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ท่านสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตแต่อย่างใด
โดยให้ถือตามหลักธรรมทีแ่ สดงไวว้ า่ การให้ธรรมะ ชนะการให้ทงั้ ปวง
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กัณฑ์ท่ี ๓๖๙

เวทนา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
หนังสือทางปฏิบตั จิ ริงๆหาอ่านยาก หนังสือของนักปฏิบตั กิ บั หนังสือของนักศึกษาไม่
เหมือนกัน อ่านหนังสือของนักศึกษาแล้วปวดหัว เพราะเขียนให้จาํ ไม่เขียนให้เข้าใจ ถ้า
เขียนโดยนักปฏิบตั ิ เวลาอ่านจะเหมือนกับฟังธรรม อ่านไปแล้วจิตจะสงบไปด้วย ถ้า
พิจารณาตามก็จะเกิดความเข้าใจ เกิดปัญญา ไม่ตอ้ งจํา พอเข้าใจแล้ว ก็จะอยู่ในใจไป
ตลอด ตอนทีไ่ ปอยู่กบั หลวงตาใหม่ๆ ช่วงไหนไม่ได้นงั ่ ภาวนาหรือเดินจงกรม ก็จะอ่าน
หนังสือของหลวงตา ไม่ตอ้ งรอให้ท่านเรียกประชุมอบรมสังสอน
่
อ่านทุกวันเลย ถือเป็ น
กิจวัตรประจําวัน วันละชัว่ โมง อ่านเกือบทุกเล่ม ตอนนัน้ มีไม่ก่เี ล่ม มีปฏิปทาฯ มีประวัติ
พระอาจารย์มนั ่ มีหนังสือทีท่ า่ นไปเทศน์ทล่ี อนดอน มีแว่นดวงใจทีเ่ ป็ นเล่มหนาทีส่ ุด
ตอนนัน้ ยังไม่มธี รรมชุดเตรียมพร้อม ท่านเพิง่ จะเทศน์ในปี ๒๕๑๘ เราเข้าไปอยู่ตอน
เดือนเมษายน คุณเพาพงาไปตอนออกพรรษาแล้ว ช่วงปลายตุลาคมต้นพฤศจิกายน
หลังจากทีท่ ่านเทศน์โปรดคุณเพาพงาแล้ว ม.ร.ว. ส่งศรีกบั น้องสาวต้องขอหลวงตาพิมพ์
หลายครัง้ ท่านถึงจะอนุญาต ท่านบอกว่าชุดนี้มนั เผ็ดร้อน สอนให้เตรียมตัวสู ก้ บั
ทุกขเวทนาตอนใกล้ตาย สําหรับคนทัวไปอาจจะรู้
่
สกึ ว่าแรงเกินไป ท่านจึงไม่อยากให้เผย
แผ่ไปสู่คนทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ เกรงจะไม่ได้รบั ประโยชน์ เหมือนกับให้เด็กกินแกงเผ็ด กินแค่
คําเดียวก็ส่ายหน้าหนี แต่ผูใ้ หญ่ทช่ี อบของเผ็ดๆร้อนๆอยู่แล้ว พอได้กนิ เพียงคําเดียวก็
จะติดใจ เป็ นประโยชน์มาก
เพราะท่านเน้นไปเรื่องธาตุขนั ธ์ เรื่องการต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา ด้วยอุบายแห่งสมาธิ ระลึก
อยู่กบั กรรมฐานบทใดบทหนึ่ง จะเป็ นพุทโธก็ได้ หรือพิจารณาด้วยปัญญา ให้เห็นว่า
เวทนาก็สกั แต่เวทนา ไม่ได้รา้ ยแรงอะไร จะสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ เป็ นเวทนา
เหมือนกันหมด มีอวิชชามีความหลงไปแยกว่าดีหรือไม่ดี ถ้าไม่แยกก็เหมือนกันหมด สุข
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เวทนาก็เป็ นเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็ นเวทนา ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็เป็ นเวทนาเหมือนกัน
ปรากฏขึ้นมาในจิตแล้วก็ดบั ไป เกิดดับๆอยู่ในจิต ถ้าจิตไม่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่มอี วิชชา
ความหลงไปแยกว่า เวทนาแบบนี้ดี เวทนาแบบนี้ไม่ดี ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร เหมือนกับ
นํา้ ทีโ่ ยมถวายมา มีนาํ้ เขียวนํา้ ขาวนํา้ แดง ถ้าไปแยกว่าชอบ ไม่ชอบเข้า ก็จะมีปญั หา คน
ทีช่ อบนํา้ สีขาวพอเจอนํา้ สีแดงก็ส่ายหน้า คนทีช่ อบนํา้ สีแดงพอเจอนํา้ สีขาวก็ส่ายหน้า
คนทีช่ อบกับคนทีไ่ ม่ชอบก็มใี จเหมือนกัน ไม่มอี ะไรแตกต่างกัน ต่างกันตรงทีถ่ ูกเสี้ยม
สอนมาให้ชอบไม่ชอบเท่านัน้ เอง ใจของเราถูกอวิชชาถูกความหลงเสี้ยมสอนมา ไม่ให้
ชอบทุกขเวทนา ให้ชอบแต่สุขเวทนา พอเจอสุขเวทนาก็ย้มิ อยากจะได้ จึงแย่งกัน แย่ง
สมบัตกิ นั แย่งสามีภรรยากัน เพราะเป็ นสุขเวทนา พอต้องไปทํางานตรากตรําลําบากลํา
บนก็ส่ายหน้าหนีกนั หมด เพราะถูกเสี้ยมสอนมาแบบนัน้ ก็เลยต้องมีปฏิกริ ิยาแบบนัน้
แต่พวกเราไม่รู้วา่ ถูกเสี้ยมสอนมา คิดว่าเป็ นธรรมชาติของเรา ทีพ่ ่อแม่ไม่ตอ้ งสอน เรื่อง
สุขเวทนาทุกขเวทนานี้ พ่อแม่ไม่ตอ้ งเสียเวลาสอน จิตมันรู้เอง พอเจอทุกขเวทนาก็ส่าย
หน้าหนีเลย พอเจอสุขเวทนาก็วง่ิ เข้าหาเลย
นํา้ ทีผ่ ลิตออกมาขายก็มสี ตี ่างๆ ถ้ายังไม่เคยดืม่ มาก่อนก็จะลองชิมดู แล้วก็ตดั สินใจว่า
ชอบแบบไหน ก็จะเอาแต่แบบนัน้ แบบทีไ่ ม่ชอบก็จะไม่เอา จนติดเป็ นนิสยั ก็เลยเป็ น
ปัญหา ทําให้จติ อยู่น่ิงเฉยไม่ได้ ต้องกลิ้งไปกลิ้งมา เวลาสัมผัสกับเวทนา ถ้าสุขเวทนาก็
วิง่ เข้าหา ถ้าทุกขเวทนาก็วง่ิ หนี ถ้าไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็ไม่พอใจ อยากจะหาสุขเวทนา
ต้องหาไปเรื่อยๆ ได้มาแล้วก็ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เพราะเป็ นของไม่เทีย่ ง สุขได้สกั พัก
หนึ่งก็เปลีย่ นไป จากสุขเวทนาก็เปลีย่ นไปเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา หรือเป็ นทุกขเวทนา ก็
มีอยู่ ๓ ชนิด หน้าทีข่ องเรา ถ้าอยากจะอยู่อย่างสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรน ไม่ตอ้ งวิง่ หนี ก็ตอ้ ง
ฝึ กให้รบั กับเวทนาทัง้ ๓ ชนิดนี้ให้ได้ ถ้าชอบอะไรก็หดั เกลียดมัน ชอบอาหารแบบไหนก็
อย่าไปกินมัน กินอาหารทีไ่ ม่ชอบ ชอบดูอะไรก็อย่าไปดูมนั ดูในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เช่นดูอสุภะ
ดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เพราะเราชอบดูของสวยๆงามๆ ดูดาราภาพยนตร์ ดูนายแบบ
นางแบบ ถ้าเราทุกคนชอบพิจารณาอสุภะกัน ต่อไปอาจจะมีหนังสืออสุภะออกมาขายก็
ได้ ตอนนี้ถา้ ทําออกมาขายจะขายไม่ออก ไม่มใี ครซื้อ ถ้าเราฝึ กไปเรื่อยๆ จนชํานาญแล้ว
พอไปเห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ จะรู้สกึ เฉยๆ พอชินกับอะไรแล้วจะรู้สกึ เฉยๆ เหมือนกับพวก
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ศัลยแพทย์ทผ่ี ่าตัดอวัยวะต่างๆ ผ่าจนชิน จนรู้สกึ เฉยๆ แต่พวกเรานี่ถา้ แหวะอวัยวะ
ออกมาให้ดูหน่อย ก็จะอาเจียนกัน จะเป็ นลมกัน เพราะไม่ชนิ ปฏิกริ ิยาของจิตจะรุนแรง
มากกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ทําให้สลบได้ สิง่ ทีช่ อบก็ทาํ ให้กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ เห็นแล้วอยากจะ
อยู่ใกล้ชิด นอนไม่หลับ หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น เราจึงต้องฝึ กจิตด้วยอุบายวิธีต่างๆ
ให้จติ เข้าสูอ่ เุ บกขา ให้วางเฉยทางอารมณ์ให้ได้
คําว่าอุเบกขานี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ตอ้ งทําอะไร คําว่าปล่อยวางบางคนคิดว่าไม่ตอ้ งทํา
อะไร งานก็ไม่ตอ้ งทํา ลูกก็ไม่ตอ้ งเลี้ยง ปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรม นัน่ ไม่ใช่
อุเบกขา อุเบกขาหมายถึงการปล่อยวางทางอารมณ์ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ มีหน้าที่
อะไรทีต่ อ้ งทําก็ทาํ ไป มีหน้าทีเ่ รียนหนังสือก็เรียนไป มีหน้าทีท่ าํ งานก็ทาํ ไป มีหน้าทีเ่ ลี้ยง
ลูกสอนลูกก็เลี้ยงไปสอนไป ทําไปตามหน้าที่ แต่อย่าไปมีอารมณ์กบั สิง่ ทีท่ าํ ไม่ตอ้ งไปดี
ใจเสียใจ ได้ผลดีก็ไม่ตอ้ งดีใจ ได้ผลไม่ดกี ็ไม่ตอ้ งเสียใจ ทําให้ดที ส่ี ุดแล้วก็พอใจ อย่าง
ใครถวายอะไรหลวงตา ท่านก็บอกว่าพอใจ ไม่ดใี จไม่เสียใจ ไม่บอกว่าน้อยไปหรือมาก
ไป พอใจก็พอดี เป็ นอุเบกขา ไม่มปี ฏิกริ ิยาทางอารมณ์กบั อะไรทัง้ สิ้น จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็
พอใจ จะหายก็พอใจ จะตายก็พอใจ จิตทีม่ อี เุ บกขามีปญั ญาจะเป็ นอย่างนัน้ ถ้าเป็ น
อย่างอืน่ ก็จะขาดทุน ถ้าดีใจก็ดใี จเพือ่ จะเสียใจ เวลาได้อะไรมาจะดีใจ พอสูญเสียไปก็จะ
เสียใจ ถ้าเฉยๆได้ก็จะไม่เจ็บใจ เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียใจ อย่าเสีย ๒ ต่อ เสียต่อ
เดียวก็พอ เสียเงินไปแล้ว เสียคนรักไปแล้วก็อย่าเสียใจ ควรจะดีใจ ถ้าดีใจก็เป็ นบุญ ถ้า
เสียใจก็เป็ นบาป ถ้าเสียใจก็เป็ นอวิชชาเป็ นความโง่ ถ้าดีใจก็เป็ นปัญญา เป็ นความฉลาด
เป็ นความสุข
ท่านถึงสอนให้เราทําทาน เป็ นการฝึ กให้เสีย เวลาเสียอะไรด้วยความพอใจ ด้วยความ
เต็มใจ จะมีความสุขใจ อย่างวันนี้เราเสียเวลาเสียเงินเสียทอง แต่ไม่เสียใจ กลับดีใจ
กลับมีความสุขใจ จึงควรหัดเสียไปเรื่อยๆ สิง่ ทีย่ งั เสียไม่ได้ก็ตอ้ งจินตนาการไว้เผือ่ วัน
ข้างหน้า ว่าสักวันหนึ่งต้องเสียหมดทุกอย่าง เสียทัง้ สามีเสียทัง้ ภรรยาเสียทัง้ ลูก เสียทัง้
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เสียทัง้ พ่อเสียทัง้ แม่ เสียหมด ไม่มอี ะไรจะอยู่ไปได้ตลอด
เพียงแต่วา่ จะเสียก่อนเสียหลัง ใครจะเสียก่อน ใครจะไปก่อนไปหลังเท่านัน้ เอง
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เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของการให้ทานคือ การปล่อยวางข้าวของต่างๆ ซึง่ เป็ นส่วนหยาบ เป็ น
ส่วนทีไ่ กลตัว น่าจะเสียสละได้งา่ ย ไม่เช่นนัน้ จะเสียสละสิง่ ทีใ่ กล้ตัวไม่ได้ คือกายและ
เวทนา ถ้าได้ฝึกเสียทางภายนอกได้แล้ว ต่อไปก็จะเสียทางภายในได้ ต่อไปจะไม่
เสียดายสุขเวทนา จะอยู่แบบทุกข์ๆยากๆลําบากลําบนได้ จนติดเป็ นนิสยั ก็กลับจะชอบ
เสียอีก อย่างพระมหากัสสปะนี่ ท่านชอบใช้ผา้ เก่า ผ้าจีวรของท่านปะแล้วปะอีก จน
พระพุทธเจ้าต้องตรัสถามว่า ทําไมไม่ใช้ผา้ ดีๆทีศ่ รัทธาถวายให้ใช้ ทําไมไม่โปรดญาติโยม
บ้าง ท่านก็ทูลตอบว่าเป็ นความถนัดของท่าน เคยฝึ กมาอย่างนัน้ เคยอยู่แบบประหยัด
มัธยัสถ์ พอใจกับของเก่าๆ เพราะของเก่าหาง่ายกว่าของใหม่ ของใหม่หายาก ของเก่ามี
แต่คนทิ้ง เก็บมาใช้ได้สบาย ไม่ตอ้ งเหนื่อยยาก แล้วทําเพือ่ เป็ นตัวอย่างให้กบั พระรุ่น
หลัง พระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถบังคับให้ท่านใช้ผา้ ใหม่ได้ เพราะเหตุผลของท่านถูกต้อง
ตามความจริง
เราจึงควรฝึ กเสียสละ อาศัยสิง่ ภายนอกให้นอ้ ยทีส่ ุด เอาตามมีตามเกิด จะสุขบ้างทุกข์
บ้างก็ไม่เป็ นไร พอใจปรับเข้ากับอะไรได้แล้ว ก็เป็ นความสุขเหมือนกัน คนทีเ่ คยอยู่แบบ
ทุกข์ๆยากๆ แล้วให้ไปอยู่อย่างสุขสบายกลับไม่สุข กลัวจะติดกับความสุขสบาย แล้วจะ
ลําบากทีหลัง ถ้าต่อไปเกิดหมดเนื้อหมดตัว ต้องอยู่แบบทุกข์ๆยากๆอีก ก็จะอยู่ไม่ได้
ถ้าเคยอยู่แบบทุกข์ยากมาแล้ว จะไม่ลมื คุณค่าของการอยู่แบบนัน้ ถึงแม้จะรํา่ รวย
อย่างไร ก็จะไม่หลงระเริงกับความรํา่ รวย ต่างกับคนทีเ่ กิดมากับความรํา่ รวย จะไม่รู้
คุณประโยชน์ของการอยู่แบบทุกข์ยากลําบาก จะติดกับการอยู่แบบสุขสบาย ถ้าไม่มี
ปัญญาทีจ่ ะอยู่แบบนัน้ ได้ พอตกทุกข์ได้ยากหน่อยก็จะฆ่าตัวตาย ทนอยู่กบั ความทุกข์
ยากลําบากไม่ได้ แต่คนทีเ่ คยผ่านความทุกข์ยากลําบากมาแล้ว ถ้ารวยแล้วกลับมาจน
ใหม่กไ็ ม่เดือดร้อน เพราะเคยผ่านมาแล้ว ทัง้ ความสุขทัง้ ความทุกข์ เวทนาก็แบบ
เดียวกัน ส่วนใหญ่เราไม่ชนิ กับทุกขเวทนากัน พอเจอทุกขเวทนา ใจก็ด้นิ รน
กระสับกระส่ายวุน่ วายไปหมด ไม่เป็ นอุเบกขา
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ถาม ถ้าอย่างนัน้ ความเคยชินนี้ เป็ นความรู้สกึ เฉยๆ จะจัดอยู่ในหมวดของอุเบกขา
ซึง่ ไม่น่าจะใช่ สมมติเราเคยอยู่ยงั ไง มันจะเกิดความเคยชินขึ้น อารมณ์ตรงนัน้
จัดอยู่ในอุเบกขาไหมคะ
ตอบ ก็เป็ นอุเบกขาในระดับหนึ่ง อุเบกขากับอารมณ์นนั้ ถ้าไปเจออารมณ์ตรงกันข้าม
จะเป็ นอุเบกขาได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็แสดงว่าเป็ นอุเบกขา อย่างคนทีผ่ ่านความ
ทุกข์มาแล้ว พอเจอความสุขก็อเุ บกขาได้ เพราะอุเบกขากับความสุขมันง่าย เคย
ผ่านมาแล้ว ถ้าไม่เคยผ่านอุเบกขากับความทุกข์มา พอเจอความทุกข์มนั จะไม่
อุเบกขา เราจึงต้องหัดอดข้าวกัน เวลากินอิม่ ๆก็อเุ บกขากันทุกคน ลองอดข้าวดู
ว่าจะอุเบกขาเหมือนตอนกินข้าวอิม่ ๆหรือเปล่า มีวธิ ีทาํ ให้เป็ นอุเบกขาได้ ขณะที่
อดอาหารก็พยายามทําจิตให้สงบ เพราะการทําจิตให้สงบ เป็ นการทําจิตให้เป็ น
อุเบกขานัน่ เอง แทนทีจ่ ะอาศัยสิง่ ภายนอกทําให้เป็ นอุเบกขา เช่นการรับประทาน
อาหาร ก็เอาการภาวนาหรือการมีสติควบคุมจิต ไม่ให้ไปคิดปรุงถึงเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องอาหาร พอไม่ได้คดิ ปรุงแล้วจิตสงบตัวลงเมือ่ ไหร่ ก็จะเกิดความ
อิม่ ขึ้นมา ความอิม่ ใจเป็ นได้ ๒ แบบคือ ๑. อิม่ ใจเพราะอิม่ กาย เช่นรับประทาน
อาหารอิม่ ใจก็อม่ิ ตามไปด้วย แต่ไม่ได้เป็ นความอิม่ ทีแ่ ท้จริง ถ้าเกิดใครพูดอะไร
ไม่ดี ก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้ ถ้าไปคิดถึงอาหารทีช่ อบ ก็ยงั อยากจะรับประทาน
อีก ๒. อิม่ ใจทีเ่ กิดจากการทําจิตให้สงบ ด้วยการบริกรรมพุทโธ ด้วยการกําหนด
ดูลมหายใจเข้าออก ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้ากิเลสยอมแพ้ จิตก็จะสงบ
ตัวลง พอจิตสงบตัวลงแล้วมันก็ไม่หวิ ถึงแม้จะอดอาหารมาหลายวัน จะมีความ
อิม่ ใจ ความหิวทางร่างกายก็ไม่รุนแรง พอทีจ่ ะไปกระทบกับความอิม่ ของใจได้
พวกเราจึงต้องฝึ กอดอาหารกัน อดข้าวเย็นกัน เพือ่ ให้เจอกับทุกขเวทนานัน่ เอง ถ้าฝึ ก
โดยไม่ภาวนาไปด้วยก็จะยาก ถ้าภาวนาไปด้วย พอจิตสงบลง ความหิวส่วนใหญ่คอื
ความหิวของใจจะสงบตัวลง ปรากฏเป็ นความอิม่ ใจขึ้นมา ความหิวของร่างกายทีเ่ ป็ น
ส่วนย่อย ก็ไม่มอี านุภาพทีจ่ ะไปลบล้างความอิม่ ใจได้ แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะหาความอิม่
ใจจากภายนอกกัน เวลาอยากจะดูหนังก็ไปดูหนังกัน ก็อม่ิ เดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็หวิ ขึ้นมา
7

