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กณัฑท์ี่ ๓๗๓ 

อวิชชา ปจัจยา สงัขารา 
๒๓ กนัยายน ๒๕๕๐ 

ทีน่ี่สอนเรื่องใจอย่างเดยีว เพราะสาํคญัทีใ่จ ใจคอืตวัรู ้แต่ใจกลบัไมรู่ใ้จ ปญัหาอยู่ตรงน้ี 

เพราะถูกตวัหลงครอบงาํอยู่ เลยรูไ้มจ่ริง รูผ้ดิเป็นชอบ จงึสรา้งปญัหาใหก้บัตน ไมม่ใีคร

รูว้า่ความหลงเกดิขึ้นมาไดเ้มือ่ไร ไดอ้ย่างไร แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ไมท่รงทราบ มตีดิมา

กบัจติทกุดวง มคีวามหลงมอีวชิชาเป็นเจา้นาย อวิชชา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาเป็นผู ้

ครอบงาํจติ เป็นผูส้ ัง่ใหจ้ติคดิไปในทางทีไ่มถู่ก คดิไปในทางทีไ่มเ่ป็นจรงิ เคยทรง

ยอ้นกลบัไปในอดตีชาต ิเพือ่หาตน้ตอของอวชิชาวา่โผลข่ึ้นมาเมือ่ไหร่ ก็ไมม่ตีน้ตอ ยอ้น

ไปเท่าไหร่ก็มอีวชิชาอยู่กบัใจเสมอ เป็นเรื่องแปลกทีม่คีนอย่างพระพทุธเจา้ ทีม่ ี

สตปิญัญาความฉลาด พอทีจ่ะมองทะลคุวามหลงน้ีได ้เพราะความหลงก็ครอบงาํจติของ

พระพทุธเจา้ดว้ย แต่ทรงสามารถเหน็วา่อวชิชาน้ีเองทีเ่ป็นปญัหา มคีนนอ้ยมากทีจ่ะ

สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตนเอง วา่จติน้ีถูกอวชิชาความหลงความไมรู่จ้ริงครอบงาํอยู่ ถา้

เป็นคนอืน่ก็ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งั พระพทุธเจา้จงึมจีาํนวนนอ้ยมาก เมือ่

เปรียบเทยีบกบัพระอรหนัตสาวก มพีระพทุธเจา้องคเ์ดยีว แต่มพีระอรหนัตสาวกเป็น

หมืน่เป็นแสนเป็นลา้น เพราะคนทีจ่ะมาเป็นพระพทุธเจา้ได ้ ตอ้งเป็นหวักะทจิริงๆ เป็น

สุดยอดของสตปิญัญา 

จงึเป็นวาสนาเป็นบญุของพวกเรา ทีไ่ดม้าเกดิในช่วงทีม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ ทีจ่ะ

พาใหเ้ราหลดุพน้จากความหลงน้ีได ้ถา้มาเกดิในยุคในสมยัทีไ่มม่พีระธรรมคาํสอน ก็จะ

ไมม่โีอกาสทีจ่ะโงหวัขึ้นมา จากการครอบงาํของอวชิชาของโมหะความหลงน้ีไดเ้ลย ทาํได ้

อย่างมากก็แค่ฌานแค่สมาธ ิ เช่นพระอาจารยส์องรูปของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดต้ายไปก่อนที่

พระพทุธเจา้จะปรากฏขึ้นมา จงึไมม่ใีครส ัง่สอนใหรู้เ้รื่องอวชิชา รูว้ธิีดบัอวชิชาความหลง 

จงึไดเ้พยีงฌานสมาบตั ิ ไดรู้ปฌาน ไดอ้รูปฌาน ทีอ่ยู่ในระดบัสมาธิ แต่ยงัไมไ่ดป้ญัญา
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หรือโลกตุรธรรมหรือวปิสัสนาญาณ ทีจ่ะเหน็ตน้เหตขุองการเวยีนวา่ยตายเกดิของความ

ทกุข ์ วา่เกดิจากอวชิชาความไมรู่ ้ โมหะความหลงทีค่รอบงาํจติใจ พระพทุธเจา้ทรง

เสยีดายทีพ่ระอาจารยส์องรูปไดจ้ากไปก่อน ก่อนทีจ่ะไดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ จงึ

ไมไ่ดร้บัประโยชน ์ ถา้อยู่ต่ออกีเพยีง ๗ วนัหรือเพยีงอกีวนัเดยีว แลว้ไดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่หลดุพน้ไดอ้ย่างไร ก็จะสามารถหลดุพน้ได ้ เพราะมี

บารมพีอ มศีีล มสีมาธิ แต่ขาดปญัญาเท่านัน้เอง การเจริญปญัญาจะไมย่ากเลย ถา้มศีีล

มสีมาธิคอยสนบัสนุน พอพูดคาํเดยีวก็จะเขา้ใจทนัท ี 

ดงัทีท่รงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้แรก โปรดพระปญัจวคัคยีแ์สดงเพยีงกณัฑเ์ดยีว 

พระอญัญาโกณฑญัญะก็มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็การเกดิการดบัของสิง่ท ัง้หลายวา่

เป็นธรรมดา ธรรมอนัใดมีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา เขา้ใจ

วา่น่ีคอืหลกัความจริง ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจเวลาทีส่ิง่ต่างๆจาก

ไปดบัไป เวลาร่างกายตายไป เพราะรูแ้ลว้วา่เป็นธรรมดา เหมอืนกบัการขึ้นกบัการตก

ของพระอาทติยว์า่เป็นธรรมดา พวกเราก็เหน็ก็เขา้ใจกนั จงึไมย่ดึตดิกบัการขึ้นการตก

ของพระอาทติย ์ ไมด่ใีจเวลาพระอาทติยโ์ผลข่ึ้นมา ไมเ่สยีใจเวลาพระอาทติยต์กลงไป 

แต่เรายงัหลงอยู่กบัเรื่องของร่างกาย เวลาไดลู้กก็ดอีกดใีจกนั เวลาเสยีลูกไปก็รอ้งหม่

รอ้งไห ้เพราะยงัไมเ่หน็ดว้ยปญัญา วา่มกีารเกดิมกีารดบัเป็นธรรมดา เป็นของคู่กนั เหน็

แต่สิง่ทีไ่กลตวั เช่นพระอาทติย ์แต่เรื่องของร่างกายกลบัไมเ่หน็ ร่างกายก็เหมอืนกบัพระ

อาทติย ์ เปลีย่นไปเรื่อย ๆ พอร่างกายน้ีตายไป จติก็ไปหาร่างกายใหม ่กลบัมาเกดิใหม ่

ไดร่้างกายใหม ่ แต่เป็นจติดวงเดมิ ถา้ไมเ่ขา้ใจเรื่องจติ ก็จะเสยีอกเสยีใจ วา่เสยีพ่อเสยี

แม ่เสยีพีเ่สยีนอ้ง เสยีสาม ีเสยีภรรยา เสยีลูกไป แต่ความจริงไมไ่ดเ้สยี เดีย๋วก็กลบัมา

อกี ถา้มบีญุบารมพีอ กจ็ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยอ์กี แต่อาจจะไมไ่ดม้าเกดิใกลก้บัเรา อาจ

ไปเกดิอยู่อกีทวปีหน่ึง อยู่อกีฟากหน่ึง อยู่อกีจงัหวดัหน่ึง อยู่อกีหลายรอ้ยปีขา้งหนา้กไ็ด ้

แต่เขาก็ไมไ่ดไ้ปไหน เพราะใจเป็นของไมต่าย  

ร่างกายเป็นเหมอืนเสื้อผา้ของใจ พอขาดแลว้ก็ทิ้งมนัไป หาชดุใหมม่าใส่ จะไดร่้างกาย

แบบไหน ก็อยู่ทีบ่ญุทีบ่าปทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้ทาํบาปไวม้ากพอถงึเวลาตอ้งใชห้น้ี ก็ไดร่้างกาย
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ของเดรจัฉานมาใส่ ของสุนขัของแมวมาใส่ ถา้ถงึวาระของบญุทีไ่ดท้าํไวส่้งผลก็ไดร่้าง

มนุษยม์าใส่ หรือไมเ่ช่นนัน้ก็ไดก้ายทพิย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม จนกวา่จะหมดบญุของ

เทพของพรหม ก็จะไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ถงึวาระของบาปส่งผลก็ตอ้งไปเป็นเดรจัฉาน 

ไปเป็นกายทพิยฝ่์ายตํา่ เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เป็นกายทพิยท์ีม่แีต่ความ

รุ่มรอ้น มแีต่ความทกุข ์มแีต่ความหวิความกระหาย ต่างกบักายทพิยข์องเทพของพรหม 

ทีม่แีต่ความสุข ความเยน็ ความสบาย เป็นอานิสงสข์องทานของศีลของสมาธ ิส่วนเปรต

อสุรกายและสตัวน์รก เป็นอานิสงสข์องบาปกรรม ไมไ่ดเ้ป็นใครทีไ่หนทีเ่ป็นกายทพิย์

ชนิดต่างๆ นอกจากใจน่ีเอง แมข้ณะน้ีทีเ่ป็นมนุษยอ์ยู่น้ี ใจก็เป็นกายทพิย ์ จะเป็นใน

ระดบัไหนก็ขึ้นอยู่วา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ถา้ทาํบญุก็มกีายทพิยร์ะดบัของมนุษยบ์า้งของเทพ

บา้งของพรหมบา้ง ถา้ทาํบาปก็มกีายทพิยข์องเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสตัว ์

นรกบา้ง ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัวา่มร่ีางกายมนุษยแ์ลว้ กายทพิยจ์ะเป็นมนุษยอ์ยู่ตลอดเวลา 

แต่จะเปลีย่นไปตามบญุตามกรรม ทีก่าํลงัทาํกนัอยู่ในปจัจบุนั เวลาทีโ่กรธเครียดกนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ตอนนัน้กายทพิยก์็เป็นนรกไป ถา้มคีวามเยน็มคีวามสุขมคีวามสบาย

ก็เป็นเทพไป ถา้สงบน่ิงอยู่ในสมาธิก็เป็นพรหมไป ถา้มปีญัญาเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร ก็เป็นกายทพิยข์องพระอริยเจา้ไป 

ท ัง้หมดน้ีคอืใจท ัง้นัน้ ทีเ่รียกวา่กายทพิย ์ ก็คอืใจน้ีเอง เป็นกายทพิยช์นิดต่างๆ มบีญุ

กรรมเป็นผูป้รุงแต่ง เหมอืนกบันํา้เปลา่ เราสามารถปรุงแต่งใหเ้ป็นนํา้ชนิดต่างๆได ้ เป็น

นํา้อดัลมมฟีอง มลีมอยู่ในนํา้ มกีลิน่มสีมีรีส เป็นไดห้ลากหลาย เป็นนํา้ท ัง้นัน้ เพยีงแต่

มส่ีวนอืน่มาผสมปรุงแต่งกนั ใจก็เป็นเหมอืนนํา้ทีไ่ดร้บัการปรุงแต่งจากกรรมทีเ่ราทาํกนั 

จากการกระทาํทางกายวาจาใจ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทาํไปแลว้ก็ทาํใหใ้จเป็น

กายทพิยช์นิดต่างๆ ถา้อยากจะรูว้า่ในปจัจบุนักายทพิยข์องเราเป็นชนิดใด ก็ดูตอนที่

นอนหลบั ถา้ฝนัดกี็เป็นเทพ ถา้หลบัน่ิงไมฝ่นัเลยก็เป็นพรหม ถา้หวิโหยกระหายอยากก็

เป็นเปรต ถา้หวาดกลวัก็เป็นอสุรกาย บางคนตอ้งตื่นขึ้นมาเปิดตูเ้ยน็หาของกนิ นัน่

แหละเปรตกาํลงัออกมา แต่เป็นเพยีงช ัว่คราว ไมถ่าวร เป็นเหมอืนหนงัตวัอย่าง ขณะที่

ร่างกายยงัเป็นมนุษยอ์ยู่น้ี ใจจะไดเ้สพสมัผสักบัหนงัตวัอย่าง ของเทพ ของพรหม ของ

เดรจัฉาน ของเปรต ของนรก พอร่างกายตายไป จะเป็นกายทพิยแ์บบไหน ก็อยู่ทีก่รรม
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ทีเ่ป็นเหมอืนววัปากคอก ถา้เป็นกรรมดกี็จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย ์ ถา้เป็นกรรม

ไมด่กี็ไปตกนรก ไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นเดรจัฉาน  

น่ีคอืเรื่องของใจ เป็นต่างๆกนัไป เพราะกรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัว ์กรรมน่ีแหละที่

ทาํใหเ้ป็นกายทพิยช์นิดต่างๆ ถา้เป็นกศุลกรรม ก็ไดเ้ป็นพระอรหนัตเ์ป็นพระพทุธเจา้ 

เช่นทานศีลภาวนา เป็นกศุลกรรมทีจ่ะทาํใหก้ายทพิยบ์ริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ เหมอืนเอานํา้ที่

มสีมีกีลิน่มรีสเทใส่เครื่องกรองนํา้ เพือ่กรองเอาสอีอก เอากลิน่ออก เอารสออก จนเหลอื

แต่นํา้สะอาดบริสุทธิ์ ใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้ผ่านการกรองดว้ยทานดว้ยศีลดว้ยภาวนา 

ก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปตามลาํดบั กเิลสคอืความโลภความโกรธความหลง ก็จะถูกแยกออก

จากใจ เหลอืแต่ใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่เีชื้อทีจ่ะพาใหไ้ปเกดิ เช่นใจของพระพทุธเจา้ ใจ

ของพระอรหนัต ์ ไดร้บัการกรองดว้ยธรรมะ ดว้ยบารมที ัง้ ๑๐ สรุปลงส ัน้ๆคอืทานศีล

ภาวนา เป็นธรรมอนัเดยีวกนั มรรค ๘ ทานศีลภาวนา บารม ี๑๐ พละ ๕ อทิธิบาท ๔ 

เป็นธรรมอนัเดยีวกนั มรูีปลกัษณ์ทีต่่างกนัเลก็นอ้ย เนน้บางอย่าง ไมเ่นน้บางอย่างเท่า

นัน้เอง มหาสตปิฏัฐานสูตรก็เช่นเดยีวกนั เป็นตวักรองเหมอืนกนั เพยีงแต่ในมหาสตปิฏั

ฐานสูตรน้ีเนน้เรื่องสตเิป็นหลกั ในบารม ี ๑๐ ก็เนน้เรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องเนกขมัมะ 

เรื่องปญัญา เรื่องเมตตา แลว้แต่จะทรงแสดงเพือ่ความหลากหลาย เพือ่ใหเ้กดิความ

เขา้ใจไดก้วา้งขวางยิง่ขึ้นไป แต่ก็เป็นมรรคท ัง้นัน้ เป็นตวักรองจติกรองใจ แยกกเิลสให ้

ออกจากใจ กเิลสไมไ่ดอ้อกจากใจดว้ยการอธิษฐานอยากได ้ เช่นทาํบญุใส่บาตรก็

อธิษฐานขอใหไ้ปถงึพระนิพพาน ไปไมถ่งึหรอก ถา้ทาํบญุอย่างเดยีวไมร่กัษาศีล ตอ้ง

กรองหลายชัน้ ไมใ่ช่กรองเพยีงช ัน้เดยีว ถา้กรองช ัน้เดยีวก็กรองไดเ้พยีงบางส่วน ทาํบญุ

อย่างเดยีวก็กรองไดเ้พยีงบางส่วน จะไมท่าํใหก้เิลสหมดไป ไมท่าํใหจ้ติสะอาดบริสุทธิ์ 

ตอ้งกรองท ัง้ทานท ัง้ศีลท ัง้ภาวนา ภาวนาเป็นตวักรองส่วนทีล่ะเอยีด ทานเป็นตวักรอง

ส่วนทีห่ยาบ กรองส่วนหยาบไปก่อน ศีลก็กรองส่วนทีล่ะเอยีดขึ้นไป สมาธิก็ยิง่ละเอยีด

เขา้ไปอกี ปญัญาก็ยิง่ละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ เพราะกเิลสมหีลายขนาด มขีนาดหยาบ 

ขนาดกลาง ขนาดละเอยีด เครื่องกรองก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั 
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ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาส ัง่สอน พวกเราไมม่ทีางหรอก ขนาดส ัง่สอนก็ยงัไมท่าํกนัเลย ถา้

ไมม่กี็อย่าไปฝนัเลย แต่บางคนอาจจะดใีจเสยีดว้ยซํา้ไป ไมม่จีะดกีวา่ จะไดอ้ยู่ไปตาม

ประสากเิลส สุขบา้งทกุขบ์า้ง มพีระอยูรู่ปหน่ึงเหน็พระรูปอืน่รอ้งห่มรอ้งไห ้ ตอนที่

พระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธไ์ป ก็บอกวา่รอ้งไปทาํไม ดเีสยีอกีไมม่ใีครมาสอนมาวา่

กลา่วตกัเตอืน เป็นเหตทุาํใหพ้ระมหากสัสปะเกดิความวติกวา่ พระพทุธเจา้เพิง่ดบัขนัธ์

ไปไดไ้มน่าน ก็มคีวามรูส้กึอยา่งน้ีปรากฏขึ้นในหมูส่งฆแ์ลว้ กลวัจะขยายไปเรื่อยๆ จงึ

ตอ้งจดัการสงัคายนา รวบรวมพระธรรมคาํส ัง่สอนต่างๆ ใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ มพีระ

อรหนัต ์ ๕๐๐ รูปเป็นผูส้งัคายนา เพือ่จะไดก้นัความสงสยั วา่สิง่น้ีทรงสอนหรือไม่

อย่างไร เพราะรูแ้ลว้วา่พอไมม่พีระศาสดาแลว้ จติของคนก็จะเริ่มห่างจากธรรมะ เหมอืน

ลูกศิษยท์ีค่รูบาอาจารยต์ายจากไป ก็จะแตกกระจายกนั ถา้มอีะไรไวย้ดึเกาะไดก้็ยงัพอ

ไปได ้ จงึตอ้งรวบรวมพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไว ้ ใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะ เพือ่ผู ้

ทีม่าปฏบิตัภิายหลงัจะไดไ้มส่งสยั วา่เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้หรือไม ่ จะไดป้ฏบิตัิ

ตามไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดป้ระโยชน ์ 

จงึมกีารสงัคายนาครัง้แรก สามเดอืนหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพาน

ไปแลว้ โดยมพีระอานนทเ์ป็นผูแ้สดงพระสูตรต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงเอาไว ้

เพราะพระอานนทใ์กลช้ดิกบัพระพทุธเจา้มาก มคีวามจาํด ี จาํพระสูตรต่างๆที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวไ้ดม้าก ถา้พระอานนทไ์มไ่ดฟ้งั เพราะไมไ่ดต้ามเสดจ็ไป ก็ยงัมี

ขอ้แมใ้หพ้ระพทุธเจา้กลบัมาแสดงใหพ้ระอานนทฟ์งั พระอานนทจ์งึเป็นผูแ้สดงใน

ท่ามกลางสงฆท์ีท่าํการสงัคายนา คอืพระอรหนัต ์ ๕๐๐ รูป ทีก่ลายมาเป็นพระไตรปิฎก 

เป็นธรรมวนิยัทีป่ฏบิตักินัมาจนถงึปจัจบุนั ของสายเถรวาท ถา้เป็นสายมหายาน ก็มกีาร

ตดัมกีารปรบัปรุง เพือ่ใหเ้ขา้กบัสงัคม ไปอยู่ทางเหนืออากาศหนาวมาก ก็เลยไมไ่ดห้่ม

จวีรอย่างทีเ่คยห่มกนั กลบัใส่กางเกงใส่เสื้อแทน พระวนิยับางขอ้ก็ไมร่กัษา เพือ่ให ้

คลอ่งตวั แต่ทางสายเถรวาทถอืวา่เคยรกัษามาไดใ้นสมยัพระพทุธกาล ก็น่าจะรกัษา

ต่อไปได ้จงึไมล่บลา้งพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้พยายามรกัษากนัมา

ทกุขอ้จนถงึปจัจบุนั มบีางพวกบางฝ่ายก็ยกเลกิขอ้นัน้ขอ้น้ีบา้ง ก็เลยทาํใหแ้ยกเป็นสาย

ต่างๆไป แต่ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องของพระธรรมวนิยั เป็นเรื่องของกเิลสของคนทีม่าเกี่ยวขอ้งกบั
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ธรรมวนิยั กเิลสชอบปรบัธรรมวนิยัใหเ้ขา้กบักเิลส แทนทีจ่ะปรบักเิลสใหเ้ขา้กบัธรรม

วนิยั ก็เลยหย่อนยานลงไปเรื่อยๆ  

ถา้เปรียบเทยีบกบัสมยัครูบาอาจารยรุ่์นหลวงปู่ม ัน่ ลูกหลานของหลวงปู่ม ัน่ก็มคีวาม

แตกต่างกนั ความเคร่งครดัความเขม้ขน้จะแตกต่างกนั แต่ก็จะมพีระรูปอืน่มาฟ้ืนฟู

ความเคร่งครดัความเขม้ขน้อกี ปรากฏเป็นปฏปิทาสายใหมข่องพระองคน์ัน้ไป มอีย่างน้ี

มาอยู่เรื่อยๆ หลวงปู่ม ัน่ท่านก็มบีญุบารมมีาก ไดฟ้ื้นฟูความเขม้ขน้ความเคร่งครดัใน

พระธรรมพระวนิยั จนปรากฏเป็นปฏปิทาสายพระอาจารยม์ ัน่ขึ้นมา มลูีกศิษยลู์กหา มี

ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นพระสุปฏปินัโน ใหเ้รากราบไหวบู้ชากนัเป็นจาํนวนมาก มรุ่ีนลูกหลาน

ปรากฏตามกนัมา ความเขม้ขน้ก็ค่อยๆจางไป เหมอืนกบักะททิีค่ ัน้จากมะพรา้ว นํา้แรกก็

ขน้ด ีพอนํา้ทีส่องก็จางลงไป กะทกิ็นอ้ยลงไป นํา้ก็มากขึ้น จนกวา่จะไดม้ะพรา้วลูกใหม่

มาคัน้ใหม ่ก็จะไดค้วามเขม้ขน้ใหม่ คงจะเป็นอย่างน้ีไปจนกวา่จะหมดยุคของศาสนาคอื

ประมาณ ๕๐๐๐ ปี หลงัจากนัน้แลว้คงไมม่มีะพรา้วลูกใหมม่าใหค้ ัน้ ก็จะกลายเป็น

นํา้กะททิีม่แีต่กลิน่ มแีต่รูปภาพใหดู้ แต่ไมม่เีน้ือมหีนงัของกะทเิหลอือยู่ ก็ตอ้งรอใหม้ี

พระพทุธเจา้องคใ์หมม่าปรากฏ มาประกาศส ัง่สอนพระธรรมคาํสอนใหม ่ เป็นรอบใหม ่

เป็นอย่างน้ีมาต ัง้นานแลว้ในอดตี พระพทุธเจา้ทรงเลา่ถงึพระพทุธเจา้ทีไ่ดป้รากฏก่อน

พระพทุธองคอ์ยู่ ๓ พระองค ์มชีื่อต่างๆ พระองคเ์ป็นองคท์ี ่ ๔ และทรงกลา่วถงึองคท์ี ่

๕ ทีจ่ะมาต่อไป คอืพระศรีอารย ์ พระศรีอารยเมตไตรย แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่

หลงัจากพระศรีอารยแ์ลว้ จะไมม่พีระพทุธเจา้มาปรากฏอกี จะมต่ีอไปอกีเรื่อยๆ พระศรี

อารยก์็คงจะเลา่เรื่องพระพทุธเจา้ในอดตี และพระพทุธเจา้ทีจ่ะมาในอนาคตอกี จะเป็น

อย่างน้ีไปเรื่อยๆจนกวา่จะไมม่กีเิลสหลงเหลอือยู่ในจติใจของสตัวโ์ลก ถงึจะไมม่กีาร

ปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้ 

พวกเราจงึถอืวา่โชคด ี ทีไ่ดม้าเกดิในยุคทีม่พีระพทุธศาสนา มโีอกาสทีจ่ะตกัตวง

ประโยชนจ์ากพระศาสนา คอืการสิ้นสุดแหง่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตท์ ัง้หลายไดต้กัตวง ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ทีเ่หมอืนกบัการเดนิทางใน

ทะเลทราย ไมม่คีวามสุขเลย มแีต่ความรอ้นแหง้ผาก ความหวิกระหาย นานๆจะไดไ้ป
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เจอเกาะกลางทะเลทราย ทีม่บี่อนํา้มตีน้ไมอ้ยู่นิดหน่อย ใหไ้ดพ้กัผ่อนหย่อนใจ ไมน่านก็

ตอ้งออกเดนิทางต่อไปอกี เพราะใจไมม่คีวามสุข อยู่ทีไ่หนก็ไมพ่อใจ ตอ้งหาอะไรมาเพิม่

อยู่เรื่อยๆ อยู่ทีน่ี่ก็อยากจะไปทีโ่น่น พอไปทีโ่น่นก็อยากจะกลบัมาทีน่ี่ เพราะธรรมชาติ

ของกเิลสเป็นอย่างน้ี จะหลอกใหไ้ปหาสิง่ต่างๆอยู่เรื่อยๆ พอถงึเกาะน้ีแลว้แทนทีจ่ะพกั

ไปนานๆ อยู่ไดเ้ดีย๋วเดยีวก็เบือ่ ตอ้งหาเกาะใหมอ่กี ตอ้งไปลยุกลางทะเลทรายอกี 

จนกวา่จะไปถงึเกาะ ใหม ่ แลว้ก็ไปต่ออกี เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ มาเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้

ตายไป ก็ตอ้งไปเกดิเป็นอย่างอืน่อกี ต่อไปเรื่อย ๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ตราบใดยงัไมไ่ด ้

กาํจดัตน้เหตทุีพ่าใหไ้ปเกดิ คอืความโลภ ความโกรธความหลง ทีห่ลอกใหไ้ปหาความสุข

ภายนอก เพราะความหลงคอืการไมเ่หน็ความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีม่อียู่ในใจ ทีเ่กดิจากความ

สงบระงบัของความโกรธความโลภความหลง 

มนัยากตรงน้ี ความหลงไมเ่หน็โทษของตวัมนัเอง จงึไมท่าํลายตวัมนัเอง จะหลงมากขึ้น

ไปเรื่อยๆ ดว้ยการไปหาความสุขจากภายนอก ทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็น

ความสุขทีม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่ดว้ย เป็นความสุขทีไ่มใ่หค้วามอิม่ความพอ ไดเ้ท่าไหร่ก็

ตอ้งหาใหมอ่ยู่เรื่อยๆ มคีวามสุขชนิดหน่ึงทีใ่หค้วามอิม่ความพอ ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปน 

แต่ไมรู่ว้า่อยู่ตรงไหน ตอ้งมพีระพทุธเจา้มาชี้บอก วา่อยู่ในใจเราน้ีเอง จะเกดิขึ้นเมือ่ได ้

ทาํลายความโลภความโกรธความหลงใหห้มดไปจากใจ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ทาํบญุทาํ

ทานรกัษาศีลภาวนา จงึอย่าไปรอพระพทุธเจา้องคใ์หม ่ทีจ่ะสอนวธิีปฏบิตัทิีง่า่ยกวา่น้ี ไม่

ม ี เพราะทรงสอนเหมอืนกนัทกุพระองค ์ สอนอย่างเดยีวกนั อย่าไปหวงัวา่องคห์นา้จะ

สอนใหก้ดปุ่ มเดยีว แลว้กเิลสจะหายวบัไปเลย อย่าไปหวงั ตอ้งบาํเพญ็ทานศีลภาวนา 

ตอ้งอดขา้วเยน็ ตอ้งนอนบนพื้นแขง็ๆ ไมม่หีอ้งแอร ์ ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะให ้

เสพ สิง่ทีจ่ะกาํจดักเิลสไดต้อ้งเป็นเนกขมัมะ ตอ้งปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

อย่าไปหาการหลดุพน้จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะไมท่าํใหห้ลดุพน้ได ้ เพราะ

เป็นกบัดกัทีจ่ะทาํใหส้ตัวโ์ลกเวยีนวา่ยตายเกดิไปไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึตอ้งเจริญเนกขมั

มะบารมกีนั ไมดู่ไมฟ่งั ไมห่าความสุขจากตาหูจมกูลิ้นกาย แต่หาความสุขจากความสงบ

ของใจ ดว้ยการทาํทานรกัษาศีลภาวนา ท ัง้สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา เพือ่วมิตุติ

ความหลดุพน้ทีจ่ะตามมาต่อไป 
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จงึไมค่วรปลอ่ยโอกาสอนัดงีามน้ีใหผ้่านไป ควรทุ่มเทชวีติจติใจเวลา ทีพ่อจะเบยีดมา

จากภารกจิต่างๆ มาใชใ้นทางน้ีใหม้าก เพราะทางน้ีเป็นของจรงิ ภารกจิทางโลกเป็นของ

ปลอม เป็นของช ัว่คราว ไม่ไดแ้กป้ญัหาระยะยาว แกแ้ต่ปญัหาระยะส ัน้ ทาํใหม้คีวามสุข

ความเพลดิเพลนิ ไมต่อ้งทกุขย์ากลาํบาก แต่เป็นเพยีงช ัว่คราว ไมเ่หมอืนกบัการ

แกป้ญัหาทีถ่าวร แกอ้ย่างถาวรตอ้งแกท้ีใ่จ ดว้ยการกาํจดัความโลภความโกรธความหลง 

กาํจดัอวชิชาทีเ่ป็นตน้เหตพุาใหส้ตัวโ์ลกไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ดงัในปฏจิจสมปุบาทที่

แสดงไวว้า่ อวชิชาปจัจยาสงัขารา สงัขาราปจัจยา วญิญาณงั วญิญาณงัปจัจยานามรูปงั 

ปจัจยาอายตนะ ผสัสะ เวทนา ตณัหา อปุาทาน ภพชาตติามลาํดบั ถา้ดบัอวชิชาตวัเดยีว 

สงัขารวญิญาณและอืน่ๆก็ดบัตามไปหมด ภพชาตกิ็ไมม่อีกีต่อไป ตอ้งดบัอวชิชาดว้ย

ทานศีลภาวนา ไมด่บัดว้ยทานอย่างเดยีว ทานอย่างเดยีวไมพ่อ ศีลก็ไมพ่อ สมถะก็ไม่

พอ ตอ้งวปิสัสนาดว้ย จงึควรแน่วแน่ม ัน่คงเชื่อม ัน่ต่อการประพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทาํอย่างจริงจงั เพือ่จะไดเ้หน็ผลอย่างจรงิจงั จะไดท้าํให ้

ภารกจิน้ีเสร็จสิ้นไปในชาตน้ีิเลย ไมเ่กนิ ๗ ปี ดงัทีไ่ดท้รงแสดงไวใ้นพระมหาสตปิฏัฐาน

สูตร 

ถาม จะทาํภาวะจติอย่างไรถงึจะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไมไ่ปเสยีเวลาเป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นรอ้ยเป็นพนัปี เสวยสุข ไม่เหน็ทกุข ์ จะทาํอย่างไรใหเ้ป็น ววัปากคอกทีจ่ะ

ออกมาเป็นมนุษย ์

ตอบ การไปเสยีเวลาบนสวรรค ์ ไมเ่ป็นการเสยีเวลา เป็นการไปรบัรางวลั ไดโ้บนสัไป

เทีย่ว รอบโลก แลว้ไปทาํงานต่อ ดกีวา่ไปใชก้รรม ไปตดิคุก ตดิตะราง เพราะ

ถงึแมจ้ะเกดิเป็นมนุษย ์ จะมสีกักีค่น ทีส่นใจปฏบิตัธิรรมกนัอย่างจริงๆ จงัๆ 

เรื่องน้ีไมต่อ้งไปกงัวล ขอใหไ้ดเ้กดิอยู่ในสุคตกิ็ แลว้กนั ไปเป็นพรหมก็มี

ความสุข พอกลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็จะบาํเพญ็ต่อได ้

ถาม เทวดาม ี๒ กลุม่ กลุม่ทีต่ดิสุข กบักลุม่ทีใ่ฝ่ธรรม 
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ตอบ อยู่ทีอ่ปุนิสยัเดมิ บญุบารมมีหีลายอย่างดว้ยกนั ถา้ไมเ่จริญทางดา้นปญัญาบารม ี

ก็จะไมใ่ฝ่ธรรม ถา้เกดิเป็นมนุษยก์็จะไม่ค่อยเขา้วดั จะไปทาํงานทางดา้นสา

ธารณกศุล อย่างพวกไฮโซ จดังานหาเงนิช่วยคน อกีพวกใฝ่ธรรมเขา้วดั 

ถาม ช่วงพทุธนัดรยาวนานเท่าไร ช่วงรอยต่อระหวา่งพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์

ตอบ ยาวกวา่ช่วงทีม่ศีาสนา เพราะยาวเป็นกปั ช่วงทีม่พีระพทุธศาสนา อาจจะยาว 

๕๐๐๐ ปีบา้ง ๑๐๐๐๐ ปีบา้ง ขึ้นอยู่กบับารมขีองพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์

มนุษยใ์นแต่ละยุคมอีายุยาวต่างกนั พวกเราเกดิในยุคทีม่นุษยม์อีายุเพยีง ๘๐ ปี 

๑๐๐ ปี บางยุคมนุษยม์อีายุยาวเป็น ๑๐๐๐ ปีก็ม ี ก็ยงัไมย่าวเท่ากปั กปัน้ียาว

จนนบัไมไ่ด ้ เท่ากบัเวลาทีจ่ะทาํใหภู้เขาหมิาลยั ราบลงมาเป็นหนา้กลอง ดว้ยการ

เอาผา้มาลูบทกุ ๑๐๐ ปี ลูบ ๑ ครัง้ ลูบไปเรื่อยๆทกุ ๑๐๐ ปี จนกวา่ภูเขา

หมิาลยัจะราบลงมาเป็นหนา้กลอง ก็จะได ้๑ กปั 

ถาม อายุของพระพทุธศาสนาส ัน้มาก 

ตอบ โอกาสทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ละพบพระพทุธศาสนาน้ี ยากยิง่กวา่ถูกรางวลัที ่ ๑ 

ยากกวา่เป็นลา้นเท่า เราไดโ้อกาสน้ีแลว้ ถา้ไมต่กัตวงก็ช่วยไมไ่ด ้

ถาม ในสมยัพทุธนัดร ถา้เรามอีปุนิสยัในการปฏบิตัภิาวนา เราก็ยงัทาํได ้ 

ตอบ สามารถทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิได ้ เหมอืนกบัพวกปฏบิตัธิรรมก่อนที ่

พระพทุธเจา้จะทรงตรสัรู ้ก็มทีาํกนัอยู่ แต่จะปฏบิตัไิมถ่งึพระนิพพาน 

ถาม เป็นกลุม่ย่อย 

ตอบ มเียอะ พวกน้ีพรอ้มแลว้ เพยีงแต่รอคนมาสอนข ัน้สุดทา้ยเท่านัน้เอง พอ

พระพทุธเจา้ทรงเทศนส์อน ก็จะหลดุพน้ทนัทเีลย เช่นสาํนกัหน่ึงทีม่นีกัปฏบิตัอิยู่ 

๕๐๐ รูป มคีวามเชื่อผดิๆ เช่นการบูชาไฟ ก็ทรงแสดงวา่ไฟรอ้นเหมอืนกเิลส 

ตอ้งกาํจดัความรอ้นของใจคอืกเิลส พอเขาหนัมากาํจดัความโลภโกรธหลง ก็
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บรรลไุดท้นัท ี เป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนั ๕๐๐ รูปเลย ในระยะเวลาเพยีง ๗ 

เดอืนก็มพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมาถงึ ๑๒๕๐ รูป ทีม่าเฝ้าพระพทุธเจา้ในวนัเพญ็ 

เดอืน ๓ เจ็ดเดอืนหลงัจากทีไ่ดท้รงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครัง้แรกในวนั

เพญ็เดอืน ๘ แสดงวา่พวกน้ีไดส้ะสมบญุบารมมีาเรื่อยๆ แต่มาตดิตรงคอขวด 

ไมม่ใีครมากระแทกใหค้อขวดแตก จะไดอ้อกไปกนัได ้ ตดิอยู่ตรงน้ี ตอ้งรอ

พระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาทาํลายคอขวดน้ี พอคอขวดแตก พระอรหนัตก์็ทะลกั

