความตระหนี่เห็นแก่ตวั ก็
จะไม่เห็นแก่ผูอ้ น่ื เวลาทําอะไรจะไม่คาํ นึงถึงความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื อยากจะ
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ได้อะไรก็อาจจะทําผิดศีลผิดธรรม เห็นสามีเห็นภรรยาของคนอืน่ อยากจะได้
ขึ้นมา ก็จะไม่คดิ ถึงความเดือดร้อนของคนอืน่ ถ้าเคยช่วยเหลือคนอืน่ ด้วยการ
ทําทานอยู่เรื่อยๆ ก็จะคิดเสมอว่า เบียดเบียนคนอืน่ ไม่ดี เคยช่วยคนอืน่ อยู่
ตลอดเวลา แล้วจะไปเบียดเบียนเขาได้อย่างไร ก็ทาํ ให้เกิดมีศีลขึ้นมา เมือ่ มีศีล
ความวุน่ วายใจก็นอ้ ยลง ถ้าไม่ทาํ ผิดอะไรจะไม่กงั วลไม่วนุ่ วายใจ ไม่เป็ นวัวสัน
หลังหวะ เวลาแตะทีแ่ ผลก็จะเจ็บ เพียงแต่คดิ ถึงเรื่องทีท่ าํ ผิดก็ไม่สบายใจแล้ว
เวลาจะนัง่ สมาธิจะนัง่ ได้อย่างไร เพราะจะมีเรื่องมาคอยสะกิดใจอยู่เรื่อยๆ ต้อง
ปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ ๆไป บ้านเรือนก็ตอ้ งสร้างไปตามขัน้ เหมือนกับเรียนหนังสือ จาก
ประถมก็ข้นึ มัธยม จากมัธยมก็ไประดับปริญญา ถ้าเรียนมาไม่เท่ากัน พอมาเกิด
ในชาติน้ กี ็จะเรียนต่อคนละขัน้ กัน พวกเราเกาะกลุม่ กันมาก็แสดงว่าอยู่ในขัน้
เดียวกัน ถ้าอยู่สูงกว่านี้ก็คงไม่มา คงไปฉายเดียว คงบวชไปแล้ว
ถาม เมือ่ เช้าถามว่าจะทําอย่างไรจึงจะพาลูกเข้าวัดได้ แต่ยงั ไม่ได้รบั คําตอบ
ตอบ ถ้าเราบวช เขาก็ตอ้ งมาวัดมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เราจะกล้าทําหรือเปล่า อยากจะให้
พ่อแม่เข้าวัด เราก็บวช เดีย๋ วเขาก็มาหาเราเอง เพราะความผูกพันของแม่ลูกทีม่ ี
ต่อกัน นอกจากเป็ นลูกเนรคุณก็ช่วยไม่ได้ ถือว่าเป็ นกรรมของเรา ก็ตดั มันไป
เสียเลย อย่าไปหลง หลงแล้วจะทุกข์ ความจริงแล้วเราไม่ควรคิดว่าเขาเป็ นลูก
เรา คิดว่าเป็ นผูม้ าอาศัยครรภ์เรา เป็ นอาคันตุกะมาอาศัยบ้านเราอยู่ เราก็ให้ข ้าว
เขากิน ให้เสื้อผ้าเขาใส่ เขาอยากจะไปไหนมาไหนก็เรื่องของเขา ตัวใครตัวมัน
สบายใจกว่า ปัญหาอยู่ทเ่ี รามากกว่าอยู่ทเ่ี ขา
ถาม ท่านอาจารย์สอนตรงทุกๆอัน คนทีถ่ ามปัญหามาบอกว่า โอ้โหท่านอาจารย์ไม่
เมตตาเลย ให้แต่นาํ้ กรด
ตอบ ความจริงมันเป็ นอย่างนี้ ฝรัง่ บอกว่าความจริงเป็ นสิง่ ทีเ่ จ็บปวด ยารักษาเป็ น
เหมือนทิงเจอร์ มันแสบแต่ทาํ ให้แผลหายเร็ว ศาสนาพุทธสอนแต่ความจริง ถ้า
คนสอนยังไม่ได้พบความจริง ก็จะสอนแบบลูบหน้าปะจมูก อย่างทีห่ ลวงตาท่าน
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พูด เราไม่ลูบหน้าปะจมูกใคร ธรรมย่อมเหนือกว่าสิง่ อืน่ ใด เราไม่เกรงใจใคร
เกรงแต่ธรรม เมือ่ เข้าหาธรรมแล้ว ไม่ให้ธรรม จะได้ธรรมไปได้อย่างไร คนเข้า
หาศาสนาก็เพือ่ หาธรรมะ ไม่ได้มาหาความเอาอกเอาใจ พูดปลอบใจ ลูบหน้าปะ
จมูก หาธรรมะต้องกล้าหาญ กล้ารับความจริง ไม่กลัวความจริง ถ้ากลัวความ
จริงอย่าเข้าหาศาสนา เหมือนกับคนทีก่ ลัวแสงสว่าง ชอบอยู่ในความมืด อยู่ใน
จินตนาการของตน
ถาม คําแนะนําของท่านอาจารย์ปฏิบตั ยิ ากนะคะ
ตอบ เราว่ามันยากเอง มันไม่ยากหรอก ถ้าเราไม่ชอบมันก็ยาก
ถาม ยังไม่พร้อมค่ะ
ตอบ ถ้าให้ไปฮ่องกงพรุ่งนี้ ไปได้
ถาม ยังมีกเิ ลสอยู่
ถาม คนฟังเทศน์ท่านอาจารย์แล้ว เขาว่าท่านไม่ยอมต่อรองเลย
ตอบ เพราะไม่ต่อรองถึงได้ผล เราต้องการผลไม่ใช่หรือ ต้องการความสุขทีแ่ ท้จริง
ต้องการพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือ แล้วจะมาต่อรองกันทําไม จะไม่ได้ผล จะเสียเวลา ไม่
รู้วา่ จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์มาพบศาสนาพุทธอีกเมือ่ ไหร่ มันไม่ใช่ของง่าย
ตอนนี้เป็ นโอกาสทีเ่ ลิศอย่างทีห่ ลวงตาท่านเทศน์ ไม่มโี อกาสไหนจะเลิศเท่านี้แล้ว
นอกจากการได้เกิดในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้สอนธรรมอยู่ ก็มสี มัยนี้แหละทีด่ ี
ทีส่ ุด ไม่เกิดขึ้นได้งา่ ยๆ ตายไปแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทกุ ครัง้ ไป
อาจจะต้องไปเป็ นเดรัจฉาน หรือเกิดเป็ นมนุษย์อยู่ในประเทศทีไ่ ม่มศี าสนาก็ได้
อย่างพวกฝรัง่ ทีม่ าบวชในประเทศไทย เพราะมีเชื้อเก่า ถึงแม้จะได้เกิดเป็ นมนุษย์
แต่ไม่ได้เกิดในแดนพระพุทธศาสนา ก็ด้นิ รนหาจนได้ พวกเราเกิดในแดนของ
พุทธศาสนาแท้ๆ ทําไมปล่อยให้เขามาตักตวงสิง่ ต่างๆไปต่อหน้าต่อตาเรา เพราะ
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ไม่ได้บาํ เพ็ญบารมีมากเท่าเขา เขามีความพร้อมมากกว่าเรา เราก็ตอ้ งทํากันไป
เรื่อยๆ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างทีส่ อนจะไปได้เร็ว ตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ อยู่กบั ตัวตลอดเวลา อย่าไป
คิดเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ม่มสี าระ ไม่มคี วามสําคัญ ไม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ กังวลกับคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ปล่อยไปเถิด อย่าไป
แบก แบกไม่ไหวหรอก เรื่องของคนอืน่ แบกตัวเราดีกว่า แก้ปญั หาของเราก่อน
เสร็จแล้วค่อยช่วยคนอื่น จะช่วยได้มากกว่า ปัญหาของแต่ละคนแก้ให้กนั ไม่ได้
ต้องแก้ดว้ ยตนเอง อาศัยคนอืน่ สอนวิธีปฏิบตั ใิ ห้ ถ้าพระพุทธเจ้าแก้ปญั หาของ
พวกเราได้ ก็ไม่ตอ้ งลําบากลําบนกัน เพียงตรัสว่าไปนิพพานเลย หมดโลภโกรธ
หลงเลย อย่างนี้ทาํ ไม่ได้ เหมือนกับเรียนหนังสือ ไม่อยากจะไปโรงเรียน จะจบ
ปริญญาได้อย่างไร ต้องเรียน พ่อแม่เรียนแทนไม่ได้ ถ้าพ่อแม่เรียนแทนเวลารับ
ปริญญา ก็จะเป็ นชื่อของพ่อของแม่ ไม่เป็ นชื่อของลูก การช่วยเหลือผูอ้ น่ื จึงช่วย
ได้ในเรื่องปัจจัย ๔ แต่การประพฤติปฏิบตั ติ นนี้ เราได้แต่บอกวิธีเท่านัน้ แต่ถา้
ไม่นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ก็อย่าไปเคี่ยวเข็ญให้เสียเวลา ให้เหนื่อยไปเปล่าๆ เอาเวลาทีม่ ี
ค่ามาเคี่ยวเข็ญตัวเราดีกว่า ไปเคี่ยวเข็ญคนอืน่ ทําไม
ถาม เกิดเป็ นมนุษย์น่ีมโี อกาสสร้างบําเพ็ญบุญบารมีให้กบั ตัวเอง
เทวดานี่ทาํ ไม่ได้

แต่ชนั้ พรหมชัน้

ตอบ ไม่ได้ เป็ นทีไ่ ปเสวยบุญ ถ้าเป็ นพรหมจะไม่ตดิ ต่อกับใคร อยู่ในฌาน เหมือน
ตอนนัง่ สมาธิแล้วจิตรวมลง ไม่รบั รู้เรื่องอะไรทัง้ สิ้น จนกว่ากําลังของสมาธิของ
ฌานเสือ่ มหมดไป ถึงขยับลงมาเป็ นเทพ ถ้ามีอปุ นิสยั สนใจศึกษาธรรมะ ก็ไปฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันต์ได้
แต่ถา้ ไม่สนใจก็จะเสพ
ความสุขของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีล่ ะเอียด พวกรูปทิพย์เสียงทิพย์ จนกว่า
บุญจะหมดไป ถึงจะกลับลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าไม่สนใจธรรมะไม่เข้าวัด หาแต่
ความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีห่ ยาบ อย่างทีเ่ ราสัมผัสกัน ทําผิดศีลผิด
ธรรม เมือ่ ตายไปก็จะไปเกิดในอบาย เข้าสู่ทางธรรมไม่ได้เลย
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ถาม ทีบ่ อกว่าสนใจธรรมะก็คอื การสร้างบารมีต่างๆใช่ไหม ไม่ใช่เพียงแต่ฟงั ธรรม
ตอบ การฟังธรรมเป็ นการบําเพ็ญบุญบารมีอย่างหนึ่ง แต่ฟงั อย่างเดียวไม่พอ การฟัง
ธรรมเป็ นเหมือนการศึกษาแผนที่ อยากจะไปสถานทีใ่ ด ก็ตอ้ งรู้วา่ อยู่ตรงไหน
ไปทางไหน ต้องดูมแี ผนทีก่ ่อน จะมาทีน่ ่ถี า้ ไม่เคยมาก็ตอ้ งเปิ ดแผนทีด่ ู ว่าวัด
ญาณฯอยู่ตรงไหน แล้วก็เดินทางมา การศึกษาการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมเป็ นเหมือน
การดูแผนที่ เมือ่ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ท่านสอนให้ทาํ บุญให้ทานให้
เสียสละ ให้รกั ษาศีล ให้ภาวนา เราก็ตอ้ งทําตาม ถ้าฟังเฉยๆแต่ไม่ทาํ ก็
เหมือนกับดูแผนทีแ่ ล้วแต่ไม่ออกเดินทาง
ก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางที่
ต้องการจะไป คือมรรคผลนิพพาน การหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ยผลก็ได้นอ้ ย ถ้าปฏิบตั มิ ากผลก็
ได้มาก ถ้าปฏิบตั มิ ากๆก็บรรลุได้ในชาติน้ เี ลย ไม่ตอ้ งรอเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เหมือน
พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าไม่มแี ผนที่ ทีเ่ สียเวลามากก็เพราะไม่รู้ทาง ไป
ทางนี้ก็ไม่ใช่ ไปทางนัน้ ก็ไม่ใช่ หลงวนไปเวียนมาอยู่นานกว่าจะพบทาง พวกเรามี
คนบอกทางให้แล้ว เพียงแต่เดินตามทางไปเท่านัน้ เอง เพียงไม่ก่ชี วั ่ โมงไม่ก่วี นั ก็
ถึงแล้ว ก็ยงั ไม่ยอมเดินกัน
ถาม เวลาเรานัง่ ปฏิบตั ิ บริกรรมสักพักหนึ่ง คําบริกรรมจะหายไป เสร็จแล้วก็จะอยู่กบั
ความนิ่งเฉย ต้องดึงคําบริกรรมมาใหม่ไหมคะ
ตอบ ถ้ามันนิ่งเฉยโดยไม่ไปคิดอะไร ก็ไม่ตอ้ ง ถ้านิ่งแต่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็ตอ้ ง
บริกรรม
ถาม นิ่งเฉยแล้วก็มแี ต่ความว่างเปล่า
ตอบ ขณะทีว่ า่ งเปล่า มีความสุข มีความสบายใจ มีความพอใจ ตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ ง
บริกรรม เพราะเป็ นจุดเป้ าหมายของการภาวนา ความว่างเปล่ามีหลายระดับ
ด้วยกัน ระดับพื้นๆจนถึงระดับลึก เหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหว ขึ้นอยู่กบั การ
เจริญสติได้มากเท่าไหร่ ห่างไกลจากเรื่องทีท่ าํ ให้ฟ้ งุ ซ่านวุน่ วายใจได้มากเท่าไหร่
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ถ้าเป็ นฆราวาสก็อาจจะสงบลงในระดับพื้นๆ ถ้าเป็ นนักบวชก็อาจจะลึกไปถึงก้น
บ่อเลยก็ได้ เพราะนักบวชจะอยู่ในทีส่ งบสงัด มีสติคอยคุมจิตอยู่ตลอดเวลา
เวลาลงก็จะลงได้ลกึ ได้นาน เป็ นฆราวาสมีเรื่องเยอะ คอยดึงจิตไว้ เวลาลงจึงลง
ได้นิดเดียว ถ้าทําจนสงบแล้วไม่คดิ อะไร ก็ปล่อยให้สงบให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนาน
ได้ ถ้าเริ่มคิดแล้ว ก็ควรคิดทางด้านปัญญา พิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้อง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่วา่ ใครทัง้ นัน้ พิจารณาไปเรื่อยๆ เราต้องตาย เพือ่ นเราก็
ต้องตาย พ่อเราก็ตอ้ งตาย แม่เราก็ตอ้ งตาย คนทีเ่ รารักก็ตอ้ งตาย คนทีเ่ รา
เกลียดก็ตอ้ งตาย ต้องตายหมด ถ้าได้พจิ ารณาอย่างนี้แล้ว ต่อไปเวลาใครทําให้
เราโกรธเราเกลียด ก็จะคิดว่าเดีย๋ วเขาก็ตอ้ งตาย ไม่ตอ้ งไปทําอะไรเขา ก็จะไม่
อาฆาตพยาบาท
ถาม เวลาเทวดาไปฟังธรรมจากพระอรหันต์น่ี
เทวดารู้ดว้ ยตัวเองหรือเปล่าว่า
พระองค์นนั้ เป็ นพระอรหันต์ หรือเพือ่ นเทวดาบอกครับ
ตอบ คงเหมือนพวกเรา คงไม่รู้โดยตรง เพียงแต่เชื่อ เพราะมีคนอืน่ บอก เราจะรู้วา่
ท่านเป็ นพระอรหันต์ได้ก็ต่อเมือ่ ๑. เอาคําสอนทีท่ ่านสอนมาปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ น
อรหันต์ ตอนนัน้ เราจะรู้แน่ๆว่า ถ้าท่านไม่รู้จริง จะสอนแบบนี้ไม่ได้ หรือ ๒. ถ้า
เป็ นคนมีรูปมีร่างอยู่ ก็รอเวลาทีท่ ่านมรณภาพ ดูกระดูกของท่านว่าจะกลายเป็ น
พระธาตุหรือเปล่า นอกจากนัน้ ก็เป็ นความเชื่อกัน เชื่อว่าท่านบรรลุแล้ว บางที
