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กัณฑ์ท่ี ๓๓๕

งานภายใน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมควรทํางานภายนอกให้นอ้ ยทีส่ ุด ทํางานภายในให้มาก งานภายนอกทํา
เท่าทีจ่ าํ เป็ น หลวงตาท่านเข้มงวดกวดขันเรื่องงานภายนอกมาก เวลาทําอะไรก็ทาํ อย่าง
รวดเร็ว สร้างกุฏกิ ็มขี อบเขต ทําเป็ นภารกิจจําเป็ นเร่งด่วน ไม่ให้เลยเถิด พอตกเย็นก็ให้
เลิก เพือ่ จะได้ไปภาวนาต่อ ทําจนมืดคํา่ จะไม่เหมาะ พอตกเย็นท่านก็ให้หยุด พรุ่งนี้ค่อย
ทําใหม่ เพราะงานภายนอกเป็ นเพียงงานสนับสนุน แต่พวกเราชอบทํางานภายนอกจนลืม
งานภายในไป บางทีไม่ลมื แต่ทาํ ไม่ได้ เพราะงานภายในมันยาก มีฝ่ายต่อต้านมาก คอย
ขัดขวางไม่ให้ทาํ คอยหลอกล่อให้ไปทํางานภายนอก ชีวติ เรามันสัน้ นิดเดียว เดีย๋ วก็
หมดแล้ว ไม่ควรหมดไปกับงานภายนอก ควรคิดถึงงานภายในจิตใจ มาเกิดชาติน้ ีได้
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงไป ผลของงานภายในจะติดไปกับใจ แต่งานภายนอกจะไม่ตดิ สร้าง
วัดใหญ่โตขนาดไหน สวยงามขนาดไหน เวลาตายไปใจก็ไม่ได้เอาไปด้วย อาจจะไปไม่ได้
เสียด้วยซํา้ ไป ถูกดึงไว้ด้วยความห่วงความหวง ไม่รบั อานิสงส์ของการสร้างวัด เพราะ
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันว่
่ าเป็ นวัดของฉัน ถ้าสร้างยังไม่เสร็จจะห่วงจะกังวล เลยมา
ขวางอานิสงส์ของการเสียสละ ของการทําบุญให้ทาน ไม่ได้ไปเกิดใหม่ไปเสวยบุญ เป็ น
ดวงวิญญาณวนเวียนอยู่บริเวณทีก่ ่อสร้าง ไม่ได้ประโยชน์อะไร การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
เป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี ุดแล้ว ในบรรดาภพชาติทงั้ หลาย ทีห่ นังสือของหลวงตาท่านระบุวา่ ชาติ
นี้ดที ส่ี ุดแล้ว ภพของมนุษย์น้ ดี ที ส่ี ุดแล้ว เป็ นเหมือนปั๊มนํา้ มัน ขับรถแล้วไม่เจอปั๊มก็จะ
กังวล นํา้ มันหมดเมือ่ ไหร่ก็ตอ้ งเดิน ถ้าเจอปั๊มต้องรีบเติมนํา้ มันทันที รถจะได้วง่ิ ไปได้
เรื่อยๆ คนขับก็สบายไม่ตอ้ งเดิน บุญกุศลก็เป็ นเหมือนนํา้ มันเติมรถ ทําให้เดินทางได้
สะดวกสบาย วนเวียนอยู่แต่ในสุคติ ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก เสวยบุญที่
ได้ทาํ ไว้ในขณะทีเ่ ป็ นมนุษย์ พอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญต่อ ถ้า
สร้างบุญอย่างเดียว ไม่สร้างบาป จิตก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
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ทรงบําเพ็ญตอนทีเ่ ป็ นพระโพธิสตั ว์ ในแต่ละภพแต่ละชาติกบ็ าํ เพ็ญบุญอย่างเดียว สร้าง
บารมีทงั้ ๑๐ ทีแ่ สดงไว้ในพระเจ้า ๑๐ ชาติ ทรงบําเพ็ญบารมีต่างๆ อุเบกขาบารมีก็ไม่
พูดกับใครเลย เป็ นพระเตมีย ์ นิ่งเฉยปล่อยวาง ใครจะทําอะไรก็ไม่ตอบโต้
ถ้าเปรียบกับคนอืน่ พวกเราก็ถอื ว่าได้บาํ เพ็ญบุญมาพอสมควร ถึงใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ ภาวนากัน
สนใจฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน มีคนอีกมากทีไ่ ม่เห็นคุณค่า ไม่เข้าใจธรรมะ ว่ามีคุณมี
ประโยชน์อย่างไร มัวแต่แข่งหาชื่อเสียงกัน เป็ นนักกีฬาก็แข่งหารางวัล เป็ นพ่อค้าก็แข่ง
ทํามาหากิน ให้บริษทั ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ไปทางนัน้ กันหมด ไม่เคยคิดเลยว่ามี
ประโยชน์อะไรกับจิตใจของตนบ้าง มองไม่เห็น เพราะจิตใจมืดบอด ไม่เห็นจิตใจของตน
เห็นแต่สง่ิ ทีไ่ ด้มา แล้วก็ดใี จไปชัว่ ขณะหนึ่ง แต่เวลาทีค่ วามทุกข์ ความกังวลความห่วง
ความหวงแหน ความเสียดาย ความอาลัยอาวรณ์ ความเสียใจรุมล้อมจิตใจ กลับมองไม่
เห็น พอเกิดขึ้นมาจนทนไม่ไหว ก็ไปแก้โดยวิธีทไ่ี ม่ถูก ไปซํา้ เติม เพราะไม่ได้แก้ทป่ี ญั หา
ทีใ่ จ แก้ทภ่ี ายนอก ไปเปลีย่ นทรงผมใหม่ เปลีย่ นชุดใหม่ เปลีย่ นชื่อใหม่ เปลีย่ นบ้าน
ใหม่เปลีย่ นฮวงจุย้ ใหม่ ขยับโต๊ะขยับอะไร แก้ไม่ถูกจุดเลย ต้องแก้ทใ่ี จ กลับไม่แก้ ใจ
มันมืดบอด
ไม่เข้าใจว่าชีวติ ของคนเรามีข้นึ มีลงเป็ นธรรมดา
มีเหตุมปี จั จัยที่
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ เวลาขึ้นก็อยากจะให้ข้นึ ไปตลอด ไม่ยอมให้ลงเลย พอลงก็
อยากจะให้รบี ๆขึ้น ก็ตอ้ งไปหาซินแส ไปหาหมอดู อย่างตอนนี้ก็กลายเป็ นเหยือ่ ของพวก
ทีผ่ ลิตจตุคามรามเทพกัน ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนเลย เป็ นพุทธแท้ๆ มงคลสูตร
๓๘ ประการนี้อ่านกันบ้างหรือเปล่า มงคลสูตรนี่แหละเป็ นสูตรสําเร็จทีท่ าํ ให้เกิดสิริ
มงคล ให้พบกับความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ไล่ไปตัง้ แต่ตน้ จนถึงพระนิพพานเลย
แสดงไว้ในมงคลสูตร เบื้องต้นท่านก็สอนให้คบบัณฑิต คือคนฉลาด คนฉลาดทีส่ ุดใน
โลกนี้ก็คอื พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ รู้จริงเห็นจริง ไม่รู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่
รอด แบบพวกดอกเตอร์ ทีถ่ ูกวางยาจนเป็ นบ้าไป ถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้าไป เพราะ
ความหลง แพ้นารีพฆิ าต เพราะรู้ไม่จริง ไม่ทนั เกมกิเลส ทัง้ ของคนอืน่ และของเรา เรามี
ความโลภเขาเอาเหยือ่ มาล่อ เราก็หลง พอหลงตามเขา ก็เปิ ดช่องให้เขาได้ทาํ ร้ายเรา เป็ น
ความรู้ทไ่ี ม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็ นบัณฑิต การคบบัณฑิตจึงไม่ได้
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หมายถึงคนทีจ่ บปริญญา หรือคนทีไ่ ด้รบั ปริญญาทีเ่ ขาแจก เรียกตัวเองว่าดอกเตอร์
เป็ นดอกเตอร์หรือดอกก็ไม่รู้
ติดในยศสรรเสริญ ดุษฎีบณั ฑิตก็เป็ นการสรรเสริญนัน่ เอง ยกย่องว่าบุคคลนี้เป็ นคนเก่ง
คนฉลาด ไม่ตอ้ งเรียนก็ยนิ ดีมอบปริญญาให้ คนมอบก็เป็ นคนโง่เหมือนกันถึงมอบให้
คนฉลาดจริงๆกลับไม่มอบให้ เพราะไม่รู้วา่ คนฉลาดทีแ่ ท้จริงเป็ นอย่างไร วัดความฉลาด
ทีผ่ ลงาน คือการหาเงินหาทอง ถ้าหาเงินเก่งก็ฉลาด ได้ตาํ แหน่งสูงๆ ได้เป็ นนายกฯ ก็ถอื
ว่าเป็ นคนเก่งคนฉลาด แต่คนฉลาดทีแ่ ท้จริงกลับไม่เห็นกลับไม่รู้ คนฉลาดทีแ่ ท้จริงเป็ น
อย่างไร มักจะเป็ นคนธรรมดาๆ ถ้าไม่มคี นบอกจะไม่รู้ เพราะไม่มปี ญั ญาไปวัดความ
ฉลาดของคนฉลาดทีแ่ ท้จริงได้ เหมือนกับนิทานในพระไตรปิ ฎก ทีญ
่ าติโยมคงเคยได้ยนิ
ทีเ่ อามาเขียนในเรื่องกามนิตวาสิฏฐี มีอยู่ครัง้ หนึ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเดินทางไปเมืองหนึ่ง
มีชายคนหนึ่งมีศรัทธาอยากจะไปกราบ ไปสนทนาธรรม ไปรับความรู้จากพระพุทธเจ้า
แวะพักแรมกลางทาง เป็ นทีเ่ ดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ก็เลยไปกราบไป
สนทนาธรรมะ แต่ไม่ทราบว่าเป็ นพระพุทธเจ้า ทรงถามว่าจะไปไหน เขาตอบว่าจะไปหา
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงตน สนทนาธรรมไป ปัญหาธรรมะทีถ่ ามเป็ นเรื่อง
อจินไตย จึงไม่ทรงตอบ ก็เลยไม่ประทับใจในการสนทนาธรรม พอรุ่งขึ้นก็ออกเดินทาง
ไปกันคนละทาง พระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อ เขาก็มงุ่ ไปหาพระพุทธเจ้า เดินไปกลางทางก็
สวนกับพระสารีบตุ ร ก็ถามว่าไปไหนมา เขาก็ตอบว่าจะไปหาพระพุทธเจ้า พระสารีบตุ รก็
ถามไปว่าไม่ได้เจอกับพระทีเ่ ดินอยู่ข ้างหน้าหรือ เจออยู่เหมือนกัน แล้วเป็ นอย่างไร ก็
อย่างนัน้ ๆ พระสารีบตุ รก็ไม่ได้วา่ อะไร ออกเดินทางต่อไป
คนฉลาดดูคนโง่ออก แต่คนโง่ดูคนฉลาดไม่ออก เหมือนกับสุภาษิตทีว่ า่ คนทีค่ ดิ ว่า
ตัวเองฉลาดนัน่ แหละคือคนโง่ เพราะไม่มโี อกาสทีจ่ ะฉลาดได้ เมือ่ คิดว่าตัวเองฉลาดแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งเรียนรู้ ไม่ตอ้ งศึกษาอะไรอีกแล้ว แต่คนทีร่ ู้วา่ ตนยังโง่อยู่ มีโอกาสทีจ่ ะฉลาดได้
ตราบใดทีเ่ รายังไม่พน้ ทุกข์ ก็อย่าไปคิดว่าฉลาดเป็ นอันขาด ถ้าฉลาดจริงต้องไม่ทกุ ข์กบั
อะไร ต่อให้เรียนจบคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกเช่นพระโปฐิละ พระพุทธเจ้าเจอหน้าทีไรก็บอก
ว่าใบลานเปล่าๆ อยู่ไปเปล่าๆ ตายไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเรียนอย่าง
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เดียว ไม่ได้เอาไปปฏิบตั ิ ไม่ได้ชาํ ระไม่ได้ตดั กิเลส ไม่ได้ทาํ ลายสมุทยั ความอยากต่างๆ
ให้หมดสิ้นไป ยังต้องทุกข์ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัส
สอนหลายๆครัง้ เข้า เจอทีไรก็ตรัสอย่างนี้ทกุ ครัง้
ก็เลยเกิดความสํานึกขึ้นมาว่า
พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์เมตตาเราขนาดนี้ ต้องทําอะไรสักอย่าง ก็เลยพิจารณาตัวเองดู ก็
เห็นว่ายังไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั แิ ล้ว ถ้าดีจริงพระพุทธเจ้าก็คงไม่
ว่าเราเป็ นใบลานเปล่า
ก็เลยออกไปหาสํานักปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นสํานักทีม่ พี ระอรหันต์ทงั้ หมดเลย ตัง้ แต่พระเถระ
จนถึงสามเณร เป็ นพระอรหันต์ทงั้ สํานักเลย ท่านก็ไปกราบพระทีอ่ ยู่ในศาลาพร้อมกัน
หมดเลย ไปกราบพระหัวหน้าแล้วก็ฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ พระหัวหน้าท่านก็บอกว่ามี
พรรษาน้อยกว่า ความรู้ก็รู้นอ้ ยกว่า ไม่ได้รู้พระไตรปิ ฎกจัดเจนนัก จึงปฏิเสธทีจ่ ะสอน
ต้องไปศึกษากับองค์อน่ื ท่านก็ไปกราบองค์ท่ี ๒ องค์ท่ี ๓ ก็ถูกปฏิเสธไปเรื่อยๆ จนถึง
สามเณรองค์สุดท้าย สามเณรก็เห็นว่าพระผูใ้ หญ่ปฏิเสธกันหมด แล้วตนจะไปรับได้
อย่างไร ก็ทาํ ท่าจะปฏิเสธ พระหัวหน้าก็เลยบอกสามเณรว่า ไม่สงเคราะห์ท่านเสียหน่อย
หรือ สามเณรก็เลยรับไว้เป็ นลูกศิษย์ ก่อนจะสอนก็เอามาใช้เสียก่อน ใช้ล ้างกระโถนล้าง
ส้วมล้างบาตรซักจีวร ให้ไปหยิบข้าวหยิบของทีต่ รงนัน้ ทีต่ รงนี้ บางทีก็ให้ลยุ ลงไปหยิบ
ของในนํา้ พอลงไปได้ครึ่งทางก็บอกเปลีย่ นใจ ไม่เอาแล้ว แต่พระโปฐิละก็รู้สกึ ว่าได้มอบ
กายถวายชีวติ ให้กบั สามเณรจริงๆ จะสังให้
่ ทาํ อะไรก็ยอม ยอมรับเป็ นอาจารย์ เมือ่
สามเณรเห็นว่าไม่มที ฐิ เิ หลืออยู่เลย ถ้าเป็ นแก้วนํา้ ก็เทนํา้ เก่าออกไปหมดเลย ไม่มเี หลือ
แม้แต่หยดเดียว ตอนนัน้ ถึงจะเติมนํา้ ใหม่เข้าไปได้ นิกายเซนจะพูดเรื่องนํา้ ชาในแก้วว่า
จะเติมนํา้ ชาใหม่ ก็ตอ้ งเทนํา้ ชาเก่าทิ้งไปก่อน ไม่เก็บเอาไว้เลย ไม่หลงเหลืออยู่เลย จึงจะ
เทนํา้ ชาใหม่ลงไป
ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้ายังยึดติดอยู่กบั ทิฐคิ วามเห็นของเรา ทีข่ ดั กับคําสอนของครูบา
อาจารย์ ความเห็นของเราก็จะต่อต้าน ต้องละทิฐกิ ่อน เวลาอยู่กบั ครูบาอาจารย์ การ
โต้เถียงกับครูบาอาจารย์จงึ ไม่มี มีแต่รบั ลูกเดียว อาจารย์มหี น้าทีส่ อน ลูกศิษย์มหี น้าที่
ฟังอย่างเดียว ถ้าไปโต้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็ นลูกศิษย์แล้ว ถ้าอยากจะโต้หรือไม่เห็นด้วยก็
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ไม่วา่ อะไร ก็ไปหาอาจารย์อน่ื ก็ได้ เป็ นอาจารย์ของตนเองก็ได้ ไปอยู่องค์เดียว ใช้ทฐิ ขิ อง
ตนปราบกิเลสดู นี่ก็เหมือนกันก่อนทีจ่ ะสอนใครได้ คนสอนต้องมีความมันใจว่
่ าคนรับมี
ใจว่างจากทิฐติ ่างๆ พอทีจ่ ะรับคําสังสอนได้
่
ถ้าเป็ นเหล็กก็ตอ้ งเผาไฟให้น่มิ เสียก่อน แล้ว
ค่อยเอามาทุบตี ให้เป็ นจอบเป็ นมีด ถ้ายังไม่ได้เผาไฟ จะแข็งตียาก จิตของคนเราก็
เหมือนกัน ถ้ายังไม่ได้ละทิฐติ ่างๆ ก็จะสอนยาก ครูบาอาจารย์จะไม่สอน เวลาพระเณร
ไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์น้ ี ท่านจะไม่รบั ง่ายๆ ท่านไม่ได้อยากสอน อยากให้เป็ นลูก
ศิษย์เลย มีแต่จะขับไล่ปฏิเสธไม่แยแส ดูเพือ่ ว่ามีทฐิ หิ รือไม่ ถ้าต้องการธรรมจากท่าน
จริงๆ ก็ตอ้ งลดละทิฐขิ องเราให้หมด สมัยก่อนเขาสอนกันอย่างนี้ ทางธรรมะต้องสอน
กันอย่างนี้ ไม่เหมือนกับทางโลก ทีม่ เี งินจ่ายค่าเล่าเรียนเขาก็สอน จะเรียนหรือไม่เรียน
จะฟังหรือไม่ฟงั เขาไม่สนใจ เพราะไม่ได้สอนด้วยใจ ไม่ได้สอนด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สอนด้วยอามิสสินจ้าง ขอให้มเี งินก็เรียนได้
แต่ทางธรรมไม่ได้เน้นไปทีผ่ ลตอบแทน เพราะผูส้ อนทีร่ ู้จริงๆ ไม่หวิ ไม่ตอ้ งการอะไร ไม่
อยากได้อะไร อยากได้อย่างเดียวก็คอื ให้คนทีม่ าเรียนได้รู้จริงๆ ได้ประโยชน์จริงๆ
เหมือนกับหมอทีร่ กั ษาคนไข้ สมัยก่อนหมออุทศิ ตนจริงๆ รักษาเพือ่ ให้คนไข้หายจากโรค
จริงๆ ไม่ได้คดิ ว่าจะมีเงินจ่ายหรือไม่ รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็พอใจ มีความสุข
ใจ เช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ทส่ี งสอนลู
ั่
กศิษย์ลูกหา ก็อยากจะให้หลุดพ้นจากทุกข์ภยั
ต่างๆ สอนด้วยความเมตตาจริงๆ เอาใจใส่จริงๆ จึงต้องดูใจของลูกศิษย์ก่อนว่า พร้อม
ทีจ่ ะรับจริงๆหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมสอนไปก็ลาํ บาก คนทีจ่ ะเป็ นลูกศิษย์ตอ้ งพร้อมทีจ่ ะ
เสียสละทุกอย่าง เพือ่ ธรรมะอย่างเดียว ต้องสละได้แม้แต่ชวี ติ หลวงปู่ขาวบอกว่า
นิ พพานอยู่ฟากตาย ถ้าไม่ยอมตายจะไม่ได้ไปนิพพาน ถ้ากลัวตายจะไปไม่ถงึ จะกอด
อยู่กบั ร่างกาย ไม่ตอ้ งกลัวตาย เพราะความตายรอเราอยู่แล้ว กลัวไม่กลัวก็เอาเราแน่
แต่ถา้ ไม่กลัวก็จะข้ามไปได้ ไม่สามารถทําร้ายใจได้ ไม่ทาํ ให้ใจของเราทุกข์ได้ ถ้ากลัว
เพียงแต่คดิ ถึงก็ทกุ ข์แล้ว ยังไม่ทนั เจอตัวมันเลย เหมือนกับเสือ เพียงแต่ได้ยนิ เสียงก็
สันแล้ว
่
ยังไม่เห็นตัวเลย ถ้าไม่กลัวมันเสียอย่าง จะไม่ทาํ ให้เราทุกข์ได้เลย

7

เมือ่ สามเณรเห็นว่าใช้ได้แล้ว จึงสอนธรรมะให้กบั พระโปฐิละ ยกตัวอย่างเรื่องจอมปลวก
ทีม่ ตี วั กระปอมอาศัยอยู่ จอมปลวกมีทางเข้าออกอยู่ ๖ ทางด้วยกัน ถ้าอยากจะจับกระ
ปอมก็ให้ปิดทางเข้าออกเสีย ๕ ทาง เหลือไว้ทางเดียว แล้วเฝ้ าอยู่ตรงนัน้ จะออกทางอืน่
ไม่ได้ เหมือนกับกิเลสโลภโกรธหลง มีทางเข้าออกอยู่ ๖ ทางเหมือนกัน คือทางตาหูจมูก
ลิ้นกายใจ ถ้าอยากจะจับกิเลสก็ตอ้ งปิ ดเสีย ๕ ทาง ปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย คือให้มอี นิ ทรีย
สังวร สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปดูไปฟังไปดมไปลิ้มรสไปสัมผัสด้วยกาย ในสิง่ ทีท่ าํ
ให้เกิดกิเลส เช่นไปอยู่ในป่ าก็จะเป็ นการสํารวมไปโดยอัตโนมัติ เพราะภาพทีเ่ ห็นด้วยตา
ไม่ทาํ ให้เกิดกิเลส ไม่เหมือนกับไปชอปปิ ง พอเห็นแล้วตาลุกวาว ใจลุกวาว ไอ้นนั ่ ก็ดไี อ้น่ี
ก็ดี อยากจะได้ ความอยากก็คอื กิเลส เห็นอาหารชนิดต่างๆก็อยากรับประทาน จึงให้ปิด
ให้สาํ รวมทวารทัง้ ๕ ไว้ วันพระให้เข้าวัด ถืออินทรียสังวร ไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่อา่ น
หนังสือทีท่ าํ ให้เกิดกามารมณ์ อ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มีสติเฝ้ า
อยู่ทป่ี ระตูเข้าออกของกิเลส คือทีใ่ จ เฝ้ าดู ใจ ดูความคิด กิเลสจะมากับความคิด ทีค่ ดิ
ได้ ๓ ทาง คิดทางกุศล คิดทางอกุศล คิดทางทีไ่ ม่ใช่กศุ ลหรืออกุศล คิดทางกุศลเป็ น
มรรค เช่นคิดว่าภาวนาดีกว่า เดินจงกรมดีกว่า นัง่ สมาธิดกี ว่า ถ้าคิดทางอกุศลก็เป็ น
กิเลส คิดว่าไปคุยกับคนนัน้ กับคนนี้ดกี ว่า ถึงจะอยู่ในวัดกิเลสก็ยงั เกิดขึ้นได้ แทนทีจ่ ะ
ภาวนาก็แวบไปหาคนนัน้ หาคนนี้ ไปคุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คุยเรื่องทีไ่ ม่ใช่ธรรมะคุยเรื่องทาง
โลก ทําให้จติ ฟุ้งซ่านไม่สงบ ถ้าจะคุยก็ให้คุยเรื่องธรรมะ คุยเรื่องมักน้อยสันโดษ เรื่อง
ความเพียร เรื่องสถานทีท่ ส่ี งบสงัดวิเวก เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา
ต้องคอยเฝ้ าดูใจทีจ่ ะคิดไปได้ ๓ ทาง ทางมรรค ทางกิเลสทางตัณหา ทางทีไ่ ม่ใช่มรรค
ไม่ใช่กเิ ลส ให้คดิ ไปทางมรรคอย่างเดียว ให้คดิ ยินดีในความวิเวก การไม่คลุกคลีกนั
เมือ่ ๒ วันก่อนหนังสือพิมพ์ได้เขียนถึงพระโมคคัลลาน์ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมค
คัลลาน์ให้ปฏิบตั ิ คือไม่ให้ยนิ ดีกบั การคลุกคลีกนั ให้ยนิ ดีกบั การอยู่ตามลําพัง ไม่ให้ชู
งวง เหมือนช้าง คือไม่ให้เบ่งว่าเป็ นคนระดับนัน้ ระดับนี้ มีตาํ แหน่งระดับนัน้ ระดับนี้ ต้อง
ต้อนรับแบบนัน้ แบบนี้ ถ้าไม่ได้รบั การต้อนรับก็จะเสียใจ ต้องทําตัวเป็ นเหมือนพื้นปฐพี
จะต้อนรับแบบไหนก็ได้ทงั้ นัน้ แต่ทจ่ี ะเน้นก็คอื การไม่คลุกคลีกนั นักปฏิบตั ติ อ้ งรัก
ความวิเวก รักการอยู่ตามลําพัง จะได้ปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ จะได้ดูใจ เวลาอยู่ทว่ี เิ วกจะทําให้มี
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อินทรียสังวร กิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่เป็ นปัญหา เหลืออยู่ทางเดียวก็คอื ใจ
ตอนนัน้ จะได้จบั กิเลส พอกิเลสโผล่ออกมาก็จะรู้ทนั ที จะระงับได้เลย ต่อไปก็จะหายไป
หมด หลังจากนัน้ ไม่นานพระโปฐิละก็ได้บรรลุ หลังจากได้รบั การสังสอนจากสามเณร
่
อรหันต์ ไม่ยากเลย ปิ ด ๕ ทาง เฝ้ าอยู่ทางเดียว ทางทีโ่ ลภโกรธหลงเข้าออก คือทางใจ
พอคิดออกมาทางใจก็จะยินดีหรือรังเกียจ เป็ นความทุกข์ข้นึ มา ยินดีก็เป็ นความทุกข์
แบบหนึ่ง รังเกียจไม่พอใจ ก็เป็ นความทุกข์อกี แบบหนึ่ง
ชีวติ ของเราก็ป้วนเปี้ ยนอยู่กบั ทวารทัง้ ๖ นี้ แต่จบั กิเลสไม่ได้ จับไม่ทนั ตอนไหนเรา
ทุกข์ ร้องไห้ โมโห หวาดวิตก เศร้าสร้อยหงอยเหงา ตอนนัน้ ก็ไม่ทนั มันแล้ว ถ้าทัน ใจ
ต้องเฉยสบาย พอโผล่ออกมาปั๊บก็ตดั ได้เลย ไม่ให้ออกมาสร้างความวุน่ วาย สร้างปัญหา
ต้องมีสติดูทใ่ี จ เมือ่ เราได้สถานทีส่ งบสงัดแล้ว ก็มหี น้าทีด่ ูทใ่ี จเท่านัน้ ถ้าจะให้ดกี ็อย่าไป
เฝ้ าดูใจ เอาธรรมะอัดเข้าไปเลย สอนใจให้เห็นความจริงต่างๆ เพราะมีความหลงเป็ นพื้น
อยู่แล้ว เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความโลภ เกิดความโกรธ ไม่เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราโลภเราโกรธ
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีอะไรบ้างในโลกนี้ทไ่ี ม่ได้มาจากดินนํา้ ลมไฟ ก็มที อ้ งฟ้ าเท่านัน้
เป็ นอากาศธาตุ แล้วก็ใจทีเ่ ป็ นธาตุรู้ นอกนัน้ ก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟหมด ร่างกายก็มาจาก
อาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป อาหารก็มาจากต้นไม้ใบหญ้าเนื้อสัตว์ต่างๆ สัตว์ก็ตอ้ งกิน
หญ้ากินผัก ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ของสวยๆงามๆต่างๆทีเ่ ราหลงอยากได้กนั
นักกันหนา ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เสื้อผ้ามาจากไหน ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เพชรนิลจินดา
ก็เป็ นธาตุดนิ ไม่มคี ่าอะไร แต่ความหลงของพวกเราทําให้มคี ุณค่าขึ้นมา พอใส่เพชรสัก
เม็ดหนึ่ง คนก็สรรเสริญเยินยอตาลุกวาว ทําให้รู้สกึ ว่าเรามีคุณค่า นี่คอื ความหลง เห็น
สิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณค่าว่ามีคุณค่า
เราจึงต้องสอนใจให้เกิดปัญญา เพือ่ จะได้ทาํ ลายความหลง ให้เห็นว่าของทุกอย่างในโลก
นี้ คุณค่าเกิดจากสมมุตกิ นั ขึ้นมา เด็กๆสมัยก่อนชอบเก็บซองบุหรี่กนั แล้วก็ตงั้ ค่ากัน
ซองบุหรี่เกร็ดทองก็ราคาหนึ่ง ซองบุหรี่พระจันทร์ก็ราคาหนึ่ง ซองบุหรี่กรุงทองก็ราคา
หนึ่ง แล้วก็เอามาเล่นพนันกัน ไม่มเี งินจริงก็ใช่เงินซองบุหรี่น่แี หละ แย่งเก็บกันตามร้าน
กาแฟ พอเห็นก็คดิ ว่าเป็ นเงินเป็ นทอง นี่ความหลงของเด็กๆ ก็ยงั หลงกันได้ ผูใ้ หญ่ก็
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มองว่าเอาไปทําไมซองบุหรี่ แต่เด็กมันหลงกัน สมัยนี้จะมีของแถมมากับซองขนม มี
ฉลากชิงโชค ผูใ้ หญ่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไร เพราะไม่ได้ตดิ ตามข่าว ว่าขนมชนิดนี้มอี ะไร
แถมมาบ้าง ฝาปิ ดขวดก็เหมือนกัน เปิ ดแล้วก็โยนทิ้งไป ไม่ได้สนใจเปิ ดดูทใ่ี ต้ฝาว่ามี
รางวัลหรือไม่ มีวตั ถุไว้เพือ่ สนับสนุนร่างกายเท่านัน้ เอง ต้องมีดนิ นํา้ ลมไฟหล่อเลี้ยง
ร่างกาย จึงจะอยู่ได้ แต่อยู่เพือ่ อะไร อันนี้สาํ คัญกว่า อยู่เพือ่ หลงกับวัตถุ หรืออยู่เพือ่ ให้
รู้ทนั วัตถุ ให้ปล่อยวางวัตถุ อันนี้ทส่ี าํ คัญ เราจึงต้องพิจารณาให้เห็นว่า ทุกอย่างทีเ่ ราไป
หลงติดอยู่เป็ นเพียงวัตถุ เป็ นของสมมุติ ไม่ใช่ของจริง ไม่ใช่ความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่ได้
เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง สมบัตทิ แ่ี ท้จริงอยู่ในใจ ทีไ่ ด้รบั การปลดเปลื้องจากความกดดันของ
ความหลง ทีก่ ดดันให้อยากมีอยากเป็ น ถ้าน้อยหน้าใครจะรู้สกึ เสียใจ ถ้าเขาได้ดกี ว่าเรา
ได้คะแนนดีกว่า เราก็เสียใจ ถ้ามีปญั ญาก็จะเฉยๆ เขาดีกว่าก็เป็ นความสามารถของเขา
เขามีมากกว่า ก็เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง ไม่ได้มคี ุณค่าอะไร ต่อให้มเี พชร ๑๐๐
กะรัต ก็เป็ นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านัน้ เอง ถ้าไม่หลงก็ไม่มคี วามหมายอะไร ถ้าหลง
ก็จะคิดว่ามีคุณค่ามาก เอาไปแลกเปลีย่ นสิง่ อืน่ ได้ เพราะยังหลงติดอยู่กบั พวกรูปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ ยังอยากจะไปเทีย่ วต่างประเทศ อยากจะพักโรงแรม ๕ ดาว รับประทาน
อาหารมื้อละแสน ดืม่ ไวน์ขวดละแสน เพราะความอยากในกามรสนี่เอง ทําให้หลงวัตถุ
ต่างๆ
ทุกวันนี้ทเ่ี ราออกไปทํามาหากินกัน ก็ไปเอาวัตถุมาทัง้ นัน้ พอสิ้นเดือนก็ได้กระดาษมา
เอาไปแลกสิง่ ทีเ่ ราอยากได้ ถ้าไม่อยากดืม่ ไวน์ ไม่อยากกินเหล้า ไม่อยากเทีย่ ว ไม่อยาก
นอนโรงแรม ไม่อยากมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ แล้วจะเอาเงินไปทําอะไร ถ้าเป็ นพระได้เงินมาจะ
เอาไปทําอะไร นอกจากจะเอามาดูแลวัดวาซ่อมแซมกุฏวิ หิ าร หรือสงเคราะห์โลก
ช่วยเหลือคนทีเ่ ดือดร้อน คนทีม่ เี งินเหลือใช้จงึ ต้องทําบุญ คนทีไ่ ม่มกี ็ไม่ตอ้ งทํา เก็บไว้ก็
ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ฉลาด มีแล้วเก็บไว้เฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อาจจะเป็ น
โทษกับตน ถูกโจรผูร้ า้ ยปล้นจี้ฆ่าเพือ่ เอาทรัพย์ จึงต้องศึกษาสอนใจให้รู้ทนั ความหลง
พออยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ก็ตอ้ งคิดเลยว่า เป็ นเพียงเครื่องนุ่งห่มเท่านัน้ มีไว้เพือ่ ปกปิ ด
ร่างกายเท่านัน้ เอง ตอนนี้ก็มอี ยู่เต็มตูแ้ ล้ว ชุดเก่าก็ปกปิ ดได้เหมือนกัน มาวิเศษกัน
ทางด้านจิตใจดีกว่า ด้วยการไม่โลภไม่โกรธไม่ทกุ ข์ ดีกว่าใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆแล้วใจ
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ร้อนเป็ นไฟ ใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็เป็ นเดือดเป็ นแค้นขึ้นมา จะเกิดประโยชน์อะไร ทําใจ
ให้เย็นให้สงบให้สบายให้เป็ นอุเบกขา ไม่ว่าอะไรจะมาสัมผัสมากระทบ จะไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ใจได้เลย อย่างนี้แหละจึงจะวิเศษ ถ้ายังถูกกระทบอยู่ ควรพยายาม
แก้ไข อะไรทีท่ าํ ให้วุน่ วายใจกังวลใจ ต้องแก้ให้ได้ แก้ดว้ ยปัญญา เพราะปัญหาเกิดจาก
การขาดปัญญา หรือความหลงนี่เอง มองไม่เห็นว่าสิง่ ทีไ่ ปหลงไปกังวล ก็เป็ นแค่ดนิ นํา้
ลมไฟเท่านัน้ เอง ต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา คือ ๑. เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ น
ร่างกายของใคร ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่เจ็บตาย ๒. เป็ นกรรม เขาไหลไปทาง
หนึ่ง แต่เราพยายามดึงให้ไหลไปอีกทางหนึ่ง ดึงอย่างไรก็ไม่ไปหรอก จะไหลไปตามทาง
ของเขา เขาถนัดมือซ้าย เราอยากจะให้เขาใช้มอื ขวา ถ้าถูกบังคับจริงๆเขาก็อาจจะใช้มอื
ขวา พอไม่มใี ครบังคับ เขาก็จะกลับไปใช้มอื ซ้าย เขาชอบสีแดง เราจะให้เขาชอบสีเขียว
ได้อย่างไร เรื่องของกรรมเป็ นอย่างนี้ ต้องยอมรับ จะได้ไม่ทกุ ข์ ไม่เช่นนัน้ ก็จะทุกข์ เขา
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่เราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตา อนัตตาก็คอื กรรมนี่แหละ
การทีเ่ ขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็เป็ นเหมือนอนัตตา เพราะเราไปควบคุมบังคับไม่ได้
อยากให้เขาเป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการไม่ได้ ถ้าไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา เราก็จะทุกข์
ถ้าเห็นแล้วจะไม่ทกุ ข์
จึงต้องสอนใจ อัดธรรมะเข้าไปเรื่อยๆ เพือ่ จะได้มขี ้อมูลไว้แก้ความหลง ทีจ่ ะแสดงผ่าน
ความโลภความโกรธ ความโกรธเกิดจากความโลภ เวลาไม่ได้อะไรดังใจก็เกิดความโกรธ
ความโลภเกิดจากความหลง ไม่รู้วา่ สิง่ ทีต่ นไปโลภ ไม่มปี ระโยชน์ ไม่มคี ุณค่าอะไรเลย
ถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภ เมือ่ ไม่โลภก็จะไม่โกรธ ก็จะไม่ทกุ ข์ จะสบาย มีแต่ความอิม่ ความ
พออยู่ในใจ วันๆหนึ่งก็อยู่ไปสบายๆ จนกว่าจะหมดหน้าที่ หมดหน้าทีก่ ็จบร่างกายเมือ่
ไม่ทาํ งานแล้วต้องไป ใจก็ไม่ได้ไปไหน ใจก็อยู่ตรงนัน้ ไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่ ไม่ตอ้ งไปแก่
ไปเจ็บไปตาย ไม่ตอ้ งไปทุกข์ไปวุน่ วายกับอะไรอีกต่อไป ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด
เท่านั้น ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ แม้จะเป็ นภพทีด่ ภี พทีล่ ะเอียด เป็ นเทพเป็ นพรหมก็ยงั
เสือ่ มได้ ยังเป็ นอนิจจัง จากชัน้ พรหมลงมาสู่ชนั้ เทพ ก็เหมือนกับเสื่อมจากเศรษฐีหมืน่
ล้านมาเป็ นเศรษฐีพนั ล้าน คนทีม่ หี มืน่ ล้านแล้วมาเหลือพันล้านนี่ก็ทกุ ข์นะ แต่คนทีม่ รี อ้ ย
ล้านได้เพิม่ เป็ นพันล้านกลับไม่ทกุ ข์ คนทีม่ หี มืน่ ล้านแล้วเหลือพันล้านกลับทุกข์ ทัง้ ๆทีม่ ี
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พันล้านเท่ากัน ภพชาติน่มี คี วามเสื่อม เมือ่ มีความเสือ่ มก็มคี วามทุกข์ตามมา ถ้าไม่มภี พ
ไม่มชี าติก็ไม่มที กุ ข์ ภพชาติจะไม่มไี ด้ก็ต่อเมือ่ ไม่มเี ชื้อ ไม่มตี วั คอยฉุดลากไป ก็คอื
ตัณหาความอยากทัง้ ๓ ได้แก่ ๑. กามตัณหาความอยากในกามรส ในรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ๒. ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็ น อยากเป็ นดอกเตอร์ อยากเป็ นนายกฯ
อยากจะเป็ นอะไรต่างๆ ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็ น อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่จน ไม่ลาํ บาก ไม่มใี ครอยากเรื่องเหล่านี้ ถ้ามีตณั หาทัง้ ๓ นี้อยู่ในใจ ก็จะฉุดลากใจ
ให้ไปเกิดต่อ ไปทุกข์ต่อ ถ้าไม่มแี ล้วก็จะอยู่เฉยๆอย่างสบาย มีความอิม่ มีความพอ มี
ความสุข ซึง่ ไม่ได้เกิดจากการได้สง่ิ ต่างๆมา แต่เกิดจากการให้การสละไป สละไปแล้ว
กลับสบายกว่า
ขณะทีม่ รี ่างกายอยู่กลับทุกข์ ถึงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย วันๆหนึ่งก็ตอ้ งหาข้าวมากิน ต้อง
ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสาย ถ้านัง่ ๆนอนๆก็จะเมือ่ ย ไม่มเี รี่ยวมีแรง ไหนจะต้องอาบนํา้
อาบท่า ต้องซักเสื้อผ้า เป็ นภาระทัง้ นัน้ ท่านถึงบอกว่าขันธ์ ๕ เป็ นภาระหนักอย่างยิง่
ภารา หะเว ปัญจักขันธา ถึงแม้จิตหลุดพ้นไปแล้ว ร่างกายก็ยงั เป็ นภาระอยู่ ต้องดูแล
รักษา พระพุทธเจ้าจึงต้องมีพระอานนท์คอยอุปฏั ฐาก ถ้าไม่มรี ่างกายแล้วก็สบาย ไม่ตอ้ ง
กิน ไม่ตอ้ งอาบนํา้ ไม่ตอ้ งซักเสื้อผ้า จิตสงบสบาย อยู่ในปรมังสุขงั ตลอดเวลา
เหมือนกับนอนหลับแล้วฝันดี หรือหลับสนิทไม่ฝนั เลย ตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งดูแลร่างกายไป
หลายชัว่ โมงหรือ นิพพานก็เป็ นอย่างนัน้ เวลาทีไ่ ม่มรี ่างกายจิตก็สบาย เหมือนหลับยาว
ไปเลย ความจริงตอนตายก็เหมือนนอนหลับไป เวลาจะตายก็ภาวนาพุทโธๆไป ถ้าจิตไม่
มีเชื้อแล้วก็ไม่ไปเกิดอีก เวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมา แต่จาํ ไม่ได้วา่ ตอนทีจ่ ะหลับเป็ น
อะไร ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็ นอะไร ต้องมีคนคอยสอนคอยบอก ว่าเป็ น
มนุษย์นะ เป็ นคนไทยนะ จึงไม่ควรอ่อนไหวกับอะไรทัง้ นัน้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไป เจ็บที่
กาย แต่ใจเราก็ภาวนาไป ทําใจให้สงบ ให้เป็ นอุเบกขาไปเรื่อยๆ ก็จะไม่มากระทบกับใจ
เวลาตายก็เหมือนกับนอนหลับไป เพียงแต่นอนยาวหน่อย ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจ
ก็ยงั เหมือนเดิม เคยเป็ นอย่างไรในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ต่อไปอีก ถ้าใจเป็ น
มนุษย์เวลาร่างกายตายไป ใจก็ไปหาร่างมนุษย์ใหม่ ถ้าใจเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระ
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อรหันต์ ก็เป็ นพระนิพพานไป ไม่ได้สูญหายไปไหน ใจทีน่ ิพพานแล้วไม่ตอ้ งมีร่างกาย
เหมือนกับพวกกายทิพย์ชนิดต่างๆ พรหม เทพ เปรต อสุรกาย สัตว์นรก ทีไ่ ม่มรี ่างกาย
จิตชัน้ นิพพานมีแต่ความสงบเย็น ความอิม่ ความพอ เหมือนกับจิตชัน้ พรหม ต่างกัน
ตรงทีช่ นั้ พรหมต้องเสือ่ มหมดอายุไป ยังจะหิวขึ้นมาได้ แต่ชนั้ นิพพานจะไม่หวิ ไปตลอด
จะอิม่ ไปตลอด พรหมจะอิม่ ไปจนหมดกําลังของฌาน เมือ่ ฌานหมดแล้วกิเลสตัณหาก็
จะลุกขึ้นมา กามตัณหาความอยากในกามก็จะปรากฏขึ้นมา ตอนต้นก็จะเป็ นความอยาก
ในรูปทีล่ ะเอียดก่อน อยากในรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิน่ ทิพย์ ก็เป็ นเทพไปก่อน เมือ่ ความ
อยากหยาบมากขึ้น ก็จะอยากในรู ปหยาบเสียงหยาบ ก็ตอ้ งไปเอาร่างกายมาเป็ น
เครื่องมือ จะได้มตี าดูรูปหยาบ มีหูฟงั เสียงหยาบ เรื่องของใจก็มอี ยู่แค่น้ ี ขึ้นๆลงๆไป
ตามบุญตามกรรม จนกว่าจะลงหลุม ถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์ก็ลงหลุมดํา รู้จกั หลุมดํา
ไหม นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่า ในจักรวาลมีหลุมดําเหมือนสะดือทะเล ทีจ่ ะดูดทุกสิง่ ทุก
อย่างทีล่ อยอยู่ในจักรวาลลงไปในหลุมดํา ดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าอยู่
ใกล้หลุมดําก็จะถูกดูดลงไป เหมือนกับรูระบายนํา้ ในอ่าง เวลาเปิ ดฝาอุดรูออก นํา้ ในอ่าง