ออกมาเป็น พนัเป็นหมืน่ ขอใหท้าํไปเรื่อยๆ อยู่ในระดบัไหนก็ทาํไป รกัษาศีลไป 

ทาํบญุทาํทานไป ปฏบิตัไิป ไดม้ากไดน้อ้ยก็ทาํไป ถา้อยากจะไดม้าก ตอ้งอดทน

มาก ตอ้งกลา้หาญมาก ไมก่ลวัความทกุขย์ากลาํบาก ก็จะไดม้ากหน่อย เหมอืน

ชาวนาชาวไร่ ถา้ขยนัก็จะถางป่าไดม้ากปลูกตน้ไมไ้ดม้าก ถา้ขี้เกยีจเอาแต่พอกนิ

ไปวนัๆก็จะไดน้อ้ย พวกเราจะเอาแบบไหน เอาแต่พอกนิไปวนัๆ ทาํไปตามกาํลงั

ตามสบาย ถา้ยากหน่อยก็ไมเ่อาแลว้ ก็จะไมก่า้วหนา้ ไมพ่ฒันา 

ถาม ถา้จะใหไ้ดใ้น ๗ ปี ตอ้งออกจากเรือนหรือไม ่

ตอบ ไมอ่อกจากเรือนก็ได ้ แต่ตอ้งไมห่าความสุขจากรูปเสยีง กลิน่รสโผฏฐพัพะ ตอ้ง

มกันอ้ยสนัโดษ ตอ้งภาวนาท ัง้วนัท ัง้คนื ยกเวน้เวลานอนหลบัเท่านัน้ ถา้ไมเ่ดนิ

จงกรมก็นัง่สมาธิสลบักนัไป ทาํอยู่สองอย่างน้ี แลว้ก็อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟงัเทศน์

ฟงัธรรมะสลบักนัไป 

ถาม พยายามทาํใหเ้วลา ๒๔ ชัว่โมง เป็นสิง่ทีน่อกธรรมะนอ้ยทีสุ่ด 

ตอบ อยู่แบบพระ ถงึแมต้อ้งทาํมาหากนิ ก็ไมห่่างไกลจากธรรมะ เวลาพระบณิฑบาต 

ท่านก็สอนใหม้สีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหว กบัการบณิฑบาต หรือจะบริกรรมพทุโธ

ไปก็ได ้เป็นฆราวาสก็ทาํ ไดแ้ต่ก็ยากหน่อย เพราะตอ้งคุยกนั พอคุยสตกิ็หลดุไป

เลย ไหลไปกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้เคยฝึกมาแลว้ก็สามารถปฏบิตัไิด ้ถงึแมจ้ะคุยก็

คุยดว้ยสต ิ รูว้า่กาํลงัคุยเรื่องอะไร เช่นคุยเรื่องงานเรื่องการ วนัน้ีจะทาํอะไร พอ

คุยเสร็จก็กลบัมาทีธ่รรมะต่อ ทาํงานก็ใหม้สีตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํ อย่างน้ีถอืวา่
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อยู่ใกลธ้รรมะ ถา้ทาํอย่างน้ีจริงๆ ก็จะเกดิปญัญาขึ้นมาวา่ ไมรู่จ้ะทาํไปทาํไม เอา

เงนิไปทาํไม เทีย่วก็ไมเ่ทีย่ว ถา้ตอ้งการธรรมะ ก็ไมต่อ้งใชเ้งนิแลว้ ทีย่งัตอ้งการ

เงนิ เพราะตอ้งเอาไปเลี้ยงกเิลส ซื้อของทีก่เิลสชอบ ไปดูไปฟงัสุขภาพ ยงั

สมบูรณ์อยู่ ก็จะเฉยๆ ไมรู่ว้า่ยดึตดิหรอืไม ่ พอเวลาใกลจ้ะตายถงึรูว้า่ยดึตดิ

หรือไมย่ดึตดิ ถา้ยดึตดิก็จะกระวนกระวายกระสบักระส่าย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั 

พอปลอ่ยวางได ้ ตดัได ้ จะตายก็ตาย กจ็ะเบาสบาย การปฏบิตัจิงึตอ้งอาศยั

เหตกุารณ์และสถานที ่ ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้ลอืกระหวา่งการปลอ่ยวางกบัการยดึตดิ 

ถา้ไมแ่น่ใจวา่ปลอ่ยวางไดจ้ริง หรือไม ่ ก็ตอ้งไปอยู่ตามป่าตามเขา ทีพ่ระปฏบิตัิ

ตอ้งไปอยู่ตามป่าตามเขา เพราะตอ้งการพสูิจนว์า่ปลอ่ยร่างกายไดจ้ริงหรือไม ่

ตอ้งไปอยู่ใกลเ้สอื พอเสอืรอ้งขึ้นมาใจยงัเฉยอยู่หรือไม ่ ถา้ใจส ัน่แสดงวา่ยงัไม่

ปลอ่ย ถา้ปลอ่ยแลว้ตอ้งเฉย  

ถาม ขออบุายเวลาทาํงาน บางทเีกดิโทสะใหอ้ภยัยาก โดยเฉพาะทาํงานร่วมกนักบั

เพือ่นร่วมงานทีคุ่น้เคยสนิทกนัมา พอเกดิความไมช่อบ เขาจะทาํอะไร เราจะคอย

จบัผดิเขา หรือโมโหเขา 

ตอบ ตอ้งโทษตวัเราวา่เรากาํลงัผดิ ไมใ่ช่เขาผดิ ถงึแมเ้ขาผดิแต่เราผดิมากกวา่เขา ที่

ไมใ่หอ้ภยัเขา ทีไ่ปจอ้งจบัผดิไปโกรธไปเกลยีดเขา ซึง่รา้ยแรงกวา่สิง่ทีเ่ขาทาํผดิ 

เหตทุีท่าํใหเ้ราโกรธ ก็เพราะเราไปยดึตดิกบังานของเรามากเกนิไป พอเขาไมไ่ด ้

ทาํตามทีเ่ราตอ้งการ เราเลยโกรธ เพราะทาํใหง้านเสยี ถา้มคีวามเมตตาแลว้ จะ

เลอืกความเมตตามากกวา่งาน งานไดก้็ไดไ้ป ไมไ่ดก้็ช่างมนั ทาํวนัน้ีไมไ่ด ้พรุ่งน้ี

ทาํใหมก่็ได ้ คนน้ีทาํไมไ่ดก้็หาคนใหมม่าทาํแทน แต่ไมต่อ้งไปโกรธไปเกลยีดเขา 

เพราะความโกรธความเกลยีดเป็นโทษ เป็นความผดิทีร่า้ยแรงกวา่ ตอ้งเหน็

ความผดิทีอ่ยู่ในตวัเรา เหน็วา่ความโกรธความเกลยีดเป็นโทษ เป็นความผดิที่

รา้ยแรงกวา่การกระทาํผดิพลาด ของเขา เขาอาจจะไมต่ ัง้ใจก็ได ้หรืออาจจะต ัง้ใจ

ก็ได ้ ไมเ่ป็นไร ขอ้สาํคญัคอืงานน้ีไมส่าํคญัอะไร เมือ่เปรียบเทยีบกบังานภายใน

ใจของเรา 
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ถาม ความยดึตดิในงานกบัความรบัผดิชอบในงาน เหมอืนจะใกล ้ๆ กนั 

ตอบ ต่างกนัตรงทีอ่ารมณ์ ถา้เป็นความรบัผดิชอบก็ทาํไปดว้ยเหตดุว้ยผล ไมม่ี

อารมณ์ ไมก่งัวล ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ เสร็จก็เสร็จ ไมเ่สร็จก็ไมเ่สร็จ ทาํเต็มทีแ่ลว้  

ถาม ถา้สมมตวิา่งานน้ีตอ้งเสร็จ ถา้ไมเ่สร็จแสดงวา่เราไมร่บัผดิชอบ 

ตอบ ไมใ่ช่ เราอาจจะไมม่คีวามสามารถพอ หรอืมอีปุสรรคทีเ่ราไมส่ามารถแกไ้ด ้ ถา้

เจา้นายไมพ่อใจ อย่างมากก็ใหเ้ราหางานใหม ่ ถา้เราทาํเต็มความสามารถของเรา

แลว้ แสดงวา่เรารบัผดิชอบเต็มทีแ่ลว้  

ถาม หมายความวา่ ถา้เราทาํตามหนา้ทีอ่ย่างเตม็ทีแ่ลว้ ผลจะเป็นอย่างไร อย่าไดเ้ป็น

อารมณ์กบัผลอย่างนัน้ใช่ไหม 

ตอบ ผลก็ตอ้งเป็นผลอย่างนัน้ จะดใีจก็ไดเ้ท่านัน้ จะเสยีใจก็ไดเ้ท่านัน้ จะเฉยๆ ก็ได ้

เท่านัน้ 

ถาม อย่าใหเ้ป็นอารมณ์กบัผลทีเ่กดิขึ้น 

ตอบ เฉยๆ แลว้จะสบายใจ ดใีจก็เกดิกเิลสอกี ตอ้งทาํดกีวา่น้ี หางานทีย่ากกวา่น้ีทาํ 

ตอ้งเครียดไปเรื่อยๆ เพราะมเีป้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

ถาม หมายความวา่ ทาํใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีเ่ราคดิวา่ดทีีสุ่ดแลว้ 

ตอบ ทาํเต็มความสามารถของเรา 

ถาม โดนใครวา่อะไรก็ไมต่อ้งไปสนใจ เพราะเราทาํดทีีสุ่ดแลว้ 

ตอบ ฟงัได ้ ถา้ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผล บางทเีขาอาจจะแนะนาํอะไรบางอย่าง ใหเ้ราทาํ

ไดผ้ลดขีึ้น อย่างน้ีไมค่วรปฏเิสธ ถา้พูดไมม่เีหตผุล พูดด่าวา่ไปตามอารมณ์ ก็

กรวดนํา้ใหเ้ขาไป อย่าไปถอืสาถอืโทษ 
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ถาม ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ผลจะเป็นอย่างไรแลว้แต่เขาจะคดิ 

ตอบ เราก็ตอ้งยอมรบัผลทีจ่ะตามมา อาจจะไดข้ึ้นเงนิเดอืน อาจจะถูกตดัเงนิเดอืน 

อาจจะถูกยา้ยงานหรือออกจากงาน อะไรก็เกดิขึ้นไดท้ ัง้นัน้ ถา้เราไมย่ดึไมต่ดิก็

ไมเ่ป็นไร คนทีไ่มย่ดึไมต่ดิได ้ ตอ้งอยู่อย่างสมถะ ตอ้งไมอ่าศยัเงนิมากเกนิไป 

ไดเ้งนิเดอืนมากก็ไม่ใชม้าก เก็บสาํรองไว ้เวลาตกงานก็ไมเ่ดอืดรอ้น มเีงนิสาํรอง

ไว ้ สกั ๒ ปี ๓ ปี ไมเ่ดอืดรอ้นถา้ไม่ใชม้าก ใชเ้ฉพาะค่าอาหาร ค่าทีอ่ยู่อาศยั 

ค่าใชจ่้ายจาํเป็นเลก็ๆนอ้ยๆ เงนิเดอืนทีเ่ราไดปี้หน่ึง ควรอยู่ได ้๑๐ ปี  

ถาม บางคนตอ้งมภีาระตอ้งดูแล 

ตอบ มกี็มไีป ถา้ไมม่กี็จะเก็บเงนิไดถ้า้จะเก็บ แต่กเิลสจะหลอกวา่ ทาํมาแทบเป็นแทบ

ตาย เก็บไปทาํไม ตายไปก็ไมไ่ดใ้ช ้ ใชแ้ลว้มคีวามสุข แต่ไมรู่ว้า่มคีวามเครียด

ตามมาดว้ย ตอ้งเป็นเบี้ยลา่งของคนอืน่ เป็นทาสของเงนิ จะเครียดเวลาเกดิ

ปญัหาในการทาํงาน ไมม่คีวามสุข ถา้มเีงนิสาํรองไวแ้ลว้ใจจะเยน็ จะถูกไลอ่อกก็

อยู่ได ้ ๖ เดอืน ๗ เดอืน ๑ ปี ๒ ปี ก็อยู่ได ้ ไม่เป็นปญัหาอย่างไร ถา้อยู่แบบ

สมถะ แบบเศรษฐกจิพอเพยีง  

ถาม ทีท่าํงานมเีดก็คนหน่ึง ซึง่ลูกรงัเกยีจเขามาก เคยเมตตาเขา ตอนหลงัเมตตาไมล่ง 

เพราะพฤตกิรรมเขาน่ารงัเกยีจ รูส้กึหดหู่ วา่เราทาํถูกหรือไม ่ 

ตอบ ถา้รงัเกยีจก็ผดิ ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา คอืเฉยๆ เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของ

เขา ถา้เจอเขายิ้มไดก้็ยิ้ม ถา้ยิ้มไมไ่ดก้็ต่างคนต่างเฉย ไมต่อ้งทกัทายกนัก็ได ้

ถาม บางทตีอ้งสงเคราะหเ์ขา ใหเ้ขากลบับา้นดว้ย แต่ใจรบัไมไ่ด ้

ตอบ แผ่เมตตาใหค้นทีเ่รารกัมนังา่ย แผ่ใหค้นทีเ่ราไมร่กัมนัยาก ถา้แผ่ไดแ้สดงวา่จติ

เราสูง มเีมตตาสูง มเีมตตาจรงิๆ ตอ้งแผ่ใหไ้ด ้น่ีคอืขอ้สอบของเรา 

ถาม ตอ้งไมเ่ลอืกทีร่กั มกัทีช่งั 
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ตอบ ถา้เลอืกไดก้็เลอืก หมายถงึเลอืกคบคน ถา้คนไมด่หีลกีไดก้็หลกี ไมต่อ้งคบ ไม่

ใกลช้ดิสนิทสนม แต่ไมค่วรมอีารมณ์เกลยีดรงัเกยีจ ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งอยู่ใกลช้ดิ 

ก็ต่างคนต่างอยู่ ถา้จาํเป็นก็ตอ้งเมตตา อย่าใหค้วามรงัเกยีจมา เป็นตวันาํก็แลว้

กนั คนเรามที ัง้ดแีละไมด่ ีควรแยกแยะ เลอืกคบได ้แต่ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งัดา้น

อารมณ์ เลอืกทีร่กัมกัทีช่งัดา้นเหตผุล พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ อเสวนา จ พา

ลานัง ไมใ่หค้บคนพาล ใหค้บบณัฑติ คบคนพาลจะทาํใหเ้รามแีต่เรื่องแต่ราว 

คบบณัฑติทาํใหเ้ราไปสู่ความเจริญ ชวนใหเ้ราทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ถา้มคีวามจาํเป็น

ไมม่ทีางเลอืก ทาํงานในบริษทัตอ้งอยู่ร่วมกนั ก็คบกนัไป ไมม่อีารมณ์ต่อกนั ทาํ

ไปตามหนา้ที ่ถา้เขาเจ็บไขไ้ดป่้วยไมม่ใีครช่วย ก็ควรช่วยเขา เพราะเป็นเรื่องของ

ความเมตตา พระพทุธเจา้เองเคยตอ้งดูแลรกัษาพระภกิษุรูปหน่ึง ทีม่แีผลเป็นฝี

เป็นหนองเต็มตวัไปหมด พระรูปอืน่รงัเกยีจ ไมม่ใีครดูแล อาจจะเป็นพระนิสยั

ไมด่กี็ได ้ พระอืน่ยงัมกีเิลสอยู่ก็มคีวามรงัเกยีจ เลยไมเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย 

พระพทุธเจา้ผา่นมาเหน็เขา้ จงึใหพ้ระอานนทห์านํา้อุ่นมาเช็ดตวัมาพยาบาล ตอ้ง

ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง อย่าใหค้วามรงัเกยีจหรือความน่าเกลยีดทาํใหเ้ราไร ้

เมตตา ความเมตตาควรเป็นตวันาํอยู่เสมอ ถา้ช่วยไดส้งเคราะหไ์ดก้็ควรทาํ ถา้

เขาไมย่นิดกี็ตอ้งทาํใจเป็นอเุบกขา เผือ่เขาลองใจเราเราก็กลบัไปใหมส่กั ๓ ครัง้ 

ถา้ยงัปฏเิสธก็ไมไ่ดเ้ป็นความไรเ้มตตาแลว้ กต็อ้งปลอ่ยไปตามบญุตามกรรม 

อย่ารงัเกยีจ ความรงัเกยีจเป็นกเิลส เป็นฝ่ายโทสะ ความรกัความยนิดเีป็นฝ่าย

โลภะ ความเมตตาไมไ่ดเ้ป็นโลภะ เป็นเหตเุป็นผล เป็นธรรมชาตขิองจติทีไ่มม่ี

กเิลส จะมคีวามเมตตากบัทกุคน มองคนอืน่เป็นเหมอืนตวัเรา เขาเดอืดรอ้นก็

เหมอืนเราเดอืดรอ้น ถา้เขาไดร้บัการช่วยเหลอืก็เหมอืนกบัเราไดร้บัการช่วยเหลอื

มองดว้ยความเมตตากรุณา จะมองอย่างน้ี 

แต่ยากสาํหรบัคนทีม่กีเิลสอย่างพวกเรา พอโกรธเกลยีดอะไรแลว้ จะไมอ่ยากยุ่งดว้ย 

ไมอ่ยาก เกี่ยวขอ้ง ถา้เอาชนะไดด้ว้ยความเมตตาจติจะสูงขึ้น การเจริญเมตตาไมไ่ด ้

หมายถงึ ใหส้วดสพัเพสตัตา ฯลฯ นัน่เป็นเพยีงการเตอืนสตเิท่านัน้เอง การเมตตาตอ้ง

เกดิจากการปฏบิตัจิริง ในเหตกุารณ์จริง เวลาโกรธใครแลว้ ใหอ้ภยัเขาได ้ นัน่แหละ
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เรียกวา่เมตตา ใครทาํใหเ้ราเสยีใจก็ใหอ้ภยัเขา เราไดป้ระโยชนเ์พราะใจเราสงบ ใจเรา

เยน็ เราไดป้ระโยชนม์ากกวา่คนทีเ่ราใหอ้ภยัเสยีอกี คนทีเ่ราใหอ้ภยัก็ปลอดภยัจากพษิ

ของเรา เราไมไ่ปทาํรา้ยเขา ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ริงๆคอืตวัเรา เพราะเวลาโกรธเหมอืนมี

ไฟนรกเผาใจ พอใหอ้ภยัปับ๊ ไฟนรกก็ดบั ใจก็เยน็ แทนทีค่นอืน่จะได ้ ประโยชน ์ เรา

กลบัไดป้ระโยชนม์ากกวา่ ไดด้บัไฟนรก ไดร้กัษาความเป็นมนุษยเ์ป็นเทพเป็นพระไวไ้ด ้

ถา้ปลอ่ยใหค้วามโกรธฉุดลากใหไ้ปพูดไปทาํ ก็จะกลายเป็นยกัษเ์ป็นมารไป เพราะ

จะตอ้งไปทาํรา้ยเขา เราน่าจะขอบใจคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เป็นเหมอืนมาทดสอบเรา วา่ยงัมี

กเิลสอยู่หรือไม ่มคีวามโกรธอยู่หรือไม ่ใหอ้ภยัไดห้รือไม ่

การมาเกดิเป็นมนุษยก์็ดตีรงน้ี มขีอ้สอบใหต้อ้งสอบอยู่เรื่อยๆ ถา้เป็นเทพเป็นพรหม ไม่

มขีอ้สอบ ทกุคนอยู่อย่างสุขสบายไมม่ใีครเดอืดรอ้น ไมม่ใีครมาทาํใหเ้จ็บเน้ือเจ็บใจ 

มนุษยม์เีรื่องราวต่างๆมาทดสอบใจอยู่เรื่อยๆ มากระตุน้ใหส้รา้งธรรมขึ้นมา สรา้งเมตตา

จริงๆ ไมไ่ดส้รา้งจากการสวดสพัเพสตัตา นัน่ยงัไมไ่ด ้ แผ่เป็นเพยีงการศึกษา เป็นการ

เตอืนสตวิา่ น่ีคอืธรรมะทีต่อ้งเจริญ ตอ้งมใีหไ้ดใ้นตวัเรา จะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมือ่มี

เหตกุารณ์จรงิๆ ทีท่าํใหต้อ้งเลอืกระหวา่งความเมตตาหรือไมเ่มตตา ถงึจะเป็นการปฏบิตัิ

จริงๆ ถา้ผา่นไปไดก้็ไดข้ยบัขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง จติก็สูงขึ้น ข ัน้ต่อไปถงึแมจ้ะทกุขจ์ะโกรธ

บา้ง ก็จะเบาลงไป ไมรุ่นแรง ต่อไปก็จะไมโ่กรธเลย เพราะชาํนาญขึ้นเรื่อยๆ เหน็คุณของ

การใหอ้ภยั เหน็โทษของความโกรธ ท ัง้หมดน้ีจะเหน็ชดัเมือ่จติมคีวามสงบ ถา้ไมส่งบจะ

ไมค่่อยเหน็ความแตกต่าง เวลาสงบจะเยน็สบาย พอโกรธขึ้นมา เหมอืนแผ่นดนิไหว จะ

สะเทอืนใจทนัท ี จะรูว้า่ตอ้งระงบั เป็นเหมอืนภูเขาไฟปะทขุึ้นมา รอ้นไปหมดเลย ตอ้ง

ดบัตรงน้ีใหไ้ด ้

ถา้ไมม่สีมาธ ิไมม่คีวามสงบจะไมรู่ส้กึเพราะมนัรอ้นอยู่ตลอดเวลา พอโกรธขึ้นมาก็จะไม่

เหน็ความแตกต่างมากนกั ขณะทีจ่ติไมส่งบ ความโลภความโกรธความหลงก็ทาํงานของ

มนัไป เหมอืนกบัเสยีงดงัรอบตวัเรา ตอนน้ีไมม่เีสยีงดงัรบกวน ไดย้นิเสยีงนกรอ้ง ถา้ไป

อยู่ในเมอืงก็จะไมไ่ดย้นิเสยีงนกรอ้ง จะเหน็ความแตกต่างเวลาทีเ่กดิอารมณ์ขึ้นมา พอมี

สมาธิแลว้เวลามอีารมณ์เกดิขึ้นมาจะรูเ้ลย เป็นเหมอืนแผ่นดนิไหว เหมอืนภูเขาไฟ
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ระเบดิ ไมต่อ้งรูจ้กัชื่อ ก็รูว้า่เป็นตวัทีต่อ้งกาํจดั ส่วนใหญ่จะรูจ้กัชื่อแต่ไมรู่จ้กัตวั รูห้มด

วา่กเิลสมอีะไรบา้ง มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง แต่เวลาปรากฏตวัขึ้นมาก็ไหล

ตามมนัไป สมาธิจงึสาํคญัมากทีสุ่ดในการปฏบิตั ิ ถา้จะใหไ้ดผ้ลจริงๆจงัๆ เป็นเน้ือเป็น

หนงัจรงิๆ ตอ้งมสีมาธิก่อน ปญัญาจะไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา จะเป็นจนิตามยปญัญา 

เป็นสุตมยปญัญา รูจ้กัชื่อแต่ไมรู่จ้กัตวั พอเจอตวัก็ทาํอะไรมนัไมไ่ด ้ไมม่กีาํลงัต่อสู ้ถา้มี

สมาธิก็จะหยุดมนัได ้ ดบัมนัได ้ บางทมีสีมาธิแลว้แต่ไมรู่ว้า่เป็นกเิลสก็ม ี เพราะกเิลสจะ

ละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ อย่างหยาบๆน้ีเรารู ้ ส่วนทีล่ะเอยีดเขา้ไปจะยงัไมรู่ ้ เช่นความสวา่ง

ไสวในจติ ไมรู่ว้า่เป็นกเิลส ถา้มผูีท้ีผ่่านมาแลว้คอย เตอืนไว ้ก็จะผ่านไปได ้ถา้ไมม่กี็จะ

ตดิไปนาน อาจจะหลงคดิวา่สาํเร็จแลว้ วา่น่ีแหละคอืผลทีต่อ้งการ แทนทีจ่ะทาํลายมนั

กลบัไปรกัษามนั  

ปฏบิตัไิปกเิลสจะละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ แต่ก็ไมม่อีะไรทีจ่ะหลดุพน้จากสายตาของสตขิอง

ปญัญาไปได ้ ถา้ผูป้ฏบิตัไิมน่อนใจเสยีอย่าง ถงึแมจ้ะไมม่คีรูไมม่อีาจารย ์ ถา้ถงึจดุนัน้ 

ไมน่านก็จะตอ้งเหน็โทษของมนั ถา้หลดุพน้จริง ทาํไมตอ้งคอยพะวกัพะวง ตอ้งดูแล

รกัษา จะเอะใจขึ้นมา จะรูว้า่ตวัน้ีเป็นปญัหา ตอ้งหาวธิีแก ้ตอ้งมสีตปิญัญา ไมป่ระมาท

นอนใจ ถา้ประมาทนอนใจคดิวา่สาํเร็จแลว้ รูแ้ลว้ พอแลว้ ก็กลายเป็นเหยือ่กเิลสไป 

เป็นอรหนัตน์กหวดี พจิารณาแลว้ เขา้ใจแลว้ พอ ๒ ช ัว่โมงต่อมาก็โผลข่ึ้นมาอกี ตอ้ง

คอยดูใจเป็นหลกั ถงึแมจ้ะสงบแลว้ก็อย่านอนใจ คอยสงัเกตคอยดูไปเรื่อยๆ จนกวา่จะ

แน่ใจจริงๆ ทดสอบดว้ยวธิีต่างๆ ทกุรูปแบบ 

ถาม บงัคบัไมไ่ด ้เกดิขึ้นมาเอง 

ตอบ ถา้เป็นกเิลสก็มเีหตใุหเ้กดิ คอืความหลง ถา้ดบัความหลงได ้ ก็จะไมเ่กดิอกี 

ความหลงเป็น ตน้เหตขุองความโลภความโกรธ ความหลงทาํใหไ้มรู่ว้า่เป็นกเิลส 

จะทาํอย่างไรใหรู้ว้า่เป็นกเิลส ก็ตอ้งมมีาตรฐานวดัในใจ ก็คอืความสงบน่ิงของใจ 

ถา้ใจกระเพือ่มเมือ่ไร แสดงวา่ถูกความหลงทาํใหก้ระเพือ่ม ตอ้งพจิารณาหาเหตุ

วา่ กระเพือ่มเพราะอะไร เพราะไปหลงยดึตดิ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

พจิารณาจนรูว้า่ไปหลงไปยดึตดิ ก็ปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ใจก็ไมก่ระเพือ่ม  
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ถาม มเีหตกุารณ์ทาํใจกระเพือ่ม พจิารณาไปจนกวา่จติจะยอมรบัสภาพ 

ตอบ ถา้จติกระเพือ่มตอ้งหาวธิรีะงบั ตอ้งพจิารณาวา่กระเพือ่มเพราะอะไร เราบงัคบั

สิง่ต่างๆไมไ่ด ้ บงัคบัไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว จติกระเพือ่มเพราะไปยนิดยีนิรา้ยกบั

เขาเอง ตอ้งพจิารณาวา่ความยนิดยีนิรา้ยไมถู่ก เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ี ท ัง้

ภายนอกและภายใน ไมม่อีะไรน่ายนิดยีนิรา้ย ตอ้งปลอ่ยวาง เวลาเขาจะมาถา้

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ก็ปลอ่ยเขามา เวลาเขาจะไปถา้บงัคบัใหเ้ขาอยู่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ย

เขาไป ตอ้งปลอ่ยถงึจะหายกระเพือ่ม ถา้มคีวามอยากปับ๊ก็จะกระเพือ่มขึ้นมา 

ตอ้งดูในจติ เป็นเรื่องละเอยีด ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องขา้งนอก เป็นเรื่องขา้งในจติลว้นๆ 

ตอ้งมสีมาธิ ตอ้งสนใจศึกษาคอยดูอยู่เรื่อยๆ คอยแกไ้ปเรื่อยๆ ผดิบา้งถูกบา้ง 

จนกวา่จะแกไ้ดห้มด ถา้ดูทีใ่จแลว้จะเดนิไมผ่ดิทาง จะชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ถา้

ไปดูทีอ่ืน่แลว้ผดิทนัท ีถา้ไปแกท้ีอ่ืน่ก็ผดิ อย่าไปแกค้นอืน่ ตอ้งแกท้ีต่วัเรา แกท้ี่

ใจ  

ถาม ตวัทีก่ระเพือ่มอยู่ในใจ ยดึตวักูของกู ใครมาแตะตอ้งไมไ่ด ้กระเพือ่มเอาๆ  

ตอบ ตอ้งปลอ่ย ตอ้งไมเ่หน็วา่เป็นของเรา เป็นของช ัว่คราว เป็นหวัโขน เป็นตวัละคร 

อาจจะถูกเปลีย่นใหเ้ลน่บทอืน่บา้งก็ได ้ถา้ยอมรบัก็ไมเ่ป็นปญัหา เลน่หวับา้งก็ได ้

เลน่หางบา้งก็ได ้ เมือ่กรรมเป็นผูก้าํกบั จะไปฝืนกรรมไดอ้ย่างไร เมือ่ถงึเวลา

กรรมจะทาํใหต้กตํา่ ก็ตอ้งตกตํา่ ถงึเวลาจะผลกัใหข้ึ้นสูงก็ขึ้นสูง แต่ใจไมต่อ้งไป

ขึ้นสูงไปลงตํา่ดว้ย ใจเฉยๆไมไ่ดเ้อาจริงเอาจงั เป็นแค่บทละครบทหน่ึงเท่า

นัน้เอง ก็เลน่ไป จะไดไ้มท่กุข ์ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เลน่ไดท้กุบท 

ถาม ทดสอบอย่างไรบา้ง 

ตอบ จะอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ ตอ้งไมจ่ริงจงักบัอะไรในโลกน้ี ไมย่ดึตดิกบัอะไร แต่

เอาจริงเอาจงัในการกระทาํหนา้ทีก่ารงานต่างๆ แต่ใจไมม่อีารมณ์จรงิจงัดว้ย ทาํ

ไปตามหนา้ที ่ งานทีต่อ้งทาํจริงจงั คอืงานในใจ ถา้ทาํงานในใจเสร็จแลว้ งาน
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ภายนอกจะทาํก็ได ้ไมท่าํก็ได ้ใหท้าํอะไรถา้ทาํไดก้็ทาํ ถา้ทาํไมไ่ดก้็ไมท่าํ ไมม่ใีคร

บงัคบัเราได ้ 

ถาม ช่วงน้ีทาํไมขี้เกยีจภาวนา 

ตอบ มขียนับา้ง มขีี้เกยีจบา้ง เวลาขี้เกยีจก็พยายามแก ้พยายามทาํไป ขี้เกยีจก็ทาํไมข่ี้

เกยีจก็ทาํ เวลาขี้เกยีจก็ทาํยากหน่อย ถงึเวลาตอ้งทาํอะไรกท็าํไป ขี้เกยีจหรือไมข่ี้

เกยีจ เหมอืนกบัรบัประทานอาหาร ถงึเวลาก็รบัประทานไป จะขี้เกยีจหรือไมก่็

ตาม เพราะรูว้า่รบัประทานดกีวา่ไมร่บัประทาน การภาวนาก็เช่นกนั เป็นการให ้

อาหารกบัใจ ถงึแมจ้ะขี้เกยีจก็ตอ้งภาวนา เพราะภาวนาแลว้ใจจะดกีวา่ไมไ่ด ้

ภาวนา ถา้คดิอย่างน้ี ก็จะฝ่าความขี้เกยีจไปได ้ พอทาํเป็นนิสยัแลว้ ก็จะทาํงา่ย 

ความขี้เกยีจก็จะหายไป จะกา้วไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอ้งพยายามฟนัฝ่าความขี้

เกยีจใหไ้ด ้ เป็นอปุสรรค เหมอืนกบัร ัว้ทีต่อ้งปีนขา้ม ไมง่า่ยเหมอืนกบัเดนิทาง

ราบ ไมม่รี ัว้ตอ้งปีนขา้ม แต่ก็ปีนขา้มไปได ้ชา้หน่อย ลาํบากหน่อยก็ทาํไป ทาํไป

เรื่อยๆก็เกดิความชาํนาญ พอเหน็ร ัว้ก็ปีนขา้มไปเลย ความขี้เกยีจเป็นอารมณ์ช ัว่

วูบ ไมต่อ้งสนใจ ถงึเวลานัง่ก็นัง่ไป ถงึเวลาทาํอะไรก็ทาํไป ก็จะชนะความขี้เกยีจ

ได ้ถา้ทอ้แทย้ิง่ไปใหญ่เลย ควรมคีวามเคร่งครดักบัหนา้ทีก่ารงาน ถงึเวลาทาํ จะ

ขี้เกยีจหรือไมข่ี้เกยีจ ก็ทาํไป จนตดิเป็นนิสยั ต่อไปจะไมม่คีาํวา่ขี้เกยีจอยู่ในใจ 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๔ 

ธรรมนําใจ 
๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๐ 

ร่างกายเป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ใจผูรู้ผู้ค้ดิผูส้ ัง่ร่างกาย เป็นเหมอืนคนขบั เป็น ๒ 

ส่วนมารวมกนั เหมอืนนํา้กบัขวดนํา้ มาอยู่ในทีเ่ดยีวกนั แต่ขวดนํา้กบันํา้เป็นคนละส่วน

กนั ร่างกายกบัใจก็เป็นคนละส่วนกนั ใจเป็นเหมอืนนํา้ทีม่ร่ีางกายเป็นภาชนะรองรบั มี

หนา้ทีส่ ัง่ใหก้ายไปทาํอะไรต่างๆ ดว้ยความฉลาดหรือความโง ่ ถา้ฉลาดก็ใชใ้หท้าํในสิง่ที่

ด ี เช่นวนัน้ีพวกเรามคีวามฉลาดส ัง่ใหม้า มปีญัญามธีรรมะส ัง่ใหม้าทาํบญุ ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม อย่างน้ีเรียกวา่ความฉลาดพามา ไมใ่ช่อวิชชา ปจัจยา สงัขารา แต่เป็นวิชชา ปจัจ

ยา สงัขารา หรือธมัมา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาเป็นความหลง วชิชาเป็นความรูจ้ริงเหน็

จริง พวกเราถงึแมจ้ะยงัไมรู่จ้ริงเหน็จรงิ เราก็อาศยัความรูจ้รงิเหน็จรงิของพระพทุธเจา้ 

ของครูบาอาจารย ์ทีท่รงส ัง่สอนใหเ้ราคดิมาในทางน้ี คดิด ีคดิทาํบญุ คดิแสวงหาธรรมะ 

เมือ่คดิดแีลว้ เราก็พูดดทีาํด ี ชวนเพือ่นฝูงมากนั แลว้ก็เดนิทางมาทาํความดกีนั พอได ้

ทาํความดแีลว้ ก็ไดป้ระโยชนสุ์ขทางดา้นจติใจ จติใจมคีวามสุข เยน็สบาย มคีวามรู ้

ความฉลาดเพิม่ขึ้น มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งมากขึ้น น่ีคอืใจทีม่คีวามฉลาดพาไป ถา้ใจมี

ความโงพ่าไป ตอนน้ีคงไปเทีย่วอยู่ทีไ่หนแลว้ ไปตกปลา ไปเลน่การพนนั ไปดู

ภาพยนตร ์ ไปเลี้ยงฉลองกนั นัน่เป็นความโงพ่าไป เป็นความสุขแบบสุกเอาเผากนิ 

เหมอืนกบัควนัไฟทีป่รากฏขึ้นมาแลว้ก็จางหายไป ความสุขทีไ่ดจ้ากความโง ่ เป็น

ความสุขทีไ่มจ่รีงัถาวร ไมต่ดิอยู่กบัใจ สิง่ทีต่ดิอยู่กบัใจคอืความหวิ ความอยาก ความ

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ เวลาทีไ่ดอ้ยู่กบัเพือ่นฝูง ไดไ้ปเทีย่วกนั ก็มคีวามสุข พอต่างคน

ต่างแยกทางกนักลบับา้น ตอนนัน้ใจก็รูส้กึวา้เหว่ แต่การทาํบญุจะทาํใหม้คีวามอิม่เอบิใจ 

ตอนแยกจากกนัไป ก็ไมรู่ส้กึวา้เหว ่ เพราะมธีรรมะมบีญุตดิอยู่กบัใจ ทีท่าํใหอ้ยู่ตาม

ลาํพงั โดยไมต่อ้งมสีิง่อืน่หรือคนอืน่มาคอยใหค้วามสุขได ้ 
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เวลาคดิอะไรควรคดิดว้ยปญัญาความฉลาด เช่นคดิวา่ร่างกายเป็นเหมอืนรถยนตค์นั

หน่ึง ไมไ่ดเ้ป็นใจ ใจไมไ่ดเ้ป็นกาย ใจเป็นผูรู้ผู้ค้ดิ ร่างกายไมรู่ไ้มค่ดิ ถา้ไมม่ใีจก็เป็น

ซากศพไป ไปคุยกบัคนตายคุยอย่างไรก็ไมรู่เ้รื่อง เพราะผูรู้ไ้มไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ เวลา

เอาเขม็ไปทิม่ไปแทงร่างกายก็ไมส่ะดุง้ผวา แต่ถา้ยงัมใีจรบัรูอ้ยู่ เพยีงแต่ยกเขม็ขึ้นมายงั

ไมท่นัจิ้มก็ผวาแลว้ ใจน้ีแลทีม่าเกดิมาสงิในร่างกาย ในขณะทีเ่ริ่มก่อตวัในทอ้งแม ่เมือ่มี