ท่านบอกก็ยงั มีคนไม่เชื่อ ถึงจะบอกว่าเป็ น ก็ไม่ได้ทาํ ให้คนเชื่อเสมอไป ถึงจะไม่
บอกถ้าคนเชื่อก็เชื่ออยู่นนั ่ แหละ
ถาม พระอรหันต์ท่านทราบภูมจิ ติ ภูมธิ รรมกันใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าสนทนาธรรมกันก็จะรู้
ถาม อย่างทีท่ ่านบอกว่า คนไปฮ่องกงมาเท่านัน้ ทีจ่ ะรู้วา่ ฮ่องกงเป็ นอย่างไร
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ตอบ ใช่ คนทีไ่ ม่เคยไปจะไม่รู้ เหมือนคนทีจ่ บปริญญาตรี คุยกันก็จะรู้ แต่ถา้ จบสูง
กว่าเราๆจะไม่รู้ ถ้าเขาจบปริญญาโท ส่วนเราจบปริญญาตรี คุยกันเราจะไม่รู้วา่
เขาจบขัน้ ไหน แต่อย่างน้อยจะรู้วา่ เขาต้องจบปริญญาตรีแล้ว จะจบโทหรือเอก
หรือไม่ เราไม่รู้ ถ้าเราจบปริญญาเอกแล้ว เราจะรู้หมดว่าเขาอยู่ขนั้ ไหน ขัน้ โท
หรือขัน้ ตรีหรือขัน้ เอก แต่อย่าไปสนใจเรื่องของคนอืน่ เลย สนใจเรื่องเราดีกว่า
ตอนนี้เราอยู่ขนั้ ไหนรู้หรือเปล่า
ถาม การตกภวังค์มวี ธิ ีแก้อย่างไรคะ
ตอบ ถ้าเป็ นภวังค์หลับ ก็ตอ้ งไปภาวนาทีน่ ่ากลัวๆ เช่นทีป่ ่ าช้า การทีพ่ ระต้องไปที่
เปลีย่ วๆกลัวๆกัน ก็เพราะเหตุน้ ี เพือ่ แก้อาการง่วงเหงาหาวนอน แก้การนัง่ หลับ
ในหนังสือปฏิปทาฯหลวงตาท่านเล่าว่า บางองค์ไปนัง่ ทีห่ น้าเหว ถ้าหลับก็ตกเหว
ไปเลย อย่างนี้รบั รองได้วา่ จะไม่งว่ ง เพราะสัญชาตญาณความกลัวตายจะทํา
ไม่ให้งว่ งไม่ให้หลับ หรือนัง่ ตรงทางทีเ่ สือเดินผ่าน ก็จะไม่มที างหลับได้เลย ต้อง
อาศัยทีอ่ ย่างนัน้ พระถึงต้องไปอยู่ในป่ าในเขากัน มีบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านอยู่
ในเมือง ก็คดิ ว่าเป็ นป่ าเป็ นเขาก็ได้ มันไม่เป็ นหรอก เพราะไม่อยากไปก็เลยพูด
อย่างนัน้ ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องใช้ป่าใช้เขาเป็ นอุบาย อยู่ในบ้านในเมืองก็บรรลุได้
ถาม ภวังค์หลับเกิดขึ้นแสดงว่าสติเราอ่อน
ตอบ สติยงั ไม่แก่กล้าพอ สติเป็ นเหมือนเชือก มีหลายชนิด เชือกกล้วยเชือกไนลอน
ถ้าเชือกกล้วยกระตุกทีเดียวก็ขาด เชือกไนลอนดึงอย่างไรก็ไม่ขาด เช่นมหาสติ
มหาปัญญา ถึงขัน้ นัน้ แล้วมีสติอยู่ตลอดเวลา พิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลา
ถาม แต่วา่ ยังไม่บรรลุธรรม
ตอบ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ตอนนัน้ อยู่ขนั้ พระอนาคามี ถึงจะเป็ นมหาสติมหาปัญญา
หลวงตาเรียกว่าสติปญั ญาอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งไขลานมันหมุนของมันไปเอง มันเดิน
ของมันไปเอง พวกเรายังเป็ นพวกไขลานอยู่ ก็อย่าท้อแท้ก็แล้วกัน อย่าไปคิดว่า
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ไม่มบี ญ
ุ ไม่มวี าสนา ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะตัดอนาคตของเรา เรามีบญ
ุ มีวาสนา
เพียงแต่วา่ เราขี้เกียจ จึงต้องเคี่ยวเข็ญ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ ครู
บาอาจารย์เวลาเกิดความท้อแท้ ท่านก็เป็ นเหมือนเรา เป็ นปุถชุ นเหมือนเรามา
ก่อน ท่านก็ล ้มลุกคลุกคลาน ต้องต่อสูก้ บั ความเกียจคร้านเหมือนกัน แต่ท่านสู ้
ไม่ถอย สูอ้ ยู่ตลอดเวลา เหนื่อยบ้างก็พกั ได้ ถ้าหมดแรงจริงๆก็พกั สักหน่อย แต่
อย่าเลิก บางคนพาลเลิกไปเลย ไม่เอาแล้ว ปฏิบตั ไิ ม่ได้ผล มรรคผลนิพพาน
หมดแล้วไม่มแี ล้วในสมัยนี้ ก็จะไม่ได้ปฏิบตั อิ กี ต่อไป ถ้าตอนนี้ปฏิบตั ไิ ม่ค่อย
ได้ผลเลย ไม่ค่อยมีกาํ ลังเลย ก็พกั สักวัน ๒ วันก็ได้ พอมีกาํ ลังจิตกําลังใจก็
ปฏิบตั ติ ่อ ไม่หยุดเลยจะดีกว่า ถึงแม้จะปฏิบตั ไิ ม่ได้ผล เคยนัง่ เวลาไหนก็นงั ่ ไป
เคยปฏิบตั อิ ย่างไรก็ปฏิบตั ไิ ป จะได้ไม่ถอยหลัง ถ้าหยุดแล้วเหมือนเดินถอยหลัง
ถาม เวลาทีเ่ ราพูดว่าจิตรวมกับจิตสงบนิ่ง
ตอบ คําเดียวกัน มีรวมน้อยหรือรวมมาก ถ้ารวมมากร่างกายก็หายไปเลย ถ้ารวมน้อย
ก็ยงั จะได้ยนิ เสียง ยังมีความรู้สกึ กับร่างกายอยู่ แต่จติ ไม่คดิ ไม่ปรุงอะไร อยู่
เฉยๆ
ถาม ทําไปแล้วมีความรู้สกึ เหมือนกับตาย เหมือนไม่มตี วั
ตอบ ไม่สงบเต็มที่ ถ้าสงบเต็มทีจ่ ะมีความมหัศจรรย์ใจ จะเป็ นตัวบอกว่าสงบจริงๆ
สงบแล้วจะตื่นเลย จะไม่หลับเลย จะตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจ เบาใจโล่งใจ สุขใจ
ขนลุกนํา้ ตาร่วง ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ นัน้ ก็ยงั เฉียดๆอยู่
ถาม ภาวนาถือศีล ๕ แล้ว จําเป็ นต้องถือศีล ๘ ไหม
ตอบ จําเป็ นถ้าอยากจะให้ได้ผลเร็วและง่ายขึ้น ศีล ๕ ไม่พอ ยังติดกับความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รส ยังหลับนอนกับคู่ครอง นอนฟูกหนาๆ ทานอาหารเย็น พอกิน
อาหารเย็นแล้วก็จะง่วง กินอิม่ ก็อยากจะนอน ศีล ๘ เป็ นเนกขัมมะ ออกจากกาม
สุข ศีลข้อกาเมฯ ก็เปลีย่ นเป็ นอพรหมจริยาฯ เป็ นศีลพรหมจรรย์ ไม่ร่วมหลับ
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นอนกับใคร ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร กินเพือ่ อยู่ ไม่ได้อยู่เพือ่
กิน กินหนเดียวก็อยู่ได้แล้ว ถ้าอยู่เพือ่ กินต้อง ๔ - ๕ ครัง้ หรือมากกว่านัน้ กิน
อิม่ แล้วจะง่วงนอน จะภาวนาไม่ได้ สติไม่มี ถ้าอดอาหารสติจะดี แต่ถา้ ไม่ได้ไป
อยู่ทเ่ี ปลีย่ วทีก่ ลัวก็อดอาหารแทนก็ได้ ถือศีล ๘ อดข้าวเย็นแล้วสติจะดีข้นึ
เพราะความหิวจะกระตุน้ สติอยู่เรื่อยๆ ทําให้เราต้องภาวนา ถ้าไม่ภาวนาจะ
ทรมานใจ ถ้าภาวนาจิตจะสงบ ความหิวในส่วนทีเ่ กิดจากความคิดปรุงจะหายไป
ความหิวทางร่างกายจะรุนแรงเท่าไหร่ ถ้าถือศีล ๘ รับประทานอาหาร ๒ มื้อก็
พอเพียง พระฉันมื้อเดียวยังพอเลย
ถาม ตอนทีท่ ่านอาจารย์อยู่บา้ นตาด ไม่ออกบิณฑบาตนานไหมคะ
ตอบ สลับกันไป อด ๓ วันแล้วก็ออกมาฉันสักวัน ๒ วัน แล้วก็กลับไปอดใหม่ แล้วก็
อด ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ส่วนใหญ่จะ ๓ วัน ๕ วัน เคยลองดูวา่ จะได้สกั กี่วนั ก็
ได้สกั ๙ วัน
ถาม อย่างนี้อย่างฆราวาสทําได้ไหมครับ
ตอบ ก็คนเหมือนกัน พระก็มาจากฆราวาส
ถาม แต่สภาวะจิตไม่เท่ากันครับ
ถาม เวลาท่านอยู่องค์เดียวท่านภาวนาไหมคะ
ตอบ ถ้าจิตหลุดพ้นแล้ว จะภาวนาหรือไม่ก็เหมือนกัน
ถาม ต้องนัง่ ขัดสมาธิหรือไม่ตอ้ ง
ตอบ นัง่ ก็ได้ไม่นงั ่ ก็ได้ ถ้ายังไม่หลุด ยังไม่มสี มาธิก็ตอ้ งนัง่ ให้มาก เดินจงกรมให้มาก
พอได้สมาธิแล้วก็ตอ้ งเจริญปัญญา เดินจงกรมนัง่ สมาธิเจริญปัญญา ถ้าไม่มี
กิเลสแล้วก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิ แบบไม่ตดั กิเลส เปลีย่ นอิริยาบถ ไม่มคี วาม
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ฟุ้งซ่าน ไม่มอี ะไรมาหลอกมาล่อให้โลภให้อยาก อยู่เฉยๆก็ไม่คดิ อะไร ถ้าไม่
เรียกให้ออกมาคิดก็ไม่คดิ
อยู่กบั ปัจจุบนั ทีว่ า่ งๆ ถ้าคิดก็จะไม่เป็ นกิเลส
เหมือนกับ สงครามทีส่ งบแล้วยุตแิ ล้ว ทหารจะพกปื น จะเฝ้ ายามหรือไม่ก็ได้การ
นัง่ สมาธิเดินจงกรมของผูท้ ส่ี ้นิ กิเลสแล้ว เป็ นวิหารธรรม เป็ นการพักผ่อนจิตใจ
ถ้าควบคุมความคิดปรุงได้แล้วไม่ตอ้ งนัง่ ก็ได้ ตัวสังขารความคิดปรุงนี้ จะคิดให้
เกิดกิเลสก็ได้ ให้เกิดธรรมก็ได้ เป็ นต้นเหตุของปัญหาทัง้ หลาย จึงต้องคุมสังขาร
ความคิดปรุงนี้ให้ได้ เมือ่ คุมได้แล้วจะนัง่ ก็ได้ ไม่นงั ่ ก็ได้
ตอนนี้เราคุมความคิดของเราได้หรือไม่ ความห่วงก็เกิดจากความคิด ความกังวลก็เกิด
จากความคิด ถ้าห่วงถ้ากังวลพอหยุดคิดความห่วงความกังวลก็หายไป อย่างตอนนี้เรา
อยู่ทน่ี ่ี เราไม่ได้คดิ ถึงเรื่องต่างๆ ทีส่ ร้างความห่วงความกังวล เราจึงไม่ห่วงไม่กงั วล พอ
ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะเกิดความกังวลขึ้นมา เราหยุดมันได้หรือไม่ ถ้ายังหยุดไม่ได้
ก็เป็ นเพราะจิตเป็ นเหมือนรถทีว่ ง่ิ ลงเขา ทีเ่ ราหาเบรกไม่เจอ เจอแต่คนั เร่ง ยิง่ คิดยิง่
ฟุ้งซ่าน บางทีกนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าเป็ นเรื่องหนักๆ ถ้าปฏิบตั จิ นสามารถควบคุม
สังขารความคิดปรุงได้แล้ว ก็จะไม่คดิ ถึงเรื่องต่างๆ เหมือนกับไม่มี มีอยู่ข ้างนอก มีก็มี
ไป ยังไม่ถงึ ตัวเรา ถ้าถึงแล้ว เช่นสึนามิ ถ้ายังไม่ถงึ ตัวเรา เราไม่ไปคิดถึงมัน ก็จะไม่
กังวล พอมาถึงเราจริงๆ ก็เอาเราไปเลย ไม่มเี วลามากังวล
ความทุกข์เกิดจากความคิดปรุงทัง้ นัน้ ถ้าเราควบคุมความคิดปรุงได้ การตายของ
ร่างกายจะไม่เข้ามาในใจเรา จะหยุดอยู่ทก่ี าย ความแก่ก็หยุดอยู่ทก่ี าย ความเจ็บไข้ได้
ป่ วยก็หยุดอยู่ทก่ี าย เพราะใจไม่ไปคิดถึงมัน ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ต่อไปจะควบคุมความคิด
ได้ รู้วา่ เบรกอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่ไม่รู้กนั รู้แต่คนั เร่ง ไม่รู้วา่ เบรกอยู่ตรงไหน เวลาทุกข์
มากๆจึงเบรกไม่ได้ หยุดไม่ได้ งานปฏิบตั ทิ างศาสนานี้มวี นั สิ้นสุด ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิเดิน
จงกรมไปตลอด เมือ่ เสร็จกิจแล้วจะนัง่ ก็ได้ ไม่นงั ่ ก็ได้ ผลเท่ากัน นํา้ เต็มแก้วแล้ว จะ
เติมไม่เติมก็เท่ากัน เต็มแล้ว แต่เนื่องจากร่างกายกับจิตยังเกี่ยวข้องกันอยู่ กายเป็ นอะไร
ก็ส่งให้จติ รับรู้ ก็ตอ้ งบรรเทา นัง่ นานๆก็ตอ้ งลุกขึ้นมาเดิน เดินนานๆเมือ่ ยก็ลงไปนัง่
เปลีย่ นอิริยาบถ ไม่ได้นงั ่ ไม่ได้เดินเพือ่ ดับกิเลสดับความอยาก เพราะไม่มใี ห้ดบั เหมือน
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ไฟเมือ่ ดับหมดแล้ว มีนาํ้ เหลืออยู่ก็ไม่รู้จะไปดับอะไร ไฟไม่มใี ห้ดบั แล้ว นัง่ สมาธิเดิน
จงกรมก็เพือ่ ความสบายระหว่างธาตุขนั ธ์กบั จิต เพราะยังเกี่ยวข้องกันอยู่ ถึงแม้จะไม่มี
กิเลส ถ้าคิดมากๆพูดมากๆก็เหนื่อยได้ ก็ตอ้ งพัก หยุดคิดสักระยะหนึ่ง พอได้พกั สัก
ระยะหนึ่งก็จะสดชื่นเบิกบาน
ขอให้ทาํ ไปเรื่อยๆ การปฏิบตั สิ าํ คัญทีส่ ุด อย่างอืน่ ก็มหี มดแล้ว ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ได้
ศึกษาแล้ว แผนทีก่ ็มดี ูแล้ว ก็ตอ้ งออกเดินทาง มีอะไรสละได้ก็สละไป เลิกได้ก็เลิกไป
ใจกล้าๆหน่อย ไม่ตอ้ งกลัว อย่าไปเสียดายสิง่ ต่างๆทีเ่ รามี เช่นสถานภาพ เป็ นคนระดับ
นัน้ ระดับนี้ มาอยู่แบบคนใช้ กวาดพื้นถูพ้นื ล้างส้วม ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิ เป็ นการลดละ
ทิฐิ ลดละกิเลสลดละความหลง ความยึดติดในตัวตน ในฐานะ ว่าเรามีฐานะสูงทํางาน
อย่างนี้ไม่ได้ พระทีไ่ ปวัดป่ าบ้านตาดต้องถูพ้นื เป็ นทุกคน ต้องเข็นนํา้ เป็ นทุกคน ต้องปัด
กวาดเป็ นทุกคน มีนายพลจะเอาลูกมาบวช จะเอาคนรับใช้มาด้วย ท่านให้เลือกเอาว่าจะ
เอาใครมา จะเอาลูกมาหรือเอาทหารมา ให้เลือกเอา แต่มาทัง้ ๒ คนไม่ได้ การทํางานที่
ไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ไม่มสี ูงไม่มตี าํ ่ เราสมมุตกิ นั ขึ้นมาเอง งานล้างส้วมก็เป็ นงานทีด่ ี
เพราะทําให้มสี ว้ มสะอาดใช้กนั ถ้าไม่ล ้างก็จะสกปรก ของสกปรกก็ออกมาจากตัวเรา
ของเขาของเราก็เหมือนกัน ถ้าใช้ปญั ญาจะไม่รงั เกียจ มันก็มาจากของทีเ่ รากินเข้าไป จะ