อีก ก็ตอ้ งไปหาอะไรมาเพิม่ เติมอยู่เรื่อยๆ กลายเป็ นความกดดันไป เพราะสิง่ ต่างๆ
ภายนอก ไม่ได้เป็ นของฟรีเหมือนนํา้ ฝน สมัยก่อนดืม่ นํา้ ฝนได้ เพราะนํา้ สะอาด แต่
เดีย๋ วนี้ไม่สะอาดแล้ว รองนํา้ ฝนมาดืม่ ไม่ได้ ต้องซื้อนํา้ กัน ถ้าอาศัยสิง่ ภายนอกมาให้
ความสุข ก็จะต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหาความสุขภายในใจได้ ก็ไม่ตอ้ งดิ้น
รน อยู่อย่างสบาย ไม่ตอ้ งไปทํางานทําการมาก เพราะไม่ตอ้ งมีรายได้มาก ถ้าออกบวชได้
ก็ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องปัจจัย ๔ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ตอ้ งไป
เทีย่ วทีน่ นั ่ เทีย่ วทีน่ ่ี ไปดูหนังฟังเพลง ไปรับประทานอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ เพราะ
รับประทานอาหารได้ทกุ ชนิด เพราะมี ๔ รสเหมือนกันหมด มีเปรี้ยวหวานมันเค็ม
อาหารจานละห้าพันหรือห้าสิบบาท ก็มรี สเหมือนกัน กินเข้าไปแล้วอิม่ เหมือนกัน ถ้าใจ
อิม่ อยู่แล้ว จะอดบ้างกินบ้าง ก็จะไม่เดือดร้อน เราจึงต้องฝึ กวิง่ เข้าหาทุกขเวทนากัน อย่า
วิง่ หนีทกุ ขเวทนา พยายามวิง่ หนีสุขเวทนา
หัดปรับตัวให้อยู่กบั ความทุกข์ อยู่กบั ทุกขเวทนาให้ได้ ต่อไปจะสบาย ทุกข์ขนาดไหนก็
จะไม่เดือดร้อน ทีใ่ ห้นงั ่ นานๆ ให้มนั เจ็บให้มันปวด แล้วให้มนั หายไปเอง ก็เช่นเดียวกัน
ไม่ตอ้ งไปหนีมนั ให้มนั หนีเรา สูม้ นั ดูวา่ ใครจะเก่งกว่ากัน ถ้าเราเก่งกว่ามัน เดีย๋ วมันก็
ยอมแพ้ มันก็หายไปเอง ถ้านัง่ สูเ้ ฉยๆจะสูไ้ ม่ได้ เพราะใจจะคิดอยากให้มนั หาย ทําให้
เกิดความทุกข์ซอ้ นขึ้นมาในใจ ทีร่ ุนแรงกว่าทุกข์ทเ่ี กิดจากทางร่างกาย ถ้าเกิดความอยาก
ให้มนั หายเจ็บ มันก็จะทุรนทุรายดิ้นรนกระสับกระส่าย ตอนนัน้ นัง่ ไม่ได้แล้ว ถ้าไม่
ปล่อยให้จติ ไปคิดอยากให้มนั หาย โดยให้อยู่กบั พุทโธ ให้แนบสนิทไปกับพุทโธ มันก็จะ
ไม่มโี อกาสไปคิดถึงทุกขเวทนาทางร่างกายได้ ก็เลยไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ เจ็บบ้างนิดๆ
หน่อยๆ อย่าว่าแต่เจ็บเลย เวลาไม่เจ็บเช่นเวลาคัน ยังทนไม่ได้เลย เวลาคันนี้มนั ไม่เจ็บ
ใช่ไหม แต่ทาํ ไมทนไม่ได้ เพราะใจไม่ชอบความคันอยากจะให้มนั หาย ถ้าไม่ไปสนใจกับ
มันได้ มันก็จะไม่เป็ นปัญหาเลย คันก็ปล่อยให้มนั คันไป เราก็อยู่ของเราไป ถ้าอยู่ไม่ได้ก็
ต้องหาอะไรเกาะ เช่นเอาพุทโธมาเกาะ อย่าให้จติ อยู่เฉยๆ พออยู่เฉยๆมันจะแวบไปหา
ความคันทันที แล้วก็อยากจะเกา อยากให้มนั หาย ก็ยง่ิ เกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมา
ในใจ
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อุบายของสมาธิก็คอื การมีอะไรให้ใจทํา พุทโธก็ได้ อาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได้ ท่องไป
เลย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ฯลฯ ให้อยู่กบั อาการทัง้ ๓๒ นี้ ไม่ตอ้ งไปอยูก่ บั
เวทนาทางกาย ถ้าจะใช้อบุ ายของปัญญาก็พจิ ารณาแยกไปเลยว่า ร่างกายก็เป็ น
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง เวทนาก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ใจก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง
เปรียบเหมือนกับฟ้ ากับฝน ฝนก็เป็ นเวทนา ท้องฟ้ าก็เป็ นใจ ฝนจะตกมากน้อยเท่าไหร่
ก็ไม่ได้ทาํ อะไรกับท้องฟ้ า ท้องฟ้ าก็ยงั เป็ นท้องฟ้ าอยู่อย่างนัน้ ฝนไม่ตกท้องฟ้ าก็ยงั เป็ น
ท้องฟ้ าอยู่ เวลาฝนตกท้องฟ้ าก็ยงั เป็ นท้องฟ้ าอยู่ ใจก็เหมือนกัน เวลามีเวทนาใจก็ยงั เป็ น
ใจอยู่ เป็ นผูร้ ู้อยู่อย่างนัน้ เวลามีเวทนาปรากฏขึ้นมา ใจก็เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง ถ้าไม่
รับรู้เฉยๆ นัน่ แหละคือปัญหา เพราะมีกเิ ลสมีอวิชชาคอยหลอกใจว่าแบบนี้ไม่ดี ต้องหนี
ต้องจัดการกับมัน ให้มนั หายไป พอทําไม่ได้ก็เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา กระสับกระส่าย
ถ้าทําได้ก็สบายใจ เช่นเวลาร้อนมากๆ พอเปิ ดแอร์ป ั๊บ ความกระสับกระส่ายก็หายไป
หมด ถ้าไม่มไี ฟก็โทรไปถามเรื่อยๆว่าเมือ่ ไหร่จะมาสักที ไปแก้ผดิ ที่ ถ้าแก้ทใ่ี จ ไม่มาก็ไม่
มา ไม่มกี ็ไม่มี ร้อนก็รอ้ นไป ใจก็ยงั เป็ นใจอยู่อย่างนัน้ ความร้อนทําลายใจไม่ได้ ถ้ารู้
อย่างนี้ ก็จะปล่อยให้มนั ร้อนไป ใจก็เฉยๆ รับรู้ไป ปัญหาก็จบ
ปัญหาคือใจไม่ยอมรับรู้เฉยๆ จะจัดการกับทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้สมั ผัส อันไหนดีก็
พยายามดึงไว้ ทัง้ ๆทีด่ งึ ไว้ไม่ได้ เดีย๋ วก็จากไป พอไปก็เสียดาย เสียใจ ร้องห่มร้องไห้
พอสิง่ ทีไ่ ม่ดมี าก็พยายามปัดมัน ผลักมัน ไล่มนั ไป มันก็ไม่ยอมไป ก็วนุ่ วายใจ
กระสับกระส่าย จนกว่ามันจะหายไป ถ้าทําใจให้เฉยๆได้ ก็จะไม่เดือดร้อน เช่นนัง่ สมาธิ
แล้วเจ็บก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป ทําอะไรมันไม่ได้ ยอมรับความจริงนี้ จะอยู่ก็อยู่ไป ไม่อยู่
ไปตลอด เดีย๋ วก็ตอ้ งดับไป ถ้าฝึ กวางเฉยไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็หายไปเอง ลองนัง่ ดูสิ เวลา
มันชานี่ ชาไปสักพักหนึ่งเดีย๋ วก็หายไปเอง แต่ใจต้องวางเฉยจริงๆ ไม่มอี ารมณ์อยากให้
หาย ถ้ามีก็จะทุกข์ข้นึ มาในใจ ทําให้รู้สกึ ว่าเจ็บมากขึ้น แต่ไม่ได้เจ็บเพิม่ ทีร่ ่างกาย แต่ไป
เพิม่ ทีใ่ จ ถ้าระงับดับความทุกข์ภายในใจได้ ความเจ็บทางร่างกายจะไม่กระทบกระเทือน
ใจเลย ใจสามารถตัง้ อยู่เป็ นอุเบกขาได้ จะอยู่ก็อยู่ไป จะดับก็ดบั ไป แต่ใจได้ปล่อยวาง
แล้ว
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เวลาพิจารณาจะมีผลอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. เวทนายังอยู่ แต่ใจเฉย ใจรับรู้เวทนา ต่าง
ฝ่ ายต่างอยู่ ร่างกายยังเจ็บก็รู้วา่ เจ็บ แต่ใจไม่กระวนกระวายกระสับกระส่าย ใจสงบนิ่ง
เย็นสบาย ๒. ทัง้ เวทนาทัง้ กายหายไปหมด เหลือแต่ใจอยู่อย่างเดียว สักแต่วา่ รู้ สงบเย็น
สบาย เป็ นผลทีเ่ กิดจากการพิจารณาด้วยปัญญา แยกแยะกายเวทนาใจออกจากกัน ให้
ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องเขาไป ใจมีหน้าทีร่ ู้ก็รู้ไป เวทนามีหน้าทีแ่ สดงก็แสดงไป กายมี
หน้าทีน่ งั ่ ก็นงั ่ ไป ก็เท่านัน้ เอง ถ้าต่างฝ่ ายต่างจริงแล้ว ก็จะไม่กา้ วก่ายกัน ก็จะไม่มปี ญั หา
อะไร นี่คอื การใช้ปญั ญาดับความโง่ดบั อวิชชา ทีท่ าํ ให้เกิดความอยาก เกิดความทุกข์
ความกระสับกระส่าย ถ้าใจไม่ทกุ ข์ไม่กระสับกระส่ายแล้ว เวทนาจะแรงขนาดไหนก็ไม่
เป็ นปัญหาอะไร เวทนาทางกายจะมีมากเพียงไร ก็จะไม่เป็ นปัญหา ในเบื้องต้นต้องฝึ ก
ขัน้ พื้นฐานก่อน แก้ในสิง่ ทีเ่ ราทําได้ ไม่ชอบเสื้อสีน้ กี ็ใส่สนี ้ ดี ูบา้ ง บุคลิกไม่ดไี ม่เป็ นไร เอา
บุคลิกไม่ดบี า้ ง อย่าไปเอาแต่บคุ ลิกดีอย่างเดียว คนไม่สรรเสริญก็ไม่เป็ นไร ให้เขาว่าให้
เขาตําหนิบา้ ง ว่าไม่สวยเลย คือพลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ สิง่ ไหนทีช่ อบก็อย่าไปหามา หา
สิง่ ทีไ่ ม่ชอบบ้าง
ถ้าฝึ กอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปใจจะเข้าสู่ตรงกลาง ตอนนี้ยงั แกว่งไปมา แกว่งไปมา
ระหว่างความชอบกับความชัง ยินดียนิ ร้าย ถ้าเราฝึ กให้ชอบในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ต่อไปก็จะ
เฉยๆกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ แล้วก็ฝึกไม่ชอบกับสิง่ ทีช่ อบ ต่อไปก็จะเฉยๆ เห็นสิง่ ทีช่ อบก็ไม่
เกิดความโลภ ตอนเป็ นพระบวชใหม่ๆ เห็นอาหารทีช่ อบอยู่ข ้างหน้าใจก็อยากได้ พอ
มาถึงตนก็เหลือแต่จาน ใจก็แป้ วไป ถ้าชอบในสิง่ ทีค่ นอืน่ ไม่ชอบ ก็จะสมหวังแน่ๆ ชอบ
ข้าวเปล่าดีทส่ี ุด เพราะมีเหลือเยอะอยู่แล้ว กินข้าวเปล่าคลุกนํา้ ปลาก็วเิ ศษกว่าอดอาหาร
แล้ว หัดอดอาหารบ้าง อย่าไปกินทุกมื้อ ไม่ตายหรอก ดีเสียอีก หุ่นจะได้ดขี ้นึ สุขภาพก็
ดีข้นึ โรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานมากจนเกินไป แต่ยงั หักห้ามจิตใจ
ไม่ได้ ไม่มกี าํ ลังใจ ถ้าได้ฝึกสมาธิและวิปสั สนาแล้ว จะควบคุมนํา้ หนักได้ ต้องการให้อยู่
ระดับไหนก็คุมได้ ไม่ยากเย็นอะไรเลย อยากจะเลิกอะไรก็เลิกได้ เลิกบุหรี่ก็เลิกได้ เลิก
สุราก็เลิกได้ เลิกเทีย่ วก็เลิกได้ เลิกได้หมด เพราะมีสง่ิ ทีด่ กี ว่าอยู่ในตัวแล้ว คืออุเบกขานี่
แหละ
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เพราะในอุเบกขามีความอิม่ มีความพออยู่ดว้ ย ไม่ใช่อเุ บกขาทางเวทนา ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ที่
รู้สกึ ว่ายังขาดอะไรอยู่ ยังอยากได้อยู่ เช่นไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หรืออยู่บา้ นเฉยๆ ร่างกายก็
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร แต่ไม่สุข อยากจะออกไปหาความสุข อย่างนี้เรียกว่าอุเบกขา
เวทนา ไม่สุขไม่ทกุ ข์ อุเบกขาต้องเป็ นความสงบของจิต ปราศจากอารมณ์อยากต่างๆ มี
ความอิม่ ความพอ ความอยากกับความอิ่มเป็ นของตรงกันข้ามกัน เหมือนเหรียญ ๒
ด้าน ถ้าด้านหนึ่งหงายขึ้นอีกด้านหนึ่งก็ตอ้ งควํา่ ลง ถ้าหัวหงายขึ้นก้อยก็ตอ้ งควําลง
่
เหมือนความมืดกับความสว่าง ถ้ามีความสว่างก็ไม่มคี วามมืด ถ้ามีความมืดก็ไม่มคี วาม
สว่าง ถ้ามีความหิวก็ไม่มคี วามอิม่ ถ้ามีความอิม่ ก็ไม่มคี วามหิว ความอิม่ ทีแ่ ท้จริงต้อง
เกิดจากความสงบของจิต ไม่ได้อม่ิ จากการรับประทานอาหาร เพราะไม่อม่ิ นาน อิม่
เดีย๋ วเดียว จึงควรหันเข้าหาความอิม่ ทางใจกัน ด้วยการทําบุญให้ทาน มีเงินเหลือแทนที่
จะปล่อยให้กเิ ลสมาหลอก ให้ไปหาอาหารมากิน ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยมาใช้ ก็เอามาทําบุญ
ซะ พอทําบุญจนเงินหมดแล้ว ก็จะไม่มโี อกาสไปซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ วทีไ่ หนได้ เก็บ
ไว้ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายด้วยปัจจัย ๔ ก็พอ อย่ามีงบไว้สําหรับการ
ท่องเทีย่ ว สําหรับหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ให้หาความสุขจากการปฏิบตั ธิ รรม จะได้ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยอะไรให้ความสุข แม้ร่างกาย
จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็เจ็บแค่เพียงร่างกาย จะไม่เข้าถึงใจ ใจจะสงบนิ่งสบาย
เหมือนเดิม เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลย อย่างนี้ไม่ดกี ว่าหรือ ทําได้ทกุ คน แต่ตอ้ ง
กล้าหาญ กล้าเสียสละ กล้าตัด ถ้ายังเสียดายอยู่ ก็ยงั ต้องอยู่กบั ความทุกข์ไปเรื่อยๆ
ต้องทนสูต้ ่อไป พยายามตะเกียกตะกายตามปฏิปทา ของครู บาอาจารย์ ของพระพุทธเจ้า
จะไม่ผดิ หวัง ให้ทกุ ข์ตอนต้นแล้วสุขตอนปลาย ดีกว่าสุขตอนต้นแล้วทุกข์ตอนปลาย ถ้า
สุขมาก่อน พอทุกข์ตามมา สุขก็หายไปหมด ถ้าทุกข์มาก่อนพอสุขตามมา ทุกข์ก็หายไป
หมด เช่นทุกข์ตอนนี้ ลําบากลําบนตะเกียกตะกาย ต่อสูก้ บั กิเลส จะทําบุญดีหรือว่าไป
เทีย่ วดี ก็เป็ นความทุกข์ พอตัดสินใจว่าจะทําบุญ ก็จะสบายใจ ถ้าชําระกิเลสได้หมด ใจ
จะสบายไปตลอด สงบไปตลอด เย็นไปตลอด ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งเจริญวิปสั สนา
เมือ่ ใจถึงจุดอิม่ พอ ได้ทาํ งานเสร็จแล้ว งานทางศาสนามีทส่ี ้นิ สุด งานทางโลกไม่มที ่ี
สิ้นสุด เพราะกิเลสตัณหาจะหางานใหม่มาให้ทาํ อยู่เรื่อย
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ถาม ถ้าร่างกายเรามีการเจ็บป่ วย เราก็จะพิจารณาว่าจะรักษาดีหรือไม่รกั ษาดี ถ้า
อยากจะรักษาก็มคี วามรู้สกึ คาดหวังอยากให้มนั หาย ไม่รกั ษาก็เกรงว่าจะไม่หาย
เป็ นสมุทยั ทัง้ ๒ อันเลยใช่ไหม
ตอบ ไม่ควรไปคาดหวัง รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งรักษา รักษาแล้วไม่
หายก็ตอ้ งยอมรับความจริง แต่ก็ควรรักษา เพราะร่างกายเป็ นพาหนะ เป็ น
เครื่องมือสําคัญ ในการปลดเปลื้องความทุกข์ของจิตใจ ถ้ายังไม่ถงึ ทีส่ ้นิ สุดแห่ง
ความทุกข์แล้ว เรายังต้องอาศัยร่างกายในการปฏิบตั ธิ รรม ต้องมีร่างกายไว้เดิน
จงกรมนัง่ สมาธิ ไว้ปฏิบตั ิ ถ้าไม่มรี ่างกาย ก็จะปฏิบตั ไิ ม่ได้ จิตจะไม่กา้ วหน้า ไม่
พัฒนา นอกจากอยู่ในขัน้ ทีภ่ าวนาได้โดยที่ไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย ก็อกี เรื่องหนึ่ง เช่น
พระราชบิดาของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงประชวร แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนจน
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนจะทรงสวรรคต แสดงว่าตอนนัน้ ไม่ตอ้ งใช้
ร่างกายในการบําเพ็ญ บําเพ็ญทางจิตใจล้วนๆ พิจารณาด้วยปัญญา เพือ่ ปล่อย
วางทุกขเวทนาทีก่ าํ ลังโหมใส่ร่างกาย แยกใจให้ออกจากเวทนา ให้ออกจากกาย
ปล่อยให้กายเป็ นไปตามเรื่องของเขา ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ใจก็
สงบนิ่งเย็นสบาย ถ้าอย่างนัน้ จะรักษาก็ได้ ไม่รกั ษาก็ได้ ถ้ายังมีอายุนอ้ ย รักษา
ได้ ก็จะได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้างานของตนได้สาํ เร็จลุลว่ งแล้ว ก็ช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ต่อ ด้วยการอบรมสังสอนธรรมะ
่
เช่นครูบาอาจารย์ของเรา ท่านไม่ตอ้ ง
อาศัยร่างกายของท่านแล้ว แต่ท่านก็ไม่ได้โยนทิ้งไป ท่านยังฉันอาหารยัง
รับประทานยา เพียงแต่วา่ ท่านมีขอบเขตของการรักษา ท่านจะรักษาตาม
ธรรมชาติ ไม่เหมือนพวกเราทีร่ กั ษาแบบผิดธรรมชาติ ด้วยการผ่าตัดเปลีย่ น
อวัยวะ ท่านจะไม่นิยมทํา ท่านรักษาแบบฉันยาไป ถ้าหายก็หาย ถ้าไม่หายก็จบ
ถาม วิธีคดิ ของคนทีบ่ รรลุธรรมแล้วจะต่างกับคนธรรมดา
ตอบ แน่นอน เพราะกิเลสกับธรรมเป็ นคนละเรื่องอยู่แล้ว คนทีบ่ รรลุธรรมไม่มคี วาม
ยึดติด อยู่ทเ่ี หตุผลว่าอยู่แล้วทําประโยชน์ได้หรือไม่ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่า ถ้าจะอยู่ต่อไปอีกก็อยู่ได้ แต่อยู่แบบไหน อยู่แบบไม่ได้ทาํ ประโยชน์ ก็ไม่อยู่
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ถาม ถ้าบรรลุธรรมแล้ว เรื่องผ่าท่านคงไม่เอาแล้ว มันเกินเลย แต่ปถุ ชุ นคนธรรมดา
ถ้าทําได้ก็คงต้องทํา
ตอบ ใช่ มันเกินเลย ผ่าเปลีย่ นไตเปลีย่ นหัวใจ เป็ นภวตัณหา ความอยากจะอยู่ต่อ
เป็ นวิภวตัณหา ความไม่อยากตาย สําหรับคนทีไ่ ม่มกี เิ ลสแล้ว ทุกอย่างจะเป็ น
เหตุเป็ นผลหมดเลย แต่คนทีม่ กี เิ ลสความอยากจะมาก่อนเหตุผล
ถาม คือพยายามจะใช้เหตุผลเช่นเดียวกับท่าน แต่เนื่องจากเราไปไม่ถงึ การใช้ก็คงไม่
ได้ผล
ตอบ แก้กเิ ลสตรงนัน้ ไม่ได้หรอก ถึงตรงนัน้ แล้วกิเลสมันจะออกฤทธิ์ออกแรงเต็มที่
จะรักษาสิง่ ทีม่ นั รักมันหวงแหน ให้อยู่ไปนานๆ
ถาม เรารู้วา่ เป็ นอวิชชานะครับ แต่ฝืนมันไม่ได้
ตอบ เราต้องทําในขณะทีย่ งั มีสุขภาพดี ยังสมบรูณ์แข็งแรง มาฝึ กปล่อยมัน เช่นเอา
มันไปอยู่ในทีเ่ ปลีย่ วๆกลัวๆ ที่เสีย่ งภัย มีโอกาสทีจ่ ะตายได้ ดูวา่ จะปล่อยได้หรือ
เปล่า ถ้าปล่อยได้แล้ว ต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยได้ จะตายก็ปล่อยได้ แต่ถา้ ยัง
ปล่อยไม่ได้ก็ยงั ปล่อยไม่ได้ ยิง่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาใกล้จะตาย มันยิง่
กอดรัดใหญ่เลย เราจะไม่รู้วา่ เรารักตัวกลัวตายขนาดไหน ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ตาย
ตอนนี้เราอาจจะรู้สกึ ว่าเราไม่ได้ยดึ ติดกับร่างกาย เพราะยังไม่มเี หตุทจ่ี ะให้ยดึ ติด
พอมีใครมาเอาปื นมาจ่อทีห่ วั เท่านัน้ แหละ อาการจะเปลีย่ นไปทันที ถ้าไม่ยดึ ไม่
ติดก็ตอ้ งเฉยๆเหมือนตอนนี้ ถ้าสันจนพู
่ ดอะไรไม่ได้น่ี แสดงว่ายังยึดติดอยู่ เรา
ต้องซ้อมไว้ก่อนทีจ่ ะถึงขัน้ นัน้ ไม่เช่นนัน้ แล้วพอถึงขัน้ นัน้ จะไม่มกี าํ ลังต่อสู ้ ต้อง
ฝึ กซ้อมไว้ก่อนให้มกี าํ ลัง แล้วค่อยไปเจอกันในทีๆ่ มันจะออกมาเต็มที่ ตอนนัน้
เราจะมีเครื่องมือรับกับมันได้
ถาม เหมือนทีท่ ่านอาจารย์พูดว่าให้ฝึ กซ้อมไว้ยามสงครามจะได้ใช้
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ตอบ ใช่ สอนให้พจิ ารณาความตายอยู่เสมอ เตือนตนอยู่เสมอว่าต้องตาย เพียงแต่จะ
เตือนแบบไหน ถ้าเตือนแบบทฤษฎี มันยังรู้สกึ ไกลตัว ถ้าให้เป็ นจริงขึ้นมาก็ตอ้ ง
นึกอยู่เรื่อยๆว่า เราต้องตายแน่ๆ ไปงานศพของเพือ่ นเรา ก็ตอ้ งคิดว่าเดีย๋ วเราก็
ต้องไปเหมือนกัน คิดไปจนกว่าจะเห็นว่าการปล่อยดีกว่าการยึดติด เพราะเวลา
ยึดติดจะทุกข์ทรมานใจมาก ถ้าปล่อยแล้วกลับเย็นสบาย ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้ว ก็
อยากจะไปทดสอบดู เพราะเวลาไปเจออะไรกลัวๆมากๆนี่ ใจจะสันวุ
่ น่ วายไป
หมด พอปลงได้วา่ ตายเป็ นตาย ใจจะเย็นลงทันทีเลย แต่ร่างกายไม่ได้เปลีย่ น
เปลีย่ นทีใ่ จ เปลีย่ นจากใจทีว่ ้าวุน่ ขุน่ มัวหวาดกลัว มาเป็ นใจทีว่ างเฉยเย็นสบาย
ถาม ถ้าคนป่ วยไม่อยากจะรักษาต่อ เพราะจะสิ้นเปลืองเงินทอง ทําให้ลูกหลานลําบาก
อย่างนี้เป็ นการทําลายตัวเองไหมคะ
ตอบ เป็ นกิเลสถ้าเสียดายเงินทอง
ถาม แล้วลูกหลานทีเ่ ห็นว่าสมควร
ตอบ กิเลสเหมือนกัน เพราะเสียดายเงินเหมือนกัน
ถาม ก็ตอ้ งปล่อยให้รกั ษาต่อ
ตอบ ควรพูดกันก่อนจะดีกว่า จะเอาอย่างไรเวลาไม่สบาย จะให้รกั ษาถึงขัน้ ไหน จะให้
จ่ายเท่าไหร่ พูดกันให้รู้เรื่องไปเลย แต่ก็ไม่กล้าพูดกัน พอพูดก็หาว่าสาปแช่งกัน
พอถึงเวลาก็มปี ญั หา อย่างครูบาอาจารย์ ท่านบอกไว้เลยว่า เป็ นอะไรไม่ตอ้ งเอา
เข้าโรงพยาบาล ท่านสังไว้ล่
่ วงหน้าก่อน อยู่ทค่ี นเจ็บคนทีจ่ ะตายว่าต้องการ
อย่างไร ถ้าต้องการรักษามีปญั ญารักษาก็รกั ษาไป ถ้าไม่ตอ้ งการรักษาก็ไม่ตอ้ ง
รักษา ควรจะคุยกันก่อน จะให้ส่งโรงพยาบาลไหม จะให้ผ่าไหม จะรักษาถึงขัน้
ไหน พูดกันเลย อย่าไปคิดเรื่องเงินเรื่องทอง ส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่องเงินเรื่อง
ทอง ก็เป็ นกิเลสไป ถึงเวลาจริงๆเงินทองไม่น่าจะเป็ นเหตุ ท่านสอนให้สละทรัพย์
เพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ครู บาอาจารย์ทา่ นสละชีวติ เพือ่ รักษา
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ความสงบของจิตใจ ไม่ตอ้ งวุน่ วาย เข้าโรงพยาบาลเหมือนเข้าโรงฆ่าสัตว์ ทัง้ ผ่า
ทัง้ ตัด ทัง้ ทิม่ ทัง้ แทง วุน่ ไปหมด สูน้ อนสงบอยู่ในกุฏดิ กี ว่า ให้หมดลมหายใจไป
กินไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งกิน
ถาม พูดถึงเรื่องนี้ทไี ร สุดท้ายเราจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า
ตอบ ถ้าปฏิบตั จิ ะรู้ ถ้ายังไม่รอดก็รู้ ถ้ารอดก็รู้ พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่รอด มีความ
มันใจมากน้
่
อยแค่ไหนจะรู้เอง สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมรู้ได้ดว้ ยตนเอง จึงต้อง
ปฏิบตั ิ ศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบตั ิ ศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบตั กิ ็เหมือนกับดูแผนทีแ่ ล้ว
ไม่ได้ออกเดินทาง ดูอาหารแล้วไม่ได้ตกั เข้าปาก อาหารจะวิเศษขนาดไหนก็ยงั
เป็ นอาหารนอกท้องอยู่ ไม่เหมือนอาหารในท้อง ธรรมก็เหมือนกัน ธรรมอยู่
นอกใจกับธรรมอยู่ในใจไม่เหมือนกัน ธรรมอยู่ในใจแล้วมีแต่ความอิม่ เอิบ มีแต่
ความสุข มีแต่ความสบาย ธรรมอยู่นอกใจ ใจก็ยงั วุน่ วาย ยังหิว ยังอยากอยู่ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกันมาไม่รู้ก่กี ณั ฑ์แล้ว ถ้ากินอาหารก็น่าจะอิม่ ไปนานแล้ว ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้มาก ตัง้ แต่ต่นื ถึงหลับเลย ก็ลองวัดดูก็แล้วกันว่า วันหนึ่งตัง้ แต่ต่นื มา
จนหลับไปได้ปฏิบตั กิ นั สักเท่าไหร่ ผลก็จะบอกในตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ปฏิบตั มิ ากแล้วจะได้ผลมาก ถ้าปฏิบตั มิ ากแต่ปฏิบตั ไิ ม่ถูก ก็จะไม่ได้ผล
เหมือนกัน
หลักใหญ่อยู่ทส่ี ติ นี่สาํ คัญทีส่ ุด การปฏิบตั จิ ติ ต้องอยู่ในปัจจุบนั เสมอ ไม่วา่ จะ
เป็ นสมถะหรือเป็ นวิปสั สนา ไม่อยู่ในอดีต ไม่อยู่ในอนาคต ถ้าพิจารณาทาง
วิปสั สนา ก็จะต้องคิดถึงอดีต คิดถึงปัจจุบนั คิดถึงอนาคต แต่ก็คดิ อยู่ใน
ปัจจุบนั มีสติรู้อยู่วา่ กําลังพิจารณาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบนั เพือ่ ให้
เห็นชัด เช่นร่างกายนี้ไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ ในอดีตเป็ นเพียงหยดนํา้
เล็กๆ ๒ หยด ทีม่ ารวมกัน อนาคตก็จะกลายเป็ นดิน เป็ นนํา้ เป็ นลม เป็ นไฟไป
ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ไม่อย่างนัน้ เวลาเกิดขึ้นแล้วจะรับไม่ได้ นี่หมายถึงการ
พิจารณา จะต้องพิจารณาหมดเลย ทัง้ อดีตทัง้ อนาคตทัง้ ปัจจุบนั แต่การทําสมถะ
ทําจิตให้สงบ ต้องอยู่ในปัจจุบนั อย่างเดียว ไปอดีตไปอนาคตไม่ได้ ถ้าให้อยู่กบั
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พุทโธก็ตอ้ งอยู่กบั พุทโธอย่างเดียว ให้อยู่กบั ลมก็ตอ้ งอยู่กบั ลมอย่างเดียว ถ้าไป
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดถึงเมือ่ วานนี้คดิ ถึงพรุ่งนี้ แสดงว่าไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ทาํ จิต
ให้สงบแล้ว เวลาพิจารณาไม่ตอ้ งการความสงบ ต้องการความเข้าใจ รู้แจ้งเห็น
จริง ขณะนี้เราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตา ต้องพิจารณาให้เห็น
อนัตตาให้ได้ เช่นร่างกายนี้ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ มันเล่น
กลหลอกเรา มาผสมกันแล้วก็กลายเป็ นรูปเป็ นร่าง แต่ในทีส่ ุดเมือ่ ไม่หายใจแล้ว
ปล่อยทิ้งไว้ก็จะแยกกันไป ลมไปสู่ลม นํา้ ไปสู่นาํ้ ดินไปสู่ดนิ ไฟไปสู่ไฟ ไม่ตอ้ ง
กังวลถึงความสงบ เหตุผลพาไปทางไหนก็พจิ ารณาไป จะพาไปสู่อนาคตก็ไปได้
อย่างนี้ไม่เป็ นไร เพราะไม่ได้คดิ แบบเพ้อเจ้อ คิดแบบจินตนาการ ไม่รู้วา่ ข้างหน้า
จะเป็ นอย่างไร ทําไมจะไม่รู้ ก็มแี ต่แก่เจ็บตายรอเราอยู่ ไม่ยอมคิดความจริง
กลับไปคิดว่าลูกจะเลี้ยงเราหรือเปล่า จะรักษาเราหรือเปล่า คิดแบบนี้คดิ เพ้อเจ้อ
ไม่ใช่วปิ สั สนา
ถาม ถ้าจิตมีอะไรออกมา ก็พจิ ารณาตามไป
ตอบ ถ้าเป็ นปัญหาในขณะนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณาแก้ไป เช่นเกิดความโกรธแล้วยังติดอยู่
ในใจ เพราะคําพูดคําเดียวตัง้ แต่เช้านี้ แต่ตอนนี้ก็ยงั โกรธอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาหา
วิธีดบั ให้ได้ เป็ นปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าไม่มปี ญั หาเฉพาะหน้า ก็ตอ้ งพิจารณาถึง
ปัญหาทีจ่ ะตามมาต่อไปในอนาคต เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตาย จะปฏิบตั ิ
อย่างไร
ถาม บางครัง้ รู้สกึ ไม่พอใจ ก็พยายามรู้วา่ ไม่พอใจ ความไม่พอใจก็ดบั ไป แล้วก็เกิด
ขึ้นมาใหม่
ตอบ ถ้าไม่ได้ดบั ด้วยเหตุผล เดีย๋ วก็เกิดขึ้นมาใหม่ ถ้าดับด้วยเหตุผลด้วยปัญญา ก็จะ
ไม่เกิดขึ้นมาอีก
ถาม เราควรพิจารณาจนกว่าจะสุดทางของมัน
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ตอบ ใช่ ถ้าพิจารณาถึงทีย่ ุตแิ ล้ว ก็จะไม่กลับคืนมาอีก ถ้าดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็
เป็ นการเบีย่ งเบน ไปคิดเรื่องอืน่ แทน
ถาม อย่างมีเรื่องอืน่ ซ้อนขึ้นมาใช่ไหมคะ
ตอบ พอเรื่องอืน่ หายไป เรื่องเก่าก็จะกลับมาแทนที่
ถาม ใช่ บางครัง้ มันกลับมา
ตอบ เหมือนเวลาไม่สบายใจ ก็ไปชอปปิ ง ก็ลมื เรื่องนัน้ ไป พอกลับมาบ้าน เรื่องนัน้ ก็
โผล่ข้นึ มาอีก ต้องหาเหตุวา่ มีปญั หาอย่างไร ก็ลงไปทีไ่ ตรลักษณ์ ไม่วา่ เขาไม่วา่
เรา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจบ เขาไม่ตายก่อนเรา เราก็ตายก่อนเขา
ถาม อย่างบางเหตุการณ์ เมือ่ เกิดขึ้นมาแล้ว เราก็ตอ้ งยอมรับสภาพ
ตอบ ใช่ ถ้ารับได้ใจก็จะสงบ ถ้ารับไม่ได้ก็จะแก้ให้ได้ ให้เป็ นไปตามความอยากของเรา
เหมือนกับรถติด พยายามแทรกไปทางซ้ายแทรกไปทางขวา เมือ่ ไปไม่ได้ก็ตอ้ ง
จอด จนกว่าจะขยับไปได้ ก็แบบเดียวกัน คนทีแ่ ทรกไปแทรกมา เพราะไม่
ยอมรับความจริง คนทีย่ อมรับความจริงก็นงั ่ เฉยๆ นัง่ ฟังเพลงฟังธรรมะไป พอ
ถึงเวลาก็ขยับไป
ถาม ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วเรารู้สกึ ว่ายังค้างอยู่ เราควรจะพิจารณาจนกว่าจะแก้ได้ก่อน
หรือเปล่าคะ หรือว่าจะปล่อยมันไว้ก่อน
ตอบ ปัญหามีอยู่ ๒ ส่วน ภายนอกกับภายใน ภายนอกเราอาจจะแก้ไม่ได้ แต่ภายใน
เราแก้ได้ คือปล่อยวางปัญหาภายนอกเสีย จะเป็ นอย่างไรก็ช่างมัน ปัญหาภายใน
ก็จบ ถ้าไปแก้ปญั หาภายนอก แล้วแก้ไม่ได้ ปัญหาภายในก็ไม่จบ ต้องให้
ความสําคัญต่อปัญหาภายในก่อน ปัญหาภายนอกแก้ได้ก็แก้ไป แก้ไม่ได้ก็ไม่
เป็ นไร อย่างนี้ปญั หาภายในก็จบ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้แก้ แก้ได้ก็แก้ไป
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แก้ได้เท่าไหร่ก็เท่านัน้ ถ้าจะให้เป็ นไปตามความต้องการของใจ ถ้ายังไม่ได้ดงั ใจ
ปัญหาใจก็ยงั ไม่จบ
ถาม หมายความว่า ถ้าแก้ปญั หาภายนอกไม่ได้ ให้วางอุเบกขาภายในใช่ไหมครับ
ตอบ ต้องปล่อยวาง
ถาม ส่วนกิจกรรมทีท่ าํ อยู่นนั้ ทําได้ก็ทาํ ไปตามหน้าที่
ตอบ ทําตามความสามารถ ตามเหตุตามปัจจัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านัน้
ถาม แต่สง่ิ ทีส่ าํ คัญคือภายใน
ตอบ ใช่ ถ้าใจเป็ นอุเบกขา แสดงว่าปัญหาภายในหมดแล้ว ถ้ายังหงุดหงิด ยังกินไม่ได้
นอนไม่หลับ ปัญหาอยู่ทท่ี าํ งาน ยังกลับมาทะเลาะกับแฟนทีบ่ ้านอีก ปัญหา
ภายในทําให้เป็ นปัญหากับผูอ้ น่ื ด้วย เป็ นปัญหาซ้อนขึ้นมา เพราะใจหงุดหงิด พอ
เห็นอะไรก็ยง่ิ หงุดหงิดเพิม่ ขึ้นไปอีก ท่านถึงสอนให้ดูใจเป็ นหลัก แก้ปญั หาใจ
เป็ นหลัก ปัญหาภายนอกแก้ได้ก็แก้ไป ปัญหาทางโลกแก้ไม่หมด แก้เรื่องนี้แล้ว
ก็มเี รื่องอืน่ มาให้แก้อกี เพราะไปแก้ภายนอกกัน ถ้าทุกคนแก้ภายใน ก็จะอยู่กนั
อย่างสงบ พอใจสงบ ใจก็สบาย ไม่ตอ้ งการอะไร ไม่มปี ญั หากับใคร ถ้าไม่
แก้ปญั หาภายในคือความอยากแล้ว ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ จึงต้องไปสร้างความ
เดือดร้อน ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ผูท้ เ่ี ดือดร้อนก็ตอ้ งมาแก้แค้น
ต้องต่อสูก้ นั เกิดปัญหาต่างๆตามมา ถ้าทุกคนแก้ปญั หาภายในใจแล้ว จะไม่มี
ปัญหาในโลกนี้ จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ยินดีตามมีตามเกิด ปัญหาต่างๆก็จบ
หมด แต่โลกไม่เป็ นอย่างนี้ ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกั พอ ปัญหาอยู่ตรงนี้ ในพระ
อริยสัจ ๔ ท่านก็บอกว่าสมุทยั คือตัณหานี่เอง ต้นเหตุของปัญหาของโลก ปัญหา
โลกแตกก็ตวั นี้เอง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าระงับดับตัณหาทัง้ ๓ นี้
ได้ ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป ทุกข์ก็ดบั นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา สิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิด
ขึ้นมาได้ก็คอื มรรค พวกเรากําลังเจริญกันอยู่น้ ี คือทานศีลภาวนา แต่ยงั เจริญไม่
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เต็มที่ ถ้ากินข้าวก็ยงั กินไม่อม่ิ ยังกินน้อยไป ทําไมไม่กนิ มากๆ เพราะมีแต่ของ
ขมทัง้ นัน้
ถึงบอกให้หดั ชอบของขมไว้ ถ้าชอบปฏิบตั ธิ รรมก็จะไม่นาน
พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า อย่างเร็ว ๗ วันอย่างช้า ๗ ปี ถ้ามีอทิ ธิบาท ๔ มีฉนั ทะ
ความยินดีปฏิบตั ิ มีวริ ิยะพากเพียรปฏิบตั ิ มีจติ ตะจดจ่อต่อการปฏิบตั ิ มีวมิ งั สา
ใคร่ครวญกับการปฏิบตั ิ ถ้ามีอทิ ธิบาท ๔ แล้ว ไม่เกิน ๗ ปี เป็ นอย่างมาก
พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเลย เพียงแต่พวกเรายังไม่มอี ทิ ธิบาท ๔ ไม่มฉี นั ทะ
วิริยะจิตตะวิมงั สามากพอ อาจจะมีเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ถาม ทุกวันนี้ลูกใช้วธิ ีการปฏิบตั อิ ยู่ทท่ี าํ งาน ให้มสี ติตวั รู้นะคะ เวลาทํางานจะหยิบ
ปากกาจะเก็บหนังสือทีไรให้รู้ตวั แต่แวบเดียวก็หายคะ สักพักก็ดงึ กลับมาอีก ก็
คือดึงทัง้ วัน บางวันก็ดงึ ได้นอ้ ย บางวันก็ดงึ ได้เยอะค่ะ
ตอบ ก็ดี ได้เริ่มต้นปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง รู้แล้วว่าการปฏิบตั ไิ ม่ได้อยู่ตอนทีน่ งั ่ สมาธิ
ตอนไปอยู่วดั เท่านัน้ ความจริงเราปฏิบตั ไิ ด้ตงั้ แต่ต่นื จนถึงเวลาหลับเลย ต้อง
เริ่มต้นที่ ก.ไก่ ข.ไข่ก่อน ก็คอื การฝึ กสติน่เี อง เราสามารถฝึ กได้ตลอดเวลา
เพียงแต่วา่ มันยากเท่านัน้ เอง เพราะมีเรื่องอืน่ คอยดึงเราไปเรื่อย มีสง่ิ ทีอ่ ยู่ภายใน
ใจคอยผลักไปอยู่เรื่อย นิสยั เดิมของเราชอบไหลไปกับเรื่องต่างๆ มาถูกทางแล้ว
พยายามทําไป แล้วจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ พยายามดูกายวาจาใจ ดูทก่ี ายเป็ นหลัก
ก่อน ทําอะไรก็ให้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ กําลังเคลือ่ นไหวก็รู้วา่ กําลังเคลือ่ นไหว
กําลังเดินจากทีน่ ่ีไปทีน่ นั ่ ก็ให้คดิ ว่ากําลังเดินจงกรมไป ให้มสี ติอยู่กบั การเดิน
อดีตผ่านไปแล้ว เรื่องทีผ่ ่านไปแล้วอย่าเอามาคิด นอกจากจําเป็ นจริงๆก็ตอ้ งคิด
ถ้าเกี่ยวข้องกับการงาน หยุดเดิน ยืนเฉยๆ คิดให้พอ จะได้ไม่เสียนิสยั ถ้าเดิน
ไปคิดไปด้วยจะเสียนิสยั จะไม่อยู่กบั การเดิน ถ้าจะคิดก็ให้อยู่กบั การคิด อย่าไป
เดิน อย่าไปทําอะไร ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องคิดแล้ว ก็อยู่กบั การกระทําต่อไป
ให้มสี ติอยู่กบั อิริยาบถทัง้ ๔ นี้ พอถึงเวลานัง่ สมาธิจะสงบง่าย เพราะจิตไม่ได้ไปไหน อยู่
ในปัจจุบนั แล้ว ให้อยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ จะสงบตัวได้อย่างรวดเร็ว สําคัญทีส่ ุดก็
คือสติ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนรอยเท้าช้าง ใหญ่ทส่ี ุด ครอบรอยเท้าสัตว์ทกุ
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ชนิด สติเป็ นธรรมทีค่ รอบธรรมอย่างอืน่ ได้หมดในความสําคัญ ถ้าไม่มสี ติ สมาธิก็ไม่
เกิด ปัญญาก็ไม่เกิด วิมตุ ติก็ไม่เกิด คนทีไ่ ม่มสี ติก็คอื คนบ้านัน่ เอง ทําอะไรไม่ได้เลย
ทําบุญทําทานไม่ได้ รักษาศีลไม่ได้ ภาวนาไม่ได้ พวกเรายังพอมีสติอยู่บา้ ง แต่ไม่เต็ม
๑๐๐ มีแบบ ๕๐ ๕๐ หรืออาจจะไม่ถงึ ด้วยซํา้ ไป อาจจะเผลอสติมากกว่ามีสติ ถ้าฝึ กไป
เรื่อยๆแล้ว จะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในตอนต้นจะรู้สกึ ยาก เป็ นเหมือนเปลีย่ นใช้มอื
เคยใช้มอื ขวาแล้วมาใช้มอื ซ้ายจะรู้สกึ ว่ายาก ถ้าไม่บงั คับพอเผลอก็จะกลับไปใช้มอื ขวา
ทันที ถ้าไม่ควบคุมบังคับใจด้วยสติ พอเผลอก็จะไปคิดเรื่องอืน่ ทันที ถ้าคอยเตือนอยู่
เรื่อยๆว่า หน้าทีห่ ลักของเราก็คอื การมีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย ไม่ใช่การงานที่
ทําอยู่ นัน้ เป็ นงานรอง งานหลักคือการมีสติควบคุมใจ งานนี้สาํ คัญกว่า
ต่อไปพอมีสติอยู่กบั ตัวแล้ว เวลานัง่ จิตก็จะสงบ พอได้พบกับความสงบจริงๆเพียงหน
เดียวเท่านัน้ จะปล่อยงานภายนอกหมดเลย ทํามาตัง้ แต่เกิดไม่เห็นได้อะไรเลย ไม่
เหมือนกับงานนี้ ต่างกันอย่างฟ้ ากับดิน นรกกับสวรรค์เลย พอสงบแล้วก็จะอยากให้สงบ
ไปตลอดเลย ครัง้ แรกสงบได้เพียงขณะเดียวเท่านัน้ เอง แล้วก็หายไป แต่อานุภาพของ
ความสงบนี้แรงมาก ทําให้อยากได้มาเป็ นสมบัตติ ลอดเวลา ทีน่ ้ ีก็รู้แล้วว่างานทีแ่ ท้จริงอยู่
ตรงไหน งานอย่างอืน่ ถ้ายังมีความจําเป็ นต้องทําก็ทาํ ไป แต่จะไม่หลงเหมือนเมือ่ ก่อนนี้
จะทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น จะพยายามตัดให้นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนไม่ตอ้ งทําอีกต่อไป จะได้
บําเพ็ญปฏิบตั ติ ลอดเวลา จะบวชก็ได้ ไม่บวชก็ได้ ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ข้อสําคัญอยู่ทก่ี าร
ปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั กิ ็ถอื ว่าได้บวชแล้ว บวชทางใจ ไม่ได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านัน้ เอง
อาจจะปฏิบตั มิ ากกว่าคนทีโ่ กนหัวห่มผ้าเหลืองเสียอีก เพราะไม่รู้วา่ บวชเพือ่ อะไร ถ้าบวช
ได้ก็ยง่ิ ดี
ต้องหาวัดทีม่ กี ารปฏิบตั เิ ป็ นหลัก วัดทีส่ ่งเสริมการปฏิบตั ิ วัดทีม่ สี ถานทีส่ งบสงัดวิเวก ที่
เรียกว่าสัปปายะ อาหารสัปปายะ อากาศสัปปายะ บุคคลสัปปายะ อยู่กบั นักปฏิบตั ิ
ด้วยกันนี่มนั สัปปายะ ช่วยสนันสนุนกัน ถ้าไปอยู่กบั พวกทีไ่ ม่ปฏิบตั จิ ะยากลําบาก เรา
จะนัง่ สมาธิเขาจะเปิ ดวิทยุฟงั เราจะอดข้าวเขาจะกินข้าว อย่างนี้เรียกว่าบุคคลไม่สปั ปา
ยะ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วจะรู้วา่ อะไรเกื้อหนุน อะไรเหนี่ยวรัง้ จะต้องแก้ไข ถ้าอยู่ทไ่ี ม่ดกี ็ตอ้ ง
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หาทีใ่ หม่ ถ้าอาหารไม่ดยี งั พอถูไถไปได้ ถ้าอาหารดีแต่ทไ่ี ม่ดกี ็ควรหาทีใ่ หม่ บางทีตอ้ งไป
อยู่ทด่ี แี ต่อาหารไม่ค่อยดี เช่นทีค่ รูบาอาจารย์อยู่กนั อยู่ทางภาคกลางรับประทานอาหาร
แบบหนึ่ง ไปอยู่ทางนัน้ รับประทานอีกแบบหนึ่ง จึงต้องฝึ กไว้ก่อน ฝึ กกินอาหารทีไ่ ม่ชอบ
กินข้าวเปล่าก็ได้ ไม่ตอ้ งมีกบั ก็ได้ เวลาไปอยู่ทางนัน้ ถ้าไม่มอี ะไรกินก็กนิ ข้าวเปล่าไป พอ
หิวมากๆอะไรก็กนิ ได้ ถ้าเลือกได้ก็จะจูจ้ ้ จี กุ จิก ถ้าหิวมากๆกินข้าวคลุกนํา้ ปลาก็อร่อย
ฝึ กให้มสี ติอยู่กบั กายตลอดเวลา ไม่คุยกัน ถ้าคุยแล้วจะถูกลากไปยาวเลย พอคุยเรื่อง
นัน้ เสร็จ ก็มเี รื่องนี้ต่อ แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว ไม่มสี ติในระดับปฏิบตั ิ ถ้าได้เจริญสติอย่าง
จริงจังแล้ว จะไม่อยากจะอยู่กบั ใคร ถ้าอยูก่ ็ไม่อยากจะพูดคุยด้วย จะทําให้เผลอได้ ถ้า
ต้องพูดก็พูดให้นอ้ ยทีส่ ุด ถามคําตอบคํา พอตอบเสร็จก็กลับตัง้ สติใหม่ อยู่ทต่ี วั เราต่อ
นี่เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏิบตั ิ ถ้าไม่ทาํ อย่างนี้แล้ว นัง่ สมาธิก็จะไม่สงบ เจริญ
วิปสั สนาไม่ได้ เพราะไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่อง เจริญได้แค่ครัง้ ๒ ครัง้ ๒ – ๓ วินาที ก็
ไหลไปแล้ว มีอย่างอืน่ มาฉุดลากไปแล้ว ควรไปอ่านมหาสติปฏั ฐานสูตรดู เป็ นหัวใจของ
การปฏิบตั เิ ลย สติปฏั ฐานสูตรสอนให้เจริญสติ ให้อยู่ทก่ี ายเวทนาจิตธรรม ขัน้ เริ่มต้นให้
อยู่ทก่ี ายก่อน เพราะง่ายทีส่ ุด เวทนาจะละเอียดเข้าไป จิตยิง่ ละเอียดใหญ่ ธรรมก็ไม่
ค่อยมีอยู่ในใจ จะเป็ นเรื่องของโลกทัง้ นัน้ เบื้องต้นจึงให้อยู่ทก่ี ายก่อน
ในมหาสติปฏั ฐานสูตรสอนให้ไปหาทีส่ งบสงัด ไปนัง่ ตามโคนไม้ แล้วก็ตงั้ สติรู้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ พอลุกขึ้นมาก็ให้มสี ติอยู่กบั การเคลือ่ นไหว
ของกาย เวลายืนก็ให้มสี ติอยู่กบั การยืน เวลาเดินก็ให้มสี ติอยู่กบั การเดิน เวลาทําอะไรก็
ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ นี่คอื เบื้องต้น ถ้าไม่ได้ทาํ อะไร ก็ให้พจิ ารณาดูอาการ ๓๒
ของร่างกาย ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ฯลฯ ดูเข้าไปแล้วก็ดูออกมา ดูออกมาดู
เข้าไป หรือจะดูซากศพชนิดต่างก็ได้ ตัง้ แต่ตายใหม่ๆ จนพองบวมขึ้นมา แยกเป็ นส่วนๆ
แขนขาไปทาง ศีรษะไปทาง มีนกมีกามาจิกมากัด พิจารณาเพือ่ ให้เกิดความเคยชิน สมัย
นี้ไม่ได้ท้งิ ศพไว้ในป่ าช้าเหมือนเมือ่ ก่อนแล้ว ก็ตอ้ งเอาแบบปัจจุบนั พิจารณาดูพธิ รี ดนํา้
ศพเรา เสร็จแล้วเอาศพเราไปใส่โลง ๓ วัน ๗ วัน ต่อจากนัน้ ก็เอามาใส่ในเตาเผา แล้วก็
เผาศพเรา จนกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป
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พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตก็จะสงบ จะเกิดปัญญา ถ้าพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจัง
เหมือนดูหนังชีวติ ของเรา ฉายหนังในใจเรา ตัง้ แต่เกิดจนตาย พิจารณาอย่างนี้ เป็ นทัง้
วิปสั สนา เป็ นทัง้ การตัง้ สติอยู่กบั กาย แล้วก็แยกให้กลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟไป เพราะ
ร่างกายเกิดจากการรวมตัวของดินนํา้ ลมไฟ ให้เป็ นอาการ ๓๒ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจน
ติดตาติดใจ จนไม่ลมื แล้ว ก็จะไม่หวันไหวกั
่
บการเป็ นไปของร่างกาย พอผ่านร่างกายไป
แล้ว ก็จะเข้าไปสู่ธรรมขัน้ ละเอียดกว่า คือเวทนาจิตธรรม จะเห็นจิตสงบ จิตวุน่ วาย จิต
มีความโลภ จิตมีความโกรธ จะเห็นชัด ในเบื้องต้นจะมองไม่เห็น เวลาโกรธจะไม่รู้วา่
โกรธ เวลาโลภจะไม่รู้วา่ โลภ กิเลสถึงหลอกเราได้งา่ ย พอสติอยู่ในจิตแล้ว เวลาโกรธจะ
เห็นทันทีเลย ก็จะดับได้ทนั ที ถ้ายังดับไม่ได้ก็จะหาอุบายดับจนได้ เพราะเหตุทท่ี าํ ให้เกิด
ก็คอื ความหลง เหตุทจ่ี ะทําให้ดบั ก็คอื ปัญญา
ถ้ารู้ทนั แล้วก็จะไม่หลง เช่นไปโกรธกระป๋ องทําไม เคยโกรธกระป๋ องกันบ้างไหม
กระป๋ องกับร่างกายนี้มนั ก็เป็ นธาตุเหมือนกัน ทําไมไปโกรธร่างกายคนอืน่ ทําไมไม่โกรธ
กระป๋ อง เพราะรู้วา่ เป็ นธาตุ แต่ร่างกายคนกลับไปเห็นว่าเป็ นคน ไม่ได้เห็นว่าเป็ นธาตุ
เหมือนคนขับรถมาชนรถเรา กับรถไหลมาชนเอง จะมีความรู้สกึ ต่างกัน ถ้ารถไหลมาชน
เองจะไม่โกรธ ถ้าคนขับมาชนจะโกรธมาก เพราะมีคนขับ เพราะคิดว่าเป็ นคน ไม่ได้เป็ น
ธาตุเหมือนกับรถ แต่ความจริงร่างกายคนก็เป็ นธาตุเหมือนกับรถ ต้องพิจารณาว่าเป็ น
ธาตุทงั้ นัน้ ไปโกรธดินนํา้ ลมไฟทําไม พิจารณาดู จะเห็นผล แต่จะเห็นเมือ่ ไหร่ไม่รู้นะ
เพราะกว่าจะเข้าไปถึงใจได้ อาจจะใช้เวลานานกว่าการเดินทางไปเมืองนอกเสียอีก ไป
เมืองนอกไปเดีย๋ วเดียว แต่ธรรมกว่าจะเข้าสู่ใจได้อาจจะเป็ นเวลาหลายปี ทัง้ ๆทีฟ่ งั อยู่
อย่างนี้ กว่าจะร้องอ๋อได้ก็ผ่านไปหลายปี บางคนอาจจะเร็ว ๗ วันก็ออ๋ ได้ บางคนก็ ๗ ปี
ถาม คนบางคนบอกไม่ตอ้ งสงสัย ปฏิบตั อิ ย่างเดียวแล้วจะหายสงสัย
ตอบ ห้ามไม่ให้สงสัยไม่ได้ ถ้าสงสัยก็อย่าไปให้ความสําคัญ เพราะจะมีเรื่องให้สงสัย
อยู่เรื่อย ความสงสัยเกิดจากความหลง ถ้าแก้ทต่ี น้ เหตุคอื ความหลงได้ ก็จะหาย
สงสัยหมด ให้สงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ แต่อย่าไปสงสัยเกี่ยวกับผล ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ถ้าไม่เข้าใจวิธีปฏิบตั ิ เจริญสติอย่างไร อย่างนี้ก็ควรถาม นัง่
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สมาธิอย่างไร รักษาศีลอย่างไร ถามได้ อย่าไปถามเรื่องผลว่าเป็ นอย่างไร ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เหมือนกับกินข้าว กินแล้วอิ่มอย่างไร ก็กนิ เข้าไปสิ กินอิม่ แล้วก็รู้
เอง ให้สงสัยในมรรค แต่อย่าสงสัยในผลในนิพพาน ว่าเป็ นอย่างไร
ถาม ถ้าอยากจะสวดมนต์หรือนัง่ สมาธิทกุ วันพระ ถือว่าตัง้ เงือ่ นไขมากเกินไปหรือ
เปล่าคะ ถ้าตัง้ ใจแล้วไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถือว่าไม่มบี ญ
ุ พอหรือเปล่าคะ
ตอบ ความตัง้ ใจภาษาพระเรียกว่าอธิษฐาน จะทําอะไรต้องอธิษฐานก่อน ต้องตัง้ ใจ
ก่อน ต้องกําหนดเงือ่ นไขไว้ก่อน ว่าจะทํามากน้อยเพียงไร จะทําได้หรือไม่ได้ก็
ขึ้นอยู่กบั สัจจะ คือความจริงใจ เวลาตัง้ ใจทําอะไร ต้องมีความจริงใจด้วย ทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ถ้าตัง้ ใจทําในสิง่ ทีท่ าํ ไม่ได้ ตัง้ ไปก็ไร้ประโยชน์ ควรตัง้ ใจ
ทําในสิง่ ทีส่ ามารถทําได้ เมือ่ ได้ตงั้ ใจแล้วก็ตอ้ งทําให้ได้ ควรทําจากน้อยไปหา
มาก เช่นตอนนี้ยกนํา้ หนักได้ ๒๐ กิโลกรัม จะยก ๕๐ กิโลกรัมเลย ก็ยงั ยก
ไม่ได้ ลองยก ๒๒ กิโลกรัมก่อน พอยก ๒๒ ได้แล้ว ก็เพิม่ ขึ้นไปเป็ น ๒๔ การ
สร้างเงือ่ นไขแบบนี้ไม่ใช่กเิ ลส เป็ นมรรคเป็ นเหตุเป็ นผล ต้องสร้างเงือ่ นไขกัน
ทัง้ นัน้ เช่นต้องมาทีน่ ่ีทกุ เดือน ก็เป็ นเงือ่ นไขเหมือนกัน จะมาได้หรือไม่ก็อกี เรื่อง
หนึ่ง บางคนก็มขี ้อยกเว้น ถ้ามีธุระจําเป็ นก็ขอเว้น บางคนไม่มขี ้อยกเว้น
นอกจากเจ็บไข้ได้ป่วย นอนอยู่บนเตียง ลุกขึ้นมาไม่ได้ ก็เป็ นเงือ่ นไขของแต่ละ
คนทีจ่ ะกําหนดกัน ถ้าไม่มเี งือ่ นไขเลยก็อาจจะไม่ได้ทาํ
พระพุทธเจ้าก็ทรงตัง้ สัจจาธิษฐาน ตอนทีน่ งั ่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ก่อนจะตรัสรู้ นัน่ ก็คอื ความ
ตัง้ ใจและมีเงือ่ นไขด้วย จะนัง่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์จนกว่าจะตรัสรู้ ถ้าเลือดในร่างกายเหือดแห้ง
ไป ก็จะไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ นี้เป็ นอันขาด ทรงตัง้ เงือ่ นไขไว้อย่างนัน้ ถ้าไม่ทรงตรัสรู้ก็ตาย
เท่านัน้ ถ้าไม่ตายก็ตอ้ งตรัสรู้ ทรงมีความมันใจในเงื
่
อ่ นไขทีไ่ ด้ตงั้ เอาไว้ ถ้ายังไม่มนใจก็
ั่
อย่าไปตัง้ เช่นหลวงตาท่านเล่าว่าท่านนัง่ ทัง้ คืน ก็ตอ้ งตัง้ สัจจะไว้ก่อน ว่าคืนนี้จะนัง่ ทัง้
คืน ยกเว้นอย่างเดียว ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับครู บาอาจารย์กบั หมูค่ ณะ ท่านจึง
จะลุกขึ้นมา ถ้าไม่มเี หตุการณ์อย่างนัน้ ท่านจะไม่ลกุ ถ้าไม่ถงึ เวลาออกบิณฑบาตท่านจะ
ไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ ต้องกําหนดเงือ่ นไขไว้ แต่ควรกําหนดในสิง่ ทีท่ าํ ได้ ถ้าไม่อย่างนัน้ ก็จะสัก
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แต่วา่ ตัง้ ตัง้ แล้วก็ทาํ ไม่ได้ อย่าไปตัง้ ดีกว่า อย่าหลอกตัวเอง อย่างในพรรษาก็มบี างคน
ตัง้ ใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ทงั้ พรรษา จะเลิกเหล้าทัง้ พรรษา จะทําได้ทงั้ พรรษาหรือไม่ ก็อยู่ท่ี
สัจจะและความสามารถ
ฉะนัน้ จะทําอะไรก็ตอ้ งอธิษฐานก่อน แต่อธิษฐานไม่ใช่การขอ อธิษฐานบารมีแปลว่า
ความตัง้ ใจ แต่คนไทยเราเข้าใจผิด คิดว่าอธิษฐานคือการขอ เวลาถวายทานก็ขอให้ไปถึง
นิพพานเลย ถ้าทําทานอย่างเดียวอธิษฐานจนวันตายก็ไปไม่ถงึ เพราะไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะ
ให้ไปถึงนิพพาน เหมือนกับตีตวไปแค่
ั๋
พทั ยา แต่จะไปให้ถงึ กรุงเทพฯได้อย่างไร ถ้า
อยากจะไปนิพพาน ก็ตอ้ งทําบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนาด้วย ถึงจะไปถึงนิพพานได้
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบ คิดว่าทําบุญแล้วขอให้ไปถึงนิพพานได้ ถ้าเป็ นการเตือนใจว่า
จุดหมายปลายทางคือนิพพาน ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็ นไร อยากจะให้หายปวดท้องแต่กนิ ยาแก้
หวัด จะหายได้อย่างไร ถ้าอยากจะหายปวดท้องก็ตอ้ งกินยาแก้ปวดท้อง ไม่ตอ้ ง
อธิษฐานก็ได้ ถ้าได้กนิ ยาทีถ่ ูกกับโรค ก็ตอ้ งหายอย่างแน่นอน การจะทําอะไรต้องมีความ
ตัง้ ใจก่อน อย่างมาทีน่ ่ีก็ตอ้ งตัง้ ใจไว้ก่อน เพือ่ จะได้เคลียร์เรื่องต่างๆ ให้มเี วลามาทีน่ ่ไี ด้
ถ้าไม่ได้ตงั้ ใจไว้ก่อน หากมีใครชวนให้ไปทําอย่างอืน่ ก็จะไม่ได้มา ถ้ากําหนดไว้แล้ว ว่า
เวลานี้จะต้องมาทีน่ ่ี ก็จะไม่ไปทีอ่ น่ื
การตัง้ ใจคืออธิษฐานเป็ น ๑ ในบารมี ๑๐ มีอธิษฐานบารมีแล้วก็ตอ้ งมีสจั จบารมี เมือ่ มี
ทัง้ ๒ บารมีแล้ว ก็ตอ้ งตามด้วยวิริยบารมี เมือ่ ได้ตงั้ ใจแล้วก็ตอ้ งมีความพากเพียร ทํา
แล้วเจอความทุกข์ยากลําบาก ก็ตอ้ งมีขนั ติบารมีช่วยสนับสนุน ถึงจะทําได้สาํ เร็จ ไม่วา่
จะเป็ นทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ก็ตอ้ งอาศัยอธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริย
บารมี ขันติบารมีคอยผลักดัน มันต้องมีบารมีทงั้ ๔ นี้ก่อน ต้องมีอธิษฐานมีสจั จะมี
วิริยะมีขนั ติ ถึงจะมาทําบุญทําทานได้ ถึงจะรักษาศีลได้ ถึงจะปฏิบตั เิ นกขัมมะได้
เนกขัมมะก็คอื การออกบวช ออกภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา เจริญอุเบกขา
เจริญเมตตา เป็ นบารมีทเ่ี กิดจากอธิษฐานบารมี สัจจบารมี พระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มทีส่ จั
จาธิษฐาน แล้วจึงเจริญสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนา จนได้ปญั ญาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
แต่บารมีเหล่านี้ไม่ได้ทรงบําเพ็ญเฉพาะในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงบําเพ็ญมานานแล้ว
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เหมือนกับส่วนประกอบของอาหารทีเ่ ราไปซื้อเตรียมไว้หมดแล้ว หันไว้หมดแล้ว
่
รอเวลา
ใส่ไปในกระทะใส่ไปในหม้อเท่านัน้ เอง ถ้ายังไม่ได้พวกผักพวกเนื้อมาหันมาเตรี
่
ยมไว้ ถึง
เวลาทํากับข้าวก็มแี ต่หม้อเปล่าๆ ต้องสะสมบุญบารมีกนั ก่อน ถึงจะไปถึงจุดนัน้ ได้ จะ
ภาวนาได้ตอ้ งสะสมบุญบารมีมาก่อน จู่ๆจะมาภาวนาเลยไม่ได้ ต้องไล่ข้นึ มาจากทานจาก
ศีลขึ้นมา ทานศีลแล้วก็ภาวนา อยู่ขนั้ ไหน ก็พยายามทําขัน้ นัน้ ให้เต็มที่ แล้วก็ขยับขึ้นสู่
ขัน้ ต่อไป ถ้าชอบทําบุญให้ทาน แต่ยงั ไม่รกั ษาศีลเท่าทีค่ วร ก็ควรรักษาศีลให้มากขึ้น ถ้า
ยังรักษาไม่ได้ก็ยงั ต้องทําทานให้มากก่อน
ทานสนับสนุนศีล ศีลสนับสนุนสมาธิ สมาธิสนับสนุนปัญญา ปัญญาสนับสนุนการหลุด
พ้น เป็ นขัน้ ๆไป ข้ามขัน้ ไม่ได้ นอกจากเคยทํามาแล้วก็ข ้ามได้ ไม่ตอ้ งเริ่มต้นทีท่ าน เช่น
พระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้ทาํ บุญให้ทาน เหมือนตอนเป็ นพระเวสสันดร ทรง
เสวยความสุขอยู่ในวังอยู่จนอายุ ๒๙ พรรษาก็ออกบวชเลย พร้อมทีจ่ ะบวชได้เลย บาง
คนเกิดในชาติน้ แี ล้วก็บวชได้เลย เช่นครู บาอาจารย์ตา่ งๆ เพราะได้บาํ เพ็ญบารมีมาแล้ว
เช่นทานบารมีของหลวงตา ท่านคงทํามามากในอดีต ชาติน้ จี งึ รับอานิสงส์ของทานบารมี
อย่างมากมาย เหมือนกับพระสีวลี ไม่ได้เกิดจากชาติน้ เี พราะครู บาอาจารย์ทบ่ี รรลุธรรม
เหมือนกัน อานิสงส์ของบารมีไม่เหมือนกัน บางองค์ก็เงียบๆเป็ นผ้าขี้ร้ วิ ห่อทอง แต่จติ
ท่านสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกัน การสะสมบุญบารมีของแต่ละคนจึงมีมากน้อย
ต่างกัน ทําให้ตอ้ งปฏิบตั มิ ากน้อยต่างกัน พวกเราทีเ่ กาะกลุม่ กันได้ แสดงว่ามีบญ
ุ บารมี
เท่าๆกัน ถ้ามากกว่าคงจะไม่ได้อยู่กลุม่ นี้ ถ้าน้อยกว่าก็เกาะกลุม่ นี้ไม่ตดิ มีคนถามว่า
อยากจะพบคู่ครองของตนทุกชาติ จะต้องทําอย่างไร ท่านก็บอกว่าต้องสะสมบุญบารมี
ให้เท่ากัน ทําทานให้เท่ากัน รักษาศีลให้เท่ากัน ภาวนาให้เท่ากัน ชาติหน้าก็จะได้เจอกัน
อีก
ถาม พอนัง่ สมาธิแล้วกายมันโยกจะทําอย่างไร
ตอบ อย่าไปสนใจ ความจริงมันไม่ควรโยก ควรจะให้มนั หยุดโยก แล้วก็อย่าไปสนใจ
มัน ถ้าโยกก็แสดงว่าสติยงั ไม่ดพี อ หรือหลับใน
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ถาม เป็ นโมหะความหลงหรือเปล่า
ตอบ สติไม่แก่กล้าพอ ก็ส่ายไปส่ายมา ไม่น่าจะเป็ นอย่างนัน้ อย่างเวลานัง่ คุยกันนี้ก็ไม่
โยก แสดงว่ามีสติอยู่ พอโยกก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น ถ้าโยกแสดงว่าหลับใน
ให้ลกุ ขึ้นมาเดิน อย่านัง่ ให้เสียเวลา ถ้านัง่ ก็ควรจะนิ่ง
ถาม เวลาเราโกรธ พอสักพักมีสตินึกได้วา่ สิง่ ทีเ่ ราทํามันไม่ถูก
ตอบ ปัญญาช้ากว่ากิเลส ต้องพยายามทําให้ดบั ได้ทนั ที ต้องเร็วขึ้น ต้องพัฒนาไป
เรื่อยๆ เตือนตนว่าอย่าไปโกรธ ความโกรธเป็ นโทษเป็ นทุกข์ ไม่เป็ นประโยชน์กบั
เรา ก็จะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ สําคัญทีส่ ติ รู้ไม่ทนั เหมือนยามไม่ได้เฝ้ าอยู่ทป่ี ระตู ไป
เดินเทีย่ วทีไ่ หนไม่รู้ ขโมยเข้าไปในบ้านแล้ว กิเลสยังเร็วกว่าปัญญา
ถาม มันเร็วมากเลย แต่ก็รู้วา่ ไม่ควรทํา
ตอบ เพราะว่าสติยงั ช้าอยู่ ก็ตอ้ งตัง้ สติให้มากขึ้น แล้วจะเร็วขึ้น
ถาม การทีเ่ ราไปไหว้พระหรือสร้างกุศล หลังจากนัน้ ก็จะขอพร ให้กบั คนใกล้ตัว ให้มี
ความสุขความเจริญ ความรํา่ รวย ในหน้าทีก่ ารงาน อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นกิเลสไหมคะ
ตอบ เป็ นกิเลส ไม่ได้ผลด้วย ต้องเกิดจากการกระทําของแต่ละคน
ถาม เราทําบุญให้ใครไม่ได้
ตอบ ไม่ได้
ถาม ถ้าฝากมา
ตอบ ถ้าเป็ นเงินของเขา เขาก็ได้
ถาม แล้วอนุโมทนาละคะ
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ตอบ เป็ นบุญอีกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ แต่เกิดจากการยินดีในการให้ของ
ผูอ้ น่ื ไม่อจิ ฉาริษยา ไม่ขดั ขวางเขา
ถาม ถ้าฝากเงินมานี่ จะได้เท่าทีม่ าทําเองไหมคะ
ตอบ ไม่เท่า ได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์
ถาม เวลาทําบุญแค่ตงั้ จิตอธิษฐานก็พอแล้วใช่ไหมคะ
แล้ว