เชื้อของพ่อกบัของแมม่าผสมกนั ถา้ไมม่ใีจมาร่วมดว้ย ก็จะไมต่ ัง้ครรภ ์ ไมป่ฏสินธ ิ เช่น

สามภีรรยาบางคู่ทีไ่มม่ลูีก อาจจะเป็นเพราะไมม่ดีวงวญิญาณมาร่วมดว้ย หรือเป็นความ

บกพร่องในส่วนของพ่อหรือของแม ่ตอ้งเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงใน ๓ ส่วนน้ีทีบ่กพร่อง คง

ไมบ่กพร่องทางดา้นวญิญาณ เพราะมดีวงวญิญาณทีร่อเกดิอยู่เป็นจาํนวนมาก เหมอืน

นกัเรียนทีส่อบเอน็ทรานซเ์ขา้มหาวทิยาลยั ในแต่ละปีมสีมคัรสอบเขา้เป็นจาํนวนมาก 

มากกวา่ทีท่างมหาวทิยาลยัจะรบัได ้ ฉนัใดการมาเกดิเป็นมนุษยก์็เป็นเหมอืนกบัการสอบ

เขา้มหาวทิยาลยั ตอ้งแขง่ขนักนั วชิาทีเ่นน้มากทีสุ่ดก็คอืศีลธรรม ถา้มศีีลธรรมมากก็มี

คะแนนมาก มศีีลธรรมนอ้ยก็มคีะแนนนอ้ย เพราะเหตปุจัจยัทีท่าํใหด้วงวญิญาณเกดิ

เป็นมนุษยไ์ดอ้ยู่ทีศี่ลธรรมเป็นหลกั ไมใ่ช่อยู่ทีก่ารทาํบญุใหท้าน ต่อใหท้าํบญุใหท้าน

มากกวา่เป็นหลายลา้นเท่า ก็สูค้นทีไ่มไ่ดท้าํบญุใหท้านหรือทาํบญุใหท้านนอ้ยกวา่ แต่

รกัษาศีลไดม้ากกวา่ เพราะคนทีร่กัษาศีลไดม้ากกวา่มโีอกาสเกดิเป็นมนุษยไ์ดม้ากกวา่ 

เพราะเหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหเ้กดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นอริยบคุคล ตอ้งมศีีล 

๕ เป็นเหตเุป็นปจัจยั ไมใ่ช่อยู่ทีก่ารทาํบญุ ๑๐๐ ลา้น ๑๐๐๐ ลา้น แต่ยงัคดโกง ยงั

โกหกหลอกลวง จะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ แต่จะเกดิเป็นเดรจัฉาน เช่นเศรษฐทีีก่ลบัมา

เกดิเป็นสุนขัในบา้นของตนเอง  

ถา้ทาํบญุมากแต่ไมร่กัษาศีลก็จะไดเ้กดิเป็นสุนขัทีน่่ารกั ใครเหน็ก็อยากเอาไปเลี้ยงเป็น

ลูก บางคนไมม่ลูีกก็เลี้ยงสุนขัแทน เลี้ยงเหมอืนลูกเลย เอาตดิตวัใส่ตะกรา้ไป ไปหาพระ

ก็ใหถ้วายสงัฆทานดว้ย เวลาตายไปก็ทาํบญุอทุศิส่วนกศุลใหด้ว้ย เพราะหมาตวันัน้เคย

ทาํบญุมามาก เกดิมาก็อยู่อย่างสุขสบาย แต่ไมไ่ดร้กัษาศีล จงึไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เป็น

เทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ เวลาพระใหศี้ลท่านจะกลา่ววา่ สเีลนะ สคุติง ยนัต ิศีล

เป็นเหตพุาใหไ้ปสู่สุคต ิคอืภพของมนุษย ์เทพ พรหม พระอริยบคุล จงึอย่าไปหลงคดิวา่ 
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ถา้ทาํบญุใหท้านมากแลว้จะไดไ้ปสวรรค ์ ไดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ตอ้งรกัษาศีล ถา้รกัษาศีล

แต่ไมไ่ดท้าํบญุใหท้านมาก ก็จะเกดิเป็นมนุษยท์ีไ่มค่่อยมเีงนิมทีอง ตอ้งหาใหมเ่อง แต่

ถา้ทาํบญุใหท้านก็มาก รกัษาศีลก็มาก เกดิเป็นมนุษยก์็จะมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มี

สมบตัขิา้วของเงนิทองมาก ไดเ้กดิเป็นลูกเศรษฐ ีไมต่อ้งเหน่ือยหาเงนิหาทอง ใชเ้งนิของ

พ่อแมไ่ดอ้ย่างสบาย น่ีคอือานิสงสข์องการทาํบญุใหท้านรกัษาศีล อานิสงสข์องการมี

ธรรมะพาไป ถา้รกัษาศีลไดม้ากเพยีงไร ใจจะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากเพยีงนัน้ จะเหน็

คุณค่าความสงบสุขของจติใจ ก็จะอยากใหม้มีากยิง่ขึ้น ก็จะอยากภาวนา เพราะศีลให ้

ความสงบสุขไดใ้นเพยีงระดบัหน่ึง ถา้อยากจะใหม้คีวามสุขมากกวา่นัน้ ก็ตอ้งภาวนา 

ถงึแมจ้ะรกัษาศีลได ้ก็ยงัโกรธยงัเกลยีดได ้ยงัอจิฉาริษยาได ้ยงัมอีารมณ์วา้วุน่ขุน่มวัได ้

ถา้ตอ้งการกาํจดัสิง่เหลา่น้ีทีท่าํใหจ้ติใจไมส่งบ ก็ตอ้งบาํเพญ็ธรรมทีสู่งขึ้นไป  

ตอ้งเจริญจติภาวนา ในเบื้องตน้ตอ้งเจรญิสมถภาวนาก่อน ต่อดว้ยวปิสัสนาภาวนา 

เจริญสมาธิและปญัญาตามลาํดบั เวลาจติสงบตวัลงความโลภความโกรธความหลงก็จะ

สงบตามไปดว้ย เพราะความโลภความโกรธความหลง ตอ้งอาศยัการทาํงานของจติ คอื

ความคดิของจติ เป็นสือ่เป็นเครื่องมอื เหมอืนพวกเราอาศยัรถยนตเ์ดนิทางมาทีน่ี่ ถา้ใจ

ไมค่ดิอะไรสงบน่ิงอยู่เฉยๆ ก็จะโกรธไมไ่ด ้ โลภไมไ่ด ้หลงไมไ่ด ้ถา้ใจเหน็อะไรแลว้เอา

มาคดิ วา่ดนีะ ไดม้าแลว้จะมคีวามสุข ก็จะเป็นความหลงพาใหค้ดิ คดิผดิ คดิวา่สิง่ใน

โลกน้ีมคีวามสุข ถา้มธีรรมะพาใหค้ดิ ก็จะคดิวา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ป็นความสุขเลย สพั

เพ สงัขารา ทกุขา สพัเพ สงัขารา อนิจจา สพัเพ ธมัมา อนัตตา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลก

น้ีลว้นเป็นทกุขท์ ัง้นัน้ แต่พวกเราไมเ่หน็กนั เพราะเป็นความทกุขท์ีเ่คลอืบดว้ยความสุข 

เหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล ใหม่ๆ ก็มคีวามสุข เวลาไปเทีย่วก็มคีวามสุขสนุกสนานเฮฮา 

พอกลบับา้นก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ถา้ไมอ่อกจากบา้นได ้ อยู่บา้นทนทกุขไ์ปจนเกดิ

ความเคยชนิ ต่อไปจะอยู่บา้นเฉยๆได ้ จะไมรู่ส้กึอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ไมต่อ้งออกไปหา

ความสุขนอกบา้น หาความสุขภายในบา้นได ้ เพราะในบา้นเป็นเหมอืนสวรรคอ์ยู่แลว้ มี

ทกุสิง่ทกุอย่างพรอ้มเพรียงไปหมด ทีน่อน ทีน่ ัง่ หอ้งนํา้หอ้งท่า อาหารการกนิ แสนจะ

สุขแสนจะสบาย ไมต่อ้งไปทนนัง่รถเป็นช ัว่โมงๆ กวา่จะไปถงึที่ๆ อยากจะไป พอไดดู้ได ้

เหน็แลว้ก็ตอ้งนัง่รถกลบั ทรมานอยู่ในรถ แต่ความหลงจะไมท่าํใหค้ดิอย่างน้ี จะคดิวา่ 
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ไปเถดิ ไปแลว้จะสุข ไปแลว้จะสนุก เหน่ือยยากลาํบากอย่างไรก็สู ้ น่ีคอืความหลงพาไป 

อวชิชาพาไป อวิชชา ปจัจยา สงัขารา พาไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ  

ถา้ธรรมะพาไป จะส ัง่ใหส้ลดัใหล้ะรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหส้าํรวมอนิทรีย ์ตาหูจมกู

ลิ้นกาย ไมใ่หไ้ปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหห้นัเขา้มาดูใจ ใหเ้ขา้ขา้งใน หลวงปู่ดุลย์

สอนวา่ ใจออกขา้งนอกเป็นสมทุยั พอออกขา้งนอกก็จะเกดิความอยากขึ้นมา อยากจะ

ทาํ อยากจะดู อยากจะฟงั อยากจะได ้ถา้ดงึใจเขา้ขา้งในทาํใจใหส้งบ ความอยากก็จะไม่

เกดิขึ้นมา มแีต่ความวา่ง ความสงบ ความเยน็ ความสบาย ความอิม่ความพอ มอียู่ใน

ตวัของเราแลว้ ทกุอย่างพรอ้มบรบูิรณ์ เราหลงไปหาความทกุขเ์ขา้มาเอง ถา้อยู่บา้นได ้

เก็บเน้ือเก็บตวั เก็บใจ ไมส่่งออกขา้งนอก ก็แสนจะสุขแสนจะสบาย ไมต่อ้งเหน็ดเหน่ือย

กบัการแสวงหาเงนิ หาทอง ทาํงานทาํการแทบเป็นแทบตาย แลว้ตอ้งเหน็ดเหน่ือยกบั

การใชเ้งนิใชท้อง เหน็ดเหน่ือยกบัการดูแลรกัษาสมบตัขิา้วของต่างๆทีห่ามาได ้ ตอ้งรอ้ง

ห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีสู่ญเสยีสิง่ต่างๆไป น่ีคอืผลของการทาํตามอวิชชา ปจัจ

ยา สงัขารา ทาํตามความคดิของอวชิชา ทีส่ ัง่ใหอ้อกไปขา้งนอก ไปหาสิง่ต่างๆมาเป็น

สมบตั ิแลว้ก็มาเป็นกองทกุข ์เป็นภาระใหว้า้วุน่กงัวลห่วงใย เสยีอกเสยีใจเวลาทีสู่ญเสยี

ไป แลว้ก็ตอ้งสูญเสยีไปดว้ยกนัทกุคน เพราะสงัขารร่างกายน้ีไมจ่รีงัถาวร ไมอ่ยู่ไป

ตลอด สมบตัต่ิางๆก็ไมอ่ยู่ไปตลอดเหมอืนกนั บางทกี็จากเราไปก่อน บางทเีราก็จากไป

ก่อน ทีแ่น่ๆคอืตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้มคีวามยดึตดินอ้ยก็จะทกุข ์

นอ้ย ถงึแมม้มีากถา้ไมย่ดึตดิก็ไมท่กุข ์ เช่นหลวงตา ท่านมสีมบตัเิป็นพนัเป็นหมืน่ลา้น 

ท่านไมย่ดึไมต่ดิ ไดม้าก็ปลอ่ยออกไปทนัท ี ไมเ่ก็บเอาไวใ้หเ้ป็นภาระกบัจติใจ เอาไปทาํ

ประโยชน ์ ถา้เป็นบญุวาสนาของเรา ท ัง้ๆทีเ่ราไมอ่ยากได ้ แต่ก็มมีาอยู่เรื่อยๆ ก็อย่าไป

ยดึไปตดิไปหวง เอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์หม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ จะมคีวามสุข อิม่

เอบิใจ พอใจ ถา้เก็บไวจ้ะวุน่วายใจ จะใหใ้ครด ี คนนัน้มาขอคนน้ีมาขอ ก็จะราํคาญใจ 

ถา้ใหไ้ปหมดแลว้ก็ไมม่อีะไรจะให ้ใครมาขอก็บอกวา่หมดแลว้ 

เราจงึตอ้งใหธ้รรมเป็นผูพ้าเราคดิ พาเราพดู พาเราทาํ จะมธีรรมะไดก้็ตอ้งศึกษาไดย้นิ

ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอามาคดิอยู่เรื่อยๆ ไมใ่ช่ฟงัเสร็จแลว้ก็
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ปลอ่ยใหผ้่านไป ตอ้งทาํใหต้ดิอยู่ในใจ ดว้ยการคดิพจิารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ คดิแลว้ก็

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ธรรมข ัน้ไหนทีท่าํไดก้็ทาํไป เช่นทาํบญุทาํทาน ทาํไดก้็ทาํไป ศีลก็รกัษา

ไป ภาวนาก็ทาํไป ถา้มกีารคดิพจิารณาและมกีารกระทาํควบไปดว้ย ก็จะตอกยํา้ให ้

ธรรมะฝงัลกึเขา้ไปในใจ จนวนัหน่ึงไมต่อ้งไปตอกยํา้เลย ไมต่อ้งไปคดิถงึ เพราะจะคดิ

โดยอตัโนมตัติลอดเวลา จะคดิวา่เป็นธรรมหรือเป็นกเิลสเสมอ ถา้มธีรรมะก็จะมฝ่ีาย

คา้นในรฐัสภาของใจ จะไมเ่ป็นเผดจ็การ ถา้ขาดธรรมะก็จะมกีเิลสส ัง่การฝ่ายเดยีว คนที่

มโีลภโมโทสนัมากแสดงวา่ไมม่ธีรรมะ กเิลสส ัง่การไดเ้ต็มทีเ่ลย ทกุย่างกา้วของความคดิ

จะออกไปทางกเิลสท ัง้นัน้ คดิเอาแต่ไดอ้ย่างเดยีว จะหาแต่ความสุขจากภายนอก แลว้ก็

ตอ้งทกุขวุ์น่วายใจ เวลาทีไ่มไ่ดด้งัใจหรือสูญเสยีไป เช่นในยามทีเ่ศรษฐกจิตกตํา่ รายได ้

เขา้นอ้ยรายจ่ายออกมาก ก็ไมฉ่ลาดคดิกนั ถา้เขา้นอ้ยก็ใหม้นัออกนอ้ย ก็หมดปญัหาไป 

แต่มนัจะไมอ่อกนอ้ย มแีต่อยากจะออกมาก กเิลสเป็นอย่างน้ี ชอบใชม้าก เวลาใหใ้ช ้

นอ้ย มนัอดึอดัมนัทกุข ์ ไมส่บายใจ ความจริงเมือ่ก่อนเราใชน้อ้ยเราก็อยู่ได ้ สมยัเป็น

เดก็ใชว้นัละ ๑๐ บาทก็อยู่ได ้พอโตขึ้นมารายไดม้ากขึ้น ก็เลยใชม้ากขึ้น จนตดิเป็นนิสยั

ไป เคยใชข้องราคาน้ียีห่อ้น้ี พอตอ้งมาใชข้องราคาตํา่กวา่ก็ใชไ้มไ่ด ้ จนไมเ่ป็น ความจน

ไมเ่ป็นน้ีเป็นเหตใุหเ้ราทกุข ์ 

ถา้เราจนเป็นจะไมท่กุข ์จะปรบัตวัเหมอืนกบัเรือทีข่ ึ้นลงตามระดบันํา้ นํา้ขึ้นเรือก็ลอยขึ้น

ตาม นํา้ลงก็ลอยลงตาม คนจะลงจากเรือไมม่ปีญัหาอะไร ไมล่าํบาก เพราะนํา้กบัเรืออยู่

ตดิกนัเสมอ ไม่เหมอืนกบัท่านํา้บางแหง่ ทีไ่มล่อยขึ้นลอยลงกบันํา้ เวลานํา้ขึ้นก็อยู่ถงึ

บนัได เวลานํา้ลงก็อยู่ห่างจากบนัได ใจของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ยดึตดิก็เป็นเหมอืนท่า

นํา้ทีไ่มล่อยขึ้นลอยลงตามนํา้ ถา้ไมย่ดึตดิก็จะเป็นเหมอืนกบัเรือ เวลาขึ้นก็ขึ้น เวลาลงก็

ลง เวลามมีากอยากจะใชม้ากก็ใชไ้ป จะใชอ้ย่างไรก็ได ้ แต่คนฉลาดจะไมใ่ชใ้นทางทีไ่ม่

เกดิประโยชน ์ไมใ่ชข้องฟุ่มเฟือย ไมใ่ชเ้ลี้ยงดูกเิลส เช่นหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

ถา้ใชอ้ย่างน้ีแลว้จะตดิ จะลดยาก เป็นเหมอืนยาเสพตดิ ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ฉลาด

ใช ้ มมีากก็ทาํบญุมาก มนีอ้ยก็ทาํบญุนอ้ย อย่างน้ีไมเ่ดอืดรอ้น เวลามเีงนินอ้ยทาํบญุ

นอ้ยก็ไมรู่ส้กึวา่นอ้ยไป เวลามเีงนิมากทาํบญุมากก็ไมเ่สยีดาย ทาํไปตามทีม่ ี ทีเ่ป็น

ส่วนเกนิ ส่วนทีจ่าํเป็นก็เก็บเอาไวใ้ช ้ส่วนที่เหลอืทีเ่กนิก็เอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ตอ้งไม่
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ยดึตดิกบัฐานะของเรา เพราะวา่ฐานะของเราขึ้นลง ไมแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยัหลาย

อย่าง ถา้ฉลาดมมีากก็ควรเก็บสาํรองไว ้ เผือ่เวลาทีม่นีอ้ยจะไดเ้อาส่วนทีส่าํรองน้ีมาจนุ

เจอืได ้ตอ้งระมดัระวงัการใชจ่้าย อย่าใชก้บัสิง่ทีฟุ่่ มเฟือยไมจ่าํเป็น เพราะเป็นเหมอืนยา

เสพตดิ ใชแ้ลว้มนัตดิ สิง่ทีจ่าํเป็นใชแ้ลว้ไมต่ดิ ใชแ้บบประหยดัมธัยสัถ ์ ไมต่อ้งราคา

แพง เลง็ทีป่ระโยชนข์องสิง่ทีใ่ช ้ อาหารจะราคาแพงหรือถูก ถา้รบัประทานเขา้ไปแลว้ทาํ

ใหอ้ิม่ ไมท่าํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ก็ถอืวา่ทาํประโยชนไ์ดเ้หมอืนกนั คนฉลาดจะเสยีเงนินอ้ย

ซื้ออาหารมารบัประทาน คนโงจ่ะเสยีเงนิมากซื้ออาหารแพงๆมารบัประทาน เพราะ

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัเท่ากนั คอือิม่เหมอืนกนั แลว้ก็ผ่านไป ถา้ใชเ้งนิแบบประหยดัมธัยสัถ ์

จะมเีงนิเหลอืเยอะ มเีงนิไวดู้แลในยามคบัขนัตกทกุขไ์ดย้าก จะไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืการ

คดิแบบธรรมะ ธรรมะพาใหค้ดิ คดิมกันอ้ยสนัโดษ เป็นพื้นๆของธรรมะ  

การดาํรงชพีใหค้าํนึงถงึความมกันอ้ยสนัโดษ ทีใ่นปจัจบุนัใชค้าํวา่ “เศรษฐกจิพอเพยีง” 

ก็มาจากมกันอ้ยสนัโดษ อย่าฟุ่มเฟือย อย่าใชเ้งนิไปกบัสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ พยายาม

คดิตามธรรมะ ใหพ้ยายามศึกษาปฏบิตัธิรรมใหม้ากขึ้น ฟงัธรรมแลว้ก็เอาไปทบทวน

พจิารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ ถา้อยู่ใกลค้นทีม่ธีรรมะไดก้็ยิง่ด ี อยู่แบบคนทีม่ธีรรมะ 

เช่นไปอยู่วดั ประหยดัไดม้ากเลย ใส่เสื้อผา้แบบเรียบๆงา่ยๆ เครื่องสาํอางไมต่อ้งเอาไป 

นํา้หอมต่างๆ ไมต่อ้งใชเ้ลย รบัประทานอาหารแบบงา่ยๆ ตามมตีามเกดิ วนัเวลาทุ่มไป

กบัการสรา้งความสุขภายในจติใจ ดว้ยการเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา กาํหนดใหจ้ติสงบน่ิง 

พจิารณาธรรมะต่างๆ เพือ่คลายความหลง ความยดึตดิ พจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายเป็น

เพยีงภาชนะ เป็นเครื่องมอื เป็นรถยนตค์นัหน่ึง ทีใ่จใชอ้าศยัทาํภารกจิต่างๆ ถา้ใจฉลาด

ก็จะเอาร่างกายสรา้งธรรมะใหม้มีากขึ้น สรา้งบญุกศุลใหม้มีากขึ้น ถา้ใจโงก่็จะสรา้งกเิลส

ใหม้มีากขึ้น สรา้งความโลภความโกรธความหลงใหม้มีากขึ้น อยู่ใกลช้ดิกบัคนฉลาดจะ

ไดป้ระโยชน ์ เพราะท่านรูจ้กัใชร่้างกายใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ใหเ้กดิธรรมะขึ้นใน

จติในใจ เพือ่จะไดต้ดัความโลภความโกรธความหลง กาํจดัความทกุขท์ ัง้หลายทีม่ใีน

จติใจใหห้มดไป ไมม่หีลงเหลอือยู่เลย ไมว่า่จะเป็นความหวาดวติกความกลวัความกงัวล 

จะไมม่เีหลอือยู่ในจติในใจเลย อะไรจะเกดิก็เกดิไป ไมม่อีะไรจะมากระทบกระเทอืน

จติใจได ้ แมแ้ต่ระเบดินิวเคลยีรก์็ไมส่ามารถทาํลายจติใจได ้ ทาํลายไดแ้ต่ร่างกาย 
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ร่างกายไมม่นิีวเคลยีรก์็ตอ้งตายอยู่แลว้ อยู่เฉยๆไมห่ายใจก็ตายแลว้ ทาํอย่างไรก็รกัษา

ร่างกายไปไมไ่ดต้ลอด ใจจะไมก่งัวลไมห่่วงไมเ่สยีดาย ถงึเวลาจะไป ก็ใหไ้ปเลย เป็นช ัว่

แวบเดยีวความตาย พอไมห่ายใจก็ตายแลว้ ถา้ยงัหายใจอยู่ก็ยงัไมต่าย จะไปกลวัอะไร 

ใจไมต่ายไปกบัร่างกาย ใจรูอ้ยูท่กุขณะ รูว้า่ขณะน้ีกาํลงัหายใจ รูว้า่ขณะน้ีไมห่ายใจแลว้ 

ก็เท่านัน้ ไมห่ายใจก็ไมเ่ป็นไร ใจอยู่ตามลาํพงัได ้ ถา้ใจสงบก็ปลอดภยั ไมท่กุข ์ ไม่

กระวนกระวายกระสบักระส่าย ไมว่า้วุน่ขุน่มวั น่ีแหละเป็นอานิสงสข์องการมธีรรมะ มี

ปญัญา มผูีรู้ ้เป็นสหธรรมกิ เป็นเพือ่น เป็นกลัยาณมติร เป็นครูบาอาจารย ์

ถา้ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัธรรมะกบัครูบาอาจารยแ์ลว้ จติใจจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จะปลอ่ยวาง

สิง่ต่างๆไปตามลาํดบั ปลอ่ยวางกาย ปลอ่ยวางเวทนา จะสุข จะทกุข ์ จะไมสุ่ขไมท่กุข ์

ไมเ่ดอืดรอ้น รบัไดท้ ัง้ ๓ ชนิด ไมเ่หมอืนพวกเราทีร่บัไดเ้พยีงชนิดเดยีว คอืความสุข ถา้

ทกุขแ์ลว้วุน่วาย ถา้ไมสุ่ขไมท่กุขก์็เบือ่หน่าย ตอ้งหาอะไรมาทาํ ใหเ้กดิความสุขขึ้นมา 

แลว้ก็ไปหาความทกุขเ์ขา้มาแทน เพราะหาไมเ่ป็น แทนทีจ่ะหาความสุขกลบัไปหา

ความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนอยู่ เป็นความสุขทีเ่หมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล พอไดส้มัผสัได ้

อมสกัพกัหน่ึง นํา้ตาลละลายหมดเหลอืแต่ความขม ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆก็เป็นแบบ

นัน้ เวลาไดม้าใหม่ๆ ก็สุขด ี ดอีกดใีจ พออยู่ไปสกัพกัก็ทะเลาะกนั มปีญัหามเีรื่องราว

ต่างๆ ถา้เป็นความสุขทางธรรมะจะทกุขใ์นเบื้องตน้ เป็นเหมอืนทเุรียน กวา่จะไดก้นิเน้ือ

มนัก็ตอ้งเหน่ือยหน่อย ตอ้งแกะเปลอืกทีม่หีนามออก ถงึจะไดข้องวเิศษทีอ่ยู่ขา้งใน 

ธรรมะก็เป็นแบบนัน้ กวา่จะไดธ้รรมะเลอืดตาแทบกระเดน็ ตอ้งต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆ

นานา ตอ้งต่อสูก้บักเิลส ท ัง้ของเรา ท ัง้ของคนอืน่ เวลาปฏบิตัธิรรมกเิลสของคนอืน่มา

ขวางเราได ้ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดเ้กี่ยวอะไรกบัเขาเลย แต่เขายงัอดมาห่วงมากงัวลไมไ่ด ้ วา่จะไป

ตลอดรอดฝัง่หรือ จะเป็นบา้นะ เวลาไปปฏบิตัธิรรมอย่าใหค้นอืน่รู ้ ปฏบิตัแิบบเงยีบๆ

ดกีวา่ ไปวดัก็ไปเงยีบๆ ถา้ไปคนเดยีวไดย้ิ่งด ีไปกบัคนทีม่รีสนิยมเหมอืนกนั ชอบไปวดั

เหมอืนกนั ไปแลว้ไมวุ่่นวาย ต่างคนต่างแยกกนัอยู่ ต่างคนต่างบาํเพญ็กนัไป ไมใ่ช่ไป

แลว้เกาะตดิกนัแบบปาท่องโก ๋กลางคนืคนหน่ึงเขา้หอ้งนํา้ อกีคนตอ้งไปเฝ้าหนา้หอ้งนํา้ 
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นกัปฏบิตัธิรรมตอ้งกลา้หาญ ตอ้งเจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตาใหม้าก ร่างกายน้ีเกดิ

มาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย อยู่ทีไ่หนก็ตายได ้อยู่ในป่าก็ตายได ้อยู่ในบา้นก็ตายได ้

ในโรงพยาบาลก็ตายได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานที ่ อยู่ทีว่า่ถงึทีห่รือยงั ถงึทีเ่มือ่ไหร่ก็ตายทนัท ี

ถา้ยงัไมถ่งึที ่ อยู่ทีไ่หนก็ไมต่าย ขอใหเ้จริญธรรมะใหม้าก ปลูกฝงัธรรมะใหม้าก ให ้

ธรรมะเป็นผูพ้าไป อย่างทีท่าํกนัอยู่น้ีก็เป็นการปลูกฝงัธรรมะ เขา้หาครูบาอาจารย ์ ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ทาํบญุไปดว้ย ปฏบิตัไิปดว้ย ไมใ่ช่ฟงัอย่างเดยีว ฟงัอย่างเดยีวยงัไมพ่อ 

ฟงัแลว้ตอ้งนาํไปปฏบิตั ิ ถงึจะฝงัอยู่ในใจ ถา้ฟงัอย่างเดยีวไมน่านก็ลมื พอไปทาํธุระ

อย่างอืน่ ภารกจิอย่างอืน่ ธรรมะกจ็ะไมไ่ดอ้ยู่ในใจ ถูกเรื่องอืน่มากลบมาทบัถม 

เหมอืนกบัเทป พออดัของใหม ่ ของเก่าทีอ่ดัไวก้็หายไป จงึตอ้งคอยอดัธรรมะไวเ้รื่อยๆ 

เวลาไปทาํภารกจิทางโลก ตอ้งมธีรรมะควบคู่ไปดว้ย คดิไปดว้ย วา่เราทาํงานเฉพาะกจิ 

ทาํเพราะความจาํเป็น ตอ้งมรีายไดม้าจนุเจอื แต่จะไมท่าํเพือ่ลาภยศสรรเสริญสุข ทาํเพือ่

ปจัจยั ๔ จะไดเ้อาร่างกายมาบาํเพญ็บญุกศุล ตอ้งคดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ไมอ่ย่างนัน้จะ

หลง พอไดม้าก็จะหลงระเริง อยากไดม้ากขึ้น พอได ้๑ ลา้นก็อยากได ้๑๐ ลา้น ได ้๑๐ 

ลา้นก็อยากได ้ ๑๐๐ ลา้น อยากไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เราทาํกจิการต่างๆ เพือ่ให ้

ร่างกายมกีาํลงัวงัชา เป็นเครื่องสนบัสนุนใหท้าํภารกจิทีแ่ทจ้รงิ คอืการสรา้งธรรมะ สรา้ง

บญุสรา้งกศุลใหแ้ก่จติใจ เพราะใจจะเจริญได ้จะหลดุพน้ได ้ ไปถงึพระนิพพานได ้ตอ้ง

มบีญุกศุล มธีรรมะ ไมม่ใีครทาํแทนได ้ ต่างคนต่างทาํ อย่าไปเสยีเวลากบัภารกจิอย่าง

อืน่ เสยีเท่าทีจ่าํเป็น ตอ้งรีบเอาเวลาทีเ่หลอืมาสรา้งบญุ สรา้งกศุล สรา้งธรรมะ เพราะ

เวลาจะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่มมีากขึ้น ชวีติของเราเป็นเหมอืนเทยีน เวลาจดุแลว้จะ

ไมย่าวขึ้น มแีต่จะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ เกดิมาแลว้ก็เริ่มนบัถอยหลงัต ัง้แต่วนัเกดิ อย่าปลอ่ย

เวลาทีม่คุีณค่าของมนุษยใ์หผ้่านไปเฉยๆ มนุษยน้ี์เท่านัน้ทีส่ามารถบาํเพญ็บญุกศุล 

สรา้งธรรมะไดอ้ย่างเต็มที ่ ภพอืน่ชาตอิืน่ทาํไมไ่ด ้ ยิง่ไดม้าเจอพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เหมอืนไดเ้ดนิทางลดั ไมต่อ้งคลาํหาทางเอง มแีผนทีม่ป้ีายบอกทาง 

เพยีงแต่รบีๆเดนิไปตามแผนที ่ตามป้ายทีบ่อกไว ้ไมน่านก็จะถงึจดุหมายปลายทาง อย่า

ไปเสยีเวลากบักจิอย่างอืน่ น่ีคือภารกจิของเราทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ คนอืน่ทาํแทนเราไมไ่ด ้

ถา้ทาํภารกจิน้ีไมเ่สร็จ มนัก็ไมเ่สร็จ ภารกจิอืน่จะทาํมากนอ้ยเพยีงใดก็ไมไ่ดท้าํใหภ้ารกจิ
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น้ีเสร็จสิ้นไปได ้ คอื การตดัภพ ตดัชาติ การสิ้นสดุของการเวียนว่ายตายเกดิ ตอ้งเกดิ

จากการปฏิบตัขิองเรา จากการสรา้งบญุ สรา้งกศุล สรา้งธรรมะเท่านั้น  

จงพยายามบงัคบัใจใหม้าทางธรรม ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ อย่าปลอ่ยใหไ้หลไปตาม

อารมณ์ อยากมาก็มา ไมอ่ยากมาก็ไมม่า อยากนัง่ก็นัง่ ไมอ่ยากนัง่ก็ไมน่ ัง่ อย่างน้ีจะไป

ไมถ่งึไหน ตอ้งรูว้า่ตอ้งนัง่ เรามหีนา้ทีน่ ัง่สมาธิ พจิารณาธรรม รกัษาศีล ทาํบญุใหท้าน 

เป็นหนา้ทีข่องเรา ตอ้งทาํทกุวนั ตอ้งทาํอยา่งใดอย่างหน่ึง ทาํไดท้กุวนัทกุเวลา เช่นการ

เจริญสต ิเจริญไดต้ลอดเวลา ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ในอดตีหรอืใน

อนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ก็ถอืวา่ไดภ้าวนาแลว้ เป็นการควบคุมใจ ถา้สามารถควบคุมใจ

ใหค้ดิไปในทางทีพ่ระพทุธเจา้สอนใหค้ดิได ้ กเิลสก็จะตายหมด พอกเิลสตายไป

หมดแลว้ จะไมม่คีวามทกุขม์ารงัควานใจ มารบกวนใจ จะอยู่อย่างบรมสุขปรมงัสขุงัไป

ตลอดเวลา ไมต่อ้งรอตายถงึจะไปถงึพระนิพพาน พระนิพพานเป็นการสิ้นสุดของความ

ทกุขท์ ัง้หลาย การดบัของกเิลสท ัง้ปวง ไมไ่ดด้บัตอนทีต่าย ดบัก่อนตาย พระพทุธเจา้

พระอรหนัตท์ ัง้หลายตรสัรูก่้อนตาย ไมไ่ดต้รสัรูต้อนตาย แมจ้ะถูกเสอืคาบ ก็บรรลกุ่อน

ตาย ไมไ่ดบ้รรลหุลงัตาย อย่าไปคดิวา่ตายแลว้ค่อยบรรล ุ ค่อยปฏบิตั ิ ตอ้งปฏบิตัเิสยี

แต่วนัน้ี ปฏบิตัไิดม้ากเท่าไร ก็จะบรรลไุดเ้ร็วเท่านัน้ ถา้มวัผดัวนัประกนัพรุ่ง งานกจ็ะรอ

เราอยู่ หนัไปทไีรก็เหน็วา่ตอ้งนัง่สมาธ ิตอ้งเดนิจงกรมอกีแลว้ รีบทาํใหต้ดิเป็นนิสยั จน

กลายเป็นสิง่ทีช่อบทาํ ไมอ่ย่างนัน้มนัก็จะรงัควานใจเราอยู่เรื่อย พอเหน็ทไีรก็จะรูส้กึอดึ

อดั ตอ้งนัง่สมาธิ ตอ้งเดนิจงกรมอกีแลว้ แต่ถา้นัง่ไปเรื่อยๆ เดนิไปเรื่อยๆ จนตดิเป็น

นิสยั ก็จะไมค่ดิอย่างน้ี มแีต่จะหาเวลานัง่ใหม้าก เดนิใหม้าก ขอใหเ้รามมุานะ อดทน 

พากเพยีร ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสาํเร็จอยู่ทีน่ ัน่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร ไมไ่ดอ้ยู่ที่

พระพทุธเจา้หรือครูบาอาจารย ์ อยู่ทีต่วัเรา อตัตาห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

ดว้ยความพากเพยีร ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ถาม ชอบทานทเุรียน แต่ปอกไมเ่ป็น อยากไดท้ีป่อกไวแ้ลว้  

ตอบ ไมม่ ี ถา้มพีวกเราก็ไปถงึไหนกนัแลว้ ตอ้งปอกเอง ไมม่ใีครปอกใหเ้ราได ้ ถา้

พระพทุธเจา้ปอกใหเ้ราได ้พวกเราก็ไปถงึนิพพานกนัหมดแลว้  
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ถาม ปอกไมเ่ก่ง 

ตอบ ตอ้งไปเรียนวธิีปอก แลว้ไปปอกของเราเอง อยู่ในใจเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ ถา้เป็น

ของอย่างอืน่คนอืน่อาจจะปอกใหเ้ราได ้ก็เหมอืนกบัเราสอนลูกเรา ยอ้นกลบัมาที่

ตรงนัน้ สอนอย่างไรก็ไมเ่ป็นไปตามอยาก 

ถาม พอดมีโีอกาสหยุดงาน ๔-๕ วนั เลยไปปฏบิตัธิรรม ๒ วนัแรกฟงัเทศนส์ลบักบั

การนัง่สมาธิ รูส้กึวา่จติใจสงบด ี พอวนัที ่ ๓ เริ่มรูส้กึเบือ่ขึ้นเรื่อยๆ พอวนัที่ ๔ 