น่ารังเกียจได้อย่างไร หลวงตาท่านเล่าตอนทีท่ ่านปฏิบตั หิ ลวงปู่มนั ่ ตอนใกล้มรณภาพ
ท่านว่าเวลาหลวงปู่มนถ่
ั ่ ายลงบนทีน่ อน ท่านต้องช้อนด้วยมือใส่กระโถนเอาไปล้าง ท่าน
ไม่คดิ อะไร เป็ นแค่ธาตุเท่านัน้ ร่างกายก็เป็ นธาตุ ทีถ่ ่ายออกมาก็เป็ นธาตุเหมือนกัน เวลา
ตักเข้าปากกินกันได้ เวลาออกมากลับแตะไม่ได้ โง่ขนาดไหน
พยายามต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากความเห็นผิด คนอืน่ ทําได้เราก็ตอ้ งทํา
ได้ ครู บาอาจารย์ทเ่ี รากราบไหว้ทุกวันนี้ ท่านก็ทาํ ได้ ทํามาแล้ว เราจะไปทางนัน้ ทําไมเรา
ไม่ทาํ ถ้าไม่ทาํ ก็ไปไม่ได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะไม่มอี ะไรขวางกัน้ เราได้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
กิเลส ทีบ่ รรลุชา้ เร็วต่างกัน เพราะกิเลสหนาบางต่างกัน ไม่ได้อยู่ตรงไหน อยู่ตรงนัน้ ที่
ยากก็เพราะกิเลสหนา ทีช่ า้ เพราะปัญญาทึบ ถ้ากิเลสบางปัญญาแหลมคมก็จะเร็วและ
ง่าย ไม่มอี ะไรทําให้ยากนอกจากกิเลส ขาดปัญญาก็ทาํ ให้ชา้ ปัญญาเกิดจากการได้ยนิ ได้
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ฟัง พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็นาํ เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อย่าฟังแบบเข้าหูซา้ ยออกหูขวา
ถ้านําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปคิดอยู่เรื่อยๆ ก็จะกระตุน้ ให้เราปฏิบตั ิ พอเห็นผลก็
จะเกิดฉันทะวิริยะ ทีน้ ีไม่ตอ้ งมีอะไรมากระตุน้ จะไปเอง เหมือนทํางานแล้วได้รบั
เงินเดือน ก็จะมีกาํ ลังใจทํา ถ้ายังไม่ได้เงินเดือน ก็สองจิตสองใจ จะทําดีไม่ดี ให้ปฏิบตั ิ
จนเห็นผลสักครัง้ หนึ่ง ให้จิตขาดจากอารมณ์ จากความโลภความโกรธความหลง จากรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้สงบตัวลง แม้เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง ก็จะได้กาํ ลังใจอย่างมหาศาล
จะเร่งทําให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ไม่ทาํ อย่างอืน่ เพราะช่วยเราไม่ได้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็
ช่วยเราไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็ช่วยเราไม่ได้ มีเราเท่านัน้ ทีช่ ่วยได้ อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
เราต้องปฏิบตั เิ อง
ถาม ทีน่ งั ่ แล้วมันไม่สงบนี่ เป็ นเพราะปัญญาคิดใช่หรือไม่
ตอบ ทีไ่ ม่สงบเพราะสติไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว ไม่อยู่กบั กรรมฐานทีก่ าํ หนดไว้ อยู่ได้แวบ
เดียวแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ บางทีกว่าจะมารู้สกึ ตัวก็ ๑๐ นาที ๒๐
นาทีผ่านไปแล้ว ถ้ารู้แล้วรีบดึงกลับมา ก็ยงั พอมีโอกาส ไปอยู่ทก่ี ลัวๆจะช่วยได้
มาก เวลากลัวมากๆจะระลึกถึงพุทโธอย่างเดียว จะอยู่กบั พุทโธๆ ไม่กล้าไปคิด
อะไรเลย ภายใน ๒ – ๓ นาทีก็รวมลงได้ ความกลัวช่วยทําให้จติ สงบได้เร็ว แต่
ต้องกล้าๆ ถ้ากลัวสติจะแตก คิดว่าเกิดมาก็ตอ้ งตาย ตายแบบได้กาํ ไรดีกว่าตาย
แบบขาดทุน ตายแล้วได้ความสงบก็คุม้ ค่าแล้ว ประวัตขิ องครูบาอาจารย์แต่ละ
องค์ก็เป็ นแบบนี้ทงั้ นัน้ ต้องต่อสูก้ บั ความยากความลําบาก ความว้าเหว่ ความ
เปล่าเปลีย่ ว ความหวาดกลัว แต่คุม้ ค่ากับการลงทุน หุน้ ตัวนี้ไม่มลี ง มีแต่ข้นึ
อย่างเดียว ขอให้มนใจ
ั ่ อย่าไปขายทิ้งเป็ นอันขาด
ถาม อุบายของท่านอาจารย์น้ ใี ช้ได้กบั ทุกคนหรือเปล่าคะ
ตอบ ก็แล้วแต่ ถ้าเล่นหุน้ ก็คงใช้ได้ ทีเ่ ล่นหุน้ แล้วไม่รวยเพราะใจวอกแวก เปลีย่ นไป
เปลีย่ นมาอยู่เรื่อยๆ ถ้ามีความมันใจแล้วว่
่
าหุน้ ตัวนี้จะต้องขึ้นแน่ๆ ช้าหน่อยเร็ว
หน่อยก็เก็บเอาไว้ แต่ทางโลกไม่มอี ะไรแน่นอน ไม่เทีย่ ง แต่ทางธรรมนี้แน่นอน
72

ถ้าปฏิบตั จิ ะได้แน่ๆ อย่างทีท่ รงตรัสไว้ว่า โลกนี้จะไม่ปราศจากพระอรหันต์ ถ้ายัง
มีผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ อยู่ตรงทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเท่านัน้
ไม่ได้อยู่กบั
พระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่กบั ใครทัง้ สิ้น พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็ นผูช้ ้ ี
ทาง ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เจอพระอรหันต์ทไ่ี หนก็ไม่ดเี ท่ากับเจอ
พระอรหันต์ในตัวเรา
ถาม ก็ตอ้ งให้พระอรหันต์ช้ที าง
ตอบ ชี้ให้เจอพระอรหันต์ในตัวเรา เมือ่ ชี้แล้วแต่ยงั เกาะติดกับพระอรหันต์นอกอยู่ ก็
จะไม่เจอพระอรหันต์ใน
ถาม เท่าทีอ่ ธิบายมาก็คดิ ว่าทุกคนเข้าใจ แต่พอเวลาจะทําจริงๆ ก็ไม่ค่อยจะได้ทาํ
เท่าไหร่ ก็ทราบดี ทําอย่างนี้แล้วจะดีอย่างนี้ ก็ทราบหมด แต่ไม่ได้ทาํ
ตอบ อาจจะเป็ นเพราะเอาวิชาระดับปริญญาตรี มาสอนเด็กอนุบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้า
อย่างนัน้ ก็ทาํ ทานรักษาศีลไปก่อน ศีล ๕ รักษาให้ดอี ย่าให้ขาด ทําบุญทําทานไป
เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปเรื่อยๆ ภาวนาได้ก็ภาวนาไป ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ไป
ก่อน วันนี้พูดเผือ่ คนทีอยู่ในระดับปริญญา เผือ่ ฟังแล้วสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ก็
จะได้ประโยชน์ ถ้าพูดแต่ระดับอนุบาล คนทีอ่ ยู่ระดับปริญญาก็จะไม่ฟงั เพราะ
พูดแต่เรื่องทําบุญให้ทานรักษาศีล คนทีส่ ามารถปฏิบตั สิ ูงกว่านัน้ ก็มี เวลาครู บา
อาจารย์เทศน์ จะไล่จากทานศีลขึ้นไป จนถึงสมาธิปญั ญาวิมตุ ติ ความพากเพียร
ความอดทน ความเชื่อมันในพระธรรมคํ
่
าสอน สอนให้กาํ ลังจิตกําลังใจ เอา
ประสบการณ์ทไ่ี ด้ประสบมาเล่าให้ฟงั ทัง้ ดีและไม่ดี เอามาสอนเรา ให้รู้วา่ ทางที่
จะไป จะต้องติดอะไรบ้าง บอกหมดเลยทุกขัน้ จะได้ไม่หลงทาง จะไปได้เร็ว ถ้า
ปฏิบตั ไิ ปตามลําพัง พอถึงขัน้ สมาธิก็จะติดในสมาธิจะไม่ออกเจริญปัญญา พอ
ออกเจริญปัญญา ก็จะฟุ้งกลายเป็ นวิปสั สนู ไป คิดว่าบรรลุแล้ว เป็ นอรหันต์
นกหวีดไป ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านจะชี้เหตุช้ ผี ล ว่าทําอย่างไรถึงจะได้อย่างนี้
ไม่ใช่คดิ ว่าได้แล้ว จิตต้องพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือ จากจิตทีด่ าํ มืดเป็ นจิตที่
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สว่างไสว เป็ นสันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมเห็นได้จากการปฏิบตั ิ จึงไม่ตอ้ งไปถาม
ใคร พระอรหันต์ไม่ถามพระพุทธเจ้าว่านิพพานเป็ นอย่างไร รู้แล้วจะไม่สงสัย
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กัณฑ์ท่ี ๓๐๐

ธรรมปราบกิเลส
๖ เมษายน ๒๕๕๐

กิเลสมีเพียง ๓ ตัวเท่านัน้ เอง แต่ครอบหัวใจของสัตว์โลกไว้ได้หมด คนเป็ นหลาย
พันล้านคนทีอ่ ยู่ในโลกนี้ ก็อยู่ใต้อาํ นาจของกิเลส ๓ ตัวนี้กนั ทัง้ นัน้ คือความโลภความ
โกรธความหลง กิเลสสูไ้ ม่ได้อย่างเดียวเท่านัน้ คือธรรมของพระพุทธเจ้า อย่างอืน่ กิเลส
ชนะหมด มีธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีป่ ราบกิเลส ๓ ตัวนี้ได้ มีพระพุทธเจ้าเป็ นองค์
แรก แล้วก็ปรากฏเป็ นกองทัพธรรมตามมา หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็
ประกาศสอนพระธรรม ก็มผี ูม้ สี ติปญั ญานําเอาไปปฏิบตั ิ เอาไปทําลายกิเลสโลภโกรธ
หลง ทีม่ อี ยู่ในจิตให้หมดไปได้ กลายเป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา มีเป็ นจํานวนมาก
เพียงชัว่ ระยะ ๗ เดือนแรกของการประกาศพระศาสนา ก็มพี ระอรหันต์ปรากฏขึ้นมา
อย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รูป ทรงตรัสรู ว้ นั เพ็ญเดือน ๖ แล้วทรงประกาศสอนพระธรรมครัง้
แรกในวันเพ็ญเดือน ๘ พออีก ๗ เดือนต่อมาคือวันเพ็ญเดือน ๓ ก็เป็ นวันมาฆบูชา
วันทีม่ พี ระอรหันตสาวก ๑๒๕๐ รูป มาจากทิศทางต่างๆโดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน
มากราบพระพุทธเจ้า เป็ นครัง้ เดียวในประวัตศิ าสตร์ของพระพุทธศาสนา เข้าใจว่าในแต่
ละพุทธสมัยจะมีวนั อย่างนี้ปรากฏขึ้นครัง้ เดียว มีจาํ นวนพระอรหันต์มากน้อยต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั พระบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ บางพุทธสมัยก็มมี ากกว่า ๑๒๕๐ รู ป
บางสมัยก็มนี อ้ ยกว่า
เพราะบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการเผยแผ่พระ
ศาสนามีไม่เท่ากัน ช่วงว่างระหว่างพุทธสมัยก็ห่างกันมาก เป็ นกัปเป็ นกัลป์ กว่าจะมี
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ปรากฏขึ้นมา มาตรัสรู้ มาสังสอนสั
่
ตว์โลก คําว่ากัปว่ากัลป์ น้ ี
เป็ นระยะเวลาทีย่ าวนาน ทีไ่ ม่สามารถใช้ตวั เลขนับกันได้ ท่านเปรียบเทียบเอาไว้วา่
เหมือนกับทุกๆ ๑๐๐ ปี ให้เอาผ้าไปลูบภูเขาหิมาลัย ๑ ครัง้ ให้ทาํ อย่างนี้ทกุ ๆ ๑๐๐ ปี
จนกว่าภูเขาหิมาลัยจะสึกหายไปหมด ก็คดิ ดูวา่ จะใช้เวลานานขนาดไหน ขนาดนัง่ ลูบอยู่
ทุกวันๆ ยังไม่สกึ เลย แล้วทุกๆ ๑๐๐ ปี มาลูบสักครัง้ หนึ่ง ก็ตอ้ งใช้เวลาอันยาวนาน
75

การเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนาในชาติน้ ี ต้องถือว่าเป็ นโชควาสนา เป็ น
โอกาสทีด่ มี าก จะไม่มอี กี อย่างง่ายๆ เพราะการเกิดเป็ นมนุษย์แต่ละครัง้ ก็ไม่ใช่ของง่าย
ตายไปแล้วยากทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีไว้ ถึงแม้จะได้
บําเพ็ญบุญบารมี บางทีก็ไปเกิดเป็ นเทวดาเสียก่อน ก็อาจจะหมดเวลาไปอีกหลายพันปี
กว่าจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี พระพุทธศาสนาก็หายไปจากโลกแล้ว ถ้าไม่มปี ญั ญา
พอทีจ่ ะสอนตนให้หลุดพ้น ก็ตอ้ งหมุนไปกับกระแสของโลก เขานิยมชื่นชมอะไรก็จะ
นิยมชื่นชมตาม ยกเว้นถ้าจิตได้บรรลุพระอริยธรรม เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ แรก คือพระ
โสดาบันแล้ว คําว่าโสดานี้ท่านแปลว่ากระแส โสดาบันเป็ นผูท้ ไ่ี ด้เข้าสู่กระแสแห่งพระ
นิพพาน ถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วก็ไม่ตอ้ งมีใครมาสอนก็ได้ สามารถว่ายไปตามกระแสได้
สามารถปฏิบตั ดิ ว้ ยสติปญั ญาของตน มีตน้ ทุนแล้ว มีสติปญั ญาพอทีจ่ ะพัฒนาไปได้ด ้วย
ตนเอง ไม่มคี รู ไม่มอี าจารย์ ไม่เจอพระพุทธศาสนา ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร สามารถปฏิบตั ิ
ขยับขึ้นไปจนบรรลุภายใน ๗ ชาติ นี่เป็ นฐานะของพระโสดาบัน ทัง้ ๗ ชาติน้ กี ็จะเกิดใน
แดนสุคติ เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นเทพ ถ้าพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ
อยู่ ได้เป็ นพระสกิทาคามี ก็จะเหลือเพียงชาติเดียว ทีจ่ ะต้องกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้ว
ก็จะบรรลุเป็ นพระอานาคามีและพระอรหันต์ตามลําดับ ถ้าได้เป็ นพระอนาคามี ก็จะไม่
