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กณัฑท์ี่ ๓๖๙ 

เวทนา 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

หนงัสอืทางปฏบิตัจิริงๆหาอ่านยาก หนงัสอืของนกัปฏบิตักิบัหนงัสอืของนกัศึกษาไม่

เหมอืนกนั อ่านหนงัสอืของนกัศึกษาแลว้ปวดหวั เพราะเขยีนใหจ้าํ ไมเ่ขยีนใหเ้ขา้ใจ ถา้

เขยีนโดยนกัปฏบิตั ิ เวลาอ่านจะเหมอืนกบัฟงัธรรม อ่านไปแลว้จติจะสงบไปดว้ย ถา้

พจิารณาตามก็จะเกดิความเขา้ใจ เกดิปญัญา ไมต่อ้งจาํ พอเขา้ใจแลว้ ก็จะอยู่ในใจไป

ตลอด ตอนทีไ่ปอยู่กบัหลวงตาใหม่ๆ  ช่วงไหนไมไ่ดน้ ัง่ภาวนาหรือเดนิจงกรม ก็จะอ่าน

หนงัสอืของหลวงตา ไมต่อ้งรอใหท้่านเรียกประชมุอบรมส ัง่สอน อ่านทกุวนัเลย ถอืเป็น

กจิวตัรประจาํวนั วนัละช ัว่โมง อ่านเกอืบทุกเลม่ ตอนนัน้มไีมก่ี่เล่ม มปีฏปิทาฯ มปีระวตัิ

พระอาจารยม์ ัน่ มหีนงัสอืทีท่า่นไปเทศนท์ีล่อนดอน มแีวน่ดวงใจทีเ่ป็นเล่มหนาทีสุ่ด 

ตอนนัน้ยงัไมม่ธีรรมชดุเตรียมพรอ้ม ท่านเพิง่จะเทศนใ์นปี ๒๕๑๘ เราเขา้ไปอยู่ตอน

เดอืนเมษายน คุณเพาพงาไปตอนออกพรรษาแลว้ ช่วงปลายตลุาคมตน้พฤศจกิายน 

หลงัจากทีท่่านเทศนโ์ปรดคุณเพาพงาแลว้ ม.ร.ว. ส่งศรีกบันอ้งสาวตอ้งขอหลวงตาพมิพ์

หลายครัง้ ท่านถงึจะอนุญาต ท่านบอกวา่ชดุน้ีมนัเผด็รอ้น สอนใหเ้ตรียมตวัสูก้บั

ทกุขเวทนาตอนใกลต้าย สาํหรบัคนท ัว่ไปอาจจะรูส้กึวา่แรงเกนิไป ท่านจงึไมอ่ยากใหเ้ผย

แผ่ไปสู่คนทีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิ เกรงจะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เหมอืนกบัใหเ้ดก็กนิแกงเผด็ กนิแค่

คาํเดยีวก็ส่ายหนา้หนี แต่ผูใ้หญ่ทีช่อบของเผด็ๆรอ้นๆอยู่แลว้ พอไดก้นิเพยีงคาํเดยีวก็

จะตดิใจ เป็นประโยชนม์าก  

เพราะท่านเนน้ไปเรื่องธาตขุนัธ ์ เรื่องการต่อสูก้บัทกุขเวทนา ดว้ยอบุายแห่งสมาธิ ระลกึ

อยู่กบักรรมฐานบทใดบทหน่ึง จะเป็นพทุโธก็ได ้ หรือพจิารณาดว้ยปญัญา ใหเ้หน็วา่

เวทนาก็สกัแต่เวทนา ไมไ่ดร้า้ยแรงอะไร จะสุขหรือทกุข ์ หรือไมสุ่ขไมท่กุข ์ เป็นเวทนา

เหมอืนกนัหมด มอีวชิชามคีวามหลงไปแยกวา่ดหีรือไมด่ ีถา้ไมแ่ยกก็เหมอืนกนัหมด สุข
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เวทนาก็เป็นเวทนา ทกุขเวทนาก็เป็นเวทนา ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็เป็นเวทนาเหมอืนกนั 

ปรากฏขึ้นมาในจติแลว้ก็ดบัไป เกดิดบัๆอยู่ในจติ ถา้จติไมโ่งเ่ขลาเบาปญัญา ไมม่อีวชิชา

ความหลงไปแยกวา่ เวทนาแบบน้ีด ี เวทนาแบบน้ีไมด่ ี ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร เหมอืนกบั

นํา้ทีโ่ยมถวายมา มนีํา้เขยีวนํา้ขาวนํา้แดง ถา้ไปแยกวา่ชอบ ไมช่อบเขา้ ก็จะมปีญัหา คน

ทีช่อบนํา้สขีาวพอเจอนํา้สแีดงก็ส่ายหนา้ คนทีช่อบนํา้สแีดงพอเจอนํา้สขีาวก็ส่ายหนา้ 

คนทีช่อบกบัคนทีไ่มช่อบก็มใีจเหมอืนกนั ไมม่อีะไรแตกต่างกนั ต่างกนัตรงทีถู่กเสี้ยม

สอนมาใหช้อบไมช่อบเท่านัน้เอง ใจของเราถูกอวชิชาถูกความหลงเสี้ยมสอนมา ไม่ให ้

ชอบทกุขเวทนา ใหช้อบแต่สุขเวทนา พอเจอสุขเวทนาก็ยิ้ม อยากจะได ้จงึแย่งกนั แย่ง

สมบตักินั แย่งสามภีรรยากนั เพราะเป็นสุขเวทนา พอตอ้งไปทาํงานตรากตราํลาํบากลาํ

บนก็ส่ายหนา้หนีกนัหมด เพราะถูกเสี้ยมสอนมาแบบนัน้ ก็เลยตอ้งมปีฏกิริิยาแบบนัน้ 

แต่พวกเราไมรู่ว้า่ถูกเสี้ยมสอนมา คดิวา่เป็นธรรมชาตขิองเรา ทีพ่่อแมไ่มต่อ้งสอน เรื่อง

สุขเวทนาทกุขเวทนาน้ี พ่อแมไ่มต่อ้งเสยีเวลาสอน จติมนัรูเ้อง พอเจอทกุขเวทนาก็ส่าย

หนา้หนีเลย พอเจอสุขเวทนาก็วิง่เขา้หาเลย  

นํา้ทีผ่ลติออกมาขายก็มสีต่ีางๆ ถา้ยงัไมเ่คยดืม่มาก่อนก็จะลองชมิดู แลว้ก็ตดัสนิใจวา่

ชอบแบบไหน ก็จะเอาแต่แบบนัน้ แบบทีไ่มช่อบก็จะไมเ่อา จนตดิเป็นนิสยั ก็เลยเป็น

ปญัหา ทาํใหจ้ติอยู่น่ิงเฉยไมไ่ด ้ ตอ้งกลิ้งไปกลิ้งมา เวลาสมัผสักบัเวทนา ถา้สุขเวทนาก็

วิง่เขา้หา ถา้ทกุขเวทนาก็วิง่หนี ถา้ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็ไมพ่อใจ อยากจะหาสุขเวทนา 

ตอ้งหาไปเรื่อยๆ ไดม้าแลว้ก็ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เพราะเป็นของไมเ่ทีย่ง สุขไดส้กัพกั

หน่ึงก็เปลีย่นไป จากสุขเวทนาก็เปลีย่นไปเป็นไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา หรือเป็นทกุขเวทนา ก็

มอียู่ ๓ ชนิด หนา้ทีข่องเรา ถา้อยากจะอยู่อย่างสบาย ไมต่อ้งดิ้นรน ไมต่อ้งวิง่หนี ก็ตอ้ง

ฝึกใหร้บักบัเวทนาท ัง้ ๓ ชนิดน้ีใหไ้ด ้ถา้ชอบอะไรก็หดัเกลยีดมนั ชอบอาหารแบบไหนก็

อย่าไปกนิมนั กนิอาหารทีไ่มช่อบ ชอบดูอะไรก็อย่าไปดูมนั ดูในสิง่ทีไ่มช่อบ เช่นดูอสุภะ 

ดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เพราะเราชอบดูของสวยๆงามๆ ดูดาราภาพยนตร ์ดูนายแบบ

นางแบบ ถา้เราทกุคนชอบพจิารณาอสุภะกนั ต่อไปอาจจะมหีนงัสอือสุภะออกมาขายก็

ได ้ตอนน้ีถา้ทาํออกมาขายจะขายไมอ่อก ไมม่ใีครซื้อ ถา้เราฝึกไปเรื่อยๆ จนชาํนาญแลว้ 

พอไปเหน็สิง่ทีไ่มช่อบ จะรูส้กึเฉยๆ พอชนิกบัอะไรแลว้จะรูส้กึเฉยๆ เหมอืนกบัพวก
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ศลัยแพทยท์ีผ่่าตดัอวยัวะต่างๆ ผ่าจนชนิ จนรูส้กึเฉยๆ แต่พวกเราน่ีถา้แหวะอวยัวะ

ออกมาใหดู้หน่อย ก็จะอาเจยีนกนั จะเป็นลมกนั เพราะไมช่นิ ปฏกิริิยาของจติจะรุนแรง

มากกบัสิง่ทีไ่มช่อบ ทาํใหส้ลบได ้สิง่ทีช่อบก็ทาํใหก้นิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เหน็แลว้อยากจะ

อยู่ใกลช้ดิ นอนไมห่ลบั หลบัตาก็เหน็ลมืตาก็เหน็ เราจงึตอ้งฝึกจติดว้ยอบุายวธิีต่างๆ 

ใหจ้ติเขา้สู่อเุบกขา ใหว้างเฉยทางอารมณ์ใหไ้ด ้

คาํวา่อเุบกขาน้ีไมไ่ดห้มายความวา่ไมต่อ้งทาํอะไร คาํวา่ปลอ่ยวางบางคนคดิวา่ไมต่อ้งทาํ

อะไร งานก็ไมต่อ้งทาํ ลูกก็ไมต่อ้งเลี้ยง ปลอ่ยทกุอย่างไปตามยถากรรม นัน่ไมใ่ช่

อเุบกขา อเุบกขาหมายถงึการปลอ่ยวางทางอารมณ์ ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ มหีนา้ที่

อะไรทีต่อ้งทาํก็ทาํไป มหีนา้ทีเ่รียนหนงัสอืก็เรียนไป มหีนา้ทีท่าํงานก็ทาํไป มหีนา้ทีเ่ลี้ยง

ลูกสอนลูกก็เลี้ยงไปสอนไป ทาํไปตามหนา้ที ่ แต่อย่าไปมอีารมณ์กบัสิง่ทีท่าํ ไมต่อ้งไปดี

ใจเสยีใจ ไดผ้ลดกี็ไมต่อ้งดใีจ ไดผ้ลไมด่กี็ไมต่อ้งเสยีใจ ทาํใหด้ทีีสุ่ดแลว้ก็พอใจ อย่าง

ใครถวายอะไรหลวงตา ท่านก็บอกวา่พอใจ ไมด่ใีจไม่เสยีใจ ไมบ่อกวา่นอ้ยไปหรือมาก

ไป พอใจก็พอด ีเป็นอเุบกขา ไมม่ปีฏกิริิยาทางอารมณ์กบัอะไรท ัง้สิ้น จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็

พอใจ จะหายก็พอใจ จะตายกพ็อใจ จติทีม่อีเุบกขามปีญัญาจะเป็นอย่างนัน้ ถา้เป็น

อย่างอืน่ก็จะขาดทนุ ถา้ดใีจก็ดใีจเพือ่จะเสยีใจ เวลาไดอ้ะไรมาจะดใีจ พอสูญเสยีไปก็จะ

เสยีใจ ถา้เฉยๆไดก้็จะไมเ่จ็บใจ เสยีอะไรก็เสยีไปแต่อย่าเสยีใจ อย่าเสยี ๒ ต่อ เสยีต่อ

เดยีวก็พอ เสยีเงนิไปแลว้ เสยีคนรกัไปแลว้ก็อย่าเสยีใจ ควรจะดใีจ ถา้ดใีจก็เป็นบญุ ถา้

เสยีใจก็เป็นบาป ถา้เสยีใจก็เป็นอวชิชาเป็นความโง ่ถา้ดใีจก็เป็นปญัญา เป็นความฉลาด 

เป็นความสุข  

ท่านถงึสอนใหเ้ราทาํทาน เป็นการฝึกใหเ้สยี เวลาเสยีอะไรดว้ยความพอใจ ดว้ยความ

เต็มใจ จะมคีวามสุขใจ อย่างวนัน้ีเราเสยีเวลาเสยีเงนิเสยีทอง แต่ไมเ่สยีใจ กลบัดใีจ 

กลบัมคีวามสุขใจ จงึควรหดัเสยีไปเรื่อยๆ สิง่ทีย่งัเสยีไมไ่ดก้็ตอ้งจนิตนาการไวเ้ผือ่วนั

ขา้งหนา้ วา่สกัวนัหน่ึงตอ้งเสยีหมดทกุอย่าง เสยีท ัง้สามเีสยีท ัง้ภรรยาเสยีท ัง้ลูก เสยีท ัง้

สมบตัขิา้วของเงนิทอง เสยีท ัง้พ่อเสยีท ัง้แม ่ เสยีหมด ไมม่อีะไรจะอยู่ไปไดต้ลอด 

เพยีงแต่วา่จะเสยีก่อนเสยีหลงั ใครจะเสยีก่อน ใครจะไปก่อนไปหลงัเท่านัน้เอง 
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เป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของการใหท้านคอื การปลอ่ยวางขา้วของต่างๆ ซึง่เป็นส่วนหยาบ เป็น

ส่วนทีไ่กลตวั น่าจะเสยีสละไดง้า่ย ไมเ่ช่นนัน้จะเสยีสละสิง่ทีใ่กลต้วัไมไ่ด ้ คอืกายและ

เวทนา ถา้ไดฝึ้กเสยีทางภายนอกไดแ้ลว้ ต่อไปก็จะเสยีทางภายในได ้ ต่อไปจะไม่

เสยีดายสุขเวทนา จะอยู่แบบทกุข ์ๆ ยากๆลาํบากลาํบนได ้ จนตดิเป็นนิสยั ก็กลบัจะชอบ

เสยีอกี อย่างพระมหากสัสปะน่ี ท่านชอบใชผ้า้เก่า ผา้จวีรของท่านปะแลว้ปะอกี จน

พระพทุธเจา้ตอ้งตรสัถามวา่ ทาํไมไมใ่ชผ้า้ดีๆ ทีศ่รทัธาถวายใหใ้ช ้ทาํไมไมโ่ปรดญาตโิยม

บา้ง ท่านก็ทูลตอบวา่เป็นความถนดัของท่าน เคยฝึกมาอย่างนัน้ เคยอยู่แบบประหยดั

มธัยสัถ ์ พอใจกบัของเก่าๆ เพราะของเก่าหางา่ยกวา่ของใหม ่ ของใหมห่ายาก ของเก่ามี

แต่คนทิ้ง เก็บมาใชไ้ดส้บาย ไมต่อ้งเหน่ือยยาก แลว้ทาํเพือ่เป็นตวัอย่างใหก้บัพระรุ่น

หลงั พระพทุธเจา้จงึไมส่ามารถบงัคบัใหท้่านใชผ้า้ใหมไ่ด ้ เพราะเหตผุลของท่านถูกตอ้ง

ตามความจริง 

เราจงึควรฝึกเสยีสละ อาศยัสิง่ภายนอกใหน้อ้ยทีสุ่ด เอาตามมตีามเกดิ จะสุขบา้งทกุข ์

บา้งก็ไมเ่ป็นไร พอใจปรบัเขา้กบัอะไรไดแ้ลว้ ก็เป็นความสุขเหมอืนกนั คนทีเ่คยอยู่แบบ

ทกุข ์ๆ ยากๆ แลว้ใหไ้ปอยู่อย่างสุขสบายกลบัไมสุ่ข กลวัจะตดิกบัความสุขสบาย แลว้จะ

ลาํบากทหีลงั ถา้ต่อไปเกดิหมดเน้ือหมดตวั ตอ้งอยู่แบบทกุข ์ๆ ยากๆอกี ก็จะอยู่ไม่ได ้

ถา้เคยอยู่แบบทกุขย์ากมาแลว้ จะไมล่มืคุณค่าของการอยู่แบบนัน้ ถงึแมจ้ะรํา่รวย

อย่างไร ก็จะไมห่ลงระเริงกบัความรํา่รวย ต่างกบัคนทีเ่กดิมากบัความรํา่รวย จะไมรู่ ้

คุณประโยชนข์องการอยู่แบบทกุขย์ากลาํบาก จะตดิกบัการอยู่แบบสุขสบาย ถา้ไมม่ี

ปญัญาทีจ่ะอยู่แบบนัน้ได ้ พอตกทกุขไ์ดย้ากหน่อยก็จะฆ่าตวัตาย ทนอยู่กบัความทกุข ์

ยากลาํบากไมไ่ด ้ แต่คนทีเ่คยผ่านความทกุขย์ากลาํบากมาแลว้ ถา้รวยแลว้กลบัมาจน

ใหมก็่ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเคยผ่านมาแลว้ ท ัง้ความสุขท ัง้ความทกุข ์ เวทนาก็แบบ

เดยีวกนั ส่วนใหญ่เราไมช่นิกบัทกุขเวทนากนั พอเจอทกุขเวทนา ใจก็ดิ้นรน

กระสบักระส่ายวุน่วายไปหมด ไมเ่ป็นอเุบกขา  
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ถาม ถา้อย่างนัน้ความเคยชนิน้ี เป็นความรูส้กึเฉยๆ จะจดัอยู่ในหมวดของอเุบกขา 

ซึง่ไมน่่าจะใช่ สมมตเิราเคยอยู่ยงัไง มนัจะเกดิความเคยชนิขึ้น อารมณ์ตรงนัน้

จดัอยู่ในอเุบกขาไหมคะ  

ตอบ ก็เป็นอเุบกขาในระดบัหน่ึง อเุบกขากบัอารมณ์นัน้ ถา้ไปเจออารมณ์ตรงกนัขา้ม

จะเป็นอเุบกขาไดห้รือเปลา่ ถา้ไดก้็แสดงวา่เป็นอเุบกขา อย่างคนทีผ่่านความ

ทกุขม์าแลว้ พอเจอความสุขก็อเุบกขาได ้ เพราะอเุบกขากบัความสุขมนังา่ย เคย

ผ่านมาแลว้ ถา้ไมเ่คยผ่านอเุบกขากบัความทกุขม์า พอเจอความทกุขม์นัจะไม่

อเุบกขา เราจงึตอ้งหดัอดขา้วกนั เวลากนิอิม่ๆก็อเุบกขากนัทกุคน ลองอดขา้วดู 

วา่จะอเุบกขาเหมอืนตอนกนิขา้วอิม่ๆหรือเปลา่ มวีธิีทาํใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ ขณะที่

อดอาหารก็พยายามทาํจติใหส้งบ เพราะการทาํจติใหส้งบ เป็นการทาํจติใหเ้ป็น

อเุบกขานัน่เอง แทนทีจ่ะอาศยัสิง่ภายนอกทาํใหเ้ป็นอเุบกขา เช่นการรบัประทาน

อาหาร ก็เอาการภาวนาหรือการมสีตคิวบคุมจติ ไมใ่หไ้ปคดิปรุงถงึเรื่องต่างๆ 

โดยเฉพาะเรื่องอาหาร พอไมไ่ดค้ดิปรุงแลว้จติสงบตวัลงเมือ่ไหร่ ก็จะเกดิความ

อิม่ขึ้นมา ความอิม่ใจเป็นได ้๒ แบบคอื ๑. อิม่ใจเพราะอิม่กาย เช่นรบัประทาน

อาหารอิม่ ใจก็อิม่ตามไปดว้ย แต่ไมไ่ดเ้ป็นความอิม่ทีแ่ทจ้ริง ถา้เกดิใครพูดอะไร

ไมด่ ีก็เกดิความโกรธขึ้นมาได ้ถา้ไปคดิถงึอาหารทีช่อบ ก็ยงัอยากจะรบัประทาน

อกี ๒. อิม่ใจทีเ่กดิจากการทาํจติใหส้งบ ดว้ยการบริกรรมพทุโธ ดว้ยการกาํหนด

ดูลมหายใจเขา้ออก ไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้กเิลสยอมแพ ้ จติก็จะสงบ

ตวัลง พอจติสงบตวัลงแลว้มนัก็ไมห่วิ ถงึแมจ้ะอดอาหารมาหลายวนั จะมคีวาม

อิม่ใจ ความหวิทางร่างกายก็ไมรุ่นแรง พอทีจ่ะไปกระทบกบัความอิม่ของใจได ้ 

พวกเราจงึตอ้งฝึกอดอาหารกนั อดขา้วเยน็กนั เพือ่ใหเ้จอกบัทกุขเวทนานัน่เอง ถา้ฝึก

โดยไมภ่าวนาไปดว้ยก็จะยาก ถา้ภาวนาไปดว้ย พอจติสงบลง ความหวิส่วนใหญ่คอื

ความหวิของใจจะสงบตวัลง ปรากฏเป็นความอิม่ใจขึ้นมา ความหวิของร่างกายทีเ่ป็น

ส่วนย่อย ก็ไมม่อีานุภาพทีจ่ะไปลบลา้งความอิม่ใจได ้แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะหาความอิม่

ใจจากภายนอกกนั เวลาอยากจะดูหนงัก็ไปดูหนงักนั ก็อิม่เดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็หวิขึ้นมา
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อกี ก็ตอ้งไปหาอะไรมาเพิม่เตมิอยู่เรื่อยๆ กลายเป็นความกดดนัไป เพราะสิง่ต่างๆ

ภายนอก ไมไ่ดเ้ป็นของฟรีเหมอืนนํา้ฝน สมยัก่อนดืม่นํา้ฝนได ้ เพราะนํา้สะอาด แต่

เดีย๋วน้ีไมส่ะอาดแลว้ รองนํา้ฝนมาดืม่ไมไ่ด ้ ตอ้งซื้อนํา้กนั ถา้อาศยัสิง่ภายนอกมาให ้

ความสุข ก็จะตอ้งดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดเวลา ถา้หาความสุขภายในใจได ้ ก็ไมต่อ้งดิ้น

รน อยู่อย่างสบาย ไมต่อ้งไปทาํงานทาํการมาก เพราะไมต่อ้งมรีายไดม้าก ถา้ออกบวชได ้

ก็ไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องปจัจยั ๔ ไมต่อ้งไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมต่อ้งไป

เทีย่วทีน่ ัน่เทีย่วทีน่ี่ ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปรบัประทานอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี เพราะ

รบัประทานอาหารไดท้กุชนิด เพราะม ี ๔ รสเหมอืนกนัหมด มเีปรี้ยวหวานมนัเค็ม 

อาหารจานละหา้พนัหรือหา้สบิบาท ก็มรีสเหมอืนกนั กนิเขา้ไปแลว้อิม่เหมอืนกนั ถา้ใจ

อิม่อยู่แลว้ จะอดบา้งกนิบา้ง ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เราจงึตอ้งฝึกวิง่เขา้หาทกุขเวทนากนั อย่า

วิง่หนีทกุขเวทนา พยายามวิง่หนีสุขเวทนา  

หดัปรบัตวัใหอ้ยู่กบัความทกุข ์ อยู่กบัทกุขเวทนาใหไ้ด ้ ต่อไปจะสบาย ทกุขข์นาดไหนก็

จะไมเ่ดอืดรอ้น ทีใ่หน้ ัง่นานๆ ใหม้นัเจ็บใหม้นัปวด แลว้ใหม้นัหายไปเอง ก็เช่นเดยีวกนั 

ไมต่อ้งไปหนีมนัใหม้นัหนีเรา สูม้นั ดูวา่ใครจะเก่งกวา่กนั ถา้เราเก่งกวา่มนั เดีย๋วมนัก็

ยอมแพ ้ มนัก็หายไปเอง ถา้นัง่สูเ้ฉยๆจะสูไ้มไ่ด ้ เพราะใจจะคดิอยากใหม้นัหาย ทาํให ้

เกดิความทกุขซ์อ้นขึ้นมาในใจ ทีรุ่นแรงกวา่ทกุขท์ีเ่กดิจากทางร่างกาย ถา้เกดิความอยาก

ใหม้นัหายเจ็บ มนัก็จะทรุนทรุายดิ้นรนกระสบักระส่าย ตอนนัน้นัง่ไมไ่ดแ้ลว้ ถา้ไม่

ปลอ่ยใหจ้ติไปคดิอยากใหม้นัหาย โดยใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหแ้นบสนิทไปกบัพทุโธ มนัก็จะ

ไมม่โีอกาสไปคดิถงึทกุขเวทนาทางร่างกายได ้ ก็เลยไมเ่จ็บปวดเท่าไหร่ เจ็บบา้งนิดๆ

หน่อยๆ อย่าวา่แต่เจ็บเลย เวลาไม่เจ็บเช่นเวลาคนั ยงัทนไมไ่ดเ้ลย เวลาคนัน้ีมนัไม่เจ็บ

ใช่ไหม แต่ทาํไมทนไมไ่ด ้ เพราะใจไมช่อบความคนัอยากจะใหม้นัหาย ถา้ไมไ่ปสนใจกบั

มนัได ้มนัก็จะไมเ่ป็นปญัหาเลย คนัก็ปลอ่ยใหม้นัคนัไป เราก็อยู่ของเราไป ถา้อยู่ไมไ่ดก้็

ตอ้งหาอะไรเกาะ เช่นเอาพทุโธมาเกาะ อยา่ใหจ้ติอยู่เฉยๆ พออยู่เฉยๆมนัจะแวบไปหา

ความคนัทนัท ี แลว้ก็อยากจะเกา อยากใหม้นัหาย ก็ยิง่เกดิความกระสบักระส่ายขึ้นมา

ในใจ  
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อบุายของสมาธิก็คอืการมอีะไรใหใ้จทาํ พทุโธก็ได ้อาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได ้ท่องไป

เลย ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูก ฯลฯ ใหอ้ยู่กบัอาการท ัง้ ๓๒ น้ี ไมต่อ้งไปอยูก่บั

เวทนาทางกาย ถา้จะใชอ้บุายของปญัญาก็พจิารณาแยกไปเลยวา่ ร่างกายก็เป็น

สภาวธรรมอย่างหน่ึง เวทนาก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ใจก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง 

เปรียบเหมอืนกบัฟ้ากบัฝน ฝนก็เป็นเวทนา ทอ้งฟ้าก็เป็นใจ ฝนจะตกมากนอ้ยเท่าไหร่ 

ก็ไมไ่ดท้าํอะไรกบัทอ้งฟ้า ทอ้งฟ้าก็ยงัเป็นทอ้งฟ้าอยู่อย่างนัน้ ฝนไมต่กทอ้งฟ้าก็ยงัเป็น

ทอ้งฟ้าอยู่ เวลาฝนตกทอ้งฟ้าก็ยงัเป็นทอ้งฟ้าอยู่ ใจก็เหมอืนกนั เวลามเีวทนาใจก็ยงัเป็น

ใจอยู่ เป็นผูรู้อ้ยู่อย่างนัน้ เวลามเีวทนาปรากฏขึ้นมา ใจก็เพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้เอง ถา้ไม่

รบัรูเ้ฉยๆ นัน่แหละคอืปญัหา เพราะมกีเิลสมอีวชิชาคอยหลอกใจวา่แบบน้ีไมด่ ีตอ้งหนี 

ตอ้งจดัการกบัมนั ใหม้นัหายไป พอทาํไมไ่ดก้็เกดิความวุน่วายใจขึ้นมา กระสบักระส่าย 

ถา้ทาํไดก้็สบายใจ เช่นเวลารอ้นมากๆ พอเปิดแอรป์ับ๊ ความกระสบักระส่ายก็หายไป

หมด ถา้ไมม่ไีฟก็โทรไปถามเรื่อยๆวา่เมือ่ไหร่จะมาสกัท ีไปแกผ้ดิที ่ถา้แกท้ีใ่จ ไมม่าก็ไม่

มา ไมม่กี็ไมม่ ี รอ้นก็รอ้นไป ใจก็ยงัเป็นใจอยู่อย่างนัน้ ความรอ้นทาํลายใจไมไ่ด ้ ถา้รู ้

อย่างน้ี ก็จะปลอ่ยใหม้นัรอ้นไป ใจก็เฉยๆ รบัรูไ้ป ปญัหาก็จบ  

ปญัหาคอืใจไมย่อมรบัรูเ้ฉยๆ จะจดัการกบัทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดส้มัผสั อนัไหนดกี็

พยายามดงึไว ้ ท ัง้ๆทีด่งึไวไ้มไ่ด ้ เดีย๋วก็จากไป พอไปก็เสยีดาย เสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้

พอสิง่ทีไ่มด่มีาก็พยายามปดัมนั ผลกัมนั ไลม่นัไป มนัก็ไมย่อมไป ก็วุน่วายใจ

กระสบักระส่าย จนกวา่มนัจะหายไป ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆได ้ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เช่นนัง่สมาธิ

แลว้เจ็บก็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป ทาํอะไรมนัไมไ่ด ้ ยอมรบัความจริงน้ี จะอยู่ก็อยู่ไป ไม่อยู่

ไปตลอด เดีย๋วก็ตอ้งดบัไป ถา้ฝึกวางเฉยไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็หายไปเอง ลองนัง่ดูส ิ เวลา

มนัชาน่ี ชาไปสกัพกัหน่ึงเดีย๋วก็หายไปเอง แต่ใจตอ้งวางเฉยจริงๆ ไมม่อีารมณ์อยากให ้

หาย ถา้มกี็จะทกุขข์ึ้นมาในใจ ทาํใหรู้ส้กึวา่เจ็บมากขึ้น แต่ไมไ่ดเ้จ็บเพิม่ทีร่่างกาย แต่ไป

เพิม่ทีใ่จ ถา้ระงบัดบัความทกุขภ์ายในใจได ้ ความเจ็บทางร่างกายจะไมก่ระทบกระเทอืน

ใจเลย ใจสามารถตัง้อยู่เป็นอเุบกขาได ้ จะอยู่ก็อยู่ไป จะดบัก็ดบัไป แต่ใจไดป้ลอ่ยวาง

แลว้  
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เวลาพจิารณาจะมผีลอยู่ ๒ ลกัษณะคอื ๑. เวทนายงัอยู่ แต่ใจเฉย ใจรบัรูเ้วทนา ต่าง

ฝ่ายต่างอยู่ ร่างกายยงัเจ็บกรู็ว้า่เจ็บ แต่ใจไมก่ระวนกระวายกระสบักระส่าย ใจสงบน่ิง

เยน็สบาย ๒. ท ัง้เวทนาท ัง้กายหายไปหมด เหลอืแต่ใจอยู่อย่างเดยีว สกัแต่วา่รู ้สงบเยน็

สบาย เป็นผลทีเ่กดิจากการพจิารณาดว้ยปญัญา แยกแยะกายเวทนาใจออกจากกนั ให ้

ต่างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องเขาไป ใจมหีนา้ทีรู่ก้็รูไ้ป เวทนามหีนา้ทีแ่สดงก็แสดงไป กายมี

หนา้ทีน่ ัง่ก็น ัง่ไป ก็เทา่นัน้เอง ถา้ต่างฝ่ายต่างจรงิแลว้ ก็จะไมก่า้วก่ายกนั ก็จะไมม่ปีญัหา

อะไร น่ีคอืการใชป้ญัญาดบัความโงด่บัอวชิชา ทีท่าํใหเ้กดิความอยาก เกดิความทกุข ์

ความกระสบักระส่าย ถา้ใจไมท่กุขไ์มก่ระสบักระส่ายแลว้ เวทนาจะแรงขนาดไหนกไ็ม่

เป็นปญัหาอะไร เวทนาทางกายจะมมีากเพยีงไร ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ในเบื้องตน้ตอ้งฝึก

ข ัน้พื้นฐานก่อน แกใ้นสิง่ทีเ่ราทาํได ้ไมช่อบเสื้อสน้ีีก็ใส่สน้ีีดูบา้ง บคุลกิไมด่ไีมเ่ป็นไร เอา

บคุลกิไมด่บีา้ง อย่าไปเอาแต่บคุลกิดอีย่างเดยีว คนไมส่รรเสริญก็ไมเ่ป็นไร ใหเ้ขาวา่ให ้

เขาตาํหนิบา้ง วา่ไมส่วยเลย คอืพลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื สิง่ไหนทีช่อบก็อย่าไปหามา หา

สิง่ทีไ่มช่อบบา้ง  

ถา้ฝึกอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปใจจะเขา้สู่ตรงกลาง ตอนน้ียงัแกวง่ไปมา แกวง่ไปมา

ระหวา่งความชอบกบัความชงั ยนิดยีนิรา้ย ถา้เราฝึกใหช้อบในสิง่ทีไ่มช่อบ ต่อไปก็จะ

เฉยๆกบัสิง่ทีไ่มช่อบ แลว้ก็ฝึกไม่ชอบกบัสิง่ทีช่อบ ต่อไปก็จะเฉยๆ เหน็สิง่ทีช่อบก็ไม่

เกดิความโลภ ตอนเป็นพระบวชใหม่ๆ  เหน็อาหารทีช่อบอยู่ขา้งหนา้ใจก็อยากได ้ พอ

มาถงึตนก็เหลอืแต่จาน ใจกแ็ป้วไป ถา้ชอบในสิง่ทีค่นอืน่ไมช่อบ ก็จะสมหวงัแน่ๆ ชอบ

ขา้วเปลา่ดทีีสุ่ด เพราะมเีหลอืเยอะอยู่แลว้ กนิขา้วเปลา่คลกุนํา้ปลาก็วเิศษกวา่อดอาหาร

แลว้ หดัอดอาหารบา้ง อย่าไปกนิทกุมื้อ ไมต่ายหรอก ดเีสยีอกี หุ่นจะไดด้ขีึ้น สุขภาพก็

ดขีึ้น โรคภยัไขเ้จ็บส่วนหน่ึงก็เกดิจากการรบัประทานมากจนเกนิไป แต่ยงัหกัหา้มจติใจ

ไมไ่ด ้ไมม่กีาํลงัใจ ถา้ไดฝึ้กสมาธิและวปิสัสนาแลว้ จะควบคุมนํา้หนกัได ้ตอ้งการใหอ้ยู่

ระดบัไหนก็คุมได ้ ไมย่ากเยน็อะไรเลย อยากจะเลกิอะไรก็เลกิได ้ เลกิบหุรี่ก็เลกิได ้ เลกิ

สุราก็เลกิได ้เลกิเทีย่วก็เลกิได ้เลกิไดห้มด เพราะมสีิง่ทีด่กีวา่อยู่ในตวัแลว้ คอือุเบกขาน่ี

แหละ  
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เพราะในอเุบกขามคีวามอิม่มคีวามพออยู่ดว้ย ไมใ่ช่อเุบกขาทางเวทนา ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ที่

รูส้กึวา่ยงัขาดอะไรอยู่ ยงัอยากไดอ้ยู่ เช่นไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย หรืออยู่บา้นเฉยๆ ร่างกายก็

ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยอะไร แต่ไมสุ่ข อยากจะออกไปหาความสุข อย่างน้ีเรียกวา่อเุบกขา

เวทนา ไมสุ่ขไมท่กุข ์ อเุบกขาตอ้งเป็นความสงบของจติ ปราศจากอารมณ์อยากต่างๆ มี

ความอิม่ความพอ ความอยากกบัความอิ่มเป็นของตรงกนัขา้มกนั เหมอืนเหรียญ ๒ 

ดา้น ถา้ดา้นหน่ึงหงายขึ้นอกีดา้นหน่ึงกต็อ้งควํา่ลง ถา้หวัหงายขึ้นกอ้ยก็ตอ้งควํา่ลง 

เหมอืนความมดืกบัความสวา่ง ถา้มคีวามสวา่งก็ไมม่คีวามมดื ถา้มคีวามมดืก็ไมม่คีวาม

สวา่ง ถา้มคีวามหวิก็ไมม่คีวามอิม่ ถา้มคีวามอิม่ก็ไมม่คีวามหวิ ความอิม่ทีแ่ทจ้ริงตอ้ง

เกดิจากความสงบของจติ ไมไ่ดอ้ิม่จากการรบัประทานอาหาร เพราะไมอ่ิม่นาน อิม่

เดีย๋วเดยีว จงึควรหนัเขา้หาความอิม่ทางใจกนั ดว้ยการทาํบญุใหท้าน มเีงนิเหลอืแทนที่

จะปลอ่ยใหก้เิลสมาหลอก ใหไ้ปหาอาหารมากนิ ไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช ้ก็เอามาทาํบญุ

ซะ พอทาํบญุจนเงนิหมดแลว้ ก็จะไมม่โีอกาสไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไปเทีย่วทีไ่หนได ้ เก็บ

ไวใ้ชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายดว้ยปจัจยั ๔ ก็พอ อย่ามงีบไวส้าํหรบัการ

ท่องเทีย่ว สาํหรบัหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย  

ใหห้าความสุขจากการปฏบิตัธิรรม จะไดไ้มต่อ้งพึง่พาอาศยัอะไรใหค้วามสุข แมร่้างกาย

จะเจ็บไขไ้ดป่้วยอย่างไรก็เจ็บแค่เพยีงร่างกาย จะไมเ่ขา้ถงึใจ ใจจะสงบน่ิงสบาย

เหมอืนเดมิ เหมอืนกบัไม่ไดเ้จ็บไขไ้ดป่้วยเลย อย่างน้ีไมด่กีวา่หรือ ทาํไดท้กุคน แต่ตอ้ง

กลา้หาญ กลา้เสยีสละ กลา้ตดั ถา้ยงัเสยีดายอยู่ ก็ยงัตอ้งอยู่กบัความทกุขไ์ปเรื่อยๆ 

ตอ้งทนสูต่้อไป พยายามตะเกยีกตะกายตามปฏปิทา ของครูบาอาจารย ์ของพระพทุธเจา้ 

จะไมผ่ดิหวงั ใหท้กุขต์อนตน้แลว้สุขตอนปลาย ดกีวา่สุขตอนตน้แลว้ทกุขต์อนปลาย ถา้

สุขมาก่อน พอทกุขต์ามมา สุขก็หายไปหมด ถา้ทกุขม์าก่อนพอสุขตามมา ทกุขก์็หายไป

หมด เช่นทกุขต์อนน้ี ลาํบากลาํบนตะเกยีกตะกาย ต่อสูก้บักเิลส จะทาํบญุดหีรือวา่ไป

เทีย่วด ีก็เป็นความทกุข ์พอตดัสนิใจวา่จะทาํบญุ ก็จะสบายใจ ถา้ชาํระกเิลสไดห้มด ใจ

จะสบายไปตลอด สงบไปตลอด เยน็ไปตลอด ไมต่อ้งนัง่สมาธิ ไมต่อ้งเจริญวปิสัสนา 

เมือ่ใจถงึจดุอิม่พอ ไดท้าํงานเสร็จแลว้ งานทางศาสนามทีีส่ิ้นสุด งานทางโลกไมม่ทีี่

สิ้นสุด เพราะกเิลสตณัหาจะหางานใหมม่าใหท้าํอยู่เรื่อย 
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ถาม ถา้ร่างกายเรามกีารเจ็บป่วย เราก็จะพจิารณาวา่จะรกัษาดหีรือไมร่กัษาด ี ถา้

อยากจะรกัษาก็มคีวามรูส้กึคาดหวงัอยากใหม้นัหาย ไมร่กัษาก็เกรงวา่จะไมห่าย 

เป็นสมทุยัท ัง้ ๒ อนัเลยใช่ไหม 

ตอบ ไมค่วรไปคาดหวงั รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ไมต่อ้งรกัษา รกัษาแลว้ไม่

หายก็ตอ้งยอมรบัความจริง แต่ก็ควรรกัษา เพราะร่างกายเป็นพาหนะ เป็น

เครื่องมอืสาํคญั ในการปลดเปลื้องความทุกขข์องจติใจ ถา้ยงัไมถ่งึทีส่ิ้นสุดแหง่

ความทกุขแ์ลว้ เรายงัตอ้งอาศยัร่างกายในการปฏบิตัธิรรม ตอ้งมร่ีางกายไวเ้ดนิ

จงกรมนัง่สมาธิ ไวป้ฏบิตั ิถา้ไมม่ร่ีางกาย ก็จะปฏบิตัไิมไ่ด ้จติจะไมก่า้วหนา้ ไม่

พฒันา นอกจากอยู่ในข ัน้ทีภ่าวนาไดโ้ดยที่ไมต่อ้งใชร่้างกาย ก็อกีเรื่องหน่ึง เช่น

พระราชบดิาของพระพทุธเจา้ ทีท่รงประชวร แลว้พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนจน

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนจะทรงสวรรคต แสดงวา่ตอนนัน้ไมต่อ้งใช ้

ร่างกายในการบาํเพญ็ บาํเพญ็ทางจติใจลว้นๆ พจิารณาดว้ยปญัญา เพือ่ปลอ่ย

วางทกุขเวทนาทีก่าํลงัโหมใส่ร่างกาย แยกใจใหอ้อกจากเวทนา ใหอ้อกจากกาย 

ปลอ่ยใหก้ายเป็นไปตามเรื่องของเขา ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่องของเขา ใจก็

สงบน่ิงเยน็สบาย ถา้อย่างนัน้จะรกัษาก็ได ้ ไมร่กัษาก็ได ้ ถา้ยงัมอีายุนอ้ย รกัษา

ได ้ก็จะไดท้าํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ ถา้งานของตนไดส้าํเร็จลลุว่งแลว้ ก็ช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ต่อ ดว้ยการอบรมส ัง่สอนธรรมะ เช่นครูบาอาจารยข์องเรา ท่านไมต่อ้ง

อาศยัร่างกายของทา่นแลว้ แต่ท่านก็ไมไ่ดโ้ยนทิ้งไป ท่านยงัฉนัอาหารยงั

รบัประทานยา เพยีงแต่วา่ทา่นมขีอบเขตของการรกัษา ท่านจะรกัษาตาม

ธรรมชาต ิ ไมเ่หมอืนพวกเราทีร่กัษาแบบผดิธรรมชาต ิ ดว้ยการผ่าตดัเปลีย่น

อวยัวะ ท่านจะไมนิ่ยมทาํ ท่านรกัษาแบบฉนัยาไป ถา้หายก็หาย ถา้ไมห่ายกจ็บ  

ถาม วธิีคดิของคนทีบ่รรลธุรรมแลว้จะต่างกบัคนธรรมดา  

ตอบ แน่นอน เพราะกเิลสกบัธรรมเป็นคนละเรื่องอยู่แลว้ คนทีบ่รรลธุรรมไมม่คีวาม

ยดึตดิ อยู่ทีเ่หตผุลวา่อยู่แลว้ทาํประโยชนไ์ดห้รือไม ่ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสั

วา่ ถา้จะอยู่ต่อไปอกีก็อยู่ได ้แต่อยู่แบบไหน อยู่แบบไมไ่ดท้าํประโยชน ์ก็ไมอ่ยู่  



13 
 

ถาม ถา้บรรลธุรรมแลว้ เรื่องผ่าท่านคงไมเ่อาแลว้ มนัเกนิเลย แต่ปถุชุนคนธรรมดา 

ถา้ทาํไดก้็คงตอ้งทาํ 

ตอบ ใช่ มนัเกนิเลย ผ่าเปลีย่นไตเปลีย่นหวัใจ เป็นภวตณัหา ความอยากจะอยู่ต่อ 

เป็นวภิวตณัหา ความไม่อยากตาย สาํหรบัคนทีไ่มม่กีเิลสแลว้ ทกุอย่างจะเป็น

เหตเุป็นผลหมดเลย แต่คนทีม่กีเิลสความอยากจะมาก่อนเหตผุล  

ถาม คอืพยายามจะใชเ้หตผุลเช่นเดยีวกบัท่าน แต่เน่ืองจากเราไปไมถ่งึการใชก้็คงไม่

ไดผ้ล 

ตอบ แกก้เิลสตรงนัน้ไมไ่ดห้รอก ถงึตรงนัน้แลว้กเิลสมนัจะออกฤทธิ์ออกแรงเต็มที ่

จะรกัษาสิง่ทีม่นัรกัมนัหวงแหน ใหอ้ยู่ไปนานๆ  

ถาม เรารูว้า่เป็นอวชิชานะครบั แต่ฝืนมนัไมไ่ด ้

ตอบ เราตอ้งทาํในขณะทีย่งัมสุีขภาพด ี ยงัสมบรูณ์แขง็แรง มาฝึกปลอ่ยมนั เช่นเอา

มนัไปอยู่ในทีเ่ปลีย่วๆกลวัๆ ที่เสีย่งภยั มโีอกาสทีจ่ะตายได ้ดูวา่จะปลอ่ยไดห้รือ

เปลา่ ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ ต่อไปเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ปลอ่ยได ้จะตายก็ปลอ่ยได ้แต่ถา้ยงั

