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กณัฑท์ี่ ๓๗๖ 

สงัเวชนียสถาน 
๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

เป็นอบุายของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะจดุประกายศรทัธาความเชื่อ ในพระพทุธพระธรรม

พระสงฆข์ึ้นมา จงึไดท้รงพจิารณาใหพ้ทุธศาสนิกชนไปกราบสงัเวชนียสถานท ัง้ ๔ คอื 

๑. ทีป่ระสูต ิ๒. ทีต่รสัรู ้๓. ทีแ่สดงพระปฐมเทศนา ๔. ทีป่รินิพพาน เพือ่ใหม้คีวามรูส้กึ

ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ใหม้ศีรทัธาความเชื่อม ัน่คงยิง่ขึ้นวา่ พระ

พทุธพระธรรมพระสงฆไ์มไ่ดเ้กดิจากการจนิตนาการ แต่เป็นความจรงิ ไมว่า่จะเป็นการ

ประสูต ิการตรสัรู ้การแสดงพระปฐมเทศนา และการปรินิพพานของพระพทุธเจา้ ถา้ได ้

ไปแลว้จะทาํใหค้นทีไ่มม่ศีรทัธามศีรทัธาขึ้นมา กาํจดันิวรณ์ความลงัเลสงสยัได ้ เกดิอทิธิ

บาท ๔ คอืฉนัทะ ความยนิดทีีจ่ะศึกษาปฏบิตั ิ วิริยะความอตุสาหะพากเพยีรทีจ่ะศึกษา

ปฏบิตั ิจติตะจติใจจดจ่อต่อการศึกษาปฏบิตั ิ วิมงัสาใคร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผล ในพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่พฒันาจติใจใหเ้จริญกา้วหนา้ ไปสู่จดุหมายปลายทาง

ทีพ่ระบรมศาสดาและพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไปถงึ เป็นจดุประสงคอ์นัเดยีว

เท่านัน้ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสละเวลาท ัง้หมดทีท่รงมอียู่ หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ เป็นเวลา ๔๕ ปีดว้ยกนั ทีท่รงมุง่ม ัน่ส ัง่สอนสตัวโ์ลกใหม้ี

ปญัญา เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ อนั

เป็นเหตขุองความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้ยงัมกีารเกดิอยู่ ก็ยงัตอ้งมกีารแก่ มกีารเจบ็ มกีาร

ตาย มกีารพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั มกีารเผชญิกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ไมว่า่จะอยู่ในภพไหน

ชาตไิหน จะดจีะละเอยีดขนาดไหนก็ตาม ก็ยงัตอ้งมกีารเสือ่มมกีารสิ้นสุด เกดิเป็น

มนุษยท์ีม่วีาสนา เช่นเกดิเป็นพระมหากษตัริย ์เป็นประธานาธบิด ีเป็นมหาเศรษฐ ีเป็นผู ้

ทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ก็ตอ้งหมดสิ้นไป เพราะกาลเวลาย่อมกลนืสรรพสตัวแ์ละ

สรรพสิง่ท ัง้หลายไปหมด เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกของการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี อยู่

ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป  
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จงึไมน่่ายนิดทีีจ่ะไปเกดิอกี ถงึแมจ้ะไดเ้กดิดขีนาดไหนก็ตาม ก็ดเีพยีงช ัว่คราวเท่านัน้ 

ไมจ่รีงัถาวร ไมม่อีะไรทีน่่ายนิดยีิง่กวา่พระนิพพาน ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยความสุข ปรมงัสุ

ขงั เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามเสือ่มเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ไมม่ไีตรลกัษณ์ ไม่มี

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพราะพระนิพพานอยูเ่หนืออทิธิพลของไตรลกัษณ์ อยู่อกีฟากหน่ึง

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ของสงัสารวฏั น่ีคอืจดุทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินไปถงึ ทรง

เหน็วา่เป็นจดุทีด่ทีีสุ่ด ทีป่ลอดภยัทีสุ่ด ปลอดจากความทกุขท์ ัง้ปวง ไมม่คีวามทกุขเ์ขา้

มาเหยยีบยํา่จติใจไดเ้ลย มแีต่ความสุขไปตลอดอนนัตกาล เพราะไมต่อ้งสมัผสักบัสิง่ที่

มกีารเปลีย่นแปลง มกีารดบัมกีารสูญสิ้นหมดไป เช่นการมาเกดิก็ตอ้งมาสมัผสักบัขนัธ ์

๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของร่างกายและใจ ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา รูปคอืร่างกายก็มกีารเจริญ เมือ่เจริญเต็มทีแ่ลว้ก็มกีารเสือ่มไป

ตามลาํดบั จนแตกดบัไปในทีสุ่ด กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ส่วนเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ ก็มกีารเกดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา วนัๆหน่ึงน้ีเราจะสมัผสักบัการเกดิดบัของ

นามขนัธอ์ยู่ตลอดเวลาโดยไมรู่ส้กึตวั เพราะไมเ่คยสงัเกตดู เช่นความรูส้กึสุขทกุขไ์มสุ่ข

ไมท่กุข ์ ก็มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วก็สุข เดีย๋วก็ทกุข ์ เดีย๋วก็ไมสุ่ขไมทุ่กข ์

ความคดิคอืสงัขาร ความจาํไดห้มายรูค้อืสญัญา วญิญาณคอืการรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทีส่มัผสักบัตาหูจมกูลิ้นกาย ก็มกีารเกดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา เช่นเสยีงที่

กาํลงัไดย้นิในขณะน้ี ก็มกีารเกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป แลว้ก็เกดิขึ้นใหม่ ไมจ่รีงัถาวร 

เหมอืนกบัแสงหิง่หอ้ย ความคดิทีพ่จิารณาตามก็เกดิดบัเกดิดบัไปเช่นเดยีวกนั 

ความรูส้กึสุขทกุขไ์มสุ่ขไมท่กุข ์ก็เกดิดบัเกิดดบัตามกนัไปเป็นชดุๆ แลว้ก็เกดิขึ้นมาใหม ่

จติทีไ่มไ่ดร้บัการอบรมก็จะมคีวามหลง คอยหลอกคอยลอ่ ใหย้นิดบีา้งไมย่นิดบีา้ง ให ้

รกัใหช้อบใหเ้กลยีด ทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ทีต่่างจากทกุขเวทนา  

ทกุขเวทนาเกดิจากการเปลีย่นแปลงของขนัธ ์ เช่นเวลารูปขนัธส์มัผสักบัอากาศทีร่อ้น

เกนิไปหรือเยน็เกนิไป ก็เกดิความรูส้กึไมส่บายขึ้นมา เป็นทกุขเวทนาทีม่าแลว้ก็ไป แลว้

ก็มคีวามทกุขใ์จตามมาดว้ยอกีช ัน้หน่ึง ทีเ่กดิจากความไมย่นิด ี เกดิจากความรงัเกยีจ 

หนาวเกนิไปหรือรอ้นเกนิไป ถา้เกดิความรงัเกยีจ ก็จะเกดิความทกุขใ์จอกีช ัน้หน่ึง ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายกาํจดัได ้ ดว้ยการควบคุมไมใ่หเ้กดิความไม่
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พอใจ กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ทีม่ากระทบกบัร่างกาย อากาศจะหนาว

ขนาดไหนก็รบัรูต้ามความเป็นจรงิ ถา้พอทีจ่ะหาอะไรมาห่มเพือ่ใหอุ้่นขึ้นได ้ ก็ทาํไป ถา้

ทาํไมไ่ดก้็ตอ้งยอมรบักบัสภาพความหนาวนัน้ โดยไมม่คีวามรงัเกยีจหรือความไมพ่อใจ 

เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายทาํได ้ และนาํมาส ัง่สอนพวกเรา ใหบ้าํบดั

กาํจดัความทกุขใ์จน้ี ไมไ่ดใ้หไ้ปบาํบดักาํจดัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

เช่นอากาศรอ้นมากๆ ก็เปิดเครื่องปรบัอากาศ เพือ่ปรบัใหอ้ากาศอยู่ในระดบัทีเ่รา

ตอ้งการ ท่านใหป้รบัใจของเรา ใหเ้ขา้กบัความเป็นจริงของธรรมชาต ิ ไมใ่หไ้ปเสยีเวลา

เหน่ือยยากกบัการปรบัธรรมชาต ิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรา แต่ปรบัใจใหร้บักบั

ความเป็นไปของธรรมชาต ิ ของความจริงทีเ่กดิขึ้นทีม่าสมัผสักบัใจ ทีย่กตวัอย่าง

เกี่ยวกบัเรื่องอากาศรอ้นหนาว ก็เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของสิง่ต่างๆทีม่ากระทบกบัใจ ซึง่มี

มากมายหลายชนิดดว้ยกนั เช่นเสยีงอย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่สกัครู่น้ีเราอยู่ในความสงบ พอ

ตอนน้ีก็มเีสยีงดงัรบกวน เราก็รบัรูไ้วว้า่เป็นเสยีงดงั แต่ใจอย่าไปรงัเกยีจ อย่าไปโกรธ 

จะไดไ้มท่กุข ์ ถา้ไมรู่จ้กัควบคุมใจ ปลอ่ยใหส้ิง่ทีม่าสมัผสักระตุน้ใหเ้กดิความไมพ่อใจ 

หรือความโกรธ หรือความอยากได ้ก็จะทาํใหท้กุขใ์จ ความทกุขใ์จน้ีต่างกบัความทกุขใ์น

ขนัธ ์ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาวธรรมต่างๆ เช่นเวลาสูญเสยีอะไรไป ก็เป็นการ

เปลีย่นแปลงอย่างหน่ึง ถา้รูไ้มท่นัก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดเ้ตรียม

ใจ ไดส้ ัง่สอนใจไวล้่วงหนา้แลว้ วา่จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบั

ไปของสภาวธรรมและสิง่ต่างๆท ัง้หลาย กจ็ะไมท่กุขใ์จ ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆ เหมอืนการ

ฝึกซอ้มของนายทวารรกัษาประตูฟตุบอล ทีรู่ว้า่ลูกบอลมาไดห้ลายทางดว้ยกนั มา

ทางซา้ยก็ได ้ มาทางขวาก็ได ้ มาทางตรงก็ได ้ มาทางตํา่ก็ได ้ มาทางสูงก็ได ้ ถา้นายทวาร

ฉลาดไดร้บัการฝึกสอนมาอย่างด ีก็จะสามารถรบัลูกบอลไดท้กุรูปแบบ ฉนัใดสภาพของ

การเปลีย่นแปลงหรือการหมดไปของสิง่ต่างๆก็เป็นเช่นนัน้ มาไดท้กุรูปแบบดว้ยกนั มา

ทางตาหูจมกูลิ้นกายและใจ มาทางขนัธค์อืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราศึกษา ใหเ้ตรียมรบักบัการเปลีย่นแปลงของ

สภาวธรรมเหลา่น้ี ไมว่า่จะเป็นรูปเป็นเสยีงเป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะเป็น

ธรรมารมณ์ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ มที ัง้ทีท่าํใหเ้กดิความยนิดแีละไมย่นิด ี แต่เรา
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ไมค่วรยนิดหีรือไมย่นิด ี ควรจะรบัรูเ้ฉยๆตามความเป็นจริง ถา้ไมย่นิดยีนิรา้ยใจก็จะไม่

วุน่วายไปกบัเขา น่ีคอืวธิีการดบัทกุข ์ ดบัดว้ยการรูท้นัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสักบัใจ ไมห่ลง

ยนิดใีนสิง่ทีถู่กอกถูกใจ ไมร่งัเกยีจกบัสิง่ทีไ่มช่อบอกชอบใจ ยอมรบัความจริงวา่โลกน้ี

เป็นอย่างน้ี มที ัง้สิง่ทีย่นิดแีละไมย่นิด ี พอใจและไมพ่อใจ เราสามารถทาํใจใหร้บัรูเ้ฉยๆ

ได ้ ใหพ้อใจกบัทกุสภาพ ไมว่า่จะดหีรือไมด่ ี น่ายนิดหีรือไมน่่ายนิดกี็ตาม รบัไดก้บัทกุ

สภาพ ถา้ทาํไดก้็ถอืวา่ใจมปีญัญามธีรรมะ ทีจ่ะรกัษาใจใหอ้ยู่อย่างไมท่กุขไ์ด ้ แต่โดย

ธรรมชาตขิองใจทีย่งัไมไ่ดร้บัการฝึกฝนอบรม จะไมเ่ป็นอย่างนัน้ จะเป็นเหมอืน

สญัชาตญาณ พอไดส้มัผสักบัสิง่ทีถู่กอกถูกใจ ก็จะเกดิความยนิดเีกดิความโลภความ

ตอ้งการขึ้นมา เวลาสมัผสักบัสิง่ทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็จะเกดิความรงัเกยีจ เกดิความโกรธ

ขึ้นมา เราจงึตอ้งฝึกฝนใจใหเ้ป็นกลาง ไมย่นิดยีนิรา้ย ดว้ยการฝึกทาํจติใจใหส้งบ พอ

จติสงบก็จะเป็นกลาง เป็นอเุบกขา ไมย่นิดยีนิรา้ย ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดช้ ัว่คราว 

เพราะอยู่ในสภาพนัน้ไดไ้มน่าน จติจะสงบไดร้ะยะหน่ึง แลว้ก็ถอนออกมา แลว้ก็ไปทาํ

ภารกจิต่างๆ ไปสมัผสัรบัรูก้บัสิง่ต่างๆ ตอนนัน้แหละเป็นตอนทีต่อ้งใชป้ญัญา ใชไ้ตร

ลกัษณ์สอนใจ คอยเตอืนใจไมใ่หย้นิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ เพราะควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของเราไมไ่ด ้ 

ถา้มคีวามตอ้งการมากก็จะเหน่ือยมาก เพราะจะมสีิง่ใหแ้กไ้ขมาก ถา้มคีวามตอ้งการ

นอ้ย มสีนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ พอใจกบัสิง่ทีม่ ีทีเ่ป็น ทีป่รากฏ ก็ไมต่อ้งทาํอะไรให ้

เหน่ือยยาก รอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป หนาวกป็ลอ่ยใหห้นาวไป ไมต่อ้งหาเครื่องปรบัอากาศ

มาตดิต ัง้ ไมต่อ้งหาทีท่าํนํา้อุ่นมาอาบ ถา้ทาํใจใหพ้อใจกบัทกุสภาพไดก้็จะสบาย แต่พวก

เรากลบัมองไมเ่หน็วา่สบาย เพราะถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํ ทาํใหต้อ้งไปทาํสิง่

นัน้สิง่น้ีเพือ่ใหถู้กใจ กลายเป็นความวุน่วายเป็นความทกุขไ์ป กลายเป็นใจทีอ่่อนแอ 

เพราะจะตอ้งคอยพึง่สิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ตลอดเวลา เป็นเหมอืนกบัคนทีไ่มพ่กิาร แต่ตอ้งอาศยั

ของทีค่นพกิารใช ้ เช่นรถเขน็เป็นตน้ สมยัน้ีคนเราพกิารกนัเยอะ ไมค่่อยเดนิกนั 

ระยะทางใกล ้ๆ ก็ไมย่อมเดนิกนั ตอ้งขึ้นรถ อยู่ใกล ้ๆ กนัก็ยงัตอ้งใชโ้ทรศพัทคุ์ยกนั 

ธรรมชาตขิองกเิลสเป็นอย่างน้ี ก็เลยตอ้งวุน่วายกบัการหาซื้อเครื่องโทรศพัท ์ วุน่วายกบั

การดูแลรกัษาและชารจ์แบตอยู่ตลอดเวลา ถา้โทรตดิต่อกนัไมไ่ดก้็จะหงดุหงดิราํคาญใจ 
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เพราะไมอ่ยู่แบบสนัโดษนัน่เอง พอใจกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ทีม่อียู่ จะคอยปรบัทกุสิง่ทกุ

อย่างใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ แลว้ในทีสุ่ดก็มาหลน่ทบัศีรษะ เป็นความทกุขท์ีก่ดดนั

บบีค ัน้ใจ พอถงึเวลาทีต่อ้งอยู่กบัสภาพทีไ่มช่อบ ก็ทนอยู่ไมไ่ด ้ เพราะไมรู่จ้กัอดทน ไม่

รูจ้กัทาํใจใหน่ิ้งเฉย ใหร้บักบัสภาพต่างๆได ้ บางทตีอ้งไปทาํอะไรทีไ่มด่ ี ทาํผดิศีลผดิ

ธรรม ใหเ้กดิความเสยีหายตามมา  

เพราะใจไมส่นัโดษ ไมย่นิดตีามมตีามเกดิ มแีต่ความโลภความอยากความตอ้งการ จงึ

ตอ้งไปฆ่าผูอ้ืน่ ไปลกัทรพัย ์ ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปโกหกหลอกลวง ไปเสพสุรายา

เมา เสพอบายมขุต่างๆ เพราะไมรู่จ้กัปรบัใจใหเ้ขา้กบัสภาพ แต่พยายามปรบัสภาพให ้

เขา้กบัความตอ้งการของตน อยู่บา้นเฉยๆความจริงก็เป็นสภาพทีด่ทีีสุ่ดอยู่แลว้ ไมม่ทีี่

ไหนจะดเีท่าบา้นเรา ปลอดภยั มทีกุสิง่ทกุอย่างครบถว้นบรบูิรณ์ แต่อยู่บา้นกนัไมค่่อย

ได ้ ตอ้งออกไปขา้งนอกกนั ไปเสีย่งภยักบัเหตกุารณ์ต่าง เพราะใจถูกอาํนาจของความ

อยากครอบงาํ ไมเ่คยกาํจดัความอยากต่างๆ ปลอ่ยใหค้วามอยากบงการชวีติ จน

กลายเป็นทาสของความอยากไปโดยไมรู่ส้กึตวั เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพจิารณาตอนที่

ยงัเป็นพระราชโอรสอยู่ในวงั อยู่ท่ามกลางความสุขของทางโลก แต่ทรงสงัเกตเหน็

พระทยัของพระองคว์า่ไมม่คีวามสุขเลย ตอ้งยุ่งกบัเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลา ตาม

ความบงการของความอยาก เดีย๋วก็อยากจะกนินัน่กนิน่ี ดืม่นัน่ดืม่น่ี อยากทาํเรื่องนัน้

เรื่องน้ี เป็นความบงการของความอยากท ัง้นัน้ ไมไ่ดท้าํตามความจาํเป็น คอืทาํมาหากนิ

เพือ่มปีจัจยั ๔ นอกเหนือจากน้ีแลว้ เป็นเรื่องของความอยากท ัง้นัน้ ทาํเพือ่ความ

สนุกสนาน แลว้ก็ผ่านไปหมดไป เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว แลว้ก็อยากหาอะไร

มาทาํอกี เพือ่ดบัความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ก็จะเป็นวงจรอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เป็นอย่างน้ีมา

นานนบัไมถ่ว้นแลว้ เกดิมากี่ภพกี่ชาต ิ ไมว่า่จะอยู่ในระดบัไหน จะเป็นเทพเป็นมนุษย์

เป็นเดรจัฉาน ก็ทาํแบบเดยีวกนั ทาํตามคาํส ัง่ของความอยาก คอืกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ทีเ่ป็นเจา้นายของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เวลาเกดิความอยากก็อยู่ไม่เป็นสุข เวลา

อยากจะไปไหน ใหอ้ยู่บา้นเฉยๆก็จะแสนทรมานใจ ตอ้งออกไปใหห้ายอยาก ถงึจะ

กลบัมาอยู่บา้นได ้ แต่กลบัมาเพือ่พกัเอาแรงเท่านัน้ พอไดแ้รงไดก้าํลงัก็อยากออกไปอกี 

ชวีติของพวกเราจงึตดิอยู่ในวงจรน้ี ออกไปขา้งนอกเพราะอยู่ในบา้นไมไ่ด ้ พอเหน่ือย
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แลว้ก็กลบัมาพกัในบา้น พอหายเหน่ือยแลว้ก็ออกไปใหม ่ ทาํอย่างน้ีมาต ัง้แต่เลก็จนโต

จนแก่ จนกวา่สงัขารจะไปไมไ่หวจรงิๆ น่ีแหละคอือาํนาจของความอยาก ถา้ไมพ่จิารณา

ก็จะไมเ่หน็ จะคดิวา่เป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา แต่ความจริงแลว้เป็นเรื่องผดิปกต ิ 

ถา้ธรรมดาแลว้ตอ้งอยู่เป็นสุข อยู่เฉยๆแลว้สุข จงึจะถอืวา่เป็นธรรมดา จงึจะหลดุพน้

จากความทกุข ์ ถา้อยู่เฉยๆแลว้มคีวามสุขก็หมดปญัหา ปญัหาส่วนใหญ่เกดิจากการอยู่

ไมเ่ป็นสุขน่ีเอง ไมว่า่จะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอืน่ เรื่องของเราก็มมีากพออยู่

แลว้ แต่ก็ยงัอดไปยุ่งกบัเรื่องของคนอืน่ไมไ่ด ้ ตอ้งวุน่วายไปกบัเขา สรา้งความวุน่วาย

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราโดยไมรู่ส้กึตวั และจะไมม่ทีางรูส้กึตวัเลยถา้ไมไ่ดม้าเจอ

พระพทุธศาสนา ไมไ่ดม้าสมัผสักบัพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ จงึยอ้นกลบัมา

ทีว่า่ ทาํไมพระพทุธเจา้จงึทรงใหพ้ทุธศาสนิกชน เดนิทางไปตามสงัเวชนียสถานต่างๆ ก็

เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ เกดิฉนัทะวริิยะทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เพือ่เปิดใจใหส้วา่ง ใหรู้ว้า่อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ จะ

ไดส้รา้งสิง่ทีเ่ป็นคุณและกาํจดัสิง่ทีเ่ป็นโทษ จะไดอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมต่อ้งทกุขไ์ม่

ตอ้งวุน่วายกบัการเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆในโลกน้ี คนทีม่ดีวงตาเหน็ธรรมแลว้จะไม่

วุน่วายกบัอะไรท ัง้สิ้น อะไรจะมกี็มไีป อะไรจะสูญก็สูญไป แต่ใจจะไมไ่ปดอีกดใีจ เสยี

อกเสยีใจ กบัการมาและการไปของสิง่ต่างๆ เพราะมปีญัญารูท้นัวา่น่ีคอืความจริง ทาํ

อะไรไมไ่ด ้ ถา้ไปดใีจหรือเสยีใจก็เหมอืนเป็นการทาํโทษตนเอง คอืสรา้งความทกุขใ์หก้บั

ใจ  

ไมม่ใีครอยากจะทกุขก์นั จงึตอ้งปลอ่ยวาง ยอมรบัความจริง ตอ้งอยู่กบัความจริงใหไ้ด ้

น่ีคอืเป้าหมายของการไปอนิเดยี ไปตามสงัเวชนียสถานต่างๆ ถา้กลบัมาแลว้ไมไ่ด ้

ประพฤตปิฏบิตัดิขีึ้น ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เป็นการไปเทีย่วเฉยๆ เหมอืนกบัไปเที่ยว

ตามสถานทีต่่างๆ ถา้กลบัมาแลว้ พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื เคยสาํมะเลเทเมาก็เลกิ

สาํมะเลเทเมา เคยเทีย่วเตร่ก็เลกิเทีย่วเตร่ ไมม่ศีีลมธีรรมก็มศีีลมธีรรม ก็ถอืวา่เป็น

ประโยชน ์ ตรงกบัความปรารถนาของพระพทุธเจา้ ถา้ไมส่าํมะเลเทเมาอยู่แลว้ มศีีลมี

ธรรมอยู่แลว้ จะไปทีอ่นิเดยีหรือไมก่็ไมส่าํคญัอย่างไร ไปก็ไดไ้มไ่ปก็ได ้ ไมม่คีวาม
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แตกต่างกนั เพราะมศีีลมธีรรม มฉีนัทะวริยิะจติตะวมิงัสา ในการศึกษาและปฏบิตัธิรรม

อยู่แลว้ ครูบาอาจารยต่์างๆของพวกเราจงึไมค่่อยมปีรากฏวา่ท่านไปอนิเดยีกนั หลวงปู่

ต่างๆนบัแต่หลวงปู่ม ัน่ลงมาก็ไมไ่ดไ้ปอนิเดยี ท่านไมต่อ้งไป เพราะท่านเหน็ธรรมอยู่ใน

ใจแลว้ เขา้ถงึพระพทุธพระธรรมพระสงฆแ์ลว้ ไมล่งัเลสงสยั ในพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์ เหมอืนกบัพวกเรา ทีย่งัตอ้งไปเหน็สถานทีจ่ริงถงึจะเชื่อวา่ มพีระพทุธเจา้มา

ประสูต ิมาแสดงพระธรรมเทศนาจรงิๆ 

ดงันัน้ไมว่า่จะไปหรือไม ่ก็ขอใหเ้ขา้ใจวา่ เป้าหมายของการไปก็เพือ่ ใหม้ศีรทัธาความเชื่อ

ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ใหม้อีทิธิบาท ๔ มฉีนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ทีจ่ะศึกษา

และปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่ปลดเปลื้องความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิ

จากความโลภความโกรธความหลง เกดิจากความอยากท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ น่ีคอืเป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของการไปอนิเดยี ของ

การไปกราบไหวค้รูบาอาจารยต์ามสถานทีต่่างๆ ของการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีน่ี่ ก็อยู่ที่

ตรงน้ี คอืกาํจดัความทกุขท์ีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป จงึควรใหค้วามสาํคญัตรงจดุน้ี ใหดู้

ทีใ่จเป็นหลกั ถา้เกดิความโลภความโกรธความหลงเมือ่ไหร่ ก็ใหเ้รารูว้า่น่ีแหละคอืศตัรู 

เป็นสิง่ทีต่อ้งกาํจดั ดว้ยการปฏบิตัทิานศีลภาวนาน่ีเอง มเีงนิทองมากนอ้ยก็อย่าไป

เสยีดาย ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งเก็บไวก้็เอาไปทาํบญุทาํทานเสยี ศีลก็พยายามรกัษาไว ้

ใหด้ใีหบ้ริสุทธิ์ ภาวนากพ็ยายามทาํใหม้าก เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึ

หลบัเลย อย่าใหเ้ผลอสต ิ ใหม้สีตคิอยเฝ้าดูกายวาจาใจอยู่เสมอ อย่าห่างไกลจากกาย

วาจาใจ อย่าไปในอดตีอย่าไปในอนาคต อย่าไปทีใ่กลท้ีไ่กล ใหอ้ยู่ทีต่รง ๓ สถานทีน้ี่ อยู่

ทีก่ายวาจาใจ แลว้จะรูว้า่อะไรกาํลงัเกดิขึ้นภายในใจ ถา้เป็นสิง่ทีไ่มด่กี็จะไดก้าํจดัได ้ 

ถา้มวัไปอยู่ทีอ่ืน่ มวัไปคดิถงึคนโนน้คนน้ี แลว้ก็วุน่วายใจขึ้นมา ก็จะไมรู่ส้กึตวัวา่ไฟ

กาํลงัเผาใจ แต่ถา้มสีตจิะรูเ้ลยวา่ ไปคดิถงึคนนัน้แลว้ก็เกดิความกงัวลขึ้นมา ก็จะรีบ

ระงบัดบัความกงัวลทนัท ี ดว้ยปญัญาก็ได ้ หรือดว้ยสมาธิก็ได ้ ถา้ใชส้มาธิก็บริกรรมพทุ

โธๆไป เลกิคิดถงึเรื่องของคนนัน้ไป ถา้ใชป้ญัญาก็ตอ้งพจิารณาปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง

ของเขา เขาอยู่ตรงนัน้ เราอยู่ตรงน้ี ไปคดิวุน่วายกบัเขาทาํไม ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ถา้
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คดิอย่างน้ีก็จะดบัความทกุขด์บัความกงัวลได ้ถา้ไมม่สีตกิ็จะมวัแต่คดิถงึเขา ยิง่คดิก็ยิง่

กงัวลใหญ่ ยิง่ห่วงใหญ่ แต่ไมรู่ว้า่ปญัหาคอืความทกุขค์วามกงัวลอยู่ทีน่ี่ มวัไปกงัวลกบั

เขาทีอ่ยู่ทีต่รงโนน้ อาจถงึกบัลากสงัขารร่างกายไปหาเขา เพือ่ไปแกป้ญัหา ซึง่ปญัหาจริง

อยู่ทีใ่จเรา ดบัตรงทีใ่จเราเทา่นัน้ก็หมดเรื่อง เขาจะเป็นอะไร ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป เรื่องกจ็บ 

แต่เราแกไ้มเ่ป็น ไมแ่กท้ีใ่จเรา กลบัไปแกท้ีข่า้งนอก เพราะไมดู่กายวาจาใจของเรา 

เพราะไมม่สีตนิ ัน่เอง น่ีคอืการภาวนา ใหดู้ทีก่ายวาจาใจ ดูวา่สุขหรือทกุข ์ถา้ทกุขก์็รีบดบั

เสยี ไมต่อ้งไปดบัทีค่นนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่ดบัทีใ่จ ดบัความอยากต่างๆ จงึขอให ้

พยายามสรา้งฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา สรา้งศรทัธา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมกบัผูรู้ ้เขา้

หาครูบาอาจารยอ์ยู่เรื่อยๆ เพือ่ความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ในทางธรรมต่อไป  

ถาม ช่วงทีผ่า่นมาหลงัจากไปปฏบิตัธิรรมก็น่ิงไปไดพ้กัหน่ึง พอมาทาํงานก็เกดิภาวะที่

ตวัเองเรียกวา่คนดทีอ้แทเ้จา้ค่ะ วา่เราทาํไมตอ้งทาํส่วนทีค่นอืน่เขาไมท่าํ เพราะ

เขาฉลาดจะทาํใหแ้ต่ตวัเขาเอง ก็เลยเริ่มไม่แน่ใจวา่เราควรจะทาํหรือเปลา่  

ตอบ ความผดิอยู่ทีค่วามคดิของเรา คดิไปในทางกเิลส กเิลสย่อมคดิถงึประโยชนส่์วน

ตนเป็นหลกั ทาํอะไรตอ้งไดร้บัประโยชน ์ แต่ความจริงแลว้ประโยชนท์ีไ่ดม้โีทษ

ตามมาดว้ย เพราะประโยชนท์างโลกไมจ่รีงัถาวร ไดอ้ะไรมาแลว้เดีย๋วก็เสือ่ม

หมดไป ใจไมไ่ดอ้ิม่เอบิจากสิง่ทีไ่ดม้า แต่ใจจะอิม่เอบิจากสิง่ทีเ่สยีไป แต่เราไมรู่ ้

กนั เช่นเราทาํบญุใหท้านเราตอ้งเสยีเงนิทองไป แต่ใจเราไดค้วามอิม่เอบิใจ ได ้

ความสุขใจ แต่เรามกัจะไมค่ดิทางธรรมะกนั เพราะใจถูกอาํนาจของกเิลส

ครอบงาํ จะคดิแต่ประโยชนท์ีจ่ะได ้ ซึง่ไมใ่ช่เป็นประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงสาํหรบัใจ 

กลบัเป็นโทษกบัใจ เพราะเมือ่ไดม้าแลว้ ก็จะทาํใหเ้กดิความโลภ อยากจะไดม้าก

ขึ้นไปอกี เช่นทาํอะไรแลว้ไดร้างวลัไดค้าํชมเชยก็ดใีจ แลว้ก็หวงัทีจ่ะไดร้บัอย่าง

นัน้ทกุครัง้เวลาทีท่าํอะไร แต่ใจไมไ่ดปี้ต ิ ไมไ่ดค้วามภูมใิจ ไมเ่หมอืนกบัการทาํ

อะไรโดยไมต่อ้งการผลตอบแทนจากผูใ้ด ทาํเพราะเหน็วา่เป็นประโยชนก์บัผูอ้ืน่

กบัสงัคมกบัส่วนรวม เป็นจาคะ เป็นการเสยีสละ เป็นธรรม ทาํใหเ้กดิความ

ภูมใิจสุขใจ เหมอืนทีพ่ระพทุธเจา้และครูบาอาจารยท์ ัง้หลายทาํกนั ท่านไมไ่ดท้าํ
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เพือ่หวงัผลตอบแทนจากพวกเราเลยแมแ้ต่นิดเดยีว พวกเราจะถวายอะไรใหก้บั

ท่านหรือไม ่ จะยกย่องสรรเสริญหรือไม ่ ท่านไมไ่ดก้งัวลเลย ท่านทาํเพราะท่าน

เหน็วา่เป็นประโยชน ์ ทาํใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข ตวัท่านเองมคีวามสุขอยู่แลว้ ท่านมี

ธรรม ท่านจงึคดิอย่างน้ี  

แต่พวกเราไมม่ธีรรมจงึไมค่ดิอย่างน้ี จะคดิวา่เสยีเปรียบคนอืน่ เช่นเวลากนิ

อาหารเสร็จแลว้ คนอืน่ไมย่อมลา้งชาม ปลอ่ยใหเ้ราลา้งคนเดยีว เราก็ลา้งไปบ่น

ไป แทนทีจ่ะลา้งไปแลว้มคีวามสุข เพราะเป็นการทาํบญุ เป็นการเสยีสละ ถา้

เอาชนะความเหน็แก่ตวัได ้ เราจะมคีวามสุข เราจงึตอ้งปรบัความคดิของเราใหม ่

อย่าไปมองคนอืน่ ใหม้องพระพทุธเจา้ครูบาอาจารยเ์ป็นหลกั ท่านทาํโดยไม่

ตอ้งการผลตอบแทนจากผูอ้ืน่ เพราะมผีลตอบแทนอยู่ในตวัแลว้ แต่เรายงัไมถ่งึ

ข ัน้นัน้ ยงัไมส่ามารถต่อสูก้บัความรูส้กึทีไ่มด่ขีองกเิลสได ้คอืความเหน็แก่ตวั ยงั

อยากไดป้ระโยชนจ์ากสิง่ทีท่าํ ถา้เอาชนะความเหน็แก่ตวัไดแ้ลว้ จะมคีวามสุขใจ

ภูมใิจอิม่ใจ ดงัทีพู่ดอยู่เสมอวา่ ใหปิ้ดทองหลงัพระกนั ทาํไปเถดิไมต่อ้งใหค้น

อืน่รู ้ ไมต่อ้งใหค้นอืน่ชื่นชมยนิดยีกย่องสรรเสริญ น่ีคอืการทาํทานทีบ่ริสุทธิ์ ไม่

มคีวามโลภความอยากไดผ้ลตอบแทนจากผูห้น่ึงผูใ้ด จะไดผ้ลมากทางดา้นจติใจ 

คอืจะมคีวามภูมใิจ มคีวามพอใจมคีวามสุขใจ ลองทาํดู ทีย่ากเพราะมอีปุสรรค

คอืความเหน็แก่ตวั ทีใ่หค้ดิวา่เสยีเปรียบ 

ถาม ไมรู่เ้มือ่ไรเขาจะกวาดหนา้บา้นเขาเองสกัท ี

ตอบ ไมค่วรคดิอย่างน้ี ถา้เหน็วา่มนัสกปรกเราก็กวาดมนัเสยีก็หมดเรื่อง ทาํไปเรื่อยๆ

สกัวนัหน่ึงเขาจะตอ้งอายตวัเขาเอง ถา้คนอืน่มากวาดใหเ้ราทกุวนั โดยไม่

ตอ้งการผลตอบแทนจากเราเลย สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งไปกราบเขา เพราะเรา

จะตอ้งอายตวัเราเอง วา่เราทาํไมถงึชุ่ยอย่างน้ี ปลอ่ยใหค้นอืน่มากวาดบา้นเรา 

ถาม ส่วนใหญ่จะคดิวา่เสยีเปรียบ ถูกเอารดัเอาเปรียบ  
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ตอบ ความสุขทางธรรมทางจติใจเกดิจากการเสยีสละ จาคะก็คอืการเสยีสละ เสยีสละ

ประโยชนสุ์ขส่วนตน เพือ่ประโยชนสุ์ขของส่วนรวม หรือของผูอ้ืน่ ทาํแลว้จะทาํ

ใหเ้กดิความสุขใจ ญาตโิยมก็ทาํไดก้บัคนบางคน ทาํกบัครูบาอาจารยไ์ด ้ ท่าน

ตอ้งการอะไร เรายนิดทีาํใหท้่านทนัท ี ทาํแลว้ก็มคีวามสุขใจ แต่ทาํไมกบัคนอืน่

เราทาํไมไ่ด ้ เป็นคนเหมอืนกนั แต่กเิลสเราจะแยกแยะวา่ ทาํแลว้ไดผ้ลไม่

เหมอืนกนั ทาํกบัครูบาอาจารยไ์ดผ้ล ทาํกบัคนอืน่ไมไ่ดผ้ล พระพทุธเจา้จงึตรสั

สอนวา่ ถา้อยากจะรกัษาตถาคต ก็ใหร้กัษาพระป่วยเถดิ เพือ่ใหเ้ราไดท้าํความดี

กนั จะไดม้คีวามสุข เหมอืนกบัไดท้าํใหก้บัพระพทุธเจา้เลย แทนทีจ่ะถวายเงนิ

ใหก้บัหลวงตาไปสรา้งโรงพยาบาล เราก็ไปสรา้งกนัเองเลยก็ได ้ ท่านจะไดไ้มต่อ้ง

เหน่ือย ไดผ้ลเท่ากนั เมือ่เราไมท่าํ ท่านก็เลยตอ้งทาํ ตอ้งรบัภาระ รบัเงนิจาก

พวกเราไปทาํอกีทหีน่ึง ไดผ้ลนอ้ยกวา่ เพราะผูกตดิอยู่กบัตวัทา่น ใจไมก่วา้งพอ 

ยงัไมส่พัเพสตัตา ในเรื่องจาคะสงเคราะหช่์วยเหลอืกนั อย่าไปแยกแยะวา่เป็น

คนดเีป็นคนชัว่ คนชัว่ก็มจีติมใีจ ตอ้งการความเมตตาเหมอืนกนั เมือ่ใหค้วาม

เมตตาแลว้ ความเมตตาจะทาํลายความชัว่ของเขาได ้ คนทีไ่มด่แีลว้กลบัตวัเป็น

คนดกี็มเียอะ เพราะความเมตตา ทีไ่ปละลายความชัว่ในจติใจของเขา การไร ้

ความเมตตาใจไมไ้สร้ะกาํ ไมไ่ดท้าํใหค้นชัว่เป็นคนดไีด ้ แต่จะทาํใหช้ ัว่มากขึ้น 

เช่นเวลาเขาเดอืดรอ้นแต่ไมม่ใีครช่วยเหลอื จงึตอ้งไปลกัขโมยไปทาํความชัว่  

ก็กลบัมาทีเ่รื่องเดมิทีว่า่ ทาํบญุกบัพระกบัทาํบญุกบัสุนขัไดบ้ญุเหมอืนกนั การให ้

ทานนัน้มปีระโยชนอ์ยู่ ๒ ช ัน้ดว้ยกนัคอื ช ัน้ทีห่น่ึงคอืทางใจเราน่ีไดเ้หมอืนกนั 

สพัเพสตัตา ต ัง้แต่พระพทุธเจา้ลงมาถงึสุนขั ถา้ทาํไปดว้ยความเมตตา

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ก็จะมคีวามสุขใจเหมอืนกนั ส่วนประโยชนช์ ัน้ทีส่องนัน้ก็ขึ้นอยู่

กบับคุคลนัน้ จะสามารถทาํประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยเพยีงใด ถา้ทาํไดม้ากเราก็ควร

สนบัสนุนมาก ถา้ทาํไดน้อ้ยก็ควรสนบัสนุนนอ้ย ถา้ทาํในสิง่ทีเ่กดิโทษ ก็ไมต่อ้ง

สนบัสนุน เช่นใหเ้งนิทองกบัคนดคีนทีท่าํประโยชนใ์หก้บัสงัคม ไดเ้งนิมามาก

นอ้ยก็เอาไปสงเคราะหโ์ลกหมด อย่างน้ีใหไ้ปไดเ้ท่าไหร่ก็ใหไ้ปเถดิ แต่ถา้ใหก้บั

คนทีเ่อาเงนิไปเสพสุรายาเมา ไปเล่นการพนนั ไปเทีย่วเมอืงนอก อย่างน้ีก็ไมค่วร
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ให ้ใหเ้ขาหาเอง การทาํบญุก็ตอ้งเลอืกคน ในกรณีทีจ่ะใหเ้ขาทาํประโยชน ์ก็ตอ้ง

เลอืกคน ทาํกบัคนด ีจะไดม้เีครื่องไมเ้ครื่องมอืไวท้าํความด ีถา้ทาํบญุเพือ่ใหใ้จมี

ความสุขน้ี ก็ทาํไดก้บัทกุคนทีเ่ดอืดรอ้น เช่นคนขอทานขา้งถนน จะไดค้วามสุข

ใจเท่าๆกบัเอาอาหารไปถวายพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็มร่ีางกายเหมอืนกบั

ขอทาน เป็นคนเหมอืนกนั คนขอทานก็ตอ้งการอาหารเหมอืนกนั หวิเหมอืนกนั 

มคีวามตอ้งการเหมอืนกนัในปจัจยั ๔ ถา้สงเคราะหโ์ดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน ก็จะ

มคีวามสุขใจเท่ากนั  

ถาม ความเมตตาควรใหเ้สมอกนัหมด ไมว่า่ใครก็ตาม แต่ส่วนการงานก็ตอ้งพจิารณา

วา่ควรทาํใหเ้ขามากนอ้ยแค่ไหน ใช่ไหมครบั 

ตอบ หนา้ทีใ่ครหนา้ทีม่นั งานของเราๆก็ทาํไป งานของเขาก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป เขาจะทาํ

หรือไมก่็เรื่องของเขา  

ถาม แต่เราจาํเป็นตอ้งทาํใหเ้ขา ถา้เขาละเลย 

ตอบ ถา้มนัเป็นงานทีท่าํร่วมกนั ถา้เขาไมท่าํ เรากต็อ้งทาํไปก่อน 

ถาม ส่วนรวมจะเสยีถา้ไมท่าํ 

ตอบ ใหค้ดิวา่เป็นการทาํบญุก็แลว้กนั ในส่วนทีเ่ราตอ้งทาํแทนเขา ถา้ไมท่าํงานของเรา

ก็จะเสยีไปดว้ย เพราะเป็นงานร่วมกนั เช่นเวลาเรียนหนงัสอื อาจารยใ์หจ้ดักลุม่

ทาํกจิกรรมร่วมกนั คนหน่ึงทาํมาก อกีคนหน่ึงทาํนอ้ย ก็ถอืเป็นการทาํบญุไปก็

แลว้กนั ทาํมากก็ไดบ้ญุมาก 

ถาม ถา้ทาํใหเ้ขาโดยทีจ่ติเราไมม่คีวามเมตตา 

ตอบ เราจะมคีวามหดหู่ใจ จะไมไ่ดบ้ญุ เพราะทาํดว้ยความจาํใจ 
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ถาม ท่านอาจารยส์อนในตอนตน้วา่ ขนัธม์นัเปลีย่นแปลงทกุวนั ส่วน การ

เปลีย่นแปลงของจติน่ี เป็นอาการของจติ แต่ตวัจติเองไมไ่ดเ้ปลีย่นใช่ไหมคะ  

ตอบ จติเป็นเหมอืนนํา้ นํา้ก็เป็นนํา้อยู่ตลอดเวลา แต่ในนํา้ก็มคีลืน่ มคีวามรอ้นเย็น ที่

เปลีย่นไปตามอากาศ แต่นํา้ก็ยงัเป็นนํา้อยู ่ตวัจติเองไมไ่ดเ้ปลีย่น คอืตวัผูรู้ไ้มไ่ด ้

เปลีย่น แต่อาการของผูรู้เ้ปลีย่นไปตามสิง่ทีม่าสมัผสัมากระทบ เปลีย่นไปตาม

กเิลสทีม่อียู่ในจติ เวลามอีะไรมาสมัผสัก็เกดิความโลภเกดิความโกรธขึ้นมา 

เสร็จแลว้ก็หายไป โลภแลว้ก็หายไป โกรธแลว้ก็หายไป แลว้ก็กลบัมาอยู่ในระดบั

ทีเ่คยอยู่ ระดบัของแต่ละคนไมเ่ท่ากนั ขึ้นอยู่กบักเิลสทีม่มีากหรือนอ้ย ถา้เราตดั

กเิลสออกไปเรื่อยๆ ระดบัก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึระดบัสูงสุด คอืไมม่กีเิลส