ต้องกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป จะเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม มีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน เป็ น
ทีเ่ กิดของพระอนาคามี เรียกว่าสุทธาวาส แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ต่อไป ไม่ตอ้ งมี
ร่างกาย เพราะได้ปล่อยวางร่างกายแล้ว
ไม่หลงไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ตอ้ งมีร่างกายเป็ นเครื่องมืออีกต่อไป ปัญหาทีอ่ ยู่กบั ร่างกายก็
หมดไป คือราคะตัณหา รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีท่ าํ ให้หลงใหลให้เคลิบเคลิ้มให้
ยินดี ก็หมดปัญหาไป พระอนาคามีจะเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม มีอาการ ๓๒ เป็ น
ปฏิกูล มีอวัยวะทีไ่ ม่สวยงามต่างๆ ซ้อนเร้นอยู่ใต้ผวิ หนัง มีกลิน่ ออกมาตลอดเวลา น่า
รังเกียจ จะไม่ยนิ ดีกบั การมีคู่ครอง ถ้าได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก
ต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นในสมัยพุทธกาลก็ดี ในสมัยปัจจุบนั ก็ดี ถ้าปฏิบตั ิ รักษาศีล บําเพ็ญ
ภาวนา เจริญสมาธิ เจริญปัญญา
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จิตก็จะได้พบกับความบริสุทธิ์ในทีส่ ุด ได้ชาํ ระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้น
ไป หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสตัณหา ทีส่ งให้
ั ่ ไปเวียนว่ายตายเกิด ไปแสวงหาความสุข
จากสิง่ ต่างๆ หาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนหยาบและละเอียด
ส่วนหยาบก็เป็ นของมนุษย์ ส่วนละเอียดก็เป็ นของพวกกายทิพย์ เช่นรู ปทิพย์เสียงทิพย์
กลิน่ ทิพย์เป็ นต้น เหมือนกับตอนทีน่ อนหลับฝันดี เห็นสิง่ นัน้ เห็นสิง่ นี้ แล้วก็มคี วามสุข
ได้เสพสิง่ นัน้ ได้เสพสิง่ นี้ในความฝัน ไม่ตอ้ งมีตาหูจมูกลิ้นกาย กายนอนหลับแล้วก็มสี ง่ิ
ต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจ จิตตอนนัน้ ก็เป็ นกายทิพย์ไป ไปอยู่สวรรค์ชวั ่ คราว ๖ ชัว่ โมง ๘
ชัว่ โมง ในขณะทีน่ อนหลับฝันดี ถ้าฝันร้าย ฝันว่าถูกปองร้าย มีปญั หาต่างๆ มี
ความเครียด ก็เหมือนกับตกนรกในขณะนัน้ เพราะจิตกําลังเสวยความทุกข์ ความจริง
เราตกนรกขึ้นสวรรค์กนั ตลอดเวลา จะมากจะน้อยก็ข้นึ อยู่กบั บุญบารมีวบิ ากกรรมทีท่ าํ
ไว้ ทําบาปทํากรรมไว้ จิตใจจะว้าวุน่ ขุน่ มัว ทัง้ ในขณะทีต่ ่นื และหลับ ตอนนัน้ ก็เหมือนกับ
ตกนรก
ถ้าจิตมีความโลภความอยาก เห็นคนอืน่ มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็อยากจะได้อยากจะมีเหมือนเขา
ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ปัจจัย ๔ ก็มพี อเพียงแล้ว แต่อยากจะมีมากๆ ก็
เกิดความโลภ ก็จะเป็ นนิสยั ของเปรต ร่างกายเป็ นมนุษย์แต่จติ เป็ นเปรต หรือถ้ามีความ
หวาดกลัวมากๆกลัวเรื่องนัน้ กลัวเรื่องนี้ กลัวจะอดอยากขาดแคลน กลัวสงคราม กลัว
ความร้อน กลัวไฟจะดับ แอร์ไม่ทาํ งาน ตูเ้ ย็นไม่ทาํ งาน อาหารทีแ่ ช่เก็บไว้จะเน่าเสีย เมือ่
มีคนมากขึ้น ก็จะใช้ไฟกันมากขึ้น แต่ไม่มปี ญั ญาสร้างโรงไฟฟ้ าเพิม่ ขึ้น สักวันหนึ่งไฟก็
ต้องดับ จะวุน่ วายกัน โทรทัศน์ก็ไม่ได้ดู วิทยุก็ไม่ได้ฟงั คอมพิวเตอร์ก็เปิ ดไม่ได้
อินเตอร์เน็ตก็ต่อไม่ได้ ทําอะไรไม่ได้สกั อย่างเดียว แต่สง่ิ ทีท่ าํ ได้กลับไม่ทาํ กัน ภาวนา
แสนจะสบาย จะไปสวรรค์ชนั้ ไหนก็ได้ ไปนรกขุมไหนก็ได้ นี่คอื อํานาจของกิเลส ๓ ตัว
โลภโกรธหลง ครอบงําจิตใจของสัตว์โลกไว้หมด มนุษย์ก็หลายพันล้านคนแล้ว สัตว์เล็ก
สัตว์นอ้ ยอีก นับจํานวนไม่ถว้ น มดแมลงตัวหนอน สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ปลาในทะเล
มหาสมุทร ครอบงําไว้หมดเลย ควบคุมไว้หมดเลย มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
เท่านัน้ ทีค่ วบคุมไม่ได้ พระอริยเจ้าขัน้ ตํา่ ลงมาก็ยงั ควบคุมได้ มีพระอรหันต์กบั
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีห่ ลุดพ้นจากอํานาจของความโลภความโกรธความหลง พระ
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โสดาบันยังถูกอํานาจของราคะตัณหาควบคุมอยู่ ยังยินดีกบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ยินดีในคู่ครอง ยังปรารถนาความสุขจากการมีคู่ครอง ส่วนพระอนาคามีก็ยงั หลงยึดติด
ในตัวตน เป็ นความหลงทีล่ ะเอียด ยังติดอยู่กบั ความสุขอันละเอียด ของรู ปฌานและ
อรู ปฌาน มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านัน้ ทีส่ ามารถสลัดความหลงต่างๆให้หมดไป
จากจิตจากใจได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรมาให้ความสุข เพราะจิตเป็ นปรมังสุขงั จิตทีป่ ราศจาก
ความโลภความโกรธความหลง จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่เลย เป็ นจิตทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์เต็มที่ เปี่ ยมไปด้วย ปรมังสุขงั เป็ นความสุขสุดยอด ทีใ่ ห้ความอิม่ ให้ความพอ
อยู่เฉยๆก็สบาย ไม่ตอ้ งมีอะไรมาเพิม่ เติม
ไม่เหมือนกับความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีต่ อ้ งเติมอยู่เรื่อยๆ ดูหนังเรื่องนี้
แล้วก็อยากดูอกี เรื่อง ดูละครเรื่องนี้แล้วก็อยากจะดูอกี รับประทานอาหารร้านนี้แล้วก็
อยากไปรับประทานอีก ไม่มสี ้นิ สุด ความอยากทางโลก ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ไม่มสี ้นิ สุด ความสุขทีไ่ ด้จากการมีตาํ แหน่ง ก็เหมือนกัน เป็ นร้อยตรีก็อยากเป็ นร้อยโท
ร้อยเอกจนถึงพลเอก ได้พลเอกแล้วก็อยากจะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาการ นี่คอื ความสุขทาง
โลก ทีเ่ กิดจากความอยากมีอยากเป็ น อยากสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ ต่อให้ได้มากเพียงไร ก็
ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอกับใจ เพราะไม่ใช่อาหารของใจถ้าเป็ นร่างกายก็เหมือนกับ
รับประทานแต่ลม ก็ตอ้ งหิวตลอดเวลา ต่อให้เอาลมใส่เข้าไปในร่างกายมากเพียงไรก็ไม่
อิม่ ต้องรับประทานอาหารดืม่ นํา้ ถึงจะอิม่ ใจก็เช่นเดียวกัน สิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจอิม่ ก็คอื
ธรรมะ ธรรมะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ างกายวาจาใจ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อยู่ ๘
ประการ เรียกว่ามรรค ๘ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจอิม่ พอ ได้แก่ ๑. สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ เมือ่
มีความเห็นชอบก็จะพาไปสู่ ๒. การดําริชอบสัมมาสังกัปโป เห็นอย่างไรจะคิดไปตาม
ความเห็นนัน้ ถ้าเห็นว่าการเสพสุรายาเมานําความสุขมาให้ ก็จะคิดหาสุรามาดืม่ กัน ถ้า
คิดว่าการภาวนาทําให้จติ ใจมีความสุข ก็จะคิดไปวัดกัน ธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ทิฐิ
ความเห็น สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบหรือมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ ถ้ามีความ
เห็นชอบก็จะดําริชอบ คิดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง คิดในสิง่ ทีจ่ ะทําให้จิตได้พบกับความสุขความ
อิม่ ความพอ คือการเข้าหาธรรมะ การปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา
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จากดําริชอบสัมมาสังกัปโป ก็จะไปสู่ ๓. สัมมากัมมันโตการกระทําชอบ คือการกระทําที่
ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
แล้วก็ไปสู่ ๔. สัมมาวาจาวาจาชอบ คําพูดทีถ่ ูก ทีไ่ ม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อน
ให้กบั ตนหรือผูอ้ น่ื คือพูดความจริง ละเว้นจากการพูดปด พูดเพ้อเจ้อ นินทากาเล เรื่อง
ไร้สาระต่างๆ เรื่องทีเ่ ป็ นสาระก็เรื่องธรรมะ เรื่องศีล เรื่องภาวนา เรื่องปัญญา เรื่องการ
หลุดพ้น เรื่องญาณทัศนะทีเ่ กิดจากการหลุดพ้น เรื่องการประกอบความพากเพียร มัก
น้อยสันโดษ สถานทีส่ งบสงัดวิเวก เพราะพูดแล้วจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ ทําให้จติ ใจ
ใฝ่ หาสิง่ เหล่านี้ ถ้าพูดเรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องแฟชัน่ เรื่องสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ก็
จะทําให้คดิ ถึงเรื่องเหล่านี้ ก็อยากจะออกไปสัมผัส จึงต้องพูดในกรอบของสัมมาวาจา ที่
จะช่วยส่งเสริมพัฒนาจิตใจให้ไปสู่การหลุดพ้น อย่าพูดเรื่องทีจ่ ะทําให้จิตใจติดอยู่กบั การ
เวียนว่ายตายเกิด จึงต้องพูดเรื่องธรรมะเป็ นหลัก เช่นอาทิตย์น้ จี ะไปทําบุญทีไ่ หนดี จะ
ไปภาวนาทีไ่ หนดี แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วทีไ่ หนดี ไปกินทีไ่ หนดี
แล้วก็ละเว้นจากการพูดคําหยาบ ทีเ่ ป็ นเหมือนกับขยะทางอากาศ ทําให้หูของคนฟัง
สกปรกตามไปด้วย เวลาเห็นขยะเราก็รู้วา่ เหม็นไม่น่าดู ไม่อยากจะเข้าใกล้ เวลาพูดคํา
หยาบก็ไม่น่าฟัง ไม่อยากจะเข้าใกล้ ไม่ส่งเสริมความสงบสุข ฟังแล้วทําให้รุ่มร้อนใจ คํา
หยาบส่วนใหญ่มกั จะเกิด ในขณะทีจ่ ติ ถูกความโกรธความโลภครอบงํา โลภแล้วไม่ได้ก็
โกรธ ก็จะระบายออกมาทางวาจา คนทีข่ ดั ขวางก็ตอ้ งโดนเป็ นด่านแรก ด่าพ่อแม่ บรรพ
บุรุษทัง้ หลาย สัตว์ทงั้ หลาย อวัยวะต่างๆ นี่คอื คําหยาบทีไ่ ม่ควรพูด เพราะไม่ส่งเสริมให้
จิตสงบ จากนัน้ ก็ละเว้นจากการพูดส่อเสียด ทีไ่ ม่ได้หมายความว่าเสียดสี พูด
กระทบกระทังกั
่ น นี่ไม่ใช่ความหมายของส่อเสียด ส่อเสียดหมายถึงการพูดยุยงให้แตก
สามัคคี ให้เกลียดชังกัน ขาดความเมตตา ต้องพูดตรงกันข้าม เวลาใครโกรธแล้วมา
ระบายกับเรา อย่าไปยุ ลุยมันเลย ฆ่ามันเลย อย่างนี้เรียกว่าส่อเสียด ต้องพูดว่าอย่าไป
ถือโทษโกรธเคืองเลย เรามีหนี้มกี รรมกันมา ตอนนี้ก็ใช้หนี้ใช้กรรมกันไป ถ้าระงับความ
โกรธได้ ไม่ไปทําอะไร ให้อภัยได้ เรื่องก็จบ ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างสบาย แต่ถา้ ไปยุให้ไป
ทําร้ายเขาเพราะเราก็เกลียดเขาอยู่แล้ว ก็ตอ้ งเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา ไปทําเขาแล้วก็ตอ้ ง
หลบหนีหลบซ่อนตัว เพราะกลัวจะถูกจับไปลงโทษ นี่คอื สัมมาวาจา ไม่พูดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
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พูดความจริง พูดคําสุภาพ พูดด้วยความเมตตา พูดให้เกิดประโยชน์ เวลาถ่ายรู ปพระ
นัง่ สนทนากันลงในหนังสือ จะเขียนว่ากําลังสนทนาธรรมกัน เพราะพระพูดเรื่องอืน่ ไม่ได้
จะผิดศีล นี่ก็คอื สัมมาวาจา
๕. สัมมาอาชีโว ทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ด้วยสัมมาอาชีพ ไม่ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ฆ่าปลา ฆ่านก ฆ่าไก่ ฆ่าเป็ ด ฆ่าหมู ถึงแม้จะเป็ น
อาหารก็รอให้ตายก่อน ถึงค่อยเอามาเป็ นรับประทาน อย่าไปชี้วา่ ต้องการปลาตัวนี้ ที่
กําลังว่ายอยู่ในถัง ไม่คา้ ขายสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับชีวติ ของผูอ้ น่ื เช่นศาสตราวุธ กับดัก
