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กัณฑ์ท่ี ๓๗๓

อวิชชา ปัจจยา สังขารา
๒๓ กันยายน ๒๕๕๐

ทีน่ ่สี อนเรื่องใจอย่างเดียว เพราะสําคัญทีใ่ จ ใจคือตัวรู้ แต่ใจกลับไม่รู้ใจ ปัญหาอยู่ตรงนี้
เพราะถูกตัวหลงครอบงําอยู่ เลยรู้ไม่จริง รู้ผดิ เป็ นชอบ จึงสร้างปัญหาให้กบั ตน ไม่มใี คร
รู้วา่ ความหลงเกิดขึ้นมาได้เมือ่ ไร ได้อย่างไร แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทราบ มีตดิ มา
กับจิตทุกดวง มีความหลงมีอวิชชาเป็ นเจ้านาย อวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาเป็ นผู ้
ครอบงําจิต เป็ นผูส้ งให้
ั ่ จติ คิดไปในทางทีไ่ ม่ถูก คิดไปในทางทีไ่ ม่เป็ นจริง เคยทรง
ย้อนกลับไปในอดีตชาติ เพือ่ หาต้นตอของอวิชชาว่าโผล่ข้นึ มาเมือ่ ไหร่ ก็ไม่มตี น้ ตอ ย้อน
ไปเท่าไหร่ก็มอี วิชชาอยู่กบั ใจเสมอ เป็ นเรื่องแปลกทีม่ คี นอย่างพระพุทธเจ้า ทีม่ ี
สติปญั ญาความฉลาด พอทีจ่ ะมองทะลุความหลงนี้ได้ เพราะความหลงก็ครอบงําจิตของ
พระพุทธเจ้าด้วย แต่ทรงสามารถเห็นว่าอวิชชานี้เองทีเ่ ป็ นปัญหา มีคนน้อยมากทีจ่ ะ
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตนเอง ว่าจิตนี้ถูกอวิชชาความหลงความไม่รู้จริงครอบงําอยู่ ถ้า
เป็ นคนอืน่ ก็ตอ้ งอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั
พระพุทธเจ้าจึงมีจาํ นวนน้อยมาก
เมือ่
เปรียบเทียบกับพระอรหันตสาวก มีพระพุทธเจ้าองค์เดียว แต่มพี ระอรหันตสาวกเป็ น
หมืน่ เป็ นแสนเป็ นล้าน เพราะคนทีจ่ ะมาเป็ นพระพุทธเจ้าได้ ต้องเป็ นหัวกะทิจริงๆ เป็ น
สุดยอดของสติปญั ญา
จึงเป็ นวาสนาเป็ นบุญของพวกเรา ทีไ่ ด้มาเกิดในช่วงทีม่ คี าํ สอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ทีจ่ ะ
พาให้เราหลุดพ้นจากความหลงนี้ได้ ถ้ามาเกิดในยุคในสมัยทีไ่ ม่มพี ระธรรมคําสอน ก็จะ
ไม่มโี อกาสทีจ่ ะโงหัวขึ้นมา จากการครอบงําของอวิชชาของโมหะความหลงนี้ได้เลย ทําได้
อย่างมากก็แค่ฌานแค่สมาธิ เช่นพระอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ตายไปก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นมา จึงไม่มใี ครสังสอนให้
่
รู้เรื่องอวิชชา รู้วธิ ีดบั อวิชชาความหลง
จึงได้เพียงฌานสมาบัติ ได้รูปฌาน ได้อรูปฌาน ทีอ่ ยู่ในระดับสมาธิ แต่ยงั ไม่ได้ปญั ญา
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หรือโลกุตรธรรมหรือวิปสั สนาญาณ ทีจ่ ะเห็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของความ
ทุกข์ ว่าเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลงทีค่ รอบงําจิตใจ พระพุทธเจ้าทรง
เสียดายทีพ่ ระอาจารย์สองรูปได้จากไปก่อน ก่อนทีจ่ ะได้ทรงตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า จึง
ไม่ได้รบั ประโยชน์ ถ้าอยู่ต่ออีกเพียง ๗ วันหรือเพียงอีกวันเดียว แล้วได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าหลุดพ้นได้อย่างไร ก็จะสามารถหลุดพ้นได้ เพราะมี
บารมีพอ มีศีล มีสมาธิ แต่ขาดปัญญาเท่านัน้ เอง การเจริญปัญญาจะไม่ยากเลย ถ้ามีศีล
มีสมาธิคอยสนับสนุน พอพูดคําเดียวก็จะเข้าใจทันที
ดังทีท่ รงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้ แรก โปรดพระปัญจวัคคียแ์ สดงเพียงกัณฑ์เดียว
พระอัญญาโกณฑัญญะก็มดี วงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นการเกิดการดับของสิง่ ทัง้ หลายว่า
เป็ นธรรมดา ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา เข้าใจ
ว่านี่คอื หลักความจริง ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาทีส่ ง่ิ ต่างๆจาก
ไปดับไป เวลาร่างกายตายไป เพราะรู้แล้วว่าเป็ นธรรมดา เหมือนกับการขึ้นกับการตก
ของพระอาทิตย์วา่ เป็ นธรรมดา พวกเราก็เห็นก็เข้าใจกัน จึงไม่ยดึ ติดกับการขึ้นการตก
ของพระอาทิตย์ ไม่ดใี จเวลาพระอาทิตย์โผล่ข้นึ มา ไม่เสียใจเวลาพระอาทิตย์ตกลงไป
แต่เรายังหลงอยู่กบั เรื่องของร่างกาย เวลาได้ลูกก็ดอี กดีใจกัน เวลาเสียลูกไปก็รอ้ งห่ม
ร้องไห้ เพราะยังไม่เห็นด้วยปัญญา ว่ามีการเกิดมีการดับเป็ นธรรมดา เป็ นของคู่กนั เห็น
แต่สง่ิ ทีไ่ กลตัว เช่นพระอาทิตย์ แต่เรื่องของร่างกายกลับไม่เห็น ร่างกายก็เหมือนกับพระ
อาทิตย์ เปลีย่ นไปเรื่อย ๆ พอร่างกายนี้ตายไป จิตก็ไปหาร่างกายใหม่ กลับมาเกิดใหม่
ได้ร่างกายใหม่ แต่เป็ นจิตดวงเดิม ถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิต ก็จะเสียอกเสียใจ ว่าเสียพ่อเสีย
แม่ เสียพีเ่ สียน้อง เสียสามี เสียภรรยา เสียลูกไป แต่ความจริงไม่ได้เสีย เดีย๋ วก็กลับมา
อีก ถ้ามีบญ
ุ บารมีพอ ก็จะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แต่อาจจะไม่ได้มาเกิดใกล้กับเรา อาจ
ไปเกิดอยู่อกี ทวีปหนึ่ง อยู่อกี ฟากหนึ่ง อยู่อกี จังหวัดหนึ่ง อยู่อกี หลายร้อยปี ข ้างหน้าก็ได้
แต่เขาก็ไม่ได้ไปไหน เพราะใจเป็ นของไม่ตาย
ร่างกายเป็ นเหมือนเสื้อผ้าของใจ พอขาดแล้วก็ท้งิ มันไป หาชุดใหม่มาใส่ จะได้ร่างกาย
แบบไหน ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ ทีบ่ าปทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้าทําบาปไว้มากพอถึงเวลาต้องใช้หนี้ ก็ได้ร่างกาย
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ของเดรัจฉานมาใส่ ของสุนขั ของแมวมาใส่ ถ้าถึงวาระของบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ส่งผลก็ได้ร่าง
มนุษย์มาใส่ หรือไม่เช่นนัน้ ก็ได้กายทิพย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม จนกว่าจะหมดบุญของ
เทพของพรหม ก็จะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าถึงวาระของบาปส่งผลก็ตอ้ งไปเป็ นเดรัจฉาน
ไปเป็ นกายทิพย์ฝ่ายตํา่ เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เป็ นกายทิพย์ทม่ี แี ต่ความ
รุ่มร้อน มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความหิวความกระหาย ต่างกับกายทิพย์ของเทพของพรหม
ทีม่ แี ต่ความสุข ความเย็น ความสบาย เป็ นอานิสงส์ของทานของศีลของสมาธิ ส่วนเปรต
อสุรกายและสัตว์นรก เป็ นอานิสงส์ของบาปกรรม ไม่ได้เป็ นใครทีไ่ หนทีเ่ ป็ นกายทิพย์
ชนิดต่างๆ นอกจากใจนี่เอง แม้ขณะนี้ทเ่ี ป็ นมนุษย์อยู่น้ ี ใจก็เป็ นกายทิพย์ จะเป็ นใน
ระดับไหนก็ข้นึ อยู่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ ถ้าทําบุญก็มกี ายทิพย์ระดับของมนุษย์บา้ งของเทพ
บ้างของพรหมบ้าง ถ้าทําบาปก็มกี ายทิพย์ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสัตว์
นรกบ้าง ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ว่ามีร่างกายมนุษย์แล้ว กายทิพย์จะเป็ นมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
แต่จะเปลีย่ นไปตามบุญตามกรรม ทีก่ าํ ลังทํากันอยู่ในปัจจุบนั เวลาทีโ่ กรธเครียดกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ ตอนนัน้ กายทิพย์ก็เป็ นนรกไป ถ้ามีความเย็นมีความสุขมีความสบาย
ก็เป็ นเทพไป ถ้าสงบนิ่งอยู่ในสมาธิก็เป็ นพรหมไป ถ้ามีปญั ญาเห็นไตรลักษณ์ เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตา ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร ก็เป็ นกายทิพย์ของพระอริยเจ้าไป
ทัง้ หมดนี้คอื ใจทัง้ นัน้ ทีเ่ รียกว่ากายทิพย์ ก็คอื ใจนี้เอง เป็ นกายทิพย์ชนิดต่างๆ มีบญ
ุ
กรรมเป็ นผูป้ รุงแต่ง เหมือนกับนํา้ เปล่า เราสามารถปรุงแต่งให้เป็ นนํา้ ชนิดต่างๆได้ เป็ น
นํา้ อัดลมมีฟอง มีลมอยู่ในนํา้ มีกลิน่ มีสมี รี ส เป็ นได้หลากหลาย เป็ นนํา้ ทัง้ นัน้ เพียงแต่
มีส่วนอืน่ มาผสมปรุงแต่งกัน ใจก็เป็ นเหมือนนํา้ ทีไ่ ด้รบั การปรุงแต่งจากกรรมทีเ่ ราทํากัน
จากการกระทําทางกายวาจาใจ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทําไปแล้วก็ทาํ ให้ใจเป็ น
กายทิพย์ชนิดต่างๆ ถ้าอยากจะรู้วา่ ในปัจจุบนั กายทิพย์ของเราเป็ นชนิดใด ก็ดูตอนที่
นอนหลับ ถ้าฝันดีก็เป็ นเทพ ถ้าหลับนิ่งไม่ฝนั เลยก็เป็ นพรหม ถ้าหิวโหยกระหายอยากก็
เป็ นเปรต ถ้าหวาดกลัวก็เป็ นอสุรกาย บางคนต้องตื่นขึ้นมาเปิ ดตูเ้ ย็นหาของกิน นัน่
แหละเปรตกําลังออกมา แต่เป็ นเพียงชัว่ คราว ไม่ถาวร เป็ นเหมือนหนังตัวอย่าง ขณะที่
ร่างกายยังเป็ นมนุษย์อยู่น้ ี ใจจะได้เสพสัมผัสกับหนังตัวอย่าง ของเทพ ของพรหม ของ
เดรัจฉาน ของเปรต ของนรก พอร่างกายตายไป จะเป็ นกายทิพย์แบบไหน ก็อยู่ทก่ี รรม
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ทีเ่ ป็ นเหมือนวัวปากคอก ถ้าเป็ นกรรมดีก็จะเป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นมนุษย์ ถ้าเป็ นกรรม
ไม่ดกี ็ไปตกนรก ไปเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นเดรัจฉาน
นี่คอื เรื่องของใจ เป็ นต่างๆกันไป เพราะกรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ กรรมนี่แหละที่
ทําให้เป็ นกายทิพย์ชนิดต่างๆ ถ้าเป็ นกุศลกรรม ก็ได้เป็ นพระอรหันต์เป็ นพระพุทธเจ้า
เช่นทานศีลภาวนา เป็ นกุศลกรรมทีจ่ ะทําให้กายทิพย์บริสทุ ธิ์ข้นึ ไปเรื่อยๆ เหมือนเอานํา้ ที่
มีสมี กี ลิน่ มีรสเทใส่เครื่องกรองนํา้ เพือ่ กรองเอาสีออก เอากลิน่ ออก เอารสออก จนเหลือ
แต่นาํ้ สะอาดบริสุทธิ์ ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าผ่านการกรองด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา
ก็จะบริสทุ ธิ์ข้นึ ไปตามลําดับ กิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ก็จะถูกแยกออก
จากใจ เหลือแต่ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มเี ชื้อทีจ่ ะพาให้ไปเกิด เช่นใจของพระพุทธเจ้า ใจ
ของพระอรหันต์ ได้รบั การกรองด้วยธรรมะ ด้วยบารมีทงั้ ๑๐ สรุปลงสัน้ ๆคือทานศีล
ภาวนา เป็ นธรรมอันเดียวกัน มรรค ๘ ทานศีลภาวนา บารมี ๑๐ พละ ๕ อิทธิบาท ๔
เป็ นธรรมอันเดียวกัน มีรูปลักษณ์ทต่ี ่างกันเล็กน้อย เน้นบางอย่าง ไม่เน้นบางอย่างเท่า
นัน้ เอง มหาสติปฏั ฐานสูตรก็เช่นเดียวกัน เป็ นตัวกรองเหมือนกัน เพียงแต่ในมหาสติปฏั
ฐานสูตรนี้เน้นเรื่องสติเป็ นหลัก ในบารมี ๑๐ ก็เน้นเรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องเนกขัมมะ
เรื่องปัญญา เรื่องเมตตา แล้วแต่จะทรงแสดงเพือ่ ความหลากหลาย เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจได้กว้างขวางยิง่ ขึ้นไป แต่ก็เป็ นมรรคทัง้ นัน้ เป็ นตัวกรองจิตกรองใจ แยกกิเลสให้
ออกจากใจ กิเลสไม่ได้ออกจากใจด้วยการอธิษฐานอยากได้ เช่นทําบุญใส่บาตรก็
อธิษฐานขอให้ไปถึงพระนิพพาน ไปไม่ถงึ หรอก ถ้าทําบุญอย่างเดียวไม่รกั ษาศีล ต้อง
กรองหลายชัน้ ไม่ใช่กรองเพียงชัน้ เดียว ถ้ากรองชัน้ เดียวก็กรองได้เพียงบางส่วน ทําบุญ
อย่างเดียวก็กรองได้เพียงบางส่วน จะไม่ทาํ ให้กเิ ลสหมดไป ไม่ทาํ ให้จติ สะอาดบริสทุ ธิ์
ต้องกรองทัง้ ทานทัง้ ศีลทัง้ ภาวนา ภาวนาเป็ นตัวกรองส่วนทีล่ ะเอียด ทานเป็ นตัวกรอง
ส่วนทีห่ ยาบ กรองส่วนหยาบไปก่อน ศีลก็กรองส่วนทีล่ ะเอียดขึ้นไป สมาธิก็ยง่ิ ละเอียด
เข้าไปอีก ปัญญาก็ยง่ิ ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ เพราะกิเลสมีหลายขนาด มีขนาดหยาบ
ขนาดกลาง ขนาดละเอียด เครื่องกรองก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน
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ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
พวกเราไม่มที างหรอก ขนาดสังสอนก็
่
ยงั ไม่ทาํ กันเลย ถ้า
ไม่มกี ็อย่าไปฝันเลย แต่บางคนอาจจะดีใจเสียด้วยซํา้ ไป ไม่มจี ะดีกว่า จะได้อยู่ไปตาม
ประสากิเลส สุขบ้างทุกข์บา้ ง มีพระอยูร่ ู ปหนึ่งเห็นพระรู ปอืน่ ร้องห่มร้องไห้ ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ไป ก็บอกว่าร้องไปทําไม ดีเสียอีกไม่มใี ครมาสอนมาว่า
กล่าวตักเตือน เป็ นเหตุทาํ ให้พระมหากัสสปะเกิดความวิตกว่า พระพุทธเจ้าเพิง่ ดับขันธ์
ไปได้ไม่นาน ก็มคี วามรู้สกึ อย่างนี้ปรากฏขึ้นในหมูส่ งฆ์แล้ว กลัวจะขยายไปเรื่อยๆ จึง
ต้องจัดการสังคายนา รวบรวมพระธรรมคําสังสอนต่
่
างๆ ให้เป็ นกิจจะลักษณะ มีพระ
อรหันต์ ๕๐๐ รูปเป็ นผูส้ งั คายนา เพือ่ จะได้กนั ความสงสัย ว่าสิง่ นี้ทรงสอนหรือไม่
อย่างไร เพราะรู้แล้วว่าพอไม่มพี ระศาสดาแล้ว จิตของคนก็จะเริ่มห่างจากธรรมะ เหมือน
ลูกศิษย์ทค่ี รูบาอาจารย์ตายจากไป ก็จะแตกกระจายกัน ถ้ามีอะไรไว้ยึดเกาะได้ก็ยงั พอ
ไปได้ จึงต้องรวบรวมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ให้เป็ นกิจจะลักษณะ เพือ่ ผู ้
ทีม่ าปฏิบตั ภิ ายหลังจะได้ไม่สงสัย ว่าเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ จะได้ปฏิบตั ิ
ตามได้อย่างถูกต้อง ได้ประโยชน์
จึงมีการสังคายนาครัง้ แรก สามเดือนหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ไปแล้ว โดยมีพระอานนท์เป็ นผูแ้ สดงพระสูตรต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้
เพราะพระอานนท์ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาก
มีความจําดี
จําพระสูตรต่างๆที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้มาก ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ฟงั เพราะไม่ได้ตามเสด็จไป ก็ยงั มี
ข้อแม้ให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงให้พระอานนท์ฟงั
พระอานนท์จงึ เป็ นผูแ้ สดงใน
ท่ามกลางสงฆ์ทท่ี าํ การสังคายนา คือพระอรหันต์ ๕๐๐ รู ป ทีก่ ลายมาเป็ นพระไตรปิ ฎก
เป็ นธรรมวินยั ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั ของสายเถรวาท ถ้าเป็ นสายมหายาน ก็มกี าร
ตัดมีการปรับปรุง เพือ่ ให้เข้ากับสังคม ไปอยู่ทางเหนืออากาศหนาวมาก ก็เลยไม่ได้ห่ม
จีวรอย่างทีเ่ คยห่มกัน กลับใส่กางเกงใส่เสื้อแทน พระวินยั บางข้อก็ไม่รกั ษา เพือ่ ให้
คล่องตัว แต่ทางสายเถรวาทถือว่าเคยรักษามาได้ในสมัยพระพุทธกาล ก็น่าจะรักษา
ต่อไปได้ จึงไม่ลบล้างพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้ พยายามรักษากันมา
ทุกข้อจนถึงปัจจุบนั มีบางพวกบางฝ่ ายก็ยกเลิกข้อนัน้ ข้อนี้บา้ ง ก็เลยทําให้แยกเป็ นสาย
ต่างๆไป แต่ไม่ได้เป็ นเรื่องของพระธรรมวินยั เป็ นเรื่องของกิเลสของคนทีม่ าเกี่ยวข้องกับ
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ธรรมวินยั กิเลสชอบปรับธรรมวินยั ให้เข้ากับกิเลส แทนทีจ่ ะปรับกิเลสให้เข้ากับธรรม
วินยั ก็เลยหย่อนยานลงไปเรื่อยๆ
ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่มนั ่
ลูกหลานของหลวงปู่มนก็
ั ่ มคี วาม
แตกต่างกัน ความเคร่งครัดความเข้มข้นจะแตกต่างกัน แต่ก็จะมีพระรู ปอืน่ มาฟื้ นฟู
ความเคร่งครัดความเข้มข้นอีก ปรากฏเป็ นปฏิปทาสายใหม่ของพระองค์นนั้ ไป มีอย่างนี้
มาอยู่เรื่อยๆ หลวงปู่มนท่
ั ่ านก็มบี ญ
ุ บารมีมาก ได้ฟ้ ื นฟูความเข้มข้นความเคร่งครัดใน
พระธรรมพระวินยั จนปรากฏเป็ นปฏิปทาสายพระอาจารย์มนขึ
ั ่ ้นมา มีลูกศิษย์ลูกหา มี
ครู บาอาจารย์ทเ่ี ป็ นพระสุปฏิปนั โน ให้เรากราบไหว้บูชากันเป็ นจํานวนมาก มีรุ่นลูกหลาน
ปรากฏตามกันมา ความเข้มข้นก็ค่อยๆจางไป เหมือนกับกะทิทค่ี นั้ จากมะพร้าว นํา้ แรกก็
ข้นดี พอนํา้ ทีส่ องก็จางลงไป กะทิก็นอ้ ยลงไป นํา้ ก็มากขึ้น จนกว่าจะได้มะพร้าวลูกใหม่
มาคัน้ ใหม่ ก็จะได้ความเข้มข้นใหม่ คงจะเป็ นอย่างนี้ไปจนกว่าจะหมดยุคของศาสนาคือ
ประมาณ ๕๐๐๐ ปี หลังจากนัน้ แล้วคงไม่มมี ะพร้าวลูกใหม่มาให้คนั้ ก็จะกลายเป็ น
นํา้ กะทิทม่ี แี ต่กลิน่ มีแต่รูปภาพให้ดู แต่ไม่มเี นื้อมีหนังของกะทิเหลืออยู่ ก็ตอ้ งรอให้มี
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏ มาประกาศสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอนใหม่ เป็ นรอบใหม่
เป็ นอย่างนี้มาตัง้ นานแล้วในอดีต พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ปรากฏก่อน
พระพุทธองค์อยู่ ๓ พระองค์ มีช่อื ต่างๆ พระองค์เป็ นองค์ท่ี ๔ และทรงกล่าวถึงองค์ท่ี
๕ ทีจ่ ะมาต่อไป คือพระศรีอารย์ พระศรีอารยเมตไตรย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
หลังจากพระศรีอารย์แล้ว จะไม่มพี ระพุทธเจ้ามาปรากฏอีก จะมีต่อไปอีกเรื่อยๆ พระศรี
อารย์ก็คงจะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต และพระพุทธเจ้าทีจ่ ะมาในอนาคตอีก จะเป็ น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่ในจิตใจของสัตว์โลก ถึงจะไม่มกี าร
ปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า
พวกเราจึงถือว่าโชคดี ทีไ่ ด้มาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีโอกาสทีจ่ ะตักตวง
ประโยชน์จากพระศาสนา คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
พระอรหันต์ทงั้ หลายได้ตกั ตวง ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิด ทีเ่ หมือนกับการเดินทางใน
ทะเลทราย ไม่มคี วามสุขเลย มีแต่ความร้อนแห้งผาก ความหิวกระหาย นานๆจะได้ไป
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เจอเกาะกลางทะเลทราย ทีม่ บี ่อนํา้ มีตน้ ไม้อยู่นิดหน่อย ให้ได้พกั ผ่อนหย่อนใจ ไม่นานก็
ต้องออกเดินทางต่อไปอีก เพราะใจไม่มคี วามสุข อยู่ทไ่ี หนก็ไม่พอใจ ต้องหาอะไรมาเพิม่
อยู่เรื่อยๆ อยู่ทน่ี ่ีก็อยากจะไปทีโ่ น่น พอไปทีโ่ น่นก็อยากจะกลับมาทีน่ ่ี เพราะธรรมชาติ
ของกิเลสเป็ นอย่างนี้ จะหลอกให้ไปหาสิง่ ต่างๆอยู่เรื่อยๆ พอถึงเกาะนี้แล้วแทนทีจ่ ะพัก
ไปนานๆ อยู่ได้เดีย๋ วเดียวก็เบือ่ ต้องหาเกาะใหม่อกี ต้องไปลุยกลางทะเลทรายอีก
จนกว่าจะไปถึงเกาะ ใหม่ แล้วก็ไปต่ออีก เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มาเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว
ตายไป ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นอย่างอืน่ อีก ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าตราบใดยังไม่ได้
กําจัดต้นเหตุทพ่ี าให้ไปเกิด คือความโลภ ความโกรธความหลง ทีห่ ลอกให้ไปหาความสุข
ภายนอก เพราะความหลงคือการไม่เห็นความสุขทีแ่ ท้จริง ทีม่ อี ยู่ในใจ ทีเ่ กิดจากความ
สงบระงับของความโกรธความโลภความหลง
มันยากตรงนี้ ความหลงไม่เห็นโทษของตัวมันเอง จึงไม่ทาํ ลายตัวมันเอง จะหลงมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ ด้วยการไปหาความสุขจากภายนอก ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ น
ความสุขทีม่ คี วามทุกข์เจือปนอยู่ดว้ ย เป็ นความสุขทีไ่ ม่ให้ความอิม่ ความพอ ได้เท่าไหร่ก็
ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ มีความสุขชนิดหนึ่งทีใ่ ห้ความอิม่ ความพอ ไม่มคี วามทุกข์เจือปน
แต่ไม่รู้วา่ อยู่ตรงไหน ต้องมีพระพุทธเจ้ามาชี้บอก ว่าอยู่ในใจเรานี้เอง จะเกิดขึ้นเมือ่ ได้
ทําลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญทํา
ทานรักษาศีลภาวนา จึงอย่าไปรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ทีจ่ ะสอนวิธีปฏิบตั ทิ ง่ี า่ ยกว่านี้ ไม่
มี เพราะทรงสอนเหมือนกันทุกพระองค์ สอนอย่างเดียวกัน อย่าไปหวังว่าองค์หน้าจะ
สอนให้กดปุ่มเดียว แล้วกิเลสจะหายวับไปเลย อย่าไปหวัง ต้องบําเพ็ญทานศีลภาวนา
ต้องอดข้าวเย็น ต้องนอนบนพื้นแข็งๆ ไม่มหี อ้ งแอร์ ไม่มรี ู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะให้
เสพ สิง่ ทีจ่ ะกําจัดกิเลสได้ตอ้ งเป็ นเนกขัมมะ ต้องปล่อยวางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
อย่าไปหาการหลุดพ้นจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะไม่ทาํ ให้หลุดพ้นได้ เพราะ
เป็ นกับดักทีจ่ ะทําให้สตั ว์โลกเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงต้องเจริญเนกขัม
มะบารมีกนั ไม่ดูไม่ฟงั ไม่หาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกาย แต่หาความสุขจากความสงบ
ของใจ ด้วยการทําทานรักษาศีลภาวนา ทัง้ สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา เพือ่ วิมตุ ติ
ความหลุดพ้นทีจ่ ะตามมาต่อไป
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จึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงามนี้ให้ผ่านไป ควรทุ่มเทชีวติ จิตใจเวลา ทีพ่ อจะเบียดมา
จากภารกิจต่างๆ มาใช้ในทางนี้ให้มาก เพราะทางนี้เป็ นของจริง ภารกิจทางโลกเป็ นของ
ปลอม เป็ นของชัว่ คราว ไม่ได้แก้ปญั หาระยะยาว แก้แต่ปญั หาระยะสัน้ ทําให้มคี วามสุข
ความเพลิดเพลิน ไม่ตอ้ งทุกข์ยากลําบาก แต่เป็ นเพียงชัว่ คราว ไม่เหมือนกับการ
แก้ปญั หาทีถ่ าวร แก้อย่างถาวรต้องแก้ทใ่ี จ ด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลง
กําจัดอวิชชาทีเ่ ป็ นต้นเหตุพาให้สตั ว์โลกไปเวียนว่ายตายเกิด ดังในปฏิจจสมุปบาทที่
แสดงไว้ว่า อวิชชาปัจจยาสังขารา สังขาราปัจจยา วิญญาณัง วิญญาณังปัจจยานามรูปงั
ปัจจยาอายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติตามลําดับ ถ้าดับอวิชชาตัวเดียว
สังขารวิญญาณและอืน่ ๆก็ดบั ตามไปหมด ภพชาติก็ไม่มอี กี ต่อไป ต้องดับอวิชชาด้วย
ทานศีลภาวนา ไม่ดบั ด้วยทานอย่างเดียว ทานอย่างเดียวไม่พอ ศีลก็ไม่พอ สมถะก็ไม่
พอ ต้องวิปสั สนาด้วย จึงควรแน่วแน่มนคงเชื
ั ่ ่อมันต่
่ อการประพฤติปฏิบตั ิ ตามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําอย่างจริงจัง เพือ่ จะได้เห็นผลอย่างจริงจัง จะได้ทาํ ให้
ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปในชาติน้ ีเลย ไม่เกิน ๗ ปี ดังทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ในพระมหาสติปฏั ฐาน
สูตร
ถาม จะทําภาวะจิตอย่างไรถึงจะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ไม่ไปเสียเวลาเป็ นเทพ เป็ นพรหม
เป็ นร้อยเป็ นพันปี เสวยสุข ไม่เห็นทุกข์ จะทําอย่างไรให้เป็ น วัวปากคอกทีจ่ ะ
ออกมาเป็ นมนุษย์
ตอบ การไปเสียเวลาบนสวรรค์ ไม่เป็ นการเสียเวลา เป็ นการไปรับรางวัล ได้โบนัสไป
เทีย่ ว รอบโลก แล้วไปทํางานต่อ ดีกว่าไปใช้กรรม ไปติดคุก ติดตะราง เพราะ
ถึงแม้จะเกิดเป็ นมนุษย์ จะมีสกั กีค่ น ทีส่ นใจปฏิบตั ธิ รรมกันอย่างจริงๆ จังๆ
เรื่องนี้ไม่ตอ้ งไปกังวล ขอให้ได้เกิดอยู่ในสุคติก็ แล้วกัน ไปเป็ นพรหมก็มี
ความสุข พอกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะบําเพ็ญต่อได้
ถาม เทวดามี ๒ กลุม่ กลุม่ ทีต่ ดิ สุข กับกลุม่ ทีใ่ ฝ่ ธรรม
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ตอบ อยู่ทอ่ี ปุ นิสยั เดิม บุญบารมีมหี ลายอย่างด้วยกัน ถ้าไม่เจริญทางด้านปัญญาบารมี
ก็จะไม่ใฝ่ ธรรม ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะไม่ค่อยเข้าวัด จะไปทํางานทางด้านสา
ธารณกุศล อย่างพวกไฮโซ จัดงานหาเงินช่วยคน อีกพวกใฝ่ ธรรมเข้าวัด
ถาม ช่วงพุทธันดรยาวนานเท่าไร ช่วงรอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ตอบ ยาวกว่าช่วงทีม่ ศี าสนา เพราะยาวเป็ นกัป ช่วงทีม่ พี ระพุทธศาสนา อาจจะยาว
๕๐๐๐ ปี บา้ ง ๑๐๐๐๐ ปี บา้ ง ขึ้นอยู่กบั บารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
มนุษย์ในแต่ละยุคมีอายุยาวต่างกัน พวกเราเกิดในยุคทีม่ นุษย์มอี ายุเพียง ๘๐ ปี
๑๐๐ ปี บางยุคมนุษย์มอี ายุยาวเป็ น ๑๐๐๐ ปี ก็มี ก็ยงั ไม่ยาวเท่ากัป กัปนี้ยาว
จนนับไม่ได้ เท่ากับเวลาทีจ่ ะทําให้ภูเขาหิมาลัย ราบลงมาเป็ นหน้ากลอง ด้วยการ
เอาผ้ามาลูบทุก ๑๐๐ ปี ลูบ ๑ ครัง้ ลูบไปเรื่อยๆทุก ๑๐๐ ปี จนกว่าภูเขา
หิมาลัยจะราบลงมาเป็ นหน้ากลอง ก็จะได้ ๑ กัป
ถาม อายุของพระพุทธศาสนาสัน้ มาก
ตอบ โอกาสทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี้ ยากยิง่ กว่าถูกรางวัลที่ ๑
ยากกว่าเป็ นล้านเท่า เราได้โอกาสนี้แล้ว ถ้าไม่ตกั ตวงก็ช่วยไม่ได้
ถาม ในสมัยพุทธันดร ถ้าเรามีอปุ นิสยั ในการปฏิบตั ภิ าวนา เราก็ยงั ทําได้
ตอบ สามารถทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิได้ เหมือนกับพวกปฏิบตั ธิ รรมก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ ก็มที าํ กันอยู่ แต่จะปฏิบตั ไิ ม่ถงึ พระนิพพาน
ถาม เป็ นกลุม่ ย่อย
ตอบ มีเยอะ พวกนี้พร้อมแล้ว เพียงแต่รอคนมาสอนขัน้ สุดท้ายเท่านัน้ เอง พอ
พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน ก็จะหลุดพ้นทันทีเลย เช่นสํานักหนึ่งทีม่ นี กั ปฏิบตั อิ ยู่
๕๐๐ รูป มีความเชื่อผิดๆ เช่นการบูชาไฟ ก็ทรงแสดงว่าไฟร้อนเหมือนกิเลส
ต้องกําจัดความร้อนของใจคือกิเลส พอเขาหันมากําจัดความโลภโกรธหลง ก็
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บรรลุได้ทนั ที เป็ นพระอรหันต์พร้อมกัน ๕๐๐ รู ปเลย ในระยะเวลาเพียง ๗
เดือนก็มพี ระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึง ๑๒๕๐ รู ป ทีม่ าเฝ้ าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญ
เดือน ๓ เจ็ดเดือนหลังจากทีไ่ ด้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็ นครัง้ แรกในวัน
เพ็ญเดือน ๘ แสดงว่าพวกนี้ได้สะสมบุญบารมีมาเรื่อยๆ แต่มาติดตรงคอขวด
ไม่มใี ครมากระแทกให้คอขวดแตก จะได้ออกไปกันได้ ติดอยู่ตรงนี้ ต้องรอ
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาทําลายคอขวดนี้ พอคอขวดแตก พระอรหันต์ก็ทะลัก
ออกมาเป็ น พันเป็ นหมืน่ ขอให้ทาํ ไปเรื่อยๆ อยู่ในระดับไหนก็ทาํ ไป รักษาศีลไป
ทําบุญทําทานไป ปฏิบตั ไิ ป ได้มากได้นอ้ ยก็ทาํ ไป ถ้าอยากจะได้มาก ต้องอดทน
มาก ต้องกล้าหาญมาก ไม่กลัวความทุกข์ยากลําบาก ก็จะได้มากหน่อย เหมือน
ชาวนาชาวไร่ ถ้าขยันก็จะถางป่ าได้มากปลูกต้นไม้ได้มาก ถ้าขี้เกียจเอาแต่พอกิน
ไปวันๆก็จะได้นอ้ ย พวกเราจะเอาแบบไหน เอาแต่พอกินไปวันๆ ทําไปตามกําลัง
ตามสบาย ถ้ายากหน่อยก็ไม่เอาแล้ว ก็จะไม่กา้ วหน้า ไม่พฒั นา
ถาม ถ้าจะให้ได้ใน ๗ ปี ต้องออกจากเรือนหรือไม่
ตอบ ไม่ออกจากเรือนก็ได้ แต่ตอ้ งไม่หาความสุขจากรูปเสียง กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ต้อง
มักน้อยสันโดษ ต้องภาวนาทัง้ วันทัง้ คืน ยกเว้นเวลานอนหลับเท่านัน้ ถ้าไม่เดิน
จงกรมก็นงั ่ สมาธิสลับกันไป ทําอยู่สองอย่างนี้ แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์
ฟังธรรมะสลับกันไป
ถาม พยายามทําให้เวลา ๒๔ ชัว่ โมง เป็ นสิง่ ทีน่ อกธรรมะน้อยทีส่ ุด
ตอบ อยู่แบบพระ ถึงแม้ต้องทํามาหากิน ก็ไม่ห่างไกลจากธรรมะ เวลาพระบิณฑบาต
ท่านก็สอนให้มสี ติอยู่กบั การเคลือ่ นไหว กับการบิณฑบาต หรือจะบริกรรมพุทโธ
ไปก็ได้ เป็ นฆราวาสก็ทาํ ได้แต่ก็ยากหน่อย เพราะต้องคุยกัน พอคุยสติก็หลุดไป
เลย ไหลไปกับเรื่องราวต่างๆ ถ้าเคยฝึ กมาแล้วก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถึงแม้จะคุยก็
คุยด้วยสติ รู้วา่ กําลังคุยเรื่องอะไร เช่นคุยเรื่องงานเรื่องการ วันนี้จะทําอะไร พอ
คุยเสร็จก็กลับมาทีธ่ รรมะต่อ ทํางานก็ให้มสี ติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทํา อย่างนี้ถอื ว่า
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อยู่ใกล้ธรรมะ ถ้าทําอย่างนี้จริงๆ ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่า ไม่รู้จะทําไปทําไม เอา
เงินไปทําไม เทีย่ วก็ไม่เทีย่ ว ถ้าต้องการธรรมะ ก็ไม่ตอ้ งใช้เงินแล้ว ทีย่ งั ต้องการ
เงิน เพราะต้องเอาไปเลี้ยงกิเลส ซื้อของทีก่ เิ ลสชอบ ไปดูไปฟังสุขภาพ ยัง
สมบูรณ์อยู่ ก็จะเฉยๆ ไม่รู้วา่ ยึดติดหรือไม่ พอเวลาใกล้จะตายถึงรู้วา่ ยึดติด
หรือไม่ยดึ ติด ถ้ายึดติดก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่หลับ
พอปล่อยวางได้ ตัดได้ จะตายก็ตาย ก็จะเบาสบาย การปฏิบตั จิ งึ ต้องอาศัย
เหตุการณ์และสถานที่ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เลือกระหว่างการปล่อยวางกับการยึดติด
ถ้าไม่แน่ใจว่าปล่อยวางได้จริง หรือไม่ ก็ตอ้ งไปอยู่ตามป่ าตามเขา ทีพ่ ระปฏิบตั ิ
ต้องไปอยู่ตามป่ าตามเขา เพราะต้องการพิสูจน์วา่ ปล่อยร่างกายได้จริงหรือไม่
ต้องไปอยู่ใกล้เสือ พอเสือร้องขึ้นมาใจยังเฉยอยู่หรือไม่ ถ้าใจสันแสดงว่
่
ายังไม่
ปล่อย ถ้าปล่อยแล้วต้องเฉย
ถาม ขออุบายเวลาทํางาน บางทีเกิดโทสะให้อภัยยาก โดยเฉพาะทํางานร่วมกันกับ
เพือ่ นร่วมงานทีค่ นุ ้ เคยสนิทกันมา พอเกิดความไม่ชอบ เขาจะทําอะไร เราจะคอย
จับผิดเขา หรือโมโหเขา
ตอบ ต้องโทษตัวเราว่าเรากําลังผิด ไม่ใช่เขาผิด ถึงแม้เขาผิดแต่เราผิดมากกว่าเขา ที่
ไม่ให้อภัยเขา ทีไ่ ปจ้องจับผิดไปโกรธไปเกลียดเขา ซึง่ ร้ายแรงกว่าสิง่ ทีเ่ ขาทําผิด
เหตุทท่ี าํ ให้เราโกรธ ก็เพราะเราไปยึดติดกับงานของเรามากเกินไป พอเขาไม่ได้
ทําตามทีเ่ ราต้องการ เราเลยโกรธ เพราะทําให้งานเสีย ถ้ามีความเมตตาแล้ว จะ
เลือกความเมตตามากกว่างาน งานได้ก็ได้ไป ไม่ได้ก็ช่างมัน ทําวันนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้
ทําใหม่ก็ได้ คนนี้ทาํ ไม่ได้ก็หาคนใหม่มาทําแทน แต่ไม่ตอ้ งไปโกรธไปเกลียดเขา
เพราะความโกรธความเกลียดเป็ นโทษ เป็ นความผิดทีร่ า้ ยแรงกว่า ต้องเห็น
ความผิดทีอ่ ยู่ในตัวเรา เห็นว่าความโกรธความเกลียดเป็ นโทษ เป็ นความผิดที่
ร้ายแรงกว่าการกระทําผิดพลาด ของเขา เขาอาจจะไม่ตงั้ ใจก็ได้ หรืออาจจะตัง้ ใจ
ก็ได้ ไม่เป็ นไร ข้อสําคัญคืองานนี้ไม่สาํ คัญอะไร เมือ่ เปรียบเทียบกับงานภายใน
ใจของเรา
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ถาม ความยึดติดในงานกับความรับผิดชอบในงาน เหมือนจะใกล้ๆกัน
ตอบ ต่างกันตรงทีอ่ ารมณ์ ถ้าเป็ นความรับผิดชอบก็ทาํ ไปด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่มี
อารมณ์ ไม่กงั วล ไม่ดใี จ ไม่เสียใจ เสร็จก็เสร็จ ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จ ทําเต็มทีแ่ ล้ว
ถาม ถ้าสมมติวา่ งานนี้ตอ้ งเสร็จ ถ้าไม่เสร็จแสดงว่าเราไม่รบั ผิดชอบ
ตอบ ไม่ใช่ เราอาจจะไม่มคี วามสามารถพอ หรือมีอปุ สรรคทีเ่ ราไม่สามารถแก้ได้ ถ้า
เจ้านายไม่พอใจ อย่างมากก็ให้เราหางานใหม่ ถ้าเราทําเต็มความสามารถของเรา
แล้ว แสดงว่าเรารับผิดชอบเต็มทีแ่ ล้ว
ถาม หมายความว่า ถ้าเราทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มทีแ่ ล้ว ผลจะเป็ นอย่างไร อย่าได้เป็ น
อารมณ์กบั ผลอย่างนัน้ ใช่ไหม
ตอบ ผลก็ตอ้ งเป็ นผลอย่างนัน้ จะดีใจก็ได้เท่านัน้ จะเสียใจก็ได้เท่านัน้ จะเฉยๆ ก็ได้
เท่านัน้
ถาม อย่าให้เป็ นอารมณ์กบั ผลทีเ่ กิดขึ้น
ตอบ เฉยๆ แล้วจะสบายใจ ดีใจก็เกิดกิเลสอีก ต้องทําดีกว่านี้ หางานทีย่ ากกว่านี้ทาํ
ต้องเครียดไปเรื่อยๆ เพราะมีเป้ าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
ถาม หมายความว่า ทําให้ดที ส่ี ุดเท่าทีเ่ ราคิดว่าดีทส่ี ุดแล้ว
ตอบ ทําเต็มความสามารถของเรา
ถาม โดนใครว่าอะไรก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ เพราะเราทําดีทส่ี ุดแล้ว
ตอบ ฟังได้ ถ้าฟังด้วยเหตุดว้ ยผล บางทีเขาอาจจะแนะนําอะไรบางอย่าง ให้เราทํา
ได้ผลดีข้นึ อย่างนี้ไม่ควรปฏิเสธ ถ้าพูดไม่มเี หตุผล พูดด่าว่าไปตามอารมณ์ ก็
กรวดนํา้ ให้เขาไป อย่าไปถือสาถือโทษ
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ถาม ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผลจะเป็ นอย่างไรแล้วแต่เขาจะคิด
ตอบ เราก็ตอ้ งยอมรับผลทีจ่ ะตามมา อาจจะได้ขึ้นเงินเดือน อาจจะถูกตัดเงินเดือน
อาจจะถูกย้ายงานหรือออกจากงาน อะไรก็เกิดขึ้นได้ทงั้ นัน้ ถ้าเราไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็
ไม่เป็ นไร คนทีไ่ ม่ยดึ ไม่ตดิ ได้ ต้องอยู่อย่างสมถะ ต้องไม่อาศัยเงินมากเกินไป
ได้เงินเดือนมากก็ไม่ใช้มาก เก็บสํารองไว้ เวลาตกงานก็ไม่เดือดร้อน มีเงินสํารอง
ไว้ สัก ๒ ปี ๓ ปี ไม่เดือดร้อนถ้าไม่ใช้มาก ใช้เฉพาะค่าอาหาร ค่าทีอ่ ยู่อาศัย
ค่าใช้จ่ายจําเป็ นเล็กๆน้อยๆ เงินเดือนทีเ่ ราได้ปีหนึ่ง ควรอยู่ได้ ๑๐ ปี
ถาม บางคนต้องมีภาระต้องดูแล
ตอบ มีก็มไี ป ถ้าไม่มกี ็จะเก็บเงินได้ถา้ จะเก็บ แต่กเิ ลสจะหลอกว่า ทํามาแทบเป็ นแทบ
ตาย เก็บไปทําไม ตายไปก็ไม่ได้ใช้ ใช้แล้วมีความสุข แต่ไม่รู้วา่ มีความเครียด
ตามมาด้วย ต้องเป็ นเบี้ยล่างของคนอืน่ เป็ นทาสของเงิน จะเครียดเวลาเกิด
ปัญหาในการทํางาน ไม่มคี วามสุข ถ้ามีเงินสํารองไว้แล้วใจจะเย็น จะถูกไล่ออกก็
อยู่ได้ ๖ เดือน ๗ เดือน ๑ ปี ๒ ปี ก็อยู่ได้ ไม่เป็ นปัญหาอย่างไร ถ้าอยู่แบบ
สมถะ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ถาม ทีท่ าํ งานมีเด็กคนหนึ่ง ซึง่ ลูกรังเกียจเขามาก เคยเมตตาเขา ตอนหลังเมตตาไม่ลง
เพราะพฤติกรรมเขาน่ารังเกียจ รู้สกึ หดหู่ ว่าเราทําถูกหรือไม่
ตอบ ถ้ารังเกียจก็ผดิ ต้องทําใจให้เป็ นอุเบกขา คือเฉยๆ เขาจะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของ
เขา ถ้าเจอเขายิ้มได้ก็ย้มิ ถ้ายิ้มไม่ได้ก็ต่างคนต่างเฉย ไม่ตอ้ งทักทายกันก็ได้
ถาม บางทีตอ้ งสงเคราะห์เขา ให้เขากลับบ้านด้วย แต่ใจรับไม่ได้
ตอบ แผ่เมตตาให้คนทีเ่ รารักมันง่าย แผ่ให้คนทีเ่ ราไม่รกั มันยาก ถ้าแผ่ได้แสดงว่าจิต
เราสูง มีเมตตาสูง มีเมตตาจริงๆ ต้องแผ่ให้ได้ นี่คอื ข้อสอบของเรา
ถาม ต้องไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
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ตอบ ถ้าเลือกได้ก็เลือก หมายถึงเลือกคบคน ถ้าคนไม่ดหี ลีกได้ก็หลีก ไม่ตอ้ งคบ ไม่
ใกล้ชิดสนิทสนม แต่ไม่ควรมีอารมณ์เกลียดรังเกียจ ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ใกล้ชิด
ก็ต่างคนต่างอยู่ ถ้าจําเป็ นก็ตอ้ งเมตตา อย่าให้ความรังเกียจมา เป็ นตัวนําก็แล้ว
กัน คนเรามีทงั้ ดีและไม่ดี ควรแยกแยะ เลือกคบได้ แต่ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ด้าน
อารมณ์ เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ด้านเหตุผล พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อเสวนา จ พา
ลานัง ไม่ให้คบคนพาล ให้คบบัณฑิต คบคนพาลจะทําให้เรามีแต่เรื่องแต่ราว
คบบัณฑิตทําให้เราไปสู่ความเจริญ ชวนให้เราทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ถ้ามีความจําเป็ น
ไม่มที างเลือก ทํางานในบริษทั ต้องอยู่ร่วมกัน ก็คบกันไป ไม่มอี ารมณ์ต่อกัน ทํา
ไปตามหน้าที่ ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มใี ครช่วย ก็ควรช่วยเขา เพราะเป็ นเรื่องของ
ความเมตตา พระพุทธเจ้าเองเคยต้องดูแลรักษาพระภิกษุรูปหนึ่ง ทีม่ แี ผลเป็ นฝี
เป็ นหนองเต็มตัวไปหมด พระรูปอืน่ รังเกียจ ไม่มใี ครดูแล อาจจะเป็ นพระนิสยั
ไม่ดกี ็ได้ พระอืน่ ยังมีกเิ ลสอยู่ก็มคี วามรังเกียจ เลยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
พระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นเข้า จึงให้พระอานนท์หานํา้ อุ่นมาเช็ดตัวมาพยาบาล ต้อง
ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง อย่าให้ความรังเกียจหรือความน่าเกลียดทําให้เราไร้
เมตตา ความเมตตาควรเป็ นตัวนําอยู่เสมอ ถ้าช่วยได้สงเคราะห์ได้ก็ควรทํา ถ้า
เขาไม่ยนิ ดีก็ตอ้ งทําใจเป็ นอุเบกขา เผือ่ เขาลองใจเราเราก็กลับไปใหม่สกั ๓ ครัง้
ถ้ายังปฏิเสธก็ไม่ได้เป็ นความไร้เมตตาแล้ว ก็ตอ้ งปล่อยไปตามบุญตามกรรม
อย่ารังเกียจ ความรังเกียจเป็ นกิเลส เป็ นฝ่ ายโทสะ ความรักความยินดีเป็ นฝ่ าย
โลภะ ความเมตตาไม่ได้เป็ นโลภะ เป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นธรรมชาติของจิตทีไ่ ม่มี
กิเลส จะมีความเมตตากับทุกคน มองคนอืน่ เป็ นเหมือนตัวเรา เขาเดือดร้อนก็
เหมือนเราเดือดร้อน ถ้าเขาได้รบั การช่วยเหลือก็เหมือนกับเราได้รบั การช่วยเหลือ
มองด้วยความเมตตากรุณา จะมองอย่างนี้
แต่ยากสําหรับคนทีม่ กี เิ ลสอย่างพวกเรา พอโกรธเกลียดอะไรแล้ว จะไม่อยากยุ่งด้วย
ไม่อยาก เกี่ยวข้อง ถ้าเอาชนะได้ดว้ ยความเมตตาจิตจะสูงขึ้น การเจริญเมตตาไม่ได้
หมายถึง ให้สวดสัพเพสัตตา ฯลฯ นัน่ เป็ นเพียงการเตือนสติเท่านัน้ เอง การเมตตาต้อง
เกิดจากการปฏิบตั จิ ริง ในเหตุการณ์จริง เวลาโกรธใครแล้ว ให้อภัยเขาได้ นัน่ แหละ
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เรียกว่าเมตตา ใครทําให้เราเสียใจก็ให้อภัยเขา เราได้ประโยชน์เพราะใจเราสงบ ใจเรา
เย็น เราได้ประโยชน์มากกว่าคนทีเ่ ราให้อภัยเสียอีก คนทีเ่ ราให้อภัยก็ปลอดภัยจากพิษ
ของเรา เราไม่ไปทําร้ายเขา ผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จริงๆคือตัวเรา เพราะเวลาโกรธเหมือนมี
ไฟนรกเผาใจ พอให้อภัยปั๊บ ไฟนรกก็ดบั ใจก็เย็น แทนทีค่ นอืน่ จะได้ ประโยชน์ เรา
กลับได้ประโยชน์มากกว่า ได้ดบั ไฟนรก ได้รกั ษาความเป็ นมนุษย์เป็ นเทพเป็ นพระไว้ได้
ถ้าปล่อยให้ความโกรธฉุดลากให้ไปพูดไปทํา ก็จะกลายเป็ นยักษ์เป็ นมารไป เพราะ
จะต้องไปทําร้ายเขา เราน่าจะขอบใจคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เป็ นเหมือนมาทดสอบเรา ว่ายังมี
กิเลสอยู่หรือไม่ มีความโกรธอยู่หรือไม่ ให้อภัยได้หรือไม่
การมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็ดตี รงนี้ มีข ้อสอบให้ตอ้ งสอบอยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็ นเทพเป็ นพรหม ไม่
มีข ้อสอบ ทุกคนอยู่อย่างสุขสบายไม่มใี ครเดือดร้อน ไม่มใี ครมาทําให้เจ็บเนื้อเจ็บใจ
มนุษย์มเี รื่องราวต่างๆมาทดสอบใจอยู่เรื่อยๆ มากระตุน้ ให้สร้างธรรมขึ้นมา สร้างเมตตา
จริงๆ ไม่ได้สร้างจากการสวดสัพเพสัตตา นัน่ ยังไม่ได้ แผ่เป็ นเพียงการศึกษา เป็ นการ
เตือนสติวา่ นี่คอื ธรรมะทีต่ อ้ งเจริญ ต้องมีให้ได้ในตัวเรา จะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมือ่ มี
เหตุการณ์จริงๆ ทีท่ าํ ให้ต้องเลือกระหว่างความเมตตาหรือไม่เมตตา ถึงจะเป็ นการปฏิบตั ิ
จริงๆ ถ้าผ่านไปได้ก็ได้ขยับขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง จิตก็สูงขึ้น ขัน้ ต่อไปถึงแม้จะทุกข์จะโกรธ
บ้าง ก็จะเบาลงไป ไม่รุนแรง ต่อไปก็จะไม่โกรธเลย เพราะชํานาญขึ้นเรื่อยๆ เห็นคุณของ
การให้อภัย เห็นโทษของความโกรธ ทัง้ หมดนี้จะเห็นชัดเมือ่ จิตมีความสงบ ถ้าไม่สงบจะ
ไม่ค่อยเห็นความแตกต่าง เวลาสงบจะเย็นสบาย พอโกรธขึ้นมา เหมือนแผ่นดินไหว จะ
สะเทือนใจทันที จะรู้วา่ ต้องระงับ เป็ นเหมือนภูเขาไฟปะทุข้นึ มา ร้อนไปหมดเลย ต้อง
ดับตรงนี้ให้ได้
ถ้าไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามสงบจะไม่รู้สกึ เพราะมันร้อนอยู่ตลอดเวลา พอโกรธขึ้นมาก็จะไม่
เห็นความแตกต่างมากนัก ขณะทีจ่ ติ ไม่สงบ ความโลภความโกรธความหลงก็ทาํ งานของ
มันไป เหมือนกับเสียงดังรอบตัวเรา ตอนนี้ไม่มเี สียงดังรบกวน ได้ยนิ เสียงนกร้อง ถ้าไป
อยู่ในเมืองก็จะไม่ได้ยนิ เสียงนกร้อง จะเห็นความแตกต่างเวลาทีเ่ กิดอารมณ์ข้นึ มา พอมี
สมาธิแล้วเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมาจะรู้เลย เป็ นเหมือนแผ่นดินไหว เหมือนภูเขาไฟ
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ระเบิด ไม่ตอ้ งรู้จกั ชื่อ ก็รู้วา่ เป็ นตัวทีต่ อ้ งกําจัด ส่วนใหญ่จะรู้จกั ชื่อแต่ไม่รู้จกั ตัว รู้หมด
ว่ากิเลสมีอะไรบ้าง มีความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่เวลาปรากฏตัวขึ้นมาก็ไหล
ตามมันไป สมาธิจงึ สําคัญมากทีส่ ุดในการปฏิบตั ิ ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆจังๆ เป็ นเนื้อเป็ น
หนังจริงๆ ต้องมีสมาธิก่อน ปัญญาจะไม่เป็ นภาวนามยปัญญา จะเป็ นจินตามยปัญญา
เป็ นสุตมยปัญญา รู้จกั ชื่อแต่ไม่รู้จกั ตัว พอเจอตัวก็ทาํ อะไรมันไม่ได้ ไม่มกี าํ ลังต่อสู ้ ถ้ามี
สมาธิก็จะหยุดมันได้ ดับมันได้ บางทีมสี มาธิแล้วแต่ไม่รู้วา่ เป็ นกิเลสก็มี เพราะกิเลสจะ
ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ อย่างหยาบๆนี้เรารู้ ส่วนทีล่ ะเอียดเข้าไปจะยังไม่รู้ เช่นความสว่าง
ไสวในจิต ไม่รู้วา่ เป็ นกิเลส ถ้ามีผูท้ ผ่ี ่านมาแล้วคอย เตือนไว้ ก็จะผ่านไปได้ ถ้าไม่มกี ็จะ
ติดไปนาน อาจจะหลงคิดว่าสําเร็จแล้ว ว่านี่แหละคือผลทีต่ อ้ งการ แทนทีจ่ ะทําลายมัน
กลับไปรักษามัน
ปฏิบตั ไิ ปกิเลสจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะหลุดพ้นจากสายตาของสติของ
ปัญญาไปได้ ถ้าผูป้ ฏิบตั ไิ ม่นอนใจเสียอย่าง ถึงแม้จะไม่มคี รูไม่มอี าจารย์ ถ้าถึงจุดนัน้
ไม่นานก็จะต้องเห็นโทษของมัน ถ้าหลุดพ้นจริง ทําไมต้องคอยพะวักพะวง ต้องดูแล
รักษา จะเอะใจขึ้นมา จะรู้วา่ ตัวนี้เป็ นปัญหา ต้องหาวิธีแก้ ต้องมีสติปญั ญา ไม่ประมาท
นอนใจ ถ้าประมาทนอนใจคิดว่าสําเร็จแล้ว รู้แล้ว พอแล้ว ก็กลายเป็ นเหยือ่ กิเลสไป
เป็ นอรหันต์นกหวีด พิจารณาแล้ว เข้าใจแล้ว พอ ๒ ชัว่ โมงต่อมาก็โผล่ข้นึ มาอีก ต้อง
คอยดูใจเป็ นหลัก ถึงแม้จะสงบแล้วก็อย่านอนใจ คอยสังเกตคอยดู ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
แน่ใจจริงๆ ทดสอบด้วยวิธีต่างๆ ทุกรูปแบบ
ถาม บังคับไม่ได้ เกิดขึ้นมาเอง
ตอบ ถ้าเป็ นกิเลสก็มเี หตุให้เกิด คือความหลง ถ้าดับความหลงได้ ก็จะไม่เกิดอีก
ความหลงเป็ น ต้นเหตุของความโลภความโกรธ ความหลงทําให้ไม่รู้วา่ เป็ นกิเลส
จะทําอย่างไรให้รู้วา่ เป็ นกิเลส ก็ตอ้ งมีมาตรฐานวัดในใจ ก็คอื ความสงบนิ่งของใจ
ถ้าใจกระเพือ่ มเมือ่ ไร แสดงว่าถูกความหลงทําให้กระเพือ่ ม ต้องพิจารณาหาเหตุ
ว่า กระเพือ่ มเพราะอะไร เพราะไปหลงยึดติด อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
พิจารณาจนรู้วา่ ไปหลงไปยึดติด ก็ปล่อยวาง ปล่อยให้เป็ นไป ใจก็ไม่กระเพือ่ ม
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ถาม มีเหตุการณ์ทาํ ใจกระเพือ่ ม พิจารณาไปจนกว่าจิตจะยอมรับสภาพ
ตอบ ถ้าจิตกระเพือ่ มต้องหาวิธรี ะงับ ต้องพิจารณาว่ากระเพือ่ มเพราะอะไร เราบังคับ
สิง่ ต่างๆไม่ได้ บังคับได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว จิตกระเพือ่ มเพราะไปยินดียนิ ร้ายกับ
เขาเอง ต้องพิจารณาว่าความยินดียนิ ร้ายไม่ถูก เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทัง้
ภายนอกและภายใน ไม่มอี ะไรน่ายินดียนิ ร้าย ต้องปล่อยวาง เวลาเขาจะมาถ้า
บังคับเขาไม่ได้ ก็ปล่อยเขามา เวลาเขาจะไปถ้าบังคับให้เขาอยู่ไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อย
เขาไป ต้องปล่อยถึงจะหายกระเพือ่ ม ถ้ามีความอยากปั๊บก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา
ต้องดูในจิต เป็ นเรื่องละเอียด ไม่ได้เป็ นเรื่องข้างนอก เป็ นเรื่องข้างในจิตล้วนๆ
ต้องมีสมาธิ ต้องสนใจศึกษาคอยดูอยู่เรื่อยๆ คอยแก้ไปเรื่อยๆ ผิดบ้างถูกบ้าง
จนกว่าจะแก้ได้หมด ถ้าดูทใ่ี จแล้วจะเดินไม่ผดิ ทาง จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ถ้า
ไปดูทอ่ี น่ื แล้วผิดทันที ถ้าไปแก้ทอ่ี น่ื ก็ผดิ อย่าไปแก้คนอืน่ ต้องแก้ทต่ี วั เรา แก้ท่ี
ใจ
ถาม ตัวทีก่ ระเพือ่ มอยู่ในใจ ยึดตัวกูของกู ใครมาแตะต้องไม่ได้ กระเพือ่ มเอาๆ
ตอบ ต้องปล่อย ต้องไม่เห็นว่าเป็ นของเรา เป็ นของชัว่ คราว เป็ นหัวโขน เป็ นตัวละคร
อาจจะถูกเปลีย่ นให้เล่นบทอืน่ บ้างก็ได้ ถ้ายอมรับก็ไม่เป็ นปัญหา เล่นหัวบ้างก็ได้
เล่นหางบ้างก็ได้ เมือ่ กรรมเป็ นผูก้ าํ กับ จะไปฝื นกรรมได้อย่างไร เมือ่ ถึงเวลา
กรรมจะทําให้ตกตํา่ ก็ตอ้ งตกตํา่ ถึงเวลาจะผลักให้ข้นึ สูงก็ข้นึ สูง แต่ใจไม่ตอ้ งไป
ขึ้นสูงไปลงตํา่ ด้วย ใจเฉยๆไม่ได้เอาจริงเอาจัง เป็ นแค่บทละครบทหนึ่งเท่า
นัน้ เอง ก็เล่นไป จะได้ไม่ทกุ ข์ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เล่นได้ทกุ บท
ถาม ทดสอบอย่างไรบ้าง
ตอบ จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ ต้องไม่จริงจังกับอะไรในโลกนี้ ไม่ยดึ ติดกับอะไร แต่
เอาจริงเอาจังในการกระทําหน้าทีก่ ารงานต่างๆ แต่ใจไม่มอี ารมณ์จริงจังด้วย ทํา
ไปตามหน้าที่ งานทีต่ อ้ งทําจริงจัง คืองานในใจ ถ้าทํางานในใจเสร็จแล้ว งาน
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ภายนอกจะทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ ให้ทาํ อะไรถ้าทําได้ก็ทาํ ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ทาํ ไม่มใี คร
บังคับเราได้
ถาม ช่วงนี้ทาํ ไมขี้เกียจภาวนา
ตอบ มีขยันบ้าง มีข้เี กียจบ้าง เวลาขี้เกียจก็พยายามแก้ พยายามทําไป ขี้เกียจก็ทาํ ไม่ข้ ี
เกียจก็ทาํ เวลาขี้เกียจก็ทาํ ยากหน่อย ถึงเวลาต้องทําอะไรก็ทาํ ไป ขี้เกียจหรือไม่ข้ ี
เกียจ เหมือนกับรับประทานอาหาร ถึงเวลาก็รบั ประทานไป จะขี้เกียจหรือไม่ก็
ตาม เพราะรู้วา่ รับประทานดีกว่าไม่รบั ประทาน การภาวนาก็เช่นกัน เป็ นการให้
อาหารกับใจ ถึงแม้จะขี้เกียจก็ตอ้ งภาวนา เพราะภาวนาแล้วใจจะดีกว่าไม่ได้
ภาวนา ถ้าคิดอย่างนี้ ก็จะฝ่ าความขี้เกียจไปได้ พอทําเป็ นนิสยั แล้ว ก็จะทําง่าย
ความขี้เกียจก็จะหายไป จะก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว ต้องพยายามฟันฝ่ าความขี้
เกียจให้ได้ เป็ นอุปสรรค เหมือนกับรัว้ ทีต่ อ้ งปี นข้าม ไม่งา่ ยเหมือนกับเดินทาง
ราบ ไม่มรี วั้ ต้องปี นข้าม แต่ก็ปีนข้ามไปได้ ช้าหน่อย ลําบากหน่อยก็ทาํ ไป ทําไป
เรื่อยๆก็เกิดความชํานาญ พอเห็นรัว้ ก็ปีนข้ามไปเลย ความขี้เกียจเป็ นอารมณ์ชวั ่
วูบ ไม่ตอ้ งสนใจ ถึงเวลานัง่ ก็นงั ่ ไป ถึงเวลาทําอะไรก็ทาํ ไป ก็จะชนะความขี้เกียจ
ได้ ถ้าท้อแท้ยง่ิ ไปใหญ่เลย ควรมีความเคร่งครัดกับหน้าทีก่ ารงาน ถึงเวลาทํา จะ
ขี้เกียจหรือไม่ข้เี กียจ ก็ทาํ ไป จนติดเป็ นนิสยั ต่อไปจะไม่มคี าํ ว่าขี้เกียจอยู่ในใจ
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๔

ธรรมนํ าใจ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ใจผู ้รู้ผู ้คิดผูส้ งร่ั ่ างกาย เป็ นเหมือนคนขับ เป็ น ๒
ส่วนมารวมกัน เหมือนนํา้ กับขวดนํา้ มาอยู่ในทีเ่ ดียวกัน แต่ขวดนํา้ กับนํา้ เป็ นคนละส่วน
กัน ร่างกายกับใจก็เป็ นคนละส่วนกัน ใจเป็ นเหมือนนํา้ ทีม่ รี ่างกายเป็ นภาชนะรองรับ มี
หน้าทีส่ งให้
ั ่ กายไปทําอะไรต่างๆ ด้วยความฉลาดหรือความโง่ ถ้าฉลาดก็ใช้ให้ทาํ ในสิง่ ที่
ดี เช่นวันนี้พวกเรามีความฉลาดสังให้
่ มา มีปญั ญามีธรรมะสังให้
่ มาทําบุญ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม อย่างนี้เรียกว่าความฉลาดพามา ไม่ใช่อวิชชา ปัจจยา สังขารา แต่เป็ นวิชชา ปัจจ
ยา สังขารา หรือธัมมา ปัจจยา สังขารา อวิชชาเป็ นความหลง วิชชาเป็ นความรู้จริงเห็น
จริง พวกเราถึงแม้จะยังไม่รู้จริงเห็นจริง เราก็อาศัยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้า
ของครูบาอาจารย์ ทีท่ รงสังสอนให้
่
เราคิดมาในทางนี้ คิดดี คิดทําบุญ คิดแสวงหาธรรมะ
เมือ่ คิดดีแล้ว เราก็พูดดีทาํ ดี ชวนเพือ่ นฝูงมากัน แล้วก็เดินทางมาทําความดีกนั พอได้
ทําความดีแล้ว ก็ได้ประโยชน์สุขทางด้านจิตใจ จิตใจมีความสุข เย็นสบาย มีความรู้
ความฉลาดเพิม่ ขึ้น มีความเห็นทีถ่ ูกต้องมากขึ้น นี่คอื ใจทีม่ คี วามฉลาดพาไป ถ้าใจมี
ความโง่พาไป ตอนนี้คงไปเทีย่ วอยู่ทไ่ี หนแล้ว ไปตกปลา ไปเล่นการพนัน ไปดู
ภาพยนตร์ ไปเลี้ยงฉลองกัน นัน่ เป็ นความโง่พาไป เป็ นความสุขแบบสุกเอาเผากิน
เหมือนกับควันไฟทีป่ รากฏขึ้นมาแล้วก็จางหายไป ความสุขทีไ่ ด้จากความโง่ เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ไม่ตดิ อยู่กบั ใจ สิง่ ทีต่ ดิ อยู่กบั ใจคือความหิว ความอยาก ความ
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วใจ เวลาทีไ่ ด้อยู่กบั เพือ่ นฝูง ได้ไปเทีย่ วกัน ก็มคี วามสุข พอต่างคน
ต่างแยกทางกันกลับบ้าน ตอนนัน้ ใจก็รู้สกึ ว้าเหว่ แต่การทําบุญจะทําให้มคี วามอิม่ เอิบใจ
ตอนแยกจากกันไป ก็ไม่รู้สกึ ว้าเหว่ เพราะมีธรรมะมีบญ
ุ ติดอยู่กบั ใจ ทีท่ าํ ให้อยู่ตาม
ลําพัง โดยไม่ตอ้ งมีสง่ิ อืน่ หรือคนอืน่ มาคอยให้ความสุขได้
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เวลาคิดอะไรควรคิดด้วยปัญญาความฉลาด เช่นคิดว่าร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์คนั
หนึ่ง ไม่ได้เป็ นใจ ใจไม่ได้เป็ นกาย ใจเป็ นผูร้ ู้ผูค้ ดิ ร่างกายไม่รู้ไม่คดิ ถ้าไม่มใี จก็เป็ น
ซากศพไป ไปคุยกับคนตายคุยอย่างไรก็ไม่รู้เรื่อง เพราะผูร้ ู้ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว เวลา
เอาเข็มไปทิม่ ไปแทงร่างกายก็ไม่สะดุงผวา
้ แต่ถา้ ยังมีใจรับรู้อยู่ เพียงแต่ยกเข็มขึ้นมายัง