เลย จติก็จะไมเ่ปลีย่นแปลงเลย สิง่ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ก็คอืกเิลสน่ีเอง  

ถาม จติทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง เป็นจติเดมิหรือไมค่ะ 

ตอบ เป็นจติตวัเดยีวกนั จะเรียกวา่จติเดมิหรืออะไรก็ตาม ก็เป็นจติดวงเดยีวกนั จติ

สมยัทีเ่ป็นพระราชโอรส กบัจติทีเ่ป็นพระพทุธเจา้แลว้ ก็เป็นจติดวงเดยีวกนั 

ต่างกนัทีส่ภาพในจตินัน้ สะอาดหมดจดมากนอ้ยต่างกนั ขณะเป็นพระราชโอรส

ก็ไดช้าํระมาในระดบัของพระโพธิสตัวแ์ลว้ ซึง่ก็สะอาดกวา่ปถุชุนอย่างพวกเรา 

ท่านมทีานมากกวา่พวกเรา ต ัง้แต่ตอนทีเ่ป็นพระเวสสนัดร เปรียบเทยีบเรากบั

พระเวสสนัดรดูก็แลว้กนั วา่เราทาํไดอ้ย่างท่านหรือไม ่แสดงวา่ใจของท่านสะอาด

มากกวา่ใจเราแลว้ แต่ยงัไมพ่อเพยีง ยงัมโีลภโกรธหลงอยู่ ท่านยงัไมพ่อใจ ยงั

ตอ้งกาํจดัชาํระอกี จนไมม่หีลงเหลอือยู่เลย ถงึจะพอใจ ใจของปถุชุนเป็นเหมอืน

นํา้ทีไ่มส่ะอาด มสีิง่ต่างๆเจอืปนอยู่ ถา้เอาใส่เครื่องกรองนํา้ กรองไปเรื่อยๆ จน

ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ในนํา้ นํา้ก็ยงัเป็นนํา้อยู่เหมอืนเดมิ นํา้ทีต่น้ทางกบันํา้

ปลายทางก็นํา้อนัเดยีวกนั ต่างตรงทีน่ํา้ทีป่ลายทางไมม่สีิง่สกปรกเจอืปนอยู่เลย 

ทีพู่ดวา่ใจของปถุชุนกบัใจของพระพทุธเจา้เหมอืนกนั ก็ถูกแลว้ ถูกตรงทีว่า่เป็น

ใจเหมอืนกนั แต่ต่างกนัทีค่วามบริสุทธิ์ เหมอืนเราอาบนํา้กบัไมอ่าบนํา้ เราก็คนๆ

เดยีวกนั คนทีอ่าบนํา้กบัคนทีไ่มอ่าบนํา้ก็คนเดยีวกนั ต่างกนัตรงทีค่วามสะอาด 
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จติน้ีไมเ่ปลีย่นแปลงตามกาลเวลา ตวัผูรู้น้ี้ไมเ่ปลีย่นแปลง เป็นผูรู้ต้ลอดเวลา สิง่

ทีเ่ปลีย่นก็คอืสิง่ทีอ่ยู่ในตวัผูรู้ ้ คอืกเิลสและธรรมะทีม่อียู่ในจติ มขีึ้นมลีง มมีาก

มนีอ้ย ขึ้นอยู่กบักรรม ถา้ทาํกศุลกรรมกม็ธีรรมะมากขึ้น มกีเิลสนอ้ยลง ถา้ทาํ

อกศุลกรรมก็มกีเิลสมากขึ้น มธีรรมะนอ้ยลง 

ถาม เป็นอาการของจติ ไมใ่ช่จติใช่ไหมครบั 

ตอบ เป็นอาการของจติ เหมอืนกบัเวลาร่างกายไมส่บาย ก็เป็นอาการของร่างกาย ปวด

หวัตวัรอ้นเจ็บทอ้ง เป็นอาการทีอ่อกมาจากร่างกาย จติโลภ จติโกรธ จติหลง จติ

สงบ จติฟุ้ งซ่าน ก็เป็นอาการของจติ ออกมาจากตวัจติ แต่ไมถ่าวร เป็นแลว้ก็

หายไป 

ถาม เราสามารถแยกมนัออกมาได ้

ตอบ ถา้มสีตมิปีญัญาก็แยกมนัออกมาได ้ รูท้นัวา่เป็นเพยีงอาการ เป็นเหมอืน

อาคนัตกุะทีม่าเยีย่มเยยีน ไมวุ่น่วายไปกบัมนั มนัจะอยู่ก็ตอ้งปลอ่ยใหม้นัอยู่ไป 

ถา้ถงึเวลามนัจะดบัมนัก็ดบัไปเอง อาจจะดบัไดท้นัทถีา้รูท้นั เพราะส่วนใหญ่มนั

เกดิจากการไมรู่ท้นัของจติ จติไปสรา้งมนัขึ้นมาเองดว้ยความหลง เวลากงัวล

เรื่องนัน้เรื่องน้ี เพราะไมรู่ท้นั วา่ไมค่วรกงัวล ถา้มปีญัญารูท้นัวา่กงัวลไปก็ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เพราะทาํอะไรไมไ่ด ้ กงัวลเกี่ยวกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีคนนัน้คนน้ี 

ตอ้งเป็นอย่างนัน้ตอ้งเป็นอย่างน้ี พอรูว้า่ทาํอะไรไมไ่ดก้็เลกิกงัวล ความกงัวลใจก็

หายไป คนเราชอบกงัวลเกี่ยวกบัอนาคตทีไ่มแ่น่นอน กงัวลไปก็ไม่เกดิประโยชน์

อะไร ไมก่งัวลก็ได ้ มทีางเลอืก จะกงัวลก็ได ้ ไมก่งัวลก็ได ้ แต่ชอบเลอืกทีจ่ะ

กงัวลกนั เพราะไมย่อมรบัผลทีไ่มป่รารถนา ถา้รูว้า่มนัก็เท่ากนั ผลจะออกมา

บวกหรือลบ ใจก็เท่าเดมิ เพราะไมม่อีะไรทาํลายใจได ้ สิง่ทีท่าํใจใหท้กุขไ์ดก้็คอื

ความหลงของใจน้ีเอง ทีไ่มรู่ท้นักบัสภาพต่างๆ ไปยดึตดิอยู่กบัสภาพหน่ึง แลว้ก็

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ไปตลอด แลว้ก็กงัวลวา่เมือ่ไหร่จะหมดไป เช่นเวลาหนาว 

ก็คดิวา่จะหนาวไปนานหรือไม ่ อยากใหห้นาวนานๆ ก็กงัวล พอไมห่นาวขึ้นมาก็
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ไมส่บายใจ อยากจะใหห้นาวอกี อย่าไปกงัวล ตอ้งเป็นอเุบกขา เป็นสนัโดษ 

พอใจกบัทกุสภาพทีป่รากฏขึ้นมา ความกงัวลก็จะดบัไป อย่าไปยดึตดิกบัสภาพ

ใดสภาพหน่ึง สิง่ใดสิง่หน่ึง เพราะมนัไมถ่าวร ไมค่งเสน้คงวา ทกุสิง่ทกุอย่าง

จะตอ้งเปลีย่นไปเสมอ ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง  

ถาม ถา้แมท่าํทานใหลู้ก โดยไมใ่ช่เงนิของลูก เขาจะไดไ้หม  

ตอบ ไมไ่ดเ้ลย  

ถาม แต่ถา้ลูกเขาอนุโมทนาดว้ย 

ตอบ เขาก็จะไดต้รงทีอ่นุโมทนา คนละเรื่อง คนละบญัชกีนั การใหท้านน้ี ตอ้งใหข้องที่

เป็นของเรา เราถงึจะได ้ ถา้เอาเงนิค่าขนมของลูกมาทาํบญุ ถา้ลูกอนุญาตดว้ย

ความยนิด ี เขาจะไดเ้ต็มทีเ่ลย เพราะเป็นเงนิของเขา แต่ถา้เอาเงนิของแมไ่ป

ทาํบญุใหก้บัลูก ลูกจะไมรู่ส้กึอะไรเลย เพราะไมไ่ดเ้สยีอะไร  

ถาม แต่ถา้อนุโมทนา 

ตอบ ไดต้รงทีอ่นุโมทนา  

ถาม คนละบญัชกีนั 

ตอบ เขาไมม่คีวามรูส้กึวา่ไดเ้สยีอะไรไป บางคนตวัเองไมไ่ดท้าํแลว้ยงัไมพ่อ ไมอ่ยาก

ใหค้นอืน่ทาํดว้ย เงนิของตวัเองก็หวงแลว้ ยงัไปหวงเงนิของคนอืน่อกี ก็จะไมสุ่ข

ใจไปกบัการทาํบญุของผูอ้ืน่ 

ถาม ถา้ใหเ้งนิแม ่ แลว้แมอ่ธิษฐานแลว้เอามาถวาย อย่างน้ีจะไดไ้หมคะ เอาเงนิตวัเรา

เองใหแ้ม ่
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ตอบ ถา้ใหเ้งนิแมไ่ปอย่างไมม่เีง ือ่นไข แลว้แมบ่อกใหเ้อาไปทาํบญุ ท่านก็ได ้ แต่ถา้

บอกวา่จะเอาเงนิทีใ่หแ้มน้ี่ไปทาํบญุ ถา้แมอ่นุโมทนา ก็จะไดต้รงทีอ่นุโมทนา แม่

ไมข่ดัขวาง ชื่นชมยนิดกีบัการทาํบญุของเรา 

ถาม ถา้บอกแมว่า่จะไปทาํบญุ แลว้แมฝ่ากเงนิไปทาํบญุดว้ย จะไดห้รือไมค่ะ 

ตอบ ได ้

ถาม แต่ถา้ไมไ่ดฝ้ากอะไรเลย ก็จะไมไ่ดเ้ลย 

ตอบ ถา้แมอ่นุโมทนา ก็จะไดบ้ญุทีเ่กดิจากการอนุโมทนา แต่ต่างจากบญุทีเ่กดิจาก

การใหท้าน ถา้ไมอ่นุโมทนาก็จะไมไ่ด ้เพราะจะไมส่บายใจ เสยีดายเงนิแทนเรา  

ถาม ถา้ทาํใหคุ้ณแม ่แต่ไมไ่ดบ้อกใหคุ้ณแมท่ราบ แมก่ไ็มไ่ดอ้นุโมทนา ก็จะไมไ่ดเ้ลย

ใช่ไหมคะ  

ตอบ ไมไ่ดเ้ลย  

ถาม เวลาอทุศิส่วนกศุล ใหพ้วกเปรตผเีทวดา 

ตอบ เป็นบญุอกีบญัชหีน่ึง บญุทีเ่กดิจากการอนุโมทนา กบับญุทีเ่กดิจากการอทุศิบญุ 

เป็นคนละส่วนกนั  

ถาม เวลาเราทาํบญุอทุศิใหแ้ม ่แมก่็ตอ้งไดซ้คิะ 

ตอบ ถา้แมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะรบัได ้ ก็จะได ้ ถา้ไมอ่ยู่ในฐานะก็ไมไ่ด ้ ถา้จติของท่านสูง

กวา่เปรต ท่านก็ไมร่อรบับญุน้ี  

ถาม ถา้ทาํทานจาํนวนเท่ากนั ใหก้บัคนเดยีวกนัอย่างสมํา่เสมอ แต่ความรูส้กึปลาบ

ปลื้มใจไมเ่ท่ากนั ผลจะแตกต่างกนัไหมคะ 
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ถาม เป็นความรูส้กึทีผ่มเคยถามท่านอาจารยว์า่ ทาํไมทาํกบัหลวงตาแลว้มนัปลาบ

ปลื้ม 

ตอบ ถา้ทาํดว้ยอปุาทาน ความรูส้กึก็จะต่างตามอปุาทาน ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

ความรูส้กึจะไมต่่างกนั  

ถาม แลว้ความสุขใจกบับญุน้ีเป็น 

ตอบ อนัเดยีวกนั  

ถาม ท่านบอกวา่บญุผูท้าํเป็นผูไ้ด ้ เวลาเราแผ่ส่วนกศุลไปนัน้หาประมาณมไิด ้ จะแผ่

ไปมากแค่ไหนกไ็มม่ทีีส่ิ้นสุด อย่างนัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ มนัเป็นโวหาร คาํวา่ไมส่ิ้นสุด คอืแผ่บญุไปไดท้กุแห่งหน ไมว่า่ผูร้บัอยู่ตรงไหนก็

ไปถงึหมด แต่ผูร้บัจะรบัไดเ้พยีงนิดเดยีว ตามฐานะของเขา ทีเ่ป็นเหมอืนกบั

ภาชนะ คอืจติของเขารบับญุไดเ้พยีงเสี้ยวเดยีวของบญุทีเ่ราทาํ เช่นเราทาํ ๑๐๐ 

แลว้เราอทุศิไปน้ีเขารบัไดเ้พยีงหน่ึงส่วนเท่านัน้เอง อกี ๙๙ ส่วนเขารบัไมไ่ด ้

เพราะเขาไมม่ฐีานะ ไมม่ภีาชนะรองรบับญุ 

ถาม แมก้ระท ัง่บรุุษไปรษณียท์ีด่กี็เหมอืนกนั 

ตอบ ไมไ่ดอ้ยู่ทีบ่รุุษไปรษณีย ์ อยู่ทีผู่ร้บั อยู่ทีฐ่านะของผูร้บัวา่มภีาชนะรองรบัไดม้าก

นอ้ยเพยีงไร  

ถาม อย่างท่านอาจารยแ์ผ่ไปกบัลูกแผ่ไป เปรตผเีทวดาก็ตอ้งรบัจากท่านอาจารยไ์ด ้

มากกวา่ลูกแผ่ไปอย่างแน่นอนซคิะ 

ตอบ ไมจ่าํเป็น ไมเ่กี่ยวกนั ควรทาํในขณะทีม่ชีีวติอยู่ จะไดม้ากกวา่ใหค้นอืน่อทุศิไป

ให ้

ถาม อยากใหพ้่อแม ่



19 
 

ตอบ ใหเ้ขาทาํตอนทีม่ชีวีติอยู ่

ถาม เขาตายไปแลว้ 

ตอบ ก็ตอ้งเป็นไปตามบญุตามกรรม ตามฐานะของเขา คนส่งดขีนาดไหน แต่คนรบัไม่

มภีาชนะรองรบั กร็บัไมไ่ด ้ เช่นไปตกนรกก็รบัไมไ่ด ้ ไปเกดิเป็นอย่างอืน่ก็ไมไ่ด ้

รบัท ัง้นัน้ มพีวกเปรตพวกเดยีวเท่านัน้ทีร่บัได ้ ทีร่อรบัอยู ่ แต่พวกอืน่ไมร่อรบั 

เป็นเดรจัฉานก็หากนิเองได ้ อยากจะเสพกามก็หาเสพเองได ้ เป็นมนุษยก์็หา

ความสุขเองได ้ เป็นเทพก็มคีวามสุขอยู่แลว้ ถา้ตกนรกก็มแีต่ความทกุขจ์นมอง

ไมเ่หน็ความสุข ส่งความสุขไปใหก้็ไมรู่เ้รื่อง เพราะทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เหมอืน

ชวนคนทีท่กุขไ์ปเทีย่ว เขาก็ไมอ่ยากจะไป ไมม่คีวามสุขทีจ่ะเทีย่ว พวกเปรตน้ี

เหมอืนพวกเร่ร่อนไมม่บีา้นอยู่ ทีเ่พิง่ถูกปลอ่ยออกมาจากคุก เพิง่ออกมาจาก

นรก ไมม่บีญุเก่าพอทีจ่ะส่งใหไ้ปเกดิใหม ่ จงึตอ้งอาศยับญุอทุศิประทงัชพีไป

พลางๆก่อน 

ถาม พวกเปรตน้ีก็มกีรรมมากซคิะ  

ตอบ เป็นเปรตเพราะไมท่าํบญุ ไมเ่สยีสละ มแีต่ความโลภอยากไดข้องผูอ้ืน่ และไดม้า

ดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ผดิศีลผดิธรรม ตอ้งไปใชก้รรมในนรกก่อน เพราะอยากจะได ้

เงนิของคนอืน่แลว้ก็ตอ้งไปฆ่าเขา จงึตอ้งไปใชโ้ทษในนรกก่อน พอออกมาก็เป็น

เปรต แต่ถา้ทาํบญุใหท้านอยู่เสมอ ใจกวา้งไมเ่สยีดายเงนิ ถา้มใีครทาํใหโ้กรธ

มากจนฆ่าเขาตาย ตายไปแลว้ก็ตอ้งไปใชก้รรมในนรกเหมอืนกนั แต่พอออกจาก

นรกก็ไมต่อ้งเป็นเปรต เพราะไดท้าํบญุอย่างสมํา่เสมอ ก็ส่งใหไ้ปเกดิในสวรรค์

เลย เป็นเทพเลย หรือมาเกดิเป็นมนุษยเ์ลย ไมต่อ้งรอบญุอทุศิของผูอ้ืน่ ไมต่อ้ง

ไปเคาะประตูบา้นคนนัน้คนน้ี ใหเ้ขาตอ้งตกอกตกใจ เหมอืนในเรื่องทีม่เีปรตมา

สรา้งเสยีงอกึทกึครึกโครมจนทาํใหพ้ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมไมห่ลบั ตอ้งมา

กราบทูลถามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ทรงบอกไปวา่เป็นอาํมาตยเ์ก่าในชาติ

ก่อนๆ มจีติใจทีไ่มบ่ริสุทธิ์ ยกัยอกเงนิของพระเจา้แผ่นดนิ ทีใ่หไ้ปทาํบญุทาํทาน 
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ก็ยกัยอกเอาไวบ้างส่วน เมือ่ตายไปก็ไปตกนรกก่อน พอออกมาจากนรกก็ไมม่ทีี่

ไป จงึคดิถงึเจา้นายเก่า ก็เลยมาขอความช่วยเหลอื 

ถาม พวกกะเทยหรือคนทีผ่ดิธรรมชาตนิะคะ จะสามารถบรรลมุรรคผลนิพพานได ้

หรือเปลา่ 

ตอบ ได ้ เพราะวา่เขาก็มกีเิลสเหมอืนคนทีไ่มใ่ช่กะเทย มคีวามโลภความโกรธความ

หลงเหมอืนกนั ถา้มศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆ ์ แลว้

ปฏบิตัชิาํระความโลภความโกรธความหลงได ้ ก็บรรลไุดเ้หมอืนกนั ไมต่่างกนั 

เพยีงแต่ชอบไมเ่หมอืนคนท ัว่ไปเท่านัน้เอง คอืชอบคนเพศเดยีวกนั แต่กเิลสเป็น

ตวัเดยีวกนั คอืกามราคะ เหมอืนกบัคนทีช่อบคนรูปร่างหนา้ตาแบบหน่ึง ไมช่อบ

คนรูปร่างหนา้ตาอกีแบบหน่ึง แต่เราไมถ่อืวา่ผดิธรรมชาต ิ เพราะเป็นเพศตรงกนั

ขา้ม ถา้เป็นเพศเดยีวกนัก็วา่ผดิธรรมชาต ิ ผดิทางดา้นสงัคมความรูส้กึนึกคดิ 

แต่ทางดา้นกเิลสเหมอืนกนั ไมต่่างกนั 

ถาม แลว้สามารถบวชไดเ้หมอืนกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ศาสนาจาํเป็นตอ้งมเีงือ่นไขบางอย่าง ถา้ไมเ่ช่นนัน้บวชแลว้จะวุน่วายได ้

แมก้ระท ัง่ผูห้ญงิบวชยงัยุ่งยากเลย แลว้ยิง่กะเทยมาบวชก็ยิง่วุน่วายใหญ่ บวช

ไดถ้า้ไมบ่อกวา่เป็นกะเทย และปฏบิตัพิระธรรมวนิยัอย่างเคร่งครดั เหมอืนกบั

คนทีไ่มใ่ช่กะเทย ก็ไม่เป็นปญัหาอะไร ถา้แสดงตวัอย่างเปิดเผยวา่เป็นกะเทย ก็

อาจจะไมร่บั เพราะคงไมส่ามารถปฏบิตัติามพระธรรมวนิยัได ้ ศาสนาไมไ่ด ้

รงัเกยีจเพราะเพศหรือวยั แต่รงัเกยีจถา้ไมส่ามารถปฏบิตัติามพระธรรมวนิยัได ้

เพราะจะทาํใหส้งฆเ์สือ่มเสยี ไมเ่ป็นทีน่่านบัถอืศรทัธาเลือ่มใส จะทาํใหศ้าสนาไม่

เจริญและเสือ่มได ้ เพราะศาสนามสีงฆเ์ป็นหลกั หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ผ่านไป

แลว้ ก็มสีงฆเ์ป็นหลกั ทีจ่ะสบืทอดพระศาสนา เป็นตวัแทนของพระพทุธเจา้ จงึ

ตอ้งต ัง้อยู่ในศีลในธรรม ใหเ้ป็นทีน่่าเคารพเลือ่มใส เวลาบวชจงึตอ้งสอบ

สมัภาษณ์ก่อน ถา้ผ่านก็บวชได ้ไมเ่ช่นนัน้ใครอยากจะบวชก็บวชกนัไดห้มด คน
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พกิลพกิารไมม่ทีีไ่ปก็มาบวช แต่ไมส่ามารถปฏบิตักิจิวตัรต่างๆของพระได ้ ก็จะ

ไมน่่าเลือ่มใสศรทัธา ก็ตอ้งปฏเิสธ ถา้ช่วยเหลอืทางดา้นปจัจยั ๔ ไดก้็ช่วยไป 

เพราะเป้าหมายของการมาบวชของศาสนาน้ี ก็เพือ่มรรคผลนิพพาน ตอ้งปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ถา้ไมส่ามารถพึง่ตนเอง

ได ้ จะปฏบิตัเิพือ่มรรคผลนิพพานไดอ้ย่างไร จงึตอ้งดูตรงจดุน้ีเป็นหลกั พึง่

ตวัเองไดไ้หม ดูแลรกัษาตวัเองไดไ้หม บวชแลว้บณิฑบาตหากนิเองไดไ้หม ปดั

กวาดดูแลความสะอาดทีพ่กัไดไ้หม ซกัจวีรไดไ้หม ถา้ทาํไมไ่ด ้ ใครจะทาํให ้ จงึ

ตอ้งมกีฎมเีกณฑ ์

ถาม เวลาจติผมน่ิงๆ มคีวามรูส้กึวา่ ตายแลว้ไมต่กนรก ผมคดิไปเองหรือเป็นอย่าง

นัน้จริงๆ 

ตอบ ตอ้งตอบเอง ถา้เป็นพระโสดาบนั ก็จะมคีวามม ัน่ใจวา่ไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกี 

ถาม จติอย่างน้ีถอืวา่ดไีหม ยงัเกดิอยู่ แต่ไมเ่กดิในอบาย 

ตอบ ถา้มคีวามม ัน่ใจก็ด ี แต่จะเป็นไปตามความม ัน่ใจหรือไม ่ ก็ตอ้งพสูิจนก์นั เวลา

กรรมส่งผล จะหยุดย ัง้จติไมใ่หไ้ปเกดิในอบายไดห้รือไม ่ เป็นความจริงทีรู่อ้ยู่ใน

ใจ ถา้ยงัไมม่ ัน่ใจก็อาจจะเป็นเพยีงความรูส้กึนึกคดิ 

ถาม รูส้กึม ัน่ใจตลอดเวลา 

ตอบ ม ัน่ใจวา่จะไมท่าํบาปอกีต่อไปหรือเปลา่ ถา้ม ัน่ใจก็ไมต่อ้งไปอบายอกีต่อไป ถา้

ม ัน่ใจวา่จะรกัษาศีลธรรมยิง่กวา่ชวีติ ก็จะไมต่อ้งไปเกดิในอบาย เพราะวบิาก

กรรมจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะดงึจติใหไ้ปเกดิในอบายได ้ เรื่องอย่างน้ีตอ้งเป็นสนัทฏิฐโิก 

ผูป้ฏบิตัยิ่อมรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มคีวามม ัน่ใจในตนเอง ผูอ้ืน่จะไปม ัน่ใจแทนไมไ่ด ้

แต่พระพทุธเจา้ท่านรูไ้ด ้ เช่นตอนทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะบรรลเุป็นพระ

โสดาบนั พระพทุธเจา้ทรงรูว้า่จติของพระพระอญัญาโกณฑญัญะไดถ้งึในระดบัน้ี

แลว้ ความสามารถในการรูจ้ติของผูอ้ืน่ไมไ่ดเ้ป็นกบันกัปฏบิตัทิกุคน บางคนรูแ้ต่
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จติของตนเอง แต่ไมรู่จ้ติของผูอ้ืน่ วา่ตอนน้ีไดบ้รรลแุลว้หรือยงั แต่ก็ไมส่าํคญั

เท่ากบัการรูจ้ติของตนเองวา่ไดบ้รรลแุลว้หรือยงั ไดห้ลดุพน้แลว้หรือยงั ถา้รูอ้นั

น้ีแลว้ก็พอแลว้ ส่วนการรูจ้ติของคนอืน่นัน้เป็นของแถม เป็นความสามารถพเิศษ 

พระอรหนัตแ์ต่ละรูปจงึมคีวามสามารถพเิศษต่างกนั แต่ความสามารถทีม่ ี

เหมอืนกนัก็คอื รูว้า่จติของท่านไดห้ลดุพน้จากกเิลสท ัง้ปวงแลว้ คอือาสวกัขย

ญาณ รูว้า่อาสวะท ัง้หลายไดห้มดสิ้นไปจากจติของท่านแลว้  

แต่ความสามารถระลกึชาตไิดน้ ัน้ บางท่านก็ไมส่ามารถระลกึไดบ้างท่านก็ระลกึ

ได ้ บางท่านมฤีทธิ์มเีดชต่างๆ เช่นอ่านจติใจของผูอ้ืน่ได ้ เหาะเหนิเดนิอากาศได ้

เป็นความรูค้วามสามารถพเิศษ นอกเหนือจากความสามารถหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ ซึง่เป็นความสามารถทีส่าํคญัทีสุ่ด พระอรหนัตแ์ต่ละรูปจงึมคีวามสามารถ

พเิศษทีต่่างกนั พระพทุธเจา้จงึทรงยกยอ่งแต่ละรูปตามความสามารถพเิศษน้ี 

เช่นทรงยกย่องพระสารีบตุรวา่ เป็นผูท้ีม่คีวามฉลาดมคีวามสามารถมากในการ

แสดงธรรม เป็นรองพระพทุธเจา้เทา่นัน้ ทรงยกใหเ้ป็นอคัรสาวกขวา ส่วนผูท้ีเ่ก่ง

ทางดา้นฤทธิ์เดชมากทีสุ่ดก็คอืพระโมคคลัลานะ ทรงยกใหเ้ป็นอคัรสาวกซา้ย 

ทรงยกย่องพระอานนทเ์ป็นพหูสูต จาํพระสูตรต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงได ้

หมด พระสวีลทีรงยกย่องวา่เด่นทางดา้นลาภสกัการะ เป็นเรื่องของการบาํเพญ็

ในอดตีทีต่่างกนั มพีระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีวทีท่รงบาํเพญ็ครบถว้นทกุวชิา

ความรู ้ จงึทรงมคีวามสามารถพเิศษมากกวา่พระสาวกทกุๆรูป ถา้เป็นพระสาวก

แลว้ก็เหมอืนไดเ้จอทางลดั ไมต่อ้งบาํเพญ็วชิาทีไ่มจ่าํเป็น พอเจอพระพทุธเจา้ก็

ทรงสอนใหบ้าํเพญ็ทานศีลภาวนา เพือ่กาํจดัโลภโกรธหลงก็พอ ไมจ่าํเป็นจะตอ้ง

บาํเพญ็วชิาต่างๆเหมอืนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็ในอดตี ทีส่่งผลใหม้คีวามรู ้

ความสามารถพเิศษต่างๆตดิตวัมาดว้ย  

พระอรหนัตแ์ต่ละองคจ์งึมคีวามสามารถพเิศษทีต่่างกนั บางองคไ์มม่ี

ความสามารถพเิศษเลย ก็จะไมม่ชีื่อเสยีง หลงัจากบรรลแุลว้ก็อยู่อย่างเงยีบๆ 

เช่นพระอญัญาโกณฑญัญะ หลงัจากบรรลแุลว้ก็ไปอยู่ในป่าองคเ์ดยีว จนใกล ้



23 
 

เวลาทีจ่ะนิพพาน ก็มากราบทูลลาพระพทุธเจา้ พวกพระหนุ่มทีอ่ยู่ในสาํนกัก็ไม่

รูจ้กัท่าน เหน็ท่านเป็นเหมอืนพระแก่องคห์น่ึง ไมม่บีารมอีะไร ก็ไมแ่สดงความ

เคารพเท่าทีค่วร จนพระพทุธเจา้ตอ้งทรงเตอืนวา่ เป็นพระสาวกองคแ์รกของท่าน 

แต่มคีวามมกันอ้ยสนัโดษ ชอบอยู่เงยีบๆ จงึดูเหมอืนไมม่วีาสนาบารม ี เรื่อง

ภายนอกของพระอรหนัตแ์ต่ละรูปน่ีเราดูไมอ่อก บางองคก์็เรียบรอ้ยมสีงา่ราศี 

บางองคก์็โผงผาง เพราะบาํเพญ็มาไมเ่หมอืนกนั  

ถาม พระอรหนัตสาวกมคีวามสามารถพเิศษทกุองคไ์หมครบั ถงึแมจ้ะแตกต่างกนั 

แต่มทีกุองคไ์หมครบั 

ตอบ ไมท่กุองค ์บางท่านมแีค่ความสามารถทีท่าํจติใจใหบ้ริสุทธิ์ จงึไมม่ชีื่อเสยีง  

ถาม ถา้สนทนากนัท่านจะทราบสภาวะของกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้คุยกนัท่านก็จะรู ้ 

ถาม เพือ่นของลูกจะดืม่เหลา้เป็นบางโอกาสค่ะ เขามองวา่ไมจ่าํเป็นตอ้งเคร่งครดัศีล

ขอ้ ๕ เขาบอกวา่เขาดืม่เหลา้แลว้ไม่เมา สตเิขาก็ยงัมอียู่ แต่ลูกวา่การดืม่เหลา้

อย่างไรก็ผดิศีลค่ะ 

ตอบ การดืม่สุราเป็นเหตใุหข้าดสต ิ ทีส่าํคญัต่อการควบคุมกายวาจาใจใหเ้ป็นปกต ิ ถา้

ดืม่นอ้ยสตกิ็ยงัพอมอียู่บา้ง แต่ถา้ดืม่มากก็จะไมม่สีต ิ จะไมส่ามารถรกัษาศีลได ้

ถา้คดิวา่ดืม่แลว้ไมไ่ปทาํอะไรใหเ้สยีหาย เช่นดืม่เสร็จก็นอน ก็ไม่เป็นปญัหา แต่

จะตดิสุรา ตดิกบัสิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน ์ ในทางธรรมไมม่ปีระโยชน ์ ในทางโลก

อาจจะช่วยระงบัปญัหาต่างๆในใจไปไดข้ณะหน่ึง ดืม่แลว้ทาํใหล้มืปญัหาต่างๆไป 

แต่ไมไ่ดแ้กป้ญัหาท ัง้ทีอ่ยู่ภายนอกและภายในใจ เหมอืนกบัปดัขยะไวใ้ตเ้สือ่ใต ้

พรม ไมไ่ดแ้กป้ญัหา ถา้แกป้ญัหาดว้ยปญัญาดว้ยธรรมะจะมปีระโยชนก์วา่ ถา้

ไมม่สีตเิพราะดืม่สุรา ก็จะไมส่ามารถคดิดว้ยเหตดุว้ยผล ไมส่ามารถแกป้ญัหาใน

ใจและปญัหาภายนอกได ้ ถา้ไมม่ปีญัหาแต่ชอบดืม่ ก็เป็นเหมอืนตดิยาเสพตดิ 
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ไมม่ปีระโยชน ์ ดืม่สุราแลว้ทาํใหรู้ส้กึสบายและนอนหลบัไป แต่ไมม่ี

คุณประโยชนก์บัจติใจ ทาํใหเ้สยีเวลาของการทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ 

เพราะทกุเวลานาทขีองการเป็นมนุษยน้ี์ มคุีณค่าอย่างยิง่ต่อการบาํเพญ็พฒันา

จติใจใหสู้งขึ้น ถา้ตดิสุรายาเมา ก็จะไมม่ทีางทีจ่ะปฏบิตัธิรรมได ้ไมม่ทีางทีจ่ะตดั

กเิลสได ้เป็นการตดัมรรคผลนิพพานไปโดยอตัโนมตั ิถา้ตดิสุรายาเมาก็จะเขา้วดั

ไมไ่ด ้ บวชไมไ่ด ้ ปฏบิตัธิรรมไมไ่ด ้ การไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ทีเ่ป็นชาตทิีด่ทีีสุ่ดใน

การบาํเพญ็ ก็จะไมไ่ดบ้าํเพญ็ประโยชน ์จะอยู่ไมต่่างจากสุนขั หาความสุขจากรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไปวนัๆหน่ึงจนกวา่จะตายไป เกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ไม่

รูจ้กัใชส้ถานภาพของมนุษย ์ ใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด เหมอืนมรีถยนตค์นั

หน่ึง แทนทีจ่ะใชข้บัไปตามสถานทีต่่างๆ กลบัจอดทิ้งไวใ้นบา้น แสดงวา่โง ่ ไม่

ฉลาด ชวีติของมนุษยเ์ป็นเหมอืนพาหนะ เป็นเหมอืนรถยนต ์ ทีจ่ะพาไปสู่การ

หลดุพน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ไมม่ภีพอืน่ชาตอิืน่ทีจ่ะทาํไดเ้ท่ากบัภพของมนุษย ์ถา้ไม่

ใชช้วีติของมนุษยใ์หเ้ป็นประโยชน ์ ปล่อยใหห้มดไปกบัสิง่ทีไ่รส้าระไรคุ้ณค่า

ท ัง้หลาย ก็จะเป็นความโงเ่ขลาเบาปญัญา  

เป็นเรื่องของทฐิคิวามเหน็ ถา้มคีวามเหน็ชอบก็จะเหน็โทษของสุรา ก็จะไมด่ืม่ ถา้

ไมรู่ว้า่เกดิมาเพือ่อะไร เป็นมนุษยม์คุีณค่าอย่างไร ก็แสดงวา่ไมม่สีมัมาทฐิคิวาม

เหน็ชอบ ก็จะคดิเหมอืนกบัสตัวเ์ดรจัฉานท ัว่ๆไป ทีค่ดิจะหาความสุขเฉพาะหนา้

เท่านัน้ เมือ่เสพสุราแลว้มคีวามสุขก็จะเสพ จะอา้งเหตผุลต่างๆ มาลบลา้งการ

หา้มไมใ่หเ้สพ ความจริงไมต่อ้งหาเหตผุลก็ได ้ เพราะไมม่ใีครหา้มอยู่แลว้ อยู่ที่

ตวัผูเ้สพเอง แต่เวลาฟงัคาํสอนของนกัปราชญ ์ เช่นพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะขดักบั

พฤตกิรรมของเขา ทาํใหเ้ขาตอ้งต่อตา้น ตอ้งหาเหตผุล เพือ่ลบลา้งคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ซึง่ลบอย่างไรก็ลบไมไ่ด ้ ลบไดแ้ต่ในใจของเขา คอืแกต้วัไปแบบ

ขา้งๆคูๆ ยิง่ลบลา้งคาํสอนของนกัปราชญม์ากเท่าไหร่ ก็ยิง่สรา้งความโงเ่ขลาเบา

ปญัญาใหก้บัตวัเองมากขึ้นไปเท่านัน้ ชนะนกัปราชญไ์มไ่ดช้นะจริง ชนะ
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นกัปราชญแ์สดงวา่โงม่ากขึ้น สามารถลบลา้งคาํสอนของคนฉลาดได ้ ดว้ย

เหตผุลขา้งๆคูๆ  

ถาม ถา้เขามขีอ้อา้งหรือมเีหตผุลบางอย่าง ซึง่อาจจะลบลา้งคาํสอนอย่างน้ีจะบาปไหม

คะ 

ตอบ บาปตรงทีจ่ะเป็นการตดัทางสู่การหลดุพน้ สู่การพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นใหด้ขีึ้น  

ถาม สมยัน้ีหลายคนอา้งวา่ดืม่เพือ่เขา้สงัคมนะคะ 

ตอบ เพราะเหน็คุณค่าของสงัคม มากกวา่คุณค่าของการหลดุพน้จากความทกุข ์เพราะ

ไมรู่ว้า่ตายแลว้จะตอ้งไปเกดิใหม ่คดิวา่ตายแลว้ก็จบ ตายแลว้ก็สูญ จงึไมส่นใจ

บาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม ทีเ่ป็นการตดัการหาความสุขทางโลก ทีส่ตัวโ์ลกทกุตวัทีม่า

เกดิตอ้งการกนั แลว้เขาจะไปหาความสุขกบัอะไร เขาไมรู่ว้า่มคีวามสุขที่

เหนือกวา่ดกีวา่ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึไม่

สนใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ลดละอบายมขุต่างๆ ลดละความสุขทางโลก พยายามแสวงหา

แต่ความสุขทางโลกทกุวถิทีาง จงึตอ้งแกต้วักนั ดืม่เพือ่สงัคมบา้ง ความจริงไมใ่ช่

เพือ่สงัคมหรอก เพือ่ตวัเขาเองต่างหาก ไมต่อ้งไปสนใจเขามากนกั ตอ้งยอมรบั

วา่เขาไมอ่ยู่ในวสิยัทีธ่รรมะจะช่วยเขาได ้ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา 

จนกวา่จะเกดิมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็คุณค่าของธรรมะ แลว้เขาจะมาเอง 

ธรรมะเป็นอย่างน้ี พระพทุธเจา้จงึไมใ่หส้อนคนทีไ่มส่นใจ ไมใ่หแ้สดงธรรมต่อผู ้

ทีไ่มเ่คารพธรรม ไมใ่หแ้สดงธรรมถา้ไมไ่ดอ้าราธนา เพราะคาํสอนจะสวนกบั

กระแสกบัความรูส้กึนึกคดิของคน คอืสอนใหล้ดใหล้ะใหห้ยุดใหเ้ลกิ คนทีเ่รียก

ตวัเองวา่พทุธศาสนิกชน บางทกี็ไมใ่ช่พทุธแท ้ทาํบญุเพือ่อยากใหร้ํา่ใหร้วย ใหม้ี

เงนิมากๆ เพือ่จะไดใ้ชม้ากๆ พอพระสอนวา่ อยากจะมเีงนิมากๆ ก็ใหป้ระหยดั 

อย่าใชม้าก ก็จะไปขดักบัความรูส้กึของเขา เพราะคดิวา่ทาํบญุแลว้จะไดก้ลบัมา 

๑๐๐ เท่า ๑๐๐๐ เท่า บริษทัจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น เปิดบริษทัใหมจ่งึตอ้งนิมนตพ์ระ

ไปฉนั  
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ทาํมาคา้ขายเพือ่กาํไรก็จาํเป็น เพราะตอ้งมรีายไดไ้วจ้นุเจอื แต่ขอใหท้าํเพือ่ปจัจยั 

๔ เท่านัน้ อย่าทาํเพือ่ใชจ่้ายอย่างฟุ่มเฟือยเพือ่ความสุขทางโลก ซึง่สวนกบัทาง

ของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหส้ละความสุขทางโลก ใหห้าความสุขทางดา้นจติใจ 

ทางดา้นความสงบ ดว้ยการลดละการปลอ่ยวางความสุขทางโลก เพราะเป็น

ความสุขทีด่ทีีป่ระเสริฐ ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปน ความสุขทางโลก มคีวามทกุขเ์จอื

ปนอยู่ดว้ย เป็นความสุขเพยีงนิดเดยีว ส่วนใหญ่จะทกุขก์งัวลวุน่วายใจกนั แต่

ความสุขทางดา้นจติใจจะไมวุ่น่วายกบัอะไรเลย อะไรจะเกดิ อะไรจะดบั อะไรจะ

เป็น อะไรจะตาย จะไมว่ติกกงัวลเลย แต่ความสุขทางโลกจะวุน่วายไปหมด 

เศรษฐกจิขึ้นลงก็วุน่วาย โลกรอ้นก็วุน่วาย มสีงครามก็วุน่วาย วุน่วายไปหมด

เพราะกระทบกบัความสุขของเรา ถา้ไมต่ดิความสุขทางโลกแลว้ไมว่า่อะไรจะ

เกดิขึ้น จะไมก่ระทบกบัเราเลย เพราะความสุขใจมอียู่ในตวัของเรา ไมต่อ้งพึง่พา

อาศยัสิง่ภายนอก แต่ไมรู่ก้นั หรือไมส่นใจกนั จงึไมม่คีวามสุขแบบน้ีกนั ยงัหา

ความสุขแบบเดมิๆอยู่ เป็นเหมอืนตดิยาเสพตดิ ตอ้งเสพไปเรื่อยๆ จนกวา่จะ

กลา้ทีจ่ะเลกิเสพ ยอมทกุขท์รมานสกัระยะหน่ึง ในขณะทีต่่อสูก้บัความอยากเสพ 

พอหายตดิแลว้จะสบาย ถา้เลกิหาความสุขทางโลกไดเ้มือ่ไหร่แลว้ จะมคีวามสุข

ความสบาย แต่ตอนเลกิจะทรมานใจ เคยดู เคยฟงั เคยกนิ เคยดืม่ แลว้ตอ้งมา

หยุด ไมไ่ดดู้ ไมไ่ดฟ้งั ไมไ่ดก้ิน ไมไ่ดด้ื่ม จะหงดุหงดิทรมานใจ แต่เป็นช ัว่ระยะ

หน่ึงเท่านัน้เอง แลว้จะค่อยๆเบาลงไปจนหมดไปในทีสุ่ด  

ตอ้งมอีบุายวธิีช่วยหยุด คอืตอ้งภาวนา ถา้ไมภ่าวนาจะไมส่ามารถทนได ้ อาจจะ

ทนไดค้ร ัง้สองครัง้ แลว้ก็หมดแรง ตอ้งกลบัไปทาํเหมอืนเดมิ แต่ถา้ปฏบิตัจิติ

ภาวนาได ้จะมคีวามสุขทีด่กีวา่มาทดแทน ในขณะทีป่ลอ่ยวางความสุขแบบเดมิๆ

ไป จะมคีวามสุขแบบใหมป่รากฏขึ้นมา คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ 

จากการภาวนา จะทาํใหม้กีาํลงัใจทีจ่ะบาํเพญ็ใหม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหล้ะ

ความสุขแบบเดมิๆไดม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ จงึตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่าง ทางโลกก็ตอ้งละ 

ทางธรรมก็ตอ้งบาํเพญ็ควบคู่กนัไป จงึจะมกีาํลงัดงึใหไ้ปในทางธรรมไดใ้นทีสุ่ด 

ตอนเริ่มแรกจะทรมานใจมาก เหมอืนบ่งหนามออกจากเทา้ ถา้ไมบ่่งเดนิไปก็เจ็บ 
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ถา้บ่งมนัก็เจ็บปวด จะทาํอย่างไรด ี จะเอาเจ็บปวดชัว่คราว หรือจะทนเจ็บปวด

กบัหนามไปเรื่อยๆ ก็แลว้แต่จะเลอืก มทีางเลอืกอยู่ ๒ ทาง ตอ้งเจ็บดว้ยกนัท ัง้คู่ 

แต่เจ็บจากการบง่เสี้ยนบ่งหนามออกไป พอหายเจ็บแลว้ก็จะหายไปตลอด ไมม่ี

ความเจ็บหลงเหลอือยู่เลย ถา้ลดละอบายมขุ ลดละความสุขทางโลกไดแ้ลว้ ก็จะ

สบายไปตลอด ไมต่อ้งวุน่วายกบัความสุขทางโลกอกีต่อไป ไมต่อ้งกงัวลกบัสามี

ภรรยา กบัลูกกบัหลาน กบัทรพัยส์มบตัต่ิางๆ  

ถาม เพือ่นเขาปฏบิตัอิกีแนวหน่ึง คอืใหม้สีตริะลกึรูต้ลอดเวลา เขาวา่ถา้ลูกนัง่ทาํสมถ