ก็จะไหลลงรูหมด นิพพานก็คล้ายอย่างนัน้ ธรรมจะดูดจิตให้ไปรวมอยู่ในจุดนัน้ ไม่ตอ้ ง
เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป แต่นกั วิทยาศาสตร์วา่ หลุมดํานี้ จะดูดสิง่ ต่างๆให้ไปโผล่ใน
อีกจักรวาลหนึ่ง ไม่รู้จริงหรือเปล่า ยังไม่มใี ครพิสูจน์ได้ เป็ นเพียงทฤษฎีเท่านัน้ แต่พระ
นิพพานนี้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้พิสูจน์แล้ว เมือ่ จิตเข้าไปสู่พระนิพพานแล้ว ก็
เหมือนกับลูกกอล์ฟทีก่ ลิ้งลงไปในหลุม จะไม่กลิ้งไปไหน มีแต่สบายอย่างเดียว ปรมังสุ
ขัง
ถาม การดับสังขารคือความคิดปรุงแต่งได้ ก็ยงั ไม่พน้ ทุกข์ใช่ไหมคะ
ตอบ เราดับสังขารไม่ได้หรอก เพราะเป็ นสภาวธรรม พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็มี แต่
ท่านไม่ให้มนั ปรุงไปในทางทีส่ ร้างความทุกข์ข้นึ มา คือปรุงไปทางตัณหาความ
อยากต่างๆ ให้มนั ปรุงไปในทางธรรม ทางไม่อยาก ไม่อยากดูไม่อยากฟัง ไม่
อยากรํา่ ไม่อยากรวย ไม่อยากได้อะไรทัง้ นัน้
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ถาม ก็ยงั ปรุงอยู่
ตอบ แต่ไม่ได้ปรุงแบบปุถชุ น อยากจะไปชอปปิ ง อยากจะไปเทีย่ ว ปรุงไปทางสมุทยั
แต่พระอรหันต์ท่านปรุงไปทางธรรม เวลาแสดงธรรมก็ตอ้ งใช้สงั ขาร ปรุงไป
ในทางธรรมะ สังขารความคิดปรุงนี้คดิ ไปได้ ๓ ทางด้วยกันคือ ๑. คิดไปในทาง
ธรรมคือมรรคก็ได้ ๒. คิดไปในทางอธรรมคือสมุทยั ก็ได้ ๓. ทางกลางๆก็ได้
เป็ นธรรมก็ไม่ใช่ เป็ นสมุทยั ก็ไม่ใช่ เช่นการดูแลร่างกายของเรา ไม่ได้เป็ นธรรม
หรืออธรรม เป็ นความจําเป็ นทีเ่ ราต้องดูแล พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งดูแล
ร่างกายของท่านเหมือนกัน ไม่ได้เป็ นกิเลสไม่ได้เป็ นมรรค
ถาม หลวงตาบอกว่า จิตของท่านสว่างโล่งไปหมด
ตอบ ธรรมชาติของจิตทีไ่ ม่มกี เิ ลสเป็ นอย่างนัน้ กิเลสทําให้จติ มืด เหมือนตอนนี้มนั มืด
เพราะแผ่นพลาสติกใสทีม่ งุ หลังคาอยู่น้ มี ตี ะไคร่เกาะติดอยู่ ถ้าเราเช็ดทําความ
สะอาด มันก็จะสว่างขึ้น จิตของเราก็เหมือนกัน ถูกความโลภโกรธหลงครอบงํา
ก็เลยไม่สว่าง พอชําระจนหายไปหมดแล้ว มันก็สว่างโล่งไปหมด แต่สว่างภายใน
ในความรู้สกึ ข้างนอกก็สว่างไปด้วย เหมือนคนใส่แว่นดํากับคนใส่แว่นขาว จะ
สว่างไม่เท่ากัน
ถาม ความหลงทําให้เราโลภ
ตอบ ต้องแก้ทค่ี วามหลง
ถาม ถ้าเราแน่ใจว่าเราหลง เราก็ตดั ออกไป
ตอบ ตัดด้วยปัญญา รู้วา่ มันไม่มคี ุณค่าอะไร เราไปหลงมันเอง เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ
เท่านัน้ เอง มีอะไรไม่ใช่ดนิ นํา้ ลมไฟบ้าง ทีเ่ ราหลงกันอยู่ทกุ วันนี้ ก็หลงดินนํา้ ลม
ไฟ ทีม่ าผสมผสานเป็ นรูปเป็ นร่าง เป็ นคนนัน้ คนนี้ เป็ นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เป็ นดินนํา้ ลม
ไฟทัง้ นัน้ เหมือนกับขนมต่างๆ มันก็มาจากแป้ งนํา้ ตาลนมไข่ ผสมกันให้เป็ น
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ขนมชนิดต่างๆ เป็ นหญิงเป็ นชายก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เป็ นแผ่นดีวดี เี ป็ นหนังสือ
ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ เพียงแต่ส่วนผสมของดินนํา้ ลมไฟมันต่างกัน ส่วน
ไหนทีแ่ ข็งมากๆก็จะมีธาตุดนิ มาก ส่วนไหนทีอ่ ่อนก็มธี าตุนาํ้ มาก ถ้าเป็ น
ของเหลวธาตุดนิ แทบจะไม่มเี ลย
ถาม ถ้าเรามีปญั ญาก็จะตัดได้
ตอบ ก็ตอ้ งลองดูวา่ ตัดได้หรือเปล่า เพราะปัญญามีหลายระดับ การได้ยนิ ได้ฟงั อย่าง
ในขณะนี้ก็เป็ นปัญญาในระดับหนึ่ง ก็ตดั ได้ในขณะนี้ แต่พอลุกไปแล้ว จะไม่เป็ น
อย่างนี้แล้ว
ถาม พอ ๓ วันผ่านไป ก็ตดั ไม่ค่อยได้
ตอบ ไม่ตอ้ งรอถึง ๓ วันหรอก พอออกไปจากศาลานี้แล้ว ก็อยากจะเปิ ดเพลงฟังก็ได้
ปัญญามี ๓ ชนิดด้วยกันคือ ๑. ปัญญาทีเ่ กิดจากได้ยนิ ได้ฟงั ก็ตดั ได้ในขณะที่
จําได้ ๒. ปัญญาทีเ่ กิดจากความคิด ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเอาไปคิดต่อ จะได้ไม่ลมื
คิดอยู่เรื่อยๆ ขณะใดทีค่ ดิ อยู่ขณะนัน้ ก็ตดั ได้ แต่ในขณะทีต่ อ้ งไปคิดเรื่องอืน่
กิเลสก็จะแทรกออกมา ความอยากก็ไหลออกมา จิตก็ไหลตามไปเลย แสดงว่า
ไม่ทนั มันแล้ว นอกจากเป็ นปัญญาชนิดที่ ๓. คือภาวนามยปัญญา ทีท่ าํ งานอยู่
ตลอดเวลา ทุกขณะลมหายใจเข้าออก อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์
ว่า เธอต้องเจริญมรณานุสติทกุ ลมหายใจเข้าออก ถึงจะทําลายความกลัวตายได้
ถาม แต่มนั ต่อสูก้ นั รุนแรงมาก ความอยากไปเทีย่ ว
ตอบ เพราะไม่พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง มันก็มโี อกาสเล็ดรอดออกมาหลอกเราได้ จะทํา
ได้ก็ตอ้ งบวชเป็ นพระ ไม่ตอ้ งทํากิจอย่างอืน่ หรือเป็ นฆราวาสทีไ่ ม่มภี ารกิจการ
งานต้องทํา จะได้เจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลา ถึงจะตัดได้ เพราะกิเลสมันคอยรอ
ช่องว่าง พอเราไม่พจิ ารณา มันก็จะออกมาตอนนัน้ เหมือนพระอรหันต์นกหวีด
ตอนทีพ่ จิ ารณาก็คดิ ว่าหลุดพ้นแล้ว พอไม่ได้พจิ ารณามันก็ฟ้ ื นขึ้นมา ยังไม่ตาย
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สนิท ตัดยังไม่ขาด เพียงสลบไป พอมีกาํ ลังมีช่องว่างมันก็ลกุ ขึ้นมาใส่เรา ตอนที่
เราเผลอ คิดว่ามันตายแล้ว
ถาม การมีกเิ ลสหนา มีกเิ ลสบาง เกิดจากอะไรคะ
ตอบ เกิดจากการได้เจริญปัญญามามากน้อยต่างกัน ถ้าได้เจริญปัญญามาก กิเลสก็จะ
บางลงไปมาก
ถาม วันก่อนเพือ่ นเล่าให้ฟงั ว่า
ท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเรื่องพ่อแม่เปรียบ
เหมือนกับพระอรหันต์ แต่จติ พ่อแม่ต่างกันกับพระอรหันต์อย่างไร และเราต้อง
นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อย่างไร
ตอบ ทีพ่ ูดตอนนัน้ มันสด ตอนนี้เอามาพูดจะเป็ นสัญญา จะไม่เหมือนกัน เขาถามว่า
ทําไมพ่อแม่ถงึ เป็ นเหมือนพระอรหันต์สาํ หรับลูกๆ
เพราะพระอรหันต์เช่น
พระพุทธเจ้ามีคุณประโยชน์กบั เรามาก ท่านช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ไม่มใี ครจะช่วยเราได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ พ่อแม่ก็เป็ นเหมือน
พระอรหันต์ มีคุณประโยชน์กบั เรามาก ท่านให้กาํ เนิดเรา จะเกิดเป็ นมนุษย์ได้
ต้องมีพ่อมีแม่ การได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นคุณอย่างยิง่ เพราะมีโอกาสหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้ ถ้าไม่ได้เป็ นมนุษย์ก็ยากทีจ่ ะหลุดพ้นได้ เช่นเกิดเป็ นสุนขั ก็จะ
ไม่มที างหลุดพ้นได้เลย พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ทใ่ี ห้ชวี ติ เรา ก็มากเท่ากับ
พระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ท่านเป็ นพระอรหันต์ในทางโลก ส่วน
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็ นพระอรหันต์ในทางธรรม ในทางจิตใจ ท่านให้พระ
นิพพานเรา ให้เราอยู่ในพระนิพพานได้ พ่อแม่ก็ให้ร่างกายเรามา การมีร่างกาย
มนุษย์ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศทีส่ ุดแล้ว ไม่มภี พไหนจะมีคุณค่าเท่ากับภพของมนุษย์
พระพุทธเจ้าก็เป็ นมนุษย์ พูดภาษามนุษย์ ถ้าอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ ง
เกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าไปเกิดเป็ นช้างเป็ นลิง ทีไ่ ปอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า ก็จะไม่สามารถรับ
ธรรมะทีล่ ะเอียดได้ ไม่ได้รบั ประโยชน์เท่าทีค่ วร ถ้าได้เป็ นมนุษย์ได้ไปอุปฏั ฐาก
พระพุทธเจ้าอยู่ ๓ เดือน ถ้ามีบารมีพอทีจ่ ะรับธรรมได้ ก็จะหลุดพ้นได้ เช่นพระทีไ่ ด้ไป
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ศึกษากับพระพุทธเจ้า ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นจํานวนมาก ในสมัยปัจจุบนั นี้ พระที่
ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็ นพระอรหันต์ ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากท่าน ก็จะหลุด
พ้นได้ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ ก็จะไม่มที างหลุดพ้นได้ ปฏิบตั ไิ ปจนวันตายก็ไม่มที าง
เพราะกิเลสมันเหนือกว่าปัญญาของเรามาก จึงต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของ
พระอรหันต์ ถึงจะช่วยเราได้ นอกจากเป็ นพระโพธิสตั ว์เท่านัน้ ทีจ่ ะชนะกิเลสได้ หลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนัน้ แล้วไม่มใี ครจะทําได้ ผูท้ จ่ี ะเป็ นพระ
โพธิสตั ว์ก็มนี อ้ ยมาก ถ้าเปรียบกับปุถชุ นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ ก็เหมือนเขาวัวกับ
ขนวัว วัวตัวหนึ่งมีเขาวัวอยู่คู่เดียว แต่มขี นเป็ นร้อย คนทีเ่ ป็ นโพธิสตั ว์ก็เป็ นเหมือนเขา
วัว สุดยอดของมนุษย์มแี ค่คน ๒ คนเท่านัน้ เอง ในจํานวนหลายๆล้านคน
ทีน้ กี ลับมาตรงทีพ่ ระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่ เราจะเกิดเป็ นมนุ ษย์
ได้อย่างไร ถ้าไม่ได้เป็ นมนุษย์เราก็จะไม่ได้พบพระพุทธศาสนา ไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา ไม่มที างหลุดพ้นได้ ไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์
พระพุทธเจ้าก็มพี ่อแม่เหมือนกัน ทรงเห็นพระคุณของพ่อแม่ จึงพยายามโปรดท่าน ให้
บรรลุเป็ นพระอริยะกัน พระพุทธมารดาก็ได้เป็ นพระโสดาบัน ทัง้ ๆทีท่ ่านตายไปแล้ว แต่
ยังอยู่ในฐานะทีจ่ ะรับธรรมได้ ท่านเป็ นเทพ ทรงอุตส่าห์โปรดสอนผ่านทางกระแสจิต
ทางสมาธิอยู่ ๑ พรรษา จนได้บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบัน ส่วนพระพุทธบิดาก็ได้บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนจะสวรรคต พระคุณของคุณพ่อคุณแม่จงึ ยิง่ ใหญ่มาก ไม่มี
ท่านแล้วจะมีเราได้อย่างไร ถ้าดูแลท่านก็เท่ากับได้อปุ ฏั ฐากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์
เลย เราจึงไม่ควรมองข้ามการดูแลคุณพ่อคุณแม่ ถึงแม้จะยากจะลําบากอย่างไรก็ตอ้ ง
อดทน ท่านอาจจะจูจ้ ้จี กุ จิก บ่นเรื่องนัน้ บ่นเรื่องนี้ หรือไม่ทาํ ตามทีเ่ ราบอกให้ท่านทํา ก็
อย่าไปถือสา บางทีเราห่วงท่านมากจนเกินไป จนกลายเป็ นลูกบังเกิดเกล้าไป บังคับพ่อ
แม่ให้ทาํ อย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ถ้าท่านไม่ทาํ ก็ไม่เป็ นไร ให้ท่านกินยา ท่านไม่ยอมกิน ก็ไม่
เป็ นไร ให้เดินออกกําลังกาย ท่านไม่เดิน ก็ไม่เป็ นไร ถ้าท่านอยากจะเดิน เราก็ช่วย
ประคับประคองท่าน เราต้องคอยสนับสนุน อย่าไปเป็ นเจ้านายท่าน บางคนเวลาเลี้ยง
พ่อเลี้ยงแม่ ทําเหมือนกับเลี้ยงลูก ทําให้พ่อแม่อดึ อัดใจ จนทนอยู่ดว้ ยไม่ได้ ไปอยู่บา้ น
คนชราสบายใจกว่า เพราะรักเกินไป แต่ไม่รู้จกั วิธีปรนนิบตั พิ ่อแม่ ต้องดูพระทีป่ ฏิบตั กิ บั
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ครูบาอาจารย์เป็ นตัวอย่าง ต้องเทิดทูนเคารพท่านอยู่เสมอ ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟงั ธรรม
ก็จะทําไปตามอารมณ์ พอไม่ได้ดงั ใจก็โกรธ แล้วก็พาลปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลเลย
ถาม ถ้าอย่างนัน้ เทวดาก็บรรลุธรรมไม่ได้ เพราะไม่มรี ่างกายใช่ไหมคะ
ตอบ บรรลุได้ถา้ ตัดตัณหาได้ อาจจะยากหน่อย เพราะพวกเทวดาจะติดอยู่ในกาม
ฉันทะมาก เหมือนพวกคนรวย จะให้ต่นื เช้าๆมาใส่บาตรมาทําบุญยาก สูน้ อน
ดีกว่า เพราะเมือ่ คืนนี้ไปเทีย่ วดึก ไปมีงานเลี้ยงงานฉลอง พวกเทวดาก็เป็ น
เหมือนพวกคนรวย
ถาม เขาไม่มกี าย ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ เทวดาไม่มกี ายหยาบ มีกายทิพย์ เขาเสพความสุขกับรู ปทิพย์เสียงทิพย์กลิน่ ทิพย์
เรื่องอะไรทีเ่ ขาจะต้องมาตัดมาละรูปทิพย์เสียงทิพย์ แล้วมาทําจิตให้น่งิ สงบ มัน
ยาก มันฝื นนิสยั เขา เหมือนกับถนัดมือขวา แล้วบอกให้ใช้มอื ซ้าย นอกจาก
เทวดาบางองค์ทเ่ี ห็นคุณค่าของคําสอนของพระพุทธเจ้า เห็นโทษของการติดอยู่
ในกามสุขถึงแม้จะละเอียดจะวิเศษขนาดไหน ก็หมดไปได้ เทวดาจะไม่เห็นบัน้
ปลายของเขา เวลาเทวดาตายจะมองไม่เห็นกัน จะเสือ่ มหายไป ไปเกิดเป็ นมนุษย์
เหมือนกับแสงสว่างทีด่ บั หายไป
ถาม จึงไม่เห็นทุกข์
ตอบ ไม่เห็นความเสื่อมของรูปทิพย์
ถาม ไม่มเี วทนาทางกาย
ตอบ ไม่มี แต่ของมนุษย์เรานี่เห็นชัด
ถาม เพราะมีรูปให้เห็น
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ถาม ทราบหมดแล้วว่าควรจะทําอย่างไร ท่านอาจารย์ก็มเี มตตาเทศน์สอนลูกศิษย์อยู่
เรื่อยๆ จํา้ จี้จาํ้ ไช แต่ลูกศิษย์ไม่ค่อยๆขยับชัน้ เสียที อยู่ซาํ้ ชัน้ นานๆอย่างนี้ ท่าน
อาจารย์เบือ่ ไหม
ตอบ เราไม่ได้ยดึ ไปติดกับการสอนหรือผลของการสอน พยายามทําหน้าทีข่ องเราเท่า
นัน้ เอง เหมือนคนบอกทาง คนมาถามว่าจะไปกุฏหิ ลังนัน้ อยู่ตรงไหน เราก็บอก
เขาไป แต่ไม่เดินตามไปดูวา่ ไปถึงหรือไม่ บอกให้ถูกต้องทุกอย่างแล้ว ถ้าไปไม่ถงึ
ก็เรื่องของเขา
ถาม แต่เดีย๋ วนี้ลูกศิษย์เดินกลับมาถามใหม่
ตอบ เหมือนพราหมณ์ทถ่ี ามพระพุทธเจ้าว่า ท่านก็สงสอนลู
ั่
กศิษย์ลูกหามามาก บาง
องค์ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ บางองค์ก็ไม่บรรลุ ทําไมถึงเป็ นอย่างนัน้ ท่านก็
ย้อนกลับไปถามพราหมณ์วา่ ท่านเองก็มคี นมาถามทาง ท่านก็บอกเขาไป บางคน
ก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถงึ แล้วท่านจะทําอย่างไร เราบอกเขาแล้ว เขาจะไปถึง
หรือไม่ ก็เรื่องของเขา เราไม่เดือดร้อนด้วย ขอให้เราทําหน้าทีข่ องเราให้ถูกก็แล้ว
กัน อย่าไปบอกให้เขาหลงทาง ก่อนจะสอนใคร เราต้องมันใจในสิ
่
ง่ ทีเ่ ราสอนก่อน
ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ดกี ว่า อย่าไปอาย อย่าไปกลัวเขาว่าเราไม่ฉลาด พูดในสิง่ ทีเ่ รา
รู้ สิง่ ไหนทีเ่ ราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ แต่อย่างน้อยถ้าได้มกี ารพัฒนาขึ้นเล็กน้อยก็ยงั ดี
เท่าทีไ่ ด้ยนิ ทุกคนก็บอกดีข้นึ อย่างนี้ก็พอใจ
ถาม รู้สกึ ว่าทุกคนดีข้นึ ไหมคะ
ตอบ ถ้ายังมาอยู่ก็ถอื ว่าดีข้นึ
ถาม มีบางคนคิดอยากจะสร้างกุฏอิ ยู่แถวๆนี้ แต่กลัวท่านอาจารย์จะหนีไปก่อน
ตอบ อนาคตเป็ นเรื่องทีค่ าดไม่ได้เลย จึงอย่าไปยึดติดกับบุรุษไปรษณีย ์ ให้ยดึ ติดกับ
จดหมายทีเ่ ขาเอามาส่งให้เรา
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ถาม แต่มนั ก็สาํ คัญ เป็ นกําลังใจ
ตอบ ถ้าไม่มจี ะทําอย่างไร ไม่มใี ครอยู่ไปตลอด บุรุษไปรษณียก์ ็ตอ้ งตายเหมือนกัน
เราจึงต้องรีบขวนขวาย พยายามทําให้มากปฏิบตั ใิ ห้มาก เพือ่ ธรรมจะได้เข้ามาอยู่
ในใจของเรา เอาอาจารย์ภายในดีกว่า อาจารย์ภายนอกก็ดี แต่อาจารย์ทแ่ี ท้จริง
ต้องเป็ นอาจารย์ภายใน คือใจของเราสอนใจเราเอง ด้วยการเข้าใจสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
มา ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ลมื จะอยู่กบั ใจไปตลอด มีคนถามพระอรหันต์วา่ พระ
อรหันต์ลมื ได้หรือไม่ ท่านก็ตอบว่าลืมได้ ลืมชื่อคน ลืมวันที่ เพราะสัญญามัน
อนิจจา จําได้ก็ลมื ได้ แล้วก็ถามว่ามีอะไรทีพ่ ระอรหันต์ไม่ลมื บ้าง ท่านบอกว่ามี
เขาถามว่าอะไร ท่านก็ตอบว่าสัจจธรรมหรืออริยสัจ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคนี้ไม่
ลืม เพราะเกิดจากการปฏิบตั ิ จะอยู่กบั ใจไปตลอด พระอรหันต์จงึ ไม่กลับมาเป็ น
ปุถชุ นอีก ปุถชุ นคือผูท้ ไ่ี ม่เห็นสัจจธรรม ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ผูท้ เ่ี ห็นแล้วจะไม่ลมื
รู้วา่ อะไรเป็ นทุกข์ อะไรเป็ นสมุทยั อะไรเป็ นมรรค อะไรเป็ นนิโรธ ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า กิจในอริยสัจ ๔ ตถาคตได้ทาํ เสร็จสิ้นแล้ว ทุกข์ทต่ี อ้ ง
กําหนดรู้ ก็ได้กาํ หนดรู้แล้ว สมุทยั ทีต่ อ้ งละ ก็ได้ละแล้ว นิโรธทีต่ อ้ งทําให้แจ้ง ก็
ได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้มาก ก็ได้เจริญจนสมบรูณ์แล้ว เมือ่ ทํากิจ
ในอริยสัจ ๔ จนสมบรูณ์แล้ว กิจอย่างอืน่ ก็ไม่มอี กี ต่อไป วุสติ งั พรหมจริยงั กิจ
ในพรหมจรรย์น้ ีได้ส้นิ สุดลงแล้ว ไม่มกี จิ อย่างอืน่ ทีต่ อ้ งทําอีกต่อไป นอกจาก
สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ไปตามอัตภาพ ตามสภาพ ใครศรัทธาสนใจอยากจะศึกษา ก็สอน
กันไป แต่จะไม่ไปดึงคนนัน้ ไปลากคนนี้มาสอน นี่ๆเป็ นอย่างนี้นะ นิพพานเป็ น
อย่างนี้นะ อริยสัจเป็ นอย่างนี้นะ ไม่สอนให้เสียเวลา ถ้าไม่สนใจก็ไม่สอน
ถาม เห็นหลวงตาเคยพูดถึงเวลาท่านบรรลุธรรมว่า จิตทีผ่ ่องใสก็ดี ทีเ่ ศร้าหมองก็ดี ที่
สุขก็ดี ทีท่ กุ ข์ก็ดี เป็ นอนัตตา แล้วก็พูดถึงหลวงปู่ขาวด้วยว่าตอนทีบ่ รรลุหลวงปู่
ขาวพิจารณาต้นข้าว แต่ละองค์น่มี จี ริต มีปญั ญาเห็นจริง ไม่เหมือนกัน
ตอบ ไม่เหมือนกัน แต่ไปสู่จดุ เดียวกัน
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ถาม ได้ผลเหมือนกัน
ตอบ ได้ผลเหมือนกัน อวิชชาจะแตกกระจายหายไปเหมือนกัน จะรู้ ไม่สงสัย ใครไป
ถึงจุดนัน้ แล้วจะไม่สงสัย แต่การทีจ่ ะไปถึงจุดนัน้ อาจจะใช้การวิเคราะห์ต่างกัน
เหมือนกับบริษทั หลักทรัพย์ทว่ี เิ คราะห์หนุ ้ ต่างกัน มีเทคนิคต่างกัน แต่ได้ผล
เหมือนกัน สํานักเศรษฐกิจต่างๆทีว่ เิ คราะห์เศรษฐกิจของประเทศว่าจะขึ้นเท่าไหร่
ปี น้ ี การวิเคราะห์อาจจะไม่เหมือนกัน ให้นาํ้ หนักกับปัจจัยตัวนัน้ ตัวนี้หนักเบา
ต่างกัน คนเราก็มปี ระสบการณ์ต่างกัน หลวงปู่ขาวถนัดเรื่องปลูกข้าว เป็ นชาวนา
ชาวไร่ ท่านก็จะพิจารณาไปทางนัน้ คนอืน่ อาจจะพิจารณาไปทางอืน่ อย่างมีอยู่
พระรูปหนึ่งมีปญั หา ก็จะไปกราบถามพระพุทธเจ้าทีก่ ฏุ ทิ ป่ี ระทับ พอดีเดินไปถึง
กุฏฝิ นก็ตกลงมา ก็เลยยืนอยู่ชายคา เห็นหยดนํา้ ไหลลงมาแล้วลงไปกระทบกับ
นํา้ ทีอ่ ยู่กบั พื้น เป็ นฟองแล้วก็แตกกระจายหายไป ท่านก็บรรลุตรงนัน้ บรรลุแล้ว
ท่านก็ไม่ได้ข้นึ ไปถาม เพราะรู้คาํ ตอบแล้ว บางคนเห็นดอกไม้เหีย่ วลงไป ก็บรรลุ
ได้ อยู่ทว่ี า่ จะเข้าใจหลักของความจริงหรือไม่ แต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน
เลียนแบบกันไม่ได้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ยกันทัง้ นัน้ หนักเบามากน้อยต่างกัน ถ้าได้
ทํามามากแล้วก็ไม่ตอ้ งทํามาก ทํามาน้อยก็ตอ้ งทํามากหน่อย ถ้ามีกเิ ลสหนา
ปัญญาทึบก็ตอ้ งช้าหน่อยยากหน่อย ถ้ากิเลสบางปัญญามากก็จะง่ายและเร็ว
ถาม พวกสุขวิปสั สโก
ตอบ ก็พวกปฏิบตั งิ า่ ยบรรลุเร็ว พวกปฏิบตั ยิ ากบรรลุชา้ ก็ทกุ ขวิปสั สโก
ถาม ได้ทาํ มาแล้วอดีตชาติ
ตอบ เขาได้บาํ เพ็ญบารมีต่างๆมา เช่นปัญญาบารมีเป็ นต้น
ถาม ช่วยบอกเทคนิคให้กบั พวกกิเลสหนาปัญญาทึบ
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ตอบ ให้ไปอยู่กบั หลวงตา หรืออาจารย์ทเ่ี หมือนกับหลวงตา จะช่วยเคี่ยวเข็ญให้ได้ดี
ครูบาอาจารย์ทเ่ี มตตาใจดีไม่ดุไม่ด่า จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ ถ้าคิดว่า
กิเลสหนาปัญญาทึบก็ตอ้ งไปหาครู บาอาจารย์ทด่ี ุเก่งๆด่าเก่งๆ ทีม่ คี วามเข้มงวด
กวดขันมาก เหมือนกับเรียนหนังสือ ถ้าได้ครู ทค่ี อยติดตามดูการเรียนของเรา ก็
จะช่วยดึงเราไปได้
ถาม ตอนแรกๆทีท่ ่านอาจารย์จะอยู่กบั หลวงตานี่ ก็รู้อยู่วา่ หลวงตาท่านดุมาก เวลาว่า
ท่านดุน่ี ท่านอาจารย์คดิ หรือไม่คะว่าท่านดุ
ตอบ ไม่หรอก เพราะประสบการณ์ของอาตมา ตัง้ แต่เป็ นฆราวาส รู้วา่ คนดุเป็ นคนใจดี
จะได้ประโยชน์จากคนดุมากกว่าคนไม่ดุ
เวลาเรียนหนังสือก็จะหาครูทด่ี ุๆที่
เคี่ยวๆ ถ้าไม่เคี่ยวจะไม่ได้ความรู้
ถาม เพราะสังเกตดูเวลาทีห่ ลวงตาดุ ท่านไม่ได้ดุจริงๆ เป็ นเพียงอุบายสอนเราใช่ไหม
คะ
ตอบ ก็แล้วแต่คน ดุตรงๆได้หรือไม่ จะเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษ ถ้าดุแล้วเป็ นบ้าไป
เลย ท่านก็ไม่ดุ ท่านดูจริตนิสยั ของคนว่าจะรับได้มากน้อยขนาดไหน ท่านเล็งถึง
ประโยชน์หรือโทษทีจ่ ะเกิดขึ้น บางทีก็ไม่ได้ว่าตรงๆ แต่พูดเรื่องคนอืน่ ให้คนนี้ฟงั
แต่เป็ นเรื่องของคนนี้ ถ้ามีปญั ญาก็นอ้ มเอาเข้ามาพิจารณา ว่าเป็ นเรื่องของตน
หรือเปล่า คนฟังมันควรน้อมเข้ามาเสมอ ไม่วา่ พูดเรื่องอะไรต้องน้อมเข้ามา แต่
ไม่นอ้ มแบบโมโหโทโส แบบมีอารมณ์ น้อมมาเพือ่ ศึกษาดูวา่ เราบกพร่องหรือ
เปล่า ท่านว่าคนนัน้ บกพร่อง เราก็ตอ้ งย้อนมาดูวา่ เราบกพร่องเหมือนกับทีท่ ่าน
ว่าหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร เพราะฟังเพือ่ แก้ไขส่วนทีบ่ กพร่อง ฟังเพือ่
พัฒนาตัวเรา ส่วนดีทเ่ี รายังไม่มี ก็ควรพัฒนาให้มขี ้นึ มา ส่วนไม่ดกี ็ตอ้ งแก้ไข ไม่
ว่าท่านจะพูดเรื่องใครก็ตาม เราต้องโอปนยิโก น้อมเข้ามาหาตัวเราเสมอ
นักปราชญ์ท่านฉลาด ท่านรู้วา่ คนเรามีจริตนิสยั ต่างกัน สอนตรงๆอาจจะรับไม่ได้
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จะอับอายขายหน้าเพือ่ นฝูง อาจจะโกรธขึ้นมาเลยก็ได้ อาจจะเลิกนับถือเป็ น
อาจารย์ไปเลยก็ได้ ท่านก็ดูแต่ละคนว่าจะรับได้มากน้อยเพียงไร
ถาม สังเกตดูคนทีเ่ ข้าวัดส่วนใหญ่จะมีความทุกข์ ในเรื่องการงานครอบครัวหรืออะไร
อย่างนี้คะ แต่คนทีม่ คี วามสุขสบายจะไม่ค่อยเข้าวัด
ตอบ คนทีม่ คี วามทุกข์แต่ไม่เข้าวัดก็มมี ากเหมือนกัน เพราะเลือกแก้ดว้ ยวิธีอน่ื ไปตี
กอล์ฟ ไปชอปปิ ง ไปอาบอบนวด ไปดูหนัง วัดก็เป็ นทางแก้ทางหนึ่ง
ถาม อย่างลูกมีเพือ่ นๆทีไ่ ม่เข้าวัด เขาไม่มคี วามทุกข์
ตอบ เขามี ไม่มใี ครไม่มที กุ ข์หรอกในโลกนี้ เพียงแต่เขาไม่มาบ่นให้เราฟังเท่านัน้ เอง
ถาม แสดงว่าไม่เกี่ยวกับความทุกข์ความสุขทีเ่ ข้าวัดใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่เสมอไป อยู่ทจ่ี ริตนิสยั ของแต่ละคน บางคนแก้ความทุกข์ดว้ ยการดืม่ สุรา
เวลาไม่สบายใจก็หาเหล้ามาดืม่ บางคนก็เข้าบ่อนการพนัน เพือ่ จะได้ลมื ปัญหา
ลืมเรื่องราวต่างๆ
ถาม มีนอ้ งบางคนเขาบอกว่า ตัวเขายังอยากจะเกิด ยังอยากจะเห็นเรื่องตายเกิด ฟัง
แล้วตกใจเหมือนกัน
ตอบ แสดงว่ามีความหลงมาก
ถาม ยังไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะคิด มีอวิชชาเต็มตัว
ตอบ คนเข้าวัดนี้แหละเป็ นคนฉลาด แก้ทกุ ข์ทถ่ี ูกทาง เหมือนกับคนไม่สบายแล้วไป
เข้าโรงพยาบาล ดีกว่าไปคลินิกหมอเถือ่ น
ถาม แต่เขามองตรงกันข้ามกับเราเลยนะคะ มองคนทีเ่ ข้าวัดว่าอะไรตื่นแต่เช้า
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ตอบ สัมมาทิฐกิ บั มิจฉาทิฐิ ต้องมองตรงกันข้ามกัน สัมมากับมิจฉาอยู่กนั คนละด้าน
เขาอาจจะมองว่าคนทีเ่ ข้าวัดเป็ นคนอ่อนแอ ไม่กล้าต่อสู ้ ไม่กล้าเผชิญความจริง
ถาม เปอร์เซ็นต์ของคนเข้าวัดกับคนทีไ่ ม่เข้าวัดก็ต่างกันมากเลย คนเข้าวัดนี่สกั ๑๐
เปอร์เซ็นต์
ตอบ น้อยมาก เพราะพวกเข้าวัดเป็ นพวกเขาวัว พวกไม่เข้าวัดเป็ นพวกขนวัว
ถาม ดีใจจัง พวกลูกเป็ นพวกเขาวัว
ตอบ คนทีเ่ ป็ นพระอรหันต์ อยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัด คนทีเ่ ข้าวัดใหม่ๆก็ไม่ได้เป็ นพระ
อรหันต์ แต่อยู่ไปนานๆก็กลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มาได้ อยู่นอกวัดไปจนวันตาย
ก็ไม่เป็ น การแก้ความทุกข์ทถ่ี ูกทางต้องแก้ทางไหน คําตอบก็เห็นอยู่แล้ว
เพียงแต่ไม่มปี ญั ญาพิจารณาให้เห็นเท่านัน้ เอง
ถาม ในกรณีทเ่ี ป็ นมิจฉาทิฐิ แต่เป็ นบุพการีของเรา จะทําให้เกิดสัมมาทิฐไิ ด้อย่างไร
ตอบ แม้แต่บพุ การีของพระอรหันต์บางทีก็ช่วยไม่ได้ อย่างบุพการีของพระโมคคัลลาน์
หรือพระสารีบตุ ร สิง่ ทีเ่ ราทําได้ คือการทําตัวของเราให้เป็ นตัวอย่าง ถ้ายังไม่เห็น
ก็แสดงว่ามีเมฆหมอกของโมหะอวิชชาหนามาก แสงสว่างแห่งธรรมไม่สามารถ
เล็ดลอดเข้าไปได้ เป็ นเรื่องของกรรม เราจึงต้องเข้าใจหลักกรรม และเรื่อง
อนิจจังของร่างกาย พ่อแม่ของเราก็ตอ้ งแก่เจ็บตายเหมือนกัน แก้ไม่ได้ เรื่อง
กรรมของท่านเราก็ไปแก้ไม่ได้ มิจฉาทิฐเิ ป็ นผลของกรรม สัมมาทิฐเิ ป็ นผลของ
บุญ คนทีม่ มี จิ ฉาทิฐกิ ็จะคลุกคลีกบั คนทีม่ มี จิ ฉาทิฐิ ก็ยง่ิ ส่งเสริมกันใหญ่ ยิง่
ตอกยํา้ มิจฉาทิฐใิ ห้แน่นแฟ้ นมากยิง่ ขึ้น ส่วนคนทีม่ สี มั มาทิฐกิ ็จะคลุกคลีกบั คนที่
มีสมั มาทิฐิ ก็จะช่วยส่งเสริมกัน คนทีม่ คี วามรู้มากกว่าจะดึงคนทีม่ นี อ้ ยกว่า
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิต ถ้าหาบัณฑิตคบไม่ได้ ก็อยู่คนเดียวไปจะ
ดีกว่า อย่าไปคบคนพาลคนโง่ เพราะจะขาดทุน จะฉุดลากเราลงไป ถ้า
จําเป็ นต้องคบเช่นคบกับพ่อกับแม่เรา ก็อย่าให้เขาฉุดลากเราไป ถึงแม้จะเป็ นพ่อ
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เป็ นแม่ ถ้าสอนให้เราเล่นการพนัน ให้กนิ เหล้า เราก็ไม่ตอ้ งทําตาม ไม่เป็ นการ
เนรคุณ ถ้าผิดกับหลักธรรมก็ไม่ตอ้ งทํา การเนรคุณหมายถึงไม่ดูแลท่าน ในยาม
เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ เราปล่อยปละละเลย ถึงจะเป็ นการ
เนรคุณ ถ้าชวนให้เราไปดืม่ เหล้า เราก็ไม่ตอ้ งไป ถ้าไปก็ไม่ตอ้ งดืม่ ท่านจะว่า
อย่างไรเราก็ไม่ดม่ื ต่อไปท่านอาจจะไม่ดม่ื ตามเราก็ได้
จะสอนพ่อแม่ ก็ตอ้ งสอนด้วยการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง เช่นพระพุทธเจ้า ทรงปฏิบตั ิ
เป็ นตัวอย่าง ปฏิบตั จิ นหลุดพ้น พอหลุดพ้นแล้วบรรดาญาติทงั้ หลายก็เกิดศรัทธาปฏิบตั ิ
ตาม มีเจ้าชายออกบวชตัง้ ๕ รูปพร้อมๆกัน มีพระอานนท์ มีพระอนุรุทธะ บวชพร้อมๆ
กัน เพราะศรัทธา ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกบวช พวกนี้จะได้บวชหรือเปล่า ไม่มที าง ก็
เหมือนกับพระราชวงศ์จกั รี มีรชั กาลที่ ๔ ออกบวชเป็ นพระอยู่ตงั้ ๒๐ พรรษา
ลูกๆหลานๆก็บวชตามกันทุกพระองค์เลย ตัง้ แต่รชั กาลที่ ๔ มา รู้สกึ จะบวชทุกๆ
พระองค์เลย ถ้าเรากินเหล้าเมายาจัดปาร์ต้ที กุ คืน ลูกหลานก็จะทําตาม ถ้ามีสมั มาทิฐิ เขา
ก็จะไม่ทาํ ตาม ถ้าไม่มสี มั มาทิฐกิ ็จะทําตามคนอืน่ ต้องแยกแยะ เป็ นพ่อแม่ก็ส่วนหนึ่ง
เรื่องของจิตใจก็เป็ นอีกส่วนหนึ่ง เป็ นเรื่องของบุญของกรรม ท่านสอนว่าเรามีกรรมเป็ น
ผูใ้ ห้กาํ เนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ ไม่ใช่พ่อแม่ทใ่ี ห้กาํ เนิดใจ พ่อแม่ให้กาํ เนิดร่างกาย แต่
ใจจะสูงจะตํา่ จะดีจะชัว่ บุญกรรมเป็ นผูใ้ ห้กําเนิด ทําให้ดหี รือชัว่ สูงหรือตํา่ ถึงแม้จะเกิด
เป็ นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสูงตามเสมอไป ถ้าใจไม่สูงมันก็ไม่
สูง ถึงแม้จะเกิดเป็ นลูกขอทาน แต่ถา้ ใจสูงมันก็สูง
ถาม แล้วคําพังเพยทีว่ า่ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ก็ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับ
ตอบ เป็ นบางกรณี
ถาม เป็ นแต่ละบุคคลไป
ตอบ เผอิญมีจริตนิสยั คล้ายกัน
ถาม เคยเกี่ยวพันกันหรือเคยทํากรรมร่วมกันมา
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ตอบ ท่านสอนว่าถ้าอยากจะพบกันในชาติหน้า ได้เป็ นคู่กนั ก็ตอ้ งทําบุญทําทานเท่ากัน
รักษาศีลเท่ากัน ภาวนาเท่ากัน ถ้าทําไม่เท่ากันก็จะไม่เจอกัน เหมือนรถทีว่ ง่ิ เร็ว
เท่ากันก็จะเกาะติดกันไป ถ้าเร็วไม่เท่ากัน ก็จะห่างกันออกไป แต่อย่าไปอยาก
เจอกันเลย ไม่เบือ่ กันบ้างหรือ ไปข้างหน้ามีคนใหม่ให้เจอเยอะแยะ นํา้ ก็จะเข้าหา
นํา้ นํา้ มันก็จะเข้าหานํา้ มัน ไม่ปะปนกัน คนดีจะเข้าหาคนดี คนไม่ดกี ็จะเข้าหาคน
ไม่ดี
ถาม ลูกสาวทํางานทางราชการ มีการเรียกเงินใต้โต๊ะ แล้วเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใน
ฐานะผูใ้ ห้ เขาจะมีความผิดในส่วนกรรมทีล่ ะเอียดนี้หรือไม่
ตอบ ถ้ามีส่วนร่วมด้วยก็มี ถ้าไม่มสี ่วนร่วมด้วยก็ไม่มี
ถาม ไม่ได้เป็ นผูร้ บั
ตอบ อยู่ทเ่ี จตนา
ถาม ต้องทําไปตามหน้าที่
ตอบ มีหน้าทีเ่ ซ็นก็เซ็นไป
ถาม งานบางอย่างเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่ยอมอนุมตั ิ ถ้าไม่ให้เงินเขา จะหาเรื่องราวหาข้อผิด
นี่ก็กรณีเดียวกัน มันจําเป็ นคะ
ตอบ ก็มองว่าเป็ นการซื้อของก็แล้วกัน ต้องเสียเงินซื้อ อยากจะได้ของก็ตอ้ งจ่ายเงิน
ถาม เพือ่ ความสะดวก ไม่อย่างนัน้ จะทําอะไรไม่ได้ งานไม่เดิน
ตอบ เราไม่ได้ทาํ ผิด คนทีเ่ รียกนัน่ แหละผิด เราเป็ นคนซื้อของ เขาเรียกราคานี้ เราก็
จ่ายเขาไป เขาก็ไปเป็ นเปรต เราไม่ได้ไปเป็ น
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ถาม ทีส่ วนแสงธรรมไม่เคยต้องให้ค่าอะไรเลย มีแต่แย่งกันทํา ลูกว่าบารมีเป็ นสิง่
สําคัญ
ตอบ กับพระเขาจะไม่เอา เวลาตํารวจเรียกรถแล้วเห็นพระนัง่ เขาก็จะโบกให้ไป เรา
อย่าไปทําก็แล้วกัน ถ้าต้องขับรถผ่านทางนี้แล้วเขาจะเรียกเก็บเงิน เราก็จ่ายเขา
ไป ไม่ได้เป็ นความผิดของเรา ความผิดอยู่ทค่ี นเรียก
ถาม จะไปส่งเสริม
ตอบ ก็อย่าไปทางนี้ ไม่ได้เป็ นความผิดของเรา เพราะไม่มเี จตนาทีจ่ ะทําบาป เราต้อง
ไปทางนี้ จะไปได้ตอ้ งจ่ายเงิน เหมือนขึ้นทางด่วนก็ตอ้ งจ่ายเหมือนกัน ทําไมเรา
จ่ายได้
ถาม เร็วมากอายุ ๖๐ แล้วค่ะ
ตอบ เป็ นตัวเลขเท่านัน้ หกสิบ แปดสิบ ถ้ายังมีชวี ติ อยู่ก็นบั ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มชี ีวติ ก็
หยุดนับ แต่ใจนี่อายุยาวมาก ไม่รู้ก่ลี ้านปี แล้ว ร่างกายเป็ นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่ง
เท่านัน้ เอง
ถาม ใจไม่มตี าย
ตอบ ใช่
ถาม อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการติดดีกบั ติดชัว่ เวลาใช้ชวี ติ จริงๆจะต้องเจอทัง้ ทีด่ ี
และไม่ดี จะมีวธิ ีการอย่างไรดีคะ ทีจ่ ะไม่ให้ตดิ
ตอบ คําว่าดีหมายถึงสิง่ ทีเ่ ราชอบใช่ไหม เช่นเวลาได้เงินเดือนขึ้นหรือใครชมเราอย่างนี้
ใช่ไหมทีเ่ รียกว่าดี ส่วนทีไ่ ม่ดหี มายถึงเวลาทีเ่ ราโดนตัดเงินเดือน โดนไล่ออกจาก
งาน โดนตําหนิตเิ ตียนนินทา ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ตอ้ งไม่ตดิ ทัง้ ๒ อย่าง ต้องยอมรับ
ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เหมือนกับฝนตกแดดออก เราไม่ตดิ กับแดดจนรับกับฝน
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ไม่ได้เลย ต้องรับได้ทงั้ ๒ อย่าง เพราะไม่ได้อยู่ในวิสยั ของเราทีจ่ ะไปควบคุม
บังคับได้ เจ้านายจะไล่เราออก ก็หา้ มเขาไม่ได้ จะด่าเราก็หา้ มเขาไม่ได้ จะตําหนิ
นินทาเราก็หา้ มเขาไม่ได้ จะชมเราก็หา้ มเขาไม่ได้ ให้เรามีความหนักแน่นกับความ