ไม่จาํ เป็ นต้องขอพรอะไรอีก

ตอบ ไม่ตอ้ ง เพราะการกระทําเป็ นเหตุให้เกิดผลขึ้นมา เหมือนกินข้าวไม่ตอ้ งขอให้ใคร
บอกให้อม่ิ กินเข้าไปแล้วก็อม่ิ เอง
ถาม วิธีทจ่ี ะทําให้พ่อแม่ได้บญ
ุ ต้องทําบุญให้เขาอย่างไรคะ
ตอบ ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ทําตัวให้เป็ นคนดี ให้คุณพ่อคุณแม่ สบายอกสบายใจ
ไม่เถียงไม่ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ ให้ความเคารพนับถือ ยกย่องเทิดทูนบูชา
คุณพ่อคุณแม่เสมอ
ถาม อย่างนี้การทีจ่ ะทําให้ท่านได้บญ
ุ ก็คอื พาท่านไปทําบุญใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นอุบายอย่างหนึ่ง ถ้าท่านยินดี ทําด้วยความสบายใจ ถ้าท่านบ่นไม่อยากไป
เลย ก็จะไม่ได้
ถาม ถ้าเอาเงินปัจจัยให้ลูกมาถวายพระนี่ ลูกก็ไม่ได้บญ
ุ ใช่ไหมคะ
ตอบ ลูกก็ได้ส่วนหนึ่ง คือบุญทีเ่ กิดจากการรับใช้ผูอ้ น่ื ไม่ได้บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ทาน
บุญมีหลายชนิด มีอานิสงส์ต่างกัน ถ้ารับใช้ผูอ้ น่ื ชาติหน้าก็มผี ูอ้ น่ื มารับใช้เรา ถ้า
ให้ทานแก่ผูอ้ น่ื ชาติหน้าก็มผี ูอ้ น่ื มาให้ทานเรา อานิสงส์ไม่เหมือนกัน แต่เป็ นบุญ
เหมือนกันคือเป็ นความสุขใจเหมือนกัน คนทีใ่ ห้เงินทองก็มคี วามสุขใจ คนทีร่ บั
เอาเงินมาให้ก็มคี วามสุขใจ สุขกันคนละแบบ
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ถาม พอดีตอนนี้คุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีครับ เมือ่ วานก็พาท่านไปเทีย่ ว ตอนขากลับ
อยู่ๆท่านก็นงั ่ ร้องไห้ข้นึ มา ท่านก็บอกผมว่า ท่านมีลูกกตัญ�ู ผมก็บอกว่าลูก
กตัญ�ูก็ดแี ล้วนิ ทําไมต้องร้องไห้ ท่านก็ไม่พูดท่านก็รอ้ งไห้สกั พัก ผมก็เลย
ปลอบใจบอกว่า ได้ลูกทีก่ ตัญ�ูก็ถอื ว่าเป็ นบุญวาสนา คุณพ่อก็บอกว่า ท่านไม่รู้
จะอยู่อกี นานแค่ไหน ผมก็บอกว่าเป็ นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทวไป
ั ่ ต้องเกิดแก่
เจ็บตาย ต้องวางใจให้เป็ นกลาง อย่าไปคิดมาก ไม่ทราบว่าจะให้ท่านวางใจ
อย่างไรดี ให้เป็ นหลัก เพราะว่าทางธรรมนี้ท่านไม่เข้าใจ
ตอบ ทีพ่ ูดไปก็ดแี ล้ว สิง่ ทีเ่ กิดกับท่านเป็ นวิบากของท่าน ฐานะจิตของท่านต้องเป็ น
อย่างนัน้ เราก็ทาํ อะไรไม่ได้ ท่านอาจจะซาบซึ้งในความกตัญ�ูของเรา ซาบซึ้งใน
บุญของท่านทีท่ ่านมีลูกดี แต่เสียใจทีช่ วี ติ ของคนเราต้องจบลง เป็ นเรื่องปกติทจ่ี ะ
คิดอย่างนี้ ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่คดิ อย่างนี้ เรื่องอย่างนี้เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นสภาพ
จิตของคนเรา พอได้สมั ผัสอะไรก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา แล้วก็ปล่อยออกมา เราก็
ทําหน้าทีข่ องเราดีเต็มทีอ่ ยู่แล้ว เรื่องสภาพจิตของท่านเราทําอะไรไม่ได้ ท่านก็ไม่
เดือดร้อนอะไรทางร่างกาย ท่านก็ได้รบั การดูแลดีอยู่ เรื่องทางอารมณ์ก็พยายาม
ช่วยท่าน เกิดมาแล้วต้องมีความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน จะทุกข์นอ้ ยทุกข์มากเท่า
นัน้ เอง ท่านอาจจะขมๆหวานๆก็ได้ หวานทีม่ ลี ูกกตัญ�ู ขมทีจ่ ะต้องจากกัน ยัง
ทําใจไม่ได้ ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระโสดาบันก็จะเฉยๆ ถึงแม้จะดีขนาด
ไหนสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจบ งานเลี้ยงย่อมมีการเลิกรา อย่าไปกังวล ถือเป็ นเรื่อง
ธรรมดา ทําหน้าทีข่ องเราให้ดเี ต็มทีก่ แ็ ล้วกัน
ถาม บางทีผมก็คดิ ล่วงหน้า ถึงเวลาทีท่ ่านจะจากไป จะให้ท่านรําลึกอะไรดี
ตอบ บอกท่านตอนนัน้ ไม่ได้ เหมือนกับไปสอนมวยข้างเวที ถ้าจะสอนก็ตอ้ งสอนตอน
ก่อนขึ้นเวที
ถาม บอกให้ท่านระลึกถึงอะไรสักอย่าง
ตอบ ต้องบอกตอนนี้ ถ้าจะตายให้พทุ โธๆไป บอกกันตอนนี้เลย
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ถาม อย่างคุณแม่ของโยมก็สอนให้พทุ โธ ต้องค่อยๆฝึ กทีละนิด
ตอบ ต้องฝึ กไว้ก่อน
ถาม แล้วก็เปิ ดเทปตลอดเวลา หลังจากทีท่ ่านยอมรับแล้ว ก็เปิ ดไปเรื่อยๆ คุณแม่ฝึก
นับลูกประคํามานานแล้ว เป็ นการภาวนาของท่าน
ตอบ ต้องซ้อมก่อน ก่อนทีจ่ ะขึ้นเวที
ถาม ผมก็บอกคุณพ่อว่า ว่างๆก็พทุ โธนะ อย่าไปคิดมาก บางทีท่านก็คดิ โน้นคิดนี่ ว่า
คนนัน้ ก็ตายคนนี้ก็ตาย เพือ่ นของท่านตายไปหลายคนแล้ว ท่านจะคิดตรงนัน้
ตอบ บอกท่านว่าเวลาตายเหมือนนอนหลับไป ไปเปลีย่ นร่างใหม่ เปลีย่ นรถใหม่ รถ
เก่ามันพังแล้ว เอารถใหม่ดกี ว่า ให้เจริญปัญญาเลย ดีกว่าสมถภาวนา ร่างกาย
เป็ นเหมือนรถยนต์ คนขับไม่ได้ตายไปกับรถยนต์ ถ้าปล่อยร่างกายได้ ก็หลุดได้
เลย
ถาม ถ้าจะหารูปพระพุทธรูปมาติดไว้ให้ท่านดูก่อนนอน แล้วให้ท่านจําเป็ นสัญญาไป
เลย อย่างนี้จะช่วยได้ไหม
ตอบ ถ้าทําเป็ นก็ช่วยได้ เป็ นการเจริญสมถภาวนา
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๐