ภาวนา จะไดแ้ค่สมาธิ ไดแ้ค่ฌาน แต่เขาทาํอะไรทกุอย่างใหม้สีตริะลกึรู ้

ตลอดเวลา แลว้ก็ยกตวัอย่างนางวสิาขาทีส่ามารถบรรลโุสดาบนัได ้ ดว้ยการ

ระลกึรูจ้ติตลอดเวลา 

ตอบ เขาเขา้ใจไมถู่ก การมสีตติลอดเวลาก็สาํคญั เป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตั ิ มสีติ

เพือ่จะไดท้าํสมถภาวนา เพือ่ใหเ้กดิความสงบ จะไดม้คีวามสุขในระดบัหน่ึง พอ

ออกจากความสงบแลว้ก็เจริญสตต่ิอ แต่คราวน้ีเจริญสตคิวบคู่กบัปญัญาไปดว้ย 

เวลามอีะไรมาสมัผสัก็พจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ไปดว้ย ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา เป็นข ัน้วปิสัสนา ข ัน้ตน้เจริญสตอิย่างเดยีวก่อน ใหรู้อ้ยู่เสมอวา่กาํลงั

คดิอะไร กาํลงัพูดอะไร กาํลงัทาํอะไร ใหม้สีตรูิอ้ยู่ทกุขณะ เพือ่ดงึใจใหอ้ยู่ใกล ้ๆ  

ไมใ่หล้อยไปไกล เพราะถา้ลอยไปไกลเวลานัง่ทาํสมาธิจะดงึเขา้มาสู่ความสงบได ้

ยาก จะไมส่งบ แต่ถา้ดงึไวใ้หอ้ยู่ใกลก้บักายวาจาใจตลอดเวลา เวลานัง่ทาํสมาธิ

ทาํจติใหส้งบ ก็จะสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํใหจ้ติมพีลงั มคีวามสุข มคีวามอิม่ 

เพือ่สนบัสนุนการเจริญปญัญาเพือ่การหลดุพน้ต่อไป พอออกจากความสงบแลว้ 

จติจะต ัง้ม ัน่ ไมล่อยไปลอยมาเหมอืนเมือ่ก่อน จะกาํหนดใหอ้ยู่กบักายวาจาใจก็

จะอยู่ ไมล่อยไปไหน จะใหพ้จิารณาธรรม ก็จะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

เช่นใหพ้จิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายของร่างกายอยู่

เรื่อยๆ ก็จะพจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นปญัญาขึ้นมา ทีเ่รียกวา่ภาวนามย

ปญัญา จะรูท้นัอยู่ตลอดเวลาวา่ ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง ทกุอย่างเกดิขึ้นแลว้ตอ้งดบัไป 
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พอเกดิความโลภขึ้นมา อยากจะไดอ้ะไร ความรูน้ี้จะขึ้นมาประกบทนัท ี ทาํใหไ้ม่

อยากไดท้นัท ี ซึง่ต่างกบัความรูท้ีเ่รารูก้นัในขณะน้ี เรารูว้า่มนัเกดิแก่เจ็บตาย แต่

ไมรู่ต้ลอดเวลา พอเหน็อะไรดปีับ๊ก็อยากจะไดท้นัท ี อยากจะสรา้งบา้นใหม ่

อยากจะมโีนน้มน่ีีขึ้นมาทนัท ี ลมืไปวา่เดีย๋วก็ตายแลว้ อาจจะสรา้งบา้นไมท่นั

เสร็จตายไปก่อนก็ม ี เพราะไมไ่ดค้ดิอย่างน้ีอยู่ตลอดเวลา คดิไดเ้พยีงบางเวลา 

เวลาทีม่าฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี หรือเวลาสวดมนตไ์หวพ้ระ ก็พจิารณาอยู่รอบหน่ึง 

พอออกจากหอ้งพระออกจากวดัแลว้ก็ลมืไปเลย เหน็อะไรก็หลงตามไปเลย มี

บริษทัก็อยากจะขยายใหใ้หญ่โตขึ้นไปอกี อยากใหเ้จริญกา้วหนา้ขึ้นไปเรื่อยๆ 

เพราะไมม่สีมาธิคอยดงึไวใ้หค้ดิดว้ยปญัญา แต่ถา้มสีมาธิแลว้จะไมไ่ปหลงคดิ 

มนัจะพจิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆตลอดเวลา จนกลายเป็นภาวนามยปญัญา

ขึ้นมา เป็นปญัญาทีอ่ยู่ควบคู่กบัจติทกุขณะ พอความโลภเกิดขึ้นมาก็ถูกปญัญา

ดบัทนัท ีน่ีก็เจริญสตเิหมอืนกนั แต่เจริญสตคิวบคู่กบัปญัญา 

ถาม ไมท่ราบวา่ลูกเขา้ใจเขาถูกหรือเปลา่ เหมอืนกบัวา่เขาไมต่อ้งภาวนา เพยีงแต่ใช ้

สต ิ

ตอบ เขาเขา้ใจผดิตรงทีท่าํแค่สตแิลว้ จะหลดุพน้ได ้ เขาคดิวา่เจริญสตแิลว้ไมต่อ้ง

เจริญสมถภาวนา จะเขา้วปิสัสนาเลย แต่จะไมเ่ป็นวปิสัสนา จะเป็นวปิสัสนึก 

เพราะจะไมไ่ดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ือง จติใจไมม่คีวามสุข จะรุ่มรอ้น คดิไปแลว้

เกดิความโกรธขึ้นมาโดยไมรู่ส้กึตวั  

ถาม เขาบอกเขาฝึกสตไิด ้รูว้า่อะไรดไีมด่ ี

ตอบ ก็ถูกอยู่ แต่เป็นข ัน้ตน้ ฝึกสตเิพือ่ทาํจติใหส้งบ พอจติออกจากความสงบแลว้ จะ

ไดเ้จริญปญัญาต่อ เป็นปญัญาจริงๆ 

ถาม ยงัไงก็ตอ้งนัง่ภาวนา 
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ตอบ จะนัง่หรือไมน่ ัง่ก็ได ้ เดนิจงกรมก็ทาํใหจ้ติรวมได ้ ตอ้งไมค่ดิอะไร ขณะทีเ่จริญ

สตใิหม่ๆ จติยงัคดิอยู่ ตอ้งดงึใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อย่าใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ เรื่องทีไ่ม่

จาํเป็น เรื่องทีไ่มส่าํคญั พอดงึไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ เวลาจะทาํใหห้ยุดดว้ยการ

บริกรรมพทุโธๆ ก็จะรวมลงได ้ เดนิจงกรมก็รวมลงเป็นสมาธิได ้ อย่างหลวงปู่

ชอบ ท่านชอบเดนิธุดงคต์อนกลางคนื เดนิภาวนาของท่านไป มสีตอิยู่กบัตวั

ตลอดเวลา พอไปเจอเหตกุารณ์ทีท่าํใหจ้ติรวมลง ก็รวมลงไดใ้นขณะทีเ่ดนิเลย 

การทาํจติใหส้งบเป็นสมาธจิงึไมต่อ้งนัง่อย่างเดยีว นัง่ก็ไดย้นืก็ได ้ถา้มบีญุมากมี

สตมิากนอนก็ได ้ไมไ่ดอ้ยู่ทีท่่า อยู่ทีส่ต ิแต่จะขา้มข ัน้สมาธิไปไมไ่ด ้ถา้ยงัไมร่วม

ลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์แลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะเป็นภาวนามยปญัญาได ้ การ

พจิารณาจะไมต่่อเน่ือง จะพจิารณาไดแ้วบหน่ึงแลว้ลอยจะไปเรื่องอืน่ ต่างกนั

ตรงน้ี เพือ่นเราเอาข ัน้ที ่ ๑ กบัข ัน้ที ่ ๓ มารวมกนั เจริญสตแิลว้ก็เจริญปญัญา

เลย โดยไมผ่่านสมถะ เป็นความหลงผดิอย่างหน่ึง  

ตอนทีห่ลวงตาไปกราบหลวงปู่ม ัน่วนัแรก หลวงปู่ม ัน่ก็เทศนส์อนเลยวา่ ท่านมหา

ท่านก็ไดศึ้กษามามากแลว้ ปญัญาความรูท้างธรรมะก็มมีากแลว้ แต่ความรู ้

เหลา่น้ีไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจของท่านเลย ขอใหต้ ัง้ไวบ้นหิ้งบูชาก่อน อย่าเอา

มาเกี่ยวขอ้งกบัการทาํจติใหส้งบ อย่าไปคดิถงึความรูต่้างๆทีเ่รียนรูม้า อย่าไป

คดิถงึเรื่องอะไรเลย ทาํจติใหส้งบอย่างเดยีวก่อน เมือ่จติสงบแลว้ความรูต่้างๆ

เหลา่น้ีจะมาเอง จะมาสนบัสนุนในการเจรญิปญัญาในข ัน้ต่อไปเอง แต่ตอนน้ีไม่

เกดิประโยชน ์ เพราะจติไมต่ ัง้ม ัน่ ยงัควบคุมจติไมไ่ด ้ควบคุมใหน่ิ้งใหส้งบใหต้ ัง้

ม ัน่ไมไ่ด ้ ถา้ควบคุมไดแ้ลว้ ก็จะสามารถใชป้ญัญามาควบคุมได ้ ในเวลาทีไ่มไ่ด ้

อยู่ในสมาธิ เวลาออกจากความสงบแลว้ จติก็ตอ้งไปสมัผสัเรื่องต่างๆ ตอ้งใช ้

ปญัญาดงึจติไว ้ ไมใ่หห้ลงเตลดิเปิดเปิงไป พอเหน็อะไรแลว้จะไดไ้มโ่ลภไม่โกรธ

ไมห่ลง ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา เขาจะสอนไมต่อ้งนัง่หลบัตา ใหเ้จริญสต ิ ใหรู้อ้ยู่ รูก้็รู ้

ไปซ ิ รูแ้ลว้ทาํอะไรมนัไดห้รือเปลา่ เวลามนัโลภทาํอะไรมนัไดห้รือเปลา่ เวลามนั

โกรธหยุดมนัไดห้รือเปลา่  
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ถาม เขาทาํแบบน้ีก็สามารถบรรลโุสดาบนัได ้

ตอบ หยุดความโลภ หยุดความโกรธ หยุดความหลงไดห้รือเปลา่ ส่วนใหญ่จะไมม่ี

พลงัทีจ่ะหยุดมนั เพราะไมเ่คยหยุดจติ แลว้จะไปหยุดกเิลสไดอ้ย่างไร เพราะ

กเิลสอาศยัจติเป็นตวัทาํงาน ถา้ตอ้งการหยุดกเิลสก็ตอ้งหยุดจติใหไ้ดก่้อน 

เพราะจติเป็นเหมอืนรถ กเิลสเป็นเหมอืนผูโ้ดยสาร ถา้ไมอ่ยากใหก้เิลสไปไหนก็

ตอ้งหยุดรถ หยุดจติแลว้กเิลสก็ออกมาไม่ได ้ พอหยุดคดิแลว้ กเิลสก็โลภไมไ่ด ้

โกรธไมไ่ด ้ หลงไมไ่ด ้ เวลาโกรธใคร พอหยุดคดิถงึเรื่องนัน้ปับ๊ ความโกรธก็

หายไป ถา้หยุดไมไ่ด ้ พอโกรธแลว้จะยิง่คดิใหญ่เลย คดิเรื่องทีท่าํใหโ้กรธ ก็ยิง่

โกรธใหญ่ แทนทีจ่ะโกรธนอ้ยลง กลบัโกรธมากขึ้น ถา้เคยฝึกทาํจติใหส้งบได ้

แลว้ ก็จะหยุดโกรธไดท้นัท ี พอรูว้า่รถกาํลงัจะวิง่ตกเหวก็เบรกทนัท ี ตอนกาํลงั

โกรธก็เหมอืนรถกาํลงัวิง่ตกเหว กาํลงัแหกโคง้ ก็หยุดรถเสยี หยุดจติเสยี หยุด

คดิถงึเรื่องทีท่าํใหโ้กรธ พอหยุดคดิปับ๊ความโกรธก็หายไป ความโลภความหลงก็

เช่นกนั ถา้หยุดจติไมเ่ป็นแลว้จะหยุดโลภโกรธหลงไดอ้ย่างไร  

ถาม หมายถงึหยุดช ัว่คราวใช่ไหมคะ คอืเราคดิของเราเอง มนัเป็นช ัว่คราว ไมใ่ช่จติที่

บริสุทธิ์จริงๆ 

ตอบ ถา้หยุดดว้ยสมาธิก็หยุดไดช้ ัว่คราว ถา้หยุดดว้ยปญัญา พจิารณาวา่เป็นไตร

ลกัษณ์ ก็จะหยุดไดอ้ย่างถาวร ถา้เหน็โทษของความโกรธวา่เป็นเหมอืนไฟเผา

ตวัเอง ใครอยากจะเผาตวัเองบา้ง ก็จะหยดุโกรธทนัท ี เพราะจติทีม่คีวามสงบจะ

เยน็ ต่างกบัจติทีไ่มม่คีวามสงบ เวลาโกรธจะไมรู่ว้า่มนัรอ้น เพราะจติรอ้นอยู่แลว้ 

ก็จะไมเ่หน็ความสาํคญัทีต่อ้งหยุดความโกรธ แต่จติทีม่คีวามเยน็แลว้ พอมี

ความโกรธความรอ้นปรากฏขึ้นมาเพยีงนิดเดยีว ก็อยากจะกาํจดัมนัทนัท ี มนั

ต่างกนั ปญัญาม ี๓ ระดบัดว้ยกนั คอื ๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการ

ไดย้นิไดฟ้งั อย่างทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัน้ี เป็นปญัญาทีต่อ้งเอาไปพฒันาต่อ ดว้ยการ

พจิารณาต่อ เป็นข ัน้ที ่ ๒ แต่ก็ยงัไมส่ามารถทีจ่ะหยุดความโลภหยุดความโกรธ

ไดอ้ย่างถาวร เพราะยงัไมใ่ช่ปญัญาข ัน้ที ่๓ คอื ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิ
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หลงัจากทีจ่ติสงบแลว้ ถา้จติสงบแลว้ พอพจิารณาเหน็วา่ไมด่ ี เป็นโทษ เป็นพษิ

เป็นภยั จะหยุดไดท้นัท ี จะตดัไดท้นัท ี เพราะพจิารณาอยู่ตลอดเวลา กเิลสก็

ทาํงานตลอดเวลา กเิลสปรากฏขึ้นมาตอนไหน ก็จะมปีญัญาคอยประกบ คอย

ตดั คอยทาํลายตลอดเวลา แต่ถา้อยู่ในข ัน้ที ่๒ คอืจนิตามยปญัญา จะไมไ่ดค้ดิ

ตลอดเวลา คดิบา้งไมค่ดิบา้ง เพราะจติจะลอยไปลอยมา ไมม่สีมาธิ อยากจะคดิ

เรื่องอืน่มนัก็ไปแลว้ พจิารณาร่างกาย เกดิแก่เจ็บตายไดแ้วบหน่ึง เดีย๋วก็ไปคดิ

เรื่องอืน่แลว้ คดิเรื่องงานการ คดิเรื่องคนนัน้คนน้ี  

ต่างกบัจติทีม่สีมาธิ เวลาใหค้ดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย ก็จะคดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย 

ถา้ไปคดิเรื่องคนอืน่ ก็จะคดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตายของคนนัน้ มเีรื่องเกดิแก่เจ็บ

ตายอยู่กบัทกุคน จะเหน็การเกดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา อย่างนัน้ถงึจะเป็น

โสดาบนั เหน็การเกดิการดบัอยู่ตลอดเวลา ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ทีเ่กดิดบั อะไรจะ

เกดิก็เกดิ อะไรจะดบัก็ดบั ไมเ่สยีอกไมเ่สยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมเ่ศรา้โศก

เสยีใจ ไมท่กุข ์ คนทีไ่มเ่ขา้ใจเรื่องปญัญาวา่ม ี ๓ ระดบั ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ก็

คดิวา่บรรลแุลว้ มรรคผลนิพพานเขา้ใจหมดแลว้ เสร็จแลว้ก็กลบัไปกนิเหลา้

เหมอืนเดมิ ไปเทีย่วเหมอืนเดมิ ไปทาํอะไรเหมอืนเดมิ เป็นปญัญาระดบัที ่ ๑ สุ

ตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ฉลาดแลว้รูแ้ลว้ ก็ไมจ่าํเป็นที่

จะตอ้งไปทาํอะไรอกีต่อไป เคยทาํอะไรอยู่ก็ทาํต่อไปเหมอืนเดมิ แต่เวลาคุย

ธรรมะน้ี คุยไดท้ะลปุรุโปร่งหมด แต่เวลาบอกใหเ้ลกิเหลา้น่ี ก็อา้งสงัคมอา้งอย่าง

นัน้อย่างน้ี ไมอ่ย่างนัน้ก็ไมต่อ้งมาบวชกนัใหเ้หน่ือยยาก มสีามภีรรยามี

ครอบครวัได ้ แลว้ก็บรรลพุระนิพพานกนัไดห้มด พระพทุธเจา้ไมต่อ้งเสดจ็ออก

จากวงัใหเ้หน่ือยยาก  

ถาม เพือ่นเขาศึกษาพระไตรปิฎกมาก  

ถาม ทาํไมของเพือ่นเขาค่อนขา้งงา่ย แต่ทาํไมของเรายาก 
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ตอบ อยู่ในข ัน้ต่อยกระสอบทรายก็งา่ย เพราะกระสอบทรายไมต่่อยกลบั เราต่อยมนั

ลูกเดยีว ไมเ่หมอืนตอนขึ้นเวท ี มคู่ีต่อสู ้ คนทีป่ฏบิตัธิรรมอยา่งสุขอย่างสบาย 

นัง่ภาวนาอยู่ในหอ้งแอร ์ กนิขา้ว ๓ มื้อ ก็เป็นเหมอืนพวกทีต่่อยกระสอบทราย 

ยงัไมไ่ดล้งสนามจริง ถา้เป็นสนามจรงิตอ้งอดอยากขาดแคลน ตอ้งต่อสูก้บัความ

ทกุขย์ากลาํบากทกุชนิด ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นในชวีติของเรา ไมต่่อสูก้บัสิง่เหลา่น้ีแลว้ 

จะผ่านไปไดอ้ย่างไร ใจผ่านมนัได ้สิง่เหลา่น้ีจะไมเ่ป็นอปุสรรค ไมเ่ป็นปญัหากบั

ใจ ถา้เอาใจเขา้ไปต่อสูก้บัมนั ศึกษาวธิีทีจ่ะทาํใหใ้จผา่นไปได ้ อย่างไมวุ่น่วายไม่

ทกุขไ์มก่งัวลกบัมนั แต่เราไมก่ลา้กนั เรากลวักนั ก็เลยคิดวา่ไมจ่าํเป็น คนทีอ่ยู่

ในเมอืงก็วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งไปอยู่ป่า ทาํในเมอืงใหเ้ป็นป่าก็ได ้ ทาํใจใหเ้ป็นป่าก็ได ้

จะทาํไดจ้ริงหรือเปลา่ ทาํไมไมไ่ปพสูิจนดู์ ใหม้นัหายสงสยัไปเลย ป่าก็ไมเ่หน็มี

อะไรทีต่อ้งรงัเกยีจ ถา้ปฏบิตัจิริงๆทีบ่า้น สกัวนัหน่ึงก็จะเหน็วา่ปฏบิตัอิยู่ทีบ่า้น

ไมพ่อ เหมอืนกบัปลูกตน้ไมใ้นกระถาง เมือ่ตน้ไมโ้ตขึ้นจนดนิในกระถางไมม่ี

เหลอื ก็รูว้า่ตอ้งเอาตน้ไมล้งดนิ ถา้ปฏบิตัธิรรมจริงๆแลว้ จะถงึจดุทีจ่ะเหน็วา่ 

อยู่ในบา้นไมพ่อเพยีงต่อธรรมทีต่อ้งการ เพราะมเีรื่องทีท่า้ทายใหพ้สูิจนอ์ยู่ เช่น

ความกลวั และความทกุขย์ากลาํบากลาํบนต่างๆ ยงัไมไ่ดเ้จอของจริง ยงัไม่

ม ัน่ใจ ยงัตอ้งพสูิจน ์ตอ้งเจอของจรงิ ถา้ปฏบิตัไิปจะรูเ้อง ขอใหป้ฏบิตัเิถดิ เริ่มที่

ตรงไหนก็ได ้ ปฏบิตัทิีบ่า้นก่อนก็ได ้ ถา้ปฏบิตัจิรงิ จะกา้วหนา้จรงิ ไดผ้ลจรงิ 

รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปอยู่ป่าจนได ้ พระบางรูปมาอยู่ป่าทีน่ี่ยงัไมพ่อใจ 

ยงัไมเ่ป็นป่าจรงิ พอออกพรรษาขอลาไปอยู่ทางลาํปาง ความจาํเป็นของจติจะ

บอกผูป้ฏบิตัเิองวา่ตอ้งการอะไร ไมอ่ย่างนัน้พระพทุธเจา้ก็ตรสัรูใ้นวงัแลว้ ถา้

ท่านตรสัรูใ้นวงัไดพ้วกเราก็สบายกนัหมด พวกเราไมค่่อยดูศาสดากนัเท่าไหร่ ไม่

ดู พทุธํ สรณํ คจัฉามิ วา่ทา่นปฏบิตัอิย่างไร  

ถาม เขาบอกวา่ดูคาํสอนของพระพทุธเจา้ในพระไตรปิฎก 

ตอบ ดูคาํสอน แต่ไมดู่วธิีปฏบิตัขิองท่าน  

ถาม นัง่แลว้อยู่ๆก็เครียดขึ้นมา 
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ตอบ จะเป็นอะไรก็ขอใหรู้ไ้วก้็แลว้กนั อาจจะต ัง้ใจมากก็ได ้ ยงัไมเ่ป็นธรรมชาต ิ

พระพทุธเจา้ทรงเปรียบการภาวนาเหมอืนกบัการตรึงสายพณิ ตงึเกนิไปก็ไมด่ ี

หย่อนเกนิไปก็ไมด่ ี นัง่ใหม้นัสบายๆ ใหม้นัเป็นกลาง อย่าไปเคร่งอย่าเครียด

จนเกนิไป แต่ก็อย่าปลอ่ยจนไมม่สีต ิ

ถาม แลว้เราตอ้งต ัง้ตวัใหมห่รือไมค่ะ  

ตอบ ไมต่อ้งหรอก ตอนเริ่มนัง่ก็ต ัง้ท่าไวใ้หด้ ี พอภาวนาก็ไมต่อ้งไปกงัวลกบัร่างกาย 

เวลารูส้กึเกดิอาการอะไรขึ้นมา เป็นปฏกิิริยาของกเิลสทีต่่อสูก้บัธรรม แลว้ก็

ส่งผลไปกระทบกบัร่างกาย ทาํใหรู้ส้กึตงึบา้ง เจ็บบา้ง ปวดบา้ง ก็อย่าไปสนใจ 

ใหม้สีตอิยู่กบัพทุโธ อยู่กบัอารมณ์ทีเ่ป็นเครื่องผูกจติ ใหเ้กาะตดิไว ้ พอจติสงบ 

ความตงึเครียดจะหายไปหมดเลย 

ถาม มนัเป็นเองเจา้คะ พอถงึจดุๆหน่ึงแลว้มนัจะตงึ หวัก็จะตงึ  

ตอบ ยงัไมน่ิ่งเต็มที ่ยงัไมส่งบเต็มที ่ทาํต่อไป 

ถาม ถา้หลงัมนังอน่ี ปลอ่ยมนัไปหรือครบั 

ตอบ ก็ถา้มนังอมาก ก็ควรต ัง้ใหต้รง แต่อย่าต ัง้บอ่ย 

ถาม เราอาจจะต ัง้ตวัตอนแรกไมด่ ี 

ตอบ ในขณะทีภ่าวนา อย่าไปกงัวลกบัเรื่องของร่างกายมากจนเกนิไป จะคอยตัง้อยู่

เรื่อย ถา้มสีตดิจีะไมง่อ  

ถาม แลว้ทีม่นัหาวนอนละเจา้คะ 

ตอบ ลกุขึ้นมาเดนิ ไปเดนิทีก่ลวัๆ เดีย๋วหายงว่งเอง ตรงไหนกลวัๆเดนิไปเลย เดีย๋ว

หายงว่งเอง  
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ถาม ความงว่งจะหาย แต่ความกลวัจะมา 

ตอบ ควบคุมใจใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไว ้ อย่าไปคดิถงึความกลวั ความกลวัก็จะหายไป 

ความกลวัเกดิจากความคดิของเรา ไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ทาํใหเ้กดิความกลวั

ขึ้นมา พอจติอยู่กบัพทุโธ ก็ลมืคดิถงึเรื่องทีท่าํใหก้ลวั ความกลวัก็หายไป 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๗ 

ตวัรูก้บัสต ิ
๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

ถาม ตวัรูก้บัสติเป็นตวัเดยีวกนัใช่ไหมคะ  

ตอบ ตวัรูเ้ป็นเหมอืนกบัแกว้น่ี จะต ัง้อยู่ในท่าไหน จะหงายหรือควํา่ ก็ยงัเป็นแกว้อยู ่

ถา้ไมม่สีตกิ็เหมอืนแกว้ทีค่ว ํา่อยู่ ไมร่บัรูเ้รื่องทีส่มัผสั ถา้มสีตกิ็เหมอืนกบัพลกิ

แกว้ขึ้นมาใหร้บัรู ้ ถา้ไมม่สีตติวัรูจ้ะลอยไปกบัอารมณ์ความคดิปรุงแต่งต่างๆ นัง่

อยู่ตรงน้ี แต่ไมร่บัรูเ้รื่องราวทีเ่กดิขึ้นในตอนน้ี จะอยู่ในโลกของจนิตนาการ อยู่

กบัความคดิปรุงแต่งต่างๆ อย่างน้ีแสดงวา่ไมม่สีตแิต่มตีวัรู ้ การมสีตหิมายถงึ

การดงึจติใหม้ารบัรูอ้ยู่กบัปจัจบุนั ใหอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี หรืออยู่กบัเรื่องหน่ึงเรื่องใด 

ถา้ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก สตเิป็นตวัดงึ

จติใหอ้ยูก่บัเหตกุารณ์ปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัเรื่องหน่ึงเรื่องใดในปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัพทุ

โธก็ได ้ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ ใหอ้ยู่กบัการฟงัก็ได ้ ใหส้ตดิงึใจใหม้า

รบัรูก้บัการฟงั ถา้ไมม่สีตติวัรูก้็จะลอยไปรูเ้รื่องอืน่แทน เช่นพูดคุยกนัอยู่ตรงน้ี 

แต่ใจไปคดิกงัวลกบัเรื่องอืน่ เพราะไมม่สีต ิ ถา้ดงึใจใหร้บัรูก้บัเหตกุารณ์ใน

ปจัจบุนั หรือรบัรูก้บัเรื่องทีก่าํหนดใหร้บัรู ้ถงึจะเรียกวา่มสีต ิ 

ถาม ถา้อย่างนัน้ตวัทีเ่ต็มไปดว้ยกเิลสนัน้ เป็นตวัรูห้รือเป็นสต ิ

ตอบ ตวัทีม่กีเิลสหรือไมม่กีเิลสก็คือตวัรู ้ตวัสตน้ีิไมม่กีเิลส ตวัรูเ้ป็นตวัทีม่กีเิลส ถา้ไม่

มสีตติวัรูก้็จะถูกกเิลสดงึไปทาํอะไรต่างๆ ทาํใหใ้จฟุ้ งซ่าน ห่วงกงัวลวติกกบัเรื่อง

ต่างๆ เพราะไมม่สีตคิอยดงึไว ้ แต่มสีตดิงึไวอ้ย่างเดยีวก็ไมพ่อ ตอ้งมปีญัญาถงึ

จะระงบัความห่วงความกงัวลได ้แต่อย่างนอ้ยก็ดงึใหอ้ยู่ในปจัจบุนั เช่นเวลาห่วง

กงัวลเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอไดส้ตกิ็กลบัมาอยู่ตรงน้ี อยู่ทีน่ี่ เรื่องมนัอยู่ทีก่รุงเทพฯ 
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แต่เราอยู่ทีน่ี่ก็ดงึกลบัมา ถา้มนัไมย่อมอยู่ ก็ตอ้งใชอ้บุายของสมาธิ บริกรรมพทุ

โธๆดงึเอาไว ้ เพราะสตไิมม่กีาํลงัพอ ดงึไมอ่ยู่ ไดส้ตแิป๊บเดยีวก็ขาด กลบัไปคดิ

อกีแลว้ จงึตอ้งดงึดว้ยพทุโธๆ พอพทุโธๆไปมนัก็ไมส่ามารถไปคดิเรื่องอืน่ได ้

พทุโธเป็นเหมอืนเสา สตเิป็นเหมอืนเชือก จติเป็นเหมอืนลงิ เอาเชือกผูกคอลงิไว ้

แลว้ผูกมดัไวก้บัเสา ถา้ลงิกระตกุเชอืกขาด ก็แสดงวา่สตยิงัอ่อน พทุโธๆได ้ ๒ 

คาํใจก็ลอยไปแลว้ 

ถาม ไมม่สีตกิบัใจลอยน่ีเหมอืนกนัไหม 

ตอบ เหมอืนกนั ลอยมากๆก็กลายเป็นคนไรส้ตไิป เรื่องกเิลสไมไ่ดเ้กี่ยวกบัสต ิ กเิลส

มอียู่ในจติของปถุชุนทกุคน จติของปถุชุนกบัจติของพระพทุธเจา้ต่างกนัตรงทีม่ ี

กเิลสหรือไมม่กีเิลส เป้าหมายของปถุชุนก็อยู่ทีก่ารชาํระจติใหส้ะอาด ไมใ่หม้ี

กเิลสหลงเหลอือยู่ ใหเ้หมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์อวิชชาเป็น

เจา้นายใหญ่ของกเิลส สุดยอดของกเิลสก็คอือวชิชา หรือโมหะความหลง คอืไม่

เหน็ไตรลกัษณ์น่ีเอง ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสภาวธรรมท ัง้หลาย เมือ่ไม่

เหน็ก็หลงยดึตดิ อยากจะอยู่กบัสิง่นัน้สิง่น้ีไปนานๆ อยากจะใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีอยู่กบั

ตนไปนานๆ แสดงวา่ไมเ่หน็ความจริง ถา้คนเหน็ความจริง จะรูว้า่จะตอ้งจากกนั

ไป แลว้จะอยากไปทาํไม จะเหน็ความทกุขท์ีต่ามมาดว้ย ถา้อยากแลว้ใจจะ

วุน่วายกระสบักระส่ายขึ้นมาทนัท ี อยากใหค้นนัน้คนน้ีอยู่ไปนานๆ ใจก็

กระสบักระส่ายแลว้ น่ีก็คอืความทกุข ์ แลว้ก็จะเหน็วา่เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัตน 

ไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ เป็นเหมอืนตน้ไมใ้บ

หญา้ เหมอืนแดดลม มาแลว้ก็ไปตามเรื่องของเขา แต่เราชอบไปควา้เอาเขา้มาวา่

เป็นของเรา ใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ จงึเกดิปญัหาต่างๆตามมา ตอ้งคอยดูแลรกัษา 

ตอ้งหาวธิีต่างๆรกัษาใหอ้ยู่กบัเรา แต่ในทีสุ่ดก็ตอ้งหมดไป  

เราพยายามดูแลรกัษาร่างกายแทบเป็นแทบตาย แต่เดีย๋วก็ตอ้งหมดไป ทาํไดแ้ค่

ใหอ้ยู่ไดน้านหรือไมน่านเท่านัน้เอง อย่างน้ีพอจะทาํได ้ พอจะดูแลได ้ ถา้ไมก่นิ

เหลา้เมายา ไมส่าํมะเลเทเมา รบัประทานอาหารพอประมาณ หลบันอนพกัผ่อน
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พอประมาณ ออกกาํลงักายอยู่สม ํา่เสมอ ก็จะอยู่ไดน้าน ถา้ใชแ้บบสมบกุสมบนั

ก็จะอยู่ไดไ้มน่าน เหมอืนกบัรถยนตถ์า้ใชแ้บบทะนุถนอมก็มอีายุยาวกวา่ใชแ้บบ

สมบกุสมบนั ร่างกายของคนเราก็เหมอืนกนั อย่างหลวงตาท่านนัง่สมาธิเดนิ

จงกรมอยู่เรื่อยๆ ก็ไมค่่อยไดใ้ชม้ากเท่าไหร่ จงึมอีายุยนืยาวนาน ถา้เอาไปเทีย่ว

กนิเหลา้เมายาดูหนงัฟงัเพลง อดหลบัอดนอน เพราะตดิหนงัตดิละคร พอตื่น

แลว้ก็ตอ้งไปทาํงานต่อ ร่างกายก็ไมม่เีวลาพกัผ่อนเท่าทีค่วร ใชร่้างกายหาเงนิ

แลว้ก็ตอ้งใชม้นัไปเทีย่วต่ออกี จงึไมไ่ดพ้กัผ่อนอย่างพอเพยีง ก็จะมอีายุส ัน้ 

ถาม แต่ท่านอดอาหารน่ีคะ 

ตอบ ตอนทีอ่ดอาหารนัน้เป็นช่วงทีท่่านปฏบิตั ิไมไ่ดอ้ดตลอดเวลา ช่วงระยะเวลา ๙ ปี

ทีท่่านปฏบิตัอิย่างหนกัๆ แต่หลงัจากนัน้ท่านก็ไมไ่ดอ้ดอกี ท่านก็ฉนัตามปกต ิ

ประกอบกบัจติใจสะอาดบริสุทธิ์ไมม่อีารมณ์ขุน่มวั ไมม่คีวามเครียดคอยกดั

กร่อนจติใจ คนทีอ่ายุส ัน้เพราะความเครียดก็ม ี เพราะความเครียดทาํใหเ้กดิโรค

ขึ้นมา เช่นความดนัและเบาหวานเป็นตน้ จติของปถุชุนต่างกบัจติของ

พระพทุธเจา้ตรงที ่ จติของปถุชุนยงัมคีวามโลภความโกรธความหลงอยู่ มอีวชิชา

มคีวามหลงเป็นตน้เหตขุองความโลภความโกรธ เพราะไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ถา้เหน็

ไตรลกัษณ์ก็จะไมโ่ลภ ถา้ไมโ่ลภก็จะไมโ่กรธ สาเหตทุีเ่ราโกรธก็เพราะเราโลภ ยงั

ยดึยงัตดิกบัสิง่นัน้สิง่น้ี กบัคนนัน้คนน้ี พอสิง่นัน้สิง่น้ีคนนัน้คนน้ีไมท่าํตามทีเ่รา

ตอ้งการ เราก็โกรธ แต่ถา้ไมโ่ลภกบัคนนัน้คนน้ีกบัสิง่นัน้สิง่น้ี ใครจะทาํอะไรเรา

ก็ไมส่นใจ เราก็ไมโ่กรธ ถา้ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมย่ดึตดิอะไร ก็จะไมโ่กรธ ลอง

สงัเกตดู สิง่ไหนทีเ่ราไมม่อีปุาทานยดึตดิ เราจะไมม่คีวามไมส่บายใจความโกรธ

กบัสิง่นัน้ ใครจะทาํอะไรก็ทาํไป ถา้เป็นแฟนของเราน่ีไมไ่ด ้กบัคนใกลช้ดิน่ีไมไ่ด ้

ถา้ทาํอะไรผดิใจหน่อยก็จะโกรธ ถา้สงัเกตดูจะเหน็ คนทีไ่มใ่ช่แฟนเรา เขาจะเป็น

อย่างไรก็ช่างเขา คนทีเ่ป็นแฟนเรา เขาตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีขึ้นมาทนัท ี

พอเขาไมเ่ป็นก็โกรธ ถา้มปีญัญาก็จะคดิวา่ คนน้ีกบัคนนัน้ก็เหมอืนกนั เขาก็มี

ความเป็นอสิรภาพของเขา อยากจะทาํอะไรเขาก็ทาํ อยากจะเป็นอะไรเขาก็เป็น 
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ไมว่า่จะเป็นแฟนเราหรือไม ่ คนทีไ่มเ่ป็นแฟน เราก็ไมไ่ปหวงัอะไร เราก็ไมท่กุข ์

คนทีเ่ป็นแฟนเรา เราก็อย่าไปหวงัอะไรเช่นกนั ควรยนิดตีามมตีามเกดิ จะพาเรา

ไปเทีย่วก็ไป ไมพ่าไปก็ไมไ่ป แค่น้ีก็จบ  

จงึควรอยู่แบบสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ ไมว่า่กบัใครก็ตาม กบัคนใกลช้ดิหรือ

คนทีไ่มใ่กลช้ดิ กบัคนทีรู่จ้กัหรือไมรู่จ้กั ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ จะไดไ้มท่กุขไ์ปกบั

เขา ไมท่กุขก์บัสิง่นัน้สิง่น้ี ไดอ้ะไรมาก็พอใจๆ ถา้จะใหด้กี็อย่าไปอยากไดอ้ะไร

เลยยิง่ดใีหญ่ น่ีคอืการเหน็ดว้ยปญัญา เห็นวา่ความทกุขเ์กดิจากความหลง ทีไ่ป

อยากในสิง่ต่างๆ เพราะไมเ่ป็นไปตามความอยากเสมอไป สมใจอยากในบางเวลา 

เวลาเอาอกเอาใจกนัน่ี ทกุอย่างหวานไปหมด ดไีปหมด เวลาขดัใจกนัน่ี อะไรนิด

อะไรหน่อยก็ไมไ่ด ้ตอ้งยอมรบัท ัง้ ๒ สภาพ เวลาทีเ่ขาจะเอาใจเราก็ได ้ เวลาเขา

จะไมเ่อาใจเราก็ได ้ เวลาทีเ่ขาจะขดัใจเราก็ได ้ ใหเ้ขาขดัไป ถา้เราไมไ่ปหวงัอะไร

จากเขาแลว้ ก็จะไมม่ปีญัหา ถา้อยากจะใหเ้ขาพาไปเทีย่ว แต่เขาไมพ่าไป เราก็ไป

เองก็ไดถ้า้อยากจะไป ถา้ไมอ่ยากไปเทีย่วเลยยิง่ดใีหญ่ อยู่บา้นเฉยๆไมม่ปีญัหา

อะไร ทีต่อ้งมสีตกิ็เพราะจะไดด้งึจติใหม้าแกป้ญัหา ถา้ไมม่สีตกิ็จะลอยไปตาม

อารมณ์ จะไมม่ทีางแกป้ญัหาได ้ เพราะปญัหาตอ้งแกด้ว้ยเหตดุว้ยผล ถา้เป็น

อารมณ์แลว้ก็จะอยู่ในโลกของความเพอ้ฝนั  

ถาม แสดงวา่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตม์สีตต่ิอเน่ืองตลอดเวลา 

ตอบ ท่านฝึกจนเป็นธรรมชาต ิ มสีตโิดยไมต่อ้งต ัง้ ถา้จติยงักลิ้งไปกลิ้งมาตามอารมณ์ 

ก็ตอ้งใชส้ตดิงึไวใ้หน่ิ้ง พอน่ิงโดยธรรมชาตแิลว้ ก็ไมต่อ้งต ัง้สตแิลว้ เพราะจติไม่

ไปไหนแลว้ อยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา  

ถาม แลว้เวลาคดิอ่านเรื่องการงานละคะ 

ตอบ ใหค้ดิดว้ยเหตดุว้ยผล  

ถาม ในปจัจบุนันัน้เอง 
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ตอบ ถา้เป็นเหตเุป็นผลก็จะเป็นปจัจบุนัเสมอ หรือจะคดิเรื่องในอดตีก็ได ้ แต่จะไมม่ี

อารมณ์กบัอดตี  

ถาม ไปตามสญัญา แต่ไมป่รุงแต่ง 

ตอบ ไมไ่ปมอีารมณ์ดว้ย ไม่ไดค้ดิแลว้อยากจะยอ้นกลบัไปในอดตี เช่นคดิถงึกรุง

ปารีสเมือ่ ๑๐ ปีก่อน พอคดิปับ๊ก็เกดิอารมณ์อยากจะไป อย่างนัน้ไมม่ ี 

ถาม ท่านไปทางญาณไดน่ี้คะ  

ตอบ พจิารณาดว้ยปญัญาก็รูว้า่เหมอืนกนั ทีน่ ัน่ทีน่ี่ก็เหมอืนกนั  

ถาม อย่างท่านเคยอยู่อเมริกา ท่านเคยคดิอยากกลบัไปเยีย่มไหม 

ตอบ ยิง่คดิยิง่ไมอ่ยากกลบั ไมเ่คยคดิอยากจะกลบัเลย  

ถาม ไมอ่ยากกลบัไปเยีย่มเยยีนเลยหรือ 

ตอบ ส่วนดมีนัก็ไมด่พีอกบัสิง่ทีเ่รามอียู่ ส่วนทีไ่มด่มีนัก็ทาํใหเ้ราขยาด ก็เลยไมรู่จ้ะไป

ไหนทกุวนัน้ี ส่วนดมีนัไมด่พีอทีจ่ะดงึใหเ้ราไป พอคดิถงึส่วนทีไ่มด่กี็ทาํใหไ้ม่

อยากไป เพราะทกุทีท่กุแห่งมที ัง้ดไีมด่ ี เพยีงแต่คดิวา่จะไปก็ขยาดแลว้ เพราะ

ตอ้งเตรียมตวัเตรียมอะไรต่างๆ สูอ้ยู่เฉยๆไมไ่ด ้

ถาม ทกุวนัน้ีท่านก็อยู่เฉยๆ 

ตอบ ทาํภารกจิประจาํวนั ถงึเวลาตอ้งทาํอะไรกท็าํไป แต่ไมเ่บือ่ มนัแปลกตรงน้ี มนัไม่

เบือ่ 

ถาม ทีพ่ระอรหนัตม์เีมตตาต่อคนท ัง้หลาย ก็เพราะมจีติทีไ่มเ่บือ่เลย  
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ตอบ พระอรหนัตไ์มม่ปีระโยชนส่์วนตน ไมน่ัง่คิดหาประโยชนส่์วนนัน้ส่วนน้ี ส่วนใหญ่

ท่านจะมเีวลาวา่ง พอใครเขา้มาหา ท่านก็สามารถสละเวลาใหเ้ขาได ้ ถา้เป็นทาง

ธรรมะ แต่ถา้เป็นทางโลกท่านก็ตดัไปเลย ท่านไมเ่อาดว้ย  

ถาม ถงึแมจ้ะถามซํา้ๆซากๆ แปลกใจวา่ไมเ่บือ่เลย 

ตอบ ถา้เป็นธรรมะไมเ่บือ่ แต่ถา้เป็นคาํถามทีไ่รส้าระน่ีน่าเบือ่ 

ถาม ท่านไมเ่คยคดิอยากไปไหนเลย เหน็พระบางองคท์่านชอบไปเทีย่วนัน่เทีย่วน่ี  

ตอบ ใจต่างกนั ใจยงัมคีวามอยาก ยงัอยากรูอ้ยากเหน็อยู่ พออารมณ์อยากปรากฏ

ขึ้นมาปับ๊ ก็ไปเลย เหมอืนอยากบหุรี่อยากเหลา้ 

ถาม ถา้นิมนตท์่านอาจารยไ์ปเทศนใ์นต่างประเทศ ท่านจะไปไหมคะ 

ตอบ ถา้จาํเป็นจรงิๆ สาํคญัจริงๆ ทีช่นะเหตผุลทีใ่หอ้ยู่ก็ไป ถา้ไมช่นะก็ไมไ่ป ตอนน้ี