ปลอ่ยไมไ่ดก้็ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ ยิง่เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือเวลาใกลจ้ะตาย มนัยิง่

กอดรดัใหญ่เลย เราจะไมรู่ว้า่เรารกัตวักลวัตายขนาดไหน ถา้ไมไ่ดอ้ยู่ใกลต้าย 

ตอนน้ีเราอาจจะรูส้กึวา่เราไมไ่ดย้ดึตดิกบัร่างกาย เพราะยงัไมม่เีหตทุีจ่ะใหย้ดึตดิ 

พอมใีครมาเอาปืนมาจ่อทีห่วัเท่านัน้แหละ อาการจะเปลีย่นไปทนัท ี ถา้ไมย่ดึไม่

ตดิก็ตอ้งเฉยๆเหมอืนตอนน้ี ถา้ส ัน่จนพูดอะไรไมไ่ดน่ี้ แสดงวา่ยงัยดึตดิอยู่ เรา

ตอ้งซอ้มไวก่้อนทีจ่ะถงึข ัน้นัน้ ไมเ่ช่นนัน้แลว้พอถงึข ัน้นัน้จะไมม่กีาํลงัต่อสู ้ ตอ้ง

ฝึกซอ้มไวก่้อนใหม้กีาํลงั แลว้ค่อยไปเจอกนัในที่ๆ มนัจะออกมาเต็มที ่ ตอนนัน้

เราจะมเีครื่องมอืรบักบัมนัได ้ 

ถาม เหมอืนทีท่่านอาจารยพ์ูดวา่ใหฝึ้กซอ้มไวย้ามสงครามจะไดใ้ช ้
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ตอบ ใช่ สอนใหพ้จิารณาความตายอยู่เสมอ เตือนตนอยู่เสมอวา่ตอ้งตาย เพยีงแต่จะ

เตอืนแบบไหน ถา้เตอืนแบบทฤษฎ ี มนัยงัรูส้กึไกลตวั ถา้ใหเ้ป็นจริงขึ้นมาก็ตอ้ง

นึกอยู่เรื่อยๆวา่ เราตอ้งตายแน่ๆ ไปงานศพของเพือ่นเรา ก็ตอ้งคดิวา่เดีย๋วเราก็

ตอ้งไปเหมอืนกนั คดิไปจนกวา่จะเหน็วา่การปลอ่ยดกีวา่การยดึตดิ เพราะเวลา

ยดึตดิจะทกุขท์รมานใจมาก ถา้ปลอ่ยแลว้กลบัเยน็สบาย ถา้เขา้ใจตรงน้ีแลว้ ก็

อยากจะไปทดสอบดู เพราะเวลาไปเจออะไรกลวัๆมากๆน่ี ใจจะส ัน่วุน่วายไป

หมด พอปลงไดว้า่ตายเป็นตาย ใจจะเยน็ลงทนัทเีลย แต่ร่างกายไมไ่ดเ้ปลีย่น 

เปลีย่นทีใ่จ เปลีย่นจากใจทีว่า้วุน่ขุน่มวัหวาดกลวั มาเป็นใจทีว่างเฉยเยน็สบาย  

ถาม ถา้คนป่วยไมอ่ยากจะรกัษาต่อ เพราะจะสิ้นเปลอืงเงนิทอง ทาํใหลู้กหลานลาํบาก 

อย่างน้ีเป็นการทาํลายตวัเองไหมคะ 

ตอบ เป็นกเิลสถา้เสยีดายเงนิทอง  

ถาม แลว้ลูกหลานทีเ่หน็วา่สมควร 

ตอบ กเิลสเหมอืนกนั เพราะเสยีดายเงนิเหมอืนกนั 

ถาม ก็ตอ้งปลอ่ยใหร้กัษาต่อ 

ตอบ ควรพูดกนัก่อนจะดกีวา่ จะเอาอย่างไรเวลาไมส่บาย จะใหร้กัษาถงึข ัน้ไหน จะให ้

จ่ายเท่าไหร่ พูดกนัใหรู้เ้รื่องไปเลย แต่ก็ไมก่ลา้พูดกนั พอพูดก็หาวา่สาปแช่งกนั 

พอถงึเวลาก็มปีญัหา อย่างครูบาอาจารย ์ ท่านบอกไวเ้ลยวา่ เป็นอะไรไมต่อ้งเอา

เขา้โรงพยาบาล ท่านส ัง่ไวล้ว่งหนา้ก่อน อยู่ทีค่นเจ็บคนทีจ่ะตายวา่ตอ้งการ

อย่างไร ถา้ตอ้งการรกัษามปีญัญารกัษากร็กัษาไป ถา้ไมต่อ้งการรกัษาก็ไมต่อ้ง

รกัษา ควรจะคุยกนัก่อน จะใหส่้งโรงพยาบาลไหม จะใหผ้่าไหม จะรกัษาถงึข ัน้

ไหน พูดกนัเลย อย่าไปคดิเรื่องเงนิเรื่องทอง ส่วนใหญ่พอพูดถงึเรื่องเงนิเรื่อง

ทอง ก็เป็นกเิลสไป ถงึเวลาจริงๆเงนิทองไมน่่าจะเป็นเหต ุท่านสอนใหส้ละทรพัย์

เพือ่รกัษาชวีติ สละชวีติเพือ่รกัษาธรรม ครูบาอาจารยท์า่นสละชวีติเพือ่รกัษา



15 
 

ความสงบของจติใจ ไมต่อ้งวุน่วาย เขา้โรงพยาบาลเหมอืนเขา้โรงฆ่าสตัว ์ ท ัง้ผ่า

ท ัง้ตดั ท ัง้ทิม่ท ัง้แทง วุน่ไปหมด สูน้อนสงบอยู่ในกฏุดิกีวา่ ใหห้มดลมหายใจไป 

กนิไมไ่ดก้็ไมต่อ้งกนิ  

ถาม พูดถงึเรื่องน้ีทไีร สุดทา้ยเราจะเอาตวัรอดไดห้รือเปลา่ 

ตอบ ถา้ปฏบิตัจิะรู ้ ถา้ยงัไมร่อดก็รู ้ ถา้รอดก็รู ้ พูดอย่างน้ีแสดงวา่ไมร่อด มคีวาม

ม ัน่ใจมากนอ้ยแค่ไหนจะรูเ้อง สนัทฏิฐโิก ผูป้ฏบิตัยิ่อมรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จงึตอ้ง

ปฏบิตั ิ ศึกษาแลว้ก็เอาไปปฏบิตั ิ ศึกษาแลว้ไมไ่ปปฏบิตักิ็เหมอืนกบัดูแผนทีแ่ลว้

ไมไ่ดอ้อกเดนิทาง ดูอาหารแลว้ไมไ่ดต้กัเขา้ปาก อาหารจะวเิศษขนาดไหนก็ยงั

เป็นอาหารนอกทอ้งอยู่ ไมเ่หมอืนอาหารในทอ้ง ธรรมก็เหมอืนกนั ธรรมอยู่

นอกใจกบัธรรมอยู่ในใจไมเ่หมอืนกนั ธรรมอยู่ในใจแลว้มแีต่ความอิม่เอบิ มแีต่

ความสุข มแีต่ความสบาย ธรรมอยู่นอกใจ ใจก็ยงัวุน่วาย ยงัหวิ ยงัอยากอยู่ ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนัมาไมรู่ก้ี่กณัฑแ์ลว้ ถา้กนิอาหารก็น่าจะอิม่ไปนานแลว้ ตอ้ง

ปฏบิตัใิหม้าก ต ัง้แต่ตื่นถงึหลบัเลย ก็ลองวดัดูก็แลว้กนัวา่ วนัหน่ึงต ัง้แต่ตื่นมา

จนหลบัไปไดป้ฏบิตักินัสกัเท่าไหร่ ผลก็จะบอกในตวั แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่

ปฏบิตัมิากแลว้จะไดผ้ลมาก ถา้ปฏบิตัมิากแต่ปฏบิตัไิมถู่ก กจ็ะไมไ่ดผ้ล

เหมอืนกนั  

หลกัใหญ่อยู่ทีส่ต ิ น่ีสาํคญัทีสุ่ด การปฏบิตัจิติตอ้งอยู่ในปจัจบุนัเสมอ ไมว่า่จะ

เป็นสมถะหรือเป็นวปิสัสนา ไมอ่ยู่ในอดตี ไมอ่ยู่ในอนาคต ถา้พจิารณาทาง

วปิสัสนา ก็จะตอ้งคดิถงึอดตี คดิถงึปจัจบุนั คดิถงึอนาคต แต่ก็คดิอยู่ใน

ปจัจบุนั มสีตรูิอ้ยู่วา่กาํลงัพจิารณาเรื่องอดตีเรื่องอนาคตเรื่องปจัจบุนั เพือ่ให ้

เหน็ชดั เช่นร่างกายน้ีไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี ในอดตีเป็นเพยีงหยดนํา้

เลก็ๆ ๒ หยด ทีม่ารวมกนั อนาคตก็จะกลายเป็นดนิ เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟไป 

ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ไมอ่ย่างนัน้เวลาเกดิขึ้นแลว้จะรบัไมไ่ด ้ น่ีหมายถงึการ

พจิารณา จะตอ้งพจิารณาหมดเลย ท ัง้อดตีท ัง้อนาคตท ัง้ปจัจบุนั แต่การทาํสมถะ 

ทาํจติใหส้งบ ตอ้งอยู่ในปจัจบุนัอย่างเดยีว ไปอดตีไปอนาคตไมไ่ด ้ ถา้ใหอ้ยู่กบั
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พทุโธก็ตอ้งอยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว ใหอ้ยู่กบัลมก็ตอ้งอยู่กบัลมอย่างเดยีว ถา้ไป

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิถงึเมือ่วานน้ีคดิถงึพรุ่งน้ี แสดงวา่ไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดท้าํจติ

ใหส้งบแลว้ เวลาพจิารณาไมต่อ้งการความสงบ ตอ้งการความเขา้ใจ รูแ้จง้เหน็

จริง ขณะน้ีเราไมเ่หน็ทกุขไ์มเ่หน็อนิจจงัไมเ่หน็อนตัตา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็

อนตัตาใหไ้ด ้ เช่นร่างกายน้ีตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ มนัเลน่

กลหลอกเรา มาผสมกนัแลว้ก็กลายเป็นรูปเป็นร่าง แต่ในทีสุ่ดเมือ่ไมห่ายใจแลว้ 

ปลอ่ยทิ้งไวก้็จะแยกกนัไป ลมไปสู่ลม นํา้ไปสู่นํา้ ดนิไปสู่ดนิ ไฟไปสู่ไฟ ไมต่อ้ง

กงัวลถงึความสงบ เหตผุลพาไปทางไหนกพ็จิารณาไป จะพาไปสู่อนาคตก็ไปได ้

อย่างน้ีไมเ่ป็นไร เพราะไมไ่ดค้ดิแบบเพอ้เจอ้ คดิแบบจนิตนาการ ไมรู่ว้า่ขา้งหนา้

จะเป็นอย่างไร ทาํไมจะไมรู่ ้ ก็มแีต่แก่เจบ็ตายรอเราอยู่ ไมย่อมคดิความจริง 

กลบัไปคดิวา่ลูกจะเลี้ยงเราหรือเปลา่ จะรกัษาเราหรือเปลา่ คดิแบบน้ีคดิเพอ้เจอ้ 

ไมใ่ช่วปิสัสนา  

ถาม ถา้จติมอีะไรออกมา ก็พจิารณาตามไป 

ตอบ ถา้เป็นปญัหาในขณะนัน้ ก็ตอ้งพจิารณาแกไ้ป เช่นเกดิความโกรธแลว้ยงัตดิอยู่

ในใจ เพราะคาํพูดคาํเดยีวต ัง้แต่เชา้น้ี แต่ตอนน้ีก็ยงัโกรธอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาหา

วธิีดบัใหไ้ด ้ เป็นปญัหาเฉพาะหนา้ ถา้ไมม่ปีญัหาเฉพาะหนา้ ก็ตอ้งพจิารณาถงึ

ปญัหาทีจ่ะตามมาต่อไปในอนาคต เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย จะปฏบิตัิ

อย่างไร  

ถาม บางครัง้รูส้กึไมพ่อใจ ก็พยายามรูว้า่ไมพ่อใจ ความไมพ่อใจก็ดบัไป แลว้ก็เกดิ

ขึ้นมาใหม ่

ตอบ ถา้ไมไ่ดด้บัดว้ยเหตผุล เดีย๋วก็เกดิขึ้นมาใหม ่ถา้ดบัดว้ยเหตผุลดว้ยปญัญา ก็จะ

ไมเ่กดิขึ้นมาอกี  

ถาม เราควรพจิารณาจนกวา่จะสุดทางของมนั 
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ตอบ ใช่ ถา้พจิารณาถงึทียุ่ตแิลว้ ก็จะไมก่ลบัคนืมาอกี ถา้ดบัไปโดยไมท่ราบสาเหต ุก็

เป็นการเบีย่งเบน ไปคดิเรื่องอืน่แทน  

ถาม อย่างมเีรื่องอืน่ซอ้นขึ้นมาใช่ไหมคะ 

ตอบ พอเรื่องอืน่หายไป เรื่องเก่าก็จะกลบัมาแทนที ่ 

ถาม ใช่ บางครัง้มนักลบัมา 

ตอบ เหมอืนเวลาไมส่บายใจ ก็ไปชอปปิง ก็ลมืเรื่องนัน้ไป พอกลบัมาบา้น เรื่องนัน้ก็

โผลข่ึ้นมาอกี ตอ้งหาเหตวุา่มปีญัหาอย่างไร ก็ลงไปทีไ่ตรลกัษณ์ ไมว่า่เขาไมว่า่

เรา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจบ เขาไมต่ายก่อนเรา เราก็ตายก่อนเขา  

ถาม อย่างบางเหตกุารณ์ เมือ่เกดิขึ้นมาแลว้ เราก็ตอ้งยอมรบัสภาพ  

ตอบ ใช่ ถา้รบัไดใ้จก็จะสงบ ถา้รบัไมไ่ดก้็จะแกใ้หไ้ด ้ใหเ้ป็นไปตามความอยากของเรา 

เหมอืนกบัรถตดิ พยายามแทรกไปทางซา้ยแทรกไปทางขวา เมือ่ไปไมไ่ดก้็ตอ้ง

จอด จนกวา่จะขยบัไปได ้ ก็แบบเดยีวกนั คนทีแ่ทรกไปแทรกมา เพราะไม่

ยอมรบัความจริง คนทีย่อมรบัความจริงกน็ ัง่เฉยๆ นัง่ฟงัเพลงฟงัธรรมะไป พอ

ถงึเวลาก็ขยบัไป  

ถาม ถา้ปญัหาเกดิขึ้นแลว้เรารูส้กึวา่ยงัคา้งอยู่ เราควรจะพจิารณาจนกวา่จะแกไ้ดก่้อน

หรือเปลา่คะ หรือวา่จะปลอ่ยมนัไวก่้อน 

ตอบ ปญัหามอียู่ ๒ ส่วน ภายนอกกบัภายใน ภายนอกเราอาจจะแกไ้มไ่ด ้แต่ภายใน

เราแกไ้ด ้คอืปลอ่ยวางปญัหาภายนอกเสยี จะเป็นอย่างไรก็ช่างมนั ปญัหาภายใน

ก็จบ ถา้ไปแกป้ญัหาภายนอก แลว้แกไ้มไ่ด ้ ปญัหาภายในก็ไมจ่บ ตอ้งให ้

ความสาํคญัต่อปญัหาภายในก่อน ปญัหาภายนอกแกไ้ดก้็แกไ้ป แกไ้มไ่ดก้็ไม่

เป็นไร อย่างน้ีปญัหาภายในก็จบ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมใ่หแ้ก ้ แกไ้ดก้็แกไ้ป 
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แกไ้ดเ้ท่าไหร่ก็เท่านัน้ ถา้จะใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของใจ ถา้ยงัไมไ่ดด้งัใจ

ปญัหาใจก็ยงัไมจ่บ  

ถาม หมายความวา่ ถา้แกป้ญัหาภายนอกไมไ่ด ้ใหว้างอเุบกขาภายในใช่ไหมครบั 

ตอบ ตอ้งปลอ่ยวาง 

ถาม ส่วนกจิกรรมทีท่าํอยู่น ัน้ ทาํไดก้็ทาํไปตามหนา้ที ่

ตอบ ทาํตามความสามารถ ตามเหตตุามปจัจยั ไดเ้ท่าไหร่ก็เท่านัน้ 

ถาม แต่สิง่ทีส่าํคญัคอืภายใน 

ตอบ ใช่ ถา้ใจเป็นอเุบกขา แสดงวา่ปญัหาภายในหมดแลว้ ถา้ยงัหงดุหงดิ ยงักนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั ปญัหาอยู่ทีท่าํงาน ยงักลบัมาทะเลาะกบัแฟนทีบ่า้นอกี ปญัหา

ภายในทาํใหเ้ป็นปญัหากบัผูอ้ืน่ดว้ย เป็นปญัหาซอ้นขึ้นมา เพราะใจหงดุหงดิ พอ

เหน็อะไรก็ยิง่หงดุหงดิเพิม่ขึ้นไปอกี ท่านถงึสอนใหดู้ใจเป็นหลกั แกป้ญัหาใจ

เป็นหลกั ปญัหาภายนอกแกไ้ดก้็แกไ้ป ปญัหาทางโลกแกไ้มห่มด แกเ้รื่องน้ีแลว้

ก็มเีรื่องอืน่มาใหแ้กอ้กี เพราะไปแกภ้ายนอกกนั ถา้ทกุคนแกภ้ายใน ก็จะอยู่กนั

อย่างสงบ พอใจสงบ ใจก็สบาย ไมต่อ้งการอะไร ไมม่ปีญัหากบัใคร ถา้ไม่

แกป้ญัหาภายในคอืความอยากแลว้ ไดม้าเท่าไหร่ก็ไมพ่อ จงึตอ้งไปสรา้งความ

เดอืดรอ้น ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นก็ตอ้งมาแกแ้คน้ 

ตอ้งต่อสูก้นั เกดิปญัหาต่างๆตามมา ถา้ทกุคนแกป้ญัหาภายในใจแลว้ จะไมม่ี

ปญัหาในโลกน้ี จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ยนิดตีามมตีามเกดิ ปญัหาต่างๆก็จบ

หมด แต่โลกไมเ่ป็นอย่างน้ี ไดเ้ท่าไหร่ก็ไมรู่จ้กัพอ ปญัหาอยู่ตรงน้ี ในพระ

อริยสจั ๔ ท่านก็บอกวา่สมทุยัคอืตณัหาน่ีเอง ตน้เหตขุองปญัหาของโลก ปญัหา

โลกแตกก็ตวัน้ีเอง กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ระงบัดบัตณัหาท ัง้ ๓ น้ี

ได ้ ปญัหาต่างๆก็จะหมดไป ทกุขก์็ดบั นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ

ขึ้นมาไดก้็คอืมรรค พวกเรากาํลงัเจริญกนัอยู่น้ี คอืทานศีลภาวนา แต่ยงัเจริญไม่
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เต็มที ่ ถา้กนิขา้วก็ยงักนิไมอ่ิม่ ยงักนินอ้ยไป ทาํไมไมก่นิมากๆ เพราะมแีต่ของ

ขมท ัง้นัน้ ถงึบอกใหห้ดัชอบของขมไว ้ ถา้ชอบปฏบิตัธิรรมก็จะไมน่าน 

พระพทุธเจา้ทรงบอกวา่ อย่างเร็ว ๗ วนัอย่างชา้ ๗ ปี ถา้มอีทิธบิาท ๔ มฉีนัทะ

ความยนิดปีฏบิตั ิ มวีริิยะพากเพยีรปฏบิตั ิ มจีติตะจดจ่อต่อการปฏบิตั ิ มวีมิงัสา

ใคร่ครวญกบัการปฏบิตั ิ ถา้มอีทิธิบาท ๔ แลว้ ไม่เกนิ ๗ ปีเป็นอย่างมาก 

พระพทุธเจา้ไมไ่ดพู้ดเพอ้เจอ้เลย เพยีงแต่พวกเรายงัไมม่อีทิธิบาท ๔ ไมม่ฉีนัทะ

วริิยะจติตะวมิงัสามากพอ อาจจะมเีพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ถาม ทกุวนัน้ีลูกใชว้ธิีการปฏบิตัอิยู่ทีท่าํงาน ใหม้สีตติวัรูน้ะคะ เวลาทาํงานจะหยบิ

ปากกาจะเก็บหนงัสอืทไีรใหรู้ต้วั แต่แวบเดยีวก็หายคะ สกัพกัก็ดงึกลบัมาอกี ก็

คอืดงึท ัง้วนั บางวนัก็ดงึไดน้อ้ย บางวนัก็ดงึไดเ้ยอะค่ะ  

ตอบ ก็ด ี ไดเ้ริ่มตน้ปฏบิตัอิย่างจริงจงั รูแ้ลว้วา่การปฏบิตัไิมไ่ดอ้ยู่ตอนทีน่ ัง่สมาธ ิ

ตอนไปอยู่วดัเท่านัน้ ความจริงเราปฏบิตัไิดต้ ัง้แต่ตื่นจนถงึเวลาหลบัเลย ตอ้ง

เริ่มตน้ที ่ ก.ไก่ ข.ไขก่่อน ก็คอืการฝึกสตน่ีิเอง เราสามารถฝึกไดต้ลอดเวลา 

เพยีงแต่วา่มนัยากเท่านัน้เอง เพราะมเีรื่องอืน่คอยดงึเราไปเรื่อย มสีิง่ทีอ่ยู่ภายใน

ใจคอยผลกัไปอยู่เรื่อย นิสยัเดมิของเราชอบไหลไปกบัเรื่องต่างๆ มาถูกทางแลว้

พยายามทาํไป แลว้จะต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ พยายามดูกายวาจาใจ ดูทีก่ายเป็นหลกั

ก่อน ทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ กาํลงัเคลือ่นไหวก็รูว้า่กาํลงัเคลือ่นไหว 

กาํลงัเดนิจากทีน่ี่ไปทีน่ ัน่ก็ใหค้ดิวา่กาํลงัเดนิจงกรมไป ใหม้สีตอิยู่กบัการเดนิ 

อดตีผ่านไปแลว้ เรื่องทีผ่่านไปแลว้อย่าเอามาคดิ นอกจากจาํเป็นจรงิๆก็ตอ้งคดิ 

ถา้เกี่ยวขอ้งกบัการงาน หยุดเดนิ ยนืเฉยๆ คดิใหพ้อ จะไดไ้มเ่สยีนิสยั ถา้เดนิ

ไปคดิไปดว้ยจะเสยีนิสยั จะไมอ่ยู่กบัการเดนิ ถา้จะคดิก็ใหอ้ยู่กบัการคดิ อย่าไป

เดนิ อย่าไปทาํอะไร ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งคดิแลว้ ก็อยู่กบัการกระทาํต่อไป  

ใหม้สีตอิยู่กบัอริิยาบถท ัง้ ๔ น้ี พอถงึเวลานัง่สมาธิจะสงบงา่ย เพราะจติไมไ่ดไ้ปไหน อยู่

ในปจัจบุนัแลว้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ จะสงบตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว สาํคญัทีสุ่ดก็

คอืสต ิ พระพทุธเจา้ทรงเปรียบสตเิหมอืนรอยเทา้ชา้ง ใหญ่ทีสุ่ด ครอบรอยเทา้สตัวท์กุ
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ชนิด สตเิป็นธรรมทีค่รอบธรรมอย่างอืน่ไดห้มดในความสาํคญั ถา้ไมม่สีต ิ สมาธิก็ไม่

เกดิ ปญัญาก็ไมเ่กดิ วมิตุตกิ็ไมเ่กดิ คนทีไ่มม่สีตกิ็คอืคนบา้นัน่เอง ทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย 

ทาํบญุทาํทานไมไ่ด ้ รกัษาศีลไมไ่ด ้ ภาวนาไมไ่ด ้ พวกเรายงัพอมสีตอิยู่บา้ง แต่ไมเ่ต็ม 

๑๐๐ มแีบบ ๕๐ ๕๐ หรืออาจจะไมถ่งึดว้ยซํา้ไป อาจจะเผลอสตมิากกวา่มสีต ิถา้ฝึกไป

เรื่อยๆแลว้ จะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในตอนตน้จะรูส้กึยาก เป็นเหมอืนเปลีย่นใชม้อื 

เคยใชม้อืขวาแลว้มาใชม้อืซา้ยจะรูส้กึวา่ยาก ถา้ไมบ่งัคบัพอเผลอก็จะกลบัไปใชม้อืขวา

ทนัท ี ถา้ไมค่วบคุมบงัคบัใจดว้ยสต ิ พอเผลอก็จะไปคดิเรื่องอืน่ทนัท ี ถา้คอยเตอืนอยู่

เรื่อยๆวา่ หนา้ทีห่ลกัของเราก็คอื การมสีติอยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย ไม่ใช่การงานที่

ทาํอยู่ นัน้เป็นงานรอง งานหลกัคอืการมสีตคิวบคุมใจ งานน้ีสาํคญักวา่  

ต่อไปพอมสีตอิยู่กบัตวัแลว้ เวลานัง่จติก็จะสงบ พอไดพ้บกบัความสงบจรงิๆเพยีงหน

เดยีวเท่านัน้ จะปลอ่ยงานภายนอกหมดเลย ทาํมาต ัง้แต่เกดิไมเ่หน็ไดอ้ะไรเลย ไม่

เหมอืนกบังานน้ี ต่างกนัอย่างฟ้ากบัดนิ นรกกบัสวรรคเ์ลย พอสงบแลว้ก็จะอยากใหส้งบ

ไปตลอดเลย ครัง้แรกสงบไดเ้พยีงขณะเดยีวเท่านัน้เอง แลว้ก็หายไป แต่อานุภาพของ

ความสงบน้ีแรงมาก ทาํใหอ้ยากไดม้าเป็นสมบตัติลอดเวลา ทีน้ี่ก็รูแ้ลว้วา่งานทีแ่ทจ้รงิอยู่

ตรงไหน งานอย่างอืน่ถา้ยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํก็ทาํไป แต่จะไมห่ลงเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี 

จะทาํเท่าทีจ่าํเป็น จะพยายามตดัใหน้อ้ยลงไปเรื่อยๆ จนไมต่อ้งทาํอกีต่อไป จะได ้

บาํเพญ็ปฏบิตัติลอดเวลา จะบวชก็ได ้ ไมบ่วชก็ได ้ ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั ขอ้สาํคญัอยู่ทีก่าร

ปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตักิ็ถอืวา่ไดบ้วชแลว้ บวชทางใจ ไมไ่ดโ้กนหวัห่มผา้เหลอืงเท่านัน้เอง 

อาจจะปฏบิตัมิากกวา่คนทีโ่กนหวัห่มผา้เหลอืงเสยีอกี เพราะไมรู่ว้า่บวชเพือ่อะไร ถา้บวช

ไดก็้ยิง่ด ี 

ตอ้งหาวดัทีม่กีารปฏบิตัเิป็นหลกั วดัทีส่่งเสริมการปฏบิตั ิวดัทีม่สีถานทีส่งบสงดัวเิวก ที่

เรียกวา่สปัปายะ อาหารสปัปายะ อากาศสปัปายะ บคุคลสปัปายะ อยู่กบันกัปฏบิตัิ

ดว้ยกนัน่ีมนัสปัปายะ ช่วยสนนัสนุนกนั ถา้ไปอยู่กบัพวกทีไ่มป่ฏบิตัจิะยากลาํบาก เรา

จะนัง่สมาธิเขาจะเปิดวทิยุฟงั เราจะอดขา้วเขาจะกนิขา้ว อย่างน้ีเรียกวา่บคุคลไมส่ปัปา

ยะ ถา้ปฏบิตัแิลว้จะรูว้า่ อะไรเกื้อหนุน อะไรเหน่ียวรัง้ จะตอ้งแกไ้ข ถา้อยู่ทีไ่มด่กี็ตอ้ง
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หาทีใ่หม ่ถา้อาหารไมด่ยีงัพอถูไถไปได ้ถา้อาหารดแีต่ทีไ่มด่กี็ควรหาทีใ่หม ่บางทตีอ้งไป

อยู่ทีด่แีต่อาหารไมค่่อยด ี เช่นทีค่รูบาอาจารยอ์ยู่กนั อยู่ทางภาคกลางรบัประทานอาหาร

แบบหน่ึง ไปอยู่ทางนัน้รบัประทานอกีแบบหน่ึง จงึตอ้งฝึกไวก่้อน ฝึกกนิอาหารทีไ่มช่อบ 

กนิขา้วเปลา่ก็ได ้ไมต่อ้งมกีบัก็ได ้ เวลาไปอยู่ทางนัน้ถา้ไมม่อีะไรกนิก็กนิขา้วเปลา่ไป พอ

หวิมากๆอะไรก็กนิได ้ถา้เลอืกไดก้็จะจูจ้ี้จกุจกิ ถา้หวิมากๆกนิขา้วคลกุนํา้ปลาก็อร่อย  

ฝึกใหม้สีตอิยู่กบักายตลอดเวลา ไมคุ่ยกนั ถา้คุยแลว้จะถูกลากไปยาวเลย พอคุยเรื่อง

นัน้เสร็จ ก็มเีรื่องน้ีต่อ แสดงวา่ไมม่สีตแิลว้ ไมม่สีตใินระดบัปฏบิตั ิถา้ไดเ้จริญสตอิย่าง

จริงจงัแลว้ จะไมอ่ยากจะอยู่กบัใคร ถา้อยูก่็ไมอ่ยากจะพูดคุยดว้ย จะทาํใหเ้ผลอได ้ถา้

ตอ้งพูดก็พูดใหน้อ้ยทีสุ่ด ถามคาํตอบคาํ พอตอบเสร็จก็กลบัต ัง้สตใิหม ่ อยู่ทีต่วัเราต่อ 

น่ีเป็น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏบิตั ิ ถา้ไมท่าํอย่างน้ีแลว้ นัง่สมาธิก็จะไมส่งบ เจริญ

วปิสัสนาไมไ่ด ้เพราะไมไ่ดเ้จริญอย่างต่อเน่ือง เจริญไดแ้ค่ครัง้ ๒ ครัง้ ๒ – ๓ วนิาท ีก็

ไหลไปแลว้ มอีย่างอืน่มาฉุดลากไปแลว้ ควรไปอ่านมหาสตปิฏัฐานสูตรดู เป็นหวัใจของ

การปฏบิตัเิลย สตปิฏัฐานสูตรสอนใหเ้จรญิสต ิใหอ้ยู่ทีก่ายเวทนาจติธรรม ข ัน้เริ่มตน้ให ้

อยู่ทีก่ายก่อน เพราะงา่ยทีสุ่ด เวทนาจะละเอยีดเขา้ไป จติยิง่ละเอยีดใหญ่ ธรรมกไ็ม่

ค่อยมอียู่ในใจ จะเป็นเรื่องของโลกท ัง้นัน้ เบื้องตน้จงึใหอ้ยู่ทีก่ายก่อน  

ในมหาสตปิฏัฐานสูตรสอนใหไ้ปหาทีส่งบสงดั ไปนัง่ตามโคนไม ้ แลว้ก็ต ัง้สตรูิอ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออก หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ พอลกุขึ้นมาก็ใหม้สีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหว

ของกาย เวลายนืก็ใหม้สีตอิยู่กบัการยนื เวลาเดนิก็ใหม้สีตอิยู่กบัการเดนิ เวลาทาํอะไรก็

ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ น่ีคอืเบื้องตน้ ถา้ไมไ่ดท้าํอะไร ก็ใหพ้จิารณาดูอาการ ๓๒ 

ของร่างกาย ดูผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูก ฯลฯ ดูเขา้ไปแลว้ก็ดูออกมา ดูออกมาดู

เขา้ไป หรือจะดูซากศพชนิดต่างก็ได ้ต ัง้แต่ตายใหม่ๆ  จนพองบวมขึ้นมา แยกเป็นส่วนๆ 

แขนขาไปทาง ศีรษะไปทาง มนีกมกีามาจกิมากดั พจิารณาเพือ่ใหเ้กดิความเคยชนิ สมยั

น้ีไมไ่ดท้ิ้งศพไวใ้นป่าชา้เหมอืนเมือ่ก่อนแลว้ ก็ตอ้งเอาแบบปจัจบุนั พจิารณาดูพธิรีดนํา้

ศพเรา เสร็จแลว้เอาศพเราไปใส่โลง ๓ วนั ๗ วนั ต่อจากนัน้ก็เอามาใส่ในเตาเผา แลว้ก็

เผาศพเรา จนกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป  
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พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จติก็จะสงบ จะเกดิปญัญา ถา้พจิารณาอย่างเอาจริงเอาจงั 

เหมอืนดูหนงัชวีติของเรา ฉายหนงัในใจเรา ต ัง้แต่เกดิจนตาย พจิารณาอย่างน้ี เป็นท ัง้

วปิสัสนา เป็นท ัง้การต ัง้สตอิยู่กบักาย แลว้ก็แยกใหก้ลายเป็นดนินํา้ลมไฟไป เพราะ

ร่างกายเกดิจากการรวมตวัของดนินํา้ลมไฟ ใหเ้ป็นอาการ ๓๒ ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆจน

ตดิตาตดิใจ จนไมล่มืแลว้ ก็จะไมห่ว ัน่ไหวกบัการเป็นไปของร่างกาย พอผา่นร่างกายไป

แลว้ ก็จะเขา้ไปสู่ธรรมข ัน้ละเอยีดกวา่ คอืเวทนาจติธรรม จะเหน็จติสงบ จติวุน่วาย จติ

มคีวามโลภ จติมคีวามโกรธ จะเหน็ชดั ในเบื้องตน้จะมองไมเ่หน็ เวลาโกรธจะไมรู่ว้า่

โกรธ เวลาโลภจะไมรู่ว้า่โลภ กเิลสถงึหลอกเราไดง้า่ย พอสตอิยู่ในจติแลว้ เวลาโกรธจะ

เหน็ทนัทเีลย ก็จะดบัไดท้นัท ีถา้ยงัดบัไมไ่ดก้็จะหาอบุายดบัจนได ้เพราะเหตทุีท่าํใหเ้กดิ

ก็คอืความหลง เหตทุีจ่ะทาํใหด้บัก็คอืปญัญา  

ถา้รูท้นัแลว้ก็จะไมห่ลง เช่นไปโกรธกระป๋องทาํไม เคยโกรธกระป๋องกนับา้งไหม 

กระป๋องกบัร่างกายน้ีมนัก็เป็นธาตเุหมอืนกนั ทาํไมไปโกรธร่างกายคนอืน่ ทาํไมไมโ่กรธ

กระป๋อง เพราะรูว้า่เป็นธาต ุ แต่ร่างกายคนกลบัไปเหน็วา่เป็นคน ไมไ่ดเ้หน็วา่เป็นธาต ุ

เหมอืนคนขบัรถมาชนรถเรา กบัรถไหลมาชนเอง จะมคีวามรูส้กึต่างกนั ถา้รถไหลมาชน

เองจะไมโ่กรธ ถา้คนขบัมาชนจะโกรธมาก เพราะมคีนขบั เพราะคดิวา่เป็นคน ไมไ่ดเ้ป็น

ธาตเุหมอืนกบัรถ แต่ความจรงิร่างกายคนก็เป็นธาตเุหมอืนกบัรถ ตอ้งพจิารณาวา่เป็น

ธาตทุ ัง้นัน้ ไปโกรธดนินํา้ลมไฟทาํไม พจิารณาดู จะเหน็ผล แต่จะเหน็เมือ่ไหร่ไมรู่น้ะ 

เพราะกวา่จะเขา้ไปถงึใจได ้ อาจจะใชเ้วลานานกวา่การเดนิทางไปเมอืงนอกเสยีอกี ไป

เมอืงนอกไปเดีย๋วเดยีว แต่ธรรมกวา่จะเขา้สู่ใจไดอ้าจจะเป็นเวลาหลายปี ท ัง้ๆทีฟ่งัอยู่

อย่างน้ี กวา่จะรอ้งออ๋ไดก้็ผ่านไปหลายปี บางคนอาจจะเร็ว ๗ วนัก็ออ๋ได ้บางคนก็ ๗ ปี  

ถาม คนบางคนบอกไมต่อ้งสงสยั ปฏบิตัอิย่างเดยีวแลว้จะหายสงสยั 

ตอบ หา้มไมใ่หส้งสยัไมไ่ด ้ ถา้สงสยัก็อย่าไปใหค้วามสาํคญั เพราะจะมเีรื่องใหส้งสยั

อยู่เรื่อย ความสงสยัเกดิจากความหลง ถา้แกท้ีต่น้เหตคุอืความหลงได ้ก็จะหาย

สงสยัหมด ใหส้งสยัเกี่ยวกบัวธิีการปฏบิตั ิ แต่อย่าไปสงสยัเกี่ยวกบัผล ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร ถา้ไมเ่ขา้ใจวธิีปฏบิตั ิ เจรญิสตอิย่างไร อย่างน้ีก็ควรถาม นัง่
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สมาธิอย่างไร รกัษาศีลอย่างไร ถามได ้อย่าไปถามเรื่องผลวา่เป็นอย่างไร ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบักนิขา้ว กนิแลว้อิ่มอย่างไร ก็กนิเขา้ไปส ิกนิอิม่แลว้ก็รู ้

เอง ใหส้งสยัในมรรค แต่อย่าสงสยัในผลในนิพพาน วา่เป็นอย่างไร  

ถาม ถา้อยากจะสวดมนตห์รือนัง่สมาธทิกุวนัพระ ถอืวา่ต ัง้เง ือ่นไขมากเกนิไปหรือ

เปลา่คะ ถา้ต ัง้ใจแลว้ไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ถอืวา่ไมม่บีญุพอหรือเปลา่คะ 

ตอบ ความตัง้ใจภาษาพระเรียกวา่อธิษฐาน จะทาํอะไรตอ้งอธิษฐานก่อน ตอ้งต ัง้ใจ

ก่อน ตอ้งกาํหนดเงือ่นไขไวก่้อน วา่จะทาํมากนอ้ยเพยีงไร จะทาํไดห้รือไมไ่ดก้็

ขึ้นอยู่กบัสจัจะ คอืความจริงใจ เวลาต ัง้ใจทาํอะไร ตอ้งมคีวามจรงิใจดว้ย ทีจ่ะ

ปฏบิตัติามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ถา้ต ัง้ใจทาํในสิง่ทีท่าํไมไ่ด ้ต ัง้ไปก็ไรป้ระโยชน ์ควรต ัง้ใจ

ทาํในสิง่ทีส่ามารถทาํได ้ เมือ่ไดต้ ัง้ใจแลว้ก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ ควรทาํจากนอ้ยไปหา

มาก เช่นตอนน้ียกนํา้หนกัได ้ ๒๐ กโิลกรมั จะยก ๕๐ กโิลกรมัเลย ก็ยงัยก

ไมไ่ด ้ลองยก ๒๒ กโิลกรมัก่อน พอยก ๒๒ ไดแ้ลว้ ก็เพิม่ขึ้นไปเป็น ๒๔ การ

สรา้งเงือ่นไขแบบน้ีไมใ่ช่กเิลส เป็นมรรคเป็นเหตเุป็นผล ตอ้งสรา้งเงือ่นไขกนั

ท ัง้นัน้ เช่นตอ้งมาทีน่ี่ทกุเดอืน ก็เป็นเงือ่นไขเหมอืนกนั จะมาไดห้รือไมก่็อกีเรื่อง

หน่ึง บางคนก็มขีอ้ยกเวน้ ถา้มธุีระจาํเป็นก็ขอเวน้ บางคนไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

นอกจากเจ็บไขไ้ดป่้วย นอนอยู่บนเตยีง ลุกขึ้นมาไมไ่ด ้ ก็เป็นเงือ่นไขของแต่ละ

คนทีจ่ะกาํหนดกนั ถา้ไมม่เีง ือ่นไขเลยก็อาจจะไมไ่ดท้าํ  

พระพทุธเจา้ก็ทรงต ัง้สจัจาธิษฐาน ตอนทีน่ ัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ ก่อนจะตรสัรู ้ นัน่ก็คอืความ

ตัง้ใจและมเีงือ่นไขดว้ย จะนัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์จนกวา่จะตรสัรู ้ ถา้เลอืดในร่างกายเหอืดแหง้

ไป ก็จะไมล่กุจากทีน่ ัง่น้ีเป็นอนัขาด ทรงต ัง้เง ือ่นไขไวอ้ย่างนัน้ ถา้ไมท่รงตรสัรูก้็ตาย

เท่านัน้ ถา้ไมต่ายก็ตอ้งตรสัรู ้ ทรงมคีวามม ัน่ใจในเงือ่นไขทีไ่ดต้ ัง้เอาไว ้ ถา้ยงัไมม่ ัน่ใจก็

อย่าไปต ัง้ เช่นหลวงตาท่านเลา่วา่ท่านนัง่ท ัง้คนื ก็ตอ้งต ัง้สจัจะไวก่้อน วา่คนืน้ีจะนัง่ท ัง้

คนื ยกเวน้อย่างเดยีว ถา้มเีหตกุารณ์ฉุกเฉินเกดิขึ้นกบัครูบาอาจารยก์บัหมูค่ณะ ท่านจงึ

จะลกุขึ้นมา ถา้ไมม่เีหตกุารณ์อย่างนัน้ท่านจะไมล่กุ ถา้ไมถ่งึเวลาออกบณิฑบาตท่านจะ

ไมล่กุจากทีน่ ัง่ ตอ้งกาํหนดเงือ่นไขไว ้แต่ควรกาํหนดในสิง่ทีท่าํได ้ถา้ไมอ่ย่างนัน้ก็จะสกั



24 
 

แต่วา่ต ัง้ ต ัง้แลว้ก็ทาํไมไ่ด ้ อย่าไปต ัง้ดกีวา่ อย่าหลอกตวัเอง อย่างในพรรษาก็มบีางคน

ตัง้ใจวา่จะเลกิสูบบหุรี่ท ัง้พรรษา จะเลกิเหลา้ท ัง้พรรษา จะทาํไดท้ ัง้พรรษาหรือไม ่ก็อยู่ที่

สจัจะและความสามารถ  

ฉะนัน้จะทาํอะไรก็ตอ้งอธิษฐานก่อน แต่อธิษฐานไมใ่ช่การขอ อธิษฐานบารมแีปลวา่

ความตัง้ใจ แต่คนไทยเราเขา้ใจผดิ คดิวา่อธิษฐานคอืการขอ เวลาถวายทานก็ขอใหไ้ปถงึ

นิพพานเลย ถา้ทาํทานอย่างเดยีวอธิษฐานจนวนัตายก็ไปไมถ่งึ เพราะไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะ

ใหไ้ปถงึนิพพาน เหมอืนกบัตตี ัว๋ไปแค่พทัยา แต่จะไปใหถ้งึกรุงเทพฯไดอ้ย่างไร ถา้

อยากจะไปนิพพาน กต็อ้งทาํบญุใหท้านรกัษาศีลและภาวนาดว้ย ถงึจะไปถงึนิพพานได ้

แต่คนส่วนใหญ่ไมท่ราบ คดิวา่ทาํบญุแลว้ขอใหไ้ปถงึนิพพานได ้ ถา้เป็นการเตอืนใจวา่ 

จดุหมายปลายทางคอืนิพพาน ถา้อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นไร อยากจะใหห้ายปวดทอ้งแต่กนิยาแก ้