พัฒนาจิต

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
งานภายนอกเป็ นงานหยาบ ครูบาอาจารย์ส่งเสริมงานภายในมากกว่า ถ้าใจยังหยาบอยู่
ยังเข้าถึงงานละเอียดไม่ได้ ท่านก็ให้ทาํ งานภายนอกไปก่อน ยังภาวนาไม่ได้ ก็ให้ไปดูแล
โรงครัว ปัดกวาด ทํากับข้าว เช็ดถูต่างๆไปก่อน ถ้าทํางานละเอียดได้แล้ว ท่านก็จะไม่
บังคับให้ทาํ งานหยาบ เวลาเห็นมาทํางานหยาบท่านก็จะไล่ไป อย่างสมัยทีอ่ าตมาอยู่ทว่ี ดั
ป่ าบ้านตาด บางครัง้ ก็มกี ารสร้างกุฏิ ก็มพี ระช่วยกันทํา เราก็ไปช่วย พอหลวงตาท่านเห็น
ท่านก็ไล่เราไป แต่ทา่ นก็พูดแบบไม่ให้คนอืน่ เสียกําลังใจ ท่านก็วา่ เรามันไม่ได้เรื่อง อย่า
มาเกะกะ ก็เหมือนกับท่านชี้โพรงให้แล้ว เราก็สบายใจ วันต่อไปก็ไม่รู้สกึ ตะขิดตะขวงใจ
ทีไ่ ม่ได้มาช่วย เป็ นธรรมดาของคนทีอ่ ยู่ร่วมกัน ก็ตอ้ งมีภาระความรับผิดชอบร่วมกัน มี
งานส่วนรวมทีต่ อ้ งช่วยกันทํา พอดีท่านเมตตา ท่านแยกแยะคน ให้ไปทํางานอีกอย่างจะ
ดีกว่า เพราะจะเกิดประโยชน์ตามมาทีหลัง งานภายนอกก็มปี ระโยชน์เหมือนกัน แต่ไม่
มากเท่ากับงานภายใน งานภายในผูป้ ฏิบตั กิ ็ได้ประโยชน์ เมือ่ ปฏิบตั เิ สร็จ ผูอ้ น่ื ก็จะได้รบั
ประโยชน์ดว้ ย ควรไปวัดทีม่ คี รูบาอาจารย์ฉลาด รู้เรื่องงานหยาบงานละเอียด รู้วา่ เหมาะ
กับงานชนิดไหน ท่านแยกแยะได้ ถ้าไปอยูท่ ว่ี ดั ทีไ่ ม่แยกแยะ ถึงเวลาทํางานหยาบทุกคน
ก็ตอ้ งทําด้วยกันหมด ไม่วา่ กําลังทํางานละเอียดขนาดไหน ก็ตอ้ งปล่อยไว้ก่อน มาทํางาน
หยาบก่อน งานละเอียดก็จะไม่กา้ วหน้า จะเสียเวลา ถ้าปล่อยให้ทาํ ไปตามภูมจิ ติ ภูมิ
ธรรม กําลังทํางานหยาบก็ทาํ ไป กําลังทํางานละเอียดก็ทาํ ไป แยกกันไป จะได้ไม่
เสียเวลาสําหรับคนทีท่ าํ งานละเอียด ถ้าทํางานหยาบมากๆ งานละเอียดก็จะเสียหายได้
วันก่อนมีคนมาเล่าตอนทีห่ ลวงตาสมาธิเสือ่ ม ท่านไปทํากลดอยู่เดือนหนึ่ง พอกลับมา
ภาวนา จิตไม่สงบแล้ว เพราะไปทํางานหยาบ งานภายนอก ไม่ได้ทาํ งานภายในทีล่ ะเอียด
เพราะตอนนัน้ จิตยังอยู่ในขัน้ ทีเ่ สือ่ มได้ ไม่ได้ทาํ อยู่เดือนหนึ่ง พอกลับไปทําใหม่ จิตก็ไม่
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สงบแล้ว ท่านเล่าว่าจิตท่านวุน่ วายมากเลย ยิง่ อยากให้สงบ แล้วไม่สงบ ยิง่ วุน่ วาย ยิง่ รุ่ม
ร้อนใหญ่เลย พอท่านบริกรรมพุทโธๆตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไร ก็พทุ โธๆ ทัง้ วันทัง้ คืน
เลย ไม่นานจิตก็สงบลง
ถาม ตอนอยู่ทว่ี ดั ได้พจิ ารณาเจริญปัญญาอยู่ตลอด ก็รู้สกึ ว่าดี แต่พอกลับมารู้สกึ
ถอยกลับ
ตอบ เพราะไม่ได้พจิ ารณาธรรม มีเรื่องอืน่ เข้ามากลบ มาดึงจิตไปคิดเรื่องอืน่ จิตก็เป็ น
เหมือนรถ จะขับไปสองทิศทางพร้อมกันไม่ได้ จะไปกรุงเทพฯไปอุดรฯพร้อมกัน
ไม่ได้ ถ้าไปกรุงเทพฯก็ไม่ได้ไปอุดรฯ ตอนอยู่ทว่ี ดั เราก็พจิ ารณาธรรมะ จิตอยู่
กับธรรม เป็ นธัมมานุสติปฏั ฐาน ใคร่ครวญแต่เรื่องธรรมะเพือ่ ให้เกิดปัญญา พอ
มีปญั ญาอยู่ในจิตมากเท่าไร กิเลสก็จะอ่อนตัวลง สงบตัวลงไปมากเท่านัน้ ถ้ายัง
ไม่ตายก็จะหลบซ่อนตัว ไม่โผล่ออกมาให้เห็นง่ายๆ เวลาไม่มธี รรมะ เช่นตอน
กลับมาทีบ่ า้ นแล้ว ต้องคุยกับสามีคุยกับลูก คุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ มีแต่เรื่องทางโลก
ธรรมะก็หายไป กิเลสก็ออกมาเพ่นพ่าน ใจก็รอ้ น ใจก็วนุ่ วาย ไม่สงบ การเจริญ
หรือเสือ่ มของจิต จึงขึ้นอยู่ทส่ี งั ขารความคิดปรุงแต่ง ว่าคิดไปทางไหน หลวงปู่
ดุลย์ท่านสอนว่า จิตออกนอกเป็ นสมุทยั จิตเข้าข้างในเป็ นมรรค ถ้าจิตเข้าข้างใน
ก็จะพิจารณาเรื่องธรรมะ พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณารูปว่าไม่สวยงาม เป็ นอสุภะ เป็ นปฏิกูล ถ้า
พิจารณาอย่างนี้ กิเลสก็จะหลบ ราคะตัณหาก็จะเบาลง ปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็
จะเบาลง แต่ยงั ไม่ตาย ถ้ายังไม่ได้ถอนรากถอนโคน ถ้าถอนรากถอนโคนได้แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป ต้องพิจารณาอสุภะทุกลมหายใจเข้าออกเลย มองทีไร
ก็เห็นเป็ นอสุภะ จนไม่มคี วามอยากในร่างกายอีกต่อไป มองทีไรก็จะเป็ นอย่างนี้
ทุกที ถึงแม้จะกําหนดให้เห็นว่าสวยงาม พอกําหนดปั๊บก็ล ้มหายไป เพราะตัวอสุ
ภะจะขึ้นมาแทนที่ อย่างนี้ราคะตัณหาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็จะรู้เองว่าเรื่องนี้
หมดปัญหาไปแล้ว ถ้าเป็ นโรคก็หายแล้ว หายจากไข้หวัดแล้ว จะไปกินยาแก้
หวัดอีกทําไม หยุดกินได้แล้ว
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ยังมีงานอืน่ ทีต่ อ้ งทําอีก เป็ นงานละเอียดขึ้นไปอีก จากกายจากรูปธรรมก็เข้าสู่นามธรรม
พิจารณาดูการเกิดดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วก็พจิ ารณาจิต พิจารณา
การเกิดดับของอารมณ์ในจิต ทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดดับของนามขันธ์ พิจารณาความสุข
ความทุกข์ ความสว่างความเฉาของจิต พิจารณาไป ปล่อยวางไป จนไม่มอี ะไรเหลือให้
พิจารณา พอหมดแล้วก็ไม่มงี านให้ทาํ งานละเอียดหมดแล้ว กิจในพรหมจรรย์ได้เสร็จ
สิ้นแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ทีต่ อ้ งทําอีกต่อไป ทีน้กี ็ไปทํางานภายนอกได้แล้ว ไปอบรมสังสอน
่
เผยแผ่ความรู้ให้กบั ผูอ้ น่ื เป็ นงานหลัก ส่วนงานก่อสร้างต่างๆ ก็ทาํ ไปตามความจําเป็ น
ทําไปตามเหตุตามปัจจัย มีคนถวายเงินทองมาก็เอาไปสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียนที่
ไหนเดือดร้อนขาดแคลนอะไร ก็ไปช่วยเหลือกัน แต่ไม่ได้ถอื เป็ นภารกิจหลัก เป็ นผล
พลอยได้ ภารกิจหลักคือการเผยแผ่ธรรมะ สังสอนผู
่
อ้ น่ื ให้ทาํ บุญทําทาน เพราะยังอยู่ใน
ขัน้ ทีต่ อ้ งทําบุญทําทาน เขาก็บริจาคทรัพย์ ก็ตอ้ งเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็ น
สาธารณประโยชน์ ถ้าเป็ นประโยชน์สาํ หรับบุคคล ก็ตอ้ งเป็ นคนทีเ่ ดือดร้อนจริงๆ ก็ทาํ
กันไป กิจของศาสนาก็มเี พียงเท่านี้ สําหรับพวกทีก่ าํ ลังภาวนา ก็ตอ้ งระมัดระวังกิจ
ภายนอกให้มาก ถ้าหลีกได้เลีย่ งได้ ไม่เสียหายก็ควรจะหลีก ถ้าทําแล้วไปทําลายไปขวาง
งานภายใน ก็ควรจะเปลีย่ นที่ ไปหาทีๆ่ ส่งเสริมการทํางานภายใน บางแห่งไม่ให้ทาํ งาน
ภายนอกเลย อาหารก็ไม่ตอ้ งทํา เขาจัดมาให้ ให้อยู่ภาวนาในห้อง ๗ วัน ๗ คืนเลย เพือ่
ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีล่ ะเอียด ทีส่ าํ คัญกว่างานภายนอก พอเสร็จงานภายในแล้ว ก็จะ
ไม่มงี านอืน่ ต้องทําอีกต่อไป ถ้าทําแต่งานภายนอก งานภายในไม่ทาํ ก็จะไม่มวี นั เสร็จสิ้น
ตายไปก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ ต้องทําใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงควรเห็นความสําคัญ
ของงานภายใน งานภายนอกก็ทาํ ไปตามเนื้อผ้า ตามความจําเป็ น มีลูกต้องเลี้ยงดู ก็
เลี้ยงดูไป มีสามีภรรยาต้องดูแล ก็ดูแลกันไป มีพ่อแม่ตอ้ งดูแล ก็ดูแลกันไป มีเวลาว่าง
จากงานภายนอก ก็ควรจะทุ่มเทให้กบั งานภายใน อย่าไปทํางานให้กบั กิเลส ด้วยการเสพ
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทําให้กบั พ่อกับแม่กบั ลูกกับภรรยากับสามีแล้ว ยังต้องไปทํา
ให้กบั กิเลสอีก ไม่ได้ทาํ ให้กบั ธรรมเลย ไม่ได้ทาํ ให้กบั ใจเลย
ถาม การมีสติได้บญ
ุ ในข้อไหน มีสติตลอด ได้บุญอย่างไร
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ตอบ ถ้ามีสตินิพพานก็แค่เอื้อม อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ อย่างเร็วก็ ๗ วัน
อย่างช้าก็ ๗ ปี
ถาม อย่างนัน้ เป็ นมหาสติแล้วใช่ไหมคะ
ตอบ สติมหี ลายระดับ ตัง้ แต่ขนั้ อนุบาลจนถึงขัน้ มหาสติ ส่วนใหญ่ฆราวาสจะอยู่ใน
ระดับอนุบาล
ถาม คนไม่ดเี ช่นขโมย ก็ตอ้ งมีสติ มีสมาธิ ใช่ไม่คะ แต่เป็ นสติเป็ นสมาธิของกิเลส
ตอบ ใช่ สติไม่ได้มอี ยู่กบั คนดีเสมอไป คนชัว่ ก็มสี ติได้ เพราะดีหรือชัว่ นัน้ อยู่ท่ี
มิจฉาทิฐหิ รือสัมมาทิฐิ ไม่ได้อยู่ทส่ี ติ อย่างองคุลมี าลท่านก็ทาํ ชัว่ ฆ่าคนถึง ๙๙๙
คน ท่านก็ตอ้ งมีสติ ถึงจะฆ่าคนได้ เพราะมีมจิ ฉาทิฐิ ท่านถึงไปทําชัว่ สติเป็ น
เครื่องมือทีจ่ ะเอาไปใช้ทางไหนก็ได้ ถ้าเอาไปใช้ทางชัว่ ก็มมี จิ ฉาทิฐพิ าไป ถ้ามี
สัมมาทิฐกิ ็จะพาไปสู่การทําจิตให้สงบ คือจะเข้าข้างใน ถ้ามีมจิ ฉาทิฐกิ ็จะออกไป
ข้างนอก จะวางแผนทําอะไรต่างๆก็ตอ้ งมีสติ เช่นวางแผนปล้นธนาคาร ก็ตอ้ งมี
สติมปี ญั ญา แต่เป็ นสติปญั ญาทีผ่ ดิ ถ้าไม่มสี ติก็จะเป็ นคนบ้า มีสติบา้ งแต่ไม่มาก
พอทีจ่ ะทําอะไรให้เป็ นชิ้นเป็ นอันได้ แค่ร่างกายของตัวเองยังดูแลไม่ได้เลย นํา้ ท่า
ไม่อาบ เสื้อผ้าไม่ซกั มีสติเพือ่ กินอยู่เท่านัน้ เอง เป็ นสติระดับเดียรัจฉาน แต่ไม่มี
สติทจ่ี ะพอดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้จกั รักษา ปล่อย
ให้เจ็บไปตายไป
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คนทีค่ ดิ วางระเบิดตึกเวิลด์เทรด ต้องมีทงั้ สติทงั้ ปัญญาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องมีสติ มีอทิ ธิบาท ๔ ของมิจฉาทิฐิ มีฉนั ทะความพอใจทีจ่ ะวางแผนขับ
เครื่องบินไปชนตึก มีวริ ิยะความพากเพียรทีจ่ ะหัดขับเครื่องบิน มีจติ ตะจดจ่อกับ
งานนี้ ไม่ไปทํางานอืน่
ถาม การจะบรรลุธรรมได้ตอ้ งมีศีลในเบื้องต้น ใช่ไหมคะ
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ตอบ ต้องมีทานก่อน ทานจะสนับสนุนศีล ถ้าให้ทานจะมีจติ เมตตากรุณา ศีลก็จะ
ตามมาโดยอัตโนมัติ จะไม่อยากเบียดเบียนใคร ถ้าจะวางแผนทําอะไรก็จะไป
ในทางทีด่ ี ถ้าไม่มที าน ก็จะรักษาศีลได้ยาก เพราะยังโลภยังอยากได้ยงั เห็นแก่
ตัวอยู่ ถ้าให้ทานจะเห็นแก่ผูอ้ น่ื เวลาสอนพระก็ตดั ทานออกไป เพราะพระได้
บริจาคหมดแล้ว ได้สละสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆไปหมดแล้ว จึงไม่ตอ้ ง
เสียเวลาสอนเรื่องให้ทาน ทานหมายถึงให้สละในสิง่ ทีม่ อี ยู่ ไม่ได้ให้ไปหาเงินมา
เพือ่ มาทําทาน คนบางคนเห็นเขาทําทาน ก็อยากจะทําเหมือนเขา ตัวเองไม่มเี งินก็
ต้องไปหาเงิน ก็ตอ้ งไปทําผิดศีล ถึงจะได้เงินมา แต่รู้สกึ ขัดข้องในใจ ไม่รู้วา่ ทํา
ถูกหรือไม่ มาถามเรา เราก็อธิบายว่า การให้ทานคือการให้เงินทองทีเ่ รามีอยู่ มี
เท่าไหร่ก็ให้เท่านัน้ มีมากก็ให้มาก มีนอ้ ยก็ให้นอ้ ย ให้ไปหมดแล้วก็จบ
ถาม ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งให้ ดีกว่าไปทําผิด เพือ่ เอามาทําทานใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งให้ ถึงจะไม่มเี งินทองเลย มีข ้าวทัพพีเดียวก็ยงั ให้ได้ การให้ทาน
จะทําให้เราเป็ นคนใจกว้าง ไม่ตระหนี่ถเ่ี หนียว พอจะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไป
ถาม เพือ่ นทีอ่ ยู่เดนมาร์คฝากถามว่า เขานัง่ สมาธิไปนานๆ รู้สกึ ว่ามีอะไรในจิตเขา มัน
เหมือนมีคาํ พูดว่า “เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ ดับไป” ฝากเรียนถามว่ามันเป็ นอุปาทานหรือ
อะไร ควรจะทําอย่างไรกับความรู้สกึ นี้ค่ะ
ตอบ เขาไม่อยากให้มนั เกิดขึ้นหรือ
ถาม เขาไม่ได้อยาก เขาไม่รู้วา่ ทําไมอยู่ๆ มันมีความรู้สกึ ว่าเกิดขึ้นตัง้ อยู่ดบั ไป มันเป็ น
อย่างนี้นะคะ เขาไม่รู้วา่ เขาควรจะทําอย่างไร เป็ นอุปาทานหรืออะไร
ตอบ ก็ให้รู้วา่ เขาเกิดขึ้น เขาตัง้ อยู่ แล้วเขาก็ตอ้ งดับไป ให้ถอื เป็ นอารมณ์กรรมฐาน
เหมือนกับพุทโธ ให้อยู่กบั อารมณ์นนั้ ไปเรื่อยๆ เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป อย่าไป
รังเกียจ อย่าไปอยากให้มนั หาย ถ้ามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ก็ไม่ตอ้ งไป
บังคับมัน ให้รู้วา่ มันเป็ นอย่างนี้ แล้วอยู่กบั มันไป ใช้มนั เป็ นอารมณ์ของการ
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ภาวนา เป็ นเหมือนพุทโธ เหมือนกับการสวดมนต์บททีว่ า่ เกิดขึ้นตัง้ อยู่ดบั ไป ใน
อดีตอาจจะเคยพิจารณามาก่อน พอจิตเริ่มสงบ มันก็จะโผล่ข้นึ มา ถ้านัง่ ไปแล้ว
มันเจ็บมันปวด ก็ให้เขาคิดว่าเกิดขึ้นตัง้ อยู่ดบั ไป ไม่ตอ้ งกังวลกับความเจ็บปวด
ถาม คําถามที่ ๒ นะคะ เขานัง่ ไปนาน มีความรู้สกึ ปวดเกิดขึ้น เขาก็ไปอ่านหนังสือ
ท่านอาจารย์วา่ ให้บริกรรมพุทโธๆ หรือให้ใช้ปญั ญาพิจารณา แยกกายออกจากใจ
เขาทําได้ จนนัง่ ได้นาน ๒ ชัว่ โมง แต่พอ ๒ ชัว่ โมงเป๊ ะ มันไม่เอา มันเลิก เขา
ถามว่า ถ้าเป็ นอย่างนี้จะให้เขาทนนัง่ อยู่ต่อไปหรือทําอย่างไร
ตอบ ถ้าเขานัง่ ต่อไปไม่ได้จริงๆ ให้ลกุ ขึ้นมาเดินจงกรมแทน ให้พจิ ารณาร่างกายแทน
พิจารณาว่าเกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทัง้ ของเราและของผูอ้ น่ื ทัง้
ของคนทีเ่ รารัก คนทีเ่ ราเกลียด ทุกคนเหมือนกันหมด พิจารณาสลับไปสลับมา
พิจารณากายนอกแล้วพิจารณากายใน พิจารณาทัง้ กายนอกและกายใน จะได้
เกิดความเสมอภาค ถ้าคิดแต่เราจะตายเราก็จะคิดหงุดหงิดใจ เศร้าโศกเสียใจ
ถ้าคิดว่าคนอืน่ จะตายก็ห่วงกังวลเขา ถ้าคิดว่าเราก็ตาย เขาก็ตาย ทุกคนต้องตาย
ก็จะเกิดความเสมอภาค ปล่อยวางร่างกายได้
ถาม เขาถามว่าจะให้เขาทนนัง่ ต่อไปอีกไหมคะ
ตอบ ถ้าเขาอยากจะนัง่ นัง่ ได้ก็ดี ถ้านัง่ แล้วสงบก็ดี ถ้านัง่ ไม่ได้ก็ลกุ มาเดินจงกรมต่อ
มาพิจารณาทางปัญญาบ้าง พิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย ถ้าอยากจะนัง่ ไปตลอด ๖ ชัว่ โมง ๗ ชัว่ โมงได้ยง่ิ ดี อย่างทีห่ ลวงตาท่าน
เทศน์วา่ มันจะผ่านเวทนา ๓ ตัวด้วยกัน ตัวแรกจะเกิดขึ้น ประมาณชัว่ โมงแรก
ตัวที่ ๒ ประมาณ ๒-๓ ชัว่ โมงต่อมา ตัวที่ ๓ นี้ตอ้ ง ๔ ชัว่ โมงไปแล้ว ไอ้ตวั นี้มนั
จะใหญ่มากเป็ นเหมือนช้าง ตัวแรกเป็ นเหมือนหนู ตัวสุดท้ายเหมือนโดน
ช้างเหยียบ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เหมือนจะระเบิดแตกแยกออกจากกัน ถ้า
สามารถนัง่ ผ่านไปได้แล้ว จะไม่กลัวตาย ไม่กลัวอะไรทัง้ นัน้
ถาม เขากลัวว่าขาเขา มันไม่ค่อยดี
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ตอบ ไม่ตอ้ งกลัว ไม่เป็ นอะไรหรอก นัง่ ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว นัง่ เพียงครัง้ ๒ ครัง้ ไม่มี
ปัญหา ถ้านัง่ เป็ นเดือนเป็ นปี ก็จะเป็ นปัญหาได้ ถึงต้องมีการเปลีย่ นอิริยาบถกัน
ถ้าการทดสอบจิตใจทดสอบพลังของธรรมของกิเลสก็ตอ้ งใช้เวลานัง่ มาก พอผ่าน
ไปแล้วก็ไม่ตอ้ งนัง่ นานก็ได้ เรารู้วา่ ไม่กลัวมันแล้ว จะมาขนาดไหน ก็รู้วธิ ีรบั มัน
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งนัง่ นานแบบนี้อกี ต้องเปลีย่ นอิริยาบถ ให้เท่าเทียมกัน นัง่ สัก
ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง แล้วก็ลกุ มาเดินสัก ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ถ้าอยู่ขนั้ เจริญปัญญา
จะเดินมากกว่านัง่ พิจารณาแยกแยะสิง่ ต่างๆ ต้องใช้การคิดพิจารณา เดินจะ
เพลินกว่านัง่ จะไม่รู้สกึ เจ็บปวดหรือเมือ่ ยเลย เดินได้ ๖-๗ ชัว่ โมง เดินจนฝ่ าเท้า
แตก เพราะเพลินกับการพิจารณา ถ้าเขาอยากนัง่ ต่อ อยากให้ผ่านทุกขเวทนาก็
ให้นงั ่ ไป ถ้านัง่ ไม่ได้ก็ลกุ ขึ้นมาเดินจงกรม พิจารณาร่างกายแทนก็ได้ สลับกันไป
ถ้าเดินจนเมือ่ ยแล้วก็กลับไปนัง่ ต่อ สลับกันไป ถ้าไม่มกี จิ อย่างอืน่ ทํา ก็ทาํ แบบนี้
ไปทัง้ วัน สลับกันนัง่ กับเดิน ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งผ่านไปได้
ถาม ในขัน้ ของพระอริยะ สังขารร่างกายเสือ่ ม จิตไม่เสือ่ ม ใช่ไหม
ตอบ ไม่เสือ่ ม เพราะไม่เกี่ยวกัน คนละเรื่องกัน เหมือนคน ๒ คน คนหนึ่งแก่ลงๆ แต่
อีกคนมีอายุยนื ยาวไม่แก่
ถาม แล้วเรื่องความหลงลืม
ตอบ ความหลงลืมเป็ นเรื่องของขันธ์ เรื่องของสัญญา เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เพราะ
เกี่ยวกับร่างกาย เกี่ยวกับอายตนะ ถ้าจิตระลึกชาติได้ ก็จะไม่ลมื เป็ นจิตพิเศษ
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเป็ นอธิจติ ต์ จากจิตธรรมดาเป็ น อธิจติ ต์ อธิแปลว่ายิง่ ใหญ่ มี
ญาณ มีอภิญญา ถ้าเป็ นพระขีณาสพ ท่านก็มจี ติ ทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่ลมื เรื่องอริยสัจ แต่
ลืมชื่อคนได้ ลืมหน้าคนได้ ถ้านานๆ เจอกันที ก็ตอ้ งนึกก่อนว่าใช่คนนี้หรือไม่
เพราะเวลาเปลีย่ นไปหน้าตาก็เปลีย่ นไปด้วย ก็ลมื ได้ ลืมวันเวลาได้ จิตกับกายไป
คนละทางกัน จิตมีการพัฒนา ยิง่ อายุมากยิง่ พัฒนาสูงขึ้น แต่ร่างกายกลับเสือ่ ม
ลงไปเรื่อยๆ ถ้าจิตพัฒนามากขึ้น ธรรมะก็จะมากขึ้น กิเลสก็จะน้อยลง ถ้าจิต
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เสือ่ ม ธรรมะก็จะน้อยลง กิเลสก็จะมากขึ้น ไม่ได้ข้นึ กับกาลเวลา ขึ้นกับจิตเอง
ว่าจะเดินไปในทางไหน ถ้าปล่อยให้ไหลไปทางกิเลส ก็จะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ ถ้า
ฉุดลากให้ไปทางธรรม ก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ อกาลิโก ไม่ได้ข้นึ กับกาลเวลา แต่
ร่างกายเป็ นไปตามกาลตามเวลาทุกคน เมือ่ เจริญสูงสุดแล้วก็เริ่มเสือ่ มลงไป อายุ
๔๐ เป็ นจุดสูงสุดของการเจริญ จากนัน้ ก็จะแก่ลงไป แก่ลงไป จนในทีส่ ุดก็หยุด
ทํางาน จึงควรพัฒนาจิตกันดีกว่า ร่างกายปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ อาบนํา้
อาบท่าให้สะอาดเรียบร้อยก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเรื่องสิวฝ้ า เรื่องเหีย่ วย่น
ไม่ตอ้ งทาหน้าทาปาก นอกจากมีความจําเป็ นทางสังคมก็ทาํ ไป ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ทาํ
ตัวสบายๆดีกว่า อย่าไปทําเพราะอยากทํา ทําเพราะจําเป็ นต้องทํา ทางสังคม
กาลเทศะบังคับให้ทาํ
ถาม บางทีเวลาภาวนาแล้วจิตมันฟุ้ง
ก็มอี ะไรในใจมาบอกให้อยู่กบั ปัจจุบนั บ้าง
บริกรรมพุทโธบ้าง ผมก็งงว่าตัวทีบ่ อกนี้คอื อะไร ตัวทีถ่ ูกบอกนี้คอื อะไร มันตัว
เดียวกันหรือเปล่า
ตอบ ตัวเดียวกัน ใจสอนใจ
ถาม ตัวนี้คอื ธาตุรู้หรือเปล่าคะ
ตอบ ตัวทีฟ่ งั คือตัวธาตุรู้ ตัวทีส่ อนคือตัวสังขาร ความคิดความปรุงแต่งเป็ นผูส้ อนใจ
ถ้าสอนในทางธรรมก็เป็ นมรรค สอนในทางกิเลสก็เป็ นสมุทยั เช่นถ้านัง่ ไม่ได้ ก็
ลุกไปหาอะไรมากินดีกว่า ไปเทีย่ วดีกว่า อย่างนี้สอนทางกิเลส ถ้าสอนทางมรรค
ก็ทนเอาหน่อย ตัง้ สติใหม่ พอเผลอ ไปคิดเรื่องอืน่ ก็หยุดคิดเสีย ให้อยู่กบั
พุทโธๆ นี่ก็สอนเหมือนกัน ใจจะรู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้
ถาม เวลาพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็ นธาตุหมด เดินไปก็รู้วา่ จิตนี้เป็ นธาตุรู้อนั หนึ่ง
แต่ไปอิงกับธาตุ ๔ คือดินนํา้ ลมไฟ ยังสับสนอยู่
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ตอบ จิตเอาตัวธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟมาเป็ นสมบัติ เป็ นเครื่องมือ เอาร่างกายเป็ น
เครื่องมือ ดูรูปฟังเสียงต่างๆ จิตก็เป็ นธาตุรู้ตวั หนึ่ง แล้วก็เอาธาตุ ๔ คือร่างกาย
มาเป็ นเครื่องมือ เหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ที่จะพาให้มาทีน่ ่ี ไปทีน่ นั ่ ได้ คนขับรถก็
เป็ นจิต แล้วก็ยดึ ว่ารถคันนี้เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา จะไปไหนก็ตอ้ งเอารถคันนี้ไป
ด้วย ถ้ารถเป็ นอะไรไปก็เดือดร้อนวุน่ วายใจไปด้วย เพราะหลงคิดว่ารถกับเรา
เป็ นตัวเดียวกัน
ถาม พอสิ้นร่างกายแล้ว ธาตุรู้ก็ออกไปอยู่ของมันต่างหาก
ตอบ ความจริงจะว่ามันอยู่ข ้างในหรือข้างนอกก็ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็ นรูปธรรมเหมือน
ร่างกาย อยู่คนละมิติ แต่เชื่อมกันด้วยผัสสะ ตาสัมผัสกับรูป ก็เกิดผัสสะเกิด
วิญญาณขึ้นมาในจิต เหมือนกับโทรศัพท์ ๒ เครื่อง ทีม่ ี คลืน่ วิทยุเป็ นตัวเชื่อม
ถาม ระหว่างทีม่ นั เชื่อม มีความรูส้ กึ ว่าความปรุงแต่งเกิดขึ้นในนาทีนนั้
ตอบ มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นตอนทีม่ นั หยุดอยู่ในฌาน อยู่ในเอกัคคตารมณ์
เท่านัน้ ทีค่ วามปรุงแต่งจะไม่ทาํ งาน พอออกจากอันนัน้ ปั๊บก็ปรุงแต่งตลอดเวลา
ทัง้ ละเอียดและหยาบ ถ้าละเอียดเราจะไม่รู้เลย เวลาตื่นขึ้นมาแล้วไม่สบายใจ ก็
เกิดจากการปรุงแต่งแล้ว ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่รู้วา่ ไม่สบายใจได้อย่างไร อาจจะเป็ นเพราะ
ร่างกายไม่ค่อยสบาย ก็เป็ นเหตุให้สงั ขารปรุงไปในทางไม่ดไี ด้
ถาม ถ้าอย่างนัน้ เวลาหลับสนิทก็หยุดการปรุงแต่ง
ตอบ ก็น่าจะเป็ นอย่างนัน้ แต่จะหยุดหมดเลยหรือไม่ก็ไม่รู้ ท่านเปรียบเทียบเอกัคคตา
รมณ์และฌานเป็ นเหมือนตอนหลับสนิท ไม่ฝนั ถ้าฝันก็เหมือนนัง่ สมาธิแล้วมี
นิมติ เห็นนัน่ เห็นนี่ ต่างกันตรงทีน่ งั ่ ฝันมีสติสมั ปชัญญะ แต่เวลานอนหลับ
สติสมั ปชัญญะไม่มี ถ้ามีก็นอ้ ยมาก มีพอที่จะติดตามเรื่องในฝันได้ พอตื่นขึ้นมา
ปั๊บ เรื่องทีฝ่ นั นัน้ ก็หายไปหมดเลย มีเรื่องอืน่ เข้ามาแทนทันที พอตื่นปั๊บจิตก็เริ่ม
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ถามตัวเองว่าอยู่ทไ่ี หน ดูนาฬกิ าว่าเวลาเท่าไหร่แล้ว สังขารคิดเรื่องอืน่ แล้ว บางที
อยากจะย้อนกลับไปว่าฝันเรื่องอะไร นึกอยูต่ งั้ นานก็นึกไม่ออก บางทีก็นึกออก
ถาม ทีเ่ ราพูดว่าธาตุรู้ จิตบริสุทธิ์ ธรรมธาตุ เป็ นอันเดียวกันใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ใช่ ธาตุรู้คอื จิต ส่วนธรรมธาตุเป็ นจิตบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ ธรรมธาตุ
หมายถึงจิตทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ หมด ไม่มกี เิ ลสเหลืออยู่ ธรรมเข้าไปชําระธาตุรู้จน
บริสุทธิ์ เป็ นธรรมทัง้ แท่ง คําว่าจิต คําว่าใจ คําว่าผูร้ ู้ คําว่าธาตุรู้ก็ดนี ้ ี เป็ นตัว
เดียวกัน เรียกต่างกันตามสถานการณ์ ถ้าอยู่กบั ร่างกายก็เรียกว่าจิตใจ พอออก
จากร่างกายไปก็เรียกว่าดวงวิญญาณ พอไปครอบครองร่างใหม่ทอ่ี ยู่ในท้องแม่ ก็
เรียกว่าปฏิสนธิวญิ ญาณ การจะเกิดปฏิสนธิข้นึ มาได้ ต้องมี ๓ ส่วนเข้ามา
รวมกัน คือส่วนของพ่อ ส่วนของแม่ และปฏิสนธิวญิ ญาณ จึงจะมีการ
เจริญเติบโตตามมา
ถาม ต่างกับวิญญาณในขันธ์ ๕ ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ วิญญาณในขันธ์ ๕ คือตัวทีร่ บั รู้ผสั สะของตาหูจมูกลิ้นกาย ทีเ่ กิดดับ เกิดดับ
พอเสียงสัมผัสกับหู ก็เกิดการรับรู้เสียง พอเสียงหายไป การรับรู้เสียงก็ดบั ไป
พอเสียงใหม่มาการรับรู้เสียงก็เกิดขึ้นมาใหม่ เกิดแล้วดับ เหมือนแสงหิง่ ห้อย
ถาม คนทีจ่ ติ ใจดี ขึ้นอยู่กบั การทําบุญ ใช่ไหมคะ
ตอบ คนทําบุญจิตใจก็จะดี ถ้าทําด้วยใจจริง ไม่ทาํ เพือ่ เอาหน้าเอาตา ทําเพือ่ สร้างภาพ
ถาม ถ้าทําบุญแบบสร้างภาพ ไม่ได้บญ
ุ เท่าไรหรือคะ
ตอบ ใช่ เพราะสร้างภาพ ไม่ได้สร้างบุญ
ถาม ได้ผลทางโลกใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนัน้ พวกไฮโซทีอ่ อกหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ซคิ ะ
ตอบ ได้ แต่ได้นอ้ ย ได้บา้ ง ขึ้นอยู่ทจ่ี ติ ใจ ทําเพือ่ อะไร
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ถาม ถ้าทําน้อยๆ แต่ตงั้ ใจทําล่ะคะ ทําตามทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ตอบ สมมติวา่ เราจัดงานกาลาดินเนอร์ ได้เงิน ๑ ล้าน ถ้าไม่จดั งานแล้วเอาเงินทีต่ อ้ งใช้
จ่ายจัดงานอีก ๑ ล้านไปทําบุญด้วย ก็จะได้ ๒ ล้าน แต่ไม่ได้หน้า ไม่ได้โลกียสุข
ไม่ได้กนิ ได้ดม่ื ไม่ได้ถ่ายรูปอวดกัน ไม่ได้อวดกิเลสกัน ก็จะได้บญ
ุ มากกว่าการ
จัดกาลาดินเนอร์ ได้เงิน ๑ ล้าน
ถาม ท่านอาจารย์คดิ อย่างไรกับเรื่องทําหมันคะ
ตอบ ขึ้นอยู่ทเ่ี หตุผลว่าทําหมันเพือ่ อะไร ถ้าทําเพือ่ ส่งเสริมกิเลสก็ไม่ดี ถ้าทําเพราะว่ามี
โรคบางอย่าง เวลามีลูกแล้วจะมีปญั หาตามมา ก็มวี ธิ ีแก้ได้ ๒ วิธีคอื ๑. ทําหมัน
๒. ละเว้นกิจกรรมทางเพศ ถ้ายังละไม่ได้ก็ควรทําหมัน ประเด็นสําคัญอยู่ทใ่ี จ
ทําเพือ่ อะไร ถ้าทําเพือ่ กิเลสก็อย่าไปทําดีกว่า พยายามหักห้ามจิตใจจะดีกว่า ถ้า
หักห้ามจิตใจไม่ได้ ก็ทาํ หมันดีกว่าทําแท้ง เพราะจะมีโทษมาก เมือ่ ๒ วันก่อน มี
คนมาปฏิบตั ธิ รรม มาสารภาพบาปว่า เขาฆ่าลูกเขา แล้วลูกก็ตามมารังควาน
ถาม อันนี้อยู่ในจิตใจเขาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ อยู่ในจิตใจเขา เขาว่าเขาทําอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองเลย เราก็สอนให้เขายอมรับ
กรรม และขออโหสิกรรม ทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลไป เมือ่ เช้าเขามาลา เขาเล่าว่า
ตอนนี้หายไปแล้ว ส่วนหนึ่งก็อยู่ทใ่ี จเขา ทีค่ ดิ ไปเอง พอยอมรับกรรมได้ อะไรจะ
เกิดก็ให้มนั เกิด จิตใจก็สงบ ความจริงจิตเขาคิดปรุงแต่งไปเอง ทําให้เกิดกังวล
กลัวขึ้นมา ถ้าได้ทาํ บาปไปแล้ว ก็ยอมรับกรรมเสีย อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด ใน
ปัจจุบนั ทําจิตให้วา่ งไว้ อย่าสร้างนรกในขณะนี้เลย แล้วจําไว้เป็ นบทเรียน ว่าทํา
ไปแล้วจะเกิดผลแบบนี้ จะได้ไม่ทาํ อีก
ถาม ราคะนี้มถี งึ แก่เลยใช่ไหมคะ
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ตอบ มันไม่ได้แก่ตายไปกับวัย ทีไ่ ม่มกี จิ กรรมทางเพศกัน เพราะร่างกายทําไม่ไหว
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่อยากทําอะไรเลย ไม่อยากเทีย่ ว แต่ไม่ได้อยากเพราะ
กิเลสตายไป กิเลสจะตายด้วยการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ต้องเจริญอสุภกรรมฐาน
เท่านัน้ จึงจะระงับราคะได้
ถาม เพือ่ นเป็ นหมอสูติ ทําหมันให้คนไข้ เขาจะมีกรรมไหมครับ
ตอบ ไม่น่าจะมี เพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ถาม เวลาขับรถผมชอบเปิ ดฟังเทปธรรมะครูบาอาจารย์ รู้สกึ จิตเบาสบาย ถ้าทําอย่าง
นี้ไป มีโอกาสทีจ่ ติ จะรวม แล้วขับรถไปชนได้ไหม
ตอบ เป็ นไปได้นอ้ ยมาก ขนาดตัง้ ใจปฏิบตั เิ ต็มทีย่ งั ไม่รวมเลย จิตต้องเป็ นหนึ่ง ต้อง
อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเนื่อง ถ้าทัง้ ฟัง ทัง้ บริกรรมพุทโธๆ ทัง้ ขับ
รถไปด้วย ถ้ารวมก็จะไม่เป็ นแบบหลับหูหลับตา จิตจะวูบลงไป แต่ยงั มีสติอยู่
กับการขับรถ เหมือนเวลาเดินจงกรม เคยอยู่ครัง้ หนึ่ง ง่วงนอนมาก แต่เราไม่
ยอมนอน บังคับให้เดินไปๆ บังคับให้บริกรรมพุทโธๆ ซ้ายขวาๆ สักพักหนึ่งจิตก็
สงบวูบลงไป หายง่วงเลย หูตาสว่างเย็นสบาย ไม่รวมแบบสลบไสล แบบหลับใน
แต่รวมแบบมีสติ
ถาม ถ้าขับรถไป เปิ ดฟังธรรมะ รู้สกึ สบายเบาสงบ
ตอบ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะรวมแล้วฟุบไป จะรวมแบบตื่นตัว เบาในอารมณ์ ถ้าวุน่ วายหนัก
อกหนักใจอยู่ ก็จะหายไปเลย
ถาม เรื่องจิตรู้น่ีนะครับ คราวทีแ่ ล้วทีท่ ่านอาจารย์เทศน์ทศ่ี าลา ว่าเวลาภาวนาให้จติ อยู่
กับปัจจุบนั พออาจารย์พูดว่าจิตอยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ทราบเป็ นอย่างไร ข้างในจะว่า
ปี ตหิ รืออย่างไรไม่ทราบ มันสว่างขึ้นมาเลย ผมอธิบายไม่ถูก ข้างในมันสว่าง
ขึ้นมาเลย กายเบา หมายความว่าอย่างไร
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ตอบ มันตรงประเด็น ตรงกับทีเ่ ราปฏิบตั พิ อดี พอพูดตรงนัน้ ปั๊บก็เสริมความมันใจ
่
ขึ้นมา ว่าเรามาถูกทางแล้ว
ถาม แต่ความรู้สกึ นัน้ เป็ นตอนนัน้ แล้ว ก็ไม่เป็ นอีกเลยนะครับ
ตอบ จะว่าเป็ นการบรรลุธรรมระดับหนึ่งก็ได้ เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแล้ว เราปฏิบตั ิ
ของเราอย่างนี้มา พอมาพูดว่าถูกต้องแล้ว เราก็เกิดความปี ติ เกิดความสุขใจ
ขึ้นมา ว่าได้ทาํ ถูกแล้ว ร้องอ๋อขึ้นมา ใช่แล้ว เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่าน
คงจะพิจารณาธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาก่อนแล้ว พอพระพุทธเจ้าทรง
แสดงด้วยเหตุดว้ ยผล ท่านก็รบั ได้เต็มทีเ่ ลย อ้อถูกแล้ว เราพิจารณาอย่างนี้มา
นานแล้ว ถูกต้องแล้ว สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นต้องดับไปเป็ นธรรมดา ต้องไม่ยดึ ไม่ตดิ
ต้องปล่อยวาง คุณก็เหมือนกัน ปฏิบตั มิ านานแล้ว พอพูดปั๊บก็เข้าใจเลย อ้อ
เพือ่ ให้จติ อยู่ในปัจจุบนั นี้เอง อดีตไม่ใช่ความจริง อดีตเป็ นความจํา อนาคตเป็ น
จินตนาการ ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบนั
ถาม เวลาภาวนาจิตมันเตือนจิตนะครับ ให้อยู่ในปัจจุบนั หลายครัง้ ทีพ่ ูดถึงตรงนี้ จิต
มีกาํ ลังขึ้นแล้วก็หายไป
ตอบ ต้องยํา้ อยู่เรื่อยๆ ยังไม่มนคง
ั่
ต้องทําไปเรื่อยๆ เพราะจิตจะถูกอารมณ์ดูดไป
เรื่อยๆ ไปอดีต ไปอนาคต ไปทีใ่ กล้ทีไ่ กล แต่จะไม่อยู่ในปัจจุบนั ทีน่ ่เี ดีย๋ วนี้ ถ้า
นัง่ อยู่คนเดียว เดีย๋ วก็เบือ่ แล้ว ไม่มอี ะไรให้ทาํ ก็ตอ้ งคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่อยู่ใน
ปัจจุบนั แล้ว
ถาม ผลของภาวนาจะสะสมไปหรือเปล่า
ตอบ สะสมไปเรื่อยๆ ไม่หายไป พัฒนาไปเรื่อยๆ เป็ นความชํานาญ เหมือนหัด
พิมพ์ดดี หัดพิมพ์ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็พมิ พ์เร็วขึ้นๆ ชํานาญขึ้น ต่อไปไม่ตอ้ งคิด
เลย เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
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ถาม ภาวนาช่วงไหนดีค่ะ ช่วงกลางคืนก่อนนอน กลางวัน เช้า เทีย่ ง
ตอบ จิตจะละเอียดในตอนกลางคืน ตอนเช้ามืดจะละเอียดทีส่ ุด แต่จะง่วง นัง่
เดีย๋ วเดียวก็อาจจะหลับ ถ้านัง่ แล้วหลับก็ลกุ ขึ้นมาเดินแทน
ถาม ตอนตี ๒ ตี ๓
ตอบ ตอนก่อนนอนจะเหนื่อยเพลีย พอได้นอนพักแล้ว ตื่นขึ้นมาจิตจะละเอียด นัก
ปฏิบตั จิ ะนอนเพียง ๔-๕ ชัว่ โมง ตื่นตอนตี ๒ ตี ๓ ตอนนัน้ จิตจะละเอียดทีส่ ุด
ถ้าดีสาํ หรับเราตอนไหนก็เอาตอนนัน้
เพราะต่างคนต่างมีความแตกต่างกัน
โดยทัวไปจิ
่ ตจะละเอียด ตอนเช้ามืด ตอนตี ๒ ตี ๓ หลังจากได้พกั ผ่อนหลับ
นอนเต็มทีแ่ ล้ว ภายนอกก็เงียบสงบ ส่งเสริมความสงบภายใน ถ้าปฏิบตั ไิ ป
เรื่อยๆแล้ว ต่อไปจะภาวนาเวลาไหนก็ได้ ยกเว้นเวลาฉันเสร็จ นัง่ แล้วจะหลับ
ต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยไปนัง่ ต่อ เสร็จแล้วถ้าอยากจะพักก็พกั สักชัว่ โมง
หนึ่ง พอลุกขึ้นมาก็เดินต่อนัง่ ต่อ ทํากิจวัตรปัดกวาด พอสรงนํา้ แล้ว ก็เดิน
จงกรมจนถึงเวลานัง่ สมาธิ แล้วก็พกั ๔-๕ ชัว่ โมง แล้วก็มานัง่ ต่อ เดินต่อ
ถาม วันๆก็ภาวนา เกือบ ๒๔ ชัว่ โมง
ตอบ เวลาพักผ่อนหลับนอนเท่านัน้ ทีไ่ ม่ได้ภาวนา แม้แต่เวลาทํากิจต่างๆ ก็ตอ้ งมีสติ
พระทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดท่านไม่คุยกันเวลาทํากิจวัตร
ถาม มีอยู่ครัง้ ๒ ครัง้ นัง่ ภาวนา ดูเหมือนจิตจะสงบ มีแสงมาจ่อจนต้องลืมตา
สุดท้ายต้องลืมตา แก้อย่างไรดีครับ
ตอบ ใช้อะไรเป็ นองค์ภาวนา
ถาม ปกติผมใช้ดูลมหายใจ
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ตอบ ให้กลับมาดูทล่ี มหายใจ อย่าไปสนใจแสง ถ้าไปสนใจ แสดงว่าเผลอแล้ว ไม่อยู่
กับลมหายใจแล้ว แสงเป็ นผลพลอยได้จากการภาวนา พอใกล้จะสงบก็ปรากฏ
แสงขึ้นมา ข้อสําคัญอย่าไปให้ความสนใจกับมัน
ถาม พยายามจะไม่ให้เห็นมัน
ตอบ อย่าไปให้ความสําคัญกับมัน อย่าไปจ้องอย่าไปดูมนั ให้กลับมาดูลมหายใจแทน
ไม่ตอ้ งลืมตา
ถาม เห็นภาพแล้วปล่อยใช่ไหมครับ
ตอบ ถ้าเราหันมาดูลมหายใจ มันก็หายไป ถ้าติดตามดูมนั ก็จะไม่หาย เพราะนี้ไม่ใช่ผล
ทีเ่ ราต้องการ ผลทีเ่ ราต้องการคือจิตรวมเป็ นหนึ่ง สงบนิ่งเย็นสบาย แต่อาจจะมี
ผลพลอยได้ อาจจะขนลุก มีภาพ มีความสว่างไสว ปรากฏขึ้นมา ก็ให้รู้วา่ มัน
สว่างไสว แต่อย่าไปให้ความสนใจ ให้พจิ ารณาด้วยปัญญา ว่าเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เกิดขึ้นแล้วดับไป ถ้าไปหลงยึดติดก็จะทุกข์ จะมีความผูกพัน นัง่ คราว
หน้าก็อยากจะเห็นอีก จะไม่กา้ วไปในทางทีถ่ ูก
ถาม การเกิดขึ้นอย่างนี้ แต่ละคนไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่เป็ นปัญหาก็ไม่ตอ้ งแก้ ถ้าเป็ นก็ตอ้ งแก้ ถ้าไม่มคี นสอนก็จะ
หลงได้ คิดว่าเป็ นผล จิตต้องสงบนิ่ง หนักแน่นมันคง
่ อารมณ์เบาบาง
ถาม ให้จติ รวมแล้วเกิดบรมสุขอย่างนี้ใช่ไหม
ตอบ ถ้าถึงตรงนัน้ จะอยากบวช ไม่อยากไปเทีย่ วไหน ถ้าเจอแล้ว ชีวติ จะพลิกหน้ามือ
เป็ นหลังมือ เคยออกสังคม ก็จะทิ้งหมดเลย ไม่มสี ุขใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั ถ้าสงบด้วยสมาธิก็จะเป็ น
ชัว่ คราว บรมสุขชัว่ คราว เหมือนดูหนังตัวอย่าง ถ้าเป็ นนิพพานก็จะเป็ นหนังจริง
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ฉายตลอดวันตลอดคืนเลย ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ยืนเดินนัง่ นอน เป็ น ปรมังสุขงั
ตลอด
ถาม ไม่มไี ตรลักษณ์เลยใช่ไหมคะ ไม่เสือ่ ม
ตอบ ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกแล้ว กินข้าวอิม่ แล้ว บาปละได้แล้ว บุญก็ละได้แล้ว ถ้าทําบุญ
ก็เป็ นเพียงกิริยา อย่างหลวงตาทีท่ ่านทําบุญช่วยชาติน้ ี ท่านไม่ได้ทาํ ด้วยจิตใจที่
อยากจะทํา ท่านทําเพราะมีเหตุมปี จั จัยให้ท่านทํา ไม่กระวนกระวายว่ากฐินปี น้ จี ะ
ได้ก่ลี ้าน ไม่มี
ถาม บรมสุขชัว่ คราว เจอได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องเจอแบบนี้ก่อน พอได้เห็นหนังตัวอย่างแล้ว จะเกิดฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมงั สา ขึ้นมา
ถาม ทีเ่ ราเจอความสงบ แต่ไม่รู้วา่ เป็ นบรมสุข
ตอบ เพราะยังไม่สงบเต็มที่ ได้เพียงบางส่วน ได้ดอกเบี้ย ไม่ได้เงินต้น
ถาม อย่างนี้สะสมได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ทําไปเรื่อยๆ จะเจอเข้าสักวันหนึ่ง ไม่ชาติน้ ี ก็ชาติต่อๆไป พอเจอแล้ว ชีวติ จะ
พลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงหนีออกจากวังได้ เพราะความ
สงบนี้ ทรงเล่าว่านัง่ อยู่โคนต้นไม้ตามลําพัง พวกบริวารไปทํากิจกัน ไม่มใี คร
รบกวน จิตก็รวมลงเลย จิตรวมนี้แหละเป็ นตัวทีค่ อยชวนให้ท่านเสด็จออกจาก
วัง
ถาม ถ้าเราเจอตัวนี้ ก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเจอตัวนี้เราก็จะตัดภาระต่างๆลงไปเรื่อยๆ
ต้องไปอยู่วดั ทีละ ๓ วัน ๗ วัน จะได้เจอ
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ถ้าไม่นงั ่ สมาธิจะเจอได้อย่างไร

ถาม เวลาเดินจงกรม จะเกิดภาพครู บาอาจารย์ข้นึ มาในจิต ควรสักแต่วา่ เห็น แล้วก็ตงั้
สติไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้ งไปสนใจใช่ไหมครับ
ตอบ ให้กลับมาหาสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ เพียงแต่รบั รู้แล้วก็ผ่านไป กําลังกําหนดดูอะไร ก็ดู
ต่อไป กําหนดอสุภะ กําหนดพุทโธ ก็กาํ หนดต่อไป ถึงแม้จะเป็ นภาพของ
พระพุทธเจ้า ก็อย่าให้มาทําลายสมาธิเรา ยกเว้นเป็ นภาพอสุภะ กําหนดอสุภะ
แล้วเห็นเป็ นโครงกระดูกขึ้นมา ก็ใช้โครงกระดูกเป็ นอารมณ์ก็ได้
ถาม ช่วงเวลาเดินผมก็พยายามให้มสี ติรู้อยู่ทอ่ี ริ ิยาบถ แล้วมาดูทต่ี วั รู้คอื จิต แต่จติ ยัง
ไม่สงบ พอมีรูปครูบาอาจารย์ปรากฏขึ้นมา ถ้ายึดรูปครู บาอาจารย์ไว้ด้วยแล้วก็
เดินไปด้วยจะดีไหม
ตอบ ไม่ดี มันหลายเรื่อง เอาเรื่องเดียวดีกว่า ถ้าจะเอารู ปครูบาอาจารย์ ก็กาํ หนดรู ป
ครูบาอาจารย์ไปอย่างเดียว แต่เราไม่เคยทํา ส่วนใหญ่จะใช้ดูเท้ามากกว่า ซ้าย
ขวาๆ จะกระชับกว่า
ถาม ดูทก่ี ายอย่างเดียว จิตไม่ตอ้ งยุ่งเลยใช่ไหมครับ
ตอบ ถ้าเดินจงกรมให้ดูทเ่ี ท้า ก้าวซ้ายขวา หรือจะว่าพุทเวลาก้าวเท้าซ้าย ว่าโธเวลาก้าว
เท้าขวาก็ได้ หรือจะว่าซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ ขอให้มสี ติเท่านัน้ อย่าให้มเี รื่องมาก
คิดให้นอ้ ยทีส่ ุด ไม่คดิ เลยยิง่ ดี ให้สติจบั กับการก้าวย่างอย่างเดียว
ถาม ลูกพิจารณาไป
ตอบ พิจารณาก็ได้ พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอสุภะ ก็พจิ ารณาไป ให้เป็ น
เรื่องๆไป อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย จากเรื่องนี้ไปเรื่องนัน้ ให้เป็ นกิจจะลักษณะ
เป็ นเรื่องเป็ นราว อย่าเพ้อเจ้อ ต้องอยู่ในวงของไตรลักษณ์ เช่นพิจารณาว่ากิจการ
โรงพิมพ์สกั วันหนึ่งก็ตอ้ งปิ ด จะได้ออกบวชได้ พิจารณาไตรลักษณ์เพือ่ ให้จติ
สงบ ว่าไม่ใช่ของเรา เป็ นของชัว่ คราว สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกทางกันไป พอ
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พิจารณาอย่างนี้เวลาภาวนาจะไม่ห่วงกังวล ถ้าห่วงโรงพิมพ์จติ จะรวมลงไม่ได้
เหมือนการตัดต้นไม้ ถ้าอยู่ตน้ เดียวเดีย่ วๆ มันล้มง่าย ถ้าตัดต้นทีอ่ ยู่ตดิ กับต้น
อืน่ ตัดขาดแล้วแต่ไม่ล ้ม เพราะมีตน้ อืน่ คอยเหนี่ยวรัง้ ไว้ จิตก็เช่นกัน ทีไ่ ม่รวม
ลงเป็ นหนึ่ง เพราะมีเรื่องอืน่ คอยดึงไว้ สามีก็ดงึ ไว้ ลูกก็ดงึ ไว้ งานก็ดงึ ไว้ จิตจึง
ไม่รวมลง
ถาม วันหนึ่งเราพิจารณากาย อีกวันมาพุทโธๆ จะถูกไหมครับ
ตอบ อย่างไหนได้ผล ก็เอาอย่างนัน้
ถาม สลับไปสลับมาได้
ตอบ ให้ดูทผ่ี ลเป็ นหลัก ถ้าสลับไปสลับมาไม่ได้ผล ก็แปลว่าไม่ได้เรื่อง ต้องรู้วา่ ควรจะ
ใช้อย่างไหน ควรจะใช้สมถะหรือวิปสั สนา ถ้าสมถะก็บริกรรมพุทโธๆ หรือดูกา้ ว
ย่างอย่างเดียว ถ้าวิปสั สนาก็พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ตอ้ งกังวลเรื่อง
ความสงบ ต้องการปล่อยวางเป็ นหลัก จะโล่งเบาไปอีกแบบ สุขไปอีกแบบ
ถาม มีหลายครัง้ เวลาสวดมนต์โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จิตมันเบา มันอยากหยุดสวด
ตอบ มันสวดพอแล้ว สวดเพือ่ ให้สงบ หยุดสวดได้เลย
ถาม ไม่ตอ้ งสวดให้จบ หยุดไปเลย
ตอบ ไม่ตอ้ งสวดต่อ กําหนดดูลม ดูจติ ทีน่ ่งิ เฉยก็ได้ ถ้าจิตไม่คดิ ไม่ปรุงก็ใช้ได้
ถาม ของผมกลางคืนมันวูบทุกที คล้ายๆจะสงบ พอขาดสติก็หลับวูบไปเลย ไม่รู้ตวั
ตอบ สติยงั อ่อน ต้องไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆกลัวๆ จะได้ต่นื พอมีความหวาดกลัวแล้วจะไม่
ค่อยหลับ หลับยาก พระบางรูปต้องไปนัง่ ตรงทางเสือผ่าน ไปนัง่ ตรงหน้าเหว
เพราะชอบหลับ นัง่ ในกุฏแิ ล้วหลับ ก็ออกมานัง่ หน้ากุฏิ ถ้ายังหลับก็ไปนัง่ ทีน่ ่า
กลัว จะได้ไม่หลับ
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ถาม พุทโธกับการพิจารณาไตรลักษณ์ให้ปล่อยวาง ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ พุทโธเป็ นการกล่อมจิตให้สงบ เป็ นสมถภาวนา การพิจารณาด้วยปัญญาเป็ นการ
ทําจิตให้สงบ ด้วยการทําลายเหตุทท่ี าํ ให้จิตไม่สงบ เป็ นวิปสั สนาภาวนา
ถาม บัน้ ปลายเราต้องการความสงบ หรือต้องการปล่อยวาง
ตอบ ต้องการปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วจิตจะสงบ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ สงบมาก่อนปล่อยวาง
ตอบ สงบแบบนัน้ ไม่ถาวร พอไปเจอปัญหาก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาอีก
ถาม แปลว่าปล่อยวางแล้วจะสงบดีกว่า
ตอบ ก่อนจะไปถึงตรงนัน้ ได้ ต้องทําให้จิตสงบด้วยสมถภาวนาก่อน ยกเว้นถ้าเป็ นจริต
ทีใ่ ช้ปญั ญาทําจิตให้สงบ
อย่างทีห่ ลวงตาท่านสอนว่าเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
พิจารณาเพือ่ ปล่อยวาง แล้วจิตก็จะสงบ
ถาม พุทโธเป็ นสมถภาวนา พิจารณาไตรลักษณ์เป็ นวิปสั สนาภาวนา
ตอบ ในขัน้ ของสมาธิ ของสมถภาวนา ทําได้ ๒ วีธีคอื ๑. กล่อมจิตด้วยการบริกรรม
พุทโธ ๒. พิจารณาด้วยเหตุผล เพือ่ ตัดปัญหาทีท่ าํ ให้จิตฟุ้งซ่าน จิตไม่สงบ แต่
ยังไม่เป็ นวิปสั สนาภาวนา เพราะยังไม่ได้พจิ ารณาเป้ าของวิปสั สนาคือขันธ์ ๕
ตอนนี้พจิ ารณาเรื่องทีท่ าํ ให้วุน่ วายใจ ปัญหาทางการงาน ทางลูกทางสามี ทําให้
นัง่ บริกรรมพุทโธไม่สงบ ก็ตอ้ งพิจารณาตัดปัญหาต่างๆ ให้ปล่อยวางให้ได้ พอ
ปล่อยวางแล้ว จิตก็จะสงบลงได้ เป็ นเพียงขัน้ สมาธิ เป็ นปัญญาระดับต้นๆ
เกี่ยวกับเรื่องทัวไป
่ ยังไม่ได้เข้าถึงตัวปัญหาหลักคืออุปาทานในขันธ์ ๕ นี่คอื เป้ า
ของวิปสั สนา ต้องตัดอุปาทาน ยึดมันในรู
่ ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณให้
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ได้ จึงจะเป็ นวิปสั สนา แต่ตรงนัน้ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ มีปญั หาก็ใช้ปญั ญาเข้า
มาแก้ ยอมรับความจริง จะจากกันก็จากกัน จะเลิกกันก็เลิกกัน
ถาม แนวทางในการปฏิบตั ธิ รรม ต้องใช้ความเพียรเป็ นหลักใช่ไหมคะ จะทําความ
เพียรแบบไหน ให้ฉลาดให้ได้ผลทีส่ ุด
ตอบ เพียรสร้างสติก่อน สติเป็ นตัวสําคัญทีส่ ุด ถ้าเพียรแล้วไม่มสี ติก็เสียเวลาเปล่า
ประโยชน์ ทําไปก็ไม่ได้ผล ได้แค่กริ ิยาอาการ นัง่ สมาธิไป ใจก็ลอยไปลอยมา ไม่
สงบ
ถาม ท่านอาจารย์เจีย๊ ะว่า บางคนนัง่ มา ๑๐ ปี แล้ว ไปไม่ถงึ ไหนเลย
ตอบ เพราะไม่มสี ติ นัง่ แล้วใจก็ลอยไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สลับกับพุทโธๆ
ถาม อย่างนัน้ จะเริ่มอย่างไร เพือ่ ให้มสี ติค่ะ
ตอบ ให้ฝึกตัง้ สติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ให้มสี ติอยู่กบั ตัวตลอดเวลา เฝ้ าดูร่างกายเป็ น
เหมือนนักโทษ เป็ นสมบัตทิ ม่ี คี ่ามาก ต้องเฝ้ าดูอยู่ทกุ เวลานาที ไม่วา่ จะทําอะไร
ต้องเฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มนั เคลือ่ นจากสายตาของจิตไปเลย อย่างนี้ถงึ จะมี
สติ เป็ นสิง่ ทีพ่ ูดง่ายแต่ทาํ ยาก เพราะโดยธรรมชาติ จิตไม่ชอบอยู่กบั ร่างกาย
ชอบอยู่กบั เรื่องอืน่ เรื่องทีม่ คี วามผูกพันมาก ก็อยู่กบั เรื่องนัน้ มาก พอตื่นขึ้นมาก็
กระโดดไปหาเรื่องนัน้ ทันทีเลย เรื่องงานเรื่องเทีย่ ว ต้องใช้ไตรลักษณ์ตอ้ งใช้
ปัญญาตัดมัน อย่างตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เรื่องงานอยู่ตรงนัน้ คิดไปก็เปล่า
ประโยชน์ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าจําเป็ นต้องคิดก็คดิ ให้ทะลุปรุโปร่งไปเลย พอ
เสร็จแล้วก็หยุดคิด กลับมาดูทร่ี ่างกายเราต่อ ถ้าจําเป็ นต้องคิด ก็หยุดทํางาน
อย่างอืน่ ก่อน นัง่ เฉยๆ แล้วคิดให้พอ พอเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ตอ้ งคิดเรื่องนัน้ ถ้า
มีอะไรต้องทําต่อก็ทาํ ไปด้วยสติ ให้กลับมาอยู่ในปัจจุบนั เสมอ ปัจจุบนั เป็ นฐาน
ปฏิบตั กิ ารของจิต ต้องเป็ นปัจจุบนั ถึงจะเป็ นการปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นอดีตเป็ นอนาคต
ก็เป็ นจินตนาการ เป็ นสัญญา ยกเว้นถ้าพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วไป
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เกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบนั อนาคต อย่างนี้ไม่เป็ นสัญญา เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งพิจารณา
แต่พจิ ารณาในปัจจุบนั เช่นพิจารณาการเกิดการแก่การเจ็บการตายของเรา ต้อง
พิจารณาทัง้ อดีตปัจจุบนั อนาคต ให้เห็นภาพรวม ตัง้ แต่ดวงวิญญาณเข้ามาสู่
ร่างกายจนแยกออกจากร่างกายไปในทีส่ ุด ต้องพิจารณาให้ครบวงจร อย่างนี้ไม่
เป็ นการติดอดีตอนาคต เป็ นปัจจุบนั แต่คดิ เกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับปัจจุบนั
เกี่ยวกับอนาคต เป็ นวิปสั สนา เพราะปัญญาต้องเห็นทัง้ ๓ ส่วน จึงจะเข้าใจ เห็น
ภาพได้อย่างชัดเจน ถ้าเห็นแต่ปจั จุบนั อย่างเดียว ไม่เห็นอดีต ไม่เห็นอนาคต ก็
จะเห็นไม่ชดั ไม่เห็นอนิจจัง การเปลีย่ นแปลง เราเห็นตัวเราทุกวัน หน้าตาก็
เหมือนเดิม ไม่เห็นเปลีย่ นตรงไหนเลย แต่ถา้ กลับไปดูตอนเป็ นเด็ก ดูอกี ๒๐ ปี
ข้างหน้า ว่าจะเป็ นอย่างไร ก็จะเห็นชัด ว่ามีการเปลีย่ นแปลง นี่คอื การพิจารณา
ต้องพิจารณาให้เห็นทัง้ ๓ ส่วน เป็ นการพิจารณาอนิจจัง ส่วนการพิจารณาทุกข์ก็
ดูวา่ ร่างกายมีสุขไหม มีลูกแล้วสุขไหม สุขมากกว่าทุกข์ หรือทุกข์มากกว่าสุข
ถามตัวเองดู ชัง่ นํา้ หนักดู มีกบั ไม่มี อย่างไหนสบายกว่ากัน เปรียบเทียบดูก็เห็น
ได้ชดั
ถาม จิตตัวเดียว คิดได้ตงั้ ๕๐๐ อย่างในเวลาเดียวกัน แตกกิ่งก้านไปได้มาก
ตอบ ใช่ รวดเร็วมาก ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจเลย เกิดจากกิเลส เพราะโลภมาก
อยากจะได้หลายอย่าง คุยโทรศัพท์ไป กินข้าวไป เขียนหนังสือไป เพือ่ กิเลส
ทัง้ นัน้ ถูกกิเลสเอาไปใช้งานหมด อวิชชา ปัจจยา สังขารา การย้อนศรย้อนเกล็ด
อวิชชาจึงยาก เพราะติดเป็ นนิสยั ชอบทําอะไรทีละหลายๆอย่างพร้อมกัน พอให้
ทําทีละอย่างก็อดึ อัด
ถาม เวลาห้ามมัน เหมือนมีเยือ่ บางๆ มันไม่ยอมนะคะ
ตอบ การถอดถอนอุปาทานต้องใช้เวลา ต้องใช้เหตุผล ขัน้ ต้นต้องใช้ความสงบก่อน
สมาธิเป็ นเหมือนฉีดยาสลบ ให้กเิ ลสอ่อนกําลังลง พอจิตมีความสงบ กิเลสจะ
ทํางานช้าลงๆ ตอนนัน้ จะพิจารณาทางปัญญาได้ ไม่มอี ะไรมารบกวน ในขณะที่
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จิตไม่สงบ กิเลสจะทํางานอย่างเต็มที่ พอพิจารณาความตายคําเดียว กิเลสก็ดงึ
ไปแล้ว ผลักไปแล้ว พิจารณาอนิจจังปั๊บ ก็ผลักไปแล้ว พิจารณาไม่ต่อเนื่อง ต้อง
มีฐานสมาธิก่อน อย่างตอนทีห่ ลวงตาไปกราบหลวงปู่มนวั
ั ่ นแรก หลวงปู่มนท่
ั ่ าน
เมตตาเทศน์วา่ ท่านมหาก็เรียนจบเป็ นมหาแล้ว แต่ความรู้ทงั้ หมดทีท่ ่านเรียนมา
นี้ ไม่มปี ระโยชน์กบั ตัวท่านเลย ขอให้ท่านวางไว้บนหิ้งก่อน ให้หนั มาทําจิตให้
สงบก่อน เมือ่ จิตสงบแล้ว ความรู้ต่างๆทีท่ ่านเรียนมานี้ จะเข้ามาเป็ นวิปสั สนา
เป็ นปัญญาเอง แต่ตอนนี้ไม่เป็ นปัญญา เป็ นสัญญา ทําลายฆ่ากิเลสไม่ได้ ความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะไม่ได้เป็ นความรู้แบบภาวนามยปัญญา ต้องภาวนา
ก่อน ทําจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้ว เห็นอะไรไม่ดกี ็หยุดได้เลย เห็นความโลภไม่
ดี ก็หยุดได้ จิตมีเบรก ตัวเบรกก็คอื สมาธิน่เี อง ถ้าไม่มสี มาธิ ถึงแม้จะรู้วา่ เป็ น
กิเลส ก็หยุดไม่ได้ รู้วา่ ไปเทีย่ วไม่ดกี ็หยุดไม่ได้ หยุดความอยากไม่ได้ เพราะไม่
มีสมาธิทจ่ี ะไปหยุดมัน รู้วา่ สูบบุหรี่ไม่ดี ก็หยุดไม่ได้
ถาม กิเลสทําให้คดิ ว่าทําไปแล้วมีความสุข
ตอบ มันหลอกเรา ต้องมีสมาธิ พอได้สมาธิแล้ว ก็จะหยุดได้
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๑