สัตว์ต่างๆ ทีจ่ ะเอาไปฆ่าผูอ้ น่ื เอากับไปดักสัตว์ เอาปื นไปฆ่าผูอ้ น่ื หรือสารพิษต่างๆ ยา
ฆ่ามดแมลง ก็ไม่ควร หรือพวกสุรายาเสพติด ทีเ่ ป็ นโทษไม่เป็ นคุณ เสพเข้าไปแล้วทําให้
ขาดสติ ไม่สามารถยับยัง้ ความคิดทีไ่ ม่ดกี ระทําทีไ่ ม่ดไี ด้ เพราะสติเป็ นเหมือนเบรกทีจ่ ะ
คอยเบรกใจไว้ ถ้าไม่มสี ติแล้วก็จะทําอะไรตามอารมณ์ ถ้าโกรธก็จะพูดคําหยาบ จะทุบ
ทําลายสิง่ ของต่างๆ ถ้าโลภก็จะไปลักขโมย ไปประพฤติผดิ ประเวณี ให้ทาํ อาชีพทีส่ ุจริต
ทีไ่ ม่เกิดโทษกับผูอ้ น่ื เป็ นหมอเป็ นพยาบาลเป็ นพระอย่างนี้ เป็ นอาชีพทีด่ ี พระก็มอี าชีพ
เหมือนกัน คือการบิณฑบาต พระพุทธเจ้าทรงให้สอนตัง้ แต่วนั บวชเลยว่า ให้หาเลี้ยงชีพ
ด้วยลําแข้งของตน จะมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว ให้บณ
ิ ฑบาตไปตลอดชีวติ เลย
จนกว่าร่างกายไม่สามารถทําได้ แต่สมัยปัจจุบนั นี้ญาติโยมกลับเห็นว่า ไม่ให้พระ
บิณฑบาตเป็ นการทําบุญ อยากให้พระสบาย ก็เลยนิมนต์ให้อยู่วดั แล้วนําอาหารมา
ถวายทีว่ ดั อย่างนี้ไม่ใช่สมั มาอาชีพ เป็ นบุญสําหรับญาติโยม แต่พระจะเกียจคร้าน นอน
สบายไม่ตอ้ งตื่นเช้า นอนถึง ๘ โมง ๙ โมงก็ได้ เดีย๋ วเพลญาติโยมก็เอากับข้าวกับปลา
มาถวายทีว่ ดั ตอนเช้าก็ชงโอวัลตินกินกับขนมปังปิ้ งไปก่อน ก็จะไม่มคี วามเพียร มีแต่
ความเกียจคร้าน เวลาจะเดินจงกรมก็กา้ วไม่ออก เวลานัง่ สมาธิก็สปั หงก สัมมาอาชีพ
ของนักบวชคือการบิณฑบาตไปตลอดชีวติ
พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญมาก จึงได้กําหนดไว้ในธุดงควัตรด้วย แต่ไม่ได้กาํ หนด
ไว้ในศีล ๒๒๗ ข้อ เพราะทรงเห็นว่าอาจจะมีความจําเป็ นในบางเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยหรือ
พิกลพิการ จะไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ หรืออยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง ไม่มใี ครใส่
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บาตร หรืออยู่ในดินแดนทีไ่ ม่อนุญาตให้บณ
ิ ฑบาต เช่นในต่างประเทศถือเป็ นการขอทาน
ผิดกฎหมาย สมัยทีท่ ่านอาจารย์ชาไปโปรดญาติโยมทีป่ ระเทศอังกฤษ ก็บณ
ิ ฑบาตไป
ตามถนนไม่ได้ เพราะผิดกฎหมาย นอกจากจะบิณฑบาตในบริเวณวัด ถ้าปล่อยให้ทาํ ก็
จะมีขอทานเต็มไปหมด แต่เมืองไทยเป็ นเมืองพุทธ ผูท้ อ่ี อกกฎหมายเข้าใจถึงหลักของ
พระพุทธศาสนา จึงยกเว้นเรื่องการบิณฑบาต ไม่ถอื ว่าเป็ นการขอทาน แต่การบิณฑบาต
ก็ตอ้ งอยู่ในกรอบของความพอดี ให้บณ
ิ ฑบาตอาหารมา ไม่ให้ถอื บาตรไปเรี่ยไรเอาเงิน
ทอง นี่ไม่ใช่เป็ นการบิณฑบาต เป็ นการขอทาน การบิณฑบาตต้องไม่เคาะประตูบา้ น ไม่
ขอ ให้เป็ นไปตามศรัทธา มีศรัทธาอยากจะใส่ก็เตรียมอาหารไว้ นี่คอื หลักของการ
บิณฑบาต มีคุณมีประโยชน์กบั พระหลายประการ ให้มคี วามเพียร ให้สาํ นึกถึงฐานะของ
ตนว่าต้องอาศัยการให้ของผูอ้ น่ื เป็ นเหมือนขอทาน จึงควรพอใจกับอาหารทีไ่ ด้รบั มา ไม่
จูจ้ ้จี กุ จิก อยากจะรับประทานสิง่ นัน้ สิง่ นี้ตามอารมณ์ของกิเลส เป็ นการปราบกิเลสไปใน
ตัว เป็ นความมักน้อยสันโดษ ทีจ่ ะช่วยกําจัดกิเลส คือความโลภจูจ้ ้ จี กุ จิก อยากจะกินสิง่
นัน้ สิง่ นี้ ไปโดยปริยาย ทางสายพระปฏิบตั ถิ อื ว่า ถ้าไม่บณ
ิ ฑบาตก็ไม่ฉนั ถ้าฉันก็ตอ้ ง
บิณฑบาต บางองค์บางท่านถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่ได้บณ
ิ ฑบาตก็จะไม่ฉนั ไม่ให้
จัดสํารับมาส่งทีก่ ฏุ ิ ถือเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้ภาวนา
ถ้าจิตไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกายแล้ว ถึงแม้ร่างกายจะขาดอาหาร จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่
กระทบกระเทือนกับจิตใจ ถ้ายังติดอยู่ก็จะได้โอกาสภาวนาเพือ่ ปล่อยวาง มักจะปล่อย
ได้ในช่วงทีม่ ที กุ ขเวทนา ทีเ่ กิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดจากการขาดแคลนอาหาร
ต้องกําราบความโลภความต้องการ ด้วยการภาวนา ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ก็จะปล่อย
วางได้ จึงถือเป็ นโอกาสทีด่ ี เป็ นการพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส คนเราเวลาอยู่ดกี ินดีสุข
สบาย มักจะไม่สนใจกับการแก้ปญั หาทางด้านจิตใจ เพราะไม่มปี ญั หาจะแก้ เพราะจิตใจ
ไม่ได้รุ่มร้อนไม่ได้ทกุ ข์ ดังทีก่ ล่าวกันว่าปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมือ่ มีความทุกข์ นี่คอื
สัมมาชีพของนักบวช
คือการออกบิณฑบาต
ของญาติโยมก็ละเว้นจากอาชีพที่
เบียดเบียน สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้าสังคมไทยไม่มกี ารเสพสุรายา
เมา ปัญหาต่างๆจะน้อยลงไปมาก ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาการทุบตีทาํ ร้ายกันก็จะมี
น้อยลงไป ปัญหาสุขภาพก็จะน้อยลงไป เห็นกันอยู่ชดั ๆ แต่อาํ นาจของกิเลสมันแรง มัน
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ต่อต้าน พยายามออกกฎหมายก็ยงั ออกไม่ได้ เพราะผลประโยชน์มนั เยอะ กิเลสต้องการ
ผลประโยชน์จากการค้าสุรายาเมา ไม่คดิ ถึงความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดขึ้นกับคนในสังคม นี่
คือส่วนหนึ่งของมรรค ๘ สัมมาอาชีโว สัมมาอาชีพ
๖. สัมมาวายาโม ความพากเพียรชอบ ท่านสอนให้เพียรอยู่ใน ๔ สถาน คือ ๑. เพียร
สร้างความดีทย่ี งั ไม่มใี ห้เกิดขึ้น ๒. เพียรรักษาความดีทม่ี อี ยู่ให้คงไว้ ๓. เพียรกําจัด
ความไม่ดใี ห้หมดไป ๔. เพียรป้ องกันไม่ให้ความไม่ดที ไ่ี ด้กาํ จัดไปแล้วฟื้ นกลับคืนมาอีก
การภาวนาก็เป็ นความดี เช่นเดียวกับการทําบุญให้ทาน เสียสละ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื รับใช้
ผูอ้ น่ื ถ้าทําอยู่แล้วก็พยายามทําต่อไป ถ้าทํายังไม่เต็มที่ ก็ทาํ ให้มากขึ้นไป เป็ นการทํา
ความดีทย่ี งั ไม่มใี ห้เกิดขึ้น รักษาความดีทม่ี อี ยู่แล้วให้คงไว้ ความชัว่ ก็คือการฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา อบายมุขต่างๆ เป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่เป็ นคุณไม่เป็ นประโยชน์มแี ต่จะเป็ นโทษกับจิตใจ ต้องพยายามละมันกําจัด
มัน ส่วนไหนทีก่ าํ จัดได้แล้วก็อย่าไปทําอีก ถ้าเลิกดืม่ สุราได้แล้วก็อย่าหวนกลับไปดืม่ อีก
ถ้าเลิกซื้อของฟุ่มเฟื อยได้แล้วก็อย่ากลับไปซื้ออีก จะซื้ออะไรก็ให้ใช้เหตุผล ถ้ามีความ
จําเป็ นก็ซ้อื มา ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็อย่าซื้อ นี่คอื ความเพียรใน ๔ สถาน สัมมาวายาโม
๗. สัมมาสติ สติทถ่ี ูก คือตัง้ สติอยู่ทก่ี ายเวทนาจิตธรรม เฝ้ าดูกายดูเวทนาดูจติ ดูธรรม
อย่าไปดูอย่างอืน่ อย่าไปดูรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตามจอโทรทัศน์ ตามสถานทีต่ ่างๆ
เพราะไม่ทาํ ให้จิตใจสงบ แต่จะทําให้ฟุ้งซ่าน เกิดความใคร่ความอยาก เวลาเปิ ดดู
หนังสือพิมพ์ เปิ ดดูโทรทัศน์ จะมีโฆษณามาล่อมาแหย่กเิ ลส เป็ นเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่
ปลายเบ็ด พอไปงับเข้าปั๊บก็จะถูกเบ็ดเกี่ยว พอไปซื้อสิง่ ทีเ่ ขาโฆษณาด้วยบัตรเครดิต ก็
จะต้องทุกข์ใจ ทีจ่ ะต้องหาเงินมาใช้หนี้ ไม่มคี วามสุข ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ทีซ่ ้อื มาไม่คุม้
กับความทุกข์ทต่ี ามมา สูอ้ ดใจไว้ดีกว่า ถ้ายังไม่มเี งินพอก็อย่าเพิง่ ซื้ออะไรมา ถึงแม้มีเงิน
พอ ถ้าไม่ทาํ ให้จติ ใจสงบร่มเย็นเป็ นสุขก็อย่าไปซื้อมา เอาเงินไปทําบุญถวายครูบา
อาจารย์จะดีกว่า จะทําให้มคี วามสุขมีความอิม่ ควรตัง้ สติอยู่ทก่ี ายเวทนาจิตธรรม เพือ่
ดึงใจไว้ ไม่ให้ไปเพ่นพ่าน เวลาทําสมาธิจติ จะสงบง่ายและเร็ว ไม่ฟ้ งุ ซ่านกับเรื่องต่างๆ
ถ้าปล่อยให้จติ คิดไปเรื่อยๆ ก็จะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องทีม่ คี วาม
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ผูกพันมาก ก็จะทําให้คดิ มาก ถ้าเป็ นปัญหาก็จะทําให้ฟ้ งุ ซ่านมาก ถ้าไม่รู้จกั แก้ปญั หา ก็
ยิง่ ฟุ้งซ่านใหญ่ อาจจะฆ่ายกครัวได้ เพราะไม่มสี ติ ปล่อยให้คดิ ไปกับปัญหาต่างๆ แล้วก็
แก้ปญั หาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูก ก็เลยมีขา่ วคราวอยู่เรื่อยๆ นี่ก็คอื ตัวอย่างของการไม่มสี ติ ถ้ามี
สติแล้วจะรู้วา่ ขณะนี้อยู่ทไ่ี หน เรากําลังทําอะไรอยู่ ให้เฝ้ าดูร่างกายเหมือนยามเฝ้ าดู
นักโทษ สติเป็ นเหมือนยาม เวลานักโทษจะเข้าห้องนํา้ ยามก็ตอ้ งเข้าไปด้วย ไม่อยู่ข ้าง
นอก ถ้าเข้าห้องนํา้ แล้วไปนึกถึงเรื่องต่างๆ ก็เหมือนกับไม่มยี ามอยู่ในห้องด้วย ปล่อยให้
นักโทษหนีไป คือปล่อยให้จติ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ถ้าตัง้ สติอยู่ทเ่ี วทนา ก็ให้รู้วา่ มีเวทนาชนิดใด สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือไม่สุขไม่
ทุกขเวทนา พิจารณาด้วยปัญญาว่า เวทนาชนิดต่างๆไม่เทีย่ ง ไม่ตอ้ งไปจัดการ ให้ปล่อย
ไปตามเรื่อง เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่ตลอดเวลา เดีย๋ วสุข เดีย๋ วทุกข์ เดีย๋ วไม่สุขไม่ทกุ ข์
สลับกันไป ก็จะทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ เป็ นสมาธิข้นึ มา เช่นเดียวกับร่างกาย เจ็บไข้ได้
ป่ วย ก็รู้วา่ เป็ นธรรมดา มียารักษาก็กนิ ไป หายก็หาย ไม่หายก็ตาย เพราะความตายก็
เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้ามีปญั ญาพิจารณาควบคู่ไปกับสติ ใจจะไม่ฟ้ งุ ซ่าน ไม่วนุ่ วาย
จะปล่อยวางได้ จะเป็ นอุเบกขา
เช่นเดียวกับจิตก็คอื อารมณ์ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นไปอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วก็โลภ เดีย๋ วก็โกรธ เดีย๋ วดี
ใจ เดีย๋ วเสียใจ เวลาคิดถึงเรื่องดีก็ดอี กดีใจ เรื่องไม่ดกี ็เศร้าสร้อยหงอยเหงา เกิดความ
ทุกข์ความหวาดกลัว พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ถ้าปล่อยให้คดิ ก็จะ
มีผลอย่างนี้ตามมา ถ้าเราไม่อยากจะให้มผี ล ก็บริกรรมพุทโธๆไปอย่างเดียว จิตก็จะว่าง
จากอารมณ์ต่างๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องอะไร หรือ
สวดมนต์ไป ไม่ไปคิดเรื่องอะไร จิตก็จะไม่มอี ารมณ์ขนุ่ มัว จะผ่องใส มีความสงบสุขใจ
เย็น
การตัง้ สติอยู่ทธ่ี รรมก็คอื การพิจารณาธรรมต่างๆ เช่นขันธ์ ๕ มรรค ๘ เป็ นการตัง้ สติอยู่
ทีธ่ รรม อย่างตอนนี้กาํ ลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมฟังเรื่องมรรค ๘ ก็ถอื ว่ามีสติอยู่กบั ธรรม การ
ฟังธรรมด้วยสติจงึ เป็ นการตัง้ สติอยู่กบั ธรรม ให้จติ อยู่กบั ธรรม เพราะมีคุณมีประโยชน์
ไม่มโี ทษ ส่งเสริมให้จติ ใจพัฒนาสูงขึ้น ให้มคี วามสุขความอิม่ เอิบใจมากขึ้น ระลึกถึง
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ธรรมะได้มากเพียงไรก็เหมือนกับได้เงินได้ทองมากเพียงนัน้ ทําให้ใกล้ความหลุดพ้นเข้า