เริ่มรูส้กึวา่หดหู่เศรา้หมอง รูส้กึเหมอืนเสยีดายกเิลส เลยไมแ่น่ใจวา่ทาํอะไรผดิ 

ตอบ เป็นธรรมชาตขิองใจ เวลาทาํอะไรใหม่ๆ  จะกระตอืรือรน้ศรทัธาแรง พอทาํไป

เรื่อยๆจะอ่อนลงไป ถา้ไมไ่ดเ้หน็ผลแบบมหศัจรรยใ์จ ก็จะค่อยๆทอ้มากขึ้น เบือ่

มากขึ้น กเิลสมแีรงมากขึ้น 

ถาม จะรูส้กึเศรา้ใจ 

ตอบ กเิลสเริ่มออกมาอาละวาดมากขึ้น กเิลสคอืตวัเศรา้หมอง พอมาอยู่วดัไมไ่ดล้ิ้มรส

กามสุข ก็จะสรา้งความเศรา้ใจขึ้นมา ในช่วง ๒ วนัแรก เราทุ่มเทต่อการภาวนา 

มคีวามกระตอืรือรน้ เพราะศรทัธาแรง พอทาํไปๆเกดิความจาํเจขึ้นมา แลว้ก็

ไมไ่ดเ้หน็ผลทนัตา จงึไมม่อีะไรมากระตุน้กาํลงัใจใหม้มีากขึ้น ควรยอ้นกลบัไปที่

จดุเริ่มตน้ วา่เกดิประกายแห่งศรทัธาขึ้นมาไดอ้ย่างไร กลบัไปคดิแบบนัน้ใหม ่

เพือ่จดุประกายใหเ้กดิขึ้น วา่โอกาสทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรมมนีอ้ย ปฏบิตั ิ๒ วนัแรก

ดอียู่ วนัที ่ ๓ เริ่มไมค่่อยด ี ก็เป็นเหมอืนการเดนิทางไกลหรือวิง่ทางไกล ใหม่ๆ

กาํลงัวงัชาด ีไมเ่หน่ือย พอวิง่ไปนานเขา้ๆก็เหน่ือย ตอ้งปลกุพลงัขึ้นมาใหม ่ส่วน

หน่ึงเป็นเพราะเราเผลอไป สตไิมไ่ดอ้ยู่กบัการภาวนา เปิดช่องใหก้เิลสเขา้มา

รบกวนจติใจ ถา้คุมสตไิวอ้ยู่เรื่อยๆ ใหอ้ยู่กบัพทุโธ อยู่กบัการภาวนา กเิลสก็จะ

เขา้มายาก จะบาํเพญ็ต่อไปได ้

ถาม วนัทา้ยๆเกดิคาํถามวา่ อยากจะละกเิลสจริงๆหรือเปลา่ 
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ตอบ นัน่แหละกเิลสมนัออกมาแลว้ เวลาไปก็ต ัง้ใจไปละกเิลส พอไปถงึก็เจอกเิลสออก

อบุายลม้ความตัง้ใจ สรา้งความลงัเลสงสยัใหเ้กดิขึ้น เป็นหน่ึงในนิวรณ์ การ

ปฏบิตัมินิีวรณ์อยู่ ๕ ชนิดดว้ยกนั เช่นความลงัเลสงสยั ความยนิดใีนรูปเสยีง

กลิน่รส โผฏฐพัพะ คอืกามฉนัทะ พอตอ้งอดขา้วเยน็ อดดูโทรทศัน ์ชกัจะหวิจะ

อยากขึ้นมา อยากดูหนงัฟงัเพลง ทาํอะไรต่างๆทีเ่คยทาํ ก็ทาํใหไ้มม่กีาํลงัใจทีจ่ะ

ภาวนาทีจ่ะปฏบิตั ิ ตอ้งหาวธิีกาํจดัมนัใหไ้ด ้ เช่น พจิารณาใหเ้หน็โทษของมนั วา่

เป็นความสุขแบบยาขมเคลอืบนํา้ตาล เป็นเหมอืนยาเสพตดิ เลกิมนัไดจ้ะดกีวา่ 

ถา้คดิอย่างน้ีไดก้็จะมกีาํลงัใจ ทีจ่ะต่อตา้นความรูส้กึ ทีอ่ยากจะไปหาความสุข

แบบนัน้อกี แลว้บงัคบัใหเ้ขา้ทางจงกรมต่อ เดนิจงกรมต่อไปอกีช ัว่โมง นัง่สมาธิ

อกีช ัว่โมง อ่านหนงัสอืธรรมะหรือฟงัเทศนอ์กีช ัว่โมง ทาํไปเรื่อยๆ ถา้มสีตอิยู่กบั

การปฏบิตั ิ กจ็ะมคีวามสงบ ความสบาย ความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆความ

เศรา้หมอง ก็จะเบาบางลงไป จะเหน็วา่น่ีคอืการต่อสูร้ะหวา่งธรรมกบักเิลสทีม่อียู่

ในใจ ถา้มคีวามเศรา้หมอง แสดงวา่ธรรมกาํลงัอ่อน สตอ่ิอน ไม่เฝ้าดูใจ ปลอ่ย

ใหใ้จไปคดิเรื่องทีท่าํใหเ้กดิความเศรา้หมองขึ้นมา  

ตอ้งระงบัความคดิเหลา่นัน้ หนัมาบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ หรือพจิารณาธรรม

อย่างใดอย่างหน่ึงทีถ่นดั เช่นพจิารณาความแก่ความตาย ชวีติของเราใกลค้วาม

แก่ ใกลค้วามตายเขา้ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะไมม่โีอกาสไปหาความสุขแบบนัน้ ตอน

นัน้จะทกุขย์ิง่กวา่ตอนน้ี เพราะตอนน้ีมโีอกาสทีจ่ะสรา้งธรรมะไวต่้อสู ้ ไวท้าํลาย

ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากได ้ถา้ไมท่าํตอนน้ีพอแก่แลว้ จะไมม่อีาวุธไวต่้อสู ้

กบัมนั คดิอย่างน้ีจะมกีาํลงัใจทีจ่ะทนนัง่สมาธิ เดนิจงกรมต่อไป ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมต่อไป ตอ้งหาวธิีปลกุศรทัธาใหเ้กดิขึ้นอยู่เรื่อยๆ ท่านสอนวา่ถา้เกดิความ

ทอ้แทใ้หร้ะลกึถงึครูบาอาจารย ์ ถงึพระพทุธเจา้ ถงึการปฏบิตัขิองทา่นวา่ ท่านก็

ลาํบากยากเยน็เหมอืนกนัทกุคน แต่ท่านไมถ่อยไมก่ลวั เมือ่เดนิหนา้แลว้ท่านไม่

ลงัเลสงสยั มอียู่ ๒ ทางเท่านัน้ คอืถา้กเิลสไมต่ายเราก็ตาย ถา้อย่างน้ีแลว้ไมม่ี

ทางถอย เหมอืนพระเจา้ตากสนิทีไ่ปตเีมอืงจนัทฯ์ ใหท้บุหมอ้ขา้วทิ้งใหห้มด ถา้

ไมช่นะก็ไมต่อ้งกนิขา้ว ยอมอดตาย พอรูว้า่ตอ้งสูอ้ย่างเดยีวมนัก็ชนะได ้ถา้ลงัเล
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สงสยั ก็จะกลา้ๆกลวัๆ จะไมทุ่่มเทเต็มที ่ ผลก็จะไมป่รากฏ กจ็ะยิง่ทอ้ใหญ่ ยิง่

อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ในทีสุ่ดก็ยอมแพ ้ไมเ่อาดกีวา่ ยงัไมอ่ยากจะละกเิลส 

ถาม บางครัง้รูส้กึวา่เป็นการบงัคบัใหน้ ัง่สมาธิ มากกวา่ความเต็มใจ ต ัง้ใจจริงๆ  

ตอบ ใช่ ตอ้งบงัคบั ถา้ไมบ่งัคบัไมม่ทีางนัง่อย่างเต็มใจหรอก ในเบื้องตน้ทกุคนตอ้ง

บงัคบักนัท ัง้นัน้ เหมอืนกนิยาฉีดยา ไมม่ใีครอยากกนิยา ไมม่ใีครอยากฉีดยากนั 

ถาม เป็นธรรมดาทีต่อ้งบงัคบัตวัเอง 

ตอบ ใช่ ตอ้งมกีฎเกณฑ ์เมือ่บงัคบัไปแลว้ต่อไปก็ตดิเป็นนิสยั งา่ยไปเอง ถา้ไมบ่งัคบั

ลูกก็ไมไ่ปโรงเรียน ใหลู้กเลอืกวา่จะไปหรอืไม ่ ลูกก็จะตอบวา่ไมไ่ปดกีวา่ ตอ้ง

บงัคบักนัทกุคน แมแ้ต่พระพทุธเจา้ตอนทีท่รงบาํเพญ็ก็ตอ้งบงัคบั 

ถาม จติจะแยกออกจากกายในกรณีไหนบา้ง 

ตอบ เวลาตาย ถา้ยงัไมต่ายไมแ่ยก แต่อาจจะสงบตวัลง แต่ก็ยงัตดิอยู่กบักาย เช่นคน

ทีเ่ขา้ฌาน ร่างกายนัง่อยู่เป็นเวลาหลายวนั จติก็ยงัอยู่กบัร่างกาย 

ถาม ทาํไมแยกออกจากกายเมือ่เวลาตาย 

ตอบ ไมรู่เ้หมอืนกนั ธรรมชาตขิองมนัเป็นแบบนัน้ เป็นเหตเุป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั 

เหมอืนกบันํา้ในขวดนํา้ ทีอ่ยู่ร่วมกนัไดเ้พราะขวดไมแ่ตก พอขวดแตกก็อยู่

ร่วมกนัไมไ่ด ้

ถาม จติกบักายเป็นคนละส่วนกนั สงสยัวา่จติบงัคบักายไดเ้พราะสิง่ใด 

ตอบ กายก็มพีลงัของกาย เหมอืนกบัรถยนตท์ีม่เีครื่องยนต ์ถา้ไมม่เีครื่องยนต ์คนขบั

แมจ้ะมกีาํลงัมากขนาดไหน ก็ไมส่ามารถทาํใหร้ถยนตว์ิง่ไปได ้ ถา้กายสุขภาพไม่

สมบูรณ์แขง็แรง เป็นอมัพาต แมจ้ะเป็นใจพระอรหนัต ์ ก็ไมม่ทีางทาํใหข้ยบั
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เขยื้อนได ้ แต่พลงัของใจสามารถผลกัดนัใจ ใหเ้ขม้แขง็กลา้หาญอดทนแน่วแน่

ม ัน่คงได ้ 

ถาม ใจใชพ้ลงัอะไรไปส ัง่กาย 

ตอบ ใชค้วามคดิ เช่นคดิวา่จะลกุขึ้น ก็ส ัง่ไปทีร่่างกาย ร่างกายก็ลกุขึ้นมา ถา้ร่างกาย

ไมม่แีรงก็ลกุขึ้นไมไ่ด ้แมใ้จจะมแีรงมากขนาดไหน ส ัง่ใหม้นัลกุ มนัก็ไมล่กุ ตอ้ง

อาศยัผูอ้ืน่ช่วยพยุงขึ้นมาถงึจะลกุขึ้นได ้ แต่ถา้ร่างกายมแีรงอยู่ในตวั พอส ัง่ให ้

ลกุมนัก็ลกุขึ้นได ้ เหมอืนหลวงตาท่านบอกวา่ลม้อยู่เรื่อยๆ ใจของท่านมพีลงั แต่

กายไมม่พีลงัทาํตามใจส ัง่ไมไ่ด ้ รถยางแตกส ัง่ใหว้ิง่ ๑๐๐ กม./ชม. ก็วิง่ไมไ่ด ้

ตอ้งเปลีย่นยางก่อน ตอ้งซ่อมร่างกายก่อน ถา้ร่างกายเก่ามาก ซ่อมอย่างไรก็ซ่อม

ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ อย่างตอนทีห่มอเทวดามารกัษาหลวงตา เหมอืนกบั

การเกดิใหม ่ มกีาํลงัวงัชา ไปไหนมาไหนได ้ รบัผา้ป่าไดไ้มรู่ก้ี่แหง่ เทศนไ์มรู่ ้

เท่าไร เพราะร่างกายไดร้บัการซ่อมแซมไดร้บัยา ทาํใหม้กีาํลงัขึ้นมา ทาํตามคาํส ัง่

ของใจได ้ใจมกีาํลงัอยู่ตลอดเวลา ไมไ่ดล้ดนอ้ยถอยไป ส ัง่ร่างกายแต่ร่างกายไม่

ขยบัเขยื้อน เหมอืนใชค้นดื้อ เขาไมท่าํตาม เอาหูทวนลม ไม่ไดย้นิคาํส ัง่ กาํลงั

ของใจเป็นเรื่องของใจ กาํลงัของกายก็เป็นเรื่องของกาย พระพทุธเจา้พระอรหนัต์

ท ัง้หลาย ตอ้งดูแลรกัษาร่างกายและใจดว้ยการนัง่สมาธิ เดนิจงกรม ใจก็รื่นเรงิ

ไปกบัการเดนิ เพราะ ๒ อย่างยงัเกี่ยวขอ้งกนัอยู่ กายเจ็บก็สรา้งความลาํบาก

ใหก้บัใจได ้จะทาํอะไรกท็าํไมไ่ด ้พอร่างกายเจ็บป่วยก็ทาํไมไ่ด ้ใจตอ้งดูแลรกัษา

กาย ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์่านนัง่สมาธิเดนิจงกรมกนันัน้ ไมไ่ดท้าํเพือ่

ดบักเิลส เพือ่มรรคผลนิพพาน เพราะกเิลสดบัหมดแลว้ มรรคผลนิพพานได ้

มาแลว้ เดนิเพือ่ความสบายระหวา่งธาตขุนัธก์บัใจ ทีย่งัเกี่ยวขอ้งกนัอยู่ ตอ้งดูแล

รกัษากนัไป เหมอืนรถยนตท์ีเ่ดนิทางถงึจดุหมายปลายทางแลว้ เราก็ยงัขบัรถไป

ทีโ่น่นทีน่ี่ แต่ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งไปไหนจริงๆ เมือ่มกี็ใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์ท่า

นัน้เอง เช่น พระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ ทีเ่อาร่างกายเป็นเครื่องมอืในการเผย

แผ่ธรรมะคาํสอน 
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ถาม นึกถงึหลวงพ่อชา 

ตอบ หลวงพ่อชาท่านก็นอนอยู่อย่างนัน้ ขยบัร่างกายไมไ่ด ้ หมอซ่อมร่างกายใหฟ้ื้น

ขึ้นมาเป็นปกต ิ เพือ่รบัคาํส ัง่จากใจไมไ่ด ้ ประสาทร่างกายบางส่วนไมท่าํงานแลว้ 

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัร่างกายก็เหมอืนส่วนทีเ่กี่ยวกบัรถยนต ์ เครื่องไมเ้ครื่องมอืต่างๆ 

ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัคนทีใ่ชเ้ครื่องมอืนัน้ คนละส่วนกนั รถยนตต์อ้งคอยดูแลรกัษา 

เตมินํา้มนั เปลีย่นนํา้มนัเครื่อง ซ่อมบาํรุงอยู่เรื่อยๆ ถา้ตอ้งการใชม้นัไปไหนมา

ไหน ถา้ไมซ่่อมบาํรุงก็จะไปไมไ่ด ้ นัง่อยู่ในรถสตารท์เครื่องแลว้มนัไมต่ดิ ใจ

เหมอืนคนขบั ถา้รถใชไ้มไ่ดก้็เปลีย่นคนัใหมห่รือเดนิไป แต่ใจออกจากกายไมไ่ด ้

ถา้ยงัไมต่าย แยกกนัไมไ่ด ้ก็อยู่ดว้ยกนัไปก่อน 

ถาม การทีอ่ยู่กนัแบบน้ีเป็นเพราะกระแสกรรม 

ตอบ จะวา่กรรมก็ได ้เรามาเพราะกรรมพามา อยูด่ว้ยกนัไปจนกวา่จะจากกนั กรรมพา

มาเกดิ พาใหม้าครอบครองร่างกายน้ี จะแยกจากกนัก็เมือ่ร่างกายน้ีตายไป บาง

คนทกุขท์รมานใจมากเลยฆ่าตวัตาย ก็แยกจากกนัได ้ แต่การฆ่าตวัตายเป็นการ

สรา้งกรรมใหมข่ึ้นมาอกี พระพทุธเจา้พระอรหนัตจ์งึไมฆ่่าตวัตาย ปลอ่ยใหต้าย

ตามธรรมชาต ิ แต่ไมย่ื้อมนัไว ้ ไมซ่่อมบาํรุงเหมอืนคนทีม่กีเิลส ทีพ่ยายามทกุ

วถิทีาง จะผ่าจะเปลีย่นอะไรก็เปลีย่น แต่พระพทุธเจา้พระอรหนัต ์ จะเอาเท่าทีม่ ี

อยู่ ถา้จะหยุดก็พอแลว้ ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไม เมือ่ยงัอยู่ก็อยู่ไปอย่างนัน้เอง ใจเป็น

อเุบกขาตลอดเวลา ไมส่รา้งกรรมใหม ่

ถาม จติดวงทีไ่มต่ายกบัจติในสตปิฏัฐาน ๔ 

ตอบ เป็นจติเดยีวกนั จติไมต่าย แต่อาการของจติ มนัเกดิดบัๆ คาํวา่จติในสตปิฏัฐาน 

หมายถงึจติทีเ่ปลีย่นสภาพไปเรื่อยๆ จากสงบเป็นฟุ้ งซา่น จากโลภเป็นโกรธเป็น

หลง เปลีย่นอาการไปเรื่อยๆ แต่ตวัจติเป็นตวัเดยีวกนั เหมอืนกบัเราเปลีย่น

เสื้อผา้ไปเรื่อยๆ วนัน้ีใส่ชดุน้ี พรุ่งน้ีใส่อกีชดุ ผูท้ีใ่ส่เสื้อผา้ก็คนเดมิ จติก็ตวัน้ี มา

ปฏสินธิ มาเกดิ เป็นตวัทีร่บัรู ้มอีารมณ์ต่างๆ เดีย๋วก็หงดุหงดิ เดีย๋วก็ดใีจ เดีย๋ว



35 
 

ก็เสยีใจ ท่านใหดู้อารมณ์เหลา่น้ีวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา บางทเีราก็

ควบคุมบงัคบัมนัไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ยวาง เดีย๋วก็หายไปเอง ถา้พยายามไปแกก้ลบั

ทาํใหเ้ป็นมากยิง่ขึ้น วธิีทีจ่ะแกค้อืทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา รบัรู ้ พอหมดแรงมนัก็

สงบตวัลงไปเอง 

ถาม ความเจริญ ความเสื่อมของจติ 

ตอบ ความเจริญความเสือ่มของจติอยู่ทีธ่รรมกบักเิลส ถา้มธีรรมมากกเิลสนอ้ยจติก็

เจริญมาก ถา้มธีรรมนอ้ยกเิลสมากจติก็เสื่อม ตวัจติไมไ่ดเ้สือ่ม เพยีงแต่สิง่ทีอ่ยู่

ในจติเปลีย่นไป เหมอืนนํา้ในขวดน้ี จะสะอาดมากขึ้นก็ได ้จะสกปรกมากขึ้นก็ได ้

ขึ้นอยู่กบัวา่จะใส่อะไรลงไปในนํา้ ถา้ใส่สิง่สกปรกนํา้ก็สกปรกมากขึ้น คุณภาพ

เสือ่มลง ถา้กรองเอาสิง่สกปรกออกจากนํา้ก็สะอาดขึ้น เจริญขึ้นหรือเสือ่มลง 

เป็นจติตวัเดยีวกนั 

ถาม ทีเ่จริญหรือเสือ่มคอือาการของจติ 

ตอบ คุณสมบตัคุิณภาพของจติ เหมอืนกบันํา้ทีส่ะอาดกบันํา้ทีไ่มส่ะอาด ทีเ่ราปฏบิตักิ็

เพือ่ชาํระกเิลส ดว้ยการเอาธรรมเป็นเครื่องกรองกเิลสออกไป แยกกเิลสออก

จากใจ พอปฏบิตัไิปแลว้จะรูใ้นใจวา่ อะไรเป็นกเิลส ไมต่อ้งมใีครสอนก็รู ้อะไรที่

ทาํใหรุ่้มรอ้นเหมอืนเขม็ทิม่แทงจติใจ จะรูท้นัทวีา่เป็นกเิลส พอคดิไมด่ปีับ๊ก็จะ

รุ่มรอ้นขึ้นมาทนัท ี เป็นห่วงคนโนน้คนน้ี ตอ้งปลอ่ยวาง ห่วงไมไ่ด ้ กงัวลไมไ่ด ้

กงัวลก็เป็นทกุข ์แต่หนา้ทีไ่มป่ลอ่ย มหีนา้ทีต่อ้งคอยดูแลใคร ก็ดูแลไป แต่ไมไ่ป

ทกุขก์บัเขา กบัผลทีเ่กดิขึ้น ทาํไดเ้ท่าไรก็ทาํไป ผลทีเ่กดิขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไร

ก็ใหเ้ป็นไป ปญัหาต่างๆในโลกน้ี ความจรงิเป็นปญัหาภายนอกกบัปญัหาภายใน 

เวลาไมส่บายใจกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็วา่มปีญัหา แต่ไมรู่ว้า่มปีญัหาอยู่ ๒ ที ่อยู่ที่

ใจทีห่น่ึง อยู่กบัเรื่องทีเ่ป็นปญัหาอกีทีห่น่ึง ตอ้งเขา้ใจวา่ตอ้งแกป้ญัหาทีใ่จก่อน 

ตอ้งใหค้วามไมส่บายใจหายไปก่อน แลว้ค่อยไปแกภ้ายนอก วธิีแกป้ญัหาภายใน

ใจก็คอื ตอ้งยอมรบัวา่ ปญัหาภายนอกน้ี บางทแีกไ้ดบ้างทแีกไ้มไ่ด ้ ถา้ยอมรบั
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ไดใ้จก็จะสบาย แกไ้ดก้็ด ี แกไ้มไ่ดก้็ด ี ใจสบายแลว้ก็จะแกด้ว้ยเหตดุว้ยผล แก ้

ไดก้็ดแีกไ้มไ่ดก้็ด ี อะไรจะเป็นก็เป็น อะไรจะเกดิก็เกดิ ใจไมเ่ดอืดรอ้นวุน่วาย 

ส่วนใหญ่พวกเราไมแ่กป้ญัหาทีใ่จกนั ไปแกป้ญัหาขา้งนอก แกไ้ดป้ับ๊ก็ดใีจ

เดีย๋วเดยีว แลว้ก็เป็นอกี 

ทกุครัง้ทีม่ปีญัหา ตอ้งยอ้นมาดูทีใ่จ วา่ปญัหาอยู่ทีเ่รา เราวุน่วายไปกบัเขา ถา้รู ้

อย่างนัน้ตอ้งดบัตวัวุน่วายในใจก่อน ตอ้งยอมรบัวา่เราอาจจะแกไ้ด ้ อาจจะแก ้

ไมไ่ด ้ เพราะของบางอย่างมอีาํนาจเหนือความสามารถของเรา ถา้ยอมรบัใจก็จะ

สงบเยน็ ปลอ่ยวางได ้ก็แกป้ญัหาใจได ้ส่วนปญัหาภายนอกแกไ้ดเ้ท่าไรก็เท่านัน้ 

แต่ไมป่ลอ่ยปละละเลย ฝนตกหลงัคาร ัว่ไมป่ลอ่ยมนัร ัว่ไป พจิารณาดูถา้แกไ้ดก้็

แก ้แกไ้มไ่ดก้็ปลอ่ยใหม้นัร ัว่ไป หากระเบื้องมาเปลีย่น หาอะไรมาอดุไมไ่ด ้ก็เอา

กระแป๋งมารองนํา้ไปก่อน ทาํเท่าทีท่าํได ้ไมวุ่น่วายใจกบัปญัหาต่างๆ เรามกัจะแก ้

ผดิที ่ ไปแกท้ีข่า้งนอก ไมไ่ดแ้กท้ีใ่จ ถา้แกท้ีใ่จได ้ ปญัหาต่างๆภายนอกมมีาก

นอ้ยเพยีงใดก็ไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด ไมเ่ป็นปญัหากบัใจ ถา้ดบัปญัหาทีใ่จได ้

จะสบายกบัปญัหาต่างๆ เศรษฐกจิจะตกตํา่อย่างไร ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ตกตํา่ก็อยู่กบั

มนัได ้ ไม่ไดอ้ยากใหเ้จริญขึ้น ไมอ่ยากกลบัไปอยู่เหมอืนทีเ่คยอยู่ คนส่วนใหญ่

พอรวยแลว้จนไมเ่ป็น พอจนแลว้วุน่วาย อยากกลบัไปรวยอกี แทนทีจ่ะยอมรบั

วา่จนก็อยู่ได ้ ยงัมลีมหายใจอยู่ไปกลวัอะไร ยงัมชีวีติอยู่ คนทีจ่นกวา่เราเขายงั

อยู่ได ้เมือ่ก่อนเราไมไ่ดร้วยอย่างน้ี เราก็อยู่ได ้คดิอย่างน้ีก็ทาํใจได ้แกป้ญัหาได ้

ถาม วธิีทาํจติใจใหส้งบ ไมก่วดัแกวง่ไปกบัสิง่ทีม่ากระทบ คอืการเจริญสมาธิภาวนา

วธิีเดยีว 

ตอบ ตอ้งใชป้ญัญาถงึจะไมก่วดัแกวง่ เวลาทาํสมาธิเพยีงแต่แยกใจ ออกจาก

เหตกุารณ์ต่างๆชัว่คราว เวลานัง่สมาธิหลบัตาบริกรรมพทุโธ เราก็ลมืปญัหาต่างๆ 

ทีส่รา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา แต่เราอยู่ในสมาธิไมไ่ดต้ลอดเวลา พอออกจาก

สมาธิไปทาํภารกจิต่อ ถา้จะไมใ่หส้ิง่ต่างๆรบกวนใจก็ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งยอมรบั

วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมไ่ดเ้ป็นตามความตอ้งการของเราเสมอไป บางอย่างก็ไดด้งั
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ใจ บางอย่างก็ไมไ่ดด้งัใจ ตอ้งทาํใจใหย้อมรบักบัการไดเ้สยี แกไ้ดก้็ด ีแกไ้มไ่ดก้็

ไมเ่ป็นไร ตอ้งสูญเสยีอะไรก็สูญเสยีไป เป็นการป้องกนัไมใ่หใ้จแกวง่ ใจจะน่ิง

เฉยกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ตอ้งระวงัเวลาไดอ้ะไรมาจะดอีกดใีจ ตอ้งเตอืนสตเิสมอ

วา่ ไมเ่ป็นอย่างน้ีเสมอไป หรือสิง่ทีไ่ดม้าก็จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ไดม้าวนัน้ี

อาจจะจากไปพรุ่งน้ีก็ได ้ วนัน้ีต ัง้ใหม้ตีาํแหน่งสูงขึ้น อกี ๒ วนัเปลีย่นคาํส ัง่ใหม่ 

ดใีจได ้ ๒ วนั แลว้กลบัมาทกุขอ์กี ตอ้งเตอืนสตวิา่ มนัไมแ่น่นะ ไดม้าแลว้

อาจจะจากไปเมือ่ไรก็ได ้เหมอืนควนัไฟ หรืออาจจะอยู่กบัเราไปยาวหน่อย แต่ไม่

นานก็จากไปอยู่ด ี มนัไมจ่ากเราไป เราก็ตอ้งจากมนัไป ถา้คดิอย่างน้ีก็จะไมห่ลง

ระเริง ไมด่อีกดใีจกบัสิง่ทีไ่ดม้า เวลาสมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบทาํใหห้งดุหงดิใจ ก็

ตอ้งระงบัความหงดุหงดิใจ ยอมรบัวา่หา้มเขาไมไ่ด ้เช่นคนทีเ่ราเกลยีดขี้หนา้ เขา

ตาํหนิตเิตยีนวา่เรานินทาเรา พอเหน็หนา้กรู็ส้กึอดึอดัใจ แต่ตอ้งทาํงานร่วมกนั ก็

ตอ้งทาํใจเฉยใหไ้ด ้ เรามหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป ถา้ใจหงดุหงดิก็บริกรรมพทุโธๆไป 

หรือพจิารณาวา่เขาเป็นเหมอืนกบัลมกบัแดด เราบงัคบัลมกบัแดดไมไ่ด ้ ลมจะ

พดัมาเราไปหา้มไมไ่ด ้ ลมไมพ่ดัทาํใหพ้ดัก็ไมไ่ด ้ เวลาเจอคนทีเ่ราไมช่อบก็เป็น

อย่างนัน้ บงัคบัเขาไมไ่ด ้แต่บงัคบัใจเราได ้ปลอ่ยวางได ้ยอมรบัวา่ถา้ตอ้งเจอก็

เจอ เดีย๋วก็จากกนั ไม่เทีย่งเหมอืนกนั ไม่วา่เป็นสิง่ทีเ่ราชอบหรือไมช่อบ เดีย๋วก็

ผ่านไป ถา้คดิแบบน้ีใจจะสงบ ไมแ่กวง่ ตอ้งไมม่ไีดม้เีสยีกบัสิง่ต่างๆ แต่ส่วน

ใหญ่พวกเราชอบมไีดม้เีสยีกบัสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ พอไดก้็ดอีกดใีจ พอเสยีก็

วุน่วายใจ เวลาใครเอาเงนิมาใหก้็ยนิด ีเวลาใครมาขอเงนิก็ไมย่นิด ี

ถาม คนเราเกดิแลว้ตายไมรู่ก้ี่ชาต ิ ตกนรกผ่านความยากลาํบากมานบัไมถ่ว้น แต่

ทาํไมถงึลมืความทกุขย์ากน้ี 

ตอบ เหมอืนคนเมาสุรา ผ่านเหตกุารณ์ต่างๆมากมาย แต่จาํไมไ่ด ้ พอหายเมา ถามวา่

เมือ่คนืน้ีคุณทาํอะไร ตอบวา่ไมรู่เ้ลย ความหลงก็คอืความเมาของจติใจ เวลาตก

นรกก็ไมรู่ว้า่ตกนรก เวลาอยู่บนสวรรคก์็ไมรู่ว้า่อยู่บนสวรรค ์ จาํไมไ่ด ้ ถงึแม ้

ขณะน้ีมสีตรูิอ้ยู่วา่กาํลงัทาํอะไร พอเหตกุารณ์น้ีผ่านไป ก็แทบจะจาํไมไ่ด ้ เมือ่
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วานน้ีทาํอะไร จาํอะไรไดบ้า้ง มื้อเชา้กนิอะไร ธรรมชาตขิองใจเป็นอย่างน้ี จะไม่

ค่อยจาํอะไรเท่าไร จะจาํสิง่ทีเ่ด่นชดัๆ ทีม่คีวามผูกพนัมาก จะจาํได ้ เช่นใครด่า

เราคาํเดยีว จะจาํไดน้าน ใครชมเราก็จาํไดน้าน ขึ้นอยู่กบัความผูกพนัของใจ วา่

ผูกพนัมากนอ้ยเพยีงไร ก็จะจาํไดม้ากนอ้ยเพยีงนัน้ 

ถาม ผลของการปฏบิตัธิรรม ไดผ้ลในระดบัหน่ึงแลว้ฝงัในจติ พอเปลีย่นภพ เปลีย่น

ชาต ิภาวะตรงน้ีจะกลบัมาไหม 

ตอบ ผลม ี ๒ ระดบั ผลทีเ่ป็นโลกยิะกบัโลกุตระ ถา้โลกยิะหมดไปได ้ ทาํบญุได ้

อานิสงสไ์ปเกดิเป็นเทวดา พอหมดอานิสงสก์็เสือ่มไปหายไป ความสุขสงบใจ

แบบเทวดาก็หมดไป ความหวิความอยากสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิด

หยาบก็จะเกดิขึ้นมา ทาํใหจ้ติตอ้งมาหาร่างกายหยาบ เพือ่หาความสุขส่วนหยาบ

ต่อไป ขึ้นๆลงๆ นัง่สมาธิเขา้ฌานได ้ ตายไปก็ไปเกดิเป็นพรหม พอกาํลงัของ

ฌานหมดไป จติก็หยาบลง ก็จะลงมาเป็นเทพ พอความสุขของเทพหมดไป ก็มี

ความหวิกบัความสุขชนิดหยาบกวา่ ก็จะลงมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ มาหารูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะใหม ่ ถา้ไดท้าํบญุนัง่สมาธิก็จะกลบัขึ้นไปใหม ่ ถา้เป็นแบบ

โลกตุระ เป็นแบบถาวรก็จะไมเ่สือ่มลงมา ตอ้งเจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เจริญ

ปญัญาเพือ่ปลอ่ยวาง ทาํจติใจใหส้งบสุขดว้ยการตดักเิลส ปลอ่ยวางจากการยดึ

ตดิในความสุขต่างๆ เหน็วา่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเป็นโทษ ไมไ่ดเ้ป็นคุณ 

ไมย่ดึไมต่ดิ ตดัดว้ยปญัญา ทกุครัง้อยากดืม่กาแฟก็ไมด่ืม่ อยากจะหาความสุข

จากการฟงัการดูก็ไมท่าํ ตดัไป จติก็จะเขา้สู่ความสงบ สงบแบบน้ีจะไมเ่สือ่ม 

เพราะสงบดว้ยปญัญา ไมไ่ดส้งบดว้ยการบริกรรม หรือเพ่งอยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึงจนจติหยุดคดิปรุงแต่ง ถา้สงบดว้ยปญัญาแลว้ จะไมค่ดิแสวงหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จะหาความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ทีเ่กดิจากการ

ปลอ่ยวาง ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ก็จะไมม่ทีางเสือ่ม เป็นโลกตุรธรรม ซึง่มแีต่ใน

พระพทุธศาสนาเท่านัน้  
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ศาสนาอืน่สอนไดแ้ต่ข ัน้โลกิยะ คอืข ัน้พรหมเท่านัน้ ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลนัง่

สมาธิทาํจติใจใหส้งบ มมีาก่อนพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ พวกฤๅษนีกับวชทาํได ้

เพยีงแค่น้ี ครูบาอาจารย ์๒ รูป ทีส่อนพระพทุธเจา้กท็าํไดเ้พยีงแค่น้ี เพราะไมรู่ ้

วา่มธีรรมข ัน้สูงกวา่น้ี ทีเ่ป็นโลกตุรธรรม ที่เกดิจากการเหน็สภาวธรรมทัง้หลาย 

ว่าเป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา ทกุคนเหน็อนิจจงัทกุขงั แต่ไมเ่หน็อนตัตา ทกุคนรู ้

วา่เกดิมาตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย รูว้า่เป็นความทกุข ์แต่ไมรู่ว้า่ไมม่ตีวัตน ไมรู่ว้า่

ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตน หรือแมแ้ต่จติเองก็ไมใ่ช่ตวัตน อนัน้ีไมม่ใีครรู ้ มี

พระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว องคแ์รกเท่านัน้ทีจ่ะรูไ้ด ้ พอรูแ้ลว้ก็มาสอนให ้

ปลอ่ยวาง ไมใ่หย้ดึตดิกบัร่างกายและสิง่ของต่างๆ ทกุอย่างมกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่

แลว้ดบัไป อย่างทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะหลงัจากฟงัเทศนแ์ลว้ก็อทุานออกมาวา่ 

ธรรมที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา เป็นการยอมรบั

ความจริงวา่ ทกุคนตอ้งมกีารสิ้นสุดลง ร่างกายเป็นเพยีงการรวมตวัของดนินํา้

ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัตน เหมอืนกบัเสื้อผา้ เอาผา้มาตดัเยบ็เป็นรูปร่าง ร่างกายก็เอา

อาหารมากนิมาหลอ่เลี้ยง ใหเ้ป็นผมขนเลบ็ฟนัหนงัฯลฯ เหมอืนหุ่นยนต ์ทกุวนัน้ี

เราสรา้งหุ่นยนตใ์หเ้หมอืนคน ก็เป็นเพยีงหุ่นยนต ์ ร่างกายก็เป็นหุ่นยนตท์ีม่จีติ

เป็นผูส้ ัง่การ จติไมเ่หน็จติ ทาํใหห้ลงคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเป็นตน เป็นจติ 

ถาม ถา้ปฏบิตัไิมไ่ดข้ ัน้โลกตุระ จะสรา้งสมในภพหนา้ชาตหินา้ เป็นนิสยัต่อไปหรือไม ่

ตอบ เป็นบญุบารม ีเช่นทานบารม ีศีลบารม ีปญัญาบารม ีทีจ่ะทาํใหบ้รรลโุลกตุรธรรม

ในลาํดบัต่อไป  

ถาม ถา้เป็นโลกตุระตอ้งไดข้ ัน้โสดาบนัถงึจะฝงัอยู่ในจติ ถา้ตํา่กวา่นัน้ก็จะเสือ่มหมด

ไปได ้

ตอบ ใช่ ถา้เป็นพระโสดาบนัจะรูโ้ดยอตัโนมตัวิา่ อะไรด ี อะไรช ัว่ เพราะเหน็ผลทีเ่กดิ

ในจติทนัท ี พอคดิไมด่ปีับ๊ใจจะรอ้นขึ้นมาทนัท ี พอคดิดใีจจะสบาย พอปลงได ้
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วางได ้ ใจจะสบาย พอยดึตดิปับ๊จะวุน่วายทนัท ี จะรูอ้ยู่ในใจของพระโสดาบนั 

