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กณัฑท์ี่ ๓๓๕ 

งานภายใน 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ผูป้ฏบิตัธิรรมควรทาํงานภายนอกใหน้อ้ยทีสุ่ด ทาํงานภายในใหม้าก งานภายนอกทาํ

เท่าทีจ่าํเป็น หลวงตาท่านเขม้งวดกวดขนัเรื่องงานภายนอกมาก เวลาทาํอะไรก็ทาํอย่าง

รวดเร็ว สรา้งกฏุกิ็มขีอบเขต ทาํเป็นภารกจิจาํเป็นเร่งด่วน ไมใ่หเ้ลยเถดิ พอตกเยน็ก็ให ้

เลกิ เพือ่จะไดไ้ปภาวนาต่อ ทาํจนมดืคํา่จะไมเ่หมาะ พอตกเยน็ท่านก็ใหห้ยุด พรุ่งน้ีค่อย

ทาํใหม ่เพราะงานภายนอกเป็นเพยีงงานสนบัสนุน แต่พวกเราชอบทาํงานภายนอกจนลมื

งานภายในไป บางทไีมล่มืแต่ทาํไมไ่ด ้ เพราะงานภายในมนัยาก มฝ่ีายต่อตา้นมาก คอย

ขดัขวางไมใ่หท้าํ คอยหลอกลอ่ใหไ้ปทาํงานภายนอก ชวีติเรามนัส ัน้นิดเดยีว เดีย๋วก็

หมดแลว้ ไมค่วรหมดไปกบังานภายนอก ควรคดิถงึงานภายในจติใจ มาเกดิชาตน้ีิได ้

เพิม่ขึ้นหรือลดลงไป ผลของงานภายในจะตดิไปกบัใจ แต่งานภายนอกจะไมต่ดิ สรา้ง

วดัใหญ่โตขนาดไหน สวยงามขนาดไหน เวลาตายไปใจก็ไมไ่ดเ้อาไปดว้ย อาจจะไปไมไ่ด ้

เสยีดว้ยซํา้ไป ถูกดงึไวด้ว้ยความห่วงความหวง ไมร่บัอานิสงสข์องการสรา้งวดั เพราะ

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่เป็นวดัของฉนั ถา้สรา้งยงัไมเ่สร็จจะห่วงจะกงัวล เลยมา

ขวางอานิสงสข์องการเสยีสละ ของการทาํบญุใหท้าน ไมไ่ดไ้ปเกดิใหมไ่ปเสวยบญุ เป็น

ดวงวญิญาณวนเวยีนอยู่บริเวณทีก่่อสรา้ง ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร การไดม้าเกดิเป็นมนุษย์

เป็นโอกาสทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ในบรรดาภพชาตทิ ัง้หลาย ทีห่นงัสอืของหลวงตาทา่นระบวุา่ชาติ

น้ีดทีีสุ่ดแลว้ ภพของมนุษยน้ี์ดทีีสุ่ดแลว้ เป็นเหมอืนปัม๊นํา้มนั ขบัรถแลว้ไมเ่จอปัม๊ก็จะ

กงัวล นํา้มนัหมดเมือ่ไหร่ก็ตอ้งเดนิ ถา้เจอปัม๊ตอ้งรีบเตมินํา้มนัทนัท ี รถจะไดว้ิง่ไปได ้

เรื่อยๆ คนขบัก็สบายไมต่อ้งเดนิ บญุกศุลก็เป็นเหมอืนนํา้มนัเตมิรถ ทาํใหเ้ดนิทางได ้

สะดวกสบาย วนเวยีนอยู่แต่ในสคุติ ไมต่อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก เสวยบญุที่

ไดท้าํไวใ้นขณะทีเ่ป็นมนุษย ์พอหมดบญุก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่มาสรา้งบญุต่อ ถา้

สรา้งบญุอย่างเดยีว ไมส่รา้งบาป จติก็จะขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ได ้
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ทรงบาํเพญ็ตอนทีเ่ป็นพระโพธิสตัว ์ ในแต่ละภพแต่ละชาตกิบ็าํเพญ็บญุอย่างเดยีว สรา้ง

บารมที ัง้ ๑๐ ทีแ่สดงไวใ้นพระเจา้ ๑๐ ชาต ิ ทรงบาํเพญ็บารมต่ีางๆ อเุบกขาบารมกี็ไม่

พูดกบัใครเลย เป็นพระเตมยี ์น่ิงเฉยปลอ่ยวาง ใครจะทาํอะไรก็ไมต่อบโต ้ 

ถา้เปรียบกบัคนอืน่พวกเราก็ถอืวา่ไดบ้าํเพญ็บญุมาพอสมควร ถงึใฝ่บญุใฝ่ภาวนากนั 

สนใจฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั มคีนอกีมากทีไ่มเ่หน็คุณค่า ไมเ่ขา้ใจธรรมะ วา่มคุีณมี

ประโยชนอ์ย่างไร มวัแต่แขง่หาชื่อเสยีงกนั เป็นนกักฬีาก็แขง่หารางวลั เป็นพ่อคา้ก็แขง่

ทาํมาหากนิ ใหบ้ริษทัใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ไปทางนัน้กนัหมด ไม่เคยคดิเลยว่ามี

ประโยชนอ์ะไรกบัจติใจของตนบา้ง มองไมเ่หน็ เพราะจติใจมดืบอด ไมเ่หน็จติใจของตน 

เหน็แต่สิง่ทีไ่ดม้า แลว้ก็ดใีจไปชัว่ขณะหน่ึง แต่เวลาทีค่วามทกุข ์ ความกงัวลความห่วง 

ความหวงแหน ความเสยีดาย ความอาลยัอาวรณ์ ความเสยีใจรุมลอ้มจติใจ กลบัมองไม่

เหน็ พอเกดิขึ้นมาจนทนไมไ่หว ก็ไปแกโ้ดยวธิีทีไ่มถู่ก ไปซํา้เตมิ เพราะไมไ่ดแ้กท้ีป่ญัหา

ทีใ่จ แกท้ีภ่ายนอก ไปเปลีย่นทรงผมใหม ่ เปลีย่นชดุใหม ่ เปลีย่นชื่อใหม ่ เปลีย่นบา้น

ใหมเ่ปลีย่นฮวงจุย้ใหม ่ ขยบัโตะ๊ขยบัอะไร แกไ้มถู่กจดุเลย ตอ้งแกท้ีใ่จ กลบัไมแ่ก ้ ใจ

มนัมดืบอด ไม่เขา้ใจวา่ชวีติของคนเรามขีึ้นมลีงเป็นธรรมดา มเีหตมุปีจัจยัที่

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ เวลาขึ้นก็อยากจะใหข้ึ้นไปตลอด ไมย่อมใหล้งเลย พอลงก็

อยากจะใหร้บีๆขึ้น ก็ตอ้งไปหาซนิแส ไปหาหมอดู อย่างตอนน้ีก็กลายเป็นเหยือ่ของพวก

ทีผ่ลติจตคุามรามเทพกนั ไมไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนเลย เป็นพทุธแท ้ๆ  มงคลสูตร 

๓๘ ประการน้ีอ่านกนับา้งหรือเปลา่ มงคลสูตรน่ีแหละเป็นสูตรสาํเร็จทีท่าํใหเ้กดิสริิ

มงคล ใหพ้บกบัความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไลไ่ปต ัง้แต่ตน้จนถงึพระนิพพานเลย 

แสดงไวใ้นมงคลสูตร เบื้องตน้ท่านก็สอนใหค้บบณัฑติ คอืคนฉลาด คนฉลาดทีสุ่ดใน

โลกน้ีก็คอืพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ รูจ้ริงเหน็จรงิ ไมรู่แ้บบความรูท้่วมหวัเอาตวัไม่

รอด แบบพวกดอกเตอร ์ ทีถู่กวางยาจนเป็นบา้ไป ถูกจบัเขา้โรงพยาบาลบา้ไป เพราะ

ความหลง แพน้ารีพฆิาต เพราะรูไ้มจ่รงิ ไมท่นัเกมกเิลส ท ัง้ของคนอืน่และของเรา เรามี

ความโลภเขาเอาเหยือ่มาลอ่ เราก็หลง พอหลงตามเขา ก็เปิดช่องใหเ้ขาไดท้าํรา้ยเรา เป็น

ความรูท้ีไ่มเ่กดิประโยชนอ์ะไร อย่างน้ีไมเ่รียกวา่เป็นบณัฑติ การคบบณัฑติจงึไมไ่ด ้
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หมายถงึคนทีจ่บปริญญา หรือคนทีไ่ดร้บัปริญญาทีเ่ขาแจก เรียกตวัเองวา่ดอกเตอร ์

เป็นดอกเตอรห์รือดอกก็ไมรู่ ้ 

ตดิในยศสรรเสริญ ดุษฎบีณัฑติก็เป็นการสรรเสริญนัน่เอง ยกย่องวา่บคุคลน้ีเป็นคนเก่ง

คนฉลาด ไมต่อ้งเรียนก็ยนิดมีอบปริญญาให ้ คนมอบก็เป็นคนโงเ่หมอืนกนัถงึมอบให ้

คนฉลาดจริงๆกลบัไมม่อบให ้เพราะไมรู่ว้า่คนฉลาดทีแ่ทจ้ริงเป็นอย่างไร วดัความฉลาด

ทีผ่ลงาน คอืการหาเงนิหาทอง ถา้หาเงนิเก่งก็ฉลาด ไดต้าํแหน่งสูงๆ ไดเ้ป็นนายกฯ ก็ถอื

วา่เป็นคนเก่งคนฉลาด แต่คนฉลาดทีแ่ทจ้ริงกลบัไมเ่หน็กลบัไมรู่ ้ คนฉลาดทีแ่ทจ้ริงเป็น

อย่างไร มกัจะเป็นคนธรรมดาๆ ถา้ไมม่คีนบอกจะไมรู่ ้ เพราะไมม่ปีญัญาไปวดัความ

ฉลาดของคนฉลาดทีแ่ทจ้ริงได ้เหมอืนกบันิทานในพระไตรปิฎก ทีญ่าตโิยมคงเคยไดย้นิ 

ทีเ่อามาเขยีนในเรื่องกามนิตวาสฏิฐ ี มอียู่คร ัง้หน่ึงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเดนิทางไปเมอืงหน่ึง 

มชีายคนหน่ึงมศีรทัธาอยากจะไปกราบ ไปสนทนาธรรม ไปรบัความรูจ้ากพระพทุธเจา้ 

แวะพกัแรมกลางทาง เป็นทีเ่ดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประทบัอยู่ ก็เลยไปกราบไป

สนทนาธรรมะ แต่ไมท่ราบวา่เป็นพระพทุธเจา้ ทรงถามวา่จะไปไหน เขาตอบวา่จะไปหา

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดแ้สดงตน สนทนาธรรมไป ปญัหาธรรมะทีถ่ามเป็นเรื่อง

อจนิไตย จงึไมท่รงตอบ ก็เลยไมป่ระทบัใจในการสนทนาธรรม พอรุ่งขึ้นก็ออกเดนิทาง

ไปกนัคนละทาง พระพทุธเจา้ก็เดนิทางต่อ เขาก็มุง่ไปหาพระพทุธเจา้ เดนิไปกลางทางก็

สวนกบัพระสารีบตุร ก็ถามวา่ไปไหนมา เขาก็ตอบวา่จะไปหาพระพทุธเจา้ พระสารีบตุรก็

ถามไปวา่ไมไ่ดเ้จอกบัพระทีเ่ดนิอยู่ขา้งหนา้หรือ เจออยู่เหมอืนกนั แลว้เป็นอย่างไร ก็

อย่างนัน้ๆ พระสารีบตุรก็ไมไ่ดว้า่อะไร ออกเดนิทางต่อไป  

คนฉลาดดูคนโงอ่อก แต่คนโงดู่คนฉลาดไมอ่อก เหมอืนกบัสุภาษติทีว่า่ คนทีค่ดิวา่

ตวัเองฉลาดนัน่แหละคอืคนโง ่เพราะไมม่โีอกาสทีจ่ะฉลาดได ้เมือ่คดิวา่ตวัเองฉลาดแลว้ 

ก็ไมต่อ้งเรียนรู ้ ไมต่อ้งศึกษาอะไรอกีแลว้ แต่คนทีรู่ว้า่ตนยงัโงอ่ยู่ มโีอกาสทีจ่ะฉลาดได ้

ตราบใดทีเ่รายงัไมพ่น้ทกุข ์ ก็อย่าไปคดิวา่ฉลาดเป็นอนัขาด ถา้ฉลาดจริงตอ้งไมท่กุขก์บั

อะไร ต่อใหเ้รียนจบคมัภรีพ์ระไตรปิฎกเช่นพระโปฐลิะ พระพทุธเจา้เจอหนา้ทไีรก็บอก

วา่ใบลานเปลา่ๆ อยู่ไปเปลา่ๆ ตายไปเปล่าๆ ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร เพราะเรียนอย่าง
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เดยีว ไมไ่ดเ้อาไปปฏบิตั ิ ไมไ่ดช้าํระไมไ่ดต้ดักเิลส ไมไ่ดท้าํลายสมทุยัความอยากต่างๆ

ใหห้มดสิ้นไป ยงัตอ้งทกุข ์ ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสั

สอนหลายๆครัง้เขา้ เจอทไีรก็ตรสัอย่างน้ีทกุครัง้ ก็เลยเกดิความสาํนึกขึ้นมาวา่ 

พระพทุธเจา้ทรงอตุส่าหเ์มตตาเราขนาดน้ี ตอ้งทาํอะไรสกัอย่าง ก็เลยพจิารณาตวัเองดู ก็

เหน็วา่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ก็เลยคดิวา่ถงึเวลาที่ตอ้งปฏบิตัแิลว้ ถา้ดจีริงพระพทุธเจา้ก็คงไม่

วา่เราเป็นใบลานเปลา่  

ก็เลยออกไปหาสาํนกัปฏบิตั ิ ซึง่เป็นสาํนกัทีม่พีระอรหนัตท์ ัง้หมดเลย ต ัง้แต่พระเถระ

จนถงึสามเณร เป็นพระอรหนัตท์ ัง้สาํนกัเลย ท่านก็ไปกราบพระทีอ่ยู่ในศาลาพรอ้มกนั

หมดเลย ไปกราบพระหวัหนา้แลว้ก็ฝากตวัเป็นลูกศิษย ์ พระหวัหนา้ท่านก็บอกวา่มี

พรรษานอ้ยกวา่ ความรูก้็รูน้อ้ยกวา่ ไมไ่ดรู้พ้ระไตรปิฎกจดัเจนนกั จงึปฏเิสธทีจ่ะสอน 

ตอ้งไปศึกษากบัองคอ์ืน่ ท่านก็ไปกราบองคท์ี ่๒ องคท์ี ่๓ ก็ถูกปฏเิสธไปเรื่อยๆ จนถงึ

สามเณรองคสุ์ดทา้ย สามเณรก็เหน็วา่พระผูใ้หญ่ปฏเิสธกนัหมด แลว้ตนจะไปรบัได ้

อย่างไร ก็ทาํทา่จะปฏเิสธ พระหวัหนา้ก็เลยบอกสามเณรวา่ ไมส่งเคราะหท์่านเสยีหน่อย

หรือ สามเณรก็เลยรบัไวเ้ป็นลูกศิษย ์ ก่อนจะสอนก็เอามาใชเ้สยีก่อน ใชล้า้งกระโถนลา้ง

สว้มลา้งบาตรซกัจวีร ใหไ้ปหยบิขา้วหยบิของทีต่รงนัน้ทีต่รงน้ี บางทกี็ใหล้ยุลงไปหยบิ

ของในนํา้ พอลงไปไดค้รึ่งทางก็บอกเปลีย่นใจ ไมเ่อาแลว้ แต่พระโปฐลิะก็รูส้กึวา่ไดม้อบ

กายถวายชวีติใหก้บัสามเณรจริงๆ จะส ัง่ใหท้าํอะไรก็ยอม ยอมรบัเป็นอาจารย ์ เมือ่

สามเณรเหน็วา่ไมม่ทีฐิเิหลอือยู่เลย ถา้เป็นแกว้นํา้ก็เทนํา้เก่าออกไปหมดเลย ไมม่เีหลอื

แมแ้ต่หยดเดยีว ตอนนัน้ถงึจะเตมินํา้ใหมเ่ขา้ไปได ้ นิกายเซนจะพูดเรื่องนํา้ชาในแกว้วา่ 

จะเตมินํา้ชาใหม ่ก็ตอ้งเทนํา้ชาเก่าทิ้งไปก่อน ไมเ่ก็บเอาไวเ้ลย ไมห่ลงเหลอือยู่เลย จงึจะ

เทนํา้ชาใหมล่งไป  

ใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้ยงัยดึตดิอยู่กบัทฐิคิวามเหน็ของเรา ทีข่ดักบัคาํสอนของครูบา

อาจารย ์ ความเหน็ของเราก็จะต่อตา้น ตอ้งละทฐิก่ิอน เวลาอยู่กบัครูบาอาจารย ์ การ

โตเ้ถยีงกบัครูบาอาจารยจ์งึไมม่ ี มแีต่รบัลูกเดยีว อาจารยม์หีนา้ทีส่อน ลูกศิษยม์หีนา้ที่

ฟงัอย่างเดยีว ถา้ไปโตก้็แสดงวา่ไมไ่ดเ้ป็นลูกศิษยแ์ลว้ ถา้อยากจะโตห้รือไมเ่หน็ดว้ยก็
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ไมว่า่อะไร ก็ไปหาอาจารยอ์ืน่ก็ได ้เป็นอาจารยข์องตนเองก็ได ้ไปอยู่องคเ์ดยีว ใชท้ฐิขิอง

ตนปราบกเิลสดู น่ีก็เหมอืนกนัก่อนทีจ่ะสอนใครได ้คนสอนตอ้งมคีวามม ัน่ใจวา่คนรบัมี

ใจวา่งจากทฐิต่ิางๆ พอทีจ่ะรบัคาํส ัง่สอนได ้ถา้เป็นเหลก็ก็ตอ้งเผาไฟใหน่ิ้มเสยีก่อน แลว้

ค่อยเอามาทบุต ี ใหเ้ป็นจอบเป็นมดี ถา้ยงัไมไ่ดเ้ผาไฟ จะแขง็ตยีาก จติของคนเราก็

เหมอืนกนั ถา้ยงัไมไ่ดล้ะทฐิต่ิางๆ ก็จะสอนยาก ครูบาอาจารยจ์ะไมส่อน เวลาพระเณร

ไปหาครูบาอาจารยแ์ต่ละองคน้ี์ ทา่นจะไมร่บังา่ยๆ ท่านไมไ่ดอ้ยากสอน อยากใหเ้ป็นลูก

ศิษยเ์ลย มแีต่จะขบัไลป่ฏเิสธไมแ่ยแส ดูเพือ่วา่มทีฐิหิรือไม ่ ถา้ตอ้งการธรรมจากท่าน

จริงๆ ก็ตอ้งลดละทฐิขิองเราใหห้มด สมยัก่อนเขาสอนกนัอย่างน้ี ทางธรรมะตอ้งสอน

กนัอย่างน้ี ไมเ่หมอืนกบัทางโลก ทีม่เีงนิจ่ายค่าเลา่เรียนเขาก็สอน จะเรียนหรือไมเ่รียน 

จะฟงัหรือไมฟ่งั เขาไมส่นใจ เพราะไมไ่ดส้อนดว้ยใจ ไมไ่ดส้อนดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

สอนดว้ยอามสิสนิจา้ง ขอใหม้เีงนิก็เรียนได ้ 

แต่ทางธรรมไมไ่ดเ้นน้ไปทีผ่ลตอบแทน เพราะผูส้อนทีรู่จ้รงิๆ ไมห่วิไมต่อ้งการอะไร ไม่

อยากไดอ้ะไร อยากไดอ้ย่างเดยีวก็คอื ใหค้นทีม่าเรียนไดรู้จ้ริงๆ ไดป้ระโยชนจ์รงิๆ 

เหมอืนกบัหมอทีร่กัษาคนไข ้สมยัก่อนหมออทุศิตนจริงๆ รกัษาเพือ่ใหค้นไขห้ายจากโรค

จริงๆ ไมไ่ดค้ดิวา่จะมเีงนิจ่ายหรือไม ่ รกัษาใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ก็พอใจ มคีวามสุข

ใจ เช่นเดยีวกบัครูบาอาจารยท์ีส่ ัง่สอนลูกศิษยลู์กหา ก็อยากจะใหห้ลดุพน้จากทกุขภ์ยั

ต่างๆ สอนดว้ยความเมตตาจริงๆ เอาใจใส่จริงๆ จงึตอ้งดูใจของลูกศิษยก่์อนวา่ พรอ้ม

ทีจ่ะรบัจรงิๆหรือไม ่ ถา้ไมพ่รอ้มสอนไปก็ลาํบาก คนทีจ่ะเป็นลูกศิษยต์อ้งพรอ้มทีจ่ะ

เสยีสละทกุอย่าง เพือ่ธรรมะอย่างเดยีว ตอ้งสละไดแ้มแ้ต่ชวีติ หลวงปู่ขาวบอกวา่

นิพพานอยู่ฟากตาย ถา้ไมย่อมตายจะไมไ่ดไ้ปนิพพาน ถา้กลวัตายจะไปไมถ่งึ จะกอด

อยู่กบัร่างกาย ไมต่อ้งกลวัตาย เพราะความตายรอเราอยู่แลว้ กลวัไมก่ลวัก็เอาเราแน่ 

แต่ถา้ไมก่ลวัก็จะขา้มไปได ้ ไมส่ามารถทาํรา้ยใจได ้ ไมท่าํใหใ้จของเราทกุขไ์ด ้ ถา้กลวั

เพยีงแต่คดิถงึก็ทกุขแ์ลว้ ยงัไมท่นัเจอตวัมนัเลย เหมอืนกบัเสอื เพยีงแต่ไดย้นิเสยีงก็

ส ัน่แลว้ ยงัไมเ่หน็ตวัเลย ถา้ไมก่ลวัมนัเสยีอย่าง จะไมท่าํใหเ้ราทกุขไ์ดเ้ลย  



8 
 

เมือ่สามเณรเหน็วา่ใชไ้ดแ้ลว้ จงึสอนธรรมะใหก้บัพระโปฐลิะ ยกตวัอย่างเรื่องจอมปลวก

ทีม่ตีวักระปอมอาศยัอยู่ จอมปลวกมทีางเขา้ออกอยู่ ๖ ทางดว้ยกนั ถา้อยากจะจบักระ

ปอมก็ใหปิ้ดทางเขา้ออกเสยี ๕ ทาง เหลอืไวท้างเดยีว แลว้เฝ้าอยู่ตรงนัน้ จะออกทางอืน่

ไมไ่ด ้เหมอืนกบักเิลสโลภโกรธหลง มทีางเขา้ออกอยู่ ๖ ทางเหมอืนกนั คือทางตาหูจมกู

ลิ้นกายใจ ถา้อยากจะจบักเิลสก็ตอ้งปิดเสยี ๕ ทาง ปิดตาหูจมกูลิ้นกาย คอืใหม้อีนิทรีย

สงัวร สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปดูไปฟงัไปดมไปลิ้มรสไปสมัผสัดว้ยกาย ในสิง่ทีท่าํ

ใหเ้กดิกเิลส เช่นไปอยู่ในป่าก็จะเป็นการสาํรวมไปโดยอตัโนมตั ิ เพราะภาพทีเ่หน็ดว้ยตา

ไมท่าํใหเ้กดิกเิลส ไมเ่หมอืนกบัไปชอปปิง พอเหน็แลว้ตาลกุวาว ใจลกุวาว ไอน้ ัน่ก็ดไีอน่ี้

ก็ด ีอยากจะได ้ความอยากก็คอืกเิลส เหน็อาหารชนิดต่างๆก็อยากรบัประทาน จงึใหปิ้ด

ใหส้าํรวมทวารท ัง้ ๕ ไว ้ วนัพระใหเ้ขา้วดั ถอือนิทรียสงัวร ไมดู่หนงัฟงัเพลง ไมอ่่าน

หนงัสอืทีท่าํใหเ้กดิกามารมณ์ อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟงัธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มสีตเิฝ้า

อยู่ทีป่ระตูเขา้ออกของกเิลส คอืทีใ่จ เฝ้าดูใจ ดูความคดิ กเิลสจะมากบัความคดิ ทีค่ดิ

ได ้ ๓ ทาง คดิทางกศุล คดิทางอกศุล คิดทางทีไ่มใ่ช่กศุลหรืออกศุล คดิทางกศุลเป็น

มรรค เช่นคดิวา่ภาวนาดกีวา่ เดนิจงกรมดกีวา่ นัง่สมาธิดกีวา่ ถา้คดิทางอกศุลก็เป็น

กเิลส คดิวา่ไปคุยกบัคนนัน้กบัคนน้ีดกีวา่ ถงึจะอยู่ในวดักเิลสก็ยงัเกดิขึ้นได ้ แทนทีจ่ะ

ภาวนาก็แวบไปหาคนนัน้หาคนน้ี ไปคุยเรื่องนัน้เรื่องน้ี คุยเรื่องทีไ่มใ่ช่ธรรมะคุยเรื่องทาง

โลก ทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่านไมส่งบ ถา้จะคุยก็ใหคุ้ยเรื่องธรรมะ คุยเรื่องมกันอ้ยสนัโดษ เรื่อง

ความเพยีร เรื่องสถานทีท่ีส่งบสงดัวเิวก เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญัญา  

ตอ้งคอยเฝ้าดูใจทีจ่ะคดิไปได ้ ๓ ทาง ทางมรรค ทางกเิลสทางตณัหา ทางทีไ่มใ่ช่มรรค

ไมใ่ช่กเิลส ใหค้ดิไปทางมรรคอย่างเดยีว ใหค้ดิยนิดใีนความวเิวก การไมค่ลกุคลกีนั 

เมือ่ ๒ วนัก่อนหนงัสอืพมิพไ์ดเ้ขยีนถงึพระโมคคลัลาน ์ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระโมค

คลัลานใ์หป้ฏบิตั ิ คอืไมใ่หย้นิดกีบัการคลกุคลกีนั ใหย้นิดกีบัการอยู่ตามลาํพงั ไมใ่หชู้

งวง เหมอืนชา้ง คอืไมใ่หเ้บ่งวา่เป็นคนระดบันัน้ระดบัน้ี มตีาํแหน่งระดบันัน้ระดบัน้ี ตอ้ง

ตอ้นรบัแบบนัน้แบบน้ี ถา้ไมไ่ดร้บัการตอ้นรบัก็จะเสยีใจ ตอ้งทาํตวัเป็นเหมอืนพื้นปฐพ ี

จะตอ้นรบัแบบไหนก็ไดท้ ัง้นัน้ แต่ทีจ่ะเนน้ก็คอืการไมค่ลกุคลกีนั นกัปฏบิตัติอ้งรกั

ความวเิวก รกัการอยู่ตามลาํพงั จะไดป้ฏบิตัไิดเ้ต็มที ่จะไดดู้ใจ เวลาอยู่ทีว่เิวกจะทาํใหม้ี
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อนิทรียสงัวร กเิลสทางตาหูจมกูลิ้นกายก็จะไมเ่ป็นปญัหา เหลอือยู่ทางเดยีวก็คอืใจ 

ตอนนัน้จะไดจ้บักเิลส พอกเิลสโผลอ่อกมาก็จะรูท้นัท ี จะระงบัไดเ้ลย ต่อไปก็จะหายไป

หมด หลงัจากนัน้ไมน่านพระโปฐลิะก็ไดบ้รรล ุ หลงัจากไดร้บัการส ัง่สอนจากสามเณร

อรหนัต ์ ไมย่ากเลย ปิด ๕ ทาง เฝ้าอยู่ทางเดยีว ทางทีโ่ลภโกรธหลงเขา้ออก คอืทางใจ 

พอคดิออกมาทางใจก็จะยนิดหีรือรงัเกยีจ เป็นความทกุขข์ึ้นมา ยนิดกี็เป็นความทกุข ์

แบบหน่ึง รงัเกยีจไมพ่อใจ ก็เป็นความทกุขอ์กีแบบหน่ึง 

ชวีติของเราก็ป้วนเป้ียนอยู่กบัทวารท ัง้ ๖ น้ี แต่จบักเิลสไมไ่ด ้ จบัไมท่นั ตอนไหนเรา

ทกุข ์ รอ้งไห ้ โมโห หวาดวติก เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอนนัน้ก็ไมท่นัมนัแลว้ ถา้ทนั ใจ

ตอ้งเฉยสบาย พอโผลอ่อกมาปับ๊ก็ตดัไดเ้ลย ไมใ่หอ้อกมาสรา้งความวุน่วาย สรา้งปญัหา 

ตอ้งมสีตดูิทีใ่จ เมือ่เราไดส้ถานทีส่งบสงดัแลว้ ก็มหีนา้ทีดู่ทีใ่จเท่านัน้ ถา้จะใหด้กี็อย่าไป

เฝ้าดูใจ เอาธรรมะอดัเขา้ไปเลย สอนใจใหเ้หน็ความจริงต่างๆ เพราะมคีวามหลงเป็นพื้น

อยู่แลว้ เป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความโลภ เกดิความโกรธ ไมเ่หน็วา่สิง่ทีเ่ราโลภเราโกรธ

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มอีะไรบา้งในโลกน้ีทีไ่มไ่ดม้าจากดนินํา้ลมไฟ ก็มทีอ้งฟ้าเท่านัน้ 

เป็นอากาศธาต ุ แลว้ก็ใจทีเ่ป็นธาตรูุ ้ นอกนัน้ก็เป็นดนินํา้ลมไฟหมด ร่างกายก็มาจาก

อาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป อาหารก็มาจากตน้ไมใ้บหญา้เน้ือสตัวต่์างๆ สตัวก์็ตอ้งกนิ

หญา้กนิผกั ก็มาจากดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ของสวยๆงามๆต่างๆทีเ่ราหลงอยากไดก้นั

นกักนัหนา ก็มาจากดนินํา้ลมไฟ เสื้อผา้มาจากไหน ก็มาจากดนินํา้ลมไฟ เพชรนิลจนิดา

ก็เป็นธาตดุนิ ไมม่ค่ีาอะไร แต่ความหลงของพวกเราทาํใหม้คุีณค่าขึ้นมา พอใส่เพชรสกั

เมด็หน่ึง คนก็สรรเสริญเยนิยอตาลกุวาว ทาํใหรู้ส้กึวา่เรามคุีณค่า น่ีคอืความหลง เหน็

สิง่ทีไ่มม่คุีณค่าวา่มคุีณค่า  

เราจงึตอ้งสอนใจใหเ้กดิปญัญา เพือ่จะไดท้าํลายความหลง ใหเ้หน็วา่ของทกุอย่างในโลก

น้ี คุณค่าเกดิจากสมมตุกินัขึ้นมา เดก็ๆสมยัก่อนชอบเก็บซองบหุรี่กนั แลว้ก็ต ัง้ค่ากนั 

ซองบหุรี่เกร็ดทองก็ราคาหน่ึง ซองบหุรี่พระจนัทรก์็ราคาหน่ึง ซองบหุรี่กรุงทองก็ราคา

หน่ึง แลว้ก็เอามาเลน่พนนักนั ไมม่เีงนิจริงก็ใช่เงนิซองบหุรี่น่ีแหละ แย่งเก็บกนัตามรา้น

กาแฟ พอเหน็ก็คดิวา่เป็นเงนิเป็นทอง น่ีความหลงของเดก็ๆ ก็ยงัหลงกนัได ้ ผูใ้หญ่ก็
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มองวา่เอาไปทาํไมซองบหุรี่ แต่เดก็มนัหลงกนั สมยัน้ีจะมขีองแถมมากบัซองขนม มี

ฉลากชงิโชค ผูใ้หญ่ไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร เพราะไมไ่ดต้ดิตามขา่ว วา่ขนมชนิดน้ีมอีะไร

แถมมาบา้ง ฝาปิดขวดก็เหมอืนกนั เปิดแลว้ก็โยนทิ้งไป ไมไ่ดส้นใจเปิดดูทีใ่ตฝ้าวา่มี

รางวลัหรือไม ่ มวีตัถไุวเ้พือ่สนบัสนุนร่างกายเท่านัน้เอง ตอ้งมดีนินํา้ลมไฟหลอ่เลี้ยง

ร่างกาย จงึจะอยู่ได ้แต่อยู่เพือ่อะไร อนัน้ีสาํคญักวา่ อยู่เพือ่หลงกบัวตัถ ุหรืออยู่เพือ่ให ้

รูท้นัวตัถ ุ ใหป้ลอ่ยวางวตัถ ุ อนัน้ีทีส่าํคญั เราจงึตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ ทกุอย่างทีเ่ราไป

หลงตดิอยู่เป็นเพยีงวตัถ ุ เป็นของสมมตุ ิ ไมใ่ช่ของจริง ไมใ่ช่ความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไมไ่ด ้

เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง สมบตัทิีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจ ทีไ่ดร้บัการปลดเปลื้องจากความกดดนัของ

ความหลง ทีก่ดดนัใหอ้ยากมอียากเป็น ถา้นอ้ยหนา้ใครจะรูส้กึเสยีใจ ถา้เขาไดด้กีวา่เรา 

ไดค้ะแนนดกีวา่ เราก็เสยีใจ ถา้มปีญัญาก็จะเฉยๆ เขาดกีวา่ก็เป็นความสามารถของเขา 

เขามมีากกวา่ ก็เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง ไมไ่ดม้คุีณค่าอะไร ต่อใหม้เีพชร ๑๐๐ 

กะรตั ก็เป็นเพยีงกอ้นหนิกอ้นหน่ึงเท่านัน้เอง ถา้ไมห่ลงก็ไมม่คีวามหมายอะไร ถา้หลง 

ก็จะคดิวา่มคุีณค่ามาก เอาไปแลกเปลีย่นสิง่อืน่ได ้ เพราะยงัหลงตดิอยู่กบัพวกรูปเสยีง

กลิน่รสต่างๆ ยงัอยากจะไปเทีย่วต่างประเทศ อยากจะพกัโรงแรม ๕ ดาว รบัประทาน

อาหารมื้อละแสน ดืม่ไวนข์วดละแสน เพราะความอยากในกามรสน่ีเอง ทาํใหห้ลงวตัถุ

ต่างๆ  

ทกุวนัน้ีทีเ่ราออกไปทาํมาหากนิกนั ก็ไปเอาวตัถมุาท ัง้นัน้ พอสิ้นเดอืนก็ไดก้ระดาษมา 

เอาไปแลกสิง่ทีเ่ราอยากได ้ถา้ไมอ่ยากดืม่ไวน ์ไมอ่ยากกนิเหลา้ ไม่อยากเทีย่ว ไม่อยาก

นอนโรงแรม ไมอ่ยากมเีสื้อผา้สวยๆใส่ แลว้จะเอาเงนิไปทาํอะไร ถา้เป็นพระไดเ้งนิมาจะ

เอาไปทาํอะไร นอกจากจะเอามาดูแลวดัวาซ่อมแซมกฏุวิหิาร หรือสงเคราะหโ์ลก 

ช่วยเหลอืคนทีเ่ดอืดรอ้น คนทีม่เีงนิเหลอืใชจ้งึตอ้งทาํบญุ คนทีไ่มม่กี็ไมต่อ้งทาํ เก็บไวก้็

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมฉ่ลาด มแีลว้เก็บไวเ้ฉยๆ ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร อาจจะเป็น

โทษกบัตน ถูกโจรผูร้า้ยปลน้จี้ฆ่าเพือ่เอาทรพัย ์ จงึตอ้งศึกษาสอนใจใหรู้ท้นัความหลง 

พออยากไดเ้สื้อผา้ชดุใหมก่็ตอ้งคดิเลยวา่ เป็นเพยีงเครื่องนุ่งห่มเท่านัน้ มไีวเ้พือ่ปกปิด

ร่างกายเท่านัน้เอง ตอนน้ีก็มอียู่เต็มตูแ้ลว้ ชดุเก่าก็ปกปิดไดเ้หมอืนกนั มาวเิศษกนั

ทางดา้นจติใจดกีวา่ ดว้ยการไมโ่ลภไมโ่กรธไมท่กุข ์ ดกีวา่ใส่เสื้อผา้สวยๆงามๆแลว้ใจ
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รอ้นเป็นไฟ ใครพูดอะไรไมถู่กใจก็เป็นเดอืดเป็นแคน้ขึ้นมา จะเกดิประโยชนอ์ะไร ทาํใจ

ใหเ้ยน็ใหส้งบใหส้บายใหเ้ป็นอเุบกขา ไมว่่าอะไรจะมาสมัผสัมากระทบ จะไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัใจไดเ้ลย อย่างน้ีแหละจงึจะวเิศษ ถา้ยงัถูกกระทบอยู่ ควรพยายาม

แกไ้ข อะไรทีท่าํใหวุ้น่วายใจกงัวลใจ ตอ้งแกใ้หไ้ด ้แกด้ว้ยปญัญา เพราะปญัหาเกดิจาก

การขาดปญัญา หรือความหลงน่ีเอง มองไมเ่หน็วา่สิง่ทีไ่ปหลงไปกงัวล ก็เป็นแค่ดนินํา้

ลมไฟเท่านัน้เอง ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา คอื ๑. เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง ไมว่า่จะเป็น

ร่างกายของใคร ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ เดีย๋วก็ตอ้งแก่เจ็บตาย ๒. เป็นกรรม เขาไหลไปทาง

หน่ึง แต่เราพยายามดงึใหไ้หลไปอกีทางหน่ึง ดงึอย่างไรก็ไมไ่ปหรอก จะไหลไปตามทาง

ของเขา เขาถนดัมอืซา้ย เราอยากจะใหเ้ขาใชม้อืขวา ถา้ถูกบงัคบัจริงๆเขาก็อาจจะใชม้อื

ขวา พอไมม่ใีครบงัคบั เขาก็จะกลบัไปใชม้อืซา้ย เขาชอบสแีดง เราจะใหเ้ขาชอบสเีขยีว

ไดอ้ย่างไร เรื่องของกรรมเป็นอย่างน้ี ตอ้งยอมรบั จะไดไ้มท่กุข ์ไมเ่ช่นนัน้ก็จะทกุข ์ เขา

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่เราไมเ่หน็อนิจจงัไมเ่หน็อนตัตา อนตัตาก็คอืกรรมน่ีแหละ 

การทีเ่ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็เป็นเหมอืนอนตัตา เพราะเราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้

อยากใหเ้ขาเป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการไมไ่ด ้ ถา้ไมเ่หน็อนิจจงั ไมเ่หน็อนตัตา เราก็จะทกุข ์

ถา้เหน็แลว้จะไมท่กุข ์ 

จงึตอ้งสอนใจ อดัธรรมะเขา้ไปเรื่อยๆ เพือ่จะไดม้ขีอ้มลูไวแ้กค้วามหลง ทีจ่ะแสดงผ่าน

ความโลภความโกรธ ความโกรธเกดิจากความโลภ เวลาไมไ่ดอ้ะไรดงัใจก็เกดิความโกรธ 

ความโลภเกดิจากความหลง ไมรู่ว้า่สิง่ทีต่นไปโลภ ไมม่ปีระโยชน ์ ไมม่คุีณค่าอะไรเลย 

ถา้ไมห่ลงก็จะไมโ่ลภ เมือ่ไม่โลภก็จะไมโ่กรธ ก็จะไมท่กุข ์ จะสบาย มแีต่ความอิม่ความ

พออยู่ในใจ วนัๆหน่ึงก็อยู่ไปสบายๆ จนกวา่จะหมดหนา้ที ่ หมดหนา้ทีก่็จบร่างกายเมือ่

ไมท่าํงานแลว้ตอ้งไป ใจก็ไมไ่ดไ้ปไหน ใจก็อยู่ตรงนัน้ ไมต่อ้งไปเกดิใหม ่ ไมต่อ้งไปแก่

ไปเจ็บไปตาย ไมต่อ้งไปทกุขไ์ปวุน่วายกบัอะไรอกีต่อไป ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ

เท่านั้น ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ แมจ้ะเป็นภพทีด่ภีพทีล่ะเอยีด เป็นเทพเป็นพรหมก็ยงั

เสือ่มได ้ ยงัเป็นอนิจจงั จากชัน้พรหมลงมาสู่ช ัน้เทพ ก็เหมอืนกบัเสื่อมจากเศรษฐหีมืน่

ลา้นมาเป็นเศรษฐพีนัลา้น คนทีม่หีมืน่ลา้นแลว้มาเหลอืพนัลา้นน่ีก็ทกุขน์ะ แต่คนทีม่รีอ้ย

ลา้นไดเ้พิม่เป็นพนัลา้นกลบัไมท่กุข ์ คนทีม่หีมืน่ลา้นแลว้เหลอืพนัลา้นกลบัทกุข ์ ท ัง้ๆทีม่ ี
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พนัลา้นเท่ากนั ภพชาตน่ีิมคีวามเสื่อม เมือ่มคีวามเสือ่มก็มคีวามทกุขต์ามมา ถา้ไมม่ภีพ

ไมม่ชีาตกิ็ไมม่ทีกุข ์ ภพชาตจิะไมม่ไีดก้็ต่อเมือ่ไมม่เีชื้อ ไม่มตีวัคอยฉุดลากไป ก็คอื

ตณัหาความอยากท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ ๑. กามตณัหาความอยากในกามรส ในรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ๒. ภวตณัหาความอยากมอียากเป็น อยากเป็นดอกเตอร ์ อยากเป็นนายกฯ 

อยากจะเป็นอะไรต่างๆ ๓. วิภวตณัหา ความอยากไมเ่ป็น อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย 

ไมจ่น ไมล่าํบาก ไม่มใีครอยากเรื่องเหลา่น้ี ถา้มตีณัหาท ัง้ ๓ น้ีอยู่ในใจ ก็จะฉุดลากใจ

ใหไ้ปเกดิต่อ ไปทกุขต่์อ ถา้ไมม่แีลว้ก็จะอยู่เฉยๆอย่างสบาย มคีวามอิม่ มคีวามพอ มี

ความสุข ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากการไดส้ิง่ต่างๆมา แต่เกดิจากการใหก้ารสละไป สละไปแลว้

กลบัสบายกวา่  

ขณะทีม่ร่ีางกายอยู่กลบัทกุข ์ ถงึจะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย วนัๆหน่ึงก็ตอ้งหาขา้วมากนิ ตอ้ง

ออกกาํลงักายยดืเสน้ยดืสาย ถา้นัง่ๆนอนๆก็จะเมือ่ย ไมม่เีรี่ยวมแีรง ไหนจะตอ้งอาบนํา้

อาบท่า ตอ้งซกัเสื้อผา้ เป็นภาระท ัง้นัน้ ท่านถงึบอกวา่ขนัธ ์ ๕ เป็นภาระหนกัอย่างยิง่ 

ภารา หะเว ปญัจกัขนัธา ถงึแมจ้ติหลดุพน้ไปแลว้ ร่างกายก็ยงัเป็นภาระอยู่ ตอ้งดูแล

รกัษา พระพทุธเจา้จงึตอ้งมพีระอานนทค์อยอปุฏัฐาก ถา้ไมม่ร่ีางกายแลว้ก็สบาย ไมต่อ้ง

กนิ ไมต่อ้งอาบนํา้ ไมต่อ้งซกัเสื้อผา้ จติสงบสบาย อยู่ในปรมงัสขุงัตลอดเวลา 

เหมอืนกบันอนหลบัแลว้ฝนัด ี หรือหลบัสนิทไมฝ่นัเลย ตอนนัน้ก็ไมต่อ้งดูแลร่างกายไป

หลายชัว่โมงหรือ นิพพานก็เป็นอย่างนัน้ เวลาทีไ่มม่ร่ีางกายจติก็สบาย เหมอืนหลบัยาว

ไปเลย ความจริงตอนตายก็เหมอืนนอนหลบัไป เวลาจะตายก็ภาวนาพทุโธๆไป ถา้จติไม่

มเีชื้อแลว้ก็ไมไ่ปเกดิอกี เวลาเกดิก็เหมอืนตื่นขึ้นมา แต่จาํไมไ่ดว้า่ตอนทีจ่ะหลบัเป็น

อะไร ตื่นขึ้นมาก็ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่ตวัเองเป็นอะไร ตอ้งมคีนคอยสอนคอยบอก วา่เป็น

มนุษยน์ะ เป็นคนไทยนะ จงึไมค่วรอ่อนไหวกบัอะไรท ัง้นัน้ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็เจ็บไป เจ็บที่

กาย แต่ใจเราก็ภาวนาไป ทาํใจใหส้งบ ใหเ้ป็นอเุบกขาไปเรื่อยๆ ก็จะไมม่ากระทบกบัใจ 

เวลาตายก็เหมอืนกบันอนหลบัไป เพยีงแต่นอนยาวหน่อย ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจ

ก็ยงัเหมอืนเดมิ เคยเป็นอย่างไรในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ก็จะเป็นอย่างนัน้ต่อไปอกี ถา้ใจเป็น

มนุษยเ์วลาร่างกายตายไป ใจก็ไปหาร่างมนุษยใ์หม ่ ถา้ใจเป็นพระพทุธเจา้เป็นพระ
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อรหนัต ์ ก็เป็นพระนิพพานไป ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน ใจทีนิ่พพานแลว้ไมต่อ้งมร่ีางกาย 

เหมอืนกบัพวกกายทพิยช์นิดต่างๆ พรหม เทพ เปรต อสุรกาย สตัวน์รก ทีไ่มม่ร่ีางกาย  

จติช ัน้นิพพานมแีต่ความสงบเยน็ ความอิม่ความพอ เหมอืนกบัจติช ัน้พรหม ต่างกนั

ตรงทีช่ ัน้พรหมตอ้งเสือ่มหมดอายุไป ยงัจะหวิขึ้นมาได ้ แต่ช ัน้นิพพานจะไมห่วิไปตลอด 

จะอิม่ไปตลอด พรหมจะอิม่ไปจนหมดกาํลงัของฌาน เมือ่ฌานหมดแลว้กิเลสตณัหาก็

จะลกุขึ้นมา กามตณัหาความอยากในกามก็จะปรากฏขึ้นมา ตอนตน้ก็จะเป็นความอยาก

ในรูปทีล่ะเอยีดก่อน อยากในรูปทพิยเ์สยีงทพิยก์ลิน่ทพิย ์ ก็เป็นเทพไปก่อน เมือ่ความ

อยากหยาบมากขึ้น ก็จะอยากในรูปหยาบเสยีงหยาบ ก็ตอ้งไปเอาร่างกายมาเป็น

เครื่องมอื จะไดม้ตีาดูรูปหยาบ มหูีฟงัเสยีงหยาบ เรื่องของใจก็มอียู่แค่น้ี ขึ้นๆลงๆไป

ตามบญุตามกรรม จนกวา่จะลงหลมุ ถา้พูดทางวทิยาศาสตรก์็ลงหลมุดาํ รูจ้กัหลมุดาํ

ไหม นกัวทิยาศาสตรเ์ขาเชื่อวา่ ในจกัรวาลมหีลมุดาํเหมอืนสะดอืทะเล ทีจ่ะดูดทกุสิง่ทกุ

อย่างทีล่อยอยู่ในจกัรวาลลงไปในหลมุดาํ ดวงดาวดวงอาทติยอ์ะไรต่างๆเหลา่น้ี ถา้อยู่

ใกลห้ลมุดาํก็จะถูกดูดลงไป เหมอืนกบัรูระบายนํา้ในอ่าง เวลาเปิดฝาอดุรูออก นํา้ในอ่าง

ก็จะไหลลงรูหมด นิพพานก็คลา้ยอย่างนัน้ ธรรมจะดูดจติใหไ้ปรวมอยู่ในจดุนัน้ ไมต่อ้ง

เวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป แต่นกัวทิยาศาสตรว์า่หลมุดาํน้ี จะดูดสิง่ต่างๆใหไ้ปโผลใ่น

อกีจกัรวาลหน่ึง ไมรู่จ้ริงหรือเปลา่ ยงัไมม่ใีครพสูิจนไ์ด ้ เป็นเพยีงทฤษฎเีท่านัน้ แต่พระ

นิพพานน้ี พระพทุธเจา้และพระอรหนัตไ์ดพ้สูิจนแ์ลว้ เมือ่จติเขา้ไปสู่พระนิพพานแลว้ ก็

เหมอืนกบัลูกกอลฟ์ทีก่ลิ้งลงไปในหลมุ จะไมก่ลิ้งไปไหน มแีต่สบายอย่างเดยีว ปรมงัสุ

ขงั  

ถาม การดบัสงัขารคอืความคดิปรุงแต่งได ้ก็ยงัไมพ่น้ทกุขใ์ช่ไหมคะ 

ตอบ เราดบัสงัขารไมไ่ดห้รอก เพราะเป็นสภาวธรรม พระพทุธเจา้พระอรหนัตก์็ม ี แต่

ท่านไมใ่หม้นัปรุงไปในทางทีส่รา้งความทกุขข์ึ้นมา คอืปรุงไปทางตณัหาความ

อยากต่างๆ ใหม้นัปรุงไปในทางธรรม ทางไมอ่ยาก ไมอ่ยากดูไมอ่ยากฟงั ไม่

อยากรํา่ไมอ่ยากรวย ไมอ่ยากไดอ้ะไรท ัง้นัน้  
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ถาม ก็ยงัปรุงอยู่ 

