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กัณฑ์ท่ี ๓๘๓

อย่ากุสลานะ

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
เรื่องบวชพระถวายเป็ นกุศลแก่หลวงตานี้ พวกเราเอาหลวงตามาเป็ นเหตุ ผูท้ จ่ี ะได้ผลก็
คือผูบ้ วชเอง อาศัยความกตัญ�ูกตเวที ความรักเคารพในองค์ท่าน ความปรารถนาให้
ท่านอยู่กบั เราไปนานๆเป็ นเหตุ ทําให้คนทีโ่ ดยปกติอาจจะไม่ได้คดิ บวชกันจะได้บวชกัน
เมือ่ บวชแล้วก็จะได้รบั ผลจากการบวช สําหรับองค์ทา่ นเองนัน้ เรื่องกุศลนี้ท่านถึงพร้อม
แล้ว ทัง้ บุญและบาปท่านละได้หมดแล้ว ท่านไม่ตอ้ งบําเพ็ญแล้ว ท่านเคยพูดอยู่เสมอว่า
อย่ากุสลานะ ตอนเราตายอย่ากุสลา กุสลาคือกุศล แปลว่าความฉลาด คนเราจะฉลาด
ได้ ต้องฉลาดในตอนเป็ น ตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ต้องสวดตอนทีเ่ ป็ น หมายความว่าให้ฟงั
ธรรมะในตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ถ้าตายไปแล้วอย่าไปเคาะโลงศพ ไปนิมนต์พระมาสวด คน
ตายฟังไม่รู้เรื่อง อย่างหนังสือทีช่ ่อื ว่า เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน คนตายอ่านไม่ได้ ต้อง
คนเป็ นถึงจะอ่านได้ อย่างพวกเรานี้เป็ นคนเป็ นอยู่ตอนนี้ ถ้าอยากจะสร้างกุศลต้องสร้าง
กุศลตัง้ แต่ตอนนี้ ดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ท่านสร้างกุศลใน
ขณะทีท่ ่านมีชวี ติ อยู่กนั ในสมัยพุทธกาลงานศพก็ไม่มกี ารสวดกัน มีแต่ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมกัน เพราะประโยชน์อยู่ตรงนัน้ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมทําให้เกิดกุศล สมัยนี้เวลา
สวดกันคนฟังก็ไม่เข้าใจความหมาย คนสวดบางทีก็ไม่เข้าใจความหมาย เป็ นเหมือน
นกแก้ว นกแก้วถ่ายทอดสู่นกแก้ว แก้วจ๋าๆกันมาตลอด แต่ไม่รู้วา่ แก้วเป็ นอะไร เจอ
แก้วก็เขีย่ ทิ้งไป เหมือนไก่ได้พลอย คุย้ เขีย่ ๆหาแต่ตวั หนอนตัวไส้เดือน พอเจอพลอย
เจอเพชรก็เขีย่ ทิ้งไป เพราะไก่กนิ เพชรกินพลอยไม่ได้ ไก่จะเอาแต่ตวั หนอนตัวไส้เดือน
เหมือนบุคคลทีไ่ ม่ฉลาดทีไ่ ม่มกี สุ ลา จะไม่เห็นธรรมะว่าเป็ นเพชรเป็ นพลอย จะเห็นว่า
เป็ นก้อนหินไป จะเห็นแต่เงินทองว่าเป็ นของมีค่า เห็นธรรมะเป็ นของไม่มคี ่า จึงบวชกัน
ยากทัง้ หญิงและชาย หญิงก็บวชได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นชาย เพราะการห่มเหลืองห่มขาว
โกนหัวไม่โกนหัวนี่ เป็ นเพียงรูปแบบ
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การบวชจริงอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ชิ าํ ระกายวาจาใจ อยู่ทก่ี ารสละ สละทรัพย์สละครอบครัว
สละยศถาบรรดาศักดิ์ สละความสุขทางโลก เพือ่ เข้าสู่ความสุขทางธรรม สู่ความสงบ นี่
คือการบวชทีแ่ ท้จริง บวชแล้วไม่ปฏิบตั ไิ ม่สละจริง ก็ไม่ได้บวชจริง บวช ๕ วัน ๑๐ วัน
๒ อาทิตย์ ๓ อาทิตย์ ๓ เดือน แล้วก็ลาสิกขาไป ยังไม่ถอื เป็ นการบวชทีแ่ ท้จริง สูพ้ วกที่
ไม่ได้โกนหัว ไม่ได้ห่มผ้าขาวผ้าเหลือง แต่ปฏิบตั อิ ยู่เป็ นประจําไม่ได้ ถึงแม้จะไม่มี
รูปแบบของการบวช แต่มสี าระของการบวช คือใจก็มจี าคะเสียสละอยู่เรื่อยๆ มีอะไรที่
ไม่ใช้ไม่ตอ้ งการก็ไม่หวงเก็บเอาไว้ เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น สําหรับดูแลตนเองทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต ถ้ามีมากกว่านัน้ ก็ไม่เก็บเอาไว้ให้รกรุงรัง นี่คอื จาคะการเสียสละ ศีลก็
ตัง้ อยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๕ ในวันปกติ ศีล ๘ ในวันธรรมสวนะ ในวันพระ ถ้าเจริญขึ้น
ไปได้ก็รกั ษาศีล ๘ ไปทุกวัน ก็พอเป็ นฐานของการบําเพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบให้
เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง บําเพ็ญอย่างต่อเนื่อง ทัง้ สมาธิและปัญญาสลับกันไป สมาธิ
เป็ นทีพ่ กั ของจิต ปัญญาเป็ นทีท่ าํ งาน เหมือนบ้านกับสํานักงาน ตอนเช้าวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์เราก็ไปทํางานทีส่ าํ นักงาน ตอนเย็นก็เดินทางกลับบ้านมาพักผ่อนหลับนอน การ
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาจิตต้องมีทงั้ ๒ ส่วน จะทํางานอย่างเดียวคือเจริญปัญญาอย่างเดียว
โดยไม่พกั จิตเลย ก็จะหลงสังขาร จิตจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุดยัง้ คู่ต่อสูไ้ ด้ เมือ่ พิจารณาไป
แล้วเห็นว่าเริ่มไม่ค่อยสงบแล้ว ก็ควรถอยกลับมา หยุดการพิจารณา แล้วก็มาทําจิตใจ
ให้สงบ เคยสงบด้วยวิธีใดก็ทาํ ไป จนจิตหยุดคิดปรุงแต่งสงบนิ่ง ให้พกั อยู่นานๆเท่าทีจ่ ะ
เป็ นไปได้ เท่าทีจ่ ติ จะต้องการพัก พอพักพอแล้วจิตก็จะถอนออกมาเอง จะมีกาํ ลังวังชามี
ความแหลมคม ทีจ่ ะไปพิจารณาเพือ่ กําจัดกิเลสทีเ่ ป็ นปัญหาต่อไป เหมือนกับการทํางาน
เมือ่ ถึงเวลาเลิกงาน ก็กลับบ้านพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหาร ตอนเช้าก็ต่นื มาด้วย
ความสดชื่น อาบนํา้ อาบท่าแต่งตัว ออกไปทํางานต่อ จะไม่มอี ารมณ์หงุดหงิด ถ้าทํางาน
๗ วัน ๗ คืนไม่หยุดหย่อนเลย จะทําไม่ไหว ทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มผี ลงานปรากฏ
ขึ้นมา เสียเวลาไปเปล่าๆ
การปฏิบตั ทิ างจิตตภาวนาจึงต้องมีการสลับกัน ระหว่างสมถะและวิปสั สนา ระหว่าง
สมาธิและปัญญา ท่านเปรียบเหมือนกับเป็ นเท้า ๒ ข้าง เวลาเดินไม่เดินทีเดียว ๒ ข้าง
พร้อมกัน เวลาก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาก็ยนั ไว้ พอก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก็ยนั ไว้ ทําให้เดินไปได้
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อย่างรวดเร็ว ถ้าเดินพร้อมกันทัง้ ๒ เท้าก็ตอ้ งกระโจนไปกระโดดไป ก็จะไปไม่ถงึ ไหน
จะเหนื่อยแรง ไม่มใี ครเดินแบบนี้กนั เท้า ๒ ข้างต้องสลับกันเดิน ข้อนี้ตอ้ งพยายามเน้น
อยู่เรื่อยๆ เพราะคนธรรมดาจะไม่เข้าใจเรื่องสมาธิกบั ปัญญากัน ไม่รู้วา่ จะเจริญปัญญา
เมือ่ ไหร่ คิดว่าพอทําจิตให้สงบปั๊บก็ให้พจิ ารณาเลย ก็ไม่ใช่แล้ว เพราะตอนทีจ่ ติ สงบนี้
ต้องการให้หยุดคิดหยุดพิจารณา อุตส่าห์ภาวนาพุทโธมาแทบตาย เพือ่ ให้หยุดคิด พอ
หยุดคิดปั๊บก็ไปดึงเอามาคิด ก็จะไม่ได้พกั ผ่อน หรือเข้าไปในสมาธิทส่ี งบแล้ว ไม่อยู่กบั ที่
ถอนออกมารับรู้เรื่องต่างๆ อย่างนี้ก็เหมือนกัน ไม่ได้หยุดพัก พอวูบลงไปปั๊บเดีย๋ วเดียว
ก็ถอนออกมา แล้วก็ไปรับรู้เรื่องต่างๆ ไปตามรู้เรื่องราวต่างๆทีเ่ กิดขึ้น แล้วก็หลงดีใจว่า
กําลังได้ผล กําลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทอ่ี ตุ ส่าห์ทาํ มา แต่ความจริงแล้วไม่ได้อะไรเลย
เพราะสิง่ ทีไ่ ด้นนั้ ไม่มคี วามหมายต่องานทีเ่ ราต้องทํา คืองานชําระจิตใจ งานกําจัดความ
โลภความโกรธความหลง การออกไปรู้เห็นเรื่องต่างๆนี้ จะไม่ได้ประโยชน์เลย
ยกเว้นถ้าไปเห็นภาพของคนตาย เช่นตัวเราตาย คุณแม่แก้วท่านเคยรวมลงแล้วปรากฏ
ว่าเห็นตัวท่านนอนตายอยู่ แล้วหลวงปู่มนก็
ั ่ มาบังสุกลุ มากุสลามาทําฌาปนกิจให้ เห็น
ภาพหลวงปู่มนเอาไม้เท้
ั่
าจี้ไปตรงร่างกายส่วนไหนก็เปื่ อยเน่าไป ถ้าเป็ นภาพอย่างนี้ท่ี
เกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับความเสือ่ มของสังขารร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม แล้ว
โอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ตวั เรา ว่าร่างกายของเราก็จะต้องเป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน ก็
จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก เป็ นวิปสั สนา เป็ นการเจริญปัญญา แต่เป็ นไปโดยไม่ได้บงั คับ
เพราะในอดีตเราเคยบําเพ็ญมาก่อน เคยพิจารณามาก่อนแล้ว แล้วถูกเก็บไว้ในส่วนลึก
ของใจ พอมีโอกาสเวลาทีจ่ ติ สงบก็จะโผล่ข้นึ มาให้เห็น ในขณะทีจ่ ติ ไม่สงบนัน้ จิตจะปรุง
แต่ง จะมีเรื่องอืน่ ๆเข้ามา ซึง่ มีกาํ ลังมากกว่าสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้เคยพิจารณาได้เคยเจริญแล้ว
ในอดีต จึงไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาในขณะทีจ่ ติ ไม่สงบ แต่พอจิตสงบลงไปแล้ว ถ้ามีอะไร
อยู่ภายในก็จะโผล่ข้นึ มาให้รู้ให้เห็น เหมือนกับนํา้ ถ้านํา้ ไม่สงบนิ่ง ยังขุน่ ยังมีคลืน่ อยู่ จะ
มองไม่เห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ในนํา้ แต่ถา้ นํา้ สงบนิ่งใสแล้ว จะเห็นสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในนํา้ ได้หมด
เลย เห็นตัวปลาเห็นสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในนํา้ ได้
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จิตของเราก็เป็ นเหมือนนํา้ ในสภาพปกติจะขุน่ มัวด้วยความโลภความโกรธความหลง
ด้วยเรื่องราวต่างๆทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ในแต่ละวัน ทําให้ไม่เห็นสิง่ ทีม่ อี ยู่ภายในจิต
แต่ถา้ สามารถบําเพ็ญจนจิตสงบลงแล้วใสขึ้นมา ในตอนนัน้ บุญบารมีเดิมทีเ่ คยบําเพ็ญ
มาก็จะมีโอกาสปรากฏขึ้นมา มีฤทธิ์มเี ดช อ่านจิตอ่านใจของผูอ้ น่ื ได้ ดูกายทิพย์ได้
ระลึกชาติได้ เป็ นสิง่ ทีอ่ ศั จรรย์แต่ก็ยงั ไม่อศั จรรย์จริง ถ้าเปรียบกับปัญญาการรู้แจ้งเห็น
จริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย เป็ นคนละเรื่องกันเลย ถ้าบําเพ็ญแล้วไปเห็นอะไรต่างๆที่
ปรากฏขึ้นมา ให้ใช้ปญั ญาพิจารณาให้ลงไปในไตรลักษณ์ให้หมด ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
มันไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ปรากฏขึ้นแล้วก็ดบั ไป ถ้าไปหลงยึดติดก็จะมีความทุกข์ เพราะ
อยากจะให้ปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆ นัง่ สมาธิทไี รก็อยากจะให้มภี าพต่างๆปรากฏขึ้นมา ก็
เหมือนกับนัง่ ดูโทรทัศน์ การนัง่ หลับตาทําจิตให้สงบแล้วปรากฏสิง่ ต่างๆขึ้นมา ก็
เหมือนกับดูโทรทัศน์ดูหนัง ประโยชน์ทเ่ี กิดขึ้นไม่ค่อยมาก เพราะภาพต่างๆทีป่ รากฏจะ
ไม่ค่อยไปทางธรรมะ ยกเว้นเป็ นภาพความเสือ่ มของร่างกาย เห็นเราเป็ นคนแก่ เป็ นคน
เจ็บนอนอยู่ในโรงพยาบาลรอความตาย เห็นตัวเราตาย ถูกจับใส่โลง เอาขึ้นเมรุ จุดไฟ
เผาไหม้จนกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ถ้าเป็ นภาพดังนี้ก็ควรเจริญอย่างต่อเนื่องจนติดตาติด
ใจ จนไม่วติ กหวาดกลัวกับความเป็ นไปของร่างกาย
พอคิดว่าไม่กลัวแล้วก็ลองไปพิสูจน์ดู เคยนัง่ อยู่แต่ในกุฏนิ งั ่ อยู่ในบ้าน ก็ลองไปนัง่ ที่
เปลีย่ วๆน่ากลัวๆดู ดูวา่ ยังจะกลัวอยู่หรือไม่ ร่างกายจะเป็ นจะตายอย่างไรก็พร้อมทีจ่ ะ
รับได้ทกุ เวลาหรือไม่ ถ้ารับได้ปญั หาของร่างกายก็หมดไป คือส่วนของความแก่ความเจ็บ
ความตาย แต่ยงั มีอกี ส่วนทีต่ อ้ งพิจารณาก็คอื อสุภะความไม่สวยไม่งาม ถ้ายังไม่ได้
พิจารณาเวลาเห็นร่างกายก็จะเกิดความยินดี เห็นร่างกายทีช่ อบทีส่ วยงามก็จะเกิดความ
กําหนัดยินดี อยากจะเสพรสแห่งกาม ก็ตอ้ งพิจารณาร่างกาย ให้เห็นสภาพทีไ่ ม่สวยงาม
ทีน่ ่ารังเกียจ ทีม่ อี ยู่ในทุกๆคน เพียงแต่ถูกซ่อนอยู่เหมือนกับขยะทีซ่ ่อนอยู่ในถุง ถ้าไม่
เปิ ดถุงดูก็จะไม่รู้วา่ ข้างในมีขยะ มองดูข ้างนอกก็คดิ ว่าใส่ข ้าวของทีพ่ ง่ึ ซื้อมาจากร้านค้า
ร่างกายของเราก็เป็ นเหมือนถุงเป็ นกระเป๋ าหนังใบหนึ่ง มีหนังหุม้ รอบตัง้ แต่ศีรษะจรดเท้า
แต่ภายในมีสง่ิ ทีเ่ ป็ นปฏิกูลเป็ นขยะ มีนาํ้ ปัสสาวะ นํา้ เหงือ่ มีอจุ จาระ มีอวัยวะต่างๆทีไ่ ม่
สวยงามซ่อนอยู่ข ้างใน ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะมองไม่เห็น เวลามองคนก็จะมองแต่รูปร่าง
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หน้าตา ทีป่ รากฏให้เห็นด้วยตาเนื้อ ถ้าไม่มปี ญั ญาคือตาในดูให้ครบถ้วนบริบรูณ์ทงั้ ๓๒
ส่วน ก็จะถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าสวยงาม น่ายินดี น่าเอามาเป็ นเพือ่ น เป็ นคู่ครอง
ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนติดตาติดใจแล้ว ทุกครัง้ ทีเ่ กิดความยินดี ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึง
ร่างกาย ก็จะเห็นภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ก็จะดับกามตัณหาหรือกามราคะได้ ทําให้ไม่มี
ความอยากจะมีคู่ครอง ไม่อยากจะเสพกามอีกต่อไป ถ้ามันใจแน่
่
ใจว่าไม่มปี ญั หาแล้ว
เรื่องของร่างกายก็จบ ไม่ตอ้ งพิจารณาร่างกายอีกต่อไป เพราะปัญหาของร่างกายมีเพียง
เท่านี้ เรื่องแก่เจ็บตาย เรื่องพลัดพรากจากกัน เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียง
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เรื่องอสุภะไม่สวยงาม เรื่องปฏิกูลเป็ นสิง่ สกปรก ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะ
ไม่มกี ามฉันทะความยินดีในกามอีกต่อไป
การพิจารณาธรรมะต้องสลับกับการพักอยู่ในสมาธิ พิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้ว รู้สกึ ว่า
เหนื่อยหรือไม่อยากจะพิจารณา ก็อย่าไปบังคับ ให้ยอ้ นจิตเข้ามาสู่ความสงบ เคยสงบ
ด้วยการบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไป เคยสงบด้วยการกําหนดดูลมหรือดูผูร้ ู้ก็ทาํ ไป
ให้จติ นิ่ง ไม่คดิ ปรุงอะไร เมือ่ จิตพักพอแล้วก็จะถอนออกมาเอง เมือ่ ออกมาแล้วก็
พิจารณาต่อไป ถ้าพิจารณาอสุภะอยู่ ก็พจิ ารณาไปจนกว่าจะมีกาํ ลังต้านความคิดทีว่ า่
สวยว่างาม ทุกครัง้ ทีค่ วามคิดสวยงามปรากฏขึ้นมา ความคิดไม่สวยไม่งามก็ข้นึ มาลบ
ล้างทันที เหมือนหมัดต่อหมัด ฟันต่อฟัน ตาต่อตา ทําไปจนกว่าความคิดทีว่ า่ สวยว่างาม
ไม่ปรากฏขึ้นมาเลย เพราะปรากฏขึ้นมาทีไรก็จะถูกต้านถูกลบไปทุกครัง้ ไป พอพิจารณา
จนปัญหาหมดไปแล้ว เรื่องของการพิจารณาอสุภะก็หมดไป เป็ นเหมือนยา กินยาเพือ่
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ กินยาเพือ่ ทําลายเชื้อโรค ทีท่ าํ ให้เจ็บไข้ได้ป่วย เมือ่ อาการเจ็บไข้ได้
ป่ วยหายไปแล้ว ก็หยุดกินยา การพิจารณาทางปัญญาก็เป็ นการให้ธรรมโอสถแก่ใจ เมือ่
ความฟุ้งซ่านความทุกข์วนุ่ วายใจ เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไม่มแี ล้ว ก็ไม่รู้จะพิจารณาไป
ทําไม ต้องขยับขึ้นไปสู่ปญั หาทีล่ ะเอียดกว่า คือนอกจากกายแล้วก็ยงั มีนามธรรมยังมีจติ
ทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของศัตรูข ้าศึกคือกิเลส กิเลสยังมีอยู่ในนามขันธ์ อยู่ในเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ ยังมีอยู่ในตัวจิตเอง ต้องเข้าไปพิจารณาต่อ

7

พิจารณาให้เห็นว่านามขันธ์ก็เป็ นเพียงสภาวธรรม มีการเกิดการดับเป็ นธรรมดา เวทนา
เป็ นความรู้สกึ ไม่มผี ูร้ ู้สกึ ไม่มตี วั ตน มีฝนตก แต่ไม่มคี นโปรยนํา้ ฝนลงมา ฝนตกลงมา
เพราะอะไร เพราะนํา้ ทีร่ ะเหยขึ้นไปในอากาศ จับตัวเป็ นเมฆ เมือ่ หนักมากก็ตกลงมาเป็ น
นํา้ ฝน เวทนาก็เกิดขึ้นจากการสัมผัส ของรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะกับตาหูจมูกลิ้นกาย
หรือธรรมารมณ์ทส่ี มั ผัสกับใจ ทําให้เกิดความรู้สกึ ขึ้นมา รู้สกึ สุข รู้สกึ ทุกข์ รู้สกึ ไม่สุขไม่
ทุกข์ข้นึ มา แต่ไม่มผี ูส้ ร้างมันขึ้นมา ไม่มผี ูม้ คี วามรู้สกึ เป็ นเพียงแต่ความรู้สกึ เป็ นเวทนา
สัญญาคือการจําได้หมายรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สังขารคือการคิดปรุงแต่ง หลังจาก
ทีไ่ ด้สมั ผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะแล้วเกิดเวทนาขึ้นมา สังขารก็จะปรุงแต่งว่าควร
จะทําอย่างไรดี ถ้าเป็ นสุขเวทนาก็อยากให้เป็ นไปนานๆอยู่ไปนานๆ ถ้าเป็ นความทุกข์ก็
อยากให้หายไปเร็วๆ สังขารก็จะคิดปรุงแต่งขึ้นมา เช่นนัง่ ไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการ
เจ็บปวดขึ้นมา สังขารก็จะปรุงว่าเป็ นทุกข์แล้วควรจะขยับได้แล้ว ควรจะหนีมนั ได้แล้ว
ไม่มใี ครเป็ นคนคิด มันคิดไปตามนิสยั ไปตามทีเ่ คยถูกโปรแกรมมาโดยอวิชชาความไม่รู้
จริงโมหะความหลง ทีค่ ดิ ว่ามีผูร้ บั ความเจ็บปวด มีตวั ตนออกไปรับ ความจริงแล้วไม่มี
ตัวตน ตัวตนนี้ออกมาจากความหลง ความหลงสร้างขึ้นมา พอมีตวั ตนก็จะเกิดความ
อยากจะหนีความเจ็บปวดไป
ถ้าพิจารณาว่าใจเป็ นเพียงตัวรู้ ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเพียงผูร้ ู้ ใจสามารถรับรู้เวทนาได้ทกุ
สภาพ ไม่วา่ จะเป็ นสุขเป็ นทุกข์ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ถ้ามีปญั ญารู้ทนั ระงับดับตัวทีเ่ ป็ นตัวตนได้
ให้ตวั รู้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นเหมือนกระจก เวลามีภาพอะไรปรากฏขึ้นในกระจก กระจกจะไม่มี
ปฏิกริ ิยาแต่อย่างใด จะไม่ดใี จเวลามีภาพสวยๆปรากฏขึ้นในกระจก ไม่ขยะแขยง
รังเกียจเวลามีภาพทีไ่ ม่สวยงามปรากฏขึ้น กระจกเพียงแต่สะท้อนความจริงของภาพ
เท่านัน้ ใจก็สะท้อนหรือรู้ความจริงของสภาวธรรมทีป่ รากฏขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นสุขเป็ นทุกข์
หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ หน้าทีข่ องผูท้ พ่ี จิ ารณาหรือปัญญาก็คอื สอนใจให้ทาํ หน้าทีข่ องตน คือ
ทําหน้าทีร่ บั รู้ อย่าไปทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวตน ให้เป็ นตัวรู้ ถ้าใจตัง้ อยู่ในความเป็ นตัวรู้ได้ ไม่
เป็ นตัวตนได้ อะไรจะเกิดขึ้นในใจก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะใจตัง้ อยู่ในจุดทีร่ บั ได้ทกุ
รูปทุกอย่างทุกเรื่อง คือในจุดทีเ่ รียกว่าอุเบกขา ใจเป็ นกลาง ปราศจากอคติทงั้ ๔ คือรัก
ชังกลัวหลง ถ้าไม่มอี คติแล้วก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร ทุกข์ในอริยสัจก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะ
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สมุทยั คือความอยากหรือไม่อยากจะไม่มี นี่คอื งานทีเ่ ราทํากันตัง้ แต่ขนั้ ร่างกายมา เพือ่ ให้
ใจอยู่ตรงจุดกลาง ไม่รกั ไม่ชงั ให้แต่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ แล้วก็ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่อง
ของเขา เหมือนกับรับรู้เรื่องฝนฟ้ าอากาศแดดลม ฟังพยากรณ์อากาศ รับรู้วา่ วันนี้ฝนจะ
ตก พรุ่งนี้แดดจะออก แต่ไม่มสี ทิ ธิ์ไปสังฝนฟ้
่ าให้เป็ นอย่างหนึ่งอย่างใด ใจก็ไม่มสี ทิ ธิ์ท่ี
จะสังให้
่ สภาวธรรมทีป่ รากฏในใจให้เป็ นอย่างหนึ่งอย่างใด เมือ่ ปรากฏขึ้นมาก็รู้มนั ไป ถ้า
สามารถสังได้
่ ก็อย่าไปคิดว่าเป็ นอํานาจเด็ดขาด เช่นในขณะทีน่ งั ่ เจ็บปวดแล้วลุกขึ้นได้
ทําให้มนั หายได้ ก็อย่าไปคิดว่าเป็ นอํานาจเด็ดขาด เพราะจะมีสกั วันหนึ่งทีเ่ จ็บแล้วสังให้
่
มันหายไปไม่ได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หยูกยาต่างๆก็กนิ หมดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทํา
ให้มนั หายได้ จะต้องมีวาระหนึ่งทีจ่ ะไม่สามารถบังคับมันได้
การทีเ่ รานัง่ ฝึ กจิต ให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็เพือ่ เป็ นการฝึ กใจให้เข้าสู่อเุ บกขา ไม่ให้
มีอคติกบั ภาวะต่างๆทีม่ าสัมผัส เมือ่ ทําจนเกิดความชํา่ ชองแล้ว ต่อไปก็จะสบาย พร้อมที่
จะรับกับทุกสภาพได้ เวลาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็รบั ได้ เวลาอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากก็
รับได้ ไม่มคี วามทุกข์ในใจ ความทุกข์มแี ต่เพียงภายนอก เช่นความทุกข์ยากลําบากอด
อยากขาดแคลน ช่วงนี้ข ้าวยากหมากแพง เคยใช้เงินใช้ทองอย่างสบายตอนนี้ก็ตอ้ ง
ประหยัดลง ต้องใช้นอ้ ยลง เพราะของแพงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่รายได้ยงั ไม่ข้นึ ตาม แต่ใจที่
ได้ฝึกมาจนชํา่ ชองแล้ว จะไม่กงั วล จะไม่เดือดร้อนกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ
เพราะใจปรับตัวเองได้ ส่วนใหญ่ใจทีเ่ ป็ นกลางจะไม่ค่อยพึง่ พาอาศัยสิง่ ต่างๆภายนอก
มากนัก ไม่พง่ึ พาอาศัยเลยก็วา่ ได้ สิง่ ทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยก็คอื ร่างกาย ทีต่ อ้ งอาศัยปัจจัย
๔ แต่ทางด้านบันเทิง การหาความสุขต่างๆ ทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ตดั ไปได้เลย
ใจไม่ตอ้ งหาความสุขกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ เพราะมีความสุขทีเ่ หนือกว่าดีกว่าอยู่ภายในใจ
ก็คอื ความสงบนี่แหละเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐเลิศโลก อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงทีใ่ จสงบ ใจเป็ นกลาง
ด้วยสมาธิดว้ ยปัญญา พิจารณาจนเห็นแล้วว่าไม่มอี ะไรทีค่ วรไปยึดติด ไม่ควรทีจ่ ะไป
แสวงหาความสุขจากอะไรเลย ทัง้ ภายนอกและภายใน ภายในก็คอื เวทนา สุขทุกข์ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ ธรรมารมณ์ต่างๆ ภายนอกก็คอื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สิง่ เหล่านี้ใจจะไม่ไป
ยึดไปติด ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับเขา ใจแยกออกจากสิง่ เหล่านี้ได้ ไม่ข้นึ ไม่ลง ไม่ดใี จไม่
เสียใจ กับการมาการไปของสิง่ เหล่านี้ ถ้ายังมีชวี ติ อยู่ ก็ยงั มีการสัมผัสรับรู้ของตาหูจมูก
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ลิ้นกาย ยังมีความคิดปรุงแต่งของสังขารอยู่ ก็ยงั มีอารมณ์ต่างๆภายในใจ แต่ใจจะรู้ทนั
แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ได้เสียกับอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ต่างๆจึงมักจะไม่ปรากฏขึ้น เพราะ
การปรากฏขึ้นส่วนใหญ่ของอารมณ์เกิดจากความหลง เกิดจากความคิดปรุงแต่ง ในเมือ่
ไม่มคี วามหลง ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ทุกอย่างก็เป็ นไปตามธรรมชาติ ใจก็อยู่ในความ
สงบ เป็ นกลางไปตลอด ไม่มอี ะไรมาหลอกให้ไปดีอกดีใจ ไปเสียอกเสียใจกับอะไรอีก
ต่อไป
นี่คอื เรื่องทีพ่ วกเราต้องทํากัน ไม่มใี ครทําแทนเราได้ บอกกันได้สอนกันได้ แต่ผูท้ จ่ี ะทํา
ต้องเป็ นพวกเราเอง แต่ละคนต้องทํากันเอง และก็ไม่ยากจนเกินไป แต่ก็ไม่งา่ ย ยากง่าย
ของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็งา่ ยกว่า บางคนก็ยากกว่า อยู่ทอ่ี ดีตได้บาํ เพ็ญ
มามากน้อยต่างกัน ถ้าได้บาํ เพ็ญมามากกว่าก็จะง่ายกว่า ถ้าได้บาํ เพ็ญมาน้อยกว่าก็จะ
ยากกว่า ไม่มที างลัด ถ้าเห็นคนอืน่ เขาทําง่ายแล้ว เราอยากจะง่ายเหมือนเขา แต่มนั ไม่
ง่าย ก็แสดงว่าเราทําน้อยกว่าเขา เราก็ตอ้ งทําให้มากขึ้นเท่านัน้ เอง ทําให้มนั มากขึ้นใน
วันนี้ แล้ววันพรุ่งนี้วนั ต่อไปมันก็จะง่าย อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญ อยูท่ ก่ี ารสะสม เหมือนมี
การบ้านให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เราอ่าน ๒ หน้าอีกคนเขาอ่าน ๑๐ หน้า เขาอ่านมากกว่า
เรา เวลาตอบปัญหา เขาตอบได้มากกว่าเรา เราอ่านได้ครึ่งเล่ม เขาอ่านได้หมดเล่ม เวลา
ไปสอบเขาสอบได้เต็ม ๑๐๐ เราสอบได้ ๕๐ เราได้ครึ่งหนึ่ง เราได้รอ้ ยละห้าสิบ นักเรียน
จึงมีคะแนนต่างกัน เพราะแต่ละคนบําเพ็ญมาไม่เท่ากันนัน่ เอง พวกเราก็เช่นเดียวกัน
บางคนไปไกลกว่า บางคนตามเขาไม่ค่อยทัน ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยๆ ถ้ารู้วา่ เราอยู่
ข้างหลังเราก็ตอ้ งทําให้มากกว่าคนทีอ่ ยู่ข ้างหน้า เพือ่ จะได้ตามเขาทัน
เรื่องอย่างนี้รอกันไม่ได้ ไม่เหมือนกับการเดินทางทีร่ อกันได้ แต่การปฏิบตั ไิ ม่ควรรอกัน