ไม่ทนั จิ้มก็ผวาแล้ว ใจนี้แลทีม่ าเกิดมาสิงในร่างกาย ในขณะทีเ่ ริ่มก่อตัวในท้องแม่ เมือ่ มี
เชื้อของพ่อกับของแม่มาผสมกัน ถ้าไม่มใี จมาร่วมด้วย ก็จะไม่ตงั้ ครรภ์ ไม่ปฏิสนธิ เช่น
สามีภรรยาบางคู่ทไ่ี ม่มลี ูก อาจจะเป็ นเพราะไม่มดี วงวิญญาณมาร่วมด้วย หรือเป็ นความ
บกพร่องในส่วนของพ่อหรือของแม่ ต้องเป็ นส่วนใดส่วนหนึ่งใน ๓ ส่วนนี้ทบ่ี กพร่อง คง
ไม่บกพร่องทางด้านวิญญาณ เพราะมีดวงวิญญาณทีร่ อเกิดอยู่เป็ นจํานวนมาก เหมือน
นักเรียนทีส่ อบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ในแต่ละปี มสี มัครสอบเข้าเป็ นจํานวนมาก
มากกว่าทีท่ างมหาวิทยาลัยจะรับได้ ฉันใดการมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นเหมือนกับการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ต้องแข่งขันกัน วิชาทีเ่ น้นมากทีส่ ุดก็คอื ศีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมมากก็มี
คะแนนมาก มีศีลธรรมน้อยก็มคี ะแนนน้อย เพราะเหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้ดวงวิญญาณเกิด
เป็ นมนุษย์ได้อยู่ทศ่ี ีลธรรมเป็ นหลัก ไม่ใช่อยู่ทก่ี ารทําบุญให้ทาน ต่อให้ทาํ บุญให้ทาน
มากกว่าเป็ นหลายล้านเท่า ก็สูค้ นทีไ่ ม่ได้ทาํ บุญให้ทานหรือทําบุญให้ทานน้อยกว่า แต่
รักษาศีลได้มากกว่า เพราะคนทีร่ กั ษาศีลได้มากกว่ามีโอกาสเกิดเป็ นมนุษย์ได้มากกว่า
เพราะเหตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นอริยบุคคล ต้องมีศีล
๕ เป็ นเหตุเป็ นปัจจัย ไม่ใช่อยู่ทก่ี ารทําบุญ ๑๐๐ ล้าน ๑๐๐๐ ล้าน แต่ยงั คดโกง ยัง
โกหกหลอกลวง จะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ แต่จะเกิดเป็ นเดรัจฉาน เช่นเศรษฐีทก่ี ลับมา
เกิดเป็ นสุนขั ในบ้านของตนเอง
ถ้าทําบุญมากแต่ไม่รกั ษาศีลก็จะได้เกิดเป็ นสุนขั ทีน่ ่ารัก ใครเห็นก็อยากเอาไปเลี้ยงเป็ น
ลูก บางคนไม่มลี ูกก็เลี้ยงสุนขั แทน เลี้ยงเหมือนลูกเลย เอาติดตัวใส่ตะกร้าไป ไปหาพระ
ก็ให้ถวายสังฆทานด้วย เวลาตายไปก็ทาํ บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้ดว้ ย เพราะหมาตัวนัน้ เคย
ทําบุญมามาก เกิดมาก็อยู่อย่างสุขสบาย แต่ไม่ได้รกั ษาศีล จึงไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ เป็ น
เทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า เวลาพระให้ศีลท่านจะกล่าวว่า สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีล
เป็ นเหตุพาให้ไปสู่สุคติ คือภพของมนุษย์ เทพ พรหม พระอริยบุคล จึงอย่าไปหลงคิดว่า
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ถ้าทําบุญให้ทานมากแล้วจะได้ไปสวรรค์ ได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ ต้องรักษาศีล ถ้ารักษาศีล
แต่ไม่ได้ทาํ บุญให้ทานมาก ก็จะเกิดเป็ นมนุษย์ทไ่ี ม่ค่อยมีเงินมีทอง ต้องหาใหม่เอง แต่
ถ้าทําบุญให้ทานก็มาก รักษาศีลก็มาก เกิดเป็ นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มี
สมบัตขิ า้ วของเงินทองมาก ได้เกิดเป็ นลูกเศรษฐี ไม่ตอ้ งเหนื่อยหาเงินหาทอง ใช้เงินของ
พ่อแม่ได้อย่างสบาย นี่คอื อานิสงส์ของการทําบุญให้ทานรักษาศีล อานิสงส์ของการมี
ธรรมะพาไป ถ้ารักษาศีลได้มากเพียงไร ใจจะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากเพียงนัน้ จะเห็น
คุณค่าความสงบสุขของจิตใจ ก็จะอยากให้มมี ากยิง่ ขึ้น ก็จะอยากภาวนา เพราะศีลให้
ความสงบสุขได้ในเพียงระดับหนึ่ง ถ้าอยากจะให้มคี วามสุขมากกว่านัน้ ก็ตอ้ งภาวนา
ถึงแม้จะรักษาศีลได้ ก็ยงั โกรธยังเกลียดได้ ยังอิจฉาริษยาได้ ยังมีอารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัวได้
ถ้าต้องการกําจัดสิง่ เหล่านี้ทท่ี าํ ให้จติ ใจไม่สงบ ก็ตอ้ งบําเพ็ญธรรมทีส่ ูงขึ้นไป
ต้องเจริญจิตภาวนา ในเบื้องต้นต้องเจริญสมถภาวนาก่อน ต่อด้วยวิปสั สนาภาวนา
เจริญสมาธิและปัญญาตามลําดับ เวลาจิตสงบตัวลงความโลภความโกรธความหลงก็จะ
สงบตามไปด้วย เพราะความโลภความโกรธความหลง ต้องอาศัยการทํางานของจิต คือ
ความคิดของจิต เป็ นสือ่ เป็ นเครื่องมือ เหมือนพวกเราอาศัยรถยนต์เดินทางมาทีน่ ่ี ถ้าใจ
ไม่คดิ อะไรสงบนิ่งอยู่เฉยๆ ก็จะโกรธไม่ได้ โลภไม่ได้ หลงไม่ได้ ถ้าใจเห็นอะไรแล้วเอา
มาคิด ว่าดีนะ ได้มาแล้วจะมีความสุข ก็จะเป็ นความหลงพาให้คดิ คิดผิด คิดว่าสิง่ ใน
โลกนี้มคี วามสุข ถ้ามีธรรมะพาให้คดิ ก็จะคิดว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ป็ นความสุขเลย สัพ
เพ สังขารา ทุกขา สัพเพ สังขารา อนิ จจา สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก
นี้ล ้วนเป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ แต่พวกเราไม่เห็นกัน เพราะเป็ นความทุกข์ทเ่ี คลือบด้วยความสุข
เหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล ใหม่ๆก็มคี วามสุข เวลาไปเทีย่ วก็มคี วามสุขสนุกสนานเฮฮา
พอกลับบ้านก็เศร้าสร้อยหงอยเหงา ถ้าไม่ออกจากบ้านได้ อยู่บา้ นทนทุกข์ไปจนเกิด
ความเคยชิน ต่อไปจะอยู่บา้ นเฉยๆได้ จะไม่รู้สกึ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ไม่ตอ้ งออกไปหา
ความสุขนอกบ้าน หาความสุขภายในบ้านได้ เพราะในบ้านเป็ นเหมือนสวรรค์อยู่แล้ว มี
ทุกสิง่ ทุกอย่างพร้อมเพรียงไปหมด ทีน่ อน ทีน่ งั ่ ห้องนํา้ ห้องท่า อาหารการกิน แสนจะ
สุขแสนจะสบาย ไม่ตอ้ งไปทนนัง่ รถเป็ นชัว่ โมงๆ กว่าจะไปถึงทีๆ่ อยากจะไป พอได้ดูได้
เห็นแล้วก็ตอ้ งนัง่ รถกลับ ทรมานอยู่ในรถ แต่ความหลงจะไม่ทาํ ให้คดิ อย่างนี้ จะคิดว่า
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ไปเถิด ไปแล้วจะสุข ไปแล้วจะสนุก เหนื่อยยากลําบากอย่างไรก็สู ้ นี่คอื ความหลงพาไป
อวิชชาพาไป อวิชชา ปัจจยา สังขารา พาไปหารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ถ้าธรรมะพาไป จะสังให้
่ สลัดให้ละรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้สาํ รวมอินทรีย ์ ตาหูจมูก
ลิ้นกาย ไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้หนั เข้ามาดูใจ ให้เข้าข้างใน หลวงปู่ดุลย์
สอนว่า ใจออกข้างนอกเป็ นสมุทยั พอออกข้างนอกก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากจะ
ทํา อยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะได้ ถ้าดึงใจเข้าข้างในทําใจให้สงบ ความอยากก็จะไม่
เกิดขึ้นมา มีแต่ความว่าง ความสงบ ความเย็น ความสบาย ความอิม่ ความพอ มีอยู่ใน
ตัวของเราแล้ว ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ เราหลงไปหาความทุกข์เข้ามาเอง ถ้าอยู่บา้ นได้
เก็บเนื้อเก็บตัว เก็บใจ ไม่ส่งออกข้างนอก ก็แสนจะสุขแสนจะสบาย ไม่ตอ้ งเหน็ดเหนื่อย
กับการแสวงหาเงิน หาทอง ทํางานทําการแทบเป็ นแทบตาย แล้วต้องเหน็ดเหนื่อยกับ
การใช้เงินใช้ทอง เหน็ดเหนื่อยกับการดูแลรักษาสมบัตขิ ้าวของต่างๆทีห่ ามาได้ ต้องร้อง
ห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ต่างๆไป นี่คอื ผลของการทําตามอวิชชา ปัจจ
ยา สังขารา ทําตามความคิดของอวิชชา ทีส่ งให้
ั ่ ออกไปข้างนอก ไปหาสิง่ ต่างๆมาเป็ น
สมบัติ แล้วก็มาเป็ นกองทุกข์ เป็ นภาระให้ว้าวุน่ กังวลห่วงใย เสียอกเสียใจเวลาทีส่ ูญเสีย
ไป แล้วก็ตอ้ งสูญเสียไปด้วยกันทุกคน เพราะสังขารร่างกายนี้ไม่จรี งั ถาวร ไม่อยู่ไป
ตลอด สมบัตติ ่างๆก็ไม่อยูไ่ ปตลอดเหมือนกัน บางทีก็จากเราไปก่อน บางทีเราก็จากไป
ก่อน ทีแ่ น่ๆคือต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้ามีความยึดติดน้อยก็จะทุกข์
น้อย ถึงแม้มีมากถ้าไม่ยดึ ติดก็ไม่ทกุ ข์ เช่นหลวงตา ท่านมีสมบัตเิ ป็ นพันเป็ นหมืน่ ล้าน
ท่านไม่ยดึ ไม่ตดิ ได้มาก็ปล่อยออกไปทันที ไม่เก็บเอาไว้ให้เป็ นภาระกับจิตใจ เอาไปทํา
ประโยชน์ ถ้าเป็ นบุญวาสนาของเรา ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่อยากได้ แต่ก็มมี าอยู่เรื่อยๆ ก็อย่าไป
ยึดไปติดไปหวง เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ จะมีความสุข อิม่
เอิบใจ พอใจ ถ้าเก็บไว้จะวุน่ วายใจ จะให้ใครดี คนนัน้ มาขอคนนี้มาขอ ก็จะรําคาญใจ
ถ้าให้ไปหมดแล้วก็ไม่มอี ะไรจะให้ ใครมาขอก็บอกว่าหมดแล้ว
เราจึงต้องให้ธรรมเป็ นผูพ้ าเราคิด พาเราพูด พาเราทํา จะมีธรรมะได้ก็ตอ้ งศึกษาได้ยิน
ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอามาคิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ฟงั เสร็จแล้วก็
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ปล่อยให้ผ่านไป ต้องทําให้ตดิ อยู่ในใจ ด้วยการคิดพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ คิดแล้วก็
นําเอาไปปฏิบตั ิ ธรรมขัน้ ไหนทีท่ าํ ได้ก็ทาํ ไป เช่นทําบุญทําทาน ทําได้ก็ทาํ ไป ศีลก็รกั ษา
ไป ภาวนาก็ทาํ ไป ถ้ามีการคิดพิจารณาและมีการกระทําควบไปด้วย ก็จะตอกยํา้ ให้
ธรรมะฝังลึกเข้าไปในใจ จนวันหนึ่งไม่ตอ้ งไปตอกยํา้ เลย ไม่ตอ้ งไปคิดถึง เพราะจะคิด
โดยอัตโนมัตติ ลอดเวลา จะคิดว่าเป็ นธรรมหรือเป็ นกิเลสเสมอ ถ้ามีธรรมะก็จะมีฝ่าย
ค้านในรัฐสภาของใจ จะไม่เป็ นเผด็จการ ถ้าขาดธรรมะก็จะมีกเิ ลสสังการฝ่
่ ายเดียว คนที่
มีโลภโมโทสันมากแสดงว่าไม่มธี รรมะ กิเลสสังการได้
่
เต็มทีเ่ ลย ทุกย่างก้าวของความคิด
จะออกไปทางกิเลสทัง้ นัน้ คิดเอาแต่ได้อย่างเดียว จะหาแต่ความสุขจากภายนอก แล้วก็
ต้องทุกข์วุน่ วายใจ เวลาทีไ่ ม่ได้ดงั ใจหรือสูญเสียไป เช่นในยามทีเ่ ศรษฐกิจตกตํา่ รายได้
เข้าน้อยรายจ่ายออกมาก ก็ไม่ฉลาดคิดกัน ถ้าเข้าน้อยก็ให้มนั ออกน้อย ก็หมดปัญหาไป
แต่มนั จะไม่ออกน้อย มีแต่อยากจะออกมาก กิเลสเป็ นอย่างนี้ ชอบใช้มาก เวลาให้ใช้
น้อย มันอึดอัดมันทุกข์ ไม่สบายใจ ความจริงเมือ่ ก่อนเราใช้นอ้ ยเราก็อยู่ได้ สมัยเป็ น
เด็กใช้วนั ละ ๑๐ บาทก็อยู่ได้ พอโตขึ้นมารายได้มากขึ้น ก็เลยใช้มากขึ้น จนติดเป็ นนิสยั
ไป เคยใช้ของราคานี้ยห่ี อ้ นี้ พอต้องมาใช้ของราคาตํา่ กว่าก็ใช้ไม่ได้ จนไม่เป็ น ความจน
ไม่เป็ นนี้เป็ นเหตุให้เราทุกข์
ถ้าเราจนเป็ นจะไม่ทกุ ข์ จะปรับตัวเหมือนกับเรือทีข่ ้นึ ลงตามระดับนํา้ นํา้ ขึ้นเรือก็ลอยขึ้น
ตาม นํา้ ลงก็ลอยลงตาม คนจะลงจากเรือไม่มปี ญั หาอะไร ไม่ลาํ บาก เพราะนํา้ กับเรืออยู่
ติดกันเสมอ ไม่เหมือนกับท่านํา้ บางแห่ง ทีไ่ ม่ลอยขึ้นลอยลงกับนํา้ เวลานํา้ ขึ้นก็อยู่ถงึ
บันได เวลานํา้ ลงก็อยู่ห่างจากบันได ใจของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้ายึดติดก็เป็ นเหมือนท่า
นํา้ ทีไ่ ม่ลอยขึ้นลอยลงตามนํา้ ถ้าไม่ยดึ ติดก็จะเป็ นเหมือนกับเรือ เวลาขึ้นก็ข้นึ เวลาลงก็
ลง เวลามีมากอยากจะใช้มากก็ใช้ไป จะใช้อย่างไรก็ได้ แต่คนฉลาดจะไม่ใช้ในทางทีไ่ ม่
เกิดประโยชน์ ไม่ใช้ของฟุ่มเฟื อย ไม่ใช้เลี้ยงดูกเิ ลส เช่นหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ถ้าใช้อย่างนี้แล้วจะติด จะลดยาก เป็ นเหมือนยาเสพติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ ฉลาด
ใช้ มีมากก็ทาํ บุญมาก มีนอ้ ยก็ทาํ บุญน้อย อย่างนี้ไม่เดือดร้อน เวลามีเงินน้อยทําบุญ
น้อยก็ไม่รู้สกึ ว่าน้อยไป เวลามีเงินมากทําบุญมากก็ไม่เสียดาย ทําไปตามทีม่ ี ทีเ่ ป็ น
ส่วนเกิน ส่วนทีจ่ าํ เป็ นก็เก็บเอาไว้ใช้ ส่วนที่เหลือทีเ่ กินก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องไม่
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ยึดติดกับฐานะของเรา เพราะว่าฐานะของเราขึ้นลง ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยหลาย
อย่าง ถ้าฉลาดมีมากก็ควรเก็บสํารองไว้ เผือ่ เวลาทีม่ นี อ้ ยจะได้เอาส่วนทีส่ าํ รองนี้มาจุน
เจือได้ ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย อย่าใช้กบั สิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อยไม่จาํ เป็ น เพราะเป็ นเหมือนยา
เสพติด ใช้แล้วมันติด สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นใช้แล้วไม่ตดิ ใช้แบบประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ตอ้ งราคา
แพง เล็งทีป่ ระโยชน์ของสิง่ ทีใ่ ช้ อาหารจะราคาแพงหรือถูก ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วทํา
ให้อม่ิ ไม่ทาํ ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ถอื ว่าทําประโยชน์ได้เหมือนกัน คนฉลาดจะเสียเงินน้อย
ซื้ออาหารมารับประทาน คนโง่จะเสียเงินมากซื้ออาหารแพงๆมารับประทาน เพราะ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เท่ากัน คืออิม่ เหมือนกัน แล้วก็ผ่านไป ถ้าใช้เงินแบบประหยัดมัธยัสถ์
จะมีเงินเหลือเยอะ มีเงินไว้ดูแลในยามคับขันตกทุกข์ได้ยาก จะไม่เดือดร้อน นี่คอื การ
คิดแบบธรรมะ ธรรมะพาให้คดิ คิดมักน้อยสันโดษ เป็ นพื้นๆของธรรมะ
การดํารงชีพให้คาํ นึงถึงความมักน้อยสันโดษ ทีใ่ นปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
ก็มาจากมักน้อยสันโดษ อย่าฟุ่มเฟื อย อย่าใช้เงินไปกับสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ พยายาม
คิดตามธรรมะ ให้พยายามศึกษาปฏิบตั ธิ รรมให้มากขึ้น ฟังธรรมแล้วก็เอาไปทบทวน
พิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยู่ใกล้คนทีม่ ธี รรมะได้ก็ยง่ิ ดี อยู่แบบคนทีม่ ธี รรมะ
เช่นไปอยู่วดั ประหยัดได้มากเลย ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบๆง่ายๆ เครื่องสําอางไม่ตอ้ งเอาไป
นํา้ หอมต่างๆ ไม่ตอ้ งใช้เลย รับประทานอาหารแบบง่ายๆ ตามมีตามเกิด วันเวลาทุ่มไป
กับการสร้างความสุขภายในจิตใจ ด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา กําหนดให้จติ สงบนิ่ง
พิจารณาธรรมะต่างๆ เพือ่ คลายความหลง ความยึดติด พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็ น
เพียงภาชนะ เป็ นเครื่องมือ เป็ นรถยนต์คนั หนึ่ง ทีใ่ จใช้อาศัยทําภารกิจต่างๆ ถ้าใจฉลาด
ก็จะเอาร่างกายสร้างธรรมะให้มมี ากขึ้น สร้างบุญกุศลให้มมี ากขึ้น ถ้าใจโง่ก็จะสร้างกิเลส
ให้มมี ากขึ้น สร้างความโลภความโกรธความหลงให้มมี ากขึ้น อยู่ใกล้ชิดกับคนฉลาดจะ
ได้ประโยชน์ เพราะท่านรู้จกั ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ให้เกิดธรรมะขึ้นใน
จิตในใจ เพือ่ จะได้ตดั ความโลภความโกรธความหลง กําจัดความทุกข์ทงั้ หลายทีม่ ใี น
จิตใจให้หมดไป ไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย ไม่วา่ จะเป็ นความหวาดวิตกความกลัวความกังวล
จะไม่มเี หลืออยู่ในจิตในใจเลย อะไรจะเกิดก็เกิดไป ไม่มอี ะไรจะมากระทบกระเทือน
จิตใจได้ แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทําลายจิตใจได้ ทําลายได้แต่ร่างกาย
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ร่างกายไม่มนี ิวเคลียร์ก็ตอ้ งตายอยู่แล้ว อยู่เฉยๆไม่หายใจก็ตายแล้ว ทําอย่างไรก็รกั ษา
ร่างกายไปไม่ได้ตลอด ใจจะไม่กงั วลไม่ห่วงไม่เสียดาย ถึงเวลาจะไป ก็ให้ไปเลย เป็ นชัว่
แวบเดียวความตาย พอไม่หายใจก็ตายแล้ว ถ้ายังหายใจอยู่ก็ยงั ไม่ตาย จะไปกลัวอะไร
ใจไม่ตายไปกับร่างกาย ใจรู้อยูท่ กุ ขณะ รู้วา่ ขณะนี้กาํ ลังหายใจ รู้วา่ ขณะนี้ไม่หายใจแล้ว
ก็เท่านัน้ ไม่หายใจก็ไม่เป็ นไร ใจอยู่ตามลําพังได้ ถ้าใจสงบก็ปลอดภัย ไม่ทกุ ข์ ไม่
กระวนกระวายกระสับกระส่าย ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว นี่แหละเป็ นอานิสงส์ของการมีธรรมะ มี
ปัญญา มีผูร้ ู้ เป็ นสหธรรมิก เป็ นเพือ่ น เป็ นกัลยาณมิตร เป็ นครูบาอาจารย์
ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะกับครูบาอาจารย์แล้ว จิตใจจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จะปล่อยวาง
สิง่ ต่างๆไปตามลําดับ ปล่อยวางกาย ปล่อยวางเวทนา จะสุข จะทุกข์ จะไม่สุขไม่ทกุ ข์
ไม่เดือดร้อน รับได้ทงั้ ๓ ชนิด ไม่เหมือนพวกเราทีร่ บั ได้เพียงชนิดเดียว คือความสุข ถ้า
ทุกข์แล้ววุน่ วาย ถ้าไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็เบือ่ หน่าย ต้องหาอะไรมาทํา ให้เกิดความสุขขึ้นมา
แล้วก็ไปหาความทุกข์เข้ามาแทน เพราะหาไม่เป็ น แทนทีจ่ ะหาความสุขกลับไปหา
ความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนอยู่ เป็ นความสุขทีเ่ หมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล พอได้สมั ผัสได้
อมสักพักหนึ่ง นํา้ ตาลละลายหมดเหลือแต่ความขม ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆก็เป็ นแบบ
นัน้ เวลาได้มาใหม่ๆก็สุขดี ดีอกดีใจ พออยู่ไปสักพักก็ทะเลาะกัน มีปญั หามีเรื่องราว
ต่างๆ ถ้าเป็ นความสุขทางธรรมะจะทุกข์ในเบื้องต้น เป็ นเหมือนทุเรียน กว่าจะได้กนิ เนื้อ
มันก็ตอ้ งเหนื่อยหน่อย ต้องแกะเปลือกทีม่ หี นามออก ถึงจะได้ของวิเศษทีอ่ ยู่ข ้างใน
ธรรมะก็เป็ นแบบนัน้ กว่าจะได้ธรรมะเลือดตาแทบกระเด็น ต้องต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆ
นานา ต้องต่อสูก้ บั กิเลส ทัง้ ของเรา ทัง้ ของคนอืน่ เวลาปฏิบตั ธิ รรมกิเลสของคนอืน่ มา
ขวางเราได้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย แต่เขายังอดมาห่วงมากังวลไม่ได้ ว่าจะไป
ตลอดรอดฝัง่ หรือ จะเป็ นบ้านะ เวลาไปปฏิบตั ธิ รรมอย่าให้คนอืน่ รู้ ปฏิบตั แิ บบเงียบๆ
ดีกว่า ไปวัดก็ไปเงียบๆ ถ้าไปคนเดียวได้ย่งิ ดี ไปกับคนทีม่ รี สนิยมเหมือนกัน ชอบไปวัด
เหมือนกัน ไปแล้วไม่วุ่นวาย ต่างคนต่างแยกกันอยู่ ต่างคนต่างบําเพ็ญกันไป ไม่ใช่ไป
แล้วเกาะติดกันแบบปาท่องโก๋ กลางคืนคนหนึ่งเข้าห้องนํา้ อีกคนต้องไปเฝ้ าหน้าห้องนํา้
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นักปฏิบตั ธิ รรมต้องกล้าหาญ ต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาก ร่างกายนี้เกิด
มาแล้ว ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย อยู่ทไ่ี หนก็ตายได้ อยู่ในป่ าก็ตายได้ อยู่ในบ้านก็ตายได้
ในโรงพยาบาลก็ตายได้ ไม่ได้อยู่ทส่ี ถานที่ อยู่ทว่ี า่ ถึงทีห่ รือยัง ถึงทีเ่ มือ่ ไหร่ก็ตายทันที
ถ้ายังไม่ถงึ ที่ อยู่ทไ่ี หนก็ไม่ตาย ขอให้เจริญธรรมะให้มาก ปลูกฝังธรรมะให้มาก ให้
ธรรมะเป็ นผูพ้ าไป อย่างทีท่ าํ กันอยู่น้ ีก็เป็ นการปลูกฝังธรรมะ เข้าหาครู บาอาจารย์ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ทําบุญไปด้วย ปฏิบตั ไิ ปด้วย ไม่ใช่ฟงั อย่างเดียว ฟังอย่างเดียวยังไม่พอ
ฟังแล้วต้องนําไปปฏิบตั ิ ถึงจะฝังอยู่ในใจ ถ้าฟังอย่างเดียวไม่นานก็ลมื พอไปทําธุระ
อย่างอืน่ ภารกิจอย่างอืน่ ธรรมะก็จะไม่ได้อยู่ในใจ ถูกเรื่องอืน่ มากลบมาทับถม
เหมือนกับเทป พออัดของใหม่ ของเก่าทีอ่ ดั ไว้ก็หายไป จึงต้องคอยอัดธรรมะไว้เรื่อยๆ
เวลาไปทําภารกิจทางโลก ต้องมีธรรมะควบคู่ไปด้วย คิดไปด้วย ว่าเราทํางานเฉพาะกิจ
ทําเพราะความจําเป็ น ต้องมีรายได้มาจุนเจือ แต่จะไม่ทาํ เพือ่ ลาภยศสรรเสริญสุข ทําเพือ่
ปัจจัย ๔ จะได้เอาร่างกายมาบําเพ็ญบุญกุศล ต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่อย่างนัน้ จะ
หลง พอได้มาก็จะหลงระเริง อยากได้มากขึ้น พอได้ ๑ ล้านก็อยากได้ ๑๐ ล้าน ได้ ๑๐
ล้านก็อยากได้ ๑๐๐ ล้าน อยากไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เราทํากิจการต่างๆ เพือ่ ให้
ร่างกายมีกาํ ลังวังชา เป็ นเครื่องสนับสนุนให้ทาํ ภารกิจทีแ่ ท้จริง คือการสร้างธรรมะ สร้าง
บุญสร้างกุศลให้แก่จติ ใจ เพราะใจจะเจริญได้ จะหลุดพ้นได้ ไปถึงพระนิพพานได้ ต้อง
มีบญ
ุ กุศล มีธรรมะ ไม่มใี ครทําแทนได้ ต่างคนต่างทํา อย่าไปเสียเวลากับภารกิจอย่าง
อืน่ เสียเท่าทีจ่ าํ เป็ น ต้องรีบเอาเวลาทีเ่ หลือมาสร้างบุญ สร้างกุศล สร้างธรรมะ เพราะ
เวลาจะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่มมี ากขึ้น ชีวติ ของเราเป็ นเหมือนเทียน เวลาจุดแล้วจะ
ไม่ยาวขึ้น มีแต่จะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ เกิดมาแล้วก็เริ่มนับถอยหลังตัง้ แต่วนั เกิด อย่าปล่อย
เวลาทีม่ คี ุณค่าของมนุษย์ให้ผ่านไปเฉยๆ
มนุษย์น้ ีเท่านัน้ ทีส่ ามารถบําเพ็ญบุญกุศล
สร้างธรรมะได้อย่างเต็มที่ ภพอืน่ ชาติอน่ื ทําไม่ได้ ยิง่ ได้มาเจอพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เหมือนได้เดินทางลัด ไม่ตอ้ งคลําหาทางเอง มีแผนทีม่ ปี ้ ายบอกทาง
เพียงแต่รบี ๆเดินไปตามแผนที่ ตามป้ ายทีบ่ อกไว้ ไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทาง อย่า
ไปเสียเวลากับกิจอย่างอืน่ นี่คือภารกิจของเราทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ คนอืน่ ทําแทนเราไม่ได้
ถ้าทําภารกิจนี้ไม่เสร็จ มันก็ไม่เสร็จ ภารกิจอืน่ จะทํามากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้ทาํ ให้ภารกิจ
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นี้เสร็จสิ้นไปได้ คือ การตัดภพ ตัดชาติ การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ต้องเกิด
จากการปฏิบตั ขิ องเรา จากการสร้างบุญ สร้างกุศล สร้างธรรมะเท่านั้น
จงพยายามบังคับใจให้มาทางธรรม ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ อย่าปล่อยให้ไหลไปตาม
อารมณ์ อยากมาก็มา ไม่อยากมาก็ไม่มา อยากนัง่ ก็นงั ่ ไม่อยากนัง่ ก็ไม่นงั ่ อย่างนี้จะไป
ไม่ถงึ ไหน ต้องรู้วา่ ต้องนัง่ เรามีหน้าทีน่ งั ่ สมาธิ พิจารณาธรรม รักษาศีล ทําบุญให้ทาน
เป็ นหน้าทีข่ องเรา ต้องทําทุกวัน ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําได้ทกุ วันทุกเวลา เช่นการ
เจริญสติ เจริญได้ตลอดเวลา ให้จติ อยู่ในปัจจุบนั ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ในอดีตหรือใน
อนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั ก็ถอื ว่าได้ภาวนาแล้ว เป็ นการควบคุมใจ ถ้าสามารถควบคุมใจ
ให้คดิ ไปในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้คดิ ได้ กิเลสก็จะตายหมด พอกิเลสตายไป
หมดแล้ว จะไม่มคี วามทุกข์มารังควานใจ มารบกวนใจ จะอยู่อย่างบรมสุขปรมังสุขงั ไป
ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งรอตายถึงจะไปถึงพระนิพพาน พระนิพพานเป็ นการสิ้นสุดของความ
ทุกข์ทงั้ หลาย การดับของกิเลสทัง้ ปวง ไม่ได้ดบั ตอนทีต่ าย ดับก่อนตาย พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ทงั้ หลายตรัสรู้ก่อนตาย ไม่ได้ตรัสรู้ตอนตาย แม้จะถูกเสือคาบ ก็บรรลุก่อน
ตาย ไม่ได้บรรลุหลังตาย อย่าไปคิดว่าตายแล้วค่อยบรรลุ ค่อยปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั เิ สีย
แต่วนั นี้ ปฏิบตั ไิ ด้มากเท่าไร ก็จะบรรลุได้เร็วเท่านัน้ ถ้ามัวผัดวันประกันพรุ่ง งานก็จะรอ
เราอยู่ หันไปทีไรก็เห็นว่าต้องนัง่ สมาธิ ต้องเดินจงกรมอีกแล้ว รีบทําให้ตดิ เป็ นนิสยั จน
กลายเป็ นสิง่ ทีช่ อบทํา ไม่อย่างนัน้ มันก็จะรังควานใจเราอยู่เรื่อย พอเห็นทีไรก็จะรู้สกึ อึด
อัด ต้องนัง่ สมาธิ ต้องเดินจงกรมอีกแล้ว แต่ถา้ นัง่ ไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆ จนติดเป็ น
นิสยั ก็จะไม่คดิ อย่างนี้ มีแต่จะหาเวลานัง่ ให้มาก เดินให้มาก ขอให้เรามุมานะ อดทน
พากเพียร ความพยายามอยู่ทไ่ี หน ความสําเร็จอยู่ทน่ี นั ่ ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร ไม่ได้อยู่ท่ี
พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ อยู่ทต่ี วั เรา อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
ด้วยความพากเพียร ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ถาม ชอบทานทุเรียน แต่ปอกไม่เป็ น อยากได้ทป่ี อกไว้แล้ว
ตอบ ไม่มี ถ้ามีพวกเราก็ไปถึงไหนกันแล้ว ต้องปอกเอง ไม่มใี ครปอกให้เราได้ ถ้า
พระพุทธเจ้าปอกให้เราได้ พวกเราก็ไปถึงนิพพานกันหมดแล้ว
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ถาม ปอกไม่เก่ง
ตอบ ต้องไปเรียนวิธีปอก แล้วไปปอกของเราเอง อยู่ในใจเรา ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื ถ้าเป็ น
ของอย่างอืน่ คนอืน่ อาจจะปอกให้เราได้ ก็เหมือนกับเราสอนลูกเรา ย้อนกลับมาที่
ตรงนัน้ สอนอย่างไรก็ไม่เป็ นไปตามอยาก
ถาม พอดีมโี อกาสหยุดงาน ๔-๕ วัน เลยไปปฏิบตั ธิ รรม ๒ วันแรกฟังเทศน์สลับกับ