ตอบ แต่ไมไ่ดป้รุงแบบปถุชุน อยากจะไปชอปปิง อยากจะไปเทีย่ว ปรุงไปทางสมทุยั 

แต่พระอรหนัตท์่านปรุงไปทางธรรม เวลาแสดงธรรมก็ตอ้งใชส้งัขาร ปรุงไป

ในทางธรรมะ สงัขารความคดิปรุงน้ีคดิไปได ้๓ ทางดว้ยกนัคอื ๑. คดิไปในทาง

ธรรมคอืมรรคก็ได ้ ๒. คดิไปในทางอธรรมคอืสมทุยัก็ได ้ ๓. ทางกลางๆก็ได ้

เป็นธรรมก็ไมใ่ช่ เป็นสมทุยัก็ไมใ่ช่ เช่นการดูแลร่างกายของเรา ไมไ่ดเ้ป็นธรรม

หรืออธรรม เป็นความจาํเป็นทีเ่ราตอ้งดูแล พระอรหนัตพ์ระพทุธเจา้ก็ตอ้งดูแล

ร่างกายของทา่นเหมอืนกนั ไมไ่ดเ้ป็นกิเลสไมไ่ดเ้ป็นมรรค  

ถาม หลวงตาบอกวา่ จติของทา่นสวา่งโลง่ไปหมด 

ตอบ ธรรมชาตขิองจติทีไ่มม่กีเิลสเป็นอย่างนัน้ กเิลสทาํใหจ้ติมดื เหมอืนตอนน้ีมนัมดื 

เพราะแผ่นพลาสตกิใสทีม่งุหลงัคาอยู่น้ีมตีะไคร่เกาะตดิอยู่ ถา้เราเช็ดทาํความ

สะอาด มนัก็จะสวา่งขึ้น จติของเราก็เหมอืนกนั ถูกความโลภโกรธหลงครอบงาํ 

ก็เลยไมส่วา่ง พอชาํระจนหายไปหมดแลว้ มนัก็สวา่งโลง่ไปหมด แต่สวา่งภายใน 

ในความรูส้กึ ขา้งนอกก็สวา่งไปดว้ย เหมอืนคนใส่แวน่ดาํกบัคนใส่แว่นขาว จะ

สวา่งไมเ่ท่ากนั 

ถาม ความหลงทาํใหเ้ราโลภ  

ตอบ ตอ้งแกท้ีค่วามหลง 

ถาม ถา้เราแน่ใจวา่เราหลง เราก็ตดัออกไป 

ตอบ ตดัดว้ยปญัญา รูว้า่มนัไมม่คุีณค่าอะไร เราไปหลงมนัเอง เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ

เท่านัน้เอง มอีะไรไมใ่ช่ดนินํา้ลมไฟบา้ง ทีเ่ราหลงกนัอยู่ทกุวนัน้ี ก็หลงดนินํา้ลม

ไฟ ทีม่าผสมผสานเป็นรูปเป็นร่าง เป็นคนนัน้คนน้ี เป็นสิง่นัน้สิง่น้ี เป็นดนินํา้ลม

ไฟท ัง้นัน้ เหมอืนกบัขนมต่างๆ มนัก็มาจากแป้งนํา้ตาลนมไข ่ ผสมกนัใหเ้ป็น
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ขนมชนิดต่างๆ เป็นหญงิเป็นชายก็มาจากดนินํา้ลมไฟ เป็นแผ่นดวีดีเีป็นหนงัสอื 

ก็มาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ เพยีงแต่ส่วนผสมของดนินํา้ลมไฟมนัต่างกนั ส่วน

ไหนทีแ่ขง็มากๆก็จะมธีาตดุนิมาก ส่วนไหนทีอ่่อนก็มธีาตนุํา้มาก ถา้เป็น

ของเหลวธาตดุนิแทบจะไมม่เีลย  

ถาม ถา้เรามปีญัญาก็จะตดัได ้

ตอบ ก็ตอ้งลองดูวา่ตดัไดห้รือเปลา่ เพราะปญัญามหีลายระดบั การไดย้นิไดฟ้งั อย่าง

ในขณะน้ีก็เป็นปญัญาในระดบัหน่ึง ก็ตดัไดใ้นขณะน้ี แต่พอลกุไปแลว้ จะไมเ่ป็น

อย่างน้ีแลว้ 

ถาม พอ ๓ วนัผ่านไป ก็ตดัไมค่่อยได ้

ตอบ ไมต่อ้งรอถงึ ๓ วนัหรอก พอออกไปจากศาลาน้ีแลว้ ก็อยากจะเปิดเพลงฟงัก็ได ้

ปญัญาม ี๓ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. ปญัญาทีเ่กดิจากไดย้นิไดฟ้งั ก็ตดัไดใ้นขณะที่

จาํได ้ ๒. ปญัญาทีเ่กดิจากความคดิ ไดย้นิไดฟ้งัแลว้เอาไปคดิต่อ จะไดไ้มล่มื 

คดิอยู่เรื่อยๆ ขณะใดทีค่ดิอยู่ขณะนัน้ก็ตดัได ้ แต่ในขณะทีต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ 

กเิลสก็จะแทรกออกมา ความอยากก็ไหลออกมา จติก็ไหลตามไปเลย แสดงวา่

ไมท่นัมนัแลว้ นอกจากเป็นปญัญาชนิดที ่ ๓. คอืภาวนามยปญัญา ทีท่าํงานอยู่

ตลอดเวลา ทกุขณะลมหายใจเขา้ออก อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท์

วา่ เธอตอ้งเจริญมรณานุสตทิกุลมหายใจเขา้ออก ถงึจะทาํลายความกลวัตายได ้ 

ถาม แต่มนัต่อสูก้นัรุนแรงมาก ความอยากไปเทีย่ว 

ตอบ เพราะไมพ่จิารณาอย่างต่อเน่ือง มนัก็มโีอกาสเลด็รอดออกมาหลอกเราได ้ จะทาํ

ไดก้็ตอ้งบวชเป็นพระ ไมต่อ้งทาํกจิอย่างอืน่ หรือเป็นฆราวาสทีไ่มม่ภีารกจิการ

งานตอ้งทาํ จะไดเ้จริญปญัญาอยู่ตลอดเวลา ถงึจะตดัได ้ เพราะกเิลสมนัคอยรอ

ช่องวา่ง พอเราไมพ่จิารณา มนัก็จะออกมาตอนนัน้ เหมอืนพระอรหนัตน์กหวดี 

ตอนทีพ่จิารณาก็คดิวา่หลดุพน้แลว้ พอไม่ไดพ้จิารณามนัก็ฟ้ืนขึ้นมา ยงัไมต่าย
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สนิท ตดัยงัไมข่าด เพยีงสลบไป พอมกีาํลงัมช่ีองวา่งมนัก็ลกุขึ้นมาใส่เรา ตอนที่

เราเผลอ คดิวา่มนัตายแลว้  

ถาม การมกีเิลสหนา มกีเิลสบาง เกดิจากอะไรคะ 

ตอบ เกดิจากการไดเ้จริญปญัญามามากนอ้ยต่างกนั ถา้ไดเ้จริญปญัญามาก กเิลสก็จะ

บางลงไปมาก  

ถาม วนัก่อนเพือ่นเลา่ใหฟ้งัวา่ ท่านอาจารยไ์ดเ้มตตาอธิบายเรื่องพ่อแมเ่ปรียบ

เหมอืนกบัพระอรหนัต ์ แต่จติพ่อแมต่่างกนักบัพระอรหนัตอ์ย่างไร และเราตอ้ง

นึกถงึบญุคุณของพ่อแมอ่ย่างไร 

ตอบ ทีพู่ดตอนนัน้มนัสด ตอนน้ีเอามาพูดจะเป็นสญัญา จะไมเ่หมอืนกนั เขาถามวา่ 

ทาํไมพ่อแมถ่งึเป็นเหมอืนพระอรหนัตส์าํหรบัลูกๆ เพราะพระอรหนัตเ์ช่น

พระพทุธเจา้มคุีณประโยชนก์บัเรามาก ทา่นช่วยใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

ไมม่ใีครจะช่วยเราไดน้อกจากพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ พ่อแมก่็เป็นเหมอืน

พระอรหนัต ์ มคุีณประโยชนก์บัเรามาก ท่านใหก้าํเนิดเรา จะเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้

ตอ้งมพี่อมแีม ่ การไดเ้กดิเป็นมนุษยก์็เป็นคุณอย่างยิง่ เพราะมโีอกาสหลดุพน้

จากความทกุขไ์ด ้ถา้ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยก์็ยากทีจ่ะหลดุพน้ได ้เช่นเกดิเป็นสุนขั ก็จะ

ไมม่ทีางหลดุพน้ไดเ้ลย พระคุณของคุณพ่อคุณแมท่ีใ่หช้วีติเรา ก็มากเท่ากบั

พระคุณของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ ท่านเป็นพระอรหนัตใ์นทางโลก ส่วน

พระพทุธเจา้พระอรหนัตเ์ป็นพระอรหนัตใ์นทางธรรม ในทางจติใจ ท่านใหพ้ระ

นิพพานเรา ใหเ้ราอยู่ในพระนิพพานได ้ พอ่แมก่็ใหร่้างกายเรามา การมร่ีางกาย

มนุษยก์็เป็นสิง่ทีเ่ลศิทีสุ่ดแลว้ ไมม่ภีพไหนจะมคุีณค่าเท่ากบัภพของมนุษย ์ 

พระพทุธเจา้ก็เป็นมนุษย ์ พูดภาษามนุษย ์ ถา้อยากจะฟงัธรรมของพระพทุธเจา้ ก็ตอ้ง

เกดิเป็นมนุษย ์ ถา้ไปเกดิเป็นชา้งเป็นลงิ ทีไ่ปอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ ก็จะไมส่ามารถรบั

ธรรมะทีล่ะเอยีดได ้ ไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ท่าทีค่วร ถา้ไดเ้ป็นมนุษยไ์ดไ้ปอปุฏัฐาก

พระพทุธเจา้อยู่ ๓ เดอืน ถา้มบีารมพีอทีจ่ะรบัธรรมได ้ก็จะหลดุพน้ได ้ เช่นพระทีไ่ดไ้ป
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ศึกษากบัพระพทุธเจา้ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นจาํนวนมาก ในสมยัปจัจบุนัน้ี พระที่

ไดไ้ปอยู่ใกลช้ดิกบัครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นพระอรหนัต ์ ไดศึ้กษาไดเ้รียนรูจ้ากท่าน ก็จะหลดุ

พน้ได ้ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารย ์ ก็จะไมม่ทีางหลดุพน้ได ้ ปฏบิตัไิปจนวนัตายก็ไมม่ทีาง 

เพราะกเิลสมนัเหนือกวา่ปญัญาของเรามาก จงึตอ้งอาศยัปญัญาของพระพทุธเจา้ของ

พระอรหนัต ์ ถงึจะช่วยเราได ้ นอกจากเป็นพระโพธิสตัวเ์ท่านัน้ ทีจ่ะชนะกเิลสได ้ หลดุ

พน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง นอกจากนัน้แลว้ไมม่ใีครจะทาํได ้ ผูท้ีจ่ะเป็นพระ

โพธิสตัวก์็มนีอ้ยมาก ถา้เปรียบกบัปถุชุนคนธรรมดาอย่างพวกเราน้ี ก็เหมอืนเขาววักบั

ขนววั ววัตวัหน่ึงมเีขาววัอยู่คู่เดยีว แต่มขีนเป็นรอ้ย คนทีเ่ป็นโพธิสตัวก์็เป็นเหมอืนเขา

ววั สุดยอดของมนุษยม์แีค่คน ๒ คนเท่านัน้เอง ในจาํนวนหลายๆลา้นคน  

ทน้ีีกลบัมาตรงทีพ่ระคุณของคุณพ่อคุณแม ่ ถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแม ่ เราจะเกดิเป็นมนุษย์

ไดอ้ย่างไร ถา้ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยเ์ราก็จะไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์าก

พระพทุธศาสนา ไมม่ทีางหลดุพน้ได ้ ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์

พระพทุธเจา้ก็มพี่อแมเ่หมอืนกนั ทรงเหน็พระคุณของพ่อแม ่ จงึพยายามโปรดท่าน ให ้

บรรลเุป็นพระอริยะกนั พระพทุธมารดาก็ไดเ้ป็นพระโสดาบนั ท ัง้ๆทีท่่านตายไปแลว้ แต่

ยงัอยู่ในฐานะทีจ่ะรบัธรรมได ้ ท่านเป็นเทพ ทรงอตุส่าหโ์ปรดสอนผ่านทางกระแสจติ 

ทางสมาธิอยู่ ๑ พรรษา จนไดบ้รรลธุรรมเป็นพระโสดาบนั ส่วนพระพทุธบดิาก็ไดบ้รรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนจะสวรรคต พระคุณของคุณพ่อคุณแมจ่งึยิง่ใหญ่มาก ไมม่ี

ท่านแลว้จะมเีราไดอ้ย่างไร ถา้ดูแลท่านก็เท่ากบัไดอ้ปุฏัฐากพระพทุธเจา้หรือพระอรหนัต์

เลย เราจงึไมค่วรมองขา้มการดูแลคุณพ่อคุณแม ่ ถงึแมจ้ะยากจะลาํบากอย่างไรก็ตอ้ง

อดทน ท่านอาจจะจูจ้ี้จกุจกิ บ่นเรื่องนัน้บน่เรื่องน้ี หรือไมท่าํตามทีเ่ราบอกใหท้่านทาํ ก็

อย่าไปถอืสา บางทเีราห่วงท่านมากจนเกนิไป จนกลายเป็นลูกบงัเกดิเกลา้ไป บงัคบัพ่อ

แมใ่หท้าํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ถา้ท่านไมท่าํก็ไมเ่ป็นไร ใหท้่านกนิยา ท่านไมย่อมกนิ ก็ไม่

เป็นไร ใหเ้ดนิออกกาํลงักาย ท่านไมเ่ดนิ ก็ไมเ่ป็นไร ถา้ท่านอยากจะเดนิ เราก็ช่วย

ประคบัประคองท่าน เราตอ้งคอยสนบัสนุน อย่าไปเป็นเจา้นายท่าน บางคนเวลาเลี้ยง

พ่อเลี้ยงแม ่ ทาํเหมอืนกบัเลี้ยงลูก ทาํใหพ้่อแมอ่ดึอดัใจ จนทนอยู่ดว้ยไม่ได ้ ไปอยู่บา้น

คนชราสบายใจกวา่ เพราะรกัเกนิไป แต่ไมรู่จ้กัวธิีปรนนิบตัพิ่อแม ่ตอ้งดูพระทีป่ฏบิตักิบั
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ครูบาอาจารยเ์ป็นตวัอย่าง ตอ้งเทดิทูนเคารพท่านอยู่เสมอ ถา้ไมไ่ดศึ้กษา ไม่ไดฟ้งัธรรม 

ก็จะทาํไปตามอารมณ์ พอไมไ่ดด้งัใจก็โกรธ แลว้ก็พาลปลอ่ยปละละเลย ไมดู่แลเลย  

ถาม ถา้อย่างนัน้เทวดาก็บรรลธุรรมไมไ่ด ้เพราะไมม่ร่ีางกายใช่ไหมคะ 

ตอบ บรรลไุดถ้า้ตดัตณัหาได ้ อาจจะยากหน่อย เพราะพวกเทวดาจะตดิอยู่ในกาม

ฉนัทะมาก เหมอืนพวกคนรวย จะใหต้ื่นเชา้ๆมาใส่บาตรมาทาํบญุยาก สูน้อน

ดกีวา่ เพราะเมือ่คนืน้ีไปเทีย่วดกึ ไปมงีานเลี้ยงงานฉลอง พวกเทวดาก็เป็น

เหมอืนพวกคนรวย 

ถาม เขาไมม่กีาย ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ เทวดาไมม่กีายหยาบ มกีายทพิย ์เขาเสพความสุขกบัรูปทพิยเ์สยีงทพิยก์ลิน่ทพิย ์

เรื่องอะไรทีเ่ขาจะตอ้งมาตดัมาละรูปทพิยเ์สยีงทพิย ์ แลว้มาทาํจติใหน่ิ้งสงบ มนั

ยาก มนัฝืนนิสยัเขา เหมอืนกบัถนดัมอืขวา แลว้บอกใหใ้ชม้อืซา้ย นอกจาก

เทวดาบางองคท์ีเ่หน็คุณค่าของคาํสอนของพระพทุธเจา้ เหน็โทษของการตดิอยู่

ในกามสุขถงึแมจ้ะละเอยีดจะวเิศษขนาดไหน ก็หมดไปได ้ เทวดาจะไมเ่หน็บ ัน้

ปลายของเขา เวลาเทวดาตายจะมองไมเ่หน็กนั จะเสือ่มหายไป ไปเกดิเป็นมนุษย ์

เหมอืนกบัแสงสวา่งทีด่บัหายไป 

ถาม จงึไมเ่หน็ทกุข ์

ตอบ ไมเ่หน็ความเสื่อมของรูปทพิย ์

ถาม ไมม่เีวทนาทางกาย 

ตอบ ไมม่ ีแต่ของมนุษยเ์ราน่ีเหน็ชดั 

ถาม เพราะมรูีปใหเ้หน็ 
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ถาม ทราบหมดแลว้วา่ควรจะทาํอย่างไร ท่านอาจารยก์็มเีมตตาเทศนส์อนลูกศิษยอ์ยู่

เรื่อยๆ จํา้จี้จ ํา้ไช แต่ลูกศิษยไ์มค่่อยๆขยบัช ัน้เสยีท ี อยู่ซ ํา้ช ัน้นานๆอย่างน้ี ท่าน

อาจารยเ์บือ่ไหม 

ตอบ เราไมไ่ดย้ดึไปตดิกบัการสอนหรือผลของการสอน พยายามทาํหนา้ทีข่องเราเท่า

นัน้เอง เหมอืนคนบอกทาง คนมาถามวา่จะไปกฏุหิลงันัน้ อยู่ตรงไหน เราก็บอก

เขาไป แต่ไมเ่ดนิตามไปดูวา่ไปถงึหรือไม ่บอกใหถู้กตอ้งทกุอย่างแลว้ ถา้ไปไมถ่งึ

ก็เรื่องของเขา  

ถาม แต่เดีย๋วน้ีลูกศิษยเ์ดนิกลบัมาถามใหม ่

ตอบ เหมอืนพราหมณ์ทีถ่ามพระพทุธเจา้วา่ ท่านก็ส ัง่สอนลูกศิษยลู์กหามามาก บาง

องคก์็บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ บางองคก์็ไมบ่รรล ุ ทาํไมถงึเป็นอย่างนัน้ ท่านก็

ยอ้นกลบัไปถามพราหมณ์วา่ ท่านเองก็มคีนมาถามทาง ท่านก็บอกเขาไป บางคน

ก็ไปถงึบางคนก็ไปไมถ่งึ แลว้ท่านจะทาํอย่างไร เราบอกเขาแลว้ เขาจะไปถงึ

หรือไม ่ก็เรื่องของเขา เราไมเ่ดอืดรอ้นดว้ย ขอใหเ้ราทาํหนา้ทีข่องเราใหถู้กกแ็ลว้

กนั อย่าไปบอกใหเ้ขาหลงทาง ก่อนจะสอนใคร เราตอ้งม ัน่ใจในสิง่ทีเ่ราสอนก่อน 

ถา้ไมรู่ก้็บอกวา่ไมรู่ด้กีวา่ อย่าไปอาย อย่าไปกลวัเขาวา่เราไมฉ่ลาด พูดในสิง่ทีเ่รา

รู ้สิง่ไหนทีเ่ราไมรู่เ้ราก็บอกไมรู่ ้แต่อย่างนอ้ยถา้ไดม้กีารพฒันาขึ้นเลก็นอ้ยก็ยงัด ี

เท่าทีไ่ดย้นิทกุคนก็บอกดขีึ้น อย่างน้ีก็พอใจ  

ถาม รูส้กึวา่ทกุคนดขีึ้นไหมคะ 

ตอบ ถา้ยงัมาอยู่ก็ถอืวา่ดขีึ้น  

ถาม มบีางคนคดิอยากจะสรา้งกฏุอิยู่แถวๆน้ี แต่กลวัท่านอาจารยจ์ะหนีไปก่อน  

ตอบ อนาคตเป็นเรื่องทีค่าดไมไ่ดเ้ลย จงึอย่าไปยดึตดิกบับรุุษไปรษณีย ์ ใหย้ดึตดิกบั

จดหมายทีเ่ขาเอามาส่งใหเ้รา 



20 
 

ถาม แต่มนัก็สาํคญั เป็นกาํลงัใจ 

ตอบ ถา้ไมม่จีะทาํอย่างไร ไมม่ใีครอยู่ไปตลอด บรุุษไปรษณียก์็ตอ้งตายเหมอืนกนั 

เราจงึตอ้งรีบขวนขวาย พยายามทาํใหม้ากปฏบิตัใิหม้าก เพือ่ธรรมจะไดเ้ขา้มาอยู่

ในใจของเรา เอาอาจารยภ์ายในดกีวา่ อาจารยภ์ายนอกก็ด ี แต่อาจารยท์ีแ่ทจ้ริง

ตอ้งเป็นอาจารยภ์ายใน คอืใจของเราสอนใจเราเอง ดว้ยการเขา้ใจสิง่ทีไ่ดเ้รียนรู ้

มา ถา้เขา้ใจแลว้จะไมล่มื จะอยู่กบัใจไปตลอด มคีนถามพระอรหนัตว์า่ พระ

อรหนัตล์มืไดห้รือไม ่ ท่านก็ตอบวา่ลมืได ้ ลมืชื่อคน ลมืวนัที ่ เพราะสญัญามนั

อนิจจา จาํไดก้็ลมืได ้ แลว้ก็ถามวา่มอีะไรทีพ่ระอรหนัตไ์มล่มืบา้ง ท่านบอกวา่ม ี

เขาถามวา่อะไร ท่านก็ตอบวา่สจัจธรรมหรอือริยสจั ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคน้ีไม่

ลมื เพราะเกดิจากการปฏบิตั ิจะอยู่กบัใจไปตลอด พระอรหนัตจ์งึไมก่ลบัมาเป็น

ปถุชุนอกี ปถุชุนคอืผูท้ีไ่มเ่หน็สจัจธรรม ไมเ่หน็อริยสจั ๔ ผูท้ีเ่หน็แลว้จะไมล่มื 

รูว้า่อะไรเป็นทกุข ์ อะไรเป็นสมทุยั อะไรเป็นมรรค อะไรเป็นนิโรธ ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ กจิในอริยสจั ๔ ตถาคตไดท้าํเสร็จสิ้นแลว้ ทกุขท์ีต่อ้ง

กาํหนดรู ้ก็ไดก้าํหนดรูแ้ลว้ สมทุยัทีต่อ้งละ ก็ไดล้ะแลว้ นิโรธทีต่อ้งทาํใหแ้จง้ ก็

ไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีต่อ้งเจริญใหม้าก ก็ไดเ้จริญจนสมบรูณ์แลว้ เมือ่ทาํกจิ

ในอริยสจั ๔ จนสมบรูณ์แลว้ กจิอย่างอืน่ก็ไมม่อีกีต่อไป วสุติงั พรหมจริยงั กจิ

ในพรหมจรรยน้ี์ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ไมม่กีจิอย่างอืน่ทีต่อ้งทาํอกีต่อไป นอกจาก

สงเคราะหผู์อ้ืน่ไปตามอตัภาพ ตามสภาพ ใครศรทัธาสนใจอยากจะศึกษา ก็สอน

กนัไป แต่จะไมไ่ปดงึคนนัน้ไปลากคนน้ีมาสอน น่ีๆเป็นอย่างน้ีนะ นิพพานเป็น

อย่างน้ีนะ อริยสจัเป็นอย่างน้ีนะ ไมส่อนใหเ้สยีเวลา ถา้ไมส่นใจก็ไมส่อน  

ถาม เหน็หลวงตาเคยพูดถงึเวลาท่านบรรลธุรรมวา่ จติทีผ่่องใสก็ด ีทีเ่ศรา้หมองก็ด ีที่

สุขก็ด ีทีท่กุขก์็ด ี เป็นอนตัตา แลว้ก็พูดถงึหลวงปู่ขาวดว้ยวา่ตอนทีบ่รรลหุลวงปู่

ขาวพจิารณาตน้ขา้ว แต่ละองคน่ี์มจีริต มปีญัญาเหน็จริง ไมเ่หมอืนกนั  

ตอบ ไมเ่หมอืนกนั แต่ไปสู่จดุเดยีวกนั  
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ถาม ไดผ้ลเหมอืนกนั 

ตอบ ไดผ้ลเหมอืนกนั อวชิชาจะแตกกระจายหายไปเหมอืนกนั จะรู ้ ไมส่งสยั ใครไป

ถงึจดุนัน้แลว้จะไมส่งสยั แต่การทีจ่ะไปถงึจดุนัน้อาจจะใชก้ารวเิคราะหต่์างกนั 

เหมอืนกบับริษทัหลกัทรพัยท์ีว่เิคราะหห์ุน้ต่างกนั มเีทคนิคต่างกนั แต่ไดผ้ล

เหมอืนกนั สาํนกัเศรษฐกจิต่างๆทีว่เิคราะหเ์ศรษฐกจิของประเทศวา่จะขึ้นเท่าไหร่

ปีน้ี การวเิคราะหอ์าจจะไมเ่หมอืนกนั ใหน้ํา้หนกักบัปจัจยัตวันัน้ตวัน้ีหนกัเบา

ต่างกนั คนเราก็มปีระสบการณ์ต่างกนั หลวงปู่ขาวถนดัเรื่องปลูกขา้ว เป็นชาวนา

ชาวไร่ ท่านก็จะพจิารณาไปทางนัน้ คนอืน่อาจจะพจิารณาไปทางอืน่ อย่างมอียู่

พระรูปหน่ึงมปีญัหา ก็จะไปกราบถามพระพทุธเจา้ทีก่ฏุทิีป่ระทบั พอดเีดนิไปถงึ

กฏุฝินก็ตกลงมา ก็เลยยนือยู่ชายคา เหน็หยดนํา้ไหลลงมาแลว้ลงไปกระทบกบั

นํา้ทีอ่ยู่กบัพื้น เป็นฟองแลว้ก็แตกกระจายหายไป ท่านก็บรรลตุรงนัน้ บรรลแุลว้

ท่านก็ไมไ่ดข้ึ้นไปถาม เพราะรูค้าํตอบแลว้ บางคนเหน็ดอกไมเ้หีย่วลงไป ก็บรรลุ

ได ้ อยู่ทีว่า่จะเขา้ใจหลกัของความจริงหรือไม ่ แต่ละคนจงึไมเ่หมอืนกนั 

เลยีนแบบกนัไมไ่ด ้ แต่ตอ้งปฏบิตัดิว้ยกนัท ัง้นัน้ หนกัเบามากนอ้ยต่างกนั ถา้ได ้

ทาํมามากแลว้ก็ไมต่อ้งทาํมาก ทาํมานอ้ยก็ตอ้งทาํมากหน่อย ถา้มกีเิลสหนา

ปญัญาทบึก็ตอ้งชา้หน่อยยากหน่อย ถา้กเิลสบางปญัญามากก็จะงา่ยและเร็ว  

ถาม พวกสุขวปิสัสโก 

ตอบ ก็พวกปฏบิตังิา่ยบรรลเุร็ว พวกปฏบิตัยิากบรรลชุา้ ก็ทกุขวปิสัสโก 

ถาม ไดท้าํมาแลว้อดตีชาต ิ

ตอบ เขาไดบ้าํเพญ็บารมต่ีางๆมา เช่นปญัญาบารมเีป็นตน้ 

ถาม ช่วยบอกเทคนิคใหก้บัพวกกเิลสหนาปญัญาทบึ 
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ตอบ ใหไ้ปอยู่กบัหลวงตา หรืออาจารยท์ีเ่หมอืนกบัหลวงตา จะช่วยเคี่ยวเขญ็ใหไ้ดด้ ี

ครูบาอาจารยท์ีเ่มตตาใจดไีมดุ่ไมด่่า จะไมค่่อยไดป้ระโยชนเ์ท่าไหร่ ถา้คดิวา่

กเิลสหนาปญัญาทบึก็ตอ้งไปหาครูบาอาจารยท์ีดุ่เก่งๆด่าเก่งๆ ทีม่คีวามเขม้งวด

กวดขนัมาก เหมอืนกบัเรียนหนงัสอื ถา้ไดค้รูทีค่อยตดิตามดูการเรียนของเรา ก็

จะช่วยดงึเราไปได ้ 

ถาม ตอนแรกๆทีท่่านอาจารยจ์ะอยู่กบัหลวงตาน่ี ก็รูอ้ยู่วา่หลวงตาท่านดุมาก เวลาวา่

ท่านดุน่ี ท่านอาจารยค์ดิหรือไมค่ะวา่ท่านดุ 

ตอบ ไมห่รอก เพราะประสบการณ์ของอาตมา ต ัง้แต่เป็นฆราวาส รูว้า่คนดุเป็นคนใจด ี

จะไดป้ระโยชนจ์ากคนดุมากกวา่คนไมดุ่ เวลาเรียนหนงัสอืก็จะหาครูทีดุ่ๆที่

เคี่ยวๆ ถา้ไม่เคี่ยวจะไมไ่ดค้วามรู ้

ถาม เพราะสงัเกตดูเวลาทีห่ลวงตาดุ ท่านไมไ่ดดุ้จริงๆ เป็นเพยีงอบุายสอนเราใช่ไหม

คะ 

ตอบ ก็แลว้แต่คน ดุตรงๆไดห้รือไม ่ จะเกดิประโยชนห์รือเกดิโทษ ถา้ดุแลว้เป็นบา้ไป

เลย ท่านก็ไมดุ่ ท่านดูจริตนิสยัของคนวา่จะรบัไดม้ากนอ้ยขนาดไหน ท่านเลง็ถงึ

ประโยชนห์รือโทษทีจ่ะเกดิขึ้น บางทกี็ไมไ่ดว้า่ตรงๆ แต่พูดเรื่องคนอืน่ใหค้นน้ีฟงั 

แต่เป็นเรื่องของคนน้ี ถา้มปีญัญาก็นอ้มเอาเขา้มาพจิารณา วา่เป็นเรื่องของตน

หรือเปลา่ คนฟงัมนัควรนอ้มเขา้มาเสมอ ไมว่า่พูดเรื่องอะไรตอ้งนอ้มเขา้มา แต่

ไมน่อ้มแบบโมโหโทโส แบบมอีารมณ์ นอ้มมาเพือ่ศึกษาดูวา่เราบกพร่องหรือ

เปลา่ ท่านวา่คนนัน้บกพร่อง เราก็ตอ้งยอ้นมาดูวา่ เราบกพร่องเหมอืนกบัทีท่่าน

วา่หรือเปลา่ ถา้ไมก่็ไมต่อ้งทาํอะไร เพราะฟงัเพือ่แกไ้ขส่วนทีบ่กพร่อง ฟงัเพือ่

พฒันาตวัเรา ส่วนดทีีเ่รายงัไมม่ ีก็ควรพฒันาใหม้ขีึ้นมา ส่วนไมด่กี็ตอ้งแกไ้ข ไม่

วา่ท่านจะพูดเรื่องใครก็ตาม เราตอ้งโอปนยโิก นอ้มเขา้มาหาตวัเราเสมอ 

นกัปราชญท์่านฉลาด ท่านรูว้า่คนเรามจีริตนิสยัต่างกนั สอนตรงๆอาจจะรบัไมไ่ด ้
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จะอบัอายขายหนา้เพือ่นฝูง อาจจะโกรธขึ้นมาเลยก็ได ้ อาจจะเลกินบัถอืเป็น

อาจารยไ์ปเลยก็ได ้ท่านก็ดูแต่ละคนวา่จะรบัไดม้ากนอ้ยเพยีงไร  

ถาม สงัเกตดูคนทีเ่ขา้วดัส่วนใหญ่จะมคีวามทกุข ์ ในเรื่องการงานครอบครวัหรืออะไร

อย่างน้ีคะ แต่คนทีม่คีวามสุขสบายจะไมค่่อยเขา้วดั 

ตอบ คนทีม่คีวามทกุขแ์ต่ไมเ่ขา้วดัก็มมีากเหมอืนกนั เพราะเลอืกแกด้ว้ยวธิีอืน่ ไปตี

กอลฟ์ ไปชอปปิง ไปอาบอบนวด ไปดูหนงั วดัก็เป็นทางแกท้างหน่ึง 

ถาม อย่างลูกมเีพือ่นๆทีไ่มเ่ขา้วดั เขาไม่มคีวามทกุข ์

ตอบ เขาม ีไมม่ใีครไมม่ทีกุขห์รอกในโลกน้ี เพยีงแต่เขาไมม่าบ่นใหเ้ราฟงัเท่านัน้เอง 

ถาม แสดงวา่ไมเ่กี่ยวกบัความทกุขค์วามสุขทีเ่ขา้วดัใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมเ่สมอไป อยู่ทีจ่ริตนิสยัของแต่ละคน บางคนแกค้วามทกุขด์ว้ยการดืม่สุรา 

เวลาไมส่บายใจก็หาเหลา้มาดืม่ บางคนก็เขา้บ่อนการพนนั เพือ่จะไดล้มืปญัหา

ลมืเรื่องราวต่างๆ 

ถาม มนีอ้งบางคนเขาบอกวา่ ตวัเขายงัอยากจะเกดิ ยงัอยากจะเหน็เรื่องตายเกดิ ฟงั

แลว้ตกใจเหมอืนกนั  

ตอบ แสดงวา่มคีวามหลงมาก 

ถาม ยงัไมม่ปีญัญาทีจ่ะคดิ มอีวชิชาเต็มตวั 

ตอบ คนเขา้วดัน้ีแหละเป็นคนฉลาด แกท้กุขท์ีถู่กทาง เหมอืนกบัคนไมส่บายแลว้ไป

เขา้โรงพยาบาล ดกีวา่ไปคลนิิกหมอเถือ่น  

ถาม แต่เขามองตรงกนัขา้มกบัเราเลยนะคะ มองคนทีเ่ขา้วดัวา่อะไรตื่นแต่เชา้ 
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ตอบ สมัมาทฐิกิบัมจิฉาทฐิ ิ ตอ้งมองตรงกนัขา้มกนั สมัมากบัมจิฉาอยู่กนัคนละดา้น 

เขาอาจจะมองวา่คนทีเ่ขา้วดัเป็นคนอ่อนแอ ไมก่ลา้ต่อสู ้ไมก่ลา้เผชญิความจริง 

ถาม เปอรเ์ซน็ตข์องคนเขา้วดักบัคนทีไ่มเ่ขา้วดัก็ต่างกนัมากเลย คนเขา้วดัน่ีสกั ๑๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์

ตอบ นอ้ยมาก เพราะพวกเขา้วดัเป็นพวกเขาววั พวกไมเ่ขา้วดัเป็นพวกขนววั 

ถาม ดใีจจงั พวกลูกเป็นพวกเขาววั 

ตอบ คนทีเ่ป็นพระอรหนัต ์ อยู่ในวดัหรืออยู่นอกวดั คนทีเ่ขา้วดัใหม่ๆ ก็ไมไ่ดเ้ป็นพระ

อรหนัต ์แต่อยู่ไปนานๆก็กลายเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมาได ้อยู่นอกวดัไปจนวนัตาย

ก็ไมเ่ป็น การแกค้วามทกุขท์ีถู่กทางตอ้งแกท้างไหน คาํตอบก็เหน็อยู่แลว้ 

เพยีงแต่ไมม่ปีญัญาพจิารณาใหเ้หน็เท่านัน้เอง 

ถาม ในกรณีทีเ่ป็นมจิฉาทฐิ ิแต่เป็นบพุการีของเรา จะทาํใหเ้กดิสมัมาทฐิไิดอ้ย่างไร 

ตอบ แมแ้ต่บพุการีของพระอรหนัตบ์างทกี็ช่วยไมไ่ด ้ อย่างบพุการีของพระโมคคลัลาน์

หรือพระสารีบตุร สิง่ทีเ่ราทาํได ้คอืการทาํตวัของเราใหเ้ป็นตวัอย่าง ถา้ยงัไมเ่หน็

ก็แสดงวา่มเีมฆหมอกของโมหะอวชิชาหนามาก แสงสวา่งแห่งธรรมไมส่ามารถ

เลด็ลอดเขา้ไปได ้ เป็นเรื่องของกรรม เราจงึตอ้งเขา้ใจหลกักรรม และเรื่อง

อนิจจงัของร่างกาย พ่อแมข่องเราก็ตอ้งแก่เจ็บตายเหมอืนกนั แกไ้มไ่ด ้ เรื่อง

กรรมของท่านเราก็ไปแกไ้มไ่ด ้ มจิฉาทฐิเิป็นผลของกรรม สมัมาทฐิเิป็นผลของ

บญุ คนทีม่มีจิฉาทฐิกิ็จะคลกุคลกีบัคนทีม่มีจิฉาทฐิ ิ ก็ยิง่ส่งเสริมกนัใหญ่ ยิง่

ตอกยํา้มจิฉาทฐิใิหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ขึ้น ส่วนคนทีม่สีมัมาทฐิกิ็จะคลกุคลกีบัคนที่

มสีมัมาทฐิ ิ ก็จะช่วยส่งเสริมกนั คนทีม่คีวามรูม้ากกวา่จะดงึคนทีม่นีอ้ยกวา่ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหค้บบณัฑติ ถา้หาบณัฑติคบไมไ่ด ้ ก็อยู่คนเดยีวไปจะ

ดกีวา่ อย่าไปคบคนพาลคนโง ่ เพราะจะขาดทนุ จะฉุดลากเราลงไป ถา้

จาํเป็นตอ้งคบเช่นคบกบัพ่อกบัแมเ่รา ก็อยา่ใหเ้ขาฉุดลากเราไป ถงึแมจ้ะเป็นพ่อ
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เป็นแม ่ ถา้สอนใหเ้ราเลน่การพนนั ใหก้นิเหลา้ เราก็ไมต่อ้งทาํตาม ไมเ่ป็นการ

เนรคุณ ถา้ผดิกบัหลกัธรรมก็ไมต่อ้งทาํ การเนรคุณหมายถงึไมดู่แลท่าน ในยาม

เจ็บไขไ้ดป่้วยหรือตอ้งการความช่วยเหลอื เราปลอ่ยปละละเลย ถงึจะเป็นการ

เนรคุณ ถา้ชวนใหเ้ราไปดืม่เหลา้ เราก็ไมต่อ้งไป ถา้ไปก็ไมต่อ้งดืม่ ท่านจะวา่

อย่างไรเราก็ไมด่ืม่ ต่อไปท่านอาจจะไมด่ืม่ตามเราก็ได ้ 

จะสอนพ่อแม ่ ก็ตอ้งสอนดว้ยการปฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง เช่นพระพทุธเจา้ ทรงปฏบิตัิ

เป็นตวัอย่าง ปฏบิตัจินหลดุพน้ พอหลดุพน้แลว้บรรดาญาตทิ ัง้หลายก็เกดิศรทัธาปฏบิตัิ

ตาม มเีจา้ชายออกบวชตัง้ ๕ รูปพรอ้มๆกนั มพีระอานนท ์มพีระอนุรุทธะ บวชพรอ้มๆ

กนั เพราะศรทัธา ถา้พระพทุธเจา้ไมไ่ดอ้อกบวช พวกน้ีจะไดบ้วชหรือเปลา่ ไมม่ทีาง ก็

เหมอืนกบัพระราชวงศจ์กัรี มรีชักาลที ่ ๔ ออกบวชเป็นพระอยู่ต ัง้ ๒๐ พรรษา 

ลูกๆหลานๆก็บวชตามกนัทกุพระองคเ์ลย ต ัง้แต่รชักาลที ่ ๔ มา รูส้กึจะบวชทกุๆ

พระองคเ์ลย ถา้เรากนิเหลา้เมายาจดัปารต์ี้ทกุคนื ลูกหลานก็จะทาํตาม ถา้มสีมัมาทฐิ ิเขา

ก็จะไมท่าํตาม ถา้ไมม่สีมัมาทฐิกิ็จะทาํตามคนอืน่ ตอ้งแยกแยะ เป็นพ่อแมก่็ส่วนหน่ึง 

เรื่องของจติใจก็เป็นอกีส่วนหน่ึง เป็นเรื่องของบญุของกรรม ท่านสอนวา่เรามกีรรมเป็น

ผูใ้หก้าํเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ ไมใ่ช่พ่อแมท่ีใ่หก้าํเนิดใจ พ่อแมใ่หก้าํเนิดร่างกาย แต่

ใจจะสูงจะตํา่ จะดจีะช ัว่ บญุกรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด ทาํใหด้หีรือช ัว่สูงหรือตํา่ ถงึแมจ้ะเกดิ

เป็นลูกของพระเจา้แผ่นดนิ ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะสูงตามเสมอไป ถา้ใจไมสู่งมนัก็ไม่

สูง ถงึแมจ้ะเกดิเป็นลูกขอทาน แต่ถา้ใจสูงมนัก็สูง  

ถาม แลว้คาํพงัเพยทีว่า่ ลูกไมห้ลน่ไมไ่กลตน้ ก็ไมเ่กี่ยวเลยใช่ไหมครบั 

ตอบ เป็นบางกรณี 

ถาม เป็นแต่ละบคุคลไป 

ตอบ เผอญิมจีริตนิสยัคลา้ยกนั 

ถาม เคยเกี่ยวพนักนัหรือเคยทาํกรรมร่วมกนัมา 
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ตอบ ท่านสอนวา่ถา้อยากจะพบกนัในชาตหินา้ ไดเ้ป็นคู่กนั ก็ตอ้งทาํบญุทาํทานเท่ากนั 

รกัษาศีลเท่ากนั ภาวนาเท่ากนั ถา้ทาํไมเ่ทา่กนัก็จะไมเ่จอกนั เหมอืนรถทีว่ ิง่เร็ว

เท่ากนัก็จะเกาะตดิกนัไป ถา้เร็วไมเ่ท่ากนั ก็จะห่างกนัออกไป แต่อย่าไปอยาก

เจอกนัเลย ไมเ่บือ่กนับา้งหรือ ไปขา้งหนา้มคีนใหมใ่หเ้จอเยอะแยะ นํา้ก็จะเขา้หา

นํา้ นํา้มนัก็จะเขา้หานํา้มนั ไมป่ะปนกนั คนดจีะเขา้หาคนด ีคนไมด่กี็จะเขา้หาคน

ไมด่ ี 

ถาม ลูกสาวทาํงานทางราชการ มกีารเรียกเงนิใตโ้ตะ๊ แลว้เขาตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งใน

ฐานะผูใ้ห ้เขาจะมคีวามผดิในส่วนกรรมทีล่ะเอยีดน้ีหรือไม ่

ตอบ ถา้มส่ีวนร่วมดว้ยก็ม ีถา้ไม่มส่ีวนร่วมดว้ยก็ไมม่ ี

ถาม ไมไ่ดเ้ป็นผูร้บั 

ตอบ อยู่ทีเ่จตนา 

ถาม ตอ้งทาํไปตามหนา้ที ่

ตอบ มหีนา้ทีเ่ซน็ก็เซน็ไป 

ถาม งานบางอย่างเจา้หนา้ทีจ่ะไมย่อมอนุมตั ิ ถา้ไมใ่หเ้งนิเขา จะหาเรื่องราวหาขอ้ผดิ 

น่ีก็กรณีเดยีวกนั มนัจาํเป็นคะ 

ตอบ ก็มองวา่เป็นการซื้อของก็แลว้กนั ตอ้งเสยีเงนิซื้อ อยากจะไดข้องก็ตอ้งจ่ายเงนิ  

ถาม เพือ่ความสะดวก ไม่อย่างนัน้จะทาํอะไรไมไ่ด ้งานไมเ่ดนิ 

ตอบ เราไมไ่ดท้าํผดิ คนทีเ่รียกนัน่แหละผดิ เราเป็นคนซื้อของ เขาเรียกราคาน้ี เราก็

จ่ายเขาไป เขาก็ไปเป็นเปรต เราไมไ่ดไ้ปเป็น 
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ถาม ทีส่วนแสงธรรมไมเ่คยตอ้งใหค่้าอะไรเลย มแีต่แย่งกนัทาํ ลูกวา่บารมเีป็นสิง่

สาํคญั  

ตอบ กบัพระเขาจะไมเ่อา เวลาตาํรวจเรียกรถแลว้เหน็พระนัง่ เขาก็จะโบกใหไ้ป เรา

อย่าไปทาํก็แลว้กนั ถา้ตอ้งขบัรถผา่นทางน้ีแลว้เขาจะเรียกเก็บเงนิ เราก็จ่ายเขา

ไป ไมไ่ดเ้ป็นความผดิของเรา ความผดิอยู่ทีค่นเรียก 

ถาม จะไปส่งเสริม 

ตอบ ก็อย่าไปทางน้ี ไมไ่ดเ้ป็นความผดิของเรา เพราะไมม่เีจตนาทีจ่ะทาํบาป เราตอ้ง

ไปทางน้ี จะไปไดต้อ้งจ่ายเงนิ เหมอืนขึ้นทางด่วนก็ตอ้งจ่ายเหมอืนกนั ทาํไมเรา

จ่ายได ้ 

ถาม เร็วมากอายุ ๖๐ แลว้ค่ะ 

ตอบ เป็นตวัเลขเท่านัน้ หกสบิ แปดสบิ ถา้ยงัมชีวีติอยู่ก็นบัไปเรื่อยๆ ถา้ไมม่ชีีวติก็

หยุดนบั แต่ใจน่ีอายุยาวมาก ไมรู่ก้ี่ลา้นปีแลว้ ร่างกายเป็นเหมอืนเสื้อผา้ชดุหน่ึง

เท่านัน้เอง  

ถาม ใจไมม่ตีาย 

ตอบ ใช่  

ถาม อยากจะเรียนถามเกี่ยวกบัการตดิดกีบัตดิช ัว่ เวลาใชช้วีติจริงๆจะตอ้งเจอท ัง้ทีด่ี

และไมด่ ีจะมวีธิีการอย่างไรดคีะ ทีจ่ะไมใ่หต้ดิ  

ตอบ คาํวา่ดหีมายถงึสิง่ทีเ่ราชอบใช่ไหม เช่นเวลาไดเ้งนิเดอืนขึ้นหรือใครชมเราอย่างน้ี

ใช่ไหมทีเ่รียกวา่ด ีส่วนทีไ่มด่หีมายถงึเวลาทีเ่ราโดนตดัเงนิเดอืน โดนไลอ่อกจาก

งาน โดนตาํหนิตเิตยีนนินทา ถา้เป็นอย่างน้ีก็ตอ้งไมต่ดิท ัง้ ๒ อย่าง ตอ้งยอมรบั

วา่เป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนกบัฝนตกแดดออก เราไมต่ดิกบัแดดจนรบักบัฝน
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ไมไ่ดเ้ลย ตอ้งรบัไดท้ ัง้ ๒ อย่าง เพราะไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยัของเราทีจ่ะไปควบคุม

บงัคบัได ้ เจา้นายจะไลเ่ราออก ก็หา้มเขาไมไ่ด ้ จะด่าเราก็หา้มเขาไมไ่ด ้ จะตาํหนิ

นินทาเราก็หา้มเขาไมไ่ด ้จะชมเราก็หา้มเขาไมไ่ด ้ใหเ้รามคีวามหนกัแน่นกบัความ

จริงก็แลว้กนั ถา้เขาชมวา่เราดแีต่เราไมด่ ีก็ไมค่วรดใีจ เขาวา่เราไมด่แีต่เราไมไ่ด ้

เป็นอย่างทีเ่ขาวา่ ก็ไมต่อ้งเสยีใจ แต่ถา้เป็นจริงอย่างทีเ่ขาวา่ เราก็ตอ้งแกไ้ข 

เพราะจะเป็นประโยชนก์บัเรา ฟงัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์ ฟงัดว้ยเหตผุล อย่าฟงั

ดว้ยอารมณ์ ถา้ฟงัดว้ยอารมณ์เราจะชอบใหค้นสรรเสริญอย่างเดยีว เราจะเลว

ขนาดไหน ถา้เขายกย่องสรรเสริญเราก็ดใีจ เราจะดขีนาดไหน ถา้เขาตาํหนิเราก็

จะเสยีใจ ถา้ไมใ่ชอ้ารมณ์ ดูความจริงเป็นหลกั ไมว่า่ใครจะพูดอะไรก็ตาม เราจะ

ไมห่ว ัน่ไหว จะฟงัทีเ่หตผุล วา่จริงหรือไม ่ ถา้จริงก็ตอ้งแกไ้ข ถา้ไมจ่ริงก็ไมต่อ้ง

ทาํอะไร แสดงวา่คนพูดเป็นคนตาบอด มองไมเ่หน็ความจริง หรือเกลยีดเรา ก็

หา้มเขาไมไ่ด ้ถอืวา่เป็นเวรเป็นกรรมก็แลว้กนั เราเคยมอีะไรกบัเขามาก่อน จงึทาํ

ใหเ้ขาเกลยีดเรา  

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่ อยู่ในโลกน้ีตอ้งอยู่เหนือสรรเสริญนินทาใหไ้ด ้อยู่เหนือโลก

ธรรมท ัง้ ๘ ลาภยศสรรเสริญสุข ทีม่ที ัง้เจริญและเสือ่ม เป็นธรรมดา ส่วนใหญ่เราจะไป

ตดิเจริญ เวลาเจริญลาภยศสรรเสริญสุข เราจะดอีกดใีจ พอเวลาเสือ่มลาภเสือ่มยศ เจอ

นินทาเจอความทกุข ์ ใจก็จะหดหู่ ตอ้งปรบัใจใหอ้ยู่ตรงกลาง ไมย่นิดยีนิรา้ย เวลาเจริญ