ยินดีในธรรมะ
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า ไม่มอี ะไรน่ายินดียง่ิ กว่าธรรมะ สิง่ ทีค่ วรยินดีมากทีส่ ุดก็คอื
ธรรมะ เพราะธรรมะเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุดสําหรับจิตใจ สิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ไม่มคี ุณค่ากับ
จิตใจเลย เพราะช่วยจิตใจไม่ได้ มีแต่ธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยปลดเปลื้องจิตใจ ให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ชนิดใดก็ตาม จะไม่สามารถเข้ามา
เหยียบยํา่ จิตใจได้เลย ถ้ามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าเป็ นถึง
พระโอรส มีสมบัตเิ งินทองข้าวของมากมาย แต่ทรงมีพระปัญญาทีเ่ ห็นว่าสมบัตติ ่างๆ ไม่
สามารถดับความทุกข์ความวุน่ วายใจได้ ยิง่ มีมากยิง่ วุน่ วายใจมาก ทรงเห็นว่าทางเดียวที่
จะหลุดพ้นได้ก็คอื ต้องสละต้องปล่อยวาง ไม่อาศัยไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะ
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ถ้าพึง่ พาอาศัยสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ก็จะต้องผิดหวังสักวันหนึ่ง
วันนี้เราอาศัยเขาได้ พอพรุ่งนี้ถา้ อาศัยเขาไม่ได้ เราจะไปอาศัยใคร พระพุทธเจ้าจึงทรง
หาวิธีอยู่โดยไม่อาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทรงศึกษาค้นคว้าตามสํานักต่างๆ เบื้องต้นทรง
ทราบว่าต้องเป็ นนักบวชอยู่แบบสมถะเรียบง่าย ไม่อาศัยวัตถุเงินทอง อาศัยเพียงแต่สง่ิ ที่
ทําให้ร่างกายอยู่ไปได้วนั ๆหนึ่ง ร่างกายต้องอาศัยปัจจัย ๔ ถึงจะอยู่ได้ แต่ร่างกายไม่ใช่
จิตใจ เป็ นคนละส่วนกัน เป็ นองค์ประกอบของชีวติ คือกายและใจ เราทุกคนสามารถ
ดูแลร่างกายกันได้ มีปจั จัย ๔ ร่างกายก็อยูไ่ ด้แล้ว จนถึงเวลาทีไ่ ม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ก็
ต้องหยุดหายใจ แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจไม่เกิดดับ เป็ นอยู่อย่างนัน้ เป็ นธาตุรู้
เป็ นตัวรู้ ทีม่ าครอบครองร่างกาย ทีเ่ ป็ นเพียงบ่าว เป็ นลูกน้อง เป็ นสมุน เป็ นเครื่องมือ
ของใจ ใจใช้ร่างกายให้ทาํ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ด้วยอํานาจของอวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลง
ทําให้คดิ ว่ามีร่างกายแล้วจะมีความสุข จึงไปหาร่ายกายมาเป็ นเครื่องมือ เพือ่ จะได้เสพ
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ทีช่ อบอกชอบใจ ถ้าไปเจอส่วนทีไ่ ม่ชอบ ก็เกิดความ
ทุกข์ความวุน่ วายใจขึ้นมา
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นี่คอื เรื่องของกายกับใจ กายต้องมีปจั จัย ๔ ใจต้องมีธรรมะถึงจะมีความสุข เพราะ
ธรรมะเป็ นเหมือนปัจจัย ๔ ของใจ เป็ นอาหารใจ มีธรรมะแล้วจะมีความอิม่ เอิบใจ มี
ความปลอดภัย มีความมันคง
่ ไม่หวันไหวกั
่
บภัยต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ
เหมือนกับมีบา้ น เราก็ไม่หวันไหวกั
่
บฝนฟ้ า ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไร เราอยู่ในบ้านก็
ปลอดภัย ถ้ามีธรรมะก็เหมือนมีเรือนใจ ธรรมะเป็ นยารักษาโรคใจด้วย โรคของใจก็คอื
ความทุกข์ความวุน่ วายใจ
ถ้ามีธรรมโอสถก็จะดับความทุกข์ความวุน่ วายใจได้
พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงออกแสวงหาธรรมะ เพือ่ จะได้ปจั จัย ๔ มาดูแลรักษาใจ ส่วน
ปัจจัย ๔ ของร่างกายก็มตี ามอัตภาพ ไม่จาํ เป็ นต้องหรู หราวิเศษ อาหารจะมีราคาเท่าไรก็
ไม่สาํ คัญ ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วทําให้อม่ิ ท้อง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ถอื ว่าเหมือนกัน
อาหารทีข่ ายตามข้างถนน อาหารทีข่ ายในร้านหรู หรา รับประทานเข้าไปก็ได้ผลเท่ากันคือ
ทําให้ร่ายกายอิม่ อยู่ต่อได้ ปัจจัย ๔ ของนักบวช จึงไม่พถิ พี ถิ นั เหมือนกับฆราวาส
เพราะนักบวชมีปญั ญา รู้ความเหมาะสม รู้ประมาณ แต่ฆราวาสเนื่องจากถูกอํานาจของ
กิเลสตัณหาครอบงําอยู่มาก จึงไม่รู้จกั ประมาณในปัจจัย ๔ จะหลงยึดติดกับความ
หรู หรา ความฟุ่มเฟื อย บ้านต้องราคาสัก ๑๐ ล้านจึงจะอยู่ได้ ของต่างๆต้องมีราคา
แพงๆ เสื้อผ้าแทนทีจ่ ะใส่ชดุ ละ ๒๐๐-๓๐๐ ก็ตอ้ งใส่ชดุ ละ สองพัน สามพันขึ้นไป ไม่ใช้
ปัญญาพิจารณาเลยว่าใส่ไปเพือ่ อะไร ความจริงเสื้อผ้าก็มไี ว้เพือ่ ปกปิ ดอวัยวะร่ายกาย
ป้ องกันแดด ป้ องกันฝน ป้ องกันอากาศเย็น ป้ องกันแมลงต่างๆ ทีจ่ ะมากัดเท่านัน้ เอง
นี่คอื ความแตกต่างของการใช้ปจั จัย ๔ ของฆราวาสกับนักบวช เพราะนักบวชมี
สติปญั ญาสูงกว่าฆราวาส นักบวชไม่ตอ้ งการความสุขจากปัจจัย ๔ ของร่างกาย นักบวช
มุง่ ไปทีป่ จั จัย ๔ ของจิตใจคือธรรมะ ทีจ่ ะทําให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วนุ่ วายไม่ทกุ ข์
กับเรื่องต่างๆ ด้วยการอยู่แบบสมถะเรียบง่าย เพือ่ ตัดความกดดันทีผ่ ลักดันให้ไปหา
ปัจจัย ๔ ราคาแพงๆมาใช้ ถ้าใช้ของแพงๆก็จะต้องวุน่ กับการหาเงินหาทองมาซื้อของ
แพงๆ จนติดเป็ นนิสยั ถ้าไม่ได้ใช้ของแพงๆ จะเศร้าสร้อยหงอยเหงา เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา ถ้าอยู่แบบเรียบง่ายตามมีตามเกิด ก็จะไม่มคี วามกดดันเกี่ยวกับปัจจัย ๔ ถ้าต้อง
อดอาหารบ้างเป็ นครัง้ คราว ก็จะไม่เดือดร้อน บางทีไม่มคี นใส่บาตร หรือใส่แต่ข ้าวเปล่า
ไม่มกี บั ข้าว นักบวชจะไม่ถอื เป็ นเรื่องสําคัญ เพราะมีสง่ิ ทีด่ กี ว่าคุม้ ครองใจ ถึงแม้จะ
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ไม่ได้ของถูกปากถูกใจรับประทาน แต่ใจไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว เพราะได้รบั การฝึ กฝนอบรมให้
อยู่แบบเรียบง่าย ตัดตัณหาความอยากต่างๆ ให้เบาบางลง เมือ่ ไม่มตี ณั หา ความทุกข์ก็
ไม่มี เพราะความทุกข์เกิดจากตัณหา ความอยาก ยิง่ จูจ้ ้ จี กุ จิกมากเท่าไร ก็ยง่ิ ทุกข์มาก
ขึ้นเท่านัน้ ยิง่ ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ยิง่ สร้างเงือ่ นไขขึ้นมาทําลายมา
ผูกมัดมาทิม่ แทงตนเองให้มากขึ้น เพราะฆราวาสไม่มสี ติปญั ญาเห็นความทุกข์ใจได้
เพราะถูกความหลงหลอกให้มองแต่ความสุขทีจ่ ะได้ตามความต้องการ พอได้อะไรมาก็
จะดีใจ ตัวลอยเหมือนได้ข้นึ สวรรค์ กว่าจะรู้วา่ เป็ นสวรรค์เดีย๋ วเดียวเท่านัน้ ก็ตกลงไป
นรกอีกแล้ว เพราะสิง่ ทีไ่ ด้มาไม่จรี งั ถาวร ไม่ให้ความสุขนาน ได้อะไรมาใหม่ๆก็ดใี จเลี้ยง
ฉลองกันใหญ่ เสร็จแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ข้นึ มา ต้องตะเกียกตะกายวิง่ เต้น ดิ้นรน
หาทางทีจ่ ะให้ได้มาอีก นี่คอื ความทุกข์ทฆ่ี ราวาสมองไม่เห็นกัน
แต่นกั บวชจะเห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก
วิถชี วี ติ ของนักบวชกับฆราวาสจึง
ต่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน ฆราวาสเหมือนอยู่บนสวรรค์ กินอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ตาม
ความต้องการของตน นักบวชอยู่ตามมีตามเกิด เหมือนอยู่ในนรก ใจของฆราวาส
เหมือนอยู่ในนรก เพราะรุ่มร้อนกับความอยากความวุน่ วายต่างๆ ความเสียใจ ความ
ผิดหวัง ไม่ได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการ แต่ใจของนักบวชกลับอยู่บนสวรรค์ เพราะใจไม่วนุ่ วาย ไม่
รุ่มร้อนกับสิง่ ต่างๆ ยินดีตามมีตามเกิด ได้มากได้นอ้ ยก็พอใจ ได้อะไรมาก็พอใจ นี่คอื
เรื่องของใจทีฆ่ ราวาสจะไม่ค่อยเข้าใจกัน เพราะขาดการศึกษาเล่าเรียน ขาดการได้ยนิ ได้
ฟังจากผูร้ ู้ ก็เลยหลงอยู่ในสังคมของคนตาบอดด้วยกัน โดนสิง่ เดียวกันคอยยัว่ ยุ ให้
แข่งขันทําลายตน สร้างความทุกข์ให้กบั ตน ด้วยความพยายามแสวงหาลาภยศสรรเสริญ
สุขมาให้มาก ถ้ามีมากก็จะได้รบั คําสรรเสริญเยินยอยกย่อง ว่าเป็ นคนเก่ง เป็ นคนวิเศษ
แต่หารู้ไม่วา่ ใจกําลังอยู่ในนรก ไม่สงบสุข ไม่มนคงเลย
ั่
เหมือนปี นขึ้นบนหลังเสือแล้ว
กลัวจะตกลงมา มีตาํ แหน่งสูงๆก็กลัวจะสูญเสียตําแหน่งไป ไม่มนใจในตั
ั่
วเอง ยกเว้น
คนทีม่ ธี รรมะกํากับจิตใจเท่านัน้ ทีม่ ปี ญั ญามองเห็นความไม่เทีย่ งของลาภยศสรรเสริญ
สุข รู้วา่ ได้อะไรมาสักวันก็ตอ้ งจากไป เจริญลาภก็มกี ารเสือ่ มลาภ เจริญยศก็มกี ารเสื่อม
ยศ มีสรรเสริญก็มนี ินทา มีสุขก็มที กุ ข์ ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่วนุ่ วายใจ จะไม่ทกุ ข์มาก
ยอมรับกับสภาพได้ เวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติ เงินทอง ก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ เพราะรู้
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ล่วงหน้าแล้วว่าต้องหมดไป เมือ่ หมดวาระทีอ่ ยู่ในตําแหน่ง ก็ไม่เสียอกเสียใจ เพราะรู้วา่
เป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม เหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรี
เรื่องการสรรเสริญนินทาก็เช่นกัน เป็ นปากของคน เราบังคับควบคุมปากของคนอืน่ ไม่ได้
จะพูดดีก็ได้ จะพูดร้ายก็ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้คอื ใจของเรา ไม่ให้ไปหลงยินดี ไปเสียใจ
กับคําพูดของเขา ปล่อยให้พูดไป อยากจะพูดอะไรก็พูดไป ถ้าไม่ยดึ ติดคําพูดของเขาก็
ไม่มคี วามหมาย ไม่มนี าํ้ หนัก สุขกับทุกข์ก็เช่นเดียวกัน เราอยู่ในโลกทีม่ คี วามสุขกับ
ความทุกข์สลับกันไป เพราะเหตุการณ์ต่างๆหมุนเวียนเปลีย่ นไปอยู่เรื่อยๆ มีการเกิดการ
ดับ เวลาเกิดก็ดอี กดีใจ เวลาตายก็เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ นี่คอื ชีวติ ของคนเรา ทุก
คนในโลกนี้ไม่วา่ จะเป็ นนักบวชหรือฆราวาส ก็ตอ้ งสัมผัสเช่นเดียวกัน คนทีส่ มั ผัสแล้ว
ไม่กระทบกระเทือนก็คอื คนทีม่ ปี ญั ญา คนทีไ่ ด้ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ได้ควบคุมใจของตน
ไม่ให้หลงมัวเมากับการเจริญของลาภยศสรรเสริญสุข ไม่ให้อยากได้ลาภยศสรรเสริญสุข
ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็ นปัญหา จะมามากน้อยอย่างไร ก็จะไม่กระทบกับใจเรา นี่คอื การดูแล
รักษาใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายต่างๆ ต้องมีปญั ญา
เข้าใจสภาพความเป็ นจริงของโลกว่าเป็ นอย่างนี้ ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง ได้มาไม่
นานก็กลายเป็ นความทุกข์ไป ไม่ใช่ทรัพย์สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เรา
ไม่ใช่ของเรา สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็เช่นเดียวกัน เป็ นสิง่ ทีย่ มื มาจากธรรมชาติ
เวลาเกิดก็ยมื ร่างกายมาจากพ่อแม่ พอโตขึ้นทํามาหากินหาเงินได้ ก็ไปซื้อข้าวของซื้อสิง่
ต่างๆมา มีคู่ครอง มีลูก มีอะไรตามมา แล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกันไป ทุกคนต้องไป
ด้วยกันหมด เวลามาก็มาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆ ใจมาตามลําพัง มาด้วยอํานาจ
ของบุญบาปทีไ่ ด้ทาํ มา
ถ้าได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็เป็ นวาระของบุญส่งผลให้มาเกิด การจะมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้
อย่างน้อยต้องเคยรักษาศีล ๕ มา ถึงแม้จะไม่ได้รกั ษาทุกวันหรือตลอดเวลา ถ้าเคยมีศีล
๕ ก็ถอื ว่ามีสทิ ธิ์ ขึ้นอยู่กบั ว่ามีมากมีนอ้ ย ถ้ามีมากโอกาสทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็
มีมาก ถ้ามีนอ้ ยโอกาสก็นอ้ ย เหมือนกับการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ถ้าคะแนน
สูงมาก โอกาสทีจ่ ะได้เข้ามหาวิทยาลัยก็มมี าก ถ้าคะแนนตํา่ ก็ลดหย่อนตามกันไป การได้
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เกิดเป็ นมนุษย์ เกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็
ต้องมีศีลเป็ นปัจจัยส่งไป พวกเราทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ี แสดงว่าในชาติก่อนเราเคยมี
ศีลมาบ้าง ไม่มากก็นอ้ ย อย่างน้อยต้องเคยรักษา จึงส่งให้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าเคยทํา
บาป เคยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ยิงนก ตกปลา ตบยุง ฆ่ามด แมลง พอเป็ นวาระของบาปส่งผล
ก็จะทําให้เราเกิดเป็ นยุง เป็ นนก เป็ นแมลง เป็ นสัตว์ต่างๆ ไปจนกว่าชีวติ ของสัตว์นนั้ จะ
หมดไป แล้วก็ไปเกิดใหม่อกี ตามวาระของบุญของกรรม ถ้าเป็ นวาระของบาปก็ตอ้ ง
กลับไปเกิดในอบายอีก เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยสลับกันไป ถ้าเป็ นวาระของบุญ ก็ได้เกิดเป็ น
มนุษย์บา้ ง เป็ นเทพบ้าง เป็ นพรหมบ้าง ถ้าได้เกิดเป็ นมนุษย์ในสกุลดี ได้เจอ
พระพุทธศาสนา ทีส่ งสอนให้
ั่
ทาํ ความดีละบาป มีศรัทธาปฏิบตั ติ าม ก็จะสะสมโอกาสที่
จะได้เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้ามากขึ้น เหมือนกับเรียน
หนังสือ ถ้าตัง้ ใจเรียนโอกาสทีจ่ ะได้รับปริญญาก็มมี าก ถ้าไปเกิดในสกุลทีไ่ ม่ส่งเสริม
เรื่องการทําบุญละบาป แต่ส่งเสริมให้ทาํ บาป ไม่ให้ทาํ บุญ ก็ทาํ ตาม ก็เหมือนกับไม่ได้
เรียนหนังสือ ไม่ได้สะสมบุญบารมี ชาติต่อไปก็จะไม่ดกี ว่าชาติน้ ี
ถ้าได้สะสมบุญบารมีมามาก ไม่วา่ จะเกิดในสกุลใด ถ้าสอนให้ทาํ บาปก็จะไม่ทาํ จะทําแต่
บุญอย่างเดียว เพราะอํานาจของบุญทีไ่ ด้สะสมมามีพลังมาก จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ ไม่มที างทีจ่ ะลงไปตํา่ ยกเว้นไปพบอุบตั เิ หตุทาํ ให้จิตใจพลิกไป จากการใฝ่ บญ
ุ ใฝ่
กุศลเป็ นใฝ่ บาป เช่นองคุลมิ าลทีม่ จี ติ ใจใฝ่ สูง ได้เป็ นนักบวช แต่ถูกอาจารย์หลอกให้ไป
ทําบาป เพราะความอยากทีจ่ ะบรรลุธรรมชัน้ สูง และมีศรัทธาเชื่อในอาจารย์ของตน ก็
เลยต้องไปทําบาปฆ่าคนเกือบพันคน โชคดีทไ่ี ด้ไปเจอพระพุทธเจ้า ทีท่ รงช่วยพลิกจิต
ขององคุลมิ าลให้กลับเป็ นสัมมาทิฐิ ให้เห็นว่าการฆ่าผูอ้ น่ื ไม่ได้เป็ นการสร้างบุญบารมี แต่
เป็ นการทําบาปทํากรรมให้ตนเองต้องตกนรก จึงเกิดศรัทธายึดคําสอนของพระพุทธเจ้า
และปฏิบตั ติ าม จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชาติน้ เี ลย หนีพน้ บ่วงกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ที่
ไปฆ่าคนเกือบพันคนไปได้ เพราะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ จึงไม่ตอ้ งไปเกิดอีก กรรมจึง
ไม่สามารถไปทําอะไรกับจิตดวงนัน้ ได้ เพราะได้พน้ จากบ่วงกรรมไปแล้ว จึงควรแน่วแน่
ต่อการทําบุญทําความดี แน่วแน่ต่อการละบาป แน่วแน่ต่อการกําจัดความโลภความ
โกรธความหลง ไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ด ในเหตุการณ์ใด อยู่ในโลกไหนภพไหนก็ตาม เพือ่ จิตใจ
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ของเราจะได้พฒั นาได้เจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ล้มิ รส พระธรรมอันประเสริฐคือพระ
นิพพาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ครอบครองเป็ นสมบัตอิ ย่าง
แน่นอน ไม่อยู่เหนือวิสยั ของผูม้ จี ติ ใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ลจะไขว่คว้ามาครองได้
จึงควรใช้ภพชาติของมนุษย์ให้คมุ ้ ค่า เพราะมีภพของมนุษย์เพียงภพเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะ
สะสมบุญบารมีได้ ถ้าไปเกิดในภพอืน่ ก็จะทําไม่ได้มากนัก เกิดเป็ นเดรัจฉานก็จะสะสม
บุญบารมีได้นอ้ ย อาจจะได้บ ้าง เช่นลิงกับช้างทีไ่ ด้อปุ ฏั ฐากพระพุทธเจ้า แต่ไม่มโี อกาส
สะสมบุญบารมีขนั้ มรรคผลนิพพานได้ ทําได้อย่างมากก็ทาํ บุญทําทาน ถ้าไปเกิดเป็ นเทพ
ก็จะมีแต่ความสุข ไม่ตอ้ งทําบุญให้ทาน เพราะบนสวรรค์มคี วามสุขด้วยกันทุกคน มีภพ
ของมนุษย์เท่านัน้ ทีม่ ที งั้ สุขทัง้ ทุกข์ปนกันไป สามารถทําบุญได้ ทําบาปได้ ขึ้นอยูก่ บั
จิตใจของแต่ละคน ว่ามีปญั ญามากน้อยเพียงไร ถ้าเป็ นมนุษย์ก็ควรเข้าหาผูร้ ู้ ทรงสอน
ให้คบบัณฑิต ไม่ให้คบคนพาล บัณฑิตคือคนทีร่ ู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บคุ คล รู้สงั คม รู้
กาลเทศะ รู้ประมาณ รู เ้ หตุรูผ้ ล คือรู้วา่ การกระทําของเราเป็ นเหตุ ทีจ่ ะทําให้เกิด
ความสุขความเจริญ หรือความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ถ้าทําดีก็จะได้ความสุขความเจริญ
เป็ นผลตอบแทน ถ้าทําชัว่ ก็จะได้ความทุกข์ความเสือ่ มเสียเป็ นผล รู ต้ นคือรู้สถานภาพ
ของเรา ว่าเราเป็ นใคร เป็ นอะไร เป็ นหญิงหรือเป็ นชาย รู บ้ คุ คล รู้คนทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย
ว่าเป็ นใคร สูงกว่าหรือตํา่ กว่าหรือเท่าเรา เพือ่ จะได้ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับฐานะ รู ส้ งั คม
คือรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รูก้ าลเทศะ คือรู้เวลาและสถานที่ อยู่ทใ่ี ดเวลา
ใด ควรจะทําตัวอย่างไร ควรสงบนิ่งหรือควรกระโดดโลดเต้น รู ป้ ระมาณ คือรู้ความ
พอดี เช่นปัจจัย ๔ ดังทีไ่ ด้พูดเมือ่ สักครู่น้ วี า่ ให้กนิ เพือ่ อยู่ อย่าอยู่เพือ่ กิน ถ้ากินเพือ่ อยู่
ก็จะลดปัญหาไปได้มาก ถ้าอยู่เพือ่ กินก็จะวุน่ วายกว่าจะกินได้สกั มื้อ ต้องหาร้านอาหาร
ร้านนี้ก็ไม่ถูกใจ ร้านนี้ก็ไม่อร่อย ร้านนี้คนก็มาก กว่าจะได้กนิ หายหิวพอดี
ถ้ายังไม่มปี ญั ญาก็ควรคบบัณฑิต อย่าไปคบคนพาล คนโลภโมโทสัน ไร้เหตุไร้ผล ชอบ
ทําอะไรตามอารมณ์ หลงระเริงกับลาภยศสรรเสริญสุข ถ้าเลวไปกว่านี้ก็คอื พาลแบบไร้
ศีลธรรม ชอบยิงนกตกปลา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เสพสุรายาเมา เกียจคร้าน คบ
คนชัว่ เป็ นมิตร ถ้าไปคบกับคนพวกนี้ ก็จะถูกชักชวนดึงให้ลงตํา่ ไม่เกิดปัญญา ภพชาติ
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นี้จะสูญไปเปล่าๆ ไม่ได้สะสมบุญบารมี ได้แต่สะสมบาป แทนทีจ่ ะก้าวหน้ากลับถอย
หลัง เสียชาติเกิด ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั จิตใจเลย ทําประโยชน์ให้กบั กิเลส ความโลภ
ความโกรธความหลง ฉุดลากให้ลงตํา่ ให้เข้าไปในกองทุกข์ จึงขอสรุปว่า การเกิดมาเป็ น
มนุษย์เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศวิเศษมาก เป็ นคุณเป็ นประโยชน์มาก ให้ใช้ชวี ติ ของมนุษย์ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ทาํ ตามความโลภ
ความโกรธความหลง
ถาม การปฏิบตั ธิ รรมต้องควบไปกับการฟังธรรม
ถูกต้องหรือไม่