หวดั จะหายไดอ้ย่างไร ถา้อยากจะหายปวดทอ้งก็ตอ้งกนิยาแกป้วดทอ้ง ไมต่อ้ง

อธิษฐานก็ได ้ถา้ไดก้นิยาทีถู่กกบัโรค ก็ตอ้งหายอย่างแน่นอน การจะทาํอะไรตอ้งมคีวาม

ตัง้ใจก่อน อย่างมาทีน่ี่ก็ตอ้งต ัง้ใจไวก่้อน เพือ่จะไดเ้คลยีรเ์รื่องต่างๆ ใหม้เีวลามาทีน่ี่ได ้

ถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจไวก่้อน หากมใีครชวนใหไ้ปทาํอย่างอืน่ ก็จะไมไ่ดม้า ถา้กาํหนดไวแ้ลว้ วา่

เวลาน้ีจะตอ้งมาทีน่ี่ ก็จะไมไ่ปทีอ่ืน่ 

การต ัง้ใจคอือธิษฐานเป็น ๑ ในบารม ี๑๐ มอีธิษฐานบารมแีลว้ก็ตอ้งมสีจัจบารม ี เมือ่มี

ท ัง้ ๒ บารมแีลว้ ก็ตอ้งตามดว้ยวริิยบารม ี เมือ่ไดต้ ัง้ใจแลว้ก็ตอ้งมคีวามพากเพยีร ทาํ

แลว้เจอความทกุขย์ากลาํบาก ก็ตอ้งมขีนัตบิารมช่ีวยสนบัสนุน ถงึจะทาํไดส้าํเร็จ ไมว่า่

จะเป็นทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี ก็ตอ้งอาศยัอธิษฐานบารม ี สจัจบารม ี วริิย

บารม ี ขนัตบิารมคีอยผลกัดนั มนัตอ้งมบีารมที ัง้ ๔ น้ีก่อน ตอ้งมอีธิษฐานมสีจัจะมี

วริิยะมขีนัต ิ ถงึจะมาทาํบญุทาํทานได ้ ถงึจะรกัษาศีลได ้ ถงึจะปฏบิตัเินกขมัมะได ้

เนกขมัมะก็คอืการออกบวช ออกภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา เจริญอเุบกขา 

เจริญเมตตา เป็นบารมทีีเ่กดิจากอธิษฐานบารม ี สจัจบารม ี พระพทุธเจา้ก็ทรงเริ่มทีส่จั

จาธิษฐาน แลว้จงึเจริญสมถภาวนาวปิสัสนาภาวนา จนไดป้ญัญาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

แต่บารมเีหลา่น้ีไมไ่ดท้รงบาํเพญ็เฉพาะในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทรงบาํเพญ็มานานแลว้ 
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เหมอืนกบัส่วนประกอบของอาหารทีเ่ราไปซื้อเตรียมไวห้มดแลว้ ห ัน่ไวห้มดแลว้ รอเวลา

ใส่ไปในกระทะใส่ไปในหมอ้เท่านัน้เอง ถา้ยงัไมไ่ดพ้วกผกัพวกเน้ือมาห ัน่มาเตรียมไว ้ถงึ

เวลาทาํกบัขา้วก็มแีต่หมอ้เปลา่ๆ ตอ้งสะสมบญุบารมกีนัก่อน ถงึจะไปถงึจดุนัน้ได ้ จะ

ภาวนาไดต้อ้งสะสมบญุบารมมีาก่อน จู่ๆจะมาภาวนาเลยไมไ่ด ้ตอ้งไลข่ึ้นมาจากทานจาก

ศีลขึ้นมา ทานศีลแลว้ก็ภาวนา อยู่ข ัน้ไหน ก็พยายามทาํข ัน้นัน้ใหเ้ต็มที ่ แลว้ก็ขยบัขึ้นสู่

ข ัน้ต่อไป ถา้ชอบทาํบญุใหท้าน แต่ยงัไมร่กัษาศีลเท่าทีค่วร ก็ควรรกัษาศีลใหม้ากขึ้น ถา้

ยงัรกัษาไมไ่ดก้็ยงัตอ้งทาํทานใหม้ากก่อน  

ทานสนบัสนุนศีล ศีลสนบัสนุนสมาธิ สมาธิสนบัสนุนปญัญา ปญัญาสนบัสนุนการหลดุ

พน้ เป็นข ัน้ๆไป ขา้มข ัน้ไมไ่ด ้นอกจากเคยทาํมาแลว้ก็ขา้มได ้ไมต่อ้งเริ่มตน้ทีท่าน เช่น

พระพทุธเจา้ในชาตสุิดทา้ยน้ีก็ไมไ่ดท้าํบญุใหท้าน เหมอืนตอนเป็นพระเวสสนัดร ทรง

เสวยความสุขอยู่ในวงัอยู่จนอายุ ๒๙ พรรษาก็ออกบวชเลย พรอ้มทีจ่ะบวชไดเ้ลย บาง

คนเกดิในชาตน้ีิแลว้ก็บวชไดเ้ลย เช่นครูบาอาจารยต่์างๆ เพราะไดบ้าํเพญ็บารมมีาแลว้ 

เช่นทานบารมขีองหลวงตา ท่านคงทาํมามากในอดตี ชาตน้ีิจงึรบัอานิสงสข์องทานบารมี

อย่างมากมาย เหมอืนกบัพระสวีล ี ไมไ่ดเ้กดิจากชาตน้ีิเพราะครูบาอาจารยท์ีบ่รรลธุรรม

เหมอืนกนั อานิสงสข์องบารมไีมเ่หมอืนกนั บางองคก์็เงยีบๆเป็นผา้ขี้ริ้วห่อทอง แต่จติ

ท่านสะอาดบริสุทธิ์หลดุพน้เหมอืนกนั การสะสมบญุบารมขีองแต่ละคนจงึมมีากนอ้ย

ต่างกนั ทาํใหต้อ้งปฏบิตัมิากนอ้ยต่างกนั พวกเราทีเ่กาะกลุม่กนัได ้ แสดงวา่มบีญุบารมี

เท่าๆกนั ถา้มากกวา่คงจะไมไ่ดอ้ยู่กลุม่น้ี ถา้นอ้ยกวา่ก็เกาะกลุม่น้ีไมต่ดิ มคีนถามวา่ 

อยากจะพบคู่ครองของตนทกุชาต ิ จะตอ้งทาํอย่างไร ท่านก็บอกวา่ตอ้งสะสมบญุบารมี

ใหเ้ท่ากนั ทาํทานใหเ้ท่ากนั รกัษาศีลใหเ้ทา่กนั ภาวนาใหเ้ท่ากนั ชาตหินา้ก็จะไดเ้จอกนั

อกี  

ถาม พอนัง่สมาธิแลว้กายมนัโยกจะทาํอย่างไร 

ตอบ อย่าไปสนใจ ความจริงมนัไมค่วรโยก ควรจะใหม้นัหยุดโยก แลว้ก็อย่าไปสนใจ

มนั ถา้โยกก็แสดงวา่สตยิงัไมด่พีอ หรือหลบัใน  
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ถาม เป็นโมหะความหลงหรือเปลา่ 

ตอบ สตไิมแ่ก่กลา้พอ ก็ส่ายไปส่ายมา ไม่น่าจะเป็นอย่างนัน้ อย่างเวลานัง่คุยกนัน้ีก็ไม่

โยก แสดงวา่มสีตอิยู่ พอโยกก็เหมอืนครึ่งหลบัครึ่งตื่น ถา้โยกแสดงวา่หลบัใน 

ใหล้กุขึ้นมาเดนิ อยา่นัง่ใหเ้สยีเวลา ถา้นัง่ก็ควรจะน่ิง 

ถาม เวลาเราโกรธ พอสกัพกัมสีตนึิกไดว้า่ สิง่ทีเ่ราทาํมนัไมถู่ก 

ตอบ ปญัญาชา้กวา่กเิลส ตอ้งพยายามทาํใหด้บัไดท้นัท ี ตอ้งเร็วขึ้น ตอ้งพฒันาไป

เรื่อยๆ เตอืนตนวา่อย่าไปโกรธ ความโกรธเป็นโทษเป็นทกุข ์ไมเ่ป็นประโยชนก์บั

เรา ก็จะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ สาํคญัทีส่ต ิรูไ้มท่นั เหมอืนยามไมไ่ดเ้ฝ้าอยู่ทีป่ระตู ไป

เดนิเทีย่วทีไ่หนไมรู่ ้ขโมยเขา้ไปในบา้นแลว้ กเิลสยงัเร็วกวา่ปญัญา 

ถาม มนัเร็วมากเลย แต่ก็รูว้า่ไมค่วรทาํ 

ตอบ เพราะวา่สตยิงัชา้อยู่ ก็ตอ้งต ัง้สตใิหม้ากขึ้น แลว้จะเร็วขึ้น  

ถาม การทีเ่ราไปไหวพ้ระหรือสรา้งกศุล หลงัจากนัน้ก็จะขอพร ใหก้บัคนใกลต้วั ใหม้ี

ความสุขความเจริญ ความรํา่รวย ในหนา้ทีก่ารงาน อย่างน้ีถอืวา่เป็นกเิลสไหมคะ 

ตอบ เป็นกเิลส ไมไ่ดผ้ลดว้ย ตอ้งเกดิจากการกระทาํของแต่ละคน 

ถาม เราทาํบญุใหใ้ครไมไ่ด ้

ตอบ ไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้ฝากมา 

ตอบ ถา้เป็นเงนิของเขา เขาก็ได ้

ถาม แลว้อนุโมทนาละคะ 
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ตอบ เป็นบญุอกีชนิดหน่ึง ไมใ่ช่บญุทีเ่กดิจากการให ้แต่เกดิจากการยนิดใีนการใหข้อง

ผูอ้ืน่ ไมอ่จิฉาริษยา ไมข่ดัขวางเขา 

ถาม ถา้ฝากเงนิมาน่ี จะไดเ้ท่าทีม่าทาํเองไหมคะ 

ตอบ ไมเ่ท่า ได ้๙๙ เปอรเ์ซน็ต ์ 

ถาม เวลาทาํบญุแค่ต ัง้จติอธิษฐานก็พอแลว้ใช่ไหมคะ ไมจ่าํเป็นตอ้งขอพรอะไรอกี

แลว้ 

ตอบ ไมต่อ้ง เพราะการกระทาํเป็นเหตใุหเ้กดิผลขึ้นมา เหมอืนกนิขา้วไมต่อ้งขอใหใ้คร

บอกใหอ้ิม่ กนิเขา้ไปแลว้ก็อิม่เอง  

ถาม วธิีทีจ่ะทาํใหพ้่อแมไ่ดบ้ญุ ตอ้งทาํบญุใหเ้ขาอย่างไรคะ  

ตอบ ตอ้งเชื่อฟงัคุณพ่อคุณแม ่ ทาํตวัใหเ้ป็นคนด ี ใหคุ้ณพ่อคุณแม ่ สบายอกสบายใจ 

ไมเ่ถยีงไมท่ะเลาะกบัคุณพ่อคุณแม ่ ใหค้วามเคารพนบัถอื ยกย่องเทดิทูนบูชา

คุณพ่อคุณแมเ่สมอ  

ถาม อย่างน้ีการทีจ่ะทาํใหท้่านไดบ้ญุ ก็คอืพาท่านไปทาํบญุใช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นอบุายอย่างหน่ึง ถา้ท่านยนิด ี ทาํดว้ยความสบายใจ ถา้ท่านบ่นไมอ่ยากไป

เลย ก็จะไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้เอาเงนิปจัจยัใหลู้กมาถวายพระน่ี ลูกก็ไมไ่ดบ้ญุใช่ไหมคะ 

ตอบ ลูกก็ไดส่้วนหน่ึง คอืบญุทีเ่กดิจากการรบัใชผู้อ้ืน่ ไมไ่ดบ้ญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

บญุมหีลายชนิด มอีานิสงสต่์างกนั ถา้รบัใชผู้อ้ืน่ชาตหินา้ก็มผูีอ้ืน่มารบัใชเ้รา ถา้

ใหท้านแก่ผูอ้ืน่ชาตหินา้ก็มผูีอ้ืน่มาใหท้านเรา อานิสงสไ์มเ่หมอืนกนั แต่เป็นบญุ

เหมอืนกนัคอืเป็นความสุขใจเหมอืนกนั คนทีใ่หเ้งนิทองก็มคีวามสุขใจ คนทีร่บั

เอาเงนิมาใหก้็มคีวามสุขใจ สุขกนัคนละแบบ  
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ถาม พอดตีอนน้ีคุณพ่อสุขภาพไมค่่อยดคีรบั เมือ่วานก็พาท่านไปเทีย่ว ตอนขากลบั

อยู่ๆท่านก็นัง่รอ้งไหข้ึ้นมา ท่านก็บอกผมวา่ ท่านมลูีกกตญั�ู ผมก็บอกวา่ลูก

กตญั�ูก็ดแีลว้นิ ทาํไมตอ้งรอ้งไห ้ ท่านก็ไมพู่ดท่านก็รอ้งไหส้กัพกั ผมก็เลย

ปลอบใจบอกวา่ ไดลู้กทีก่ตญั�ูก็ถอืวา่เป็นบญุวาสนา คุณพ่อก็บอกวา่ ท่านไมรู่ ้

จะอยู่อกีนานแค่ไหน ผมก็บอกวา่เป็นเรื่องธรรมชาตขิองมนุษยท์ ัว่ไป ตอ้งเกดิแก่

เจ็บตาย ตอ้งวางใจใหเ้ป็นกลาง อย่าไปคดิมาก ไมท่ราบวา่จะใหท้่านวางใจ

อย่างไรด ีใหเ้ป็นหลกั เพราะวา่ทางธรรมน้ีท่านไมเ่ขา้ใจ 

ตอบ ทีพู่ดไปก็ดแีลว้ สิง่ทีเ่กดิกบัท่านเป็นวบิากของท่าน ฐานะจติของท่านตอ้งเป็น

อย่างนัน้ เราก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ท่านอาจจะซาบซึ้งในความกตญั�ูของเรา ซาบซึ้งใน

บญุของท่านทีท่่านมลูีกด ีแต่เสยีใจทีช่วีติของคนเราตอ้งจบลง เป็นเรื่องปกตทิีจ่ะ

คดิอย่างน้ี ถา้มปีญัญาก็จะไมค่ดิอย่างน้ี เรื่องอย่างน้ีเป็นเรื่องธรรมดา เป็นสภาพ

จติของคนเรา พอไดส้มัผสัอะไรก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา แลว้ก็ปลอ่ยออกมา เราก็

ทาํหนา้ทีข่องเราดเีต็มทีอ่ยู่แลว้ เรื่องสภาพจติของท่านเราทาํอะไรไมไ่ด ้ ท่านก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไรทางร่างกาย ท่านก็ไดร้บัการดูแลดอียู่ เรื่องทางอารมณ์ก็พยายาม

ช่วยท่าน เกดิมาแลว้ตอ้งมคีวามทกุขด์ว้ยกนัทกุคน จะทกุขน์อ้ยทกุขม์ากเท่า

นัน้เอง ท่านอาจจะขมๆหวานๆก็ได ้หวานทีม่ลูีกกตญั�ู ขมทีจ่ะตอ้งจากกนั ยงั

ทาํใจไมไ่ด ้ ถา้มดีวงตาเหน็ธรรมอย่างพระโสดาบนัก็จะเฉยๆ ถงึแมจ้ะดขีนาด

ไหนสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจบ งานเลี้ยงย่อมมกีารเลกิรา อย่าไปกงัวล ถอืเป็นเรื่อง

ธรรมดา ทาํหนา้ทีข่องเราใหด้เีต็มทีก่แ็ลว้กนั  

ถาม บางทผีมกค็ดิลว่งหนา้ ถงึเวลาทีท่่านจะจากไป จะใหท้่านราํลกึอะไรด ี 

ตอบ บอกท่านตอนนัน้ไมไ่ด ้ เหมอืนกบัไปสอนมวยขา้งเวท ี ถา้จะสอนก็ตอ้งสอนตอน

ก่อนขึ้นเวท ี

ถาม บอกใหท้่านระลกึถงึอะไรสกัอย่าง  

ตอบ ตอ้งบอกตอนน้ี ถา้จะตายใหพ้ทุโธๆไป บอกกนัตอนน้ีเลย  
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ถาม อย่างคุณแมข่องโยมก็สอนใหพ้ทุโธ ตอ้งค่อยๆฝึกทลีะนิด 

ตอบ ตอ้งฝึกไวก่้อน 

ถาม แลว้ก็เปิดเทปตลอดเวลา หลงัจากทีท่่านยอมรบัแลว้ ก็เปิดไปเรื่อยๆ คุณแมฝึ่ก

นบัลูกประคาํมานานแลว้ เป็นการภาวนาของท่าน 

ตอบ ตอ้งซอ้มก่อน ก่อนทีจ่ะขึ้นเวท ี 

ถาม ผมก็บอกคุณพ่อวา่ วา่งๆก็พทุโธนะ อย่าไปคดิมาก บางทที่านก็คดิโนน้คดิน่ี วา่

คนนัน้ก็ตายคนน้ีก็ตาย เพือ่นของท่านตายไปหลายคนแลว้ ท่านจะคดิตรงนัน้ 

ตอบ บอกท่านวา่เวลาตายเหมอืนนอนหลบัไป ไปเปลีย่นร่างใหม ่ เปลีย่นรถใหม ่ รถ

เก่ามนัพงัแลว้ เอารถใหมด่กีวา่ ใหเ้จริญปญัญาเลย ดกีวา่สมถภาวนา ร่างกาย

เป็นเหมอืนรถยนต ์คนขบัไมไ่ดต้ายไปกบัรถยนต ์ถา้ปลอ่ยร่างกายได ้ก็หลดุได ้

เลย  

ถาม ถา้จะหารูปพระพทุธรูปมาตดิไวใ้หท้่านดูก่อนนอน แลว้ใหท้่านจาํเป็นสญัญาไป

เลย อย่างน้ีจะช่วยไดไ้หม  

ตอบ ถา้ทาํเป็นก็ช่วยได ้เป็นการเจริญสมถภาวนา 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๐ 

พฒันาจติ 
๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

งานภายนอกเป็นงานหยาบ ครูบาอาจารยส่์งเสริมงานภายในมากกวา่ ถา้ใจยงัหยาบอยู่ 

ยงัเขา้ถงึงานละเอยีดไมไ่ด ้ท่านก็ใหท้าํงานภายนอกไปก่อน ยงัภาวนาไมไ่ด ้ ก็ใหไ้ปดูแล

โรงครวั ปดักวาด ทาํกบัขา้ว เช็ดถูต่างๆไปก่อน ถา้ทาํงานละเอยีดไดแ้ลว้ ท่านก็จะไม่

บงัคบัใหท้าํงานหยาบ เวลาเหน็มาทาํงานหยาบท่านก็จะไลไ่ป อย่างสมยัทีอ่าตมาอยู่ทีว่ดั

ป่าบา้นตาด บางครัง้ก็มกีารสรา้งกฏุ ิก็มพีระช่วยกนัทาํ เราก็ไปช่วย พอหลวงตาท่านเหน็ 

ท่านก็ไลเ่ราไป แต่ทา่นก็พูดแบบไมใ่หค้นอืน่เสยีกาํลงัใจ ท่านก็วา่เรามนัไมไ่ดเ้รื่อง อย่า

มาเกะกะ ก็เหมอืนกบัท่านชี้โพรงใหแ้ลว้ เราก็สบายใจ วนัต่อไปก็ไมรู่ส้กึตะขดิตะขวงใจ

ทีไ่มไ่ดม้าช่วย เป็นธรรมดาของคนทีอ่ยู่ร่วมกนั ก็ตอ้งมภีาระความรบัผดิชอบร่วมกนั มี

งานส่วนรวมทีต่อ้งช่วยกนัทาํ พอดที่านเมตตา ท่านแยกแยะคน ใหไ้ปทาํงานอกีอย่างจะ

ดกีวา่ เพราะจะเกดิประโยชนต์ามมาทหีลงั งานภายนอกก็มปีระโยชนเ์หมอืนกนั แต่ไม่

มากเท่ากบังานภายใน งานภายในผูป้ฏบิตักิ็ไดป้ระโยชน ์เมือ่ปฏบิตัเิสร็จ ผูอ้ืน่ก็จะไดร้บั

ประโยชนด์ว้ย ควรไปวดัทีม่คีรูบาอาจารยฉ์ลาด รูเ้รื่องงานหยาบงานละเอยีด รูว้า่เหมาะ

กบังานชนิดไหน ท่านแยกแยะได ้ถา้ไปอยูท่ีว่ดัทีไ่มแ่ยกแยะ ถงึเวลาทาํงานหยาบทกุคน

ก็ตอ้งทาํดว้ยกนัหมด ไมว่า่กาํลงัทาํงานละเอยีดขนาดไหน ก็ตอ้งปลอ่ยไวก่้อน มาทาํงาน

หยาบก่อน งานละเอยีดก็จะไมก่า้วหนา้ จะเสยีเวลา ถา้ปลอ่ยใหท้าํไปตามภูมจิติภูมิ

ธรรม กาํลงัทาํงานหยาบกท็าํไป กาํลงัทาํงานละเอยีดก็ทาํไป แยกกนัไป จะไดไ้ม่

เสยีเวลาสาํหรบัคนทีท่าํงานละเอยีด ถา้ทาํงานหยาบมากๆ งานละเอยีดก็จะเสยีหายได ้

วนัก่อนมคีนมาเลา่ตอนทีห่ลวงตาสมาธิเสือ่ม ท่านไปทาํกลดอยู่เดอืนหน่ึง พอกลบัมา

ภาวนา จติไมส่งบแลว้ เพราะไปทาํงานหยาบ งานภายนอก ไมไ่ดท้าํงานภายในทีล่ะเอยีด 

เพราะตอนนัน้จติยงัอยู่ในข ัน้ทีเ่สือ่มได ้ไม่ไดท้าํอยู่เดอืนหน่ึง พอกลบัไปทาํใหม ่จติกไ็ม่
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สงบแลว้ ท่านเลา่วา่จติท่านวุน่วายมากเลย ยิง่อยากใหส้งบ แลว้ไมส่งบ ยิง่วุน่วาย ยิง่รุ่ม

รอ้นใหญ่เลย พอท่านบริกรรมพทุโธๆตลอดเวลา ไมว่า่จะทาํอะไร ก็พทุโธๆ ท ัง้วนัท ัง้คนื

เลย ไมน่านจติก็สงบลง 

ถาม ตอนอยู่ทีว่ดั ไดพ้จิารณาเจริญปญัญาอยู่ตลอด ก็รูส้กึวา่ด ี แต่พอกลบัมารูส้กึ

ถอยกลบั 

ตอบ เพราะไมไ่ดพ้จิารณาธรรม มเีรื่องอืน่เขา้มากลบ มาดงึจติไปคดิเรื่องอืน่ จติก็เป็น

เหมอืนรถ จะขบัไปสองทศิทางพรอ้มกนัไมไ่ด ้ จะไปกรุงเทพฯไปอดุรฯพรอ้มกนั

ไมไ่ด ้ ถา้ไปกรุงเทพฯก็ไมไ่ดไ้ปอดุรฯ ตอนอยู่ทีว่ดัเราก็พจิารณาธรรมะ จติอยู่

กบัธรรม เป็นธมัมานุสตปิฏัฐาน ใคร่ครวญแต่เรื่องธรรมะเพือ่ใหเ้กดิปญัญา พอ

มปีญัญาอยู่ในจติมากเท่าไร กเิลสก็จะอ่อนตวัลง สงบตวัลงไปมากเท่านัน้ ถา้ยงั

ไมต่ายก็จะหลบซ่อนตวั ไมโ่ผลอ่อกมาใหเ้หน็งา่ยๆ เวลาไมม่ธีรรมะ เช่นตอน

กลบัมาทีบ่า้นแลว้ ตอ้งคุยกบัสามคุียกบัลูก คุยเรื่องนัน้เรื่องน้ี มแีต่เรื่องทางโลก 

ธรรมะกห็ายไป กเิลสก็ออกมาเพ่นพ่าน ใจก็รอ้น ใจก็วุน่วาย ไมส่งบ การเจริญ

หรือเสือ่มของจติ จงึขึ้นอยู่ทีส่งัขารความคดิปรุงแต่ง วา่คดิไปทางไหน หลวงปู่

ดุลยท์่านสอนวา่ จติออกนอกเป็นสมทุยั จิตเขา้ขา้งในเป็นมรรค ถา้จติเขา้ขา้งใน 

ก็จะพจิารณาเรื่องธรรมะ พจิารณารูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณารูปวา่ไมส่วยงาม เป็นอสุภะ เป็นปฏกูิล ถา้

พจิารณาอย่างน้ี กเิลสก็จะหลบ ราคะตณัหาก็จะเบาลง ปฏฆิะความหงดุหงดิใจก็

จะเบาลง แต่ยงัไมต่าย ถา้ยงัไมไ่ดถ้อนรากถอนโคน ถา้ถอนรากถอนโคนไดแ้ลว้ 

ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป ตอ้งพจิารณาอสุภะทกุลมหายใจเขา้ออกเลย มองทไีร

ก็เหน็เป็นอสุภะ จนไมม่คีวามอยากในร่างกายอกีต่อไป มองทไีรก็จะเป็นอย่างน้ี

ทกุท ี ถงึแมจ้ะกาํหนดใหเ้หน็วา่สวยงาม พอกาํหนดปับ๊ก็ลม้หายไป เพราะตวัอสุ

ภะจะขึ้นมาแทนที ่ อย่างน้ีราคะตณัหาจะเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร ก็จะรูเ้องวา่เรื่องน้ี

หมดปญัหาไปแลว้ ถา้เป็นโรคก็หายแลว้ หายจากไขห้วดัแลว้ จะไปกนิยาแก ้

หวดัอกีทาํไม หยุดกนิไดแ้ลว้  
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ยงัมงีานอืน่ทีต่อ้งทาํอกี เป็นงานละเอยีดขึ้นไปอกี จากกายจากรูปธรรมก็เขา้สู่นามธรรม 

พจิารณาดูการเกดิดบัของเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ แลว้ก็พจิารณาจติ พจิารณา

การเกดิดบัของอารมณ์ในจติ ทีส่มัพนัธก์บัการเกดิดบัของนามขนัธ ์ พจิารณาความสุข

ความทกุข ์ ความสวา่งความเฉาของจติ พจิารณาไป ปลอ่ยวางไป จนไมม่อีะไรเหลอืให ้

พจิารณา พอหมดแลว้ก็ไมม่งีานใหท้าํ งานละเอยีดหมดแลว้ กจิในพรหมจรรยไ์ดเ้สร็จ

สิ้นแลว้ ไมม่กีจิอืน่ทีต่อ้งทาํอกีต่อไป ทน้ีีก็ไปทาํงานภายนอกไดแ้ลว้ ไปอบรมส ัง่สอน

เผยแผ่ความรูใ้หก้บัผูอ้ืน่ เป็นงานหลกั ส่วนงานก่อสรา้งต่างๆ ก็ทาํไปตามความจาํเป็น 

ทาํไปตามเหตตุามปจัจยั มคีนถวายเงนิทองมาก็เอาไปสรา้งโรงพยาบาล สรา้งโรงเรียนที่

ไหนเดอืดรอ้นขาดแคลนอะไร ก็ไปช่วยเหลอืกนั แต่ไมไ่ดถ้อืเป็นภารกจิหลกั เป็นผล

พลอยได ้ภารกจิหลกัคอืการเผยแผ่ธรรมะ ส ัง่สอนผูอ้ืน่ใหท้าํบญุทาํทาน เพราะยงัอยู่ใน

ข ัน้ทีต่อ้งทาํบญุทาํทาน เขาก็บริจาคทรพัย ์ ก็ตอ้งเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด เป็น

สาธารณประโยชน ์ ถา้เป็นประโยชนส์าํหรบับคุคล ก็ตอ้งเป็นคนทีเ่ดอืดรอ้นจริงๆ ก็ทาํ

กนัไป กจิของศาสนาก็มเีพยีงเท่าน้ี สาํหรบัพวกทีก่าํลงัภาวนา ก็ตอ้งระมดัระวงักจิ

ภายนอกใหม้าก ถา้หลกีไดเ้ลีย่งได ้ไมเ่สยีหายก็ควรจะหลกี ถา้ทาํแลว้ไปทาํลายไปขวาง

งานภายใน ก็ควรจะเปลีย่นที ่ ไปหาที่ๆ ส่งเสริมการทาํงานภายใน บางแห่งไมใ่หท้าํงาน

ภายนอกเลย อาหารก็ไมต่อ้งทาํ เขาจดัมาให ้ใหอ้ยู่ภาวนาในหอ้ง ๗ วนั ๗ คนืเลย เพือ่

ส่งเสริมการปฏบิตังิานทีล่ะเอยีด ทีส่าํคญักวา่งานภายนอก พอเสร็จงานภายในแลว้ ก็จะ

ไมม่งีานอืน่ตอ้งทาํอกีต่อไป ถา้ทาํแต่งานภายนอก งานภายในไมท่าํ ก็จะไมม่วีนัเสร็จสิ้น 

ตายไปก็ตอ้งกลบัมาเกดิใหม ่ ตอ้งทาํใหมอ่ยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ จงึควรเหน็ความสาํคญั

ของงานภายใน งานภายนอกก็ทาํไปตามเน้ือผา้ ตามความจาํเป็น มลูีกตอ้งเลี้ยงดู ก็

เลี้ยงดูไป มสีามภีรรยาตอ้งดูแล ก็ดูแลกนัไป มพี่อแมต่อ้งดูแล ก็ดูแลกนัไป มเีวลาวา่ง

จากงานภายนอก ก็ควรจะทุ่มเทใหก้บังานภายใน อย่าไปทาํงานใหก้บักเิลส ดว้ยการเสพ

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทาํใหก้บัพ่อกบัแมก่บัลูกกบัภรรยากบัสามแีลว้ ยงัตอ้งไปทาํ

ใหก้บักเิลสอกี ไมไ่ดท้าํใหก้บัธรรมเลย ไมไ่ดท้าํใหก้บัใจเลย 

ถาม การมสีตไิดบ้ญุในขอ้ไหน มสีตติลอด ไดบุ้ญอย่างไร 
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ตอบ ถา้มสีตนิิพพานก็แค่เอื้อม อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไว ้ อย่างเร็วก็ ๗ วนั 

อย่างชา้ก็ ๗ ปี 

ถาม อย่างนัน้เป็นมหาสตแิลว้ใช่ไหมคะ 

ตอบ สตมิหีลายระดบั ต ัง้แต่ข ัน้อนุบาลจนถงึข ัน้มหาสต ิ ส่วนใหญ่ฆราวาสจะอยู่ใน

ระดบัอนุบาล  

ถาม คนไมด่เีช่นขโมย ก็ตอ้งมสีต ิมสีมาธิ ใช่ไม่คะ แต่เป็นสตเิป็นสมาธิของกเิลส 

ตอบ ใช่ สตไิมไ่ดม้อียู่กบัคนดเีสมอไป คนชัว่ก็มสีตไิด ้ เพราะดหีรือช ัว่นัน้ อยู่ที่

มจิฉาทฐิหิรือสมัมาทฐิ ิไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ต ิอย่างองคุลมีาลท่านก็ทาํช ัว่ ฆ่าคนถงึ ๙๙๙ 

คน ท่านก็ตอ้งมสีต ิ ถงึจะฆ่าคนได ้ เพราะมมีจิฉาทฐิ ิ ท่านถงึไปทาํช ัว่ สตเิป็น

เครื่องมอืทีจ่ะเอาไปใชท้างไหนก็ได ้ ถา้เอาไปใชท้างช ัว่ ก็มมีจิฉาทฐิพิาไป ถา้มี

สมัมาทฐิกิ็จะพาไปสู่การทาํจติใหส้งบ คอืจะเขา้ขา้งใน ถา้มมีจิฉาทฐิกิ็จะออกไป

ขา้งนอก จะวางแผนทาํอะไรต่างๆก็ตอ้งมสีต ิ เช่นวางแผนปลน้ธนาคาร กต็อ้งมี

สตมิปีญัญา แต่เป็นสตปิญัญาทีผ่ดิ ถา้ไมม่สีตกิ็จะเป็นคนบา้ มสีตบิา้งแต่ไมม่าก

พอทีจ่ะทาํอะไรใหเ้ป็นชิ้นเป็นอนัได ้แค่ร่างกายของตวัเองยงัดูแลไมไ่ดเ้ลย นํา้ท่า

ไมอ่าบ เสื้อผา้ไมซ่กั มสีตเิพือ่กนิอยู่เท่านัน้เอง เป็นสตริะดบัเดยีรจัฉาน แต่ไมม่ี

สตทิีจ่ะพอดูแลรกัษาร่างกายใหส้ะอาด ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะไมรู่จ้กัรกัษา ปลอ่ย

ใหเ้จ็บไปตายไป  

ถาม ถา้อย่างนัน้คนทีค่ดิวางระเบดิตกึเวลิดเ์ทรด ตอ้งมที ัง้สตทิ ัง้ปญัญาใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งมสีต ิ มอีทิธิบาท ๔ ของมจิฉาทฐิ ิ มฉีนัทะความพอใจทีจ่ะวางแผนขบั

เครื่องบนิไปชนตกึ มวีริิยะความพากเพยีรทีจ่ะหดัขบัเครื่องบนิ มจีติตะจดจ่อกบั

งานน้ี ไมไ่ปทาํงานอืน่  

ถาม การจะบรรลธุรรมไดต้อ้งมศีีลในเบื้องตน้ ใช่ไหมคะ 
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ตอบ ตอ้งมทีานก่อน ทานจะสนบัสนุนศีล ถา้ใหท้านจะมจีติเมตตากรุณา ศีลก็จะ

ตามมาโดยอตัโนมตั ิ จะไมอ่ยากเบยีดเบยีนใคร ถา้จะวางแผนทาํอะไรกจ็ะไป

ในทางทีด่ ี ถา้ไมม่ทีาน ก็จะรกัษาศีลไดย้าก เพราะยงัโลภยงัอยากไดย้งัเหน็แก่

ตวัอยู่ ถา้ใหท้านจะเหน็แก่ผูอ้ืน่ เวลาสอนพระก็ตดัทานออกไป เพราะพระได ้

บริจาคหมดแลว้ ไดส้ละสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆไปหมดแลว้ จงึไมต่อ้ง

เสยีเวลาสอนเรื่องใหท้าน ทานหมายถงึใหส้ละในสิง่ทีม่อียู่ ไมไ่ดใ้หไ้ปหาเงนิมา

เพือ่มาทาํทาน คนบางคนเหน็เขาทาํทาน ก็อยากจะทาํเหมอืนเขา ตวัเองไมม่เีงนิก็

ตอ้งไปหาเงนิ ก็ตอ้งไปทาํผดิศีล ถงึจะไดเ้งนิมา แต่รูส้กึขดัขอ้งในใจ ไมรู่ว้า่ทาํ

ถูกหรือไม ่ มาถามเรา เราก็อธบิายวา่ การใหท้านคอืการใหเ้งนิทองทีเ่รามอียู่ มี

เท่าไหร่ก็ใหเ้ท่านัน้ มมีากก็ใหม้าก มนีอ้ยก็ใหน้อ้ย ใหไ้ปหมดแลว้ก็จบ 

ถาม ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งให ้ดกีวา่ไปทาํผดิ เพือ่เอามาทาํทานใช่ไหมคะ   

ตอบ ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งให ้ ถงึจะไมม่เีงนิทองเลย มขีา้วทพัพเีดยีวก็ยงัใหไ้ด ้ การใหท้าน

จะทาํใหเ้ราเป็นคนใจกวา้ง ไมต่ระหน่ีถีเ่หนียว พอจะช่วยเหลอืใครไดก้็ช่วยไป  

ถาม เพือ่นทีอ่ยู่เดนมารค์ฝากถามวา่ เขานัง่สมาธไิปนานๆ รูส้กึวา่มอีะไรในจติเขา มนั

เหมอืนมคีาํพูดวา่ “เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ ดบัไป” ฝากเรียนถามวา่มนัเป็นอปุาทานหรือ

อะไร ควรจะทาํอย่างไรกบัความรูส้กึน้ีค่ะ 

ตอบ เขาไมอ่ยากใหม้นัเกดิขึ้นหรือ 

ถาม เขาไมไ่ดอ้ยาก เขาไมรู่ว้า่ทาํไมอยู่ๆ มนัมคีวามรูส้กึวา่เกดิขึ้นต ัง้อยู่ดบัไป มนัเป็น

อย่างน้ีนะคะ เขาไมรู่ว้า่เขาควรจะทาํอย่างไร เป็นอปุาทานหรืออะไร 

ตอบ ก็ใหรู้ว้า่เขาเกดิขึ้น เขาต ัง้อยู่ แลว้เขาก็ตอ้งดบัไป ใหถ้อืเป็นอารมณ์กรรมฐาน 

เหมอืนกบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์นัน้ไปเรื่อยๆ เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป อย่าไป

รงัเกยีจ อย่าไปอยากใหม้นัหาย ถา้มนัเกดิขึ้นเองโดยธรรมชาต ิ ก็ไมต่อ้งไป

บงัคบัมนั ใหรู้ว้า่มนัเป็นอย่างน้ี แลว้อยู่กบัมนัไป ใชม้นัเป็นอารมณ์ของการ
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ภาวนา เป็นเหมอืนพทุโธ เหมอืนกบัการสวดมนตบ์ททีว่า่ เกดิขึ้นต ัง้อยู่ดบัไป ใน

อดตีอาจจะเคยพจิารณามาก่อน พอจติเริ่มสงบ มนัก็จะโผลข่ึ้นมา ถา้นัง่ไปแลว้

มนัเจ็บมนัปวด ก็ใหเ้ขาคดิวา่เกดิขึ้นต ัง้อยู่ดบัไป ไมต่อ้งกงัวลกบัความเจ็บปวด 

ถาม คาํถามที ่ ๒ นะคะ เขานัง่ไปนาน มคีวามรูส้กึปวดเกดิขึ้น เขาก็ไปอ่านหนงัสอื

ท่านอาจารยว์า่ใหบ้ริกรรมพทุโธๆ หรือใหใ้ชป้ญัญาพจิารณา แยกกายออกจากใจ 

เขาทาํได ้ จนนัง่ไดน้าน ๒ ช ัว่โมง แต่พอ ๒ ช ัว่โมงเป๊ะ มนัไมเ่อา มนัเลกิ เขา

ถามวา่ ถา้เป็นอย่างน้ีจะใหเ้ขาทนนัง่อยู่ต่อไปหรือทาํอย่างไร 

ตอบ ถา้เขานัง่ต่อไปไมไ่ดจ้ริงๆ ใหล้กุขึ้นมาเดนิจงกรมแทน ใหพ้จิารณาร่างกายแทน 

พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ท ัง้ของเราและของผูอ้ืน่ ท ัง้

ของคนทีเ่รารกั คนทีเ่ราเกลยีด ทกุคนเหมอืนกนัหมด พจิารณาสลบัไปสลบัมา 

พจิารณากายนอกแลว้พจิารณากายใน พจิารณาท ัง้กายนอกและกายใน จะได ้

เกดิความเสมอภาค ถา้คดิแต่เราจะตายเราก็จะคดิหงดุหงดิใจ เศรา้โศกเสยีใจ 

ถา้คดิวา่คนอืน่จะตายก็ห่วงกงัวลเขา ถา้คดิวา่เราก็ตาย เขาก็ตาย ทกุคนตอ้งตาย 

ก็จะเกดิความเสมอภาค ปลอ่ยวางร่างกายได ้

ถาม เขาถามวา่จะใหเ้ขาทนนัง่ต่อไปอกีไหมคะ 

ตอบ ถา้เขาอยากจะนัง่ นัง่ไดก้็ด ี ถา้นัง่แลว้สงบก็ด ี ถา้นัง่ไมไ่ดก้็ลกุมาเดนิจงกรมต่อ 

มาพจิารณาทางปญัญาบา้ง พจิารณาร่างกายวา่เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง

ตาย ถา้อยากจะนัง่ไปตลอด ๖ ช ัว่โมง ๗ ช ัว่โมงไดย้ิง่ด ี อย่างทีห่ลวงตาท่าน

เทศนว์า่ มนัจะผ่านเวทนา ๓ ตวัดว้ยกนั ตวัแรกจะเกดิขึ้น ประมาณชัว่โมงแรก 

ตวัที ่๒ ประมาณ ๒-๓ ชัว่โมงต่อมา ตวัที ่๓ น้ีตอ้ง ๔ ช ัว่โมงไปแลว้ ไอต้วัน้ีมนั

จะใหญ่มากเป็นเหมอืนชา้ง ตวัแรกเป็นเหมอืนหนู ตวัสุดทา้ยเหมอืนโดน

ชา้งเหยยีบ อวยัวะทกุส่วนของร่างกาย เหมอืนจะระเบดิแตกแยกออกจากกนั ถา้

สามารถนัง่ผ่านไปไดแ้ลว้ จะไมก่ลวัตาย ไมก่ลวัอะไรท ัง้นัน้ 

ถาม เขากลวัวา่ขาเขา มนัไมค่่อยด ี
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ตอบ ไมต่อ้งกลวั ไม่เป็นอะไรหรอก นัง่ช ัว่คร ัง้ช ัว่คราว นัง่เพยีงครัง้ ๒ ครัง้ ไมม่ี

ปญัหา ถา้นัง่เป็นเดอืนเป็นปีก็จะเป็นปญัหาได ้ ถงึตอ้งมกีารเปลีย่นอริิยาบถกนั 

ถา้การทดสอบจติใจทดสอบพลงัของธรรมของกเิลสก็ตอ้งใชเ้วลานัง่มาก พอผ่าน

ไปแลว้ก็ไมต่อ้งนัง่นานก็ได ้ เรารูว้า่ไมก่ลวัมนัแลว้ จะมาขนาดไหน ก็รูว้ธิีรบัมนั

แลว้ ก็ไมต่อ้งนัง่นานแบบน้ีอกี ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ ใหเ้ท่าเทยีมกนั นัง่สกั

ช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมง แลว้ก็ลกุมาเดนิสกั ๒ ช ัว่โมง ๓ ช ัว่โมง ถา้อยู่ข ัน้เจริญปญัญา

จะเดนิมากกวา่นัง่ พจิารณาแยกแยะสิง่ต่างๆ ตอ้งใชก้ารคดิพจิารณา เดนิจะ

เพลนิกวา่นัง่ จะไมรู่ส้กึเจ็บปวดหรือเมือ่ยเลย เดนิได ้๖-๗ ชัว่โมง เดนิจนฝ่าเทา้

แตก เพราะเพลนิกบัการพจิารณา ถา้เขาอยากนัง่ต่อ อยากใหผ้่านทกุขเวทนาก็

ใหน้ ัง่ไป ถา้นัง่ไมไ่ดก้็ลกุขึ้นมาเดนิจงกรม พจิารณาร่างกายแทนก็ได ้สลบักนัไป 

ถา้เดนิจนเมือ่ยแลว้ก็กลบัไปนัง่ต่อ สลบักนัไป ถา้ไมม่กีจิอย่างอืน่ทาํ ก็ทาํแบบน้ี

ไปท ัง้วนั สลบักนันัง่กบัเดนิ ไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งผ่านไปได ้

ถาม ในข ัน้ของพระอริยะ สงัขารร่างกายเสือ่ม จติไมเ่สือ่ม ใช่ไหม 

ตอบ ไมเ่สือ่ม เพราะไมเ่กี่ยวกนั คนละเรื่องกนั เหมอืนคน ๒ คน คนหน่ึงแก่ลงๆ แต่

อกีคนมอีายุยนืยาวไมแ่ก่ 

ถาม แลว้เรื่องความหลงลมื  

ตอบ ความหลงลมืเป็นเรื่องของขนัธ ์ เรื่องของสญัญา เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เพราะ

