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กัณฑ์ท่ี ๓๘๖

ยินดีกบั การเป็ นคนจน
๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

ความจริงคนทีใ่ ห้อภัยนี่แหละ เป็ นคนทีไ่ ด้รับประโยชน์ มากกว่าคนทีถ่ ูกอาฆาตพยาบาท
เพราะคนทีก่ าํ ลังร้อนก็คอื คนทีก่ าํ ลังโกรธ คนทีก่ าํ ลังอาฆาตพยาบาท พอให้อภัยได้ ดับ
ความอาฆาตพยาบาทได้แล้ว ใจก็เย็นสบาย คําว่าบุญก็อยูต่ รงนี้ อยู่ทค่ี วามสบายใจ สุข
ใจ เย็นใจ บุญเกิดขึ้นทันตาเห็น แต่เราไม่ดูทต่ี รงนี้กนั เรามักจะไปดูผลทีม่ าจาก
ภายนอก นัง่ ชะเง ้อรออยู่เรื่อย เมือ่ ไหร่บญ
ุ จะหล่นทับเสียที ทําแล้วไม่ได้ผลเลย ทําแล้ว
การค้าก็ยงั ไม่ดี ตําแหน่งก็ยงั ไม่ได้เลือ่ น อันนี้ไม่ได้เป็ นผลหลัก แต่เป็ นผลพลอยได้
อาจจะเกิดก็ได้ อาจจะไม่เกิดก็ได้ จึงไม่ควรไปกังวลกับผลพลอยได้ ให้สนใจกับผลที่
เกิดขึ้นในใจ ในขณะทีเ่ ราทําในตอนนัน้ เลย ใจเรานี้จะพลิกจากนรกเป็ นสวรรค์ก็ได้ พลิก
จากมารเป็ นพระก็ได้ พลิกจากกิเลสเป็ นธรรมะก็ได้ เพราะใจเป็ นเครื่องมือของทัง้ ๒
ฝ่ าย ฝ่ ายธรรมะกับฝ่ ายกิเลส เปรียบเหมือนกับรถมีคน ๒ คนแย่งกันขับ ถ้าคนฉลาด
ขับรถก็ปลอดภัย ถ้าคนโง่ขบั รถก็ไปพลิกควํา่ ได้ เวลาออกรถใหม่จงึ ไม่ตอ้ งไปเจิมรถ ให้
เจิมคนขับ ถ้าคนขับฉลาด มีสติมปี ญั ญา รู้หนักรู้เบา รู้ชา้ รู้เร็ว รู้ควรไม่ควร ก็จะ
ปลอดภัย ไม่มปี ญั หาอะไร นอกจากว่ามันเป็ นกรรมเก่า หรือเป็ นเหตุสุดวิสยั ทีไ่ ม่อยู่ใน
อํานาจไปควบคุมบังคับได้ อย่างนัน้ ก็ตอ้ งทําใจ ว่าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย ตายทีไ่ หน
เมือ่ ไรไม่มใี ครรู้ ถ้าตายแบบมีสติจะไม่ขาดทุน ตายอย่างสบาย ตายอย่างเย็น เพราะผูร้ ู้
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผูร้ ู้ไม่ได้ตาย ร่างกายไม่รู้เรื่อง เขาไม่รู้วา่ เขาเป็ นเขาตาย ผมนี้ไม่
รู้วา่ เขาเป็ นอย่างไร ฟัน เล็บ หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกไม่รู้วา่ เขาเป็ นอย่างไร เขาไม่ใช่ตวั รู้
เหมือนกับต้นไม้ เหมือนกับศาลา เขาไม่รู้ว่าเขาเป็ นอะไร ผูร้ ู้คอื ใจ ผูท้ เ่ี ดือดร้อนก็คอื ใจ
ทีไ่ ม่ฉลาด ไปเดือดร้อนแทนเขา ไปแบกเขา ถ้าใจฉลาดก็จะรับรู้เฉยๆ รู้วา่ เขาเป็ นอย่างนี้
รู้วา่ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงไปเป็ นธรรมดา รู้วา่ ต้องแตกสลายไป แต่เขาก็ไม่ได้หายไป
ไหน ดินก็กลับไปสู่ดนิ แล้วก็กลับมาเป็ นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ใหม่ นํา้ ก็กลับไปสู่นาํ้ แล้วก็กลับมา
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รวมกันใหม่ กลับมาเป็ นอาการ ๓๒ ใหม่ เป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เป็ นต้น หรือเป็ นต้นไม้เป็ นสิง่ ต่างๆ เป็ นการรวมตัวของดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ พอเมือ่ ถึง
เวลาทีจ่ ะแยกทางกัน ก็แยกกันไปคนละทาง กลับไปสู่ทเ่ี ดิม ไปสู่ธาตุเดิม นํา้ ก็ไปอยู่กบั
นํา้ ดินก็ไปอยู่กบั ดิน ลมก็ไปอยู่กบั ลม ไฟก็ไปอยู่กบั ไฟ ก็วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้
เหมือนกับนํา้ ทีร่ ะเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ า เกาะตัวกันรวมตัวกันเป็ นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็ น
ฝน แล้วก็ไหลลงไปสู่แม่นาํ้ ลําธาร ไหลซึมลงดินไป แล้วเราก็ตกั ขึ้นมาดืม่ เข้าสู่ร่างกาย
แล้วก็ขบั ถ่ายออกมา เขาไม่รู้วา่ เขาเป็ นอะไร
ผูร้ ู้ก็คอื ธาตุรู้ คือใจเท่านัน้ ทีร่ ู้ สิง่ ต่างๆในโลกในจักรวาลนี้ไม่รู้อะไร ดินไม่รู้วา่ เขาเป็ นดิน
นํา้ ไม่รู้วา่ เขาเป็ นนํา้ ลมไฟไม่รู้วา่ เขาเป็ นลมเป็ นไฟ มีแต่ใจทีร่ ู้ แต่รู้ไม่จริง ไปรู้ตอนทีเ่ ขา
รวมตัวกันเป็ นร่างกายแล้ว เป็ นมนุษย์แล้ว เป็ นสัตว์แล้ว แล้วก็ไปหลงไปคิดว่าเขาเป็ น
ตัวเป็ นตน แล้วก็เกิดความอยากให้เขาอยู่ไปนานๆ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอ
ไม่ได้เป็ นก็เสียใจ พอเวลาทีม่ นั แตกสลายไปก็รอ้ งห่มร้องไห้กนั เพราะใจไม่ได้รับ
การศึกษา ไม่ได้รบั การสอน ให้มองความจริงว่าเป็ นอย่างไร ถูกความหลงครอบงําใจ ทํา
ให้มองตรงกันข้ามกับความจริง มองเห็นเป็ นตัวสัตว์ตวั บุคคล ไม่ได้เห็นว่าเป็ นการ
รวมตัวของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ได้เห็นว่าเป็ นตุก๊ ตาตัวหนึ่ง แต่เห็นเป็ นนายร้อย นาย
พล นายพัน เป็ นคุณหญิงคุณนาย เป็ นอาจารย์ เป็ นลูกศิษย์ เป็ นอะไรต่างๆ ทีเ่ ป็ นเพียง
สมมุตทิ ผ่ี ูกติดไว้กับตุก๊ ตาแต่ละตัว ให้ช่อื ตุก๊ ตาตัวนี้วา่ นาย ก. นาย ข. มีตาํ แหน่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนัน้ อย่างนี้ ไม่ได้มองความจริงว่าเป็ นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง กลับ
มองทีส่ มมุติ หลงตามสมมุติ แล้วก็ยดึ ติดกับสมมุติ ถ้าชอบก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ ถ้า
ไม่ชอบก็อยากจะให้หายไปโดยเร็ว ถ้าเป็ นขอทานก็จะไม่ชอบ อยากจะเป็ นคนรวย พอ
เป็ นคนรวยก็อยากจะรวยไปนานๆ แต่เขาไม่เป็ นอย่างนี้ไปตลอด รวยได้ก็จนได้ แต่จน
แล้วรวยนี้ค่อนข้างจะยากกว่า รวยแล้วจนจะง่ายกว่า จึงมีคนจนเยอะ ถ้าฉลาดก็จะรู้วา่
รวยมันยาก จนมันง่าย ก็ควรจะยินดีกบั ความเป็ นคนจนจะดีกว่า เพราะจะสมความ
ปรารถนา เวลาสมความปรารถนาเราจะมีความสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา
ยินดีกบั ความเป็ นคนจน ให้อยู่แบบคนจน เพราะง่ายกว่าอยู่แบบคนรวย อยากจะเป็ น
คนรวยก็ยากกว่าอยากเป็ นคนจน อยู่แบบคนจนได้น่ีแสนจะสบาย
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พระพุทธเจ้าทรงสอนพระทุกรูปให้อยู่แบบคนจน ให้มเี พียงอัฐบริขารเป็ นสมบัติ คือมี
บาตรไว้หาอาหาร มีผา้ บังสุกลุ ๓ ผืนไว้นุ่งห่มเป็ นต้น ผ้าสมัยก่อนจะเป็ นผ้าบังสุกลุ
หมายถึงเศษผ้าทีถ่ ูกทิ้งไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ ไม่ได้เป็ นผ้าสําเร็จรู ป เป็ นผ้าทัง้ พับ แต่เป็ น
ผ้าขี้ร้ วิ พอใช้งานได้ก็เก็บรวบรวมไว้ พอได้พอประมาณก็นาํ เอามาปะมาเย็บมาต่อกันให้
เป็ นผืนใหญ่ เอามาตัดเย็บให้เป็ นจีวร ย้อมด้วยนํา้ ฝาด คือเอาแก่นไม้ เช่นแก่นขนุนมา
ต้มกับนํา้ จะมีสอี อกมาบางๆ แล้วก็เอาหินแดงทีฝ่ นแล้วมาผสมกัน ย้อมเป็ นสีกรัก สี
กรักสมัยก่อนเป็ นอย่างนี้ ไม่มสี สี าํ เร็จรูป ในสมัยปัจจุบนั นี้มสี สี าํ เร็จรูป เอามาผสมกันสี
ก็จะไม่จางง่าย สีจะสดหรือจางไม่ค่อยสําคัญ พอให้รู้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของนักบวชก็
ใช้ได้แล้ว ข้อสําคัญของผ้าก็คอื มีไว้ปกปิ ดอวัยวะ ป้ องกันอากาศหนาวเย็น ป้ องกันพวก
แมลงสัตว์ต่างๆ ทีจ่ ะมากัดมาต่อยร่างกาย สมัยเริ่มแรกของพระศาสนา พระจะใช้ผา้
เพียง ๒ ผืนเท่านัน้ เอง คือผ้านุ่งเรียกว่าสบง ผ้าห่มเรียกว่าจีวร ต่อมามีพระทีม่ าบวช
ภายหลัง มีจติ ใจไม่ค่อยเข้มแข็ง เหมือนกับพระทีบ่ วชรุ่นแรกๆ เพราะพระทีบ่ วชรุ่น
แรกๆมีจติ ใจทีส่ ูง มีธรรมะมาก จิตใจจึงไม่ค่อยรู้สกึ ลําบากลําบนกับเรื่องของร่างกาย
เท่าไร ส่วนใหญ่จะเป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระอริยเจ้ากัน ต่อมาศาสนาได้เผยแผ่กว้าง
ออกไป มีคนอยากจะบวชตามกันมาก แต่พวกนี้ยงั ไม่ได้เป็ นพระอริยะกัน ยังติดกับ
ความสุขทางร่างกาย เวลาอากาศหนาวมากจะรู้สกึ ว่าห่มจีวรผืนเดียวจะไม่พอ จึงไป
กราบทูลพระพุทธเจ้า ว่าห่มจีวรผืนเดียวแล้วสูห้ นาวไม่ไหว พระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณา
ด้วยการนัง่ สมาธิในตอนหัวคํา่ ตัง้ แต่ ๖ โมงเย็นถึง ๔ ทุ่ม ทรงห่มจีวรผืนหนึ่ง พอ ๔
ทุ่มขึ้นไปอากาศรู้สกึ จะเย็นขึ้น จึงทรงห่มจีวรอีกผืนหนึ่ง ๔ ทุ่มถึงตี ๒ พอตี ๒ อากาศก็
เย็นขึ้นอีก จึงนําจีวรอีกผืนหนึ่งมาห่มถึงจะรู้สกึ สบาย ทรงพิจารณาเห็นว่ามีความ
จําเป็ นต้องเพิม่ จีวรขึ้นมาอีก ๒ ผืนเพือ่ ไว้ห่มกันหนาว จีวรผืนที่ ๓ ที่ ๔ นี้ทรงให้เย็บ
รวมกันเป็ นผืนเดียวกัน ให้เย็บเป็ นผืนเดียวแต่มี ๒ ชัน้ เรียกว่าสังฆาฏิ ผ้าทีพ่ ระพาดไว้
บนบ่าเวลาทําพิธีกรรมต่างๆ เป็ นผ้าผืนที่ ๓ ไว้ใช้สาํ หรับห่มกันหนาว ยามปกติใช้ผา้ ๒
ผืนก็พอ คือสงบกับจีวร ส่วนสังฆาฏิใช้เวลาอากาศเย็น สมัยก่อนพระอยู่ในป่ ากันเป็ น
ส่วนใหญ่ เวลาไปบิณฑบาตถ้าทิ้งสังฆาฏิไว้ทีพ่ กั ก็อาจจะหายได้ เพราะสมัยก่อนผ้าหา
ยาก ท่านจึงซ้อนผ้าสังฆาฏิอกี ผืนเวลาออกบิณฑบาต ปกติจะห่มผืนเดียว แต่เวลาออก
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บิณฑบาตออกจากทีพ่ กั ในป่ า ไม่มที ป่ี ิ ดมิดชิด อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถํา้ ตามเรือนร้าง
ถ้าทิ้งผ้าสังฆาฏิไว้ลิงหรือขโมยอาจจะเอาไปได้ จึงเป็ นธรรมเนียมของพระป่ าเวลาออก
บิณฑบาต จะเอาผ้าสังฆาฏิไปด้วย นุ่งห่มทัง้ ๓ ผืนเลย
นี่คอื การอยู่แบบคนจนอยู่ ถ้าอยู่แบบคนจนได้จะตัดปัญหาความอยากรวยได้ คนที่
อยากจะรวยนี้บางทีก็ตอ้ งไปทําบาปทํากรรม ไปทําผิดศีลผิดธรรม ไปหาเงินด้วยวิธีการ
ต่างๆ ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แล้วก็ไปสร้างความเสือ่ มเสียให้กบั จิตใจ ทําให้จติ ใจตกตํา่ มี
วิบากตามมา เบื้องต้นใจก็จะไม่มคี วามสุขแล้ว เวลาไปขโมยของๆคนอืน่ หรือไปโกหก
หลอกลวงคนอืน่ เราก็ไม่สบายใจแล้ว แต่ความอยากมันมีอาํ นาจมาก ทําให้กล้าขโมย
กล้าโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เพราะอยากจะมีหน้ามีตา อยากจะรํา่ อยากจะรวย แต่พอถึง
เวลาทีว่ บิ ากกรรมตามมา จะลําบากยิง่ กว่าตอนทีไ่ ม่ได้ทาํ บาปทํากรรม อยู่อย่างปกติ
ไม่ได้ ต้องหลบๆซ่อนๆ ต้องหนีไปอยู่ทห่ี ่างไกลจากกฎหมาย ทีค่ อยตามจับมาลงโทษ
เพราะไม่รู้วา่ การรวยอย่างเป็ นสุขนัน้ เกิดขึ้นได้อย่างไร การรวยอย่างเป็ นสุขก็เกิดจากการ
ทําบุญมาในอดีตชาติ ทําบุญให้ทานมามากๆ ก็จะมาเกิดเป็ นลูกเศรษฐี เกิดเป็ นลูกของ
พระเจ้าแผ่นดิน หรือเกิดจากความขยันหมันเพี
่ ยรอดทนอดกลัน้ ได้เงินมาก็ไม่ใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย ไม่ซ้อื ของฟุ่มเฟื อยตามอํานาจของความอยากของกิเลสตัณหา ซื้อแต่สง่ิ ที่
จําเป็ น คนทีจ่ ะรวยได้ตอ้ งอยู่แบบคนจนเป็ น เพราะเงินทองทีห่ ามาได้จะไม่หมดไปอย่าง
ง่ายดาย จะใช้แต่ละครัง้ ต้องมีเหตุมผี ลจริงๆ ต้องมีความจําเป็ นจริงๆ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้
รายรับก็จะมีมากกว่ารายจ่าย ก็จะเป็ นเศรษฐีข้นึ มาได้ นี่พูดถึงเรื่องใจ เรื่องของความสุข
ความทุกข์ของใจ อยู่ทใ่ี จ พวกเรารูจ้ กั อยู่อย่างเป็ นสุขหรือไม่ ถ้าไม่รู้ก็ควรดูพระพุทธเจ้า
เป็ นตัวอย่าง ดูพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ดูวา่ ท่านอยู่อย่างไร ท่านก็อยู่
อย่างคนจน การขบฉันท่านก็ยนิ ดีตามมีตามเกิด บิณฑบาตได้อะไรมาก็ฉนั ไป มีเหลือก็
ไม่เก็บเอาไว้ บริจาคให้ผูอ้ น่ื ไป ไม่กกั ตุน วันรุ่งขึ้นค่อยหาใหม่ หาได้มากน้อยก็ยนิ ดีตาม
มีตามเกิด ถ้ากินไม่อม่ิ ในบางวันก็ถอื ว่าเป็ นอานิสงส์อย่างหนึ่ง ทําให้จติ ใจไม่งว่ งเหงา
หาวนอน ทําให้การบําเพ็ญสบายสะดวก ถ้ารับประทานมากก็จะขี้เกียจ จะง่วงเหงา
หาวนอน อยากจะหาหมอน ไม่อยากหาทางจงกรม อยู่แบบคนจนจึงมีแต่ประโยชน์
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ในทางธรรม มีประโยชน์กบั จิตใจ เพราะจะช่วยส่งเสริมการปฏิบตั ทิ างจิตใจ ให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ไปถึงจุดหมายปลายทางได้
ขัน้ ตอนของการพัฒนาจิตใจมีอยู่ ๓ ขัน้ ตอนด้วยกันคือ ๑. ปริยตั ิ ๒. ปฏิบตั ิ ๓. ปฏิเวธ
ปริยตั คิ อื การศึกษาวิธีการต่างๆทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเจริญขึ้น มีความสุขมากขึ้น มี
ความทุกข์นอ้ ยลงไปจนหมดสิ้นไป ต้องรู้ก่อนว่าทําอย่างไร เหมือนกับเวลาทีเ่ ล่นกีฬา
เช่นตีกอล์ฟ ต้องศึกษาก่อนว่าตีอย่างไร ถ้ามีคนสอนการเรียนรู้ก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าไม่มคี นสอนก็ตอ้ งศึกษาเอง ก็จะไปช้า จะไม่รู้เหมือนคนทีม่ ปี ระสบการณ์ ถ้าได้เขามา
สอนก็จะรู้วา่ ตีอย่างไร จึงตีได้เก่งได้ผลดี ในการศึกษาปริยตั นิ ่ี ถ้ามีผู ้ทีผ่ ่านการปฏิบตั ิ
มาแล้ว ได้รบั ผลมาแล้วเป็ นคนสอน การศึกษาและการปฏิบตั จิ ะไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้า
ศึกษาเองจะไม่รู้เคล็ดลับต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เจริญอย่างรวดเร็ว การศึกษาจากตํารากับ
การศึกษาจากผู ้ทีม่ ปี ระสบการณ์จงึ ต่างกันมาก เพราะในตําราจะเขียนแบบกว้างๆ พอให้
รู้วา่ ขัน้ ตอนต่างๆ แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เคล็ดลับต่างๆนี้ ต้องอาศัยคนทีม่ ี
ประสบการณ์มาสอนโดยตรง จะไปได้เร็วกว่า ไม่ตอ้ งเสียเวลาทดสอบ ได้ผลบ้างไม่
ได้ผลบ้าง กว่าจะถึงเป้ าหมายก็จะเสียเวลาพอสมควร เหมือนกับการเดินทางทีไ่ ม่มแี ผน
ที่ ไม่มคี นนําทาง พอไปถึงทางแยกไม่รู้จะไปทางไหนดี ก็ตอ้ งลองไปทางซ้ายก่อน พอรู้
ว่าไม่ใช่แล้ว ก็ตอ้ งย้อนกลับมา เลี้ยวไปทางขวาหรือตรงไป จนกว่าจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง ในเบื้องต้นต้องศึกษาก่อน ถ้ามีคนสอนก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มี มีแต่
หนังสือก็พอใช้ได้ แต่จะไม่เหมือนกับมีคนคอยสอน อ่านไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจ หรือ
เข้าใจผิด นําเอาไปปฏิบตั ผิ ดิ ก็จะไม่ได้ผล ถ้าได้คนทีม่ คี วามสามารถมีประสบการณ์
คนทีบ่ รรลุธรรมแล้วมาสอน ก็จะไม่เสียเวลา พอได้รบั การสอนแล้ว ก็ตอ้ งนําเอาไป
ปฏิบตั ิ ไม่ใช่เรียนเฉยๆอย่างเดียว เหมือนกับการเรียนในทางโลก เรียนแล้วก็ถอื ว่าจบ
มีการทดสอบความจําเท่านัน้ เอง ว่าจําได้หรือเปล่า แต่ในทางปฏิบตั ทิ างด้านจิตใจนี้
ไม่ได้อยู่ทค่ี วามจํา แต่อยู่ทค่ี วามจริง
ความจริงทีต่ อ้ งทําให้ได้ก็คอื ทําใจให้สงบนิ่ง ให้ฉลาด นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ วิธที ่ี
จะทําจิตใจให้สงบนิ่งมีหลายหลากอุบายด้วยกัน อุปสรรคทีข่ วางกัน้ ก็มอี ยู่หลากหลาย
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เช่นเดียวกัน เช่นกามฉันทะ ความยินดีในกามสุข ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ถ้าติดอยู่ก็จะรู้สกึ ว่าปฏิบตั ไิ ด้ยาก ถ้า
ติดละครติดฟังเพลง ติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะรู้สกึ ว่าการไปอยู่ในทีไ่ ม่มสี ง่ิ
เหล่านี้มนั ทรมานใจ ก็จะไม่อยากไป เป็ นอุปสรรคอันหนึ่งทีต่ อ้ งฟันฝ่ าไปให้ได้ ถ้าฟันฝ่ า
ไปไม่ได้ ก็จะติดอยู่ในกามภพ ผูท้ ย่ี งั ยินดีกบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ก็ยงั ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในกามภพ ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ของเทพ ของมนุษย์และของสัตว์ในอบาย
ขึ้นอยู่วา่ ทําบาปหรือทําบุญ ถ้าทําบาปก็จะไปเกิดในอบาย ถ้าทําบุญก็จะไปเกิดเป็ นเทพ
เป็ นมนุษย์ วนเวียนไปอย่างนี้ แต่จะไม่สามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได้ เพราะผูท้ จ่ี ะ
ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ จะต้องตัดกามฉันทะให้ได้ ตัดความยินดีความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องสํารวม ตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่าอินทรียสังวร ไม่ดูรูป ไม่ฟงั