ไปเรื่อยๆ ใกล้กับปรมังสุขงั เข้าไปเรื่อยๆ ถ้าตัง้ สติอยู่ทธ่ี รรม พิจารณาธรรมอย่างเดียว
นี่ก็คอื การเจริญสติเรียกว่าสัมมาสติ ถ้าไปอยู่ทอ่ี น่ื ก็จะไม่เป็ นสัมมาสติ เช่นอยู่ทต่ี ลาด
หุน้ อยู่ทต่ี วั เลขในธนาคาร อย่างนี้ไม่ใช่สมั มาสติ เพราะจะสร้างความเครียดขึ้นมา พอ
ดอกเบี้ยตก ใจก็วูบตาม พอดอกเบี้ยขึ้น ก็ดอี กดีใจ จะเอาเงินไปใช้อะไรดี ก็เป็ นเรื่อง
ของกิเลส ไม่ได้ทาํ ให้จติ สงบ ทําให้จติ ต้องทํางานมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถา้ อยู่กบั กาย
เวทนาจิตธรรมแล้ว จิตจะสงบตัง้ มัน่ ก็จะเป็ นสมาธิข้นึ มา มีอยู่ ๒ ชนิด สัมมาสมาธิกบั
มิจฉาสมาธิ
๘. สัมมาสมาธิ คือการทําจิตให้สงบนิ่งรวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา มี
ความสุขมีความเย็น มีความอิม่ มีความพอ ไม่ออกไปรับรู้เรื่องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องใน
อดีตก็ดเี รื่องในอนาคตก็ดี เรื่องของใครก็ดี จิตบางดวงเวลาสงบแล้วจะไม่อยู่กบั ที่ จะ
ถอยออกมาหน่อยแล้วก็ออกไปรู้เรื่องต่างๆ บางคนถนัดระลึกชาติ บางคนมีตาทิพย์ ก็
จะไปเห็นพวกกายทิพย์ บางคนมีฤทธิ์มเี ดช อ่านจิตอ่านใจของคนนัน้ คนนี้ได้ ถ้าไปทาง
นัน้ ก็จะไปไม่ถงึ มรรคผลนิพพาน เพราะเป็ นคนละทางกัน สมาธิแบบนี้ยงั อยู่ในขัน้ โลกี
ยะ ถึงแม้จะได้ฌาน ๘ ก็ยงั ถือว่าเป็ นโลกียะ ไม่ทาํ ให้จติ หลุดพ้นได้ พระอาจารย์ ๒ รู ป
ของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุฌานกัน ตายไปก็ไปแค่สวรรค์ชนั้ พรหม แล้วก็เสือ่ มลงมาเมือ่
พลังของสมาธิหมดไป ก็จะกลับลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาสร้างบุญบารมีใหม่ แต่ถา้ ได้เข้า
สู่ขนั้ อริยมรรคอริยผลแล้ว จะไม่เสือ่ มลงมาสู่จติ ปุถชุ นอีกต่อไป ถ้าเป็ นโสดาบันแล้ว ก็
จะไม่ตาํ ่ กว่าโสดาบัน มีแต่จะขึ้นอย่างเดียว ไม่มลี ง ไม่เกิน ๗ ชาติก็จะได้บรรลุถงึ พระ
นิพพาน พระสกิทาคามีก็เพียงชาติเดียว พระอนาคามีไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
บรรลุในสวรรค์ชนั้ พรหมโลก พระอรหันต์กห็ ยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ในชาติน้ เี ลย
ต้องมีสมั มาสมาธิ คือจิตต้องสงบนิ่งเป็ นหนึ่ง เป็ นอุเบกขา เพราะในการเจริญปัญญา
เจริญวิปสั สนา จิตต้องมีความมันคง
่ มีความสงบ มีความเย็น มีความอิม่ จึงจะสามารถ
เจริญวิปสั สนาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วจิตจะหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆ ถ้า
ได้สมาธิแบบทีอ่ อกไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆ พอออกจากสมาธิจติ จะไม่มกี าํ ลัง เหมือนกับ
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คนทีน่ อนหลับไม่สนิท ตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สกึ ว่าเหนื่อย เหมือนกับไม่ได้หลับ ถ้าหลับสนิท
ไม่ฝนั อะไรเลย พอตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นเบิกบานทัง้ กายและใจ พร้อมทีจ่ ะไปทําภารกิจ
ต่างๆ ถ้าเป็ นภารกิจทางธรรม ก็ตอ้ งให้จิตรวมลงเป็ นหนึ่ง สงบนิ่ง อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็
ให้อยู่ไป อย่าไปดึงออกมา ขณะนัน้ ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะเจริญปัญญา ต้องรอให้จิตถอนออกมา
คิดปรุงก่อน แล้วค่อยเจริญปัญญา ไม่ปล่อยให้จติ ไปคิดเรื่อยเปื่ อยเหมือนเมือ่ ก่อน ไป
เทีย่ วทีไ่ หนดี ไปซื้อข้าวของอะไรดี ให้พ่งุ ไปทีร่ ่างกายเป็ นเป้ าแรก เพราะขันธ์ ๕ มี
ร่างกายเป็ นด่านแรก เป็ นส่วนหยาบทีส่ ุดของขันธ์ ๕ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็ น
ส่วนละเอียด ถ้ายังไม่ผ่านร่างกายก็จะไม่สามารถพิจารณาส่วนละเอียดนี้ได้ ต้อง
พิจารณาร่างกายในลักษณะต่างๆก่อน อนิ จจังไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย อนัตตาไม่ใช่
ตัวตน เป็ นดินนํา้ ลมไฟ อสุภะไม่สวยไม่งาม มีโครงกระดูก มีอวัยวะต่างๆ ปฏิกูล
สกปรก มีสง่ิ สกปรกไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา พิจารณาเพือ่ คลายความกําหนัดยินดี
คลายความยึดติดในร่างกาย ถ้าพิจารณาได้อย่างรอบคอบแล้ว ก็จะปล่อยวางร่างกายได้
จะแก่จะเจ็บจะตาย ก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่เห็นว่าสวยว่างาม น่ายินดีน่ารักใคร่แต่อย่างใด
จิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดกับร่างกายไป
จากนัน้ ก็ขยับขึ้นสู่นามธรรม พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีเ่ กิดขึ้นพร้อมๆกัน
เพราะเกี่ยวข้องกัน เกิดจากสังขารความคิดปรุง พอคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็เกิดเวทนาตามมา
สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เกิดจากความคิดปรุงเป็ นหลัก ถ้าคิดเรื่องทีไ่ ม่ดกี ็เกิดความทุกข์
ถ้าคิดเรื่องทีด่ กี ็เกิดความสุข ถ้าคิดเรื่องทีไ่ ม่ดไี ม่รา้ ยก็จะไม่สุขไม่ทกุ ข์ จะเฉยๆ ถ้า
ควบคุมสังขารความคิดปรุงได้ ก็จะควบคุมเวทนาทีเ่ กิดจากความคิดปรุงได้ เวลาทีน่ งั ่
แล้วเจ็บปวดนี้ เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ๒ ส่วน ทุกข์กายนี้เป็ นธรรมดาอยู่แล้ว แก้ไม่ได้
นัง่ นานๆก็ตอ้ งเจ็บเป็ นธรรมดา แต่ทเ่ี จ็บกว่านัน้ อีกหลายเท่าก็คอื ทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจาก
ความคิดปรุงของใจ ทีอ่ ยากจะให้ทกุ ข์กายหายไป อยากจะหนีจากทุกข์กายไป จิตจะคิด
ปรุงอย่างเดียวว่า ไปดีกว่า ลุกขึ้นดีกว่า เปลีย่ นอิริยาบถดีกว่า นัง่ ไม่ไหวแล้ว ทรมาน
เจ็บปวด ถ้าคิดอย่างนี้ความทุกข์ทางใจก็จะเพิม่ มากขึ้น แต่ถา้ ไม่ปล่อยให้สงั ขารคิดปรุง
เอามาบริกรรมพุทโธๆอย่างเดียว จะเจ็บทีร่ ่างกายขนาดไหนก็ปล่อยให้เจ็บไป ไม่ไป
คิดถึงความเจ็บทีร่ ่างกาย บริกรรมพุทโธๆไปอย่างเดียว สังขารก็จะไม่มโี อกาสคิดถึง
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ความเจ็บของร่างกาย ไม่มโี อกาสอยากให้ความเจ็บหายไป ตัณหาคือต้นเหตุของความ
ทุกข์ใจก็จะไม่สามารถทํางานได้ ทุกข์ใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมา ทุกข์กายก็จะรู้สกึ ไม่รุนแรง
สามารถรับได้ เหมือนเวลาทีเ่ พลิดเพลินกับการทําอะไร นัง่ ได้เป็ นเวลายาวนาน ไม่รู้สกึ
เจ็บเลย เพราะมีสง่ิ ทีส่ นใจดึงใจไว้ ไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกาย
เวลานัง่ สมาธิพอเจ็บนิดเจ็บหน่อยขึ้นมาก็จะพาล จะหนี จะเลิก ถ้ามีอะไรให้จิตทํา เช่น
บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ จิตก็จะเพลินอยู่กบั พุทโธ ก็จะไม่รู้สกึ เจ็บ หรือสวดมนต์ไป
เรื่อยๆ ก็จะไม่รู้สกึ เจ็บปวด แต่ทาํ ได้ในระดับหนึ่ง ถ้าความทุกข์ความเจ็บทางร่างกายมี
มาก จนไม่สามารถบริกรรมพุทโธๆต่อไปได้ ก็ตอ้ งใช้อบุ ายของปัญญา ต้องพิจารณาว่า
เวทนาทางร่างกาย จะมีมากมีนอ้ ยเพียงไร จิตรับรู้ได้ ไม่ตอ้ งไปทําอะไรกับมันก็ได้
ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน ถ้าแยกใจออกจากกายออกจากเวทนาได้ ว่าเป็ นคนละ
ส่วนกัน ปล่อยให้เวทนาแสดงอาการของเขาไป ร่างกายก็ปล่อยให้นงั ่ ไป ใจเป็ นผู ้รับรู้ก็
รับรู้ไป ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องตน ใจก็รบั รู้เวทนา รับรู้เรื่องของกาย เวทนาก็แสดงไป
เขาไม่รู้วา่ เขาเป็ นเวทนา กายก็ไม่รู้วา่ เขาเป็ นร่างกาย เป็ นธาตุ ๔ เหมือนเก้าอี้เหมือน
สิง่ ของต่างๆ เขาก็ไม่รู้วา่ เขาเป็ นอะไร ตัง้ เขาไว้ตรงไหน ไม่ไปขยับเขา ก็ไม่บ่นไม่วา่ อะไร
ร่างกายก็เหมือนกัน มันไม่รู้อะไรทัง้ สิ้น ผูท้ ร่ี ู้คอื ใจ แล้วก็มโี มหะความหลงเข้ามา
แยกแยะ ว่าดีวา่ ชัว่ น่ายินดีน่ารังเกียจ ถ้า น่ายินดีก็อยากให้อยู่ไปนานๆ ถ้าน่ารังเกียจก็
อยากจะหนีให้พน้ อยากให้หายไปเร็วๆ ถ้าไม่หายก็ทกุ ข์ทรมานใจ ถ้าระงับความอยาก
ได้ ยอมรับกับสภาพความจริง ก็จะไม่ทกุ ข์ หรือจะใช้วธิ ียอ้ นศร เคยเกลียดก็หนั มารัก
มาชอบทุกขเวทนา ชอบความเจ็บปวด เหมือนพวกซาดิสต์ ชอบความเจ็บปวด พอชอบ
แล้วก็ไม่เจ็บ เอาของแหลมทิม่ เข้าไปในลิ้น ทิม่ เข้าไปในแก้ม ก็ไม่รู้สกึ เจ็บ เหมือนกับ
เด็กถูกฉีดยา ถ้าพร้อมจะฉีดก็จะไม่รอ้ งไห้ ถ้าไม่อยากฉีด ก็จะร้องไห้และดิ้นจนฉีด
ไม่ได้ เพราะจิตปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ก็จะทุกข์ทรมานใจมาก
นี่คอื การต่อสูก้ บั ทุกขเวทนาด้วยปัญญา ต้องยอมรับว่าหนีจากเวทนาทัง้ ๓ ไปไม่ได้ จึง
อย่าเลือกเอาแต่สุขเวทนาอย่างเดียว ปัญหาของโลกเราทุกวันนี้ ก็เพราะจะเลือกเอาแต่
สุขเวทนา วิง่ หนีทกุ ขเวทนากัน จึงต้องสร้างสิง่ ต่างๆมาดับทุกขเวทนากัน สร้างเครื่องปัน่
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ไฟฟ้ า พัดลม เครื่องปรับอากาศ เพือ่ ดับทุกขเวทนาทางกาย ถ้าปฏิบตั อิ ย่างพระ ก็อยู่
ตามมีตามเกิด ทุกข์ได้เดีย๋ วก็หายได้ ร้อนได้เดีย๋ วก็เย็นได้ สลับผลัดเปลีย่ นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย เป็ นอยู่อย่างนี้มาตลอด ถ้าใจสบายแล้วความทุกข์ทางกายจะไม่หนักหนา
สาหัส ถ้าใจไม่สบาย ถึงแม้จะอยู่ในห้องแอร์ ก็จะไปทุกข์กบั เรื่องอืน่ แทน ไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เมือ่ ไม่ได้ดงั ใจก็ทกุ ข์ ทัง้ ๆทีอ่ ยู่ในห้องแอร์ทแ่ี สนจะเย็นแสน
จะสบาย แต่ใจกลับรุ่มร้อน เพราะแก้ผดิ ที่ ไปแก้ทก่ี าย ความร้อนทีแ่ สนสาหัสไม่ได้อยู่ท่ี
กาย แต่อยู่ทใ่ี จ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ทใ่ี จ ดับความร้อนทีใ่ จได้โดยสิ้นเชิง ด้วย
ปัญญา ด้วยสัมมาสมาธิ ทําใจให้น่ิง ไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถ้าออกไปก็ตอ้ งดึงกลับเข้า
มา ด้วยพุทโธๆ ด้วยการดูลมหายใจ ใจก็จะกลับเข้ามา จะมีความหนักแน่นเหมือนกับ
หิน พิจารณาอะไรก็จะเชื่อฟัง จะเป็ นอุเบกขา จะปล่อยวางได้ ทุกขเวทนาจะหนักหนา
ขนาดไหน ก็จะปล่อยวางได้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้หายแล้ว ความทุกข์ทร่ี ุนแรงในจิตใจ
จะไม่เกิดขึ้น ความทุกข์ทางกายเมือ่ เปรียบกับทุกข์ทางใจแล้ว เป็ นเหมือนฟ้ ากับดิน นี่
คือมรรค ๘ สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปความดําริชอบ สัมมากัมมันโตการ
กระทําชอบ สัมมาวาจาการพูดชอบ สัมมาอาชีโวอาชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียร
ชอบ สัมมาสติระลึกชอบ และสัมมาสมาธิความสงบนิ่ง เป็ นธรรมทีจ่ ะปราบกิเลส ๓ ตัว
นี้ได้ คือโลภโกรธหลง ทีเ่ ป็ นเจ้านายของสัตว์โลกทัง้ หลาย อย่างอืน่ ปราบไม่ได้ ก็ขอให้
พยายามเดินไปตามทางนี้ เพราะจะพาไปสูก่ ารหลุดพ้น สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด
สิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ ปวง
ถาม ลูกเข้าใจว่าเราทํากรรมอยู่ทกุ ขณะจิต ถูกไหมคะ กรรมดีกรรมชัว่ ทางกายวาจาใจ
ทีน้ ีในขณะทีห่ ลับ ไม่ได้ทาํ กรรมใช่ไหม