เพราะไม่ได้แข่งกับผูอ้ น่ื เราแข่งกับเวลา เวลาของเราจะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่รีบทํา
เสียตอนนี้ พอเวลาของเราหมดก็จะไม่ได้ทาํ จะไม่รู้วา่ จะมีโอกาสได้บาํ เพ็ญต่ออีก
เมือ่ ไหร่ เวลาของเราๆก็ไม่รู้วา่ เหลือมากน้อยเพียงไร เพราะไม่ได้เป็ นของตายตัว ไม่ได้
เป็ นว่าทุกคนจะมีอายุถงึ ๘๐ ปี ทกุ คน บางคนอาจจะไปไม่ถงึ ๘๐ บางคนอาจจะเลย ๘๐
ไม่มใี ครรู้วา่ จะไปถึงเท่าไหร่ แต่สง่ิ ทีค่ วรคํานึงหรือคิดไว้เพือ่ ความไม่ประมาทก็คอื คิดว่า
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ของเราอาจจะหมดในวันนี้ก็ได้ หรืออาจจะหมดพรุ่งนี้ก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่ปล่อย
เวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้บาํ เพ็ญภาวนา จะไม่เสียเวลากับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆ
เกี่ยวกับอะไรก็ตาม ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชําระใจก็โยนทิ้งไปเลย เอาเวลาทีเ่ หลืออันน้อย
นี้มาบําเพ็ญ ถ้าทําจริงๆตัง้ ใจจริงๆบางทีเพียง ๗ วันก็พอ เวลาทีจ่ ะทําให้จติ ใจสะอาด
บริสุทธิ์ได้ บางคนอาจจะไม่ถงึ ๗ วันก็ได้ อาจจะเพียงข้ามคืนก็บริสุทธิ์ได้ อยู่ทค่ี วาม
เพียร อยู่ทส่ี ติสมาธิและปัญญา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระ
อริยสงฆ์ ไม่ได้อยู่ทค่ี รูบาอาจารย์ แต่อยู่ทธ่ี รรมะทัง้ ๕ ประการนี้คอื ศรัทธา สติ วิรยิ ะ
สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ราต้องบําเพ็ญ ทีเ่ ราต้องเจริญให้มาก เหมือนกับการปี นขึ้นเขา คนทีจ่ ะ
ปี นขึ้นเขาต้องมีกาํ ลังพร้อม เพราะไม่เหมือนกับเดินในทีร่ าบ คนทีจ่ ะปี นเขาต้องใช้เวลา
เตรียมตัว ทัง้ ทางด้านร่างกายสุขภาพและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ต้องออกกําลังกาย วิง่
ทีละหลายๆกิโลฯ เพือ่ ให้ร่างกายมีกาํ ลัง การบําเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาก็เช่นเดียวกัน
เป็ นการสร้างพลังให้กบั จิต จิตจะมีพลังได้ ก็ตอ้ งมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา พอมี
ปัจจัยเหล่านี้พร้อมเพรียงแล้ว การปี นไปสูย่ อดของจิตยอดของธรรม ก็จะไม่เป็ นปัญหา
แต่อย่างใด จะไปได้อย่างรวดเร็ว ถึงทีห่ มายได้อย่างแน่นอน
หน้าทีข่ องเราคือการบําเพ็ญ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญานี้ ศรัทธาก็หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั
ธรรมอยู่เรื่อยๆ ได้ทงั้ ศรัทธาแล้วก็ได้ทงั้ ปัญญาในระดับหนึ่ง ทีจ่ ะไปต่อยอดให้เป็ น
ปัญญาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ ารได้ ปัญญาจากการฟังนี้เป็ นตัวจุดชนวน ให้ปญั ญา
ปฏิบตั กิ ารปรากฏขึ้นมา ถ้ามีของเก่าอยู่บา้ งแล้วพอฟังก็สามารถปี นถึงยอดได้เลย ถ้ายัง
ไม่มขี องเก่าก็เหมือนได้เมล็ดเอาไปเพาะเอาไปปลูก
รดนํา้ พรวนดินให้เจริญงอกงาม
ต่อไป เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ในเบื้องต้น แล้วก็นาํ เอาไปภาวนาด้วยสติ สติก็ตอ้ งเจริญ
อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาทีน่ งั ่ สมาธิหรือเดินจงกรม สติเป็ นพื้นฐาน เป็ น ก.ไก่
ข.ไข่ ของการปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ อนุบาล ต้องมีสติตงั้ แต่ต่นื จนกระทังหลั
่ บ ต้องฝึ กสติอยู่
เรื่อยๆ ให้สติดงึ ใจไว้ ให้อยู่กบั ตัวรู้ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ให้ไปอยู่กบั เรื่องราวต่างๆ ใน
อดีตในอนาคต ในทีโ่ น่นทีน่ ่ี ให้อยู่ตรงนี้เดีย๋ วนี้ ให้อยู่กบั ร่างกาย อยู่กบั การเคลือ่ นไหว
ของร่างกาย ถ้ามีสติอยู่กบั ปัจจุบนั แล้ว เวลาทําสมาธิก็จะสงบง่าย จะนิ่ง พอนิ่งแล้วเวลา
ไปพิจารณาทางปัญญา ก็จะเป็ นภาวนามยปัญญา จะไม่เป็ นวิปสั สนู ไม่เป็ นความหลง ถ้า
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ไม่มสี มาธิแล้วคิดไปพิจารณาไปบนพื้นฐานของความฟุ้งซ่าน ก็เป็ นวิปสั สนู คิดว่าตนรู้
แล้วเห็นแล้ว แต่จติ ใจฟุ้งซ่านเหมือนกับลิง อย่างนี้หลอกตัวเอง แต่ถา้ มีความสงบเป็ น
พื้นฐานแล้ว เวลาพิจารณาแล้ว ถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ ยังไม่สงบ ยังไม่สามารถทําให้ความ
กระเพือ่ มสงบลงได้ ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ ต้องพิจารณาต่อ จนกว่าจิตไม่กระเพือ่ มแล้ว ถึง
จะรู้วา่ ปัญหากับเรื่องนี้หมดไปแล้ว ต้องมีสมาธิความสงบเป็ นตัวตัดสิน
ความสงบเป็ นพื้นฐานของการหลุดพ้นก็วา่ ได้ ถ้าหลุดพ้นด้วยความฟุ้งซ่านก็เป็ นพวกบ้า
ถ้าหลุดพ้นด้วยความสงบถึงจะเป็ นพวกทีไ่ ม่บา้ นี่คอื ความจําเป็ นความสําคัญของสมาธิ
แต่ถา้ มีสมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญา ก็สงบชัว่ ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ พอออกมาสัมผัสกับ
อารมณ์ต่างๆ ก็เกิดการกระเพือ่ มขึ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา สมาธิโดยลําพังไม่สามารถ
แก้ปญั หาของการกระเพือ่ มจิตได้ ห้ามได้แต่เฉพาะเวลาทีอ่ ยู่ในความสงบเท่านัน้ เป็ น
เหมือนหินทับหญ้า เวลาหินทับหญ้าไว้ หญ้าก็จะไม่งอกงาม แต่หญ้าไม่ตาย เพราะราก
ยังอยู่ในดิน พอยกหินออกไม่ก่ีวนั ก็เขียวขึ้นมาใหม่ จึงต้องมีทงั้ สติทงั้ สมาธิทงั้ ปัญญา
ทัง้ วิริยะความพากเพียร ทัง้ ศรัทธา ถ้าไม่มศี รัทธา ไม่เชื่อในเรื่องต่างๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ใน
วันนี้แล้ว ก็โยนทิ้งถังขยะไป กลับไปสู่ชวี ติ แบบเดิมๆ ไปหาความสุขจากการไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่างๆ ไปซื้อข้าวของต่างๆ ก็เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วหนึ่ง แล้วก็ตอ้ งกลับไปทํา
ใหม่อยู่เรื่อยๆ นี่คอื คนทีไ่ ม่มศี รัทธาต่อคําสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้า จะเป็ น
อย่างนี้ แต่คนทีม่ ศี รัทธาความเชื่อ ก็จะจาคะ จะเสียสละ บริจาคเงินทองข้าวของต่างๆ
แทนทีจ่ ะเอาไปเทีย่ ว ก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนอืน่ แล้วก็รกั ษาศีล ไม่เสพสุรายาเมา
ไม่หาความสุขจากการกระทําผิดศีล เช่นประพฤติผดิ ประเวณี ทีก่ าํ ลังเป็ นทีน่ ิยมกันมาก
จิตใจของคนตกตํา่ เป็ นพวกสุนขั เดือน ๙ ไม่มกี ารสู่ขอ ไม่มกี ารแต่งงาน อยากจะอยูก่ บั
ใครก็อยู่กนั ไป เมือ่ ไม่อยากอยู่อยากจะเปลีย่ นคู่ก็เปลีย่ นกันไป การหาความสุขทางโลก
เป็ นอย่างนี้ ก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ไป เวียนว่ายตายเกิดกับเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆไม่
มีทางทีจ่ ะโผล่ข้นึ มาเหนือนํา้ ได้ จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ เกิดแก่เจ็บตาย เกิดมาแล้วก็
จะเสพความสุขทางโลกไป ตายไปก็ไปใช้เวรใช้กรรม หมดกรรมก็กลับมาเกิดใหม่ มา
เสพใหม่ วนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงควรมีศรัทธาเป็ นจุดเริ่มต้น ให้เชื่อพระพุทธเจ้า พระ
ธรรมคําสอน พระอริยสงฆ์ แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความขยันหมันเพี
่ ยร มีเวลาว่าง
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เมือ่ ไหร่ก็มงุ่ มาทางปฏิบตั อิ ย่างเดียว เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ มีเวลา
ว่างนัง่ ทําจิตให้สงบได้ก็ทาํ ไป พิจารณาธรรมบทใดบทหนึ่งได้ก็พจิ ารณาไป พิจารณา
ร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย พลัดพรากจากกัน เป็ นอสุภะไม่สวยไม่งาม เป็ นปฏิกูลสกปรก
พิจารณาไป แล้วจิตจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องศรัทธาวิริยะสติ ศรัทธาเกื้อหนุนให้เกิดวิริยะ พอมีวริ ิยะ
ระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่มากพอทีจ่ ะทําให้เกิดผล เราต้องเสริมสร้างศรัทธาให้เพิม่ ขึ้น
ใช่ไหมครับ
ตอบ ศรัทธาจะผลักให้เราไปสู่การปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้วจะทําให้มศี รัทธาเพิม่ ขึ้น ถ้าเห็น
ผลแล้วจะเกิดศรัทธาเพิม่ ขึ้น จนกลายเป็ นศรัทธาทีไ่ ม่สนคลอน
ั่
ถาม วิริยะทําให้เกิดผล ศรัทธาจึงจะเกิดมากขึ้น ใช่ไหมครับ
ตอบ เปลีย่ นจากศรัทธาทีส่ นคลอนเป็
ั่
นศรัทธาทีไ่ ม่สนคลอน
ั่
พอเห็นผลแล้ว มีผลเป็ น
เครื่องยืนยันแล้ว ก็จะไม่ลงั เลสงสัย เช่นได้ธนบัตรมาใบหนึ่ง ยังไม่แน่ใจว่าเป็ น
ของจริงหรือของปลอม ก็ตอ้ งเอาไปให้คนทีช่ าํ นาญทางด้านธนบัตรดู ไปที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ช่วยพิสูจน์ให้หน่อย ว่าเป็ นของจริงหรือของปลอม
พอเขาบอกว่าของจริงก็จะศรัทธา พอปฏิบตั จิ นเห็นผลแล้ว ก็จะมีศรัทธา เชื่อ
แล้วว่าปฏิบตั ไิ ด้ผลจริงๆ มีประโยชน์กบั เราจริงๆ ผลทางทานก็มใี นระดับหนึ่ง
ผลทางศีลก็มรี ะดับหนึ่ง แต่จะไม่ค่อยมีนาํ้ หนักเท่ากับการภาวนา ถ้าจิตรวมลง
เป็ นหนึ่งได้น้ ี มันจะมีนาํ้ หนักมาก แต่การให้ทานการเสียสละนี้ก็มนี าํ้ หนัก ถ้าทํา
ไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมา กล้าเสียสละประโยชน์สุขของเราเพือ่ ประโยชน์สุข
ของผูอ้ น่ื เห็นคนอดข้าวอดอาหาร เรามีอาหารเพียงแค่น้ ี แต่เราไม่รบั ประทานสัก
มื้อหนึ่งก็ได้ เสียสละอาหารมื้อนี้ให้เขาไป เราหิวหน่อยทางด้านร่างกาย แต่จะ
เห็นความอิม่ เอิบของจิตใจปรากฏขึ้นมา เป็ นผลทีเ่ ราเห็นได้จากการเสียสละ หรือ
จากการซือ่ สัตย์สุจริตนี่ เราสามารถโกงได้เป็ น ๑๐ ล้าน แต่เราไม่ทาํ เราพอใจ
กับเงินเดือนทีเ่ ราได้เดือนละ ๔-๕ หมืน่ หรือ ๔-๕ แสน แต่เราจะไม่คดิ เอา
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ประโยชน์จากหน้าทีก่ ารงานของเรา เราจะมีความสุขใจมีความภูมใิ จ จะไม่
หวันไหวต่
่
อการกล่าวหา ใครจะกล่าวหาฟ้ องร้องว่าประพฤติผดิ มิชอบ ก็จะไม่
รู้สกึ อะไร นอนหลับสบาย แต่ถา้ ไปรับสินบนมา จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คอื
ผลทีเ่ กิดจากการรักษาศีลซือ่ สัตย์สุจริต
แต่จะไม่ชดั เหมือนกับการภาวนา ทีพ่ ลิกหน้ามือเป็ นหลังมือเลย จิตทีฟ่ ้ งุ ซ่าน
วุน่ วายแล้วสงบลง เป็ นเหมือนเสียงทีด่ งั สนัน่ หวันไหวแล้วเงี
่
ยบลงไป ความสงบ
จะเป็ นอย่างนัน้ จะเห็นชัดกว่าทานและศีลมาก ถ้าทางปัญญาก็จะเกิดความโล่
งอกโล่งใจ มีปญั หากับเรื่องอะไรแล้วพิจารณาจนตัดได้ปล่อยวางได้ อะไรจะเกิด
ก็เกิด ตอนต้นก็กงั วล ว่าจะถูกปลดหรือไม่ ห่วงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับโดน
กล่าวหาว่าประพฤติผดิ มิชอบ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้ทาํ แต่ใจก็ยงั รักงานอยู่ ยังเสียดาย
งานอยู่ เสียดายรายได้ แต่ถา้ พิจารณาว่าถึงแม้รายได้จะมาก แต่ความต้องการ
ของเราจริงๆ ไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยรายได้น้ กี ไ็ ด้ อยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ ถ้าไม่มี
ทีพ่ ง่ึ ก็ยงั มีศาสนารอเราอยู่ มีข ้าวฟรีกนิ มีบา้ นฟรีอยู่ เราก็ตดั ได้ พิจารณาว่านี่
แหละคือความทุกข์ ทีไ่ ปยึดติดกับลาภ ทีม่ ที งั้ เจริญและเสือ่ ม เวลาเจริญก็ดอี กดี
ใจ เวลาเสือ่ มก็ทกุ ข์วุน่ วายใจ สูอ้ ย่าไปอาศัยมันดีกว่า อยู่แบบไม่ตอ้ งอาศัยมันก็
ได้ คนอืน่ เขาอยู่ได้ ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ จะออกจากงานก็ออก ไม่เป็ นไร
พิจารณาด้วยปัญญา ความวิตกกังวลต่างๆก็หายไป จะเห็นประโยชน์ของการ
พิจารณา ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะปล่อยวางได้ ออกจากงานได้
ถาม เวลาทีเ่ กิดความฟุ้งซ่านในทางธรรม
ตอบ ความฟุ้งซ่านในทางธรรมไม่มี ฟุ้งซ่านเป็ นเรื่องของกิเลสทัง้ นัน้
ถาม คนทีเ่ ข้าไปแล้วเงียบไปเลย เป็ นเพราะติดในสมาธิหรือว่าสติแตก
ตอบ ไม่รู้ใจของเขา เห็นแต่สภาพภายนอก มีคนเขียนมาถามว่า มีเพือ่ นทีไ่ ปอยู่วดั แล้ว
กลับมาอยู่บา้ น แล้ววันหนึ่งก็โกนศีรษะนอนแข็งทือ่ ถามว่าให้ทาํ อย่างไร ก็บอก
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ให้ดูแลไปตามสภาพ อย่าไปกดดันเขา ให้เวลาเป็ นเครื่องบําบัด จิตใจคงจะบอบ
ชํา้ มา
ถาม บอบชํา้ จากการพิจารณาธรรมหรือเปล่า
ตอบ ถ้าเขาไม่บอก จะไปรู้ได้อย่างไร ไม่ตอ้ งไปรู้เหตุ ผลมันบอกอยู่แล้วว่าจิตเขาบอบ
ชํา้ จิตไม่เป็ นปกติ ก็ตอ้ งอาศัยเวลาฟื้ นฟู ถ้าไม่มธี รรมะทีจ่ ะฟื้ นฟูตวั เขาเอง
ปรึกษากับหลวงตา หลวงตาท่านบอกให้ใช้พทุ โธๆ เพือ่ ให้จติ สงบตัวลง จิตจะ
แกว่งไประหว่างความฟุ้งซ่านกับความซึมเศร้า เวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ออกมาทําโน่น
ทํานี่ กินโน่นกินนี่ เวลาซึมเศร้าก็แข็งทือ่ ไป
ถาม ซึมเศร้าตรงนัน้ อยู่ในสมาธิใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ใช่ ควรพยายามเข้าไปในสมาธิดว้ ยการเจริญพุทโธ ถ้าเป็ นสมาธิจะตื่นเบิก
บานสดใสสดชื่น อย่างนี้ไม่ใช่ อย่างนี้มนั ซึมเศร้า แกว่งไปมาระหว่างความ
ฟุ้งซ่านกับความซึมเศร้า เวลาฟุ้งซ่านก็จะกระปรี้กระเปร่ากระตือรือร้น ทําโน่นทํา
นี่ กินโน่นกินนี่ เวลาซึมเศร้าก็หงอยเหงานิ่งไป ไม่ทราบไปทําอะไรมา จึงทําให้
เกิดภาวะนี้ข้นึ มา แต่ก็ไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่ทว่ี า่ จะทําอย่างไรให้กลับเป็ นปกติ
ถาม เขาเพ่งกสิณมาตลอด
ถาม ตัวเขาต้องตัง้ ใจพุทโธใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเขาไม่มสี ติรบั รู้ก็บอกเขาไม่ได้ ตัวเขาไม่ได้วนุ่ วายหรอก คนรอบข้างต่างหากที่
วุน่ วาย ทีพ่ ยายามฉุดลากเขาไป เขาไม่รู้วา่ ตัวเขาเองอยู่ในสภาพอย่างไร เหมือน
คนเมาสุรา เขาอยู่ในสภาพอย่างนัน้ เหมือนคนทีน่ อนหลับแล้วฝันไป จิตใจของ
เขาไม่มสี ติพอ ทีจ่ ะประคับประคองให้มสี ามัญสํานึก เหมือนคนปกติทวไป
ั ่ จึง
แนะนําให้ดูแลเขาไปตามสภาพ เป็ นเหมือนเด็ก ถ้าร้องไห้กระจองอแง อยากจะ
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กินนํา้ กินข้าวก็หาให้เขากิน อยากจะนอนก็ปล่อยเขานอนไป แต่อย่าไปกดดันเขา
ให้เวลาฟื้ นฟู
ถาม ในระหว่างนี้เขาจะมีสตินึกพุทโธได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้ ถ้าไม่รบั รู้เรื่องภายนอก ถ้าไม่ฟงั หรือฟังแล้วไม่รู้ความหมาย ก็สอ่ื กัน
ไม่ได้ ต้องให้เวลาเป็ นตัวฟื้ นฟู อาจจะค่อยแกว่งน้อยลงๆ จนกลับมาสู่สภาพ
ปกติได้ต่อไป เหมือนกับนํา้ ทีก่ ระเพือ่ มแรงๆ ถ้าปล่อยนํา้ ไว้เฉยๆสักระยะหนึ่ง
เดีย๋ วคลืน่ ก็จะเบาลงๆ แล้วก็จะนิ่งไปเอง แต่ถา้ คนภายนอกมาช่วยกันเขย่า มา
ช่วยกันกดดันเขา บอกให้เขาไปทําสิง่ นัน้ มาทําสิง่ นี้ ลากเขาไปจูงเขามา ก็จะทํา
ให้จติ ของเขาต้องกระเพือ่ มอยู่เรื่อยๆ
ถาม วิธีแก้วปิ สั สนู น้ ี พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกอุบายไว้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้ศึกษารายละเอียด เพียงแต่อาศัยการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆทีเ่ กี่ยวกับความ
หลง แต่ละกรณีไม่เหมือนกัน คือทําอย่างไรให้คนทีห่ ลงมีสติข้นึ มา ให้รู้วา่ ตนเอง
หลง นัน่ คือเป้ าหมาย กําลังไปผิดทาง อยู่ทค่ี นหลงว่าอยู่ในฐานะทีจ่ ะรับรู้ได้
หรือไม่ อย่างคนทีอ่ ยู่ในสถานบําบัด คนเสียสติน่ี ไม่อยู่ในสภาพทีจ่ ะรับรู้วธิ ี
แก้ปญั หาได้ คุยกันไม่รู้เรื่อง หรือรู้เรื่องก็ทาํ ไม่ได้ คนปกติอย่างเรายังทํากัน
ไม่ได้เลย เราก็หลงเหมือนกัน เพียงแต่ยงั อยู่ในระดับทีพ่ อประคับประคองตัวเอง
ได้ ไม่เป็ นภาระของสังคม ก็เลยไม่เป็ นปัญหา แต่เราก็หลง คนหลงไปช่วยคน
หลงจะได้อะไร
ถาม ความหลงแบบนี้ข ้ามภพข้ามชาติไหมคะ หากตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ สติยงั
แตกอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
ตอบ จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เหมือนนํา้ นี้ ถ้าขวดแตกแล้วเปลีย่ นขวดใหม่ นํา้ ก็ยงั
เป็ นเหมือนเดิม ถ้าเป็ นนํา้ สะอาดมันก็สะอาด ถ้านํา้ เปื้ อนก็ยงั เปื้ อนอยู่ นํา้ ไม่ได้
เปลีย่ นจากการเปลีย่ นขวด สภาพของจิตไม่ได้เปลีย่ นตาม
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ถาม คนนี้อาจจะยังไม่บา้ ก็ได้
ตอบ อาจจะมีเชื้ออยู่แล้ว พอถูกความกดดันกระทบแรงๆเข้าก็เสียสติได้ หรือมีความ
มุง่ มันมากแล้วทํ
่
าไม่ได้ จนเกิดความเครียดขึ้นมา บังคับจิตมากจนเกินไป ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ตึงเกินไปก็ไม่ดี หย่อนเกินไปก็ไม่ดี สายพิณต้องให้ตงึ
พอดี พระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนคนบ้านะ อดข้าวตัง้ ๔๙ วัน แต่ท่านมีสติปญั ญา
ดึงตัวเองกลับได้ ถ้ายังดันทุรงั อดต่อไปก็มแี ต่ตายลูกเดียว การปฏิบตั ติ ามลําพัง
เป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ ไม่เชื่อฟังผูอ้ น่ื ก็จะเป็ นอย่างนัน้ คุณแม่แก้วถ้า
ไม่เชื่อหลวงตาก็จะไปทางนัน้ จะไม่มที างกลับมาทางวิปสั สนาได้ การปฏิบตั นิ ้ ถี า้
มีคนทีร่ ู้จริงเห็นจริง มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วคอยสังสอน
่
จะมีคุณประโยชน์
มาก ส่วนใหญ่ทบ่ี า้ กันนี้ ก็เพราะเชื่อตัวเองมากเกินไป ไม่ยอมฟังผูอ้ น่ื ควร
ยอมรับว่าเรายังไม่เก่งจริง มีคนทีฉ่ ลาดกว่าเรา เก่งกว่าเราดีกว่าเรา ถ้ามีใคร
เตือนก็ขอให้ฟงั ไว้ก่อน แล้วเอามาพิจารณาดู แล้วลองเอาไปพิสูจน์ดู อย่าดันทุรงั
เชื่อมันในตั
่ วเอง การเชื่อมันก็
่ ดอี ยู่ แต่ตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ของความ
จริง ของความเป็ นไปได้ อย่าเชื่อมันแบบดั
่
นทุรงั ปฏิเสธการตักเตือนของผูอ้ น่ื
เส้นทางนี้เป็ นอย่างนี้ หลงได้งา่ ย เพราะมีเชื้อความหลงเป็ นพื้นฐานอยู่แล้ว เป็ น
ตัวนําอยู่แล้ว พอได้สมั ผัสกับอะไรก็มกั จะวิเคราะห์ผดิ เหมือนเวลาไม่สบายไป
หาหมอ หมอวิเคราะห์วา่ เป็ นอย่างนัน้ แต่ความจริงเป็ นอย่างนี้ รักษาเท่าไหร่ก็ไม่
หาย พอเปลีย่ นหมอใหม่ หมอวิเคราะห์ถกู โรค รักษา ๓ วันก็หาย นี่แหละ
เรียกว่าปัญญา ผูท้ เ่ี จอปัญหาแล้ววิเคราะห์ได้ตรงกับปัญหาหรือไม่ ถ้าวิเคราะห์
ผิดวิธีรกั ษาก็ผดิ ผิดเป็ นขบวนไปเลย ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ถ้ามีมากก็เก่งมาก
ถ้ามีนอ้ ยก็เก่งน้อย จึงควรมีครูบาอาจารย์ไว้คอยสอน ถ้าไม่มกี ็ให้ยดึ หนังสือ
ธรรมะทีด่ เี ช่นพระไตรปิ ฎก และหนังสือของครูบาอาจารย์ อ่านให้มากๆ แล้วจะ
ได้ความรู้หลายด้านมายันกัน คําสอนของผูอ้ น่ื เป็ นเหมือนแผนที่ ทางทีเ่ ราไปนี้
เป็ นทางทีเ่ รายังไม่เคยไป อาจจะหลงทางได้ถา้ ไม่มแี ผนที่ คิดว่าควรจะไปทางนี้
แต่ความจริงต้องไปอีกทางหนึ่ง อย่างนี้ก็หลงแล้ว หลงได้ทกุ ขัน้ นะ ขัน้ สมาธิก็
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หลงติดสมาธิ ขัน้ ปัญญาก็หลงสังขาร คิดว่าพอผ่านสมาธิแล้วก็ไม่ตอ้ งทําสมาธิ
แล้ว เจริญปัญญาอย่างเดียว สมาธิยงั จําเป็ นอยู่ หรือคิดว่าได้สมาธิแล้วก็จบแล้ว
จิตสงบแล้ว ไม่เจริญปัญญาต่อก็ตดิ อยู่ในสมาธิ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั อย่างนี้มาก่อน
เราก็จะรู้วา่ ต้องทําอย่างไร ได้แผนทีแ่ ล้ว ทีน้ อี ยู่ทเ่ี วลาปฏิบตั จิ ะจําได้หรือเปล่า
เพราะทัง้ ๆทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั มาพอปฏิบตั กิ ล็ มื ได้ หรือวิเคราะห์ผดิ ว่านี่ไม่ใช่สมาธิ
นี้หลุดพ้นแล้ว แต่ความจริงเป็ นเพียงสมาธิ หลุดพ้นชัว่ คราว ยังไม่ถาวร นี่คอื
อานิสงส์จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําให้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง ขจัดความสงสัยได้
ทําให้จติ มีความสงบ ได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้
ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดียง่ิ ขึ้นไป การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงเป็ นมงคลด้วย
ประการฉะนี้
ถาม เพือ่ นลูกนัง่ แล้วเหมือนกับถอนออกมาเร็วเกินไป เขาปวดหัวข้ามวันเลยค่ะ
ตอบ เขาคงเสียดายกับสิง่ ทีเ่ ขาได้ อยากจะให้มนั กลับมาอีก ความอยากก็ทาํ ให้เกิด
ปวดหัวขึ้นมาได้ ถ้าอยากมากๆ ต้องลืมเรื่องนัน้ มันผ่านไปแล้ว จบไปแล้ว หนัง
เรื่องนัน้ จบไปแล้ว ต้องตีตวใหม่
ั๋
ดูรอบใหม่ อดีตผ่านไปแล้ว สมาธิทไ่ี ด้มา จะ
ลึกจะตื้น จะนานจะไม่นานนี้ มันจบไปแล้ว ให้ทาํ ใหม่ หุงข้าวหม้อใหม่ หม้อเก่า
มันผ่านไปแล้ว โยนให้หมากินไปหมดแล้ว อย่าไปเสียดาย อย่าไปอยากได้คนื
ถ้าอยากมากๆ ก็ทาํ ให้เครียดได้
ถาม เขาไม่ได้บอก เขาบอกแต่ปวดหัว
ตอบ อาจจะปวดหัวเรื่องอืน่ ก็ได้ เรื่องหนี้สนิ เรื่องปัญหาต่างๆ
ถาม เขาจะเห็นเร็วมากเลยค่ะ จะเห็นรู ปเห็นร่างเยอะ เขาก็กลัวค่ะ
ตอบ ให้เขากลับมาหาองค์ภาวนา กลับมาหาตัวรู้ กลับมาหาผูร้ ู้ ถ้าภาวนาพุทโธก็
กลับมาหาพุทโธ พอพุทโธกลับมาแล้ว รู ปต่างๆก็จะหายไป พุทโธไล่มนั ไปได้ ถ้า
ไปตามรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ
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ถาม ตอนนัน้ ไปนอนพักทีโ่ รงแรม ลูกก็อยู่ตรงจุดนัน้ เขามองกระจกก็เห็น เขาก็
หลับตา พอลืมตาก็ยงั เห็นอีก
ตอบ เห็นก็รู้วา่ เห็นก็แล้วกัน อย่าไปยินดียนิ ร้าย อย่าไปบังคับให้มนั หาย เมือ่ มันจะ
เห็นก็ตอ้ งเห็น ถ้าไม่อยากเห็นก็หาอย่างอืน่ มาเห็นแทน มาพุทโธแทน เราไปไล่
มันไม่ได้ แต่เรามีอบุ ายให้มนั หายไปได้ ด้วยการเข้าหาพุทโธแทน สวดมนต์แทน
อย่าไปคิดถึงมัน เดีย๋ วก็หายไปเอง ถ้าเห็นแล้วพยายามจะไล่เขา ยิง่ ไล่ยง่ิ อยู่
เพราะเราคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆ
ถาม อย่างนี้เขามาขอบุญหรือเปล่า
ตอบ ทําไมไม่ถามเขาละ ถามได้ ว่าเป็ นอย่างไร มาจากไหน เขาอาจจะมาปรับทุกข์ก็ได้
ขอส่วนบุญก็ได้ ภาพนอกภาพในมันก็เหมือนกัน พวกเราในปัจจุบนั เป็ นคน
อนาคตก็เป็ นผีเหมือนกัน เรื่องอะไรจะต้องกลัว สมมุตเิ ราตายไปแล้ว มาโผล่ให้
คุณเห็นนี้คุณจะกลัวเราไหม เราก็ไม่ได้ทาํ อะไรคุณขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เวลาตายไป
แล้วจะไปทําคุณทําไม ความกลัวก็คอื ความหลง คิดโดยไม่มเี หตุไม่มผี ล ถ้าคิด
ด้วยเหตุดว้ ยผลแล้ว ไม่มอี ะไรน่ากลัวหรอก เห็นอะไรก็พทุ โธไว้ก็แล้วกัน คิดถึง
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวลาไปอยู่ทน่ี ่ากลัวๆ แล้ว
เกิดความกลัวขึ้นมา อย่าส่งจิตไปหาสิง่ ทีก่ ลัว ให้เจริญพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วความกลัวก็จะหายไป จะรู้วา่ ความกลัวออกมาจาก
ใจ เมือ่ ไม่กลัวแล้วอะไรจะมาก็ไม่เป็ นไร จะเห็นอะไรก็ไม่เป็ นไร แต่ตอนเห็นถ้า
เกิดอาการกลัว ก็อย่าส่งจิตไปหาสิง่ นัน้ ให้เข้าหาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เพราะคนเรา
เวลากลัวมากๆนี่จะสวดมนต์กนั ได้เร็ว ถ้าพุทโธๆก็จะแนบติดอยู่กบั ใจเลย
คนทีต่ อ้ งการให้จิตสงบ จึงต้องอาศัยทีน่ ่ากลัวๆ ให้เกิดความกลัวขึ้นมา เมือ่ เกิด
ความกลัวแล้วจะสวดมนต์อย่างตัง้ ใจ ทําอย่างจริงจังเลย ไม่สกั แต่วา่ สวด ถ้าอยู่
บ้านถึงเวลาสวดก็สวดไปอย่างนัน้ จําใจสวด ใจไม่ได้อยู่กบั การสวด สวดไปก็คดิ
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ไป แต่ถา้ เกิดความกลัวๆนี่ จะไม่คดิ เรื่องอืน่ จะอยู่กบั บทสวด
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มนต์อย่างเดียว บางทีสวดไม่ทนั เสร็จจิตก็สงบแล้ว จะเห็นคุณค่าของสถานทีน่ ่า