เสียง ไม่ดมกลิน่ ไม่ล้มิ รส ไม่สมั ผัสโผฏฐัพพะ ทีท่ าํ ให้เกิดความสุข ความกําหนัดยินดี
ขึ้นมา อันนี้ตอ้ งตัด การไปอยู่วดั ก็เป็ นการตัดโดยปริยายไป เพราะทีว่ ดั จะไม่มสี ง่ิ เหล่านี้
ให้ได้สมั ผัสนัน่ เอง ไม่มที วี ใี ห้ดู ไม่มวี ทิ ยุให้ฟงั ไม่มหี นังสือพิมพ์ให้อ่าน ไม่มอี าหารถูก
ปากถูกคอให้รบั ประทาน ไม่มเี ครื่องดืม่ ชนิดต่างๆทีถ่ ูกอกถูกใจให้ดม่ื ให้ดม่ื ตามมีตาม
เกิด แล้วก็ให้พอประมาณ ให้รู้จกั ประมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ รับประทาน
พอควรเท่าทีจ่ าํ เป็ น รับประทานมากไปก็จะทําให้เกิดนิวรณ์ข้นึ มาอีกตัวหนึ่ง เกิด
อุปสรรคอีกตัวหนึ่งก็คอื ความง่วงเหงาหาวนอน ความขี้เกียจ เวลาฉันอิ่มๆกินอิม่ ๆแล้ว
เวลานัง่ ก็สปั หงก คิดหาแต่หมอน เดินก็เดินไม่ไหว นี่ก็เป็ นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง ขนาด
ไปอยู่วดั แล้ว ไปสํารวมอินทรียแ์ ล้วก็ตาม พอไปเจออาหารทีถ่ ูกปากเข้าก็เลยกินมากไป
หน่อย พระบางรูปถึงต้องอดอาหาร ต้องผ่อนอาหาร หยุดฉันสัก ๓ วัน ๕ วัน ฉันของ
เบาๆ เช่นฉันนํา้ ปานะ ฉันนํา้ ผลไม้ในตอนบ่าย หรือในตอนเช้าก็อาจจะฉันนมสักกล่อง
หนึ่ง พอให้มอี ะไรในท้องบ้าง ไม่ทรมานจนเกินไป ทําอย่างนี้แล้วจะไม่งว่ งเหงาหาวนอน
จะมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะบําเพ็ญภาวนาทําจิตให้สงบ เพราะถ้าจิตไม่สงบแล้วมันจะ
ปรุงแต่ง คิดถึงเรื่องอาหาร อาหารอย่างนัน้ ก็อร่อยอย่างนี้ก็อร่อย พอไม่ได้รบั ประทานก็
เกิดความทุกข์ใจความทรมานใจขึ้นมา
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แต่พอควบคุมจิตใจให้อยู่กบั กรรมฐานได้ ควบคุมความคิดไม่ให้คดิ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่
นานจิตก็จะสงบนิ่งรวมลงเป็ นหนึ่ง ตอนนัน้ จิตก็จะว่าง ว่างจากความหิวกระหายทีเ่ กิด
จากความคิดปรุงแต่ง พอความหิวหายไป ความอิม่ ก็เข้ามาแทนที่ จิตอิม่ ถึงแม้ร่างกาย
จะหิว แต่ความหิวของร่างกายเมือ่ เปรียบเทียบกับความหิวของใจแล้ว มันต่างกันเหมือน
๑ ต่อ ๑๐ ความหิวของร่างกายเพียง ๑ เท่า แต่ความหิวของใจเป็ น ๑๐ เท่า พอระงับ
ดับความหิวทางใจได้แล้ว ความหิวทางร่างกายจะไม่เป็ นปัญหาอย่างไร เพียงแต่รู้สกึ
อ่อนเพลียบ้างเล็กน้อย รู้สกึ ท้องว่างๆ แต่กาํ ลังใจกลับมีมากขึ้น พอจิตสงบแล้วถ้าลุกไป
เดินจงกรม ก็เดินได้อย่างสบายไม่ข้เี กียจ พอเดินเมือ่ ยก็กลับมานัง่ ต่อ สามารถภาวนาได้
อย่างต่อเนื่องในอิริยาบถทัง้ ๔ เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ควบคุมจิตใจควบคุมความคิด
ไม่ให้ไปคิดถึงอาหาร เพราะตอนนัน้ เป้ าหมายของใจจะมุง่ ไปทีอ่ าหารก่อนเสมอ ถ้าขาด
แล้วก็อยากจะได้สง่ิ ทีข่ าด ต้องยอมทนบ้างถ้าต้องการผลอันเลิศ ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าก็ดี
พระสาวกทัง้ หลายก็ดไี ด้มา ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย ยกเว้นบางองค์บางรู ปทีไ่ ด้ลาํ บากลํา
บนทํามามากแล้วในอดีต ท่านมีศีลแล้ว มีสมาธิแล้ว เพียงแต่ขาดปัญญา พวกนี้เพียงได้
ยินได้ฟงั ก็สามารถทําจิตให้หลุดพ้นได้ เช่นตอนทีท่ รงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้ แรก
พระอัญญาโกณฑัญญะก็สามารถบรรลุธรรมขัน้ แรกได้ บรรลุเป็ นพระโสดาบันได้ และ
หลังจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกครัง้ ๒ ครัง้ พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ก็บรรลุเป็ น
พระอรหันต์ได้พร้อมกันหมด โดยไม่ตอ้ งไปลําบากลําบนนัง่ สมาธิ เดินจงกรม อดอาหาร
อย่างพวกทีย่ งั ไม่เคยทํามาก่อนต้องทํากัน ท่านทํามาแล้ว สิง่ ทีท่ ่านขาดก็คอื ปัญญา ท่าน
มีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว ท่านเคยทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆมาแล้ว ท่านได้สาํ รวมอินทรีย ์
ตาหูจมูกลิ้นกาย ฟันฝ่ านิวรณ์ต่างๆอุปสรรคต่างๆมาแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นความฟุ้งซ่านก็ดี
ความง่วงเหงาหาวนอนก็ดี ความยินดีในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆก็ดี ความโกรธ
ก็ดี ความลังเลสงสัยก็ดี สิง่ เหล่านี้ท่านฟันฝ่ ามาแล้ว ท่านไม่สงสัยแล้วว่าความสุขที่
แท้จริงอยู่ทไ่ี หน
ความสุขทีแ่ ท้จริงมีอยู่ทเ่ี ดียวเท่านัน้ คืออยู่ในใจเรา ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ทีอ่ น่ื เป็ นความทุกข์
ทัง้ นัน้ เป็ นความทุกข์ทซ่ี ่อนมาในรูปของความสุข เป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล ความสุขทาง
โลกทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดอี กดี
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ใจมีความสุขใจ พอได้มาสักระยะหนึ่งก็กลายเป็ นความขมขืน่ กลายเป็ นความเจ็บชํา้
นํา้ ใจขึ้นมา กลายเป็ นความเสียอกเสียใจขึ้นมา มันเป็ นอย่างนี้ ไม่วา่ อะไรในโลกนี้ มันมี
ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ทงั้ นัน้ มีอะไรก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา คอยหวงคอยห่วงคอยกังวล
เวลาเสียไปจากไป ก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่มใี นโลกนี้
ไม่มใี นสิง่ ต่างๆ ไม่มใี นรูป ในเสียง ในกลิน่ ในรส ในโผฏฐัพพะ ความสุขทีแ่ ท้จริงมีอยู่
ทีเ่ ดียวเท่านัน้ ก็คอื ใจ นี่คอื ความลังเลสงสัยของผูป้ ฏิบตั ิ เบื้องต้นยังไม่แน่ใจ ยังสงสัย
อยู่ เพราะยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขทางใจ ยังถูกกิเลสหลอกได้ ปฏิบตั อิ ยู่วดั ๓ วัน
พอออกมาก็ไปเทีย่ วสัก ๗ วัน อย่างนี้ยงั ลังเลสงสัยอยู่ ยังไม่มนใจกั
ั ่ บความสุขทาง
ธรรมะทางด้านจิตใจ ถ้ามันใจแล้วใครมาชวนไปเที
่
ย่ วก็ไม่ไป ถึงแม้จะออกมาจากวัด
แล้วก็จะอยู่บา้ นปฏิบตั ภิ าวนาต่อไป จะออกไปข้างนอกเฉพาะมีความจําเป็ น ไปทํางานทํา
การทํามาหากินเท่านัน้
แต่จะไม่ออกไปตามอํานาจของความอยาก คือกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้ายังมีภาระผูกพันของผูค้ รองเรือนอยู่ก็จะทําหน้าทีข่ องตนไป แต่
จะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญ เพียงแต่ทาํ ไปตาม
หน้าที่ ถ้ายังมีภาระหน้าทีต่ อ้ งทําอยู่ พอมีโอกาสปล่อยวางตัดขาดจากภาระต่างๆได้ ก็จะ
แสวงหาทีส่ งบสงัดวิเวก อยู่แบบนักบวช ถ้าได้สมั ผัสกับความสงบแล้วจะไม่สงสัย อย่าง
พวกทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรม พวกนี้เขาไม่สงสัยว่าความสุขที่
แท้จริงอยู่ทไ่ี หน เขารู้อยู่ในใจ แต่ยงั ไม่รู้วา่ ทําอย่างไรให้มนั เกิดขึ้นได้อย่างถาวร ทําได้
เพียงชัว่ ขณะ ทําจิตให้สงบได้เป็ นพักๆไป เวลากําหนดพุทโธๆไป จิตสงบรวมลงเป็ นหนึ่ง
ก็สงบอยู่ได้สกั ระยะหนึ่ง จากนัน้ ก็ถอนออกมา พอถอนออกมาก็คดิ ปรุง คิดแล้วก็ลกุ ไป
ทํานัน่ ทํานี่ คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วก็สร้างความทุกข์ข้นึ มาอีก คิดถึงอดีต คิดถึง
อนาคต คิดถึงอะไรต่างๆ ก็สร้างความทุกข์ สร้างความกังวลใจขึ้นมาได้ เพราะไม่มี
ปัญญาสอนใจให้คดิ ปล่อยวาง ไม่ตอ้ งกังวล ให้รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตอ้ งเกิดขึ้น ไม่มี
ใครไปห้ามได้ ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตายนี้ ไปห้ามมันไม่ได้ ไปหยุดยัง้ มันไม่ได้
สิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจปล่อยร่างกายได้ก็คอื ปัญญา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้เพียงผูเ้ ดียว รู้วา่ ร่างกาย
นี้ไม่ใช่ใจ ผูอ้ น่ื ไม่รู้ ก่อนหน้าทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้น้ ี ไม่มใี ครรู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ใจ
ใจคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเป็ นตน ท่านถึงต้องมาแก้ความเห็นนี้ ว่าร่างกายไม่ใช่ตวั ตน
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ร่างกายไม่ใช่ใจ ผูค้ ดิ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่ใช่ผูค้ ดิ ผูค้ ดิ ไม่ตอ้ งกังวลกับร่างกาย ที่
ต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนของเขา มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายเป็ นธรรมดา ผูร้ ู้คอื ใจทีม่ าหลง
มายึดมาติดมาครอบครองร่างกายนี้ ไม่รู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ใจ พอพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้
ปั๊บ คนทีม่ สี มาธิอยู่แล้วก็จะเข้าใจทันที รู้แล้วว่ากําลังแบกร่างกายนี้ หลงยึดติดร่างกายนี้
กังวลกับความแก่ความเจ็บความตาย ทําให้เกิดความทุกข์ใจในขณะทีไ่ ม่ได้อยู่ในสมาธิ
เวลาอยู่ในสมาธิไม่ได้คดิ ถึงเรื่องของร่างกาย จึงไม่มคี วามทุกข์กบั ร่างกาย พอออกจาก
สมาธิแล้วก็ไม่รู้จกั วิธีคดิ ทีจ่ ะทําไม่ให้ทกุ ข์ ไม่กงั วล ไม่รู้ตรงนี้ ต้องให้พระพุทธเจ้ามา
แสดง แล้วเรานําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนมาเป็ นโจทย์ ว่าร่างกายไม่ใช่เรา ทําไมถึงไม่ใช่
เรา ก็ดูสวิ า่ มันมาจากทีไ่ หนแล้วมันไปทีไ่ หน มันก็มาจากดิน จากนํา้ จากลม จากไฟ
เบื้องต้นก็จากนํา้ ๒ หยด ของพ่อหยดของแม่หยดมาผสมกัน แล้วก็อาศัยดินนํา้ ลมไฟ
ของมารดาเป็ นอาหารหล่อเลี้ยง ให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาจนคลอดออกมา แล้วก็
รับประทานอาหารเพิม่ เติม อาหารก็มาจากดินจากนํา้ จากลมจากไฟ แล้วก็เจริญเติบโต
ขึ้นไปเรื่อยๆ จนผมดําก็กลายเป็ นผมขาว หนังทีเ่ ต่งตึงก็กลายมาเป็ นหนังทีเ่ หีย่ วย่น
สุขภาพทีส่ มบรูณ์แข็งแรงก็ค่อยๆเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แล้วต่อไปก็จะหยุดทํางาน ธาตุ
๔ ก็จะแยกออกจากกันไป ต้องพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้วจะเห็นได้ชดั ว่าร่างกาย
เป็ นวงจรของดินนํา้ ลมไฟ เป็ นการรวมตัวของดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็แยกสลายไป พอ
ร่างกายตายไปแล้ว นํา้ ก็กลับไปสู่นาํ้ นํา้ ก็ไหลออกจากร่างกายไป ความร้อนก็ออกไป
อากาศก็ระเหยออกไป ทิ้งร่างกายไว้สักระยะหนึ่ง ก็จะแห้งกรอบ เนื้อหนังก็จะแห้งกรอบ
ต่อไปก็จะผุไป กระดูกก็จะผุไป กลายเป็ นดินไป ส่วนใจเป็ นแบบร่างกายหรือเปล่า ไม่
เป็ นหรอก เพราะใจคือผูร้ ู้ เวลาจิตสงบก็มแี ต่ผูร้ ู้อยู่ตวั เดียว ไม่มกี าย พอผูร้ ู้ๆอย่างนี้ก็
เข้าใจ ก็เลยไม่ยดึ ติดกับร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเป็ นไปตามเรื่องของเขา ยอมรับความ
จริงของร่างกาย พอรับได้ก็สบายใจ ถ้าอยากรู้วา่ รับได้จริงหรือไม่ ก็ตอ้ งพาร่ากายไป
พิสูจน์ดู พาไปปล่อยไว้ในป่ าช้าบ้าง ปล่อยไว้ในทีน่ ่ากลัวๆ ทีอ่ าจจะมีภยั ต่อร่างกาย ดูสิ
ว่าจะปล่อยมันได้ไหม จะวางเฉยได้ไหม ถ้าวางเฉยได้ไม่เดือดร้อน มันจะเป็ นอะไรก็ให้
มันเป็ นไป พอมันปล่อยได้จริงๆแล้ว ใจจะโล่งจะเบาสบาย จะไม่วติ กกังวลกับร่างกาย
อีกต่อไป นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ
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เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วปฏิเวธคือผลก็จะปรากฏขึ้นมา ผลก็ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทใ่ี จนี่แหละ ใจที่
โล่งทีเ่ บาทีส่ บาย ไม่เหมือนกับเมือ่ ก่อนทีห่ นักอกหนักใจกับร่างกาย กับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ คน
นัน้ คนนี้ เพราะไปแบกมัน ก้อนหินก้อนหนึ่งจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ
ไม่ไปแบกมัน มันก็ไม่หนักหรอก ถ้าไม่ไปขยับเขยื้อนมัน ปล่อยไว้ตรงนัน้ มันไม่หนัก
หรอก แต่ถา้ อยากจะย้ายมันไปจากตรงนี้ไปไว้ตรงนัน้ มันจะหนักขึ้นมาทันที ฉันใดสิง่
ต่างๆทีใ่ จไปยึดติดก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่ไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้แล้ว มันก็
ไม่หนัก เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็ นไป ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ไป
อยากให้มนั อยู่นานๆ มันก็ไม่หนัก พออยากจะให้มนั อยู่ไปนานๆ มันก็จะวิตกกังวล จะ
หวาดระแวงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ ถ้าปล่อยไปตามบุญ
ตามกรรม อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไป ใจก็สบาย ใจไม่แบกมัน เหมือนกับร่างกายของคน
อืน่ คนอืน่ เขาจะอยู่เขาจะไปเราไม่เดือดร้อนฉันใด ร่างกายของเราก็ตอ้ งเป็ นเหมือน
ร่างกายคนอืน่ เราต้องปฏิบตั ริ ่างกายของเรากับร่างกายคนอืน่ ให้เท่าเทียมกัน เพราะมัน
เหมือนกัน มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไม่มตี วั ตนเหมือนกัน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
เพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่งเท่านัน้ เอง ปัญหาของเราอยู่ทเ่ี ราไปหลงไปยึดไปติด ไปอยากให้เขา
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราต้องดูตรงจุดนี้ ดูทใ่ี จเรา อย่าไปอยากกับอะไรจนถอนตัวไม่
ขึ้น อยากได้แต่ตอ้ งให้อยู่ในกรอบของความเป็ นไปได้ บางอย่างก็ยงั สามารถดูแลกันได้
เช่นสอนคนนัน้ สอนคนนี้ ดูแลลูกหลานให้อยู่ในกรอบของความดีงาม ก็พอจะดูแลได้ใน
ระดับทีเ่ ขาทําได้ ถ้าเขาทําไม่ได้ จะแหกคอกออกไป ไม่ตอ้ งไปเสียใจ ต้องรู้วา่ ไม่ได้อยู่ใน
วิสยั ของเราแล้ว เราทําดีทส่ี ุดแล้ว อย่างทีส่ อนนี้ก็สอนอย่างดีทส่ี ุดแล้ว จะเอาไปทํา
หรือไม่ทาํ ไม่ใช่เรื่องของเรา จะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่สนใจ จะซาบซึ้งหรือไม่ซาบซึ้งก็ไม่สาํ คัญ
เราทําหน้าทีข่ องเราเต็มทีแ่ ล้ว เราก็พอใจ การให้ธรรมะเป็ นความสุขอย่างหนึ่ง เป็ นการ
สร้างความสุขใจ เพราะเวลาแสดงธรรมจะมีแต่กระแสธรรมไหลออกมา จะมีแต่ความ
เย็นความสบายใจ คนฟังก็เย็นใจไปด้วย เพราะกระแสธรรมเป็ นเหมือนนํา้ เย็น ใจของผู ้
แสดงก็เย็น ใจของผูฟ้ งั ก็เย็น การแสดงธรรมไม่ขาดทุน ถ้าไม่มกี เิ ลสเข้าไปแทรก ไป
อยากให้คนฟังต้องไปปฏิบตั ติ ามอย่างจริงๆจังๆ อยากให้เขาบรรลุ ถ้าเขาไม่ทาํ ไม่ปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง หรือไม่ศรัทธาไม่เชื่อเรา หรือฟังแล้วเบือ่ คราวหน้าไม่มาฟังอีก ก็จะเสียใจ
12

ถ้ามีกเิ ลสซ่อนเร้นอยู่ ถ้าไม่มกี ิเลส ทําหน้าทีไ่ ปเหมือนให้เงินเขา เขารับไปก็ดี ถ้าไม่รบั ก็
ไม่เป็ นไร ให้คนอืน่ ก็ได้ เป้ าหมายก็คอื การปล่อยวาง อย่าไปหลงว่าเป็ นเรา เป็ นของเรา
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มไี ว้เพือ่ มาปลดเปลื้องภาระทางด้านจิตใจ ปลดเปลื้องความหลง
ทําใจให้หลุดพ้น ทําใจให้สงบ แล้วจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง
ถาม พีส่ ะใภ้เจ็บหนักมาก หลานทีด่ ูแลอยู่ หลังจากทีแ่ ม่เจ็บหนักและคิดว่าอยู่ได้อกี
ไม่นาน ได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์เป็ นเครื่องจรรโลงใจตลอดมา เขาขอธรรมะ
มาว่า ถ้าวันไหนแม่รู้สกึ ดีข้นึ นิดหนึ่ง ใจเขาจะฟูมาก ถ้าวันไหนแม่ไม่ฟ้ ื นตัวเลย
ไม่พูดเลย ไม่ลมื ตา ก็จะเป็ นทุกข์มาก ตรงนี้ยงั ทําใจไม่ได้ ถึงแม้จะได้พจิ ารณา
ตามท่านอาจารย์วา่ เป็ นไตรลักษณ์ แต่ยงั เป็ นทุกข์มากเหลือเกิน
ตอบ ใจยังตัดไม่ขาด ตัดได้เป็ นช่วงๆ เวลามีสติมปี ญั ญาก็จะปล่อยวางได้ พออาการดี
ขึ้น สติหายไปเลย ดีใจจนลืมไปแล้วว่า ดีข้นึ เพือ่ ทีจ่ ะเลวลงไปอีก ไม่มอี ะไรดีไป
ตลอด ดีแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งไม่ดี เพราะต้องไปสู่จดุ จบอยู่ดี ไม่มองไปตรงจุดจบ
