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สังเวชนี ยสถาน
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เป็ นอุบายของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะจุดประกายศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ข้นึ มา จึงได้ทรงพิจารณาให้พทุ ธศาสนิกชนไปกราบสังเวชนี ยสถานทัง้ ๔ คือ
๑. ทีป่ ระสูติ ๒. ทีต่ รัสรู้ ๓. ทีแ่ สดงพระปฐมเทศนา ๔. ทีป่ รินิพพาน เพือ่ ให้มคี วามรู้สกึ
ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้มศี รัทธาความเชื่อมันคงยิ
่ ง่ ขึ้นว่า พระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เกิดจากการจินตนาการ แต่เป็ นความจริง ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประสูติ การตรัสรู้ การแสดงพระปฐมเทศนา และการปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า ถ้าได้
ไปแล้วจะทําให้คนทีไ่ ม่มศี รัทธามีศรัทธาขึ้นมา กําจัดนิวรณ์ความลังเลสงสัยได้ เกิดอิทธิ
บาท ๔ คือฉันทะ ความยินดีทจ่ี ะศึกษาปฏิบตั ิ วิริยะความอุตสาหะพากเพียรทีจ่ ะศึกษา
ปฏิบตั ิ จิตตะจิตใจจดจ่อต่อการศึกษาปฏิบตั ิ วิมงั สาใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล ในพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ พัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้า ไปสู่จดุ หมายปลายทาง
ทีพ่ ระบรมศาสดาและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปถึง เป็ นจุดประสงค์อนั เดียว
เท่านัน้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสละเวลาทัง้ หมดทีท่ รงมีอยู่ หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้เป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เป็ นเวลา ๔๕ ปี ดว้ ยกัน ทีท่ รงมุง่ มันสั
่ งสอนสั
่
ตว์โลกให้มี
ปัญญา เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อัน
เป็ นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้ายังมีการเกิดอยู่ ก็ยงั ต้องมีการแก่ มีการเจ็บ มีการ
ตาย มีการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั มีการเผชิญกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ไม่วา่ จะอยู่ในภพไหน
ชาติไหน จะดีจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั ต้องมีการเสือ่ มมีการสิ้นสุด เกิดเป็ น
มนุษย์ทม่ี วี าสนา เช่นเกิดเป็ นพระมหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นผู ้
ทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม ก็ตอ้ งหมดสิ้นไป เพราะกาลเวลาย่อมกลืนสรรพสัตว์และ
สรรพสิง่ ทัง้ หลายไปหมด เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ อยู่
ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตา มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป
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จึงไม่น่ายินดีทจ่ี ะไปเกิดอีก ถึงแม้จะได้เกิดดีขนาดไหนก็ตาม ก็ดเี พียงชัว่ คราวเท่านัน้
ไม่จรี งั ถาวร ไม่มอี ะไรทีน่ ่ายินดียง่ิ กว่าพระนิ พพาน ทีเ่ ต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุข ปรมังสุ
ขัง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามเสือ่ มเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มไี ตรลักษณ์ ไม่มี
อนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะพระนิพพานอยูเ่ หนืออิทธิพลของไตรลักษณ์ อยู่อกี ฟากหนึ่ง
ของการเวียนว่ายตายเกิด ของสังสารวัฏ นี่คอื จุดทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไปถึง ทรง
เห็นว่าเป็ นจุดทีด่ ที ส่ี ุด ทีป่ ลอดภัยทีส่ ุด ปลอดจากความทุกข์ทงั้ ปวง ไม่มคี วามทุกข์เข้า
มาเหยียบยํา่ จิตใจได้เลย มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตกาล เพราะไม่ตอ้ งสัมผัสกับสิง่ ที่
มีการเปลีย่ นแปลง มีการดับมีการสูญสิ้นหมดไป เช่นการมาเกิดก็ตอ้ งมาสัมผัสกับขันธ์
๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของร่างกายและใจ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รูปคือร่างกายก็มกี ารเจริญ เมือ่ เจริญเต็มทีแ่ ล้วก็มกี ารเสือ่ มไป
ตามลําดับ จนแตกดับไปในทีส่ ุด กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ส่วนเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ ก็มกี ารเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา วันๆหนึ่งนี้เราจะสัมผัสกับการเกิดดับของ
นามขันธ์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สกึ ตัว เพราะไม่เคยสังเกตดู เช่นความรู้สกึ สุขทุกข์ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วก็สุข เดีย๋ วก็ทกุ ข์ เดีย๋ วก็ไม่สุขไม่ทุกข์
ความคิดคือสังขาร ความจําได้หมายรู้คอื สัญญา วิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีส่ มั ผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย ก็มกี ารเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เช่นเสียงที่
กําลังได้ยนิ ในขณะนี้ ก็มกี ารเกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ ไม่จรี งั ถาวร
เหมือนกับแสงหิง่ ห้อย
ความคิดทีพ่ จิ ารณาตามก็เกิดดับเกิดดับไปเช่นเดียวกัน
ความรู้สกึ สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็เกิดดับเกิดดับตามกันไปเป็ นชุดๆ แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่
จิตทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมก็จะมีความหลง คอยหลอกคอยล่อ ให้ยนิ ดีบา้ งไม่ยนิ ดีบา้ ง ให้
รักให้ชอบให้เกลียด ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ทีต่ ่างจากทุกขเวทนา
ทุกขเวทนาเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของขันธ์ เช่นเวลารูปขันธ์สมั ผัสกับอากาศทีร่ อ้ น
เกินไปหรือเย็นเกินไป ก็เกิดความรู้สกึ ไม่สบายขึ้นมา เป็ นทุกขเวทนาทีม่ าแล้วก็ไป แล้ว
ก็มคี วามทุกข์ใจตามมาด้วยอีกชัน้ หนึ่ง ทีเ่ กิดจากความไม่ยนิ ดี เกิดจากความรังเกียจ
หนาวเกินไปหรือร้อนเกินไป ถ้าเกิดความรังเกียจ ก็จะเกิดความทุกข์ใจอีกชัน้ หนึ่ง ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายกําจัดได้ ด้วยการควบคุมไม่ให้เกิดความไม่
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พอใจ กับการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ทีม่ ากระทบกับร่างกาย อากาศจะหนาว
ขนาดไหนก็รบั รู้ตามความเป็ นจริง ถ้าพอทีจ่ ะหาอะไรมาห่มเพือ่ ให้อ่นุ ขึ้นได้ ก็ทาํ ไป ถ้า
ทําไม่ได้ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพความหนาวนัน้ โดยไม่มคี วามรังเกียจหรือความไม่พอใจ
เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายทําได้ และนํามาสังสอนพวกเรา
่
ให้บาํ บัด
กําจัดความทุกข์ใจนี้ ไม่ได้ให้ไปบําบัดกําจัดการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ
เช่นอากาศร้อนมากๆ ก็เปิ ดเครื่องปรับอากาศ เพือ่ ปรับให้อากาศอยู่ในระดับทีเ่ รา
ต้องการ ท่านให้ปรับใจของเรา ให้เข้ากับความเป็ นจริงของธรรมชาติ ไม่ให้ไปเสียเวลา
เหนื่อยยากกับการปรับธรรมชาติ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเรา แต่ปรับใจให้รบั กับ
ความเป็ นไปของธรรมชาติ ของความจริงทีเ่ กิดขึ้นทีม่ าสัมผัสกับใจ ทีย่ กตัวอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนหนาว ก็เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของสิง่ ต่างๆทีม่ ากระทบกับใจ ซึง่ มี
มากมายหลายชนิดด้วยกัน เช่นเสียงอย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ สักครู่น้ ีเราอยู่ในความสงบ พอ
ตอนนี้ก็มเี สียงดังรบกวน เราก็รบั รู้ไว้ว่าเป็ นเสียงดัง แต่ใจอย่าไปรังเกียจ อย่าไปโกรธ
จะได้ไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่รู้จกั ควบคุมใจ ปล่อยให้สง่ิ ทีม่ าสัมผัสกระตุน้ ให้เกิดความไม่พอใจ
หรือความโกรธ หรือความอยากได้ ก็จะทําให้ทกุ ข์ใจ ความทุกข์ใจนี้ต่างกับความทุกข์ใน
ขันธ์ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวธรรมต่างๆ เช่นเวลาสูญเสียอะไรไป ก็เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงอย่างหนึ่ง ถ้ารู้ไม่ทนั ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้เตรียม
ใจ ได้สงั ่ สอนใจไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับ
ไปของสภาวธรรมและสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆ เหมือนการ
ฝึ กซ้อมของนายทวารรักษาประตูฟตุ บอล ทีร่ ู้วา่ ลูกบอลมาได้หลายทางด้วยกัน มา
ทางซ้ายก็ได้ มาทางขวาก็ได้ มาทางตรงก็ได้ มาทางตํา่ ก็ได้ มาทางสูงก็ได้ ถ้านายทวาร
ฉลาดได้รบั การฝึ กสอนมาอย่างดี ก็จะสามารถรับลูกบอลได้ทกุ รูปแบบ ฉันใดสภาพของ
การเปลีย่ นแปลงหรือการหมดไปของสิง่ ต่างๆก็เป็ นเช่นนัน้ มาได้ทกุ รู ปแบบด้วยกัน มา
ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ มาทางขันธ์คอื รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษา ให้เตรียมรับกับการเปลีย่ นแปลงของ
สภาวธรรมเหล่านี้
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเป็ นเสียงเป็ นกลิน่ เป็ นรสเป็ นโผฏฐัพพะเป็ น
ธรรมารมณ์ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ มีทงั้ ทีท่ าํ ให้เกิดความยินดีและไม่ยนิ ดี แต่เรา
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ไม่ควรยินดีหรือไม่ยนิ ดี ควรจะรับรู้เฉยๆตามความเป็ นจริง ถ้าไม่ยนิ ดียนิ ร้ายใจก็จะไม่
วุน่ วายไปกับเขา นี่คอื วิธีการดับทุกข์ ดับด้วยการรู้ทนั สิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสกับใจ ไม่หลง
ยินดีในสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจ ไม่รงั เกียจกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบอกชอบใจ ยอมรับความจริงว่าโลกนี้
เป็ นอย่างนี้ มีทงั้ สิง่ ทีย่ นิ ดีและไม่ยนิ ดี พอใจและไม่พอใจ เราสามารถทําใจให้รับรู้เฉยๆ
ได้ ให้พอใจกับทุกสภาพ ไม่วา่ จะดีหรือไม่ดี น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีก็ตาม รับได้กบั ทุก
สภาพ ถ้าทําได้ก็ถอื ว่าใจมีปญั ญามีธรรมะ ทีจ่ ะรักษาใจให้อยู่อย่างไม่ทกุ ข์ได้ แต่โดย
ธรรมชาติของใจทีย่ งั ไม่ได้รบั การฝึ กฝนอบรม จะไม่เป็ นอย่างนัน้
จะเป็ นเหมือน
สัญชาตญาณ พอได้สมั ผัสกับสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความยินดีเกิดความโลภความ
ต้องการขึ้นมา เวลาสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความรังเกียจ เกิดความโกรธ
ขึ้นมา เราจึงต้องฝึ กฝนใจให้เป็ นกลาง ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ด้วยการฝึ กทําจิตใจให้สงบ พอ
จิตสงบก็จะเป็ นกลาง เป็ นอุเบกขา ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ชวั ่ คราว
เพราะอยู่ในสภาพนัน้ ได้ไม่นาน จิตจะสงบได้ระยะหนึ่ง แล้วก็ถอนออกมา แล้วก็ไปทํา
ภารกิจต่างๆ ไปสัมผัสรับรู้กบั สิง่ ต่างๆ ตอนนัน้ แหละเป็ นตอนทีต่ อ้ งใช้ปญั ญา ใช้ไตร
ลักษณ์สอนใจ คอยเตือนใจไม่ให้ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ เพราะควบคุมบังคับให้เป็ นไป
ตามความต้องการของเราไม่ได้
ถ้ามีความต้องการมากก็จะเหนื่อยมาก เพราะจะมีสง่ิ ให้แก้ไขมาก ถ้ามีความต้องการ
น้อย มีสนั โดษ ยินดีตามมีตามเกิด พอใจกับสิง่ ทีม่ ี ทีเ่ ป็ น ทีป่ รากฏ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไรให้
เหนื่อยยาก ร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป หนาวก็ปล่อยให้หนาวไป ไม่ตอ้ งหาเครื่องปรับอากาศ
มาติดตัง้ ไม่ตอ้ งหาทีท่ าํ นํา้ อุ่นมาอาบ ถ้าทําใจให้พอใจกับทุกสภาพได้ก็จะสบาย แต่พวก
เรากลับมองไม่เห็นว่าสบาย เพราะถูกอํานาจของความหลงครอบงํา ทําให้ตอ้ งไปทําสิง่
นัน้ สิง่ นี้เพือ่ ให้ถูกใจ กลายเป็ นความวุน่ วายเป็ นความทุกข์ไป กลายเป็ นใจทีอ่ ่อนแอ
เพราะจะต้องคอยพึง่ สิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ตลอดเวลา เป็ นเหมือนกับคนทีไ่ ม่พกิ าร แต่ตอ้ งอาศัย
ของทีค่ นพิการใช้ เช่นรถเข็นเป็ นต้น สมัยนี้คนเราพิการกันเยอะ ไม่ค่อยเดินกัน
ระยะทางใกล้ๆก็ไม่ยอมเดินกัน ต้องขึ้นรถ อยู่ใกล้ๆกันก็ยงั ต้องใช้โทรศัพท์คุยกัน
ธรรมชาติของกิเลสเป็ นอย่างนี้ ก็เลยต้องวุน่ วายกับการหาซื้อเครื่องโทรศัพท์ วุน่ วายกับ
การดูแลรักษาและชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลา ถ้าโทรติดต่อกันไม่ได้ก็จะหงุดหงิดรําคาญใจ
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เพราะไม่อยู่แบบสันโดษนัน่ เอง พอใจกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ทม่ี อี ยู่ จะคอยปรับทุกสิง่ ทุก
อย่างให้เป็ นไปตามความต้องการ แล้วในทีส่ ุดก็มาหล่นทับศีรษะ เป็ นความทุกข์ทก่ี ดดัน
บีบคัน้ ใจ พอถึงเวลาทีต่ อ้ งอยู่กบั สภาพทีไ่ ม่ชอบ ก็ทนอยู่ไม่ได้ เพราะไม่รู้จกั อดทน ไม่
รู้จกั ทําใจให้น่งิ เฉย ให้รบั กับสภาพต่างๆได้ บางทีตอ้ งไปทําอะไรทีไ่ ม่ดี ทําผิดศีลผิด
ธรรม ให้เกิดความเสียหายตามมา
เพราะใจไม่สนั โดษ ไม่ยนิ ดีตามมีตามเกิด มีแต่ความโลภความอยากความต้องการ จึง
ต้องไปฆ่าผูอ้ น่ื ไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปโกหกหลอกลวง ไปเสพสุรายา
เมา เสพอบายมุขต่างๆ เพราะไม่รู้จกั ปรับใจให้เข้ากับสภาพ แต่พยายามปรับสภาพให้
เข้ากับความต้องการของตน อยู่บา้ นเฉยๆความจริงก็เป็ นสภาพทีด่ ที ส่ี ุดอยู่แล้ว ไม่มที ่ี
ไหนจะดีเท่าบ้านเรา ปลอดภัย มีทกุ สิง่ ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ แต่อยู่บา้ นกันไม่ค่อย
ได้ ต้องออกไปข้างนอกกัน ไปเสีย่ งภัยกับเหตุการณ์ต่าง เพราะใจถูกอํานาจของความ
อยากครอบงํา ไม่เคยกําจัดความอยากต่างๆ ปล่อยให้ความอยากบงการชีวติ จน
กลายเป็ นทาสของความอยากไปโดยไม่รู้สกึ ตัว เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพิจารณาตอนที่
ยังเป็ นพระราชโอรสอยู่ในวัง อยู่ท่ามกลางความสุขของทางโลก แต่ทรงสังเกตเห็น
พระทัยของพระองค์วา่ ไม่มคี วามสุขเลย ต้องยุ่งกับเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลา ตาม
ความบงการของความอยาก เดีย๋ วก็อยากจะกินนัน่ กินนี่ ดืม่ นัน่ ดืม่ นี่ อยากทําเรื่องนัน้
เรื่องนี้ เป็ นความบงการของความอยากทัง้ นัน้ ไม่ได้ทาํ ตามความจําเป็ น คือทํามาหากิน
เพือ่ มีปจั จัย ๔ นอกเหนือจากนี้แล้ว เป็ นเรื่องของความอยากทัง้ นัน้ ทําเพือ่ ความ
สนุกสนาน แล้วก็ผ่านไปหมดไป เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว แล้วก็อยากหาอะไร
มาทําอีก เพือ่ ดับความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ก็จะเป็ นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เป็ นอย่างนี้มา
นานนับไม่ถว้ นแล้ว เกิดมากี่ภพกี่ชาติ ไม่วา่ จะอยู่ในระดับไหน จะเป็ นเทพเป็ นมนุษย์
เป็ นเดรัจฉาน ก็ทาํ แบบเดียวกัน ทําตามคําสังของความอยาก
่
คือกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ทีเ่ ป็ นเจ้านายของสัตว์โลกทัง้ หลาย เวลาเกิดความอยากก็อยู่ไม่เป็ นสุข เวลา
อยากจะไปไหน ให้อยู่บา้ นเฉยๆก็จะแสนทรมานใจ ต้องออกไปให้หายอยาก ถึงจะ
กลับมาอยู่บา้ นได้ แต่กลับมาเพือ่ พักเอาแรงเท่านัน้ พอได้แรงได้กาํ ลังก็อยากออกไปอีก
ชีวติ ของพวกเราจึงติดอยู่ในวงจรนี้ ออกไปข้างนอกเพราะอยู่ในบ้านไม่ได้ พอเหนื่อย
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แล้วก็กลับมาพักในบ้าน พอหายเหนื่อยแล้วก็ออกไปใหม่ ทําอย่างนี้มาตัง้ แต่เล็กจนโต
จนแก่ จนกว่าสังขารจะไปไม่ไหวจริงๆ นี่แหละคืออํานาจของความอยาก ถ้าไม่พจิ ารณา
ก็จะไม่เห็น จะคิดว่าเป็ นธรรมชาติเป็ นธรรมดา แต่ความจริงแล้วเป็ นเรื่องผิดปกติ
ถ้าธรรมดาแล้วต้องอยู่เป็ นสุข อยู่เฉยๆแล้วสุข จึงจะถือว่าเป็ นธรรมดา จึงจะหลุดพ้น
จากความทุกข์ ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขก็หมดปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการอยู่
ไม่เป็ นสุขนี่เอง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอืน่ เรื่องของเราก็มมี ากพออยู่
แล้ว แต่ก็ยงั อดไปยุ่งกับเรื่องของคนอืน่ ไม่ได้ ต้องวุน่ วายไปกับเขา สร้างความวุน่ วาย
สร้างความทุกข์ให้กบั เราโดยไม่รู้สกึ ตัว
และจะไม่มที างรู้สกึ ตัวเลยถ้าไม่ได้มาเจอ
พระพุทธศาสนา ไม่ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า จึงย้อนกลับมา
ทีว่ า่ ทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงให้พทุ ธศาสนิกชน เดินทางไปตามสังเวชนียสถานต่างๆ ก็
เพือ่ ให้เกิดศรัทธาความเชื่อ เกิดฉันทะวิริยะทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เพือ่ เปิ ดใจให้สว่าง ให้รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ นโทษ จะ
ได้สร้างสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณและกําจัดสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ตอ้ งทุกข์ไม่
ต้องวุน่ วายกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ คนทีม่ ดี วงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่
วุน่ วายกับอะไรทัง้ สิ้น อะไรจะมีก็มไี ป อะไรจะสูญก็สูญไป แต่ใจจะไม่ไปดีอกดีใจ เสีย
อกเสียใจ กับการมาและการไปของสิง่ ต่างๆ เพราะมีปญั ญารู้ทนั ว่านี่คอื ความจริง ทํา
อะไรไม่ได้ ถ้าไปดีใจหรือเสียใจก็เหมือนเป็ นการทําโทษตนเอง คือสร้างความทุกข์ให้กบั
ใจ
ไม่มใี ครอยากจะทุกข์กนั จึงต้องปล่อยวาง ยอมรับความจริง ต้องอยู่กบั ความจริงให้ได้
นี่คอื เป้ าหมายของการไปอินเดีย ไปตามสังเวชนียสถานต่างๆ ถ้ากลับมาแล้วไม่ได้
ประพฤติปฏิบตั ดิ ขี ้นึ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็ นการไปเทีย่ วเฉยๆ เหมือนกับไปเที่ยว
ตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้ากลับมาแล้ว พลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ เคยสํามะเลเทเมาก็เลิก
สํามะเลเทเมา เคยเทีย่ วเตร่ก็เลิกเทีย่ วเตร่ ไม่มศี ีลมีธรรมก็มศี ีลมีธรรม ก็ถอื ว่าเป็ น
ประโยชน์ ตรงกับความปรารถนาของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่สาํ มะเลเทเมาอยู่แล้ว มีศลี มี
ธรรมอยู่แล้ว จะไปทีอ่ นิ เดียหรือไม่ก็ไม่สาํ คัญอย่างไร ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ ไม่มคี วาม
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แตกต่างกัน เพราะมีศลี มีธรรม มีฉนั ทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สา ในการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
อยู่แล้ว ครูบาอาจารย์ต่างๆของพวกเราจึงไม่ค่อยมีปรากฏว่าท่านไปอินเดียกัน หลวงปู่
ต่างๆนับแต่หลวงปู่มนลงมาก็
ั่
ไม่ได้ไปอินเดีย ท่านไม่ตอ้ งไป เพราะท่านเห็นธรรมอยู่ใน
ใจแล้ว เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ไม่ลงั เลสงสัย ในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ เหมือนกับพวกเรา ทีย่ งั ต้องไปเห็นสถานทีจ่ ริงถึงจะเชื่อว่า มีพระพุทธเจ้ามา
ประสูติ มาแสดงพระธรรมเทศนาจริงๆ
ดังนัน้ ไม่วา่ จะไปหรือไม่ ก็ขอให้เข้าใจว่า เป้าหมายของการไปก็เพือ่ ให้มศี รัทธาความเชื่อ
ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้มอี ทิ ธิบาท ๔ มีฉนั ทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ทีจ่ ะศึกษา
และปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิด
จากความโลภความโกรธความหลง เกิดจากความอยากทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ นี่คอื เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของการไปอินเดีย ของ
การไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ตามสถานทีต่ ่างๆ ของการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีน่ ่ี ก็อยู่ท่ี
ตรงนี้ คือกําจัดความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป จึงควรให้ความสําคัญตรงจุดนี้ ให้ดู
ทีใ่ จเป็ นหลัก ถ้าเกิดความโลภความโกรธความหลงเมือ่ ไหร่ ก็ให้เรารู้วา่ นี่แหละคือศัตรู
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งกําจัด ด้วยการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนานี่เอง มีเงินทองมากน้อยก็อย่าไป
เสียดาย ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต้องเก็บไว้ก็เอาไปทําบุญทําทานเสีย ศีลก็พยายามรักษาไว้
ให้ดใี ห้บริสุทธิ์ ภาวนาก็พยายามทําให้มาก เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึง
หลับเลย อย่าให้เผลอสติ ให้มสี ติคอยเฝ้าดูกายวาจาใจอยู่เสมอ อย่าห่างไกลจากกาย
วาจาใจ อย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคต อย่าไปทีใ่ กล้ทีไ่ กล ให้อยู่ทต่ี รง ๓ สถานทีน่ ้ ี อยู่
ทีก่ ายวาจาใจ แล้วจะรู้วา่ อะไรกําลังเกิดขึ้นภายในใจ ถ้าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดกี ็จะได้กาํ จัดได้
ถ้ามัวไปอยู่ทอ่ี น่ื มัวไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ แล้วก็วุน่ วายใจขึ้นมา ก็จะไม่รู้สกึ ตัวว่าไฟ
กําลังเผาใจ แต่ถา้ มีสติจะรู้เลยว่า ไปคิดถึงคนนัน้ แล้วก็เกิดความกังวลขึ้นมา ก็จะรีบ
ระงับดับความกังวลทันที ด้วยปัญญาก็ได้ หรือด้วยสมาธิก็ได้ ถ้าใช้สมาธิก็บริกรรมพุท
โธๆไป เลิกคิดถึงเรื่องของคนนัน้ ไป ถ้าใช้ปญั ญาก็ตอ้ งพิจารณาปล่อยเขาไปตามเรื่อง
ของเขา เขาอยู่ตรงนัน้ เราอยู่ตรงนี้ ไปคิดวุน่ วายกับเขาทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้า
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คิดอย่างนี้ก็จะดับความทุกข์ดบั ความกังวลได้ ถ้าไม่มสี ติก็จะมัวแต่คดิ ถึงเขา ยิง่ คิดก็ยง่ิ
กังวลใหญ่ ยิง่ ห่วงใหญ่ แต่ไม่รู้วา่ ปัญหาคือความทุกข์ความกังวลอยู่ทน่ี ่ี มัวไปกังวลกับ
เขาทีอ่ ยู่ทต่ี รงโน้น อาจถึงกับลากสังขารร่างกายไปหาเขา เพือ่ ไปแก้ปญั หา ซึง่ ปัญหาจริง
อยู่ทใ่ี จเรา ดับตรงทีใ่ จเราเท่านัน้ ก็หมดเรื่อง เขาจะเป็ นอะไร ก็ปล่อยให้เป็ นไป เรื่องก็จบ
แต่เราแก้ไม่เป็ น ไม่แก้ทใ่ี จเรา กลับไปแก้ทข่ี ้างนอก เพราะไม่ดูกายวาจาใจของเรา
เพราะไม่มสี ตินนั ่ เอง นี่คอื การภาวนา ให้ดูทก่ี ายวาจาใจ ดูวา่ สุขหรือทุกข์ ถ้าทุกข์ก็รีบดับ
เสีย ไม่ตอ้ งไปดับทีค่ นนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่ดบั ทีใ่ จ ดับความอยากต่างๆ จึงขอให้
พยายามสร้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา สร้างศรัทธา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมกับผู ้รู้ เข้า
หาครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆ เพือ่ ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทางธรรมต่อไป
ถาม ช่วงทีผ่ า่ นมาหลังจากไปปฏิบตั ธิ รรมก็น่ิงไปได้พกั หนึ่ง พอมาทํางานก็เกิดภาวะที่
ตัวเองเรียกว่าคนดีทอ้ แท้เจ้าค่ะ ว่าเราทําไมต้องทําส่วนทีค่ นอืน่ เขาไม่ทาํ เพราะ
เขาฉลาดจะทําให้แต่ตวั เขาเอง ก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําหรือเปล่า
ตอบ ความผิดอยู่ทค่ี วามคิดของเรา คิดไปในทางกิเลส กิเลสย่อมคิดถึงประโยชน์ส่วน
ตนเป็ นหลัก ทําอะไรต้องได้รบั ประโยชน์ แต่ความจริงแล้วประโยชน์ทไ่ี ด้มโี ทษ
ตามมาด้วย เพราะประโยชน์ทางโลกไม่จรี งั ถาวร ได้อะไรมาแล้วเดีย๋ วก็เสือ่ ม
หมดไป ใจไม่ได้อม่ิ เอิบจากสิง่ ทีไ่ ด้มา แต่ใจจะอิม่ เอิบจากสิง่ ทีเ่ สียไป แต่เราไม่รู้
กัน เช่นเราทําบุญให้ทานเราต้องเสียเงินทองไป แต่ใจเราได้ความอิม่ เอิบใจ ได้
ความสุขใจ แต่เรามักจะไม่คดิ ทางธรรมะกัน เพราะใจถูกอํานาจของกิเลส
ครอบงํา จะคิดแต่ประโยชน์ทจ่ี ะได้ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นประโยชน์ทแ่ี ท้จริงสําหรับใจ
กลับเป็ นโทษกับใจ เพราะเมือ่ ได้มาแล้ว ก็จะทําให้เกิดความโลภ อยากจะได้มาก
ขึ้นไปอีก เช่นทําอะไรแล้วได้รางวัลได้คาํ ชมเชยก็ดใี จ แล้วก็หวังทีจ่ ะได้รบั อย่าง
นัน้ ทุกครัง้ เวลาทีท่ าํ อะไร แต่ใจไม่ได้ปีติ ไม่ได้ความภูมใิ จ ไม่เหมือนกับการทํา
อะไรโดยไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากผูใ้ ด ทําเพราะเห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื
กับสังคมกับส่วนรวม เป็ นจาคะ เป็ นการเสียสละ เป็ นธรรม ทําให้เกิดความ
ภูมใิ จสุขใจ เหมือนทีพ่ ระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทงั้ หลายทํากัน ท่านไม่ได้ทาํ
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เพือ่ หวังผลตอบแทนจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียว พวกเราจะถวายอะไรให้กบั
ท่านหรือไม่ จะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ ท่านไม่ได้กงั วลเลย ท่านทําเพราะท่าน
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ ทําให้ผูอ้ น่ื มีความสุข ตัวท่านเองมีความสุขอยู่แล้ว ท่านมี
ธรรม ท่านจึงคิดอย่างนี้
แต่พวกเราไม่มธี รรมจึงไม่คดิ อย่างนี้ จะคิดว่าเสียเปรียบคนอืน่ เช่นเวลากิน
อาหารเสร็จแล้ว คนอืน่ ไม่ยอมล้างชาม ปล่อยให้เราล้างคนเดียว เราก็ล ้างไปบ่น
ไป แทนทีจ่ ะล้างไปแล้วมีความสุข เพราะเป็ นการทําบุญ เป็ นการเสียสละ ถ้า
เอาชนะความเห็นแก่ตวั ได้ เราจะมีความสุข เราจึงต้องปรับความคิดของเราใหม่
อย่าไปมองคนอืน่ ให้มองพระพุทธเจ้าครู บาอาจารย์เป็ นหลัก ท่านทําโดยไม่
ต้องการผลตอบแทนจากผูอ้ น่ื เพราะมีผลตอบแทนอยู่ในตัวแล้ว แต่เรายังไม่ถงึ
ขัน้ นัน้ ยังไม่สามารถต่อสูก้ บั ความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดขี องกิเลสได้ คือความเห็นแก่ตวั ยัง
อยากได้ประโยชน์จากสิง่ ทีท่ าํ ถ้าเอาชนะความเห็นแก่ตวั ได้แล้ว จะมีความสุขใจ
ภูมใิ จอิม่ ใจ ดังทีพ่ ูดอยู่เสมอว่า ให้ปิดทองหลังพระกัน ทําไปเถิดไม่ตอ้ งให้คน
อืน่ รู้ ไม่ตอ้ งให้คนอืน่ ชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญ นี่คอื การทําทานทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่
มีความโลภความอยากได้ผลตอบแทนจากผูห้ นึ่งผูใ้ ด จะได้ผลมากทางด้านจิตใจ
คือจะมีความภูมใิ จ มีความพอใจมีความสุขใจ ลองทําดู ทีย่ ากเพราะมีอปุ สรรค
คือความเห็นแก่ตวั ทีใ่ ห้คดิ ว่าเสียเปรียบ
ถาม ไม่รู้เมือ่ ไรเขาจะกวาดหน้าบ้านเขาเองสักที
ตอบ ไม่ควรคิดอย่างนี้ ถ้าเห็นว่ามันสกปรกเราก็กวาดมันเสียก็หมดเรื่อง ทําไปเรื่อยๆ
สักวันหนึ่งเขาจะต้องอายตัวเขาเอง ถ้าคนอืน่ มากวาดให้เราทุกวัน โดยไม่
ต้องการผลตอบแทนจากเราเลย สักวันหนึ่งเราจะต้องไปกราบเขา เพราะเรา
จะต้องอายตัวเราเอง ว่าเราทําไมถึงชุ่ยอย่างนี้ ปล่อยให้คนอืน่ มากวาดบ้านเรา
ถาม ส่วนใหญ่จะคิดว่าเสียเปรียบ ถูกเอารัดเอาเปรียบ
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ตอบ ความสุขทางธรรมทางจิตใจเกิดจากการเสียสละ จาคะก็คอื การเสียสละ เสียสละ
ประโยชน์สุขส่วนตน เพือ่ ประโยชน์สุขของส่วนรวม หรือของผูอ้ น่ื ทําแล้วจะทํา
ให้เกิดความสุขใจ ญาติโยมก็ทาํ ได้กบั คนบางคน ทํากับครูบาอาจารย์ได้ ท่าน
ต้องการอะไร เรายินดีทาํ ให้ท่านทันที ทําแล้วก็มคี วามสุขใจ แต่ทาํ ไมกับคนอืน่
เราทําไม่ได้ เป็ นคนเหมือนกัน แต่กเิ ลสเราจะแยกแยะว่า ทําแล้วได้ผลไม่
เหมือนกัน ทํากับครูบาอาจารย์ได้ผล ทํากับคนอืน่ ไม่ได้ผล พระพุทธเจ้าจึงตรัส
สอนว่า ถ้าอยากจะรักษาตถาคต ก็ให้รกั ษาพระป่ วยเถิด เพือ่ ให้เราได้ทาํ ความดี
กัน จะได้มคี วามสุข เหมือนกับได้ทาํ ให้กบั พระพุทธเจ้าเลย แทนทีจ่ ะถวายเงิน
ให้กบั หลวงตาไปสร้างโรงพยาบาล เราก็ไปสร้างกันเองเลยก็ได้ ท่านจะได้ไม่ตอ้ ง
เหนื่อย ได้ผลเท่ากัน เมือ่ เราไม่ทาํ ท่านก็เลยต้องทํา ต้องรับภาระ รับเงินจาก
พวกเราไปทําอีกทีหนึ่ง ได้ผลน้อยกว่า เพราะผูกติดอยู่กบั ตัวท่าน ใจไม่กว้างพอ
ยังไม่สพั เพสัตตา ในเรื่องจาคะสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน อย่าไปแยกแยะว่าเป็ น
คนดีเป็ นคนชัว่ คนชัว่ ก็มจี ติ มีใจ ต้องการความเมตตาเหมือนกัน เมือ่ ให้ความ
เมตตาแล้ว ความเมตตาจะทําลายความชัว่ ของเขาได้ คนทีไ่ ม่ดแี ล้วกลับตัวเป็ น
คนดีก็มเี ยอะ เพราะความเมตตา ทีไ่ ปละลายความชัว่ ในจิตใจของเขา การไร้
ความเมตตาใจไม้ไส้ระกํา ไม่ได้ทาํ ให้คนชัว่ เป็ นคนดีได้ แต่จะทําให้ชวั ่ มากขึ้น
เช่นเวลาเขาเดือดร้อนแต่ไม่มใี ครช่วยเหลือ จึงต้องไปลักขโมยไปทําความชัว่
ก็กลับมาทีเ่ รื่องเดิมทีว่ า่ ทําบุญกับพระกับทําบุญกับสุนขั ได้บญ
ุ เหมือนกัน การให้
ทานนัน้ มีประโยชน์อยู่ ๒ ชัน้ ด้วยกันคือ ชัน้ ทีห่ นึ่งคือทางใจเรานี่ได้เหมือนกัน
สัพเพสัตตา
ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสุนขั
ถ้าทําไปด้วยความเมตตา
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ก็จะมีความสุขใจเหมือนกัน ส่วนประโยชน์ชนั้ ทีส่ องนัน้ ก็ข้นึ อยู่
กับบุคคลนัน้ จะสามารถทําประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าทําได้มากเราก็ควร
สนับสนุนมาก ถ้าทําได้นอ้ ยก็ควรสนับสนุนน้อย ถ้าทําในสิง่ ทีเ่ กิดโทษ ก็ไม่ตอ้ ง
สนับสนุน เช่นให้เงินทองกับคนดีคนทีท่ าํ ประโยชน์ให้กบั สังคม ได้เงินมามาก
น้อยก็เอาไปสงเคราะห์โลกหมด อย่างนี้ให้ไปได้เท่าไหร่ก็ให้ไปเถิด แต่ถา้ ให้กบั
คนทีเ่ อาเงินไปเสพสุรายาเมา ไปเล่นการพนัน ไปเทีย่ วเมืองนอก อย่างนี้ก็ไม่ควร
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ให้ ให้เขาหาเอง การทําบุญก็ตอ้ งเลือกคน ในกรณีทจ่ี ะให้เขาทําประโยชน์ ก็ตอ้ ง
เลือกคน ทํากับคนดี จะได้มเี ครื่องไม้เครื่องมือไว้ทําความดี ถ้าทําบุญเพือ่ ให้ใจมี
ความสุขนี้ ก็ทาํ ได้กบั ทุกคนทีเ่ ดือดร้อน เช่นคนขอทานข้างถนน จะได้ความสุข
ใจเท่าๆกับเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็มรี ่างกายเหมือนกับ
ขอทาน เป็ นคนเหมือนกัน คนขอทานก็ตอ้ งการอาหารเหมือนกัน หิวเหมือนกัน
มีความต้องการเหมือนกันในปัจจัย ๔ ถ้าสงเคราะห์โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ก็จะ
มีความสุขใจเท่ากัน
ถาม ความเมตตาควรให้เสมอกันหมด ไม่วา่ ใครก็ตาม แต่ส่วนการงานก็ตอ้ งพิจารณา
ว่าควรทําให้เขามากน้อยแค่ไหน ใช่ไหมครับ
ตอบ หน้าทีใ่ ครหน้าทีม่ นั งานของเราๆก็ทาํ ไป งานของเขาก็ปล่อยให้เขาทําไป เขาจะทํา
หรือไม่ก็เรื่องของเขา
ถาม แต่เราจําเป็ นต้องทําให้เขา ถ้าเขาละเลย
ตอบ ถ้ามันเป็ นงานทีท่ าํ ร่วมกัน ถ้าเขาไม่ทาํ เราก็ตอ้ งทําไปก่อน
ถาม ส่วนรวมจะเสียถ้าไม่ทาํ
ตอบ ให้คดิ ว่าเป็ นการทําบุญก็แล้วกัน ในส่วนทีเ่ ราต้องทําแทนเขา ถ้าไม่ทาํ งานของเรา
ก็จะเสียไปด้วย เพราะเป็ นงานร่วมกัน เช่นเวลาเรียนหนังสือ อาจารย์ให้จดั กลุม่
ทํากิจกรรมร่วมกัน คนหนึ่งทํามาก อีกคนหนึ่งทําน้อย ก็ถอื เป็ นการทําบุญไปก็
แล้วกัน ทํามากก็ได้บญ
ุ มาก
ถาม ถ้าทําให้เขาโดยทีจ่ ติ เราไม่มคี วามเมตตา
ตอบ เราจะมีความหดหู่ใจ จะไม่ได้บญ
ุ เพราะทําด้วยความจําใจ
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ถาม ท่านอาจารย์สอนในตอนต้นว่า ขันธ์มนั เปลีย่ นแปลงทุกวัน ส่วน การ
เปลีย่ นแปลงของจิตนี่ เป็ นอาการของจิต แต่ตวั จิตเองไม่ได้เปลีย่ นใช่ไหมคะ
ตอบ จิตเป็ นเหมือนนํา้ นํา้ ก็เป็ นนํา้ อยู่ตลอดเวลา แต่ในนํา้ ก็มคี ลืน่ มีความร้อนเย็น ที่
เปลีย่ นไปตามอากาศ แต่นาํ้ ก็ยงั เป็ นนํา้ อยู่ ตัวจิตเองไม่ได้เปลีย่ น คือตัวผูร้ ู้ไม่ได้
เปลีย่ น แต่อาการของผูร้ ู้เปลีย่ นไปตามสิง่ ทีม่ าสัมผัสมากระทบ เปลีย่ นไปตาม
กิเลสทีม่ อี ยู่ในจิต
เวลามีอะไรมาสัมผัสก็เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมา
เสร็จแล้วก็หายไป โลภแล้วก็หายไป โกรธแล้วก็หายไป แล้วก็กลับมาอยู่ในระดับ
ทีเ่ คยอยู่ ระดับของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั กิเลสทีม่ มี ากหรือน้อย ถ้าเราตัด
กิเลสออกไปเรื่อยๆ ระดับก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด คือไม่มกี เิ ลส
เลย จิตก็จะไม่เปลีย่ นแปลงเลย สิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ก็คอื กิเลสนี่เอง
ถาม จิตทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง เป็ นจิตเดิมหรือไม่คะ
ตอบ เป็ นจิตตัวเดียวกัน จะเรียกว่าจิตเดิมหรืออะไรก็ตาม ก็เป็ นจิตดวงเดียวกัน จิต
สมัยทีเ่ ป็ นพระราชโอรส กับจิตทีเ่ ป็ นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เป็ นจิตดวงเดียวกัน
ต่างกันทีส่ ภาพในจิตนัน้ สะอาดหมดจดมากน้อยต่างกัน ขณะเป็ นพระราชโอรส
ก็ได้ชาํ ระมาในระดับของพระโพธิสตั ว์แล้ว ซึง่ ก็สะอาดกว่าปุถชุ นอย่างพวกเรา
ท่านมีทานมากกว่าพวกเรา ตัง้ แต่ตอนทีเ่ ป็ นพระเวสสันดร เปรียบเทียบเรากับ
พระเวสสันดรดูก็แล้วกัน ว่าเราทําได้อย่างท่านหรือไม่ แสดงว่าใจของท่านสะอาด
มากกว่าใจเราแล้ว แต่ยงั ไม่พอเพียง ยังมีโลภโกรธหลงอยู่ ท่านยังไม่พอใจ ยัง
ต้องกําจัดชําระอีก จนไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย ถึงจะพอใจ ใจของปุถชุ นเป็ นเหมือน
นํา้ ทีไ่ ม่สะอาด มีสง่ิ ต่างๆเจือปนอยู่ ถ้าเอาใส่เครื่องกรองนํา้ กรองไปเรื่อยๆ จน
ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในนํา้ นํา้ ก็ยงั เป็ นนํา้ อยู่เหมือนเดิม นํา้ ทีต่ น้ ทางกับนํา้
ปลายทางก็นาํ้ อันเดียวกัน ต่างตรงทีน่ าํ้ ทีป่ ลายทางไม่มสี ง่ิ สกปรกเจือปนอยู่เลย
ทีพ่ ูดว่าใจของปุถชุ นกับใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ก็ถูกแล้ว ถูกตรงทีว่ า่ เป็ น
ใจเหมือนกัน แต่ต่างกันทีค่ วามบริสุทธิ์ เหมือนเราอาบนํา้ กับไม่อาบนํา้ เราก็คนๆ
เดียวกัน คนทีอ่ าบนํา้ กับคนทีไ่ ม่อาบนํา้ ก็คนเดียวกัน ต่างกันตรงทีค่ วามสะอาด
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จิตนี้ไม่เปลีย่ นแปลงตามกาลเวลา ตัวผูร้ ู้น้ ไี ม่เปลีย่ นแปลง เป็ นผูร้ ู้ตลอดเวลา สิง่
ทีเ่ ปลีย่ นก็คอื สิง่ ทีอ่ ยู่ในตัวผูร้ ู้ คือกิเลสและธรรมะทีม่ อี ยู่ในจิต มีข้นึ มีลง มีมาก
มีนอ้ ย ขึ้นอยู่กบั กรรม ถ้าทํากุศลกรรมก็มธี รรมะมากขึ้น มีกเิ ลสน้อยลง ถ้าทํา
อกุศลกรรมก็มกี เิ ลสมากขึ้น มีธรรมะน้อยลง
ถาม เป็ นอาการของจิต ไม่ใช่จติ ใช่ไหมครับ
ตอบ เป็ นอาการของจิต เหมือนกับเวลาร่างกายไม่สบาย ก็เป็ นอาการของร่างกาย ปวด
หัวตัวร้อนเจ็บท้อง เป็ นอาการทีอ่ อกมาจากร่างกาย จิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิต
สงบ จิตฟุ้งซ่าน ก็เป็ นอาการของจิต ออกมาจากตัวจิต แต่ไม่ถาวร เป็ นแล้วก็
หายไป
ถาม เราสามารถแยกมันออกมาได้
ตอบ ถ้ามีสติมปี ญั ญาก็แยกมันออกมาได้ รู้ทนั ว่าเป็ นเพียงอาการ เป็ นเหมือน
อาคันตุกะทีม่ าเยีย่ มเยียน ไม่วนุ่ วายไปกับมัน มันจะอยู่ก็ตอ้ งปล่อยให้มนั อยู่ไป
ถ้าถึงเวลามันจะดับมันก็ดบั ไปเอง อาจจะดับได้ทนั ทีถา้ รู้ทนั เพราะส่วนใหญ่มนั
เกิดจากการไม่รู้ทนั ของจิต จิตไปสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความหลง เวลากังวล
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพราะไม่รู้ทนั ว่าไม่ควรกังวล ถ้ามีปญั ญารู้ทนั ว่ากังวลไปก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะทําอะไรไม่ได้ กังวลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้คนนัน้ คนนี้
ต้องเป็ นอย่างนัน้ ต้องเป็ นอย่างนี้ พอรู้วา่ ทําอะไรไม่ได้ก็เลิกกังวล ความกังวลใจก็
หายไป คนเราชอบกังวลเกี่ยวกับอนาคตทีไ่ ม่แน่นอน กังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร ไม่กงั วลก็ได้ มีทางเลือก จะกังวลก็ได้ ไม่กงั วลก็ได้ แต่ชอบเลือกทีจ่ ะ
กังวลกัน เพราะไม่ยอมรับผลทีไ่ ม่ปรารถนา ถ้ารู้วา่ มันก็เท่ากัน ผลจะออกมา
บวกหรือลบ ใจก็เท่าเดิม เพราะไม่มอี ะไรทําลายใจได้ สิง่ ทีท่ าํ ใจให้ทกุ ข์ได้ก็คอื
ความหลงของใจนี้เอง ทีไ่ ม่รู้ทนั กับสภาพต่างๆ ไปยึดติดอยู่กบั สภาพหนึ่ง แล้วก็
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ ไปตลอด แล้วก็กงั วลว่าเมือ่ ไหร่จะหมดไป เช่นเวลาหนาว
ก็คดิ ว่าจะหนาวไปนานหรือไม่ อยากให้หนาวนานๆ ก็กงั วล พอไม่หนาวขึ้นมาก็
15