ปถุชุนจะไมเ่หน็ เพราะไมม่องขา้งใน มองแต่ขา้งนอก 

ถาม ร่างกายเป็นธาต ุ ๔ เวลาทาํรา้ยร่างกายเป็นบาป ถา้คดิวา่ทาํกบัธาต ุ ๔ แลว้เป็น

บาปอย่างไร 

ตอบ ถา้ทาํลายโตะ๊เกา้อี้ก็ไมบ่าป เอาคนตายไปเผาก็ไมบ่าป ถา้ฆ่าคนทีย่งัไมต่ายก็บาป 

ถาม พวกเรามอีปุนิสยั อยากมาวดั ทาํบญุ จะไมต่ดิเป็นนิสยัไปหรือ 

ตอบ ตดิมากถา้ทาํมาก ตดินอ้ยถา้ทาํนอ้ย ถา้ไมท่าํต่อก็จะจางหายไปได ้ ถา้จะไมใ่ห ้

จางหายไปตอ้งมปีญัญา ทีเ่หน็คุณของการทาํบญุจรงิๆ ไมต่อ้งใหใ้ครชวน ไม่

ตอ้งรอใหใ้ครผลกัดนั เหมอืนกบัเรือทีม่เีครื่องอยู่ในตวั พวกทีไ่มม่ปีญัญาเป็น

เหมอืนเรือพ่วง ตอ้งรอใหเ้รือทีม่เีครื่องลากจูงไป คอยชวนไปดงึไป  

ถาม ปถุชุนละกเิลสไดไ้หม 

ตอบ ได ้แต่ไมข่าด ไดเ้ป็นครัง้คราว บางเวลา ไมข่าดแบบถอนรากถอนโคน การจะละ

กเิลสแบบถอนรากถอนโคน ตอ้งเหน็โทษของมนั เหน็วา่ความโลภเป็นเหมอืนยา

พษิหรืองูพษิ ถา้เหน็แบบน้ีจะไมโ่ลภ เหน็ดว้ยปญัญา เวลาโลภใจจะรอ้นเหมอืน

ไฟนรก เหมอืนหอกทิม่แทงใจเวลาโลภโกรธหลง ถา้เหน็อย่างนัน้ก็จะตดัได ้ ถา้

ไมเ่หน็ก็ขึ้นอยู่กบัอารมณ์ บางเวลาก็ไมโ่ลภมาก  

ถาม ยงัไมข่าด 

ตอบ เป็นไปตามอารมณ์ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา ถา้เป็นปญัญาจะเป็นเหตผุลทีต่ายตวั มี

ใจเป็นเครื่องวดั อะไรเป็นโทษใจจะรอ้นขึ้นมาทนัท ีจะรูว้า่ตวัน้ีเป็นโทษ ปลอ่ยให ้

เจริญอยู่ในใจไมไ่ด ้ตอ้งกาํจดัมนั เช่นเวลาห่วงอะไร ใจจะรอ้นขึ้นมาทนัท ีก็ตอ้ง

ไมห่่วง เป็นอะไรก็ตอ้งเป็น ทาํอะไรไดก้็ทาํไป แกไ้ดก้็แกไ้ป ป้องกนัไดก้็ป้องกนั

ไป แต่ไมย่ดึตดิกบัสิง่นัน้ จะยอมรบัความจริง เป็นอย่างไรก็ยอมรบั สกัวนัหน่ึง
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ตอนทีเ่จ็บไขเ้ราตอ้งลุน้วา่จะหายหรือไมห่าย ถงึตอนนัน้ตอ้งทาํใจวา่หายก็ได ้ ไม่

หายก็ได ้ ถงึจะสบายใจ ถา้อยากจะหายก็จะกงัวล จะรูใ้นใจวา่ ความรอ้นใจ

วุน่วายใจ เป็นโทษมากกวา่ความเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือความตาย รูด้ว้ยปญัญา รู ้

ดว้ยเหตดุว้ยผล รูด้ว้ยการปฏบิตั ิ ไมไ่ดรู้จ้ากจนิตนาการ อย่างทีคุ่ยใหฟ้งัน้ีเป็น

จนิตนาการ ยงัไมเ่กดิขึ้นกบัตวั ตอ้งใหม้นัเกดิขึ้นก่อน ถงึตอนนัน้ตอ้งเลอืกจะ

เอาอย่างไรด ี จะปลงหรือไมป่ลง ถา้ไมป่ลงก็ทกุขท์รมานใจ ถา้ปลงใจจะเยน็

สบายสงบ เหมอืนทุ่มทิ้งหนิทีแ่บกไว ้ โลง่อกเบาใจขึ้นมาทนัท ี ร่างกายจะตายจะ

เป็นก็ใหม้นัเป็นไป ดูแลเต็มทีแ่ลว้ ยาก็กนิ หมอก็รกัษา หายก็หาย ไมห่ายก็ไป 

ถา้อย่างน้ีใจจะโลง่ ตอนนัน้ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้เราตอ้งทาํเอง ตอนน้ีโชคดไีดฝึ้ก

ไดย้นิวธิีก่อน เหมอืนกบัรูท้าง พอถงึเวลานัน้เกดิความกระสบักระส่ายวุน่วายใจ 

ก็รูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไร แต่คนทีไ่มเ่คยเขา้วดัไมเ่คยฟงัธรรม พอถงึเวลาแลว้จะ

ไมม่ทีีพ่ึง่ จะอยากใหห้ายอย่างเดยีวเท่านัน้ ไมย่อมตาย ไมม่ทีางทีจ่ะยอมรบั

ความตายได ้ ก็ยิง่ทรุนทรุายไปใหญ่ จะตายอย่างทกุขท์รมานอย่างยิง่ ตายแบบ

ไมด่ ีไปตกนรก ไปสู่อบาย ใจวุน่วาย วา้วุน่ขุน่มวั  

ถา้ยงัไมถ่งึข ัน้ปญัญา ก็บริกรรมพทุโธๆไป ไมไ่ปคดิถงึเรื่องร่างกาย ฉีดยาสลบ

ใหก้บัใจ อย่างน้ีก็ยงัด ีทาํใหไ้ปอย่างสงบ ก็ยงัไปด ีแต่ไมด่เีท่ากบัไปดว้ยปญัญา 

จะไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกีเลย เช่นพระราชบดิาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงโปรดเมตตาส ัง่

สอน ไดบ้รรลพุระอรหนัต ์๗ วนัก่อนเสด็จสวรรคต ตอ้งอาศยัเหตกุารณ์นัน้ให ้

ปลง ใหป้ลอ่ยวาง ใหพ้จิารณาวา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา เป็น

เหมอืนบา้นทีอ่าศยัอยู่ ไมใ่ช่ของเรา ไฟจะไหมก้็ใหไ้หมไ้ป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัมนั 

พวกเราโชคดทีีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรม เหมอืนกบัไดเ้หน็อนาคตแลว้วา่ อะไรจะเกดิขึ้น 

เหมอืนกบัการซอ้มรบ ถา้เป็นนกัมวยเหมอืนกบัไดฝึ้กซอ้มชกกระสอบทราย ชก

กบัครูฝึกสอน ใหรู้ว้ธิีรบัหมดัต่างๆ พอขึ้นเวท ีก็จะไดรู้จ้กัวธิีต่อสู ้ถา้ไมไ่ดซ้อ้ม

ไวก่้อนถงึเวลานัน้จะระสํา่ระสายไปหมด ถงึแมจ้ะนอนสงบอยู่ ก็อาจจะสงบ

เพราะยา แต่ในใจอาจจะวุน่วาย สงบแต่ร่างกาย เช่นคนมเีงนิเขา้โรงพยาบาล 

หมอก็มยีาระงบัประสาทความปวดต่างๆให ้ แต่เราจะไมรู่เ้ลยวา่เขา
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กระสบักระส่ายหรือไม ่ จงึสอนใหค้ดิในทางธรรมอยู่เรื่อยๆ เช่นความไม่เทีย่ง 

ความทกุข ์ ความไมม่ตีวัตน ไมม่อีะไรเป็นของเรา อย่าไปยดึไปตดิ มไีวใ้ชเ้ท่า

นัน้เอง ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด ใชแ้บบปลอ่ยวาง จะจากไปเมือ่ไรเวลาใดก็พรอ้ม

เสมอ ยิ้มไดท้กุเวลา วนัไหนยิ้มไมไ่ดแ้สดงวา่กาํลงัหลง กาํลงัยดึตดิ ตอ้งถาม

ตวัเองวา่ วนัน้ียิ้มไดห้รือไม ่ถา้เครียดแสดงวา่หลงแลว้ เอาจริงเอาจงัมากเกนิไป

กบัของทีไ่มจ่ริงไมจ่งั โลกน้ีเป็นโรงละคร เราเลน่กนัจริงจงัเหลอืเกนิ ตอ้งยิ้มได ้

หวัเราะไดเ้สมอ พูดงา่ย ทาํยาก สงัเกตดูครูบาอาจารยท์่านอารมณ์ดตีลอดเวลา 

ถาม มาฟงัธรรมแลว้ไมว่า้เหว ่คณะลูกมากนัทกุเดอืนเพราะมหีลกั 

ตอบ เดอืนหน่ึงนอ้ยไป ไปทีอ่ืน่บา้ง ไปหลายทีจ่ะไดม้อีะไรเปรียบเทยีบ ถา้ตรงน้ี

บกพร่อง ไปตรงโนน้จะไดรู้ ้ มส่ีวนอืน่มาเสริม เพราะแต่ละองคถ์นดัในบางสิง่

บางอย่าง บางอย่างทีไ่มถ่นดัท่านก็จะไมพ่ดู หรืออาจจะไมถู่กจรติกบัเรา แต่ถา้

ไปฟงัหลายๆที ่หลายๆองค ์จะช่วยเสริมกนั เสริมความรูค้วามเขา้ใจใหก้วา้งมาก

ขึ้น จะไดผ้่อนเบาภาระของท่านไปในตวั 

ถาม เริ่มตน้ภาวนา ใชว้ธิีฟงัเทปหรือพทุโธด ี

ตอบ การฟงัธรรมเป็นเหมอืนอาศยัคนอืน่ช่วยดนัใหร้ถเราวิง่ ใหม้นัสตารท์เครื่องได ้

เพราะแบตเตอรี่หมด ไมม่ไีฟ หรืออาศยัแบตเตอรี่ของรถคนัอืน่มาสตารท์รถของ

เรา ถา้ภาวนาแลว้ไมส่งบ พทุโธแลว้ไมส่งบ ก็ตอ้งอาศยัการฟงัธรรมไปก่อน มี

สตจิดจ่ออยู่กบัการฟงั ไมไ่ปคดิเรื่องต่างๆ จติก็จะสงบตวัลง เป็นการอาศยัสิง่

ภายนอกมาทาํใหจ้ติสงบไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไมส่งบดเีท่ากบัทาํของเราเอง เพราะ

ทาํไดต้ลอดเวลา ถา้ฟงัเทปฟงัธรรมตอ้งมเีทปมไีฟตดิตวั ถา้แบตฯหมดเครื่อง

เสยีก็ทาํไมไ่ด ้ เราเพยีงอาศยัเป็นเชื้อ ทาํใหรู้ว้า่ความสงบเป็นอย่างไร ทาํใหม้ี

ศรทัธาทีจ่ะทาํจติใหส้งบ เพือ่จะไดเ้จริญสตใิหม้ากขึ้น พอมสีตแิลว้ก็สามารถ

บริกรรม พทุโธๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะสงบได ้
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พอทาํแบบน้ีไดก้็ไมต่อ้งอาศยัเทป อาศยัการฟงัเทศน ์อยู่ทีไ่หนเวลาใด อยู่ในป่า

คนเดยีวก็ภาวนาได ้

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นการอาศยัทางปญัญา ตอนตน้เป็นการอาศยัฝึกทาํสมาธ ิ

พอทาํสมาธิไดแ้ลว้ ก็ฟงัธรรมเพือ่ปญัญา เพราะคดิพจิารณาไปในทางธรรมะไม่

เป็น ตอ้งอาศยัการฟงัธรรมทีส่อนใหรู้ว้า่ คดิอย่างไรเป็นธรรม คดิอย่างไรเป็น

กเิลส คดิปลอ่ยวางเป็นธรรม คดิยดึตดิเป็นกเิลส คดิในทางทกุขงัอนิจจงัอนตัตา

ก็เป็นธรรม ถา้คดิวา่สิง่นัน้ดสีิง่น้ีเป็นสุขก็คดิไปในทางกเิลส ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัก็

จะไมรู่ ้ ก็จะคดิไปในทางกเิลสเสมอ เหน็อะไรก็วา่ด ี ไดอ้ะไรมาก็วา่ด ีมคีวามสุข 

จะคดิอย่างน้ีเสมอ พอไดฟ้งัธรรมกจ็ะไดเ้ชื้อของปญัญา ก็เอาไปเจริญต่อ เดนิ

จงกรมพจิารณาตามทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา พจิารณาไปเรื่อยๆจนตดิเป็นนิสยัไป ต่อไป

ก็แสดงธรรมอยู่ภายในใจ เหมอืนไฟตดิเชื้อแลว้ จะไหมไ้ปเรื่อยๆ พอคดิถงึเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี ก็จะพจิารณาเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเสมอ ก็จะปลอ่ยวางได ้ไมก่งัวล

กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ต่อไปไมต่อ้งฟงัธรรมของผูอ้ืน่ก็ได ้ นอกจากธรรมทีสู่งกวา่ที่

ยงัไปไมถ่งึหรือตดิขดัอยู่ กต็อ้งเขา้หาครูบาอาจารย ์ ไปเลา่ใหท้่านฟงัเพือ่ใหท้่าน

ช่วยแกป้ญัหาให ้ เพราะท่านผ่านมาแลว้ เร็วกวา่ทีเ่รามาแกเ้อง แกเ้องอาจจะแก ้

ไมถู่กก็ได ้ ถา้ถูกอาจจะชา้ก็ได ้ ถา้มคีรูบาอาจารยม์ผูีรู้ผ้่านมาแลว้ จะช่วยใหเ้รา

ผ่านปญัหาไปไดอ้ย่างรวดเร็ว น่ีคอืการฟงัธรรมจากผูอ้ืน่ ในเบื้องตน้เป็นการฝึก

ทาํสมาธิดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่ไมค่วรทาํอย่างน้ีไปตลอด  

เหมอืนกบัปลูกตน้ไมใ้นกระถาง ตอนตน้ก็ตอ้งปลูกในกระถางก่อน ดูแลรกัษา

งา่ย ใหน้ํา้งา่ย เคลือ่นยา้ยไดง้า่ย ถา้แดดมากก็เคลือ่นไปในร่มได ้ แต่จะไมโ่ต

มาก ถา้อยากใหโ้ตมากตอ้งยา้ยจากกระถางลงไปในดนิ การทาํสมาธิก็เหมอืนกนั 

เบื้องตน้ถา้ไมส่ามารถทาํจติใหส้งบดว้ยการบริกรรมพทุโธ หรือดูลมหายใจเขา้

ออก ก็เปิดธรรมะฟงัไปก่อน ตอ้งมสีตอิยู่กบัการฟงัอย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่อง

อืน่ในขณะทีฟ่งั จะเขา้ใจหรือไมเ่ขา้ใจไมเ่ป็นไร ขอใหจ้ติตดิอยู่กบักระแสธรรม

ทีม่าสมัผสัก็พอ ถา้เขา้ใจก็เกดิปญัญา ถา้ไมเ่ขา้ใจก็ไดค้วามสงบอย่างเดยีว 
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ต่อไปจะรูว้ธิทีาํจติใหส้งบ คอืใหม้สีตจิดจ่ออยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ต่อไป

ไมต่อ้งใชก้ารฟงัธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได ้ ใชพ้ทุโธ ใชล้มหายใจเขา้ออกไดเ้ลย ถา้

ถนดัทางปญัญา ก็ใชก้ารพจิารณาทาํจติใหส้งบก็ได ้ เรียกวา่ปญัญาอบรมสมาธ ิ

พจิารณาวา่วุน่วายกบัเรื่องอะไร เรื่องลูกก็ตอ้งตดัลูกใหไ้ด ้ปลอ่ยใหไ้ด ้ เรื่องงาน

ก็ตอ้งปลอ่ยใหไ้ด ้ตดัใหไ้ด ้เรื่องสาม ีเรื่องภรรยา ก็ตอ้งตดั ตอ้งปลอ่ยใหไ้ด ้แต่

ไมไ่ดแ้ยกกนั ยงัอยู่ร่วมกนั แต่ปลอ่ยทางอารมณ์ ทางจติใจ ไมห่นกัอกหนกัใจ 

ไมก่งัวลวุน่วายกบัเขามากจนเกนิไป ถา้ปลงได ้ตดัได ้ปลอ่ยได ้ใจก็จะสงบ  

การทาํจติใหส้งบทาํได ้ ๓ วธิีคอื ๑. ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ๒. พจิารณาดว้ยปญัญา 

๓. บริกรรมพทุโธหรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก กรรมฐานทีใ่ชท้าํสมาธิมถีงึ 

๔๐ ชนิด เป็นเครื่องกลอ่มใจไดท้ ัง้นัน้ ถา้ถนดัเจริญเมตตาภาวนา ก็แผ่เมตตาไป

ภายในใจ สพัเพ สตัตา ระลกึถงึคนโนน้คนน้ี ใหเ้ขามคีวามสุขมคีวามเจริญ 

หมดทกุข ์ หมดภยั คดิอย่างน้ีใจก็มคีวามสุข มคีวามเยน็ มคีวามสงบ ถา้ชอบ

เพ่งดูโครงกระดูก ก็ดูไปเรื่อยๆ ก็จะสงบได ้ ถา้ชอบท่องเทีย่วดูอาการ ๓๒ 

ท่องเทีย่วกายนคร ดูขน ผม เลบ็ หนงั ฟนั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ ก็จะไดท้ ัง้

ปญัญาและสมาธิ เพราะเหน็ปฏกูิล เหน็อสุภะ ความไมส่วยงามของร่างกาย จติก็

จะระงบัความฟุ้ งซ่านทีไ่ปคดิถงึความสวยความงามได ้ คดิแต่เรื่องของร่างกายจะ

ทาํใหจ้ติสงบ ทาํใหเ้กดิปญัญา ไมห่ลงยดึตดิ ไมห่ลงยนิด ี ไมห่ลงรกัในรูปร่าง

ของใครท ัง้สิ้น เพราะเหน็มากกวา่ทีเ่หน็ดว้ยตาเน้ือ เหน็ดว้ยปญัญา เหน็ใต ้

ผวิหนงั เหน็สิง่ปฏกูิลต่างๆทีซ่่อนอยู่ภายในร่างกายและทีอ่อกมาจากร่างกาย ถา้

พจิารณากจ็ะเหน็ ถา้ไมพ่จิารณาก็ไมเ่หน็ เหมอืนกบัไมม่ ี มนัมอียู่แต่เราไม่

พจิารณา  

ในกรรมฐาน ๔๐ ชนิด บางชนิดเป็นท ัง้ปญัญาและสมาธิควบคู่กนัไป บางชนิดก็

เป็นสมาธิอย่างเดยีว เช่นบริกรรมพทุโธ จะเป็นสมาธิอย่างเดยีว เพราะไมไ่ด ้

เกี่ยวกบัอสุภะหรือปฏกูิล หรืออนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้พจิารณาความเกดิแก่เจ็บ

ตาย ก็เป็นปญัญา ขึ้นอยู่กบัจริตของแต่ละคน จริตมอียู่ ๕ ชนิด พทุธจิริตเป็น
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พวกทีช่อบของจริง ชอบพจิารณาความตาย พวกศรทัธาจริต ชอบพทุโธ ชอบเชื่อ

อะไรงา่ย เชื่อพระพทุธเจา้ เชื่อพระธรรม เชื่อพระสงฆ ์ ถา้ใหพ้จิารณาความตาย

ไมเ่อา กลวั จริตแต่ละชนิดก็มกีรรมฐานทีเ่หมาะสมกนั เรามจีริตท ัง้ ๕ ชนิดอยู่

ในใจ ถา้เกดิราคะก็ตอ้งใชอ้สุภะเขา้มาระงบั ถา้เกดิโทสะก็ตอ้งใชเ้มตตา เกดิ

ความหลงก็ตอ้งใชป้ญัญา พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา กรรมฐานเป็นเหมอืนยา

ระงบัความฟุ้ งซ่านของจติใจ ทาํใหจ้ติใจสงบ เป็นเหมอืนยาระงบัประสาท กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบัก็ไปหาหมอ หมอก็ใหย้านอนหลบัจะไดน้อนหลบัได ้ ใจของเรา

ก็เป็นอย่างนัน้ 

เป้าหมายของการภาวนาคือ การระงบัจติใจใหส้งบน่ิง ใหป้ลอ่ยวาง ไม่ใหมี้

ความทกุขก์บัเรื่องอะไรท ัง้สิ้น ตอ้งอาศยัท ัง้สมาธิและปญัญา ในเบื้องตน้ทาํ

สมาธิก่อน เพราะงา่ยกวา่ปญัญา และเป็นฐานรองรบัปญัญา ถา้จติไมส่งบไม่

สามารถแยกแยะสิง่ดชี ัว่ภายในใจได ้ ถา้จติสงบแลว้ สิง่ไหนเป็นพษิเป็นภยัจะ

เหน็ชดั มนัจะกระเพือ่มขึ้นมา พอจติกระเพือ่มขึ้นมาเพราะสิง่นัน้สิง่น้ี จะรูเ้ลยวา่

สิง่น้ีไมด่ ีถา้เหน็แลว้ไมก่ระเพือ่ม ไดย้นิแลว้ไมก่ระเพือ่มแสดงวา่ใชไ้ด ้ เหน็ดว้ย

การปลอ่ยวาง ถา้เหน็ดว้ยการยดึตดิ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี จติจะ

กระเพือ่มทนัท ีคนทีเ่ราไมย่ดึตดิ จะเป็นจะตายอย่างไร จติก็ไมก่ระเพือ่ม แต่คน

ทีเ่รายดึตดิมคีวามผูกพนัดว้ย เพยีงแต่เหน็หนา้ เพยีงแต่คดิถงึ ก็กระเพือ่มขึ้น

มาแลว้ เพราะความห่วงกงัวลห่วงใย สมถภาวนาม ี ๒ วธิี ถา้ยงัไมส่ามารถ

บริกรรมพทุโธทาํจติใหส้งบ ก็ตอ้งอาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน 

ถาม ครัง้หน่ึง เวลาภาวนาแลว้ปวดศีรษะมาก เลยพจิารณาผ่ากะโหลกศีรษะของ

ตนเอง พจิารณาไปเรื่อยๆ จนกะโหลกศีรษะตวัเองบานออกท ัง้ ๒ ขา้ง อาการก็

หายไป ควรปลอ่ยวาง หรือบริกรรมพทุโธใหม ่

ตอบ ผลเป็นอย่างไร หลงัจากพจิารณาแลว้ 

ถาม สงบแลว้กายหาย 
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ตอบ กายหายและสงบ ก็ไดผ้ลแลว้ ใหอ้ยู่ในความสงบนัน้ไป 

ถาม ยงัเพลนิกบัการพจิารณาอยู่ ใจอยากพจิารณาต่อ 

ตอบ เหมอืนกบักนิขา้วไมอ่ิม่ ก็พจิารณาต่อไป ถา้อิม่แลว้มนัจะหยุดเอง ถา้พอใจเหน็

ผลชดัสบายใจแลว้ จะหยุดเอง ถา้ยงัไมห่ยดุแสดงวา่ยงัไมพ่อ 

ถาม ปลอ่ยใหม้นัหยุดอยู่อย่างนัน้ 

ตอบ หมายถงึพจิารณากายต่อไป ถา้พอแลว้มนัจะหยุดพจิารณาเอง ถา้ยงัไมห่ยุด 

แสดงวา่ยงัไมพ่อ ก็พจิารณาต่อไป 

ถาม ถา้พอแลว้หยุดแลว้ ควรปลอ่ยไปแบบน้ี แลว้นัง่สมาธิต่อ 

ตอบ จะนัง่ก็ได ้ ไมน่ ัง่ก็ได ้ ลกุขึ้นมาเปลีย่นอริิยาบถเดนิจงกรมก็ได ้ ถา้จะนัง่ก็ตอ้ง

แกป้ญัหาทีต่ามมาคอืทกุขเวทนา พอนัง่ต่อจะเจ็บปวดขึ้นมาอกี ก็ตอ้งพจิารณา

วา่ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั ตอ้งปลอ่ยวาง จะเจ็บก็ปลอ่ยมนัเจ็บไป 

อย่าไปกลวัความเจ็บ อย่าไปรงัเกยีจความเจ็บ อย่าไปอยากใหม้นัหาย มนัจะเจ็บ

ก็ใหม้นัเจ็บไป ภาวนาต่อไป กลบัมาพจิารณาร่างกายก็ได ้ แยกแยะร่างกายให ้

ออกจากเวทนา ออกจากใจ วา่ท ัง้ ๓ ส่วนน้ีเป็นคนละส่วนกนั เป็น ๓ 

สภาวธรรม เวทนาก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง กายก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ใจ

ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ต่างฝ่ายต่างมหีนา้ที ่ ร่างกายมหีนา้ทีน่ ัง่ก็น ัง่ไป ใจมี

หนา้ทีร่บัรูก้็รบัรูไ้ป เวทนามหีนา้ทีแ่สดงกป็ลอ่ยเขาแสดงไป ไมต่อ้งไปกา้วก่าย

กนั ต่างคนต่างทาํหนา้ทีไ่ป ใจก็รูอ้ยู่เฉยๆ อย่าไปอยากใหเ้วทนาหายไป อย่าไป

รงัเกยีจเวทนา ยอมรบัเขาเหมอืนกบัรบัสุขเวทนา สุขเวทนาเราไมร่งัเกยีจฉนัใด 

เราก็ไมค่วรไปรงัเกยีจทกุขเวทนา  

ถา้ใหค้วามเสมอภาคระหวา่งทกุขเวทนากบัสุขเวทนา ใจก็จะมคีวามสุข จะอยู่

เฉยได ้ ถา้ไมใ่หค้วามเสมอภาค เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั เวลาสุขเวทนาตอ้นรบัเต็มที ่
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เวลาทกุขเวทนา พยายามขบัไลไ่สส่ง ถา้เขาดื้อไมย่อมไป เราก็วุน่วายใจ อย่าไป

ขบัไลไ่สส่ง ตอ้นรบัเขาเหมอืนตอ้นรบัสุขเวทนา ถา้ทาํใจไดอ้ย่างนัน้ใจจะสบาย 

จะผ่านทกุขเวทนาไปได ้ ถา้ผ่านไปได ้ ก็ผา่นอปุสรรคหลกัทีข่วางการปฏบิตัขิอง

เรา พอผ่านทกุขเวทนาไปได ้ต่อไปจะไมก่ลวัอะไร ไมก่ลวัความเจ็บปวด ไมก่ลวั

ความอดอยากขาดแคลน ไมก่ลวัความหวิ เพราะเป็นทกุขเวทนาท ัง้นัน้ เมือ่ผ่าน

ไปไดต่้อไปจะเฉยกบัสิง่เหลา่น้ี เฉยกบัความเจ็บปวดของร่างกาย ร่างกายจะเป็น

อย่างไรไมห่วาดวติก ไมก่ลวั เพราะรูว้า่ผ่านมาไดแ้ลว้ พยายามทาํใจใหเ้ป็น

อเุบกขาท่ามกลางทกุขเวทนาใหไ้ด ้ เขาเกดิมาแลว้เดีย๋วเขาก็ดบัไป เหมอืนทกุสิง่

ทกุอย่าง สุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป ทกุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป เวลาเรานัง่

คุยกนัจะนัง่ไดน้านกวา่ตอนนัง่คนเดยีว นัง่คนเดยีวไดไ้มก่ี่นาทกี็อยากขยบัแลว้ 

เพราะใจไมม่อีะไรเกาะ แต่เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะมเีรื่องใหใ้จเกาะ ก็เลยไม่

สนใจกบัเวทนาทางร่างกาย  

เวลาเจอทกุขเวทนา นัง่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งพจิารณาตอ้งแยกแยะ วา่ร่างกายเป็น

อะไร เป็นวตัถไุมใ่ช่หรือ มาจากดนินํา้ลมไฟ ไมต่่างกบัเสาเกา้อี้ขา้วของต่างๆ จะ

ต ัง้อยู่ตรงไหน นานเท่าไร ก็ไมม่คีวามรูส้กึเจ็บปวดอย่างไร ร่างกายก็เป็นอย่าง

นัน้เหมอืนกนั ความเจ็บปวดไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ผูท้ีร่บัรูค้วามเจ็บปวดก็เพยีงแต่

รบัรู ้ เหมอืนกระจกทีส่ะทอ้นภาพเท่านัน้เอง ภาพจะเป็นภาพชนิดไหน กระจกไม่

มคีวามรูส้กึอะไรกบัภาพทีป่รากฏขึ้นในกระจก ภาพคนยิ้มก็เป็นภาพ ภาพคนทาํ

หนา้ยกัษ ์ก็เป็นภาพเหมอืนกนั กระจกก็เฉยๆ สะทอ้นภาพจรงิ ใจก็ควรสะทอ้น

ความจริง รบัรูค้วามจริง สุขก็รูว้า่สุข ทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์ไมต่อ้งไปเขา้ขา้ง พอสุขก็ไป

เขา้ขา้ง พอเป็นทกุขก์็ไปต่อตา้น แสดงวา่ใจไมเ่ทีย่งธรรม มอีคต ิมรีกั มชีงั สิง่ที่

ตอ้งกาํจดัคอื ความรกัความชงัทีม่อียู่ในจติ ใหเ้พยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้ ถา้เขา้ใจแลว้

ทาํได ้ จติจะน่ิงเฉย เวทนาจะดบัหรือไม ่ จะไมก่ระทบกระเทอืนใจ ต่างฝ่ายต่าง

อยู่ กายก็นัง่ไปเรื่อยๆ เวทนาก็แสดงไปเรื่อยๆ ใจก็รูไ้ปเรื่อยๆ เพราะกเิลสตวัรกั

ตวัชงั ถูกกาํจดัดว้ยปญัญา น่ีคอืผลทีเ่กดิขึ้นจากการพจิารณาแยกแยะกาย

เวทนาใจ ใหต่้างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องเขาไป 
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ถาม นัง่นานๆแลว้ขยบัขาเปลีย่นท่า 

ตอบ แสดงวา่เราเปลีย่นเวทนา รงัเกยีจทกุขเวทนา อยากจะใหม้นัหายไป เมือ่มนัไม่

หายเอง เราก็ทาํใหม้นัหาย เรามาฝึกใหม้นัหายเอง อย่าไปทาํอะไรมนั ไมค่วร

เปลีย่น ใหห้ายเอง ต่อไปจะไดไ้มไ่ปวุน่วายกบัมนั ทกุวนัน้ีทีเ่ราวุน่วายกนั เพราะ

ชอบเปลีย่นเวทนา พอรอ้นก็ตดิแอร ์ พอตดิแอรต์อ้งมไีฟฟ้า พอมไีฟฟ้าก็ทาํให ้

โลกรอ้นขึ้นมา ยิง่รอ้นขึ้นไปใหญ่ มแีต่ปญัหาเพิม่ขึ้น ถา้อยู่แบบธรรมชาต ิ อยู่

แบบสตัวท์ีอ่ยู่ในป่า จะไมม่ปีญัหาสิง่แวดลอ้ม 

ถาม นัง่นานๆแลว้ไปเดนิจงกรม อนัน้ีไมเ่หมอืนกนั 

ตอบ ทีใ่หน้ ัง่นานๆ เพราะตอ้งการใหผ้่านเวทนา เหมอืนเขา้หอ้งสอบ การปฏบิตัมิหีอ้ง

สอบทีเ่ราตอ้งเขา้อยู่หลายหอ้ง หอ้งกาย พจิารณาปลอ่ยวางร่างกาย หอ้งเวทนา 

พจิารณาปลอ่ยวางทกุขเวทนา ถา้เขา้หอ้งสอบเวทนาก็ตอ้งนัง่ไปนานๆ นัง่ท ัง้คนื 

๘ ช ัว่โมง ต ัง้แต่หวัคํา่ถงึสวา่ง วา่จะผ่านหรือไมผ่่าน ถา้นัง่อยู่ไดใ้นอริิยาบถนัน้ 

สามารถแยกแยะเวทนากายจติได ้ใหต่้างฝ่ายต่างอยู่ ไมร่บกวนกนัตลอดเวลา ๘ 

ช ัว่โมงได ้ แสดงวา่สอบผ่าน ถา้ผ่านแลว้เวลาปฏบิตัขิ ัน้ละเอยีดกวา่นัน้ ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งนัง่ ๘ ช ัว่โมง นัง่ช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมง เมือ่ยก็ลกุขึ้นมาเดนิต่อ หรือเดนิ

มากกวา่นัง่ก็ได ้ เพราะช่วงนัน้จะใชก้ารพจิารณามาก บางทเีดนิเป็นช ัว่โมงๆจน

ลมืเวลา เวลาพจิารณาธรรมข ัน้ละเอยีดมนัจะเพลนิ ตอนนัน้ไมต่อ้งนัง่นานก็ได ้

หอ้งสอบแต่ละหอ้งมขีอ้บงัคบัไมเ่หมอืนกนั ถา้เกี่ยวกบัร่างกายก็พจิารณาปลงให ้

ได ้ เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือไปอยู่ท่ามกลางเสอื ทาํจติใจใหน่ิ้งไดห้รือไม ่ เสอื

จะมาคาบร่างกายไปกนิก็ใหม้นัคาบไป น่ีเรียกวา่หอ้งสอบของกาย หอ้งสอบของ

เวทนาก็ตอ้งนัง่นานๆ ใหเ้วทนาเกดิขึ้นแลว้หายไปเอง ส่วนหอ้งสอบละเอยีดกวา่

นัน้ตอ้งใชป้ญัญาเดนิจงกรมวเิคราะห ์มหีลายหอ้งสอบดว้ยกนั 

ถาม เพือ่นบอกวา่ เขานัง่ไดน้านๆ นัง่ธรรมดา นัง่เกา้อี้  
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ตอบ คนทีผ่่านทกุขเวทนาได ้ จะรูว้า่ตนเองผ่านไดแ้ลว้ จะไมห่ว ัน่เกรงกบัความทกุข ์

ต่างๆทางร่างกาย ร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไรก็ทนได ้ ถงึข ัน้ตายก็ทนได ้ แต่การ

ปลงวางทางร่างกายอกีแบบหน่ึง คอื ตอ้งไปอยู่ทีอ่นัตรายเป็นภยัต่อชวีติ ตอน

นัน้จติใจจะระสํา่ระสาย ถา้ทาํใหส้งบไมไ่ดก้็อยู่ไมไ่ด ้ ถา้ทาํใหส้งบไดก้็อยู่ได ้

สบาย ไมห่วาดกลวักบัอะไรท ัง้สิ้น ตอ้งเขา้ใจวา่ทาํไมตอ้งนัง่นานๆ ไมใ่ช่

ตลอดเวลา เมือ่ปฏบิตัไิปถงึข ัน้หน่ึง รูว้า่น่ีคอืข ัน้ทีต่อ้งผ่าน ก็ตอ้งนัง่นานๆใหไ้ด ้

ไปอยู่ป่าก็เพือ่ไปปลงสงัขารปลอ่ยวางร่างกาย ความยดึตดิในร่างกายในชวีติ 

ตอ้งไปปลอ่ย ไปปลงเรื่องเวทนา หลงัจากนัน้ก็ไปพจิารณาเรื่องอสุภะต่อไป 

ความไมส่วยไมง่ามอย่างน้ีไมต่อ้งนัง่ เดนิก็ได ้ รูอ้ยู่ตลอดเวลา ลมืตาก็เหน็

หลบัตาก็เหน็ มพีระรูปหน่ึงทา่นเจริญแต่โครงกระดูก ไมเ่หน็คน มคีนถามวา่เหน็

คน ๒ คนเดนิผ่านมา บอกวา่ไมเ่หน็ เหน็แต่โครงกระดูกเดนิผ่านไป ท่านกาํลงั

เจริญอสุภกรรมฐาน ความไมส่วยงามของร่างกาย 

ถาม การทาํบญุตลอดเวลา แต่ไมท่าํสมาธิภาวนา ไมช่่วยใหจ้ติพฒันาขึ้น 

ตอบ จติมหีลายข ัน้ ข ัน้อนุบาล ประถม มธัยม อดุมศึกษา ถา้เรียนอยู่แต่ข ัน้อนุบาลก็