มองอยู่ตรงจุดทีข่ ้นึ ๆลงๆ เวลาขึ้นก็ดใี จ เวลาลงก็เสียใจ ไม่รู้วา่ ในทีส่ ุดก็จะต้อง
ลงไปทีศ่ ูนย์ มันกําลังดิง่ ลงไป ขณะทีด่ ง่ิ ลงก็ยงั มีข้นึ มาบ้างลงไปบ้าง แต่ในทีส่ ุด
แล้วก็ตอ้ งลงไปทีจ่ ดุ นัน้ ทุกคน ไม่วา่ ใครก็ตาม มีสุขภาพดีขนาดไหนขณะนี้ก็ตาม
อาจจะไปถึงก่อนคนทีก่ าํ ลังนอนใกล้ตายอยู่ก็ได้ ไม่มอี ะไรแน่นอน ต้องให้
พิจารณาความเสือ่ มอยู่เรื่อยๆ เป็ นปัญญา พวกเราส่วนใหญ่ชอบพิจารณาความ
เจริญกัน ทําอะไรก็อยากให้มนั เจริญ ไม่เคยคิดเลยว่า อะไรทีเ่ จริญก็ตอ้ งเสือ่ ม
ธรรมทีม่ กี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา สร้างกรุงศรี
อยุธยาขึ้นมาก็เสือ่ มหมดไป สร้างกรุงโรมขึ้นมาก็เสือ่ มหมดไป ตอนนี้ไปสร้างที่
ประเทศดูไบ เดีย๋ วก็เสือ่ มหมดไป ไม่มอี ะไรทีจ่ ะอยู่ถาวร เพราะสิง่ ต่างๆเมือ่
รวมตัวแล้ว โดยธรรมชาติก็จะกลับไปสู่ทเ่ี ดิมเสมอ นํา้ ก็กลับไปหานํา้ ไม่อยู่กบั
ดิน สังเกตดูเวลาซักผ้าเสร็จแล้ว พอเอามาผึง่ เดีย๋ วก็แห้ง นํา้ ระเหยไปแล้ว นํา้ ไม่
ยอมอยู่กบั ดิน ผ้าเป็ นดิน อยู่กนั เดีย๋ วเดียวก็หนีไปแล้ว จากไปแล้ว เป็ น
ธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง จะกลับไปทีเ่ ดิมของเขาเสมอ เวลามีพลังทาง
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ธรรมชาติ ทําให้มารวมกัน ก็มารวมกัน เช่นต้นไม้ เกิดขึ้นมาได้เพราะนํา้ ฝนลง
มาจากท้องฟ้ า พอมาสัมผัสกับดินกับเมล็ด ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมา ใน
ทะเลทราย ไม่มนี าํ้ ก็ไม่มตี น้ ไม้ ถ้าทะเลทรายมีฝนตกอยู่เป็ นประจํา ทะเลทรายก็
กลายเป็ นป่ าขึ้นมาได้ เพราะเมล็ดพันธุต์ ่างๆจะถูกลมพัดไป เวลามีพายุมาเมล็ด
พืชพันธุต์ ่างๆก็จะถูกพัดไปด้วย หรือลอยไปในนํา้ ก็มี ต้นมะพร้าวอยู่ๆก็ไปโผล่
อยู่ทเ่ี กาะนี้เกาะนัน้ ทวีปนี้ทวีปนัน้ พอมีปจั จัยทีท่ าํ ให้เจริญเติบโตได้ ก็จะ
เจริญเติบโตขึ้นมา พอเจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะแก่ตายไป ธรรมชาติของธาตุ
๔ จะแยกกัน ไม่รวมกัน นอกจากมีพลังอย่างอืน่ มาทําให้รวมกัน เช่นลมพัด ฝน
ตก
จึงควรทําความเข้าใจไว้ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มีการเกิดขึ้นแล้วมีการดับไป
เป็ นธรรมดา อย่าไปหลงอยากให้อยู่ไปนานๆ เป็ นไปไม่ได้ ไม่เป็ นความจริง เห็น
กันชัดๆอยู่ ทุกคนก็รู้วา่ เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายกันทุกคน แต่ไม่
ยอมรับกัน เพราะไม่รู้วา่ การยอมรับความจริงจะทําให้สบายใจ การไม่ยอมรับ
ความจริงจะทําให้ทกุ ข์ใจ เช่นวันก่อนมีโยมคนหนึ่งแม่อายุ ๙๐ กว่าแล้ว ตอนนี้
กําลังเข้าโรงพยาบาล จะนิมนต์ให้เราไป เราบอกไม่ไปหรอก บอกว่าควรทําใจ
เพราะคนเราเกิดมาไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไป เธอบอกว่าตอนนี้ยงั ทําใจไม่ได้ ทําไมไม่
ทําล่ะ ทําแล้วสบายใจ ถ้าไม่ทาํ จะทรมานใจ เธอไม่รู้วา่ ทําใจได้แล้วจะสบายใจ
พวกเราบางทีกร็ ู้บา้ ง ไม่รู้บา้ ง พอเผลอปั๊บก็ไม่ยอมทําใจทันที ต้องมีสติเตือนตน
อยู่เรื่อยๆ ต้องทําใจให้ยอมรับความจริง อะไรจะเกิดก็เกิด ทําได้เมือ่ ไร ก็จะ
สบายเมือ่ นัน้ ทําก่อนมันเกิดได้ยง่ิ ดี เหมือนทีท่ ่านสอนให้ตายก่อนตาย ก็แบบนี้
คิดเสียว่าเราตายไปแล้ว ของในโลกนี้จะเป็ นอย่างไร ไม่มผี ลกระทบกับเราแล้ว
อยู่แบบคนตายอยู่ อยู่แบบไม่หวังอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร อะไรจะเป็ นอย่างไรก็ได้
คนตายไม่ออกมาประท้วง ถ้าอยู่แบบคนตายได้แล้วใจจะสบาย เพราะดับความ
อยากได้ ความอยากเป็ นสมุทยั ในพระอริยสัจ ๔ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คอื
ความอยาก จึงต้องทําใจ เครื่องมือทีจ่ ะใช้ทาํ ใจก็คอื ทานศีลภาวนา จะไปบังคับ
ให้ทาํ ใจไม่ได้ ต้องทําใจจากง่ายไปหายาก ทานคือการให้น้ ที าํ ง่ายทีส่ ุด มีอะไร
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เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกจ่าย เพราะอย่างไรก็ตอ้ งจากเราไปอยู่ดี เก็บไว้ก็
ต้องคอยดูแลรักษา ต้องทุกข์กบั มัน ถ้าให้ไปแล้วก็หมดภาระไป หมดปัญหาไป
ใจก็เบาไประดับหนึ่ง สบายไประดับหนึ่ง ศีลคือการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื จะหา
อะไรมาเพิม่ อีกทําไม ไม่ตอ้ งเอาแล้ว พอแล้ว มีเท่านี้ก็พออยู่ได้แล้ว ดูพระเป็ น
ตัวอย่าง มีสมบัตเิ พียง ๘ ชิ้นก็อยู่ได้แล้ว พวกเรามีมากกว่าท่านตัง้ หลายเท่า
ทําไมจะอยู่ไม่ได้ ต้องคิดแบบนี้แล้วจะได้ไม่อยาก เมือ่ ไม่อยากจะได้ไม่ไปทําผิด
ศีล ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็เป็ นความทุกข์ทางด้านจิตใจ
จิตใจต้องหวาดระแวง กลัวกับผลทีจ่ ะตามมา
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง เรียนรู้จากผูอ้ น่ื
ถ้าในยุคทีไ่ ม่มี
พระพุทธเจ้า การเรียนรู้เพือ่ หาสัจจธรรมความเป็ นจริง จะไม่ได้เลย ใช่ไหมครับ
ตอบ ทีเ่ รียกว่าพุทธันดรใช่ไหม พระพุทธเจ้าก็อยู่ในสมัยพุทธันดร ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้า
แสวงหาการหลุดพ้นนี้ ไม่มศี าสนาพุทธปรากฏอยู่ ท่านจึงต้องหาของท่านเอง
ต้องทดลองด้วยวิธีการต่างๆ ตอนต้นก็ไปศึกษาจากผูร้ ู้ต่างๆ ตอนทีเ่ ป็ นฆราวาส
พระราชบิดาก็หาครูมาสอน แต่ท่านก็ฉลาดกว่าครู มีความรู้มากกว่าครู พอออก
บวชก็ไปเรียนกับพระอาจารย์ ๒ รูป ท่านก็สอนไปถึงขัน้ รูปฌาน อรูปฌาน แต่
ไม่มใี ครรู้เรื่องวิปสั สนา ไม่มใี ครรู้เรื่องไตรลักษณ์ ไม่รู้วา่ ไตรลักษณ์คอื กุญแจที่
จะไขไปสู่การปล่อยวาง สู่การหลุดพ้นของจิตใจ เพราะจิตทุกดวงถูกอวิชชา
ครอบงําอยู่ ให้เห็นว่าสิง่ ทีค่ รอบครองอยู่น้ ี เป็ นตัวตน เป็ นของตน เช่นร่างกายนี้
ถาม พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ไหม ในยุคนัน้
ตอบ ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ก็จะเป็ นพระปัจเจกไป รู้
แล้วนิ่งเสีย ไม่สอนใคร
ถาม คราวนี้พูดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือคําสอนของครูบาอาจารย์ ในสมัย
พุทธกาลฟังแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เลย อย่างพวกเรานี้ฟงั แล้วอย่างดีก็ได้
แค่ความเย็นชุ่มฉํา่ แต่ความรู้ไม่เกิด เพราะสภาวจิตแตกต่างกันใช่ไหมครับ
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ตอบ จิตแต่ละดวงได้รบั การพัฒนามาต่างกัน ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นนั้ เป็ น
ช่วงทีม่ พี วกจิตทีไ่ ด้พฒั นามาสูงอยู่มาก พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรม
พวกนี้ก็สามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็ว พอพวกนี้หมดไป ก็มพี วกจิตทีต่ าํ ่ กว่ามา
เรียน ก็รู้ชา้ ลงไป บรรลุนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบนั นี้ทม่ี นี อ้ ยมาก เพราะ
พวกทีร่ ู้เร็ว พวกทีฉ่ ลาด พวกทีไ่ ด้บาํ เพ็ญบารมีมามากแล้ว ได้เรียนจบ ได้บรรลุ
กันไปหมดแล้ว เหลือแต่พวกทีม่ บี ารมีนอ้ ย ถ้าเป็ นกะทิ ก็เป็ นนํา้ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖
ตัวกะทิเกือบหมดไปแล้ว เหลือน้อยเต็มที แต่ก็ยงั มีบางองค์บางท่านทีม่ บี ารมี
มาก ทีป่ ฏิบตั ไิ ปได้อย่างรวดเร็ว
ถาม ในสภาวะทีเ่ ราฟังธรรมอยู่น้ ี คือสภาวะทีจ่ ติ เราสงบเป็ นสมาธิลงไป มันน่าจะรับ
อะไรได้มากกว่าภาวะธรรมดาๆ ถูกไหมครับ
ตอบ ขึ้นอยู่กบั ภาชนะทีร่ องรับ ใหญ่หรือเล็ก ถ้าเล็กก็รบั ได้นอ้ ย ถ้าภาชนะอยู่ในระดับ
ทาน ก็จะรับได้ในระดับทาน ถ้าอยู่ในระดับสมาธิ ก็จะรับได้ในระดับสมาธิ ถ้าอยู่
ในระดับทาน มีอะไรก็เอาไปแจกจ่ายหมดเลย อยู่แบบพระไปเลย แสดงว่ามี
ภาชนะรองรับคําสอนในระดับทานได้อย่างเต็มที่ บางคนฟังแล้วในระดับทานยัง
ทําไม่ได้เลย ทําได้เพียงเล็กๆน้อยๆ พอหอมปากหอมคอ ยังหวงเก็บไว้ซื้อของ
ส่วนตัวมาใช้ มาเทีย่ วมากินมาเล่น นี่แสดงว่าขนาดระดับทานยังทําไม่ได้เลย ถ้า
ทําได้จริงๆจะให้หมดเลย จะเก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ นจริงๆเท่านัน้ ถ้าในระดับศีล จะ
รักษาศีลได้โดยไม่มขี ้ออ้างเลย ไม่มขี ้อแม้อะไรทัง้ สิ้น จะรักษาได้มากน้อยกี่ข ้อกี่
วัน
ก็อยู่ทภ่ี าชนะของศีลทีไ่ ด้สร้างขึ้นมา
ในระดับสมาธิระดับปัญญาก็
เช่นเดียวกัน ถ้ามีภาชนะในระดับปัญญา พอแสดงธรรมปั๊บก็จะบรรลุได้ทนั ที
อย่างพระปัญจวัคคียเ์ ป็ นต้น ท่านมีแล้วทัง้ ทานทัง้ ศีลทัง้ สมาธิ ทานท่านก็สละ
เรือนออกบวชแล้ว ศีลก็รกั ษาอยู่ตลอดเวลา สมาธิก็ได้ในระดับฌาน ทีไ่ ม่ได้ก็
คือปัญญา มีอยู่บา้ งแต่ไม่พอสอนใจให้หลุดพ้นได้ ขาดเพียงอันเดียวคืออนัตตา
ท่านเห็นอนิจจัง รู้วา่ เกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย แต่ไม่รู้วา่ สิง่ ทีเ่ กิดแก่เจ็บ ตายนี้เป็ น
อะไรกันแน่ ยังหลงคิดว่าเป็ นตัวท่านอยู่ พอพระพุทธเจ้าทรงบอกว่า สิง่ ทีเ่ กิดแก่
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เจ็บตายนี้ไม่ใช่ท่าน เป็ นตุก๊ ตา ได้มาจากพ่อจากแม่ แล้วหลงคิดว่าตุก๊ ตาตัวนี้
เป็ นท่าน มันไม่ใช่ท่าน ไม่ใช่ตวั ท่าน พอทรงตรัสอย่างนี้ท่านก็เข้าใจ ก็ปล่อยวาง
ได้
ถาม บางคนก็ทาํ ภาชนะอยู่แค่ทานเท่านัน้ ไม่พฒั นาขึ้นไป ก็เลยช้า
ตอบ ใช่ ทานก็ยงั ทําไม่ถงึ ระดับพระเวสสันดร ทีเ่ ป็ นขัน้ อุกฤษฏ์ เป็ นขัน้ ของพระ
โพธิสตั ว์ ขัน้ ของสาวกภูมนิ ้ ไี ม่จาํ เป็ นต้องทําขนาดนัน้ สละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
เงินทองได้ก็พอแล้ว
ปัญหาของพวกเราอยู่ทป่ี ฏิบตั กิ นั น้อย ปริยตั มิ มี ากแล้ว ฟังเทศน์ฟงั ธรรมของครู
บาอาจารย์ทกุ วัน แต่ยงั ไม่พอ เพราะภาชนะยังไม่ใหญ่พอทีจ่ ะบรรลุในขณะทีฟ่ งั
ได้ ต้องปฏิบตั เิ พือ่ สร้างภาชนะทีจ่ ะรองรับธรรมขัน้ สูงขึ้นไป ต้องฟันฝ่ านิวรณ์ทงั้
๕ ไปให้ได้ โดยเฉพาะกามฉันทะ ความยึดติดในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ยังยึดติดกันอยู่ ยังติดรูปเสียง ยังอยากดูนนั ่ ดูน่ี อยากฟังนัน่ ฟังนี่ ลองอยู่บา้ น
เฉยๆดูสิ อยู่คนเดียว ปิ ดทีวี ปิ ดวิทยุ หาที่นงั ่ ทีส่ บายนัง่ ไม่ขยับไปไหน ควบคุม
ใจไม่ให้ไปแสวงหาอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย ข้าวก็รบั ประทานแล้ว นํา้ ก็เอา
วางไว้ข้างๆกาย เวลาหิวนํา้ จะได้ดม่ื เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อร่างกาย แล้วก็นงั ่ อยู่ตรงนี้
ไม่ตอ้ งไปไหน ควบคุมจิตใจด้วยสติดว้ ยสมาธิดว้ ยปัญญา ไม่ให้ฟ้ งุ ซ่าน ทําจิต
สงบให้ได้ ถ้าทําได้แล้วจิตจะมีพลัง จะชนะความอยาก ชนะความโลภ ชนะกิเลส
ต่างๆได้ ไม่ตอ้ งไปวัดก็ได้ ปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นก็ได้ ถ้ามีหอ้ งอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่มี
ใครมารบกวน ลองขังตัวเองไว้ในห้องสัก ๘ ชัว่ โมงสัก ๑๐ ชัว่ โมงดู ไม่ตอ้ งดูไม่
ต้องฟังอะไร บางสํานักมีหอ้ งให้อยู่ไม่ตอ้ งออกมา ๗ วัน ๗ คืน มีคนส่งนํา้ ส่ง
ข้าวให้ เรียกว่าสํารวมอินทรีย ์ กิเลสชอบออกทางตาหูจมูกทางลิ้นทางกาย เรา
ต้องปิ ดไม่ให้มนั ออก ดึงมันไว้ด้วยสติ อย่าอยู่เฉยๆ ต้องควบคุมจิตไปด้วย ต้อง
ให้อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั การสวดมนต์ มีสติดูความคิด พอคิดปั๊บก็ดบั มันปั๊บ บอก
มันว่าอย่าคิด พอมันจะคิดก็บอกว่าอย่าคิด ดูซวิ า่ ใครจะแพ้ใครจะชนะ ถ้าเราสัง่
มันแล้ว มันไม่คดิ ได้ เราก็จะสบาย ถ้าเราสังมั
่ นไม่ให้คดิ มันยังคิดอยู่ เราก็ตอ้ ง
17

สูก้ บั มัน ว่าอย่าคิดๆ ถ้าจะคิดก็คดิ พุทโธๆไป หรือคิดอรหังสัมมาสัมพุทโธ สวาก
ขาโตภควตาธัมโม สุปฏิปนั โนไป คิดไปอย่างนี้ จะเพลินแล้วก็จะสงบได้ ทําได้
ไม่ยากหรอก
ลองจํากัดบริเวณดู กายก็กกั ไว้ในบริเวณหนึ่ง ใจก็กกั ด้วยสมาธิดว้ ยสติดว้ ย
ปัญญา ถ้าอยากจะคิดอยากจะเทีย่ ว ก็ให้เทีย่ วในอาการ ๓๒ อยากไปไหน ไปที่
ผมหรือ ไปทีข่ น ไปทีเ่ นื้อ หนัง เอ็น กระดูก หรือไปทีเ่ กิดแก่เจ็บตายก็ได้ คนนัน้
ก็แก่ คนนี้ก็เจ็บ คนนัน้ ก็ตาย พิจารณาแบบนี้ก็ได้ เรียกว่าปัญญา ถ้าจะเจริญสติ
ก็ให้รู้ดูอยู่กบั ความคิด ไม่ให้มนั คิด ให้มสี ติอยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ลมหายใจเข้า
ออกก็ได้ ส่วนร่างกายนี้หา้ มขยับ ให้อยู่ตรงเก้าอี้น้ ี ถ้าเมือ่ ยจะยืนก็ได้ แต่ไม่ให้
เดินไปไหนมาไหน ไม่ให้เอาอะไรมาดู ไม่ให้เอาอะไรมาฟัง ถ้าจะไปก็ไปเข้า
ห้องนํา้ เท่านัน้ เข้าเสร็จแล้วก็รีบกลับมา ไม่เถลไถล กักบริเวณทัง้ กายและใจ
กายก็ตอ้ งอยูในบริเวณทีก่ าํ หนดไว้ ใจก็ไม่ให้ไปเพ่นพ่าน ไม่ให้คดิ ถึงคนนัน้ คนนี้
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ธรรมะ ฟังธรรมของ
เราเองบ้าง ฟังของครูบาอาจารย์มามากพอแล้ว อย่างหลวงปู่มนท่
ั ่ านตอบปัญหา
มีคนถามว่า ท่านอยู่ในป่ าคนเดียว ท่านจะไปฟังธรรมทีไ่ หน ท่านตอบว่าท่านฟัง
ธรรมอยู่ตลอดเวลา ท่านพิจารณาธรรมตลอดเวลา พอเริ่มพิจารณาแล้ว ธรรมจะ
ไหลไปเอง ทีเ่ รียกว่าธรรมจักร ตอนต้นก็ยากหน่อย ต่อไปมันก็จะหมุนไปเอง
โดยอัตโนมัติ ทีเ่ รียกว่ามหาสติมหาปัญญา
ตอนต้นต้องบังคับก่อน ให้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาอาการ
๓๒ พอชินแล้วเพลินแล้ว ก็จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มองเห็นอะไรก็จะคิดแต่
เรื่องราวเหล่านี้ ธรรมะก็จะต่อเนื่องกัน ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จะเข้าอก
เข้าใจ จะเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ไม่วา่ จะเป็ นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จะเห็นเป็ นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ พอ
เห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะถอนกลับเข้ามา ถ้าไม่เห็นกิเลสจะฉุดใจให้ไปหาทันที
พอมีสติมปี ญั ญาปั๊บก็จะถอนกลับมา ถ้าไม่ฝึกพิจารณาเองมันจะไม่ขยับไปนะ
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อย่ามัวแต่รอธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคอยลากเราไป เวลาฟังท่านๆก็ลากไป
พอปิ ดเครื่องเทปปั๊บ เราก็ถูกกิเลสลากกลับไปอีกทางทันที ฟังแล้วต้องเอามา
พิจารณาต่อ อย่าปล่อยให้ท่านลากเราอยู่ตลอดเวลา เป็ นเหมือนเรือพ่วง เราต้อง
ติดเครื่องในเรือเราบ้าง ต่อไปจะได้ไม่ตอ้ งอาศัยเรืออืน่ มาฉุดลากเรา พอมีเครื่อง
ในเรือเราแล้ว เราก็สามารถขับพามันไปไหนมาไหนได้เอง การพิจารณาธรรมทีจ่ ะ
ให้ได้ผล ก็ตอ้ งมีสมาธิแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพิจารณาไม่ได้เลยถ้ายัง
ไม่มสี มาธิ แต่จะไม่ได้ผลเท่ากับการมีสมาธิ เพราะถ้ามีสมาธิแล้วเวลาพิจารณา
อะไรจะตัดได้อย่างเด็ดขาด ถ้ายังไม่มสี มาธิก็อาศัยการพิจารณานี้เป็ นการฝึ กไป
ก่อน ฝึ กให้เป็ นนิสยั ถึงแม้จะตัดยังไม่ได้ อย่างน้อยก็เบรกมันไว้ได้บา้ ง พอ
คิดถึงไตรลักษณ์ ก็จะทําให้ความอยากอ่อนตัวลง ถึงแม้จะยังไม่ขาด เพราะไม่มี
กําลังไปตัดให้มนั ขาดได้ จนกว่าจะมีความสงบ พอมีความสงบแล้ว จะรู้วา่ มีสง่ิ ที่
ดีกว่าในใจแล้ว ก็จะตัดสิง่ ทีไ่ ปติดอยู่ได้ ตอนนี้เรายังยึดติดกับความสุขภายนอก
อยู่ เพราะยังไม่เห็นความสุขภายในใจทีเ่ กิดจากความสงบ จึงตัดไม่ขาด ยัง
เสียดายอยู่ ถ้ามีความสุขภายในแล้ว จะตัดได้อย่างเด็ดขาดเลย เพราะรู้วา่
ความสุขภายในนี้มนั ดีกว่า
นี่คอื ความสําคัญของสมาธิ จะช่วยปัญญาให้ตดั ขาดได้อย่างเด็ดขาดเลย แต่ก็
ไม่ได้หา้ มไม่ให้พจิ ารณา เพราะบางจริตจะถนัดกับการพิจารณาด้วยปัญญาเพือ่