กลัว เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ ต้องไปกันนะ ถ้าอยากจะเห็นผลต้องไปในที่
อย่างนัน้ เป็ นทางลัด อยากจะเห็นผลเร็วๆไม่ใช่หรือ ไม่กล้าลงทุนก็ไม่ได้ผล
ลงทุนน้อยผลก็นอ้ ย ลงทุนมากผลก็มาก อ่านประวัตคิ รู บาอาจารย์ต่างๆก็อย่างนี้
ทัง้ นัน้ อ่านในปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐาน ท่านก็ไปอยู่ตามป่ าตามเขากัน
บางองค์ทา่ นก็ไปนัง่ ทางเสือผ่าน บางองค์ก็ไปนัง่ ทีห่ น้าเหวเลย ถ้าสัปหงกก็ตก
เหวเลย ถ้ารู้วา่ จะตกเหว จะไม่สปั หงก จะไม่งว่ ง จะตื่นมีสติอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่
มีสถานทีน่ ่ากลัวๆ ก็อดอาหารแทน ทําให้ไม่งว่ งเหงาหาวนอน หรือไปอยู่กบั ครู
บาอาจารย์ดุๆก็จะได้ประโยชน์ มีเสือในร่างของครูบาอาจารย์ ดุกว่าเสือจริงอีก
อย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ทด่ี ุๆ ท่านดุเพือ่ เรา ความจริงใจท่านไม่ดุ ท่านเมตตาจะ
ตายไป แต่ท่านเห็นคุณค่าของการดุด่า เป็ นอุบาย เห็นคุณค่าของความกลัว ท่าน
ถึงทําตนเป็ นบุคคลทีน่ ่ากลัวมาก แต่ใจจริงท่านรักเมตตาเราจะตายไป เพราะทุก
วันนี้ทท่ี ่านอยู่น้ ี ท่านไม่ได้อยู่เพือ่ ใคร ท่านอยู่เพือ่ เรา ทําเพือ่ เรา แล้วเราจะไป
กลัวทําไม เวลาท่านดุด่าเรา ด่าเพือ่ เรา ดุเพื่อเรา ควรจะดีใจทุกครัง้ ทีท่ ่านด่าเราดุ
เรา แสดงว่าท่านเมตตาจริงๆ
ถาม ท่านไม่ตอ้ งดุเลยค่ะ เห็นตาท่านก็กลัวแล้ว
ถาม เวลาสวดมนต์บทสังฆคุณ แล้วกําหนดจิตเห็นครู บาอาจารย์องค์ทล่ี ูกเคารพนะ
ค่ะ จะเป็ นการยึดติดหรือเปล่าคะ
ตอบ อยู่ทว่ี า่ เราระลึกถึงท่านอย่างไร ถ้าระลึกเพือ่ ให้เกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ิ อย่างนี้ก็ไม่
ยึดติด ถ้าคิดถึงท่านแล้วอยากให้ท่านอยู่กบั เราไปนานๆ อย่างนี้ก็จะเป็ นการยึด
ติด เพราะเวลาท่านจากไปเราจะเสียใจ ถ้าไม่ยดึ ติด รับความจริงได้ เวลาท่านอยู่
กับเราก็ดี เวลาท่านไปก็ดี เพราะท่านไปเพียงร่างกาย เรายังระลึกถึงท่านได้
เหมือนเดิม ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านได้ ระลึกถึงปฏิปทาคําสอนของท่าน
ได้ เหมือนกับท่านไม่ได้จากไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นเราตถาคต เห็นคุณธรรมของท่าน ไม่ได้เห็นสรีระร่างกายของท่าน เพราะ
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สรีระร่างกายของท่านไม่ใช่เป็ นองค์ท่าน องค์ท่านอยู่ทค่ี ุณธรรม ทุกครัง้ ทีเ่ รา
เจริญพระพุทธคุณพระสังฆคุณนี่ เราก็ถงึ ท่านแล้ว ได้องค์ท่านประดับอยู่ในใจ
ของเราแล้ว ทุกครัง้ ทีร่ ะลึกถึงท่าน ก็จะทําให้มศี รัทธามีวริ ิยะทีจ่ ะบําเพ็ญต่อไป
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงจากไปแล้ว พระอานนท์ก็ยงั บําเพ็ญต่อได้ ไม่ใช่พอ
ท่านสิ้นแล้ว ก็หมดกําลังใจ ไม่ปฏิบตั ิ ท่านกลับเร่งความเพียรให้มากขึ้น
คุณธรรมก็มี ๒ อย่าง คุณธรรมทีเ่ ราระลึกขึ้นมา แล้วก็คุณธรรมทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิ คุณธรรมทีเ่ ราระลึกขึ้นมายังไม่ถาวร เวลาระลึกขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมา
ถ้าไม่ระลึกถึงก็หายไป แต่ถา้ คุณธรรมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ จะเป็ นของแท้ จะอยู่
กับเราไปตลอด ทีว่ า่ ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคตนี่ ต้องเห็นอย่างนี้ ถ้าเห็น
อย่างนี้แล้วจะไม่มคี วามสงสัยอีกต่อไป ไม่ตอ้ งระลึกถึงท่านด้วย เพราะท่านมา
เป็ นเราแล้ว เมือ่ ก่อนเราเป็ นนาย ก. นาย ข. แต่เดีย๋ วนี้มพี ระธรรมมาเป็ นตัวเรา
แทน เพราะเราไม่คดิ แบบเดิมๆอย่างทีเ่ ราเคยคิด เราคิดแบบธรรมะ เมือ่ ก่อนก็
ไม่ได้คดิ แบบนี้ ก็คดิ แบบทางโลกๆ ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพีห่ ่วงน้อง ห่วงเศรษฐกิจ
ห่วงอะไรต่างๆ แต่ทกุ วันนี้ไม่ได้คดิ อย่างนัน้ คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะเป็ น
ก็เป็ น ปฏิบตั ไิ ปแล้วจิตเหมือนกับถูกธรรมะเข้ามาสิง เมือ่ ก่อนนี้ถูกกิเลสสิง ถูก
ความหลงสิง ทําให้คดิ ตามกิเลส พอบําเพ็ญธรรมจนธรรมเป็ นใหญ่แล้ว ก็จะคิด
ไปในทางธรรมะ
เวลาทีเ่ ราสวดความจริงไม่ควรระลึกถึงท่านเสียด้วยซํา้ ไป
เพราะต้องการให้จติ เป็ นหนึ่ง ถ้าสวดไปด้วยแล้วคิดถึงท่านด้วย จิตยังเป็ น ๒
อยู่ ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจะสวดก็สวดไป อย่าไประลึกถึงท่าน ให้อยู่
กับบทสวด อาศัยบทสวดเป็ นตัวนําจิตให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าสวดไปแล้วระลึกถึง
ภาพท่านไปด้วย จิตจะแกว่งไปแกว่งมา ระหว่างบทสวดกับภาพทีเ่ ราระลึกถึง จิต
จะไม่น่ิง อยากจะระลึกถึงท่านก็ไว้อีกวาระหนึ่งก็ได้ หลังจากทีส่ วดเสร็จแล้ว
เวลาทีเ่ รากราบพระ จะระลึกถึงท่านก็ได้ หรือจะใช้ภาพของท่านเป็ นองค์ภาวนาก็
ได้ เป็ นนิมติ ระลึกถึงภาพของครู บาอาจารย์แล้วก็พยายามให้ภาพของท่านนัน้
ตัง้ อยู่ในจิตนานๆ ไม่ให้มเี รื่องอย่างอืน่ ๆเข้ามาลบล้างภาพนัน้ ได้ จิตก็เป็ นสมาธิ
ได้ ให้ทาํ อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าทํา ๒ อย่างพร้อมๆกัน
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ถาม เพือ่ นจะบ่นกับลูกว่าเขามีปญั หา อยากจะสมหวังในชีวติ ลูกก็ชวนเขามาลอง
ปฏิบตั ธิ รรม เขาก็คดิ ว่าเขายังไม่เห็นความจําเป็ นตรงนี้ เนื่องจากว่าทุกวันนี้เขาก็
เป็ นคนดีพอประมาณ ไม่ได้ทาํ ให้ใครเดือดร้อน แล้วก็ดูแลครอบครัว แล้วเขาก็
ไม่เข้าใจว่าการนัง่ เฉยๆจะเป็ นบุญได้อย่างไร
ตอบ บอกเขาว่าตอนนี้เขากําลังหลง เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทาํ ให้คนอืน่ เดือดร้อน แต่เขา
กําลังทําตัวเขาเองให้เดือดร้อน ด้วยการอยากมีความหวังสมหวัง ถ้าเขามาฟัง
ธรรมะแล้วเขาจะรู้วา่ ความสมหวังนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน บางครัง้ ก็สมหวัง
บางครัง้ ก็ไม่สมหวัง ถ้าเขาฟังธรรมะแล้วหูตาก็จะสว่างขึ้น แทนทีอ่ ยากจะให้
สมหวัง เขาก็จะยอมรับกับความจริงว่า บางครัง้ ก็สมหวัง บางครัง้ ก็ไม่สมหวัง
การมาวัดไม่ได้ให้มานัง่ หลับตา ปิ ดหูปิดตา ทําจิตให้สงบอย่างเดียว แต่ให้มารับรู้
สัจจธรรมความจริงของชีวติ
ทีเ่ รามักจะมองไม่เห็นกัน ต้องมาหาคนทีม่ ี
ประสบการณ์ ทีไ่ ด้ศึกษาสัจจธรรมของชีวติ มาแล้ว เพือ่ นําเอาไปพินิจพิจารณาดู
เช่นสอนเขาว่า ปัญหาของเขาไม่ได้อยู่ทไ่ี ปเบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือไม่ แต่อยู่ตรงที่
เขากําลังเบียดเบียนตัวเขาเองโดยไม่รู้สกึ ตัว จากความทีอ่ ยากจะให้สมหวังนี้เอง
อยากไม่ได้ พออยากปั๊บจะทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าไม่อยากทุกข์ ไม่อยาก
กลุมอกกลุ
้
มใจ
้ ก็อย่าไปอยากให้สมหวัง หวังได้แต่อย่าไปยึดติดอยู่กบั ความหวัง
ทุกคนมีความหวังทัง้ นัน้
แต่ตอ้ งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลของความจริง
บางอย่างเราหวังแล้วเราก็ได้ เช่นอยากจะเรียนให้จบมหาวิทยาลัย เราก็รู้วา่
ความหวังนี้เป็ นไปได้ แต่เราต้องขยันเรียน แต่หวังบางอย่างหวังไม่ได้ เช่นหวัง
ให้สามีซอ่ื สัตย์กบั เรา หวังให้เขารักเรา ถ้าเขาไม่ชอบเราแล้ว จะให้เขารักเราได้
อย่างไร เราไม่ตงั้ อยู่บนพื้นฐานของความจริง บอกเขาให้คดิ อย่างนี้ แล้วเขาจะไม่
มีความทุกข์กบั เรื่องอะไรเลย
คนส่วนใหญ่คดิ ว่าเข้าวัดเพือ่ ทําพิธีกรรมต่างๆ ขอศีลถวายสังฆทาน กรวดนํา้ ให้
พร เสร็จแล้วก็กราบลาพระ ให้หลวงพ่อได้พกั ผ่อน ถ้าไปเจอพระเทศน์ ก็คดิ ว่า
เทศน์เรื่องล้าสมัยงมงาย เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องเปรตเรื่องผี เรื่องเวียนว่าย
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ตายเกิด ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ขามองไม่เห็น เขาพิสูจน์ไม่ได้ เขาก็เลยตัดบทไปง่ายๆว่า
เป็ นเรื่องงมงายไป จึงไม่สนใจ กลัวจะถูกล้างสมอง ไม่เคยไปวัดป่ า ไม่เคยศึกษา
ธรรมะจากต้นฉบับ ถ้าศึกษาจากต้นฉบับจะรู้วา่ ธรรมะเป็ นวิชาความรู้ เป็ นทัง้ จิต
ศาสตร์และกายศาสตร์ เกี่ยวข้องทัง้ ๒ ส่วนของชีวติ คือจิตกับกาย ถ้าศึกษา
แล้วจะเข้าใจธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกาย เข้าใจความทุกข์ทเ่ี กิดในจิต
เข้าใจวิธีรกั ษาจิตไม่ให้ทกุ ข์กบั เรื่องต่างๆ เป็ นความรู้แท้ๆ เป็ นวิชาความรู้ เป็ น
ปริญญา เรียนแล้วเกิดปัญญา เพียงแต่วา่ มันขัดกับกิเลส ขัดกับทางโลก จึงไม่
นําเอาไปบรรจุเป็ นปริญญา ไม่สอนกันในมหาวิทยาลัย สอนแต่ทว่ี ทิ ยาลัยสงฆ์
ในเมืองไทยก็มอี ยู่ ๒ แห่งคือ มหามกุฎฯและมหาจุฬาลงกรณ์ฯ ทีส่ อนพุทธ
ศาสตร์ แต่สอนเพียงครึ่งเดียว สอนทางด้านทฤษฎี ไม่สอนทางด้านปฏิบตั ิ ไม่
พาเข้าป่ าถือธุดงควัตร เช่นถือผ้า ๓ ผืน นอนโคนไม้ ฉันมื้อเดียว อยู่แต่ในเมือง
มีแต่เครื่องบันเทิงต่างๆ มีเครื่องอํานวยความสุขครบถ้วน เป็ นเหมือนฆราวาส
เรียนแต่ทฤษฎี ไม่ได้นาํ เอามาใช้ขดั เกลาจิตใจ เพราะมีเจ้าของเก่าเขาคอย
ต่อต้านอยู่ ใจของปุถชุ นของพวกเรานี้ ถูกกิเลสครอบงําเป็ นเจ้าของอยู่ กิเลสจะ
ไม่เปิ ดโอกาสให้ธรรมะเข้ามาในใจได้งา่ ยๆ ถ้าไม่ผลักไม่ไล่ มันจะไม่ออกไป เรา
ต้องพยายามไล่มนั ออกไป พยายามผลักดันธรรมะเข้าไปในใจ พยายามออกจาก
บ้านมาวัดเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมกัน
เป็ นการต่อสูแ้ ก่งแย่งอํานาจกัน ผูท้ ม่ี อี าํ นาจอยู่ก็หวงอํานาจ ผู ้ทีไ่ ม่มอี าํ นาจก็
อยากจะโค่นล้มผูท้ ม่ี อี าํ นาจ ด้วยวิธีการต่างๆ ในใจก็มอี าํ นาจอยู่ ๒ ส่วน ที่
เรียกว่าธรรมะกับอธรรม ตอนนี้ใจของพวกเราถูกอธรรมควบคุมอยู่ ถ้าอยากจะ
ได้ธรรมะ ก็ตอ้ งเอาธรรมะเข้ามาต่อสูก้ บั อธรรม ขับไล่อธรรมออกไปจากใจ ถ้า
ยังชอบอธรรมอยู่ก็จะไม่สนใจหาธรรมะ พอใจอยู่กบั กิเลส ก็ตอ้ งปล่อยเขาไป
เพราะไม่มใี ครบังคับใครได้ เป็ นเรื่องของแต่ละคน ทีจ่ ะมีปญั ญามองเห็น ว่าตน
กําลังเป็ นทาสหรือเป็ นไท ถ้ายังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่ ก็แสดงว่ายังเป็ น
ทาสอยู่ เวลากิเลสสังให้
่ โลภให้อยาก ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ไปเทีย่ วทีน่ ่ี ก็ตอ้ งไปตามคําสัง่
ถ้าเป็ นไทแล้วก็ไม่ตอ้ งไป อยู่เฉยๆนี้สบายทีส่ ุด ไม่ตอ้ งมีอะไร แต่เราไม่รู้กนั ว่า
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ยังเป็ นทาสกันอยู่ จึงต้องอาศัยกระจกมาส่องใจ คือธรรมะนี่แหละ ธรรมะจะ
แสดงให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างการเป็ นทาสและการเป็ นไท เวลาเป็ นทาสนี้มี
แต่ความทุกข์ เวลาเป็ นไทนี้ไม่มคี วามทุกข์เลย หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ถ้า
ฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ถอื ว่าเป็ นบุญ มีโอกาสทีจ่ ะเป็ นไทได้ ถ้าฟังแล้วไม่
ศรัทธาก็ตอ้ งเป็ นทาสต่อไป
ถาม ลูกชายไปพบพระภิกษุทป่ี ฏิบตั ไิ ม่ดี เขาก็บอกว่าไม่อยากใส่บาตร
ตอบ บอกเขาว่าเวลาไปซื้อผลไม้ แล้วเจอผลไม้ที่เน่า เราก็โยนผลทีเ่ น่าทิ้งไป ผลทีด่ เี รา
ก็กนิ ไม่ใช่พอเห็นผลไม้เน่าลูกหนึ่งแล้วก็จะไม่กนิ ผลไม้อีกเลย ก็จะอดตายได้
การทําบุญเป็ นการให้อาหารกับจิตใจเขา ถ้าไปเจอพระทีไ่ ม่ดกี ็อย่าไปใส่บาตรท่าน
ก็แล้วกัน ไปใส่องค์ทด่ี ี องค์ทด่ี กี ็ยงั มีอยู่ ถ้าไม่มพี ระเราก็ทาํ บุญกับคนก็ได้ ทํา
กับพ่อกับแม่ก็ได้ พ่อแม่ก็เป็ นพระของเรา ทํากับผูม้ พี ระคุณ เช่นครูบาอาจารย์ก็
ได้ ทํากับคนดีก็ได้ ได้บญ
ุ เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องของกิเลสหาทางออก
พอเจอพระไม่ดรี ูปหนึ่งก็ดใี จ ต่อไปนี้ไม่ตอ้ งทําบุญทําทานแล้ว
ถาม การบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆนี่นะคะ เป็ นการยึดติดไหมคะ
ตอบ พุทโธธัมโมสังโฆเป็ นเหมือนกับรถยนต์ ทีจ่ ะพาเราไปสู่จดุ หมายปลายทาง เวลา
เดินทางจากบ้านมาทีน่ ่กี ็ตอ้ งอาศัยรถยนต์ จะว่ายึดติดก็ยดึ ติด แต่ยดึ ติดเฉพาะ
ขณะทีเ่ ดินทางเท่านัน้ พอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ยังนัง่ อยู่ ไม่ยอมลงมา
อย่างนี้เรียกว่ายึดติด แต่ถา้ ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ลงมาขึ้นศาลา อย่างนี้ไม่
ยึดติด ต้องอาศัยรถเป็ นพาหนะพาเราไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง การบริกรรมพุทโธ
การดูลมหายใจเข้าออก ก็เป็ นพาหนะพาใจเข้าสู่ความสงบ พอใจเข้าสู่ความสงบ
แล้วพุทโธก็หายไป ธัมโมสังโฆก็หายไป หายไปโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ พอ
จิตสงบลงปั๊บการบริกรรมก็หยุดทันที โดยไม่ตอ้ งบังคับ เหมือนกับการ
รับประทานอาหาร เป็ นการยึดติดหรือเปล่า ทีเ่ ราต้องตักอาหารเข้าปากต้องเคี้ยว
ถ้าไม่ตกั อาหารเข้าปาก ไม่เคี้ยว ไม่กลืนอาหารเข้าไปแล้วร่างกายจะรับอาหารได้
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อย่างไร จะอิม่ ได้อย่างไร เมือ่ อิม่ แล้วก็หยุดกิน ไม่ได้กนิ ไปตลอด การ
รับประทานยาก็เช่นเดียวกัน เราต้องรับประทานยาเพือ่ รักษาโรคให้หาย เรายึด
ติดกับยาหรือเปล่า จะว่ายึดติดก็ไม่ใช่ เป็ นการพึง่ พาอาศัยกัน แต่ถา้ กินจนหาย
แล้วยังกินอยู่ อย่างนี้ถงึ เรียกว่ายึดติด บางคนติดยาก็มี ไม่มนใจทั
ั ่ ง้ ๆทีโ่ รคหาย
แล้ว แต่กลัวจะกลับคืนมาอีก ก็เลยกินไปเรื่อยๆ อย่างนี้ก็ยดึ ติด ต้องดูทเ่ี หตุผล
เป็ นหลัก บางคนคิดว่าการอาศัยครู บาอาจารย์เป็ นการยึดติด อาศัยธรรมะก็ยดึ
ติด ต้องปล่อยหมด ต้องไม่ยดึ ติดกับอะไรเลย แต่เรายังต้องอาศัยสิง่ เหล่านี้อยู่
เพือ่ พาให้เราไปสู่จดุ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งอาศัยอะไรเลย อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์น้ ี
ท่านไม่ยดึ ติดกับอะไร บุญท่านก็ไม่ยดึ ติด ท่านไม่ตอ้ งทําบุญแล้ว ทีท่ ่านทํา
เพราะท่านถูกยัดเยียดให้ทาํ มีคนเอาเงินมาให้ท่าน แล้วจะให้ท่านทําอะไรกับมัน
ละ ท่านเองก็ไม่ตอ้ งการเงิน ท่านก็พจิ ารณาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านัน้ เอง
แต่ไม่ได้นงั ่ ฝันนัง่ คิดว่าวันนี้จะมีคนมาถวายเท่าไหร่ จะได้เงินเอาไปทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้
ไม่มอี ยู่ในใจ ท่านไม่คดิ ทําบุญแล้ว ถ้ายังต้องอาศัยบุญก็ยงั ต้องทําบุญ อย่าง
พวกเรานี้ยงั ต้องอาศัยบุญ อาศัยการปฏิบตั อิ ยู่ ถ้าไม่ทาํ แล้วจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างไร เหตุกบั ผลมันเชื่อมกันตรงนี้ เหตุก็คอื การบําเพ็ญทานศีล
ภาวนา ทีจ่ ะพาให้ไปสูจ่ ดุ ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยทานศีลภาวนาต่อไป
คนทีจ่ ะปฏิเสธธรรมะมีหลายรู ปแบบหลายเหตุผล
อะไรนิดอะไรหน่อยก็
กลายเป็ นเรื่องยึดติด เป็ นเรื่องงมงายไปหมด ก็เลยไปไม่ถงึ ไหนกัน กิเลสมัน
ฉลาด มันหลอกล่อสอนใจให้เห็นสิง่ ทีด่ เี ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นยาเสพติด ว่าศาสนา
เป็ นเหมือนยาเสพติด คนทีเ่ ข้าวัดเป็ นเหมือนคนติดยาเสพติด แต่คนทีเ่ ข้าวัด
ไม่ได้วา่ เขาติดยาเสพติด ทีเ่ ข้าวัดแล้วเหมือนกับคนติดยาเสพติดก็มี ถูกหลอก
ให้ทาํ บุญแบบไม่มเี หตุมผี ลก็มี ต้องใช้สติปญั ญาพิจารณาว่าทําบุญเพือ่ อะไร เพือ่
ประโยชน์อะไร มีประโยชน์จริงหรือเปล่า สร้างวัตถุให้มโหฬารใหญ่โต สร้างไป
ทําไม ต้องมีเหตุผลเวลาจะสร้างอะไร มีความจําเป็ นหรือไม่ ถ้าสร้างเพือ่ ความ
ยิง่ ใหญ่ มันไม่ใช่ความยิง่ ใหญ่ทแ่ี ท้จริงหรอก ความยิง่ ใหญ่ทางด้านวัตถุไม่ใช่
ความยิง่ ใหญ่ ความยิง่ ใหญ่ทแ่ี ท้จริงคือความยิง่ ใหญ่ของจิตใจ ความยิง่ ใหญ่
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ของธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วดั เดียว สร้างแต่พระอรหันต์นบั
จํานวนไม่ถว้ น สร้างตรงนัน้ สําคัญตรงนัน้ ถ้าถูกหลอกให้สร้างอะไรก็อย่าไป
หลงเชื่อ ถ้าจะทําก็ทาํ พอสมควร อย่าขายบ้านขายช่องเพือ่ สวรรค์ชนั้ นัน้ สวรรค์
ชัน้ นี้ ทําบุญให้ทานไม่ได้ทาํ เพือ่ ให้เกิดความโลภ ทําบุญให้ทานเพือ่ ให้ดบั ความ
โลภ ถ้าทําเพราะอยากได้สวรรค์ชนั้ นัน้ สวรรค์ชนั้ นี้ อยากเป็ นมหาเศรษฐี ไม่ใช่
จุดประสงค์ของการทําบุญให้ทาน
ทําบุญให้ทานเพือ่ ให้อยากน้อยลงให้โลภ
น้อยลง ให้มคี วามสุขใจต่างหาก
ถ้าใครยังไม่ได้หนังสือธรรมะ ต้องการเอาไปอ่านก็เอาไปได้ มีขอ้ แม้อยู่วา่ เอาไป
แล้วต้องอ่าน อย่าเอาไปตัง้ ไว้บนหิ้ง ถ้าไม่อ่านก็จะไม่เกิดประโยชน์ ความวิเศษ
ของหนังสืออยู่ทก่ี ารอ่าน อ่านแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ทีบ่ วชอยู่ได้ทกุ วันนี้ ก็เกิด
จากการอ่านหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆเล่มหนึ่ง
พออ่านแล้วเหมือนกับไปจุด
ประกายความรู้ทม่ี อี ยู่เดิมให้สว่างขึ้น เมือ่ ก่อนก็ริบๆหรี่ๆ เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง พอ
อ่านธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว มันชัดแจ้ง มันเห็นทาง รู้วา่ นี่คอื ทางที่
เราต้องไป เมือ่ ก่อนไม่รู้ พยายามหาทางทีจ่ ะทําให้มคี วามสุขใจอย่างถาวร แต่ยงั
หาไม่เจอ มีแต่ความสุขใจแบบล้มลุกคลุกคลาน บางเวลาก็สุขใจ บางเวลาก็
กลุมใจ
้ พอได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพียงไม่ก่หี น้าไม่ก่บี รรทัด
นี่ มันสว่างขึ้นมาเลย มันรู้เลยว่านี่คอื ทางทีเ่ ราต้องไป ก็เลยเขียนจดหมายไปขอ
หนังสือมาเพิม่ จนได้หนังสือทีพ่ าไปสู่การปฏิบตั ิ ก็ลองปฏิบตั ติ ามดู ก็ได้ผล ก็
เลยเกิดฉันทะวิริยะ เกิดศรัทธา ทีจ่ ะปฏิบตั มิ ากขึ้นไป ก็เลยลาออกจากงาน ออก
ปฏิบตั เิ ลย ไม่เสียดายรายได้ ไม่เสียดายความสุขทีไ่ ด้จากการใช้เงิน ได้ไปเทีย่ ว
ทีน่ นั ่ เทีย่ วทีน่ ่ี ได้ซ้อื ข้าวซื้อของ มันไม่มรี สชาติเลยหลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสกับผลที่
เกิดจากการปฏิบตั ิ
เพียงแต่วา่ มันยังได้นอ้ ยอยู่ อยากจะให้มมี ากๆ โลภแบบนี้ไม่เป็ นกิเลส โลภแบบ
นี้เป็ นมรรคเป็ นธรรม อยากจะได้ความสุขในใจมากขึ้น อยากจะไปปฏิบตั ธิ รรม
มากขึ้น อย่าไปคิดว่าเป็ นกิเลส ถ้าคิดก็จะตกไปในหลุมพรางของกิเลส เขา
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ต้องการให้เราคิดอย่างนี้ เพือ่ จะได้ไม่ปฏิบตั ิ ถ้าโลภในการปฏิบตั ิ อยากจะปฏิบตั ิ
มากขึ้น อย่างนี้ไม่เป็ นความโลภ เป็ นมรรค แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ ไม่หย่อน
เกินไป ไม่เคร่งเกินไป ต้องให้พอกับกําลังของเรา ถ้าแบกของทีเ่ ราไม่สามารถยก
ได้ก็จะท้อแท้ จะยอมแพ้ไปในทีส่ ุด แต่ถ ้าค่อยขยับขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อย ก็
จะมีกาํ ลังขยับขึ้นตามไปได้ จึงควรปฏิบตั ไิ ปตามกําลังของเรา ศึกษาฟังเทศน์ฟงั
ธรรม อ่านหนังสือธรรมะทีเ่ ป็ นธรรมจริงๆ ทีเ่ กี่ยวกับพระอริยสัจ ทีเ่ กี่ยวกับ
มรรค ๘ ทานศีลภาวนา เป็ นทางทีถ่ ูกต้อง ไม่หลงทางอย่างแน่นอน อ่านแล้วก็
นําเอาไปปฏิบตั ิ แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาในใจ จะพาไปสู่จดุ ทีไ่ ม่คาดคิดว่าจะไป
ได้ เมือ่ ก่อนไม่เคยคิดว่าจะกล้าโกนหัว ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในวัด ขังตัวเองไม่ให้
ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆได้ ก่อนบวชนี้เคยเห็นพระเณรแล้ว ใจเกิดความรู้สกึ
ว้าเหว่หดหู่ข้นึ มา ไม่อยากอยู่ในสภาพของพระเณร ไปไหนมาไหนตามอําเภอใจ
ไม่ได้
แต่พอปฏิบตั แิ ล้วกลับเห็นว่านี่คอื ทางทีต่ อ้ งไป เพราะจะมีเวลาปฏิบตั ไิ ด้มาก ไม่
ต้องมากังวลกับภารกิจอย่างอืน่
ความกลัวความหดหู่ใจทีจ่ ะต้องเป็ นพระก็
หายไป ก็บวชได้โดยไม่รู้สกึ อะไร เป็ นไปตามขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ พอเดิน
มาถึงตรงนี้แล้ว ก็มที างให้เลือก จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะตรงไป ก็ตอ้ งเลือก
ทางทีเ่ หมาะทีส่ ุดต่อการเจริญของจิตใจ ก็ตอ้ งบวชเท่านัน้ ไม่มที างอืน่ ไม่คดิ
วิตกกับเรื่องรูปร่างหน้าตา เพราะไม่ได้ไปหวังอะไรกับร่างกายแล้ว ไม่ได้ใช้
ร่างกายหาความสุขจากทางรู ปเสียงกลิน่ รสต่างๆ จึงอย่าไปกังวลกับอนาคตมาก
จนเกินไป บางคนกลัวว่าปฏิบตั มิ ากแล้ว จะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ท้งิ สามีท้งิ ภรรยาทิ้ง
ลูกทิ้งหลาน เป็ นความคิดของกิเลส พอปฏิบตั ไิ ปมากๆเข้า จะเห็นโทษของสิง่
เหล่านี้ แทนทีจ่ ะเห็นว่าเป็ นคุณเป็ นความสุข กลับเห็นว่าเป็ นโทษเป็ นความทุกข์
ก็จะตัดได้ปล่อยได้ แต่ไม่ได้ตดั โดยไม่มเี ยือ่ ใยความเมตตากรุณา ตัดความยึด
ติด แต่ยงั มีความผูกพัน มีเยือ่ ใยเมตตาสงสารห่วงใยกัน ช่วยเหลือกันดูแลกัน
อยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิม ตัดตรงทีค่ วามยึดติด ไปห่วงไปกังวล ไปอยากให้เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อย่างนี้ไม่มี เพราะเป็ นความทุกข์
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จุดเริ่มต้นอยู่ทก่ี ารได้อ่านได้ยนิ ได้ฟงั แล้วมันจะพาเราไปเอง ศึกษาในประวัตดิ ูก็
เหมือนกันทัง้ นัน้ ทุกคนต้องได้ยนิ ได้ฟงั ก่อน พระอัญญาโกณฑัญญะเป็ นสาวก
องค์แรก สาวกแปลว่าผูฟ้ งั ฟังแล้วก็ปฏิบตั ทิ นั ที บรรลุได้ทนั ที ฟังครัง้ แรก
พระอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุธรรมขัน้ แรกได้เลย การฟังธรรมจึงมีคุณค่าอย่าง
ยิง่ การอ่านหนังสือธรรมะก็เหมือนกับการฟังธรรม เพราะถอดมาจากการแสดง
ธรรมทัง้ นัน้ พระไตรปิ ฎกก็ออกมาจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ทีท่ รง
แสดงไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ ตามวาระต่างๆ แล้วก็จดจํากันมาสมัยก่อนพระท่องจํา
กัน เป็ นอุบายรักษาพระธรรมคําสอน และเป็ นอุบายทําสมาธิและเจริญปัญญา
เพราะเมือ่ ท่องไปๆก็ทาํ ให้จติ สงบ ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็สงบ ถ้าพิจารณา
ตามจนเข้าใจ ก็นาํ เอามาปฏิบตั ไิ ด้เลย สมัยก่อนถึงมีการท่องจําพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า สมัยนี้ก็ยงั ท่องกันอยู่ แต่ท่องไว้สวด ไม่ได้ศึกษาความหมาย
เท่าไหร่ เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าทีค่ วร ได้เพียงสมาธิเป็ นอย่างมาก ถ้าไม่เข้าใจ
ความหมายของบททีส่ วด ถ้าเข้าใจความหมายก็นาํ เอามาปฏิบตั ไิ ด้เลย เอามาดับ
กิเลสได้เลย
ขอให้มฉี นั ทะมีความยินดีต่อการฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็แล้วกัน ดังธรรมบททีแ่ สดง
ไว้ว่า ไม่มคี วามยินดีอะไร จะดีเท่ากับความยินดีในธรรม ไม่มรี สอะไร ทีจ่ ะชนะ
รสแห่งธรรม รสแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ มีความยินดีในธรรม ยินดีท่ี
จะฟัง ยินดีทจ่ี ะนําเอาไปปฏิบตั ิ พอปฏิบตั แิ ล้วผลคือรสแห่งธรรม ก็จะปรากฏ
ขึ้นมาในจิตในใจ ไม่ตอ้ งสงสัย เป็ นอกาลิโก เป็ นอย่างนี้มาตัง้ แต่สมัยพระ
พุทธกาล เป็ นอย่างนี้ในสมัยปัจจุบนั และจะเป็ นอย่างนี้ไปตลอด จนถึง
พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปทีจ่ ะตามมา สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด คําสอนแบบ