ไมม่เีหตผุลพอทีจ่ะใหไ้ป เรื่องเทศนน้ี์ ใหค้นทีอ่ยากฟงัมาหาดกีวา่ ไปหาเขา

ทาํไม ไมไ่ดป้ระโยชนเ์ท่ากบัเขามาหาเรา เพราะเขามาดว้ยความตัง้ใจ เขา

อยากจะฟงั คนทีม่านิมนตเ์ป็นคนอยากใหไ้ป แต่คนทีไ่ปฟงัน่ี ไปเพราะถูก

เกณฑใ์หไ้ปบา้ง ถูกชกัจูงไปบา้ง ไมไ่ดป้ระโยชนเ์ท่าทีค่วร แต่ก็ไมไ่ดป้ฏเิสธวา่ไม่

ดนีะ คนทีส่นใจธรรมะมหีลายระดบั แบบท ัว่ไปฟงัพอเป็นเชื้อก็ม ี คนทีก่าํลงั

ปฏบิตัแิลว้ตอ้งการคนคอยแกป้ญัหาให ้ คอยบอกทางใหก้็ม ี เรามุง่มาทางน้ี

มากกวา่ มาทีค่นทีส่นใจในการปฏบิตัมิากกวา่ ก็เพิง่มโีอกาสสอนกลุม่ของญาติ

โยมน้ีเอง เมือ่ก่อนน้ีไม่ไดส้อนใหก้บันกัปฏบิตัเิท่าไหร่ พวกทีม่าทาํบญุในตอน

เชา้ก็จะเป็นอกีพวกหน่ึง การสอนก็จะไมเ่หมอืนกนั  

ถาม พวกลูกก็ถามมากไป 

ตอบ เวลาภาวนาก็ตอ้งตดิดว้ยกนัทกุคน ตอ้งมปีญัหา ถา้เป็นปญัหาทางภาวนาก็ไม่

เป็นไร ถงึไดธ้รรมะแบบน้ีออกมา  



41 
 

ถาม เวลาท่านอาจารยเ์ทศนจ์ะดูกลุม่คนดว้ยใช่ไหมคะ วา่ผูฟ้งัเป็นอย่างไร จะเทศน์

พื้นๆหรือจะเทศนสู์งใช่ไหมคะ  

ตอบ พอสมัผสักนัจะรูท้นัท ี ไมไ่ดต้ ัง้ใจดู พอเหน็กริิยาอาการก็รูแ้ลว้วา่อยู่ในธรรม

ระดบัไหน เมือ่วนัเสารก่์อนก็มากลุม่หน่ึง มาถงึก็นิมนตไ์ปทีศ่าลา ใหเ้ทศน์

ธรรมะ เราก็ถามกลบัไปวา่ เอาหูมาฟงัหรือเปลา่ เขาถามวา่ทาํไมถามอย่างน้ี ตอบ

ไปวา่บางคนไมไ่ดม้าฟงั มาแต่ร่างกาย แต่ไมไ่ดต้ ัง้ใจฟงั เพราะตามกนัมาชวนกนั

มา พวกน้ีเป็นเพือ่นเรียนหนงัสอืร่วมกนัมา ไปอยู่ต่างประเทศแลว้กลบัมาเยีย่ม

เมอืงไทย คนทีอ่ยู่เมอืงไทยสนใจปฏบิตั ิ ก็ชวนเขามา แต่ดูกริิยาอาการแลว้ ก็รู ้

วา่ไมไ่ดส้นใจจริง เพือ่ใหเ้ขาสนใจ ก็ใหเ้ขาบอกวา่อยากจะฟงัอะไร เขาก็ไมรู่ว้า่จะ

ฟงัอะไรด ี

ถาม ถา้ไมป่ฏบิตักิ็ไมรู่จ้ะถามอะไร ไมเ่จอกบัตวัเอง ก็นึกคาํถามไมอ่อก 

ตอบ คนหน่ึงก็เลยบอกวา่ ขอใหเ้ทศนแ์ก่นของศาสนา เราก็เลยวา่แก่นของศาสนาก็คอื

ใจเรา เหตทุีม่ศีาสนาก็เพราะใจเราเป็นหลกั ใจมปีญัหา ศาสนาจงึตอ้งมา

แกป้ญัหาใจ  

ถาม ถา้เราฝึกสตไิด ้แลว้จติละคะ จะฝึกอย่างไร 

ตอบ ฝึกจติดว้ยสต ิ เอาสตบิงัคบัจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั หลกัของสตกิ็คอืใหจ้ติอยู่ใน

ปจัจบุนั เพราะเหตกุารณ์เกดิในปจัจบุนั ไมเ่กดิในอดตี ไม่เกดิในอนาคต 

เพยีงแต่จติเราส่งไปในอดตีเอง ส่งไปในอนาคตเอง ขณะทีส่่งไปก็เป็นการกระทาํ

ในปจัจบุนั เราปรุงแต่งขึ้นมา ปรุงถงึอดตีปรุงถงึอนาคต เป็นตวัสงัขารและตวั

สญัญาทีท่าํงาน พอนึกถงึเมือ่วานน้ี ก็คดิไปแลว้วา่ไดท้าํอะไรบา้ง ไดเ้จอใครบา้ง 

นึกคดิอยู่ในปจัจบุนั แต่จติคดิวา่อยู่ในอดตี อะไรเกดิขึ้นในปจัจบุนัก็จะไม่

รูส้กึตวั เดนิไปแลว้คดิไปอย่างน้ี เผลอเดนิไปชนเสาโดยไมรู่ต้วั ถา้มสีตจิะรูอ้ยู่

กบัการเคลือ่นไหวในปจัจบุนัเสมอ เช่นการเคลือ่นไหวของร่างกาย เดนิจะไดไ้ม่

ลืน่หกลม้หรือไปชนอะไร 
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ถาม หลวงตาท่านบอกวา่ พระอริยเจา้ก็ลมืได ้แต่ไมล่มือริยสจั  

ตอบ ความจาํเป็นสญัญา เป็นนามขนัธ ์ แต่อริยสจัเป็นความจริงทีอ่ยู่ในจติ ไมเ่กดิไม่

ดบั เป็นอกาลโิก  

ถาม เพราะวา่มนักระจ่างตลอด 

ตอบ อยู่ตดิกบัใจไปตลอด จงึไมล่มื เป็นเรื่องของใจลว้นๆ พูดไดแ้ค่น้ี เวลาทกุขก์็

ทกุขท์ีใ่จ ตวัทีส่รา้งความทกุขก์็อยู่ในใจ  

ถาม เวลาภาวนา มกัจะมสีิง่ทีเ่ราควรทาํผุดขึ้นมา 

ตอบ เป็นสญัญาและสงัขาร ซึง่ไมค่วรใหผุ้ดขึ้นมา ใหอ้ยู่กบัพทุโธ พระอาจารยท์าง

ภาคอสีานจะสอนใหพ้ทุโธไปตลอด ไมว่า่จะทาํกจิกรรมใด ใหพ้ทุโธไปตลอด ถา้

สตไิมส่ามารถดงึจติใหอ้ยู่กบัการกระทาํในปจัจบุนัได ้ ปดักวาดไปก็ยงัอดคดิถงึ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ก็ตอ้งใชพ้ทุโธกาํกบัไปดว้ย ถา้สตแิรงพอ ไมต่อ้งพทุโธก็ได ้

ใหอ้ยู่กบัการกา้วเดนิ ซา้ยขวา ซา้ยขวา อยู่กบัการทาํงาน ไมต่อ้งใชพ้ทุโธก็ได ้ใน

มหาสตปิฏัฐาน ๔ ท่านก็ไมไ่ดส้อนวา่ตอ้งใชพ้ทุโธกาํกบั ท่านใหรู้อ้ยู่กบัอริิยาบถ 

๔ ใหรู้อ้ยู่กบักจิกรรมทีก่าํลงัทาํอยู่ กาํลงัเดนิบณิฑบาต กาํลงัหนัหนา้ไปทางซา้ย 

หนัหนา้ไปทางขวา มองตรงไป ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆตลอดเวลา  

ถาม ทาํท ัง้ ๒ อย่างผสมกนัก็ไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้ถา้สตเิรายงัอ่อน หลดุไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็พทุโธไป ขนาดพทุโธแลว้ ก็ยงั

หลดุได ้ โดยไมรู่ส้กึตวัเลย พทุโธไปคดิไป ควบคู่กนัไป ตอ้งรูว้า่กาํลงัไมพ่ทุโธ

แลว้นะ  

ถาม เพือ่นเขาใชว้ธิีระลกึรูต้ลอดเวลา ไมว่า่จะทาํอะไร 
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ตอบ การระลกึรูเ้ป็นจดุเริ่มตน้ เป็นการต ัง้สต ิ เพือ่ใหไ้ปสู่อกีจดุหน่ึง คอืการหยุดจติ 

ถา้ตามรูอ้ยู่เรื่อยๆ ตามจติอยู่เรื่อยๆ ก็เหมอืนตะครุบเงา เดนิตามเงาอยู่เรื่อยๆ 

แลว้เมือ่ไหร่มนัจะหยุดละ เป้าหมายอยู่ทีต่อ้งหยุดจติใหไ้ด ้ ถา้คดิวา่เพยีงแต่รูก้็

พอแลว้ เพราะตามรูแ้ลว้เวลาโลภก็หยุดมนัได ้ เวลาโกรธก็หยุดมนัได ้ อาจจะ

หยุดไดใ้นบางกรณีในบางเรื่อง แต่ยงัไมส่ามารถทีจ่ะหยุดไดใ้นทกุกรณี ไดอ้ย่าง

ถาวรอย่างเต็มที ่ ถา้สามารถหยุดจติไดแ้ลว้ต่อไปจะหยุดไดท้กุกรณี ตอ้งทาํจติ

ใหร้วมใหไ้ด ้

ถาม ขนาดรวมแลว้ยงัไมค่่อยจะทนั 

ตอบ แต่สตกิารตามรูน้ี้สาํคญั ใหรู้อ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกายก็ไดข้องเวทนาก็ได ้

เวลาเกดิสุขเวทนา เกิดทกุขเวทนาขึ้นมา ก็ใหรู้ว้า่มนัเป็นอย่างนัน้ ตอนน้ีกาํลงัสุข 

ตอนน้ีกาํลงัทกุข ์ รูแ้ลว้ปลอ่ยวาง ไมใ่หม้อีารมณ์กบัสิง่ทีรู่อ้ยู่ ทกุขก์็ไมใ่หม้ี

อารมณ์กบัมนั สุขก็ไมใ่หม้อีารมณ์กบัมนั สุขก็ไมย่ดึตดิ ทกุขก์็ไมป่ดั สุขก็รูว้า่

สุขทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์ ปลอ่ยมนัไปตามเรื่อง เพือ่จะไดไ้มเ่กดิทกุขอ์กีช ัน้หน่ึงขึ้นมา 

คอืทกุขใ์จ มทีกุข ์๒ ตวัซอ้นกนัอยู่ตรงนัน้ เวลาทกุขท์างกายแลว้ใจจะทกุขด์ว้ย 

แต่ถา้มสีตกิ็ปลอ่ยใหท้กุขท์ีก่าย แต่ใจไมต่อ้งไปทกุขก์บัมนั เพยีงแต่รบัรูว้า่มนั

เป็นอย่างน้ี เดีย๋วก็ตอ้งดบัไป ไมช่า้ก็เร็ว เพราะมนัไมเ่ทีย่ง ในชวีติของเราในแต่

ละวนัน้ี เราสมัผสักบัทกุขก์บัสุขกบัไมท่กุขไ์มสุ่ขอยู่เรื่อยๆ หมนุเวยีนเปลีย่นไป

อยู่เรื่อยๆ ขอ้สาํคญัอยู่ทีใ่จผูรู้น่ี้อย่าไปทกุขก์บัมนั อย่าไปยนิดยีนิรา้ยกบัมนั น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราทาํกนัไมไ่ด ้พอเจอความสุขก็ดอีกดใีจ อยากจะใหสุ้ขไปนานๆ พอมนั

หายไป ยงัไมท่นัทกุขเ์ลย ใจก็ทกุขข์ึ้นมาแลว้ เสยีดายอาลยัอาวรณ์คดิถงึ

ความสุขนัน้ เวลาไดเ้จอเพือ่นฝูงก็ดอีกดใีจ เวลาตอ้งแยกทางกลบับา้นกนั ก็

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เวลาดใีจก็ใจฟูขึ้นมา เวลาเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็ฟบุลงไป 

ถา้มสีตกิ็จะคอยสอนใจวา่ อย่าไปดใีจอย่าไปเสยีใจกบัเหตกุารณ์นัน้ มนัก็จะ

เฉยๆ ไมด่ใีจไม่เสยีใจ จะอยู่ตรงกลาง นัน่คอืเป้าหมายของการภาวนา คอืการ

รกัษาใจใหอ้ยู่ในอเุบกขา อยู่ในความสงบ ถา้ไมม่คีวามสงบ จะไมรู่ว้า่อเุบกขา
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เป็นอย่างไร เหมอืนกบัตาช ัง่ ก่อนทีจ่ะช ัง่ของ ถา้ไมไ่ปปรบัใหม้นัอยู่ตรงศูนย ์

เวลาช ัง่จะไมไ่ดน้ํา้หนกัทีแ่ทจ้รงิ ถา้จติไมส่งบเป็นอเุบกขา ก็ยงัยนิดยีนิรา้ยอยู ่

แต่เราคดิวา่อยู่ในอเุบกขา แต่ความจริงยงัยนิดอียู่ เวลาสมัผสักบัความสุข ก็คดิ

วา่เป็นอเุบกขาไมไ่ดย้นิด ี พอความสุขหายไปถงึจะรูว้า่ยงัตดิกบัมนัอยู่ เพราะมี

อารมณ์เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาตามมา ถา้อยากจะรูว้า่ไมต่ดิกบัความสุข กบัเพือ่น

กบัฝูง กบัคนนัน้คนน้ี ก็ตอ้งไปอยู่คนเดยีวดู ดูวา่จะเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาหรือ

เปลา่ จติฟบุไปหรือเปลา่ เวลาเพือ่นฝูงมาเยีย่มจติฟูขึ้นมาหรือเปลา่ 

ถาม ถา้ไดเ้หน็ความจริงของกายจะทาํใหใ้จสงบใช่ไหมคะ  

ตอบ ถา้เหน็ความจริงของกายก็จะปลอ่ยความยดึตดิในกายได ้ เหน็วา่ตอ้งเปลีย่นไป

ตามสภาพ ตอ้งหมดไปตามข ัน้ตอน จติกจ็ะสงบระงบัจากความกงัวลจากความ

กระสบักระส่ายต่างๆไดห้มด จะเป็นปกตเิหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น เหมอืนกบั

ขณะน้ีจติใจของเรารูส้กึธรรมดาๆ ถา้เกดิหมอตรวจโรคเราแลว้บอกวา่เป็นอย่าง

นัน้เป็นอย่างน้ีขึ้นมา จติใจเรายงัธรรมดาไดอ้ยู่หรือเปลา่ นัน่แหละคอืเป้าหมาย

ของการภาวนา ตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจถงึสภาพต่างๆทีจ่ะตอ้งมาปรากฏใหจ้ติใจรบัรู ้

เช่นสภาพของร่างกาย เกดิแก่เจ็บตาย หรือสภาพของเวทนาทีจ่ะตอ้งมคีวาม

เจ็บปวดบา้งเป็นธรรมดา เวลาไปหาหมอๆตอ้งผ่าตอ้งเยบ็ตอ้งฉีดก็ตอ้งเจ็บบา้ง 

ทาํใจไดห้รือเปลา่ ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆไดก้็สบายไป ถา้ทาํไมไ่ดก้็ทกุขท์รมานไป 

เหตกุารณ์อนัเดยีวกนัคน ๒ คนจะมปีฏกิริิยาต่างกนั อยู่ทีว่า่ไดฝึ้กฝนอบรมมา

มากนอ้ยเพยีงไร คนทีไ่มเ่คยไดฝึ้กฝนอบรมมาเลย อะไรนิดอะไรหน่อยจะหวาด

ผวา จะตกใจ จะหวาดกลวั จะมปีฏกิริยิาอย่างรุนแรง คนทีเ่คยไดร้บัอบรม

มาแลว้ก็จะเฉยๆ  

ถาม ถา้ปฏบิตัจินไมอ่ยากจะไปเจอเพือ่นฝูง ไมอ่ยากไปเทีย่ว อยากแต่จะนัง่ภาวนา

อย่างเดยีวน่ี ถอืวา่ไปไดไ้กลแลว้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ความไมอ่ยากก็เป็นกเิลส เป็นวภิวตณัหา  
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ถาม แต่มนัก็ดกีวา่ใช่ไหมคะ 

ตอบ ดกีวา่อยากไปหาเพือ่นฝูง 

ถาม ไมอ่ยากไปเทีย่ว อยู่บา้นภาวนาอย่างเดยีว อย่างน้ีถอืวา่ไปในทางทีด่ใีช่ไหม 

ตอบ ความไมอ่ยากมอียู่ ๒ แบบคอื ๑. ไมอ่ยากแบบธรรมชาตคิอืเฉยๆ ๒. ไมอ่ยาก

แบบกดไวบ้งัคบัไว ้

ถาม แปลกใจทีไ่มอ่ยากไปเทีย่ว อยากภาวนาอย่างเดยีว 

ตอบ ถา้เหน็วา่การไปเทีย่วเป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ก็จะไมอ่ยากไป ถา้จาํเป็นตอ้งไป 

ไปแลว้ทกุขใ์จ ก็เป็นกเิลส ถา้เฉยๆไมอ่ยากไป เวลาไปจะไมท่กุข ์ ไมเ่ป็นกเิลส 

ต่างกนัตรงน้ี  

ถาม การไมม่คีวามอยากน้ีมนัละเอยีดมาก 

ตอบ เหมอืนกบักรองนํา้ จะจดืลงไปเรื่อยๆ ถา้ยงัไมถ่งึจดุทีจ่ดืสนิทเต็มทีก่จ็ะยงัไมรู่ ้

วา่เป็นอย่างไร แต่ไมอ่ยากไวก่้อนดกีวา่อยาก ความจริงเรื่องของการปฏบิตัน่ีิมนั

ไมม่อีะไรมากนะ ทาํจติใหส้งบเสร็จ แลว้ก็สอนจติเรื่องความจริงของชวีติวา่ เกดิ

แก่เจ็บตาย พลดัพรากจากกนั รบัไดม้นัก็จบ  

ถาม แต่มนัทาํยากคะ มนัไมร่บัจริง มนัเขา้ไปยดึ จงึเป็นทกุขม์าก  

ตอบ ตดัไมไ่ดถ้า้ไมม่สีมาธิไมม่ปีญัญา มปีญัญาแต่ไมม่สีมาธิก็ยงัไมเ่ป็นปญัญาจริง 

รูอ้ยู่วา่ตอ้งตดัแต่ตดัไมไ่ด ้เพราะจติไมม่สีมาธิ หยุดจติไมไ่ดเ้พราะไมม่สีต ิ

ถาม สตมินัไมต่่อเน่ืองค่ะ มนัเขา้ใจ แต่มนัตดัไมไ่ด ้

ตอบ จะมสีตไิด ้มนัตอ้งอยู่คนเดยีว 

ถาม อยู่คนเดยีวมนัก็ไมต่่อเน่ืองค่ะ 
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ตอบ ดกีวา่อยู่หลายคน อยู่คนเดยีวไมม่อีะไรดงึไป อยู่หลายคนจะถูกดงึไปเรื่อยๆ 

ตอ้งปลกีวเิวกบ่อยๆ จะไดเ้จริญสต ิ ตอนตน้ก็ตอ้งมหีลดุไปบา้ง หลดุไปก็ดงึ

กลบัมา สตน่ีิสาํคญัมาก ดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั เพราะทกุอย่างเกดิขึ้นในปจัจบุนั 

ตอ้งดบักเิลสในปจัจบุนั ขอใหเ้ขา้ใจหลกัน้ีไว ้จะไดไ้มห่ลงทาง 

ถาม ไมว่า่อะไรเกดิขึ้นก็ใหค้ดิถงึไตรลกัษณ์ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๘ 

เช่ือบญุกรรม 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ 

ถา้เช่ือบญุกรรมก็จะสบายใจ เชื่อวา่การเกดิแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ถา้เชื่ออย่างน้ีก็

จะมธีรรมโอสถรกัษาจติใจ โรคจะหายก็หาย ไมห่ายก็ไมห่าย ไมเ่ป็นไร ใจทีม่ธีรรม

โอสถรบัไดท้ ัง้ ๒ ทาง ในทีสุ่ดโรคก็จะไมห่าย ร่างกายจะตอ้งกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป จะ

ไมเ่ป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่น้ี ตอ้งเสือ่มไปเรื่อยๆตามกาลเวลา สาํคญัอยู่ทีว่า่จะเอาไปใช ้

ประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยเพยีงไร ควรใหค้วามสนใจในเรื่องน้ีมากกวา่ อย่ามวัแต่กงัวลกบั

การรกัษา พอหายแลว้ก็กลบัไปใชช้วีติแบบเดมิๆ ทีไ่มเ่ป็นประโยชนเ์ลย ก็ไมรู่จ้ะรกัษา

ไปทาํไม ถา้กาํลงัปฏบิตัธิรรม ก็ควรรกัษา ถา้ไมป่ฏบิตัธิรรม ไมท่าํบญุ ไมท่าํประโยชน์

อะไรเลย อยู่หาความสุขไปกบักเิลส ไปกบัความโลภความโกรธความหลง ก็จะไมเ่ป็น

ประโยชนก์บัจติใจเลย ถา้ไดส้รา้งบญุสรา้งกศุล ไดป้ฏบิตัธิรรม กจ็ะไดก้าํไร เพราะทาํ

เพือ่ใจ ถา้ทาํทางธรรมก็ทาํเพือ่ใจ ถา้ทาํทางโลกก็ทาํเพือ่กเิลส ทาํไปตามอาํนาจของความ

หลง ทีเ่หน็ความสุขในลาภยศสรรเสริญ ในการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่ใน

สายตาของผูรู้เ้ช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านกลบัเหน็วา่เป็นความทกุข ์

เพราะไมใ่หค้วามอิม่ความพอ ไดเ้สพมากเพยีงไรก็จะมคีวามอยากเสพมากขึ้นไปอกี 

ไดม้ามากเพยีงไรก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี ถา้เป็นทางธรรมกจ็ะอิม่พอ เพราะธรรมมี

เหตมุผีล เช่นการดูแลรกัษาร่างกายดว้ยปจัจยั ๔ พอมปีจัจยั ๔ พรอ้มเพรียงแลว้ก็พอ 

ไมจ่าํเป็นตอ้งมมีากไปกวา่นัน้ มมีากไปกวา่นัน้ก็ใชไ้มไ่ด ้ มอีาหารมากกวา่ทีท่อ้งจะรบัได ้

ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะเกดิโทษ ทาํใหร่้างกายมนีํา้หนกัเกนิ มโีรคภยัไขเ้จ็บ

เบยีดเบยีน  

ความสุขทางโลกจงึไมใ่ช่เป็นทางทีถู่กทีค่วรไปกนั เพราะไมไ่ดส้รา้งความสุขทีแ่ทจ้รงิ มี

แต่จะสรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้นไปตามลาํดบั เพราะความสุขทางโลกเป็นเหมอืนยาเสพ



48 
 

ตดิ เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพไมไ่ดส้มัผสัก็หงดุหงดิใจ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว เคยมคีวามสุขกบัใคร

สกัคนหน่ึง พอไมไ่ดอ้ยู่ใกลก้็อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ เคยออกไปเทีย่วนอกบา้นอยู่เป็น

ประจาํ ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พอไมไ่ด ้

ออกไปก็จะหงดุหงดิราํคาญใจ อยู่ไมต่ดิบา้น แต่กลบัไมเ่หน็โทษกนั ไมเ่หน็วา่เป็นทกุข ์

กนั กลบัเหน็วา่เป็นธรรมดา สิง่ทีเ่ราเหน็วา่เป็นธรรมดา นกัปราชญเ์ช่นพระพทุธเจา้ 

กลบัเหน็วา่เป็นทกุข ์ สิง่ทีเ่ราเหน็วา่เป็นทกุข ์ นกัปราชญก์ลบัเหน็วา่เป็นธรรมดา เราเหน็

ความแก่เจ็บตายเป็นทกุข ์ แต่ทา่นกลบัเหน็วา่เป็นธรรมดา เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตาย ท่านจงึไมค่ดิทีจ่ะหนีมนั พวกเรากลบัเหน็มนัเหมอืนเป็นไฟ เราจงึพยายามหนี

ความแก่ หนีความเจ็บไขไ้ดป่้วย หนีความตายกนั แต่หนีเท่าไหร่กห็นีไมพ่น้ เพราะวธิี

หนีของเราไมไ่ดเ้ป็นการหนี แต่เป็นการวิง่เขา้หามนั พอตายจากชาตน้ีิไปก็ไปเกดิใหมอ่กี 

ก็ตอ้งไปเจออกีโดยไมรู่ต้วั สิง่ทีพ่าใหเ้ราไปเกดิใหมก่็คอืความอยากต่างๆของเรานัน่เอง 

อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี อยากมสีิง่นัน้สิง่น้ี อยากสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ที่

เป็นตวัฉุดลากเราเขา้หา การเกดิแก่เจ็บตายโดยไมรู่ต้วั พอเกดิมาแลว้ เราก็พยายามหนี

ความแก่ความเจ็บความตาย ดว้ยวธิีต่างๆกนั จนกลายเป็นอตุสาหกรรมใหญ่โตขึ้นมา 

เรื่องการรกัษาความหนุ่มสาวความสวยงามน้ี เป็นอตุสาหกรรมยิง่ใหญ่ของโลก มเีมอืง

หลวงของแฟชัน่เต็มไปหมด เพือ่สรา้งความสวยความงาม เพือ่รกัษาความสวยความงาม 

แต่ก็ขดักบัหลกัความจริงของร่างกาย ทีต่อ้งร่วงโรยไปตามกาลเวลา เพราะใจขาดปญัญา 

ถูกความมดืบอดคอืโมหะความหลง อวิชชาความไมรู่ค้วามจริงครอบงาํ  

สิง่ทีเ่ราไมรู่ก้็คอืใจ เราไมรู่ว้า่เรามใีจ เรารูว้า่เรามร่ีางกาย เราคดิวา่ร่างกายเป็นตวัตนของ

เรา แต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านเหน็วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตน มใีจอกีตวั

หน่ึง ใจทีห่ลงคดิวา่ร่างกายเป็นตวัตน แต่ใจไมใ่ช่ร่างกาย ใจเป็นผูรู้ ้ เป็นผูค้ดิผูส้ ัง่การ 

แต่ใจถูกอาํนาจของความมดืบอดครอบงาํอยู่ ทาํใหไ้มเ่หน็ใจ ไมเ่หน็วา่สิง่ทีท่าํใหใ้จมี

ความสุขคอือะไร ไมม่ใีครรู ้ ตอ้งอาศยันกัปราชญเ์ช่นพระพทุธเจา้เพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ 

ทีจ่ะสามารถศึกษาธรรมชาตขิองใจไดด้ว้ยพระองคเ์อง ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาศึกษา ก็จะ

ไมม่ใีครมาสอนใหรู้ใ้หเ้หน็ตามได ้ เพราะไมม่ใีครมคีวามรูค้วามสามารถ มสีตปิญัญา

มากเท่าพระพทุธเจา้ เปรียบเหมอืนกบัสมยัก่อนทีไ่มม่กีลอ้งจลุทรรศน ์ไมส่ามารถศึกษา
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เรื่องเชื้อโรคต่างๆได ้ เพราะตอ้งอาศยักลอ้งจลุทรรศนดู์ถงึจะเหน็ พระพทุธเจา้ทรงมี

กลอ้งจลุทรรศน ์ทรงมพีระปญัญาบารม ีทีไ่ดท้รงบาํเพญ็มาเป็นเวลาอนัยาวนาน เมือ่ถงึ

เวลาทีจ่ะไดบ้รรลผุล ก็ทรงตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ทรงเหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นเพยีง

ภาชนะ เป็นเพยีงวตัถชุิ้นหน่ึง เป็นเครื่องมอืของใจ ผูท้ีจ่ะสุขจะทกุขน์ ัน้คอืใจ และเหตทุี่

จะทาํใหท้กุขก์็คอืความอยากต่างๆ เหตทุีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขค์วามอยากก็คอื

ธรรมะ การปฏบิตัมิรรคที่มีองค ์ ๘ เริ่มจาก สมัมาทิฐคิวามเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโป

ความดาํริชอบ สมัมากมัมนัโตการกระทาํชอบ สมัมาวาจาวาจาชอบ สมัมาอาชีโวอาชพี

ชอบ สมัมาวายาโมความเพยีรชอบ สมัมาสตสิตชิอบ สมัมาสมาธิจติต ัง้ม ัน่ชอบ  

ผูท้ีป่รารถนาการหลดุพน้จากความทกุข ์ ผูท้ีต่อ้งการสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริงใหแ้ก่ใจ จงึ

ตอ้งบาํเพญ็มรรคทีม่อีงค ์ ๘ น้ี ถา้ย่อลงมาก็เป็น ๓ คอืทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิ

ปญัญา เป็นมรรค เหมอืนกนั เพยีงแต่ย่อรวมกนัเขา้มาเป็นหมวด สาํหรบัฆราวาสก็ให ้

บาํเพญ็ทานก่อน มสีมัมาทฐิเิหน็วา่ การมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากเกนิความจาํเป็นเป็น

โทษเป็นภยั ทาํใหใ้จถูกผูกตดิไวก้บัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ยงัพึง่พาอาศยัวตัถขุา้วของ

เงนิทองเพือ่ใหค้วามม ัง่คงใหค้วามสุข ก็จะพยายามหาเงนิทองอยู่เรื่อยๆ แต่เงนิทอง

ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจ แมแ้ต่กายก็พึง่ไมไ่ด ้ ถงึเวลาทีก่ายจะตอ้งเป็นอะไรไป ต่อใหม้เีงนิ

ทองมากมายขนาดไหน มยีาวเิศษขนาดไหน มหีมอทีเ่ก่งขนาดไหน ก็ตอ้งตาย ไม่

สามารถยบัย ัง้การดบัของร่างกายได ้ จงึทรงสอนไมใ่หย้ดึตดิกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองมากจนเกนิไป มไีวเ้พือ่เลี้ยงดูอตัภาพ เพือ่จะไดม้เีวลามาปฏบิตัธิรรม ถา้มวัแต่ไป

ยุ่งหาเงนิใชเ้งนิก็จะหมดเวลาไปเปลา่ๆ หาไดม้าก็ไปซื้อขา้วซื้อของ ไปเทีย่วไปทาํอะไร

ตามความอยากต่างๆ พอหมดก็ไปหามาใหม ่ก็วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ีไปจนวนัตาย จะ

ไมม่ทีางทีจ่ะโงหวัขึ้นไปสู่การตรสัรู ้ การหลดุพน้ไดเ้ลย ถา้เป็นบวัก็เป็นบวัใตน้ํา้ ทีเ่ป็น

อาหารของปูของปลา จงึทรงสอนใหป้ลอ่ยวางวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ อย่าอาศยัเกนิ

ความจาํเป็น ใหม้ปีจัจยั ๔ คอืทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ก็

พอแลว้ ถา้มเีหลอืก็อย่าเอาไปใชซ้ื้อความสุข ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ 

จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ จะสนุกเพลดิเพลนิกบัความสุขทีเ่หมอืนกบัการเสพยาเสพตดิ สุข
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เพยีงช ัว่ขณะทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสั หลงัจากนัน้ก็อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วอยากเสพอยู่เรื่อยๆ จน

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะตดัมนัได ้ยิง่เสพมากก็ยิง่ตดิมาก ยิง่ยากทีจ่ะเลกิมนั  

สาํหรบัฆราวาสจงึทรงสอนใหท้าํทานก่อน เพือ่ลดการเกี่ยวขอ้งกบัขา้วของเงนิทองต่างๆ 

บคุคลต่างๆ แต่ถา้ไดบ้วชแลว้ก็ไดส้ละหมดเลย มสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ยก็สละ

ใหผู้อ้ืน่ไปหมด สามภีรรยาก็สละใหผู้อ้ืน่ไป ถา้เป็นสามภีรรยาคู่บญุบารมกีนัมา กอ็อก

บวชพรอ้มๆกนัไป สละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆทีม่อียู่ใหก้บัคนอืน่ไป ไมท่ราบ

วา่เคยไดย้นิประวตัขิองหลวงปู่พรหมหรือไม ่ ท่านเป็นสามภีรรยากนั มฐีานะดมีทีรพัย์

สมบตัมิาก มใีจใฝ่ธรรมอยู่เสมอ จนวนัหน่ึงจติใจของทา่นกบัภรรยา ถงึความพรอ้มทีจ่ะ

ออกบวช จงึแจกจ่ายทรพัยส์มบตัใิหก้บัผูอ้ืน่ไปหมด แลว้ก็ออกบวช สามกี็ตดิตามหลวง

ปู่ม ัน่ ไปศึกษาปฏบิตักิบัหลวงปู่ม ัน่จนในทีสุ่ดก็ไดบ้รรล ุ มบีรรจอุยู่ในปฏปิทาพระธุดงค์

กรรมฐานทีห่ลวงตาเรียบเรียงไว ้ ในเบื้องตน้ทานจงึเป็นเรื่องสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัผู ้

ครองเรือน แต่สาํหรบันกับวชเรื่องของการใหท้านเป็นเรื่องของเหตทุีท่าํใหต้อ้งทาํ เพราะ

บวชไปนานๆ มชีื่อเสยีงมฐีานะมคีนเคารพนบัถอื มคีนอยากจะทาํบญุมาก สาํหรบัทา่น

เองก็ไมรู่จ้ะเอาไปใชท้าํอะไร เพราะเป็นนกับวช ไมไ่ดอ้าศยัเงนิทองเป็นทีพ่ึง่ ท่านพึง่

ธรรมะ พึง่การปฏบิตั ิ เงนิทองทีไ่ดม้ามากนอ้ยเพยีงไรท่านก็พจิารณาไปตามความ

เหมาะสม วา่จะสงเคราะหโ์ลกไปในทางไหน แลว้แต่จะเหมาะกบัสภาพเหตกุารณ์ในตอน

นัน้ เช่นตอนทีห่ลวงตาออกมาสงเคราะหโ์ลก ทางดา้นทองคาํช่วยชาตน้ีิ ก็ช่วยคนท ัง้

ประเทศ แต่ก่อนหนา้นัน้ท่านก็ช่วยอยู่เป็นประจาํอยู่แลว้ เริ่มตน้ก็ช่วยชาวบา้นแถวๆวดั

ก่อน สรา้งโรงเรียน ทาํถนน ทาํอะไรต่างๆทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน ์ ต่อมาก็มทีีไ่กล

หน่อยไดท้ราบกติตศิพัท ์ก็เขา้มาขอพึง่บารม ีอยากจะไดต้กึโรงพยาบาลบา้ง อยากจะได ้

รถพยาบาลบา้ง อยากจะไดเ้ครื่องมอืแพทยบ์า้ง ก็มาขอความเมตตาจากท่าน ท่านไดม้า

เท่าไหร่ท่านก็สงเคราะหไ์ป แต่ท่านไมไ่ดไ้ปขวนขวาย ไม่ไดท้าํเป็นงานหลกั  

นกับวชบางท่านไมท่ราบงานหลกั พอบวชแลว้แทนทีจ่ะมุง่เขา้ป่าปฏบิตั ิหาธรรมะ หาทาง

หลดุพน้ ก็มาหาเงนิหาทอง มาเรี่ยไรญาตพิีน่อ้ง สรา้งความราํคาญใจใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะ

ขอเท่าไหร่ก็ไมพ่อเพราะในใจมแีต่ความโลภ ถงึแมจ้ะเป็นความโลภในทางบญุกศุลก็ยงั
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เป็นความโลภอยู่ ทาํใหค้นเบือ่หน่ายได ้ เจอหนา้ทไีรก็พูดเรี่ยไรขอเงนิทกุท ี จนไมม่ใีคร

อยากจะเขา้วดั เพราะเขา้ทไีรไมเ่คยไดธ้รรมะ ไดแ้ต่กเิลส เหน็กเิลสของคนทีส่อนใหล้ะ

กเิลส ก็เลยหมดกาํลงัใจ ถา้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัเงนิทองอยู่ก็ใหบ้รจิาคตามฐานะ แต่อย่าไป

อยากบริจาคมากกวา่ หรือเท่ากบัคนทีบ่ริจาคมากกวา่ตน ถา้มฐีานะดอ้ยกวา่ ก็จะทาํให ้

ตอ้งพยายามไปหาเงนิมาทาํบญุ ถา้มอีปุสรรคเพราะการหาเงนิไมค่ลอ่งแคลว้ ก็ตอ้งพดู

บดิไปบดิมา ถา้พูดตรงๆจะไมไ่ด ้ทาํใหม้ปีญัหาขึ้นมาวา่ อยากจะทาํบญุ แต่ตอ้งทาํบาป 

ตอ้งพูดปดบา้ง อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นเรื่องของการทาํบญุแลว้ เป็นเรื่องของการทาํบาปโดยไม่

รูต้วั ถูกกเิลสความหลงหลอกและความโลภหลอกไป โลภอยากจะทาํบญุใหม้าก แลว้ก็

หลอกใหไ้ปทาํบาปโดยไมรู่ต้วั  

การทาํบญุใหท้านมอีานิสงสด์อ้ยกวา่การรกัษาศีล ทีท่าํใหไ้ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดไ้ปสู่สุคต ิ

ช ัน้เทพชัน้พรหม ช ัน้อริยบคุคล ตอ้งมศีีลเป็นปจัจยัแรก ถา้ไมม่ศีีลแลว้ ต่อใหท้าํทาน

เป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น ก็ไม่ไดไ้ปสู่สุคต ิ ตอ้งไปเป็นเปรตบา้ง ไปตกนรกบา้ง ไปเป็น

เดรจัฉานบา้ง ทีท่รงสอนใหท้าํบญุน้ี หมายความวา่ใหท้าํตามฐานะ ทาํในส่วนทีเ่หลอืกนิ

เหลอืใช ้ เก็บไวก้็ไม่เป็นประโยชน ์ ก็อย่าไปหวง ส่วนทีจ่าํเป็นตอ้งเก็บก็ตอ้งเก็บ เผือ่ใน

วนัขา้งหนา้ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วย ตกทกุขไ์ดย้าก จะไดม้อีะไรไวร้องรบั แต่กต็อ้งมคีวามกลา้

หาญพอทีจ่ะเก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น อย่าไปกลวัจนตอ้งเก็บไวห้มด แลว้ก็อา้งวา่ตอ้งเก็บไว ้

เผือ่วนัพรุ่งน้ี ก็จะไมไ่ดท้าํบญุ เพราะยงัตดิอยู่กบัเงนิทอง ทาํใหไ้มส่ามารถกา้วขึ้นสู่

ธรรมข ัน้ทีสู่งกวา่ได ้คอืข ัน้ศีลและข ัน้ภาวนา จะรกัษาศีล ๕ ไดต้อ้งเป็นคนใจกวา้ง ไมใ่ช่

ใจแคบ ตระหน่ี จะรกัษาศีลยาก เพราะจะมคีวามโลภอยากได ้ จะมคีวามเมตตานอ้ย 

เวลาทาํอะไรจะไมค่าํนึงถงึผูอ้ืน่ จะคาํนึงถงึตนเองเป็นหลกั อยากไดม้ากๆก็ตอ้งไปหามา 

บางทก็ีตอ้งไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไมค่ดิวา่เป็นเรื่องเสยีหาย คดิวา่เป็นความจาํเป็น เป็น

การต่อสูข้องสตัวท์ีอ่ยู่ในโลกน้ี ตอ้งต่อสูแ้ก่งแย่งชงิดกีนั เป็นความคดิของกเิลส 

ความคดิของความหลง คนทีม่มีจิฉาชพีจะคดิวา่ถา้ไมท่าํก็จะอยู่ไมไ่ด ้ เช่นอาชพีฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติเป็นตน้ หรืออาชพีคา้สุรายาเมา ทางศาสนาถอืวา่เป็นอาชพีทีม่ชิอบ ไมจ่าํเป็นตอ้ง

ทาํอาชพีน้ี มอีาชพีอืน่ทีท่าํได ้ เงนิทองอาจจะไมไ่หลมาเทมา แต่ก็พอเพยีงต่อการดาํรง

ชพี ทานจงึเป็นเรื่องสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัผูท้ีย่งัครองเรือนอยู่  
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ผูท้ีย่งัไมส่ามารถรกัษาศีลไดด้เีท่าทีค่วร ควรมองมาตรงจดุน้ี เพราะใจยงัขาดความ

เมตตา ยงัมคีวามเหน็แก่ตวัอยู่มาก ยงัคดิถงึตนเองอยู่มาก จนมองไมเ่หน็ความ

เดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ ถา้เหน็ความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่เป็นหลกัแลว้ ก็จะมคีวามเมตตา

อยากช่วยเหลอืผูอ้ืน่ บรรเทาความเดอืดรอ้นใหเ้บาบางลงไป ก็จะทาํใหม้ศีีลขึ้นมา จะไม่

อยากเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เวลาจะทาํอะไรจะพดูอะไร ก็จะคาํนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นกบั

ผูอ้ืน่ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะทาํใหม้ศีีลขึ้นมา ทาํไปแลว้จะไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือเปลา่ เช่นไม่

มขีา้วกนิแลว้ไปตกปลา สตัวท์ีต่อ้งตายไปเขาเดอืดรอ้นขนาดไหน ถา้เราเป็นปลาแลว้เขา

เป็นเราบา้ง เวลาเขาหวิเขาไปตกเราขึ้นมากิน เราจะรูส้กึอย่างไร ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ จะมี

ศีลขึ้นมาโดยธรรมชาต ิ เป็นเรื่องปกตไิป ไมต่อ้งฝืน ไมต่อ้งบงัคบั เพราะเป็นศีลทีม่ ี

ปญัญารองรบั ถา้มปีญัญาแลว้จะเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกงา่ยดาย ทานก็ตอ้งมปีญัญา ทาํ

ทานเพราะมมีากเกนิไป เหมอืนแบกของมากๆไวท้าํไม สูแ้บ่งใหค้นอืน่เขาแบกไมด่กีวา่

หรือ ถา้เดนิทางไกล จะแบกของทีไ่มต่อ้งใชไ้ปทาํไม ลองไปเดนิป่าดูซ ิ มอีะไรตดิตวัอยู่

มากนอ้ย ตอ้งคดิแลว้วา่อนัไหนจาํเป็น อนัไหนไมจ่าํเป็น ไมจ่าํเป็นก็ทิ้งไป เพราะตอ้ง

เดนิไกล แบกมนัทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร คนทีม่คีวามหลงจะไมค่ดิแบบน้ี คดิวา่มี

มากๆด ี มไีวก่้อนด ี แต่ตวัเองตอ้งลาํบากลาํบน ตอ้งคอยกงัวลกบัการดูแลรกัษา ตอ้ง

ห่วงตอ้งหวง ถา้มปีญัญาจะรูจ้กัความพอด ี 

ไมว่า่จะทาํทานก็ด ีรกัษาศีลก็ด ีถา้เขา้ใจถงึหลกัของการทาํทาน ของการรกัษาศีลแลว้ ก็

จะไมย่าก ถา้ทาํไปโดยไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไปทาํไม ก็จะไปลบลา้งความหลงไมไ่ด ้ความหลงจะ

ต่อตา้น ใหเ้สยีดาย หามาแทบเป็นแทบตาย ใหไ้ปทาํไม ทาํไมตอ้งซือ่สตัย ์ ในเมือ่ผูอ้ืน่

โกงอยู่ตลอดเวลา จะคดิอย่างน้ี ไมค่ดิถงึผลทีเ่กดิกบัจติใจวา่เป็นอย่างไร เวลาใหแ้ลว้ใจ

มนัโลง่มนัสบายมนัสุข เวลารกัษาศีลไดแ้ลว้มนัมคีวามม ัน่คง ไมห่วาดวติกกงัวล มี

ความภูมใิจในความบริสุทธิ์ของตน ถา้ทาํผดิแลว้จะไมม่ ัน่ใจ ถงึแมใ้ครจะชมจะยกย่อง

อย่างไรก็ยิ้มไมอ่อก เพราะรูอ้ยู่ในใจวา่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีช่มอย่างทีย่กย่อง เพราะไมเ่หน็