ทําจิตให้สงบ ทีเ่ รียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ พอคิดถึงไตรลักษณ์จติ จะสงบลง
ระงับความฟุ้งซ่านได้ พอมีความสงบแล้วก็ไปพิจารณาถึงสิง่ ทีย่ ดึ ติดอยู่ ถ้ายังยึด
ติดกับตําแหน่งอยู่ก็ตดั มัน พิจารณาว่ามันไม่เทีย่ ง ต้องคอยดูแลรักษา ทุกข์
วุน่ วาย เห็นโทษก็จะตัดได้ เพราะตอนนี้เรามีสง่ิ ทีด่ กี ว่าตําแหน่งนัน้ แล้ว คือ
ความสงบใจ อยู่บา้ นสบาย ไม่ตอ้ งไปรับใช้เจ้านาย ไม่ตอ้ งไปเคี่ยวเข็ญลูกน้อง
ไม่มใี ครมาสังอะไรเราได้
่
อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน เพราะได้พบทีพ่ ง่ึ ของเรา
แล้ว ทีพ่ ง่ึ ทางใจก็คอื ความสงบ ต้องพยายามปฏิบตั ิ พยายามตัดเรื่องราวของคน
อืน่ ออกไปเสีย อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ใครจะเป็ นอะไรก็เป็ นเรื่องของเขา เขาต้องไป
ตามทางของเขา ถ้าพอทีจ่ ะดูแลกันได้ ช่วยเหลือกันได้ ก็ช่วยเหลือกันไป ถ้าทํา
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ไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยไป ไม่ตอ้ งเสียอกเสียใจ ไม่ตอ้ งทุกข์ไม่ตอ้ งกังวล ถ้ายังทุกข์ยงั
กังวลอยู่ แสดงว่าไม่ดูแลรักษาใจเรา ยังไม่ได้กสุ ลา ยังไม่ฉลาด ยังเข้าไม่ถงึ ใจ
ยังไม่รู้วา่ การดูแลใจเป็ นอย่างไร พอเข้าถึงใจแล้ว พอจิตสงบแล้วจะเห็นใจทันที
จะรู้เวลาจิตกระเพือ่ ม รู้วา่ กําลังแส่ไปหาเรื่องแล้ว พอคิดถึงคนนัน้ คนนี้ จิตจะ
กระเพือ่ มขึ้นมา เวลาอยู่ในความสงบไม่ได้คดิ ถึงเขา ไม่เดือดร้อนเลย พอออก
จากความสงบปั๊บ เริ่มคิดถึงเขาปั๊บ ใจก็กระเพือ่ มขึ้นมาทันที จะเห็นชัด
ถ้ามีสมาธิแล้วจะเห็นชัด จะเห็นความทุกข์ทป่ี รากฏขึ้นในจิตได้อย่างชัดเจน จะ
เห็นโทษของการไปยุ่งกับคนอืน่ มากจนเกินไป ยุ่งได้ในระดับหนึ่ง ยุง่ ในระดับที่
ไม่ทาํ ให้ใจกระเพือ่ ม ยุ่งได้ ถ้าใจเริ่มกระเพือ่ มแสดงว่ายุ่งมากเกินไปแล้ว เกินขีด
ของความพอดีแล้ว ความสงบเป็ นเหมือนมาตรวัดใจเรา ถ้าเป็ นรถก็มมี าตรวัด
ความเร็ว ถ้าวิง่ เร็วเกินขีดนี้ไป จะไม่ปลอดภัยแล้ว ความเร็ว ๑๒๐ กําลังดี พอ
ถึง ๑๔๐ หรือ ๑๖๐ จะรู้วา่ มันอันตรายแล้ว ใจเราก็มมี าตรวัดเหมือนกัน ถ้ามี
ความสงบจะรู้ขดี ของความพอดีต่อการปฏิบตั กิ บั ผูอ้ น่ื ถ้าเริ่มกระเพือ่ ม เริ่ม
กระสับกระส่าย เริ่มกังวล แสดงว่ามากเกินไปแล้ว ถ้าไม่มคี วามสงบจะไม่
รู้สกึ ตัว จะไม่รู้วา่ กําลังกระสับกระส่าย กําลังกังวล เพราะจิตกระเพือ่ มอยู่
ตลอดเวลา จึงไม่รู้วา่ มันกระเพือ่ มเพิม่ ขึ้นมาอีก เหมือนกับนํา้ ทีม่ คี ลืน่ อยู่
ตลอดเวลา โยนอะไรลงไป ก็กระเพือ่ มขึ้นมาอีกหน่อย ไม่ต่างกันมากนัก ไม่
เหมือนกับนํา้ ทีน่ ่ิง พอโยนก้อนกรวดก้อนเล็กๆลงไปก้อนเดียว มันก็กระเพือ่ ม
แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจน นี่คอื ความสําคัญของสมาธิ ทําให้เรารู้วา่ อะไรเป็ น
กิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส อะไรเป็ นตัณหา อะไรไม่เป็ นตัณหา เพราะชีวติ ของเรา
ยังต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ทีไ่ ม่เป็ นกิเลส เช่นยังต้องดืม่ นํา้ ยังต้องรับประทาน
อาหาร แต่ความต้องการเหล่านี้ จะไม่ทาํ ให้จติ กระเพือ่ ม ครู บาอาจารย์ทท่ี ่านสูบ
บุหรี่ จิตของท่านไม่กระเพือ่ มท่านถึงสูบได้ ถ้าจิตของท่านกระเพือ่ ม ท่านจะไม่
สูบทันทีเลย ท่านดูแลรักษาจิตของท่านมากกว่าดูแลอย่างอืน่ มีคนเอามาถวายก็
สูบไป ไม่ได้รบกวนจิตใจของท่านแต่อย่างใด ไม่กระสับกระส่ายเวลาไม่ได้สูบ
เวลาไม่มกี ็ไม่ได้สงให้
ั ่ ใครไปซื้อมา หรือไปขอคนนัน้ ขอคนนี้ คนไม่รู้ก็คดิ ว่า
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ทําไมท่านบรรลุแล้วยังสูบบุหรี่อยู่ คิดตามฐานะของเขา เขาติดแต่ท่านไม่ตดิ มัน
ต่างกันตรงนี้
ถาม กับลูกเรายังเป็ นห่วงยังกังวลอยู่ เขายังเรียนหนังสืออยู่
ตอบ อย่าไปห่วง ดูแลเขาไปแต่อย่าเป็ นห่วง ความห่วงเป็ นความทุกข์ แต่การดูแลเป็ น
หน้าที่
ถาม เป็ นห่วง ไปเรียนหนังสือก็ตอ้ งไปรับ กลับเองไม่ได้ อันนี้ตดั ไม่ได้
ตอบ ถ้าเป็ นหน้าทีก่ ็ไม่ตอ้ งตัด แต่ความห่วงนี้ตอ้ งตัด ไม่ตอ้ งกังวล ทําไปตามหน้าที่
ถึงเวลาก็ไปรับไปส่ง เวลาไม่เห็นหน้าตาก็ไม่ตอ้ งกังวลว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือ
เปล่า ทําตามหน้าทีไ่ ป ให้เขาหัดช่วยตัวเองให้ได้มากทีส่ ุด พอทําอะไรเองได้ ก็
สอนให้เขาทําเอง อย่าให้เขาพึง่ เรามากจนเกินไป จะกลายเป็ นคนพิการไป สอน
ให้เขาพึง่ ตนเองดีกว่า พ่อแม่บางคนรักลูกมากเกินไป อยากให้ลูกสบาย แต่ไม่รู้
ว่าเป็ นการทําให้ลูกพิการ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ เวลาขาดพ่อขาดแม่แล้วทํา
อะไรไม่เป็ น ให้เขาลําบากบ้าง ให้เขาทุกข์บา้ ง ให้เขาอดทนบ้าง เพือ่ จะได้
แข็งแกร่ง จะได้พง่ึ ตนเองได้ ถ้าคิดอยู่เสมอว่าสักวันเขาก็ตอ้ งตาย หรือคิดว่าสัก
วันหนึ่งเราก็ตอ้ งตายจากเขาไป เราก็จะไม่กงั วล ทําตามหน้าที่ แต่ไม่หวาดวิตก
กังวล ตอนนี้ลูกอยู่ทไ่ี หน มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่า ถ้ามีอะไรต้องสอนเขา
ก็สอนเขาไป ให้เขามีภูมคิ มุ ้ กันไว้ ยาเสพติดก็สอนเขา เพือ่ นไม่ดกี ็สอนเขา การ
ประพฤติผดิ ศีลผิดธรรมก็สอนเขาไป เมือ่ เราทําหน้าทีเ่ ต็มทีแ่ ล้ว เขาไม่ทาํ ตามก็
ช่วยไม่ได้ ไปห่วงใยก็ทาํ อะไรไม่ได้ ถ้าเขาจะทํา ถ้าเขาไม่ฟงั เรา ถ้าเขาฟังแล้วเขา
รับไม่ได้ เพราะเขาไม่มภี าชนะทีจ่ ะรับคําสอนของเราได้ เข้าหูซา้ ยออกหูขวาไป
เราห่วงเราก็ทกุ ข์ไปเปล่าๆ เขาไม่ได้ทกุ ข์กบั เรา เขากลับสบาย ไปกินเหล้าไปเทีย่ ว
หนีโรงเรียน มีความสุขจะตายไป เรากลับเป็ นทุกข์กบั เขา เพราะรู้วา่ ต่อไปเขา
จะต้องลําบาก หรือจะต้องมาพึง่ เรา เลี้ยงเท่าไรๆก็ไม่โต ถ้าสอนให้เขาช่วยตัวเอง
ได้แล้ว ต่อไปเราจะสบาย เขาจะไม่มารบกวนเรา
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เรามีหน้าทีก่ ็ทาํ หน้าทีน่ นั้ ไป แต่ไม่ตอ้ งแบก ไม่ตอ้ งไปทุกข์แทนเขา เขาจะตก
ทุกข์ได้ยากก็เป็ นกรรมของเขา เราไม่ได้สงให้
ั ่ เขาไป เขาเลือกทางของเขาเอง เรามี
หน้าทีบ่ อกแล้ว ว่าทางนัน้ อย่าไปนะ มีแต่หลุมแต่บ่อ มีแต่โจรผูร้ า้ ย ไปแล้วถูก
ปล้น ช่วยไม่ได้นะ ถ้าเขาไปทางนัน้ ถูกปล้นก็ช่วยไม่ได้ เป็ นเรื่องของเขา ต้องดู
ใจเรา อย่าไปทุกข์กบั ใคร กินไม่ได้นอนไม่หลับ กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ แม้กระทัง่
เรื่องของเราเองก็อย่าทุกข์ อะไรทีท่ าํ ได้ก็ทาํ ไป แก้ได้ก็แก้ไป ป้ องกันได้ก็ป้องกัน
ไป ถ้าทําไม่ได้ อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด จะเสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าไปเสียใจ ใจ
ไม่ตอ้ งเสีย รักษาใจไว้ ไปติดคุกติดตะรางก็ยงั มีความสุขได้ ถ้ารักษาใจได้ อยู่ท่ี
ไหนก็มคี วามสุขได้ เพราะใจไม่ข้นึ กับกาลสถานที่ เป็ นอกาลิโก ใจขึ้นอยู่กบั ธรรม
กับอธรรม ถ้ามีธรรมก็จะสงบเย็นสบาย ถ้ามีอธรรมมีกเิ ลสก็จะร้อนวุน่ วาย ที่
พระพุทธเจ้าทรงมาสังสอน
่
ก็เพือ่ ให้เราสร้างธรรมะขึ้นมา สร้างกุสลาขึ้นมา สร้าง
ปัญญาขึ้นมา แต่มนั กลับกลายเป็ นธรรมเนียมสวดศพไปเสียแล้ว จะให้ไปกุสลา
ตอนตาย ตอนนัน้ คนตายไม่ได้ยนิ แล้ว ไม่รู้เรื่องแล้ว ตอนนี้เรากําลังกุสลากัน
กําลังมาทําใจให้ฉลาด ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่น่ีเป็ นเพียงเสี้ยวเดียวของ
การสร้างความฉลาด เพราะในวันหนึ่งเรามีถงึ ๒๔ ชัว่ โมง แล้วใจเราก็ทาํ งาน
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ถ้าเราทํากุสลาตอนฟังธรรมเท่านัน้ ส่วนเวลาอืน่ ปล่อยให้ไป
ทางกิเลส มันก็ยงั โง่เหมือนเดิม พอฟังแล้วเราต้องเอามาเป็ นเชื้อ มาขยายความ
เอามาคิดต่อ เอามาพิจารณาต่ออยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้คดิ ไปตามทีเ่ คยคิด ให้มี
ทุกขังอนิจจังอนัตตาสอดแทรกอยู่กบั ทุกความคิด ใหม่ๆก็อาจจะยากหน่อย
เพราะไม่ค่อยถนัด แต่พอหัดคิดไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเป็ นเหมือนอาวุธคู่มอื เลย
เวลาอยากจะได้อะไรมันจะมาคอยเตือนเลย อนิจจังทุกขังอนัตตา จําเป็ นหรือไม่
จําเป็ น จะคิดทันที ถ้าไม่จาํ เป็ นไม่เอาดีกว่า อยู่อย่างนี้ก็สบายอยู่แล้ว หาเหามา
ใส่หวั ทําไม ได้ไม่คมุ ้ เสีย ได้อะไรมาก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมัน แล้วก็กลายเป็ น
ภาระ ต้องมาคอยดูแลรักษา ถ้าได้ยนิ ได้ฟังธรรมแบบนี้ก่อนแต่งงาน ก็อาจจะ
ไม่ได้แต่งงาน
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๗

ความสุขทางใจ
๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

วันนี้ท่านทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาสร้างความสุขให้แก่ใจ เพราะเห็นว่าความสุข
ทางด้านอืน่ เช่นทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนัน้ ไม่ใช่ความสุขที่
แท้จริง ไม่เหมือนกับความสุขทางใจ เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นความสุขที่
ร้อน เต็มไปด้วยความกระหายความอยาก ตรงข้ามกับความสุขทางใจทีเ่ ต็มไปด้วยความ
เย็น ความสบาย ความอิม่ ความพอ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้
อยู่ทใ่ี จ อยู่ทก่ี ารกระทําของใจ และส่งต่อไปทางกายทางวาจา จึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธ
บริษทั ให้หมันสร้
่ างความสุขทางใจกัน ให้ละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเป็ นทาง
ทีพ่ าไปสู่ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ส่วนความสุขทางใจ จะพาไปสู่ความร่มเย็น
เป็ นสุข ห่างไกลจากความทุกข์ทงั้ หลาย วิธสี ร้างความสุขก็มอี ยู่หลายวิธีดว้ ยกัน วิธีทเ่ี รา
ทํากันอยู่เป็ นประจําก็คอื ทานการให้ มีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกันคือ ๑. วัตถุทาน ให้วตั ถุขา้ ว
ของเงินทอง ๒. วิทยาทาน ให้ความรู้ ๓. อภัยทาน ให้อภัย ๔. ธรรมทาน ให้ธรรมะ นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราสามารถให้ได้ตามฐานะของเรา มีอะไรก็ให้สง่ิ นัน้ ไป ถ้าไม่มวี ตั ถุข ้าวของเงิน
ทอง ก็ให้วทิ ยาทานถ้ามีวทิ ยาความรู้ ถ้าไม่มวี ทิ ยาความรู้ก็ให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ไม่จองเวรจองกรรม ไม่วา่ ผูใ้ ดจะทําอะไรกับเรา เกิดความเสียหายอย่างไร ก็จะไม่เอา
โทษ จะให้อภัย ถ้าให้อภัยได้ใจจะเย็น ใจจะสงบ ถ้าให้อภัยไม่ได้ ใจจะรุ่มร้อน จะเป็ น
เหมือนตกนรก เพราะความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเป็ นเหมือนไฟนรก ในบรรดาทาน
ทัง้ หลายนี้ ธรรมทานเป็ นทานทีส่ ูงเลิศทีส่ ุด การให้ธรรมชนะการให้ทง้ั ปวง แต่ผูท้ จ่ี ะให้
ธรรมได้ตอ้ งมีธรรม ถ้าไม่มธี รรมก็ไม่สามารถทีจ่ ะให้ได้ ให้ได้ก็เป็ นหนังสือธรรมะแทน
ก็ยงั ดี แต่ก็ยงั สูธ้ รรมทีอ่ อกมาจากใจไม่ได้ เพราะธรรมะทีอ่ ยู่ในหนังสือ เป็ นเหมือน
ตํารับตําราของยารักษาโรค ส่วนธรรมะทีอ่ อกจากใจนี้เป็ นเหมือนยารักษาโรคเลย เวลา
ไปหาหมอเราก็ตอ้ งการยาจากหมอ ไม่ตอ้ งการตํารับตํารา เพราะไม่มเี วลาพอทีจ่ ะไป
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ศึกษาค้นหาตํารับตํารายา มารักษาโรคของเราได้ ถ้ามีหมอให้ยาก็จะช่วยรักษาโรคให้
หายได้เลย
การให้ธรรมะจึงมีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. ให้จากใจ ๒. ให้จากตํารา อย่างทีพ่ วกเราพิมพ์
หนังสือธรรมะดีๆแจกกัน จะเป็ นหนังสือทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎกก็ดี หนังสือทีค่ รูบา
อาจารย์ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ได้แสดงไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ แก่บคุ คลต่างๆก็ดี ทีเ่ ราเห็น
ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ เราก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์พมิ พ์แจกให้แก่ผูอ้ น่ื ก็พอจะช่วยให้ผูท้ ่ี
อยู่ในความทุกข์ ได้มคี วามสุขบ้าง หลุดพ้นจากความทุกข์บา้ ง เมือ่ ๒ วันก่อนก็ได้รบั
จดหมายจากนักโทษคนหนึ่ง เขาอยู่ในแดนประหาร กําลังรออุทธรณ์อยู่ เขาบอกว่าได้
อ่านหนังสือกําลังใจเล่มที่ ๑๕ และ ๑๖ ของเพือ่ นนักโทษด้วยกัน อ่านแล้วมีความสุขมี
ความสบายใจ มีแสงสว่าง ถึงแม้จะอยู่ในคุกในตะราง เขาก็สามารถมีความสุขได้ เพราะ
มีธรรมะสอนใจให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ระงับดับความอยากต่างๆได้ เพราะความ
ทุกข์ไม่ได้เกิดจากสถานทีๆ่ เราอยู่ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์รอบตัวเรา แต่เกิดจากความ
อยากต่างๆ ถ้าไม่พอใจกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ อยากจะให้เป็ นอย่างอืน่ ก็จะสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา แต่ถ ้ายอมรับสภาพความจริง เราอยู่ตรงนี้ เราเป็ นอย่างนี้ เรามีอย่างนี้ เรา
พอใจกับมัน เราก็จะไม่ทกุ ข์ คนทีอ่ ยู่ในคุกหลังจากทีไ่ ด้อ่านหนังสือแล้ว เข้าใจใน
หลักธรรมนี้ ก็สามารถทําใจให้มคี วามสุขได้ เหมือนกับคนทีอ่ ยู่นอกคุกอย่างพวกเรา
ทีม่ าสร้างความสุขให้กบั ใจของเราในวันนี้ ด้วยการมาทําทาน ซึง่ เป็ นวิธีหนึ่งทีจ่ ะทําให้เรา
มีความสุข
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการรักษาศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เวลาทีเ่ ราไม่เบียดเบียน กับเวลาทีเ่ รา
เบียดเบียนผูอ้ น่ื นัน้ ใจของเราจะมีความรู้สกึ ต่างกัน เวลาเราเบียดเบียนผูอ้ น่ื สร้างความ
ทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้ว ในเบื้องต้นเราอาจจะมีความรู้สกึ ดีใจพอใจ เพราะ
เรามีความโกรธแค้นพยาบาท เมือ่ เราได้ทาํ สิง่ ทีเ่ ราต้องการจะทําแล้ว ทําความเดือดร้อน
ให้กบั เขาแล้ว เราก็รู้สกึ สบายใจ แต่หลังจากนัน้ ไม่นานเราก็จะมีความหวาดวิตก เสียใจ
ไม่สบายใจ ทีไ่ ปเบียดเบียนเขา แต่ถา้ เราไม่ไปเบียดเบียนเขา ถึงแม้จะมีความโกรธแค้น
อาฆาตพยาบาท เราก็ให้อภัย ถือเสียว่าเป็ นการใช้หนี้เก่า ใช้เวรใช้กรรม เราก็ไม่ได้เสีย
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อะไรไปมากกว่านี้ เพราะสิง่ ทีเ่ ขาพูดหรือสิง่ ทีเ่ ขาทํานัน้ มันก็เกิดขึ้นแล้ว มันก็ผ่านไปแล้ว
เราไม่สามารถถอยเวลากลับไป ไม่ให้สง่ิ ที่เขาพูดหรือกระทํานัน้ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ มัน
เกิดขึ้นแล้ว มันผ่านไปแล้ว ถ้าเราลืมมันเสีย ใจของเราก็จะเย็นสบาย สิง่ ทีเ่ สียหายมันก็
เสียหายไปแล้ว เช่นแก้วมันแตกไปแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะทําให้มนั เป็ นเหมือนเดิมได้ ถ้าเรา
ฉลาดเราก็จะคิดว่า จะได้แก้วใหม่มาใช้ คิดอย่างนี้เราก็จะมีความสุข นี่คอื การสร้าง
ความสุขให้กบั ใจ ด้วยการไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยการรักษาศีล ละเว้นจากการฆ่า พูด
ปดมดเท็จ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี และอบายมุขต่างๆ เช่นเสพสุรายาเมา เล่น
การพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ถ้าละได้จะทําให้เรามีความสุขใจ
มีความกล้าหาญ ไม่หวาดกลัวต่อคําครหานินทา เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดเขานินทา
นัน้ ไม่ได้เป็ นความจริงนัน่ เอง
การทําจิตใจให้สงบระงับ ดับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก็เป็ นการสร้างความสุขใจอีกวิธี