คือสุตมยปัญญาด้วย

อย่างนี้

ตอบ ถูกต้อง การปฏิบตั ธิ รรมมีหลายระดับด้วยกันคือ ทาน ศีล ภาวนา ทานก็ทาํ ไป
ตามกาลเวลา ถึงเวลาทีจ่ ะช่วยเหลือใครได้ ให้อะไรใครได้ก็ให้ไป ศีล ๕ ก็ตอ้ ง
รักษาตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไร จะพูดอะไร ก็เอาศีล ๕ มาประกบเสมอ ว่าผิด
ศีลหรือไม่ ถ้าผิดศีลก็อย่าทํา ส่วนภาวนาก็มี ๒ ระดับด้วยกันคือ สมถภาวนา
และ วิปสั สนาภาวนา ขัน้ ต้นให้เจริญสมถภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ต่นื จนถึงหลับ ไม่ตอ้ งมาวัดก็ได้ เพราะสติอยู่ทต่ี วั เรา สติคอื การรู้อยูท่ กุ
ขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ วิธตี งั้ สติทง่ี า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื ตัง้ สติทก่ี าย กายอยู่กบั เรา
ตลอดเวลา ให้ดูกายทุกขณะ กําลังนัง่ อยู่ ก็ให้รู้วา่ กําลังนัง่ อยู่ พอจะลุกขึ้นมา ก็รู้
ว่ากําลังจะลุก เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายเหมือนเป็ นนักโทษ สติเป็ นเหมือน
ผูค้ ุม ทําอย่างนี้ถงึ จะเป็ นการภาวนาเป็ นการปฏิบตั ิ เป็ นตัวสําคัญทีส่ ุดทีจ่ ะทําให้
จิตสงบเป็ นสมาธิ ให้เกิดปัญญาขึ้นมา หลังจากทีท่ าํ จิตให้สงบแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ปัญญา พอกิเลสปรากฏขึ้นมาก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่จติ ได้ สิง่ เดียวทีจ่ ะดับ
หรือทําลายกิเลสได้ก็คอื ปัญญา ซึง่ มีอยู่ ๓ ระดับด้วยกันคือ ๑. สุตมยปัญญา
ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ๒. จินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิด
พิจารณา ถ้าฟังแล้วไม่พจิ ารณาต่อก็จะลืม เพราะจิตต้องไปคิดเรื่องอืน่ พอคิด
เรื่องอืน่ ก็จะไม่คดิ ถึงเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ก็จะจางหายไป จึงควรคิดพิจารณา
อยู่เรื่อยๆไปกับการคิดเรื่องอืน่ เอาเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปปฏิบตั ิ เช่นเวลา
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รับประทานก็ตอ้ งคิดว่า กินเพือ่ อยู่ ไม่อยู่เพือ่ กิน ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเป็ นจินตามย
ปัญญา แต่ก็ยงั ไม่พอกับการตัดกิเลสให้ขาด กิเลสจะขาดได้ตอ้ งเกิดจาก
ภาวนามยปัญญา เกิดจากจิตทีส่ งบ พอจิตมีความสงบแล้วจะมีพลังตัดกิเลสได้
เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาก็ตดั ได้เลย ปัญญาต้องมีสมถภาวนาเป็ น
ผูส้ นับสนุน จิตสงบมากเท่าไรก็ตดั ได้มากเท่านัน้ เพราะกําลังตัดอยู่ทส่ี มาธิอยู่ท่ี
สมถภาวนา เป็ นตัวหยุดเป็ นเบรก เวลากิเลสโผล่ข้นึ มาถ้าไม่มเี บรก ก็หยุดมัน
ไม่ได้ เวลาโกรธก็หยุดไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลัง ไม่มสี มาธิความสงบ
ต้องปฏิบตั ติ ลอดเวลา ในเบื้องต้นอาจจะไม่ถนัด อาจจะเผลอได้ เพราะโดยนิสยั
ของจิตชอบเผลอ ชอบไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆทีม่ าสัมผัส พอเห็นอะไร
ปั๊บก็จะคิดตาม พอได้ยนิ อะไรปั๊บก็จะคิดตาม แต่ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะดึงกลับมาให้ตงั้
มันให้
่ เป็ นสมาธิ เพือ่ จะได้หยุดจิตไม่ให้ไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหา สร้าง
ความทุกข์ให้กบั ตนเอง ต้องไปปลีกวิเวก ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆ แล้วหัน
มาทุ่มเทกับการสร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิอย่างจริงจัง อย่างน้อยครัง้ ละ ๓
วัน ๕ วัน ๗ วัน เพือ่ สร้างพลังจิต คือวิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ป็ นปัจจัย
สําคัญในการกําจัดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้ายังอยู่ในสังคม
ทํางานก็ยากหน่อย เพราะเป็ นฝ่ ายของกิเลสเป็ นส่วนใหญ่ เพราะการงานต่างๆมี
กิเลสเป็ นพื้นฐาน ทําอะไรก็เพือ่ จะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา ไม่เป็ นทางธรรม ทีต่ อ้ งสละ
ต้องตัด ต้องไม่อยากได้ ทําเพือ่ กําจัดความโลภความโกรธความหลง ถ้ายังอยู่ใน
สังคมจะรู้สกึ ว่ามันทวนกระแสกับทางธรรมะ ถ้าสามารถเจริญธรรมะได้จนมี
กําลังแล้ว ธรรมะก็จะเป็ นตัวฉุดให้ออกไปจากสังคมเอง อาจจะลาออกจากงาน
ก่อนถึงเวลาเกษียณก็ได้ ถ้ามีความสุขทางด้านจิตใจ ถ้าเห็นว่าความสุขทางด้าน
ลาภยศสรรเสริญสุข ไม่มคี วามหมายอะไร ถ้าได้พบกับความสงบเพียงครัง้ เดียว
ในขณะทีน่ งั ่ สมาธิจติ รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ ก็จะพบกับ
ความสุข ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ความสุขเหนือความสงบไม่มี ความสุข
ต่างๆในโลกนี้ทเ่ี หนือกว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบไม่มี
ถ้าได้สมั ผัสกับ
ความสุขแบบนี้แม้เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง ก็จะสร้างกําลังใจ สร้างฉันทะวิริยะ ความ
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พอใจความยินดีทจ่ี ะออกไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ความสุขชนิดนี้มากขึ้น เพราะได้ล้มิ
รสทีว่ เิ ศษทีไ่ ม่เคยลิ้มรสมาก่อน ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะให้ความสุขทีว่ เิ ศษแบบนี้
ได้ มีการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ทีจ่ ะให้เราได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็จะเตรียมตัวออก
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง มีภาระหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ให้ลลุ ว่ งไป อันไหนตัดได้ก็ตดั อันไหน
มอบให้คนอืน่ ทําได้ก็มอบไป ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ นัน้ สมบัตขิ ้าวของเงินทอง สามี
ภรรยา บุตรธิดา ยกให้หมด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทําเป็ นตัวอย่าง
ถาม เวลาปฏิบตั สิ มาธิอยู่กบั ความสงบ พอไปอยู่กบั ความวุน่ วาย รู้สกึ ว่าอยากจะเลีย่ ง
ควรเจริญเมตตาเพือ่ อยู่กบั สิง่ นัน้ ถูกต้องหรือไม่
ตอบ ถูกต้อง นอกจากเมตตาแล้วต้องมีปญั ญาด้วย พอปฏิบตั ไิ ปแล้วเรามีความสงบ
ก็อย่าไปติดความสงบ เมือ่ ออกจากความสงบแล้วต้องเจริญปัญญา พิจารณารูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอมีปญั ญาแล้ว เวลาสัมผัส
กับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะรู้สกึ เฉยๆ จะปล่อยวางได้ ถ้ายังไม่มปี ญั ญาจะ
รําคาญใจ เห็นอะไรได้ยนิ อะไรจะรําคาญใจ แสดงว่ายังหลงอยู่ ยังทุกข์อยู่ ยัง
ติดอยู่ ถ้าใจอยากจะหนีก็เป็ นตัณหา ต้องใช้ปญั ญาสอนจิตว่า ไม่ตอ้ งหนี อย่าไป
ยินดียนิ ร้าย เขาจะทําอะไรก็ตาม ถ้าไม่ไปยึด ไปติดก็จะรู้สกึ เฉยๆ ต้องปล่อย
วาง ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา
เช่นฝนฟ้ าแดดลม เราบังคับเขาไม่ได้ แต่ก็อยู่กบั เขาได้ เพราะไม่ยดึ ติดนัน่ เอง
เราปรับตัวเรา อย่าให้เขาปรับ ปรับตัวเราให้เข้ากับสภาพความเป็ นจริง ถึงแม้จะ
วุน่ วายขนาดไหน ถ้ามีความจําเป็ นต้องอยู่ก็ทนไปก่อน พอได้โอกาสก็ค่อยปลีก
ตัวไปทีส่ งบวิเวก ขณะทีย่ งั มีความจําเป็ นต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆ ก็เผชิญด้วย
ปัญญา สอนใจให้ปล่อยวาง แต่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหน้าทีก่ ารงาน ทําให้ดี
ทีส่ ุด แต่อย่าไปดีใจเสียใจกับผลงาน จะได้ไม่ทกุ ข์ ความเมตตาคือการรู้จกั ให้
อภัย เวลาใครทําให้ไม่สบายใจไม่พอใจ ก็อย่าไปโกรธแค้น ต้องรีบระงับความ
โกรธทันที เพราะเป็ นโทษกับเรา สิง่ ทีเ่ ขาทําไม่ได้รา้ ยเท่ากับความโกรธ ถ้ารับได้
ใจก็จะไม่วนุ่ วาย ถ้ารับไม่ได้ก็จะวุน่ วาย ต้องดับความวุน่ วายใจด้วยการให้อภัย
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พอดับได้แล้วก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าใจยังรุ่มร้อนก็จะกลายเป็ นเรื่องขึ้นมา จึงต้อง
รู้จกั ให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรมกัน
ถาม เพิง่ เริ่มนัง่ สมาธิ พอเริ่มนัง่ ไปจะมึนๆ ยังไม่ได้เจริญปัญญา จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ เวลานัง่ สมาธิควรนัง่ แบบสบายๆ อย่าไปคาดผลว่า ต้องได้อย่างนัน้ ต้องได้อย่าง
นี้ ควรใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นดูลมหายใจเข้าออก หรือบริกรรม
พุทโธๆ ถ้าทําหลายอย่างจะเกร็งได้ เหมือนเวลาหัดขับรถใหม่ๆ ต้องทําหลาย
อย่าง ก็เลยเกร็ง ไหนจะเหยียบคลัช เปลีย่ นเกียร์ เปิ ดไฟ เปิ ดทีป่ ดั นํา้ ฝน เปิ ด
วิทยุ ถ้าต้องทําอะไรหลายอย่าง ก็จะทําให้เกร็งได้ ทําแบบง่ายๆไปก่อน เอาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งไปก่อน ถ้าจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียว ไม่ตอ้ งพุทโธก็ได้ ให้รู้ลมเข้าลม
ออกทีป่ ลายจมูก เฝ้ าดูตรงจุดนัน้ จุดเดียวก็พอ ไม่ตอ้ งตามลมไปทีก่ ลางอกหรือ
ไปทีห่ น้าท้อง ให้อยู่ทป่ี ลายจมูก ลมเข้าก็รู้อยู่ตรงนัน้ ลมออกก็รู้อยู่ตรงนัน้ ทํา
อย่างนี้ไปก่อน ถ้าทําอะไรหลายอย่างอาจเกิดการเกร็งขึ้นมาได้ ไหนจะต้องดูลม
หายใจเข้าออก ไหนต้องพุทโธอีก ไหนจะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ทาํ ให้มนึ ได้ ถ้าดู
ลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ แทนทีจ่ ะดูลมหรือบริกรรมพุทโธ ก็สวดอิตปิ ิ โส
ไป มนต์บทไหนทีส่ วดแล้วรู้สกึ สบายใจเย็นใจ ก็สวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอยาก
หยุดสวดก็หยุด แล้วดูลมต่อก็ได้
ให้ทาํ จากง่ายไปหายาก อย่าทําจากยากไปหาง่าย เพราะจะยาก ลองทําดู อาจจะ
มีเหตุอย่างอืน่ ก็ได้ สังเกตดูวา่ ทีเ่ กร็งเพราะอยากจะให้ได้ผลหรือเปล่า ถ้าอยาก
ได้ผลมากก็จะเกร็งมาก ถ้านัง่ แบบไม่หวังผล ทําตามหน้าทีไ่ ป มีสติรู้อยู่กบั งานที่
กําลังทํา ถ้าดูลมก็ให้รู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ควบไปด้วย ถ้า
หายใจเข้าออกก็คดิ เรื่องงานเรื่องการ อย่างนี้ก็ไม่ได้ภาวนาแล้ว หายใจออกก็
คิดถึงทางบ้านก็ไม่ได้ภาวนาแล้ว ต้องดูลมหายใจอย่างเดียวเท่านัน้ ในขณะที่
ภาวนา เพราะต้องการระงับความคิด ผลทีเ่ กิดจากการภาวนาคือความสงบนิ่ง
ของจิต ไม่คดิ เรื่องต่างๆ ไม่รบั รู้เรื่องอะไรต่างๆ นี่คอื เป้ าหมายของสมถภาวนา
ถ้านัง่ ไปแล้วปรากฏเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็ให้รับรู้ไว้แล้วปล่อยวาง อย่าไปยึดติดอย่า
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ไปสนใจ ให้กลับมาหาองค์ภาวนา ถ้าใช้ลมหายใจก็กลับมาหาลมหายใจ แล้วสิง่
เหล่านัน้ ก็จะหายไปเอง ไม่ใช่ของวิเศษ เป็ นผลพลอยได้ ไม่ได้พฒั นาจิตใจให้
สูงขึ้น อย่าไปหลง พอนัง่ เห็นอะไรแล้วก็อยากจะเห็นอีก แสดงว่าหลงทางแล้ว
เพราะเป้ าหมายของการนัง่ สมาธิ คือความสงบนิ่งของจิตใจ มีความสุข มีความ
อิม่ มีความพอ เพือ่ จะได้เป็ นฐานของวิปสั สนาของปัญญาต่อไป ถ้านัง่ แล้วจิตไม่
สงบนิ่งเห็นนัน่ เห็นนี่ พอออกมาแล้วก็เหมือนกับไม่ได้นงั ่ จะไม่มกี าํ ลังเจริญ
ปัญญา ถ้านัง่ แล้วสงบนิ่ง ถึงแม้จะออกมาแล้วก็ยงั นิ่งอยู่ ไม่แกว่งไปแกว่งมา
ตามอารมณ์ต่างๆ ก็จะสามารถเอาธรรมะมาสอนใจได้ พิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตาได้ ปัญญาจะค่อยซึมซับเข้าไปในจิตใจเรื่อยๆ เวลาไปประสบกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะมีธรรมะคอยเตือนว่านี่แหละคือ
อนิจจัง ถ้ารู้วา่ เป็ นอนิจจัง ก็ปล่อยวาง ก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้ารู้ไม่ทนั ก็จะร้องห่ม
ร้องไห้ เวลาสูญเสียอะไรไป ถ้าเรามีปญั ญา มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจ ก็จะ
รู้สกึ เฉยๆ ไม่ทกุ ข์ ทัง้ ๆทีส่ ูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป นี่คอื เครื่องวัดผลของการเจริญสมาธิ
และปัญญา
ผลของการทําสมาธิทเ่ี ราต้องการ คือความสงบนิ่ง ความอิม่ ใจ พอออกจากสมาธิ
แล้ว ก็ตอ้ งเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อ เตือนสติเตือนตนอยู่เสมอว่า เราอยู่ใน
โลกอนิจจัง เดีย๋ วอนิจจังก็ตอ้ งปรากฏให้เห็นจนได้ ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว
พอเกิดขึ้นมาจะรู้สกึ เฉยๆ เหมือนนักฟุตบอลเฝ้ าประตู ก็ตอ้ งเฝ้ าอยู่ทป่ี ระตู
เตรียมรับลูกบอล เตะเข้ามาทางไหนก็รบั ได้หมด เป็ นนักปฏิบตั กิ ็ตอ้ งเตรียมรับ
กับลูกอนิจจังทีจ่ ะเข้ามาสู่ใจ ก็คอื ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย การ
พลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา นี่คอื ลูกฟุตบอลทีจ่ ะพุง่
เข้าสู่ใจ ถ้ามีปญั ญาคอยเฝ้ า ก็จะป้ องกันทุกข์ไม่ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ
ได้ พร้อมทีจ่ ะเผชิญไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม เพราะใจไม่ได้สูญเสียอะไร ใจไม่ได้
อะไร ใจเพียงไปหลงไปยึดติด ไปคิดว่าเป็ นของใจ พอจะสูญเสียไปก็เศร้าโศก
เสียใจ ใจสามารถอยู่ได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไร ไม่มรี ่างกายก็อยู่ได้ ถ้าไม่มกี เิ ลสก็อยู่
อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตกาล เช่นใจของพระพุทธเจ้า ไม่ตอ้ งอาศัย
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ร่างกาย ไม่ตอ้ งอาศัยสวรรค์ชนั้ ต่างๆให้ความสุข เพราะสวรรค์ก็ยงั เสือ่ มได้ เป็ น
มนุษย์ก็เสือ่ มได้ตายได้ มีนิพพานเท่านัน้ ทีไ่ ม่เสือ่ ม คือจิตทีบ่ ริสุทธิ์ ทีไ่ ม่กลับไป
เศร้าหมอง ไปมีกเิ ลสอีกต่อไป
ถาม ชาติน้ ีเป็ นชาวพุทธ มีโอกาสไปเกิดเป็ นชาติทไ่ี ม่ใช่ชาวพุทธไหม
ตอบ เป็ นได้ เพราะการไปเกิดใหม่น้ ไี ม่แน่นอน ว่าจะไปเกิดในครอบครัวไหน อาจจะ
ไปเป็ นอิสลาม เป็ นยิว เป็ นคริสต์ก็ได้ ถ้ามีพลังพุทธมาก ก็จะดิ้นออกมาเอง
เหมือนชาวต่างประเทศทีม่ าศึกษามาบวชในประเทศไทย เป็ นคริสต์ เป็ นยิว เป็ น
อิสลาม หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ จิตใจก็ใฝ่ หาธรรมทีไ่ ด้ยนิ พอรู้แหล่งของ
ธรรมะว่าอยู่ตรงไหน ก็จะมุง่ ไปตรงนัน้ อย่างเมืองไทย ตอนนี้มชี าวต่างชาติมา
บวชเป็ นพระกันมาก มาจากหลายชาติหลายศาสนาด้วยกัน
ถาม ถ้าศีล ๕ ยังไม่บริสุทธิ์ จะเจริญภาวนาได้ไหม
ตอบ ศีลสนับสนุนการภาวนา ถ้าบริสุทธิ์มากก็ภาวนาได้งา่ ย ถ้าบริสุทธิ์นอ้ ยก็ภาวนาได้
ยาก ถ้าศีลบริสุทธิ์มากความวุน่ วายใจก็จะน้อย จิตจะสงบได้งา่ ย ถ้าทําผิดศีลข้อ
นัน้ ข้อนี้ ก็จะทําให้ใจวุน่ วาย เวลาภาวนาจะสงบยาก เพราะอดทีจ่ ะคิดถึงเรื่องที่
ไปทํามาไม่ได้ เกิดความกังวล เกิดความทุกข์ใจ ก็เลยยากทีจ่ ะทําให้จิตสงบ แต่
ไม่ได้หมายความว่าศีลจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ก่อนถึงจะภาวนาได้ ถ้าศีลสะอาด
บริสุทธิ์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะภาวนาได้ผล ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าสะอาดบริสุทธิ์
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะภาวนาได้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ศีลสนับสนุนภาวนา พอ
ภาวนาได้ผลแล้ว ก็จะช่วยให้รกั ษาศีลได้ดขี ้นึ พอได้ความสงบมากขึ้น จิตก็มี
ความร่มเย็นมากขึ้น มีโทสะน้อยลง ก็จะเบียดเบียนผูอ้ น่ื น้อยลง ทําให้ศีล
บริสุทธิ์มากขึ้น ทานศีลสมาธิปญั ญาจะสนับสนุนกันละกัน เป็ นเหมือนวงกลม
ช่วยดันกัน คนทีม่ ปี ญั ญามากจะทําบุญทําทานมาก เสียสละมาก เพราะรู้วา่ ยิง่
เสียสละยิง่ มีความสุขมากขึ้น แล้วก็ดนั ให้รกั ษาศีลมากขึ้น ให้มสี มาธิมากขึ้น
เจริญปัญญามากขึ้น ไม่จาํ เป็ นต้องทําทีละขัน้ ทําควบคู่กนั ไปเลย ตามระดับของ
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ธรรม ถ้าทาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็รกั ษาศีล ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ภาวนา ๕๐ เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ขยับขึ้นไปทําทาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รักษาศีล ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ภาวนา ๖๐
เปอร์เซ็นต์ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขัน้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ถาม การสวดมนต์ทาํ วัตรเช้าวัตรเย็น โดยเข้าใจเองว่า ๑. เป็ นการส่งเสริมคุณพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ ๒. เป็ นการฝึ กจดจําบทสวดมนต์ ไม่ทราบว่ามีอะไรที่
ต้องทราบเพิม่ เติม
ตอบ เป็ นอุบายแห่งสมถภาวนา เป็ นการทําสมาธิไปในตัว เพราะเวลาสวดใจจะไม่ไป
คิดถึงเรื่องต่างๆ ทีท่ าํ ให้วนุ่ วายใจ ไม่สบายใจ เป็ นการภาวนา เป้ าหมายหลักของ
การทําวัตรไหว้พระสวดมนต์ ก็คอื การทําให้จติ ใจสงบ ส่วนการระลึกถึงคุณพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะทําให้เห็นความสําคัญของการศึกษา การประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ระลึกถึงเยีย่ งอย่างทีด่ งี าม ถ้าเข้าใจความหมาย ถ้า
ไม่เข้าใจก็จะเป็ นแบบนกแก้ว แก้วจ๋า แก้วจ๋า แต่ไม่รู้คุณค่าของแก้ว ถ้าจะให้
ได้ผลเต็มทีต่ อ้ งเข้าใจด้วย เพือ่ จะได้รู้คุณค่าของพระพุทธคุณพระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการปฏิบตั ธิ รรม ถ้าปฏิบตั ติ ามได้ สักวันก็จะได้
เป็ น สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน จะได้ธรรมทีเ่ ป็ น
สวากขาโต ภควตาธัมโม มาครอบครอง พอมีธรรมะ ก็จะเห็นพุทธะ
ถาม ทุกคนมีกรรมเป็ นของตน เรามีบตุ รทีม่ โี รคประจําตัว เป็ นกรรมของลูก พ่อแม่ก็
ทุกข์ไปด้วย ควรจะยึดหลักอย่างไรในการเลี้ยงดู
ตอบ ต้องแยกแยะว่าบุตรกับตัวเราเป็ นคนละส่วนกัน เวลาบุตรเจ็บไข้ได้ป่วยเรามี
หน้าทีด่ ูแลรักษาหายาหาหมอก็ทาํ ไป แต่ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั เขา ไม่ได้ทาํ ให้โรคภัย
ไข้เจ็บของเขาหาย แต่กลับจะทําให้เราทุกข์ เป็ นการทําร้ายตัวเอง เป็ นอกุศลทาง
จิตใจ ทีเ่ ราจะต้องระงับ ลูกเป็ นอะไรเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ แต่ตอ้ งยอมรับว่าเขามี
กรรมของเขา ชาติก่อนเขาเคยไปทําบาปทํากรรมมา จึงทําให้เขาต้องประสบ
เคราะห์กรรม แต่ก็เป็ นบุญของเขาทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นลูกของเรา ทีม่ คี วามเมตตาต่อ
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เขา เราก็ทาํ ได้เท่านี้ อย่าไปเสียใจ ทุกคนต้องเป็ นเหมือนกัน ไม่ชา้ ก็เร็ว เขาก็เป็ น
เราก็ตอ้ งเป็ น ทุกคนทีอ่ ยู่ในศาลานี้ก็ตอ้ งเป็ นกันหมด เพราะเป็ นเรื่องธรรมดา
ของการมาเกิด ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจได้ เพราะเห็น
ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มใี ครดีหรือเลวกว่ากันในเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
ถาม มีความเชื่อว่า ถ้าได้แบ่งความทุกข์ของคนทีเ่ รารักมา จะทําให้ความทุกข์เบาบาง
ลงไป เช่นความทุกข์ของลูกหรือบิดามารดา ถ้าได้ร่วมทุกข์ดว้ ยกัน จะทําให้ทกุ ข์
นัน้ เบาบางลงไป เพราะได้ช่วยแบ่งกันทุกข์
ตอบ ก็มบี างส่วน เวลาเรามีความทุกข์แล้วคนอืน่ เห็นใจเรา ก็ทาํ ให้เราทุกข์นอ้ ยลงได้
ถาม อาจจะเป็ นปาฏิหาริยท์ ท่ี กุ ข์นอ้ ยลง เพราะมีคนมาแบ่งเอาความทุกข์ไป
ตอบ ความจริงเราไปแบ่งความทุกข์ของคนอืน่ มาไม่ได้หรอก แต่แสดงความเมตตา
กรุณา เห็นอกเห็นใจ ให้กาํ ลังใจเขาได้ เขาก็อาจมีกาํ ลังใจขึ้นมา ทําให้ความทุกข์
น้อยลง ถ้าไม่มใี ครเหลียวแล ไม่มใี ครดูแล ก็อาจจะทําให้ทุกข์มากขึ้น ความจริง
เราสามารถดับความทุกข์ใจดับได้หมดเลย ถ้ายอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องเป็ นอย่าง
นี้ จะไม่ทกุ ข์ใจเลย ส่วนทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่รุนแรงเลยเมือ่ เทียบกับทุกข์ทางใจ
เป็ น ๑ ต่อ ๑๐ ความทุกข์ของร่างกายหนัก ๑ เท่า ทางใจหนัก ๑๐ เท่า ถ้าจิตไม่
ทุกข์ร่างกายเจ็บปวดนิดเดียว
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์จงึ ไม่หวันไหวกั
่
บ
ความตาย กับความเจ็บไข้ได้ป่วย พระปฏิบตั บิ างท่านไม่กนิ ยา ไม่ไปโรงพยาบาล
เพราะไม่ได้เจ็บ ๑๐ เท่า เจ็บเพียงเท่าเดียว ใจไม่ได้เจ็บ เจ็บแต่กาย ใจปล่อย
กายได้ ถ้าจะตายก็ให้ตายไป จะหายก็หาย ใจไม่วนุ่ วาย ไม่ได้เจ็บด้วย ใจไม่ได้
เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย ถ้าใจเป็ นทุกข์ดว้ ย แม้จะเป็ นโรคเล็กๆน้อยๆ ก็กลายเป็ น
เรื่องใหญ่โตขึ้นมา
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ถือว่าเป็ นบาปของดิฉนั เองใช่ไหมคะ เพราะดิฉนั มีความทุกข์กบั คนที่
ดิฉนั รัก
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ตอบ ใช่ เป็ นความโง่ ยังไม่มปี ญั ญา เป็ นอกุศล สร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเองทําไม เป็ น
เรื่องคนอืน่ เรื่องชาวบ้าน เราไม่เกี่ยว
ถาม เกี่ยวซิคะ เพราะผูกพันกัน
ตอบ ความผูกพันเป็ นกิเลส เป็ นอุปาทาน เพราะไม่เห็นด้วยปัญญาว่า ไม่มคี วาม
ผูกพันต่อกันเลย เป็ นเพียงสมมติ พวกเราเป็ นเหมือนตัวละคร แต่เราเล่นกันจริง
กันจังเหลือเกิน
ถาม เธอเป็ นภรรยาผมครับ คุยกันทีบ่ า้ นหลายทีไม่รู้เรื่อง อย่างทีห่ ลวงพ่อพูดถูกมาก
เลย ผมก็เคยบอกว่าเราไปโง่ทาํ ไม
ถาม เวลาปฏิบตั สิ มาธิเกิดเวทนามาก ปวดขามากๆ ก็พยายามกําหนดว่าปวดหนอๆ
ยิง่ กําหนดยิง่ เจ็บ อยากเปลีย่ นอิริยาบถ โดยการเดินจงกรมแทน
ตอบ ถ้าเกิดการเจ็บขึ้นมา เป้ าหมายของการปฏิบตั ติ อ้ งการปล่อยวาง ปล่อยให้เป็ น
ธรรมชาติ จะปวดก็ปล่อยให้ปวดไป วิธีทจ่ี ะปล่อยวางได้มี ๒ วิธีดว้ ยกันคือ ๑.
อุบายแห่งสมถะคือสมาธิ ๒. อุบายแห่งวิปสั สนาคือปัญญา อุบายแห่งสมถะคือ
อย่าไปสนใจกับความเจ็บปวด หันกลับเข้าหาพุทโธ แล้วบริกรรมพุทโธๆต่อไป
อย่าไปสนใจกับความเจ็บปวด ความเจ็บปวดก็จะไม่เข้ามาในใจ ก็จะไม่กระวน
กระวาย พอใจสงบความเจ็บปวดก็จะไม่กระทบใจสามารถนัง่ ต่อไปได้
ถาม ได้ลองปฏิบตั ดิ ู แต่เจ็บมาก
ตอบ เป็ นธรรมดา ตอนนัน้ จิตเราเครียดด้วย นัง่ สมาธิใหม่ๆใจร้อน ต้องต่อสูก้ บั กิเลส
จึงเครียด ถ้าสามารถเกาะติดกับพุทโธหรืออารมณ์ทเ่ี ป็ นองค์ภาวนาได้ ก็จะลึก
เข้าไปเรื่อยๆ เรื่องต่างๆ ภายนอกจะห่างไปเรื่อยๆ เช่นคุยกันตอนนี้ เราไม่สนใจ
กับเสียงอืน่ เรามีสมาธิอยู่กบั การคุยกัน เสียงจะดังขนาดไหน ก็ไม่รบกวนใจ ถ้า
ส่งไปหาเสียงอืน่ ก็จะคุยไม่รูเ้ รื่อง จะรําคาญใจ อยากให้เสียงทีร่ บกวนหายไป ก็
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ยิง่ รําคาญใหญ่ เช่นเดียวกับการนัง่ สมาธิ พอเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา แสดงว่าใจ
ไม่ได้อยู่กบั พุทโธ ถ้าไปอยู่ทค่ี วามเจ็บปวดก็จะยิง่ เจ็บ ยิง่ อยากให้หายเจ็บ ยิง่
ปวดมากขึ้น มีความปวดซ้อนขึ้นมาในใจ ปวดกายแล้ว ต้องปวดใจอีก กระวน
กระวายกระสับกระส่าย เป็ นทุกข์ทางใจ เพราะกลัวความเจ็บปวดทางร่างกาย
ต้องดึงใจออกจากความเจ็บปวดเข้ามาหาองค์ภาวนา
บริกรรมพุทโธให้ถย่ี บิ
ไม่ให้จติ มีโอกาสเล็ดลอดไปหาความเจ็บปวด ถ้าทําได้จติ ก็จะรวมลงได้ พอรวม
ลงแล้วบางทีก็หายไปหมด ทัง้ ความเจ็บปวด ทัง้ ความรับรู้ร่างกาย มันหายไป
เหลือแต่จติ อยู่ตามลําพัง สงบนิ่งเย็นสบาย เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น นี่คอื อุบาย
สมาธิ เพือ่ การปล่อยวางเวทนา
ถ้าใช้อบุ ายวิปสั สนา ก็ตอ้ งยอมรับว่าเวทนาเป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง มีการ
เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป เหมือนกับลาภยศสรรเสริญสุข มีการเจริญแล้วเสื่อม
เป็ นธรรมดา ถ้าไม่ยดึ ติด อะไรจะเจริญก็ให้เจริญไป อะไรจะเสือ่ มก็ปล่อยให้
เสือ่ มไป เวลาเกิดเจ็บปวดขึ้นมาก็บอกว่า อยากจะเจ็บก็เจ็บไป แต่ใจจะไม่เจ็บไป
ด้วย ใจจะนิ่งเฉย ไม่วุน่ วาย ปล่อยให้เจ็บให้พอ เดีย๋ วก็หายไปเอง ถ้าทําใจได้
ปล่อยวางได้ ยอมรับความเจ็บปวด เหมือนกับฝนตก กําลังจะไปข้างนอก พอดี
ฝนตกลงมา ถ้ารับไม่ได้ ใจจะกระสับกระส่าย เพราะนัดกับคนนัน้ คนนี้ไว้ จะทํา
อย่างไรดี ก็จะกระสับกระส่าย ถ้ารู้วา่ ทําอะไรไม่ได้ ยอมรอให้ฝนหยุดก่อนแล้ว
ค่อยไป ก็นงั ่ เฉยๆอยู่ในบ้าน ก็จะไม่กระสับกระส่าย ไม่ทกุ ข์ อยู่เฉยๆได้
ถาม เคยมีประสบการณ์ เวลานัง่ สมาธิเพลินๆ ก็ปวดเป็ นเหน็บชาอย่างรุนแรง ก็มอง
มันวูบเดียวมันก็หายไป เหมือนไม่เคยเจ็บปวดเลย
ตอบ ถูกแล้ว ต้องปล่อย อย่าไปอยาก พอมันเจ็บชา อยากจะให้มนั หาย ก็จะสร้าง
ความเจ็บทางใจขึ้นมา ทีม่ คี วามรุนแรงมาก จนทําให้นงั ่ ต่อไปไม่ได้
ถาม มันจะหายเจ็บถ้าดึงจิตกลับมาทีค่ าํ ภาวนา ปกติเวลานัง่ จะดูลม พอถึงจุดหนึ่งลม
ก็จะไม่มี แต่เวทนารุนแรงมาก พอมองเฉยๆ มันก็หายไป
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ตอบ ใจเราไม่หวันไหว
่ ไม่ได้อยากให้หาย ดูเฉยๆ ปล่อยวาง
ถาม ถ้าทิ้งการภาวนาไปอาทิตย์สองอาทิตย์ พอกลับมาทําใหม่ เวทนาแรงเหน็บชากิน
เหมือนฝึ กหัดใหม่ รับไม่ได้
ตอบ นิสยั เราชอบหนีความทุกข์ พอร้อนหน่อยรีบเปิ ดแอร์ แทนทีจ่ ะปล่อยให้มนั ร้อน
ไป เราพยายามหนีทกุ ขเวทนาตลอดเวลา พอนัง่ สมาธิ เจอทุกขเวทนาหน่อย ก็
ทนไม่ได้ ควรฝึ กทําใจให้เฉยๆกับทุกขเวทนา ร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป หนาวก็
หนาวไป ใจก็จะปล่อยวาง เข้าสู่อเุ บกขา เป็ นกลาง ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
ถาม ถ้าปวดมะเร็ง
ตอบ เหมือนกัน ทําใจเฉยๆ ถึงแม้ความเจ็บปวดทางร่างกายจะไม่หายไป แต่จะไม่
กระทบใจ ใจไม่เจ็บ เพราะไม่ได้อยากให้มนั หาย ถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา ก็ยงั ไม่หาย ยิง่ ทุกข์ใจมากขึ้น จนทนไม่ได้ถงึ กับอยากตาย บางคนพอไป
เจอโรคภัยไข้เจ็บ เจ็บปวดตลอดเวลา แต่ทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขาไม่ได้ ก็อยากจะ
ตาย คนทีถ่ งึ ขัน้ สุดท้ายของโรค ก็อยากจะตาย เพราะไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจ ถ้า
ฝึ กมาจะรู้วา่ ใจไม่ได้ป่วย ป่ วยเพียงครึ่งเดียว คือป่ วยกาย ป่ วยเพียงเสี้ยวเดียว
เพียง ๑ ส่วนเท่านัน้ เอง แต่อกี ๑๐ ส่วนไม่ได้ป่วยด้วย ใจไม่ป่วย ป่ วยแต่กาย
สามารถอยู่อย่างปกติได้ อยู่จนถึงลมหายใจสุดท้ายได้ เป็ นผลจากการได้ฝึกจิต
ปล่อยวางเวทนาได้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายไม่ตอ้ งมีโรงพยาบาล
ไม่ตอ้ งมีหมอ มีตามอัตภาพ อาศัยหมอสมุนไพร มียากินก็กนิ ไป ถ้าหายก็หาย
ไม่หายก็จบ แต่ใจไม่กงั วลวุน่ วาย เพราะไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย มีปญั ญา
เห็นแล้วว่าใจไม่ได้เป็ นอะไร ถ้าไม่มปี ญั ญาใจก็จะวุน่ วาย เหมือนไปวุน่ วายกับ
ความเป็ นความตายของคนอืน่ ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ได้เป็ นอะไรด้วยเลย ไปวุน่ วายกับเขา
ทําไม เกิดประโยชน์อะไร อาจทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วย ถ้าเครียดมากๆ
ทุกข์มากๆ ก็จะกระทบกับร่างกาย ทําให้เกิดโรคขึ้นมา ถ้าอยากจะทุกข์ดว้ ยก็ไม่
มีใครห้าม เป็ นสิทธิ์ของแต่ละคน อยากจะทุกข์ก็ทกุ ข์ไป
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ถาม ช่วยกันแบ่งทุกข์ ก็เป็ นความสุขลึกๆ
ตอบ แบ่งเบาความทุกข์ทางร่างกายได้ ถ้าไม่มยี ารักษาโรค ก็หายามาให้เขา แต่จะแบ่ง
ความทุกข์ทางใจไม่ได้ ได้แต่ทางกายเท่านัน้ สอนธรรมะให้เขาได้ เพือ่ ให้เขาดับ
ทุกข์ของเขาเอง เช่นพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระราชบิดา ๗ วันก่อนสวรรคต ทรง
สอนจนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ดับทุกข์ในใจได้หมดเลย ถ้าแบ่งปันความทุกข์
ก็ตอ้ งแบ่งอย่างนี้ แบ่งด้วยธรรม สอนให้ปล่อยวาง จะตายก็ตาย อย่าเสียดาย
ร่างกายนี้ ต้องตายด้วยกันทุกคน ยิง่ ยื้อยิง่ ทุกข์
ถาม อาจจะเป็ นเพราะดิฉนั มีบญ
ุ ทางนี้นอ้ ย ดิฉนั มีลูกน้องทีท่ าํ ความเสียหายเรื่อยๆ
ดิฉนั ก็ปล่อยวางไม่ได้ ก็จะต้องสอนเขา แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไร
ตอบ การปล่อยวางไม่ได้หา้ มให้สอนเขา หมายถึงปล่อยวางทางใจ ไม่ไปทุกข์กบั เขา
เขาทําอะไรผิด ก็อย่าไปหงุดหงิดรําคาญใจ โมโหโทโส ปล่อยวางทางอารมณ์ ทาง
ใจ แต่การว่ากล่าวตักเตือนสังสอนเพื
่
อ่ ทําให้ถูกนี้ ต้องทําไปตามหน้าทีถ่ า้ ทําได้
ถ้าเขาเชื่อฟังก็ดี ถ้าพูดไปแล้วทําเป็ นหูทวนลม ก็อย่าไปพูดให้เสียเวลา ปล่อย
วางทางอารมณ์ อย่าไปวุน่ วายกระสับกระส่ายกับเรื่องของคนอืน่ เพราะเป็ นโทษ
กับตัวเรา เวลาเรากระสับกระส่ายกับเวลาเราสบายใจมันต่างกัน
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๒