ธาตแุทข้องเรา เหน็ส่วนทีเ่ราจดัฉาก เราจงึตอ้งทาํทานรกัษาศีลบาํเพญ็ภาวนา เพราะ

ชวีติน้ีมไีวเ้พือ่ทาํสิง่เหลา่น้ีเท่านัน้เอง ถา้ทาํแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็จะไดถ้งึจดุหมายปลายทาง 

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็ตอ้งอาศยัชวีติร่างกายน้ี  
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ถา้ทุ่มเทเวลาไดม้ากก็จะไปไดเ้ร็ว เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิ็จะไมย่าว ถา้ปฏบิตัทิลีะนิดที

ละหน่อย เวลาทีต่อ้งปฏบิตักิ็จะยาว แทนทีจ่ะเป็น ๗ วนัก็เป็น ๗ เดอืน เป็น ๗ ปี เป็น 

๗ ชาตไิป แต่จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่เรื่อยๆ ตายจากชาตน้ีิไปแลว้ ไมม่ใีคร

รบัรองไดว้า่ชาตหินา้จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์นัท ี อาจจะตอ้งไปใชก้รรมทีไ่หนก่อน 

หรืออาจจะไปรบัผลบญุทีไ่หนก่อน ช่วงนัน้ก็จะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ไมไ่ดส้รา้งบญุสรา้งกศุล 

มากเท่ากบัการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ เวลาก็จะหมดไปหมดไป ในขณะเดยีวกนัก็จะตดิ

นิสยัเชื่องชา้เฉ่ือยชา ไมก่ระตอืรือรน้ ทาํใหก้ารเดนิทางยาวนาน ความทกุขก์็มากขึ้นไป

เรื่อยๆ แทนทีจ่ะทกุขก์บัภพน้ีเพยีงภพเดยีว ก็ตอ้งไปทกุขอ์กีไมรู่ก้ี่ภพ เกดิแต่ละครัง้ก็

ตอ้งเจอปญัหาน้ี เจ็บไขไ้ดป่้วย จะผ่าดหีรอืไมผ่่าด ี แต่ถา้คดิวา่ร่างกายน้ีมไีวเ้พือ่ปฏบิตัิ

ธรรม ควรใชม้นัใหเ้ต็มที ่ถา้ตอ้งผ่าเพือ่กลบัมาทาํงานต่อก็ผ่า  

อาจจะใชโ้อกาสของการเจ็บไขไ้ดป่้วยน้ี เป็นเหตทุาํใหห้ลดุพน้เลยก็ได ้ถา้พจิารณาปลอ่ย

วางร่างกายน้ีไดอ้ย่างแทจ้ริง ปลอ่ยใหม้นัตายไปตามธรรมชาต ิ ดูแลรกัษาไปตามปกต ิ

หายใจไป ดืม่นํา้ไป กนิขา้วไป กนิยาไป ถา้อยู่ไดก้็อยู่ อยู่ไมไ่ดก้็ตาย ก็จะไดบ้รรล ุเช่น

พระราชบดิาของพระพทุธเจา้ รายละเอยีดไมท่ราบวา่เป็นอย่างไร แต่ทราบวา่

พระพทุธเจา้ทรงไปโปรด ตอนทีใ่กลจ้ะสวรรคต ตอนทีป่ระชวรหนกั ทรงบรรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต พลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส วกิฤตก็คอืความใกลต้าย 

คนเราบางทจีะปลอ่ยได ้ จะเหน็ธรรมะได ้ ก็ตอนทีใ่กลต้ายน่ีเอง พอมคีนมาคอยแนะ

คอยสอนวธิีปลอ่ยใหเ้ท่านัน้เอง พอเขา้ใจ พอปลอ่ยได ้ จติก็หลดุ จติมนัตดิกบัร่างกาย 

เหมอืนมกีาวตราชา้งยดึตดิไว ้ ตอ้งเอาธรรมะมาละลายอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน

ขนัธ ์ ๕ ในรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เพราะในขณะนัน้ตอ้งปลอ่ยท ัง้หมด ท ัง้รูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ รูปก็ตอ้งปลอ่ย พจิารณาวา่เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ เวทนาก็

ตอ้งปลอ่ย จะทกุขข์นาดไหนก็ปลอ่ยใหท้กุขไ์ป อย่าไปอยากใหม้นัหาย จะเป็น

ทกุขเวทนาก็ใหเ้ป็นไป จะเป็นสุขเวทนาก็ใหเ้ป็นไป จะเป็นไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็ใหเ้ป็นไป

ตามธรรมชาต ิไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั  
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อย่าไปอยากใหม้นัสุขไปตลอด ถา้อยากก็จะสรา้งความทกุขซ์อ้นขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง คอื

ทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยัความอยากหรือไมอ่ยาก อยากใหท้กุขห์ายไป 

หรือไมอ่ยากจะเจอทกุข ์ ทีเ่กดิจากความเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย ทกุขท์ีเ่กดิจากการ

สูญเสยีร่างกายไป ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก เกดิจากอปุาทานความยดึตดิ ถา้ไมม่ี

ธรรมะจะมทีกุขน้ี์ซอ้นขึ้นมาโดยไมรู่ต้วั เป็นทกุขท์ีท่รมานรุนแรง มากกวา่ทกุขท์ีเ่กดิจาก

การเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย ทกุขท์ีเ่กดิจากการเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็เหมอืนกบัตอนทีน่ ัง่

สมาธิ เจ็บปวดตามร่างกาย แต่ทีรู่ส้กึทกุขม์ากกวา่นัน้ ก็เพราะใจอยากใหม้นัหาย 

อยากจะหนีจากความทกุขน์ ัน้ไป ก็เกดิความทกุขท์รมานขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ซึง่รุนแรงกวา่

ความเจ็บปวดของร่างกาย เพราะบางเวลาเราก็ทนนัง่ได ้ เช่นเวลานัง่ดูหนงั นัง่เลน่ไพ่น้ี 

นัง่ไดท้ ัง้คนื ไมอ่ยากจะลกุ มนัก็เจ็บเหมอืนกนั แต่ใจไมม่คีวามอยากลกุ ไมม่คีวาม

อยากใหค้วามเจ็บหายไป เพราะมสีิง่อืน่มาลอ่ใจอยู่ เพลดิเพลนิไปกบัสิง่ทีก่าํลงัดูกาํลงั

สมัผสัอยู่ ความทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทีเ่กดิจากความอยาก จงึไมเ่กดิ ทาํใหน้ ัง่ไดท้ ัง้คนืท ัง้

วนั หรือเวลานัง่รถน่ี ถา้รถวิง่อยู่น ัง่เท่าไหร่ก็นัง่ได ้พอรถจอดน่ีนัง่ไดเ้ดีย๋วเดยีว จะรูส้กึ

หงดุหงดิกระสบักระส่าย เพราะไมม่อีะไรใหดู้ เวลารถวิง่ไปมอีะไรใหดู้อยู่เรื่อยๆ มรูีป

ต่างๆเปลีย่นไปเรื่อยๆ ก็เพลดิเพลนิไป ความอยากคอืสมทุยัจงึไมเ่กดิขึ้นมา ก็นัง่ได ้

อย่างสบาย  

ปญัหาของพวกเราอยู่ทีค่วามทกุขใ์จน่ีเอง ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่

เวลาทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยทางร่างกาย เราจงึตอ้งมาฝึกทาํใจใหร้บักบัความทกุขท์างร่างกายให ้

ได ้ เวลานัง่สมาธิแลว้เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีกอ็ย่าไปขยบัมนั ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไปตามเรื่อง

ของมนั มนัเจ็บของมนัเองไดก้็ใหม้นัหายของมนัเองได ้ ไมต่อ้งไปทาํอะไร เชื่อในหลกั

ของไตรลกัษณ์คอือนิจจงั ไมว่า่อะไรก็ตาม มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา 

เมือ่สกัครู่น้ีไมม่ทีกุขเวทนา ตอนน้ีมทีกุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ เดีย๋วทกุขเวทนาก็ตอ้งดบัไป

เอง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา พจิารณาใหเ้หน็วา่การปลอ่ยวางดกีวา่การไปยุง่กบั

มนั เพราะเวลาเราไปยุ่งไปอยากใหม้นัหาย จะเพิม่ความทกุขข์ึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง น่ีคอืความ

ทกุขท์ีเ่ราตอ้งการทีจ่ะดบั ซึง่เราดบัไดด้ว้ยปญัญา เมือ่เหน็ชดัแลว้วา่ อยู่เฉยๆปลอ่ยให ้

เป็นตามเรื่องของเขา ความทกุขก์ลบัไมรุ่นแรงเท่ากบัเวลาทีอ่ยากใหม้นัหายไป ตอ้ง
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พยายามหาอบุายทาํไมใ่หใ้จอยาก จะบริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้ อย่าใหใ้จคดิถงึความเจ็บ

ของร่างกาย ใหอ้ยู่กบัพทุโธ เหมอืนกบัเวลาเราดูหนงั ก็อยู่กบัการดูหนงั ความเจ็บปวด

ของร่างกายจะไมม่ารบกวนใจ เราก็อย่าใหค้วามเจ็บปวดของร่างกายมารบกวนใจ ดว้ย

การบริกรรมพทุโธๆไป หรือสวดมนตไ์ป เพือ่ไมใ่หใ้จไปคดิถงึความเจ็บปวดของร่างกาย 

จะพจิารณาดูร่างกายแยกออกมาเป็นส่วนๆ แยกกายออกจากเวทนาจากจติก็ได ้ ใหเ้หน็

วา่เป็นคนละส่วนกนั ใหเ้หน็วา่ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง เป็นเหมอืนศาลา

หลงัน้ี มนัก็ต ัง้อยู่ของมนัไดม้าหลายปีแลว้ ไมเ่หน็มนัเดอืดรอ้นอะไร ร่างกายเป็นเหมอืน

ศาลา นัง่เพยีงช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมงเท่านัน้ จะไปเดอืดรอ้นอะไร มนัไมเ่ดอืดรอ้น ผูท้ี่

เดอืดรอ้นไมใ่ช่กาย ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นคือใจ ใจไปเดอืดรอ้นกบัความเจ็บปวด ทีเ่กดิขึ้นจาก

การนัง่เท่านัน้เอง  

ตอ้งแยกวา่หนา้ทีน้ี่ไมใ่ช่หนา้ทีข่องใจ ใจไมม่หีนา้ทีม่ายุ่งกบัร่างกาย ใจมหีนา้ทีร่บัรูว้า่

ร่างกายเป็นอย่างน้ี แลว้ปลอ่ยวางตามความเป็นจริง เหมอืนกบัปลอ่ยวางศาลาหลงัน้ี เรา

ไมยุ่่งกบัศาลาหลงัน้ี เราก็ไมวุ่น่วาย ถา้นัง่คดิวา่มนัจะพงั ใจก็จะวุน่วายขึ้นมา ถา้ไมค่ดิ

ไมก่งัวลกบัมนัเราก็นัง่ไดอ้ย่างสบาย ร่างกายน้ีก็เหมอืนกนั มนัจะเจ็บจะปวดอย่างไร ก็

ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป ร่างกายไมรู่เ้รื่องความเจ็บปวด เป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนซุง ถา้มนัรู ้

เวลาตายไปเอาไปเผา มนัคงดิ้นน่าดู แต่มนัไมด่ิ้น ตวัทีด่ิ้นก็คอืใจ เมือ่ไมม่ใีจอยู่ใน

ร่างกายแลว้มนัก็ไมด่ิ้น จะเอาไปสบัเอาไปฟนั มนัก็ไมรู่เ้รื่อง เราตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย 

คดิวา่เป็นเหมอืนซากศพแลว้ จะเป็นอะไรก็ใหเ้ป็นไป ทกุขเวทนาทีเ่กดิจากร่างกาย ก็

ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป เราไปบงัคบัใหม้นัเป็นไปตามความตอ้งการของเราไมไ่ด ้ เราก็คอืใจ 

เพยีงแต่ใหรู้ไ้วเ้ท่านัน้เอง ใจเป็นผูรู้ ้ หนา้ทีข่องผูรู้ก้็คอืรูอ้ย่างเดยีว อย่าไปยุ่งเรื่องของ

คนอืน่เขา ทีม่ปีญัหามคีวามทกุขก์นัทกุวนัน้ี เพราะไปยุ่งกบัเรื่องของคนอืน่กนั อยากให ้

เขาเป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ขาเป็นอย่างน้ี อยากจะไดส้ิง่นัน้อยากจะไดส้ิง่น้ี เป็นเรื่องของ

ใจท ัง้นัน้ ทีไ่ปสรา้งปญัหาใหก้บัตวัเอง ใจไมต่อ้งมอีะไร ไมต่อ้งยุ่งกบัอะไร จะมคีวามสุข

มากกวา่ เพยีงแต่สกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้เอง ใหร้บัรูต้ามความเป็นจรงิ  
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ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนชายคนหน่ึง ทีไ่ปกราบขอฟงัเทศนฟ์งัธรรม ตอนทีท่รง

บณิฑบาตอยู่ ทรงตรสัวา่ไมใ่ช่เวลาทีจ่ะสอนธรรมะ เขาก็ขอรอ้งใหพู้ดส ัน้ๆ เพราะ

อยากจะรูเ้หลอืเกนิวา่แก่นของคาํสอนเป็นอย่างไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ไมว่า่จะเหน็

อะไร จะสมัผสักบัอะไร ก็ใหส้กัแต่วา่รูเ้ทา่นัน้ ใหรู้เ้ฉยๆ ไมต่อ้งไปคดิปรุงแต่ง ไมต่อ้ง

ไปวา่เป็นสิง่นัน้เป็นสิง่น้ี เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นเรา เป็นเขา เหน็ก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิ

ก็สกัแต่วา่ไดย้นิ เขาก็รบัไปปฏบิตั ิ เกดิศรทัธาอยากจะบวช ก็เลยลาไปเตรียมบรขิาร 

ระหวา่งทางก็ถูกววัขวดิตาย พระพทุธเจา้ทรงทราบกท็รงใหจ้ดัการฌาปนกจิ แลว้ก็ให ้

สรา้งเจดยีเ์พือ่บรรจอุฐัขิองชายคนนัน้ ซึง่ในสมยันัน้ถอืวา่การสรา้งเจดยีบ์รรจอุฐันิ ัน้ 

บคุคลนัน้จะตอ้งเป็นพระอรหนัต ์เขาเขา้ใจในหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ปลอ่ยวางทกุ

สิง่ทกุอย่างได ้ ปลอ่ยทกุอย่างเป็นไปตามความเป็นจริง โดยไมไ่ปยุ่งไปเกี่ยวขอ้งดว้ย 

ร่างกายจะตายก็ใหต้ายไป เวทนาจะเจ็บอยา่งไรก็ใหเ้จ็บไป จะสุขก็สุขไป แลว้แต่มนัจะ

เป็น 

บางทตีอ้งอาศยัเวลาใกลต้าย เพราะสิง่เหลา่น้ีจะปรากฏขึ้นมาใหเ้ราตอ้งพจิารณา ถา้

พจิารณาจนเกดิปญัญาขึ้นมา ก็จะปลอ่ยวางได ้ เหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา วา่เป็น

สิง่ทีไ่ปบงัคบัไมไ่ด ้ เหมอืนกบัลม จะพดัหรือไมพ่ดัก็บงัคบัไมไ่ด ้ ฉนัใดขนัธ ์ ๕ คอืรูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ จะเกดิจะดบัเราก็บงัคบัมนัไมไ่ด ้มนัเกดิมนัดบัไปตามเหตุ

ตามปจัจยัอยู่ตลอดเวลา ใจเพยีงแต่รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ใจก็จะสบาย อยู่ท่ามกลางการ

เปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมห่ว ัน่ไหว เพราะไมย่ดึไมต่ดิ ไมไ่ปอยากกบัสิง่ต่างๆ ทกุอย่างดี

หมด อะไรก็ได ้ สุขก็ไดท้กุขก์็ได ้อยู่ก็ไดต้ายก็ได ้ถา้อยู่อย่างน้ีได ้จะสบายกวา่อยู่แบบ

มหาเศรษฐ ี ตอ้งเป็นอย่างนัน้ตอ้งเป็นอย่างน้ี อาหารตอ้งเป็นชนิดนัน้ตอ้งเป็นชนิดน้ี ที่

อยู่อาศยัตอ้งเป็นชนิดนัน้ชนิดน้ี คนทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยจะตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

เพราะมอีาํนาจทางการเงนิ คดิวา่สามารถส ัง่ซื้อไดท้กุอย่าง พอไปเจอเวลาทีส่ ัง่ซื้อไมไ่ด ้

ตอนนัน้จะทรมานใจมาก เพราะไมรู่จ้กัปลอ่ยวาง จงึตอ้งพจิารณาขนัธ ์ ๕ ใหเ้หน็วา่เป็น

ไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป อย่าไปยดึอย่าไปตดิมนั จะทาํให ้

เกดิเป็นความทกุขข์ึ้นมา เพราะไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาต ิ เป็นเหมอืนกบัแดดลม เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ร่างกายของเราก็เป็นไป
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ตามเรื่องของเขา เราเพยีงแต่รบัรู ้ เอามาใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด จะมคีวามสุข

ตลอดเวลา ไมม่คีวามทกุขเ์ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจเลย น่ีคอืทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ ก็คอื

มรรคทีม่อีงค ์ ๘ ชวีติของเราเกดิมาก็เพือ่มาสรา้งทีพ่ึง่น้ี จงึตอ้งปฏบิตัมิรรคน้ี ไมว่า่จะ

เป็นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปญัญา น่ีคอืงานทีแ่ทจ้ริงของเรา งานทาํมาหากนิเลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้ง เป็นเพยีงงานสนบัสนุน เพือ่ใหเ้ราไดม้าปฏบิตักินั ใหย้ดึตดิกบัการปฏบิตัิ

น้ี ไมน่านก็จะไดพ้บกบัสิง่ทีป่รารถนากนัทกุคน  

ถาม มเีพือ่นนัง่สมาธิได ้๒ ช ัว่โมง เสร็จปับ๊เปิดทวีดูี 

ตอบ ยงัไมม่ปีญัญา นัง่เพือ่ทาํจติใหส้งบเทา่นัน้ แต่ไมรู่ว้า่ดูทวีไีปทาํไม เหมอืนคนที่

ดืม่เหลา้หรือสูบบหุรี่ ยงัไมม่ปีญัญา ตอนตน้ดืม่เพราะสงัคม เหน็คนอืน่ดืม่ก็ดืม่

ตาม พอดืม่แลว้ก็ตดิเป็นนิสยั มนัก็เลยเลกิยาก ก็เหมอืนกบัดูทวี ีพอดูแลว้ก็ตดิ

เป็นนิสยั วา่งๆไมรู่จ้ะทาํอะไรก็เปิดทวีดูี ไมม่เีหตผุลวา่ดูไปทาํไม แต่อยู่เฉยๆไม่

มอีะไรดูไมไ่ด ้ตอ้งมอีะไรดู ทน้ีีเรารูแ้ลว้วา่มนัเป็นเหมอืนยาเสพตดิ มนัเป็นโทษ

ทีล่ะเอยีด ในทางโลกไมถ่อืวา่เป็นโทษ แต่ในทางธรรมถอืวา่เป็นโทษ เพราะไมท่าํ

ใหจ้ติใจกา้วหนา้ ไมห่ลดุพน้จากการตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตอ้งถอื

ศีล ๘ จะไดปิ้ดทวีไีด ้ 

ถาม ขอเอาแค่ศีล ๕ ใหค้รบถว้นก่อน ค่อยเป็นค่อยไป 

ตอบ ทาํไมมกันอ้ยเหลอืเกนิ ทเีงนิทองไมม่กันอ้ยเลย 

ถาม นอ้งไปภาวนามา ๔ วนั ยงัไมผ่่าน ตดิเวทนาค่ะ 

ตอบ ไมเ่ป็นไร พยายามไปเรื่อยๆ เป็นนิสยัของเรา พอเจอความเจ็บจะหนีทนัท ี เรา

ตอ้งฝืนบงัคบัมนั ทาํไปเรื่อยๆ จะไดท้ลีะนิดทลีะหน่อย ขยบัไปเรื่อยๆ อกีหน่อย

ก็นัง่ไดน้าน จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะรูส้กึเฉยๆ ขอใหท้าํไปเถดิ อย่าทอ้แท ้

ใหม่ๆ ก็เป็นเหมอืนมวยอ่อนหดั ขึ้นเวทชีกไดห้มดั ๒ หมดัก็โดนนบั ๘ ตอ้งเอา
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ประสบการณ์มาเป็นครูสอนเรา แลว้ก็ทาํต่อไป ทาํได ้เพราะทกุคนเวลาเริ่มตน้ ก็

เป็นอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ ลม้ลกุคลกุคลานกนัไปก่อน  

ถาม การเจริญสตอิยูต่ลอดเวลา หมายถงึรูส้กึตวัอยู่ตลอดเวลา วา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่

ตลอดเวลา ไม่คดิฟุ้ งซ่านไปทีไ่หน คอืรูอ้ยู่ในปจัจบุนั ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ แต่ยงัไมพ่อ เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของการทาํจติใหส้งบ เบื้องตน้เราตอ้งดงึให ้

มนัมาอยู่ใกลต้วัเรา เมือ่อยู่ใกลต้วัแลว้ ถา้ยงัคดิอยู่ ก็ตอ้งทาํไมใ่หม้นัคดิ พระ

ท่านบางรูป ท่านก็ใชก้ารบริกรรมพทุโธควบคู่ไปกบัการมสีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํ

ต่างๆ ไมว่า่กาํลงัปดักวาดกาํลงับณิฑบาต กาํลงัฉนั ท่านก็พทุโธไป แทนทีจ่ะไป

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้อยู่กบัปจัจบุนัแต่ยงัแวบไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีอยู่ ก็จะ

ไมน่ิ่ง แต่ถา้ใหอ้ยู่กบัพทุโธไปดว้ยในขณะเดยีวกนั ก็จะน่ิงได ้ ในขณะทีก่าํลงัทาํ

กจิกรรมก็น่ิงได ้ ในขณะทีเ่ดนิจงกรมก็น่ิงได ้แต่จะไมเ่หมอืนกบัการหลบัใน คน

ทีม่สีตอ่ิอนพอบริกรรมพทุโธไปแลว้คดิวา่จติสงบ แต่ความจรงิจติไมส่งบ จติมนั

หลบัใน มนัต่างกนั เวลาจติทีส่งบดว้ยสตจิะมคีวามตื่นตวั มคีวามแปลก

ประหลาดมหศัจรรย ์ มคีวามสุขสบายเบาใจ ถา้ไมเ่ป็นอย่างน้ี แสดงวา่ไมใ่ช่

ความสงบแลว้ เป็นการเผลอสติ เป็นการหลบัในหรือเขา้ภวงัคห์ลบัเสยี ถา้เป็น

ความสงบของสมาธิ จะเยน็สบายจะมหศัจรรยใ์จ  

ขอ้สาํคญัของสตกิ็คอืการใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปในอดตีไมใ่หไ้ปในอนาคต

ไมใ่หไ้ปทีอ่ืน่ ใหอ้ยู่ทีต่รงน้ี ตรงทีก่ายอยู ่ กายอยู่ตรงไหน ก็ใหส้ตอิยู่ตรงนัน้ 

เรียกวา่กายคตาสติปฏัฐาน ทีต่ ัง้ของสตมิอียู่ ๔ ทีค่อื กาย เวทนา จติ ธรรม ถา้

ต ัง้อยู่ทีจ่ติ ก็ใหดู้ความคดิปรุงแต่งของจติ ดูวา่กาํลงัคดิเรื่องทีท่าํใหเ้กดิอารมณ์

ต่างๆขึ้นมา ถา้ต ัง้อยู่ทีธ่รรม ก็ใหค้ดิถงึธรรมบทใดบทหน่ึง เช่นพจิารณาอาการ 

๓๒ ของร่างกาย พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้จติต ัง้อยู่กบัเรื่อง

เหลา่น้ีก็จะไมไ่ปไกล จะอยู่ใกลก้บัความสงบ อยู่ใกลก้บัความรู ้พจิารณาธรรมก็

จะเป็นปญัญาขึ้นมา อย่าไปอยู่กบัเรื่องสาม ี เรื่องภรรยา เรื่องลูก เรื่องธุรกจิการ

งาน ซึง่ยากสาํหรบัฆราวาส ทีย่งัตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเหลา่น้ีอยู่ ก็ควรคดิเท่าที่
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จาํเป็น ไมต่อ้งไปคดิวพิากษว์จิารณ์บ่นวา่ ไปห่วงไปกงัวล ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งคดิก็

อย่าไปคดิ เรื่องทีจ่าํเป็นตอ้งคดิเมือ่คดิเสร็จแลว้ก็หยุดคดิ หนักลบัเขา้มาอยู่ทีต่วั 

อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัธรรมะ พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาร่างกาย เกดิแก่เจ็บตาย

อยู่เรื่อยๆ ท ัง้ของเราและของคนอืน่ ถา้คิดในทางไตรลกัษณ์ก็เป็นธรรมะ ถา้ไป

ห่วงไปกงัวล ไปอจิฉาริษยา ก็เป็นทางโลกทางกเิลสไป  

น่ีคอืจดุทีจ่ติควรเกาะตดิไวอ้ยู่ตลอดเวลา คอืกายเวทนาจติธรรม ถา้ต ัง้อยูท่ี่

เวทนาก็ดูวา่เวทนาตอนน้ีเป็นอย่างไร ไม่สุขไมท่กุขก์็รูว้า่ไมสุ่ขไมท่กุข ์ เวลา

เหน่ือยก็รูว้า่เหน่ือย หรือเวลานัง่นานๆแลว้ เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีก็รูต้ามความ

จริง รูเ้ฉยๆ ไมต่อ้งยุ่งกบัมนัปลอ่ยมนัไป ส่วนไหนทีต่อ้งดูแลกดู็แลไป เช่นหวิ

นํา้ก็ดืม่นํา้ หวิขา้วก็กนิขา้ว แต่ใหม้ปีระมาณ ใหม้เีวล ํา่เวลา ไมใ่ช่กนิเสร็จใหม่ๆ ก็

หวิอกี ก็กนิอกี อย่างน้ีใชไ้มไ่ด ้ตอ้งใหม้เีวล ํา่เวลา กนิแลว้ยงัหวิอกี ก็ปลอ่ยมนั

หวิไป ใหส้กัแต่รูว้า่เป็นทกุขเวทนา แต่ยงัไมถ่งึเวลาไปเยยีวยามนั ถา้ไดก้นิ

อาหารอย่างพอเพยีงแลว้ ก็ยงัไมต่อ้งกนิ มนัหวิอกีก็ใหรู้ว้า่มนัหวิก็แลว้กนั หวิได ้

มนัก็หายหวิได ้ มนัก็เป็นอยู่อย่างน้ี น่ีคอืการเจริญสตทิีเ่วทนา แต่โดยส่วนใหญ่

แลว้ วธิีงา่ยทีสุ่ด ก็คอืใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํ กาํลงัทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบัการ

กระทาํนัน้ๆ จะใชอ้บุายวธิีท่องไปในใจก็ได ้ ถา้กาํลงักนิก็วา่กนิๆ เคี้ยวๆ กลนืๆ

ไป เวลาอาบนํา้ถูสบู่ก็ถูๆไป แปรงฟนัก็แปรงๆไป คอยเตอืนใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์

ในปจัจบุนั จติก็จะไมไ่ปคดิปรุงแต่งฟุ้ งซ่าน ไมล่อยไปไกล พอใหอ้ยู่กบัพทุโธ 

มนัก็จะอยู่กบัพทุโธๆ ไมน่านก็จะรวมลง หรือจะอยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ 

การเจริญสตเิป็นเพยีงจดุเริ่มตน้เท่านัน้ เป้าหมายก็คอืใหจ้ติรวมลงเป็นสมาธิ ให ้

เขา้สู่ความสงบ พอจติรวมลงเขา้สู่ความสงบแลว้ จติจะเปลีย่นจากหนา้มอืเป็น

หลงัมอื จากคนทีห่วิโซซดัโซเซ จะกลายเป็นคนมคีวามอิม่ มคีวามสุข จะช่วยตดั

ช่วยลดความรุนแรงของความอยาก ของความโลภ ของความโกรธ ของความ

หลงไปไดม้าก แต่ยงัไมส่ามารถทาํลายไดอ้ย่างสิ้นเชงิ หนา้ทีน้ี่ตอ้งเป็นหนา้ทีข่อง

ปญัญา เพราะความโลภความโกรธความอยากเกดิจากความหลง จะแกค้วาม
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หลงไดก้็ตอ้งใชค้วามรู ้ คอืใชค้วามจริง เราหลงเพราะไมเ่หน็ในไตรลกัษณ์ หลง

รกัใครก็อยากใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ ซึง่ไมเ่ป็นไปตามความเป็นจริง เพราะไมม่ใีคร

อยู่ไปไดต้ลอด เราจะไมห่ลงรกัใครถา้มปีญัญา รูว้า่ทกุคนเกดิมาแลว้ก็ตอ้งจาก

กนั ไมรู่จ้ะไปหลงรกัเขาทาํไม หลงรกัเขาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งมาเสยีอกเสยีใจ เพราะ

ตอ้งจากเราไป หรือไมเ่ช่นนัน้เราก็ตอ้งจากเขาไป น่ีคอืปญัญาความรูใ้นไตร

ลกัษณ์ ร่างกายของทกุคนก็เป็นไตรลกัษณ์ สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆก็เป็น

ไตรลกัษณ์ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์อยู่ตลอดเวลา จะสกดัความโลภความอยากได ้

ปญัหาคอืเหน็แต่ไมเ่หน็ตลอดเวลา เวลาไหนทีเ่ราเผลอ ความโลภความอยากก็

จะหลอกใหไ้ปควา้มา ไปอยากไดม้าเป็นของเรา แลว้ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไป

นานๆ การปฏบิตัทิีถ่งึรากถงึโคนก็ตอ้งเจรญิปญัญาอย่างต่อเน่ือง  

จะเจริญปญัญาอย่างต่อเน่ืองได ้ ก็ตอ้งมสีมาธิเป็นพื้นฐาน ถา้ไมม่สีมาธิใจไมต่ ัง้

ม ัน่ ไมอ่ยู่กบัที ่ไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั ใหพ้จิารณาอะไร ก็ไดส้กัแป๊บเดยีว ก็ลอยไป

แลว้ พจิารณาไดแ้ค่ ๒ – ๓ วนิาท ี ก็ลอยไปเรื่องอืน่แลว้ ไปอยู่เรื่อยๆ เป็น

เหมอืนเรือทีไ่มไ่ดท้อดสมอ เวลาจอดเรือเทยีบท่าเพือ่ขนถ่ายสนิคา้ขึ้นลงจากเรือ 

เรือตอ้งจอดน่ิง ตอ้งทอดสมอหรือผูกเรือไวก้บัท่าเรือ พอเรือจอดน่ิงแลว้ ขนถ่าย

สนิคา้ขนถ่ายคนขึ้นลงก็สบาย ฉนัใดการขนถ่ายกเิลสออกจากใจ ขนถ่ายธรรมะ

เขา้สู่ใจ ใจก็ตอ้งน่ิง เหมอืนกบัเรือทีจ่อดน่ิง จงึตอ้งมสีมาธิ ถา้ใครมาพูดวา่ไม่

ตอ้งมสีมาธิ แสดงวา่เขาไมเ่คยปฏบิตั ิ หรอืปฏบิตัไิมถ่งึข ัน้นัน้ เพยีงแต่ใหม้สีติ

ตามรู ้ ก็เหมอืนกบัตะครุบเงา เงามนัอยู่ขา้งหนา้ เราก็ตามมนัไป มนัก็ขยบัไป

ขา้งหนา้อกี เราก็ตอ้งตามมนัไปอกี ตอ้งตามกนัไปอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็

เหมอืนกนั เราตามรูม้นั มนัก็ขยบัไปเรื่อยๆ หยุดมนัไมไ่ด ้เวลามนัโลภก็หยุดมนั

ไมไ่ด ้ เวลาโกรธก็หยุดมนัไมไ่ด ้ อาจจะหยดุไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว ถา้อยู่ในวสิยัที่

จะหยุดมนัได ้ 

แต่ความโลภความโกรธบางชนิด มนัก็แรงกวา่ทีเ่ราจะหยุดมนัได ้ ขึ้นอยู่กบั

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ มมีากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไมย่ดึมากก็ไมโ่กรธ
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มาก ไมร่กัมากก็ไมห่วงมาก ไมโ่กรธมาก ไมเ่สยีใจมาก ถา้รกัมากก็หวงมาก 

โกรธมาก เสยีใจมาก ก็จะหยุดยาก ถา้มสีมาธิสนบัสนุนก็จะหยุดได ้ มปีญัญา

เหน็โทษของความโกรธ เหน็โทษของความหลง เหน็โทษของความโลภ วา่ทาํให ้

เกดิความทกุขข์ึ้นมาในใจ ก็จะหยุดได ้จะตดัอะไรไดน้ัน้ตอ้งเหน็โทษของมนั คอื

เหน็ความทกุขใ์จเกี่ยวกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้ทกุขม์ากๆแลว้ ไมรู่จ้ะมมีนัไวท้าํไม 

ใหม้นัไปดกีวา่ มนัจะไปก็ไป อยู่แบบไมม่ดีกีวา่ จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

ตอ้งเหน็ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในใจ ถา้เหน็ทุกขก์็จะเหน็ตน้เหตขุองความทกุข ์ คอื

สมทุยัความอยาก เมือ่เหน็วา่ความอยากเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ก็ตดัความ

อยากนัน้ไป ไมเ่อาก็ได ้ ใครอยากจะไดก้็เอาไป เช่นรกัสามมีากแต่ทกุขก์บัเขา

เหลอืเกนิ คนนัน้ก็มาจบีคนน้ีก็มาหลอกมาลอ่ ก็ยกใหเ้ขาไปเลย จะไดห้ายทกุข ์

เลย 

ถาม เวลานัง่สมาธิในท่าทีส่บายๆจะนัง่ได ้ จติน่ิงเร็ว แลว้ก็นัง่ไดน้านเป็นช ัว่โมง 

สามารถพจิารณาถงึไตรลกัษณ์ได ้ แต่ถา้นัง่ท่าขดัสมาธิเมือ่ไหร่ จะนัง่ไดไ้มน่าน 

จะเลอืกวธิีน ัง่น่ีไดไ้หมคะ 

ตอบ แรกๆนัง่ท่าไหนก็ได ้ในฐานะทีเ่ริ่มปฏบิตั ิคาํวา่นานของโยมนัน้มนัไมน่านสาํหรบั

นกัปฏบิตัอิาชพี ท่านัง่ขดัสมาธิเป็นท่าทีน่ ัง่ไดห้ลายๆชัว่โมง นัง่แลว้สบาย ถา้นัง่

หอ้ยเทา้นัง่เกา้อี้ นัง่ไปสกัพกัแลว้จะโยกไปโยกมางา่ย อาจจะลม้ไปก็ได ้ ไม่

เหมอืนกบัท่าขดัสมาธิ ร่างกายมฐีานทีม่ ัน่คง จะนัง่ไดน้านกวา่ ในเบื้องตน้ก็นัง่ท่า

สบายไปก่อน พอมคีวามชาํนาญในการทาํจติใจใหส้งบไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ ก็

ลองนัง่ขดัสมาธิดู ใหม่ๆ จะรูส้กึขดับา้ง เพราะไมเ่คยชนิ ตอ้งงอเทา้งอเขา่เขา้มา 

จะรูส้กึตงึๆแขง็ๆ  

ถาม เมือ่ ๒ – ๓ วนัขบัรถไปทาํงาน มคีนบา้หกคะเมนตลีงักามาตามถนน แต่แปลก

พอมาเจอศาลพระภูมเิขาก็นัง่ไหวไ้ด ้ตรงนัน้เป็นสญัญาความจาํหรือเป็นอนุสต ิ 
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ตอบ ถา้เหน็อะไรจาํไดก้็เป็นสญัญา พอมาเจอศาลพระภูมกิ็จาํไดว้า่เป็นสิง่ทีศ่กัดิ์สทิธิ์ 

ตอ้งแสดงความเคารพ เขามสีตอิยู่ในระดบัทีจ่ะรบัรูส้ญัญานัน้ ถา้เขาไปเหน็ใน

สิง่ทีเ่ขาไมรู่ว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร เขาก็ปลอ่ยไปตามความสบายใจ อยากจะทาํ

อะไรก็ปลอ่ยใหท้าํไป อยากจะกระโดดโลดเตน้ อยากจะรอ้งห่มรอ้งไห ้ ก็ทาํไป 

สตน้ีิมอียู่ดว้ยกนัทกุคน จะมมีากหรือมนีอ้ยเท่านัน้เอง คนทีเ่สยีสตน่ีิมสีตนิอ้ย

มาก ใจลอยไปตามความคดิปรุงต่างๆ ไมไ่ดอ้ยู่กบัเหตกุารณ์รอบดา้น ไมม่ี

สญัญาความจาํทีจ่ะแยกแยะวา่ สิง่นัน้สิง่น้ีเป็นใครเป็นอะไร ควรจะประพฤติ

ปฏบิตัอิย่างไร สตเิป็นตวัดงึใจไว ้ ใหรู้ก้บัเหตกุารณ์ในปจัจบุนั ถา้ไมรู่ก้บั

เหตกุารณ์ในปจัจบุนั ก็แสดงวา่ไมม่สีต ิ ใจเหมอ่ลอย เช่นนัง่อยู่ตรงน้ี แต่ไป

คดิถงึเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี เช่นคนทีเ่สยีอกเสยีใจสูญเสยีคนรกัไป มกัจะเหมอ่

ลอยเพราะจะคดิถงึอดตี คดิถงึความทรงจาํในอดตีต่างๆ อยู่ตรงไหนก็ตอ้ง

คดิถงึ ก็เหมอ่ลอยไป เพราะเป็นความสุขของเขา เขายดึตดิอยู่กบัความสุขนัน้ 

แต่ในปจัจบุนัน้ีไมม่แีลว้ จงึตอ้งไปหาความสุขในอดตี ใจก็เลยเหมอ่ลอยไป 

คดิถงึในเรื่องอดตีทีผ่่านมา  

พอคดิแลว้ก็จะเกดิความทกุข ์ เพราะเป็นแค่ความฝนั อยากจะใหเ้ป็นในปจัจบุนั 

มนัก็ไมเ่ป็น ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ทกุครัง้ทีอ่ยู่กบัปจัจบุนัก็จะรบัไมไ่ด ้ ก็

พยายามหนีปจัจบุนัอยู่เรื่อยๆ ไปเปิดดูรูปเก่าๆ เสื้อผา้เก่าๆ แสดงวา่ไมม่สีตแิลว้ 

ถา้มสีตติอ้งตดัแลว้ อดตีผ่านไปแลว้ ตายไปแลว้ จบแลว้ เหตกุารณ์ต่างๆจะเกดิ

ในปจัจบุนัเท่านัน้ ไมไ่ดเ้กดิในอดตี ไมไ่ดเ้กดิในอนาคต เกดิในปจัจบุนั จงึตอ้ง

ต ัง้จติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั แลว้ใจจะไมวุ่น่วาย จะไมท่กุข ์ จะไมส่บัสน ถา้ไมม่สีตกิ็

จะมอีปุาทานยดึตดิกบัอดตีกบัอนาคต ถา้ปจัจบุนัไมด่ ี ก็จะฝนัถงึอนาคตฝนัถงึ

อดตี ถา้อยู่ในปจัจบุนัก็จะปลอ่ยวางกเิลสได ้จะไมพ่ึง่พาสิง่ต่างๆ แต่เราไมอ่ยู่ใน

ปจัจบุนักนั ชอบฝนัชอบคดิถงึความสุขทีจ่ะไดร้บัหรือทีเ่คยมอียู่ เราเลยมองขา้ม

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีม่อียู่ในปจัจบุนัน้ีไป ก็เลยไมเ่คยเจอของจริงเสยีท ี เราอยู่ใน

โลกของความฝนัอยู่ตลอดเวลา เพราะใจเราไมน่ิ่ง เราจงึตอ้งดงึใจใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั เพราะไมม่อีะไรจะวเิศษเท่ากบัปจัจบุนั ปจัจบุนัน้ีไมม่อีะไร ก็สกัแต่วา่รู ้
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ตามความจริงเท่านัน้เอง มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ถา้ใจเราน่ิง เราจะเหน็วา่

ทกุสิง่ทกุอย่างขยบัอยู่ตลอดเวลา  

ถาม จะใหเ้กดิปญัญา ใจตอ้งต ัง้ม ัน่ดว้ยใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ถา้ใจไมต่ ัง้ม ัน่ก็เหมอืนกบัเวลาทีเ่ทนํา้ลงไปในแกว้ ถา้แกว้เลือ่นไปเลือ่นมานํา้

ก็จะไมเ่ขา้ไปในแกว้ เหมอืนคนเมาสุรา จะทาํอะไรไมค่่อยได ้ เพราะไมม่สีติ

ประคบัประคองใจใหต้ ัง้ม ัน่ ใหอ้ยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง การพจิารณาปญัญาตอ้ง

ใชเ้วลาใคร่ครวญนาน มเีหตมุผีลทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั ถา้คดิไดเ้พยีงแวบเดยีวแลว้

เปลีย่นไปคดิเรื่องอืน่ ก็จะไมไ่ดข้อ้สรุป พจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีวก็ไปแลว้ เพราะมี

อารมณ์อย่างอืน่มาดงึมาผลกัไป ถา้มสีมาธิจะไมม่อีารมณ์ ขึ้นอยู่กบัวา่มสีมาธิ

มากนอ้ยเพยีงไร ถา้มมีากอารมณ์ก็นอ้ย ถา้มนีอ้ยอารมณ์ก็มาก สมาธิในแต่ละ

ระดบัก็รองรบัการพจิารณาปญัญาตามระดบัของสมาธินัน้ๆ ถา้มสีมาธิอยู่ ๕ 

นาทกี็พจิารณาปญัญาได ้ ๕ นาท ี ถา้มสีมาธิได ้ ๓๐ นาทกี็จะพจิารณาได ้ ๓๐ 

นาท ี แต่การพจิารณาปญัญาน้ีตอ้งพจิารณาท ัง้วนัเลย แทบทกุลมหายใจเขา้ออก

เลย  

ปญัญาทางธรรมน้ีต่างกบัปญัญาทางโลก ปญัญาทางโลกคดิแลว้ไดข้อ้สรุปก็จบ 

แต่ปญัญาทางธรรมตอ้งมอียู่กบัใจตลอดเวลา พอเผลอปับ๊กเิลสก็เขา้มาแทรก

ทนัท ี ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความตายทกุลมหายใจ

เขา้ออก เผลอปับ๊เดยีวกิเลสจะเขา้มาแทรก ใหอ้ยากอยู่ไปนานๆ ถา้คดิวา่จะตอ้ง

ตายทกุลมหายใจเขา้ออก ความคดิทีอ่ยากจะอยู่ไปนานๆก็จะไมม่ ี พอสามารถ

ควบคุม ไมใ่หค้วามคดิของกเิลสเขา้มาแทรกไดแ้ลว้ ต่อไปไมต่อ้งคดิพจิารณาก็

ได ้ เพราะมไีวเ้พยีงเพือ่สกดัความคดิของกเิลสเท่านัน้เอง เมือ่มปีญัญาความจริง

คอยสกดัความคดิของกเิลสไดท้กุขณะแลว้ กเิลสก็จะไมโ่ผลข่ึ้นมา เราก็ไมต่อ้ง

พจิารณาเรื่องน้ีอกีต่อไป เรารูแ้ลว้วา่หมดปญัหา สาํหรบัเรื่องความกลวัตาย น่ีคอื

การพจิารณาทางปญัญา ต่างกบัทางโลก ทางโลกเราพจิารณาวา่จะตอ้งทาํอะไร 

จะตอ้งแกป้ญัหาอย่างไร เมือ่รูแ้ลว้เราก็ไปแก ้ แต่ปญัญาทางธรรมน้ีตอ้งมอียู่ใน
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ปจัจบุนัตลอดเวลา ตราบใดทีย่งัมกีเิลสคอยบกุมาทาํลายใจ ก็ยงัตอ้งมปีญัญา 