หนึ่ง ถ้าใจสงบนิ่งไม่คดิ อะไร ใจจะว่าง มีความสุขมาก เพราะนี่คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง อยู่
ทีก่ ารระงับดับความคิดต่างๆ เวลาคิดอะไรแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดีใจบ้าง
เสียใจบ้าง วุน่ วายใจบ้างสับสนบ้าง ถ้าไม่คดิ แล้วสิง่ ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป ถึงแม้ว่าสิง่
ต่างๆเหล่านัน้ ยังมีอยู่ภายนอก แต่มนั ไม่เข้ามาในใจเรา ไม่มารบกวนใจเรา เหมือนกับ
ความร้อนทีอ่ ยู่ข ้างนอกห้องปรับอากาศ เราอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบาย ความร้อนไม่
เข้ามาสร้างความร้อนให้กบั เรา ฉันใด เรื่องราวต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าใจ
ไม่ไปคิดถึงมันๆก็ไม่เข้ามารบกวนใจ ถ้าใจไปคิดมันก็จะเข้ามารบกวนใจ แต่เราไม่รู้จกั
วิธีทาํ ใจให้น่ิงกัน เกิดมาก็ไม่มใี ครสอนให้หยุดคิดกัน มีแต่ปล่อยให้คดิ กันไปเรื่อยเปื่ อย
แบบรถทีว่ ง่ิ ลงเขา ไม่มเี บรก วิง่ ไปแล้วก็แหกโค้งตกเหว ชนสิง่ นัน้ สิง่ นี้ โชคดีทใ่ี จไม่ได้
เป็ นเหมือนรถ ไม่พงั ทลาย เพียงแต่ถลอกปอกเปิ กทางจิตใจ คือว้าวุน่ มีความขุน่ มัว
เศร้าโศกเสียใจ สักระยะหนึ่งแล้วก็หายไป แล้วก็วง่ิ ลงไปอีก ไปชนสิง่ นัน้ สิง่ นี้อกี ไปแหก
โค้งอีกไปทุกข์อกี นี่คอื เรื่องของใจ ทีป่ ล่อยให้คดิ ไปเรื่อยๆไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน ไม่รู้จกั
พักผ่อน เราจึงต้องมาฝึ กทําจิตใจให้สงบกัน ไม่ให้คดิ เรื่องอะไร แม้จะเป็ นเพียงชัว่
ขณะหนึ่ง จะทําให้เราเห็นความสุขทีเ่ ราไม่เคยพบเห็นมาก่อน ความสุขทีเ่ กิดจากความ
หยุดคิดปรุงแต่งของจิตใจอย่างเต็มที่ จะทําให้จติ ใจว่าง เบา สบาย เย็น มีความสุขอย่าง
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ยิง่ นี่คอื ความสุขทีเ่ กิดจากการทําใจให้สงบ เราต้องฝึ กทําใจให้สงบด้วยวิธีต่างๆ เช่น
สวดมนต์ ถ้าสวดมนต์ก็ตอ้ งสวดด้วยสติ ไม่ได้สวดด้วยความเผลอ สวดไปแล้วอย่าไป
คิดเรื่องอะไร ให้อยู่กบั การสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆ แล้วใจจะค่อยสงบลงไป ถ้ารู้สกึ ว่า
อยากจะหยุดสวด จะบริกรรมพุทโธๆไปเพียงคําเดียวแทนก็ได้ หรือถ้าอยากจะอยู่เฉยๆ
ไม่อยากจะสวด ไม่อยากจะบริกรรม ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ ถ้าไม่อยากดูลม
หายใจเข้าออกก็ดูความคิดไปก็ได้ ดูวา่ กําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่า ถ้ากําลังคิด ดูวา่ หยุด
ความคิดนัน้ ได้หรือเปล่า ถ้าจิตไปถึงขัน้ นัน้ แล้วย่อมมีกาํ ลังพอ มีสติพอ พอเห็นจิตกําลัง
คิดอะไรก็บอกให้หยุดคิดได้ พยายามทําใจให้วา่ งไปเรื่อยๆ แล้วใจจะมีความสุข มีความ
เย็นสบาย
อีกวิธีหนึ่งก็คอื เอาความคิดทีเ่ ราใช้อยู่ทกุ วันนี้ มาคิดในสิง่ ทีเ่ ป็ นความจริง สร้างความรู้
สร้างความฉลาด สร้างปัญญาให้กบั เรา เพราะในชีวติ ของเราๆไม่สามารถทําจิตใจให้สงบ
นิ่งได้ตลอดเวลา ไม่ให้คดิ อะไรได้ตลอดเวลา เพราะเราต้องใช้ความคิดไปกับภารกิจ
ต่างๆ ทํามาหากิน ทําธุระต่างๆ ก็ให้คดิ ไปในทางทีท่ าํ ให้ใจสบาย คือให้ใจคิดปล่อยวาง
ไม่ให้ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ เพราะการยึดติดกับสิง่ ต่างๆ เหมือนเอาสิง่ ต่างๆมาแบกไว้บนบ่า
ทําให้หนักอกหนักใจ ถ้าคิดแบบปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ จะเป็ นอย่างไรก็ได้ ก็เหมือนกับ
ได้วางสิง่ ต่างๆไว้ ไม่เอามาแบก คืออย่าไปอยากกับสิง่ ต่างๆ ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามความจริงของเขา เราต้องพอใจกับความจริงของเขา เช่นตอนนี้
อากาศเป็ นอย่างนี้ ก็ให้มนั เป็ นอย่างนี้ ไม่ตอ้ งไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ ถ้าอยากจะให้รอ้ น
กว่านี้ เราก็จะทุกข์ ไม่สบายใจ อยากให้เย็นกว่านี้ก็จะทุกข์ใจเช่นเดียวกัน ถ้าพอใจ เป็ น
อย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แหละ ก็จะไม่ทกุ ข์ จะสบายใจ นี้คอื การปรับใจของเรา ให้รบั กับ
เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น ในแต่ละวัน ในแต่ละวินาที ในแต่ละขณะ เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ รู้
รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง อย่าเอามาแบกให้หนักอกหนักใจ เห็นอะไรแล้วอย่าไปปรุงแต่ง ให้
เกิดความไม่พอใจ หรือเกิดความพอใจ อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดความชอบ หรือความไม่
ชอบขึ้นมา เพราะเมือ่ ปรุงแต่งไปแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมา ถ้าชอบก็อยากจะให้
อยู่ไปนานๆ ถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้หายไปเร็วๆ ถ้ามีความอยากขึ้นมาเมือ่ ไร ใจก็จะร้อน
ขึ้นมาทันที หนักอกหนักใจขึ้นมาทันที เศร้าโศกเสียใจ ว้าเหว่ วุน่ วายขุน่ มัวขึ้นมาทันที
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เกิดจากใจทีค่ ดิ ไม่เป็ น ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงการรักษาใจให้เย็นให้สบาย ว่าทําอย่างไร รู้แต่วธิ ี
ทีจ่ ะทําให้ใจว้าวุน่ ขุน่ มัวรุ่มร้อนไปกับเรื่องราวต่างๆ เพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องการรักษา
ใจระดับนี้นนั ่ เอง ระดับนี้เรียกว่าระดับปัญญา ระดับทีส่ ูงสุดของธรรมะ
ถ้าสามารถใช้ปญั ญารักษาใจได้แล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์วนุ่ วายกับอะไรเลย ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นก็ตาม จะเกิดขึ้นกับคนนัน้ คนนี้ เกิดขึ้นกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ หรือเกิดขึ้นกับตัวเราเอง
จะไม่มากระทบกับใจ เพราะใจไม่แบก ไม่เอาเข้ามาในใจ ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ น
จริง นี่คอื ความรู้แจ้งเห็นจริง เป็ นอย่างนี้ เห็นตามความเป็ นจริง เห็นแล้วก็ไม่ปรุงแต่ง
ไม่หลอกตัวเองว่า ดีอย่างนัน้ ไม่ดอี ย่างนี้ วิเศษอย่างนัน้ ไม่วเิ ศษอย่างนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่มคี วามหมายอะไรกับใจ ถ้าใจไม่ได้ไปให้ความหมาย ถ้าใจหลงไปให้ความหมาย ว่า
สิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้ไม่ดี สิง่ นี้แพงสิง่ นี้ไม่แพง ก็จะไปวุน่ วายไปอยาก ไปยึดไปติด ไปเสียอก
เสียใจ เวลาทีต่ อ้ งจากมันไป หรือมันจากไป ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นกับใจของทุกๆคน
ใจมาด้วยใจเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรมา เวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไป ร่างกายก็ท้งิ ให้สปั เหร่อ
ดูแลไป ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองก็ปล่อยให้ผูอ้ น่ื ดูแลต่อไป ใจก็ไปตามประสาของใจ
ต่อ ถ้าได้ศึกษารํา่ เรียน รู้จกั วิธรี กั ษาใจให้มีความสุข ก็ไปสู่สุคติ ไปสู่ทด่ี ี ทีส่ บาย ถ้าไม่
รู้จกั รักษาใจ มัวแต่แบกปัญหาแบกโลกแบกเรื่องราวต่างๆ ก็จะไปด้วยความรุ่มร้อน ไป
ด้วยความทุกข์ ไปด้วยความว้าวุ่นขุน่ มัว ก็จะไปไม่ดี ไปสู่อบาย ไปสู่ทคุ ติ นี่คอื วิธีรกั ษา
ใจให้มคี วามสุข ต้องยอมรับสภาพต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทําไม่ได้ เราทํา
ได้ถา้ เราอยากจะทํา แต่เราไม่รู้เท่านัน้ ว่ามันเป็ นประโยชน์ เราถูกความหลงหลอกว่า สิ่งที่
เรามีอยู่ในขณะนี้ หรือเป็ นอยู่ในขณะนี้ มันไม่ดพี อ ต้องมีสง่ิ นัน้ ต้องเป็ นอย่างนัน้ ถึงจะ
ดีกว่านี้ นี่คอื ความหลง มันหลอกเราแล้ว ทุกครัง้ ทีม่ คี วามรู้สกึ นึกคิดอย่างนี้ ขอให้เตือน
ตัวเองได้เลยว่ากําลังถูกหลอก เพราะไม่มอี ะไรดีไปกว่านี้ ชีวติ ของเราในปัจจุบนั นี้ ที่
เป็ นอยู่ในขณะนี้ มันดีอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่รู้มนั เองว่ามันดี เราถูกความหลงหลอกให้
คิดว่า เป็ นอย่างอืน่ จะดีกว่านี้ มีอย่างอื่นจะดีกว่านี้ เพราะความจริงแล้วในทีส่ ุดเราก็
จะต้องเสียมันไปหมด มันจะดีได้อย่างไร สิง่ ทีเ่ ราคิดว่า ถ้าได้มาแล้วจะทําให้เราดีกว่านี้
มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะมันไม่อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป เมือ่ จากเรา
ไปแล้ว จะดีกว่าตอนนี้ได้อย่างไร ตอนนี้เราอยู่อย่างนี้เราสบายแล้ว ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มี
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ความวุน่ วายใจ เรากําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรม กําลังมีสมั มาทิฐิ กําลังคิดไปในทางทีถ่ ูกต้อง
คือคิดเพือ่ ปล่อยวาง คิดเพือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ คิดเพือ่ ไม่อยากไม่ตอ้ งการอะไร พอใจกับ
สภาพทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ถ้าสามารถรักษาความรู้สกึ นี้ได้ รักษาความคิดแบบนี้ได้ตลอดเวลา
เราจะมีความสุขไปตลอดเวลา
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรฝึ กฝนกัน สอนใจให้คดิ ปล่อยวาง ให้เข้าใจถึงความจริงว่า ใจมาตัว
เปล่าๆ จะไปตัวเปล่าๆ ไม่ได้เอาอะไรไปเลย ไม่วา่ จะเป็ นสมบัตเิ งินทองข้าวของ มาก
น้อยเพียงไรก็ตาม เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ช้ นิ เดียว ตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ก็
ไม่สามารถเอาไปได้ เอาไปได้ก็คอื ความฉลาดหรือความโง่เท่านัน้ ถ้าเอาความโง่ไปก็จะ
สร้างแต่ความทุกข์ให้กบั ใจ ถ้าเอาความฉลาดไปก็จะสร้างแต่ความสุข พวกเราจึงควร
สวดกุสลาให้แก่พวกเราก่อนทีจ่ ะตายไป อย่ารอให้พระไปสวดตอนทีเ่ รานอนอยู่ในโลง
แล้วให้คนไปเคาะโลงศพให้ฟงั กุสลาธัมมา คําว่ากุสลานี้แปลว่ากุศลความฉลาด อกุสลา
แปลว่าความโง่ ตอนนี้พวกเราฉลาดหรือโง่ ถ้ายังคิดอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่ แสดงว่ายังโง่
อยู่ ถ้าคิดว่าพอแล้ว ไม่มอี ะไรต้องการมากไปกว่านี้ แสดงว่าฉลาดแล้ว เพราะได้อะไรมา
ก็ตอ้ งกลายเป็ นความทุกข์ไปในทีส่ ุด สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในวันนี้สกั วันหนึ่งก็ตอ้ งทิ้งมันไปอยู่
ดี แต่ตอนนี้เรายังต้องอยู่กบั มันไปก่อน เพราะยังไม่จากเราไป เช่นร่างกายของเรา มันยัง
ไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งอยู่กบั มันไปก่อน ถ้าอยากให้มนั จากไป เราก็จะทุกข์ เช่นคนทีฆ่ ่า
ตัวตายก็เพราะอยากจะให้ร่างกายตายไป เมือ่ ยังไม่ตายก็ตอ้ งอยู่กบั มัน ต้องพอใจอยูก่ บั
มัน เวลาอยู่ก็พอใจ เวลาไปก็พอใจ เคล็ดลับก็คอื ทําใจให้พออยู่ตลอดเวลา ต้องสอนใจ
ว่าไม่มอี ะไรดีกว่านี้ ไม่มอี ะไรเลวกว่านี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างมันเท่ากัน มันเป็ นศูนย์ ถ้าไม่ไป
ให้ความหมาย ถ้าไม่ไปปรุงแต่ง ว่าดีหรือไม่ดี มันก็เท่ากับศูนย์ มันอยู่กบั เราก็ให้มนั อยู่
ไป เมือ่ มันไปก็ปล่อยให้มนั ไป ถ้าใจไม่ผูกพัน ไม่ยดึ ติด เวลาอยู่เราก็ไม่เดือดร้อน เวลา
ไปเราก็ไม่เดือดร้อน นี่คอื วิธีสร้างความสุขให้กบั ใจ ด้วยการคิดให้ถูกต้องตามหลัก
ธรรมชาติ ให้พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ให้ยนิ ดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้รบั ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ก็
ปล่อยให้มนั เกิดขึ้นไป ฝนตกก็ปล่อยมันตกไป แดดออกก็ปล่อยมันออกไป ไม่ตอ้ งไป
วุน่ วายกับอะไร ดูแลรักษาใจเพียงอย่างเดียวก็พอ เมือ่ ดูแลรักษาใจได้แล้ว ปัญหาต่างๆ
ก็จะหมดไป มีแต่ความสุข มีแต่ความสบาย ถึงแม้จะต้องไปติดคุกติดตะราง ก็จะไม่
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ทุกข์กบั สถานภาพทีอ่ ยู่ในตะราง เพราะยินดีทจ่ี ะอยู่กบั สภาพนัน้ อยู่ตรงไหนก็พอใจกับ
สภาพนัน้ มีอะไรก็พอใจกับสภาพนัน้ ตอนนี้เป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็พอใจกับความเป็ นหนุ่ม
เป็ นสาว ต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาแก่ก็พอใจกับความ
แก่ เวลาตายก็พอใจกับความตาย นี่คอื วิธีรกั ษาใจให้สงบ ให้มคี วามสุขอยู่ตลอดเวลา
ต้องรู้จกั คําว่าพอ ถ้าพอแล้วก็จะไม่อยาก ถ้าอยากก็แสดงว่ายังไม่พอ
เราจึงต้องคอยควบคุมความอยากของเรา อย่าปล่อยให้มนั อยาก เวลามันอยากก็ดบั มัน
ด้วยสติดว้ ยปัญญา อย่าไปคิดถึงสิง่ ทีเ่ ราอยาก ความอยากมันก็หายไปได้ อย่าไปทํา
ตามทีเ่ ราอยาก ถ้าปล่อยใจให้คดิ อยากอยู่เรื่อยๆ ความอยากจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ จน
ไม่สามารถทีจ่ ะหยุดมันได้ แต่ถ ้าเราดับมันตอนทีม่ นั เริ่มเกิดขึ้น เราก็จะดับมันได้อย่าง
ง่ายดาย เหมือนกับไฟทีเ่ ริ่มลุกใหม่ๆ ถ้ารีบเอานํา้ มาดับ ใช้นาํ้ เพียงนิดเดียวก็ดบั มันได้
ถ้าปล่อยให้ลกุ ลามไหม้บ้านไปทัง้ หลังแล้ว ตอนนัน้ นํา้ ขัน ๒ ขันก็จะไม่พอดับไฟ เราต้อง
คอยเฝ้ าดูใจอยู่ตลอดเวลา ดูความคิดอยู่ตลอดเวลา ว่ากําลังคิดไปในทางไหน ถ้าคิดไป
ในทางอยากก็ตอ้ งดับทันที ถ้าคิดไปในทางปล่อยวาง ก็ปล่อยให้คดิ ไป อะไรจะเกิดก็เกิด
อะไรจะเป็ นก็เป็ น ไม่วติ กไม่กงั วล ทําได้กท็ าํ ไป รักษาได้ก็รกั ษาไป ป้ องกันได้ก็ป้องกัน
ไป ถ้าคิดอย่างนี้ก็ปล่อยให้มนั คิดไป คิดอย่างนี้แล้วใจจะสบาย ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อน
ไม่ทกุ ข์ นี้คอื สร้างความสุขด้วยวิธีต่างๆ ทีไ่ ด้แสดงมาก็มอี ยู่ ๓ หรือ ๔ วิธี คือ ๑. การ
ให้ทาน ๒. การไม่เบียดเบียน ๓. การทําจิตใจให้สงบ ๔. การสอนใจให้คดิ ปล่อยวาง ให้
รู้จกั พอ ให้ละความอยากต่างๆ ให้มคี วามพอใจกับสภาพทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ การทีจ่ ะทําสิง่
เหล่านี้ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะเราไม่สามารถสอนเราได้ ต้องฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ทําให้เรามีความสุข เย็นสบาย ไม่วนุ่ วาย ถ้าฟังแล้วคิดถึงเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ดว้ ย อย่างนี้ก็จะไม่สงบ ไม่เย็น ไม่สบาย จึงอย่าไปโทษว่าฟังธรรมแล้วไม่
ได้ผล โทษตัวเราเองทีฟ่ งั ไม่เป็ น การฟังธรรมต้องฟังด้วยสติ คอยฟังเสียงทีเ่ ข้ามาสัมผัส
กับหู จะพิจารณาตามไปก็ได้ จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ จะทําให้ปล่อยวางได้ ถ้าพิจารณา
ไม่ทนั ก็ให้มสี ติเกาะอยู่กบั เสียงไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ใจก็จะสงบเย็นได้
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การทําสมาธิหรือทําใจให้สงบ ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็เป็ นวิธีอกี วิธีหนึ่ง บางทีเรา
สวดมนต์ไปแล้วเราก็คดิ ไปด้วย ไม่สามารถทําใจให้สงบได้ หรือบริกรรมพุทโธไปแล้วก็
ยังไม่ยอมหยุดคิด ก็ลองเปิ ดเทปธรรมะของครูบาอาจารย์ฟงั ดู ฟังแล้วก็ตงั้ ใจฟัง
เหมือนกับเราสนทนากัน เวลาใครเขาพูดอะไรเราก็ตงั้ ใจฟัง ทําไมเวลาคนด่าเราทําไมเรา
จําได้ พูดเพียงคําเดียวจําได้ทงั้ วันทัง้ คืน แต่เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมทําไมจําไม่ได้ ทําไม
ต้องไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่พอใครด่าเรานี้ ใจจะจดจ่ออยู่กบั คําพูดของเขาทันทีเลย
เพราะเป็ นเรื่องของความหลง จึงควรหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม จะทําให้ใจสงบเย็น มี
ความสุข มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง จะขจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปได้ ทําให้เชื่อมันต่
่ อการ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน นี้คือวิธีการสร้าง