การนัง่ สมาธิ รู้สกึ ว่าจิตใจสงบดี พอวันที่ ๓ เริ่มรู้สกึ เบือ่ ขึ้นเรื่อยๆ พอวันที่ ๔
เริ่มรู้สกึ ว่าหดหู่เศร้าหมอง รู้สกึ เหมือนเสียดายกิเลส เลยไม่แน่ใจว่าทําอะไรผิด
ตอบ เป็ นธรรมชาติของใจ เวลาทําอะไรใหม่ๆ จะกระตือรือร้นศรัทธาแรง พอทําไป
เรื่อยๆจะอ่อนลงไป ถ้าไม่ได้เห็นผลแบบมหัศจรรย์ใจ ก็จะค่อยๆท้อมากขึ้น เบือ่
มากขึ้น กิเลสมีแรงมากขึ้น
ถาม จะรู้สกึ เศร้าใจ
ตอบ กิเลสเริ่มออกมาอาละวาดมากขึ้น กิเลสคือตัวเศร้าหมอง พอมาอยู่วดั ไม่ได้ล้มิ รส
กามสุข ก็จะสร้างความเศร้าใจขึ้นมา ในช่วง ๒ วันแรก เราทุ่มเทต่อการภาวนา
มีความกระตือรือร้น เพราะศรัทธาแรง พอทําไปๆเกิดความจําเจขึ้นมา แล้วก็
ไม่ได้เห็นผลทันตา จึงไม่มอี ะไรมากระตุน้ กําลังใจให้มมี ากขึ้น ควรย้อนกลับไปที่
จุดเริ่มต้น ว่าเกิดประกายแห่งศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไร กลับไปคิดแบบนัน้ ใหม่
เพือ่ จุดประกายให้เกิดขึ้น ว่าโอกาสทีจ่ ะมาปฏิบตั ธิ รรมมีนอ้ ย ปฏิบตั ิ ๒ วันแรก
ดีอยู่ วันที่ ๓ เริ่มไม่ค่อยดี ก็เป็ นเหมือนการเดินทางไกลหรือวิง่ ทางไกล ใหม่ๆ
กําลังวังชาดี ไม่เหนื่อย พอวิง่ ไปนานเข้าๆก็เหนื่อย ต้องปลุกพลังขึ้นมาใหม่ ส่วน
หนึ่งเป็ นเพราะเราเผลอไป สติไม่ได้อยู่กบั การภาวนา เปิ ดช่องให้กเิ ลสเข้ามา
รบกวนจิตใจ ถ้าคุมสติไว้อยู่เรื่อยๆ ให้อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั การภาวนา กิเลสก็จะ
เข้ามายาก จะบําเพ็ญต่อไปได้
ถาม วันท้ายๆเกิดคําถามว่า อยากจะละกิเลสจริงๆหรือเปล่า
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ตอบ นัน่ แหละกิเลสมันออกมาแล้ว เวลาไปก็ตงั้ ใจไปละกิเลส พอไปถึงก็เจอกิเลสออก
อุบายล้มความตัง้ ใจ สร้างความลังเลสงสัยให้เกิดขึ้น เป็ นหนึ่งในนิวรณ์ การ
ปฏิบตั มิ นี ิวรณ์อยู่ ๕ ชนิดด้วยกัน เช่นความลังเลสงสัย ความยินดีในรู ปเสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ คือกามฉันทะ พอต้องอดข้าวเย็น อดดูโทรทัศน์ ชักจะหิวจะ
อยากขึ้นมา อยากดูหนังฟังเพลง ทําอะไรต่างๆทีเ่ คยทํา ก็ทาํ ให้ไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะ
ภาวนาทีจ่ ะปฏิบตั ิ ต้องหาวิธีกาํ จัดมันให้ได้ เช่น พิจารณาให้เห็นโทษของมัน ว่า
เป็ นความสุขแบบยาขมเคลือบนํา้ ตาล เป็ นเหมือนยาเสพติด เลิกมันได้จะดีกว่า
ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีกาํ ลังใจ ทีจ่ ะต่อต้านความรู้สกึ ทีอ่ ยากจะไปหาความสุข
แบบนัน้ อีก แล้วบังคับให้เข้าทางจงกรมต่อ เดินจงกรมต่อไปอีกชัว่ โมง นัง่ สมาธิ
อีกชัว่ โมง อ่านหนังสือธรรมะหรือฟังเทศน์อกี ชัว่ โมง ทําไปเรื่อยๆ ถ้ามีสติอยู่กบั
การปฏิบตั ิ ก็จะมีความสงบ ความสบาย ความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆความ
เศร้าหมอง ก็จะเบาบางลงไป จะเห็นว่านี่คอื การต่อสูร้ ะหว่างธรรมกับกิเลสทีม่ อี ยู่
ในใจ ถ้ามีความเศร้าหมอง แสดงว่าธรรมกําลังอ่อน สติอ่อน ไม่เฝ้ าดูใจ ปล่อย
ให้ใจไปคิดเรื่องทีท่ าํ ให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมา
ต้องระงับความคิดเหล่านัน้ หันมาบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ หรือพิจารณาธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งทีถ่ นัด เช่นพิจารณาความแก่ความตาย ชีวติ ของเราใกล้ความ
แก่ ใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะไม่มโี อกาสไปหาความสุขแบบนัน้ ตอน
นัน้ จะทุกข์ยง่ิ กว่าตอนนี้ เพราะตอนนี้มโี อกาสทีจ่ ะสร้างธรรมะไว้ต่อสู ้ ไว้ทําลาย
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากได้ ถ้าไม่ทาํ ตอนนี้พอแก่แล้ว จะไม่มอี าวุธไว้ต่อสู ้
กับมัน คิดอย่างนี้จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะทนนัง่ สมาธิ เดินจงกรมต่อไป ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมต่อไป ต้องหาวิธีปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ท่านสอนว่าถ้าเกิดความ
ท้อแท้ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ถึงพระพุทธเจ้า ถึงการปฏิบตั ขิ องท่านว่า ท่านก็
ลําบากยากเย็นเหมือนกันทุกคน แต่ท่านไม่ถอยไม่กลัว เมือ่ เดินหน้าแล้วท่านไม่
ลังเลสงสัย มีอยู่ ๒ ทางเท่านัน้ คือถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตาย ถ้าอย่างนี้แล้วไม่มี
ทางถอย เหมือนพระเจ้าตากสินทีไ่ ปตีเมืองจันท์ฯ ให้ทบุ หม้อข้าวทิ้งให้หมด ถ้า
ไม่ชนะก็ไม่ตอ้ งกินข้าว ยอมอดตาย พอรู้วา่ ต้องสูอ้ ย่างเดียวมันก็ชนะได้ ถ้าลังเล
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สงสัย ก็จะกล้าๆกลัวๆ จะไม่ท่มุ เทเต็มที่ ผลก็จะไม่ปรากฏ ก็จะยิง่ ท้อใหญ่ ยิง่
อ่อนแอลงไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุดก็ยอมแพ้ ไม่เอาดีกว่า ยังไม่อยากจะละกิเลส
ถาม บางครัง้ รู้สกึ ว่าเป็ นการบังคับให้นงั ่ สมาธิ มากกว่าความเต็มใจ ตัง้ ใจจริงๆ
ตอบ ใช่ ต้องบังคับ ถ้าไม่บงั คับไม่มที างนัง่ อย่างเต็มใจหรอก ในเบื้องต้นทุกคนต้อง
บังคับกันทัง้ นัน้ เหมือนกินยาฉีดยา ไม่มใี ครอยากกินยา ไม่มใี ครอยากฉีดยากัน
ถาม เป็ นธรรมดาทีต่ อ้ งบังคับตัวเอง
ตอบ ใช่ ต้องมีกฎเกณฑ์ เมือ่ บังคับไปแล้วต่อไปก็ตดิ เป็ นนิสยั ง่ายไปเอง ถ้าไม่บงั คับ
ลูกก็ไม่ไปโรงเรียน ให้ลูกเลือกว่าจะไปหรือไม่ ลูกก็จะตอบว่าไม่ไปดีกว่า ต้อง
บังคับกันทุกคน แม้แต่พระพุทธเจ้าตอนทีท่ รงบําเพ็ญก็ตอ้ งบังคับ
ถาม จิตจะแยกออกจากกายในกรณีไหนบ้าง
ตอบ เวลาตาย ถ้ายังไม่ตายไม่แยก แต่อาจจะสงบตัวลง แต่ก็ยงั ติดอยู่กบั กาย เช่นคน
ทีเ่ ข้าฌาน ร่างกายนัง่ อยู่เป็ นเวลาหลายวัน จิตก็ยงั อยู่กบั ร่างกาย
ถาม ทําไมแยกออกจากกายเมือ่ เวลาตาย
ตอบ ไม่รู้เหมือนกัน ธรรมชาติของมันเป็ นแบบนัน้ เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน
เหมือนกับนํา้ ในขวดนํา้ ทีอ่ ยู่ร่วมกันได้เพราะขวดไม่แตก พอขวดแตกก็อยู่
ร่วมกันไม่ได้
ถาม จิตกับกายเป็ นคนละส่วนกัน สงสัยว่าจิตบังคับกายได้เพราะสิง่ ใด
ตอบ กายก็มพี ลังของกาย เหมือนกับรถยนต์ทม่ี เี ครื่องยนต์ ถ้าไม่มเี ครื่องยนต์ คนขับ
แม้จะมีกาํ ลังมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทําให้รถยนต์วง่ิ ไปได้ ถ้ากายสุขภาพไม่
สมบูรณ์แข็งแรง เป็ นอัมพาต แม้จะเป็ นใจพระอรหันต์ ก็ไม่มที างทําให้ขยับ
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เขยื้อนได้ แต่พลังของใจสามารถผลักดันใจ ให้เข้มแข็งกล้าหาญอดทนแน่วแน่
มันคงได้
่
ถาม ใจใช้พลังอะไรไปสัง่ กาย
ตอบ ใช้ความคิด เช่นคิดว่าจะลุกขึ้น ก็สงไปที
ั ่ ร่ ่างกาย ร่างกายก็ลกุ ขึ้นมา ถ้าร่างกาย
ไม่มแี รงก็ลกุ ขึ้นไม่ได้ แม้ใจจะมีแรงมากขนาดไหน สังให้
่ มนั ลุก มันก็ไม่ลกุ ต้อง
อาศัยผูอ้ น่ื ช่วยพยุงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นได้ แต่ถา้ ร่างกายมีแรงอยู่ในตัว พอสังให้
่
ลุกมันก็ลกุ ขึ้นได้ เหมือนหลวงตาท่านบอกว่าล้มอยู่เรื่อยๆ ใจของท่านมีพลัง แต่
กายไม่มพี ลังทําตามใจสังไม่
่ ได้ รถยางแตกสังให้
่ วง่ิ ๑๐๐ กม./ชม. ก็วง่ิ ไม่ได้
ต้องเปลีย่ นยางก่อน ต้องซ่อมร่างกายก่อน ถ้าร่างกายเก่ามาก ซ่อมอย่างไรก็ซ่อม
ไม่ได้ ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ อย่างตอนทีห่ มอเทวดามารักษาหลวงตา เหมือนกับ
การเกิดใหม่ มีกาํ ลังวังชา ไปไหนมาไหนได้ รับผ้าป่ าได้ไม่รู้ก่แี ห่ง เทศน์ไม่รู้
เท่าไร เพราะร่างกายได้รบั การซ่อมแซมได้รบั ยา ทําให้มกี าํ ลังขึ้นมา ทําตามคําสัง่
ของใจได้ ใจมีกาํ ลังอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ลดน้อยถอยไป สังร่่ างกายแต่ร่างกายไม่
ขยับเขยื้อน เหมือนใช้คนดื้อ เขาไม่ทาํ ตาม เอาหูทวนลม ไม่ได้ยนิ คําสัง่ กําลัง
ของใจเป็ นเรื่องของใจ กําลังของกายก็เป็ นเรื่องของกาย พระพุทธเจ้าพระอรหันต์
ทัง้ หลาย ต้องดูแลรักษาร่างกายและใจด้วยการนัง่ สมาธิ เดินจงกรม ใจก็ร่นื เริง
ไปกับการเดิน เพราะ ๒ อย่างยังเกี่ยวข้องกันอยู่ กายเจ็บก็สร้างความลําบาก
ให้กบั ใจได้ จะทําอะไรก็ทาํ ไม่ได้ พอร่างกายเจ็บป่ วยก็ทาํ ไม่ได้ ใจต้องดูแลรักษา
กาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนัง่ สมาธิเดินจงกรมกันนัน้ ไม่ได้ทาํ เพือ่
ดับกิเลส เพือ่ มรรคผลนิพพาน เพราะกิเลสดับหมดแล้ว มรรคผลนิพพานได้
มาแล้ว เดินเพือ่ ความสบายระหว่างธาตุขนั ธ์กบั ใจ ทีย่ งั เกี่ยวข้องกันอยู่ ต้องดูแล
รักษากันไป เหมือนรถยนต์ทเ่ี ดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เราก็ยงั ขับรถไป
ทีโ่ น่นทีน่ ่ี แต่ไม่มคี วามจําเป็ นต้องไปไหนจริงๆ เมือ่ มีก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เท่า
นัน้ เอง เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ทีเ่ อาร่างกายเป็ นเครื่องมือในการเผย
แผ่ธรรมะคําสอน
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ถาม นึกถึงหลวงพ่อชา
ตอบ หลวงพ่อชาท่านก็นอนอยู่อย่างนัน้ ขยับร่างกายไม่ได้ หมอซ่อมร่างกายให้ฟื้ น
ขึ้นมาเป็ นปกติ เพือ่ รับคําสังจากใจไม่
่
ได้ ประสาทร่างกายบางส่วนไม่ทาํ งานแล้ว
ส่วนทีเ่ กี่ยวกับร่างกายก็เหมือนส่วนทีเ่ กี่ยวกับรถยนต์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
ไม่ได้เกี่ยวกับคนทีใ่ ช้เครื่องมือนัน้ คนละส่วนกัน รถยนต์ตอ้ งคอยดูแลรักษา
เติมนํา้ มัน เปลีย่ นนํา้ มันเครื่อง ซ่อมบํารุงอยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องการใช้มนั ไปไหนมา
ไหน ถ้าไม่ซ่อมบํารุงก็จะไปไม่ได้ นัง่ อยู่ในรถสตาร์ทเครื่องแล้วมันไม่ตดิ ใจ
เหมือนคนขับ ถ้ารถใช้ไม่ได้ก็เปลีย่ นคันใหม่หรือเดินไป แต่ใจออกจากกายไม่ได้
ถ้ายังไม่ตาย แยกกันไม่ได้ ก็อยู่ดว้ ยกันไปก่อน
ถาม การทีอ่ ยู่กนั แบบนี้เป็ นเพราะกระแสกรรม
ตอบ จะว่ากรรมก็ได้ เรามาเพราะกรรมพามา อยูด่ ว้ ยกันไปจนกว่าจะจากกัน กรรมพา
มาเกิด พาให้มาครอบครองร่างกายนี้ จะแยกจากกันก็เมือ่ ร่างกายนี้ตายไป บาง
คนทุกข์ทรมานใจมากเลยฆ่าตัวตาย ก็แยกจากกันได้ แต่การฆ่าตัวตายเป็ นการ
สร้างกรรมใหม่ข้นึ มาอีก พระพุทธเจ้าพระอรหันต์จงึ ไม่ฆ่าตัวตาย ปล่อยให้ตาย
ตามธรรมชาติ แต่ไม่ย้อื มันไว้ ไม่ซ่อมบํารุงเหมือนคนทีม่ กี เิ ลส ทีพ่ ยายามทุก
วิถที าง จะผ่าจะเปลีย่ นอะไรก็เปลีย่ น แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ จะเอาเท่าทีม่ ี
อยู่ ถ้าจะหยุดก็พอแล้ว ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม เมือ่ ยังอยู่ก็อยู่ไปอย่างนัน้ เอง ใจเป็ น
อุเบกขาตลอดเวลา ไม่สร้างกรรมใหม่
ถาม จิตดวงทีไ่ ม่ตายกับจิตในสติปฏั ฐาน ๔
ตอบ เป็ นจิตเดียวกัน จิตไม่ตาย แต่อาการของจิต มันเกิดดับๆ คําว่าจิตในสติปฏั ฐาน
หมายถึงจิตทีเ่ ปลีย่ นสภาพไปเรื่อยๆ จากสงบเป็ นฟุ้งซ่าน จากโลภเป็ นโกรธเป็ น
หลง เปลีย่ นอาการไปเรื่อยๆ แต่ตวั จิตเป็ นตัวเดียวกัน เหมือนกับเราเปลีย่ น
เสื้อผ้าไปเรื่อยๆ วันนี้ใส่ชดุ นี้ พรุ่งนี้ใส่อกี ชุด ผูท้ ใ่ี ส่เสื้อผ้าก็คนเดิม จิตก็ตวั นี้ มา
ปฏิสนธิ มาเกิด เป็ นตัวทีร่ บั รู้ มีอารมณ์ต่างๆ เดีย๋ วก็หงุดหงิด เดีย๋ วก็ดใี จ เดีย๋ ว
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ก็เสียใจ ท่านให้ดูอารมณ์เหล่านี้วา่ ไม่เทีย่ ง เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา บางทีเราก็
ควบคุมบังคับมันไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยวาง เดีย๋ วก็หายไปเอง ถ้าพยายามไปแก้กลับ
ทําให้เป็ นมากยิง่ ขึ้น วิธีทจ่ี ะแก้คอื ทําใจให้เป็ นอุเบกขา รับรู้ พอหมดแรงมันก็
สงบตัวลงไปเอง
ถาม ความเจริญ ความเสื่อมของจิต
ตอบ ความเจริญความเสือ่ มของจิตอยู่ทธ่ี รรมกับกิเลส ถ้ามีธรรมมากกิเลสน้อยจิตก็
เจริญมาก ถ้ามีธรรมน้อยกิเลสมากจิตก็เสื่อม ตัวจิตไม่ได้เสือ่ ม เพียงแต่สง่ิ ทีอ่ ยู่
ในจิตเปลีย่ นไป เหมือนนํา้ ในขวดนี้ จะสะอาดมากขึ้นก็ได้ จะสกปรกมากขึ้นก็ได้
ขึ้นอยู่กบั ว่าจะใส่อะไรลงไปในนํา้ ถ้าใส่สง่ิ สกปรกนํา้ ก็สกปรกมากขึ้น คุณภาพ
เสือ่ มลง ถ้ากรองเอาสิง่ สกปรกออกจากนํา้ ก็สะอาดขึ้น เจริญขึ้นหรือเสือ่ มลง
เป็ นจิตตัวเดียวกัน
ถาม ทีเ่ จริญหรือเสือ่ มคืออาการของจิต
ตอบ คุณสมบัตคิ ุณภาพของจิต เหมือนกับนํา้ ทีส่ ะอาดกับนํา้ ทีไ่ ม่สะอาด ทีเ่ ราปฏิบตั กิ ็
เพือ่ ชําระกิเลส ด้วยการเอาธรรมเป็ นเครื่องกรองกิเลสออกไป แยกกิเลสออก
จากใจ พอปฏิบตั ไิ ปแล้วจะรู้ในใจว่า อะไรเป็ นกิเลส ไม่ตอ้ งมีใครสอนก็รู้ อะไรที่
ทําให้รุ่มร้อนเหมือนเข็มทิม่ แทงจิตใจ จะรู้ทนั ทีวา่ เป็ นกิเลส พอคิดไม่ดปี ั๊บก็จะ
รุ่มร้อนขึ้นมาทันที เป็ นห่วงคนโน้นคนนี้ ต้องปล่อยวาง ห่วงไม่ได้ กังวลไม่ได้
กังวลก็เป็ นทุกข์ แต่หน้าทีไ่ ม่ปล่อย มีหน้าทีต่ อ้ งคอยดูแลใคร ก็ดูแลไป แต่ไม่ไป
ทุกข์กบั เขา กับผลทีเ่ กิดขึ้น ทําได้เท่าไรก็ทาํ ไป ผลทีเ่ กิดขึ้นตามมาจะเป็ นอย่างไร
ก็ให้เป็ นไป ปัญหาต่างๆในโลกนี้ ความจริงเป็ นปัญหาภายนอกกับปัญหาภายใน
เวลาไม่สบายใจกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็วา่ มีปญ
ั หา แต่ไม่รู้วา่ มีปญั หาอยู่ ๒ ที่ อยู่ท่ี
ใจทีห่ นึ่ง อยู่กบั เรื่องทีเ่ ป็ นปัญหาอีกทีห่ นึ่ง ต้องเข้าใจว่าต้องแก้ปญั หาทีใ่ จก่อน
ต้องให้ความไม่สบายใจหายไปก่อน แล้วค่อยไปแก้ภายนอก วิธีแก้ปญั หาภายใน
ใจก็คอื ต้องยอมรับว่า ปัญหาภายนอกนี้ บางทีแก้ได้บางทีแก้ไม่ได้ ถ้ายอมรับ
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ได้ใจก็จะสบาย แก้ได้ก็ดี แก้ไม่ได้ก็ดี ใจสบายแล้วก็จะแก้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล แก้
ได้ก็ดแี ก้ไม่ได้ก็ดี อะไรจะเป็ นก็เป็ น อะไรจะเกิดก็เกิด ใจไม่เดือดร้อนวุน่ วาย
ส่วนใหญ่พวกเราไม่แก้ปญั หาทีใ่ จกัน ไปแก้ปญั หาข้างนอก แก้ได้ป ั๊บก็ดใี จ
เดีย๋ วเดียว แล้วก็เป็ นอีก
ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญั หา ต้องย้อนมาดูทใ่ี จ ว่าปัญหาอยู่ทเ่ี รา เราวุน่ วายไปกับเขา ถ้ารู้
อย่างนัน้ ต้องดับตัววุน่ วายในใจก่อน ต้องยอมรับว่าเราอาจจะแก้ได้ อาจจะแก้
ไม่ได้ เพราะของบางอย่างมีอาํ นาจเหนือความสามารถของเรา ถ้ายอมรับใจก็จะ
สงบเย็น ปล่อยวางได้ ก็แก้ปญั หาใจได้ ส่วนปัญหาภายนอกแก้ได้เท่าไรก็เท่านัน้
แต่ไม่ปล่อยปละละเลย ฝนตกหลังคารัว่ ไม่ปล่อยมันรัว่ ไป พิจารณาดูถา้ แก้ได้ก็
แก้ แก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มนั รัว่ ไป หากระเบื้องมาเปลีย่ น หาอะไรมาอุดไม่ได้ ก็เอา
กระแป๋ งมารองนํา้ ไปก่อน ทําเท่าทีท่ าํ ได้ ไม่วุน่ วายใจกับปัญหาต่างๆ เรามักจะแก้
ผิดที่ ไปแก้ทข่ี ้างนอก ไม่ได้แก้ทใ่ี จ ถ้าแก้ทใ่ี จได้ ปัญหาต่างๆภายนอกมีมาก
น้อยเพียงใดก็ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด ไม่เป็ นปัญหากับใจ ถ้าดับปัญหาทีใ่ จได้
จะสบายกับปัญหาต่างๆ เศรษฐกิจจะตกตํา่ อย่างไร ก็ไม่เดือดร้อน ตกตํา่ ก็อยู่กบั
มันได้ ไม่ได้อยากให้เจริญขึ้น ไม่อยากกลับไปอยู่เหมือนทีเ่ คยอยู่ คนส่วนใหญ่
พอรวยแล้วจนไม่เป็ น พอจนแล้ววุน่ วาย อยากกลับไปรวยอีก แทนทีจ่ ะยอมรับ
ว่าจนก็อยู่ได้ ยังมีลมหายใจอยู่ไปกลัวอะไร ยังมีชวี ติ อยู่ คนทีจ่ นกว่าเราเขายัง
อยู่ได้ เมือ่ ก่อนเราไม่ได้รวยอย่างนี้ เราก็อยู่ได้ คิดอย่างนี้ก็ทาํ ใจได้ แก้ปญั หาได้
ถาม วิธีทาํ จิตใจให้สงบ ไม่กวัดแกว่งไปกับสิง่ ทีม่ ากระทบ คือการเจริญสมาธิภาวนา
วิธีเดียว
ตอบ ต้องใช้ปญั ญาถึงจะไม่กวัดแกว่ง เวลาทําสมาธิเพียงแต่แยกใจ ออกจาก
เหตุการณ์ต่างๆชัว่ คราว เวลานัง่ สมาธิหลับตาบริกรรมพุทโธ เราก็ลมื ปัญหาต่างๆ
ทีส่ ร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา แต่เราอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลา พอออกจาก
สมาธิไปทําภารกิจต่อ ถ้าจะไม่ให้สง่ิ ต่างๆรบกวนใจก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ต้องยอมรับ
ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่ได้เป็ นตามความต้องการของเราเสมอไป บางอย่างก็ได้ดงั
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ใจ บางอย่างก็ไม่ได้ดงั ใจ ต้องทําใจให้ยอมรับกับการได้เสีย แก้ได้ก็ดี แก้ไม่ได้ก็
ไม่เป็ นไร ต้องสูญเสียอะไรก็สูญเสียไป เป็ นการป้ องกันไม่ให้ใจแกว่ง ใจจะนิ่ง
เฉยกับเหตุการณ์ต่างๆ ต้องระวังเวลาได้อะไรมาจะดีอกดีใจ ต้องเตือนสติเสมอ
ว่า ไม่เป็ นอย่างนี้เสมอไป หรือสิง่ ทีไ่ ด้มาก็จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด ได้มาวันนี้
อาจจะจากไปพรุ่งนี้ก็ได้ วันนี้ตงั้ ให้มตี าํ แหน่งสูงขึ้น อีก ๒ วันเปลีย่ นคําสังใหม่
่
ดีใจได้ ๒ วัน แล้วกลับมาทุกข์อกี ต้องเตือนสติวา่ มันไม่แน่นะ ได้มาแล้ว
อาจจะจากไปเมือ่ ไรก็ได้ เหมือนควันไฟ หรืออาจจะอยู่กบั เราไปยาวหน่อย แต่ไม่
นานก็จากไปอยู่ดี มันไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งจากมันไป ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่หลง
ระเริง ไม่ดอี กดีใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มา เวลาสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบทําให้หงุดหงิดใจ ก็
ต้องระงับความหงุดหงิดใจ ยอมรับว่าห้ามเขาไม่ได้ เช่นคนทีเ่ ราเกลียดขี้หน้า เขา
ตําหนิตเิ ตียนว่าเรานินทาเรา พอเห็นหน้าก็รู้สกึ อึดอัดใจ แต่ตอ้ งทํางานร่วมกัน ก็
ต้องทําใจเฉยให้ได้ เรามีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป ถ้าใจหงุดหงิดก็บริกรรมพุทโธๆไป
หรือพิจารณาว่าเขาเป็ นเหมือนกับลมกับแดด เราบังคับลมกับแดดไม่ได้ ลมจะ
พัดมาเราไปห้ามไม่ได้ ลมไม่พดั ทําให้พดั ก็ไม่ได้ เวลาเจอคนทีเ่ ราไม่ชอบก็เป็ น
อย่างนัน้ บังคับเขาไม่ได้ แต่บงั คับใจเราได้ ปล่อยวางได้ ยอมรับว่าถ้าต้องเจอก็
เจอ เดีย๋ วก็จากกัน ไม่เทีย่ งเหมือนกัน ไม่วา่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราชอบหรือไม่ชอบ เดีย๋ วก็
ผ่านไป ถ้าคิดแบบนี้ใจจะสงบ ไม่แกว่ง ต้องไม่มไี ด้มเี สียกับสิง่ ต่างๆ แต่ส่วน
ใหญ่พวกเราชอบมีได้มเี สียกับสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ พอได้ก็ดอี กดีใจ พอเสียก็
วุน่ วายใจ เวลาใครเอาเงินมาให้ก็ยนิ ดี เวลาใครมาขอเงินก็ไม่ยนิ ดี
ถาม คนเราเกิดแล้วตายไม่รู้ก่ชี าติ ตกนรกผ่านความยากลําบากมานับไม่ถว้ น แต่
ทําไมถึงลืมความทุกข์ยากนี้
ตอบ เหมือนคนเมาสุรา ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แต่จาํ ไม่ได้ พอหายเมา ถามว่า
เมือ่ คืนนี้คุณทําอะไร ตอบว่าไม่รู้เลย ความหลงก็คอื ความเมาของจิตใจ เวลาตก
นรกก็ไม่รู้วา่ ตกนรก เวลาอยู่บนสวรรค์ก็ไม่รู้วา่ อยู่บนสวรรค์ จําไม่ได้ ถึงแม้
ขณะนี้มสี ติรู้อยู่วา่ กําลังทําอะไร พอเหตุการณ์น้ ผี ่านไป ก็แทบจะจําไม่ได้ เมือ่
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วานนี้ทาํ อะไร จําอะไรได้บา้ ง มื้อเช้ากินอะไร ธรรมชาติของใจเป็ นอย่างนี้ จะไม่
ค่อยจําอะไรเท่าไร จะจําสิง่ ทีเ่ ด่นชัดๆ ทีม่ คี วามผูกพันมาก จะจําได้ เช่นใครด่า
เราคําเดียว จะจําได้นาน ใครชมเราก็จาํ ได้นาน ขึ้นอยู่กบั ความผูกพันของใจ ว่า
ผูกพันมากน้อยเพียงไร ก็จะจําได้มากน้อยเพียงนัน้
ถาม ผลของการปฏิบตั ธิ รรม ได้ผลในระดับหนึ่งแล้วฝังในจิต พอเปลีย่ นภพ เปลีย่ น
ชาติ ภาวะตรงนี้จะกลับมาไหม
ตอบ ผลมี ๒ ระดับ ผลทีเ่ ป็ นโลกิยะกับโลกุตระ ถ้าโลกิยะหมดไปได้ ทําบุญได้
อานิสงส์ไปเกิดเป็ นเทวดา พอหมดอานิสงส์ก็เสือ่ มไปหายไป ความสุขสงบใจ
แบบเทวดาก็หมดไป ความหิวความอยากสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิด
หยาบก็จะเกิดขึ้นมา ทําให้จติ ต้องมาหาร่างกายหยาบ เพือ่ หาความสุขส่วนหยาบ
ต่อไป ขึ้นๆลงๆ นัง่ สมาธิเข้าฌานได้ ตายไปก็ไปเกิดเป็ นพรหม พอกําลังของ
ฌานหมดไป จิตก็หยาบลง ก็จะลงมาเป็ นเทพ พอความสุขของเทพหมดไป ก็มี
ความหิวกับความสุขชนิดหยาบกว่า ก็จะลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ มาหารู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะใหม่ ถ้าได้ทาํ บุญนัง่ สมาธิก็จะกลับขึ้นไปใหม่ ถ้าเป็ นแบบ
โลกุตระ เป็ นแบบถาวรก็จะไม่เสือ่ มลงมา ต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตา เจริญ
ปัญญาเพือ่ ปล่อยวาง ทําจิตใจให้สงบสุขด้วยการตัดกิเลส ปล่อยวางจากการยึด
ติดในความสุขต่างๆ เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นโทษ ไม่ได้เป็ นคุณ
ไม่ยดึ ไม่ตดิ ตัดด้วยปัญญา ทุกครัง้ อยากดืม่ กาแฟก็ไม่ดม่ื อยากจะหาความสุข
จากการฟังการดูก็ไม่ทาํ ตัดไป จิตก็จะเข้าสู่ความสงบ สงบแบบนี้จะไม่เสือ่ ม
เพราะสงบด้วยปัญญา ไม่ได้สงบด้วยการบริกรรม หรือเพ่งอยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่งจนจิตหยุดคิดปรุงแต่ง ถ้าสงบด้วยปัญญาแล้ว จะไม่คดิ แสวงหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ทีเ่ กิดจากการ
ปล่อยวาง ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มที างเสือ่ ม เป็ นโลกุตรธรรม ซึง่ มีแต่ใน
พระพุทธศาสนาเท่านัน้
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ศาสนาอืน่ สอนได้แต่ขนั้ โลกิยะ คือขัน้ พรหมเท่านัน้ ทําบุญให้ทานรักษาศีลนัง่
สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ มีมาก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ พวกฤๅษีนกั บวชทําได้
เพียงแค่น้ ี ครูบาอาจารย์ ๒ รู ป ทีส่ อนพระพุทธเจ้าก็ทาํ ได้เพียงแค่น้ ี เพราะไม่รู้
ว่ามีธรรมขัน้ สูงกว่านี้ ทีเ่ ป็ นโลกุตรธรรม ที่เกิดจากการเห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย
ว่าเป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา ทุกคนเห็นอนิจจังทุกขัง แต่ไม่เห็นอนัตตา ทุกคนรู้
ว่าเกิดมาต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย รู้วา่ เป็ นความทุกข์ แต่ไม่รู้วา่ ไม่มตี วั ตน ไม่รู้วา่
ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตน หรือแม้แต่จติ เองก็ไม่ใช่ตวั ตน อันนี้ไม่มใี ครรู้ มี
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว องค์แรกเท่านัน้ ทีจ่ ะรู้ได้ พอรู้แล้วก็มาสอนให้
ปล่อยวาง ไม่ให้ยดึ ติดกับร่างกายและสิง่ ของต่างๆ ทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่
แล้วดับไป อย่างทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากฟังเทศน์แล้วก็อทุ านออกมาว่า
ธรรมที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นการยอมรับ
ความจริงว่า ทุกคนต้องมีการสิ้นสุดลง ร่างกายเป็ นเพียงการรวมตัวของดินนํา้
ลมไฟ ไม่ใช่ตวั ตน เหมือนกับเสื้อผ้า เอาผ้ามาตัดเย็บเป็ นรู ปร่าง ร่างกายก็เอา
อาหารมากินมาหล่อเลี้ยง ให้เป็ นผมขนเล็บฟันหนังฯลฯ เหมือนหุ่นยนต์ ทุกวันนี้
เราสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนคน ก็เป็ นเพียงหุ่นยนต์ ร่างกายก็เป็ นหุ่นยนต์ทม่ี จี ติ
เป็ นผูส้ งการ
ั ่ จิตไม่เห็นจิต ทําให้หลงคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นจิต
ถาม ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ได้ขนั้ โลกุตระ จะสร้างสมในภพหน้าชาติหน้า เป็ นนิสยั ต่อไปหรือไม่
ตอบ เป็ นบุญบารมี เช่นทานบารมี ศีลบารมี ปัญญาบารมี ทีจ่ ะทําให้บรรลุโลกุตรธรรม
ในลําดับต่อไป
ถาม ถ้าเป็ นโลกุตระต้องได้ขนั้ โสดาบันถึงจะฝังอยู่ในจิต ถ้าตํา่ กว่านัน้ ก็จะเสือ่ มหมด
ไปได้
ตอบ ใช่ ถ้าเป็ นพระโสดาบันจะรู้โดยอัตโนมัตวิ า่ อะไรดี อะไรชัว่ เพราะเห็นผลทีเ่ กิด
ในจิตทันที พอคิดไม่ดปี ั๊บใจจะร้อนขึ้นมาทันที พอคิดดีใจจะสบาย พอปลงได้
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วางได้ ใจจะสบาย พอยึดติดปั๊บจะวุน่ วายทันที จะรู้อยู่ในใจของพระโสดาบัน
ปุถชุ นจะไม่เห็น เพราะไม่มองข้างใน มองแต่ข ้างนอก
ถาม ร่างกายเป็ นธาตุ ๔ เวลาทําร้ายร่างกายเป็ นบาป ถ้าคิดว่าทํากับธาตุ ๔ แล้วเป็ น
บาปอย่างไร