เหมอืนกบัทหารทีย่งัตอ้งคอยรกัษาประตูเมอืง ถา้มขีา้ศึกศตัรูจะบกุเขา้มา ก็ตอ้ง

มทีหารเฝ้าอยู่ตลอดเวลา พอไมม่ขีา้ศึกศตัรูมาแลว้ ทหารก็กลบัเขา้กรมเขา้กอง

ได ้ 

ปญัญาทางศาสนาเป็นอย่างน้ี ตอ้งเจริญทกุลมหายใจเขา้ออก จนทนักบักเิลสทกุ

ชนิด ทีจ่ะมาหลอกใจใหไ้ปโลภไปโกรธไปอยาก ไปทกุขก์บัเรื่องต่างๆ พอรูว้า่มี

ปญัญาอยู่กบัใจตลอดเวลาแลว้ รูท้นักบักิเลสทกุชนิดแลว้ ก็หมดปญัหา เมือ่

กเิลสไมโ่ผล่ออกมาแลว้ ปญัญาก็ไมต่อ้งทาํงาน จะมแีต่สกัแต่วา่รู ้ อยู่เฉยๆไป

เท่านัน้เอง ไมต่อ้งคดิไมต่อ้งพจิารณา พจิารณาตอนทีย่งัไมเ่ขา้ใจตอนทีย่งัหลง

อยู่ เพือ่แกค้วามหลง ความหลงทาํงานตลอดเวลา ปญัญาก็ตอ้งทาํงาน

ตลอดเวลา จงึตอ้งอาศยัสมาธิชนิดทีม่อียู่ตลอดเวลา ถา้ปฏบิตัไิปถงึระดบัหน่ึง

แลว้ สมาธิจะมอียู่ตลอดเวลาในอริิยาบถท ัง้ ๔ ไมใ่ช่สมาธิตอนทีน่ ัง่หลบัตาอย่าง

เดยีว แต่จะสงบน่ิงต ัง้ม ัน่อยู่ตลอดเวลา แมใ้นขณะทีคุ่ยกนัอยู่น้ีก็สงบตัง้ม ัน่ มี

ความตื่นตวัรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงภายในจติใจตลอดเวลา จะแวบไปทางไหนจะรู ้

ทนัท ีเป็นสนัทฏิฐโิก ตอ้งปฏบิตัถิงึจะเขา้ใจ 

ถาม คนทีพ่ึง่เริ่มนัง่สมาธิน่ี ควรกาํหนดจติไวท้ีไ่หนคะ ทีป่ลายจมกูหรือทีท่อ้ง 

ตอบ ทีถ่นดักบัเรา การนัง่ทาํสมาธิมถีงึ ๔๐ วธิีดว้ยกนั มกีรรมฐาน ๔๐ ชนิด แต่ส่วน

ใหญ่จะใชพ้ทุโธ หรือใชล้มหายใจเขา้ออก หรือในเบื้องตน้ก็ใชก้ารสวดมนตไ์ป

ก่อน ขอ้สาํคญัใหอ้ยู่กบักรรมฐานนัน้ ถา้จะสวดมนตก์็อยู่กบัการสวด อย่าไปคดิ

เรื่องอืน่ ถา้ชอบพทุโธก็อยู่กบัพทุโธ ไมต่อ้งดูลมหายใจ ถา้ตอ้งการดูลมอย่าง

เดยีว ก็ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธ ใหรู้ล้มวา่เขา้ออกตรงไหน ถา้ชดัทีป่ลายจมกูก็ดู

ตรงทีป่ลายจมกู ถา้ชดัทีห่นา้ทอ้งทีก่ลางอกก็ใหรู้อ้ยู่ตรงหนา้ทอ้งทีก่ลางอก ที่

เรียกวา่หยุบหนอพองหนอ จะพดูตามก็ได ้ไมพู่ดก็ได ้ใหรู้ว้า่เขา้รูว้า่ออก ใหรู้อ้ยู่

ตรงนัน้ ขอ้สาํคญัใหม้จีดุใดจดุหน่ึงเป็นทีเ่กาะของจติ ไมใ่หล้อยไปคดิถงึเรื่องอืน่ 

ถา้ดูลมแลว้ยงัคดิอยู่ ก็ตอ้งใชบ้ริกรรมพทุโธควบคู่ไปดว้ย ลมเขา้ก็วา่พทุ ลม
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ออกก็วา่โธ หรือลมเขา้ก็พทุโธ ลมออกก็พทุโธ ถา้ยงัคดิอยู่ก็บริกรรมพทุโธอย่าง

เดยีวไปเลย แลว้แต่ความถนดัและระดบัจติของแต่ละคน  

การปฏบิตัขิองแต่ละคนจงึมคุีณสมบตัจิาํเพาะ เวลาคนอืน่ใชว้ธิีน้ีแลว้มาเลา่วา่ด ี

แต่เราไปใชดู้กลบัไมด่ ี ก็ตอ้งใชว้ธิีอืน่ อาจจะเป็นเพราะสตเิราไมด่กี็ได ้ สตไิมม่ี

กาํลงัมากพอ ไมส่ามารถบงัคบัใจใหอ้ยู่กบักรรมฐานได ้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธก็อยู่ได ้

แวบเดยีว แลว้ก็ไปคดิเรื่องอืน่ ถา้อย่างน้ีปญัหาก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ทุโธ แต่อยู่ทีส่ต ิก็

ตอ้งพยายามฝึกสตอิยู่เรื่อยๆ อย่าฝึกสตเิฉพาะเวลานัง่เท่านัน้ ควรจะเจริญสติ

อยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบัเลย ใหม้คีวามรูส้กึอยู่ใกลต้วัเสมอ 

ใหจ้ติอยู่ใกลต้วั ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัเสมอ อย่าปลอ่ยใหล้อยไปในอดตีในอนาคต 

ไปทีอ่ืน่ ใหอ้ยู่ตรงน้ี ถา้ทาํไดเ้วลาใหอ้ยู่กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ เพราะเหมอืนมี

เชอืกคอืสตคิอยดงึจติไว ้ ไมใ่หล้อยไป การเจริญสตจิงึเป็นเรื่องสาํคญั ทีส่อนให ้

ตามรูก้็หมายความวา่ ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัความคดิ ใหรู้ว้า่กาํลงัคดิอะไรอยู ่ เวลามี

อารมณ์เกดิขึ้น ก็ใหรู้ ้พอรูแ้ลว้มนัจะไมต่่อเน่ือง พอคดิถงึเรื่องคนนัน้ พอรูป้ ับ๊ก็

จะหยุดคดิทนัท ี อารมณ์ต่างๆก็ดบัตามไป พอเผลอปับ๊ ก็คดิอกี ตอ้งดงึไวอ้ยู่

เรื่อยๆ อบุายวธิีทีจ่ะทาํใหม้สีตขิองแต่ละคนน้ี ก็ตอ้งไปคดิคน้กนัเอาเอง  

หลกัใหญ่ๆอยู่ตรงทีไ่มใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหอ้ยู่ใกลต้วั

ตลอดเวลา วธิีหน่ึงทีจ่ะช่วยไดก้็คอื ตอ้งอยู่คนเดยีว ถา้อยู่กนัหลายคนแลว้ ต่าง

คนก็ต่างดงึกนัไป คนนัน้ก็ชวนคุย คนน้ีก็ชวนคุย เราก็ชวนคุย ใจก็เลยลอยไป

ลอยมา ถา้อยู่คนเดยีว ก็จะไมม่อีะไรมาดงึไป แต่ยงัมอีารมณ์ภายในมาดงึไปอยู่ 

แต่มนีอ้ยลง ท่านจงึสอนใหป้ลกีวเิวก ไมค่ลกุคลกีนั ใหอ้ยู่คนเดยีว ถงึแมเ้วลา

ทาํกจิกรรมร่วมกนั ก็ไมใ่หส้นทนากนั พระปฏบิตัเิวลาทาํกจิวตัรร่วมกนั จะไม่

คุยกนั ใครมหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป ไมคุ่ยกนั มสีตอิยู่กบังานทีท่าํ พระปฏบิตัจิงึดู

เหมอืนทะเลาะกนั ไมคุ่ยกนั ในพระไตรปิฎกมเีรื่องทีช่าวบา้นเหน็พระไมคุ่ยกนั

เลย เวลาทาํกจิวตัร ต่างคนต่างทาํ จนชาวบา้นสงสยัวา่ พระโกรธกนัหรือเปลา่ 
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ท่านไมไ่ดโ้กรธกนัหรอก ท่านพยายามควบคุมใจ ดงึใจใหอ้ยู่ใกลต้วั ไมใ่หไ้ปคดิ

เรื่องต่างๆ  

ในการภาวนาถา้อยากจะใหไ้ดผ้ลด ี ก็ตอ้งมคุีณธรรมอืน่มาสนบัสนุน คุณธรรม

พื้นฐานก็คอืทานกบัศีล ทาํทานแลว้ก็รกัษาศีล ควรเป็นศีล ๘ รูจ้กัประมาณใน

การรบัประทานอาหาร คอืถา้รบัประทานวนัละ ๓ มื้อ ก็งดรบัประทานอาหาร

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ถา้รบัประทานวนัละ ๒ มื้อ ก็ตดัใหเ้หลอืมื้อเดยีว ถา้

รบัประทานมื้อเดยีวแลว้ กเิลสยงัมกีาํลงัมาก ก็อดอาหารดูบา้ง อด ๓ วนั ๕ วนั 

กเิลสจะอ่อนกาํลงัลง จะวา่นอนสอนงา่ย เป็นเครื่องช่วยภาวนาอย่างหน่ึง อกี

อย่างหน่ึงก็คอืการสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปดู อย่าไปฟงั อย่าไปสนใจกบั

เรื่องอืน่ๆ สาํรวมไว ้ ปิดตา ปิดหู ปิดจมกู ปิดลิ้น ปิดทวารท ัง้หา้ เหลอืไวเ้พยีง

ทวารเดยีวคอืใจ ใหม้สีตคิอยเฝ้าดูอยู่ตรงนัน้ ตอ้งเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา 

ธรรมดากเิลสจะเขา้ออกท ัง้ ๖ ทวาร ออกทางใจทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไปสู่รูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้สาํรวมอนิทรียก์็ปิด ๕ ประตู ปิดตาหูจมกูลิ้นกาย คาํ

วา่ปิดน่ีไมไ่ดห้มายความวา่ ปิดตาปิดหู เพยีงแต่อย่าไปฟงั อย่าไปดู ไปดืม่ ไป

กนิ ไปลิ้มรสกบัสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น จะไดเ้หน็กเิลสชดั เพราะจะออกมาทางใจ ถา้เฝ้าดู

ทีใ่จดว้ยสต ิ เวลาโลภขึ้นมาก็จะเหน็ เวลาโกรธขึ้นมาก็จะเหน็ เวลาจะควบคุมจติ

ใหส้งบก็งา่ย  

ทาํไมถงึตอ้งไปอยู่ตามวดัป่าวดัเขากนั ทาํไมตอ้งถอืศีลแปดกนั ทาํไมตอ้งไมดู่

หนงัฟงัเพลง ไมห่าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะมนัเป็นนิวรณ์เป็น

อปุสรรค ต่อการเจริญสมาธิและปญัญา ถา้นัง่ดูโทรทศันไ์ป ๒ ช ัว่โมง ก็เสยีเวลา

ไป ๒ ช ัว่โมงแลว้ เอาเวลา ๒ ช ัว่โมงมานัง่สมาธิเดนิจงกรมจะไดป้ระโยชนก์วา่ ที่

เรานัง่ไมไ่ดเ้พราะมกีามฉนัทะ ความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รส ยงัอยากจะเสพ

อยากจะดู อยากจะฟงั นิวรณ์มอียู่ ๕ ตวัดว้ยกนั กามฉนัทะน่ีก็ตวัหน่ึง ทีช่อบดู

โทรทศันดู์หนงัฟงัเพลง ไปกนิอาหารเยน็ กนิเลี้ยงอะไรต่างๆ เรียกวา่กามฉนัทะ 

ชอบไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ แลว้ก็มอีกีตวัหน่ึงก็คอืความลงัเลสงสยั สงสยัวา่
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ปฏบิตัแิลว้จะไดผ้ลหรือเปลา่ มรรคผลนิพพานมจีริงหรือเปลา่ สงสยัใน

ความสามารถของตนเองวา่ ชาตน้ีิเกดิมาไมม่วีาสนาทีจ่ะไดผ้ลอย่างคนอืน่ ก็อย่า

ไปปฏบิตัใิหเ้สยีเวลาเลย น่ีคอืความลงัเลสงสยั ก็ตอ้งแกด้ว้ยการเขา้หาผูรู้ ้ไดย้นิ

ไดฟ้งัจากผูท้ีส่าํเร็จแลว้ เหมอืนกบัคนทีเ่ล่นหุน้แลว้ไมร่วยสกัท ีก็ตอ้งไปหาคนที่

เลน่หุน้แลว้รวย วา่ทาํอย่างไร น่ีก็เหมอืนกนั ถา้อยากจะไปถงึมรรคผลนิพพาน 

ก็ตอ้งไปหาพระหรือใครก็ได ้ ทีบ่รรลมุรรคผลนิพพานแลว้ ใหท้่านเลา่ใหฟ้งั จะ

ไดห้ายลงัเลสงสยั  

นิวรณ์ตวัที ่ ๓ ก็คอืความงว่งเหงาหาวนอน ตอ้งแกด้ว้ยการรบัประทานอาหาร

พอประมาณ ตอ้งอดอาหาร เพราะอดอาหารแลว้ทาํใหไ้มง่ว่ง แต่จะหวิ จะทาํให ้

ฟุ้ งซ่านได ้แทนทีจ่ะงว่งเหงาหาวนอนก็จะฟุ้ งซ่าน คนทีจ่ะอดอาหารไดก้็ตอ้งมสีติ

อยู่ในระดบัหน่ึง มกีาํลงัทีจ่ะระงบัความฟุ้ งซ่านได ้ถา้ระงบัไมไ่ด ้การอดอาหารก็

ช่วยไมไ่ด ้ ก็ตอ้งใชว้ธิีอืน่ ถา้ไมอ่ดอาหาร เวลานัง่แลว้งว่งก็ตอ้งลกุขึ้นมาเดนิ 

อย่านัง่ นัง่หลบัไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถงึแมจ้ะนัง่ไดห้ลายชัว่โมงก็ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เพราะนัง่หลบั ไมไ่ดน้ ัง่ภาวนา ควรลกุขึ้นมาเดนิ หรือไปอยู่ทีน่่า

กลวั ทีเ่ปลีย่วๆ เดีย๋วหายงว่งเอง ไปนัง่ในป่าชา้น่ี รบัรองนอนไมห่ลบัท ัง้คนืเลย 

น่ีคอืวธิีแกค้วามงว่ง นิวรณ์ตวัที ่ ๔ คอืความฟุ้ งซ่าน ก็ตอ้งใชส้ตใิชป้ญัญาคอย

ระงบั ฟุ้ งซ่านกงัวลเกี่ยวกบัเรื่องอะไร ก็พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ ทกุคนเกดิ

มาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึ้นกบัใครก็ตาม ก็ตอ้งหมดไป

เอง ไมช่า้ก็เร็ว ตายแลว้ก็จบ  

นิวรณ์ตวัที ่ ๕ คอืความโกรธ ความไมพ่อใจ ก็ตอ้งเจริญเมตตาใหอ้ภยั ใหเ้หน็

โทษของความโกรธ ถา้โกรธแลว้จติจะรอ้น จติจะขุน่มวัไมส่งบ สวนทางกบั

เป้าหมาย คอืการทาํจติใหส้งบ ถา้มใีครมาทาํใหเ้ราราํคาญใจ ก็อย่าไปสนใจ ดงึ

ใจกลบัมาหาพทุโธ ใครจะทาํอะไรก็ปลอ่ยเขาทาํไป ถา้ไปสนใจจะเกดิอารมณ์เกดิ

ความโกรธ จะทาํใหเ้สยีสมาธิ นัง่ไมไ่ด ้ตอ้งเปลีย่นที ่ ไปหาที่ๆ สงบห่างไกลผูค้น 

ตอ้งระงบัความโกรธ ดว้ยการใหอ้ภยั ไมจ่องเวรกนั ใหเ้หน็โทษของความโกรธ



68 
 

วา่เป็นเหมอืนไฟ ทกุครัง้ทีโ่กรธก็เหมอืนกบัเอาคอ้นมาทบุศีรษะ ไมม่ใีครทาํให ้

เราโกรธได ้ เราโกรธเอง ถา้มสีตรูิท้นัวา่ความโกรธเป็นพษิเป็นภยั เป็นเหมอืนงู

พษิ ก็จะระงบัดบัมนัได ้ จะไดบ้าํเพญ็ภาวนาต่อไปได ้ ถา้ไปโกรธใครมาน่ี จะนัง่

สมาธิไมไ่ด ้ กวา่จะหายโกรธได ้ บางทกี็วนั ๒ วนั เป็นนิวรณ์อย่างหน่ึง นิวรณ์

แปลวา่อปุสรรคทีข่วางก ัน้ความเจริญ ในการบาํเพญ็จติตภาวนา น่ีคอืเหตปุจัจยั

ต่างๆทีเ่กี่ยวกบัการบาํเพญ็ภาวนา คอืทานกบัศีล การรบัประทานอาหาร

พอประมาณ การสาํรวมอนิทรียท์างตาหูจมกูลิ้นกาย การอยู่ในทีส่งบสงดั ปลกี

วเิวก ไมค่ลกุคลกีนั และการเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ถา้มเีหตปุจัจยัเหลา่น้ีแลว้

การภาวนาจะไมย่ากเลย ปญัหาของพวกเราส่วนใหญ่อยู่ทีเ่ราไมรู่ก้นั หรือรูแ้ลว้ก็

ไมส่นใจทีจ่ะบาํเพญ็กนั เพราะมเีรื่องอืน่ทีเ่ราคดิวา่สาํคญักวา่ คอยขวางทางอยู่ 

เรื่องครอบครวั เรื่องสมบตัขิา้วของเงนิทอง เรื่องความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ จากการได ้

ไปทีน่ ัน่มาทีน่ี่ ไปดูไปฟงัไปดืม่ไปรบัประทาน หมดเวลาไปกบัสิง่เหลา่น้ี การ

ภาวนาจงึยํา่อยู่กบัที ่ ไมก่า้วหนา้เลย เป็นเรื่องของเรา ไมม่ใีครผลกัดนัเราได ้เรา

ตอ้งผลกัดนัเราเอง  

ถาม ทีลู่กไปปฏบิตันิ ัง่สมาธแิลว้ไมผ่่านเวทนาน้ี มคีวามรูส้กึวา่ ตวัเองไมม่ขีนัต ิ ก็คง

จะโกรธ ทาํต่อยิง่ไมด่ใีหญ่เลย ทน้ีีเท่าทีไ่ดฟ้งัพระอาจารย ์ ก็เลยมคีวามรูส้กึวา่ 

จริงๆไมใ่ช่วา่เราไมม่ขีนัต ิแต่วา่เราไปเขา้ใจผดิ คอืเราคดิวา่ เราจะบงัคบัมนัดว้ย

พทุโธได ้ แต่จรงิๆทีซ่่อนอยู่ขา้งใต ้ คอืความไมอ่ยากจะเจ็บ เพราะฉะนัน้ต่อใหม้ี

ขนัตหิรือไมม่ขีนัต ิก็ไมใ่ช่ประเดน็ เพราะมนัเขา้ใจผดิ 

ตอบ ใช่ ประเดน็อยู่ทีค่วามไมช่อบความเจ็บ ถา้ชอบแลว้ก็จะทนได ้ เวลาไปยนืรอ

อะไรบางอย่างเป็นช ัว่โมงๆ ก็ยนืรอได ้ ยนืจองหุน้กนัเป็นช ัว่โมงก็ยนืรอได ้ เรา

ตอ้งหดัชอบในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เช่นการรบัประทานอาหาร ลองรบัประทานในสิง่ที่

เราไมช่อบบา้ง สิง่ทีเ่ราชอบอย่าไปรบัประทานมนั อาหารอย่างเดยีวกนั คนอืน่

ทาํไมเขากนิได ้ ทาํไมเขาชอบ ทาํไมเราไม่ชอบ เขามคีวามสุข ทาํไมเรามคีวาม

ทกุข ์ เพราะเรามกีเิลสมากนัน่เอง เรามคีวามชอบไมช่อบมาก ถา้มคีวามชอบไม่
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ชอบนอ้ย ปญัหาก็นอ้ย ถา้ไมม่คีวามชอบไมช่อบเลยก็สบาย ทกุอย่างไดห้มด 

อะไรก็ได ้ เจ็บก็ไดไ้มเ่จ็บก็ได ้ แต่น่ีพูดถงึในขณะทีป่ฏบิตันิะ เกี่ยวกบัเรื่องความ

เจ็บ พอผ่านเรื่องการปฏบิตัแิลว้ ถา้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเจบ็ก็อย่าไปเจ็บ ถา้นัง่แลว้

เจ็บมนัปวดก็ขยบัได ้ แต่การทีเ่รานัง่แลว้ไมข่ยบันัน้ ก็เพือ่ฝึกใหใ้จยอมรบักบั

ความเจ็บ เมือ่รบัไดแ้ลว้ ต่อไปไมต่อ้งทนเจ็บก็ได ้ เพราะตอ้งดูแลรกัษาร่างกาย 

ใหม้คีวามสมดุลในอริิยาบถท ัง้สี ่ ไมใ่ช่ปลอ่ยใหเ้จ็บตลอดเวลา ทีป่ฏบิตันิ ัง่ท ัง้วนั

ท ัง้คนืก็ไมไ่ดน้ ัง่ไปตลอด พอรูว้า่ผ่านแลว้ในเรื่องความเจ็บปวดของร่างกายขนาด

ไหนก็รบัได ้ไมม่ปีญัหาแลว้ ก็ไมต่อ้งนานๆอกีต่อไป 

เหมอืนกบัหดัรบัประทานอาหารทีไ่มช่อบ พอรูว้า่รบัประทานไดแ้ลว้ จะไม่

รบัประทานอกีก็ได ้ แต่รูว้า่เวลาตกทกุขไ์ดย้าก ตอ้งกนิตอ้งรบัประทานอย่างนัน้ 

ก็รบัประทานได ้ ไมม่ปีญัหาอะไร สิง่ทีต่อ้งแกก้็คอืปญัหาทางจติใจ ทีม่ปีฏกิริิยา

ต่อตา้นกบับางสิง่บางอย่าง สิง่ทีต่่อตา้น ก็ตอ้งเลกิต่อตา้น สิง่ทีย่ดึตดิ ทีอ่ยากได ้

ก็ตอ้งเลกิยดึตดิ เลกิอยากได ้ตอ้งทาํในสิง่ทีไ่มช่อบทาํ เช่นนัง่สมาธิ สิง่ทีช่อบทาํ

ก็เลกิทาํ เช่นนัง่ดูโทรทศัน ์ก็เลกิดู จติจะไดเ้ขา้สู่ตรงกลาง ตอนน้ียงัเอยีงไปดา้น

ความชอบ พอชอบทางน้ีก็ไปชงัทางนัน้ ตอ้งใหม้นัอยู่ตรงกลาง ไมช่อบไมช่งั ถงึ

เวลานัน้แลว้ ดูก็ไดไ้มดู่ก็ได ้ ถงึเวลานัง่สมาธิ นัง่ก็ไดไ้มน่ ัง่ก็ได ้ ถา้จติอยู่ตรง

กลาง เพราะการนัง่สมาธิเป็นเพยีงเครื่องมอื ทีจ่ะปรบัใจใหเ้ขา้สู่อเุบกขา ไมเ่อยีง

ไปดา้นใดดา้นหน่ึง กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง เมือ่ไมเ่อยีงไปกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงแลว้ ถา้

หายไป เป็นอะไรไป ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ชอบดูโทรทศัน ์ แลว้โทรทศันเ์สยีขึ้นมาก็

จะหงดุหงดิใจ แต่ถา้ไมส่นใจตามดูแลว้ จะวเิศษขนาดไหน ก็วเิศษตามสมมตุิ

เท่านัน้เอง ความจริงมนัไมไ่ดว้เิศษอะไร เราไปใหค้วามสาํคญักบัมนัเอง  

ถาม ถา้เกดิตอ้งพูดเทจ็เพือ่ความสบายใจของผูอ้ืน่ ถอืวา่ผดิหรือไม ่

ตอบ ทาํไมชอบคดิถงึผูอ้ืน่ ทาํไมไมค่ดิถงึตวัเราบา้ง 

ถาม ถา้ผูอ้ืน่เป็นบดิามารดา พูดเพือ่ใหท้่านสบายใจ 
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ตอบ ไมพู่ดก็ได ้ 

ถาม ถา้เราไมส่บายเป็นโรครา้ย แลว้ท่านถามวา่เป็นอะไร ถา้เกดิตอบไปท่านก็จะไม่

สบายใจ 

ตอบ ไมอ่ยากจะส่งเสริมการพูดปด แต่การใชก้ศุโลบายพูดก็มอียู่ คนทีจ่ะสามารถ

แยกแยะ การพูดปดจากกศุโลบายไดน้ัน้ต่างหากทีเ่ป็นปญัหา ถา้น่ิงเฉยไดก้็จะด ี

หรือเลีย่งไปพูดเรื่องอืน่ ถา้คดิวา่เป็นกศุโลบายก็พูดไป โทษตกอยู่กบัตวัเรา ถา้

พูดปดเรื่อยๆก็จะตดิเป็นนิสยัไป จะอา้งเป็นกศุโลบายไปเรื่อยๆ ตอ้งพจิารณา

เป็นเรื่องๆไป  

ถาม ช่วงทีเ่กดิเวทนา เราไมไ่ปใส่ใจ ใหรู้ว้า่มนัเจ็บ ก็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป ใชว้ธิีน้ีได ้

เหมอืนกนัใช่ไหมคะ แลว้ก็พทุโธไปแทน เพราะจะไดไ้มอ่ยู่วา่งๆ 

ตอบ อย่าปลอ่ยใหจ้ติอยู่เฉยๆ เพราะจะอดคดิอยากใหห้ายไมไ่ด ้ ตอ้งมอีะไรใหม้นัทาํ 

ใหม้นัเพลนิ ใหล้มืเรื่องความเจ็บของร่างกาย ถา้พทุธโธๆไปเรื่อยๆก็เป็นอบุาย

ของสมาธิ เป็นการดงึใจไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของความอยากให ้

ความเจ็บหายไป ถา้ความอยากหายไปจติกจ็ะสงบ ความทกุขก์็หายไป บางทหีาย

ท ัง้สองส่วนเลย ความทกุขท์างใจก็หายไป ความทกุขท์างร่างกายก็หายไปดว้ย 

จติสงบตวัลง ปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางเวทนา เป็นการปลอ่ยวางแบบสมาธ ิ

พอคราวหนา้เจอความเจ็บก็จะเป็นแบบเดมิอกี คอือยากใหค้วามเจ็บหายไป ถา้

ปลอ่ยวางแบบปญัญา รูว้า่ยงัไงๆก็ตอ้งเจอมนัอยู่เรื่อยๆ ก็ชอบมนัเลย ยนิดี

ตอ้นรบั มาเลย จะเจ็บก็เจบ็ไป ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้ กรู็ไ้ป เหมอืนกบัทาํงาน

โรงแรม ใครจะมาพกั จะชอบหรือไมช่อบ ก็ใหเ้ขาเขา้พกั มหีนา้ทีร่บัแขกเขา้พกั 

ก็ทาํไป เวทนาก็เหมอืนกนั จะเป็นสุขเวทนาหรือทกุขเวทนา เวลาเกดิขึ้นก็รบัรู ้

ตามความจริง เจ็บก็เจบ็ ไมต่อ้งไปกลวั ไมต่อ้งไปอยากใหห้าย ไมต่อ้งพทุโธ 

เพราะปลอ่ยวางดว้ยปญัญา เหน็วา่เป็นสิง่ทีบ่งัคบัไมไ่ด ้ จะหา้มไมใ่หเ้กดิไมไ่ด ้
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เมือ่เกดิก็ยนิดใีหเ้กดิ จะไมวุ่น่วายใจ ถา้อย่างน้ีต่อไปจะเจอความเจ็บกี่คร ัง้ก็ไม่

หว ัน่ไหว เป็นการใชป้ญัญา ใหป้ลอ่ยวางเวทนา  

ถา้ใชว้ธิีพทุโธๆ เพือ่ลมืเวทนาทีป่รากฏอยู่ ก็เป็นการเบีย่งเบนจติ เป็นการหลอก

ลอ่ใหจ้ติเขา้สู่ความสงบ เป็นการปลอ่ยดว้ยสมาธิ ก็จะตอ้งทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

เพราะลกึๆใจยงัรงัเกยีจเวทนาอยู่ ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ ทกุขเวทนาเป็นส่วน

หน่ึงของชวีติ เป็นเหมอืนเงาตามตวั ถา้ไมร่งัเกยีจ ก็จะไมวุ่น่วายไปกบัเขา จะ

เกดิขึ้นเมือ่ไหร่เวลาใด ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นวุ่นวาย ไมต่อ้งพทุโธ ปลอ่ยใหเ้ป็นไป 

เหมอืนยอมรบัดนิฟ้าอากาศ ฝนตกก็คดิวา่เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ หนา้หนาวก็

เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ หนา้รอ้นก็เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ ไมร่งัเกยีจ ปลอ่ยให ้

เป็นไปตามเรื่องของเขา อย่างน้ีเรียกวา่ปญัญา อยู่กบัเวทนาชนิดต่างๆได ้ ไมว่า่

จะเป็นสุขเวทนา ทกุขเวทนา หรือไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา ก็จะไมก่ระทบกบัจติใจ 

จติใจจะเป็นปกตติลอดเวลา  

ถาม วางจติอยู่ตรงกลาง 

ตอบ ใช่ ไมย่นิดยีนิรา้ย ไมร่งัเกยีจ เวลามสุีขเวทนา ก็ไมไ่ดอ้ยากใหสุ้ขไปนานๆ เวลา

มทีกุขเวทนาก็ไมไ่ดอ้ยากจะใหห้ายไปเร็วๆ อย่างทีก่าํลงัเป็นกนัอยู่ ปลอ่ยให ้

เป็นไปตามเรื่องของเขา จะอยู่นานก็อยู่ไป จะอยู่ส ัน้ก็อยู่ไป ไดท้ ัง้นัน้ ถา้มี

ปญัญาก็จะไมเ่ป็นปญัหา เพราะไมไ่ดร้งัเกยีจไมไ่ดย้นิด ีถา้ยอมรบัแลว้ ก็ไมเ่ป็น

ปญัหา ถา้ไมย่อมรบัก็จะเป็นปญัหาตลอดเวลา ทีเ่ราฝึกปฏบิตักินั ก็เพือ่ใหจ้ติ

พอใจกบัความเป็นจริง ไมว่า่จะเป็นอะไร ในรูปแบบไหน ก็พอใจท ัง้นัน้ นัน่ละ่

คอืเป้าหมายทีแ่ทจ้ริง  

ถาม คุณพ่อของเพือ่นเพิง่เสยีไป คุณแมท่าํใจไม่ได ้ไมรู่จ้ะช่วยอย่างไร 

ตอบ บางอย่างเราก็ช่วยเขาไมไ่ด ้ เพราะเป็นการกระทาํของเขาเอง ถูกความมดืบอด 

ความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหม้องไมเ่หน็ความจริงของชวีติ วา่มกีารพลดัพราก

จากกนัเป็นธรรมดา จติไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ไมเ่ริ่มตน้ชวีติใหม ่ ยงัไขวค่วา้อดตีที่
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หอมหวานอยู่ อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้อกี ถา้ตดัอดตีได ้ ทาํใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั

ได ้ก็จะดาํเนินชวีติไปตามปกตอิย่างทีเ่คยได ้อย่าไปคดิถงึอดตีทีผ่่านไปแลว้ เรา

อยากจะช่วยเขา แต่เขาไมค่ดิหาความช่วยเหลอืจากผูอ้ืน่ มนัก็ยาก ถา้เขา

อยากจะหาความช่วยเหลอื มนัก็งา่ย ปญัหาอยู่ทีท่าํอย่างไรใหเ้ขาอยากจะหา

ความช่วยเหลอื มนิีทานในสมยัพทุธกาล ทีม่แีมท่ีสู่ญเสยีลูกทารกไป ก็อยากจะ

ใหลู้กฟ้ืน ไมย่อมเอาไปเผา ไมย่อมเอาไปฝงั เก็บไวใ้นบา้น รอ้งห่มรอ้งไห ้เพือ่น

บา้นก็สงสาร ก็เลยแนะนาํวา่มคีนทีจ่ะช่วยเขาได ้ ก็คอืพระพทุธเจา้ เพือ่นบา้นมี

อบุายหลอกใหเ้ขาหาความช่วยเหลอื เขาก็ไปหาพระพทุธเจา้ เพราะคดิวา่

พระพทุธเจา้จะทาํใหลู้กเขาฟ้ืน แต่ความจรงิจะทรงช่วยใหเ้ขาหายทกุข ์ ทรงตรสั

วา่ถา้อยากจะใหลู้กฟ้ืน ก็ไปหาเมลด็งามาสกักาํมอืหน่ึง แต่ตอ้งมาจากบา้นทีไ่มม่ี

คนตาย ไมม่ญีาตพิีน่อ้งตาย ไมม่ปู่ีย่าตายายตาย ไมม่พีีป้่านา้อาตาย ไมม่ี

ลูกหลานตาย ถงึจะใชไ้ด ้เอามาทาํพธิปีลกุใหลู้กฟ้ืนจากความตาย  

เขาก็ดใีจมคีวามหวงั รีบวิง่เขา้ไปในหมูบ่า้น ไปเคาะประตูบา้น ถามวา่มเีมลด็งา

ไหม ทกุบา้นก็ตอบวา่ม ี แต่ทกุบา้นก็มคีนแก่คนเจ็บคนตายเหมอืนกนั เคาะทกุ

ประตูบา้นเลย ก็ไมม่บีา้นไหนทีไ่มม่คีนตาย ก็ทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมาวา่ ไม่เฉพาะ

แต่ลูกเขาเท่านัน้ทีต่าย คนตายมทีกุแห่งหน รวมท ัง้ตวัเขาเองดว้ย สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งตาย ทกุคนตอ้งตายหมด ถา้ตายแลว้ก็ไมม่กีารฟ้ืนขึ้นมา ตายแลว้ก็ตอ้งตาย

เลย ก็เลยไดส้จัจธรรมความจริง ไดป้ญัญา ก็หายเศรา้โศกเสยีใจ ยอมรบัความ

จริง ยอมเอาลูกไปฝงัไปเผา เรื่องก็จบ ปญัหาอยู่ตรงทีค่นทีเ่ดอืดรอ้น เขา

ตอ้งการความช่วยเหลอืหรือเปลา่ เหน็เขาสงสารเขา ถา้เขาไมต่อ้งการความ

ช่วยเหลอื ก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลงอนิจจงั ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา วา่เป็นกรรม

ของเขา ถา้เขามปีญัญามธีรรมะ ก็จะไมเ่ป็นแบบน้ี ก็จะผ่านไปไดอ้ย่างสบาย ไม่

รูส้กึอะไรเลย ตายก็เอาไปเผา ชวีติก็ดาํเนินต่อไป  

ถาม เขาก็พยายาม แต่ดูเหมอืนจะไมด่ขีึ้นเลย 
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ตอบ เป็นชวีติของเขา อย่าไปยุ่งกบัเขา จะไปสรา้งความทกุขใ์หม้ากขึ้นไปอกี บางที

ความปรารถนาดขีองเรา กลบัเป็นโทษกบัเขาก็ได ้ เวลาจะช่วยใครตอ้งดู

กาลเทศะ ดูความหนกัเบา ดูความสามารถวา่ช่วยเขาไดห้รือไม ่ ถา้ช่วยไมไ่ดก้็

เฉยๆดกีวา่ ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา แทนทีจ่ะช่วยใหด้ขีึ้น กลบัทาํใหเ้ลวลง

ไปก็ได ้ ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ขา ปญัหาอยู่ทีเ่รา อยู่ทีเ่ราทาํใจไมไ่ด ้ เหน็คนอืน่ทกุข ์

ก็ทกุขต์ามไปดว้ย มองในแงห่น่ึงก็ด ี เพราะมคีวามเมตตาสงสาร แต่มองอกีแง่

หน่ึงก็ไมด่ ีเพราะเมตตาสงสารเกนิขอบเขต จนเราทกุขไ์ปดว้ย เมตตาสงสารแลว้

ไมท่กุขถ์งึจะถูก ถา้ช่วยไดก้็ช่วย แต่จะไมท่กุขถ์า้ช่วยไมไ่ด ้ตอ้งดูแลท ัง้ ๒ ส่วน 

ดูแลคนอืน่และดูแลใจของเราดว้ย บางทเีราห่วงคนอืน่ จนลมืดูแลใจเรา ใจเรา

จงึทกุขม์ากกวา่คนทีเ่ราห่วง 

ถาม มกีรณีทีค่ลา้ยๆอย่างน้ี สามเีสยีแลว้ทาํใจไมไ่ด ้แต่อกี ๓ เดอืนก็แต่งงานใหม ่

ตอบ แผลใจก็เหมอืนแผลกาย เวลาไปสะกดิมนัเขา้ มนัก็เจ็บ แผลใจก็เหมอืนกนั 

เวลาเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมาใหม่ๆ  ก็ทาํใจไมไ่ด ้ พอเวลาผ่านไปก็หายไปตาม

กาลเวลา ถา้มธีรรมโอสถรกัษาแผลใจก็จะหายเร็ว แทนทีจ่ะ ๓ เดอืน ๓ วนัก็

แต่งงานใหมไ่ด ้ 

ถาม เขาคงเสยีใจ แต่จริงๆแลว้เขาอยากมเีพือ่นมากกวา่ 

ตอบ เพราะเหงา พอมคีนอืน่มาแทนทีก่็หายเหงา ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ ทีม่ ี

คู่ครองกนั ก็เพราะอยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ พอคนน้ีตายไป ถา้หาใหมไ่ด ้ ก็ลมืคนเก่า

ไป 
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กณัฑท์ี่ ๓๗๙ 

ตอ้งเลอืกเอาธรรมะ 
๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๑ 

ถา้เราเหน็ธรรมะดกีวา่สิง่อืน่ๆในโลกน้ี เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งเลอืกก็ตอ้งเลอืกเอาธรรมะก่อน 

ระหวา่งการเป็นพระมหาจกัรพรรดกิบัเป็นพระศาสดา พระพทุธเจา้ก็ทรงเลอืกเป็นพระ

ศาสดา ท่านถงึไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ถา้เลอืกเป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ก็ตอ้งอยู่ในวงั ก็จะ

ไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรด ิ แต่จะไมไ่ดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ การตดัสนิใจของเราจงึเป็น

เรื่องทีส่าํคญัมาก เหมอืนกบัเดนิไปถงึทางแยก จะตรงไปเลี้ยวซา้ยหรือเลี้ยวขวาด ี ถา้

เลอืกถูกทางก็จะไปถงึจดุหมายปลายทาง ถา้เลอืกไมถู่กทางก็จะวนไปวนมา วนอยู่ใน

วฏัฏะสงสาร วนอยู่ใน ๓ ภพ วนอยู่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ อย่างทีพ่วกเรากาํลงัวน

กนัอยู่ จงึควรใหน้ํา้หนกักบัธรรมะมากกวา่สิง่อืน่ ดงัทีท่รงตรสัสอนไวว้า่ ใหส้ละชวีติเพือ่

รกัษาธรรมะ แมแ้ต่ชวีติก็ทรงตรสัวา่ไมส่าํคญัเท่ากบัธรรมะ ชวีติน่ีเหมอืนหวัโขน หมด

อนัน้ีก็ไดอ้นัใหมไ่ดอ้ยู่เรื่อยๆ แต่ธรรมะไดม้ายากมาก ไมง่า่ยเหมอืนกบัไดช้วีติ เพราะ

ชวีติเกดิไดอ้ยู่เรื่อยๆ ตายปับ๊ก็ไดเ้กดิอกีแลว้ จงึไมต่อ้งเสยีดายชวีติ เพราะธรรมะไดม้า

ยากมาก ไมม่ธีรรมะชวีติก็ไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ถา้มธีรรมะแลว้

ชวีติก็มคีวามสุข เหตขุองความสุขก็คือธรรมะน่ีเอง เหตขุองความทกุขก์็คอืการขาด

ธรรมะ จงึควรใหค้วามสาํคญักบัธรรมะมากกวา่อย่างอืน่ เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งเลอืกระหวา่ง

ธรรมะกบัอะไรก็ตาม ก็ตอ้งเลอืกธรรมะก่อน  

พระพทุธเจา้ไดท้รงจดัลาํดบัความสาํคญัของสิง่ต่างๆไวด้งัน้ี สิง่แรกทีท่รงใหส้ละคอื

สมบตัขิา้วของเงนิทอง รองลงมาก็อวยัวะ รองลงมาก็ชวีติ เพือ่รกัษาธรรมะ ทีเ่ราตอ้ง

รกัษาไวใ้หไ้ด ้ ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ สละชวีติเพือ่

รกัษาธรรมะ ธรรมะก็อย่างทีพ่วกเราทาํกนัอยู่น้ีแหละ ทาน ศีล ภาวนา เวลาทาํบญุให ้

ทานเราก็สละทรพัยเ์พือ่ใหไ้ดธ้รรมะมา เวลารกัษาศีลเราจะไมพู่ดปด ไมห่วงัรํา่รวยจาก
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การทาํมาหากนิทีท่จุริต เราก็เสยีทรพัยไ์ปส่วนหน่ึง เสยีประโยชนไ์ปส่วนหน่ึง แต่เราได ้

ศีลธรรมมา เราไมไ่ปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ แต่ไปหาทีว่เิวกสงบสงดั ทาํจติใจใหส้งบ 

เราก็ไดธ้รรมะ คอืสมาธิความสงบใจ เราเจริญปญัญาเราก็จะไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์

ต่างๆ มคุีณค่าท ัง้นัน้ ถา้เราพจิารณาดูแลว้ มคุีณค่ามากกวา่สิง่ทีเ่ราเสยีไป การเสยีสละก็

คอืใหส้ละประโยชนสุ์ขส่วนย่อย เพือ่ประโยชนสุ์ขทีย่ิง่ใหญ่กวา่ ในสายตาของคนทีม่ ี

ความหลงอย่างพวกเราน้ี จะรูส้กึวา่ทรพัยม์คุีณค่ามาก แต่ในสายตาของนกัปราชญเ์ช่น

พระพทุธเจา้ ทรงเหน็วา่ไมม่คุีณค่าเลยกบัจติใจ ท่านถงึสละราชสมบตัอิอกบวชได ้

ทรพัยไ์มไ่ดท้าํใหจ้ติใจหลดุพน้ได ้ แต่เป็นเหมอืนบ่วง เป็นเหมอืนกบัตะขอ ทีเ่กี่ยวให ้

จติใจตอ้งเวยีนวา่ยอยู่ในภพในชาตต่ิางๆ มคีวามต่างกนัมากคุณกบัโทษ ถา้ไมพ่จิารณา

จะมองไมเ่หน็ เพราะความหลงจะหลอกใหเ้หน็คุณค่าของทรพัยม์ากกวา่อย่างอืน่  

แต่ธรรมะน่ีเหน็คุณค่ายาก ถา้ไมไ่ดส้มัผสักบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ เช่นใหท้านน่ีเราก็

ไดผ้ล แต่เราไมรู่ ้ เพราะไปเลง็ผลผดิที ่ ไมไ่ดเ้ลง็ทีใ่จเรา ไปเลง็ทีค่นรบัคนทีเ่ราทาํบญุ

ดว้ย ถา้เลง็ผลทีใ่จแลว้ ไมว่า่คนรบัจะเป็นใคร ไมส่าํคญั สาํคญัทีค่วามบริสุทธิ์ใจของเรา 