ความสุขต่างๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ภายนอก อาศัยการกระทําทางกายวาจาใจนี้เท่านัน้ เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะจะติดไปกับใจ ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จาก การเห็นการได้
ยินได้สมั ผัส รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ทีไ่ ด้ความสุขในขณะทีส่ มั ผัส แล้วก็จาง
หายไป เหลือไว้แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความอยากความต้องการ ขอให้พวกเรา
พยายามหาความสุขทีแ่ ท้จริงกัน พยายามลดละความสุขทีไ่ ม่แท้จริงเสีย อย่าไปหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลย ให้หนั เข้ามาหาความสุขทางใจ ด้วยการทําบุญให้ทาน
รักษาศีล ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วชีวติ ของเราจะมี
แต่ความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงความสุขทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไว้เป็ นสมบัติ ก็จะเป็ นสมบัตขิ องพวกเราเช่นเดียวกัน จึงขอฝาก
เรื่องของการสร้างความสุขทางใจนี้ ให้ท่านได้นาํ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่
ความสุขและความพ้นทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๘

ปิ ดทองหลังพระ
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

ปิ ดทองหลังพระดีกว่า อย่าเอากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้อง เพิง่ เทศน์ไปเมือ่ เช้านี้เองว่า ให้
ทําบุญปิ ดทองหลังพระ ทําบุญให้ทานด้วยจิตใจทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจาก
ใครทัง้ นัน้ ทําด้วยความเมตตา ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ในสมบัตขิ ้าวของเงินทอง เพราะ
เห็นว่าถ้ามีมากเกินความจําเป็ น ก็ไม่เกิดประโยชน์กบั ตน กลับจะเป็ นทุกข์กบั จิตใจ
เพราะต้องคอยกังวล หวงห่วง เสียดายเสียใจ เวลาหายไปหรือถูกขโมยไป ถ้าเอาไป
ทําบุญก็จะหมดปัญหาไป ได้ความสุขทางจิตใจ เพราะได้ทาํ ประโยชน์ ได้สงเคราะห์ได้
ช่วยเหลือผูท้ เ่ี ดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก นี่คือเป้ าหมายของการทําบุญให้ทาน อยู่ตรงนี้ อยู่
ทีก่ ารปลดเปลื้องภาระทางด้านจิตใจ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทาํ บุญอาจจะกลับมา
เกิดเป็ นหมาเฝ้ าสมบัตกิ ็ได้ หวงเงินมาก ไม่ยอมทําบุญให้ทาน ไม่ยอมรักษาศีล ไม่ยอม
บอกลูกหลานว่าเงินทองเก็บไว้ทีไ่ หน เอาไปฝังดินไว้ทีต่ รงไหน ด้วยความผูกพัน ด้วย
ความหวง ด้วยความห่วง ตายไปก็กลับมาเกิดเป็ นสุนขั ในบ้านของตนเอง จึงควรทําทาน
เพือ่ ให้มคี วามสุขใจ ส่วนเรื่องชื่อเสียงแล้วแต่จะเป็ นไป อย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ เวลา
ทําบุญเขาอยากจะรู้ช่อื ก็บอกเขาไป แต่อย่าไปถือเป็ นข้อแม้ ต้องมีช่อื ลําดับที่ ๑ ถ้าไม่ได้
ลําดับที่ ๑ ก็จะเสียใจ ลบล้างบุญทีเ่ ราควรจะได้ คือความสุขใจ ควรเห็นความสําคัญ
ของใจเรา ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ยิง่ กว่าตัวเรา ตัวเราเป็ นกิเลส เป็ นอวิชชา เป็ นความหลง ไม่รู้
ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของใจ ว่าเป็ นอะไรกันแน่ จึงหลงสร้างตัวตนขึ้นมาในใจ แล้วก็ยดึ ติด
ในตัวตนนัน้ ทําอะไรก็อยากจะให้ตวั ตนดี ถ้ายิง่ ทําให้ตวั ตนมาก ก็จะยิง่ ทําให้ใจแย่ลง
เลวลงมาก คนทีท่ าํ ด้วยความเห็นแก่ตวั มักจะล่มจม แต่คนทีท่ าํ เพือ่ ผูอ้ น่ื มักจะ
เจริญรุ่งเรือง ทําสําหรับตนเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ ทําให้พอเพียง ร่างกายถ้ามีปจั จัย ๔ พร้อม
บริบูรณ์ ก็ถอื ว่าพอเพียงแล้ว จิตใจถ้าหลุดพ้นจากกิเลสทัง้ ปวงแล้ว ก็ถอื ว่าพอเพียงแล้ว
เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านมีพร้อมทัง้ ทางกายและทางใจ ทางกายท่าน
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ก็มปี จั จัย ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ ทางใจท่านก็มมี รรคผลนิ พพาน ท่านจึงสามารถทํา
ประโยชน์ให้กบั โลกได้มาก เพราะทุกบาททุกสตางค์ไม่มตี วั ตนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ได้มา
เท่าไรก็ออกไปเท่านัน้ ถ้าจะเก็บไว้ก็เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ เอง นอกจากนัน้ ก็ไม่
เคยคิดถึงประโยชน์ของตนเลย ไม่เหมือนทางโลก ทีห่ าวัตถุข ้าวของต่างๆ มาบํารุงบําเรอ
กัน อย่างนี้ไม่มใี นใจของผูท้ บ่ี ริสุทธิ์แล้ว
ท่านเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เห็นอนิ จจังทุกขังอนัตตาใน
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ในตาหูจมูกลิ้นกาย ในรูปเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ เห็นหมดทัง้ ภายนอกและภายใน ว่าเป็ นความทุกข์ ถ้าไปยึดติด แม้แต่
ความสุขภายในใจทีม่ อี ยู่ก็เป็ นความทุกข์ เพราะยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตา
ไม่ใช่เป็ นความสุขของพระนิพพาน ทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั ปฏิบตั ไิ ปแล้วมันจะเห็นหมด ส่วน
หยาบส่วนกลางและส่วนละเอียด ส่วนหยาบก็ภายนอก รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แสง
สีเสียงต่างๆ ไม่ได้เป็ นความสุขเลย สุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ เป็ น
ภาระ ต้องคอยดูแลรักษา คอยหวงคอยห่วงคอยกังวล ต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ
เสียดาย เมือ่ ต้องสูญเสียไป นี่เป็ นของภายนอก เป็ นความสุขทางโลก เป็ นความสุข
หลอกๆ เป็ นความทุกข์กบั จิตใจ เป็ นสุขกับกิเลส เวลาได้สมั ผัสรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ กิเลสจะดีใจ เหมือนแมงเม่าเห็นแสงไฟ จะบินเข้ากองไฟทันที แล้วก็จะถูก
ไฟเผาตายไป กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ทีไ่ ปกระทบกับจิตใจอย่างรุนแรง นี้เป็ นส่วน
หยาบ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ส่วนกลางก็เป็ นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เช่น
เวทนาทางกายทีเ่ กิดขึ้น สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ถ้าละเอียดเข้า
ไปภายใน ก็คอื ความสุขภายในจิต เป็ นความสุขทีล่ ะเอียดทีส่ ุด ต้องมีมหาสติมหา
ปัญญา ถึงจะรู้ถงึ จะเห็นว่า มันก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เปลีย่ นแปลงได้ สุขแล้วจาง
หายไปได้ ถ้าอยากจะให้สุขไปตลอดเวลา ก็จะต้องคอยประคับประคอง ยังต้องทํางาน
อยู่ ยังต้องรักษาความสุขอันนี้อยู่ ถ้าเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงจะไม่ตอ้ งรักษา จะสุขไป
ตลอด ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง พอรู้ทนั ก็จะปล่อยวาง สุขนี้ก็จะกระจายหายไป เหลือแต่
ความสุขทีอ่ ยู่กบั ความว่าง นิ พพานัง ปรมังสุญญัง นิ พพานัง ปรมังสุขงั เป็ นของคู่กนั
ความว่างเปล่าทีแ่ ท้จริงกับความสุขทีแ่ ท้จริง มันเป็ นของคู่กนั มันเป็ นความสุขทีไ่ ม่
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เกี่ยวข้องกับอะไรในโลกนี้เลย ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ หรือรู ปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นความสุขของธาตุรู้ ของธรรมธาตุ เป็ นความสุขทีพ่ วกเราต้อง
พยายามไปให้ถงึ เราจึงต้องปล่อยความสุขภายนอก เพือ่ เข้าสู่ภายใน
การเข้าสู่ภายในนี้เรียกว่ามรรค การออกสู่ภายนอกเรียกว่าสมุทยั เช่นอยากไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี
อยากไปดูอยากจะไปฟัง อยากจะไปลิ้มรสอยากไปรับประทานสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อย่างนี้เรียกว่า
สมุทยั อยากออกข้างนอก ไม่รู้วา่ ข้างนอกเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นอันตราย เป็ นทุกข์ ไม่ชอบ
เข้าข้างในกัน เพราะแรงผลักดันให้ออก แรงกว่าแรงทีจ่ ะดึงให้เข้า กําลังของกิเลสแรง
มากสําหรับปุถชุ นทัวๆไป
่
ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมามากพอสมควร จะรู้สกึ ว่าการ
เข้าข้างในเป็ นสิง่ ทีย่ ากอย่างยิง่ แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมาแล้ว ได้เคยทําบุญให้ทาน
รักษาศีล บําเพ็ญภาวนามาแล้ว ถึงแม้จะไม่ได้มากมายนัก แต่พอรู้หลักของการภาวนา
การเจริญสติ พอได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน ทีส่ อนให้ดงึ จิตเข้าข้างใน ก็จะเข้าใจทันที
สามารถนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าไม่เคยเลยจะไม่รู้วา่ เข้าข้างในไป
ทําไม หลับตาก็มแี ต่ความมืด ปิ ดหูปิดตาปิ ดปากปิ ดลิ้นปิ ดจมูก ไม่ได้สมั ผัสกับกามรส
ทัง้ หลาย ก็เลยไม่เคยคิดทีอ่ ยากจะเข้าข้างใน มีแต่อยากจะไปหารู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ทกุ ข์อยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ได้ความอิม่ ความพอ ได้
ความสุขชัว่ ขณะทีส่ มั ผัส หลังจากนัน้ แล้วก็เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความหิว
ความอยาก ไปเทีย่ ววันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ตอ้ งไปเทีย่ วอีก ไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นนัน้ ร้านนี้
แล้ว ก็อยากจะไปรับประทานอีก ไม่สามารถรับประทานตามมีตามเกิดได้ ไม่สามารถ
รับประทานเพือ่ เป็ นยาดูแลรักษาร่างกายได้ ต้องรับประทานเพือ่ กิเลส ให้กเิ ลสมีความสุข
จากการได้สมั ผัสกับรสชาติของอาหารทีถ่ ูกอกถูกใจ ถ้ารับประทานเพือ่ ร่างกายจริงๆแล้ว
ไม่ตอ้ งเป็ นอาหารทีถ่ ูกปากถูกคอถูกใจก็ได้ ขอให้เป็ นอาหารทีท่ าํ ให้ร่างกายอิม่ และอยูไ่ ด้
ก็พอแล้ว มีไข่ทอดกับข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วกินได้แล้ว ไม่เชื่อลองอดข้าวดูสกั ๓ วัน ข้าว
เปล่าๆคลุกพริกนํา้ ปลาก็อร่อย นี้คอื วิธีดบั กิเลสหรือต่อสูก้ บั กิเลส อย่าไหลไปตามกิเลส
กิเลสจะปรุงแต่งคิดถึงอาหารจานโปรด อย่าไปคิดอย่างนัน้ เป็ นเรื่องของกิเลส ไม่ได้กนิ
เพือ่ ร่างกาย ร่างกายไม่รู้วา่ อาหารจานโปรดเป็ นอย่างไร รู้แต่วา่ เป็ นธาตุ ๔ กินเข้าไปแล้ว
สามารถบํารุงร่างกายได้ ไม่สาํ คัญว่าจะมาในรู ปแบบไหน จะเป็ นข้าวเปล่าคลุกกับนํา้ พริก
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นํา้ ปลาก็ได้ จะเป็ นอาหารในวังก็ได้ มันก็เหมือนกัน พอเข้าไปในร่างกายแล้ว มันก็ไม่น่า
กินแล้ว ถ้าคายออกมา ก็จะไม่อยากกินแล้ว กิเลสไม่อยากกิน แต่ร่างกายยังกินได้ ถ้าใจ
มีธรรมแล้วกินเข้าไปได้ เข้าไปในร่างกายแล้วก็ยงั ทําประโยชน์ได้เหมือนเดิม แต่กเิ ลสจะ
ไม่เอาแล้ว ถึงแม้จะเป็ นอาหารวิเศษขนาดไหนก็ตาม ลองได้เคี้ยวได้คลุกกับนํา้ ลายแล้ว
คายออกมา ให้รบั ประทานเข้าไปใหม่ ก็ไม่เอาแล้ว นี่เป็ นเรื่องของกิเลส ถ้าเป็ นเรื่องของ
เหตุผล เรื่องของร่างกายก็ตอ้ งกินได้ เพราะออกมาจากร่างกาย เพียงแต่คายออกมาแล้ว
ก็กนิ เข้าไปใหม่ จะเดือดร้อนไปทําไม ขณะทีอ่ ยู่ข ้างในก็เป็ นอย่างนี้อยู่แล้ว ตัวทีร่ บั ไม่ได้
ก็คอื กิเลสนี้เอง
ถ้าเรายังติดเรื่องอาหารอยู่ ก็ควรพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหาร ดูอาหารเวลาอยู่ใน
ปาก อยู่ในท้อง อยู่ในลําไส้ อยู่ในโถ เป็ นอาหารทีเ่ ข้ามาทางปาก ทีเ่ ราอุตส่าห์ขบั รถเป็ น
ระยะทางหลายร้อยกิโลฯ เพือ่ จะได้รบั ประทาน ถ้าพิจารณาแบบนี้แล้ว ต่อไปจะไม่
เดือดร้อน อยู่บา้ นมีอะไรรับประทานก็รบั ประทานได้ เหมือนกับรับประทานยา จะมาใน
รู ปแบบไหนก็รบั ประทานได้ จะเป็ นสีเขียวสีฟ้าสีสม้ จะเป็ นเม็ดกลมเม็ดรี จะเป็ น
แคปซูล เป็ นนํา้ ก็รบั ประทานได้ เพราะรับประทานเพือ่ รักษาร่างกาย ไม่ได้รบั ประทาน
เพือ่ ความสุขของกิเลส นี่คือความสุขและความทุกข์ภายนอก ทีพ่ วกเรายังติดกันอยู่ ยัง
แสวงหากันอยู่ ถ้าตัดไม่ได้ก็จะไม่มที างเข้าสู่ความสุขภายในใจได้ จะภาวนาไม่ลง เพราะ
มีกามฉันทะขวางกัน้ อยู่ เป็ นนิ วรณ์ คือความยินดีในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะใน
รู ปแบบต่างๆ ติดบุหรี่ก็เป็ นกามฉันทะ สุราก็เป็ นกามฉันทะ อาหารในรูปแบบต่างๆ ขนม
ในรู ปแบบต่างๆ เครื่องนุ่งห่มในรูปแบบต่างๆ การบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ ล้วนเป็ นกาม
ฉันทะทัง้ นัน้ ถ้ายังติดอยู่ ยังต้องมีไว้บํารุงบําเรอรักษาใจให้มคี วามสุขอยู่ ก็จะไม่
สามารถเข้าสู่ภายในได้ ไม่สามารถบริกรรมพุทโธๆ สวดมนต์ เจริญอานาปานสติได้ ใจ
จึงไม่มสี งบ ความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีเ่ หนือกว่าความสุขอืน่ ใดในโลกนี้ จึงไม่ปรากฏ
ขึ้นมา ถ้าสามารถตัดสิง่ ภายนอกได้ ถึงแม้จะไม่ถาวร ตัดได้เป็ นระยะๆ ครัง้ ละ ๗ วัน
บ้าง ๑๐ วันบ้าง ๑ เดือนบ้าง ๓ เดือนบ้าง จิตก็จะสงบตัวลงรวมเป็ นหนึ่งได้ พยายาม
ตัดไปเรื่อยๆ บําเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้สงบ ถ้าจังหวะไหนเป็ นโชคหรือเป็ นบุญของเรา
จิตก็จะสงบตัวลงรวมเป็ นหนึ่ง เราจะเห็นความสุขทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน พอได้เห็นแล้วก็
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เหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่าง จะอยากดูหนังจริงแล้วทีน้ ี จะไม่สนใจเรื่องภายนอกแล้ว จะ
มีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะถือศีล ๘ อยู่วดั อยู่วา คอยเจริญสติทาํ จิตใจให้สงบ แม้จะได้เห็น
หนังตัวอย่างเพียงชัว่ แวบเดียวก็จะคุม้ ค่าแล้ว รู้แล้วว่าเป็ นอย่างไร รู้แล้วว่าอะไรเป็ นของ
แท้ อะไรเป็ นของเทียม เหมือนเพชรปลอมกับเพชรจริง เพชรปลอมทีเ่ รามีอยู่เราก็โยน
ทิ้งไป จะเก็บเพชรจริงไว้ แม้จะเป็ นเพียงเม็ดเล็กๆ เพชรปลอมทีใ่ หญ่เท่าฝ่ ามือ เราก็
พร้อมทีจ่ ะโยนทิ้งไปหมดเลย จะพยายามหาแต่เพชรจริง ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปให้ได้ เป็ นสิง่
ทีเ่ ราทํากันได้และควรจะทํากัน
เราต้องรู้จกั แยกแยะว่า อะไรคือคุณ อะไรคือโทษ อะไรเป็ นสุข อะไรเป็ นทุกข์กบั เรา
อย่าปล่อยให้กเิ ลสหลอกเราอยู่เรื่อยๆ ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูพระอรหันตสาวก
เป็ นตัวอย่าง ดูครูบาอาจารย์ทเ่ี ราเคารพกราบไหว้บูชาเป็ นตัวอย่าง ว่าท่านประพฤติตน
อย่างไร ท่านเข้าข้างในหรือท่านออกข้างนอก ท่านไปยุ่งกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
หรือไม่ ท่านแสวงหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอกหรือไม่ หรือท่านมีแต่เดินจงกรมนัง่
สมาธิ ปลีกวิเวกหาความสงบภายในจิตใจ จนได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ท่านถึงออกมา
โปรดมาสงเคราะห์ญาติโยมต่อไป ถ้าท่านยังไม่ได้เต็มที่ ท่านก็จะเก็บตัวบําเพ็ญของท่าน
ไป เพราะงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ พอเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านถึงจะหันออกข้างนอก แต่
ไม่ได้หนั ออกเหมือนเมือ่ ก่อน เมือ่ ก่อนหันออกข้างนอกด้วยความอยาก ด้วยความหิว
ด้วยกามฉันทะ ด้วยความยินดีในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่หนั ออกด้วยความ
เมตตากรุณา ด้วยความสงสารสัตว์โลก เห็นสัตว์โลกยังถูกความหลงครอบงํา หลอกให้
ยึดติดอยู่กบั ความทุกข์ ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์กงั วลวุน่ วายไปกับ