ไดแ้ค่ข ัน้อนุบาล จบอนุบาลก็ตอ้งกา้วเขา้สู่ข ัน้ประถม ทาํบญุใหท้านแลว้ตอ้ง

รกัษาศีล รกัษาศีลแลว้ตอ้งภาวนา ไปอยู่วดัถอืศีล ๘ เนกขมัมะ แลว้นัง่สมาธิ

เดนิจงกรม ตอนตน้กอ็ยู่ในกฏุก่ิอน ต่อไปออกไปนัง่ในป่า ไปเดนิในป่าตอนคํา่

คนื ตอนตน้ก็ไปหลายๆคน ต่อไปก็ไปคนเดยีวเป็นข ัน้ๆไป ทาํแบบผลผีลาม

ไมไ่ด ้เดีย๋วเตลดิเปิดเปิง สองวนัก่อนมคีนขออยู่ภาวนา มาตอนบ่ายสามโมง พอ

สามทุ่มก็หนีแลว้ โทรศพัทเ์รียกรถมารบั ตอนเชา้มาเลา่ใหฟ้งัวา่ ตอนตน้ภาวนา

จติก็สงบด ี พอนัง่ต่อไปจติเริ่มหลอน ไมม่สีตคิวบคุม ทนอยู่ไมไ่ด ้ กลวัไปหมด 

นัง่หลบัตาจดุเทยีนไวก้็กลวัไฟจะไหม ้ ก็เลยวุน่วาย ไม่เคยอยู่ป่ามาก่อน อยู่แต่

ในเมอืง ตอนเชา้มาสารภาพวา่ ผมเขา้ใจแลว้ทีท่่านอาจารยพ์ูดวา่ การปฏบิตัเิป็น

ข ัน้เป็นอย่างไร ผมตอ้งกลบัไปข ัน้อนุบาลใหม ่ใหท้านรกัษาศีลก่อน 

ถาม เคยนัง่ภาวนาผ่านเวทนาได ้จติสงบแลว้เวทนาก็หายไป แต่ไมไ่ดเ้ป็นทกุครัง้ 
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ตอบ แสดงวา่สงบดว้ยอบุายของสมาธิ จติเพ่งอยู่กบัอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ือง 

ไมส่นใจกบัเวทนาทีเ่กดิขึ้น แต่ไมไ่ดแ้ยกแยะดว้ยปญัญา วา่มนัเป็นธรรมดา 

เป็นสิง่ทีใ่จรบัรูไ้ด ้ ไมต่อ้งกลวัมนั ต่อไปเวลาทกุขเวทนาเกดิขึ้นมา จะไมท่าํให ้

จติใจวุน่วาย 

ถาม ถา้เป็นแบบนัน้ จะทาํไดท้กุครัง้ 

ตอบ ถา้เป็นปญัญาแลว้จะทาํไดท้กุครัง้ ถา้เป็นอบุายของสมาธิ ก็ขึ้นอยู่กบัสตทิาํจติให ้

อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัลมหายใจ จนจติสงบลงไมวุ่น่วาย ความเจ็บปวดก็จะหายไป

เอง 

ถาม นัง่ภาวนามยีุงมากดั พจิารณาวา่ ยุงมากนิเลอืดนิดเดยีวไมไ่ดเ้อาชวีติเรา ใหเ้ป็น

ทานแลว้กนั มนัจะไมรู่ส้กึเจ็บ 

ตอบ ใช่ เป็นอบุายของเรา เป็นการปลอ่ยวาง จะคดิแบบไหนก็ได ้ ขอใหป้ลอ่ยวางได ้

ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไปตามเรื่องของเขา ก็ถูกแลว้ แต่ละคนอาจคดิไมเ่หมอืนกนั บาง

คนอาจคดิวา่หมอเจาะเลอืดไปตรวจ แลว้แต่จะคดิ ผลทีป่รากฏเหมอืนกนั ใจ

ปลอ่ยวางไมร่าํคาญ ไมอ่ยากจะใหม้นัหายไป ปลอ่ยไปตามเรื่อง แต่ละคนมวีธิี

คดิไมเ่หมอืนกนั อบุายไมเ่หมอืนกนั ผลทีต่อ้งการเหมอืนกนั คอืปลอ่ยวาง 

ปลอ่ยใหก้ดัไป 

ถาม เป็นความสงบกบัความสบาย 

ตอบ จติไมฟุ่้ งซ่าน นัง่ต่อไปได ้ 

ถาม ถา้ปดัยุงไป 

ตอบ แสดงวา่ไมส่งบ ปลอ่ยวางไมไ่ด ้ยงัตอ้งไลเ่ขาไป 

ถาม นัง่แลว้เป็นเหน็บ มคีวามรูส้กึวา่ ตายเป็นตาย เหน็มนัวิง่หนีไปเลย 
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ตอบ บางท ี บางส่วนเกดิจากจติไปสรา้งมนัขึ้นมา พอปลอ่ยปับ๊มนัก็ไปเลย ความ

รงัเกยีจก็เป็นอปุาทานอย่างหน่ึง อยากใหม้นัหายเป็นสมทุยั เป็นวภิวตณัหา ตอ้ง

ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา จะเป็นอย่างไรก็ไมร่บกวนใจ จะทาํใหถ้งึจดุนัน้ไดอ้ย่างไร 

ขึ้นอยู่กบัอบุายของแต่ละคนทีต่อ้งคดิขึ้นมาเอง ฟงัแลว้ลองไปใชดู้ อาจจะใช ้

ไมไ่ดก้บัเรา อาจจะใชไ้ด ้ไมแ่น่ ตอ้งไปทดลองดู การปฏบิตัจิะเป็นตวัทีจ่ะรบัรอง

ผล 

ถาม ขณะทีป่วดเราพจิารณาเรื่องอืน่ไปเรื่อยๆ ไมไ่ดพ้จิารณาความปวด  

ตอบ เป็นการเบีย่งเบนจติ แต่ไมไ่ดถ้อนรากถอนโคนของปญัหา เป็นเพยีงเบีย่งเบนจติ 

ไมใ่หค้ดิอยากใหเ้วทนาหายไป เหมอืนกบับริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ไมม่โีอกาส

ทีจ่ะคดิอยากใหเ้วทนาหายไป เมือ่ไมไ่ดค้ดิอยากใหห้าย ความทกุขใ์นใจก็เบาลง

ไป รูส้กึวา่เจ็บปวดไมม่าก พอทนได ้ หรือหายไปเองก็ได ้ ถา้พจิารณาวา่

ทกุขเวทนาเป็นสิง่ทีเ่ราหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เป็นเหมอืนสุขเวทนา ทาํไมเรารบัสุข

เวทนาได ้ทาํไมรบัทกุขเวทนาไมไ่ด ้ เป็นเวทนาเหมอืนกนั ถา้เรารบัทกุขเวทนาได ้

เราก็สบาย ตอ้งเกดิจากปญัญาทีย่อมรบัวา่สุขเวทนากบัทกุขเวทนาเป็นของคู่กนั 

มสุีขมทีกุขเ์ป็นธรรมดา สุขไดก้็ทกุขไ์ด ้ ถา้สุขกบัความสุขได ้ ก็ตอ้งสุขกบัความ

ทกุขไ์ด ้

ถาม เวทนาจะเกดิดบัตลอดเวลา เราอยากพจิารณา แต่มเีรื่องอืน่ซอ้นขึ้นมาให ้

พจิารณา ซึง่แบบน้ีไมถู่กตอ้ง  

ตอบ ถา้ตอ้งการแกป้ญัหาของเวทนา ก็ตอ้งเกาะตดิกบัเรื่องเวทนา ถา้มเีรื่องอืน่มาฉุด

ไปก็แสดงวา่สมาธิไมแ่ก่กลา้พอ ยงัไมเ่กาะตดิอยู่กบัเรื่องทีใ่หพ้จิารณา ถูก

อารมณ์อืน่ฉุดลากไป ยงัไมไ่ดแ้กป้ญัหายงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบ ยงัไมท่าํขอ้สอบให ้

เสร็จ มคีนอืน่ชวนใหไ้ปทาํอย่างอืน่ก็ไป ปญัหานัน้หรือขอ้สอบนัน้ก็ยงัไมผ่่าน 

ถาม จติไมไ่ดป้รุงแต่งเอง มนัเกดิขึ้นเอง 
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ตอบ เป็นกระแสของอารมณ์ต่างๆภายในจติ ถา้มสีตทิีแ่ก่กลา้พอ จะไมไ่ปสนใจกบัมนั

ได ้ เกาะตดิกบัเรื่องทีพ่จิารณาได ้ สตอ่ิอนก็เหมอืนกบัเรือทีท่อดสมอแลว้ แต่

เชอืกไมแ่ขง็แรง พอนํา้แรงๆพดัมาเชอืกก็ขาด เรือก็ลอยไปตามกระแสนํา้ ถา้ใช ้

โซ่ผูกสมอกบัเรือไว ้ นํา้จะมาแรงขนาดไหน ก็ไมส่ามารถพดัเรือใหล้อยไปได ้ ถา้

มสีตแิบบเขม้ขน้แน่นหนา อารมณ์อะไรพดัมาจะไมส่ามารถพดัใหใ้จไปจากเรื่อง

ทีก่าํลงักาํหนดอยู่ได ้ การเจริญสตจิงึเป็นเรื่องสาํคญัมาก จติสงบได ้ จติเกาะตดิ

อยู่กบัอารมณ์ได ้ จติจะเกดิปญัญา ปลอ่ยวางรูแ้จง้เหน็จรงิได ้ ตอ้งเกดิจากการ

พจิารณาอย่างต่อเน่ืองถงึเหตถุงึผล 

ถาม ฐานจติยงัไมต่ ัง้ม ัน่ 

ตอบ สมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุนปญัญา อย่าไปคดิวา่สมาธิไมส่าํคญั สมาธิสาํคญัมาก 

แต่สมาธิโดยลาํพงัไมส่ามารถกาํจดักเิลสได ้ สมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุนปญัญา ที่

จะเป็นตวักาํจดักเิลสอกีท ี เป็นข ัน้ตอน ศีลเป็นเครื่องสนบัสนุนสมาธิ ดงัในพระ

บาลทีีแ่สดงไวว้า่ สมาธิทีศี่ลอบรมดแีลว้ มอีานิสงสม์ากมผีลมาก ปญัญาทีส่มาธิ

อบรมดแีลว้ มอีานิสงสม์ากมผีลมาก จติทีป่ญัญาอบรมดแีลว้ จะหลดุพน้โดย

ถ่ายเดยีว สนบัสนุนกนัไปเป็นข ัน้ๆ ศีลก็สนบัสนุนใหเ้กดิสมาธิ สมาธิก็สนบัสนุน

ใหเ้กดิปญัญา สนบัสนุนในการเจริญปญัญา เมือ่มปีญัญาก็จะทาํใหจ้ติหลดุพน้

ได ้ จติหลดุพน้ไดด้ว้ยปญัญา แตป่ญัญาตอ้งอาศยัสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุน 

สมาธิตอ้งอาศยัศีลเป็นเครื่องสนับสนุน ศีลตอ้งอาศยัทานเป็นเครื่องสนับสนุน 

ทานกต็อ้งอาศยัศรทัธาเป็นเครื่องสนับสนุน ศรทัธาตอ้งอาศยัการไดยิ้นไดฟ้ัง

เป็นเครื่องสนับสนุน ฟังจากผูท้ี่รูจ้ริงเหน็จริงกจ็ะเกดิศรทัธา ทาํใหมี้ความกลา้ที่

จะเสยีสละ ที่จะทาํดี จะเหน็วา่ขา้วของเงนิทองไมม่คุีณค่าเท่ากบัการทาํบญุ เป็น

การแลกเปลีย่นกนั เมือ่ทาํบญุใหท้านจติจะมคีวามเมตตากรุณา ไมค่ดิ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะมศีีลขึ้นมา พอมศีีลขึ้นมาก็จะมคีวามสงบ ไมวุ่น่วายกบัการ

ไปทาํผดิศีล เพราะเวลาทาํผดิศีล จติใจจะกงัวลไมส่บายใจ จะสงบยาก พอมศีีล

แลว้จะไมม่คีวามกงัวลไมส่บายใจ ก็ทาํใหส้งบงา่ย พอมสีมาธิแลว้ใหพ้จิารณา
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เรื่องใดเรื่องหน่ึงก็จะเกาะตดิอยู่กบัเรื่องนัน้ จนกวา่จะเขา้ใจแลว้ตดัไดป้ลอ่ยได ้

ถา้ตดัไดป้ลอ่ยไดจ้ติก็จะหลดุพน้ เป็นข ัน้ๆไป เริ่มตน้ต ัง้แต่การมาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมใหเ้กดิศรทัธา แลว้นาํไปปฏบิตั ิ
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กณัฑท์ี่ ๓๗๕ 

ทางสูค่วามยิ่งใหญ่ 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ 

จะเริ่มพูดธรรมะใหญ้าตโิยมไดฟ้งักนั เพือ่เสริมสรา้งศรทัธาความเชื่อ ใหแ้น่นหนาม ัน่คง 

เพือ่ใหเ้กดิฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ฉนัทะคอืความยนิด ี ทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วิริยะคอืความพากเพยีรอตุสาหะทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัติาม จติ

ตะคอืจติใจทีจ่ดจ่อกบัการศึกษาและการปฏบิตั ิ วิมงัสาคอืการใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ย

ผลกบัเรื่องของการศึกษาและปฏบิตั ิ ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ผลต่างๆทีพ่ระ

ศาสนาจะมอบใหก้บัผูป้ฏบิตั ิ กจ็ะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัอย่างแน่นอน ไมไ่ดอ้ยู่ที่

ตรงไหน อยู่ทีผู่ป้ฏบิตัเิอง ทีจ่ะปลูกฝงัศรทัธาความเชื่อ ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา หรือ

อทิธิบาท ๔ ใหม้อียู่ในจติในใจของตน เพราะอทิธิบาท ๔ เป็นเหตเุป็นทาง ดงัชื่อของ

อทิธิบาท บาทแปลวา่ทาง อทิธิแปลวา่ความยิง่ใหญ่ อทิธิบาทจงึแปลวา่ทางสูค่วาม

ย่ิงใหญ่ เป็นเหตทุีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่ความยิง่ใหญ่ ก็คอืมรรคผลนิพพาน ความยิง่ใหญ่

ต่างๆในโลกน้ี ไมม่อีะไรจะยิง่ใหญ่เท่ากบัมรรคผลนิพพาน ต่อใหไ้ดเ้ป็นนายกรฐัมนตร ี

ประธานาธิบด ี เป็นมหากษตัริย ์ มหาจกัรพรรด ิ ก็ยงัไมด่เีท่ากบัการไดเ้ป็นพระ

อริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ต ัง้แต่ข ัน้แรกจนถงึข ัน้สุดทา้ย เพราะการไดเ้ป็นพระอริยะบคุคล 

เป็นการหลดุพน้จากความทกุข ์ ทีค่อยขม่เหงรงัแกจติใจมาตลอด เป็นอย่างอืน่ถงึแมจ้ะ

ยิง่ใหญ่ขนาดไหนในสายตาของโลก ก็ไมส่ามารถหลดุพน้จากการเหยยีบยํา่ทาํลายขม่

เหงรงัแก ของความทกุขช์นิดต่างๆได ้ เป็นมหาเศรษฐมีเีงนิเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น ก็ยงั

ทกุขย์งัวุน่วายใจอยู่ เป็นประธานาธิบดเีป็นมหากษตัริยก์็เช่นเดยีวกนั เพราะการเป็นสิง่

เหลา่น้ี การมทีรพัยส์มบตัขิา้วของต่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นเหตกุาํจดัความทกุขท์ีม่อียู่ภายใน

จติใจของสตัวโ์ลก มเีพยีงสิง่เดยีวเท่านัน้ก็คอืธรรมะ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ทีจ่ะกาํจดัความทกุขต่์างๆใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ 
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ธรรมะของพระพทุธเจา้มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. ธรรมะทีป่รากฏอยู่ภายนอก ที่

เราไดย้นิไดฟ้งั ๒. ธรรมะภายในทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ปฏบิตัติามคาํสอนของธรรมะ

ภายนอก ธรรมะภายนอกถงึแมจ้ะวเิศษขนาดไหนก็ตาม จะออกจากพระโอษฐข์อง

พระพทุธเจา้ก็ตาม หรือออกจากปากของพระอรหนัตก์็ตาม ถา้ผูฟ้งัไมน่อ้มเอาเขา้มาใน

จติในใจ ไมไ่ดโ้อปนยโิก นอ้มเอาเขา้มาใคร่ครวญศึกษา สอนจติสอนใจและปฏบิตักิบัใจ

แลว้ ธรรมะเหลา่นัน้ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัยาทีห่มอใหก้บัคนไข ้ถา้คนไข ้

ไมน่าํยาไปรบัประทาน ยาจะวเิศษขนาดไหนก็ตาม โรคภยัไขเ้จ็บของคนไขก้็จะไมห่าย 

เพราะไมไ่ดน้าํยาทีว่เิศษเขา้ไปสู่ร่างกาย พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืน

ยาวเิศษ เรียกวา่ธรรมโอสถ ถา้ไมร่บัประทานธรรมโอสถดว้ยการปฏบิตั ิ ธรรมโอสถที่

แสนวเิศษน้ีก็ไม่สามารถช่วยจติใจได ้ ไมส่ามารถกาํจดัความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในใจได ้

แต่ถา้นาํเอาเขา้มาสู่ใจดว้ยการปฏบิตั ิโดยอาศยัอทิธิบาท ๔ คอืฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา

เป็นเครื่องมอื ธรรมะก็จะทาํหนา้ทีท่นัท ี ดว้ยการกาํจดัความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจ

ใหห้มดไปตามลาํดบั จนหมดสิ้นไปในทีสุ่ด ดงัทีเ่กดิขึ้นกบัผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็มาในอดตี 

ต ัง้แต่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาครัง้แรก ก็มผูีฟ้งันอ้มเอาพระ

ธรรมคาํสอนเขา้สู่ใจของตน ไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆตามลาํดบัเป็นจาํนวน

มาก เกดิขึ้นจากการมอีทิธิบาท ๔ น้ีเอง ธรรมะทีเ่ป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัอย่างยิง่ ต่อการ

ปรากฏขึ้นของมรรคผลนิพพาน ก็คอือทิธิบาท ๔  

จงึควรมฉีนัทะความยนิดกีบัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่มคีวามยนิดแีลว้ก็จะมี

วริิยะความอตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะ

ยากเยน็อย่างไรเพยีงไร ก็จะไมเ่ป็นอปุสรรค ถา้มวีริิยะความอตุสาหะพากเพยีร ไมช่า้ก็

เร็วผลทีป่รารถนากจ็ะตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ดงัในสุภาษติทีพู่ดไวว้า่ ความ

พยายามอยู่ทีไ่หน ความสาํเร็จย่อมอยู่ทีน่ ัน่ ถา้ไมม่คีวามพยายามแลว้ ต่อใหม้คีวาม

ปรารถนามากเพยีงไรก็ตาม ต่อใหอ้ธิษฐานจติมากเพยีงไรก็ตาม ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ย่าง

ใด เช่นคนไขท้ีอ่ยากจะหายจากไข ้ ก็อธิษฐานขอใหห้ายจากไข ้ แต่ไมย่อมรบัประทานยา

ทีห่มอใหม้า อธิษฐานไปจนวนัตายโรคก็ไมห่าย เพราะโรคไมไ่ดห้ายจากการอธิษฐาน 

โรคหายจากยา ฉนัใดความทกุขก์็จะไมห่ายไปจากใจ จากการปรารถนา จากการ
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อธิษฐาน แต่จะหายจากการรบัประทานธรรมโอสถ จากการนาํเอาธรรมะของ

พระพทุธเจา้เขา้ไปสู่ในใจ ดว้ยการปฏบิตัอิย่างไมท่อ้ถอย อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง 

พอมวีริิยะแลว้ก็จะมจีติตะ คอืใจจดจ่ออยู่กบัธรรมะเป็นหลกั เรื่องอย่างอืน่ไมถ่อืเป็น

เรื่องสาํคญั ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํหรือใหค้วามสนใจ ก็ใหเ้ท่าทีจ่าํเป็น เช่นการ

ดาํรงชพีก็ตอ้งมกีารทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง แต่ไมถ่อืเป็นงานหลกั ใจจะไมจ่ดจ่อ

อยู่กบัการทาํมาหากนิมากจนเกนิไป หรือการหาความสุขจากสิง่ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ก็จะไมใ่หค้วามสาํคญั ถา้ตดัไดก้็จะพยายามตดั จะไมไ่ปยุ่งเกี่ยว เพราะไมช่่วยทาํ

ใหจ้ติใจหลดุพน้จากความทกุข ์มแีต่จะผูกจติใจใหต้ดิอยู่กบัความทกุขไ์ปเรื่อยๆ  

ผูป้รารถนาการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จากความทกุขท์ ัง้หลาย จงึตอ้งมจีติ

ตะ ใจจดจ่ออยู่กบัธรรมะ ทีม่หีลายชนิดดงัทีไ่ดพู้ดไว ้ ธรรมะภายนอกคอืการไดย้นิได ้

ฟงัอยู่เรื่อยๆ การอ่านหนงัสอืธรรมะ ใจอยูก่บัธรรมะแบบน้ีก็ได ้หรือจะอยู่กบัการเจรญิ

ธรรมะภายในใจก็ได ้เช่นพจิารณาธรรมชนิดต่างๆ ไมว่า่จะเป็นรูปก็ด ีเวทนาก็ด ีสญัญา

ก็ด ีสงัขารก็ด ีวญิญาณก็ด ีเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ด ีพจิารณาใหเ้ป็นธรรมดว้ย

ไตรลกัษณ์ ตอ้งพจิารณาเสมอวา่ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัตน ไมม่ตีวัตน 

ถา้เหน็ดว้ยไตรลกัษณ์แลว้จะปลอ่ยวางได ้ ถา้ไมเ่หน็ดว้ยไตรลกัษณ์ก็จะยดึตดิ คิดถงึ

ร่างกายก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากจะใหห้นา้ตาดไีปนานๆ อยากจะใหสุ้ขภาพ

สมบรูณ์ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย อย่างน้ีไมเ่หน็แบบธรรมะ ไมจ่ดจ่ออยู่กบัธรรมะ 

เพราะเหน็แบบกเิลส เหน็แบบหลง เหน็แบบทางโลก เหน็เพือ่สรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ 

พอเหน็ร่างกายวา่หนุ่มแน่นสาวสวยรูปร่างหนา้ตาด ี ก็อยากจะใหเ้ป็นไปนานๆ พอความ

จริงของอนิจจงัปรากฏขึ้นมา ก็จะทาํใหม้คีวามทกุข ์ มคีวามระสํา่ระสายขึ้นมาภายใน

จติใจ ก็จะไปแกด้ว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง แทนทีจ่ะแกท้ีใ่จ สอนใจใหร้บัความจริง ก็พยายาม

ตกแต่งหนา้ตาร่างกายดว้ยวธิีต่างๆ ใชเ้ครื่องสาํอางก็ด ีใชศ้ลัยกรรมก็ด ีซึง่เป็นการสรา้ง

ความทกุขใ์หม้มีากขึ้น แสดงวา่ไมม่ธีรรมะอยู่ภายในใจ มแีต่ความหลง ไมเ่หน็ความจริง

ของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะตดิอยู่กบักองทกุขไ์ปเรื่อยๆ  
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ตายไปก็ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดเ้จอสิง่ทีว่เิศษอย่างยิง่ คอื

พระพทุธศาสนา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีน่านๆจะปรากฏใหแ้ก่สตัวโ์ลกได ้

เป็นทีพ่ึง่สกัครัง้หน่ึง มวัแต่ไปหลงอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีค่ดิวา่จะให ้

ความสุขกบัตน แทนทีจ่ะคดิวา่ไมไ่ดใ้หค้วามสุข มแีต่จะใหค้วามทกุข ์ ก็เลยตอ้งอยูก่บั

กองทกุขไ์ปเรื่อยๆ ถา้จะคดิก็ควรคดิไปในทางธรรม คดิไปในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ไมว่า่จะเหน็อะไร ไดย้นิอะไร จะมอีะไร จะไดอ้ะไรมา จะเสยีอะไรไป ถา้มอีนิจจงัทกุขงั

อนตัตาอยู่ในใจแลว้ ใจจะไมวุ่น่วาย จะไมท่กุข ์ ถา้ยงัปลอ่ยวางไมไ่ดห้มดก็จะไมท่กุข ์

นาน ไมท่กุขม์าก พอทกุขก์็จะไดส้ต ิ เตอืนใหร้ีบพจิารณาไตรลกัษณ์ทนัท ี พอเหน็ไตร

ลกัษณ์แลว้ก็จะปลอ่ยวาง ไมฝื่นความจริง ยอมรบัความจริง เวลาสูญเสยีอะไรไป ถา้

ไมไ่ดพ้จิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อน พอสูญเสยีไปก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี พอไดส้ตวิา่

กาํลงัหลง เพราะความทกุขเ์ป็นผลทีเ่กดิจากความหลง ยดึตดิในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

พอไดส้ตกิ็พจิารณาดูความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสิง่นัน้ๆ พอเหน็ชดัวา่ตอ้งเป็นอย่างน้ี

แน่นอน ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ถา้ไมจ่ากวนัน้ีก็ตอ้งจากในวนัหนา้ ไมแ่ตกต่างกนั จาก

วนัน้ีก็เหมอืนจากวนัพรุ่งน้ี พอรูท้นัแลว้ปลอ่ยวางได ้ความทกุขก์็จะหายไปทนัท ี

วมิงัสาคอืการใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผล ใคร่ครวญดว้ยอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จติตะจด

จ่ออยู่กบัเรื่องของธรรมะ เรื่องของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เรื่องของการปฏบิตัธิรรมข ัน้

ต่างๆ ต ัง้แต่ทานศีลภาวนาขึ้นไป ดงัทีท่่านท ัง้หลายวนัน้ีมจีติใจจดจ่ออยู่กบัการบาํเพญ็

ทาน ไดไ้ปถวายผา้พระกฐนิก็เป็นทานอย่างหน่ึง เป็นสงัฆทาน ก่อนจะไปทาํก็ตอ้งมใีจ

จดจ่อ เตรียมเน้ือเตรียมตวั เตรียมปจัจยัต่างๆ เพือ่นาํเอาไปถวายวดั ถา้จติจดจ่ออยู่กบั

เรื่องเหลา่น้ี ก็จะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นการนาํเอาธรรมโอสถเขา้สู่ใจ ดว้ยการปฏบิตั ิ

ถา้ฟงัแลว้ไมน่าํเอาไปปฏบิตักิบัใจ ผลกจ็ะไมป่รากฏขึ้นมา มบีางทา่นเวลาฟงัแลว้

สามารถบรรลธุรรมไดใ้นขณะทีฟ่งัเลย เพราะสามารถนอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้

เขา้ไปในใจ กาํจดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆไดท้นัท ี โดยไมต่อ้งรอไปทาํบญุ

ทาํทาน ไปรกัษาศีล ไปภาวนา เพราะใจมธีรรมเหลา่น้ีอยู่แลว้ ใจเป็นทานอยู่แลว้ เป็นศีล

อยู่แลว้ เป็นสมาธิมคีวามสงบน่ิงอยู่แลว้ เพยีงแต่ขาดปญัญา ถา้เป็นใจแบบน้ีก็จะบรรลุ

ธรรมไดใ้นขณะทีฟ่งัธรรม แต่ถา้ใจยงัไมเ่ป็นทาน ยงัมคีวามตระหน่ี ยงัมคีวามหวงแหน 
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ยงัมคีวามอยากไดใ้นสิง่ต่างๆอยู่ ยงัไมร่กัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ ยงัเสยีดายเพือ่นฝูง เสยีดาย

สิง่นัน้สิง่น้ี ก็เลยตอ้งพูดปดบา้ง ตอ้งทาํอะไรทีไ่มถู่กศีลถูกธรรมบา้ง อย่างน้ีถอืวา่ใจยงั

ไมเ่ป็นศีล ใจไมส่งบ เวลาฟงัก็วอกแวก ไมไ่ดอ้ยู่กบัการฟงัอย่างต่อเน่ือง ฟงัแลว้กถ็ูก

ความคดิอย่างอืน่ฉุดลากไป ถา้ฟงัแบบน้ีแลว้ปญัญาก็จะไมป่รากฏขึ้นมาเท่าทีค่วร ไม่

พอเพยีงต่อการบรรลธุรรม แต่ถา้ใจเป็นทาน ไมก่งัวลไมห่่วงไมย่ดึไมต่ดิ กบัสิง่ของ

ต่างๆ บคุคลต่างๆ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ บริสุทธิ์ทางกายทางวาจา มคีวามน่ิงสงบในขณะที่

ฟงั ขณะทีฟ่งัก็ใคร่ครวญพจิารณาตาม ก็จะบรรลธุรรมไดใ้นขณะทีฟ่งั  

จงึไมเ่ป็นเรื่องแปลกอะไรทีใ่นสมยัพระพทุธกาล มผูีฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

แสดง บรรลธุรรมข ัน้ต่างๆกนัเป็นจาํนวนมาก เพราะใจเป็นทาน เป็นศีล เป็นสมาธิอยู่

แลว้ คอืนกับวชในลทัธิต่างๆ ทีม่ ุง่ม ัน่ปรารถนาความหลดุพน้ จากความทกุข ์

เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้ เช่นพระปญัจวคัคยีท์ีต่ดิตามรบัใชพ้ระพทุธเจา้ หวงัพึง่

พระพทุธเจา้ เพราะเหน็วา่ทรงมพีระปญัญาบารมมีาก รูว้า่พวกเขาไมส่ามารถหาทางหลดุ

พน้จากความทกุขไ์ดเ้อง ตอ้งอาศยัเอกบรุุษอย่างพระพทุธเจา้ ซึง่ในสมยัทีท่รงประสูติ

ใหม่ๆ  ก็มโีหรไดพ้ยากรณ์ไวแ้ลว้วา่ จะตอ้งไดเ้ป็นพระศาสดาอย่างแน่นอน จงึมผูีฝ้าก

ความหวงัไวก้บัพระพทุธเจา้เป็นจาํนวนมาก อย่างนอ้ยก็พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ แต่พอ

มาถงึบ ัน้ปลายของการปฏบิตักิ็เสือ่มศรทัธาในตวัพระพทุธเจา้ เน่ืองจากในตอนนัน้ทรง

คดิวา่การทีจ่ะหลดุพน้ได ้ ตอ้งทรมานร่างกาย ตอ้งตดัความอยากต่างๆ เช่นความอยาก

ในการรบัประทานอาหาร ทรงคดิวา่เมือ่ไมอ่ยากเสวยอาหารแลว้ ความอยากต่างๆก็จะ

หมดไป ความทกุขต่์างๆก็จะหมดไป แต่พอไดท้รงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ก็ยงั

เหน็วา่พระทยัของพระองคย์งัมคีวามอยาก ยงัมคีวามดิ้นรนอยู่ เหมอืนกบัตอนทีไ่ม่ได ้

อดพระกระยาหารเลย ก็ทรงพจิารณาวา่มาผดิทางเสยีแลว้ ถา้เดนิทางน้ีต่อไปก็จะตอ้ง

เสยีชวีติอย่างแน่นอน จะไมไ่ดผ้ลทีท่รงปรารถนา ยอมเลกิอดอาหาร พอพระปญัจวคัคยี ์

เหน็พระพทุธเจา้ทรงเลกิอดอาหาร ก็เลยคดิวา่พระพทุธเจา้ทรงยอมแพแ้ลว้ ยอมแพ ้

กเิลสมาร สูก้เิลสมารไมไ่ด ้ก็เลยเสือ่มศรทัธาในพระองค ์จงึหนีจากไป  
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แต่หลงัจากทีไ่ดท้รงพจิารณา ก็ทรงเหน็วา่ความอยากนัน้อยู่ในใจ ถา้ทาํจติใหส้งบน่ิง ก็

หยุดอยากได ้ แต่เป็นการหยุดช ัว่คราว ในขณะทีจ่ติสงบน่ิงอยู่ พอถอนออกจากความ

สงบจติก็จะเริ่มคดิ ก็จะมคีวามอยากขึ้นมาอกี จงึทรงพจิารณาดูวา่อะไรทีท่าํใหเ้กดิความ

อยาก ก็ทรงเหน็วา่ ความเหน็วา่สิง่ต่างๆดวีเิศษ ใหค้วามสุขกบัตน ก็ทรงพจิารณาดูต่อ

วา่ เป็นอย่างทีค่ดิหรือไม ่ ดจีริงหรือไม ่ วเิศษจริงหรือไม ่ สุขจริงหรือไม ่ พอพจิารณาก็

ทรงเหน็วา่ไมม่อีะไรใหค้วามสุขไดอ้ย่างแทจ้ริง ทรงพจิารณาดูวา่แลว้จะอยู่กบัเราไป

ตลอดหรือไม ่ เป็นของเราจริงๆหรือไม ่ ก็ทรงเหน็วา่ไมม่อีะไรอยู่กบัเราตลอด ทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นสมบตัผิลดักนัชม เป็นสมบตัชิ ัว่คราว แมแ้ต่สงัขารร่างกายก็เช่นเดยีวกนั เป็น

สมบตัผิลดักนัชม เป็นของเราในขณะทีม่ชีวีติอยู่ พอหยุดหายใจก็กลายเป็นของธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟไป ทรงพจิารณาจนเหน็วา่ ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน ก็สามารถบรรลหุลดุพน้

จากความทกุขไ์ด ้ดว้ยการปลอ่ยวางอปุาทาน ดว้ยการกาํจดัความหลง ทีเ่หน็วา่สิง่ต่างๆ

ในโลกน้ีใหค้วามสุขกบัเรา เป็นสมบตัขิองเรา อยู่กบัเราไปตลอด เพราะทรงเหน็แลว้วา่

ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ เป็นตรงกนัขา้มกนั เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ท ัง้ภายนอกและภายใน 

ภายนอกก็คอืสิง่ต่างๆทีเ่หน็กนัอยู่ ไดย้นิกนัอยู่ ไดส้มัผสักนัอยู่ ดว้ยทวารท ัง้ ๕ ภายใน

คอืธรรมต่างๆทีป่รากฏภายในใจ ทีส่มัผสัไดด้ว้ยใจ ไมว่า่จะเป็นอารมณ์ต่างๆ ความสุข

ต่างๆ ความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจ ก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั ไมใ่หย้นิดี

กบัความสุขภายในใจ พอความสุขหายไป ปรากฏเป็นความไมสุ่ขไมท่กุขข์ึ้นมา หรือ

กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้เหน็แลว้ปลอ่ยวาง ไมย่นิดยีนิ

รา้ยกบัความสุขความทกุข ์ท ัง้ภายนอกและภายใน ใจก็จะอยู่ในอเุบกขา ไมวุ่น่วายกบัสิง่

ต่างๆทีม่าสมัผสั ไมท่กุขอ์กีต่อไป  

เมือ่ไดท้รงรูท้รงเหน็แลว้ ก็ทรงนาํเอามาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก ทาํใหส้ตัวโ์ลกทีอ่ยู่แบบไม่

มคีวามหวงั ไมม่ทีางเลอืก ไดม้ทีางเลอืกแลว้ เมือ่ก่อนน้ีมอียู่ทางเดยีว คอืเกดิแก่เจ็บ

ตาย ซํา้แลว้ซํา้เลา่ วนไปเวยีนมาอยู่อย่างนัน้ ในภพนอ้ยภพใหญ่ สูงบา้งตํา่บา้ง ขึ้นอยู่

กบับญุกบักรรมทีไ่ดท้าํไว ้ แต่พอมพีระพทุธเจา้มาปรากฏ มาประกาศพระธรรมคาํสอน 

สตัวโ์ลกก็มทีางเลอืก เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ยงัมอีกีทางหน่ึงทีไ่ปได ้ ทางทีไ่ม่

เกดิไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ไมท่กุขก์บัอะไรท ัง้สิ้น พอมทีางเลอืกแลว้ก็ขึ้นอยู่กบัพวกเราแต่
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ละคน ทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจเลอืกเอาวา่จะไปทางไหน เพราะไมม่ใีครเดนิแทนเราได ้ ไมม่ี

ใครปฏบิตัแิทนเราได ้ ไมม่ใีครเลอืกแทนเราได ้ ไมเ่หมอืนในสมยัเดก็ๆ พ่อแมเ่ลอืก

โรงเรียนใหเ้ราได ้ เลอืกเสื้อผา้ใหเ้ราใส่ได ้ แต่เรื่องของทางเดนิสู่ความหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ หรือเดนิเขา้สู่ความทกุขน้ี์ ไมม่ใีครเลอืกใหเ้ราได ้ ถงึแมเ้ลอืกใหถ้า้ไมร่บัเสยีอย่าง 

ก็เหมอืนกบัไมไ่ดเ้ลอืกให ้ เช่นพ่อแมอ่ยากจะใหบ้วช ถา้ไมบ่วชเสยีอย่าง จะทาํอย่างไร

ได ้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้อยากจะบวชแต่พ่อแมไ่มอ่ยากใหบ้วช ก็ทาํอะไรไมไ่ดเ้ช่นกนั 

เช่นพระราชบดิาของพระพทุธเจา้ ไมอ่ยากใหพ้ระพทุธเจา้บวช แต่พระพทุธเจา้จะบวช

เสยีอย่าง จะทาํอย่างไรได ้ จะไปหา้มไดอ้ย่างไร อตุส่าหส์รา้งปราสาท ๓ ฤดูใหป้ระทบั 

พยายามไมใ่หอ้อกไปเทีย่วภายนอกปราสาทพระราชวงั เพราะกลวัจะไปเหน็ความแก่

ความเจ็บความตาย กลวัจะไปเหน็นกับวช ทีจ่ะกระตุน้เชื้อทีม่อียู่ในจติใจของพระองคใ์ห ้