ความเมตตากรุณาของเรา ความเสยีสละของเรา ทีจ่ะช่วยคนนัน้ใหไ้ดร้บัประโยชน ์ โดย

ไมส่าํคญัวา่จะตอ้งเป็นสตัวห์รือเป็นมนุษยเ์สยีดว้ยซํา้ไป ถา้อยู่ในสภาพทีเ่ดอืดรอ้น

ตอ้งการความช่วยเหลอื เราช่วยเหลอืเขาได ้ ก็ช่วยไปโดยไมห่วงัผลตอบแทนจากการ

ช่วยเหลอืน้ีเลย อย่างน้ีแหละจะปรากฏเป็นผลขึ้นมาในใจเรา ใจจะมคีวามภูมใิจ มี

ความสุขใจ มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามพอใจ แต่เรามกัจะไปมองผลทีช่าตหินา้โนน้ หรือ

ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ มนัก็เลยไมไ่ดเ้ป็นการใหท้าน แต่เป็นการแลกเปลีย่น เป็น

การซื้อขาย ใหเ้งนิเขาแลว้ เขาก็ใหส้ิง่ทีเ่ราตอ้งการมา ไมไ่ดเ้ป็นการใหท้าน จงึไมม่ี

ความรูส้กึวเิศษวโิสปรากฏขึ้นมาในใจ แต่ถา้ใหโ้ดยไมร่บัผลตอบแทน เหน็ความทกุข ์

ของผูอ้ืน่แลว้ ก็ช่วยบรรเทาทกุขใ์หเ้บาบางลงไป หรือทาํคุณประโยชนเ์พือ่ส่วนรวมเพือ่

ประเทศชาต ิทาํไปแลว้เราก็มคีวามสุขแลว้ แต่เรามกัจะไมเ่ขา้ใจถงึผลของการกระทาํ วา่

ไดป้รากฏขึ้นมาแลว้ในใจของเรา เพราะใจมกีเิลสมาปิดบงั ยงัอยากจะไดผ้ลตอบแทน 

อย่างนอ้ยก็อยากจะใหเ้ขารูว้า่เราไดท้าํ ตอ้งประกาศชื่อจงึจะมคีวามสุข เป็นกเิลสไป 

ไมไ่ดเ้ป็นธรรมแลว้ เป็นความสุขแบบกเิลสทีไ่มม่นีํา้หนกั  
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ไมเ่หมอืนกบัความสุขแบบธรรมะ ทีม่คีวามหนกัแน่น เหมอืนกบัรบัประทานอาหารหนกั 

ส่วนความสุขของกเิลสเหมอืนกบัรบัประทานขนม รบัประทานของเบา อิม่ไดเ้ดีย๋วเดยีวก็

จะหวิอกีแลว้ อยากจะกนิอกี แต่ความสุขความอิม่ของธรรมะน้ี พออิม่แลว้จะไม่

อยากจะไดอ้ะไรเลย มนัมคีวามสบายใจ มคีวามสุขใจ ทกุครัง้ทีค่ดิถงึการเสยีสละแลว้ 

จะมคีวามสบายใจ มคีวามภูมใิจเสมอ เพราะฉะนัน้การทาํอะไรขอใหดู้ใจเป็นหลกั ผล

มนัเกดิขึ้นทนัทใีนใจ แลว้ก็ส่งผลต่อไปในอนาคต ในภพชาตต่ิางๆ ปฏบิตัไิปแลว้จติมี

ความสุข กิเลสเบาบางลงไป ทกุขเ์บาบางลงไป ภพชาตกิ็เบาบางลงไป ภพชาตทิีเ่หลอือยู่

ก็เป็นภพชาตทิีด่ ีเป็นสุคตเิป็นส่วนใหญ่ เพราะทาํแต่เหตทุีด่ไีว ้เป็นผลพลอยไดม้ากกวา่ 

ทีต่่อจากผลในปจัจบุนั คอืใจทีม่คีวามสงบ มคีวามเยน็สบาย มคีวามเบา มคีวามพอใจ 

ไมห่วิไมอ่ยากไมก่ระหาย กบัเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข ใครจะสรรเสริญยกย่องหรือไมก่็

ไมส่าํคญั ใครจะตาํหนิตเิตยีนดุด่าวา่กลา่วอย่างไรก็ไมส่นใจ ไมส่าํคญั แต่รบัฟงัเสมอ 

ไมว่า่จะสรรเสริญหรือนินทาตาํหนิตเิตยีน ฟงัเพือ่ก่อ ไมไ่ดฟ้งัดว้ยอารมณ์ดใีจหรือไม่

พอใจ ฟงัหาเหตหุาผล เพือ่เป็นประโยชนก์บัเรา เพราะบางทเีรามองไมเ่หน็โทษของเรา 

บางทตีอ้งอาศยัคนอืน่ ทีม่ธีรรมะสูงกวา่ช่วยชี้บอก เช่นเวลาเขา้หาครูบาอาจารย ์ ท่านก็

จะชี้บอกโทษของเราเป็นส่วนใหญ่ ท่านไม่ค่อยพูดเรื่องคุณของเราเท่าไหร่ เพราะมนัมี

นอ้ย แลว้ก็ไมม่ปีระโยชน ์พูดถงึเรื่องโทษของเรา เราจะไดแ้กไ้ข เป็นคุณกบัเรา  

เวลาไปหานกัปราชญจ์งึอย่าไปหวงัใหท้่านยกย่องสรรเสริญ เตรียมรบัคาํดุด่าไว ้ ถา้วนั

ไหนท่านไม่ด่า แสดงว่าท่านไม่โปรดเรา ทา่นไม่เมตตา ถา้วนัไหนท่านด่า แสดงว่าทา่น

เป็นหว่งเป็นใยเรา เหมอืนกบัพ่อแมท่ีค่อยสอนลูก อยากจะใหลู้กไดด้บิไดด้ ี เหน็ลูก

ประพฤตตินเองไมเ่หมาะสมต่างๆ ก็คอยดุด่าวา่กลา่วตกัเตอืน แต่ลูกก็มกีเิลส พอโดน

วา่กลา่วตกัเตอืนหน่อย แทนทีจ่ะฟงัดว้ยเหตดุว้ยผล ฟงัเพือ่ก่อก็กลบัฟงัเพือ่ทาํลาย 

เกดิอารมณ์ โกรธเกลยีดชงัคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมา บางทกี็โตเ้ถยีงกนัอย่างรุนแรง จนอยู่

ดว้ยกนัไมไ่ด ้ การฟงัธรรมะนัน้ ฟงัเพือ่จะไดม้หีลกั ต่อไปเวลาใครพูดอะไรวา่อะไร จะ

ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผลจริงๆ ไมไ่ดฟ้งัดว้ยอารมณ์ ไมต่อ้งการคาํสรรเสริญทีเ่ป็นเหมอืน

ขนมหวาน ไม่เหมอืนของขมๆที่เป็นเหมอืนยา กนิแลว้ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ฟงัการวา่

กลา่วตกัเตอืนแลว้ไดป้ระโยชน ์ เหมอืนกบัเอากระจกมาส่องหนา้ใหเ้หน็วา่หนา้ของเรา
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เป็นอย่างไร มตีาํหนิตรงไหน เป้ือนตรงไหน ผมหวเีรียบรอ้ยหรือยงั ลา้งหนา้ลา้งตา

สะอาดหรือยงั ถา้ไมม่กีระจกใหดู้บางทกี็ไมรู่ ้ คนทีบ่อกความผดิก็เป็นเหมอืนกบักระจก

ส่องหนา้เรา จงึควรดใีจ เพราะเป็นการชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา เขาชี้ความผดิของเราน้ี ก็

เท่ากบัชี้ขมุทรพัยใ์หเ้ราแลว้ ขดุลงไปตรงน้ีจะไดท้รพัยอ์นัวเิศษขึ้นมา ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ

ไมด่ ีรีบชาํระเสยี โลภโมโทสนัไมด่ ีรีบชาํระเสยี อย่าเป็นคนเจา้อารมณ์ ใหม้เีหตมุผีล มี

สตคิอยควบคุมใจไว ้ 

อย่าปลอ่ยใหด้ใีจ ถา้ดใีจแลว้เดีย๋วจะตอ้งเสยีใจ ความดใีจก็เป็นความหลงอย่างหน่ึง 

เช่นเวลาคนสรรเสริญแลว้ดใีจอย่างน้ี พอคนไมส่รรเสริญก็จะเสยีใจ ถา้เขาดุด่าวา่กลา่ว

เรา ก็จะเดอืดรอ้นใจขึ้นมา ถา้มเีหตมุผีลมสีตแิลว้ ใจจะต ัง้อยู่ในอเุบกขา จะไมม่อีารมณ์

กบัอะไร เพยีงแต่รบัรู ้ สกัแต่วา่รู ้ แลว้ก็พจิารณาดว้ยปญัญา ถา้สิง่ทีพู่ดนัน้ถูกตอ้ง ก็

แสดงวา่เขาเป็นคนตาด ี ถงึแมจ้ะเป็นการตาํหนิ ก็ตาํหนิดว้ยเหตดุว้ยผล ดว้ยความจริง 

เวลาสรรเสริญเขา ก็สรรเสริญดว้ยความจริงเหมอืนกนั แต่คนทีพู่ดไมต่รงกบัความจริง 

ถงึแมจ้ะสรรเสริญเยนิยอ ก็รูว้า่เป็นการโกหก เป็นการหลอกใหเ้ราดใีจ ถา้ตาํหนิเราในสิง่

ทีไ่มจ่ริง กแ็สดงวา่เขาตาไมด่หีรือมอีารมณ์ไมด่ ี ชอบแต่จะตาํหนิผูอ้ืน่ ชอบทีจ่ะทาํให ้

ผูอ้ืน่เสยีอกเสยีใจ เดอืดเน้ือรอ้นใจ แต่ทาํไดก้บัคนทีย่งัตดิอยู่กบัการสรรเสริญนินทาอยู่

เท่านัน้ คนทีไ่มต่ดิอยู่กบัการสรรเสริญนินทาน้ี จะไมถู่กกระทบท ัง้ ๒ อย่าง ไมว่า่จะ

สรรเสริญหรือนินทา ก็เท่าเดมิ มอียู่ ๑๐๐ ก็มอียู่ ๑๐๐ เท่าเดมิ เขาไมส่ามารถหกั ๑๐๐ 

ใหเ้หลอื ๙๕ ได ้ หรือเพิม่ใหเ้ป็น ๑๐๕ ขึ้นมาไดจ้ากคาํพูดของเขา เราจะมเีพิม่มากขึ้น

หรือมนีอ้ยลงไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารกระทาํของผูอ้ืน่ แต่อยู่ทีก่ารกระทาํของเราทาํดมีากขึ้นก็ได ้

เกนิ ๑๐๐ ทาํดนีอ้ยลงก็ลดลงมา มนัอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา เพยีงแต่วา่เรา

ตอ้งอาศยัผูท้ีฉ่ลาดกวา่เรา คอยช่วยบอกทางใหก้บัเรา  

การไปอยู่กบัครูบาอาจารยก์จ็ะไดป้ระโยชนอ์ย่างน้ี เราทาํเองตามลาํพงักไ็ปไดใ้นระดบั

หน่ึง แต่ก็จะหยุดอยู่ตรงนัน้ เพราะคดิวา่เราดพีอแลว้ แต่ครูบาอาจารยท์่านดกีวา่ ท่านรู ้

วา่ยงัดไีมพ่อ ดงัสุภาษติทีว่า่ คนที่เหน็ว่าตนยงัโงอ่ยู่ คนนั้นแหละจะเป็นคนที่ฉลาดได ้

แต่คนที่คิดว่าตนฉลาดแลว้ คนนั้นแหละคือคนโงท่ี่แทจ้ริง เพราะเมือ่คดิวา่ตนฉลาด
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แลว้ ก็ไมค่ดิทีจ่ะแสวงหาความรูค้วามฉลาดเพิม่เตมิ ก็จะโงไ่ปเรื่อยๆ แต่คนทีค่ดิวา่

ตนเองยงัโงอ่ยู่ ยงัตอ้งเขา้หาผูรู้อ้ยู่ ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่คอยชี้บอกอยู่ ก็จะมโีอกาสทีจ่ะฉลาด

ได ้ แต่จะมอียู่จดุหน่ึงทีจ่ะรูแ้ก่ใจวา่พอตวัแลว้ พอดบักเิลสไดห้มดแลว้ ก็รูว้า่พอแลว้ 

ถงึแมจ้ะไมรู่ว้ชิาการต่างๆ วชิาวศิวะฯวทิยาศาสตรช์วีะฯการบญัชหีรือวชิาอะไรกต็าม 

บวกลบคูณหารไมเ่ป็นอ่านหนงัสอื ก.ไก่ ข.ไขไ่มอ่อก ก็ไมส่าํคญั ขอใหรู้ท้นักเิลส ปราบ

กเิลสไดก็้พอแลว้ ความรูน้ี้เป็นสนัทฏิฐโิก รูอ้ยู่ในใจ ไมห่ลงกบัอะไรแลว้ ไมย่นิดยีนิรา้ย

กบัอะไรแลว้ คนสรรเสริญก็ไมไ่ดด้ใีจ คนนินทาก็ไมไ่ดเ้สยีใจ ไดอ้ะไรมาก็ไมไ่ดด้ใีจ 

เสยีอะไรไปก็ไมไ่ดเ้สยีใจ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมไ่ดต้กใจ แก่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ตายก็ไม่

เดอืดรอ้น น่ีแหละคอืการรูท้นักเิลส รูแ้บบน้ี ถา้รูแ้บบน้ีแลว้ มนัรูอ้ยู่แก่ใจ ความรูแ้บบน้ี

ไมต่อ้งใหค้นมาบอก วา่ถงึทีห่รือยงั อิม่ตวัหรือยงั เหมอืนกบักนิขา้ว ไมต่อ้งไปถามคน

อืน่วา่อิม่หรือยงั มนัรูอ้ยู่แก่ใจ กายอิม่เมือ่ไหร่ก็รูเ้อง ใจไมวุ่น่วายเดอืดรอ้นกบัอะไร ก็รู ้

ของมนัเอง ไมต่อ้งไปถามใคร  

ถา้รูแ้บบน้ีแสดงวา่ฉลาดแลว้ มคีวามรูพ้อเพยีงแลว้ ไมก่งัวลกบัความรูอ้ย่างอืน่ ไมอ่บั

อายขายหนา้ ถา้เขยีนหนงัสอืไมเ่ป็น อ่านภาษาองักฤษไมอ่อก ไมถ่อืเป็นเรื่องสาํคญั พระ

อาจารยพ์ูดภาษาองักฤษไมไ่ด ้ยงัมลูีกศิษยเ์ป็นชาวต่างประเทศเยอะแยะเลย ถามวา่ท่าน

สอนอย่างไร ท่านก็ตอบวา่ใชภ้าษาธรรมะ พยกัหนา้ไปมา ชี้โนน้ชี้น่ี สตัวม์นัอยู่ดว้ยกนั 

มนัก็ไมไ่ดพู้ดกนั ก็ยงัอยู่ดว้ยกนัได ้ สตัวบ์างชนิดก็พูดไดบ้า้ง เช่นนก แต่ก็ไมไ่ดเ้ป็น

ศพัทแ์สงเหมอืนกบัทีเ่ราพูดกนั พอสือ่กนัได ้ดว้ยสายตา ดว้ยกริิยาอาการต่างๆ กบัเดก็

เลก็ๆพูดกนัไมรู่เ้รื่อง เราก็ทาํใหก้ลวัได ้พอยกมอืจะตกี็รูแ้ลว้ จงึอย่าไปหลงกบัวชิาต่างๆ 

อย่าไปคดิวา่ตอ้งเรียนรูท้างโลก จบปริญญาตรีโทเอกก่อน แลว้จะมปีญัญามาปฏบิตัิ

ธรรม อาจกลบัเป็นปญัญาขวางธรรมเสยีอกี ทาํใหม้ทีฐิถิอืตน คดิวา่ตนฉลาด ครูบา

อาจารยส์ ัง่สอนก็จะต่อตา้นคดัคา้น เถยีงอยู่ภายในใจ ไมย่อมรบั เพราะความรูข้องทาง

โลกกบัทางธรรมน้ี มนัคนละเรื่องกนั ความรูท้างโลกรูม้ากเท่าไหร่กเิลสยิง่กลบัมมีากขึ้น

เท่านัน้ ยิง่หลงตนเองมากขึ้นเท่านัน้ แต่ความรูท้างธรรมน้ี ยิง่มมีากเท่าไหร่ กเิลสยิง่เลก็

ลงยิง่นอ้ยลงไปเรื่อยๆ อตัตาตวัตนจะนอ้ยลงไปนอ้ยลงไป จนเหลอืศูนย ์ เป็นสุญตาไป 

ปราศจากตวัตน ทฐิมิานะ การถอืตน ไมถ่อืวา่ตนสูงตนวเิศษอย่างไร  
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ไมเ่หมอืนคนทีม่คีวามรูท้างโลกมาก จะคดิวา่ตนวเิศษ เหมอืนกบัวศิวกรกลุม่หน่ึง ทีไ่ป

ทดสอบภูมปิญัญาของพระป่ารูปหน่ึง ถามท่านวา่ หลวงพ่อเครื่องบนิบนิไดอ้ย่างไร ทา่น

ตอบวา่จติ จติทาํใหม้นับนิได ้ ถา้ไมม่จีติแลว้มนัจะบนิไดอ้ย่างไร คนเราถา้ไมม่จีติก็เป็น

ซากศพ เครื่องบนิจะบนิขึ้นได ้ก็ตอ้งมคีนทีม่ชีวีติคดิสรา้งมนัขึ้นมา ผลติมนัขึ้นมา แลว้

ก็ขบัมนั ตอ้งมจีติ จติถงึเป็นใหญ่ มโนปพุพงัคมา ธมัมา มโนมยา มโนเศรษฐา ธรรม

ท ัง้ปวงมจีติเป็นเหต ุ เป็นประธาน ถา้ไมม่จีติก็จะไมม่สีิง่ต่างๆ ศาลาหลงัน้ีก็เกดิมาจาก

จติใจ ร่างกายน้ีก็เกดิมาจากจติใจ ยกเวน้สิง่ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ทีไ่มม่จีติ

เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง เช่นตน้ไมภู้เขาแดดลมต่างๆ จติเป็นตน้เหตทุีใ่หค้วามสุขความทกุขก์บั

เรา เพราะในจติของแต่ละคนน้ีมอีริยสจั ๔ ทาํงานอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตแุละผล ๒ คู่ 

ทกุขก์บัสมทุยัก็เป็นคู่หน่ึง มรรคกบันิโรธก็อกีคู่หน่ึง อยู่ทีว่า่ฝ่ายไหนจะมกีาํลงัมากกวา่ 

ถา้สมทุยัมกีาํลงัมากกวา่ กเิลสตณัหามมีากกวา่ธรรมะ ทกุขก์็จะมมีากกวา่สุข ถา้ธรรมะ

มมีากกวา่ คอืมมีรรคมากกวา่สมทุยั มากกวา่ตณัหา มทีานศีลภาวนามากกวา่ ความ

ทกุขก์็จะนอ้ยกวา่ความสุข ถา้ไมม่สีมทุยัเลย ก็จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย จงึไมต่อ้งไปหา

อริยสจั ๔ ทีไ่หน มนัมอียู่ในใจเราตลอดเวลา จะมองเหน็มนัหรือไมเ่ท่านัน้เอง ส่วนใหญ่

จะไมเ่หน็กนั เพราะไมไ่ดศึ้กษา หรือศึกษาเพยีงตวัอกัษรทีอ่ยู่ในหนงัสอื ทกุขส์มทุยั

นิโรธ ทกุขเ์ป็นอย่างนัน้ สมทุยัเป็นอย่างนัน้ แต่เวลามนัทาํงานอยู่ตลอดเวลาน้ี กลบัไม่

รูต้วั ไมรู่ว้า่มนักาํลงัทาํงานอยู่  

ถา้ภาวนาแลว้สตปิญัญาจะพุ่งเขา้ไปตรงจดุนัน้ ไปดูการทาํงานของอริยสจั ๔ เหมอืนไป

ดูมวยชงิแชมป์โลก ระหวา่งธรรมะกบักเิลส ทีต่่อสูอ้ยู่ในใจ ใจเป็นเหมอืนเวท ี แต่ส่วน

ใหญ่มกัจะไปเชยีรก์เิลสกนั จงึมทีกุขม์าก พอกเิลสแยบ็ออกมาปับ๊ ก็รีบตอบรบัทนัท ีไป

เทีย่วไหม ไปเลย ไปวดัไหม ยงัไมว่า่ง น่ีแสดงวา่กาํลงัเชยีรก์เิลส กเิลสจงึควา้แชมป์โลก

ไปครอง อวชิชาน่ีแหละคอืแชมป์โลก ถา้ธรรมเป็นแชมป์ก็จะไดม้รรคผลนิพพาน ทีเ่กดิ

จากทานศีลภาวนา เกดิจากธรรมะ ไมไ่ดเ้กดิจากอย่างอืน่ ไมไ่ดเ้กดิจากพระพทุธเจา้ 

ไมไ่ดเ้กดิจากครูบาอาจารย ์ เกดิจากมรรคทีเ่ราจะตอ้งผลติขึ้นมาเอง ครูบาอาจารยเ์พยีง

สอนวธิีผลติ วา่ทาํอย่างไรใหม้มีรรคขึ้นมา เช่นใหม้คีวามขวนขวาย ใหใ้ฝ่รูส้นใจศึกษา 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เขา้หาผูรู้ ้หาครูบาอาจารย ์หาพระสงฆอ์งคเ์จา้ ทีรู่จ้รงิเหน็จริงปฏบิตัดิี
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ปฏบิตัชิอบ แลว้นอ้มเอาคาํสอนมาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ไมส่กัแต่วา่ฟงั เขา้หูซา้ยแลว้ก็

ออกหูขวาไป ไมม่หีลงเหลอือยู่ในใจไวเ้ป็นเชื้อเพือ่นาํไปปฏบิตัเิลย ถา้ฟงัอย่างน้ีก็ยงัไม่

เกดิประโยชน ์ ถา้ฟงั ๑๐๐ แลว้เอาไปปฏบิตัไิดท้ ัง้ ๑๐๐ จงึจะเกดิประโยชน ์ อย่างใน

สมยัพทุธกาลทีบ่รรลกุนัตอนทีก่าํลงัฟงัเทศนเ์ลย สดๆรอ้นๆ เรียกวา่ฟงัท ัง้ ๑๐๐ เก็บไว ้

ท ัง้ ๑๐๐ เอาไปปฏบิตัทิ ัง้ ๑๐๐ ในปจัจบุนัทนัทเีลย เอาไปพจิารณาในจติในใจ เหน็

อริยสจั ๔ ทีก่าํลงัปรากฏอยู่ในจติในใจ เหน็สมทุยั เหน็อวชิชาเหน็โมหะ ดว้ยสตปิญัญา 

ทีท่ะลทุะลวงเขา้ไปทาํลายในขณะทีฟ่งัเลย คอืเหน็ดว้ยไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ในทกุสดัส่วนของสภาวธรรมท ัง้หลาย อวชิชาโมหะก็จะไมส่ามารถอยู่ไดอ้กี

ต่อไป  

อวชิชาโมหะเป็นเหมอืนความมดื พอแสงสวา่งของพระอาทติยโ์ผลข่ึ้นมาตอนเชา้ ความ

มดืก็อยู่ไมไ่ด ้ แสงอาทติยม์อีานุภาพมากกวา่ความมดื พอพระอาทติยโ์ผลข่ึ้นมาปับ๊ 

ความมดืก็หายไป สวา่งจา้ เหน็หมดทกุสิง่ทกุอย่าง สตปิญัญาหรือมรรคของ

พระพทุธเจา้ ทีส่อนใหเ้ราปฏบิตักินัน้ี ก็เป็นเหมอืนแสงสวา่ง ทีจ่ะไปทาํลายความมดืของ

โมหะอวชิชา จงึไมเ่ป็นเรื่องแปลกเลย ทีฟ่งัเทศนแ์ลว้สามารถบรรลธุรรมไดข้ณะทีฟ่งัเลย 

เพราะฟงัดว้ยสตดิว้ยปญัญาจริงๆ ฟงัทกุคาํพูด ฟงัหมดเลย ใจไมไ่ดไ้ปทีอ่ืน่เลย ไมไ่ด ้

ไปทีอ่ดตี ไมไ่ดไ้ปทีอ่นาคต ไมไ่ดไ้ปทีน่ ัน่ทีน่ี่ อยู่ทีต่รงน้ีอยู่ทีเ่สยีงธรรมทีก่าํลงัฟงั

ตลอดเวลา แลว้ก็พจิารณาในขณะนัน้เลย ถา้ธรรมแสดงถงึจดุทีต่อ้งการแสงสวา่ง ก็

สามารถดงึแสงสวา่งเขา้ไปในใจไดเ้ลย การแสดงธรรมท่านจะแสดงจากตํา่ไปสูง เพราะ

คนฟงัมหีลายระดบัดว้ยกนั ตอ้งไลจ่ากอนุบาลขึ้นไป ไลจ่ากทานขึ้นไปสู่ศีล สู่ภาวนา สู่

สมาธิ สู่ปญัญา สู่วมิตุตกิารหลดุพน้ คนฟงัก็อาศยัการแสดงธรรมพาไป เดนิตามไปเลย 

เหมอืนหลงอยู่ในป่าตอนกลางคนื พอมคีนถอืไฟเดนิผ่านมา ก็เดนิตามเขาไปเลย ถา้เดนิ

ไปในความมดืก็จะมองไมเ่หน็ทาง  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึตอ้งฟงัแบบน้ี อาศยัแสงสวา่งของครูบาอาจารยข์องผูแ้สดงนาํ

ทางไป คนฟงัก็เดนิตามไป อย่าใหห้่าง ถา้ตามไมท่นัก็ตอ้งหยุด ตอ้งรอฟงัเทศนร์อบหนา้ 

เช่นตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศสอนธรรมครัง้แรกใหก้บัปญัจวคัคยี ์ ก็มอีงคเ์ดยีวที่
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สามารถตามไปได ้แต่ตามไปไดแ้ค่ข ัน้แรกเท่านัน้เอง คอืข ัน้โสดาบนั ยงัไมถ่งึข ัน้อรหนัต ์

พอทรงแสดงธรรมอกีครัง้ ๒ ครัง้ กต็ามทนัท ัง้ ๕ รูป ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มๆ

กนัเลย หลงัจากทีไ่ดท้รงแสดงพระอนตัตลกัขณสูตร วา่ธรรมท ัง้หลายเป็นอนตัตา สพั

เพ ธมัมา อนัตตา ฟงัตามทนั จงึหลดุพน้จากความมดื เขา้สู่แสงสวา่งเลย หลดุพน้จาก

การหลงอยู่ในป่าแห่งสงัสารวฏั สวา่งอยู่ตลอดเวลา จงึนาํเอาไปสอนผูอ้ืน่ต่อ ภายในเวลา 

๗ เดอืน มพีระอรหนัตสาวกปรากฏขึ้นมาอย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูป ๗ เดอืนหลงัจากทีไ่ด ้

ทรงแสดงพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ในวนัเพญ็เดอืน ๘ พอถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ วนั

มาฆบูชา ก็ ๗ เดอืน มพีระอรหนัต ์๑๒๕๐ รูปไดม้าเฝ้าพระพทุธเจา้ โดยไมไ่ดน้ดัหมาย

กนัมาก่อน พระอรหนัตท์ีไ่ดบ้รรลแุลว้ พระพทุธเจา้จะทรงบญัชาใหแ้ยกใหก้ระจายไป

คนละทศิคนละทาง ไมใ่หไ้ปดว้ยกนั เพือ่เผยแผ่ธรรมะใหไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง ไปส ัง่สอน

คนนัน้คนน้ี เขาก็ฟงั เขาก็บรรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมากนัอย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ เดอืน

สามารถผลติพระอรหนัตข์ึ้นมาอย่างนอ้ยก ็๑๒๕๐ รูป เพราะมคีนสอนมคีนนาํทาง คน

ฟงัก็ใหค้วามสาํคญัต่อธรรมะมากกวา่อย่างอืน่ สละหมดทกุอย่าง  

พวกทีบ่รรลน้ีุส่วนใหญ่จะเป็นนกับวชท ัง้นัน้ ในข ัน้แรกไดส้ละทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้ว

ของออกบวช รกัษาศีลบาํเพญ็สมาธิอยู่แลว้ แต่สิง่ทีเ่ขาขาดก็คอืปญัญาในอริยสจั ๔ ไม่

มใีครรูว้า่ทาํงานอยู่ในจติในใจของสตัวโ์ลกอยู่ตลอดเวลา มพีระพทุธเจา้ทีท่รงตรสัรูเ้หน็

เป็นองคแ์รก น่ีแหละคอืปญัญาสู่การตรสัรู ้ ตอ้งผา่นพระอริยสจั ๔ ทีเ่ป็นเหมอืนด่าน 

เป็นทีผ่ลติปญัญาเพือ่การหลดุพน้ พระพทุธเจา้ทกุพระองคพ์ระอรหนัตท์กุองคต์อ้งผ่าน

พระอริยสจั ๔ ดว้ยกนัทกุองค ์ เพราะเป็นด่านทีปิ่ดก ัน้สตัวโ์ลก ไมใ่หห้ลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีก็เลยโยงมาถงึเรื่องวนัมาฆบูชา เรื่องของการใหค้วามสาํคญัต่อ

ธรรมะยิง่กวา่อย่างอืน่ อย่างอืน่ถา้มคีวามจาํเป็นก็ตอ้งทาํ ไมใ่ช่วา่ไมใ่หท้าํ กฏุริ ัว่ก็ตอ้ง

ซ่อม ไมม่กีฏุอิยู่ก็ตอ้งสรา้ง ไมม่ศีาลาใชใ้นการบาํเพญ็ก็ตอ้งสรา้ง แต่ใหม้ขีอบมเีขต มี

ประมาณ ทาํเท่าทีจ่าํเป็น อย่าไปหลงสรา้งแบบหรูหรา เหน่ือยกบัการไปเรี่ยไรหาเงนิหา

ทองมาสรา้ง สรา้งเสร็จแลว้ก็ตอ้งมาเหน่ือยกบัการดูแลรกัษาเก็บกวาด จนวดัวามแีต่

วตัถเุต็มไปหมด แต่หามรรคผลนิพพานไมเ่จอ เพราะใจไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัธรรมะ 

ใจใหค้วามสาํคญักบัวตัถตุ่างๆ จงึขอสรุป ใหเ้หน็ความสาํคญัของธรรมะยิง่กวา่อย่างอืน่
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ใด ใหส้ละสิง่อืน่ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่งธรรมะกบัสิง่อืน่ แลว้มรรคผลนิพพานกจ็ะอยูแ่ค่

เอื้อม 

ถาม ทีท่่านพระอาจารยพ์ูดถงึเรื่องของการตดิในคาํสรรเสริญ ก็คงเขา้กบัสถานการณ์

ของตวัเองวา่ ทาํความดแีต่ไดร้บัผลทีไ่มด่ ี ก็พจิารณาเหน็วา่ เป็นเพราะตณัหาที่

เรามคีาดมหีวงั พอเวลามนัเกดิขึ้นน่ี ก็พยายามใชส้ตทิีจ่ะวางมนั ใหเ้ป็นอเุบกขา 

แต่ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะใชป้ญัญาไปฆ่ามนัได ้รูอ้ย่างเดยีววา่มสีตรูิอ้ยู่แลว้ก็วาง

เฉย 

ตอบ ตอ้งคอยเตอืนตนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะซมึทราบเขา้ไป แลว้จะเหน็วา่ การหวงั

ผลตอบแทนในรูปแบบของการสรรเสริญกด็ ี หรอืสิง่ของต่างๆก็ดนี ัน้ มนัทาํให ้

เราพะวกัพะวนกงัวล ไมเ่ป็นบญุเป็นกศุล ใจไมส่งบ ไมเ่ยน็ ไมม่คีวามสุข ความ

ภูมใิจ 

ถาม จริงๆก่อนหนา้น้ี ก็ไมค่ดิวา่ตวัเองจะมตีณัหาความคาดหวงัตรงน้ี พอท่าน

อาจารยเ์ทศนต์รงน้ี ก็เลยรอ้งออ๋ วา่จริงๆลกึๆใจเรามนัม ี เพราะวา่พอมนัผุด

ขึ้นมา ถงึจะรูว้า่มนัคาดมนัหวงันัน่เอง 

ตอบ ถา้ไมม่เีราก็ทาํเพือ่เงนิเดอืนเท่านัน้ เขาจา้งเรามาทาํงานชิ้นน้ีเราก็ทาํไป เราพอใจ

แค่เงนิเดอืนน้ีแหละ เขาจะใหต้าํแหน่งหรอือะไรอย่างอืน่เพิม่หรือไม ่ ไมส่าํคญั 

อย่างมาเทศนน่ี์ ก็ไมไ่ดห้วงัวา่ญาตโิยมจะถวายขา้วของหรืออะไรต่างๆ เทศนไ์ป

ตามหนา้ที ่เขาไมใ่หอ้ะไรเลย ก็ไมว่า่อะไร ไมเ่ดอืดรอ้น 

ถาม ถา้เป็นเจา้ของกจิการละคะ บางทมีนัก็ลาํบากเหมอืนกนั 

ตอบ เป็นการคา้ ไมใ่ช่เป็นการทาํบญุ ถา้อยากจะทาํบญุ เจง๊ก็เจง๊ไป ไมร่วย ไมไ่ดก้าํไร 

ก็ไมเ่ป็นไร อย่างน้ีถงึจะเป็นบญุ มนัสบายใจ มนัไมเ่ครียด เจง๊ก็เจง๊ไดน่ี้มนัไม่

เครียด ถา้ยงักลวัเจง๊อยู่น้ีมนัก็เครียดขึ้นมา ทาํได ้ ทาํไมจะทาํใจไมไ่ด ้ ถา้มนัจะ

เจง๊ มนัก็ตอ้งเจง๊อยู่ด ีแลว้ทาํไมตอ้งไปเครียดกบัมนัดว้ย แต่เราก็ตอ้งทาํใหม้นัดี
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ทีสุ่ด เมือ่ดทีีสุ่ดของเราน้ีมนัทาํใหเ้จง๊ ก็ช่วยไมไ่ด ้แต่เราอย่าไปเสยี ๒ ต่อ เสยี

ทรพัยแ์ลว้อย่าไปเสยีใจ ตอ้งยิ้มได ้ ตอ้งหวัเราะได ้ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

พูดคาํน้ีไดม้นัก็ยิ้มได ้ เราไปเอาจริงเอาจงัมากไป ไมรู่ว้า่เป็นการเลน่ละคร เป็น

ของเลน่ท ัง้นัน้นะ ทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของต่างๆ ไดม้ากองเท่าภูเขา ตายไป

ตอ้งใหค้นอืน่หมด ไมต่ดิตวัไปแมแ้ต่สตางคเ์ดยีว เอาใส่ไวใ้นปากสปัเหร่อก็เอา

ออกไป เอาเท่าทีพ่อ เอาเท่าทีจ่าํเป็น เอามาเพือ่สนบัสนุนงานหลกัของเรา คอืการ

ปฏบิตัธิรรม ร่างกายตอ้งมขีา้วกนิ มนัถงึภาวนาได ้มอีาหาร มปีจัจยั ๔ เอาเท่าน้ี

แหละ พอแลว้  

มปีจัจยั ๔ แลว้อย่าไปเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทองเลย ป่วยการ ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร หาธรรมะดกีวา่ สิง่ทีเ่ราขาดมากๆก็คอืธรรมะ สิง่ทีเ่รามมีาก

เกนิไปก็คอืเงนิทอง มแีลว้ก็กลายเป็นเครื่องมอืของกเิลสไป ซื้อของทีไ่มจ่าํเป็น

นัน้แหละ เรียกวา่เอาไปเลี้ยงกเิลสแลว้ เอาไปสรา้งสมทุยัใหม้กีาํลงัมากขึ้น ซึง่

ฝืนกบัหนา้ทีห่ลกัของเรา งานหลกัของเราก็เพือ่ทีจ่ะทาํลายสมทุยั ใหม้นัเบาบาง

ลงไป สมทุยัเป็นเหมอืนเชื้อโรค ทีท่าํใหเ้กดิโรค เรากนิยาเพือ่ทาํลายเชื้อโรค 

ไมใ่ช่กนิยาเพือ่เสริมกาํลงัของเชื้อโรคใหม้มีากขึ้น ถา้กนิผดิยาก็ทาํใหเ้ชื้อโรคมี

กาํลงัมากขึ้น โรคยิง่กาํเริบใหญ่ ใจก็เหมอืนกนั ความทกุขข์องเราเกดิจากสมทุยั 

ความอยากต่างๆ อยากในสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ถา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เช่นปจัจยั ๔ 

โดยประมาณ อย่างน้ีไมเ่ป็นตณัหา เป็นความจาํเป็น เป็นเหตเุป็นผล ถา้ใหป้จัจยั 

๔ แก่ร่างกายพอประมาณ ตามความจาํเป็น ตามความตอ้งการของร่างกายแลว้ 

ก็พอแลว้ อย่าไปเสยีเวลากบัเรื่องเหลา่น้ี ถา้ไมพ่อประมาณ บา้นตอ้งราคา ๑๐๐ 

ลา้น รถตอ้ง ๒๐ ลา้น ๔๐ ลา้น เอาไปทาํไม รถ ๔๐ ลา้นกบัรถ ๔ แสน ก็วิง่ถงึ

ทีห่มายเหมอืนกนั แต่ความหลงมนัหลอกใหเ้ราสรา้งตณัหาใหม้มีากยิง่ขึ้น ไมม่ี

ความสุขหรอก เราอาจจะคดิวา่เขามคีวามสุข มรีถ ๔๐ ลา้น ก็ตอ้งห่วงกงัวลวา่

จะไปจอดทีไ่หนด ี เสยีทกี็ซ่อมไมใ่ช่ถูกๆ ค่าซ่อมอาจจะไปซื้อรถใหมไ่ดอ้กีคนั

หน่ึง  



84 
 

ความหลงจะหลอกใหไ้ปเลี้ยงตณัหา ใหม้กีาํลงัมากขึ้น ใหใ้หญ่ขึ้น เราจงึตอ้งมี

ความหนกัแน่น ต่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เช่นสอนใหม้กันอ้ย

สนัโดษ มกันอ้ยก็คอืไม่มกัมาก เอาพอด ีเอาเท่าทีจ่าํเป็น เช่าบา้นอยู่ก็ได ้ไมต่อ้ง

ไปซื้อก็ได ้เอาทีห่ลบแดดหลบฝนได ้ก็อยู่ได ้อาหารอยู่ใกลต้รงไหน สะอาด กนิ

แลว้อิม่ทอ้งไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็กนิมนัไปเถดิ ไมต่อ้งขบัรถไป ๑๐๐ กโิล เพือ่ไป

กนิอาหารอนัโอชะ ไปแบบนัน้มนักเิลสพาไป สนัโดษคอือยู่ตามมตีามเกดิ มอีะไร

กนิก็กนิไป ถงึเวลากนิอยู่ใกลต้รงไหน มอีะไรพอกนิได ้ก็กนิมนัไป กนิอิม่แลว้ก็

จบ อย่าไปกนิมาก ถา้งดกนิหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ได ้ ยิง่ดใีหญ่ ถา้กนิวนัละมื้อได ้

ยิง่ดขีึ้นไปใหญ่ บางวนัไมก่นิได ้ ยิง่ดใีหญ่ เวลากนิมากจนเกินไป ทาํใหเ้วลา

ภาวนาน่ี เหมอืนกบัลากเรือลากรถทีบ่รรทกุของหนกัๆ ไปไมถ่งึไหน ถา้กนินอ้ย

ร่างกายจะเบา นัง่ภาวนาไมง่ว่งเหงาหาวนอน เดนิจงกรมก็มกีาํลงักระฉบักระเฉง 

ถา้กนิมากๆจะคดิแต่หาหมอนอย่างเดยีว หมอนอยู่ตรงไหน หมอนอยู่ตรงไหน 

ท่านจงึสอนใหม้ปีระมาณในการรบัประทานอาหาร ซึง่มหีลายข ัน้ ไมร่บัประทาน

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ก็ข ัน้แรก ข ัน้ที ่ ๒ ก็รบัประทานมื้อเดยีวครัง้เดยีวต่อวนั 

ข ัน้ที ่๓ ก็อดบา้ง อดทลีะ ๓ วนั ๕ วนับา้ง ถา้ถูกกบัจริตจะช่วยการภาวนาใหไ้ป

ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะอยู่เฉยๆไมไ่ดเ้วลาอดอาหารน่ี จะทกุขท์างใจมาก จติจะ

คดิแต่เรื่องอาหาร ตอ้งภาวนาเพือ่ดบัความคดิน้ี พอความคดิหยุดปับ๊ ความหวิก็

หายไป ความอิม่ใจก็เขา้มาแทนที ่ ความอิม่ใจน่ีมอีานุภาพมากกวา่ความหวิของ

ร่างกาย ทาํใหรู้ส้กึไมค่่อยหวิ รูส้กึเพลยีๆบา้ง เหมอืนกบัวนัทีเ่รามคีวามสุขใจ 

แลว้ลมืกนิขา้วไป จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้น เพราะความสุขใจความอิม่ใจ มอีานุภาพ

มากกวา่ความหวิของร่างกาย ดบัความหวิของร่างกายได ้ แต่ถา้ไมม่คีวามสุขใจ

อิม่ใจ ต่อใหก้นิอิม่ใหม่ๆ  พอเหน็ขนมเห็นของโปรด ก็หวิขึ้นมาอกีทนัท ี น่ีคอื

ด่านแรกทีเ่ราตอ้งพยายามทาํใหไ้ด ้คอืการรูจ้กัประมาณในการรบัประทานอาหาร  

การภาวนาตอ้งมปีจัจยัเสริมสนบัสนุน การรูจ้กัประมาณในการรบัประทานอาหาร

น้ี ก็เป็นขอ้หน่ึง ขอ้ที ่๒ ก็คือการสาํรวมอนิทรียต์าหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปดูอย่าไป

ฟงัเรื่องทีไ่รส้าระต่างๆ เรื่องบนัเทงิทีใ่หค้วามเพลดิเพลนิ ปิดโทรทศัน ์ ปิดวทิยุ 
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ปิดเพลง ไมดู่ไมฟ่งั หนงัสอืนิยายต่างๆไมอ่่าน ถา้จะฟงักฟ็งัเทศนฟ์งัธรรม วธิีที่

งา่ยทีสุ่ดก็คอืใหไ้ปปลกีวเิวก ไปอยู่ทีห่่างไกลจากสิง่เหลา่น้ี ไปอยู่ในป่า อยู่ในที่

ห่างไกลจากความเจริญ เพือ่จะไดปิ้ดทวารท ัง้ ๕ เสยีกเิลสมทีางเขา้ออกอยู่ ๖ 

ทางดว้ยกนั ทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ีก็ ๕ แลว้ ทางใจน้ีก็ ๖ ถา้ปิดเสยี ๕ ทาง ก็

เหลอืทางเดยีว เวลาจะจบักเิลสจบัโจรผูร้า้ยมนัก็งา่ย เราคนเดยีวไปอยู่ ๖ จดุ

ไมไ่ด ้โจรมทีางเขา้ออกถงึ ๖ ทาง เรากปิ็ด ๕ ทาง แลว้ก็เฝ้าดูทางทีเ่ปิดไว ้เดีย๋ว

มนัก็ตอ้งออกมาทางนัน้ เราปิดตาหูจมกูลิ้นกายไมใ่หก้เิลสออกไปทางตาหูจมกู

ลิ้นกายแลว้ ก็จะเหลอืใจทีจ่ะคดิฟุ้ งซ่าน คดิอยากมอีะไรต่างๆ ก็เฝ้าดูมนัดว้ยสต ิ

พอคดิอยากก็ดบัมนั ดบัมนัไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็หมดเอง กเิลสหมดเพราะเราไมท่าํ

ตามคาํส ัง่ของมนั กเิลสมมีากขึ้นเพราะทาํตามคาํส ัง่ของมนั ส ัง่ใหไ้ปเปิดโทรทศัน์

น่ี ก็มากขึ้นอกีตวัหน่ึง ส ัง่ใหไ้ปเปิดตูเ้ยน็ก็เพิม่ขึ้นอกีตวัหน่ึง ถา้มนัส ัง่แลว้เราไม่