เรื่องราวต่างๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น พอท่านได้พน้ จากทุกข์แล้ว ท่านก็อยากจะพาพวกเราให้
ได้พน้ จากทุกข์เช่นเดียวกัน แต่พวกเราต้องศรัทธา ท่านจะไม่ลากเราไป ถ้าไม่มศี รัทธา
เพราะมันยาก ถ้าไม่อยากจะไป แต่ถ ้าอยากจะไปก็พอจะลากไปได้ คนทีจ่ ะไปทางนี้จงึ
ต้องมีศรัทธาความเชื่อ ว่าเป็ นทางทีด่ กี ว่า ต้องมีฉนั ทะความพอใจ ความยินดีทจ่ี ะ
บําเพ็ญ จะทุกข์จะยากจะลําบากอย่างไร เมือ่ ถึงเวลาบําเพ็ญก็ตอ้ งบําเพ็ญ ฝนจะตกแดด
จะออก อากาศจะหนาวหรือจะร้อนอย่างไร ถ้าไม่สุดวิสยั ก็ตอ้ งบําเพ็ญกันไป อย่างวันนี้
ฝนตกเราก็มากัน เคยมีบางคนขับรถมาถึงข้างบน พอเห็นฝนตกก็เลี้ยวกลับลงไป ถ้าลง
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จากรถก็จะเปี ยก จะลําบาก ก็ไม่อยากจะลําบาก ยังติดอยู่กบั ความสุขในรถ ทีม่ ี
เครื่องปรับอากาศ มีเบาะนิ่มๆนัง่ แต่ใจกลับร้อนเป็ นไฟด้วยความกังวลขุน่ มัววุน่ วายกับ
สิง่ ต่างๆ แต่มองไม่เห็น เห็นแต่ภายนอก เพราะใจติดอยู่กบั สิง่ ภายนอก จึงไม่เห็นความ
ทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจ เห็นแต่วา่ กําลังได้หรือกําลังเสียสิง่ ภายนอกไป เวลาได้ก็ดอี กดีใจ
เวลาสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจ แต่ก็ไม่เห็นโทษของมัน เวลาเสียไปก็อยากจะหามาใหม่
ต้องลําบากยากเย็นต่อสูก้ บั ปัญหาอุปสรรคต่างๆ กว่าจะได้เงินมาสักบาท ไม่ใช่ของง่าย
ไม่เหมือนกับการใช้เงิน ใช้เงิน ๑๐๐ บาทง่ายกว่าการหาเงิน ๑ บาท นี่คอื เรื่องของจิตใจ
เป็ นอย่างนี้
ถ้ามีกเิ ลสมีความหลงครอบงําอยู่ ก็จะพาไปสู่ความทุกข์ตลอดเวลา ถ้ามีธรรมะก็จะพาให้
ห่างจากกองทุกข์ไปเรื่อยๆตามลําดับ จนไม่มคี วามทุกข์เข้าไปเหยียบยํา่ จิตใจได้เลย นี้
คือทาง ๒ ทาง ทางของกิเลสกับทางของธรรมะ ทางของกิเลสก็ตอ้ งโลภต้องโกรธต้อง
หลง ต้องแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ถ้าเป็ นทางธรรมะก็ตอ้ งตัดการแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญสุข ต้องเจริญทานศีลภาวนา ทานก็ทาํ ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด พอ
หมดแล้วก็ไม่ตอ้ งไปหามาใหม่ ถ้าหมดแล้วก็ถอื ว่าพอแล้ว ทําเท่าทีม่ อี ยู่ในส่วนทีเ่ ป็ น
ส่วนเกิน ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัย เมือ่ หมดแล้วก็พอแล้ว ไม่ได้ทาํ แข่งเอาหน้าเอาตากัน ไม่
ต้องการให้คนรับยิ้มแย้ม ตอบรับอย่างนัน้ อย่างนี้ ทําเพือ่ ปลดเปลื้องภาระทีบ่ บี คัน้ จิตใจ
เมือ่ หมดแล้วก็จะหมดปัญหาไป จะทําให้รักษาศีลได้งา่ ย เพราะไม่ตอ้ งไปดิ้นรนหาเงินหา
ทอง เวลาทีย่ งั ต้องหาเงินหาทองนี่ รักษาศีลก็จะยาก ทํามาค้าขายก็อดทีจ่ ะพูดปดไม่ได้
เพราะเสียดายรายได้ทน่ี ่าจะได้ ถ้าพูดความจริงแล้วกลัวจะไม่ได้ จึงต้องพูดปดไป แต่ถา้
ได้ทาํ บุญให้ทานจนหมดแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปโกหกหลอกลวงใคร เพราะไม่ตอ้ งการเงินแล้ว
มีพอแล้ว ตอนนี้สง่ิ ทีต่ อ้ งการก็คอื เวลา ทีว่ า่ งจากการหาเงินหาทอง เวลาทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญ
ภาวนา ได้ปลีกวิเวกในสถานทีส่ งบสงัด เพราะการทําใจให้สงบนัน้ ต้องอาศัยความสงบ
สงัดทางกาย กายวิเวกจิตถึงจะวิเวก ถ้ากายยังอยู่ท่ามกลางความวุน่ วาย ใจจะสงบยาก
เวลานัง่ สมาธิตรงสีแ่ ยกไฟแดง กับเวลานัง่ ในป่ าในเขานี้ มีความแตกต่างกันมาก ลองไป
นัง่ สมาธิทต่ี รงสีแ่ ยกไฟแดงดูก็แล้วกัน แล้วจะรู้ แถวโรงแรมเอราวัณก็ได้ แถวศาลพระ
พรหม ลองไปนัง่ แถวนัน้ ดู กับการนัง่ สมาธิในป่ าในเขา ดูซวิ า่ จะมีความแตกต่างกันไหม
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ถ้าเราอยู่ในเมืองมีหอ้ งทีป่ ิ ดกัน้ เสียงต่างๆได้ในระดับหนึ่งก็ยงั ดี ก็ยงั ถือว่าพอใช้ได้ ใน
เบื้องต้นอาจจะไม่จาํ เป็ นจะต้องไปอยู่ป่าอยูเ่ ขา เพราะยังไม่มอี นิ ทรียท์ แ่ี ก่กล้าพอ ทีจ่ ะ
ทนกับความอดอยากขาดแคลนได้ ก็ภาวนาในบ้านไปก่อนก็ได้ ถ้าบ้านเป็ นทีส่ งบ ไม่มี
คนพลุกพล่าน ถ้าอยู่คนเดียวได้ยง่ิ ดีใหญ่ ข้างบ้านก็ไม่สง่ เสียงดังมากจนเกินไป ก็
สามารถบําเพ็ญในบ้านไปได้ในระดับหนึ่ง จนกว่าจะมีอนิ ทรียแ์ ก่กล้าพอ ทีจ่ ะไปอยู่ตาม
ป่ าตามเขา ทีอ่ ดอยากขาดแคลนในเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ แต่สงบสงัด ทีจ่ ะ
เป็ นทีท่ ดสอบจิตใจ เพราะสถานทีส่ งบสงัดจะมีภยั รอบด้าน ทีจ่ ะเป็ นเครื่องทดสอบจิตใจ
ว่าปล่อยวางความยึดติดในชีวติ ร่างกายได้หรือไม่ เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความ
ตายได้แล้ว ก็ตอ้ งไปทดสอบดูวา่ ปล่อยวางได้หรือไม่
ในเบื้องต้นทําทีไ่ หนได้ก็ทาํ ไป พอมีโอกาสทีจ่ ะขยับขยายไปทีด่ กี ว่า จึงค่อยขยับขยายไป
หรือไปตามเวลาทีจ่ ะไปได้ ข้อสําคัญต้องมีสถานทีส่ งบสงัด สถานทีน่ ่ากลัว สถานทีอ่ ด
อยากขาดแคลน ทีเ่ ราต้องอดบ้าง เช่นอดอาหารบ้าง ต้องเผชิญกับภัยอันตรายบ้าง
เผชิญกับความเจ็บปวดทางร่างกายบ้าง ต้องนัง่ ให้นานๆ พยายามฝ่ าความเจ็บปวดไปให้
ได้ อย่าลุกอย่าหนีความเจ็บปวด ให้ความเจ็บปวดมันหนีเรา เราต้องชนะมันให้ได้ ถ้าเรา
ไม่ถอย ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ งถอย ไม่เกิน ๘ ชัว่ โมงมันจะต้องถอยไปหมด นี่คอื งานของ
พวกเรา งานเข้าข้างใน มันเป็ นอย่างนี้ ต้องเจอสิง่ ต่างๆเหล่านี้ ถึงจะได้รางวัลที่ ๑ ไม่
ได้มาอย่างง่ายดายเหมือนทางโลก เพียงแต่เสียเงินแล้วก็รอเวลา ถ้าเป็ นบุญเป็ นโชคก็จะ
ได้ แต่น่ีไม่มเี รื่องของโชควาสนามาเกี่ยวข้อง เรื่องนี้อยู่ท่ี อัตตาหิ อัตโน นาโถ อยู่ท่ี
ความพากเพียร อยู่ทค่ี วามอดทน อยู่ทส่ี ติ อยู่ทว่ี ริ ิยะ อยู่ทข่ี นั ติ ขันตี ปรมัง ตโป ตีติก
ขา ขันติเป็ นไฟแผดเผากิเลสทีด่ เี ยีย่ ม จะกําจัดกิเลสต้องมีขนั ติเป็ นไฟไว้แผดเผา ถึงจะ
ได้นิพพานมาเป็ นสมบัติ ถ้าไม่มคี วามอดทนแล้ว จะไม่สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆไป
ได้ ผูท้ ผ่ี ่านไปแล้วไม่ได้ต่างจากพวกเรา เป็ นมนุษย์เหมือนเรา มีกายมีใจเหมือนเรา
ต่างกันทีเ่ ขามีวริ ิยะ เราไม่มี เขามีขนั ติเราไม่มี หรือมีนอ้ ยกว่าเขา เราจึงต้องสร้างให้มี
มากขึ้น วิริยะก็ขยันเดินจงกรมมากขึ้น ขยันนัง่ สมาธิมากขึ้น ขยันฟังเทศน์ฟงั ธรรมมาก
ขึ้น ขันติก็อดทนไป นัง่ แล้วเจ็บก็ทนไป เดินแล้วเมือ่ ยก็เดินไป หรือเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้า
เมือ่ ยก็กลับมานัง่ นัง่ แล้วทนเจ็บไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปเดินต่อ อย่าเพิง่ นอนม้วนเสือ่ อย่าเพิง่
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กางเสือ่ ออกมา ทําต่อไป นอนให้นอ้ ย นอนวันละ ๔ ชัว่ โมงถือว่ากําลังดี หรือบางครัง้
อาจจะไม่นอนเลยก็ได้ ถือเนสัชชิก ๓ อิริยาบถ เดินยืนกับนัง่ ไม่นอน ถ้าจะหลับก็ให้
หลับใน ๓ อิริยาบถนี้ หลับในขณะทีย่ นื หรือหลับในขณะทีน่ งั ่ แต่ไม่นอน เพราะนอน
แล้วจะนอนยาว จะหลับนาน ถ้าถืออิริยาบถ ๓ นี้ ก็จะหลับไม่นาน พอได้พกั พอแล้วจะ
รู้สกึ ตัวขึ้นมาทันที นี้เป็ นอานิสงส์ของการถือเนสัชชิก เพือ่ ตัดความติดอยู่กบั การหลับ
นอน บางคนพอได้นอนแล้ว ก็จะนอนเลย ๖ ชัว่ โมง ๘ ชัว่ โมงไป นอนเหมือนซากศพไป
เลย ไม่เกิดประโยชน์อะไร ชีวติ ของเราไม่ได้ประโยชน์จากการหลับนอนมากเกินความ
จําเป็ น หลับนอนพอสมควร พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็พอแล้ว มากกว่านัน้
ก็เป็ นการเสียเวลา ขาดทุน เพราะเวลาทีจ่ ะบําเพ็ญจะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ เหมือนกับนํา้ ที่
เก็บไว้ในแท็งก์ ทีไ่ หลไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะหมดไปก่อน ถ้ารีบทํา
นอนให้นอ้ ย บําเพ็ญให้มาก ปฏิบตั ใิ ห้มาก มรรคผลก็จะเกิดขึ้นง่าย บางทีนาํ้ ยังหมดไม่
ถึงครึ่งหนึ่งเลย งานก็ทาํ เสร็จเรียบร้อยแล้ว บางท่านใช้เวลาไม่ก่เี ดือนไม่ก่วี นั ก็เสร็จงาน
แล้ว บางท่านก็ ๗ วัน บางท่านก็ ๗ เดือน บางท่านก็ ๗ ปี บางท่านก็ ๗ กัลป์ พวก ๗
กัลป์ น้ เี ป็ นพวกทีร่ กั ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ รักกินรักนอนรักเทีย่ วกัน จึง
ควรพิจารณากัน ถ้าอยากจะได้สง่ิ ทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ก็ตอ้ งเอาสรณะ คือพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์มาเป็ นแบบฉบับ ถ้าต้องการทีจ่ ะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆ ก็เอา
ความโลภความโกรธความหลงเป็ นสรณะต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ถาม ทางสายตรงคือมรรคทีม่ อี งค์ ๘ นี้ ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่
ถาม จะทําอย่างไรทีจ่ ะให้การปฏิบตั คิ บื หน้า เหมือนกับปรุงแกงนะครับ จะปรุงแกงให้
มันกลมกล่อม
ตอบ ต้องเริ่มต้นทีส่ ติ ให้มสี ติก่อน ถ้าดืม่ เหล้าเมาแล้วจะไม่สามารถทําอะไรได้ ทาน
ศีลภาวนานี้จะทําไม่ได้เลย ควรละเว้นจากการดืม่ ของมึนเมาทัง้ หลายก่อน ไม่
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เสพสุรายาเมาและของมึนเมาทัง้ หลายโดยเด็ดขาด พอมีสติแล้วขัน้ ต่อไปก็ตอ้ ง
ศึกษาดูวา่ จะต้องทําอะไรบ้าง เช่นฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะ พอ
ทราบแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ
ถาม รักษาศีล ๕ ใช้ได้ไหมครับ
ตอบ ในเบื้องต้นควรรักษาศีล ๕ ไปก่อน ถ้าจะขยับสูงขึ้นไปอีกก็ตอ้ งรักษาศีล ๘ ต้อง
ตัดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เช่นไม่รบั ประทานอาหารเกินความจําเป็ น
รับประทานมื้อเดียว ไม่รบั ประทานหลังเทีย่ งวันไปแล้วเป็ นต้น เป็ นการตัดกาม
ฉันทะ ไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่รอ้ งรําทําเพลง ไม่ใส่เสื้อผ้าสีสวยสดงดงาม แต่งหน้า
ทาปากอะไรต่างๆเหล่านี้ ทีเ่ ป็ นความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ถาม ถ้ายังต้องทํางานอยู่ จะทําอย่างไร
ตอบ ทําให้นอ้ ยลงไป เก็บเงินให้มาก ใช้เงินให้นอ้ ย พอมีเงินพอก็ลาออกจากงาน เพือ่
จะได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
ถาม หมดภาระทางโลกไป
ตอบ ให้มพี อเพียงต่อการสนับสนุนการบําเพ็ญ อย่างเราตอนนัน้ มีอยู่ ๖,๐๐๐ บาท
คิดว่าพอจะเริ่มต้นได้ ก็เลยลาออกจากงาน จะลองปฏิบตั ดิ ูสกั ปี หนึ่ง ไม่ค่อย
กลัวเรื่องตกงานหรือหางาน ตกได้ก็หาใหม่ได้ แต่เรื่องภาวนานี้จะได้ยากกว่า
อย่างอืน่ นะ ตอนนัน้ ไม่ทราบว่าคิดอย่างไรทีก่ ล้าตัดสินใจ คิดแล้วก็อดอัศจรรย์
ใจไม่ได้ ไม่มใี ครสอน ไม่มใี ครแนะนํา ใจเลือกทางของมันเอง เห็นการทํางานนี้
มันวุน่ วาย ถึงแม้จะมีเวลาทําสมาธิบา้ งแต่นอ้ ยไป การทําสมาธิเป็ นเหมือนเข้าไป
ในตูเ้ ย็น พอทํางานก็เหมือนออกมาจากตูเ้ ย็น ของทีแ่ ช่ในตูเ้ ย็น พอเอาออกมา
เดีย๋ วเดียวก็หายเย็น พอเอากลับเข้าไปแช่ใหม่ กว่าจะเย็นก็ตอ้ งใช้เวลา อยากจะ
อยู่ในตูเ้ ย็นไปนานๆ ไม่ตอ้ งออกมา ไม่ตอ้ งเข้าๆออกๆ ตอนนัน้ มีเงินอยู่กอ้ น
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หนึ่งประมาณ ๖,๐๐๐ บาท คิดว่าน่าจะอยู่ได้สกั ปี ก็เลยลาออกจากงาน ลอง
ปฏิบตั จิ ริงๆจังๆสักปี หนึ่ง
ถาม สิง่ ทีไ่ ด้มนั ก็คมุ ้ ค่าใช่ไหมครับ
ตอบ ไม่รู้ละ่ ก็อยู่มาจนทุกวันนี้ ถ้าจะไปเป็ นเศรษฐีก็พอจะไปได้แต่ไม่ไป เคยสัมผัส
ชีวติ แบบเศรษฐีมาบ้าง พอรู้วา่ เป็ นอย่างไร ไม่ต่างกับการอยู่แบบขอทาน ต้องมี
ปัจจัย ๔ เหมือนกัน จะมีราคาเป็ นแสนหรือเป็ นพันก็ทาํ หน้าทีเ่ ดียวกัน ทําให้
ร่างกายอยู่ต่อไปได้ นอนใต้สะพานหรือนอนในโรงแรมคืนละหมืน่ ก็หลับ
เหมือนกัน ผ่านไปเหมือนกัน ไม่ต่างกัน เคยไปตกเครื่องบินทีโ่ ตเกียว สายการ
บินต้องจัดห้องพักให้ ห้องพักธรรมดาทีจ่ ดั ให้ผูโ้ ดยสารก็เต็มหมด เหลือแต่
โรงแรมระดับ ๕ ดาว ชื่อโรงแรมโอกูระ ห้องเดีย่ วก็ไม่มี ต้องให้อยู่หอ้ งพิเศษ
ตอนนัน้ ไปตกเครื่องบินทีโ่ ตเกียว บินจากโอซากาจะต่อเครื่องไปฮาวาย ช่วงนัน้ มี
พายุไต้ฝ่ นุ เข้ามา เครื่องบินทีจ่ ะออกจากโอซากาต้องล่าช้า ต้องรอให้พายุเบาลง
พอบินไปถึงโตเกียว เครื่องทีจ่ ะไปต่อก็ข้นึ ไปแล้ว ก็เลยต้องหาทีพ่ กั ให้ ตอนทีอ่ ยู่
ในเครื่องจากโอซากาก็ได้นงั ่ คู่กบั แอร์โฮสเตส เพราะเธอทําหน้าทีไ่ ม่ได้ เครื่อง
โคลงไปโคลงมา ต้องนัง่ ลงรัดเข็มขัด ก็เลยได้คุยกัน บอกเธอว่าจะไปเรียน
หนังสือทีส่ หรัฐฯ ไม่ได้พกั ทีโ่ ตเกียว เธอก็บอกว่าเสียดาย ถ้าพักจะพาเทีย่ ว
โตเกียว ได้ท้งิ ทีอ่ ยู่ไว้ให้ พอไปถึงโรงแรมก็ ๔ ทุ่มแล้ว ถามพนักงานต้อนรับว่า
จะติดต่อคนในโตเกียวได้อย่างไร ไม่มเี บอร์โทรศัพท์ เขาบอกให้ส่งโทรเลขไป ก็
เลยให้เขาช่วยส่งโทรเลขไปให้ บอกว่าพักอยู่ทโ่ี รงแรมนี้หอ้ งนี้ พอประมาณ ๒
โมงเช้าเขาก็มาหา พาเทีย่ วโตเกียวทัง้ วันเลย เพราะเครื่องออกตอนกลางคืน ไม่
ต้องเสียเงินเลย ทีพ่ กั ก็ฟรีอาหารก็ฟรี เชื่อว่าเป็ นอานิสงส์ของบุญของทานทีไ่ ด้ทาํ
มา เวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะมาดูแล
ถาม ทีน่ ่ีกบั ทีต่ ่างประเทศต่างกันอย่างไร
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ตอบ เหมือนกัน ไม่ต่างกัน มีทอ้ งฟ้ าเหมือนกัน มีพระจันทร์มพี ระอาทิตย์ดวงเดียวกัน
มีภูเขาเหมือนกัน อากาศอาจจะต่างกันบ้าง หนาวเย็นต่างกัน ไม่มผี ลกับจิตใจ
มากเท่ากับธรรมะ เท่ากับกิเลส ถ้ามีกเิ ลสมากก็ทกุ ข์มาก ถ้ามีธรรมะมากก็สุข
มาก กิเลสจะไม่พอใจกับสถานทีใ่ ดเลย ถ้าได้ไปต่างประเทศก็จะดีใจเดีย๋ วเดียว
อยู่ไปสักพักหนึ่งก็จะเบือ่ อยากจะกลับบ้าน เป็ นฝรัง่ ก็อยากจะมาเทีย่ วภูเก็ต
อยากจะมาเทีย่ วเชียงใหม่ คนไทยก็อยากจะไปปารีส อยากจะไปลอนดอน เป็ น
เรื่องของกิเลส กิเลสไม่รู้จกั คําว่าพอ อยู่ทไ่ี หนก็ไม่มคี าํ ว่าพอ อย่าไปหลงกลของ
กิเลส ทีไ่ หนก็เหมือนกัน สําคัญทีใ่ จเป็ นหลัก ทําใจให้พอแล้วทีไ่ หนก็ได้ อยู่ท่ี
เดียวก็ได้ เราอยู่ทน่ี ่มี าก็ตงั้ แต่ปี ๒๕๒๗ ไม่ได้ไปไหนเลย ไม่รู้จะไปไหน ไม่มี
ความคิดอยากจะไปด้วย อยู่เฉยๆแสนจะสบาย กินแล้วนอน
ถาม ถูกกิเลสมันหลอกอยู่ตลอดเวลา
ตอบ ใช่ ไม่ทนั มัน
ถาม แล้วเราจะชนะมันได้อย่างไร
ตอบ ต้องบําเพ็ญ เจริญสติก่อน แล้วก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆทีไ่ ม่
จําเป็ น
ถาม เรื่องกามฉันทะนี้ ถ้าศีลน้อยกามฉันทะก็มาก ถ้าศีลมากกามฉันทะก็นอ้ ยลง
ขึ้นอยู่กบั ว่าจะฆ่ากามฉันทะได้มากน้อย ก็ตอ้ งรักษาศีลให้มากขึ้น
ตอบ ใช่ ต้องสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปดูสง่ิ ทีเ่ ป็ น
เครื่องบันเทิงต่างๆ ถ้าจะดูก็ดูหนังสือธรรมะ การสํารวมไม่ได้ให้ปิดหูปิดตา แต่
ไม่ให้ดูในสิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดกามฉันทะเกิดความอยากขึ้นมา ให้ดูในสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิด
ความไม่อยากขึ้นมา มีธรรมะแล้วจิตจะสงบ แล้วก็จะไม่อยากเอง อานิสงส์ของ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็คอื จิตจะได้รบั ความสงบ พอจิตสงบแล้วก็จะไม่อยากไม่
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หิวกับสิง่ ต่างๆ แต่ก็ได้ในขณะทีฟ่ งั เท่านัน้ พอหยุดฟังปั๊บความอยากก็กลับมาอีก
บางคนฟังเทศน์เสร็จก็เปิ ดดูทวี ตี ่อ จึงต้องฟังทัง้ วันเลย
ถาม ก่อนทีท่ ่านอาจารย์จะตัดสินใจออกจากงานนัน้ ได้เห็นหนังตัวอย่างหรือเปล่า
ตอบ ได้เห็นแล้ว ไม่อย่างนัน้ ทําไม่ได้หรอก จิตหลุดจากทุกขเวทนาด้วยการบริกรรม
พอเจ็บก็บริกรรมไปเรื่อยๆ แป๊ บเดียวก็หายไปเลย เบา โล่ง สบาย ก่อนหน้านี้