ลกุขึ้นมา คอืบญุบารมทีีไ่ดท้รงบาํเพญ็ไว ้ เปรียบเหมอืนกบัเชื้อไฟ ทีจ่ะเผาผลาญกเิลส

ต่างๆใหห้มดไปจากจติจากใจ แต่ขาดประกายไฟทีจ่ะจดุใหเ้ชื้อลกุขึ้นมา ประกายไฟน้ีก็

คอืพระอริยสจั ๔ สจัจธรรมขอ้แรกก็คอืทกุขน้ี์เอง พระราชบดิาจงึพยายามหอ้มลอ้ม

เจา้ชายสทิธตัถะดว้ยความสุข ไมใ่หเ้หน็ความทกุข ์คอืความแก่ความเจ็บความตาย การ

พลดัพรากจากกนั กลวัวา่จะเป็นประกายไฟจดุเชื้อใหล้กุขึ้นมาเพือ่เผาผลาญกเิลส ความ

โลภความโกรธความหลงต่างๆ แต่จะหา้มไดอ้ย่างไร เมือ่ถงึเวลาก็หา้มไมอ่ยู่ พระองคก์็

ทรงเลด็ลอดออกไปประพาสนอกพระราชวงั ไปเหน็สิง่ต่างๆ เหน็คนแก่คนเจ็บคนตาย 

เหน็นกับวช เหน็คนแก่คนเจ็บคนตาย กรู็ว้า่จะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เหน็นกับวชก็รู ้

วา่เป็นทางทีจ่ะไปสู่การหลดุพน้ จากการเกดิแก่เจ็บตาย  

เมือ่เหน็ดงันัน้แลว้ก็ตอ้งไปทางนัน้ เพราะทางอืน่ไมไ่ดเ้ป็นทางออก ทางอืน่เป็นทางทีจ่ะ

เขา้สู่ความทกุข ์ อยู่ในปราสาทราชวงัก็ตอ้งไปทาํสงครามใหไ้ดเ้ป็นพระมหาจกัพรรด ิ ก็

สรา้งความทกุขใ์หม้ากขึ้นภายในใจ เพราะจะตอ้งระมดัระวงั ตอ้งหวาดระแวง วา่จะมี

ใครมาปลงพระชนม ์ มายดึอาํนาจหรือไม ่ มาลม้ลา้งพระราชบลัลงักห์รือไม ่ ซึง่เป็นเรื่อง

ของความทกุข ์ พอออกบวชถงึแมจ้ะทกุขแ์บบขอทาน แต่ทกุขเ์พยีงภายนอก จากการที่

เคยอยู่ในวงัแลว้ตอ้งไปอยู่แบบขอทาน เรื่องการกนิอยู่หลบันอนคงจะไมต่อ้งพูดถงึ คง

จะนึกภาพออก วา่คนทีอ่ยู่ในวงักบัคนทีอ่ยู่แบบขอทานนัน้กนิอยู่กนัแบบไหน ก็เหมอืน
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นรกกบัสวรรค ์ แต่ก็ไมรุ่นแรงเท่ากบันรกสวรรคท์ีม่อียู่ในใจ อยู่ในวงัก็เป็นสวรรคท์าง

กายแต่ตกนรกทางใจ เพราะใจมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความกงัวลห่วงใยหวาดระแวง แต่

คนทีต่กนรกทางกาย อยู่แบบอดอยากขาดแคลน แต่กลบัอยู่บนสวรรคท์างใจ สบายใจ

ไมก่งัวลกบัอะไรท ัง้สิ้น ใครอยากจะเอาอะไรก็เอาไป ก็มแีค่ผา้ทีห่่มทีนุ่่งอยู่เท่านัน้เอง 

สมบตัอิย่างอืน่ก็ไมม่อีะไร บา้นก็ไมม่อียู่ อยู่ตามโคนไม ้อยู่ตามถํา้ ตามเงื้อมผา อยู่ทีไ่ม่

มใีครอยากจะไปอยู่แลว้ ขโมยก็ไมอ่ยากจะไป เพราะไปแลว้ไมไ่ดอ้ะไร สูไ้ปอยู่ในวงั

ไมไ่ด ้ขโมยชอบเขา้วงั เพราะมสีมบตัเิยอะ มขีา้วของเยอะ จงึทรงสละราชสมบตั ิเพราะ

บญุบารมทีีท่รงบาํเพญ็ไวไ้ดร้บัไฟแลว้ เชื้อเริ่มตดิแลว้ ไฟเริ่มไหมแ้ลว้ กเิลสเริ่มถูก

ทาํลายแลว้ ไหมไ้ปเรื่อยๆจนในทีสุ่ดหลงัจาก ๖ ปีทีไ่ดท้รงเสดจ็ออกผนวช เชื้อของ

กเิลสต่างๆก็ถูกทาํลายไปหมด  

เมือ่เชื้อถูกไหมห้มดแลว้ ไฟแห่งปญัญาก็ดบัไป เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งทาํลายอกีต่อไป 

เหมอืนกบัยาทีร่บัประทานเขา้ไปจนหายจากโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ ยาไดท้าํลายเชื้อโรค

หมดแลว้ จะกนิยาเขา้ไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมรู่จ้ะไปฆ่าอะไร ไมม่เีชื้อโรคใหฆ่้าอกี

แลว้ ปญัญาก็มไีวเ้พือ่ทีจ่ะทาํลายกเิลสเท่านัน้ พอกเิลสต่างๆถูกทาํลายไปหมดแลว้ 

ปญัญาทีเ่ป็นเครื่องมอือนัวเิศษก็หยุดทาํงาน หมายถงึปญัญาทีใ่ชใ้นการทาํลายกเิลส 

ความโลภความโกรธความหลง เพือ่มรรคผลนิพพาน แต่หลงัจากนัน้ เมือ่ยงัมสีงัขาร

ร่างกายอยู่ มขีนัธ ์ ๕ มคีวามคดิปรุงแต่งอยู่ ยงัตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ก็

ยงัตอ้งใชป้ญัญาเหมอืนกนั แต่ไมไ่ดเ้ป็นปญัญาแบบทีจ่ะเอาไปทาํลายกเิลส แต่เป็น

ปญัญาทีใ่ชใ้นการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานต่างๆ ถา้อยู่เฉยๆคนเดยีวไมไ่ดท้าํอะไร ก็ไม่ตอ้ง

มปีญัญาเลยก็ได ้ไมต่อ้งคดิอะไร นัง่อยู่เฉยๆก็ได ้เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิอะไรก็

สกัแต่วา่ไดย้นิ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปวเิคราะหด์ว้ยปญัญาวา่ เป็นเสยีงอะไร เป็นรูปอะไร 

เป็นใครมาจากไหน ไมจ่าํเป็นตอ้งรูก้็ได ้ อยู่เฉยๆไปวนัๆหน่ึง จติใจไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้ง

กงัวล มคีวามสุขมคีวามอิม่พออยู่ตลอดเวลา ไมม่วีนัเสือ่มคลาย เป็นเหมอืนนํา้ทีเ่ต็ม

แกว้อยู่ตลอดเวลา ไมม่พีร่อง จะเตมิเขา้ไปมากเพยีงไรก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดท้าํ

ใหแ้กว้นัน้โตขึ้นใหญ่ขึ้น เพือ่จะรบันํา้ไดม้ากขึ้น ไมเ่หมอืนกบัลูกโป่งทีใ่ส่นํา้เขา้ไปก็โป่ง

ออกมา แต่ใจทีเ่ต็มเป่ียมแลว้ ใจทีถ่งึพระนิพพานแลว้ ไมส่ามารถรบัความสุขเพิม่
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มากกวา่ทีม่อียู่ได ้ เต็มพกิดัแลว้ กจิของนกับวชจงึจบสิ้นลง ดงัทีท่รงตรสัไวว้า่ วุสติงั 

พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดส้ิ้นสุดแลว้ กจิอืน่ทีจ่ะตามมาไมม่อีกีแลว้ ไมต่อ้งทาํ

อะไรอกีแลว้ นอนกบักนิอย่างเดยีว รอวนัตายไปเท่านัน้เอง แต่เน่ืองจากความเมตตา

กรุณา เหน็ผูอ้ืน่ยงัทกุขอ์ยู่ อยากใหเ้ขาพน้ทกุข ์ เหมอืนกบัคนทีรู่จ้กัวธิีแหกคุกออกมา 

เหน็เพือ่นทีอ่ยู่ในคุกก็สงสาร อยากจะใหห้ลดุออกมา ก็กลบัไปบอกวธิีออกมาจากคุก 

อยู่ทีว่า่จะอยากออกมาหรือไม ่บางคนก็ชอบตดิคุก ขี้เกยีจ ไมช่อบปีนกาํแพง ไมช่อบขดุ

หลมุขดุอโุมงค ์ เพือ่เลด็ลอดใตก้าํแพงออกมา ขออยู่ในคุกดกีวา่ กนิขา้วของคนคุก 

นอนแบบคนคุก ก็มคีวามสุข พอใจอย่างนัน้ ก็ไมม่ใีครไปหา้มได ้

เมือ่ก่อนน้ีไม่มทีางเลอืก จะตอ้งอยู่ในคุกอย่างเดยีว เพราะไมรู่ว้ธิีทีจ่ะเลด็ลอดออกจาก

คุก แต่พอมคีนหน่ึงเลด็ลอดออกมาไดแ้ลว้ ก็ส่งสารกลบัไปบอกวธิี วา่ทาํอย่างน้ีๆ ถา้

อยากจะออกจากคุกก็ทาํตามน้ี ก็จะไดอ้อกอย่างแน่นอน แต่ถา้อยากจะอยู่ในคุกก็ไมว่า่

อะไร อย่างนอ้ยก็ไดท้าํหนา้ทีข่องผูท้ีไ่ดเ้ลด็ลอดออกมาแลว้ ไดบ้อกช่องใหแ้ลว้ ชี้โพรง

ใหแ้ลว้ จะออกหรือไมก่็สุดแทแ้ต่ พวกเราก็เช่นเดยีวกนั โชคดทีีไ่ดเ้กดิในสมยัที่มี

พระพทุธศาสนา มผูีช้ี้โพรงให ้ชี้ทางสู่ความหลดุพน้ สู่ความสุขอนัเลศิอนัประเสริฐ อยู่ที่

เราจะเอาหรือไม ่จะเลอืกทางไหน จะเอาความสุขแบบสุกๆดบิๆ หรือจะเอาความสุขแบบ

ถาวร ไมม่คีวามทกุขม์แีต่ความสุขตลอดเวลา ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่กบัความสุขของ

พระนิพพานเลย ก็อยู่ทีต่วัเรา ถา้อยากจะไปทางน้ีก็ตอ้งปลูกฝงัศรทัธา สรา้งฉนัทะวริยิะ

จติตะวมิงัสา ใหเ้กดิขึ้นมาในใจ พอมอีทิธิบาท ๔ ในใจแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดบ้รรลุ

ธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลอุย่างแน่นอน จงึควรแน่วแน่

ต่อการเขา้หาพระศาสนาดว้ยวธิีต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํบญุตกับาตร 

รกัษาศีล หรือภาวนา พยายามทาํไปเรื่อยๆ ทาํใหม้ากยิง่ขึ้น รบัรองไดว้า่สกัวนัหน่ึง จะ

ไดล้ิ้มรสผลของการปฏบิตัอินัวเิศษน้ีอย่างแน่นอน  

ถาม เพือ่นฝากกราบเรียนถามวา่ ไดพ้ยายามพจิารณาเวทนาอย่างทีพ่ระอาจารยส์อน 

ใชเ้วลานานและเลือ่นจาํนวนชัง่โมงออกไปได ้ แต่วา่หลงัจากผ่านไปแลว้มนัจะ

ปวดทีห่วัมาก ควรจะทาํต่อไปหรือหยุดคะ  
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ตอบ ถา้ปวดหวัแสดงวา่เครียดกบัการปฏบิตั ิ ลกึๆคงอยากจะใหค้วามทกุขเวทนา

หายไป ก็จะทาํใหเ้ครียดปวดหวัขึ้นมาได ้ถา้ทกุขเวทนาหายไปเอง โดยทีเ่ราไมไ่ด ้

อยากใหห้ายไป จะเบาจะโลง่จะสบาย จะไมรู่ส้กึปวดศีรษะหรือปวดอะไรเลย 

ในขณะทีน่ ัง่คงจะทนไปพรอ้มกบัอยากใหม้นัหาย พอยงัไมห่ายก็ทาํใหเ้ครียด 

ถาม แต่เขาวา่อาการปวดขามนัหายนะคะ 

ตอบ ใช่ นัง่ไปสกัระยะหน่ึงก็จะหายไปเอง ธรรมชาตขิองกายเวทนาเป็นอย่างนัน้ พอ

นัง่แลว้ชา ก็ปลอ่ยใหช้าไป สกัพกัหน่ึงก็หายไปเอง เรื่องกายเวทนาไมใ่ช่ประเดน็

สาํคญั เรื่องใจสาํคญักวา่ วา่ใจเป็นอเุบกขาจริงๆไดห้รือไม ่ ไมไ่ดอ้ยากให ้

ทกุขเวทนาหายไดห้รือไม ่ ถา้ลกึๆยงัอยากอยู่ ถงึแมจ้ะหายไปเอง แต่ใจยงัมี

ความอยากใหห้ายอยู่ ก็จะเครียดปวดศีรษะได ้จงึตอ้งสอนใจอย่าไปอยากใหม้นั

หาย ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนั ถา้ใชอ้บุายของสมาธิก็บริกรรมพทุ

โธๆไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจทกุขเวทนา ถา้นัง่ฟงัธรรมแลว้เจ็บปวด ก็อย่าไปสนใจ

กบัอาการเจ็บปวด ต ัง้ใจฟงัไปเรื่อยๆ เดีย๋วความเจ็บปวดก็หายไปเอง เป้าหมาย

ของการปฏบิตัคิอื ใจสงบเป็นสมาธิ เป็นอเุบกขา ไมต่อ้งการควบคุมบงัคบัเวทนา

ทางกาย ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั จะนานหรือไมน่าน ปลอ่ยไปตาม

เรื่อง เป้าหมายของการปฏบิตั ิคอือเุบกขาทางใจ ใจตอ้งวางเฉย ตอ้งไมม่อีารมณ์

กบัมนั มนัจะเป็นอย่างไรก็ใหม้นัเป็นไป ครูบาอาจารยใ์ชก้ารฟงัเทศนฟ์งัธรรม

เป็นอบุายสอนลูกศิษย ์ เวลาทีท่่านแสดงธรรม จะไมม่ใีครขยบัร่างกายถงึแมจ้ะ

เจ็บจะปวดอย่างไร พยายามนัง่ฟงั ใหใ้จจดจ่ออยู่กบัการฟงั เพือ่จะไดเ้ป็น

อเุบกขา น่ิงเฉยได ้ปลอ่ยวางเวทนาทางกายได ้ 

สาํหรบัคนทีน่ ัง่สมาธิยงัไมเ่ป็น ก็ใหใ้ชก้ารนัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมโดยไมเ่ปลีย่นอริิยาบถ

จนกวา่จะยุต ิ เป็นการฝึกทาํสมาธ ิ ฝึกทาํจติใหเ้ป็นอเุบกขา ถา้อยู่ตามลาํพงัอาจจะไมไ่ด ้

นัง่ หรือนัง่ไดเ้ดีย๋วเดยีว พอเจ็บก็จะเปลีย่นอริิยาบถ พอตอ้งไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็ตอ้ง

นัง่ไปจนกวา่ท่านจะหยุด ท่านไมข่ยบัเราก็ไมข่ยบั ท่านเทศนเ์ราก็ฟงัท่าน ท่านก็เพลนิอยู่

กบัการเทศน ์ ท่านก็เจ็บเหมอืนเรา แต่ใจของท่านไมไ่ดอ้ยู่กบัความเจ็บ อยู่กบัการแสดง
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ธรรม ก็เลยไมรู่ส้กึเจ็บ ถา้มสีมาธิอยู่กบัการฟงัเราก็จะไมรู่ส้กึเจ็บ มนัเจ็บแต่เราไมรู่ส้กึ

เจ็บ เพราะไมไ่ปใหค้วามสาํคญักบัมนั ถา้อยู่คนเดยีวก็ตอ้งมอีะไรเกาะแทนเสยีงธรรม ก็

ตอ้งสรา้งเสยีงธรรมขึ้นมาภายในใจ ดว้ยการสวดมนตก์็ด ี ดว้ยการบริกรรมพทุโธก็ด ี

ดว้ยการดูลมหายใจเขา้ออกก็ด ีใหใ้จเกาะตดิอยู่กบักรรมฐานนัน้ แลว้ความเจ็บปวดทาง

ร่างกายก็จะหายไปเอง ใจก็เป็นอเุบกขา  

ถา้พจิารณาดว้ยปญัญา จนเหน็โทษของความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป วา่เป็นเหตขุอง

ความทกุขใ์จ ก็จะปลอ่ยวางความอยาก ทกุขเวทนาจะอยู่ก็อยู่ไป ใจก็จะดิง่ลงสู่ความ

สงบ ใจจะเบาโลง่ขึ้นมาเลย เป็นอเุบกขาทีล่กึกวา่ขณะทีก่าํลงับริกรรมอยู่ หรือกาํลงัสวด

อยู่ รูแ้ลว้เหน็แลว้วา่ปลอ่ยไดจ้ริงๆ ใจจะโลง่ใจจะเบา ไมเ่ครียดกบัอะไรท ัง้สิ้น จะมี

ความสุขมาก เป็นอบุายของปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่ ร่างกายก็ด ี เวทนาก็ด ี ใจก็ด ี

ลว้นเป็นสภาวธรรม ทีม่หีนา้ทีต่่างกนั ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัวตัถอุืน่ๆ เหมอืนกบัพื้น

ไมท้ีเ่รานัง่อยู่น้ี กระดูกก็เหมอืนกบัไม ้ เวลาคนตายไปแลว้หรือสตัวต์ายไปแลว้ เอา

กระดูกไปตม้ในหมอ้ ไมเ่หน็เจ็บปวดอย่างไร เพราะเป็นวตัถ ุ ร่างกายก็เป็นวตัถุ

เหมอืนกนั เพยีงแต่มใีจมาครอบครอง ก็เลยทาํใหม้คีวามรบัรูค้วามรูส้กึทีเ่กดิขึ้นใน

ร่างกาย ทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ จากสุขเป็นทกุข ์จากทกุขเ์ป็นไมสุ่ขไมท่กุข ์วนเวยีนไปอย่าง

น้ี ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นสภาวธรรม ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้ เขาตอ้ง

เป็นไปตามเรื่องของเขา เราตอ้งปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา กายก็ปลอ่ยใหเ้ขานัง่ไป 

เวทนาจะเป็นชนิดใดก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ส่วนใจผูรู้ก้็ใหรู้เ้ฉยๆ  

อย่ารูด้ว้ยกเิลส เพราะจะเกดิความอยาก ก็จะเป็นสมทุยั เกดิความทกุขข์ึ้นมาในใจ ที่

รุนแรงกวา่ทกุขเวทนาทางกายเป็น ๑๐๐ เท่า จะทนนัง่อยู่ไมไ่ด ้ ถา้กาํจดัความอยากได ้

ก็จะดบัความทกุขใ์จได ้ ใจจะไมวุ่น่วายกบักายและเวทนา จะแยกออกได ้ ปลอ่ยวางได ้

ท่านแสดงไว ้ ๒ ลกัษณะคอื ๑. จติจะดิง่ลงไปแลว้ปลอ่ยท ัง้กายท ัง้เวทนา เหลอืแต่สกั

แต่วา่รู ้ ไมร่บัรูเ้รื่องกายเรื่องเวทนา เหมอืนกบัหมอฉีดยาชาใหเ้วลาทีจ่ะผ่าตดั จะไมรู่ส้กึ

อะไร ๒. เวทนาไมห่าย กายไมห่ายไปจากใจ แต่ใจไมวุ่น่วาย ใจเฉย ต่างฝ่ายต่างอยู่ ใจ

ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาหายไปหรือต ัง้อยู่ อยู่ก็อยู่ไป ต่างฝ่ายต่างอยู่ ไมเ่บยีดเบยีนกนั ไม่
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กระทบกนั เป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการใชอ้บุายของวปิสัสนาหรือปญัญา เป็นวธิีกา้วขา้ม

ทกุขเวทนาทางกาย  

ถาม เวลาทาํบญุตอ้งอธิษฐานหรือเปลา่ 

ตอบ อธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ ไมว่า่จะทาํอะไรตอ้งต ัง้ใจก่อน อยากจะเป็นส.ส. ก็

ตอ้งต ัง้ใจเป็นส.ส.ก่อน ถงึจะไปหาเสยีงได ้ อยากจะมาวดัก็ตอ้งต ัง้ใจก่อน ถา้

เขา้ใจวา่อธิษฐานเป็นการขอพรใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ขอไปจนวนัตายก็ไมไ่ด ้ 

ถาม มคีนสมยัพทุธกาลทีฟ่งัธรรมกบัพระพทุธเจา้ แลว้ก็สามารถบรรลธุรรมได ้ ผ่าน

มา ๒ พนักวา่ปี บคุคลเหลา่น้ีคงไมม่ใีนโลกน้ีแลว้ 

ตอบ ม ี คนทีบ่าํเพญ็บารมกี็มมีาเกดิอยู่เรื่อยๆ อาจจะมนีอ้ย ไมป่รากฏใหเ้ราไดรู้เ้หน็ 

ไมอ่ย่างนัน้จะมพีระปฏบิตัมิาส ัง่มาสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆไดอ้ย่างไร เพยีงแต่วา่

คนทีม่บีารมไีมป่ากโป้ง ไมโ่ฆษณา 

ถาม จริงๆแลว้อาจจะเกดิขึ้นกบัครูบาอาจารย ์แต่ท่านไมพู่ดเท่านัน้เอง 

ตอบ เกดิกบัพวกเราบางคนก็ได ้ใครจะไปรู ้พวกน้ียิง่รูย้ิง่เงยีบ  

ถาม ไดส้งัเกตจากตวัเองกบัหมูค่ณะทีม่าฟงัธรรมน้ีวา่ พอไดฟ้งัธรรมคาํทีค่มของ

อาจารยแ์ลว้ ก็เกดิความปลื้มปีตยินิด ีใจเย็นฉํา่ นํา้ตาจะไหลพราก  

ตอบ เป็นอารมณ์ทีป่รากฏในขณะทีไ่ดส้มัผสักบัธรรม เป็นเชื้อ เป็นหนงัตวัอย่าง ทาํให ้

มกีาํลงัใจ  

ถาม ก็เลยมาดูหนงัเรื่องน้ีตดิต่อกนัเป็นเวลา ๒-๓ ปีแลว้ 

ตอบ หนงัน้ีจะทาํใหม้ฉีนัทะวริิยะ ทีจ่ะทาํบญุมากขึ้น รกัษาศีลมากขึ้น ภาวนามากขึ้น 

พอไดส้มัผสักบัความรูส้กึแบบน้ีแลว้มนัอศัจรรยใ์จ เกดิจากการไดส้มัผสักบัรส

แห่งธรรม ทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัวา่ รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง คอืความปีติ
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ซาบซึ้งภายในใจ เหมอืนกบัไดท้าํความดทีีไ่มค่าดคดิวา่จะทาํได ้ เช่นเสยีสละสิง่ที่

รกัไปเพือ่ใหค้นอืน่มคีวามสุข จติใจมคีวามปลื้มปีต ิ หรือเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม ่

แทนทีจ่ะไปเทีย่วก็ไมไ่ป มคีวามปีตมิคีวามสุขภายในใจ ดกีวา่การไปเทีย่วหลาย

เท่า เพยีงแต่ยงัไมต่่อเน่ือง เพราะยงัอยู่ใตอ้ทิธิพลของกเิลสอยู่  

ถาม รูส้กึวา่พอปฏบิตัเิขา้ๆแลว้ มนัก็หยุดอยู่ตรงจดุทีสู่ก้บัเวทนา สูก้นัไปๆอยู่อย่าง

นัน้ แพบ้า้งชนะบา้ง  

ตอบ อย่าไปสูม้นั ตอ้งเขา้ใจมนั เพราะสูม้นัไมไ่ด ้ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั 

คาํวา่สูน้ี้ก็หมายถงึวา่อยากจะใหม้นัหาย  

ถาม ใชข้นัตสูิก้บัมนั แต่วา่ขาดปญัญา 

ตอบ อดทนเฉยๆมนัทนไมไ่ดห้รอก ขณะทีเ่ราทนอยู่นัน้กเิลสมนัไมห่ยุด กเิลสมนั

อยากจะใหห้าย ตอ้งเอาใจมาทาํงาน มาบรกิรรมพทุโธๆ มาสวดมนต ์เพือ่ไมใ่หม้ี

เวลาคดิอยากใหม้นัหาย หรือแยกกาย แยกเวทนา แยกใจใหอ้อกเป็น ๓ ส่วน 

ใหเ้หน็วา่ต่างฝ่ายต่างมหีนา้ทีอ่ย่างไร ต่างฝ่ายเป็นอย่างไร แลว้ปลอ่ยใหเ้ขา

เป็นไปตามความจริงของเขา เช่นร่างกายน้ีก็เป็นเหมอืนศาลา ก็ปลอ่ยร่างกาย

เหมอืนกบัเราปลอ่ยศาลา ศาลาน้ีเราไมไ่ปกงัวลกบัเขา แดดจะออกฝนจะตก

อย่างไร เราก็ไมไ่ดไ้ปมอีะไรกบัเขา ปลอ่ยเขาไป ร่างกายน้ีเมือ่นัง่อยู่เฉยๆก็ดอียู่

แลว้ ไมม่ปีญัหาอะไร ก็ปลอ่ยเขานัง่ไป เวทนาจะแสดงอาการอย่างไร ก็ปลอ่ยให ้

แสดงไป ใจมหีนา้ทีรู่ก้็รูไ้ปอย่างเดยีว อย่าไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ถา้ทาํ

ไดก้็จะไมม่เีวลาคดิอยาก หรือถา้มนัอยาก ก็ถามวา่ทีเ่ป็นอยู่น้ีมนัจะตายหรือ ก็

รบัรูม้นัไดไ้มใ่ช่หรือ มนัเจ็บมนัปวดขนาดไหน ก็ยงัรูม้นัได ้ แลว้ทาํไมจะรูต่้อไป

ไมไ่ด ้ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ปญัหาอยู่ทีก่เิลสทีไ่มอ่ยากจะรู ้ อยากจะใหห้ายไป 

อยากจะหนีจากไป ตอ้งกาํจดัตวัน้ี ตอ้งยอ้นมนั เมือ่มนัไมอ่ยากเราก็อยากมนัดู 

ทา้ใหม้นัเจ็บกวา่น้ีอกี เจ็บเพิม่ขึ้นไปอกี แค่น้ียงัไมพ่อ จะไดไ้มก่ลวั จะไดไ้ม่

อยากใหม้นัหายไป หรืออยากจะหนีมนัไป พรอ้มทีจ่ะปลอ่ยใหม้นัเป็นไป เป็น
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มากกวา่น้ีก็ได ้เป็นนอ้ยกวา่น้ีก็ได ้เป็นอย่างไรก็ได ้เป็นไปเถดิ เราไมก่ลวัแลว้ รู ้

แลว้วา่รบัเธอไดท้กุรูปแบบ มาแรงขนาดไหนหรือเบาขนาดไหน ไมส่ามารถ

ทาํลายใจได ้ 

ถาม กเิลสมนับอกวา่ ถา้ไม่ขยบัเดีย๋วฟงัเทศนไ์ม่รูเ้รื่อง 

ตอบ อย่าไปเชื่อกเิลส ตอ้งเชื่อธรรม ต ัง้ใจฟงัธรรมใหม้ากยิง่ขึ้น ถา้ฟงัไมรู่เ้รื่องกผ็ลติ

ธรรมขึ้นมาภายในใจแทน ไมต่อ้งฟงั พทุโธๆไปเลย บริกรรมพทุโธใหถ้ี ่ เกาะอยู่

กบัพทุโธไป เพราะไมม่สีมาธิฟงัแลว้ ก็สรา้งธรรมะขึ้นมาภายในใจแทน ไมย่าก

หรอก ทาํไปเรื่อยๆ ตอ้งผ่านไปไดท้กุคน ขอใหพ้ยายามเท่านัน้เอง อย่าเลกิ 

เพราะเป็นทางผ่าน ตอ้งผ่านด่านน้ีทกุคน เหลอือกีนิดเดยีว พยายามดนัมนัไป 

ดนัมนัไป อกีเฮือก ๒ เฮอืกก็ทะลแุลว้  

ถาม ถา้ไมผ่่านเวทนา จติยากทีจ่ะรวมลงได ้ใช่ไหมครบั 

ตอบ รวมได ้ รวมแบบพทุโธๆ ถา้ไมผ่่านเวทนาก็จะไมไ่ดป้ญัญา จะไดธ้รรมข ัน้สมาธิ 

ยงัเป็นโลกยิธรรม เช่นฤๅษต่ีางๆ อาจารยข์องพระพทุธเจา้ก็ไดส้มาธิ ดว้ยการ

เพ่งหรือบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหน่ึง มสีตจิดจ่อต่อเน่ืองอยู่กบัคาํบริกรรม 

ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ก็รวมลงได ้ แต่ไมเ่กดิปญัญา พอเจอเวทนาก็เป็นเหมอืนกบัที่

หลวงตาท่านเลา่ วา่เหมอืนหมาเจอเสอื กลวัไปหมด ส ัน่ไปหมดเลย  

ถาม เป็นไมเ้บือ่ไมเ้มากนัมาตลอด 

ตอบ ถา้ใชป้ญัญาไดแ้ลว้ หมาก็จะกลายเป็นเสอืขึ้นมา จะไมก่ลวัอกีต่อไป เพราะผ่าน

ทกุขเวทนาไปไดแ้ลว้ เกดิมาก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยกนัทกุคน จะตอ้งเจ็บกบั

เรื่องต่างๆ ทีเ่ราแสวงหาเครื่องอาํนวยความสะดวกความสุขกนั ก็เพือ่หนีความ

ทกุขท์างกายกนั ไมว่า่จะเป็นพดัลม เครื่องปรบัอากาศ ฟูกหนาๆ อะไรต่างๆ

เหลา่น้ีเป็นการหนีความทกุขก์ายท ัง้นัน้ ถา้ไมห่นีเสยีอย่างก็อยู่ได ้ ไมม่ี

เครื่องปรบัอากาศก็อยู่ได ้ ไมม่เีครื่องทาํนํา้รอ้นก็อาบนํา้ได ้ ใจถา้ไดฝึ้กแลว้ก็จะ
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รบัได ้ ไมเ่หลอืบ่ากวา่แรง พอผา่นทกุขเวทนาไปไดแ้ลว้ จะไมก่ลวัเรื่องเจ็บปวด 

ไมก่ลวัเรื่องความตาย พอไมก่ลวัความเจ็บแลว้ก็ไมก่ลวัความตาย ตอ้งผ่านข ัน้น้ี

ถงึจะปลอ่ยวางเรื่องแก่เจ็บตายของกายไดอ้ย่างเต็มที ่ 

แต่เรื่องของความสวยงามของกายยงัตอ้งพจิารณาอกี ตอ้งพจิารณาอสุภะ เพือ่ปลอ่ยวาง

ความหลงยนิดใีนรูปร่างหนา้ตาของคน ไมว่า่หญงิวา่ชาย วา่เป็นเพยีงหนงัหุม้ห่อกระดูก 

หุม้ห่ออวยัวะต่างๆ มสีิง่ปฏกูิลไหลออกมาตลอดเวลา ถา้ไมไ่ดช้าํระก็จะส่งกลิน่เหมน็ 

ท ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ และเวลาทีต่ายไป เน่าเป่ือยลงไป ยิง่ส่งกลิน่เหมน็ใหญ่ พจิารณา

ใหเ้กดิความเบือ่หน่าย เกดิความรงัเกยีจ จะไดไ้มแ่สวงหาคู่ครอง เพราะถงึแมจ้ติจะมี

สมาธิมธีรรมอยู่แลว้ก็ตาม ถา้ยงัไมไ่ดพ้จิารณาอสุภะ พอเหน็ทไีรก็เกดิความยนิดขีึ้นมา

ไดท้นัท ี เป็นอกีข ัน้หน่ึงของการพจิารณากาย ถา้พจิารณาผา่น ปลอ่ยวางความสวยงาม

ของกายได ้เหน็วา่เป็นอสุภะ ไมส่วยไมง่ามได ้ก็จะหมดปญัหากบัร่างกายโดยสิ้นเชงิ ไม่

มอีะไรจะใหพ้จิารณาอกีต่อไป  

จะมแีต่เรื่องทีย่งัมปีรากฏอยู่ภายในใจ เป็นกเิลสทีล่ะเอยีด เช่นความยนิดใีนความสงบ 

คอืรูปราคะและอรูปราคะ ทีต่ดิสมาธิก็ตดิตรงน้ี เพราะมคีวามสุขมาก แต่ก็ยงัมคีวาม

ทกุขป์รากฏขึ้นมา ถา้ไมส่งัเกตก็จะไมรู่ ้ จนกวา่จะไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีผ่่านไปแลว้ หรือ

เหน็เองวา่ยงัมงีานทีต่อ้งทาํต่อ ยงัมอีารมณ์ต่างๆทีท่าํใหเ้กดิความไมส่บายใจอยู่ ก็ตอ้ง

ออกจากสมาธิมาพจิารณาเพือ่กาํจดัมนั พอพจิารณาก็เหน็คุณค่าของการพจิารณา ที่

กาํจดัความไมส่บายใจไดก้็ตดิใจ จงึพจิารณาอยู่เรื่อยไมห่ยุดไมห่ย่อน ไมย่อมพกัจติ ก็

กลายเป็นความฟุ้ งซ่านขึ้นมา ก็เลยเถดิไป จงึควรหยุดการพจิารณา ใหก้ลบัเขา้มาพกัใน

ความสงบก่อน พอพกัไดเ้ต็มทีแ่ลว้ ก็จะมพีลงั มกีาํลงั ทีจ่ะพจิารณาขดุคุย้หากเิลสที่

ละเอยีด ทีซ่่อนอยู่ในใจต่อ คือมานะความถอืตวั อวิชชาความไมรู่พ้ระอริยสจั ๔ ที่

ละเอยีด ก็ทาํอย่างน้ีไป สลบัไปสลบัมา ระหวา่งการขดุคุย้คน้หากเิลสกบัการพกัอยูใ่น

ฌาน จะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ด ี พอถอนออกมาแลว้ก็พจิารณาต่อ จนกวา่จะ

ทาํลายมานะและอวชิชาใหห้มดไป เมือ่หมดแลว้ก็ไมม่อีะไรใหพ้จิารณา เพราะไมม่อีะไร

สรา้งความไมส่บายใจใหอ้กีต่อไป  
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ถาม ในการพจิารณาน่ีไมจ่าํเป็นตอ้งหลบัตาหรือนัง่ตลอด 

ตอบ ไมจ่าํเป็น ดูในใจ ดูการทาํงานของกเิลส ทีส่รา้งความรูส้กึนึกคดิต่างๆ เช่นคดิวา่

เราดกีวา่เขา สูงกวา่เขา ตํา่กวา่เขา ดอ้ยกวา่เขา พอดอ้ยกวา่ก็นอ้ยเน้ือตํา่ใจ เวลา

สูงกวา่ก็หยิง่ผยอง ภูมอิกภูมใิจ หลงระเรงิ ซึง่เป็นกเิลสท ัง้นัน้ ตอ้งพจิารณาให ้

เหน็ชดัแลว้ตดัมนัไป ส่วนอวชิชาก็คอืการไมเ่หน็ความทกุขอ์นัละเอยีด ทีม่ซี่อน

อยู่ในใจ เพราะใจในขณะนัน้มคีวามสุขมาก จนคดิวา่ไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่

เลย แต่ความสุขนัน้ยงัเปลีย่นได ้ยงัหายไปได ้มคีวามทกุขข์ึ้นมาแทนได ้แต่เป็น

แบบทีล่ะเอยีดมาก ถา้ไมส่งัเกตก็จะไมเ่หน็ ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาดูอยู่เรื่อยๆ ก็

จะเหน็อารมณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ จนกวา่จะเขา้ใจและปลอ่ยวางได ้ 

ถาม การพจิารณานามขนัธน้ี์ ตอ้งพจิารณารูปใหแ้ตกไปหมดก่อนหรือเปลา่ หรือทาํ

ควบคู่ไปได ้

ตอบ การพจิารณามอียู่ ๒ ลกัษณะคอื ๑. พจิารณาเชงิทฤษฎ ี ก็คอืพจิารณาดูวา่ 

ร่างกายมนัเกดิแก่เจ็บตาย เวทนามสุีข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ เปลีย่นไปเปลีย่นมา 