ตอบ ถ้าทําลายโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่บาป เอาคนตายไปเผาก็ไม่บาป ถ้าฆ่าคนทีย่ งั ไม่ตายก็บาป
ถาม พวกเรามีอปุ นิสยั อยากมาวัด ทําบุญ จะไม่ตดิ เป็ นนิสยั ไปหรือ
ตอบ ติดมากถ้าทํามาก ติดน้อยถ้าทําน้อย ถ้าไม่ทาํ ต่อก็จะจางหายไปได้ ถ้าจะไม่ให้
จางหายไปต้องมีปญั ญา ทีเ่ ห็นคุณของการทําบุญจริงๆ ไม่ตอ้ งให้ใครชวน ไม่
ต้องรอให้ใครผลักดัน เหมือนกับเรือทีม่ เี ครื่องอยู่ในตัว พวกทีไ่ ม่มปี ญั ญาเป็ น
เหมือนเรือพ่วง ต้องรอให้เรือทีม่ เี ครื่องลากจูงไป คอยชวนไปดึงไป
ถาม ปุถชุ นละกิเลสได้ไหม
ตอบ ได้ แต่ไม่ขาด ได้เป็ นครัง้ คราว บางเวลา ไม่ขาดแบบถอนรากถอนโคน การจะละ
กิเลสแบบถอนรากถอนโคน ต้องเห็นโทษของมัน เห็นว่าความโลภเป็ นเหมือนยา
พิษหรืองูพษิ ถ้าเห็นแบบนี้จะไม่โลภ เห็นด้วยปัญญา เวลาโลภใจจะร้อนเหมือน
ไฟนรก เหมือนหอกทิม่ แทงใจเวลาโลภโกรธหลง ถ้าเห็นอย่างนัน้ ก็จะตัดได้ ถ้า
ไม่เห็นก็ข้นึ อยู่กบั อารมณ์ บางเวลาก็ไม่โลภมาก
ถาม ยังไม่ขาด
ตอบ เป็ นไปตามอารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ถ้าเป็ นปัญญาจะเป็ นเหตุผลทีต่ ายตัว มี
ใจเป็ นเครื่องวัด อะไรเป็ นโทษใจจะร้อนขึ้นมาทันที จะรู้วา่ ตัวนี้เป็ นโทษ ปล่อยให้
เจริญอยู่ในใจไม่ได้ ต้องกําจัดมัน เช่นเวลาห่วงอะไร ใจจะร้อนขึ้นมาทันที ก็ตอ้ ง
ไม่ห่วง เป็ นอะไรก็ตอ้ งเป็ น ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป แก้ได้ก็แก้ไป ป้ องกันได้ก็ป้องกัน
ไป แต่ไม่ยดึ ติดกับสิง่ นัน้ จะยอมรับความจริง เป็ นอย่างไรก็ยอมรับ สักวันหนึ่ง
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ตอนทีเ่ จ็บไข้เราต้องลุน้ ว่าจะหายหรือไม่หาย ถึงตอนนัน้ ต้องทําใจว่าหายก็ได้ ไม่
หายก็ได้ ถึงจะสบายใจ ถ้าอยากจะหายก็จะกังวล จะรู้ในใจว่า ความร้อนใจ
วุน่ วายใจ เป็ นโทษมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตาย รู้ดว้ ยปัญญา รู้
ด้วยเหตุดว้ ยผล รู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ไม่ได้รู้จากจินตนาการ อย่างทีค่ ุยให้ฟงั นี้เป็ น
จินตนาการ ยังไม่เกิดขึ้นกับตัว ต้องให้มนั เกิดขึ้นก่อน ถึงตอนนัน้ ต้องเลือกจะ
เอาอย่างไรดี จะปลงหรือไม่ปลง ถ้าไม่ปลงก็ทกุ ข์ทรมานใจ ถ้าปลงใจจะเย็น
สบายสงบ เหมือนทุ่มทิ้งหินทีแ่ บกไว้ โล่งอกเบาใจขึ้นมาทันที ร่างกายจะตายจะ
เป็ นก็ให้มนั เป็ นไป ดูแลเต็มทีแ่ ล้ว ยาก็กนิ หมอก็รกั ษา หายก็หาย ไม่หายก็ไป
ถ้าอย่างนี้ใจจะโล่ง ตอนนัน้ ไม่มใี ครทําให้เราได้ เราต้องทําเอง ตอนนี้โชคดีได้ฝึก
ได้ยนิ วิธีก่อน เหมือนกับรู้ทาง พอถึงเวลานัน้ เกิดความกระสับกระส่ายวุน่ วายใจ
ก็รู้วา่ จะต้องทําอย่างไร แต่คนทีไ่ ม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรม พอถึงเวลาแล้วจะ
ไม่มที พ่ี ง่ึ จะอยากให้หายอย่างเดียวเท่านัน้ ไม่ยอมตาย ไม่มที างทีจ่ ะยอมรับ
ความตายได้ ก็ยง่ิ ทุรนทุรายไปใหญ่ จะตายอย่างทุกข์ทรมานอย่างยิง่ ตายแบบ
ไม่ดี ไปตกนรก ไปสู่อบาย ใจวุน่ วาย ว้าวุน่ ขุน่ มัว
ถ้ายังไม่ถงึ ขัน้ ปัญญา ก็บริกรรมพุทโธๆไป ไม่ไปคิดถึงเรื่องร่างกาย ฉีดยาสลบ
ให้กบั ใจ อย่างนี้ก็ยงั ดี ทําให้ไปอย่างสงบ ก็ยงั ไปดี แต่ไม่ดเี ท่ากับไปด้วยปัญญา
จะไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกเลย เช่นพระราชบิดาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงโปรดเมตตาสัง่
สอน ได้บรรลุพระอรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต ต้องอาศัยเหตุการณ์นนั้ ให้
ปลง ให้ปล่อยวาง ให้พจิ ารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ น
เหมือนบ้านทีอ่ าศัยอยู่ ไม่ใช่ของเรา ไฟจะไหม้ก็ให้ไหม้ไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั มัน
พวกเราโชคดีทไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เหมือนกับได้เห็นอนาคตแล้วว่า อะไรจะเกิดขึ้น
เหมือนกับการซ้อมรบ ถ้าเป็ นนักมวยเหมือนกับได้ฝึกซ้อมชกกระสอบทราย ชก
กับครูฝึกสอน ให้รู้วธิ ีรบั หมัดต่างๆ พอขึ้นเวที ก็จะได้รู้จกั วิธีต่อสู ้ ถ้าไม่ได้ซอ้ ม
ไว้ก่อนถึงเวลานัน้ จะระสํา่ ระสายไปหมด ถึงแม้จะนอนสงบอยู่ ก็อาจจะสงบ
เพราะยา แต่ในใจอาจจะวุน่ วาย สงบแต่ร่างกาย เช่นคนมีเงินเข้าโรงพยาบาล
หมอก็มยี าระงับประสาทความปวดต่างๆให้
แต่เราจะไม่รู้เลยว่าเขา
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กระสับกระส่ายหรือไม่ จึงสอนให้คดิ ในทางธรรมอยู่เรื่อยๆ เช่นความไม่เทีย่ ง
ความทุกข์ ความไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา อย่าไปยึดไปติด มีไว้ใช้เท่า
นัน้ เอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แบบปล่อยวาง จะจากไปเมือ่ ไรเวลาใดก็พร้อม
เสมอ ยิ้มได้ทกุ เวลา วันไหนยิ้มไม่ได้แสดงว่ากําลังหลง กําลังยึดติด ต้องถาม
ตัวเองว่า วันนี้ย้มิ ได้หรือไม่ ถ้าเครียดแสดงว่าหลงแล้ว เอาจริงเอาจังมากเกินไป
กับของทีไ่ ม่จริงไม่จงั โลกนี้เป็ นโรงละคร เราเล่นกันจริงจังเหลือเกิน ต้องยิ้มได้
หัวเราะได้เสมอ พูดง่าย ทํายาก สังเกตดูครูบาอาจารย์ท่านอารมณ์ดตี ลอดเวลา
ถาม มาฟังธรรมแล้วไม่ว ้าเหว่ คณะลูกมากันทุกเดือนเพราะมีหลัก
ตอบ เดือนหนึ่งน้อยไป ไปทีอ่ น่ื บ้าง ไปหลายทีจ่ ะได้มอี ะไรเปรียบเทียบ ถ้าตรงนี้
บกพร่อง ไปตรงโน้นจะได้รู้ มีส่วนอืน่ มาเสริม เพราะแต่ละองค์ถนัดในบางสิง่
บางอย่าง บางอย่างทีไ่ ม่ถนัดท่านก็จะไม่พดู หรืออาจจะไม่ถูกจริตกับเรา แต่ถา้
ไปฟังหลายๆที่ หลายๆองค์ จะช่วยเสริมกัน เสริมความรู้ความเข้าใจให้กว้างมาก
ขึ้น จะได้ผ่อนเบาภาระของท่านไปในตัว
ถาม เริ่มต้นภาวนา ใช้วธิ ีฟงั เทปหรือพุทโธดี
ตอบ การฟังธรรมเป็ นเหมือนอาศัยคนอืน่ ช่วยดันให้รถเราวิง่ ให้มนั สตาร์ทเครื่องได้
เพราะแบตเตอรี่หมด ไม่มไี ฟ หรืออาศัยแบตเตอรี่ของรถคันอืน่ มาสตาร์ทรถของ
เรา ถ้าภาวนาแล้วไม่สงบ พุทโธแล้วไม่สงบ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังธรรมไปก่อน มี
สติจดจ่ออยู่กบั การฟัง ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆ จิตก็จะสงบตัวลง เป็ นการอาศัยสิง่
ภายนอกมาทําให้จติ สงบได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สงบดีเท่ากับทําของเราเอง เพราะ
ทําได้ตลอดเวลา ถ้าฟังเทปฟังธรรมต้องมีเทปมีไฟติดตัว ถ้าแบตฯหมดเครื่อง
เสียก็ทาํ ไม่ได้ เราเพียงอาศัยเป็ นเชื้อ ทําให้รู้วา่ ความสงบเป็ นอย่างไร ทําให้มี
ศรัทธาทีจ่ ะทําจิตให้สงบ เพือ่ จะได้เจริญสติให้มากขึ้น พอมีสติแล้วก็สามารถ
บริกรรม พุทโธๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะสงบได้
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พอทําแบบนี้ได้ก็ไม่ตอ้ งอาศัยเทป อาศัยการฟังเทศน์ อยู่ทไ่ี หนเวลาใด อยู่ในป่ า
คนเดียวก็ภาวนาได้
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นการอาศัยทางปัญญา ตอนต้นเป็ นการอาศัยฝึ กทําสมาธิ
พอทําสมาธิได้แล้ว ก็ฟงั ธรรมเพือ่ ปัญญา เพราะคิดพิจารณาไปในทางธรรมะไม่
เป็ น ต้องอาศัยการฟังธรรมทีส่ อนให้รู้วา่ คิดอย่างไรเป็ นธรรม คิดอย่างไรเป็ น
กิเลส คิดปล่อยวางเป็ นธรรม คิดยึดติดเป็ นกิเลส คิดในทางทุกขังอนิจจังอนัตตา
ก็เป็ นธรรม ถ้าคิดว่าสิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้เป็ นสุขก็คดิ ไปในทางกิเลส ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ก็
จะไม่รู้ ก็จะคิดไปในทางกิเลสเสมอ เห็นอะไรก็วา่ ดี ได้อะไรมาก็วา่ ดี มีความสุข
จะคิดอย่างนี้เสมอ พอได้ฟงั ธรรมก็จะได้เชื้อของปัญญา ก็เอาไปเจริญต่อ เดิน
จงกรมพิจารณาตามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา พิจารณาไปเรื่อยๆจนติดเป็ นนิสยั ไป ต่อไป
ก็แสดงธรรมอยู่ภายในใจ เหมือนไฟติดเชื้อแล้ว จะไหม้ไปเรื่อยๆ พอคิดถึงเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ ก็จะพิจารณาเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอ ก็จะปล่อยวางได้ ไม่กงั วล
กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ต่อไปไม่ตอ้ งฟังธรรมของผูอ้ น่ื ก็ได้ นอกจากธรรมทีส่ ูงกว่าที่
ยังไปไม่ถงึ หรือติดขัดอยู่ ก็ตอ้ งเข้าหาครู บาอาจารย์ ไปเล่าให้ท่านฟังเพือ่ ให้ท่าน
ช่วยแก้ปญั หาให้ เพราะท่านผ่านมาแล้ว เร็วกว่าทีเ่ รามาแก้เอง แก้เองอาจจะแก้
ไม่ถูกก็ได้ ถ้าถูกอาจจะช้าก็ได้ ถ้ามีครู บาอาจารย์มผี ูร้ ู้ผ่านมาแล้ว จะช่วยให้เรา
ผ่านปัญหาไปได้อย่างรวดเร็ว นี่คอื การฟังธรรมจากผูอ้ น่ื ในเบื้องต้นเป็ นการฝึ ก
ทําสมาธิดว้ ยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่ไม่ควรทําอย่างนี้ไปตลอด
เหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถาง ตอนต้นก็ตอ้ งปลูกในกระถางก่อน ดูแลรักษา
ง่าย ให้นาํ้ ง่าย เคลือ่ นย้ายได้งา่ ย ถ้าแดดมากก็เคลือ่ นไปในร่มได้ แต่จะไม่โต
มาก ถ้าอยากให้โตมากต้องย้ายจากกระถางลงไปในดิน การทําสมาธิก็เหมือนกัน
เบื้องต้นถ้าไม่สามารถทําจิตให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้า
ออก ก็เปิ ดธรรมะฟังไปก่อน ต้องมีสติอยู่กบั การฟังอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่อง
อืน่ ในขณะทีฟ่ งั จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็ นไร ขอให้จติ ติดอยู่กบั กระแสธรรม
ทีม่ าสัมผัสก็พอ ถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญา ถ้าไม่เข้าใจก็ได้ความสงบอย่างเดียว
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ต่อไปจะรู้วธิ ที าํ จิตให้สงบ คือให้มสี ติจดจ่ออยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ต่อไป
ไม่ตอ้ งใช้การฟังธรรมะเป็ นอารมณ์ก็ได้ ใช้พทุ โธ ใช้ลมหายใจเข้าออกได้เลย ถ้า
ถนัดทางปัญญา ก็ใช้การพิจารณาทําจิตให้สงบก็ได้ เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ
พิจารณาว่าวุน่ วายกับเรื่องอะไร เรื่องลูกก็ตอ้ งตัดลูกให้ได้ ปล่อยให้ได้ เรื่องงาน
ก็ตอ้ งปล่อยให้ได้ ตัดให้ได้ เรื่องสามี เรื่องภรรยา ก็ตอ้ งตัด ต้องปล่อยให้ได้ แต่
ไม่ได้แยกกัน ยังอยู่ร่วมกัน แต่ปล่อยทางอารมณ์ ทางจิตใจ ไม่หนักอกหนักใจ
ไม่กงั วลวุน่ วายกับเขามากจนเกินไป ถ้าปลงได้ ตัดได้ ปล่อยได้ ใจก็จะสงบ
การทําจิตให้สงบทําได้ ๓ วิธีคอื ๑. ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ๒. พิจารณาด้วยปัญญา
๓. บริกรรมพุทโธหรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก กรรมฐานทีใ่ ช้ทาํ สมาธิมถี งึ
๔๐ ชนิด เป็ นเครื่องกล่อมใจได้ทงั้ นัน้ ถ้าถนัดเจริญเมตตาภาวนา ก็แผ่เมตตาไป
ภายในใจ สัพเพ สัตตา ระลึกถึงคนโน้นคนนี้ ให้เขามีความสุขมีความเจริญ
หมดทุกข์ หมดภัย คิดอย่างนี้ใจก็มคี วามสุข มีความเย็น มีความสงบ ถ้าชอบ
เพ่งดูโครงกระดูก ก็ดูไปเรื่อยๆ ก็จะสงบได้ ถ้าชอบท่องเทีย่ วดูอาการ ๓๒
ท่องเทีย่ วกายนคร ดูขน ผม เล็บ หนัง ฟัน เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ก็จะได้ทงั้
ปัญญาและสมาธิ เพราะเห็นปฏิกูล เห็นอสุภะ ความไม่สวยงามของร่างกาย จิตก็
จะระงับความฟุ้งซ่านทีไ่ ปคิดถึงความสวยความงามได้ คิดแต่เรื่องของร่างกายจะ
ทําให้จติ สงบ ทําให้เกิดปัญญา ไม่หลงยึดติด ไม่หลงยินดี ไม่หลงรักในรูปร่าง
ของใครทัง้ สิ้น เพราะเห็นมากกว่าทีเ่ ห็นด้วยตาเนื้อ เห็นด้วยปัญญา เห็นใต้
ผิวหนัง เห็นสิง่ ปฏิกูลต่างๆทีซ่ ่อนอยู่ภายในร่างกายและทีอ่ อกมาจากร่างกาย ถ้า
พิจารณาก็จะเห็น ถ้าไม่พจิ ารณาก็ไม่เห็น เหมือนกับไม่มี มันมีอยู่แต่เราไม่
พิจารณา
ในกรรมฐาน ๔๐ ชนิด บางชนิดเป็ นทัง้ ปัญญาและสมาธิควบคู่กนั ไป บางชนิดก็
เป็ นสมาธิอย่างเดียว เช่นบริกรรมพุทโธ จะเป็ นสมาธิอย่างเดียว เพราะไม่ได้
เกี่ยวกับอสุภะหรือปฏิกูล หรืออนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าพิจารณาความเกิดแก่เจ็บ
ตาย ก็เป็ นปัญญา ขึ้นอยู่กบั จริตของแต่ละคน จริตมีอยู่ ๕ ชนิด พุทธิจริตเป็ น
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พวกทีช่ อบของจริง ชอบพิจารณาความตาย พวกศรัทธาจริต ชอบพุทโธ ชอบเชื่อ
อะไรง่าย เชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรม เชื่อพระสงฆ์ ถ้าให้พจิ ารณาความตาย
ไม่เอา กลัว จริตแต่ละชนิดก็มกี รรมฐานทีเ่ หมาะสมกัน เรามีจริตทัง้ ๕ ชนิดอยู่
ในใจ ถ้าเกิดราคะก็ตอ้ งใช้อสุภะเข้ามาระงับ ถ้าเกิดโทสะก็ตอ้ งใช้เมตตา เกิด
ความหลงก็ตอ้ งใช้ปญั ญา พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา กรรมฐานเป็ นเหมือนยา
ระงับความฟุ้งซ่านของจิตใจ ทําให้จติ ใจสงบ เป็ นเหมือนยาระงับประสาท กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับก็ไปหาหมอ หมอก็ให้ยานอนหลับจะได้นอนหลับได้ ใจของเรา
ก็เป็ นอย่างนัน้
เป้ าหมายของการภาวนาคือ การระงับจิตใจให้สงบนิ่ ง ให้ปล่อยวาง ไม่ให้มี
ความทุกข์กบั เรื่องอะไรทัง้ สิ้น ต้องอาศัยทัง้ สมาธิและปัญญา ในเบื้องต้นทํา
สมาธิก่อน เพราะง่ายกว่าปัญญา และเป็ นฐานรองรับปัญญา ถ้าจิตไม่สงบไม่
สามารถแยกแยะสิง่ ดีชวั ่ ภายในใจได้ ถ้าจิตสงบแล้ว สิง่ ไหนเป็ นพิษเป็ นภัยจะ
เห็นชัด มันจะกระเพือ่ มขึ้นมา พอจิตกระเพือ่ มขึ้นมาเพราะสิง่ นัน้ สิง่ นี้ จะรู้เลยว่า
สิง่ นี้ไม่ดี ถ้าเห็นแล้วไม่กระเพือ่ ม ได้ยนิ แล้วไม่กระเพือ่ มแสดงว่าใช้ได้ เห็นด้วย
การปล่อยวาง ถ้าเห็นด้วยการยึดติด อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ จิตจะ
กระเพือ่ มทันที คนทีเ่ ราไม่ยดึ ติด จะเป็ นจะตายอย่างไร จิตก็ไม่กระเพือ่ ม แต่คน
ทีเ่ รายึดติดมีความผูกพันด้วย เพียงแต่เห็นหน้า เพียงแต่คดิ ถึง ก็กระเพือ่ มขึ้น
มาแล้ว เพราะความห่วงกังวลห่วงใย สมถภาวนามี ๒ วิธี ถ้ายังไม่สามารถ
บริกรรมพุทโธทําจิตให้สงบ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน
ถาม ครัง้ หนึ่ง เวลาภาวนาแล้วปวดศีรษะมาก เลยพิจารณาผ่ากะโหลกศีรษะของ
ตนเอง พิจารณาไปเรื่อยๆ จนกะโหลกศีรษะตัวเองบานออกทัง้ ๒ ข้าง อาการก็
หายไป ควรปล่อยวาง หรือบริกรรมพุทโธใหม่
ตอบ ผลเป็ นอย่างไร หลังจากพิจารณาแล้ว
ถาม สงบแล้วกายหาย
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ตอบ กายหายและสงบ ก็ได้ผลแล้ว ให้อยู่ในความสงบนัน้ ไป
ถาม ยังเพลินกับการพิจารณาอยู่ ใจอยากพิจารณาต่อ
ตอบ เหมือนกับกินข้าวไม่อม่ิ ก็พจิ ารณาต่อไป ถ้าอิม่ แล้วมันจะหยุดเอง ถ้าพอใจเห็น
ผลชัดสบายใจแล้ว จะหยุดเอง ถ้ายังไม่หยุดแสดงว่ายังไม่พอ
ถาม ปล่อยให้มนั หยุดอยู่อย่างนัน้
ตอบ หมายถึงพิจารณากายต่อไป ถ้าพอแล้วมันจะหยุดพิจารณาเอง ถ้ายังไม่หยุด
แสดงว่ายังไม่พอ ก็พจิ ารณาต่อไป
ถาม ถ้าพอแล้วหยุดแล้ว ควรปล่อยไปแบบนี้ แล้วนัง่ สมาธิต่อ
ตอบ จะนัง่ ก็ได้ ไม่นงั ่ ก็ได้ ลุกขึ้นมาเปลีย่ นอิริยาบถเดินจงกรมก็ได้ ถ้าจะนัง่ ก็ตอ้ ง
แก้ปญั หาทีต่ ามมาคือทุกขเวทนา พอนัง่ ต่อจะเจ็บปวดขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งพิจารณา
ว่า เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ต้องปล่อยวาง จะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป
อย่าไปกลัวความเจ็บ อย่าไปรังเกียจความเจ็บ อย่าไปอยากให้มนั หาย มันจะเจ็บ
ก็ให้มนั เจ็บไป ภาวนาต่อไป กลับมาพิจารณาร่างกายก็ได้ แยกแยะร่างกายให้
ออกจากเวทนา ออกจากใจ ว่าทัง้ ๓ ส่วนนี้เป็ นคนละส่วนกัน เป็ น ๓
สภาวธรรม เวทนาก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง กายก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ใจ
ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ต่างฝ่ ายต่างมีหน้าที่ ร่างกายมีหน้าทีน่ งั ่ ก็นงั ่ ไป ใจมี
หน้าทีร่ บั รู้ก็รบั รู้ไป เวทนามีหน้าทีแ่ สดงก็ปล่อยเขาแสดงไป ไม่ตอ้ งไปก้าวก่าย
กัน ต่างคนต่างทําหน้าทีไ่ ป ใจก็รู้อยู่เฉยๆ อย่าไปอยากให้เวทนาหายไป อย่าไป
รังเกียจเวทนา ยอมรับเขาเหมือนกับรับสุขเวทนา สุขเวทนาเราไม่รงั เกียจฉันใด
เราก็ไม่ควรไปรังเกียจทุกขเวทนา
ถ้าให้ความเสมอภาคระหว่างทุกขเวทนากับสุขเวทนา ใจก็จะมีความสุข จะอยู่
เฉยได้ ถ้าไม่ให้ความเสมอภาค เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เวลาสุขเวทนาต้อนรับเต็มที่
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เวลาทุกขเวทนา พยายามขับไล่ไสส่ง ถ้าเขาดื้อไม่ยอมไป เราก็วนุ่ วายใจ อย่าไป
ขับไล่ไสส่ง ต้อนรับเขาเหมือนต้อนรับสุขเวทนา ถ้าทําใจได้อย่างนัน้ ใจจะสบาย
จะผ่านทุกขเวทนาไปได้ ถ้าผ่านไปได้ ก็ผา่ นอุปสรรคหลักทีข่ วางการปฏิบตั ขิ อง
เรา พอผ่านทุกขเวทนาไปได้ ต่อไปจะไม่กลัวอะไร ไม่กลัวความเจ็บปวด ไม่กลัว
ความอดอยากขาดแคลน ไม่กลัวความหิว เพราะเป็ นทุกขเวทนาทัง้ นัน้ เมือ่ ผ่าน
ไปได้ต่อไปจะเฉยกับสิง่ เหล่านี้ เฉยกับความเจ็บปวดของร่างกาย ร่างกายจะเป็ น
อย่างไรไม่หวาดวิตก ไม่กลัว เพราะรู้วา่ ผ่านมาได้แล้ว พยายามทําใจให้เป็ น
อุเบกขาท่ามกลางทุกขเวทนาให้ได้ เขาเกิดมาแล้วเดีย๋ วเขาก็ดบั ไป เหมือนทุกสิง่
ทุกอย่าง สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป เวลาเรานัง่
คุยกันจะนัง่ ได้นานกว่าตอนนัง่ คนเดียว นัง่ คนเดียวได้ไม่ก่นี าทีก็อยากขยับแล้ว
เพราะใจไม่มอี ะไรเกาะ แต่เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะมีเรื่องให้ใจเกาะ ก็เลยไม่
สนใจกับเวทนาทางร่างกาย
เวลาเจอทุกขเวทนา นัง่ เฉยๆไม่ได้ ต้องพิจารณาต้องแยกแยะ ว่าร่างกายเป็ น
อะไร เป็ นวัตถุไม่ใช่หรือ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ไม่ต่างกับเสาเก้าอี้ข ้าวของต่างๆ จะ
ตัง้ อยู่ตรงไหน นานเท่าไร ก็ไม่มคี วามรู้สกึ เจ็บปวดอย่างไร ร่างกายก็เป็ นอย่าง
นัน้ เหมือนกัน ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ผูท้ ร่ี บั รู้ความเจ็บปวดก็เพียงแต่
รับรู้ เหมือนกระจกทีส่ ะท้อนภาพเท่านัน้ เอง ภาพจะเป็ นภาพชนิดไหน กระจกไม่
มีความรู้สกึ อะไรกับภาพทีป่ รากฏขึ้นในกระจก ภาพคนยิ้มก็เป็ นภาพ ภาพคนทํา
หน้ายักษ์ ก็เป็ นภาพเหมือนกัน กระจกก็เฉยๆ สะท้อนภาพจริง ใจก็ควรสะท้อน
ความจริง รับรู้ความจริง สุขก็รู้วา่ สุข ทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ ไม่ตอ้ งไปเข้าข้าง พอสุขก็ไป
เข้าข้าง พอเป็ นทุกข์ก็ไปต่อต้าน แสดงว่าใจไม่เทีย่ งธรรม มีอคติ มีรกั มีชงั สิง่ ที่
ต้องกําจัดคือ ความรักความชังทีม่ อี ยู่ในจิต ให้เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ ถ้าเข้าใจแล้ว
ทําได้ จิตจะนิ่งเฉย เวทนาจะดับหรือไม่ จะไม่กระทบกระเทือนใจ ต่างฝ่ ายต่าง
อยู่ กายก็นงั ่ ไปเรื่อยๆ เวทนาก็แสดงไปเรื่อยๆ ใจก็รู้ไปเรื่อยๆ เพราะกิเลสตัวรัก
ตัวชัง ถูกกําจัดด้วยปัญญา นี่คอื ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการพิจารณาแยกแยะกาย
เวทนาใจ ให้ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องเขาไป
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ถาม นัง่ นานๆแล้วขยับขาเปลีย่ นท่า
ตอบ แสดงว่าเราเปลีย่ นเวทนา รังเกียจทุกขเวทนา อยากจะให้มนั หายไป เมือ่ มันไม่
หายเอง เราก็ทาํ ให้มนั หาย เรามาฝึ กให้มนั หายเอง อย่าไปทําอะไรมัน ไม่ควร
เปลีย่ น ให้หายเอง ต่อไปจะได้ไม่ไปวุน่ วายกับมัน ทุกวันนี้ทเ่ี ราวุน่ วายกัน เพราะ
ชอบเปลีย่ นเวทนา พอร้อนก็ตดิ แอร์ พอติดแอร์ตอ้ งมีไฟฟ้ า พอมีไฟฟ้ าก็ทาํ ให้
โลกร้อนขึ้นมา ยิง่ ร้อนขึ้นไปใหญ่ มีแต่ปญั หาเพิม่ ขึ้น ถ้าอยู่แบบธรรมชาติ อยู่
แบบสัตว์ทอ่ี ยู่ในป่ า จะไม่มปี ญั หาสิง่ แวดล้อม
ถาม นัง่ นานๆแล้วไปเดินจงกรม อันนี้ไม่เหมือนกัน
ตอบ ทีใ่ ห้นงั ่ นานๆ เพราะต้องการให้ผ่านเวทนา เหมือนเข้าห้องสอบ การปฏิบตั มิ หี อ้ ง
สอบทีเ่ ราต้องเข้าอยู่หลายห้อง ห้องกาย พิจารณาปล่อยวางร่างกาย ห้องเวทนา
พิจารณาปล่อยวางทุกขเวทนา ถ้าเข้าห้องสอบเวทนาก็ตอ้ งนัง่ ไปนานๆ นัง่ ทัง้ คืน
๘ ชัว่ โมง ตัง้ แต่หวั คํา่ ถึงสว่าง ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้านัง่ อยู่ได้ในอิริยาบถนัน้
สามารถแยกแยะเวทนากายจิตได้ ให้ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ไม่รบกวนกันตลอดเวลา ๘
ชัว่ โมงได้ แสดงว่าสอบผ่าน ถ้าผ่านแล้วเวลาปฏิบตั ขิ นั้ ละเอียดกว่านัน้ ก็ไม่
จําเป็ นต้องนัง่ ๘ ชัว่ โมง นัง่ ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง เมือ่ ยก็ลกุ ขึ้นมาเดินต่อ หรือเดิน
มากกว่านัง่ ก็ได้ เพราะช่วงนัน้ จะใช้การพิจารณามาก บางทีเดินเป็ นชัว่ โมงๆจน
ลืมเวลา เวลาพิจารณาธรรมขัน้ ละเอียดมันจะเพลิน ตอนนัน้ ไม่ตอ้ งนัง่ นานก็ได้
ห้องสอบแต่ละห้องมีข ้อบังคับไม่เหมือนกัน ถ้าเกี่ยวกับร่างกายก็พจิ ารณาปลงให้
ได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไปอยู่ท่ามกลางเสือ ทําจิตใจให้น่งิ ได้หรือไม่ เสือ
จะมาคาบร่างกายไปกินก็ให้มนั คาบไป นี่เรียกว่าห้องสอบของกาย ห้องสอบของ
เวทนาก็ตอ้ งนัง่ นานๆ ให้เวทนาเกิดขึ้นแล้วหายไปเอง ส่วนห้องสอบละเอียดกว่า
นัน้ ต้องใช้ปญั ญาเดินจงกรมวิเคราะห์ มีหลายห้องสอบด้วยกัน
ถาม เพือ่ นบอกว่า เขานัง่ ได้นานๆ นัง่ ธรรมดา นัง่ เก้าอี้
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ตอบ คนทีผ่ ่านทุกขเวทนาได้ จะรู้วา่ ตนเองผ่านได้แล้ว จะไม่หวันเกรงกั
่
บความทุกข์
ต่างๆทางร่างกาย ร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไรก็ทนได้ ถึงขัน้ ตายก็ทนได้ แต่การ
ปลงวางทางร่างกายอีกแบบหนึ่ง คือ ต้องไปอยู่ทอ่ี นั ตรายเป็ นภัยต่อชีวติ ตอน
นัน้ จิตใจจะระสํา่ ระสาย ถ้าทําให้สงบไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ ถ้าทําให้สงบได้ก็อยู่ได้
สบาย ไม่หวาดกลัวกับอะไรทัง้ สิ้น ต้องเข้าใจว่าทําไมต้องนัง่ นานๆ ไม่ใช่
ตลอดเวลา เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปถึงขัน้ หนึ่ง รู้วา่ นี่คอื ขัน้ ทีต่ อ้ งผ่าน ก็ตอ้ งนัง่ นานๆให้ได้
ไปอยู่ป่าก็เพือ่ ไปปลงสังขารปล่อยวางร่างกาย ความยึดติดในร่างกายในชีวติ
ต้องไปปล่อย ไปปลงเรื่องเวทนา หลังจากนัน้ ก็ไปพิจารณาเรื่องอสุภะต่อไป
ความไม่สวยไม่งามอย่างนี้ไม่ตอ้ งนัง่ เดินก็ได้ รู้อยู่ตลอดเวลา ลืมตาก็เห็น
หลับตาก็เห็น มีพระรูปหนึ่งท่านเจริญแต่โครงกระดูก ไม่เห็นคน มีคนถามว่าเห็น
คน ๒ คนเดินผ่านมา บอกว่าไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูกเดินผ่านไป ท่านกําลัง
เจริญอสุภกรรมฐาน ความไม่สวยงามของร่างกาย
ถาม การทําบุญตลอดเวลา แต่ไม่ทาํ สมาธิภาวนา ไม่ช่วยให้จติ พัฒนาขึ้น
ตอบ จิตมีหลายขัน้ ขัน้ อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา ถ้าเรียนอยู่แต่ขนั้ อนุบาลก็
ได้แค่ขนั้ อนุบาล จบอนุบาลก็ตอ้ งก้าวเข้าสู่ขนั้ ประถม ทําบุญให้ทานแล้วต้อง
รักษาศีล รักษาศีลแล้วต้องภาวนา ไปอยู่วดั ถือศีล ๘ เนกขัมมะ แล้วนัง่ สมาธิ
เดินจงกรม ตอนต้นก็อยู่ในกุฏกิ ่อน ต่อไปออกไปนัง่ ในป่ า ไปเดินในป่ าตอนคํา่
คืน ตอนต้นก็ไปหลายๆคน ต่อไปก็ไปคนเดียวเป็ นขัน้ ๆไป ทําแบบผลีผลาม
ไม่ได้ เดีย๋ วเตลิดเปิ ดเปิ ง สองวันก่อนมีคนขออยู่ภาวนา มาตอนบ่ายสามโมง พอ
สามทุ่มก็หนีแล้ว โทรศัพท์เรียกรถมารับ ตอนเช้ามาเล่าให้ฟงั ว่า ตอนต้นภาวนา
จิตก็สงบดี พอนัง่ ต่อไปจิตเริ่มหลอน ไม่มสี ติควบคุม ทนอยู่ไม่ได้ กลัวไปหมด
นัง่ หลับตาจุดเทียนไว้ก็กลัวไฟจะไหม้ ก็เลยวุน่ วาย ไม่เคยอยู่ป่ามาก่อน อยู่แต่
ในเมือง ตอนเช้ามาสารภาพว่า ผมเข้าใจแล้วทีท่ ่านอาจารย์พูดว่า การปฏิบตั เิ ป็ น
ขัน้ เป็ นอย่างไร ผมต้องกลับไปขัน้ อนุบาลใหม่ ให้ทานรักษาศีลก่อน
ถาม เคยนัง่ ภาวนาผ่านเวทนาได้ จิตสงบแล้วเวทนาก็หายไป แต่ไม่ได้เป็ นทุกครัง้
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ตอบ แสดงว่าสงบด้วยอุบายของสมาธิ จิตเพ่งอยู่กบั อารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง
ไม่สนใจกับเวทนาทีเ่ กิดขึ้น แต่ไม่ได้แยกแยะด้วยปัญญา ว่ามันเป็ นธรรมดา
เป็ นสิง่ ทีใ่ จรับรู้ได้ ไม่ตอ้ งกลัวมัน ต่อไปเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมา จะไม่ทาํ ให้