ไม่สบายใจ อยากจะให้หนาวอีก อย่าไปกังวล ต้องเป็ นอุเบกขา เป็ นสันโดษ
พอใจกับทุกสภาพทีป่ รากฏขึ้นมา ความกังวลก็จะดับไป อย่าไปยึดติดกับสภาพ
ใดสภาพหนึ่ง สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เพราะมันไม่ถาวร ไม่คงเส้นคงวา ทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะต้องเปลีย่ นไปเสมอ ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง
ถาม ถ้าแม่ทาํ ทานให้ลูก โดยไม่ใช่เงินของลูก เขาจะได้ไหม
ตอบ ไม่ได้เลย
ถาม แต่ถา้ ลูกเขาอนุโมทนาด้วย
ตอบ เขาก็จะได้ตรงทีอ่ นุโมทนา คนละเรื่อง คนละบัญชีกนั การให้ทานนี้ ต้องให้ของที่
เป็ นของเรา เราถึงจะได้ ถ้าเอาเงินค่าขนมของลูกมาทําบุญ ถ้าลูกอนุญาตด้วย
ความยินดี เขาจะได้เต็มทีเ่ ลย เพราะเป็ นเงินของเขา แต่ถา้ เอาเงินของแม่ไป
ทําบุญให้กบั ลูก ลูกจะไม่รู้สกึ อะไรเลย เพราะไม่ได้เสียอะไร
ถาม แต่ถา้ อนุโมทนา
ตอบ ได้ตรงทีอ่ นุโมทนา
ถาม คนละบัญชีกนั
ตอบ เขาไม่มคี วามรู้สกึ ว่าได้เสียอะไรไป บางคนตัวเองไม่ได้ทาํ แล้วยังไม่พอ ไม่อยาก
ให้คนอืน่ ทําด้วย เงินของตัวเองก็หวงแล้ว ยังไปหวงเงินของคนอืน่ อีก ก็จะไม่สุข
ใจไปกับการทําบุญของผูอ้ น่ื
ถาม ถ้าให้เงินแม่ แล้วแม่อธิษฐานแล้วเอามาถวาย อย่างนี้จะได้ไหมคะ เอาเงินตัวเรา
เองให้แม่
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ตอบ ถ้าให้เงินแม่ไปอย่างไม่มเี งือ่ นไข แล้วแม่บอกให้เอาไปทําบุญ ท่านก็ได้ แต่ถา้
บอกว่าจะเอาเงินทีใ่ ห้แม่น้ ไี ปทําบุญ ถ้าแม่อนุโมทนา ก็จะได้ตรงทีอ่ นุโมทนา แม่
ไม่ขดั ขวาง ชื่นชมยินดีกบั การทําบุญของเรา
ถาม ถ้าบอกแม่วา่ จะไปทําบุญ แล้วแม่ฝากเงินไปทําบุญด้วย จะได้หรือไม่คะ
ตอบ ได้
ถาม แต่ถา้ ไม่ได้ฝากอะไรเลย ก็จะไม่ได้เลย
ตอบ ถ้าแม่อนุโมทนา ก็จะได้บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการอนุโมทนา แต่ต่างจากบุญทีเ่ กิดจาก
การให้ทาน ถ้าไม่อนุโมทนาก็จะไม่ได้ เพราะจะไม่สบายใจ เสียดายเงินแทนเรา
ถาม ถ้าทําให้คุณแม่ แต่ไม่ได้บอกให้คุณแม่ทราบ แม่ก็ไม่ได้อนุโมทนา ก็จะไม่ได้เลย
ใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้เลย
ถาม เวลาอุทศิ ส่วนกุศล ให้พวกเปรตผีเทวดา
ตอบ เป็ นบุญอีกบัญชีหนึ่ง บุญทีเ่ กิดจากการอนุโมทนา กับบุญทีเ่ กิดจากการอุทศิ บุญ
เป็ นคนละส่วนกัน
ถาม เวลาเราทําบุญอุทศิ ให้แม่ แม่ก็ตอ้ งได้ซคิ ะ
ตอบ ถ้าแม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะรับได้ ก็จะได้ ถ้าไม่อยู่ในฐานะก็ไม่ได้ ถ้าจิตของท่านสูง
กว่าเปรต ท่านก็ไม่รอรับบุญนี้
ถาม ถ้าทําทานจํานวนเท่ากัน ให้กบั คนเดียวกันอย่างสมํา่ เสมอ แต่ความรู้สกึ ปลาบ
ปลื้มใจไม่เท่ากัน ผลจะแตกต่างกันไหมคะ
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ถาม เป็ นความรู้สกึ ทีผ่ มเคยถามท่านอาจารย์วา่
ปลื้ม

ทําไมทํากับหลวงตาแล้วมันปลาบ

ตอบ ถ้าทําด้วยอุปาทาน ความรู้สกึ ก็จะต่างตามอุปาทาน ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ความรู้สกึ จะไม่ต่างกัน
ถาม แล้วความสุขใจกับบุญนี้เป็ น
ตอบ อันเดียวกัน
ถาม ท่านบอกว่าบุญผูท้ าํ เป็ นผูไ้ ด้ เวลาเราแผ่สว่ นกุศลไปนัน้ หาประมาณมิได้ จะแผ่
ไปมากแค่ไหนก็ไม่มที ส่ี ้นิ สุด อย่างนัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ มันเป็ นโวหาร คําว่าไม่ส้นิ สุด คือแผ่บญ
ุ ไปได้ทกุ แห่งหน ไม่วา่ ผูร้ บั อยู่ตรงไหนก็
ไปถึงหมด แต่ผูร้ บั จะรับได้เพียงนิดเดียว ตามฐานะของเขา ทีเ่ ป็ นเหมือนกับ
ภาชนะ คือจิตของเขารับบุญได้เพียงเสี้ยวเดียวของบุญทีเ่ ราทํา เช่นเราทํา ๑๐๐
แล้วเราอุทศิ ไปนี้เขารับได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านัน้ เอง อีก ๙๙ ส่วนเขารับไม่ได้
เพราะเขาไม่มฐี านะ ไม่มภี าชนะรองรับบุญ
ถาม แม้กระทังบุ
่ รุษไปรษณียท์ ด่ี กี ็เหมือนกัน
ตอบ ไม่ได้อยู่ทบ่ี รุ ุษไปรษณีย ์ อยู่ทผ่ี ูร้ บั อยู่ทฐ่ี านะของผูร้ บั ว่ามีภาชนะรองรับได้มาก
น้อยเพียงไร
ถาม อย่างท่านอาจารย์แผ่ไปกับลูกแผ่ไป เปรตผีเทวดาก็ตอ้ งรับจากท่านอาจารย์ได้
มากกว่าลูกแผ่ไปอย่างแน่นอนซิคะ
ตอบ ไม่จาํ เป็ น ไม่เกี่ยวกัน ควรทําในขณะทีม่ ชี ีวติ อยู่ จะได้มากกว่าให้คนอืน่ อุทศิ ไป
ให้
ถาม อยากให้พ่อแม่
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ตอบ ให้เขาทําตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่
ถาม เขาตายไปแล้ว
ตอบ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามบุญตามกรรม ตามฐานะของเขา คนส่งดีขนาดไหน แต่คนรับไม่
มีภาชนะรองรับ ก็รบั ไม่ได้ เช่นไปตกนรกก็รบั ไม่ได้ ไปเกิดเป็ นอย่างอืน่ ก็ไม่ได้
รับทัง้ นัน้ มีพวกเปรตพวกเดียวเท่านัน้ ทีร่ บั ได้ ทีร่ อรับอยู่ แต่พวกอืน่ ไม่รอรับ
เป็ นเดรัจฉานก็หากินเองได้ อยากจะเสพกามก็หาเสพเองได้ เป็ นมนุษย์ก็หา
ความสุขเองได้ เป็ นเทพก็มคี วามสุขอยู่แล้ว ถ้าตกนรกก็มแี ต่ความทุกข์จนมอง
ไม่เห็นความสุข ส่งความสุขไปให้ก็ไม่รู้เรื่อง เพราะทุกข์อยู่ตลอดเวลา เหมือน
ชวนคนทีท่ กุ ข์ไปเทีย่ ว เขาก็ไม่อยากจะไป ไม่มคี วามสุขทีจ่ ะเทีย่ ว พวกเปรตนี้
เหมือนพวกเร่ร่อนไม่มบี า้ นอยู่ ทีเ่ พิง่ ถูกปล่อยออกมาจากคุก เพิง่ ออกมาจาก
นรก ไม่มบี ญ
ุ เก่าพอทีจ่ ะส่งให้ไปเกิดใหม่ จึงต้องอาศัยบุญอุทศิ ประทังชีพไป
พลางๆก่อน
ถาม พวกเปรตนี้ก็มกี รรมมากซิคะ
ตอบ เป็ นเปรตเพราะไม่ทาํ บุญ ไม่เสียสละ มีแต่ความโลภอยากได้ของผูอ้ น่ื และได้มา
ด้วยวิธีทม่ี ชิ อบ ผิดศีลผิดธรรม ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน เพราะอยากจะได้
เงินของคนอืน่ แล้วก็ตอ้ งไปฆ่าเขา จึงต้องไปใช้โทษในนรกก่อน พอออกมาก็เป็ น
เปรต แต่ถา้ ทําบุญให้ทานอยู่เสมอ ใจกว้างไม่เสียดายเงิน ถ้ามีใครทําให้โกรธ
มากจนฆ่าเขาตาย ตายไปแล้วก็ตอ้ งไปใช้กรรมในนรกเหมือนกัน แต่พอออกจาก
นรกก็ไม่ตอ้ งเป็ นเปรต เพราะได้ทาํ บุญอย่างสมํา่ เสมอ ก็ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์
เลย เป็ นเทพเลย หรือมาเกิดเป็ นมนุษย์เลย ไม่ตอ้ งรอบุญอุทศิ ของผูอ้ น่ื ไม่ตอ้ ง
ไปเคาะประตูบา้ นคนนัน้ คนนี้ ให้เขาต้องตกอกตกใจ เหมือนในเรื่องทีม่ เี ปรตมา
สร้างเสียงอึกทึกครึกโครมจนทําให้พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมไม่หลับ ต้องมา
กราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกไปว่าเป็ นอํามาตย์เก่าในชาติ
ก่อนๆ มีจติ ใจทีไ่ ม่บริสุทธิ์ ยักยอกเงินของพระเจ้าแผ่นดิน ทีใ่ ห้ไปทําบุญทําทาน
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ก็ยกั ยอกเอาไว้บางส่วน เมือ่ ตายไปก็ไปตกนรกก่อน พอออกมาจากนรกก็ไม่มที ่ี
ไป จึงคิดถึงเจ้านายเก่า ก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
ถาม พวกกะเทยหรือคนทีผ่ ดิ ธรรมชาตินะคะ
หรือเปล่า

จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้

ตอบ ได้ เพราะว่าเขาก็มกี เิ ลสเหมือนคนทีไ่ ม่ใช่กะเทย มีความโลภความโกรธความ
หลงเหมือนกัน ถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้ว
ปฏิบตั ชิ าํ ระความโลภความโกรธความหลงได้ ก็บรรลุได้เหมือนกัน ไม่ต่างกัน
เพียงแต่ชอบไม่เหมือนคนทัวไปเท่
่ านัน้ เอง คือชอบคนเพศเดียวกัน แต่กเิ ลสเป็ น
ตัวเดียวกัน คือกามราคะ เหมือนกับคนทีช่ อบคนรู ปร่างหน้าตาแบบหนึ่ง ไม่ชอบ
คนรูปร่างหน้าตาอีกแบบหนึ่ง แต่เราไม่ถอื ว่าผิดธรรมชาติ เพราะเป็ นเพศตรงกัน
ข้าม ถ้าเป็ นเพศเดียวกันก็วา่ ผิดธรรมชาติ ผิดทางด้านสังคมความรู้สกึ นึกคิด
แต่ทางด้านกิเลสเหมือนกัน ไม่ต่างกัน
ถาม แล้วสามารถบวชได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตอบ ศาสนาจําเป็ นต้องมีเงือ่ นไขบางอย่าง
ถ้าไม่เช่นนัน้ บวชแล้วจะวุน่ วายได้
แม้กระทังผู
่ ห้ ญิงบวชยังยุ่งยากเลย แล้วยิง่ กะเทยมาบวชก็ยง่ิ วุน่ วายใหญ่ บวช
ได้ถา้ ไม่บอกว่าเป็ นกะเทย และปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด เหมือนกับ
คนทีไ่ ม่ใช่กะเทย ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าแสดงตัวอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ นกะเทย ก็
อาจจะไม่รบั เพราะคงไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ได้ ศาสนาไม่ได้
รังเกียจเพราะเพศหรือวัย แต่รงั เกียจถ้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ได้
เพราะจะทําให้สงฆ์เสือ่ มเสีย ไม่เป็ นทีน่ ่านับถือศรัทธาเลือ่ มใส จะทําให้ศาสนาไม่
เจริญและเสือ่ มได้ เพราะศาสนามีสงฆ์เป็ นหลัก หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าผ่านไป
แล้ว ก็มสี งฆ์เป็ นหลัก ทีจ่ ะสืบทอดพระศาสนา เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึง
ต้องตัง้ อยู่ในศีลในธรรม ให้เป็ นทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใส เวลาบวชจึงต้องสอบ
สัมภาษณ์ก่อน ถ้าผ่านก็บวชได้ ไม่เช่นนัน้ ใครอยากจะบวชก็บวชกันได้หมด คน
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พิกลพิการไม่มที ไ่ี ปก็มาบวช แต่ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรต่างๆของพระได้ ก็จะ
ไม่น่าเลือ่ มใสศรัทธา ก็ตอ้ งปฏิเสธ ถ้าช่วยเหลือทางด้านปัจจัย ๔ ได้ก็ช่วยไป
เพราะเป้ าหมายของการมาบวชของศาสนานี้ ก็เพือ่ มรรคผลนิพพาน ต้องปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ถ้าไม่สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ จะปฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพานได้อย่างไร จึงต้องดูตรงจุดนี้เป็ นหลัก พึง่
ตัวเองได้ไหม ดูแลรักษาตัวเองได้ไหม บวชแล้วบิณฑบาตหากินเองได้ไหม ปัด
กวาดดูแลความสะอาดทีพ่ กั ได้ไหม ซักจีวรได้ไหม ถ้าทําไม่ได้ ใครจะทําให้ จึง
ต้องมีกฎมีเกณฑ์
ถาม เวลาจิตผมนิ่งๆ มีความรู้สกึ ว่า ตายแล้วไม่ตกนรก ผมคิดไปเองหรือเป็ นอย่าง
นัน้ จริงๆ
ตอบ ต้องตอบเอง ถ้าเป็ นพระโสดาบัน ก็จะมีความมันใจว่
่ าไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีก
ถาม จิตอย่างนี้ถอื ว่าดีไหม ยังเกิดอยู่ แต่ไม่เกิดในอบาย
ตอบ ถ้ามีความมันใจก็
่ ดี แต่จะเป็ นไปตามความมันใจหรื
่
อไม่ ก็ตอ้ งพิสูจน์กนั เวลา
กรรมส่งผล จะหยุดยัง้ จิตไม่ให้ไปเกิดในอบายได้หรือไม่ เป็ นความจริงทีร่ ู้อยู่ใน
ใจ ถ้ายังไม่มนใจก็
ั ่ อาจจะเป็ นเพียงความรู้สกึ นึกคิด
ถาม รู้สกึ มันใจตลอดเวลา
่
ตอบ มันใจว่
่ าจะไม่ทาํ บาปอีกต่อไปหรือเปล่า ถ้ามันใจก็
่ ไม่ตอ้ งไปอบายอีกต่อไป ถ้า
มันใจว่
่ าจะรักษาศีลธรรมยิง่ กว่าชีวติ ก็จะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย เพราะวิบาก
กรรมจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะดึงจิตให้ไปเกิดในอบายได้ เรื่องอย่างนี้ตอ้ งเป็ นสันทิฏฐิโก
ผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมรู้ได้ดว้ ยตนเอง มีความมันใจในตนเอง
่
ผูอ้ น่ื จะไปมันใจแทนไม่
่
ได้
แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ได้
เช่นตอนทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงรู ว้ า่ จิตของพระพระอัญญาโกณฑัญญะได้ถงึ ในระดับนี้
แล้ว ความสามารถในการรู้จติ ของผูอ้ น่ื ไม่ได้เป็ นกับนักปฏิบตั ทิ กุ คน บางคนรู้แต่
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จิตของตนเอง แต่ไม่รู้จติ ของผูอ้ น่ื ว่าตอนนี้ได้บรรลุแล้วหรือยัง แต่ก็ไม่สาํ คัญ
เท่ากับการรู้จติ ของตนเองว่าได้บรรลุแล้วหรือยัง ได้หลุดพ้นแล้วหรือยัง ถ้ารู้อนั
นี้แล้วก็พอแล้ว ส่วนการรู้จติ ของคนอืน่ นัน้ เป็ นของแถม เป็ นความสามารถพิเศษ
พระอรหันต์แต่ละรูปจึงมีความสามารถพิเศษต่างกัน
แต่ความสามารถทีม่ ี
เหมือนกันก็คอื รู้วา่ จิตของท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสทัง้ ปวงแล้ว คืออาสวักขย
ญาณ รู้วา่ อาสวะทัง้ หลายได้หมดสิ้นไปจากจิตของท่านแล้ว
แต่ความสามารถระลึกชาติได้นนั้ บางท่านก็ไม่สามารถระลึกได้บางท่านก็ระลึก
ได้ บางท่านมีฤทธิ์มเี ดชต่างๆ เช่นอ่านจิตใจของผูอ้ น่ื ได้ เหาะเหินเดินอากาศได้
เป็ นความรู้ความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากความสามารถหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ซึง่ เป็ นความสามารถทีส่ าํ คัญทีส่ ุด พระอรหันต์แต่ละรู ปจึงมีความสามารถ
พิเศษทีต่ ่างกัน พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องแต่ละรูปตามความสามารถพิเศษนี้
เช่นทรงยกย่องพระสารีบตุ รว่า เป็ นผูท้ ม่ี คี วามฉลาดมีความสามารถมากในการ
แสดงธรรม เป็ นรองพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทรงยกให้เป็ นอัครสาวกขวา ส่วนผูท้ เ่ี ก่ง
ทางด้านฤทธิ์เดชมากทีส่ ุดก็คอื พระโมคคัลลานะ ทรงยกให้เป็ นอัครสาวกซ้าย
ทรงยกย่องพระอานนท์เป็ นพหูสูต จําพระสูตรต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงได้
หมด พระสีวลีทรงยกย่องว่าเด่นทางด้านลาภสักการะ เป็ นเรื่องของการบําเพ็ญ
ในอดีตทีต่ ่างกัน
มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทีท่ รงบําเพ็ญครบถ้วนทุกวิชา
ความรู้ จึงทรงมีความสามารถพิเศษมากกว่าพระสาวกทุกๆรู ป ถ้าเป็ นพระสาวก
แล้วก็เหมือนได้เจอทางลัด ไม่ตอ้ งบําเพ็ญวิชาทีไ่ ม่จาํ เป็ น พอเจอพระพุทธเจ้าก็
ทรงสอนให้บาํ เพ็ญทานศีลภาวนา เพือ่ กําจัดโลภโกรธหลงก็พอ ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
บําเพ็ญวิชาต่างๆเหมือนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญในอดีต ทีส่ ่งผลให้มคี วามรู้
ความสามารถพิเศษต่างๆติดตัวมาด้วย
พระอรหันต์แต่ละองค์จงึ มีความสามารถพิเศษทีต่ ่างกัน
บางองค์ไม่มี
ความสามารถพิเศษเลย ก็จะไม่มชี ่อื เสียง หลังจากบรรลุแล้วก็อยู่อย่างเงียบๆ
เช่นพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากบรรลุแล้วก็ไปอยู่ในป่ าองค์เดียว จนใกล้
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เวลาทีจ่ ะนิพพาน ก็มากราบทูลลาพระพุทธเจ้า พวกพระหนุ่มทีอ่ ยู่ในสํานักก็ไม่
รู้จกั ท่าน เห็นท่านเป็ นเหมือนพระแก่องค์หนึ่ง ไม่มบี ารมีอะไร ก็ไม่แสดงความ
เคารพเท่าทีค่ วร จนพระพุทธเจ้าต้องทรงเตือนว่า เป็ นพระสาวกองค์แรกของท่าน
แต่มคี วามมักน้อยสันโดษ ชอบอยู่เงียบๆ จึงดูเหมือนไม่มวี าสนาบารมี เรื่อง
ภายนอกของพระอรหันต์แต่ละรูปนี่เราดูไม่ออก บางองค์ก็เรียบร้อยมีสง่าราศี
บางองค์ก็โผงผาง เพราะบําเพ็ญมาไม่เหมือนกัน
ถาม พระอรหันตสาวกมีความสามารถพิเศษทุกองค์ไหมครับ
แต่มที กุ องค์ไหมครับ

ถึงแม้จะแตกต่างกัน

ตอบ ไม่ทกุ องค์ บางท่านมีแค่ความสามารถทีท่ าํ จิตใจให้บริสุทธิ์ จึงไม่มชี ่อื เสียง
ถาม ถ้าสนทนากันท่านจะทราบสภาวะของกันใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าคุยกันท่านก็จะรู้
ถาม เพือ่ นของลูกจะดืม่ เหล้าเป็ นบางโอกาสค่ะ เขามองว่าไม่จาํ เป็ นต้องเคร่งครัดศีล
ข้อ ๕ เขาบอกว่าเขาดืม่ เหล้าแล้วไม่เมา สติเขาก็ยงั มีอยู่ แต่ลูกว่าการดืม่ เหล้า
อย่างไรก็ผดิ ศีลค่ะ
ตอบ การดืม่ สุราเป็ นเหตุให้ขาดสติ ทีส่ าํ คัญต่อการควบคุมกายวาจาใจให้เป็ นปกติ ถ้า
ดืม่ น้อยสติก็ยงั พอมีอยู่บา้ ง แต่ถา้ ดืม่ มากก็จะไม่มสี ติ จะไม่สามารถรักษาศีลได้
ถ้าคิดว่าดืม่ แล้วไม่ไปทําอะไรให้เสียหาย เช่นดืม่ เสร็จก็นอน ก็ไม่เป็ นปัญหา แต่
จะติดสุรา ติดกับสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ ในทางธรรมไม่มปี ระโยชน์ ในทางโลก
อาจจะช่วยระงับปัญหาต่างๆในใจไปได้ขณะหนึ่ง ดืม่ แล้วทําให้ลมื ปัญหาต่างๆไป
แต่ไม่ได้แก้ปญั หาทัง้ ทีอ่ ยู่ภายนอกและภายในใจ เหมือนกับปัดขยะไว้ใต้เสือ่ ใต้
พรม ไม่ได้แก้ปญั หา ถ้าแก้ปญั หาด้วยปัญญาด้วยธรรมะจะมีประโยชน์กว่า ถ้า
ไม่มสี ติเพราะดืม่ สุรา ก็จะไม่สามารถคิดด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่สามารถแก้ปญั หาใน
ใจและปัญหาภายนอกได้ ถ้าไม่มปี ญั หาแต่ชอบดืม่ ก็เป็ นเหมือนติดยาเสพติด
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ไม่มปี ระโยชน์
ดืม่ สุราแล้วทําให้รู้สกึ สบายและนอนหลับไป
คุณประโยชน์กบั จิตใจ ทําให้เสียเวลาของการทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์

แต่ไม่มี

เพราะทุกเวลานาทีของการเป็ นมนุษย์น้ ี มีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อการบําเพ็ญพัฒนา
จิตใจให้สูงขึ้น ถ้าติดสุรายาเมา ก็จะไม่มที างทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมได้ ไม่มที างทีจ่ ะตัด
กิเลสได้ เป็ นการตัดมรรคผลนิพพานไปโดยอัตโนมัติ ถ้าติดสุรายาเมาก็จะเข้าวัด
ไม่ได้ บวชไม่ได้ ปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ การได้เกิดเป็ นมนุษย์ ทีเ่ ป็ นชาติทด่ี ที ส่ี ุดใน
การบําเพ็ญ ก็จะไม่ได้บาํ เพ็ญประโยชน์ จะอยู่ไม่ต่างจากสุนขั หาความสุขจากรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไปวันๆหนึ่งจนกว่าจะตายไป เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว ไม่
รู้จกั ใช้สถานภาพของมนุษย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เหมือนมีรถยนต์คนั
หนึ่ง แทนทีจ่ ะใช้ขบั ไปตามสถานทีต่ ่างๆ กลับจอดทิ้งไว้ในบ้าน แสดงว่าโง่ ไม่
ฉลาด ชีวติ ของมนุษย์เป็ นเหมือนพาหนะ เป็ นเหมือนรถยนต์ ทีจ่ ะพาไปสู่การ
หลุดพ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่มภี พอืน่ ชาติอน่ื ทีจ่ ะทําได้เท่ากับภพของมนุษย์ ถ้าไม่
ใช้ชวี ติ ของมนุษย์ให้เป็ นประโยชน์ ปล่อยให้หมดไปกับสิง่ ทีไ่ ร้สาระไร้คุณค่า
ทัง้ หลาย ก็จะเป็ นความโง่เขลาเบาปัญญา
เป็ นเรื่องของทิฐคิ วามเห็น ถ้ามีความเห็นชอบก็จะเห็นโทษของสุรา ก็จะไม่ดม่ื ถ้า
ไม่รู้วา่ เกิดมาเพือ่ อะไร เป็ นมนุษย์มคี ุณค่าอย่างไร ก็แสดงว่าไม่มสี มั มาทิฐคิ วาม
เห็นชอบ ก็จะคิดเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทัวๆไป
่
ทีค่ ดิ จะหาความสุขเฉพาะหน้า
เท่านัน้ เมือ่ เสพสุราแล้วมีความสุขก็จะเสพ จะอ้างเหตุผลต่างๆ มาลบล้างการ
ห้ามไม่ให้เสพ ความจริงไม่ตอ้ งหาเหตุผลก็ได้ เพราะไม่มใี ครห้ามอยู่แล้ว อยู่ท่ี
ตัวผูเ้ สพเอง แต่เวลาฟังคําสอนของนักปราชญ์ เช่นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะขัดกับ
พฤติกรรมของเขา ทําให้เขาต้องต่อต้าน ต้องหาเหตุผล เพือ่ ลบล้างคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ซึง่ ลบอย่างไรก็ลบไม่ได้ ลบได้แต่ในใจของเขา คือแก้ตวั ไปแบบ
ข้างๆคูๆ ยิง่ ลบล้างคําสอนของนักปราชญ์มากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ สร้างความโง่เขลาเบา
ปัญญาให้กบั ตัวเองมากขึ้นไปเท่านัน้
ชนะนักปราชญ์ไม่ได้ชนะจริง ชนะ
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นักปราชญ์แสดงว่าโง่มากขึ้น
เหตุผลข้างๆคูๆ