ตอบ ทํา ถ้าฝัน
ถาม ถ้าไม่ฝนั หลับสนิท
ตอบ ถ้าหลับสนิทก็ไม่ได้ทาํ
ถาม การทําสมาธิเป็ นการทํากรรมดี ถูกไหมคะ
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ตอบ ทําสมาธิก็เพือ่ ไม่ให้คดิ อะไร คิดแต่พทุ โธๆ ก็เป็ นกรรมดีแล้ว ถ้าไม่คดิ เลยยิง่ ดี
ใหญ่ จะได้เห็นความจริงของจิต ได้เจอความสุขทีแ่ ท้จริง
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คนทีป่ ่ วยทีไ่ ม่รู้สกึ ตัวนี่
ตอบ ถ้าไม่รู้สกึ ตัวก็ภาวนาไม่ได้
ถาม ถ้าภาวนาได้ก็อาจจะประกอบกรรมไม่ดกี ็ได้
ตอบ เป็ นไปตามวิบาก ถ้าอยู่ในขัน้ ทีไ่ ม่มสี ติควบคุมจิต จิตจะทํางานไปโดยอัตโนมัติ
ตามกําลังของวิบากกรรม กรรมตัวไหนแรงก็จะเป็ นตัวผลักดัน ถ้าบุญแรงบุญก็
จะผลักไป ถ้าบาปแรงบาปก็จะผลักไป ตอนนัน้ จะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ควบคุม
บังคับจิตไม่ได้แล้ว วิบากจะเป็ นผูบ้ งั คับ คือบาปบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้
ถาม บางคนไม่สบายแล้วร่างกายขยับไม่ได้
ตอบ ถ้านอนหลับสลบไสลไม่มสี ติ ก็จะทําอะไรผ่านทางร่างกายไม่ได้ ถ้าอยากจะรู้วา่
จิตของเขาเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งรู้วาระจิตของผูอ้ น่ื อย่างพระอนุรุทธะ ตอนที่
พระพุทธเจ้ากําลังจะนิพพาน ก็ทรงเข้าฌานตัง้ แต่รูปฌานขึ้นไปถึงอรูปฌาน แล้ว
ก็กลับลงมาสู่จติ ปกติ แล้วก็กลับขึ้นไปสู่รูปฌาน พอออกจากรู ปฌานแต่ยงั ไม่ได้
เข้าไปในรูปฌาน ก็ทรงนิพพานไป ระหว่างรู ปฌานกับอรู ปฌาน ในขณะนัน้ พระ
รู ปอืน่ ทีน่ งั ่ เฝ้ าพระพุทธเจ้าอยู่ ทีไ่ ม่สามารถตามวาระจิตของพระพุทธเจ้าได้ ก็
ต้องคอยถามพระอนุรุทธะว่า ตอนนี้พระพุทธเจ้าไปถึงไหนแล้ว ท่านก็บอกว่า
ตอนนี้อยู่ในรูปฌาน ตอนนี้อยู่ในอรูปฌาน พอพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว ก็บอก
ว่าตอนนี้ท่านนิพพานแล้ว ถึงแม้สรีระของพระพุทธเจ้าจะนิ่งสงบ แต่จติ ของ
พระพุทธเจ้ายังทํางานอยู่ คนทีส่ ามารถอ่านวาระจิตของผูอ้ น่ื ได้ ก็จะตามรู้ได้
ถาม ในระหว่างทีค่ วามเห็นชอบของเรายังไม่เกิด อยากจะขอแนวคิดว่าจะทําอย่างไร
ให้เรามีเมตตามากขึ้นค่ะ
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ตอบ ขัน้ ต้นก็ตอ้ งศึกษาธรรมให้มากๆ ฟังธรรมให้มากๆ มาฟังธรรมวันนี้ก็ได้
ความเห็นชอบไปหลายแง่หลายมุมด้วยกัน แต่ฟงั หนเดียวจะไม่พอ พอไปทํา
เรื่องอืน่ ก็จะกลบเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปหมด จึงต้องเอาไปพิจารณาใคร่ครวญอยู่
เรื่อยๆ ทบทวนอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้ได้ฟงั อะไรไปบ้าง จนจําได้ข้นึ ใจ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของความรู้สกึ นึกคิด ต้องทําถึงขนาดนัน้ เพราะไม่อย่างนัน้ แล้วพอไปทํา
อย่างอืน่ ความหลงทีม่ อี าํ นาจมากก็จะกลับมาคลุมจิต เหมือนกับจอกแหนทีค่ ลุม
สระไว้ เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เหมือนกับเอามือไปแหวกออก เพือ่ จะตักนํา้ ขึ้นมา
ดืม่ พอไม่ได้แหวกจอกแหนก็จะกลับมาคลุมหมด จึงต้องแหวกโมหะอยู่เรื่อยๆ
ด้วยการพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ ตัง้ สติอยู่กบั ธรรม พิจารณาธรรมในแง่มมุ
ต่างๆ หมันฟั
่ งธรรมอยู่เรื่อยๆ ท่านจึงสอนให้เข้าวัดอยู่เรื่อยๆ กาเลน ธัมมัสสว
นัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาลเป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ เพราะจะ
ทําให้เกิดสัมมาทิฐนิ นั ่ เอง เมือ่ มีสมั มาทิฐแิ ล้วสัมมาอืน่ ๆก็จะตามมา การเข้าหาครู
บาอาจารย์จงึ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ เพราะบางทีอ่านหนังสือก็ยงั ไม่เข้าใจหรือ
เข้าใจผิด แต่ถา้ ได้พบผูร้ ู้จริงเห็นจริง ได้ยนิ ได้ฟงั และได้ซกั ถามด้วย ในกรณีท่ี
ไม่เข้าใจ ก็จะแจ่มแจ้งขึ้น ไม่ผดิ พลาด การศึกษาธรรมจึงเป็ นเรื่องจําเป็ น เป็ น
เรื่องสําคัญ หลวงตาท่านพูดว่าระหว่างการฟังธรรมกับการปฏิบตั ธิ รรม การฟัง
ธรรมมีความสําคัญมากกว่า ถ้าไม่ฟงั แล้วไปปฏิบตั กิ ็จะหลงทางได้ ถ้าหลงทางสู ้
อย่าปฏิบตั ดิ กี ว่า หลงทางแล้วยิง่ แก้ยากใหญ่ คนทีม่ มี จิ ฉาทิฐนิ ้ แี ก้ยาก คิดว่า
ปฏิบตั ถิ ูก จะไม่ฟงั คําสอนของผูอ้ น่ื ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ไม่ฟงั อย่างเดียว นอกจากมี
ปัญญาบารมีมาก สามารถบรรลุได้จากการฟังอย่างเดียว เช่นพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ พอฟังเทศน์ครัง้ แรกจากพระพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันเลย
บางองค์ฟงั เพียงครัง้ เดียวก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เลย เพราะท่านมีธรรมอย่าง
อืน่ พร้อมอยู่แล้ว มีสมั มาสติ มีสมั มาสมาธิอยู่แล้ว แต่สมั มาทิฐนิ ้ ียงั ไม่ครบ
บริบูรณ์ อาจจะมีอยู่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ยังขาดอยู่อกี ๑๐ เปอร์เซ็นต์ พอได้ฟงั ปั๊บ
ก็บรรลุได้เลย จึงต้องสะสมสัมมาทิฐไิ ปเรื่อยๆ จาก ๑ เปอร์เซ็นต์ไปเป็ น ๑๐
เปอร์เซ็นต์ เป็ น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
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สัมมาทิฐไิ ม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียว ฟังแล้วต้องนําไปใคร่ครวญพิจารณา แล้วเอาไป
ปฏิบตั ิ เอาไปพิสูจน์ เมือ่ ทําตามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาจนเห็นผล ก็จะเกิดฉันทะวิริยะ เกิด
ความมันใจ
่ ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกทีค่ วรทีด่ ี ถ้าไม่พสิ ูจน์ ก็จะไม่รู้ ก็จะไม่เกิดฉันทะวิริยะ เกิด
ความมันใจ
่ สมมุตวิ า่ อาตมามียาวิเศษแล้วบอกให้เอาไปกิน จะสาวจะสวยไปตลอดชีวติ
ถ้าไม่รบั ประทานก็จะไม่รู้วา่ เป็ นอย่างทีพ่ ูดหรือเปล่า ถ้ารับประทานก็จะรู้ ถ้ารับประทาน
แล้วผมไม่หงอก หนังไม่เหีย่ ว ก็จะยินดีศรัทธากับยาทีไ่ ด้รบั มา ทัง้ ๒ ส่วนจึงมีความ
จําเป็ น คือการได้ยนิ ได้ฟงั การคิดใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ อย่าฟังแบบ
เข้าหูซา้ ยออกหูขวา พอออกจากศาลาไปก็หายไปหมดเลย ท่านจึงต้องสอนอยู่เรื่อยๆ
สมัยทีอ่ ยู่กบั หลวงตาท่านจะอบรมพระทุก ๔ หรือ ๕ วัน อย่างน้อยก็ ๒ ชัว่ โมงขึ้นไป
พอได้ฟงั ก็เหมือนกับปลาได้นาํ้ มีกาํ ลังจิตกําลังใจ คืนนัน้ ก็ภาวนาได้ทงั้ คืนเลย ไม่ง่วง
เหงาหาวนอน ไม่ว ้าเหว่ รู้สกึ ว่าครูบาอาจารย์และมรรคผลนิพพานอยู่ใกล้ๆเรา พอสัก ๒
หรือ ๓ วันผ่านไป ก็จางหายไปหมด
ถาม เทปธรรมะของหลวงตาเข้มข้นมาก
ตอบ ใช่ เข้มข้นมาก ตอนนัน้ ท่านก็มกี าํ ลังวังชา พุ่งไปๆอย่างเดียว บางทีเทศน์ไม่ทนั
ธรรมทีไ่ หลออกมา ยิง่ เทศน์ยง่ิ เร็ว หนังสือและเทปของท่านก็ทาํ หน้าทีแ่ ทนท่าน
ได้ ถ้าไม่ยดึ ติดกับร่างกายของท่าน กับรอยยิ้มของท่าน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
ธรรมนี้ แลจะเป็ นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป ธรรมของหลวงตาก็จะเป็ น
อาจารย์ของพวกเราแทนองค์ท่านต่อไป เทปธรรมะหนังสือธรรมะต่างๆก็แทน
ท่านได้ เราไม่ได้ปราศจากทีพ่ ง่ึ เพียงแต่ถูกความหลงหลอก ให้ทอ้ แท้ไม่อยากจะ
ปฏิบตั ิ เวลาท่านจากไป จะรู้สกึ ว่าไม่มที พ่ี ง่ึ พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
หลังจากทีพ่ ระองค์จากไปแล้ว ใครจะมาเป็ นศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้า
ทรงตอบไปว่า ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี้แล จะเป็ นศาสดาของพวก
เธอต่อไป พวกเธอจะไม่ปราศจากทีพ่ ง่ึ ถ้าพวกเธอมีธรรมมีวนิ ยั ตราบใดทีย่ งั มี
พระธรรมคําสอนอยู่ในโลกนี้ ตราบนัน้ เรายังมีทพ่ี ง่ึ ยังมีครูมอี าจารย์อยู่ สมัยที่
อาตมาเริ่มศึกษา ก็ไม่ได้เจอครู บาอาจารย์ ศึกษาจากหนังสือธรรมะทีไ่ ด้มา พอ
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อ่านเล่มนี้แล้วก็เขียนไปขออีก ในแต่ละเล่มจะแนะนําหนังสือเล่มอืน่ สนใจก็
สังซื
่ ้อมา อ่านแล้วก็ปฏิบตั ติ าม ก็พาเราไปได้ อาจจะไม่สะดวกรวดเร็ว
เหมือนกับศึกษาจากครูบาอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์ พอทําอะไรผิด ท่านจะแก้ให้
เราทันที ถ้าศึกษาจากหนังสือ ก็อาจจะทําผิดบ้าง ทําให้เสียเวลา อยู่กบั ท่านจะได้
ข้อวัตรปฏิบตั ิ ได้ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระกรรมฐาน ได้กาํ ลังใจ เพราะ
อยู่ในกลุม่ ของนักปฏิบตั ดิ ว้ ยกันจะช่วยส่งเสริมกัน ถ้าอยู่กบั พวกทีไ่ ม่ปฏิบตั จิ ะ
ทําให้ทอ้ เราปฏิบตั แิ ต่เขานัง่ ดูโทรทัศน์กนั เราอดข้าวเย็นเขานัง่ กินข้าวกัน
ถาม อย่างนักเรียนเรียนในห้องคิง
ตอบ ใช่ ช่วยดึงกันไปได้
ถาม อยากเอาลูกมาวัด
ตอบ ก็บอกให้บวช บวชแล้วลูกก็จะมาวัดอยู่เรื่อยๆ มาดูแม่
ถาม อยากจะเอาลูกมากราบท่าน แต่ไม่รู้จะเอามายังไง
ตอบ ปล่อยเขาไปเถิด เป็ นวิบากของเขา ไม่มภี าชนะทีจ่ ะรองรับธรรมะ ชอบกันคนละ
อย่าง ได้มาเจอกัน มาอาศัยอยู่บา้ นเดียวกัน แต่ความรู้สกึ นึกคิดต่างกัน เหมือน
ฟ้ ากับดิน ช่วยไม่ได้ มันเป็ นอย่างนัน้ เข้าใจว่าแม่ของพระสารีบตุ รหรือแม่ของ
พระโมคคัลลาน์ ก็ไม่ได้มศี รัทธา ช่วยไม่ได้ เป็ นเรื่องของการสะสมบุญบารมี
สะสมมามากน้อยเพียงไรก็จะส่งผลให้เป็ นไปดังทีเ่ ห็นกัน ตัดใจดีกว่า จะได้ไม่
ทุกข์ใจ แต่ไม่ปล่อยปละละเลย ดูแลกันไป ถ้าจะดิ้นรนเข้ากองไฟก็หา้ มเขาไม่ได้
ไม่ได้เฝ้ าตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ถ้าใจเขารักอะไรก็ตอ้ งไปหาสิง่ นัน้
ถาม เพราะเรามีกรรมเก่าหรือเปล่า อะไรทีด่ ูแลเรื่องกรรม บริหารเรื่องกรรม
ตอบ สําหรับพวกเราเรื่องกรรมเป็ นอจินไตย เรามองไม่เห็นความสัมพันธ์ของกรรม
และวิบาก แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจน ทรงรู้วา่ พวกเราไม่มที างทีจ่ ะรู้ได้
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จึงต้องเชื่ออย่างเดียวก่อน พอปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นเอง เขาเป็ นอย่างนี้ แต่เรา
อยากจะให้เขาเป็ นอีกอย่างหนึ่ง จะเป็ นได้อย่างไร เขาเป็ นส้ม แต่เราอยากให้เขา
เป็ นกล้วย มันเป็ นไปไม่ได้ ถึงแม้เราจะมีร่างของมนุษย์เหมือนกัน แต่ใจของเรา
ต่างกัน ใจมนุษย์ ใจเปรต ใจอสุรกาย ใจเดรัจฉาน ใจเทพ ใจอริยะ มีร่างกาย
เหมือนกัน อาการ ๓๒ เหมือนกัน แต่ภูมจิ ติ ภูมธิ รรมต่างกัน ในเมือ่ เขาไม่ได้อยู่
ในระดับเดียวกับเรา จะดึงมาอย่างไรเขาก็ไม่มา เหมือนนํา้ กับนํา้ มัน ใส่ลงไปใน
ขวดเขย่าให้ผสมรวมกัน เขย่าอย่างไรก็ไม่รวมกัน ต้องแยกจากกัน นํา้ ก็เข้าหานํา้
นํา้ มันก็เข้าหานํา้ มัน ผสมกันอย่างไรก็ไม่รวมกัน คนชอบทําบุญก็จะไปหาคน
ชอบทําบุญ คนชอบเทีย่ วก็จะไปหาคนชอบเทีย่ ว การพยายามดึงเขามาก็ดี แต่
อย่าไปทุกข์ อย่าไปหวังผล ดีกว่าไม่ได้ทาํ เลย คิดอย่างนี้แล้วจะสบายใจ