เดียวกัน เพราะกิเลสเป็ นแบบเดียวกัน ยาทีจ่ ะกําจัดกิเลสก็เป็ นตัวเดียวกัน คือ
มรรค ๘ ทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิปญั ญา ถ้ายึดติดอยู่กบั แนวนี้แล้วจะไม่
หลงทาง ถ้าหลงก็หลงไม่ไกล ตอนทีส่ ุภทั ทะปริพาชก จะเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าตอน
ใกล้จะเสด็จปรินิพพาน แต่พระอานนท์ไม่ให้เข้าเฝ้ า พระพุทธเจ้าได้ยนิ เข้าก็ทรง
ตรัสให้ปล่อยเขาเข้ามา
เขาสงสัยว่าคําสอนของลัทธิต่างๆมีมากเหลือเกิน
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อยากจะทราบว่า คําสอนใดเป็ นคําสอนทีถ่ ูกทาง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า คําสอน
ใดก็ตามถ้ามีมรรคเป็ นองค์ ๘ คําสอนนัน้ เป็ นคําสอนทีถ่ ูกทาง ไม่ได้ทรงตรัสว่า
ต้องเป็ นคําสอนของพระพุทธองค์ อยู่ทว่ี า่ มีมรรค ๘ หรือไม่ ถ้าคําสอนมีมรรค
ทัง้ ๘ ประการ ก็ถอื ว่าเป็ นคําสอนทีถ่ ูกทาง พาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
อย่างแน่นอน
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๔

ปรอทวัดอุณหภูมิของใจ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีจ่ ะถึงนี้เป็ นวันอาสาฬหบูชา เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็ นครัง้ แรก จะถือเป็ นวันก่อตัง้ ของพระพุทธศาสนาก็
ได้ ทุกวันอาสาฬหบูชาจึงเป็ นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนา ปี น้ ีก็เป็ นปี ท่ี ๒๕๙๖
แล้ว เพราะเรานับวันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็ นวันเริ่มต้น
พุทธศักราช พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ๔๕ ปี ก่อนทีจ่ ะทรงเสด็จดับขันธ
ปรินิพพานไป จึงต้องเอา ๔๕ มาบวกกับปี พ.ศ. ของปัจจุบนั ปี น้ ี ๒๕๕๑ บวกกับ ๔๕
ปี ก็เป็ น ๒๕๙๖ ปี ใกล้จะถึง ๕๐๐๐ ปี เข้าไปเรื่อยๆ เพราะเวลาไม่หยุดยัง้ ศาสนาก็จะ
หดลงไปเรื่อยๆ หดเพราะคนไม่สนใจทีจ่ ะศึกษา ไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ไม่ได้หดเพราะ
ธรรมะหด ธรรมะไม่หดตามกาลตามเวลา ไม่เสือ่ มตามกาลตามเวลา แต่คุณธรรมทีจ่ ะ
ทําให้ศาสนามีอยู่ในใจของคนคือ ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา มีนอ้ ยลงไป คนให้ความ
สนใจกับเรื่องอืน่ มากกว่าเรื่องของศาสนา อย่างในปัจจุบนั นี้มคี นอยู่ในประเทศก็เกือบ
๗๐ ล้านคน แต่คนทีม่ จี ติ ใจใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ลใฝ่ การปฏิบตั นิ ้ ี ก็นบั จํานวนได้ไม่มาก แสดง
ว่ามันเสือ่ มไปจากใจคน เพราะมีความเจริญทางด้านวัตถุมาทดแทน
ความเจริญทางด้านวัตถุ เป็ นผลจากการเจริญ ของความโลภความโกรธความหลง ซึง่
เป็ นฝ่ ายตรงข้ามกับศาสนา ถ้าสนใจกับเรื่องวัตถุ เรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก
เพียงไร ใจก็จะอยู่ห่างไกลจากศาสนามากเพียงนัน้ ความเจริญในทางโลกจึงไม่เป็ นความ
เจริญทีแ่ ท้จริง แต่กลับเป็ นความเสือ่ มเสียมากกว่า เสือ่ มทีจ่ ติ ใจของคน ทีม่ ศี ีลธรรม
น้อยลงไป มีความเมตตากรุณาน้อยลงไป มีความสงบน้อยลงไป มีความวุน่ วายมากขึ้น
มีความฟุ้งซ่านมากขึ้น มีคนเป็ นโรคจิตมากขึ้น มีคนบ้ามากขึ้น มีคนฆ่าตัวตายมากขึ้น นี่
เป็ นผลของความเจริญทางด้านวัตถุ แต่เนื่องจากความมืดบอดหรือความหลงครอบงํา
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จิตใจ จึงทําให้ไม่เห็นถึงความเสือ่ มของจิตใจ ไม่เห็นถึงความเสือ่ มของศาสนา กลับคิด
ว่ากําลังเจริญรุ่งเรือง อยากจะไปไหนก็ไปได้ อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูได้ฟงั ได้ แต่
ไม่เคยหันมาดูทจ่ี ติ ใจเลยว่าร้อนหรือเย็น สงบหรือวุน่ วาย พระพุทธเจ้าจึงต้องประกาศ
พระอริยสัจ ๔ ตอนทีท่ รงแสดงธรรมครัง้ แรกนี้เลย เพราะเป็ นตัววัดอุณหภูมภิ ายใน
จิตใจของเรา พระอริยสัจ ๔ มีทงั้ ส่วนทีร่ อ้ นและส่วนทีเ่ ย็น เหมือนกับปรอทวัดอุณหภูมิ
ทีว่ ดั ได้ตงั้ แต่ ๐ องศา ถึง ๑๐๐ องศา
ถ้าใจมีมรรคมาก มีนิโรธมาก ใจก็เย็นใจก็สงบ ถ้ามีทกุ ข์มาก มีสมุทยั มากใจก็รอ้ น นี่คอื
พระอริยสัจ ๔ มีส่วนทีร่ อ้ นและมีส่วนทีเ่ ย็น พระอริยสัจ ๒ ข้อแรกคือทุกข์กบั สมุทยั นี้
เป็ นส่วนของความร้อนของจิตใจ ถ้ามีความอยากมากเพียงไร ความทุกข์รอ้ นภายใน
จิตใจก็จะมีมากเพียงนัน้ ถ้ามีมรรคและนิโรธมากเพียงไรก็จะมีความเย็นมากเพียงนัน้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้สร้างมรรคสร้างนิโรธไว้ให้มาก ให้ลดความทุกข์ความอยาก
ให้นอ้ ยลง ทําพระอริยสัจ ๒ ข้อแรกให้มนี อ้ ยลงไป ด้วยการละความอยากทัง้ ๓ คือ
ความอยากในกาม กามตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยาก
ไม่เป็ น วิภวตัณหา ถ้ามี ๓ ตัวนี้มากเพียงไรก็จะมีความร้อนมากเพียงนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทําให้
ความอยากทัง้ ๓ น้อยลงไป เบาบางลงไป ก็อยู่ทก่ี ารเจริญมรรค การสร้างบุญสร้างกุศล
การปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นตัวลดละความอยากต่างๆ เช่นการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ ก็
เป็ นการสร้างสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของมรรค มรรค ๘ มี
สัมมาทิฐเิ ป็ นองค์เริ่มต้น แล้วก็มสี มั มาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิตามมา
พระอริยสัจนี้พระองค์ทรงแสดงไว้ว่า เป็ นกิจเป็ นหน้าทีเ่ ป็ นงานของผู ้ทีต่ อ้ งการไปสู่พระ
นิพพาน จะต้องบําเพ็ญจะต้องทําให้ได้ มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ ๑. ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้
ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ๒. สมุทยั ต้องละ ๓. นิโรธต้องทําให้แจ้ง ๔. มรรค
ต้องเจริญให้มากบําเพ็ญให้มาก เพราะมรรคจะทําให้ละสมุทยั ได้ เมือ่ ละสมุทยั ได้นิโรธก็
จะปรากฏขึ้นมา เพราะสมุทยั เป็ นตัวทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ พอดับสมุทยั ได้ละสมุทยั ได้
ความทุกข์ก็ดบั นิโรธแปลว่าความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา ทีท่ รงสอนให้กาํ หนดรู้ทกุ ข์
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ก็เพือ่ ให้เราศึกษาให้รู้วา่ สิง่ ทีเ่ ราไปติดอยู่นนั้ เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสุขเลย เช่นพอเกิดมาแล้วก็
ติดอยู่กบั ขันธ์ ๕ ติดอยู่กบั รูปก็คอื ร่างกาย ติดอยู่กบั เวทนา ติดอยู่กบั ความสุขกับความ
ทุกข์ ความสุขก็เป็ นกามตัณหา ความทุกข์ก็เป็ นวิภวตัณหา พอเกิดความทุกข์ก็อยากจะ
ให้หายไป ก็เป็ นวิภวตัณหา เกิดความสุขก็เกิดเป็ นภวตัณหา อยากจะให้สุขไปนานๆ
ส่วนกามตัณหาก็เป็ นความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เช่นเวลาไปเทีย่ วไปดูไปฟัง ไปสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วเกิด
ความสุขใจขึ้นมา ก็อยากจะสัมผัสอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ อยากมีความสุขทีเ่ กิดขึ้นมาภายในใจ
โดยไม่ได้มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็ นภวตัณหา เช่นร่างกายอยู่เป็ นปกติไม่เจ็บไข้
ได้ป่วย อย่างนี้ก็เป็ นความสุขอย่างหนึ่ง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
แต่พอร่างกายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เช่นเวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาตาม
ส่วนต่างๆ ก็จะเกิดวิภวตัณหาขึ้นมา อยากจะให้ความเจ็บปวดดับไปหายไป หรือ
อยากจะหนีจากความเจ็บปวดไป เมือ่ เกิดความอยากขึ้นมา ก็จะสร้างความทุกข์ทรมาน
ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ เป็ นทุกข์ทต่ี ามมาจากความอยาก ไม่ได้เป็ นทุกข์ทเ่ี กิดจากความ
เจ็บปวดของร่างกาย ความเจ็บปวดทางร่างกายของพระอรหันต์ จะไม่มที กุ ข์ตามมาทาง
จิตใจ เพราะใจของท่านไม่มวี ภิ วตัณหา ไม่มคี วามอยากหนีจากความเจ็บปวดของ
ร่างกาย จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ปล่อยให้เจ็บไป
เราจึงต้องใช้ขนั ธ์ ๕ นี้เป็ นทีศ่ ึกษา เพราะทุกข์เกิดทีต่ รงนี้ เวทีของความทุกข์อยู่ตรงนี้
อยู่ทร่ี ูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาก็คอื ความ
หลง ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็ นอย่างไร มีมิจฉาทิฐิ
คือความเห็นผิดเป็ นผูน้ าํ เห็นว่ารูปจะอยู่อย่างถาวร จะเป็ นอย่างเดิม ไม่เปลีย่ นแปลง
จึงทําให้เกิดภวตัณหา อยากให้สาวให้สวยให้หนุ่มให้หล่ออยู่ตลอดเวลา เกิดวิภวตัณหา
ไม่อยากให้แก่ให้เจ็บให้ตาย เกิดจากมิจฉาทิฐิ ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกาย ว่าเป็ น
อนิ จจังไม่เทีย่ ง
มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตัง้ แต่ออกมาจากท้องแม่ก็
เปลีย่ นแปลงมาเรื่อยๆ จากทารกก็เป็ นเด็ก จากเด็กก็เป็ นผูใ้ หญ่ จากผูใ้ หญ่ก็เป็ นคนแก่
จากคนแก่ก็เป็ นคนตาย เปลีย่ นไปตามเรื่องของมัน แต่ใจทีม่ มี จิ ฉาทิฐจิ ะไม่คดิ อย่างนัน้
จะคิดฝื นกับความจริง จะอยากให้หนุ่มให้สาวไปนานๆ ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่
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อยากตาย แต่ถา้ มีสมั มาทิฐิ พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆตามความเป็ นจริงของเขา ว่าเกิด
มาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็ นธรรมดา ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไป
ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็จะไม่โผล่ข้นึ มา เพราะรู้วา่ ฝื นความจริง และ
สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ไม่ได้ทาํ ให้ความแก่หายไป
ไม่ได้ทาํ ให้ความเจ็บหายไป ไม่ได้ทาํ ให้ความตายหายไป แต่กลับทําให้มคี วามทุกข์เพิม่
ขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง คือความทุกข์ทรมานใจ เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั ไม่ใช่
ทุกข์ทเ่ี กิดจากร่างกาย ร่างกายเขาไม่ได้เป็ นทุกข์ ร่างกายเขาแก่เจ็บตายเท่านัน้ เอง แต่ใจ
ต่างหากทีไ่ ปทุกข์กบั เขา เพราะไปอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตาย นี่คือ
ความหมายของทุกข์ทต่ี อ้ งกําหนดรู้ตอ้ งศึกษา ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของขันธ์
๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตอนนี้เราก็ได้ยนิ แล้วว่าร่างกายมันเกิดแก่เจ็บ
ตาย แต่เราต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ สอนอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่สอนก็จะเผลอ แป๊ บเดียวก็
จะคิดอยากไปซื้อยาแต่งหน้ามาทาแล้ว ดึงผิวให้มนั ตึงแล้ว ย้อมผมให้ดาํ แล้ว แสดงว่า
มิจฉาทิฐอิ อกทํางานแล้ว ถ้าเป็ นสัมมาทิฐกิ ็จะสบายใจไม่เดือดร้อน เหีย่ วก็เหีย่ ว ย่นก็ย่น
ขาวก็ขาว ไม่เป็ นปัญหาอะไร
ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็ นเหมือนแสงหิง่ ห้อย ทีเ่ กิดดับเกิดดับภายในใจ
ความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดบั ไป สลับกันไป เดีย๋ วก็เจ็บตรงนัน้ เดีย๋ วก็ปวดตรงนี้
เดีย๋ วก็หายไป ถ้าไม่ไปอะไรกับมัน เจ็บก็รู้วา่ มันเจ็บ เจ็บขาเจ็บแข้ง เจ็บศีรษะเจ็บท้อง ก็
รู้วา่ มันเจ็บ ถ้ากินยาแก้ได้ก็แก้ไป แก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป จนกว่ามันจะหายของ
มันเอง มันไม่มอี ะไรไม่หาย มันต้องหายแน่ๆ จะหายแบบไหนเท่านัน้ เอง หายไปกับการ
หายของร่างกายก็หายเหมือนกัน หายไปกับฟื นกับไฟ เอาไปเผาเดีย๋ วมันก็หาย หายไป
กับลมหายใจ พอไม่มลี มหายใจแล้วมันก็หายไปหมด ความเจ็บปวดในส่วนต่างๆของ
ร่างกายก็หายไปหมด ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่หาย ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ถ้าปล่อย
ได้ก็จะไม่สร้างสมุทยั คือความอยากให้มนั หายขึ้นมา ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิด
ขึ้นมาในใจ ซึง่ เป็ นความทุกข์ทท่ี รมานทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายเป็ นหลายร้อย
เท่า ถ้าไม่สร้างความทุกข์ภายในใจได้แล้ว ความเจ็บปวดทางร่างกายจะไม่เป็ นปัญหา
อะไรกับใจ ใจจะรับรู้ได้ย้มิ ได้อย่างสบาย เจ็บแค่น้ ที นได้ ไม่เป็ นปัญหาอะไร นี่คอื เรื่อง
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ของเวทนา ส่วนสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็ นตัวทีท่ าํ ให้เกิดเวทนา ความรู้สกึ ทุกข์สุขไม่
ทุกข์ไม่สุขนัน่ เอง มันทํางานร่วมกัน เช่นเห็นรู ปแล้วแปลความหมายว่ารู ปนัน้ ดี ก็เกิดสุข
เวทนาขึ้นมา ถ้าแปลว่ามันไม่ดี ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันที แต่ความจริงแล้วมันไม่มี
อะไรดีหรือไม่ดี แต่ความหลงจะไปแยกแยะ เพราะความหลงมันไปตัง้ ตัวตนอยูท่ ่ี
ร่างกาย ถ้ามาทําลายร่างกายก็วา่ ไม่ดี ถ้ามาส่งเสริมร่างกายก็วา่ ดี เช่นกินอาหารก็วา่ ดี ถ้า
กินยาพิษเข้าไปก็วา่ ไม่ดี ผูท้ ว่ี า่ ไม่ดกี ็คอื สัญญากับสังขาร แล้วก็ทาํ ให้เกิดเวทนาขึ้นมา
เวลากินยาพิษเข้าไปก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็อยากจะให้ความทุกข์หายไป ก็ตอ้ งรีบไป
ล้างท้องรีบไปรักษา
แต่ถา้ ยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ถ้าผิดพลาดกินยาพิษเข้าไป มันจะตายก็ให้มนั ตาย
ไป ใจไม่ได้อยากจะอยู่ต่อไป ไม่อยากจะไปแก้มนั ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมัน
มันก็จบ ความทุกข์ก็จะไม่มใี นใจ ร่างกายก็ตายไป ไม่ตายวันนี้ก็ตอ้ งตายวันพรุ่งนี้ ไม่มี
วันไหนทีไ่ ม่ตาย จะต้องตายสักวันหนึ่ง เป็ นเรื่องธรรมดา ถ้าศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว
เข้าใจถึงไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ แล้ว ก็จะไม่วติ กไม่วนุ่ วายใจ ดูแลไปตามอัตภาพ ถ้า
พอจะแก้ไขได้ก็แก้ไป ไม่แก้ก็ได้ แก้ก็เท่านัน้ ไม่แก้ก็เท่านัน้ แก้ก็ตาย ไม่แก้ก็ตาย ตาย
ช้าหรือตายเร็วเท่านัน้ เอง แต่ถา้ คิดว่าอยู่แล้วทําประโยชน์ได้ก็แก้ไป อยู่เพือ่ ทําประโยชน์
ถ้าคิดว่าอยู่แล้วไม่ได้ทาํ ประโยชน์อะไร อยู่กบั ไปก็เท่ากัน ก็ปล่อยมันก็ได้ นี่ก็ไม่ได้เป็ น
การฆ่าตัวตาย สมมุตวิ า่ กินสารพิษเข้าไปหรือถูกงูพษิ กัด อยู่ในทีๆ่ ไม่มยี ารักษาอย่างนี้ ก็
ต้องปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมัน ไปโรงพยาบาลก็ไม่ทนั ไม่มรี ถ อยู่กลางป่ าก็
ต้องทําใจอย่างเดียว อย่าไปทุกข์ ใจอย่าไปทุกข์กบั ความตาย อย่าไปทุกข์กบั ความ
เจ็บป่ วย ให้มนั เป็ นไปตามความเป็ นจริงของมัน ใจก็จะไม่ทกุ ข์ มีทกุ ข์อยู่ทก่ี ายคือความ
เจ็บปวดทีก่ ายเท่านัน้ เอง ก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กบั จิตใจ เพราะใจปล่อย
วาง ใจไม่ได้อยากจะหายามารักษา ไม่ทรุ นทุราย ยอมรับความจริง ถึงแม้จะรักษาให้หาย
ในวันนี้ได้ มันก็ตอ้ งไปเจอวันทีไ่ ม่มยี าชนิดไหนทีจ่ ะรักษาให้หายได้ เป็ นเพียงการประวิง
เวลาไปเท่านัน้ เอง เป็ นการผัดเวลาของความตายให้มนั เลือ่ นออกไปหน่อย แต่ในทีส่ ุด
มันก็ตอ้ งตาย หลักใหญ่จงึ อยู่ทว่ี า่ ต้องยอมรับความตายให้ได้ เมือ่ รับได้แล้วจะตาย
เมือ่ ไหร่ก็ไม่สาํ คัญ ตายวันนี้ก็ได้ ตายพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะหนีไม่พน้ เมือ่ มีความเห็นอย่างนี้
34

แล้ว การดําเนินชีวติ การมีสมั พันธ์กบั สิง่ ต่างๆก็จะเปลีย่ นไปทันที จากการห่วงหวงกังวล
ยึดติดกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไม่หวงไม่ห่วงไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่กงั วลกับอะไร กลับอยู่อย่างมี
ความสุข ไม่หวิ ไม่อยากไม่ตอ้ งการอะไรเลย นี่ท่านเรียกว่านิโรธการดับทุกข์ เมือ่ ทุกข์ดบั
แล้วก็ไม่ห่วงไม่หวงไม่กงั วล ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร อะไรจะเป็ นอะไรอย่างไร ใครจะเป็ น
อะไรอย่างไรก็เป็ นไป จะไปแก้ไขจะไปป้ องกันก็ได้ จะไม่ไปก็ได้ ไม่สาํ คัญ แต่ถา้ คิดว่า
ทําไปแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ทาํ ไป แต่ประโยชน์อะไรก็ไม่ดเี ท่ากับประโยชน์ทไ่ี ด้จากการ
ปล่อยวาง สําหรับผูป้ ล่อยวางแล้วทําก็ได้ไม่ทาํ ก็ได้ แต่สาํ หรับผู ้ทีย่ งั ไม่ปล่อยวางนี้ ไม่ทาํ
ไม่ได้ จะต้องทําจะต้องพยายามแก้ไขอย่างสุดกําลัง จะต้องป้ องกันอย่างสุดกําลัง แล้วก็
จะต้องทุกข์อย่างสุดกําลัง
นี่คอื ภารกิจในพระอริยสัจ ๔ ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ ต้องศึกษาขันธ์ ๕ ให้เข้าใจว่าเป็ น
อนิ จจังทุกขังอนัตตา รูปเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา สังขารความคิดปรุงแต่ง คิดดีก็มคี ดิ ร้ายก็มี สัญญา
ความจําได้หมายรู้ จําผิดจําถูกก็มี จําถูกก็เป็ นมรรค เช่นจําว่าทุกอย่างไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่
ของเรา ถ้าจําอย่างนี้ก็เป็ นมรรค ถ้าจําว่าเป็ นของเราเป็ นตัวเรา ก็เป็ นกิเลสเป็ นสมุทยั เรา
จึงต้องสร้างสัมมาทิฐิ สร้างสัญญาทีเ่ ป็ นสัมมาทิฐิ ต้องมาเปลีย่ นสัญญาเดิม ถ้าคิดว่า
ร่างกายเป็ นตัวเรา ต้องแก้วา่ ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เรา ลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกเรา พ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อ
เรา แม่คนนี้ไม่ใช่แม่เรา เป็ นเพียงสมมุตติ ามสถานภาพ ความจริงแล้วเป็ นร่างกาย
เหมือนกันหมด ร่างกายของพ่อ ร่างกายของแม่ ร่างกายของลูก ร่างกายของเรา ก็เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็จะกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ นี้คอื ความหมาย
ของทุกข์ให้กาํ หนดรู้ ให้ศึกษา ให้เป็ นสัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้องตามความจริง เมือ่ มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ก็จะมีความคิดทีถ่ ูกต้อง คือไม่อยาก ไม่อยากในรู ปเสียงกลิน่ รส
ไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น ไม่อยากไม่มไี ม่อยากไม่เป็ น จะปล่อยให้ทกุ อย่างเป็ นไปตาม
ความจริง ตามธรรมชาติ ถ้ามีมจิ ฉาทิฐวิ า่ เป็ นตัวเราของเรา ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา
ทันที อยากให้อยู่ไปนานๆ อยากไม่ให้เจ็บ ไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย
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สัมมาทิฐจิ งึ มาก่อน สัมมาสังกัปโปคือความคิดชอบก็จะตามมา คิดในทางทีถ่ ูก คิด
ปล่อยวาง คิดลด คิดละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถ้ามีมิจฉาทิฐกิ ็
จะคิดอยากจะมีมากยิง่ ขึ้น อยากจะได้มากยิง่ ขึ้น อยากจะเป็ นใหญ่มากยิง่ ขึ้น อยากจะ
อยู่นานมากยิง่ ขึ้น อยากจะรวยมากยิง่ ขึ้น เป็ นความคิดทีต่ ามมาจากมิจฉาทิฐิ แล้วก็จะ
ไปทําเวรทํากรรมต่อไป ทําผิดศีลผิดธรรม พูดจาโกหกหลอกลวง ทําอาชีพทีไ่ ม่ถูกต้อง
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เบียดเบียนผูอ้ น่ื แต่ถา้ มีสมั มาทิฐแิ ล้ว ก็จะคิดไม่อยากไม่โลภไม่โกรธ
เวลาจะทําอะไรก็คาํ นึงเสมอว่า จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ไม่ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่
ไปพูดโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ให้เสียอกเสียใจชํา้ อกชํา้ ใจ ไม่ไปทําอาชีพทีก่ ระทบกับชีวติ
ของผูอ้ น่ื จะบําเพ็ญแต่สมณธรรม เจริญมรรคเจริญสมาธิเจริญสติให้มากๆ เพือ่ ให้จิต
สงบให้มากๆ จิตสงบมากเท่าไหร่ ก็จะไม่อยากจะได้อะไรมากขึ้นไปเท่านัน้ จนในทีส่ ุด
เมือ่ สงบเต็มทีด่ ว้ ยปัญญา ด้วยสัมมาทิฐิ ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรแล้ว ก็
จะไม่หวิ ไม่อยากไม่ตอ้ งการอะไร นิ โรธก็ปรากฏขึ้นมาเต็มที่ ในการบําเพ็ญกิจทัง้ ๔ นี้
ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ สมุทยั ต้องละ นิโรธต้องทําให้แจ้ง มรรคต้องบําเพ็ญให้มาก ตัวที่
ดําเนินการจริงๆก็คอื ตัวมรรคนี้เอง
เพราะเวลาเราฟังเทศน์ฟงั ธรรมเราก็กาํ ลังเจริญ
สัมมาทิฐิ กําลังพิจารณาทุกข์ ได้ยนิ แล้วว่าร่างกายนี้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่ก็เป็ นการ
กําหนดรู้ทกุ ข์แล้ว รู้วา่ ร่างกาย รู้วา่ ขันธ์ ๕ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
การได้ยนิ ได้ฟงั นี้เป็ นจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฐิ แต่ยงั ไม่เป็ นสัมมาทิฐทิ ถ่ี าวร ถ้าฟังแล้วเรา
ไม่เจริญต่อ ไม่เอาไปพิจารณาต่อ พอออกจากศาลานี้แล้วก็ไปคุยเรื่องอืน่ กัน จะไปเทีย่ ว
ทีไ่ หน จะไปกินทีไ่ หนดี เรื่องสัมมาทิฐกิ จ็ ะหายไป กลายเป็ นเรื่องของกามตัณหาขึ้น
มาแล้ว ทีไ่ หนอร่อย ก็เป็ นเรื่องของกามตัณหาแล้ว ถ้าจะกินก็กนิ ตามมีตามเกิด ทีไ่ หนมี
อาหารก็กนิ ไปเลย เหมือนกับเติมนํา้ มัน เจอปัม้ นํา้ มันก็เติมไปเลย นํา้ มันเหมือนกัน
อย่างนี้ถงึ จะเป็ นสัมมาทิฐิ
พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะเป็ นภาวนา คือทํา
อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ ต้องพิจารณา
ความตายทุกลมหายใจเข้าออก ก็ทรงหมายถึงให้พจิ ารณาทุกข์น่แี หละ ให้พจิ ารณารูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่ามีการเกิดแล้วก็ตอ้ งมีการดับเป็ นธรรมดา ไม่ใช่ฟงั แต่
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ตอนนี้แล้ว พอออกจากทีน่ ่ีก็จบ ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เหมือนกับฟังเข้าหูซา้ ย
แล้วก็ออกหูขวา ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลย ไปแล้วก็ยงั มีมจิ ฉาทิฐเิ หมือนเดิม ยัง
อยากจะสวยยังอยากจะงามไปนานๆ ยังไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยู่ ถ้า
อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสัมมาทิฐิ ปล่อยให้มจิ ฉาทิฐทิ าํ หน้าทีต่ ่อไปอย่างสบาย ถ้า
อยากจะก้าวให้พน้ ความทุกข์ ก็ตอ้ งปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ นี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
เพราะพระอริยสัจ ๔ นี้เป็ นเหมือนกุญแจเข้าสู่พระนิพพาน เป็ นเหมือนสะพานเชื่อม
ระหว่างวัฏจักรกับพระนิพพาน ถ้าอยากจะออกจากวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด ก็
ต้องผ่านพระอริยสัจ ๔ ต้องปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็คอื การ
เจริญมรรคนี้เอง มรรคต้องเจริญให้มาก เจริญให้ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเมือ่ เจริญ
ครบถ้วนแล้ว ก็เท่ากับได้กาํ หนดทุกข์ ได้ละสมุทยั ได้ทาํ นิโรธให้แจ้ง ตัวมรรคนี้เป็ นตัว
ทํางาน เมือ่ เจริญมรรค ๘ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือสัมมาทิฐแิ ล้ว
ก็จะพาไปสู่การศึกษาทุกข์ในขันธ์ ๕ พิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ เมือ่ เห็นแล้วก็จะละ
สมุทยั ได้ ไม่ฝืนไม่อยากจะอยู่ไปนานๆ ยอมรับความจริง แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย
ก็เท่ากับละสมุทยั ไปในตัว เมือ่ ละสมุทยั แล้วนิโรธก็ปรากฏขึ้นมา นิโรธก็ทาํ ให้แจ้งแล้ว
ทัง้ หมดนี้อยู่ทก่ี ารเจริญมรรคนี้เอง