ก็เตอืนสตวิา่เดีย๋วก็เสือ่ม จะไดไ้มด่ใีจ เวลาเสือ่มจะไดไ้มเ่สยีใจ ถา้ดใีจพอจากไปกจ็ะ

เสยีใจ ถา้เฉยๆ ไมย่นิด ี เวลาเสื่อมก็จะไมเ่ดอืดรอ้น จงึตอ้งรูท้นัวา่ความเจริญกบัความ

เสือ่มเป็นของคู่กนั มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา เวลาไดข้ึ้นเงนิเดอืนก็ไมต่อ้งดใีจ ต่อไป

อาจจะถูกไลอ่อกจากงานก็ได ้ บริษทัอาจจะขาดทนุ ไมส่ามารถดาํเนินกจิการต่อไปได ้ ก็

ตอ้งปิดบริษทัลง หรือตอ้งลดจาํนวนพนกังานลง ก็อาจจะตอ้งปลดเราออกจากงาน 

พยายามมองความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนอยู่เสมอ จะไดไ้มห่ลง กบัส่วนดแีละส่วนไมด่ ี

ส่วนไมด่เีดีย๋วก็หมดไปเหมอืนกนั เช่นฝนไมต่กไปตลอด เดีย๋วก็ตอ้งหยุด ไมต่อ้งไป

รงัเกยีจ ไมต่อ้งอยากใหม้นัหยุด ถงึเวลามนัก็หยุดเอง ถา้ยงัไมถ่งึเวลาหยุด ต่อใหอ้ยาก

อย่างไร ก็ไมห่ยุดอยู่ด ีจะทกุขท์รมานใจไปเปลา่ๆ ถา้ทาํใจใหร้บักบัทกุสภาพได ้ก็จะไม่
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เดอืดรอ้นไมท่กุข ์ ไม่ใหย้ดึตดิท ัง้ดแีละช ัว่ ท ัง้ส่วนทีด่แีละไมด่ ี แต่เรื่องทาํความดน้ีี ให ้

ยดึตดิตลอดเวลา เรื่องธรรมะใหย้ดึตดิตลอดเวลา เดีย๋วจะเขา้ใจผดิ เป็นคนละเรื่องกนั 

ธรรมะไมใ่ช่เรื่องทีพู่ดถงึ ธรรมะยดึไดต้ลอด เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ไดต้ลอด การทาํความ

ดยีดึไดเ้สมอ ทาํไดท้กุทีท่กุเวลา 

ถาม อย่างน้ีก็หมายความวา่ ชวีติคนเราก็มที ัง้สุขและทกุข ์ ตอนไหนทีก่าํลงัมคีวาม

ทกุขห์รืออยู่ในภาวะทีแ่ย่ ก็ไมต่อ้งไปสนใจมนั ทกุอย่างเป็นอนิจจงั ก็จะผ่านไป 

แต่เราก็ยงัมุง่ม ัน่ทีจ่ะทาํความดต่ีอไป ความทกุขใ์นช่วงนัน้เป็นผลของบาปกรรม

ทีเ่ราเคยทาํมา ตอ้งคดิอย่างนัน้ถูกไหมคะ 

ตอบ บางอย่างไมไ่ดเ้ป็นผลของการกระทาํของเรา เป็นการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิ

อย่างฝนตกแดดออก แลว้ก็ไปกระทบกบัเศรษฐกจิ ก็ถา้แดดมากกวา่ฝน 

เกษตรกรก็จะไมส่ามารถผลติขา้วออกมาไดม้าก ทาํใหเ้ศรษฐกจิตกตํา่ ทาํใหเ้งนิ

ฝืด ก็อาจจะถูกตดัเงนิเดอืน เป็นผลต่อเนือง ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องของบญุของกรรม 

แต่ถา้มคีนมาทาํรา้ยเรา ก็อาจจะเป็นเพราะเราเคยไปทาํรา้ยเขามาก่อน หรือชวีติ

ตกตํา่ ท ัง้ๆทีเ่ราพยายามทาํดทีีสุ่ดแลว้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรม ก็ตอ้งอดทน

ไว ้ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา พยายามประคบัประคองชวีติ ไมใ่หต้กตํา่มากไปกวา่น้ี 

ถาม อย่าไปทาํตามอย่างทีเ่ราไดร้บั 

ตอบ ใช่ พอชวีติตกตํา่ก็เลยทาํตวัสาํมะเลเทเมาไปเลย เราตอ้งพยายามทาํความดใีห ้

มากยิง่ขึ้นไปอกี จะดกีวา่ บางทคีวามตกตํา่ของชวีติอาจจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้รา

ไดท้าํความดกีนั 

ถาม เพราะเหน็ทกุขจ์ริงๆ 

ตอบ อย่างหลวงปู่ขาวน่ี เมยีท่านไปมชูี ้ ท่านก็เสยีใจมาก ตอนตน้อยากจะฆ่าเมยีกบั

ฆ่าชู ้ แต่พอไดส้ตขิึ้นมา ก็คดิวา่ไปฆ่าเขาทาํไม เขามคีวามสุขก็ใหเ้ขาไปเถดิ 

เมือ่ก่อนเราอยู่คนเดยีวเราก็อยู่ได ้ ทาํไมต่อไปน้ีจะอยู่ไมไ่ด ้ ไปฆ่าเขาเราก็ไม่
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วเิศษไปกวา่เขา แต่จะเลวกวา่เขาเสยีอกี ท่านไดส้ต ิ ก็เลยประกาศเป็นทางการ

เลยวา่ ต่อไปน้ีขอยกภรรยาใหค้นน้ีไป ส่วนเราจะไปบวช จะไปทาํความด ี พลกิ

วกิฤตใหเ้ป็นโอกาส พลกิเหตกุารณ์ทีเ่ลวรา้ยใหเ้ป็นประโยชนข์ึ้นมา ถา้เรา

สูญเสยีทกุสิง่ทกุอย่าง ไมม่อีะไรเหลอือยู่เลย ก็ไปบวชเลย 

ถาม ผลของการทาํความดมีนัรอนาน 

ตอบ ความอยากของเราทาํใหรู้ส้กึนาน เวลาอยากไดอ้ะไรจะรูส้กึไมท่นัใจ เวลาไม่

อยากไดรู้ส้กึมาเร็วเหลอืเกนิ เรื่องบลิน่ีมาเร็วเหลอืเกนิ แต่เงนิเดอืนกวา่จะออก

รูส้กึวา่นาน ท ัง้ๆทีเ่ป็นเวลา ๓๐ วนัเหมอืนกนั ความอยากทาํใหรู้ส้กึวา่ต่างกนั 

จงึอย่าไปหลงกบัอะไรในโลกน้ีเลย ไมม่สีาระท ัง้นัน้ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขความสบาย

ใจ ความหลดุพน้จากความทกุข ์ มแีต่จะสรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ 

พอไดด้กี็อยากจะใหด้ไีปตลอด พอไมด่เีพยีงนิดเดยีวก็เสยีใจแลว้  

ถาม พอเราเหน็ลูกคนอืน่เขาด ีเราก็อจิฉาจงัเลย 

ตอบ แลว้มนัดจีริงหรือเปลา่ ไมด่จีรงิหรอก พระพทุธเจา้ไมเ่หน็วา่มนัด ี พระอรหนัต์

ท่านไมเ่หน็วา่มนัด ี ครูบาอาจารยท์่านไมเ่หน็วา่มนัด ี คนหลงเท่านัน้ทีเ่หน็วา่มนัด ี

คนทีไ่มห่ลงเหน็วา่มนัทกุขท์ ัง้นัน้ ไมม่นีะดทีีสุ่ด เมือ่ก่อนน้ีตอนทีไ่มไ่ดแ้ต่งงาน

ไมม่ลูีกก็สบายอยู่แลว้ พอมสีามมีลูีกแลว้ เป็นอย่างไร ดไีหมละ่  

ถาม มแีต่เหน็ลูกคนอืน่สามคีนอืน่เขาดจีงั 

ตอบ ไมเ่หน็ความทกุขข์องเขา ส่วนใหญ่จะเหน็แต่ส่วนทีด่ ี เวลาทะเลาะกนัเราไมเ่หน็ 

ไมม่คู่ีไหนไมท่ะเลาะกนั  

ถาม ไดย้นิวา่การอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เป็นกิเลส 

ตอบ ถา้ทกุขก์็เป็นกเิลส  
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ถาม หลกัใหญ่ตอ้งดูใจตวัเอง 

ตอบ ใช่ ตอ้งดูทีค่วามทกุขใ์จเป็นหลกั ความทกุขใ์จเป็นผลของกเิลสท ัง้นัน้ ถา้เป็น

ธรรมแลว้จะไมท่กุขก์บัอะไรเลย ถงึแมจ้ะถูกทรมาน ถูกขงัอยู่ในกรง ถูกทาํรา้ย

ร่างกาย ถา้ทาํใจใหส้งบได ้ ก็จะไมก่ระทบกบัใจ เพราะกเิลสสงบตวัลงไปดว้ย 

เราทกุขเ์พราะกเิลส ไมต่อ้งการสิง่ทีไ่ดร้บัก็เป็นทกุข ์ อยากไดใ้นสิง่ทีไ่มไ่ดก้็เป็น

ทกุข ์ 
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กณัฑท์ี่ ๓๓๖ 

ประเด็นสาํคญัของชีวิต 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระโมคคลัลานะไมใ่หชู้งวง ไมใ่หท้าํตวักร่าง วา่ตวัเองใหญ่โต 

จะตอ้งปฏบิตักิบัตนอย่างนัน้อย่างน้ี เพราะถา้ไมไ่ดร้บัการปฏบิตักิ็จะเสยีใจ จงึควรทาํตวั

ใหต้ํา่ทีสุ่ด เป็นเหมอืนผา้ขี้ริ้ว ผา้เช็ดเทา้ ใครจะเหยยีบ ใครจะเอาไปเช็ดเทา้ เอาไปเช็ด

อะไร ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้คดิวา่เป็นผา้ขาวผา้สะอาด เวลาใครเอาไปเช็ดอะไรเป้ือน

หน่อย ก็จะเกดิโทสะ ใจของเราจะมคีวามสุขมคีวามสบายถา้ไมถ่อืตวั ไมม่มีานะ เพราะ

การถอืตวัเป็นโมหะ เป็นอวชิชา เป็นความหลง เป็นเหตทุาํใหท้กุขใ์จ ทาํใหใ้จตอ้ง

ทะเยอทะยาน ดิ้นรนอยู่เรื่อยๆ อยู่เฉยๆไม่ได ้เรื่องของใจเป็นเรื่องแปลก ถา้ไมไ่ดศึ้กษา

ก็จะไมรู่ ้ จะปฏบิตัไิมถู่ก จะปฏบิตัสิวนกบัความจริงของใจ เพราะมตีวัคอยจูงใหไ้ป

ในทางทีผ่ดิ ก็คอืโมหะอวชิชาน่ีเอง ทีท่าํใหไ้มรู่ว้า่อะไรทาํใหใ้จทกุข ์ มพีระพทุธเจา้เพยีง

พระองคเ์ดยีวทีรู่ ้จงึนาํเอามาส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อ สิง่ทีท่รงตรสัรูก้็คอืพระอริยสจั ๔ ทรงเหน็

วา่ความทกุขเ์กดิจากสมทุยั คอืตณัหาความอยาก ๓ ประการคอื ๑. กามตณัหาความ

อยากในกาม ๒. ภวตณัหาความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหาความอยากไมม่อียาก

ไมเ่ป็น คอืใจน้ีจะหวิกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหน้ ัง่หลบัตาเฉยๆจะรูส้กึอดึอดั นัง่

ไมไ่ดน้าน ถา้นัง่ดูหนงั ๒ ช ัว่โมง ๓ ช ัว่โมงก็นัง่ดูได ้ไมอ่ดึอดั เวลานัง่อยู่ในรถ ถา้รถวิง่

ก็จะไมรู่ส้กึอดึอดั ถา้รถจอดน่ิงก็จะรูส้กึอดึอดั ตอ้งลงไปเดนิ ไปทาํอะไร เพราะ

กามตณัหาความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทาํใหอ้ยากสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะทีแ่ปลกๆใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ถา้เป็นของเก่าก็จะเบือ่หน่าย คนถงึเปลีย่นคู่กนัอยู่

เรื่อย เวลาเจอคนใหม่ๆ ก็รูส้กึวา่ดไีปหมด น่าชื่นชมน่ารกัน่ายนิด ี พออยู่ดว้ยกนัไปจน

จาํเจชนิชาก็เบือ่หน่าย ก็อยากจะหาใหม ่ ทาํใหใ้จตอ้งดิ้นรนกวดัแกวง่ ทาํใหเ้กดิความ

ทกุขข์ึ้นมาในใจ  
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ใจจะสุขไดใ้จตอ้งสงบ ระงบัดบัตณัหาความอยากในใจ แต่เราไมรู่ก้นั กลบัคดิวา่ยิง่

อยากยิง่มคีวามสุข พออยากดูภาพยนตรก์็ไดอ้อกไปดู ตอนออกจากบา้นก็เหมอืนไก่บนิ 

ดใีจไดไ้ปดูหนงั พอกลบัมาบา้นก็เหมอืนหา่กนิ เป็นธรรมชาตขิองกเิลส จะหลอกลอ่ใจ

อยู่เรื่อยๆ เมือ่ใจไปยนิดกีบักเิลสก็เลยทกุข ์ ถา้ไมย่นิดกีบักเิลสก็จะเฉยๆ จะสงบน่ิง มี

ความสุข น่ีคอืประเด็นสาํคญัของชีวิตเรา อยู่ตรงน้ี อยู่ตรงพระอริยสจั ๔ อยู่ตรงทีม่ ี

สมทุยัหรือไมม่สีมทุยั ถา้สมทุยัดบันิโรธกจ็ะปรากฏขึ้นมา ความทกุขก์็ดบัไป การจะตดั

สมทุยัใหห้มดไปได ้ก็ตอ้งใชเ้ครื่องมอื ก็คือมรรค มรรคทีม่อีงค ์๘ มชัฌมิาปฏปิทา ย่อ

เขา้มาก็คอื ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญัญา ขึ้นอยู่กบัฐานะของผูป้ฏบิตั ิถา้เป็น

ฆราวาสญาตโิยมก็ทานศีลภาวนา ในภาวนาก็มที ัง้สมาธิและปญัญา ถา้เป็นบรรพชติเป็น

นกับวชก็ศีลสมาธิปญัญา เพราะทานก็ไดท้าํไปหมดแลว้ สละหมดแลว้ ไมม่อีะไรเหลอื 

ถา้ไดบ้รรลแุลว้มาเกี่ยวขอ้งกบัทางโลก มผูีถ้วายขา้วของเงนิทอง ก็เอาไปทาํทานต่อ แต่

ไมไ่ดท้าํทานแบบฆราวาสญาตโิยมทาํกนั ทีท่าํเพือ่กาํจดักเิลส ความโลภความตระหน่ี

ความหวงแหน สาํหรบัจติทีบ่ริสุทธิ์แลว้จะไมม่กีเิลสหลงเหลอือยู่ จะทาํไปดว้ยปญัญา

ดว้ยเหตผุล เมือ่มเีงนิจะเก็บไวท้าํไม เอาไปสงเคราะหโ์ลกจะดกีวา่ แต่ไมไ่ดอ้ะไรจากการ

สงเคราะหโ์ลก เมือ่ยงัมชีวีติอยู่ มโีอกาสช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดก้็ทาํไป ถา้ไมม่ขีา้วของเงนิทอง

แจก ก็แจกทรพัยภ์ายในคอืธรรมะ ทีจ่ะทาํใหผู้ท้ีย่งัไมฉ่ลาดไดฉ้ลาดขึ้น ไดห้ลดุพน้จาก

บ่วงของมาร บ่วงของอวชิชาโมหะ ทีผู่กมดัจติของปถุชุนท ัง้หลาย ใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิ

ในภพนอ้ยภพใหญ่ ใหม้แีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา ก็แจกเป็นธรรมทานไป แต่ไมไ่ดร้บั

ประโยชนจ์ากการใหท้านน้ี เพราะมปีระโยชนอ์ยู่เต็มหวัใจแลว้  

ถา้เป็นนํา้ก็เต็มแกว้แลว้ จะเตมิเขา้ไปอกีก็ไมไ่ดม้มีากขึ้น ตอ้งไหลลน้ออกมา แต่ทาํดว้ย

ความเมตตากรุณา หน่ึงในพระพทุธคุณกค็อืพระมหากรุณาธิคุณ ทีม่ต่ีอสตัวโ์ลก ทรง

สละเวลา ๔๕ พรรษาทีเ่หลอือยู่หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ ทรงทาํภารกจิของพระ

ศาสดาซึง่มอียู่ ๕ ประการดว้ยกนัทีเ่รียกวา่พทุธกจิ ๕ ทีท่รงปฏบิตัเิป็นประจาํทกุวนัคอื 

๑. ตอนบ่ายอบรมส ัง่สอนฆราวาสญาตโิยม ๒. ตอนคํา่อบรมส ัง่สอนพระภกิษุสามเณร 

๓. ตอนดกึตอบปญัหาและอบรมส ัง่สอนเทวดา ๔. ตอนก่อนสวา่งทรงเลง็ญาณดูวา่จะ

ไปโปรดผูใ้ดด ี ผูท้ีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัพระธรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว ก็จะมุง่ไปโปรดคนนัน้ 
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๕. พอสวา่งก็ทรงออกบณิฑบาต เป็นภารกจิประจาํของพระพทุธเจา้ เรื่องบณิฑบาตทรง

ถอืเป็นภารกจิทีส่าํคญัพอๆกบัการอบรมส ัง่สอนเลย เป็นภารกจิทีท่รงปฏบิตัเิป็นประจาํ 

แมแ้ต่พระบวชใหมก่็ทรงสอนใหบ้ณิฑบาต ใหบ้ณิฑบาตไปตลอดชวีติ เป็นสามจีกิรรม 

เป็นกจิทีเ่หมาะกบันกับวช ในธุดงควตัรก็ทรงสอนใหบ้ณิฑบาตเช่นเดยีวกนั แต่

พระภกิษุสามเณรทีบ่วชกนัสมยัน้ี ไมท่ราบวา่ไดย้นิไดฟ้งักนับา้งหรือเปลา่ รูส้กึวา่เรื่อง

บณิฑบาตจะไมค่่อยสนใจกนัสกัเท่าไหร่ จะสนใจเรื่องกจินิมนตก์นัมากกวา่ ถา้นิมนตไ์ป

ฉนัทีบ่า้นจะแยง่กนัขึ้นรถแทบไมท่นั ถา้ไปบณิฑบาตจะไมค่่อยไปกนั อาจจะเป็น

เพราะวา่ ๑. ชอบนอนดกึตื่นสาย บณิฑบาตตอ้งตื่นแต่เชา้ ๒. ลาํบาก ฝนฟ้าตกก็ตอ้งไป 

ตอ้งแบกบาตรทีห่นกั ไมเ่หมอืนกบัการไปกจินิมนต ์นอนตื่นสายๆก็ได ้มรีถเกง๋มารบัไป

ถงึบา้น อาหารก็ถูกจดัใส่ภาชนะต่างๆไวอ้ย่างสวยงาม เพยีงแต่ไปนัง่สวดหน่อยเท่า

นัน้เอง แลว้ยงัมขีองแถมตดิย่ามกลบัวดัอกี  

ถา้มองในทางโลก ในทางกเิลสมนัก็ด ี แต่ถา้มองในทางขดัเกลากเิลสมนัก็ไมด่ ี เพราะ

กเิลสไม่เบาบางลงไป มแีต่จะเพิม่มากขึ้น ใจก็จะรุ่มรอ้น ไดเ้งนิทองมาก็อยากจะซื้อสิง่

นัน้ซื้อสิง่น้ี ไปเดนิชอปปิงแถวพนัธท์พิยฯ์กนัเต็มไปหมด อา้งวา่ไปซื้ออปุกรณ์การเรยีน

การเผยแผ่ธรรม ความจริงบวชแลว้น่าจะเขา้ป่าเขา้เขาจะดกีวา่ เรียนกบัครูบาอาจารย์

ตามวดัป่าวดัเขาเลย ไมต่อ้งเรียนเอาประกาศนียบตัรเหมอืนสมยัน้ี สมยัพทุธกาล ก็ไม่มี

ประกาศนียบตัร บวชแลว้ก็อยู่ในสาํนกัของพระพทุธเจา้หรือสาํนกัของครูบาอาจารย ์ทกุ

คํา่ก็ไดย้นิไดฟ้งัเทศนอ์บรมส ัง่สอนอยู่เป็นประจาํ เมือ่ศึกษาแลว้รูว้า่ตอ้งปฏบิตัอิย่างไรก็

ปลกีวเิวกไป ในเบื้องตน้ถา้จติใจยงัไมแ่ขง็แรงพอก็อยู่ในสาํนกัไปก่อน ฝึกใหม้คีวาม

แขง็แรงกลา้หาญ เพราะการจะกาํจดักเิลสคอืความกลวัได ้ จะตอ้งไปอยู่ทีก่ลวัๆ เพือ่ให ้

เกดิความกลวัขึ้นมา จะไดห้าวธิีต่อสูก้าํจดัความกลวัใหห้มดไป ถา้อยู่ในทีป่ลอดภยั

ความกลวัก็ยงัหลบซ่อนอยู่ ก็อาจจะคดิวา่ไมก่ลวัแลว้ แต่พอไปอยู่ทีก่ลวัๆจริงๆก็จะผดุ

ขึ้นมาโผลข่ึ้นมา ก็จะไมม่ทีางทีจ่ะต่อสูก้บัมนัได ้ เพราะไมไ่ดฝึ้กไวก่้อน เป็นเพยีง

จนิตนาการของใจวา่ไมก่ลวัแลว้ จะกลวัหรือไมก่ลวัจริงๆก็ตอ้งไปเจอของจริงเสยีก่อน 

เหมอืนกบัทหารทีฝึ่กซอ้มรบกนัอยู่เป็นประจาํ ก็ยงัไมรู่ว้า่เมือ่ถงึเวลาออกรบจริงๆจะ

กลวัหรือไม ่จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสูไ้ดห้รอืไม ่จนกวา่ไดอ้อกสนามจริง  
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หนา้ทีห่ลกัของพระพทุธเจา้ก็คอือบรมส ัง่สอนสตัวโ์ลก ไมม่อีะไรทีท่รงตอ้งทาํอกีแลว้ 

ทรงบรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ กจิในพรหมจรรยก์็เสร็จหมดแลว้ ไม่

ตอ้งปฏบิตัศีิลสมาธิปญัญาอกีต่อไป จะเดนิจงกรมนัง่สมาธิอกีมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ด ้

ไปทาํใหจ้ติสะอาดขึ้นไปกวา่นัน้บริสุทธิ์ขึ้นไปกวา่นัน้ ทาํไปเพือ่ความสบายระหวา่งธาตุ

ขนัธก์บัจติเท่านัน้ ทีย่งัเกี่ยวเน่ืองกนัอยู่ ขนัธย์งัมกีารทาํงานอยู่ ร่างกายยงัทาํงานอยู่ ถา้

ไมเ่ปลีย่นอริิยาบถเลย มแีต่นอนอย่างเดยีวก็จะปวดเมือ่ย ก็ตอ้งลกุขึ้นมานัง่บา้ง ลุก

ขึ้นมาเดนิบา้ง ถา้เอาร่างกายมาใชง้าน เอามาเทศนาวา่กลา่วส ัง่สอน ก็เหน่ือยได ้ก็ตอ้งมี

เวลาพกัจติพกักายสงบจติ หรือเดนิจงกรมเปลีย่นอริิยาบถเพือ่ผ่อนคลาย แต่ไมไ่ดท้าํ

เพือ่ชาํระกเิลสเพราะไมม่กีเิลสทีจ่ะตอ้งชาํระ ทาํเพือ่ดูแลธาตขุนัธเ์ท่านัน้เอง ใหอ้ยู่ใชง้าน

ไปไดน้านๆ เพือ่ประโยชนสุ์ขของผูอ้ืน่ หวัใจของพระพทุธศาสนาก็อยู่ทีพ่ระอริยสจั ๔ 

ใหเ้ขา้ใจธรรมชาตขิองใจ วา่อะไรทาํใหใ้จมคีวามสุข อะไรทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์ ถา้เขา้ถงึ

พระอริยสจั ๔ และสามารถปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ได ้กจ็ะไมท่กุขก์บัอะไรอกีต่อไป 

จะละความอยากต่างๆไดห้มด เช่นกามตณัหาความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เราตอ้งละอย่าไปยนิด ี อย่าไปอยากดูอยากฟงัอะไรท ัง้นัน้ นัง่หลบัหูหลบัตาดกีวา่ ทาํจติ

ใหส้งบไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอะไร ถา้จติรวมลงเป็นหน่ึงไดเ้มือ่ไหร่ ก็จะเหน็ความมหศัจรรย์

ของความสงบ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ไม่มีความสขุอืน่ใดในโลกน้ี ที่จะเสมอ

เท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบของใจ ถา้ไดส้มัผสัความสงบแบบน้ีเพยีงครัง้เดยีว

แลว้ ก็จะปลอ่ยไดห้มดเรื่องความสุขทางโลก ทางตาทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย จะมุง่

ไปทีส่งบสงดัวเิวกตามป่าตามเขา ทุ่มเทชวีติจติใจกบัการบาํเพญ็ ทาํจติใหส้งบมากขึ้นไป

เรื่อยๆ  

ครัง้แรกทีไ่ดส้มัผสักบัความสงบ เป็นเพยีงช ัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง แต่มอีานุภาพมาก 

เหมอืนกบัไดดู้โฆษณาสนิคา้ทีป่ระทบัใจมาก จะไมอ่ยากทาํอย่างอืน่ ถา้มภีาระอะไรกจ็ะ

เคลยีรใ์หห้มด จะไดม้เีวลาบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรมอย่างเดยีว คอืการทาํจติใหส้งบ ซึง่เป็น

งานข ัน้แรก เพราะจติทีส่งบดว้ยสมาธิยงัไมไ่ดก้าํจดั กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ที่

เพยีงแต่สงบตวัลงตามความสงบของจติ พอจติออกจากความสงบก็จะคดิปรุง ความ

อยากต่างๆก็จะแทรกเขา้มาอกี ถงึตอนนัน้ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรมอกีข ัน้หน่ึง ทีเ่รียกวา่ปญัญา
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หรือวิปสัสนา เวลาอยากไดอ้ะไรอยากทาํอะไร ตอ้งสอนใจวา่มนัไมไ่ดใ้หค้วามสุข ใหก้็

เพยีงนิดเดยีวในขณะทีไ่ดม้า แต่จะใหค้วามทกุขม์ากกวา่ ทกุขท์ีเ่กดิจากการดูแลรกัษา 

เป็นห่วงเป็นใยเป็นกงัวล ทกุขท์ีเ่กดิจากการเสยีอกเสยีใจ เมือ่ตอ้งพลดัพรากจากกนัไป 

ถา้ไมม่กี็จะไมท่กุข ์ อยู่คนเดยีวไมม่สีามไีม่มภีรรยา ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัสามทีกุขก์บัภรรยา 

ไมต่อ้งทกุขก์บัลูกกบัหลาน ยาวเป็นลูกโซ่ไปเลย เลี้ยงลูกแลว้ก็ตอ้งเลี้ยงหลานต่ออกี ถา้

มคีวามผูกพนัก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ ถา้ไมม่คีวามผูกพนัก็จะไมท่กุข ์ ไมอ่ยากได ้ ถา้มา

ก็รบัเอาไว ้ ถา้ยงัเอาไปทาํประโยชนไ์มไ่ดก้็ปลอ่ยไวอ้ย่างนัน้ไปก่อน ถา้มอีย่างน้ีก็จะไม่

ทกุข ์ ถา้มใีครเอาขา้วของอาหารมาถวาย ก็รบัประทานไปฉนัไป แต่ไมไ่ดอ้ยาก

รบัประทานแต่อย่างใด รบัประทานไปตามเวลา ตอนเชา้ไปบณิฑบาตก็ไมไ่ดค้ดิฝนัวา่ 

วนัน้ีจะไดอ้าหารอย่างนัน้อย่างน้ีมา ไดอ้ะไรมาพอถงึเวลารบัประทานก็รบัประทานไป 

เสร็จแลว้ก็ผ่านไป ไมม่อีะไรหลงเหลอืตดิอยู่ในใจ แต่ถา้รบัประทานดว้ยความอยาก 

ก่อนจะรบัประทานก็คดิอยากไปก่อนแลว้ อยากจะรบัประทานอาหารอย่างนัน้เหลอืเกนิ 

ก็ตอ้งไปหามารบัประทาน รบัประทานเสร็จแลว้ก็ยงัคดิถงึอาหารนัน้อยู่ พอหวิก็อยากจะ

รบัประทานอกี ถา้ไมไ่ดร้บัประทานก็จะรูส้กึทรมานในจติใจ  

เราจงึควรศึกษาพระอริยสจั ๔ ใหด้ ี จะไดรู้จ้กัวธิีดูแลรกัษาใจ ถา้ใจมคีวามสุข ไมว่า่

อะไรจะเกดิขึ้น ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจ โลกจะเจริญหรือเสือ่มก็จะไมก่ระทบกระเทอืน

ใจ ถา้ใจไมม่คีวามสุข ต่อใหส้ิง่อืน่ๆมคีวามเจริญ ใจก็ไมไ่ดเ้จริญ ไมไ่ดม้คีวามสุขตาม

ไปดว้ย ใหดู้ทีใ่จเป็นหลกั เพราะใจเป็นทีต่ ัง้ของความสุขและความทกุข ์ ตอ้งรูว้า่อะไร

เป็นตวัสรา้งความสุขสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ สิง่ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขก์็ตอ้งกาํจดั สิง่ที่

ทาํใหเ้กดิความสุขก็ตอ้งเสริมสรา้งขึ้นมา สิง่ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขก์็คอืตณัหาท ัง้ ๓ 

ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไม่มอียากไมเ่ป็น ส่วนทีส่รา้ง

ความสุขใหก้บัใจก็คอืมรรค ๘ เพราะจะเป็นผูท้าํลายความอยากท ัง้ ๓ เมือ่ไมม่คีวาม

อยากท ัง้ ๓ แลว้ ทกุขก์็ไมม่ ี จติก็สงบ มแีต่ความสุข แต่ไมไ่ดเ้ป็นสุขเวทนา ทีเ่กดิจาก

การไดเ้หน็ไดย้นิสิง่ทีช่อบทีย่นิด ี เป็นความสุขทีเ่กดิจากการไมค่ดิไมป่รุงแต่ง สงบน่ิง

เป็นเหมอืนนํา้น่ิงใส เป็นความสุขอกีแบบหน่ึงทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในกรอบของเวทนา เป็นความสุข

ทีเ่กดิจากความสงบของจติ สุขเวทนาเกดิจากการไดส้มัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ
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และธรรมารมณ์ ทีช่อบอกชอบใจ ก็ทาํใหเ้กดิความสุขขึ้นมา ทกุขเวทนาก็เช่นเดยีวกนั 

เกดิจากการสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะและธรรมารมณ์ทีไ่มช่อบใจ แต่น่ีเป็น

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติ เกดิจากการบาํเพญ็มรรค ๘ ทานศีลภาวนา  

ก่อนทีจ่ะทาํจติใหส้งบได ้ ก็ตอ้งมศีีลเป็นเครื่องสนบัสนุน เพราะถา้ยงัไมม่ศีีล ยงัทาํบาป

ทาํกรรมอยู่ ใจกจ็ะวุน่วาย เวลานัง่ทาํสมาธิก็จะทาํไมไ่ด ้ ถา้ไปนัง่ตามทีเ่ปลีย่วๆ ก็จะมี

ความหวาดระแวง จะทาํไมไ่ดเ้ลย นัง่หลบัตาก็กลวัคนนัน้คนน้ีมาตามลา้งผลาญมาตาม

ฆ่า ถา้ไมไ่ดท้าํผดิศีล ใจจะไมวุ่น่วาย เวลาทาํสมาธิก็จะทาํไดง้า่ย การทีจ่ะมศีีลไดก้็ตอ้ง

อาศยัทานเป็นเครื่องสนบัสนุน เพราะคนทีไ่มใ่หท้านเป็นคนเหน็แก่ตวั เหน็แก่ได ้

อยากจะเอาอย่างเดยีว เมือ่อยากไดอ้ะไร ก็จะพยายามหามาทกุวถิทีาง จะถูกตอ้งหรือไม่

ก็ตาม ถา้ตอ้งไปฉอ้โกง ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง ก็จะทาํ หรือไปฆ่าผูอ้ืน่ก็จะทาํ เมือ่

ทาํไปแลว้ก็จะมคีวามวุน่วายใจ มคีวามวติกกงัวล ถา้ชอบทาํบญุใหท้านกจ็ะไมช่อบ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะมคีวามเมตตากรุณา เหน็ผูอ้ืน่ลาํบากลาํบน ก็อยากจะแบง่

ความสุขความสบายใหก้บัเขา เวลาทีอ่ยากไดอ้ะไร ก็จะไมท่าํดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง จะไม่

ไปทาํบาปทาํกรรม เพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ ก็จะมศีีลขึ้นมาโดยปริยาย เป็นอานิสงส์

ทีต่ามมาจากการทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆ ทีไ่มไ่ดท้าํดว้ยความโลภ ไมไ่ดท้าํเพือ่อยากจะ

ไดผ้ลตอบแทน ไมไ่ดท้าํเพือ่จะไดม้หีนา้มตีา ใหผู้อ้ืน่รูว้า่เป็นคนใจกวา้ง ทาํบญุมาก 

อย่างน้ีก็ยงัเป็นความโลภอยู่ ไมไ่ดท้าํดว้ยความเมตตากรุณา ดว้ยความบริสุทธิ์ใจ เวลา

ทาํบญุใหท้านก็ตอ้งสงัเกตดูวา่ทาํดว้ยความถูกตอ้งหรือไม ่ ตอ้งไมต่อ้งการอะไรจากใคร

ท ัง้นัน้เวลาทาํบญุใหท้าน ยิง่ไมต่อ้งการมากเท่าไหร่ ก็ยิง่ไดร้บัความสุขใจความอิม่ใจมาก 

ถา้ตอ้งการผลตอบแทนแลว้ไมไ่ดก้็จะห่อเหีย่วใจ ไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะทาํอกี ก็เลยไมไ่ดท้าํ 

เพราะทาํไมถู่ก จงึไมไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากการใหท้าน ใจยงัหวิยงัอยากอยู่  

เมือ่ใหท้านแลว้ไมไ่ดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ กจ็ะไปทาํอย่างอืน่แทน ทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง เพือ่ให ้

ไดม้าในสิง่ทีอ่ยากได ้ อยากจะมหีนา้มตีา เมือ่ทาํบญุใหท้านแลว้ไมไ่ดม้หีนา้มตีา ก็ไป

สมคัรเป็นส.ส. ก็ตอ้งไปซื้อเสยีง เพือ่จะไดม้หีนา้มตีา ก็จะไปในทางทีผ่ดิ ไปตาม

ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น การทาํทานจงึเป็นการลดละตณัหาไปในตวั แต่ยงัละ
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ไมไ่ดท้ ัง้หมด เป็นการตดักิ่งกา้นของความอยาก ถา้จะตดัใหห้มดก็ตอ้งถอนรากถอน

โคน ตอ้งปฏบิตัใินข ัน้วปิสัสนาในข ัน้ปญัญา ใหเ้หน็วา่ความอยากเป็นทกุขเ์ป็นโทษ สิ่งที่

ไดม้าก็ไมไ่ดม้ปีระโยชนอ์ะไรกบัจติใจ มแีต่ภาระทางจติใจ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะตดัได ้

แต่ตอ้งมคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบอยู่ก่อนแลว้ จะไมห่วิกบัอะไร ถา้กเิลสตณัหายงั

ไมไ่ดถู้กทาํลายไปหมด มนัก็ยงัหลอกจติได ้ ในขณะทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในความสงบมนัก็จะ

หลอกใหห้วิใหอ้ยาก เมือ่เกดิความหวิความตอ้งการ ก็ตอ้งสอนใจวา่ไมม่อีะไรดกีวา่

ความสงบ สิง่ทีอ่ยากไดเ้ป็นความทกุขเ์ป็นภาระ เป็นเรื่องเป็นปญัหา เมือ่สอนใจอยู่

เรื่อยๆแลว้ ทกุครัง้ทีค่วามอยากเกดิขึ้นมาก็จะถูกระงบัดบัไปเรื่อยๆ จนไมม่คีวามอยาก

โผลข่ึ้นมาปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็อกี ก็จะไมม่อีะไรมารบกวนจติใจ จะอยู่อย่างสุขสบายไป

ตลอดอนนัตกาล ไมม่คีวามหวิ ความตอ้งการ ความอยาก มแีต่ความอิม่ ความสุข 

ความพออยู่ตลอดเวลา  

จงึควรมองทีใ่จเป็นหลกั เพราะเป็นทีต่ ัง้ของความสุขและความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

อืน่ สิง่อืน่ๆไดแ้ต่ดูแลร่างกายของเราเท่านัน้ ร่างกายตอ้งมปีจัจยัไวดู้แล แต่ต่างกบั

ปจัจยัทีดู่แลใจ อย่าไปหลงคดิวา่มปีจัจยัดูแลร่างกายมากๆแลว้ จะทาํใหใ้จมคีวามสุข

ตามไปดว้ย มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ต่อใหส้รา้งพระราชวงัขึ้นมา ใจก็ยงัรอ้นเป็นไฟได ้ถา้

ยงัมตีณัหาท ัง้ ๓ อยู่ ถา้อยากจะสรา้งเรือนใจ สรา้งวงัของใจขึ้นมา ก็ตอ้งสรา้งดว้ยทาน

ศีลภาวนา ถา้ไดส้รา้งปจัจยั ๔ ของร่างกายไวพ้อเพยีงแลว้ ก็ใหเ้อาเวลาทีม่อียู่มาสรา้ง

ปจัจยั ๔ ใหก้บัใจ ดว้ยการบาํเพญ็ดว้ยการเจริญมรรค เจริญสมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ 

เจริญสมัมาสงักปัโปความดาํริชอบ ดว้ยการฟงัธรรม ทีอ่อกมาจากความเหน็ทีถู่กตอ้ง 

เป็นสมัมาทฐิ ิ เป็นการถ่ายทอดจากใจสูใ่จ จากใจของพระพทุธเจา้ ผ่านใจของผูป้ฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบ มาสู่ใจของพวกเราอกีต่อหน่ึง ถา้รบัไวเ้รื่อยๆ ต่อไปใจก็จะมคีวามเห็นที่

ถูกตอ้ง ทีจ่ะพาไปสู่การปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง สู่การทาํทาน เช่นวนัน้ีเราก็มาทาํบญุทาํทานกนั 

เอาขา้วเอาของมาถวาย สู่การรกัษาศีล ตัง้อยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ สู่การบาํเพญ็สมาธิและ

ปญัญาตามลาํดบั พอออกจากสมาธิ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งคดิเรื่องภาระกจิการงาน ก็

ใหม้าคดิทางดา้นธรรมะ คดิเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนัตตา เพือ่จะไดก้าํจดัความอยากต่างๆ 

พอเหน็วา่สิง่ทีอ่ยากไดไ้มเ่ทีย่ง เวลาจากไปก็ตอ้งเสยีอกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็
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จะไมอ่ยากไดอ้ะไร เพราะเป็นความทกุข ์ ไมใ่ช่ของเรา ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด พจิารณา

อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ก็จะเกดิปญัญา เกดิสมัมาทฐิทิีล่ะเอยีดขึ้นไปเรื่อยๆ เกดิความเห็น

ทีถู่กตอ้ง จนมอียู่ทกุขณะจติ ถงึจะเกดิประโยชน ์ ถา้ไมอ่ยู่คู่กบัใจ เวลาตณัหาโผล่

ออกมา ก็จะสูไ้มไ่ด ้ ดไีปหมด ไอน้ ัน้ก็ดไีอน่ี้ก็ด ี ถา้มไีตรลกัษณ์อยู่กบัใจอยู่ตลอดเวลา 

ก็จะเหน็วา่ไมเ่ทีย่งเป็นทกุขเ์ป็นอนตัตาท ัง้นัน้  

ใครจะยกลูกสาวให ้ก็จะเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใหเ้ป็นนายกฯก็เหมอืนกนั ปวด

หวัจะตายไป มแีต่เรื่องวุน่วาย แต่มองไมเ่หน็กนั เหมอืนถูกสะกดจติ พอมอีะไรทีถู่กใจ

มาลอ่ก็จะเหน็ดไีปหมดเลย พ่อแมอ่ตุส่าหอ์บรมส ัง่สอนไวแ้ทบเป็นแทบตาย พอมหีนุ่มมี

สาวมาจบีหน่อยก็หนีตามกนัไปเลย แลว้ก็มานํา้ตาตกทหีลงั พอความสุขหมดไปเหลอื

แต่ความทกุข ์จะมลูีกแลว้ส ิจะทาํอย่างไร เงนิก็ไมม่ ีตวัเองยงัเลี้ยงตวัเองไม่ได ้แลว้ยงั

ตอ้งมาเลี้ยงเมยีเลี้ยงลูกอกี ความทกุขก์็ตามมา เพราะไมม่วีปิสัสนา ไม่มสีมัมาทฐิ ิ ไมม่ี

ปญัญาอยู่คู่ใจ ถา้เป็นทหารก็ไมม่อีาวุธอยู่ตดิกาย ทหารเวลาออกรบตอ้งมอีาวุธตดิตวั

อยู่ตลอดเวลา ตอ้งกอดปืนนอนเลย เพราะไมรู่ว้า่ศตัรูจะบกุมาเมือ่ไหร่ ถา้เอาปืนไปเก็บ

ไวใ้นตู ้ พอขา้ศึกบกุเขา้มาจะไมม่เีวลาไปหาปืน ธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ีก็เป็นเหมอืนอาวุธที่

พระพทุธเจา้มอบใหเ้ราไว ้ ถา้รบัมาแลว้เอาไปวางไว ้ พอออกจากทีน่ี่ไปก็ไมนึ่กถงึธรรม

เลย คุยเรื่องนัน้เรื่องน้ีกนั จะไปเทีย่วทีไ่หนด ี จะไปทาํอะไรด ี พอกเิลสโผลอ่อกมาก็ทาํ

ตามมนัเลย ก็จะตอ้งวนเวยีนอยู่ในกองทกุขอ์ยู่เรื่อยๆ หลงัจากทีไ่ดฟ้งัแลว้ ตอ้งเอาไป

เจริญต่อ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ ตอ้งเจริญมรณานุสตทิกุลมหายใจเขา้

ออก ถงึจะเกดิประโยชน ์ ถงึจะดบัตณัหาได ้ มรณานุสตกิ็คอือนิจจงันัน่เอง จะอยากไป

ทาํไม เดีย๋วก็ตายแลว้ ไดเ้ป็นนายกฯเพยีง ๒ ช ัว่โมงก็อาจจะตายก็ได ้ ไปเทีย่วก็อาจจะ

ไปประสบอบุตัเิหตกุ็ได ้ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะไมอ่ยากไป แต่เวลาไปเทีย่วจะไมก่ลวัเรื่อง

อบุตัเิหตเุลย เวลาจะทาํความดกีลบักลวัไปหมด  

ถาม ท่านพระอาจารยพ์ูดถงึภารกจิของพระพทุธเจา้วา่ ตอนดกึจะแสดงธรรมกบัเทพ

เทวดา แมท้่านปรินิพพานไปแลว้ ท่านยงัคงทาํหนา้ทีน้ี่อยู่เหมอืนเดมิใช่ไหมครบั 

ในการส ัง่สอนเทพเทวดา 
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ตอบ ท่านไมส่อนแลว้ ถา้ท่านนิพพานไปแลว้ท่านก็ผ่านไปแลว้ ทรงสอนไดแ้ต่เฉพาะ

เวลาทีม่ชีวีติอยู่เท่านัน้ ยกเวน้กรณีของผูป้ฏบิตัทิีเ่ขา้สมาธิแลว้มพีระพทุธเจา้มา

ปรากฏ เป็นเรื่องเฉพาะบคุคลทีม่กีระแสจติ ทีส่ามารถตดิต่อกบัพระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตไ์ด ้ เช่นหลวงปู่ม ัน่เป็นตน้ ในประวตัทิา่นพระอาจารยม์ ัน่ไดเ้ขยีนไว ้

วา่ มพีระพทุธเจา้และพระอรหนัตม์าแสดงธรรม มาสนทนาธรรมกบัท่านอยู่เป็น

ประจาํ แต่น่ีก็เป็นกรณีพเิศษ เฉพาะบคุคลทีต่ดิต่อกบัจติของผูอ้ืน่ได ้ ถา้ไมม่ี

ความสามารถทางดา้นน้ีก็จะตดิต่อไมไ่ด ้ ก็เหมอืนกบัคนทีม่โีทรศพัทม์อืถอืกบั

คนทีไ่มม่ ี คนทีม่กี็สามารถตดิต่อกบัผูท้ีม่ไีด ้ ถงึแมจ้ะอยู่ต่างประเทศก็ยงั

ตดิต่อกนัได ้ แต่เรื่องน้ีไมม่แีสดงไวใ้นพระไตรปิฎก คนทีศึ่กษาพระไตรปิฎกจน

เป็นหนอน ก็จะคา้นหวัชนฝา หาวา่หลวงปู่ม ัน่อตุริ อย่างทีป่รากฏอยู่ในทา้ย

หนงัสอืประวตัหิลวงปู่ม ัน่ เป็นการวพิากษว์จิารณ์ของม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช ที่

วจิารณ์หลวงปู่ม ัน่ วา่เป็นหลวงตาเพอ้เจอ้หรือเปลา่ พูดในสิง่ทีไ่มม่ใีน

พระไตรปิฎก ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ถอืวา่ตนเป็นเอกในดา้นพระไตรปิฎก ยนืยนัวา่สิง่ที่

หลวงปู่ม ัน่พูด ไมม่ใีนพระไตรปิฎก หลวงตาท่านก็ตอบไปวา่ ความรูใ้น

พระไตรปิฎกเป็นเหมอืนนํา้ในตุ่มในไห แต่ความรูท้ีป่รากฏขึ้นในจติของผูป้ฏบิตัิ

เป็นเหมอืนนํา้ในมหาสมทุร กวา้งใหญ่ไพศาลมาก ความรูข้องพระพทุธเจา้ที่

ไมไ่ดบ้รรจไุวใ้นพระไตรปิฎก เป็นเหมอืนนํา้ในมหาสมทุร เหมอืนใบไมใ้นกาํมอื

กบัใบไมใ้นป่า ทรงถามภกิษุวา่ส่วนไหนจะมากกวา่กนั พระภกิษุก็ตอบวา่ใบไมใ้น

กาํมอืมไีมก่ี่ใบ นบัไดเ้ลย แต่ใบไมใ้นป่านบัไมถ่ว้น พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ 

ความรูท้ีต่ถาคตรูอ้ยู่ในใจเหมอืนกบัใบไมใ้นป่า แต่ความรูท้ีต่ถาคตสอนพวกเธอ

เป็นเหมอืนใบไมใ้นกาํมอื สอนเท่าทีจ่าํเป็น เพือ่ใหพ้วกเธอเอาไปปฏบิตั ิ แลว้จะ

ไดเ้หน็ความรูท้ีต่ถาคตไมไ่ดเ้อามาสอน ถา้พวกเธอเพยีงแต่ศึกษาพระไตรปิฎก 

ก็จงอย่าไปอตุริวา่รูม้าก จะกลายเป็นใบลานเปลา่ไป ตอ้งไปปฏบิตัก่ิอน แลว้

ความรูต่้างๆทีป่รากฏขึ้นมาในจติจะมมีากมายก่ายกอง แลว้จะไมป่ฏเิสธความรูท้ี่

ไมม่อียู่ในพระไตรปิฎก  
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ถาม ขออนุญาตถามต่อเน่ือง คอืภารกจิสุดทา้ยของพระพทุธเจา้ก่อนสวา่งน้ี ไมท่ราบ

ปจัจบุนัน้ีมใีครทาํหนา้ทีน่ ัน้อยู่หรือเปลา่ครบั 

ตอบ ครูบาอาจารยบ์างท่านก็คงทาํอยู่ แต่คงไมเ่หมอืนพระพทุธเจา้ ในบรรดาผูท้ีบ่รรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ มไีมท่กุองคท์ีม่คีวามสามารถส่งกระแสจติไปดูวา่ ผูใ้ดพรอ้มที่

จะรบัธรรม เป็นคุณธรรมความสามารถพเิศษของพระพทุธเจา้ ทีไ่มเ่กี่ยวกบัการ

บรรลเุป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ คอือทิธิฤทธิ์ต่างๆ เช่นการอ่านวาระจติ

ของผูอ้ืน่ได ้ ถา้อ่านไมไ่ด ้ ก็จะไมส่ามารถรูไ้ดว้า่ จติของผูอ้ืน่อยู่ในระดบัใด 

สมควรไดร้บัการส ัง่สอนหรือยงั พระพทุธเจา้นอกจากเป็นพระพทุธเจา้และเป็น

พระอรหนัตแ์ลว้ ยงัมอีทิธิฤทธิ์ มคีวามรูค้วามสามารถพเิศษ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการ

ตรสัรูต่้อการบรรลเุป็นพระอรหนัตอ์กีดว้ย จงึไมท่รงเนน้ทางดา้นน้ี แต่ไมท่รง

ปฏเิสธ เช่นคุณแมช่แีกว้ ก็มคีวามรูค้วามสามารถพเิศษตัง้แต่ยงัไมบ่รรล ุ รูเ้รื่อง

จติวญิญาณของผูอ้ืน่ เวลานัง่สมาธิจะมวีญิญาณของผูต้ายเขา้ไปสนทนากบัท่าน 

มหีมปู่าถูกพรานยงิตาย ก็เขา้ไปในสมาธิ ไปเลา่เรื่องของตนวา่เพิง่ถูกพรานยงิ

ตาย ถา้พรานเอาเน้ือหมปู่ามาถวายคุณแมช่ใีนวนัรุ่งขึ้น ก็ขอใหร้บัไวร้บัประทาน

ดว้ย เพือ่เขาจะไดร้บัอานิสงสจ์ากการถวายเน้ือของเขา จะไดไ้ปสู่สุคต ิ พอรุ่งเชา้

ก็เป็นอย่างทีเ่หน็ในสมาธิ มคีนเอาเน้ือหมปู่ามาถวาย หรืออย่างในคนืทีห่ลวงปู่

ม ัน่มรณภาพ หลวงปู่ก็มาปรากฏในสมาธิ เพราะคนืนัน้ไดต้ ัง้ใจไวว้า่ ตอนเชา้จะ

ไปกราบหลวงปู่ม ัน่ เพราะไมไ่ดไ้ปกราบท่านนานแลว้ จะไปทไีรก็ตดิเรื่องนัน้ตดิ

เรื่องน้ีทกุท ีจนกะวา่พรุ่งน้ีเชา้จะไป ไดเ้ตรยีมตวัไวแ้ลว้ พอตอนดกึหลวงปู่ม ัน่ก็

มาเขา้ในสมาธิ บอกวา่ไมต่อ้งไปแลว้ เราตายแลว้ พอตื่นเชา้ขึ้นมาก็นัง่รอ้งห่ม

รอ้งไห ้ พวกแมช่กี็ถามวา่รอ้งทาํไม ก็ตอบวา่หลวงปู่ม ัน่เสยีแลว้ แต่ยงัไมม่ใีครรู ้

พอสายๆก็มคีนทีอ่าํเภอมาแจง้ขา่ว วา่หลวงปู่ม ัน่เสยีแลว้  

แต่เรื่องเหลา่น้ีไมไ่ดเ้กี่ยวกบัอริยสจั ๔ ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัมรรค ทีจ่ะทาํใหก้เิลสตณัหาดบัไป

หมดไป ถา้เริ่มปฏบิตัใิหม่ๆ แลว้ไปรูเ้รื่องเหลา่น้ี ไปสนใจไปใหเ้วลากบัมนั ก็จะไม่ได ้

ทาํงานสาํคญั เป็นเหมอืนนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั แทนทีจ่ะเขา้หอ้งเรียน ก็ไปทาํแต่
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กจิกรรมนอกหอ้งเรียน พอถงึเวลาสอบกส็อบไมผ่่าน ก็จะตอ้งลาออกหรือถูกไลอ่อก 

ตอนทีห่ลวงตาสอนคุณแมแ่กว้ จงึหา้มไมใ่หไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องนิมติต่างๆทีป่รากฏใน

สมาธิ ใหปิ้ดเครื่องไวก่้อน อย่าเพิง่เปิดเครื่องรบั อย่ารบัสายตอนน้ี ทาํงานวปิสัสนาให ้

เสร็จก่อน พจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตดัความอยากใหห้มดไป

เสยีก่อน แลว้ค่อยไปรบัรูนิ้มติต่างๆ ทีม่อียู่ในตวั จะไมห่ายไปไหน เป็นคุณธรรมพเิศษ 

ก็ถงึกบัข ัน้ทีจ่ะตอ้งตดัลูกศิษยก์บัอาจารยก์นัถงึจะยอม ตอนตน้ก็ยงัดื้ออยู่ ภาวนาเหน็ที

ไรก็จะมาเลา่ วา่เหน็นัน่เหน็น่ีใหท้่านฟงั  

ถาม ถา้นิมติทีไ่ดพ้บไดเ้หน็น้ี เราเอามาพจิารณาเป็นขอ้อรรถขอ้ธรรม นอ้มเขา้หา

ตวัเอง จะใชไ้ดไ้หมครบั จะถอืวา่ตดินิมติหรือไมค่รบั 

ตอบ ถา้นอ้มเขา้มาไดก้็ด ี เช่นเหน็เรานอนตาย เหน็คนไปงานศพเรา เหน็ตวัเราอยู่ใน

โลง ถูกเผาในเมรุ เอามาระลกึอยู่เรื่อยๆ อย่างน้ีก็จะเป็นมรณานุสต ิจะทาํใหก้ลา้

หาญ ไมห่ว ัน่ไหวต่อการฌาปนกจิของร่างกาย เพราะใจไมไ่ดถู้กเผาไปดว้ย 

เพยีงแต่หลงคดิวา่ใจเป็นร่างกาย พอร่างกายตอ้งถูกเผาใจก็วุน่วาย ท ัง้ๆทีต่วัที่

จะถูกเผาไมไ่ดวุ้น่วายเลย แต่ตวัทีไ่มถู่กเผากลบัวุน่วาย เพราะไมม่วีปิสัสนา ไม่

เหน็ความจริง วา่ร่างกายจะตอ้งถูกเผาหรอืฝงัดนิสกัวนัหน่ึง ตอ้งตายแน่ๆ ให ้

พยายามนึกถงึภาพน้ีอยู่เรื่อยๆ ใหใ้จชนิกบัความตาย จะไดไ้มก่ลวั ไมห่ว ัน่ไหว 

ตดัวภิวตณัหาได ้คอืความอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย เมือ่รูว้า่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตาย ไมม่ทีางทีจ่ะฝืนได ้ เหมอืนกบัวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ของเรา เรายมืเขามา เดีย๋ว

ยมบาลก็จะมาขอเอาคนื ก็เอาไปซ ิเหมอืนรถบริษทั เวลาเขามาเอาคนืก็คนืเขาไป 

เพราะรูว้า่ไมใ่ช่ของเรา ร่างกายก็ไมใ่ช่ของเราเหมอืนกนั เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ 

พอถงึเวลาธาตกุ็มาเอาคนืไป ไมเ่ป็นอย่างอืน่ จะพจิารณาหรือไมพ่จิารณาก็ตอ้ง

คนืเขาไป ถา้พจิารณาก็จะสบายใจ ไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้น ถา้ไมพ่จิารณาก็จะกนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แมแ้ต่ร่างกายของคนอืน่ ของพ่อของแมก่็วุน่วายไดเ้หมอืนกนั  

ถาม บางคนคดิวา่เป็นลางไมด่หีรือเปลา่คะ 
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ตอบ กเิลสของคนก็เป็นอย่างน้ีแหละ จะคดิอย่างน้ี พวกเราโชคดทีีม่พีระพทุธเจา้ มี

ครูบาอาจารยส์อน ถา้ไมม่คีนทีเ่ราเคารพนบัถอืสอนก็จะไมก่ลา้คดิ เพราะทาง

โลกคดิวา่เป็นเรื่องอปัมงคล คดิเรื่องความตายไมไ่ดเ้ลย  

ถาม สงัขารใน อนิจจา วต สงัขารา...เตสงั วูปสโม สโุข เป็นความคดิปรุงใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ เป็นความคดิปรุง 

ถาม คนละอนักบัสงัขารร่างกาย ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ สงัขารความคดิปรุง เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ทีเ่ราตอ้งรูท้นัและปลอ่ยวาง

ใหไ้ด ้ ไมห่ลงเชื่อ สงัขารจะดบัไปพรอ้มกบัร่างกาย ถา้ยงัมชีวีติอยู่สงัขารก็ยงั

ทาํงานอยู่ แต่จะไมส่ามารถหลอกจติทีม่ปีญัญาได ้ จติจะรูท้นัสงัขาร เช่นจะ

หลอกใหไ้ปเทีย่ว ก็จะไมไ่ป หลอกใหไ้ปยดึไปตดิกบัคนนัน้คนน้ี วา่เป็นของเรา 

ก็จะไมเ่ชื่อ เพราะมปีญัญา ปญัญาก็เกดิจากสงัขารเหมอืนกนั ถา้คดิไปในทาง

สมทุยัก็จะยดึตดิ จะอยากมอียากเป็น ก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ตอ้งรูท้นั

ความคดิแบบน้ี แลว้อย่าไปหลงตาม แต่ความคดิในทางธรรมะ คดิไปเท่าไหร่ก็

ไมเ่ป็นโทษกบัจติใจ เพราะจะคดิปลอ่ยวาง คดิตามความจริง 

ถาม ถา้อย่างนัน้ พระอรหนัตก์็ใชส้งัขารทีไ่มม่กีเิลสแลว้ 

ตอบ เวลาพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม ก็ตอ้งใชส้งัขารสญัญาและวญิญาณ ขนัธ ์ ๕ 

ของพระอรหนัต ์จงึกลายเป็นเครื่องมอืของธรรมไป แต่ขนัธ ์๕ ของปถุชุนยงัเป็น

เครื่องมอืของกเิลสอยู่ กิเลสเอาขนัธ ์ ๕ มาใช ้ ใหอ้ยากมอียากเป็น อยากเทีย่ว

อยากไดอ้ะไรต่างๆ แลว้ก็ตอ้งแบกความทกุขท์ีต่ามมา พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ 

การไมม่สีงัขารน้ีดทีีสุ่ดเลย เช่นเวลาจติรวมลงเป็นหน่ึง จะไมม่สีงัขารเลย เป็น

เอกคัคตารมณ์ ตอนนัน้ขนัธห์ยุดพกัช ัว่คราว เป็นเหมอืนพระนิพพานชัว่คราว 

พระนิพพานจรงิๆมอียู่ ๒ แบบ คอื ๑. สอปุาทิเสสนิพพาน นิพพานในขณะทีย่งั

มขีนัธ ์๕ อยู่ เช่นในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็อยู่ใตต้น้โพธิ์ จน
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บรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ทรงบรรลถุงึพระนิพพานแลว้ แต่ยงัทรงครองขนัธ ์

๕ อยู ่๒. อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทีป่ราศจากขนัธ ์๕ ตอนทีเ่สดจ็ดบัขนัธป

รินิพพานในอายุ ๘๐ พรรษา ตอนนัน้ร่างกายดบัไป นามขนัธก์็ดบัตามไปหมด 

เหลอืแต่จติลว้นๆ ทีเ่ป็นพระนิพพาน ตอนนัน้เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณไม่

ทาํงาน ถา้จติรวมลงเป็นหน่ึงจะเขา้ใจ แมจ้ะเป็นเพยีงช ัว่ขณะหน่ึง ช่วงนัน้จะวา่ง

ไปหมดเลย ท่านถงึเรียกวา่ นิพพานัง ปรมงั สญุญงั แต่สมาธิจะเป็นสุญญงั

ช ัว่คราวไมถ่าวร เป็นในขณะทีร่วมลง อย่างนิโรธสมาบตั ิไมม่กีารทาํงานของขนัธ ์

ไมว่า่จะเป็นเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ  

ถาม ระหวา่งเขา้นิโรธสมาบตัน้ีิ นามขนัธไ์มท่าํงานเลย 

ตอบ ไมท่าํเลย แต่อยู่ไดไ้มน่าน ตอ้งออกมาสกัวนัหน่ึง บางคนอยู่ไดเ้ป็นเดอืน เป็น

อาทติย ์ เป็นวนั แต่ไมช่า้ก็เร็วจติก็ตอ้งออกมา ขณะทีจ่ติอยู่ในนิโรธสมาบตั ิ

ร่างกายก็แทบจะไมไ่ดท้าํงานเลย คอืแทนทีจ่ะหายใจทกุวนิาท ีก็จะหายใจนาทลีะ

ครัง้หน่ึง เพือ่เอาลมเขา้ไปหลอ่เลี้ยงร่างกาย แต่ไมต่อ้งใชล้มมาก เพราะร่างกาย

ไมไ่ดท้าํอะไร  

ถาม ถา้อย่างนัน้ผูท้ีจ่ะเขา้นิโรธสมาบตัไิด ้ตอ้งเป็นพระสุปฏปินัโนหรือเปลา่ 

ตอบ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอริยะ เพราะก่อนทีจ่ะมพีระพทุธเจา้ ก็มผูีเ้ขา้นิโรธสมาบตัไิด ้

เป็นเรื่องของสมาธิ แต่เรื่องวมิตุตนิิพพานน้ี ตอ้งเจริญวปิสัสนา ตอ้งเขา้ถงึไตร

ลกัษณ์  

ถาม ถา้อย่างน้ีเป็นคุณสมบตัเิฉพาะตวัหรือเปลา่ 

ตอบ ใช่ เคยฝึกมาจนเขา้นิโรธสมาบตัไิด ้ ถา้ไมเ่คยฝึกมาก็จะเขา้ไมไ่ด ้ แต่การปฏบิตัิ

เพือ่การหลดุพน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้นิโรธสมาบตั ิ ข ัน้รูปฌาน ๔ กพ็อ ทาํจติให ้

สงบรวมลงเป็นหน่ึง พอจติถอนออกมากใ็หเ้จริญวปิสัสนาต่อเลย เบื้องตน้ให ้

พจิารณาร่างกาย เกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ใหเ้หน็
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ความจริงน้ีใหไ้ด ้จะไดป้ลอ่ยวางได ้ข ัน้ที ่๒ ก็พจิารณาอสภุะ ความไมส่วยงาม

ของร่างกาย เพือ่ตดัราคะตณัหาความอยากในกาม เสร็จแลว้ก็พจิารณานามขนัธ ์

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใหรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยวาง 

เวลาเกดิเวทนาขึ้นมาก็รูว้า่เป็นแค่เวทนา เป็นอนิจจงั เกดิแลว้เดีย๋วก็ดบัไปเอง 

เป็นอนัตตา ไปบงัคบัไมไ่ด ้อยากจะใหเ้ป็นสุขเวทนาไปตลอดไมไ่ด ้ตอ้งสลบักนั

ไป สุขบา้งทกุขบ์า้ง เพราะมเีหตปุจัจยัทาํใหเ้กดิขึ้นมา ร่างกายก็เป็นเหตปุจัจยั

ส่วนหน่ึง ทีท่าํใหเ้กดิสุขเวทนาทกุขเวทนาทางกายขึ้นมา สงัขารความคดิปรุงก็

เป็นเหตปุจัจยัอกีส่วนหน่ึง ทีท่าํใหเ้กดิสุขเวทนาทกุขเวทนาทางใจ เวทนาทางกาย

ก็เกดิจากร่างกาย นัง่ไปนานๆก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็เป็นทกุขเวทนา ถา้รอ้น

แลว้ไดไ้ปอาบนํา้อาบท่าเยน็สบายก็เกดิสุขเวทนาทางกายขึ้นมา เวลาหวิก็เกดิ

ทกุขเวทนาทางกาย เวลาไดร้บัประทานอาหารอิม่ก็เกดิสุขเวทนาทางกายขึ้นมา 

เวทนาทางใจก็เกดิจากความคดิปรุง คดิห่วงคนนัน้คนน้ี ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

ถา้คดิปลงไดว้า่ช่างมนัเถอะทกุอย่างตอ้งจบ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย 

ไมม่ใีครอยู่เหนือสิง่เหลา่น้ีได ้ ก็จะไมท่กุข ์ ถา้คดิวา่จะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา ก็เกดิ

ความสุขขึ้นมาทางใจ จงึควรรูจ้กัคดิ ถา้ควบคุมความคดิไมไ่ด ้ก็จะคดิเรื่องทีไ่ม่

อยากจะคดิ ยิง่คดิก็ยิง่ทกุข ์ เรื่องทีค่วรคดิกลบัไมค่ดิ เพราะใจมอีาํนาจเหนือเรา 

เราจงึควบคุมความคดิของเราไมไ่ด ้จงึตอ้งมาฝึกสมาธิกนั ใหค้ดิแต่พทุโธๆอย่าง

เดยีว หรือสวดมนตอ์ย่างเดยีว ทาํไปเรื่อยๆต่อไปจะควบคุมความคดิได ้ พอจะ

ไปคดิเรื่องทีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ ก็พทุโธๆเขา้ไป ความคดินัน้ก็จะหายไป ต่อไป

จะหยุดความคดิโดยไมต่อ้งใชพ้ทุโธๆเลย พอคดิไมด่กี็หยุดไดเ้ลย ถา้ฝึกจน

ชาํนาญ ก็จะควบคุมจติได ้จติเป็นเหมอืนกบัรถยนต ์ขณะน้ีมแีต่คนัเร่ง เรารูจ้กั

คนัเร่งของใจ แต่ไมรู่จ้กัเบรกของใจวา่อยูต่รงไหน เวลาจะเบรกใจจงึเบรกไมไ่ด ้

เคยแต่เหยยีบคนัเร่ง การฝึกสมาธจิงึสาํคญัมาก อย่าไปหลงตามคนทีส่อนวา่ไม่

ตอ้งนัง่สมาธิ ถา้ตามดูจติก็จะไดแ้ต่ดู แต่ทาํอะไรจติไมไ่ด ้ เวลาโกรธเวลาโลภ

ขึ้นมาก็หยุดไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้คดิอะไรไมด่ ีพอเราเบรกแลว้ ตาํหนิต่อ ก็เลยรูส้กึเครียดมาก 
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ตอบ นัน่ไมไ่ดเ้ป็นการเบรก เป็นการเหยยีบคนัเร่งโดยทีค่ดิวา่เป็นการเบรก ตอ้งเบรก

ดว้ยเหตผุล เวลาคดิเรื่องไมด่กี็ควรคดิวา่ คดิแลว้ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ไม่

เกดิประโยชนอ์ะไร เช่นเวลาโกรธ ใครทกุขล์ะ คนทีถู่กโกรธหรือคนทีก่าํลงัโกรธ 

คนทีก่าํลงัโกรธจะรอ้นเป็นไฟ แต่คนทีถ่กูโกรธไมรู่เ้รื่องเลย นอนหลบัสบาย 

โมโหสามนีอนไมห่ลบัท ัง้คนื แต่สามนีอนหลบัสบาย ตอ้งใหอ้ภยัสาม ีจะไดน้อน

หลบั วธิีดบัความโกรธก็คอืการใหอ้ภยั ไมจ่องเวร ถา้ยงัใหอ้ภยัไมไ่ด ้ ก็อย่าไป

คดิเรื่องทีท่าํใหโ้กรธ ใหค้ดิพทุโธๆไปเรื่อยๆจนหลบัไป พอตื่นขึ้นมาก็จะลมื 

ถาม ถา้เราวางมนั ก็ตอ้งทาํใหเ้ราเบา ไมใ่ช่วางแลว้หนกั  

ตอบ ใช่ ถา้วางแลว้หนกั ก็ไมไ่ดว้าง 

ถาม คอืมคีวามรูส้กึวา่ พอเราหยุดแลว้ เหมอืนไปบงัคบัมนัใหม้นัหยุด ถงึใชเ้หตผุลก็

ยงัรูส้กึบงัคบันะคะ แลว้ก็จะเครียด 

ตอบ กเิลสยงัต่อตา้นเราอยู่ เบรกของเรายงัไมแ่รงพอ เป็นการชกัคะเย่อกนั ยงัมแีรง

ฝืนเราอยู่ ก็เลยเกดิความเครียดขึ้นมา ยงัต่อสูก้นัอยู่ พอเขายอมเขาหยุด ก็จะ

เบาจะโลง่ขึ้นมา ในเบื้องตน้ก็ตอ้งสูก้นัก่อน เรายงัไมเ่ชื่อม ัน่ในเหตผุล เมือ่เราไม่

เชื่อ กิเลสก็จะไมเ่ชื่อตาม ถา้เราเชื่อ กิเลสก็จะยอมแพเ้รา ท่านจงึสอนวา่การให ้

อภยัดทีีสุ่ด ดจีริงๆดว้ย แต่เราใหอ้ภยัไดจ้ริงๆหรือเปลา่ ถา้ใหอ้ภยัไดจ้รงิๆก็

ตอ้งสงบ ถา้ยงัใหอ้ภยัไมไ่ด ้ แสดงวา่ยงัมอีะไรคา้งคาอยู่ในใจ ก็ตอ้งฝืนทาํไป

เรื่อยๆ จนกวา่อาํนาจของธรรมหรือสตปิญัญา จะสามารถกาํจดักเิลสไดเ้ต็มที ่ถา้

ทาํไดแ้ลว้จะรูเ้อง ถา้ยงัฝืนยงัต่อสูก้นัอยู่ ก็จะรูส้กึอย่างทีพู่ด ยงับงัคบักนัอยู ่

เพราะยงัไมเ่หน็เหตผุลไดอ้ย่างชดัเจน วา่การระงบัปญัหาดว้ยการเลกิรากนัไป 

ดกีวา่การต่อกรกนั จะดกีวา่การโตต้อบกนั จะไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้เขาทาํอะไรเรา 

แลว้เราเฉยเสยี ปลอ่ยใหเ้ขาทาํใหพ้อ พอเขาเบือ่แลว้เขาก็หยุดไปเอง จะไม่

กลบัมาทาํเราอกี เขาไดร้ะบายอารมณ์ของเขาเต็มทีแ่ลว้ เขาอยากจะวา่อะไร ก็

ปลอ่ยใหเ้ขาวา่ใหเ้ต็มทีเ่ลย พูดไปเลย นัง่ฟงัอย่างเดยีว ไมต่อบโตไ้มเ่ถยีงเลย 
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เป็นเหมอืนตน้เสา ลองไปพูดกบัตน้เสาดูส ิเดีย๋วก็เหน่ือยไปเอง ถา้เหน็ความจริง

แลว้ เราก็จะน่ิงเฉยได ้ใหอ้ภยัได ้ ต่างฝ่ายก็จะอยู่อย่างสุขสบาย เขาก็สบายทีไ่ด ้

ระบาย เราก็สบายเพราะไมม่ใีครมารบกวนเราอกี  

เช่นพระโมคคลัลานะทีม่ฤีทธิ์ มคีนตามฆ่าท่าน แต่ท่านไมใ่ชฤ้ทธิ์ป้องกนัตวั ท่านให ้

เหตผุลวา่ป้องกนัวนัน้ี พรุ่งน้ีก็มาใหม ่เพราะความอาฆาตพยาบาทยงัไมห่มด จะหมดได ้

ต่อเมือ่ไดท้าํในสิง่ทีต่อ้งการทาํ ตอ้งคดิวา่มนัเป็นกรรมของเรา ทีไ่ปทาํใหเ้ขาอาฆาต

พยาบาท วธิีเดยีวทีจ่ะจบได ้ ก็ตอ้งยอมรบัใชก้รรมไปเท่านัน้ ตอ้งน่ิงเฉยเท่านัน้ เขาจะ

ฟนัจะแทงก็ปลอ่ยเขาทาํไป ถา้จะตายไปก็ถอืวา่เป็นเวลาของเราแลว้ คนเราทกุคนก็มี

เวลาน้ีดว้ยกนัทกุคน ต่างกนัวา่จะเป็นตอนไหน ตอนเชา้ตอนกลางวนัตอนเยน็หรือตอน

กลางคนื ถา้ยอมรบัแลว้ก็ไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาต่างๆก็จบ ใจก็สงบเยน็สบาย ไมท่กุขไ์ม่

หวาดกลวั อะไรทีท่าํใหเ้ราหวาดกลวัก็พยายามนึกและจนิตนาการในใจไปเรื่อยๆ ถา้

หวาดกลวักบัการถูกทิม่แทง ก็นึกภาพอยู่ในใจวา่ กาํลงัถูกแทง ปลอ่ยใหแ้ทงไปเรื่อยๆ 

จนชนิไปเอง แลว้ก็จะหายกลวั เวลาจะไปใหห้มอฉีดยา ก็นึกถงึภาพหมอเอาเขม็มาทิม่ 

นึกอยู่เรื่อยๆ พอชนิแลว้ก็จะไมก่ลวั ผูท้ีก่ลวัก็คอืใจ ร่างกายไมรู่เ้รื่องอะไร เหมอืนแกว้

นํา้น้ี มนัไมรู่ห้รอกวา่เราเทนํา้อะไรเขา้ไป มนัไมร่งัเกยีจไมย่นิด ีเทนํา้ปสัสาวะลงไป มนัก็

ไมร่งัเกยีจ คนดืม่ต่างหากทีร่งัเกยีจ จงึตอ้งฝึกไวก่้อน สิง่ใดทีท่าํใหเ้ราขยะแขยงแต่ตอ้ง

เผชญิกบัมนั เราก็ตอ้งจนิตนาการไปในใจ จนกวา่จะหายขยะแขยง น่ีแหละคอืวปิสัสนา 

ตอ้งระลกึถงึเรื่องเหลา่น้ี คนเราไมช่อบนึกถงึความตาย ท่านจงึสอนใหนึ้กถงึอยู่เรื่อยๆ 

พจิารณารูปแบบของการตายต่างๆ มตีายแบบไหนไดบ้า้ง ตายดว้ยยาพษิ ตายดว้ยไฟ

ไหม ้ใหนึ้กไปเรื่อยๆ ตอ้งโดนแบบไหนสกัแบบหน่ึง เมือ่รบัไดแ้ลว้จะสบายใจ  

ถาม บางทนึีกไปแลว้ กลบัฟุ้ งขึ้นมา 

ตอบ ถา้ฟุ้ งก็แสดงวา่เลยเถดิไป เพราะใหย้ามากเกนิไป แสดงวา่แพย้าอย่างในสมยั

พทุธกาล พระทีเ่จริญมรณานุสตมิากๆ ถงึกบัฆ่าตวัตายไปก็ม ี พระพทุธเจา้ทรง

ตรสัวา่ ถา้อยากจะฆ่าตวัตาย แสดงวา่มากไปแลว้ ก็ใหเ้จริญเมตตาภาวนาแทน 

สลบักบัการเจริญมรณานุสต ิ สพัเพสตัตา ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายมคีวามสุข ท ัง้ตวั
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เราและผูอ้ืน่ อหงัสุขโิตโหม ิขอใหเ้รามคีวามสุข ปราศจากเวร เวลาพจิารณาทาง

มรณานุสตมิากเกนิไป ก็เหมอืนกบัการใหย้ามากเกนิไป แรงเกนิไป ทาํใหแ้พย้า

ได ้ พอรูว้า่อยากจะฆ่าตวัตาย ก็แสดงวา่มากเกนิไปแลว้ เอาแค่ไมก่ลวัตายก็พอ 

ไมต่อ้งไปฆ่าตวัตาย ไดต้ายแน่ๆอยู่แลว้ ไมต่อ้งไปฆ่าใหเ้หน่ือย ถงึเวลาไดต้าย

แน่ๆ  

ถาม ถา้อย่างน้ีพจิารณาเรื่องตาย ก็ตอ้งลงทีอ่นิจจงั 

ตอบ อนิจจงัคอืความตาย ไมถ่าวร มทีีส่ิ้นสุด มกีารเกดิขึ้นมกีารดบัไปเป็นธรรมดา 

ถา้รบัไดแ้ลว้ใจก็สบายไประดบัหน่ึง ตดัความกลวัตายไปได ้ 

ถาม ถา้พจิารณาลงทีอ่นิจจงัแลว้ จะเลยเถดิไปถงึฆ่าตวัตายไหมครบั 

ตอบ ถา้ไมม่คีนสอนก็เลยเถดิได ้ ในสมยัพระพทุธกาลมพีระพทุธเจา้คอยเบรกพระไว ้

ถา้ไมม่คีนสอนก็อาจจะกลายเป็นลทัธิฆ่าตวัตายไป บางคนปฏบิตัโิดยไมม่คีรู

อาจารย ์คดิวา่ถงึนิพพานแลว้ ไมรู่จ้ะอยู่ต่อไปทาํไม มขีา่วลงในหนงัสอืพมิพ ์ฆ่า

กนัท ัง้ครอบครวัเลยคดิวา่ถงึนิพพานแลว้ ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไม ก็แขวนคอฆ่าตวั

ตายไป ทาํอย่างน้ีกห็ลงแลว้ ถา้ไมอ่ย่างนัน้พระพทุธเจา้ก็ตอ้งฆ่าตวัตายตัง้แต่

วนัทีไ่ดบ้รรลแุลว้ ก็จะไมม่พีระพทุธศาสนาปรากฏเป็นทีพ่ึง่ของพวกเรา ถา้บรรลุ

ดว้ยปญัญาจะรูท้นักเิลสหมด ไมว่า่จะมาในรูปไหน ถา้อยากจะตายก็รูแ้ลว้วา่เป็น

วภิวตณัหา เบือ่หน่ายในชวีติก็อยากจะตาย อยากจะหนีปญัหา คดิวา่บรรลแุลว้ 

แต่ความจริงเบือ่การทาํมาหากนิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมยี ถา้บรรลจุริงๆจะมคีวามสุข

ตลอดเวลา ไมม่ปีญัหาทีต่อ้งคอยแกค้อยหนีเลย อยู่ก็ได ้ไปก็ได ้เท่ากนั ถา้อยู่ก็

จะไดท้าํประโยชนใ์หก้บัโลก ถา้คดิถงึประโยชนท์ีเ่ราไดร้บัจากผูอ้ืน่มา ก็ทาํใหค้ดิ

วา่ควรอยู่ทาํประโยชนต่์อ ก่อนทีจ่ะมาถงึจดุน้ีไดก้็ตอ้งอาศยัผูท้ีผ่่านมาก่อน ถา้

เขาไมอ่ยู่ส ัง่สอน เราจะเป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่น้ีไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งคดิถงึคนทีม่าทหีลงั 

คดิถงึรุ่นนอ้ง เหมอืนนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั มรุ่ีนพีรุ่่นนอ้งคอยดูแลกนั จติที่

มกีเิลสจะคดิแบบสุดโต่งเสมอ ไมค่ดิตามเหตตุามผล จะไปสุดโต่งในดา้นใดดา้น
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หน่ึงเสมอ การปฏบิตัจิงึตอ้งมคีรูบาอาจารย ์ ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะสุดโต่งไปได ้ เวลา

ทาํบญุก็จะทาํบญุแบบสุดโต่ง แย่งกนัทาํ แขง่กนัทาํ โดยไมรู่ว้า่ทาํไปเพือ่อะไร 

เงนิไมพ่อก็ไปหาเงนิมาทาํ อย่างน้ีก็สุดโต่งแลว้ ความจริงทาํเพือ่ปลดเปลื้อง

สมบตัขิา้วของเงนิทองส่วนทีเ่กนิไป ไมใ่ช่ไปหามาใหม ่ถา้รกัษาศีลก็จะใหบ้ริสุทธิ์

จนพูดและทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย เดนิไปไหนไมไ่ดเ้ลย กลวัไปเหยยีบมด ถา้ขบัรถ

เปิดไฟก็กลวัแมลงจะชนกระจกตาย ทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย  

ถาม ไดย้นิหลวงตาวา่อวชิชาคอืความผ่องใส 

ตอบ ตอนตน้ท่านเลา่วา่ ตอนทีย่งัไมถ่งึตวัอวชิชา จะคดิวา่อวชิชาเป็นเหมอืนเสอื ทีจ่ะ

คอยกระโดดกดั แต่พอปฏบิตัไิปถงึอวชิชาแลว้กลบัเป็นเหมอืนนางบงัเงา รูจ้กั

นางบงัเงาไหม คอืพวกผูห้ญงิทีย่นือยู่ขา้งเสาไฟฟ้าตอนกลางคนื มนัสวยงามมนั

น่ารกั เลยทาํใหห้ลงไปรกัษาไปปกป้องอวชิชา ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยเตอืน

ตรงจดุน้ี ก็จะหลงตดิไปอกีนาน เพราะมนัละเอยีดมนัสุขอย่างสุดยอด ก็จะคดิ

วา่น่ีแหละคอืพระนิพพาน ความจรงิยงัไมใ่ช่พระนิพพานมนัคอืตวัอวชิชา ไอต้วัที่

สวา่งไสวน่ีแหละ ในความสวา่งไสวน้ีถา้สงัเกตดู จะมจีดุมต่ีอม มกีารเสือ่ม ไมไ่ด ้

สวา่งไสวไปตลอดเวลา มนัไมเ่ทีย่ง ตอนทีไ่ดม้าใหม่ๆ เหมอืนกบัไดแ้กว้วเิศษ จะ

หวงมาก เหมอืนกบัไดร้ถยนตค์นัใหมม่า ใครจะมาแตะมาตอ้งไมไ่ดเ้ลย หวง

มากรกัมาก ใครจะขอขบัก็ไมใ่หข้บั ใครจะจบัหน่อยก็ไมไ่ด ้ไอน่ี้ก็เหมอืนกนั พอ

ไดม้าใหม่ๆ  มนัตื่นเตน้มหศัจรรยใ์จ สวา่งไสว สงบสุขอย่างยิง่ ก็คดิวา่น่ีแหละ

คอืของวเิศษนะ ก็เลยเกดิอปุาทาน ไปยดึไปตดิมนัเขา้ ถา้ยงัมอีปุาทานอยู่ก็ยงัไม่

หลดุพน้ แต่มองไมเ่หน็วา่เป็นกเิลส จงึตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ไมเ่ทีย่ง ความสวา่ง

ไสวน้ี ถา้สงัเกตดูดีๆ ก็จะเหน็วา่เฉาได ้ ถา้ไมไ่ดพ้จิารณาก็จะไมรู่ ้ พอมนัเฉาก็จะ

รีบทาํใหม้นัสวา่งขึ้นมาใหม ่ ความสวา่งน้ีเกดิจากการบาํเพญ็ปฏบิตั ิ ขดัเกลา

จติใจอยู่เรื่อยๆ ยิง่ขดัก็ยิง่สวา่ง พอหยดุขดัก็จะเฉาลงไป พอเฉาก็รีบขดัมนั

ขึ้นมาใหม ่ รีบพจิารณาใหม ่ ทาํใหม้นัสวา่งขึ้นมาใหม ่ ก็ยงัตอ้งทาํงานอยู่เรื่อยๆ 

ถงึตอนนัน้ตอ้งพจิารณาใหรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยวาง พอปลอ่ยแลว้มนัก็จะหายไปหมด 



50 
 

ไมม่อีะไรเหลอือยู่เลย ไมม่อีะไรตอ้งไปรกัษาไปดูแล ไมต่อ้งไปยดึไปตดิ มนั

หมดแลว้ มนัสูญ ปรมํ สญุญ ํ ไมม่อีะไรเลย ถา้เป็นทอ้งฟ้าก็ไมม่เีมฆ ไม่มดีาว 

ไมม่เีดอืน ไมม่อีะไรเลย มแีต่ความสบายอย่างเดยีว ไมม่อีะไรตอ้งทาํอกีแลว้ วสุิ

ตงั พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยไ์ดส้ิ้นสุดลงแลว้ ถา้ยงัตอ้งรกัษาความสวา่ง

ไสวอยู่ ก็ยงัไมเ่สร็จภารกจิ 

ถาม เวลาเราทาํบญุกบัพระอริยสงฆแ์ลว้ท่านไปทาํต่อ ผลจะสะทอ้นมาถงึเราไหม  

ตอบ เราก็ไดผ้ลแลว้ในส่วนทีเ่ราใหไ้ป ผลทีส่ะทอ้นกลบัมาหาเราก็คอื ทาํใหส้งัคมมี

ความเมตตามากขึ้น ทาํใหโ้จรผูร้า้ยนอ้ยลงไป เบยีดเบยีนกนันอ้ยลงไป มคีวาม

สงบสุขความปลอดภยัมากขึ้น ถา้สงัคมขาดความเมตตา ไมม่กีารให ้ ไมม่กีาร

ช่วยเหลอืกนั ก็จะเป็นสงัคมทีแ่รน้แคน้ มแีต่การต่อสูก้นั จะไปไหนมาไหนก็ตอ้ง

ห่วงกงัวลวา่จะถูกปลน้จี้หรือเปลา่ คนไมม่กีนิ จะใหท้าํอย่างไร เมือ่ไมม่กีนิไมม่ี

งานทาํ ไมม่ใีครช่วยเหลอื ก็ตอ้งหาดว้ยวธิีทจุริต ก็จะกลายเป็นสงัคมของ

เดรจัฉานไป ถา้มกีารทาํบญุ มกีารใหท้าน มกีารสงเคราะหก์นั ก็จะเป็นสงัคม

ของมนุษย ์ มคีวามเกรงใจกนั ไมเ่บยีดเบยีนกนั เมือ่คนทีเ่ดอืดรอ้นไดร้บัการ

ดูแล ก็ไมต่อ้งไปทาํบาปทาํกรรมกบัผูอ้ืน่ เป็นผลทีส่ะทอ้นกลบัมาหาเรา  

ถาม ผมเขา้ใจวา่ญาตโิยมส่วนมากจะมคีวามเชื่อเกี่ยวกบัการใหท้านวา่ ถา้ใหห้นงัสอื

ธรรมะจะทาํใหเ้กดิปญัญา ใหก้บัโรงพยาบาลจะทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง ปลอ่ยปลา

ปลอ่ยนกจะทาํใหอ้ายุยนื 

ตอบ เป็นความเขา้ใจผดิ อย่างถวายเทยีนพรรษาจะทาํใหม้ปีญัญา เป็นความเขา้ใจผดิ 

ไมไ่ดเ้ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้เลย  

ถาม สรา้งเจดยีเ์ป็นกศุลทีสุ่ดเลย ไมใ่ช่หรือเจา้คะ ลูกก็อ่านมา ใหธ้รรมทานก็เป็นบญุ

มาก 
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ตอบ เป็นบญุในระดบัของทาน ทีม่อีานิสงสต่์างกนั การใหท้านมอียู่ ๔ ลกัษณะ

ดว้ยกนัคอื ๑. วตัถทุาน ๒. วทิยาทาน ๓. อภยัทาน ๔. ธรรมทาน ในการใหท้ ัง้ 

๔ ชนิดน้ี ธรรมทานเป็นเลศิทีสุ่ดของการให ้ ถา้ใหว้ตัถกุ็ใหเ้พยีงช่วยใหร่้างกาย

หลดุพน้ จากความหวิความเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ใหธ้รรมะเท่ากบัใหอ้าหารทางใจ ทาํ

ใหใ้จหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ จงึมคุีณค่ากวา่ ถา้ใหอ้ภยัก็ทาํใหใ้จสบายเป็นสุข 

ดกีวา่ใหเ้งนิเป็นรอ้ยลา้น เสยีเงนิเป็นลา้นได ้ แต่เสยีสามเีสยีภรรยาไมไ่ด ้ ถา้ให ้

อภยัได ้ ใครอยากจะไดก้็ใหเ้ขาไปเลย เช่นพระเวสสนัดรทีส่ละไดห้มดเลย จะมี

ความสุข หมดภาระไป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัเขาอกีต่อไป การสรา้งเจดยีเ์ป็นการ

สรา้งปูชนียสถาน เพือ่ผูท้ีม่าภายหลงัจะไดรู้ว้า่ มผูีม้วีาสนาบารมเีช่นพระพทุธเจา้

มาเกดิ มาทาํประโยชนใ์หก้บัโลก ถา้สนใจก็จะศึกษา ก็จะรูว้า่เป็นทีบ่รรจพุระ

ธาตขุองพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ ถา้อยากจะรูว้า่พระอรหนัตพ์ระพทุธเจา้

เป็นใคร ก็จะศึกษาไปเรื่อยๆ ก็จะทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา ทาํใหอ้ยากจะปฏบิตัิ

ตาม อยากเป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ น่ีคอืความหมายของการสรา้งพระ

เจดยีไ์วบ้รรจพุระธาต ุ ในสมยัพทุธกาลไมนิ่ยมสรา้งพระพทุธรูปกนั นิยมสรา้ง

เจดยีไ์วบ้รรจพุระธาตขุองพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ สมยัก่อนเรียกวา่สถูป 

สรา้งเพือ่บรรจอุฐัขิองบคุคล ๔ ประเภทคอื ๑. พระมหาจกัรพรรด ิ ๒. 

พระพทุธเจา้ ๓. พระปจัเจกพทุธเจา้ ๔. พระอรหนัต ์เป็นบคุคลทีย่ิง่ใหญ่ในทาง

โลกหรือในทางธรรม ในสมยัน้ีใครตายไป ลูกเลก็เดก็แดงตายไป ก็สรา้งเจดยีใ์น

วดัเกลือ่นไปหมดเลย จนไมม่คีวามหมายเดมิหลงเหลอือยู่เลย คอืใหเ้ป็นพทุธา

นุสต ิใหค้ดิถงึพระพทุธเจา้ ถา้ไมรู่จ้กัพระพทุธเจา้ จะไดศึ้กษาทาํความรูจ้กั เพือ่

นาํไปสู่พระธรรมคาํสอน ไปสู่พระอริยสงฆต่์อไป เมือ่ไดศึ้กษาและปฏบิตัธิรรม

แลว้ ก็จะไดเ้ป็นสุปฏปินัโน บรรลเุป็นอริยสงฆข์ึ้นมา ต่อไปจะไมม่ี

พระพทุธศาสนาหลงเหลอือยู่ในโลก พอถงึพ.ศ. ๕๐๐๐ ศาสนาก็จะหายไปหมด 

อาจจะมซีากของเจดยีห์ลงเหลอือยู่ แต่จะไมม่ใีครรูค้วามหมาย วา่สรา้งไวท้าํไม 

ดูประเทศทีม่ศีาสนาพทุธเจริญมาก่อน ตอนน้ีก็เสือ่มหายไป เช่นประเทศอนิเดยี

เป็นตน้ เป็นแดนพทุธภูมแิท ้ๆ  ตอนน้ีแทบจะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ ช่วงพทุธนัดรน้ียาวนานไหมคะ 

ตอบ หมายถงึช่วงเวลาทีไ่มม่พีระพทุธเจา้ ท่านก็บอกวา่นานเป็นกปั เคยไดย้นิการ

เปรียบเทยีบของระยะเวลาของกปัวา่ ทกุๆ ๑๐๐ ปีใหเ้อาผา้ไปลูบภูเขาหมิาลยั ๑ 

ครัง้ ทาํอย่างน้ีไปจนกวา่ภูเขาจะสกึหายไปหมด ก็จะเป็นเวลา ๑ กปั 

ถาม ปฏบิตัไิปแลว้กลวัวา่จะไปเกดิในยุคทีม่ดืมดิ 

ตอบ ไมม่พีระพทุธเจา้ไมม่พีระพทุธศาสนา เหมอืนสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประสูตเิป็น

เจา้ชายสทิธตัถะ สมยันัน้ไมม่พีระพทุธเจา้ ไมม่พีระพทุธศาสนา มแีต่ลทัธต่ิางๆ

ทีไ่มส่ามารถสอนใหไ้ปถงึพระนิพพานได ้ พระพทุธเจา้ทรงศึกษาท ัง้ทางโลกท ัง้

ทางธรรม ก็ไดแ้ค่ข ัน้ฌานสมาบตัเิท่านัน้เอง ก็ยงัไมท่รงพอพระทยั เพราะใจยงัมี

กเิลสมตีณัหา มคีวามโลภ มคีวามอยาก มคีวามทกุขอ์ยู่ ก็เลยตอ้งบาํเพญ็ไป

ตามลาํพงั ก็คดิวา่ตอ้งเอาชนะร่างกายใหไ้ด ้ตอ้งไมก่นิอาหาร คดิวา่ไมก่นิอาหาร

แลว้กเิลสก็จะตายไป ความอยากต่างๆจะตายไป ทรงอดถงึ ๔๙ วนั จนร่างกาย

จะตายอยู่แลว้ แต่กเิลสก็ยงัมเีต็มอยู่ในใจเหมอืนเดมิ ทรงมสีตปิญัญาเหน็วา่ใจ

ก็ยงัเหมอืนเดมิ ตอนก่อนทีจ่ะอดกบัตอนทีอ่ดไป ๔๙ วนัแลว้ ใจก็ยงั

เหมอืนเดมิ ยงัมคีวามอยากมคีวามทกุขอ์ยู่ ทรงรูว้า่ไดม้าผดิทาง จงึตอ้ง

ยอ้นกลบัไปฉนัอาหาร พวกพระปญัจวคัคยีก์็คดิวา่ทรงตระบดัสจั ยอมแพ ้ สู ้

ไมไ่ด ้ ไมย่อมตาย เพราะคดิวา่ถา้ไมต่ายก็ตอ้งบรรลเุท่านัน้ ถา้กลบัมาฉนัอาหาร 

ก็แสดงวา่ยอมแพ ้ เพราะกลวัตาย ก็เลยหนีจากไป ปลอ่ยใหท้รงอยู่ตามลาํพงั 

ทรงนัง่บาํเพญ็อยูใ่ตต้น้โพธิ์ ต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ ถา้ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ในใจ ยงัมี

กเิลสอยู่ในใจ จะไมล่กุจากทีน้ี่ไปเป็นอนัขาด ถงึแมเ้ลอืดในร่างกายจะเหอืดแหง้

ไปหมด ก็จะไมล่กุ ถา้กเิลสไมต่ายเราก็ตอ้งตาย ทรงรูแ้ลว้วา่ปญัหาอยู่ในใจ ทรง

ระลกึถงึสมยัทีเ่ป็นเดก็ ไปงานแรกนาขวญั พวกขา้ราชบริพารตอ้งไปทาํกจิอืน่ 

ปลอ่ยใหน้ัง่อยู่ใตต้น้ไมต้ามลาํพงั พอไมม่ใีครรบกวน จติทีเ่คยสงบอยู่ก่อนแลว้

ก็รวมลง ทาํใหท้รงเหน็วา่นัน่คอืความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึทรงเจริญสมถะภาวนาใน

เบื้องตน้ทาํจติใหส้งบ พอจติถอนออกมาจากความสงบ มสีงัขารความคดิปรุง
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ขึ้นมา ก็ดูวา่คดิไปในทางไหน ถา้คดิไปในทางกเิลสก็ตอ้งตดั ตดัไปเรื่อยๆ ทรง

จบัประเดน็ไดว้า่เป้าหมายของการปฏบิตักิค็อืความสงบของจติ  

ดงันัน้เวลาปฏบิตั ิ เราจงึตอ้งดูจติอยู่ตลอดเวลา ดูวา่จติกาํลงัทกุขก์บัเรื่องอะไรหรือเปลา่ 

ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิจะไมท่กุขก์บัอะไร เพราะไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องอะไรเลย แต่พอออกจาก

สมาธิก็จะเริ่มคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิถงึลูกก็เริ่มกงัวล ก็ตอ้งตดั วา่ไมใ่ช่ลูกของเรา จะ

เป็นจะตายก็หา้มไมไ่ด ้แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมดู่แล เราก็ดูแลไปตามหนา้ที ่สอนเขาได ้

ก็สอนไป แต่อย่าไปทกุขก์บัเขา นกัปฏบิตัจิะตอ้งไมท่กุขก์บัใครกบัอะไรท ัง้นัน้ แต่ไมไ่ด ้

ทิ้งความรบัผดิชอบไป มคีวามรบัผดิชอบอะไรก็ทาํไป มหีนา้ทีเ่ลี้ยงดูเขาก็เลี้ยงดูไป แต่

ไมไ่ปทกุขก์บัเขา ไมไ่ปกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบักบัเรื่องของเขา น่ีคอืวธิีดบัทกุข ์ตอ้งดบัทีใ่จ 

ดบัทีค่วามคดิของเราทีค่ดิไปในทางทีผ่ดิ คดิไปในทางอปุาทาน คดิวา่เป็นเรา เป็นของเรา 

เป็นตวัเรา ถา้คดิวา่ไมใ่ช่เป็นของเราแลว้จะสบายใจ สงัเกตดูของอะไรทีไ่มไ่ดเ้ป็นของเรา

น่ี เราจะไมเ่ดอืดรอ้น อย่างศาลาหลงัน้ีจะพงัไป ญาตโิยมก็ไมเ่ดอืดรอ้นไมก่งัวล แต่ถา้

บา้นของญาตโิยมเป็นอะไรขึ้นมาหน่อย ก็จะเดอืดรอ้นจะกงัวล เพราะคดิวา่เป็นของเรา 

จงึตอ้งตดัอปุาทานคอืความยดึตดิ วา่เป็นเราเป็นของเรา ตอ้งใหเ้หน็วา่เป็น สพัเพ ธรรม

มา อนัตตา ไมม่อีะไรเป็นของเราเป็นตวัเรา เป็นเพยีงสมบตัผิลดักนัชม เหมอืนกบั

ตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงาน ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไมท่กุข ์ ถา้ยดึตดิพอจะถูกยา้ย ก็วิง่กนัใหวุ้น่ 

ถา้ทกุขก์บัอะไรแสดงวา่ยงัยดึตดิอยู่ ยงัไมเ่หน็อนตัตา ไมเ่หน็อนิจจงั ไมเ่หน็ความทกุข ์

จากการยดึตดิ  

ถาม เวลาฟงัซดีทีีอ่ดัไว ้ฟงัแต่ละครัง้ก็ไดไ้มเ่หมอืนกนั  

ตอบ เวลาฟงัก็เหมอืนกบัเอาแกว้มารองรบันํา้ ถา้มอืส่ายไปมานํา้ก็จะหกเรี่ยราด ถา้ใจ

ไมน่ิ่งใจก็จะรบัธรรมะไมไ่ดห้มด เพราะไมไ่ดฟ้งัตลอดเวลา เผลอไปคดิเรื่องอืน่ 

ก็จะไมไ่ดฟ้งั การฟงัธรรมจงึตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ เวลาฟงัแต่ละครัง้อาจจะรบัไปได ้