คู่มือปฏิบตั ิธรรม
๒ กันยายน ๒๕๕๐

พระมหาสติปฏั ฐานสูตรนี้เป็ นเหมือนคู่มือปฏิบตั ิธรรม ถ้าอ่านพระสูตรเข้าใจก็จะมีคู่มอื
ปฏิบตั ิ ความจริงก็ไม่ยากอะไร ยากทีก่ ารปฏิบตั หิ ลักใหญ่อยู่ทใ่ี ห้มสี ติรู้อยู่กบั ตัว
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ทําอะไร พูดอะไร คิดอะไร ให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ แต่
ใจเราชอบแกว่งไปแกว่งมา ไปทางโน้นที มาทางนี้ที ไม่ชอบอยู่กบั ตัว ไม่ชอบอยู่กบั ที่ ไม่
ชอบอยู่กบั ปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่ีเดีย๋ วนี้ กายอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้ไปอยู่ทไ่ี หน ไปเรื่องโน้นเรื่องนี้
มันยากตรงนี้เอง ถ้าสามารถดึงใจให้อยู่กบั เราได้ตลอดเวลา ก็จะควบคุมใจได้ ถ้า
ควบคุมใจได้ก็ตดั ปัญหาไปได้มาก ใจเป็ นเหมือนม้า สติเป็ นเหมือนบังเหียน ถ้ามี
บังเหียนก็จะบังคับม้าให้หยุด ให้วง่ิ ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร ถ้า
บังคับไม่ได้ ม้าก็จะวิง่ ไปตามใจของมัน ถ้าลุยเข้าไปในพงหนาม คนขีก่ ็จะโดนหนามข่วน
ฉันใดใจก็เป็ นเหมือนกับม้านี้แหละ เวลาโกรธมันก็จะหลุดไปเลย ทําอะไรเหมือนคนเสีย
สติ เหมือนคนบ้า ทําให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมา ถ้าทําเรื่องทีไ่ ม่ถูกศีลถูกธรรม ก็
จะมีเรื่องวุน่ วายตามมา เพราะใจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสติ ของผูร้ ู้คอื ใจเอง ทีเ่ ป็ น
ผูก้ ระทํา แต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะไม่เคยฝึ ก ไม่รู้วา่ การฝึ กสติควบคุมใจ
ตนเองนัน้ จะนําประโยชน์มาให้อย่างมาก เพราะอยู่ภายใต้อาํ นาจของอวิชชาความไม่รู้
ใจจึงชอบทําอะไรตามอารมณ์ ไม่ชอบทําอะไรตามเหตุผล ถ้าอะไรถูกอกถูกใจก็จะถือว่า
ดี ถึงแม้คนอืน่ จะมาทักมาท้วงอย่างไร ว่าทําแล้วจะเกิดความเสียหาย
เช่นลูกของเรานี้ จะถูกอารมณ์ครอบงํา จะชอบทําอะไรตามอารมณ์ พ่อแม่เคยมี
ประสบการณ์มาแล้ว รู้ดรี ู้ชวั ่ แล้ว ก็อยากจะให้ลูกอยู่ในทํานองคลองธรรม อยู่กบั การ
กระทําทีเ่ กิดคุณเกิดประโยชน์ เช่นอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆ ไม่อยากให้ลูกเล่น
มากจนเกินไป ดูโทรทัศน์มากจนเกินไป เทีย่ วมากจนเกินไป แต่ใจของลูกถูกความอยาก
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เหล่านี้ครอบงํา จึงชอบเทีย่ ว ชอบเล่น ชอบสนุกสนานเฮฮา ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบ
เรียนหนังสือ พ่อแม่ก็เลยหนักอกหนักใจ ไม่รู้จะทําอย่างไร ถ้าสามารถสอนให้ลูกปฏิบตั ิ
ตามแนวพระมหาสติปฏั ฐานสูตรได้ ก็จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์มาก สอนให้ลูกมีสติคอย
ควบคุมอารมณ์ ให้ใช้เหตุใช้ผลเวลาจะทําอะไร ว่าจะเกิดคุณหรือโทษ ถ้าเกิดโทษก็ให้หกั
ห้ามจิตใจอย่าไปทํา ถ้าเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ให้ทาํ ไปเลย พ่อแม่จงึ ต้องสอนลูกด้วย
เหตุดว้ ยผล แต่บางทีพ่อแม่ก็สอนด้วยอารมณ์ ก็ทาํ ให้เป็ นปัญหาเพิม่ ขึ้นมา เพราะ
อารมณ์ต่ออารมณ์จะรับกันไม่ได้ ต่างฝ่ ายต่างมีทฐิ ดิ ว้ ยกัน อารมณ์ของฝ่ ายหนึ่งก็บอก
ว่าดี อารมณ์ของอีกฝ่ ายหนึ่งก็วา่ ไม่ดี ฝ่ ายทีส่ อนก็บอกว่าต้องเชื่อฟังพ่อแม่ เพราะรู้
มากกว่า แต่อารมณ์ของลูกไม่ยอมรับ ต้องให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษจริงๆ บางทีก็ยาก
ทีจ่ ะทําให้เห็นได้ ก็ตอ้ งใช้มาตรการเผด็จการบังคับ มีการลงโทษถ้าไม่ปฏิบตั ติ าม ถ้าอยู่
ในวัยทีย่ งั ควบคุมบังคับด้วยกฎด้วยระเบียบได้ ก็ตอ้ งทํา ถ้าฝื นก็ตอ้ งมีการลงโทษ
เด็กบางคนห้ามอย่างไรก็ไม่เชื่อ พ่อแม่ก็ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะลงโทษได้ ก็ตอ้ งให้ตาํ รวจช่วย
จับไปอยู่โรงเรียนดัดสันดานเลย มีอยู่รายหนึ่ง พ่อแม่ห ้ามอย่างไรก็ไม่เชื่อ ไม่ชอบเรียน
หนังสือ ไม่ชอบทํางาน ชอบเอาเพือ่ นมาเล่นการพนัน กินเหล้ากันในบ้าน จนพ่อแม่ตอ้ ง
ขอให้ตาํ รวจมาช่วยจับไปส่งโรงเรียนดัดสันดาน ทีร่ าชบุรีมโี รงเรียนของคาทอลิค ทีร่ บั
เด็กทีไ่ ม่เอาไหนไปอยู่ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ให้เรียนหนังสือ มีกฎเคร่งครัดมาก
ไม่ให้กลับไปเยีย่ มบ้าน พ่อแม่ไปเยีย่ มได้เดือนละครัง้ พออยู่ได้สกั พักหนึ่งก็ดขี ้นึ ต้องมี
ประสบการณ์ถงึ จะเห็นโทษ ว่าทําไปแล้วจะต้องรับผลอย่างนี้ ถ้าสามารถวาดภาพให้ลูก
เห็นได้วา่ ถ้าทําอย่างนี้ต่อไปอนาคตจะเป็ นอย่างนี้ ถ้าเขาเห็นเขาเชื่อและปฏิบตั ติ ามได้ก็ดี
ไป ถ้าเขาไม่เชื่อก็ตอ้ งใช้มาตรการการลงโทษ ใช้กฎระเบียบ ถ้ายังห้ามปรามไม่ได้ก็ตอ้ ง
อาศัยเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ แต่พ่อแม่บางคนก็ใจอ่อน ทําไม่ลง รักลูก กลัวลูกจะโกรธจะ
เกลียด กลัวจะขาดจากการเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูกกัน ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็อยู่ทใ่ี จของเด็กเป็ น
หลัก ถ้ามีอวิชชาโมหะตัณหามาก มีความโลภโมโทสันมาก ก็เหมือนมีเมฆปกคลุมหุม้ ห่อ
ใจมาก จนแสงสว่างของเหตุผลของธรรมะเข้าไม่ถงึ อธิบายด้วยเหตุดว้ ยผลก็ไม่ชอบ ไม่
ถูกอารมณ์ ไม่ยอมฟัง ถ้าพ่อแม่มคี วามแน่วแน่ มีความกล้าหาญ ไม่กลัวว่าลูกจะโกรธ
จะเกลียดอย่างไร เชื่อว่าทําเพือ่ ลูกจริงๆแล้ว ก็ตอ้ งใช้มาตรการเข้มงวดกวดขัน ลูกก็จะ
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ยอม จะเห็นคุณต่อไป เพราะทําเพือ่ ให้เขาได้เห็นคุณเห็นโทษ ให้เขาฉลาด พอโตขึ้นเขาก็
จะเข้าใจ ว่าเราทําเพือ่ เขา ถึงแม้เขาจะไม่ชอบ
พวกเราทุกคนชอบทําอะไรตามใจ ถ้าถูกบังคับจะโกรธจะเกลียดคนทีม่ าบังคับ พอโตขึ้น
ได้พฒั นาทางด้านสติปญั ญาก็จะเข้าใจ ไปอยู่วดั กับครู บาอาจารย์กแ็ บบเดียวกัน ท่าน
เข้มงวดกวดขันมาก จนดูเหมือนว่าท่านโหดร้ายทารุณเป็ นเผด็จการ แต่ท่านมีความ
มันใจในมาตรการของท่
่
าน และสิง่ ทีท่ า่ นอบรมสังสอน
่
ว่าเป็ นทางทีถ่ ูกต้องดีงามทีส่ ุด
เราไปหาท่านก็เพือ่ ไปรับสิง่ เหล่านี้จากท่าน แต่กเิ ลสก็ชอบมาดึงมาลากให้ไปอีกทางหนึ่ง
ไปชนกับมาตรการทีด่ งี ามของท่าน ถ้าท่านทราบท่านก็ตอ้ งตักเตือน ถ้าเราฝื นท่านก็ตอ้ ง
ใช้มาตรการเด็ดขาด เช่นวัดป่ าบ้านตาดนี้ท่านห้ามทะเลาะกัน ถ้าทะเลาะกันก็ถอื ว่าผิด
ด้วยกันทัง้ คู่ ทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดจะไม่มศี าลตัดสินว่าใครผิดใครถูก ถ้าใครมาฟ้ องก็ให้
ออกไปเลย ไปด้วยกันทัง้ คู่ ทัง้ คนฟ้ องทัง้ คนถูกฟ้ อง การทะเลาะกันมันเสียหาย เกิดจาก
ทิฐคิ วามไม่ยอมกัน ในสมัยพุทธกาลก็ทาํ ให้สงฆ์แตกแยกเป็ นสองส่วน แม้พระพุทธเจ้า
จะทรงห้ามก็ไม่ฟงั เป็ นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องอยู่จาํ พรรษาตามลําพัง มีชา้ งกับลิง
อุปฏั ฐาก ชาวบ้านไม่ทราบว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปปลีกวิเวกอยู่องค์เดียว ก็ส่งสายไป
สืบ ก็ได้ทราบว่าสงฆ์แตกแยกกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามไม่ให้ทะเลาะกัน ให้ยอมกัน
ด้วยเหตุผล แต่ต่างฝ่ ายต่างถือว่าตนถูก ก็เลยไม่ทรงสามารถทีจ่ ะปกครองได้ จึงทรง
แยกตัวไป พวกชาวบ้านทราบข่าวก็เลยงดใส่บาตรพระ เวลาไปบิณฑบาต ก็ไม่มใี ครใส่
บาตร พอไม่มขี ้าวกินก็สาํ นึกผิด ก็เลยไปขอขมา ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจํา
พรรษา
ไม่วา่ จะเป็ นสงฆ์หรือเป็ นฆราวาส ความสามัคคีเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก อยู่ร่วมกันต้องไม่
แตกแยก ถึงแม้จะมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน มีการกระทําทีแ่ ตกต่างกัน ก็ให้สงวนความ
แตกต่าง ประสานความเหมือน ส่วนทีม่ คี วามเห็นไม่ตรงกันก็เก็บไว้ในใจ ส่วนทีต่ อ้ งทํา
ร่วมกันเพือ่ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ก็ทาํ กันไป ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ตาม
ถ้าอยู่ในสังคมนัน้ เขาทํากันอย่างนัน้ ก็ตอ้ งทําตาม ถ้าทะเลาะวิวาทกัน ก็ทาํ ให้เกิดเป็ น
ปัญหาขึ้นมา ถ้าเป็ นสังคมระดับประเทศชาติอย่างทีผ่ า่ นมา เราก็เห็นกันว่าเป็ นอย่างไร
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พอเกิดความเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน แยกเป็ นสองฝักสองฝ่ าย บ้านเมืองก็จะเดินไปสู่ความ
หายนะ
ถ้าไม่มมี าตรการยับยัง้ ก็อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาก็ได้
ใน
ประวัตศิ าสตร์ก็มปี ระเทศทีม่ ปี ญั หาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน จนนําไปสู่สงครามกลาง
เมืองมาแล้ว คนในประเทศเดียวกันต้องฆ่ากันเอง แม้แต่ในปัจจุบนั ก็มใี ห้เห็นเป็ นข่าวใน
หน้าหนังสือพิมพ์ ต่างศาสนาต่างนิกาย พอใครมาพูดเรื่องนิกายของพุทธศาสนา ก็ตอ้ ง
รีบตัดไปเลยว่าเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน เป็ นพระเหมือนกัน มีพระพุทธเจ้าเป็ นครู เป็ นอาจารย์
เหมือนกัน ต่างกันเพราะมีความคิดเห็นทีต่ ่างกัน จึงแยกกัน เราอยู่นิกายไหนก็อยู่ไป ถ้า
เห็นว่าไม่ดไี ม่ถูกต้องก็ยา้ ยได้ เช่นพระทีญ
่ ตั ติในสมัยหลวงปู่มนั ่ หลวงปู่มนอยู
ั ่ ่ในนิกาย
ทีเ่ คารพพระธรรมวินยั มาก ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด มีพระบางรู ปอยู่อกี นิกายหนึ่งทีป่ ฏิบตั ิ
ไม่เคร่งครัดเท่า ก็เกิดความเลือ่ มใสอยากเป็ นลูกศิษย์ อยากจะอยู่ศึกษาปฏิบตั กิ บั ท่าน
ท่านก็ให้ทาํ ญัตติกรรม เปลีย่ นจากนิกายหนึ่งไปอีกนิกายหนึ่ง ก็ตอ้ งเริ่มต้นใหม่
เหมือนกับบวชใหม่ ถึงแม้บวชมาสิบยีส่ บิ พรรษาแล้ว พอทําญัตติกรรมแล้วก็ตอ้ งนับ
หนึ่งใหม่ แต่ท่านก็ไม่ถอื เรื่องพรรษา เพราะบวชเพือ่ ธรรมะจริงๆ ไม่ได้บวชเพือ่ พรรษา
บวชแบบทัพพีในหม้อแกงจะเกิดประโยชน์อะไร เทียบกับบวชแบบลิ้นกับแกงไม่ได้ บวช
เพือ่ สัมผัสธรรมะ รู้ธรรมะ เกิดธรรมะขึ้นมาในใจ กิเลสล้มหายตายจากไปจากใจ ถึงแม้
จะเป็ นผูบ้ วชใหม่ก็มศี กั ดิ์ศรีมากกว่าผูบ้ วชมานาน แต่ไม่ได้สมั ผัสธรรมะ บวชแบบทัพพี
ในหม้อแกง จึงต้องให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ ทีจ่ ะทําให้ได้สมั ผัสกับธรรมะ
การได้ยนิ ได้ฟงั อย่างเดียวยังไม่พอ เหมือนกับรับยามาจากหมอ แต่ไม่รบั ประทานยา
โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หาย เพราะยายังไม่ได้เข้าไปในร่างกาย ธรรมะของพระพุทธเจ้าทีเ่ รา
ได้ยนิ ได้ฟงั ก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังไม่ได้นาํ มาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจ ก็ยงั ไม่เกิดประโยชน์
เหมือนยาทีย่ งั ไม่ได้รบั ประทาน ฟังไปมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่นอ้ มเข้ามาปฏิบตั กิ บั กาย
วาจาใจ ก็ยงั เป็ นธรรมะภายนอกอยู่ ยังไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่วา่ จะได้ยนิ ได้ฟงั อะไร
เราต้องน้อมเข้ามาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจ ประโยชน์ถงึ จะเกิดขึ้นมา เช่นเรื่องการให้มสี ติ
อยู่ตลอดเวลา เราก็ตอ้ งฝึ กทําให้ได้ ถ้าทําได้แล้วจะเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นผล ที่
เกิดขึ้นจากการมีสติ เพราะสติสามารถระงับดับอารมณ์ต่างๆได้ อาจจะยังไม่ได้อย่าง
ถาวร อย่างน้อยก็จะตัดอารมณ์ได้เป็ นพักๆ ไม่ให้ลามเป็ นลูกโซ่ ถ้ามีสติเวลาเกิดอารมณ์
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เราจะรู้ทนั ที ถ้ายังระงับไม่ได้ ก็ใช้การเบีย่ งเบนไปก่อน พอคิดแล้วเกิดอารมณ์ข้นึ มา รู้
ว่าอารมณ์ไม่ดี ก็หนั ไปคิดเรื่องอืน่ คิดเรื่องธรรมะแทน ถ้าคิดเรื่องธรรมะแล้วใจจะเย็น
ถ้ายังคิดเรื่องธรรมะไม่เป็ น ก็ให้ระลึกชื่อของพระพุทธเจ้าไปก่อน บริกรรมพุทโธๆไปใน
ใจ อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์ เช่นกําลังมีปญั หากับใครสักคนหนึ่ง เกิดความ
โกรธเกลียดชังขึ้นมา ก็หนั มาบริกรรมพุทโธๆไปในใจ หรือจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็
ได้ ไม่ให้คดิ ถึงเรื่องอืน่ พอสวดไปสักระยะหนึ่ง ความอยากจะไปคิดถึงเรื่องนัน้ ก็จะอ่อน
ตัวลง แล้วก็จะหายไป อารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นจากการคิดเรื่องนัน้ ก็จะหายตามไป ใจก็กลับสู่
ปกติ ก็จะคิดด้วยเหตุดว้ ยผล ยอมรับเหตุผล ก็จะคิดว่าเขามีความเห็นอย่างนี้ เขาชอบ
ทําอย่างนี้ เราไม่ชอบทําอย่างนี้ แต่จะทําอย่างไรได้ เขาเป็ นเขา เราเป็ นเรา เราไปบังคับให้
เขาทําตามใจเราไม่ได้ เมือ่ เขาอยากจะทําก็ปล่อยให้ทาํ ไป ถ้ายังต้องอยู่ดว้ ยกันก็ต่างฝ่ าย
ต่างอยู่ ถ้าคิดว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่เจริญ ก็แยกทางกันไป เช่นเขาชอบดืม่ สุรายาเมา ดืม่
แล้วก็อาละวาดทุบตี ก็จะอยู่ไปทําไม อยู่อย่างนี้ไม่เจริญ ก็แยกทางกันดีกว่า คิดด้วย
เหตุดว้ ยผลไป ก็จะสามารถแก้ปญั หาได้ ถ้ามีเหตุมผี ลเราจะชัง่ นํา้ หนักของคุณของโทษ
ของการกระทําของเรา ว่าเมือ่ ทําอย่างนี้แล้วจะได้จะเสียมากน้อยเพียงไร ถ้าทําแล้วได้
มากกว่าเสียก็ทาํ ไป ถ้าทําแล้วเสียมากกว่าได้ก็อย่าเพิง่ ทํา อดทนไว้ก่อน ถ้าแยกทางกัน
แล้วเรากลับแย่ลง เพราะเรายังต้องอาศัยเขา ในการส่งเสียเลี้ยงดู แยกทางกันแล้วไม่มี
รายได้เลย ก็จะเสียประโยชน์มากกว่าได้ ก็ทนอยู่กนั ไปก่อน จนกว่าจะหารายได้เอง
แล้วค่อยแยกทางกันไป
นี่คอื เรื่องของเหตุผล ทีแ่ ก้ปญั หาต่างๆได้ แก้ดว้ ยอารมณ์ไม่ได้ ไม่วา่ กับใครก็ตาม กับ
ลูกเราก็เหมือนกัน ถ้าใช้อารมณ์อย่างเดียวจะแก้ปญั หาไม่ตก เช่นอยากจะให้ลูกดีแต่ลูก
ไม่ดี ก็ตอ้ งสงบสติอารมณ์ก่อน แล้วมาคิดว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้ พยายามสอนอย่าง
เต็มทีแ่ ล้ว แต่เขาไม่ยอมทําตาม ถ้าส่งเสริมเขาต่อไปก็เท่ากับส่งเสริมให้เขาทําในสิง่ ทีไ่ ม่
ดี เราก็ตอ้ งหยุด เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา เป็ นไปตามบุญ
ตามกรรม แต่จะไม่โกรธไม่เกลียดเขา จะคอยสนับสนุนคอยช่วยเขา ถ้าเขาช่วยตัวเอง
ไม่ได้ ในเรื่องทีจ่ าํ เป็ น เช่นปัจจัย ๔ ถ้าส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือ แต่เขาไม่เอา เขาจะ
เทีย่ วจะเล่น ก็ไม่ตอ้ งให้เงินเขาเทีย่ วเขาเล่น ถ้าจะเทีย่ วจะเล่นก็ตอ้ งหาเงินเอง เราจะไม่
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เสียใจ เพราะยอมรับความจริงว่าบุญกรรมเป็ นอย่างนี้ เขาทําบุญทํากรรมมาอย่างนี้ ทํา
ให้เขาเป็ นคนแบบนี้ เราจะเข้าใจว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็ นของๆตน มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด
เราไม่ได้ให้กาํ เนิดเขา ตัวเขามีอยู่สองส่วน ใจกับกาย ส่วนทีเ่ ราให้กาํ เนิดเขาก็คอื กาย แต่
ใจเขาเราไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด ใจดีหรือชัว่ เกิดจากกรรมดีหรือชัว่ ทําให้เขาดีหรือชัว่ เขามี
กรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย ทําดีก็จะได้สง่ิ ทีด่ เี ป็ น
ทีพ่ ง่ึ ทําไม่ดกี ็ได้สง่ิ ทีไ่ ม่ดเี ป็ นทีพ่ ง่ึ ถ้าเข้าใจหลักกรรมแล้วก็จะปล่อยวางได้ เราเป็ น
เพียงผูใ้ ห้กาํ เนิดทางร่างกาย เหมือนสร้างบ้านให้เขาอยู่ แต่เขาจะเอาบ้านไปทําอะไร เรา
บังคับเขาไม่ได้ จะจัดบ้านให้สวยงามน่าอยู่ก็ได้ จะทําให้สกปรกรกรุงรังไม่น่าอยู่ก็ได้
เพราะเขาเป็ นเจ้าของบ้าน เราเป็ นเพียงผูส้ ร้างบ้านให้เขาอยู่ แล้วก็เป็ นผูแ้ นะนําวิธีดูแล
รักษาบ้าน ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ถ้าเขาทําไม่ได้ก็ตอ้ งยอมรับว่าเขาไม่มคี วามสามารถ
เขามีบญ
ุ มีกรรมมาอย่างนี้ เขาทําได้แค่น้ ี
คนเราถึงแม้จะเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกัน พอโตขึ้นมาก็มคี วามแตกต่างกัน บางคนก็
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า บางคนก็กลายเป็ นโจรไป ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ เพราะพ่อแม่ก็
สอนให้ลูกเป็ นคนดีเหมือนกัน แต่กรรมของเขาเป็ นตัวทีผ่ ลักดันให้เขาไปในทิศทางทีเ่ ขา
ได้สะสมมา ถ้าสะสมในทิศทางทีไ่ ม่ดี ก็จะผลักให้เขาไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดตี ่อไป เพราะเป็ น
ความเคยชิน ทําแล้วง่าย เหมือนคนทีถ่ นัดมือซ้าย ก็จะใช้มอื ซ้าย คนทีถ่ นัดมือขวาก็จะ
ใช้มอื ขวา แต่เปลีย่ นได้ถา้ เห็นว่าไม่ถูกไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเห็นว่าใช้มอื ซ้ายแล้วสูค้ นใช้
มือขวาไม่ได้ ก็หดั ใช้มอื ขวาไป ใหม่ๆจะรู้สกึ ไม่ถนัด พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะถนัด
เช่นเดียวกับการทําความดีหรือทําความชัว่ คนทีเ่ คยทําความชัว่ มาจะทําความชัว่ ง่าย พูด
โกหกนี้จะเร็วสะดวก หยิบข้าวของๆคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตก่อน จะทําได้งา่ ยทําได้
รวดเร็ว ถ้ามารู้ในภายหลังว่าไม่ดไี ม่เจริญ อยากจะเป็ นคนดี อยากจะเจริญ ก็ตอ้ งฝึ ก
นิสยั ใหม่ เวลาพูดอะไรก็ตอ้ งระมัดระวัง มีสติมปี ญั ญาคอยกลันกรอง
่
ว่าสิง่ ทีจ่ ะพูดนัน้
ถูกผิดอย่างไร จริงหรือเท็จ ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็พูดเรื่องอืน่ แทน หรือไม่พูดเลย จะ
ได้ไม่ตอ้ งพูดปด ข้าวของๆคนอืน่ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ถอื วิสาสะ ถ้าอยากได้ก็ตอ้ งคิดก่อน
ว่าของนี้มเี จ้าของ ถ้าอยากได้ก็ตอ้ งขออนุญาตก่อน ทําให้ถูกต้อง ฝึ กทําได้ ต่อไปก็จะ
เป็ นนิสยั ก็จะทําง่าย ดังมีคาํ พูดว่า คนดีทาํ ดีงา่ ย คนชัว่ ทําดียาก คนดีทาํ ชัว่ ยาก คนชัว่
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ทําชัว่ ง่าย เพราะความเคยชิน ถ้าเคยชินกับการทําความชัว่ ย่อมทําชัว่ ง่าย ถ้าเคยชินกับ
การทําความดีย่อมทําดีงา่ ย ชีวติ ของเราก็อยู่ตรงนี้เอง อยู่ทท่ี าํ ดีละบาป กําจัดโลภโกรธ
หลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความวุน่ วาย ของความทุกข์ ของความชัว่ ทัง้ หลาย ถ้ารู้วา่ ยังทําดี
ไม่ครบ ก็พยายามทําให้ครบ ถ้ารู้วา่ ยังทําบาปอยู่ ก็ตอ้ งพยายามตัด ถ้ารู้วา่ ยังมีโลภโกรธ
หลงอยู่ ก็ตอ้ งพยายามกําจัด
สิง่ แรกทีต่ อ้ งมีก็คอื สติ ต้องรู้วา่ กําลังทําอะไร กําลังพูดอะไร กําลังคิดอะไร เพราะจะ
นําไปสู่การทําดีละบาป กําจัดโลภโกรธหลง พอคิดปั๊บก็ตอ้ งถามตัวเองเลยว่า ความคิดนี้
นําไปสู่การทําความดีหรือเปล่า นําไปสู่การละบาปหรือเปล่า นําไปสู่ความโลภความโกรธ
ความหลงหรือเปล่า ถ้าไม่มสี ติก็จะทําไปอย่างอัตโนมัติ ทําไปตามนิสยั เห็นอะไรอยาก
ได้ก็หยิบมาเลย โดยไม่ไตร่ตรองก่อน พอจะพูดโกหกก็จะพูดไปเลย เพราะขาดสติ ถ้า
ฝึ กสติแล้วสติจะเร็วกว่าความคิด จะทันความคิด จะรู้เลยว่ากําลังคิดไปทางโลภทาง
โกรธทางหลงหรือไม่ ไปในทางดีหรือไม่ ก็จะสามารถควบคุมบังคับใจให้ไปในทาง ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปได้ คือทําดีละบาป กําจัดโลภโกรธหลง ผลก็จะดีตามมา
จิตใจจะร่มเย็นเป็ นสุข จิตใจจะสูงขึ้น จิตใจจะพ้นจากอบาย จากความเป็ นเปรตเป็ น
เดรัจฉานเป็ นสัตว์นรก จะเป็ นแต่มนุษย์เป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นพระอริยเจ้า นี่คอื ความ
เจริญทีแ่ ท้จริง ต้องเจริญทีจ่ ติ ใจ ไม่เจริญทีล่ าภยศ สรรเสริญสุข ทีพ่ วกเราถูกความหลง
หลอกให้ไปเจริญกัน ทําให้ตอ้ งทําบาป ต้องโกหก ต้องทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง เพราะคิดว่า
ลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขถึงจะมีความสุขถึงจะ
เจริญ เพราะทางโลกวัดกันด้วยลาภยศสรรเสริญสุข ถ้าได้เลือ่ นตําแหน่ง ได้เลือ่ นขัน้ ได้
เงินเดือนเพิม่ ก็วา่ เจริญ มีเงินทองมากขึ้น มีคนสรรเสริญ มีความสามารถในการหา
ความสุข ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มีบา้ นใหญ่โต มีรถราคาแพงๆ กินอาหารราคา
แพงๆ ใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆ ก็วา่ เป็ นความเจริญ แต่ไม่เห็นว่าใจอาจจะเสือ่ มลงไปจาก
มนุษย์ ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรตแล้วก็ได้ ถ้าหามาอย่างไม่ถูกศีลถูกธรรม เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ทําบาปทํากรรม ใจก็จะตกตํา่ แต่มลี าภยศสรรเสริญสุขมากขึ้น เพราะไม่มธี รรมะ
มองไม่เห็นใจ ไม่เห็นตัวทีต่ อ้ งรับผลของการกระทําก็คอื ใจ จึงต้องฝึ กสติตามพระมหา
สติปฏั ฐานสูตรนี้ ลองไปอ่านดูแล้วลองไปปฏิบตั ดิ ู ถ้าปฏิบตั ไิ ด้จะเห็นผล ถึงแม้จะทรง
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แสดงให้แก่พระภิกษุก็ตาม
แต่ไม่ได้หมายความว่าฆราวาสจะนําเอาไปปฏิบตั ไิ ม่ได้
เพราะฆราวาสกับพระภิกษุก็เป็ นคนเหมือนกัน มีร่างกายมีใจเหมือนกัน ต้องอาศัย
ธรรมะเป็ นเครื่องพัฒนาเหมือนกัน ต่างตรงทีพ่ ระภิกษุมเี วลามากกว่าฆราวาส ทีจ่ ะทุม่ เท
ให้กบั งานทางด้านธรรมะ ก็ลองไปปฏิบตั ดิ ู ฝึ กตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ ตัง้ แต่ต่นื จนถึงหลับ ให้
มีสติเป็ นเหมือนกับยามเฝ้ าดูการกระทําของเรา ดูความคิดการพูดการกระทําต่างๆ ให้มี
สติคอยติดตาม มีปญั ญาคอยกลันกรอง
่
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จะได้เห็นผลอย่างจริงจัง
ถาม ท่านอาจารย์เน้นเรื่องสติ เรื่องการสํารวมอินทรีย ์ เรื่องศีล พวกนี้เป็ นเรื่อง
เดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับ
ตอบ ต่อเนื่องกัน
ถาม เพือ่ จะทําให้สติมนคง
ั ่ ได้ทงั้ ศีล การสํารวมอินทรียเ์ ล่าครับ
ตอบ สนับสนุนกัน เป็ นเหมือนวงกลม ตัวนี้ก็ดนั ตัวนัน้ ตัวนัน้ ก็ดนั ตัวต่อไป จน
กลับมาดันตัวนี้ใหม่ ต่างฝ่ ายต่างดันกัน ทําให้มกี าํ ลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเรายืน
เข้าแถวเป็ นวงกลม พอคนทีอ่ ยู่ข ้างหลังเราดันเรา เราก็ตอ้ งดันคนข้างหน้า คน
ข้างหน้าก็ตอ้ งดันคนต่อไปๆ จนย้อนกลับมาดันคนทีอ่ ยู่ข ้างหลังเรา แล้วก็ดนั เรา
ต่อไปอีก ตัวทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ทีเ่ ป็ นตัวริเริ่มก็คอื สติ ทีจ่ ะทําให้ทกุ อย่างเริ่มขยับไป
เริ่มพัฒนาไป ถ้าเมือ่ คืนนี้กนิ เหล้าเมา ตื่นขึ้นมายังเมา ไม่มสี ติ ก็จะมาวัดไม่ไหว
มาทําบุญทําทานมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมไม่ได้ หรือมาแล้วกลางทางก็แวะซื้อเบียร์ดม่ื
พอมาถึงทีน่ ่ีก็ตอ้ งนัง่ ในรถ เพราะไม่มสี ติ ตัวสําคัญตัวแรกก็คอื สติ ถ้าไม่มสี ติก็
จะไม่สามารถควบคุมใจให้ทาํ ภารกิจต่างๆได้ ถ้าทําตอนทีเ่ มาก็จะทําไปแบบผิดๆ
ถูกๆ ขับรถชนกันตายก็เพราะเมาแล้วขับ สติจงึ เป็ นตัวสําคัญทีส่ ุดในบรรดา
ธรรมะทัง้ หลาย ทรงเปรียบเทียบเป็ นเหมือนรอยเท้าช้าง ครอบรอยเท้าของสัตว์
ทุกชนิดได้หมด ถ้าไม่มสี ติ ทานศีลภาวนาวิมตุ ติหลุดพ้นก็จะไม่เกิด ถึงแม้วิมตุ ติ
หรือปัญญาหรือภาวนาจะเป็ นธรรมะทีส่ ูงมาก
ก็ยงั ต้องมีสติเป็ นผูส้ นับสนุน
ผลักดัน เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา ไม่วา่ อยู่ในวัดหรือนอกวัด เพราะมัน
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อยู่ทต่ี วั เรา แต่เราไม่ฝึกทําให้เป็ นนิสยั จึงชอบทําแบบไม่มสี ติ คือมีสติบา้ ง แต่
ไม่พอต่อการปฏิบตั ธิ รรม มีเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ปุถชุ นคนธรรมดาสามัญจะมี
สติประมาณร้อยละ ๕๐ พอควบคุมดูแลจิตใจให้ทาํ อะไรได้ ยังมีสติไม่ถงึ ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ทําอะไรก็จะเผลอไปคิดเรื่องอืน่ แล้วก็กลับมาดูบา้ ง กลับไปกลับมา
มีสติเพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ทน่ี ่หี า้ ๕๐ ไปทีน่ นั ่ ๕๐ กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้
ถ้าเป็ นสติของนักปฏิบตั จิ ริงๆ จะมี ๑๐๐ ทัง้ ๑๐๐ อยู่ตรงนี้เดีย๋ วนี้ตลอดเวลา
ทําอะไรก็จะอยู่ตรงนี้อย่างเดียว เวลารับประทานอาหารก็อยู่กบั การรับประทาน
อาหาร เวลาเคี้ยวก็อยู่กบั การเคี้ยว แต่ไม่ทาํ อย่างเชื่องช้า ไม่ทาํ แบบตักข้าวขึ้นมา
หนอ ใส่เข้าไปในปากหนอ กําลังเคี้ยวหนอ กําลังกลืนหนอ ไม่ตอ้ งทําอย่างนี้
เพราะสติไวพอ ทําตามธรรมดา ให้มสี ติเฝ้ าดูอยู่ ตอนฝึ กใหม่ๆ สําหรับบางคน
อาจจะเป็ นประโยชน์จากการทําแบบช้าๆ เพือ่ ฝึ กให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ
เมือ่ ถึงเวลาจริงๆแล้ว ต้องสามารถดําเนินชีวติ ไปอย่างปกติ มีสติตามรู้อยู่
ตลอดเวลา
ถาม ถ้าทําช้าๆ จะมีช่องว่างแทรกเข้าไปในจิตได้
ตอบ ใช่ กิเลสจะมีช่องแทรกเข้ามาได้
ถาม ถ้ามันถี่ โอกาสแทรกก็จะมีนอ้ ย
ตอบ แล้วแต่จริต บางคนอาจจะได้ประโยชน์จากการทําช้าๆก่อน พอมาเป็ นครู เป็ น
อาจารย์ก็จะสอนให้ทาํ แบบนี้
ถาม เวลาขับรถไปแล้วฟังธรรม ทําทัง้ สองอย่างในเวลาเดียวกันนี้ จะสมควรไหมคะ
ตอบ ถ้าฟังไปขับไป สติก็ตอ้ งแบ่งไปห้าสิบๆ
ถาม ถ้าไม่ใช่คนขับ
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ตอบ ถ้าไม่ตอ้ งขับรถ ก็จะมีสติฟงั ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขับรถได้ครึ่งหนึ่ง ฟังธรรมได้
ครึ่งหนึ่ง เพราะต้องสลับสติกลับไปกลับมา เพือ่ ความปลอดภัยขับรถอย่างเดียว
จะดีกว่า
ถาม หมายความว่าเวลาเราทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนี่ ทําให้เวลาทําสมาธิจติ จะ
รวมยากใช่ไหมครับ เพราะจะไปหลายทาง
ตอบ ใช่ จิตจะไม่น่ิง จะส่ายไปส่ายมา ถ้าอยู่กบั อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะรวมได้เร็วกว่า
เวลาฝึ กสติจงึ ควรจะทําทีละอย่าง เพราะเป้ าหมายของเราคือให้จติ รวมเป็ นหนึ่ง
สงบนิ่ง ถ้าไม่มเี ป้ าหมาย เวลาขับรถไม่มอี ะไรฟังจะง่วงจะหลับ ก็เปิ ดธรรมะฟัง
แก้เหงาแก้งว่ งก็ได้ เป็ นคนละเป้ าหมายกัน ไม่ได้เป็ นการเจริญสติเพือ่ ความสงบ
เพือ่ ความเป็ นหนึ่งของใจ เวลาทําอะไรก็ตอ้ งพิจารณาดูวา่ ทําเพือ่ อะไร อย่าหลง
ประเด็น
ถาม กรุงเทพรถติดนาน ถือโอกาสตอนนัน้ ฟังธรรมะไป
ตอบ ถ้ารถจอดนิ่ง ก็พทุ โธๆไปภายในใจก็ได้ หรือสวดมนต์ไปก็ได้ แทนทีจ่ ะนัง่ พะวง
ว่าเมือ่ ไหร่ไฟจะเขียวเสียที จะได้ไม่เครียด
ถาม ความจริงพวกโยมติดฟังธรรมเวลาขับรถ มีแผ่นซีดใี นรถเต็มไปหมดเลย
ตอบ เวลานัง่ ในรถตูก้ ลับไม่ฟงั กัน คุยกันยังกับนกกระจอก เพราะเคยอย่างนี้ เวลานัง่
รถไปกับหลวงตา พระทุกรู ปจะนัง่ สงบ ต่างคนต่างดูจติ ของตน มีสติกนั ไม่เพ้อ
เจ้อ ไม่คุยกัน เวลาอยู่กบั หลวงตา เหมือนท่านมีฤทธิ์เสกให้ทกุ คนแข็งตัวนิ่ง
ถาม เหมือนมีเรดาร์คอยจับ
ถาม เคยขับรถให้ครูบาอาจารย์นงั ่ เห็นท่านนัง่ เฉยๆอยู่ ก็เปิ ดวิทยุของหลวงตาให้ท่าน
ฟัง ท่านบอกให้ปิด เพิง่ รู้เดีย๋ วนี้เองว่าเป็ นสิ่งทีไ่ ม่ดี
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ตอบ เพราะใจเรากับใจท่านไม่เหมือนกัน ใจของท่านอยู่ในความสงบ ท่านมีความสุข
อยูแ่ ล้ว ส่วนเรามันเหงาถ้าไม่มอี ะไรฟัง ต้องมีอะไรฟังถึงจะมีความสุข ก็เลย
อยากให้ท่านมีความสุขเหมือนเรา
ถาม มีเพือ่ นไปปฏิบตั ธิ รรมอยู่ทว่ี ดั จะไปอยู่นาน มีปญั หาว่าสองอาทิตย์แรกก็ปฏิบตั ิ
ได้ดอี ยู่ พออาทิตย์ทส่ี าม ถึงจะทํานานเท่าไหร่มนั ฟุ้งมาก เขาก็พยายามแก้ แต่
ยังไม่กลับมาเข้าที่ ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรดี ถึงจะผ่านไปได้
ตอบ ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่า เวลาทําอะไรใหม่ๆจะมีความกระตือรือร้น มีพลัง
มาก มีฉนั ทะวิริยะมาก พอทําไปๆแล้ว พลังจะอ่อนลงๆไป จนเหมือนกับไม่มี
พลังเลย ทําแล้วไม่เกิดผล ก็ตอ้ งอดทนทําไปเรื่อยๆ ควรคิดย้อนกลับไปวัน
แรกๆทีท่ าํ ได้ผลดี ว่าทําอย่างไร ก็เอาวิธีนนั้ มาทําต่อ อย่าไปกังวลกับผลทีย่ งั ไม่
เกิด ทําไปแล้วยังไม่สงบเหมือนเมือ่ ก่อนนี้เลย เพราะมีกเิ ลสต่อต้าน ตอนไป
ใหม่ๆ กิเลสจะชอบ ดีอกดีใจ ได้เปลีย่ นสถานที่ ได้ทาํ อะไรใหม่ๆ กิเลสไม่
ต่อต้าน พออยู่ไปนานๆเข้า เกิดความจําเจ ทีน้ กี เิ ลสจะออกมาแล้ว เริ่มเบือ่ แล้ว
ไม่มสี ติไม่มฉี นั ทะวิริยะเหมือนตอนต้น ตอนนี้เราต้องพยายามสร้างสติ สร้าง
ฉันทะวิริยะ ด้วยการปฏิบตั ติ ่อไป เคยทําอย่างไรก็ทาํ ไป ผลจะได้มากน้อย
เพียงไรก็อย่าไปกังวล ถ้ายังไม่ได้ผลก็แสดงว่าจิตใจไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว ถูกกิเลส
ฉุดลากไป กิเลสออกมาอาละวาดมากขึ้น ไม่เหมือนกับตอนไปใหม่ๆ กิเลสยัง
เฉยๆอยู่ พออยู่ไปนานๆแล้ว มันก็จะออกมาอาละวาด จึงทําไม่ค่อยได้ผล อย่า
ไปกังวลกับผล ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ต้องทําต่อไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะได้ผล
จะได้กาํ ลังใจ ต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจากครูบาอาจารย์ ทีจ่ ะช่วยปลุก
ฉันทะวิริยะให้ฟ้ ื นขึ้นมาใหม่
จึงควรฟังธรรมบ้าง อย่าปฏิบตั อิ ย่างเดียว ควรฟังธรรมสักวันละชัว่ โมง ถ้าครูบาอาจารย์
ท่านไม่ได้เทศน์ ก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่าน เอาเทปของท่านมาเปิ ดฟังแทน อย่างสมัยที่
อยู่กบั หลวงตา อาตมาก็อ่านหนังสือของท่านทุกวัน วันละชัว่ โมง เหมือนกับได้ฟงั เทศน์
ของท่าน อ่านไปเรื่อยๆ ประวัตขิ องหลวงปู่มนั ่ อ่านวันละชัว่ โมงจนจบ แล้วก็อ่านปฏิปทา
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ของหลวงปู่มนต่
ั ่ อ อ่านแว่นดวงใจต่อ มีหนังสือกี่เล่มก็อ่านไป อ่านแล้วเหมือนกับได้นาํ้
ได้ป๋ ยุ ถ้าจะรอให้ท่านอบรมก็จะไม่ทนั กาล บางทีท่านมีภารกิจอย่างอืน่ แต่สมัยนี้เรามี
ตัวแทนของท่านในรูปของหนังสือเทปและซีดี ไม่จาํ เป็ นต้องฟังสดๆ เพราะธรรมเป็ นอกา
ลิโก สดตลอดเวลา จะสดหรือไม่สดอยู่ทก่ี ารฟังของเรา ว่าฟังด้วยสติหรือไม่ ถ้าฟังด้วย
สติจะสด ถ้าไม่ตงั้ ใจฟังก็จะไม่สด เพราะคิดว่าเป็ นของเก่า เคยฟังมาแล้ว ความจริงเวลา
ฟังแต่ละครัง้ นี้ เราฟังไม่ได้ครบร้อยหรอก ขึ้นอยู่กบั สติของเราว่ามีมากเท่าไหร่ ถ้ามีหา้
สิบก็ฟงั ได้เพียงห้าสิบ ถ้ามีรอ้ ยก็จะฟังได้ครบร้อย แต่ไม่มใี ครหรอกทีม่ สี ติครบร้อย
เพราะฟังเดีย๋ วเดียวก็เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว ธรรมทีท่ ่านพูดก็จะผ่านไป พอวัน
หลังฟังใหม่ก็เหมือนกับไม่ได้ฟงั มาก่อน
จึงควรฟังธรรมสลับกับการปฏิบตั ิ อย่าปฏิบตั อิ ย่างเดียว ปฏิบตั อิ ย่างเดียวอาจจะไปติด
กับไปติดหล่มได้ จะไม่รู้จกั วิธแี ก้ ถ้าฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้ว จะมีธรรมคอยเตือนสติ ว่า
ทําอย่างนี้ไม่ถูกนะ ทําอย่างนี้ถูกนะ แล้วจะมีกาํ ลังใจ ท่านจะพูดถึงการปฏิบตั ขิ องท่าน
พูดถึงเรื่องธรรมต่างๆ ฟังแล้วจะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ท่านจะเล่าถึงปัญหาทีท่ ่านเคยมี
เหมือนทีเ่ รากําลังมีอยู่ จิตของท่านก็เจริญแล้วก็เสือ่ ม พอเสือ่ มแล้วก็เกิดความวุน่ วายใจ
ไม่รู้จะทําอย่างไร ยิง่ อยากให้หายเสือ่ มยิง่ ไม่หาย เพราะความอยากหายไม่ได้เป็ นเหตุท่ี
ทําให้หาย เหตุทจ่ี ะทําให้หายก็คอื การมีสติอยู่กบั อารมณ์กรรมฐาน เช่นอยู่กบั พุทโธ ถ้า
นัง่ คิดว่าเมือ่ ไหร่จะสงบ เมือ่ ไหร่จะได้ผล แต่จติ ไม่อยู่กบั พุทโธเลย ก็จะไม่ได้ผล เพราะ
มีแต่ความอยาก ไม่มเี หตุทจ่ี ะทําให้เกิดผลคือความสงบขึ้นมา ถ้ามีสติอยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง จะมีเหตุทาํ ให้เป็ นผลขึ้นมา ต้องอย่าลืมเหตุตวั นี้เป็ นอัน
ขาด
เป็ นธรรมชาติของจิตทีเ่ ป็ นเหมือนลูกคลืน่ บางทีก็ข้นึ สูง มีศรัทธาแรงกล้า มีกาํ ลังจิตมี
กําลังใจมาก บางทีก็ลงตํา่ ไม่ค่อยอยากปฏิบตั ิ เป็ นเหมือนลูกคลืน่ บางทีก็วา่ นอนสอน
ง่าย บางทีก็ด้อื ด้าน ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็ นอย่างนี้ เวลาดื้อด้านก็พยายาม
ประคับประคองไป อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโห อย่าท้อแท้ ไม่ปฏิบตั เิ ลย เลิกดีกว่า ก็จะไป
เข้าทางของกิเลส ทีต่ อ้ งการให้เราเลิกปฏิบตั ิ ช่วงนี้มนั ยาก เหมือนกับเดินขึ้นภูเขา ก็ตอ้ ง
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ทนไปก่อน ทําไปเรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้าง ไม่เป็ นไร พอถึงช่วงลงเขาก็รีบกอบโกยเลย รีบ
ตักตวง ทําให้มากๆ จิตเป็ นอย่างนี้ เป็ นเหมือนลูกคลืน่ มีสูงมีตาํ ่ ไปเรื่อยๆ แต่จะน้อยลง
ไปเรื่อยๆ จนเป็ นเส้นตรง ไม่ข้นึ ไม่ลง ทีน้ กี ็จะสบาย ไม่ยากลําบาก จะไปได้เรื่อยๆ
ตอนต้นเหมือนกับขึ้นเขาลงห้วยอยู่หลายเขาหลายห้วยด้วยกัน กว่าจะไปถึงทางราบ พอ
ไปถึงทางราบแล้วก็จะสบาย
จิตตอนต้นจะแกว่งมาก แกว่งไปทางกิเลส แกว่งมาทางธรรมมาก พอปฏิบตั มิ ากขึ้น มี
ธรรมะมากขึ้น ก็จะแกว่งน้อยลง จนนิ่งอยู่ตรงกลาง ไม่แกว่งเลย คืออุเบกขา จิตเป็ น
หนึ่ง ไม่แกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆ ตอนต้นจึงยากมาก พอไปถึงจุดอยู่ตวั แล้ว จะไปได้
อย่างสบาย แต่ยงั มีงานทีต่ อ้ งทําอีกมาก ถึงแม้จิตจะอยู่ตรงกลาง ก็ยงั มีกเิ ลสอยู่ ยัง
ไม่ได้ขดุ คุย้ ถอดถอนกิเลส เพียงทําจิตไม่ให้แกว่งไปตามอารมณ์ ให้อยู่ในความสงบ
เท่าทีจ่ ะมากได้ แต่ในความสงบนัน้ ยังมีกเิ ลสซ่อนตัวอยู่ พอมีโอกาสมันก็จะโผล่ออกมา
พอเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร คิดอะไร ก็จะโผล่ออกมา ตอนนัน้ จะเป็ นงานละเอียด งานของ
ปัญญา ไม่เหมือนการทําจิตให้สงบ ทีเ่ ป็ นงานแบกหาม แต่การเจริญปัญญาเป็ นงานขีด
เขียน เราต้องมีความแน่วแน่ต่องานของเรา ต้องยอมรับว่ามีงา่ ยมียาก ยากก็ทาํ ไป
ถึงแม้จะไม่ได้ผลเลย อย่างน้อยได้รกั ษาข้อวัตร เคยนัง่ ได้เท่าไหร่ก็ตอ้ งนัง่ ให้ได้เท่านัน้
ถ้านัง่ ไม่ได้ก็เดินแทนก็ได้ ให้ปฏิบตั อิ ยู่เรื่อยๆ อย่าอยู่แบบไม่มสี ติ ใจลอยคิดถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้ แล้วก็รอ้ งไห้อยู่คนเดียว นัน่ กําลังจะเป็ นบ้าแล้ว ไม่มสี ติแล้ว นักปฏิบตั ติ อ้ งมีสติ
ประคับประคองใจตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่กา้ วหน้าก็ไม่เป็ นไร แต่อย่าถอยหลัง ยืนอยู่กบั
ทีก่ ็ยงั ดี
ถาม กําลังใจของตัวเองสําคัญทีส่ ุดเลย
อบอุ่นใจ

อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็มคี วามรู้สกึ ว่ามีทพ่ี ง่ึ

ตอบ ใช่ ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเรื่องการให้กาํ ลังใจเสมอ แล้วก็ให้ข ้อคิด ให้ปญั ญา
เพราะจิตใจเรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่
ถาม ต้องอดทน มีความเพียร
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ตอบ วิริยะกับขันติ ขันติเป็ นสุดยอดของตบะธรรม จะแผดเผากิเลส ต้องมีขนั ติ พระ
นิพพานเป็ นผลสุดยอดของการปฏิบตั ธิ รรม ขันติเป็ นสุดยอดของเหตุ ทีจ่ ะทําให้
เกิดพระนิพพานขึ้นมา
ถาม ฟังธรรมท่านอาจารย์น่ี กลับไปอาทิตย์แรกจิตใจมันฮึกเหิม แล้วก็เริ่มบางลงๆ
อาทิตย์ท่ี ๒ ที่ ๓ บางลงๆ อาทิตย์ท่ี ๔ ก็ตอ้ งมาชาร์จแบตฯอีก ไม่ชาร์จแบตฯ
ไฟก็หมด
ตอบ อาจจะต้องมาทุกอาทิตย์
ถาม เขาบอกว่าเขาทําอยู่นบั เป็ นชัว่ โมง แต่มนั เหมือนเครียด
ตอบ อย่าไปเครียดกับมัน
ถาม ไม่หวังผลในสิง่ ทีท่ าํ
ตอบ ผลก็หวัง แต่อย่าไปมีอารมณ์กบั ผล ให้จติ อยู่ในปัจจุบนั อยู่กบั เหตุ ผลเป็ น
อนาคต ถ้าเหตุดแี ล้วผลก็ดเี อง ถ้าเหตุสบั สนวุน่ วาย ผลจะดีได้อย่างไร
ถาม ต้องมีเป้ าหมาย ใช่ไหมครับ
ตอบ ก็รู้กนั อยู่แล้วว่าเป้ าหมายของการปฏิบตั คิ อื อะไร มาวัดก็เพือ่ จะให้เกิดสมาธิ เกิด
ปัญญา เกิดวิมตุ ติ แต่อย่าไปคาดเค้น ว่านัง่ แล้วต้องสงบให้ได้ ต้องเป็ นเหมือน
เมือ่ วานนี้ ถ้านัง่ อย่างนี้ก็เหมือนไม่ได้นงั ่ ต้องนัง่ แบบไม่รู้ไม่ช้วี า่ วันนี้จะเกิดอะไร
จะได้หรือไม่ได้ เหมือนกับไปตกปลา เมือ่ วานนี้ไปตกได้ยส่ี บิ ตัว วันนี้ก็อยากจะ
ได้ยส่ี บิ ตัว มันไม่แน่หรอกว่าจะได้หรือเปล่า อาจจะได้มากกว่ายีส่ บิ ก็ได้ อาจจะ
ได้นอ้ ยกว่าก็ได้ พอผ่านไปครึ่งวันยังไม่ได้สกั ตัว ก็ยง่ิ เครียดใหญ่ จะทําอะไรไม่
ถูก
ถาม ก็ตอ้ งพยายามรักษาข้อวัตรของเราไว้ให้ได้ ต้องทําอยู่อย่างนัน้
83