สามารถลบล้างคําสอนของคนฉลาดได้ ด้วย

ถาม ถ้าเขามีข ้ออ้างหรือมีเหตุผลบางอย่าง ซึง่ อาจจะลบล้างคําสอนอย่างนี้จะบาปไหม
คะ
ตอบ บาปตรงทีจ่ ะเป็ นการตัดทางสู่การหลุดพ้น สู่การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดขี ้นึ
ถาม สมัยนี้หลายคนอ้างว่าดืม่ เพือ่ เข้าสังคมนะคะ
ตอบ เพราะเห็นคุณค่าของสังคม มากกว่าคุณค่าของการหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะ
ไม่รู้วา่ ตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ คิดว่าตายแล้วก็จบ ตายแล้วก็สูญ จึงไม่สนใจ
บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ทีเ่ ป็ นการตัดการหาความสุขทางโลก ทีส่ ตั ว์โลกทุกตัวทีม่ า
เกิดต้องการกัน แล้วเขาจะไปหาความสุขกับอะไร เขาไม่รู้วา่ มีความสุขที่
เหนือกว่าดีกว่า ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงไม่
สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ลดละอบายมุขต่างๆ ลดละความสุขทางโลก พยายามแสวงหา
แต่ความสุขทางโลกทุกวิถที าง จึงต้องแก้ตวั กัน ดืม่ เพือ่ สังคมบ้าง ความจริงไม่ใช่
เพือ่ สังคมหรอก เพือ่ ตัวเขาเองต่างหาก ไม่ตอ้ งไปสนใจเขามากนัก ต้องยอมรับ
ว่าเขาไม่อยู่ในวิสยั ทีธ่ รรมะจะช่วยเขาได้
ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา
จนกว่าจะเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นคุณค่าของธรรมะ แล้วเขาจะมาเอง
ธรรมะเป็ นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้สอนคนทีไ่ ม่สนใจ ไม่ให้แสดงธรรมต่อผู ้
ทีไ่ ม่เคารพธรรม ไม่ให้แสดงธรรมถ้าไม่ได้อาราธนา เพราะคําสอนจะสวนกับ
กระแสกับความรู้สกึ นึกคิดของคน คือสอนให้ลดให้ละให้หยุดให้เลิก คนทีเ่ รียก
ตัวเองว่าพุทธศาสนิกชน บางทีก็ไม่ใช่พทุ ธแท้ ทําบุญเพือ่ อยากให้ราํ ่ ให้รวย ให้มี
เงินมากๆ เพือ่ จะได้ใช้มากๆ พอพระสอนว่า อยากจะมีเงินมากๆ ก็ให้ประหยัด
อย่าใช้มาก ก็จะไปขัดกับความรู้สกึ ของเขา เพราะคิดว่าทําบุญแล้วจะได้กลับมา
๑๐๐ เท่า ๑๐๐๐ เท่า บริษทั จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น เปิ ดบริษทั ใหม่จงึ ต้องนิมนต์พระ
ไปฉัน
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ทํามาค้าขายเพือ่ กําไรก็จาํ เป็ น เพราะต้องมีรายได้ไว้จุนเจือ แต่ขอให้ทาํ เพือ่ ปัจจัย
๔ เท่านัน้ อย่าทําเพือ่ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื อยเพือ่ ความสุขทางโลก ซึง่ สวนกับทาง
ของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้สละความสุขทางโลก ให้หาความสุขทางด้านจิตใจ
ทางด้านความสงบ ด้วยการลดละการปล่อยวางความสุขทางโลก เพราะเป็ น
ความสุขทีด่ ที ป่ี ระเสริฐ ไม่มคี วามทุกข์เจือปน ความสุขทางโลก มีความทุกข์เจือ
ปนอยู่ดว้ ย เป็ นความสุขเพียงนิดเดียว ส่วนใหญ่จะทุกข์กงั วลวุน่ วายใจกัน แต่
ความสุขทางด้านจิตใจจะไม่วนุ่ วายกับอะไรเลย อะไรจะเกิด อะไรจะดับ อะไรจะ
เป็ น อะไรจะตาย จะไม่วติ กกังวลเลย แต่ความสุขทางโลกจะวุน่ วายไปหมด
เศรษฐกิจขึ้นลงก็วนุ่ วาย โลกร้อนก็วุน่ วาย มีสงครามก็วุน่ วาย วุน่ วายไปหมด
เพราะกระทบกับความสุขของเรา ถ้าไม่ตดิ ความสุขทางโลกแล้วไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้น จะไม่กระทบกับเราเลย เพราะความสุขใจมีอยู่ในตัวของเรา ไม่ตอ้ งพึง่ พา
อาศัยสิง่ ภายนอก แต่ไม่รู้กนั หรือไม่สนใจกัน จึงไม่มคี วามสุขแบบนี้กนั ยังหา
ความสุขแบบเดิมๆอยู่ เป็ นเหมือนติดยาเสพติด ต้องเสพไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
กล้าทีจ่ ะเลิกเสพ ยอมทุกข์ทรมานสักระยะหนึ่ง ในขณะทีต่ ่อสูก้ บั ความอยากเสพ
พอหายติดแล้วจะสบาย ถ้าเลิกหาความสุขทางโลกได้เมือ่ ไหร่แล้ว จะมีความสุข
ความสบาย แต่ตอนเลิกจะทรมานใจ เคยดู เคยฟัง เคยกิน เคยดืม่ แล้วต้องมา
หยุด ไม่ได้ดู ไม่ได้ฟงั ไม่ได้กิน ไม่ได้ด่มื จะหงุดหงิดทรมานใจ แต่เป็ นชัว่ ระยะ
หนึ่งเท่านัน้ เอง แล้วจะค่อยๆเบาลงไปจนหมดไปในทีส่ ุด
ต้องมีอบุ ายวิธีช่วยหยุด คือต้องภาวนา ถ้าไม่ภาวนาจะไม่สามารถทนได้ อาจจะ
ทนได้ครัง้ สองครัง้ แล้วก็หมดแรง ต้องกลับไปทําเหมือนเดิม แต่ถา้ ปฏิบตั จิ ติ
ภาวนาได้ จะมีความสุขทีด่ กี ว่ามาทดแทน ในขณะทีป่ ล่อยวางความสุขแบบเดิมๆ
ไป จะมีความสุขแบบใหม่ปรากฏขึ้นมา คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ
จากการภาวนา จะทําให้มกี าํ ลังใจทีจ่ ะบําเพ็ญให้มมี ากขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้ละ
ความสุขแบบเดิมๆได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จึงต้องทําทัง้ ๒ อย่าง ทางโลกก็ตอ้ งละ
ทางธรรมก็ตอ้ งบําเพ็ญควบคู่กนั ไป จึงจะมีกาํ ลังดึงให้ไปในทางธรรมได้ในทีส่ ุด
ตอนเริ่มแรกจะทรมานใจมาก เหมือนบ่งหนามออกจากเท้า ถ้าไม่บ่งเดินไปก็เจ็บ
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ถ้าบ่งมันก็เจ็บปวด จะทําอย่างไรดี จะเอาเจ็บปวดชัว่ คราว หรือจะทนเจ็บปวด
กับหนามไปเรื่อยๆ ก็แล้วแต่จะเลือก มีทางเลือกอยู่ ๒ ทาง ต้องเจ็บด้วยกันทัง้ คู่
แต่เจ็บจากการบ่งเสี้ยนบ่งหนามออกไป พอหายเจ็บแล้วก็จะหายไปตลอด ไม่มี
ความเจ็บหลงเหลืออยู่เลย ถ้าลดละอบายมุข ลดละความสุขทางโลกได้แล้ว ก็จะ
สบายไปตลอด ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับความสุขทางโลกอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกังวลกับสามี
ภรรยา กับลูกกับหลาน กับทรัพย์สมบัตติ ่างๆ
ถาม เพือ่ นเขาปฏิบตั อิ กี แนวหนึ่ง คือให้มสี ติระลึกรู้ตลอดเวลา เขาว่าถ้าลูกนัง่ ทําสมถ
ภาวนา จะได้แค่สมาธิ ได้แค่ฌาน แต่เขาทําอะไรทุกอย่างให้มสี ติระลึกรู้
ตลอดเวลา แล้วก็ยกตัวอย่างนางวิสาขาทีส่ ามารถบรรลุโสดาบันได้ ด้วยการ
ระลึกรู้จติ ตลอดเวลา
ตอบ เขาเข้าใจไม่ถูก การมีสติตลอดเวลาก็สาํ คัญ เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิ มีสติ
เพือ่ จะได้ทาํ สมถภาวนา เพือ่ ให้เกิดความสงบ จะได้มคี วามสุขในระดับหนึ่ง พอ
ออกจากความสงบแล้วก็เจริญสติต่อ แต่คราวนี้เจริญสติควบคู่กบั ปัญญาไปด้วย
เวลามีอะไรมาสัมผัสก็พจิ ารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ไปด้วย ให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังทุก
ขังอนัตตา เป็ นขัน้ วิปสั สนา ขัน้ ต้นเจริญสติอย่างเดียวก่อน ให้รู้อยู่เสมอว่ากําลัง
คิดอะไร กําลังพูดอะไร กําลังทําอะไร ให้มสี ติรู้อยู่ทกุ ขณะ เพือ่ ดึงใจให้อยู่ใกล้ๆ
ไม่ให้ลอยไปไกล เพราะถ้าลอยไปไกลเวลานัง่ ทําสมาธิจะดึงเข้ามาสู่ความสงบได้
ยาก จะไม่สงบ แต่ถา้ ดึงไว้ให้อยู่ใกล้กับกายวาจาใจตลอดเวลา เวลานัง่ ทําสมาธิ
ทําจิตให้สงบ ก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว ทําให้จติ มีพลัง มีความสุข มีความอิม่
เพือ่ สนับสนุนการเจริญปัญญาเพือ่ การหลุดพ้นต่อไป พอออกจากความสงบแล้ว
จิตจะตัง้ มัน่ ไม่ลอยไปลอยมาเหมือนเมือ่ ก่อน จะกําหนดให้อยู่กบั กายวาจาใจก็
จะอยู่ ไม่ลอยไปไหน จะให้พจิ ารณาธรรม ก็จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง
เช่นให้พจิ ารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายอยู่
เรื่อยๆ ก็จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็ นปัญญาขึ้นมา ทีเ่ รียกว่าภาวนามย
ปัญญา จะรู้ทนั อยู่ตลอดเวลาว่า ทุกอย่างไม่เทีย่ ง ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องดับไป
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พอเกิดความโลภขึ้นมา อยากจะได้อะไร ความรู้น้ จี ะขึ้นมาประกบทันที ทําให้ไม่
อยากได้ทนั ที ซึง่ ต่างกับความรู้ทเ่ี รารู้กนั ในขณะนี้ เรารู้วา่ มันเกิดแก่เจ็บตาย แต่
ไม่รู้ตลอดเวลา พอเห็นอะไรดีป ั๊บก็อยากจะได้ทนั ที อยากจะสร้างบ้านใหม่
อยากจะมีโน้นมีน่ขี ้นึ มาทันที ลืมไปว่าเดีย๋ วก็ตายแล้ว อาจจะสร้างบ้านไม่ทนั
เสร็จตายไปก่อนก็มี เพราะไม่ได้คดิ อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา คิดได้เพียงบางเวลา
เวลาทีม่ าฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ หรือเวลาสวดมนต์ไหว้พระ ก็พจิ ารณาอยู่รอบหนึ่ง
พอออกจากห้องพระออกจากวัดแล้วก็ลมื ไปเลย เห็นอะไรก็หลงตามไปเลย มี
บริษทั ก็อยากจะขยายให้ใหญ่โตขึ้นไปอีก อยากให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ
เพราะไม่มสี มาธิคอยดึงไว้ให้คดิ ด้วยปัญญา แต่ถา้ มีสมาธิแล้วจะไม่ไปหลงคิด
มันจะพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆตลอดเวลา จนกลายเป็ นภาวนามยปัญญา
ขึ้นมา เป็ นปัญญาทีอ่ ยู่ควบคู่กบั จิตทุกขณะ พอความโลภเกิดขึ้นมาก็ถูกปัญญา
ดับทันที นี่ก็เจริญสติเหมือนกัน แต่เจริญสติควบคู่กบั ปัญญา
ถาม ไม่ทราบว่าลูกเข้าใจเขาถูกหรือเปล่า เหมือนกับว่าเขาไม่ตอ้ งภาวนา เพียงแต่ใช้
สติ
ตอบ เขาเข้าใจผิดตรงทีท่ าํ แค่สติแล้ว จะหลุดพ้นได้ เขาคิดว่าเจริญสติแล้วไม่ตอ้ ง
เจริญสมถภาวนา จะเข้าวิปสั สนาเลย แต่จะไม่เป็ นวิปสั สนา จะเป็ นวิปสั สนึก
เพราะจะไม่ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง จิตใจไม่มคี วามสุข จะรุ่มร้อน คิดไปแล้ว
เกิดความโกรธขึ้นมาโดยไม่รู้สกึ ตัว
ถาม เขาบอกเขาฝึ กสติได้ รู้วา่ อะไรดีไม่ดี
ตอบ ก็ถูกอยู่ แต่เป็ นขัน้ ต้น ฝึ กสติเพือ่ ทําจิตให้สงบ พอจิตออกจากความสงบแล้ว จะ
ได้เจริญปัญญาต่อ เป็ นปัญญาจริงๆ
ถาม ยังไงก็ตอ้ งนัง่ ภาวนา
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ตอบ จะนัง่ หรือไม่นงั ่ ก็ได้ เดินจงกรมก็ทาํ ให้จติ รวมได้ ต้องไม่คดิ อะไร ขณะทีเ่ จริญ
สติใหม่ๆจิตยังคิดอยู่ ต้องดึงให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าให้ไปคิดเรื่องอืน่ เรื่องทีไ่ ม่
จําเป็ น เรื่องทีไ่ ม่สาํ คัญ พอดึงได้ในระดับหนึ่งแล้ว เวลาจะทําให้หยุดด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆ ก็จะรวมลงได้ เดินจงกรมก็รวมลงเป็ นสมาธิได้ อย่างหลวงปู่
ชอบ ท่านชอบเดินธุดงค์ตอนกลางคืน เดินภาวนาของท่านไป มีสติอยู่กบั ตัว
ตลอดเวลา พอไปเจอเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้จติ รวมลง ก็รวมลงได้ในขณะทีเ่ ดินเลย
การทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิจงึ ไม่ตอ้ งนัง่ อย่างเดียว นัง่ ก็ได้ยนื ก็ได้ ถ้ามีบญ
ุ มากมี
สติมากนอนก็ได้ ไม่ได้อยู่ทท่ี ่า อยู่ทส่ี ติ แต่จะข้ามขัน้ สมาธิไปไม่ได้ ถ้ายังไม่รวม
ลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์แล้ว ไม่มที างทีจ่ ะเป็ นภาวนามยปัญญาได้ การ
พิจารณาจะไม่ต่อเนื่อง จะพิจารณาได้แวบหนึ่งแล้วลอยจะไปเรื่องอืน่ ต่างกัน
ตรงนี้ เพือ่ นเราเอาขัน้ ที่ ๑ กับขัน้ ที่ ๓ มารวมกัน เจริญสติแล้วก็เจริญปัญญา
เลย โดยไม่ผ่านสมถะ เป็ นความหลงผิดอย่างหนึ่ง
ตอนทีห่ ลวงตาไปกราบหลวงปู่มนวั
ั ่ นแรก หลวงปู่มนก็
ั ่ เทศน์สอนเลยว่า ท่านมหา
ท่านก็ได้ศึกษามามากแล้ว ปัญญาความรู้ทางธรรมะก็มมี ากแล้ว แต่ความรู้
เหล่านี้ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจของท่านเลย ขอให้ตงั้ ไว้บนหิ้งบูชาก่อน อย่าเอา
มาเกี่ยวข้องกับการทําจิตให้สงบ อย่าไปคิดถึงความรู้ต่างๆทีเ่ รียนรู้มา อย่าไป
คิดถึงเรื่องอะไรเลย ทําจิตให้สงบอย่างเดียวก่อน เมือ่ จิตสงบแล้วความรู้ต่างๆ
เหล่านี้จะมาเอง จะมาสนับสนุนในการเจริญปัญญาในขัน้ ต่อไปเอง แต่ตอนนี้ไม่
เกิดประโยชน์ เพราะจิตไม่ตงั้ มัน่ ยังควบคุมจิตไม่ได้ ควบคุมให้น่ิงให้สงบให้ตงั้
มันไม่
่ ได้ ถ้าควบคุมได้แล้ว ก็จะสามารถใช้ปญั ญามาควบคุมได้ ในเวลาทีไ่ ม่ได้
อยู่ในสมาธิ เวลาออกจากความสงบแล้ว จิตก็ตอ้ งไปสัมผัสเรื่องต่างๆ ต้องใช้
ปัญญาดึงจิตไว้ ไม่ให้หลงเตลิดเปิ ดเปิ งไป พอเห็นอะไรแล้วจะได้ไม่โลภไม่โกรธ
ไม่หลง ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา เขาจะสอนไม่ตอ้ งนัง่ หลับตา ให้เจริญสติ ให้รู้อยู่ รู้ก็รู้
ไปซิ รู้แล้วทําอะไรมันได้หรือเปล่า เวลามันโลภทําอะไรมันได้หรือเปล่า เวลามัน
โกรธหยุดมันได้หรือเปล่า
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ถาม เขาทําแบบนี้ก็สามารถบรรลุโสดาบันได้
ตอบ หยุดความโลภ หยุดความโกรธ หยุดความหลงได้หรือเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่มี
พลังทีจ่ ะหยุดมัน เพราะไม่เคยหยุดจิต แล้วจะไปหยุดกิเลสได้อย่างไร เพราะ
กิเลสอาศัยจิตเป็ นตัวทํางาน
ถ้าต้องการหยุดกิเลสก็ตอ้ งหยุดจิตให้ได้ก่อน
เพราะจิตเป็ นเหมือนรถ กิเลสเป็ นเหมือนผูโ้ ดยสาร ถ้าไม่อยากให้กเิ ลสไปไหนก็
ต้องหยุดรถ หยุดจิตแล้วกิเลสก็ออกมาไม่ได้ พอหยุดคิดแล้ว กิเลสก็โลภไม่ได้
โกรธไม่ได้ หลงไม่ได้ เวลาโกรธใคร พอหยุดคิดถึงเรื่องนัน้ ปั๊บ ความโกรธก็
หายไป ถ้าหยุดไม่ได้ พอโกรธแล้วจะยิง่ คิดใหญ่เลย คิดเรื่องทีท่ าํ ให้โกรธ ก็ยง่ิ
โกรธใหญ่ แทนทีจ่ ะโกรธน้อยลง กลับโกรธมากขึ้น ถ้าเคยฝึ กทําจิตให้สงบได้
แล้ว ก็จะหยุดโกรธได้ทนั ที พอรู้วา่ รถกําลังจะวิง่ ตกเหวก็เบรกทันที ตอนกําลัง
โกรธก็เหมือนรถกําลังวิง่ ตกเหว กําลังแหกโค้ง ก็หยุดรถเสีย หยุดจิตเสีย หยุด
คิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้โกรธ พอหยุดคิดปั๊บความโกรธก็หายไป ความโลภความหลงก็
เช่นกัน ถ้าหยุดจิตไม่เป็ นแล้วจะหยุดโลภโกรธหลงได้อย่างไร
ถาม หมายถึงหยุดชัว่ คราวใช่ไหมคะ คือเราคิดของเราเอง มันเป็ นชัว่ คราว ไม่ใช่จติ ที่
บริสุทธิ์จริงๆ
ตอบ ถ้าหยุดด้วยสมาธิก็หยุดได้ชวั ่ คราว ถ้าหยุดด้วยปัญญา พิจารณาว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ ก็จะหยุดได้อย่างถาวร ถ้าเห็นโทษของความโกรธว่าเป็ นเหมือนไฟเผา
ตัวเอง ใครอยากจะเผาตัวเองบ้าง ก็จะหยุดโกรธทันที เพราะจิตทีม่ คี วามสงบจะ
เย็น ต่างกับจิตทีไ่ ม่มคี วามสงบ เวลาโกรธจะไม่รู้วา่ มันร้อน เพราะจิตร้อนอยู่แล้ว
ก็จะไม่เห็นความสําคัญทีต่ อ้ งหยุดความโกรธ แต่จติ ทีม่ คี วามเย็นแล้ว พอมี
ความโกรธความร้อนปรากฏขึ้นมาเพียงนิดเดียว ก็อยากจะกําจัดมันทันที มัน
ต่างกัน ปัญญามี ๓ ระดับด้วยกัน คือ ๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ได้ยนิ ได้ฟงั อย่างทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั นี้ เป็ นปัญญาทีต่ อ้ งเอาไปพัฒนาต่อ ด้วยการ
พิจารณาต่อ เป็ นขัน้ ที่ ๒ แต่ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะหยุดความโลภหยุดความโกรธ
ได้อย่างถาวร เพราะยังไม่ใช่ปญั ญาขัน้ ที่ ๓ คือ ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิด
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หลังจากทีจ่ ติ สงบแล้ว ถ้าจิตสงบแล้ว พอพิจารณาเห็นว่าไม่ดี เป็ นโทษ เป็ นพิษ
เป็ นภัย จะหยุดได้ทนั ที จะตัดได้ทนั ที เพราะพิจารณาอยู่ตลอดเวลา กิเลสก็
ทํางานตลอดเวลา กิเลสปรากฏขึ้นมาตอนไหน ก็จะมีปญั ญาคอยประกบ คอย
ตัด คอยทําลายตลอดเวลา แต่ถา้ อยู่ในขัน้ ที่ ๒ คือจินตามยปัญญา จะไม่ได้คดิ
ตลอดเวลา คิดบ้างไม่คดิ บ้าง เพราะจิตจะลอยไปลอยมา ไม่มสี มาธิ อยากจะคิด
เรื่องอืน่ มันก็ไปแล้ว พิจารณาร่างกาย เกิดแก่เจ็บตายได้แวบหนึ่ง เดีย๋ วก็ไปคิด
เรื่องอืน่ แล้ว คิดเรื่องงานการ คิดเรื่องคนนัน้ คนนี้
ต่างกับจิตทีม่ สี มาธิ เวลาให้คดิ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ก็จะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
ถ้าไปคิดเรื่องคนอืน่ ก็จะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของคนนัน้ มีเรื่องเกิดแก่เจ็บ
ตายอยู่กบั ทุกคน จะเห็นการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา อย่างนัน้ ถึงจะเป็ น
โสดาบัน เห็นการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลา ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ทีเ่ กิดดับ อะไรจะ
เกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดบั ไม่เสียอกไม่เสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศก
เสียใจ ไม่ทกุ ข์ คนทีไ่ ม่เข้าใจเรื่องปัญญาว่ามี ๓ ระดับ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วก็
คิดว่าบรรลุแล้ว มรรคผลนิพพานเข้าใจหมดแล้ว เสร็จแล้วก็กลับไปกินเหล้า
เหมือนเดิม ไปเทีย่ วเหมือนเดิม ไปทําอะไรเหมือนเดิม เป็ นปัญญาระดับที่ ๑ สุ
ตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ฉลาดแล้วรู้แล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นที่
จะต้องไปทําอะไรอีกต่อไป เคยทําอะไรอยู่ก็ทาํ ต่อไปเหมือนเดิม แต่เวลาคุย
ธรรมะนี้ คุยได้ทะลุปรุโปร่งหมด แต่เวลาบอกให้เลิกเหล้านี่ ก็อา้ งสังคมอ้างอย่าง
นัน้ อย่างนี้ ไม่อย่างนัน้ ก็ไม่ตอ้ งมาบวชกันให้เหนื่อยยาก มีสามีภรรยามี
ครอบครัวได้ แล้วก็บรรลุพระนิพพานกันได้หมด พระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งเสด็จออก
จากวังให้เหนื่อยยาก
ถาม เพือ่ นเขาศึกษาพระไตรปิ ฎกมาก
ถาม ทําไมของเพือ่ นเขาค่อนข้างง่าย แต่ทาํ ไมของเรายาก
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ตอบ อยู่ในขัน้ ต่อยกระสอบทรายก็งา่ ย เพราะกระสอบทรายไม่ต่อยกลับ เราต่อยมัน
ลูกเดียว ไม่เหมือนตอนขึ้นเวที มีคู่ต่อสู ้ คนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมอย่างสุขอย่างสบาย
นัง่ ภาวนาอยู่ในห้องแอร์ กินข้าว ๓ มื้อ ก็เป็ นเหมือนพวกทีต่ ่อยกระสอบทราย
ยังไม่ได้ลงสนามจริง ถ้าเป็ นสนามจริงต้องอดอยากขาดแคลน ต้องต่อสูก้ บั ความ
ทุกข์ยากลําบากทุกชนิด ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นในชีวติ ของเรา ไม่ต่อสูก้ บั สิง่ เหล่านี้แล้ว
จะผ่านไปได้อย่างไร ใจผ่านมันได้ สิง่ เหล่านี้จะไม่เป็ นอุปสรรค ไม่เป็ นปัญหากับ
ใจ ถ้าเอาใจเข้าไปต่อสูก้ บั มัน ศึกษาวิธีทจ่ี ะทําให้ใจผ่านไปได้ อย่างไม่วนุ่ วายไม่
ทุกข์ไม่กงั วลกับมัน แต่เราไม่กล้ากัน เรากลัวกัน ก็เลยคิดว่าไม่จาํ เป็ น คนทีอ่ ยู่
ในเมืองก็วา่ ไม่จาํ เป็ นต้องไปอยู่ป่า ทําในเมืองให้เป็ นป่ าก็ได้ ทําใจให้เป็ นป่ าก็ได้
จะทําได้จริงหรือเปล่า ทําไมไม่ไปพิสูจน์ดู ให้มนั หายสงสัยไปเลย ป่ าก็ไม่เห็นมี
อะไรทีต่ อ้ งรังเกียจ ถ้าปฏิบตั จิ ริงๆทีบ่ ้าน สักวันหนึ่งก็จะเห็นว่าปฏิบตั อิ ยู่ทบ่ี า้ น
ไม่พอ เหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถาง เมือ่ ต้นไม้โตขึ้นจนดินในกระถางไม่มี
เหลือ ก็รู้วา่ ต้องเอาต้นไม้ลงดิน ถ้าปฏิบตั ธิ รรมจริงๆแล้ว จะถึงจุดทีจ่ ะเห็นว่า
อยู่ในบ้านไม่พอเพียงต่อธรรมทีต่ อ้ งการ เพราะมีเรื่องทีท่ า้ ทายให้พสิ ูจน์อยู่ เช่น
ความกลัว และความทุกข์ยากลําบากลําบนต่างๆ ยังไม่ได้เจอของจริง ยังไม่
มันใจ
่ ยังต้องพิสูจน์ ต้องเจอของจริง ถ้าปฏิบตั ไิ ปจะรู้เอง ขอให้ปฏิบตั เิ ถิด เริ่มที่
ตรงไหนก็ได้ ปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นก่อนก็ได้ ถ้าปฏิบตั จิ ริง จะก้าวหน้าจริง ได้ผลจริง
รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปอยู่ป่าจนได้ พระบางรูปมาอยู่ป่าทีน่ ่ยี งั ไม่พอใจ
ยังไม่เป็ นป่ าจริง พอออกพรรษาขอลาไปอยู่ทางลําปาง ความจําเป็ นของจิตจะ
บอกผูป้ ฏิบตั เิ องว่าต้องการอะไร ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในวังแล้ว ถ้า
ท่านตรัสรู้ในวังได้พวกเราก็สบายกันหมด พวกเราไม่ค่อยดูศาสดากันเท่าไหร่ ไม่
ดู พุทธํ สรณํ คัจฉามิ ว่าท่านปฏิบตั อิ ย่างไร
ถาม เขาบอกว่าดูคาํ สอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎก
ตอบ ดูคาํ สอน แต่ไม่ดูวธิ ีปฏิบตั ขิ องท่าน
ถาม นัง่ แล้วอยู่ๆก็เครียดขึ้นมา
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ตอบ จะเป็ นอะไรก็ขอให้รู้ไว้ก็แล้วกัน อาจจะตัง้ ใจมากก็ได้ ยังไม่เป็ นธรรมชาติ
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบการภาวนาเหมือนกับการตรึงสายพิณ ตึงเกินไปก็ไม่ดี
หย่อนเกินไปก็ไม่ดี นัง่ ให้มนั สบายๆ ให้มนั เป็ นกลาง อย่าไปเคร่งอย่าเครียด
จนเกินไป แต่ก็อย่าปล่อยจนไม่มสี ติ
ถาม แล้วเราต้องตัง้ ตัวใหม่หรือไม่คะ
ตอบ ไม่ตอ้ งหรอก ตอนเริ่มนัง่ ก็ตงั้ ท่าไว้ให้ดี พอภาวนาก็ไม่ตอ้ งไปกังวลกับร่างกาย
เวลารู้สกึ เกิดอาการอะไรขึ้นมา เป็ นปฏิกิริยาของกิเลสทีต่ ่อสูก้ บั ธรรม แล้วก็
ส่งผลไปกระทบกับร่างกาย ทําให้รู้สกึ ตึงบ้าง เจ็บบ้าง ปวดบ้าง ก็อย่าไปสนใจ
ให้มสี ติอยู่กบั พุทโธ อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ป็ นเครื่องผูกจิต ให้เกาะติดไว้ พอจิตสงบ
ความตึงเครียดจะหายไปหมดเลย
ถาม มันเป็ นเองเจ้าคะ พอถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันจะตึง หัวก็จะตึง
ตอบ ยังไม่น่งิ เต็มที่ ยังไม่สงบเต็มที่ ทําต่อไป
ถาม ถ้าหลังมันงอนี่ ปล่อยมันไปหรือครับ
ตอบ ก็ถา้ มันงอมาก ก็ควรตัง้ ให้ตรง แต่อย่าตัง้ บ่อย
ถาม เราอาจจะตัง้ ตัวตอนแรกไม่ดี
ตอบ ในขณะทีภ่ าวนา อย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไป จะคอยตัง้ อยู่
เรื่อย ถ้ามีสติดจี ะไม่งอ
ถาม แล้วทีม่ นั หาวนอนละเจ้าคะ
ตอบ ลุกขึ้นมาเดิน ไปเดินทีก่ ลัวๆ เดีย๋ วหายง่วงเอง ตรงไหนกลัวๆเดินไปเลย เดีย๋ ว
หายง่วงเอง
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ถาม ความง่วงจะหาย แต่ความกลัวจะมา
ตอบ ควบคุมใจให้อยู่กบั พุทโธๆไว้ อย่าไปคิดถึงความกลัว ความกลัวก็จะหายไป
ความกลัวเกิดจากความคิดของเรา ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ทําให้เกิดความกลัว
ขึ้นมา พอจิตอยู่กบั พุทโธ ก็ลมื คิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้กลัว ความกลัวก็หายไป
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๗

ตัวรูก้ บั สติ

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑
ถาม ตัวรู ก้ บั สติเป็ นตัวเดียวกันใช่ไหมคะ
ตอบ ตัวรู้เป็ นเหมือนกับแก้วนี่ จะตัง้ อยู่ในท่าไหน จะหงายหรือควํา่ ก็ยงั เป็ นแก้วอยู่
ถ้าไม่มสี ติก็เหมือนแก้วทีค่ วํา่ อยู่ ไม่รบั รู้เรื่องทีส่ มั ผัส ถ้ามีสติก็เหมือนกับพลิก
แก้วขึ้นมาให้รบั รู้ ถ้าไม่มสี ติตวั รู้จะลอยไปกับอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆ นัง่
อยู่ตรงนี้ แต่ไม่รบั รู้เรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นในตอนนี้ จะอยู่ในโลกของจินตนาการ อยู่
กับความคิดปรุงแต่งต่างๆ อย่างนี้แสดงว่าไม่มสี ติแต่มตี วั รู้ การมีสติหมายถึง
การดึงจิตให้มารับรู้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ หรืออยู่กบั เรื่องหนึ่งเรื่องใด
ถ้าให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก สติเป็ นตัวดึง
จิตให้อยู่กบั เหตุการณ์ปจั จุบนั ให้อยู่กบั เรื่องหนึ่งเรื่องใดในปัจจุบนั ให้อยู่กบั พุท
โธก็ได้ ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ได้ ให้อยู่กบั การฟังก็ได้ ให้สติดงึ ใจให้มา
รับรู้กบั การฟัง ถ้าไม่มสี ติตวั รู้ก็จะลอยไปรู้เรื่องอืน่ แทน เช่นพูดคุยกันอยู่ตรงนี้
แต่ใจไปคิดกังวลกับเรื่องอืน่ เพราะไม่มสี ติ ถ้าดึงใจให้รบั รู้กบั เหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั หรือรับรู้กบั เรื่องทีก่ าํ หนดให้รบั รู้ ถึงจะเรียกว่ามีสติ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ตัวทีเ่ ต็มไปด้วยกิเลสนัน้ เป็ นตัวรู้หรือเป็ นสติ
ตอบ ตัวทีม่ กี เิ ลสหรือไม่มกี เิ ลสก็คือตัวรู้ ตัวสติน้ ไี ม่มกี เิ ลส ตัวรู้เป็ นตัวทีม่ กี เิ ลส ถ้าไม่
มีสติตวั รู้ก็จะถูกกิเลสดึงไปทําอะไรต่างๆ ทําให้ใจฟุ้งซ่าน ห่วงกังวลวิตกกับเรื่อง
ต่างๆ เพราะไม่มสี ติคอยดึงไว้ แต่มสี ติดงึ ไว้อย่างเดียวก็ไม่พอ ต้องมีปญั ญาถึง
จะระงับความห่วงความกังวลได้ แต่อย่างน้อยก็ดงึ ให้อยู่ในปัจจุบนั เช่นเวลาห่วง
กังวลเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอได้สติก็กลับมาอยู่ตรงนี้ อยู่ทน่ี ่ี เรื่องมันอยู่ทก่ี รุงเทพฯ
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แต่เราอยู่ทน่ี ่กี ็ดงึ กลับมา ถ้ามันไม่ยอมอยู่ ก็ตอ้ งใช้อบุ ายของสมาธิ บริกรรมพุท
โธๆดึงเอาไว้ เพราะสติไม่มกี าํ ลังพอ ดึงไม่อยู่ ได้สติแป๊ บเดียวก็ขาด กลับไปคิด
อีกแล้ว จึงต้องดึงด้วยพุทโธๆ พอพุทโธๆไปมันก็ไม่สามารถไปคิดเรื่องอืน่ ได้
พุทโธเป็ นเหมือนเสา สติเป็ นเหมือนเชือก จิตเป็ นเหมือนลิง เอาเชือกผูกคอลิงไว้
แล้วผูกมัดไว้กับเสา ถ้าลิงกระตุกเชือกขาด ก็แสดงว่าสติยงั อ่อน พุทโธๆได้ ๒
คําใจก็ลอยไปแล้ว
ถาม ไม่มสี ติกบั ใจลอยนี่เหมือนกันไหม
ตอบ เหมือนกัน ลอยมากๆก็กลายเป็ นคนไร้สติไป เรื่องกิเลสไม่ได้เกี่ยวกับสติ กิเลส
มีอยู่ในจิตของปุถชุ นทุกคน จิตของปุถชุ นกับจิตของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงทีม่ ี
กิเลสหรือไม่มกี เิ ลส เป้ าหมายของปุถชุ นก็อยู่ทก่ี ารชําระจิตให้สะอาด ไม่ให้มี
กิเลสหลงเหลืออยู่ ให้เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ อวิชชาเป็ น
เจ้านายใหญ่ของกิเลส สุดยอดของกิเลสก็คอื อวิชชา หรือโมหะความหลง คือไม่
เห็นไตรลักษณ์น่ีเอง ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทัง้ หลาย เมือ่ ไม่
เห็นก็หลงยึดติด อยากจะอยู่กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ไปนานๆ อยากจะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่กบั
ตนไปนานๆ แสดงว่าไม่เห็นความจริง ถ้าคนเห็นความจริง จะรู้วา่ จะต้องจากกัน
ไป แล้วจะอยากไปทําไม จะเห็นความทุกข์ทต่ี ามมาด้วย ถ้าอยากแล้วใจจะ
วุน่ วายกระสับกระส่ายขึ้นมาทันที อยากให้คนนัน้ คนนี้อยู่ไปนานๆ ใจก็
กระสับกระส่ายแล้ว นี่ก็คอื ความทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน
ไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้ เป็ นเหมือนต้นไม้ใบ
หญ้า เหมือนแดดลม มาแล้วก็ไปตามเรื่องของเขา แต่เราชอบไปคว้าเอาเข้ามาว่า
เป็ นของเรา ให้อยู่กบั เราไปนานๆ จึงเกิดปัญหาต่างๆตามมา ต้องคอยดูแลรักษา
ต้องหาวิธีต่างๆรักษาให้อยู่กบั เรา แต่ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งหมดไป
เราพยายามดูแลรักษาร่างกายแทบเป็ นแทบตาย แต่เดีย๋ วก็ตอ้ งหมดไป ทําได้แค่
ให้อยู่ได้นานหรือไม่นานเท่านัน้ เอง อย่างนี้พอจะทําได้ พอจะดูแลได้ ถ้าไม่กนิ
เหล้าเมายา ไม่สาํ มะเลเทเมา รับประทานอาหารพอประมาณ หลับนอนพักผ่อน
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พอประมาณ ออกกําลังกายอยู่สมํา่ เสมอ ก็จะอยู่ได้นาน ถ้าใช้แบบสมบุกสมบัน
ก็จะอยู่ได้ไม่นาน เหมือนกับรถยนต์ถา้ ใช้แบบทะนุถนอมก็มอี ายุยาวกว่าใช้แบบ
สมบุกสมบัน ร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน อย่างหลวงตาท่านนัง่ สมาธิเดิน
จงกรมอยู่เรื่อยๆ ก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ จึงมีอายุยนื ยาวนาน ถ้าเอาไปเทีย่ ว
กินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลง อดหลับอดนอน เพราะติดหนังติดละคร พอตื่น
แล้วก็ตอ้ งไปทํางานต่อ ร่างกายก็ไม่มเี วลาพักผ่อนเท่าทีค่ วร ใช้ร่างกายหาเงิน
แล้วก็ตอ้ งใช้มนั ไปเทีย่ วต่ออีก จึงไม่ได้พกั ผ่อนอย่างพอเพียง ก็จะมีอายุสนั้
ถาม แต่ท่านอดอาหารนี่คะ
ตอบ ตอนทีอ่ ดอาหารนัน้ เป็ นช่วงทีท่ ่านปฏิบตั ิ ไม่ได้อดตลอดเวลา ช่วงระยะเวลา ๙ ปี
ทีท่ ่านปฏิบตั อิ ย่างหนักๆ แต่หลังจากนัน้ ท่านก็ไม่ได้อดอีก ท่านก็ฉนั ตามปกติ
ประกอบกับจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่มอี ารมณ์ขนุ่ มัว ไม่มคี วามเครียดคอยกัด
กร่อนจิตใจ คนทีอ่ ายุสนั้ เพราะความเครียดก็มี เพราะความเครียดทําให้เกิดโรค
ขึ้นมา
เช่นความดันและเบาหวานเป็ นต้น
จิตของปุถชุ นต่างกับจิตของ
พระพุทธเจ้าตรงที่ จิตของปุถชุ นยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ มีอวิชชา
มีความหลงเป็ นต้นเหตุของความโลภความโกรธ เพราะไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็น
ไตรลักษณ์ก็จะไม่โลภ ถ้าไม่โลภก็จะไม่โกรธ สาเหตุทเ่ี ราโกรธก็เพราะเราโลภ ยัง
ยึดยังติดกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ กับคนนัน้ คนนี้ พอสิง่ นัน้ สิง่ นี้คนนัน้ คนนี้ไม่ทาํ ตามทีเ่ รา
ต้องการ เราก็โกรธ แต่ถ ้าไม่โลภกับคนนัน้ คนนี้กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ใครจะทําอะไรเรา
ก็ไม่สนใจ เราก็ไม่โกรธ ถ้าไม่อยากได้อะไร ไม่ยดึ ติดอะไร ก็จะไม่โกรธ ลอง
สังเกตดู สิง่ ไหนทีเ่ ราไม่มอี ปุ าทานยึดติด เราจะไม่มคี วามไม่สบายใจความโกรธ
กับสิง่ นัน้ ใครจะทําอะไรก็ทาํ ไป ถ้าเป็ นแฟนของเรานี่ไม่ได้ กับคนใกล้ชดิ นี่ไม่ได้
ถ้าทําอะไรผิดใจหน่อยก็จะโกรธ ถ้าสังเกตดูจะเห็น คนทีไ่ ม่ใช่แฟนเรา เขาจะเป็ น
อย่างไรก็ช่างเขา คนทีเ่ ป็ นแฟนเรา เขาต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ข้นึ มาทันที
พอเขาไม่เป็ นก็โกรธ ถ้ามีปญั ญาก็จะคิดว่า คนนี้กบั คนนัน้ ก็เหมือนกัน เขาก็มี
ความเป็ นอิสรภาพของเขา อยากจะทําอะไรเขาก็ทาํ อยากจะเป็ นอะไรเขาก็เป็ น
37

ไม่วา่ จะเป็ นแฟนเราหรือไม่ คนทีไ่ ม่เป็ นแฟน เราก็ไม่ไปหวังอะไร เราก็ไม่ทกุ ข์
คนทีเ่ ป็ นแฟนเรา เราก็อย่าไปหวังอะไรเช่นกัน ควรยินดีตามมีตามเกิด จะพาเรา
ไปเทีย่ วก็ไป ไม่พาไปก็ไม่ไป แค่น้ กี ็จบ
จึงควรอยู่แบบสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด ไม่วา่ กับใครก็ตาม กับคนใกล้ชิดหรือ
คนทีไ่ ม่ใกล้ชิด กับคนทีร่ ู้จกั หรือไม่รู้จกั ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ จะได้ไม่ทกุ ข์ไปกับ
เขา ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ได้อะไรมาก็พอใจๆ ถ้าจะให้ดกี ็อย่าไปอยากได้อะไร
เลยยิง่ ดีใหญ่ นี่คอื การเห็นด้วยปัญญา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความหลง ทีไ่ ป
อยากในสิง่ ต่างๆ เพราะไม่เป็ นไปตามความอยากเสมอไป สมใจอยากในบางเวลา
เวลาเอาอกเอาใจกันนี่ ทุกอย่างหวานไปหมด ดีไปหมด เวลาขัดใจกันนี่ อะไรนิด
อะไรหน่อยก็ไม่ได้ ต้องยอมรับทัง้ ๒ สภาพ เวลาทีเ่ ขาจะเอาใจเราก็ได้ เวลาเขา
จะไม่เอาใจเราก็ได้ เวลาทีเ่ ขาจะขัดใจเราก็ได้ ให้เขาขัดไป ถ้าเราไม่ไปหวังอะไร
จากเขาแล้ว ก็จะไม่มปี ญั หา ถ้าอยากจะให้เขาพาไปเทีย่ ว แต่เขาไม่พาไป เราก็ไป
เองก็ได้ถา้ อยากจะไป ถ้าไม่อยากไปเทีย่ วเลยยิง่ ดีใหญ่ อยู่บา้ นเฉยๆไม่มปี ญั หา
อะไร ทีต่ อ้ งมีสติก็เพราะจะได้ดงึ จิตให้มาแก้ปญั หา ถ้าไม่มสี ติก็จะลอยไปตาม
อารมณ์ จะไม่มที างแก้ปญั หาได้ เพราะปัญหาต้องแก้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ถ้าเป็ น
อารมณ์แล้วก็จะอยู่ในโลกของความเพ้อฝัน
ถาม แสดงว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มสี ติต่อเนื่องตลอดเวลา
ตอบ ท่านฝึ กจนเป็ นธรรมชาติ มีสติโดยไม่ตอ้ งตัง้ ถ้าจิตยังกลิ้งไปกลิ้งมาตามอารมณ์
ก็ตอ้ งใช้สติดงึ ไว้ให้น่ิง พอนิ่งโดยธรรมชาติแล้ว ก็ไม่ตอ้ งตัง้ สติแล้ว เพราะจิตไม่
ไปไหนแล้ว อยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา
ถาม แล้วเวลาคิดอ่านเรื่องการงานละคะ
ตอบ ให้คดิ ด้วยเหตุดว้ ยผล
ถาม ในปัจจุบนั นัน้ เอง
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ตอบ ถ้าเป็ นเหตุเป็ นผลก็จะเป็ นปัจจุบนั เสมอ หรือจะคิดเรื่องในอดีตก็ได้ แต่จะไม่มี
อารมณ์กบั อดีต
ถาม ไปตามสัญญา แต่ไม่ปรุงแต่ง
ตอบ ไม่ไปมีอารมณ์ดว้ ย ไม่ได้คดิ แล้วอยากจะย้อนกลับไปในอดีต เช่นคิดถึงกรุง
ปารีสเมือ่ ๑๐ ปี ก่อน พอคิดปั๊บก็เกิดอารมณ์อยากจะไป อย่างนัน้ ไม่มี
ถาม ท่านไปทางญาณได้น่ีคะ
ตอบ พิจารณาด้วยปัญญาก็รู้วา่ เหมือนกัน ทีน่ นั ่ ทีน่ ่กี ็เหมือนกัน
ถาม อย่างท่านเคยอยู่อเมริกา ท่านเคยคิดอยากกลับไปเยีย่ มไหม
ตอบ ยิง่ คิดยิง่ ไม่อยากกลับ ไม่เคยคิดอยากจะกลับเลย
ถาม ไม่อยากกลับไปเยีย่ มเยียนเลยหรือ
ตอบ ส่วนดีมนั ก็ไม่ดพี อกับสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ ส่วนทีไ่ ม่ดมี นั ก็ทาํ ให้เราขยาด ก็เลยไม่รู้จะไป
ไหนทุกวันนี้ ส่วนดีมนั ไม่ดพี อทีจ่ ะดึงให้เราไป พอคิดถึงส่วนทีไ่ ม่ดกี ็ทาํ ให้ไม่
อยากไป เพราะทุกทีท่ กุ แห่งมีทงั้ ดีไม่ดี เพียงแต่คดิ ว่าจะไปก็ขยาดแล้ว เพราะ
ต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรต่างๆ สูอ้ ยู่เฉยๆไม่ได้
ถาม ทุกวันนี้ท่านก็อยู่เฉยๆ
ตอบ ทําภารกิจประจําวัน ถึงเวลาต้องทําอะไรก็ทาํ ไป แต่ไม่เบือ่ มันแปลกตรงนี้ มันไม่
เบือ่
ถาม ทีพ่ ระอรหันต์มเี มตตาต่อคนทัง้ หลาย ก็เพราะมีจติ ทีไ่ ม่เบือ่ เลย