เพยีง ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์๔๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ขึ้นอยู่กบัสมาธิ ถา้มสีมาธิมากก็จะรบัได ้

มาก การบรรลธุรรมในขณะทีฟ่งัก็ขึ้นอยู่กบัสมาธิส่วนหน่ึง ดูพระปญัจวคัคยี ์

เป็นตวัอย่าง ฟงัพรอ้มกนัแต่มรูีปเดยีวทีบ่รรลไุดก่้อน เพราะสมาธิของท่านหนกั
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แน่นกวา่องคอ์ืน่ ตดิตามฟงัไดท้กุขณะ ปญัญาของท่านก็อาจจะไวกวา่ดว้ย จงึ

พจิารณาและปฏบิตัติามไดท้นัทเีลย จงึม ี๒ ส่วนทีส่าํคญั คอืสมาธิและปญัญาที่

มอียู่เดมิ เป็นปจัจยัเกื้อหนุนการบรรล ุ 

จงึตอ้งฟงัธรรมอยู่เรื่อยๆ จะไดค้วามรูเ้พิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ธรรมะก็เป็นเหมอืนจกิซอ 

เวลาฟงัครัง้หน่ึงก็ไดม้าชิ้นหน่ึง พอฟงัอกีกไ็ดม้าอกี เอามาต่อกนั ก็จะเหน็ภาพชดัขึ้นไป

เรื่อยๆ แต่ถา้จะใหช้ดัจรงิๆก็ตอ้งเอาไปปฏบิตั ิ เพราะสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเป็นสญัญาทีล่มืได ้

จงึตอ้งเอาไปใคร่ครวญต่อ เอาไปภาวนาต่อ เจริญอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา จนฝงัอยู่ใน

ใจ กลายเป็นสจัจะความจริงขึ้นมาภายในใจ ก็จะไมล่มืแลว้ มคีนถามวา่พระอรหนัตล์มื

ไดห้รือไม ่ ท่านก็ตอบวา่ลมืได ้ เพราะขนัธข์องพระอรหนัตก์บัของปถุชุนเหมอืนกนั 

สญัญาก็เป็นอนิจจาไมเ่ทีย่ง จาํไดก้็ลมืได ้เช่นวนัทีเ่ดอืนปี แลว้ก็ถามต่อวา่ มอีะไรทีท่่าน

ไมล่มื ตอบวา่สจัจธรรม คอืพระอริยสจั ๔ ถา้ไดป้ฏบิตัแิลว้จะไมล่มื จะรูอ้ยู่เสมอวา่

ทกุขเ์กดิจากตณัหา เวลาทกุขจ์ะไมโ่ทษใคร จะโทษตณัหาท ัง้ ๓ เทา่นัน้ เพราะไปยดึไป

ตดิไปอยาก ถา้ไมย่ดึตดิไมอ่ยากแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมท่กุข ์ 

จงึตอ้งทาํใหส้ิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใหเ้ป็นสจัจะ ใหเ้ป็นของเรา ใหเ้ป็นธรรมของเรา ตอนน้ียงั

เป็นธรรมของพระพทุธเจา้อยู่ ตอ้งนอ้มเอาธรรมของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจของเรา ดว้ย

การปฏบิตัเิท่านัน้ ถงึจะอยู่กบัใจเราไปตลอด จงึอย่าหาขอ้อา้งเพือ่จะไมต่อ้งปฏบิตั ิ

เพราะสอนท ัง้ปริยตัปิฏบิตัแิละปฏเิวธ ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัก่อน ไมเ่ช่นนัน้จะไมรู่ว้า่จะตอ้ง

ทาํอย่างไร เมือ่รูแ้ลว้ก็ตอ้งเอาไปทาํ ทาํแลว้ผลก็จะปรากฏขึ้นมา จะขา้มข ัน้ตอนไมไ่ด ้

ปริยตัแิลว้ขา้มไปปฏเิวธเลยไมไ่ด ้ ซึง่สมยัน้ีเขาทาํกนั พอเรียนจบเปรียญ ๙ ก็ไดร้บั

ปริญญาไดร้บัพดัยศ ไดผ้ลแลว้ ไมต่อ้งไปปฏบิตั ิสอนต่อไดเ้ลย ถา้เป็นพระป่าจะเรียน

และก็ปฏบิตัคิวบคู่กนัไป อยู่กบัครูบาอาจารยเ์วลาท่านอบรมก็เป็นปริยตั ิ พอตอนเชา้ก็

พาออกบณิฑบาต ฉนัมื้อเดยีว พานัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาธรรมต่างๆ ก็เป็นการ

ปฏบิตั ิ

ถาม เวลาพจิารณาความตายน้ี พจิารณาท ัง้ตวัเราและคนอืน่ 
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ตอบ ทกุคนเลย กายในก็คอืตวัเรา กายนอกก็คอืกายของผูอ้ืน่ พอพจิารณาแลว้จะได ้

เหน็วา่เหมอืนกนั ถา้พจิารณาเราคนเดยีว ก็จะคดิวา่เราอาภพัเหลอืเกนิ ทาํไมเรา

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้พจิารณาแต่คนอืน่ก็จะคดิวา่เราจะอยูไ่ปตลอด จงึ

ตอ้งพจิารณาท ัง้เขาและเรา  

ถาม พจิารณาอสุภะก็เหมอืนกนั 

ตอบ เหมอืนกนั ไมม่ใีครแตกต่างกนั มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนัไมว่า่หญงิไมว่า่ชาย ถา้

ผูช้ายก็ตอ้งพจิารณาผูห้ญงิ ผูห้ญงิก็ตอ้งพจิารณาผูช้าย เพือ่จะไดค้ลายความ

กาํหนดัยนิด ี ถา้เป็นผูห้ญงิชอบผูห้ญงิกต็อ้งพจิารณาผูห้ญงิ ถา้เป็นผูช้ายชอบ

ผูช้ายก็ตอ้งพจิารณาผูช้าย  

ถาม พจิารณาอสุภะของคนทีห่นา้ตาดีๆ  แบบดารา  

ตอบ คนทีเ่ราหลงใหล คนนัน้แหละทีเ่ราตอ้งพจิารณา วา่เป็นซากศพ เวลายงัหายใจ

อยู่ก็อยู่ดว้ยกนัได ้ พอไมห่ายใจก็ไมก่ลา้เขา้ใกลแ้ลว้ ท ัง้ๆทีร่่างกายก็ไมไ่ด ้

เปลีย่นแปลงไป ยงัมอีาการ ๓๒ เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ไมไ่ดห้ายใจเท่านัน้เอง  

ถาม กลวัผคีะ 

ตอบ เวลาไมต่าย ไมไ่ดเ้ป็นผหีรือ 
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กณัฑท์ี่ ๓๓๗ 

พระศาสนาไม่เป็นหมนั 
๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

พระศาสนาของพระพทุธเจา้ไมเ่ป็นหมนั เป็นความจริง ทีเ่ราตอ้งพสูิจนใ์หเ้ป็นจริงกบัเรา 

ความจริงทีป่รากฏน้ี คอืพระอฐัธิาตขุองครูบาอาจารย ์เป็นความจริงของทา่น ไมไ่ดท้าํให ้

เราเป็นตามท่านไปดว้ย เรายงัเป็นเหมอืนเดมิอยู่ พระอฐัธิาตขุองครูบาอาจารยม์หีนา้ที่

ช่วยเสริมสรา้งศรทัธาความเชื่อ และกาํลงัจติกาํลงัใจของเราใหม้มีากขึ้น ใหม้ ัน่คงมากขึ้น 

แต่ก็ยงัไมเ่พยีงพอ เพราะเรายงัตอ้งทาํความจริงใหป้รากฏขึ้นมาในใจของเรา ดว้ยการ

ปฏบิตั ิ ถา้เหน็ผลแลว้ก็จะไมส่งสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์กีต่อไป ร่างกายเรา

จะเป็นอะไรต่อไป จะเป็นพระธาตหุรือเป็นธาตดุนิ ไมไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั 

สาํคญัที่ใจ ทาํใจใหผ้่องใสสะอาด ปราศจากความโลภความโกรธความหลง จะสาํคญั

กวา่ เพราะจะฟอกใหร่้างกายสะอาดตาม จติทีส่ะอาดจะซกัฟอกธาตขุนัธไ์ปในตวั ถา้จติ

ไดบ้รรลเุป็นเวลานาน จะมเีวลาฟอกร่างกายใหส้ะอาดมาก พอตายไปก็จะกลายเป็นพระ

ธาตขุึ้นมาอย่างรวดเร็ว ถา้มเีวลาไมม่าก เช่นบรรลแุลว้ตอ้งเสยีชวีติไปทนัท ี ก็จะไมม่ี

เวลาซกัฟอกร่างกาย ใหก้ลายเป็นพระธาตไุด ้ก็อาจจะไมก่ลายเป็นพระธาตกุ็ได ้ผูท้ีต่าย

ไปแลว้แต่กระดูกไมไ่ดเ้ป็นพระธาต ุไมไ่ดเ้ป็นตวับ่งบอกวา่ไมไ่ดบ้รรล ุอาจจะบรรลตุอน

ช่วงปลายชวีติ ก็จะไมม่เีวลามากพอทีจ่ะฟอกธาตขุนัธ ์ฟอกร่างกายใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ให ้

กลายเป็นพระธาตขุึ้นมา เรื่องน้ีตวัผูป้ฏบิตัเิองจะไมก่งัวลวา่จะกลายเป็นพระธาตหุรอืไม ่

ถา้รูอ้ยู่แก่ใจวา่ใจของตนสะอาดบริสุทธิ์ ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป จะไมเ่ป็น

ปญัหา แต่เรื่องของคนอืน่ ก็อาจจะเป็นปญัหาวา่ จริงหรือไมจ่รงิ ใช่หรือไมใ่ช่ จงึอย่าไป

ดูทีพ่ระธาตเุพยีงอย่างเดยีว ใหรู้ว้า่บางองคก์ลายเป็นพระธาตเุร็ว บางองคก์็เป็นชา้ บาง

องคก์็อาจจะไมเ่ป็นเลยก็ได ้ ท่านเป็นเพยีงผูช้ี้ทาง เป็นแบบฉบบั เป็นเยีย่งอย่างเท่า

นัน้เอง ถงึแมร่้างกายของท่านจะกลายเป็นพระธาตไุป ก็ไมไ่ดท้าํอะไรใหเ้ราดขีึ้นกวา่ทีเ่รา

เป็นอยู่  
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เราเท่านัน้ทีจ่ะทาํตวัเราใหด้ขีึ้นได ้ ดว้ยการปฏบิตัใิหม้ากขึ้น ดว้ยการตดัดว้ยการละสิง่

ต่างๆในโลกน้ีใหม้ากขึ้น ปลอ่ยวางใหม้ากขึ้น ไมไ่ปยดึไปตดิ ไปแสวงหาความสุข ทางตา

ทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย แต่หาความสุขทางใจ ดว้ยการทาํใจใหส้งบ เป็นวธิีทีจ่ะ

พสูิจนค์วามจริงทีย่งัสงสยักนัอยู่ ทีย่งัไมแ่น่ใจ จะไดเ้หน็อย่างชดัเจน ถา้เหน็ในตวัเรา

แลว้ ร่างกายของคนอืน่จะกลายเป็นพระธาตหุรือไม ่ ก็ไมส่าํคญั สาํคญัทีต่วัเราไดท้าํกจิ

ของเราใหส้มบรูณ์ ไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงแลว้หรือยงั ตรงน้ีสาํคญัทีสุ่ด ถา้เรา

ยงัเดนิทางกนัอยู่ เราก็ตอ้งอาศยัคนตาดนีาํทาง โดยเฉพาะคนทีย่งัมชีวีติอยู่ จะได ้

ประโยชนม์ากกวา่ ไดพ้ระธาตขุองผูท้ีต่ายไปแลว้มาเก็บไวบู้ชาทีบ่า้น ไมไ่ดท้าํใหเ้ราดขีึ้น

ไปกวา่เดมิแต่อย่างไร อาจจะทาํใหเ้ราขี้เกยีจมากขึ้นก็ได ้ คดิวา่มพีระธาตมุขีองดแีลว้ไม่

ตอ้งปฏบิตั ิเดีย๋วท่านจะช่วยเราเอง ซึง่ขดักบัหลกัธรรมทีท่รงตรสัสอนวา่ อตัตาห ิอตัโน 

นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ท่านเป็นเพยีงเหมอืนหนงัตวัอย่าง พอเราไดดู้หนงัตวัอย่าง

แลว้ เราก็อยากจะดูหนงัจริง เวลาไปดูภาพยนตรใ์นโรง เขาจะฉายหนงัตวัอย่างใหดู้ เพือ่

หลอกลอ่ใหเ้รากลบัไปดูอกี เวลาทีเ่ราไดเ้หน็ครูบาอาจารย ์ ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

มรณภาพไปแลว้ ร่างกายของทา่นไดก้ลายเป็นพระธาต ุ ก็จะทาํใหเ้รามฉีนัทะวริยิะ 

อยากจะเหน็ของจรงิในตวัเราบา้ง เพราะดูของคนอืน่ก็เหมอืนดูหนงัตวัอย่าง ไมไ่ดดู้หนงั

จริง ถา้อยากจะดูของจรงิก็ตอ้งดูในตวัเรา  

พอดเีมือ่วานน้ีเป็นวนัวสิาขอฏัฐมบูีชา เป็นวนัถวายพระเพลงิพระสรีระของพระพทุธเจา้ 

เป็นวนัถวายพระเพลงิหลวงปู่ทาพอด ีพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปเมือ่วนั

เพญ็เดอืน ๖ ทีผ่่านมา หลงัจากนัน้ก็เก็บพระศพไวบู้ชา ๗ วนั ๗ คนื มมีลัละกษตัริย ์

เป็นเจา้ภาพ จากนัน้ก็มพีธิีถวายพระเพลงิ เสร็จแลว้มลัละกษตัริยก์็จะเก็บพระธาตไุว ้

ท ัง้หมด ไมแ่จกจ่ายใหใ้คร พระมหากสัสปเถระจงึไดก้ราบทูลใหแ้บง่ปนักนั ไมอ่ย่างนัน้

จะเกดิสงครามแย่งพระธาตกุนั จงึทรงแบ่งใหก้บักษตัริยแ์ควน้ต่างๆ ทีม่าร่วมงานถวาย

พระเพลงิไป สมยัก่อนกบัสมยัน้ีก็เหมอืนกนั ยงัแย่งพระธาตกุนั แต่ไมป่รากฏวา่มพีระ

อรหนัตแ์ย่งพระธาตกุนัเลย มแีต่บอกใหแ้บ่งกนั เพราะไมไ่ดเ้หน็วา่วเิศษวโิสอย่างไร 

วเิศษสาํหรบัพวกเรา แต่สาํหรบัท่านจะรูส้กึเฉยๆ เพราะมขีองทีว่เิศษอยู่ในใจแลว้ ของ

แทอ้ยู่ในใจ ของนอกเป็นของปลอม ถงึแมจ้ะเป็นพระธาตกุ็ตาม ก็ยงัไมว่เิศษอย่าง
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แทจ้รงิ สิง่ทีว่เิศษทีแ่ทจ้ริงก็คอืความบรสุิทธิ์ของจติใจ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิานศีล

ภาวนา อย่างทีเ่ราทาํกนัอยู่น่ี เรากาํลงัซกัฟอกใจของเราใหส้ะอาด เวลาเราทาํบญุใหท้าน

เราก็ซกัฟอก ความตระหน่ีความโลภความเหน็แก่ตวัใหอ้อกไปจากใจ ความเหน็แก่ตวัก็

คอืโมหะน่ีเอง ความตระหน่ีก็คอืความโลภ เมือ่เราตระหน่ีเราก็หวง และอยากจะไดม้าก

ขึ้น ความโลภทาํใหเ้ราอยากไดม้าก ก็เลยไมอ่ยากจะเสยีสิง่ทีเ่รามอียู่ ความตระหน่ีกม็า

จากความโลภ ความเหน็แก่ตวัก็มาจากความหลง วา่มตีวัมตีนมเีรามขีองเรา  

ความจริงของทกุอย่างทีเ่ราบริจาคไมไ่ดเ้ป็นของเราเลย เป็นเพยีงของทีผ่่านมาแลว้ก็ผ่าน

ไป เวลาเรามาเกดิเราก็ไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัมาเลย เวลาตายไปก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัไป

เช่นกนั ตอนเกดิก็ไดร่้างกายทีพ่่อแมส่รา้งไว ้ แลว้ก็อาศยัร่างกายหาสิง่ของต่างๆอกีต่อ

หน่ึง เมือ่มมีากเกนิความจาํเป็น ก็เอามาแบ่งมาแจกมาจ่าย ไมเ่ก็บไว ้ เพราะไมเ่กิด

ประโยชนอ์ะไร เป็นภาระทางดา้นจติใจ ตอ้งห่วงตอ้งดูแลรกัษาตอ้งกงัวล ไมไ่ดท้าํให ้

จติใจเบาขึ้น มคีวามสุขมากขึ้น แต่กลบักดดนัใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้น เพราะความหลงทาํ

ใหเ้ราเหน็วา่เป็นของเรา เมือ่เป็นของเราๆก็หวง แต่ถา้เราศึกษาพจิารณาตามหลกัความ

จริง เราก็เหน็วา่ไมม่ตีวัตน พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ดวงวญิญาณทีม่าเกดิน้ี เป็นเพยีง

ธาตรูุค้อืใจ มารวมกบัธาตดุนินํา้ลมไฟกบัอากาศธาต ุปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมา แลว้ก็ไป

หาธาตตุ่างๆอกี สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้าก็ลว้นเป็น ธาตดุนินํา้ลมไฟ ทีผ่สมกนัดว้ยสูตรต่างๆ 

ปรากฏเป็นขา้วของชนิดต่างๆขึ้นมา เพือ่ใหเ้ราใช ้ ถา้เราใชด้ว้ยความหลงก็จะยดึตดิ จะ

เป็นเหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ เมือ่ใชแ้ลว้ก็ตดิ เวลาไมม่เีวลาขาดแคลนก็เกดิอาการ

หงดุหงดิ ตอ้งไปหามาเสพอยู่เรื่อยๆ ถา้ใชด้ว้ยปญัญา ก็ใชเ้พือ่ดาํรงชพี เพือ่จะไดเ้อา

ร่างกายมาทาํงานทีแ่ทจ้ริง คอืการปลดเปลื้องความโลภความโกรธความหลง ใหอ้อกไป

จากใจ น่ีคอืการใชส้ิง่ต่างๆทีม่อียู่ใหเ้ป็นประโยชน ์ เอามาบาํรุงรกัษาร่างกายใหม้กีาํลงั

วงัชา เพือ่จะไดท้าํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจริญวปิสัสนา เจริญ

ปญัญา เพือ่ใหเ้หน็ความไม่เทีย่งความทกุขค์วามไมม่ตีวัตน ในทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

จะไดป้ลอ่ยวาง หลดุพน้จากความทกุข ์
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การทาํบญุทาํทานการเสยีสละ เป็นการปลอ่ยวางในระดบัหน่ึง ปลอ่ยวางวตัถขุา้วของเงนิ

ทอง ถา้ปลอ่ยไปเรื่อยๆใจจะมคีวามสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะยนิดมีากทีไ่ดเ้สยีสละ ไดต้ดั

ความยดึตดิในวตัถขุา้วของต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการปฏบิตัธิรรม กต็ดั

ไปเรื่อยๆ ไมต่อ้งเสยีเวลาหามาเพิม่ จะมเีวลาปฏบิตัธิรรมมากขึ้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้

มคีวามหลงเหน็วา่วตัถตุ่างๆใหค้วามสุขกบัเรา ก็จะเสยีเวลากบัการหาวตัถขุา้วของเงนิ

ทอง จะตดิวตัถตุ่างๆเหมอืนกบัคนตดิยาเสพตดิ ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ ตอ้งหามาอยู่เรื่อยๆ 

ก็จะไมอ่ยากเอาไปแจกจ่าย เอาไปทาํบญุทาํทาน อยากจะเก็บไวเ้พือ่ใหค้วามสุขกบัตน 

เป็นความสุขแบบยาเสพตดิไมแ่ตกต่างกนัเลย เวลาไดเ้สพไดส้มัผสัก็มคีวามสุขมคีวาม

เพลดิเพลนิ พอไม่ไดเ้สพก็เกดิอาการหงดุหงดิทรุนทรุาย ไมเ่คยพอ เสพวนัน้ีแลว้พรุ่งน้ี

ก็ตอ้งเสพอกี เสพไปเรื่อยๆจนวนัตาย พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหต้ดัใหล้ะ อย่าไปยดึ

อย่าไปตดิ อย่าไปหาความสุขจากวตัถขุา้วของเงนิทอง ใหเ้อามาใชใ้นการปฏบิตัธิรรม

เท่านัน้ ถา้ทาํบญุใหท้านอยู่เรื่อยๆแลว้ ความโลภอยากไดว้ตัถขุา้วของเงนิทองก็จะ

นอ้ยลงไป เวลาทีจ่ะเสยีไปกบัการหาวตัถตุ่างๆ ก็จะนอ้ยลงไป ก็จะมเีวลามากขึ้นสาํหรบั

การปฏบิตัธิรรม พอปฏบิตัธิรรมมากขึ้น ก็จะเกดิความกา้วหนา้ทางดา้นจติใจมากขึ้น 

จติใจจะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ มคีวามอิม่ความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆ มคีวามทกุขค์วาม

วุน่วายใจนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เบาลงไปเรื่อยๆ จนเหน็วา่มเีพยีงปจัจยั ๔ เท่านัน้กพ็อ ก็จะ

ออกบวชได ้อยู่ทีไ่หนก็ได ้ขอใหส้งบเงยีบก็แลว้กนั  

จงึควรคดิพจิารณาอยู่เสมอวา่ไมม่อีะไรเป็นของเรา เป็นของทีม่อียู่ในโลกน้ีแลว้ เราเพยีง

ไดส้ทิธิ์ใชม้นัเท่านัน้เอง เมือ่ถงึเวลาไปก็เอาอะไรไปไมไ่ด ้ เอาความหนกัหรือความเบา

ทางดา้นจติใจไป เอาความสวา่งหรือเอาความมดืไปเท่านัน้ ถา้ปฏบิตัริกัษาสิง่ทีด่ไีวไ้ดก้็

จะเอาความเบาอกเบาใจไป ถา้มวัครํา่เคร่งอยู่กบัการหาลาภยศสรรเสริญสุข ไมค่าํนึงถงึ

เรื่องศีลธรรม แมจ้ะตอ้งทาํผดิศีลผดิธรรมก็ยนิดทีาํ ก็จะไปดว้ยความมดืไปดว้ยความ

หนกั ภพชาตกิ็จะมมีากขึ้น การเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะมมีากขึ้น ความทกุขท์ีเ่กดิจากการ

แก่การเจ็บการตาย การพลดัพรากจากกนัก็จะมมีากขึ้น ถา้ไปทางธรรมะก็จะไปเบาไป

สวา่ง ภพชาตกิ็จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปในทีสุ่ด อาจจะหมดในชาตน้ีิก็ได ้ถา้ต ัง้ใจ

ปฏบิตักินั ไมท่อ้ถอย ไมห่ยุดย ัง้ ทาํใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ ปีน้ีทาํเท่าน้ี ปีหนา้ก็ตอ้งทาํเพิม่ 
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เหมอืนกบัทางโลก ปีน้ีมกีาํไรเท่าน้ี มรีายไดเ้ท่าน้ี ปีหนา้ก็ตอ้งเพิม่ขึ้นไปอกีอย่างนอ้ย

รอ้ยละสบิ เพิม่ไปเรื่อยๆ ปีน้ีใหท้านระดบัน้ี ปีหนา้ก็ตอ้งเพิม่อกี ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ศีลก็

ตอ้งรกัษามากขึ้นอกี ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ถา้รกัษา ๑๕ วนั ก็เพิม่เป็น ๑๘ วนั เพิม่ไปเรื่อยๆ 

เดีย๋วก็ถงึเอง ถา้ปฏบิตัโิดยไมห่ยุดย ัง้ ไมท่อ้ถอย ทาํได ้ ทาํไมจะทาํไมไ่ด ้ เราทกุคนม ี

๒๔ ช ัว่โมงเท่ากนัหมด อยู่ทีว่า่จะเอาเวลาไปใชก้บัอะไร คนบางคนก็บ่นวา่ ไมม่เีวลา

ทาํบญุ ไมม่เีวลามาวดั ไมม่เีวลาปฏบิตัธิรรม ก็จะมไีดอ้ย่างไร ในเมือ่ไมจ่ดัตารางใหม้า

วดั ก็เลยไมม่า  

อย่างในหลวงน่ีท่านก็ทรงแบง่เวลาไว ้ ไดอ่้านหนงัสอืเกี่ยวกบัพระราชประวตัขิองทา่น 

ทรงแบ่งเวลาไวภ้าวนาทกุวนั ก่อนจะทรงงานจะนัง่สมาธิก่อน เวลาทาํงานจะไดผ้ลด ี มี

เหตมุผีล พวกเราทาํไมจะทาํกนัไมไ่ด ้ ลองกาํหนดดูส ิ จดัตารางไว ้ ตื่นเชา้ขึ้นมาช ัว่โมง

แรกก็ใหเ้ป็นเวลาทาํจติใจใหส้งบ จะนัง่สมาธิเลยก็ได ้ จะสวดมนตไ์ปก่อนก็ได ้ ส่วน

ช่วงเวลาอืน่ทีพ่อทีจ่ะสอดเขา้ไปได ้ก็สอดเขา้ไป หรือจะภาวนาไปท ัง้วนัเลยก็ได ้ดว้ยการ

ควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ไมส่่งไปในอดตี ไมส่่งไปในอนาคต ใหอ้ยู่ทีน่ี่ ไมใ่หไ้ปที่

อืน่ กาํลงัทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ ไมใ่หไ้ปกรุงเทพฯ ไมใ่หไ้ปฮ่องกงยุโรป ให ้

อยู่ตรงน้ี ไมค่ดิถงึคนนัน้คนน้ี ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะภาวนาไดท้ ัง้วนั ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ไม่

จาํเป็นตอ้งไปวดั การภาวนามอียู่หลายระดบัดว้ยกนั ระดบัพื้นๆน้ีทาํไดท้กุแห่งหนทกุ

เวลา คือการสรา้งสตนิัน่เอง ใหจ้ติอยู่ภายใตก้ารควบคุมของสต ิ อย่าปลอ่ยใหล้อยไป

ตามกระแสอารมณ์ความคดิต่างๆ ถา้ไมม่สีตเิวลาคดิเรื่องอะไรก็จะคดิยาวไปเลย คิด

เรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีต่อไปเรื่อยๆ ทาํใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆตามมา ถา้เกดิอารมณ์อยาก ก็

ตอ้งไปทาํสิง่ทีอ่ยากทาํ ถา้เกดิความกงัวลก็เครียดขึ้นมา ท ัง้ๆทีเ่หตูการณ์ก็ยงัไมเ่กดิ 

หรือเกดิทีอ่ืน่ พอไปคดิถงึก็เครียดขึ้นมา ถา้ดงึจติไว ้ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ทีน่ ัน่

ทีน่ี่ ใหอ้ยู่ทีน่ี่ ตอนน้ีไมม่อีะไร ในปจัจบุนัส่วนใหญ่จะวา่ง ถา้อยู่คนเดยีวจะไมม่ี

เหตกุารณ์อะไรเลย แต่เราไมเ่คยควบคุมใจของเราเลย ปลอ่ยใหใ้จคดิไปเรื่อยเป่ือย คดิ

วา่การภาวนาการปฏบิตัจิะตอ้งมเีวลา ตอ้งไปอยู่ทีว่ดั อยู่ตรงนัน้ตรงน้ี ตอ้งนัง่ขดัสมาธิ

ตอ้งมหีอ้งพระ ซึง่เป็นการเขา้ใจผดิ  
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การปฏบิตัทิีแ่ทจ้ริงตอ้งปฏบิตัทิีก่ายวาจาใจ เริ่มทีใ่จแลว้ก็ขยายมาทีก่ายกบัวาจา จงึตอ้ง

ดู ๓ ตวัน้ี ถา้ดูทีใ่จได ้กายกบัวาจาก็ไมเ่ป็นปญัหา ครูบาอาจารยจ์งึสอนเรื่องรกัษาศีลวา่ 

ใหร้กัษาเพยีงขอ้เดยีวก็พอ คอืรกัษาใจ ถา้รกัษาใจใหส้งบระงบัแลว้ก็จะไมไ่ปละเมดิศีล 

ถา้ไมส่ามารถระงบัความโลภความอยากได ้ ก็ตอ้งละเมดิจนได ้ เช่นถอืศีล ๘ แต่ไม่

สามารถระงบัความอยากรบัประทานอาหารเยน็ได ้ เดีย๋วก็ตอ้งไปหามารบัประทาน ถา้

คอยเฝ้าดูอยู่ทีใ่จ ควบคุมทีใ่จ พอคดิอยากขึ้นมาก็หาวธิีดบัมนั จะดว้ยอบุายแหง่สมาธกิ็

ได ้ หรืออบุายแหง่ปญัญาก็ได ้ ถา้อบุายแห่งสมาธิก็สวดมนตไ์ปหรือบริกรรมพทุโธๆไป 

แขง่กบัความคดิทีอ่ยากจะรบัประทานอาหาร เพราะความคดิจะปรากฏขึ้นมาทเีดยีว

พรอ้มกนั ๒ อย่างไมไ่ด ้ ตอ้งสลบักนั คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ใหม้าคดิพทุโธๆอยู่เรื่อยๆ 

บริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ถา้ไมย่อมแพเ้ราก็จะชนะ ความคดิอยากรบัประทานอาหารก็

หายไป ความหวิก็หายไป ความอิม่ใจก็เขา้มาแทนที ่น่ีคอืหลกัของการทาํจติใหส้งบระงบั

ดว้ยอบุายแห่งสมาธิ เอาอารมณ์อืน่มาแทนความคดิอยาก ถา้เคยใชบ้ริกรรมพทุโธๆ ก็

พทุโธๆไปเรื่อยๆ เหมอืนเปลีย่นช่องโทรทศัน ์ไปเจอช่องทีก่าํลงัทาํอาหารเหน็ก็เกดิความ

หวิความอยาก ก็เปลีย่นไปช่องธรรมะ ถา้จะดิ้นกลบัไปก็ตอ้งดงึกลบัมา ดงึกลบัมาช่อง

ธรรมะอยู่เรื่อยๆ บริกรรมพทุโธๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะหยุดคดิถงึเรื่องอาหารไป ก็จะหาย

อยาก เป็นอบุายของสมาธิ  

ถา้จะใชอ้บุายแหง่วปิสัสนาหรือปญัญา ก็ตอ้งใชเ้หตผุลพจิารณาวา่ ไมก่นิก็ไมต่าย ไม่กนิ

ดกีวา่ เพราะจะไดช้นะตณัหาความอยาก ดบัความทกุขไ์ด ้ ถา้แพต้ณัหาก็ตอ้งเจอความ

ทกุข ์เพราะตณัหาเป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนเหน็ดว้ย

เหตดุว้ยผลแลว้วา่ กนิแลว้แพ ้ จะตอ้งทกุข ์ จะตอ้งกนิไปเรื่อยๆ กนิวนัน้ีแลว้เพรุ่งน้ีก็

ตอ้งกนิอกี ก็จะไมม่ทีางรกัษาศีล ๘ ได ้ไมม่ทีางนัง่ทาํสมาธิไดน้าน พอคดิถงึเรื่องอาหาร

ก็ตอ้งไปกนิ กนิเสร็จแลว้ก็งว่งนอน พออิม่แลว้หนงัทอ้งก็ตงึหนงัตาก็หย่อน นัง่สมาธิก็

สปัหงก ควรใชป้ญัญาใคร่ครวญวา่เราเกดิมาหาความสุขแบบไหนกนัแน่ แบบหมแูบบ

สุนขั ทีห่าความสุขจากการกนิการนอนหรอื ไมใ่ช่ เรามาหาความสุขทางดา้นจติใจ หา

ความสุขจากความสงบ ก็ตอ้งระงบัความอยาก รบัประทานอาหารพอประมาณ พอให ้

ร่างกายอยู่ไดก้็พอแลว้ เหมอืนรบัประทานยา ใหร่้างกายอยู่ได ้ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไม่ได ้
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รบัประทานเพือ่ความสุข ใหห้าความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ ถา้สามารถกลอ่มจติใจ

ดว้ยเหตดุว้ยผลได ้ พอจติรบัได ้ ก็จะไมไ่ปรบัประทาน ก็จะภาวนาต่อได ้ เมือ่สงบก็มี

ความสุขขึ้นมา  

ตอ้งคอยดูใจอยู่เสมอ ถา้ดูใจแลว้ ก็จะมศีีลเป็นปกต ิ ไมส่รา้งปญัหาใหก้บัตนและผูอ้ืน่ 

จะมคีวามสุขสบายใจ ใหเ้ฝ้าดูทีใ่จเสมอ ดูไดท้กุเวลาทกุสถานที ่ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ดูวา่

กาํลงัคดิอะไร พอลมืตาขึ้นมาก็ตอ้งรูแ้ลว้วา่คดิอะไรอยู่ ถา้คดิไปในทางไมด่กี็พทุโธๆไป

เรื่อยๆก็ได ้ ถา้กาํลงัอยู่กบัธรรมบทไหน กอ็ยู่กบัธรรมบทนัน้ไป ถา้กาํลงัเพลดิเพลนิกบั

การพจิารณามรณานุสต ิ ก็พจิารณาต่อไป ถา้พจิารณาอสุภะอยู่ก็พจิารณาต่อไป 

พจิารณาไปเรื่อยๆจนเป็นนิสยัตดิไปกบัใจ ก็จะไมค่ดิเรื่องอืน่ คดิเรื่องธรรมะแลว้ทาํให ้

จติสงบ ทาํใหจ้ติสบาย สาํหรบัผูเ้ริ่มพจิารณาใหม่ๆ ก็อาจจะเหน็วา่พจิารณาความตายมนั

น่ากลวั พจิารณาอสุภะก็น่าขยะแขยง เป็นเพราะกเิลสยงัต่อตา้นอยู่ กเิลสก็คอื

กามตณัหา ชอบดูของสวยๆงามๆ วภิวตณัหาก็อยากอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากแก่ไมอ่ยาก

เจ็บไมอ่ยากตาย พอพจิารณาความตาย กจ็ะรูส้กึไมด่ ี มปีฏกิริิยาตอบโตจ้ากวภิวตณัหา 

แต่อย่าไปถอืเป็นอารมณ์ ถอืวา่เป็นเพยีงอปุสรรคเลก็ๆนอ้ยๆ ทีจ่ะขา้มไปได ้ เหมอืนกบั

เวลาฉีดวคัซนีป้องกนัโรคระบาด เช่นโรคอหวิาต ์ เวลาฉีดวคัซนีร่างกายจะมปีฏกิริยิา 

ตอบโตก้บัวคัซนีทีฉี่ดเขา้ไป จะเกดิอาการไขข้ึ้นมา แต่ก็เป็นเพยีงแค่วนัสองวนั หลงัจาก

นัน้ก็จะมภูีมคุิม้กนั ต่อไปเวลาตดิเชื้ออหวิาต ์ ภูมคุิม้กนัก็จะป้องกนัไมใ่หร่้างกายเจ็บไข ้

ไดป่้วย ถา้มมีรณานุสตมิอีสุภกรรมฐานอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไมก่ลวัตาย จะเหน็

ความตายเป็นเรื่องปกต ิเป็นเรื่องธรรมดา จะไมท่กุขก์บัการตาย จะไมห่ลงกบัความสวย

ความงามของรูปร่างหนา้ตา ไมต่อ้งทกุขห์รอืกงัวลกบัใครอกีต่อไป เขาจะไปมใีหม ่เขาจะ

ไปนอนกบัใคร ก็เรื่องของเขา สาํหรบัเราหมดปญัหาไปแลว้ เราไมต่อ้งการความสุขจาก

เขาแลว้ เพราะเหน็ความจริงของเขาแลว้วา่ ไมไ่ดส้วยไมไ่ดง้ามเลย มแีต่ของสกปรก

ออกมาตลอดเวลา ของทีอ่อกมาจากทวารต่างๆก็เรียกวา่ขี้ท ัง้น ัน้ ขี้หูขี้ตาขี้มกู มขีอง

สกปรกออกมาตลอดเวลา แต่เน่ืองจากความหลงทาํใหม้องไมเ่หน็ ทาํใหม้ดืบอด ความ

รกัทาํใหเ้รามดืบอด จงึตอ้งทกุขไ์ปจนวนัตาย  
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เราปฏบิตัไิดท้กุทีท่กุเวลา ใหดู้ใจเป็นหลกั แต่ก็ตอ้งอาศยัทีส่งบ พจิารณาใหม้ากๆ เพือ่

จะไดส้รา้งฐานของความสงบดว้ยการทาํสมาธิ ถา้ไมม่สีมาธิก็จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บั

กเิลสตณัหา ฟงัดูมนัก็งา่ย แต่พอเวลาทาํจริงๆถา้ไมม่สีมาธิจะทาํไมไ่ด ้พออยากอะไรปับ๊ 

ใจก็เป็นเหมอืนกบัเทยีนลนไฟ มนัอ่อนไปหมด ไมม่เีรี่ยวไมม่แีรง คดิไมอ่อกเลย 

ธรรมะขอ้ไหนๆไมรู่ห้ายไปไหนหมด เพราะไมม่ฐีานของความสงบ เราจงึตอ้งฝึกทาํสมาธิ

ใหไ้ดก่้อน ตอ้งหาทีส่งบวเิวก อยู่ตามลาํพงั ตามป่าตามเขา ตามวดัป่าวดัเขา เพือ่สรา้ง

ฐานขึ้นมา ถา้ยงัไมไ่ดไ้ป ก็ดูใจไปเรื่อยๆก่อน ถงึแมจ้ะยงัต่อสูก้บักเิลสตณัหาไมค่่อยได ้

ก็ยงัดกีวา่ปลอ่ยใหไ้หลตามความคดิต่างๆไป อย่างนอ้ยก็ทาํใหห้นกัเป็นเบา ทาํใหพ้อมี

กาํลงัทีจ่ะดงึใจ ไมใ่หไ้ปวุน่วายกบัเรื่องต่างๆไดบ้า้ง ถา้มสีตคิอยเฝ้าดูอยู่ ถา้ไมม่ใีจจะ

เป็นเหมอืนปยุนุ่น อารมณ์อะไรมากระทบหน่อยก็จะลอยไปเลย เหน็ใครทาํอะไรไมถู่ก

อกถูกใจหน่อย ก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาเลย ไดย้นิใครพูดอะไรไมด่หีน่อยก็ไปเลย แต่ถา้มี

สตคิอยดูใจไว ้อย่างนอ้ยพอจะไปก็รูแ้ลว้ จะไดพ้ยายามดงึไว ้พยายามพทุโธๆไปเรื่อยๆ 

ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคดิเรื่องอะไร ในชวีติประจาํวนัของเรา รบัประทานอาหารไป

ก็พทุโธไป ดกีวา่คุยกนั ขบัรถไปนัง่รถไปทาํงานก็พทุโธๆไป ดกีวา่ดูคนนัน้ดูคนน้ี แลว้ก็

วพิากษว์จิารณ์ต่างๆนานา ใหเ้ป็นเรื่องหนกัอกหนกัใจขึ้นมาเปลา่ๆ เวลาไปทีส่งบสงดั

วเิวก จะทาํสมาธิไดง้า่ย ไมต่อ้งไปต ัง้หลกัใหม ่ ไมต่อ้งไปเริ่มตน้ทีศู่นย ์ เพราะไดเ้ริ่ม

มาแลว้ในชวีติประจาํวนัของเรา ไปต่อยอดไดเ้ลย ถา้ไมไ่ดท้าํไวเ้ลย พอไปอยู่ทีส่งบสงดั

ก็ตอ้งไปเริ่มตน้ทีศู่นยใ์หม ่ พอถงึจดุเขา้ไดเ้ขา้เขม็ก็ถงึเวลากลบับา้น ก็จะไมไ่ดผ้ลอะไร 

ทาํไปจนวนัตายก็ไดเ้ท่าน้ี ถา้ทาํอย่างทีพู่ดน้ีรบัรองไดว้า่จะไดผ้ล จะเกดิกาํลงัใจ จะกลา้

ตดัมากยิง่ขึ้น จะปฏบิตัธิรรมมากขึ้น จะไปเร็วขึ้น จะทวคูีณขึ้นไปเรื่อยๆ  

พอเริ่มไหลไปทางธรรมะแลว้ก็จะไหลเร็วขึ้นๆ แรงขึ้นๆ จนไมม่อีะไรหยุดย ัง้ได ้ ทีท่า่น

บอกวา่จติเป็นมหาสตมิหาปญัญา ไมต่อ้งเคี่ยวเขญ็แลว้ ไมต่อ้งบงัคบัใหภ้าวนา ไมต่อ้ง

บงัคบัใหบ้ริกรรม บงัคบัใหเ้จริญมรณานุสต ิ เจริญอสุภะ มนัไปของมนัเอง อยู่กบัเรื่อง

เหลา่น้ีตลอดเวลา แลว้แต่ความเหมาะสม ทีจ่ะตอ้งใชก้รรมฐานแบบไหน ก็จะไปของมนั

เอง เพราะรูแ้ลว้วา่อะไรเป็นตณัหา รูแ้ลว้วา่อะไรเป็นเครื่องแกต้ณัหา อยู่ในใจน้ี ท ัง้ธรรม

และกเิลส เมือ่ก่อนมแีต่กเิลสอย่างเดยีว เลยไมรู่ว้า่เป็นตณัหา พอมธีรรมมาคอยต่อตา้น



64 
 

มาคอยดบัมนัแลว้ เหน็ความสงบเกดิขึ้นแลว้ ก็จะเหน็วา่ตวัทีส่รา้งความวุน่วายสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเราก็คอืกเิลสตณัหาน่ีเอง ตวัทีจ่ะทาํใหส้งบร่มเยน็เป็นสุขก็คอืธรรมะ 

คอืสมาธิปญัญาน่ีเอง จะไมต่อ้งไปถามใครวา่ปฏบิตัอิย่างไร ไมต่อ้งไปฟงัเทศนจ์ากใคร 

ตอนนัน้จะฟงัเทศนอ์ยู่ตลอดเวลา อย่างทีห่ลวงปู่ม ัน่เคยตอบปญัหาของพระเถระรูปหน่ึง

วา่ เวลาอยู่ในป่าองคเ์ดยีว ถา้อยากจะสนทนาธรรม อยากจะฟงัธรรม จะไปฟงักบัใครที่

ไหน หลวงปู่ท่านตอบวา่ ท่านฟงัธรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะจติของท่านหมนุไปทางธรรม

ตลอดเวลา หมนุดว้ยสตดิว้ยปญัญา ธรรมทีห่ลวงปู่หลวงตาแสดงใหเ้ราฟงั ก็ออกมา

จากสตปิญัญาของท่าน ทีค่ดิไปในทางธรรมะ พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมจากพระทยั

ของพระองค ์ เป็นสตปิญัญาในทางธรรมะ เมือ่มธีรรมอยู่ในใจแลว้ ก็มสีรณะ มทีีพ่ึง่ มี

ครูมอีาจารย ์ มศีาสดา ทีจ่ะพาจติใจใหก้า้วขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้มอีาจารยภ์ายนอกก็ช่วยได ้

มาก เพราะทางปฏบิตัน้ีิ ถา้ไมม่ผูีท้ีผ่่านไปแลว้มาบอกทาง เราก็จะหลงทางได ้เพราะเป็น

ทางทีม่ทีางแยกทีจ่ะตอ้งเลอืก ถา้เลอืกเองก็มกัจะเลอืกผดิทางกนัท ัง้นัน้ อยู่ข ัน้ทานกจ็ะ

หลงตดิในทาน อยู่ข ัน้ศีลก็จะหลงตดิในศีล ข ัน้สมาธิก็จะหลงตดิในสมาธิ ข ัน้ปญัญาก็จะ

หลงตดิในปญัญา  

ถา้มคีรูบาอาจารยค์อยสอน ก็เหมอืนกบัมป้ีายบอกไวต้ามทางแยกต่างๆ ถา้มาถงึตรงน้ีก็

ตอ้งไปทางน้ี อย่าไปทางนัน้ น่ีคอืคุณค่าของครูบาอาจารย ์ ทาํใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาไปเดนิ

ผดิทาง ถา้เดนิผดิทางกต็อ้งยอ้นกลบัมา เช่นพระพทุธเจา้ทีไ่มม่ใีครสอน ทรงเดนิผดิทาง

ไปอด พระกระยาหาร ๔๙ วนั คดิวา่กเิลสอยู่ทีร่่างกาย ก็จะทรงตดัดว้ยการไมเ่สวยพระ

กระยาหาร อดไป ๔๙ วนัจนเกอืบจะตายอยู่แลว้ กเิลสก็ยงัไมต่าย จงึทรงพจิารณาเหน็

วา่มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย อยู่ทีใ่จ ทรงระลกึถงึสมยัทีท่รงพระชนมเ์ยาวว์ยั เคยนัง่อยู่ใต ้

ตน้ไมต้น้หน่ึงตามลาํพงั แลว้จติรวมลงสู่ความสงบมคีวามสุข ระงบัจากความโลภความ

โกรธความหลง จงึนึกไดว้า่นัน่คอืจดุทีจ่ะตอ้งไปใหไ้ด ้คอืความสงบของจติใจ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย อดมา ๔๙ วนัจติใจก็ยงัไมส่งบ ยงัไมร่ะงบัดบัความโลภความโกรธความหลง 

ความอยากต่างๆ จงึตอ้งถอยกลบัมา จะภาวนาตอนนัน้ก็ไมม่เีรี่ยวไมม่แีรง จงึตอ้งเสวย

พระกระยาหาร เพือ่ใหม้กีาํลงัวงัชาทีจ่ะปฏบิตั ิ ทรงต ัง้เป้าไปทีจ่ติใจเป็นหลกั รูแ้ลว้วา่

ปญัหาอยู่ทีใ่จ คอืความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ภายในใจ ตอ้ง
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กาํจดัความโลภความหลงใหห้มดไปใหไ้ด ้ ก็ทรงเจริญสมถภาวนา จติสงบแลว้ก็ทรง

เจริญวปิสัสนาภาวนา หาสาเหตขุองความโลภความอยากวา่เกดิมาจากอะไร ก็ทรงเหน็วา่

เกดิจากความหลง เกดิจากอวชิชา ไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ อยู่ทีค่วามสงบระงบัของ

จติใจ จงึตอ้งทาํลายโมหะอวชิชาทีม่อียู่ในพระทยัใหห้มดสิ้นไป จนไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้น อยู่ในพระทยัของพระองค ์ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย  

ถา้มคีรูบาอาจารยค์อยส ัง่สอน ก็จะไมต่อ้งทรมานร่างกายใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ๆ เพราะ

ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ทีใ่จ ดงัทีไ่ดท้รงแสดงไวใ้นพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร

วา่ ใหห้ลกีเลีย่งความสุดโต่งของท ัง้ ๒ ทาง คอืการทรมานร่างกายโดยไมเ่กดิประโยชน์

อะไร เช่นอดอาหารเป็นตน้ เพราะไมไ่ดท้าํใหก้เิลสตาย หรือหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ก็ไมไ่ดท้าํใหก้เิลสตายเช่นเดยีวกนั ไมไ่ดท้าํใหค้วามอยากหมดไป ถา้เกดิความ

อยากทางรูปเสยีงกลิน่รส ก็ไปกนิเหลา้เมายา ไปเทีย่วต่างประเทศ ไปกนิอาหารไปนอน

โรงแรมทีห่รูหรา ทาํไปแลว้ก็กลบัมาเหมอืนเดมิ เดีย๋วก็หวิก็อยากเหมอืนเดมิ จงึทรง

สอนใหห้ลกีเลีย่งท ัง้ ๒ ทางน้ี ใหไ้ปทางสายกลางทีเ่รียกวา่มชัฌมิาปฏปิทา ทางแหง่ทาน

ศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปญัญา ทางแหง่มรรค ๘ คอืทางทีจ่ะพาไปสู่การหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ สุดยอดของทางน้ีก็คอืสตปิญัญา ทีท่รงสอนใหเ้จริญทกุวนัทกุเวลา เจริญสติ

ใหเ้ฝ้าดูและควบคุมกายวาจาใจ ไมใ่หไ้หลไปตามอารมณ์ความคดิต่างๆ ใหส้งบระงบัให ้

ได ้ เวลาเกดิความโลภความอยากก็ตอ้งระงบัใหไ้ด ้ ฝึกไปเรื่อยๆ มเีวลาวา่งก็ใหห้าทีส่งบ

ทาํจติใหส้งบใหว้า่ง สงบมากก็จะมกีาํลงัเบรกใจเบรกกเิลสไดม้าก ไมช่า้ก็เร็วก็จะถงึ

จดุหมายปลายทางอย่างแน่นอน เพราะทางน้ีไมม่ลีขิสทิธิ์ ไมไ่ดส้งวนไวส้าํหรบัใคร เป็น

ของผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทกุคน ขอใหป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเท่านัน้ แลว้ผลทีเ่ราตอ้งการก็