เกี่ยวกบัร่างกาย เกี่ยวกบัอายตนะ ถา้จติระลกึชาตไิด ้ ก็จะไมล่มื เป็นจติพเิศษ 

ทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นอธิจติต ์จากจติธรรมดาเป็น อธิจติต ์อธิแปลวา่ยิง่ใหญ่ มี

ญาณ มอีภญิญา ถา้เป็นพระขณีาสพ ท่านก็มจีติทีบ่ริสุทธิ์ ไมล่มืเรื่องอริยสจั แต่

ลมืชื่อคนได ้ ลมืหนา้คนได ้ ถา้นานๆ เจอกนัท ี ก็ตอ้งนึกก่อนวา่ใช่คนน้ีหรือไม่ 

เพราะเวลาเปลีย่นไปหนา้ตาก็เปลีย่นไปดว้ย ก็ลมืได ้ลมืวนัเวลาได ้จติกบักายไป

คนละทางกนั จติมกีารพฒันา ยิง่อายุมากยิง่พฒันาสูงขึ้น แต่ร่างกายกลบัเสือ่ม

ลงไปเรื่อยๆ ถา้จติพฒันามากขึ้น ธรรมะก็จะมากขึ้น กเิลสก็จะนอ้ยลง ถา้จติ
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เสือ่ม ธรรมะก็จะนอ้ยลง กเิลสก็จะมากขึ้น ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลเวลา ขึ้นกบัจติเอง 

วา่จะเดนิไปในทางไหน ถา้ปลอ่ยใหไ้หลไปทางกเิลส ก็จะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ ถา้

ฉุดลากใหไ้ปทางธรรม ก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ อกาลโิก ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลเวลา แต่

ร่างกายเป็นไปตามกาลตามเวลาทกุคน เมือ่เจริญสูงสุดแลว้ก็เริ่มเสือ่มลงไป อายุ 

๔๐ เป็นจดุสูงสุดของการเจริญ จากนัน้ก็จะแก่ลงไป แก่ลงไป จนในทีสุ่ดก็หยุด

ทาํงาน จงึควรพฒันาจติกนัดกีวา่ ร่างกายปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิอาบนํา้

อาบท่าใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยก็พอแลว้ ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเรื่องสวิฝ้า เรื่องเหีย่วย่น 

ไมต่อ้งทาหนา้ทาปาก นอกจากมคีวามจาํเป็นทางสงัคมก็ทาํไป ถา้ไมจ่าํเป็นก็ทาํ

ตวัสบายๆดกีวา่ อย่าไปทาํเพราะอยากทาํ ทาํเพราะจาํเป็นตอ้งทาํ ทางสงัคม

กาลเทศะบงัคบัใหท้าํ 

ถาม บางทเีวลาภาวนาแลว้จติมนัฟุ้ ง ก็มอีะไรในใจมาบอกใหอ้ยู่กบัปจัจบุนับา้ง 

บริกรรมพทุโธบา้ง ผมก็งงวา่ตวัทีบ่อกน้ีคอือะไร ตวัทีถู่กบอกน้ีคอือะไร มนัตวั

เดยีวกนัหรือเปลา่ 

ตอบ ตวัเดยีวกนั ใจสอนใจ 

ถาม ตวัน้ีคอืธาตรูุห้รือเปลา่คะ 

ตอบ ตวัทีฟ่งัคอืตวัธาตรูุ ้ ตวัทีส่อนคอืตวัสงัขาร ความคดิความปรุงแต่งเป็นผูส้อนใจ 

ถา้สอนในทางธรรมก็เป็นมรรค สอนในทางกเิลสก็เป็นสมทุยั เช่นถา้นัง่ไมไ่ด ้ ก็

ลกุไปหาอะไรมากนิดกีวา่ ไปเทีย่วดกีวา่ อย่างน้ีสอนทางกเิลส ถา้สอนทางมรรค 

ก็ทนเอาหน่อย ต ัง้สตใิหม ่ พอเผลอ ไปคดิเรื่องอืน่ ก็หยุดคดิเสยี ใหอ้ยู่กบั

พทุโธๆ น่ีก็สอนเหมอืนกนั ใจจะรูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้

ถาม เวลาพจิารณาวา่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นธาตหุมด เดนิไปก็รูว้า่จติน้ีเป็นธาตรูุอ้นัหน่ึง 

แต่ไปองิกบัธาต ุ๔ คอืดนินํา้ลมไฟ ยงัสบัสนอยู่   
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ตอบ จติเอาตวัธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟมาเป็นสมบตั ิ เป็นเครื่องมอื เอาร่างกายเป็น

เครื่องมอื ดูรูปฟงัเสยีงต่างๆ จติก็เป็นธาตรูุต้วัหน่ึง แลว้ก็เอาธาต ุ๔ คอืร่างกาย

มาเป็นเครื่องมอื เหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ที่จะพาใหม้าทีน่ี่ ไปทีน่ ัน่ได ้คนขบัรถก็

เป็นจติ แลว้ก็ยดึวา่รถคนัน้ีเป็นตวัเรา เป็นของเรา จะไปไหนก็ตอ้งเอารถคนัน้ีไป

ดว้ย ถา้รถเป็นอะไรไปก็เดอืดรอ้นวุน่วายใจไปดว้ย เพราะหลงคดิวา่รถกบัเรา

เป็นตวัเดยีวกนั  

ถาม พอสิ้นร่างกายแลว้ ธาตรูุก้็ออกไปอยู่ของมนัต่างหาก 

ตอบ ความจริงจะวา่มนัอยู่ขา้งในหรือขา้งนอกก็ไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดเ้ป็นรูปธรรมเหมอืน

ร่างกาย อยู่คนละมติ ิ แต่เชื่อมกนัดว้ยผสัสะ ตาสมัผสักบัรูป ก็เกดิผสัสะเกดิ

วญิญาณขึ้นมาในจติ เหมอืนกบัโทรศพัท ์๒ เครื่อง ทีม่ ีคลืน่วทิยุเป็นตวัเชื่อม 

ถาม ระหวา่งทีม่นัเชื่อม มคีวามรูส้กึวา่ความปรุงแต่งเกดิขึ้นในนาทนีัน้  

ตอบ มนัเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยกเวน้ตอนทีม่นัหยุดอยู่ในฌาน อยู่ในเอกคัคตารมณ์

เท่านัน้ ทีค่วามปรุงแต่งจะไมท่าํงาน พอออกจากอนันัน้ปับ๊ก็ปรุงแต่งตลอดเวลา 

ท ัง้ละเอยีดและหยาบ ถา้ละเอยีดเราจะไมรู่เ้ลย เวลาตื่นขึ้นมาแลว้ไมส่บายใจ ก็

เกดิจากการปรุงแต่งแลว้ ท ัง้ๆทีเ่ราไมรู่ว้า่ไมส่บายใจไดอ้ย่างไร อาจจะเป็นเพราะ

ร่างกายไมค่่อยสบาย ก็เป็นเหตใุหส้งัขารปรุงไปในทางไมด่ไีด ้

ถาม ถา้อย่างนัน้เวลาหลบัสนิทก็หยุดการปรุงแต่ง 

ตอบ ก็น่าจะเป็นอย่างนัน้ แต่จะหยุดหมดเลยหรอืไมก่็ไมรู่ ้ท่านเปรียบเทยีบเอกคัคตา

รมณ์และฌานเป็นเหมอืนตอนหลบัสนิท ไมฝ่นั ถา้ฝนัก็เหมอืนนัง่สมาธิแลว้มี

นิมติ เหน็นัน่เหน็น่ี ต่างกนัตรงทีน่ ัง่ฝนัมสีตสิมัปชญัญะ แต่เวลานอนหลบั

สตสิมัปชญัญะไมม่ ีถา้มกี็นอ้ยมาก มพีอที่จะตดิตามเรื่องในฝนัได ้พอตื่นขึ้นมา

ปับ๊ เรื่องทีฝ่นันัน้ก็หายไปหมดเลย มเีรื่องอืน่เขา้มาแทนทนัท ีพอตื่นปับ๊จติก็เริ่ม
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ถามตวัเองวา่อยู่ทีไ่หน ดูนาฬกิาวา่เวลาเท่าไหร่แลว้ สงัขารคดิเรื่องอืน่แลว้ บางที

อยากจะยอ้นกลบัไปวา่ฝนัเรื่องอะไร นึกอยูต่ ัง้นานก็นึกไมอ่อก บางทกี็นึกออก  

ถาม ทีเ่ราพูดวา่ธาตรูุ ้จติบริสุทธิ์ ธรรมธาต ุเป็นอนัเดยีวกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมใ่ช่ ธาตรูุค้อืจติ ส่วนธรรมธาตเุป็นจติบริสุทธิ์ของพระอรหนัต ์ ธรรมธาตุ

หมายถงึจติทีเ่ป็นธรรมท ัง้หมด ไมม่กีเิลสเหลอือยู่ ธรรมเขา้ไปชาํระธาตรูุจ้น

บริสุทธิ์ เป็นธรรมท ัง้แท่ง คาํวา่จติ คาํวา่ใจ คาํวา่ผูรู้ ้ คาํวา่ธาตรูุก้็ดน้ีี เป็นตวั

เดยีวกนั เรียกต่างกนัตามสถานการณ์ ถา้อยู่กบัร่างกายก็เรียกวา่จติใจ พอออก

จากร่างกายไปก็เรียกวา่ดวงวญิญาณ พอไปครอบครองร่างใหมท่ีอ่ยู่ในทอ้งแม ่ก็

เรียกวา่ปฏสินธิวญิญาณ การจะเกดิปฏสินธิขึ้นมาได ้ ตอ้งม ี ๓ ส่วนเขา้มา

รวมกนั คอืส่วนของพ่อ ส่วนของแม่ และปฏสินธิวญิญาณ จงึจะมกีาร

เจริญเตบิโตตามมา 

ถาม ต่างกบัวญิญาณในขนัธ ์๕ ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ วญิญาณในขนัธ ์๕ คอืตวัทีร่บัรูผ้สัสะของตาหูจมกูลิ้นกาย ทีเ่กดิดบั เกดิดบั 

พอเสยีงสมัผสักบัหู ก็เกดิการรบัรูเ้สยีง พอเสยีงหายไป การรบัรูเ้สยีงก็ดบัไป 

พอเสยีงใหมม่าการรบัรูเ้สยีงก็เกดิขึ้นมาใหม ่เกดิแลว้ดบั เหมอืนแสงหิง่หอ้ย 

ถาม คนทีจ่ติใจด ีขึ้นอยู่กบัการทาํบญุ ใช่ไหมคะ  

ตอบ คนทาํบญุจติใจก็จะด ีถา้ทาํดว้ยใจจริง ไมท่าํเพือ่เอาหนา้เอาตา ทาํเพือ่สรา้งภาพ  

ถาม ถา้ทาํบญุแบบสรา้งภาพ ไมไ่ดบ้ญุเท่าไรหรอืคะ 

ตอบ ใช่ เพราะสรา้งภาพ ไมไ่ดส้รา้งบญุ 

ถาม ไดผ้ลทางโลกใช่ไหมคะ ถา้อย่างนัน้พวกไฮโซทีอ่อกหนงัสอืพมิพก์็ไมไ่ดซ้คิะ 

ตอบ ได ้แต่ไดน้อ้ย ไดบ้า้ง ขึ้นอยู่ทีจ่ติใจ ทาํเพือ่อะไร 
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ถาม ถา้ทาํนอ้ยๆ แต่ต ัง้ใจทาํละ่คะ ทาํตามทรพัยส์นิทีม่ ี

ตอบ สมมตวิา่เราจดังานกาลาดนิเนอร ์ไดเ้งนิ ๑ ลา้น ถา้ไมจ่ดังานแลว้เอาเงนิทีต่อ้งใช ้

จ่ายจดังานอกี ๑ ลา้นไปทาํบญุดว้ย ก็จะได ้๒ ลา้น แต่ไมไ่ดห้นา้ ไมไ่ดโ้ลกยีสุข 

ไมไ่ดก้นิไดด้ืม่ ไมไ่ดถ้่ายรูปอวดกนั ไมไ่ดอ้วดกเิลสกนั ก็จะไดบ้ญุมากกวา่การ

จดักาลาดนิเนอร ์ไดเ้งนิ ๑ ลา้น  

ถาม ท่านอาจารยค์ดิอย่างไรกบัเรื่องทาํหมนัคะ  

ตอบ ขึ้นอยู่ทีเ่หตผุลวา่ทาํหมนัเพือ่อะไร ถา้ทาํเพือ่ส่งเสริมกเิลสก็ไม่ด ีถา้ทาํเพราะวา่มี

โรคบางอย่าง เวลามลูีกแลว้จะมปีญัหาตามมา ก็มวีธิีแกไ้ด ้๒ วธิีคอื ๑. ทาํหมนั 

๒. ละเวน้กจิกรรมทางเพศ ถา้ยงัละไมไ่ดก้็ควรทาํหมนั ประเดน็สาํคญัอยู่ทีใ่จ 

ทาํเพือ่อะไร ถา้ทาํเพือ่กเิลสก็อย่าไปทาํดกีวา่ พยายามหกัหา้มจติใจจะดกีวา่ ถา้

หกัหา้มจติใจไมไ่ด ้ก็ทาํหมนัดกีวา่ทาํแทง้ เพราะจะมโีทษมาก เมือ่ ๒ วนัก่อน มี

คนมาปฏบิตัธิรรม มาสารภาพบาปวา่ เขาฆ่าลูกเขา แลว้ลูกก็ตามมารงัควาน  

ถาม อนัน้ีอยู่ในจติใจเขาใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ อยู่ในจติใจเขา เขาวา่เขาทาํอะไรไมเ่จริญรุ่งเรืองเลย เราก็สอนใหเ้ขายอมรบั

กรรม และขออโหสกิรรม ทาํบญุอทุศิส่วนกศุลไป เมือ่เชา้เขามาลา เขาเลา่วา่

ตอนน้ีหายไปแลว้ ส่วนหน่ึงก็อยู่ทีใ่จเขา ทีค่ดิไปเอง พอยอมรบักรรมได ้อะไรจะ

เกดิก็ใหม้นัเกดิ จติใจก็สงบ ความจริงจติเขาคดิปรุงแต่งไปเอง ทาํใหเ้กดิกงัวล

กลวัขึ้นมา ถา้ไดท้าํบาปไปแลว้ ก็ยอมรบักรรมเสยี อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ ใน

ปจัจบุนัทาํจติใหว้า่งไว ้ อย่าสรา้งนรกในขณะน้ีเลย แลว้จาํไวเ้ป็นบทเรียน วา่ทาํ

ไปแลว้จะเกดิผลแบบน้ี จะไดไ้มท่าํอกี 

ถาม ราคะน้ีมถีงึแก่เลยใช่ไหมคะ 
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ตอบ มนัไมไ่ดแ้ก่ตายไปกบัวยั ทีไ่มม่กีจิกรรมทางเพศกนั เพราะร่างกายทาํไมไ่หว 

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะไมอ่ยากทาํอะไรเลย ไมอ่ยากเทีย่ว แต่ไมไ่ดอ้ยากเพราะ

กเิลสตายไป กเิลสจะตายดว้ยการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ ตอ้งเจริญอสุภกรรมฐาน

เท่านัน้ จงึจะระงบัราคะได ้

ถาม เพือ่นเป็นหมอสูต ิทาํหมนัใหค้นไข ้เขาจะมกีรรมไหมครบั 

ตอบ ไมน่่าจะม ีเพราะไมไ่ดฆ่้าสตัวต์ดัชวีติ  

ถาม เวลาขบัรถผมชอบเปิดฟงัเทปธรรมะครูบาอาจารย ์ รูส้กึจติเบาสบาย ถา้ทาํอย่าง

น้ีไป มโีอกาสทีจ่ติจะรวม แลว้ขบัรถไปชนไดไ้หม  

ตอบ เป็นไปไดน้อ้ยมาก ขนาดตัง้ใจปฏบิตัเิต็มทีย่งัไมร่วมเลย จติตอ้งเป็นหน่ึง ตอ้ง

อยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงอย่างต่อเน่ือง ถา้ท ัง้ฟงั ท ัง้บริกรรมพทุโธๆ ท ัง้ขบั

รถไปดว้ย ถา้รวมก็จะไมเ่ป็นแบบหลบัหูหลบัตา จติจะวูบลงไป แต่ยงัมสีตอิยู่

กบัการขบัรถ เหมอืนเวลาเดนิจงกรม เคยอยู่คร ัง้หน่ึง งว่งนอนมาก แต่เราไม่

ยอมนอน บงัคบัใหเ้ดนิไปๆ บงัคบัใหบ้ริกรรมพทุโธๆ ซา้ยขวาๆ สกัพกัหน่ึงจติก็

สงบวูบลงไป หายงว่งเลย หูตาสวา่งเยน็สบาย ไมร่วมแบบสลบไสล แบบหลบัใน 

แต่รวมแบบมสีต ิ 

ถาม ถา้ขบัรถไป เปิดฟงัธรรมะ รูส้กึสบายเบาสงบ 

ตอบ ไมต่อ้งกลวัวา่จะรวมแลว้ฟบุไป จะรวมแบบตื่นตวั เบาในอารมณ์ ถา้วุน่วายหนกั

อกหนกัใจอยู่ ก็จะหายไปเลย  

ถาม เรื่องจติรูน่ี้นะครบั คราวทีแ่ลว้ทีท่่านอาจารยเ์ทศนท์ีศ่าลา วา่เวลาภาวนาใหจ้ติอยู่

กบัปจัจบุนั พออาจารยพ์ูดวา่จติอยู่กบัปจัจบุนั ไมท่ราบเป็นอย่างไร ขา้งในจะวา่

ปีตหิรืออย่างไรไมท่ราบ มนัสวา่งขึ้นมาเลย ผมอธิบายไมถู่ก ขา้งในมนัสวา่ง

ขึ้นมาเลย กายเบา หมายความวา่อย่างไร 
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ตอบ มนัตรงประเดน็ ตรงกบัทีเ่ราปฏบิตัพิอด ี พอพูดตรงนัน้ปับ๊ก็เสริมความม ัน่ใจ

ขึ้นมา วา่เรามาถูกทางแลว้ 

ถาม แต่ความรูส้กึนัน้เป็นตอนนัน้แลว้ ก็ไม่เป็นอกีเลยนะครบั 

ตอบ จะวา่เป็นการบรรลธุรรมระดบัหน่ึงก็ได ้ เกดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งแลว้ เราปฏบิตัิ

ของเราอย่างน้ีมา พอมาพูดวา่ถูกตอ้งแลว้ เราก็เกดิความปีต ิ เกดิความสุขใจ

ขึ้นมา วา่ไดท้าํถูกแลว้ รอ้งออ๋ขึ้นมา ใช่แลว้ เหมอืนพระอญัญาโกณฑญัญะ ท่าน

คงจะพจิารณาธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงมาก่อนแลว้ พอพระพทุธเจา้ทรง

แสดงดว้ยเหตดุว้ยผล ท่านก็รบัไดเ้ต็มทีเ่ลย ออ้ถูกแลว้ เราพจิารณาอย่างน้ีมา

นานแลว้ ถูกตอ้งแลว้ สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิ 

ตอ้งปลอ่ยวาง คุณก็เหมอืนกนั ปฏบิตัมิานานแลว้ พอพูดปับ๊ก็เขา้ใจเลย ออ้

เพือ่ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนัน้ีเอง อดตีไมใ่ช่ความจริง อดตีเป็นความจาํ อนาคตเป็น

จนิตนาการ ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึ้นในปจัจบุนั 

ถาม เวลาภาวนาจติมนัเตอืนจตินะครบั ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั หลายครัง้ทีพู่ดถงึตรงน้ี จติ

มกีาํลงัขึ้นแลว้ก็หายไป 

ตอบ ตอ้งยํา้อยู่เรื่อยๆ ยงัไมม่ ัน่คง ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ เพราะจติจะถูกอารมณ์ดูดไป

เรื่อยๆ ไปอดตี ไปอนาคต ไปทีใ่กลท้ีไ่กล แต่จะไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ทีน่ี่เดีย๋วน้ี ถา้

นัง่อยู่คนเดยีว เดีย๋วก็เบือ่แลว้ ไมม่อีะไรใหท้าํ ก็ตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมอ่ยู่ใน

ปจัจบุนัแลว้  

ถาม ผลของภาวนาจะสะสมไปหรือเปลา่ 

ตอบ สะสมไปเรื่อยๆ ไมห่ายไป พฒันาไปเรื่อยๆ เป็นความชาํนาญ เหมอืนหดั

พมิพด์ดี หดัพมิพไ์ปเรื่อยๆ ต่อไปกพ็มิพเ์ร็วขึ้นๆ ชาํนาญขึ้น ต่อไปไมต่อ้งคดิ

เลย เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ
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ถาม ภาวนาช่วงไหนดค่ีะ ช่วงกลางคนืก่อนนอน กลางวนั เชา้ เทีย่ง 

ตอบ จติจะละเอยีดในตอนกลางคนื ตอนเชา้มดืจะละเอยีดทีสุ่ด แต่จะงว่ง นัง่

เดีย๋วเดยีวก็อาจจะหลบั ถา้นัง่แลว้หลบัก็ลกุขึ้นมาเดนิแทน 

ถาม ตอนต ี๒ ต ี๓ 

ตอบ ตอนก่อนนอนจะเหน่ือยเพลยี พอไดน้อนพกัแลว้ ตื่นขึ้นมาจติจะละเอยีด นกั

ปฏบิตัจิะนอนเพยีง ๔-๕ ชัว่โมง ตื่นตอนต ี๒ ต ี๓ ตอนนัน้จติจะละเอยีดทีสุ่ด 

ถา้ดสีาํหรบัเราตอนไหนก็เอาตอนนัน้ เพราะต่างคนต่างมคีวามแตกต่างกนั 

โดยท ัว่ไปจติจะละเอยีด ตอนเชา้มดื ตอนต ี ๒ ต ี ๓ หลงัจากไดพ้กัผ่อนหลบั

นอนเต็มทีแ่ลว้ ภายนอกก็เงยีบสงบ ส่งเสริมความสงบภายใน ถา้ปฏบิตัไิป

เรื่อยๆแลว้ ต่อไปจะภาวนาเวลาไหนก็ได ้ ยกเวน้เวลาฉนัเสร็จ นัง่แลว้จะหลบั 

ตอ้งเดนิจงกรมก่อนแลว้ค่อยไปนัง่ต่อ เสร็จแลว้ถา้อยากจะพกักพ็กัสกัช ัว่โมง

หน่ึง พอลกุขึ้นมาก็เดนิต่อนัง่ต่อ ทาํกจิวตัรปดักวาด พอสรงนํา้แลว้ ก็เดนิ

จงกรมจนถงึเวลานัง่สมาธิ แลว้ก็พกั ๔-๕ ชัว่โมง แลว้ก็มานัง่ต่อ เดนิต่อ 

ถาม วนัๆก็ภาวนา เกือบ ๒๔ ช ัว่โมง 

ตอบ เวลาพกัผ่อนหลบันอนเท่านัน้ทีไ่มไ่ดภ้าวนา แมแ้ต่เวลาทาํกจิต่างๆ ก็ตอ้งมสีต ิ

พระทีว่ดัป่าบา้นตาดท่านไมคุ่ยกนัเวลาทาํกจิวตัร  

ถาม มอียู่คร ัง้ ๒ ครัง้ นัง่ภาวนา ดูเหมอืนจติจะสงบ มแีสงมาจ่อจนตอ้งลมืตา 

สุดทา้ยตอ้งลมืตา แกอ้ย่างไรดคีรบั 

ตอบ ใชอ้ะไรเป็นองคภ์าวนา 

ถาม ปกตผิมใชดู้ลมหายใจ 
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ตอบ ใหก้ลบัมาดูทีล่มหายใจ อย่าไปสนใจแสง ถา้ไปสนใจ แสดงวา่เผลอแลว้ ไมอ่ยู่

กบัลมหายใจแลว้ แสงเป็นผลพลอยไดจ้ากการภาวนา พอใกลจ้ะสงบก็ปรากฏ

แสงขึ้นมา ขอ้สาํคญัอย่าไปใหค้วามสนใจกบัมนั 

ถาม พยายามจะไมใ่หเ้หน็มนั 

ตอบ อย่าไปใหค้วามสาํคญักบัมนั อย่าไปจอ้งอย่าไปดูมนั ใหก้ลบัมาดูลมหายใจแทน 

ไมต่อ้งลมืตา 

ถาม เหน็ภาพแลว้ปลอ่ยใช่ไหมครบั 

ตอบ ถา้เราหนัมาดูลมหายใจ มนัก็หายไป ถา้ตดิตามดูมนัก็จะไมห่าย เพราะน้ีไมใ่ช่ผล

ทีเ่ราตอ้งการ ผลทีเ่ราตอ้งการคอืจติรวมเป็นหน่ึง สงบน่ิงเยน็สบาย แต่อาจจะมี

ผลพลอยได ้ อาจจะขนลกุ มภีาพ มคีวามสวา่งไสว ปรากฏขึ้นมา ก็ใหรู้ว้า่มนั

สวา่งไสว แต่อย่าไปใหค้วามสนใจ ใหพ้จิารณาดว้ยปญัญา วา่เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เกดิขึ้นแลว้ดบัไป ถา้ไปหลงยดึตดิก็จะทกุข ์ จะมคีวามผูกพนั นัง่คราว

หนา้ก็อยากจะเหน็อกี จะไมก่า้วไปในทางทีถู่ก 

ถาม การเกดิขึ้นอย่างน้ี แต่ละคนไมเ่หมอืนกนั ใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมเ่หมอืนกนั ถา้ไม่เป็นปญัหาก็ไมต่อ้งแก ้ ถา้เป็นก็ตอ้งแก ้ ถา้ไมม่คีนสอนก็จะ

หลงได ้คดิวา่เป็นผล จติตอ้งสงบน่ิง หนกัแน่นม ัน่คง อารมณ์เบาบาง 

ถาม ใหจ้ติรวมแลว้เกดิบรมสุขอย่างน้ีใช่ไหม 

ตอบ ถา้ถงึตรงนัน้จะอยากบวช ไมอ่ยากไปเทีย่วไหน ถา้เจอแลว้ ชวีติจะพลกิหนา้มอื

เป็นหลงัมอื เคยออกสงัคม ก็จะทิ้งหมดเลย ไมม่สุีขใดในโลกน้ีจะสุขเท่ากบั

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ นัตถ ิ สนัติ ปรงั สขุงั ถา้สงบดว้ยสมาธิก็จะเป็น

ช ัว่คราว บรมสุขช ัว่คราว เหมอืนดูหนงัตวัอย่าง ถา้เป็นนิพพานก็จะเป็นหนงัจริง 
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ฉายตลอดวนัตลอดคนืเลย ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง ยนืเดนินัง่นอน เป็น ปรมงัสุขงั 

ตลอด 

ถาม ไมม่ไีตรลกัษณ์เลยใช่ไหมคะ ไมเ่สือ่ม 

ตอบ ไมต่อ้งทาํอะไรอกีแลว้ กนิขา้วอิม่แลว้ บาปละไดแ้ลว้ บญุก็ละไดแ้ลว้ ถา้ทาํบญุ

ก็เป็นเพยีงกริิยา อย่างหลวงตาทีท่่านทาํบญุช่วยชาตน้ีิ ท่านไมไ่ดท้าํดว้ยจติใจที่

อยากจะทาํ ท่านทาํเพราะมเีหตมุปีจัจยัใหท้า่นทาํ ไมก่ระวนกระวายวา่กฐนิปีน้ีจะ

ไดก้ี่ลา้น ไมม่ ี

ถาม บรมสุขช ัว่คราว เจอไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งเจอแบบน้ีก่อน พอไดเ้หน็หนงัตวัอย่างแลว้ จะเกดิฉนัทะ วริิยะ จติตะ 

วมิงัสา ขึ้นมา 

ถาม ทีเ่ราเจอความสงบ แต่ไมรู่ว้า่เป็นบรมสุข 

ตอบ เพราะยงัไมส่งบเต็มที ่ไดเ้พยีงบางส่วน ไดด้อกเบี้ย ไมไ่ดเ้งนิตน้ 

ถาม อย่างน้ีสะสมไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ทาํไปเรื่อยๆ จะเจอเขา้สกัวนัหน่ึง ไมช่าตน้ีิ ก็ชาตต่ิอๆไป พอเจอแลว้ ชวีติจะ

พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื อย่างพระพทุธเจา้ก็ทรงหนีออกจากวงัได ้ เพราะความ

สงบน้ี ทรงเลา่วา่นัง่อยู่โคนตน้ไมต้ามลาํพงั พวกบริวารไปทาํกจิกนั ไมม่ใีคร

รบกวน จติก็รวมลงเลย จติรวมน้ีแหละเป็นตวัทีค่อยชวนใหท้่านเสดจ็ออกจาก

วงั  

ถาม ถา้เราเจอตวัน้ี ก็จะเริ่มทาํไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้เจอตวัน้ีเราก็จะตดัภาระต่างๆลงไปเรื่อยๆ ถา้ไมน่ ัง่สมาธิจะเจอไดอ้ย่างไร 

ตอ้งไปอยู่วดัทลีะ ๓ วนั ๗ วนั จะไดเ้จอ 
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ถาม เวลาเดนิจงกรม จะเกดิภาพครูบาอาจารยข์ึ้นมาในจติ ควรสกัแต่วา่เหน็ แลว้ก็ต ัง้

สตไิปเรื่อยๆ ไมต่อ้งไปสนใจใช่ไหมครบั 

ตอบ ใหก้ลบัมาหาสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ เพยีงแต่รบัรูแ้ลว้ก็ผ่านไป กาํลงักาํหนดดูอะไร ก็ดู

ต่อไป กาํหนดอสุภะ กาํหนดพทุโธ กก็าํหนดต่อไป ถงึแมจ้ะเป็นภาพของ

พระพทุธเจา้ ก็อย่าใหม้าทาํลายสมาธิเรา ยกเวน้เป็นภาพอสุภะ กาํหนดอสุภะ 

แลว้เหน็เป็นโครงกระดูกขึ้นมา ก็ใชโ้ครงกระดูกเป็นอารมณ์ก็ได ้

ถาม ช่วงเวลาเดนิผมก็พยายามใหม้สีตรูิอ้ยู่ทีอ่ริิยาบถ แลว้มาดูทีต่วัรูค้อืจติ แต่จติยงั

ไมส่งบ พอมรูีปครูบาอาจารยป์รากฏขึ้นมา ถา้ยดึรูปครูบาอาจารยไ์วด้ว้ยแลว้ก็

เดนิไปดว้ยจะดไีหม 

ตอบ ไมด่ ี มนัหลายเรื่อง เอาเรื่องเดยีวดกีวา่ ถา้จะเอารูปครูบาอาจารย ์ ก็กาํหนดรูป

ครูบาอาจารยไ์ปอย่างเดยีว แต่เราไมเ่คยทาํ ส่วนใหญ่จะใชดู้เทา้มากกวา่ ซา้ย

ขวาๆ จะกระชบักวา่ 

ถาม ดูทีก่ายอย่างเดยีว จติไมต่อ้งยุ่งเลยใช่ไหมครบั 

ตอบ ถา้เดนิจงกรมใหดู้ทีเ่ทา้ กา้วซา้ยขวา หรือจะวา่พทุเวลากา้วเทา้ซา้ย วา่โธเวลากา้ว

เทา้ขวาก็ได ้ หรือจะวา่ซา้ยขวาซา้ยขวาก็ได ้ ขอใหม้สีตเิท่านัน้ อย่าใหม้เีรื่องมาก 

คดิใหน้อ้ยทีสุ่ด ไมค่ดิเลยยิง่ด ีใหส้ตจิบักบัการกา้วย่างอย่างเดยีว 

ถาม ลูกพจิารณาไป 

ตอบ พจิารณาก็ได ้ พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอสุภะ ก็พจิารณาไป ใหเ้ป็น

เรื่องๆไป อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย จากเรื่องน้ีไปเรื่องนัน้ ใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ 

เป็นเรื่องเป็นราว อย่าเพอ้เจอ้ ตอ้งอยู่ในวงของไตรลกัษณ์ เช่นพจิารณาวา่กจิการ

โรงพมิพส์กัวนัหน่ึงก็ตอ้งปิด จะไดอ้อกบวชได ้ พจิารณาไตรลกัษณ์เพือ่ใหจ้ติ

สงบ วา่ไมใ่ช่ของเรา เป็นของช ัว่คราว สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกทางกนัไป พอ
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พจิารณาอย่างน้ีเวลาภาวนาจะไมห่่วงกงัวล ถา้ห่วงโรงพมิพจ์ติจะรวมลงไมไ่ด ้

เหมอืนการตดัตน้ไม ้ ถา้อยู่ตน้เดยีวเดีย่วๆ มนัลม้งา่ย ถา้ตดัตน้ทีอ่ยู่ตดิกบัตน้

อืน่ ตดัขาดแลว้แต่ไมล่ม้ เพราะมตีน้อืน่คอยเหน่ียวรัง้ไว ้ จติก็เช่นกนั ทีไ่มร่วม

ลงเป็นหน่ึง เพราะมเีรื่องอืน่คอยดงึไว ้ สามกี็ดงึไว ้ ลูกก็ดงึไว ้ งานก็ดงึไว ้ จติจงึ

ไมร่วมลง 

ถาม วนัหน่ึงเราพจิารณากาย อกีวนัมาพทุโธๆ จะถูกไหมครบั 

ตอบ อย่างไหนไดผ้ล ก็เอาอย่างนัน้  

ถาม สลบัไปสลบัมาได ้

ตอบ ใหดู้ทีผ่ลเป็นหลกั ถา้สลบัไปสลบัมาไมไ่ดผ้ล ก็แปลวา่ไมไ่ดเ้รื่อง ตอ้งรูว้า่ควรจะ

ใชอ้ย่างไหน ควรจะใชส้มถะหรือวปิสัสนา ถา้สมถะก็บริกรรมพทุโธๆ หรือดูกา้ว

ย่างอย่างเดยีว ถา้วปิสัสนาก็พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมต่อ้งกงัวลเรื่อง

ความสงบ ตอ้งการปลอ่ยวางเป็นหลกั จะโลง่เบาไปอกีแบบ สุขไปอกีแบบ  

ถาม มหีลายครัง้เวลาสวดมนตโ์ดยเฉพาะช่วงกลางคนื จติมนัเบา มนัอยากหยุดสวด 

ตอบ มนัสวดพอแลว้ สวดเพือ่ใหส้งบ หยุดสวดไดเ้ลย 

ถาม ไมต่อ้งสวดใหจ้บ หยุดไปเลย 

ตอบ ไมต่อ้งสวดต่อ กาํหนดดูลม ดูจติทีน่ิ่งเฉยก็ได ้ถา้จติไมค่ดิไมป่รุงก็ใชไ้ด ้

ถาม ของผมกลางคนืมนัวูบทกุท ีคลา้ยๆจะสงบ พอขาดสตกิ็หลบัวูบไปเลย ไมรู่ต้วั 

ตอบ สตยิงัอ่อน ตอ้งไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆกลวัๆ จะไดต้ื่น พอมคีวามหวาดกลวัแลว้จะไม่

ค่อยหลบั หลบัยาก พระบางรูปตอ้งไปนัง่ตรงทางเสอืผ่าน ไปนัง่ตรงหนา้เหว 

เพราะชอบหลบั นัง่ในกฏุแิลว้หลบั ก็ออกมานัง่หนา้กฏุ ิ ถา้ยงัหลบัก็ไปนัง่ทีน่่า

กลวั จะไดไ้มห่ลบั  
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ถาม พทุโธกบัการพจิารณาไตรลกัษณ์ใหป้ลอ่ยวาง ต่างกนัอย่างไรคะ 

ตอบ พทุโธเป็นการกลอ่มจติใหส้งบ เป็นสมถภาวนา การพจิารณาดว้ยปญัญาเป็นการ

ทาํจติใหส้งบ ดว้ยการทาํลายเหตทุีท่าํใหจ้ติไมส่งบ เป็นวปิสัสนาภาวนา 

ถาม บ ัน้ปลายเราตอ้งการความสงบ หรือตอ้งการปลอ่ยวาง 

ตอบ ตอ้งการปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางแลว้จติจะสงบ 

ถาม ถา้อย่างนัน้สงบมาก่อนปลอ่ยวาง 

ตอบ สงบแบบนัน้ไมถ่าวร พอไปเจอปญัหากจ็ะฟุ้ งซ่านขึ้นมาอกี 

ถาม แปลวา่ปลอ่ยวางแลว้จะสงบดกีวา่ 

ตอบ ก่อนจะไปถงึตรงนัน้ได ้ตอ้งทาํใหจ้ติสงบดว้ยสมถภาวนาก่อน ยกเวน้ถา้เป็นจริต

ทีใ่ชป้ญัญาทาํจติใหส้งบ อย่างทีห่ลวงตาท่านสอนวา่เป็นปญัญาอบรมสมาธ ิ

พจิารณาเพือ่ปลอ่ยวาง แลว้จติกจ็ะสงบ  

ถาม พทุโธเป็นสมถภาวนา พจิารณาไตรลกัษณ์เป็นวปิสัสนาภาวนา  

ตอบ ในข ัน้ของสมาธิ ของสมถภาวนา ทาํได ้๒ วธีคีอื ๑. กลอ่มจติดว้ยการบริกรรม

พทุโธ ๒. พจิารณาดว้ยเหตผุล เพือ่ตดัปญัหาทีท่าํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน จติไมส่งบ แต่

ยงัไมเ่ป็นวปิสัสนาภาวนา เพราะยงัไมไ่ดพ้จิารณาเป้าของวปิสัสนาคอืขนัธ ์ ๕ 

ตอนน้ีพจิารณาเรื่องทีท่าํใหวุ้น่วายใจ ปญัหาทางการงาน ทางลูกทางสาม ี ทาํให ้

นัง่บริกรรมพทุโธไมส่งบ ก็ตอ้งพจิารณาตดัปญัหาต่างๆ ใหป้ลอ่ยวางใหไ้ด ้ พอ

ปลอ่ยวางแลว้ จติก็จะสงบลงได ้ เป็นเพยีงข ัน้สมาธิ เป็นปญัญาระดบัตน้ๆ 

เกี่ยวกบัเรื่องท ัว่ไป ยงัไมไ่ดเ้ขา้ถงึตวัปญัหาหลกัคอือปุาทานในขนัธ ์ ๕ น่ีคอืเป้า

ของวปิสัสนา ตอ้งตดัอปุาทาน ยดึม ัน่ในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณให ้
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ได ้จงึจะเป็นวปิสัสนา แต่ตรงนัน้เป็นปญัญาอบรมสมาธิ มปีญัหาก็ใชป้ญัญาเขา้

มาแก ้ยอมรบัความจริง จะจากกนัก็จากกนั จะเลกิกนัก็เลกิกนั  

ถาม แนวทางในการปฏบิตัธิรรม ตอ้งใชค้วามเพยีรเป็นหลกัใช่ไหมคะ จะทาํความ

เพยีรแบบไหน ใหฉ้ลาดใหไ้ดผ้ลทีสุ่ด 

ตอบ เพยีรสรา้งสตก่ิอน สตเิป็นตวัสาํคญัทีสุ่ด ถา้เพยีรแลว้ไมม่สีตกิ็เสยีเวลาเปลา่

ประโยชน ์ทาํไปก็ไมไ่ดผ้ล ไดแ้ค่กริิยาอาการ นัง่สมาธิไป ใจก็ลอยไปลอยมา ไม่

สงบ 

ถาม ท่านอาจารยเ์จีย๊ะวา่ บางคนนัง่มา ๑๐ ปีแลว้ ไปไมถ่งึไหนเลย 

ตอบ เพราะไมม่สีต ินัง่แลว้ใจก็ลอยไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี สลบักบัพทุโธๆ  

ถาม อย่างนัน้จะเริ่มอย่างไร เพือ่ใหม้สีตค่ิะ 

ตอบ ใหฝึ้กต ัง้สตติ ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ใหม้สีตอิยู่กบัตวัตลอดเวลา เฝ้าดูร่างกายเป็น

เหมอืนนกัโทษ เป็นสมบตัทิีม่ค่ีามาก ตอ้งเฝ้าดูอยู่ทกุเวลานาท ี ไมว่า่จะทาํอะไร 

ตอ้งเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ไมใ่หม้นัเคลือ่นจากสายตาของจติไปเลย อย่างน้ีถงึจะมี

สต ิ เป็นสิง่ทีพู่ดงา่ยแต่ทาํยาก เพราะโดยธรรมชาต ิ จติไมช่อบอยู่กบัร่างกาย 

ชอบอยู่กบัเรื่องอืน่ เรื่องทีม่คีวามผูกพนัมาก ก็อยู่กบัเรื่องนัน้มาก พอตื่นขึ้นมาก็

กระโดดไปหาเรื่องนัน้ทนัทเีลย เรื่องงานเรื่องเทีย่ว ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์ตอ้งใช ้

ปญัญาตดัมนั อย่างตอนน้ีเราอยู่ตรงน้ี เรื่องงานอยู่ตรงนัน้ คดิไปก็เปลา่

ประโยชน ์ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้จาํเป็นตอ้งคดิก็คดิใหท้ะลปุรุโปร่งไปเลย พอ

เสร็จแลว้ก็หยุดคดิ กลบัมาดูทีร่่างกายเราต่อ ถา้จาํเป็นตอ้งคดิ ก็หยุดทาํงาน

อย่างอืน่ก่อน นัง่เฉยๆ แลว้คดิใหพ้อ พอเรียบรอ้ยแลว้ ก็ไมต่อ้งคดิเรื่องนัน้ ถา้

มอีะไรตอ้งทาํต่อก็ทาํไปดว้ยสต ิ ใหก้ลบัมาอยู่ในปจัจบุนัเสมอ ปจัจบุนัเป็นฐาน

ปฏบิตักิารของจติ ตอ้งเป็นปจัจบุนัถงึจะเป็นการปฏบิตั ิ ถา้เป็นอดตีเป็นอนาคต 

ก็เป็นจนิตนาการ เป็นสญัญา ยกเวน้ถา้พจิารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง แลว้ไป
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เกี่ยวขอ้งกบัอดตีปจัจบุนัอนาคต อย่างน้ีไมเ่ป็นสญัญา เป็นเรื่องทีต่อ้งพจิารณา 

แต่พจิารณาในปจัจบุนั เช่นพจิารณาการเกดิการแก่การเจ็บการตายของเรา ตอ้ง

พจิารณาท ัง้อดตีปจัจบุนัอนาคต ใหเ้หน็ภาพรวม ต ัง้แต่ดวงวญิญาณเขา้มาสู่

ร่างกายจนแยกออกจากร่างกายไปในทีสุ่ด ตอ้งพจิารณาใหค้รบวงจร อย่างน้ีไม่

เป็นการตดิอดตีอนาคต เป็นปจัจบุนั แต่คดิเกี่ยวกบัอดตีเกี่ยวกบัปจัจบุนั

เกี่ยวกบัอนาคต เป็นวปิสัสนา เพราะปญัญาตอ้งเหน็ท ัง้ ๓ ส่วน จงึจะเขา้ใจ เหน็

ภาพไดอ้ย่างชดัเจน ถา้เหน็แต่ปจัจบุนัอย่างเดยีว ไมเ่หน็อดตี ไมเ่หน็อนาคต ก็

จะเหน็ไมช่ดั ไมเ่หน็อนิจจงั การเปลีย่นแปลง เราเหน็ตวัเราทกุวนั หนา้ตาก็

เหมอืนเดมิ ไมเ่หน็เปลีย่นตรงไหนเลย แต่ถา้กลบัไปดูตอนเป็นเดก็ ดูอกี ๒๐ ปี

ขา้งหนา้ วา่จะเป็นอย่างไร ก็จะเหน็ชดั วา่มกีารเปลีย่นแปลง น่ีคอืการพจิารณา 

ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ท ัง้ ๓ ส่วน เป็นการพจิารณาอนิจจงั ส่วนการพจิารณาทกุขก์็