จริงก็แล้วกัน ถ้าเขาชมว่าเราดีแต่เราไม่ดี ก็ไม่ควรดีใจ เขาว่าเราไม่ดแี ต่เราไม่ได้
เป็ นอย่างทีเ่ ขาว่า ก็ไม่ตอ้ งเสียใจ แต่ถา้ เป็ นจริงอย่างทีเ่ ขาว่า เราก็ตอ้ งแก้ไข
เพราะจะเป็ นประโยชน์กบั เรา ฟังเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ ฟังด้วยเหตุผล อย่าฟัง
ด้วยอารมณ์ ถ้าฟังด้วยอารมณ์เราจะชอบให้คนสรรเสริญอย่างเดียว เราจะเลว
ขนาดไหน ถ้าเขายกย่องสรรเสริญเราก็ดใี จ เราจะดีขนาดไหน ถ้าเขาตําหนิเราก็
จะเสียใจ ถ้าไม่ใช้อารมณ์ ดูความจริงเป็ นหลัก ไม่วา่ ใครจะพูดอะไรก็ตาม เราจะ
ไม่หวันไหว
่
จะฟังทีเ่ หตุผล ว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็ตอ้ งแก้ไข ถ้าไม่จริงก็ไม่ตอ้ ง
ทําอะไร แสดงว่าคนพูดเป็ นคนตาบอด มองไม่เห็นความจริง หรือเกลียดเรา ก็
ห้ามเขาไม่ได้ ถือว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมก็แล้วกัน เราเคยมีอะไรกับเขามาก่อน จึงทํา
ให้เขาเกลียดเรา
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า อยู่ในโลกนี้ตอ้ งอยู่เหนือสรรเสริญนินทาให้ได้ อยู่เหนือโลก
ธรรมทัง้ ๘ ลาภยศสรรเสริญสุข ทีม่ ที งั้ เจริญและเสือ่ ม เป็ นธรรมดา ส่วนใหญ่เราจะไป
ติดเจริญ เวลาเจริญลาภยศสรรเสริญสุข เราจะดีอกดีใจ พอเวลาเสือ่ มลาภเสือ่ มยศ เจอ
นินทาเจอความทุกข์ ใจก็จะหดหู่ ต้องปรับใจให้อยู่ตรงกลาง ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย เวลาเจริญ
ก็เตือนสติวา่ เดีย๋ วก็เสือ่ ม จะได้ไม่ดใี จ เวลาเสือ่ มจะได้ไม่เสียใจ ถ้าดีใจพอจากไปก็จะ
เสียใจ ถ้าเฉยๆ ไม่ยนิ ดี เวลาเสื่อมก็จะไม่เดือดร้อน จึงต้องรู้ทนั ว่าความเจริญกับความ
เสือ่ มเป็ นของคู่กนั มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา เวลาได้ข้นึ เงินเดือนก็ไม่ตอ้ งดีใจ ต่อไป
อาจจะถูกไล่ออกจากงานก็ได้ บริษทั อาจจะขาดทุน ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ก็
ต้องปิ ดบริษทั ลง หรือต้องลดจํานวนพนักงานลง ก็อาจจะต้องปลดเราออกจากงาน
พยายามมองความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนอยู่เสมอ จะได้ไม่หลง กับส่วนดีและส่วนไม่ดี
ส่วนไม่ดเี ดีย๋ วก็หมดไปเหมือนกัน เช่นฝนไม่ตกไปตลอด เดีย๋ วก็ตอ้ งหยุด ไม่ตอ้ งไป
รังเกียจ ไม่ตอ้ งอยากให้มนั หยุด ถึงเวลามันก็หยุดเอง ถ้ายังไม่ถงึ เวลาหยุด ต่อให้อยาก
อย่างไร ก็ไม่หยุดอยู่ดี จะทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆ ถ้าทําใจให้รบั กับทุกสภาพได้ ก็จะไม่
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เดือดร้อนไม่ทกุ ข์ ไม่ให้ยดึ ติดทัง้ ดีและชัว่ ทัง้ ส่วนทีด่ แี ละไม่ดี แต่เรื่องทําความดีน้ ี ให้
ยึดติดตลอดเวลา เรื่องธรรมะให้ยดึ ติดตลอดเวลา เดีย๋ วจะเข้าใจผิด เป็ นคนละเรื่องกัน
ธรรมะไม่ใช่เรื่องทีพ่ ูดถึง ธรรมะยึดได้ตลอด เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ตลอด การทําความ
ดียดึ ได้เสมอ ทําได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
ถาม อย่างนี้ก็หมายความว่า ชีวติ คนเราก็มที งั้ สุขและทุกข์ ตอนไหนทีก่ าํ ลังมีความ
ทุกข์หรืออยู่ในภาวะทีแ่ ย่ ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง ก็จะผ่านไป
แต่เราก็ยงั มุง่ มันที
่ จ่ ะทําความดีต่อไป ความทุกข์ในช่วงนัน้ เป็ นผลของบาปกรรม
ทีเ่ ราเคยทํามา ต้องคิดอย่างนัน้ ถูกไหมคะ
ตอบ บางอย่างไม่ได้เป็ นผลของการกระทําของเรา เป็ นการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ
อย่างฝนตกแดดออก แล้วก็ไปกระทบกับเศรษฐกิจ ก็ถา้ แดดมากกว่าฝน
เกษตรกรก็จะไม่สามารถผลิตข้าวออกมาได้มาก ทําให้เศรษฐกิจตกตํา่ ทําให้เงิน
ฝื ด ก็อาจจะถูกตัดเงินเดือน เป็ นผลต่อเนือง ไม่ได้เป็ นเรื่องของบุญของกรรม
แต่ถา้ มีคนมาทําร้ายเรา ก็อาจจะเป็ นเพราะเราเคยไปทําร้ายเขามาก่อน หรือชีวติ
ตกตํา่ ทัง้ ๆทีเ่ ราพยายามทําดีทส่ี ุดแล้ว ก็อาจจะเป็ นเรื่องของกรรม ก็ตอ้ งอดทน
ไว้ ทําใจให้เป็ นอุเบกขา พยายามประคับประคองชีวติ ไม่ให้ตกตํา่ มากไปกว่านี้
ถาม อย่าไปทําตามอย่างทีเ่ ราได้รบั
ตอบ ใช่ พอชีวติ ตกตํา่ ก็เลยทําตัวสํามะเลเทเมาไปเลย เราต้องพยายามทําความดีให้
มากยิง่ ขึ้นไปอีก จะดีกว่า บางทีความตกตํา่ ของชีวติ อาจจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เรา
ได้ทาํ ความดีกนั
ถาม เพราะเห็นทุกข์จริงๆ
ตอบ อย่างหลวงปู่ขาวนี่ เมียท่านไปมีชู ้ ท่านก็เสียใจมาก ตอนต้นอยากจะฆ่าเมียกับ
ฆ่าชู ้ แต่พอได้สติข้นึ มา ก็คดิ ว่าไปฆ่าเขาทําไม เขามีความสุขก็ให้เขาไปเถิด
เมือ่ ก่อนเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้ ทําไมต่อไปนี้จะอยู่ไม่ได้ ไปฆ่าเขาเราก็ไม่
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วิเศษไปกว่าเขา แต่จะเลวกว่าเขาเสียอีก ท่านได้สติ ก็เลยประกาศเป็ นทางการ
เลยว่า ต่อไปนี้ขอยกภรรยาให้คนนี้ไป ส่วนเราจะไปบวช จะไปทําความดี พลิก
วิกฤตให้เป็ นโอกาส พลิกเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายให้เป็ นประโยชน์ข้นึ มา ถ้าเรา
สูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย ก็ไปบวชเลย
ถาม ผลของการทําความดีมนั รอนาน
ตอบ ความอยากของเราทําให้รู้สกึ นาน เวลาอยากได้อะไรจะรู้สกึ ไม่ทนั ใจ เวลาไม่
อยากได้รู้สกึ มาเร็วเหลือเกิน เรื่องบิลนี่มาเร็วเหลือเกิน แต่เงินเดือนกว่าจะออก
รู้สกึ ว่านาน ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเวลา ๓๐ วันเหมือนกัน ความอยากทําให้รู้สกึ ว่าต่างกัน
จึงอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้เลย ไม่มสี าระทัง้ นัน้ ไม่ได้ให้ความสุขความสบาย
ใจ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้นไปเรื่อยๆ
พอได้ดกี ็อยากจะให้ดไี ปตลอด พอไม่ดเี พียงนิดเดียวก็เสียใจแล้ว
ถาม พอเราเห็นลูกคนอืน่ เขาดี เราก็อจิ ฉาจังเลย
ตอบ แล้วมันดีจริงหรือเปล่า ไม่ดจี ริงหรอก พระพุทธเจ้าไม่เห็นว่ามันดี พระอรหันต์
ท่านไม่เห็นว่ามันดี ครูบาอาจารย์ท่านไม่เห็นว่ามันดี คนหลงเท่านัน้ ทีเ่ ห็นว่ามันดี
คนทีไ่ ม่หลงเห็นว่ามันทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่มนี ะดีทส่ี ุด เมือ่ ก่อนนี้ตอนทีไ่ ม่ได้แต่งงาน
ไม่มลี ูกก็สบายอยู่แล้ว พอมีสามีมลี ูกแล้ว เป็ นอย่างไร ดีไหมล่ะ
ถาม มีแต่เห็นลูกคนอืน่ สามีคนอืน่ เขาดีจงั
ตอบ ไม่เห็นความทุกข์ของเขา ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ส่วนทีด่ ี เวลาทะเลาะกันเราไม่เห็น
ไม่มคี ู่ไหนไม่ทะเลาะกัน
ถาม ได้ยนิ ว่าการอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เป็ นกิเลส
ตอบ ถ้าทุกข์ก็เป็ นกิเลส
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ถาม หลักใหญ่ตอ้ งดูใจตัวเอง
ตอบ ใช่ ต้องดูทค่ี วามทุกข์ใจเป็ นหลัก ความทุกข์ใจเป็ นผลของกิเลสทัง้ นัน้ ถ้าเป็ น
ธรรมแล้วจะไม่ทกุ ข์กบั อะไรเลย ถึงแม้จะถูกทรมาน ถูกขังอยู่ในกรง ถูกทําร้าย
ร่างกาย ถ้าทําใจให้สงบได้ ก็จะไม่กระทบกับใจ เพราะกิเลสสงบตัวลงไปด้วย
เราทุกข์เพราะกิเลส ไม่ตอ้ งการสิง่ ทีไ่ ด้รบั ก็เป็ นทุกข์ อยากได้ในสิง่ ทีไ่ ม่ได้ก็เป็ น
ทุกข์
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๖

ประเด็นสําคัญของชีวิต
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะไม่ให้ชูงวง ไม่ให้ทาํ ตัวกร่าง ว่าตัวเองใหญ่โต
จะต้องปฏิบตั กิ บั ตนอย่างนัน้ อย่างนี้ เพราะถ้าไม่ได้รบั การปฏิบตั กิ ็จะเสียใจ จึงควรทําตัว
ให้ตาํ ่ ทีส่ ุด เป็ นเหมือนผ้าขี้ร้ วิ ผ้าเช็ดเท้า ใครจะเหยียบ ใครจะเอาไปเช็ดเท้า เอาไปเช็ด
อะไร ก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าคิดว่าเป็ นผ้าขาวผ้าสะอาด เวลาใครเอาไปเช็ดอะไรเปื้ อน
หน่อย ก็จะเกิดโทสะ ใจของเราจะมีความสุขมีความสบายถ้าไม่ถอื ตัว ไม่มมี านะ เพราะ
การถือตัวเป็ นโมหะ เป็ นอวิชชา เป็ นความหลง เป็ นเหตุทาํ ให้ทกุ ข์ใจ ทําให้ใจต้อง
ทะเยอทะยาน ดิ้นรนอยู่เรื่อยๆ อยู่เฉยๆไม่ได้ เรื่องของใจเป็ นเรื่องแปลก ถ้าไม่ได้ศึกษา
ก็จะไม่รู ้ จะปฏิบตั ไิ ม่ถูก จะปฏิบตั สิ วนกับความจริงของใจ เพราะมีตวั คอยจูงให้ไป
ในทางทีผ่ ดิ ก็คอื โมหะอวิชชานี่เอง ทีท่ าํ ให้ไม่รู้วา่ อะไรทําให้ใจทุกข์ มีพระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียวทีร่ ู้ จึงนําเอามาสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อ สิง่ ทีท่ รงตรัสรู้ก็คอื พระอริยสัจ ๔ ทรงเห็น
ว่าความทุกข์เกิดจากสมุทยั คือตัณหาความอยาก ๓ ประการคือ ๑. กามตัณหาความ
อยากในกาม ๒. ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหาความอยากไม่มอี ยาก
ไม่เป็ น คือใจนี้จะหิวกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้นงั ่ หลับตาเฉยๆจะรู้สกึ อึดอัด นัง่
ไม่ได้นาน ถ้านัง่ ดูหนัง ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมงก็นงั ่ ดูได้ ไม่อดึ อัด เวลานัง่ อยู่ในรถ ถ้ารถวิง่
ก็จะไม่รู้สกึ อึดอัด ถ้ารถจอดนิ่งก็จะรู้สกึ อึดอัด ต้องลงไปเดิน ไปทําอะไร เพราะ
กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทําให้อยากสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะทีแ่ ปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็ นของเก่าก็จะเบือ่ หน่าย คนถึงเปลีย่ นคู่กนั อยู่
เรื่อย เวลาเจอคนใหม่ๆก็รู้สกึ ว่าดีไปหมด น่าชื่นชมน่ารักน่ายินดี พออยู่ดว้ ยกันไปจน
จําเจชินชาก็เบือ่ หน่าย ก็อยากจะหาใหม่ ทําให้ใจต้องดิ้นรนกวัดแกว่ง ทําให้เกิดความ
ทุกข์ข้นึ มาในใจ
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ใจจะสุขได้ใจต้องสงบ ระงับดับตัณหาความอยากในใจ แต่เราไม่รู้กนั กลับคิดว่ายิง่
อยากยิง่ มีความสุข พออยากดูภาพยนตร์ก็ได้ออกไปดู ตอนออกจากบ้านก็เหมือนไก่บนิ
ดีใจได้ไปดูหนัง พอกลับมาบ้านก็เหมือนห่ากิน เป็ นธรรมชาติของกิเลส จะหลอกล่อใจ
อยู่เรื่อยๆ เมือ่ ใจไปยินดีกบั กิเลสก็เลยทุกข์ ถ้าไม่ยนิ ดีกบั กิเลสก็จะเฉยๆ จะสงบนิ่ง มี
ความสุข นี่คอื ประเด็นสําคัญของชีวิตเรา อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงพระอริยสัจ ๔ อยู่ตรงทีม่ ี
สมุทยั หรือไม่มสี มุทยั ถ้าสมุทยั ดับนิ โรธก็จะปรากฏขึ้นมา ความทุกข์ก็ดบั ไป การจะตัด
สมุทยั ให้หมดไปได้ ก็ตอ้ งใช้เครื่องมือ ก็คือมรรค มรรคทีม่ อี งค์ ๘ มัชฌิมาปฏิปทา ย่อ
เข้ามาก็คอื ทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นอยู่กบั ฐานะของผูป้ ฏิบตั ิ ถ้าเป็ น
ฆราวาสญาติโยมก็ทานศีลภาวนา ในภาวนาก็มที งั้ สมาธิและปัญญา ถ้าเป็ นบรรพชิตเป็ น
นักบวชก็ศีลสมาธิปญั ญา เพราะทานก็ได้ทาํ ไปหมดแล้ว สละหมดแล้ว ไม่มอี ะไรเหลือ
ถ้าได้บรรลุแล้วมาเกี่ยวข้องกับทางโลก มีผู ้ถวายข้าวของเงินทอง ก็เอาไปทําทานต่อ แต่
ไม่ได้ทาํ ทานแบบฆราวาสญาติโยมทํากัน ทีท่ าํ เพือ่ กําจัดกิเลส ความโลภความตระหนี่
ความหวงแหน สําหรับจิตทีบ่ ริสุทธิ์แล้วจะไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่ จะทําไปด้วยปัญญา
ด้วยเหตุผล เมือ่ มีเงินจะเก็บไว้ทําไม เอาไปสงเคราะห์โลกจะดีกว่า แต่ไม่ได้อะไรจากการ
สงเคราะห์โลก เมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่ มีโอกาสช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้ก็ทาํ ไป ถ้าไม่มขี ้าวของเงินทอง
แจก ก็แจกทรัพย์ภายในคือธรรมะ ทีจ่ ะทําให้ผูท้ ย่ี งั ไม่ฉลาดได้ฉลาดขึ้น ได้หลุดพ้นจาก
บ่วงของมาร บ่วงของอวิชชาโมหะ ทีผ่ ูกมัดจิตของปุถชุ นทัง้ หลาย ให้เวียนว่ายตายเกิด
ในภพน้อยภพใหญ่ ให้มแี ต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ก็แจกเป็ นธรรมทานไป แต่ไม่ได้รบั
ประโยชน์จากการให้ทานนี้ เพราะมีประโยชน์อยู่เต็มหัวใจแล้ว
ถ้าเป็ นนํา้ ก็เต็มแก้วแล้ว จะเติมเข้าไปอีกก็ไม่ได้มมี ากขึ้น ต้องไหลล้นออกมา แต่ทาํ ด้วย
ความเมตตากรุณา หนึ่งในพระพุทธคุณก็คอื พระมหากรุณาธิคุณ ทีม่ ตี ่อสัตว์โลก ทรง
สละเวลา ๔๕ พรรษาทีเ่ หลืออยู่หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงทําภารกิจของพระ
ศาสดาซึง่ มีอยู่ ๕ ประการด้วยกันทีเ่ รียกว่าพุทธกิจ ๕ ทีท่ รงปฏิบตั เิ ป็ นประจําทุกวันคือ
๑. ตอนบ่ายอบรมสังสอนฆราวาสญาติ
่
โยม ๒. ตอนคํา่ อบรมสังสอนพระภิ
่
กษุสามเณร
๓. ตอนดึกตอบปัญหาและอบรมสังสอนเทวดา
่
๔. ตอนก่อนสว่างทรงเล็งญาณดูวา่ จะ
ไปโปรดผูใ้ ดดี ผูท้ ม่ี คี วามพร้อมทีจ่ ะรับพระธรรมได้อย่างรวดเร็ว ก็จะมุง่ ไปโปรดคนนัน้
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๕. พอสว่างก็ทรงออกบิณฑบาต เป็ นภารกิจประจําของพระพุทธเจ้า เรื่องบิณฑบาตทรง
ถือเป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญพอๆกับการอบรมสังสอนเลย
่
เป็ นภารกิจทีท่ รงปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
แม้แต่พระบวชใหม่ก็ทรงสอนให้บณ
ิ ฑบาต ให้บณ
ิ ฑบาตไปตลอดชีวติ เป็ นสามีจกิ รรม
เป็ นกิจทีเ่ หมาะกับนักบวช ในธุดงควัตรก็ทรงสอนให้บณ
ิ ฑบาตเช่นเดียวกัน แต่
พระภิกษุสามเณรทีบ่ วชกันสมัยนี้ ไม่ทราบว่าได้ยนิ ได้ฟงั กันบ้างหรือเปล่า รู้สกึ ว่าเรื่อง
บิณฑบาตจะไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่ จะสนใจเรื่องกิจนิมนต์กนั มากกว่า ถ้านิมนต์ไป
ฉันทีบ่ า้ นจะแย่งกันขึ้นรถแทบไม่ทนั
ถ้าไปบิณฑบาตจะไม่ค่อยไปกัน อาจจะเป็ น
เพราะว่า ๑. ชอบนอนดึกตื่นสาย บิณฑบาตต้องตื่นแต่เช้า ๒. ลําบาก ฝนฟ้ าตกก็ตอ้ งไป
ต้องแบกบาตรทีห่ นัก ไม่เหมือนกับการไปกิจนิมนต์ นอนตื่นสายๆก็ได้ มีรถเก๋งมารับไป
ถึงบ้าน อาหารก็ถูกจัดใส่ภาชนะต่างๆไว้อย่างสวยงาม เพียงแต่ไปนัง่ สวดหน่อยเท่า
นัน้ เอง แล้วยังมีของแถมติดย่ามกลับวัดอีก
ถ้ามองในทางโลก ในทางกิเลสมันก็ดี แต่ถา้ มองในทางขัดเกลากิเลสมันก็ไม่ดี เพราะ
กิเลสไม่เบาบางลงไป มีแต่จะเพิม่ มากขึ้น ใจก็จะรุ่มร้อน ได้เงินทองมาก็อยากจะซื้อสิง่
นัน้ ซื้อสิง่ นี้ ไปเดินชอปปิ งแถวพันธ์ทพิ ย์ฯกันเต็มไปหมด อ้างว่าไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
การเผยแผ่ธรรม ความจริงบวชแล้วน่าจะเข้าป่ าเข้าเขาจะดีกว่า เรียนกับครู บาอาจารย์
ตามวัดป่ าวัดเขาเลย ไม่ตอ้ งเรียนเอาประกาศนียบัตรเหมือนสมัยนี้ สมัยพุทธกาล ก็ไม่มี
ประกาศนียบัตร บวชแล้วก็อยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้าหรือสํานักของครูบาอาจารย์ ทุก
คํา่ ก็ได้ยนิ ได้ฟงั เทศน์อบรมสังสอนอยู
่
่เป็ นประจํา เมือ่ ศึกษาแล้วรู้วา่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรก็
ปลีกวิเวกไป ในเบื้องต้นถ้าจิตใจยังไม่แข็งแรงพอก็อยู่ในสํานักไปก่อน ฝึ กให้มคี วาม
แข็งแรงกล้าหาญ เพราะการจะกําจัดกิเลสคือความกลัวได้ จะต้องไปอยู่ทก่ี ลัวๆ เพือ่ ให้
เกิดความกลัวขึ้นมา จะได้หาวิธีต่อสูก้ าํ จัดความกลัวให้หมดไป ถ้าอยู่ในทีป่ ลอดภัย
ความกลัวก็ยงั หลบซ่อนอยู่ ก็อาจจะคิดว่าไม่กลัวแล้ว แต่พอไปอยู่ทก่ี ลัวๆจริงๆก็จะผุด
ขึ้นมาโผล่ข้นึ มา ก็จะไม่มที างทีจ่ ะต่อสูก้ บั มันได้ เพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อน เป็ นเพียง
จินตนาการของใจว่าไม่กลัวแล้ว จะกลัวหรือไม่กลัวจริงๆก็ตอ้ งไปเจอของจริงเสียก่อน
เหมือนกับทหารทีฝ่ ึ กซ้อมรบกันอยู่เป็ นประจํา ก็ยงั ไม่รู้วา่ เมือ่ ถึงเวลาออกรบจริงๆจะ
กลัวหรือไม่ จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสูไ้ ด้หรือไม่ จนกว่าได้ออกสนามจริง
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หน้าทีห่ ลักของพระพุทธเจ้าก็คอื อบรมสังสอนสั
่
ตว์โลก ไม่มอี ะไรทีท่ รงต้องทําอีกแล้ว
ทรงบรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว กิจในพรหมจรรย์ก็เสร็จหมดแล้ว ไม่
ต้องปฏิบตั ศิ ีลสมาธิปญั ญาอีกต่อไป จะเดินจงกรมนัง่ สมาธิอกี มากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้
ไปทําให้จติ สะอาดขึ้นไปกว่านัน้ บริสุทธิ์ข้นึ ไปกว่านัน้ ทําไปเพือ่ ความสบายระหว่างธาตุ
ขันธ์กบั จิตเท่านัน้ ทีย่ งั เกี่ยวเนื่องกันอยู่ ขันธ์ยงั มีการทํางานอยู่ ร่างกายยังทํางานอยู่ ถ้า
ไม่เปลีย่ นอิริยาบถเลย มีแต่นอนอย่างเดียวก็จะปวดเมือ่ ย ก็ตอ้ งลุกขึ้นมานัง่ บ้าง ลุก
ขึ้นมาเดินบ้าง ถ้าเอาร่างกายมาใช้งาน เอามาเทศนาว่ากล่าวสังสอน
่
ก็เหนื่อยได้ ก็ตอ้ งมี
เวลาพักจิตพักกายสงบจิต หรือเดินจงกรมเปลีย่ นอิริยาบถเพือ่ ผ่อนคลาย แต่ไม่ได้ทาํ
เพือ่ ชําระกิเลสเพราะไม่มกี เิ ลสทีจ่ ะต้องชําระ ทําเพือ่ ดูแลธาตุขนั ธ์เท่านัน้ เอง ให้อยู่ใช้งาน
ไปได้นานๆ เพือ่ ประโยชน์สุขของผูอ้ น่ื หัวใจของพระพุทธศาสนาก็อยู่ทพ่ี ระอริยสัจ ๔
ให้เข้าใจธรรมชาติของใจ ว่าอะไรทําให้ใจมีความสุข อะไรทําให้ใจมีความทุกข์ ถ้าเข้าถึง
พระอริยสัจ ๔ และสามารถปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรอีกต่อไป
จะละความอยากต่างๆได้หมด เช่นกามตัณหาความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เราต้องละอย่าไปยินดี อย่าไปอยากดูอยากฟังอะไรทัง้ นัน้ นัง่ หลับหูหลับตาดีกว่า ทําจิต
ให้สงบไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไร ถ้าจิตรวมลงเป็ นหนึ่งได้เมือ่ ไหร่ ก็จะเห็นความมหัศจรรย์
ของความสงบ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ไม่มีความสุขอืน่ ใดในโลกนี้ ที่จะเสมอ
เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ถ้าได้สมั ผัสความสงบแบบนี้เพียงครัง้ เดียว
แล้ว ก็จะปล่อยได้หมดเรื่องความสุขทางโลก ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย จะมุง่
ไปทีส่ งบสงัดวิเวกตามป่ าตามเขา ทุ่มเทชีวติ จิตใจกับการบําเพ็ญ ทําจิตให้สงบมากขึ้นไป
เรื่อยๆ
ครัง้ แรกทีไ่ ด้สมั ผัสกับความสงบ เป็ นเพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง แต่มอี านุภาพมาก
เหมือนกับได้ดูโฆษณาสินค้าทีป่ ระทับใจมาก จะไม่อยากทําอย่างอืน่ ถ้ามีภาระอะไรก็จะ
เคลียร์ให้หมด จะได้มเี วลาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมอย่างเดียว คือการทําจิตให้สงบ ซึง่ เป็ น
งานขัน้ แรก เพราะจิตทีส่ งบด้วยสมาธิยงั ไม่ได้กาํ จัด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ที่
เพียงแต่สงบตัวลงตามความสงบของจิต พอจิตออกจากความสงบก็จะคิดปรุง ความ
อยากต่างๆก็จะแทรกเข้ามาอีก ถึงตอนนัน้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรมอีกขัน้ หนึ่ง ทีเ่ รียกว่าปัญญา
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หรือวิปสั สนา เวลาอยากได้อะไรอยากทําอะไร ต้องสอนใจว่ามันไม่ได้ให้ความสุข ให้ก็
เพียงนิดเดียวในขณะทีไ่ ด้มา แต่จะให้ความทุกข์มากกว่า ทุกข์ทเ่ี กิดจากการดูแลรักษา
เป็ นห่วงเป็ นใยเป็ นกังวล ทุกข์ทเ่ี กิดจากการเสียอกเสียใจ เมือ่ ต้องพลัดพรากจากกันไป
ถ้าไม่มกี ็จะไม่ทกุ ข์ อยู่คนเดียวไม่มสี ามีไม่มภี รรยา ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สามีทกุ ข์กบั ภรรยา
ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ลูกกับหลาน ยาวเป็ นลูกโซ่ไปเลย เลี้ยงลูกแล้วก็ตอ้ งเลี้ยงหลานต่ออีก ถ้า
มีความผูกพันก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ ถ้าไม่มคี วามผูกพันก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่อยากได้ ถ้ามา
ก็รบั เอาไว้ ถ้ายังเอาไปทําประโยชน์ไม่ได้ก็ปล่อยไว้อย่างนัน้ ไปก่อน ถ้ามีอย่างนี้ก็จะไม่
ทุกข์ ถ้ามีใครเอาข้าวของอาหารมาถวาย ก็รบั ประทานไปฉันไป แต่ไม่ได้อยาก
รับประทานแต่อย่างใด รับประทานไปตามเวลา ตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ไม่ได้คดิ ฝันว่า
วันนี้จะได้อาหารอย่างนัน้ อย่างนี้มา ได้อะไรมาพอถึงเวลารับประทานก็รบั ประทานไป
เสร็จแล้วก็ผ่านไป ไม่มอี ะไรหลงเหลือติดอยู่ในใจ แต่ถา้ รับประทานด้วยความอยาก
ก่อนจะรับประทานก็คดิ อยากไปก่อนแล้ว อยากจะรับประทานอาหารอย่างนัน้ เหลือเกิน
ก็ตอ้ งไปหามารับประทาน รับประทานเสร็จแล้วก็ยงั คิดถึงอาหารนัน้ อยู่ พอหิวก็อยากจะ
รับประทานอีก ถ้าไม่ได้รบั ประทานก็จะรู้สกึ ทรมานในจิตใจ
เราจึงควรศึกษาพระอริยสัจ ๔ ให้ดี จะได้รู้จกั วิธีดูแลรักษาใจ ถ้าใจมีความสุข ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึ้น ก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจ โลกจะเจริญหรือเสือ่ มก็จะไม่กระทบกระเทือน
ใจ ถ้าใจไม่มคี วามสุข ต่อให้สง่ิ อืน่ ๆมีความเจริญ ใจก็ไม่ได้เจริญ ไม่ได้มคี วามสุขตาม
ไปด้วย ให้ดูทใ่ี จเป็ นหลัก เพราะใจเป็ นทีต่ งั้ ของความสุขและความทุกข์ ต้องรู้วา่ อะไร
เป็ นตัวสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ สิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ก็ตอ้ งกําจัด สิง่ ที่
ทําให้เกิดความสุขก็ตอ้ งเสริมสร้างขึ้นมา สิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ก็คอื ตัณหาทัง้ ๓
ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ส่วนทีส่ ร้าง
ความสุขให้กบั ใจก็คอื มรรค ๘ เพราะจะเป็ นผูท้ าํ ลายความอยากทัง้ ๓ เมือ่ ไม่มคี วาม
อยากทัง้ ๓ แล้ว ทุกข์ก็ไม่มี จิตก็สงบ มีแต่ความสุข แต่ไม่ได้เป็ นสุขเวทนา ทีเ่ กิดจาก
การได้เห็นได้ยนิ สิง่ ทีช่ อบทีย่ นิ ดี เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากการไม่คดิ ไม่ปรุงแต่ง สงบนิ่ง
เป็ นเหมือนนํา้ นิ่งใส เป็ นความสุขอีกแบบหนึ่งทีไ่ ม่ได้อยู่ในกรอบของเวทนา เป็ นความสุข
ทีเ่ กิดจากความสงบของจิต สุขเวทนาเกิดจากการได้สมั ผัสรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
36

และธรรมารมณ์ ทีช่ อบอกชอบใจ ก็ทาํ ให้เกิดความสุขขึ้นมา ทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกัน
เกิดจากการสัมผัสรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทไ่ี ม่ชอบใจ
แต่น่ีเป็ น
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิต เกิดจากการบําเพ็ญมรรค ๘ ทานศีลภาวนา
ก่อนทีจ่ ะทําจิตให้สงบได้ ก็ตอ้ งมีศีลเป็ นเครื่องสนับสนุน เพราะถ้ายังไม่มศี ีล ยังทําบาป
ทํากรรมอยู่ ใจก็จะวุน่ วาย เวลานัง่ ทําสมาธิก็จะทําไม่ได้ ถ้าไปนัง่ ตามทีเ่ ปลีย่ วๆ ก็จะมี
ความหวาดระแวง จะทําไม่ได้เลย นัง่ หลับตาก็กลัวคนนัน้ คนนี้มาตามล้างผลาญมาตาม
ฆ่า ถ้าไม่ได้ทาํ ผิดศีล ใจจะไม่วุน่ วาย เวลาทําสมาธิก็จะทําได้งา่ ย การทีจ่ ะมีศีลได้ก็ตอ้ ง
อาศัยทานเป็ นเครื่องสนับสนุน เพราะคนทีไ่ ม่ให้ทานเป็ นคนเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้
อยากจะเอาอย่างเดียว เมือ่ อยากได้อะไร ก็จะพยายามหามาทุกวิถที าง จะถูกต้องหรือไม่
ก็ตาม ถ้าต้องไปฉ้อโกง ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวง ก็จะทํา หรือไปฆ่าผูอ้ น่ื ก็จะทํา เมือ่
ทําไปแล้วก็จะมีความวุน่ วายใจ มีความวิตกกังวล ถ้าชอบทําบุญให้ทานก็จะไม่ชอบ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะมีความเมตตากรุณา เห็นผูอ้ น่ื ลําบากลําบน ก็อยากจะแบ่ง
ความสุขความสบายให้กบั เขา เวลาทีอ่ ยากได้อะไร ก็จะไม่ทาํ ด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง จะไม่
ไปทําบาปทํากรรม เพือ่ ให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ก็จะมีศีลขึ้นมาโดยปริยาย เป็ นอานิสงส์
ทีต่ ามมาจากการทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆ ทีไ่ ม่ได้ทาํ ด้วยความโลภ ไม่ได้ทาํ เพือ่ อยากจะ
ได้ผลตอบแทน ไม่ได้ทาํ เพือ่ จะได้มหี น้ามีตา ให้ผูอ้ น่ื รู้วา่ เป็ นคนใจกว้าง ทําบุญมาก
อย่างนี้ก็ยงั เป็ นความโลภอยู่ ไม่ได้ทาํ ด้วยความเมตตากรุณา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เวลา
ทําบุญให้ทานก็ตอ้ งสังเกตดูวา่ ทําด้วยความถูกต้องหรือไม่ ต้องไม่ตอ้ งการอะไรจากใคร
ทัง้ นัน้ เวลาทําบุญให้ทาน ยิง่ ไม่ตอ้ งการมากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ ได้รบั ความสุขใจความอิม่ ใจมาก
ถ้าต้องการผลตอบแทนแล้วไม่ได้ก็จะห่อเหีย่ วใจ ไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะทําอีก ก็เลยไม่ได้ทาํ
เพราะทําไม่ถูก จึงไม่ได้รบั อานิสงส์จากการให้ทาน ใจยังหิวยังอยากอยู่
เมือ่ ให้ทานแล้วไม่ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ก็จะไปทําอย่างอืน่ แทน ทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง เพือ่ ให้
ได้มาในสิง่ ทีอ่ ยากได้ อยากจะมีหน้ามีตา เมือ่ ทําบุญให้ทานแล้วไม่ได้มหี น้ามีตา ก็ไป
สมัครเป็ นส.ส. ก็ตอ้ งไปซื้อเสียง เพือ่ จะได้มหี น้ามีตา ก็จะไปในทางทีผ่ ดิ ไปตาม
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น การทําทานจึงเป็ นการลดละตัณหาไปในตัว แต่ยงั ละ
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ไม่ได้ทงั้ หมด เป็ นการตัดกิ่งก้านของความอยาก ถ้าจะตัดให้หมดก็ตอ้ งถอนรากถอน
โคน ต้องปฏิบตั ใิ นขัน้ วิปสั สนาในขัน้ ปัญญา ให้เห็นว่าความอยากเป็ นทุกข์เป็ นโทษ สิ่งที่
ได้มาก็ไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรกับจิตใจ มีแต่ภาระทางจิตใจ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตัดได้
แต่ตอ้ งมีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบอยู่ก่อนแล้ว จะไม่หวิ กับอะไร ถ้ากิเลสตัณหายัง
ไม่ได้ถูกทําลายไปหมด มันก็ยงั หลอกจิตได้ ในขณะทีไ่ ม่ได้อยู่ในความสงบมันก็จะ
หลอกให้หวิ ให้อยาก เมือ่ เกิดความหิวความต้องการ ก็ตอ้ งสอนใจว่าไม่มอี ะไรดีกว่า
ความสงบ สิง่ ทีอ่ ยากได้เป็ นความทุกข์เป็ นภาระ เป็ นเรื่องเป็ นปัญหา เมือ่ สอนใจอยู่
เรื่อยๆแล้ว ทุกครัง้ ทีค่ วามอยากเกิดขึ้นมาก็จะถูกระงับดับไปเรื่อยๆ จนไม่มคี วามอยาก
โผล่ข้นึ มาปรากฏขึ้นมาให้เห็นอีก ก็จะไม่มอี ะไรมารบกวนจิตใจ จะอยู่อย่างสุขสบายไป
ตลอดอนันตกาล ไม่มคี วามหิว ความต้องการ ความอยาก มีแต่ความอิม่ ความสุข
ความพออยู่ตลอดเวลา
จึงควรมองทีใ่ จเป็ นหลัก เพราะเป็ นทีต่ งั้ ของความสุขและความทุกข์ทแ่ี ท้จริง ไม่ได้อยู่ท่ี
อืน่ สิง่ อืน่ ๆได้แต่ดูแลร่างกายของเราเท่านัน้ ร่างกายต้องมีปจั จัยไว้ดูแล แต่ต่างกับ
ปัจจัยทีด่ ูแลใจ อย่าไปหลงคิดว่ามีปจั จัยดูแลร่างกายมากๆแล้ว จะทําให้ใจมีความสุข
ตามไปด้วย มันไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ต่อให้สร้างพระราชวังขึ้นมา ใจก็ยงั ร้อนเป็ นไฟได้ ถ้า
ยังมีตณั หาทัง้ ๓ อยู่ ถ้าอยากจะสร้างเรือนใจ สร้างวังของใจขึ้นมา ก็ตอ้ งสร้างด้วยทาน
ศีลภาวนา ถ้าได้สร้างปัจจัย ๔ ของร่างกายไว้พอเพียงแล้ว ก็ให้เอาเวลาทีม่ อี ยู่มาสร้าง
ปัจจัย ๔ ให้กบั ใจ ด้วยการบําเพ็ญด้วยการเจริญมรรค เจริญสัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ
เจริญสัมมาสังกัปโปความดําริชอบ ด้วยการฟังธรรม ทีอ่ อกมาจากความเห็นทีถ่ ูกต้อง
เป็ นสัมมาทิฐิ เป็ นการถ่ายทอดจากใจสูใ่ จ จากใจของพระพุทธเจ้า ผ่านใจของผู ้ปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ มาสู่ใจของพวกเราอีกต่อหนึ่ง ถ้ารับไว้เรื่อยๆ ต่อไปใจก็จะมีความเห็นที่
ถูกต้อง ทีจ่ ะพาไปสู่การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง สูก่ ารทําทาน เช่นวันนี้เราก็มาทําบุญทําทานกัน
เอาข้าวเอาของมาถวาย สู่การรักษาศีล ตัง้ อยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ สู่การบําเพ็ญสมาธิและ
ปัญญาตามลําดับ พอออกจากสมาธิ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต้องคิดเรื่องภาระกิจการงาน ก็
ให้มาคิดทางด้านธรรมะ คิดเรื่องอนิ จจังทุกขังอนัตตา เพือ่ จะได้กาํ จัดความอยากต่างๆ
พอเห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้ไม่เทีย่ ง เวลาจากไปก็ตอ้ งเสียอกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็
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จะไม่อยากได้อะไร เพราะเป็ นความทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด พิจารณา
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดปัญญา เกิดสัมมาทิฐทิ ล่ี ะเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ เกิดความเห็น
ทีถ่ ูกต้อง จนมีอยู่ทกุ ขณะจิต ถึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าไม่อยู่คู่กบั ใจ เวลาตัณหาโผล่
ออกมา ก็จะสูไ้ ม่ได้ ดีไปหมด ไอ้นนั้ ก็ดไี อ้น่กี ็ดี ถ้ามีไตรลักษณ์อยู่กบั ใจอยู่ตลอดเวลา
ก็จะเห็นว่าไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตาทัง้ นัน้
ใครจะยกลูกสาวให้ ก็จะเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เป็ นนายกฯก็เหมือนกัน ปวด
หัวจะตายไป มีแต่เรื่องวุน่ วาย แต่มองไม่เห็นกัน เหมือนถูกสะกดจิต พอมีอะไรทีถ่ ูกใจ
มาล่อก็จะเห็นดีไปหมดเลย พ่อแม่อตุ ส่าห์อบรมสังสอนไว้แทบเป็
่
นแทบตาย พอมีหนุ่มมี
สาวมาจีบหน่อยก็หนีตามกันไปเลย แล้วก็มานํา้ ตาตกทีหลัง พอความสุขหมดไปเหลือ
แต่ความทุกข์ จะมีลูกแล้วสิ จะทําอย่างไร เงินก็ไม่มี ตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ แล้วยัง
ต้องมาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอีก ความทุกข์ก็ตามมา เพราะไม่มวี ปิ สั สนา ไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่มี
ปัญญาอยู่คู่ใจ ถ้าเป็ นทหารก็ไม่มอี าวุธอยู่ตดิ กาย ทหารเวลาออกรบต้องมีอาวุธติดตัว
อยู่ตลอดเวลา ต้องกอดปื นนอนเลย เพราะไม่รู้วา่ ศัตรูจะบุกมาเมือ่ ไหร่ ถ้าเอาปื นไปเก็บ
ไว้ในตู ้ พอข้าศึกบุกเข้ามาจะไม่มเี วลาไปหาปื น ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ก็เป็ นเหมือนอาวุธที่
พระพุทธเจ้ามอบให้เราไว้ ถ้ารับมาแล้วเอาไปวางไว้ พอออกจากทีน่ ่ไี ปก็ไม่นึกถึงธรรม
เลย คุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้กนั จะไปเทีย่ วทีไ่ หนดี จะไปทําอะไรดี พอกิเลสโผล่ออกมาก็ทาํ