สงัขารก็คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี วญิญาณก็รบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีม่า

สมัผสัแลว้ก็หายไปแลว้ก็ปรากฏขึ้นมาใหม ่ สลบัเปลีย่นไป ๒. พจิารณาเชงิ

ปฏบิตั ิ พอเสยีงมากระทบกบัหู สญัญากแ็ปลเสยีงวา่เป็นเสยีงอะไร ดหีรือช ัว่ 

น่ายนิดหีรือน่ารงัเกยีจ ถา้เสยีงชมเชยก็ยนิด ีสุขเวทนาก็ปรากฏขึ้นมา ถา้เสยีงด่า

วา่ก็ไมย่นิด ี ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ตอ้งรูท้นัตรงน้ีแลว้ดบัใหไ้ด ้ รูว้า่เป็นสกัแต่

วา่เสยีง สรรเสริญก็เสยีง นินทาก็เสยีง มคุีณค่าเท่ากนั แต่ใจไปใหน้ํา้หนกั

ต่างกนั ถา้สรรเสริญก็ดอีกดใีจ ถา้ดุด่าวา่กลา่วก็เสยีอกเสยีใจ น่ีคอืการพจิารณา

นามขนัธใ์นเชงิปฏบิตั ิ ถา้สตปิญัญายงัไมท่นั ก็ตอ้งพจิารณาในเชงิทฤษฎไีปก่อน 

พจิารณาวา่นามขนัธม์หีนา้ทีอ่ย่างน้ีๆ มนัเกดิมนัดบั เพือ่เตรียมไวร้บักบั

เหตกุารณ์จรงิๆ พอใครด่าเราปับ๊ตอ้งพจิารณาแลว้ ดูซวิา่จะทนัไหม ถา้ด่าแลว้ดี

ใจก็แสดงวา่ทนั เป็นการแขง่ขนักนั ระหวา่งกเิลสกบัธรรม เหมอืนกบัเป็นการ

ดวลปืนกนั ถา้ธรรมเร็วกวา่ก็ไมท่กุข ์ ถา้กเิลสเร็วกวา่ก็ทกุข ์ จงึตอ้งเสริมกาํลงั
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ธรรมใหม้มีากขึ้น ดว้ยการพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นเวลาเดนิจงกรมอยู่ในป่าคน

เดยีว มแีต่เสยีงนกเสยีงกา ก็พจิารณาถงึคนทีเ่กลยีดเรา ชอบด่าเรา หรือคนที่

เรากลวัมากๆ พจิารณาใหห้ายกลวั พอไปเจอตวัจริงก็ดูซวิา่ไมก่ลวัอย่างทีไ่ด ้

พจิารณาหรือไม ่ เหมอืนกบันกัมวยทีซ่อ้มชกกบักระสอบทราย ซอ้มชกกบัคู่ซอ้ม

ไปก่อน พอถงึเวลาก็ตอ้งขึ้นเวท ีขึ้นไปลองของจริงดู ถา้ชนะก็ไดเ้ขม็ขดั ถา้แพก้็

ตอ้งกลบัไปซอ้มใหมห่รือแขวนนวม แต่ในทางธรรมไมต่อ้งแขวน แพก้ี่คร ัง้ไม่

เป็นไร เพราะชนะเพยีงครัง้เดยีวก็จะชนะไปตลอด จงึไมต่อ้งกลวัแพ ้ แพร้อ้ย

ครัง้แสนครัง้ก็ไมเ่ป็นไร ปลอ่ยใหแ้พไ้ปก่อน เวลาแพใ้หเ้ป็นบทเรียนวา่พลาด

ตรงไหน จะไดแ้กไ้ข พอครัง้หนา้เจอกนัปับ๊ ถา้ทนัก็ชนะ พอชนะแลว้ก็จะชนะไป

ตลอด แพท้างธรรมไมต่อ้งไปทอ้ เพราะตอ้งการชนะเพยีงครัง้เดยีว 

ถาม ลูกสาวฝากมาถามคะ เกี่ยวกบัเรื่องอุม้บญุคะ วา่เป็นการเปิดโอกาสใหก้บัธุรกจิ

คา้มนุษยห์รือเปลา่ กลวัจะผดิศีล  

ตอบ อุม้บญุน้ีเป็นอย่างไร 

โยม อุม้ทอ้งแทน 

ตอบ แลว้ทาํไมหรือ 

ถาม รบัจา้งทอ้งแทนคนทีม่บีตุรยาก  

ตอบ มนัเรื่องของกเิลส การเกดิมนัดทีีไ่หน คดิอยากจะมลูีกก็เป็นทกุขแ์ลว้  

ถาม เป็นบาปไหม เหมอืนเป็นการคา้มนุษย ์

ตอบ ก็ไมไ่ดฆ่้าสตัวต์ดัชวีติตรงไหน ไมบ่าป ก็เหมอืนกบัรบัลูกเขามาเลี้ยง อย่างแมท่ี่

ตอ้งไปทาํงาน ก็ฝากลูกไวท้ีโ่รงเลี้ยงเดก็ ตอนเยน็ๆก็ไปรบักลบับา้น น่ีก็ฝากลูก

ไวใ้นทอ้งเขา ใหเ้ขาเลี้ยงแทนไมต่่างกนั เป็นธุรกจิการคา้ ถา้ทาํหนา้ทีเ่ป็นผู ้

ต ัง้ครรภใ์ห ้ โดยไมเ่รียกผลตอบแทน ก็เป็นการทาํบญุ แต่มกัจะมปีญัหาตามมา 



71 
 

เพราะความผูกพนั พอคลอดออกมาแลว้จะไมย่อมคนืใหแ้ม ่ ปญัหาก็จะตามมา 

พอคลอดลูกแลว้ก็พาลูกเขาหนีไป เพราะเป็นลูกของเราแลว้  

ถาม พ่อแมป่กปิดไว ้ ไมบ่อกความจริงวา่ไปอุม้บญุมา พอเดก็โตขึ้นก็ไมท่ราบวา่คนน้ี

คอืแมเ่ขา ถา้ไปปรามาสแมค่นน้ี จะเป็นบาปไหม  

ตอบ ถา้ไมรู่ก้็ไมบ่าป เพราะไมม่เีจตนา ถา้รูก้บ็าป รูว้า่เป็นแมแ่ลว้ก็ไปเนรคุณก็บาป 

แต่ถงึแมจ้ะไมใ่ช่แม ่ เป็นคนอืน่ ถา้ไปทาํไมด่กีบัเขาก็บาปเหมอืนกนั แต่บาปไม่

หนกัเหมอืนทาํกบัพ่อแม ่ เช่นอนนัตริยกรรมเป็นบาปทีห่นกัทีสุ่ด ไดแ้ก่การฆ่า

พ่อฆ่าแม ่ ฆ่าคนอืน่ไมบ่าปเท่าฆ่าพ่อฆ่าแม ่ ถา้ไมรู่ว้า่เป็นพ่อเป็นแม ่ ก็ไมไ่ดเ้ป็น

อนนัตริยกรรม เพราะคดิวา่เป็นคนอืน่ ตอ้งรูว้า่คนทีถู่กฆ่าเป็นใคร ถา้เป็น

อบุตัเิหตเุผลอไปเหน่ียวไกปืน ยงิพ่อแมต่ายไป ก็ไมเ่ป็นอนนัตริยกรรม เป็น

อบุตัเิหต ุ ไมไ่ดเ้จตนา ในนิทานทีฆ่่าแมเ่พราะเอาขา้วไปส่งชา้ไปหน่อย อย่างน้ี

เป็นอนนัตริยกรรม เพราะรูว้า่เป็นแม ่ 

ถาม เจา้ของไขก่บัคนอุม้ไข ่คนไหนเป็นแมค่ะ 

ตอบ ถา้พูดตามสมมตุนิิยม ใครเป็นเจา้ของไขค่นนัน้ก็เป็นแม ่ แต่ในทางธรรม พ่อแม่

ทีแ่ทจ้ริงไมใ่ช่พ่อแมท่างร่างกาย แต่พ่อแมท่างใจ ทีท่า่นตรสัสอนวา่ เรามกีรรม

เป็นของๆตน มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั 

กรรมคอืการกระทาํทางกายวาจาใจ ทาํดหีรือทาํไมด่ ี น้ีแหละเป็นพ่อแมท่ีแ่ทจ้รงิ

ของเรา เป็นผูส่้งใหไ้ปอยู่ในครรภข์องมนุษยห์รือเดรจัฉาน ไปตกนรกหรือขึ้น

สวรรค ์ น่ีแหละคอืพ่อแมท่ีแ่ทจ้ริงของพวกเรา คอืกรรม ส่วนพ่อแมท่างร่างกาย

เป็นเพยีงพ่อแมข่องร่างกาย ซึง่เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ทีใ่จมาอาศยัร่างกาย

น้ีเป็นพาหนะ ไปทาํภารกจิต่างๆ จงึไมส่าํคญัอะไร อย่างทีค่ลอดออกมาแลว้สลบั

คู่กนั เดก็คนหน่ึงไปอยู่กบัครอบครวัหน่ึง เดก็อกีคนไปอยู่อกีครอบครวัหน่ึง พอ

โตขึ้นแลว้มารูท้หีลงั ดงัทีต่กเป็นขา่ว ก็ทาํใจไมไ่ด ้ ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรด ี ก็คดิวา่

เดก็ทีไ่ดม้าเป็นลูกของตน เดก็ก็คิดวา่เป็นพ่อแมข่องตน ก็ไมอ่ยากจะไปอยู่กบั
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พ่อแมจ่ริง เพราะไมม่คีวามผูกพนักนั ความรูส้กึความผูกพนัน้ีเกดิจากการไดอ้ยู่

ใกลช้ดิกนั เช่นสามภีรรยา เมือ่ก่อนไมเ่คยอยู่ดว้ยกนัไมรู่จ้กักนั ก็ไมม่คีวาม

ผูกพนั พอมาอยู่ร่วมกนันานๆก็มคีวามผูกพนั เป็นเรื่องของกเิลสเรื่องของ

อปุาทานท ัง้นัน้ ถา้มปีญัญาก็จะไมม่คีวามผูกพนัมาก เพราะรูว้า่พ่อแมท่ีแ่ทจ้ริงก็

คอืกรรม  

แต่ความเคารพและความรบัผดิชอบ ก็ยงัมเีหมอืนเดมิ รกัเหมอืนเดมิ แต่รูว้า่

เป็นเหมอืนตวัละคร เขาแสดงเป็นพ่อเป็นแมเ่ราแสดงเป็นลูก ในละครเรื่องน้ีใน

ชาตน้ีิ พอเขาตายจากเราไป เราตายจากเขาไป ก็ไปเลน่ละครเรื่องใหมต่่อ ไดพ้่อ

ไดแ้มค่นใหม ่ ก็เลน่กนัมานบัไมถ่ว้นแลว้ เพยีงแต่จาํไมไ่ด ้ ถา้พจิารณาดว้ย

ปญัญาก็จะเขา้ใจ ความผูกพนัแบบเดมิก็จะหายไป อปุาทานยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่เป็น

พ่อแมท่ีแ่ทจ้ริงก็จะหายไป จะไมค่ดิวา่ตายจากกนัแลว้จะไมไ่ดเ้จอกนัอกี เพราะ

อาจจะกลบัมาเจอกนัในบทบาททีต่่างกนั สลบับทบาทกนัก็ได ้ เคยเป็นพ่อแมเ่รา 

ก็อาจจะมาเป็นลูกเราก็ได ้ เคยสรา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัพ่อแมม่าก ต่อไปพ่อแม่

อาจจะมาเอาคนื กงกรรมกงเกวยีน ตายไปแลว้ไมรู่จ้ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี

เมือ่ไหร่ ไมแ่น่นอน ตายแลว้ไปอยู่บนสวรรค ์ ไปตกนรกหลายพนัปี กวา่จะ

กลบัมาเกดิใหม ่มาสลบับทบาทกนัได ้

ถาม ถา้คนทีถู่กเลี้ยงดูฆ่าคนทีอุ่ม้บญุ คอืคนทีอุ่ม้ทอ้งตวัเองมา อย่างน้ีถอืเป็น

อนนัตริยกรรมหรือเปลา่คะ 

ตอบ ถา้รูว้า่คนน้ีเป็นแมเ่ขาก็เป็น ถา้ไมรู่ ้ก็ไมเ่ป็น  

ถาม สาํคญัทีใ่จ 

ตอบ สาํคญัทีใ่จเป็นหลกั เพราะรูว้า่มแีมจ่ริงเพยีงคนเดยีว จะมแีมจ่ริงๆ ๒ คนไมไ่ด ้

คนทีอุ่ม้ทอ้งก็เป็นเหมอืนแมเ่ลี้ยง แมจ่ริงก็เป็นเจา้ของไข ่ บางทแีมเ่ลี้ยงมี

พระคุณมากกวา่แมจ่ริงก็ได ้ จงึอยู่ทีจ่ะคดิวา่ใครเป็นแมจ่ริง ถา้คดิวา่เป็นท ัง้ ๒ 

คนก็ได ้ เพราะท ัง้ ๒ คนก็มส่ีวนทาํใหไ้ดเ้กดิมา ถา้ฆ่าท ัง้ ๒ คนก็เป็น
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อนนัตริยกรรม ไมว่า่จะฆ่าแมเ่จา้ของไขห่รอืแมท่ีอุ่ม้ทอ้ง ทางทีด่กี็อย่าไปฆ่า ไม่

วา่จะเป็นใคร แมแ้ต่มดยงัไมใ่หฆ่้าเลย แลว้คนทีเ่ลี้ยงดูเรามา ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ป็น

แมจ่ริง ก็มพีระคุณเท่ากบัพ่อแม ่ท่านใหดู้ทีพ่ระคุณเป็นหลกั ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นพ่อ

แมจ่ริง แต่มบีญุคุณเท่ากบัพ่อแมจ่ริง ฆ่าเขาก็เป็นอนนัตริยกรรมเหมอืนกนั เรา

อยู่ในโลกทีม่มีาตรฐานใหม่ๆ เกดิขึ้นมา ก็ตอ้งวเิคราะหก์นัไป ก็ตอ้งถอืแมท่ ัง้ ๒ 

คนวา่เป็นแมท่ ัง้คู่ ฆ่าคนใดคนหน่ึงก็เป็นอนนัตริยกรรมเหมอืนกนั เพราะขาดคน

ใดคนหน่ึงก็เกดิไมไ่ด ้เช่นพ่อไมม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการอุม้ทอ้งเลย แต่ถา้ไมม่พี่อ

ก็ต ัง้ครรภไ์มไ่ด ้ตอ้งดูพระคุณเป็นหลกั ถา้พระคุณเท่าพ่อกบัแมก่็เป็นเหมอืนพ่อ

แม ่ฆ่าเขาก็เป็นอนนัตริยกรรมเหมอืนกนั  

ถาม เวลาจะพจิารณาอสุภะตอ้งเริ่มอย่างไร เพราะวา่หนูเคยดูรูปมลูนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วม

กตญั�ูแลว้หนูกลวั 

ตอบ ใหก้าํหนดดูอาการ ๓๒ ไปในใจก่อน ไมต่อ้งดูรูปจริง 

ถาม ดูชพีจรเตน้ไดไ้หม 

ตอบ ก็ได ้ แต่ชพีจรเตน้ไมไ่ดช่้วยอะไรมาก ตอ้งการใหนึ้กถงึภาพทีไ่มส่วยงาม เช่น

เหน็โครงกระดูกทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั เหน็ปอดเหน็หวัใจเหน็ลาํไส ้ถา้เหน็ภาพจริง

แลว้รูส้กึวา่มนัรุนแรงเกนิไปก็อย่าเพิง่ไปดู นึกภาพไปในใจก่อน ถา้รบัไมไ่ดก้็

หยุดก่อน แสดงวา่กาํลงัทางปญัญาและความสงบยงันอ้ยไป ก็ตอ้งทาํสมาธิก่อน 

ทาํจติใหส้งบมากขึ้นก่อน ต่อไปก็จะรบัได ้ เพราะแรงตา้นของกเิลสจะนอ้ยลง 

ตอ้งดูกาํลงัของเราวา่เราอยู่ข ัน้ไหน ยงัไมไ่ดส้มาธิแลว้ขา้มไปทีป่ญัญาเลย ก็จะ

ไมเ่กดิประโยชน ์ 

ถา้เป็นเรื่องธรรมะจะเป็นเรื่องทีไ่มค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนัเท่าไหร่ ดงัในอานิสงสข์องการฟงั

เทศนฟ์งัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ ๑. จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ๒. สิง่ที่

เคยไดฟ้งัแลว้จะเขา้ใจดขีึ้น ๓. จะช่วยกาํจดัความสงสยัต่างๆใหเ้บาบางลงไป ๔. ทาํใหม้ี

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ๕. ทาํใหจ้ติใจผ่องใสมคีวามสงบร่มเยน็ แต่ความสงบร่มเยน็น้ีเป็น
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เพยีงช ัว่ขณะทีฟ่งัเท่านัน้ หลงัจากทีอ่อกจากทีน่ี่ไปแลว้ พอไปสมัผสักบัเรื่องราวต่างๆ 

ความสุขความร่มเยน็เป็นสุขน้ีก็จะถูกกลบไป ถา้อยากจะใหร่้มเยน็เป็นสุขอยู่เรื่อยๆ ก็

ตอ้งหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ฝึกใหเ้ป็นนิสยั เช่นตื่นเชา้ขึ้นมาก่อนจะทาํอะไร ก็

ไหวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ก็นัง่ฟงัเทศนส์กักณัฑห์น่ึง ก่อนทีจ่ะไปทาํภารกจิการงานต่างๆ 

เป็นการชารจ์แบตเตอรี่ของจติใจ ของสตปิญัญา พอออกไปขา้งนอกจะมอีาวุธคุม้ครอง

จติใจ ใชต้ดัความโลภความโกรธความหลง ทีจ่ะหลอกใหไ้ปสรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัเรา

และผูอ้ืน่ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึเป็นเรื่องสาํคญัมาก พยายามฟงัอยู่เรื่อยๆ ฟงับ่อยๆ 

จะเกดิศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัติาม จะเหน็ผลมากขึ้น มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุขมากขึ้น จะพึง่

ความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอกนอ้ยลงไปตามลาํดบั เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่ ทีเ่กดิจาก

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม จากการปฏบิตัธิรรม ใหม่ๆ อาจจะตอ้งบงัคบัใจใหฟ้งั ใหเ้อาแผ่น

ซดีธีรรมะน้ีไปฟงั เป็นตวัจดุประกายศรทัธา ทีเ่รามาไดถ้งึตรงน้ี ก็เพราะไดอ่้านหนงัสอื

ธรรมะ พอไปสมัผสักบัสิง่ทีม่อียู่ในใจ มนัรบักนัได ้ ก็เลยช่วยปลกุเชื้อของธรรมะทีถู่ก

เรื่องอืน่ๆกลบใหฟ้ื้นขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความโลภโกรธหลง เพราะเราอยูก่บั

คนทีม่คีวามโลภโกรธหลง  

พอไดอ่้านหนงัสอืธรรมะ ก็เหมอืนกบัไดส้ิง่ทีเ่คยมอียู่แต่ถูกกลบไปคนืมา เพือ่นาํมาใช ้

ใหเ้ป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจ ใหม้คีวามสุขมคีวามสบายมากขึ้น ความทกุขค์วามวุ่นวาย

ใจจะมนีอ้ยลงไปตามลาํดบั ความสงสยั ความไมม่ ัน่ใจในตนเอง ความหวาดกลวั

หวาดระแวงต่างๆ จะค่อยๆหายไป เพราะธรรมะจะใหค้วามม ัน่คงกบัจติใจ จงึไมค่วร

มองขา้มธรรมะไป เพราะเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ยิง่กวา่สิง่อืน่ๆในโลกน้ี แต่ไมเ่หน็

คุณค่ากนั จงึตอ้งเอามาแจกกนั ของอย่างอืน่ทีไ่มม่คุีณค่ากลบัตอ้งซื้อกนั เพราะหลงไป

เหน็วา่มคุีณค่า เช่นเพชรน่ีก็เป็นกอ้นหนิเท่านัน้ เพชรกบัธรรมะอย่างไหนมคุีณค่ากวา่กนั 

คนทีไ่มเ่หน็คุณค่าของธรรมะ จงึตอ้งเสยีเงนิเสยีทองซื้อเพชรกนั แลว้ไดอ้ะไร ก็เอามา

หอ้ยคอเอามาสวมไวใ้นน้ิวเท่านัน้เอง แลว้ก็ดอีกดใีจปลื้มอกปลื้มใจ แต่ความทกุขต่์างๆ

ก็ยงัมอียู่เต็มหวัใจ  
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ถาม หลวงพ่อครบั เดก็ๆทีส่นใจธรรมะน้ี จะทาํอย่างไรใหเ้ขาเริ่มภาวนาอย่างงา่ยๆ 

แนะนาํอย่างไรดคีรบั 

ตอบ แนะนาํใหฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน ตอ้งเป็นข ัน้เป็นตอน ไปจบัยดัเขา้ไปไมไ่ด ้

ตอ้งใหเ้ขา้ไปเอง ถา้ยงัไมพ่รอ้มไปบอกใหเ้ขาภาวนาก็จะเสยีได ้ จะเกดิความ

ทอ้แทห้รือต่อตา้นได ้ใหเ้กดิศรทัธาฉนัทะวริิยะขึ้นมาก่อน แลว้จะทาํเอง 

ถาม แลว้จะรูไ้ดอ้ย่างไร วา่พรอ้มหรือไมพ่รอ้ม 

ตอบ ฟงัไปเถดิ ยงัไม ่ ก.ไก่ ข.ไข่เลย จะไปทาํเรื่องของ ป.๒ แลว้ ตอ้งเขา้อนุบาลไป

ก่อน ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน พอเขา้ใจแลว้จะทาํเอง จะ

เดนิทางก็ตอ้งมคีนบอกทางก่อน ไปทางน้ีแลว้จะมอีะไร เหมอืนกบัโฆษณาสนิคา้

ในโทรทศัน ์จะบอกวา่ใชแ้ลว้จะทาํใหเ้ราวเิศษอย่างไร จะมปีระโยชนอ์ย่างไร พอ

ไดเ้หน็โฆษณาก็อยากจะไปซื้อแลว้ ถา้ไม่เคยเหน็โฆษณาก็จะไมรู่ว้า่วเิศษอย่างไร 

การแสดงธรรมก็เป็นการโฆษณาธรรม แสดงคุณค่าของธรรมะ พอไดย้นิไดฟ้งั

แลว้ก็จะเกดิความยนิดเีอง ถา้ไม่เกดิก็ช่วยไมไ่ด ้ 

ถาม ทีเ่กดิหรือไมเ่กดิน่ี มนัขึ้นอยู่กบับญุไหมคะ 

ตอบ เหมอืนบวั ๔ เหลา่ มกีเิลสมากหรือกเิลสนอ้ย ถา้กเิลสนอ้ยก็เกดิงา่ย พอไดอ่้าน

ไดย้นิไดฟ้งัธรรมก็เกดิศรทัธา ถา้กเิลสหนามากจนแสงสวา่งแหง่ธรรมไมส่ามารถ

เลด็ลอดเขา้ไปไดเ้ลย ก็เป็นบวัเหลา่ที ่ ๔ เป็นบวัทีอ่ยู่ตดิดนิ ทีจ่ะกลายเป็น

อาหารของปูของปลาไป ไมม่โีอกาสทีจ่ะโผลเ่หนือนํา้ขึ้นมาบานได ้ แต่บวัอกี ๓ 

เหลา่น้ียงัพอมโีอกาส พวกทีอ่ยู่กลางนํา้ พวกทีอ่ยู่ใตผ้วินํา้ พวกทีโ่ผลเ่หนือนํา้

ขึ้นมาแลว้ พอไดส้มัผสักบัธรรมจะรบัไดท้นัท ี จะเขา้ใจจะเกดิศรทัธาเกดิความ

ยนิดทีนัท ี เหมอืนศรทัธาญาตโิยมทีม่าทีน่ี่กนั เมือ่ก่อนก็ไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ี แต่พอ

ไดส้มัผสักบัธรรม ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งั ก็เกดิศรทัธาขึ้นมา ถา้ยงัไมเ่กดิก็ตอ้ง

บงัคบัฟงัไปเรื่อยๆ พยายามเกาะตดิกบัคนทีม่ศีรทัธา เขาไปวดัก็ไปกบัเขา ถงึแม ้

จะยงัไมเ่ขา้ใจยงัไมส่นใจ ก็ขอใหไ้ดไ้ปก็ยงัด ี ไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงแสงสวา่งแห่ง
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ธรรม จะตอ้งเลด็ลอดเขา้ไปไดอ้ย่างแน่นอน ขอใหเ้กาะตดิกนัไว ้ ท่านจงึสอนให ้

มกีลัยาณมติร ใหค้บคนดคีบคนฉลาด อเสวนา จ พาลานัง ปณฺฑติา น�ฺจ 

เสวนา ใหค้บบณัฑติคบคนดคีนฉลาด อย่าคบคนพาลคนโง ่ คบคนโงเ่ขาก็ชวน

เราไปเทีย่ว ไปยงินกตกปลา ไปเขา้ผบั ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปเตน้แรง้เตน้กา 

ถาม เป็นคนกลวัผมีากเลยค่ะ รูส้กึทรมานมาก อยากหายกลวัค่ะ 

ตอบ ใชว้ธิีสวดมนตไ์ป เวลาเกดิความกลวั 

ถาม แต่ไมเ่คยเจอค่ะ 

ตอบ ไมม่ใีครเจอ เพราะมนัไมม่ ีเรากลวัในสิง่ทีไ่มม่กีนั ผจีริงไมห่ลอก มแีต่ผปีลอมที่

หลอก เราสรา้งขึ้นมาในใจเราเอง 

ถาม ใชส้วดมนตจ์ะช่วยได ้

ตอบ จะระงบัผปีลอมไมใ่หโ้ผลอ่อกมา พอคดิถงึมนั มนัก็โผลอ่อกมา พอสวดมนตไ์ป

ก็ไมม่โีอกาสไปคดิถงึมนั พอจติหยุดคดิ ก็รูว้า่ผไีมม่ ี มนัเกดิจากความคดิของ

เรา ทีส่รา้งมนัขึ้นมาเอง ผจีรงิเขาก็อยู่ตามเรื่องของเขา ดวงวญิญาณต่างๆก็

เหมอืนกบัของเรา ดวงวญิญาณทกุดวงก็กลวัผดีว้ยกนัท ัง้นัน้ แลว้เรื่องอะไรจะ

มาหลอกคน เขาก็มบีญุมกีรรมมทีี่ๆ เขาจะตอ้งไปรบัผล พอตายไปก็เป็นดวง

วญิญาณในระดบัต่างๆ ตามบญุตามกรรม คนทีม่สีมาธิก็จะมพีลงัจติทีจ่ะตดิต่อ

กบัเขาได ้ก็เหมอืนคุยกนัอย่างน้ี เพยีงแต่ไมม่ร่ีางกาย คนมพีลงัจติพอส่งกระแส

จติไป ก็รบัรูด้วงวญิญาณต่างๆได ้ สนทนาคุยกนัได ้ เหมอืนกบัทีเ่ราคุยกนัอยู่น้ี 

ไมเ่หน็มอีะไรน่ากลวั สิง่ทีน่่ากลวัก็คอืกิเลสทีค่อยหลอกเรา ถา้เกดิความกลวั

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน ใหร้ะลกึถงึพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ดว้ยการเจริญ

พระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆคุณ สวดอรหงัสมัมา สวากขาโต สุปฏปินฺโน

ไป สวดไปเรื่อยๆ อย่าส่งใจไปคดิถงึเรื่องทีก่ลวั สวดไปเรื่อยๆ จนกวา่จะหาย

กลวั แลว้มนัจะหายไปเอง แต่อย่าไปอยากใหม้นัหายตอนทีส่วด อย่าไปคดิถงึวา่
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เมือ่ไรจะหาย สวดอย่างเดยีว บริกรรมพทุโธคาํเดยีวก็ได ้ เวลากลวัมากๆ ถา้

สวดไมไ่ดก้็พทุโธๆไป จนจติน่ิงสงบ ความกลวัก็จะหายไป ก็จะรูว้า่ความกลวั

เกดิจากใจไปคดิปรุงแต่งขึ้นมา บางทตีอ้งไปอยู่ทีก่ลวัๆ ถา้อยู่ทีไ่มก่ลวัมนัก็ไม่

ออกมา เวลาอยู่กบัเพือ่นกบัฝูง อยู่ตอนกลางวนั มนัไมค่่อยออกมา พอมาอยู่ทีน่ี่

คนเดยีว ก็จะโผลอ่อกมา มนัอยู่ทีใ่จเรา วธิีแกก้็คอืสวดมนตไ์ปอย่างเดยีว หรือ

บริกรรมพทุโธๆไปอย่างเดยีว รบัรองไดว้า่จะแกไ้ด ้ 

ถาม อย่างในชวีติประจาํวนัน้ี ในชวีติการทาํงาน ทีต่อ้งไปเกี่ยวขอ้งกบัผูค้นเยอะแยะ

หลากหลายรูปแบบ บางทเีขา้มาโดยทีเ่ราต ัง้ตวัไมท่นั บางครัง้เราจะมอีารมณ์ 

ตอบ ก็ตอ้งเรียนรูแ้ลว้แกไ้ขไป ทกุอย่างเป็นเหมอืนฝนกบัแดด ฝนกบัแดดเราก็รูจ้กั

วธิีปฏบิตักิบัเขาใช่ไหม ถา้วนัไหนฝนจะตกเราก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อฝนไว ้

เตรียมทีห่ลบฝนไว ้คนก็เหมอืนกนั พอเจอเขาก็ตอ้งรูจ้กัปลอ่ยวาง ปลอ่ยเขาไป

ตามเรื่อง จะแสดงกริิยาอาการอย่างไร กอ็ย่าเอาเขา้มาใส่ใจ ตอ้งยอมรบัวา่เรา

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เหมอืนกบับงัคบัแดดลมฝนไมไ่ด ้ คนทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย เราก็

บงัคบัใหเ้ขาทาํตามใจเราไมไ่ด ้ ก็เท่านัน้เอง อย่าไปหวงัอะไรจากใคร เขาจะเป็น

อย่างไร จะเตน้แรง้เตน้กา จะเอาศีรษะเดนิแทนเทา้ก็เรื่องของเขา เขาจะด่าจะชม

เราก็เรื่องของเขา เราก็หา้มเขาไมไ่ด ้แต่เราหา้มใจเราได ้เราตอ้งฝึกหา้มใจเรา จะ

หา้มใจไดก้็ตอ้งทาํสมาธิ นัง่หลบัตาแลว้ก็พทุโธๆไป ไมใ่หใ้จไปคดิอะไร ผูกใจไว ้

กบัพทุโธๆ เวลาใจจะไปวุน่วายกบัเรื่องของใคร ก็ดงึกลบัมาหาพทุโธๆ ก็จะไม่

เดอืดรอ้น จงึตอ้งพยายามฝึก สิง่ทีเ่ราขาดกนัก็คอืสมาธิ ขาดการบริกรรมพทุโธ 

เราดงึใจไวไ้มเ่ป็น ผูกใจใหน่ิ้งอยู่กบัทีไ่มเ่ป็น พออะไรมาสมัผสัก็ลอยตามไป 

เหมอืนกบัปยุนุ่น พอลมเบาๆพดัมาก็ลอยตามไปเลย พอมอีะไรมากระทบทางตา

หูจมกูลิ้นกายใจนิดเดยีวก็ไปแลว้ โกรธก็โกรธแบบไมห่ยุดไมห่ย่อน ไมย่บัไมย่ ัง้ 

เพราะไมม่สีมาธิ ไมม่เีบรก  

สมาธิน้ีไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ เราตอ้งฝึกทาํกนัเอง ทกุเชา้ก่อนไปทาํงานก็นัง่สมาธิ

ก่อน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมก่อน จะไดม้เีครื่องมอืไวใ้ชป้ฏบิตักิบัเหตกุารณ์ต่างๆ ใน
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ชวีติประจาํวนัของเรา ธรรมะจะสอนใหเ้ราปลอ่ยวาง ใหย้อมรบัความจริง วา่ทกุ

สิง่ทกุอย่างเป็นเหมอืนลมฟ้า เราไปหวงัใหแ้ดดออกหรือฝนตกไมไ่ดฉ้นัใด ก็ไป

หวงัใหค้นโนน้คนน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไมไ่ดฉ้นันัน้ เราตอ้งยอมรบัความจรงิ

ของเขา เขาด่าเราก็ยอมรบัความจริง เขาชมเราๆก็รบั แต่เราอย่าไปยนิดกีบัคาํชม 

อย่าไปเสยีใจกบัคาํด่า ตอ้งทาํเฉยๆ ชมก็ได ้ด่าก็ได ้มนีํา้หนกัเท่ากนั แลว้เราจะ

ไมห่ว ัน่ไหวกบัอะไรท ัง้นัน้ ไมห่วงัไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้นัน้ ถา้ผดิหวงัก็เสยีใจ 

สมหวงัก็อยากจะไดอ้กี ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ไมห่วงัไมอ่ยากก็จะสบาย มาในรูปแบบ

ไหนก็รบัไดห้มด  

ถาม ไมท่ราบวา่ทีเ่คยไดย้นิมาถูกหรือผดิ ตรงทีว่า่ในการทาํสมาธิน่ี ถา้หากภาวนาดว้ย

พทุธานุสต ิจติจะรวมลงแค่อปุจารสมาธิ แต่ถา้ใชอ้านาปานสตน่ีิ จติสามารถรวม

ลงถงึอปันาสมาธ ิ

ตอบ ไมจ่ริง อยู่ทีก่าํลงัของสต ิถา้มสีตมิากก็จะลงลกึ ถา้มสีตนิอ้ยก็ลงไมล่กึ อกีส่วน

หน่ึงก็ขึ้นกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย ถา้อยู่ในบา้นในเมอืงภาวนาจะลงไมค่่อยลกึ แต่ถา้

ไปอยู่ในป่าในเขาจะลงลกึ หรือไปเจอเหตกุารณ์ทีไ่ลจ่ติใหล้ง เช่นหลวงปู่ชอบ 

ท่านเดนิจงกรมตอนกลางคนื แลว้ไปจะ๊เอก๋บัเสอื พอเหน็ปับ๊จติก็ลงไปสุดกน้บ่อ

เลย ตอนนัน้ท่านบอกวา่เสอืก็หายไป ร่างกายก็หายไป เหลอืแต่จติอยู่ตามลาํพงั 

ไมรู่อ้ยูน่านสกัแค่ไหน พอถอนออกมาเทยีนทีใ่ชเ้ป็นแสงสวา่ง ไดไ้หมห้มดไป

แลว้ แต่กริิยาทีย่นือยู่ในขณะทีเ่จอเสอืก็ยงัยนือยู่อย่างนัน้ ยนืน่ิงเหมอืนกบัหุ่น

ขี้ผึ้ง พระธุดงคจ์งึนิยมไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆ ทีน่่ากลวัๆ ทีจ่ะช่วยกระแทกใจใหล้งไปสู่

ความสงบทีล่กึทีสุ่ด ถา้อยู่ในทีป่ลอดภยั ที่มเีรื่องมรีาวต่างๆมาคอยดงึใจไว ้ก็จะ

ลงไมล่กึ ลงพอหอมปากหอมคอ  

ส่วนใหญ่ฆราวาสจะไมเ่จอแบบลงลกึๆเต็มทีถ่งึกน้เหว มนีอ้ยคน แต่คนทีไ่ปอยู่

ในป่าในเขาน่ีจะไดเ้จอแบบลกึๆ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่รรมฐาน กรรมฐานท ัง้ ๔๐ น้ีมี

คุณค่าเท่ากนั ขอใหถู้กกบัจริตเท่านัน้ เหมอืนกบัอาหารทีก่นิแลว้อิม่เหมอืนกนั 

คนหน่ึงชอบกนิอาหารชนิดหน่ึง อกีคนชอบอกีชนิดหน่ึง ถา้ไมช่อบแต่ฝืนกนิไปก็
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อิม่เหมอืนกนั ถา้ชอบก็มคีวามสุขดว้ยอิม่ดว้ย ถา้ใชก้รรมฐานทีถู่กจริต ก็จะสุข

กบัการภาวนา แลว้ก็รวมลงไดเ้หมอืนกนั ถา้ไปใชก้รรมฐานทีไ่มถู่กกบัจรติ อย่าง

ทีเ่มือ่สกัครู่น้ีเลา่วา่ พจิารณาร่างกายกาํหนดดูภาพอสุภะแลว้ รูส้กึวา่แสลงใจ รบั

ไมไ่ด ้ ปวดหวั แสดงวา่ไมถู่กจริต หรือจติยงัไมถ่งึธรรมข ัน้นัน้ ก็อย่าเพิง่ไปใช ้

ใหเ้ลอืกใชก้รรมฐานทีถู่กกบัจริต 
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