ทาํตาม ตวันัน้กจ็ะหายไป เพราะส ัง่ทไีรก็ไมไ่ดผ้ล ต่อไปมนัก็ไมส่ ัง่  

เหมอืนกบัอยากจะเลกิสูบบหุรี่ พอกเิลสส ัง่ใหเ้อาบหุรี่มาสูบ เรากต็อ้งไมสู่บ ไม่

สูบ สูม้นัไปอย่างน้ี มนัส ัง่กี่คร ัง้เราก็ไมท่าํตาม ในทีสุ่ดมนัก็ยอมแพเ้อง เราอย่า

ไปยอมแพม้นัก่อนก็แลว้กนั แต่อย่าไปสูแ้บบเฉยๆ ตอ้งสูด้ว้ยการทาํสมาธิไป

ดว้ย อย่าใหม้นัมโีอกาสไดค้ดิเลย อย่าใหม้นัมโีอกาสส ัง่ ปิดปากมนัไว ้ มนัใชใ้จ

น่ีแหละเป็นตวัส ัง่การ เราก็ตอ้งหยุดใจไมใ่หท้าํงาน ไมใ่หค้ดิปรุง มนัก็ทาํงาน

ไมไ่ด ้ เมือ่หยุดใจไดบ้่อยๆเขา้ มนัก็ไม่มทีางทีจ่ะมาส ัง่เราได ้ เพราะใจทีเ่ป็น

เครื่องมอืของมนัเราคุมไวอ้ยู่ เหมอืนเราถอืกญุแจรถไว ้ ลูกจะขโมยรถไปขบั

ไมไ่ด ้ เพราะเราถอืกญุแจไว ้ แต่ถา้เราทิ้งกญุแจไวใ้นรถ พอเราเผลอนอนหลบั 

ลูกก็เอารถไปขบัเทีย่วได ้เราตอ้งขม่ใจใหไ้ด ้ใหส้งบ ในขณะทีไ่มส่งบก็ตอ้งเฝ้าดู

มนั เพราะไมส่ามารถทาํใหส้งบไดต้ลอดเวลา ตอนทีจ่ติสงบเราก็สบาย ไมต่อ้งไป

ดูมนั แต่พอมนัออกจากความสงบ มนัเริ่มคดิปรุงแลว้ เราก็ตอ้งดูมนั มนัจะคดิ

ไปในทางไหน คดิไปในทางกเิลสหรือคดิไปในทางธรรม ถา้คดิไปในทางกเิลสก็

รีบเอามาคดิในทางธรรม เช่นออกจากสมาธิแลว้ก็พจิารณาอาการ ๓๒ ไปเลย 
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อย่าใหม้นัอยู่เฉยๆ พออยู่เฉยๆมนัจะคดิไปในทางกเิลสทนัท ี เช่นออกจากสมาธิ

ก็เปิดโทรทศันดู์เลย  

พอออกจากสมาธิปับ๊ตอ้งใหม้นัดูหนงักายคตาสตเิลย เกสา โลมา นขา ทนัตา 

ตโจ เปิดโทรทศันภ์ายในใจ ดูอาการ ๓๒ ดูผมขนเลบ็ฟนั ดูอนิจจงัเกดิแก่เจ็บ

ตาย ดูอสุภะตายแลว้เป็นอย่างไร กลา้ดูไหม มใีครอยากจะดูคนตายบา้ง เวลาไป

งานศพน่ี ไมม่ใีครเหน็คนตายเลย เขาปิดไวม้ดิชดิหมด ไมใ่หเ้หน็ ปิดทาํไม ของ

ดแีท ้ๆ  ปญัญาแท ้ๆ อยู่ตรงนัน้ แต่กเิลสไมอ่นุญาตใหเ้ปิด ไปกลวัอะไร ก็ร่างกาย

ของเรา ตายไปมนัก็เป็นร่างกายน้ี เพยีงแต่มนัเน่าลงไปเท่านัน้เอง ไปดูของคน

อืน่แลว้ จะไดเ้อามาเปรียบเทยีบกบัของเรา มนัก็เหมอืนกนั ร่างกายของใครก็

เหมอืนกนัท ัง้นัน้ อยู่ในสภาพเดยีวกนัท ัง้นัน้ พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แลว้จะ

เกดิปญัญาขึ้นมา จะปลอ่ยวางกายได ้ แลว้ก็กลบัไปนัง่สมาธิต่อ พอพจิารณา

มากๆก็เหน่ือย ก็กลบัไปนัง่สมาธิภาวนาต่อ เมือ่เกดิทกุขเวทนาก็พจิารณา

ทกุขเวทนาต่อ ทกุขเวทนาก็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป

ตามเรื่องของเขา ไมต่อ้งไปยุ่งกบัเขา ไมต่อ้งไปยนิดยีนิรา้ย ไมต่อ้งไปรงัเกยีจ 

เพราะความรงัเกยีจก็คอืสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ทีเ่จ็บปวดมากกวา่ทาง

ร่างกาย เราตอ้งการดบัตวัน้ี ตวัสมทุยัทีส่รา้งความเจ็บปวดทางจติใจ ความ

เจ็บปวดทางร่างกายเราอย่าไปยุง่กบัมนั ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามธรรมชาต ิ มนั

เกดิขึ้นไดเ้ดีย๋วมนัก็หายไปได ้ มนัดบัของมนัเอง มนัไม่เป็นโทษ ไม่เป็นพษิเป็น

ภยั  

ตวัทีเ่ป็นพษิเป็นภยัก็คอืความทกุขใ์จ ความเจ็บปวดทางใจ ทีเ่กดิจากสมทุยั 

ความอยากใหเ้วทนาทางกายดบัไปหายไป ความรงัเกยีจ ความกลวั ตวัน้ี

ต่างหากทีส่รา้งความเจ็บปวดทางดา้นจติใจ ตวัน้ีเราดบัได ้ ดว้ยการทาํใจใหเ้ป็น

อเุบกขา ยอมรบัความจริงของเวทนา วา่เป็นเหมอืนกบัดนิฟ้าอากาศ ทีเ่รารบัได ้

กนัทกุคน มนัหนาวเราก็รบัได ้ มนัรอ้นเราก็รบัได ้ ฝนตกเรากร็บัได ้ เราไมไ่ด ้

เดอืดรอ้นกบัเรื่องดนิฟ้าอากาศ ฝนตกถา้ออกไปขา้งนอกก็กางร่มเสยี ถา้ออกไป
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ไมไ่ด ้ ก็นัง่รอใหฝ้นหยุดก่อน แลว้ค่อยไป เวทนาก็แบบเดยีวกนั ถา้มนัทกุขก์็

ปลอ่ยใหม้นัทกุขไ์ป เดีย๋วมนัก็หายเอง ถา้อย่างน้ีแลว้ใจจะไมท่กุข ์ ใจไดก้นิยา

แกป้วดคอืธรรมโอสถ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาดว้ยปญัญา ปลอ่ยวางเวทนาทางกาย 

ทกุขเวทนาก็มที ัง้ ๕ ทวาร เหน็สิง่ทีไ่มช่อบก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา เหน็คนที่เรา

เกลยีดขี้หนา้ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา กนิอาหารทีไ่มช่อบก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา 

ทกุขท์างอายตนะ ไมใ่ช่ทางใจ ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆ ชอบไมช่อบก็กนิมนัไป ไมย่นิดี

ยนิรา้ย คดิวา่เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ร่างกายไมรู่ห้รอกวา่อาหารทีก่นิน้ีดชี ัว่

อย่างไร ตวัรูม้นัไมไ่ดก้นิ เพยีงแต่รูว้า่อาหารอร่อยหรือไมอ่ร่อย ตวัทีก่นิน้ีไมรู่ว้า่

อร่อยหรือไมอ่ร่อย ร่างกายไมรู่เ้รื่อง ไมม่ตีวัรูอ้ยู่ในร่างกาย ตวัรูไ้มไ่ดก้นิ ตวัรู ้

เหมอืนคนนัง่ขา้งๆกาย แลว้บอกใหก้ายกนินัน้กนิน่ี แลว้ก็ดใีจเสยีใจกบัการกนิ

ของร่างกาย เพยีงแต่ไดส้มัผสัรบัรูเ้รื่องรสชาตเิท่านัน้เอง แต่ร่างกายตวัทีก่นิน้ี

มนัไมรู่ห้รอก พอผ่านลาํคอเขา้ไปแลว้ก็ไมม่รีสชาตแิลว้ สมัผสัไดไ้มก่ี่วนิาท ี

สมัผสัตรงลิ้น ตรงตา ตรงจมกู พอผา่นเขา้ไปในลาํคอแลว้ก็จบ  

ถาม ถา้อย่างนัน้ทกุขเ์พราะความปรุงเท่านัน้เองใช่ไหมคะ  

ตอบ ทกุขเ์พราะสมทุยั พอเหน็ภาพทีไ่มช่อบใจก็เป็นสมทุยัแลว้ ปรุงแต่งแลว้ มี

ปฏกิริิยาแลว้ เกดิความรงัเกยีจ เกดิวภิวตณัหา ไมอ่ยากเจอ ไมอ่ยากพบ ถา้ไม่

มวีภิวตณัหาก็จะเฉยๆ ถงึแมใ้นอดตีเคยไมช่อบ แต่ตอนน้ีทาํใจไดแ้ลว้ เราก็ไม่

ทกุข ์ เคยเกลยีดขี้หนา้คนน้ี เจอทไีรใจจะรอ้นขึ้นมาทนัท ี พอไปปฏบิตัธิรรม 

ภาวนาทาํใจเป็นอเุบกขาได ้เหน็ใครก็ได ้ใครจะมาก็ได ้ใจเฉยแลว้ 

ถาม คอืรูอ้ยู่แต่ไมป่รุงต่อ 

ตอบ ไมป่รุงต่อ มปีญัญาระงบั สกัแต่วา่รู ้ รูว้า่เป็นเพยีงรูป อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนวา่ เหน็อะไรก็ใหส้กัแต่วา่เหน็ ไดย้นิก็สกัแต่วา่ไดย้นิ สกัแต่วา่ สกัแต่วา่ 

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิดบั มาแลว้เดีย๋วก็ไป บงัคบัเขาไมไ่ด ้หา้มเขาไมไ่ด ้

เขาจะมาเราก็หา้มเขาไมไ่ด ้ เขาจะไปเราก็ดงึเขาไวไ้มไ่ด ้ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ เราจะ
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ไมด่งึ เราจะไมห่า้ม เราจะไมท่กุข ์ แต่ถา้เรายงัดงึอยู่หรือยงัหา้มอยู่ เราก็จะทกุข ์

ทกุขเ์พราะเหน็คนทีไ่มต่อ้งการ ไมเ่อา ไมต่อ้งการ อย่ามา คนทีเ่รารกัเวลาเขาจะ

ไป ก็อย่าไป อย่าไป อยู่ก่อน น่ีคอืสมทุยัทีเ่กดิจากสญัญา เหน็ภาพแลว้ก็มี

สญัญาเดมิอยู่ สญัญาเดมิวา่ภาพน้ีน่ายนิด ี ภาพน้ีน่ารงัเกยีจ จงึไมอ่ยากจะดู

อสุภกนั ชอบดูแฟชัน่  

ถาม เราเหน็แลว้ความยนิดยีนิรา้ยมนัเกดิแลว้ พอเรารูส้กึตวัก็หยุดมนั มนัหยุดเพราะ

เราไปหยุดมนั แต่ไมไ่ดห้ยุดไปเองนะคะ 

ตอบ ยงัไมไ่ดห้ยุดดว้ยปญัญา หยุดดว้ยสติ เป็นจดุเริ่มตน้ เราตอ้งฝึกใจใหช้อบในสิง่

ทีเ่ราไมช่อบ ไมช่อบในสิง่ทีเ่ราชอบ เพือ่ทาํใหม้นัสมดุล ใหม้นัอยู่ตรงกลาง มนั

แกวง่ไปทางชอบเราก็ดงึมนักลบัมา มนัแกวง่ไปในทางไมช่อบเราก็ดงึมนักลบัมา 

ใหม้นัอยู่ตรงกลาง เราจงึตอ้งฝึกดูภาพทีเ่ราไมช่อบ เช่นดูภาพอสุภอย่างน้ี ดูไป

เรื่อยๆจนชนิตา ต่อไปก็จะไมเ่กดิรงัเกยีจ เช่นนกัศึกษาแพทยท์ีต่อ้งผ่าศพ หรือ

สปัเหร่อทีต่อ้งเจอซากศพอยู่ทกุวนั เขาก็เหน็จนจาํเจ จนใจของเขาดา้นไปกบั

ภาพเหลา่น้ี ไมม่ปีฏกิริิยาตอบโต ้ ตอ้งพจิารณาซํา้ๆซากๆ จนตดิตาตดิใจ จนใจ

น่ิงสงบ ตอนพจิารณาใหม่ๆ จะรงัเกยีจขยะแขยง ก็ตอ้งบงัคบัพจิารณาไปเรื่อยๆ 

จนกวา่จะหายขยะแขยง หายเมือ่ไหร่ก็แสดงวา่รบัไดแ้ลว้ ตอนตน้ก็เป็นธรรมดา 

กเิลสมกีาํลงั ใหดู้ภาพทีม่นัไมช่อบ ก็มปีฏกิริิยาทนัท ี ดูภาพทีม่นัชอบก็มี

ปฏกิริิยาทนัท ี ถา้พจิารณาไปถงึฐานของภาพเหลา่น้ี วา่มาจากอะไร มนัก็มาจาก

ดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ของต่างๆในโลกน้ีไมไ่ดม้าจากอย่างอืน่เลย ตน้ไมภู้เขาใบ

หญา้ ร่างของมนุษย ์ ร่างของสตัวเ์ดรจัฉาน ก็มาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ไมเ่หน็

จะตอ้งไปรงัเกยีจหรือไปยนิดกีบัดนินํา้ลมไฟเลย  

เราเหน็ดนิเหน็นํา้ทาํไมเฉยๆได ้ เหน็นํา้น้ีเรารงัเกยีจไหม ไมร่งัเกยีจหรอก เรา

ยนิดไีหม เราก็ไมย่นิด ีแต่พอปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ไปยนิดไีปรงัเกยีจ ชอบ

คนนัน้เกลยีดคนน้ี เพราะไมม่ปีญัญา มองดว้ยอารมณ์ มองดว้ยสญัญาทีถู่ก

ปลูกฝงัมาในแต่ละภพแต่ละชาต ิของพวกน้ีไมต่อ้งสอนกนั เรื่องชอบเรื่องชงัของ
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แต่ละคนน้ี มนัตดิมากบัใจ บางคนก็ชอบสแีดง บางคนก็ชอบสเีขยีว บางคนก็

ชอบคนรูปร่างหนา้ตาอย่างน้ี บางคนก็ชอบคนผวิขาวบางคนก็ชอบคนผวิดาํ เป็น

สิง่ทีป่ลูกฝงัมากบัใจ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งมาแก ้ พจิารณาดว้ยปญัญาใหเ้หน็วา่มา

จากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ เหมอืนกบัขนมน่ี ก็มาจากแป้งนํา้ตาลไข ่ แลว้ก็มาทาํให ้

เป็นขนมชนิดต่างๆ ทองหยบิ ฝอยทอง เคก้ ก็มาจาก ๔ อย่างน้ี เวลาเหน็แป้ง

เหน็นํา้ตาลน้ี ไมเ่หน็อยากกนิเลย เพราะไมใ่ชป้ญัญา กนิเขา้ไปแลว้พอออกมาก็

รงัเกยีจมนั มนัก็ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ตอ้งเขา้ใจวา่ดนินํา้ลมไฟกาํลงัเลน่กลให ้

เราดู อย่าไปหลงมนั มนัหลอกเรา ยนิดกี็หลงแลว้ รงัเกยีจก็หลงแลว้ ใหรู้ว้า่เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ ในรูปแบบต่างๆ มรูีปกลิน่รสสสีนัต่างๆ  

ถาม เวลาพระท่านฉนัอาหารท่านพจิารณาแบบน้ี 

ตอบ พจิารณาแบบน้ีท่านถงึคลกุมนัได ้ ใส่ไปในบาตรหมด ทองหยบิฝอยทองแกง

เขยีวหวานเคก้ คลกุมนัเหมอืนกบัขา้วผดัเลย อร่อยจะตายไป ลองทาํดูส ิ มนัก็

ตอ้งไปรวมกนัอยู่ในทอ้งอยู่ด ี มนัจะไปไหนละ ไมค่ลกุในบาตร มนัก็ไปคลกุกนั

ในทอ้ง ยิง่คลกุในทอ้งยิง่น่าเกลยีดใหญ่ เอาไปปฏบิตัดูิซ ิทาํไดก้็ไดป้ระโยชน ์ทาํ

เพือ่ชนะกเิลสเท่านัน้เอง พอชนะแลว้ก็กนิแบบปกตไิด ้ ไมต่อ้งคลกุไปตลอด ทาํ

เพือ่ตดัความจูจ้ี้จกุจกิ เกี่ยวกบัเรื่องอาหารเท่านัน้เอง รูว้า่มนัมแีค่ ๔ รสเท่า

นัน้เอง เปรี้ยวหวานมนัเค็ม ในรูปแบบต่างๆ ลองหลบัตาดูแลว้ตกัของทีค่ลกุกนิ

เขา้ไป มนัก็เปรี้ยวหวานมนัเค็ม เพยีงแต่จดัใหต้อนน้ีเปรี้ยวก่อน แลว้ค่อยเค็ม 

แลว้ค่อยหวาน 

ถาม สตัวท์ ัง้หลายทีต่ดิภพตดิชาตกินั เพราะไมม่โีอกาสพจิารณาอย่างน้ี แลว้เขาจะมี

โอกาสเลือ่นข ัน้ขึ้นไปไดอ้ย่างไร 

ตอบ ไมม่ทีาง ถา้ไมเ่ป็นมนุษยแ์ละไมเ่จอพระพทุธศาสนาแลว้ ใครจะมาสอนเรื่อง

เหลา่น้ี มพีระพทุธศาสนาเท่านัน้ทีส่อนทางปญัญา ศาสนาอืน่ก็ยงัสอนใหห้ลงตดิ

อยู่ท ัง้นัน้ สอนไดก้็แค่ข ัน้สมาธิเท่านัน้เอง ใหส้วดมนตน์ัง่นบัลูกประคาํไป สวด
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มนตส์รรเสริญพระเจา้ เป็นการทาํสมาธิภาวนา แต่ไมม่ใีครสอนเรื่องดนินํา้ลมไฟ 

สพัเพ ธมัมา อนัตตา มพีระพทุธเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้ทีจ่ะสอนเรื่องเหลา่น้ีได ้

พวกเราโชคดทีีไ่ดเ้จอศาสตราจารย ์ ทีส่ามารถสอนถงึระดบัปริญญาเอก ศาสนา

อืน่สอนไดแ้ค่ระดบัปริญญาโทเท่านัน้ เหมอืนกบัมหาวทิยาลยัทีเ่ราไปเรียน บาง

แห่งก็สอนไดแ้ค่ระดบัปริญญาโท บางแห่งก็ไดถ้งึปริญญาเอก ศาสนาก็เป็น

เหมอืนกบัมหาวทิยาลยั สอนไดร้ะดบัต่างกนั บางศาสนาก็สอนแค่ระดบัทาน 

ระดบัศีล ระดบัภาวนา ระดบัสมาธิ มศีาสนาพทุธน่ีไปถงึปญัญาเลย ไปถงึ สพั

เพ ธมัมา อนตัตา เลย อนตัตาก็คอืดนินํา้ลมไฟกบัใจ ธาตทุ ัง้ ๕ ทีล่อยอยู่ใน

ธาตทุี ่๖ คอือากาศธาต ุ 

ถาม เวลาทีฟ่งัอะไรหรือดูอะไร จติมนัจะคอยแยง้อยู่เรื่อยๆ 

ตอบ มนัตดิเป็นนิสยัมา ก็ตอ้งแกม้นั เวลาฟงัก็ฟงัอย่างเดยีว อย่าไปคดิปรุง ใหม้สีติ

จดจ่อกบัเสยีง พจิารณาไป จะแยง้กรู็ว้า่กาํลงัแยง้ แต่ตอนน้ีไมใ่ช่เวลาแยง้ 

ตอนน้ีเป็นเวลาฟงั ไวร้อใหฟ้งัเสร็จแลว้ไปพจิารณาสิง่ทีไ่ดฟ้งัมา ใหแ้ยง้ดว้ย

เหตผุล บางทคีนแสดงอาจจะแสดงไมถู่กเหตถุูกผลก็ได ้ เราอาจจะถูกก็ได ้ คน

แสดงอาจจะไมถู่กก็ได ้ เพราะคนแสดงกม็หีลายระดบัต ัง้แต่ปถุชุนขึ้นไปถงึพระ

อรหนัต ์ ถา้ไปฟงัปถุชุนแสดง เขาก็บอกใหไ้ปสะเดาะเคราะห ์ ใหไ้ปนอนในโลง

ศพอย่างน้ี เราก็แยง้ไดใ้นใจ วา่จะสะเดาะเคราะหไ์ดห้รือ อย่างน้ีเราก็แยง้ได ้ยิง่

ถา้เรามธีรรมเหนือกวา่คนแสดง เราก็รูว้า่เขาแสดงผดิแลว้ เขาหลงแลว้  

ถาม มนัไมไ่ดเ้จตนาจะแยง้นะคะท่านอาจารย ์ ไมรู่ว้า่มนัเป็นอะไร มนัจะขดัไปเรื่อย

เป่ือย 

ตอบ เป็นกเิลสของเรา เป็นสนัดานของเรา ก็อย่าไปส่งเสริมมนั พยายามแกม้นั ฟงั

อย่างเดยีว ไมต่อ้งไปแยง้  
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ถาม คอืสมยัก่อนก็เป็น แต่เมือ่ก่อนน้ีแยง้ออกมาขา้งนอกเลยหมายความวา่ใครพูด

อะไรผดิน่ีเราก็แยง้ แยง้ตลอด ระยะหลงัพอควบคุมได ้ถงึแมจ้ะไมอ่อกมา ก็ยงั

แยง้อยู่ในใจ 

ตอบ ถา้จะแยง้ตอ้งแยง้อย่างมเีหตมุผีล มขีอ้สรุป มนัจะไดส้งบ ถา้แยง้แบบทฐิ ิมนัก็

แบบเอาแพเ้อาชนะกนั ก็เลยไมรู่ว้า่ใครถูกใครผดิกนั เพราะวชิาความรูท้างโลก 

บางทกี็ไมไ่ดต้ ัง้อยู่บนพื้นฐานของความจริง เป็นการสนันิษฐาน ยงัไมไ่ดร้บัการ

พสูิจน ์ ไมเ่หมอืนวชิาทางธรรมทีไ่ดร้บัการพสูิจนจ์ากพระพทุธเจา้แลว้ ไมต่อ้ง

แยง้ธรรมะของพระพทุธเจา้ ไมม่สีทิธิ์ทีจ่ะแยง้ มสีทิธิ์ทีจ่ะรบัอย่างเดยีวเท่านัน้ 

แต่ความรูท้างโลกยงัเถยีงกนัได ้ วนัน้ีวา่เป็นอย่างน้ี อกี ๑๐ ปีขา้งหนา้มทีฤษฎี

ใหม ่เหมอืนสมยัก่อนเขาวา่โลกน้ีมนัแบน ก็มคีนมาแยง้จนได ้วา่มนัไมแ่บน มนั

กลม อกีพวกหน่ึงก็บอกวา่โลกน้ีเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ทกุอย่างหมนุรอบ

โลก ก็มกีารแยง้วา่ไมใ่ช่ ความรูท้างโลกเป็นอย่างน้ี จงึอย่าไปยดึตดิมากเกนิไป 

เมือ่เราเชื่ออย่างน้ี ก็เชื่อไปก่อนก็ได ้ คนอื่นเขาไมเ่ชื่อ ก็อย่าไปโกรธ เขาไม่เชื่อ

ตามเราก็ช่างเขา เขาจะใหเ้ราไปเชื่อตามเขา เราไมเ่ชื่อตามเขาก็ได ้ จะถูกจะผดิก็

ตอ้งรอเวลาเป็นเครื่องพสูิจน ์ 

ทกุวนัน้ีก็เถยีงกนัในเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง กบัเศรษฐกจิแบบใชอ้ย่างฉิบหาย

วายวอด อนัไหนจะดกีวา่กนั ก็ยงัไมม่ขีอ้สรุป พวกหน่ึงบอกตอ้งใชใ้หม้าก จะได ้

ผลติมาก จะไดม้งีานทาํ อกีพวกบอกวา่ยิง่ใชก้็ยิง่หวิยิง่อยากใชใ้หญ่ ยิง่ทาํลาย

ทรพัยากรต่างๆใหห้มดไป จะยิง่ลาํบากใหญ่ เมือ่ก่อนเราอยู่กบัธรรมชาต ิ เราใช ้

ใบตอง ไมม่ถีงุพลาสตกิ ไมม่ปีญัหาเหมอืนทกุวนัน้ี เราใชเ้ชอืกกลว้ย ขวดทีใ่ช ้

แลว้ก็เอามาใชใ้หม ่ เอามาบรรจนุํา้ปลา เอามาใส่นํา้ ทกุวนัน้ีเรากนิทิ้งกนิขวา้งกนั 

ขวดพลาสตกิราคาแพงกวา่นํา้ดืม่ แต่พอใชแ้ลว้เอาไปขายไดแ้ค่ ๑๐ สตางค์

เท่านัน้ น่ีคอืเศรษฐกจิแบบบริโภคนิยม ทีถู่กตอ้งเป็นธรรมานิยม คอืมกันอ้ย

สนัโดษ ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น เศรษฐกจิพอเพยีง แต่ของอย่างน้ีสอนกนัไมไ่ด ้ เพราะ

กเิลสมอีาํนาจมาก ทกุคนอยากจะมมีากกนัท ัง้นัน้ มกัมากท ัง้นัน้ โลภมากท ัง้นัน้  
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ถาม จะพูดถงึเรื่องอตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิท ัง้นัน้ เรื่องน้ีเรื่องเดยีว 

ตอบ ขอ้สรุปก็คอืใครจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา ตามพระพทุธเจา้แลว้จะปลอดภยั 

อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ อยู่แบบพระ กนิขา้ววนัละมื้อ มบีา้นพอหลบแดดหลบ

ฝนไดก้็ดแีลว้ รบัรองจะไมท่กุข ์ จะมเีงนิเหลอืใช ้ ใชไ้ม่มากก็เหลอืใช ้ ทีไ่มพ่อใช ้

เพราะใชม้ากกวา่หามาได ้ ถา้ใชน้อ้ยกวา่หามาไดก้็มเีหลอื เหมอืนกบัทาํ

งบประมาณ จะทาํสมดุลก็ได ้ จะทาํเกนิดุลก็ได ้ จะทาํขาดดุลก็ได ้ แต่ส่วนใหญ่

ชอบเกนิดุลกนัท ัง้นัน้ เพราะตดัไมไ่ด ้ ลดไมไ่ด ้ ตดัเงนิเดอืนไม่ได ้ ตดัรายจ่าย

ต่างๆไมไ่ด ้แต่หารายไดไ้มพ่อ มนุษยส์รา้งปญัหาใหก้บัตวัเองท ัง้นัน้ เพราะความ

โลภมากน่ีเอง น่าจะจบัพวกผูน้าํประเทศเขา้วดัถอืศีล ๘ กนั ใครจะเป็นรฐัมนตรี

ตอ้งถอืศีล ๘ เสารอ์าทติยต์อ้งเขา้อยู่วดั รบัรองประเทศจะดขีึ้น วธิีแกป้ญัหางา่ย

นิดเดยีว แต่ทาํยาก 

ถาม มคีนอธิษฐานขอใบโพธิ์ทีพ่ทุธคยา เขาไมไ่ดถ้อืศีล ๘ เลย แลว้ทาํไมเขาถงึได ้

ตามทีข่อ 

ตอบ ขอไมไ่ด ้ ถา้จะไดม้นัก็ได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่อหรือไมข่อ ถา้ขอไดก้็ขอกนัทกุคนเลย 

อยากจะไดอ้ะไรก็ขอไดห้มด มนัก็สบาย แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ไม่เป็นเหตุ

เป็นผล เป็นความบงัเอญิ ขอแลว้มเีหตทุีท่าํใหไ้ด ้มนัก็ได ้ ไมข่อก็ได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

การขอ  

ถาม แมแ้ต่จะขอในสิง่ทีถู่กทีค่วร ขอใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ไมท่าํมนัก็ไมไ่ด ้

ตอบ อย่างนัน้พระพทุธเจา้ก็ไมต่อ้งอดอาหาร ๔๙ วนั ไมต่อ้งออกจากวงั นัง่ขออยู่ใน

วงั ขอใหบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ มนัขอไมไ่ดห้รอก คาํวา่เหตผุลไมเ่ขา้ใจหรือ 

ตอ้งมเีหต ุผลถงึจะตามมา การขอไมไ่ดเ้ป็นเหต ุเป็นลมๆแลง้ๆ  

ถาม ขอใหม้คีวามอดทนอดกล ัน้อย่างน้ี  
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ตอบ ไมไ่ดห้รอก ตอ้งอดทนอดกล ัน้เอง มนัถงึจะได ้ถา้ขอไดป่้านน้ีก็บรรลไุปแลว้  

ถาม ตอ้งต ัง้ใจทาํเอง  

ตอบ ตอ้งทาํเอง การกระทาํเท่านัน้ เรียกวา่กรรม กรรมน่ีแหละเป็นตวัทีจ่ะทาํใหส้ิง่

ต่างๆคอืผลปรากฏขึ้นมา การทาํความดตีอ้งอาศยัขนัต ิ ความพากเพยีร เพราะ

โดยธรรมชาตใิจเรามนัไมช่อบทาํความดกีนั มนัถงึทาํความดยีาก ทาํความชัว่งา่ย 

เพราะในใจเรามกีระแสดงึใหไ้ปทาํความชัว่อยู่แลว้ ทาํความชัว่จงึเป็นเหมอืนกบั

วา่ยตามนํา้ ทาํความดเีหมอืนกบัวา่ยทวนนํา้ อนัไหนจะยากจะงา่ยกวา่กนั วา่ย

ทวนนํา้ก็ตอ้งยากกวา่ ๒ เท่า ตอ้งมคีวามอดทนมากกวา่ วา่ยตามนํา้ไมต่อ้งมี

ความอดทนเลย ไมต่อ้งวา่ยเลย เพยีงทาํใหต้วัลอยเท่านัน้ กระแสนํา้ก็พาไปแลว้ 

ปญัหาของพวกเราอยู่ตรงน้ี กระแสของพวกเรามนัทวนกระแสของพระนิพพาน 

ของสวรรค ์มนัจงึยากกนั ครูบาอาจารยท์่านจงึสอนใหท้วนกระแส อย่างวนัน้ีมา

ทีน่ี่ก็ตอ้งทวนกระแสมากนั ถา้ตามกระแสก็ไปทีอ่ืน่แลว้ เวลาทาํตามกเิลสมนังา่ย

จริงๆ ไมต่อ้งใหค้นชวน ไปชวนเขามากกว่า แต่เวลามาวดัมาหาธรรมะน่ี ตอ้งให ้

คนชวน บางทตีอ้งลากมาถงึจะมาได ้ การมกีลัยาณมติรก็ดตีรงน้ี เราวา่ยไปเอง

ไมไ่ดก้็ตอ้งอาศยัเพือ่นทีด่พียายามฉุดลากเราไป จดัวนัมาวดักนั ถา้ไมม่คีนจดัก็

จะไมไ่ดม้ากนั เกาะกลุม่ตดิกนัไว ้ ถา้ยงัเป็นเรือพ่วงอยู่ ยงัไมไ่ดเ้ป็นเรือเครื่อง 

ตอ้งคอยตดิเรือทีม่เีครื่อง จะไดล้ากเราไปดว้ย ถา้เป็นเรือเครื่องแลว้ก็ไมต่อ้ง ไม่

ตอ้งรอใครแลว้ ไปของเราเองไดแ้ลว้ มขีนัตแิลว้ มฉีนัทะวริิยะจติตะวมิงัสาแลว้ 

น่ีแหละคอืเครื่องทีจ่ะผลกัจติใจใหไ้ปสู่มรรคผลนิพพาน ถา้เกดิขึ้นเมือ่ไหร่แลว้ก็

จะสบาย เพยีงแต่วา่จะถงึเมือ่ไหร่เท่านัน้เอง จะชา้หรือจะเร็ว แต่มนัไปแน่ๆ ถงึ

แน่ๆ ถา้ขยนัมากแรงมากก็ไมเ่กนิ ๗ วนั ถา้แรงนอ้ยหน่อยก็ ๗ ปีเป็นอย่างมาก 

แต่ถงึแน่ๆ ถา้มเีครื่องแลว้ ถา้ไมม่เีครื่องก็ตอ้งรอใหเ้ขามาฉุด แต่ฉุดใหเ้ริ่มวิง่ได ้

เท่านัน้เอง พอหยุดฉุดก็จะหยุด เพราะกระแสนํา้ไหลแรงกวา่ เบื้องตน้ก็อาศยั

คนอืน่ช่วยลากเราไปก่อน แต่อย่าคดิวา่จะลากเราไดเ้สมอ ลากเพือ่ใหเ้รามกีาํลงั

ทีจ่ะไปของเราเอง เช่นมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี ก็เป็นเหมอืนกบัการมาตดิเครื่อง 
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เอาเรือเขา้อู่ตดิเครื่อง เรือจะไดว้ิง่ไปเองได ้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ก็ตอ้งเอาไป

ปฏบิตั ิ วนัน้ีทีส่อนใหรู้จ้กัประมาณในอาหารน่ี อย่าใหเ้ป็นคาํพูดทีว่า่งๆเขา้หูซา้ย

ออกหูขวา ขอใหน้าํเอาไปปฏบิตั ิ การสาํรวมอนิทรียต์าหูจมกูลิ้นกาย ปิดท ัง้ ๕ 

ทวารใหเ้หลอืเพยีงทวารเดยีว มสีตดูิอยู่ทีใ่จอย่างเดยีว ทาํแลว้จะไดผ้ลอย่าง

รวดเร็ว ถา้ไมท่าํกลบัมาคราวหนา้ก็เหมอืนเดมิ ทาํแทนกนัไมไ่ด ้ ทาํไปแลว้มนัก็

จะงา่ยเอง อย่าใหค้วามรูส้กึวา่มนัยากเป็นอปุสรรค ตอ้งคดิวา่มนังา่ย 

พระพทุธเจา้ทาํได ้ เราก็ตอ้งทาํได ้ ครูบาอาจารยท์่านทาํได ้ เราก็ทาํได ้ เพราะ

ก่อนทีท่่านจะเป็นพระพทุธเจา้เป็นครูบาอาจารย ์ท่านก็เป็นเหมอืนเรา มอีปุสรรค

แบบเดยีวกนั มคีวามรูส้กึยากเหมอืนกนั แต่ท่านไมใ่หค้วามรูส้กึนัน้มาเป็น

อปุสรรค  

จงึควรกาํหนดกฎเกณฑไ์วเ้ลยวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง จะตอ้งรบัประทานอาหารวนั

ละกี่มื้อกี่คร ัง้ ใหเ้ป็นกฎเป็นเกณฑไ์ป ทาํไป จะตอ้งนัง่ภาวนาเวลาไหน จะเดนิ

จงกรมเวลาไหน มากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งกาํหนด แลว้ทาํมนั อย่าปลอ่ยใหม้นั

ลอยมาเอง มนัไมม่าหรอก เราตอ้งกาํหนด มนัถงึจะมา เช่นต่อไปน้ีทกุเชา้เยน็

จะตอ้งไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ก่อนนอนและหลงัจากตื่นนอน 

วนัหยุดวนัวา่งก็ไมไ่ปเทีย่วไหน ถา้ไมจ่าํเป็นก็ไมอ่อกไปขา้งนอก อยู่บา้นเดนิ

จงกรม นัง่สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปท ัง้วนั สลบักนัไป ตอ้งมตีารางกาํหนดการ 

เวลาจดังานก็มกีาํหนดการกนั เช่นเวลาน้ีประธานจดุธูปเทยีน น่ีไมม่อีะไรเลย ไป

อยู่วดัก็มตีาราง ต ี๔ ตื่นขึ้นมาเดนิจงกรมนัง่สมาธิ เวลานัน้ออกไปบณิฑบาต ถา้

เป็นฆราวาสก็ทาํธุระส่วนตวั เตรียมกบัขา้วกบัปลาอาหารถวายพระ การไปอยู่วดั

ก็ไดป้ระโยชนอ์ย่างน้ี แต่พออยู่บา้นไมม่เีลย มกี็เป็นเรื่องอืน่ไปเลย เวลาน้ีเปิดดู

เรื่องน้ี เวลานัน้เปิดดูเรื่องนัน้ ชวีติของเราก็มอียู่แค่น้ี ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสั

สอนวา่ อนิจจา วะตะ สงัขารา สงัขารเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง จงยงัประโยชนต์นและ

ท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ เป็นพระปจัฉิมโอวาท คาํสอนคาํ

สุดทา้ย พวกเราตอ้งหนกัแน่น เอาไปคดิแลว้ก็เอาไปทาํ ไมอ่ย่างนัน้จะไมเ่กดิ



95 
 

ประโยชน ์ พระพทุธเจา้ทรงตรสัดว้ยความจริงใจ เราตอ้งพยายามปฏบิตัติามให ้

ได ้

ถาม เวลาเหน็คนตายหรือสตัวต์ายตามทอ้งถนน แลว้เราแผ่เมตตา เขาจะไดร้บั

หรือไมค่ะ 

ตอบ ไมไ่ดห้รอก ความจริงการแผ่เมตตาน้ี เป็นการทาํเพือ่เรามากกวา่ เพือ่ไมใ่หเ้รา

อาฆาตพยาบาท โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาทีเ่ราโกรธ ตอนนัน้แหละตอ้งรีบแผ ่ตอ้ง

ฝึกแผ่ไปก่อน ตอนทีย่งัไมโ่กรธ ถา้ไมฝึ่กเวลาโกรธจะแผ่ไมอ่อก ถา้ฝึกไวก่้อน

เวลาโกรธก็จะแผ่ไดเ้ลย อย่าไปโกรธ ตอ้งใหอ้ภยั โกรธแลว้เราเสยีหาย เราทกุข ์

เรารอ้น ถา้ใหอ้ภยัแลว้ เราเยน็ เราสบาย ความโกรธดบัไป คดิเสยีวา่เป็นการใช ้

หน้ี ใชเ้วรใชก้รรมไปก็แลว้กนั อย่าไปสรา้งเวรกรรมใหมข่ึ้นมาอกี ดว้ยการต่อวา่

กนั ทะเลาะเบาะแวง้ ทบุทาํรา้ยกนั ทีเ่ป็นการสรา้งเวรไมม่ทีีส่ิ้นสุด เหมอืนที่

พระพทุธเจา้ทรงแผ่เมตตา เวลาจะมาทาํรา้ยท่าน เช่นส่งชา้งใหม้าเหยยีบ ท่านก็

แผ่เมตตา ชา้งเหน็ท่านมคีวามเมตตา ไมเ่ป็นพษิเป็นภยั ก็ไมท่าํท่าน ส่งคนมาฆ่า

ท่าน ท่านก็สอนธรรมะ ใหเ้หน็โทษของการฆ่า แลว้ก็ช่วยชวีติเขาดว้ย บอกวา่

อย่ากลบัไปทางเดมิ เพราะเขาจะส่งคนมาฆ่าปิดปาก พอพวกทีร่อฆ่าไมเ่หน็ชดุ

แรกกลบัมา ก็ไปหาพระพทุธเจา้ ถามท่านวา่เหน็พวกนัน้ไหม ท่านก็บอกวา่เหน็ 

และบอกไมใ่หก้ลบัไปทางนัน้ ถา้กลบัไปพวกคุณก็จะฆ่าเขา แลว้ก็บอกโทษของ

การฆ่า วา่ทาํใหต้กนรก ทรงสอนไมใ่หฆ่้า และบอกวา่อย่ากลบัไปทางนัน้ เพราะ

จะมอีกีพวกหน่ึงรอฆ่าอยู่ น่ีคอืปญัญา บทพาหงุทีเ่ราสวดน้ี ก็เกี่ยวกบัเรื่องปอง

รา้ยพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ใชป้ญัญาบา้ง ใชเ้มตตาบา้ง ใชอ้เุบกขาบา้ง 

แลว้แต่กรณี อย่างคนทีจ่ะมาฆ่าทา่น ท่านก็ใชป้ญัญาสอนใหเ้หน็โทษของการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ จนเขาไมก่ลา้ฆ่า ส่งชา้งมาเหยยีบ ท่านก็แผ่เมตตา ชา้งก็ไมท่าํรา้ย

ท่าน ส่วนพระเทวทตักลิ้งกอ้นหนิลงมาจากเขา จนทาํใหพ้ระบาทหอ้เลอืด ก็ทรง

ต ัง้อยู่ในอเุบกขา ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง ทรงคดิวา่กรรมตอ้งตามมาเอง แลว้ไม่
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นานกรรมก็ตามมา พระเทวทตัเกดิความสาํนึกผดิ ก็ไปกราบขอขมาลาโทษ 

ก่อนทีจ่ะถูกธรณีสูบไป  

การขอขมาลาโทษน้ี ไมใ่ช่เพือ่ใหเ้ขาใหอ้ภยัเรา แต่ใหเ้ราสาํนึกถงึความผดิของเรา 

ใหเ้หน็โทษของการกระทาํของเรา เพือ่จะไดจ้ดจาํไว ้ จะไดไ้มท่าํอกี ไมไ่ดข้อให ้

เขาไมโ่กรธเรา ถา้เขาจะโกรธ เราจะไปหา้มเขาไดอ้ย่างไร ถา้ไมอ่ยากใหเ้ขาโกรธ 

ก็อย่าไปทาํเขา ถา้เราไมท่าํเขา เขาจะโกรธเราไดอ้ย่างไร คนเราถา้ไมท่าํใหเ้จ็บชํา้

นํา้ใจกนั จะไมโ่กรธกนัหรอก ถา้มคีวามสาํนึกผดิ ก็จะไมท่าํบาปอกี พระเทวทตั

หลงัจากพน้โทษแลว้ จะไมก่ลบัมาทาํบาปแบบเดมิอกี ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระ

ปจัเจกพทุธเจา้ เพราะท่านกบ็าํเพญ็บญุมามาก มศีีล มสีมาธิ แต่ไมม่ปีญัญา

พอทีจ่ะดบัความหลง ความอยาก มกัใหญ่ใฝ่สูง อยากจะเป็นผูส้าํเร็จราชการ

แทนพระพทุธเจา้ พอพระพทุธเจา้ตรสัวา่ แมแ้ต่พระสารีบตุรและพระโมคคลัลา

นะ เรายงัไมต่ ัง้เลย แลว้คุณเป็นใคร ตรสัแค่น้ีก็โกรธ แต่ก็มาสาํนึกผดิทหีลงั ถา้

ทาํผดิแลว้ก็ควรรบัผดิ ไปขอขมาลาโทษ ถา้ไมข่อขมาลาโทษเลย แสดงวา่ไม่

สาํนึกเลย ยงัโหดรา้ยอยู่ ถา้ทาํอะไรผดิควรขอขมาลาโทษ แต่อย่าทาํบ่อย อย่าง

พระบางรูปทีค่ดิวา่ทาํผดิศีลได ้ เพราะปลงอาบตัไิด ้ ไมเ่ป็นไร อย่างน้ีไมใ่ช่

ความหมายของการปลงอาบตั ิการปลงอาบตักิ็เป็นแบบเดยีวกนักบัการขอขมาลา

โทษ ใหส้าํนึกผดิเพือ่ทีจ่ะไมท่าํอกีต่อไป แต่ถา้ทาํซํา้ๆซากๆ แลว้ก็ปลงซํา้ๆซากๆ 

ก็ไมใ่ช่เป็นการปลงอาบตัแิลว้ ผดิครัง้หน่ึงแลว้ อย่าไปผดิซํา้ซาก  
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