จะตามมาอย่างแน่นอน กลวัอย่างเดยีวก็คือกลวัไมอ่ยากจะไดผ้ล พอคดิถงึงานทีต่อ้งทาํ

ก็ทอ้ถอยไปเสยีก่อน เลยไมอ่ยากจะได ้ ขอแค่เทวสมบตักิ็พอ ขอแค่ความสุขจากความ

รํา่รวยก็พอ  
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ถาม ลูกรูส้กึวา่เราอยู่ในครอบครวัสงัคมการงาน ทาํไปแลว้มนัก็ก.ไก่ ข.ไขอ่ยู่อย่างน้ี 

ไมไ่ปค.ควาย ง.งูเสยีท ี นานๆก็ไปอยู่วดัเสยีท ี แต่จะหมดเวลาเสยีก่อนทีจ่ะ

ไดผ้ล ไมค่บืหนา้ เป็นอยู่อย่างน้ี 

ตอบ เราไมป่ลกีตวัเอง เปลีย่นกลุม่ส ิ ไปเกาะกลุม่ทีฉ่ลาดกวา่เรา เก่งกวา่เรา ปฏบิตัิ

มากกวา่เรา เขาก็จะดงึเราไปเอง ไปเกาะอยู่กบักลุม่ทีช่อบกนิชอบเลน่ชอบเทีย่ว 

ก็จะกนิเทีย่วเลน่อยู่อย่างนัน้ พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ถา้หาคนทีฉ่ลาดกวา่เราเก่ง

กวา่เราเป็นเพือ่นไมไ่ด ้ ก็อยู่คนเดยีวไปดกีวา่ อย่าไปคบคนทีโ่งก่วา่เราแย่กวา่เรา 

เพราะจะฉุดเราลงตํา่ ฉุดเราถอยหลงั อยู่ทีต่วัเราทีจ่ะตอ้งสรา้งความอยากจะ

ปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ใหไ้ด ้ ดว้ยการเขา้หาครูบาอาจารยเ์พือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

จะเกดิศรทัธาขึ้นมา เกดิฉนัทะเกดิวริิยะขึ้นมา เวลาฟงัก็ต ัง้ใจฟงั แลว้ก็เอาไป

ปฏบิตัต่ิอ หรืออ่านหนงัสอืธรรมะทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎกก็ได ้ ถา้ไมม่คีรูบา

อาจารยท์ีช่่วยทาํใหเ้กดิศรทัธาเกดิฉนัทะวริยิะ อ่านศึกษาประวตัพิระพทุธเจา้ก็

ได ้ มหีนงัสอืทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎก ทีเ่ลา่ประวตัขิองพระพทุธเจา้ อ่านไปแลว้

ก็จะทาํใหเ้กดิประกายขึ้นมาในใจ ถา้ไมม่เีชื้อเลยไฟก็ไมต่ดิ ก็ตอ้งบ่มเชื้อเพาะ

เชื้อไปก่อน อย่างทีเ่ราทาํกนัอยู่น้ี ก็ตอ้งทาํไป เราก็ไดธ้รรมะจากครูบาอาจารยไ์ป

มากแลว้ ถา้ไฟแห่งฉนัทะวริิยะยงัไมล่กุขึ้นมา ก็แสดงวา่ไมค่่อยมเีชื้อไฟ ก็ตอ้ง

บาํเพญ็ไปก่อน ก็ยงัดกีวา่ไมเ่อาเลย ไมท่าํเลย แต่อย่าบ่น ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

มนัอยู่ทีต่วัเรา  

ถาม บางทมีคีวามรูส้กึอยากจะรูว้า่ทีเ่ราไดท้าํมา มมีากแค่ไหน 

ตอบ ถา้มมีาก ฟงัหนเดยีวไฟก็จะตดิเลย ไปบวชไดเ้ลย 

ถาม ท่านพระอาจารยเ์คยเลา่ใหฟ้งัถงึตวัพระอาจารยเ์องวา่ ตอนทีท่าํงานอยู่แลว้ใน

ทีสุ่ดก็ออกจากงาน 

ถาม มนัไมเ่หมอืนกนัน่ีคะ ท่านพระอาจารยต์วัคนเดยีว แต่พีม่คีรอบครวั 
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ตอบ ของเรามนัเหมอืนมเีชื้อพยายามวิง่หาไฟอยู่ พอเรียนจบจงึไมไ่ดก้ระตอืรือรน้กบั

เรื่องการไปหางานหาเงนิหาทอง หาอย่างเดยีวคอืความสุขใจ มนัมเีชื้ออยู่แลว้ 

แต่ไมรู่ว้า่สิง่ทีท่าํใหเ้ราสุขใจอยู่ทีไ่หน แต่รูว้า่การไปทาํมาหากนิ มคีรอบครวั มี

เงนิมทีองไมใ่ช่ทาง ก็เลยหาหนงัสอือ่าน ตอนตน้ก็อ่านหนงัสอืทางปรชัญา แลว้ก็

คุยกบัคนนัน้คนน้ี แลว้ก็มคีนเอาหนงัสอืธรรมะเลม่เลก็ๆมาใหอ่้าน ก็เกดิ

ประกายขึ้นมา จงึเขยีนจดหมายไปขอหนงัสอืธรรมะมาอ่านเพิม่ แลว้ก็ปฏบิตัิ

ตาม ก็เลยลกุไหมไ้ปเรื่อยๆ แลว้ก็ไดอ้อกบวช ไปหาทีป่ฏบิตั ิ ไปอยู่กบัครูบา

อาจารย ์มนัไปของมนัเอง ไมไ่ดก้าํหนดเป็นข ัน้เป็นตอนไว ้มนัไปของมนัเอง พอ

เราจดุแลว้มเีชื้ออยู่ ก็จะไหมไ้ปเรื่อยๆจนไมม่เีชื้อเหลอือยู่ แต่ถา้ไมม่เีชื้ออยู่เลย

ต่อใหจ้ดุเท่าไหร่ก็ไมต่ดิ ไมไ่ดบ้่มบารมมีา ไมไ่ดบ้าํเพญ็ทานบารมศีีลบารมี

ปญัญาบารมมีา จงึถูกความหลงครอบงาํ ใหเ้หน็ดเีหน็ชอบ กบัการแสวงหาลาภ

ยศสรรเสริญสุขกนั ไดง้านไดก้ารดอีกดใีจกนั แต่สาํหรบัเราเวลาไดง้านกลบัคดิ

วา่ ตอ้งไปเป็นทาสไปรบัใชเ้ขา แต่บางทกีต็อ้งทาํเพราะจาํเป็น มค่ีาครองชพีตอ้ง

ดูแล ก็ทาํอยู่ ๖ เดอืนช่วงก่อนจะบวช ตอนทีจ่บมาใหม่ๆ มเีงนิเหลอืตดิตวัมา ก็

เลยสบาย อยู่ไปไดปี้หน่ึง ไมต่อ้งทาํงาน แต่ก็หางานไปเรื่อยๆ ถา้ไมไ่ดง้านที่

ถูกใจก็ไมเ่อา จนเงนิเกอืบจะหมด ก็พอดมีเีพือ่นมาออกแบบรา้นขายไอศกรีมที่

พทัยา ถามเขาวา่มผูีจ้ดัการหรือยงั เขาบอกวา่ไมม่ ีเราบอกเขาวา่เคยทาํงานทีร่า้น

ไอศกรีมทีเ่มอืงนอก เขาก็เลยใหไ้ปคุยกบัฝรัง่ทีเ่ป็นเจา้ของ เขาก็ตกลง ก็เลยได ้

งานทาํ ตอนนัน้ยงัไมไ่ดห้นงัสอืธรรมะมาอ่าน  

ทาํไดส้กัสองเดอืนจงึไดห้นงัสอืธรรมะมา อ่านแลว้ก็ปฏบิตั ิ ทาํงานได ้ ๖ เดอืนก็ขอ

ลาออก ตอนนัน้เก็บเงนิไดส้ีห่า้พนั พอใชไ้ดปี้หน่ึง เพราะปฏบิตักินิขา้ววนัละมื้อเดยีว 

สมยัก่อนใชว้นัไมถ่งึ ๑๐ บาทก็ยู่ไดแ้ลว้ กว๋ยเตีย๋วชามละ ๒ บาท ขา้วมนัไก่ขา้วหมแูดง

จานละ ๓ บาท ถา้กนิ ๒ จานก็อยู่ไดแ้ลว้ ความจาํเป็นของร่างกายไมม่ากเลย ตอนนัน้

ไมไ่ดค้ดิอยากหาความสุขจากสิง่อืน่เลย การดูแลรกัษาร่างกายดว้ยปจัจยั ๔ น้ี ไมต่อ้ง

ใชเ้งนิมาก พอดทีีบ่า้นมหีอ้งแถวอยู่หอ้งหน่ึง ไมม่ใีครอยู่ดว้ย อยู่คนเดยีว เป็นเหมอืน

วดัไปในตวั ปฏบิตัอิยู่ในบา้นคนเดยีว หอ้งแถวก็ยาวพอเดนิจงกรมได ้เดนิจากหนา้บา้น
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ไปถงึหลงับา้น เดนิเหน่ือยก็นัง่ นัง่เหน่ือยก็อ่านหนงัสอืธรรมะ สลบักนัไป นานๆก็

ออกไปขา้งนอกบา้ง ไปเดนิดูนัน่ดูน่ี พอเบื่อก็กลบัมา ส่วนใหญ่จะไปทีช่ายทะเล ไปแช่

นํา้ไปอาบนํา้ แลว้ก็ขึ้นมานัง่สมาธิกลางแดด พอรอ้นก็ลงไปแช่นํา้ใหม ่ มคีวามสุขด ี พอ

เงนิหมดก็ตอ้งตดัสนิใจวา่จะทาํอะไรต่อ ถา้ไมบ่วชก็ตอ้งไปทาํงาน ถา้ไปทาํงานก็จะไมไ่ด ้

ปฏบิตัเิต็มที ่ จะบวชกเิลสก็ต่อตา้นอยู่ภายในใจ เหมอืนถูกจบัเขา้กรง เวลาไมบ่วชจะทาํ

อะไรจะไปไหนก็ได ้คดิไปคดิมาก็ไมม่ทีางเลอืกอืน่ ก็เลยตอ้งบวช จะไดม้เีวลาปฏบิตั ิไม่

ตอ้งกงัวลกบัเรื่องทาํมาหากนิ ถา้บวช ก็จะหาวดัทีส่งบ ไมต่อ้งเรียนทางปริยตั ิวดัทีม่กีาร

สวด มกีจินิมนตต่์างๆ มงีานศพงานบญุกจ็ะไมเ่อา พอดไีดพ้บพระรูปหน่ึงเพิง่ไปกราบ

หลวงปู่ฝัน้มา ท่านก็บอกวา่ตอ้งไปทางภาคอสีาน ใหไ้ปบวชกบัสมเดจ็พระญาณฯทีว่ดั

บวรฯ ท่านจะอนุญาตใหไ้ปอยู่ศึกษาปฏบิตักิบัครูบาอาจารย ์ถา้จะบวชกบัพระท่านก็ตอ้ง

อยู่กบัท่าน ๕ ปีตามหลกัพระวนิยั เมือ่บวชแลว้จะตอ้งอยู่กบัพระอปุชัฌาย ์๕ ปี 

เราก็ไมเ่คยไปวดับวรฯ ไมรู่จ้กัใครทีน่ ัน่ เราก็ไป บญุก็พาไปพบสมเดจ็ฯจนได ้ ท่านก็

เมตตาบวชให ้บญุก็พาใหรู้จ้กัวดัป่าต่างๆ เพราะทีว่ดับวรฯมชีาวต่างประเทศ ทีบ่วชแลว้

จะไปอยู่ตามวดัป่าของครูบาอาจารยก์นั เช่นวดัของหลวงปู่ขาว หลวงปู่เทสก ์หลวงปู่ฝัน้ 

หลวงตามหาบวั เราก็เลอืกไปวดัหลวงตาก่อน กะวา่จะแวะไปเรื่อยๆ ไปดูหลายๆวดั พอ

ไปถงึวดัหลวงตาก็ไมไ่ดไ้ปไหนเลย อยู่ประมาณเกอืบ ๙ ปี อยู่ ๙ พรรษา ๘ ปีกวา่ พอ

ลาท่านออกมาแลว้ก็ไมเ่คยกลบัไปเลย ไปปี ๒๕๑๘ ออกมาปลายปี ๒๕๒๖ เพราะโยม

พ่อไมส่บาย ไมก่ี่เดอืนท่านก็เสยี พอออกพรรษาก็มาอยู่ทีว่ดัญาณฯตอนปลายปี ๒๕๒๗ 

ถงึวนัน้ีก็ ๒๓ ปีแลว้ หลวงตาท่านก็เมตตามาอยู่เรื่อยๆ ใหม่ๆ ท่านจะมาเกอืบทกุปี ตอน

นัน้ท่านยงัไมไ่ดไ้ปทีส่วนแสงธรรม ท่านจะมาทีพ่ทัยา อยู่สวนป่ากรรมฐาน เวลาทีท่่าน

แวะมาก็ไมเ่คยส่งขา่วมาก่อน แต่เราก็ไมไ่ดไ้ปไหน ไมรู่เ้ป็นอย่างไรต ัง้แต่บวชแลว้ไมเ่คย

คดิอยากจะไปไหนเลย ตอนเรียนจบก็แวะเทีย่วยุโรป มเีป้อยู่ใบหน่ึง นอนตามหอพกั

นกัเรียนคนืละเหรียญ อาหารมื้อละเหรียญ วนัหน่ึงใชไ้มเ่กนิ ๕ เหรียญ พอบวชแลว้ก็

ไมค่ดิอยากไปไหนเลย คิดแต่จะเขา้ขา้งใน ใหถ้งึข ัว้ถงึแก่นของหวัใจเลย ทีอ่ยากจะไป

มนัอยู่ขา้งใน ไมอ่ยู่ขา้งนอก ไปขา้งนอกไม่ไดอ้ะไร ไดแ้ต่สนุกเพลดิเพลนิ แลว้ก็ผ่านไป 
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เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความอยากความหวิ ไมไ่ดท้าํใหอ้ิม่ทาํใหพ้อเลย ถา้

เขา้ไปในจติในใจยิง่ลกึเท่าไหร่ ก็ยิง่สงบ ยิง่ม ัน่คงยิง่ปลอดภยัมากขึ้นไปเท่านัน้  

ถาม ตอนทีภ่าวนาใหม่ๆ น่ี เวลานัง่แลว้สงบส่วนใหญ่เลยใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ตอนนัง่ก็สงบ แต่ไมถ่งึกบัรวมลง รูส้กึสงบสงดั เสยีงอะไรต่างๆรูส้กึอยู่ไกล

ออกไปๆ อยู่มาวนัหน่ึงพอนัง่แลว้มนัเจ็บมนัปวด ก็เกดิฮดึสูข้ึ้นมา ไมล่กุ ก็

ภาวนาต่อ บริกรรมอนิจจงัๆไปในใจ ไมเ่ที่ยงๆไป สกั ๒ – ๓ นาทเีท่านัน้มนัดบั

ไปหมดเลย ความเจ็บปวดอะไรต่างๆหายไปหมดเลย แปลกประหลาดมหศัจรรย์

ใจเป็นอย่างยิง่ ทีใ่จพลกิจากหนา้มอืเป็นหลงัมอืไปได ้ จากความทรุนทรุาย จาก

ความเจ็บปวด กลายเป็นสงบน่ิงไป แต่ไมไ่ดร้วมอยู่นาน เพยีงช ัว่ขณะหน่ึงเท่า

นัน้เอง ทาํใหเ้หน็วา่ตอ้งไปทางน้ี ตอ้งผา่นทกุขเวทนาไปใหไ้ด ้เป็นด่านสกดัไมใ่ห ้

จติรวมลงสู่ความสงบ หลงัจากนัน้ก็นัง่ไปไดย้าวขึ้นๆ ก็ทาํไปเรื่อยๆ ก็ไปได ้

เรื่อยๆ นัง่สมาธิสลบักบัเดนิจงกรม เวลาเดนิจงกรมก็จะพจิารณาร่างกาย เกดิ

แก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ คดิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ พออยากจะสงบก็นัง่ทาํสมาธิ ทาํ

สลบักนัไป จติก็จะไดท้ ัง้ปญัญาท ัง้สมาธิควบคู่กนัไป อย่าทาํแต่สมาธิอย่างเดยีว 

หรือทาํแต่ปญัญาอย่างเดยีว หลวงตาท่านสอนวา่สมาธิกบัปญัญาเป็นเหมอืนเทา้

ซา้ยกบัเทา้ขวา ตอ้งสลบักนัเดนิ ถา้มขีาเดยีวก็ตอ้งเขย่งกระโดดไป ถา้ม ี ๒ ขา

เดนิก็จะกา้วไปอย่างรวดเร็ว กา้วเทา้ซา้ยแลว้ก็กา้วเทา้ขวา กา้วสลบักนัไป จะ

ช่วยสนบัสนุนกนั สมาธิจะช่วยส่งเสริมปญัญาใหแ้หลมคม ปญัญาจะช่วย

ส่งเสริมสมาธิใหห้นกัแน่นมากยิง่ขึ้น  

ถาม ตอนทีน่ ัง่ทาํสมาธิแลว้เริ่มงว่ง ก็ไปเดนิจงกรม ก็เบือ่อกี ยงัไมอ่ยากนัง่ ก็เปลีย่น

มาพจิารณาทางดา้นวปิสัสนา พจิารณาร่างกายไดใ้ช่ไหมคะ ถงึแมย้งัมคีวามงว่ง

อยู่ ก็คดิไปเรื่อยๆหรือคะ  

ตอบ ส่วนใหญ่จะสูค้วามงว่งไมไ่ด ้สกัพกัหน่ึงก็จะดงึไปนอนจนได ้ตอ้งไปอยู่ทีก่ลวัๆ 
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ถาม การสูก้บัทกุขเวทนาความเจ็บปวด บางทกีช็นะบางทกีแ็พ ้ สูก้นัอยู่อย่างน้ี เดีย๋ว

ไปเดีย๋วมา ไมห่มดไปเสยีท ี ของท่านอาจารยด์บัไปอย่างน้ีแลว้ตอนหลงัมาอกี

ไหมครบั 

ตอบ ยงัมาอยู่ เพราะเวทนาเป็นนามขนัธท์ีเ่กดิดบัๆ ถา้จติยงัเกี่ยวขอ้งกบัขนัธ ์ ๕ อยู ่

ก็ยงัตอ้งมเีวทนา ถา้จะไมใ่หห้ว ัน่ไหวกบัทกุขเวทนา ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาให ้

เหน็วา่เวทนามอียู่ ๒ ชนิด คือเวทนาทางกายกบัเวทนาทางใจ ตวัทีรุ่นแรงก็คอื

ทกุขเวทนาทางใจ ทีเ่กดิจากความดิ้นรนกวดัแกวง่ของจติใจ เวลาทีเ่จอกบัความ

เจ็บปวดของร่างกาย ถา้ระงบัดบัความดิ้นรนกวดัแกวง่ของใจได ้ ร่างกายจะเจ็บ

ขนาดไหนก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร นัง่ไดส้บาย ตอ้งดบัทกุขเวทนาทางใจใหไ้ด ้ ดว้ย

การปลอ่ยวางเวทนาทางกาย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา สพัเพ ธมัมา 

อนตัตา เวทนาก็เป็นอนตัตาเหมอืนกนั เกิดขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป อย่าไปยนิดยีนิ

รา้ยกบัเขา ส่วนใหญ่จะยนิดกีบัสุขเวทนา แลว้ก็รงัเกยีจทกุขเวทนา พอเกดิ

ทกุขเวทนาก็เกดิอาการทรุนทรุายดิ้นรนกวดัแกวง่ เวลาเกดิสุขเวทนาก็เกดิอาการ

รกัอยากจะกอดใหอ้ยู่ไปนานๆ พอจากไปก็เสยีใจ พอเปลีย่นจากสุขเวทนามา

เป็นไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา ก็รูส้กึจดืชดื ไม่มคีวามสุข ก็จะดิ้นไปหาความสุขใหม่ 

จงึตอ้งหดัทาํใจใหเ้ฉยๆ ปลอ่ยใหเ้วทนาท ัง้ ๓ เป็นไปตามเรื่องของเขา 

เหมอืนกบัลม จะพดัมาก็ใหพ้ดัมา จะหยุดพดัก็ปลอ่ยใหห้ยุดไป ไมต่อ้งไป

วุน่วายกบัเรื่องของลม ถา้รอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป พอลมพดัมาทาํใหเ้ยน็ก็เยน็ไป 

ทีส่าํคญัก็คอืใหใ้จเยน็ก็แลว้กนั ถา้ใจเยน็แลว้จะรอ้นขนาดไหน จะหนาวขนาด

ไหน จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจเลย ถา้สามารถรกัษาใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ ดว้ยการ

พจิารณาจนเหน็แลว้วา่ โทษอยู่ทีไ่ปยดึตดิกบัเวทนาทางกาย ก็ตอ้งปลอ่ยมนั จะ

เป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป พอปลอ่ยไดแ้ลว้ก็เบาใจ สงบเยน็สบาย 

ถาม หมายความวา่ เราจะไมส่ามารถทาํจติรวมเป็นหน่ึงได ้ ถา้ไมส่ามารถผ่านเวทนา

ไปไดใ้ช่ไหมคะ  
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ตอบ ไมจ่าํเป็นเสมอไป ถา้มสีตดิ ีนัง่บริกรรมพทุโธเพยีง ๕ นาทกี็รวมลงได ้อย่างคุณ

แมแ่กว้น้ีเป็นตน้ ไมต่อ้งผ่านเวทนา แต่ไมเ่กดิปญัญา เกดิเพยีงสมาธิ เหมอืน

พวกฤาษเีขา้ฌาน เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ท ัง้ ๒ องค ์ก็มสีตดิ ีสามารถ

กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง แลว้ก็รวมลงสู่ฌานได ้ แต่ก็ทาํไดแ้ค่

น้ี พอออกมาแลว้ก็เป็นเหมอืนไมเ่คยนัง่ พอไปสมัผสัอารมณ์ต่างๆ ก็เกดิความ

โลภความโกรธความหลงขึ้นมา ยงัอยู่ในข ัน้ของสมถะ ยงัไมไ่ดเ้ขา้ข ัน้วปิสัสนา 

ถา้จะเขา้ข ัน้วปิสัสนาก็ตอ้งเจริญไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้ปลอ่ยเขาไป ร่างกาย

จะแก่จะเจ็บจะตายก็ปลอ่ยไป แต่ไมไ่ดป้ลอ่ยปละละเลย เมือ่ถงึวาระทีจ่ะตอ้ง

แก่ก็ปลอ่ยใหแ้ก่ไป ไมแ่กไ้ขดว้ยการไปทาํศลัยกรรมต่างๆ แก่กแ็ก่ เจ็บก็เจ็บ 

รกัษาไดก้็รกัษาไป ดูแลกนัไป ตายก็ตายไป ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ เวทนาความ

เจ็บของร่างกายจะมมีากขนาดไหนก็ตาม จะไมก่ระทบกระเทอืนใจเลย  

ถาม เวลาเจ็บปวดน่ี บางคนก็ใชว้ธิีทีห่าเบาะนุ่มๆมานัง่ใหส้บาย อย่างน้ีก็ไมใ่ช่วธิี

แกป้ญัหา 

ตอบ แกค้วามเจ็บทีใ่จไมไ่ด ้ ใจดิ้นรนกวดัแกวง่ อยากจะใหห้ายเจ็บ ก็จะเกดิ

ความเครียดขึ้นมาในใจ แลว้ก็ไปกระทบกบัร่างกาย ทาํใหร่้างกายตายเร็วขึ้น 

ตายเพราะความเครียดได ้ ถา้ภาวนาเป็น ทาํใจใหส้งบเป็น จะใชธ้รรมโอสถ ไม่

เครียดกบัร่างกาย เดีย๋วร่างกายก็ฟ้ืนเอง อย่างหลวงปู่ม ัน่ตอนทีท่่านไปอยู่ทีถ่ ํา้

สาลกิา ท่านปวดทอ้งมาก ก็หายากนิ กนิแลว้กนิอกีก็ไมห่ายปวดเสยีท ี จนใน

ทีสุ่ดก็ตดัยาทิ้งไปเลย หนัมาภาวนาทาํจติใหส้งบ ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่อง

ของมนั พอท่านปลอ่ยเวทนาได ้จติก็รวมลงเขา้สู่ความสงบ พอถอนออกมาโรคก็

หายไป แสดงวา่เกดิจากความเครียด ความกงัวล ความวุน่วายใจส่วนหน่ึง ทีไ่ป

กดไมใ่หร่้างกายทาํหนา้ทีข่องเขา คอืต่อสูห้รือรกัษาตวัเขาเองโดยธรรมชาต ิ

เพราะความเครียดจะทาํใหเ้ป็นมากขึ้น พอไมเ่ครียดแลว้จติก็สงบน่ิงเฉย 

ร่างกายก็ฟ้ืนกลบัขึ้นมาโดยธรรมชาต ิ พอถอนออกมาก็ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยเลย โรค
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บางอย่างมาจากความเครียดเป็นหลกั มหีมอคนหน่ึงเลา่ใหฟ้งัวา่ มพีระไปหา 

บอกปวดหวั เป็นอะไรก็ไมรู่ ้ หมอก็เช็คท ัง้ร่างกาย ก็ไมเ่หน็มอีะไร แต่ก็ไมห่าย

เสยีท ีพอพระองคน์ัน้สกึไปแลว้ ท่านบอกวา่อาการปวดหวัหายไปหมดเลย ตอน

บวชเครียด พอสกึไปแลว้ ทาํอะไรไดต้ามใจ จงึไมเ่ครียด 

ถาม รูส้กึวา่เวลาปฏบิตักิเิลสมนัดงึกนันะคะ คอืปกตทิาํงานน่ี เรามคีวามตดิใน

สรรเสริญ เขาบอกวา่เราทาํงานด ี เราก็ยิง่อยากทาํใหม้นัด ี แลว้มนัก็ด ี เราก็ได ้

สรรเสริญกลบัมา พอเริ่มมาฟงัธรรมก็รูส้กึวา่เรื่องพวกน้ีเป็นเรื่องทีไ่มเ่ป็น

ประโยชนจ์รงิๆกบัชวีติ ก็ต ัง้ใจจะปฏบิตัธิรรมมากขึ้น พอกลบัไปทีท่าํงานก็มี

ความรูส้กึวา่เรามานัง่ทาํอะไร แลว้จะทาํใหด้อีย่างเดมิไดอ้ย่างไร ก็จะดงึกนัไปดงึ

กนัมา ก็เลยถอยการปฏบิตัอิอกมานิดหน่ึง โลกก็เขา้มามากเกนิไป ก็ถอยโลก ก็

ยงัถอยไปถอยมาอยู่คะ  

ตอบ ถา้ยงัอยู่ทางโลกก็ทาํใหด้ทีีสุ่ด แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่การสรรเสริญ ไมไ่ดท้าํเพือ่

ผลตอบแทนจากใคร ทาํเพือ่พฒันาจติใจ เพราะการทาํดว้ยความตัง้ใจดว้ยสติ

ดว้ยปญัญา แมว้า่ทาํทางโลกก็ใชเ้ครื่องมอือนัเดยีวกนักบัทางธรรม ใชส้ตปิญัญา

ความตัง้ใจตวัเดยีวกนั ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการปฏบิตัธิรรม ขอ้สาํคญัอยู่ตรงที่

ผลตอบแทน ถา้เป็นนกัปฏบิตัธิรรม จะไมห่วงัผลตอบแทนจากใคร ไมต่อ้งการ

สรรเสริญ ไมต่อ้งการเงนิเดอืนเพิม่ ตอ้งการเพยีงความสุขใจภูมใิจ ทีไ่ดท้าํ

ผลงานทีด่ ี

ถาม แต่ความภูมใิจก็ยงัเป็นความยดึตดิกบัความดหีรือเปลา่คะ 

ตอบ ไมห่รอก เป็นผลทีเ่กดิจากการทาํความด ีอย่างทีเ่ราเสยีสละกนัวนัน้ี เราก็มคีวาม

ภูมใิจ เป็นผลทีเ่กดิจากการทาํความด ี ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่ราปรุงแต่งขึ้นมาเอง 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร รบัประทานแลว้ก็เกดิความอิม่หนาํสาํราญใจ

ตามมา  
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ถาม ผลคอืความสรรเสริญทีเ่กดิขึ้นน้ี ถงึแมไ้มไ่ดต้ ัง้ใจก็ตาม เมือ่เกดิขึ้นแลว้ มนัจะ

ผลกัดนัใหเ้รามกีาํลงัใจ อยากทาํอกี  

ตอบ พยายามตัง้สตไิว ้ เวลาใครสรรเสริญก็ใหถ้อืวา่เป็นผลพลอยได ้ แต่เราทาํโดยไม่

หวงัการสรรเสริญจากใคร ทาํไปตามหนา้ทีเ่พือ่ใหผ้ลงานออกมาดถีูกตอ้ง ใครจะ

สรรเสริญหรือไมก่็สุดแทแ้ต่ เพราะคนทีไ่มส่รรเสริญก็ม ี คนทีอ่จิฉาริษยาก็ม ี

อย่าไปใหค้วามสาํคญั อย่าถอืเป็นอารมณ์ ใหถ้อืวา่เมือ่ยงัมหีนา้ทีใ่นการทาํงาน ก็

ตอ้งทาํใหด้ทีีสุ่ด เพือ่ตอบแทนเงนิเดอืนค่าจา้ง ไมไ่ดห้วงัรางวลัเช่นใบ

ประกาศนียบตัรเป็นตน้ แต่ถา้ใหเ้รา ก็รบัไวเ้พือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท ไมใ่หเ้สยีนํา้ใจ 

เมือ่ยงัอยู่ในโลกทีถ่อืเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขกนัอยู่ มกีารตอบแทนการทาํ

ความดกีนัอยู่ ก็หลกีเลีย่งไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งรบั แต่ไมไ่ดร้บัดว้ยความยนิด ี รบัมา

แลว้ก็วางไวก้็จบ เพือ่ไมใ่หผู้ใ้หเ้สยีใจ อย่างของทีญ่าตโิยมถวายมา เรากนิหมดที่

ไหนละ ถา้ไมร่บัคนทีถ่วายก็ไมไ่ดบ้ญุไมไ่ดค้วามสุข ก็รบัไวเ้พือ่ใหเ้ขามคีวามสุข 

แต่เราอย่าไปสุขกบัสิง่ทีเ่รารบัก็แลว้กนั ถา้สุขก็แสดงวา่ยดึตดิแลว้ คราวหนา้

ไมไ่ดร้บัก็จะเสยีใจ  

ถาม ตอนน้ียงัหดัๆอยู่ คอยมองวา่เรารูส้กึยนิดหีรือไม ่

ตอบ ใหดู้วา่ดใีจกบัสิง่ทีไ่ดม้าหรือไม ่ เสยีใจไปกบัสิง่ทีเ่สยีไปหรือไม ่ เราไมค่วรมี

ปฏกิริิยาท ัง้ ๒ อย่าง ไมย่นิด ีไมเ่สยีใจ เวลาไดม้าก็ไมด่ใีจ เตอืนใจวา่มนัมาเพือ่

จากเราไป จากไปก็ด ีจะไดไ้มต่อ้งเป็นภาระ เป้าหมายของการปฏบิตัอิยู่ตรงน้ี ให ้

ใจเป็นอเุบกขา ไมย่นิดยีนิรา้ย สงบน่ิงแต่ไมเ่ฉยเมย ถา้เฉยเมยแต่ขา้งในรอ้น

เป็นไฟก็ไมด่ ีถา้เป็นอเุบกขาจริงๆ จะโลง่ จะวา่ง จะเบา จะหวัเราะได ้

ถาม ไมไ่ปกงัวลกบัผลทีอ่อกมา ไมจ่าํเป็นตอ้งออกหนา้ 

ตอบ เฉยๆ เป็นเรื่องธรรมดาของโลกแห่งลาภยศสรรเสริญสุข ทีท่กุคนตอ้งสมัผสั

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ ท ัง้ส่วนทีเ่จริญและส่วนทีเ่สือ่ม คนฉลาดเป็นเหมอืนกบัปลาฉลาด 

ทีไ่มฮ่บุเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เพยีงแทะเลม็เท่านัน้ แต่จะไมฮ่บุเขา้ไปใหเ้บด็
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เกี่ยวคอ ไดล้าภยศสรรเสริญสุขมาก็รบัไว ้แต่ไมพ่ึง่พาอาศยัมนั ไมไ่ดม้คีวามสุข

กบัการไดม้า ถา้ไมม่คีวามสุขความยนิดแีลว้ เวลาจากไปก็จะไมท่กุขไ์มเ่สยีใจ น่ี

คอืการปฏบิตัต่ิอโลกธรรม ๘ ถา้ไมฉ่ลาดก็จะเป็นเหมอืนปลาทีฮ่บุเหยือ่ พอลาภ

ยศสรรเสริญสุขจากไป ก็รอ้งห่มรอ้งไหโ้วยวาย บา้นเมอืงจงึวุน่วายไมจ่บไมส่ิ้น 

คนชนะก็ดใีจ คนแพก้็โวยวาย 

ถาม ตอ้งดูวา่ใจวา่เป็นปกตหิรือไม ่ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งดูดว้ยปญัญา ใหรู้ท้นั ใหเ้หน็สพัเพ ธมัมา อนตัตา แลว้ก็ปลอ่ยวาง ให ้

เหน็วา่ของทกุอย่างทีไ่ดม้าไมใ่ช่ของๆเรา เดีย๋วก็จากกนัไป มาตวัเปลา่ๆไปตวั

เปลา่ๆ ท่องคาถาน้ีไว ้ 

ถาม บางทกีพ็ยายามทาํอเุบกขานะครบั แต่ขา้งในมนัก็รอ้นอยู่ ไมใ่ช่อเุบกขาทีแ่ทจ้ริง 

ตอบ ใช่ มนัเป็นการคดิไปในใจเท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้หน็ดว้ยปญัญา 

ถาม พยายามละวาง 

ตอบ ไปขม่ใจเฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งใชอ้บุายแห่งสมาธหิรือปญัญา เพยีงพูดวา่ต่อไปน้ีจะไม่

ยนิดไีมย่นิรา้ยแลว้ พูดไปเถอะ มนัไมต่ายหรอก 

ถาม เวลาทกุขเ์ราก็รูว้า่มนัทกุข ์แต่ยงัแกไ้มไ่ด ้

ตอบ ไมท่นักเิลส มนัเร็วกวา่เรา มนัทาํงานแลว้ แต่เรายงัไมไ่ดเ้อาเครื่องไมเ้ครื่องมอื

อกมาเลย ถา้เป็นมหาสตมิหาปญัญา จะอยู่คู่กบัใจตลอดเวลา พอกิเลสเกิดมา

ปับ๊ก็ชนมนัเลย ดบัตรงนัน้ไดเ้ลย ถา้เราทกุขก์็แสดงวา่ถูกมนัยงิแลว้ 

ถาม ก็ตอ้งฝึกสมาธิปญัญาเพือ่ไปขม่มนัใหไ้ด ้ฝึกเครื่องมอืตวัน้ี 

ตอบ การเจริญสตสิามารถเจริญไดต้ลอดเวลา ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปวดั อยู่ทีไ่หนก็เจริญ

ได ้ เพยีงแต่ไมช่อบเจริญกนั ก็เลยตดิเป็นนิสยัไป พอตื่นขึ้นมาก็ไหลไปตาม
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อารมณ์ความคดิต่างๆ วนัน้ีวนัอะไร จะตอ้งทาํอะไรบา้ง คดิไปแลว้ คดิไปก็ลา้ง

หนา้ลา้งตาไป แปรงฟนัไป แต่งเน้ือแต่งตวัไป คดิไปเรื่อยๆ ไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั

เลย  

ถาม อยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาดเหมอืนกบัตดิคุก อยา่งทีท่่านอาจารยเ์กรงไวก่้อนหรือเปลา่

ครบั 

ตอบ ไมเ่ลย พอบวชแลว้จงึเหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นการตดิคุกเลย เป็นการบาํเพญ็เป็นการ

ปฏบิตัเิพือ่ปลดเปลื้องความทกุขต่์างหาก ก่อนหนา้นัน้ก็เคยคดิอยู่วา่การบวชเป็น

เหมอืนตดิคุก ตอนทีเ่ริ่มปฏบิตักิ็ไมเ่คยคดิวา่จะบวช คดิวา่เป็นฆราวาสปฏบิตัไิป

ก็จะอยู่อย่างมคีวามสุข แต่พอปฏบิตัไิปจรงิๆแลว้ก็เริ่มเหน็แลว้วา่มนัขดักนั ชวีติ

ของฆราวาสกบัความสงบของจติใจไปดว้ยกนัไมไ่ด ้ เมือ่เหน็สจัจธรรมน้ีแลว้ ก็

จะไมเ่หน็วา่การไปบวชเป็นเหมอืนตดิคุก แต่ก็ยงัมกีเิลสลกึๆทีท่าํใหไ้มอ่ยากบวช

อยู่ ถา้ช่วงนัน้มเีงนิพอ ไมต่อ้งไปทาํงาน ก็อาจจะไมบ่วชก็ได ้ อาจจะปฏบิตัเิป็น

ฆราวาสไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นผลเสยีมากกวา่เป็นผลด ี เพราะจะขาดครูบาอาจารย์

ขาดหมูค่ณะ ยงัไมเ่ก่งพอทีจ่ะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางโดยลาํพงัได ้ อาจจะ

หลงผดิตดิอยู่กบัเพศฆราวาส คนทีค่ดิวา่ปฏบิตัธิรรมเก่งแต่ยงัเป็นฆราวาสอยู ่

แสดงวา่ยงัหลงผดิอยู่มาก เราก็เคยคดิอย่างน้ีมาก่อน พอบวชแลว้จงึเหน็คุณค่า

ของการบวช ไดอ้ยู่กบัครูบาอาจารยท์ีเ่ลศิวเิศษ อยู่กบัหมูค่ณะทีด่ ี ไดส้ถานทีด่ี

มนัช่วยไดม้าก  

ถาม พระปจัเจกพทุธเจา้ทรงเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

ตอบ เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ของเราน้ี เพยีงแต่ท่านไมไ่ดป้ระกาศสอนพระศาสนา 

บาํเพญ็เองปฏบิตัเิองบรรลเุป็นพระพทุธเจา้เอง พอตรสัรูแ้ลว้ก็ไมท่รงประกาศ

พระธรรมคาํสอนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เช่นพระพทุธเจา้ของพวกเรา ก็เกอืบจะเป็นพระ

ปจัเจกพทุธเจา้ไป ทรงทอ้พระทยั แต่มทีา้วมหาพรหมมาอาราธนาใหโ้ปรดเมตตา

สตัวโ์ลก ใหโ้ปรดคนทีส่ามารถรบัพระธรรมคาํสอนได ้ ตอนทีท่รงตรสัรูใ้หม่ๆ
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ทรงคดิวา่ ธรรมน้ียากกวา่ความสามารถของสตัวโ์ลกทีจ่ะนาํไปปฏบิตัไิด ้ แต่พอ

ไดพ้จิารณาแยกแยะก็ทรงเหน็วา่ คนม ี๔ จาํพวก เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ ผูท้ีจ่ะ

มศีรทัธาและสามารถรบัประโยชนไ์ดเ้ต็มทีก่็ม ี พวกทีไ่มส่ามารถรบัไดเ้ลยก็ม ี

เป็นบวัอยู่ตดิดนิ พวกน้ีไมท่รงสอน ทรงสอนพวกทีรู่เ้ร็ว ฟงัครัง้สองครัง้ก็บรรลุ

ได ้ แลว้ก็สอนพวกทีต่อ้งสอนหลายๆครัง้หน่อยจงึจะบรรลไุด ้ แลว้ก็สอนพวกที่

ตอ้งบาํเพญ็บารมไีปก่อน เวลาเจอพระพทุธเจา้องคต่์อไปจะไดม้บีารมพีอทีจ่ะ

บรรลไุด ้แต่พวกทีป่ฏเิสธนรกสวรรค ์ปฏเิสธการเวยีนวา่ยตายเกดิ ปฏเิสธมรรค

ผลนิพพาน ไมท่รงสอนใหเ้สยีเวลา ไมไ่ดท้รงสอนเพราะอยากดงัทรงสอนเพือ่

ประโยชนข์องผูฟ้งัเพยีงอย่างเดยีว ถา้ผูฟ้งัไมต่อ้งการประโยชน ์ ก็ไมท่รงบงัคบั

ยดัเยยีด ตอนทีพ่ระองคเ์ดนิทางไปโปรดปญัจวคัคยี ์ ก็สวนทางกบัพราหมณ์รูป

หน่ึง พราหมณ์ก็ถามวา่เป็นใครมาจากไหนจะไปไหน ทรงตอบวา่เป็นอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ไดส้ิ้นกเิลสหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงแลว้ จะไปโปรด

พวกปญัจวคัคยี ์เขาก็บอกวา่ไปก็ด ีไมไ่ดแ้สดงความยนิดตีื่นเตน้ดว้ยเลย แสดง

วา่ยงัไมม่ศีรทัธา  

ถาม พระพทุธเจา้จดุไฟใหแ้ลว้ 

ตอบ จดุใหแ้ลว้ แต่ไมม่เีชื้อไฟ ไมม่บีารม ี 

ถาม ผูท้ีจ่ะบาํเพญ็เป็นพระพทุธเจา้หรือพระปจัเจกพทุธเจา้น่ี ท่านตอ้งต ัง้จติอธิษฐาน

มาก่อนไหมคะ  

ตอบ ถา้อธิษฐานหมายถงึการต ัง้เป้าก็ตอ้งอธิษฐาน เหมอืนกบัอยากจะไดป้ริญญาเอก 

ก็ตอ้งต ัง้เป้าไวก่้อนวา่จะเอาปริญญาเอกใหไ้ด ้ จากนัน้ก็เรียนไปเรื่อยๆ พอจบ

มธัยมก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่อ จนไดป้ริญญาเอกจงึจะหยุด

เรียน น่ีคอืความหมายของอธิษฐาน คอืการต ัง้เป้า ถา้อยากจะเป็นพระพทุธเจา้ก็

ตอ้งบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ จนกวา่จะไดเ้ป็น ถา้ยงัไมไ่ดเ้ป็นก็ไมห่ยุด เช่นไดเ้ป็นเทพ

เป็นพรหมก็ยงัไมพ่อ ตอ้งบาํเพญ็ต่อไป พระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ท ัง้ ๒ รูป 
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บาํเพญ็จนไดเ้ป็นพรหม ไดรู้ปฌานอรูปฌานแลว้ก็หยุดอยู่ตรงนัน้ อาจจะไมม่ี

ปญัญารูว้า่มพีระนิพพานทีสู่งกวา่ดกีวา่ หรอืไมไ่ดอ้ธิษฐานวา่จะไปสูงกวา่นัน้ แต่

พระพทุธเจา้ทรงมคีวามปรารถนาทีจ่ะไปสูงกวา่นัน้ สิง่ทีท่รงตอ้งการก็คอืการ

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จะหลดุพน้ไดก้็ตอ้งเป็นพระอรหนัตเ์ป็น

พระพทุธเจา้เท่านัน้ ถา้หลดุพน้เองโดยไมม่ใีครสอนก็เป็นพระพทุธเจา้ ถา้มคีน

สอนก็เป็นพระอรหนัต ์ ถา้ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ในใจก็แสดงวา่ยงัไปไมถ่งึ ก็ตอ้ง

ปฏบิตัต่ิอไปจนกวา่ไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่ภายในใจ ถา้อยากจะเป็นพระพทุธเจา้

หรือพระอรหนัต ์ ก็ตอ้งต ัง้จติอธิษฐานใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จะ

ชดัเจนกวา่ ถา้รูว้า่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงทาํใหเ้ป็นพระพทุธเจา้ เราจะ

ไดม้มีาตรวดั เหมอืนกบัเวลาขบัรถ มมีาตรวดัความเร็ว ถา้อยากจะขบัรถไมใ่ห ้

เกนิ ๑๒๐ กโิลเมตรต่อช ัว่โมง ก็ดูทีม่าตรวดัความเร็ว พอถงึ ๑๒๐ ก็รกัษา

ความเร็วไมใ่หเ้ร็วไปกวา่นัน้ แต่ถา้ไมม่มีาตรวดัความเร็ว จะไมรู่ว้า่กาํลงัวิง่ ๑๒๐ 

กโิลเมตรต่อช ัว่โมงหรือยงั น่ีก็เหมอืนกนัถา้อยากเป็นพระอรหนัตเ์ป็น

พระพทุธเจา้ กต็อ้งไมม่คีวามทกุขใ์นใจเหลอือยู่เลย น่ีคือความหมายของการ

อธิษฐาน ถา้เพยีงแต่ทาํบญุตกับาตรแลว้กข็อใหไ้ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ คงจะไมพ่อ 

เพราะบาํเพญ็ทานบารมเีพยีงบารมเีดยีว ตอ้งบาํเพญ็บารมที ัง้ ๑๐ จนครบถว้น

บริบูรณ์ ถงึจะเป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 

ถาม ถา้บริสุทธิ์โดยไดร้บัคาํส ัง่สอนก็เป็นพระอรหนัตสาวก 

ตอบ ใช่ ถา้บริสุทธิ์ดว้ยตนเองก็เป็นพระพทุธเจา้ ถา้ส ัง่สอนผูอ้ืน่ก็เป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้ไมส่ ัง่สอนก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้  

ถาม จะวา่งจากพระพทุธศาสนาใช่ไหมคะช่วงนัน้ 

ตอบ ถา้ไมส่อนก็จะวา่ง ถา้สอนก็จะมพีระพทุธศาสนาไประยะหน่ึงพระพทุธเจา้ทรง

ทาํนายวา่ พระศาสนาของพระองคจ์ะมอีายปุระมาณ ๕๐๐๐ ปี หลงัจากนัน้แลว้

คาํสอนก็จะหายไป ไมม่ใีครศึกษาต่อ ไมม่ใีครนาํมาปฏบิตัต่ิอ ก็เลยไมม่ใีครรู ้
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เรื่องคาํสอน ไมรู่เ้รื่องการหลดุพน้จากความทกุข ์ เรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

เรื่องบญุเรื่องสวรรค ์จะไมม่กีารปฏบิตั ิจะเชื่องมงายไปตามกระแส ถา้กระแสให ้

เชื่อเหรียญหอ้ยคอ ก็จะหอ้ยกนัเกลือ่นไปหมด 

ถาม ในระหวา่งนัน้มพีระปจัเจกพทุธเจา้มอีบุตัขิ ึ้นไหมคะ 

ตอบ ม ี

ถาม ในช่วงพทุธนัดรน้ีนะคะ 

ตอบ ม ีแต่ไมม่ใีครรู ้ 

ถาม บารมขีองท่านจะเท่ากนัไหมคะ 

ตอบ ไมเ่ท่ากนั บารมสีาํหรบักาํจดักเิลสน้ีเท่ากนั บารมสีาํหรบัการประกาศพระศาสนา

จะไมเ่ท่ากนั ถา้มไีมพ่อก็จะไมส่ามารถประกาศพระศาสนาได ้พระศาสนาของแต่

ละองคก์็ยาวไมเ่ท่ากนั บางองคก์็ยาวเป็นหมืน่ปี บางองคก์็หา้พนัปี 

ถาม สมยัพทุธนัดรช่วงทีไ่มม่พีทุธศาสนา ผูค้นก็ยงัอาจจะมบีางคนทีม่ศีีลเหมอืนกนั

ใช่ไหมคะ 

ตอบ คนทีอ่ยู่ในประเทศทีพ่ระพทุธศาสนาเผยแผ่ไปไมถ่งึ ก็เหมอืนกบัอยู่ในโลกทีไ่มม่ี

ศาสนา แต่ใจยงัใฝ่หาอยู่ เพราะมเีชื้ออยู่ พอไดส้มัผสักบัพระศาสนา ไดร้บั

ประกายไฟ ก็มาบวชเลย 

ถาม โลกในช่วงนัน้ก็ยงัมคีวามร่มเยน็บา้งเหมอืนกนั 

ตอบ เป็นหย่อมๆ เฉพาะคนทีม่บีญุเก่าตดิตวัมา คนทีช่อบทาํบญุไมช่อบเบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ก็จะอยู่อย่างร่มเยน็ คนทีไ่มช่อบทาํบญุแต่ชอบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ก็จะอยู่อย่าง

รุ่มรอ้นวุน่วาย เหมอืนทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี เป็นหย่อมๆ บางหย่อมก็เหมอืนกบัไมม่ี

ศาสนา อย่างแถวตะวนัออกกลางก็เหมอืนไมม่ศีาสนา หรือในแอฟริกา ฆ่าฟนักนั
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เป็นผกัเป็นปลา อาจจะมคีนบางกลุม่บางพวกทีร่กัสนัต ิ ไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ก็จะอยู่เป็นกลุม่เลก็ๆ ถา้มบีญุไดพ้บหนงัสอืธรรมะ ก็อาจจะบนิมาประเทศไทย 