ดูวา่ร่างกายมสุีขไหม มลูีกแลว้สุขไหม สุขมากกวา่ทกุข ์ หรือทกุขม์ากกวา่สุข 

ถามตวัเองดู ช ัง่นํา้หนกัดู มกีบัไมม่ ีอย่างไหนสบายกวา่กนั เปรียบเทยีบดูก็เหน็

ไดช้ดั 

ถาม จติตวัเดยีว คดิไดต้ ัง้ ๕๐๐ อย่างในเวลาเดยีวกนั แตกกิ่งกา้นไปไดม้าก 

ตอบ ใช่ รวดเร็วมาก ไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจเลย เกดิจากกเิลส เพราะโลภมาก 

อยากจะไดห้ลายอย่าง คุยโทรศพัทไ์ป กนิขา้วไป เขยีนหนงัสอืไป เพือ่กิเลส

ท ัง้นัน้ ถูกกเิลสเอาไปใชง้านหมด อวิชชา ปจัจยา สงัขารา การยอ้นศรยอ้นเกลด็

อวชิชาจงึยาก เพราะตดิเป็นนิสยั ชอบทาํอะไรทลีะหลายๆอย่างพรอ้มกนั พอให ้

ทาํทลีะอย่างก็อดึอดั 

ถาม เวลาหา้มมนั เหมอืนมเียือ่บางๆ มนัไมย่อมนะคะ 

ตอบ การถอดถอนอปุาทานตอ้งใชเ้วลา ตอ้งใชเ้หตผุล ข ัน้ตน้ตอ้งใชค้วามสงบก่อน 

สมาธิเป็นเหมอืนฉีดยาสลบ ใหก้เิลสอ่อนกาํลงัลง พอจติมคีวามสงบ กเิลสจะ

ทาํงานชา้ลงๆ ตอนนัน้จะพจิารณาทางปญัญาได ้ ไมม่อีะไรมารบกวน ในขณะที่



51 
 

จติไมส่งบ กเิลสจะทาํงานอย่างเต็มที ่ พอพจิารณาความตายคาํเดยีว กเิลสก็ดงึ

ไปแลว้ ผลกัไปแลว้ พจิารณาอนิจจงัปับ๊ กผ็ลกัไปแลว้ พจิารณาไมต่่อเน่ือง ตอ้ง

มฐีานสมาธิก่อน อย่างตอนทีห่ลวงตาไปกราบหลวงปู่ม ัน่วนัแรก หลวงปู่ม ัน่ท่าน

เมตตาเทศนว์า่ ท่านมหาก็เรียนจบเป็นมหาแลว้ แต่ความรูท้ ัง้หมดทีท่่านเรียนมา

น้ี ไมม่ปีระโยชนก์บัตวัท่านเลย ขอใหท้่านวางไวบ้นหิ้งก่อน ใหห้นัมาทาํจติให ้

สงบก่อน เมือ่จติสงบแลว้ ความรูต่้างๆทีท่่านเรียนมาน้ี จะเขา้มาเป็นวปิสัสนา

เป็นปญัญาเอง แต่ตอนน้ีไมเ่ป็นปญัญา เป็นสญัญา ทาํลายฆ่ากเิลสไมไ่ด ้ความรู ้

ท่วมหวัเอาตวัไมร่อด เพราะไมไ่ดเ้ป็นความรูแ้บบภาวนามยปญัญา ตอ้งภาวนา

ก่อน ทาํจติใหส้งบ พอจติสงบแลว้ เหน็อะไรไมด่กี็หยุดไดเ้ลย เหน็ความโลภไม่

ด ี ก็หยุดได ้ จติมเีบรก ตวัเบรกก็คอืสมาธิน่ีเอง ถา้ไมม่สีมาธิ ถงึแมจ้ะรูว้า่เป็น

กเิลส ก็หยุดไม่ได ้ รูว้า่ไปเทีย่วไม่ดกี็หยุดไมไ่ด ้หยุดความอยากไม่ได ้ เพราะไม่

มสีมาธิทีจ่ะไปหยุดมนั รูว้า่สูบบหุรี่ไมด่ ีก็หยุดไมไ่ด ้

ถาม กเิลสทาํใหค้ดิวา่ทาํไปแลว้มคีวามสุข  

ตอบ มนัหลอกเรา ตอ้งมสีมาธิ พอไดส้มาธิแลว้ ก็จะหยุดได ้ 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๑ 

ยนิดีในธรรมะ 
๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่ ไมม่อีะไรน่ายนิดยีิง่กวา่ธรรมะ สิง่ทีค่วรยนิดมีากทีสุ่ดก็คอื

ธรรมะ เพราะธรรมะเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐทีสุ่ดสาํหรบัจติใจ สิง่อืน่ๆในโลกน้ีไมม่คุีณค่ากบั

จติใจเลย เพราะช่วยจติใจไมไ่ด ้ มแีต่ธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะช่วยปลดเปลื้องจติใจ ใหห้ลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ ไมว่า่จะเป็นความทกุขช์นิดใดก็ตาม จะไมส่ามารถเขา้มา

เหยยีบยํา่จติใจไดเ้ลย ถา้มธีรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ในใจ พระพทุธเจา้เป็นถงึ

พระโอรส มสีมบตัเิงนิทองขา้วของมากมาย แต่ทรงมพีระปญัญาทีเ่หน็วา่สมบตัต่ิางๆ ไม่

สามารถดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจได ้ยิง่มมีากยิง่วุน่วายใจมาก ทรงเหน็วา่ทางเดยีวที่

จะหลดุพน้ไดก้็คอื ตอ้งสละตอ้งปลอ่ยวาง ไมอ่าศยัไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะ

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ถา้พึง่พาอาศยัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ก็จะตอ้งผดิหวงัสกัวนัหน่ึง 

วนัน้ีเราอาศยัเขาได ้ พอพรุ่งน้ีถา้อาศยัเขาไมไ่ด ้ เราจะไปอาศยัใคร พระพทุธเจา้จงึทรง

หาวธิีอยู่โดยไมอ่าศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทรงศึกษาคน้ควา้ตามสาํนกัต่างๆ เบื้องตน้ทรง

ทราบวา่ตอ้งเป็นนกับวชอยู่แบบสมถะเรียบงา่ย ไมอ่าศยัวตัถเุงนิทอง อาศยัเพยีงแต่สิง่ที่

ทาํใหร่้างกายอยู่ไปไดว้นัๆหน่ึง ร่างกายตอ้งอาศยัปจัจยั ๔ ถงึจะอยู่ได ้แต่ร่างกายไมใ่ช่

จติใจ เป็นคนละส่วนกนั เป็นองคป์ระกอบของชวีติ คอืกายและใจ เราทกุคนสามารถ

ดูแลร่างกายกนัได ้มปีจัจยั ๔ ร่างกายก็อยูไ่ดแ้ลว้ จนถงึเวลาทีไ่มส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ก็

ตอ้งหยุดหายใจ แต่ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจไมเ่กดิดบั เป็นอยู่อย่างนัน้ เป็นธาตรูุ ้

เป็นตวัรู ้ ทีม่าครอบครองร่างกาย ทีเ่ป็นเพยีงบ่าว เป็นลูกนอ้ง เป็นสมนุ เป็นเครื่องมอื

ของใจ ใจใชร่้างกายใหท้าํสิง่นัน้สิง่น้ี ดว้ยอาํนาจของอวิชชาความไมรู่ ้ โมหะความหลง 

ทาํใหค้ดิวา่มร่ีางกายแลว้จะมคีวามสุข จงึไปหาร่ายกายมาเป็นเครื่องมอื เพือ่จะไดเ้สพ

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ทีช่อบอกชอบใจ ถา้ไปเจอส่วนทีไ่มช่อบ ก็เกดิความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจขึ้นมา 
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น่ีคอืเรื่องของกายกบัใจ กายตอ้งมปีจัจยั ๔ ใจตอ้งมธีรรมะถงึจะมคีวามสุข เพราะ

ธรรมะเป็นเหมอืนปจัจยั ๔ ของใจ เป็นอาหารใจ มธีรรมะแลว้จะมคีวามอิม่เอบิใจ มี

ความปลอดภยั มคีวามม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหวกบัภยัต่างๆ ทีจ่ะเขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ 

เหมอืนกบัมบีา้น เราก็ไมห่ว ัน่ไหวกบัฝนฟ้า ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไร เราอยู่ในบา้นก็

ปลอดภยั ถา้มธีรรมะก็เหมอืนมเีรือนใจ ธรรมะเป็นยารกัษาโรคใจดว้ย โรคของใจก็คอื

ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ถา้มธีรรมโอสถก็จะดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจได ้

พระพทุธเจา้จงึตอ้งทรงออกแสวงหาธรรมะ เพือ่จะไดป้จัจยั ๔ มาดูแลรกัษาใจ ส่วน

ปจัจยั ๔ ของร่างกายก็มตีามอตัภาพ ไมจ่าํเป็นตอ้งหรูหราวเิศษ อาหารจะมรีาคาเท่าไรก็

ไมส่าํคญั ถา้รบัประทานเขา้ไปแลว้ทาํใหอ้ิม่ทอ้ง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็ถอืวา่เหมอืนกนั 

อาหารทีข่ายตามขา้งถนน อาหารทีข่ายในรา้นหรูหรา รบัประทานเขา้ไปก็ไดผ้ลเท่ากนัคอื 

ทาํใหร่้ายกายอิม่ อยู่ต่อได ้ ปจัจยั ๔ ของนกับวช จงึไมพ่ถิพีถินัเหมอืนกบัฆราวาส 

เพราะนกับวชมปีญัญา รูค้วามเหมาะสม รูป้ระมาณ แต่ฆราวาสเน่ืองจากถูกอาํนาจของ

กเิลสตณัหาครอบงาํอยู่มาก จงึไมรู่จ้กัประมาณในปจัจยั ๔ จะหลงยดึตดิกบัความ

หรูหรา ความฟุ่มเฟือย บา้นตอ้งราคาสกั ๑๐ ลา้นจงึจะอยู่ได ้ ของต่างๆตอ้งมรีาคา

แพงๆ เสื้อผา้แทนทีจ่ะใส่ชดุละ ๒๐๐-๓๐๐ ก็ตอ้งใส่ชดุละ สองพนั สามพนัขึ้นไป ไมใ่ช ้

ปญัญาพจิารณาเลยวา่ใส่ไปเพือ่อะไร ความจริงเสื้อผา้ก็มไีวเ้พือ่ปกปิดอวยัวะร่ายกาย 

ป้องกนัแดด ป้องกนัฝน ป้องกนัอากาศเยน็ ป้องกนัแมลงต่างๆ ทีจ่ะมากดัเท่านัน้เอง 

น่ีคอืความแตกต่างของการใชป้จัจยั ๔ ของฆราวาสกบันกับวช เพราะนกับวชมี

สตปิญัญาสูงกวา่ฆราวาส นกับวชไมต่อ้งการความสุขจากปจัจยั ๔ ของร่างกาย นกับวช

มุง่ไปทีป่จัจยั ๔ ของจติใจคอืธรรมะ ทีจ่ะทาํใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมวุ่น่วายไมท่กุข ์

กบัเรื่องต่างๆ ดว้ยการอยู่แบบสมถะเรียบงา่ย เพือ่ตดัความกดดนัทีผ่ลกัดนัใหไ้ปหา

ปจัจยั ๔ ราคาแพงๆมาใช ้ ถา้ใชข้องแพงๆก็จะตอ้งวุน่กบัการหาเงนิหาทองมาซื้อของ

แพงๆ จนตดิเป็นนิสยั ถา้ไมไ่ดใ้ชข้องแพงๆ จะเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา ถา้อยู่แบบเรียบงา่ยตามมตีามเกดิ ก็จะไมม่คีวามกดดนัเกี่ยวกบัปจัจยั ๔ ถา้ตอ้ง

อดอาหารบา้งเป็นครัง้คราว กจ็ะไมเ่ดอืดรอ้น บางทไีมม่คีนใส่บาตร หรือใส่แต่ขา้วเปลา่ 

ไมม่กีบัขา้ว นกับวชจะไมถ่อืเป็นเรื่องสาํคญั เพราะมสีิง่ทีด่กีวา่คุม้ครองใจ ถงึแมจ้ะ
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ไมไ่ดข้องถูกปากถูกใจรบัประทาน แต่ใจไมว่า้วุน่ขุน่มวั เพราะไดร้บัการฝึกฝนอบรมให ้

อยู่แบบเรียบงา่ย ตดัตณัหาความอยากต่างๆ ใหเ้บาบางลง เมือ่ไมม่ตีณัหา ความทกุขก์็

ไมม่ ี เพราะความทกุขเ์กดิจากตณัหา ความอยาก ยิง่จูจ้ี้จกุจกิมากเท่าไร ก็ยิง่ทกุขม์าก

ขึ้นเท่านัน้ ยิง่ตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ี ใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ยิง่สรา้งเงือ่นไขขึ้นมาทาํลายมา

ผูกมดัมาทิม่แทงตนเองใหม้ากขึ้น เพราะฆราวาสไมม่สีตปิญัญาเหน็ความทกุขใ์จได ้

เพราะถูกความหลงหลอกใหม้องแต่ความสุขทีจ่ะไดต้ามความตอ้งการ พอไดอ้ะไรมาก็

จะดใีจ ตวัลอยเหมอืนไดข้ึ้นสวรรค ์ กวา่จะรูว้า่เป็นสวรรคเ์ดีย๋วเดยีวเท่านัน้ ก็ตกลงไป

นรกอกีแลว้ เพราะสิง่ทีไ่ดม้าไมจ่รีงัถาวร ไมใ่หค้วามสุขนาน ไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็ดใีจเลี้ยง

ฉลองกนัใหญ่ เสร็จแลว้ความอยากใหมก่็โผลข่ึ้นมา ตอ้งตะเกยีกตะกายวิง่เตน้ ดิ้นรน

หาทางทีจ่ะใหไ้ดม้าอกี น่ีคอืความทกุขท์ีฆ่ราวาสมองไมเ่หน็กนั 

แต่นกับวชจะเหน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก วถิชีวีติของนกับวชกบัฆราวาสจงึ

ต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ ฆราวาสเหมอืนอยู่บนสวรรค ์ กนิอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ตาม

ความตอ้งการของตน นกับวชอยู่ตามมตีามเกดิ เหมอืนอยู่ในนรก ใจของฆราวาส

เหมอืนอยู่ในนรก เพราะรุ่มรอ้นกบัความอยากความวุน่วายต่างๆ ความเสยีใจ ความ

ผดิหวงั ไมไ่ดส้ิง่ทีต่อ้งการ แต่ใจของนกับวชกลบัอยู่บนสวรรค ์ เพราะใจไมวุ่น่วาย ไม่

รุ่มรอ้นกบัสิง่ต่างๆ ยนิดตีามมตีามเกดิ ไดม้ากไดน้อ้ยก็พอใจ ไดอ้ะไรมาก็พอใจ น่ีคอื

เรื่องของใจทีฆ่ราวาสจะไมค่่อยเขา้ใจกนั เพราะขาดการศึกษาเลา่เรียน ขาดการไดย้นิได ้

ฟงัจากผูรู้ ้ ก็เลยหลงอยู่ในสงัคมของคนตาบอดดว้ยกนั โดนสิง่เดยีวกนัคอยย ัว่ยุ ให ้

แขง่ขนัทาํลายตน สรา้งความทกุขใ์หก้บัตน ดว้ยความพยายามแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ

สุขมาใหม้าก ถา้มมีากก็จะไดร้บัคาํสรรเสรญิเยนิยอยกย่อง วา่เป็นคนเก่ง เป็นคนวเิศษ 

แต่หารูไ้มว่า่ใจกาํลงัอยู่ในนรก ไมส่งบสุข ไมม่ ัน่คงเลย เหมอืนปีนขึ้นบนหลงัเสอืแลว้

กลวัจะตกลงมา มตีาํแหน่งสูงๆก็กลวัจะสูญเสยีตาํแหน่งไป ไมม่ ัน่ใจในตวัเอง ยกเวน้

คนทีม่ธีรรมะกาํกบัจติใจเท่านัน้ ทีม่ปีญัญามองเหน็ความไมเ่ทีย่งของลาภยศสรรเสริญ

สุข รูว้า่ไดอ้ะไรมาสกัวนัก็ตอ้งจากไป เจริญลาภก็มกีารเสือ่มลาภ เจริญยศก็มกีารเสื่อม

ยศ มสีรรเสริญก็มนิีนทา มสุีขก็มทีกุข ์ ถา้มปีญัญาก็จะไมวุ่น่วายใจ จะไมท่กุขม์าก 

ยอมรบักบัสภาพได ้ เวลาสูญเสยีทรพัยส์มบตั ิ เงนิทอง ก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ เพราะรู ้



55 
 

ลว่งหนา้แลว้วา่ตอ้งหมดไป เมือ่หมดวาระทีอ่ยู่ในตาํแหน่ง ก็ไมเ่สยีอกเสยีใจ เพราะรูว้า่

เป็นสมบตัผิลดักนัชม เหมอืนการเลน่เกา้อี้ดนตรี  

เรื่องการสรรเสริญนินทาก็เช่นกนั เป็นปากของคน เราบงัคบัควบคุมปากของคนอืน่ไมไ่ด ้

จะพูดดกี็ได ้ จะพูดรา้ยก็ได ้ แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดค้อืใจของเรา ไมใ่หไ้ปหลงยนิด ี ไปเสยีใจ

กบัคาํพูดของเขา ปลอ่ยใหพู้ดไป อยากจะพูดอะไรก็พูดไป ถา้ไมย่ดึตดิคาํพูดของเขาก็

ไมม่คีวามหมาย ไมม่นีํา้หนกั สุขกบัทกุขก์็เช่นเดยีวกนั เราอยู่ในโลกทีม่คีวามสุขกบั

ความทกุขส์ลบักนัไป เพราะเหตกุารณ์ต่างๆหมนุเวยีนเปลีย่นไปอยู่เรื่อยๆ มกีารเกดิการ

ดบั เวลาเกดิก็ดอีกดใีจ เวลาตายก็เสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้น่ีคอืชวีติของคนเรา ทกุ

คนในโลกน้ีไม่วา่จะเป็นนกับวชหรือฆราวาส ก็ตอ้งสมัผสัเช่นเดยีวกนั คนทีส่มัผสัแลว้

ไมก่ระทบกระเทอืนก็คอืคนทีม่ปีญัญา คนทีไ่ดศึ้กษาไดป้ฏบิตั ิ ไดค้วบคุมใจของตน 

ไมใ่หห้ลงมวัเมากบัการเจริญของลาภยศสรรเสริญสุข ไมใ่หอ้ยากไดล้าภยศสรรเสริญสุข 

ถา้ไมอ่ยากก็ไมเ่ป็นปญัหา จะมามากนอ้ยอย่างไร ก็จะไมก่ระทบกบัใจเรา น่ีคอืการดูแล

รกัษาใจใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากความทกุขค์วามวุน่วายต่างๆ ตอ้งมปีญัญา 

เขา้ใจสภาพความเป็นจริงของโลกวา่เป็นอย่างน้ี ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไดม้าไม่

นานก็กลายเป็นความทกุขไ์ป ไมใ่ช่ทรพัยส์มบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเรา 

ไมใ่ช่ของเรา สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็เช่นเดยีวกนั เป็นสิง่ทีย่มืมาจากธรรมชาต ิ

เวลาเกดิก็ยมืร่างกายมาจากพ่อแม ่ พอโตขึ้นทาํมาหากนิหาเงนิได ้ ก็ไปซื้อขา้วของซื้อสิง่

ต่างๆมา มคู่ีครอง มลูีก มอีะไรตามมา แลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนัไป ทกุคนตอ้งไป

ดว้ยกนัหมด เวลามาก็มาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไปตวัเปลา่ๆ ใจมาตามลาํพงั มาดว้ยอาํนาจ

ของบญุบาปทีไ่ดท้าํมา  

ถา้ไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ก็เป็นวาระของบญุส่งผลใหม้าเกดิ การจะมาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้

อย่างนอ้ยตอ้งเคยรกัษาศีล ๕ มา ถงึแมจ้ะไมไ่ดร้กัษาทกุวนัหรือตลอดเวลา ถา้เคยมศีีล 

๕ ก็ถอืวา่มสีทิธิ์ ขึ้นอยู่กบัวา่มมีากมนีอ้ย ถา้มมีากโอกาสทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็

มมีาก ถา้มนีอ้ยโอกาสก็นอ้ย เหมอืนกบัการสอบเอนทรานซเ์ขา้มหาวทิยาลยั ถา้คะแนน

สูงมาก โอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้มหาวทิยาลยัก็มมีาก ถา้คะแนนตํา่ก็ลดหย่อนตามกนัไป การได ้
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เกดิเป็นมนุษย ์ เกดิเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน ก็

ตอ้งมศีีลเป็นปจัจยัส่งไป พวกเราทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์ แสดงวา่ในชาตก่ิอนเราเคยมี

ศีลมาบา้ง ไมม่ากก็นอ้ย อย่างนอ้ยตอ้งเคยรกัษา จงึส่งใหม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ถา้เคยทาํ

บาป เคยฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ยงินก ตกปลา ตบยุง ฆ่ามด แมลง พอเป็นวาระของบาปส่งผล 

ก็จะทาํใหเ้ราเกดิเป็นยุง เป็นนก เป็นแมลง เป็นสตัวต่์างๆ ไปจนกวา่ชวีติของสตัวน์ ัน้จะ

หมดไป แลว้ก็ไปเกดิใหมอ่กี ตามวาระของบญุของกรรม ถา้เป็นวาระของบาปกต็อ้ง

กลบัไปเกดิในอบายอกี เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยสลบักนัไป ถา้เป็นวาระของบญุ ก็ไดเ้กดิเป็น

มนุษยบ์า้ง เป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง ถา้ไดเ้กดิเป็นมนุษยใ์นสกลุด ี ไดเ้จอ

พระพทุธศาสนา ทีส่ ัง่สอนใหท้าํความดลีะบาป มศีรทัธาปฏบิตัติาม ก็จะสะสมโอกาสที่

จะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้มากขึ้น เหมอืนกบัเรยีน

หนงัสอื ถา้ต ัง้ใจเรียนโอกาสทีจ่ะไดร้บัปรญิญาก็มมีาก ถา้ไปเกดิในสกลุทีไ่ม่ส่งเสริม

เรื่องการทาํบญุละบาป แต่ส่งเสริมใหท้าํบาป ไมใ่หท้าํบญุ ก็ทาํตาม ก็เหมอืนกบัไมไ่ด ้

เรียนหนงัสอื ไมไ่ดส้ะสมบญุบารม ีชาตต่ิอไปก็จะไมด่กีวา่ชาตน้ีิ  

ถา้ไดส้ะสมบญุบารมมีามาก ไมว่า่จะเกดิในสกลุใด ถา้สอนใหท้าํบาปก็จะไมท่าํ จะทาํแต่

บญุอย่างเดยีว เพราะอาํนาจของบญุทีไ่ดส้ะสมมามพีลงัมาก จะพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นไป

เรื่อยๆ ไมม่ทีางทีจ่ะลงไปตํา่ ยกเวน้ไปพบอบุตัเิหตทุาํใหจ้ติใจพลกิไป จากการใฝ่บญุใฝ่

กศุลเป็นใฝ่บาป เช่นองคุลมิาลทีม่จีติใจใฝ่สูง ไดเ้ป็นนกับวช แต่ถูกอาจารยห์ลอกใหไ้ป

ทาํบาป เพราะความอยากทีจ่ะบรรลธุรรมชัน้สูง และมศีรทัธาเชื่อในอาจารยข์องตน ก็

เลยตอ้งไปทาํบาปฆ่าคนเกอืบพนัคน โชคดทีีไ่ดไ้ปเจอพระพทุธเจา้ ทีท่รงช่วยพลกิจติ

ขององคุลมิาลใหก้ลบัเป็นสมัมาทฐิ ิใหเ้หน็วา่การฆ่าผูอ้ืน่ไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งบญุบารม ีแต่

เป็นการทาํบาปทาํกรรมใหต้นเองตอ้งตกนรก จงึเกดิศรทัธายดึคาํสอนของพระพทุธเจา้

และปฏบิตัติาม จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชาตน้ีิเลย หนีพน้บ่วงกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ที่

ไปฆ่าคนเกอืบพนัคนไปได ้เพราะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์จงึไมต่อ้งไปเกดิอกี กรรมจงึ

ไมส่ามารถไปทาํอะไรกบัจติดวงนัน้ได ้ เพราะไดพ้น้จากบ่วงกรรมไปแลว้ จงึควรแน่วแน่

ต่อการทาํบญุทาํความด ี แน่วแน่ต่อการละบาป แน่วแน่ต่อการกาํจดัความโลภความ

โกรธความหลง ไมว่า่จะอยู่ทีใ่ด ในเหตกุารณ์ใด อยู่ในโลกไหนภพไหนก็ตาม เพือ่จติใจ
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ของเราจะไดพ้ฒันาไดเ้จริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไดล้ิ้มรส พระธรรมอนัประเสริฐคอืพระ

นิพพาน ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดค้รอบครองเป็นสมบตัอิย่าง

แน่นอน ไมอ่ยู่เหนือวสิยัของผูม้จีติใฝ่บญุใฝ่กศุลจะไขวค่วา้มาครองได ้

จงึควรใชภ้พชาตขิองมนุษยใ์หคุ้ม้ค่า เพราะมภีพของมนุษยเ์พยีงภพเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะ

สะสมบญุบารมไีด ้ ถา้ไปเกดิในภพอืน่ก็จะทาํไมไ่ดม้ากนกั เกดิเป็นเดรจัฉานก็จะสะสม

บญุบารมไีดน้อ้ย อาจจะไดบ้า้ง เช่นลงิกบัชา้งทีไ่ดอ้ปุฏัฐากพระพทุธเจา้ แต่ไมม่โีอกาส

สะสมบญุบารมขี ัน้มรรคผลนิพพานได ้ทาํไดอ้ย่างมากก็ทาํบญุทาํทาน ถา้ไปเกดิเป็นเทพ

ก็จะมแีต่ความสุข ไมต่อ้งทาํบญุใหท้าน เพราะบนสวรรคม์คีวามสุขดว้ยกนัทกุคน มภีพ

ของมนุษยเ์ท่านัน้ ทีม่ที ัง้สุขท ัง้ทกุขป์นกนัไป สามารถทาํบญุได ้ ทาํบาปได ้ ขึ้นอยูก่บั

จติใจของแต่ละคน วา่มปีญัญามากนอ้ยเพยีงไร ถา้เป็นมนุษยก์็ควรเขา้หาผูรู้ ้ ทรงสอน

ใหค้บบณัฑติ ไมใ่หค้บคนพาล บณัฑติคอืคนทีรู่เ้หต ุ รูผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รู ้

กาลเทศะ รูป้ระมาณ รูเ้หตรูุผ้ล คอืรูว้า่การกระทาํของเราเป็นเหต ุ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิ

ความสุขความเจริญ หรือความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ถา้ทาํดกี็จะไดค้วามสุขความเจริญ

เป็นผลตอบแทน ถา้ทาํช ัว่ก็จะไดค้วามทกุขค์วามเสือ่มเสยีเป็นผล รูต้นคอืรูส้ถานภาพ

ของเรา วา่เราเป็นใคร เป็นอะไร เป็นหญงิหรือเป็นชาย รูบ้คุคล รูค้นทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย 

วา่เป็นใคร สูงกวา่หรือตํา่กวา่หรือเท่าเรา เพือ่จะไดป้ฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัฐานะ รูส้งัคม 

คอืรูข้นบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม รูก้าลเทศะ คอืรูเ้วลาและสถานที ่ อยู่ทีใ่ดเวลา

ใด ควรจะทาํตวัอย่างไร ควรสงบน่ิงหรือควรกระโดดโลดเตน้ รูป้ระมาณ คอืรูค้วาม

พอด ีเช่นปจัจยั ๔ ดงัทีไ่ดพู้ดเมือ่สกัครู่น้ีวา่ ใหก้นิเพือ่อยู่ อย่าอยู่เพือ่กนิ ถา้กนิเพือ่อยู่

ก็จะลดปญัหาไปไดม้าก ถา้อยู่เพือ่กนิก็จะวุน่วายกวา่จะกนิไดส้กัมื้อ ตอ้งหารา้นอาหาร 

รา้นน้ีก็ไมถู่กใจ รา้นน้ีก็ไมอ่ร่อย รา้นน้ีคนก็มาก กวา่จะไดก้นิหายหวิพอด ี

ถา้ยงัไมม่ปีญัญาก็ควรคบบณัฑติ อย่าไปคบคนพาล คนโลภโมโทสนั ไรเ้หตไุรผ้ล ชอบ

ทาํอะไรตามอารมณ์ หลงระเรงิกบัลาภยศสรรเสริญสุข ถา้เลวไปกวา่น้ีก็คอืพาลแบบไร ้

ศีลธรรม ชอบยงินกตกปลา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื เสพสุรายาเมา เกยีจครา้น คบ

คนชัว่เป็นมติร ถา้ไปคบกบัคนพวกน้ี ก็จะถูกชกัชวนดงึใหล้งตํา่ ไมเ่กดิปญัญา ภพชาติ
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น้ีจะสูญไปเปลา่ๆ ไมไ่ดส้ะสมบญุบารม ี ไดแ้ต่สะสมบาป แทนทีจ่ะกา้วหนา้กลบัถอย

หลงั เสยีชาตเิกดิ ไมไ่ดท้าํประโยชนใ์หก้บัจติใจเลย ทาํประโยชนใ์หก้บักเิลส ความโลภ

ความโกรธความหลง ฉุดลากใหล้งตํา่ ใหเ้ขา้ไปในกองทกุข ์จงึขอสรุปวา่ การเกดิมาเป็น

มนุษยเ์ป็นสิง่ทีเ่ลศิวเิศษมาก เป็นคุณเป็นประโยชนม์าก ใหใ้ชช้วีติของมนุษยใ์หเ้กดิ

ประโยชนอ์ย่างสูงสุด ดว้ยการปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมท่าํตามความโลภ

ความโกรธความหลง  

ถาม การปฏบิตัธิรรมตอ้งควบไปกบัการฟงัธรรม คอืสุตมยปญัญาดว้ย อย่างน้ี

ถูกตอ้งหรือไม ่

ตอบ ถูกตอ้ง การปฏบิตัธิรรมมหีลายระดบัดว้ยกนัคอื ทาน ศีล ภาวนา ทานก็ทาํไป

ตามกาลเวลา ถงึเวลาทีจ่ะช่วยเหลอืใครได ้ ใหอ้ะไรใครไดก้็ใหไ้ป ศีล ๕ ก็ตอ้ง

รกัษาตลอดเวลา ไมว่า่จะทาํอะไร จะพดูอะไร ก็เอาศีล ๕ มาประกบเสมอ วา่ผดิ

ศีลหรือไม ่ ถา้ผดิศีลก็อย่าทาํ ส่วนภาวนาก็ม ี ๒ ระดบัดว้ยกนัคอื สมถภาวนา

และ วปิสัสนาภาวนา ข ัน้ตน้ใหเ้จริญสมถภาวนาดว้ยการเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง 

ต ัง้แต่ตื่นจนถงึหลบั ไมต่อ้งมาวดัก็ได ้ เพราะสตอิยู่ทีต่วัเรา สตคิอืการรูอ้ยูท่กุ

ขณะวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ วธิตี ัง้สตทิีง่า่ยทีสุ่ด ก็คอืต ัง้สตทิีก่าย กายอยู่กบัเรา

ตลอดเวลา ใหดู้กายทกุขณะ กาํลงันัง่อยู่ ก็ใหรู้ว้า่กาํลงันัง่อยู่ พอจะลกุขึ้นมา ก็รู ้

วา่กาํลงัจะลกุ เฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายเหมอืนเป็นนกัโทษ สตเิป็นเหมอืน

ผูคุ้ม ทาํอย่างน้ีถงึจะเป็นการภาวนาเป็นการปฏบิตั ิ เป็นตวัสาํคญัทีสุ่ดทีจ่ะทาํให ้

จติสงบเป็นสมาธิ ใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา หลงัจากทีท่าํจติใหส้งบแลว้ แต่ยงัไมม่ี

ปญัญา พอกเิลสปรากฏขึ้นมาก็จะสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติได ้ สิง่เดยีวทีจ่ะดบั

หรือทาํลายกเิลสไดก้็คอืปญัญา ซึง่มอียู่ ๓ ระดบัดว้ยกนัคอื ๑. สุตมยปญัญา 

ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ๒. จนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิ

พจิารณา ถา้ฟงัแลว้ไมพ่จิารณาต่อก็จะลมื เพราะจติตอ้งไปคดิเรื่องอืน่ พอคดิ

เรื่องอืน่ ก็จะไมค่ดิถงึเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ก็จะจางหายไป จงึควรคดิพจิารณา

อยู่เรื่อยๆไปกบัการคดิเรื่องอืน่ เอาเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปปฏบิตั ิ เช่นเวลา
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รบัประทานกต็อ้งคดิวา่ กนิเพือ่อยู่ ไมอ่ยู่เพือ่กนิ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะเป็นจนิตามย

ปญัญา แต่ก็ยงัไมพ่อกบัการตดักเิลสใหข้าด กเิลสจะขาดไดต้อ้งเกดิจาก

ภาวนามยปญัญา เกดิจากจติทีส่งบ พอจติมคีวามสงบแลว้จะมพีลงัตดักเิลสได ้

เวลาเกดิความโลภเกดิความโกรธขึ้นมาก็ตดัไดเ้ลย ปญัญาตอ้งมสีมถภาวนาเป็น

ผูส้นบัสนุน จติสงบมากเท่าไรก็ตดัไดม้ากเท่านัน้ เพราะกาํลงัตดัอยู่ทีส่มาธิอยู่ที่

สมถภาวนา เป็นตวัหยุดเป็นเบรก เวลากิเลสโผลข่ึ้นมาถา้ไมม่เีบรก ก็หยุดมนั

ไมไ่ด ้เวลาโกรธก็หยุดไมไ่ด ้เพราะไมม่กีาํลงั ไมม่สีมาธิความสงบ  

ตอ้งปฏบิตัติลอดเวลา ในเบื้องตน้อาจจะไมถ่นดั อาจจะเผลอได ้เพราะโดยนิสยั

ของจติชอบเผลอ ชอบไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆทีม่าสมัผสั พอเหน็อะไร

ปับ๊ก็จะคดิตาม พอไดย้นิอะไรปับ๊กจ็ะคดิตาม แต่ไมม่กีาํลงัทีจ่ะดงึกลบัมาใหต้ ัง้

ม ัน่ใหเ้ป็นสมาธิ เพือ่จะไดห้ยุดจติไมใ่หไ้ปสรา้งเรื่องสรา้งราวสรา้งปญัหา สรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัตนเอง ตอ้งไปปลกีวเิวก ปลอ่ยวางภารกจิการงานต่างๆ แลว้หนั

มาทุ่มเทกบัการสรา้งสตสิรา้งปญัญาสรา้งสมาธิอย่างจริงจงั อย่างนอ้ยครัง้ละ ๓ 

วนั ๕ วนั ๗ วนั เพือ่สรา้งพลงัจติ คอืวริิยะ สต ิ สมาธิ ปญัญา ทีเ่ป็นปจัจยั

สาํคญัในการกาํจดักเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้ยงัอยู่ในสงัคม

ทาํงานก็ยากหน่อย เพราะเป็นฝ่ายของกเิลสเป็นส่วนใหญ่ เพราะการงานต่างๆมี

กเิลสเป็นพื้นฐาน ทาํอะไรก็เพือ่จะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา ไมเ่ป็นทางธรรม ทีต่อ้งสละ

ตอ้งตดั ตอ้งไมอ่ยากได ้ทาํเพือ่กาํจดัความโลภความโกรธความหลง ถา้ยงัอยู่ใน

สงัคมจะรูส้กึวา่มนัทวนกระแสกบัทางธรรมะ ถา้สามารถเจริญธรรมะไดจ้นมี

กาํลงัแลว้ ธรรมะกจ็ะเป็นตวัฉุดใหอ้อกไปจากสงัคมเอง อาจจะลาออกจากงาน

ก่อนถงึเวลาเกษยีณก็ได ้ ถา้มคีวามสุขทางดา้นจติใจ ถา้เหน็วา่ความสุขทางดา้น

ลาภยศสรรเสริญสุข ไมม่คีวามหมายอะไร ถา้ไดพ้บกบัความสงบเพยีงครัง้เดยีว

ในขณะทีน่ ัง่สมาธิจติรวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ ก็จะพบกบั

ความสุข ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ความสุขเหนือความสงบไมม่ ี ความสุข

ต่างๆในโลกน้ีทีเ่หนือกวา่ความสุขทีเ่กิดจากความสงบไมม่ ี ถา้ไดส้มัผสักบั

ความสุขแบบน้ีแมเ้พยีงช ัว่ขณะหน่ึง ก็จะสรา้งกาํลงัใจ สรา้งฉนัทะวริิยะ ความ
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พอใจความยนิดทีีจ่ะออกไปปฏบิตั ิเพือ่ใหไ้ดค้วามสุขชนิดน้ีมากขึ้น เพราะไดล้ิ้ม

รสทีว่เิศษทีไ่มเ่คยลิ้มรสมาก่อน ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะใหค้วามสุขทีว่เิศษแบบน้ี

ได ้มกีารปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ทีจ่ะใหเ้ราได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็จะเตรียมตวัออก

ปฏบิตัอิย่างจริงจงั มภีาระหนา้ทีอ่ะไรก็ทาํใหล้ลุว่งไป อนัไหนตดัไดก้็ตดั อนัไหน

มอบใหค้นอืน่ทาํไดก้็มอบไป ไมต่อ้งการอะไรท ัง้นัน้ สมบตัขิา้วของเงนิทอง สามี

ภรรยา บตุรธิดา ยกใหห้มด ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํเป็นตวัอย่าง 

ถาม เวลาปฏบิตัสิมาธิอยู่กบัความสงบ พอไปอยู่กบัความวุน่วาย รูส้กึวา่อยากจะเลีย่ง 

ควรเจริญเมตตาเพือ่อยู่กบัสิง่นัน้ ถูกตอ้งหรือไม ่

ตอบ ถูกตอ้ง นอกจากเมตตาแลว้ตอ้งมปีญัญาดว้ย พอปฏบิตัไิปแลว้เรามคีวามสงบ 

ก็อย่าไปตดิความสงบ เมือ่ออกจากความสงบแลว้ตอ้งเจริญปญัญา พจิารณารูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอมปีญัญาแลว้ เวลาสมัผสั

กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จะรูส้กึเฉยๆ จะปลอ่ยวางได ้ถา้ยงัไมม่ปีญัญาจะ

ราํคาญใจ เหน็อะไรไดย้นิอะไรจะราํคาญใจ แสดงวา่ยงัหลงอยู่ ยงัทกุขอ์ยู่ ยงั

ตดิอยู ่ถา้ใจอยากจะหนีก็เป็นตณัหา ตอ้งใชป้ญัญาสอนจติวา่ ไมต่อ้งหนี อย่าไป

ยนิดยีนิรา้ย เขาจะทาํอะไรก็ตาม ถา้ไมไ่ปยดึ ไปตดิก็จะรูส้กึเฉยๆ ตอ้งปลอ่ย

วาง ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนตัตา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเรา 

เช่นฝนฟ้าแดดลม เราบงัคบัเขาไมไ่ด ้ แต่ก็อยู่กบัเขาได ้ เพราะไมย่ดึตดินัน่เอง 

เราปรบัตวัเรา อย่าใหเ้ขาปรบั ปรบัตวัเราใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นจริง ถงึแมจ้ะ

วุน่วายขนาดไหน ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งอยู่ก็ทนไปก่อน พอไดโ้อกาสก็ค่อยปลกี

ตวัไปทีส่งบวเิวก ขณะทีย่งัมคีวามจาํเป็นตอ้งเผชญิกบัเรื่องต่างๆ ก็เผชญิดว้ย

ปญัญา สอนใจใหป้ลอ่ยวาง แต่ไมไ่ดป้ลอ่ยปละละเลยหนา้ทีก่ารงาน ทาํใหด้ี

ทีสุ่ด แต่อย่าไปดใีจเสยีใจกบัผลงาน จะไดไ้มท่กุข ์ ความเมตตาคอืการรูจ้กัให ้

อภยั เวลาใครทาํใหไ้มส่บายใจไมพ่อใจ ก็อย่าไปโกรธแคน้ ตอ้งรีบระงบัความ

โกรธทนัท ี เพราะเป็นโทษกบัเรา สิง่ทีเ่ขาทาํไมไ่ดร้า้ยเท่ากบัความโกรธ ถา้รบัได ้

ใจก็จะไมวุ่น่วาย ถา้รบัไมไ่ดก้็จะวุน่วาย ตอ้งดบัความวุน่วายใจดว้ยการใหอ้ภยั 
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พอดบัไดแ้ลว้ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ใจยงัรุ่มรอ้นก็จะกลายเป็นเรื่องขึ้นมา จงึตอ้ง

รูจ้กัใหอ้ภยั ไมจ่องเวรจองกรรมกนั 

ถาม เพิง่เริ่มนัง่สมาธิ พอเริ่มนัง่ไปจะมนึๆ ยงัไมไ่ดเ้จริญปญัญา จะแกไ้ขอย่างไร 

ตอบ เวลานัง่สมาธิควรนัง่แบบสบายๆ อย่าไปคาดผลวา่ ตอ้งไดอ้ย่างนัน้ ตอ้งไดอ้ย่าง

น้ี ควรใชก้รรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึง เช่นดูลมหายใจเขา้ออก หรือบริกรรม

พทุโธๆ ถา้ทาํหลายอย่างจะเกร็งได ้ เหมอืนเวลาหดัขบัรถใหม่ๆ  ตอ้งทาํหลาย

อย่าง ก็เลยเกร็ง ไหนจะเหยยีบคลชั เปลีย่นเกยีร ์ เปิดไฟ เปิดทีป่ดันํา้ฝน เปิด

วทิยุ ถา้ตอ้งทาํอะไรหลายอย่าง ก็จะทาํใหเ้กร็งได ้ทาํแบบงา่ยๆไปก่อน เอาอย่าง

ใดอย่างหน่ึงไปก่อน ถา้จะดูลมก็ดูลมอย่างเดยีว ไมต่อ้งพทุโธก็ได ้ใหรู้ล้มเขา้ลม

ออกทีป่ลายจมกู เฝ้าดูตรงจดุนัน้จดุเดยีวก็พอ ไมต่อ้งตามลมไปทีก่ลางอกหรือ

ไปทีห่นา้ทอ้ง ใหอ้ยู่ทีป่ลายจมกู ลมเขา้ก็รูอ้ยู่ตรงนัน้ ลมออกก็รูอ้ยู่ตรงนัน้ ทาํ

อย่างน้ีไปก่อน ถา้ทาํอะไรหลายอย่างอาจเกดิการเกร็งขึ้นมาได ้ ไหนจะตอ้งดูลม

หายใจเขา้ออก ไหนตอ้งพทุโธอกี ไหนจะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ทาํใหม้นึได ้ ถา้ดู

ลมไมไ่ดก้็สวดมนตไ์ปก่อนก็ได ้ แทนทีจ่ะดูลมหรือบริกรรมพทุโธ ก็สวดอติปิิโส

ไป มนตบ์ทไหนทีส่วดแลว้รูส้กึสบายใจเยน็ใจ ก็สวดไปเรื่อยๆ จนกวา่จะอยาก

หยุดสวดก็หยุด แลว้ดูลมต่อก็ได ้ 

ใหท้าํจากงา่ยไปหายาก อย่าทาํจากยากไปหางา่ย เพราะจะยาก ลองทาํดู อาจจะ

มเีหตอุย่างอืน่ก็ได ้ สงัเกตดูวา่ทีเ่กร็งเพราะอยากจะใหไ้ดผ้ลหรือเปลา่ ถา้อยาก

ไดผ้ลมากก็จะเกร็งมาก ถา้นัง่แบบไมห่วงัผล ทาํตามหนา้ทีไ่ป มสีตรูิอ้ยู่กบังานที่

กาํลงัทาํ ถา้ดูลมก็ใหรู้อ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่องอืน่ควบไปดว้ย ถา้