จิตใจวุน่ วาย
ถาม ถ้าเป็ นแบบนัน้ จะทําได้ทกุ ครัง้
ตอบ ถ้าเป็ นปัญญาแล้วจะทําได้ทกุ ครัง้ ถ้าเป็ นอุบายของสมาธิ ก็ข้นึ อยู่กบั สติทาํ จิตให้
อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ลมหายใจ จนจิตสงบลงไม่วนุ่ วาย ความเจ็บปวดก็จะหายไป
เอง
ถาม นัง่ ภาวนามียุงมากัด พิจารณาว่า ยุงมากินเลือดนิดเดียวไม่ได้เอาชีวติ เรา ให้เป็ น
ทานแล้วกัน มันจะไม่รู้สกึ เจ็บ
ตอบ ใช่ เป็ นอุบายของเรา เป็ นการปล่อยวาง จะคิดแบบไหนก็ได้ ขอให้ปล่อยวางได้
ปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขา ก็ถูกแล้ว แต่ละคนอาจคิดไม่เหมือนกัน บาง
คนอาจคิดว่าหมอเจาะเลือดไปตรวจ แล้วแต่จะคิด ผลทีป่ รากฏเหมือนกัน ใจ
ปล่อยวางไม่ราํ คาญ ไม่อยากจะให้มนั หายไป ปล่อยไปตามเรื่อง แต่ละคนมีวธิ ี
คิดไม่เหมือนกัน อุบายไม่เหมือนกัน ผลทีต่ อ้ งการเหมือนกัน คือปล่อยวาง
ปล่อยให้กดั ไป
ถาม เป็ นความสงบกับความสบาย
ตอบ จิตไม่ฟ้ งุ ซ่าน นัง่ ต่อไปได้
ถาม ถ้าปัดยุงไป
ตอบ แสดงว่าไม่สงบ ปล่อยวางไม่ได้ ยังต้องไล่เขาไป
ถาม นัง่ แล้วเป็ นเหน็บ มีความรู้สกึ ว่า ตายเป็ นตาย เห็นมันวิง่ หนีไปเลย
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ตอบ บางที บางส่วนเกิดจากจิตไปสร้างมันขึ้นมา พอปล่อยปั๊บมันก็ไปเลย ความ
รังเกียจก็เป็ นอุปาทานอย่างหนึ่ง อยากให้มนั หายเป็ นสมุทยั เป็ นวิภวตัณหา ต้อง
ทําใจให้เป็ นอุเบกขา จะเป็ นอย่างไรก็ไม่รบกวนใจ จะทําให้ถงึ จุดนัน้ ได้อย่างไร
ขึ้นอยู่กบั อุบายของแต่ละคนทีต่ อ้ งคิดขึ้นมาเอง ฟังแล้วลองไปใช้ดู อาจจะใช้
ไม่ได้กบั เรา อาจจะใช้ได้ ไม่แน่ ต้องไปทดลองดู การปฏิบตั จิ ะเป็ นตัวทีจ่ ะรับรอง
ผล
ถาม ขณะทีป่ วดเราพิจารณาเรื่องอืน่ ไปเรื่อยๆ ไม่ได้พจิ ารณาความปวด
ตอบ เป็ นการเบีย่ งเบนจิต แต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหา เป็ นเพียงเบีย่ งเบนจิต
ไม่ให้คดิ อยากให้เวทนาหายไป เหมือนกับบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ไม่มโี อกาส
ทีจ่ ะคิดอยากให้เวทนาหายไป เมือ่ ไม่ได้คดิ อยากให้หาย ความทุกข์ในใจก็เบาลง
ไป รู้สกึ ว่าเจ็บปวดไม่มาก พอทนได้ หรือหายไปเองก็ได้ ถ้าพิจารณาว่า
ทุกขเวทนาเป็ นสิง่ ทีเ่ ราหลีกเลีย่ งไม่ได้ เป็ นเหมือนสุขเวทนา ทําไมเรารับสุข
เวทนาได้ ทําไมรับทุกขเวทนาไม่ได้ เป็ นเวทนาเหมือนกัน ถ้าเรารับทุกขเวทนาได้
เราก็สบาย ต้องเกิดจากปัญญาทีย่ อมรับว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาเป็ นของคู่กนั
มีสุขมีทกุ ข์เป็ นธรรมดา สุขได้ก็ทกุ ข์ได้ ถ้าสุขกับความสุขได้ ก็ตอ้ งสุขกับความ
ทุกข์ได้
ถาม เวทนาจะเกิดดับตลอดเวลา เราอยากพิจารณา
พิจารณา ซึง่ แบบนี้ไม่ถูกต้อง

แต่มเี รื่องอืน่ ซ้อนขึ้นมาให้

ตอบ ถ้าต้องการแก้ปญั หาของเวทนา ก็ตอ้ งเกาะติดกับเรื่องเวทนา ถ้ามีเรื่องอืน่ มาฉุด
ไปก็แสดงว่าสมาธิไม่แก่กล้าพอ ยังไม่เกาะติดอยู่กบั เรื่องทีใ่ ห้พิจารณา ถูก
อารมณ์อน่ื ฉุดลากไป ยังไม่ได้แก้ปญั หายังไม่ได้เข้าห้องสอบ ยังไม่ทาํ ข้อสอบให้
เสร็จ มีคนอืน่ ชวนให้ไปทําอย่างอืน่ ก็ไป ปัญหานัน้ หรือข้อสอบนัน้ ก็ยงั ไม่ผ่าน
ถาม จิตไม่ได้ปรุงแต่งเอง มันเกิดขึ้นเอง
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ตอบ เป็ นกระแสของอารมณ์ต่างๆภายในจิต ถ้ามีสติทแ่ี ก่กล้าพอ จะไม่ไปสนใจกับมัน
ได้ เกาะติดกับเรื่องทีพ่ จิ ารณาได้ สติอ่อนก็เหมือนกับเรือทีท่ อดสมอแล้ว แต่
เชือกไม่แข็งแรง พอนํา้ แรงๆพัดมาเชือกก็ขาด เรือก็ลอยไปตามกระแสนํา้ ถ้าใช้
โซ่ผูกสมอกับเรือไว้ นํา้ จะมาแรงขนาดไหน ก็ไม่สามารถพัดเรือให้ลอยไปได้ ถ้า
มีสติแบบเข้มข้นแน่นหนา อารมณ์อะไรพัดมาจะไม่สามารถพัดให้ใจไปจากเรื่อง
ทีก่ าํ ลังกําหนดอยู่ได้ การเจริญสติจงึ เป็ นเรื่องสําคัญมาก จิตสงบได้ จิตเกาะติด
อยู่กบั อารมณ์ได้ จิตจะเกิดปัญญา ปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงได้ ต้องเกิดจากการ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องถึงเหตุถงึ ผล
ถาม ฐานจิตยังไม่ตงั้ มัน่
ตอบ สมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุนปัญญา อย่าไปคิดว่าสมาธิไม่สาํ คัญ สมาธิสาํ คัญมาก
แต่สมาธิโดยลําพังไม่สามารถกําจัดกิเลสได้ สมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุนปัญญา ที่
จะเป็ นตัวกําจัดกิเลสอีกที เป็ นขัน้ ตอน ศีลเป็ นเครื่องสนับสนุนสมาธิ ดังในพระ
บาลีทแ่ี สดงไว้ว่า สมาธิทศ่ี ีลอบรมดีแล้ว มีอานิสงส์มากมีผลมาก ปัญญาทีส่ มาธิ
อบรมดีแล้ว มีอานิสงส์มากมีผลมาก จิตทีป่ ญั ญาอบรมดีแล้ว จะหลุดพ้นโดย
ถ่ายเดียว สนับสนุนกันไปเป็ นขัน้ ๆ ศีลก็สนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิก็สนับสนุน
ให้เกิดปัญญา สนับสนุนในการเจริญปัญญา เมือ่ มีปญั ญาก็จะทําให้จติ หลุดพ้น
ได้ จิตหลุดพ้นได้ดว้ ยปัญญา แต่ปญั ญาต้องอาศัยสมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุ น
สมาธิตอ้ งอาศัยศีลเป็ นเครื่องสนับสนุ น ศีลต้องอาศัยทานเป็ นเครื่องสนับสนุ น
ทานก็ตอ้ งอาศัยศรัทธาเป็ นเครื่องสนับสนุ น ศรัทธาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง
เป็ นเครื่องสนับสนุ น ฟังจากผูท้ ่รี ูจ้ ริงเห็นจริงก็จะเกิดศรัทธา ทําให้มีความกล้าที่
จะเสียสละ ที่จะทําดี จะเห็นว่าข้าวของเงินทองไม่มคี ุณค่าเท่ากับการทําบุญ เป็ น
การแลกเปลีย่ นกัน เมือ่ ทําบุญให้ทานจิตจะมีความเมตตากรุณา ไม่คดิ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะมีศีลขึ้นมา พอมีศีลขึ้นมาก็จะมีความสงบ ไม่วุน่ วายกับการ
ไปทําผิดศีล เพราะเวลาทําผิดศีล จิตใจจะกังวลไม่สบายใจ จะสงบยาก พอมีศีล
แล้วจะไม่มคี วามกังวลไม่สบายใจ ก็ทาํ ให้สงบง่าย พอมีสมาธิแล้วให้พจิ ารณา
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เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกาะติดอยู่กบั เรื่องนัน้ จนกว่าจะเข้าใจแล้วตัดได้ปล่อยได้
ถ้าตัดได้ปล่อยได้จติ ก็จะหลุดพ้น เป็ นขัน้ ๆไป เริ่มต้นตัง้ แต่การมาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมให้เกิดศรัทธา แล้วนําไปปฏิบตั ิ
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๕

ทางสูค่ วามยิ่งใหญ่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

จะเริ่มพูดธรรมะให้ญาติโยมได้ฟงั กัน เพือ่ เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อ ให้แน่นหนามันคง
่
เพือ่ ให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ฉันทะคือความยินดี ทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
วิริยะคือความพากเพียรอุตสาหะทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ติ าม จิต
ตะคือจิตใจทีจ่ ดจ่อกับการศึกษาและการปฏิบตั ิ วิมงั สาคือการใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ย
ผลกับเรื่องของการศึกษาและปฏิบตั ิ ถ้ามีคณ
ุ ธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว ผลต่างๆทีพ่ ระ
ศาสนาจะมอบให้กบั ผู ้ปฏิบตั ิ ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอน ไม่ได้อยู่ท่ี
ตรงไหน อยู่ทผ่ี ูป้ ฏิบตั เิ อง ทีจ่ ะปลูกฝังศรัทธาความเชื่อ ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา หรือ
อิทธิบาท ๔ ให้มอี ยู่ในจิตในใจของตน เพราะอิทธิบาท ๔ เป็ นเหตุเป็ นทาง ดังชื่อของ
อิทธิบาท บาทแปลว่าทาง อิทธิแปลว่าความยิง่ ใหญ่ อิทธิบาทจึงแปลว่าทางสูค่ วาม
ยิ่งใหญ่ เป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้เราไปสู่ความยิง่ ใหญ่ ก็คอื มรรคผลนิ พพาน ความยิง่ ใหญ่
ต่างๆในโลกนี้ ไม่มอี ะไรจะยิง่ ใหญ่เท่ากับมรรคผลนิพพาน ต่อให้ได้เป็ นนายกรัฐมนตรี
ประธานาธิบดี เป็ นมหากษัตริย ์ มหาจักรพรรดิ ก็ยงั ไม่ดเี ท่ากับการได้เป็ นพระ
อริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่ขนั้ แรกจนถึงขัน้ สุดท้าย เพราะการได้เป็ นพระอริยะบุคคล
เป็ นการหลุดพ้นจากความทุกข์ ทีค่ อยข่มเหงรังแกจิตใจมาตลอด เป็ นอย่างอืน่ ถึงแม้จะ
ยิง่ ใหญ่ขนาดไหนในสายตาของโลก ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเหยียบยํา่ ทําลายข่ม
เหงรังแก ของความทุกข์ชนิดต่างๆได้ เป็ นมหาเศรษฐีมเี งินเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ยงั
ทุกข์ยงั วุน่ วายใจอยู่ เป็ นประธานาธิบดีเป็ นมหากษัตริยก์ ็เช่นเดียวกัน เพราะการเป็ นสิง่
เหล่านี้ การมีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของต่างๆ ไม่ได้เป็ นเหตุกาํ จัดความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายใน
จิตใจของสัตว์โลก มีเพียงสิง่ เดียวเท่านัน้ ก็คอื ธรรมะ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีจ่ ะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้
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ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกันคือ ๑. ธรรมะทีป่ รากฏอยู่ภายนอก ที่
เราได้ยนิ ได้ฟงั ๒. ธรรมะภายในทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญปฏิบตั ติ ามคําสอนของธรรมะ
ภายนอก ธรรมะภายนอกถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตาม จะออกจากพระโอษฐ์ของ
พระพุทธเจ้าก็ตาม หรือออกจากปากของพระอรหันต์ก็ตาม ถ้าผู ้ฟังไม่นอ้ มเอาเข้ามาใน
จิตในใจ ไม่ได้โอปนยิโก น้อมเอาเข้ามาใคร่ครวญศึกษา สอนจิตสอนใจและปฏิบตั กิ บั ใจ
แล้ว ธรรมะเหล่านัน้ ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับยาทีห่ มอให้กบั คนไข้ ถ้าคนไข้
ไม่นาํ ยาไปรับประทาน ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตาม โรคภัยไข้เจ็บของคนไข้ก็จะไม่หาย
เพราะไม่ได้นาํ ยาทีว่ เิ ศษเข้าไปสู่ร่างกาย พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือน
ยาวิเศษ เรียกว่าธรรมโอสถ ถ้าไม่รบั ประทานธรรมโอสถด้วยการปฏิบตั ิ ธรรมโอสถที่
แสนวิเศษนี้ก็ไม่สามารถช่วยจิตใจได้ ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจได้
แต่ถา้ นําเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบตั ิ โดยอาศัยอิทธิบาท ๔ คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา
เป็ นเครื่องมือ ธรรมะก็จะทําหน้าทีท่ นั ที ด้วยการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ
ให้หมดไปตามลําดับ จนหมดสิ้นไปในทีส่ ุด ดังทีเ่ กิดขึ้นกับผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญมาในอดีต
ตัง้ แต่ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาครัง้ แรก ก็มผี ูฟ้ งั น้อมเอาพระ
ธรรมคําสอนเข้าสู่ใจของตน ได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆตามลําดับเป็ นจํานวน
มาก เกิดขึ้นจากการมีอทิ ธิบาท ๔ นี้เอง ธรรมะทีเ่ ป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ต่อการ
ปรากฏขึ้นของมรรคผลนิพพาน ก็คอื อิทธิบาท ๔
จึงควรมีฉนั ทะความยินดีกบั ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ มีความยินดีแล้วก็จะมี
วิริยะความอุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะ
ยากเย็นอย่างไรเพียงไร ก็จะไม่เป็ นอุปสรรค ถ้ามีวริ ิยะความอุตสาหะพากเพียร ไม่ชา้ ก็
เร็วผลทีป่ รารถนาก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังในสุภาษิตทีพ่ ูดไว้ว่า ความ
พยายามอยู่ทไ่ี หน ความสําเร็จย่อมอยู่ทน่ี นั ่ ถ้าไม่มคี วามพยายามแล้ว ต่อให้มคี วาม
ปรารถนามากเพียงไรก็ตาม ต่อให้อธิษฐานจิตมากเพียงไรก็ตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าง
ใด เช่นคนไข้ทีอ่ ยากจะหายจากไข้ ก็อธิษฐานขอให้หายจากไข้ แต่ไม่ยอมรับประทานยา
ทีห่ มอให้มา อธิษฐานไปจนวันตายโรคก็ไม่หาย เพราะโรคไม่ได้หายจากการอธิษฐาน
โรคหายจากยา ฉันใดความทุกข์ก็จะไม่หายไปจากใจ จากการปรารถนา จากการ
55

อธิษฐาน
แต่จะหายจากการรับประทานธรรมโอสถ
จากการนําเอาธรรมะของ
พระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในใจ ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างไม่ทอ้ ถอย อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
พอมีวริ ิยะแล้วก็จะมีจติ ตะ คือใจจดจ่ออยู่กบั ธรรมะเป็ นหลัก เรื่องอย่างอืน่ ไม่ถอื เป็ น
เรื่องสําคัญ ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําหรือให้ความสนใจ ก็ให้เท่าทีจ่ าํ เป็ น เช่นการ
ดํารงชีพก็ตอ้ งมีการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ไม่ถอื เป็ นงานหลัก ใจจะไม่จดจ่อ
อยู่กบั การทํามาหากินมากจนเกินไป หรือการหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ก็จะไม่ให้ความสําคัญ ถ้าตัดได้ก็จะพยายามตัด จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว เพราะไม่ช่วยทํา
ให้จติ ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ มีแต่จะผูกจิตใจให้ตดิ อยู่กบั ความทุกข์ไปเรื่อยๆ
ผูป้ รารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์ทงั้ หลาย จึงต้องมีจติ
ตะ ใจจดจ่ออยู่กบั ธรรมะ ทีม่ หี ลายชนิดดังทีไ่ ด้พูดไว้ ธรรมะภายนอกคือการได้ยนิ ได้
ฟังอยู่เรื่อยๆ การอ่านหนังสือธรรมะ ใจอยูก่ บั ธรรมะแบบนี้ก็ได้ หรือจะอยู่กบั การเจริญ
ธรรมะภายในใจก็ได้ เช่นพิจารณาธรรมชนิดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญา
ก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี เป็ นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ดี พิจารณาให้เป็ นธรรมด้วย
ไตรลักษณ์ ต้องพิจารณาเสมอว่า ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่มตี วั ตน
ถ้าเห็นด้วยไตรลักษณ์แล้วจะปล่อยวางได้ ถ้าไม่เห็นด้วยไตรลักษณ์ก็จะยึดติด คิดถึง
ร่างกายก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ อยากจะให้หน้าตาดีไปนานๆ อยากจะให้สุขภาพ
สมบรูณ์ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่างนี้ไม่เห็นแบบธรรมะ ไม่จดจ่ออยู่กบั ธรรมะ
เพราะเห็นแบบกิเลส เห็นแบบหลง เห็นแบบทางโลก เห็นเพือ่ สร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ
พอเห็นร่างกายว่าหนุ่มแน่นสาวสวยรู ปร่างหน้าตาดี ก็อยากจะให้เป็ นไปนานๆ พอความ
จริงของอนิจจังปรากฏขึ้นมา ก็จะทําให้มคี วามทุกข์ มีความระสํา่ ระสายขึ้นมาภายใน
จิตใจ ก็จะไปแก้ดว้ ยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง แทนทีจ่ ะแก้ทใ่ี จ สอนใจให้รบั ความจริง ก็พยายาม
ตกแต่งหน้าตาร่างกายด้วยวิธีต่างๆ ใช้เครื่องสําอางก็ดี ใช้ศลั ยกรรมก็ดี ซึง่ เป็ นการสร้าง
ความทุกข์ให้มมี ากขึ้น แสดงว่าไม่มธี รรมะอยู่ภายในใจ มีแต่ความหลง ไม่เห็นความจริง
ของอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะติดอยู่กบั กองทุกข์ไปเรื่อยๆ
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ตายไปก็ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้เจอสิง่ ทีว่ เิ ศษอย่างยิง่ คือ
พระพุทธศาสนา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีน่ านๆจะปรากฏให้แก่สตั ว์โลกได้
เป็ นทีพ่ ง่ึ สักครัง้ หนึ่ง มัวแต่ไปหลงอยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีค่ ดิ ว่าจะให้
ความสุขกับตน แทนทีจ่ ะคิดว่าไม่ได้ให้ความสุข มีแต่จะให้ความทุกข์ ก็เลยต้องอยูก่ บั
กองทุกข์ไปเรื่อยๆ ถ้าจะคิดก็ควรคิดไปในทางธรรม คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา
ไม่วา่ จะเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร จะมีอะไร จะได้อะไรมา จะเสียอะไรไป ถ้ามีอนิจจังทุกขัง
อนัตตาอยู่ในใจแล้ว ใจจะไม่วุน่ วาย จะไม่ทกุ ข์ ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้หมดก็จะไม่ทกุ ข์
นาน ไม่ทกุ ข์มาก พอทุกข์ก็จะได้สติ เตือนให้รีบพิจารณาไตรลักษณ์ทนั ที พอเห็นไตร
ลักษณ์แล้วก็จะปล่อยวาง ไม่ฝืนความจริง ยอมรับความจริง เวลาสูญเสียอะไรไป ถ้า
ไม่ได้พจิ ารณาไว้ล่วงหน้าก่อน พอสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที พอได้สติวา่
กําลังหลง เพราะความทุกข์เป็ นผลทีเ่ กิดจากความหลง ยึดติดในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
พอได้สติก็พจิ ารณาดูความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสิง่ นัน้ ๆ พอเห็นชัดว่าต้องเป็ นอย่างนี้
แน่นอน ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ถ้าไม่จากวันนี้ก็ตอ้ งจากในวันหน้า ไม่แตกต่างกัน จาก
วันนี้ก็เหมือนจากวันพรุ่งนี้ พอรู้ทนั แล้วปล่อยวางได้ ความทุกข์ก็จะหายไปทันที
วิมงั สาคือการใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล ใคร่ครวญด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตา จิตตะจด
จ่ออยู่กบั เรื่องของธรรมะ เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา เรื่องของการปฏิบตั ธิ รรมขัน้
ต่างๆ ตัง้ แต่ทานศีลภาวนาขึ้นไป ดังทีท่ ่านทัง้ หลายวันนี้มจี ติ ใจจดจ่ออยู่กบั การบําเพ็ญ
ทาน ได้ไปถวายผ้าพระกฐินก็เป็ นทานอย่างหนึ่ง เป็ นสังฆทาน ก่อนจะไปทําก็ตอ้ งมีใจ
จดจ่อ เตรียมเนื้อเตรียมตัว เตรียมปัจจัยต่างๆ เพือ่ นําเอาไปถวายวัด ถ้าจิตจดจ่ออยู่กบั
เรื่องเหล่านี้ ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เป็ นการนําเอาธรรมโอสถเข้าสู่ใจ ด้วยการปฏิบตั ิ
ถ้าฟังแล้วไม่นาํ เอาไปปฏิบตั กิ บั ใจ ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา มีบางท่านเวลาฟังแล้ว
สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั เลย เพราะสามารถน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า
เข้าไปในใจ กําจัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอไปทําบุญ
ทําทาน ไปรักษาศีล ไปภาวนา เพราะใจมีธรรมเหล่านี้อยู่แล้ว ใจเป็ นทานอยู่แล้ว เป็ นศีล
อยู่แล้ว เป็ นสมาธิมคี วามสงบนิ่งอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดปัญญา ถ้าเป็ นใจแบบนี้ก็จะบรรลุ
ธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั ธรรม แต่ถา้ ใจยังไม่เป็ นทาน ยังมีความตระหนี่ ยังมีความหวงแหน
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ยังมีความอยากได้ในสิง่ ต่างๆอยู่ ยังไม่รกั ษาศีลให้บริสุทธิ์ ยังเสียดายเพือ่ นฝูง เสียดาย
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็เลยต้องพูดปดบ้าง ต้องทําอะไรทีไ่ ม่ถูกศีลถูกธรรมบ้าง อย่างนี้ถอื ว่าใจยัง
ไม่เป็ นศีล ใจไม่สงบ เวลาฟังก็วอกแวก ไม่ได้อยู่กบั การฟังอย่างต่อเนื่อง ฟังแล้วก็ถูก
ความคิดอย่างอืน่ ฉุดลากไป ถ้าฟังแบบนี้แล้วปัญญาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเท่าทีค่ วร ไม่
พอเพียงต่อการบรรลุธรรม แต่ถา้ ใจเป็ นทาน ไม่กงั วลไม่ห่วงไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ของ
ต่างๆ บุคคลต่างๆ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื บริสุทธิ์ทางกายทางวาจา มีความนิ่งสงบในขณะที่
ฟัง ขณะทีฟ่ งั ก็ใคร่ครวญพิจารณาตาม ก็จะบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั
จึงไม่เป็ นเรื่องแปลกอะไรทีใ่ นสมัยพระพุทธกาล มีผูฟ้ งั เทศน์ฟงั ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดง บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆกันเป็ นจํานวนมาก เพราะใจเป็ นทาน เป็ นศีล เป็ นสมาธิอยู่
แล้ว คือนักบวชในลัทธิต่างๆ ทีม่ งุ่ มันปรารถนาความหลุ
่
ดพ้น จากความทุกข์
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า เช่นพระปัญจวัคคียท์ ต่ี ดิ ตามรับใช้พระพุทธเจ้า หวังพึง่
พระพุทธเจ้า เพราะเห็นว่าทรงมีพระปัญญาบารมีมาก รู้วา่ พวกเขาไม่สามารถหาทางหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้เอง ต้องอาศัยเอกบุรุษอย่างพระพุทธเจ้า ซึง่ ในสมัยทีท่ รงประสูติ
ใหม่ๆ ก็มโี หรได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า จะต้องได้เป็ นพระศาสดาอย่างแน่นอน จึงมีผูฝ้ าก
ความหวังไว้กับพระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก อย่างน้อยก็พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ แต่พอ
มาถึงบัน้ ปลายของการปฏิบตั กิ ็เสือ่ มศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้า เนื่องจากในตอนนัน้ ทรง
คิดว่าการทีจ่ ะหลุดพ้นได้ ต้องทรมานร่างกาย ต้องตัดความอยากต่างๆ เช่นความอยาก
ในการรับประทานอาหาร ทรงคิดว่าเมือ่ ไม่อยากเสวยอาหารแล้ว ความอยากต่างๆก็จะ
หมดไป ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป แต่พอได้ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ก็ยงั
เห็นว่าพระทัยของพระองค์ยงั มีความอยาก ยังมีความดิ้นรนอยู่ เหมือนกับตอนทีไ่ ม่ได้
อดพระกระยาหารเลย ก็ทรงพิจารณาว่ามาผิดทางเสียแล้ว ถ้าเดินทางนี้ต่อไปก็จะต้อง
เสียชีวติ อย่างแน่นอน จะไม่ได้ผลทีท่ รงปรารถนา ยอมเลิกอดอาหาร พอพระปัญจวัคคีย ์
เห็นพระพุทธเจ้าทรงเลิกอดอาหาร ก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมแพ้แล้ว ยอมแพ้
กิเลสมาร สูก้ เิ ลสมารไม่ได้ ก็เลยเสือ่ มศรัทธาในพระองค์ จึงหนีจากไป
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แต่หลังจากทีไ่ ด้ทรงพิจารณา ก็ทรงเห็นว่าความอยากนัน้ อยู่ในใจ ถ้าทําจิตให้สงบนิ่ง ก็
หยุดอยากได้ แต่เป็ นการหยุดชัว่ คราว ในขณะทีจ่ ติ สงบนิ่งอยู่ พอถอนออกจากความ
สงบจิตก็จะเริ่มคิด ก็จะมีความอยากขึ้นมาอีก จึงทรงพิจารณาดูวา่ อะไรทีท่ าํ ให้เกิดความ
อยาก ก็ทรงเห็นว่า ความเห็นว่าสิง่ ต่างๆดีวเิ ศษ ให้ความสุขกับตน ก็ทรงพิจารณาดูต่อ
ว่า เป็ นอย่างทีค่ ดิ หรือไม่ ดีจริงหรือไม่ วิเศษจริงหรือไม่ สุขจริงหรือไม่ พอพิจารณาก็
ทรงเห็นว่าไม่มอี ะไรให้ความสุขได้อย่างแท้จริง ทรงพิจารณาดูวา่ แล้วจะอยู่กบั เราไป
ตลอดหรือไม่ เป็ นของเราจริงๆหรือไม่ ก็ทรงเห็นว่าไม่มอี ะไรอยู่กบั เราตลอด ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม เป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว แม้แต่สงั ขารร่างกายก็เช่นเดียวกัน เป็ น
สมบัตผิ ลัดกันชม เป็ นของเราในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ พอหยุดหายใจก็กลายเป็ นของธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟไป ทรงพิจารณาจนเห็นว่า ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน ก็สามารถบรรลุหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้ ด้วยการปล่อยวางอุปาทาน ด้วยการกําจัดความหลง ทีเ่ ห็นว่าสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา เป็ นสมบัตขิ องเรา อยู่กบั เราไปตลอด เพราะทรงเห็นแล้วว่า
ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นตรงกันข้ามกัน เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทัง้ ภายนอกและภายใน
ภายนอกก็คอื สิง่ ต่างๆทีเ่ ห็นกันอยู่ ได้ยนิ กันอยู่ ได้สมั ผัสกันอยู่ ด้วยทวารทัง้ ๕ ภายใน
คือธรรมต่างๆทีป่ รากฏภายในใจ ทีส่ มั ผัสได้ดว้ ยใจ ไม่วา่ จะเป็ นอารมณ์ต่างๆ ความสุข
ต่างๆ ความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ไม่ให้ยนิ ดี
กับความสุขภายในใจ พอความสุขหายไป ปรากฏเป็ นความไม่สุขไม่ทกุ ข์ข้นึ มา หรือ
กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเห็นแล้วปล่อยวาง ไม่ยนิ ดียนิ
ร้ายกับความสุขความทุกข์ ทัง้ ภายนอกและภายใน ใจก็จะอยู่ในอุเบกขา ไม่วนุ่ วายกับสิง่
ต่างๆทีม่ าสัมผัส ไม่ทกุ ข์อกี ต่อไป
เมือ่ ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ก็ทรงนําเอามาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก ทําให้สตั ว์โลกทีอ่ ยู่แบบไม่
มีความหวัง ไม่มที างเลือก ได้มที างเลือกแล้ว เมือ่ ก่อนนี้มอี ยู่ทางเดียว คือเกิดแก่เจ็บ
ตาย ซํา้ แล้วซํา้ เล่า วนไปเวียนมาอยู่อย่างนัน้ ในภพน้อยภพใหญ่ สูงบ้างตํา่ บ้าง ขึ้นอยู่
กับบุญกับกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏ มาประกาศพระธรรมคําสอน
สัตว์โลกก็มที างเลือก เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ยังมีอกี ทางหนึ่งทีไ่ ปได้ ทางทีไ่ ม่
เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่ทกุ ข์กบั อะไรทัง้ สิ้น พอมีทางเลือกแล้วก็ข้นึ อยู่กบั พวกเราแต่
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ละคน ทีจ่ ะต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าจะไปทางไหน เพราะไม่มใี ครเดินแทนเราได้ ไม่มี
ใครปฏิบตั แิ ทนเราได้ ไม่มใี ครเลือกแทนเราได้ ไม่เหมือนในสมัยเด็กๆ พ่อแม่เลือก
โรงเรียนให้เราได้ เลือกเสื้อผ้าให้เราใส่ได้ แต่เรื่องของทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ หรือเดินเข้าสู่ความทุกข์น้ ี ไม่มใี ครเลือกให้เราได้ ถึงแม้เลือกให้ถา้ ไม่รบั เสียอย่าง
ก็เหมือนกับไม่ได้เลือกให้ เช่นพ่อแม่อยากจะให้บวช ถ้าไม่บวชเสียอย่าง จะทําอย่างไร
ได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าอยากจะบวชแต่พ่อแม่ไม่อยากให้บวช ก็ทาํ อะไรไม่ได้เช่นกัน
เช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้า ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวช แต่พระพุทธเจ้าจะบวช
เสียอย่าง จะทําอย่างไรได้ จะไปห้ามได้อย่างไร อุตส่าห์สร้างปราสาท ๓ ฤดูให้ประทับ
พยายามไม่ให้ออกไปเทีย่ วภายนอกปราสาทพระราชวัง เพราะกลัวจะไปเห็นความแก่
ความเจ็บความตาย กลัวจะไปเห็นนักบวช ทีจ่ ะกระตุน้ เชื้อทีม่ อี ยู่ในจิตใจของพระองค์ให้
ลุกขึ้นมา คือบุญบารมีทไ่ี ด้ทรงบําเพ็ญไว้ เปรียบเหมือนกับเชื้อไฟ ทีจ่ ะเผาผลาญกิเลส
ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจ แต่ขาดประกายไฟทีจ่ ะจุดให้เชื้อลุกขึ้นมา ประกายไฟนี้ก็
คือพระอริยสัจ ๔ สัจจธรรมข้อแรกก็คอื ทุกข์น้ เี อง พระราชบิดาจึงพยายามห้อมล้อม
เจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุข ไม่ให้เห็นความทุกข์ คือความแก่ความเจ็บความตาย การ
พลัดพรากจากกัน กลัวว่าจะเป็ นประกายไฟจุดเชื้อให้ลกุ ขึ้นมาเพือ่ เผาผลาญกิเลส ความ
โลภความโกรธความหลงต่างๆ แต่จะห้ามได้อย่างไร เมือ่ ถึงเวลาก็หา้ มไม่อยู่ พระองค์ก็
ทรงเล็ดลอดออกไปประพาสนอกพระราชวัง ไปเห็นสิง่ ต่างๆ เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย
เห็นนักบวช เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็รู้วา่ จะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เห็นนักบวชก็รู้
ว่าเป็ นทางทีจ่ ะไปสู่การหลุดพ้น จากการเกิดแก่เจ็บตาย
เมือ่ เห็นดังนัน้ แล้วก็ตอ้ งไปทางนัน้ เพราะทางอืน่ ไม่ได้เป็ นทางออก ทางอืน่ เป็ นทางทีจ่ ะ
เข้าสู่ความทุกข์ อยู่ในปราสาทราชวังก็ตอ้ งไปทําสงครามให้ได้เป็ นพระมหาจักพรรดิ ก็
สร้างความทุกข์ให้มากขึ้นภายในใจ เพราะจะต้องระมัดระวัง ต้องหวาดระแวง ว่าจะมี
ใครมาปลงพระชนม์ มายึดอํานาจหรือไม่ มาล้มล้างพระราชบัลลังก์หรือไม่ ซึง่ เป็ นเรื่อง
ของความทุกข์ พอออกบวชถึงแม้จะทุกข์แบบขอทาน แต่ทกุ ข์เพียงภายนอก จากการที่
เคยอยู่ในวังแล้วต้องไปอยู่แบบขอทาน เรื่องการกินอยู่หลับนอนคงจะไม่ตอ้ งพูดถึง คง
จะนึกภาพออก ว่าคนทีอ่ ยู่ในวังกับคนทีอ่ ยู่แบบขอทานนัน้ กินอยู่กนั แบบไหน ก็เหมือน
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นรกกับสวรรค์ แต่ก็ไม่รุนแรงเท่ากับนรกสวรรค์ทม่ี อี ยู่ในใจ อยู่ในวังก็เป็ นสวรรค์ทาง
กายแต่ตกนรกทางใจ เพราะใจมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความกังวลห่วงใยหวาดระแวง แต่
คนทีต่ กนรกทางกาย อยู่แบบอดอยากขาดแคลน แต่กลับอยู่บนสวรรค์ทางใจ สบายใจ
ไม่กงั วลกับอะไรทัง้ สิ้น ใครอยากจะเอาอะไรก็เอาไป ก็มแี ค่ผา้ ทีห่ ่มทีน่ ุ่งอยู่เท่านัน้ เอง
สมบัตอิ ย่างอืน่ ก็ไม่มอี ะไร บ้านก็ไม่มอี ยู่ อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถํา้ ตามเงื้อมผา อยู่ทไ่ี ม่
มีใครอยากจะไปอยู่แล้ว ขโมยก็ไม่อยากจะไป เพราะไปแล้วไม่ได้อะไร สูไ้ ปอยู่ในวัง
ไม่ได้ ขโมยชอบเข้าวัง เพราะมีสมบัตเิ ยอะ มีข ้าวของเยอะ จึงทรงสละราชสมบัติ เพราะ
บุญบารมีทท่ี รงบําเพ็ญไว้ได้รบั ไฟแล้ว เชื้อเริ่มติดแล้ว ไฟเริ่มไหม้แล้ว กิเลสเริ่มถูก
ทําลายแล้ว ไหม้ไปเรื่อยๆจนในทีส่ ุดหลังจาก ๖ ปี ทไ่ี ด้ทรงเสด็จออกผนวช เชื้อของ
กิเลสต่างๆก็ถูกทําลายไปหมด
เมือ่ เชื้อถูกไหม้หมดแล้ว ไฟแห่งปัญญาก็ดบั ไป เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องทําลายอีกต่อไป
เหมือนกับยาทีร่ บั ประทานเข้าไปจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว
ยาได้ทาํ ลายเชื้อโรค
หมดแล้ว จะกินยาเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่รู้จะไปฆ่าอะไร ไม่มเี ชื้อโรคให้ฆ่าอีก
แล้ว ปัญญาก็มไี ว้เพือ่ ทีจ่ ะทําลายกิเลสเท่านัน้ พอกิเลสต่างๆถูกทําลายไปหมดแล้ว
ปัญญาทีเ่ ป็ นเครื่องมืออันวิเศษก็หยุดทํางาน หมายถึงปัญญาทีใ่ ช้ในการทําลายกิเลส
ความโลภความโกรธความหลง เพือ่ มรรคผลนิพพาน แต่หลังจากนัน้ เมือ่ ยังมีสงั ขาร
ร่างกายอยู่ มีขนั ธ์ ๕ มีความคิดปรุงแต่งอยู่ ยังต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆเรื่องราวต่างๆ ก็
ยังต้องใช้ปญั ญาเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็ นปัญญาแบบทีจ่ ะเอาไปทําลายกิเลส แต่เป็ น
ปัญญาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานต่างๆ ถ้าอยู่เฉยๆคนเดียวไม่ได้ทาํ อะไร ก็ไม่ตอ้ ง
มีปญั ญาเลยก็ได้ ไม่ตอ้ งคิดอะไร นัง่ อยู่เฉยๆก็ได้ เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ อะไรก็
สักแต่วา่ ได้ยนิ ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปวิเคราะห์ดว้ ยปัญญาว่า เป็ นเสียงอะไร เป็ นรูปอะไร
เป็ นใครมาจากไหน ไม่จาํ เป็ นต้องรู้ก็ได้ อยู่เฉยๆไปวันๆหนึ่ง จิตใจไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้อง
กังวล มีความสุขมีความอิม่ พออยู่ตลอดเวลา ไม่มวี นั เสือ่ มคลาย เป็ นเหมือนนํา้ ทีเ่ ต็ม
แก้วอยู่ตลอดเวลา ไม่มพี ร่อง จะเติมเข้าไปมากเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ทาํ
ให้แก้วนัน้ โตขึ้นใหญ่ข้นึ เพือ่ จะรับนํา้ ได้มากขึ้น ไม่เหมือนกับลูกโป่ งทีใ่ ส่นาํ้ เข้าไปก็โป่ ง
ออกมา แต่ใจทีเ่ ต็มเปี่ ยมแล้ว ใจทีถ่ งึ พระนิพพานแล้ว ไม่สามารถรับความสุขเพิม่
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มากกว่าทีม่ อี ยู่ได้ เต็มพิกดั แล้ว กิจของนักบวชจึงจบสิ้นลง ดังทีท่ รงตรัสไว้ว่า วุสติ งั
พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์น้ ไี ด้ส้นิ สุดแล้ว กิจอืน่ ทีจ่ ะตามมาไม่มอี กี แล้ว ไม่ตอ้ งทํา
อะไรอีกแล้ว นอนกับกินอย่างเดียว รอวันตายไปเท่านัน้ เอง แต่เนื่องจากความเมตตา
กรุณา เห็นผูอ้ น่ื ยังทุกข์อยู่ อยากให้เขาพ้นทุกข์ เหมือนกับคนทีร่ ู้จกั วิธีแหกคุกออกมา
เห็นเพือ่ นทีอ่ ยู่ในคุกก็สงสาร อยากจะให้หลุดออกมา ก็กลับไปบอกวิธีออกมาจากคุก
อยู่ทว่ี า่ จะอยากออกมาหรือไม่ บางคนก็ชอบติดคุก ขี้เกียจ ไม่ชอบปี นกําแพง ไม่ชอบขุด
หลุมขุดอุโมงค์ เพือ่ เล็ดลอดใต้กาํ แพงออกมา ขออยู่ในคุกดีกว่า กินข้าวของคนคุก
นอนแบบคนคุก ก็มคี วามสุข พอใจอย่างนัน้ ก็ไม่มใี ครไปห้ามได้
เมือ่ ก่อนนี้ไม่มที างเลือก จะต้องอยู่ในคุกอย่างเดียว เพราะไม่รู้วธิ ีทจ่ี ะเล็ดลอดออกจาก
คุก แต่พอมีคนหนึ่งเล็ดลอดออกมาได้แล้ว ก็ส่งสารกลับไปบอกวิธี ว่าทําอย่างนี้ๆ ถ้า
อยากจะออกจากคุกก็ทาํ ตามนี้ ก็จะได้ออกอย่างแน่นอน แต่ถา้ อยากจะอยู่ในคุกก็ไม่วา่
อะไร อย่างน้อยก็ได้ทาํ หน้าทีข่ องผูท้ ไ่ี ด้เล็ดลอดออกมาแล้ว ได้บอกช่องให้แล้ว ชี้โพรง
ให้แล้ว จะออกหรือไม่ก็สุดแท้แต่ พวกเราก็เช่นเดียวกัน โชคดีทไ่ี ด้เกิดในสมัยที่มี
พระพุทธศาสนา มีผูช้ ้โี พรงให้ ชี้ทางสู่ความหลุดพ้น สู่ความสุขอันเลิศอันประเสริฐ อยู่ท่ี
เราจะเอาหรือไม่ จะเลือกทางไหน จะเอาความสุขแบบสุกๆดิบๆ หรือจะเอาความสุขแบบ
ถาวร ไม่มคี วามทุกข์มแี ต่ความสุขตลอดเวลา ไม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่กบั ความสุขของ
พระนิพพานเลย ก็อยู่ทต่ี วั เรา ถ้าอยากจะไปทางนี้ก็ตอ้ งปลูกฝังศรัทธา สร้างฉันทะวิรยิ ะ
จิตตะวิมงั สา ให้เกิดขึ้นมาในใจ พอมีอทิ ธิบาท ๔ ในใจแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้บรรลุ
ธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุอย่างแน่นอน จึงควรแน่วแน่
ต่อการเข้าหาพระศาสนาด้วยวิธีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําบุญตักบาตร
รักษาศีล หรือภาวนา พยายามทําไปเรื่อยๆ ทําให้มากยิง่ ขึ้น รับรองได้วา่ สักวันหนึ่ง จะ
ได้ล้มิ รสผลของการปฏิบตั อิ นั วิเศษนี้อย่างแน่นอน
ถาม เพือ่ นฝากกราบเรียนถามว่า ได้พยายามพิจารณาเวทนาอย่างทีพ่ ระอาจารย์สอน
ใช้เวลานานและเลือ่ นจํานวนชัง่ โมงออกไปได้ แต่วา่ หลังจากผ่านไปแล้วมันจะ
ปวดทีห่ วั มาก ควรจะทําต่อไปหรือหยุดคะ
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ตอบ ถ้าปวดหัวแสดงว่าเครียดกับการปฏิบตั ิ ลึกๆคงอยากจะให้ความทุกขเวทนา
หายไป ก็จะทําให้เครียดปวดหัวขึ้นมาได้ ถ้าทุกขเวทนาหายไปเอง โดยทีเ่ ราไม่ได้
อยากให้หายไป จะเบาจะโล่งจะสบาย จะไม่รู้สกึ ปวดศีรษะหรือปวดอะไรเลย
ในขณะทีน่ งั ่ คงจะทนไปพร้อมกับอยากให้มนั หาย พอยังไม่หายก็ทาํ ให้เครียด
ถาม แต่เขาว่าอาการปวดขามันหายนะคะ
ตอบ ใช่ นัง่ ไปสักระยะหนึ่งก็จะหายไปเอง ธรรมชาติของกายเวทนาเป็ นอย่างนัน้ พอ
นัง่ แล้วชา ก็ปล่อยให้ชาไป สักพักหนึ่งก็หายไปเอง เรื่องกายเวทนาไม่ใช่ประเด็น
สําคัญ เรื่องใจสําคัญกว่า ว่าใจเป็ นอุเบกขาจริงๆได้หรือไม่ ไม่ได้อยากให้
ทุกขเวทนาหายได้หรือไม่ ถ้าลึกๆยังอยากอยู่ ถึงแม้จะหายไปเอง แต่ใจยังมี
ความอยากให้หายอยู่ ก็จะเครียดปวดศีรษะได้ จึงต้องสอนใจอย่าไปอยากให้มนั
หาย ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมัน ถ้าใช้อบุ ายของสมาธิก็บริกรรมพุท
โธๆไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจทุกขเวทนา ถ้านัง่ ฟังธรรมแล้วเจ็บปวด ก็อย่าไปสนใจ
กับอาการเจ็บปวด ตัง้ ใจฟังไปเรื่อยๆ เดีย๋ วความเจ็บปวดก็หายไปเอง เป้ าหมาย
ของการปฏิบตั คิ อื ใจสงบเป็ นสมาธิ เป็ นอุเบกขา ไม่ตอ้ งการควบคุมบังคับเวทนา
ทางกาย ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน จะนานหรือไม่นาน ปล่อยไปตาม
เรื่อง เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ คืออุเบกขาทางใจ ใจต้องวางเฉย ต้องไม่มอี ารมณ์
กับมัน มันจะเป็ นอย่างไรก็ให้มนั เป็ นไป ครูบาอาจารย์ใช้การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เป็ นอุบายสอนลูกศิษย์ เวลาทีท่ ่านแสดงธรรม จะไม่มใี ครขยับร่างกายถึงแม้จะ
เจ็บจะปวดอย่างไร พยายามนัง่ ฟัง ให้ใจจดจ่ออยู่กบั การฟัง เพือ่ จะได้เป็ น
อุเบกขา นิ่งเฉยได้ ปล่อยวางเวทนาทางกายได้
สําหรับคนทีน่ งั ่ สมาธิยงั ไม่เป็ น ก็ให้ใช้การนัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมโดยไม่เปลีย่ นอิริยาบถ
จนกว่าจะยุติ เป็ นการฝึ กทําสมาธิ ฝึ กทําจิตให้เป็ นอุเบกขา ถ้าอยู่ตามลําพังอาจจะไม่ได้
นัง่ หรือนัง่ ได้เดีย๋ วเดียว พอเจ็บก็จะเปลีย่ นอิริยาบถ พอต้องไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็ตอ้ ง
นัง่ ไปจนกว่าท่านจะหยุด ท่านไม่ขยับเราก็ไม่ขยับ ท่านเทศน์เราก็ฟงั ท่าน ท่านก็เพลินอยู่
กับการเทศน์ ท่านก็เจ็บเหมือนเรา แต่ใจของท่านไม่ได้อยู่กบั ความเจ็บ อยู่กบั การแสดง
63

ธรรม ก็เลยไม่รู้สกึ เจ็บ ถ้ามีสมาธิอยู่กบั การฟังเราก็จะไม่รู้สกึ เจ็บ มันเจ็บแต่เราไม่รู้สกึ
เจ็บ เพราะไม่ไปให้ความสําคัญกับมัน ถ้าอยู่คนเดียวก็ตอ้ งมีอะไรเกาะแทนเสียงธรรม ก็
ต้องสร้างเสียงธรรมขึ้นมาภายในใจ ด้วยการสวดมนต์ก็ดี ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดี
ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี ให้ใจเกาะติดอยู่กบั กรรมฐานนัน้ แล้วความเจ็บปวดทาง
ร่างกายก็จะหายไปเอง ใจก็เป็ นอุเบกขา
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา จนเห็นโทษของความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ว่าเป็ นเหตุของ
ความทุกข์ใจ ก็จะปล่อยวางความอยาก ทุกขเวทนาจะอยู่ก็อยู่ไป ใจก็จะดิง่ ลงสู่ความ
สงบ ใจจะเบาโล่งขึ้นมาเลย เป็ นอุเบกขาทีล่ กึ กว่าขณะทีก่ าํ ลังบริกรรมอยู่ หรือกําลังสวด
อยู่ รู้แล้วเห็นแล้วว่าปล่อยได้จริงๆ ใจจะโล่งใจจะเบา ไม่เครียดกับอะไรทัง้ สิ้น จะมี
ความสุขมาก เป็ นอุบายของปัญญา พิจารณาให้เห็นว่า ร่างกายก็ดี เวทนาก็ดี ใจก็ดี
ล้วนเป็ นสภาวธรรม ทีม่ หี น้าทีต่ ่างกัน ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับวัตถุอน่ื ๆ เหมือนกับพื้น
ไม้ทีเ่ รานัง่ อยู่น้ ี กระดูกก็เหมือนกับไม้ เวลาคนตายไปแล้วหรือสัตว์ตายไปแล้ว เอา
กระดูกไปต้มในหม้อ ไม่เห็นเจ็บปวดอย่างไร เพราะเป็ นวัตถุ ร่างกายก็เป็ นวัตถุ
เหมือนกัน เพียงแต่มใี จมาครอบครอง ก็เลยทําให้มคี วามรับรู้ความรู้สกึ ทีเ่ กิดขึ้นใน
ร่างกาย ทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ จากสุขเป็ นทุกข์ จากทุกข์เป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์ วนเวียนไปอย่าง
นี้ ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นสภาวธรรม ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ เขาต้อง
เป็ นไปตามเรื่องของเขา เราต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา กายก็ปล่อยให้เขานัง่ ไป
เวทนาจะเป็ นชนิดใดก็ปล่อยให้เป็ นไป ส่วนใจผูร้ ู้ก็ให้รู้เฉยๆ
อย่ารู้ดว้ ยกิเลส เพราะจะเกิดความอยาก ก็จะเป็ นสมุทยั เกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจ ที่
รุนแรงกว่าทุกขเวทนาทางกายเป็ น ๑๐๐ เท่า จะทนนัง่ อยู่ไม่ได้ ถ้ากําจัดความอยากได้
ก็จะดับความทุกข์ใจได้ ใจจะไม่วุน่ วายกับกายและเวทนา จะแยกออกได้ ปล่อยวางได้
ท่านแสดงไว้ ๒ ลักษณะคือ ๑. จิตจะดิง่ ลงไปแล้วปล่อยทัง้ กายทัง้ เวทนา เหลือแต่สกั
แต่วา่ รู้ ไม่รบั รู้เรื่องกายเรื่องเวทนา เหมือนกับหมอฉีดยาชาให้เวลาทีจ่ ะผ่าตัด จะไม่รู้สกึ
อะไร ๒. เวทนาไม่หาย กายไม่หายไปจากใจ แต่ใจไม่วนุ่ วาย ใจเฉย ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ใจ
ไม่ได้อยากให้เขาหายไปหรือตัง้ อยู่ อยู่ก็อยู่ไป ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่
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กระทบกัน เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการใช้อบุ ายของวิปสั สนาหรือปัญญา เป็ นวิธีกา้ วข้าม
ทุกขเวทนาทางกาย
ถาม เวลาทําบุญต้องอธิษฐานหรือเปล่า
ตอบ อธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ ไม่วา่ จะทําอะไรต้องตัง้ ใจก่อน อยากจะเป็ นส.ส. ก็
ต้องตัง้ ใจเป็ นส.ส.ก่อน ถึงจะไปหาเสียงได้ อยากจะมาวัดก็ตอ้ งตัง้ ใจก่อน ถ้า
เข้าใจว่าอธิษฐานเป็ นการขอพรให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้
ถาม มีคนสมัยพุทธกาลทีฟ่ งั ธรรมกับพระพุทธเจ้า แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ ผ่าน
มา ๒ พันกว่าปี บุคคลเหล่านี้คงไม่มใี นโลกนี้แล้ว
ตอบ มี คนทีบ่ าํ เพ็ญบารมีก็มมี าเกิดอยู่เรื่อยๆ อาจจะมีนอ้ ย ไม่ปรากฏให้เราได้รู้เห็น
ไม่อย่างนัน้ จะมีพระปฏิบตั มิ าสังมาสอนพวกเราอยู
่
่เรื่อยๆได้อย่างไร เพียงแต่วา่
คนทีม่ บี ารมีไม่ปากโป้ ง ไม่โฆษณา
ถาม จริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นกับครู บาอาจารย์ แต่ท่านไม่พูดเท่านัน้ เอง
ตอบ เกิดกับพวกเราบางคนก็ได้ ใครจะไปรู้ พวกนี้ยง่ิ รู้ยง่ิ เงียบ
ถาม ได้สงั เกตจากตัวเองกับหมูค่ ณะทีม่ าฟังธรรมนี้วา่
พอได้ฟงั ธรรมคําทีค่ มของ
อาจารย์แล้ว ก็เกิดความปลื้มปี ตยิ นิ ดี ใจเย็นฉํา่ นํา้ ตาจะไหลพราก
ตอบ เป็ นอารมณ์ทป่ี รากฏในขณะทีไ่ ด้สมั ผัสกับธรรม เป็ นเชื้อ เป็ นหนังตัวอย่าง ทําให้
มีกาํ ลังใจ
ถาม ก็เลยมาดูหนังเรื่องนี้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลา ๒-๓ ปี แล้ว
ตอบ หนังนี้จะทําให้มฉี นั ทะวิริยะ ทีจ่ ะทําบุญมากขึ้น รักษาศีลมากขึ้น ภาวนามากขึ้น
พอได้สมั ผัสกับความรู้สกึ แบบนี้แล้วมันอัศจรรย์ใจ เกิดจากการได้สมั ผัสกับรส
แห่งธรรม ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง คือความปี ติ
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ซาบซึ้งภายในใจ เหมือนกับได้ทาํ ความดีทไ่ี ม่คาดคิดว่าจะทําได้ เช่นเสียสละสิง่ ที่
รักไปเพือ่ ให้คนอืน่ มีความสุข จิตใจมีความปลื้มปี ติ หรือเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่
แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วก็ไม่ไป มีความปี ตมิ คี วามสุขภายในใจ ดีกว่าการไปเทีย่ วหลาย
เท่า เพียงแต่ยงั ไม่ต่อเนื่อง เพราะยังอยู่ใต้อทิ ธิพลของกิเลสอยู่
ถาม รู้สกึ ว่าพอปฏิบตั เิ ข้าๆแล้ว มันก็หยุดอยู่ตรงจุดทีส่ ูก้ บั เวทนา สูก้ นั ไปๆอยู่อย่าง
นัน้ แพ้บา้ งชนะบ้าง
ตอบ อย่าไปสูม้ นั ต้องเข้าใจมัน เพราะสูม้ นั ไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน
คําว่าสูน้ ้ กี ็หมายถึงว่าอยากจะให้มนั หาย
ถาม ใช้ขนั ติสูก้ บั มัน แต่วา่ ขาดปัญญา
ตอบ อดทนเฉยๆมันทนไม่ได้หรอก ขณะทีเ่ ราทนอยู่นนั้ กิเลสมันไม่หยุด กิเลสมัน
อยากจะให้หาย ต้องเอาใจมาทํางาน มาบริกรรมพุทโธๆ มาสวดมนต์ เพือ่ ไม่ให้มี
เวลาคิดอยากให้มนั หาย หรือแยกกาย แยกเวทนา แยกใจให้ออกเป็ น ๓ ส่วน
ให้เห็นว่าต่างฝ่ ายต่างมีหน้าทีอ่ ย่างไร ต่างฝ่ ายเป็ นอย่างไร แล้วปล่อยให้เขา
เป็ นไปตามความจริงของเขา เช่นร่างกายนี้ก็เป็ นเหมือนศาลา ก็ปล่อยร่างกาย
เหมือนกับเราปล่อยศาลา ศาลานี้เราไม่ไปกังวลกับเขา แดดจะออกฝนจะตก
อย่างไร เราก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับเขา ปล่อยเขาไป ร่างกายนี้เมือ่ นัง่ อยู่เฉยๆก็ดอี ยู่
แล้ว ไม่มปี ญั หาอะไร ก็ปล่อยเขานัง่ ไป เวทนาจะแสดงอาการอย่างไร ก็ปล่อยให้
แสดงไป ใจมีหน้าทีร่ ู้ก็รู้ไปอย่างเดียว อย่าไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ถ้าทํา
ได้ก็จะไม่มเี วลาคิดอยาก หรือถ้ามันอยาก ก็ถามว่าทีเ่ ป็ นอยู่น้ มี นั จะตายหรือ ก็
รับรู้มนั ได้ไม่ใช่หรือ มันเจ็บมันปวดขนาดไหน ก็ยงั รู้มนั ได้ แล้วทําไมจะรู้ต่อไป
ไม่ได้ ปล่อยให้มนั เป็ นไป ปัญหาอยู่ทก่ี เิ ลสทีไ่ ม่อยากจะรู้ อยากจะให้หายไป
อยากจะหนีจากไป ต้องกําจัดตัวนี้ ต้องย้อนมัน เมือ่ มันไม่อยากเราก็อยากมันดู
ท้าให้มนั เจ็บกว่านี้อกี เจ็บเพิม่ ขึ้นไปอีก แค่น้ ยี งั ไม่พอ จะได้ไม่กลัว จะได้ไม่
อยากให้มนั หายไป หรืออยากจะหนีมนั ไป พร้อมทีจ่ ะปล่อยให้มนั เป็ นไป เป็ น
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มากกว่านี้ก็ได้ เป็ นน้อยกว่านี้ก็ได้ เป็ นอย่างไรก็ได้ เป็ นไปเถิด เราไม่กลัวแล้ว รู้
แล้วว่ารับเธอได้ทกุ รูปแบบ มาแรงขนาดไหนหรือเบาขนาดไหน ไม่สามารถ
ทําลายใจได้
ถาม กิเลสมันบอกว่า ถ้าไม่ขยับเดีย๋ วฟังเทศน์ไม่รู้เรื่อง
ตอบ อย่าไปเชื่อกิเลส ต้องเชื่อธรรม ตัง้ ใจฟังธรรมให้มากยิง่ ขึ้น ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ผลิต
ธรรมขึ้นมาภายในใจแทน ไม่ตอ้ งฟัง พุทโธๆไปเลย บริกรรมพุทโธให้ถ่ี เกาะอยู่
กับพุทโธไป เพราะไม่มสี มาธิฟงั แล้ว ก็สร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจแทน ไม่ยาก
หรอก ทําไปเรื่อยๆ ต้องผ่านไปได้ทกุ คน ขอให้พยายามเท่านัน้ เอง อย่าเลิก
เพราะเป็ นทางผ่าน ต้องผ่านด่านนี้ทกุ คน เหลืออีกนิดเดียว พยายามดันมันไป
ดันมันไป อีกเฮือก ๒ เฮือกก็ทะลุแล้ว
ถาม ถ้าไม่ผ่านเวทนา จิตยากทีจ่ ะรวมลงได้ ใช่ไหมครับ
ตอบ รวมได้ รวมแบบพุทโธๆ ถ้าไม่ผ่านเวทนาก็จะไม่ได้ปญั ญา จะได้ธรรมขัน้ สมาธิ
ยังเป็ นโลกิยธรรม เช่นฤๅษีต่างๆ อาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็ได้สมาธิ ด้วยการ
เพ่งหรือบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง มีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่กบั คําบริกรรม
ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ก็รวมลงได้ แต่ไม่เกิดปัญญา พอเจอเวทนาก็เป็ นเหมือนกับที่
หลวงตาท่านเล่า ว่าเหมือนหมาเจอเสือ กลัวไปหมด สันไปหมดเลย
่
ถาม เป็ นไม้เบือ่ ไม้เมากันมาตลอด
ตอบ ถ้าใช้ปญั ญาได้แล้ว หมาก็จะกลายเป็ นเสือขึ้นมา จะไม่กลัวอีกต่อไป เพราะผ่าน
ทุกขเวทนาไปได้แล้ว เกิดมาก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคน จะต้องเจ็บกับ
เรื่องต่างๆ ทีเ่ ราแสวงหาเครื่องอํานวยความสะดวกความสุขกัน ก็เพือ่ หนีความ
ทุกข์ทางกายกัน ไม่วา่ จะเป็ นพัดลม เครื่องปรับอากาศ ฟูกหนาๆ อะไรต่างๆ
เหล่านี้เป็ นการหนีความทุกข์กายทัง้ นัน้
ถ้าไม่หนีเสียอย่างก็อยู่ได้ ไม่มี
เครื่องปรับอากาศก็อยู่ได้ ไม่มเี ครื่องทํานํา้ ร้อนก็อาบนํา้ ได้ ใจถ้าได้ฝึกแล้วก็จะ
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รับได้ ไม่เหลือบ่ากว่าแรง พอผ่านทุกขเวทนาไปได้แล้ว จะไม่กลัวเรื่องเจ็บปวด
ไม่กลัวเรื่องความตาย พอไม่กลัวความเจ็บแล้วก็ไม่กลัวความตาย ต้องผ่านขัน้ นี้
ถึงจะปล่อยวางเรื่องแก่เจ็บตายของกายได้อย่างเต็มที่
แต่เรื่องของความสวยงามของกายยังต้องพิจารณาอีก ต้องพิจารณาอสุภะ เพือ่ ปล่อยวาง
ความหลงยินดีในรูปร่างหน้าตาของคน ไม่วา่ หญิงว่าชาย ว่าเป็ นเพียงหนังหุม้ ห่อกระดูก
หุม้ ห่ออวัยวะต่างๆ มีสง่ิ ปฏิกูลไหลออกมาตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ชาํ ระก็จะส่งกลิน่ เหม็น
ทัง้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ และเวลาทีต่ ายไป เน่าเปื่ อยลงไป ยิง่ ส่งกลิน่ เหม็นใหญ่ พิจารณา
ให้เกิดความเบือ่ หน่าย เกิดความรังเกียจ จะได้ไม่แสวงหาคู่ครอง เพราะถึงแม้จิตจะมี
สมาธิมธี รรมอยู่แล้วก็ตาม ถ้ายังไม่ได้พจิ ารณาอสุภะ พอเห็นทีไรก็เกิดความยินดีข้นึ มา
ได้ทนั ที เป็ นอีกขัน้ หนึ่งของการพิจารณากาย ถ้าพิจารณาผ่าน ปล่อยวางความสวยงาม
ของกายได้ เห็นว่าเป็ นอสุภะ ไม่สวยไม่งามได้ ก็จะหมดปัญหากับร่างกายโดยสิ้นเชิง ไม่
มีอะไรจะให้พจิ ารณาอีกต่อไป
จะมีแต่เรื่องทีย่ งั มีปรากฏอยู่ภายในใจ เป็ นกิเลสทีล่ ะเอียด เช่นความยินดีในความสงบ
คือรู ปราคะและอรู ปราคะ ทีต่ ดิ สมาธิก็ตดิ ตรงนี้ เพราะมีความสุขมาก แต่ก็ยงั มีความ
ทุกข์ปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่สงั เกตก็จะไม่รู้ จนกว่าจะได้ยนิ ได้ฟงั จากผู ้ทีผ่ ่านไปแล้ว หรือ
เห็นเองว่ายังมีงานทีต่ อ้ งทําต่อ ยังมีอารมณ์ต่างๆทีท่ าํ ให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ ก็ตอ้ ง
ออกจากสมาธิมาพิจารณาเพือ่ กําจัดมัน พอพิจารณาก็เห็นคุณค่าของการพิจารณา ที่
กําจัดความไม่สบายใจได้ก็ตดิ ใจ จึงพิจารณาอยู่เรื่อยไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ยอมพักจิต ก็
กลายเป็ นความฟุ้งซ่านขึ้นมา ก็เลยเถิดไป จึงควรหยุดการพิจารณา ให้กลับเข้ามาพักใน
ความสงบก่อน พอพักได้เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะมีพลัง มีกาํ ลัง ทีจ่ ะพิจารณาขุดคุย้ หากิเลสที่
ละเอียด ทีซ่ ่อนอยู่ในใจต่อ คือมานะความถือตัว อวิชชาความไม่รู้พระอริยสัจ ๔ ที่
ละเอียด ก็ทาํ อย่างนี้ไป สลับไปสลับมา ระหว่างการขุดคุย้ ค้นหากิเลสกับการพักอยูใ่ น
ฌาน จะเป็ นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ดี พอถอนออกมาแล้วก็พจิ ารณาต่อ จนกว่าจะ
ทําลายมานะและอวิชชาให้หมดไป เมือ่ หมดแล้วก็ไม่มอี ะไรให้พจิ ารณา เพราะไม่มอี ะไร
สร้างความไม่สบายใจให้อกี ต่อไป
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ถาม ในการพิจารณานี่ไม่จาํ เป็ นต้องหลับตาหรือนัง่ ตลอด
ตอบ ไม่จาํ เป็ น ดูในใจ ดูการทํางานของกิเลส ทีส่ ร้างความรู้สกึ นึกคิดต่างๆ เช่นคิดว่า