จุดเริ่มต้นจึงอยู่ทก่ี ารศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม พระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นทีก่ ารแสดงธรรม
แสดงให้กบั พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ แสดงสัมมาทิฐิ ผูฟ้ งั ก็เจริญสัมมาทิฐติ าม พอเจริญ
แล้วก็นาํ ไปสู่สมั มาสังกัปโป พระอัญญาโกณฑัญญะจึงไม่คดิ ฝื นความแก่ความเจ็บความ
ตาย ยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า อัญญาโกณฑัญญะ
เธอเห็นแล้วหนอ ยอมรับความจริงนี้แล้วหนอ เธอเห็นแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย เธอก็ไม่หวันไหว
่
เธอสูม้ นั ได้ ยอมรับมันได้ ไม่ฝ่าฝื นแล้ว ไม่มคี วามอยากไม่
แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้ว จึงบรรลุธรรมได้ทนั ที พอมีสมั มาทิฐปิ ั๊บ สัมมาสังกัปโปตามมาปั๊บ
ก็ละสมุทยั ได้ พอละสมุทยั ได้ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะ
หายไป เกิดขึ้นตรงนี้ ตรงทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม แล้วนําเอาไปพิจารณาต่อ ถ้าพิจารณา
เดีย๋ วนี้ ทําใจได้เดีย๋ วนี้ ก็บรรลุได้เดีย๋ วนี้ ถ้าตัดความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยาก
ตายไปได้ ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ ก็บรรลุได้ตรงนี้เลย ยอมแก่ยอมเจ็บ
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ยอมตาย ยอมเสียทุกอย่าง ต้องเสียอะไรก็เสียไป เสียลูกก็เสียไป เสียสามีก็เสียไป เสีย
ภรรยาก็เสียไป เสียงานเสียการเสียตําแหน่งก็เสียไป ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องเสียอยู่แล้วใน
วันหนึ่ง ไม่ชา้ ก็เร็ว ธรรมอันใดทีม่ กี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา
ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้ บรรลุได้ทนั ที
มันอยู่ตรงนี้ อยู่ทใ่ี จ บรรลุทใ่ี จ ไม่ได้บรรลุทไ่ี หน บรรลุดว้ ยสัมมาทิฐิ ด้วยสัมมาสังกัป
โป นี่แหละคืองานทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กบั พวกเราพุทธบริษทั ๔ ไม่วา่ จะเป็ น
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา งานนี้ทาํ ได้ดว้ ยกันทุกคน ไม่วา่ หญิง ไม่วา่ ชาย
ฆราวาสหรือนักบวช หลักใหญ่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ถ้ามีการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
อยู่ในผูใ้ ดแล้ว ผูน้ นั้ ย่อมมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะรับผลของการปฏิบตั ไิ ด้อย่างแน่นอน นี่แหละคือ
ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชา อยู่ตรงนี้ การมีวนั สําคัญต่างๆให้เรารําลึกถึงนี้ ก็เพือ่
เตือนสติให้เรารู้ถงึ หน้าทีๆ่ แท้จริงของเรา ว่าเราต้องทําอะไร หน้าทีข่ องพวกเราก็คอื ปลด
เปลื้องใจของเราให้พน้ จากความทุกข์นนั ่ เอง ใจของเราตอนนี้ถูกมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิด
ครอบงํา ทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมา เพราะไม่
ดูแลรักษาใจเรา กลับไปดูแลสิง่ อืน่ ดูแลสามี ดูแลภรรยา ดูแลลูก ดูแลสมบัติ ดูแล
ความสุขต่างๆในโลกนี้ เมือ่ เราไปดูแลสิง่ อื่น ก็เท่ากับปล่อยปละละเลยดูแลใจของเรา ก็
เลยถูกอํานาจของความหลงสร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราจึงต้องหันมาดูทใ่ี จเรา ดูวา่ ใจ
ของเราตอนนี้เป็ นอย่างไร สงบหรือวุน่ วาย ถ้าวุน่ วายก็แสดงว่าใจกําลังหลง วุน่ วายกับ
เรื่องนัน้ ก็หลงกับเรื่องนัน้ ไม่เห็นไตรลักษณ์ในเรื่องนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ จะได้ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะเป็ นก็เป็ น เขาจะไปก็ไป เขาจะอยู่ก็อยู่
เขาจะมาก็มา รับได้ทงั้ นัน้ เขาจะจากไปก็ไป เขาจะมาฆ่าเราก็ให้เขามา ถ้าหนีไม่ได้หนีไม่
พ้นก็ให้เขาฆ่าเราไป กรรมบางทีหนีวนั นี้ได้ พรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่ได้ เวรกรรมเป็ นอย่างนี้
พระอรหันต์ท่านจึงไม่หนี ยอมให้เขาฆ่าตายไปก็มี พระพุทธเจ้าก็ไม่หนี พระเทวทัตส่ง
คนมาฆ่า ท่านก็ฉลาด ท่านใช้ปญั ญา สอนคนทีม่ าฆ่าให้เห็นโทษของการฆ่า จนเขา
เปลีย่ นใจกลับไป แต่ท่านไม่กลัวตาย ถึงเวลาจะต้องตายท่านไม่หนี หนีอย่างไรก็หนีไม่
พ้น มันเป็ นเหมือนเงาตามตัว แต่ใจท่านไม่ทกุ ข์กบั มัน อันนี้ต่างหากทีส่ าํ คัญ ท่านดูแล
ใจด้วยการปล่อยวางทุกอย่าง ยอมให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามเรื่องของมัน เมือ่ ถึงเวลา
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มันจะเป็ นไป ก็ปล่อยให้มนั เป็ นไป ท่านไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร ไม่อยากกับอะไร ท่านมี
สัมมาทิฐคิ อยเตือนใจอยู่ตลอดเวลา ท่านรู้วา่ การอยากนี้ กลับเป็ นการทําลายใจของ
ตนเอง ให้ทกุ ข์ข้นึ มาโดยไม่จาํ เป็ น
ความทุกข์ของใจนี้มนั ทรมานยิง่ กว่าความตาย แต่เราไม่รู้กนั ความตายนี้เป็ นเหมือนกับ
เข็มฉีดยา บางคนกลัวเหลือเกิน กลัวถูกฉีดยา ความกลัวนี้กลับทุกข์มากกว่าเข็มฉีดยา
เสียอีก เข็มฉีดยาพอจิ้มเข้าไปจึกเดียวเท่านัน้ ก็จบแล้ว ความตายพอไม่หายใจปั๊บก็จบ
แล้ว ไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลย กลัวกันเหลือเกิน เพราะความหลง ถ้าพิจารณาดู
ความตายแล้ว ก็จะเห็นว่าอยู่ทล่ี มหายใจนี่เอง หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็จบ
หายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปก็จบ แค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านัน้ เอง ความตาย ไม่ได้
ยืดยาวอะไรเลย ทีย่ ดื ยาวก็คอื เวทนาความเจ็บปวด ก็ตอ้ งฝึ กเอาไว้ นัง่ สมาธิไปนานๆให้
ทนกับความเจ็บให้ได้ ต่อไปจะเจ็บขนาดไหนก็ปล่อยให้เจ็บได้ เจ็บไปจนมันหยุดเจ็บเอง
พอหยุดหายใจมันก็จบ ถ้าได้พจิ ารณาถึงขัน้ ตอนของความตายแล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไรน่า
กลัวเลย แต่เราไม่กล้าพิจารณากัน กลัวกัน ไม่กล้าพิจารณา ว่าเวลาตายจะเป็ นอย่างไร
ลองพิจารณาดู มันก็เหมือนกับฉีดยา พอหมอปักเข็มทิม่ เข้าปึ้ ดเดียวก็จบแล้ว ผ่านไป
แล้ว เวลาตายก็แป๊ บเดียวก็ตายไปแล้ว ไม่ได้ตายนานหรอก ความเป็ นความตายแค่
เสี้ยววินาทีเดียวเท่านัน้ ถ้ายังไม่ตายก็ยงั เป็ นอยู่ ถ้าไม่เป็ นก็ตาย
ถาม เนื่องจากมีผูอ้ ่านหนังสือท่านอาจารย์แล้ว เขาไม่เข้าใจอุเบกขาของท่านอาจารย์
เพราะหน้าทีก่ ็ยงั ต้องทําอยู่ ไม่ใช่ให้วางลงไปทัง้ หมด ความเมตตาก็ยงั มีอยู่
อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ คือคนอ่านเขาบอกว่า ท่านอาจารย์ไม่ให้ทาํ
อะไรเลย ซึง่ ไม่ใช่
ตอบ ให้ปล่อยวางทางใจ ให้ใช้ปญั ญาพิจารณาความเหมาะสม ว่าทําอะไรได้ก็ทาํ ไป
ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไป สงเคราะห์ใครได้ก็สงเคราะห์ไป แต่กเิ ลสมันชอบ
คิดแบบสุดโต่ง พอบอกให้ปล่อยวางก็คดิ ว่าไม่ตอ้ งทําอะไรเลย ถ้าไม่ทาํ อะไรเลย
ก็อย่าไปกินข้าวสิ ทําไมเลือกทําละ ถ้าเรื่องกินก็ยงั กินอยู่ ยังหายใจอยู่ เวลาฟัง
ควรใช้ปญั ญาวิเคราะห์ไปด้วย นี่ฟงั แบบเอาสีข ้างฟัง ไม่ได้เอาหูฟงั เข้าใจไหม
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เอากิเลสฟัง ไม่ได้เอาปัญญาฟัง ฟังก็ตอ้ งวิเคราะห์ดว้ ยเหตุดว้ ยผลสิ ทีพ่ ูดนี้
กําลังพูดถึงเรื่องอะไร พูดถึงเรื่องใจ เรื่องปัญหาของใจ ทีไ่ ปวุน่ วาย ไปทุกข์กบั
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ให้ปล่อยวางเรื่องนัน้ แต่เรื่องทีไ่ ม่ทกุ ข์ เรื่องทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งทําก็
ทําไปสิ ยังต้องทํามาหากิน ยังต้องหายใจ ยังต้องอาบนํา้ ต้องกินข้าว ก็ทาํ ไป
ไม่ได้บอกไม่ให้ทาํ ทุกอย่างเลย ไม่ให้ทาํ ในเรื่องทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เรา ก็คอื
อย่าไปอยาก อย่าไปอยากมี อยากเป็ น อยากได้ อะไรต่างหาก นี่คอื ความหมาย
ของอุเบกขา
ทีเ่ ทศน์มาตลอดนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือทําใจให้เป็ นอุเบกขา ให้ใจอยู่ระหว่าง
ความอยากกับความไม่อยาก อยากก็ไม่ใช่ ไม่อยากก็ไม่เชิง เฉยๆ เช่นความตาย
ก็ไม่อยากตาย แต่ก็ไม่กลัวตาย ไม่กล้าตาย ถ้ายังไม่ตายก็ขออยู่ไปก่อน แต่ถา้
ถึงเวลาตายก็ไม่ขออยู่ เวลาตายก็ให้มนั ตายไป เวลามันอยู่ก็อยู่ไป พูดไปอีก
๑๐๐ ครัง้ ก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่ปฏิบตั ิ เหมือนพูดถึงเรื่องทุเรียน พอพูดถึงทุเรียน
บางคนก็คดิ ว่าเอาของมาจากในส้วมหรือ กลิน่ มันแรงถึงกับห้ามเอาขึ้นเครื่องบิน
เลยไม่ใช่หรือ เพราะไม่เคยสัมผัสกับรสชาติมนั ฝรัง่ บางคนกินแล้วกลับติดใจนะ
นี่ก็เหมือนกัน การฟังเทศน์ฟงั ธรรม พอบอกให้ปล่อยวางก็คดิ แบบโลกๆ ให้
ปล่อยทุกอย่าง ไม่ทาํ อะไรเลย ไม่เมตตาเลย กลายเป็ นคนใจจืดใจดําใจไม้ไส้
ระกําไปเลย คิดอย่างนี้คดิ ตามประสากิเลส ถ้าบอกว่าไม่มตี วั ตนก็ไปฆ่าเขาได้สิ
มีคนเคยถามปัญหาหลวงตาว่า ถ้าทุกอย่างไม่มตี วั ตนเราก็ฆ่าเขาได้สิ เพราะไม่ได้
ฆ่าใคร หลวงตาก็บอกไปว่า ฆ่าเขาแล้วดูวา่ ตํารวจจะจับหรือเปล่า ความจริงมีอยู่
๒ ระดับ ความจริงของสมมุตกิ บั ความจริงของวิมตุ ิ ความจริงของวิมตุ ไิ ม่มี
ตัวตน เป็ นดินนํา้ ลมไฟ แต่ความจริงของสมมุตมิ ตี วั ตน มีเจ้าของ มีสามีภรรยา
ลองไปยุ่งกับสามีภรรยาใครดูสิ จะโดนกระทืบเอา จะบอกไม่มขี องใครได้อย่างไร
ต้องเข้าใจความจริงทัง้ ๒ ระดับ ความจริงทางโลกก็เข้าใจกันอยู่แล้วแต่ไม่พูดถึง
ชอบเอาความจริงทางโลกมาโยงกับความจริงทางธรรม ก็เลยสับสนกันไปหมด
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ถาม เมือ่ อาทิตย์ทแ่ี ล้วไม่สบายเป็ นไข้หวัดใหญ่ มีความรู้สกึ ว่าไม่มแี รงเลย ปกติเคย
ทํางานอะไรได้คล่องแคล่ว ก็พยายามทําใจอย่างทีท่ ่านอาจารย์สอน แต่ทาํ ไม่ได้
ตอบ ก็สอนมาตัง้ ๓ ปี แล้ว ไม่เอาไปฝึ กไม่เอาไปปฏิบตั เิ ลย หัดอยู่บา้ นบ้าง หัดนัง่
สมาธิให้มากๆ คนส่วนใหญ่คดิ ว่าเอาไว้เวลาใกล้ตายแล้วค่อยมาทํา ทําไม่ได้
หรอก เช่นบอกว่าเวลาตายให้คดิ แต่สง่ิ ทีด่ ๆี คิดแต่พทุ โธๆ มันคิดได้ทไ่ี หน
ขนาดยังไม่ตายยังเป็ นปกติยงั คิดไม่ได้เลย
แล้วขณะทีเ่ จ็บปวดรวดร้าวทัว่
ร่างกายจะไปคิดถึงอะไรได้
ก็จะคิดแต่อยากจะให้ความเจ็บปวดหายไปเท่า
นัน้ เอง ยิง่ อยากให้มนั หายก็ยง่ิ ทุกข์ใหญ่ ยิง่ ทรมานใหญ่ เราต้องฝึ กก่อนที่
เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น เหมือนกับทหารทีต่ อ้ งซ้อมรบอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่รู้วา่
ข้าศึกศัตรูจะบุกมาเมือ่ ไหร่ เราจึงต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆ เตรียมตัวไว้ก่อน พิจารณา
ทุกข์ไว้เรื่อยๆ ขันธ์ ๕ เกิดแก่เจ็บตาย ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นเรื่องทีเ่ ราจะต้อง
คอยพิจารณา คอยซ้อมไว้ ฝึ กซ้อมนัง่ ให้มนั เจ็บ แล้วก็อย่าไปลุก ปล่อยให้ความ
เจ็บมันหายไปเอง
วิธีทจ่ี ะไม่ไปยุ่งกับความเจ็บก็มอี ยู่ ๒ อุบายคือสมาธิและปัญญา ถ้าใช้อบุ ายของ
สมาธิก็สวดมนต์ไปหรือพุทโธไป อย่าไปสนใจกับความเจ็บ ปล่อยให้มนั เป็ นไป
ถ้าไม่ไปสนใจมันแล้ว ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในใจ จะรู้สกึ ว่าความเจ็บไม่รุนแรง
ทีม่ นั รุนแรงจนทนไม่ได้ ก็เพราะความทุกข์ทรมานใจ ทีอ่ ยากจะให้ความเจ็บมัน
หายไป ถ้าเราไม่ปล่อยให้มนั คิดอยากให้มนั หายไป เพราะเราเอาแต่สวดมนต์เอา
แต่พทุ โธ ก็จะไม่สร้างความทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั ทีท่ รมานทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บ
ของร่างกายให้เกิดขึ้นมา ก็จะรู้สกึ เฉยๆ พอทนได้ อาจจะหายไปเลยก็ได้ถา้ จิต
สงบลงเต็มที่ ไม่รบั รู้ความเจ็บปวดของร่างกายเลย ตัดความรับรู้ชวั ่ คราว นี่เป็ น
อุบายของสมาธิ ถ้าอุบายของปัญญา ก็พจิ ารณาความเจ็บของร่างกายว่าเป็ น
ธรรมดา เป็ นเวทนา มีเจ็บไม่เจ็บสลับกันไป ถึงเวลามันเจ็บก็ตอ้ งให้มนั เจ็บ ถึง
เวลามันไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บ เหมือนกับฝนฟ้ าอากาศ เวลาฝนตกเราก็หา้ มมันไม่ได้
อยากให้มนั หยุดก็ไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มนั หยุดจะทรมานใจขึ้นมาทันที แต่ถา้ มัน
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ตกแล้วเราชอบมัน เย็นสบายดี ไม่ตอ้ งทําอะไร นัง่ เฉยๆอย่างมีความสุข
คนทํางานกลางแจ้งบางทีก็ชอบเวลาฝนตก ไม่ตอ้ งทํางาน แต่คนทีอ่ ยากจะ
ออกไปเทีย่ วจะไม่ชอบ แต่งตัวสวยๆพอโดนฝนหน้าตาเปี ยกปอน ต้องไป
แต่งหน้าใหม่ ก็จะไม่ชอบ จะทุกข์ใจขึ้นมาทันที นี่คอื การพิจารณาด้วยปัญญา ถ้า
พิจารณาแล้วปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขาได้ จะไม่วนุ่ วายใจ จะมี
ความสุขท่ามกลางความเจ็บปวดของร่างกาย ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดเี หมือนกัน
ไม่ตอ้ งทํางาน มีคนเอาอาหารมาให้กนิ เอานํา้ มาให้ดม่ื มีแต่นอนอย่างเดียว ต้อง
ฝึ กอยู่เรื่อยๆ อย่าประมาท เพราะไม่รู้วา่ จะเจ็บไข้ได้ป่วยเมือ่ ไหร่ ถ้าฝึ กซ้อมอยู่
เรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาเราก็จะสบาย ไม่วนุ่ วาย
ถาม ทีบ่ า้ นมีรงั ต่อหัวเสืออยู่ค่ะ รังใหญ่มากเลย มีแต่คนแนะนําให้เอาออกเพราะ
อันตรายมาก แต่พอฟังขัน้ ตอนทีจ่ ะต้องเอาเขาออกไปนี้ เราทําใจไม่ได้ ก็เลยคิด
ว่าเราต่างคนต่างอยู่
ตอบ ถ้าทําอย่างนัน้ ได้ก็ดี
ถาม ถ้าเกิดมันไปต่อยเพือ่ นบ้าน
ตอบ ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเขาก็แล้วกัน
ถาม ตัวเองก็คดิ ว่าต่างคนต่างอยู่
ตอบ ทําอย่างนี้ได้ก็ไม่เป็ นเวรเป็ นกรรมกัน จิตใจของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคน
ทนอยู่กบั มันไม่ได้ ยอมทําบาปเพือ่ แก้ปญั หาในปัจจุบนั แต่ลมื ไปว่าผลของบาป
จะมีตามมาในอนาคต ต่อไปเขาอาจจะไปเป็ นแตนแล้วถูกขับไล่ไสส่งทําลายบ้าน
ของตนก็ได้ ถ้าเราไม่ทาํ ลายบ้านเขา ก็จะไม่มใี ครมาทําลายบ้านของเรา ขอให้คดิ
มุมกลับบ้าง ว่าเวลาเราทําอะไรกับใครแล้วมันก็จะกลับมาหาเราได้เช่นเดียวกัน
ถ้าอยู่ดว้ ยกันได้ก็ดี ถ้าทําใจได้ก็แสดงว่ามีจติ ทีเ่ ป็ นกุศล มีสมั มาทิฐิ ไม่คดิ
เบียดเบียนกัน คนอืน่ จะพูดอย่างไรไม่ตอ้ งไปสนใจ เอาความถูกต้องเอาศีลธรรม
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มาเป็ นหลักยึดดีกว่า เช่นพระเวสสันดรท่านไม่ฟงั ใครนะ ถ้าท่านฟังคนอืน่ ท่านก็
คงจะเสียสละอย่างทีท่ า่ นเสียสละไม่ได้ ถ้าท่านเสียสละอย่างนัน้ ไม่ได้ท่านก็คงจะ
มาเป็ นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เราก็เหมือนกัน จะก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลได้ก็ตอ้ ง
ยึดคุณธรรมเป็ นหลัก ยึดความถูกต้องเป็ นหลัก อย่าเอาความถูกใจเป็ นหลัก
ถูกใจแล้วไปทําบาปทํากรรม ไปสร้างเวรสร้างกรรม ก็จะวนเวียนอยู่กบั การใช้เวร
ใช้กรรมไปเรื่อยๆ มีคนมาถามว่าถ้าปลวกขึ้นบ้านจะทําอย่างไร ก็มอี ยู่ ๒ วิธี มี
บริษทั มีคนบริการกําจัดให้ เขายินดีทจ่ี ะทําหน้าทีน่ ้ ี เขาเสนอมาเราก็สนองไป เรา
ไม่ได้ไปสังเขา
่ ถ้าอยู่ดๆี เขาไม่ได้เสนอมาแล้วเราไปสังเขา
่ ก็เป็ นอย่างหนึ่ง แต่น่ี
เป็ นความพอใจของเขาทีเ่ ขาจะทํา นี่ก็คดิ ในระดับของจิตทีต่ าํ ่ ถ้าคิดในระดับจิต
ทีส่ ูงก็ปล่อยให้มนั กินให้หมด จะได้สร้างบ้านใหม่ จะได้บา้ นหลังใหม่ ถ้าคิดอย่าง
นี้ก็เป็ นจิตทีส่ ูง ก็ได้ทงั้ ๒ อย่าง แล้วแต่วา่ ระดับจิตจะอยู่ตรงไหน
ถาม ของลูกก็มปี ระสบการณ์คล้ายกัน ข้างบ้านมีรงั ต่อแต่เขาไม่เห็น แต่ทบ่ี า้ นเราเห็น
ก็ไปบอกเขาให้ระวังตัวต่อ อยู่ๆรังต่อก็หายไป เราไม่เจตนาให้เขาทําลาย
ตอบ เราไม่ได้สงให้
ั ่ เขาไปทําลาย เราเพียงบอกให้เขาเห็นภัยของตัวต่อเท่านัน้ เอง เขา
จะไปทําอะไรก็เรื่องของเขา
ถาม ไม่ควรพูดหรือเปล่า
ตอบ อยู่ทเ่ี จตนาว่าพูดเพือ่ ทําลายหรือพูดเพือ่ ป้ องกัน ถ้ามีเจตนาอยากให้รงั ต่อถูก
ทําลายไป แต่ไม่กล้าทําเอง เราก็เลยออกอุบายพูดออกไป ถ้าอย่างนี้ก็บาป อยู่ท่ี
เจตนาเป็ นหลัก
ถาม เกิดขึ้นจากความกลัวหรือเปล่า ไม่ทราบ
ตอบ นัน่ แหละคือวิภวตัณหา ไม่อยากให้มนั มาต่อย
ถาม เวลาครูบาอาจารย์มปี ลวกขึ้นกุฏทิ ี ท่านไม่ทาํ อะไรใช่ไหมครับ
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ตอบ ก็คงอย่างนัน้ นอกจากลูกศิษย์ทนดูไม่ได้ มาช่วยกําจัดให้
ถาม เวทนาทีเ่ กิดขึ้นทางกาย กับความทุกข์ทางใจทีเ่ กิดขึ้นเวลาภาวนานี่ มันปะปนกัน
แยกกันไม่ค่อยออก ส่วนใหญ่จะเห็นส่วนของร่างกาย แต่ไม่ชดั เจนเรื่องจิตใจ
ตอบ เพราะปัญญาเรายังไม่ทนั ยังไม่สามารถแยกแยะความทุกข์ของ ๒ ส่วนออกจาก
กันได้ เพราะเกิดขึ้นพร้อมกันทันที พอเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายปั๊บ ก็เกิด
สมุทยั ความอยาก ความกลัวความเจ็บปวดขึ้นมาทันที เพียงแต่หมอบอกจะฉีด
ยาเท่านัน้ ยังไม่ทนั ฉีดเลย ความกลัวเข็มฉีดยาก็มาก่อนแล้ว แต่มนั ละเอียด ถ้า
เราไม่คอยดูทใ่ี จด้วยปัญญา ไม่สงั เกตดูใจเรา จะไม่รู้วา่ เราทุกข์แล้ว ไม่รู้วา่ เกิด
สมุทยั แล้ว เกิดความกลัวขึ้นมาแล้ว เพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ดูใจเรา จะดูสง่ิ
ภายนอกเสียมากกว่า ดูอะไรแล้วดีใจเสียใจนี้เราไม่รู้สกึ ตัว ไม่รู้สกึ ว่าเราดีใจแล้ว
เสียใจแล้ว เรากลัวแล้ว เรารีบไปทําทันทีเลย พอกลัวตัวแตนก็รีบไปหาวิธีกาํ จัด
มันทันทีเลย พอเห็นปั๊บก็ไปเลย มันไปอย่างรวดเร็ว ความจริงความทุกข์ทางใจ
มันเกิดขึ้นแล้ว ความกลัวนี้ก็เป็ นความทุกข์ กลัวจะถูกมันต่อย แต่ถา้ เราภาวนา
มีสติดูใจอยู่เรื่อยๆ เราจะเห็นใจ เห็นอะไรต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ ตามลําดับของ
กําลังของสติ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องของปัญญาเรื่องของสมุทยั แล้ว พอเกิดอาการ
อยากขึ้นมาจะเห็นทันที จะรู้วา่ เกิดความอยากแล้ว จิตกระเพือ่ มแล้ว ไม่เป็ น
ปกติแล้ว
ถาม อึดอัด
ตอบ ถ้าไม่มองจะไม่รู้ จะไม่รู้สกึ ตัวว่าอึดอัด จะรีบระบายความรู้สกึ นัน้ ทันที ถ้านัง่ อยู่
ก็ตอ้ งลุกไป นัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่ พอนึกขึ้นได้วา่ ลืมกุญแจไว้ในรถ กลัวรถ
หาย ก็จะนัง่ ไม่ได้แล้ว ต้องรีบลุกไปแล้ว เพราะเกิดความกลัว ความเสียดาย
ความหวงรถของตน กลัวรถจะหายไป เป็ นความทุกข์แล้ว เป็ นความอยากขึ้นมา
แต่เราไม่รู้หรอก แต่ถา้ เราคิดว่าการฟังธรรมสําคัญกว่ารถยนต์ ถ้ามันจะหายก็ให้
มันหายไป ใจเราก็สงบ เราก็ฟงั ธรรมต่อได้ ดับด้วยปัญญา มันจะไปก็ไป หาใหม่
44

ก็ได้ ได้รถใหม่ดกี ว่ารถเก่า แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ดูทใ่ี จเราเป็ นหลัก พอใจเป็ น
อะไรมันจะสังการออกมาทั
่
นที เราจะไหลไปตามคําสัง่ ทันทีโดยไม่รู้สกึ ตัว มา
รู้สกึ ตัวอีกทีก็เมือ่ เกิดเรื่องเกิดราวแล้ว มาเสียอกเสียใจ ทีไ่ ปทะเลาะวิวาทไปทุบ
ไปตีกนั ก็ไปแบบไม่มสี ติพาไป ถ้ามีสติก็จะหยุด รู้วา่ ไปแล้วมันเสียมากกว่าได้ สิง่
ทีไ่ ด้คอื ความสะใจความพอใจ แต่ผลเสียก็คอื การมีเวรกรรมกัน มีเรื่องมีราวกัน
แต่ถา้ เรามีสติ พอเกิดความรู้สกึ นี้ข้นึ มาปั๊บ เราก็บอกตัวเราเองว่า กําลังโกรธแล้ว
นะ กําลังไม่พอใจแล้ว และถ้าเคยฝึ กสอนใจอยู่เรื่อยๆจะรู้วา่ จะนําพาไปสู่ปญั หา
ต่างๆ พอรู้เราก็ระงับความอยากนี้ได้ ถ้าเจริญสติอยู่เรื่อยๆ บําเพ็ญภาวนาอยู่
เรื่อยๆ จะเห็นอาการต่างๆภายในใจ เวลาทีป่ รากฏขึ้นมา เวลาโลภก็เห็น เวลา
โกรธก็เห็น แล้วถ้าเราเจริญปัญญา พิจารณาถึงโทษถึงคุณของการกระทําทีจ่ ะ
ตามมา เราจะรู้วา่ ควรจะเลือกทางใด ถ้าออกไปตอบโต้เรื่องก็จะยาวไม่จบ เป็ น
เหมือนนํา้ ผึ้งหยดเดียว ถ้านิ่งเฉยได้ ปล่อยไป เรื่องก็จะจบ แต่ถา้ ไม่ได้ฝึกสติจะ
ไม่มที างรู้เลย ก็จะไปโดยอัตโนมัติ พอใครมาสร้างปัญหาปั๊บ ก็จะไปจัดการกับ
คนนัน้ ทันที ไปคุยไปทําอะไรต่างๆ แทนทีจ่ ะมาแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริงทีอ่ ยู่ในใจเรา
คือความรําคาญใจ ความไม่พอใจ เรากลับไปแก้ทค่ี นจุดชนวน เรามีเชื้ออยู่แล้ว
ในใจของเรา ถ้าเราทําลายเชื้อแล้ว ต่อให้ใครมาจุดชนวนอย่างไรมันก็ไม่ตดิ ถ้า
ไม่มเี ชื้อไฟแล้วจะเอาไม้ขดี ไฟมาจุดอย่างไรมันก็ไม่ตดิ แต่ถา้ มีเชื้อไฟอยู่แล้ว พอ
เอาไม้ขีดไฟมาจุดปั๊บมันก็จะติดทันที ใจเรามันมีเชื้อ ความโลภความโกรธความ
หลงนี่แหละทีเ่ ป็ นเชื้อไฟ เชื้อของความทุกข์ ถ้าไม่มคี วามโลภความโกรธความ
หลงแล้ว ต่อให้ด่าเราอย่างไร ก็จะไม่เกิดความรู้สกึ อะไร ต่อให้เอาของดีขนาด
ไหนมาล่อก็ไม่เกิดความโลภ เพราะไม่อยากได้อะไร เอาเพชรมาให้สกั ๑๐๐
กะรัต ดูแล้วก็เฉยๆ เป็ นก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านัน้ เอง เอาไปทําอะไรได้ แต่ถา้ มี
เชื้อนี่ พอมาสะกิดหน่อยปับก็
๊ ลกุ ขึ้นมาทันที พอใครพูดไม่ดหี น่อยก็โกรธขึ้นมา
ทันที พอใครเสนออะไรทีน่ ่าสนใจหน่อยก็รบี คว้ามับเลย
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สิง่ ทีเ่ ราจะต้องแก้ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก เราต้องแก้ทภ่ี ายใน ต้องทําลายเชื้อต่างๆให้
หมดไป เชื้อของความโลภความโกรธความหลง อย่าให้มหี ลงเหลืออยู่ในใจ ถ้า
ไม่มแี ล้วเราจะอยู่อย่างปกติสุข จะไม่อยากได้อะไร เมือ่ ไม่อยากได้อะไรก็ไม่ตอ้ ง
ไปทําอะไรแบบลับๆล่อๆ ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือกฎหมาย แต่ถา้ อยาก
แล้วบางทีเราก็ตอ้ งไปทําในสิง่ ทีเ่ สียหาย ถ้าไม่มเี ชื้อแห่งความโกรธอยู่แล้ว ใคร
จะด่าอย่างไร ใครจะทําอย่างไร ก็จะไม่โกรธ แต่จะทําอะไรกับเขาหรือไม่ก็อยู่ท่ี
เหตุผล ถ้าทําผิดกฎหมายก็แจ้งตํารวจได้ ถ้าเห็นว่าถ้าปล่อยให้เขาทําไป จะไป
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้าคิดว่าถ้าไปแจ้งแล้ว จะเป็ นพิษเป็ นภัยกับเรา
จะไม่แจ้งก็ได้ ก็ปล่อยไป แล้วแต่เหตุผลทีจ่ ะทําหรือไม่ทาํ โดยหลักใหญ่แล้วก็
คือไม่ทาํ อะไรก็ได้ ไม่ราํ คาญใจกับการกระทําของเขา เขาทําอย่างไรก็ไม่รู้สกึ
เดือดร้อน เป้ าใหญ่ก็คอื ความสงบของใจเรา เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ถ้าใจสงบไม่
วุน่ วายเราก็สบาย จะทําหรือไม่ทาํ ก็ข้นึ อยู่กบั เหตุผล ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นไปได้
อย่างพระพุทธองค์ตอนต้น ก็ไม่มคี วามปรารถนาอยากจะสังสอนใคร
่
ไม่สงสอน
ั่
ก็ไม่ผดิ ตรงไหน ก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป สัตว์โลกก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์
แต่ถา้ ทรงสังสอน
่
สัตว์โลกก็จะได้รบั ประโยชน์ แต่ใครเหนื่อยก็พระพุทธเจ้า
เหนื่อย ทําไมท่านยอมเหนื่อย ก็เพราะทรงมีพระมหากรุณามีความสงสารสัตว์
โลก ทรงเห็นว่ามีโอกาสทีจ่ ะหลุดพ้นได้ ก็ยอมเหนื่อย ครูบาอาจารย์ต่างๆทําไม
จึงยอมเหนื่อยกัน ก็เพราะสงสารพวกเรา อยากให้พวกเราได้อะไรไปบ้าง
ถาม ขอท่านเมตตานานๆ
ตอบ อยู่ทค่ี วามจริง จะนานไม่นาน จะอยู่ได้หรือไม่ได้ อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไป อย่า
ไปคิดถึงเรื่องนานไม่นาน ควรคิดว่าควรทําให้มากๆ อันนี้สาํ คัญกว่า เพราะถ้าทํา
ให้มากแล้วจะไม่นานหรอกเดีย๋ วเดียวเท่านัน้ เอง ๗ วันก็ได้แล้ว มัวทําอะไรกัน