หายใจเขา้ออกก็คดิเรื่องงานเรื่องการ อยา่งน้ีก็ไมไ่ดภ้าวนาแลว้ หายใจออกก็

คดิถงึทางบา้นก็ไมไ่ดภ้าวนาแลว้ ตอ้งดูลมหายใจอย่างเดยีวเท่านัน้ในขณะที่

ภาวนา เพราะตอ้งการระงบัความคดิ ผลทีเ่กดิจากการภาวนาคอืความสงบน่ิง

ของจติ ไมค่ดิเรื่องต่างๆ ไมร่บัรูเ้รื่องอะไรต่างๆ น่ีคอืเป้าหมายของสมถภาวนา 

ถา้นัง่ไปแลว้ปรากฏเหน็สิง่นัน้สิง่น้ี ก็ใหร้บัรูไ้วแ้ลว้ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึตดิอย่า
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ไปสนใจ ใหก้ลบัมาหาองคภ์าวนา ถา้ใชล้มหายใจก็กลบัมาหาลมหายใจ แลว้สิง่

เหลา่นัน้ก็จะหายไปเอง ไมใ่ช่ของวเิศษ เป็นผลพลอยได ้ ไมไ่ดพ้ฒันาจติใจให ้

สูงขึ้น อย่าไปหลง พอนัง่เหน็อะไรแลว้กอ็ยากจะเหน็อกี แสดงวา่หลงทางแลว้ 

เพราะเป้าหมายของการนัง่สมาธิ คอืความสงบน่ิงของจติใจ มคีวามสุข มคีวาม

อิม่ มคีวามพอ เพือ่จะไดเ้ป็นฐานของวปิสัสนาของปญัญาต่อไป ถา้นัง่แลว้จติไม่

สงบน่ิงเหน็นัน่เหน็น่ี พอออกมาแลว้ก็เหมอืนกบัไมไ่ดน้ ัง่ จะไมม่กีาํลงัเจริญ

ปญัญา ถา้นัง่แลว้สงบน่ิง ถงึแมจ้ะออกมาแลว้ก็ยงัน่ิงอยู่ ไมแ่กวง่ไปแกวง่มา

ตามอารมณ์ต่างๆ ก็จะสามารถเอาธรรมะมาสอนใจได ้ พจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาได ้ ปญัญาจะค่อยซมึซบัเขา้ไปในจติใจเรื่อยๆ เวลาไปประสบกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะมธีรรมะคอยเตอืนวา่น่ีแหละคอื

อนิจจงั ถา้รูว้า่เป็นอนิจจงั ก็ปลอ่ยวาง ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้รูไ้มท่นัก็จะรอ้งห่ม

รอ้งไห ้ เวลาสูญเสยีอะไรไป ถา้เรามปีญัญา มอีนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่ในใจ ก็จะ

รูส้กึเฉยๆ ไมท่กุข ์ท ัง้ๆทีสู่ญเสยีสิง่ทีร่กัไป น่ีคอืเครื่องวดัผลของการเจริญสมาธิ

และปญัญา  

ผลของการทาํสมาธทิีเ่ราตอ้งการ คอืความสงบน่ิง ความอิม่ใจ พอออกจากสมาธิ

แลว้ ก็ตอ้งเจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตาต่อ เตอืนสตเิตอืนตนอยู่เสมอวา่ เราอยู่ใน

โลกอนิจจงั เดีย๋วอนิจจงัก็ตอ้งปรากฏใหเ้หน็จนได ้ ถา้เตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ 

พอเกดิขึ้นมาจะรูส้กึเฉยๆ เหมอืนนกัฟตุบอลเฝ้าประตู ก็ตอ้งเฝ้าอยู่ทีป่ระตู 

เตรียมรบัลูกบอล เตะเขา้มาทางไหนก็รบัไดห้มด เป็นนกัปฏบิตักิ็ตอ้งเตรียมรบั

กบัลูกอนิจจงัทีจ่ะเขา้มาสู่ใจ ก็คอืความแก่ความเจ็บไขไ้ดป่้วยความตาย การ

พลดัพรากจากสิง่ทีร่กั การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา น่ีคอืลูกฟตุบอลทีจ่ะพุง่

เขา้สู่ใจ ถา้มปีญัญาคอยเฝ้า ก็จะป้องกนัทกุขไ์มใ่หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ

ได ้ พรอ้มทีจ่ะเผชญิไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม เพราะใจไมไ่ดสู้ญเสยีอะไร ใจไมไ่ด ้

อะไร ใจเพยีงไปหลงไปยดึตดิ ไปคดิวา่เป็นของใจ พอจะสูญเสยีไปก็เศรา้โศก

เสยีใจ ใจสามารถอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไร ไมม่ร่ีางกายก็อยู่ได ้ถา้ไมม่กีเิลสก็อยู่

อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนนัตกาล เช่นใจของพระพทุธเจา้ ไมต่อ้งอาศยั
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ร่างกาย ไมต่อ้งอาศยัสวรรคช์ ัน้ต่างๆใหค้วามสุข เพราะสวรรคก์็ยงัเสือ่มได ้เป็น

มนุษยก์็เสือ่มไดต้ายได ้ มนิีพพานเท่านัน้ทีไ่มเ่สือ่ม คือจติทีบ่ริสุทธิ์ ทีไ่มก่ลบัไป

เศรา้หมอง ไปมกีเิลสอกีต่อไป 

ถาม ชาตน้ีิเป็นชาวพทุธ มโีอกาสไปเกดิเป็นชาติทีไ่มใ่ช่ชาวพทุธไหม 

ตอบ เป็นได ้ เพราะการไปเกดิใหมน้ี่ไมแ่น่นอน วา่จะไปเกดิในครอบครวัไหน อาจจะ

ไปเป็นอสิลาม เป็นยวิ เป็นคริสตก์็ได ้ ถา้มพีลงัพทุธมาก ก็จะดิ้นออกมาเอง 

เหมอืนชาวต่างประเทศทีม่าศึกษามาบวชในประเทศไทย เป็นคริสต ์ เป็นยวิ เป็น

อสิลาม หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะ จติใจก็ใฝ่หาธรรมทีไ่ดย้นิ พอรูแ้หลง่ของ

ธรรมะวา่อยู่ตรงไหน ก็จะมุง่ไปตรงนัน้ อย่างเมอืงไทย ตอนน้ีมชีาวต่างชาตมิา

บวชเป็นพระกนัมาก มาจากหลายชาตหิลายศาสนาดว้ยกนั 

ถาม ถา้ศีล ๕ ยงัไมบ่ริสุทธิ์ จะเจริญภาวนาไดไ้หม 

ตอบ ศีลสนบัสนุนการภาวนา ถา้บริสุทธิ์มากก็ภาวนาไดง้า่ย ถา้บริสุทธิ์นอ้ยก็ภาวนาได ้

ยาก ถา้ศีลบริสุทธิ์มากความวุน่วายใจก็จะนอ้ย จติจะสงบไดง้า่ย ถา้ทาํผดิศีลขอ้

นัน้ขอ้น้ี ก็จะทาํใหใ้จวุน่วาย เวลาภาวนาจะสงบยาก เพราะอดทีจ่ะคดิถงึเรื่องที่

ไปทาํมาไมไ่ด ้ เกดิความกงัวล เกดิความทุกขใ์จ ก็เลยยากทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ แต่

ไมไ่ดห้มายความวา่ศีลจะตอ้งสะอาดบริสุทธิ์ก่อนถงึจะภาวนาได ้ ถา้ศีลสะอาด

บริสุทธิ์ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ก็จะภาวนาไดผ้ล ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ถา้สะอาดบริสุทธิ์ 

๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ก็จะภาวนาไดผ้ล ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ศีลสนบัสนุนภาวนา พอ

ภาวนาไดผ้ลแลว้ ก็จะช่วยใหร้กัษาศีลไดด้ขีึ้น พอไดค้วามสงบมากขึ้น จติก็มี

ความร่มเยน็มากขึ้น มโีทสะนอ้ยลง ก็จะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่นอ้ยลง ทาํใหศี้ล

บริสุทธิ์มากขึ้น ทานศีลสมาธิปญัญาจะสนบัสนุนกนัละกนั เป็นเหมอืนวงกลม 

ช่วยดนักนั คนทีม่ปีญัญามากจะทาํบญุทาํทานมาก เสยีสละมาก เพราะรูว้า่ยิง่

เสยีสละยิง่มคีวามสุขมากขึ้น แลว้ก็ดนัใหร้กัษาศีลมากขึ้น ใหม้สีมาธิมากขึ้น 

เจริญปญัญามากขึ้น ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํทลีะข ัน้ ทาํควบคู่กนัไปเลย ตามระดบัของ
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ธรรม ถา้ทาน ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ก็รกัษาศีล ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ภาวนา ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์

แลว้ก็ขยบัขึ้นไปทาํทาน ๖๐ เปอรเ์ซน็ต ์ รกัษาศีล ๖๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ภาวนา ๖๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ขยบัขึ้นไปเรื่อยๆจนถงึข ัน้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ถาม การสวดมนตท์าํวตัรเชา้วตัรเยน็ โดยเขา้ใจเองวา่ ๑. เป็นการส่งเสริมคุณพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ๒. เป็นการฝึกจดจาํบทสวดมนต ์ ไมท่ราบวา่มอีะไรที่

ตอ้งทราบเพิม่เตมิ 

ตอบ เป็นอบุายแห่งสมถภาวนา เป็นการทาํสมาธิไปในตวั เพราะเวลาสวดใจจะไมไ่ป

คดิถงึเรื่องต่างๆ ทีท่าํใหวุ้น่วายใจ ไมส่บายใจ เป็นการภาวนา เป้าหมายหลกัของ

การทาํวตัรไหวพ้ระสวดมนต ์ก็คอื การทาํใหจ้ติใจสงบ ส่วนการระลกึถงึคุณพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆ ์ จะทาํใหเ้หน็ความสาํคญัของการศึกษา การประพฤติ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ระลกึถงึเยีย่งอย่างทีด่งีาม ถา้เขา้ใจความหมาย ถา้

ไมเ่ขา้ใจก็จะเป็นแบบนกแกว้ แกว้จา๋ แกว้จา๋ แต่ไมรู่คุ้ณค่าของแกว้ ถา้จะให ้

ไดผ้ลเต็มทีต่อ้งเขา้ใจดว้ย เพือ่จะไดรู้คุ้ณค่าของพระพทุธคุณพระธรรมคุณ

พระสงัฆคุณ ทีเ่ป็นเป้าหมายของการปฏบิตัธิรรม ถา้ปฏบิตัติามได ้สกัวนัก็จะได ้

เป็น สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน จะไดธ้รรมทีเ่ป็น 

สวากขาโต ภควตาธมัโม มาครอบครอง พอมธีรรมะ ก็จะเหน็พทุธะ  

ถาม ทกุคนมกีรรมเป็นของตน เรามบีตุรทีม่โีรคประจาํตวั เป็นกรรมของลูก พ่อแมก่็

ทกุขไ์ปดว้ย ควรจะยดึหลกัอย่างไรในการเลี้ยงดู 

ตอบ ตอ้งแยกแยะวา่บตุรกบัตวัเราเป็นคนละส่วนกนั เวลาบตุรเจ็บไขไ้ดป่้วยเรามี

หนา้ทีดู่แลรกัษาหายาหาหมอก็ทาํไป แต่ไมต่อ้งไปทกุขก์บัเขา ไมไ่ดท้าํใหโ้รคภยั

ไขเ้จ็บของเขาหาย แต่กลบัจะทาํใหเ้ราทกุข ์ เป็นการทาํรา้ยตวัเอง เป็นอกศุลทาง

จติใจ ทีเ่ราจะตอ้งระงบั ลูกเป็นอะไรเราก็ดูแลอย่างเต็มที ่แต่ตอ้งยอมรบัวา่เขามี

กรรมของเขา ชาตก่ิอนเขาเคยไปทาํบาปทาํกรรมมา จงึทาํใหเ้ขาตอ้งประสบ

เคราะหก์รรม แต่ก็เป็นบญุของเขาทีไ่ดม้าเกดิเป็นลูกของเรา ทีม่คีวามเมตตาต่อ
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เขา เราก็ทาํไดเ้ท่าน้ี อย่าไปเสยีใจ ทกุคนตอ้งเป็นเหมอืนกนั ไมช่า้ก็เร็ว เขาก็เป็น 

เราก็ตอ้งเป็น ทกุคนทีอ่ยู่ในศาลาน้ีก็ตอ้งเป็นกนัหมด เพราะเป็นเรื่องธรรมดา

ของการมาเกดิ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ก็จะหกัหา้มความเศรา้โศกเสยีใจได ้ เพราะเหน็

วา่ทกุคนเท่าเทยีมกนั ไมม่ใีครดหีรือเลวกว่ากนัในเรื่องเกดิแก่เจบ็ตาย 

ถาม มคีวามเชื่อวา่ ถา้ไดแ้บ่งความทกุขข์องคนทีเ่รารกัมา จะทาํใหค้วามทกุขเ์บาบาง

ลงไป เช่นความทกุขข์องลูกหรือบดิามารดา ถา้ไดร่้วมทกุขด์ว้ยกนั จะทาํใหท้กุข ์

นัน้เบาบางลงไป เพราะไดช่้วยแบ่งกนัทกุข ์ 

ตอบ ก็มบีางส่วน เวลาเรามคีวามทกุขแ์ลว้คนอืน่เหน็ใจเรา ก็ทาํใหเ้ราทกุขน์อ้ยลงได ้ 

ถาม อาจจะเป็นปาฏหิาริยท์ีท่กุขน์อ้ยลง เพราะมคีนมาแบ่งเอาความทกุขไ์ป 

ตอบ ความจริงเราไปแบ่งความทกุขข์องคนอืน่มาไมไ่ดห้รอก แต่แสดงความเมตตา

กรุณา เหน็อกเหน็ใจ ใหก้าํลงัใจเขาได ้เขาก็อาจมกีาํลงัใจขึ้นมา ทาํใหค้วามทกุข ์

นอ้ยลง ถา้ไมม่ใีครเหลยีวแล ไมม่ใีครดูแล ก็อาจจะทาํใหท้กุขม์ากขึ้น ความจริง

เราสามารถดบัความทกุขใ์จดบัไดห้มดเลย ถา้ยอมรบัวา่เกดิมาแลว้ตอ้งเป็นอย่าง

น้ี จะไมท่กุขใ์จเลย ส่วนทกุขท์างร่างกายน้ีไมรุ่นแรงเลยเมือ่เทยีบกบัทกุขท์างใจ 

เป็น ๑ ต่อ ๑๐ ความทกุขข์องร่างกายหนกั ๑ เท่า ทางใจหนกั ๑๐ เท่า ถา้จติไม่

ทกุขร่์างกายเจ็บปวดนิดเดยีว พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตจ์งึไมห่ว ัน่ไหวกบั

ความตาย กบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย พระปฏบิตับิางท่านไมก่นิยา ไมไ่ปโรงพยาบาล 

เพราะไมไ่ดเ้จ็บ ๑๐ เท่า เจ็บเพยีงเท่าเดยีว ใจไมไ่ดเ้จ็บ เจ็บแต่กาย ใจปลอ่ย

กายได ้ถา้จะตายก็ใหต้ายไป จะหายก็หาย ใจไมวุ่น่วาย ไมไ่ดเ้จ็บดว้ย ใจไมไ่ด ้

เจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ย ถา้ใจเป็นทกุขด์ว้ย แมจ้ะเป็นโรคเลก็ๆนอ้ยๆ ก็กลายเป็น

เรื่องใหญ่โตขึ้นมา 

ถาม ถา้อย่างนัน้ถอืวา่เป็นบาปของดฉินัเองใช่ไหมคะ เพราะดฉินัมคีวามทกุขก์บัคนที่

ดฉินัรกั 
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ตอบ ใช่ เป็นความโง ่ยงัไมม่ปีญัญา เป็นอกศุล สรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัเองทาํไม เป็น

เรื่องคนอืน่ เรื่องชาวบา้น เราไมเ่กี่ยว 

ถาม เกี่ยวซคิะ เพราะผูกพนักนั 

ตอบ ความผูกพนัเป็นกเิลส เป็นอปุาทาน เพราะไมเ่หน็ดว้ยปญัญาวา่ ไมม่คีวาม

ผูกพนัต่อกนัเลย เป็นเพยีงสมมต ิพวกเราเป็นเหมอืนตวัละคร แต่เราเลน่กนัจริง

กนัจงัเหลอืเกนิ 

ถาม เธอเป็นภรรยาผมครบั คุยกนัทีบ่า้นหลายทไีมรู่เ้รื่อง อย่างทีห่ลวงพ่อพูดถูกมาก

เลย ผมก็เคยบอกวา่เราไปโงท่าํไม 

ถาม เวลาปฏบิตัสิมาธิเกดิเวทนามาก ปวดขามากๆ ก็พยายามกาํหนดวา่ปวดหนอๆ 

ยิง่กาํหนดยิง่เจ็บ อยากเปลีย่นอริิยาบถ โดยการเดนิจงกรมแทน 

ตอบ ถา้เกดิการเจ็บขึ้นมา เป้าหมายของการปฏบิตัติอ้งการปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ป็น

ธรรมชาต ิ จะปวดก็ปลอ่ยใหป้วดไป วธิีทีจ่ะปลอ่ยวางไดม้ ี๒ วธิีดว้ยกนัคือ ๑. 

อบุายแห่งสมถะคอืสมาธ ิ ๒. อบุายแห่งวปิสัสนาคอืปญัญา อบุายแห่งสมถะคอื

อย่าไปสนใจกบัความเจ็บปวด หนักลบัเขา้หาพทุโธ แลว้บริกรรมพทุโธๆต่อไป 

อย่าไปสนใจกบัความเจ็บปวด ความเจ็บปวดก็จะไมเ่ขา้มาในใจ ก็จะไมก่ระวน

กระวาย พอใจสงบความเจ็บปวดก็จะไมก่ระทบใจสามารถนัง่ต่อไปได ้ 

ถาม ไดล้องปฏบิตัดูิ แต่เจ็บมาก 

ตอบ เป็นธรรมดา ตอนนัน้จติเราเครียดดว้ย นัง่สมาธิใหม่ๆ ใจรอ้น ตอ้งต่อสูก้บักเิลส

จงึเครียด ถา้สามารถเกาะตดิกบัพทุโธหรอือารมณ์ทีเ่ป็นองคภ์าวนาได ้ ก็จะลกึ

เขา้ไปเรื่อยๆ เรื่องต่างๆ ภายนอกจะห่างไปเรื่อยๆ เช่นคุยกนัตอนน้ี เราไมส่นใจ

กบัเสยีงอืน่ เรามสีมาธิอยู่กบัการคุยกนั เสยีงจะดงัขนาดไหน ก็ไมร่บกวนใจ ถา้

ส่งไปหาเสยีงอืน่ก็จะคุยไมรู่เ้รื่อง จะราํคาญใจ อยากใหเ้สยีงทีร่บกวนหายไป ก็



67 
 

ยิง่ราํคาญใหญ่ เช่นเดยีวกบัการนัง่สมาธิ พอเกดิความเจ็บปวดขึ้นมา แสดงวา่ใจ

ไมไ่ดอ้ยู่กบัพทุโธ ถา้ไปอยู่ทีค่วามเจ็บปวดก็จะยิง่เจ็บ ยิง่อยากใหห้ายเจ็บ ยิง่

ปวดมากขึ้น มคีวามปวดซอ้นขึ้นมาในใจ ปวดกายแลว้ ตอ้งปวดใจอกี กระวน

กระวายกระสบักระส่าย เป็นทกุขท์างใจ เพราะกลวัความเจ็บปวดทางร่างกาย 

ตอ้งดงึใจออกจากความเจ็บปวดเขา้มาหาองคภ์าวนา บริกรรมพทุโธใหถ้ีย่บิ 

ไมใ่หจ้ติมโีอกาสเลด็ลอดไปหาความเจ็บปวด ถา้ทาํไดจ้ติก็จะรวมลงได ้ พอรวม

ลงแลว้บางทกี็หายไปหมด ท ัง้ความเจ็บปวด ท ัง้ความรบัรูร่้างกาย มนัหายไป 

เหลอืแต่จติอยู่ตามลาํพงั สงบน่ิงเยน็สบาย เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึ้น น่ีคอือบุาย

สมาธิ เพือ่การปลอ่ยวางเวทนา  

ถา้ใชอ้บุายวปิสัสนา ก็ตอ้งยอมรบัวา่เวทนาเป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง มกีาร

เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เหมอืนกบัลาภยศสรรเสริญสุข มกีารเจริญแลว้เสื่อม

เป็นธรรมดา ถา้ไมย่ดึตดิ อะไรจะเจริญก็ใหเ้จริญไป อะไรจะเสือ่มก็ปลอ่ยให ้

เสือ่มไป เวลาเกดิเจ็บปวดขึ้นมาก็บอกวา่ อยากจะเจ็บก็เจ็บไป แต่ใจจะไมเ่จ็บไป

ดว้ย ใจจะน่ิงเฉย ไมวุ่น่วาย ปลอ่ยใหเ้จ็บใหพ้อ เดีย๋วก็หายไปเอง ถา้ทาํใจได ้

ปลอ่ยวางได ้ยอมรบัความเจ็บปวด เหมอืนกบัฝนตก กาํลงัจะไปขา้งนอก พอดี

ฝนตกลงมา ถา้รบัไมไ่ด ้ ใจจะกระสบักระส่าย เพราะนดักบัคนนัน้คนน้ีไว ้จะทาํ

อย่างไรด ี ก็จะกระสบักระส่าย ถา้รูว้า่ทาํอะไรไมไ่ด ้ ยอมรอใหฝ้นหยุดก่อนแลว้

ค่อยไป ก็นัง่เฉยๆอยู่ในบา้น ก็จะไมก่ระสบักระส่าย ไมท่กุข ์อยู่เฉยๆได ้

ถาม เคยมปีระสบการณ์ เวลานัง่สมาธิเพลนิๆ ก็ปวดเป็นเหน็บชาอย่างรุนแรง ก็มอง

มนัวูบเดยีวมนัก็หายไป เหมอืนไมเ่คยเจ็บปวดเลย 

ตอบ ถูกแลว้ ตอ้งปลอ่ย อย่าไปอยาก พอมนัเจ็บชา อยากจะใหม้นัหาย ก็จะสรา้ง

ความเจ็บทางใจขึ้นมา ทีม่คีวามรุนแรงมาก จนทาํใหน้ ัง่ต่อไปไมไ่ด ้

ถาม มนัจะหายเจ็บถา้ดงึจติกลบัมาทีค่าํภาวนา ปกตเิวลานัง่จะดูลม พอถงึจดุหน่ึงลม

ก็จะไมม่ ีแต่เวทนารุนแรงมาก พอมองเฉยๆ มนัก็หายไป 
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ตอบ ใจเราไมห่ว ัน่ไหว ไมไ่ดอ้ยากใหห้าย ดูเฉยๆ ปลอ่ยวาง 

ถาม ถา้ทิ้งการภาวนาไปอาทติยส์องอาทติย ์ พอกลบัมาทาํใหม ่ เวทนาแรงเหน็บชากนิ 

เหมอืนฝึกหดัใหม ่รบัไมไ่ด ้

ตอบ นิสยัเราชอบหนีความทกุข ์ พอรอ้นหน่อยรีบเปิดแอร ์ แทนทีจ่ะปลอ่ยใหม้นัรอ้น

ไป เราพยายามหนีทกุขเวทนาตลอดเวลา พอนัง่สมาธิ เจอทกุขเวทนาหน่อย ก็

ทนไมไ่ด ้ ควรฝึกทาํใจใหเ้ฉยๆกบัทกุขเวทนา รอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป หนาวก็

หนาวไป ใจก็จะปลอ่ยวาง เขา้สู่อเุบกขา เป็นกลาง ไมย่นิดยีนิรา้ย 

ถาม ถา้ปวดมะเร็ง 

ตอบ เหมอืนกนั ทาํใจเฉยๆ ถงึแมค้วามเจ็บปวดทางร่างกายจะไมห่ายไป แต่จะไม่

กระทบใจ ใจไมเ่จ็บ เพราะไมไ่ดอ้ยากใหม้นัหาย ถา้อยากก็จะเกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา ก็ยงัไมห่าย ยิง่ทกุขใ์จมากขึ้น จนทนไมไ่ดถ้งึกบัอยากตาย บางคนพอไป

เจอโรคภยัไขเ้จ็บ เจ็บปวดตลอดเวลา แต่ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไมไ่ด ้ ก็อยากจะ

ตาย คนทีถ่งึข ัน้สุดทา้ยของโรค ก็อยากจะตาย เพราะไมไ่ดฝึ้กทางดา้นจติใจ ถา้

ฝึกมาจะรูว้า่ใจไมไ่ดป่้วย ป่วยเพยีงครึ่งเดยีว คอืป่วยกาย ป่วยเพยีงเสี้ยวเดยีว 

เพยีง ๑ ส่วนเท่านัน้เอง แต่อกี ๑๐ ส่วนไมไ่ดป่้วยดว้ย ใจไมป่่วย ป่วยแต่กาย 

สามารถอยู่อย่างปกตไิด ้ อยู่จนถงึลมหายใจสุดทา้ยได ้ เป็นผลจากการไดฝึ้กจติ 

ปลอ่ยวางเวทนาได ้ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไมต่อ้งมโีรงพยาบาล 

ไมต่อ้งมหีมอ มตีามอตัภาพ อาศยัหมอสมนุไพร มยีากนิก็กนิไป ถา้หายก็หาย 

ไมห่ายก็จบ แต่ใจไมก่งัวลวุน่วาย เพราะไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย มปีญัญา

เหน็แลว้วา่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไร ถา้ไมม่ปีญัญาใจก็จะวุน่วาย เหมอืนไปวุน่วายกบั

ความเป็นความตายของคนอืน่ ท ัง้ๆทีเ่ราไมไ่ดเ้ป็นอะไรดว้ยเลย ไปวุน่วายกบัเขา

ทาํไม เกดิประโยชนอ์ะไร อาจทาํใหเ้ราเจ็บไขไ้ดป่้วยไปดว้ย ถา้เครียดมากๆ 

ทกุขม์ากๆ ก็จะกระทบกบัร่างกาย ทาํใหเ้กดิโรคขึ้นมา ถา้อยากจะทกุขด์ว้ยก็ไม่

มใีครหา้ม เป็นสทิธิ์ของแต่ละคน อยากจะทกุขก์็ทกุขไ์ป 
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ถาม ช่วยกนัแบ่งทกุข ์ก็เป็นความสุขลกึๆ  

ตอบ แบ่งเบาความทกุขท์างร่างกายได ้ถา้ไมม่ยีารกัษาโรค ก็หายามาใหเ้ขา แต่จะแบง่

ความทกุขท์างใจไมไ่ด ้ ไดแ้ต่ทางกายเท่านัน้ สอนธรรมะใหเ้ขาได ้ เพือ่ใหเ้ขาดบั

ทกุขข์องเขาเอง เช่นพระพทุธเจา้ทรงโปรดพระราชบดิา ๗ วนัก่อนสวรรคต ทรง

สอนจนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ดบัทกุขใ์นใจไดห้มดเลย ถา้แบ่งปนัความทกุข ์

ก็ตอ้งแบ่งอย่างน้ี แบ่งดว้ยธรรม สอนใหป้ลอ่ยวาง จะตายก็ตาย อย่าเสยีดาย

ร่างกายน้ี ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน ยิง่ยื้อยิง่ทกุข ์ 

ถาม อาจจะเป็นเพราะดฉินัมบีญุทางน้ีนอ้ย ดฉินัมลูีกนอ้งทีท่าํความเสยีหายเรื่อยๆ 

ดฉินัก็ปลอ่ยวางไมไ่ด ้ก็จะตอ้งสอนเขา แต่ก็ไมไ่ดผ้ลเท่าไร  

ตอบ การปลอ่ยวางไมไ่ดห้า้มใหส้อนเขา หมายถงึปลอ่ยวางทางใจ ไมไ่ปทกุขก์บัเขา 

เขาทาํอะไรผดิ ก็อย่าไปหงดุหงดิราํคาญใจ โมโหโทโส ปลอ่ยวางทางอารมณ์ ทาง

ใจ แต่การวา่กลา่วตกัเตอืนส ัง่สอนเพือ่ทาํใหถู้กน้ี ตอ้งทาํไปตามหนา้ทีถ่า้ทาํได ้

ถา้เขาเชื่อฟงัก็ด ี ถา้พูดไปแลว้ทาํเป็นหูทวนลม ก็อย่าไปพูดใหเ้สยีเวลา ปลอ่ย

วางทางอารมณ์ อย่าไปวุน่วายกระสบักระส่ายกบัเรื่องของคนอืน่ เพราะเป็นโทษ

กบัตวัเรา เวลาเรากระสบักระส่ายกบัเวลาเราสบายใจมนัต่างกนั 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๒ 

คู่มือปฏบิตัิธรรม 
๒ กนัยายน ๒๕๕๐ 

พระมหาสตปิฏัฐานสูตรน้ีเป็นเหมอืนคู่มือปฏิบตัิธรรม ถา้อ่านพระสูตรเขา้ใจก็จะมคู่ีมอื

ปฏบิตั ิ ความจรงิก็ไมย่ากอะไร ยากทีก่ารปฏบิตัหิลกัใหญ่อยู่ทีใ่หม้สีตรูิอ้ยู่กบัตวั

ตลอดเวลา ไม่วา่จะอยู่ทีไ่หน ทาํอะไร พูดอะไร คดิอะไร ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ แต่

ใจเราชอบแกวง่ไปแกวง่มา ไปทางโนน้ท ีมาทางน้ีท ีไมช่อบอยู่กบัตวั ไมช่อบอยู่กบัที ่ไม่

ชอบอยู่กบัปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี กายอยู่ตรงน้ีแต่ใจไมรู่ไ้ปอยู่ทีไ่หน ไปเรื่องโนน้เรื่องน้ี 

มนัยากตรงน้ีเอง ถา้สามารถดงึใจใหอ้ยู่กบัเราไดต้ลอดเวลา ก็จะควบคุมใจได ้ ถา้

ควบคุมใจไดก้็ตดัปญัหาไปไดม้าก ใจเป็นเหมอืนมา้ สตเิป็นเหมอืนบงัเหยีน ถา้มี

บงัเหยีนก็จะบงัคบัมา้ใหห้ยุด ใหว้ิง่ ใหเ้ลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวาได ้ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร ถา้

บงัคบัไมไ่ด ้มา้ก็จะวิง่ไปตามใจของมนั ถา้ลยุเขา้ไปในพงหนาม คนขีก่็จะโดนหนามขว่น 

ฉนัใดใจก็เป็นเหมอืนกบัมา้น้ีแหละ เวลาโกรธมนัก็จะหลดุไปเลย ทาํอะไรเหมอืนคนเสยี

สต ิ เหมอืนคนบา้ ทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่างๆตามมา ถา้ทาํเรื่องทีไ่มถู่กศีลถูกธรรม ก็

จะมเีรื่องวุน่วายตามมา เพราะใจไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของสต ิของผูรู้ค้อืใจเอง ทีเ่ป็น

ผูก้ระทาํ แต่ไมส่ามารถควบคุมตวัเองได ้ เพราะไมเ่คยฝึก ไมรู่ว้า่การฝึกสตคิวบคุมใจ

ตนเองนัน้ จะนาํประโยชนม์าใหอ้ย่างมาก เพราะอยู่ภายใตอ้าํนาจของอวชิชาความไมรู่ ้

ใจจงึชอบทาํอะไรตามอารมณ์ ไมช่อบทาํอะไรตามเหตผุล ถา้อะไรถูกอกถูกใจก็จะถอืวา่

ด ีถงึแมค้นอืน่จะมาทกัมาทว้งอย่างไร วา่ทาํแลว้จะเกดิความเสยีหาย  

เช่นลูกของเราน้ี จะถูกอารมณ์ครอบงาํ จะชอบทาํอะไรตามอารมณ์ พ่อแมเ่คยมี

ประสบการณ์มาแลว้ รูด้รูีช้ ัว่แลว้ ก็อยากจะใหลู้กอยู่ในทาํนองคลองธรรม อยู่กบัการ

กระทาํทีเ่กดิคุณเกดิประโยชน ์ เช่นอยากจะใหลู้กเรียนหนงัสอืเก่งๆ ไมอ่ยากใหลู้กเลน่

มากจนเกนิไป ดูโทรทศันม์ากจนเกนิไป เทีย่วมากจนเกนิไป แต่ใจของลูกถูกความอยาก
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เหลา่น้ีครอบงาํ จงึชอบเทีย่ว ชอบเลน่ ชอบสนุกสนานเฮฮา ไม่ชอบอ่านหนงัสอื ไมช่อบ

เรียนหนงัสอื พ่อแมก่็เลยหนกัอกหนกัใจ ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ถา้สามารถสอนใหลู้กปฏบิตัิ

ตามแนวพระมหาสตปิฏัฐานสูตรได ้ ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชนม์าก สอนใหลู้กมสีตคิอย

ควบคุมอารมณ์ ใหใ้ชเ้หตใุชผ้ลเวลาจะทาํอะไร วา่จะเกดิคุณหรือโทษ ถา้เกดิโทษก็ใหห้กั

หา้มจติใจอย่าไปทาํ ถา้เกดิคุณเกดิประโยชนก์็ใหท้าํไปเลย พ่อแมจ่งึตอ้งสอนลูกดว้ย

เหตดุว้ยผล แต่บางทพี่อแมก่็สอนดว้ยอารมณ์ ก็ทาํใหเ้ป็นปญัหาเพิม่ขึ้นมา เพราะ

อารมณ์ต่ออารมณ์จะรบักนัไมไ่ด ้ ต่างฝ่ายต่างมทีฐิดิว้ยกนั อารมณ์ของฝ่ายหน่ึงก็บอก

วา่ด ี อารมณ์ของอกีฝ่ายหน่ึงก็วา่ไมด่ ี ฝ่ายทีส่อนก็บอกวา่ตอ้งเชื่อฟงัพ่อแม ่ เพราะรู ้

มากกวา่ แต่อารมณ์ของลูกไมย่อมรบั ตอ้งใหเ้หน็เหตเุหน็ผลเหน็โทษจริงๆ บางทกี็ยาก

ทีจ่ะทาํใหเ้หน็ได ้ ก็ตอ้งใชม้าตรการเผดจ็การบงัคบั มกีารลงโทษถา้ไมป่ฏบิตัติาม ถา้อยู่

ในวยัทีย่งัควบคุมบงัคบัดว้ยกฎดว้ยระเบยีบได ้ก็ตอ้งทาํ ถา้ฝืนก็ตอ้งมกีารลงโทษ  

เดก็บางคนหา้มอย่างไรก็ไมเ่ชื่อ พ่อแมก่็ไมม่ปีญัญาทีจ่ะลงโทษได ้ ก็ตอ้งใหต้าํรวจช่วย

จบัไปอยู่โรงเรียนดดัสนัดานเลย มอียู่รายหน่ึง พ่อแมห่า้มอย่างไรก็ไมเ่ชื่อ ไมช่อบเรียน

หนงัสอื ไมช่อบทาํงาน ชอบเอาเพือ่นมาเล่นการพนนั กนิเหลา้กนัในบา้น จนพ่อแมต่อ้ง

ขอใหต้าํรวจมาช่วยจบัไปส่งโรงเรียนดดัสนัดาน ทีร่าชบรุีมโีรงเรียนของคาทอลคิ ทีร่บั

เดก็ทีไ่มเ่อาไหนไปอยู่ ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎระเบยีบ ใหเ้รียนหนงัสอื มกีฎเคร่งครดัมาก 

ไมใ่หก้ลบัไปเยีย่มบา้น พ่อแมไ่ปเยีย่มไดเ้ดอืนละครัง้ พออยู่ไดส้กัพกัหน่ึงก็ดขีึ้น ตอ้งมี

ประสบการณ์ถงึจะเหน็โทษ วา่ทาํไปแลว้จะตอ้งรบัผลอย่างน้ี ถา้สามารถวาดภาพใหลู้ก

เหน็ไดว้า่ ถา้ทาํอย่างน้ีต่อไปอนาคตจะเป็นอย่างน้ี ถา้เขาเหน็เขาเชื่อและปฏบิตัติามไดก้็ดี

ไป ถา้เขาไมเ่ชื่อก็ตอ้งใชม้าตรการการลงโทษ ใชก้ฎระเบยีบ ถา้ยงัหา้มปรามไมไ่ดก้็ตอ้ง

อาศยัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ แต่พ่อแมบ่างคนก็ใจอ่อน ทาํไมล่ง รกัลูก กลวัลูกจะโกรธจะ

เกลยีด กลวัจะขาดจากการเป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูกกนั ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็อยู่ทีใ่จของเดก็เป็น

หลกั ถา้มอีวชิชาโมหะตณัหามาก มคีวามโลภโมโทสนัมาก ก็เหมอืนมเีมฆปกคลมุหุม้ห่อ

ใจมาก จนแสงสวา่งของเหตผุลของธรรมะเขา้ไมถ่งึ อธิบายดว้ยเหตดุว้ยผลก็ไมช่อบ ไม่

ถูกอารมณ์ ไมย่อมฟงั ถา้พ่อแมม่คีวามแน่วแน่ มคีวามกลา้หาญ ไมก่ลวัวา่ลูกจะโกรธ

จะเกลยีดอย่างไร เชื่อวา่ทาํเพือ่ลูกจริงๆแลว้ ก็ตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดกวดขนั ลูกก็จะ
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ยอม จะเหน็คุณต่อไป เพราะทาํเพือ่ใหเ้ขาไดเ้หน็คุณเหน็โทษ ใหเ้ขาฉลาด พอโตขึ้นเขาก็

จะเขา้ใจ วา่เราทาํเพือ่เขา ถงึแมเ้ขาจะไมช่อบ  

พวกเราทกุคนชอบทาํอะไรตามใจ ถา้ถูกบงัคบัจะโกรธจะเกลยีดคนทีม่าบงัคบั พอโตขึ้น

ไดพ้ฒันาทางดา้นสตปิญัญาก็จะเขา้ใจ ไปอยู่วดักบัครูบาอาจารยก์แ็บบเดยีวกนั ท่าน

เขม้งวดกวดขนัมาก จนดูเหมอืนวา่ท่านโหดรา้ยทารุณเป็นเผดจ็การ แต่ท่านมคีวาม

ม ัน่ใจในมาตรการของท่าน และสิง่ทีท่า่นอบรมส ัง่สอน วา่เป็นทางทีถู่กตอ้งดงีามทีสุ่ด 

เราไปหาท่านก็เพือ่ไปรบัสิง่เหลา่น้ีจากทา่น แต่กเิลสก็ชอบมาดงึมาลากใหไ้ปอกีทางหน่ึง 

ไปชนกบัมาตรการทีด่งีามของทา่น ถา้ท่านทราบท่านก็ตอ้งตกัเตอืน ถา้เราฝืนท่านก็ตอ้ง

ใชม้าตรการเดด็ขาด เช่นวดัป่าบา้นตาดน้ีท่านหา้มทะเลาะกนั ถา้ทะเลาะกนัก็ถอืวา่ผดิ

ดว้ยกนัท ัง้คู่ ทีว่ดัป่าบา้นตาดจะไมม่ศีาลตดัสนิวา่ใครผดิใครถูก ถา้ใครมาฟ้องก็ให ้

ออกไปเลย ไปดว้ยกนัท ัง้คู่ ท ัง้คนฟ้องท ัง้คนถูกฟ้อง การทะเลาะกนัมนัเสยีหาย เกดิจาก

ทฐิคิวามไมย่อมกนั ในสมยัพทุธกาลก็ทาํใหส้งฆแ์ตกแยกเป็นสองส่วน แมพ้ระพทุธเจา้

จะทรงหา้มก็ไมฟ่งั เป็นเหตใุหพ้ระพทุธเจา้ตอ้งอยู่จาํพรรษาตามลาํพงั มชีา้งกบัลงิ

อปุฏัฐาก ชาวบา้นไมท่ราบวา่ทาํไมพระพทุธเจา้จงึไปปลกีวเิวกอยู่องคเ์ดยีว ก็ส่งสายไป

สบื ก็ไดท้ราบวา่สงฆแ์ตกแยกกนั พระพทุธเจา้ไดท้รงหา้มไมใ่หท้ะเลาะกนั ใหย้อมกนั

ดว้ยเหตผุล แต่ต่างฝ่ายต่างถอืวา่ตนถูก ก็เลยไมท่รงสามารถทีจ่ะปกครองได ้ จงึทรง

แยกตวัไป พวกชาวบา้นทราบขา่วก็เลยงดใส่บาตรพระ เวลาไปบณิฑบาต ก็ไมม่ใีครใส่

บาตร พอไมม่ขีา้วกนิก็สาํนึกผดิ ก็เลยไปขอขมา ขอใหพ้ระพทุธเจา้เสดจ็กลบัมาจาํ

พรรษา  

ไมว่า่จะเป็นสงฆห์รือเป็นฆราวาส ความสามคัคเีป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก อยู่ร่วมกนัตอ้งไม่

แตกแยก ถงึแมจ้ะมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั มกีารกระทาํทีแ่ตกต่างกนั ก็ใหส้งวนความ

แตกต่าง ประสานความเหมอืน ส่วนทีม่คีวามเหน็ไมต่รงกนัก็เก็บไวใ้นใจ ส่วนทีต่อ้งทาํ

ร่วมกนัเพือ่ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ก็ทาํกนัไป ถงึแมจ้ะไมเ่หน็ดว้ยหรือไมช่อบก็ตาม 

ถา้อยู่ในสงัคมนัน้เขาทาํกนัอย่างนัน้ ก็ตอ้งทาํตาม ถา้ทะเลาะววิาทกนั ก็ทาํใหเ้กดิเป็น

ปญัหาขึ้นมา ถา้เป็นสงัคมระดบัประเทศชาตอิย่างทีผ่า่นมา เราก็เหน็กนัวา่เป็นอย่างไร 
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พอเกดิความเหน็ทีไ่มต่รงกนั แยกเป็นสองฝกัสองฝ่าย บา้นเมอืงก็จะเดนิไปสู่ความ

หายนะ ถา้ไมม่มีาตรการยบัย ัง้ก็อาจจะเกดิสงครามกลางเมอืงขึ้นมาก็ได ้ ใน

ประวตัศิาสตรก์็มปีระเทศทีม่ปีญัหาเรื่องความเหน็ไมต่รงกนั จนนาํไปสู่สงครามกลาง

เมอืงมาแลว้ คนในประเทศเดยีวกนัตอ้งฆ่ากนัเอง แมแ้ต่ในปจัจบุนัก็มใีหเ้หน็เป็นขา่วใน

หนา้หนงัสอืพมิพ ์ ต่างศาสนาต่างนิกาย พอใครมาพูดเรื่องนิกายของพทุธศาสนา ก็ตอ้ง

รีบตดัไปเลยวา่เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั เป็นพระเหมอืนกนั มพีระพทุธเจา้เป็นครูเป็นอาจารย์

เหมอืนกนั ต่างกนัเพราะมคีวามคดิเหน็ทีต่่างกนั จงึแยกกนั เราอยู่นิกายไหนก็อยู่ไป ถา้

เหน็วา่ไมด่ไีมถู่กตอ้งก็ยา้ยได ้ เช่นพระทีญ่ตัตใินสมยัหลวงปู่ม ัน่ หลวงปู่ม ัน่อยู่ในนิกาย

ทีเ่คารพพระธรรมวนิยัมาก ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั มพีระบางรูปอยู่อกีนิกายหน่ึงทีป่ฏบิตัิ

ไมเ่คร่งครดัเท่า ก็เกดิความเลือ่มใสอยากเป็นลูกศิษย ์ อยากจะอยู่ศึกษาปฏบิตักิบัทา่น 

ท่านก็ใหท้าํญตัตกิรรม เปลีย่นจากนิกายหน่ึงไปอกีนิกายหน่ึง ก็ตอ้งเริ่มตน้ใหม่

เหมอืนกบับวชใหม ่ ถงึแมบ้วชมาสบิยีส่บิพรรษาแลว้ พอทาํญตัตกิรรมแลว้ก็ตอ้งนบั

หน่ึงใหม ่ แต่ท่านก็ไมถ่อืเรื่องพรรษา เพราะบวชเพือ่ธรรมะจรงิๆ ไมไ่ดบ้วชเพือ่พรรษา 