เราดีกว่าเขา สูงกว่าเขา ตํา่ กว่าเขา ด้อยกว่าเขา พอด้อยกว่าก็นอ้ ยเนื้อตํา่ ใจ เวลา
สูงกว่าก็หยิง่ ผยอง ภูมอิ กภูมใิ จ หลงระเริง ซึง่ เป็ นกิเลสทัง้ นัน้ ต้องพิจารณาให้
เห็นชัดแล้วตัดมันไป ส่วนอวิชชาก็คอื การไม่เห็นความทุกข์อนั ละเอียด ทีม่ ซี ่อน
อยู่ในใจ เพราะใจในขณะนัน้ มีความสุขมาก จนคิดว่าไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่
เลย แต่ความสุขนัน้ ยังเปลีย่ นได้ ยังหายไปได้ มีความทุกข์ข้นึ มาแทนได้ แต่เป็ น
แบบทีล่ ะเอียดมาก ถ้าไม่สงั เกตก็จะไม่เห็น ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆ ก็
จะเห็นอารมณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าใจและปล่อยวางได้
ถาม การพิจารณานามขันธ์น้ ี ต้องพิจารณารู ปให้แตกไปหมดก่อนหรือเปล่า หรือทํา
ควบคู่ไปได้
ตอบ การพิจารณามีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. พิจารณาเชิงทฤษฎี ก็คอื พิจารณาดูวา่
ร่างกายมันเกิดแก่เจ็บตาย เวทนามีสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
สังขารก็คดิ เรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ วิญญาณก็รบั รู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีม่ า
สัมผัสแล้วก็หายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ สลับเปลีย่ นไป ๒. พิจารณาเชิง
ปฏิบตั ิ พอเสียงมากระทบกับหู สัญญาก็แปลเสียงว่าเป็ นเสียงอะไร ดีหรือชัว่
น่ายินดีหรือน่ารังเกียจ ถ้าเสียงชมเชยก็ยนิ ดี สุขเวทนาก็ปรากฏขึ้นมา ถ้าเสียงด่า
ว่าก็ไม่ยนิ ดี ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ต้องรู้ทนั ตรงนี้แล้วดับให้ได้ รู้วา่ เป็ นสักแต่
ว่าเสียง สรรเสริญก็เสียง นินทาก็เสียง มีคุณค่าเท่ากัน แต่ใจไปให้นาํ้ หนัก
ต่างกัน ถ้าสรรเสริญก็ดอี กดีใจ ถ้าดุด่าว่ากล่าวก็เสียอกเสียใจ นี่คอื การพิจารณา
นามขันธ์ในเชิงปฏิบตั ิ ถ้าสติปญั ญายังไม่ทนั ก็ตอ้ งพิจารณาในเชิงทฤษฎีไปก่อน
พิจารณาว่านามขันธ์มหี น้าทีอ่ ย่างนี้ๆ มันเกิดมันดับ เพือ่ เตรียมไว้รับกับ
เหตุการณ์จริงๆ พอใครด่าเราปั๊บต้องพิจารณาแล้ว ดูซวิ า่ จะทันไหม ถ้าด่าแล้วดี
ใจก็แสดงว่าทัน เป็ นการแข่งขันกัน ระหว่างกิเลสกับธรรม เหมือนกับเป็ นการ
ดวลปื นกัน ถ้าธรรมเร็วกว่าก็ไม่ทกุ ข์ ถ้ากิเลสเร็วกว่าก็ทกุ ข์ จึงต้องเสริมกําลัง
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ธรรมให้มมี ากขึ้น ด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นเวลาเดินจงกรมอยู่ในป่ าคน
เดียว มีแต่เสียงนกเสียงกา ก็พจิ ารณาถึงคนทีเ่ กลียดเรา ชอบด่าเรา หรือคนที่
เรากลัวมากๆ พิจารณาให้หายกลัว พอไปเจอตัวจริงก็ดูซวิ า่ ไม่กลัวอย่างทีไ่ ด้
พิจารณาหรือไม่ เหมือนกับนักมวยทีซ่ อ้ มชกกับกระสอบทราย ซ้อมชกกับคู่ซอ้ ม
ไปก่อน พอถึงเวลาก็ตอ้ งขึ้นเวที ขึ้นไปลองของจริงดู ถ้าชนะก็ได้เข็มขัด ถ้าแพ้ก็
ต้องกลับไปซ้อมใหม่หรือแขวนนวม แต่ในทางธรรมไม่ตอ้ งแขวน แพ้ก่คี รัง้ ไม่
เป็ นไร เพราะชนะเพียงครัง้ เดียวก็จะชนะไปตลอด จึงไม่ตอ้ งกลัวแพ้ แพ้รอ้ ย
ครัง้ แสนครัง้ ก็ไม่เป็ นไร ปล่อยให้แพ้ไปก่อน เวลาแพ้ให้เป็ นบทเรียนว่าพลาด
ตรงไหน จะได้แก้ไข พอครัง้ หน้าเจอกันปั๊บ ถ้าทันก็ชนะ พอชนะแล้วก็จะชนะไป
ตลอด แพ้ทางธรรมไม่ตอ้ งไปท้อ เพราะต้องการชนะเพียงครัง้ เดียว
ถาม ลูกสาวฝากมาถามคะ เกี่ยวกับเรื่องอุม้ บุญคะ ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ธุรกิจ
ค้ามนุษย์หรือเปล่า กลัวจะผิดศีล
ตอบ อุม้ บุญนี้เป็ นอย่างไร
โยม อุม้ ท้องแทน
ตอบ แล้วทําไมหรือ
ถาม รับจ้างท้องแทนคนทีม่ บี ตุ รยาก
ตอบ มันเรื่องของกิเลส การเกิดมันดีทไ่ี หน คิดอยากจะมีลูกก็เป็ นทุกข์แล้ว
ถาม เป็ นบาปไหม เหมือนเป็ นการค้ามนุษย์
ตอบ ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ตรงไหน ไม่บาป ก็เหมือนกับรับลูกเขามาเลี้ยง อย่างแม่ท่ี
ต้องไปทํางาน ก็ฝากลูกไว้ทีโ่ รงเลี้ยงเด็ก ตอนเย็นๆก็ไปรับกลับบ้าน นี่ก็ฝากลูก
ไว้ในท้องเขา ให้เขาเลี้ยงแทนไม่ต่างกัน เป็ นธุรกิจการค้า ถ้าทําหน้าทีเ่ ป็ นผู ้
ตัง้ ครรภ์ให้ โดยไม่เรียกผลตอบแทน ก็เป็ นการทําบุญ แต่มกั จะมีปญั หาตามมา
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เพราะความผูกพัน พอคลอดออกมาแล้วจะไม่ยอมคืนให้แม่ ปัญหาก็จะตามมา
พอคลอดลูกแล้วก็พาลูกเขาหนีไป เพราะเป็ นลูกของเราแล้ว
ถาม พ่อแม่ปกปิ ดไว้ ไม่บอกความจริงว่าไปอุม้ บุญมา พอเด็กโตขึ้นก็ไม่ทราบว่าคนนี้
คือแม่เขา ถ้าไปปรามาสแม่คนนี้ จะเป็ นบาปไหม
ตอบ ถ้าไม่รู้ก็ไม่บาป เพราะไม่มเี จตนา ถ้ารู้กบ็ าป รู้วา่ เป็ นแม่แล้วก็ไปเนรคุณก็บาป
แต่ถงึ แม้จะไม่ใช่แม่ เป็ นคนอืน่ ถ้าไปทําไม่ดกี บั เขาก็บาปเหมือนกัน แต่บาปไม่
หนักเหมือนทํากับพ่อแม่ เช่นอนันตริยกรรมเป็ นบาปทีห่ นักทีส่ ุด ได้แก่การฆ่า
พ่อฆ่าแม่ ฆ่าคนอืน่ ไม่บาปเท่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ ถ้าไม่รู้วา่ เป็ นพ่อเป็ นแม่ ก็ไม่ได้เป็ น
อนันตริยกรรม เพราะคิดว่าเป็ นคนอืน่ ต้องรู้วา่ คนทีถ่ ูกฆ่าเป็ นใคร ถ้าเป็ น
อุบตั เิ หตุเผลอไปเหนี่ยวไกปื น ยิงพ่อแม่ตายไป ก็ไม่เป็ นอนันตริยกรรม เป็ น
อุบตั เิ หตุ ไม่ได้เจตนา ในนิทานทีฆ่ ่าแม่เพราะเอาข้าวไปส่งช้าไปหน่อย อย่างนี้
เป็ นอนันตริยกรรม เพราะรู้วา่ เป็ นแม่
ถาม เจ้าของไข่กบั คนอุม้ ไข่ คนไหนเป็ นแม่คะ
ตอบ ถ้าพูดตามสมมุตนิ ิยม ใครเป็ นเจ้าของไข่คนนัน้ ก็เป็ นแม่ แต่ในทางธรรม พ่อแม่
ทีแ่ ท้จริงไม่ใช่พ่อแม่ทางร่างกาย แต่พ่อแม่ทางใจ ทีท่ า่ นตรัสสอนว่า เรามีกรรม
เป็ นของๆตน มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด มีกรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย
กรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจ ทําดีหรือทําไม่ดี นี้แหละเป็ นพ่อแม่ทแ่ี ท้จริง
ของเรา เป็ นผูส้ ่งให้ไปอยู่ในครรภ์ของมนุษย์หรือเดรัจฉาน ไปตกนรกหรือขึ้น
สวรรค์ นี่แหละคือพ่อแม่ทแ่ี ท้จริงของพวกเรา คือกรรม ส่วนพ่อแม่ทางร่างกาย
เป็ นเพียงพ่อแม่ของร่างกาย ซึง่ เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ทีใ่ จมาอาศัยร่างกาย
นี้เป็ นพาหนะ ไปทําภารกิจต่างๆ จึงไม่สาํ คัญอะไร อย่างทีค่ ลอดออกมาแล้วสลับ
คู่กนั เด็กคนหนึ่งไปอยู่กบั ครอบครัวหนึ่ง เด็กอีกคนไปอยู่อกี ครอบครัวหนึ่ง พอ
โตขึ้นแล้วมารู้ทหี ลัง ดังทีต่ กเป็ นข่าว ก็ทาํ ใจไม่ได้ ไม่รู้จะทําอย่างไรดี ก็คดิ ว่า
เด็กทีไ่ ด้มาเป็ นลูกของตน เด็กก็คิดว่าเป็ นพ่อแม่ของตน ก็ไม่อยากจะไปอยู่กบั
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พ่อแม่จริง เพราะไม่มคี วามผูกพันกัน ความรู้สกึ ความผูกพันนี้เกิดจากการได้อยู่
ใกล้ชิดกัน เช่นสามีภรรยา เมือ่ ก่อนไม่เคยอยู่ดว้ ยกันไม่รู้จกั กัน ก็ไม่มคี วาม
ผูกพัน พอมาอยู่ร่วมกันนานๆก็มคี วามผูกพัน เป็ นเรื่องของกิเลสเรื่องของ
อุปาทานทัง้ นัน้ ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่มคี วามผูกพันมาก เพราะรู้วา่ พ่อแม่ทแ่ี ท้จริงก็
คือกรรม
แต่ความเคารพและความรับผิดชอบ ก็ยงั มีเหมือนเดิม รักเหมือนเดิม แต่รู้วา่
เป็ นเหมือนตัวละคร เขาแสดงเป็ นพ่อเป็ นแม่เราแสดงเป็ นลูก ในละครเรื่องนี้ใน
ชาติน้ ี พอเขาตายจากเราไป เราตายจากเขาไป ก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ต่อ ได้พ่อ
ได้แม่คนใหม่ ก็เล่นกันมานับไม่ถว้ นแล้ว เพียงแต่จาํ ไม่ได้ ถ้าพิจารณาด้วย
ปัญญาก็จะเข้าใจ ความผูกพันแบบเดิมก็จะหายไป อุปาทานยึดมันถื
่ อมันว่
่ าเป็ น
พ่อแม่ทแ่ี ท้จริงก็จะหายไป จะไม่คดิ ว่าตายจากกันแล้วจะไม่ได้เจอกันอีก เพราะ
อาจจะกลับมาเจอกันในบทบาททีต่ ่างกัน สลับบทบาทกันก็ได้ เคยเป็ นพ่อแม่เรา
ก็อาจจะมาเป็ นลูกเราก็ได้ เคยสร้างเวรสร้างกรรมให้กบั พ่อแม่มาก ต่อไปพ่อแม่
อาจจะมาเอาคืน กงกรรมกงเกวียน ตายไปแล้วไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
เมือ่ ไหร่ ไม่แน่นอน ตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ ไปตกนรกหลายพันปี กว่าจะ
กลับมาเกิดใหม่ มาสลับบทบาทกันได้
ถาม ถ้าคนทีถ่ ูกเลี้ยงดูฆ่าคนทีอ่ มุ ้ บุญ
อนันตริยกรรมหรือเปล่าคะ

คือคนทีอ่ มุ ้ ท้องตัวเองมา

อย่างนี้ถอื เป็ น

ตอบ ถ้ารู้วา่ คนนี้เป็ นแม่เขาก็เป็ น ถ้าไม่รู้ ก็ไม่เป็ น
ถาม สําคัญทีใ่ จ
ตอบ สําคัญทีใ่ จเป็ นหลัก เพราะรู้วา่ มีแม่จริงเพียงคนเดียว จะมีแม่จริงๆ ๒ คนไม่ได้
คนทีอ่ มุ ้ ท้องก็เป็ นเหมือนแม่เลี้ยง แม่จริงก็เป็ นเจ้าของไข่ บางทีแม่เลี้ยงมี
พระคุณมากกว่าแม่จริงก็ได้ จึงอยู่ทจ่ี ะคิดว่าใครเป็ นแม่จริง ถ้าคิดว่าเป็ นทัง้ ๒
คนก็ได้ เพราะทัง้ ๒ คนก็มสี ่วนทําให้ได้เกิดมา ถ้าฆ่าทัง้ ๒ คนก็เป็ น
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อนันตริยกรรม ไม่วา่ จะฆ่าแม่เจ้าของไข่หรือแม่ทอ่ี มุ ้ ท้อง ทางทีด่ กี ็อย่าไปฆ่า ไม่
ว่าจะเป็ นใคร แม้แต่มดยังไม่ให้ฆ่าเลย แล้วคนทีเ่ ลี้ยงดูเรามา ถึงแม้จะไม่ได้เป็ น
แม่จริง ก็มพี ระคุณเท่ากับพ่อแม่ ท่านให้ดูทพ่ี ระคุณเป็ นหลัก ถึงแม้จะไม่เป็ นพ่อ
แม่จริง แต่มบี ญ
ุ คุณเท่ากับพ่อแม่จริง ฆ่าเขาก็เป็ นอนันตริยกรรมเหมือนกัน เรา
อยู่ในโลกทีม่ มี าตรฐานใหม่ๆเกิดขึ้นมา ก็ตอ้ งวิเคราะห์กนั ไป ก็ตอ้ งถือแม่ทงั้ ๒
คนว่าเป็ นแม่ทงั้ คู่ ฆ่าคนใดคนหนึ่งก็เป็ นอนันตริยกรรมเหมือนกัน เพราะขาดคน
ใดคนหนึ่งก็เกิดไม่ได้ เช่นพ่อไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการอุม้ ท้องเลย แต่ถา้ ไม่มพี ่อ
ก็ตงั้ ครรภ์ไม่ได้ ต้องดูพระคุณเป็ นหลัก ถ้าพระคุณเท่าพ่อกับแม่ก็เป็ นเหมือนพ่อ
แม่ ฆ่าเขาก็เป็ นอนันตริยกรรมเหมือนกัน
ถาม เวลาจะพิจารณาอสุภะต้องเริ่มอย่างไร เพราะว่าหนู เคยดูรูปมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วม
กตัญ�ูแล้วหนู กลัว
ตอบ ให้กาํ หนดดูอาการ ๓๒ ไปในใจก่อน ไม่ตอ้ งดูรูปจริง
ถาม ดูชพี จรเต้นได้ไหม
ตอบ ก็ได้ แต่ชพี จรเต้นไม่ได้ช่วยอะไรมาก ต้องการให้นึกถึงภาพทีไ่ ม่สวยงาม เช่น
เห็นโครงกระดูกทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง เห็นปอดเห็นหัวใจเห็นลําไส้ ถ้าเห็นภาพจริง
แล้วรู้สกึ ว่ามันรุนแรงเกินไปก็อย่าเพิง่ ไปดู นึกภาพไปในใจก่อน ถ้ารับไม่ได้ก็
หยุดก่อน แสดงว่ากําลังทางปัญญาและความสงบยังน้อยไป ก็ตอ้ งทําสมาธิก่อน
ทําจิตให้สงบมากขึ้นก่อน ต่อไปก็จะรับได้ เพราะแรงต้านของกิเลสจะน้อยลง
ต้องดูกาํ ลังของเราว่าเราอยู่ขนั้ ไหน ยังไม่ได้สมาธิแล้วข้ามไปทีป่ ญั ญาเลย ก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์
ถ้าเป็ นเรื่องธรรมะจะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กันเท่าไหร่ ดังในอานิสงส์ของการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมทีแ่ สดงไว้ว่า ๑. จะได้ยนิ ได้ฟังในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. สิง่ ที่
เคยได้ฟงั แล้วจะเข้าใจดีข้นึ ๓. จะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆให้เบาบางลงไป ๔. ทําให้มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ๕. ทําให้จิตใจผ่องใสมีความสงบร่มเย็น แต่ความสงบร่มเย็นนี้เป็ น
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เพียงชัว่ ขณะทีฟ่ งั เท่านัน้ หลังจากทีอ่ อกจากทีน่ ่ไี ปแล้ว พอไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ
ความสุขความร่มเย็นเป็ นสุขนี้ก็จะถูกกลบไป ถ้าอยากจะให้ร่มเย็นเป็ นสุขอยู่เรื่อยๆ ก็
ต้องหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ฝึ กให้เป็ นนิสยั เช่นตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะทําอะไร ก็
ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นงั ่ ฟังเทศน์สกั กัณฑ์หนึ่ง ก่อนทีจ่ ะไปทําภารกิจการงานต่างๆ
เป็ นการชาร์จแบตเตอรี่ของจิตใจ ของสติปญั ญา พอออกไปข้างนอกจะมีอาวุธคุม้ ครอง
จิตใจ ใช้ตดั ความโลภความโกรธความหลง ทีจ่ ะหลอกให้ไปสร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเรา
และผูอ้ น่ื การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงเป็ นเรื่องสําคัญมาก พยายามฟังอยู่เรื่อยๆ ฟังบ่อยๆ
จะเกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม จะเห็นผลมากขึ้น มีความสงบร่มเย็นเป็ นสุขมากขึ้น จะพึง่
ความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอกน้อยลงไปตามลําดับ เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่า ทีเ่ กิดจาก
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม จากการปฏิบตั ธิ รรม ใหม่ๆอาจจะต้องบังคับใจให้ฟัง ให้เอาแผ่น
ซีดธี รรมะนี้ไปฟัง เป็ นตัวจุดประกายศรัทธา ทีเ่ รามาได้ถงึ ตรงนี้ ก็เพราะได้อ่านหนังสือ
ธรรมะ พอไปสัมผัสกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจ มันรับกันได้ ก็เลยช่วยปลุกเชื้อของธรรมะทีถ่ ูก
เรื่องอืน่ ๆกลบให้ฟ้ ื นขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องของความโลภโกรธหลง เพราะเราอยูก่ บั
คนทีม่ คี วามโลภโกรธหลง
พอได้อ่านหนังสือธรรมะ ก็เหมือนกับได้สง่ิ ทีเ่ คยมีอยู่แต่ถูกกลบไปคืนมา เพือ่ นํามาใช้
ให้เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจ ให้มคี วามสุขมีความสบายมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวาย
ใจจะมีนอ้ ยลงไปตามลําดับ ความสงสัย ความไม่มนใจในตนเอง
ั่
ความหวาดกลัว
หวาดระแวงต่างๆ จะค่อยๆหายไป เพราะธรรมะจะให้ความมันคงกั
่ บจิตใจ จึงไม่ควร
มองข้ามธรรมะไป เพราะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ แต่ไม่เห็น
คุณค่ากัน จึงต้องเอามาแจกกัน ของอย่างอืน่ ทีไ่ ม่มคี ุณค่ากลับต้องซื้อกัน เพราะหลงไป
เห็นว่ามีคุณค่า เช่นเพชรนี่ก็เป็ นก้อนหินเท่านัน้ เพชรกับธรรมะอย่างไหนมีคุณค่ากว่ากัน
คนทีไ่ ม่เห็นคุณค่าของธรรมะ จึงต้องเสียเงินเสียทองซื้อเพชรกัน แล้วได้อะไร ก็เอามา
ห้อยคอเอามาสวมไว้ในนิ้วเท่านัน้ เอง แล้วก็ดอี กดีใจปลื้มอกปลื้มใจ แต่ความทุกข์ต่างๆ
ก็ยงั มีอยู่เต็มหัวใจ
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ถาม หลวงพ่อครับ เด็กๆทีส่ นใจธรรมะนี้ จะทําอย่างไรให้เขาเริ่มภาวนาอย่างง่ายๆ
แนะนําอย่างไรดีครับ
ตอบ แนะนําให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน ต้องเป็ นขัน้ เป็ นตอน ไปจับยัดเข้าไปไม่ได้
ต้องให้เข้าไปเอง ถ้ายังไม่พร้อมไปบอกให้เขาภาวนาก็จะเสียได้ จะเกิดความ
ท้อแท้หรือต่อต้านได้ ให้เกิดศรัทธาฉันทะวิริยะขึ้นมาก่อน แล้วจะทําเอง
ถาม แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าพร้อมหรือไม่พร้อม
ตอบ ฟังไปเถิด ยังไม่ ก.ไก่ ข.ไข่เลย จะไปทําเรื่องของ ป.๒ แล้ว ต้องเข้าอนุบาลไป
ก่อน ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน พอเข้าใจแล้วจะทําเอง จะ
เดินทางก็ตอ้ งมีคนบอกทางก่อน ไปทางนี้แล้วจะมีอะไร เหมือนกับโฆษณาสินค้า
ในโทรทัศน์ จะบอกว่าใช้แล้วจะทําให้เราวิเศษอย่างไร จะมีประโยชน์อย่างไร พอ
ได้เห็นโฆษณาก็อยากจะไปซื้อแล้ว ถ้าไม่เคยเห็นโฆษณาก็จะไม่รู้วา่ วิเศษอย่างไร
การแสดงธรรมก็เป็ นการโฆษณาธรรม แสดงคุณค่าของธรรมะ พอได้ยนิ ได้ฟงั
แล้วก็จะเกิดความยินดีเอง ถ้าไม่เกิดก็ช่วยไม่ได้
ถาม ทีเ่ กิดหรือไม่เกิดนี่ มันขึ้นอยู่กบั บุญไหมคะ
ตอบ เหมือนบัว ๔ เหล่า มีกเิ ลสมากหรือกิเลสน้อย ถ้ากิเลสน้อยก็เกิดง่าย พอได้อ่าน
ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็เกิดศรัทธา ถ้ากิเลสหนามากจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่สามารถ
เล็ดลอดเข้าไปได้เลย ก็เป็ นบัวเหล่าที่ ๔ เป็ นบัวทีอ่ ยู่ตดิ ดิน ทีจ่ ะกลายเป็ น
อาหารของปูของปลาไป ไม่มโี อกาสทีจ่ ะโผล่เหนือนํา้ ขึ้นมาบานได้ แต่บวั อีก ๓
เหล่านี้ยงั พอมีโอกาส พวกทีอ่ ยู่กลางนํา้ พวกทีอ่ ยู่ใต้ผวิ นํา้ พวกทีโ่ ผล่เหนือนํา้
ขึ้นมาแล้ว พอได้สมั ผัสกับธรรมจะรับได้ทนั ที จะเข้าใจจะเกิดศรัทธาเกิดความ
ยินดีทนั ที เหมือนศรัทธาญาติโยมทีม่ าทีน่ ่กี นั เมือ่ ก่อนก็ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ แต่พอ
ได้สมั ผัสกับธรรม ได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั ก็เกิดศรัทธาขึ้นมา ถ้ายังไม่เกิดก็ตอ้ ง
บังคับฟังไปเรื่อยๆ พยายามเกาะติดกับคนทีม่ ศี รัทธา เขาไปวัดก็ไปกับเขา ถึงแม้
จะยังไม่เข้าใจยังไม่สนใจ ก็ขอให้ได้ไปก็ยงั ดี ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งแสงสว่างแห่ง
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ธรรม จะต้องเล็ดลอดเข้าไปได้อย่างแน่นอน ขอให้เกาะติดกันไว้ ท่านจึงสอนให้
มีกลั ยาณมิตร ให้คบคนดีคบคนฉลาด อเสวนา จ พาลานัง ปณฺ ฑติ า น�ฺจ
เสวนา ให้คบบัณฑิตคบคนดีคนฉลาด อย่าคบคนพาลคนโง่ คบคนโง่เขาก็ชวน
เราไปเทีย่ ว ไปยิงนกตกปลา ไปเข้าผับ ไปดูหนังฟังเพลง ไปเต้นแร้งเต้นกา
ถาม เป็ นคนกลัวผีมากเลยค่ะ รู้สกึ ทรมานมาก อยากหายกลัวค่ะ
ตอบ ใช้วธิ ีสวดมนต์ไป เวลาเกิดความกลัว
ถาม แต่ไม่เคยเจอค่ะ
ตอบ ไม่มใี ครเจอ เพราะมันไม่มี เรากลัวในสิง่ ทีไ่ ม่มกี นั ผีจริงไม่หลอก มีแต่ผปี ลอมที่
หลอก เราสร้างขึ้นมาในใจเราเอง
ถาม ใช้สวดมนต์จะช่วยได้
ตอบ จะระงับผีปลอมไม่ให้โผล่ออกมา พอคิดถึงมัน มันก็โผล่ออกมา พอสวดมนต์ไป
ก็ไม่มโี อกาสไปคิดถึงมัน พอจิตหยุดคิด ก็รู้วา่ ผีไม่มี มันเกิดจากความคิดของ
เรา ทีส่ ร้างมันขึ้นมาเอง ผีจริงเขาก็อยู่ตามเรื่องของเขา ดวงวิญญาณต่างๆก็
เหมือนกับของเรา ดวงวิญญาณทุกดวงก็กลัวผีดว้ ยกันทัง้ นัน้ แล้วเรื่องอะไรจะ
มาหลอกคน เขาก็มบี ญ
ุ มีกรรมมีทๆ่ี เขาจะต้องไปรับผล พอตายไปก็เป็ นดวง
วิญญาณในระดับต่างๆ ตามบุญตามกรรม คนทีม่ สี มาธิก็จะมีพลังจิตทีจ่ ะติดต่อ
กับเขาได้ ก็เหมือนคุยกันอย่างนี้ เพียงแต่ไม่มรี ่างกาย คนมีพลังจิตพอส่งกระแส
จิตไป ก็รบั รู้ดวงวิญญาณต่างๆได้ สนทนาคุยกันได้ เหมือนกับทีเ่ ราคุยกันอยู่น้ ี
ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว สิง่ ทีน่ ่ากลัวก็คอื กิเลสทีค่ อยหลอกเรา ถ้าเกิดความกลัว
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยการเจริญ
พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ สวดอรหังสัมมา สวากขาโต สุปฏิปนฺโน
ไป สวดไปเรื่อยๆ อย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องทีก่ ลัว สวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหาย
กลัว แล้วมันจะหายไปเอง แต่อย่าไปอยากให้มนั หายตอนทีส่ วด อย่าไปคิดถึงว่า
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เมือ่ ไรจะหาย สวดอย่างเดียว บริกรรมพุทโธคําเดียวก็ได้ เวลากลัวมากๆ ถ้า
สวดไม่ได้ก็พทุ โธๆไป จนจิตนิ่งสงบ ความกลัวก็จะหายไป ก็จะรู้วา่ ความกลัว
เกิดจากใจไปคิดปรุงแต่งขึ้นมา บางทีตอ้ งไปอยู่ทก่ี ลัวๆ ถ้าอยู่ทไ่ี ม่กลัวมันก็ไม่
ออกมา เวลาอยู่กบั เพือ่ นกับฝูง อยู่ตอนกลางวัน มันไม่ค่อยออกมา พอมาอยู่ทน่ี ่ี
คนเดียว ก็จะโผล่ออกมา มันอยู่ทใ่ี จเรา วิธีแก้ก็คอื สวดมนต์ไปอย่างเดียว หรือ
บริกรรมพุทโธๆไปอย่างเดียว รับรองได้วา่ จะแก้ได้
ถาม อย่างในชีวติ ประจําวันนี้ ในชีวติ การทํางาน ทีต่ อ้ งไปเกี่ยวข้องกับผูค้ นเยอะแยะ
หลากหลายรูปแบบ บางทีเข้ามาโดยทีเ่ ราตัง้ ตัวไม่ทนั บางครัง้ เราจะมีอารมณ์
ตอบ ก็ตอ้ งเรียนรู้แล้วแก้ไขไป ทุกอย่างเป็ นเหมือนฝนกับแดด ฝนกับแดดเราก็รู้จกั
วิธีปฏิบตั กิ บั เขาใช่ไหม
ถ้าวันไหนฝนจะตกเราก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อฝนไว้
เตรียมทีห่ ลบฝนไว้ คนก็เหมือนกัน พอเจอเขาก็ตอ้ งรู้จกั ปล่อยวาง ปล่อยเขาไป
ตามเรื่อง จะแสดงกิริยาอาการอย่างไร ก็อย่าเอาเข้ามาใส่ใจ ต้องยอมรับว่าเรา
บังคับเขาไม่ได้ เหมือนกับบังคับแดดลมฝนไม่ได้ คนทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย เราก็
บังคับให้เขาทําตามใจเราไม่ได้ ก็เท่านัน้ เอง อย่าไปหวังอะไรจากใคร เขาจะเป็ น
อย่างไร จะเต้นแร้งเต้นกา จะเอาศีรษะเดินแทนเท้าก็เรื่องของเขา เขาจะด่าจะชม
เราก็เรื่องของเขา เราก็หา้ มเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจเราได้ เราต้องฝึ กห้ามใจเรา จะ
ห้ามใจได้ก็ตอ้ งทําสมาธิ นัง่ หลับตาแล้วก็พทุ โธๆไป ไม่ให้ใจไปคิดอะไร ผูกใจไว้
กับพุทโธๆ เวลาใจจะไปวุน่ วายกับเรื่องของใคร ก็ดงึ กลับมาหาพุทโธๆ ก็จะไม่
เดือดร้อน จึงต้องพยายามฝึ ก สิง่ ทีเ่ ราขาดกันก็คอื สมาธิ ขาดการบริกรรมพุทโธ
เราดึงใจไว้ไม่เป็ น ผูกใจให้น่งิ อยู่กบั ทีไ่ ม่เป็ น พออะไรมาสัมผัสก็ลอยตามไป
เหมือนกับปุยนุ่น พอลมเบาๆพัดมาก็ลอยตามไปเลย พอมีอะไรมากระทบทางตา
หูจมูกลิ้นกายใจนิดเดียวก็ไปแล้ว โกรธก็โกรธแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ยบั ไม่ยงั้
เพราะไม่มสี มาธิ ไม่มเี บรก
สมาธิน้ ีไม่มใี ครทําให้เราได้ เราต้องฝึ กทํากันเอง ทุกเช้าก่อนไปทํางานก็นงั ่ สมาธิ
ก่อน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมก่อน จะได้มเี ครื่องมือไว้ใช้ปฏิบตั กิ บั เหตุการณ์ต่างๆ ใน
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ชีวติ ประจําวันของเรา ธรรมะจะสอนให้เราปล่อยวาง ให้ยอมรับความจริง ว่าทุก
สิง่ ทุกอย่างเป็ นเหมือนลมฟ้ า เราไปหวังให้แดดออกหรือฝนตกไม่ได้ฉนั ใด ก็ไป
หวังให้คนโน้นคนนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ฉนั นัน้ เราต้องยอมรับความจริง
ของเขา เขาด่าเราก็ยอมรับความจริง เขาชมเราๆก็รบั แต่เราอย่าไปยินดีกบั คําชม
อย่าไปเสียใจกับคําด่า ต้องทําเฉยๆ ชมก็ได้ ด่าก็ได้ มีนาํ้ หนักเท่ากัน แล้วเราจะ
ไม่หวันไหวกั
่
บอะไรทัง้ นัน้ ไม่หวังไม่อยากกับอะไรทัง้ นัน้ ถ้าผิดหวังก็เสียใจ
สมหวังก็อยากจะได้อกี ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าไม่หวังไม่อยากก็จะสบาย มาในรูปแบบ
ไหนก็รบั ได้หมด
ถาม ไม่ทราบว่าทีเ่ คยได้ยนิ มาถูกหรือผิด ตรงทีว่ า่ ในการทําสมาธิน่ี ถ้าหากภาวนาด้วย
พุทธานุสติ จิตจะรวมลงแค่อปุ จารสมาธิ แต่ถา้ ใช้อานาปานสติน่ี จิตสามารถรวม
ลงถึงอัปนาสมาธิ
ตอบ ไม่จริง อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ ถ้ามีสติมากก็จะลงลึก ถ้ามีสตินอ้ ยก็ลงไม่ลกึ อีกส่วน
หนึ่งก็ข้นึ กับสิง่ แวดล้อมด้วย ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองภาวนาจะลงไม่ค่อยลึก แต่ถา้
ไปอยู่ในป่ าในเขาจะลงลึก หรือไปเจอเหตุการณ์ทไ่ี ล่จติ ให้ลง เช่นหลวงปู่ชอบ
ท่านเดินจงกรมตอนกลางคืน แล้วไปจ๊ะเอ๋กบั เสือ พอเห็นปั๊บจิตก็ลงไปสุดก้นบ่อ
เลย ตอนนัน้ ท่านบอกว่าเสือก็หายไป ร่างกายก็หายไป เหลือแต่จติ อยู่ตามลําพัง
ไม่รู้อยู่นานสักแค่ไหน พอถอนออกมาเทียนทีใ่ ช้เป็ นแสงสว่าง ได้ไหม้หมดไป
แล้ว แต่กริ ิยาทีย่ นื อยู่ในขณะทีเ่ จอเสือก็ยงั ยืนอยู่อย่างนัน้ ยืนนิ่งเหมือนกับหุ่น
ขี้ผ้งึ พระธุดงค์จงึ นิยมไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆ ทีน่ ่ากลัวๆ ทีจ่ ะช่วยกระแทกใจให้ลงไปสู่
ความสงบทีล่ กึ ทีส่ ุด ถ้าอยู่ในทีป่ ลอดภัย ที่มเี รื่องมีราวต่างๆมาคอยดึงใจไว้ ก็จะ
ลงไม่ลกึ ลงพอหอมปากหอมคอ
ส่วนใหญ่ฆราวาสจะไม่เจอแบบลงลึกๆเต็มทีถ่ งึ ก้นเหว มีนอ้ ยคน แต่คนทีไ่ ปอยู่
ในป่ าในเขานี่จะได้เจอแบบลึกๆ ไม่ได้อยู่ทก่ี รรมฐาน กรรมฐานทัง้ ๔๐ นี้มี
คุณค่าเท่ากัน ขอให้ถูกกับจริตเท่านัน้ เหมือนกับอาหารทีก่ นิ แล้วอิม่ เหมือนกัน
คนหนึ่งชอบกินอาหารชนิดหนึ่ง อีกคนชอบอีกชนิดหนึ่ง ถ้าไม่ชอบแต่ฝืนกินไปก็
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อิม่ เหมือนกัน ถ้าชอบก็มคี วามสุขด้วยอิม่ ด้วย ถ้าใช้กรรมฐานทีถ่ ูกจริต ก็จะสุข
กับการภาวนา แล้วก็รวมลงได้เหมือนกัน ถ้าไปใช้กรรมฐานทีไ่ ม่ถูกกับจริต อย่าง
ทีเ่ มือ่ สักครู่น้ เี ล่าว่า พิจารณาร่างกายกําหนดดูภาพอสุภะแล้ว รู้สกึ ว่าแสลงใจ รับ
ไม่ได้ ปวดหัว แสดงว่าไม่ถูกจริต หรือจิตยังไม่ถงึ ธรรมขัน้ นัน้ ก็อย่าเพิง่ ไปใช้
ให้เลือกใช้กรรมฐานทีถ่ ูกกับจริต

79