ถาม มันก็ยากเหมือนกัน อย่างทีโ่ ยมเมือ่ กี้วา่ มันเป็ นกรรมหรือเปล่า
ตอบ กรรมของเราคืออยากได้ในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เราหลง เรามืดบอด อยากได้อะไร
ต้องเอาให้ได้ อยากให้เขาเป็ นให้ได้ แต่เขาไม่เป็ น
ถาม คือเข้าใจน้องนะคะ กลัวว่าถ้าลูกพูดกับพ่อแม่ไม่ดแี ล้วจะเป็ นบาปกรรม ในใจ
ของเขากลัวอย่างนัน้
ตอบ เรากลัวแต่เขาไม่กลัว เพราะเป็ นกรรมของเขา เวลาไม่พอใจเขาก็จะพูดไม่ดี เราก็
เฉยๆไว้ก็แล้วกัน อย่าไปโกรธ ไปอาฆาตพยาบาท ไปเกลียดเขา เราก็จะเป็ นพระ
ถ้าให้อภัยได้เราก็จะสูงขึ้น ส่วนเขาจะรู้หรือไม่ เป็ นเรื่องของความมืดบอดกับ
ความสว่างว่ามีมากน้อยเพียงไร สักวันหนึ่งถ้าแสงสว่างรอดเข้าไปได้ ก็จะรู้เองว่า
เขามีแม่ทป่ี ระเสริฐเลิศโลก ลูกจะเลวขนาดไหนแม่ก็ไม่โกรธ มีแต่ให้อย่างเดียว
ถาม ในกรณีพเ่ี ขานี้ ลูกก็ไม่ได้มาทําทาน แถมยังพูดไม่ดกี บั แม่ ก็เหมือนกับทํากรรม
ทับซ้อนลงไปอีก คือบุญก็ไม่ได้เพิม่ แถมกรรมก็ทาํ มากขึ้น อย่างนี้หรือเปล่าคะ
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ตอบ วนเวียนอยู่ในวงจรของบาปกรรม จะตํา่ ลงไปๆ แล้วก็ไปใช้กรรม พอหมดกรรม
ก็กลับขึ้นมาใหม่ ถ้ายังไม่เปลีย่ นนิสยั ก็จะทําบาปกรรมอีก แล้วก็ลงไปใช้กรรม
อีก จนกว่าจะพลิกกลับได้ พบจุดหักเห ก็จะรู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ มาไม่ดเี ลย หรือเห็นคน
อืน่ ทําดี น่าเคารพเลือ่ มใส น่าเอาเยี่ยงอย่าง ก็อาจจะเปลีย่ นได้ ไม่ตอ้ งเป็ นอย่าง
นี้ไปตลอด บางคนดีตอนต้นแต่ไปเสียตอนปลาย บางคนเสียตอนต้นแต่ไปดี
ตอนปลาย บางคนก็ดไี ปตลอด บางคนก็เสียไปตลอด ก็มหี ลายรูปแบบ
ถาม ทิ้งลูกไม่ได้
ตอบ เพราะคิดแบบนี้ถงึ ทําให้ทุกข์ เป็ นมิจฉาทิฐิ เขาไม่ใช่ลูกเรา เป็ นเพียงสมมุติ
ถาม ดิฉนั และสามีเข้าวัดมาประมาณ ๒๐ ปี แล้วค่ะ ลูกชายก็พูดว่าพ่อแม่เข้าวัดมา
นาน ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเลย จนวันหนึ่งดิฉนั และสามีได้มาพบท่าน ได้มา
ปฏิบตั ธิ รรม มีความเปลีย่ นแปลงไปในชีวติ ประจําวัน ลูกชายก็ยอมรับว่าพ่อแม่
เปลีย่ นจริงๆ เพราะฉะนัน้ ถึงบอกว่าบางครัง้ อยู่ทต่ี วั เราด้วย ว่าเรามีการ
เปลีย่ นแปลงหรือเปล่า ถ้าเปลีย่ นแปลงลูกจะศรัทธา นัน่ ประการหนึ่ง คือตอนที่
เราเข้าวัด เราอายุเท่าไหร่ ลูกเราอายุเท่าไหร่ ต้องให้เวลาลูกเราด้วย ใน
ขณะเดียวกันเราก็ตอ้ งปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ลูกเห็นว่าคุณแม่คุณพ่อเปลีย่ นแปลงไปจริง
เป็ นตัวอย่าง
ตอบ ใช่ สอนด้วยวาจาไม่พอ ต้องสอนด้วยการกระทําด้วย เหมือนแม่ปูสอนลูกปู ให้
ลูกเดินตรงๆแต่ตวั แม่ก็ยงั เดินไม่ตรง แม่ยงั โมโหโทโสอยู่ เวลาลูกทําอะไรไม่ได้
ดังใจก็โกรธ ลูกจึงไม่ศรัทธา สอนไม่ถูกวิธี แทนทีจ่ ะทําให้เกิดศรัทธา กลับทําให้
เขาต่อต้าน พระพุทธเจ้ามีญาติพน่ี อ้ งศรัทธาในตัวท่านมาก จึงปฏิบตั ติ ามท่าน
แม่เลี้ยงก็ออกบวช ลูกก็ออกบวช พ่อก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เมือ่ เกิดศรัทธา
แล้วก็จะเชื่อฟัง จะปฏิบตั ติ าม ต้องย้อนกลับมาดูทต่ี วั เรา ไปดูตวั เขาจนลืมดูตวั
เรา สอนตัวเองก็ยากอยู่แล้ว สอนคนอืน่ ยิ่งยากกว่า ถ้ายังสอนเราไม่ได้ แล้วจะ
ไปสอนคนอืน่ ได้อย่างไร เวลามีพระทีจ่ ะไปเผยแผ่ธรรม ไปเป็ นครูเป็ นอาจารย์
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ไปกราบลาหลวงตา ท่านจะสอนว่า สอนตัวเองก่อน อย่าพึง่ ไปสอนคนอืน่ สอน
ตัวเองให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปสอนคนอืน่ สอนเรานะดีทส่ี ุด เราได้ประโยชน์เต็มที่
เลย สอนคนอืน่ เขาได้ประโยชน์แต่เราไม่ได้อะไร สอนตัวเราให้หลุดพ้นก่อน
ต่อจากนัน้ จะทําอะไร จะช่วยใครมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ขาดทุน เพราะได้ทาํ งาน
ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังทําไม่เสร็จไปทําให้คนอืน่ จะเสียเวลา เพราะ
ชีวติ จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ กําลังวังชาจะน้อยลงไปเรื่อยๆ โอกาสทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ให้หลุดพ้นก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆ กิจแรกทีต่ อ้ งทําก็คอื สอนตัวเราเองก่อน ปฏิบตั ิ
ให้หลุดพ้นก่อน แล้วค่อยไปสอนคนอืน่ ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสังสอนคนอื
่
น่ ก่อน
ตรัสรู้ ก็จะไม่มศี าสนาพุทธปรากฏขึ้นมา เพราะจะสอนได้แค่ขนั้ ฌานเท่านัน้
ตอนทีท่ รงบําเพ็ญอยู่ตามลําพังก็ได้ฌานแล้ว แต่ยงั ไม่ได้วปิ สั สนา ยังไม่เห็นไตรลักษณ์
ครบทัง้ สามส่วน เห็นอนิจจังเห็นทุกขังแต่ไม่เห็นอนัตตา ทีเ่ ห็นยากทีส่ ุด ไม่มสี ตั ว์โลกตัว
ไหนจะเห็นได้เลย เห็นอัตตาทัง้ นัน้ เห็นเป็ นตัวเราของเรา ไม่มใี ครสอนพระพุทธเจ้าให้
เห็นได้ จึงต้องคิดเอง คิดดูจะยากขนาดไหน เหมือนกับคนทีค่ ดิ ว่าโลกนี้ไม่แบน คนส่วน
ใหญ่สมัยก่อนจะคิดว่าโลกแบนทัง้ นัน้ แต่พวกอัจฉริยะพวกทีฉ่ ลาด จะเห็นในสิง่ ทีค่ น
ทัวๆไปมองไม่
่
เห็นกัน อัจฉริยะทางธรรมนี้สาํ คัญกว่า อัจฉริยะทางโลกก็จะตกเป็ นทาส
ของกิเลส เป็ นทาสของความหลง ให้ยดึ ติด ให้ทาํ ร้ายกัน ผลิตอาวุธต่างๆขึ้นมา ก็เพือ่
ทําลายกันทัง้ นัน้ ถ้าเป็ นอัจฉริยะทางธรรม ก็จะปลดเปลื้องตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้ได้หลุดพ้นตามด้วย พระคุณของพระพุทธเจ้าจึงนับประมาณไม่ได้
วาสนาของพวกเราทีไ่ ด้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็นบั ประมาณไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะ
เหมือนกับได้เจอพระพุทธเจ้า
การได้ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรมก็มคี ุณนับประมาณไม่ได้
เช่นกัน อยู่ทเ่ี ราจะฉกฉวยเอามาเป็ นของเราหรือไม่ หรือยังรักยังเสียดายความสุข
เล็กๆน้อยๆ น่าจะตัดได้มากแล้ว มาศึกษาตัง้ ๒ ปี แล้ว โทรทัศน์น่าจะเอาไปขายได้แล้ว
ดูครูบาอาจารย์เป็ นตัวอย่าง ท่านไม่มอี ะไรเราก็ตอ้ งไม่มตี าม ท่านก็คนเราก็คน
เหมือนกัน ท่านอยู่ได้เราก็ตอ้ งอยู่ได้ ไม่ได้ทรมานมากมายอะไร ไม่มโี ทรทัศน์ไม่ตาย ไม่
มีแอร์ไม่ตาย ไม่ได้อาบนํา้ ร้อนนํา้ อุ่นไม่ตาย ไม่มฟี ูกหนาๆนอนก็ไม่ตาย ปูเสือ่ นอนกับ
พื้นก็ได้ ลองดู แล้วจะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่า เพราะสิง่ ทีเ่ รามีอยู่เป็ นตัวฉุดลากเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้เรา
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ได้สง่ิ ทีด่ ที เ่ี ลิศทีว่ เิ ศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทัง้ หลายมีกนั เพราะเราอยากได้ทงั้
๒ อย่าง ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นของตรงกันข้ามกัน อยากจะได้อย่างนี้ก็ตอ้ งทิ้งอย่างนัน้ ไป
อยากจะได้ความสว่างก็ตอ้ งตัดความมืดไป
อยากจะได้ความสุขทางธรรมก็ตอ้ งตัด
ความสุขทางโลกไป คนอืน่ เขาทํากันได้ ทําไมเราจะทําไม่ได้ คิดให้ดี ชาติหน้าไม่รู้จะได้
กลับมาเจอพระพุทธศาสนา ได้มาเป็ นมนุษย์อกี หรือเปล่า เพราะไม่เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้
ง่ายนัก
ถาม ท่านคะเราไม่มนใจ
ั ่ ก็เหมือนกับไม่กล้าใช่ไหมคะ
ตอบ ลองทําดูซิ ยังไม่ตอ้ งทําแบบตัดขาดไปเลย ลองทําสักเดือนหนึ่งหรือพรรษาหนึ่ง
ปิ ดทีวปี ิ ดแอร์ปิดทุกอย่าง ถือศีล ๘ ดูสกั ๓ เดือน ดูซวิ า่ ทําได้หรือไม่
ถาม แล้วค่อยๆเพิม่ ขึ้น
ตอบ ใช่ ตอนนี้ยงั ไม่ตอ้ ง ๓ เดือน เอาวันละอาทิตย์ก่อนก็ได้ วันพระก็ถอื ศีล ๘ ถ้าไม่
สะดวกวันพระ ก็เอาวันทีส่ ะดวก ไม่ตดิ งานเลี้ยง
ถาม ไม่ค่อยก้าวหน้าเลยค่ะ
ตอบ อาจมีภารกิจอย่างอืน่ มาก ก็เลยช้าหน่อย ต้องหาเวลาทําให้มากขึ้น
ถาม ตัดงานทางโลกให้นอ้ ยลง
ตอบ อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็ตดั ไป รายได้นอ้ ยหน่อยไม่เป็ นไร เอาทรัพย์ภายในดีกว่า มี
คุณค่ากว่าทรัพย์ภายนอก มีพอกินพอใช้ก็พอแล้ว เอาเวลามาปฏิบตั ดิ กี ว่า ถ้าได้
ทรัพย์ภายนอกมาก็ตอ้ งเอาไปใช้ ก็เสียเวลาอีก เสียเวลาไปกับการหาทรัพย์ กับ
การใช้ทรัพย์ ถ้าไม่หาก็ไม่ตอ้ งใช้ จะมีเวลาปฏิบตั มิ ากขึ้น
ถาม หลวงตาท่านไม่ค่อยสบาย เป็ นหวัด
ตอบ ท่านก็ ๙๔ แล้ว
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ถาม ให้ท่านฟื้ นเร็วๆ
ตอบ ตอนอายุนอ้ ยธาตุจะเกาะติดกันดีกว่าตอนอายุมาก พออายุมากธาตุจะแยกออก
จากกัน จะไปคนละทาง นํา้ ก็จะกลับไปสูน่ าํ้ ดินก็จะกลับไปสู่ดนิ เป็ นธรรมดา
ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ มีคุณสมบัตเิ หมือนกัน
รวมตัวกันแล้วก็แยกจากกัน ผุพงั ไป ร่างกายไม่สาํ คัญอะไร สําคัญทีใ่ จ ใจกับ
ธรรมะเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญ ถ้าเข้าใจก็จะเฉยๆกับการเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ ถ้าคิด
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าต้องเสือ่ มหมดไป จะไม่หดหู่ ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะหดหู่ จะ
ไม่กล้าจะไม่อยากคิด ยิง่ ไม่คดิ ก็ยง่ิ ต่อต้านใหญ่ พอความจริงปรากฏขึ้นมา ยิง่
รับไม่ได้ใหญ่ แต่ถา้ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระ
อานนท์ ให้เจริญมรณานุ สติทกุ ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็คดิ ถึงความตาย
ของตัวเราและของคนอืน่ ว่าเป็ นธรรมดา หายใจออกก็คดิ ว่าคนนัน้ คนนี้ตอ้ งตาย
จากเรา หรือเราต้องตายจากเขา คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเฉยๆ จะรับความ
จริงได้
ถ้าไม่พจิ ารณาความเสือ่ ม ผลกระทบกับจิตใจจะแรง จะทุกข์มาก ถ้าพิจารณาจนปล่อย
วางได้แล้ว ผลกระทบจะไม่มี จะเห็นว่าเป็ นเรื่องธรรมดา จึงต้องเจริญมรณานุสติอยู่
เรื่อยๆ ให้นึกถึงอยู่เรื่อยๆว่า เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจาก
การพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาว่างไม่รู้จะคิดอะไร ก็คดิ อย่างนี้
จะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทําให้ไม่หวันไหวไม่
่
วนุ่ วายไม่เดือดร้อน กับการมากับการไป กับการ
แก่การเจ็บการตาย ของใครก็ตาม ของเราหรือของคนอืน่ ความหลงทําให้เราอยากให้เขา
อยู่ไปนานๆ ซึง่ ขัดหลักความจริง พอขัดกับความจริงก็จะต้องทุกข์ ถ้าเห็นตามความจริง
ก็เป็ นสัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะให้เป็ นอย่างอืน่ เป็ น
ก็เป็ น ก็เท่านัน้ เอง พวกเราตายกันมาไม่รู้ก่รี อบแล้ว นับไม่ถว้ น แต่จาํ ไม่ได้กนั ตายจาก
กันแต่ละครัง้ ก็รอ้ งห่มร้องไห้กนั แล้วก็ลมื คนทีต่ ายจากเราไปมีก่คี นแล้ว เวลาตาย
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ใหม่ๆก็รอ้ งห่มร้องไห้ พอเวลาผ่านไปก็ลมื ก็หาคนใหม่มายึดอีก แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้
อีก
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