บวชแบบทพัพใีนหมอ้แกงจะเกดิประโยชนอ์ะไร เทยีบกบับวชแบบลิ้นกบัแกงไมไ่ด ้บวช

เพือ่สมัผสัธรรมะ รูธ้รรมะ เกดิธรรมะขึ้นมาในใจ กเิลสลม้หายตายจากไปจากใจ ถงึแม ้

จะเป็นผูบ้วชใหมก่็มศีกัดิ์ศรีมากกวา่ผูบ้วชมานาน แต่ไมไ่ดส้มัผสัธรรมะ บวชแบบทพัพี

ในหมอ้แกง จงึตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตั ิทีจ่ะทาํใหไ้ดส้มัผสักบัธรรมะ 

การไดย้นิไดฟ้งัอย่างเดยีวยงัไมพ่อ เหมอืนกบัรบัยามาจากหมอ แต่ไมร่บัประทานยา 

โรคภยัไขเ้จ็บก็จะไมห่าย เพราะยายงัไมไ่ดเ้ขา้ไปในร่างกาย ธรรมะของพระพทุธเจา้ทีเ่รา

ไดย้นิไดฟ้งัก็เช่นเดยีวกนั ถา้ยงัไมไ่ดน้าํมาปฏบิตักิบักายวาจาใจ ก็ยงัไมเ่กดิประโยชน ์

เหมอืนยาทีย่งัไมไ่ดร้บัประทาน ฟงัไปมากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไมน่อ้มเขา้มาปฏบิตักิบักาย

วาจาใจ ก็ยงัเป็นธรรมะภายนอกอยู่ ยงัไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมว่า่จะไดย้นิไดฟ้งัอะไร 

เราตอ้งนอ้มเขา้มาปฏบิตักิบักายวาจาใจ ประโยชนถ์งึจะเกดิขึ้นมา เช่นเรื่องการใหม้สีติ

อยู่ตลอดเวลา เราก็ตอ้งฝึกทาํใหไ้ด ้ ถา้ทาํไดแ้ลว้จะเหน็คุณเหน็ประโยชนเ์หน็ผล ที่

เกดิขึ้นจากการมสีต ิ เพราะสตสิามารถระงบัดบัอารมณ์ต่างๆได ้ อาจจะยงัไมไ่ดอ้ย่าง

ถาวร อย่างนอ้ยก็จะตดัอารมณ์ไดเ้ป็นพกัๆ ไมใ่หล้ามเป็นลูกโซ่ ถา้มสีตเิวลาเกิดอารมณ์
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เราจะรูท้นัท ี ถา้ยงัระงบัไมไ่ด ้ ก็ใชก้ารเบีย่งเบนไปก่อน พอคดิแลว้เกดิอารมณ์ขึ้นมา รู ้

วา่อารมณ์ไมด่ ี ก็หนัไปคดิเรื่องอืน่ คดิเรื่องธรรมะแทน ถา้คดิเรื่องธรรมะแลว้ใจจะเยน็ 

ถา้ยงัคดิเรื่องธรรมะไมเ่ป็น ก็ใหร้ะลกึชื่อของพระพทุธเจา้ไปก่อน บริกรรมพทุโธๆไปใน

ใจ อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้กดิอารมณ์ เช่นกาํลงัมปีญัหากบัใครสกัคนหน่ึง เกดิความ

โกรธเกลยีดชงัขึ้นมา ก็หนัมาบริกรรมพทุโธๆไปในใจ หรือจะสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงก็

ได ้ไมใ่หค้ดิถงึเรื่องอืน่ พอสวดไปสกัระยะหน่ึง ความอยากจะไปคดิถงึเรื่องนัน้ก็จะอ่อน

ตวัลง แลว้ก็จะหายไป อารมณ์ทีเ่กดิขึ้นจากการคดิเรื่องนัน้ก็จะหายตามไป ใจก็กลบัสู่

ปกต ิก็จะคดิดว้ยเหตดุว้ยผล ยอมรบัเหตผุล ก็จะคดิวา่เขามคีวามเหน็อย่างน้ี เขาชอบ

ทาํอย่างน้ี เราไมช่อบทาํอย่างน้ี แต่จะทาํอยา่งไรได ้เขาเป็นเขา เราเป็นเรา เราไปบงัคบัให ้

เขาทาํตามใจเราไมไ่ด ้ เมือ่เขาอยากจะทาํก็ปลอ่ยใหท้าํไป ถา้ยงัตอ้งอยู่ดว้ยกนัก็ต่างฝ่าย

ต่างอยู่ ถา้คดิวา่อยู่ร่วมกนัแลว้ไมเ่จริญ ก็แยกทางกนัไป เช่นเขาชอบดืม่สุรายาเมา ดืม่

แลว้ก็อาละวาดทบุต ี ก็จะอยู่ไปทาํไม อยู่อย่างน้ีไมเ่จริญ ก็แยกทางกนัดกีวา่ คดิดว้ย

เหตดุว้ยผลไป ก็จะสามารถแกป้ญัหาได ้ ถา้มเีหตมุผีลเราจะช ัง่นํา้หนกัของคุณของโทษ 

ของการกระทาํของเรา วา่เมือ่ทาํอย่างน้ีแลว้จะไดจ้ะเสยีมากนอ้ยเพยีงไร ถา้ทาํแลว้ได ้

มากกวา่เสยีก็ทาํไป ถา้ทาํแลว้เสยีมากกวา่ไดก้็อย่าเพิง่ทาํ อดทนไวก่้อน ถา้แยกทางกนั

แลว้เรากลบัแย่ลง เพราะเรายงัตอ้งอาศยัเขา ในการส่งเสยีเลี้ยงดู แยกทางกนัแลว้ไมม่ี

รายไดเ้ลย ก็จะเสยีประโยชนม์ากกวา่ได ้ ก็ทนอยู่กนัไปก่อน จนกวา่จะหารายไดเ้อง 

แลว้ค่อยแยกทางกนัไป 

น่ีคอืเรื่องของเหตผุล ทีแ่กป้ญัหาต่างๆได ้ แกด้ว้ยอารมณ์ไมไ่ด ้ ไมว่า่กบัใครก็ตาม กบั

ลูกเราก็เหมอืนกนั ถา้ใชอ้ารมณ์อย่างเดยีวจะแกป้ญัหาไมต่ก เช่นอยากจะใหลู้กดแีต่ลูก

ไมด่ ี ก็ตอ้งสงบสตอิารมณ์ก่อน แลว้มาคิดวา่เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ พยายามสอนอย่าง

เต็มทีแ่ลว้ แต่เขาไมย่อมทาํตาม ถา้ส่งเสริมเขาต่อไปก็เท่ากบัส่งเสริมใหเ้ขาทาํในสิง่ทีไ่ม่

ด ี เราก็ตอ้งหยุด เขาจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา เป็นไปตามบญุ

ตามกรรม แต่จะไมโ่กรธไมเ่กลยีดเขา จะคอยสนบัสนุนคอยช่วยเขา ถา้เขาช่วยตวัเอง

ไมไ่ด ้ ในเรื่องทีจ่าํเป็น เช่นปจัจยั ๔ ถา้ส่งเสยีใหเ้ขาเรียนหนงัสอื แต่เขาไมเ่อา เขาจะ

เทีย่วจะเลน่ ก็ไมต่อ้งใหเ้งนิเขาเทีย่วเขาเล่น ถา้จะเทีย่วจะเลน่ก็ตอ้งหาเงนิเอง เราจะไม่
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เสยีใจ เพราะยอมรบัความจรงิวา่บญุกรรมเป็นอย่างน้ี เขาทาํบญุทาํกรรมมาอย่างน้ี ทาํ

ใหเ้ขาเป็นคนแบบน้ี เราจะเขา้ใจวา่สตัวโ์ลกมกีรรมเป็นของๆตน มกีรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด 

เราไมไ่ดใ้หก้าํเนิดเขา ตวัเขามอียู่สองส่วน ใจกบักาย ส่วนทีเ่ราใหก้าํเนิดเขาก็คอืกาย แต่

ใจเขาเราไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หก้าํเนิด ใจดหีรือช ัว่เกดิจากกรรมดหีรือช ัว่ ทาํใหเ้ขาดหีรือช ัว่ เขามี

กรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั ทาํดกี็จะไดส้ิง่ทีด่เีป็น

ทีพ่ึง่ ทาํไมด่กี็ไดส้ิง่ทีไ่มด่เีป็นทีพ่ึง่ ถา้เขา้ใจหลกักรรมแลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้ เราเป็น

เพยีงผูใ้หก้าํเนิดทางร่างกาย เหมอืนสรา้งบา้นใหเ้ขาอยู่ แต่เขาจะเอาบา้นไปทาํอะไร เรา

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ จะจดับา้นใหส้วยงามน่าอยู่ก็ได ้ จะทาํใหส้กปรกรกรุงรงัไมน่่าอยู่ก็ได ้

เพราะเขาเป็นเจา้ของบา้น เราเป็นเพยีงผูส้รา้งบา้นใหเ้ขาอยู่ แลว้ก็เป็นผูแ้นะนาํวธิีดูแล

รกัษาบา้น ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ถา้เขาทาํไมไ่ดก้็ตอ้งยอมรบัวา่เขาไมม่คีวามสามารถ 

เขามบีญุมกีรรมมาอย่างน้ี เขาทาํไดแ้ค่น้ี  

คนเราถงึแมจ้ะเกดิมาจากพ่อแมค่นเดยีวกนั พอโตขึ้นมาก็มคีวามแตกต่างกนั บางคนก็

เจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ บางคนก็กลายเป็นโจรไป ไมไ่ดม้าจากพ่อจากแม ่ เพราะพ่อแมก่็

สอนใหลู้กเป็นคนดเีหมอืนกนั แต่กรรมของเขาเป็นตวัทีผ่ลกัดนัใหเ้ขาไปในทศิทางทีเ่ขา

ไดส้ะสมมา ถา้สะสมในทศิทางทีไ่มด่ ี ก็จะผลกัใหเ้ขาไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ต่ีอไป เพราะเป็น

ความเคยชนิ ทาํแลว้งา่ย เหมอืนคนทีถ่นดัมอืซา้ย ก็จะใชม้อืซา้ย คนทีถ่นดัมอืขวาก็จะ

ใชม้อืขวา แต่เปลีย่นไดถ้า้เหน็วา่ไมถู่กไม่เกดิประโยชน ์ ถา้เหน็วา่ใชม้อืซา้ยแลว้สูค้นใช ้

มอืขวาไมไ่ด ้ ก็หดัใชม้อืขวาไป ใหม่ๆจะรูส้กึไมถ่นดั พอใชไ้ปเรื่อยๆก็จะถนดั 

เช่นเดยีวกบัการทาํความดหีรือทาํความชัว่ คนทีเ่คยทาํความชัว่มาจะทาํความชัว่งา่ย พูด

โกหกน้ีจะเร็วสะดวก หยบิขา้วของๆคนอื่นโดยไมข่ออนุญาตก่อน จะทาํไดง้า่ยทาํได ้

รวดเร็ว ถา้มารูใ้นภายหลงัวา่ไมด่ไีมเ่จริญ อยากจะเป็นคนด ี อยากจะเจริญ ก็ตอ้งฝึก

นิสยัใหม ่ เวลาพูดอะไรก็ตอ้งระมดัระวงั มสีตมิปีญัญาคอยกล ัน่กรอง วา่สิง่ทีจ่ะพูดนัน้

ถูกผดิอย่างไร จรงิหรือเทจ็ ถา้พูดความจริงไมไ่ดก้็พูดเรื่องอืน่แทน หรือไมพู่ดเลย จะ

ไดไ้มต่อ้งพูดปด ขา้วของๆคนอืน่ก็เช่นเดยีวกนั ไมถ่อืวสิาสะ ถา้อยากไดก้็ตอ้งคดิก่อน

วา่ของน้ีมเีจา้ของ ถา้อยากไดก้็ตอ้งขออนุญาตก่อน ทาํใหถู้กตอ้ง ฝึกทาํได ้ ต่อไปก็จะ

เป็นนิสยั ก็จะทาํงา่ย ดงัมคีาํพูดวา่ คนดทีาํดงีา่ย คนชัว่ทาํดยีาก คนดทีาํช ัว่ยาก คนชัว่
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ทาํช ัว่งา่ย เพราะความเคยชนิ ถา้เคยชนิกบัการทาํความชัว่ย่อมทาํช ัว่งา่ย ถา้เคยชนิกบั

การทาํความดยี่อมทาํดงีา่ย ชวีติของเราก็อยู่ตรงน้ีเอง อยู่ทีท่าํดลีะบาป กาํจดัโลภโกรธ

หลง ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความวุน่วาย ของความทกุข ์ ของความชัว่ท ัง้หลาย ถา้รูว้า่ยงัทาํดี

ไมค่รบ ก็พยายามทาํใหค้รบ ถา้รูว้า่ยงัทาํบาปอยู่ ก็ตอ้งพยายามตดั ถา้รูว้า่ยงัมโีลภโกรธ

หลงอยู่ ก็ตอ้งพยายามกาํจดั  

สิง่แรกทีต่อ้งมกี็คอืสต ิ ตอ้งรูว้า่กาํลงัทาํอะไร กาํลงัพูดอะไร กาํลงัคดิอะไร เพราะจะ

นาํไปสู่การทาํดลีะบาป กาํจดัโลภโกรธหลง พอคดิปับ๊ก็ตอ้งถามตวัเองเลยวา่ ความคิดน้ี

นาํไปสู่การทาํความดหีรือเปลา่ นาํไปสู่การละบาปหรือเปลา่ นาํไปสู่ความโลภความโกรธ

ความหลงหรือเปลา่ ถา้ไมม่สีตกิ็จะทาํไปอย่างอตัโนมตั ิ ทาํไปตามนิสยั เหน็อะไรอยาก

ไดก้็หยบิมาเลย โดยไมไ่ตร่ตรองก่อน พอจะพูดโกหกก็จะพูดไปเลย เพราะขาดสต ิ ถา้

ฝึกสตแิลว้สตจิะเร็วกวา่ความคดิ จะทนัความคดิ จะรูเ้ลยวา่กาํลงัคดิไปทางโลภทาง

โกรธทางหลงหรือไม ่ ไปในทางดหีรือไม ่ ก็จะสามารถควบคุมบงัคบัใจใหไ้ปในทาง ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหไ้ปได ้ คอืทาํดลีะบาป กาํจดัโลภโกรธหลง ผลก็จะดตีามมา 

จติใจจะร่มเยน็เป็นสุข จติใจจะสูงขึ้น จติใจจะพน้จากอบาย จากความเป็นเปรตเป็น

เดรจัฉานเป็นสตัวน์รก จะเป็นแต่มนุษยเ์ป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้ น่ีคอืความ

เจริญทีแ่ทจ้ริง ตอ้งเจริญทีจ่ติใจ ไมเ่จริญทีล่าภยศ สรรเสริญสุข ทีพ่วกเราถูกความหลง

หลอกใหไ้ปเจริญกนั ทาํใหต้อ้งทาํบาป ตอ้งโกหก ตอ้งทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง เพราะคดิวา่

ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ ตอ้งมลีาภยศสรรเสริญสุขถงึจะมคีวามสุขถงึจะ

เจริญ เพราะทางโลกวดักนัดว้ยลาภยศสรรเสริญสุข ถา้ไดเ้ลือ่นตาํแหน่ง ไดเ้ลือ่นข ัน้ ได ้

เงนิเดอืนเพิม่ ก็วา่เจริญ มเีงนิทองมากขึ้น มคีนสรรเสริญ มคีวามสามารถในการหา

ความสุข ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มบีา้นใหญ่โต มรีถราคาแพงๆ กนิอาหารราคา

แพงๆ ใส่เสื้อผา้ราคาแพงๆ ก็วา่เป็นความเจริญ แต่ไมเ่หน็วา่ใจอาจจะเสือ่มลงไปจาก

มนุษย ์ ไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรตแลว้ก็ได ้ ถา้หามาอย่างไมถู่กศีลถูกธรรม เบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ทาํบาปทาํกรรม ใจกจ็ะตกตํา่ แต่มลีาภยศสรรเสริญสุขมากขึ้น เพราะไมม่ธีรรมะ 

มองไมเ่หน็ใจ ไม่เหน็ตวัทีต่อ้งรบัผลของการกระทาํก็คอืใจ จงึตอ้งฝึกสตติามพระมหา

สตปิฏัฐานสูตรน้ี ลองไปอ่านดูแลว้ลองไปปฏบิตัดูิ ถา้ปฏบิตัไิดจ้ะเหน็ผล ถงึแมจ้ะทรง
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แสดงใหแ้ก่พระภกิษุก็ตาม แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ฆราวาสจะนาํเอาไปปฏบิตัไิมไ่ด ้

เพราะฆราวาสกบัพระภกิษุก็เป็นคนเหมอืนกนั มร่ีางกายมใีจเหมอืนกนั ตอ้งอาศยั

ธรรมะเป็นเครื่องพฒันาเหมอืนกนั ต่างตรงทีพ่ระภกิษุมเีวลามากกวา่ฆราวาส ทีจ่ะทุม่เท

ใหก้บังานทางดา้นธรรมะ ก็ลองไปปฏบิตัดูิ ฝึกต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ต ัง้แต่ตื่นจนถงึหลบั ให ้

มสีตเิป็นเหมอืนกบัยามเฝ้าดูการกระทาํของเรา ดูความคดิการพูดการกระทาํต่างๆ ใหม้ี

สตคิอยตดิตาม มปีญัญาคอยกล ัน่กรอง ถา้ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั จะไดเ้หน็ผลอย่างจรงิจงั 

ถาม ท่านอาจารยเ์นน้เรื่องสต ิ เรื่องการสาํรวมอนิทรีย ์ เรื่องศีล พวกน้ีเป็นเรื่อง

เดยีวกนัหมดเลยใช่ไหมครบั 

ตอบ ต่อเน่ืองกนั  

ถาม เพือ่จะทาํใหส้ตมิ ัน่คง ไดท้ ัง้ศีล การสาํรวมอนิทรียเ์ลา่ครบั 

ตอบ สนบัสนุนกนั เป็นเหมอืนวงกลม ตวัน้ีก็ดนัตวันัน้ ตวันัน้ก็ดนัตวัต่อไป จน

กลบัมาดนัตวัน้ีใหม ่ ต่างฝ่ายต่างดนักนั ทาํใหม้กีาํลงัมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เรายนื

เขา้แถวเป็นวงกลม พอคนทีอ่ยู่ขา้งหลงัเราดนัเรา เราก็ตอ้งดนัคนขา้งหนา้ คน

ขา้งหนา้ก็ตอ้งดนัคนต่อไปๆ จนยอ้นกลบัมาดนัคนทีอ่ยู่ขา้งหลงัเรา แลว้ก็ดนัเรา

ต่อไปอกี ตวัทีส่าํคญัทีสุ่ด ทีเ่ป็นตวัริเริ่มก็คอืสต ิ ทีจ่ะทาํใหท้กุอย่างเริ่มขยบัไป 

เริ่มพฒันาไป ถา้เมือ่คนืน้ีกนิเหลา้เมา ตื่นขึ้นมายงัเมา ไมม่สีต ิก็จะมาวดัไมไ่หว 

มาทาํบญุทาํทานมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมไมไ่ด ้หรือมาแลว้กลางทางก็แวะซื้อเบยีรด์ืม่ 

พอมาถงึทีน่ี่ก็ตอ้งนัง่ในรถ เพราะไมม่สีต ิ ตวัสาํคญัตวัแรกก็คอืสต ิ ถา้ไมม่สีตกิ็

จะไมส่ามารถควบคุมใจใหท้าํภารกจิต่างๆได ้ ถา้ทาํตอนทีเ่มาก็จะทาํไปแบบผดิๆ

ถูกๆ ขบัรถชนกนัตายก็เพราะเมาแลว้ขบั สตจิงึเป็นตวัสาํคญัทีสุ่ดในบรรดา

ธรรมะท ัง้หลาย ทรงเปรยีบเทยีบเป็นเหมอืนรอยเทา้ชา้ง ครอบรอยเทา้ของสตัว ์

ทกุชนิดไดห้มด ถา้ไมม่สีต ิทานศีลภาวนาวมิตุตหิลดุพน้ก็จะไมเ่กดิ ถงึแมว้มิตุติ

หรือปญัญาหรือภาวนาจะเป็นธรรมะทีสู่งมาก ก็ยงัตอ้งมสีตเิป็นผูส้นบัสนุน

ผลกัดนั เราสามารถเจริญสตไิดต้ลอดเวลา ไมว่า่อยู่ในวดัหรือนอกวดั เพราะมนั
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อยู่ทีต่วัเรา แต่เราไมฝึ่กทาํใหเ้ป็นนิสยั จงึชอบทาํแบบไมม่สีต ิ คอืมสีตบิา้ง แต่

ไมพ่อต่อการปฏบิตัธิรรม มเีพยีง ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ปถุชุนคนธรรมดาสามญัจะมี

สตปิระมาณรอ้ยละ ๕๐ พอควบคุมดูแลจติใจใหท้าํอะไรได ้ยงัมสีตไิมถ่งึ ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ ทาํอะไรก็จะเผลอไปคดิเรื่องอืน่ แลว้ก็กลบัมาดูบา้ง กลบัไปกลบัมา 

มสีตเิพยีง ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์อยู่ทีน่ี่หา้ ๕๐ ไปทีน่ ัน่ ๕๐ กลบัไปกลบัมาอยู่อย่างน้ี 

ถา้เป็นสตขิองนกัปฏบิตัจิรงิๆ จะม ี ๑๐๐ ท ัง้ ๑๐๐ อยู่ตรงน้ีเดีย๋วน้ีตลอดเวลา 

ทาํอะไรก็จะอยู่ตรงน้ีอย่างเดยีว เวลารบัประทานอาหารก็อยู่กบัการรบัประทาน

อาหาร เวลาเคี้ยวก็อยู่กบัการเคี้ยว แต่ไมท่าํอย่างเชื่องชา้ ไมท่าํแบบตกัขา้วขึ้นมา

หนอ ใส่เขา้ไปในปากหนอ กาํลงัเคี้ยวหนอ กาํลงักลนืหนอ ไมต่อ้งทาํอย่างน้ี 

เพราะสตไิวพอ ทาํตามธรรมดา ใหม้สีตเิฝ้าดูอยู่ ตอนฝึกใหม่ๆ  สาํหรบับางคน

อาจจะเป็นประโยชนจ์ากการทาํแบบชา้ๆ เพือ่ฝึกใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ 

เมือ่ถงึเวลาจริงๆแลว้ ตอ้งสามารถดาํเนินชวีติไปอย่างปกต ิ มสีตติามรูอ้ยู่

ตลอดเวลา  

ถาม ถา้ทาํชา้ๆ จะมช่ีองวา่งแทรกเขา้ไปในจติได ้

ตอบ ใช่ กเิลสจะมช่ีองแทรกเขา้มาได ้

ถาม ถา้มนัถี ่โอกาสแทรกก็จะมนีอ้ย 

ตอบ แลว้แต่จริต บางคนอาจจะไดป้ระโยชนจ์ากการทาํชา้ๆก่อน พอมาเป็นครูเป็น

อาจารยก์็จะสอนใหท้าํแบบน้ี 

ถาม เวลาขบัรถไปแลว้ฟงัธรรม ทาํท ัง้สองอย่างในเวลาเดยีวกนัน้ี จะสมควรไหมคะ 

ตอบ ถา้ฟงัไปขบัไป สตกิ็ตอ้งแบง่ไปหา้สบิๆ  

ถาม ถา้ไมใ่ช่คนขบั 
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ตอบ ถา้ไมต่อ้งขบัรถ ก็จะมสีตฟิงัได ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ขบัรถไดค้รึ่งหน่ึง ฟงัธรรมได ้

ครึ่งหน่ึง เพราะตอ้งสลบัสตกิลบัไปกลบัมา เพือ่ความปลอดภยัขบัรถอย่างเดยีว

จะดกีวา่ 

ถาม หมายความวา่เวลาเราทาํอะไรหลายๆอย่างพรอ้มกนัน่ี ทาํใหเ้วลาทาํสมาธิจติจะ

รวมยากใช่ไหมครบั เพราะจะไปหลายทาง 

ตอบ ใช่ จติจะไมน่ิ่ง จะส่ายไปส่ายมา ถา้อยู่กบัอย่างใดอย่างหน่ึงกจ็ะรวมไดเ้ร็วกวา่ 

เวลาฝึกสตจิงึควรจะทาํทลีะอย่าง เพราะเป้าหมายของเราคอืใหจ้ติรวมเป็นหน่ึง

สงบน่ิง ถา้ไมม่เีป้าหมาย เวลาขบัรถไมม่อีะไรฟงัจะงว่งจะหลบั ก็เปิดธรรมะฟงั

แกเ้หงาแกง้ว่งก็ได ้ เป็นคนละเป้าหมายกนั ไมไ่ดเ้ป็นการเจริญสตเิพือ่ความสงบ 

เพือ่ความเป็นหน่ึงของใจ เวลาทาํอะไรก็ตอ้งพจิารณาดูวา่ทาํเพือ่อะไร อย่าหลง

ประเดน็ 

ถาม กรุงเทพรถตดินาน ถอืโอกาสตอนนัน้ฟงัธรรมะไป 

ตอบ ถา้รถจอดน่ิง ก็พทุโธๆไปภายในใจก็ได ้ หรือสวดมนตไ์ปก็ได ้ แทนทีจ่ะนัง่พะวง

วา่เมือ่ไหร่ไฟจะเขยีวเสยีท ีจะไดไ้มเ่ครียด 

ถาม ความจริงพวกโยมตดิฟงัธรรมเวลาขบัรถ มแีผ่นซดีใีนรถเต็มไปหมดเลย 

ตอบ เวลานัง่ในรถตูก้ลบัไมฟ่งักนั คุยกนัยงักบันกกระจอก เพราะเคยอย่างน้ี เวลานัง่

รถไปกบัหลวงตา พระทกุรูปจะนัง่สงบ ต่างคนต่างดูจติของตน มสีตกินั ไมเ่พอ้

เจอ้ ไมคุ่ยกนั เวลาอยู่กบัหลวงตา เหมอืนท่านมฤีทธิ์เสกใหท้กุคนแขง็ตวัน่ิง 

ถาม เหมอืนมเีรดารค์อยจบั 

ถาม เคยขบัรถใหค้รูบาอาจารยน์ัง่ เหน็ท่านนัง่เฉยๆอยู่ ก็เปิดวทิยุของหลวงตาใหท้่าน

ฟงั ท่านบอกใหปิ้ด เพิง่รูเ้ดีย๋วน้ีเองวา่เป็นสิ่งทีไ่มด่ ี
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ตอบ เพราะใจเรากบัใจท่านไมเ่หมอืนกนั ใจของท่านอยู่ในความสงบ ท่านมคีวามสุข

อยูแ่ลว้ ส่วนเรามนัเหงาถา้ไมม่อีะไรฟงั ตอ้งมอีะไรฟงัถงึจะมคีวามสุข ก็เลย

อยากใหท้่านมคีวามสุขเหมอืนเรา 

ถาม มเีพือ่นไปปฏบิตัธิรรมอยู่ทีว่ดั จะไปอยู่นาน มปีญัหาวา่สองอาทติยแ์รกกป็ฏบิตัิ

ไดด้อียู่ พออาทติยท์ีส่าม ถงึจะทาํนานเท่าไหร่มนัฟุ้ งมาก เขาก็พยายามแก ้ แต่

ยงัไมก่ลบัมาเขา้ที ่ไมท่ราบวา่จะแกอ้ย่างไรด ีถงึจะผ่านไปได ้

ตอบ ตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองจติวา่ เวลาทาํอะไรใหม่ๆ จะมคีวามกระตอืรือรน้ มพีลงั

มาก มฉีนัทะวริิยะมาก พอทาํไปๆแลว้ พลงัจะอ่อนลงๆไป จนเหมอืนกบัไมม่ี

พลงัเลย ทาํแลว้ไมเ่กดิผล ก็ตอ้งอดทนทาํไปเรื่อยๆ ควรคดิยอ้นกลบัไปวนั

แรกๆทีท่าํไดผ้ลด ี วา่ทาํอย่างไร ก็เอาวธิีน ัน้มาทาํต่อ อย่าไปกงัวลกบัผลทีย่งัไม่

เกดิ ทาํไปแลว้ยงัไมส่งบเหมอืนเมือ่ก่อนน้ีเลย เพราะมกีเิลสต่อตา้น ตอนไป

ใหม่ๆ  กเิลสจะชอบ ดอีกดใีจ ไดเ้ปลีย่นสถานที ่ ไดท้าํอะไรใหม่ๆ  กเิลสไม่

ต่อตา้น พออยู่ไปนานๆเขา้ เกดิความจาํเจ ทน้ีีกเิลสจะออกมาแลว้ เริ่มเบือ่แลว้ 

ไมม่สีตไิมม่ฉีนัทะวริิยะเหมอืนตอนตน้ ตอนน้ีเราตอ้งพยายามสรา้งสต ิ สรา้ง

ฉนัทะวริิยะ ดว้ยการปฏบิตัต่ิอไป เคยทาํอย่างไรก็ทาํไป ผลจะไดม้ากนอ้ย

เพยีงไรก็อย่าไปกงัวล ถา้ยงัไมไ่ดผ้ลก็แสดงวา่จติใจไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั ถูกกเิลส

ฉุดลากไป กเิลสออกมาอาละวาดมากขึ้น ไมเ่หมอืนกบัตอนไปใหม่ๆ  กเิลสยงั

เฉยๆอยู่ พออยู่ไปนานๆแลว้ มนัก็จะออกมาอาละวาด จงึทาํไมค่่อยไดผ้ล อย่า

ไปกงัวลกบัผล ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา ตอ้งทาํต่อไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็จะไดผ้ล 

จะไดก้าํลงัใจ ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัธรรมะจากครูบาอาจารย ์ ทีจ่ะช่วยปลกุ

ฉนัทะวริิยะใหฟ้ื้นขึ้นมาใหม ่ 

จงึควรฟงัธรรมบา้ง อย่าปฏบิตัอิย่างเดยีว ควรฟงัธรรมสกัวนัละช ัว่โมง ถา้ครูบาอาจารย์

ท่านไมไ่ดเ้ทศน ์ ก็เอาหนงัสอืธรรมะมาอ่าน เอาเทปของท่านมาเปิดฟงัแทน อย่างสมยัที่

อยู่กบัหลวงตา อาตมาก็อ่านหนงัสอืของท่านทกุวนั วนัละช ัว่โมง เหมอืนกบัไดฟ้งัเทศน์

ของท่าน อ่านไปเรื่อยๆ ประวตัขิองหลวงปู่ม ัน่ อ่านวนัละช ัว่โมงจนจบ แลว้ก็อ่านปฏปิทา
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ของหลวงปู่ม ัน่ต่อ อ่านแวน่ดวงใจต่อ มหีนงัสอืกี่เลม่ก็อ่านไป อ่านแลว้เหมอืนกบัไดน้ํา้

ไดปุ้๋ย ถา้จะรอใหท้่านอบรมกจ็ะไมท่นักาล บางทที่านมภีารกจิอย่างอืน่ แต่สมยัน้ีเรามี

ตวัแทนของท่านในรูปของหนงัสอืเทปและซดี ีไมจ่าํเป็นตอ้งฟงัสดๆ เพราะธรรมเป็นอกา

ลโิก สดตลอดเวลา จะสดหรือไมส่ดอยู่ทีก่ารฟงัของเรา วา่ฟงัดว้ยสตหิรือไม ่ถา้ฟงัดว้ย

สตจิะสด ถา้ไมต่ ัง้ใจฟงัก็จะไมส่ด เพราะคดิวา่เป็นของเก่า เคยฟงัมาแลว้ ความจริงเวลา

ฟงัแต่ละครัง้น้ี เราฟงัไมไ่ดค้รบรอ้ยหรอก ขึ้นอยู่กบัสตขิองเราวา่มมีากเท่าไหร่ ถา้มหีา้

สบิก็ฟงัไดเ้พยีงหา้สบิ ถา้มรีอ้ยก็จะฟงัไดค้รบรอ้ย แต่ไมม่ใีครหรอกทีม่สีตคิรบรอ้ย 

เพราะฟงัเดีย๋วเดยีวก็เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ ธรรมทีท่่านพูดกจ็ะผ่านไป พอวนั

หลงัฟงัใหมก่็เหมอืนกบัไมไ่ดฟ้งัมาก่อน  

จงึควรฟงัธรรมสลบักบัการปฏบิตั ิ อย่าปฏบิตัอิย่างเดยีว ปฏบิตัอิย่างเดยีวอาจจะไปตดิ

กบัไปตดิหลม่ได ้จะไมรู่จ้กัวธิแีก ้ถา้ฟงัธรรมอยู่เรื่อยๆแลว้ จะมธีรรมคอยเตอืนสต ิวา่

ทาํอย่างน้ีไมถู่กนะ ทาํอย่างน้ีถูกนะ แลว้จะมกีาํลงัใจ ทา่นจะพูดถงึการปฏบิตัขิองทา่น 

พูดถงึเรื่องธรรมต่างๆ ฟงัแลว้จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ท่านจะเลา่ถงึปญัหาทีท่่านเคยมี

เหมอืนทีเ่รากาํลงัมอียู่ จติของท่านก็เจริญแลว้ก็เสือ่ม พอเสือ่มแลว้ก็เกดิความวุน่วายใจ 

ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ยิง่อยากใหห้ายเสือ่มยิง่ไมห่าย เพราะความอยากหายไมไ่ดเ้ป็นเหตทุี่

ทาํใหห้าย เหตทุีจ่ะทาํใหห้ายก็คอืการมสีตอิยู่กบัอารมณ์กรรมฐาน เช่นอยู่กบัพทุโธ ถา้

นัง่คดิวา่เมือ่ไหร่จะสงบ เมือ่ไหร่จะไดผ้ล แต่จติไมอ่ยู่กบัพทุโธเลย ก็จะไมไ่ดผ้ล เพราะ

มแีต่ความอยาก ไมม่เีหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิผลคอืความสงบขึ้นมา ถา้มสีตอิยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึงไดอ้ย่างต่อเน่ือง จะมเีหตทุาํใหเ้ป็นผลขึ้นมา ตอ้งอย่าลมืเหตตุวัน้ีเป็นอนั

ขาด 

เป็นธรรมชาตขิองจติทีเ่ป็นเหมอืนลูกคลืน่ บางทกี็ขึ้นสูง มศีรทัธาแรงกลา้ มกีาํลงัจติมี

กาํลงัใจมาก บางทกี็ลงตํา่ ไมค่่อยอยากปฏบิตั ิ เป็นเหมอืนลูกคลืน่ บางทกี็วา่นอนสอน

งา่ย บางทกี็ดื้อดา้น ตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองจติวา่เป็นอย่างน้ี เวลาดื้อดา้นก็พยายาม

ประคบัประคองไป อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโห อย่าทอ้แท ้ไมป่ฏบิตัเิลย เลกิดกีวา่ ก็จะไป

เขา้ทางของกเิลส ทีต่อ้งการใหเ้ราเลกิปฏบิตั ิช่วงน้ีมนัยาก เหมอืนกบัเดนิขึ้นภูเขา ก็ตอ้ง



82 
 

ทนไปก่อน ทาํไปเรื่อยๆ ชา้บา้งเร็วบา้ง ไมเ่ป็นไร พอถงึช่วงลงเขาก็รีบกอบโกยเลย รีบ

ตกัตวง ทาํใหม้ากๆ จติเป็นอย่างน้ี เป็นเหมอืนลูกคลืน่ มสูีงมตีํา่ไปเรื่อยๆ แต่จะนอ้ยลง

ไปเรื่อยๆ จนเป็นเสน้ตรง ไมข่ึ้นไมล่ง ทน้ีีก็จะสบาย ไมย่ากลาํบาก จะไปไดเ้รื่อยๆ 

ตอนตน้เหมอืนกบัขึ้นเขาลงหว้ยอยูห่ลายเขาหลายหว้ยดว้ยกนั กวา่จะไปถงึทางราบ พอ

ไปถงึทางราบแลว้ก็จะสบาย 

จติตอนตน้จะแกวง่มาก แกวง่ไปทางกเิลส แกวง่มาทางธรรมมาก พอปฏบิตัมิากขึ้น มี

ธรรมะมากขึ้น ก็จะแกวง่นอ้ยลง จนน่ิงอยู่ตรงกลาง ไมแ่กวง่เลย คอือุเบกขา จติเป็น

หน่ึง ไมแ่กวง่ไปตามอารมณ์ต่างๆ ตอนตน้จงึยากมาก พอไปถงึจดุอยู่ตวัแลว้ จะไปได ้

อย่างสบาย แต่ยงัมงีานทีต่อ้งทาํอกีมาก ถงึแมจ้ติจะอยู่ตรงกลาง ก็ยงัมกีเิลสอยู่ ยงั

ไมไ่ดข้ดุคุย้ถอดถอนกเิลส เพยีงทาํจติไมใ่หแ้กวง่ไปตามอารมณ์ ใหอ้ยู่ในความสงบ

เท่าทีจ่ะมากได ้ แต่ในความสงบนัน้ยงัมกีเิลสซ่อนตวัอยู่ พอมโีอกาสมนัก็จะโผลอ่อกมา 

พอเหน็อะไร ไดย้นิอะไร คดิอะไร ก็จะโผลอ่อกมา ตอนนัน้จะเป็นงานละเอยีด งานของ

ปญัญา ไมเ่หมอืนการทาํจติใหส้งบ ทีเ่ป็นงานแบกหาม แต่การเจริญปญัญาเป็นงานขดี

เขยีน เราตอ้งมคีวามแน่วแน่ต่องานของเรา ตอ้งยอมรบัวา่มงีา่ยมยีาก ยากก็ทาํไป 

ถงึแมจ้ะไมไ่ดผ้ลเลย อย่างนอ้ยไดร้กัษาขอ้วตัร เคยนัง่ไดเ้ท่าไหร่ก็ตอ้งนัง่ใหไ้ดเ้ท่านัน้ 

ถา้นัง่ไมไ่ดก้็เดนิแทนก็ได ้ใหป้ฏบิตัอิยู่เรื่อยๆ อย่าอยู่แบบไมม่สีต ิใจลอยคดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ี แลว้ก็รอ้งไหอ้ยู่คนเดยีว นัน่กาํลงัจะเป็นบา้แลว้ ไมม่สีตแิลว้ นกัปฏบิตัติอ้งมสีติ

ประคบัประคองใจตลอดเวลา ถงึแมจ้ะไมก่า้วหนา้ก็ไมเ่ป็นไร แต่อย่าถอยหลงั ยนือยู่กบั

ทีก็่ยงัด ี

ถาม กาํลงัใจของตวัเองสาํคญัทีสุ่ดเลย อยู่ใกลค้รูบาอาจารยก์็มคีวามรูส้กึวา่มทีีพ่ึง่ 

อบอุ่นใจ 

ตอบ ใช่ ครูบาอาจารยท์่านเนน้เรื่องการใหก้าํลงัใจเสมอ แลว้ก็ใหข้อ้คดิ ใหป้ญัญา 

เพราะจติใจเรายงัลม้ลกุคลกุคลานอยู ่

ถาม ตอ้งอดทน มคีวามเพยีร 
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ตอบ วริิยะกบัขนัต ิขนัตเิป็นสุดยอดของตบะธรรม จะแผดเผากเิลส ตอ้งมขีนัต ิพระ

นิพพานเป็นผลสุดยอดของการปฏบิตัธิรรม ขนัตเิป็นสุดยอดของเหต ุ ทีจ่ะทาํให ้

เกดิพระนิพพานขึ้นมา 

ถาม ฟงัธรรมท่านอาจารยน่ี์ กลบัไปอาทติยแ์รกจติใจมนัฮกึเหมิ แลว้ก็เริ่มบางลงๆ 

อาทติยท์ี ่๒ ที ่๓ บางลงๆ อาทติยท์ี ่๔ ก็ตอ้งมาชารจ์แบตฯอกี ไมช่ารจ์แบตฯ

ไฟก็หมด 

ตอบ อาจจะตอ้งมาทกุอาทติย ์

ถาม เขาบอกวา่เขาทาํอยู่นบัเป็นช ัว่โมง แต่มนัเหมอืนเครียด 

ตอบ อย่าไปเครียดกบัมนั  

ถาม ไมห่วงัผลในสิง่ทีท่าํ 

ตอบ ผลก็หวงั แต่อย่าไปมอีารมณ์กบัผล ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั อยู่กบัเหต ุ ผลเป็น

อนาคต ถา้เหตดุแีลว้ผลก็ดเีอง ถา้เหตสุบัสนวุน่วาย ผลจะดไีดอ้ย่างไร 

ถาม ตอ้งมเีป้าหมาย ใช่ไหมครบั 

ตอบ ก็รูก้นัอยู่แลว้วา่เป้าหมายของการปฏบิตัคิอือะไร มาวดัก็เพือ่จะใหเ้กดิสมาธิ เกดิ

ปญัญา เกดิวมิตุต ิ แต่อย่าไปคาดเคน้ วา่นัง่แลว้ตอ้งสงบใหไ้ด ้ ตอ้งเป็นเหมอืน

เมือ่วานน้ี ถา้นัง่อย่างน้ีก็เหมอืนไมไ่ดน้ ัง่ ตอ้งนัง่แบบไมรู่ไ้มช่ี้วา่วนัน้ีจะเกดิอะไร 

จะไดห้รือไมไ่ด ้ เหมอืนกบัไปตกปลา เมือ่วานน้ีไปตกไดย้ีส่บิตวั วนัน้ีก็อยากจะ

ไดย้ีส่บิตวั มนัไมแ่น่หรอกวา่จะไดห้รือเปลา่ อาจจะไดม้ากกวา่ยีส่บิก็ได ้ อาจจะ

ไดน้อ้ยกวา่ก็ได ้ พอผ่านไปครึ่งวนัยงัไมไ่ดส้กัตวั ก็ยิง่เครียดใหญ่ จะทาํอะไรไม่

ถูก 

ถาม ก็ตอ้งพยายามรกัษาขอ้วตัรของเราไวใ้หไ้ด ้ตอ้งทาํอยู่อย่างนัน้ 
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ตอบ ใหอ้ยู่ทีเ่หต ุ คอืการประคบัประคองจติดว้ยสต ิ หมายถงึเหตภุายใน เหตุ

ภายนอกก็คอืภารกจิทีต่อ้งทาํทกุวนัทกุเวลา ก็ทาํไป ถงึแมจ้ะมคีวามเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงาทอ้แทใ้จ ก็อย่าปลอ่ยใหม้าทาํลายขอ้วตัรปฏบิตั ิ ในชวีติของฆราวาสก็

เหมอืนกนั บางวนัอาจจะไมอ่ยากไปทาํงาน แต่ก็ตอ้งไป เพราะเป็นหนา้ที ่ ก็ตอ้ง

ไปทาํ ถา้ไมท่าํความเสยีหายก็จะตามมา จะมากกวา่ความรูส้กึทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี 

จงึอย่าใหค้วามรูส้กึมาลม้การทาํกจิวตัรต่างๆ เคยนัง่ทกุวนัเวลาน้ี พอถงึเวลาก็

ตอ้งนัง่ ไมอ่ย่างนัน้จะผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อย ไมอ่ยากจะนัง่เลย ไมน่ ัง่ดกีวา่ 

ก็จะไมไ่ดน้ ัง่ พอวนัต่อมาจะนัง่ยากขึ้น ถา้วนัน้ีฝืนนัง่ไป พอพรุ่งน้ีกลบัมานัง่ใหม ่