ตามมันเลย ก็จะต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อยู่เรื่อยๆ หลังจากทีไ่ ด้ฟงั แล้ว ต้องเอาไป
เจริญต่อ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ ต้องเจริญมรณานุสติทกุ ลมหายใจเข้า
ออก ถึงจะเกิดประโยชน์ ถึงจะดับตัณหาได้ มรณานุสติก็คอื อนิจจังนัน่ เอง จะอยากไป
ทําไม เดีย๋ วก็ตายแล้ว ได้เป็ นนายกฯเพียง ๒ ชัว่ โมงก็อาจจะตายก็ได้ ไปเทีย่ วก็อาจจะ
ไปประสบอุบตั เิ หตุก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่อยากไป แต่เวลาไปเทีย่ วจะไม่กลัวเรื่อง
อุบตั เิ หตุเลย เวลาจะทําความดีกลับกลัวไปหมด
ถาม ท่านพระอาจารย์พูดถึงภารกิจของพระพุทธเจ้าว่า ตอนดึกจะแสดงธรรมกับเทพ
เทวดา แม้ท่านปรินิพพานไปแล้ว ท่านยังคงทําหน้าทีน่ ้ ีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ในการสังสอนเทพเทวดา
่
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ตอบ ท่านไม่สอนแล้ว ถ้าท่านนิพพานไปแล้วท่านก็ผ่านไปแล้ว ทรงสอนได้แต่เฉพาะ
เวลาทีม่ ชี วี ติ อยู่เท่านัน้ ยกเว้นกรณีของผู ป้ ฏิบตั ทิ เ่ี ข้าสมาธิแล้วมีพระพุทธเจ้ามา
ปรากฏ เป็ นเรื่องเฉพาะบุคคลทีม่ กี ระแสจิต ทีส่ ามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ได้ เช่นหลวงปู่มนเป็
ั ่ นต้น ในประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนได้
ั ่ เขียนไว้
ว่า มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มาแสดงธรรม มาสนทนาธรรมกับท่านอยู่เป็ น
ประจํา แต่น่ีก็เป็ นกรณีพเิ ศษ เฉพาะบุคคลทีต่ ดิ ต่อกับจิตของผูอ้ น่ื ได้ ถ้าไม่มี
ความสามารถทางด้านนี้ก็จะติดต่อไม่ได้ ก็เหมือนกับคนทีม่ โี ทรศัพท์มอื ถือกับ
คนทีไ่ ม่มี คนทีม่ กี ็สามารถติดต่อกับผูท้ ม่ี ไี ด้ ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ยงั
ติดต่อกันได้ แต่เรื่องนี้ไม่มแี สดงไว้ในพระไตรปิ ฎก คนทีศ่ ึกษาพระไตรปิ ฎกจน
เป็ นหนอน ก็จะค้านหัวชนฝา หาว่าหลวงปู่มนอุ
ั ่ ตริ อย่างทีป่ รากฏอยู่ในท้าย
หนังสือประวัตหิ ลวงปู่มนั ่ เป็ นการวิพากษ์วจิ ารณ์ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่
วิจารณ์หลวงปู่มนั ่
ว่าเป็ นหลวงตาเพ้อเจ้อหรือเปล่า
พูดในสิง่ ทีไ่ ม่มใี น
พระไตรปิ ฎก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ถอื ว่าตนเป็ นเอกในด้านพระไตรปิ ฎก ยืนยันว่าสิง่ ที่
หลวงปู่มนพู
ั ่ ด ไม่มใี นพระไตรปิ ฎก หลวงตาท่านก็ตอบไปว่า ความรู้ใน
พระไตรปิ ฎกเป็ นเหมือนนํา้ ในตุ่มในไห แต่ความรู้ทป่ี รากฏขึ้นในจิตของผูป้ ฏิบตั ิ
เป็ นเหมือนนํา้ ในมหาสมุทร กว้างใหญ่ไพศาลมาก ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่
ไม่ได้บรรจุไว้ในพระไตรปิ ฎก เป็ นเหมือนนํา้ ในมหาสมุทร เหมือนใบไม้ในกํามือ
กับใบไม้ในป่ า ทรงถามภิกษุวา่ ส่วนไหนจะมากกว่ากัน พระภิกษุก็ตอบว่าใบไม้ใน
กํามือมีไม่ก่ใี บ นับได้เลย แต่ใบไม้ในป่ านับไม่ถว้ น พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า
ความรู้ทต่ี ถาคตรู้อยู่ในใจเหมือนกับใบไม้ในป่ า แต่ความรู้ทต่ี ถาคตสอนพวกเธอ
เป็ นเหมือนใบไม้ในกํามือ สอนเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้พวกเธอเอาไปปฏิบตั ิ แล้วจะ
ได้เห็นความรู้ทต่ี ถาคตไม่ได้เอามาสอน ถ้าพวกเธอเพียงแต่ศึกษาพระไตรปิ ฎก
ก็จงอย่าไปอุตริวา่ รู้มาก จะกลายเป็ นใบลานเปล่าไป ต้องไปปฏิบตั กิ ่อน แล้ว
ความรู้ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาในจิตจะมีมากมายก่ายกอง แล้วจะไม่ปฏิเสธความรู้ท่ี
ไม่มอี ยู่ในพระไตรปิ ฎก
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ถาม ขออนุญาตถามต่อเนื่อง คือภารกิจสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนสว่างนี้ ไม่ทราบ
ปัจจุบนั นี้มใี ครทําหน้าทีน่ นั้ อยู่หรือเปล่าครับ
ตอบ ครูบาอาจารย์บางท่านก็คงทําอยู่ แต่คงไม่เหมือนพระพุทธเจ้า ในบรรดาผูท้ บ่ี รรลุ
เป็ นพระอรหันต์ มีไม่ทกุ องค์ทม่ี คี วามสามารถส่งกระแสจิตไปดูวา่ ผูใ้ ดพร้อมที่
จะรับธรรม เป็ นคุณธรรมความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการ
บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ คืออิทธิฤทธิ์ต่างๆ เช่นการอ่านวาระจิต
ของผูอ้ น่ื ได้ ถ้าอ่านไม่ได้ ก็จะไม่สามารถรู้ได้วา่ จิตของผูอ้ น่ื อยู่ในระดับใด
สมควรได้รบั การสังสอนหรื
่
อยัง พระพุทธเจ้านอกจากเป็ นพระพุทธเจ้าและเป็ น
พระอรหันต์แล้ว ยังมีอทิ ธิฤทธิ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการ
ตรัสรู้ต่อการบรรลุเป็ นพระอรหันต์อกี ด้วย จึงไม่ทรงเน้นทางด้านนี้ แต่ไม่ทรง
ปฏิเสธ เช่นคุณแม่ชแี ก้ว ก็มคี วามรู้ความสามารถพิเศษตัง้ แต่ยงั ไม่บรรลุ รู้เรื่อง
จิตวิญญาณของผูอ้ น่ื เวลานัง่ สมาธิจะมีวญิ ญาณของผูต้ ายเข้าไปสนทนากับท่าน
มีหมูป่าถูกพรานยิงตาย ก็เข้าไปในสมาธิ ไปเล่าเรื่องของตนว่าเพิง่ ถูกพรานยิง
ตาย ถ้าพรานเอาเนื้อหมูป่ามาถวายคุณแม่ชใี นวันรุ่งขึ้น ก็ขอให้รบั ไว้รับประทาน
ด้วย เพือ่ เขาจะได้รบั อานิสงส์จากการถวายเนื้อของเขา จะได้ไปสู่สุคติ พอรุ่งเช้า
ก็เป็ นอย่างทีเ่ ห็นในสมาธิ มีคนเอาเนื้อหมูป่ามาถวาย หรืออย่างในคืนทีห่ ลวงปู่
มันมรณภาพ
่
หลวงปู่ก็มาปรากฏในสมาธิ เพราะคืนนัน้ ได้ตงั้ ใจไว้ว่า ตอนเช้าจะ
ไปกราบหลวงปู่มนั ่ เพราะไม่ได้ไปกราบท่านนานแล้ว จะไปทีไรก็ตดิ เรื่องนัน้ ติด
เรื่องนี้ทกุ ที จนกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะไป ได้เตรียมตัวไว้แล้ว พอตอนดึกหลวงปู่มนก็
ั่
มาเข้าในสมาธิ บอกว่าไม่ตอ้ งไปแล้ว เราตายแล้ว พอตื่นเช้าขึ้นมาก็นงั ่ ร้องห่ม
ร้องไห้ พวกแม่ชกี ็ถามว่าร้องทําไม ก็ตอบว่าหลวงปู่มนเสี
ั ่ ยแล้ว แต่ยงั ไม่มใี ครรู้
พอสายๆก็มคี นทีอ่ าํ เภอมาแจ้งข่าว ว่าหลวงปู่มนเสี
ั ่ ยแล้ว
แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ไม่ได้เกี่ยวกับมรรค ทีจ่ ะทําให้กเิ ลสตัณหาดับไป
หมดไป ถ้าเริ่มปฏิบตั ใิ หม่ๆแล้วไปรู้เรื่องเหล่านี้ ไปสนใจไปให้เวลากับมัน ก็จะไม่ได้
ทํางานสําคัญ เป็ นเหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แทนทีจ่ ะเข้าห้องเรียน ก็ไปทําแต่
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กิจกรรมนอกห้องเรียน พอถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่าน ก็จะต้องลาออกหรือถูกไล่ออก
ตอนทีห่ ลวงตาสอนคุณแม่แก้ว จึงห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนิมติ ต่างๆทีป่ รากฏใน
สมาธิ ให้ปิดเครื่องไว้ก่อน อย่าเพิง่ เปิ ดเครื่องรับ อย่ารับสายตอนนี้ ทํางานวิปสั สนาให้
เสร็จก่อน พิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ตัดความอยากให้หมดไป
เสียก่อน แล้วค่อยไปรับรู้นิมติ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในตัว จะไม่หายไปไหน เป็ นคุณธรรมพิเศษ
ก็ถงึ กับขัน้ ทีจ่ ะต้องตัดลูกศิษย์กบั อาจารย์กนั ถึงจะยอม ตอนต้นก็ยงั ดื้ออยู่ ภาวนาเห็นที
ไรก็จะมาเล่า ว่าเห็นนัน่ เห็นนี่ให้ท่านฟัง
ถาม ถ้านิมติ ทีไ่ ด้พบได้เห็นนี้ เราเอามาพิจารณาเป็ นข้ออรรถข้อธรรม น้อมเข้าหา
ตัวเอง จะใช้ได้ไหมครับ จะถือว่าติดนิมติ หรือไม่ครับ
ตอบ ถ้าน้อมเข้ามาได้ก็ดี เช่นเห็นเรานอนตาย เห็นคนไปงานศพเรา เห็นตัวเราอยู่ใน
โลง ถูกเผาในเมรุ เอามาระลึกอยู่เรื่อยๆ อย่างนี้ก็จะเป็ นมรณานุสติ จะทําให้กล้า
หาญ ไม่หวันไหวต่
่
อการฌาปนกิจของร่างกาย เพราะใจไม่ได้ถูกเผาไปด้วย
เพียงแต่หลงคิดว่าใจเป็ นร่างกาย พอร่างกายต้องถูกเผาใจก็วนุ่ วาย ทัง้ ๆทีต่ วั ที่
จะถูกเผาไม่ได้วนุ่ วายเลย แต่ตวั ทีไ่ ม่ถูกเผากลับวุน่ วาย เพราะไม่มวี ปิ สั สนา ไม่
เห็นความจริง ว่าร่างกายจะต้องถูกเผาหรือฝังดินสักวันหนึ่ง ต้องตายแน่ๆ ให้
พยายามนึกถึงภาพนี้อยู่เรื่อยๆ ให้ใจชินกับความตาย จะได้ไม่กลัว ไม่หวันไหว
่
ตัดวิภวตัณหาได้ คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เมือ่ รู้วา่ ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย ไม่มที างทีจ่ ะฝื นได้ เหมือนกับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เรายืมเขามา เดีย๋ ว
ยมบาลก็จะมาขอเอาคืน ก็เอาไปซิ เหมือนรถบริษทั เวลาเขามาเอาคืนก็คนื เขาไป
เพราะรู้วา่ ไม่ใช่ของเรา ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
พอถึงเวลาธาตุก็มาเอาคืนไป ไม่เป็ นอย่างอืน่ จะพิจารณาหรือไม่พจิ ารณาก็ตอ้ ง
คืนเขาไป ถ้าพิจารณาก็จะสบายใจ ไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ แม้แต่ร่างกายของคนอืน่ ของพ่อของแม่ก็วนุ่ วายได้เหมือนกัน
ถาม บางคนคิดว่าเป็ นลางไม่ดหี รือเปล่าคะ
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ตอบ กิเลสของคนก็เป็ นอย่างนี้แหละ จะคิดอย่างนี้ พวกเราโชคดีทม่ี พี ระพุทธเจ้า มี
ครูบาอาจารย์สอน ถ้าไม่มคี นทีเ่ ราเคารพนับถือสอนก็จะไม่กล้าคิด เพราะทาง
โลกคิดว่าเป็ นเรื่องอัปมงคล คิดเรื่องความตายไม่ได้เลย
ถาม สังขารใน อนิ จจา วต สังขารา...เตสัง วูปสโม สุโข เป็ นความคิดปรุงใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ เป็ นความคิดปรุง
ถาม คนละอันกับสังขารร่างกาย ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ สังขารความคิดปรุง เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ทีเ่ ราต้องรู้ทนั และปล่อยวาง
ให้ได้ ไม่หลงเชื่อ สังขารจะดับไปพร้อมกับร่างกาย ถ้ายังมีชวี ติ อยู่สงั ขารก็ยงั
ทํางานอยู่ แต่จะไม่สามารถหลอกจิตทีม่ ปี ญั ญาได้ จิตจะรู้ทนั สังขาร เช่นจะ
หลอกให้ไปเทีย่ ว ก็จะไม่ไป หลอกให้ไปยึดไปติดกับคนนัน้ คนนี้ ว่าเป็ นของเรา
ก็จะไม่เชื่อ เพราะมีปญั ญา ปัญญาก็เกิดจากสังขารเหมือนกัน ถ้าคิดไปในทาง
สมุทยั ก็จะยึดติด จะอยากมีอยากเป็ น ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ต้องรู้ทนั
ความคิดแบบนี้ แล้วอย่าไปหลงตาม แต่ความคิดในทางธรรมะ คิดไปเท่าไหร่ก็
ไม่เป็ นโทษกับจิตใจ เพราะจะคิดปล่อยวาง คิดตามความจริง
ถาม ถ้าอย่างนัน้ พระอรหันต์ก็ใช้สงั ขารทีไ่ ม่มกี เิ ลสแล้ว
ตอบ เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็ตอ้ งใช้สงั ขารสัญญาและวิญญาณ ขันธ์ ๕
ของพระอรหันต์ จึงกลายเป็ นเครื่องมือของธรรมไป แต่ขนั ธ์ ๕ ของปุถชุ นยังเป็ น
เครื่องมือของกิเลสอยู่ กิเลสเอาขันธ์ ๕ มาใช้ ให้อยากมีอยากเป็ น อยากเทีย่ ว
อยากได้อะไรต่างๆ แล้วก็ตอ้ งแบกความทุกข์ทต่ี ามมา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
การไม่มสี งั ขารนี้ดที ส่ี ุดเลย เช่นเวลาจิตรวมลงเป็ นหนึ่ง จะไม่มสี งั ขารเลย เป็ น
เอกัคคตารมณ์ ตอนนัน้ ขันธ์หยุดพักชัว่ คราว เป็ นเหมือนพระนิพพานชัว่ คราว
พระนิพพานจริงๆมีอยู่ ๒ แบบ คือ ๑. สอุปาทิเสสนิ พพาน นิพพานในขณะทีย่ งั
มีขนั ธ์ ๕ อยู่ เช่นในวันเพ็ญเดือน ๖ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญอยู่ใต้ตน้ โพธิ์ จน
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บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ทรงบรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว แต่ยงั ทรงครองขันธ์
๕ อยู่ ๒. อนุ ปาทิเสสนิ พพาน นิพพานทีป่ ราศจากขันธ์ ๕ ตอนทีเ่ สด็จดับขันธป
รินิพพานในอายุ ๘๐ พรรษา ตอนนัน้ ร่างกายดับไป นามขันธ์ก็ดบั ตามไปหมด
เหลือแต่จติ ล้วนๆ ทีเ่ ป็ นพระนิพพาน ตอนนัน้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่
ทํางาน ถ้าจิตรวมลงเป็ นหนึ่งจะเข้าใจ แม้จะเป็ นเพียงชัว่ ขณะหนึ่ง ช่วงนัน้ จะว่าง
ไปหมดเลย ท่านถึงเรียกว่า นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง แต่สมาธิจะเป็ นสุญญัง
ชัว่ คราวไม่ถาวร เป็ นในขณะทีร่ วมลง อย่างนิโรธสมาบัติ ไม่มกี ารทํางานของขันธ์
ไม่วา่ จะเป็ นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ถาม ระหว่างเข้านิโรธสมาบัตนิ ้ ี นามขันธ์ไม่ทาํ งานเลย
ตอบ ไม่ทาํ เลย แต่อยู่ได้ไม่นาน ต้องออกมาสักวันหนึ่ง บางคนอยู่ได้เป็ นเดือน เป็ น
อาทิตย์ เป็ นวัน แต่ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็ตอ้ งออกมา ขณะทีจ่ ติ อยู่ในนิโรธสมาบัติ
ร่างกายก็แทบจะไม่ได้ทาํ งานเลย คือแทนทีจ่ ะหายใจทุกวินาที ก็จะหายใจนาทีละ
ครัง้ หนึ่ง เพือ่ เอาลมเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่ไม่ตอ้ งใช้ลมมาก เพราะร่างกาย
ไม่ได้ทาํ อะไร
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ผูท้ จ่ี ะเข้านิโรธสมาบัตไิ ด้ ต้องเป็ นพระสุปฏิปนั โนหรือเปล่า
ตอบ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นอริยะ เพราะก่อนทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้า ก็มผี ูเ้ ข้านิโรธสมาบัตไิ ด้
เป็ นเรื่องของสมาธิ แต่เรื่องวิมตุ ตินิพพานนี้ ต้องเจริญวิปสั สนา ต้องเข้าถึงไตร
ลักษณ์
ถาม ถ้าอย่างนี้เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวหรือเปล่า
ตอบ ใช่ เคยฝึ กมาจนเข้านิโรธสมาบัตไิ ด้ ถ้าไม่เคยฝึ กมาก็จะเข้าไม่ได้ แต่การปฏิบตั ิ
เพือ่ การหลุดพ้น ไม่จาํ เป็ นต้องเข้านิโรธสมาบัติ ขัน้ รู ปฌาน ๔ ก็พอ ทําจิตให้
สงบรวมลงเป็ นหนึ่ง พอจิตถอนออกมาก็ให้เจริญวิปสั สนาต่อเลย เบื้องต้นให้
พิจารณาร่างกาย เกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ให้เห็น
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ความจริงนี้ให้ได้ จะได้ปล่อยวางได้ ขัน้ ที่ ๒ ก็พจิ ารณาอสุภะ ความไม่สวยงาม
ของร่างกาย เพือ่ ตัดราคะตัณหาความอยากในกาม เสร็จแล้วก็พจิ ารณานามขันธ์
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้รู้ทนั แล้วปล่อยวาง
เวลาเกิดเวทนาขึ้นมาก็รู้วา่ เป็ นแค่เวทนา เป็ นอนิ จจัง เกิดแล้วเดีย๋ วก็ดบั ไปเอง
เป็ นอนัตตา ไปบังคับไม่ได้ อยากจะให้เป็ นสุขเวทนาไปตลอดไม่ได้ ต้องสลับกัน
ไป สุขบ้างทุกข์บา้ ง เพราะมีเหตุปจั จัยทําให้เกิดขึ้นมา ร่างกายก็เป็ นเหตุปจั จัย
ส่วนหนึ่ง ทีท่ าํ ให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาทางกายขึ้นมา สังขารความคิดปรุงก็
เป็ นเหตุปจั จัยอีกส่วนหนึ่ง ทีท่ าํ ให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาทางใจ เวทนาทางกาย
ก็เกิดจากร่างกาย นัง่ ไปนานๆก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็เป็ นทุกขเวทนา ถ้าร้อน
แล้วได้ไปอาบนํา้ อาบท่าเย็นสบายก็เกิดสุขเวทนาทางกายขึ้นมา เวลาหิวก็เกิด
ทุกขเวทนาทางกาย เวลาได้รบั ประทานอาหารอิม่ ก็เกิดสุขเวทนาทางกายขึ้นมา
เวทนาทางใจก็เกิดจากความคิดปรุง คิดห่วงคนนัน้ คนนี้ ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ถ้าคิดปลงได้วา่ ช่างมันเถอะทุกอย่างต้องจบ เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
ไม่มใี ครอยู่เหนือสิง่ เหล่านี้ได้ ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าคิดว่าจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา ก็เกิด
ความสุขขึ้นมาทางใจ จึงควรรู้จกั คิด ถ้าควบคุมความคิดไม่ได้ ก็จะคิดเรื่องทีไ่ ม่
อยากจะคิด ยิง่ คิดก็ยง่ิ ทุกข์ เรื่องทีค่ วรคิดกลับไม่คดิ เพราะใจมีอาํ นาจเหนือเรา
เราจึงควบคุมความคิดของเราไม่ได้ จึงต้องมาฝึ กสมาธิกนั ให้คดิ แต่พทุ โธๆอย่าง
เดียว หรือสวดมนต์อย่างเดียว ทําไปเรื่อยๆต่อไปจะควบคุมความคิดได้ พอจะ
ไปคิดเรื่องทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ ก็พทุ โธๆเข้าไป ความคิดนัน้ ก็จะหายไป ต่อไป
จะหยุดความคิดโดยไม่ตอ้ งใช้พทุ โธๆเลย พอคิดไม่ดกี ็หยุดได้เลย ถ้าฝึ กจน
ชํานาญ ก็จะควบคุมจิตได้ จิตเป็ นเหมือนกับรถยนต์ ขณะนี้มแี ต่คนั เร่ง เรารู้จกั
คันเร่งของใจ แต่ไม่รู้จกั เบรกของใจว่าอยูต่ รงไหน เวลาจะเบรกใจจึงเบรกไม่ได้
เคยแต่เหยียบคันเร่ง การฝึ กสมาธิจงึ สําคัญมาก อย่าไปหลงตามคนทีส่ อนว่าไม่
ต้องนัง่ สมาธิ ถ้าตามดูจติ ก็จะได้แต่ดู แต่ทาํ อะไรจิตไม่ได้ เวลาโกรธเวลาโลภ
ขึ้นมาก็หยุดไม่ได้
ถาม ถ้าคิดอะไรไม่ดี พอเราเบรกแล้ว ตําหนิต่อ ก็เลยรู้สกึ เครียดมาก
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ตอบ นัน่ ไม่ได้เป็ นการเบรก เป็ นการเหยียบคันเร่งโดยทีค่ ดิ ว่าเป็ นการเบรก ต้องเบรก
ด้วยเหตุผล เวลาคิดเรื่องไม่ดกี ็ควรคิดว่า คิดแล้วทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ไม่
เกิดประโยชน์อะไร เช่นเวลาโกรธ ใครทุกข์ละ คนทีถ่ ูกโกรธหรือคนทีก่ าํ ลังโกรธ
คนทีก่ าํ ลังโกรธจะร้อนเป็ นไฟ แต่คนทีถ่ กู โกรธไม่รู้เรื่องเลย นอนหลับสบาย
โมโหสามีนอนไม่หลับทัง้ คืน แต่สามีนอนหลับสบาย ต้องให้อภัยสามี จะได้นอน
หลับ วิธีดบั ความโกรธก็คอื การให้อภัย ไม่จองเวร ถ้ายังให้อภัยไม่ได้ ก็อย่าไป
คิดเรื่องทีท่ าํ ให้โกรธ ให้คดิ พุทโธๆไปเรื่อยๆจนหลับไป พอตื่นขึ้นมาก็จะลืม
ถาม ถ้าเราวางมัน ก็ตอ้ งทําให้เราเบา ไม่ใช่วางแล้วหนัก
ตอบ ใช่ ถ้าวางแล้วหนัก ก็ไม่ได้วาง
ถาม คือมีความรู้สกึ ว่า พอเราหยุดแล้ว เหมือนไปบังคับมันให้มนั หยุด ถึงใช้เหตุผลก็
ยังรู้สกึ บังคับนะคะ แล้วก็จะเครียด
ตอบ กิเลสยังต่อต้านเราอยู่ เบรกของเรายังไม่แรงพอ เป็ นการชักคะเย่อกัน ยังมีแรง
ฝื นเราอยู่ ก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมา ยังต่อสูก้ นั อยู่ พอเขายอมเขาหยุด ก็จะ
เบาจะโล่งขึ้นมา ในเบื้องต้นก็ตอ้ งสูก้ นั ก่อน เรายังไม่เชื่อมันในเหตุ
่
ผล เมือ่ เราไม่
เชื่อ กิเลสก็จะไม่เชื่อตาม ถ้าเราเชื่อ กิเลสก็จะยอมแพ้เรา ท่านจึงสอนว่าการให้
อภัยดีทส่ี ุด ดีจริงๆด้วย แต่เราให้อภัยได้จริงๆหรือเปล่า ถ้าให้อภัยได้จริงๆก็
ต้องสงบ ถ้ายังให้อภัยไม่ได้ แสดงว่ายังมีอะไรค้างคาอยู่ในใจ ก็ตอ้ งฝื นทําไป
เรื่อยๆ จนกว่าอํานาจของธรรมหรือสติปญั ญา จะสามารถกําจัดกิเลสได้เต็มที่ ถ้า
ทําได้แล้วจะรู้เอง ถ้ายังฝื นยังต่อสูก้ นั อยู่ ก็จะรู้สกึ อย่างทีพ่ ูด ยังบังคับกันอยู่
เพราะยังไม่เห็นเหตุผลได้อย่างชัดเจน ว่าการระงับปัญหาด้วยการเลิกรากันไป
ดีกว่าการต่อกรกัน จะดีกว่าการโต้ตอบกัน จะไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าเขาทําอะไรเรา
แล้วเราเฉยเสีย ปล่อยให้เขาทําให้พอ พอเขาเบือ่ แล้วเขาก็หยุดไปเอง จะไม่
กลับมาทําเราอีก เขาได้ระบายอารมณ์ของเขาเต็มทีแ่ ล้ว เขาอยากจะว่าอะไร ก็
ปล่อยให้เขาว่าให้เต็มทีเ่ ลย พูดไปเลย นัง่ ฟังอย่างเดียว ไม่ตอบโต้ไม่เถียงเลย
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เป็ นเหมือนต้นเสา ลองไปพูดกับต้นเสาดูสิ เดีย๋ วก็เหนื่อยไปเอง ถ้าเห็นความจริง
แล้ว เราก็จะนิ่งเฉยได้ ให้อภัยได้ ต่างฝ่ ายก็จะอยู่อย่างสุขสบาย เขาก็สบายทีไ่ ด้
ระบาย เราก็สบายเพราะไม่มใี ครมารบกวนเราอีก
เช่นพระโมคคัลลานะทีม่ ฤี ทธิ์ มีคนตามฆ่าท่าน แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์ป้องกันตัว ท่านให้
เหตุผลว่าป้ องกันวันนี้ พรุ่งนี้ก็มาใหม่ เพราะความอาฆาตพยาบาทยังไม่หมด จะหมดได้
ต่อเมือ่ ได้ทาํ ในสิง่ ทีต่ อ้ งการทํา ต้องคิดว่ามันเป็ นกรรมของเรา ทีไ่ ปทําให้เขาอาฆาต
พยาบาท วิธีเดียวทีจ่ ะจบได้ ก็ตอ้ งยอมรับใช้กรรมไปเท่านัน้ ต้องนิ่งเฉยเท่านัน้ เขาจะ
ฟันจะแทงก็ปล่อยเขาทําไป ถ้าจะตายไปก็ถอื ว่าเป็ นเวลาของเราแล้ว คนเราทุกคนก็มี
เวลานี้ดว้ ยกันทุกคน ต่างกันว่าจะเป็ นตอนไหน ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นหรือตอน
กลางคืน ถ้ายอมรับแล้วก็ไม่เป็ นปัญหา ปัญหาต่างๆก็จบ ใจก็สงบเย็นสบาย ไม่ทกุ ข์ไม่
หวาดกลัว อะไรทีท่ าํ ให้เราหวาดกลัวก็พยายามนึกและจินตนาการในใจไปเรื่อยๆ ถ้า
หวาดกลัวกับการถูกทิม่ แทง ก็นึกภาพอยู่ในใจว่า กําลังถูกแทง ปล่อยให้แทงไปเรื่อยๆ
จนชินไปเอง แล้วก็จะหายกลัว เวลาจะไปให้หมอฉีดยา ก็นึกถึงภาพหมอเอาเข็มมาทิม่
นึกอยู่เรื่อยๆ พอชินแล้วก็จะไม่กลัว ผูท้ ก่ี ลัวก็คอื ใจ ร่างกายไม่รู้เรื่องอะไร เหมือนแก้ว
นํา้ นี้ มันไม่รู้หรอกว่าเราเทนํา้ อะไรเข้าไป มันไม่รงั เกียจไม่ยนิ ดี เทนํา้ ปัสสาวะลงไป มันก็
ไม่รงั เกียจ คนดืม่ ต่างหากทีร่ งั เกียจ จึงต้องฝึ กไว้ก่อน สิง่ ใดทีท่ าํ ให้เราขยะแขยงแต่ตอ้ ง
เผชิญกับมัน เราก็ตอ้ งจินตนาการไปในใจ จนกว่าจะหายขยะแขยง นี่แหละคือวิปสั สนา
ต้องระลึกถึงเรื่องเหล่านี้ คนเราไม่ชอบนึกถึงความตาย ท่านจึงสอนให้นึกถึงอยู่เรื่อยๆ
พิจารณารูปแบบของการตายต่างๆ มีตายแบบไหนได้บา้ ง ตายด้วยยาพิษ ตายด้วยไฟ
ไหม้ ให้นึกไปเรื่อยๆ ต้องโดนแบบไหนสักแบบหนึ่ง เมือ่ รับได้แล้วจะสบายใจ
ถาม บางทีนึกไปแล้ว กลับฟุ้งขึ้นมา
ตอบ ถ้าฟุ้งก็แสดงว่าเลยเถิดไป เพราะให้ยามากเกินไป แสดงว่าแพ้ยาอย่างในสมัย
พุทธกาล พระทีเ่ จริญมรณานุสติมากๆ ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสว่า ถ้าอยากจะฆ่าตัวตาย แสดงว่ามากไปแล้ว ก็ให้เจริญเมตตาภาวนาแทน
สลับกับการเจริญมรณานุสติ สัพเพสัตตา ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายมีความสุข ทัง้ ตัว
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เราและผูอ้ น่ื อหังสุขโิ ตโหมิ ขอให้เรามีความสุข ปราศจากเวร เวลาพิจารณาทาง
มรณานุสติมากเกินไป ก็เหมือนกับการให้ยามากเกินไป แรงเกินไป ทําให้แพ้ยา
ได้ พอรู้วา่ อยากจะฆ่าตัวตาย ก็แสดงว่ามากเกินไปแล้ว เอาแค่ไม่กลัวตายก็พอ
ไม่ตอ้ งไปฆ่าตัวตาย ได้ตายแน่ๆอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งไปฆ่าให้เหนื่อย ถึงเวลาได้ตาย
แน่ๆ
ถาม ถ้าอย่างนี้พจิ ารณาเรื่องตาย ก็ตอ้ งลงทีอ่ นิจจัง
ตอบ อนิจจังคือความตาย ไม่ถาวร มีทส่ี ้นิ สุด มีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็ นธรรมดา
ถ้ารับได้แล้วใจก็สบายไประดับหนึ่ง ตัดความกลัวตายไปได้
ถาม ถ้าพิจารณาลงทีอ่ นิจจังแล้ว จะเลยเถิดไปถึงฆ่าตัวตายไหมครับ
ตอบ ถ้าไม่มคี นสอนก็เลยเถิดได้ ในสมัยพระพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าคอยเบรกพระไว้
ถ้าไม่มคี นสอนก็อาจจะกลายเป็ นลัทธิฆ่าตัวตายไป บางคนปฏิบตั โิ ดยไม่มคี รู
อาจารย์ คิดว่าถึงนิพพานแล้ว ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําไม มีขา่ วลงในหนังสือพิมพ์ ฆ่า
กันทัง้ ครอบครัวเลยคิดว่าถึงนิพพานแล้ว ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม ก็แขวนคอฆ่าตัว
ตายไป ทําอย่างนี้กห็ ลงแล้ว ถ้าไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งฆ่าตัวตายตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้บรรลุแล้ว ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนาปรากฏเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา ถ้าบรรลุ
ด้วยปัญญาจะรู้ทนั กิเลสหมด ไม่วา่ จะมาในรูปไหน ถ้าอยากจะตายก็รู้แล้วว่าเป็ น
วิภวตัณหา เบือ่ หน่ายในชีวติ ก็อยากจะตาย อยากจะหนีปญั หา คิดว่าบรรลุแล้ว
แต่ความจริงเบือ่ การทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ถ้าบรรลุจริงๆจะมีความสุข
ตลอดเวลา ไม่มปี ญั หาทีต่ อ้ งคอยแก้คอยหนีเลย อยู่ก็ได้ ไปก็ได้ เท่ากัน ถ้าอยู่ก็
จะได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั โลก ถ้าคิดถึงประโยชน์ทเ่ี ราได้รบั จากผูอ้ น่ื มา ก็ทาํ ให้คดิ
ว่าควรอยู่ทาํ ประโยชน์ต่อ ก่อนทีจ่ ะมาถึงจุดนี้ได้ก็ตอ้ งอาศัยผูท้ ผ่ี ่านมาก่อน ถ้า
เขาไม่อยู่สงสอน
ั่
เราจะเป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่น้ ไี ด้อย่างไร ก็ตอ้ งคิดถึงคนทีม่ าทีหลัง
คิดถึงรุ่นน้อง เหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีรุ่นพีร่ ุ่นน้องคอยดูแลกัน จิตที่
มีกเิ ลสจะคิดแบบสุดโต่งเสมอ ไม่คดิ ตามเหตุตามผล จะไปสุดโต่งในด้านใดด้าน
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หนึ่งเสมอ การปฏิบตั จิ งึ ต้องมีครูบาอาจารย์ ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะสุดโต่งไปได้ เวลา
ทําบุญก็จะทําบุญแบบสุดโต่ง แย่งกันทํา แข่งกันทํา โดยไม่รู้วา่ ทําไปเพือ่ อะไร
เงินไม่พอก็ไปหาเงินมาทํา อย่างนี้ก็สุดโต่งแล้ว ความจริงทําเพือ่ ปลดเปลื้อง
สมบัตขิ ้าวของเงินทองส่วนทีเ่ กินไป ไม่ใช่ไปหามาใหม่ ถ้ารักษาศีลก็จะให้บริสุทธิ์
จนพูดและทําอะไรไม่ได้เลย เดินไปไหนไม่ได้เลย กลัวไปเหยียบมด ถ้าขับรถ
เปิ ดไฟก็กลัวแมลงจะชนกระจกตาย ทําอะไรไม่ได้เลย
ถาม ได้ยนิ หลวงตาว่าอวิชชาคือความผ่องใส
ตอบ ตอนต้นท่านเล่าว่า ตอนทีย่ งั ไม่ถงึ ตัวอวิชชา จะคิดว่าอวิชชาเป็ นเหมือนเสือ ทีจ่ ะ
คอยกระโดดกัด แต่พอปฏิบตั ไิ ปถึงอวิชชาแล้วกลับเป็ นเหมือนนางบังเงา รู้จกั
นางบังเงาไหม คือพวกผูห้ ญิงทีย่ นื อยู่ข ้างเสาไฟฟ้ าตอนกลางคืน มันสวยงามมัน
น่ารัก เลยทําให้หลงไปรักษาไปปกป้ องอวิชชา ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอยเตือน
ตรงจุดนี้ ก็จะหลงติดไปอีกนาน เพราะมันละเอียดมันสุขอย่างสุดยอด ก็จะคิด
ว่านี่แหละคือพระนิพพาน ความจริงยังไม่ใช่พระนิพพานมันคือตัวอวิชชา ไอ้ตวั ที่
สว่างไสวนี่แหละ ในความสว่างไสวนี้ถา้ สังเกตดู จะมีจดุ มีต่อม มีการเสือ่ ม ไม่ได้
สว่างไสวไปตลอดเวลา มันไม่เทีย่ ง ตอนทีไ่ ด้มาใหม่ๆเหมือนกับได้แก้ววิเศษ จะ
หวงมาก เหมือนกับได้รถยนต์คนั ใหม่มา ใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้เลย หวง
มากรักมาก ใครจะขอขับก็ไม่ให้ขบั ใครจะจับหน่อยก็ไม่ได้ ไอ้น่กี ็เหมือนกัน พอ
ได้มาใหม่ๆ มันตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจ สว่างไสว สงบสุขอย่างยิง่ ก็คดิ ว่านี่แหละ
คือของวิเศษนะ ก็เลยเกิดอุปาทาน ไปยึดไปติดมันเข้า ถ้ายังมีอปุ าทานอยู่ก็ยงั ไม่
หลุดพ้น แต่มองไม่เห็นว่าเป็ นกิเลส จึงต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่เทีย่ ง ความสว่าง
ไสวนี้ ถ้าสังเกตดูดๆี ก็จะเห็นว่าเฉาได้ ถ้าไม่ได้พจิ ารณาก็จะไม่รู้ พอมันเฉาก็จะ
รีบทําให้มนั สว่างขึ้นมาใหม่ ความสว่างนี้เกิดจากการบําเพ็ญปฏิบตั ิ ขัดเกลา
จิตใจอยู่เรื่อยๆ ยิง่ ขัดก็ยง่ิ สว่าง พอหยุดขัดก็จะเฉาลงไป พอเฉาก็รีบขัดมัน
ขึ้นมาใหม่ รีบพิจารณาใหม่ ทําให้มนั สว่างขึ้นมาใหม่ ก็ยงั ต้องทํางานอยู่เรื่อยๆ
ถึงตอนนัน้ ต้องพิจารณาให้รู้ทนั แล้วปล่อยวาง พอปล่อยแล้วมันก็จะหายไปหมด
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ไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย ไม่มอี ะไรต้องไปรักษาไปดูแล ไม่ตอ้ งไปยึดไปติด มัน
หมดแล้ว มันสูญ ปรมํ สุญญํ ไม่มอี ะไรเลย ถ้าเป็ นท้องฟ้ าก็ไม่มเี มฆ ไม่มดี าว
ไม่มเี ดือน ไม่มอี ะไรเลย มีแต่ความสบายอย่างเดียว ไม่มอี ะไรต้องทําอีกแล้ว วุสิ
ตัง พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์ได้ส้นิ สุดลงแล้ว ถ้ายังต้องรักษาความสว่าง
ไสวอยู่ ก็ยงั ไม่เสร็จภารกิจ
ถาม เวลาเราทําบุญกับพระอริยสงฆ์แล้วท่านไปทําต่อ ผลจะสะท้อนมาถึงเราไหม
ตอบ เราก็ได้ผลแล้วในส่วนทีเ่ ราให้ไป ผลทีส่ ะท้อนกลับมาหาเราก็คอื ทําให้สงั คมมี
ความเมตตามากขึ้น ทําให้โจรผูร้ า้ ยน้อยลงไป เบียดเบียนกันน้อยลงไป มีความ
สงบสุขความปลอดภัยมากขึ้น ถ้าสังคมขาดความเมตตา ไม่มกี ารให้ ไม่มกี าร
ช่วยเหลือกัน ก็จะเป็ นสังคมทีแ่ ร้นแค้น มีแต่การต่อสูก้ นั จะไปไหนมาไหนก็ตอ้ ง
ห่วงกังวลว่าจะถูกปล้นจี้หรือเปล่า คนไม่มกี นิ จะให้ทาํ อย่างไร เมือ่ ไม่มกี นิ ไม่มี
งานทํา ไม่มใี ครช่วยเหลือ ก็ตอ้ งหาด้วยวิธีทจุ ริต ก็จะกลายเป็ นสังคมของ
เดรัจฉานไป ถ้ามีการทําบุญ มีการให้ทาน มีการสงเคราะห์กนั ก็จะเป็ นสังคม
ของมนุษย์ มีความเกรงใจกัน ไม่เบียดเบียนกัน เมือ่ คนทีเ่ ดือดร้อนได้รบั การ
ดูแล ก็ไม่ตอ้ งไปทําบาปทํากรรมกับผูอ้ น่ื เป็ นผลทีส่ ะท้อนกลับมาหาเรา
ถาม ผมเข้าใจว่าญาติโยมส่วนมากจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการให้ทานว่า ถ้าให้หนังสือ
ธรรมะจะทําให้เกิดปัญญา ให้กบั โรงพยาบาลจะทําให้สุขภาพแข็งแรง ปล่อยปลา
ปล่อยนกจะทําให้อายุยนื
ตอบ เป็ นความเข้าใจผิด อย่างถวายเทียนพรรษาจะทําให้มปี ญั ญา เป็ นความเข้าใจผิด
ไม่ได้เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลย
ถาม สร้างเจดียเ์ ป็ นกุศลทีส่ ุดเลย ไม่ใช่หรือเจ้าคะ ลูกก็อ่านมา ให้ธรรมทานก็เป็ นบุญ
มาก
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ตอบ เป็ นบุญในระดับของทาน ทีม่ อี านิสงส์ต่างกัน การให้ทานมีอยู่ ๔ ลักษณะ
ด้วยกันคือ ๑. วัตถุทาน ๒. วิทยาทาน ๓. อภัยทาน ๔. ธรรมทาน ในการให้ทัง้
๔ ชนิดนี้ ธรรมทานเป็ นเลิศทีส่ ุดของการให้ ถ้าให้วตั ถุก็ให้เพียงช่วยให้ร่างกาย
หลุดพ้น จากความหิวความเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าให้ธรรมะเท่ากับให้อาหารทางใจ ทํา
ให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จึงมีคุณค่ากว่า ถ้าให้อภัยก็ทาํ ให้ใจสบายเป็ นสุข
ดีกว่าให้เงินเป็ นร้อยล้าน เสียเงินเป็ นล้านได้ แต่เสียสามีเสียภรรยาไม่ได้ ถ้าให้
อภัยได้ ใครอยากจะได้ก็ให้เขาไปเลย เช่นพระเวสสันดรทีส่ ละได้หมดเลย จะมี
ความสุข หมดภาระไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั เขาอีกต่อไป การสร้างเจดียเ์ ป็ นการ
สร้างปูชนียสถาน เพือ่ ผูท้ ม่ี าภายหลังจะได้รู้วา่ มีผูม้ วี าสนาบารมีเช่นพระพุทธเจ้า
มาเกิด มาทําประโยชน์ให้กบั โลก ถ้าสนใจก็จะศึกษา ก็จะรู้วา่ เป็ นทีบ่ รรจุพระ
ธาตุของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ถ้าอยากจะรู้วา่ พระอรหันต์พระพุทธเจ้า
เป็ นใคร ก็จะศึกษาไปเรื่อยๆ ก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมา ทําให้อยากจะปฏิบตั ิ
ตาม อยากเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ นี่คอื ความหมายของการสร้างพระ
เจดียไ์ ว้บรรจุพระธาตุ ในสมัยพุทธกาลไม่นิยมสร้างพระพุทธรู ปกัน นิยมสร้าง
เจดียไ์ ว้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ สมัยก่อนเรียกว่าสถูป
สร้างเพือ่ บรรจุอฐั ขิ องบุคคล ๔ ประเภทคือ ๑. พระมหาจักรพรรดิ ๒.