39

ตอบ พระอรหันต์ไม่มปี ระโยชน์ส่วนตน ไม่นงั ่ คิดหาประโยชน์ส่วนนัน้ ส่วนนี้ ส่วนใหญ่
ท่านจะมีเวลาว่าง พอใครเข้ามาหา ท่านก็สามารถสละเวลาให้เขาได้ ถ้าเป็ นทาง
ธรรมะ แต่ถา้ เป็ นทางโลกท่านก็ตดั ไปเลย ท่านไม่เอาด้วย
ถาม ถึงแม้จะถามซํา้ ๆซากๆ แปลกใจว่าไม่เบือ่ เลย
ตอบ ถ้าเป็ นธรรมะไม่เบือ่ แต่ถา้ เป็ นคําถามทีไ่ ร้สาระนี่น่าเบือ่
ถาม ท่านไม่เคยคิดอยากไปไหนเลย เห็นพระบางองค์ท่านชอบไปเทีย่ วนัน่ เทีย่ วนี่
ตอบ ใจต่างกัน ใจยังมีความอยาก ยังอยากรู้อยากเห็นอยู่ พออารมณ์อยากปรากฏ
ขึ้นมาปั๊บ ก็ไปเลย เหมือนอยากบุหรี่อยากเหล้า
ถาม ถ้านิมนต์ท่านอาจารย์ไปเทศน์ในต่างประเทศ ท่านจะไปไหมคะ
ตอบ ถ้าจําเป็ นจริงๆ สําคัญจริงๆ ทีช่ นะเหตุผลทีใ่ ห้อยู่ก็ไป ถ้าไม่ชนะก็ไม่ไป ตอนนี้
ไม่มเี หตุผลพอทีจ่ ะให้ไป เรื่องเทศน์น้ ี ให้คนทีอ่ ยากฟังมาหาดีกว่า ไปหาเขา
ทําไม ไม่ได้ประโยชน์เท่ากับเขามาหาเรา เพราะเขามาด้วยความตัง้ ใจ เขา
อยากจะฟัง คนทีม่ านิมนต์เป็ นคนอยากให้ไป แต่คนทีไ่ ปฟังนี่ ไปเพราะถูก
เกณฑ์ให้ไปบ้าง ถูกชักจูงไปบ้าง ไม่ได้ประโยชน์เท่าทีค่ วร แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่
ดีนะ คนทีส่ นใจธรรมะมีหลายระดับ แบบทัวไปฟั
่ งพอเป็ นเชื้อก็มี คนทีก่ าํ ลัง
ปฏิบตั แิ ล้วต้องการคนคอยแก้ปญั หาให้ คอยบอกทางให้ก็มี เรามุง่ มาทางนี้
มากกว่า มาทีค่ นทีส่ นใจในการปฏิบตั มิ ากกว่า ก็เพิง่ มีโอกาสสอนกลุม่ ของญาติ
โยมนี้เอง เมือ่ ก่อนนี้ไม่ได้สอนให้กบั นักปฏิบตั เิ ท่าไหร่ พวกทีม่ าทําบุญในตอน
เช้าก็จะเป็ นอีกพวกหนึ่ง การสอนก็จะไม่เหมือนกัน
ถาม พวกลูกก็ถามมากไป
ตอบ เวลาภาวนาก็ตอ้ งติดด้วยกันทุกคน ต้องมีปญั หา ถ้าเป็ นปัญหาทางภาวนาก็ไม่
เป็ นไร ถึงได้ธรรมะแบบนี้ออกมา
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ถาม เวลาท่านอาจารย์เทศน์จะดูกลุม่ คนด้วยใช่ไหมคะ ว่าผูฟ้ งั เป็ นอย่างไร จะเทศน์
พื้นๆหรือจะเทศน์สูงใช่ไหมคะ
ตอบ พอสัมผัสกันจะรู้ทนั ที ไม่ได้ตงั้ ใจดู พอเห็นกิริยาอาการก็รู้แล้วว่าอยู่ในธรรม
ระดับไหน เมือ่ วันเสาร์ก่อนก็มากลุม่ หนึ่ง มาถึงก็นิมนต์ไปทีศ่ าลา ให้เทศน์
ธรรมะ เราก็ถามกลับไปว่า เอาหูมาฟังหรือเปล่า เขาถามว่าทําไมถามอย่างนี้ ตอบ
ไปว่าบางคนไม่ได้มาฟัง มาแต่ร่างกาย แต่ไม่ได้ตงั้ ใจฟัง เพราะตามกันมาชวนกัน
มา พวกนี้เป็ นเพือ่ นเรียนหนังสือร่วมกันมา ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเยีย่ ม
เมืองไทย คนทีอ่ ยู่เมืองไทยสนใจปฏิบตั ิ ก็ชวนเขามา แต่ดูกริ ิยาอาการแล้ว ก็รู้
ว่าไม่ได้สนใจจริง เพือ่ ให้เขาสนใจ ก็ให้เขาบอกว่าอยากจะฟังอะไร เขาก็ไม่รู้วา่ จะ
ฟังอะไรดี
ถาม ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็ไม่รู้จะถามอะไร ไม่เจอกับตัวเอง ก็นึกคําถามไม่ออก
ตอบ คนหนึ่งก็เลยบอกว่า ขอให้เทศน์แก่นของศาสนา เราก็เลยว่าแก่นของศาสนาก็คอื
ใจเรา เหตุทม่ี ศี าสนาก็เพราะใจเราเป็ นหลัก ใจมีปญั หา ศาสนาจึงต้องมา
แก้ปญั หาใจ
ถาม ถ้าเราฝึ กสติได้ แล้วจิตละคะ จะฝึ กอย่างไร
ตอบ ฝึ กจิตด้วยสติ เอาสติบงั คับจิตให้อยู่ในปัจจุบนั หลักของสติก็คอื ให้จติ อยู่ใน
ปัจจุบนั เพราะเหตุการณ์เกิดในปัจจุบนั ไม่เกิดในอดีต ไม่เกิดในอนาคต
เพียงแต่จติ เราส่งไปในอดีตเอง ส่งไปในอนาคตเอง ขณะทีส่ ่งไปก็เป็ นการกระทํา
ในปัจจุบนั เราปรุงแต่งขึ้นมา ปรุงถึงอดีตปรุงถึงอนาคต เป็ นตัวสังขารและตัว
สัญญาทีท่ าํ งาน พอนึกถึงเมือ่ วานนี้ ก็คดิ ไปแล้วว่าได้ทาํ อะไรบ้าง ได้เจอใครบ้าง
นึกคิดอยู่ในปัจจุบนั แต่จติ คิดว่าอยู่ในอดีต อะไรเกิดขึ้นในปัจจุบนั ก็จะไม่
รู้สกึ ตัว เดินไปแล้วคิดไปอย่างนี้ เผลอเดินไปชนเสาโดยไม่รู้ตวั ถ้ามีสติจะรู้อยู่
กับการเคลือ่ นไหวในปัจจุบนั เสมอ เช่นการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เดินจะได้ไม่
ลืน่ หกล้มหรือไปชนอะไร
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ถาม หลวงตาท่านบอกว่า พระอริยเจ้าก็ลมื ได้ แต่ไม่ลมื อริยสัจ
ตอบ ความจําเป็ นสัญญา เป็ นนามขันธ์ แต่อริยสัจเป็ นความจริงทีอ่ ยู่ในจิต ไม่เกิดไม่
ดับ เป็ นอกาลิโก
ถาม เพราะว่ามันกระจ่างตลอด
ตอบ อยู่ตดิ กับใจไปตลอด จึงไม่ลมื เป็ นเรื่องของใจล้วนๆ พูดได้แค่น้ ี เวลาทุกข์ก็
ทุกข์ทใ่ี จ ตัวทีส่ ร้างความทุกข์ก็อยู่ในใจ
ถาม เวลาภาวนา มักจะมีสง่ิ ทีเ่ ราควรทําผุดขึ้นมา
ตอบ เป็ นสัญญาและสังขาร ซึง่ ไม่ควรให้ผุดขึ้นมา ให้อยู่กบั พุทโธ พระอาจารย์ทาง
ภาคอีสานจะสอนให้พทุ โธไปตลอด ไม่วา่ จะทํากิจกรรมใด ให้พทุ โธไปตลอด ถ้า
สติไม่สามารถดึงจิตให้อยู่กบั การกระทําในปัจจุบนั ได้ ปัดกวาดไปก็ยงั อดคิดถึง
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้พทุ โธกํากับไปด้วย ถ้าสติแรงพอ ไม่ตอ้ งพุทโธก็ได้
ให้อยู่กบั การก้าวเดิน ซ้ายขวา ซ้ายขวา อยู่กบั การทํางาน ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็ได้ ใน
มหาสติปฏั ฐาน ๔ ท่านก็ไม่ได้สอนว่าต้องใช้พทุ โธกํากับ ท่านให้รู้อยู่กบั อิริยาบถ
๔ ให้รู้อยู่กบั กิจกรรมทีก่ าํ ลังทําอยู่ กําลังเดินบิณฑบาต กําลังหันหน้าไปทางซ้าย
หันหน้าไปทางขวา มองตรงไป ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆตลอดเวลา
ถาม ทําทัง้ ๒ อย่างผสมกันก็ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้ ถ้าสติเรายังอ่อน หลุดไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็พทุ โธไป ขนาดพุทโธแล้ว ก็ยงั
หลุดได้ โดยไม่รู้สกึ ตัวเลย พุทโธไปคิดไป ควบคู่กนั ไป ต้องรู้วา่ กําลังไม่พทุ โธ
แล้วนะ
ถาม เพือ่ นเขาใช้วธิ ีระลึกรู้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไร
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ตอบ การระลึกรู้เป็ นจุดเริ่มต้น เป็ นการตัง้ สติ เพือ่ ให้ไปสู่อกี จุดหนึ่ง คือการหยุดจิต
ถ้าตามรู้อยู่เรื่อยๆ ตามจิตอยู่เรื่อยๆ ก็เหมือนตะครุบเงา เดินตามเงาอยู่เรื่อยๆ
แล้วเมือ่ ไหร่มนั จะหยุดละ เป้ าหมายอยู่ทต่ี อ้ งหยุดจิตให้ได้ ถ้าคิดว่าเพียงแต่รู้ก็
พอแล้ว เพราะตามรู้แล้วเวลาโลภก็หยุดมันได้ เวลาโกรธก็หยุดมันได้ อาจจะ
หยุดได้ในบางกรณีในบางเรื่อง แต่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะหยุดได้ในทุกกรณี ได้อย่าง
ถาวรอย่างเต็มที่ ถ้าสามารถหยุดจิตได้แล้วต่อไปจะหยุดได้ทกุ กรณี ต้องทําจิต
ให้รวมให้ได้
ถาม ขนาดรวมแล้วยังไม่ค่อยจะทัน
ตอบ แต่สติการตามรู้น้ ีสาํ คัญ ให้รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกายก็ได้ของเวทนาก็ได้
เวลาเกิดสุขเวทนา เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็ให้รู้วา่ มันเป็ นอย่างนัน้ ตอนนี้กาํ ลังสุข
ตอนนี้กาํ ลังทุกข์ รู้แล้วปล่อยวาง ไม่ให้มอี ารมณ์กบั สิง่ ทีร่ ู้อยู่ ทุกข์ก็ไม่ให้มี
อารมณ์กบั มัน สุขก็ไม่ให้มอี ารมณ์กบั มัน สุขก็ไม่ยดึ ติด ทุกข์ก็ไม่ปดั สุขก็รู้วา่
สุขทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ ปล่อยมันไปตามเรื่อง เพือ่ จะได้ไม่เกิดทุกข์อกี ชัน้ หนึ่งขึ้นมา
คือทุกข์ใจ มีทกุ ข์ ๒ ตัวซ้อนกันอยู่ตรงนัน้ เวลาทุกข์ทางกายแล้วใจจะทุกข์ดว้ ย
แต่ถา้ มีสติก็ปล่อยให้ทกุ ข์ทก่ี าย แต่ใจไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั มัน เพียงแต่รบั รู้วา่ มัน
เป็ นอย่างนี้ เดีย๋ วก็ตอ้ งดับไป ไม่ชา้ ก็เร็ว เพราะมันไม่เทีย่ ง ในชีวติ ของเราในแต่
ละวันนี้ เราสัมผัสกับทุกข์กบั สุขกับไม่ทกุ ข์ไม่สุขอยู่เรื่อยๆ หมุนเวียนเปลีย่ นไป
อยู่เรื่อยๆ ข้อสําคัญอยู่ทใ่ี จผูร้ ู้น่อี ย่าไปทุกข์กบั มัน อย่าไปยินดียนิ ร้ายกับมัน นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราทํากันไม่ได้ พอเจอความสุขก็ดอี กดีใจ อยากจะให้สุขไปนานๆ พอมัน
หายไป ยังไม่ทนั ทุกข์เลย ใจก็ทกุ ข์ข้นึ มาแล้ว เสียดายอาลัยอาวรณ์คดิ ถึง
ความสุขนัน้ เวลาได้เจอเพือ่ นฝูงก็ดอี กดีใจ เวลาต้องแยกทางกลับบ้านกัน ก็
เศร้าสร้อยหงอยเหงา เวลาดีใจก็ใจฟูข้นึ มา เวลาเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็ฟบุ ลงไป
ถ้ามีสติก็จะคอยสอนใจว่า อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับเหตุการณ์นนั้ มันก็จะ
เฉยๆ ไม่ดใี จไม่เสียใจ จะอยู่ตรงกลาง นัน่ คือเป้ าหมายของการภาวนา คือการ
รักษาใจให้อยู่ในอุเบกขา อยู่ในความสงบ ถ้าไม่มคี วามสงบ จะไม่รู้วา่ อุเบกขา
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เป็ นอย่างไร เหมือนกับตาชัง่ ก่อนทีจ่ ะชังของ
่
ถ้าไม่ไปปรับให้มนั อยู่ตรงศูนย์
เวลาชัง่ จะไม่ได้นาํ้ หนักทีแ่ ท้จริง ถ้าจิตไม่สงบเป็ นอุเบกขา ก็ยงั ยินดียนิ ร้ายอยู่
แต่เราคิดว่าอยู่ในอุเบกขา แต่ความจริงยังยินดีอยู่ เวลาสัมผัสกับความสุข ก็คดิ
ว่าเป็ นอุเบกขาไม่ได้ยนิ ดี พอความสุขหายไปถึงจะรู้วา่ ยังติดกับมันอยู่ เพราะมี
อารมณ์เศร้าสร้อยหงอยเหงาตามมา ถ้าอยากจะรู้วา่ ไม่ตดิ กับความสุข กับเพือ่ น
กับฝูง กับคนนัน้ คนนี้ ก็ตอ้ งไปอยู่คนเดียวดู ดูวา่ จะเศร้าสร้อยหงอยเหงาหรือ
เปล่า จิตฟุบไปหรือเปล่า เวลาเพือ่ นฝูงมาเยีย่ มจิตฟูข้นึ มาหรือเปล่า
ถาม ถ้าได้เห็นความจริงของกายจะทําให้ใจสงบใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเห็นความจริงของกายก็จะปล่อยความยึดติดในกายได้ เห็นว่าต้องเปลีย่ นไป
ตามสภาพ ต้องหมดไปตามขัน้ ตอน จิตก็จะสงบระงับจากความกังวลจากความ
กระสับกระส่ายต่างๆได้หมด จะเป็ นปกติเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น เหมือนกับ
ขณะนี้จติ ใจของเรารู้สกึ ธรรมดาๆ ถ้าเกิดหมอตรวจโรคเราแล้วบอกว่าเป็ นอย่าง
นัน้ เป็ นอย่างนี้ข้นึ มา จิตใจเรายังธรรมดาได้อยู่หรือเปล่า นัน่ แหละคือเป้ าหมาย
ของการภาวนา ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพต่างๆทีจ่ ะต้องมาปรากฏให้จิตใจรับรู้
เช่นสภาพของร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย หรือสภาพของเวทนาทีจ่ ะต้องมีความ
เจ็บปวดบ้างเป็ นธรรมดา เวลาไปหาหมอๆต้องผ่าต้องเย็บต้องฉีดก็ตอ้ งเจ็บบ้าง
ทําใจได้หรือเปล่า ถ้าทําใจให้เฉยๆได้ก็สบายไป ถ้าทําไม่ได้ก็ทกุ ข์ทรมานไป
เหตุการณ์อนั เดียวกันคน ๒ คนจะมีปฏิกริ ิยาต่างกัน อยู่ทว่ี า่ ได้ฝึกฝนอบรมมา
มากน้อยเพียงไร คนทีไ่ ม่เคยได้ฝึกฝนอบรมมาเลย อะไรนิดอะไรหน่อยจะหวาด
ผวา จะตกใจ จะหวาดกลัว จะมีปฏิกริ ยิ าอย่างรุนแรง คนทีเ่ คยได้รบั อบรม
มาแล้วก็จะเฉยๆ
ถาม ถ้าปฏิบตั จิ นไม่อยากจะไปเจอเพือ่ นฝูง ไม่อยากไปเทีย่ ว อยากแต่จะนัง่ ภาวนา
อย่างเดียวนี่ ถือว่าไปได้ไกลแล้วใช่ไหมคะ
ตอบ ความไม่อยากก็เป็ นกิเลส เป็ นวิภวตัณหา
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ถาม แต่มนั ก็ดกี ว่าใช่ไหมคะ
ตอบ ดีกว่าอยากไปหาเพือ่ นฝูง
ถาม ไม่อยากไปเทีย่ ว อยู่บา้ นภาวนาอย่างเดียว อย่างนี้ถอื ว่าไปในทางทีด่ ใี ช่ไหม
ตอบ ความไม่อยากมีอยู่ ๒ แบบคือ ๑. ไม่อยากแบบธรรมชาติคอื เฉยๆ ๒. ไม่อยาก
แบบกดไว้บังคับไว้
ถาม แปลกใจทีไ่ ม่อยากไปเทีย่ ว อยากภาวนาอย่างเดียว
ตอบ ถ้าเห็นว่าการไปเทีย่ วเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ก็จะไม่อยากไป ถ้าจําเป็ นต้องไป
ไปแล้วทุกข์ใจ ก็เป็ นกิเลส ถ้าเฉยๆไม่อยากไป เวลาไปจะไม่ทกุ ข์ ไม่เป็ นกิเลส
ต่างกันตรงนี้
ถาม การไม่มคี วามอยากนี้มนั ละเอียดมาก
ตอบ เหมือนกับกรองนํา้ จะจืดลงไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ถงึ จุดทีจ่ ดื สนิทเต็มทีก่ จ็ ะยังไม่รู้
ว่าเป็ นอย่างไร แต่ไม่อยากไว้ก่อนดีกว่าอยาก ความจริงเรื่องของการปฏิบตั นิ ่มี นั
ไม่มอี ะไรมากนะ ทําจิตให้สงบเสร็จ แล้วก็สอนจิตเรื่องความจริงของชีวติ ว่า เกิด
แก่เจ็บตาย พลัดพรากจากกัน รับได้มนั ก็จบ
ถาม แต่มนั ทํายากคะ มันไม่รบั จริง มันเข้าไปยึด จึงเป็ นทุกข์มาก
ตอบ ตัดไม่ได้ถา้ ไม่มสี มาธิไม่มปี ญั ญา มีปญั ญาแต่ไม่มสี มาธิก็ยงั ไม่เป็ นปัญญาจริง
รู้อยู่วา่ ต้องตัดแต่ตดั ไม่ได้ เพราะจิตไม่มสี มาธิ หยุดจิตไม่ได้เพราะไม่มสี ติ
ถาม สติมนั ไม่ต่อเนื่องค่ะ มันเข้าใจ แต่มนั ตัดไม่ได้
ตอบ จะมีสติได้ มันต้องอยู่คนเดียว
ถาม อยู่คนเดียวมันก็ไม่ต่อเนื่องค่ะ
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ตอบ ดีกว่าอยู่หลายคน อยู่คนเดียวไม่มอี ะไรดึงไป อยู่หลายคนจะถูกดึงไปเรื่อยๆ
ต้องปลีกวิเวกบ่อยๆ จะได้เจริญสติ ตอนต้นก็ตอ้ งมีหลุดไปบ้าง หลุดไปก็ดงึ
กลับมา สติน่ีสาํ คัญมาก ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบนั
ต้องดับกิเลสในปัจจุบนั ขอให้เข้าใจหลักนี้ไว้ จะได้ไม่หลงทาง
ถาม ไม่วา่ อะไรเกิดขึ้นก็ให้คดิ ถึงไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๘