อยู่ เคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าวันคืนผ่านไปๆ กําลังทําอะไรกันอยู่ กําลังทํา
กิจในอริยสัจ ๔ หรือกําลังทํากิจในบริษทั กิจในบริษทั ก็ทาํ พอสมควร ทําพอ
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เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ ไม่ใช้เงินมากก็ไม่ตอ้ งทํามาก จะได้แบ่งเวลามาปฏิบตั ิ
ธรรมได้มากขึ้น อยู่บา้ นก็ปฏิบตั ธิ รรมได้
ถาม อยู่บา้ นก็ทาํ แต่อาจจะทําน้อย
ตอบ ไม่ได้เคี่ยวเข็ญใคร เพียงแต่พูดให้ฟงั เราต้องเคี่ยวเข็ญตัวเอง เพราะว่าใจของ
คนอืน่ นี้ เราก็รู้อยู่แล้วว่าบังคับกันไม่ได้ บังคับใจของเรายังแสนจะลําบากเลย
บังคับให้นงั ่ สมาธิแต่ละครัง้ เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา เวลาไปเทีย่ วเหมือนปล่อย
ครกลงภูเขา มันกลิ้งลงไปเอง เพียงแต่ปล่อยมือปั๊บมันก็ไหลลงแล้ว ถ้ารู้สกึ ว่า
นัง่ สมาธิยาก ก็ตอ้ งเคี่ยวเข็ญให้มากๆ เคี่ยวเข็ญไปเรื่อยๆ ต่อไปจะง่ายเอง พอ
เห็นผลแล้วจะไม่ตอ้ งเคี่ยวเข็ญเลย ถึงเวลาก็จะปฏิบตั ทิ นั ที ไม่อยากจะทําอย่าง
อืน่ ตอนใหม่ๆนี้มนั ยาก ตอนล้มลุกคลุกคลานนี้มนั ยาก แต่พอวิง่ ได้แล้วจะไม่มี
อะไรรัง้ ไว้ได้เลย
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า มันยากแต่ไม่สุดวิสยั
ตอบ ใช่ ยากง่ายอยู่ทว่ี า่ ได้ทาํ มามากน้อย ถ้าทํามามากมันก็งา่ ย ถ้าทํามาน้อยมันก็ยาก
ถ้าทํามาน้อยก็ตอ้ งทําให้มาก ถ้าทํามามากก็ไม่ตอ้ งทํามาก เหมือนคนตักนํา้ ไว้
ครึ่งตุ่ม กับคนทีต่ กั ยังไม่ได้ขนั หนึ่งเลย คนทีไ่ ม่ได้ขนั หนึ่งก็ตอ้ งตักมาก คนทีไ่ ด้
ครึ่งตุ่มแล้วก็ตกั อย่างสบายๆ เดีย๋ วเดียวก็เต็มตุ่ม
ถาม เพือ่ นฝากมาถาม เขาพยายามนัง่ ทุกวัน แต่ปรากฏว่าจะมีสง่ิ รบกวนเขาตลอด
พอหลับตาก็จะเห็น มีเสียงคนเดินอยู่ข ้างเตียง ตลอด เขาบอกว่าอย่ามาให้เห็น
นะ ให้มาในฝันก็ได้ เขากลัว
ตอบ ถ้ากลัวก็เป็ นปัญหา เพราะความกลัวเป็ นสมุทยั บอกเขาว่าอย่ากลัวปล่อยให้มา
ตามอัธยาศัย เวลามาเราอย่าไปสนใจ ถ้าพุทโธอยู่ก็พทุ โธของเราไป ถ้าสวดมนต์
ก็สวดไป เหมือนกับเวลาเราสวดมนต์แล้วเสียงโทรศัพท์ดงั ก็ปล่อยให้มนั ดังไป
อย่าไปกังวลกับเรื่องโทรศัพท์ ไม่รบั สายสักพักมันก็หยุดเอง
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ถาม หรือเป็ นไปได้วา่ เขาก็เป็ นโลกของเขา เขาไม่รู้หรอกว่าเราเห็น เขา ก็อาจจะไม่รู้
เรื่องของเราก็ได้
ตอบ จะเป็ นอย่างไรก็ช่างมัน ไม่สาํ คัญ สําคัญทีว่ า่ จะทําอย่างไรกับมัน วิธีทถ่ี ูกก็คอื
อย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปให้ความสําคัญ เช่นเรานัง่ คุยกันตรงนี้ จะมีเสียงอะไร
รอบข้าง เราก็ไม่ไปสนใจ ก็จะไม่รบกวนเรา ถ้าไปให้ความสําคัญกับเสียงรอบข้าง
ก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง
ถาม เขากลัว ไม่นงั ่ ก็ไม่ได้ ถึงเวลาต้องนัง่ ก่อนจะนอน
ตอบ ให้เขาท่องพุทโธไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะหายกลัวเอง
ถาม แล้วทีเ่ ขานัง่ แล้วบอกว่าเงียบ ไม่เห็นอะไรเลย ลูกก็ถามว่านอนหรือเปล่า เขาก็
บอกว่าไม่ได้หลับ รู้ตวั มีสติ แต่ก็ไม่เห็นอะไร มันจะนิ่งตลอดเวลา
ตอบ ก็ดี มันสงบในระดับหนึ่ง ยังไม่สงบเต็มที่ แบบสักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขาเอกัคคตา
รมณ์ แต่เป็ นความสงบระงับจากความคิดปรุงต่างๆ มีความคิดปรุงบ้าง แต่มนั
ละเอียดจนสติปญั ญามองไม่เห็น
ถาม เขาไปดึงจิตออกมาพิจารณา ลูกก็บอกว่าไปดึงออกมาทําไม ในเมือ่ จิตต้องการ
พัก
ตอบ เวลาพักก็ให้มนั พักให้เต็มทีก่ ่อน ตอนนัน้ อย่าไปพิจารณา
ถาม เขาดึงออกมา
ตอบ ดึงออกมาจิตก็จะไม่มกี าํ ลัง เหมือนกับคนทํางานมาเหนื่อยกลับมาบ้าน พอนอน
ได้ชวั ่ โมงก็ถูกเจ้านายโทรศัพท์มาเรียกไปทํางานต่ออย่างนี้ก็จะไม่มแี รงทํา ถ้า
ปล่อยให้พกั เต็มที่ หลับนอนเต็มทีจ่ นสว่าง ตื่นขึ้นมากินข้าวอาบนํา้ อาบท่า แล้ว
ค่อยไปทํางาน เขาก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะทํางานได้เต็มที่ การพักจิตก็เช่นเดียวกัน เวลา
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จิตอยู่ในสมาธินานเพียงไร ก็ตอ้ งปล่อยให้เขาพักไปตามความต้องการของเขา
พอเขาพอแล้วเขาก็จะถอนออกมาเอง
พอเมือ่ ถอนออกมาแล้วค่อยนําเอามา
พิจารณาไตรลักษณ์ต่อไป
บางคนเข้าใจว่าพอจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดเอง อันนี้ก็เป็ นความเข้าใจผิด ไป
เรียนกับพระบางรูปท่านก็สอนอย่างนัน้ พอจิตสงบแล้วสิง่ นัน้ สิง่ นี้ก็ปรากฏขึ้นมา
ทีป่ รากฏไม่ใช่ปญั ญา ปัญญาจะไม่ปรากฏขึ้นมาเอง ต้องอาศัยการพิจารณา
แยกแยะอยู่เรื่อยๆ เช่นการพิจารณาความเปลีย่ นแปลง พิจารณาร่างกายเรา
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าถ่ายรู ปไว้ ๑๐ ปี จะเห็นว่าเราเป็ นคนละคนกันเลย
แต่ถา้ ดูชวั ่ โมง ๒ ชัว่ โมงจะไม่เห็นความแตกต่าง มันเปลีย่ นแปลงช้า ถ้าเป็ นเวลา
ยาวนานก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ถ้าไม่พจิ ารณาจะไม่เห็น ต่อให้จติ
สงบขนาดไหนก็จะนิ่งอยู่เฉยๆ ถ้าเห็นก็เห็นในสิง่ ทีเ่ คยพิจารณามาแล้ว เช่นเคย
พิจารณาอสุภมาแล้ว ก็อาจจะโผล่ข้นึ มาได้ในขณะทีจ่ ติ สงบ อาจจะเห็นเรานอน
ตายเป็ นศพแล้ว ถูกจับใส่โลงเอาเข้าไปเผาในเมรุ ก็อาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นได้
อย่างนิมติ ของคุณแม่แก้วเวลาจิตของท่านสงบรวมลง
จะถอยออกมาเห็นว่า
ตัวเองนอนตายอยู่ มีหลวงปู่มนมาบั
ั ่ งสุกลุ ให้ นี่ก็อาจจะเป็ นเพราะเคยพิจารณา
มาก่อนแล้ว มีข ้อมูลอยู่ในใจแล้ว พอจิตสงบข้อมูลเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมา ถ้าไปรู้เรื่อง
อืน่ เรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวกับมรรคผล ไม่เกี่ยวกับปัญญา เช่นกายทิพย์ต่างๆ ภูตผี
ปี ศาจต่างๆ ก็ตอ้ งรู้ทนั ว่าเป็ นเหมือนกับสิง่ ทีด่ ูดว้ ยตาเนื้อ ไม่ได้ทาํ ให้เกิดปัญญา
ในทางมรรคผลนิพพาน
ถ้ามุง่ มันสู
่ ่มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้ งอย่าไปสนใจกับสิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาใน
ขณะทีจ่ ติ สงบ ถ้าปรากฏขึ้นมาก็ควรดึงจิตกลับมาหาทีต่ วั รู้ อย่าไปตามรู้เรื่องที่
ปรากฏขึ้น ถ้าใช้ธรรมบทใดเป็ นเครื่องกํากับผูกจิตไว้ ก็กลับมาหาธรรมบทนัน้
กลับมาหาพุทโธ กลับมาหาลม แล้วสิง่ ต่างๆทีป่ รากฏจะหายไปเอง ควรทําจิตให้
สงบนิ่ง ไม่ให้ไปเห็นอะไร เพือ่ จะได้พกั จิต จะได้มกี าํ ลังทีจ่ ะนําเอาไปพิจารณา
ทางไตรลักษณ์ต่อไป ถ้าปล่อยให้ไปตามรู้กบั เรื่องต่างๆทีป่ รากฏในสมาธิ ก็เป็ น
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เหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไป ฝันได้หลายเรื่อง มีทงั้ ตื่นเต้นหวาดเสียว
น่าชื่นชมยินดี แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่มเี รี่ยวแรง เหมือนไม่ได้พกั ผ่อน ไม่
เหมือนกับนอนหลับสนิทแล้วไม่ฝนั เลย ตื่นขึ้นมาจะรู้สกึ สดชื่นเบิกบาน มีกาํ ลังที่
จะไปทํางานทําการต่อ การพักจิตให้น่งิ ไม่มอี ะไรมาปรากฏเลย เป็ นฐานของ
วิปสั สนาของปัญญา ถ้าอยากจะเจริญทางปัญญาก็ตอ้ งให้จติ สงบนิ่ง ไม่ให้มอี ะไร
ปรากฏขึ้นมา ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ตอ้ งอย่าตามไป กลับเข้ามาหาใจ กลับมา
หาตัวรู้ กลับมาหาพุทโธก็ได้ เพือ่ จะได้ไม่ตามมัน พอไม่ตามเดีย๋ วมันก็หายไป
จิตก็จะว่างนิ่งเฉย ก็ปล่อยให้น่งิ เฉยไป จนกว่าจะถอนออกมาเอง
ถาม ควรจะประคองอยู่ตรงนัน้
ตอบ ถ้ามันสงบจริงๆจะไม่ตอ้ งประคอง จะอยู่ของมันเอง ตอนนัน้ ไม่ตอ้ งทําอะไร จะ
ออกมาเอง ถ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบตั จิ ริงๆ ฟังอะไรมาแต่ละเรื่องก็สบั สนไปหมด นัง่
สมาธิก็ไม่รู้วา่ นัง่ ไปเพือ่ อะไร บางคนคิดว่านัง่ เพือ่ เห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เห็นอดีตเห็น
อนาคต เห็นกายทิพย์เห็นอะไรต่างๆ ซึง่ อาจจะเกิดขึ้นได้กบั บางคน แต่ไม่ได้เกิด
กับทุกคน ส่วนใหญ่เวลาจิตสงบแล้วจะไม่เห็นอะไร ก็ถอื ว่าดี ถ้าจะไปในทาง
มรรคผลนิพพาน ถ้าอยากจะเห็น พอสงบแล้วไม่เห็นก็จะวุน่ วายใจ คิดว่านัง่ แล้ว
ไม่ได้ผล เพราะไม่เข้าใจถึงเป้ าหมายของการนัง่ สมาธิ ว่านัง่ เพือ่ อะไร ถ้าไม่ศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ ให้ครบถ้วนทุกขบวนการ ก็จะ
หลงได้ บางคนสนใจแต่เรื่องสมาธิก็เอาแต่สมาธิอย่างเดียว ไม่สนใจเรื่องปัญญา
เรื่องวิปสั สนา ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องทาน ก็จะปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆไป พอได้อะไร
ขึ้นมาก็กลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป กลายเป็ นหมอดูไป แทนทีจ่ ะเอาสมาธิมา
เป็ นฐานของปัญญา ก็เอาสมาธิมาเป็ นเครื่องมือของกิเลส ไปทํามาหากินเป็ นหมอ
ดูจนรํา่ รวยมีช่อื เสียงมีเงินมีทอง แต่ยงั มีโลภโกรธหลงอยู่เต็มหัวใจ ในบรรดา
อิทธิฤทธิ์ต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอิทธิฤทธิ์ ทีเ่ กิดจากการแสดงธรรมให้
ผูอ้ น่ื ได้เข้าใจอย่างง่ายดาย ว่าเป็ นอิทธิฤทธิ์ทแ่ี ท้จริง เพราะช่วยให้คนทีฟ่ งั หลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ แต่อทิ ธิฤทธิ์อย่างอืน่ ช่วยไม่ได้ มีแต่ช่วยให้หลงมากขึ้น
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๕

ทานคือการให้
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑

ทานเป็ นการให้ ไม่ใช่เป็ นการเอา ทานให้เอาออกไป ไม่ใช่ให้เอาเข้ามา ทานเอาเข้ามาดี
ตอนเอาเข้า แต่เวลาไม่ได้ก็จะเสียใจ ตอนต้นเวลาให้ทานไปจะรู้สกึ ไม่สบายใจ ถ้ายังหวง
อยู่ พอให้ไปแล้วมันก็หมดภาระกับเราไป ไม่ตอ้ งห่วง เราก็จะสบายใจ การให้ไม่ได้ให้
เฉพาะเงินทองข้าวของอย่างเดียว ให้ลูกก็ได้ ให้สามีก็ได้ ให้ภรรยาก็ได้ ให้ไปเลย ให้
แล้วจะสบายใจ เก็บไว้แล้วหนักอกหนักใจไปเปล่าๆ ให้ไปแล้วเบาใจ ตัดไปเลย ให้ไป
เลย พระเวสสันดรท่านให้หมดเลย ท่านจะภาวนา ถ้ากังวลกับลูกกับเมีย ก็จะภาวนาไม่
สงบ ถ้ามีใครมาขอรับผิดชอบ ขอรับไปเลี้ยงต่อก็ให้เขาไปเลย แล้วจะสบายใจ มีลูก
ศิษย์คนหนึ่งชอบมาคุยธรรมะอยู่เรื่อยๆ เขาบอกว่าเขามีความสุขกับครอบครัวกับภรรยา
เราก็เตือนว่าไม่แน่นะ สักวันอาจจะไม่เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นก็ได้ พออีกสักปี หนึ่งก็เกิดขึ้น
ภรรยาบอกขอเลิก จะไปมีสามีใหม่ ใจวุน่ เลย วิง่ มาหาเรา บอกว่าอยากจะทําร้ายเขา เรา
ก็ให้สติเขาว่า มันเป็ นเรื่องทีเ่ ราไปบังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตวั เราของเรา สิง่ ทีเ่ ราบังคับได้กค็ อื
ใจของเรา ให้ทาํ ใจให้สบาย คิดว่าเป็ นการทําบุญให้ทานไป ก็จะมีความสุข คิดเสียว่าถึง
เวลาทีเ่ ขาต้องจากเราไป จะจากไปแบบไหนก็จากไปเหมือนกัน จากไปขณะทีเ่ ป็ นก็จาก
กัน จากไปขณะทีต่ ายก็จากกัน ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจรู้ไว้ล่วงหน้าว่า เหตุการณ์แบบนี้
ต้องเกิดขึ้นแน่ ถ้าไม่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็ตอ้ งเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เรื่องการจากกันเป็ นเรื่อง
ธรรมดาอยู่แล้ว เพียงแต่จะจากกันแบบไหน ถ้าจากแบบทีพ่ อใจก็มคี วามสุข เช่นเรา
อยากให้เขาไป พอเขาไปเราก็ดใี จ แต่ถา้ ยังไม่อยากให้เขาไปก็จะเสียใจ ปัญหาอยู่ทเ่ี รา
เขาต้องไปแน่ๆ เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้รบั ได้ทงั้ สองแบบ ถ้ายังอยู่ก็ให้เขาอยู่ไป
ถ้าไปก็ดี เราจะได้มอี สิ รภาพ จะได้เป็ นตัวของเราเอง จะทําอะไรก็ไม่ตอ้ งคอยขออนุญาต
ไม่ตอ้ งคอยกังวลว่าเขาจะคิดอย่างไร เป็ นการปรับใจเท่านัน้ เอง ไม่เห็นยากเย็นอะไร
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ส่วนใหญ่ใจมักจะชอบยึดติดเป็ นนิสยั ไม่ชอบปรับตัวเอง พอต้องปรับหน่อย ก็จะรู้สกึ
หงุดหงิด เช่นถ้าต้องตื่นเช้าสักชัว่ โมงหนึ่งจากทีเ่ คยตื่น ก็จะหงุดหงิด แต่ถา้ เคยปรับใจ
ให้รบั กับเหตุการณ์อยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะไม่หงุดหงิด ชีวติ ของเราต้องปรับอยู่เรื่อย ๆ ถ้า
ปรับได้ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าปรับไม่ได้กจ็ ะเกิดปัญหาขึ้นมา จิตใจจะวุน่ วาย กินไม่ได้
นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย ปัญหาไม่ได้อยู่ทค่ี นอืน่ แต่อยู่ทต่ี วั เรา เพราะเราไม่ฉลาด
ไม่ศึกษาสภาพความเป็ นจริงของสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ราไปเกี่ยวข้องด้วย เราไม่รู้วา่ มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เปลีย่ นเร็วบ้าง เปลีย่ นช้าบ้าง เปลีย่ นน้อยบ้าง เปลีย่ นมาก
บ้าง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ (มีเสียงโทรศัพท์ดงั ขึ้น) นี่ก็เปลีย่ นแปลงแล้ว เมือ่
สักครู่มนั เงียบ แล้วก็มเี สียงดังขึ้นมา ถ้ารับกับสภาพนัน้ ได้ ก็ไม่หงุดหงิดใจ ถ้ารับไม่ได้
ต้องเงียบตลอดเวลา ก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา ควรทําใจให้กว้างๆ ทําใจให้สบาย พอเริ่ม
หงุดหงิดใจ ก็อย่าไปปรับข้างนอก ให้เข้ามาปรับข้างใน อย่าไปปรับข้างนอก อย่าไป
เปลีย่ นเขา อย่าไปบอกเขาว่าทําอย่างนัน้ ไม่ได้ ต้องทําอย่างนี้ ถ้าเขาบอกว่า ไม่ทาํ จะทําไม
ก็จะทะเลาะกัน ถ้ารู้วา่ เขาจะทําอย่างนัน้ เราก็ปรับใจ ต้องยอมรับการกระทําของเขา ถ้า
รับได้ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร
ปัญหาทัง้ หมดอยู่ทใ่ี จของเราเอง ทีไ่ ม่ค่อยชอบปรับให้ทนั กับสภาพเหตุการณ์ เพราะไม่
เคยสอนใจให้คอยปรับเปลีย่ นให้รบั กับเหตุการณ์
มักจะยึดติดกับเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเสมอ ถ้ามีเหตุการณ์ทไ่ี ม่ชอบไม่พอใจ ก็จะปรับเปลีย่ นเหตุการณ์นนั้ ให้
ถูกใจเรา ถ้าบ้านเก่าก็ซ่อมใหม่ ทาสีใหม่ ปรับปรุงใหม่ พอทําเสร็จแล้วก็สบายใจ พอเก่า
อีกก็ตอ้ งซ่อมอีก ถ้าปรับใจว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร อยู่กบั ของเก่าไป สูป้ รับ
ใจเราดีกว่า ง่ายกว่าไม่ตอ้ งเสียแรง ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง บ้านจะเก่าดูไม่สวยก็ปล่อย
มันไปตามเรื่อง ถ้ายังทําหน้าทีไ่ ด้อยู่ ให้เราหลบแดด หลบฝน หลบภัยได้ ก็ปล่อยมันไป
เถิด ปรับใจของเราให้เข้ากับสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่ นี่แหละคือการดํารงชีวติ อย่างเป็ นสุข ไม่ได้อยู่ท่ี
การปรับสิง่ ภายนอกให้เราพอใจ เพราะปรับเท่าไรก็ไม่พอใจ ถ้าพอใจก็พอใจเดีย๋ วเดียว
เดีย๋ วก็อยากจะให้เป็ นอย่างอืน่ อีก มีความอยากอย่างอืน่ เพิม่ ขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆ เพราะ
ความอยากไม่มขี อบเขต ถ้าเอาความอยากเป็ นประมาณ ก็ตอ้ งเหนื่อย ต้องทําตามความ
อยากอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเอาความพอดีหรือความพอใจเป็ นหลัก ทําใจให้พอใจกับสิง่ ต่างๆ ที่
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มีอยู่เป็ นอยู่ ก็จะอยู่อย่างสบายใจ ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น สิง่ ใดทีต่ อ้ งทําก็ทาํ ไป สิง่ ใดทีไ่ ม่ตอ้ ง
ทําก็อย่าไปเสียเวลาทํา สิง่ ทีเ่ ราต้องทําก็มไี ม่มาก ในการดูแลชีวติ อัตภาพของเรา ให้
ดําเนินไปได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพือ่ จะได้เอาชีวติ นี้มาดูแลรักษาใจของเรา ให้อยู่ในสภาพ
ทีด่ ตี ลอดไป นี่คอื งานหลักของชีวติ เรา อยู่ตรงนี้ คือการดูแลใจของเรา
ใจของเรานี้ เป็ นสิ่งที่ดูแลได้ ควรจะดูแลและต้องดูแล สิง่ อืน่ ๆเป็ นสิง่ ทีเ่ ราดูแลไม่ได้
ดูแลได้เพียงในขอบเขตของมัน
ดูแลเพือ่ เอื้อความสะดวกต่อการดูแลใจของเราเท่า
นัน้ เอง ถ้าจะดูแลสิง่ ต่างๆเพือ่ ให้เราสุขใจพอใจ จะไม่สามารถทําได้ไปตลอด เพราะสิง่ ที่
เราทํานัน้ อยู่ใต้กฎของการเปลีย่ นแปลง ทําไปสักระยะหนึ่งก็จะเปลีย่ นไป ต้องเก่า ต้อง
ชํารุด ต้องซ่อม ต้องแก้ไข ต้องทําใหม่ ชีวติ ของเราก็จะเสียเวลาไป กับการดูแล
บํารุงรักษาสิง่ ต่างๆอยู่เรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ในขณะเดียวกันใจก็ขาดการดูแล ใจจึงไม่มที ่ี
พึง่ เวลามีอะไรทีใ่ จไม่สามารถจัดการได้ ก็ทาํ ใจไม่ได้ ยอมรับกับสภาพทีเ่ กิดขึ้นไม่ได้
บางทีตอ้ งหนีจากสภาพนัน้ ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บางทีตอ้ งย้ายบ้านย้ายช่อง เปลีย่ น
สถานทีไ่ ป บางคนไม่มที ไ่ี ปก็กระโดดตึกไปก็มี เพราะทนรับกับสภาพความจริงของตน
ไม่ได้ ถ้ารู้จกั ปรับใจ ยอมรับว่ามันเป็ นอย่างนี้มไี ด้มเี สีย มีมามีไปเป็ นธรรมดา ก็จะไม่
เดือดร้อน ถ้าเตรียมใจให้รบั กับสภาพทีจ่ ะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้ว พอมันเกิดขึ้นก็ทาํ ใจได้
รับกับสภาพได้ เหมือนกับเวลาเดินทางไปกับเรือ ถ้าเตรียมชูชพี ไว้ ถ้าเรือล่มไปก็อาศัยชู
ชีพได้ ไม่ตอ้ งจมไปกับเรือ ถ้าไม่มชี ูชพี ว่ายนํา้ ไม่เป็ น พอเรือจมก็ตอ้ งจมไปกับเรือ ใจ
ของเราไม่จาํ เป็ นต้องจมไปกับสิง่ ต่างๆ เขาจะมาก็ปล่อยให้เขามา เขาจะไปก็ปล่อยเขาไป
เพราะใจของเรามีหลักยึด มีชูชพี เป็ นทีพ่ ง่ึ ชูชพี นี้ก็คอื ธรรมะ ธรรมทีเ่ ป็ นยอดของธรรมะ
ก็คอื ปัญญา คือความรู้ทนั กับความจริงของสิง่ ต่าง ๆ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นก็ดี ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
แต่ตอ้ งเกิดขึ้นก็ดี เราจึงต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ กับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาอยู่เสมอว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ มีความเจ็บ
ไข้ได้ป่วย มีความตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควร
รู้ ควรสอน ควรเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่สอนไม่เตือนใจเรา ก็เหมือนกับไม่
เตรียมชูชพี ไว้ ไม่เตรียมทีพ่ ง่ึ ไว้
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ชูชพี ของเราก็คอื ปัญญา แต่ธรรมชาติของกิเลสจะคอยขัดขวางการเจริญปัญญา กิเลสจะ
ไม่ชอบคิดถึงเรื่อง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากกัน กิเลสชอบอยู่
เป็ นหนุ่มเป็ นสาวไปตลอด ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย อยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่
อยากตายไม่อยากพลัดพรากจากสิง่ ต่าง ๆ แต่ความอยากของกิเลสมันฝื นความจริง ถ้า
เราเชื่อกิเลสแล้วไม่พจิ ารณาความจริงทีจ่ ะเกิดขึ้นมา
ก็เหมือนกับไม่เชื่อกรม
อุตนุ ิยมวิทยา ทีพ่ ยากรณ์อากาศ เตือนไว้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีพายุ
หรือไม่ นํา้ จะท่วมหรือไม่ เราก็จะอยู่ของเราไปอย่างปกติ ไม่อยากจะคิดถึงนํา้ ทีจ่ ะท่วม
บ้านเรา คิดถึงพายุทจ่ี ะถล่มทลายบ้านช่อง พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ ก็จะไม่มที างหนีทไี ล่
กลายเป็ นเหยือ่ ของภัยเหล่านัน้ ไป แต่ถา้ รู้วา่ นํา้ จะท่วมบ้าน เราก็เตรียมขนของขึ้นทีส่ ูงไว้
ก่อน เตรียมเก็บอาหารไว้ พอนํา้ ท่วมซื้ออาหารกับข้าวไม่ได้ เราก็มอี าหารไว้รับประทาน
มียารักษาโรค มีอะไรต่างๆไว้ดูแลเรา ใจของเราก็เป็ นแบบนัน้ ถ้ารู้ลว่ งหน้าว่า ร่างกายนี้
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็เตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้ เพราะความจริงใจไม่ได้แก่ ไม่ได้
เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายกับใจเป็ นคนละส่วนกัน นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราไม่รู้กนั
เป็ นความหลงทีจ่ ะหลอกให้ใจคิดว่าร่างกายนี้เป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไรไป ใจก็เกิด
ความตกใจ หวาดกลัว สับสนวุน่ วายใจ ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย เหมือนกับ
ตัวเรากับเพือ่ นเรา เพือ่ นเป็ นอะไรไป เราไม่ได้เป็ นไปกับเขาสักหน่อย แต่เรากลับวุน่ วาย
ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขา เพราะเราไปผูกตัวเราไว้กับเขา ถ้าเราต้องพึง่ เขา ต้อง
อาศัยเขา เราจะไม่อยากให้เขาไป เพราะไปแล้วเราจะลําบาก เช่นเราอาศัยคนใช้ไว้ซักผ้า
กวาดบ้าน ถูบา้ น พอเขาบอกเขาจะออก เขาจะไป เราก็วุน่ วายใจแล้ว เพราะเราไปผูก
ความสุขของเราไว้กับเขานัน่ เอง
ความหลงจะหลอกให้ใจไปผูกตนเองไว้กับสิง่ ต่างๆ
แทนทีจ่ ะผูกไว้กับใจ ทัง้ ทีค่ วามสุขในใจนี้มนั เลิศประเสริฐกว่าความสุขอื่นใดในโลกนี้
แต่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มสี ตั ว์โลกตัวใดรู้ มีผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะรู้ได้ดว้ ยตนเอง ก็คอื พระพุทธเจ้า ที่
จะค้นพบความจริงอันนี้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในตัวของใจ ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื ไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกายทีใ่ จครอบครองอยู่ ไม่ได้อยูท่ ร่ี ่างกายของคนอืน่ ไม่วา่ จะเป็ นสามี ภรรยา ลูก
พ่อ แม่
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ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ ทีไ่ ม่ไปหลงไปยึดติดกับร่างกายของคนอืน่ คือต้องอยู่คนเดียว
ให้ได้ วิธีทจ่ี ะอยู่คนเดียวได้ก็ตอ้ งทําใจให้สงบ อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย เพราะ
ธรรมชาติของใจมักจะคิดออกไปข้างนอก คิดหาความสุขจากภายนอก พออยู่เฉยๆ อยู่
คนเดียว ไม่ได้สมั ผัสสัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคนหรือเป็ นวัตถุ
ก็จะรู้สกึ ว้าเหว่เศร้าสร้อย หงอยเหงา เป็ นความรู้สกึ ทีถ่ ูกผลิตขึ้นมาจากความหลง ความ
อยาก พอเกิดความรู้สกึ นี้แล้ว ก็ตอ้ งพยายามแก้ ด้วยการไปหาวัตถุต่างๆ บุคคลต่างๆ
มาให้ความสุขแก่ตน แต่ก็ไม่รู้วา่ สิง่ เหล่านี้มปี ญั หาเช่นเดียวกัน คือไม่ได้เป็ นไปอย่างที่
เราคิดเสมอไป ในเบื้องต้นเราก็หาในสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าดีกบั เรา พอได้แล้วก็ดใี จ แต่พอสิง่ ที่
ได้มาเกิดเปลีย่ นไป พลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ จากดีเป็ นไม่ดไี ป เราก็เสียใจ เสียใจ
มากกว่าตอนทีไ่ ม่มเี ขาเสียอีก ตอนทีเ่ ราไม่มเี ขา เราก็รู้สกึ ว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา
มันก็เป็ นความทุกข์ แต่เป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทเ่ี กิดจากการ
เสียใจ เนื่องจากบุคคลทีเ่ ราฝากความหวังไว้ ไม่ได้เป็ นไปตามความต้องการ
เราจึงต้องสอนใจอยู่เสมอว่า ต้องทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้ว จะไม่คดิ อยากได้สง่ิ ต่างๆ
ไม่อยากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใคร จะมีความสุขอย่างมากในขณะทีใ่ จสงบ นี้เป็ น
ธรรมชาติของใจ ใจมีความสุขเมือ่ ใจสงบ ใจมีความทุกข์เมือ่ ใจคิดปรุงแต่ง มีความอยาก
จึงต้องคอยควบคุมใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ จะทําอย่างไร ขึ้นอยู่แต่ละคนจะทํากัน เพราะมี
ความสามารถไม่เท่ากัน มีภาระต่างกัน บางคนกว่าจะรู้ความจริงนี้ ก็ไปติดอยู่กบั สิง่