หรือประเทศทีม่พีระพทุธศาสนา มกีารเผยแผ่พระพทุธศาสนาไปประเทศต่างๆ

มากขึ้นแลว้ มที ัง้พระไทยและพระชาวต่างประเทศทีเ่คยมาศึกษาทีเ่มอืงไทย 

ตอนน้ีก็กลบัไปเผยแผ่ทีบ่า้นเขา เหมอืนจดุเทยีนต่อกนั ศาสนาพทุธก็เลยไหลไป

ไหลมารอบโลกน้ี เมือ่ก่อนอยู่ทีป่ระเทศอนิเดยี แลว้ก็ไหลมาทางประเทศศรีลงักา 

มาพมา่ มาไทย ไปจนี ไปญี่ปุ่ น ทางจนีกบัญี่ปุ่ นจะไมค่่อยมเีหลอือยู่แลว้ ทาง

ไทยเราก็จะเริ่มจางไป ตอนน้ีก็เริ่มไปทางอเมริกายุโรปแลว้ วนไปเวยีนมาอย่างน้ี 

จะค่อยๆจางลงไป พอถงึ ๕๐๐๐ ปีแลว้ก็จะหายไปหมดเลย พวกเราอยู่ในยุค

ทอง เป็นยุคฟ้ืนฟู เพราะมคีรูบาอาจารยม์าปรากฏเป็นจาํนวนมาก เริ่มตน้ต ัง้แต่

หลวงปู่ม ัน่มาจนถงึลูกศิษยข์องหลวงปู่ม ัน่ โดยเฉพาะหลวงตาน้ี ทีม่ ี

ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะไดอ้ย่างกวา้งขวาง ครูบาอาจารยอ์งคอ์ืน่ก็ไม่

ค่อยไดเ้ผยแผ่เท่าไหร่ หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวก็พอจะรูจ้กัท่าน แต่จะไมค่่อยได ้

ยนิคาํส ัง่สอนของท่านเท่าไหร่ ทีม่มีากจรงิๆก็มขีองหลวงตาน่ีแหละ มากจริงๆ 

ถาม ถา้เราปฏบิตัไิปนะคะ จะทราบไหมคะวา่ปฏบิตัไิปถงึข ัน้ไหน  

ตอบ ทราบ ความทกุขจ์ะนอ้ยลงไปเท่าไหร่เราจะรูเ้อง แต่จะไมรู่ว้า่ตอนน้ีเป็นโสดาฯ 

ตอนน้ีเป็นสกทิาคาฯ ถา้ไมไ่ดศึ้กษามาก่อน 

ถาม ทางโลกเราเรียนเราก็รูว้า่เราจบปริญญาตรีแลว้ แต่พอเราปฏบิตัธิรรมน่ี เราจะรู ้

ไหมคะวา่เราถงึข ัน้ไหนแลว้ 

ตอบ ถา้ไดจ้ริงๆ แลว้ไดอ่้านหนงัสอืธรรมะก็พอทีจ่ะประเมนิได ้แต่การปฏบิตัจิรงิๆจะ

ไมนิ่ยมประเมนิกนั ดูทีใ่จเป็นหลกั ใจสงบมากนอ้ยเพยีงไรก็รูว้า่เป็นอย่างนัน้ ถา้

สงบระดบัน้ีก็จะยงัไมรู่ว้า่ความสงบทีม่ากกวา่น้ีละเอยีดกวา่น้ีเป็นอย่างไร จนกวา่

จะไดป้ฏบิตัถิงึความสงบนัน้ ก็จะรูว้า่เมือ่กี้อยู่ข ัน้นัน้ เดีย๋วน้ีอยู่ข ัน้น้ี เหมอืนกบั

ขบัรถเปลีย่นเกยีรไ์ปเรื่อยๆ ตอนน้ีอยู่เกยีรห์น่ึงอยู่เกยีรส์อง  
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ถาม ไมรู่ว้า่ระยะเวลาอกีกี่กโิลเมตร ถงึจะถงึจดุหมายปลายทาง 

ตอบ ถา้เป็นพระพทุธเจา้ก็จะรู ้ เช่นทรงประเมนิไวว้า่ พระอานนทจ์ะบรรล ุ ๓ เดอืน

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธไ์ปแลว้ ครูบาอาจารยท์ีไ่ดร้บัฟงัรายงาน

การปฏบิตัขิองลูกศิษย ์ก็จะประเมนิไดว้า่ ถงึข ัน้น้ีข ัน้นัน้แลว้  

ถาม เราอาจจะวดัเป็นรูปธรรมไมไ่ดว้า่ใครอยู่ในระดบัไหน แต่ในสายตาของครูบา

อาจารยท์ีผ่า่นการปฏบิตัมิาแลว้น่ี พอจะมองออกไหมคะวา่จะมแีววไปทางไหน 

ตอบ ครูบาอาจารยเ์ป็นเหมอืนสารถทีีฝึ่กมา้ พอเหน็มา้ก็จะรูว้า่มา้ตวัไหนมแีววตวัไหน

ไมม่แีวว เหมอืนอาจารยท์ีส่อนเดก็นกัเรียน จะรูว้า่เดก็คนไหนมแีวว คนไหนไม่

มแีวว เพราะกริิยาอาการออกมาจากจติใจ จติใจเป็นอย่างไรก็ดูทีก่ริิยาอาการได ้

ในระดบัหน่ึง  

ถาม ถา้หากวา่ทาํบญุทาํกศุลทกุครัง้แลว้เราอธิษฐานขอบรรลธุรรม จะมผีลบา้งไหมคะ 

ตอบ ไมม่ ีอยู่ทีก่ารกระทาํ 

ถาม เรากระทาํดว้ย 

ตอบ ถา้ทาํแลว้ไมต่อ้งขอก็ได ้ อยู่ทีก่ารกระทาํอย่างเดยีว ทาํแลว้พระจะใหพ้รหรือ

ไมใ่หพ้ร ก็ไดผ้ลอยู่แลว้ ไดพ้รอยู่แลว้ พรทีพ่ระใหเ้ป็นธรรมะ ใหก้าํลงัใจ ยุยง

ส่งเสริมวา่ทาํอย่างน้ีถูกแลว้ ทาํต่อไปใหม้ากๆ จะเจริญกา้วหนา้ยิง่ๆขึ้นไป  

ถาม ขอใหท้่านช่วยใหเ้รากระทาํ 

ตอบ ท่านช่วยไดด้ว้ยการสอนเรา ใหม้กีาํลงัใจ เวลาไดย้นิไดฟ้งัธรรมของท่านแลว้เรา

ก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ไดป้ระกายจากท่าน  

ถาม ถา้อย่างนัน้อธิษฐานบารมหีมายถงึอะไร 
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ตอบ ความตัง้ใจ เช่นวนัน้ีต ัง้ใจจะมาวดักนั ถา้ต ัง้ใจแลว้ไมม่าก็แสดงวา่ขาดสจัจบารม ี

ถา้ต ัง้ใจแลว้มาก็แสดงวา่มที ัง้อธิษฐานมที ัง้สจัจะ ถา้ต ัง้ใจแลว้ พอถงึเวลามธุีระ

อย่างอืน่ตอ้งทาํ ก็เลยไมม่า แสดงวา่มอีธิษฐานความตัง้ใจแต่ไมม่สีจัจะ ต ัง้ใจ

แลว้แต่ไมไ่ดท้าํตามทีต่ ัง้ใจไว ้ อธิษฐานไมใ่ช่การขอ เป็นการต ัง้ใจ จะทาํอะไรก็

ตอ้งต ัง้ใจก่อน เช่นมาทีน่ี่ เราก็ต ัง้ใจกาํหนดวนัไว ้ต ัง้แต่เดอืนทีแ่ลว้ วา่วนัที ่๑๐ 

จะมาทีน่ี่กนั ถา้ต ัง้ใจจะมากจ็ดจาํไวใ้นใจ ไมใ่หม้งีานอืน่ ยกเวน้ถา้เป็นเหตุ

สุดวสิยัจริงๆ บางคนมสีจัจาธิษฐานแรง จะสุดวสิยัหรือไม ่ เมือ่ต ัง้ใจแลว้ตอ้งมา

ใหไ้ด ้ ถา้ตอ้งคลานมาก็จะคลานมา ตอ้งหามมาก็จะหามมา เช่นพระพทุธเจา้

ขณะทีท่รงนัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ก่อนทีจ่ะทรงตรสัรู ้ ก็ทรงต ัง้สจัจาธิษฐาน วา่จะนัง่อยู่

ทีน้ี่จนกวา่จะบรรล ุถา้ยงัไมบ่รรลถุงึแมเ้ลอืดในร่างกายจะเหอืดแหง้ไปก็จะไมล่กุ 

ถา้ไมต่ายก็ตอ้งบรรล ุ ถา้ไมบ่รรลกุ็ตอ้งตายเท่านัน้ อธิษฐานเป็นการต ัง้ใจ ไมไ่ด ้

เป็นการขอ ทาํบญุแลว้ขอใหไ้ปพระนิพพาน ไมเ่ป็นเหตเุป็นผล ผลการทาํบญุใน

วนัน้ีทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ คลายความตระหน่ีความเหน็แก่ตวั เป็นบญุสะสมไว ้

ใชใ้นภพหนา้ชาตหินา้ ถา้ยงัไมส่ิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปเกดิภพหนา้

ชาตหินา้ ก็จะมอีานิสงสข์องบญุทีท่าํไวใ้นชาตน้ีิดูแลเรา ถงึแมจ้ะไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน ก็ไดไ้ปเกดิเป็นหมาราคาแพงๆ มคีนเอาไปเลี้ยงดูแบบลูก มเีศรษฐเีอา

ไปเลี้ยงอยู่หอ้งแอร ์ เป็นอานิสงสข์องทาน แต่ไมไ่ดร้กัษาศีล เลยตอ้งไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน ถา้ทาํบญุดว้ยรกัษาศีลดว้ยก็จะไปเกดิเป็นเทพ เมือ่หมดบญุจากเทพก็

ลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ มรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม เกดิบนกองเงนิกองทอง ถา้ทาํบญุ

ใหท้านอย่างเดยีวไมไ่ดร้กัษาศีล ตายไปกต็อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานทีส่วยงาม มี

คนคอยดูแลเลี้ยงดู  

ถาม ผมมกัจะมปีญัหาถามก่อนทีจ่ะมาฟงัท่านเทศน ์ แต่เมือ่ไดฟ้งัเทศนจ์บลงผม

มกัจะลมืคาํถามหมด 

ตอบ คาํถามออกมาจากใจเรา คาํตอบก็อยู่ในใจเรา เราตอ้งเป็นคนหาคาํตอบเอง ดว้ย

ปญัญา เพราะคาํถามออกมาจากอวชิชาความไมรู่ห้รือความหลง คาํตอบทีแ่ทจ้ริง
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ตอ้งออกมาจากใจเรา ผูอ้ืน่เพยีงแต่แนะวธิีสรา้งปญัญา แต่เราจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ดวงตาเหน็ธรรมเอง ถงึจะพบคาํตอบทีแ่ทจ้ริง ถา้เจอคาํตอบแบบน้ีแลว้จะไมม่ี

คาํถามอกีต่อไป ถา้ไมม่อีวชิชาไมม่คีวามหลง ก็จะไมม่คีาํถาม ไมอ่ยากจะรูอ้ะไร 

รูห้มดแลว้วา่โลกน้ีเป็นอย่างไร ไมส่งสยั ไมม่อีะไรคาอยู่ในใจเลย สิง่ทีค่าอยู่ใน

ใจก็คอืความหลงน่ีเอง ทีท่าํใหไ้มเ่ขา้ใจกบัเรื่องราวต่างๆ พอมปีญัญามแีสงสวา่ง

แห่งธรรมแลว้ ก็จะเขา้ใจหมดทกุอย่าง พระพทุธเจา้พระอรหนัตจ์งึไมไ่ปถามใคร 

รูแ้ลว้จะถามไปทาํไม  

ถาม คราวหนา้จะไมก่ลา้ถามเลยคะ 

ตอบ ถา้ไมเ่ป็นพระอรหนัตย์งัถามได ้ แต่คาํตอบทีแ่ทจ้ริงเราตอ้งหาเอง ทีจ่ะตอบก็

เฉพาะคาํถามทีเ่กี่ยวกบัวธิีทีจ่ะทาํใหเ้กดิปญัญา วธิีการปฏบิตั ิ จงึเนน้ไปทางน้ี 

ไมค่่อยไดพู้ดเรื่องอืน่ สอนวธิีลมืตา พอลมืตาเป็นแลว้ก็จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างเอง 

ตอนน้ีเราเป็นแต่หลบัตา ลมืตาไมเ่ป็น ก็เดาไป ลองลมืตาดูส ิ จะไดไ้มต่อ้งไป

ถามใคร ตาใจเรามนับอด บอดดว้ยอวชิชา บอดดว้ยโมหะ จงึตอ้งสรา้งปญัญา

ใหเ้กดิขึ้น เพือ่จะไดม้ดีวงตาเหน็ธรรม มตีาใน มธีรรมจกัษุ จะไดส้วา่งไสว

ภายในใจ จะเขา้ใจหมดทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี จะไมส่งสยัเรื่องอะไรท ัง้สิ้น  

ถาม ธรรมะน้ีผุดขึ้นมาทลีะช่วงๆใช่ไหมคะ 

ตอบ เหมอืนพระจนัทรท์ีค่่อยๆสวา่งขึ้นมาเรื่อยๆ จนสวา่งเต็มดวง เวลาพระจนัทรเ์ต็ม

ดวงจะเหน็ท ัว่ไปหมด ถา้ยงัไมเ่ต็มดวงก็ยงัเหน็ไมช่ดัเจน เวลาทีพ่ระจนัทรเ์ต็ม

ดวงก็เหมอืนกบัจติทีส่วา่งไสวเต็มที ่ ไมม่อีวชิชาหลงเหลอือยู่เลย ถา้พระจนัทร์

ยงัไมเ่ต็มดวงยงัแหวง่อยู่ ก็มบีางส่วนทีย่งัมดือยู่ ก็จะมองไมเ่หน็ส่วนนัน้ พระ

อริยะแต่ละข ัน้จงึเหน็ไมเ่ท่ากนั พระโสดาบนัเหน็ไดร้ะดบัหน่ึง พระสกทิาคามี

พระอนาคามกี็จะเหน็อกีระดบัหน่ึง พระอรหนัตถ์งึจะเหน็เต็มที ่ คาํวา่ไมเ่หน็คอื

ยงัหลงยดึตดิอยู่กบับางสิง่บางอย่าง พระโสดาบนัยงัยดึตดิในกามสุข ยงัอยากมี

ครอบครวัมสีามภีรรยา แต่พระสกทิาคามเีริ่มถอยแลว้ เริ่มเบือ่ๆอยากๆ แต่ยงั
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ไมเ่บือ่เต็มที ่ พอถงึข ัน้อนาคามกี็จะเบือ่เต็มที ่ ไมอ่ยากมคีวามสุขทางร่างกาย 

ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเลย เหน็ทไีรก็จะเหน็แต่ความไมส่วยงาม ธรรมดา

เวลาเหน็แฟนจะเหน็วา่สวยงาม แต่พระอนาคามจีะเหน็ทะลเุขา้ไปทกุส่วนของ

ร่างกาย จะเบือ่หน่ายไมย่นิด ีพระอรหนัตจ์ะเหน็กเิลสภายในจติ ไมว่า่จะเป็นรูป

ราคะการยดึตดิในรูปฌาน อรูปราคะการยดึตดิในอรูปฌาน อทุธจัจะความ

ฟุ้ งซ่านของจติ มานะการถอืตน อวิชชาไมรู่พ้ระอริยสจัในจติ เป็นส่วนทีพ่ระ

อนาคามยีงัตดิอยู่ ละความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสได ้ แต่ยงัตดิอยู่กบัความสุขใน

รูปฌานอรูปฌาน ยงัถอืตวั ตดิความสุขในจติ 

ตอ้งบาํเพญ็ต่อไปเรื่อยๆพจิารณาไปเรื่อยๆ เป้าหมายของการบาํเพญ็ไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก

แลว้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะแลว้ แต่อยู่ทีจ่ติกบัการทาํงานของนามขนัธ ์ ที่

ทาํใหเ้กดิสุขทกุขใ์นจติ เกดิความสวา่งความเฉาของจติ จะตอ้งรูจ้กัวธิีปฏบิตัต่ิอสิง่

เหลา่น้ีถงึจะผ่านไปได ้ตอ้งพจิารณาลงไปทีไ่ตรลกัษณ์ สพัเพ ธมัมา อนตัตา เพือ่ปล่อย

วางสภาวธรรมต่างๆทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมาภายในจติ จะตอ้งไมย่ดึตดิกบัสุข ถา้ยดึก็จะ

พยายามรกัษาไว ้ จติทีย่งัไมบ่ริสุทธิ์อย่างแทจ้ริง ก็ยงัเฉาได ้ ยงัทกุขไ์ด ้ พอทกุขก์็รีบแก ้

ใหสุ้ข ก็ยงัยดึตดิอยู่ ยงัไมเ่หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เหมอืนกบัยดึตดิกบัสุขเวทนาทาง

ร่างกาย พอเจ็บปวดก็เปลีย่นอริิยาบถ พอเปลีย่นก็เจ็บอกี หนีไมพ่น้ความเจ็บ ความ

ทกุขท์ีล่ะเอยีดในจติก็จะเป็นอย่างนัน้ พอเกดิทกุขเ์กดิขึ้นมาก็พยายามทาํใหม้นัดบั พอ

ดบัไปแลว้เดีย๋วก็กลบัมาอกี ไมจ่บ จนกว่าจะเหน็วา่เป็นเหมอืนกบัเวทนาทางกาย เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนตัตา ทาํอะไรไมไ่ด ้ พอ

ปลอ่ยไป ก็จะไมม่ายุ่งเกี่ยวกบัจติอกีต่อไป  

ถาม อริยสจั ๔ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค มรรคคอืทางพน้ทกุข ์ทีเ่ชื่อมไปสู่การปฏบิตัิ

ภาวนาใช่ไหมคะ 

ตอบ มรรคคอืศีลสมาธิปญัญา ในมรรค ๘ ปญัญาก็คอืสมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป 

ความเหน็ชอบความคดิชอบ สมาธิก็คอืสมัมาสตสิมัมาสมาธิ ศีลก็คอืสมัมา

กมัมนัโตสมัมาวาจา ทาํดพีูดด ี 
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ถาม แนวทางพน้ทกุขก์็คอืปฏบิตัไิปตามแนวน้ีใช่ไหมคะ  

ตอบ มรรค ๘ เป็นเครื่องมอืใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ เวลาปฏบิตักิ็จะตอ้งกาํหนดรู ้

ทกุขว์า่มอียู่ทีร่่างกายและจติใจ เป็นสภาวธรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทีเ่รา

ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา จะทกุขก์็ทกุขไ์ป เดีย๋ว

ทกุขไ์ดเ้ดีย๋วก็หายได ้ เช่นนัง่แลว้ร่างกายเจ็บ ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เดีย๋วก็หาย ขอ้

สาํคญัก็คอืใจอย่าไปทกุขก์บัมนั  

ถาม ใจตอ้งยอมรบัใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้เขา้ใจแลว้จะปลอ่ยวาง จะวา่ยอมรบัก็ได ้ จะไมร่งัเกยีจมนั เป็นเหมอืนลม

เหมอืนแดดเหมอืนฝน ปฏเิสธเขาไมไ่ด ้ตอ้งปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา ฝนจะ

ตกแดดจะออกลมจะพดัทาํอย่างไรได ้สมมตวิา่มพีายุมา เราหนีไมพ่น้ ถูกพดัไป

กระแทกกบัหนิตาย กต็อ้งเป็นไป แต่ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ไมต่อ้งไปทกุข ์

กบัมนั ตอ้งมองใหเ้หน็วา่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นอนตัตาไปหมด ไมส่ามารถไป

จดัการกบัมนัได ้ เวลาจดัการกบัมนัไดก้็ดใีจ วนัไหนรอ้นแลว้เปิดแอรไ์ดก้็ดใีจมี

ความสุข ถา้วนัไหนไฟดบัเปิดแอรไ์มไ่ดก้็หงดุหงดิ ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ธรรมชาต ิรอ้นก็รอ้นไป ไมต่อ้งเปิดแอร ์ทนมนัไป ใจอย่าไปรอ้นก็แลว้กนั น่ีคอื

วธิีแกป้ญัหาทีถู่กทาง แกท้ีใ่จดว้ยการปลอ่ยวางทกุอย่าง ไมต่อ้งไปจดัการกบัเขา 

มนุษยเ์ราชอบแกธ้รรมชาตกินั จงึทกุขวุ์น่วายกนัตลอดเวลา ถา้อยู่กบัธรรมชาติ

ได ้ อยู่อย่างมกันอ้ยสนัโดษ อยู่แบบเศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่นหลวงทรงสอน ก็จะ

ไมท่กุขวุ์น่วายกนั ใหเ้ราเขา้กบัธรรมชาตดิกีวา่ปรบัธรรมชาตใิหเ้ขา้กบัเรา เพราะ

ความอยากของเราไมม่ทีีส่ิ้นสุด ปรบัเท่าไหร่ก็ไมพ่อใจเสยีท ี ไดเ้ท่าไหร่ก็ไมพ่อ 

ตอ้งยอ้นกลบัมาปรบัทีใ่จเรา ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา รบักบัทกุสภาพได ้ สุขก็รบัได ้

ทกุขก์็รบัได ้ ไมสุ่ขไมท่กุขก์็รบัได ้ แลว้เราจะมคีวามสุขไปตลอด อยู่ตรงน้ี อยู่ที่

ใจเรา จงึตอ้นยอ้นกลบัมาดูใจเราดว้ยสต ิ อย่าปลอ่ยใหไ้หลไปตามอารมณ์ตาม

ความคดิ ตอ้งจดัการใจเรา สิง่ทีเ่ราควรจดัการไมใ่ช่ธรรมชาต ิ เราควรจดัการใจ

เรา ใหอ้ยู่ในทาํนองครองธรรม ใหอ้ยู่ในอเุบกขาธรรม ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง 
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ใหพ้จิารณาวา่เราอยู่ช ัว่คราวเท่านัน้ อย่าไปเสยีดายชวีติ อย่าไปเสยีดายสิง่ที่

ไดม้า เพราะสกัวนัหน่ึงเราตอ้งทิ้งมนัไปหมด ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเพยีงไร มเีงนิ

เป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น เดีย๋วก็ตอ้งจากกนัไป ถา้เราดูแลจดัการกบัจติใจของเรา

ได ้ จนเป็นเหมอืนจติของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตแ์ลว้ ก็จะสุขไปตลอด พอ

ไปตลอด ไมต่อ้งจดัการอะไรอกีต่อไป สุขไปตลอด เป็น ปรมงั สขุงั คอืสุขแบบ

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด สุขไปตลอดอนนัตกาล ตอ้งเป็น ปรมงั สญุญงั ตอ้งวา่งจากทกุสิง่

ทกุอย่าง ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร จติวา่ง สกัแต่วา่รู ้ อยู่ที่

การปฏบิตัเิท่านัน้ 

เป้าหมายของการปฏบิตัขิองพวกเราอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารบรรลธุรรม อยู่ทีก่ารหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารเวยีนวา่ยตายเกดิ แมจ้ะไดเ้กดิอยู่บนสวรรค ์ หรือกลบัมาเกดิ

เป็นมนุษย ์ มคีวามรํา่รวยสวยงาม ก็ยงัตอ้งพบกบัความทกุขอ์กี จงึไมม่อีะไรดเีท่ากบั

การหลดุพน้จากความทกุข ์ จงึอย่าทาํเพยีงบญุอย่างเดยีว อย่ารกัษาศีลเพยีงอย่างเดยีว 

ตอ้งภาวนาดว้ย เพราะการภาวนาเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหบ้รรลธุรรมได ้ ตอ้งเป็นวปิสัสนา

ภาวนา สมถภาวนายงัเป็นโลกยิธรรม มสีอนอยู่ในศาสนาอืน่ ทานศีลสมถภาวนาศาสนา

อืน่ก็มสีอน ทีไ่ม่มสีอนก็คอืวปิสัสนาภาวนา มศีาสนาพทุธเท่านัน้ทีส่อนไตรลกัษณ์ 

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นกญุแจสู่การหลดุพน้ สู่การตรสัรู ้อยู่ทีไ่ตรลกัษณ์น้ี ถา้เหน็ทกุ

อย่างเป็นไตรลกัษณ์ก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ถา้ยดึตดิก็จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ไมว่า่จะ

เป็นสภาวธรรมภายนอกหรือภายในใจ ก็เป็นเช่นเดยีวกนั ภายนอกก็คอืรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ภายในก็คอืธรรมารมณ์ต่างๆความสุขความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในจติในใจ ตอ้ง

ปลอ่ยวางหมด ใหจ้ติอยู่ในความสงบ อยู่ในอเุบกขา เป็นจดุทีป่ลอดภยัทีสุ่ด จะไปถงึได ้

ก็ตอ้งปลอ่ยวางทกุอย่าง ไมอ่ย่างนัน้ก็ไปไมถ่งึ พอยดึตดิก็จะห่วง ไมเ่ป็นอเุบกขา ถา้

ปลอ่ยเขาไป เขาจะเป็นอย่างไร เขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไป ก็ปลอ่ยไป เขาจะด ี เขาจะช ัว่ ก็

เรื่องของเขา ใจก็จะเขา้สู่อเุบกขาได ้ ถา้ห่วงกงัวลอยากจะใหเ้ขาด ี ก็จะไมเ่ป็นอเุบกขา ก็

จะทกุขไ์ปเรื่อยๆ ตอ้งทาํใจใหว้า่ง ปรมงั สญุญงั วา่งจากเรื่องท ัง้หลาย วา่งจากทกุสิง่ทกุ

อย่าง  
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กณัฑท์ี่ ๓๓๘ 

ความสขุที่แทจ้รงิ  
๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๐ 

การภาวนาคอืการมสีตอิยู่กบักรรมฐานทีค่วบคุมกาํกบัใจ เช่นอยู่กบัพทุโธๆอย่าง

ต่อเน่ือง ถา้อยู่ไดเ้ดีย๋วเดยีว แลว้ก็แวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะไมส่งบ ถา้อยู่กบัพทุ

โธๆไปไดเ้รื่อยๆ ไมค่ดิเรื่องอืน่เลย คดิแต่พทุโธๆอย่างเดยีว ไมน่านก็จะสงบ เพราะไป

คดิเรื่องอืน่ไมไ่ด ้ แต่ส่วนใหญ่จะทาํกนัไมไ่ด ้ เพราะรูส้กึอดึอดั เหมอืนชกัเย่อกนั ฝ่ายที่

อยากคดิเรื่อยเป่ือยก็จะดงึไปทางหน่ึง ฝ่ายพทุโธก็จะดงึมาอกีทางหน่ึง แต่ไมค่่อยมี

กาํลงั ตอนทีป่ฏบิตัใิหม่ๆ  จงึไมค่่อยอยากอยู่กบัพทุโธ พอเผลอก็จะคดิไปเรื่อยเป่ือย ก็

จะไมเ่กดิผล เพราะยงัไมไ่ดภ้าวนาจริงๆ เป็นเพยีงกริิยาของภาวนา กายนัง่สมาธิเดนิ

จงกรม แต่ใจไมไ่ดภ้าวนา ยงัคดิเรื่อยเป่ือย จงึตอ้งตดัความคดิเรื่อยเป่ือยใหไ้ด ้ ใหอ้ยู่

กบัพทุโธๆ หรือจะพจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายแทนก็ได ้มสีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหว

ของร่างกายก็ได ้ เวลาเดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิ กา้วเทา้ก็รูว้า่กาํลงักา้ว กา้วซา้ยก็รูว้า่ซา้ย กา้ว

ขวาก็รูว้า่ขวา ใหรู้เ้ท่าน้ีก็พอ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี แต่ใจมกัจะไมอ่ยู่กบัร่างกาย 

จะไปท ัว่จกัรวาล ถา้ปลอ่ยใหไ้ปอย่างนัน้ ก็จะไมเ่หน็ผล จะเหน็ไดก้็ตอ้งหยุดความคดิ

ใหไ้ด ้ พอหยุดไดแ้ลว้ก็จะควบคุมความคดิได ้ ก็จะควบคุมอารมณ์ได ้ เพราะอารมณ์

ต่างๆก็เกดิจากความคดิท ัง้นัน้ คดิแลว้ก็เกิดอารมณ์ตามมา คดิดกี็เกดิอารมณ์ด ี คดิไม่

ดกี็เกดิอารมณ์ไมด่ ี ถา้มสีตกิ็จะรูว้า่กาํลงัมอีารมณ์ไมด่ ี ก็หยุดคดิไมด่ ี อารมณ์ไมด่กี็จะ

หายไป  

การคดิดไีมไ่ดห้มายถงึการคดิเรื่องทีเ่ราชอบ ถงึแมจ้ะทาํใหม้อีารมณ์ด ี บางครัง้กท็าํใหม้ี

อารมณ์เสยีได ้ เมือ่สิง่ทีช่อบเปลีย่นไป เช่นคดิถงึแฟนตอนรกักนัก็มอีารมณ์ด ีพอคดิถงึ

ตอนทีท่ะเลาะกนั ก็จะมอีารมณ์ไมด่ ี ทีใ่หค้ดิดหีมายถงึใหค้ดิเรื่องธรรมะ คดิตามความ

จริง แต่ใหม่ๆ จะเกดิอารมณ์ไมด่ ี เพราะกเิลสจะต่อตา้น เช่นพระพทุธเจา้ทรงสอนให ้
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คดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย วา่เป็นธรรมดา พอคดิกเิลสก็จะต่อตา้น จะไมช่อบ

คดิเป็นสิง่ทีก่เิลสกลวัทีสุ่ด เพราะเวลามคีวามแก่ความเจ็บความตายกเิลสจะโลภจะ

อยากไมไ่ด ้ เวลาแก่จะไปเทีย่วก็ลาํบาก เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยนอนอยู่โรงพยาบาลก็ออกไป

เทีย่วไมไ่ด ้ เวลาตายก็ทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย กเิลสจะไมช่อบ แต่ถา้คดิไปเรื่อยๆจนใจสงบลง 

ก็จะเหน็วา่คดิอย่างน้ีระงบัดบัความฟุ้ งซ่านได ้ คดิเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายจะทาํให ้

ความโลภความอยากต่างๆหายไปไดม้าก จงึเป็นความคดิทีด่ ี เพราะคดิทไีรทาํใหใ้จสงบ 

พอสงบแลว้ก็มคีวามสุขเยน็สบาย คดิดคีือคดิเพือ่ใหใ้จสงบ คดิทีไ่หนเวลาใดก็จะสงบ

ระงบัดบัความทกุขไ์ด ้ ดบัความรูส้กึไมด่ไีด ้ เช่นเวลาตอ้งใชห้น้ีหรือจ่ายค่าปรบั ก็คดิวา่

พอตายไป ก็ตอ้งทิ้งเงนิไปอยู่ด ี ก็ดบัความรูส้กึทีไ่มด่ไีด ้ ถา้คดิทางธรรมะไดแ้ลว้จะมี

อารมณ์ดเีสมอ แต่ใหม่ๆ อารมณ์จะไมด่ ี เพราะมกีเิลสคอยขดัขวาง ทาํใหห้ดหู่ใจเวลา

คดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย  

ถา้มคีวามสงบอยู่บา้ง เวลาจติคกึคะนองขึ้นมา พอคดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย ก็

จะดบัความคกึคะนองได ้ทาํใหจ้ติสงบได ้ถา้ไมม่คีวามสงบเป็นฐานเลย ก็จะไมส่งบ พอ

คดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะหดหู่ทนัทดีว้ยอาํนาจของกเิลส จงึยากต่อการ

ปฏบิตั ิยากต่อการคดิในทางธรรมะ จงึไมม่ใีครชอบคดิเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย 

ท ัง้ๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิอยู่ทกุวนัทกุเวลา ทรงสอนพระอานนทใ์หค้ดิพจิารณา

ความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่กเิลสจะ

ไมใ่หค้ดิ ถา้คดิแลว้จะไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีจ่ะอยากไปทาํมาหากนิหาเงนิหาทอง มนั

ถงึไมใ่หเ้ราคดิ พอไมค่ดิก็จะอยากรํา่อยากรวย อยากไปเทีย่วทีโ่นน้ทีน่ี่ เพราะลมืไปวา่

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ไมล่มืก็จะคดิวา่ไปเทีย่วทาํไม ไมเ่กดิประโยชนก์บัจติใจเลย 

สูท้าํใจใหส้งบไมไ่ด ้จะไดห้ายอยาก ไมอ่ยากเทีย่วไมอ่ยากรวย อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข จติ

ทีส่งบจะมคีวามสุขมาก จะเหน็วา่เป็นความสขุที่แทจ้ริง เกดิจากความสงบของจติ ไมใ่ช่

เกดิจากการไดเ้งนิไดท้อง ไดไ้ปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน่ี่ ทีเ่ป็นความสุขช ัว่ขณะทีไ่ดส้มัผสั พอผ่าน

ไปแลว้ก็หมดไป เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความอยากความตอ้งการ วนัน้ีได ้

เงนิมาลา้นหน่ึงก็ดใีจเดีย๋วเดยีว พอเอาเขา้ธนาคารก็หมดไปแลว้ อยากจะไดเ้งนิกอ้น

ใหมอ่กี เงนิทีม่อียู่ก็หวง อาจจะไมไ่ดใ้ชเ้ลย เก็บไวอ้ย่างนัน้เอง แต่ยงัอยากไดอ้กี ก็จะ
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เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไดเ้พิม่อกีลา้นหน่ึงน้ีก็เป็นเหมอืนเดมิ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เป็นความสุขที่

ตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ  

แต่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติไมต่อ้งเตมิ ไมต่อ้งดูแลรกัษา ถา้จติคกึคะนอง

ขึ้นมาดว้ยอาํนาจของตณัหาความอยาก ก็เอาความแก่เจ็บตายเขา้ไปเบรก จะอยากไป

ทาํไม เดีย๋วก็แก่แลว้ เดีย๋วก็ตอ้งเขา้โรงพยาบาลแลว้ เดีย๋วก็ตายแลว้ คดิอย่างน้ีก็อยู่

เฉยๆอย่างมคีวามสุขได ้ ในเมือ่มพีอมพีอกนิแลว้จะไปดิ้นรนทาํไม ไดม้าอกี ๑๐ เท่า 

๑๐๐ เท่าก็เหมอืนเดมิ มสีมบตัมิากขึ้น แต่ใจกลบัแย่ลง มคีวามผูกพนัความยดึตดิ

ความทกุขม์ากขึ้น น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ควรปฏบิตัใิหม้าก โดยเฉพาะข ัน้ตน้ ตอ้ง

ควบคุมใจไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัธรรมะบทใดบทหน่ึงทีถู่กกบัจริต 

ทาํใหม้าก แลว้จติจะหดตวัเขา้มา หดเขา้มามากเท่าไหร่ก็จะสงบมากขึ้นเท่านัน้ ถา้ออกไป

ขา้งนอกก็จะฟุ้ งซ่าน คดิเรื่องนัน้แลว้ก็มเีรื่องน้ีมาต่อ มเีรื่องมาใหค้ดิอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็

เกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดใีจบา้งเสยีใจบา้ง ถา้ไมค่ดิอะไรเลย ก็จะสงบสบายใจ จงึไม่

ควรคดิออกไปขา้งนอก ใหค้ดิเขา้ขา้งใน เขา้หาความสงบ ดว้ยการใชพ้ทุโธเป็นตวัดงึเขา้

มา ถา้อยู่ทีว่เิวกทีส่งบสงดั ตามป่าตามเขา จะไมม่อีะไรดงึจติออกไป ไมม่อีะไรมาหลอก

มาลอ่ เหมอืนกบัเวลาอยู่ในบา้นในเมอืง จะมรูีปเสยีงกลิน่รสคอยหลอกลอ่ใหใ้จออกไป

อยู่ตลอดเวลา ไปเปิดโทรทศันดู์เปิดอะไรฟงั อยู่ตามป่าตามเขาไมม่อีะไรดู ไมม่อีะไรฟงั 

มแีต่เสยีงนกเสยีงกามตีน้ไมท้ีไ่มห่ลอกลอ่ใจ มแีต่กเิลสทีค่อยหลอกใหไ้ปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี จงึตอ้งมสีตดิงึใจไวอ้ยู่เรื่อยๆ ผูกไวก้บัพทุโธ ผูกไวก้บัลมหายใจเขา้ออก ผูกไว ้

กบัอาการ ๓๒ ของร่างกาย ไมช่า้ก็เร็วก็จะสงบ  

พอสงบแลว้ก็จะรูว้า่น่ีคอืสมบตัทิีแ่ทจ้ริง ทีเ่ราตอ้งรกัษา ไมใ่ช่สมบตัภิายนอก ตอ้งรกัษา

ความสงบ พอออกจากสมาธิแลว้ ถา้จติจะคกึคะนองก็ตอ้งใชป้ญัญาสกดั สกดัดว้ยไตร

ลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิแก่เจ็บตายก็อนิจจงั มแีต่ความทกุขท์ ัง้นัน้ ไดอ้ะไรมา

ก็ดเีดีย๋วเดยีว แลว้ก็กลายเป็นความทกุข ์ทีต่อ้งดูแลรกัษา ตอ้งคอยห่วงคอยกงัวล เสยี

อกเสยีใจเมือ่ตอ้งพลดัพรากจากกนั ถา้เหน็ทกุขแ์ลว้ก็จะไมก่ลา้ไปวิง่เขา้หา แต่เราไมเ่หน็

กนั เหมอืนแมลงเมา่ ไมรู่ว้า่แสงสวา่งของกองไฟมคีวามรอ้นอยู่ดว้ย พอเหน็แสงสวา่งก็
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ดอีกดใีจ พอบนิเขา้ไปใกล ้ๆ กองไฟ ก็จะถูกความรอ้นเผาตายไป เวลาเราสมัผสักบัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เหน็สิง่ต่างๆเหน็บคุคลต่างๆ ก็คดิวา่เป็นความสุข อยู่คนเดยีว

มนัเหงา มเีพือ่นคุยมเีพือ่นเทีย่วมเีพือ่นเล่นก็จะสนุกสนานเฮฮา พอเพือ่นตอ้งจากไปก็

เสยีใจ ทะเลาะกบัเพือ่นก็ทกุขใ์จ ไมไ่ดสุ้ขอย่างทีเ่ราคดิเสมอไป มทีกุขต์ามมาเสมอ ถา้

คดิอย่างน้ีแลว้ต่อไปก็จะอยู่คนเดยีวได ้ ไม่ตอ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ นอกจากสิง่จาํเป็นต่อการ

ดาํรงชพี การทาํหนา้ทีข่องเรา ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น อยู่คนเดยีวก็จะด ีไมต่อ้งทกุขก์บัใคร  

เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา เหมอืนฝนตกแดดออก ถา้ไม่

ไปยุ่งกบัเขาก็ไมท่กุข ์ ถา้ยุ่งก็จะตอ้งทกุข ์ เช่นไมอ่ยากใหฝ้นตก พอฝนตกก็วุน่วาย 

หลงัจากออกจากสมาธิแลว้ก็ตอ้งใชป้ญัญาคอยตดักเิลส ทีจ่ะไปยุ่งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี จะ

เอาสิง่นัน้สิง่น้ี ไปหาคนนัน้คนน้ี ก็ตดัๆไป อยู่คนเดยีวอยู่กบัความสงบ น่ีแหละคอื

สมบตัอินัวเิศษ ถา้ไดแ้ลว้จะปลอ่ยทกุอย่างได ้ ถา้ยงัไมไ่ดค้วามสงบก็ยงัตอ้งตดิอยู่กบั

สิง่ต่างๆภายนอก ยงับวชไมไ่ด ้แต่ถา้เจอความสงบเพยีงครัง้เดยีวแลว้จะตดัไดเ้ลย สละ

ไดบ้วชได ้ถา้ยงัไมไ่ดค้วามสงบในใจก็จะรกัพีเ่สยีดายนอ้ง ธรรมะก็อยากจะได ้แต่ยงัไม่

เหน็ก็เลยไมรู่ว้า่ดขีนาดไหน ส่วนสิง่ทีม่อียู่น่ีถงึแมจ้ะทกุข ์ก็ยงัมคีวามสุขอยู่ เหมอืนกบั

ยาเสพตดิ ถงึแมรู้ว้า่ไมด่ ี เมือ่ยงัเลกิไมไ่ดก้็ขอเสพไปเรื่อยๆก่อน ถา้ไมไ่ดเ้สพแลว้จะ

ตายเอา เพราะไมม่อีะไรมาทดแทน อย่างคนจะเลกิสูบบหุรี่ก็ตอ้งหาอย่างอืน่มาทดแทน 

หายาอมมาอม หาหมากฝรัง่มาเคี้ยว มาทดแทน ทางธรรมก็เหมอืนกนั ตอ้งมคีวามสงบ

มาทดแทน ถงึจะตดัสิง่อืน่ๆไดห้มด ตดัทางโลกไดห้มด  

ถา้ยงัไมม่คีวามสงบ จะไมม่ทีีย่ดึทีเ่กาะ มาวดัภาวนาไดว้นั ๒ วนัก็เบือ่แลว้ ทนไม่ได ้

ฟุ้ งซ่านแลว้ กลบับา้นดกีวา่ เวลาห่างจากสิง่ต่างๆจะดูดไีปหมด เมือ่ก่อนอยู่ทีบ่า้นก็

ราํคาญเบือ่ พอมาอยู่วดัสกัพกัหน่ึงจะเหน็สิง่ต่างๆทีบ่า้นดไีปหมด ทาํใหอ้ยากกลบับา้น 

ถา้ไมไ่ดค้วามสงบจะเป็นอย่างน้ี ถา้ไดค้วามสงบแลว้จะไมอ่ยากกลบั ถา้กลบัก็เพยีงแต่

ไปทาํธุระทีจ่าํเป็น เสร็จแลว้ก็รีบกลบัมาปฏบิตัต่ิอ จนกวา่จะตดัธุระทกุอย่างไดห้มด ก็

จะไมก่ลบัไปอกีเลย อยู่ทีค่วามสงบน้ีแหละ เป็นตวัทีจ่ะชี้วถิชีวีติของเรา ถา้เจอความ

สงบแลว้ก็จะไปทางวดั ไปทางภาวนา ถา้ยงัไมเ่จอก็ยงัรกัพีเ่สยีดายนอ้งอยู่ ธรรมะก็
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อยากจะไดก้็มาวดับา้ง แต่กต็อ้งกลบัไปหาเงนิหาทองเพือ่จะไดซ้ื้อความสุขจากสิง่ต่างๆ 

เป็นแบบเหยยีบเรือ ๒ แคม เวลาเรือตอ้งแยกทางกนัก็จะลาํบาก จะทรมานใจ ถา้ลาํ

หน่ึงไปทางซา้ยอกีลาํไปทางขวาก็ตอ้งเลอืก จงึตอ้งปฏบิตัใิหม้ากๆ ปฏบิตัใิหไ้ดผ้ล ใหไ้ด ้

ความสงบ ก็ไมย่ากเยน็จนเกนิไป เพยีงแต่คอยควบคุมบงัคบัใจเท่านัน้เอง ทาํจรงิๆวนั

เดยีวก็ได ้ถา้ไม่ไปคดิเรื่องอะไรเลย  

ถาม เวลาอยู่กบัครอบครวั ดูลูกๆน่ารกัมคีวามสุข แต่ลกึๆมนัทกุข ์ เพราะรูว้า่วนัหน่ึง

ตอ้งจากกนั ยิง่รกัเขามาก ก็จะยิง่ทกุขม์าก บางทผีมบอกแฟนวา่ อย่ารกักนัมาก

เกนิไปนะ บางทเีขาก็รบัไมไ่ด ้ เขาก็วา่มนัไมค่วรจะเป็นอย่างนัน้ อย่างลูกของผม 

พอเหน็เขาแลว้ผมก็สงสาร ถา้เกดิวนัหน่ึงตอ้งจากกนั จะจากกนัในรูปแบบใด ก็

รูส้กึทกุข ์จะเป็นอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ มนัเกดิจากความคดิปรุงแต่ง 

ตอบ เกดิจากทีเ่รายงัหลงยดึตดิอยู่ เกดิจากกเิลส พอคดิถงึเรื่องแก่เจ็บตายแลว้ก็จะ

ทาํใหห้ดหู่ใจ เพราะไมรู่ว้า่จะยนือยู่ตรงจดุไหน ถา้มคีวามสงบแลว้เราจะมจีดุยนื 

เวลาทีท่กุสิง่ทกุอย่างจากเราไป ก็สงบน่ิงเฉย เพราะทาํอะไรไมไ่ด ้ เหมอืนฝนตก 

บงัคบัใหม้นัหยุดไดไ้หม สิง่ทีเ่ราทาํไดค้อืนัง่อยู่เฉยๆ ตอนน้ีฝนกาํลงัตกก็ปลอ่ย

ใหต้กไป ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ตอ้งหาจดุยนืน้ีใหเ้จอ จดุทีอ่ยู่เฉยๆได ้ เวลาเกดิ

เหตกุารณ์ต่างๆ เรียกวา่อเุบกขา ตอ้งเป็นเอกคัคตารมณ์ จติตอ้งรวมลงเป็นหน่ึง

ก่อน เป็นเอกคัคตารมณ์ จงึจะรูว้า่เป็นอเุบกขาจริงๆ พอเกดิเหตกุารณ์ต่างๆ ก็

ไปตรงจดุนัน้ไดท้นัท ี เป็นเหมอืนหลมุหลบภยั ถา้จติยงัไมร่วม ก็จะแกวง่ไป

แกวง่มา ระหวา่งดใีจกบัเสยีใจ ตอ้งพจิารณาจนกวา่จะรบัความจรงิได ้ วา่เป็น

เหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น พอเหตกุารณ์นัน้ปรากฏขึ้นมา ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

เรื่องของมนั ไมต่อ้งไปตโีพยตพีาย ไมต่อ้งไปเสยีอกเสยีใจ เพราะไมไ่ด ้

เปลีย่นแปลงอะไร เราไมม่อีาํนาจทีจ่ะยบัย ัง้กฎแหง่อนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้

ยบัย ัง้การเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไปได ้ ถา้ไมม่จีดุยนืก็จะทาํใจไมไ่ด ้ ถา้ใจสงบแลว้

จะมจีดุยนื เป็นทีพ่ึง่ไดเ้วลาเกดิเหตกุารณ์ต่างๆขึ้นมาก็น่ิงเฉยเสยี เพราะรูว้า่ทกุ

สิง่ทกุอย่างตอ้งไปหมด ร่างกายเราก็ตอ้งไป มสีิง่เดยีวทีไ่มไ่ปก็คอืใจ ถา้ใจน่ิง
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สงบก็จะมคีวามสุข ไมห่ว ัน่ไหว ถา้ใจไม่น่ิง ก็จะทกุขวุ์น่วายตามไปดว้ย ทกุข ์

มากกวา่ร่างกายเสยีอกี ความเจ็บป่วยทางร่างกายไมรุ่นแรงเท่ากบัความเจ็บป่วย

ทางจติใจ จงึตอ้งรกัษาใจใหส้งบใหไ้ด ้ ดว้ยสมาธิดว้ยปญัญา ถา้รกัษาไดแ้ลว้จะ

มคีวามม ัน่ใจ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์จะไมห่ว ัน่ไหวกบัอะไรท ัง้สิ้นทีจ่ะเกดิขึ้น 

ถาม เวลาฟงัเทศน ์ ฟงัเทปครูบาอาจารย ์ บางครัง้จติจะอ่อนตวั เหมอืนกบัวา่จะรูจ้ะ

เขา้ใจในสภาวะทีอ่ธิบายไมไ่ด ้ บางทอ่ีานหนงัสอืทีพู่ดถงึความสงบ พูดถงึการ

หยุดความคดิ แลว้ก็อยู่กบัปจัจบุนั รูส้กึจติจะเบาเยน็ เหมอืนไมม่ตีวัตน เป็น

หน่ึงเดยีวกบัลมหายใจ เป็นอะไรทีบ่อกไมถู่ก สภาวะแบบน้ีเกดิจากความคดิปรุง

แต่งหรือเกดิจากกเิลส  

ตอบ เป็นอานิสงสข์องการฟงัธรรม ทาํใหจ้ติสงบผ่องใส แต่ไมถ่าวร ปรากฏขึ้นแลว้ก็

ผ่านไป เป็นหนงัตวัอย่าง ยงัไมใ่ช่หนงัจรงิ ถา้จะใหเ้ป็นหนงัจริง ก็ตอ้งนอ้มเอา

สิง่ทีท่่านสอนมาปฏบิตัอิยู่เรื่อยๆ เอาคาํสอนเขา้มาอยู่ในใจเรื่อยๆ แต่เราไมค่่อย

มกีาํลงัทีจ่ะระลกึถงึคาํสอนไดเ้รื่อยๆ ผลจงึไมป่รากฏอย่างต่อเน่ือง ถา้จบั

ประเดน็ไดก้็จะอยู่กบัใจ เป็นปญัญาขึ้นมา ถา้จบัประเดน็ไมไ่ด ้ ก็จะไมส่ามารถ

รกัษาใหอ้ยู่กบัใจได ้ก็เป็นสญัญาไป คอืขณะทีฟ่งัไมไ่ดค้ดิเรื่องอืน่ จติก็สงบตาม 

พอผ่านไปก็ลมื พอลมืก็กลบัไปสู่สภาพเดมิ ถา้ฟงัแลว้เขา้ใจจบัประเดน็ได ้ ก็จะ

ไมล่มื เป็นปญัญา  

ถาม คอืความรูส้กึของผมตอนนัน้ มนัเหมอืนกบัวา่ไมม่ขี ัน้ตอน ๑ ๒ ๓ ๔ มาถงึตรง

นัน้ อยู่ๆพอฟงัปุ๊ บ มนัจะเกดิขึ้นมาทนัท ีทาํไมจงึเป็นอย่างนัน้ 

ตอบ เพราะจติไมไ่ดค้ดิปรุงแต่ง ถา้ฟงัแลว้เขา้ใจจบัประเดน็ไดก้็จะสงบสบายไปเรื่อยๆ 

หลงัจากฟงัเทศนผ์่านไปแลว้ ก็ยงัสงบสบาย อย่างพระอญัญาโกณฑญัญะ เวลา

ฟงัพระพทุธเจา้แสดงธรรมครัง้แรก ก็อทุานขึ้นมาวา่ สิง่ต่างๆมกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่

แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา จติของท่านจงึปลอ่ยสิง่ต่างๆไดห้มด ไมย่ดึไมต่ดิ ท่าน

จบัประเดน็ได ้จติก็โลง่ไปตลอดเวลา ไมห่นกัอกหนกัใจ กบัการจากกนั เพราะรู ้
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วา่ยดึตดิไมไ่ด ้ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง จะโลง่ใจ ไมเ่สยีอกเสยีใจทกุข ์

ใจ เพราะเป็นธรรมดาของธรรมท ัง้หลาย มกีารเกดิขึ้นดบัไปเป็นธรรมดา น่ีแหละ

คอืการบรรลธุรรมในขณะทีฟ่งั ฟงัเขา้ใจแลว้จติก็จะปลอ่ย ตดัอปุาทานดว้ย

ปญัญา ตอ้งพจิารณาจนเขา้ใจ ถา้ไมเ่ขา้ใจ อยากจะปลอ่ยก็ปลอ่ยไมไ่ด ้ ถา้

พจิารณาจนเหน็ความจริงวา่ตอ้งจากกนั ก็จะปลอ่ยได ้ เราบงัคบัใหป้ลอ่ยไมไ่ด ้

ตอ้งพจิารณาจนเขา้ใจวา่ เป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นอย่างน้ี แต่พวกเราไม่

พจิารณากนัอย่างต่อเน่ือง เพราะพจิารณาทไีรจะรูส้กึหดหู่ใจ เพราะกเิลสมกีาํลงั

มาก ถา้ทาํจติใจใหส้งบได ้กเิลสก็จะถูกตดักาํลงั พอพจิารณากจ็ะไมห่ดหู่ใจ จะ

กลา้พจิารณาจนเหน็เต็มที ่ วา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี ก็ปลอ่ยได ้ ความสงบจงึมี

ความสาํคญัมาก ดงัท่านแสดงไวว้า่ สมาธิสนบัสนุนปญัญา ปญัญาทาํจติใหห้ลดุ

พน้ ปลอ่ยวางได ้ 

ถาม มบีางครัง้ไปภาวนากบัเพือ่น วนัแรกๆก็รูส้กึวา่จติมนัไมส่งบ ก็ทาํไปเรื่อยๆ พอ

มาวนัที ่๒ วนัที ่๓ อยู่ๆก็เกดิขึ้นมา ผมไม่ทราบวา่เป็นสมาธิหรือเปลา่ แต่จติมนั

เบา แลว้ก็มองวา่การปฏบิตัมินังา่ยนะ มนัไมม่อีะไรหรอก แค่ตามรู ้ ขณะนัน้เรา

มองวา่มนังา่ยจริงๆ ทีว่า่รูก้ายรูจ้ติมนัเป็นอย่างน้ีเอง มนัเบา เราไมต่อ้งทาํอะไร 

การนัง่ลกุเดนิใหเ้รามสีตรูิ ้จติมนัก็เบา ก็ไมท่ราบวา่สภาวะแบบนัน้เป็นสมาธิหรือ

เปลา่ แต่เป็นไมน่าน 

ตอบ เป็น แต่ยงัไมล่กึ ยงัไมถ่งึฐาน ยงัไมเ่ต็ม ๑๐๐ ไดส้กั ๑๐ ๒๐ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ยงัไมต่่อเน่ือง ถา้เป็นอย่างต่อเน่ือง ออกจากสมาธิ ออกจากท่านัง่แลว้ จะยงัสงบ

อยู่ ลมืตาขึ้นมาเหน็รูป ไดย้นิเสยีงก็ยงัสงบอยู่ เวลาคดิก็ยงัสงบอยู่ ถา้เป็นอย่าง

น้ีถงึจะเป็นความสงบทีแ่ทจ้ริง ถา้มอีารมณ์ก็เป็นแบบชัว่วูบ ในขณะทีไ่ปคดิเรื่อง

ทีท่าํใหเ้กดิกเิลสขึ้นมา แต่จะเหน็ชดั เหมอืนกบัโยนกอ้นหนิลงไปในนํา้น่ิง จะ

เหน็การกระเพือ่มของนํา้ไดอ้ย่างชดัเจน น่ีแหละคอืความสงบทีต่่อเน่ือง ไมเ่สือ่ม

ไมห่ายไปไหน จะกระเพือ่มเฉพาะเวลาทีก่เิลสโผลข่ึ้นมา สมาธิจงึทาํลายกเิลส

ไมไ่ด ้ ตอ้งใชป้ญัญาตดั พจิารณาไตรลกัษณ์ในสิง่ทีก่เิลสไปเกี่ยวขอ้งดว้ย พอ
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คดิถงึลูกจติก็จะกระเพือ่มขึ้นมา ตอ้งพจิารณาวา่ตอ้งแก่เจ็บตายนะ เป็นดนินํา้

ลมไฟ ไมม่ตีวัไมม่ตีน คนเราทกุคนมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ แต่เรามองไมเ่หน็

ดนินํา้ลมไฟ เหน็เป็นหนงัเป็นเน้ือเป็นเอ็นเป็นกระดูก เป็นหญงิเป็นชาย ถา้

วเิคราะหจ์รงิๆก็จะเหน็วา่มาจากดนินํา้ลมไฟ มาจากอาหาร อาหารก็มาจากดนินํา้

ลมไฟ ถา้พจิารณาก็จะเหน็วา่ตน้นํา้คอืดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็มาเป็นอาหาร แลว้ก็มา

เป็นผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูก เป็นอาการ ๓๒ แลว้ก็กลบัไปสู่ดนินํา้ลม

ไฟ เวลาตายก็แยกกนัไป นํา้ก็แยกไป ลมก็แยกไป ไฟก็แยกไป เหลอืแต่ดนิ  

พจิารณาอย่างน้ีแลว้จะเขา้ใจวา่ เขาไมไ่ดเ้ป็นลูกเราหรอก เป็นเพยีงสมมตุ ิเราหลงสมมตุ ิ

หลงกอ้นดนินํา้ลมไฟวา่เป็นลูกเรา เป็นแฟนเรา เป็นภรรยาเรา เป็นพ่อเรา เป็นแมเ่รา 

เป็นตวัเรา แต่ความจริงก็เป็นเพยีงกอ้นดนินํา้ลมไฟ เป็นมายากลของธรรมชาต ิ เราไม่

ฉลาด จงึรูไ้มท่นั เคยดูเขาเลน่กลไหม ผ่าคนออกเป็นสองท่อน น่ีก็เหมอืนกนั เป็นการ

เลน่กลของธรรมชาต ิ เอาดนินํา้ลมไฟมาผสมใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆ แลว้ก็สมมตุกินัวา่ เป็น

ลูกเรา เป็นพ่อแมเ่รา เพราะต่อเน่ืองเกี่ยวดองกนั ลูกออกจากทอ้งแม ่ทอ้งแมก่็เป็นเพยีง

ดนินํา้ลมไฟ ถา้พจิารณาจนเหน็วา่เป็นธาตแุลว้ก็จะรูท้นัสมมตุ ิ เหมอืนกบัหนงัสอืน้ี กวา่

จะเป็นหนงัสอืได ้ ตอ้งมอีะไรบา้ง ตอ้งมกีระดาษ มหีมกึ มเีครื่องพมิพ ์ มอีะไรหลาย

อย่าง เก็บไวไ้มก่ี่ปี ก็กลบัไปเป็นดนิ ธรรมชาตเิลน่กลใหเ้ราดู ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะหลงตดิ

สมมตุ ิวา่เป็นคน เป็นหญงิเป็นชาย เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม ่ความจริงเป็นเพยีงดนินํา้ลม

ไฟ  

ในอดตีทีผ่่านมามคีนเกดิแก่เจ็บตายมากมายก่ายกอง หายไปไหนหมด คนในสมยั

อยุธยา สุโขทยั รตันโกสนิทร ์ ร่างกายก็กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟกนัหมด ส่วนใจก็กลบัมา

เกดิใหม ่พอออกจากร่างกายน้ีก็ไปหาร่างกายใหม ่อาจจะไดร่้างกายทพิย ์ เป็นเทพ เป็น

พรหม หรือไปตกนรก ไปเป็นเปรต แลว้จงึกลบัมาไดร่้างกายมนุษย ์ไดร่้างกายเดรจัฉาน

ใหม ่แลว้ก็กลบัมาหลงสมมตุใิหม ่วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ี ถา้ไดเ้จอพระพทุธเจา้ ไดเ้จอ

คาํสอน ไดพ้จิารณาก็จะไมห่ลงสมมตุ ิ กไ็มต่อ้งไปเกดิใหม ่ ไมต่อ้งไปทกุขก์บัอะไรอกี

ต่อไป ปญัหาของใจอยู่ทีท่กุขน่ี์เอง เหตขุองความทกุขก์็คอืความหลง มองไมเ่หน็สจั
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จธรรมทีแ่ทจ้ริง คอืดนินํา้ลมไฟ เหน็เป็นตวัเป็นตน เป็นคน เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เห็น

สมมตุสิจัจะ แต่ไมเ่หน็ปรมตัถสจัจะ  

ถาม มกีรรมแบบไหน ทีจ่ะทาํใหเ้ราเจริญกา้วหนา้ ในทางทีจ่ะหลดุพน้ เมือ่เราตายไป

แลว้ไปเกดิใหม ่ 

ตอบ บารม ี๑๐ หรือมรรค ๘ เริ่มตน้ดว้ยการมศีรทัธาในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์

จะไดป้ฏบิตัติามคาํสอน ตอ้งบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ ทานศีลภาวนา ทานบารม ี ศีล

บารม ี เนกขมัมบารม ี ขนัตบิารม ี วริิยบารม ี ฯลฯ เป็นสิง่ทีเ่รากาํลงัปฏบิตั ิ ทีค่รู

บาอาจารยส์อน เช่นเรามาทาํบญุก็เป็นทานบารม ีมาทาํบญุก็ตอ้งมวีริิยบารม ีถา้ขี้

เกยีจก็มาไมไ่ด ้ ถา้วนัน้ีอยากจะนอนก็ขบัรถมาไมไ่หว ก็จะไมไ่ดม้า ตอ้งมขีนัติ

บารม ี จะทาํบญุก็ตอ้งเหน่ือยบา้ง ถา้อยากจะสบายก็จะนอนอยู่กบับา้น ตอ้งมี

อธิษฐานบารม ี คอืความตัง้ใจ ต ัง้ใจวา่จะมาทาํบญุ มสีจัจบารมคีอืมคีวามจริงใจ 

คอืต ัง้ใจแลว้ก็ทาํตามทีต่ ัง้ใจไว ้ตอ้งขยบัการปฏบิตัใิหสู้งขึ้นไป ดว้ยการรกัษาศีล 

การปฏบิตัเินกขมัมะ ออกบวช ออกจากกามสุข ปฏบิตัแิลว้ก็จะไดอ้เุบกขาบารม ี

พอจติสงบกจ็ะเป็นอเุบกขา จะไดเ้มตตาบารม ี เวลาจติมคีวามสงบจะมคีวามสุข 

จะไมเ่กลยีดชงัใคร จะมแีต่ความเมตตา เพราะไมต่อ้งไปแก่งแยง่ชงิด ี สิง่ทีด่ี

ทีสุ่ดมอียู่ในใจแลว้ มปีญัญาเหน็ความจริงทีเ่ป็นปรมตัถสจัจะวา่ ไมม่ตีวัตน เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ  

น่ีคอืการบาํเพญ็บารม ี ทีจ่ะพฒันาจติใจใหไ้ปถงึพระนิพพาน ถา้ทาํไมเ่สร็จชาตน้ีิก็ไปทาํ

ต่อชาตหินา้ได ้ ไมสู่ญหายไปไหน เหมอืนเรียนอยู่ทีโ่รงเรียนน้ี แลว้ตอ้งยา้ยภูมลิาํเนาไป

อยู่ทีอ่ืน่ ก็ไปเรียนต่อไดเ้ลย เรียนจบ ม. ๕ ก็ไปเรียนต่อ ม. ๖ ไดเ้ลย ไมต่อ้งไปเริ่ม ป. 

๑ ใหม ่น่ีก็เหมอืนกนั บาํเพญ็บารมไีดถ้งึระดบัไหนแลว้ พอกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมก่็

จะทาํต่อ คนเราจงึมกีารพฒันาทางจติใจมาไมเ่ท่ากนั ครูบาอาจารยท์่านไดท้าํมามากแลว้ 

พอมาเกดิชาตน้ีิท่านก็บวชไดเ้ลย ทาํไมพวกเรายงับวชไมไ่ด ้ เป็นคนเหมอืนกนั เกดิมา

จากทอ้งพ่อทอ้งแมเ่หมอืนกนั กนิขา้วเหมอืนกนั หายใจเหมอืนกนั เพราะต่างกนัตรง

บารมทีีไ่ดส้ะสมมา ไดท้าํมาไมเ่ท่ากนั ก็ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ เหน็คนอืน่อยู่ระดบัปริญญา 
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แต่เรายงัอยู่ช ัน้ประถม ก็อย่าไปอจิฉา อย่าไปนอ้ยใจ ตอ้งยอมรบัความจรงิวา่เรายงัเรยีน

ไมถ่งึช ัน้นัน้ ก็ตอ้งเรียนต่อไปเรื่อยๆ จากประถมก็ขึ้นมธัยม จากมธัยมก็ขึ้นระดบั

ปริญญา ขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใดถา้ยงัปฏบิตัทิางแห่งทานศีลภาวนา ดว้ยศรทัธาวริยิะ

ขนัตกิ็จะขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ จนจบวชิาทางพระพทุธศาสนา ไดอ้ริยะ ๔ ข ัน้ตามลาํดบั คอื

โสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีอรหนัต ์ 

ถาม คาํอธิษฐานน่ีไมท่ราบจะมผีลมากนอ้ยแค่ไหนครบั 

ตอบ ถา้การอธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ ไมไ่ดแ้ปลวา่ขอ ก็ตอ้งมผีลส ิ เพราะถา้ไมไ่ด ้

ต ัง้ใจจะไปทาํอะไรไดอ้ย่างไร เช่นวนัน้ีถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจมาทีน่ี่ จะมาไดอ้ย่างไร การ

อธิษฐานคอืการต ัง้เป้า ถา้ทาํงานใหก้บับรษิทัก็ตอ้งต ัง้เป้า ใหไ้ดก้าํไรเพิม่ขึ้นอกี 

๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ก็ตอ้งขวนขวายหาวธิีทาํใหเ้กดิผลขึ้นมาใหไ้ด ้ ตอ้งตดิตามดูทกุ

เดอืน วา่เป็นไปตามเป้าหรือไม ่ ถา้ไมไ่ดก้็ตอ้งเร่งทาํใหม้ากขึ้น อธิษฐานไมไ่ด ้

แปลวา่ขอ เป็นความเขา้ใจผดิ ทางโลกหมายถงึการขอ ทาํบญุใหท้านก็ขอใหไ้ป

พระนิพพาน ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ ขอไมไ่ด ้ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่อ อยู่ทีเ่หตปุจัจยั อยากจะ

ไปนิพพาน อยากจะไมก่ลบัมาเกดิ ก็ตอ้งตดัตณัหาท ัง้ ๓ ใหไ้ด ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าร

ทาํบญุใหท้านอย่างเดยีว มนัไมพ่อ เหมอืนอยากจะกนิขา้วใหอ้ิม่ ตอ้งอธิษฐาน

ไหมวา่ขอกนิใหอ้ิม่ ตกัขา้วเพยีง ๒ คาํแลว้ก็หยุด จะอิม่ไหมละ มนัไมอ่ิม่หรอก 

มนัอยู่ทีก่ารกนิมากกวา่ ไมต่อ้งอธิษฐานก็อิม่ได ้กนิเขา้ไปเถดิ เดีย๋วก็อิม่เอง ถา้

อธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ ก็ตอ้งอธิษฐาน กนิขา้วก็ตอ้งต ัง้ใจกนิ ถา้ไมต่ ัง้ใจกนิ

ก็จะไมอ่ิม่ พอกนิได ้๒ คาํมคีนมาตดิต่อธุระ ก็หยุดกนิไปทาํธุระต่อ ก็จะไมอ่ิม่ 

ถา้ต ัง้ใจวา่ตอ้งกนิใหอ้ิม่ก่อน แลว้ค่อยไปทาํงานต่อ ใครจะมาตดิต่อธุระกต็อ้งรอ

ไปก่อน ก็จะอิม่อย่างแน่นอน น่ีคอือธิษฐานในทางธรรม คอืความตัง้ใจ ถา้ต ัง้ใจ

ไปนิพพาน เราก็จะไมท่าํอย่างอืน่ ใหไ้ปถงึนิพพานก่อน แลว้ค่อยทาํอย่างอืน่ เช่น

พระพทุธเจา้ไมท่รงทาํอย่างอืน่เลย ออกบวชแลว้ก็มุง่สู่พระนิพพานอย่างเดยีว 

พอบรรลถุงึพระนิพพานแลว้ถงึค่อยส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อ ทรงไมใ่หก้ารส ัง่สอนมา

ขดัขวางการดาํเนินสู่พระนิพพาน ไดท้รงต ัง้สจัจาธิษฐานไวแ้ลว้วา่ จะไปถงึพระ
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นิพพานก่อน แลว้ค่อยทาํอย่างอืน่ต่อ อธิษฐานมคีวามหมายอย่างน้ี มี

ความสาํคญัมากในการปฏบิตั ิ ถา้ไมแ่น่วแน่ต่อการอธิษฐาน พอมเีรื่องอืน่มาดงึ

ไป ก็จะไปตาม เช่นรบังานชิ้นหน่ึงไว ้สญัญาวา่จะทาํใหเ้สร็จภายในวนัพรุ่งน้ี พอ

มงีานใหมม่าก็รบัไวอ้กี แลว้ก็ทาํงานใหมก่่อน ไมท่าํงานทีร่บัไวก่้อนหนา้น้ี งานก็

จะไมเ่สร็จตามสญัญา  

ถาม การนัง่สมาธิกบัการเดนิจงกรมภาวนา ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัสตปิฏัฐาน ๔ ตลอดเวลา 

ผลจะออกมาเหมอืนกนัไหมครบั 

ตอบ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ริิยาการเดนิหรือการนัง่ แต่อยูท่ีใ่จวา่รวมลงไดห้รือไม ่ ถา้รวมลงเป็น

หน่ึงได ้จะยนืก็ไดจ้ะนัง่ก็ได ้อยู่ทีใ่จ เช่นหลวงปู่ชอบทีม่เีอ่ยถงึในประวตัหิลวงปู่

ม ัน่ หลวงปู่ชอบท่านชอบเดนิธุดงคต์อนกลางคนื ท่านจะถอืโคมไฟแลว้ก็เดนิไป

ในป่า คนืหน่ึงท่านเลา่วา่ท่านเดนิไปจะ๊เอก๋บัเสอืโคร่ง พอเหน็เสอืโคร่งปับ๊ จติซึง่

กาํลงัเดนิจงกรมภาวนาอยู่ก็รวมลงไปเลย รวมลงไปเป็นหน่ึง ตอนนัน้ร่างกาย

หายไปหมดเลย ท่านบอกวา่เสอืโคร่งก็หายไป ร่างกายก็หายไป เหลอืแต่สกัแต่

วา่รูอ้ยู่อย่างเดยีว การรวมลงของจติจงึรวมไดท้ ัง้ยนืท ัง้นัง่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ริิยา ไมไ่ด ้

อยู่ทีท่่า อยู่ทีว่า่มสีตหิรือไม ่ อยู่ทีเ่หตทุีจ่ะทาํใหจ้ติรวมดว้ย ในกรณีของหลวงปู่

ชอบก็คอืเสอื พอเหน็เสอืปับ๊ก็ตกใจ แต่มสีตคิอยดงึใจไวไ้มใ่หเ้ตลดิเปิดเปิง ดงึ

ใหร้วมลง บางองคท์า่นก็ไปนัง่ตรงหนา้ผา เพือ่จะไดไ้มห่ลบั เพราะท่านชอบนัง่

สปัหงก จงึไปนัง่ทีห่นา้ผา ถา้สปัหงกจะไดห้วัทิม่ลงเขาเลย ก็จะไมง่ว่ง พอพทุ

โธๆไปไมน่านจติก็รวมลงได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ริิยา ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารเดนิจงกรมหรือนัง่

สมาธิ นัน้เป็นเพยีงกริิยาทางร่างกาย อยู่ทีว่า่มสีตอิยู่กบัอารมณ์กรรมฐานหรือไม ่

ถา้อยู่แต่ยงัไมร่วมลง ก็ยงัไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ยงัไมถ่งึเป้าหมาย ถา้เดนิ

จงกรมนัง่สมาธิมา ๑๐ ปีแลว้ จติยงัไมร่วมลง ก็ยงัไมไ่ดผ้ล เพราะสตไิม่

ต่อเน่ือง ถา้เดนิจงกรมในทีป่ลอดภยั ก็จะไปคดิเรื่องอืน่ ถา้เดนิในทีม่ภียั เดนิไป

ไมรู่จ้ะมงูีเลื้อยออกมาหรือไม ่ ก็จะมสีตอิยู่กบัการกา้วเดนิตลอดเวลา ถา้เป็น

อย่างน้ีไมน่านก็สงบลงได ้ จงึอยู่ทีว่า่มสีตดิงึใจใหอ้ยู่กบักายไดต้ลอดเวลาหรือไม ่
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อยู่กบัการเดนิไดต้ลอดเวลาหรือไม ่ ไมใ่ช่ดูไปคดิไป คดิเรื่องนัน้แลว้ก็คดิเรื่องน้ี 

ก็จะไปไมถ่งึไหน จะไมห่ยุดคดิ ไมร่วมลงสู่ความสงบ  

ถาม ถา้เดนิหรือนัง่แลว้จติมนัรวม ปญัญาทีจ่ะเกดิหลงัจากนัน้ จะเหมอืนกนัหรือเปลา่

ครบั 

ตอบ ปญัญาเป็นอกีเรื่องหน่ึง คนละเรื่องกนั สมาธิเป็นเพยีงผูส้นบัสนุนในการทาํงาน

ของปญัญา สมาธิเป็นเหมอืนรถ ถา้มรีถเวลาจะไปไหนก็ไปไดส้ะดวกรวดเร็ว ถา้

ไมม่รีถก็ตอ้งเดนิไป ก็จะชา้ หรือไปไมถ่งึเลยก็ได ้ จติทีส่งบกบัจติทีไ่มส่งบมนั

ต่างกนั จติทีส่งบกเิลสเหมอืนถูกฉีดยาสลบ เวลาพจิารณาความแก่ความเจ็บ

ความตาย จะไมม่กีเิลสมาทาํใหห้ดหู่ใจ ทาํใหพ้จิารณาไดน้านจนเหน็ไดอ้ย่าง

ชดัเจนเลยวา่ มนัตอ้งเป็นอย่างน้ี พอรบัความจริงน้ีได ้ กเิลสก็จะตายไปเลย ถา้

จติยงัไมส่งบ พอพจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะหดหู่ใจ กเิลสจะมา

ขดัขวางทนัท ี มาหลอกลอ่ใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ ก็จะไมไ่ดค้ดิพจิารณาความแก่ความ

เจ็บความตาย ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จนตดิอยู่กบัใจ ก็จะตดักเิลสไมไ่ด ้ น่ีคอืหนา้ที่

ของสมาธิในการเจริญปญัญา  

มสีมาธิแลว้ไมไ่ดห้มายความวา่ จะเกดิปญัญาขึ้นมาโดยอตัโนมตั ิ พระพทุธเจา้และ

พระปญัจวคัคยีก์็มสีมาธิก่อนทีจ่ะทรงตรสัรู ้ ทรงไดฌ้านมาก่อนทีจ่ะนัง่บาํเพญ็ใตต้น้

โพธิ์ แต่ไมต่รสัรูเ้พราะไมรู่จ้กัวธิีเจริญปญัญา จนไดท้รงวเิคราะหเ์หน็วา่ ตอ้งพจิารณา

ไตรลกัษณ์ ถงึจะเกดิปญัญาขึ้นมา ตอ้งพจิารณาความไมเ่ทีย่ง พจิารณาความทกุข ์

พจิารณาความไมม่ตีวัตนของสภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้พจิารณาเหน็ท ัง้ ๓ ส่วนน้ีแลว้ ถงึ

จะเป็นปญัญาขึ้นมา เป็นวปิสัสนาขึ้นมา ก็จะตดักเิลสได ้ ทาํใหจ้ติหลดุพน้ได ้ ถา้ไมม่ี

สมาธิก็จะพจิารณาอย่างต่อเน่ืองไมไ่ด ้ พจิารณาไดป้ับ๊เดยีวก็ไปคดิเรื่องอืน่แลว้ อย่างที่

ไดถ้ามวา่ วนัๆหน่ึงคดิถงึความตายไดส้กักี่คร ัง้ คดิไมไ่ดห้รอก กเิลสจะดงึไปหมด ถา้มี

สมาธิแลว้ก็อยู่คนเดยีว คดิไดท้ ัง้วนัเลย ถา้คดิไดท้ ัง้วนัก็จะตดักเิลสได ้เพราะกเิลสไมม่ี

ช่องทีจ่ะเขา้มาหลอกใหห้ลงไดเ้ลย เพราะรูว้า่เดีย๋วก็ตอ้งจากกนั โดยสรุปก็คอื ไดส้มาธิ

แลว้ไมไ่ดเ้กดิปญัญาโดยอตัโนมตั ิ ยกเวน้สิง่ทีไ่ดเ้คยพจิารณามาก่อน มนัฝงัอยู่ในจติ 
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พอจติสงบแลว้ก็จะโผลข่ึ้นมา ทาํใหเ้ขา้ใจได ้ ตดัได ้ ปลอ่ยได ้ แต่ส่วนทีไ่มเ่คยพจิารณา

มาก่อนจะยงัไมเ่หน็ ถา้ยงัไมเ่คยพจิารณาอสุภะมาก่อน ก็จะไมเ่หน็ ถา้เคยพจิารณามา

ก่อนแลว้ พอจติสงบปับ๊ อสุภะก็จะโผลข่ึ้นมาใหเ้หน็ทนัท ี 

ถาม ตอนน้ีในวงปฏบิตัจิะมคีวามเหน็ต่างกนั เหมอืนไปกนัคนละทาง  

ตอบ เทคนิคหรืออบุายต่างกนัได ้ แต่หลกัการไมต่่างกนั เช่นอบุายการทาํสมาธิ จติ

ตอ้งอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จะเดนิจงกรมก็ได ้นัง่สมาธิก็ได ้อยู่ในป่า อยู่

ในถํา้ อยู่ปากเหวก็ได ้แลว้แต่อบุายหรือเทคนิคของแต่ละคน แต่ตอ้งมสีตอิยู่กบั

อารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ืองถงึจะสงบได ้ ส่วนปญัญาก็เหมอืนกนั จะคดิเรื่อง

อะไรก็ได ้ แต่ตอ้งคดิใหเ้หน็เป็นไตรลกัษณ์ ถา้ไปพจิารณาวา่สวยงาม วา่ดอีย่าง

นัน้ดอีย่างน้ี ก็จะทาํใหห้ลง ไมเ่ป็นปญัญา ไมเ่ป็นวปิสัสนา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็

เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึจะเป็นปญัญา ตอ้งพจิารณาวา่เป็น

อสุภะไมส่วยไมง่าม จะนัง่พจิารณา จะเดนิพจิารณา จะนอนพจิารณาก็ได ้สาํคญั

ทีใ่จทีเ่ป็นตวัทาํงาน อริิยาบถเป็นเรื่องของร่างกาย คน ๒ คนนอนอาจจะนอนไม่

เหมอืนกนั คนหน่ึงนอนแลว้คดิเรื่อยเป่ือยฟุ้ งซ่านนอนไมห่ลบั อกีคนหน่ึงคดิแต่

พทุโธๆนอนหลบัสบาย คดิพจิารณาเรื่องเกดิแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ก็บรรลเุป็น

พระอรหนัตเ์ป็นพระอริยะในขณะทีน่อนได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ริิยาบถของร่างกาย อยู่ที่

ใจเป็นหลกั  

ถาม อยากจะถามเรื่องสตนิะคะ อย่างกรณีของหลวงปู่ชอบ เวลาท่านตกใจแต่ท่านมี

สต ิถา้นัง่เพลนิๆ เรามสีตอิยู่กบัการนัง่หรือเปลา่คะ  

ตอบ เพลนิๆก็แสดงวา่หลงแลว้ ตอ้งอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงอย่างต่อเน่ือง อยู่

กบัพทุโธไปต่อเน่ืองหรือเปลา่ อยู่กบัมรณานุสตอิย่างต่อเน่ืองหรือเปลา่ อยู่กบั

ผมขนเลบ็ฟนัอย่างต่อเน่ืองหรือเปลา่ หรืออยู่แบบลอยๆ อย่างนัน้ก็ไมม่สีต ิ ถา้

เป็นเรือตอ้งทอดสมอ นํา้จะไหลอย่างไรกจ็ะไมล่อยตามนํา้ไป ถา้ใจไมม่สีตกิ็จะ

ลอยไปเรื่อยๆ  
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ถาม ถา้มสีตอิยู่กบัลมหายใจบา้ง อยู่กบัพทุโธบา้ง อยู่กบัเรื่องความตายบา้ง อย่างน้ี

จะไดไ้หมคะ  

ตอบ ไปคดิเรื่องอืน่ดว้ยหรือเปลา่ 

ถาม บางทกี็แวบไป 

ตอบ ถา้อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัมรณานุสต ิอยู่กบัลมหายใจ ถงึแมจ้ะสลบัผลดัเปลีย่นกนั

ก็จะสงบได ้ถา้ไปอยู่กบัเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะไมส่งบ 

ถาม เวลานัง่ภาวนาจะคดิเป็นช่วงๆ สงบระยะหน่ึงแลว้ก็คดิอกี  

ตอบ จติยงัน่ิงไมน่าน สตไิมม่กีาํลงัพอทีจ่ะดงึจติไว ้ถา้เป็นเชอืกก็ขาดอยู่เรื่อยๆ อย่าง

เชอืกทีเ่ราผูกสุนขัไว ้ พอมนักระตกุปับ๊ก็ขาด ก็หาเชอืกเสน้ใหมม่าผูกใหม ่ เดีย๋ว

ก็ขาดอกี ถา้ไดเ้ชอืกเสน้ใหญ่ๆจะกระตกุอย่างไรก็ไมข่าด สตกิ็เป็นเหมอืนเชือก 

เริ่มตน้ก็เป็นเชอืกเสน้เลก็ๆ เหมอืนเสน้ดา้ยก็ขาดงา่ย แต่พอปฏบิตัไิปเรื่อยๆ

พฒันาไปเรื่อยๆ ก็จะใหญ่ขึ้น จนจติไมส่ามารถดิ้นหนีจากสตไิปไดเ้ลย อย่างนัน้

ก็จะเป็นมหาสตไิป ไมม่เีวลาเผลอเลย จติจะอยู่ในกาํกบัของสตติลอดเวลาเลย 

จะใหพ้จิารณาก็เป็นปญัญา จะใหอ้ยู่กบัพทุโธอย่างเดยีวก็จะสงบเป็นสมาธิ  

ถาม ตอนจะนอนจะบริกรรมพทุโธๆจนหลบัไปเลย พอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพทุโธๆต่อ

อกี โดยไมไ่ดบ้งัคบั  

ตอบ ควรบริกรรมพทุโธๆต่อไปเรื่อยๆ ลกุขึ้นมาลา้งหนา้ลา้งตา ไปทาํงานทาํการ ก็

บริกรรมต่อไปเรื่อยๆถงึจะด ี เป็นการภาวนาอย่างต่อเน่ือง ไมไ่ดจ้าํกดัวา่จะตอ้ง

อยู่แต่ในหอ้งพระ นัง่ขดัสมาธิหลบัตาอย่างเดยีว การภาวนาก็คอืการบริกรรมใน

อริิยาบถท ัง้ ๔ แทนทีจ่ะคดิเรื่อยเป่ือย ก็บริกรรมไปเรื่อยๆ ทาํใหเ้ป็นนิสยั จะมี

สมาธิในระดบัหน่ึง จติไมฟุ่้ งซา่นกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี เวลามอีารมณ์ไม่ดมีคีวาม

ทกุขก์็ดงึกลบัมาทีค่าํบริกรรมได ้ ก็จะดบัความทกุขค์วามวุน่วายต่างๆได ้ แต่ยงั
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ไมร่วม ถา้รวมไดเ้มือ่ไหร่ก็จะเกดิความเบื่อหน่ายในชวีติของฆราวาส เบือ่หน่าย

ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆ เพราะสูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากจติทีร่วมลงไมไ่ด ้ ทีเ่ป็น

เหมอืนเพชร ความสุขอย่างอืน่เป็นเหมอืนกอ้นอฐิกอ้นกรวดเมด็ทราย จะเหน็

คุณค่าทีต่่างกนั เมือ่ถงึตอนนัน้จะตดัไดห้มดเลย แกว้แหวนเงนิทองสมบตัต่ิางๆ

ทีม่อียู่ รูว้า่ไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง ตอนนัน้อยากจะเขา้วดัอยากจะภาวนาอยากจะ

บวช ไมอ่ยากเทีย่ว ไมอ่ยากดูหนงัฟงัเพลง ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้นัน้ก็จะวนอยู่อย่างน้ี  

ตอนเชา้ตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพทุโธๆไป ก็จะช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง ดกีวา่ไมบ่ริกรรมเลย 

ดกีวา่ปลอ่ยใหท้กุขไ์ปเรื่อยๆจนกวา่จะหมดแรง พอมนัทกุขก์็ดงึกลบัมาทีพ่ทุโธๆ เดีย๋วก็

ลมืเรื่องทกุขไ์ป ทกุขก์็ดบัไป ไมน่านกเิลสก็โผลม่าหลอกอกี ใหอ้ยากไดส้ิง่นัน้สิ่งน้ี 

อยากทาํสิง่นัน้ทาํสิง่น้ี พอทกุขก์็แกม้นัอกี ก็จะวนไปอย่างน้ีกลบัไปกลบัมา เพราะยงั

ไมไ่ดเ้หน็ของจริง ถา้รวมลงเป็นหน่ึงแลว้ จะไมอ่ยากไดอ้ย่างอืน่เลย ตอนน้ีพวกเรากาํลงั

หาของจรงิน้ีอยู่ อย่างทีห่ลวงปู่ม ัน่สอนพวกชาวเขาใหห้าพทุโธ ตอนน้ียงัไมเ่จอพทุโธ 

เจอแต่คาํบริกรรม ยงัไมเ่จอพทุโธจริงๆ พทุโธคอืผูรู้ ้ สกัแต่วา่รู ้ ถา้เจอแลว้ไมเ่อาอย่าง

อืน่ จะปลอ่ยหมดเลย สามภีรรยาก็จะขอหย่า ทาํความเขา้ใจกนั จะยกใหท้กุอย่าง มี

อะไรใหห้มด หย่าอย่างน้ีไมเ่ป็นไร คนทีถู่กหย่าก็ไมเ่สยีใจ เพราะไดท้กุอย่าง ไมไ่ดอ้ย่าง

เดยีวก็คอืตวัผูข้อหย่า ลูกก็ยกให ้ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองก็ใหห้มดเลย ขอตวัเอง

ไปบวชเท่านัน้เอง เหมอืนหลวงปู่ขาวตอนทีท่่านเสยีเมยีไป ท่านก็ประกาศยกเมยีใหเ้ขา

ไปเลย ท่านขอตวัไปบวช ท่านมปีญัญาเหน็วา่ชวีติของฆราวาสมนัทกุข ์ แลว้ก็ไดเ้จอจงัๆ

เลย ภรรยาไปมอีะไรกบัคนอืน่ เหน็ทกุขเ์ต็มหวัใจเลย ตอนตน้จะคดิฆ่าเขาเสยีดว้ยซํา้

ไป แต่ท่านมธีรรมมบีญุเก่ามสีต ิ ทาํใหเ้หน็วา่การฆ่ากนัมนับาป อานิสงสข์องทานทีท่า่น

ไดท้าํมา ทาํใหท้า่นมศีีล มหีริิโอตตปัปะ ท่านก็เลยใหท้านไปเลย ยกเมยีใหเ้ขาไปเลย 

แลว้ขอไปบวช กลายเป็นครูบาอาจารยใ์หเ้รากราบไหวบู้ชาอยู่ทกุวนัน้ี  

ตอ้งปฏบิตัใิหเ้จอพทุโธใหไ้ด ้ ถา้ยงัไมเ่จอพทุโธ ก็ยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่การภาวนาอย่างแทจ้ริง 

ยงัไมไ่ดเ้จอผลทีแ่ทจ้รงิของการภาวนา สาํหรบับางคนมนังา่ยนะ นัง่ภาวนาไป พอ

เจ็บปวดก็ยงับริกรรมพทุโธๆต่อไปเรื่อยๆ สกัระยะหน่ึงก็วูบลงไปเลย ความเจ็บปวด
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หายไปหมดเลย สงบน่ิงสบาย ถงึแมร่้างกายยงัอยู่ แต่ไมเ่จ็บไมป่วด ใจไมด่ิ้นรนกวดั

แกวง่ สบายสงบ นัน่แหละเหน็แลว้ ลองนัง่ดูส ิ เจ็บปวดอย่างไรก็ไมล่กุ พทุโธๆไปเรื่อย 

อย่าอยากใหม้นัหายเจ็บ ใหอ้ยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว เช่นเดยีวกบัเวลาไปอยู่ทีก่ลวัๆ พอ

เกดิความกลวัขึ้นมา ก็พทุโธๆอย่างเดยีว เดีย๋วเดยีวจติก็รวมลงเอง พระท่านถงึตอ้งไป

หาทีก่ลวัๆ ทีเ่ปลีย่วๆ เพราะอยู่ทีส่บายๆแลว้จะขี้เกยีจภาวนา ไมค่ดิถงึพทุโธ แต่พอไป

เจอเหตกุารณ์ทีจ่ะเป็นจะตายน่ี จะพทุโธๆอย่างเดยีวเลย ถา้อยู่บนเครื่องบนิ เวลา

เครื่องบนิจะตกน่ี จะไมค่ดิถงึเรื่องอะไรแลว้ จะสวดมนตก์นัวุน่ไปหมดเลย ถา้ไมไ่ดไ้ป

อยู่ในทีเ่ปลีย่วๆกลวัๆ ก็ตอ้งนึกถงึความตายอยู่เรื่อยๆ จะตายเมือ่ไหร่ไมรู่ ้ อาจจะตาย

เดีย๋วน้ีก็ได ้ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ จะทาํใหข้ยนับริกรรมพทุโธ  

ถาม จาํเป็นตอ้งสวดมนตใ์หไ้ดห้รือเปลา่คะ 

ตอบ การสวดมนตเ์ป็นอบุายของการภาวนาอย่างหน่ึง ถา้บริกรรมพทุโธไมไ่ดก้็สวด

มนตไ์ปแทน ถา้บริกรรมพทุโธได ้ก็ไมต่อ้งสวดมนตก์็ได ้ถา้ชอบสวดมนตก์็สวด

ไปก่อนก็ได ้ เวลาจติฟุ้ งซ่านมากๆ บริกรรมพทุโธก็เอาไมอ่ยู่ ก็สวดมนตไ์ปก่อน 

ไมต่อ้งสวดบทยาวๆก็ได ้ บทส ัน้ๆก็ได ้ สวดซํา้ไปซํา้มา สวดอรหงัสมัมาฯสกั 

๑๐๐ รอบก็ได ้ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอะไร สวดไปแลว้จะเบาสบายอยากจะหยุดสวดก็

บริกรรมพทุโธๆไปต่อ ถา้ไมอ่ยากพทุโธก็ดูลมหายใจไปก็ได ้ดูไปเรื่อยๆ 

ถาม ลูกจะขี้เกยีจสวดมนตค์ะ  

ตอบ ดูลมหายใจไปก็ได ้ 

ถาม สวดมนตท์ไีรจะหาว 

ตอบ ก็ไมต่อ้งสวด การสวดมนตเ์ป็นอบุาย เป็นวธิีภาวนาอย่างหน่ึง เหมอืนกบัคาํ

บริกรรมพทุโธ การดูลมหายใจเขา้ออก การพจิารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย 

พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีเ่ป็นแบบปญัญาอบรมสมาธ ิ

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย 
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เดีย๋วคนนัน้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เดีย๋วคนน้ีก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย พอ

ปลอ่ยวางได ้ จติก็จะหดเขา้มาจนสงบตวัลง อบุายการทาํจติใหส้งบมอียู่

หลากหลาย มกีรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิด เพราะจรติของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั บาง

คนพจิารณาความตายไมไ่ดเ้ลยเพราะกลวั จริตมอียู่ ๕ ชนิดคอื ๑. พทุธิจริต จะ

ถนดักบัเรื่องความตายชอบของจริง ๒. ศรทัธาจริต ชอบบริกรรมพทุโธ ธมัโม 

สงัโฆ ๓. โมหจริตจะชอบอานาปานสต ิ๔. โทสจริตชอบแผ่เมตตา ๕. ราคจริต

ตอ้งใชอ้สุภะ ขึ้นอยู่กบัวา่จติจะอยู่ในจรติไหน เรามที ัง้ ๕ จริต แลว้แต่จริตไหน

จะโผลอ่อกมา ก็ตอ้งใชก้รรมฐานทีถู่กกบัจริตนัน้ เหมอืนกบัโรคภยัไขเ้จ็บทีม่อียู่

ในร่างกาย มที ัง้ปวดหวั มที ัง้ปวดทอ้ง กต็อ้งใชย้าใหถู้กกบัโรค เวลาภาวนาก็

ตอ้งดูวา่ตอนน้ีกรรมฐานอนัไหนมนัถูกกบัเรา 

ถาม อย่างนัน้เราก็เลอืกได ้เปลีย่นไดซ้คิะ 

ตอบ ตอ้งเปลีย่นไปตามความจาํเป็น เหมอืนกบักนิยา ปวดทอ้งก็ตอ้งกนิยาแกป้วด

ทอ้ง จนหายปวด  

ถาม เวลาอยากสวดมนตน้ี์ มนัเป็นความเคยชนิใช่ไหมครบั 

ตอบ เหมอืนกบัเวลาทีอ่ยากจะกนิขา้ว เราเคยชอบกนิอาหารชนิดไหนเราก็จะคดิถงึ

อาหารชนิดนัน้ น่ีก็เหมอืนกนั เมือ่จติตอ้งการความสงบ ก็อยากจะสวดมนต์

ขึ้นมา เพราะเวลาสวดแลว้มนัเยน็สบาย เป็นนิสยัดว้ย ถา้เคยทาํอะไรแลว้จะตดิ

เป็นนิสยัไป ถา้เป็นนิสยัดกี็เป็นบารม ีถา้เป็นนิสยัไมด่กี็เป็นบาป 

ถาม การสวดมนตเ์ป็นนิสยัทีด่ ี

ตอบ เป็นการภาวนา 

ถาม เป็นอบุายทาํใหจ้ติสงบ 

ตอบ ใช่ 
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ถาม ทีเ่ขาบอกวา่สวดมนตบ์ทนัน้บทน้ี มอีานิสงสแ์บบนัน้แบบน้ี  

ตอบ เป็นอบุายของสมาธิเท่านัน้ ถา้เขา้ใจความหมายก็เป็นปญัญา ความหมายของแต่

ละพระสูตรไมเ่หมอืนกนั ธมัมจกัฯก็แสดงเรื่องมรรค ๘ อนตัตลกัขณสูตรก็

แสดงเรื่องอนตัตา ถา้เขา้ใจความหมายก็จะมคีวามรูม้ปีญัญา ถา้อ่านหนงัสอื

ทางดา้นกฎหมายก็จะไดค้วามรูท้างดา้นกฎหมาย หนงัสอืทางการคา้ขายกจ็ะได ้

ความรูท้างดา้นการคา้ขาย บทสวดมนตก์็เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอน

ความรูร้ะดบัต่างๆ แลว้แต่วา่สอนใคร สอนพระก็สอนระดบัหน่ึง สอนฆราวาสก็

สอนอกีระดบัหน่ึง ถา้เขา้ใจความหมายก็จะไดป้ญัญา แต่ถา้ไมเ่ขา้ใจความหมาย

ก็จะไดส้มาธิ ถา้ใจจดจ่ออยู่กบัการสวดอย่างเดยีว ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ จติก็จะไม่

ฟุ้ งซ่าน จะสงบตวัลง 

ถาม อาจารยบ์างองค ์ ท่านใหส้วดส ัน้ๆ ถา้มปีญัหาอะไรบทน้ีจะช่วยได ้ มนัเป็นอบุาย

ใช่ไหมครบั 

ตอบ ท่านสอนคนหลายระดบั คนทีไ่มรู่เ้รื่องเลยท่านก็สอนแบบน้ี เป็นการสอนให ้

ระงบัจติใจเวลาเกดิความฟุ้ งซ่าน ถา้สอนอย่างละเอยีดก็จะไมเ่ขา้ใจ เอาแบบ

ส ัน้ๆไปก่อน อย่างหลวงปู่ม ัน่สอนชาวเขาใหพ้ทุโธๆ ชาวเขาเหน็ท่านเดนิจงกรมก็

ถามวา่ท่านทาํอะไร ท่านบอกหาพทุโธ แลว้หาอย่างไร ก็พทุโธๆไปเรื่อยๆ เป็น

อบุายของนกัปราชญส์อนคนโง ่ จะใหเ้ดก็กนิยาก็ตอ้งมอีบุาย วา่ยาน่ีหวานอร่อย

นะ กนิแลว้จะดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี เดก็ก็อยากจะกนิ 

ถาม ในหนงัสอืสวดมนตบ์างเลม่จะมแีรม ๑ คํา่ ๒ คํา่ ๓ คํา่ ๔ คํา่ ๕ คํา่ ทีใ่หส้วด

บทต่างกนัไป ทาํไมตอ้งมอีย่างน้ีดว้ย 

ตอบ เพราะมมีาก จะสวดท ัง้หมดก็ไมม่เีวลาพอ จงึตอ้งแบ่งสวด เป็นการรกัษาและสบื

ทอดพระธรรมคาํสอนไวใ้หค้นรุ่นหลงั สมยัโบราณไมม่หีนงัสอื พระจะแบ่งกนั

สวด กลุม่น้ีก็สวดพระวนิยั กลุม่น้ีก็สวดพระสูตร กลุม่น้ีก็สวดพระอภธิรรม จะ

ไดส้บืทอดคาํสอนของพระพทุธเจา้ไมใ่หสู้ญหายไป แต่สมยัน้ีคนเราขี้เกยีจมาก 
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มหีนงัสอืก็เลยไมส่วดกนั สวดกนันอ้ย แต่คนทีส่วดจะไดอ้านิสงสค์อืจะไดส้มาธิ 

และไดป้ญัญาถา้เขา้ใจความหมาย  

ถาม ในบทสวดจะมคีวามหมายในทางธรรม 

ตอบ เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ารึกไวใ้นพระไตรปิฎก เป็นภาษาบาลแีลว้ก็แปล

เป็นภาษาไทย ความจริงไมต่อ้งอ่านทกุเลม่ก็ได ้ เพราะพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ 

คาํสอนของพระองคถ์งึแมจ้ะมมีากมายก่ายกอง เหมอืนกบันํา้ในมหาสมทุรที่

กวา้งใหญ่ไพศาลก็ตาม แต่มรีสเหมอืนกนั มคีวามเค็มเหมอืนกนั คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็สอนวธิีดบัทกุขท์ ัง้นัน้ จงึไมต่อ้งอ่านท ัง้พระไตรปิฎก จบัประเดน็

ไดว้า่จะดบัทกุขไ์ดอ้ย่างไรก็พอ ไมต่อ้งอ่านมาก อ่าน ๒ – ๓ พระสูตรกพ็อแลว้ 

หรืออ่านพระสูตรเดยีวก็ได ้ อ่านพระมหาสตปิฏัฐานสูตรเพยีงสูตรเดยีวจนเขา้ใจ 

ก็สามารถปฏบิตัใิหห้ลดุพน้จากทกุขไ์ด ้ ถา้อ่านหลายๆสูตรก็จะช่วยเสริมความ

เขา้ใจ เพราะมรีายละเอยีดต่างกนั สูตรน้ีอาจจะแสดงไมค่รบถว้น ก็ไปขยาย

ความต่อในอกีสูตรหน่ึง ดทีีสุ่ดก็คอืไมต่อ้งอ่านเลย ไปอยู่กบัครูบาอาจารยท์ีเ่ป็น

ตูพ้ระไตรปิฎกเคลือ่นที ่ อยู่กบัท่านฟงัเทศนข์องท่านก็พอแลว้ งา่ยกวา่อ่าน

พระไตรปิฎกเอง อ่านแลว้บางทกีห็ลงสบัสน ฟงัท่านสอนใหท้าํอย่างน้ีๆ จะงา่ย

กวา่  
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