เชื่อบุญกรรม

๒๐ มกราคม ๒๕๕๑
ถ้าเชื่อบุญกรรมก็จะสบายใจ เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่องธรรมดา ถ้าเชื่ออย่างนี้ก็
จะมีธรรมโอสถรักษาจิตใจ โรคจะหายก็หาย ไม่หายก็ไม่หาย ไม่เป็ นไร ใจทีม่ ธี รรม
โอสถรับได้ทงั้ ๒ ทาง ในทีส่ ุดโรคก็จะไม่หาย ร่างกายจะต้องกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป จะ
ไม่เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่น้ ี ต้องเสือ่ มไปเรื่อยๆตามกาลเวลา สําคัญอยู่ทว่ี า่ จะเอาไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้มากกว่า อย่ามัวแต่กงั วลกับ
การรักษา พอหายแล้วก็กลับไปใช้ชวี ติ แบบเดิมๆ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์เลย ก็ไม่รู้จะรักษา
ไปทําไม ถ้ากําลังปฏิบตั ธิ รรม ก็ควรรักษา ถ้าไม่ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ทาํ บุญ ไม่ทาํ ประโยชน์
อะไรเลย อยู่หาความสุขไปกับกิเลส ไปกับความโลภความโกรธความหลง ก็จะไม่เป็ น
ประโยชน์กบั จิตใจเลย ถ้าได้สร้างบุญสร้างกุศล ได้ปฏิบตั ธิ รรม ก็จะได้กาํ ไร เพราะทํา
เพือ่ ใจ ถ้าทําทางธรรมก็ทาํ เพือ่ ใจ ถ้าทําทางโลกก็ทาํ เพือ่ กิเลส ทําไปตามอํานาจของความ
หลง ทีเ่ ห็นความสุขในลาภยศสรรเสริญ ในการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่ใน
สายตาของผูร้ ู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านกลับเห็นว่าเป็ นความทุกข์
เพราะไม่ให้ความอิม่ ความพอ ได้เสพมากเพียงไรก็จะมีความอยากเสพมากขึ้นไปอีก
ได้มามากเพียงไรก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก ถ้าเป็ นทางธรรมก็จะอิม่ พอ เพราะธรรมมี
เหตุมผี ล เช่นการดูแลรักษาร่างกายด้วยปัจจัย ๔ พอมีปจั จัย ๔ พร้อมเพรียงแล้วก็พอ
ไม่จาํ เป็ นต้องมีมากไปกว่านัน้ มีมากไปกว่านัน้ ก็ใช้ไม่ได้ มีอาหารมากกว่าทีท่ อ้ งจะรับได้
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะเกิดโทษ ทําให้ร่างกายมีนาํ้ หนักเกิน มีโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน
ความสุขทางโลกจึงไม่ใช่เป็ นทางทีถ่ ูกทีค่ วรไปกัน เพราะไม่ได้สร้างความสุขทีแ่ ท้จริง มี
แต่จะสร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้นไปตามลําดับ เพราะความสุขทางโลกเป็ นเหมือนยาเสพ
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ติด เวลาทีไ่ ม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัสก็หงุดหงิดใจ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว เคยมีความสุขกับใคร
สักคนหนึ่ง พอไม่ได้อยู่ใกล้ก็อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ วใจ เคยออกไปเทีย่ วนอกบ้านอยู่เป็ น
ประจํา ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พอไม่ได้
ออกไปก็จะหงุดหงิดรําคาญใจ อยู่ไม่ตดิ บ้าน แต่กลับไม่เห็นโทษกัน ไม่เห็นว่าเป็ นทุกข์
กัน กลับเห็นว่าเป็ นธรรมดา สิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าเป็ นธรรมดา นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้า
กลับเห็นว่าเป็ นทุกข์ สิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าเป็ นทุกข์ นักปราชญ์กลับเห็นว่าเป็ นธรรมดา เราเห็น
ความแก่เจ็บตายเป็ นทุกข์ แต่ทา่ นกลับเห็นว่าเป็ นธรรมดา เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย ท่านจึงไม่คดิ ทีจ่ ะหนีมนั พวกเรากลับเห็นมันเหมือนเป็ นไฟ เราจึงพยายามหนี
ความแก่ หนีความเจ็บไข้ได้ป่วย หนีความตายกัน แต่หนีเท่าไหร่กห็ นีไม่พน้ เพราะวิธี
หนีของเราไม่ได้เป็ นการหนี แต่เป็ นการวิง่ เข้าหามัน พอตายจากชาติน้ ไี ปก็ไปเกิดใหม่อกี
ก็ตอ้ งไปเจออีกโดยไม่รู้ตวั สิง่ ทีพ่ าให้เราไปเกิดใหม่ก็คอื ความอยากต่างๆของเรานัน่ เอง
อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ที่
เป็ นตัวฉุดลากเราเข้าหา การเกิดแก่เจ็บตายโดยไม่รู้ตวั พอเกิดมาแล้ว เราก็พยายามหนี
ความแก่ความเจ็บความตาย ด้วยวิธีต่างๆกัน จนกลายเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่โตขึ้นมา
เรื่องการรักษาความหนุ่มสาวความสวยงามนี้ เป็ นอุตสาหกรรมยิง่ ใหญ่ของโลก มีเมือง
หลวงของแฟชัน่ เต็มไปหมด เพือ่ สร้างความสวยความงาม เพือ่ รักษาความสวยความงาม
แต่ก็ขดั กับหลักความจริงของร่างกาย ทีต่ อ้ งร่วงโรยไปตามกาลเวลา เพราะใจขาดปัญญา
ถูกความมืดบอดคือโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้ความจริงครอบงํา
สิง่ ทีเ่ ราไม่รู้ก็คอื ใจ เราไม่รู้วา่ เรามีใจ เรารู้วา่ เรามีร่างกาย เราคิดว่าร่างกายเป็ นตัวตนของ
เรา แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตน มีใจอีกตัว
หนึ่ง ใจทีห่ ลงคิดว่าร่างกายเป็ นตัวตน แต่ใจไม่ใช่ร่างกาย ใจเป็ นผูร้ ู ้ เป็ นผูค้ ดิ ผูส้ งการ
ั่
แต่ใจถูกอํานาจของความมืดบอดครอบงําอยู่ ทําให้ไม่เห็นใจ ไม่เห็นว่าสิง่ ทีท่ าํ ให้ใจมี
ความสุขคืออะไร ไม่มใี ครรู้ ต้องอาศัยนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถศึกษาธรรมชาติของใจได้ดว้ ยพระองค์เอง ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาศึกษา ก็จะ
ไม่มใี ครมาสอนให้รู้ให้เห็นตามได้ เพราะไม่มใี ครมีความรู้ความสามารถ มีสติปญั ญา
มากเท่าพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนกับสมัยก่อนทีไ่ ม่มกี ล้องจุลทรรศน์ ไม่สามารถศึกษา
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เรื่องเชื้อโรคต่างๆได้ เพราะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ดูถงึ จะเห็น พระพุทธเจ้าทรงมี
กล้องจุลทรรศน์ ทรงมีพระปัญญาบารมี ทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญมาเป็ นเวลาอันยาวนาน เมือ่ ถึง
เวลาทีจ่ ะได้บรรลุผล ก็ทรงตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ทรงเห็นว่าร่างกายนี้เป็ นเพียง
ภาชนะ เป็ นเพียงวัตถุช้นิ หนึ่ง เป็ นเครื่องมือของใจ ผูท้ จ่ี ะสุขจะทุกข์นนั้ คือใจ และเหตุท่ี
จะทําให้ทุกข์ก็คอื ความอยากต่างๆ เหตุทจ่ี ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากก็คอื
ธรรมะ การปฏิบตั มิ รรคที่มีองค์ ๘ เริ่มจาก สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป
ความดําริชอบ สัมมากัมมันโตการกระทําชอบ สัมมาวาจาวาจาชอบ สัมมาอาชีโวอาชีพ
ชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบ สัมมาสติสติชอบ สัมมาสมาธิจติ ตัง้ มันชอบ
่
ผูท้ ป่ี รารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู ้ทีต่ อ้ งการสร้างความสุขทีแ่ ท้จริงให้แก่ใจ จึง
ต้องบําเพ็ญมรรคทีม่ อี งค์ ๘ นี้ ถ้าย่อลงมาก็เป็ น ๓ คือทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิ
ปัญญา เป็ นมรรค เหมือนกัน เพียงแต่ย่อรวมกันเข้ามาเป็ นหมวด สําหรับฆราวาสก็ให้
บําเพ็ญทานก่อน มีสมั มาทิฐเิ ห็นว่า การมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากเกินความจําเป็ นเป็ น
โทษเป็ นภัย ทําให้ใจถูกผูกติดไว้กับการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ายังพึง่ พาอาศัยวัตถุข ้าวของ
เงินทองเพือ่ ให้ความมังคงให้
่ ความสุข ก็จะพยายามหาเงินทองอยู่เรื่อยๆ แต่เงินทอง
ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ แม้แต่กายก็พง่ึ ไม่ได้ ถึงเวลาทีก่ ายจะต้องเป็ นอะไรไป ต่อให้มเี งิน
ทองมากมายขนาดไหน มียาวิเศษขนาดไหน มีหมอทีเ่ ก่งขนาดไหน ก็ตอ้ งตาย ไม่
สามารถยับยัง้ การดับของร่างกายได้ จึงทรงสอนไม่ให้ยดึ ติดกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองมากจนเกินไป มีไว้เพือ่ เลี้ยงดูอตั ภาพ เพือ่ จะได้มเี วลามาปฏิบตั ธิ รรม ถ้ามัวแต่ไป
ยุ่งหาเงินใช้เงินก็จะหมดเวลาไปเปล่าๆ หาได้มาก็ไปซื้อข้าวซื้อของ ไปเทีย่ วไปทําอะไร
ตามความอยากต่างๆ พอหมดก็ไปหามาใหม่ ก็วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปจนวันตาย จะ
ไม่มที างทีจ่ ะโงหัวขึ้นไปสู่การตรัสรู้ การหลุดพ้นได้เลย ถ้าเป็ นบัวก็เป็ นบัวใต้นาํ้ ทีเ่ ป็ น
อาหารของปูของปลา จึงทรงสอนให้ปล่อยวางวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ อย่าอาศัยเกิน
ความจําเป็ น ให้มปี จั จัย ๔ คือทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ก็
พอแล้ว ถ้ามีเหลือก็อย่าเอาไปใช้ซ้อื ความสุข ไปดูหนังฟังเพลง ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ
จะเสียเวลาไปเปล่าๆ จะสนุกเพลิดเพลินกับความสุขทีเ่ หมือนกับการเสพยาเสพติด สุข
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เพียงชัว่ ขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัส หลังจากนัน้ ก็อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ วอยากเสพอยู่เรื่อยๆ จน
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะตัดมันได้ ยิง่ เสพมากก็ยง่ิ ติดมาก ยิง่ ยากทีจ่ ะเลิกมัน
สําหรับฆราวาสจึงทรงสอนให้ทาํ ทานก่อน เพือ่ ลดการเกี่ยวข้องกับข้าวของเงินทองต่างๆ
บุคคลต่างๆ แต่ถา้ ได้บวชแล้วก็ได้สละหมดเลย มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อยก็สละ
ให้ผูอ้ น่ื ไปหมด สามีภรรยาก็สละให้ผูอ้ น่ื ไป ถ้าเป็ นสามีภรรยาคู่บญ
ุ บารมีกนั มา ก็ออก
บวชพร้อมๆกันไป สละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆทีม่ อี ยู่ให้กบั คนอืน่ ไป ไม่ทราบ
ว่าเคยได้ยนิ ประวัตขิ องหลวงปู่พรหมหรือไม่ ท่านเป็ นสามีภรรยากัน มีฐานะดีมที รัพย์
สมบัตมิ าก มีใจใฝ่ ธรรมอยู่เสมอ จนวันหนึ่งจิตใจของท่านกับภรรยา ถึงความพร้อมทีจ่ ะ
ออกบวช จึงแจกจ่ายทรัพย์สมบัตใิ ห้กบั ผูอ้ น่ื ไปหมด แล้วก็ออกบวช สามีก็ตดิ ตามหลวง
ปู่มนั ่ ไปศึกษาปฏิบตั กิ บั หลวงปู่มนจนในที
ั่
ส่ ุดก็ได้บรรลุ มีบรรจุอยู่ในปฏิปทาพระธุดงค์
กรรมฐานทีห่ ลวงตาเรียบเรียงไว้ ในเบื้องต้นทานจึงเป็ นเรื่องสําคัญอย่างยิง่ สําหรับผู ้
ครองเรือน แต่สาํ หรับนักบวชเรื่องของการให้ทานเป็ นเรื่องของเหตุทท่ี าํ ให้ตอ้ งทํา เพราะ
บวชไปนานๆ มีช่อื เสียงมีฐานะมีคนเคารพนับถือ มีคนอยากจะทําบุญมาก สําหรับท่าน
เองก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทาํ อะไร เพราะเป็ นนักบวช ไม่ได้อาศัยเงินทองเป็ นทีพ่ ง่ึ ท่านพึง่
ธรรมะ พึง่ การปฏิบตั ิ เงินทองทีไ่ ด้มามากน้อยเพียงไรท่านก็พจิ ารณาไปตามความ
เหมาะสม ว่าจะสงเคราะห์โลกไปในทางไหน แล้วแต่จะเหมาะกับสภาพเหตุการณ์ในตอน
นัน้ เช่นตอนทีห่ ลวงตาออกมาสงเคราะห์โลก ทางด้านทองคําช่วยชาติน้ ี ก็ช่วยคนทัง้
ประเทศ แต่ก่อนหน้านัน้ ท่านก็ช่วยอยู่เป็ นประจําอยู่แล้ว เริ่มต้นก็ช่วยชาวบ้านแถวๆวัด
ก่อน สร้างโรงเรียน ทําถนน ทําอะไรต่างๆทีเ่ ป็ นสาธารณะประโยชน์ ต่อมาก็มที ไ่ี กล
หน่อยได้ทราบกิตติศพั ท์ ก็เข้ามาขอพึง่ บารมี อยากจะได้ตกึ โรงพยาบาลบ้าง อยากจะได้
รถพยาบาลบ้าง อยากจะได้เครื่องมือแพทย์บา้ ง ก็มาขอความเมตตาจากท่าน ท่านได้มา
เท่าไหร่ท่านก็สงเคราะห์ไป แต่ท่านไม่ได้ไปขวนขวาย ไม่ได้ทาํ เป็ นงานหลัก
นักบวชบางท่านไม่ทราบงานหลัก พอบวชแล้วแทนทีจ่ ะมุง่ เข้าป่ าปฏิบตั ิ หาธรรมะ หาทาง
หลุดพ้น ก็มาหาเงินหาทอง มาเรี่ยไรญาติพน่ี อ้ ง สร้างความรําคาญใจให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะ
ขอเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะในใจมีแต่ความโลภ ถึงแม้จะเป็ นความโลภในทางบุญกุศลก็ยงั
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เป็ นความโลภอยู่ ทําให้คนเบือ่ หน่ายได้ เจอหน้าทีไรก็พูดเรี่ยไรขอเงินทุกที จนไม่มใี คร
อยากจะเข้าวัด เพราะเข้าทีไรไม่เคยได้ธรรมะ ได้แต่กเิ ลส เห็นกิเลสของคนทีส่ อนให้ละ
กิเลส ก็เลยหมดกําลังใจ ถ้ายังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ก็ให้บริจาคตามฐานะ แต่อย่าไป
อยากบริจาคมากกว่า หรือเท่ากับคนทีบ่ ริจาคมากกว่าตน ถ้ามีฐานะด้อยกว่า ก็จะทําให้
ต้องพยายามไปหาเงินมาทําบุญ ถ้ามีอปุ สรรคเพราะการหาเงินไม่คล่องแคล้ว ก็ตอ้ งพูด
บิดไปบิดมา ถ้าพูดตรงๆจะไม่ได้ ทําให้มปี ญั หาขึ้นมาว่า อยากจะทําบุญ แต่ตอ้ งทําบาป
ต้องพูดปดบ้าง อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นเรื่องของการทําบุญแล้ว เป็ นเรื่องของการทําบาปโดยไม่
รู้ตวั ถูกกิเลสความหลงหลอกและความโลภหลอกไป โลภอยากจะทําบุญให้มาก แล้วก็
หลอกให้ไปทําบาปโดยไม่รู้ตวั
การทําบุญให้ทานมีอานิสงส์ดอ้ ยกว่าการรักษาศีล ทีท่ าํ ให้ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้ไปสู่สุคติ
ชัน้ เทพชัน้ พรหม ชัน้ อริยบุคคล ต้องมีศีลเป็ นปัจจัยแรก ถ้าไม่มศี ีลแล้ว ต่อให้ทาํ ทาน
เป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน ก็ไม่ได้ไปสู่สุคติ ต้องไปเป็ นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้าง ไปเป็ น
เดรัจฉานบ้าง ทีท่ รงสอนให้ทาํ บุญนี้ หมายความว่าให้ทาํ ตามฐานะ ทําในส่วนทีเ่ หลือกิน
เหลือใช้ เก็บไว้ก็ไม่เป็ นประโยชน์ ก็อย่าไปหวง ส่วนทีจ่ าํ เป็ นต้องเก็บก็ตอ้ งเก็บ เผือ่ ใน
วันข้างหน้า ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ตกทุกข์ได้ยาก จะได้มอี ะไรไว้รองรับ แต่กต็ อ้ งมีความกล้า
หาญพอทีจ่ ะเก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่าไปกลัวจนต้องเก็บไว้หมด แล้วก็อา้ งว่าต้องเก็บไว้
เผือ่ วันพรุ่งนี้ ก็จะไม่ได้ทาํ บุญ เพราะยังติดอยู่กบั เงินทอง ทําให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่
ธรรมขัน้ ทีส่ ูงกว่าได้ คือขัน้ ศีลและขัน้ ภาวนา จะรักษาศีล ๕ ได้ตอ้ งเป็ นคนใจกว้าง ไม่ใช่
ใจแคบ ตระหนี่ จะรักษาศีลยาก เพราะจะมีความโลภอยากได้ จะมีความเมตตาน้อย
เวลาทําอะไรจะไม่คาํ นึงถึงผูอ้ น่ื จะคํานึงถึงตนเองเป็ นหลัก อยากได้มากๆก็ตอ้ งไปหามา
บางทีกต็ อ้ งไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื จะไม่คดิ ว่าเป็ นเรื่องเสียหาย คิดว่าเป็ นความจําเป็ น เป็ น
การต่อสูข้ องสัตว์ทอ่ี ยู่ในโลกนี้ ต้องต่อสูแ้ ก่งแย่งชิงดีกนั
เป็ นความคิดของกิเลส
ความคิดของความหลง คนทีม่ มี จิ ฉาชีพจะคิดว่าถ้าไม่ทาํ ก็จะอยู่ไม่ได้ เช่นอาชีพฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ เป็ นต้น หรืออาชีพค้าสุรายาเมา ทางศาสนาถือว่าเป็ นอาชีพทีม่ ชิ อบ ไม่จาํ เป็ นต้อง
ทําอาชีพนี้ มีอาชีพอืน่ ทีท่ าํ ได้ เงินทองอาจจะไม่ไหลมาเทมา แต่ก็พอเพียงต่อการดํารง
ชีพ ทานจึงเป็ นเรื่องสําคัญอย่างยิง่ สําหรับผู ้ทีย่ งั ครองเรือนอยู่
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ผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถรักษาศีลได้ดเี ท่าทีค่ วร ควรมองมาตรงจุดนี้ เพราะใจยังขาดความ
เมตตา ยังมีความเห็นแก่ตวั อยู่มาก ยังคิดถึงตนเองอยู่มาก จนมองไม่เห็นความ
เดือดร้อนของผูอ้ น่ื ถ้าเห็นความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื เป็ นหลักแล้ว ก็จะมีความเมตตา
อยากช่วยเหลือผูอ้ น่ื บรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางลงไป ก็จะทําให้มศี ีลขึ้นมา จะไม่
อยากเบียดเบียนผูอ้ น่ื เวลาจะทําอะไรจะพูดอะไร ก็จะคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นกับ
ผูอ้ น่ื ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะทําให้มศี ีลขึ้นมา ทําไปแล้วจะไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือเปล่า เช่นไม่
มีข ้าวกินแล้วไปตกปลา สัตว์ทต่ี อ้ งตายไปเขาเดือดร้อนขนาดไหน ถ้าเราเป็ นปลาแล้วเขา
เป็ นเราบ้าง เวลาเขาหิวเขาไปตกเราขึ้นมากิน เราจะรู้สกึ อย่างไร ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว จะมี
ศีลขึ้นมาโดยธรรมชาติ เป็ นเรื่องปกติไป ไม่ตอ้ งฝื น ไม่ตอ้ งบังคับ เพราะเป็ นศีลทีม่ ี
ปัญญารองรับ ถ้ามีปญั ญาแล้วจะเป็ นไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย ทานก็ตอ้ งมีปญั ญา ทํา
ทานเพราะมีมากเกินไป เหมือนแบกของมากๆไว้ทําไม สูแ้ บ่งให้คนอืน่ เขาแบกไม่ดกี ว่า
หรือ ถ้าเดินทางไกล จะแบกของทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ไปทําไม ลองไปเดินป่ าดูซิ มีอะไรติดตัวอยู่
มากน้อย ต้องคิดแล้วว่าอันไหนจําเป็ น อันไหนไม่จาํ เป็ น ไม่จาํ เป็ นก็ท้งิ ไป เพราะต้อง
เดินไกล แบกมันทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร คนทีม่ คี วามหลงจะไม่คดิ แบบนี้ คิดว่ามี
มากๆดี มีไว้ก่อนดี แต่ตวั เองต้องลําบากลําบน ต้องคอยกังวลกับการดูแลรักษา ต้อง
ห่วงต้องหวง ถ้ามีปญั ญาจะรู้จกั ความพอดี
ไม่วา่ จะทําทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ถ้าเข้าใจถึงหลักของการทําทาน ของการรักษาศีลแล้ว ก็
จะไม่ยาก ถ้าทําไปโดยไม่เข้าใจว่าทําไปทําไม ก็จะไปลบล้างความหลงไม่ได้ ความหลงจะ
ต่อต้าน ให้เสียดาย หามาแทบเป็ นแทบตาย ให้ไปทําไม ทําไมต้องซือ่ สัตย์ ในเมือ่ ผูอ้ น่ื
โกงอยู่ตลอดเวลา จะคิดอย่างนี้ ไม่คดิ ถึงผลทีเ่ กิดกับจิตใจว่าเป็ นอย่างไร เวลาให้แล้วใจ
มันโล่งมันสบายมันสุข เวลารักษาศีลได้แล้วมันมีความมันคง
่
ไม่หวาดวิตกกังวล มี
ความภูมใิ จในความบริสุทธิ์ของตน ถ้าทําผิดแล้วจะไม่มนใจ
ั ่ ถึงแม้ใครจะชมจะยกย่อง
อย่างไรก็ย้มิ ไม่ออก เพราะรู้อยู่ในใจว่าไม่ได้เป็ นอย่างทีช่ มอย่างทีย่ กย่อง เพราะไม่เห็น
ธาตุแท้ของเรา เห็นส่วนทีเ่ ราจัดฉาก เราจึงต้องทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนา เพราะ
ชีวติ นี้มไี ว้เพือ่ ทําสิง่ เหล่านี้เท่านัน้ เอง ถ้าทําแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้ถงึ จุดหมายปลายทาง
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งอาศัยชีวติ ร่างกายนี้
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ถ้าทุ่มเทเวลาได้มากก็จะไปได้เร็ว เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ ็จะไม่ยาว ถ้าปฏิบตั ทิ ลี ะนิดที
ละหน่อย เวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ็จะยาว แทนทีจ่ ะเป็ น ๗ วันก็เป็ น ๗ เดือน เป็ น ๗ ปี เป็ น
๗ ชาติไป แต่จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อยู่เรื่อยๆ ตายจากชาติน้ ไี ปแล้ว ไม่มใี คร
รับรองได้วา่ ชาติหน้าจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทนั ที อาจจะต้องไปใช้กรรมทีไ่ หนก่อน
หรืออาจจะไปรับผลบุญทีไ่ หนก่อน ช่วงนัน้ ก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล
มากเท่ากับการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เวลาก็จะหมดไปหมดไป ในขณะเดียวกันก็จะติด
นิสยั เชื่องช้าเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ทําให้การเดินทางยาวนาน ความทุกข์ก็มากขึ้นไป
เรื่อยๆ แทนทีจ่ ะทุกข์กบั ภพนี้เพียงภพเดียว ก็ตอ้ งไปทุกข์อกี ไม่รู้ก่ภี พ เกิดแต่ละครัง้ ก็
ต้องเจอปัญหานี้ เจ็บไข้ได้ป่วย จะผ่าดีหรือไม่ผ่าดี แต่ถา้ คิดว่าร่างกายนี้มไี ว้เพือ่ ปฏิบตั ิ
ธรรม ควรใช้มนั ให้เต็มที่ ถ้าต้องผ่าเพือ่ กลับมาทํางานต่อก็ผ่า
อาจจะใช้โอกาสของการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ เป็ นเหตุทาํ ให้หลุดพ้นเลยก็ได้ ถ้าพิจารณาปล่อย
วางร่างกายนี้ได้อย่างแท้จริง ปล่อยให้มนั ตายไปตามธรรมชาติ ดูแลรักษาไปตามปกติ
หายใจไป ดืม่ นํา้ ไป กินข้าวไป กินยาไป ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ตาย ก็จะได้บรรลุ เช่น
พระราชบิดาของพระพุทธเจ้า
รายละเอียดไม่ทราบว่าเป็ นอย่างไร
แต่ทราบว่า
พระพุทธเจ้าทรงไปโปรด ตอนทีใ่ กล้จะสวรรคต ตอนทีป่ ระชวรหนัก ทรงบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส วิกฤตก็คอื ความใกล้ตาย
คนเราบางทีจะปล่อยได้ จะเห็นธรรมะได้ ก็ตอนทีใ่ กล้ตายนี่เอง พอมีคนมาคอยแนะ
คอยสอนวิธีปล่อยให้เท่านัน้ เอง พอเข้าใจ พอปล่อยได้ จิตก็หลุด จิตมันติดกับร่างกาย
เหมือนมีกาวตราช้างยึดติดไว้ ต้องเอาธรรมะมาละลายอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันใน
่
ขันธ์ ๕ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะในขณะนัน้ ต้องปล่อยทัง้ หมด ทัง้ รูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปก็ตอ้ งปล่อย พิจารณาว่าเป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ เวทนาก็
ต้องปล่อย จะทุกข์ขนาดไหนก็ปล่อยให้ทุกข์ไป อย่าไปอยากให้มนั หาย จะเป็ น
ทุกขเวทนาก็ให้เป็ นไป จะเป็ นสุขเวทนาก็ให้เป็ นไป จะเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็ให้เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน
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อย่าไปอยากให้มนั สุขไปตลอด ถ้าอยากก็จะสร้างความทุกข์ซอ้ นขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง คือ
ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั ความอยากหรือไม่อยาก อยากให้ทกุ ข์หายไป
หรือไม่อยากจะเจอทุกข์ ทีเ่ กิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทุกข์ทเ่ี กิดจากการ
สูญเสียร่างกายไป ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก เกิดจากอุปาทานความยึดติด ถ้าไม่มี
ธรรมะจะมีทกุ ข์น้ ซี อ้ นขึ้นมาโดยไม่รู้ตวั เป็ นทุกข์ทท่ี รมานรุนแรง มากกว่าทุกข์ทเ่ี กิดจาก
การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทุกข์ทเ่ี กิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เหมือนกับตอนทีน่ งั ่
สมาธิ เจ็บปวดตามร่างกาย แต่ทร่ี ู้สกึ ทุกข์มากกว่านัน้ ก็เพราะใจอยากให้มนั หาย
อยากจะหนีจากความทุกข์นนั้ ไป ก็เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ รุนแรงกว่า
ความเจ็บปวดของร่างกาย เพราะบางเวลาเราก็ทนนัง่ ได้ เช่นเวลานัง่ ดูหนัง นัง่ เล่นไพ่น้ ี
นัง่ ได้ทงั้ คืน ไม่อยากจะลุก มันก็เจ็บเหมือนกัน แต่ใจไม่มคี วามอยากลุก ไม่มคี วาม
อยากให้ความเจ็บหายไป เพราะมีสง่ิ อืน่ มาล่อใจอยู่ เพลิดเพลินไปกับสิง่ ทีก่ าํ ลังดูกาํ ลัง
สัมผัสอยู่ ความทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากความอยาก จึงไม่เกิด ทําให้นงั ่ ได้ทงั้ คืนทัง้
วัน หรือเวลานัง่ รถนี่ ถ้ารถวิง่ อยู่นงั ่ เท่าไหร่ก็นงั ่ ได้ พอรถจอดนี่นงั ่ ได้เดีย๋ วเดียว จะรู้สกึ
หงุดหงิดกระสับกระส่าย เพราะไม่มอี ะไรให้ดู เวลารถวิง่ ไปมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆ มีรูป
ต่างๆเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ก็เพลิดเพลินไป ความอยากคือสมุทยั จึงไม่เกิดขึ้นมา ก็นงั ่ ได้
อย่างสบาย
ปัญหาของพวกเราอยู่ทค่ี วามทุกข์ใจนี่เอง ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย เราจึงต้องมาฝึ กทําใจให้รบั กับความทุกข์ทางร่างกายให้
ได้ เวลานัง่ สมาธิแล้วเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้กอ็ ย่าไปขยับมัน ปล่อยให้มนั เจ็บไปตามเรื่อง
ของมัน มันเจ็บของมันเองได้ก็ให้มนั หายของมันเองได้ ไม่ตอ้ งไปทําอะไร เชื่อในหลัก
ของไตรลักษณ์คอื อนิจจัง ไม่วา่ อะไรก็ตาม มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไปเป็ นธรรมดา
เมือ่ สักครู่น้ ไี ม่มที กุ ขเวทนา ตอนนี้มที กุ ขเวทนาเกิดขึ้นแล้ว เดีย๋ วทุกขเวทนาก็ตอ้ งดับไป
เอง ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา พิจารณาให้เห็นว่าการปล่อยวางดีกว่าการไปยุง่ กับ
มัน เพราะเวลาเราไปยุ่งไปอยากให้มนั หาย จะเพิม่ ความทุกข์ข้นึ มาอีกชัน้ หนึ่ง นี่คอื ความ
ทุกข์ทเ่ี ราต้องการทีจ่ ะดับ ซึง่ เราดับได้ดว้ ยปัญญา เมือ่ เห็นชัดแล้วว่า อยู่เฉยๆปล่อยให้
เป็ นตามเรื่องของเขา ความทุกข์กลับไม่รุนแรงเท่ากับเวลาทีอ่ ยากให้มนั หายไป ต้อง
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พยายามหาอุบายทําไม่ให้ใจอยาก จะบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ อย่าให้ใจคิดถึงความเจ็บ
ของร่างกาย ให้อยู่กบั พุทโธ เหมือนกับเวลาเราดูหนัง ก็อยู่กบั การดูหนัง ความเจ็บปวด
ของร่างกายจะไม่มารบกวนใจ เราก็อย่าให้ความเจ็บปวดของร่างกายมารบกวนใจ ด้วย
การบริกรรมพุทโธๆไป หรือสวดมนต์ไป เพือ่ ไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกาย
จะพิจารณาดูร่างกายแยกออกมาเป็ นส่วนๆ แยกกายออกจากเวทนาจากจิตก็ได้ ให้เห็น
ว่าเป็ นคนละส่วนกัน ให้เห็นว่าร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง เป็ นเหมือนศาลา
หลังนี้ มันก็ตงั้ อยู่ของมันได้มาหลายปี แล้ว ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไร ร่างกายเป็ นเหมือน
ศาลา นัง่ เพียงชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมงเท่านัน้ จะไปเดือดร้อนอะไร มันไม่เดือดร้อน ผูท้ ่ี
เดือดร้อนไม่ใช่กาย ผูท้ เ่ี ดือดร้อนคือใจ ใจไปเดือดร้อนกับความเจ็บปวด ทีเ่ กิดขึ้นจาก
การนัง่ เท่านัน้ เอง
ต้องแยกว่าหน้าทีน่ ้ ีไม่ใช่หน้าทีข่ องใจ ใจไม่มหี น้าทีม่ ายุ่งกับร่างกาย ใจมีหน้าทีร่ บั รู้วา่
ร่างกายเป็ นอย่างนี้ แล้วปล่อยวางตามความเป็ นจริง เหมือนกับปล่อยวางศาลาหลังนี้ เรา
ไม่ยุ่งกับศาลาหลังนี้ เราก็ไม่วนุ่ วาย ถ้านัง่ คิดว่ามันจะพัง ใจก็จะวุน่ วายขึ้นมา ถ้าไม่คดิ
ไม่กงั วลกับมันเราก็นงั ่ ได้อย่างสบาย ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน มันจะเจ็บจะปวดอย่างไร ก็
ปล่อยให้มนั เจ็บไป ร่างกายไม่รู้เรื่องความเจ็บปวด เป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนซุง ถ้ามันรู้
เวลาตายไปเอาไปเผา มันคงดิ้นน่าดู แต่มนั ไม่ด้นิ ตัวทีด่ ้นิ ก็คอื ใจ เมือ่ ไม่มใี จอยู่ใน
ร่างกายแล้วมันก็ไม่ด้นิ จะเอาไปสับเอาไปฟัน มันก็ไม่รู้เรื่อง เราต้องปล่อยวางร่างกาย
คิดว่าเป็ นเหมือนซากศพแล้ว จะเป็ นอะไรก็ให้เป็ นไป ทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากร่างกาย ก็
ปล่อยให้มนั เป็ นไป เราไปบังคับให้มนั เป็ นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ เราก็คอื ใจ
เพียงแต่ให้รู้ไว้เท่านัน้ เอง ใจเป็ นผูร้ ู้ หน้าทีข่ องผูร้ ู้ก็คอื รู้อย่างเดียว อย่าไปยุ่งเรื่องของ
คนอืน่ เขา ทีม่ ปี ญั หามีความทุกข์กนั ทุกวันนี้ เพราะไปยุ่งกับเรื่องของคนอืน่ กัน อยากให้
เขาเป็ นอย่างนัน้ อยากให้เขาเป็ นอย่างนี้ อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะได้สง่ิ นี้ เป็ นเรื่องของ
ใจทัง้ นัน้ ทีไ่ ปสร้างปัญหาให้กบั ตัวเอง ใจไม่ตอ้ งมีอะไร ไม่ตอ้ งยุ่งกับอะไร จะมีความสุข
มากกว่า เพียงแต่สกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ เอง ให้รบั รู้ตามความเป็ นจริง
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ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนชายคนหนึ่ง ทีไ่ ปกราบขอฟังเทศน์ฟงั ธรรม ตอนทีท่ รง
บิณฑบาตอยู่ ทรงตรัสว่าไม่ใช่เวลาทีจ่ ะสอนธรรมะ เขาก็ขอร้องให้พูดสัน้ ๆ เพราะ
อยากจะรู้เหลือเกินว่าแก่นของคําสอนเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่วา่ จะเห็น
อะไร จะสัมผัสกับอะไร ก็ให้สกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ ให้รู้เฉยๆ ไม่ตอ้ งไปคิดปรุงแต่ง ไม่ตอ้ ง
ไปว่าเป็ นสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ นี้ เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นเรา เป็ นเขา เห็นก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ
ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ เขาก็รบั ไปปฏิบตั ิ เกิดศรัทธาอยากจะบวช ก็เลยลาไปเตรียมบริขาร
ระหว่างทางก็ถูกวัวขวิดตาย พระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงให้จดั การฌาปนกิจ แล้วก็ให้
สร้างเจดียเ์ พือ่ บรรจุอฐั ขิ องชายคนนัน้
ซึง่ ในสมัยนัน้ ถือว่าการสร้างเจดียบ์ รรจุอฐั นิ นั้
บุคคลนัน้ จะต้องเป็ นพระอรหันต์ เขาเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ปล่อยวางทุก
สิง่ ทุกอย่างได้ ปล่อยทุกอย่างเป็ นไปตามความเป็ นจริง โดยไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วย
ร่างกายจะตายก็ให้ตายไป เวทนาจะเจ็บอย่างไรก็ให้เจ็บไป จะสุขก็สุขไป แล้วแต่มนั จะ
เป็ น
บางทีตอ้ งอาศัยเวลาใกล้ตาย เพราะสิง่ เหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาให้เราต้องพิจารณา ถ้า
พิจารณาจนเกิดปัญญาขึ้นมา ก็จะปล่อยวางได้ เห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่าเป็ น
สิง่ ทีไ่ ปบังคับไม่ได้ เหมือนกับลม จะพัดหรือไม่พดั ก็บงั คับไม่ได้ ฉันใดขันธ์ ๕ คือรู ป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จะเกิดจะดับเราก็บงั คับมันไม่ได้ มันเกิดมันดับไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลา ใจเพียงแต่รบั รู้แล้วก็ปล่อยวาง ใจก็จะสบาย อยู่ท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงได้โดยไม่หวันไหว
่
เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ไปอยากกับสิง่ ต่างๆ ทุกอย่างดี
หมด อะไรก็ได้ สุขก็ได้ทกุ ข์ก็ได้ อยู่ก็ได้ตายก็ได้ ถ้าอยู่อย่างนี้ได้ จะสบายกว่าอยู่แบบ
มหาเศรษฐี ต้องเป็ นอย่างนัน้ ต้องเป็ นอย่างนี้ อาหารต้องเป็ นชนิดนัน้ ต้องเป็ นชนิดนี้ ที่
อยู่อาศัยต้องเป็ นชนิดนัน้ ชนิดนี้
คนทีเ่ กี่ยวข้องด้วยจะต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
เพราะมีอาํ นาจทางการเงิน คิดว่าสามารถสังซื
่ ้อได้ทกุ อย่าง พอไปเจอเวลาทีส่ งซื
ั ่ ้อไม่ได้
ตอนนัน้ จะทรมานใจมาก เพราะไม่รู้จกั ปล่อยวาง จึงต้องพิจารณาขันธ์ ๕ ให้เห็นว่าเป็ น
ไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป อย่าไปยึดอย่าไปติดมัน จะทําให้
เกิดเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เพราะไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ เป็ นเหมือนกับแดดลม เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ร่างกายของเราก็เป็ นไป
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ตามเรื่องของเขา เราเพียงแต่รบั รู้ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จะมีความสุข
ตลอดเวลา ไม่มคี วามทุกข์เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจเลย นี่คอื ทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ก็คอื
มรรคทีม่ อี งค์ ๘ ชีวติ ของเราเกิดมาก็เพือ่ มาสร้างทีพ่ ง่ึ นี้ จึงต้องปฏิบตั มิ รรคนี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปญั ญา นี่คอื งานทีแ่ ท้จริงของเรา งานทํามาหากินเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง เป็ นเพียงงานสนับสนุน เพือ่ ให้เราได้มาปฏิบตั กิ นั ให้ยดึ ติดกับการปฏิบตั ิ
นี้ ไม่นานก็จะได้พบกับสิง่ ทีป่ รารถนากันทุกคน
ถาม มีเพือ่ นนัง่ สมาธิได้ ๒ ชัว่ โมง เสร็จปั๊บเปิ ดทีวดี ู
ตอบ ยังไม่มปี ญั ญา นัง่ เพือ่ ทําจิตให้สงบเท่านัน้ แต่ไม่รู้วา่ ดูทวี ไี ปทําไม เหมือนคนที่
ดืม่ เหล้าหรือสูบบุหรี่ ยังไม่มปี ญั ญา ตอนต้นดืม่ เพราะสังคม เห็นคนอืน่ ดืม่ ก็ดม่ื
ตาม พอดืม่ แล้วก็ตดิ เป็ นนิสยั มันก็เลยเลิกยาก ก็เหมือนกับดูทวี ี พอดูแล้วก็ตดิ
เป็ นนิสยั ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็เปิ ดทีวดี ู ไม่มเี หตุผลว่าดูไปทําไม แต่อยู่เฉยๆไม่
มีอะไรดูไม่ได้ ต้องมีอะไรดู ทีน้ เี รารู้แล้วว่ามันเป็ นเหมือนยาเสพติด มันเป็ นโทษ
ทีล่ ะเอียด ในทางโลกไม่ถอื ว่าเป็ นโทษ แต่ในทางธรรมถือว่าเป็ นโทษ เพราะไม่ทาํ
ให้จติ ใจก้าวหน้า ไม่หลุดพ้นจากการติดอยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ต้องถือ
ศีล ๘ จะได้ปิดทีวไี ด้
ถาม ขอเอาแค่ศีล ๕ ให้ครบถ้วนก่อน ค่อยเป็ นค่อยไป
ตอบ ทําไมมักน้อยเหลือเกิน ทีเงินทองไม่มกั น้อยเลย
ถาม น้องไปภาวนามา ๔ วัน ยังไม่ผ่าน ติดเวทนาค่ะ
ตอบ ไม่เป็ นไร พยายามไปเรื่อยๆ เป็ นนิสยั ของเรา พอเจอความเจ็บจะหนีทนั ที เรา
ต้องฝื นบังคับมัน ทําไปเรื่อยๆ จะได้ทลี ะนิดทีละหน่อย ขยับไปเรื่อยๆ อีกหน่อย
ก็นงั ่ ได้นาน จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะรู้สกึ เฉยๆ ขอให้ทาํ ไปเถิด อย่าท้อแท้
ใหม่ๆก็เป็ นเหมือนมวยอ่อนหัด ขึ้นเวทีชกได้หมัด ๒ หมัดก็โดนนับ ๘ ต้องเอา
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ประสบการณ์มาเป็ นครูสอนเรา แล้วก็ทาํ ต่อไป ทําได้ เพราะทุกคนเวลาเริ่มต้น ก็
เป็ นอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ ล้มลุกคลุกคลานกันไปก่อน
ถาม การเจริญสติอยู่ตลอดเวลา หมายถึงรู้สกึ ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่
ตลอดเวลา ไม่คดิ ฟุ้งซ่านไปทีไ่ หน คือรู้อยู่ในปัจจุบนั ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ แต่ยงั ไม่พอ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการทําจิตให้สงบ เบื้องต้นเราต้องดึงให้
มันมาอยู่ใกล้ตัวเรา เมือ่ อยู่ใกล้ตัวแล้ว ถ้ายังคิดอยู่ ก็ตอ้ งทําไม่ให้มนั คิด พระ
ท่านบางรูป ท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการมีสติรู้อยู่กบั การกระทํา
ต่างๆ ไม่วา่ กําลังปัดกวาดกําลังบิณฑบาต กําลังฉัน ท่านก็พทุ โธไป แทนทีจ่ ะไป
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าอยู่กบั ปัจจุบนั แต่ยงั แวบไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้อยู่ ก็จะ
ไม่น่ิง แต่ถา้ ให้อยู่กบั พุทโธไปด้วยในขณะเดียวกัน ก็จะนิ่งได้ ในขณะทีก่ าํ ลังทํา
กิจกรรมก็น่งิ ได้ ในขณะทีเ่ ดินจงกรมก็น่ิงได้ แต่จะไม่เหมือนกับการหลับใน คน
ทีม่ สี ติอ่อนพอบริกรรมพุทโธไปแล้วคิดว่าจิตสงบ แต่ความจริงจิตไม่สงบ จิตมัน
หลับใน มันต่างกัน เวลาจิตทีส่ งบด้วยสติจะมีความตื่นตัว มีความแปลก
ประหลาดมหัศจรรย์ มีความสุขสบายเบาใจ ถ้าไม่เป็ นอย่างนี้ แสดงว่าไม่ใช่
ความสงบแล้ว เป็ นการเผลอสติ เป็ นการหลับในหรือเข้าภวังค์หลับเสีย ถ้าเป็ น
ความสงบของสมาธิ จะเย็นสบายจะมหัศจรรย์ใจ
ข้อสําคัญของสติก็คอื การให้จติ อยู่ในปัจจุบนั ไม่ให้ไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคต
ไม่ให้ไปทีอ่ น่ื ให้อยู่ทต่ี รงนี้ ตรงทีก่ ายอยู่ กายอยู่ตรงไหน ก็ให้สติอยู่ตรงนัน้
เรียกว่ากายคตาสติปฏั ฐาน ทีต่ งั้ ของสติมอี ยู่ ๔ ทีค่ อื กาย เวทนา จิต ธรรม ถ้า
ตัง้ อยู่ทจ่ี ติ ก็ให้ดูความคิดปรุงแต่งของจิต ดูวา่ กําลังคิดเรื่องทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์
ต่างๆขึ้นมา ถ้าตัง้ อยู่ทธ่ี รรม ก็ให้คดิ ถึงธรรมบทใดบทหนึ่ง เช่นพิจารณาอาการ
๓๒ ของร่างกาย พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าจิตตัง้ อยู่กบั เรื่อง
เหล่านี้ก็จะไม่ไปไกล จะอยู่ใกล้กับความสงบ อยู่ใกล้กับความรู้ พิจารณาธรรมก็
จะเป็ นปัญญาขึ้นมา อย่าไปอยู่กบั เรื่องสามี เรื่องภรรยา เรื่องลูก เรื่องธุรกิจการ
งาน ซึง่ ยากสําหรับฆราวาส ทีย่ งั ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อยู่ ก็ควรคิดเท่าที่
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จําเป็ น ไม่ตอ้ งไปคิดวิพากษ์วจิ ารณ์บ่นว่า ไปห่วงไปกังวล ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องคิดก็
อย่าไปคิด เรื่องทีจ่ าํ เป็ นต้องคิดเมือ่ คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด หันกลับเข้ามาอยู่ทต่ี วั
อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ธรรมะ พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย
อยู่เรื่อยๆ ทัง้ ของเราและของคนอืน่ ถ้าคิดในทางไตรลักษณ์ก็เป็ นธรรมะ ถ้าไป
ห่วงไปกังวล ไปอิจฉาริษยา ก็เป็ นทางโลกทางกิเลสไป
นี่คอื จุดทีจ่ ติ ควรเกาะติดไว้อยูต่ ลอดเวลา คือกายเวทนาจิตธรรม ถ้าตัง้ อยูท่ ่ี
เวทนาก็ดูวา่ เวทนาตอนนี้เป็ นอย่างไร ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็รู้วา่ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เวลา
เหนื่อยก็รู้วา่ เหนื่อย หรือเวลานัง่ นานๆแล้ว เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ก็รู้ตามความ
จริง รู้เฉยๆ ไม่ตอ้ งยุ่งกับมันปล่อยมันไป ส่วนไหนทีต่ อ้ งดูแลก็ดูแลไป เช่นหิว
นํา้ ก็ดม่ื นํา้ หิวข้าวก็กนิ ข้าว แต่ให้มปี ระมาณ ให้มเี วลํา่ เวลา ไม่ใช่กนิ เสร็จใหม่ๆก็
หิวอีก ก็กนิ อีก อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องให้มเี วลํา่ เวลา กินแล้วยังหิวอีก ก็ปล่อยมัน
หิวไป ให้สกั แต่รู้วา่ เป็ นทุกขเวทนา แต่ยงั ไม่ถงึ เวลาไปเยียวยามัน ถ้าได้กนิ
อาหารอย่างพอเพียงแล้ว ก็ยงั ไม่ตอ้ งกิน มันหิวอีกก็ให้รู้วา่ มันหิวก็แล้วกัน หิวได้
มันก็หายหิวได้ มันก็เป็ นอยู่อย่างนี้ นี่คอื การเจริญสติทเ่ี วทนา แต่โดยส่วนใหญ่
แล้ว วิธีงา่ ยทีส่ ุด ก็คอื ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํา กําลังทําอะไรก็ให้อยู่กบั การ
กระทํานัน้ ๆ จะใช้อบุ ายวิธีท่องไปในใจก็ได้ ถ้ากําลังกินก็วา่ กินๆ เคี้ยวๆ กลืนๆ
ไป เวลาอาบนํา้ ถูสบู่ก็ถูๆไป แปรงฟันก็แปรงๆไป คอยเตือนให้อยู่กบั เหตุการณ์
ในปัจจุบนั จิตก็จะไม่ไปคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ไม่ลอยไปไกล พอให้อยู่กบั พุทโธ
มันก็จะอยู่กบั พุทโธๆ ไม่นานก็จะรวมลง หรือจะอยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ได้
การเจริญสติเป็ นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านัน้ เป้ าหมายก็คอื ให้จติ รวมลงเป็ นสมาธิ ให้
เข้าสู่ความสงบ พอจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบแล้ว จิตจะเปลีย่ นจากหน้ามือเป็ น
หลังมือ จากคนทีห่ วิ โซซัดโซเซ จะกลายเป็ นคนมีความอิม่ มีความสุข จะช่วยตัด
ช่วยลดความรุนแรงของความอยาก ของความโลภ ของความโกรธ ของความ
หลงไปได้มาก แต่ยงั ไม่สามารถทําลายได้อย่างสิ้นเชิง หน้าทีน่ ้ ตี อ้ งเป็ นหน้าทีข่ อง
ปัญญา เพราะความโลภความโกรธความอยากเกิดจากความหลง จะแก้ความ
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หลงได้ก็ตอ้ งใช้ความรู้ คือใช้ความจริง เราหลงเพราะไม่เห็นในไตรลักษณ์ หลง
รักใครก็อยากให้เขาอยู่ไปนานๆ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริง เพราะไม่มใี คร
อยู่ไปได้ตลอด เราจะไม่หลงรักใครถ้ามีปญั ญา รู้วา่ ทุกคนเกิดมาแล้วก็ตอ้ งจาก
กัน ไม่รู้จะไปหลงรักเขาทําไม หลงรักเขาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งมาเสียอกเสียใจ เพราะ
ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนัน้ เราก็ตอ้ งจากเขาไป นี่คอื ปัญญาความรู้ในไตร
ลักษณ์ ร่างกายของทุกคนก็เป็ นไตรลักษณ์ สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆก็เป็ น
ไตรลักษณ์ ถ้าเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา จะสกัดความโลภความอยากได้
ปัญหาคือเห็นแต่ไม่เห็นตลอดเวลา เวลาไหนทีเ่ ราเผลอ ความโลภความอยากก็
จะหลอกให้ไปคว้ามา ไปอยากได้มาเป็ นของเรา แล้วก็อยากจะให้อยู่กบั เราไป
นานๆ การปฏิบตั ทิ ถ่ี งึ รากถึงโคนก็ตอ้ งเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง
จะเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องได้ ก็ตอ้ งมีสมาธิเป็ นพื้นฐาน ถ้าไม่มสี มาธิใจไม่ตงั้
มัน่ ไม่อยู่กบั ที่ ไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว ให้พจิ ารณาอะไร ก็ได้สกั แป๊ บเดียว ก็ลอยไป
แล้ว พิจารณาได้แค่ ๒ – ๓ วินาที ก็ลอยไปเรื่องอืน่ แล้ว ไปอยู่เรื่อยๆ เป็ น
เหมือนเรือทีไ่ ม่ได้ทอดสมอ เวลาจอดเรือเทียบท่าเพือ่ ขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ
เรือต้องจอดนิ่ง ต้องทอดสมอหรือผูกเรือไว้กับท่าเรือ พอเรือจอดนิ่งแล้ว ขนถ่าย
สินค้าขนถ่ายคนขึ้นลงก็สบาย ฉันใดการขนถ่ายกิเลสออกจากใจ ขนถ่ายธรรมะ
เข้าสู่ใจ ใจก็ตอ้ งนิ่ง เหมือนกับเรือทีจ่ อดนิ่ง จึงต้องมีสมาธิ ถ้าใครมาพูดว่าไม่
ต้องมีสมาธิ แสดงว่าเขาไม่เคยปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ขัน้ นัน้ เพียงแต่ให้มสี ติ
ตามรู้ ก็เหมือนกับตะครุบเงา เงามันอยู่ข ้างหน้า เราก็ตามมันไป มันก็ขยับไป
ข้างหน้าอีก เราก็ตอ้ งตามมันไปอีก ต้องตามกันไปอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็
เหมือนกัน เราตามรู้มนั มันก็ขยับไปเรื่อยๆ หยุดมันไม่ได้ เวลามันโลภก็หยุดมัน
ไม่ได้ เวลาโกรธก็หยุดมันไม่ได้ อาจจะหยุดได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว ถ้าอยู่ในวิสยั ที่
จะหยุดมันได้
แต่ความโลภความโกรธบางชนิด มันก็แรงกว่าทีเ่ ราจะหยุดมันได้ ขึ้นอยู่กบั
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ มีมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่ยดึ มากก็ไม่โกรธ
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มาก ไม่รกั มากก็ไม่หวงมาก ไม่โกรธมาก ไม่เสียใจมาก ถ้ารักมากก็หวงมาก
โกรธมาก เสียใจมาก ก็จะหยุดยาก ถ้ามีสมาธิสนับสนุนก็จะหยุดได้ มีปญั ญา
เห็นโทษของความโกรธ เห็นโทษของความหลง เห็นโทษของความโลภ ว่าทําให้
เกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจ ก็จะหยุดได้ จะตัดอะไรได้นนั้ ต้องเห็นโทษของมัน คือ
เห็นความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าทุกข์มากๆแล้ว ไม่รู้จะมีมนั ไว้ทําไม
ให้มนั ไปดีกว่า มันจะไปก็ไป อยู่แบบไม่มดี กี ว่า จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ต้องเห็นความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในใจ ถ้าเห็นทุกข์ก็จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ คือ
สมุทยั ความอยาก เมือ่ เห็นว่าความอยากเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ก็ตดั ความ
อยากนัน้ ไป ไม่เอาก็ได้ ใครอยากจะได้ก็เอาไป เช่นรักสามีมากแต่ทกุ ข์กบั เขา
เหลือเกิน คนนัน้ ก็มาจีบคนนี้ก็มาหลอกมาล่อ ก็ยกให้เขาไปเลย จะได้หายทุกข์
เลย
ถาม เวลานัง่ สมาธิในท่าทีส่ บายๆจะนัง่ ได้ จิตนิ่งเร็ว แล้วก็นงั ่ ได้นานเป็ นชัว่ โมง
สามารถพิจารณาถึงไตรลักษณ์ได้ แต่ถา้ นัง่ ท่าขัดสมาธิเมือ่ ไหร่ จะนัง่ ได้ไม่นาน
จะเลือกวิธีนงั ่ นี่ได้ไหมคะ
ตอบ แรกๆนัง่ ท่าไหนก็ได้ ในฐานะทีเ่ ริ่มปฏิบตั ิ คําว่านานของโยมนัน้ มันไม่นานสําหรับ
นักปฏิบตั อิ าชีพ ท่านัง่ ขัดสมาธิเป็ นท่าทีน่ งั ่ ได้หลายๆชัว่ โมง นัง่ แล้วสบาย ถ้านัง่
ห้อยเท้านัง่ เก้าอี้ นัง่ ไปสักพักแล้วจะโยกไปโยกมาง่าย อาจจะล้มไปก็ได้ ไม่
เหมือนกับท่าขัดสมาธิ ร่างกายมีฐานทีม่ นคง
ั ่ จะนัง่ ได้นานกว่า ในเบื้องต้นก็นงั ่ ท่า
สบายไปก่อน พอมีความชํานาญในการทําจิตใจให้สงบได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็
ลองนัง่ ขัดสมาธิดู ใหม่ๆจะรู้สกึ ขัดบ้าง เพราะไม่เคยชิน ต้องงอเท้างอเข่าเข้ามา
จะรู้สกึ ตึงๆแข็งๆ
ถาม เมือ่ ๒ – ๓ วันขับรถไปทํางาน มีคนบ้าหกคะเมนตีลงั กามาตามถนน แต่แปลก
พอมาเจอศาลพระภูมเิ ขาก็นงั ่ ไหว้ได้ ตรงนัน้ เป็ นสัญญาความจําหรือเป็ นอนุสติ
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ตอบ ถ้าเห็นอะไรจําได้ก็เป็ นสัญญา พอมาเจอศาลพระภูมกิ ็จาํ ได้วา่ เป็ นสิง่ ทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์
ต้องแสดงความเคารพ เขามีสติอยู่ในระดับทีจ่ ะรับรู้สญั ญานัน้ ถ้าเขาไปเห็นใน
สิง่ ทีเ่ ขาไม่รู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร เขาก็ปล่อยไปตามความสบายใจ อยากจะทํา
อะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป อยากจะกระโดดโลดเต้น อยากจะร้องห่มร้องไห้ ก็ทาํ ไป
สติน้ มี อี ยู่ดว้ ยกันทุกคน จะมีมากหรือมีนอ้ ยเท่านัน้ เอง คนทีเ่ สียสติน่ีมสี ตินอ้ ย
มาก ใจลอยไปตามความคิดปรุงต่างๆ ไม่ได้อยู่กบั เหตุการณ์รอบด้าน ไม่มี
สัญญาความจําทีจ่ ะแยกแยะว่า สิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นใครเป็ นอะไร ควรจะประพฤติ
ปฏิบตั อิ ย่างไร สติเป็ นตัวดึงใจไว้ ให้รู้กบั เหตุการณ์ในปัจจุบนั ถ้าไม่รู้กบั
เหตุการณ์ในปัจจุบนั ก็แสดงว่าไม่มสี ติ ใจเหม่อลอย เช่นนัง่ อยู่ตรงนี้ แต่ไป
คิดถึงเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เช่นคนทีเ่ สียอกเสียใจสูญเสียคนรักไป มักจะเหม่อ
ลอยเพราะจะคิดถึงอดีต คิดถึงความทรงจําในอดีตต่างๆ อยู่ตรงไหนก็ตอ้ ง
คิดถึง ก็เหม่อลอยไป เพราะเป็ นความสุขของเขา เขายึดติดอยู่กบั ความสุขนัน้
แต่ในปัจจุบนั นี้ไม่มแี ล้ว จึงต้องไปหาความสุขในอดีต ใจก็เลยเหม่อลอยไป
คิดถึงในเรื่องอดีตทีผ่ ่านมา
พอคิดแล้วก็จะเกิดความทุกข์ เพราะเป็ นแค่ความฝัน อยากจะให้เป็ นในปัจจุบนั
มันก็ไม่เป็ น ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทุกครัง้ ทีอ่ ยู่กบั ปัจจุบนั ก็จะรับไม่ได้ ก็
พยายามหนีปจั จุบนั อยู่เรื่อยๆ ไปเปิ ดดูรูปเก่าๆ เสื้อผ้าเก่าๆ แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว
ถ้ามีสติตอ้ งตัดแล้ว อดีตผ่านไปแล้ว ตายไปแล้ว จบแล้ว เหตุการณ์ต่างๆจะเกิด
ในปัจจุบนั เท่านัน้ ไม่ได้เกิดในอดีต ไม่ได้เกิดในอนาคต เกิดในปัจจุบนั จึงต้อง
ตัง้ จิตให้อยู่ในปัจจุบนั แล้วใจจะไม่วนุ่ วาย จะไม่ทกุ ข์ จะไม่สบั สน ถ้าไม่มสี ติก็
จะมีอปุ าทานยึดติดกับอดีตกับอนาคต ถ้าปัจจุบนั ไม่ดี ก็จะฝันถึงอนาคตฝันถึง
อดีต ถ้าอยู่ในปัจจุบนั ก็จะปล่อยวางกิเลสได้ จะไม่พง่ึ พาสิง่ ต่างๆ แต่เราไม่อยู่ใน
ปัจจุบนั กัน ชอบฝันชอบคิดถึงความสุขทีจ่ ะได้รบั หรือทีเ่ คยมีอยู่ เราเลยมองข้าม
ความสุขทีแ่ ท้จริง ทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั นี้ไป ก็เลยไม่เคยเจอของจริงเสียที เราอยู่ใน
โลกของความฝันอยู่ตลอดเวลา เพราะใจเราไม่น่งิ เราจึงต้องดึงใจให้อยู่ใน
ปัจจุบนั เพราะไม่มอี ะไรจะวิเศษเท่ากับปัจจุบนั ปัจจุบนั นี้ไม่มอี ะไร ก็สกั แต่วา่ รู้
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ตามความจริงเท่านัน้ เอง มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ถ้าใจเรานิ่ง เราจะเห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างขยับอยู่ตลอดเวลา
ถาม จะให้เกิดปัญญา ใจต้องตัง้ มันด้
่ วยใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ถ้าใจไม่ตงั้ มันก็
่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ทนํา้ ลงไปในแก้ว ถ้าแก้วเลือ่ นไปเลือ่ นมานํา้
ก็จะไม่เข้าไปในแก้ว เหมือนคนเมาสุรา จะทําอะไรไม่ค่อยได้ เพราะไม่มสี ติ
ประคับประคองใจให้ตงั้ มัน่ ให้อยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพิจารณาปัญญาต้อง
ใช้เวลาใคร่ครวญนาน มีเหตุมผี ลทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน ถ้าคิดได้เพียงแวบเดียวแล้ว
เปลีย่ นไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะไม่ได้ข ้อสรุป พิจารณาได้เดีย๋ วเดียวก็ไปแล้ว เพราะมี
อารมณ์อย่างอืน่ มาดึงมาผลักไป ถ้ามีสมาธิจะไม่มอี ารมณ์ ขึ้นอยู่กบั ว่ามีสมาธิ
มากน้อยเพียงไร ถ้ามีมากอารมณ์ก็นอ้ ย ถ้ามีนอ้ ยอารมณ์ก็มาก สมาธิในแต่ละ
ระดับก็รองรับการพิจารณาปัญญาตามระดับของสมาธินนั้ ๆ ถ้ามีสมาธิอยู่ ๕
นาทีก็พจิ ารณาปัญญาได้ ๕ นาที ถ้ามีสมาธิได้ ๓๐ นาทีก็จะพิจารณาได้ ๓๐
นาที แต่การพิจารณาปัญญานี้ตอ้ งพิจารณาทัง้ วันเลย แทบทุกลมหายใจเข้าออก
เลย
ปัญญาทางธรรมนี้ต่างกับปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกคิดแล้วได้ข ้อสรุปก็จบ
แต่ปญั ญาทางธรรมต้องมีอยู่กบั ใจตลอดเวลา พอเผลอปั๊บกิเลสก็เข้ามาแทรก
ทันที ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้พจิ ารณาความตายทุกลมหายใจ
เข้าออก เผลอปั๊บเดียวกิเลสจะเข้ามาแทรก ให้อยากอยู่ไปนานๆ ถ้าคิดว่าจะต้อง
ตายทุกลมหายใจเข้าออก ความคิดทีอ่ ยากจะอยู่ไปนานๆก็จะไม่มี พอสามารถ
ควบคุม ไม่ให้ความคิดของกิเลสเข้ามาแทรกได้แล้ว ต่อไปไม่ตอ้ งคิดพิจารณาก็
ได้ เพราะมีไว้เพียงเพือ่ สกัดความคิดของกิเลสเท่านัน้ เอง เมือ่ มีปญั ญาความจริง
คอยสกัดความคิดของกิเลสได้ทกุ ขณะแล้ว กิเลสก็จะไม่โผล่ข้นึ มา เราก็ไม่ตอ้ ง
พิจารณาเรื่องนี้อกี ต่อไป เรารู้แล้วว่าหมดปัญหา สําหรับเรื่องความกลัวตาย นี่คอื
การพิจารณาทางปัญญา ต่างกับทางโลก ทางโลกเราพิจารณาว่าจะต้องทําอะไร
จะต้องแก้ปญั หาอย่างไร เมือ่ รู้แล้วเราก็ไปแก้ แต่ปญั ญาทางธรรมนี้ตอ้ งมีอยู่ใน
63