ต่างๆมากมาย จนรู้สกึ ยากต่อการถอนตัวออกจากสิง่ ต่างๆ เพราะขณะทีอ่ ยู่กบั สิง่ ต่างๆ
กับภารกิจต่างๆ ใจต้องคิดต้องทํางานอยู่เรื่อยๆ ใจจึงไม่สงบ มีความหิวความอยาก
ความต้องการสอดแทรกอยู่เรื่อยๆ พอทําธุระเสร็จปั๊บก็รีบไปสนองความอยากทันที พอ
เงินเดือนออก ก็ไปซื้อข้าวของต่างๆ ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆทันที เป็ นผลทีเ่ กิดจากใจ
ทีไ่ ม่สงบนัน่ เอง แต่เราทําให้ใจสงบไม่ได้ ถ้าเราต้องทํางาน เวลาทํางาน ใจต้องคิด เมือ่
คิดก็จะมีความอยากแทรกเข้ามา เพราะใจได้รบั ข้อมูลต่างๆ ตามสือ่ ต่างๆ ทางโทรทัศน์
วิทยุ ทางหนังสือพิมพ์ ก็จะมีสง่ิ คอยล่อใจให้ไปชื่นไปชม ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ มี
สินค้าชนิดต่างๆ แปลกๆใหม่ๆ ออกมาท้าทายความอยากอยู่เรื่อยๆ พอมีโอกาสทีจ่ ะไป
สนองความอยากได้ ก็จะรีบไปทันที
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ทําให้เราติดลึกลงไปในวงจรของความอยากมากขึ้น เวลาทีจ่ ะทําความสงบแทบจะไม่มี
เลย เพราะต้องไปทํากับสิง่ ทีเ่ ราอยากทํา ถ้าอยากไปเทีย่ วเราก็ไป ใจจึงไม่มเี วลาทําความ
สงบ พอได้โทรทัศน์เครื่องใหม่มา ได้ของเล่นใหม่มา ก็หมดเวลาเล่นไปกับมัน เวลาที่จะ
หาความสงบจึงไม่ค่อยมี เมือ่ ไม่มคี วามสงบ ความอิม่ ความพอก็ไม่มี ใจจึงถูกความ
อยากฉุดลากและผลักดันให้ไปตอบสนองความอยากอยู่เรื่อยๆ จึงไม่มคี วามสุขใจ พอ
เวลาอยากมากๆ แล้วไม่ได้ดงใจ
ั ่ ยิง่ เป็ นปัญหาใหญ่ เวลาอยากแล้วได้ก็ยงั พอทุเลาอยู่
แต่ก็ไม่วเิ ศษอะไร เพียงทําให้ชวี ติ พอดําเนินไปได้ ถ้าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดงใจ
ั ่ ก็
เหมือนกับเดินไปสะดุดไปเตะตอเข้า ก็เจ็บใจเสียใจขึ้นมา ต้องนอนหยอดนํา้ ข้าวต้มอยู่
หลายวันกว่าจะหาย พอหายแล้วก็ลมื กลับไปอยากอย่างเดิมอีก กลับไปอยาก ต้องการ
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ใหม่ ถ้าตราบใดชีวติ ของเรายังเกี่ยวข้องกับความอยาก เกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆ
ภายนอกอยู่ เราจะไม่พบความสุขใจ ความอิม่ ความพอ จะพบแต่ความสุขทีเ่ ต็มไปด้วย
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ทีจ่ ะตามมา
หน้าทีห่ ลักของเราจึงอยู่ทก่ี ารต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆ ด้วยการนําเอาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า มากํากับการดําเนินชีวติ ของเรา ในระดับพื้นๆ ก็ให้อยู่แบบสมถะเรียบ
ง่าย มักน้อยสันโดษ ใช้นอ้ ยๆ ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ใช้เสื้อผ้าเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ อย่ามีมาก
จนเกินไป อย่าซื้อเวลาเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ๆขายอยู่ตามร้าน ทัง้ ๆทีม่ เี สื้อผ้าอยู่ล ้นตู ้ เสื้อผ้า
ชุดไหนทีไ่ ม่ได้ใส่เกิน ๖ เดือนแล้ว ก็ควรเอาไปให้ทานได้แล้ว เก็บเฉพาะทีใ่ ส่จริงๆ ทํา
หมันมัน อย่าให้มนั เจริญเติบโต ให้มเี ท่าทีจ่ าํ เป็ น ๑๐ ชุด หรือ ๑๕ ชุด รองเท้าก็
เช่นเดียวกัน ให้มขี อบเขต ถ้าไม่มขี อบเขตแล้ว มันจะมาอยู่เรื่อยๆอย่างไม่รู้สกึ ตัว แล้ว
เราจะเสียเวลากับการหาเงินหาทอง เพือ่ ซื้อสิง่ ของเหล่านี้ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กบั ใจเลย กลับ
เป็ นโทษกับใจ เพราะทําให้ความอยากเจริญเติบโตมีกาํ ลังมากขึ้น ยากต่อการปราบปราม
กําจัดมัน ต้องใช้ความมักน้อยสันโดษมาปราบ ความมักน้อยก็คอื เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่าง
พระนี่บางรูปท่านถือเพียงผ้า ๓ ผืน มีผา้ ห่มเรียกว่าจีวร ผ้านุ่งเรียกว่าสบง ผ้าห่มกัน
หนาวเรียกว่าสังฆาฏิ แล้วก็ผา้ อาบนํา้ กับผ้าอังสะ เท่านี้ท่านก็อยู่ได้แล้ว ไม่ให้มเี กินนัน้
ถ้ายังไม่ขาดจนใส่ไม่ได้ ก็ยงั ไม่เปลีย่ น ถ้าขาดแล้วปะได้ท่านก็จะปะกัน สมัยก่อนจะเห็น
พระใช้ผา้ ปะกันทัง้ นัน้ แต่ยุคนี้เป็ นยุคทีก่ รรมฐานกําลังเจริญรุ่งเรือง มีผา้ มากมาย ล้นตู ้
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ล้นศาลา จึงไม่ค่อยเห็นผ้าทีป่ ะกันแล้ว สมัยก่อนเคยเห็นอยู่ เมือ่ ๓๐ ปี ก่อน ญาติโยม
ยังไม่เข้าวัดป่ ากันมากเหมือนสมัยนี้
สมัยก่อนทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด วันเสาร์วนั อาทิตย์จะมีรถมาสัก ๔ - ๕ คัน มาทําบุญตอนเช้า
นําอาหารมาถวายพระ ในช่วงออกพรรษาก็จะมีญาติโยมทีจ่ ดั รถบัสไปกัน มีวดั ของครูบา
อาจารย์ค่อนข้างมาก
ครูบาอาจารย์ทม่ี ชี ่อื เสียงกว่าหลวงตาในสมัยนัน้ ก็มหี ลายรู ป
ด้วยกัน วัดของหลวงตาเป็ นวัดทีเ่ ขาไม่ค่อยกล้าเข้ากัน เพราะหลวงตาไม่ค่อยเปิ ดโอกาส
ให้มากัน ถ้าจะมาก็ตอ้ งทําใจไว้ก่อนถึงจะมาได้ พวกทีท่ าํ ใจไม่ได้ ก็จะไม่มา จะเลยไปวัด
อืน่ เลย สิง่ ทีต่ อ้ งทําใจก็คอื ต้องโดนดุแน่ๆ จะได้ธรรมะจากการทําใจนี่แหละ โดย
ธรรมชาติกเิ ลสชอบการสรรเสริญ ชอบการต้อนรับขับสู ้ พอถูกขับไล่ ทําใจไม่ค่อยได้
พอไปถึงแทนทีจ่ ะต้อนรับ กลับถามว่า มาวุน่ วายทําไม เป็ นเพียงการแย็บดูใจของเราว่า
จะเป็ นอย่างไร ใจก็ล ้มพับไปแล้ว พวกทีร่ ู้ทนั ก็จะเฉย ๆ ท่านจะว่าอย่างไรก็วา่ ไป มี
หน้าทีฟ่ งั ก็ฟงั ไป เพราะไปก็เพือ่ ไปฟัง ไม่ได้ไปให้ท่านต้อนรับขับสู ้ ลูบหน้าปะจมูกเรา
ชมว่าดีอย่างนี้ดอี ย่างนัน้ ไปเพือ่ ฟังธรรมะ คนทีต่ อ้ งการธรรมะก็จะทําใจให้สงบ เป็ น
เหมือนผูร้ กั ษาประตูฟตุ บอล คอยรับลูกอย่างเดียว ไม่กาํ หนดกฎเกณฑ์วา่ จะต้องเตะ
แบบไหน ต้องรับได้ทกุ รูปแบบ จะเตะมาแรงก็ได้ มาค่อยก็ได้ สมัยนัน้ จึงไม่ค่อยมีคน
ไปวัดป่ าบ้านตาดกัน ก็ดไี ปอย่าง สงบเงียบดี ข้าวของก็มไี ม่มาก มีพอใช้ ไม่เดือดร้อน
อะไร
นี่ก็พูดถึงเรื่องความมักน้อยสันโดษ การดําเนินชีวติ ของพวกเราควรเป็ นอย่างนัน้ เพราะ
จะตัดภาระไปได้เยอะ ถ้าใช้แบบฟุ่มเฟื อย จะเอาเงินทีไ่ หนมาใช้ ต่อให้เป็ นมหาเศรษฐี
ถ้ารู้จกั ใช้แต่ไม่รู้จกั หามันก็หมดได้ หมดแล้วก็ตอ้ งหาใหม่ ต้องเสียเวลากับการหาเงิน
เพือ่ เอามาบํารุงบําเรอความอยากใช้ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ เราจึงต้องตีกรอบไว้ว่า ปัจจัย ๔
นี้เราจะใช้อย่างไร จะใช้ในระดับไหน เหมือนกับเวลาเดินทาง ต้องตีตวชั
ั ๋ น้ ๑ ชัน้ ๒ หรือ
ชัน้ ๓ ถ้ามักน้อยก็ตอ้ งเอาชัน้ ๓ ถูกทีส่ ุด ไปถึงเหมือนกัน ได้ยนิ ว่าสมัยก่อนหลวงตา
ท่านมากรุงเทพฯ ท่านจะนัง่ รถไฟชัน้ ๓ เก้าอี้ไม้ไม่มเี บาะ ท่านไม่นอน ท่านนัง่ มาตลอด
คืน ทัง้ ๆทีเ่ ขาอยากถวายตูน้ อนให้ท่าน แต่ท่านไม่เอา ท่านทําเพือ่ ให้จติ ใจเข้มแข็ง ให้
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กิเลสอ่อนกําลังลง จะได้ไม่มาสร้างความวุน่ วายให้กบั ใจ ขอให้ใช้ความมักน้อยเสมอ
ส่วนสันโดษนี้แปลว่ายินดีตามมีตามเกิด ถึงแม้จะได้นอ้ ยกว่าความจําเป็ น ก็ให้พอใจไว้
ถ้ายังพอถูไถอยู่ไปได้ ไม่ไปขอผูอ้ น่ื ถ้าพอจะหาได้ก็หามา ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อน
ไม่ไปกูห้ นี้ยมื สิน เพราะจะเป็ นภาระทางจิตใจ จะมีความทุกข์ตามมา ต้องคอยกังวลกับ
การใช้หนี้ใช้สนิ ถ้ามีความมักน้อยสันโดษแล้ว ความอยากต่างๆจะลดลงไปได้มาก เวลา
เห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆ อยากจะซื้อ ก็ตอ้ งถามตัวเองว่าของเก่ามันใช้ไม่ได้หรืออย่างไร
ถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อน ไม่ตอ้ งซื้อของใหม่ จะได้ประหยัดเงินประหยัดเวลา จะได้มี
เวลามาทําบุญปฏิบตั ธิ รรมให้มากขึ้น
ถ้าไม่มาวัดก็จะมีเวลาอยู่ทบ่ี า้ น ความจริงทีบ่ า้ นถ้าเป็ นทีส่ งบเงียบ ไม่มใี ครมารบกวน
การภาวนาทีบ่ า้ นนี้ดที ส่ี ุด ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางไปวัดในแต่ละครัง้ อย่างเสาร์อาทิตย์
เดินทางไปต่างจังหวัด นัง่ รถไปทัง้ คืนมันก็หมดเวลาไป พอไปถึงวัดกว่าจะปรับตัวได้ก็ถงึ
เวลาต้องกลับแล้ว ถ้าทําทีบ่ า้ นได้ ก็ภาวนาทีบ่ า้ นเลย การภาวนาของพวกเราส่วนใหญ่ใน
ระยะเริ่มต้นนี้ ไม่ตอ้ งไปหาทีใ่ นป่ าในเขาก็ได้ ภาวนาทีบ่ า้ นให้ได้ก่อน ทําจิตใจให้สงบ ให้
มีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหว กับการกระทําต่างๆ ควบคุมจิตใจไม่ให้คดิ เรื่องราวต่างๆ ที่
ไม่จาํ เป็ นต้องคิด ให้คดิ อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ถ้ากําลังรับประทานอาหาร ก็ให้คดิ อยู่
กับการรับประทานอาหาร กําลังเขียนหนังสือ กําลังอ่านหนังสือ ก็ให้คดิ อยู่กบั งานนัน้ ๆ
ถ้าทําได้ ใจจะมีความสงบในระดับหนึ่ง มีสติคอยดึงใจไว้ พอมีเวลาว่างไม่ตอ้ งทําภาระ
ต่างๆ เราก็ทาํ ใจให้สงบนิ่ง ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดี หรือการกําหนดดูลมหายใจเข้า
ออกก็ดี เราจะมีสติควบคุมให้ใจอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ ถ้าอยู่กบั พุทโธได้อย่างต่อเนื่อง
รับรองได้วา่ จิตจะต้องสงบ ต้องรวมลงได้อย่างแน่นอน เพราะนี่เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้จิตรวม
ลง เมือ่ จิตรวมลงแล้ว จิตจะโล่งสบายใจ ได้ปล่อยวางโลกทัง้ โลกไปหมดเลย โลกทัง้ โลก
เหมือนกับหายไปจากใจ เรื่องต่างๆทีใ่ จเคยวุน่ วาย เคยสับสน เคยห่วง เคยกังวล จะ
หายไปจากใจหมด เหมือนกับกระดานดําทีม่ กี ารเขียนการวาดรู ปอะไรต่างๆไว้ พอเราลบ
มันออกหมด กระดานก็วา่ ง ไม่มอี ะไรเลย ถ้าเป็ นโทรทัศน์ก็เหมือนเวลาทีเ่ ราปิ ดเครื่อง
จอมันก็วา่ ง ไม่มอี ะไร
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ใจของเราก็วา่ งอย่างนัน้ แต่วา่ งแบบมีความสุข ว่างแบบเบาใจ สบายใจ ลืมเรื่องทุกข์รอ้ น
ต่างๆ ทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วย ถึงแม้จะเป็ นชัวขณะหนึ
่
่ง เหมือนกับได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่
มีอยู่ในใจของเราเอง ความจริงเราไม่ตอ้ งไปแบกตลอดเวลา ความทุกข์ก็มอี ยู่ ปัญหาก็มี
อยู่ แต่เราไม่จาํ เป็ นต้องไปแบก ๒๔ ชัว่ โมง ด้วยการคิดถึงมันตลอดเวลา ควรจะปล่อย
วางบ้าง เมือ่ ถึงเวลาแก้ ค่อยไปคิดถึงมัน ถ้ายังไม่ถงึ เวลาหรือแก้ไม่ได้ ก็ปล่อยมันไป
ตามเรื่องของมัน ไม่ตอ้ งแบก เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขกับปัญหาต่างๆ เพราะใจ
ไม่ได้เสียอะไรไปกับการเสียสิง่ ต่างๆ เวลาได้อะไรมา ใจก็ไม่ได้ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิม เวลา
เสียไปก็ไม่ได้เล็กลงไปกว่าเดิม ใจก็เท่าเดิม แต่ใจหลงเท่านัน้ เอง พอมีอะไรแล้วก็ยดึ ติด
กับสิง่ นัน้ หวง ไม่อยากให้มนั ไปจากเรา แต่ความจริงมันต้องไป มันก็ไม่ได้ทาํ ใจให้เล็ก
ลง เพียงแต่กเิ ลสหลอก ทําให้เศร้าโศกเสียใจ เสียดาย อาลัยอาวรณ์ เป็ นการสร้างความ
ทุกข์ข้นึ มาโดยใช่เหตุ ถ้าทําใจให้เฉยๆ ทําสมาธิได้ เหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่มากระทบกับ
จิตใจ เหมือนกับเวลาทีม่ อี ากาศร้อน ถ้าเข้าไปห้องปรับอากาศ ความร้อนก็ไม่ตามเข้ามา
สมาธิก็เป็ นเหมือนห้องปรับอากาศของใจ ถ้าเข้าสมาธิได้ ก็จะมีหอ้ งปรับอากาศไว้หลบ
ความทุกข์รอ้ นต่างๆ ทีเ่ ราต้องเผชิญในแต่ละวัน
ถ้าต้องออกมาเผชิญกับมัน ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา เพือ่ รักษาความเย็น ความสงบของใจ
ปัญญาต้องสอนใจว่า สิง่ ต่างๆไม่อยู่กบั เราไปตลอด ใจไม่จาํ เป็ นต้องมีสง่ิ ต่างๆ ใจ
สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ เช่นในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ ตอนนัน้ ก็ไม่มอี ะไรเลย ใจไม่ได้
อาศัยอะไรเลย ไม่ได้อาศัยสิง่ ต่างๆภายนอก แต่ใจกลับมีความสุขมากกว่า เราก็เอา
ความรู้อนั นี้มาสอนใจ เวลาจะเสียดายอะไรก็ตดั ใจไปเลย เอาไปเลยไม่มจี ะดีกว่า ปัญหา
อยู่ตรงทีเ่ ราพร้อมจะให้มนั ไปหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าพร้อมแล้วก็ไม่มปี ญั หาอะไร ส่วน
ใหญ่เรายังไม่พร้อม ความเสียดายนี่ ไม่ได้เป็ นธรรม เป็ นอธรรม เป็ นเรื่องของกิเลสทีม่ นั
หลง เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกฝังลึกมาในใจ พอมีอะไรแล้วมักจะยึดติด จะหวงเสมอ เราต้องสอนว่า
การยึดติดนี้เป็ นโทษ การปล่อยวางนี้เป็ นคุณ ถ้าปล่อยวางเราจะสบายใจ ถ้ายึดติดแล้ว
จะทุกข์ใจ ก็ตอ้ งลองไปทําดู ทําทัง้ ๓ อย่าง ทําทัง้ สมาธิ ทําทัง้ ปัญญา ทําทัง้ สติ ปัญหา
อยู่ทเ่ี ราจะมีเวลาทําหรือไม่ ถ้ามัวแต่ไปยุง่ กับการหาความสุขทางโลก เราก็จะไม่มเี วลาทํา
ถ้าใช้ชวี ติ อย่างสมถะเรียบง่าย มักน้อย สันโดษ เราก็จะมีเวลา ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปกับการ
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ไปหาเงินหาทอง เพือ่ หาความสุขทางโลก เราก็จะมีเวลาเจริญสติ ทําจิตให้สงบ มีเวลา
คอยควบคุมจิตใจ สามารถตัดสิง่ ต่างๆได้ เมือ่ ใจได้พบกับความสงบแล้ว จะเห็นว่ามี
คุณค่ามากกว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนอะไรถ้าจะไม่มอี ะไรเลย
พระพุทธเจ้าทรงออกบวชได้ เพราะมีความสงบสุขใจในระดับฌานอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มี
เวลาปฏิบตั มิ ากเท่าทีค่ วร ทรงเล่าว่าจิตเคยรวมสงบลงในขณะทีท่ รงอยู่ตามลําพังใต้
ต้นไม้ วันนัน้ เป็ นวันแรกนาขวัญ พวกข้าราชบริพารไปทํากิจต่างๆ ปล่อยให้พระองค์
ประทับอยู่ตามลําพัง เนื่องจากจิตของพระองค์เคยมีสมาธิอยู่แล้วในอดีตชาติ พอมีเหตุมี
ปัจจัย คือความสงบรอบข้างปรากฏขึ้น ทีเ่ รียกว่ากายวิเวก จิตวิเวกจึงปรากฏขึ้นมาทันที
เหมือนกับนํา้ ในสระถ้าไม่มใี ครไปกวน ไปตัก ไปกระโดดโลดเต้นในนํา้ ปล่อยให้นาํ้ อยู่
เฉยๆ เดีย๋ วนํา้ ก็จะสงบนิ่ง ใสขึ้นมา จิตของผูท้ เ่ี คยบําเพ็ญทางสมาธิมาแล้ว เมือ่ มีเหตุ
ปัจจัยทีท่ าํ ให้จติ สงบมันก็จะสงบโดยไม่ตอ้ งกําหนดพุทโธ หรือกําหนดดูลมหายใจ เพียง
ให้มคี วามสงบภายนอกเท่านัน้ เอง เหตุทจ่ี ติ ไม่สงบเพราะภายนอกไม่สงบ มีเรื่องต่างๆ
รบกวนใจอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับสระนํา้ ทีไ่ ม่น่งิ เพราะมีคนมาคอยตักนํา้ มากระโดดนํา้
เล่นนํา้ ว่ายนํา้ สระก็ไม่สงบ แต่สระทีไ่ ม่มคี นไปเล่น จะนิ่งจะใส ใจก็เป็ นอย่างนี้ นี่เป็ น
เหตุทาํ ให้พระพุทธเจ้าตัดได้ แต่พวกเรายังตัดไม่ได้ เพราะเราไม่เคยเจอความสงบแบบนี้
เราจึงไม่กล้าตัดกัน กลัวจะไปลําบาก ไปตาย ไปตกนรกกัน แต่หารู้ไม่วา่ กําลังจะไป
สวรรค์กนั กําลังออกจากนรกไปสวรรค์กนั เนื่องจากเรามีมจิ ฉาทิฐิ เห็นว่าเรากําลังตก
นรกกัน กําลังตกจากสวรรค์ สวรรค์ของพวกเราก็คอื สวรรค์ทร่ี ุ่มร้อนด้วยราคะตัณหา
กามตัณหา ด้วยความวุน่ วายใจต่างๆ แต่คดิ ว่าเป็ นสวรรค์กนั พระพุทธเจ้าเป็ นพระราช
โอรส ก็ยงั คิดว่าเป็ นนรกเลย เพราะทรงได้เห็นสวรรค์ทแ่ี ท้จริงคือ ความสงบในจิตใจ
ท่านถึงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะสละราชสมบัตไิ ด้ สละทางโลกได้ มีใครบ้างเป็ นอย่างท่านในสมัย
ปัจจุบนั แล้วไปทําอย่างทีท่ ่านทํา แทบจะไม่มเี ลย เพราะไม่มบี ญ
ุ เก่าติดตัวมา ไม่ได้
บําเพ็ญจิตให้สงบ จึงไม่พบกับความสุข ความสว่าง มหัศจรรย์ใจ ก็เลยต้องติดอยู่กบั
ความสุขทางโลก ซึง่ ในทางธรรมมองว่าเป็ นเหมือนนรก ส่วนทางโลกจะมองเห็นความสุข
ทางธรรมเป็ นเหมือนนรก เพราะต้องอยู่แบบขอทาน อยู่ตามป่ าตามเขา กินตามมีตาม
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เกิด ไม่มเี พือ่ น ไม่มสี ง่ิ ต่างๆ ให้ความบันเทิงใจเลย หนังก็ไม่มดี ู โทรทัศน์ก็ไม่มดี ู วิทยุ
เพลงก็ไม่มฟี งั เพือ่ นก็ไม่มคี ุย อยู่คนเดียว ว้าเหว่
นี่คอื เรื่องทีเ่ ราต้องทํา คือดูแลใจของเราให้สงบให้ได้ ด้วยการเจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ
เมือ่ มีสติแล้ว ก็จะทําใจให้สงบนิ่งได้ แล้วก็เจริญปัญญา พิจารณาความไม่เทีย่ งของสิง่
ต่างๆ พิจารณาความทุกข์ทซ่ี ่อนอยู่ในสิง่ ต่างๆ พิจารณาว่าสิง่ ต่างๆไม่เป็ นสมบัตขิ องเรา
อย่างแท้จริง ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด จะจากเราไปเมือ่ ไหร่เราก็ไม่รู้ ถ้าไปหลงคิดว่าเป็ น
ของเรา พอจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจ ถ้าเราคอยเตือนใจว่า มันไม่ใช่ของเรา ถ้ามันจะ
ไปเราก็พร้อมให้มนั ไป เราก็ไม่เดือดร้อน ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ทใ่ี จมาครอบครองนี้ ไม่
เป็ นของใจเลย มีส่งิ เดียวเท่านั้นที่เป็ นของใจ ก็คือความสงบ ไม่มใี ครสามารถเอาไปจาก
ใจได้ ขอให้เราสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเรา อย่าไปสร้างอย่างอืน่ สร้าง
ครอบครัว สร้างทรัพย์สมบัติ สร้างอาณาจักร สร้างให้ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม มันก็
เสือ่ มไปหมด กรุงโรมก็หมดไปแล้ว กรุงสุโขทัยก็หมดไปแล้ว กรุงศรีอยุธยาก็หมดไป
แล้ว อาณาจักรทีก่ าํ ลังสร้างในวันนี้เดีย๋ วมันก็หมดไปเหมือนกัน แต่ความสงบของใจนี้ไม่
หมด ความสงบของพระพุทธเจ้า ความสงบของพระอรหันต์ไม่หมด เป็ นอกาลิโก ไม่
เสือ่ มไปกับเวลา เป็ นปรมังสุขงั อยู่ตลอดเวลา นี่แหละเป็ นสมบัตทิ ป่ี ระเสริฐ ที่
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้พบ ได้ครอบครอง แล้วก็เอามาแบ่งให้พวกเรากัน หยิบยืน่ ให้
พวกเรา จะเอาหรือไม่เอา ต้องเอาไปคิดดูกนั ถ้าจะเอาต้องสละทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ ถ้า
ยังเสียดายคนนัน้ คนนี้อยู่ สิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ก็ยงั เอาไม่ได้ อย่าไปโทษใครเลย โทษตัวเรา
เอง
ถาม สละทีละนิดทีละน้อยได้ไหมครับ ค่อยๆทําไป
ตอบ ค่อยๆทําไปก็จะได้นอ้ ย กลัวเวลาจะไม่พอ จะไม่ทนั นี่อายุเท่าไรแล้ว แต่ไม่แน่
บางคน ๗ วันก่อนตายยังทําได้ ตอนนัน้ สละไปหมด อย่างพระราชบิดาของ
พระพุทธเจ้า ท่านก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต ทางจิตใจ
ท่านได้ตดั หมดแล้ว
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ถาม เมือ่ เช้าท่านพูดถึงเรื่องเกิดมาแล้ว ไม่ใช่มากอบโกยทรัพย์สมบัติ กอบโกยผูค้ น
แล้วทําไมปุถชุ นอย่างพวกเราเกิดมาแล้วจึงกอบโกยโน่น กอบโกยนี่ พระอย่าง
ท่านพระอาจารย์ไม่เห็นอยากรวย ไม่เห็นอยากได้อะไรเลย
ตอบ เพราะเห็นความสุขทีแ่ ท้จริงทีอ่ ยู่ในใจ ความสุขทางโลกก็ผ่านมาแล้ว เคยสัมผัส
มาแล้ว พอมาสัมผัสกับความสุขทางใจแล้ว มันเป็ นคนละอย่างกัน เหมือนนรก
กับสวรรค์ ความสุขทางโลก เหมือนกับนรก เพราะต้องคอยวุน่ วายกับการ
แสวงหาอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด เขาก็วา่ เขามีความสุข แต่คนที่
ไม่ตดิ ยา รู้วา่ มันทรมานจะตายไป เวลาไม่ได้เสพ มันเหมือนกับตกนรก มันก็
เป็ นแบบเดียวกัน อาจจะไม่รุนแรงเท่าติดยาเสพติด ติดกามสุข กามรส ติดรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พอวันไหนอยากจะดูทวี ี ดูหนัง แล้วไม่ได้ดู ก็หงุดหงิด
ใจแล้ว อยากจะกินอาหารถูกปากถูกคอ แล้วไม่ได้กนิ ก็หงุดหงิดใจ ก็ตกนรก
แล้ว แต่เราไม่มองกัน ไม่คดิ กัน คิดแต่เฉพาะเวลาได้กนิ ได้เสพ แสนจะสุข คิด
แต่ตอนนัน้ ไม่คดิ ถึงความทุกข์ตอนทีไ่ ม่ได้เสพ ถ้ามองด้านของความทุกข์แล้ว
จะเกิดความเบือ่ หน่าย สิง่ เดียวกันมันมี ๒ ด้าน เหมือนกับเหรียญ จะมองด้าน
ไหน มองด้านบวกก็ได้ มองด้านลบก็ได้ ถ้ามองด้านลบ ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย
ถ้ามองด้านบวกก็จะยึดติด อยากจะมี อยากจะเสพ อยากจะสัมผัสอยู่เรื่อยๆ
ถาม สมัยก่อนทีท่ ่านอาจารย์ยงั ไม่ได้บวช เรียนหนังสืออยู่
เศรษฐี สร้างความรํา่ รวย อะไรไหมครับ

มีความคิดอยากเป็ น

ตอบ ไม่เคยคิด
ถาม คนทีท่ าํ ทานมากๆแล้ว เวลาเกิดใหม่คงได้เกิดเป็ นเศรษฐี ถ้าเขาไปบวช บุญทีท่ าํ
เป็ นโภคทรัพย์ เป็ นทรัพย์สนิ เงินทอง จะเปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ ไหม
ตอบ ไม่เปลีย่ น อย่างหลวงตาท่านก็มโี ภคทรัพย์มาก พระสิวลีก็มมี าก เป็ นอานิสงส์
ของทาน แต่ท่านไม่ยดึ ติด ท่านทําทานต่อ ถ้าท่านกลับมาเกิดใหม่ จะได้มาก
กว่าเดิม เพราะชาติน้ ีท่านทํามาก แต่มนั ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีน่ ่าตื่นเต้นเลยสําหรับผูท้ ่ี
62

ได้รบั อริยทรัพย์ เพราะโลกียทรัพย์เป็ นเหมือนก้อนอิฐก้อนกรวด ไม่เหมือน
อริยทรัพย์ทเ่ี ป็ นเหมือนเพชรนิลจินดา อริยทรัพย์ก็คอื ความสงบสุขของจิตใจ
เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐเลิศโลกทีส่ ุด
ถาม มีลูกศิษย์มากราบท่านอาจารย์แล้ว เขาทําใจได้มากขึ้น ปรากฏว่าเขาเป็ นไทรอยด์
หมอบอกว่าเกิดจากความเครียด ทีเ่ ขาคิดว่าเขาวางความเครียดนัน้ ได้ พอไป
ตรวจฟันหมอฟันบอกว่าเขานอนขบฟันตลอด เกิดจากความเครียดความกังวล
ทีอ่ ยู่ลกึ ๆ ท่านมีวธิ ีอบุ าย จะตัดกังวลนี้อย่างไร
ตอบ ต้องทําสมาธิให้มากขึ้น จิตคงจะลงไม่ลกึ พอ ปัญญาคงจะเป็ นในระดับจินตามย
ปัญญา ถ้าพิจารณาตอนไหน ตอนนัน้ ก็จะคลายเครียดได้ พอเผลอไปคิดโดยไม่
รู้สกึ ตัว ก็เครียดขึ้นมาได้ ในขณะทีเ่ ราหลับเป็ นเวลาทีไ่ ม่มสี ติควบคุมความคิด
ถ้ามีเรื่องอะไรทีย่ งั ผูกพันอยู่ ก็ยงั คิดได้ ต้องทําจิตให้สงบมากกว่านี้ ถ้าจิตสงบ
ได้มาก ก็จะตัดได้มาก ตัดได้ลกึ ถ้าสงบน้อยก็ตดั ได้นอ้ ย แล้วก็ตอ้ งพิจารณาอยู่
เรื่อยๆ อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด เราทําอะไรไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เป็ นไป
ร่างกายรักษาได้ก็รกั ษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ ก็ปล่อยไปตามเรื่องของมัน ไม่วา่ ใครก็
ตามสักวันก็ตอ้ งเจอโรคทีร่ กั ษาไม่ได้กนั ทุกคน คือโรคขัน้ สุดท้าย โรคทีร่ กั ษาก็
ไม่หายไม่รกั ษาก็ไม่หาย ตอนนัน้ ก็ตอ้ งรักษาใจ ทําใจให้สงบพิจารณาด้วยปัญญา
เพือ่ ตัดใจไม่ให้ไปอยากกับร่างกาย อยากให้มนั หาย ให้เป็ นไปตามความจริงของ
มัน ไม่ให้ฝืนความจริงของร่างกาย มันจะเป็ นอะไรก็ปล่อยมันเป็ นไป มันไม่ใช่ตวั
เรา ไม่ใช่ของเรา พยายามแยกใจออกจากกาย กายเป็ นผูท้ เ่ี จ็บไข้ได้ป่วย แต่กาย
ไม่รู้เรื่อง ใจผูท้ ร่ี ู้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับกาย แต่ใจถูกความหลงครอบงํา ทําให้
ใจคิดว่าร่างกายเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไรใจก็ทกุ ข์ข้นึ มา ต้องพยายามสอนตน
อยู่เรื่อยๆว่า ใจเราไม่ได้เป็ นอะไร ทีเ่ ป็ นนี่เป็ นเพียงร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอะไร
เราก็ดูแลมันไป เหมือนเป็ นร่างกายของคนอืน่ คนอืน่ เขาเป็ นอะไร เราดูแลช่วย
เขาได้ ก็ช่วยเขาไป หายากินได้ก็กนิ ไป หาหมอได้ก็หาไป ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยให้มนั
เป็ นไปตามความจริงของมัน ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของใครก็ตาม ของปุถชุ น ของ
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พระอรหันต์ ของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นแบบเดียวกัน มีวาระของมัน ต้องแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตาย ถ้าใจรู้ทนั แล้ว ใจก็จะเฉยๆ ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ไป
เดือดร้อนทําไม เดือดร้อนแล้วได้อะไรขึ้นมา ได้แต่ความโง่มากขึ้น ไม่ได้ความ
ฉลาด ถ้าได้ความฉลาดก็จะไม่เดือดร้อน แค่น้ แี ยกไม่ได้หรือ แยกกายออกจาก