พระพุทธเจ้า ๓. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๔. พระอรหันต์ เป็ นบุคคลทีย่ ง่ิ ใหญ่ในทาง
โลกหรือในทางธรรม ในสมัยนี้ใครตายไป ลูกเล็กเด็กแดงตายไป ก็สร้างเจดียใ์ น
วัดเกลือ่ นไปหมดเลย จนไม่มคี วามหมายเดิมหลงเหลืออยู่เลย คือให้เป็ นพุทธา
นุสติ ให้คดิ ถึงพระพุทธเจ้า ถ้าไม่รู้จกั พระพุทธเจ้า จะได้ศึกษาทําความรู้จกั เพือ่
นําไปสู่พระธรรมคําสอน ไปสู่พระอริยสงฆ์ต่อไป เมือ่ ได้ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
แล้ว ก็จะได้เป็ นสุปฏิปนั โน บรรลุเป็ นอริยสงฆ์ข้นึ มา ต่อไปจะไม่มี
พระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลก พอถึงพ.ศ. ๕๐๐๐ ศาสนาก็จะหายไปหมด
อาจจะมีซากของเจดียห์ ลงเหลืออยู่ แต่จะไม่มใี ครรู้ความหมาย ว่าสร้างไว้ทําไม
ดูประเทศทีม่ ศี าสนาพุทธเจริญมาก่อน ตอนนี้ก็เสือ่ มหายไป เช่นประเทศอินเดีย
เป็ นต้น เป็ นแดนพุทธภูมแิ ท้ๆ ตอนนี้แทบจะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย
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ถาม ท่านอาจารย์คะ ช่วงพุทธันดรนี้ยาวนานไหมคะ
ตอบ หมายถึงช่วงเวลาทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่านานเป็ นกัป เคยได้ยนิ การ
เปรียบเทียบของระยะเวลาของกัปว่า ทุกๆ ๑๐๐ ปี ให้เอาผ้าไปลูบภูเขาหิมาลัย ๑
ครัง้ ทําอย่างนี้ไปจนกว่าภูเขาจะสึกหายไปหมด ก็จะเป็ นเวลา ๑ กัป
ถาม ปฏิบตั ไิ ปแล้วกลัวว่าจะไปเกิดในยุคทีม่ ดื มิด
ตอบ ไม่มพี ระพุทธเจ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา เหมือนสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประสูตเิ ป็ น
เจ้าชายสิทธัตถะ สมัยนัน้ ไม่มพี ระพุทธเจ้า ไม่มพี ระพุทธศาสนา มีแต่ลทั ธิต่างๆ
ทีไ่ ม่สามารถสอนให้ไปถึงพระนิพพานได้ พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทัง้ ทางโลกทัง้
ทางธรรม ก็ได้แค่ขนั้ ฌานสมาบัตเิ ท่านัน้ เอง ก็ยงั ไม่ทรงพอพระทัย เพราะใจยังมี
กิเลสมีตณั หา มีความโลภ มีความอยาก มีความทุกข์อยู่ ก็เลยต้องบําเพ็ญไป
ตามลําพัง ก็คดิ ว่าต้องเอาชนะร่างกายให้ได้ ต้องไม่กนิ อาหาร คิดว่าไม่กนิ อาหาร
แล้วกิเลสก็จะตายไป ความอยากต่างๆจะตายไป ทรงอดถึง ๔๙ วัน จนร่างกาย
จะตายอยู่แล้ว แต่กเิ ลสก็ยงั มีเต็มอยู่ในใจเหมือนเดิม ทรงมีสติปญั ญาเห็นว่าใจ
ก็ยงั เหมือนเดิม ตอนก่อนทีจ่ ะอดกับตอนทีอ่ ดไป ๔๙ วันแล้ว ใจก็ยงั
เหมือนเดิม ยังมีความอยากมีความทุกข์อยู่ ทรงรู้วา่ ได้มาผิดทาง จึงต้อง
ย้อนกลับไปฉันอาหาร พวกพระปัญจวัคคียก์ ็คดิ ว่าทรงตระบัดสัจ ยอมแพ้ สู ้
ไม่ได้ ไม่ยอมตาย เพราะคิดว่าถ้าไม่ตายก็ตอ้ งบรรลุเท่านัน้ ถ้ากลับมาฉันอาหาร
ก็แสดงว่ายอมแพ้ เพราะกลัวตาย ก็เลยหนีจากไป ปล่อยให้ทรงอยู่ตามลําพัง
ทรงนัง่ บําเพ็ญอยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ตัง้ สัจจาธิษฐานว่า ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจ ยังมี
กิเลสอยู่ในใจ จะไม่ลกุ จากทีน่ ้ ไี ปเป็ นอันขาด ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้ง
ไปหมด ก็จะไม่ลกุ ถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตอ้ งตาย ทรงรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ในใจ ทรง
ระลึกถึงสมัยทีเ่ ป็ นเด็ก ไปงานแรกนาขวัญ พวกข้าราชบริพารต้องไปทํากิจอืน่
ปล่อยให้นงั ่ อยู่ใต้ตน้ ไม้ตามลําพัง พอไม่มใี ครรบกวน จิตทีเ่ คยสงบอยู่ก่อนแล้ว
ก็รวมลง ทําให้ทรงเห็นว่านัน่ คือความสุขทีแ่ ท้จริง จึงทรงเจริญสมถะภาวนาใน
เบื้องต้นทําจิตให้สงบ พอจิตถอนออกมาจากความสงบ มีสงั ขารความคิดปรุง
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ขึ้นมา ก็ดูวา่ คิดไปในทางไหน ถ้าคิดไปในทางกิเลสก็ตอ้ งตัด ตัดไปเรื่อยๆ ทรง
จับประเด็นได้วา่ เป้ าหมายของการปฏิบตั กิ ค็ อื ความสงบของจิต
ดังนัน้ เวลาปฏิบตั ิ เราจึงต้องดูจติ อยู่ตลอดเวลา ดูวา่ จิตกําลังทุกข์กบั เรื่องอะไรหรือเปล่า
ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิจะไม่ทกุ ข์กบั อะไร เพราะไม่ได้คดิ ถึงเรื่องอะไรเลย แต่พอออกจาก
สมาธิก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดถึงลูกก็เริ่มกังวล ก็ตอ้ งตัด ว่าไม่ใช่ลูกของเรา จะ
เป็ นจะตายก็หา้ มไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดูแล เราก็ดูแลไปตามหน้าที่ สอนเขาได้
ก็สอนไป แต่อย่าไปทุกข์กบั เขา นักปฏิบตั จิ ะต้องไม่ทกุ ข์กบั ใครกับอะไรทัง้ นัน้ แต่ไม่ได้
ทิ้งความรับผิดชอบไป มีความรับผิดชอบอะไรก็ทาํ ไป มีหน้าทีเ่ ลี้ยงดูเขาก็เลี้ยงดูไป แต่
ไม่ไปทุกข์กบั เขา ไม่ไปกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเรื่องของเขา นี่คอื วิธีดบั ทุกข์ ต้องดับทีใ่ จ
ดับทีค่ วามคิดของเราทีค่ ดิ ไปในทางทีผ่ ดิ คิดไปในทางอุปาทาน คิดว่าเป็ นเรา เป็ นของเรา
เป็ นตัวเรา ถ้าคิดว่าไม่ใช่เป็ นของเราแล้วจะสบายใจ สังเกตดูของอะไรทีไ่ ม่ได้เป็ นของเรา
นี่ เราจะไม่เดือดร้อน อย่างศาลาหลังนี้จะพังไป ญาติโยมก็ไม่เดือดร้อนไม่กงั วล แต่ถา้
บ้านของญาติโยมเป็ นอะไรขึ้นมาหน่อย ก็จะเดือดร้อนจะกังวล เพราะคิดว่าเป็ นของเรา
จึงต้องตัดอุปาทานคือความยึดติด ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ต้องให้เห็นว่าเป็ น สัพเพ ธรรม
มา อนัตตา ไม่มอี ะไรเป็ นของเราเป็ นตัวเรา เป็ นเพียงสมบัตผิ ลัดกันชม เหมือนกับ
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้ายึดติดพอจะถูกย้าย ก็วง่ิ กันให้วนุ่
ถ้าทุกข์กบั อะไรแสดงว่ายังยึดติดอยู่ ยังไม่เห็นอนัตตา ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นความทุกข์
จากการยึดติด
ถาม เวลาฟังซีดที อ่ี ดั ไว้ ฟังแต่ละครัง้ ก็ได้ไม่เหมือนกัน
ตอบ เวลาฟังก็เหมือนกับเอาแก้วมารองรับนํา้ ถ้ามือส่ายไปมานํา้ ก็จะหกเรี่ยราด ถ้าใจ
ไม่น่งิ ใจก็จะรับธรรมะไม่ได้หมด เพราะไม่ได้ฟงั ตลอดเวลา เผลอไปคิดเรื่องอืน่
ก็จะไม่ได้ฟงั การฟังธรรมจึงต้องฟังอยู่เรื่อยๆ เวลาฟังแต่ละครัง้ อาจจะรับไปได้
เพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กบั สมาธิ ถ้ามีสมาธิมากก็จะรับได้
มาก การบรรลุธรรมในขณะทีฟ่ งั ก็ข้นึ อยู่กบั สมาธิส่วนหนึ่ง ดูพระปัญจวัคคีย ์
เป็ นตัวอย่าง ฟังพร้อมกันแต่มรี ูปเดียวทีบ่ รรลุได้ก่อน เพราะสมาธิของท่านหนัก
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แน่นกว่าองค์อน่ื ติดตามฟังได้ทกุ ขณะ ปัญญาของท่านก็อาจจะไวกว่าด้วย จึง
พิจารณาและปฏิบตั ติ ามได้ทนั ทีเลย จึงมี ๒ ส่วนทีส่ าํ คัญ คือสมาธิและปัญญาที่
มีอยู่เดิม เป็ นปัจจัยเกื้อหนุนการบรรลุ
จึงต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ จะได้ความรู้เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ธรรมะก็เป็ นเหมือนจิกซอ
เวลาฟังครัง้ หนึ่งก็ได้มาชิ้นหนึ่ง พอฟังอีกก็ได้มาอีก เอามาต่อกัน ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไป
เรื่อยๆ แต่ถา้ จะให้ชดั จริงๆก็ตอ้ งเอาไปปฏิบตั ิ เพราะสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เป็ นสัญญาทีล่ มื ได้
จึงต้องเอาไปใคร่ครวญต่อ เอาไปภาวนาต่อ เจริญอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา จนฝังอยู่ใน
ใจ กลายเป็ นสัจจะความจริงขึ้นมาภายในใจ ก็จะไม่ลมื แล้ว มีคนถามว่าพระอรหันต์ลมื
ได้หรือไม่ ท่านก็ตอบว่าลืมได้ เพราะขันธ์ของพระอรหันต์กบั ของปุถชุ นเหมือนกัน
สัญญาก็เป็ นอนิจจาไม่เทีย่ ง จําได้ก็ลมื ได้ เช่นวันทีเ่ ดือนปี แล้วก็ถามต่อว่า มีอะไรทีท่ ่าน
ไม่ลมื ตอบว่าสัจจธรรม คือพระอริยสัจ ๔ ถ้าได้ปฏิบตั แิ ล้วจะไม่ลมื จะรู้อยู่เสมอว่า
ทุกข์เกิดจากตัณหา เวลาทุกข์จะไม่โทษใคร จะโทษตัณหาทัง้ ๓ เท่านัน้ เพราะไปยึดไป
ติดไปอยาก ถ้าไม่ยดึ ติดไม่อยากแล้ว รับรองได้วา่ จะไม่ทกุ ข์
จึงต้องทําให้สง่ิ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ให้เป็ นสัจจะ ให้เป็ นของเรา ให้เป็ นธรรมของเรา ตอนนี้ยงั
เป็ นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ ต้องน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเรา ด้วย
การปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึงจะอยู่กบั ใจเราไปตลอด จึงอย่าหาข้ออ้างเพือ่ จะไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เพราะสอนทัง้ ปริยตั ปิ ฏิบตั แิ ละปฏิเวธ ต้องได้ยนิ ได้ฟงั ก่อน ไม่เช่นนัน้ จะไม่รู้วา่ จะต้อง
ทําอย่างไร เมือ่ รู้แล้วก็ตอ้ งเอาไปทํา ทําแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมา จะข้ามขัน้ ตอนไม่ได้
ปริยตั แิ ล้วข้ามไปปฏิเวธเลยไม่ได้ ซึง่ สมัยนี้เขาทํากัน พอเรียนจบเปรียญ ๙ ก็ได้รบั
ปริญญาได้รบั พัดยศ ได้ผลแล้ว ไม่ตอ้ งไปปฏิบตั ิ สอนต่อได้เลย ถ้าเป็ นพระป่ าจะเรียน
และก็ปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป อยู่กบั ครูบาอาจารย์เวลาท่านอบรมก็เป็ นปริยตั ิ พอตอนเช้าก็
พาออกบิณฑบาต ฉันมื้อเดียว พานัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาธรรมต่างๆ ก็เป็ นการ
ปฏิบตั ิ
ถาม เวลาพิจารณาความตายนี้ พิจารณาทัง้ ตัวเราและคนอืน่
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ตอบ ทุกคนเลย กายในก็คอื ตัวเรา กายนอกก็คอื กายของผูอ้ น่ื พอพิจารณาแล้วจะได้
เห็นว่าเหมือนกัน ถ้าพิจารณาเราคนเดียว ก็จะคิดว่าเราอาภัพเหลือเกิน ทําไมเรา
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าพิจารณาแต่คนอืน่ ก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอด จึง
ต้องพิจารณาทัง้ เขาและเรา
ถาม พิจารณาอสุภะก็เหมือนกัน
ตอบ เหมือนกัน ไม่มใี ครแตกต่างกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกันไม่วา่ หญิงไม่วา่ ชาย ถ้า
ผูช้ ายก็ตอ้ งพิจารณาผู ้หญิง ผูห้ ญิงก็ตอ้ งพิจารณาผูช้ าย เพือ่ จะได้คลายความ
กําหนัดยินดี ถ้าเป็ นผูห้ ญิงชอบผูห้ ญิงก็ตอ้ งพิจารณาผูห้ ญิง ถ้าเป็ นผูช้ ายชอบ
ผูช้ ายก็ตอ้ งพิจารณาผูช้ าย
ถาม พิจารณาอสุภะของคนทีห่ น้าตาดีๆ แบบดารา
ตอบ คนทีเ่ ราหลงใหล คนนัน้ แหละทีเ่ ราต้องพิจารณา ว่าเป็ นซากศพ เวลายังหายใจ
อยู่ก็อยู่ดว้ ยกันได้ พอไม่หายใจก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้ว ทัง้ ๆทีร่ ่างกายก็ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไป ยังมีอาการ ๓๒ เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ได้หายใจเท่านัน้ เอง
ถาม กลัวผีคะ
ตอบ เวลาไม่ตาย ไม่ได้เป็ นผีหรือ
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๗

พระศาสนาไม่เป็ นหมัน
๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๐

พระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่เป็ นหมัน เป็ นความจริง ทีเ่ ราต้องพิสูจน์ให้เป็ นจริงกับเรา
ความจริงทีป่ รากฏนี้ คือพระอัฐธิ าตุของครูบาอาจารย์ เป็ นความจริงของท่าน ไม่ได้ทาํ ให้
เราเป็ นตามท่านไปด้วย เรายังเป็ นเหมือนเดิมอยู่ พระอัฐธิ าตุของครู บาอาจารย์มหี น้าที่
ช่วยเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อ และกําลังจิตกําลังใจของเราให้มมี ากขึ้น ให้มนคงมากขึ
ั่
้น
แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ เพราะเรายังต้องทําความจริงให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา ด้วยการ
ปฏิบตั ิ ถ้าเห็นผลแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อกี ต่อไป ร่างกายเรา
จะเป็ นอะไรต่อไป จะเป็ นพระธาตุหรือเป็ นธาตุดนิ ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
สําคัญที่ใจ ทําใจให้ผ่องใสสะอาด ปราศจากความโลภความโกรธความหลง จะสําคัญ
กว่า เพราะจะฟอกให้ร่างกายสะอาดตาม จิตทีส่ ะอาดจะซักฟอกธาตุขนั ธ์ไปในตัว ถ้าจิต
ได้บรรลุเป็ นเวลานาน จะมีเวลาฟอกร่างกายให้สะอาดมาก พอตายไปก็จะกลายเป็ นพระ
ธาตุข้นึ มาอย่างรวดเร็ว ถ้ามีเวลาไม่มาก เช่นบรรลุแล้วต้องเสียชีวติ ไปทันที ก็จะไม่มี
เวลาซักฟอกร่างกาย ให้กลายเป็ นพระธาตุได้ ก็อาจจะไม่กลายเป็ นพระธาตุก็ได้ ผูท้ ต่ี าย
ไปแล้วแต่กระดูกไม่ได้เป็ นพระธาตุ ไม่ได้เป็ นตัวบ่งบอกว่าไม่ได้บรรลุ อาจจะบรรลุตอน
ช่วงปลายชีวติ ก็จะไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะฟอกธาตุขนั ธ์ ฟอกร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้
กลายเป็ นพระธาตุข้นึ มา เรื่องนี้ตวั ผูป้ ฏิบตั เิ องจะไม่กงั วลว่าจะกลายเป็ นพระธาตุหรือไม่
ถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าใจของตนสะอาดบริสุทธิ์ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จะไม่เป็ น
ปัญหา แต่เรื่องของคนอืน่ ก็อาจจะเป็ นปัญหาว่า จริงหรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่ จึงอย่าไป
ดูทพ่ี ระธาตุเพียงอย่างเดียว ให้รู้วา่ บางองค์กลายเป็ นพระธาตุเร็ว บางองค์ก็เป็ นช้า บาง
องค์ก็อาจจะไม่เป็ นเลยก็ได้ ท่านเป็ นเพียงผูช้ ้ ที าง เป็ นแบบฉบับ เป็ นเยีย่ งอย่างเท่า
นัน้ เอง ถึงแม้ร่างกายของท่านจะกลายเป็ นพระธาตุไป ก็ไม่ได้ทาํ อะไรให้เราดีข้นึ กว่าทีเ่ รา
เป็ นอยู่
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เราเท่านัน้ ทีจ่ ะทําตัวเราให้ดขี ้นึ ได้ ด้วยการปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น ด้วยการตัดด้วยการละสิง่
ต่างๆในโลกนี้ให้มากขึ้น ปล่อยวางให้มากขึ้น ไม่ไปยึดไปติด ไปแสวงหาความสุข ทางตา
ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แต่หาความสุขทางใจ ด้วยการทําใจให้สงบ เป็ นวิธีทจ่ี ะ
พิสูจน์ความจริงทีย่ งั สงสัยกันอยู่ ทีย่ งั ไม่แน่ใจ จะได้เห็นอย่างชัดเจน ถ้าเห็นในตัวเรา
แล้ว ร่างกายของคนอืน่ จะกลายเป็ นพระธาตุหรือไม่ ก็ไม่สาํ คัญ สําคัญทีต่ วั เราได้ทาํ กิจ
ของเราให้สมบรูณ์ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงแล้วหรือยัง ตรงนี้สาํ คัญทีส่ ุด ถ้าเรา
ยังเดินทางกันอยู่ เราก็ตอ้ งอาศัยคนตาดีนาํ ทาง โดยเฉพาะคนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ จะได้
ประโยชน์มากกว่า ได้พระธาตุของผูท้ ต่ี ายไปแล้วมาเก็บไว้บูชาทีบ่ า้ น ไม่ได้ทาํ ให้เราดีข้นึ
ไปกว่าเดิมแต่อย่างไร อาจจะทําให้เราขี้เกียจมากขึ้นก็ได้ คิดว่ามีพระธาตุมขี องดีแล้วไม่
ต้องปฏิบตั ิ เดีย๋ วท่านจะช่วยเราเอง ซึง่ ขัดกับหลักธรรมทีท่ รงตรัสสอนว่า อัตตาหิ อัตโน
นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ท่านเป็ นเพียงเหมือนหนังตัวอย่าง พอเราได้ดูหนังตัวอย่าง
แล้ว เราก็อยากจะดูหนังจริง เวลาไปดูภาพยนตร์ในโรง เขาจะฉายหนังตัวอย่างให้ดู เพือ่
หลอกล่อให้เรากลับไปดูอกี
เวลาทีเ่ ราได้เห็นครูบาอาจารย์ ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
มรณภาพไปแล้ว ร่างกายของท่านได้กลายเป็ นพระธาตุ ก็จะทําให้เรามีฉนั ทะวิรยิ ะ
อยากจะเห็นของจริงในตัวเราบ้าง เพราะดูของคนอืน่ ก็เหมือนดูหนังตัวอย่าง ไม่ได้ดูหนัง
จริง ถ้าอยากจะดูของจริงก็ตอ้ งดูในตัวเรา
พอดีเมือ่ วานนี้เป็ นวันวิสาขอัฏฐมีบูชา เป็ นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
เป็ นวันถวายพระเพลิงหลวงปู่ทาพอดี พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมือ่ วัน
เพ็ญเดือน ๖ ทีผ่ ่านมา หลังจากนัน้ ก็เก็บพระศพไว้บูชา ๗ วัน ๗ คืน มีมลั ละกษัตริย ์
เป็ นเจ้าภาพ จากนัน้ ก็มพี ธิ ีถวายพระเพลิง เสร็จแล้วมัลละกษัตริยก์ ็จะเก็บพระธาตุไว้
ทัง้ หมด ไม่แจกจ่ายให้ใคร พระมหากัสสปเถระจึงได้กราบทูลให้แบ่งปันกัน ไม่อย่างนัน้
จะเกิดสงครามแย่งพระธาตุกนั จึงทรงแบ่งให้กบั กษัตริยแ์ คว้นต่างๆ ทีม่ าร่วมงานถวาย
พระเพลิงไป สมัยก่อนกับสมัยนี้ก็เหมือนกัน ยังแย่งพระธาตุกนั แต่ไม่ปรากฏว่ามีพระ
อรหันต์แย่งพระธาตุกนั เลย มีแต่บอกให้แบ่งกัน เพราะไม่ได้เห็นว่าวิเศษวิโสอย่างไร
วิเศษสําหรับพวกเรา แต่สาํ หรับท่านจะรู้สกึ เฉยๆ เพราะมีของทีว่ เิ ศษอยู่ในใจแล้ว ของ
แท้อยู่ในใจ ของนอกเป็ นของปลอม ถึงแม้จะเป็ นพระธาตุก็ตาม ก็ยงั ไม่วเิ ศษอย่าง
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แท้จริง สิง่ ทีว่ เิ ศษทีแ่ ท้จริงก็คอื ความบริสุทธิ์ของจิตใจ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ านศีล
ภาวนา อย่างทีเ่ ราทํากันอยู่น่ี เรากําลังซักฟอกใจของเราให้สะอาด เวลาเราทําบุญให้ทาน
เราก็ซกั ฟอก ความตระหนี่ความโลภความเห็นแก่ตวั ให้ออกไปจากใจ ความเห็นแก่ตวั ก็
คือโมหะนี่เอง ความตระหนี่ก็คอื ความโลภ เมือ่ เราตระหนี่เราก็หวง และอยากจะได้มาก
ขึ้น ความโลภทําให้เราอยากได้มาก ก็เลยไม่อยากจะเสียสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ ความตระหนี่กม็ า
จากความโลภ ความเห็นแก่ตวั ก็มาจากความหลง ว่ามีตวั มีตนมีเรามีของเรา
ความจริงของทุกอย่างทีเ่ ราบริจาคไม่ได้เป็ นของเราเลย เป็ นเพียงของทีผ่ ่านมาแล้วก็ผ่าน
ไป เวลาเรามาเกิดเราก็ไม่ได้มอี ะไรติดตัวมาเลย เวลาตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป
เช่นกัน ตอนเกิดก็ได้ร่างกายทีพ่ ่อแม่สร้างไว้ แล้วก็อาศัยร่างกายหาสิง่ ของต่างๆอีกต่อ
หนึ่ง เมือ่ มีมากเกินความจําเป็ น ก็เอามาแบ่งมาแจกมาจ่าย ไม่เก็บไว้ เพราะไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เป็ นภาระทางด้านจิตใจ ต้องห่วงต้องดูแลรักษาต้องกังวล ไม่ได้ทาํ ให้
จิตใจเบาขึ้น มีความสุขมากขึ้น แต่กลับกดดันให้มคี วามทุกข์มากขึ้น เพราะความหลงทํา
ให้เราเห็นว่าเป็ นของเรา เมือ่ เป็ นของเราๆก็หวง แต่ถา้ เราศึกษาพิจารณาตามหลักความ
จริง เราก็เห็นว่าไม่มตี วั ตน พระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
าดวงวิญญาณทีม่ าเกิดนี้ เป็ นเพียง
ธาตุรู้คอื ใจ มารวมกับธาตุดนิ นํา้ ลมไฟกับอากาศธาตุ ปรากฏเป็ นร่างกายขึ้นมา แล้วก็ไป
หาธาตุต่างๆอีก สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มาก็ล ้วนเป็ น ธาตุดนิ นํา้ ลมไฟ ทีผ่ สมกันด้วยสูตรต่างๆ
ปรากฏเป็ นข้าวของชนิดต่างๆขึ้นมา เพือ่ ให้เราใช้ ถ้าเราใช้ดว้ ยความหลงก็จะยึดติด จะ
เป็ นเหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด เมือ่ ใช้แล้วก็ตดิ เวลาไม่มเี วลาขาดแคลนก็เกิดอาการ
หงุดหงิด ต้องไปหามาเสพอยู่เรื่อยๆ ถ้าใช้ดว้ ยปัญญา ก็ใช้เพือ่ ดํารงชีพ เพือ่ จะได้เอา
ร่างกายมาทํางานทีแ่ ท้จริง คือการปลดเปลื้องความโลภความโกรธความหลง ให้ออกไป
จากใจ นี่คอื การใช้สง่ิ ต่างๆทีม่ อี ยู่ให้เป็ นประโยชน์ เอามาบํารุงรักษาร่างกายให้มกี าํ ลัง
วังชา เพือ่ จะได้ทาํ บุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญวิปสั สนา เจริญ
ปัญญา เพือ่ ให้เห็นความไม่เทีย่ งความทุกข์ความไม่มตี วั ตน ในทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
จะได้ปล่อยวาง หลุดพ้นจากความทุกข์
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การทําบุญทําทานการเสียสละ เป็ นการปล่อยวางในระดับหนึ่ง ปล่อยวางวัตถุข ้าวของเงิน
ทอง ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆใจจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะยินดีมากทีไ่ ด้เสียสละ ได้ตดั
ความยึดติดในวัตถุข ้าวของต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการปฏิบตั ธิ รรม ก็ตดั
ไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้ งเสียเวลาหามาเพิม่ จะมีเวลาปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า
มีความหลงเห็นว่าวัตถุต่างๆให้ความสุขกับเรา ก็จะเสียเวลากับการหาวัตถุข ้าวของเงิน
ทอง จะติดวัตถุต่างๆเหมือนกับคนติดยาเสพติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องหามาอยู่เรื่อยๆ
ก็จะไม่อยากเอาไปแจกจ่าย เอาไปทําบุญทําทาน อยากจะเก็บไว้เพือ่ ให้ความสุขกับตน
เป็ นความสุขแบบยาเสพติดไม่แตกต่างกันเลย เวลาได้เสพได้สมั ผัสก็มคี วามสุขมีความ
เพลิดเพลิน พอไม่ได้เสพก็เกิดอาการหงุดหงิดทุรนทุราย ไม่เคยพอ เสพวันนี้แล้วพรุ่งนี้
ก็ตอ้ งเสพอีก เสพไปเรื่อยๆจนวันตาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตดั ให้ละ อย่าไปยึด
อย่าไปติด อย่าไปหาความสุขจากวัตถุข ้าวของเงินทอง ให้เอามาใช้ในการปฏิบตั ธิ รรม
เท่านัน้ ถ้าทําบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้ว ความโลภอยากได้วตั ถุข ้าวของเงินทองก็จะ
น้อยลงไป เวลาทีจ่ ะเสียไปกับการหาวัตถุต่างๆ ก็จะน้อยลงไป ก็จะมีเวลามากขึ้นสําหรับ
การปฏิบตั ธิ รรม พอปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้น ก็จะเกิดความก้าวหน้าทางด้านจิตใจมากขึ้น
จิตใจจะสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ มีความอิม่ ความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆ มีความทุกข์ความ
วุน่ วายใจน้อยลงไปเรื่อยๆ เบาลงไปเรื่อยๆ จนเห็นว่ามีเพียงปัจจัย ๔ เท่านัน้ ก็พอ ก็จะ
ออกบวชได้ อยู่ทไ่ี หนก็ได้ ขอให้สงบเงียบก็แล้วกัน
จึงควรคิดพิจารณาอยู่เสมอว่าไม่มอี ะไรเป็ นของเรา เป็ นของทีม่ อี ยู่ในโลกนี้แล้ว เราเพียง
ได้สทิ ธิ์ใช้มนั เท่านัน้ เอง เมือ่ ถึงเวลาไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ เอาความหนักหรือความเบา
ทางด้านจิตใจไป เอาความสว่างหรือเอาความมืดไปเท่านัน้ ถ้าปฏิบตั ริ กั ษาสิง่ ทีด่ ไี ว้ได้ก็
จะเอาความเบาอกเบาใจไป ถ้ามัวครํา่ เคร่งอยู่กบั การหาลาภยศสรรเสริญสุข ไม่คาํ นึงถึง
เรื่องศีลธรรม แม้จะต้องทําผิดศีลผิดธรรมก็ยนิ ดีทาํ ก็จะไปด้วยความมืดไปด้วยความ
หนัก ภพชาติก็จะมีมากขึ้น การเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีมากขึ้น ความทุกข์ทเ่ี กิดจากการ
แก่การเจ็บการตาย การพลัดพรากจากกันก็จะมีมากขึ้น ถ้าไปทางธรรมะก็จะไปเบาไป
สว่าง ภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปในทีส่ ุด อาจจะหมดในชาติน้ กี ็ได้ ถ้าตัง้ ใจ
ปฏิบตั กิ นั ไม่ทอ้ ถอย ไม่หยุดยัง้ ทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ปี น้ ที าํ เท่านี้ ปี หน้าก็ตอ้ งทําเพิม่
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เหมือนกับทางโลก ปี น้ มี กี าํ ไรเท่านี้ มีรายได้เท่านี้ ปี หน้าก็ตอ้ งเพิม่ ขึ้นไปอีกอย่างน้อย
ร้อยละสิบ เพิม่ ไปเรื่อยๆ ปี น้ ีให้ทานระดับนี้ ปี หน้าก็ตอ้ งเพิม่ อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ศีลก็
ต้องรักษามากขึ้นอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้ารักษา ๑๕ วัน ก็เพิม่ เป็ น ๑๘ วัน เพิม่ ไปเรื่อยๆ
เดีย๋ วก็ถงึ เอง ถ้าปฏิบตั โิ ดยไม่หยุดยัง้ ไม่ทอ้ ถอย ทําได้ ทําไมจะทําไม่ได้ เราทุกคนมี
๒๔ ชัว่ โมงเท่ากันหมด อยู่ทว่ี า่ จะเอาเวลาไปใช้กบั อะไร คนบางคนก็บ่นว่า ไม่มเี วลา
ทําบุญ ไม่มเี วลามาวัด ไม่มเี วลาปฏิบตั ธิ รรม ก็จะมีได้อย่างไร ในเมือ่ ไม่จดั ตารางให้มา
วัด ก็เลยไม่มา
อย่างในหลวงนี่ท่านก็ทรงแบ่งเวลาไว้ ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัตขิ องท่าน
ทรงแบ่งเวลาไว้ภาวนาทุกวัน ก่อนจะทรงงานจะนัง่ สมาธิก่อน เวลาทํางานจะได้ผลดี มี
เหตุมผี ล พวกเราทําไมจะทํากันไม่ได้ ลองกําหนดดูสิ จัดตารางไว้ ตื่นเช้าขึ้นมาชัว่ โมง
แรกก็ให้เป็ นเวลาทําจิตใจให้สงบ จะนัง่ สมาธิเลยก็ได้ จะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ส่วน
ช่วงเวลาอืน่ ทีพ่ อทีจ่ ะสอดเข้าไปได้ ก็สอดเข้าไป หรือจะภาวนาไปทัง้ วันเลยก็ได้ ด้วยการ
ควบคุมจิตใจให้อยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ส่งไปในอดีต ไม่ส่งไปในอนาคต ให้อยู่ทน่ี ่ี ไม่ให้ไปที่
อืน่ กําลังทําอะไรก็ให้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ ไม่ให้ไปกรุงเทพฯ ไม่ให้ไปฮ่องกงยุโรป ให้
อยู่ตรงนี้ ไม่คดิ ถึงคนนัน้ คนนี้ ถ้าทําอย่างนี้ก็จะภาวนาได้ทงั้ วัน ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ไม่
จําเป็ นต้องไปวัด การภาวนามีอยู่หลายระดับด้วยกัน ระดับพื้นๆนี้ทาํ ได้ทกุ แห่งหนทุก
เวลา คือการสร้างสตินนั ่ เอง ให้จติ อยู่ภายใต้การควบคุมของสติ อย่าปล่อยให้ลอยไป
ตามกระแสอารมณ์ความคิดต่างๆ ถ้าไม่มสี ติเวลาคิดเรื่องอะไรก็จะคิดยาวไปเลย คิด
เรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา ถ้าเกิดอารมณ์อยาก ก็
ต้องไปทําสิง่ ทีอ่ ยากทํา ถ้าเกิดความกังวลก็เครียดขึ้นมา ทัง้ ๆทีเ่ หตูการณ์ก็ยงั ไม่เกิด
หรือเกิดทีอ่ น่ื พอไปคิดถึงก็เครียดขึ้นมา ถ้าดึงจิตไว้ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ทีน่ นั ่
ทีน่ ่ี ให้อยู่ทน่ี ่ี ตอนนี้ไม่มอี ะไร ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะว่าง ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่มี
เหตุการณ์อะไรเลย แต่เราไม่เคยควบคุมใจของเราเลย ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่ อย คิด
ว่าการภาวนาการปฏิบตั จิ ะต้องมีเวลา ต้องไปอยู่ทว่ี ดั อยู่ตรงนัน้ ตรงนี้ ต้องนัง่ ขัดสมาธิ
ต้องมีหอ้ งพระ ซึง่ เป็ นการเข้าใจผิด
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การปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริงต้องปฏิบตั ทิ ก่ี ายวาจาใจ เริ่มทีใ่ จแล้วก็ขยายมาทีก่ ายกับวาจา จึงต้อง
ดู ๓ ตัวนี้ ถ้าดูทใ่ี จได้ กายกับวาจาก็ไม่เป็ นปัญหา ครู บาอาจารย์จงึ สอนเรื่องรักษาศีลว่า
ให้รกั ษาเพียงข้อเดียวก็พอ คือรักษาใจ ถ้ารักษาใจให้สงบระงับแล้วก็จะไม่ไปละเมิดศีล
ถ้าไม่สามารถระงับความโลภความอยากได้ ก็ตอ้ งละเมิดจนได้ เช่นถือศีล ๘ แต่ไม่
สามารถระงับความอยากรับประทานอาหารเย็นได้ เดีย๋ วก็ตอ้ งไปหามารับประทาน ถ้า
คอยเฝ้ าดูอยู่ทใ่ี จ ควบคุมทีใ่ จ พอคิดอยากขึ้นมาก็หาวิธีดบั มัน จะด้วยอุบายแห่งสมาธิก็
ได้ หรืออุบายแห่งปัญญาก็ได้ ถ้าอุบายแห่งสมาธิก็สวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุทโธๆไป
แข่งกับความคิดทีอ่ ยากจะรับประทานอาหาร เพราะความคิดจะปรากฏขึ้นมาทีเดียว
พร้อมกัน ๒ อย่างไม่ได้ ต้องสลับกัน คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ให้มาคิดพุทโธๆอยู่เรื่อยๆ
บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ยอมแพ้เราก็จะชนะ ความคิดอยากรับประทานอาหารก็
หายไป ความหิวก็หายไป ความอิม่ ใจก็เข้ามาแทนที่ นี่คอื หลักของการทําจิตให้สงบระงับ
ด้วยอุบายแห่งสมาธิ เอาอารมณ์อน่ื มาแทนความคิดอยาก ถ้าเคยใช้บริกรรมพุทโธๆ ก็
พุทโธๆไปเรื่อยๆ เหมือนเปลีย่ นช่องโทรทัศน์ ไปเจอช่องทีก่ าํ ลังทําอาหารเห็นก็เกิดความ
หิวความอยาก ก็เปลีย่ นไปช่องธรรมะ ถ้าจะดิ้นกลับไปก็ตอ้ งดึงกลับมา ดึงกลับมาช่อง
ธรรมะอยู่เรื่อยๆ บริกรรมพุทโธๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะหยุดคิดถึงเรื่องอาหารไป ก็จะหาย
อยาก เป็ นอุบายของสมาธิ
ถ้าจะใช้อบุ ายแห่งวิปสั สนาหรือปัญญา ก็ตอ้ งใช้เหตุผลพิจารณาว่า ไม่กนิ ก็ไม่ตาย ไม่กนิ
ดีกว่า เพราะจะได้ชนะตัณหาความอยาก ดับความทุกข์ได้ ถ้าแพ้ตณั หาก็ตอ้ งเจอความ
ทุกข์ เพราะตัณหาเป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนเห็นด้วย
เหตุดว้ ยผลแล้วว่า กินแล้วแพ้ จะต้องทุกข์ จะต้องกินไปเรื่อยๆ กินวันนี้แล้วเพรุ่งนี้ก็
ต้องกินอีก ก็จะไม่มที างรักษาศีล ๘ ได้ ไม่มที างนัง่ ทําสมาธิได้นาน พอคิดถึงเรื่องอาหาร
ก็ตอ้ งไปกิน กินเสร็จแล้วก็งว่ งนอน พออิม่ แล้วหนังท้องก็ตงึ หนังตาก็หย่อน นัง่ สมาธิก็
สัปหงก ควรใช้ปญั ญาใคร่ครวญว่าเราเกิดมาหาความสุขแบบไหนกันแน่ แบบหมูแบบ
สุนขั ทีห่ าความสุขจากการกินการนอนหรือ ไม่ใช่ เรามาหาความสุขทางด้านจิตใจ หา
ความสุขจากความสงบ ก็ตอ้ งระงับความอยาก รับประทานอาหารพอประมาณ พอให้
ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้ว เหมือนรับประทานยา ให้ร่างกายอยู่ได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ได้
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รับประทานเพือ่ ความสุข ให้หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ ถ้าสามารถกล่อมจิตใจ
ด้วยเหตุดว้ ยผลได้ พอจิตรับได้ ก็จะไม่ไปรับประทาน ก็จะภาวนาต่อได้ เมือ่ สงบก็มี
ความสุขขึ้นมา
ต้องคอยดูใจอยู่เสมอ ถ้าดูใจแล้ว ก็จะมีศีลเป็ นปกติ ไม่สร้างปัญหาให้กบั ตนและผู ้อืน่
จะมีความสุขสบายใจ ให้เฝ้ าดูทใ่ี จเสมอ ดูได้ทกุ เวลาทุกสถานที่ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ดูวา่
กําลังคิดอะไร พอลืมตาขึ้นมาก็ตอ้ งรู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่ ถ้าคิดไปในทางไม่ดกี ็พทุ โธๆไป
เรื่อยๆก็ได้ ถ้ากําลังอยู่กบั ธรรมบทไหน ก็อยู่กบั ธรรมบทนัน้ ไป ถ้ากําลังเพลิดเพลินกับ
การพิจารณามรณานุสติ ก็พจิ ารณาต่อไป ถ้าพิจารณาอสุภะอยู่ก็พจิ ารณาต่อไป
พิจารณาไปเรื่อยๆจนเป็ นนิสยั ติดไปกับใจ ก็จะไม่คดิ เรื่องอืน่ คิดเรื่องธรรมะแล้วทําให้
จิตสงบ ทําให้จติ สบาย สําหรับผูเ้ ริ่มพิจารณาใหม่ๆก็อาจจะเห็นว่าพิจารณาความตายมัน
น่ากลัว พิจารณาอสุภะก็น่าขยะแขยง เป็ นเพราะกิเลสยังต่อต้านอยู่ กิเลสก็คอื
กามตัณหา ชอบดูของสวยๆงามๆ วิภวตัณหาก็อยากอยู่ไปนานๆ ไม่อยากแก่ไม่อยาก
เจ็บไม่อยากตาย พอพิจารณาความตาย ก็จะรู้สกึ ไม่ดี มีปฏิกริ ิยาตอบโต้จากวิภวตัณหา
แต่อย่าไปถือเป็ นอารมณ์ ถือว่าเป็ นเพียงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ ทีจ่ ะข้ามไปได้ เหมือนกับ
เวลาฉีดวัคซีนป้ องกันโรคระบาด เช่นโรคอหิวาต์ เวลาฉีดวัคซีนร่างกายจะมีปฏิกริ ยิ า
ตอบโต้กบั วัคซีนทีฉ่ ีดเข้าไป จะเกิดอาการไข้ขึ้นมา แต่ก็เป็ นเพียงแค่วนั สองวัน หลังจาก
นัน้ ก็จะมีภูมคิ มุ ้ กัน ต่อไปเวลาติดเชื้ออหิวาต์ ภูมคิ ุม้ กันก็จะป้ องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้
ได้ป่วย ถ้ามีมรณานุสติมอี สุภกรรมฐานอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไม่กลัวตาย จะเห็น
ความตายเป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา จะไม่ทกุ ข์กบั การตาย จะไม่หลงกับความสวย
ความงามของรูปร่างหน้าตา ไม่ตอ้ งทุกข์หรือกังวลกับใครอีกต่อไป เขาจะไปมีใหม่ เขาจะ
ไปนอนกับใคร ก็เรื่องของเขา สําหรับเราหมดปัญหาไปแล้ว เราไม่ตอ้ งการความสุขจาก
เขาแล้ว เพราะเห็นความจริงของเขาแล้วว่า ไม่ได้สวยไม่ได้งามเลย มีแต่ของสกปรก
ออกมาตลอดเวลา ของทีอ่ อกมาจากทวารต่างๆก็เรียกว่าขี้ทงั้ นัน้ ขี้หูข้ตี าขี้มกู มีของ
สกปรกออกมาตลอดเวลา แต่เนื่องจากความหลงทําให้มองไม่เห็น ทําให้มดื บอด ความ
รักทําให้เรามืดบอด จึงต้องทุกข์ไปจนวันตาย
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เราปฏิบตั ไิ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ให้ดูใจเป็ นหลัก แต่ก็ตอ้ งอาศัยทีส่ งบ พิจารณาให้มากๆ เพือ่
จะได้สร้างฐานของความสงบด้วยการทําสมาธิ ถ้าไม่มสี มาธิก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั
กิเลสตัณหา ฟังดูมนั ก็งา่ ย แต่พอเวลาทําจริงๆถ้าไม่มสี มาธิจะทําไม่ได้ พออยากอะไรปั๊บ
ใจก็เป็ นเหมือนกับเทียนลนไฟ มันอ่อนไปหมด ไม่มเี รี่ยวไม่มแี รง คิดไม่ออกเลย
ธรรมะข้อไหนๆไม่รู้หายไปไหนหมด เพราะไม่มฐี านของความสงบ เราจึงต้องฝึ กทําสมาธิ
ให้ได้ก่อน ต้องหาทีส่ งบวิเวก อยู่ตามลําพัง ตามป่ าตามเขา ตามวัดป่ าวัดเขา เพือ่ สร้าง
ฐานขึ้นมา ถ้ายังไม่ได้ไป ก็ดูใจไปเรื่อยๆก่อน ถึงแม้จะยังต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาไม่ค่อยได้
ก็ยงั ดีกว่าปล่อยให้ไหลตามความคิดต่างๆไป อย่างน้อยก็ทาํ ให้หนักเป็ นเบา ทําให้พอมี
กําลังทีจ่ ะดึงใจ ไม่ให้ไปวุน่ วายกับเรื่องต่างๆได้บา้ ง ถ้ามีสติคอยเฝ้ าดูอยู่ ถ้าไม่มใี จจะ
เป็ นเหมือนปุยนุ่น อารมณ์อะไรมากระทบหน่อยก็จะลอยไปเลย เห็นใครทําอะไรไม่ถูก
อกถูกใจหน่อย ก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาเลย ได้ยนิ ใครพูดอะไรไม่ดหี น่อยก็ไปเลย แต่ถา้ มี
สติคอยดูใจไว้ อย่างน้อยพอจะไปก็รู้แล้ว จะได้พยายามดึงไว้ พยายามพุทโธๆไปเรื่อยๆ
ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องคิดเรื่องอะไร ในชีวติ ประจําวันของเรา รับประทานอาหารไป
ก็พทุ โธไป ดีกว่าคุยกัน ขับรถไปนัง่ รถไปทํางานก็พทุ โธๆไป ดีกว่าดูคนนัน้ ดูคนนี้ แล้วก็
วิพากษ์วจิ ารณ์ต่างๆนานา ให้เป็ นเรื่องหนักอกหนักใจขึ้นมาเปล่าๆ เวลาไปทีส่ งบสงัด
วิเวก จะทําสมาธิได้งา่ ย ไม่ตอ้ งไปตัง้ หลักใหม่ ไม่ตอ้ งไปเริ่มต้นทีศ่ ูนย์ เพราะได้เริ่ม
มาแล้วในชีวติ ประจําวันของเรา ไปต่อยอดได้เลย ถ้าไม่ได้ทาํ ไว้เลย พอไปอยู่ทส่ี งบสงัด
ก็ตอ้ งไปเริ่มต้นทีศ่ ูนย์ใหม่ พอถึงจุดเข้าได้เข้าเข็มก็ถงึ เวลากลับบ้าน ก็จะไม่ได้ผลอะไร
ทําไปจนวันตายก็ได้เท่านี้ ถ้าทําอย่างทีพ่ ูดนี้รบั รองได้วา่ จะได้ผล จะเกิดกําลังใจ จะกล้า
ตัดมากยิง่ ขึ้น จะปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้น จะไปเร็วขึ้น จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ
พอเริ่มไหลไปทางธรรมะแล้วก็จะไหลเร็วขึ้นๆ แรงขึ้นๆ จนไม่มอี ะไรหยุดยัง้ ได้ ทีท่ า่ น
บอกว่าจิตเป็ นมหาสติมหาปัญญา ไม่ตอ้ งเคี่ยวเข็ญแล้ว ไม่ตอ้ งบังคับให้ภาวนา ไม่ตอ้ ง
บังคับให้บริกรรม บังคับให้เจริญมรณานุสติ เจริญอสุภะ มันไปของมันเอง อยู่กบั เรื่อง
เหล่านี้ตลอดเวลา แล้วแต่ความเหมาะสม ทีจ่ ะต้องใช้กรรมฐานแบบไหน ก็จะไปของมัน
เอง เพราะรู้แล้วว่าอะไรเป็ นตัณหา รู้แล้วว่าอะไรเป็ นเครื่องแก้ตณั หา อยู่ในใจนี้ ทัง้ ธรรม
และกิเลส เมือ่ ก่อนมีแต่กเิ ลสอย่างเดียว เลยไม่รู้วา่ เป็ นตัณหา พอมีธรรมมาคอยต่อต้าน
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มาคอยดับมันแล้ว เห็นความสงบเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเห็นว่าตัวทีส่ ร้างความวุน่ วายสร้าง
ความทุกข์ให้กบั เราก็คอื กิเลสตัณหานี่เอง ตัวทีจ่ ะทําให้สงบร่มเย็นเป็ นสุขก็คอื ธรรมะ
คือสมาธิปญั ญานี่เอง จะไม่ตอ้ งไปถามใครว่าปฏิบตั อิ ย่างไร ไม่ตอ้ งไปฟังเทศน์จากใคร
ตอนนัน้ จะฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลา อย่างทีห่ ลวงปู่มนเคยตอบปั
ั่
ญหาของพระเถระรูปหนึ่ง
ว่า เวลาอยู่ในป่ าองค์เดียว ถ้าอยากจะสนทนาธรรม อยากจะฟังธรรม จะไปฟังกับใครที่
ไหน หลวงปู่ท่านตอบว่า ท่านฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตของท่านหมุนไปทางธรรม
ตลอดเวลา หมุนด้วยสติดว้ ยปัญญา ธรรมทีห่ ลวงปู่หลวงตาแสดงให้เราฟัง ก็ออกมา
จากสติปญั ญาของท่าน ทีค่ ดิ ไปในทางธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากพระทัย
ของพระองค์ เป็ นสติปญั ญาในทางธรรมะ เมือ่ มีธรรมอยู่ในใจแล้ว ก็มสี รณะ มีทพ่ี ง่ึ มี
ครูมอี าจารย์ มีศาสดา ทีจ่ ะพาจิตใจให้กา้ วขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้ามีอาจารย์ภายนอกก็ช่วยได้
มาก เพราะทางปฏิบตั นิ ้ ี ถ้าไม่มผี ูท้ ผ่ี ่านไปแล้วมาบอกทาง เราก็จะหลงทางได้ เพราะเป็ น
ทางทีม่ ที างแยกทีจ่ ะต้องเลือก ถ้าเลือกเองก็มกั จะเลือกผิดทางกันทัง้ นัน้ อยู่ขนั้ ทานก็จะ
หลงติดในทาน อยู่ขนั้ ศีลก็จะหลงติดในศีล ขัน้ สมาธิก็จะหลงติดในสมาธิ ขัน้ ปัญญาก็จะ
หลงติดในปัญญา
ถ้ามีครู บาอาจารย์คอยสอน ก็เหมือนกับมีป้ายบอกไว้ตามทางแยกต่างๆ ถ้ามาถึงตรงนี้ก็
ต้องไปทางนี้ อย่าไปทางนัน้ นี่คอื คุณค่าของครูบาอาจารย์ ทําให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปเดิน
ผิดทาง ถ้าเดินผิดทางก็ตอ้ งย้อนกลับมา เช่นพระพุทธเจ้าทีไ่ ม่มใี ครสอน ทรงเดินผิดทาง
ไปอด พระกระยาหาร ๔๙ วัน คิดว่ากิเลสอยู่ทร่ี ่างกาย ก็จะทรงตัดด้วยการไม่เสวยพระ
กระยาหาร อดไป ๔๙ วันจนเกือบจะตายอยู่แล้ว กิเลสก็ยงั ไม่ตาย จึงทรงพิจารณาเห็น
ว่ามันไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย อยู่ทใ่ี จ ทรงระลึกถึงสมัยทีท่ รงพระชนม์เยาว์วยั เคยนัง่ อยู่ใต้
ต้นไม้ต้นหนึ่งตามลําพัง แล้วจิตรวมลงสู่ความสงบมีความสุข ระงับจากความโลภความ
โกรธความหลง จึงนึกได้วา่ นัน่ คือจุดทีจ่ ะต้องไปให้ได้ คือความสงบของจิตใจ ไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย อดมา ๔๙ วันจิตใจก็ยงั ไม่สงบ ยังไม่ระงับดับความโลภความโกรธความหลง
ความอยากต่างๆ จึงต้องถอยกลับมา จะภาวนาตอนนัน้ ก็ไม่มเี รี่ยวไม่มแี รง จึงต้องเสวย
พระกระยาหาร เพือ่ ให้มกี าํ ลังวังชาทีจ่ ะปฏิบตั ิ ทรงตัง้ เป้ าไปทีจ่ ติ ใจเป็ นหลัก รู้แล้วว่า
ปัญหาอยู่ทใ่ี จ คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ภายในใจ ต้อง
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กําจัดความโลภความหลงให้หมดไปให้ได้ ก็ทรงเจริญสมถภาวนา จิตสงบแล้วก็ทรง
เจริญวิปสั สนาภาวนา หาสาเหตุของความโลภความอยากว่าเกิดมาจากอะไร ก็ทรงเห็นว่า
เกิดจากความหลง เกิดจากอวิชชา ไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทค่ี วามสงบระงับของ
จิตใจ จึงต้องทําลายโมหะอวิชชาทีม่ อี ยู่ในพระทัยให้หมดสิ้นไป จนได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้น อยู่ในพระทัยของพระองค์ ไม่ได้อยู่ทก่ี าย
ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสังสอน
่
ก็จะไม่ตอ้ งทรมานร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะ
ปัญหาไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ทใ่ี จ ดังทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ว่า ให้หลีกเลีย่ งความสุดโต่งของทัง้ ๒ ทาง คือการทรมานร่างกายโดยไม่เกิดประโยชน์
อะไร เช่นอดอาหารเป็ นต้น เพราะไม่ได้ทาํ ให้กเิ ลสตาย หรือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ก็ไม่ได้ทาํ ให้กเิ ลสตายเช่นเดียวกัน ไม่ได้ทาํ ให้ความอยากหมดไป ถ้าเกิดความ
อยากทางรูปเสียงกลิน่ รส ก็ไปกินเหล้าเมายา ไปเทีย่ วต่างประเทศ ไปกินอาหารไปนอน
โรงแรมทีห่ รูหรา ทําไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม เดีย๋ วก็หวิ ก็อยากเหมือนเดิม จึงทรง
สอนให้หลีกเลีย่ งทัง้ ๒ ทางนี้ ให้ไปทางสายกลางทีเ่ รียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทางแห่งทาน
ศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปญั ญา ทางแห่งมรรค ๘ คือทางทีจ่ ะพาไปสู่การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ สุดยอดของทางนี้ก็คอื สติปญั ญา ทีท่ รงสอนให้เจริญทุกวันทุกเวลา เจริญสติ
ให้เฝ้ าดูและควบคุมกายวาจาใจ ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ความคิดต่างๆ ให้สงบระงับให้
ได้ เวลาเกิดความโลภความอยากก็ตอ้ งระงับให้ได้ ฝึ กไปเรื่อยๆ มีเวลาว่างก็ให้หาทีส่ งบ
ทําจิตให้สงบให้วา่ ง สงบมากก็จะมีกาํ ลังเบรกใจเบรกกิเลสได้มาก ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะถึง
จุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน เพราะทางนี้ไม่มลี ขิ สิทธิ์ ไม่ได้สงวนไว้สําหรับใคร เป็ น
ของผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทุกคน ขอให้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเท่านัน้ แล้วผลทีเ่ ราต้องการก็
จะตามมาอย่างแน่นอน กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวไม่อยากจะได้ผล พอคิดถึงงานทีต่ อ้ งทํา
ก็ทอ้ ถอยไปเสียก่อน เลยไม่อยากจะได้ ขอแค่เทวสมบัตกิ ็พอ ขอแค่ความสุขจากความ
รํา่ รวยก็พอ
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ถาม ลูกรู้สกึ ว่าเราอยู่ในครอบครัวสังคมการงาน ทําไปแล้วมันก็ก.ไก่ ข.ไข่อยู่อย่างนี้
ไม่ไปค.ควาย ง.งูเสียที นานๆก็ไปอยู่วดั เสียที แต่จะหมดเวลาเสียก่อนทีจ่ ะ
ได้ผล ไม่คบื หน้า เป็ นอยู่อย่างนี้
ตอบ เราไม่ปลีกตัวเอง เปลีย่ นกลุม่ สิ ไปเกาะกลุม่ ทีฉ่ ลาดกว่าเรา เก่งกว่าเรา ปฏิบตั ิ
มากกว่าเรา เขาก็จะดึงเราไปเอง ไปเกาะอยู่กบั กลุม่ ทีช่ อบกินชอบเล่นชอบเทีย่ ว
ก็จะกินเทีย่ วเล่นอยู่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ถ้าหาคนทีฉ่ ลาดกว่าเราเก่ง
กว่าเราเป็ นเพือ่ นไม่ได้ ก็อยู่คนเดียวไปดีกว่า อย่าไปคบคนทีโ่ ง่กว่าเราแย่กว่าเรา
เพราะจะฉุดเราลงตํา่ ฉุดเราถอยหลัง อยู่ทต่ี วั เราทีจ่ ะต้องสร้างความอยากจะ
ปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้าให้ได้ ด้วยการเข้าหาครู บาอาจารย์เพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จะเกิดศรัทธาขึ้นมา เกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมา เวลาฟังก็ตงั้ ใจฟัง แล้วก็เอาไป
ปฏิบตั ติ ่อ หรืออ่านหนังสือธรรมะทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎกก็ได้ ถ้าไม่มคี รู บา
อาจารย์ทช่ี ่วยทําให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิรยิ ะ อ่านศึกษาประวัตพิ ระพุทธเจ้าก็
ได้ มีหนังสือทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎก ทีเ่ ล่าประวัตขิ องพระพุทธเจ้า อ่านไปแล้ว
ก็จะทําให้เกิดประกายขึ้นมาในใจ ถ้าไม่มเี ชื้อเลยไฟก็ไม่ตดิ ก็ตอ้ งบ่มเชื้อเพาะ
เชื้อไปก่อน อย่างทีเ่ ราทํากันอยู่น้ ี ก็ตอ้ งทําไป เราก็ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ไป
มากแล้ว ถ้าไฟแห่งฉันทะวิริยะยังไม่ลกุ ขึ้นมา ก็แสดงว่าไม่ค่อยมีเชื้อไฟ ก็ตอ้ ง
บําเพ็ญไปก่อน ก็ยงั ดีกว่าไม่เอาเลย ไม่ทาํ เลย แต่อย่าบ่น ไม่เกิดประโยชน์อะไร
มันอยู่ทต่ี วั เรา
ถาม บางทีมคี วามรู้สกึ อยากจะรู้วา่ ทีเ่ ราได้ทาํ มา มีมากแค่ไหน
ตอบ ถ้ามีมาก ฟังหนเดียวไฟก็จะติดเลย ไปบวชได้เลย
ถาม ท่านพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟงั ถึงตัวพระอาจารย์เองว่า
ทีส่ ุดก็ออกจากงาน

ตอนทีท่ าํ งานอยู่แล้วใน

ถาม มันไม่เหมือนกันนี่คะ ท่านพระอาจารย์ตวั คนเดียว แต่พม่ี คี รอบครัว
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ตอบ ของเรามันเหมือนมีเชื้อพยายามวิง่ หาไฟอยู่ พอเรียนจบจึงไม่ได้กระตือรือร้นกับ
เรื่องการไปหางานหาเงินหาทอง หาอย่างเดียวคือความสุขใจ มันมีเชื้ออยู่แล้ว
แต่ไม่รู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ให้เราสุขใจอยู่ทไ่ี หน แต่รู้วา่ การไปทํามาหากิน มีครอบครัว มี
เงินมีทองไม่ใช่ทาง ก็เลยหาหนังสืออ่าน ตอนต้นก็อ่านหนังสือทางปรัชญา แล้วก็
คุยกับคนนัน้ คนนี้ แล้วก็มคี นเอาหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆมาให้อ่าน ก็เกิด
ประกายขึ้นมา จึงเขียนจดหมายไปขอหนังสือธรรมะมาอ่านเพิม่ แล้วก็ปฏิบตั ิ
ตาม ก็เลยลุกไหม้ไปเรื่อยๆ แล้วก็ได้ออกบวช ไปหาทีป่ ฏิบตั ิ ไปอยู่กบั ครูบา
อาจารย์ มันไปของมันเอง ไม่ได้กาํ หนดเป็ นขัน้ เป็ นตอนไว้ มันไปของมันเอง พอ
เราจุดแล้วมีเชื้ออยู่ ก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนไม่มเี ชื้อเหลืออยู่ แต่ถา้ ไม่มเี ชื้ออยู่เลย
ต่อให้จดุ เท่าไหร่ก็ไม่ตดิ ไม่ได้บ่มบารมีมา ไม่ได้บาํ เพ็ญทานบารมีศีลบารมี
ปัญญาบารมีมา จึงถูกความหลงครอบงํา ให้เห็นดีเห็นชอบ กับการแสวงหาลาภ
ยศสรรเสริญสุขกัน ได้งานได้การดีอกดีใจกัน แต่สาํ หรับเราเวลาได้งานกลับคิด
ว่า ต้องไปเป็ นทาสไปรับใช้เขา แต่บางทีกต็ อ้ งทําเพราะจําเป็ น มีค่าครองชีพต้อง
ดูแล ก็ทาํ อยู่ ๖ เดือนช่วงก่อนจะบวช ตอนทีจ่ บมาใหม่ๆมีเงินเหลือติดตัวมา ก็
เลยสบาย อยู่ไปได้ปีหนึ่ง ไม่ตอ้ งทํางาน แต่ก็หางานไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้งานที่
ถูกใจก็ไม่เอา จนเงินเกือบจะหมด ก็พอดีมเี พือ่ นมาออกแบบร้านขายไอศกรีมที่
พัทยา ถามเขาว่ามีผูจ้ ดั การหรือยัง เขาบอกว่าไม่มี เราบอกเขาว่าเคยทํางานทีร่ า้ น
ไอศกรีมทีเ่ มืองนอก เขาก็เลยให้ไปคุยกับฝรัง่ ทีเ่ ป็ นเจ้าของ เขาก็ตกลง ก็เลยได้
งานทํา ตอนนัน้ ยังไม่ได้หนังสือธรรมะมาอ่าน
ทําได้สกั สองเดือนจึงได้หนังสือธรรมะมา อ่านแล้วก็ปฏิบตั ิ ทํางานได้ ๖ เดือนก็ขอ
ลาออก ตอนนัน้ เก็บเงินได้สห่ี า้ พัน พอใช้ได้ปีหนึ่ง เพราะปฏิบตั กิ นิ ข้าววันละมื้อเดียว
สมัยก่อนใช้วนั ไม่ถงึ ๑๐ บาทก็ยู่ได้แล้ว ก๋วยเตีย๋ วชามละ ๒ บาท ข้าวมันไก่ข ้าวหมูแดง
จานละ ๓ บาท ถ้ากิน ๒ จานก็อยู่ได้แล้ว ความจําเป็ นของร่างกายไม่มากเลย ตอนนัน้
ไม่ได้คดิ อยากหาความสุขจากสิง่ อืน่ เลย การดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัย ๔ นี้ ไม่ตอ้ ง
ใช้เงินมาก พอดีทบ่ี า้ นมีหอ้ งแถวอยู่หอ้ งหนึ่ง ไม่มใี ครอยู่ดว้ ย อยู่คนเดียว เป็ นเหมือน
วัดไปในตัว ปฏิบตั อิ ยู่ในบ้านคนเดียว ห้องแถวก็ยาวพอเดินจงกรมได้ เดินจากหน้าบ้าน
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ไปถึงหลังบ้าน เดินเหนื่อยก็นงั ่ นัง่ เหนื่อยก็อ่านหนังสือธรรมะ สลับกันไป นานๆก็
ออกไปข้างนอกบ้าง ไปเดินดูนนั ่ ดูน่ี พอเบื่อก็กลับมา ส่วนใหญ่จะไปทีช่ ายทะเล ไปแช่
นํา้ ไปอาบนํา้ แล้วก็ข้นึ มานัง่ สมาธิกลางแดด พอร้อนก็ลงไปแช่นาํ้ ใหม่ มีความสุขดี พอ
เงินหมดก็ตอ้ งตัดสินใจว่าจะทําอะไรต่อ ถ้าไม่บวชก็ตอ้ งไปทํางาน ถ้าไปทํางานก็จะไม่ได้
ปฏิบตั เิ ต็มที่ จะบวชกิเลสก็ต่อต้านอยู่ภายในใจ เหมือนถูกจับเข้ากรง เวลาไม่บวชจะทํา
อะไรจะไปไหนก็ได้ คิดไปคิดมาก็ไม่มที างเลือกอืน่ ก็เลยต้องบวช จะได้มเี วลาปฏิบตั ิ ไม่
ต้องกังวลกับเรื่องทํามาหากิน ถ้าบวช ก็จะหาวัดทีส่ งบ ไม่ตอ้ งเรียนทางปริยตั ิ วัดทีม่ กี าร
สวด มีกจิ นิมนต์ต่างๆ มีงานศพงานบุญก็จะไม่เอา พอดีได้พบพระรู ปหนึ่งเพิง่ ไปกราบ
หลวงปู่ฝนั้ มา ท่านก็บอกว่าต้องไปทางภาคอีสาน ให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณฯทีว่ ดั
บวรฯ ท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่ศึกษาปฏิบตั กิ บั ครู บาอาจารย์ ถ้าจะบวชกับพระท่านก็ตอ้ ง
อยู่กบั ท่าน ๕ ปี ตามหลักพระวินยั เมือ่ บวชแล้วจะต้องอยู่กบั พระอุปชั ฌาย์ ๕ ปี
เราก็ไม่เคยไปวัดบวรฯ ไม่รู้จกั ใครทีน่ นั ่ เราก็ไป บุญก็พาไปพบสมเด็จฯจนได้ ท่านก็
เมตตาบวชให้ บุญก็พาให้รู้จกั วัดป่ าต่างๆ เพราะทีว่ ดั บวรฯมีชาวต่างประเทศ ทีบ่ วชแล้ว
จะไปอยู่ตามวัดป่ าของครูบาอาจารย์กนั เช่นวัดของหลวงปู่ขาว หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่ฝนั้
หลวงตามหาบัว เราก็เลือกไปวัดหลวงตาก่อน กะว่าจะแวะไปเรื่อยๆ ไปดูหลายๆวัด พอ
ไปถึงวัดหลวงตาก็ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ประมาณเกือบ ๙ ปี อยู่ ๙ พรรษา ๘ ปี กว่า พอ
ลาท่านออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับไปเลย ไปปี ๒๕๑๘ ออกมาปลายปี ๒๕๒๖ เพราะโยม
พ่อไม่สบาย ไม่ก่เี ดือนท่านก็เสีย พอออกพรรษาก็มาอยู่ทว่ี ดั ญาณฯตอนปลายปี ๒๕๒๗
ถึงวันนี้ก็ ๒๓ ปี แล้ว หลวงตาท่านก็เมตตามาอยู่เรื่อยๆ ใหม่ๆท่านจะมาเกือบทุกปี ตอน
นัน้ ท่านยังไม่ได้ไปทีส่ วนแสงธรรม ท่านจะมาทีพ่ ทั ยา อยู่สวนป่ ากรรมฐาน เวลาทีท่ ่าน
แวะมาก็ไม่เคยส่งข่าวมาก่อน แต่เราก็ไม่ได้ไปไหน ไม่รู้เป็ นอย่างไรตัง้ แต่บวชแล้วไม่เคย
คิดอยากจะไปไหนเลย ตอนเรียนจบก็แวะเทีย่ วยุโรป มีเป้ อยู่ใบหนึ่ง นอนตามหอพัก
นักเรียนคืนละเหรียญ อาหารมื้อละเหรียญ วันหนึ่งใช้ไม่เกิน ๕ เหรียญ พอบวชแล้วก็
ไม่คดิ อยากไปไหนเลย คิดแต่จะเข้าข้างใน ให้ถงึ ขัว้ ถึงแก่นของหัวใจเลย ทีอ่ ยากจะไป
มันอยู่ขา้ งใน ไม่อยู่ข ้างนอก ไปข้างนอกไม่ได้อะไร ได้แต่สนุกเพลิดเพลิน แล้วก็ผ่านไป
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เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความอยากความหิว ไม่ได้ทาํ ให้อม่ิ ทําให้พอเลย ถ้า
เข้าไปในจิตในใจยิง่ ลึกเท่าไหร่ ก็ยง่ิ สงบ ยิง่ มันคงยิ
่ ง่ ปลอดภัยมากขึ้นไปเท่านัน้
ถาม ตอนทีภ่ าวนาใหม่ๆนี่ เวลานัง่ แล้วสงบส่วนใหญ่เลยใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ตอนนัง่ ก็สงบ แต่ไม่ถงึ กับรวมลง รู้สกึ สงบสงัด เสียงอะไรต่างๆรู้สกึ อยู่ไกล
ออกไปๆ อยู่มาวันหนึ่งพอนัง่ แล้วมันเจ็บมันปวด ก็เกิดฮึดสู ข้ ้นึ มา ไม่ลกุ ก็
ภาวนาต่อ บริกรรมอนิจจังๆไปในใจ ไม่เที่ยงๆไป สัก ๒ – ๓ นาทีเท่านัน้ มันดับ
ไปหมดเลย ความเจ็บปวดอะไรต่างๆหายไปหมดเลย แปลกประหลาดมหัศจรรย์
ใจเป็ นอย่างยิง่ ทีใ่ จพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือไปได้ จากความทุรนทุราย จาก
ความเจ็บปวด กลายเป็ นสงบนิ่งไป แต่ไม่ได้รวมอยู่นาน เพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่า
นัน้ เอง ทําให้เห็นว่าต้องไปทางนี้ ต้องผ่านทุกขเวทนาไปให้ได้ เป็ นด่านสกัดไม่ให้
จิตรวมลงสู่ความสงบ หลังจากนัน้ ก็นงั ่ ไปได้ยาวขึ้นๆ ก็ทาํ ไปเรื่อยๆ ก็ไปได้
เรื่อยๆ นัง่ สมาธิสลับกับเดินจงกรม เวลาเดินจงกรมก็จะพิจารณาร่างกาย เกิด
แก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ คิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พออยากจะสงบก็นงั ่ ทําสมาธิ ทํา
สลับกันไป จิตก็จะได้ทงั้ ปัญญาทัง้ สมาธิควบคู่กนั ไป อย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียว
หรือทําแต่ปญั ญาอย่างเดียว หลวงตาท่านสอนว่าสมาธิกบั ปัญญาเป็ นเหมือนเท้า
ซ้ายกับเท้าขวา ต้องสลับกันเดิน ถ้ามีขาเดียวก็ตอ้ งเขย่งกระโดดไป ถ้ามี ๒ ขา
เดินก็จะก้าวไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็กา้ วเท้าขวา ก้าวสลับกันไป จะ
ช่วยสนับสนุนกัน สมาธิจะช่วยส่งเสริมปัญญาให้แหลมคม ปัญญาจะช่วย
ส่งเสริมสมาธิให้หนักแน่นมากยิง่ ขึ้น
ถาม ตอนทีน่ งั ่ ทําสมาธิแล้วเริ่มง่วง ก็ไปเดินจงกรม ก็เบือ่ อีก ยังไม่อยากนัง่ ก็เปลีย่ น
มาพิจารณาทางด้านวิปสั สนา พิจารณาร่างกายได้ใช่ไหมคะ ถึงแม้ยังมีความง่วง
อยู่ ก็คดิ ไปเรื่อยๆหรือคะ
ตอบ ส่วนใหญ่จะสูค้ วามง่วงไม่ได้ สักพักหนึ่งก็จะดึงไปนอนจนได้ ต้องไปอยู่ทก่ี ลัวๆ
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ถาม การสูก้ บั ทุกขเวทนาความเจ็บปวด บางทีกช็ นะบางทีกแ็ พ้ สูก้ นั อยู่อย่างนี้ เดีย๋ ว
ไปเดีย๋ วมา ไม่หมดไปเสียที ของท่านอาจารย์ดบั ไปอย่างนี้แล้วตอนหลังมาอีก
ไหมครับ
ตอบ ยังมาอยู่ เพราะเวทนาเป็ นนามขันธ์ทเ่ี กิดดับๆ ถ้าจิตยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ ๕ อยู่
ก็ยงั ต้องมีเวทนา ถ้าจะไม่ให้หวันไหวกั
่
บทุกขเวทนา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาให้
เห็นว่าเวทนามีอยู่ ๒ ชนิด คือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจ ตัวทีร่ ุนแรงก็คอื
ทุกขเวทนาทางใจ ทีเ่ กิดจากความดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตใจ เวลาทีเ่ จอกับความ
เจ็บปวดของร่างกาย ถ้าระงับดับความดิ้นรนกวัดแกว่งของใจได้ ร่างกายจะเจ็บ
ขนาดไหนก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร นัง่ ได้สบาย ต้องดับทุกขเวทนาทางใจให้ได้ ด้วย
การปล่อยวางเวทนาทางกาย ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา สัพเพ ธัมมา
อนัตตา เวทนาก็เป็ นอนัตตาเหมือนกัน เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป อย่าไปยินดียนิ
ร้ายกับเขา ส่วนใหญ่จะยินดีกบั สุขเวทนา แล้วก็รงั เกียจทุกขเวทนา พอเกิด
ทุกขเวทนาก็เกิดอาการทุรนทุรายดิ้นรนกวัดแกว่ง เวลาเกิดสุขเวทนาก็เกิดอาการ
รักอยากจะกอดให้อยู่ไปนานๆ พอจากไปก็เสียใจ พอเปลีย่ นจากสุขเวทนามา
เป็ นไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา ก็รู้สกึ จืดชืด ไม่มคี วามสุข ก็จะดิ้นไปหาความสุขใหม่
จึงต้องหัดทําใจให้เฉยๆ ปล่อยให้เวทนาทัง้ ๓ เป็ นไปตามเรื่องของเขา
เหมือนกับลม จะพัดมาก็ให้พดั มา จะหยุดพัดก็ปล่อยให้หยุดไป ไม่ตอ้ งไป
วุน่ วายกับเรื่องของลม ถ้าร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป พอลมพัดมาทําให้เย็นก็เย็นไป
ทีส่ าํ คัญก็คอื ให้ใจเย็นก็แล้วกัน ถ้าใจเย็นแล้วจะร้อนขนาดไหน จะหนาวขนาด
ไหน จะไม่เป็ นปัญหากับใจเลย ถ้าสามารถรักษาใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ด้วยการ
พิจารณาจนเห็นแล้วว่า โทษอยู่ทไ่ี ปยึดติดกับเวทนาทางกาย ก็ตอ้ งปล่อยมัน จะ
เป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป พอปล่อยได้แล้วก็เบาใจ สงบเย็นสบาย
ถาม หมายความว่า เราจะไม่สามารถทําจิตรวมเป็ นหนึ่งได้ ถ้าไม่สามารถผ่านเวทนา
ไปได้ใช่ไหมคะ
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ตอบ ไม่จาํ เป็ นเสมอไป ถ้ามีสติดี นัง่ บริกรรมพุทโธเพียง ๕ นาทีก็รวมลงได้ อย่างคุณ
แม่แก้วนี้เป็ นต้น ไม่ตอ้ งผ่านเวทนา แต่ไม่เกิดปัญญา เกิดเพียงสมาธิ เหมือน
พวกฤาษีเข้าฌาน เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทัง้ ๒ องค์ ก็มสี ติดี สามารถ
กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วก็รวมลงสู่ฌานได้ แต่ก็ทาํ ได้แค่
นี้ พอออกมาแล้วก็เป็ นเหมือนไม่เคยนัง่ พอไปสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ก็เกิดความ
โลภความโกรธความหลงขึ้นมา ยังอยู่ในขัน้ ของสมถะ ยังไม่ได้เข้าขัน้ วิปสั สนา
ถ้าจะเข้าขัน้ วิปสั สนาก็ตอ้ งเจริญไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วปล่อยเขาไป ร่างกาย
จะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยไป แต่ไม่ได้ปล่อยปละละเลย เมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะต้อง
แก่ก็ปล่อยให้แก่ไป ไม่แก้ไขด้วยการไปทําศัลยกรรมต่างๆ แก่กแ็ ก่ เจ็บก็เจ็บ
รักษาได้ก็รกั ษาไป ดูแลกันไป ตายก็ตายไป ถ้าปล่อยวางได้แล้ว เวทนาความ
เจ็บของร่างกายจะมีมากขนาดไหนก็ตาม จะไม่กระทบกระเทือนใจเลย
ถาม เวลาเจ็บปวดนี่ บางคนก็ใช้วธิ ีทห่ี าเบาะนุ่มๆมานัง่ ให้สบาย อย่างนี้ก็ไม่ใช่วธิ ี
แก้ปญั หา
ตอบ แก้ความเจ็บทีใ่ จไม่ได้ ใจดิ้นรนกวัดแกว่ง อยากจะให้หายเจ็บ ก็จะเกิด
ความเครียดขึ้นมาในใจ แล้วก็ไปกระทบกับร่างกาย ทําให้ร่างกายตายเร็วขึ้น
ตายเพราะความเครียดได้ ถ้าภาวนาเป็ น ทําใจให้สงบเป็ น จะใช้ธรรมโอสถ ไม่
เครียดกับร่างกาย เดีย๋ วร่างกายก็ฟ้ ื นเอง อย่างหลวงปู่มนตอนที
ั่
ท่ ่านไปอยู่ทถ่ี าํ้
สาลิกา ท่านปวดท้องมาก ก็หายากิน กินแล้วกินอีกก็ไม่หายปวดเสียที จนใน
ทีส่ ุดก็ตดั ยาทิ้งไปเลย หันมาภาวนาทําจิตให้สงบ ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่อง
ของมัน พอท่านปล่อยเวทนาได้ จิตก็รวมลงเข้าสู่ความสงบ พอถอนออกมาโรคก็
หายไป แสดงว่าเกิดจากความเครียด ความกังวล ความวุน่ วายใจส่วนหนึ่ง ทีไ่ ป
กดไม่ให้ร่างกายทําหน้าทีข่ องเขา
คือต่อสูห้ รือรักษาตัวเขาเองโดยธรรมชาติ
เพราะความเครียดจะทําให้เป็ นมากขึ้น
พอไม่เครียดแล้วจิตก็สงบนิ่งเฉย
ร่างกายก็ฟ้ ื นกลับขึ้นมาโดยธรรมชาติ พอถอนออกมาก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลย โรค
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บางอย่างมาจากความเครียดเป็ นหลัก มีหมอคนหนึ่งเล่าให้ฟงั ว่า มีพระไปหา
บอกปวดหัว เป็ นอะไรก็ไม่รู้ หมอก็เช็คทัง้ ร่างกาย ก็ไม่เห็นมีอะไร แต่ก็ไม่หาย
เสียที พอพระองค์นนั้ สึกไปแล้ว ท่านบอกว่าอาการปวดหัวหายไปหมดเลย ตอน
บวชเครียด พอสึกไปแล้ว ทําอะไรได้ตามใจ จึงไม่เครียด
ถาม รู้สกึ ว่าเวลาปฏิบตั กิ เิ ลสมันดึงกันนะคะ คือปกติทาํ งานนี่ เรามีความติดใน
สรรเสริญ เขาบอกว่าเราทํางานดี เราก็ยง่ิ อยากทําให้มนั ดี แล้วมันก็ดี เราก็ได้
สรรเสริญกลับมา
พอเริ่มมาฟังธรรมก็รู้สกึ ว่าเรื่องพวกนี้เป็ นเรื่องทีไ่ ม่เป็ น
ประโยชน์จริงๆกับชีวติ ก็ตงั้ ใจจะปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้น พอกลับไปทีท่ าํ งานก็มี
ความรู้สกึ ว่าเรามานัง่ ทําอะไร แล้วจะทําให้ดีอย่างเดิมได้อย่างไร ก็จะดึงกันไปดึง
กันมา ก็เลยถอยการปฏิบตั อิ อกมานิดหนึ่ง โลกก็เข้ามามากเกินไป ก็ถอยโลก ก็
ยังถอยไปถอยมาอยู่คะ
ตอบ ถ้ายังอยู่ทางโลกก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุด แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ การสรรเสริญ ไม่ได้ทาํ เพือ่
ผลตอบแทนจากใคร ทําเพือ่ พัฒนาจิตใจ เพราะการทําด้วยความตัง้ ใจด้วยสติ
ด้วยปัญญา แม้ว่าทําทางโลกก็ใช้เครื่องมืออันเดียวกันกับทางธรรม ใช้สติปญั ญา
ความตัง้ ใจตัวเดียวกัน ซึง่ มีความสําคัญต่อการปฏิบตั ธิ รรม ข้อสําคัญอยู่ตรงที่
ผลตอบแทน ถ้าเป็ นนักปฏิบตั ธิ รรม จะไม่หวังผลตอบแทนจากใคร ไม่ตอ้ งการ
สรรเสริญ ไม่ตอ้ งการเงินเดือนเพิม่ ต้องการเพียงความสุขใจภูมใิ จ ทีไ่ ด้ทาํ
ผลงานทีด่ ี
ถาม แต่ความภูมใิ จก็ยงั เป็ นความยึดติดกับความดีหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่หรอก เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําความดี อย่างทีเ่ ราเสียสละกันวันนี้ เราก็มคี วาม
ภูมใิ จ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําความดี ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราปรุงแต่งขึ้นมาเอง
เหมือนกับการรับประทานอาหาร รับประทานแล้วก็เกิดความอิม่ หนําสําราญใจ
ตามมา
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ถาม ผลคือความสรรเสริญทีเ่ กิดขึ้นนี้ ถึงแม้ไม่ได้ตงั้ ใจก็ตาม เมือ่ เกิดขึ้นแล้ว มันจะ
ผลักดันให้เรามีกาํ ลังใจ อยากทําอีก
ตอบ พยายามตัง้ สติไว้ เวลาใครสรรเสริญก็ให้ถอื ว่าเป็ นผลพลอยได้ แต่เราทําโดยไม่
หวังการสรรเสริญจากใคร ทําไปตามหน้าทีเ่ พือ่ ให้ผลงานออกมาดีถูกต้อง ใครจะ
สรรเสริญหรือไม่ก็สุดแท้แต่ เพราะคนทีไ่ ม่สรรเสริญก็มี คนทีอ่ จิ ฉาริษยาก็มี
อย่าไปให้ความสําคัญ อย่าถือเป็ นอารมณ์ ให้ถอื ว่าเมือ่ ยังมีหน้าทีใ่ นการทํางาน ก็
ต้องทําให้ดที ส่ี ุด
เพือ่ ตอบแทนเงินเดือนค่าจ้าง
ไม่ได้หวังรางวัลเช่นใบ
ประกาศนียบัตรเป็ นต้น แต่ถา้ ให้เรา ก็รบั ไว้เพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท ไม่ให้เสียนํา้ ใจ
เมือ่ ยังอยู่ในโลกทีถ่ อื เรื่องลาภยศสรรเสริญสุขกันอยู่
มีการตอบแทนการทํา
ความดีกนั อยู่ ก็หลีกเลีย่ งไม่พน้ ทีจ่ ะต้องรับ แต่ไม่ได้รบั ด้วยความยินดี รับมา
แล้วก็วางไว้ก็จบ เพือ่ ไม่ให้ผูใ้ ห้เสียใจ อย่างของทีญ
่ าติโยมถวายมา เรากินหมดที่
ไหนละ ถ้าไม่รบั คนทีถ่ วายก็ไม่ได้บญ
ุ ไม่ได้ความสุข ก็รบั ไว้เพือ่ ให้เขามีความสุข
แต่เราอย่าไปสุขกับสิง่ ทีเ่ รารับก็แล้วกัน ถ้าสุขก็แสดงว่ายึดติดแล้ว คราวหน้า
ไม่ได้รบั ก็จะเสียใจ
ถาม ตอนนี้ยงั หัดๆอยู่ คอยมองว่าเรารู้สกึ ยินดีหรือไม่
ตอบ ให้ดูวา่ ดีใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มาหรือไม่ เสียใจไปกับสิง่ ทีเ่ สียไปหรือไม่ เราไม่ควรมี
ปฏิกริ ิยาทัง้ ๒ อย่าง ไม่ยนิ ดี ไม่เสียใจ เวลาได้มาก็ไม่ดใี จ เตือนใจว่ามันมาเพือ่
จากเราไป จากไปก็ดี จะได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระ เป้ าหมายของการปฏิบตั อิ ยู่ตรงนี้ ให้
ใจเป็ นอุเบกขา ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย สงบนิ่งแต่ไม่เฉยเมย ถ้าเฉยเมยแต่ข ้างในร้อน
เป็ นไฟก็ไม่ดี ถ้าเป็ นอุเบกขาจริงๆ จะโล่ง จะว่าง จะเบา จะหัวเราะได้
ถาม ไม่ไปกังวลกับผลทีอ่ อกมา ไม่จาํ เป็ นต้องออกหน้า
ตอบ เฉยๆ เป็ นเรื่องธรรมดาของโลกแห่งลาภยศสรรเสริญสุข ทีท่ กุ คนต้องสัมผัส
ด้วยกันทัง้ นัน้ ทัง้ ส่วนทีเ่ จริญและส่วนทีเ่ สือ่ ม คนฉลาดเป็ นเหมือนกับปลาฉลาด
ทีไ่ ม่ฮบุ เหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เพียงแทะเล็มเท่านัน้ แต่จะไม่ฮบุ เข้าไปให้เบ็ด
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เกี่ยวคอ ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมาก็รบั ไว้ แต่ไม่พง่ึ พาอาศัยมัน ไม่ได้มคี วามสุข
กับการได้มา ถ้าไม่มคี วามสุขความยินดีแล้ว เวลาจากไปก็จะไม่ทกุ ข์ไม่เสียใจ นี่
คือการปฏิบตั ติ ่อโลกธรรม ๘ ถ้าไม่ฉลาดก็จะเป็ นเหมือนปลาทีฮ่ บุ เหยือ่ พอลาภ
ยศสรรเสริญสุขจากไป ก็รอ้ งห่มร้องไห้โวยวาย บ้านเมืองจึงวุน่ วายไม่จบไม่ส้นิ
คนชนะก็ดใี จ คนแพ้ก็โวยวาย
ถาม ต้องดูวา่ ใจว่าเป็ นปกติหรือไม่ ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องดูดว้ ยปัญญา ให้รู้ทนั ให้เห็นสัพเพ ธัมมา อนัตตา แล้วก็ปล่อยวาง ให้
เห็นว่าของทุกอย่างทีไ่ ด้มาไม่ใช่ของๆเรา เดีย๋ วก็จากกันไป มาตัวเปล่าๆไปตัว
เปล่าๆ ท่องคาถานี้ไว้
ถาม บางทีกพ็ ยายามทําอุเบกขานะครับ แต่ข ้างในมันก็รอ้ นอยู่ ไม่ใช่อเุ บกขาทีแ่ ท้จริง
ตอบ ใช่ มันเป็ นการคิดไปในใจเท่านัน้ เอง ไม่ได้เห็นด้วยปัญญา
ถาม พยายามละวาง
ตอบ ไปข่มใจเฉยๆไม่ได้ ต้องใช้อบุ ายแห่งสมาธิหรือปัญญา เพียงพูดว่าต่อไปนี้จะไม่
ยินดีไม่ยนิ ร้ายแล้ว พูดไปเถอะ มันไม่ตายหรอก
ถาม เวลาทุกข์เราก็รู้วา่ มันทุกข์ แต่ยงั แก้ไม่ได้
ตอบ ไม่ทนั กิเลส มันเร็วกว่าเรา มันทํางานแล้ว แต่เรายังไม่ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือ
อกมาเลย ถ้าเป็ นมหาสติมหาปัญญา จะอยู่คู่กบั ใจตลอดเวลา พอกิเลสเกิดมา
ปั๊บก็ชนมันเลย ดับตรงนัน้ ได้เลย ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าถูกมันยิงแล้ว
ถาม ก็ตอ้ งฝึ กสมาธิปญั ญาเพือ่ ไปข่มมันให้ได้ ฝึ กเครื่องมือตัวนี้
ตอบ การเจริญสติสามารถเจริญได้ตลอดเวลา ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปวัด อยู่ทไ่ี หนก็เจริญ
ได้ เพียงแต่ไม่ชอบเจริญกัน ก็เลยติดเป็ นนิสยั ไป พอตื่นขึ้นมาก็ไหลไปตาม
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อารมณ์ความคิดต่างๆ วันนี้วนั อะไร จะต้องทําอะไรบ้าง คิดไปแล้ว คิดไปก็ล ้าง
หน้าล้างตาไป แปรงฟันไป แต่งเนื้อแต่งตัวไป คิดไปเรื่อยๆ ไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว
เลย
ถาม อยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาดเหมือนกับติดคุก อย่างทีท่ ่านอาจารย์เกรงไว้ก่อนหรือเปล่า
ครับ
ตอบ ไม่เลย พอบวชแล้วจึงเห็นว่าไม่ได้เป็ นการติดคุกเลย เป็ นการบําเพ็ญเป็ นการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ปลดเปลื้องความทุกข์ต่างหาก ก่อนหน้านัน้ ก็เคยคิดอยู่วา่ การบวชเป็ น
เหมือนติดคุก ตอนทีเ่ ริ่มปฏิบตั กิ ็ไม่เคยคิดว่าจะบวช คิดว่าเป็ นฆราวาสปฏิบตั ไิ ป
ก็จะอยู่อย่างมีความสุข แต่พอปฏิบตั ไิ ปจริงๆแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันขัดกัน ชีวติ
ของฆราวาสกับความสงบของจิตใจไปด้วยกันไม่ได้ เมือ่ เห็นสัจจธรรมนี้แล้ว ก็
จะไม่เห็นว่าการไปบวชเป็ นเหมือนติดคุก แต่ก็ยงั มีกเิ ลสลึกๆทีท่ าํ ให้ไม่อยากบวช
อยู่ ถ้าช่วงนัน้ มีเงินพอ ไม่ตอ้ งไปทํางาน ก็อาจจะไม่บวชก็ได้ อาจจะปฏิบตั เิ ป็ น
ฆราวาสไปเรื่อยๆ แต่จะเป็ นผลเสียมากกว่าเป็ นผลดี เพราะจะขาดครู บาอาจารย์
ขาดหมูค่ ณะ ยังไม่เก่งพอทีจ่ ะไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางโดยลําพังได้ อาจจะ
หลงผิดติดอยู่กบั เพศฆราวาส คนทีค่ ดิ ว่าปฏิบตั ธิ รรมเก่งแต่ยงั เป็ นฆราวาสอยู่
แสดงว่ายังหลงผิดอยู่มาก เราก็เคยคิดอย่างนี้มาก่อน พอบวชแล้วจึงเห็นคุณค่า
ของการบวช ได้อยู่กบั ครูบาอาจารย์ทเ่ี ลิศวิเศษ อยู่กบั หมูค่ ณะทีด่ ี ได้สถานทีด่ ี
มันช่วยได้มาก
ถาม พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ตอบ เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเรานี้
เพียงแต่ท่านไม่ได้ประกาศสอนพระศาสนา
บําเพ็ญเองปฏิบตั เิ องบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเอง พอตรัสรู้แล้วก็ไม่ทรงประกาศ
พระธรรมคําสอนให้แก่ผูอ้ น่ื เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรา ก็เกือบจะเป็ นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าไป ทรงท้อพระทัย แต่มที า้ วมหาพรหมมาอาราธนาให้โปรดเมตตา
สัตว์โลก ให้โปรดคนทีส่ ามารถรับพระธรรมคําสอนได้ ตอนทีท่ รงตรัสรู้ใหม่ๆ
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ทรงคิดว่า ธรรมนี้ยากกว่าความสามารถของสัตว์โลกทีจ่ ะนําไปปฏิบตั ไิ ด้ แต่พอ
ได้พจิ ารณาแยกแยะก็ทรงเห็นว่า คนมี ๔ จําพวก เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า ผูท้ จ่ี ะ
มีศรัทธาและสามารถรับประโยชน์ได้เต็มทีก่ ็มี พวกทีไ่ ม่สามารถรับได้เลยก็มี
เป็ นบัวอยู่ตดิ ดิน พวกนี้ไม่ทรงสอน ทรงสอนพวกทีร่ ู้เร็ว ฟังครัง้ สองครัง้ ก็บรรลุ
ได้ แล้วก็สอนพวกทีต่ อ้ งสอนหลายๆครัง้ หน่อยจึงจะบรรลุได้ แล้วก็สอนพวกที่
ต้องบําเพ็ญบารมีไปก่อน เวลาเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะได้มบี ารมีพอทีจ่ ะ
บรรลุได้ แต่พวกทีป่ ฏิเสธนรกสวรรค์ ปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิด ปฏิเสธมรรค
ผลนิพพาน ไม่ทรงสอนให้เสียเวลา ไม่ได้ทรงสอนเพราะอยากดังทรงสอนเพือ่
ประโยชน์ของผูฟ้ งั เพียงอย่างเดียว ถ้าผูฟ้ งั ไม่ตอ้ งการประโยชน์ ก็ไม่ทรงบังคับ
ยัดเยียด ตอนทีพ่ ระองค์เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย ์ ก็สวนทางกับพราหมณ์รูป
หนึ่ง พราหมณ์ก็ถามว่าเป็ นใครมาจากไหนจะไปไหน ทรงตอบว่าเป็ นอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ส้นิ กิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงแล้ว จะไปโปรด
พวกปัญจวัคคีย ์ เขาก็บอกว่าไปก็ดี ไม่ได้แสดงความยินดีต่นื เต้นด้วยเลย แสดง
ว่ายังไม่มศี รัทธา
ถาม พระพุทธเจ้าจุดไฟให้แล้ว
ตอบ จุดให้แล้ว แต่ไม่มเี ชื้อไฟ ไม่มบี ารมี
ถาม ผูท้ จ่ี ะบําเพ็ญเป็ นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ ท่านต้องตัง้ จิตอธิษฐาน
มาก่อนไหมคะ
ตอบ ถ้าอธิษฐานหมายถึงการตัง้ เป้ าก็ตอ้ งอธิษฐาน เหมือนกับอยากจะได้ปริญญาเอก
ก็ตอ้ งตัง้ เป้ าไว้ก่อนว่าจะเอาปริญญาเอกให้ได้ จากนัน้ ก็เรียนไปเรื่อยๆ พอจบ
มัธยมก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่อ จนได้ปริญญาเอกจึงจะหยุด
เรียน นี่คอื ความหมายของอธิษฐาน คือการตัง้ เป้ า ถ้าอยากจะเป็ นพระพุทธเจ้าก็
ต้องบําเพ็ญไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เป็ น ถ้ายังไม่ได้เป็ นก็ไม่หยุด เช่นได้เป็ นเทพ
เป็ นพรหมก็ยงั ไม่พอ ต้องบําเพ็ญต่อไป พระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าทัง้ ๒ รู ป
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บําเพ็ญจนได้เป็ นพรหม ได้รูปฌานอรูปฌานแล้วก็หยุดอยู่ตรงนัน้ อาจจะไม่มี
ปัญญารู้วา่ มีพระนิพพานทีส่ ูงกว่าดีกว่า หรือไม่ได้อธิษฐานว่าจะไปสูงกว่านัน้ แต่
พระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาทีจ่ ะไปสูงกว่านัน้
สิง่ ทีท่ รงต้องการก็คอื การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
จะหลุดพ้นได้ก็ตอ้ งเป็ นพระอรหันต์เป็ น
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ถ้าหลุดพ้นเองโดยไม่มใี ครสอนก็เป็ นพระพุทธเจ้า ถ้ามีคน
สอนก็เป็ นพระอรหันต์ ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจก็แสดงว่ายังไปไม่ถงึ ก็ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ ่อไปจนกว่าไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่ภายในใจ ถ้าอยากจะเป็ นพระพุทธเจ้า
หรือพระอรหันต์ ก็ตอ้ งตัง้ จิตอธิษฐานให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง จะ
ชัดเจนกว่า ถ้ารู้วา่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงทําให้เป็ นพระพุทธเจ้า เราจะ
ได้มมี าตรวัด เหมือนกับเวลาขับรถ มีมาตรวัดความเร็ว ถ้าอยากจะขับรถไม่ให้
เกิน ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ก็ดูทม่ี าตรวัดความเร็ว พอถึง ๑๒๐ ก็รกั ษา
ความเร็วไม่ให้เร็วไปกว่านัน้ แต่ถา้ ไม่มมี าตรวัดความเร็ว จะไม่รู้วา่ กําลังวิง่ ๑๒๐
กิโลเมตรต่อชัว่ โมงหรือยัง
นี่ก็เหมือนกันถ้าอยากเป็ นพระอรหันต์เป็ น
พระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งไม่มคี วามทุกข์ในใจเหลืออยู่เลย นี่คือความหมายของการ
อธิษฐาน ถ้าเพียงแต่ทาํ บุญตักบาตรแล้วก็ขอให้ได้เป็ นพระพุทธเจ้า คงจะไม่พอ
เพราะบําเพ็ญทานบารมีเพียงบารมีเดียว ต้องบําเพ็ญบารมีทงั้ ๑๐ จนครบถ้วน
บริบูรณ์ ถึงจะเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ได้
ถาม ถ้าบริสุทธิ์โดยได้รบั คําสังสอนก็
่
เป็ นพระอรหันตสาวก
ตอบ ใช่ ถ้าบริสุทธิ์ดว้ ยตนเองก็เป็ นพระพุทธเจ้า ถ้าสังสอนผู
่
อ้ น่ื ก็เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่สงสอนก็
ั่
จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า
ถาม จะว่างจากพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะช่วงนัน้
ตอบ ถ้าไม่สอนก็จะว่าง ถ้าสอนก็จะมีพระพุทธศาสนาไประยะหนึ่งพระพุทธเจ้าทรง
ทํานายว่า พระศาสนาของพระองค์จะมีอายุประมาณ ๕๐๐๐ ปี หลังจากนัน้ แล้ว
คําสอนก็จะหายไป ไม่มใี ครศึกษาต่อ ไม่มใี ครนํามาปฏิบตั ติ ่อ ก็เลยไม่มใี ครรู้
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เรื่องคําสอน ไม่รู้เรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เรื่องบุญเรื่องสวรรค์ จะไม่มกี ารปฏิบตั ิ จะเชื่องมงายไปตามกระแส ถ้ากระแสให้
เชื่อเหรียญห้อยคอ ก็จะห้อยกันเกลือ่ นไปหมด
ถาม ในระหว่างนัน้ มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีอบุ ตั ขิ ้นึ ไหมคะ
ตอบ มี
ถาม ในช่วงพุทธันดรนี้นะคะ
ตอบ มี แต่ไม่มใี ครรู้
ถาม บารมีของท่านจะเท่ากันไหมคะ
ตอบ ไม่เท่ากัน บารมีสาํ หรับกําจัดกิเลสนี้เท่ากัน บารมีสาํ หรับการประกาศพระศาสนา
จะไม่เท่ากัน ถ้ามีไม่พอก็จะไม่สามารถประกาศพระศาสนาได้ พระศาสนาของแต่
ละองค์ก็ยาวไม่เท่ากัน บางองค์ก็ยาวเป็ นหมืน่ ปี บางองค์ก็หา้ พันปี
ถาม สมัยพุทธันดรช่วงทีไ่ ม่มพี ทุ ธศาสนา ผูค้ นก็ยงั อาจจะมีบางคนทีม่ ศี ีลเหมือนกัน
ใช่ไหมคะ
ตอบ คนทีอ่ ยู่ในประเทศทีพ่ ระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปไม่ถงึ ก็เหมือนกับอยู่ในโลกทีไ่ ม่มี
ศาสนา แต่ใจยังใฝ่ หาอยู่ เพราะมีเชื้ออยู่ พอได้สมั ผัสกับพระศาสนา ได้รบั
ประกายไฟ ก็มาบวชเลย
ถาม โลกในช่วงนัน้ ก็ยงั มีความร่มเย็นบ้างเหมือนกัน
ตอบ เป็ นหย่อมๆ เฉพาะคนทีม่ บี ญ
ุ เก่าติดตัวมา คนทีช่ อบทําบุญไม่ชอบเบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ก็จะอยู่อย่างร่มเย็น คนทีไ่ ม่ชอบทําบุญแต่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะอยู่อย่าง
รุ่มร้อนวุน่ วาย เหมือนทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ เป็ นหย่อมๆ บางหย่อมก็เหมือนกับไม่มี
ศาสนา อย่างแถวตะวันออกกลางก็เหมือนไม่มศี าสนา หรือในแอฟริกา ฆ่าฟันกัน
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เป็ นผักเป็ นปลา อาจจะมีคนบางกลุม่ บางพวกทีร่ กั สันติ ไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื
ก็จะอยู่เป็ นกลุม่ เล็กๆ ถ้ามีบญ
ุ ได้พบหนังสือธรรมะ ก็อาจจะบินมาประเทศไทย
หรือประเทศทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปประเทศต่างๆ
มากขึ้นแล้ว มีทงั้ พระไทยและพระชาวต่างประเทศทีเ่ คยมาศึกษาทีเ่ มืองไทย
ตอนนี้ก็กลับไปเผยแผ่ทบ่ี า้ นเขา เหมือนจุดเทียนต่อกัน ศาสนาพุทธก็เลยไหลไป
ไหลมารอบโลกนี้ เมือ่ ก่อนอยู่ทป่ี ระเทศอินเดีย แล้วก็ไหลมาทางประเทศศรีลงั กา
มาพม่า มาไทย ไปจีน ไปญี่ป่ นุ ทางจีนกับญี่ป่ นุ จะไม่ค่อยมีเหลืออยู่แล้ว ทาง
ไทยเราก็จะเริ่มจางไป ตอนนี้ก็เริ่มไปทางอเมริกายุโรปแล้ว วนไปเวียนมาอย่างนี้
จะค่อยๆจางลงไป พอถึง ๕๐๐๐ ปี แล้วก็จะหายไปหมดเลย พวกเราอยู่ในยุค
ทอง เป็ นยุคฟื้ นฟู เพราะมีครู บาอาจารย์มาปรากฏเป็ นจํานวนมาก เริ่มต้นตัง้ แต่
หลวงปู่มนมาจนถึ
ั่
งลูกศิษย์ของหลวงปู่มนั ่
โดยเฉพาะหลวงตานี้
ทีม่ ี
ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างขวาง ครู บาอาจารย์องค์อน่ื ก็ไม่
ค่อยได้เผยแผ่เท่าไหร่ หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวก็พอจะรู้จกั ท่าน แต่จะไม่ค่อยได้
ยินคําสังสอนของท่
่
านเท่าไหร่ ทีม่ มี ากจริงๆก็มขี องหลวงตานี่แหละ มากจริงๆ
ถาม ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปนะคะ จะทราบไหมคะว่าปฏิบตั ไิ ปถึงขัน้ ไหน
ตอบ ทราบ ความทุกข์จะน้อยลงไปเท่าไหร่เราจะรู้เอง แต่จะไม่รู้วา่ ตอนนี้เป็ นโสดาฯ
ตอนนี้เป็ นสกิทาคาฯ ถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อน
ถาม ทางโลกเราเรียนเราก็รู้วา่ เราจบปริญญาตรีแล้ว แต่พอเราปฏิบตั ธิ รรมนี่ เราจะรู้
ไหมคะว่าเราถึงขัน้ ไหนแล้ว
ตอบ ถ้าได้จริงๆ แล้วได้อ่านหนังสือธรรมะก็พอทีจ่ ะประเมินได้ แต่การปฏิบตั จิ ริงๆจะ
ไม่นิยมประเมินกัน ดูทใ่ี จเป็ นหลัก ใจสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ ถ้า
สงบระดับนี้ก็จะยังไม่รู้วา่ ความสงบทีม่ ากกว่านี้ละเอียดกว่านี้เป็ นอย่างไร จนกว่า
จะได้ปฏิบตั ถิ งึ ความสงบนัน้ ก็จะรู้วา่ เมือ่ กี้อยู่ขนั้ นัน้ เดีย๋ วนี้อยู่ขนั้ นี้ เหมือนกับ
ขับรถเปลีย่ นเกียร์ไปเรื่อยๆ ตอนนี้อยู่เกียร์หนึ่งอยู่เกียร์สอง
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ถาม ไม่รู้วา่ ระยะเวลาอีกกี่กโิ ลเมตร ถึงจะถึงจุดหมายปลายทาง
ตอบ ถ้าเป็ นพระพุทธเจ้าก็จะรู้ เช่นทรงประเมินไว้ว่า พระอานนท์จะบรรลุ ๓ เดือน
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ไปแล้ว ครู บาอาจารย์ทไ่ี ด้รบั ฟังรายงาน
การปฏิบตั ขิ องลูกศิษย์ ก็จะประเมินได้วา่ ถึงขัน้ นี้ขนั้ นัน้ แล้ว
ถาม เราอาจจะวัดเป็ นรูปธรรมไม่ได้วา่ ใครอยู่ในระดับไหน แต่ในสายตาของครูบา
อาจารย์ทผ่ี า่ นการปฏิบตั มิ าแล้วนี่ พอจะมองออกไหมคะว่าจะมีแววไปทางไหน
ตอบ ครูบาอาจารย์เป็ นเหมือนสารถีทฝ่ี ึ กม้า พอเห็นม้าก็จะรู้วา่ ม้าตัวไหนมีแววตัวไหน
ไม่มแี วว เหมือนอาจารย์ทส่ี อนเด็กนักเรียน จะรู้วา่ เด็กคนไหนมีแวว คนไหนไม่
มีแวว เพราะกิริยาอาการออกมาจากจิตใจ จิตใจเป็ นอย่างไรก็ดูทก่ี ริ ิยาอาการได้
ในระดับหนึ่ง
ถาม ถ้าหากว่าทําบุญทํากุศลทุกครัง้ แล้วเราอธิษฐานขอบรรลุธรรม จะมีผลบ้างไหมคะ
ตอบ ไม่มี อยู่ทก่ี ารกระทํา
ถาม เรากระทําด้วย
ตอบ ถ้าทําแล้วไม่ตอ้ งขอก็ได้ อยู่ทก่ี ารกระทําอย่างเดียว ทําแล้วพระจะให้พรหรือ
ไม่ให้พร ก็ได้ผลอยู่แล้ว ได้พรอยู่แล้ว พรทีพ่ ระให้เป็ นธรรมะ ให้กาํ ลังใจ ยุยง
ส่งเสริมว่าทําอย่างนี้ถูกแล้ว ทําต่อไปให้มากๆ จะเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆขึ้นไป
ถาม ขอให้ท่านช่วยให้เรากระทํา
ตอบ ท่านช่วยได้ดว้ ยการสอนเรา ให้มกี าํ ลังใจ เวลาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของท่านแล้วเรา
ก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ได้ประกายจากท่าน
ถาม ถ้าอย่างนัน้ อธิษฐานบารมีหมายถึงอะไร
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ตอบ ความตัง้ ใจ เช่นวันนี้ตงั้ ใจจะมาวัดกัน ถ้าตัง้ ใจแล้วไม่มาก็แสดงว่าขาดสัจจบารมี
ถ้าตัง้ ใจแล้วมาก็แสดงว่ามีทงั้ อธิษฐานมีทงั้ สัจจะ ถ้าตัง้ ใจแล้ว พอถึงเวลามีธุระ
อย่างอืน่ ต้องทํา ก็เลยไม่มา แสดงว่ามีอธิษฐานความตัง้ ใจแต่ไม่มสี จั จะ ตัง้ ใจ