ปัจจุบนั ตลอดเวลา ตราบใดทีย่ งั มีกเิ ลสคอยบุกมาทําลายใจ ก็ยงั ต้องมีปญั ญา
เหมือนกับทหารทีย่ งั ต้องคอยรักษาประตูเมือง ถ้ามีข ้าศึกศัตรู จะบุกเข้ามา ก็ตอ้ ง
มีทหารเฝ้ าอยู่ตลอดเวลา พอไม่มขี ้าศึกศัตรู มาแล้ว ทหารก็กลับเข้ากรมเข้ากอง
ได้
ปัญญาทางศาสนาเป็ นอย่างนี้ ต้องเจริญทุกลมหายใจเข้าออก จนทันกับกิเลสทุก
ชนิด ทีจ่ ะมาหลอกใจให้ไปโลภไปโกรธไปอยาก ไปทุกข์กบั เรื่องต่างๆ พอรู้วา่ มี
ปัญญาอยู่กบั ใจตลอดเวลาแล้ว รู้ทนั กับกิเลสทุกชนิดแล้ว ก็หมดปัญหา เมือ่
กิเลสไม่โผล่ออกมาแล้ว ปัญญาก็ไม่ตอ้ งทํางาน จะมีแต่สกั แต่วา่ รู้ อยู่เฉยๆไป
เท่านัน้ เอง ไม่ตอ้ งคิดไม่ตอ้ งพิจารณา พิจารณาตอนทีย่ งั ไม่เข้าใจตอนทีย่ งั หลง
อยู่ เพือ่ แก้ความหลง ความหลงทํางานตลอดเวลา ปัญญาก็ตอ้ งทํางาน
ตลอดเวลา จึงต้องอาศัยสมาธิชนิดทีม่ อี ยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบตั ไิ ปถึงระดับหนึ่ง
แล้ว สมาธิจะมีอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถทัง้ ๔ ไม่ใช่สมาธิตอนทีน่ งั ่ หลับตาอย่าง
เดียว แต่จะสงบนิ่งตัง้ มันอยู
่ ่ตลอดเวลา แม้ในขณะทีค่ ุยกันอยู่น้ กี ็สงบตัง้ มัน่ มี
ความตื่นตัวรับรู้การเปลีย่ นแปลงภายในจิตใจตลอดเวลา จะแวบไปทางไหนจะรู้
ทันที เป็ นสันทิฏฐิโก ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะเข้าใจ
ถาม คนทีพ่ ง่ึ เริ่มนัง่ สมาธิน่ี ควรกําหนดจิตไว้ทีไ่ หนคะ ทีป่ ลายจมูกหรือทีท่ อ้ ง
ตอบ ทีถ่ นัดกับเรา การนัง่ ทําสมาธิมถี งึ ๔๐ วิธีด ้วยกัน มีกรรมฐาน ๔๐ ชนิด แต่ส่วน
ใหญ่จะใช้พทุ โธ หรือใช้ลมหายใจเข้าออก หรือในเบื้องต้นก็ใช้การสวดมนต์ไป
ก่อน ข้อสําคัญให้อยู่กบั กรรมฐานนัน้ ถ้าจะสวดมนต์ก็อยู่กบั การสวด อย่าไปคิด
เรื่องอืน่ ถ้าชอบพุทโธก็อยู่กบั พุทโธ ไม่ตอ้ งดูลมหายใจ ถ้าต้องการดูลมอย่าง
เดียว ก็ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ ให้รู้ลมว่าเข้าออกตรงไหน ถ้าชัดทีป่ ลายจมูกก็ดู
ตรงทีป่ ลายจมูก ถ้าชัดทีห่ น้าท้องทีก่ ลางอกก็ให้รู้อยู่ตรงหน้าท้องทีก่ ลางอก ที่
เรียกว่าหยุบหนอพองหนอ จะพูดตามก็ได้ ไม่พูดก็ได้ ให้รู้วา่ เข้ารู้วา่ ออก ให้รู้อยู่
ตรงนัน้ ข้อสําคัญให้มจี ดุ ใดจุดหนึ่งเป็ นทีเ่ กาะของจิต ไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องอืน่
ถ้าดูลมแล้วยังคิดอยู่ ก็ตอ้ งใช้บริกรรมพุทโธควบคู่ไปด้วย ลมเข้าก็วา่ พุท ลม
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ออกก็วา่ โธ หรือลมเข้าก็พทุ โธ ลมออกก็พทุ โธ ถ้ายังคิดอยู่ก็บริกรรมพุทโธอย่าง
เดียวไปเลย แล้วแต่ความถนัดและระดับจิตของแต่ละคน
การปฏิบตั ขิ องแต่ละคนจึงมีคุณสมบัตจิ าํ เพาะ เวลาคนอืน่ ใช้วธิ ีน้ ีแล้วมาเล่าว่าดี
แต่เราไปใช้ดูกลับไม่ดี ก็ตอ้ งใช้วธิ ีอน่ื อาจจะเป็ นเพราะสติเราไม่ดกี ็ได้ สติไม่มี
กําลังมากพอ ไม่สามารถบังคับใจให้อยู่กบั กรรมฐานได้ ให้อยู่กบั พุทโธก็อยู่ได้
แวบเดียว แล้วก็ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าอย่างนี้ปญั หาก็ไม่ได้อยู่ทพ่ี ทุ โธ แต่อยู่ทส่ี ติ ก็
ต้องพยายามฝึ กสติอยู่เรื่อยๆ อย่าฝึ กสติเฉพาะเวลานัง่ เท่านัน้ ควรจะเจริญสติ
อยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลย ให้มคี วามรู้สกึ อยู่ใกล้ตัวเสมอ
ให้จติ อยู่ใกล้ตัว ให้อยู่ในปัจจุบนั เสมอ อย่าปล่อยให้ลอยไปในอดีตในอนาคต
ไปทีอ่ น่ื ให้อยู่ตรงนี้ ถ้าทําได้เวลาให้อยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ เพราะเหมือนมี
เชือกคือสติคอยดึงจิตไว้ ไม่ให้ลอยไป การเจริญสติจงึ เป็ นเรื่องสําคัญ ทีส่ อนให้
ตามรู้ก็หมายความว่า ให้มสี ติรู้อยู่กบั ความคิด ให้รู้วา่ กําลังคิดอะไรอยู่ เวลามี
อารมณ์เกิดขึ้น ก็ให้รู้ พอรู้แล้วมันจะไม่ต่อเนื่อง พอคิดถึงเรื่องคนนัน้ พอรู้ป ั๊บก็
จะหยุดคิดทันที อารมณ์ต่างๆก็ดบั ตามไป พอเผลอปั๊บ ก็คดิ อีก ต้องดึงไว้อยู่
เรื่อยๆ อุบายวิธีทจ่ี ะทําให้มสี ติของแต่ละคนนี้ ก็ตอ้ งไปคิดค้นกันเอาเอง
หลักใหญ่ๆอยู่ตรงทีไ่ ม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่
ให้อยู่ในปัจจุบนั
ให้อยู่ใกล้ตัว
ตลอดเวลา วิธีหนึ่งทีจ่ ะช่วยได้ก็คอื ต้องอยู่คนเดียว ถ้าอยู่กนั หลายคนแล้ว ต่าง
คนก็ต่างดึงกันไป คนนัน้ ก็ชวนคุย คนนี้ก็ชวนคุย เราก็ชวนคุย ใจก็เลยลอยไป
ลอยมา ถ้าอยู่คนเดียว ก็จะไม่มอี ะไรมาดึงไป แต่ยงั มีอารมณ์ภายในมาดึงไปอยู่
แต่มนี อ้ ยลง ท่านจึงสอนให้ปลีกวิเวก ไม่คลุกคลีกนั ให้อยู่คนเดียว ถึงแม้เวลา
ทํากิจกรรมร่วมกัน ก็ไม่ให้สนทนากัน พระปฏิบตั เิ วลาทํากิจวัตรร่วมกัน จะไม่
คุยกัน ใครมีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป ไม่คุยกัน มีสติอยู่กบั งานทีท่ าํ พระปฏิบตั จิ งึ ดู
เหมือนทะเลาะกัน ไม่คุยกัน ในพระไตรปิ ฎกมีเรื่องทีช่ าวบ้านเห็นพระไม่คุยกัน
เลย เวลาทํากิจวัตร ต่างคนต่างทํา จนชาวบ้านสงสัยว่า พระโกรธกันหรือเปล่า
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ท่านไม่ได้โกรธกันหรอก ท่านพยายามควบคุมใจ ดึงใจให้อยู่ใกล้ตัว ไม่ให้ไปคิด
เรื่องต่างๆ
ในการภาวนาถ้าอยากจะให้ได้ผลดี ก็ตอ้ งมีคุณธรรมอืน่ มาสนับสนุน คุณธรรม
พื้นฐานก็คอื ทานกับศีล ทําทานแล้วก็รกั ษาศีล ควรเป็ นศีล ๘ รู้จกั ประมาณใน
การรับประทานอาหาร คือถ้ารับประทานวันละ ๓ มื้อ ก็งดรับประทานอาหาร
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ถ้ารับประทานวันละ ๒ มื้อ ก็ตดั ให้เหลือมื้อเดียว ถ้า
รับประทานมื้อเดียวแล้ว กิเลสยังมีกาํ ลังมาก ก็อดอาหารดูบา้ ง อด ๓ วัน ๕ วัน
กิเลสจะอ่อนกําลังลง จะว่านอนสอนง่าย เป็ นเครื่องช่วยภาวนาอย่างหนึ่ง อีก
อย่างหนึ่งก็คอื การสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปดู อย่าไปฟัง อย่าไปสนใจกับ
เรื่องอืน่ ๆ สํารวมไว้ ปิ ดตา ปิ ดหู ปิ ดจมูก ปิ ดลิ้น ปิ ดทวารทัง้ ห้า เหลือไว้เพียง
ทวารเดียวคือใจ ให้มสี ติคอยเฝ้ าดูอยู่ตรงนัน้ ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา
ธรรมดากิเลสจะเข้าออกทัง้ ๖ ทวาร ออกทางใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่รูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าสํารวมอินทรียก์ ็ปิด ๕ ประตู ปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย คํา
ว่าปิ ดนี่ไม่ได้หมายความว่า ปิ ดตาปิ ดหู เพียงแต่อย่าไปฟัง อย่าไปดู ไปดืม่ ไป
กิน ไปลิ้มรสกับสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น จะได้เห็นกิเลสชัด เพราะจะออกมาทางใจ ถ้าเฝ้ าดู
ทีใ่ จด้วยสติ เวลาโลภขึ้นมาก็จะเห็น เวลาโกรธขึ้นมาก็จะเห็น เวลาจะควบคุมจิต
ให้สงบก็งา่ ย
ทําไมถึงต้องไปอยู่ตามวัดป่ าวัดเขากัน ทําไมต้องถือศีลแปดกัน ทําไมต้องไม่ดู
หนังฟังเพลง ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมันเป็ นนิวรณ์เป็ น
อุปสรรค ต่อการเจริญสมาธิและปัญญา ถ้านัง่ ดูโทรทัศน์ไป ๒ ชัว่ โมง ก็เสียเวลา
ไป ๒ ชัว่ โมงแล้ว เอาเวลา ๒ ชัว่ โมงมานัง่ สมาธิเดินจงกรมจะได้ประโยชน์กว่า ที่
เรานัง่ ไม่ได้เพราะมีกามฉันทะ ความยินดีในรูปเสียงกลิน่ รส ยังอยากจะเสพ
อยากจะดู อยากจะฟัง นิวรณ์มอี ยู่ ๕ ตัวด้วยกัน กามฉันทะนี่ก็ตวั หนึ่ง ทีช่ อบดู
โทรทัศน์ดูหนังฟังเพลง ไปกินอาหารเย็น กินเลี้ยงอะไรต่างๆ เรียกว่ากามฉันทะ
ชอบไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ แล้วก็มอี กี ตัวหนึ่งก็คอื ความลังเลสงสัย สงสัยว่า
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ปฏิบตั แิ ล้วจะได้ผลหรือเปล่า มรรคผลนิพพานมีจริงหรือเปล่า สงสัยใน
ความสามารถของตนเองว่า ชาติน้ เี กิดมาไม่มวี าสนาทีจ่ ะได้ผลอย่างคนอืน่ ก็อย่า
ไปปฏิบตั ใิ ห้เสียเวลาเลย นี่คอื ความลังเลสงสัย ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการเข้าหาผูร้ ู้ ได้ยนิ
ได้ฟงั จากผู ้ทีส่ าํ เร็จแล้ว เหมือนกับคนทีเ่ ล่นหุน้ แล้วไม่รวยสักที ก็ตอ้ งไปหาคนที่
เล่นหุน้ แล้วรวย ว่าทําอย่างไร นี่ก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะไปถึงมรรคผลนิพพาน
ก็ตอ้ งไปหาพระหรือใครก็ได้ ทีบ่ รรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ให้ท่านเล่าให้ฟงั จะ
ได้หายลังเลสงสัย
นิวรณ์ตวั ที่ ๓ ก็คอื ความง่วงเหงาหาวนอน ต้องแก้ดว้ ยการรับประทานอาหาร
พอประมาณ ต้องอดอาหาร เพราะอดอาหารแล้วทําให้ไม่งว่ ง แต่จะหิว จะทําให้
ฟุ้งซ่านได้ แทนทีจ่ ะง่วงเหงาหาวนอนก็จะฟุ้งซ่าน คนทีจ่ ะอดอาหารได้ก็ตอ้ งมีสติ
อยู่ในระดับหนึ่ง มีกาํ ลังทีจ่ ะระงับความฟุ้งซ่านได้ ถ้าระงับไม่ได้ การอดอาหารก็
ช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้วธิ ีอน่ื ถ้าไม่อดอาหาร เวลานัง่ แล้วง่วงก็ตอ้ งลุกขึ้นมาเดิน
อย่านัง่ นัง่ หลับไม่เกิดประโยชน์อะไร ถึงแม้จะนัง่ ได้หลายชัว่ โมงก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะนัง่ หลับ ไม่ได้นงั ่ ภาวนา ควรลุกขึ้นมาเดิน หรือไปอยู่ทน่ี ่า
กลัว ทีเ่ ปลีย่ วๆ เดีย๋ วหายง่วงเอง ไปนัง่ ในป่ าช้านี่ รับรองนอนไม่หลับทัง้ คืนเลย
นี่คอื วิธีแก้ความง่วง นิวรณ์ตวั ที่ ๔ คือความฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ งใช้สติใช้ปญั ญาคอย
ระงับ ฟุ้งซ่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็พจิ ารณาด้วยปัญญาว่า ทุกคนเกิด
มาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึ้นกับใครก็ตาม ก็ตอ้ งหมดไป
เอง ไม่ชา้ ก็เร็ว ตายแล้วก็จบ
นิวรณ์ตวั ที่ ๕ คือความโกรธ ความไม่พอใจ ก็ตอ้ งเจริญเมตตาให้อภัย ให้เห็น
โทษของความโกรธ ถ้าโกรธแล้วจิตจะร้อน จิตจะขุน่ มัวไม่สงบ สวนทางกับ
เป้ าหมาย คือการทําจิตให้สงบ ถ้ามีใครมาทําให้เรารําคาญใจ ก็อย่าไปสนใจ ดึง
ใจกลับมาหาพุทโธ ใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไป ถ้าไปสนใจจะเกิดอารมณ์เกิด
ความโกรธ จะทําให้เสียสมาธิ นัง่ ไม่ได้ ต้องเปลีย่ นที่ ไปหาทีๆ่ สงบห่างไกลผูค้ น
ต้องระงับความโกรธ ด้วยการให้อภัย ไม่จองเวรกัน ให้เห็นโทษของความโกรธ
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ว่าเป็ นเหมือนไฟ ทุกครัง้ ทีโ่ กรธก็เหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะ ไม่มใี ครทําให้
เราโกรธได้ เราโกรธเอง ถ้ามีสติรู้ทนั ว่าความโกรธเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นเหมือนงู
พิษ ก็จะระงับดับมันได้ จะได้บาํ เพ็ญภาวนาต่อไปได้ ถ้าไปโกรธใครมานี่ จะนัง่
สมาธิไม่ได้ กว่าจะหายโกรธได้ บางทีก็วนั ๒ วัน เป็ นนิวรณ์อย่างหนึ่ง นิวรณ์
แปลว่าอุปสรรคทีข่ วางกัน้ ความเจริญ ในการบําเพ็ญจิตตภาวนา นี่คอื เหตุปจั จัย
ต่างๆทีเ่ กี่ยวกับการบําเพ็ญภาวนา คือทานกับศีล การรับประทานอาหาร
พอประมาณ การสํารวมอินทรียท์ างตาหูจมูกลิ้นกาย การอยู่ในทีส่ งบสงัด ปลีก
วิเวก ไม่คลุกคลีกนั และการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีเหตุปจั จัยเหล่านี้แล้ว
การภาวนาจะไม่ยากเลย ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่อยู่ทเ่ี ราไม่รู้กนั หรือรู้แล้วก็
ไม่สนใจทีจ่ ะบําเพ็ญกัน เพราะมีเรื่องอืน่ ทีเ่ ราคิดว่าสําคัญกว่า คอยขวางทางอยู่
เรื่องครอบครัว เรื่องสมบัตขิ ้าวของเงินทอง เรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆ จากการได้
ไปทีน่ นั ่ มาทีน่ ่ี ไปดูไปฟังไปดืม่ ไปรับประทาน หมดเวลาไปกับสิง่ เหล่านี้ การ
ภาวนาจึงยํา่ อยู่กบั ที่ ไม่กา้ วหน้าเลย เป็ นเรื่องของเรา ไม่มใี ครผลักดันเราได้ เรา
ต้องผลักดันเราเอง
ถาม ทีล่ ูกไปปฏิบตั นิ งั ่ สมาธิแล้วไม่ผ่านเวทนานี้ มีความรู้สกึ ว่า ตัวเองไม่มขี นั ติ ก็คง
จะโกรธ ทําต่อยิง่ ไม่ดใี หญ่เลย ทีน้ เี ท่าทีไ่ ด้ฟงั พระอาจารย์ ก็เลยมีความรู้สกึ ว่า
จริงๆไม่ใช่วา่ เราไม่มขี นั ติ แต่วา่ เราไปเข้าใจผิด คือเราคิดว่า เราจะบังคับมันด้วย
พุทโธได้ แต่จริงๆทีซ่ ่อนอยู่ข ้างใต้ คือความไม่อยากจะเจ็บ เพราะฉะนัน้ ต่อให้มี
ขันติหรือไม่มขี นั ติ ก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะมันเข้าใจผิด
ตอบ ใช่ ประเด็นอยู่ทค่ี วามไม่ชอบความเจ็บ ถ้าชอบแล้วก็จะทนได้ เวลาไปยืนรอ
อะไรบางอย่างเป็ นชัว่ โมงๆ ก็ยนื รอได้ ยืนจองหุน้ กันเป็ นชัว่ โมงก็ยนื รอได้ เรา
ต้องหัดชอบในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เช่นการรับประทานอาหาร ลองรับประทานในสิง่ ที่
เราไม่ชอบบ้าง สิง่ ทีเ่ ราชอบอย่าไปรับประทานมัน อาหารอย่างเดียวกัน คนอืน่
ทําไมเขากินได้ ทําไมเขาชอบ ทําไมเราไม่ชอบ เขามีความสุข ทําไมเรามีความ
ทุกข์ เพราะเรามีกเิ ลสมากนัน่ เอง เรามีความชอบไม่ชอบมาก ถ้ามีความชอบไม่
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ชอบน้อย ปัญหาก็นอ้ ย ถ้าไม่มคี วามชอบไม่ชอบเลยก็สบาย ทุกอย่างได้หมด
อะไรก็ได้ เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ แต่น่พี ูดถึงในขณะทีป่ ฏิบตั นิ ะ เกี่ยวกับเรื่องความ
เจ็บ พอผ่านเรื่องการปฏิบตั แิ ล้ว ถ้าไม่จาํ เป็ นจะต้องเจ็บก็อย่าไปเจ็บ ถ้านัง่ แล้ว
เจ็บมันปวดก็ขยับได้ แต่การทีเ่ รานัง่ แล้วไม่ขยับนัน้ ก็เพือ่ ฝึ กให้ใจยอมรับกับ
ความเจ็บ เมือ่ รับได้แล้ว ต่อไปไม่ตอ้ งทนเจ็บก็ได้ เพราะต้องดูแลรักษาร่างกาย
ให้มคี วามสมดุลในอิริยาบถทัง้ สี่ ไม่ใช่ปล่อยให้เจ็บตลอดเวลา ทีป่ ฏิบตั นิ งั ่ ทัง้ วัน
ทัง้ คืนก็ไม่ได้นงั ่ ไปตลอด พอรู้วา่ ผ่านแล้วในเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายขนาด
ไหนก็รบั ได้ ไม่มปี ญั หาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งนานๆอีกต่อไป
เหมือนกับหัดรับประทานอาหารทีไ่ ม่ชอบ พอรู้วา่ รับประทานได้แล้ว จะไม่
รับประทานอีกก็ได้ แต่รู้วา่ เวลาตกทุกข์ได้ยาก ต้องกินต้องรับประทานอย่างนัน้
ก็รบั ประทานได้ ไม่มปี ญั หาอะไร สิง่ ทีต่ อ้ งแก้ก็คอื ปัญหาทางจิตใจ ทีม่ ปี ฏิกริ ิยา
ต่อต้านกับบางสิง่ บางอย่าง สิง่ ทีต่ ่อต้าน ก็ตอ้ งเลิกต่อต้าน สิง่ ทีย่ ดึ ติด ทีอ่ ยากได้
ก็ตอ้ งเลิกยึดติด เลิกอยากได้ ต้องทําในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบทํา เช่นนัง่ สมาธิ สิง่ ทีช่ อบทํา
ก็เลิกทํา เช่นนัง่ ดูโทรทัศน์ ก็เลิกดู จิตจะได้เข้าสู่ตรงกลาง ตอนนี้ยงั เอียงไปด้าน
ความชอบ พอชอบทางนี้ก็ไปชังทางนัน้ ต้องให้มนั อยู่ตรงกลาง ไม่ชอบไม่ชงั ถึง
เวลานัน้ แล้ว ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ ถึงเวลานัง่ สมาธิ นัง่ ก็ได้ไม่นงั ่ ก็ได้ ถ้าจิตอยู่ตรง
กลาง เพราะการนัง่ สมาธิเป็ นเพียงเครื่องมือ ทีจ่ ะปรับใจให้เข้าสู่อเุ บกขา ไม่เอียง
ไปด้านใดด้านหนึ่ง กับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เมือ่ ไม่เอียงไปกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งแล้ว ถ้า
หายไป เป็ นอะไรไป ก็ไม่เดือดร้อน ถ้าชอบดูโทรทัศน์ แล้วโทรทัศน์เสียขึ้นมาก็
จะหงุดหงิดใจ แต่ถา้ ไม่สนใจตามดูแล้ว จะวิเศษขนาดไหน ก็วเิ ศษตามสมมุติ
เท่านัน้ เอง ความจริงมันไม่ได้วเิ ศษอะไร เราไปให้ความสําคัญกับมันเอง
ถาม ถ้าเกิดต้องพูดเท็จเพือ่ ความสบายใจของผู ้อืน่ ถือว่าผิดหรือไม่
ตอบ ทําไมชอบคิดถึงผูอ้ น่ื ทําไมไม่คดิ ถึงตัวเราบ้าง
ถาม ถ้าผูอ้ น่ื เป็ นบิดามารดา พูดเพือ่ ให้ท่านสบายใจ
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ตอบ ไม่พูดก็ได้
ถาม ถ้าเราไม่สบายเป็ นโรคร้าย แล้วท่านถามว่าเป็ นอะไร ถ้าเกิดตอบไปท่านก็จะไม่
สบายใจ
ตอบ ไม่อยากจะส่งเสริมการพูดปด แต่การใช้กศุ โลบายพูดก็มอี ยู่ คนทีจ่ ะสามารถ
แยกแยะ การพูดปดจากกุศโลบายได้นนั้ ต่างหากทีเ่ ป็ นปัญหา ถ้านิ่งเฉยได้ก็จะดี
หรือเลีย่ งไปพูดเรื่องอืน่ ถ้าคิดว่าเป็ นกุศโลบายก็พูดไป โทษตกอยู่กบั ตัวเรา ถ้า
พูดปดเรื่อยๆก็จะติดเป็ นนิสยั ไป จะอ้างเป็ นกุศโลบายไปเรื่อยๆ ต้องพิจารณา
เป็ นเรื่องๆไป
ถาม ช่วงทีเ่ กิดเวทนา เราไม่ไปใส่ใจ ให้รู้วา่ มันเจ็บ ก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป ใช้วธิ ีน้ ไี ด้
เหมือนกันใช่ไหมคะ แล้วก็พทุ โธไปแทน เพราะจะได้ไม่อยู่วา่ งๆ
ตอบ อย่าปล่อยให้จติ อยู่เฉยๆ เพราะจะอดคิดอยากให้หายไม่ได้ ต้องมีอะไรให้มนั ทํา
ให้มนั เพลิน ให้ลมื เรื่องความเจ็บของร่างกาย ถ้าพุทธโธๆไปเรื่อยๆก็เป็ นอุบาย
ของสมาธิ เป็ นการดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของความอยากให้
ความเจ็บหายไป ถ้าความอยากหายไปจิตก็จะสงบ ความทุกข์ก็หายไป บางทีหาย
ทัง้ สองส่วนเลย ความทุกข์ทางใจก็หายไป ความทุกข์ทางร่างกายก็หายไปด้วย
จิตสงบตัวลง ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางเวทนา เป็ นการปล่อยวางแบบสมาธิ
พอคราวหน้าเจอความเจ็บก็จะเป็ นแบบเดิมอีก คืออยากให้ความเจ็บหายไป ถ้า
ปล่อยวางแบบปัญญา รู้วา่ ยังไงๆก็ตอ้ งเจอมันอยู่เรื่อยๆ ก็ชอบมันเลย ยินดี
ต้อนรับ มาเลย จะเจ็บก็เจ็บไป ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้ ก็รู้ไป เหมือนกับทํางาน
โรงแรม ใครจะมาพัก จะชอบหรือไม่ชอบ ก็ให้เขาเข้าพัก มีหน้าทีร่ บั แขกเข้าพัก
ก็ทาํ ไป เวทนาก็เหมือนกัน จะเป็ นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา เวลาเกิดขึ้นก็รบั รู้
ตามความจริง เจ็บก็เจ็บ ไม่ตอ้ งไปกลัว ไม่ตอ้ งไปอยากให้หาย ไม่ตอ้ งพุทโธ
เพราะปล่อยวางด้วยปัญญา เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีบ่ งั คับไม่ได้ จะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้
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เมือ่ เกิดก็ยนิ ดีให้เกิด จะไม่วนุ่ วายใจ ถ้าอย่างนี้ต่อไปจะเจอความเจ็บกี่ครัง้ ก็ไม่
หวันไหว
่ เป็ นการใช้ปญั ญา ให้ปล่อยวางเวทนา
ถ้าใช้วธิ ีพทุ โธๆ เพือ่ ลืมเวทนาทีป่ รากฏอยู่ ก็เป็ นการเบีย่ งเบนจิต เป็ นการหลอก
ล่อให้จติ เข้าสู่ความสงบ เป็ นการปล่อยด้วยสมาธิ ก็จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
เพราะลึกๆใจยังรังเกียจเวทนาอยู่ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่า ทุกขเวทนาเป็ นส่วน
หนึ่งของชีวติ เป็ นเหมือนเงาตามตัว ถ้าไม่รงั เกียจ ก็จะไม่วนุ่ วายไปกับเขา จะ
เกิดขึ้นเมือ่ ไหร่เวลาใด ก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่ตอ้ งพุทโธ ปล่อยให้เป็ นไป
เหมือนยอมรับดินฟ้ าอากาศ ฝนตกก็คดิ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ หน้าหนาวก็
เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ หน้าร้อนก็เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ไม่รงั เกียจ ปล่อยให้
เป็ นไปตามเรื่องของเขา อย่างนี้เรียกว่าปัญญา อยู่กบั เวทนาชนิดต่างๆได้ ไม่วา่
จะเป็ นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา ก็จะไม่กระทบกับจิตใจ
จิตใจจะเป็ นปกติตลอดเวลา
ถาม วางจิตอยู่ตรงกลาง
ตอบ ใช่ ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ไม่รงั เกียจ เวลามีสุขเวทนา ก็ไม่ได้อยากให้สุขไปนานๆ เวลา
มีทกุ ขเวทนาก็ไม่ได้อยากจะให้หายไปเร็วๆ อย่างทีก่ าํ ลังเป็ นกันอยู่ ปล่อยให้
เป็ นไปตามเรื่องของเขา จะอยู่นานก็อยู่ไป จะอยู่สนั้ ก็อยู่ไป ได้ทงั้ นัน้ ถ้ามี
ปัญญาก็จะไม่เป็ นปัญหา เพราะไม่ได้รงั เกียจไม่ได้ยนิ ดี ถ้ายอมรับแล้ว ก็ไม่เป็ น
ปัญหา ถ้าไม่ยอมรับก็จะเป็ นปัญหาตลอดเวลา ทีเ่ ราฝึ กปฏิบตั กิ นั ก็เพือ่ ให้จติ
พอใจกับความเป็ นจริง ไม่วา่ จะเป็ นอะไร ในรู ปแบบไหน ก็พอใจทัง้ นัน้ นัน่ ล่ะ
คือเป้ าหมายทีแ่ ท้จริง
ถาม คุณพ่อของเพือ่ นเพิง่ เสียไป คุณแม่ทาํ ใจไม่ได้ ไม่รู้จะช่วยอย่างไร
ตอบ บางอย่างเราก็ช่วยเขาไม่ได้ เพราะเป็ นการกระทําของเขาเอง ถูกความมืดบอด
ความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้มองไม่เห็นความจริงของชีวติ ว่ามีการพลัดพราก
จากกันเป็ นธรรมดา จิตไม่อยู่ในปัจจุบนั ไม่เริ่มต้นชีวติ ใหม่ ยังไขว่คว้าอดีตที่
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หอมหวานอยู่ อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ อีก ถ้าตัดอดีตได้ ทําใจให้อยู่ในปัจจุบนั
ได้ ก็จะดําเนินชีวติ ไปตามปกติอย่างทีเ่ คยได้ อย่าไปคิดถึงอดีตทีผ่ ่านไปแล้ว เรา
อยากจะช่วยเขา แต่เขาไม่คดิ หาความช่วยเหลือจากผูอ้ น่ื มันก็ยาก ถ้าเขา
อยากจะหาความช่วยเหลือ มันก็งา่ ย ปัญหาอยู่ทท่ี าํ อย่างไรให้เขาอยากจะหา
ความช่วยเหลือ มีนิทานในสมัยพุทธกาล ทีม่ แี ม่ทส่ี ูญเสียลูกทารกไป ก็อยากจะ
ให้ลูกฟื้ น ไม่ยอมเอาไปเผา ไม่ยอมเอาไปฝัง เก็บไว้ในบ้าน ร้องห่มร้องไห้ เพือ่ น
บ้านก็สงสาร ก็เลยแนะนําว่ามีคนทีจ่ ะช่วยเขาได้ ก็คอื พระพุทธเจ้า เพือ่ นบ้านมี
อุบายหลอกให้เขาหาความช่วยเหลือ เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้า เพราะคิดว่า
พระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกเขาฟื้ น แต่ความจริงจะทรงช่วยให้เขาหายทุกข์ ทรงตรัส
ว่าถ้าอยากจะให้ลูกฟื้ น ก็ไปหาเมล็ดงามาสักกํามือหนึ่ง แต่ตอ้ งมาจากบ้านทีไ่ ม่มี
คนตาย ไม่มญี าติพน่ี อ้ งตาย ไม่มปี ่ ูย่าตายายตาย ไม่มพี ป่ี ้ าน้าอาตาย ไม่มี
ลูกหลานตาย ถึงจะใช้ได้ เอามาทําพิธปี ลุกให้ลูกฟื้ นจากความตาย
เขาก็ดใี จมีความหวัง รีบวิง่ เข้าไปในหมูบ่ า้ น ไปเคาะประตูบ ้าน ถามว่ามีเมล็ดงา
ไหม ทุกบ้านก็ตอบว่ามี แต่ทกุ บ้านก็มคี นแก่คนเจ็บคนตายเหมือนกัน เคาะทุก
ประตูบา้ นเลย ก็ไม่มบี า้ นไหนทีไ่ ม่มคี นตาย ก็ทาํ ให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่า ไม่เฉพาะ
แต่ลูกเขาเท่านัน้ ทีต่ าย คนตายมีทกุ แห่งหน รวมทัง้ ตัวเขาเองด้วย สักวันหนึ่งก็
ต้องตาย ทุกคนต้องตายหมด ถ้าตายแล้วก็ไม่มกี ารฟื้ นขึ้นมา ตายแล้วก็ตอ้ งตาย
เลย ก็เลยได้สจั จธรรมความจริง ได้ปญั ญา ก็หายเศร้าโศกเสียใจ ยอมรับความ
จริง ยอมเอาลูกไปฝังไปเผา เรื่องก็จบ ปัญหาอยู่ตรงทีค่ นทีเ่ ดือดร้อน เขา
ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า เห็นเขาสงสารเขา ถ้าเขาไม่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ ก็ทาํ อะไรไม่ได้ ก็ตอ้ งปลงอนิจจัง ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ว่าเป็ นกรรม
ของเขา ถ้าเขามีปญั ญามีธรรมะ ก็จะไม่เป็ นแบบนี้ ก็จะผ่านไปได้อย่างสบาย ไม่
รู้สกึ อะไรเลย ตายก็เอาไปเผา ชีวติ ก็ดาํ เนินต่อไป
ถาม เขาก็พยายาม แต่ดูเหมือนจะไม่ดขี ้นึ เลย
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ตอบ เป็ นชีวติ ของเขา อย่าไปยุ่งกับเขา จะไปสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปอีก บางที
ความปรารถนาดีของเรา กลับเป็ นโทษกับเขาก็ได้ เวลาจะช่วยใครต้องดู
กาลเทศะ ดูความหนักเบา ดูความสามารถว่าช่วยเขาได้หรือไม่ ถ้าช่วยไม่ได้ก็
เฉยๆดีกว่า ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา แทนทีจ่ ะช่วยให้ดขี ้นึ กลับทําให้เลวลง
ไปก็ได้ ปัญหาไม่ได้อยู่ทเ่ี ขา ปัญหาอยู่ทเ่ี รา อยู่ทเ่ี ราทําใจไม่ได้ เห็นคนอืน่ ทุกข์
ก็ทกุ ข์ตามไปด้วย มองในแง่หนึ่งก็ดี เพราะมีความเมตตาสงสาร แต่มองอีกแง่
หนึ่งก็ไม่ดี เพราะเมตตาสงสารเกินขอบเขต จนเราทุกข์ไปด้วย เมตตาสงสารแล้ว
ไม่ทกุ ข์ถงึ จะถูก ถ้าช่วยได้ก็ช่วย แต่จะไม่ทกุ ข์ถา้ ช่วยไม่ได้ ต้องดูแลทัง้ ๒ ส่วน
ดูแลคนอืน่ และดูแลใจของเราด้วย บางทีเราห่วงคนอืน่ จนลืมดูแลใจเรา ใจเรา
จึงทุกข์มากกว่าคนทีเ่ ราห่วง
ถาม มีกรณีทค่ี ล้ายๆอย่างนี้ สามีเสียแล้วทําใจไม่ได้ แต่อกี ๓ เดือนก็แต่งงานใหม่
ตอบ แผลใจก็เหมือนแผลกาย เวลาไปสะกิดมันเข้า มันก็เจ็บ แผลใจก็เหมือนกัน
เวลาเกิดเหตุการณ์ข้นึ มาใหม่ๆ ก็ทาํ ใจไม่ได้ พอเวลาผ่านไปก็หายไปตาม
กาลเวลา ถ้ามีธรรมโอสถรักษาแผลใจก็จะหายเร็ว แทนทีจ่ ะ ๓ เดือน ๓ วันก็
แต่งงานใหม่ได้
ถาม เขาคงเสียใจ แต่จริงๆแล้วเขาอยากมีเพือ่ นมากกว่า
ตอบ เพราะเหงา พอมีคนอืน่ มาแทนทีก่ ็หายเหงา ส่วนใหญ่ก็เป็ นอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ ทีม่ ี
คู่ครองกัน ก็เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ พอคนนี้ตายไป ถ้าหาใหม่ได้ ก็ลมื คนเก่า
ไป
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กัณฑ์ท่ี ๓๗๙