ตอบ ให้อยู่ทเ่ี หตุ คือการประคับประคองจิตด้วยสติ หมายถึงเหตุภายใน เหตุ
ภายนอกก็คอื ภารกิจทีต่ อ้ งทําทุกวันทุกเวลา ก็ทาํ ไป ถึงแม้จะมีความเศร้าสร้อย
หงอยเหงาท้อแท้ใจ ก็อย่าปล่อยให้มาทําลายข้อวัตรปฏิบตั ิ ในชีวติ ของฆราวาสก็
เหมือนกัน บางวันอาจจะไม่อยากไปทํางาน แต่ก็ตอ้ งไป เพราะเป็ นหน้าที่ ก็ตอ้ ง
ไปทํา ถ้าไม่ทาํ ความเสียหายก็จะตามมา จะมากกว่าความรู้สกึ ทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้
จึงอย่าให้ความรู้สกึ มาล้มการทํากิจวัตรต่างๆ เคยนัง่ ทุกวันเวลานี้ พอถึงเวลาก็
ต้องนัง่ ไม่อย่างนัน้ จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ไม่อยากจะนัง่ เลย ไม่นงั ่ ดีกว่า
ก็จะไม่ได้นงั ่ พอวันต่อมาจะนัง่ ยากขึ้น ถ้าวันนี้ฝืนนัง่ ไป พอพรุ่งนี้กลับมานัง่ ใหม่
ก็นงั ่ ได้อกี เพราะกิเลสไม่มชี ่องทางทีจ่ ะฉุดให้เราไปทําอย่างอืน่ ได้ เพราะเราไม่
ยอมมัน เรามีความเคร่งครัดต่อข้อวัตรปฏิบตั ิ ตามสํานักปฏิบตั จิ งึ เคร่งครัดต่อ
การปฏิบตั มิ าก ตัง้ แต่บณ
ิ ฑบาตปัดกวาดจนถึงเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ถือเป็ นหน้าที่
เป็ นตัวรักษาใจ ไม่ให้กเิ ลสมาฉุดลากไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ถ้าตัง้ ใจจะทําอะไรก็
ต้องทําให้ได้ เช่นในพรรษานี้ตงั้ ใจจะนัง่ สมาธิทกุ วัน ก็ตอ้ งนัง่ ให้ได้ จะรู้สกึ
อยากจะนัง่ หรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ ถึงเวลาก็ตอ้ งนัง่ ถ้าอยู่กบั พุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์
ไปในใจก็ได้ เปลีย่ นไปพิจารณาธรรมก็ได้
พิจารณาว่าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน คนนัน้ คนนี้ก็
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย สิง่ นัน้ สิง่ นี้ก็ตอ้ งจากเราไป คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆ เป็ น
ธรรมะ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ คิดอย่างนี้ไปสักพักใจก็จะสงบนิ่งสบาย บางวัน
ถ้าไม่ยอมอยู่กบั พุทโธๆ ก็ตอ้ งใช้เหตุผล คิดไปในทางธรรมะ อย่าคิดไปในทาง
โลก แล้วเกิดความกังวล ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ เขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะทํา
อย่างไรดี อย่างนี้คดิ ไปทางโลก ถ้าคิดไปในทางธรรมต้องคิดพึง่ ตนเองเป็ นหลัก
คนอืน่ จะเป็ นอย่างไรก็เป็ นเรื่องของเขา เขาจะเป็ นจะตายอย่างไร เราก็ตอ้ งอยู่
ของเราได้ ต้องพึง่ ตัวเราได้ เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าจะทรง
สอน อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนไว้ทําไม จึงควรทําตัวเราให้เป็ นที่
พึง่ ของเรา เวลาเราพิจารณาธรรมจะไม่หวันไหว
่
เช่นพิจารณาความแก่ความเจ็บ
ความตายของเราและของผูอ้ น่ื เราจะไม่หวันไหว
่
เวลาผูอ้ น่ื ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
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ตาย เขาตายไปเราก็ยงั อยู่ได้ เรามีทพ่ี ง่ึ ถ้าเรายึดเขาเป็ นทีพ่ ง่ึ เวลาเขาเป็ นอะไร
ไป เราจะพึง่ อะไร ถ้าลอยนํา้ อยู่ ก็ตอ้ งจมนํา้ ตายไป เพราะไม่มที พ่ี ง่ึ ไม่มแี พไว้
เกาะ ถ้าเราว่ายนํา้ เป็ น เราก็ไม่กลัว เรายังว่ายนํา้ ได้
ถาม ยังไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องหลงค่ะ เห็นโกรธ เห็นโลภ แต่ไม่เห็นหลงค่ะ
ตอบ ความหลงนี่ท่านแสดงไว้อยู่สามลักษณะด้วยกันคือ ๑. เห็นความไม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง
เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอนว่าเทีย่ งแท้แน่นอน ๒. เห็นทุกข์เป็ นสุข ๓. เห็น
ตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เช่นเห็นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะว่าเป็ นความสุข ทีเ่ รา
ไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง ไปดืม่ ไปรับประทานกัน เพราะเราคิดว่าเป็ นความสุข
มันก็ให้ความสุขในระดับหนึ่ง แต่มขี องแถมมาด้วยคือความทุกข์ ทีเ่ รามองไม่
เห็น ถ้าไม่มปี ญั ญา เช่นเวลาอยากไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไป จะเป็ นอย่างไร ก็เกิด
ความหงุดหงิดใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะเราติดเทีย่ ว คนทีไ่ ม่ตดิ เทีย่ วเขา
ก็ไม่อยากเทีย่ ว ไม่ได้ไปเทีย่ วเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าไปเพราะคนอืน่ ลากไป
ไปเพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท ก็ไปอย่างนัน้ ไม่มคี วามสุขอะไร เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้
เป็ นความสุข เขาจึงไม่หาความสุขจากการเทีย่ วการฟังการดืม่ การรับประทาน ถ้า
ดืม่ ก็ดม่ื เพราะความจําเป็ น ไม่ได้ดม่ื เพราะอยากดืม่ หิวนํา้ ก็ดม่ื นํา้ เปล่าๆก็ได้ ไม่
ต้องดืม่ นํา้ ทีม่ สี มี กี ลิน่ มีรส เพราะเป็ นเรื่องของกิเลส เราดืม่ นํา้ เพราะร่างกาย
ต้องการนํา้ ถ้ากินหรือดืม่ ของทีม่ รี สหวานมากๆ แทนทีจ่ ะเป็ นคุณกลับเป็ นโทษ
กับร่างกาย นี้คอื ความหลง เห็นทุกข์วา่ เป็ นสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่ารูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ คือกามคุณทัง้ ๕ นี้เป็ นโทษ ไม่ได้เป็ นคุณ ความจริง
ควรจะเรียกว่ากามโทษ ไม่ใช่กามคุณ ความหลงเรียกว่ากามคุณ ความจริงต้อง
เรียกว่ากามโทษ จึงทรงสอนให้สาํ รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ อย่าไปแสวงหา
ความสุขจากสิง่ เหล่านี้ นี่คอื ความเห็นทุกข์ ถ้าเห็นว่าเป็ นสุขก็เป็ นความหลง เห็น
กลับตาลปัตร เห็นหน้ามือเป็ นหลังมือ
เห็นของไม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง ก็คอื เห็นว่าแต่งงานแล้วต้องอยู่กนั ไปตลอดจนวันตาย แต่ทไ่ี หน
ได้ พอหกเดือนก็หย่ากันแล้ว นี่คอื เห็นความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเห็น ตัวตนก็คอื เห็นสิง่
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นัน้ สิง่ นี้วา่ เป็ นตัวเรา เห็นร่างกายว่าเป็ นตัวเรา เห็นสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆว่าเป็ น
ของเรา มันไม่ใช่ของเราหรอก เป็ นของยืมมาทัง้ นัน้ พ่อแม่ให้ร่างกายเรามา แต่ร่างกายก็
ไม่ใช่ของพ่อแม่ พ่อแม่เอามาจากธรรมชาติ เอามาจากดินนํา้ ลมไฟ เอามาจากอาหารที่
รับประทานเข้าไป สักวันหนึ่งก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิม กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ แล้วจะว่าเป็ น
ตัวตน เป็ นของเราได้อย่างไร ทีท่ รงสอนให้พจิ ารณาอนิจจัง ก็เพือ่ ให้เห็นความจริง ความ
ไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย คือความจริง แต่เราไม่คดิ กัน จึงคิดว่าจะอยู่กนั ไปตลอด ไม่
เจ็บไข้ได้ป่วย พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลายเป็ นข่าวใหญ่ข้นึ มา แสดงว่าหลงแล้ว ถ้าไม่หลงจะ
ไปตื่นเต้นอะไร ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคน ต้องตายด้วยกันทุกคน พอใคร
เจ็บไข้ได้ป่วยใครตายขึ้นมา ก็กลายเป็ นข่าวหน้าหนึ่ง แสดงว่าหลงแล้ว หลงคิดว่าจะอยู่
ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ความจริงเราก็รู้อยู่ แต่ไม่รู้อยู่ตลอดเวลา กิเลสก็เลยหลอก
เราได้ ไม่ให้เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้ พอไม่คดิ ก็เหมือนกับว่าจะไม่เกิด พอเกิดขึ้นมาก็
กระทบกับความรู้สกึ ว่าเป็ นได้อย่างไร ไม่น่าเป็ นไปได้ แต่ความจริงต้องเป็ นด้วยกันทุก
คน จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ต่างกันตรงนัน้ นี่คอื การแก้ความหลง คือการพิจารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา ทีต่ อ้ งอาศัยสมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุน
ถ้าจิตไม่สงบจะพิจารณาไม่ได้ เพราะกิเลสจะดึงไปคิดเรื่องอืน่ พอพิจารณาปั๊บมันก็
หลอกให้ไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว พิจารณาได้แค่แป๊ บเดียว วินาทีสองวินาที มันก็ดงึ ไปคิด
เรื่องอืน่ แล้ว ถ้าปฏิบตั จิ นจิตสงบแล้ว เวลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะพิจารณา
ได้อย่างต่อเนื่อง จะมีกาํ ลัง มีสมาธิมสี ติเป็ นเครื่องสนับสนุน เวลาจิตสงบกิเลสจะไม่
ออกมาเพ่นพ่าน ไม่มอี ารมณ์มาฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะอยู่กบั การเจริญปัญญา
พิจารณาอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากกัน จะอยู่กบั การพิจารณาแบบนี้ พอได้
ตอกยํา้ อยู่เรื่อยๆ ก็จะฝังลึกลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นจิตใต้สาํ นึกไป เวลาคิดอะไรจะมี
อนิจจังทุกขังอนัตตาประกบอยู่เสมอ เวลาเห็นอะไรอยากได้อะไร มันจะเตือนเราเสมอว่า
มันไม่เทีย่ งนะ มันเป็ นทุกข์นะ ถ้ามีความจําเป็ นต้องมีตอ้ งอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไม่ยดึ
ติด เช่นจําเป็ นต้องมีเครื่องอัดเสียง ก็มไี ป ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษก็เอามา แต่
จะไม่ยดึ ติด ถ้าเครื่องเสียก็จบ ถ้าหาใหม่ได้ก็หามา จะไม่เสียอกเสียใจ เพราะรู้ลว่ งหน้า
แล้วว่าต้องเสียแน่ๆ อาจจะถูกขโมยไปก็ได้ เพราะไม่ใช่ของเรา ถ้าเขามาเอาไป ก็เป็ น
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ของเขาไป นี่คอื การแก้ความหลง ปัญหาอยู่ทไ่ี ม่มสี มาธิไม่มสี ติพอ ทีจ่ ะทําให้พิจารณาได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะในแต่ละวันเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จนทําให้ลมื เรื่อง
สําคัญนี้ไป พอลืมกิเลสก็เข้ามาครอบงํา พอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร ก็มอี ปุ าทานยึดติด
ทันที ทําอะไรก็อยากจะทําให้ดี ไม่อยากจะให้เสียหาย ทําดีแล้วก็อยากจะให้ดไี ปนานๆ
แต่ก็ดไี ม่นาน เดีย๋ วก็ไม่ดแี ล้ว มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ก็วนุ่ วายใจ ต้องคอยแก้
คอยรักษา นี่คอื ความหลง เห็นความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน
ต้องใช้วปิ สั สนา ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็ นตัวแก้ จะเข้าขัน้ ภาวนามยปัญญาได้ คือ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องได้ ต้องมีสมถภาวนาเป็ นตัวสนับสนุน ไม่เช่นนัน้ จะเป็ นจินตามย
ปัญญา หรือสุตมยปัญญา สิง่ ทีเ่ ราฟังอยู่น้เี ป็ นสุตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ
ได้ฟงั แต่ยงั กําจัดความหลงไม่ได้ พอไปจากทีน่ ่แี ล้วก็จางหายไป ความหลงก็กลับมา
ครอบงําอีก หลอกให้ไปคิดเรื่องอืน่ อีก ลืมเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ถ้าเป็ นคนฉลาด พอไป
จากทีน่ ่กี ็เอาไปคิดต่อ อย่างนี้เรียกว่าจินตามยปัญญา แต่อาจจะคิดได้ไม่ได้นานเพราะ
คนนัน้ คนนี้ก็มาชวนคุย ปัญญาก็หายไป ถ้าเป็ นนักภาวนาใครมาชวนคุย ก็ไม่สนใจ นัง่
นิ่งภาวนาไป พิจารณาเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ต่อ ถ้านัง่ รถจากทีน่ ่ไี ปถึงกรุงเทพฯไม่คุยกับใคร
เลย ภาวนามยปัญญาอย่างเดียว จิตมีสมาธิสงบนิ่ง เพราะไม่คุยกับใคร ใครจะคุยก็
ปล่อยให้คุยไป ตัวเองนัง่ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆ พอถึงกรุงเทพฯจิตก็
อาจจะหลุดพ้นก็ได้
อยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอก ไม่ได้อยู่ก็ครูทอ่ี าจารย์ อยูท่ ต่ี วั เรา ครู อาจารย์จะเป็ น
ถึงระดับพระพุทธเจ้า ก็ทาํ ให้เราบรรลุไม่ได้ พระอานนท์อยู่กบั พระพุทธเจ้า เกาะชาย
ผ้าเหลืองอยู่ตงั้ ๒๐ กว่าปี ก็ยงั ไม่บรรลุเลย แต่คนอืน่ ทีไ่ ปฟังเทศน์ฟงั ธรรมหนเดียว
แล้วกลับไปปฏิบตั ิ บางทีคนื เดียวก็บรรลุ พยายามให้อยู่ทใ่ี จให้มาก ดูแลรักษาใจด้วย
สติให้มาก อย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน
ภายในก็คอื ความคิดของเรา ภายนอกก็คอื คนรอบข้าง ทีค่ อยชวนคุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้า
จะคุยท่านก็สอนให้คุยเรื่องธรรมะคือ เรื่องมักน้อยสันโดษ เรื่องสถานทีว่ เิ วกสงบสงัด
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เรื่องความเพียร เรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องวิมตุ ติ เรื่องวิมตุ ติญาณทัศนะ คือ
ญาณทีเ่ กิดขึ้นหลังจากทีจ่ ติ ได้หลุดพ้นแล้ว รู้วา่ จิตได้หลุดพ้นแล้ว ไม่สงสัย ไม่ตอ้ งไป
ถามใครว่าหลุดพ้นหรือยัง เหมือนกินข้าวอิม่ หรือยัง ไม่ตอ้ งไปถามใคร
ถาม ถ้าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับวิมตุ ติมนั คง.....
ตอบ คุยขัน้ ตํา่ ไปก่อน เรื่องมักน้อยสันโดษ อย่าฟุ่มเฟื อย เสื้อผ้ารองเท้ามีพอใช้แล้ว
ปี น้ ีหยุดซื้อได้แล้ว พูดเรื่องวิเวก ทีต่ รงไหนสงบสงัด ควรไปอยู่ตรงนัน้ กัน พูด
ถึงความเพียร นัง่ สมาธิวนั ละกี่ชวั ่ โมง เดินจงกรมวันละกี่ชวั ่ โมง คุยเรื่องเหล่านี้
ถ้าพูดเรื่องเหล่านี้จะเสริมให้ปฏิบตั มิ ากขึ้น ถ้าคุยเรื่องกระเป๋ ารุ่นใหม่นาฬกิ ารุ่น
ใหม่วา่ สวยงาม รถรุ่นใหม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี้ ใจก็ลอยไปแล้ว
ถาม อยากทราบเกี่ยวกับปฏิกริ ิยาลูกโซ่ครับ คือปฏิจจสมุปบาท เอามาใช้ได้อย่างไร
ครับ คิดว่าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็น่าจะพอแล้ว
ตอบ ไม่ตอ้ งรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ รู้แค่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอ เพราะต้นเหตุของ
ลูกโซ่ก็คอื อวิชชาความหลง ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาก็ดบั อวิชชาได้ พออวิชชาดับ ลูกโซ่ต่างๆก็จะดับตาม เหมือนกับกุญแจ
รถ เป็ นตัวสตาร์ทรถ พอหมุนกุญแจปั๊บ เครื่องยนต์ก็หมุนตาม สายพานก็หมุน
ตาม แอร์ก็ตดิ วิทยุก็ตดิ ไฟก็ตดิ ตามกันเป็ นลูกโซ่ ถ้าปิ ดสวิทซ์ตวั เดียว ทุก
อย่างก็ดบั หมด สําคัญทีต่ วั กุญแจนี้เอง ถ้าดึงกุญแจทิ้งไป รถก็วง่ิ ไปไหนไม่ได้
พอดับอวิชชาได้ ภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็ดบั หมด ดับด้วยอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ส่วนรายละเอียดทีว่ า่ อวิชชาทําให้เกิดสังขาร สังขารทําให้เกิดวิญญาณ
ฯลฯ ก็เหมือนกับพอสตาร์ทรถปั๊บ ลูกสูบก็เริ่มทํางาน ไอ้นนั ่ ก็หมุนตาม ไอ้น่กี ็
หมุนตาม เปิ ดไฟเปิ ดวิทยุได้ เป็ นลูกโซ่ตามมา ปฏิบตั ไิ ปจะรู้เอง ไม่ตอ้ งกังวล รู้
ตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตา ตัวทีจ่ ะถอดกุญแจทิ้งไป
ตัวทีจ่ ะทําลายอวิชชา ผูเ้ ป็ นต้นเหตุของการสร้างภพสร้างชาติ สร้างการเวียนว่าย
ตายเกิด
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ถาม วันนี้ท่านอาจารย์เมตตาเทศน์เรื่องลูก ลูกก็มคี าํ ถามว่า ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่าลูกที่
เป็ นอย่างนี้ เพราะเราให้แต่ร่างกายเขา เลยไม่แน่ใจว่าทีล่ ูกดื้อเป็ นเพราะกรรมที่
เขาทํามา หรือเพราะเลี้ยงลูกไม่เก่ง
ตอบ ความดื้อติดมากับเขา การปฏิบตั กิ บั เด็กดื้ออยู่ทต่ี วั เรา ถ้าฉลาดก็จะรู้จกั วิธี
ปฏิบตั ิ รู้จกั วิธีสอนเด็กดื้อ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระราหุลให้รักษาสัจจะ
ทรงตักนํา้ ขึ้นมาขันหนึ่ง แล้วก็ทรงเทนํา้ ทิ้งไปนิดหนึ่ง ทรงตรัสว่าทุกครัง้ ทีร่ าหุล
พูดปดก็เหมือนกับเทนํา้ คือความดีในใจทิ้งไป ก็ทรงเทนํา้ ทิ้งไปเรื่อยๆ จนไม่มนี าํ้
เหลืออยู่ในขัน ถ้าพูดปดไปเรื่อยๆ ต่อไปสัจจะจะไม่มเี หลือ จะไม่มใี ครเชื่อถือ
อยู่ทค่ี นสอนว่าจะมีปญั ญา ทีจ่ ะสอนให้หายดื้อได้หรือไม่ มีบางคนทีส่ อนไม่ได้
เช่นนายฉันนะ ทีเ่ ป็ นคนเอาม้ากลับไปในวัง ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงออกผนวช
ทรงตรัสสังสงฆ์
่ วา่ หลังจากทีท่ รงละขันธ์ไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปสอนเขา ปล่อยเขาไป
ตามเรื่อง ให้เป็ นไปตามบุญตามกรรม นายฉันนะถึงกับร้องไห้ทีท่ รงปรารภอย่าง
นี้ คนนี้สอนไม่ได้ ก็อย่าไปสอนเขา ถ้าสอนจะเกิดทิฐขิ ้นึ มาทันที จะดื้อไม่ฟงั ใคร
ทัง้ นัน้ จะฟังแต่พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ถือว่าเป็ นคนสนิทใกล้ชดิ ทีส่ ุด ใคร
เป็ นลูกศิษย์มอื ขวามักจะมีทฐิ แิ บบนี้ทงั้ นัน้ คนอืน่ แตะไม่ได้ มีแต่อาจารย์องค์
เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพูดจะว่าได้ สอนคนดื้อไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยเขา เป็ นการสอน
เหมือนกัน ให้เกิดสํานึกว่าดื้อจริงๆ พ่อแม่รกั ขนาดไหนก็ยงั สอนไม่ได้ ถ้าสอน
แล้วไม่เชื่อฟัง ก็ลองหยุดสอนสักพักหนึ่ง ปล่อยเขาไปตามเรื่อง บอกเขาไปเลย
ว่าต่อไปนี้ไม่สอนแล้วนะ จะทําอะไรก็ทาํ ไป จะติดคุกติดตะรางก็ตดิ ไป ไม่ไป
เยีย่ ม ไม่ทาํ อะไรทัง้ นัน้ อย่างนี้อาจทําให้เขาได้สติข้นึ มาก็ได้ แต่ไม่เด็ดขาด ยัง
ยอมเขาไปเรื่อยๆ เขาก็ได้ใจดื้อไปเรื่อยๆ
ถาม เวลาพิจารณาร่างกายตอนเจ็บป่ วย ก็พจิ ารณาว่าไม่ใช่ของเรา จนเข้าใจว่าเรา
ยอมรับแล้ว แต่พอหายจากไข้แล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย์ ก็จะเกิดเห็นตัวเราผุด
ขึ้นมาอีก แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ราพิจารณานัน้ ยังไม่เข้าใจจริง ใช่หรือเปล่าคะ บางครัง้
เหมือนกับว่ายอมรับทางจิต เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งว่ามันไม่เทีย่ งนะ
89

ตอบ ถ้าเห็นว่ามันไม่เทีย่ งก็ดี จะได้ไม่หวันไหว
่
เป็ นผลทีเ่ ราต้องการ ไม่หวันไหวกั
่
บ
ความเจ็บความแก่ความตาย ถ้าผ่านมาได้หนหนึ่งแล้ว ก็จะผ่านไปได้ตลอด ถ้า
เคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาโดยไม่หวาดวิตก หายก็หาย ไม่หายก็ตาย พอหายก็
ไม่ได้ดอี กดีใจ เพราะรู้วา่ เดีย๋ วก็ตอ้ งเป็ นอีก เป็ นอีกก็ไม่กลัว ถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้
แต่ถา้ หายแล้วคราวหน้าไม่อยากเจออีก ถ้ายังกลัวอยู่ แสดงว่ายังตัดไม่ขาด ต้อง
ไม่กลัว อะไรจะผุดขึ้นมาในใจไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่ทใ่ี จหลุดพ้นหรือเปล่า ปล่อย
วางได้หรือเปล่า สิง่ ทีผ่ ุดขึ้นมาอาจจะช่วยให้เราปล่อยวางก็ได้ หรืออาจจะไม่ช่วย
ก็ได้ ถ้าไม่รู้จกั เอามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ ดังทีห่ ลวงตาเล่าให้ฟงั ว่า มีจดุ มีต่อม
ปรากฏมาบอกท่าน แต่เอามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ไม่ได้ ไม่รู้วา่ เป็ นธรรมะสอนให้
ท่านปฏิบตั กิ บั ใจของท่านในตอนนัน้
ท่านบอกว่าถ้าเอาไปเล่าให้หลวงปู่มนฟั
ั่ ง
หลวงปู่จะชี้ไปเลยว่า ตรงนัน้ แหละตัวนัน้ แหละคืออวิชชา
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นมาในใจ จะเป็ นธรรมหรือไม่เป็ นธรรมก็ตาม ก็เหมือนกับสิง่
ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ในขณะนี้ เราเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่า อยู่ตรงนี้
ต่างหาก เอาไปดับความหลงทีท่ าํ ให้เรายึดติดได้หรือเปล่า ถ้าทําได้เราก็สบาย ถ้า
ยังทําไม่ได้ก็ยงั ต้องทุกข์ อย่าไปให้ความสําคัญต่อสิง่ ทีป่ รากฏขึ้นมาในใจ ให้
พิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับ
ไป จะเอามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้หรือไม่ ก็อยู่ทส่ี ติปญั ญาของเรา เหมือนกับมี
คนหยิบมีดให้เรา เราจะเอาไปใช้ทาํ ประโยชน์ก็ได้ หรือเอามาทําร้ายตัวเราก็ได้
ธรรมต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาในใจ ไม่ได้ทาํ ให้เกิดวิมตุ ติข้นึ มา เพียงช่วยเสริมให้เรา
ฉลาดหรือหลอกให้เราหลงเท่านัน้ เอง
ถ้าไม่รู้จะทําอย่างไรก็อย่าไปยุง่ กับมัน
ปล่อยมันไปก่อน ถ้ารู้ก็เอามาใช้เลย เช่นปรากฏเป็ นภาพเรานอนตายอยู่ เราก็
พิจารณาว่าเราต้องตายอย่างนี้จริงๆ แล้วก็เอามาระลึกอยู่ตลอดเวลา ก็จะเป็ น
การเจริญมรณานุสติ เป็ นการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา จะทําให้เราไม่หลง
ยึดติดกับร่างกาย ทําให้เราเตรียมตัวตาย คือตายก่อนตาย เรารู้แล้วว่าจะต้อง
ตาย ก็สมมุตวิ า่ วันนี้เราตายไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเรื่องอะไร คนทีต่ ายไป
แล้วไม่กงั วลกับเรื่องทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ ใครจะดีใครจะชัว่ อย่างไร ถือว่าอยู่นอก
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ระบบแล้ว ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องด้วย ใจของเราก็ควรจะเป็ นอย่างนัน้ ควรจะตาย
กับเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ เหตุการณ์จะดีจะชัว่ ก็รบั รู้ไปเฉยๆอย่างนัน้ เอง แต่ใจ
มันด้านมันตายกับความรู้สกึ ไม่ดอี กดีใจ เสียอกเสียใจ ไม่หวันไหวกั
่
บ
เหตุการณ์ต่างๆ นี่คอื การตายก่อนตาย ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย จะหายไม่หาย จะ
ตายเมือ่ ไหร่ ก็จะไม่มอี ารมณ์กบั มัน ใจมันด้านกับเรื่องราวต่างๆแล้ว เพราะรู้วา่
ในทีส่ ุดก็จะเป็ นอย่างภาพทีเ่ ห็น คือภาพทีเ่ รานอนตายอยู่
ถาม มันหลอกลูกมาตลอด อ่านหนังสือแล้วมันเป็ นความจําออกมา
ตอบ ถ้าจิตใจยังไม่โล่งไม่เบาไม่สบาย แสดงว่ายังไม่ได้ปล่อย ถ้าปล่อยแล้วจะโล่งเบา
สบาย เหมือนอยู่กนั คนละโลกเลย อะไรจะเกิดกับร่างกาย ก็จะไม่หวันไหว
่
ถาม เพือ่ นเขานัง่ สมาธิไปนานๆ สักสองชัว่ โมง แล้วเขาก็รู้สกึ เมือ่ ย จะมีอะไรบอกเขา
ว่าพอแล้วนะ นัง่ นานแล้วนะ ลุกเถอะ พอเขาทนนัง่ ไป ก็ทนไม่ไหว เขาก็ลกุ พอ
ลุกปุ๊ บก็เดินไปเปิ ดทีวเี ลยค่ะ
ตอบ เป็ นกิเลส เป็ นความหลง ยังติดกับรู ปเสียงกลิน่ รสอยู่ พอนัง่ สมาธินานๆ ก็
เหมือนกับคนทีไ่ ม่ได้สูบบุหรี่นานๆ จะอึดอัด จนทนไม่ไหว ก็ตอ้ งลุกไปหยิบบุหรี่
ขึ้นมาสูบ หรืออยากจะดูอยากจะฟัง ก็ตอ้ งรีบไปเปิ ดวิทยุเปิ ดทีวี นัง่ ยังไม่ได้ผล
จิตยังไม่สงบ ได้เวลาแต่ไม่ได้ผลทางจิตใจ ถ้าจิตสงบเวลาลุกออกมาจะเย็น
สบาย ไม่หวิ ไม่อยากกับอารมณ์ต่างๆ ก็ยงั ดีทย่ี งั นัง่ ได้ ดีกว่าเอาสองชัว่ โมงไปนัง่
ดูทวี ี ดูแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆตามมา อย่างน้อยก็มขี นั ติ มีความอดทนอดกลัน้ มี
เบรกบ้าง เพียงแต่วา่ ยังไม่ได้ผลเพราะสติไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว นัง่ ไปแล้วจิตยังคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ไม่อยู่กบั ธรรมะ เพราะไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง เวลาออก
จากนัง่ สมาธิแล้วไม่เจริญสติต่อ เหมือนกับออกจากห้องเรียน ครูปล่อยให้ไปเล่น
ได้เลย ทําอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าเป็ นนักปฏิบตั แิ ล้วต้องคุมจิตด้วยสติตลอดเวลา มัน
ยากตรงนี้ การควบคุมจิตด้วยสติอย่างต่อเนื่อง ถ้าทําอย่างต่อเนื่องแล้ว เวลานัง่
สมาธิ จะต้องสงบ จะต้องเย็น จะต้องสบาย
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ถาม แล้วก็ไม่อยากดูทวี ี
ตอบ พอสงบเย็นสบายแล้วก็จะไม่อยากดูเอง เบือ่ ไปเอง ไม่รู้จะดูไปทําไม เรื่องไร้
สาระทัง้ นัน้ ซํา้ ๆซากๆ ทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ได้ผลก็เพราะสติยงั ไม่พอ สติยงั ๕๐-๕๐ อยู่
ต้องทําให้เป็ น ๖๐-๔๐ ๗๐-๓๐ ให้อยู่กบั ธรรมะมากขึ้น อยู่กบั เรื่องอืน่ น้อยลง
ถ้าอยู่กบั ธรรมะมากเท่าไร จิตก็จะนิ่งลงมากเท่านัน้ จะเกิดความเย็นความสบาย
ความอิม่ เอิบใจความพอใจขึ้นมา จะไม่หวิ กับเรื่องอืน่ จะมีกาํ ลังใจปฏิบตั ใิ ห้มาก
ขึ้น จะเจริญสติบ่อยขึ้นๆ ผลก็จะปรากฏมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ทวีคูณขึ้นไป ไม่ได้
บวกทีละหนึ่ง จาก ๑ เป็ น ๒ จาก ๒ เป็ น ๔ จาก ๔ เป็ น ๘ จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆ
พอจิตเริ่มเจริญแล้วจะเจริญอย่างไม่หยุดเลย แต่ก่อนนัน้ ค่อยสะสมมาทีละเล็ก
ละน้อย ไม่รู้ก่รี อ้ ยกี่กปั กี่กลั ป์ ก็ยงั ไปไม่ถงึ ไหน เพราะยังไม่ถงึ จุดทีจ่ ะหมุนไป
เอง พอถึงแล้ว ได้เจริญสติแล้ว ก็จะหมุนไปเอง สติจงึ สําคัญมาก พระพุทธเจ้า
ทรงกล้ารับรองเลยว่า ไม่เกิน ๗ ปี เป็ นอย่างช้า ถ้าเร็วก็ไม่เกิน ๗ วัน จะต้อง
ได้ผลแน่นอน ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของพระมหาสติปฏั ฐานสูตร เป็ นพระสูตร
เดียวทีท่ รงได้พยากรณ์ไว้ สติจงึ สําคัญมาก เป็ นกุญแจสู่มรรคผลนิพพาน
ถาม มีครัง้ หนึ่งทีล่ ูกโกรธ แล้วก็คดิ ว่าทีโ่ กรธนี่ เป็ นเพราะเขาทําไม่ได้เหมือนกับใจเรา
แต่แยกไม่ได้วา่ เป็ นความหลงอย่างไร เพราะยังไม่เห็นความไม่เทีย่ งหรือไม่ใช่
ตัวตน ตรงนี้ยงั เทียบกับชีวติ จริงๆไม่ได้ค่ะ
ตอบ ยังไม่เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นนัน้ เป็ นคนละอย่างกัน สิง่ ทีเ่ ราคิดเป็ น
ทฤษฎี สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นเป็ นความจริง ยังไม่เห็นความไม่แน่นอนของความจริง สิง่
ทีเ่ ราคิดว่าจะเกิดอาจจะเกิดก็ได้ ไม่เกิดก็ได้ นี่คอื อนิจจัง ไม่แน่นอน เราสังให้
่ ทาํ
อย่างนี้ เขาก็ตอ้ งทําตามทุกประการ แต่สติการรับรู้คาํ สังของเขากั
่
บของเราอาจจะ
ต่างกัน เขาอาจจะฟังไม่เข้าใจ ก็เลยไปทําตรงข้ามกับทีเ่ ราสัง่ ผลทีเ่ ราต้องการจึง
ไม่เกิด พอไม่เกิดเราก็โกรธ สังให้
่ ทาํ อย่างนี้ ทําไมไปทําอีกอย่าง เพราะเวลาสัง่
เขาฟังเป็ นอีกอย่างหนึ่ง เช่นสังให้
่ ไปปิ ดนํา้ กลับไปปิ ดไฟเสีย กําลังวุน่ วายอยู่กบั
ปัญหาของเขา ไปสังงานเขา
่
เขาก็ค่ะๆ เพราะเขากลัว ถ้าตอบว่าไม่เข้าใจจะโดน
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ด่า โง่ขนาดนี้หรือ จึงไม่กล้าถาม ไม่แน่ใจว่าได้ยนิ อะไรเพราะความกลัวก็เลยค่ะ
ไว้ก่อน เราคิดว่าเขาเข้าใจก็เลยไม่ทบทวน ความจริงควรให้เขาทบทวนคําสัง่
เพือ่ ความมันใจ
่ ดูซวิ า่ เขาได้ยนิ ตามทีเ่ ราสังหรื
่ อเปล่า โอกาสทีจ่ ะทําตามคําสังก็
่
จะมีมาก แต่ไม่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ อยู่ทเ่ี ขาจะทําตามได้มากน้อยเพียงไร บางทีสงั ่
แล้วก็ลมื ดูโทรทัศน์เพลิน ถึงเวลาต้องทําตามทีส่ งั ่ ก็ไม่ได้ทาํ จึงไม่ควรมี
อุปาทานกับคําสัง่ ว่าจะต้องเป็ นไปตามคําสังเสมอไป
่
ต้องเผือ่ ไว้บ้าง ว่าจะไม่
เป็ นไปตามคําสัง่ เพราะไม่แน่นอน มีเหตุมปี จั จัยหลายอย่างทีเ่ กี่ยวข้อง ทีจ่ ะทํา
ให้สง่ิ ทีเ่ ราต้องการปรากฏขึ้นมา
ถาม ความไม่แน่นอนคือความไม่เทีย่ งหรือคะ
ตอบ ใช่ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ เพราะไม่เทีย่ ง ท่านถึงบอกว่า
อนาคตมันคดไปคดมา อย่าไปคิดว่าเราไปกําหนดอนาคตได้ ว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็ น
อย่างนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการก็ได้ เพราะความไม่แน่นอน
ถาม เกี่ยวกับการคาดหวังผลทีจ่ ะได้รบั หรือเปล่าครับ ว่าสังไปอย่
่
างนี้ ผลจะต้องได้
อย่างนี้ เมือ่ ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา แล้วเกิดโทสะตามมา
ตอบ ถ้าไปยึดติดกับความหวัง ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่ยดึ ติดกับคําสังก็
่ จะไม่
ทุกข์ เวลาสังงานต้
่ องมีธรรมะกํากับ อาจจะไม่เกิดขึ้นตามทีต่ อ้ งการก็ได้ แต่เรา
มักจะยึดติดกับคําสัง่ ถ้าสังแล้วจะต้
่
องได้ ถ้าได้ก็รอดตัวไป ไม่ตอ้ งทุกข์ ถ้า
ไม่ได้ก็ปวดหัว ถ้าทําใจให้วา่ งๆ ให้เป็ นกลาง อาจจะได้ ๕๐-๕๐ อาจจะเกิดขึ้น
ตามทีส่ งก็
ั ่ ได้ อาจจะไม่ได้เป็ นอย่างทีส่ งก็
ั ่ ได้ พอเกิดขึ้นมาทางใดทางหนึ่งเราก็ไม่
เดือดร้อน เพราะไม่ยดึ ติดกับคําสัง่ ว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ ไม่มอี ปุ าทานความ
ยึดมันถื
่ อมัน่ ไม่ยดึ ติดกับอนาคต ทีเ่ ราทํานายไว้พยากรณ์ไว้ สังให้
่ ทาํ อย่างนี้
จะต้องเป็ นอย่างนี้ อนาคตไม่แน่นอน เขาอาจจะไม่ทาํ ตามคําสังก็
่ ได้ รับปากว่าจะ
ทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ พอถึงเวลากลับบอกว่ายังทําไม่เสร็จ ถ้ายึดมันถื
่ อมันกั
่ บคํา
สัญญาก็จะปวดหัว ถ้าคิดเผือ่ ไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ พอไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร ต้องไม่
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ยึดมันถื
่ อมันกั
่ บอะไรทัง้ นัน้ ยึดได้อย่างเดียวคือธรรมะทีส่ อนว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ยึดมันถื
่ อมันได้
่ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พระพุทธเจ้าทรง
เป็ นหมอดูทเ่ี ลิศวิเศษ แต่พวกเรากลับไม่เชื่อ ชอบไปดูหมอดูหมอเดากัน ว่าจะ
ได้เลือ่ นขัน้ หรือเปล่า จะได้คู่ครองทีด่ หี รือเปล่า ชอบอย่างนี้ เป็ นเรื่องของ
อารมณ์ทงั้ นัน้ ไม่ใช่เรื่องของเหตุผล เพราะอนาคตมันไม่แน่นอน ทีแ่ น่นอนก็คอื
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่กบั ความแน่นอนดีกว่า จะสบายใจ
ถาม ขอถามเผือ่ อาม่าคนแก่อายุ ๘๐ กว่าเจ้าค่ะ เป็ นคนจีน คงไม่สามารถมาอย่างนี้
ได้ แต่อยากจะให้ได้ทาํ บุญ
ตอบ อยากให้คุณย่าได้บญ
ุ
ถาม ใช่เจ้าค่ะ
ตอบ อยู่ทต่ี วั คุณย่าเอง บุญมีหลายอย่าง เช่นบุญทีเ่ กิดจากการให้ทาน บุญทีเ่ กิดจาก
การรักษาศีล บุญทีเ่ กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ถาม ไม่เคยฟังเจ้าค่ะ เพราะเป็ นคนจีน
ตอบ ทําบุญให้ทานได้ไหม
ถาม เคยบอกอาม่าว่าจะไปทําบุญ อาม่าก็ให้มา แต่ไม่แน่ใจว่าเต็มใจหรือเปล่า
ตอบ ก็ยงั ดี ถ้าท่านให้มาโดยทีเ่ ราไม่ได้บงั คับท่าน ถึงแม้จะไม่เต็มใจท่านก็ยงั ทําอยู่
เบื้องต้นอาจจะต้องดึงกันไปก่อน ถ้าทําแล้วเห็นผลเห็นคุณของการกระทํา ก็จะ
ทํามากขึ้นไปเอง แต่เราก็ตอ้ งเข้าใจว่าความอยากของเรา กับความเป็ นจริงของ
ท่านอาจจะไม่ตรงกัน อย่าไปยึดติดกับความอยากจนทําให้เราไม่สบายใจ ถ้ามี
อุบายทําให้ท่านทําบุญได้ก็ทาํ ไป ถ้าไม่ทาํ ก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะท่านก็อยู่มานาน
แล้ว คงได้ทาํ มามากกว่าเราเสียอีก ข้อสําคัญควรดูแลท่านให้ดจี ะดีกว่า เราควร
ทําบุญให้มาก ดีกว่ากังวลกับการทําบุญของคนอืน่ เป็ นธรรมดาเวลาเรารักใคร
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เราก็อยากให้เขาได้ดี แต่ความจริงอาจจะไม่เป็ นไปตามความอยาก พระพุทธเจ้า
ก็อยากให้เราไปนิพพานกันทุกคน แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทกุ ข์กบั เรา จะไปหรือไม่
ไป ทรงทําหน้าทีอ่ ย่างเต็มทีแ่ ล้ว ในวันหนึ่งก็สอนตัง้ สามสีร่ อบแล้ว ตอนบ่ายก็
สอนญาติโยม ตอนคํา่ ก็สอนพระภิกษุสามเณร ตอนดึกก็สอนเทวดา ตอนเช้าก็
เล็งญาณเพือ่ ไปโปรดคนทีพ่ ร้อมจะรับธรรมะ ทรงทําอยู่ทกุ วันตลอด ๔๕ พรรษา
ทรงทําเต็มความสามารถแล้ว ขอให้พวกเราทํากันให้เต็มทีก่ ็แล้วกัน ได้มากน้อย
เท่าไหร่ก็ทาํ ไป
ถาม ท่านอาจารย์อยากให้พวกลูกศิษย์ไปนิพพานไหมคะ
ตอบ อยากให้ไป จะได้ไม่มารบกวน สองปี แล้วยังไปไม่ถงึ ไหนเลย น่าจะเรียนจบและ
ย้ายไปโรงเรียนอืน่ แล้ว นี่ยงั อยู่ซาํ้ ชัน้ อาจารย์ก็อยากจะให้ลูกศิษย์เรียนจบได้รบั
ปริญญากันทุกคน
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