แล้วแต่ไม่ได้ทาํ ตามทีต่ งั้ ใจไว้ อธิษฐานไม่ใช่การขอ เป็ นการตัง้ ใจ จะทําอะไรก็
ต้องตัง้ ใจก่อน เช่นมาทีน่ ่ี เราก็ตงั้ ใจกําหนดวันไว้ ตัง้ แต่เดือนทีแ่ ล้ว ว่าวันที่ ๑๐
จะมาทีน่ ่กี นั ถ้าตัง้ ใจจะมาก็จดจําไว้ในใจ ไม่ให้มงี านอืน่ ยกเว้นถ้าเป็ นเหตุ
สุดวิสยั จริงๆ บางคนมีสจั จาธิษฐานแรง จะสุดวิสยั หรือไม่ เมือ่ ตัง้ ใจแล้วต้องมา
ให้ได้ ถ้าต้องคลานมาก็จะคลานมา ต้องหามมาก็จะหามมา เช่นพระพุทธเจ้า
ขณะทีท่ รงนัง่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ ก็ทรงตัง้ สัจจาธิษฐาน ว่าจะนัง่ อยู่
ทีน่ ้ ีจนกว่าจะบรรลุ ถ้ายังไม่บรรลุถงึ แม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลกุ
ถ้าไม่ตายก็ตอ้ งบรรลุ ถ้าไม่บรรลุก็ตอ้ งตายเท่านัน้ อธิษฐานเป็ นการตัง้ ใจ ไม่ได้
เป็ นการขอ ทําบุญแล้วขอให้ไปพระนิพพาน ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล ผลการทําบุญใน
วันนี้ทาํ ให้เรามีความสุขใจ คลายความตระหนี่ความเห็นแก่ตวั เป็ นบุญสะสมไว้
ใช้ในภพหน้าชาติหน้า ถ้ายังไม่ส้นิ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไปเกิดภพหน้า
ชาติหน้า ก็จะมีอานิสงส์ของบุญทีท่ าํ ไว้ในชาติน้ ดี ูแลเรา ถึงแม้จะไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน ก็ได้ไปเกิดเป็ นหมาราคาแพงๆ มีคนเอาไปเลี้ยงดูแบบลูก มีเศรษฐีเอา
ไปเลี้ยงอยู่หอ้ งแอร์ เป็ นอานิสงส์ของทาน แต่ไม่ได้รกั ษาศีล เลยต้องไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน ถ้าทําบุญด้วยรักษาศีลด้วยก็จะไปเกิดเป็ นเทพ เมือ่ หมดบุญจากเทพก็
ลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เกิดบนกองเงินกองทอง ถ้าทําบุญ
ให้ทานอย่างเดียวไม่ได้รกั ษาศีล ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉานทีส่ วยงาม มี
คนคอยดูแลเลี้ยงดู
ถาม ผมมักจะมีปญั หาถามก่อนทีจ่ ะมาฟังท่านเทศน์
มักจะลืมคําถามหมด

แต่เมือ่ ได้ฟงั เทศน์จบลงผม

ตอบ คําถามออกมาจากใจเรา คําตอบก็อยู่ในใจเรา เราต้องเป็ นคนหาคําตอบเอง ด้วย
ปัญญา เพราะคําถามออกมาจากอวิชชาความไม่รู้หรือความหลง คําตอบทีแ่ ท้จริง
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ต้องออกมาจากใจเรา ผูอ้ น่ื เพียงแต่แนะวิธีสร้างปัญญา แต่เราจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
ดวงตาเห็นธรรมเอง ถึงจะพบคําตอบทีแ่ ท้จริง ถ้าเจอคําตอบแบบนี้แล้วจะไม่มี
คําถามอีกต่อไป ถ้าไม่มอี วิชชาไม่มคี วามหลง ก็จะไม่มคี าํ ถาม ไม่อยากจะรู้อะไร
รู้หมดแล้วว่าโลกนี้เป็ นอย่างไร ไม่สงสัย ไม่มอี ะไรคาอยู่ในใจเลย สิง่ ทีค่ าอยู่ใน
ใจก็คอื ความหลงนี่เอง ทีท่ าํ ให้ไม่เข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ พอมีปญั ญามีแสงสว่าง
แห่งธรรมแล้ว ก็จะเข้าใจหมดทุกอย่าง พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จงึ ไม่ไปถามใคร
รู้แล้วจะถามไปทําไม
ถาม คราวหน้าจะไม่กล้าถามเลยคะ
ตอบ ถ้าไม่เป็ นพระอรหันต์ยงั ถามได้ แต่คาํ ตอบทีแ่ ท้จริงเราต้องหาเอง ทีจ่ ะตอบก็
เฉพาะคําถามทีเ่ กี่ยวกับวิธีทจ่ี ะทําให้เกิดปัญญา วิธีการปฏิบตั ิ จึงเน้นไปทางนี้
ไม่ค่อยได้พูดเรื่องอืน่ สอนวิธีลมื ตา พอลืมตาเป็ นแล้วก็จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเอง
ตอนนี้เราเป็ นแต่หลับตา ลืมตาไม่เป็ น ก็เดาไป ลองลืมตาดูสิ จะได้ไม่ตอ้ งไป
ถามใคร ตาใจเรามันบอด บอดด้วยอวิชชา บอดด้วยโมหะ จึงต้องสร้างปัญญา
ให้เกิดขึ้น เพือ่ จะได้มดี วงตาเห็นธรรม มีตาใน มีธรรมจักษุ จะได้สว่างไสว
ภายในใจ จะเข้าใจหมดทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ จะไม่สงสัยเรื่องอะไรทัง้ สิ้น
ถาม ธรรมะนี้ผุดขึ้นมาทีละช่วงๆใช่ไหมคะ
ตอบ เหมือนพระจันทร์ทค่ี ่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆ จนสว่างเต็มดวง เวลาพระจันทร์เต็ม
ดวงจะเห็นทัวไปหมด
่
ถ้ายังไม่เต็มดวงก็ยงั เห็นไม่ชดั เจน เวลาทีพ่ ระจันทร์เต็ม
ดวงก็เหมือนกับจิตทีส่ ว่างไสวเต็มที่ ไม่มอี วิชชาหลงเหลืออยู่เลย ถ้าพระจันทร์
ยังไม่เต็มดวงยังแหว่งอยู่ ก็มบี างส่วนทีย่ งั มืดอยู่ ก็จะมองไม่เห็นส่วนนัน้ พระ
อริยะแต่ละขัน้ จึงเห็นไม่เท่ากัน พระโสดาบันเห็นได้ระดับหนึ่ง พระสกิทาคามี
พระอนาคามีก็จะเห็นอีกระดับหนึ่ง พระอรหันต์ถงึ จะเห็นเต็มที่ คําว่าไม่เห็นคือ
ยังหลงยึดติดอยู่กบั บางสิง่ บางอย่าง พระโสดาบันยังยึดติดในกามสุข ยังอยากมี
ครอบครัวมีสามีภรรยา แต่พระสกิทาคามีเริ่มถอยแล้ว เริ่มเบือ่ ๆอยากๆ แต่ยงั
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ไม่เบือ่ เต็มที่ พอถึงขัน้ อนาคามีก็จะเบือ่ เต็มที่ ไม่อยากมีความสุขทางร่างกาย
ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเลย เห็นทีไรก็จะเห็นแต่ความไม่สวยงาม ธรรมดา
เวลาเห็นแฟนจะเห็นว่าสวยงาม แต่พระอนาคามีจะเห็นทะลุเข้าไปทุกส่วนของ
ร่างกาย จะเบือ่ หน่ายไม่ยนิ ดี พระอรหันต์จะเห็นกิเลสภายในจิต ไม่วา่ จะเป็ นรู ป
ราคะการยึดติดในรูปฌาน อรู ปราคะการยึดติดในอรู ปฌาน อุทธัจจะความ
ฟุ้งซ่านของจิต มานะการถือตน อวิชชาไม่รู้พระอริยสัจในจิต เป็ นส่วนทีพ่ ระ
อนาคามียงั ติดอยู่ ละความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสได้ แต่ยงั ติดอยู่กบั ความสุขใน
รูปฌานอรูปฌาน ยังถือตัว ติดความสุขในจิต
ต้องบําเพ็ญต่อไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆ เป้ าหมายของการบําเพ็ญไม่ได้อยู่ข ้างนอก
แล้ว ไม่ได้อยู่ทร่ี ู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะแล้ว แต่อยู่ทจ่ี ติ กับการทํางานของนามขันธ์ ที่
ทําให้เกิดสุขทุกข์ในจิต เกิดความสว่างความเฉาของจิต จะต้องรู้จกั วิธีปฏิบตั ติ ่อสิง่
เหล่านี้ถงึ จะผ่านไปได้ ต้องพิจารณาลงไปทีไ่ ตรลักษณ์ สัพเพ ธัมมา อนัตตา เพือ่ ปล่อย
วางสภาวธรรมต่างๆทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมาภายในจิต จะต้องไม่ยดึ ติดกับสุข ถ้ายึดก็จะ
พยายามรักษาไว้ จิตทีย่ งั ไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ก็ยงั เฉาได้ ยังทุกข์ได้ พอทุกข์ก็รีบแก้
ให้สุข ก็ยงั ยึดติดอยู่ ยังไม่เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เหมือนกับยึดติดกับสุขเวทนาทาง
ร่างกาย พอเจ็บปวดก็เปลีย่ นอิริยาบถ พอเปลีย่ นก็เจ็บอีก หนีไม่พน้ ความเจ็บ ความ
ทุกข์ทล่ี ะเอียดในจิตก็จะเป็ นอย่างนัน้ พอเกิดทุกข์เกิดขึ้นมาก็พยายามทําให้มนั ดับ พอ
ดับไปแล้วเดีย๋ วก็กลับมาอีก ไม่จบ จนกว่าจะเห็นว่าเป็ นเหมือนกับเวทนาทางกาย เป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนัตตา ทําอะไรไม่ได้ พอ
ปล่อยไป ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับจิตอีกต่อไป
ถาม อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคคือทางพ้นทุกข์ ทีเ่ ชื่อมไปสู่การปฏิบตั ิ
ภาวนาใช่ไหมคะ
ตอบ มรรคคือศีลสมาธิปญั ญา ในมรรค ๘ ปัญญาก็คอื สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป
ความเห็นชอบความคิดชอบ สมาธิก็คอื สัมมาสติสมั มาสมาธิ ศีลก็คอื สัมมา
กัมมันโตสัมมาวาจา ทําดีพูดดี
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ถาม แนวทางพ้นทุกข์ก็คอื ปฏิบตั ไิ ปตามแนวนี้ใช่ไหมคะ
ตอบ มรรค ๘ เป็ นเครื่องมือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เวลาปฏิบตั กิ ็จะต้องกําหนดรู้
ทุกข์วา่ มีอยู่ทร่ี ่างกายและจิตใจ เป็ นสภาวธรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทีเ่ รา
ควบคุมบังคับไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา จะทุกข์ก็ทกุ ข์ไป เดีย๋ ว
ทุกข์ได้เดีย๋ วก็หายได้ เช่นนัง่ แล้วร่างกายเจ็บ ก็ปล่อยให้เจ็บไป เดีย๋ วก็หาย ข้อ
สําคัญก็คอื ใจอย่าไปทุกข์กบั มัน
ถาม ใจต้องยอมรับใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเข้าใจแล้วจะปล่อยวาง จะว่ายอมรับก็ได้ จะไม่รงั เกียจมัน เป็ นเหมือนลม
เหมือนแดดเหมือนฝน ปฏิเสธเขาไม่ได้ ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา ฝนจะ
ตกแดดจะออกลมจะพัดทําอย่างไรได้ สมมติวา่ มีพายุมา เราหนีไม่พน้ ถูกพัดไป
กระแทกกับหินตาย ก็ตอ้ งเป็ นไป แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไม่ตอ้ งไปทุกข์
กับมัน ต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็ นอนัตตาไปหมด ไม่สามารถไป
จัดการกับมันได้ เวลาจัดการกับมันได้ก็ดใี จ วันไหนร้อนแล้วเปิ ดแอร์ได้ก็ดใี จมี
ความสุข ถ้าวันไหนไฟดับเปิ ดแอร์ไม่ได้ก็หงุดหงิด ถ้าปล่อยให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ร้อนก็รอ้ นไป ไม่ตอ้ งเปิ ดแอร์ ทนมันไป ใจอย่าไปร้อนก็แล้วกัน นี่คอื
วิธีแก้ปญั หาทีถ่ ูกทาง แก้ทใ่ี จด้วยการปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ตอ้ งไปจัดการกับเขา
มนุษย์เราชอบแก้ธรรมชาติกนั จึงทุกข์วนุ่ วายกันตลอดเวลา ถ้าอยู่กบั ธรรมชาติ
ได้ อยู่อย่างมักน้อยสันโดษ อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทีใ่ นหลวงทรงสอน ก็จะ
ไม่ทกุ ข์วุน่ วายกัน ให้เราเข้ากับธรรมชาติดกี ว่าปรับธรรมชาติให้เข้ากับเรา เพราะ
ความอยากของเราไม่มที ส่ี ้นิ สุด ปรับเท่าไหร่ก็ไม่พอใจเสียที ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ
ต้องย้อนกลับมาปรับทีใ่ จเรา ทําใจให้เป็ นอุเบกขา รับกับทุกสภาพได้ สุขก็รบั ได้
ทุกข์ก็รบั ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็รบั ได้ แล้วเราจะมีความสุขไปตลอด อยู่ตรงนี้ อยู่ท่ี
ใจเรา จึงต้อนย้อนกลับมาดูใจเราด้วยสติ อย่าปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ตาม
ความคิด ต้องจัดการใจเรา สิง่ ทีเ่ ราควรจัดการไม่ใช่ธรรมชาติ เราควรจัดการใจ
เรา ให้อยู่ในทํานองครองธรรม ให้อยู่ในอุเบกขาธรรม ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง
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ให้พจิ ารณาว่าเราอยู่ชวั ่ คราวเท่านัน้ อย่าไปเสียดายชีวติ อย่าไปเสียดายสิง่ ที่
ได้มา เพราะสักวันหนึ่งเราต้องทิ้งมันไปหมด ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไร มีเงิน
เป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกันไป ถ้าเราดูแลจัดการกับจิตใจของเรา
ได้ จนเป็ นเหมือนจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์แล้ว ก็จะสุขไปตลอด พอ
ไปตลอด ไม่ตอ้ งจัดการอะไรอีกต่อไป สุขไปตลอด เป็ น ปรมัง สุขงั คือสุขแบบ
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด สุขไปตลอดอนันตกาล ต้องเป็ น ปรมัง สุญญัง ต้องว่างจากทุกสิง่
ทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร จิตว่าง สักแต่วา่ รู้ อยู่ท่ี
การปฏิบตั เิ ท่านัน้
เป้ าหมายของการปฏิบตั ขิ องพวกเราอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารบรรลุธรรม อยู่ทก่ี ารหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารเวียนว่ายตายเกิด แม้จะได้เกิดอยู่บนสวรรค์ หรือกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ มีความรํา่ รวยสวยงาม ก็ยงั ต้องพบกับความทุกข์อกี จึงไม่มอี ะไรดีเท่ากับ
การหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงอย่าทําเพียงบุญอย่างเดียว อย่ารักษาศีลเพียงอย่างเดียว
ต้องภาวนาด้วย เพราะการภาวนาเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้บรรลุธรรมได้ ต้องเป็ นวิปสั สนา
ภาวนา สมถภาวนายังเป็ นโลกิยธรรม มีสอนอยู่ในศาสนาอืน่ ทานศีลสมถภาวนาศาสนา
อืน่ ก็มสี อน ทีไ่ ม่มสี อนก็คอื วิปสั สนาภาวนา มีศาสนาพุทธเท่านัน้ ทีส่ อนไตรลักษณ์
อนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นกุญแจสู่การหลุดพ้น สู่การตรัสรู้ อยู่ทไ่ี ตรลักษณ์น้ ี ถ้าเห็นทุก
อย่างเป็ นไตรลักษณ์ก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้ายึดติดก็จะทุกข์ข้นึ มาทันที ไม่วา่ จะ
เป็ นสภาวธรรมภายนอกหรือภายในใจ ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ภายนอกก็คอื รู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ภายในก็คอื ธรรมารมณ์ต่างๆความสุขความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ ต้อง
ปล่อยวางหมด ให้จติ อยู่ในความสงบ อยู่ในอุเบกขา เป็ นจุดทีป่ ลอดภัยทีส่ ุด จะไปถึงได้
ก็ตอ้ งปล่อยวางทุกอย่าง ไม่อย่างนัน้ ก็ไปไม่ถงึ พอยึดติดก็จะห่วง ไม่เป็ นอุเบกขา ถ้า
ปล่อยเขาไป เขาจะเป็ นอย่างไร เขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไป ก็ปล่อยไป เขาจะดี เขาจะชัว่ ก็
เรื่องของเขา ใจก็จะเข้าสู่อเุ บกขาได้ ถ้าห่วงกังวลอยากจะให้เขาดี ก็จะไม่เป็ นอุเบกขา ก็
จะทุกข์ไปเรื่อยๆ ต้องทําใจให้วา่ ง ปรมัง สุญญัง ว่างจากเรื่องทัง้ หลาย ว่างจากทุกสิง่ ทุก
อย่าง
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กัณฑ์ท่ี ๓๓๘

ความสุขที่แท้จริง
๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๐

การภาวนาคือการมีสติอยู่กบั กรรมฐานทีค่ วบคุมกํากับใจ
เช่นอยู่กบั พุทโธๆอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าอยู่ได้เดีย๋ วเดียว แล้วก็แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะไม่สงบ ถ้าอยู่กบั พุท
โธๆไปได้เรื่อยๆ ไม่คดิ เรื่องอืน่ เลย คิดแต่พทุ โธๆอย่างเดียว ไม่นานก็จะสงบ เพราะไป
คิดเรื่องอืน่ ไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะทํากันไม่ได้ เพราะรู้สกึ อึดอัด เหมือนชักเย่อกัน ฝ่ ายที่
อยากคิดเรื่อยเปื่ อยก็จะดึงไปทางหนึ่ง ฝ่ ายพุทโธก็จะดึงมาอีกทางหนึ่ง แต่ไม่ค่อยมี
กําลัง ตอนทีป่ ฏิบตั ใิ หม่ๆ จึงไม่ค่อยอยากอยู่กบั พุทโธ พอเผลอก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย ก็
จะไม่เกิดผล เพราะยังไม่ได้ภาวนาจริงๆ เป็ นเพียงกิริยาของภาวนา กายนัง่ สมาธิเดิน
จงกรม แต่ใจไม่ได้ภาวนา ยังคิดเรื่อยเปื่ อย จึงต้องตัดความคิดเรื่อยเปื่ อยให้ได้ ให้อยู่
กับพุทโธๆ หรือจะพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายแทนก็ได้ มีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหว
ของร่างกายก็ได้ เวลาเดินก็รู้วา่ กําลังเดิน ก้าวเท้าก็รู้วา่ กําลังก้าว ก้าวซ้ายก็รู้วา่ ซ้าย ก้าว
ขวาก็รู้วา่ ขวา ให้รู้เท่านี้ก็พอ ให้อยู่ในปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ แต่ใจมักจะไม่อยู่กบั ร่างกาย
จะไปทัวจั
่ กรวาล ถ้าปล่อยให้ไปอย่างนัน้ ก็จะไม่เห็นผล จะเห็นได้ก็ตอ้ งหยุดความคิด
ให้ได้ พอหยุดได้แล้วก็จะควบคุมความคิดได้ ก็จะควบคุมอารมณ์ได้ เพราะอารมณ์
ต่างๆก็เกิดจากความคิดทัง้ นัน้ คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมา คิดดีก็เกิดอารมณ์ดี คิดไม่
ดีก็เกิดอารมณ์ไม่ดี ถ้ามีสติก็จะรู้วา่ กําลังมีอารมณ์ไม่ดี ก็หยุดคิดไม่ดี อารมณ์ไม่ดกี ็จะ
หายไป
การคิดดีไม่ได้หมายถึงการคิดเรื่องทีเ่ ราชอบ ถึงแม้จะทําให้มอี ารมณ์ดี บางครัง้ ก็ทาํ ให้มี
อารมณ์เสียได้ เมือ่ สิง่ ทีช่ อบเปลีย่ นไป เช่นคิดถึงแฟนตอนรักกันก็มอี ารมณ์ดี พอคิดถึง
ตอนทีท่ ะเลาะกัน ก็จะมีอารมณ์ไม่ดี ทีใ่ ห้คิดดีหมายถึงให้คดิ เรื่องธรรมะ คิดตามความ
จริง แต่ใหม่ๆจะเกิดอารมณ์ไม่ดี เพราะกิเลสจะต่อต้าน เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้
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คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ว่าเป็ นธรรมดา พอคิดกิเลสก็จะต่อต้าน จะไม่ชอบ
คิดเป็ นสิง่ ทีก่ เิ ลสกลัวทีส่ ุด เพราะเวลามีความแก่ความเจ็บความตายกิเลสจะโลภจะ
อยากไม่ได้ เวลาแก่จะไปเทีย่ วก็ลาํ บาก เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลก็ออกไป
เทีย่ วไม่ได้ เวลาตายก็ทาํ อะไรไม่ได้เลย กิเลสจะไม่ชอบ แต่ถา้ คิดไปเรื่อยๆจนใจสงบลง
ก็จะเห็นว่าคิดอย่างนี้ระงับดับความฟุ้งซ่านได้ คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายจะทําให้
ความโลภความอยากต่างๆหายไปได้มาก จึงเป็ นความคิดทีด่ ี เพราะคิดทีไรทําให้ใจสงบ
พอสงบแล้วก็มคี วามสุขเย็นสบาย คิดดีคือคิดเพือ่ ให้ใจสงบ คิดทีไ่ หนเวลาใดก็จะสงบ
ระงับดับความทุกข์ได้ ดับความรู้สกึ ไม่ดไี ด้ เช่นเวลาต้องใช้หนี้หรือจ่ายค่าปรับ ก็คดิ ว่า
พอตายไป ก็ตอ้ งทิ้งเงินไปอยู่ดี ก็ดบั ความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดไี ด้ ถ้าคิดทางธรรมะได้แล้วจะมี
อารมณ์ดเี สมอ แต่ใหม่ๆอารมณ์จะไม่ดี เพราะมีกเิ ลสคอยขัดขวาง ทําให้หดหู่ใจเวลา
คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย
ถ้ามีความสงบอยู่บา้ ง เวลาจิตคึกคะนองขึ้นมา พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็
จะดับความคึกคะนองได้ ทําให้จติ สงบได้ ถ้าไม่มคี วามสงบเป็ นฐานเลย ก็จะไม่สงบ พอ
คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะหดหู่ทนั ทีดว้ ยอํานาจของกิเลส จึงยากต่อการ
ปฏิบตั ิ ยากต่อการคิดในทางธรรมะ จึงไม่มใี ครชอบคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย
ทัง้ ๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ อยู่ทกุ วันทุกเวลา ทรงสอนพระอานนท์ให้คดิ พิจารณา
ความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่กเิ ลสจะ
ไม่ให้คดิ ถ้าคิดแล้วจะไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจ ทีจ่ ะอยากไปทํามาหากินหาเงินหาทอง มัน
ถึงไม่ให้เราคิด พอไม่คดิ ก็จะอยากรํา่ อยากรวย อยากไปเทีย่ วทีโ่ น้นทีน่ ่ี เพราะลืมไปว่า
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไม่ลมื ก็จะคิดว่าไปเทีย่ วทําไม ไม่เกิดประโยชน์กบั จิตใจเลย
สูท้ าํ ใจให้สงบไม่ได้ จะได้หายอยาก ไม่อยากเทีย่ วไม่อยากรวย อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข จิต
ทีส่ งบจะมีความสุขมาก จะเห็นว่าเป็ นความสุขที่แท้จริง เกิดจากความสงบของจิต ไม่ใช่
เกิดจากการได้เงินได้ทอง ได้ไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ่ี ทีเ่ ป็ นความสุขชัว่ ขณะทีไ่ ด้สมั ผัส พอผ่าน
ไปแล้วก็หมดไป เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความอยากความต้องการ วันนี้ได้
เงินมาล้านหนึ่งก็ดใี จเดีย๋ วเดียว พอเอาเข้าธนาคารก็หมดไปแล้ว อยากจะได้เงินก้อน
ใหม่อกี เงินทีม่ อี ยู่ก็หวง อาจจะไม่ได้ใช้เลย เก็บไว้อย่างนัน้ เอง แต่ยงั อยากได้อกี ก็จะ
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เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ได้เพิม่ อีกล้านหนึ่งนี้ก็เป็ นเหมือนเดิม ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เป็ นความสุขที่
ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ
แต่ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตไม่ตอ้ งเติม ไม่ตอ้ งดูแลรักษา ถ้าจิตคึกคะนอง
ขึ้นมาด้วยอํานาจของตัณหาความอยาก ก็เอาความแก่เจ็บตายเข้าไปเบรก จะอยากไป
ทําไม เดีย๋ วก็แก่แล้ว เดีย๋ วก็ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลแล้ว เดีย๋ วก็ตายแล้ว คิดอย่างนี้ก็อยู่
เฉยๆอย่างมีความสุขได้ ในเมือ่ มีพอมีพอกินแล้วจะไปดิ้นรนทําไม ได้มาอีก ๑๐ เท่า
๑๐๐ เท่าก็เหมือนเดิม มีสมบัตมิ ากขึ้น แต่ใจกลับแย่ลง มีความผูกพันความยึดติด
ความทุกข์มากขึ้น นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ควรปฏิบตั ใิ ห้มาก โดยเฉพาะขัน้ ต้น ต้อง
ควบคุมใจไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั ธรรมะบทใดบทหนึ่งทีถ่ ูกกับจริต
ทําให้มาก แล้วจิตจะหดตัวเข้ามา หดเข้ามามากเท่าไหร่ก็จะสงบมากขึ้นเท่านัน้ ถ้าออกไป
ข้างนอกก็จะฟุ้งซ่าน คิดเรื่องนัน้ แล้วก็มเี รื่องนี้มาต่อ มีเรื่องมาให้คดิ อยู่เรื่อยๆ แล้วก็
เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดีใจบ้างเสียใจบ้าง ถ้าไม่คดิ อะไรเลย ก็จะสงบสบายใจ จึงไม่
ควรคิดออกไปข้างนอก ให้คดิ เข้าข้างใน เข้าหาความสงบ ด้วยการใช้พทุ โธเป็ นตัวดึงเข้า
มา ถ้าอยู่ทว่ี เิ วกทีส่ งบสงัด ตามป่ าตามเขา จะไม่มอี ะไรดึงจิตออกไป ไม่มอี ะไรมาหลอก
มาล่อ เหมือนกับเวลาอยู่ในบ้านในเมือง จะมีรูปเสียงกลิน่ รสคอยหลอกล่อให้ใจออกไป
อยู่ตลอดเวลา ไปเปิ ดโทรทัศน์ดูเปิ ดอะไรฟัง อยู่ตามป่ าตามเขาไม่มอี ะไรดู ไม่มอี ะไรฟัง
มีแต่เสียงนกเสียงกามีตน้ ไม้ทีไ่ ม่หลอกล่อใจ มีแต่กเิ ลสทีค่ อยหลอกให้ไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ จึงต้องมีสติดงึ ใจไว้อยู่เรื่อยๆ ผูกไว้กับพุทโธ ผูกไว้กับลมหายใจเข้าออก ผูกไว้
กับอาการ ๓๒ ของร่างกาย ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะสงบ
พอสงบแล้วก็จะรู้วา่ นี่คอื สมบัตทิ แ่ี ท้จริง ทีเ่ ราต้องรักษา ไม่ใช่สมบัตภิ ายนอก ต้องรักษา
ความสงบ พอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าจิตจะคึกคะนองก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสกัด สกัดด้วยไตร
ลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายก็อนิจจัง มีแต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ ได้อะไรมา
ก็ดเี ดีย๋ วเดียว แล้วก็กลายเป็ นความทุกข์ ทีต่ อ้ งดูแลรักษา ต้องคอยห่วงคอยกังวล เสีย
อกเสียใจเมือ่ ต้องพลัดพรากจากกัน ถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะไม่กล้าไปวิง่ เข้าหา แต่เราไม่เห็น
กัน เหมือนแมลงเม่า ไม่รู้วา่ แสงสว่างของกองไฟมีความร้อนอยู่ดว้ ย พอเห็นแสงสว่างก็
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ดีอกดีใจ พอบินเข้าไปใกล้ๆกองไฟ ก็จะถูกความร้อนเผาตายไป เวลาเราสัมผัสกับรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เห็นสิง่ ต่างๆเห็นบุคคลต่างๆ ก็คดิ ว่าเป็ นความสุข อยู่คนเดียว
มันเหงา มีเพือ่ นคุยมีเพือ่ นเทีย่ วมีเพือ่ นเล่นก็จะสนุกสนานเฮฮา พอเพือ่ นต้องจากไปก็
เสียใจ ทะเลาะกับเพือ่ นก็ทกุ ข์ใจ ไม่ได้สุขอย่างทีเ่ ราคิดเสมอไป มีทกุ ข์ตามมาเสมอ ถ้า
คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะอยู่คนเดียวได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ นอกจากสิง่ จําเป็ นต่อการ
ดํารงชีพ การทําหน้าทีข่ องเรา ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น อยู่คนเดียวก็จะดี ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ใคร
เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา เหมือนฝนตกแดดออก ถ้าไม่
ไปยุ่งกับเขาก็ไม่ทกุ ข์ ถ้ายุ่งก็จะต้องทุกข์ เช่นไม่อยากให้ฝนตก พอฝนตกก็วนุ่ วาย
หลังจากออกจากสมาธิแล้วก็ตอ้ งใช้ปญั ญาคอยตัดกิเลส ทีจ่ ะไปยุ่งกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะ
เอาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไปหาคนนัน้ คนนี้ ก็ตดั ๆไป อยู่คนเดียวอยู่กบั ความสงบ นี่แหละคือ
สมบัตอิ นั วิเศษ ถ้าได้แล้วจะปล่อยทุกอย่างได้ ถ้ายังไม่ได้ความสงบก็ยงั ต้องติดอยู่กบั
สิง่ ต่างๆภายนอก ยังบวชไม่ได้ แต่ถา้ เจอความสงบเพียงครัง้ เดียวแล้วจะตัดได้เลย สละ
ได้บวชได้ ถ้ายังไม่ได้ความสงบในใจก็จะรักพีเ่ สียดายน้อง ธรรมะก็อยากจะได้ แต่ยงั ไม่
เห็นก็เลยไม่รู้วา่ ดีขนาดไหน ส่วนสิง่ ทีม่ อี ยู่น่ถี งึ แม้จะทุกข์ ก็ยงั มีความสุขอยู่ เหมือนกับ
ยาเสพติด ถึงแม้รู้วา่ ไม่ดี เมือ่ ยังเลิกไม่ได้ก็ขอเสพไปเรื่อยๆก่อน ถ้าไม่ได้เสพแล้วจะ
ตายเอา เพราะไม่มอี ะไรมาทดแทน อย่างคนจะเลิกสูบบุหรี่ก็ตอ้ งหาอย่างอืน่ มาทดแทน
หายาอมมาอม หาหมากฝรัง่ มาเคี้ยว มาทดแทน ทางธรรมก็เหมือนกัน ต้องมีความสงบ
มาทดแทน ถึงจะตัดสิง่ อืน่ ๆได้หมด ตัดทางโลกได้หมด
ถ้ายังไม่มคี วามสงบ จะไม่มที ย่ี ดึ ทีเ่ กาะ มาวัดภาวนาได้วนั ๒ วันก็เบือ่ แล้ว ทนไม่ได้
ฟุ้งซ่านแล้ว กลับบ้านดีกว่า เวลาห่างจากสิง่ ต่างๆจะดูดไี ปหมด เมือ่ ก่อนอยู่ทบ่ี า้ นก็
รําคาญเบือ่ พอมาอยู่วดั สักพักหนึ่งจะเห็นสิง่ ต่างๆทีบ่ ้านดีไปหมด ทําให้อยากกลับบ้าน
ถ้าไม่ได้ความสงบจะเป็ นอย่างนี้ ถ้าได้ความสงบแล้วจะไม่อยากกลับ ถ้ากลับก็เพียงแต่
ไปทําธุระทีจ่ าํ เป็ น เสร็จแล้วก็รีบกลับมาปฏิบตั ติ ่อ จนกว่าจะตัดธุระทุกอย่างได้หมด ก็
จะไม่กลับไปอีกเลย อยู่ทค่ี วามสงบนี้แหละ เป็ นตัวทีจ่ ะชี้วถิ ชี วี ติ ของเรา ถ้าเจอความ
สงบแล้วก็จะไปทางวัด ไปทางภาวนา ถ้ายังไม่เจอก็ยงั รักพีเ่ สียดายน้องอยู่ ธรรมะก็
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อยากจะได้ก็มาวัดบ้าง แต่กต็ อ้ งกลับไปหาเงินหาทองเพือ่ จะได้ซ้อื ความสุขจากสิง่ ต่างๆ
เป็ นแบบเหยียบเรือ ๒ แคม เวลาเรือต้องแยกทางกันก็จะลําบาก จะทรมานใจ ถ้าลํา
หนึ่งไปทางซ้ายอีกลําไปทางขวาก็ตอ้ งเลือก จึงต้องปฏิบตั ใิ ห้มากๆ ปฏิบตั ใิ ห้ได้ผล ให้ได้
ความสงบ ก็ไม่ยากเย็นจนเกินไป เพียงแต่คอยควบคุมบังคับใจเท่านัน้ เอง ทําจริงๆวัน
เดียวก็ได้ ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย
ถาม เวลาอยู่กบั ครอบครัว ดูลูกๆน่ารักมีความสุข แต่ลกึ ๆมันทุกข์ เพราะรู้วา่ วันหนึ่ง
ต้องจากกัน ยิง่ รักเขามาก ก็จะยิง่ ทุกข์มาก บางทีผมบอกแฟนว่า อย่ารักกันมาก
เกินไปนะ บางทีเขาก็รบั ไม่ได้ เขาก็วา่ มันไม่ควรจะเป็ นอย่างนัน้ อย่างลูกของผม
พอเห็นเขาแล้วผมก็สงสาร ถ้าเกิดวันหนึ่งต้องจากกัน จะจากกันในรู ปแบบใด ก็
รู้สกึ ทุกข์ จะเป็ นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ มันเกิดจากความคิดปรุงแต่ง
ตอบ เกิดจากทีเ่ รายังหลงยึดติดอยู่ เกิดจากกิเลส พอคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายแล้วก็จะ
ทําให้หดหู่ใจ เพราะไม่รู้วา่ จะยืนอยู่ตรงจุดไหน ถ้ามีความสงบแล้วเราจะมีจดุ ยืน
เวลาทีท่ กุ สิง่ ทุกอย่างจากเราไป ก็สงบนิ่งเฉย เพราะทําอะไรไม่ได้ เหมือนฝนตก
บังคับให้มนั หยุดได้ไหม สิง่ ทีเ่ ราทําได้คอื นัง่ อยู่เฉยๆ ตอนนี้ฝนกําลังตกก็ปล่อย
ให้ตกไป ไม่เดือดร้อนอะไร ต้องหาจุดยืนนี้ให้เจอ จุดทีอ่ ยู่เฉยๆได้ เวลาเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ เรียกว่าอุเบกขา ต้องเป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตต้องรวมลงเป็ นหนึ่ง
ก่อน เป็ นเอกัคคตารมณ์ จึงจะรู้วา่ เป็ นอุเบกขาจริงๆ พอเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็
ไปตรงจุดนัน้ ได้ทนั ที เป็ นเหมือนหลุมหลบภัย ถ้าจิตยังไม่รวม ก็จะแกว่งไป
แกว่งมา ระหว่างดีใจกับเสียใจ ต้องพิจารณาจนกว่าจะรับความจริงได้ ว่าเป็ น
เหตุการณ์ทจ่ี ะต้องเกิดขึ้น พอเหตุการณ์นนั้ ปรากฏขึ้นมา ก็ปล่อยให้เป็ นไปตาม
เรื่องของมัน ไม่ตอ้ งไปตีโพยตีพาย ไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจ เพราะไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอะไร
เราไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะยับยัง้ กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้
ยับยัง้ การเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไปได้ ถ้าไม่มจี ดุ ยืนก็จะทําใจไม่ได้ ถ้าใจสงบแล้ว
จะมีจดุ ยืน เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาก็น่งิ เฉยเสีย เพราะรู้วา่ ทุก
สิง่ ทุกอย่างต้องไปหมด ร่างกายเราก็ตอ้ งไป มีสง่ิ เดียวทีไ่ ม่ไปก็คอื ใจ ถ้าใจนิ่ง
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สงบก็จะมีความสุข ไม่หวันไหว
่
ถ้าใจไม่น่งิ ก็จะทุกข์วนุ่ วายตามไปด้วย ทุกข์
มากกว่าร่างกายเสียอีก ความเจ็บป่ วยทางร่างกายไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บป่ วย
ทางจิตใจ จึงต้องรักษาใจให้สงบให้ได้ ด้วยสมาธิดว้ ยปัญญา ถ้ารักษาได้แล้วจะ
มีความมันใจ
่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะไม่หวันไหวกั
่
บอะไรทัง้ สิ้นทีจ่ ะเกิดขึ้น
ถาม เวลาฟังเทศน์ ฟังเทปครูบาอาจารย์ บางครัง้ จิตจะอ่อนตัว เหมือนกับว่าจะรู้จะ
เข้าใจในสภาวะทีอ่ ธิบายไม่ได้ บางทีอ่านหนังสือทีพ่ ูดถึงความสงบ พูดถึงการ
หยุดความคิด แล้วก็อยู่กบั ปัจจุบนั รู้สกึ จิตจะเบาเย็น เหมือนไม่มตี วั ตน เป็ น
หนึ่งเดียวกับลมหายใจ เป็ นอะไรทีบ่ อกไม่ถูก สภาวะแบบนี้เกิดจากความคิดปรุง
แต่งหรือเกิดจากกิเลส
ตอบ เป็ นอานิสงส์ของการฟังธรรม ทําให้จติ สงบผ่องใส แต่ไม่ถาวร ปรากฏขึ้นแล้วก็
ผ่านไป เป็ นหนังตัวอย่าง ยังไม่ใช่หนังจริง ถ้าจะให้เป็ นหนังจริง ก็ตอ้ งน้อมเอา
สิง่ ทีท่ ่านสอนมาปฏิบตั อิ ยู่เรื่อยๆ เอาคําสอนเข้ามาอยู่ในใจเรื่อยๆ แต่เราไม่ค่อย
มีกาํ ลังทีจ่ ะระลึกถึงคําสอนได้เรื่อยๆ ผลจึงไม่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ถ้าจับ
ประเด็นได้ก็จะอยู่กบั ใจ เป็ นปัญญาขึ้นมา ถ้าจับประเด็นไม่ได้ ก็จะไม่สามารถ
รักษาให้อยู่กบั ใจได้ ก็เป็ นสัญญาไป คือขณะทีฟ่ งั ไม่ได้คดิ เรื่องอืน่ จิตก็สงบตาม
พอผ่านไปก็ลมื พอลืมก็กลับไปสู่สภาพเดิม ถ้าฟังแล้วเข้าใจจับประเด็นได้ ก็จะ
ไม่ลมื เป็ นปัญญา
ถาม คือความรู้สกึ ของผมตอนนัน้ มันเหมือนกับว่าไม่มขี นั้ ตอน ๑ ๒ ๓ ๔ มาถึงตรง
นัน้ อยู่ๆพอฟังปุ๊ บ มันจะเกิดขึ้นมาทันที ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน้
ตอบ เพราะจิตไม่ได้คดิ ปรุงแต่ง ถ้าฟังแล้วเข้าใจจับประเด็นได้ก็จะสงบสบายไปเรื่อยๆ
หลังจากฟังเทศน์ผ่านไปแล้ว ก็ยงั สงบสบาย อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะ เวลา
ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครัง้ แรก ก็อทุ านขึ้นมาว่า สิง่ ต่างๆมีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่
แล้วดับไปเป็ นธรรมดา จิตของท่านจึงปล่อยสิง่ ต่างๆได้หมด ไม่ยดึ ไม่ตดิ ท่าน
จับประเด็นได้ จิตก็โล่งไปตลอดเวลา ไม่หนักอกหนักใจ กับการจากกัน เพราะรู้
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ว่ายึดติดไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง จะโล่งใจ ไม่เสียอกเสียใจทุกข์
ใจ เพราะเป็ นธรรมดาของธรรมทัง้ หลาย มีการเกิดขึ้นดับไปเป็ นธรรมดา นี่แหละ
คือการบรรลุธรรมในขณะทีฟ่ งั ฟังเข้าใจแล้วจิตก็จะปล่อย ตัดอุปาทานด้วย
ปัญญา ต้องพิจารณาจนเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจ อยากจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ ถ้า
พิจารณาจนเห็นความจริงว่าต้องจากกัน ก็จะปล่อยได้ เราบังคับให้ปล่อยไม่ได้
ต้องพิจารณาจนเข้าใจว่า เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ ต้องเป็ นอย่างนี้ แต่พวกเราไม่
พิจารณากันอย่างต่อเนื่อง เพราะพิจารณาทีไรจะรู้สกึ หดหู่ใจ เพราะกิเลสมีกาํ ลัง
มาก ถ้าทําจิตใจให้สงบได้ กิเลสก็จะถูกตัดกําลัง พอพิจารณาก็จะไม่หดหู่ใจ จะ
กล้าพิจารณาจนเห็นเต็มที่ ว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้ ก็ปล่อยได้ ความสงบจึงมี
ความสําคัญมาก ดังท่านแสดงไว้ว่า สมาธิสนับสนุนปัญญา ปัญญาทําจิตให้หลุด
พ้น ปล่อยวางได้
ถาม มีบางครัง้ ไปภาวนากับเพือ่ น วันแรกๆก็รู้สกึ ว่าจิตมันไม่สงบ ก็ทาํ ไปเรื่อยๆ พอ
มาวันที่ ๒ วันที่ ๓ อยู่ๆก็เกิดขึ้นมา ผมไม่ทราบว่าเป็ นสมาธิหรือเปล่า แต่จติ มัน
เบา แล้วก็มองว่าการปฏิบตั มิ นั ง่ายนะ มันไม่มอี ะไรหรอก แค่ตามรู้ ขณะนัน้ เรา
มองว่ามันง่ายจริงๆ ทีว่ า่ รู้กายรู้จติ มันเป็ นอย่างนี้เอง มันเบา เราไม่ตอ้ งทําอะไร
การนัง่ ลุกเดินให้เรามีสติรู้ จิตมันก็เบา ก็ไม่ทราบว่าสภาวะแบบนัน้ เป็ นสมาธิหรือ
เปล่า แต่เป็ นไม่นาน
ตอบ เป็ น แต่ยงั ไม่ลกึ ยังไม่ถงึ ฐาน ยังไม่เต็ม ๑๐๐ ได้สกั ๑๐ ๒๐ ๓๐ เปอร์เซ็นต์
ยังไม่ต่อเนื่อง ถ้าเป็ นอย่างต่อเนื่อง ออกจากสมาธิ ออกจากท่านัง่ แล้ว จะยังสงบ
อยู่ ลืมตาขึ้นมาเห็นรูป ได้ยนิ เสียงก็ยงั สงบอยู่ เวลาคิดก็ยงั สงบอยู่ ถ้าเป็ นอย่าง
นี้ถงึ จะเป็ นความสงบทีแ่ ท้จริง ถ้ามีอารมณ์ก็เป็ นแบบชัว่ วูบ ในขณะทีไ่ ปคิดเรื่อง
ทีท่ าํ ให้เกิดกิเลสขึ้นมา แต่จะเห็นชัด เหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในนํา้ นิ่ง จะ
เห็นการกระเพือ่ มของนํา้ ได้อย่างชัดเจน นี่แหละคือความสงบทีต่ ่อเนื่อง ไม่เสือ่ ม
ไม่หายไปไหน จะกระเพือ่ มเฉพาะเวลาทีก่ เิ ลสโผล่ข้นึ มา สมาธิจงึ ทําลายกิเลส
ไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญาตัด พิจารณาไตรลักษณ์ในสิง่ ทีก่ เิ ลสไปเกี่ยวข้องด้วย พอ
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คิดถึงลูกจิตก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา ต้องพิจารณาว่าต้องแก่เจ็บตายนะ เป็ นดินนํา้
ลมไฟ ไม่มตี วั ไม่มตี น คนเราทุกคนมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ แต่เรามองไม่เห็น
ดินนํา้ ลมไฟ เห็นเป็ นหนังเป็ นเนื้อเป็ นเอ็นเป็ นกระดูก เป็ นหญิงเป็ นชาย ถ้า
วิเคราะห์จริงๆก็จะเห็นว่ามาจากดินนํา้ ลมไฟ มาจากอาหาร อาหารก็มาจากดินนํา้
ลมไฟ ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าต้นนํา้ คือดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็มาเป็ นอาหาร แล้วก็มา
เป็ นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เป็ นอาการ ๓๒ แล้วก็กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลม
ไฟ เวลาตายก็แยกกันไป นํา้ ก็แยกไป ลมก็แยกไป ไฟก็แยกไป เหลือแต่ดนิ
พิจารณาอย่างนี้แล้วจะเข้าใจว่า เขาไม่ได้เป็ นลูกเราหรอก เป็ นเพียงสมมุติ เราหลงสมมุติ
หลงก้อนดินนํา้ ลมไฟว่าเป็ นลูกเรา เป็ นแฟนเรา เป็ นภรรยาเรา เป็ นพ่อเรา เป็ นแม่เรา
เป็ นตัวเรา แต่ความจริงก็เป็ นเพียงก้อนดินนํา้ ลมไฟ เป็ นมายากลของธรรมชาติ เราไม่
ฉลาด จึงรู้ไม่ทนั เคยดูเขาเล่นกลไหม ผ่าคนออกเป็ นสองท่อน นี่ก็เหมือนกัน เป็ นการ
เล่นกลของธรรมชาติ เอาดินนํา้ ลมไฟมาผสมให้เป็ นรู ปร่างต่างๆ แล้วก็สมมุตกิ นั ว่า เป็ น
ลูกเรา เป็ นพ่อแม่เรา เพราะต่อเนื่องเกี่ยวดองกัน ลูกออกจากท้องแม่ ท้องแม่ก็เป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ ถ้าพิจารณาจนเห็นว่าเป็ นธาตุแล้วก็จะรู้ทนั สมมุติ เหมือนกับหนังสือนี้ กว่า
จะเป็ นหนังสือได้ ต้องมีอะไรบ้าง ต้องมีกระดาษ มีหมึก มีเครื่องพิมพ์ มีอะไรหลาย
อย่าง เก็บไว้ไม่ก่ปี ี ก็กลับไปเป็ นดิน ธรรมชาติเล่นกลให้เราดู ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะหลงติด
สมมุติ ว่าเป็ นคน เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นลูกเป็ นพ่อเป็ นแม่ ความจริงเป็ นเพียงดินนํา้ ลม
ไฟ
ในอดีตทีผ่ ่านมามีคนเกิดแก่เจ็บตายมากมายก่ายกอง หายไปไหนหมด คนในสมัย
อยุธยา สุโขทัย รัตนโกสินทร์ ร่างกายก็กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟกันหมด ส่วนใจก็กลับมา
เกิดใหม่ พอออกจากร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายใหม่ อาจจะได้ร่างกายทิพย์ เป็ นเทพ เป็ น
พรหม หรือไปตกนรก ไปเป็ นเปรต แล้วจึงกลับมาได้ร่างกายมนุษย์ ได้ร่างกายเดรัจฉาน
ใหม่ แล้วก็กลับมาหลงสมมุตใิ หม่ วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ ถ้าได้เจอพระพุทธเจ้า ได้เจอ
คําสอน ได้พจิ ารณาก็จะไม่หลงสมมุติ ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่ ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั อะไรอีก
ต่อไป ปัญหาของใจอยู่ทท่ี กุ ข์น่ีเอง เหตุของความทุกข์ก็คอื ความหลง มองไม่เห็นสัจ
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จธรรมทีแ่ ท้จริง คือดินนํา้ ลมไฟ เห็นเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นคน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เห็น
สมมุตสิ จั จะ แต่ไม่เห็นปรมัตถสัจจะ
ถาม มีกรรมแบบไหน ทีจ่ ะทําให้เราเจริญก้าวหน้า ในทางทีจ่ ะหลุดพ้น เมือ่ เราตายไป
แล้วไปเกิดใหม่
ตอบ บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ เริ่มต้นด้วยการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
จะได้ปฏิบตั ติ ามคําสอน ต้องบําเพ็ญไปเรื่อยๆ ทานศีลภาวนา ทานบารมี ศีล
บารมี เนกขัมมบารมี ขันติบารมี วิริยบารมี ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีเ่ รากําลังปฏิบตั ิ ทีค่ รู
บาอาจารย์สอน เช่นเรามาทําบุญก็เป็ นทานบารมี มาทําบุญก็ตอ้ งมีวริ ิยบารมี ถ้าขี้
เกียจก็มาไม่ได้ ถ้าวันนี้อยากจะนอนก็ขบั รถมาไม่ไหว ก็จะไม่ได้มา ต้องมีขนั ติ
บารมี จะทําบุญก็ตอ้ งเหนื่อยบ้าง ถ้าอยากจะสบายก็จะนอนอยู่กบั บ้าน ต้องมี
อธิษฐานบารมี คือความตัง้ ใจ ตัง้ ใจว่าจะมาทําบุญ มีสจั จบารมีคอื มีความจริงใจ
คือตัง้ ใจแล้วก็ทาํ ตามทีต่ งั้ ใจไว้ ต้องขยับการปฏิบตั ใิ ห้สูงขึ้นไป ด้วยการรักษาศีล
การปฏิบตั เิ นกขัมมะ ออกบวช ออกจากกามสุข ปฏิบตั แิ ล้วก็จะได้อเุ บกขาบารมี
พอจิตสงบก็จะเป็ นอุเบกขา จะได้เมตตาบารมี เวลาจิตมีความสงบจะมีความสุข
จะไม่เกลียดชังใคร จะมีแต่ความเมตตา เพราะไม่ตอ้ งไปแก่งแย่งชิงดี สิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ุดมีอยู่ในใจแล้ว มีปญั ญาเห็นความจริงทีเ่ ป็ นปรมัตถสัจจะว่า ไม่มตี วั ตน เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ
นี่คอื การบําเพ็ญบารมี ทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้ไปถึงพระนิพพาน ถ้าทําไม่เสร็จชาติน้ กี ็ไปทํา
ต่อชาติหน้าได้ ไม่สูญหายไปไหน เหมือนเรียนอยู่ทโ่ี รงเรียนนี้ แล้วต้องย้ายภูมลิ าํ เนาไป
อยู่ทอ่ี น่ื ก็ไปเรียนต่อได้เลย เรียนจบ ม. ๕ ก็ไปเรียนต่อ ม. ๖ ได้เลย ไม่ตอ้ งไปเริ่ม ป.