ต้องเลือกเอาธรรมะ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ถ้าเราเห็นธรรมะดีกว่าสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งเลือกก็ตอ้ งเลือกเอาธรรมะก่อน
ระหว่างการเป็ นพระมหาจักรพรรดิกบั เป็ นพระศาสดา พระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกเป็ นพระ
ศาสดา ท่านถึงได้เป็ นพระพุทธเจ้า ถ้าเลือกเป็ นพระมหาจักรพรรดิ ก็ตอ้ งอยู่ในวัง ก็จะ
ได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ แต่จะไม่ได้ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า การตัดสินใจของเราจึงเป็ น
เรื่องทีส่ าํ คัญมาก เหมือนกับเดินไปถึงทางแยก จะตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดี ถ้า
เลือกถูกทางก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าเลือกไม่ถูกทางก็จะวนไปวนมา วนอยู่ใน
วัฏฏะสงสาร วนอยู่ใน ๓ ภพ วนอยู่ในกามภพ รู ปภพ อรู ปภพ อย่างทีพ่ วกเรากําลังวน
กันอยู่ จึงควรให้นาํ้ หนักกับธรรมะมากกว่าสิง่ อืน่ ดังทีท่ รงตรัสสอนไว้ว่า ให้สละชีวติ เพือ่
รักษาธรรมะ แม้แต่ชวี ติ ก็ทรงตรัสว่าไม่สาํ คัญเท่ากับธรรมะ ชีวติ นี่เหมือนหัวโขน หมด
อันนี้ก็ได้อนั ใหม่ได้อยู่เรื่อยๆ แต่ธรรมะได้มายากมาก ไม่งา่ ยเหมือนกับได้ชวี ติ เพราะ
ชีวติ เกิดได้อยู่เรื่อยๆ ตายปั๊บก็ได้เกิดอีกแล้ว จึงไม่ตอ้ งเสียดายชีวติ เพราะธรรมะได้มา
ยากมาก ไม่มธี รรมะชีวติ ก็ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ถ้ามีธรรมะแล้ว
ชีวติ ก็มคี วามสุข เหตุของความสุขก็คือธรรมะนี่เอง เหตุของความทุกข์ก็คอื การขาด
ธรรมะ จึงควรให้ความสําคัญกับธรรมะมากกว่าอย่างอืน่ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งเลือกระหว่าง
ธรรมะกับอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งเลือกธรรมะก่อน
พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดลําดับความสําคัญของสิง่ ต่างๆไว้ดังนี้ สิง่ แรกทีท่ รงให้สละคือ
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง รองลงมาก็อวัยวะ รองลงมาก็ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรมะ ทีเ่ ราต้อง
รักษาไว้ให้ได้ ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่
รักษาธรรมะ ธรรมะก็อย่างทีพ่ วกเราทํากันอยู่น้ แี หละ ทาน ศีล ภาวนา เวลาทําบุญให้
ทานเราก็สละทรัพย์เพือ่ ให้ได้ธรรมะมา เวลารักษาศีลเราจะไม่พูดปด ไม่หวังรํา่ รวยจาก
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การทํามาหากินทีท่ จุ ริต เราก็เสียทรัพย์ไปส่วนหนึ่ง เสียประโยชน์ไปส่วนหนึ่ง แต่เราได้
ศีลธรรมมา เราไม่ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ แต่ไปหาทีว่ เิ วกสงบสงัด ทําจิตใจให้สงบ
เราก็ได้ธรรมะ คือสมาธิความสงบใจ เราเจริญปัญญาเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ต่างๆ มีคุณค่าทัง้ นัน้ ถ้าเราพิจารณาดูแล้ว มีคุณค่ามากกว่าสิง่ ทีเ่ ราเสียไป การเสียสละก็
คือให้สละประโยชน์สุขส่วนย่อย เพือ่ ประโยชน์สุขทีย่ ง่ิ ใหญ่กว่า ในสายตาของคนทีม่ ี
ความหลงอย่างพวกเรานี้ จะรู้สกึ ว่าทรัพย์มคี ุณค่ามาก แต่ในสายตาของนักปราชญ์เช่น
พระพุทธเจ้า ทรงเห็นว่าไม่มคี ุณค่าเลยกับจิตใจ ท่านถึงสละราชสมบัตอิ อกบวชได้
ทรัพย์ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจหลุดพ้นได้ แต่เป็ นเหมือนบ่วง เป็ นเหมือนกับตะขอ ทีเ่ กี่ยวให้
จิตใจต้องเวียนว่ายอยู่ในภพในชาติต่างๆ มีความต่างกันมากคุณกับโทษ ถ้าไม่พจิ ารณา
จะมองไม่เห็น เพราะความหลงจะหลอกให้เห็นคุณค่าของทรัพย์มากกว่าอย่างอืน่
แต่ธรรมะนี่เห็นคุณค่ายาก ถ้าไม่ได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ เช่นให้ทานนี่เราก็
ได้ผล แต่เราไม่รู้ เพราะไปเล็งผลผิดที่ ไม่ได้เล็งทีใ่ จเรา ไปเล็งทีค่ นรับคนทีเ่ ราทําบุญ
ด้วย ถ้าเล็งผลทีใ่ จแล้ว ไม่วา่ คนรับจะเป็ นใคร ไม่สาํ คัญ สําคัญทีค่ วามบริสุทธิ์ใจของเรา
ความเมตตากรุณาของเรา ความเสียสละของเรา ทีจ่ ะช่วยคนนัน้ ให้ได้รบั ประโยชน์ โดย
ไม่สาํ คัญว่าจะต้องเป็ นสัตว์หรือเป็ นมนุษย์เสียด้วยซํา้ ไป
ถ้าอยู่ในสภาพทีเ่ ดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือ เราช่วยเหลือเขาได้ ก็ช่วยไปโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการ
ช่วยเหลือนี้เลย อย่างนี้แหละจะปรากฏเป็ นผลขึ้นมาในใจเรา ใจจะมีความภูมใิ จ มี
ความสุขใจ มีความอิม่ เอิบใจ มีความพอใจ แต่เรามักจะไปมองผลทีช่ าติหน้าโน้น หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ มันก็เลยไม่ได้เป็ นการให้ทาน แต่เป็ นการแลกเปลีย่ น เป็ น
การซื้อขาย ให้เงินเขาแล้ว เขาก็ให้สง่ิ ทีเ่ ราต้องการมา ไม่ได้เป็ นการให้ทาน จึงไม่มี
ความรู้สกึ วิเศษวิโสปรากฏขึ้นมาในใจ แต่ถา้ ให้โดยไม่รบั ผลตอบแทน เห็นความทุกข์
ของผูอ้ น่ื แล้ว ก็ช่วยบรรเทาทุกข์ให้เบาบางลงไป หรือทําคุณประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมเพือ่
ประเทศชาติ ทําไปแล้วเราก็มคี วามสุขแล้ว แต่เรามักจะไม่เข้าใจถึงผลของการกระทํา ว่า
ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในใจของเรา เพราะใจมีกเิ ลสมาปิ ดบัง ยังอยากจะได้ผลตอบแทน
อย่างน้อยก็อยากจะให้เขารู้วา่ เราได้ทาํ ต้องประกาศชื่อจึงจะมีความสุข เป็ นกิเลสไป
ไม่ได้เป็ นธรรมแล้ว เป็ นความสุขแบบกิเลสทีไ่ ม่มนี าํ้ หนัก
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ไม่เหมือนกับความสุขแบบธรรมะ ทีม่ คี วามหนักแน่น เหมือนกับรับประทานอาหารหนัก
ส่วนความสุขของกิเลสเหมือนกับรับประทานขนม รับประทานของเบา อิม่ ได้เดีย๋ วเดียวก็
จะหิวอีกแล้ว อยากจะกินอีก แต่ความสุขความอิม่ ของธรรมะนี้ พออิม่ แล้วจะไม่
อยากจะได้อะไรเลย มันมีความสบายใจ มีความสุขใจ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึงการเสียสละแล้ว
จะมีความสบายใจ มีความภูมใิ จเสมอ เพราะฉะนัน้ การทําอะไรขอให้ดูใจเป็ นหลัก ผล
มันเกิดขึ้นทันทีในใจ แล้วก็ส่งผลต่อไปในอนาคต ในภพชาติต่างๆ ปฏิบตั ไิ ปแล้วจิตมี
ความสุข กิเลสเบาบางลงไป ทุกข์เบาบางลงไป ภพชาติก็เบาบางลงไป ภพชาติทเ่ี หลืออยู่
ก็เป็ นภพชาติทด่ี ี เป็ นสุคติเป็ นส่วนใหญ่ เพราะทําแต่เหตุทด่ี ไี ว้ เป็ นผลพลอยได้มากกว่า
ทีต่ ่อจากผลในปัจจุบนั คือใจทีม่ คี วามสงบ มีความเย็นสบาย มีความเบา มีความพอใจ
ไม่หวิ ไม่อยากไม่กระหาย กับเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข ใครจะสรรเสริญยกย่องหรือไม่ก็
ไม่สาํ คัญ ใครจะตําหนิตเิ ตียนดุด่าว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่สนใจ ไม่สาํ คัญ แต่รบั ฟังเสมอ
ไม่วา่ จะสรรเสริญหรือนินทาตําหนิตเิ ตียน ฟังเพือ่ ก่อ ไม่ได้ฟงั ด้วยอารมณ์ดใี จหรือไม่
พอใจ ฟังหาเหตุหาผล เพือ่ เป็ นประโยชน์กบั เรา เพราะบางทีเรามองไม่เห็นโทษของเรา
บางทีตอ้ งอาศัยคนอืน่ ทีม่ ธี รรมะสูงกว่าช่วยชี้บอก เช่นเวลาเข้าหาครู บาอาจารย์ ท่านก็
จะชี้บอกโทษของเราเป็ นส่วนใหญ่ ท่านไม่ค่อยพูดเรื่องคุณของเราเท่าไหร่ เพราะมันมี
น้อย แล้วก็ไม่มปี ระโยชน์ พูดถึงเรื่องโทษของเรา เราจะได้แก้ไข เป็ นคุณกับเรา
เวลาไปหานักปราชญ์จงึ อย่าไปหวังให้ท่านยกย่องสรรเสริญ เตรียมรับคําดุด่าไว้ ถ้าวัน
ไหนท่านไม่ด่า แสดงว่าท่านไม่โปรดเรา ท่านไม่เมตตา ถ้าวันไหนท่านด่า แสดงว่าท่าน
เป็ นห่วงเป็ นใยเรา เหมือนกับพ่อแม่ทค่ี อยสอนลูก อยากจะให้ลูกได้ดบิ ได้ดี เห็นลูก
ประพฤติตนเองไม่เหมาะสมต่างๆ ก็คอยดุด่าว่ากล่าวตักเตือน แต่ลูกก็มกี เิ ลส พอโดน
ว่ากล่าวตักเตือนหน่อย แทนทีจ่ ะฟังด้วยเหตุดว้ ยผล ฟังเพือ่ ก่อก็กลับฟังเพือ่ ทําลาย
เกิดอารมณ์ โกรธเกลียดชังคุณพ่อคุณแม่ข้นึ มา บางทีก็โต้เถียงกันอย่างรุนแรง จนอยู่
ด้วยกันไม่ได้ การฟังธรรมะนัน้ ฟังเพือ่ จะได้มหี ลัก ต่อไปเวลาใครพูดอะไรว่าอะไร จะ
ฟังด้วยเหตุดว้ ยผลจริงๆ ไม่ได้ฟงั ด้วยอารมณ์ ไม่ตอ้ งการคําสรรเสริญทีเ่ ป็ นเหมือน
ขนมหวาน ไม่เหมือนของขมๆที่เป็ นเหมือนยา กินแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรง ฟังการว่า
กล่าวตักเตือนแล้วได้ประโยชน์ เหมือนกับเอากระจกมาส่องหน้าให้เห็นว่าหน้าของเรา
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เป็ นอย่างไร มีตาํ หนิตรงไหน เปื้ อนตรงไหน ผมหวีเรียบร้อยหรือยัง ล้างหน้าล้างตา
สะอาดหรือยัง ถ้าไม่มกี ระจกให้ดูบางทีก็ไม่รู้ คนทีบ่ อกความผิดก็เป็ นเหมือนกับกระจก
ส่องหน้าเรา จึงควรดีใจ เพราะเป็ นการชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรา เขาชี้ความผิดของเรานี้ ก็
เท่ากับชี้ขมุ ทรัพย์ให้เราแล้ว ขุดลงไปตรงนี้จะได้ทรัพย์อนั วิเศษขึ้นมา ยึดติดกับสิง่ ต่างๆ
ไม่ดี รีบชําระเสีย โลภโมโทสันไม่ดี รีบชําระเสีย อย่าเป็ นคนเจ้าอารมณ์ ให้มเี หตุมผี ล มี
สติคอยควบคุมใจไว้
อย่าปล่อยให้ดใี จ ถ้าดีใจแล้วเดีย๋ วจะต้องเสียใจ ความดีใจก็เป็ นความหลงอย่างหนึ่ง
เช่นเวลาคนสรรเสริญแล้วดีใจอย่างนี้ พอคนไม่สรรเสริญก็จะเสียใจ ถ้าเขาดุด่าว่ากล่าว
เรา ก็จะเดือดร้อนใจขึ้นมา ถ้ามีเหตุมผี ลมีสติแล้ว ใจจะตัง้ อยู่ในอุเบกขา จะไม่มอี ารมณ์
กับอะไร เพียงแต่รบั รู้ สักแต่วา่ รู้ แล้วก็พจิ ารณาด้วยปัญญา ถ้าสิง่ ทีพ่ ูดนัน้ ถูกต้อง ก็
แสดงว่าเขาเป็ นคนตาดี ถึงแม้จะเป็ นการตําหนิ ก็ตาํ หนิดว้ ยเหตุดว้ ยผล ด้วยความจริง
เวลาสรรเสริญเขา ก็สรรเสริญด้วยความจริงเหมือนกัน แต่คนทีพ่ ูดไม่ตรงกับความจริง
ถึงแม้จะสรรเสริญเยินยอ ก็รู้วา่ เป็ นการโกหก เป็ นการหลอกให้เราดีใจ ถ้าตําหนิเราในสิง่
ทีไ่ ม่จริง ก็แสดงว่าเขาตาไม่ดหี รือมีอารมณ์ไม่ดี ชอบแต่จะตําหนิผูอ้ น่ื ชอบทีจ่ ะทําให้
ผูอ้ น่ื เสียอกเสียใจ เดือดเนื้อร้อนใจ แต่ทาํ ได้กบั คนทีย่ งั ติดอยู่กบั การสรรเสริญนินทาอยู่
เท่านัน้ คนทีไ่ ม่ตดิ อยู่กบั การสรรเสริญนินทานี้ จะไม่ถูกกระทบทัง้ ๒ อย่าง ไม่วา่ จะ
สรรเสริญหรือนินทา ก็เท่าเดิม มีอยู่ ๑๐๐ ก็มอี ยู่ ๑๐๐ เท่าเดิม เขาไม่สามารถหัก ๑๐๐
ให้เหลือ ๙๕ ได้ หรือเพิม่ ให้เป็ น ๑๐๕ ขึ้นมาได้จากคําพูดของเขา เราจะมีเพิม่ มากขึ้น
หรือมีนอ้ ยลงไม่ได้อยู่ทก่ี ารกระทําของผูอ้ น่ื แต่อยู่ทก่ี ารกระทําของเราทําดีมากขึ้นก็ได้
เกิน ๑๐๐ ทําดีนอ้ ยลงก็ลดลงมา มันอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา เพียงแต่วา่ เรา
ต้องอาศัยผูท้ ฉ่ี ลาดกว่าเรา คอยช่วยบอกทางให้กบั เรา
การไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์กจ็ ะได้ประโยชน์อย่างนี้ เราทําเองตามลําพังก็ไปได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ก็จะหยุดอยู่ตรงนัน้ เพราะคิดว่าเราดีพอแล้ว แต่ครู บาอาจารย์ท่านดีกว่า ท่านรู้
ว่ายังดีไม่พอ ดังสุภาษิตทีว่ า่ คนที่เห็นว่าตนยังโง่อยู่ คนนั้นแหละจะเป็ นคนที่ฉลาดได้
แต่คนที่คิดว่าตนฉลาดแล้ว คนนั้นแหละคือคนโง่ท่แี ท้จริง เพราะเมือ่ คิดว่าตนฉลาด
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แล้ว ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะแสวงหาความรู้ความฉลาดเพิม่ เติม ก็จะโง่ไปเรื่อยๆ แต่คนทีค่ ดิ ว่า
ตนเองยังโง่อยู่ ยังต้องเข้าหาผู ้รู้อยู่ ต้องอาศัยผูอ้ น่ื คอยชี้บอกอยู่ ก็จะมีโอกาสทีจ่ ะฉลาด
ได้ แต่จะมีอยู่จดุ หนึ่งทีจ่ ะรู้แก่ใจว่าพอตัวแล้ว พอดับกิเลสได้หมดแล้ว ก็รู้วา่ พอแล้ว
ถึงแม้จะไม่รู้วชิ าการต่างๆ วิชาวิศวะฯวิทยาศาสตร์ชวี ะฯการบัญชีหรือวิชาอะไรก็ตาม
บวกลบคูณหารไม่เป็ นอ่านหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ไม่ออก ก็ไม่สาํ คัญ ขอให้รู้ทนั กิเลส ปราบ
กิเลสได้ก็พอแล้ว ความรู้น้ ีเป็ นสันทิฏฐิโก รู้อยู่ในใจ ไม่หลงกับอะไรแล้ว ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
กับอะไรแล้ว คนสรรเสริญก็ไม่ได้ดใี จ คนนินทาก็ไม่ได้เสียใจ ได้อะไรมาก็ไม่ได้ดใี จ
เสียอะไรไปก็ไม่ได้เสียใจ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ตกใจ แก่ก็ไม่เดือดร้อน ตายก็ไม่
เดือดร้อน นี่แหละคือการรู้ทนั กิเลส รู้แบบนี้ ถ้ารู้แบบนี้แล้ว มันรู้อยู่แก่ใจ ความรู้แบบนี้
ไม่ตอ้ งให้คนมาบอก ว่าถึงทีห่ รือยัง อิม่ ตัวหรือยัง เหมือนกับกินข้าว ไม่ตอ้ งไปถามคน
อืน่ ว่าอิม่ หรือยัง มันรู้อยู่แก่ใจ กายอิม่ เมือ่ ไหร่ก็รู้เอง ใจไม่วนุ่ วายเดือดร้อนกับอะไร ก็รู้
ของมันเอง ไม่ตอ้ งไปถามใคร
ถ้ารู้แบบนี้แสดงว่าฉลาดแล้ว มีความรู้พอเพียงแล้ว ไม่กงั วลกับความรู้อย่างอืน่ ไม่อบั
อายขายหน้า ถ้าเขียนหนังสือไม่เป็ น อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่ถอื เป็ นเรื่องสําคัญ พระ
อาจารย์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ยังมีลูกศิษย์เป็ นชาวต่างประเทศเยอะแยะเลย ถามว่าท่าน
สอนอย่างไร ท่านก็ตอบว่าใช้ภาษาธรรมะ พยักหน้าไปมา ชี้โน้นชี้น่ี สัตว์มนั อยู่ดว้ ยกัน
มันก็ไม่ได้พูดกัน ก็ยงั อยู่ดว้ ยกันได้ สัตว์บางชนิดก็พูดได้บา้ ง เช่นนก แต่ก็ไม่ได้เป็ น
ศัพท์แสงเหมือนกับทีเ่ ราพูดกัน พอสือ่ กันได้ ด้วยสายตา ด้วยกิริยาอาการต่างๆ กับเด็ก
เล็กๆพูดกันไม่รู้เรื่อง เราก็ทาํ ให้กลัวได้ พอยกมือจะตีก็รู้แล้ว จึงอย่าไปหลงกับวิชาต่างๆ
อย่าไปคิดว่าต้องเรียนรู้ทางโลก จบปริญญาตรีโทเอกก่อน แล้วจะมีปญั ญามาปฏิบตั ิ
ธรรม อาจกลับเป็ นปัญญาขวางธรรมเสียอีก ทําให้มที ฐิ ถิ อื ตน คิดว่าตนฉลาด ครู บา
อาจารย์สงสอนก็
ั่
จะต่อต้านคัดค้าน เถียงอยู่ภายในใจ ไม่ยอมรับ เพราะความรู้ของทาง
โลกกับทางธรรมนี้ มันคนละเรื่องกัน ความรู้ทางโลกรู้มากเท่าไหร่กเิ ลสยิง่ กลับมีมากขึ้น
เท่านัน้ ยิง่ หลงตนเองมากขึ้นเท่านัน้ แต่ความรู้ทางธรรมนี้ ยิง่ มีมากเท่าไหร่ กิเลสยิง่ เล็ก
ลงยิง่ น้อยลงไปเรื่อยๆ อัตตาตัวตนจะน้อยลงไปน้อยลงไป จนเหลือศูนย์ เป็ นสุญตาไป
ปราศจากตัวตน ทิฐมิ านะ การถือตน ไม่ถอื ว่าตนสูงตนวิเศษอย่างไร
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ไม่เหมือนคนทีม่ คี วามรู้ทางโลกมาก จะคิดว่าตนวิเศษ เหมือนกับวิศวกรกลุม่ หนึ่ง ทีไ่ ป
ทดสอบภูมปิ ญั ญาของพระป่ ารูปหนึ่ง ถามท่านว่า หลวงพ่อเครื่องบินบินได้อย่างไร ท่าน
ตอบว่าจิต จิตทําให้มนั บินได้ ถ้าไม่มจี ติ แล้วมันจะบินได้อย่างไร คนเราถ้าไม่มจี ติ ก็เป็ น
ซากศพ เครื่องบินจะบินขึ้นได้ ก็ตอ้ งมีคนทีม่ ชี วี ติ คิดสร้างมันขึ้นมา ผลิตมันขึ้นมา แล้ว
ก็ขบั มัน ต้องมีจติ จิตถึงเป็ นใหญ่ มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนมยา มโนเศรษฐา ธรรม
ทัง้ ปวงมีจติ เป็ นเหตุ เป็ นประธาน ถ้าไม่มจี ติ ก็จะไม่มสี ง่ิ ต่างๆ ศาลาหลังนี้ก็เกิดมาจาก
จิตใจ ร่างกายนี้ก็เกิดมาจากจิตใจ ยกเว้นสิง่ ทีเ่ ป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีไ่ ม่มจี ติ
เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่นต้นไม้ภูเขาแดดลมต่างๆ จิตเป็ นต้นเหตุทใ่ี ห้ความสุขความทุกข์กบั
เรา เพราะในจิตของแต่ละคนนี้มอี ริยสัจ ๔ ทํางานอยู่ตลอดเวลา เป็ นเหตุและผล ๒ คู่
ทุกข์กบั สมุทยั ก็เป็ นคู่หนึ่ง มรรคกับนิโรธก็อกี คู่หนึ่ง อยู่ทว่ี า่ ฝ่ ายไหนจะมีกาํ ลังมากกว่า
ถ้าสมุทยั มีกาํ ลังมากกว่า กิเลสตัณหามีมากกว่าธรรมะ ทุกข์ก็จะมีมากกว่าสุข ถ้าธรรมะ
มีมากกว่า คือมีมรรคมากกว่าสมุทยั มากกว่าตัณหา มีทานศีลภาวนามากกว่า ความ
ทุกข์ก็จะน้อยกว่าความสุข ถ้าไม่มสี มุทยั เลย ก็จะไม่มคี วามทุกข์เลย จึงไม่ตอ้ งไปหา
อริยสัจ ๔ ทีไ่ หน มันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลา จะมองเห็นมันหรือไม่เท่านัน้ เอง ส่วนใหญ่
จะไม่เห็นกัน เพราะไม่ได้ศึกษา หรือศึกษาเพียงตัวอักษรทีอ่ ยู่ในหนังสือ ทุกข์สมุทยั
นิโรธ ทุกข์เป็ นอย่างนัน้ สมุทยั เป็ นอย่างนัน้ แต่เวลามันทํางานอยู่ตลอดเวลานี้ กลับไม่
รู้ตวั ไม่รู้วา่ มันกําลังทํางานอยู่
ถ้าภาวนาแล้วสติปญั ญาจะพุ่งเข้าไปตรงจุดนัน้ ไปดูการทํางานของอริยสัจ ๔ เหมือนไป
ดูมวยชิงแชมป์ โลก ระหว่างธรรมะกับกิเลส ทีต่ ่อสูอ้ ยู่ในใจ ใจเป็ นเหมือนเวที แต่ส่วน
ใหญ่มกั จะไปเชียร์กเิ ลสกัน จึงมีทกุ ข์มาก พอกิเลสแย็บออกมาปั๊บ ก็รีบตอบรับทันที ไป
เทีย่ วไหม ไปเลย ไปวัดไหม ยังไม่วา่ ง นี่แสดงว่ากําลังเชียร์กเิ ลส กิเลสจึงคว้าแชมป์ โลก
ไปครอง อวิชชานี่แหละคือแชมป์ โลก ถ้าธรรมเป็ นแชมป์ ก็จะได้มรรคผลนิพพาน ทีเ่ กิด
จากทานศีลภาวนา เกิดจากธรรมะ ไม่ได้เกิดจากอย่างอืน่ ไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้า
ไม่ได้เกิดจากครูบาอาจารย์ เกิดจากมรรคทีเ่ ราจะต้องผลิตขึ้นมาเอง ครู บาอาจารย์เพียง
สอนวิธีผลิต ว่าทําอย่างไรให้มมี รรคขึ้นมา เช่นให้มคี วามขวนขวาย ให้ใฝ่ รู้สนใจศึกษา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เข้าหาผูร้ ู้ หาครูบาอาจารย์ หาพระสงฆ์องค์เจ้า ทีร่ ู้จริงเห็นจริงปฏิบตั ดิ ี
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ปฏิบตั ชิ อบ แล้วน้อมเอาคําสอนมาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ไม่สกั แต่วา่ ฟัง เข้าหูซา้ ยแล้วก็
ออกหูขวาไป ไม่มหี ลงเหลืออยู่ในใจไว้เป็ นเชื้อเพือ่ นําไปปฏิบตั เิ ลย ถ้าฟังอย่างนี้ก็ยงั ไม่
เกิดประโยชน์ ถ้าฟัง ๑๐๐ แล้วเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ ๑๐๐ จึงจะเกิดประโยชน์ อย่างใน
สมัยพุทธกาลทีบ่ รรลุกนั ตอนทีก่ าํ ลังฟังเทศน์เลย สดๆร้อนๆ เรียกว่าฟังทัง้ ๑๐๐ เก็บไว้
ทัง้ ๑๐๐ เอาไปปฏิบตั ทิ งั้ ๑๐๐ ในปัจจุบนั ทันทีเลย เอาไปพิจารณาในจิตในใจ เห็น
อริยสัจ ๔ ทีก่ าํ ลังปรากฏอยู่ในจิตในใจ เห็นสมุทยั เห็นอวิชชาเห็นโมหะ ด้วยสติปญั ญา
ทีท่ ะลุทะลวงเข้าไปทําลายในขณะทีฟ่ งั เลย คือเห็นด้วยไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ในทุกสัดส่วนของสภาวธรรมทัง้ หลาย อวิชชาโมหะก็จะไม่สามารถอยู่ได้อกี
ต่อไป
อวิชชาโมหะเป็ นเหมือนความมืด พอแสงสว่างของพระอาทิตย์โผล่ข้นึ มาตอนเช้า ความ
มืดก็อยู่ไม่ได้ แสงอาทิตย์มอี านุภาพมากกว่าความมืด พอพระอาทิตย์โผล่ข้นึ มาปั๊บ
ความมืดก็หายไป สว่างจ้า เห็นหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง สติปญั ญาหรือมรรคของ
พระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้เราปฏิบตั กิ นั นี้ ก็เป็ นเหมือนแสงสว่าง ทีจ่ ะไปทําลายความมืดของ
โมหะอวิชชา จึงไม่เป็ นเรื่องแปลกเลย ทีฟ่ งั เทศน์แล้วสามารถบรรลุธรรมได้ขณะทีฟ่ งั เลย
เพราะฟังด้วยสติดว้ ยปัญญาจริงๆ ฟังทุกคําพูด ฟังหมดเลย ใจไม่ได้ไปทีอ่ น่ื เลย ไม่ได้
ไปทีอ่ ดีต ไม่ได้ไปทีอ่ นาคต ไม่ได้ไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี อยู่ทต่ี รงนี้อยู่ทเ่ี สียงธรรมทีก่ าํ ลังฟัง
ตลอดเวลา แล้วก็พจิ ารณาในขณะนัน้ เลย ถ้าธรรมแสดงถึงจุดทีต่ อ้ งการแสงสว่าง ก็
สามารถดึงแสงสว่างเข้าไปในใจได้เลย การแสดงธรรมท่านจะแสดงจากตํา่ ไปสูง เพราะ
คนฟังมีหลายระดับด้วยกัน ต้องไล่จากอนุบาลขึ้นไป ไล่จากทานขึ้นไปสู่ศีล สู่ภาวนา สู่
สมาธิ สู่ปญั ญา สู่วมิ ตุ ติการหลุดพ้น คนฟังก็อาศัยการแสดงธรรมพาไป เดินตามไปเลย
เหมือนหลงอยู่ในป่ าตอนกลางคืน พอมีคนถือไฟเดินผ่านมา ก็เดินตามเขาไปเลย ถ้าเดิน
ไปในความมืดก็จะมองไม่เห็นทาง
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงต้องฟังแบบนี้ อาศัยแสงสว่างของครูบาอาจารย์ของผูแ้ สดงนํา
ทางไป คนฟังก็เดินตามไป อย่าให้ห่าง ถ้าตามไม่ทนั ก็ตอ้ งหยุด ต้องรอฟังเทศน์รอบหน้า
เช่นตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนธรรมครัง้ แรกให้กบั ปัญจวัคคีย ์ ก็มอี งค์เดียวที่
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สามารถตามไปได้ แต่ตามไปได้แค่ขนั้ แรกเท่านัน้ เอง คือขัน้ โสดาบัน ยังไม่ถงึ ขัน้ อรหันต์
พอทรงแสดงธรรมอีกครัง้ ๒ ครัง้ ก็ตามทันทัง้ ๕ รูป ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมๆ
กันเลย หลังจากทีไ่ ด้ทรงแสดงพระอนัตตลักขณสูตร ว่าธรรมทัง้ หลายเป็ นอนัตตา สัพ
เพ ธัมมา อนัตตา ฟังตามทัน จึงหลุดพ้นจากความมืด เข้าสู่แสงสว่างเลย หลุดพ้นจาก
การหลงอยู่ในป่ าแห่งสังสารวัฏ สว่างอยู่ตลอดเวลา จึงนําเอาไปสอนผูอ้ น่ื ต่อ ภายในเวลา
๗ เดือน มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รู ป ๗ เดือนหลังจากทีไ่ ด้
ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันเพ็ญเดือน ๘ พอถึงวันเพ็ญเดือน ๓ วัน
มาฆบูชา ก็ ๗ เดือน มีพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รู ปได้มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยไม่ได้นดั หมาย
กันมาก่อน พระอรหันต์ทไ่ี ด้บรรลุแล้ว พระพุทธเจ้าจะทรงบัญชาให้แยกให้กระจายไป
คนละทิศคนละทาง ไม่ให้ไปด้วยกัน เพือ่ เผยแผ่ธรรมะให้ได้อย่างกว้างขวาง ไปสังสอน
่
คนนัน้ คนนี้ เขาก็ฟงั เขาก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มากันอย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ เดือน
สามารถผลิตพระอรหันต์ข้นึ มาอย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รู ป เพราะมีคนสอนมีคนนําทาง คน
ฟังก็ให้ความสําคัญต่อธรรมะมากกว่าอย่างอืน่ สละหมดทุกอย่าง
พวกทีบ่ รรลุน้ ีส่วนใหญ่จะเป็ นนักบวชทัง้ นัน้ ในขัน้ แรกได้สละทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าว
ของออกบวช รักษาศีลบําเพ็ญสมาธิอยู่แล้ว แต่สง่ิ ทีเ่ ขาขาดก็คอื ปัญญาในอริยสัจ ๔ ไม่
มีใครรู้วา่ ทํางานอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลา มีพระพุทธเจ้าทีท่ รงตรัสรู้เห็น
เป็ นองค์แรก นี่แหละคือปัญญาสู่การตรัสรู้ ต้องผ่านพระอริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็ นเหมือนด่าน
เป็ นทีผ่ ลิตปัญญาเพือ่ การหลุดพ้น พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทกุ องค์ตอ้ งผ่าน
พระอริยสัจ ๔ ด้วยกันทุกองค์ เพราะเป็ นด่านทีป่ ิ ดกัน้ สัตว์โลก ไม่ให้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด นี่ก็เลยโยงมาถึงเรื่องวันมาฆบูชา เรื่องของการให้ความสําคัญต่อ
ธรรมะยิง่ กว่าอย่างอืน่ อย่างอืน่ ถ้ามีความจําเป็ นก็ตอ้ งทํา ไม่ใช่วา่ ไม่ให้ทาํ กุฏริ วั ่ ก็ตอ้ ง
ซ่อม ไม่มกี ฏุ อิ ยู่ก็ตอ้ งสร้าง ไม่มศี าลาใช้ในการบําเพ็ญก็ตอ้ งสร้าง แต่ให้มขี อบมีเขต มี
ประมาณ ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่าไปหลงสร้างแบบหรู หรา เหนื่อยกับการไปเรี่ยไรหาเงินหา
ทองมาสร้าง สร้างเสร็จแล้วก็ตอ้ งมาเหนื่อยกับการดูแลรักษาเก็บกวาด จนวัดวามีแต่
วัตถุเต็มไปหมด แต่หามรรคผลนิพพานไม่เจอ เพราะใจไม่ได้ให้ความสําคัญกับธรรมะ
ใจให้ความสําคัญกับวัตถุต่างๆ จึงขอสรุป ให้เห็นความสําคัญของธรรมะยิง่ กว่าอย่างอืน่
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ใด ให้สละสิง่ อืน่ ถ้าต้องเลือกระหว่างธรรมะกับสิง่ อืน่ แล้วมรรคผลนิพพานก็จะอยูแ่ ค่
เอื้อม
ถาม ทีท่ ่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการติดในคําสรรเสริญ ก็คงเข้ากับสถานการณ์
ของตัวเองว่า ทําความดีแต่ได้รบั ผลทีไ่ ม่ดี ก็พจิ ารณาเห็นว่า เป็ นเพราะตัณหาที่
เรามีคาดมีหวัง พอเวลามันเกิดขึ้นนี่ ก็พยายามใช้สติทจ่ี ะวางมัน ให้เป็ นอุเบกขา
แต่ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะใช้ปญั ญาไปฆ่ามันได้ รู้อย่างเดียวว่ามีสติรู้อยู่แล้วก็วาง
เฉย
ตอบ ต้องคอยเตือนตนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะซึมทราบเข้าไป แล้วจะเห็นว่า การหวัง
ผลตอบแทนในรูปแบบของการสรรเสริญก็ดี หรือสิง่ ของต่างๆก็ดนี นั้ มันทําให้
เราพะวักพะวนกังวล ไม่เป็ นบุญเป็ นกุศล ใจไม่สงบ ไม่เย็น ไม่มคี วามสุข ความ
ภูมใิ จ
ถาม จริงๆก่อนหน้านี้ ก็ไม่คดิ ว่าตัวเองจะมีตณั หาความคาดหวังตรงนี้ พอท่าน
อาจารย์เทศน์ตรงนี้ ก็เลยร้องอ๋อ ว่าจริงๆลึกๆใจเรามันมี เพราะว่าพอมันผุด
ขึ้นมา ถึงจะรู้วา่ มันคาดมันหวังนัน่ เอง
ตอบ ถ้าไม่มเี ราก็ทาํ เพือ่ เงินเดือนเท่านัน้ เขาจ้างเรามาทํางานชิ้นนี้เราก็ทาํ ไป เราพอใจ
แค่เงินเดือนนี้แหละ เขาจะให้ตาํ แหน่งหรืออะไรอย่างอืน่ เพิม่ หรือไม่ ไม่สาํ คัญ
อย่างมาเทศน์น่ี ก็ไม่ได้หวังว่าญาติโยมจะถวายข้าวของหรืออะไรต่างๆ เทศน์ไป
ตามหน้าที่ เขาไม่ให้อะไรเลย ก็ไม่วา่ อะไร ไม่เดือดร้อน
ถาม ถ้าเป็ นเจ้าของกิจการละคะ บางทีมนั ก็ลาํ บากเหมือนกัน
ตอบ เป็ นการค้า ไม่ใช่เป็ นการทําบุญ ถ้าอยากจะทําบุญ เจ๊งก็เจ๊งไป ไม่รวย ไม่ได้กาํ ไร
ก็ไม่เป็ นไร อย่างนี้ถงึ จะเป็ นบุญ มันสบายใจ มันไม่เครียด เจ๊งก็เจ๊งได้น่มี นั ไม่
เครียด ถ้ายังกลัวเจ๊งอยู่น้ มี นั ก็เครียดขึ้นมา ทําได้ ทําไมจะทําใจไม่ได้ ถ้ามันจะ
เจ๊ง มันก็ตอ้ งเจ๊งอยู่ดี แล้วทําไมต้องไปเครียดกับมันด้วย แต่เราก็ตอ้ งทําให้มนั ดี
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ทีส่ ุด เมือ่ ดีทส่ี ุดของเรานี้มนั ทําให้เจ๊ง ก็ช่วยไม่ได้ แต่เราอย่าไปเสีย ๒ ต่อ เสีย
ทรัพย์แล้วอย่าไปเสียใจ ต้องยิ้มได้ ต้องหัวเราะได้ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
พูดคํานี้ได้มนั ก็ย้มิ ได้ เราไปเอาจริงเอาจังมากไป ไม่รู้วา่ เป็ นการเล่นละคร เป็ น
ของเล่นทัง้ นัน้ นะ ทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของต่างๆ ได้มากองเท่าภูเขา ตายไป
ต้องให้คนอืน่ หมด ไม่ตดิ ตัวไปแม้แต่สตางค์เดียว เอาใส่ไว้ในปากสัปเหร่อก็เอา
ออกไป เอาเท่าทีพ่ อ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น เอามาเพือ่ สนับสนุนงานหลักของเรา คือการ
ปฏิบตั ธิ รรม ร่างกายต้องมีข ้าวกิน มันถึงภาวนาได้ มีอาหาร มีปจั จัย ๔ เอาเท่านี้
แหละ พอแล้ว
มีปจั จัย ๔ แล้วอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเลย ป่ วยการ ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร หาธรรมะดีกว่า สิง่ ทีเ่ ราขาดมากๆก็คอื ธรรมะ สิง่ ทีเ่ รามีมาก
เกินไปก็คอื เงินทอง มีแล้วก็กลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป ซื้อของทีไ่ ม่จาํ เป็ น
นัน้ แหละ เรียกว่าเอาไปเลี้ยงกิเลสแล้ว เอาไปสร้างสมุทยั ให้มกี าํ ลังมากขึ้น ซึง่
ฝื นกับหน้าทีห่ ลักของเรา งานหลักของเราก็เพือ่ ทีจ่ ะทําลายสมุทยั ให้มนั เบาบาง
ลงไป สมุทยั เป็ นเหมือนเชื้อโรค ทีท่ าํ ให้เกิดโรค เรากินยาเพือ่ ทําลายเชื้อโรค
ไม่ใช่กนิ ยาเพือ่ เสริมกําลังของเชื้อโรคให้มมี ากขึ้น ถ้ากินผิดยาก็ทาํ ให้เชื้อโรคมี
กําลังมากขึ้น โรคยิง่ กําเริบใหญ่ ใจก็เหมือนกัน ความทุกข์ของเราเกิดจากสมุทยั
ความอยากต่างๆ อยากในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นปัจจัย ๔
โดยประมาณ อย่างนี้ไม่เป็ นตัณหา เป็ นความจําเป็ น เป็ นเหตุเป็ นผล ถ้าให้ปจั จัย
๔ แก่ร่างกายพอประมาณ ตามความจําเป็ น ตามความต้องการของร่างกายแล้ว
ก็พอแล้ว อย่าไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ ถ้าไม่พอประมาณ บ้านต้องราคา ๑๐๐
ล้าน รถต้อง ๒๐ ล้าน ๔๐ ล้าน เอาไปทําไม รถ ๔๐ ล้านกับรถ ๔ แสน ก็วง่ิ ถึง
ทีห่ มายเหมือนกัน แต่ความหลงมันหลอกให้เราสร้างตัณหาให้มมี ากยิง่ ขึ้น ไม่มี
ความสุขหรอก เราอาจจะคิดว่าเขามีความสุข มีรถ ๔๐ ล้าน ก็ตอ้ งห่วงกังวลว่า
จะไปจอดทีไ่ หนดี เสียทีก็ซ่อมไม่ใช่ถูกๆ ค่าซ่อมอาจจะไปซื้อรถใหม่ได้อกี คัน
หนึ่ง
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ความหลงจะหลอกให้ไปเลี้ยงตัณหา ให้มกี าํ ลังมากขึ้น ให้ใหญ่ข้นึ เราจึงต้องมี
ความหนักแน่น ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เช่นสอนให้มกั น้อย
สันโดษ มักน้อยก็คอื ไม่มกั มาก เอาพอดี เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น เช่าบ้านอยู่ก็ได้ ไม่ตอ้ ง
ไปซื้อก็ได้ เอาทีห่ ลบแดดหลบฝนได้ ก็อยู่ได้ อาหารอยู่ใกล้ตรงไหน สะอาด กิน
แล้วอิม่ ท้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็กนิ มันไปเถิด ไม่ตอ้ งขับรถไป ๑๐๐ กิโล เพือ่ ไป
กินอาหารอันโอชะ ไปแบบนัน้ มันกิเลสพาไป สันโดษคืออยู่ตามมีตามเกิด มีอะไร
กินก็กนิ ไป ถึงเวลากินอยู่ใกล้ตรงไหน มีอะไรพอกินได้ ก็กนิ มันไป กินอิม่ แล้วก็
จบ อย่าไปกินมาก ถ้างดกินหลังเทีย่ งวันไปแล้วได้ ยิง่ ดีใหญ่ ถ้ากินวันละมื้อได้
ยิง่ ดีข้นึ ไปใหญ่ บางวันไม่กนิ ได้ ยิง่ ดีใหญ่ เวลากินมากจนเกินไป ทําให้เวลา
ภาวนานี่ เหมือนกับลากเรือลากรถทีบ่ รรทุกของหนักๆ ไปไม่ถงึ ไหน ถ้ากินน้อย
ร่างกายจะเบา นัง่ ภาวนาไม่งว่ งเหงาหาวนอน เดินจงกรมก็มกี าํ ลังกระฉับกระเฉง
ถ้ากินมากๆจะคิดแต่หาหมอนอย่างเดียว หมอนอยู่ตรงไหน หมอนอยู่ตรงไหน
ท่านจึงสอนให้มปี ระมาณในการรับประทานอาหาร ซึง่ มีหลายขัน้ ไม่รบั ประทาน
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้วก็ขนั้ แรก ขัน้ ที่ ๒ ก็รบั ประทานมื้อเดียวครัง้ เดียวต่อวัน
ขัน้ ที่ ๓ ก็อดบ้าง อดทีละ ๓ วัน ๕ วันบ้าง ถ้าถูกกับจริตจะช่วยการภาวนาให้ไป
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอดอาหารนี่ จะทุกข์ทางใจมาก จิตจะ
คิดแต่เรื่องอาหาร ต้องภาวนาเพือ่ ดับความคิดนี้ พอความคิดหยุดปั๊บ ความหิวก็
หายไป ความอิม่ ใจก็เข้ามาแทนที่ ความอิม่ ใจนี่มอี านุภาพมากกว่าความหิวของ
ร่างกาย ทําให้รู้สกึ ไม่ค่อยหิว รู้สกึ เพลียๆบ้าง เหมือนกับวันทีเ่ รามีความสุขใจ
แล้วลืมกินข้าวไป จะไม่รู้สกึ เดือดร้อน เพราะความสุขใจความอิม่ ใจ มีอานุภาพ
มากกว่าความหิวของร่างกาย ดับความหิวของร่างกายได้ แต่ถา้ ไม่มคี วามสุขใจ
อิม่ ใจ ต่อให้กนิ อิม่ ใหม่ๆ พอเห็นขนมเห็นของโปรด ก็หวิ ขึ้นมาอีกทันที นี่คอื
ด่านแรกทีเ่ ราต้องพยายามทําให้ได้ คือการรู้จกั ประมาณในการรับประทานอาหาร
การภาวนาต้องมีปจั จัยเสริมสนับสนุน การรู้จกั ประมาณในการรับประทานอาหาร
นี้ ก็เป็ นข้อหนึ่ง ข้อที่ ๒ ก็คือการสํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปดูอย่าไป
ฟังเรื่องทีไ่ ร้สาระต่างๆ เรื่องบันเทิงทีใ่ ห้ความเพลิดเพลิน ปิ ดโทรทัศน์ ปิ ดวิทยุ
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ปิ ดเพลง ไม่ดูไม่ฟงั หนังสือนิยายต่างๆไม่อ่าน ถ้าจะฟังก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม วิธีท่ี
ง่ายทีส่ ุดก็คอื ให้ไปปลีกวิเวก ไปอยู่ทห่ี ่างไกลจากสิง่ เหล่านี้ ไปอยู่ในป่ า อยู่ในที่
ห่างไกลจากความเจริญ เพือ่ จะได้ปิดทวารทัง้ ๕ เสียกิเลสมีทางเข้าออกอยู่ ๖
ทางด้วยกัน ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ ๕ แล้ว ทางใจนี้ก็ ๖ ถ้าปิ ดเสีย ๕ ทาง ก็
เหลือทางเดียว เวลาจะจับกิเลสจับโจรผู ้ร้ายมันก็งา่ ย เราคนเดียวไปอยู่ ๖ จุด
ไม่ได้ โจรมีทางเข้าออกถึง ๖ ทาง เราก็ปิด ๕ ทาง แล้วก็เฝ้ าดูทางทีเ่ ปิ ดไว้ เดีย๋ ว
มันก็ตอ้ งออกมาทางนัน้ เราปิ ดตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้กเิ ลสออกไปทางตาหูจมูก
ลิ้นกายแล้ว ก็จะเหลือใจทีจ่ ะคิดฟุ้งซ่าน คิดอยากมีอะไรต่างๆ ก็เฝ้ าดูมนั ด้วยสติ
พอคิดอยากก็ดบั มัน ดับมันไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็หมดเอง กิเลสหมดเพราะเราไม่ทาํ
ตามคําสังของมั
่
น กิเลสมีมากขึ้นเพราะทําตามคําสังของมั
่
น สังให้
่ ไปเปิ ดโทรทัศน์
นี่ ก็มากขึ้นอีกตัวหนึ่ง สังให้
่ ไปเปิ ดตูเ้ ย็นก็เพิม่ ขึ้นอีกตัวหนึ่ง ถ้ามันสังแล้วเราไม่
่
ทําตาม ตัวนัน้ ก็จะหายไป เพราะสังที
่ ไรก็ไม่ได้ผล ต่อไปมันก็ไม่สงั ่
เหมือนกับอยากจะเลิกสูบบุหรี่ พอกิเลสสังให้
่ เอาบุหรี่มาสูบ เราก็ตอ้ งไม่สูบ ไม่
สูบ สูม้ นั ไปอย่างนี้ มันสังกี
่ ่ครัง้ เราก็ไม่ทาํ ตาม ในทีส่ ุดมันก็ยอมแพ้เอง เราอย่า
ไปยอมแพ้มนั ก่อนก็แล้วกัน แต่อย่าไปสูแ้ บบเฉยๆ ต้องสูด้ ว้ ยการทําสมาธิไป
ด้วย อย่าให้มนั มีโอกาสได้คดิ เลย อย่าให้มนั มีโอกาสสัง่ ปิ ดปากมันไว้ มันใช้ใจ
นี่แหละเป็ นตัวสังการ
่
เราก็ตอ้ งหยุดใจไม่ให้ทาํ งาน ไม่ให้คดิ ปรุง มันก็ทาํ งาน
ไม่ได้ เมือ่ หยุดใจได้บ่อยๆเข้า มันก็ไม่มที างทีจ่ ะมาสังเราได้
่
เพราะใจทีเ่ ป็ น
เครื่องมือของมันเราคุมไว้อยู่ เหมือนเราถือกุญแจรถไว้ ลูกจะขโมยรถไปขับ
ไม่ได้ เพราะเราถือกุญแจไว้ แต่ถา้ เราทิ้งกุญแจไว้ในรถ พอเราเผลอนอนหลับ
ลูกก็เอารถไปขับเทีย่ วได้ เราต้องข่มใจให้ได้ ให้สงบ ในขณะทีไ่ ม่สงบก็ตอ้ งเฝ้ าดู
มัน เพราะไม่สามารถทําให้สงบได้ตลอดเวลา ตอนทีจ่ ติ สงบเราก็สบาย ไม่ตอ้ งไป
ดูมนั แต่พอมันออกจากความสงบ มันเริ่มคิดปรุงแล้ว เราก็ตอ้ งดูมนั มันจะคิด
ไปในทางไหน คิดไปในทางกิเลสหรือคิดไปในทางธรรม ถ้าคิดไปในทางกิเลสก็
รีบเอามาคิดในทางธรรม เช่นออกจากสมาธิแล้วก็พจิ ารณาอาการ ๓๒ ไปเลย
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อย่าให้มนั อยู่เฉยๆ พออยู่เฉยๆมันจะคิดไปในทางกิเลสทันที เช่นออกจากสมาธิ
ก็เปิ ดโทรทัศน์ดูเลย
พอออกจากสมาธิป ั๊บต้องให้มนั ดูหนังกายคตาสติเลย เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ เปิ ดโทรทัศน์ภายในใจ ดูอาการ ๓๒ ดูผมขนเล็บฟัน ดู อนิจจังเกิดแก่เจ็บ
ตาย ดูอสุภะตายแล้วเป็ นอย่างไร กล้าดูไหม มีใครอยากจะดูคนตายบ้าง เวลาไป
งานศพนี่ ไม่มใี ครเห็นคนตายเลย เขาปิ ดไว้มิดชิดหมด ไม่ให้เห็น ปิ ดทําไม ของ
ดีแท้ๆ ปัญญาแท้ๆอยู่ตรงนัน้ แต่กเิ ลสไม่อนุญาตให้เปิ ด ไปกลัวอะไร ก็ร่างกาย
ของเรา ตายไปมันก็เป็ นร่างกายนี้ เพียงแต่มนั เน่าลงไปเท่านัน้ เอง ไปดูของคน
อืน่ แล้ว จะได้เอามาเปรียบเทียบกับของเรา มันก็เหมือนกัน ร่างกายของใครก็
เหมือนกันทัง้ นัน้ อยู่ในสภาพเดียวกันทัง้ นัน้ พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วจะ
เกิดปัญญาขึ้นมา จะปล่อยวางกายได้ แล้วก็กลับไปนัง่ สมาธิต่อ พอพิจารณา
มากๆก็เหนื่อย ก็กลับไปนัง่ สมาธิภาวนาต่อ เมือ่ เกิดทุกขเวทนาก็พจิ ารณา
ทุกขเวทนาต่อ ทุกขเวทนาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ปล่อยให้เขาเป็ นไป
ตามเรื่องของเขา ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับเขา ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ ร้าย ไม่ตอ้ งไปรังเกียจ
เพราะความรังเกียจก็คอื สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ใจ ทีเ่ จ็บปวดมากกว่าทาง
ร่างกาย เราต้องการดับตัวนี้ ตัวสมุทยั ทีส่ ร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ ความ
เจ็บปวดทางร่างกายเราอย่าไปยุง่ กับมัน ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามธรรมชาติ มัน
เกิดขึ้นได้เดีย๋ วมันก็หายไปได้ มันดับของมันเอง มันไม่เป็ นโทษ ไม่เป็ นพิษเป็ น
ภัย
ตัวทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยก็คอื ความทุกข์ใจ ความเจ็บปวดทางใจ ทีเ่ กิดจากสมุทยั
ความอยากให้เวทนาทางกายดับไปหายไป ความรังเกียจ ความกลัว ตัวนี้
ต่างหากทีส่ ร้างความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ ตัวนี้เราดับได้ ด้วยการทําใจให้เป็ น
อุเบกขา ยอมรับความจริงของเวทนา ว่าเป็ นเหมือนกับดินฟ้ าอากาศ ทีเ่ รารับได้
กันทุกคน มันหนาวเราก็รบั ได้ มันร้อนเราก็รบั ได้ ฝนตกเราก็รบั ได้ เราไม่ได้
เดือดร้อนกับเรื่องดินฟ้ าอากาศ ฝนตกถ้าออกไปข้างนอกก็กางร่มเสีย ถ้าออกไป
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ไม่ได้ ก็นงั ่ รอให้ฝนหยุดก่อน แล้วค่อยไป เวทนาก็แบบเดียวกัน ถ้ามันทุกข์ก็
ปล่อยให้มนั ทุกข์ไป เดีย๋ วมันก็หายเอง ถ้าอย่างนี้แล้วใจจะไม่ทกุ ข์ ใจได้กนิ ยา
แก้ปวดคือธรรมโอสถ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาด้วยปัญญา ปล่อยวางเวทนาทางกาย
ทุกขเวทนาก็มที งั้ ๕ ทวาร เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา เห็นคนที่เรา
เกลียดขี้หน้าก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา กินอาหารทีไ่ ม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา
ทุกข์ทางอายตนะ ไม่ใช่ทางใจ ถ้าทําใจให้เฉยๆ ชอบไม่ชอบก็กนิ มันไป ไม่ยนิ ดี
ยินร้าย คิดว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายไม่รู้หรอกว่าอาหารทีก่ นิ นี้ดชี วั ่
อย่างไร ตัวรู้มนั ไม่ได้กนิ เพียงแต่รู้วา่ อาหารอร่อยหรือไม่อร่อย ตัวทีก่ นิ นี้ไม่รู้วา่
อร่อยหรือไม่อร่อย ร่างกายไม่รู้เรื่อง ไม่มตี วั รู้อยู่ในร่างกาย ตัวรู้ไม่ได้กนิ ตัวรู้
เหมือนคนนัง่ ข้างๆกาย แล้วบอกให้กายกินนัน้ กินนี่ แล้วก็ดใี จเสียใจกับการกิน
ของร่างกาย เพียงแต่ได้สมั ผัสรับรู้เรื่องรสชาติเท่านัน้ เอง แต่ร่างกายตัวทีก่ นิ นี้
มันไม่รู้หรอก พอผ่านลําคอเข้าไปแล้วก็ไม่มรี สชาติแล้ว สัมผัสได้ไม่ก่วี นิ าที
สัมผัสตรงลิ้น ตรงตา ตรงจมูก พอผ่านเข้าไปในลําคอแล้วก็จบ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ทุกข์เพราะความปรุงเท่านัน้ เองใช่ไหมคะ
ตอบ ทุกข์เพราะสมุทยั พอเห็นภาพทีไ่ ม่ชอบใจก็เป็ นสมุทยั แล้ว ปรุงแต่งแล้ว มี
ปฏิกริ ิยาแล้ว เกิดความรังเกียจ เกิดวิภวตัณหา ไม่อยากเจอ ไม่อยากพบ ถ้าไม่
มีวภิ วตัณหาก็จะเฉยๆ ถึงแม้ในอดีตเคยไม่ชอบ แต่ตอนนี้ทาํ ใจได้แล้ว เราก็ไม่
ทุกข์ เคยเกลียดขี้หน้าคนนี้ เจอทีไรใจจะร้อนขึ้นมาทันที พอไปปฏิบตั ธิ รรม
ภาวนาทําใจเป็ นอุเบกขาได้ เห็นใครก็ได้ ใครจะมาก็ได้ ใจเฉยแล้ว
ถาม คือรู้อยู่แต่ไม่ปรุงต่อ
ตอบ ไม่ปรุงต่อ มีปญั ญาระงับ สักแต่วา่ รู้ รู้วา่ เป็ นเพียงรู ป อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า เห็นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ สักแต่วา่ สักแต่วา่
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดดับ มาแล้วเดีย๋ วก็ไป บังคับเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้
เขาจะมาเราก็หา้ มเขาไม่ได้ เขาจะไปเราก็ดงึ เขาไว้ไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว เราจะ
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ไม่ดงึ เราจะไม่หา้ ม เราจะไม่ทกุ ข์ แต่ถ ้าเรายังดึงอยู่หรือยังห้ามอยู่ เราก็จะทุกข์
ทุกข์เพราะเห็นคนทีไ่ ม่ตอ้ งการ ไม่เอา ไม่ตอ้ งการ อย่ามา คนทีเ่ รารักเวลาเขาจะ
ไป ก็อย่าไป อย่าไป อยู่ก่อน นี่คอื สมุทยั ทีเ่ กิดจากสัญญา เห็นภาพแล้วก็มี
สัญญาเดิมอยู่ สัญญาเดิมว่าภาพนี้น่ายินดี ภาพนี้น่ารังเกียจ จึงไม่อยากจะดู
อสุภกัน ชอบดูแฟชัน่
ถาม เราเห็นแล้วความยินดียนิ ร้ายมันเกิดแล้ว พอเรารู้สกึ ตัวก็หยุดมัน มันหยุดเพราะ
เราไปหยุดมัน แต่ไม่ได้หยุดไปเองนะคะ
ตอบ ยังไม่ได้หยุดด้วยปัญญา หยุดด้วยสติ เป็ นจุดเริ่มต้น เราต้องฝึ กใจให้ชอบในสิง่
ทีเ่ ราไม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่ ทีเ่ ราชอบ เพือ่ ทําให้มนั สมดุล ให้มนั อยู่ตรงกลาง มัน
แกว่งไปทางชอบเราก็ดงึ มันกลับมา มันแกว่งไปในทางไม่ชอบเราก็ดงึ มันกลับมา
ให้มนั อยู่ตรงกลาง เราจึงต้องฝึ กดูภาพทีเ่ ราไม่ชอบ เช่นดูภาพอสุภอย่างนี้ ดูไป
เรื่อยๆจนชินตา ต่อไปก็จะไม่เกิดรังเกียจ เช่นนักศึกษาแพทย์ทต่ี อ้ งผ่าศพ หรือ
สัปเหร่อทีต่ อ้ งเจอซากศพอยู่ทกุ วัน เขาก็เห็นจนจําเจ จนใจของเขาด้านไปกับ
ภาพเหล่านี้ ไม่มปี ฏิกริ ิยาตอบโต้ ต้องพิจารณาซํา้ ๆซากๆ จนติดตาติดใจ จนใจ
นิ่งสงบ ตอนพิจารณาใหม่ๆจะรังเกียจขยะแขยง ก็ตอ้ งบังคับพิจารณาไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหายขยะแขยง หายเมือ่ ไหร่ก็แสดงว่ารับได้แล้ว ตอนต้นก็เป็ นธรรมดา
กิเลสมีกาํ ลัง ให้ดูภาพทีม่ นั ไม่ชอบ ก็มปี ฏิกริ ิยาทันที ดูภาพทีม่ นั ชอบก็มี
ปฏิกริ ิยาทันที ถ้าพิจารณาไปถึงฐานของภาพเหล่านี้ ว่ามาจากอะไร มันก็มาจาก
ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ของต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มาจากอย่างอืน่ เลย ต้นไม้ภูเขาใบ
หญ้า ร่างของมนุษย์ ร่างของสัตว์เดรัจฉาน ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่เห็น
จะต้องไปรังเกียจหรือไปยินดีกบั ดินนํา้ ลมไฟเลย
เราเห็นดินเห็นนํา้ ทําไมเฉยๆได้ เห็นนํา้ นี้เรารังเกียจไหม ไม่รงั เกียจหรอก เรา
ยินดีไหม เราก็ไม่ยนิ ดี แต่พอปรุงเป็ นรู ปเป็ นร่างขึ้นมา ก็ไปยินดีไปรังเกียจ ชอบ
คนนัน้ เกลียดคนนี้ เพราะไม่มปี ญั ญา มองด้วยอารมณ์ มองด้วยสัญญาทีถ่ ูก
ปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติ ของพวกนี้ไม่ตอ้ งสอนกัน เรื่องชอบเรื่องชังของ
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แต่ละคนนี้ มันติดมากับใจ บางคนก็ชอบสีแดง บางคนก็ชอบสีเขียว บางคนก็
ชอบคนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ บางคนก็ชอบคนผิวขาวบางคนก็ชอบคนผิวดํา เป็ น
สิง่ ทีป่ ลูกฝังมากับใจ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องมาแก้ พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามา
จากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ เหมือนกับขนมนี่ ก็มาจากแป้ งนํา้ ตาลไข่ แล้วก็มาทําให้
เป็ นขนมชนิดต่างๆ ทองหยิบ ฝอยทอง เค้ก ก็มาจาก ๔ อย่างนี้ เวลาเห็นแป้ ง
เห็นนํา้ ตาลนี้ ไม่เห็นอยากกินเลย เพราะไม่ใช้ปญั ญา กินเข้าไปแล้วพอออกมาก็
รังเกียจมัน มันก็ดนิ นํา้ ลมไฟเหมือนกัน ต้องเข้าใจว่าดินนํา้ ลมไฟกําลังเล่นกลให้
เราดู อย่าไปหลงมัน มันหลอกเรา ยินดีก็หลงแล้ว รังเกียจก็หลงแล้ว ให้รู้วา่ เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ ในรูปแบบต่างๆ มีรูปกลิน่ รสสีสนั ต่างๆ
ถาม เวลาพระท่านฉันอาหารท่านพิจารณาแบบนี้
ตอบ พิจารณาแบบนี้ท่านถึงคลุกมันได้ ใส่ไปในบาตรหมด ทองหยิบฝอยทองแกง
เขียวหวานเค้ก คลุกมันเหมือนกับข้าวผัดเลย อร่อยจะตายไป ลองทําดูสิ มันก็
ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดี มันจะไปไหนละ ไม่คลุกในบาตร มันก็ไปคลุกกัน
ในท้อง ยิง่ คลุกในท้องยิง่ น่าเกลียดใหญ่ เอาไปปฏิบตั ดิ ูซิ ทําได้ก็ได้ประโยชน์ ทํา
เพือ่ ชนะกิเลสเท่านัน้ เอง พอชนะแล้วก็กนิ แบบปกติได้ ไม่ตอ้ งคลุกไปตลอด ทํา
เพือ่ ตัดความจูจ้ ้ จี กุ จิก เกี่ยวกับเรื่องอาหารเท่านัน้ เอง รู้วา่ มันมีแค่ ๔ รสเท่า
นัน้ เอง เปรี้ยวหวานมันเค็ม ในรู ปแบบต่างๆ ลองหลับตาดูแล้วตักของทีค่ ลุกกิน
เข้าไป มันก็เปรี้ยวหวานมันเค็ม เพียงแต่จดั ให้ตอนนี้เปรี้ยวก่อน แล้วค่อยเค็ม
แล้วค่อยหวาน
ถาม สัตว์ทงั้ หลายทีต่ ดิ ภพติดชาติกนั เพราะไม่มโี อกาสพิจารณาอย่างนี้ แล้วเขาจะมี
โอกาสเลือ่ นขัน้ ขึ้นไปได้อย่างไร
ตอบ ไม่มที าง ถ้าไม่เป็ นมนุษย์และไม่เจอพระพุทธศาสนาแล้ว ใครจะมาสอนเรื่อง
เหล่านี้ มีพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีส่ อนทางปัญญา ศาสนาอืน่ ก็ยงั สอนให้หลงติด
อยู่ทงั้ นัน้ สอนได้ก็แค่ขนั้ สมาธิเท่านัน้ เอง ให้สวดมนต์นงั ่ นับลูกประคําไป สวด
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มนต์สรรเสริญพระเจ้า เป็ นการทําสมาธิภาวนา แต่ไม่มใี ครสอนเรื่องดินนํา้ ลมไฟ
สัพเพ ธัมมา อนัตตา มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะสอนเรื่องเหล่านี้ได้
พวกเราโชคดีทไ่ี ด้เจอศาสตราจารย์ ทีส่ ามารถสอนถึงระดับปริญญาเอก ศาสนา
อืน่ สอนได้แค่ระดับปริญญาโทเท่านัน้ เหมือนกับมหาวิทยาลัยทีเ่ ราไปเรียน บาง
แห่งก็สอนได้แค่ระดับปริญญาโท บางแห่งก็ได้ถงึ ปริญญาเอก ศาสนาก็เป็ น
เหมือนกับมหาวิทยาลัย สอนได้ระดับต่างกัน บางศาสนาก็สอนแค่ระดับทาน
ระดับศีล ระดับภาวนา ระดับสมาธิ มีศาสนาพุทธนี่ไปถึงปัญญาเลย ไปถึง สัพ
เพ ธัมมา อนัตตา เลย อนัตตาก็คอื ดินนํา้ ลมไฟกับใจ ธาตุทงั้ ๕ ทีล่ อยอยู่ใน
ธาตุท่ี ๖ คืออากาศธาตุ
ถาม เวลาทีฟ่ งั อะไรหรือดูอะไร จิตมันจะคอยแย้งอยู่เรื่อยๆ
ตอบ มันติดเป็ นนิสยั มา ก็ตอ้ งแก้มนั เวลาฟังก็ฟงั อย่างเดียว อย่าไปคิดปรุง ให้มสี ติ
จดจ่อกับเสียง พิจารณาไป จะแย้งก็รู้วา่ กําลังแย้ง แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาแย้ง
ตอนนี้เป็ นเวลาฟัง ไว้รอให้ฟงั เสร็จแล้วไปพิจารณาสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั มา ให้แย้งด้วย
เหตุผล บางทีคนแสดงอาจจะแสดงไม่ถูกเหตุถูกผลก็ได้ เราอาจจะถูกก็ได้ คน
แสดงอาจจะไม่ถูกก็ได้ เพราะคนแสดงก็มหี ลายระดับตัง้ แต่ปถุ ชุ นขึ้นไปถึงพระ
อรหันต์ ถ้าไปฟังปุถชุ นแสดง เขาก็บอกให้ไปสะเดาะเคราะห์ ให้ไปนอนในโลง
ศพอย่างนี้ เราก็แย้งได้ในใจ ว่าจะสะเดาะเคราะห์ได้หรือ อย่างนี้เราก็แย้งได้ ยิง่
ถ้าเรามีธรรมเหนือกว่าคนแสดง เราก็รู้วา่ เขาแสดงผิดแล้ว เขาหลงแล้ว
ถาม มันไม่ได้เจตนาจะแย้งนะคะท่านอาจารย์ ไม่รู้วา่ มันเป็ นอะไร มันจะขัดไปเรื่อย
เปื่ อย
ตอบ เป็ นกิเลสของเรา เป็ นสันดานของเรา ก็อย่าไปส่งเสริมมัน พยายามแก้มนั ฟัง
อย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปแย้ง
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ถาม คือสมัยก่อนก็เป็ น แต่เมือ่ ก่อนนี้แย้งออกมาข้างนอกเลยหมายความว่าใครพูด
อะไรผิดนี่เราก็แย้ง แย้งตลอด ระยะหลังพอควบคุมได้ ถึงแม้จะไม่ออกมา ก็ยงั
แย้งอยู่ในใจ
ตอบ ถ้าจะแย้งต้องแย้งอย่างมีเหตุมผี ล มีข ้อสรุป มันจะได้สงบ ถ้าแย้งแบบทิฐิ มันก็
แบบเอาแพ้เอาชนะกัน ก็เลยไม่รู้วา่ ใครถูกใครผิดกัน เพราะวิชาความรู้ทางโลก
บางทีก็ไม่ได้ตงั้ อยู่บนพื้นฐานของความจริง เป็ นการสันนิษฐาน ยังไม่ได้รบั การ
พิสูจน์ ไม่เหมือนวิชาทางธรรมทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์จากพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ตอ้ ง
แย้งธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะแย้ง มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะรับอย่างเดียวเท่านัน้
แต่ความรู้ทางโลกยังเถียงกันได้ วันนี้วา่ เป็ นอย่างนี้ อีก ๑๐ ปี ข ้างหน้ามีทฤษฎี
ใหม่ เหมือนสมัยก่อนเขาว่าโลกนี้มนั แบน ก็มคี นมาแย้งจนได้ ว่ามันไม่แบน มัน
กลม อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าโลกนี้เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ทุกอย่างหมุนรอบ
โลก ก็มกี ารแย้งว่าไม่ใช่ ความรู้ทางโลกเป็ นอย่างนี้ จึงอย่าไปยึดติดมากเกินไป
เมือ่ เราเชื่ออย่างนี้ ก็เชื่อไปก่อนก็ได้ คนอื่นเขาไม่เชื่อ ก็อย่าไปโกรธ เขาไม่เชื่อ
ตามเราก็ช่างเขา เขาจะให้เราไปเชื่อตามเขา เราไม่เชื่อตามเขาก็ได้ จะถูกจะผิดก็
ต้องรอเวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์
ทุกวันนี้ก็เถียงกันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กับเศรษฐกิจแบบใช้อย่างฉิบหาย
วายวอด อันไหนจะดีกว่ากัน ก็ยงั ไม่มขี ้อสรุป พวกหนึ่งบอกต้องใช้ให้มาก จะได้
ผลิตมาก จะได้มงี านทํา อีกพวกบอกว่ายิง่ ใช้ก็ยง่ิ หิวยิง่ อยากใช้ใหญ่ ยิง่ ทําลาย
ทรัพยากรต่างๆให้หมดไป จะยิง่ ลําบากใหญ่ เมือ่ ก่อนเราอยู่กบั ธรรมชาติ เราใช้
ใบตอง ไม่มถี งุ พลาสติก ไม่มปี ญั หาเหมือนทุกวันนี้ เราใช้เชือกกล้วย ขวดทีใ่ ช้
แล้วก็เอามาใช้ใหม่ เอามาบรรจุนาํ้ ปลา เอามาใส่นาํ้ ทุกวันนี้เรากินทิ้งกินขว้างกัน
ขวดพลาสติกราคาแพงกว่านํา้ ดืม่ แต่พอใช้แล้วเอาไปขายได้แค่ ๑๐ สตางค์
เท่านัน้ นี่คอื เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม ทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรมานิยม คือมักน้อย
สันโดษ ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น เศรษฐกิจพอเพียง แต่ของอย่างนี้สอนกันไม่ได้ เพราะ
กิเลสมีอาํ นาจมาก ทุกคนอยากจะมีมากกันทัง้ นัน้ มักมากทัง้ นัน้ โลภมากทัง้ นัน้
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ถาม จะพูดถึงเรื่องอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ นัน้ เรื่องนี้เรื่องเดียว
ตอบ ข้อสรุปก็คอื ใครจะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของเขา ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะปลอดภัย
อยู่แบบมักน้อยสันโดษ อยู่แบบพระ กินข้าววันละมื้อ มีบา้ นพอหลบแดดหลบ
ฝนได้ก็ดแี ล้ว รับรองจะไม่ทกุ ข์ จะมีเงินเหลือใช้ ใช้ไม่มากก็เหลือใช้ ทีไ่ ม่พอใช้
เพราะใช้มากกว่าหามาได้ ถ้าใช้นอ้ ยกว่าหามาได้ก็มเี หลือ เหมือนกับทํา
งบประมาณ จะทําสมดุลก็ได้ จะทําเกินดุลก็ได้ จะทําขาดดุลก็ได้ แต่ส่วนใหญ่
ชอบเกินดุลกันทัง้ นัน้ เพราะตัดไม่ได้ ลดไม่ได้ ตัดเงินเดือนไม่ได้ ตัดรายจ่าย
ต่างๆไม่ได้ แต่หารายได้ไม่พอ มนุษย์สร้างปัญหาให้กบั ตัวเองทัง้ นัน้ เพราะความ
โลภมากนี่เอง น่าจะจับพวกผูน้ าํ ประเทศเข้าวัดถือศีล ๘ กัน ใครจะเป็ นรัฐมนตรี
ต้องถือศีล ๘ เสาร์อาทิตย์ตอ้ งเข้าอยู่วดั รับรองประเทศจะดีข้นึ วิธีแก้ปญั หาง่าย
นิดเดียว แต่ทาํ ยาก
ถาม มีคนอธิษฐานขอใบโพธิ์ทพ่ี ทุ ธคยา เขาไม่ได้ถอื ศีล ๘ เลย แล้วทําไมเขาถึงได้
ตามทีข่ อ
ตอบ ขอไม่ได้ ถ้าจะได้มนั ก็ได้ ไม่ได้อยู่ทข่ี อหรือไม่ขอ ถ้าขอได้ก็ขอกันทุกคนเลย
อยากจะได้อะไรก็ขอได้หมด มันก็สบาย แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ไม่เป็ นเหตุ
เป็ นผล เป็ นความบังเอิญ ขอแล้วมีเหตุทท่ี าํ ให้ได้ มันก็ได้ ไม่ขอก็ได้ ไม่ได้อยู่ท่ี
การขอ
ถาม แม้แต่จะขอในสิง่ ทีถ่ ูกทีค่ วร ขอให้มดี วงตาเห็นธรรม ไม่ทาํ มันก็ไม่ได้
ตอบ อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอ้ งอดอาหาร ๔๙ วัน ไม่ตอ้ งออกจากวัง นัง่ ขออยู่ใน
วัง ขอให้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า มันขอไม่ได้หรอก คําว่าเหตุผลไม่เข้าใจหรือ
ต้องมีเหตุ ผลถึงจะตามมา การขอไม่ได้เป็ นเหตุ เป็ นลมๆแล้งๆ
ถาม ขอให้มคี วามอดทนอดกลัน้ อย่างนี้
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ตอบ ไม่ได้หรอก ต้องอดทนอดกลัน้ เอง มันถึงจะได้ ถ้าขอได้ป่านนี้ก็บรรลุไปแล้ว
ถาม ต้องตัง้ ใจทําเอง
ตอบ ต้องทําเอง การกระทําเท่านัน้ เรียกว่ากรรม กรรมนี่แหละเป็ นตัวทีจ่ ะทําให้สง่ิ
ต่างๆคือผลปรากฏขึ้นมา การทําความดีตอ้ งอาศัยขันติ ความพากเพียร เพราะ
โดยธรรมชาติใจเรามันไม่ชอบทําความดีกนั มันถึงทําความดียาก ทําความชัว่ ง่าย
เพราะในใจเรามีกระแสดึงให้ไปทําความชัว่ อยู่แล้ว ทําความชัว่ จึงเป็ นเหมือนกับ
ว่ายตามนํา้ ทําความดีเหมือนกับว่ายทวนนํา้ อันไหนจะยากจะง่ายกว่ากัน ว่าย
ทวนนํา้ ก็ตอ้ งยากกว่า ๒ เท่า ต้องมีความอดทนมากกว่า ว่ายตามนํา้ ไม่ตอ้ งมี
ความอดทนเลย ไม่ตอ้ งว่ายเลย เพียงทําให้ตวั ลอยเท่านัน้ กระแสนํา้ ก็พาไปแล้ว
ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ กระแสของพวกเรามันทวนกระแสของพระนิพพาน
ของสวรรค์ มันจึงยากกัน ครู บาอาจารย์ท่านจึงสอนให้ทวนกระแส อย่างวันนี้มา
ทีน่ ่กี ็ตอ้ งทวนกระแสมากัน ถ้าตามกระแสก็ไปทีอ่ น่ื แล้ว เวลาทําตามกิเลสมันง่าย
จริงๆ ไม่ตอ้ งให้คนชวน ไปชวนเขามากกว่า แต่เวลามาวัดมาหาธรรมะนี่ ต้องให้
คนชวน บางทีตอ้ งลากมาถึงจะมาได้ การมีกลั ยาณมิตรก็ดตี รงนี้ เราว่ายไปเอง
ไม่ได้ก็ตอ้ งอาศัยเพือ่ นทีด่ พี ยายามฉุดลากเราไป จัดวันมาวัดกัน ถ้าไม่มคี นจัดก็
จะไม่ได้มากัน เกาะกลุม่ ติดกันไว้ ถ้ายังเป็ นเรือพ่วงอยู่ ยังไม่ได้เป็ นเรือเครื่อง
ต้องคอยติดเรือทีม่ เี ครื่อง จะได้ลากเราไปด้วย ถ้าเป็ นเรือเครื่องแล้วก็ไม่ตอ้ ง ไม่
ต้องรอใครแล้ว ไปของเราเองได้แล้ว มีขนั ติแล้ว มีฉนั ทะวิริยะจิตตะวิมงั สาแล้ว
นี่แหละคือเครื่องทีจ่ ะผลักจิตใจให้ไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้าเกิดขึ้นเมือ่ ไหร่แล้วก็
จะสบาย เพียงแต่วา่ จะถึงเมือ่ ไหร่เท่านัน้ เอง จะช้าหรือจะเร็ว แต่มนั ไปแน่ๆ ถึง
แน่ๆ ถ้าขยันมากแรงมากก็ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าแรงน้อยหน่อยก็ ๗ ปี เป็ นอย่างมาก
แต่ถงึ แน่ๆ ถ้ามีเครื่องแล้ว ถ้าไม่มเี ครื่องก็ตอ้ งรอให้เขามาฉุด แต่ฉุดให้เริ่มวิง่ ได้
เท่านัน้ เอง พอหยุดฉุดก็จะหยุด เพราะกระแสนํา้ ไหลแรงกว่า เบื้องต้นก็อาศัย
คนอืน่ ช่วยลากเราไปก่อน แต่อย่าคิดว่าจะลากเราได้เสมอ ลากเพือ่ ให้เรามีกาํ ลัง
ทีจ่ ะไปของเราเอง เช่นมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ ก็เป็ นเหมือนกับการมาติดเครื่อง
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เอาเรือเข้าอู่ตดิ เครื่อง เรือจะได้วง่ิ ไปเองได้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วก็ตอ้ งเอาไป
ปฏิบตั ิ วันนี้ทส่ี อนให้รู้จกั ประมาณในอาหารนี่ อย่าให้เป็ นคําพูดทีว่ า่ งๆเข้าหูซา้ ย
ออกหูขวา ขอให้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ การสํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกาย ปิ ดทัง้ ๕
ทวารให้เหลือเพียงทวารเดียว มีสติดูอยู่ทใ่ี จอย่างเดียว ทําแล้วจะได้ผลอย่าง
รวดเร็ว ถ้าไม่ทาํ กลับมาคราวหน้าก็เหมือนเดิม ทําแทนกันไม่ได้ ทําไปแล้วมันก็
จะง่ายเอง
อย่าให้ความรู้สกึ ว่ามันยากเป็ นอุปสรรค
ต้องคิดว่ามันง่าย
พระพุทธเจ้าทําได้ เราก็ตอ้ งทําได้ ครู บาอาจารย์ท่านทําได้ เราก็ทาํ ได้ เพราะ
ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นครู บาอาจารย์ ท่านก็เป็ นเหมือนเรา มีอปุ สรรค
แบบเดียวกัน มีความรู้สกึ ยากเหมือนกัน แต่ท่านไม่ให้ความรู้สกึ นัน้ มาเป็ น
อุปสรรค
จึงควรกําหนดกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าจะต้องทําอะไรบ้าง จะต้องรับประทานอาหารวัน
ละกี่ม้อื กี่ครัง้ ให้เป็ นกฎเป็ นเกณฑ์ไป ทําไป จะต้องนัง่ ภาวนาเวลาไหน จะเดิน
จงกรมเวลาไหน มากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งกําหนด แล้วทํามัน อย่าปล่อยให้มนั
ลอยมาเอง มันไม่มาหรอก เราต้องกําหนด มันถึงจะมา เช่นต่อไปนี้ทกุ เช้าเย็น
จะต้องไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ก่อนนอนและหลังจากตื่นนอน
วันหยุดวันว่างก็ไม่ไปเทีย่ วไหน ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ไม่ออกไปข้างนอก อยู่บา้ นเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปทัง้ วัน สลับกันไป ต้องมีตารางกําหนดการ
เวลาจัดงานก็มกี าํ หนดการกัน เช่นเวลานี้ประธานจุดธู ปเทียน นี่ไม่มอี ะไรเลย ไป
อยู่วดั ก็มตี าราง ตี ๔ ตื่นขึ้นมาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ เวลานัน้ ออกไปบิณฑบาต ถ้า
เป็ นฆราวาสก็ทาํ ธุระส่วนตัว เตรียมกับข้าวกับปลาอาหารถวายพระ การไปอยู่วดั
ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ แต่พออยู่บา้ นไม่มเี ลย มีก็เป็ นเรื่องอืน่ ไปเลย เวลานี้เปิ ดดู
เรื่องนี้ เวลานัน้ เปิ ดดูเรื่องนัน้ ชีวติ ของเราก็มอี ยู่แค่น้ ี ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัส
สอนว่า อนิ จจา วะตะ สังขารา สังขารเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง จงยังประโยชน์ตนและ
ท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด เป็ นพระปัจฉิมโอวาท คําสอนคํา
สุดท้าย พวกเราต้องหนักแน่น เอาไปคิดแล้วก็เอาไปทํา ไม่อย่างนัน้ จะไม่เกิด
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ประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยความจริงใจ เราต้องพยายามปฏิบตั ติ ามให้
ได้
ถาม เวลาเห็นคนตายหรือสัตว์ตายตามท้องถนน
หรือไม่คะ