ก็นัง่ไดอ้กี เพราะกเิลสไมม่ช่ีองทางทีจ่ะฉุดใหเ้ราไปทาํอย่างอืน่ได ้ เพราะเราไม่

ยอมมนั เรามคีวามเคร่งครดัต่อขอ้วตัรปฏบิตั ิ ตามสาํนกัปฏบิตัจิงึเคร่งครดัต่อ

การปฏบิตัมิาก ต ัง้แต่บณิฑบาตปดักวาดจนถงึเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ถอืเป็นหนา้ที ่

เป็นตวัรกัษาใจ ไมใ่หก้เิลสมาฉุดลากไปทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ถา้ต ัง้ใจจะทาํอะไรก็

ตอ้งทาํใหไ้ด ้ เช่นในพรรษาน้ีต ัง้ใจจะนัง่สมาธิทกุวนั ก็ตอ้งนัง่ใหไ้ด ้ จะรูส้กึ

อยากจะนัง่หรือไมก่็ไมส่าํคญั ถงึเวลาก็ตอ้งนัง่ ถา้อยู่กบัพทุโธไมไ่ดก้็สวดมนต์

ไปในใจก็ได ้เปลีย่นไปพจิารณาธรรมก็ได ้ 

พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั คนนัน้คนน้ีก็

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย สิง่นัน้สิง่น้ีก็ตอ้งจากเราไป คดิไปอย่างน้ีเรื่อยๆ เป็น

ธรรมะ เป็นปญัญาอบรมสมาธ ิ คดิอย่างน้ีไปสกัพกัใจก็จะสงบน่ิงสบาย บางวนั

ถา้ไมย่อมอยู่กบัพทุโธๆ ก็ตอ้งใชเ้หตผุล คดิไปในทางธรรมะ อย่าคดิไปในทาง

โลก แลว้เกดิความกงัวล ห่วงคนนัน้ห่วงคนน้ี เขาจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย เราจะทาํ

อย่างไรด ี อย่างน้ีคดิไปทางโลก ถา้คดิไปในทางธรรมตอ้งคดิพึง่ตนเองเป็นหลกั 

คนอืน่จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เขาจะเป็นจะตายอย่างไร เราก็ตอ้งอยู่

ของเราได ้ ตอ้งพึง่ตวัเราได ้ เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง ไมอ่ย่างนัน้พระพทุธเจา้จะทรง

สอน อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตนไวท้าํไม จงึควรทาํตวัเราใหเ้ป็นที่

พึง่ของเรา เวลาเราพจิารณาธรรมจะไมห่ว ัน่ไหว เช่นพจิารณาความแก่ความเจ็บ

ความตายของเราและของผูอ้ืน่ เราจะไมห่ว ัน่ไหว เวลาผูอ้ืน่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง
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ตาย เขาตายไปเราก็ยงัอยู่ได ้ เรามทีีพ่ึง่ ถา้เรายดึเขาเป็นทีพ่ึง่ เวลาเขาเป็นอะไร

ไป เราจะพึง่อะไร ถา้ลอยนํา้อยู่ ก็ตอ้งจมนํา้ตายไป เพราะไมม่ทีีพ่ึง่ ไมม่แีพไว ้

เกาะ ถา้เราวา่ยนํา้เป็น เราก็ไมก่ลวั เรายงัว่ายนํา้ได ้

ถาม ยงัไมค่่อยชดัเจนเกี่ยวกบัเรื่องหลงค่ะ เหน็โกรธ เหน็โลภ แต่ไมเ่หน็หลงค่ะ 

ตอบ ความหลงน่ีท่านแสดงไวอ้ยู่สามลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. เหน็ความไมเ่ทีย่งวา่เทีย่ง 

เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอนวา่เทีย่งแทแ้น่นอน ๒. เหน็ทกุขเ์ป็นสุข ๓. เหน็

ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เช่นเหน็รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะวา่เป็นความสุข ทีเ่รา

ไปเทีย่ว ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปดืม่ไปรบัประทานกนั เพราะเราคดิวา่เป็นความสุข 

มนัก็ใหค้วามสุขในระดบัหน่ึง แต่มขีองแถมมาดว้ยคอืความทกุข ์ ทีเ่รามองไม่

เหน็ ถา้ไมม่ปีญัญา เช่นเวลาอยากไปเที่ยวแต่ไมไ่ดไ้ป จะเป็นอย่างไร ก็เกดิ

ความหงดุหงดิใจ เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะเราตดิเทีย่ว คนทีไ่มต่ดิเทีย่วเขา

ก็ไมอ่ยากเทีย่ว ไมไ่ดไ้ปเทีย่วเขาก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร ถา้ไปเพราะคนอืน่ลากไป 

ไปเพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท ก็ไปอย่างนัน้ ไมม่คีวามสุขอะไร เพราะรูอ้ยู่แลว้วา่ไมไ่ด ้

เป็นความสุข เขาจงึไมห่าความสุขจากการเทีย่วการฟงัการดืม่การรบัประทาน ถา้

ดืม่ก็ดืม่เพราะความจาํเป็น ไมไ่ดด้ืม่เพราะอยากดืม่ หวินํา้ก็ดืม่นํา้เปลา่ๆก็ได ้ไม่

ตอ้งดืม่นํา้ทีม่สีมีกีลิน่มรีส เพราะเป็นเรื่องของกเิลส เราดืม่นํา้เพราะร่างกาย

ตอ้งการนํา้ ถา้กนิหรือดืม่ของทีม่รีสหวานมากๆ แทนทีจ่ะเป็นคุณกลบัเป็นโทษ

กบัร่างกาย น้ีคอืความหลง เหน็ทกุขว์า่เป็นสุข พระพทุธเจา้จงึทรงสอนวา่รูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ คอืกามคุณท ัง้ ๕ น้ีเป็นโทษ ไมไ่ดเ้ป็นคุณ ความจริง

ควรจะเรียกวา่กามโทษ ไมใ่ช่กามคุณ ความหลงเรียกวา่กามคุณ ความจริงตอ้ง

เรียกวา่กามโทษ จงึทรงสอนใหส้าํรวมตาหูจมกูลิ้นกายใจ อย่าไปแสวงหา

ความสุขจากสิง่เหลา่น้ี น่ีคอืความเหน็ทกุข ์ถา้เหน็วา่เป็นสุขก็เป็นความหลง เหน็

กลบัตาลปตัร เหน็หนา้มอืเป็นหลงัมอื  

เหน็ของไมเ่ทีย่งวา่เทีย่ง ก็คอืเหน็วา่แต่งงานแลว้ตอ้งอยู่กนัไปตลอดจนวนัตาย แต่ทีไ่หน

ได ้พอหกเดอืนก็หย่ากนัแลว้ น่ีคอืเหน็ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งเหน็ ตวัตนก็คอืเหน็สิง่
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นัน้สิง่น้ีวา่เป็นตวัเรา เหน็ร่างกายวา่เป็นตวัเรา เหน็สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆวา่เป็น

ของเรา มนัไมใ่ช่ของเราหรอก เป็นของยมืมาท ัง้นัน้ พ่อแมใ่หร่้างกายเรามา แต่ร่างกายก็

ไมใ่ช่ของพ่อแม่ พ่อแมเ่อามาจากธรรมชาต ิ เอามาจากดนินํา้ลมไฟ เอามาจากอาหารที่

รบัประทานเขา้ไป สกัวนัหน่ึงก็กลบัคนืสู่เจา้ของเดมิ กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ แลว้จะวา่เป็น

ตวัตน เป็นของเราไดอ้ย่างไร ทีท่รงสอนใหพ้จิารณาอนิจจงั ก็เพือ่ใหเ้หน็ความจริง ความ

ไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย คอืความจริง แต่เราไมค่ดิกนั จงึคดิวา่จะอยู่กนัไปตลอด ไม่

เจ็บไขไ้ดป่้วย พอเจ็บไขไ้ดป่้วยก็กลายเป็นขา่วใหญ่ขึ้นมา แสดงวา่หลงแลว้ ถา้ไมห่ลงจะ

ไปตื่นเตน้อะไร ก็รูอ้ยู่แลว้วา่ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยกนัทกุคน ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน พอใคร

เจ็บไขไ้ดป่้วยใครตายขึ้นมา ก็กลายเป็นขา่วหนา้หน่ึง แสดงวา่หลงแลว้ หลงคดิวา่จะอยู่

ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ความจริงเรากรู็อ้ยู่ แต่ไมรู่อ้ยู่ตลอดเวลา กิเลสก็เลยหลอก

เราได ้ ไมใ่หเ้ราคดิถงึเรื่องเหลา่น้ี พอไมค่ดิก็เหมอืนกบัวา่จะไมเ่กดิ พอเกดิขึ้นมาก็

กระทบกบัความรูส้กึ วา่เป็นไดอ้ย่างไร ไมน่่าเป็นไปได ้ แต่ความจริงตอ้งเป็นดว้ยกนัทกุ

คน จะชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ต่างกนัตรงนัน้ น่ีคอืการแกค้วามหลง คอืการพจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีต่อ้งอาศยัสมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุน  

ถา้จติไมส่งบจะพจิารณาไมไ่ด ้ เพราะกเิลสจะดงึไปคดิเรื่องอืน่ พอพจิารณาปับ๊มนัก็

หลอกใหไ้ปคดิเรื่องอืน่แลว้ พจิารณาไดแ้ค่แป๊บเดยีว วนิาทสีองวนิาท ี มนัก็ดงึไปคดิ

เรื่องอืน่แลว้ ถา้ปฏบิตัจินจติสงบแลว้ เวลาพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะพจิารณา

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จะมกีาํลงั มสีมาธิมสีตเิป็นเครื่องสนบัสนุน เวลาจติสงบกเิลสจะไม่

ออกมาเพ่นพ่าน ไมม่อีารมณ์มาฉุดลากใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ ก็จะอยู่กบัการเจริญปญัญา 

พจิารณาอนิจจงัเกดิแก่เจ็บตายพลดัพรากจากกนั จะอยู่กบัการพจิารณาแบบน้ี พอได ้

ตอกยํา้อยู่เรื่อยๆ ก็จะฝงัลกึลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นจติใตส้าํนึกไป เวลาคดิอะไรจะมี

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาประกบอยู่เสมอ เวลาเหน็อะไรอยากไดอ้ะไร มนัจะเตอืนเราเสมอวา่

มนัไมเ่ทีย่งนะ มนัเป็นทกุขน์ะ ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งมตีอ้งอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะไมย่ดึ

ตดิ เช่นจาํเป็นตอ้งมเีครื่องอดัเสยีง ก็มไีป ถา้เหน็วา่มปีระโยชนม์ากกวา่โทษก็เอามา แต่

จะไมย่ดึตดิ ถา้เครื่องเสยีก็จบ ถา้หาใหมไ่ดก้็หามา จะไมเ่สยีอกเสยีใจ เพราะรูล้ว่งหนา้

แลว้วา่ตอ้งเสยีแน่ๆ อาจจะถูกขโมยไปก็ได ้ เพราะไมใ่ช่ของเรา ถา้เขามาเอาไป ก็เป็น
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ของเขาไป น่ีคอืการแกค้วามหลง ปญัหาอยู่ทีไ่มม่สีมาธิไมม่สีตพิอ ทีจ่ะทาํใหพ้จิารณาได ้

อย่างต่อเน่ือง เพราะในแต่ละวนัเราตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี จนทาํใหล้มืเรื่อง

สาํคญัน้ีไป พอลมืกเิลสก็เขา้มาครอบงาํ พอไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องอะไร ก็มอีปุาทานยดึตดิ

ทนัท ี ทาํอะไรก็อยากจะทาํใหด้ ี ไมอ่ยากจะใหเ้สยีหาย ทาํดแีลว้ก็อยากจะใหด้ไีปนานๆ 

แต่ก็ดไีมน่าน เดีย๋วก็ไมด่แีลว้ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ก็วุน่วายใจ ตอ้งคอยแก ้

คอยรกัษา น่ีคอืความหลง เหน็ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตน  

ตอ้งใชว้ปิสัสนา ใชอ้นิจจงัทกุขงัอนตัตาเป็นตวัแก ้ จะเขา้ข ัน้ภาวนามยปญัญาได ้ คือ

พจิารณาอย่างต่อเน่ืองได ้ ตอ้งมสีมถภาวนาเป็นตวัสนบัสนุน ไม่เช่นนัน้จะเป็นจนิตามย

ปญัญา หรือสุตมยปญัญา สิง่ทีเ่ราฟงัอยู่น้ีเป็นสุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิ

ไดฟ้งั แต่ยงักาํจดัความหลงไมไ่ด ้ พอไปจากทีน่ี่แลว้ก็จางหายไป ความหลงก็กลบัมา

ครอบงาํอกี หลอกใหไ้ปคดิเรื่องอืน่อกี ลมืเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ถา้เป็นคนฉลาด พอไป

จากทีน่ี่ก็เอาไปคดิต่อ อย่างน้ีเรียกวา่จนิตามยปญัญา แต่อาจจะคดิไดไ้มไ่ดน้านเพราะ

คนนัน้คนน้ีก็มาชวนคุย ปญัญาก็หายไป ถา้เป็นนกัภาวนาใครมาชวนคุย ก็ไมส่นใจ นัง่

น่ิงภาวนาไป พจิารณาเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัต่อ ถา้นัง่รถจากทีน่ี่ไปถงึกรุงเทพฯไมคุ่ยกบัใคร

เลย ภาวนามยปญัญาอย่างเดยีว จติมสีมาธิสงบน่ิง เพราะไมคุ่ยกบัใคร ใครจะคุยก็

ปลอ่ยใหคุ้ยไป ตวัเองนัง่พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไปเรื่อยๆ พอถงึกรุงเทพฯจติก็

อาจจะหลดุพน้ก็ได ้

อยู่ตรงน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหนหรอก ไมไ่ดอ้ยู่ก็ครูทีอ่าจารย ์ อยูท่ีต่วัเรา ครูอาจารยจ์ะเป็น

ถงึระดบัพระพทุธเจา้ ก็ทาํใหเ้ราบรรลไุมไ่ด ้ พระอานนทอ์ยู่กบัพระพทุธเจา้ เกาะชาย

ผา้เหลอืงอยู่ต ัง้ ๒๐ กวา่ปี ก็ยงัไมบ่รรลเุลย แต่คนอืน่ทีไ่ปฟงัเทศนฟ์งัธรรมหนเดยีว

แลว้กลบัไปปฏบิตั ิ บางทคีนืเดยีวก็บรรล ุ พยายามใหอ้ยู่ทีใ่จใหม้าก ดูแลรกัษาใจดว้ย

สตใิหม้าก อย่าปลอ่ยใหใ้จไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ ท ัง้ภายนอกและภายใน 

ภายในก็คอืความคดิของเรา ภายนอกก็คอืคนรอบขา้ง ทีค่อยชวนคุยเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้

จะคุยท่านก็สอนใหคุ้ยเรื่องธรรมะคอื เรื่องมกันอ้ยสนัโดษ เรื่องสถานทีว่เิวกสงบสงดั 
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เรื่องความเพยีร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญัญา เรื่องวมิตุต ิเรื่องวมิตุตญิาณทศันะ คอื

ญาณทีเ่กดิขึ้นหลงัจากทีจ่ติไดห้ลดุพน้แลว้ รูว้า่จติไดห้ลดุพน้แลว้ ไมส่งสยั ไมต่อ้งไป

ถามใครวา่หลดุพน้หรือยงั เหมอืนกนิขา้วอิม่หรือยงั ไมต่อ้งไปถามใคร 

ถาม ถา้จะคุยเรื่องเกี่ยวกบัวมิตุตมินัคง..... 

ตอบ คุยข ัน้ตํา่ไปก่อน เรื่องมกันอ้ยสนัโดษ อย่าฟุ่มเฟือย เสื้อผา้รองเทา้มพีอใชแ้ลว้ 

ปีน้ีหยุดซื้อไดแ้ลว้ พูดเรื่องวเิวก ทีต่รงไหนสงบสงดั ควรไปอยู่ตรงนัน้กนั พูด

ถงึความเพยีร นัง่สมาธิวนัละกี่ช ัว่โมง เดนิจงกรมวนัละกี่ช ัว่โมง คุยเรื่องเหลา่น้ี 

ถา้พูดเรื่องเหลา่น้ีจะเสริมใหป้ฏบิตัมิากขึ้น ถา้คุยเรื่องกระเป๋ารุ่นใหมน่าฬกิารุ่น

ใหมว่า่สวยงาม รถรุ่นใหมด่อีย่างนัน้อย่างน้ี ใจก็ลอยไปแลว้  

ถาม อยากทราบเกี่ยวกบัปฏกิริิยาลูกโซ่ครบั คอืปฏจิจสมปุบาท เอามาใชไ้ดอ้ย่างไร

ครบั คดิวา่พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็น่าจะพอแลว้  

ตอบ ไมต่อ้งรูป้ฏจิจสมปุบาทก็ได ้ รูแ้ค่อนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็พอ เพราะตน้เหตขุอง

ลูกโซ่ก็คอือวชิชาความหลง ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้เหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตาก็ดบัอวชิชาได ้ พออวชิชาดบั ลูกโซ่ต่างๆก็จะดบัตาม เหมอืนกบักญุแจ

รถ เป็นตวัสตารท์รถ พอหมนุกญุแจปับ๊ เครื่องยนตก์็หมนุตาม สายพานก็หมนุ

ตาม แอรก์็ตดิ วทิยุก็ตดิ ไฟก็ตดิ ตามกนัเป็นลูกโซ่ ถา้ปิดสวทิซต์วัเดยีว ทกุ

อย่างก็ดบัหมด สาํคญัทีต่วักญุแจน้ีเอง ถา้ดงึกญุแจทิ้งไป รถก็วิง่ไปไหนไมไ่ด ้

พอดบัอวชิชาได ้ ภพชาตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิก็ดบัหมด ดบัดว้ยอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ส่วนรายละเอยีดทีว่า่อวชิชาทาํใหเ้กดิสงัขาร สงัขารทาํใหเ้กดิวญิญาณ 

ฯลฯ ก็เหมอืนกบัพอสตารท์รถปับ๊ ลูกสูบก็เริ่มทาํงาน ไอน้ ัน่ก็หมนุตาม ไอน่ี้ก็

หมนุตาม เปิดไฟเปิดวทิยุได ้ เป็นลูกโซ่ตามมา ปฏบิตัไิปจะรูเ้อง ไมต่อ้งกงัวล รู ้

ตอนน้ีก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ใหรู้อ้นิจจงัทกุขงัอนตัตา ตวัทีจ่ะถอดกญุแจทิ้งไป 

ตวัทีจ่ะทาํลายอวชิชา ผูเ้ป็นตน้เหตขุองการสรา้งภพสรา้งชาต ิ สรา้งการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ  
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ถาม วนัน้ีท่านอาจารยเ์มตตาเทศนเ์รื่องลูก ลูกก็มคีาํถามวา่ ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ลูกที่

เป็นอย่างน้ี เพราะเราใหแ้ต่ร่างกายเขา เลยไมแ่น่ใจวา่ทีลู่กดื้อเป็นเพราะกรรมที่

เขาทาํมา หรือเพราะเลี้ยงลูกไมเ่ก่ง 

ตอบ ความดื้อตดิมากบัเขา การปฏบิตักิบัเดก็ดื้ออยู่ทีต่วัเรา ถา้ฉลาดก็จะรูจ้กัวธิี

ปฏบิตั ิ รูจ้กัวธิีสอนเดก็ดื้อ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระราหุลใหร้กัษาสจัจะ 

ทรงตกันํา้ขึ้นมาขนัหน่ึง แลว้ก็ทรงเทนํา้ทิ้งไปนิดหน่ึง ทรงตรสัวา่ทกุครัง้ทีร่าหุล

พูดปดก็เหมอืนกบัเทนํา้คอืความดใีนใจทิ้งไป ก็ทรงเทนํา้ทิ้งไปเรื่อยๆ จนไมม่นีํา้

เหลอือยู่ในขนั ถา้พูดปดไปเรื่อยๆ ต่อไปสจัจะจะไมม่เีหลอื จะไมม่ใีครเชื่อถอื 

อยู่ทีค่นสอนวา่จะมปีญัญา ทีจ่ะสอนใหห้ายดื้อไดห้รือไม ่ มบีางคนทีส่อนไมไ่ด ้

เช่นนายฉนันะ ทีเ่ป็นคนเอามา้กลบัไปในวงั ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงออกผนวช 

ทรงตรสัส ัง่สงฆว์า่หลงัจากทีท่รงละขนัธไ์ปแลว้ ไมต่อ้งไปสอนเขา ปลอ่ยเขาไป

ตามเรื่อง ใหเ้ป็นไปตามบญุตามกรรม นายฉนันะถงึกบัรอ้งไหท้ีท่รงปรารภอย่าง

น้ี คนน้ีสอนไม่ได ้ก็อย่าไปสอนเขา ถา้สอนจะเกดิทฐิขิึ้นมาทนัท ีจะดื้อไมฟ่งัใคร

ท ัง้นัน้ จะฟงัแต่พระพทุธเจา้เพยีงองคเ์ดยีว ถอืวา่เป็นคนสนิทใกลช้ดิทีสุ่ด ใคร

เป็นลูกศิษยม์อืขวามกัจะมทีฐิแิบบน้ีท ัง้นัน้ คนอืน่แตะไมไ่ด ้ มแีต่อาจารยอ์งค์

เดยีวเท่านัน้ทีจ่ะพูดจะวา่ได ้ สอนคนดื้อไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยเขา เป็นการสอน

เหมอืนกนั ใหเ้กดิสาํนึกวา่ดื้อจริงๆ พ่อแมร่กัขนาดไหนก็ยงัสอนไมไ่ด ้ ถา้สอน

แลว้ไมเ่ชื่อฟงั ก็ลองหยุดสอนสกัพกัหน่ึง ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง บอกเขาไปเลย

วา่ต่อไปน้ีไมส่อนแลว้นะ จะทาํอะไรกท็าํไป จะตดิคุกตดิตะรางก็ตดิไป ไมไ่ป

เยีย่ม ไมท่าํอะไรท ัง้นัน้ อย่างน้ีอาจทาํใหเ้ขาไดส้ตขิึ้นมาก็ได ้ แต่ไมเ่ด็ดขาด ยงั

ยอมเขาไปเรื่อยๆ เขาก็ไดใ้จดื้อไปเรื่อยๆ 

ถาม เวลาพจิารณาร่างกายตอนเจ็บป่วย ก็พจิารณาวา่ไมใ่ช่ของเรา จนเขา้ใจวา่เรา

ยอมรบัแลว้ แต่พอหายจากไขแ้ลว้สกัอาทติยส์องอาทติย ์ ก็จะเกดิเหน็ตวัเราผุด

ขึ้นมาอกี แสดงวา่สิง่ทีเ่ราพจิารณานัน้ยงัไมเ่ขา้ใจจริง ใช่หรือเปลา่คะ บางครัง้

เหมอืนกบัวา่ยอมรบัทางจติ เกดิขึ้นมาระยะหน่ึงวา่มนัไมเ่ทีย่งนะ 
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ตอบ ถา้เหน็วา่มนัไมเ่ทีย่งก็ด ี จะไดไ้มห่ว ัน่ไหว เป็นผลทีเ่ราตอ้งการ ไมห่ว ัน่ไหวกบั

ความเจ็บความแก่ความตาย ถา้ผ่านมาไดห้นหน่ึงแลว้ ก็จะผ่านไปไดต้ลอด ถา้

เคยผ่านการเจ็บไขไ้ดป่้วยมาโดยไมห่วาดวติก หายก็หาย ไมห่ายก็ตาย พอหายก็

ไมไ่ดด้อีกดใีจ เพราะรูว้า่เดีย๋วก็ตอ้งเป็นอกี เป็นอกีก็ไมก่ลวั ถา้อย่างน้ีก็ใชไ้ด ้

แต่ถา้หายแลว้คราวหนา้ไมอ่ยากเจออกี ถา้ยงักลวัอยู่ แสดงวา่ยงัตดัไมข่าด ตอ้ง

ไมก่ลวั อะไรจะผุดขึ้นมาในใจไมส่าํคญั สาํคญัอยู่ทีใ่จหลดุพน้หรือเปลา่ ปลอ่ย

วางไดห้รือเปลา่ สิง่ทีผุ่ดขึ้นมาอาจจะช่วยใหเ้ราปลอ่ยวางก็ได ้หรืออาจจะไมช่่วย

ก็ได ้ ถา้ไมรู่จ้กัเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ ดงัทีห่ลวงตาเลา่ใหฟ้งัวา่ มจีดุมต่ีอม

ปรากฏมาบอกท่าน แต่เอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์มไ่ด ้ ไมรู่ว้า่เป็นธรรมะสอนให ้

ท่านปฏบิตักิบัใจของท่านในตอนนัน้ ท่านบอกวา่ถา้เอาไปเลา่ใหห้ลวงปู่ม ัน่ฟงั 

หลวงปู่จะชี้ไปเลยวา่ ตรงนัน้แหละตวันัน้แหละคอือวชิชา  

ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นมาในใจ จะเป็นธรรมหรือไมเ่ป็นธรรมก็ตาม ก็เหมอืนกบัสิง่

ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัในขณะน้ี เราเอาไปทาํใหเ้กดิประโยชนไ์ดห้รือเปลา่ อยู่ตรงน้ี

ต่างหาก เอาไปดบัความหลงทีท่าํใหเ้รายดึตดิไดห้รือเปลา่ ถา้ทาํไดเ้ราก็สบาย ถา้

ยงัทาํไมไ่ดก้็ยงัตอ้งทกุข ์ อย่าไปใหค้วามสาํคญัต่อสิง่ทีป่รากฏขึ้นมาในใจ ให ้

พจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบั

ไป จะเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ดห้รือไม ่ ก็อยู่ทีส่ตปิญัญาของเรา เหมอืนกบัมี

คนหยบิมดีใหเ้รา เราจะเอาไปใชท้าํประโยชนก์็ได ้ หรือเอามาทาํรา้ยตวัเราก็ได ้

ธรรมต่างๆทีป่รากฏขึ้นมาในใจ ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิวมิตุตขิึ้นมา เพยีงช่วยเสริมใหเ้รา

ฉลาดหรือหลอกใหเ้ราหลงเท่านัน้เอง ถา้ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรก็อย่าไปยุง่กบัมนั 

ปลอ่ยมนัไปก่อน ถา้รูก้็เอามาใชเ้ลย เช่นปรากฏเป็นภาพเรานอนตายอยู่ เราก็

พจิารณาวา่เราตอ้งตายอย่างน้ีจรงิๆ แลว้ก็เอามาระลกึอยู่ตลอดเวลา ก็จะเป็น

การเจริญมรณานุสต ิ เป็นการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จะทาํใหเ้ราไมห่ลง

ยดึตดิกบัร่างกาย ทาํใหเ้ราเตรียมตวัตาย คอืตายก่อนตาย เรารูแ้ลว้วา่จะตอ้ง

ตาย ก็สมมตุวิา่วนัน้ีเราตายไปแลว้ ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเรื่องอะไร คนทีต่ายไป

แลว้ไมก่งัวลกบัเรื่องทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี ใครจะดใีครจะชัว่อย่างไร ถอืวา่อยู่นอก



91 
 

ระบบแลว้ ไมม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งดว้ย ใจของเราก็ควรจะเป็นอย่างนัน้ ควรจะตาย

กบัเหตกุารณ์ต่างๆในโลกน้ี เหตกุารณ์จะดจีะช ัว่ก็รบัรูไ้ปเฉยๆอย่างนัน้เอง แต่ใจ

มนัดา้นมนัตายกบัความรูส้กึ ไมด่อีกดใีจ เสยีอกเสยีใจ ไมห่ว ัน่ไหวกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ น่ีคอืการตายก่อนตาย ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย จะหายไมห่าย จะ

ตายเมือ่ไหร่ ก็จะไมม่อีารมณ์กบัมนั ใจมนัดา้นกบัเรื่องราวต่างๆแลว้ เพราะรูว้า่

ในทีสุ่ดก็จะเป็นอย่างภาพทีเ่หน็ คอืภาพทีเ่รานอนตายอยู่ 

ถาม มนัหลอกลูกมาตลอด อ่านหนงัสอืแลว้มนัเป็นความจาํออกมา 

ตอบ ถา้จติใจยงัไมโ่ลง่ไมเ่บาไมส่บาย แสดงวา่ยงัไมไ่ดป้ลอ่ย ถา้ปลอ่ยแลว้จะโลง่เบา

สบาย เหมอืนอยู่กนัคนละโลกเลย อะไรจะเกดิกบัร่างกาย ก็จะไมห่ว ัน่ไหว 

ถาม เพือ่นเขานัง่สมาธิไปนานๆ สกัสองช ัว่โมง แลว้เขาก็รูส้กึเมือ่ย จะมอีะไรบอกเขา

วา่พอแลว้นะ นัง่นานแลว้นะ ลกุเถอะ พอเขาทนนัง่ไป ก็ทนไมไ่หว เขาก็ลกุ พอ

ลกุปุ๊ บก็เดนิไปเปิดทวีเีลยค่ะ 

ตอบ เป็นกเิลส เป็นความหลง ยงัตดิกบัรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ พอนัง่สมาธินานๆ ก็

เหมอืนกบัคนทีไ่มไ่ดสู้บบหุรี่นานๆ จะอดึอดั จนทนไมไ่หว ก็ตอ้งลกุไปหยบิบหุรี่

ขึ้นมาสูบ หรืออยากจะดูอยากจะฟงั ก็ตอ้งรีบไปเปิดวทิยุเปิดทวี ี นัง่ยงัไมไ่ดผ้ล 

จติยงัไมส่งบ ไดเ้วลาแต่ไมไ่ดผ้ลทางจติใจ ถา้จติสงบเวลาลกุออกมาจะเยน็

สบาย ไมห่วิไมอ่ยากกบัอารมณ์ต่างๆ ก็ยงัดทีีย่งันัง่ได ้ดกีวา่เอาสองช ัว่โมงไปนัง่

ดูทวี ีดูแลว้เกดิอารมณ์ต่างๆตามมา อย่างนอ้ยก็มขีนัต ิมคีวามอดทนอดกล ัน้ มี

เบรกบา้ง เพยีงแต่วา่ยงัไมไ่ดผ้ลเพราะสตไิมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั นัง่ไปแลว้จติยงัคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ไมอ่ยู่กบัธรรมะ เพราะไมไ่ดเ้จริญสตอิย่างต่อเน่ือง เวลาออก

จากนัง่สมาธิแลว้ไมเ่จริญสตต่ิอ เหมอืนกบัออกจากหอ้งเรียน ครูปลอ่ยใหไ้ปเลน่

ไดเ้ลย ทาํอย่างน้ีไมไ่ด ้ ถา้เป็นนกัปฏบิตัแิลว้ตอ้งคุมจติดว้ยสตติลอดเวลา มนั

ยากตรงน้ี การควบคุมจติดว้ยสตอิย่างต่อเน่ือง ถา้ทาํอย่างต่อเน่ืองแลว้ เวลานัง่

สมาธิ จะตอ้งสงบ จะตอ้งเยน็ จะตอ้งสบาย 
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ถาม แลว้ก็ไมอ่ยากดูทวี ี

ตอบ พอสงบเยน็สบายแลว้ก็จะไมอ่ยากดูเอง เบือ่ไปเอง ไมรู่จ้ะดูไปทาํไม เรื่องไร ้

สาระท ัง้นัน้ ซ ํา้ๆซากๆ ทีป่ฏบิตัไิมไ่ดผ้ลก็เพราะสตยิงัไมพ่อ สตยิงั ๕๐-๕๐ อยู่ 

ตอ้งทาํใหเ้ป็น ๖๐-๔๐ ๗๐-๓๐ ใหอ้ยู่กบัธรรมะมากขึ้น อยู่กบัเรื่องอืน่นอ้ยลง 

ถา้อยู่กบัธรรมะมากเท่าไร จติก็จะน่ิงลงมากเท่านัน้ จะเกดิความเยน็ความสบาย

ความอิม่เอบิใจความพอใจขึ้นมา จะไมห่วิกบัเรื่องอืน่ จะมกีาํลงัใจปฏบิตัใิหม้าก

ขึ้น จะเจริญสตบิ่อยขึ้นๆ ผลก็จะปรากฏมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ทวคูีณขึ้นไป ไมไ่ด ้

บวกทลีะหน่ึง จาก ๑ เป็น ๒ จาก ๒ เป็น ๔ จาก ๔ เป็น ๘ จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆ 

พอจติเริ่มเจริญแลว้จะเจริญอย่างไมห่ยุดเลย แต่ก่อนนัน้ค่อยสะสมมาทลีะเลก็

ละนอ้ย ไมรู่ก้ี่รอ้ยกี่กปักี่กลัป์ ก็ยงัไปไมถ่งึไหน เพราะยงัไมถ่งึจดุทีจ่ะหมนุไป

เอง พอถงึแลว้ ไดเ้จริญสตแิลว้ ก็จะหมนุไปเอง สตจิงึสาํคญัมาก พระพทุธเจา้

ทรงกลา้รบัรองเลยวา่ ไมเ่กนิ ๗ ปีเป็นอย่างชา้ ถา้เร็วก็ไมเ่กนิ ๗ วนั จะตอ้ง

ไดผ้ลแน่นอน ทรงแสดงไวใ้นตอนทา้ยของพระมหาสตปิฏัฐานสูตร เป็นพระสูตร

เดยีวทีท่รงไดพ้ยากรณ์ไว ้สตจิงึสาํคญัมาก เป็นกญุแจสู่มรรคผลนิพพาน 

ถาม มคีรัง้หน่ึงทีลู่กโกรธ แลว้ก็คดิวา่ทีโ่กรธน่ี เป็นเพราะเขาทาํไมไ่ดเ้หมอืนกบัใจเรา 

แต่แยกไมไ่ดว้า่เป็นความหลงอย่างไร เพราะยงัไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่งหรือไมใ่ช่

ตวัตน ตรงน้ียงัเทยีบกบัชวีติจรงิๆไมไ่ดค่้ะ 

ตอบ ยงัไมเ่หน็วา่สิง่ทีเ่ราคดิกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นนัน้ เป็นคนละอย่างกนั สิง่ทีเ่ราคดิเป็น

ทฤษฎ ี สิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นเป็นความจริง ยงัไมเ่หน็ความไมแ่น่นอนของความจริง สิง่

ทีเ่ราคดิวา่จะเกดิอาจจะเกดิก็ได ้ไมเ่กดิก็ได ้น่ีคอือนิจจงั ไมแ่น่นอน เราส ัง่ใหท้าํ

อย่างน้ี เขาก็ตอ้งทาํตามทกุประการ แต่สตกิารรบัรูค้าํส ัง่ของเขากบัของเราอาจจะ

ต่างกนั เขาอาจจะฟงัไมเ่ขา้ใจ ก็เลยไปทาํตรงขา้มกบัทีเ่ราส ัง่ ผลทีเ่ราตอ้งการจงึ

ไมเ่กดิ พอไมเ่กดิเราก็โกรธ ส ัง่ใหท้าํอย่างน้ี ทาํไมไปทาํอกีอย่าง เพราะเวลาส ัง่ 

เขาฟงัเป็นอกีอย่างหน่ึง เช่นส ัง่ใหไ้ปปิดนํา้กลบัไปปิดไฟเสยี กาํลงัวุน่วายอยู่กบั

ปญัหาของเขา ไปส ัง่งานเขา เขาก็ค่ะๆ เพราะเขากลวั ถา้ตอบวา่ไมเ่ขา้ใจจะโดน
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ด่า โงข่นาดน้ีหรือ จงึไมก่ลา้ถาม ไมแ่น่ใจวา่ไดย้นิอะไรเพราะความกลวัก็เลยค่ะ

ไวก่้อน เราคดิวา่เขาเขา้ใจก็เลยไมท่บทวน ความจริงควรใหเ้ขาทบทวนคาํส ัง่ 

เพือ่ความม ัน่ใจ ดูซวิา่เขาไดย้นิตามทีเ่ราส ัง่หรือเปลา่ โอกาสทีจ่ะทาํตามคาํส ัง่ก็

จะมมีาก แต่ไมร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ อยู่ทีเ่ขาจะทาํตามไดม้ากนอ้ยเพยีงไร บางทสี ัง่

แลว้ก็ลมื ดูโทรทศันเ์พลนิ ถงึเวลาตอ้งทาํตามทีส่ ัง่ ก็ไมไ่ดท้าํ จงึไมค่วรมี

อปุาทานกบัคาํส ัง่ วา่จะตอ้งเป็นไปตามคาํส ัง่เสมอไป ตอ้งเผือ่ไวบ้า้ง วา่จะไม่

เป็นไปตามคาํส ัง่ เพราะไมแ่น่นอน มเีหตมุปีจัจยัหลายอย่างทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีจ่ะทาํ

ใหส้ิง่ทีเ่ราตอ้งการปรากฏขึ้นมา 

ถาม ความไมแ่น่นอนคอืความไมเ่ทีย่งหรือคะ 

ตอบ ใช่ ไม่เทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ เพราะไมเ่ทีย่ง ท่านถงึบอกวา่

อนาคตมนัคดไปคดมา อย่าไปคดิวา่เราไปกาํหนดอนาคตได ้วา่พรุ่งน้ีจะตอ้งเป็น

อย่างน้ี พรุ่งน้ีอาจจะไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการก็ได ้เพราะความไมแ่น่นอน 

ถาม เกี่ยวกบัการคาดหวงัผลทีจ่ะไดร้บัหรือเปลา่ครบั วา่ส ัง่ไปอย่างน้ี ผลจะตอ้งได ้

อย่างน้ี เมือ่ไมไ่ดก้็เกดิความทกุขข์ึ้นมา แลว้เกดิโทสะตามมา 

ตอบ ถา้ไปยดึตดิกบัความหวงั ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมย่ดึตดิกบัคาํส ัง่ก็จะไม่

ทกุข ์ เวลาส ัง่งานตอ้งมธีรรมะกาํกบั อาจจะไมเ่กดิขึ้นตามทีต่อ้งการก็ได ้ แต่เรา

มกัจะยดึตดิกบัคาํส ัง่ ถา้ส ัง่แลว้จะตอ้งได ้ ถา้ไดก้็รอดตวัไป ไมต่อ้งทกุข ์ ถา้

ไมไ่ดก้็ปวดหวั ถา้ทาํใจใหว้า่งๆ ใหเ้ป็นกลาง อาจจะได ้ ๕๐-๕๐ อาจจะเกดิขึ้น

ตามทีส่ ัง่ก็ได ้อาจจะไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีส่ ัง่ก็ได ้พอเกดิขึ้นมาทางใดทางหน่ึงเราก็ไม่

เดอืดรอ้น เพราะไมย่ดึตดิกบัคาํส ัง่ วา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ไมม่อีปุาทานความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ ไม่ยดึตดิกบัอนาคต ทีเ่ราทาํนายไวพ้ยากรณ์ไว ้ ส ัง่ใหท้าํอย่างน้ี

จะตอ้งเป็นอย่างน้ี อนาคตไมแ่น่นอน เขาอาจจะไมท่าํตามคาํส ัง่ก็ได ้รบัปากวา่จะ

ทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี พอถงึเวลากลบับอกวา่ยงัทาํไมเ่สร็จ ถา้ยดึม ัน่ถอืม ัน่กบัคาํ

สญัญาก็จะปวดหวั ถา้คดิเผือ่ไวก่้อนวา่อาจจะไมไ่ด ้พอไมไ่ด ้ก็ไมเ่ป็นไร ตอ้งไม่
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ยดึม ัน่ถอืม ัน่กบัอะไรท ัง้นัน้ ยดึไดอ้ย่างเดยีวคอืธรรมะทีส่อนวา่ ทกุสิง่ทกุอย่าง

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ยดึม ัน่ถอืม ัน่ไดเ้รื่องเกดิแก่เจ็บตาย พระพทุธเจา้ทรง

เป็นหมอดูทีเ่ลศิวเิศษ แต่พวกเรากลบัไมเ่ชื่อ ชอบไปดูหมอดูหมอเดากนั วา่จะ

ไดเ้ลือ่นข ัน้หรือเปลา่ จะไดคู่้ครองทีด่หีรอืเปลา่ ชอบอย่างน้ี เป็นเรื่องของ

อารมณ์ท ัง้นัน้ ไมใ่ช่เรื่องของเหตผุล เพราะอนาคตมนัไมแ่น่นอน ทีแ่น่นอนก็คอื

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่กบัความแน่นอนดกีวา่ จะสบายใจ 

ถาม ขอถามเผือ่อามา่คนแก่อายุ ๘๐ กวา่เจา้ค่ะ เป็นคนจนี คงไมส่ามารถมาอย่างน้ี

ได ้แต่อยากจะใหไ้ดท้าํบญุ 

ตอบ อยากใหคุ้ณย่าไดบ้ญุ 

ถาม ใช่เจา้ค่ะ 

ตอบ อยู่ทีต่วัคุณย่าเอง บญุมหีลายอย่าง เช่นบญุทีเ่กดิจากการใหท้าน บญุทีเ่กดิจาก

การรกัษาศีล บญุทีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ถาม ไมเ่คยฟงัเจา้ค่ะ เพราะเป็นคนจนี 

ตอบ ทาํบญุใหท้านไดไ้หม 

ถาม เคยบอกอามา่วา่จะไปทาํบญุ อามา่ก็ใหม้า แต่ไมแ่น่ใจวา่เต็มใจหรือเปลา่ 

ตอบ ก็ยงัด ี ถา้ท่านใหม้าโดยทีเ่ราไมไ่ดบ้งัคบัทา่น ถงึแมจ้ะไมเ่ต็มใจท่านก็ยงัทาํอยู ่

เบื้องตน้อาจจะตอ้งดงึกนัไปก่อน ถา้ทาํแลว้เหน็ผลเหน็คุณของการกระทาํ ก็จะ

ทาํมากขึ้นไปเอง แต่เราก็ตอ้งเขา้ใจวา่ความอยากของเรา กบัความเป็นจริงของ

ท่านอาจจะไมต่รงกนั อย่าไปยดึตดิกบัความอยากจนทาํใหเ้ราไมส่บายใจ ถา้มี

อบุายทาํใหท้่านทาํบญุไดก้็ทาํไป ถา้ไมท่าํก็ไมต่อ้งกงัวล เพราะท่านก็อยู่มานาน

แลว้ คงไดท้าํมามากกวา่เราเสยีอกี ขอ้สาํคญัควรดูแลท่านใหด้จีะดกีวา่ เราควร

ทาํบญุใหม้าก ดกีวา่กงัวลกบัการทาํบญุของคนอืน่ เป็นธรรมดาเวลาเรารกัใคร 
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เราก็อยากใหเ้ขาไดด้ ี แต่ความจริงอาจจะไมเ่ป็นไปตามความอยาก พระพทุธเจา้

ก็อยากใหเ้ราไปนิพพานกนัทกุคน แต่พระพทุธเจา้ไมไ่ดท้กุขก์บัเรา จะไปหรือไม่

ไป ทรงทาํหนา้ทีอ่ย่างเต็มทีแ่ลว้ ในวนัหน่ึงก็สอนตัง้สามสีร่อบแลว้ ตอนบ่ายก็

สอนญาตโิยม ตอนคํา่ก็สอนพระภกิษุสามเณร ตอนดกึก็สอนเทวดา ตอนเชา้ก็

เลง็ญาณเพือ่ไปโปรดคนทีพ่รอ้มจะรบัธรรมะ ทรงทาํอยู่ทกุวนัตลอด ๔๕ พรรษา 

ทรงทาํเต็มความสามารถแลว้ ขอใหพ้วกเราทาํกนัใหเ้ต็มทีก่็แลว้กนั ไดม้ากนอ้ย

เท่าไหร่ก็ทาํไป  

ถาม ท่านอาจารยอ์ยากใหพ้วกลูกศิษยไ์ปนิพพานไหมคะ 

ตอบ อยากใหไ้ป จะไดไ้มม่ารบกวน สองปีแลว้ยงัไปไมถ่งึไหนเลย น่าจะเรยีนจบและ

ยา้ยไปโรงเรียนอืน่แลว้ น่ียงัอยู่ซ ํา้ช ัน้ อาจารยก์็อยากจะใหลู้กศิษยเ์รียนจบไดร้บั

ปริญญากนัทกุคน  
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