ใจไม่ได้หรือ นี่เป็ นการแยกเชิงทฤษฎี พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็
เตือนสติอยู่เรื่อยๆ ก็เป็ นภาวนามยปัญญาไปโดยอัตโนมัติ ก็จะตัดได้โดย
อัตโนมัติ ไม่ตอ้ งมีสมาธิก็ได้ เพราะใช้ปญั ญาอบรมสมาธิได้เลย ได้ทงั้ สมาธิได้
ทัง้ ปัญญาในเวลาเดียวกัน พอเห็นชัดใจมันจะร้อง “ อ๋อ ” จริงนะเราไปทุกข์กบั
มันทําไม พอปล่อยปั๊บ มันโล่งไปเลย มันโล่งได้ทงั้ ๆทีไ่ ม่เคยมีสมาธิมาก่อน แต่
ต้องพิจารณา อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มชี ่องให้กเิ ลส มาหลอกให้เราไปต่อรองว่า ขอ
อยู่ต่อไปอีกไม่ได้หรือ ไม่ตอ้ งให้มนั มาต่อรอง จะไปเมือ่ ไหร่ก็ไปเลย ให้มนั
เด็ดขาดไปเลย
ถาม ทราบว่าพระอรหันต์รบั ทราบความเจ็บป่ วย ไม่กระเทือนเข้าไปในจิต แต่พวกเรา
เวลาขันธ์กระเทือน จิตมันกระเทือนด้วย เพราะสิง่ ทีท่ ่านอาจารย์สอนยังเป็ น
ความจํา เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ยากทีส่ ุด
ตอบ ก็ตอ้ งทําตัง้ แต่ตอนนี้ ทําก่อนทีม่ นั จะเป็ น พอมันเป็ นจะทําได้ทนั ที เหมือนกับ
ทหารถ้าซ้อมรบอยู่เรื่อยๆ พอถึงเวลาก็จะรับกับเหตุการณ์ได้
ถาม ท่านอาจารย์สอนว่า ถ้าหยุดคิดหยุดปรุงไม่ได้ ให้เข้าหาไตรลักษณ์ ทําไปแรกๆ
จะไล่เหตุผลไปเรื่อยๆ พอสุดท้ายก็มาลงทีไ่ ตรลักษณ์ พอทําบ่อยเข้า ขัน้ ตอน
ลดลงไปเรื่อยๆ จะเร็วขึ้นเรื่อยๆ พอคิดปั๊บก็ลงไปทีไ่ ตรลักษณ์เลย
ตอบ ถูกต้อง สติปญั ญาจะเร็วขึ้นจนเหมือนฟ้ าแลบ ปั๊บเดียว พออะไรเกิดขึ้นมา
กําหนดปั๊บ มันปล่อยเลย รู้วา่ ต้องทําอะไร เมือ่ ก่อนไม่รู้ พอนึกถึงไตรลักษณ์มนั
ปล่อยทันที แต่ตอนนี้ไตรลักษณ์ยงั ไม่อยูก่ บั เราตลอดเวลา เพราะเรายังยึดติด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ยังหลงกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ เราจะใช้ปญั ญาเวลาทีม่ นั ทุกข์
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เท่านัน้ พอเราใช้มนั แล้ว เราก็จะมีภูมคิ มุ ้ กันเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนัน้ จะไม่เป็ น
ปัญหากับเราอีกต่อไป
ถาม ช่วงทีม่ คี วามสุขก็บอกตัวเองว่ามันไม่แน่ เดีย๋ วก็ตอ้ งมีเรื่องเข้ามา พยายามทําทัง้
สองช่วง ไม่วา่ จะทุกข์หรือสุข จะสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆ
ตอบ อย่างนี้ก็ดี เพราะเราอยู่ในโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ ตราบใด
ทีย่ งั มีร่างกายนี้อยู่ เราก็ยงั ต้องทุกข์กบั มันอยู่ เราต้องถามตัวเองว่า พร้อมทีจ่ ะ
รับกับสภาพเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่ นี่เป็ นการบ้านอันหนึ่ง ทีเ่ รา
ต้องซ้อมไว้ก่อน เช่นซ้อมรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการนัง่ สมาธิไปจนมัน
เจ็บปวด ไม่ตอ้ งนัง่ ให้มนั รวม ให้มนั เจ็บให้มนั ปวด แล้วใช้ปญั ญาวิเคราะห์ความ
เจ็บปวดว่า ใจรับมันได้หรือไม่ ใจปล่อยวางให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมันได้
หรือไม่ ถ้ามีปญั ญาเข้าใจว่า เป็ นสิง่ ทีเ่ ราบังคับมันไม่ได้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทําใจรับ
มันให้ได้ สักวันหนึ่งใจก็จะยอมรับมัน เมือ่ ยอมรับแล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์ ถึงแม้
ความเจ็บป่ วยจะไม่หาย แต่ทกุ ข์ในใจจะหายไป ใจจะรู้สกึ เบากว่าตอนทีร่ บั มัน
ไม่ได้ ตอนทีร่ บั ไม่ได้มนั จะทรมานใจมาก มากกว่าความเจ็บปวดของร่างกาย
หลายเท่า นี่คอื การบ้านหรือข้อสอบทีเ่ ราควรคํานึงถึง เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย
จะเกิดขึ้นกับเราไม่ชา้ ก็เร็ว
ความกลัวสิง่ ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน เรากลัวอะไรเราต้องแก้มนั ให้ได้ กลัวตายต้อง
แก้มนั ให้ได้ กลัวเจ็บปวดต้องแก้มนั ให้ได้ กลัวความหิวต้องแก้มนั ให้ได้ ด้วย
การเผชิญกับมัน กลัวหิวก็ตอ้ งอดข้าว อดอาหารให้มนั หิว จะได้มปี ญั ญารับกับ
ความหิว พระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ท่านยังไม่ตายเลย เรา
อดข้าววันเดียวมันจะตายให้มนั รู้ไป สิง่ ทีเ่ ราจะได้คอื ปัญญาและ สติ ได้ธรรมะ
ทีจ่ ะรักษาใจให้รบั กับความหิวได้อย่างไม่เดือดร้อน เป็ นเรื่องทีเ่ ราควรฝึ กทํากัน
อย่ารอให้มนั มาหาเรา ถ้ามันเกิดขึ้นตอนที่เรายังไม่พร้อม เราจะรับกับมันไม่ได้
ในสภาพชีวติ ประจําวันของเรายังเป็ นสภาพทีค่ ่อนข้างปลอดภัย ยังไม่ทา้ ทายกับ
สติปญั ญา บางทีเราต้องปรับสภาพให้มนั ท้าทาย เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดสติ ให้เกิด
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ปัญญา จะได้มภี ูมคิ มุ ้ กันป้ องกันใจ ในขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา เพราะใน
ทีส่ ุดร่างกายจะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย จะมีเวลาทีก่ นิ อะไรไม่ได้ จึงต้องหัด
ทรมานตน ถ้าได้ฝึกแล้ว ใจจะไม่ทรมานกับความหิวของร่างกาย หรือกับการอยู่
คนเดียว เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรฝึ กเหมือนกัน พวกเรากลัวความเหงากัน อยู่คนเดียว
แล้วมันเหงา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องแก้ ต้องฝึ กซ้อมให้เกิดความเคยชินกับมัน จะได้ไม่
กลัว ถ้าสัมผัสกับมันอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะปรับได้ อย่าประมาทนอนใจ
ต้องพิจารณาเสมอว่า เราเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจาก
กันเป็ นธรรมดา นี้ยงั เป็ นเชิงทฤษฎี ทีเ่ ราคอยสอนคอยเตือนใจเรา ให้รบั กับ
สภาพความจริงของร่างกาย ต้องถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์
จริง ถ้าพร้อมก็ตอ้ งทดสอบดู ต้องนัง่ สมาธิให้นานๆ ให้มนั เจ็บมันปวด คิดว่า
เหมือนกับตอนเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เป็ นอย่างนี้ เราก็ฝึกรับกับความเจ็บปวดนัน้
ไป ทําใจให้น่ิง อย่าไปยุ่งกับความเจ็บปวด มันจะเจ็บปวดอย่างไรก็ปล่อยมันไป
จะใช้การบริกรรมพุทโธ หรือสวดมนต์ไปก็ได้ หรือพิจารณาว่าความเจ็บปวดนี้
ไม่ได้ทาํ ลายใคร ร่างกายก็ยงั เหมือนเดิม ใจก็ยงั เหมือนเดิม ทําไมใจต้องไปมี
ปฏิกริ ิยากับมัน การมีปฏิกริ ิยาเป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั ใจแต่การยอมรับมัน
แล้วทําใจให้สงบได้ กลับเป็ นประโยชน์กบั ใจ เราต้องยอมรับกับเหตุการณ์ความ
เป็ นจริงทีเ่ กิดขึ้นในขณะนัน้ ให้ได้ ถ้ายอมรับแล้ว ใจจะไม่ต่อต้านต่อสู ้ จะไม่มี
ความทุกข์เกิดขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นการเจ็บปวด การอยู่คนเดียว การพลัดพราก
จากคนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้
หัดอยู่คนเดียว แล้วใช้สติใช้ปญั ญารับกับเหตุการณ์ อยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรก็
นัง่ หลับตาพุทโธๆไป ถ้าเบือ่ ก็เปิ ดหนังสือธรรมะอ่าน หรือพิจารณาธรรมไปก็ได้
พิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของเราก็ดขี องคนอืน่ ก็ดี ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกก็ดี พิจารณาไปให้ถงึ แก่นของมันเลยว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างนี้มนั เป็ นอะไรกัน
แน่ มันเป็ นอย่างทีเ่ ราคิดหรือเปล่า หรือสิง่ ทีเ่ ราคิดนี้มนั เป็ นส่วนหนึ่งเท่านัน้ เอง
เป็ นขัน้ หนึ่งของความจริงทีเ่ ราเห็น มันไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกายของเราเท่านัน้ ร่างกาย
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จากทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ ต่อไปมันจะเป็ นอะไร ก่อนทีจ่ ะเป็ นร่างกายนี้มนั เป็ นอะไร
มันมีทม่ี ามีทไ่ี ป ถ้าพิจารณาแบบนี้ก็จะเพลิน แล้วจะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมาจาก
ธาตุทงั้ ๔ ทัง้ นัน้ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายนี้ถา้ ไม่มดี นิ นํา้ ลมไฟ คืออาหาร
มันจะไม่เป็ นอย่างนี้ ทีเ่ ป็ นเพราะมันแปลงอาหารมาเป็ นอาการ ๓๒ จากอาการ
๓๒ ก็แปลงกลับสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ลองพิจารณาดูสวิ า่ มีอะไรบ้างทีไ่ ม่ได้มาจากดิน
นํา้ ลมไฟ เพียงแต่สดั ส่วนทีผ่ สมอาจจะมีมากน้อยกว่ากัน ของแข็งแสดงว่ามีธาตุ
ดินมากกว่าธาตุอน่ื ถามว่ามีธาตุไฟอยู่ในนี้ไหม ก็ลองจุดไฟดู พอจุดไฟปั๊บมันก็
จะไหม้ขึ้นมาเลย ธาตุไฟก็ออกมา ธาตุลมก็ออกมา แต่มนั ซ่อนอยู่ในรูปแบบทีเ่ รา
มองไม่เห็นเท่านัน้ เอง มันมีซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆกัน ในนํา้ มีธาตุดนิ ไหม ถ้าเรามี
เครื่องกรองหรือมีกล้องขยายดู เราก็จะเห็นธาตุดนิ ในปริมาณทีท่ เ่ี ล็กน้อย เช่น
ผงสีก็เป็ นธาตุดนิ
พอละลายลงไปในนํา้ ก็กลายเป็ นสีไป ทุกสิง่ ทุกอย่างมี
ส่วนผสมของธาตุดนิ นํา้ ลมไฟในปริมาณต่างๆ แล้วเราก็มาหลงดีใจ ร้องห่ม
ร้องไห้กบั ดินนํา้ ลมไฟ
ร่างกายของพวกเรามาจากทีไ่ หนกัน ก็มาจากโลกนี้ เวลาใจมา ใจก็ไม่ได้เอาอะไร
มาด้วย ใจก็มาอาศัยสิง่ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ มาผลิตมาอาศัย พ่อแม่เป็ นโรงงานผลิต
ร่างกาย พ่อแม่เป็ นผูเ้ ริ่มต้นผลิตให้เชื้อมา แล้วก็ให้อาหาร มันก็เจริญเติบโตเป็ น
รูปเป็ นร่างขึ้นมา เริ่มต้นจากนํา้ ๒ หยดมารวมตัวกัน ตามด้วยการปฏิสนธิ แล้ว
ก็มอี าหารหล่อเลี้ยง มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ พอโตจนอยู่ในท้องแม่
ไม่ได้ก็ตอ้ งคลอดออกมา ออกมาแล้วก็มกี ารให้นาํ้ ให้อาหารให้ลมต่อ จึง
เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ อาหารทีเ่ ข้าไปในร่างกายก็แปลงเป็ นหนัง เป็ นขน เป็ น
ผม เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นเนื้อ เป็ นเอ็น เป็ นกระดูก เป็ นอวัยวะต่างๆ เป็ นอย่างนี้
ไปจนกว่าจะหยุดการเจริญ เมือ่ หยุดเจริญแล้วมันก็เริ่มเสือ่ ม
ตอนช่วงต้นของชีวติ การเจริญจะมีมากกว่าการเสือ่ ม พอถึงกลางทาง ประมาณ
อายุ ๔๐ ปี ไปแล้ว ความเจริญความเสื่อมจะเท่ากัน หลังจากนัน้ ความเจริญจะ
น้อย ความเสือ่ มจะมากขึ้น ร่างกายก็จะเริ่มเสือ่ มลงไป พออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี
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ความเสือ่ มเต็มร้อย ความเจริญไม่มเี ลย มันก็จบ ธาตุทงั้ ๔ ก็แยกทางกัน ถึง
เวลาทีต่ อ้ งไปคนละทางกัน นํา้ ก็ไหลออกมาจากร่างกาย ทิ้งให้ร่างกายแห้งกรอบ
ไฟก็ออกจากร่างกายตัง้ แต่ขณะทีห่ มดลมหายใจ จับตัวดูก็รู้วา่ เย็น ไม่อ่นุ
เหมือนกับคนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ลมก็ระเหยออกมา กลิน่ ทีโ่ ชยออกมาก็เป็ นลม ไปคน
ละทางกัน ลมไปทาง ไฟไปทาง นํา้ ไปทาง ดินไปทาง ก็เห็นชัดๆ ตัวตนอยู่ทไ่ี หน
ก็อยู่ในใจ ทีค่ ดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวตน เป็ นเรา เป็ นของเรา ตัวทีค่ ดิ ก็ไม่ได้เป็ น
อะไรไปกับร่างกายเลย แต่ตอ้ งมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เพราะหลงคิดว่า
เป็ นตัวเรา ของเรา
ถาม เวลาทีเ่ กิดความหลง เกิดกิเลส เกิดความทุกข์ มีอบุ ายทีจ่ ะให้กลับมาสู่ธรรมะ
ภายในใจได้อย่างไร
ตอบ อยู่ทว่ี า่ มีธรรมะอยู่ในใจมากน้อยเพียงใด ถ้ามีนอ้ ยก็จะกลับเข้าหาธรรมะได้ชา้
จึงอย่าไปรอตอนทีม่ นั ทุกข์แล้วค่อยหาธรรมะ ต้องสะสมธรรมะไว้ก่อนทีม่ นั เกิด
ทุกข์ ถ้าไม่เคยเข้าวัดเลย ไม่เคยฟังเทศน์ ฟังธรรมเลย ก็ควรเข้าวัด ควรฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม และปฏิบตั คิ วบคู่ไปด้วย ต้องเจริญสติ ต้องทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ
ต้องพิจารณาความเสือ่ มความไม่เทีย่ งอยู่เรื่อยๆ ถึงจะมีธรรมะ พอเกิดกิเลสมัน
ถึงจะมีธรรมะมาคอยต่อสู ้ เหมือนกับสภา ถ้าฝ่ ายหนึ่งมีเสียงมากกว่า อีกฝ่ าย
หนึ่งมีเสียงน้อยกว่า ออกกฎหมายอะไรมาก็ผ่านหมด ถ้าไม่อยากให้กฎหมาย
ผ่าน ต้องมีเสียงมากกว่า ฝ่ ายตรงข้ามก็จะสูไ้ ม่ได้ ตอนนี้เรามีกเิ ลสมากกว่า
ธรรมะ มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ตอนทีม่ นั ไม่สร้างความทุกข์เราก็
ประมาท ไม่คดิ สร้างธรรมะไว้รับกับกิเลส เราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ คนทีไ่ ม่
เข้าวัดมักจะถามว่า ไปวัดทําไม ไปฟังเทศน์ทาํ ไม ฟังแล้วได้อะไร เขาไม่รู้คุณค่า
ของธรรมะว่าเป็ นอย่างไร ถ้าได้สมั ผัสรับรู้ ก็จะรู้วา่ สิง่ ทีจ่ ะแก้ความทุกข์ทางใจได้
ก็คอื ธรรมะ เราจึงต้องสร้างธรรมะให้มากๆ ธรรมะเป็ นเหมือนกับยา ถ้ารู้วา่
ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องปวดท้อง ปวดศีรษะ ก็ตอ้ งเตรียมยาไว้ในบ้าน
พอเกิดอาการเจ็บท้องหรือปวดศีรษะขึ้นมา จะได้หยิบยาขึ้นมารับประทานได้ ถ้า
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ไม่เตรียมยาไว้ ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งทนไป ถ้าไม่สามารถไป
โรงพยาลบาลได้ ก็ตอ้ งทนกับอาการเจ็บปวดจนกว่าจะหายไปเอง
ถาม พอร่างกายดับแล้ว ดวงจิตจะไปทางไหน ถ้าทําทัง้ บุญทําทัง้ บาป
ตอบ เหมือนกับการจับสลาก จะได้เบอร์ไหน จับได้เบอร์น้ ี ก็ตอ้ งไปทางนี้ เราสามารถ
สะสมสลากเบอร์ต่างๆได้ ถ้าต้องการไปทีด่ กี ็สะสมสลากทีด่ ใี ห้มาก ไม่อยากไปที่
ไม่ดกี ็อย่าสะสมสลากทีไ่ ม่ดี คือทําบาปให้นอ้ ยทีส่ ุด ทําบุญให้มากทีส่ ุด ถึงเวลา
จับสลากจะได้มสี ลากบุญให้จบั มาก หยิบสลากใบไหนก็เป็ นสลากบุญ ก็จะได้ไป
ทางบุญ แต่ถา้ สะสมแต่สลากบาป หยิบใบไหนก็เป็ นสลากบาป ก็ตอ้ งไปทางบาป
ถาม เราเลือกได้ไหมคะ
ตอบ ได้ ถ้าเป็ นพระโสดาบัน จะไม่ไปอบาย จะไปสุคติ ไปเกิดในสวรรค์หรือกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมต่อจนกว่าจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ไม่เกิน ๗
ชาติ พระโสดาบันไม่กลัวความตาย ท่านเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา
ท่านไม่ทาํ บาปโดยเด็ดขาด ระหว่างการทําบาปกับการรักษาชีวติ ท่านยอม
เสียชีวติ มากกว่าการทําบาป ถ้าไม่มขี ้าวกิน ท่านจะไม่ยงิ นกตกปลาเป็ นอาหาร
ยอมอดตายดีกว่าไปฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ เอาเขามาเป็ นอาหาร ถ้าเป็ นอย่างนี้จะมีปญั ญา
เวลาจับสลากก็ไม่ตอ้ งสุ่มจับ เลือกได้ เพราะมีธรรมจักษุ มีปญั ญา แม้จะทําบาป
มามากมายก่ายกองในอดีต จะสามารถเลือกจับแต่สลากบุญได้ เพราะมีปญั ญา
จะบรรลุเป็ นพระโสดาบันได้ตอ้ งมีปญั ญา เวลาตายไปก็เลือกเอาสุคติได้ ถ้าเป็ น
ปุถชุ นเลือกไม่ได้ ถึงแม้จะได้ฌาน เวลาตายก็ไปสู่ชนั้ พรหมทันที เพราะสามารถ
ทําจิตให้สงบได้ตอนทีต่ ายไป เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รู ปทีต่ ายไป ก็
ทรงทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหมแล้ว เพราะสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ใน
ระดับนัน้ ได้ ถ้าอยากไปพรหมโลก ก็ตอ้ งทําสมาธิให้มาก สามารถเข้าออกได้
ตลอดเวลา ต้องการจะเข้าเมือ่ ไรก็เข้าได้ พอเวลาจะตายปั๊บ ก็กาํ หนดจิตให้สงบ
นิ่งให้อยู่ในสมาธิในฌานได้เลย จิตก็จะไปพรหมโลกทันทีเลย
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ถาม เวลาเจ็บป่ วยจนทนไม่ไหวแล้ว เราท่องพุทโธๆไปเรื่อยๆ จะใช้ได้ไหมคะ
ตอบ ต้องลองทําตัง้ แต่ตอนนี้ดู เวลาเจ็บปวดแล้วพุทโธๆดู ดูวา่ มันจะนิ่งหรือไม่ ถ้านิ่ง
ก็ใช้ได้ แต่ตอ้ งนัง่ หลายชัว่ โมง หลวงตาท่านเคยนัง่ ถึง ๘ ชัว่ โมง เพราะความ
เจ็บปวดมีหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับทีเ่ ท่ากับตัวหนู จนถึงระดับทีเ่ ท่ากับตัวช้าง มี
หลายระดับด้วยกัน ถ้าอยากรู้วา่ จะไปไหนตอนทีต่ ายไปแล้ว ต้องฝึ กทําตอนทีย่ งั
มีชวี ติ อยู่ ไปอยู่ทน่ี ่ากลัวๆ ทีเ่ ราต้องปลงตาย ดูวา่ ปลงได้ไหม ถ้ายอมตายได้
แล้วจิตจะนิ่งเลย เวลาตายก็จะเป็ นอย่างนัน้ จะนิ่งสงบ ไม่หวาดวิตก ถ้ายัง
ตื่นเต้นตกใจ วิง่ กระเจิงไปเลย ก็จะไม่รู้แน่วา่ จะไปเกิดทีไ่ หน เราพิสูจน์ได้ เรา
ฝึ กได้ขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ กลัวอะไรก็ตอ้ งไปหาสิง่ นัน้ กลัวผีก็ตอ้ งไปหาผี กลัว
ความตายก็ตอ้ งไปหาความตาย กลัวความเจ็บปวดก็ตอ้ งไปหาความเจ็บปวด
กลัวความหิวก็ตอ้ งไปหาความหิว กลัวคนดุด่าก็ตอ้ งไปหาคนทีด่ ุด่า ให้ดุด่าจน
จิตนิ่งเฉย ไม่เดือดร้อน เป็ นการฝึ กจิต จิตมีปญั หากับเรื่องอะไร ก็ตอ้ งแก้ให้ได้
ถาม เจ็บแล้วเราต้องทนต่อไป หรือว่าขยับตัวเพือ่ ไม่ให้มนั เจ็บ
ตอบ ต้องทําความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทน แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องยอมรับ ถ้า
รับไม่ได้เราก็จะทุกข์ เวลาคนอืน่ ทําอะไรหรือพูดอะไรทีเ่ ราไม่ชอบ เรารับไม่ได้
เราก็จะทุกข์ แต่ถา้ เราทําความเข้าใจว่า เป็ นสิง่ ทีเ่ ราเลือกไม่ได้ เราต้องยอมรับ
ความจริง ต้องถามตัวเองว่า เราอยากจะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าอยากทุกข์ก็ไม่ตอ้ ง
ยอมรับ ก็จะทุกข์ แต่ถา้ เรายอมรับมัน มันก็จะไม่ทกุ ข์ อยู่ทก่ี ารสอนใจให้
ยอมรับกับสภาพต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในขณะนัน้ ขณะทีใ่ จเรามีความทุกข์กบั สิง่ ใด เรา
ต้องปรับใจให้รบั กับสิง่ นัน้ ให้ได้ พอรับได้มนั ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
ความเจ็บปวดของร่างกายก็เป็ นสภาวะทีเ่ ราต้องยอมรับให้ได้ วิธีทจ่ี ะรับได้ก็คอื
ต้องเจอมันบ่อยๆ ให้มนั เจ็บบ่อยๆ นัง่ ไปแล้วพอมันเจ็บอย่าไปลุก แต่อย่าไปทน
ต้องบอกว่ามันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ร่างกายมันเป็ นอย่างนี้ มีเจ็บบ้าง ไม่เจ็บ
บ้าง เวลามันเจ็บเราก็บงั คับให้มนั หายไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื เราไม่ตอ้ งไป
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ทุกข์กบั ความเจ็บนัน้ ถ้าใจไม่ต่อต้าน ไม่รงั เกียจ ถ้าใจชอบ สิง่ นัน้ จะไม่เป็ น
ปัญหากับเรา
เช่นของเผ็ด คนทีไ่ ม่ชอบพอต้องกินของเผ็ด จะทุกข์ทรมานใจ เพราะรับไม่ได้
แต่คนทีช่ อบ ยิง่ เผ็ดยิง่ ดี อยู่ทว่ี า่ จะทําใจให้ชอบกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในขณะนัน้ ได้
หรือไม่ ถ้าชอบก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้าไม่ชอบก็เป็ นปัญหา เราไม่ชอบฟังหมอลํา แต่
คนทีช่ อบฟังหมอลํา พอฟังแล้วเขามีความสุข แต่เรากลับรําคาญใจเหลือเกิน
ทุกข์เหลือเกิน อยู่ทช่ี อบหรือไม่ชอบ เพราะฉะนัน้ วิธีฝึกก็คอื ต้องหัดชอบในสิง่ ที่
ไม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ ราชอบอย่าไปหามัน นอกจากมันมาเองก็ไม่
เป็ นไร เมือ่ ก่อนไม่ชอบกินมะระ ต่อมาเห็นว่ามะระกินแล้วมีประโยชน์ ก็ฝืนกิน
ไป ต่อมามันก็ชอบได้ เมือ่ ก่อนไม่ชอบกินผัก เดีย๋ วนี้รู้แล้ว่ากินผักช่วยให้ระบาย
ขับถ่ายได้ดี ก็กนิ ผักดีกว่า เห็นคุณค่า ปัญหาของพวกเราอยู่ทค่ี วามชอบและไม่
ชอบ เราต้องดึงจิตให้เข้าสู่ตรงกลาง ระหว่างความชอบและไม่ชอบ คือเฉยๆ ได้
ทัง้ นัน้ เผ็ดก็ได้ ไม่เผ็ดก็ได้ ร้อนก็ได้ เย็นก็ได้ ดืม่ กาแฟร้อนๆก็ได้ เย็นชืดก็ได้
ถาม เผ็ดแล้วปวดท้อง
ตอบ ถ้าเป็ นโทษก็อย่าไปกินมัน นี่พูดถึงในกรณีทวๆไปที
ั่
ต่ อ้ งเกิดขึ้น เช่นความ
เจ็บปวด จะช่วยลดความทุกข์ทรมานใจลงไปได้มาก ถ้ายอมรับความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมานใจจะน้อยลงไป ถ้ายอมรับได้มาก ความทุกข์ทรมานใจก็จะมี
น้อยมาก อย่าเอาแต่ความสุขสบาย ไปอยู่วดั บ้าง ไปอยู่ทไ่ี ม่มแี อร์ ไม่มพี ดั ลม
ไม่มฟี ูก ไม่มนี าํ้ ประปา ไม่มหี อ้ งนํา้ ในห้องนอน ต้องไปใช้หอ้ งนํา้ ข้างนอก ต้องไป
หิ้วนํา้ ทีบ่ ่อ อยู่แบบยากลําบากบ้าง อย่าเอาแต่สุขแต่สบาย เพราะมันเป็ นกับดัก
ของกิเลส จะไม่สามารถก้าวพ้นความทุกข์ไปได้ คนทีจ่ ะก้าวพ้นความทุกข์ไปได้
ต้องกล้าหาญกับความทุกข์ยากลําบาก ความเจ็บปวด ความหิวความกระหาย
ความหวาดกลัวต่างๆ
นี่คอื ขวากหนามทีข่ วางกัน้ ระหว่างวัฏสงสารกับพระ
นิพพาน ไม่วา่ ใครก็ตามทีจ่ ะก้าวไปสู่พระนิพพาน ต้องผ่านขวากหนามเหล่านี้ไป
ให้ได้
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ถาม บางครัง้ เวลาเจอทุกข์มากๆ สติมนั ก็หลุด แทนทีจ่ ะหาทางให้เจอ
ตอบ ต้องฝึ กสติให้มกี าํ ลังมากขึ้น นี่คอื สาเหตุหนึ่งทีห่ ลวงตาท่านพยายามเคี่ยวเข็ญ
พระเณร เวลาอยู่ต่อหน้ากับท่านนี้ความทุกข์มนั มา ทําให้เราต้องผลิตสติข้นึ มาให้
ทัน เพือ่ รับกับความทุกข์ เพราะท่านคอยจี้ คอยกระหนํา่ ใส่ตลอดเวลา แต่มนั ดี
ทําให้เราต้องปลุกสติข้นึ มา ไม่ได้ไปแก้ทไ่ี หน แก้ทต่ี วั เราเอง ทําให้ใจเราเย็น
สบาย ทําให้เรารับกับการจี้ กับการข่มขูเ่ ข่นเขี้ยวได้ ทําให้เราได้ฝึกสติ เราจึงต้อง
ไปอยู่กบั สภาพทีบ่ งั คับให้เราสร้างสติข้นึ มา ถ้าอยู่ในทีส่ ุขทีส่ บาย จะไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องใช้สติมาก เพราะไม่มปี ญั หาเหมือนกับเวลาไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่
ต้องกินยา แต่ถา้ ไปอยู่ในสภาพทีบ่ บี คัน้ จิตใจ วิธีทจ่ี ะทําให้จติ ใจสงบเย็นได้ก็
ต้องมีสติ ต้องมีปญั ญา นักปฏิบตั จิ งึ ต้องไปอยู่ทก่ี นั ดารทีย่ ากลําบาก จะได้บงั คับ
ให้มสี ติข้นึ มา เวลาอยู่ในป่ าจะเดินเอ้อระเหยลอยลมไม่ได้ จะมองอยู่ทข่ี ้างหน้า
ตลอดเวลา ว่ามีสตั ว์มอี ะไรทีเ่ ป็ นภัยหรือไม่ เป็ นการฝึ กสติข้นึ มา
ถาม จิตตกภวังค์กบั จิตเป็ นสมาธิ ต่างกันตรงทีม่ ผี ูร้ ู้หรือไม่มี
ตอบ อันเดียวกัน สมาธิกบั ภวังค์
ถาม บางทีนงั ่ แล้วมันเผลอๆ
ตอบ นัน่ มันภวังค์หลับ คนละภวังค์กนั ภวังค์หลับจะไม่รู้สกึ ตัวเคลิ้มๆ
ถาม ภวังค์ของสมาธิตอ้ งมีผูร้ ู้
ตอบ มีสติ เหมือนกับเราคุยกันตอนนี้ เวลาจิตตกภวังค์ จิตจะวูบเข้าไปข้างใน มี
สติสมั ปชัญญะครบร้อย
ถาม ถ้าเคลิ้มๆแล้ววูบไป เป็ นภวังค์หลับ
ตอบ นัน่ นัง่ หลับแล้ว
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ถาม เวลาฟังเทศน์ ถ้าทําสมาธิไม่ได้ยนิ เสียงท่านอาจารย์เทศน์ นัน้ เป็ นภวังค์ เพราะ
จิตเดินอยู่ภายใน
ตอบ จิตกําลังเข้าข้างใน จึงไม่รบั ฟังเสียง
ถาม ภวังค์หลับจะแก้อย่างไร
ตอบ ต้องไปนัง่ ทีน่ ่ากลัวๆ เช่นในป่ าช้า มันจะไม่หลับ หรือไปตามวัดป่ าทีม่ กี ฏุ อิ ยู่ในป่ า
คนเดียว ทีน่ ่ากลัวจะทําให้ไม่หลับ ถ้าหาทีน่ ่ากลัวไม่ได้ ใช้การอดอาหารก็ได้
เวลาอดอาหารจะไม่งว่ ง นอนไม่ค่อยหลับ นักปฏิบตั อิ ย่าไปกลัวความหิว เพราะ
ความหิวจะเป็ นตัวช่วยนักปฏิบตั ิ พระวัดป่ าบ้านตาดท่านอดกันเป็ นประจํา ทัง้ ใน
พรรษาและนอกพรรษา ทีว่ ดั จะไม่มพี ระมาฉันครบทุกองค์ทกุ วัน เป็ นประโยชน์
ต่อการภาวนามาก ช่วยให้มสี ติต่อเนื่อง ไม่งว่ งเหงาหาวนอน เวลานัง่ ก็จะไม่หลับ
ความหิวจะกระตุน้ ให้ทาํ สมาธิ ถ้าไม่ทาํ สมาธิ จิตจะเผลอคิดถึงเรื่องอาหาร ยิง่
ทรมานใจใหญ่ หิวทีร่ ่างกายไม่พอ ไปหิวทีใ่ จอีก หิวทีใ่ จมันรุนแรงกว่าหลายเท่า
พอทําสมาธิจนจิตสงบลงแล้ว ความหิวทางใจจะหายไป ความหิวทางด้านร่างกาย
มีเพียงเล็กน้อย ไม่รุนแรงเท่าความหิวทางจิตใจ ทําให้ตอ้ งภาวนาอยู่เรื่อยๆ นัง่
สมาธิเดินจงกรมควบคุมจิตใจอยู่เรื่อยๆ การปฏิบตั จิ งึ คืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว
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