แล้วเราแผ่เมตตา

เขาจะได้รบั

ตอบ ไม่ได้หรอก ความจริงการแผ่เมตตานี้ เป็ นการทําเพือ่ เรามากกว่า เพือ่ ไม่ให้เรา
อาฆาตพยาบาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาทีเ่ ราโกรธ ตอนนัน้ แหละต้องรีบแผ่ ต้อง
ฝึ กแผ่ไปก่อน ตอนทีย่ งั ไม่โกรธ ถ้าไม่ฝึกเวลาโกรธจะแผ่ไม่ออก ถ้าฝึ กไว้ก่อน
เวลาโกรธก็จะแผ่ได้เลย อย่าไปโกรธ ต้องให้อภัย โกรธแล้วเราเสียหาย เราทุกข์
เราร้อน ถ้าให้อภัยแล้ว เราเย็น เราสบาย ความโกรธดับไป คิดเสียว่าเป็ นการใช้
หนี้ ใช้เวรใช้กรรมไปก็แล้วกัน อย่าไปสร้างเวรกรรมใหม่ข้นึ มาอีก ด้วยการต่อว่า
กัน ทะเลาะเบาะแว้ง ทุบทําร้ายกัน ทีเ่ ป็ นการสร้างเวรไม่มที ส่ี ้นิ สุด เหมือนที่
พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตา เวลาจะมาทําร้ายท่าน เช่นส่งช้างให้มาเหยียบ ท่านก็
แผ่เมตตา ช้างเห็นท่านมีความเมตตา ไม่เป็ นพิษเป็ นภัย ก็ไม่ทาํ ท่าน ส่งคนมาฆ่า
ท่าน ท่านก็สอนธรรมะ ให้เห็นโทษของการฆ่า แล้วก็ช่วยชีวติ เขาด้วย บอกว่า
อย่ากลับไปทางเดิม เพราะเขาจะส่งคนมาฆ่าปิ ดปาก พอพวกทีร่ อฆ่าไม่เห็นชุด
แรกกลับมา ก็ไปหาพระพุทธเจ้า ถามท่านว่าเห็นพวกนัน้ ไหม ท่านก็บอกว่าเห็น
และบอกไม่ให้กลับไปทางนัน้ ถ้ากลับไปพวกคุณก็จะฆ่าเขา แล้วก็บอกโทษของ
การฆ่า ว่าทําให้ตกนรก ทรงสอนไม่ให้ฆ่า และบอกว่าอย่ากลับไปทางนัน้ เพราะ
จะมีอกี พวกหนึ่งรอฆ่าอยู่ นี่คอื ปัญญา บทพาหุงทีเ่ ราสวดนี้ ก็เกี่ยวกับเรื่องปอง
ร้ายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ใช้ปญั ญาบ้าง ใช้เมตตาบ้าง ใช้อเุ บกขาบ้าง
แล้วแต่กรณี อย่างคนทีจ่ ะมาฆ่าท่าน ท่านก็ใช้ปญั ญาสอนให้เห็นโทษของการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ จนเขาไม่กล้าฆ่า ส่งช้างมาเหยียบ ท่านก็แผ่เมตตา ช้างก็ไม่ทาํ ร้าย
ท่าน ส่วนพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินลงมาจากเขา จนทําให้พระบาทห้อเลือด ก็ทรง
ตัง้ อยู่ในอุเบกขา ไม่ถอื โทษโกรธเคือง ทรงคิดว่ากรรมต้องตามมาเอง แล้วไม่
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นานกรรมก็ตามมา พระเทวทัตเกิดความสํานึกผิด ก็ไปกราบขอขมาลาโทษ
ก่อนทีจ่ ะถูกธรณีสูบไป
การขอขมาลาโทษนี้ ไม่ใช่เพือ่ ให้เขาให้อภัยเรา แต่ให้เราสํานึกถึงความผิดของเรา
ให้เห็นโทษของการกระทําของเรา เพือ่ จะได้จดจําไว้ จะได้ไม่ทาํ อีก ไม่ได้ขอให้
เขาไม่โกรธเรา ถ้าเขาจะโกรธ เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร ถ้าไม่อยากให้เขาโกรธ
ก็อย่าไปทําเขา ถ้าเราไม่ทาํ เขา เขาจะโกรธเราได้อย่างไร คนเราถ้าไม่ทาํ ให้เจ็บชํา้
นํา้ ใจกัน จะไม่โกรธกันหรอก ถ้ามีความสํานึกผิด ก็จะไม่ทาํ บาปอีก พระเทวทัต
หลังจากพ้นโทษแล้ว จะไม่กลับมาทําบาปแบบเดิมอีก ก็จะได้บรรลุเป็ นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า เพราะท่านก็บาํ เพ็ญบุญมามาก มีศีล มีสมาธิ แต่ไม่มปี ญั ญา
พอทีจ่ ะดับความหลง ความอยาก มักใหญ่ใฝ่ สูง อยากจะเป็ นผูส้ าํ เร็จราชการ
แทนพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้แต่พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลา
นะ เรายังไม่ตงั้ เลย แล้วคุณเป็ นใคร ตรัสแค่น้ กี ็โกรธ แต่ก็มาสํานึกผิดทีหลัง ถ้า
ทําผิดแล้วก็ควรรับผิด ไปขอขมาลาโทษ ถ้าไม่ขอขมาลาโทษเลย แสดงว่าไม่
สํานึกเลย ยังโหดร้ายอยู่ ถ้าทําอะไรผิดควรขอขมาลาโทษ แต่อย่าทําบ่อย อย่าง
พระบางรูปทีค่ ดิ ว่าทําผิดศีลได้ เพราะปลงอาบัตไิ ด้ ไม่เป็ นไร อย่างนี้ไม่ใช่
ความหมายของการปลงอาบัติ การปลงอาบัตกิ ็เป็ นแบบเดียวกันกับการขอขมาลา
โทษ ให้สาํ นึกผิดเพือ่ ทีจ่ ะไม่ทาํ อีกต่อไป แต่ถา้ ทําซํา้ ๆซากๆ แล้วก็ปลงซํา้ ๆซากๆ
ก็ไม่ใช่เป็ นการปลงอาบัตแิ ล้ว ผิดครัง้ หนึ่งแล้ว อย่าไปผิดซํา้ ซาก
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