๑ ใหม่ นี่ก็เหมือนกัน บําเพ็ญบารมีได้ถงึ ระดับไหนแล้ว พอกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ก็
จะทําต่อ คนเราจึงมีการพัฒนาทางจิตใจมาไม่เท่ากัน ครู บาอาจารย์ท่านได้ทาํ มามากแล้ว
พอมาเกิดชาติน้ ีท่านก็บวชได้เลย ทําไมพวกเรายังบวชไม่ได้ เป็ นคนเหมือนกัน เกิดมา
จากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกัน กินข้าวเหมือนกัน หายใจเหมือนกัน เพราะต่างกันตรง
บารมีทไ่ี ด้สะสมมา ได้ทาํ มาไม่เท่ากัน ก็ตอ้ งทําไปเรื่อยๆ เห็นคนอืน่ อยู่ระดับปริญญา
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แต่เรายังอยู่ชนั้ ประถม ก็อย่าไปอิจฉา อย่าไปน้อยใจ ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังเรียน
ไม่ถงึ ชัน้ นัน้ ก็ตอ้ งเรียนต่อไปเรื่อยๆ จากประถมก็ข้นึ มัธยม จากมัธยมก็ข้นึ ระดับ
ปริญญา ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบใดถ้ายังปฏิบตั ทิ างแห่งทานศีลภาวนา ด้วยศรัทธาวิรยิ ะ
ขันติก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ จนจบวิชาทางพระพุทธศาสนา ได้อริยะ ๔ ขัน้ ตามลําดับ คือ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
ถาม คําอธิษฐานนี่ไม่ทราบจะมีผลมากน้อยแค่ไหนครับ
ตอบ ถ้าการอธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ ไม่ได้แปลว่าขอ ก็ตอ้ งมีผลสิ เพราะถ้าไม่ได้
ตัง้ ใจจะไปทําอะไรได้อย่างไร เช่นวันนี้ถา้ ไม่ได้ตงั้ ใจมาทีน่ ่ี จะมาได้อย่างไร การ
อธิษฐานคือการตัง้ เป้ า ถ้าทํางานให้กบั บริษทั ก็ตอ้ งตัง้ เป้ า ให้ได้กาํ ไรเพิม่ ขึ้นอีก
๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ตอ้ งขวนขวายหาวิธีทาํ ให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ ต้องติดตามดูทกุ
เดือน ว่าเป็ นไปตามเป้ าหรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ตอ้ งเร่งทําให้มากขึ้น อธิษฐานไม่ได้
แปลว่าขอ เป็ นความเข้าใจผิด ทางโลกหมายถึงการขอ ทําบุญให้ทานก็ขอให้ไป
พระนิพพาน ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด ขอไม่ได้ ไม่ได้อยู่ทข่ี อ อยู่ทเ่ี หตุปจั จัย อยากจะ
ไปนิพพาน อยากจะไม่กลับมาเกิด ก็ตอ้ งตัดตัณหาทัง้ ๓ ให้ได้ ไม่ได้อยู่ทก่ี าร
ทําบุญให้ทานอย่างเดียว มันไม่พอ เหมือนอยากจะกินข้าวให้อม่ิ ต้องอธิษฐาน
ไหมว่าขอกินให้อม่ิ ตักข้าวเพียง ๒ คําแล้วก็หยุด จะอิม่ ไหมละ มันไม่อม่ิ หรอก
มันอยู่ทก่ี ารกินมากกว่า ไม่ตอ้ งอธิษฐานก็อม่ิ ได้ กินเข้าไปเถิด เดีย๋ วก็อม่ิ เอง ถ้า
อธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ ก็ตอ้ งอธิษฐาน กินข้าวก็ตอ้ งตัง้ ใจกิน ถ้าไม่ตงั้ ใจกิน
ก็จะไม่อม่ิ พอกินได้ ๒ คํามีคนมาติดต่อธุระ ก็หยุดกินไปทําธุระต่อ ก็จะไม่อม่ิ
ถ้าตัง้ ใจว่าต้องกินให้อม่ิ ก่อน แล้วค่อยไปทํางานต่อ ใครจะมาติดต่อธุระก็ตอ้ งรอ
ไปก่อน ก็จะอิม่ อย่างแน่นอน นี่คอื อธิษฐานในทางธรรม คือความตัง้ ใจ ถ้าตัง้ ใจ
ไปนิพพาน เราก็จะไม่ทาํ อย่างอืน่ ให้ไปถึงนิพพานก่อน แล้วค่อยทําอย่างอืน่ เช่น
พระพุทธเจ้าไม่ทรงทําอย่างอืน่ เลย ออกบวชแล้วก็มงุ่ สู่พระนิพพานอย่างเดียว
พอบรรลุถงึ พระนิพพานแล้วถึงค่อยสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อ ทรงไม่ให้การสังสอนมา
่
ขัดขวางการดําเนินสู่พระนิพพาน ได้ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้แล้วว่า จะไปถึงพระ
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นิพพานก่อน แล้วค่อยทําอย่างอืน่ ต่อ อธิษฐานมีความหมายอย่างนี้ มี
ความสําคัญมากในการปฏิบตั ิ ถ้าไม่แน่วแน่ต่อการอธิษฐาน พอมีเรื่องอืน่ มาดึง
ไป ก็จะไปตาม เช่นรับงานชิ้นหนึ่งไว้ สัญญาว่าจะทําให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ พอ
มีงานใหม่มาก็รบั ไว้อีก แล้วก็ทาํ งานใหม่ก่อน ไม่ทาํ งานทีร่ บั ไว้ก่อนหน้านี้ งานก็
จะไม่เสร็จตามสัญญา
ถาม การนัง่ สมาธิกบั การเดินจงกรมภาวนา ให้มสี ติรู้อยู่กบั สติปฏั ฐาน ๔ ตลอดเวลา
ผลจะออกมาเหมือนกันไหมครับ
ตอบ ไม่ได้อยู่ทก่ี ริ ิยาการเดินหรือการนัง่ แต่อยูท่ ใ่ี จว่ารวมลงได้หรือไม่ ถ้ารวมลงเป็ น
หนึ่งได้ จะยืนก็ได้จะนัง่ ก็ได้ อยู่ทใ่ี จ เช่นหลวงปู่ชอบทีม่ เี อ่ยถึงในประวัตหิ ลวงปู่
มัน่ หลวงปู่ชอบท่านชอบเดินธุดงค์ตอนกลางคืน ท่านจะถือโคมไฟแล้วก็เดินไป
ในป่ า คืนหนึ่งท่านเล่าว่าท่านเดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือโคร่ง พอเห็นเสือโคร่งปั๊บ จิตซึง่
กําลังเดินจงกรมภาวนาอยู่ก็รวมลงไปเลย รวมลงไปเป็ นหนึ่ง ตอนนัน้ ร่างกาย
หายไปหมดเลย ท่านบอกว่าเสือโคร่งก็หายไป ร่างกายก็หายไป เหลือแต่สกั แต่
ว่ารู้อยู่อย่างเดียว การรวมลงของจิตจึงรวมได้ทงั้ ยืนทัง้ นัง่ ไม่ได้อยู่ทก่ี ริ ิยา ไม่ได้
อยู่ทท่ี ่า อยู่ทว่ี า่ มีสติหรือไม่ อยู่ทเ่ี หตุทจ่ี ะทําให้จติ รวมด้วย ในกรณีของหลวงปู่
ชอบก็คอื เสือ พอเห็นเสือปั๊บก็ตกใจ แต่มสี ติคอยดึงใจไว้ไม่ให้เตลิดเปิ ดเปิ ง ดึง
ให้รวมลง บางองค์ทา่ นก็ไปนัง่ ตรงหน้าผา เพือ่ จะได้ไม่หลับ เพราะท่านชอบนัง่
สัปหงก จึงไปนัง่ ทีห่ น้าผา ถ้าสัปหงกจะได้หวั ทิม่ ลงเขาเลย ก็จะไม่งว่ ง พอพุท
โธๆไปไม่นานจิตก็รวมลงได้ ไม่ได้อยู่ทก่ี ริ ิยา ไม่ได้อยู่ทก่ี ารเดินจงกรมหรือนัง่
สมาธิ นัน้ เป็ นเพียงกิริยาทางร่างกาย อยู่ทว่ี า่ มีสติอยู่กบั อารมณ์กรรมฐานหรือไม่
ถ้าอยู่แต่ยงั ไม่รวมลง ก็ยงั ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ยังไม่ถงึ เป้ าหมาย ถ้าเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิมา ๑๐ ปี แล้ว จิตยังไม่รวมลง ก็ยงั ไม่ได้ผล เพราะสติไม่
ต่อเนื่อง ถ้าเดินจงกรมในทีป่ ลอดภัย ก็จะไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าเดินในทีม่ ภี ยั เดินไป
ไม่รู้จะมีงูเลื้อยออกมาหรือไม่ ก็จะมีสติอยู่กบั การก้าวเดินตลอดเวลา ถ้าเป็ น
อย่างนี้ไม่นานก็สงบลงได้ จึงอยู่ทว่ี า่ มีสติดงึ ใจให้อยู่กบั กายได้ตลอดเวลาหรือไม่
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อยู่กบั การเดินได้ตลอดเวลาหรือไม่ ไม่ใช่ดูไปคิดไป คิดเรื่องนัน้ แล้วก็คดิ เรื่องนี้
ก็จะไปไม่ถงึ ไหน จะไม่หยุดคิด ไม่รวมลงสู่ความสงบ
ถาม ถ้าเดินหรือนัง่ แล้วจิตมันรวม ปัญญาทีจ่ ะเกิดหลังจากนัน้ จะเหมือนกันหรือเปล่า
ครับ
ตอบ ปัญญาเป็ นอีกเรื่องหนึ่ง คนละเรื่องกัน สมาธิเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนในการทํางาน
ของปัญญา สมาธิเป็ นเหมือนรถ ถ้ามีรถเวลาจะไปไหนก็ไปได้สะดวกรวดเร็ว ถ้า
ไม่มรี ถก็ตอ้ งเดินไป ก็จะช้า หรือไปไม่ถงึ เลยก็ได้ จิตทีส่ งบกับจิตทีไ่ ม่สงบมัน
ต่างกัน จิตทีส่ งบกิเลสเหมือนถูกฉีดยาสลบ เวลาพิจารณาความแก่ความเจ็บ
ความตาย จะไม่มกี เิ ลสมาทําให้หดหู่ใจ ทําให้พจิ ารณาได้นานจนเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเลยว่า มันต้องเป็ นอย่างนี้ พอรับความจริงนี้ได้ กิเลสก็จะตายไปเลย ถ้า
จิตยังไม่สงบ พอพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะหดหู่ใจ กิเลสจะมา
ขัดขวางทันที มาหลอกล่อให้ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะไม่ได้คดิ พิจารณาความแก่ความ
เจ็บความตาย ได้อย่างต่อเนื่อง จนติดอยู่กบั ใจ ก็จะตัดกิเลสไม่ได้ นี่คอื หน้าที่
ของสมาธิในการเจริญปัญญา
มีสมาธิแล้วไม่ได้หมายความว่า จะเกิดปัญญาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้าและ
พระปัญจวัคคียก์ ็มสี มาธิก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ ทรงได้ฌานมาก่อนทีจ่ ะนัง่ บําเพ็ญใต้ตน้
โพธิ์ แต่ไม่ตรัสรู้เพราะไม่รู้จกั วิธีเจริญปัญญา จนได้ทรงวิเคราะห์เห็นว่า ต้องพิจารณา
ไตรลักษณ์ ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา ต้องพิจารณาความไม่เทีย่ ง พิจารณาความทุกข์
พิจารณาความไม่มตี วั ตนของสภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าพิจารณาเห็นทัง้ ๓ ส่วนนี้แล้ว ถึง
จะเป็ นปัญญาขึ้นมา เป็ นวิปสั สนาขึ้นมา ก็จะตัดกิเลสได้ ทําให้จติ หลุดพ้นได้ ถ้าไม่มี
สมาธิก็จะพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ พิจารณาได้ป ั๊บเดียวก็ไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว อย่างที่
ได้ถามว่า วันๆหนึ่งคิดถึงความตายได้สกั กี่ครัง้ คิดไม่ได้หรอก กิเลสจะดึงไปหมด ถ้ามี
สมาธิแล้วก็อยู่คนเดียว คิดได้ทงั้ วันเลย ถ้าคิดได้ทงั้ วันก็จะตัดกิเลสได้ เพราะกิเลสไม่มี
ช่องทีจ่ ะเข้ามาหลอกให้หลงได้เลย เพราะรู้วา่ เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกัน โดยสรุปก็คอื ได้สมาธิ
แล้วไม่ได้เกิดปัญญาโดยอัตโนมัติ ยกเว้นสิง่ ทีไ่ ด้เคยพิจารณามาก่อน มันฝังอยู่ในจิต
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พอจิตสงบแล้วก็จะโผล่ข้นึ มา ทําให้เข้าใจได้ ตัดได้ ปล่อยได้ แต่ส่วนทีไ่ ม่เคยพิจารณา
มาก่อนจะยังไม่เห็น ถ้ายังไม่เคยพิจารณาอสุภะมาก่อน ก็จะไม่เห็น ถ้าเคยพิจารณามา
ก่อนแล้ว พอจิตสงบปั๊บ อสุภะก็จะโผล่ข้นึ มาให้เห็นทันที
ถาม ตอนนี้ในวงปฏิบตั จิ ะมีความเห็นต่างกัน เหมือนไปกันคนละทาง
ตอบ เทคนิคหรืออุบายต่างกันได้ แต่หลักการไม่ต่างกัน เช่นอุบายการทําสมาธิ จิต
ต้องอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จะเดินจงกรมก็ได้ นัง่ สมาธิก็ได้ อยู่ในป่ า อยู่
ในถํา้ อยู่ปากเหวก็ได้ แล้วแต่อบุ ายหรือเทคนิคของแต่ละคน แต่ตอ้ งมีสติอยู่กบั
อารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องถึงจะสงบได้ ส่วนปัญญาก็เหมือนกัน จะคิดเรื่อง
อะไรก็ได้ แต่ตอ้ งคิดให้เห็นเป็ นไตรลักษณ์ ถ้าไปพิจารณาว่าสวยงาม ว่าดีอย่าง
นัน้ ดีอย่างนี้ ก็จะทําให้หลง ไม่เป็ นปัญญา ไม่เป็ นวิปสั สนา ต้องพิจารณาให้เห็น
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะเป็ นปัญญา ต้องพิจารณาว่าเป็ น
อสุภะไม่สวยไม่งาม จะนัง่ พิจารณา จะเดินพิจารณา จะนอนพิจารณาก็ได้ สําคัญ
ทีใ่ จทีเ่ ป็ นตัวทํางาน อิริยาบถเป็ นเรื่องของร่างกาย คน ๒ คนนอนอาจจะนอนไม่
เหมือนกัน คนหนึ่งนอนแล้วคิดเรื่อยเปื่ อยฟุ้งซ่านนอนไม่หลับ อีกคนหนึ่งคิดแต่
พุทโธๆนอนหลับสบาย คิดพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ก็บรรลุเป็ น
พระอรหันต์เป็ นพระอริยะในขณะทีน่ อนได้ ไม่ได้อยู่ทอ่ี ริ ิยาบถของร่างกาย อยู่ท่ี
ใจเป็ นหลัก
ถาม อยากจะถามเรื่องสตินะคะ อย่างกรณีของหลวงปู่ชอบ เวลาท่านตกใจแต่ท่านมี
สติ ถ้านัง่ เพลินๆ เรามีสติอยู่กบั การนัง่ หรือเปล่าคะ
ตอบ เพลินๆก็แสดงว่าหลงแล้ว ต้องอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่อง อยู่
กับพุทโธไปต่อเนื่องหรือเปล่า อยู่กบั มรณานุสติอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า อยู่กบั
ผมขนเล็บฟันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า หรืออยู่แบบลอยๆ อย่างนัน้ ก็ไม่มสี ติ ถ้า
เป็ นเรือต้องทอดสมอ นํา้ จะไหลอย่างไรก็จะไม่ลอยตามนํา้ ไป ถ้าใจไม่มสี ติก็จะ
ลอยไปเรื่อยๆ
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ถาม ถ้ามีสติอยู่กบั ลมหายใจบ้าง อยู่กบั พุทโธบ้าง อยู่กบั เรื่องความตายบ้าง อย่างนี้
จะได้ไหมคะ
ตอบ ไปคิดเรื่องอืน่ ด้วยหรือเปล่า
ถาม บางทีก็แวบไป
ตอบ ถ้าอยู่กบั พุทโธ อยู่กบั มรณานุสติ อยู่กบั ลมหายใจ ถึงแม้จะสลับผลัดเปลีย่ นกัน
ก็จะสงบได้ ถ้าไปอยู่กบั เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะไม่สงบ
ถาม เวลานัง่ ภาวนาจะคิดเป็ นช่วงๆ สงบระยะหนึ่งแล้วก็คดิ อีก
ตอบ จิตยังนิ่งไม่นาน สติไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะดึงจิตไว้ ถ้าเป็ นเชือกก็ขาดอยู่เรื่อยๆ อย่าง
เชือกทีเ่ ราผูกสุนขั ไว้ พอมันกระตุกปั๊บก็ขาด ก็หาเชือกเส้นใหม่มาผูกใหม่ เดีย๋ ว
ก็ขาดอีก ถ้าได้เชือกเส้นใหญ่ๆจะกระตุกอย่างไรก็ไม่ขาด สติก็เป็ นเหมือนเชือก
เริ่มต้นก็เป็ นเชือกเส้นเล็กๆ เหมือนเส้นด้ายก็ขาดง่าย แต่พอปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ
พัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะใหญ่ข้นึ จนจิตไม่สามารถดิ้นหนีจากสติไปได้เลย อย่างนัน้
ก็จะเป็ นมหาสติไป ไม่มเี วลาเผลอเลย จิตจะอยู่ในกํากับของสติตลอดเวลาเลย
จะให้พจิ ารณาก็เป็ นปัญญา จะให้อยู่กบั พุทโธอย่างเดียวก็จะสงบเป็ นสมาธิ
ถาม ตอนจะนอนจะบริกรรมพุทโธๆจนหลับไปเลย พอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธๆต่อ
อีก โดยไม่ได้บงั คับ
ตอบ ควรบริกรรมพุทโธๆต่อไปเรื่อยๆ ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา ไปทํางานทําการ ก็
บริกรรมต่อไปเรื่อยๆถึงจะดี เป็ นการภาวนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้จาํ กัดว่าจะต้อง
อยู่แต่ในห้องพระ นัง่ ขัดสมาธิหลับตาอย่างเดียว การภาวนาก็คอื การบริกรรมใน
อิริยาบถทัง้ ๔ แทนทีจ่ ะคิดเรื่อยเปื่ อย ก็บริกรรมไปเรื่อยๆ ทําให้เป็ นนิสยั จะมี
สมาธิในระดับหนึ่ง จิตไม่ฟ้ งุ ซ่านกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เวลามีอารมณ์ไม่ดมี คี วาม
ทุกข์ก็ดงึ กลับมาทีค่ าํ บริกรรมได้ ก็จะดับความทุกข์ความวุน่ วายต่างๆได้ แต่ยงั
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ไม่รวม ถ้ารวมได้เมือ่ ไหร่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวติ ของฆราวาส เบือ่ หน่าย
ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆ เพราะสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากจิตทีร่ วมลงไม่ได้ ทีเ่ ป็ น
เหมือนเพชร ความสุขอย่างอืน่ เป็ นเหมือนก้อนอิฐก้อนกรวดเม็ดทราย จะเห็น
คุณค่าทีต่ ่างกัน เมือ่ ถึงตอนนัน้ จะตัดได้หมดเลย แก้วแหวนเงินทองสมบัตติ ่างๆ
ทีม่ อี ยู่ รู้วา่ ไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ตอนนัน้ อยากจะเข้าวัดอยากจะภาวนาอยากจะ
บวช ไม่อยากเทีย่ ว ไม่อยากดูหนังฟังเพลง ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ นัน้ ก็จะวนอยู่อย่างนี้
ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธๆไป ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ดีกว่าไม่บริกรรมเลย
ดีกว่าปล่อยให้ทกุ ข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรง พอมันทุกข์ก็ดงึ กลับมาทีพ่ ทุ โธๆ เดีย๋ วก็
ลืมเรื่องทุกข์ไป ทุกข์ก็ดบั ไป ไม่นานกิเลสก็โผล่มาหลอกอีก ให้อยากได้สง่ิ นัน้ สิ่งนี้
อยากทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้ พอทุกข์ก็แก้มนั อีก ก็จะวนไปอย่างนี้กลับไปกลับมา เพราะยัง
ไม่ได้เห็นของจริง ถ้ารวมลงเป็ นหนึ่งแล้ว จะไม่อยากได้อย่างอืน่ เลย ตอนนี้พวกเรากําลัง
หาของจริงนี้อยู่ อย่างทีห่ ลวงปู่มนสอนพวกชาวเขาให้
ั่
หาพุทโธ ตอนนี้ยงั ไม่เจอพุทโธ
เจอแต่คาํ บริกรรม ยังไม่เจอพุทโธจริงๆ พุทโธคือผูร้ ู้ สักแต่วา่ รู้ ถ้าเจอแล้วไม่เอาอย่าง
อืน่ จะปล่อยหมดเลย สามีภรรยาก็จะขอหย่า ทําความเข้าใจกัน จะยกให้ทุกอย่าง มี
อะไรให้หมด หย่าอย่างนี้ไม่เป็ นไร คนทีถ่ ูกหย่าก็ไม่เสียใจ เพราะได้ทกุ อย่าง ไม่ได้อย่าง
เดียวก็คอื ตัวผูข้ อหย่า ลูกก็ยกให้ ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองก็ให้หมดเลย ขอตัวเอง
ไปบวชเท่านัน้ เอง เหมือนหลวงปู่ขาวตอนทีท่ ่านเสียเมียไป ท่านก็ประกาศยกเมียให้เขา
ไปเลย ท่านขอตัวไปบวช ท่านมีปญั ญาเห็นว่าชีวติ ของฆราวาสมันทุกข์ แล้วก็ได้เจอจังๆ
เลย ภรรยาไปมีอะไรกับคนอืน่ เห็นทุกข์เต็มหัวใจเลย ตอนต้นจะคิดฆ่าเขาเสียด้วยซํา้
ไป แต่ท่านมีธรรมมีบญ
ุ เก่ามีสติ ทําให้เห็นว่าการฆ่ากันมันบาป อานิสงส์ของทานทีท่ า่ น
ได้ทาํ มา ทําให้ทา่ นมีศีล มีหริ ิโอตตัปปะ ท่านก็เลยให้ทานไปเลย ยกเมียให้เขาไปเลย
แล้วขอไปบวช กลายเป็ นครูบาอาจารย์ให้เรากราบไหว้บูชาอยู่ทกุ วันนี้
ต้องปฏิบตั ใิ ห้เจอพุทโธให้ได้ ถ้ายังไม่เจอพุทโธ ก็ยงั ไม่ได้เข้าสู่การภาวนาอย่างแท้จริง
ยังไม่ได้เจอผลทีแ่ ท้จริงของการภาวนา สําหรับบางคนมันง่ายนะ นัง่ ภาวนาไป พอ
เจ็บปวดก็ยงั บริกรรมพุทโธๆต่อไปเรื่อยๆ สักระยะหนึ่งก็วูบลงไปเลย ความเจ็บปวด
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หายไปหมดเลย สงบนิ่งสบาย ถึงแม้ร่างกายยังอยู่ แต่ไม่เจ็บไม่ปวด ใจไม่ด้นิ รนกวัด
แกว่ง สบายสงบ นัน่ แหละเห็นแล้ว ลองนัง่ ดูสิ เจ็บปวดอย่างไรก็ไม่ลกุ พุทโธๆไปเรื่อย
อย่าอยากให้มนั หายเจ็บ ให้อยู่กบั พุทโธอย่างเดียว เช่นเดียวกับเวลาไปอยู่ทก่ี ลัวๆ พอ
เกิดความกลัวขึ้นมา ก็พทุ โธๆอย่างเดียว เดีย๋ วเดียวจิตก็รวมลงเอง พระท่านถึงต้องไป
หาทีก่ ลัวๆ ทีเ่ ปลีย่ วๆ เพราะอยู่ทส่ี บายๆแล้วจะขี้เกียจภาวนา ไม่คดิ ถึงพุทโธ แต่พอไป
เจอเหตุการณ์ทจ่ี ะเป็ นจะตายนี่ จะพุทโธๆอย่างเดียวเลย ถ้าอยู่บนเครื่องบิน เวลา
เครื่องบินจะตกนี่ จะไม่คดิ ถึงเรื่องอะไรแล้ว จะสวดมนต์กนั วุน่ ไปหมดเลย ถ้าไม่ได้ไป
อยู่ในทีเ่ ปลีย่ วๆกลัวๆ ก็ตอ้ งนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ จะตายเมือ่ ไหร่ไม่รู้ อาจจะตาย
เดีย๋ วนี้ก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว จะทําให้ขยันบริกรรมพุทโธ
ถาม จําเป็ นต้องสวดมนต์ให้ได้หรือเปล่าคะ
ตอบ การสวดมนต์เป็ นอุบายของการภาวนาอย่างหนึ่ง ถ้าบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็สวด
มนต์ไปแทน ถ้าบริกรรมพุทโธได้ ก็ไม่ตอ้ งสวดมนต์ก็ได้ ถ้าชอบสวดมนต์ก็สวด
ไปก่อนก็ได้ เวลาจิตฟุ้งซ่านมากๆ บริกรรมพุทโธก็เอาไม่อยู่ ก็สวดมนต์ไปก่อน
ไม่ตอ้ งสวดบทยาวๆก็ได้ บทสัน้ ๆก็ได้ สวดซํา้ ไปซํา้ มา สวดอรหังสัมมาฯสัก
๑๐๐ รอบก็ได้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไร สวดไปแล้วจะเบาสบายอยากจะหยุดสวดก็
บริกรรมพุทโธๆไปต่อ ถ้าไม่อยากพุทโธก็ดูลมหายใจไปก็ได้ ดูไปเรื่อยๆ
ถาม ลูกจะขี้เกียจสวดมนต์คะ
ตอบ ดูลมหายใจไปก็ได้
ถาม สวดมนต์ทไี รจะหาว
ตอบ ก็ไม่ตอ้ งสวด การสวดมนต์เป็ นอุบาย เป็ นวิธีภาวนาอย่างหนึ่ง เหมือนกับคํา
บริกรรมพุทโธ การดูลมหายใจเข้าออก การพิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย
พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย อนิจจังทุกขังอนัตตา ทีเ่ ป็ นแบบปัญญาอบรมสมาธิ
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
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เดีย๋ วคนนัน้ ก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เดีย๋ วคนนี้ก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พอ
ปล่อยวางได้ จิตก็จะหดเข้ามาจนสงบตัวลง อุบายการทําจิตให้สงบมีอยู่
หลากหลาย มีกรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิด เพราะจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บาง
คนพิจารณาความตายไม่ได้เลยเพราะกลัว จริตมีอยู่ ๕ ชนิดคือ ๑. พุทธิจริต จะ
ถนัดกับเรื่องความตายชอบของจริง ๒. ศรัทธาจริต ชอบบริกรรมพุทโธ ธัมโม
สังโฆ ๓. โมหจริตจะชอบอานาปานสติ ๔. โทสจริตชอบแผ่เมตตา ๕. ราคจริต
ต้องใช้อสุภะ ขึ้นอยู่กบั ว่าจิตจะอยู่ในจริตไหน เรามีทงั้ ๕ จริต แล้วแต่จริตไหน
จะโผล่ออกมา ก็ตอ้ งใช้กรรมฐานทีถ่ ูกกับจริตนัน้ เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บทีม่ อี ยู่
ในร่างกาย มีทงั้ ปวดหัว มีทงั้ ปวดท้อง ก็ตอ้ งใช้ยาให้ถูกกับโรค เวลาภาวนาก็
ต้องดูวา่ ตอนนี้กรรมฐานอันไหนมันถูกกับเรา
ถาม อย่างนัน้ เราก็เลือกได้ เปลีย่ นได้ซคิ ะ
ตอบ ต้องเปลีย่ นไปตามความจําเป็ น เหมือนกับกินยา ปวดท้องก็ตอ้ งกินยาแก้ปวด
ท้อง จนหายปวด
ถาม เวลาอยากสวดมนต์น้ ี มันเป็ นความเคยชินใช่ไหมครับ
ตอบ เหมือนกับเวลาทีอ่ ยากจะกินข้าว เราเคยชอบกินอาหารชนิดไหนเราก็จะคิดถึง
อาหารชนิดนัน้ นี่ก็เหมือนกัน เมือ่ จิตต้องการความสงบ ก็อยากจะสวดมนต์
ขึ้นมา เพราะเวลาสวดแล้วมันเย็นสบาย เป็ นนิสยั ด้วย ถ้าเคยทําอะไรแล้วจะติด
เป็ นนิสยั ไป ถ้าเป็ นนิสยั ดีก็เป็ นบารมี ถ้าเป็ นนิสยั ไม่ดกี ็เป็ นบาป
ถาม การสวดมนต์เป็ นนิสยั ทีด่ ี
ตอบ เป็ นการภาวนา
ถาม เป็ นอุบายทําให้จติ สงบ
ตอบ ใช่
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ถาม ทีเ่ ขาบอกว่าสวดมนต์บทนัน้ บทนี้ มีอานิสงส์แบบนัน้ แบบนี้
ตอบ เป็ นอุบายของสมาธิเท่านัน้ ถ้าเข้าใจความหมายก็เป็ นปัญญา ความหมายของแต่
ละพระสูตรไม่เหมือนกัน ธัมมจักฯก็แสดงเรื่องมรรค ๘ อนัตตลักขณสูตรก็
แสดงเรื่องอนัตตา ถ้าเข้าใจความหมายก็จะมีความรู้มปี ญั ญา ถ้าอ่านหนังสือ
ทางด้านกฎหมายก็จะได้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หนังสือทางการค้าขายก็จะได้
ความรู้ทางด้านการค้าขาย บทสวดมนต์ก็เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอน
ความรู้ระดับต่างๆ แล้วแต่วา่ สอนใคร สอนพระก็สอนระดับหนึ่ง สอนฆราวาสก็
สอนอีกระดับหนึ่ง ถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปญั ญา แต่ถา้ ไม่เข้าใจความหมาย
ก็จะได้สมาธิ ถ้าใจจดจ่ออยู่กบั การสวดอย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ จิตก็จะไม่
ฟุ้งซ่าน จะสงบตัวลง
ถาม อาจารย์บางองค์ ท่านให้สวดสัน้ ๆ ถ้ามีปญั หาอะไรบทนี้จะช่วยได้ มันเป็ นอุบาย
ใช่ไหมครับ
ตอบ ท่านสอนคนหลายระดับ คนทีไ่ ม่รู้เรื่องเลยท่านก็สอนแบบนี้ เป็ นการสอนให้
ระงับจิตใจเวลาเกิดความฟุ้งซ่าน ถ้าสอนอย่างละเอียดก็จะไม่เข้าใจ เอาแบบ
สัน้ ๆไปก่อน อย่างหลวงปู่มนสอนชาวเขาให้
ั่
พทุ โธๆ ชาวเขาเห็นท่านเดินจงกรมก็
ถามว่าท่านทําอะไร ท่านบอกหาพุทโธ แล้วหาอย่างไร ก็พทุ โธๆไปเรื่อยๆ เป็ น
อุบายของนักปราชญ์สอนคนโง่ จะให้เด็กกินยาก็ตอ้ งมีอบุ าย ว่ายานี่หวานอร่อย
นะ กินแล้วจะดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ เด็กก็อยากจะกิน
ถาม ในหนังสือสวดมนต์บางเล่มจะมีแรม ๑ คํา่ ๒ คํา่ ๓ คํา่ ๔ คํา่ ๕ คํา่ ทีใ่ ห้สวด
บทต่างกันไป ทําไมต้องมีอย่างนี้ดว้ ย
ตอบ เพราะมีมาก จะสวดทัง้ หมดก็ไม่มเี วลาพอ จึงต้องแบ่งสวด เป็ นการรักษาและสืบ
ทอดพระธรรมคําสอนไว้ให้คนรุ่นหลัง สมัยโบราณไม่มหี นังสือ พระจะแบ่งกัน
สวด กลุม่ นี้ก็สวดพระวินยั กลุม่ นี้ก็สวดพระสูตร กลุม่ นี้ก็สวดพระอภิธรรม จะ
ได้สบื ทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้สูญหายไป แต่สมัยนี้คนเราขี้เกียจมาก
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มีหนังสือก็เลยไม่สวดกัน สวดกันน้อย แต่คนทีส่ วดจะได้อานิสงส์คอื จะได้สมาธิ
และได้ปญั ญาถ้าเข้าใจความหมาย
ถาม ในบทสวดจะมีความหมายในทางธรรม
ตอบ เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ารึกไว้ในพระไตรปิ ฎก เป็ นภาษาบาลีแล้วก็แปล
เป็ นภาษาไทย ความจริงไม่ตอ้ งอ่านทุกเล่มก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
คําสอนของพระองค์ถงึ แม้จะมีมากมายก่ายกอง เหมือนกับนํา้ ในมหาสมุทรที่
กว้างใหญ่ไพศาลก็ตาม แต่มรี สเหมือนกัน มีความเค็มเหมือนกัน คําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีดบั ทุกข์ทงั้ นัน้ จึงไม่ตอ้ งอ่านทัง้ พระไตรปิ ฎก จับประเด็น
ได้วา่ จะดับทุกข์ได้อย่างไรก็พอ ไม่ตอ้ งอ่านมาก อ่าน ๒ – ๓ พระสูตรก็พอแล้ว
หรืออ่านพระสูตรเดียวก็ได้ อ่านพระมหาสติปฏั ฐานสูตรเพียงสูตรเดียวจนเข้าใจ
ก็สามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ ถ้าอ่านหลายๆสูตรก็จะช่วยเสริมความ
เข้าใจ เพราะมีรายละเอียดต่างกัน สูตรนี้อาจจะแสดงไม่ครบถ้วน ก็ไปขยาย
ความต่อในอีกสูตรหนึ่ง ดีทส่ี ุดก็คอื ไม่ตอ้ งอ่านเลย ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ทเ่ี ป็ น
ตูพ้ ระไตรปิ ฎกเคลือ่ นที่ อยู่กบั ท่านฟังเทศน์ของท่านก็พอแล้ว ง่ายกว่าอ่าน
พระไตรปิ ฎกเอง อ่านแล้วบางทีกห็ ลงสับสน ฟังท่านสอนให้ทาํ อย่างนี้ๆ จะง่าย
กว่า
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