รู้สกึ ทุกข์ทรมานใจอย่างยิง่ พอบริกรรมอย่างต่อเนื่อง มันก็หายไปหมดเลย
ถาม การหายไปเพียงครัง้ เดียวนี่ถอื ว่าเข้าถึงแล้ว
ตอบ ยัง เป็ นเพียงตัวอย่าง เป็ นเหมือนเชลล์ชวนชิม ได้ชมิ ได้ล้มิ รสแล้ว รู้วา่ ไปถูกทาง
แล้ว นี่แหละคือสิง่ ทีแ่ สวงหามาตลอด แต่ไม่รู้วา่ อยู่ตรงนี้ ตอนนี้รู้แล้ว รู้วา่ การที่
จะได้มาเป็ นกอบเป็ นกํานี้ ต้องมีเวลาให้กบั มัน เมือ่ รู้อย่างนี้แล้วก็ตอ้ งเลือกทางนี้
ถาม ในเบื้องต้นนี่ ทีส่ าํ คัญมากก็คอื ต้องได้หนังตัวอย่างก่อน
ตอบ ทีเ่ ขาฉายหนังตัวอย่างให้เราดู ก็เพือ่ ให้เราอยากดู
ถาม หนังตัวอย่างนานๆจึงได้ดูสกั ครัง้ หนึ่ง
ตอบ หลวงตาท่านเล่าว่า ท่านได้ดูหนังตัวอย่างเพียง ๓ ครัง้ ตอนทีท่ ่านศึกษาปริยตั ิ
ธรรมอยู่ ๖ ปี ตอนนัน้ ท่านยังไม่ได้ออกปฏิบตั ิ ท่านก็พยายามนัง่ สมาธิไปกับการ
เรียนควบคู่กนั ไป ท่านเล่าว่าจิตรวม ๓ ครัง้ ในระยะเวลา ๖ ปี พอทีจ่ ะทําให้ท่าน
ตัง้ เป้ าเอาไว้ว่า จะต้องออกปฏิบตั ิ ได้เปรียญ ๓ ประโยคก็พอแล้ว ธรรมดาเขา
จะเรียนถึง ๙ ประโยคกัน
ถาม จิตรวมหมายความว่าอย่างไร
ตอบ จิตคิดปรุงแต่ง ไม่มอี ารมณ์ต่างๆอยู่ภายในใจ
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ถาม จะมีอยู่ตลอดไป
ตอบ ไม่ เป็ นชัว่ คราว เรียกว่าขณิ กสมาธิ ขณิกะแปลว่ารวมชัว่ ขณะหนึ่งแล้วก็ถอน
ออกมา ถ้ารวมยาวเรียกว่าอัปปนาสมาธิ ส่วนอุปจารสมาธิ ในทางปริยตั แิ ปลกัน
ว่ากําลังเข้าสู่อปั ปนา เหมือนกําลังเดินผ่านประตูเข้าไปในห้อง แต่ในทางปฏิบตั ิ
ท่านว่า เข้าไปในห้องแล้ว แต่ไม่อยู่ในห้อง กลับถอยออกมาหน่อย เพือ่ รับรู้
เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ รียกว่านิมติ ต่างๆ เห็นเทพเห็นพรหมเห็นอะไรต่างๆ มีฤทธิ์มี
เดช อยู่ในขัน้ ของอุปจารสมาธิ เหมือนหลับไม่สนิท หลับแล้วฝันไป ถ้าหลับสนิท
ก็จะไม่ฝนั เลย จะเป็ นขณิกะหรืออัปปนา ถ้านานก็เป็ นอัปปนา ถ้าแป๊ บเดียวก็
เป็ นขณิกะ ถ้าหลับแล้วฝันก็เป็ นอุปจาร
ถาม ตอนทีห่ ยิบข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณา ให้เป็ นวิปสั สนานี่ ต้องใช้สมาธิแบบไหน
ตอบ ต้องออกมาจากสมาธิก่อน มาอยู่ในจิตปกติก่อน
ถาม ไม่ใช่อยู่ในอุปจาร ออกมาเป็ นปกติเลย
ตอบ ออกมาเป็ นปกติ มารับรู้ภายนอกก่อน แล้วค่อยพิจารณา ต้องพิจารณา
ตลอดเวลาเลย ในขณะทีไ่ ม่ได้อยู่ในสมาธิ แทนทีจ่ ะปล่อยให้จติ เป็ นเครื่องมือ
ของกิเลส ต้องดึงเอามาเป็ นเครื่องมือของธรรมะ พอออกจากสมาธิป ั๊บ ถ้าไม่เคย
พิจารณา จะกลับไปคิดตามกิเลสทันที กิเลสให้คดิ ว่า นัง่ มานานแล้ว เมือ่ ยแล้ว
หาอะไรมาดืม่ สักหน่อย หรือนอนสักหน่อย หรือเปิ ดวิทยุฟงั สักหน่อย นี่ไปทาง
กิเลสแล้ว อย่าปล่อยให้มนั ทําอย่างนัน้ ต้องดึงมาพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายเป็ นต้น
ถาม ถอยออกมาแล้วก็พจิ ารณา
ตลอดเวลาใช่หรือไม่

พิจารณาแล้วก็กลับไปเข้าสมาธิใหม่
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ทําอย่างนี้

ตอบ ต้องสลับกันทํา อย่าทําอย่างเดียว ทําอย่างเดียวเหมือนกับเดินขาเดียว ปัญญา
กับสมาธิเป็ นเหมือนเท้าทัง้ ๒ ข้างของเรา เวลาก้าวเท้าซ้าย ก็ใช้เท้าขวายัน เวลา
ก้าวเท้าขวา ก็ใช้เท้าซ้ายยัน สลับกันไป ถ้าพิจารณาอย่างเดียวจิตจะล้าจะเพลีย
จะหมดความสงบ จะไม่เป็ นเหตุเป็ นผล จะฟุ้งซ่านขึ้นมา เป็ นอุทธัจจะขึ้นมา
ตอนนัน้ ต้องกลับไปทําสมาธิให้สงบตัวลง พักจิตให้ได้กาํ ลัง เหมือนกับคนตัดไม้
เวลาตัดใหม่ๆ มีดก็คมคนตัดก็มแี รง พอตัดไปสักระยะหนึ่ง มีดก็จะทือ่ คนตัด
ก็จะเมือ่ ยล้าหมดแรง ก็ตอ้ งหยุดพัก กินข้าว พักผ่อนหลับนอน ลับมีดให้คม
แล้วค่อยออกไปตัดไม้ต่อ การพิจารณาปัญญาเพือ่ ตัดกิเลส ก็เป็ นเหมือนกับการ
ตัดไม้ ตอนพิจารณาใหม่ๆก็เป็ นเหตุเป็ นผล เพราะจิตมีความสงบ มองอะไรก็
มองไปตามความจริง แต่พอความสงบหายไป ความหลงก็จะเข้ามาแทนที่
อารมณ์ก็จะเข้ามาแทนที่ พอจะให้ตดั ก็จะเสียดาย ตัดไม่ลง
ถาม ถ้าไม่ได้ถอยกลับไปทีส่ มาธิ มันฟุ้งไปนี่ ถึงขัน้ วิปลาสได้หรือไม่
ตอบ ได้ ถ้าไม่เข้าสมาธิ บางคนพอออกทางปัญญาแล้ว ก็ไม่กลับไปทําสมาธิเลย คิดว่า
ได้สมาธิแล้ว ก็เลยพิจารณาอย่างเดียว จนเกิดอุทธัจจะ แม้แต่ขนั้ ของพระ
อนาคามีทบ่ี าํ เพ็ญเพือ่ เป็ นพระอรหันต์น้ ี ก็ยงั มีอทุ ธัจจะอยู่ อุทธัจจะนี้มอี ยู่ ๒
ระดับคือ ของปุถชุ น ๑ เป็ นนิวรณ์ และของพระอนาคามี ๑ เป็ นสังโยชน์ เวลา
พิจารณาเพือ่ ทําลายอวิชชา ต้องคุย้ เขีย่ ขุดค้น พิจารณาไม่หยุดไม่หย่อน จน
ฟุ้งซ่านขึ้นมาในใจ แต่ต่างจากความฟุ้งซ่านของขัน้ ปุถชุ น เป็ นความฟุ้งซ่านที่
ละเอียด บางทีบาํ เพ็ญเพียรแบบไม่นอนเลย อย่างหลวงตาท่านเล่าว่า ท่านเคย
พิจารณา ๓ คืน ๓ วันไม่หลับไม่นอนเลย จนเลยเถิดไป จึงต้องย้อนกลับเข้ามา
ทําจิตให้สงบก่อน เพราะพิจารณาไม่ได้ผลแล้ว ต้องย้อนกลับเข้ามาทําจิตให้สงบ
ระงับความฟุ้งซ่าน ระงับอารมณ์ทป่ี รากฏขึ้นมา ทําให้ไม่เห็นความจริง พอสงบ
แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ จะเห็นคําตอบของปัญหาทีต่ ดิ อยู่ แม้แต่ในทาง
โลก เวลามีปญั หาเครียดๆมากๆ คิดอย่างไรก็แก้ไม่ได้ ก็เลยวางไว้ก่อน ไปดู
หนัง ไปนอน ไปกินข้าว ไปเทีย่ วไปเล่นสักพักหนึ่ง ไม่ไปคิดถึงมัน พอพักผ่อน
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เสร็จแล้วกลับมาดูปญั หา ก็จะเห็นช่องทางแก้ได้ เพราะบางทีจะแก้แบบนี้แบบ
เดียว ซึง่ แก้ไม่ได้ พอได้ปล่อยวางสักพัก ไปพักผ่อนหย่อนใจ พอกลับมาดู
ปัญหาใหม่ ก็จะเห็นว่าถ้าทางนี้ไปไม่ได้ ไปอีกทางก็ได้ ทําไมไม่ไปทางนัน้ เล่า
สมาธิกบั ปัญญาจึงเป็ นของคู่กนั เป็ นเพือ่ นกัน สนับสนุนกันและกัน สมาธิ
สนับสนุนปัญญา เพือ่ ให้แหลมคมและมีพลัง ปัญญาเป็ นตัวทีจ่ ะตัดกิเลส เพราะ
สมาธิตดั ไม่ได้ ถ้าได้สมาธิแล้วไม่ออกทางปัญญาเลย กิเลสก็จะไม่ตาย เวลาทํา
สมาธิ กิเลสจะถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ เหมือนกับไม่มกี ิเลสเลยในขณะทีอ่ ยู่
ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิ ถ้าไม่เอาจิตมาคิดในทางปัญญา มันก็จะไปในทาง
กิเลสเหมือนเดิม ไปโลภไปโกรธไปหลงเหมือนเดิม ไม่ได้ตดั อุปาทาน ความ
ผูกพันกับสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นของภายนอกบุคคลภายนอก หรือของภายใน
ถาม การทําสมาธิสลับกับการพิจารณา ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสมาธิทจ่ี ติ รวมเป็ นหนึ่งก่อน
ใช่หรือไม่ คือพิจารณาสลับไปสลับมาได้เลย ถึงแม้จิตยังไม่รวมก็ตาม
ตอบ ถ้าไม่รวมจะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร การรวมของจิตนี้ เป็ นเหมือนการทําตาชัง่ ให้อยู่
ตรงศูนย์ ตรงอุเบกขา เวลาพิจารณาจะเทีย่ งตรงเหมือนกับตาชัง่ ถ้าเอียงไป
ทางบวกหรือทางลบ เวลาเอาของไปชัง่ นํา้ หนัก จะไม่ได้นาํ้ หนักทีแ่ ท้จริง ถ้าของ
หนัก ๑๐ กิโลฯ แต่ตาชัง่ เอียงไปทางบวก ๑ กิโลฯ เวลาชัง่ จะหนัก ๑๑ กิโลฯ จะ
ไม่ได้ ๑๐ กิโลฯ ถ้าลบ ๑ กิโลฯ เวลาชัง่ จะได้ ๙ กิโลฯ ใจก็เหมือนกัน ถ้าไม่รวม
เป็ นอุเบกขา จะมีอคติทงั้ ๔ คือรักชังกลัวหลงอยู่ เวลาพิจารณาจะถูกอคติทงั้ ๔
นี้หลอกล่อ ทําให้ไม่สามารถตัดได้
ถาม ถ้าได้เพียงขณิกสมาธิจะพอไหมครับทีจ่ ะมาพิจารณา
ตอบ ก็พอได้ แต่เป็ นเพียงจุดเริ่มต้น ถ้าเป็ นขณิกะจะพิจารณาได้ไม่นานก็จะฟุ้ง ต่อไป
เมือ่ นัง่ สมาธิชาํ นาญขึ้น ก็จะอยู่ในความสงบได้นานขึ้น เวลาพิจารณาก็พจิ ารณา
ได้นานขึ้น เหมือนเวลาพักผ่อน ถ้าพักผ่อนชัว่ โมงหนึ่ง ออกมาทํางานก็อาจ
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ทํางานได้เพียงชัว่ โมงเดียว ถ้าพักผ่อน ๘ ชัว่ โมงก็จะทํางานได้ ๘ ชัว่ โมง เวลาที่
อยู่ในสมาธิจะเป็ นตัวชี้วา่ จะทํางานทางด้านปัญญาให้เกิดผลได้มากน้อยเพียงไร
ถาม ถ้าเช่นนัน้ เวลาพิจารณา ถ้าออกนอกไตรลักษณ์หรือร่างกาย ก็ถอื ว่าฟุ้งซ่านแล้ว
ต้องเข้ามาข้างใน
ตอบ ถูกแล้ว หลงทางแล้ว ต้องมองให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ต้องพิจารณาอย่างใด
อย่างหนึ่ง พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังก็ได้ เห็นว่าร่างกายเปลีย่ นแปลงอยู่
เรื่อยๆ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย หรือจะพิจารณาด้านของความทุกข์ก็ได้ ความ
แก่ก็เป็ นทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็ นทุกข์ ความตายก็เป็ นทุกข์ แล้วก็จะเห็น
ว่าทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะความอยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
ถ้าไม่มคี วามอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่
ความเจ็บความตาย
ถาม ถ้าเราใช้ปญั ญาพิจารณาแล้ว กลับไปเข้าสมาธิใหม่ แล้วกลับมาพิจารณาอีกครัง้
หนึ่ง ในระหว่าง ๒ ช่วงนี้อาจจะไม่ต่อกันก็ได้ ใช่หรือไม่คะ
ตอบ ได้ ปัญหาทีย่ งั แก้ไม่ได้ ก็ตอ้ งกลับมาแก้ให้ได้ ยังตัดคนนี้ไม่ได้ ยังรักคนนี้ยงั
หวงคนนี้อยู่ แต่เขาสร้างความทุกข์ให้กบั เราเหลือเกิน ต้องมองให้เห็นว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ให้ได้ เห็นว่าเป็ นทุกข์ให้ได้ พอเห็นเต็มทีแ่ ล้วก็จะตัดได้
ถาม ถ้าจิตไม่รวม เราก็จะพิจารณาไม่ได้
ตอบ ได้ แต่เป็ นเหมือนมีดทีไ่ ม่คม คนตัดก็ไม่มแี รง ตัดได้ทลี ะนิดทีละหน่อย แต่จะ
ไม่ขาด ต้องทําไปเรื่อยๆ ต้องซ้อมไปก่อน ซ้อมนัง่ สมาธิซอ้ มใช้ปญั ญา ควร
บําเพ็ญสมาธิและปัญญาสลับกันไป ช่วงนี้นงั ่ สมาธิ ช่วงหน้าก็พจิ ารณา ถึงแม้ยัง
ตัดไม่ได้ พิจารณาเพือ่ ให้เกิดความชํานาญ พอจิตรวมแล้วปัญญาจะไปได้อย่าง
รวดเร็ว ต้องทําสลับกันไป
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ถาม นัง่ สมาธิทกุ วัน แต่เวลาออกจากสมาธิแล้วยังหงุดหงิดขี้โมโห เวลากระทบเรื่อง
งาน
ตอบ เพราะไม่เจริญปัญญา สมาธิอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีปญั ญา ต้องเห็นไตรลักษณ์
ถึงจะตัดได้ ในมรรค ๘ มีทงั้ สัมมาสมาธิ มีทงั้ สัมมาทิฐสิ มั มาสังกัปโป คือ
ปัญญานัน่ เอง
ถาม ไม่รู้วา่ จะพิจารณาตรงไหน
ตอบ พิจารณาความเสือ่ ม ความเปลีย่ นแปลง ความไม่เทีย่ ง พิจารณาร่างกายก่อน
ร่างกายของคนรอบข้าง
พิจารณางานทีท่ าํ อยู่วา่ ถาวรหรือไม่ หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ บริษทั เปิ ดได้ก็ปิดได้
ถาม ผูร้ า้ ยมีสมาธิได้ไหม
ตอบ ได้ แต่ขาดปัญญาเป็ นมิจฉาทิฐิ ผูร้ า้ ยบางคนฉลาดมาก โกงบ้านโกงเมืองได้ แต่
เป็ นเครื่องมือของกิเลส นักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์ก็ฉลาด แต่เป็ นเครื่องมือ
ของกิเลส ไปศึกษาสิง่ ภายนอก จึงไม่ได้มรรคผลนิพพาน ถ้าได้พบพระพุทธเจ้าก็
จะได้ปญั ญาเห็นธรรม
ถาม ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์
ตอบ พิจารณาไตรลักษณ์ของสิง่ ภายนอกก่อน รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ว่ามีการ
เปลีย่ นแปลง ไม่อยู่กบั เราไปตลอด อย่าไปยึด อย่าไปติด อย่าไปเสียดาย ได้
อะไรมาแล้วสักวันก็ตอ้ งจากเราไป คนบางคนไม่มลี ูก ก็ไปซื้อหมามาเป็ นลูก พอ
หมาตายก็รอ้ งห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ สักพักหนึ่งก็ลมื ไป ก็ไปซื้อตัว
ใหม่มาเลี้ยงอีก ไม่จดจํา ไม่พจิ ารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เห็นอนิจจังไม่เทีย่ ง
ไม่ได้พจิ ารณา ถ้าพิจารณาเห็นชัดแล้ว ก็จะไม่ซ้อื หมามาเลี้ยงอีก คนเราเวลา
เหงาก็อยากจะมีเพือ่ น มีอะไรทํา อยู่เฉยๆไม่ได้ ถ้าทําสมาธิได้ ก็ไม่ตอ้ งมีเพือ่ น
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แก้เหงา เพราะสมาธิเป็ นเพือ่ นทีด่ ที ส่ี ุด อยู่คนเดียวก็นงั ่ สมาธิไป พอจิตสงบก็มี
ความสุข พอมีสมาธิแล้วจะตัดง่าย จะเห็นโทษ จะเห็นทุกข์ จิตกระเพือ่ มขึ้นมาก็
จะเห็นชัด เวลาทุกข์กบั อะไรจิตจะกระเพือ่ มขึ้นมาทันที ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่เห็น
เพราะกระเพือ่ มตลอดเวลา จึงไม่เห็นความแตกต่าง ระหว่างความกระเพือ่ มและ
ไม่กระเพือ่ ม
ถาม ถ้าเราดูเราก็จะรู้วา่ มันกระเพือ่ ม
ตอบ เมือ่ รู้วา่ มันกระเพือ่ ม ก็ตอ้ งหาวิธีทาํ ไม่ให้มนั กระเพือ่ ม ดูวา่ มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
มันก็ตอ้ งเกิดจากการไปหลง ไปยึดติด ไปอยากอะไรสักอย่าง เพราะไม่เห็นไตร
ลักษณ์ ต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ พอเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะไม่กระเพือ่ ม
เช่นกลัวตาย ก็ดูร่างกายว่ามันจะตายหรือเปล่า พอรู้วา่ ร่างกายต้องตายแล้ว
ปล่อยมันได้ มันก็จะไม่กระเพือ่ ม ถ้าไม่รู้วา่ ปล่อยได้หรือไม่ ก็ตอ้ งไปหาทีบ่ งั คับ
ให้เราปล่อย ต้องไปทีน่ ่ากลัวๆ
ถาม เวลาเราอยู่ข ้างนอก อย่างทีพ่ ระอาจารย์วา่ เป็ นสีแ่ ยก ถ้าเราเลีย่ งไม่ได้ เราจะทํา
อย่างไร
ตอบ ก็หาเท่าทีเ่ ราหาได้ มาวัดได้ก็มา ถ้าอยู่บา้ นก็หาห้องทีเ่ ราพอจะอยู่ตามลําพังได้
ข้อสําคัญเราต้องใจแข็ง ต้องกําหนดเวลาไว้ ถ้าจะนัง่ ๒ ชัว่ โมงก็จะต้องนัง่ ให้ได้
ไม่ใช่นงั ่ ไป ๑๕ นาทีแล้วก็หาหมอนหาเตียง ก็จะไปไม่ถงึ ไหน
ถาม ผมฝึ กไปกับการทํางาน พอได้หรือไม่ครับ
ตอบ ให้มสี ติอยู่กบั งานทีเ่ ราทํา อย่าไปคิดเรื่องอืน่ เป็ นการฝึ กสติ แต่ยงั ไม่ได้ความ
สงบ จิตจะสงบได้ตอ้ งมีสติอยู่กบั เรื่องเดียว กับอารมณ์เดียว เช่นกับพุทโธๆ
หรือกับลมหายใจเข้าออก ถ้ายังมีสติอยู่กบั การทํางาน จิตก็ยงั หมุนๆอยู่ หมุนอยู่
กับการทํางาน ยังใช้ความคิดอยู่ แต่ถา้ อยู่กบั พุทโธๆหรืออยู่กบั ลม จิตจะไม่
แกว่งไปแกว่งมา จะอยู่กบั อารมณ์เดียว ทีจ่ ะดูดจิตให้รวมลงสู่ความสงบ เช่น
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ตอนทีเ่ รานัง่ แล้วเจ็บ ตอนนัน้ ถ้าอยู่กบั คําบริกรรมได้ตลอด มันจะฉุดให้ทะลุเข้า
ไปสู่ความสงบเลย
ถาม ตอนทีอ่ าการเจ็บหายไปใช่หรือไม่ครับ
ตอบ ใช่
ถาม ต้องพยายามเว้นการคลุกคลี
ตอบ ใช่ นักปฏิบตั ติ อ้ งไม่คลุกคลี ต้องหาทีส่ งบสงัดวิเวก ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา
ต้องมีความประมาณในการบริโภค สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าต้องการจะให้จติ
สงบ ต้องมีปจั จัยเหล่านี้
ถาม ได้ยนิ ว่าอย่างหลวงตา ๖ ปี น่ี หนังตัวอย่างเกิดขึ้น ๓ ครัง้ ทําให้ได้กาํ ลังใจหน่อย
ถาม ท่านอาจารย์ใช้เวลานานไหมกว่าหนังตัวอย่างจะเต็มเรื่อง
ตอบ เวลาไม่สาํ คัญ ขอให้ได้ก็แล้วกัน สัน้ ยาวไม่สาํ คัญ การเดินทางจะใช้เวลามาก
น้อยไม่สาํ คัญ ขอให้ถงึ จุดหมายปลายทางก็แล้วกัน คนไปถึงก่อนกับคนไปถึง
หลังนี้ ไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน ถ้าจะได้เปรียบก็คอื ทุกข์นอ้ ยกว่าคนทีไ่ ป
ถึงทีหลัง คนไปถึงทีหลังต้องทุกข์มากกว่าทุกข์นานกว่า คนทีไ่ ปถึงก่อนก็จะทุกข์
น้อยกว่า
ถาม ติดอยู่ตรงทีจ่ ะพยายามหาทางลัดทางเร็วตลอดเวลา
ตอบ ต้องถือเนสัชชิก นี่คอื ทางลัด ลิฟต์ของทางมรรคผลนิพพานก็คอื เนสัชชิกนี่
แหละ สําหรับพระเรียกว่าธุดงควัตร จึงไม่ทรงบังคับ เพราะทรงเห็นว่าไม่เหมาะ
กับพระทีอ่ นิ ทรียย์ งั ไม่แก่กล้าพอ ถ้าบังคับให้ถอื ธุดงควัตรก็อาจจะต้องลาสิกขา
ไป จึงทรงบังคับเพียงศีล ๒๒๗ ข้อ ส่วนธุดงควัตรให้เป็ นความสมัครใจ ถ้าไป
อยู่กบั ครูบาอาจารย์ทถ่ี อื ธุดงควัตร ก็ตอ้ งถือตาม สายหลวงปู่มนจะถื
ั ่ อข้อ ฉันใน
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บาตรเป็ นวัตร บิณฑบาตเป็ นวัตร ฉันมื้อเดียวเป็ นวัตร ถ้าในพรรษาก็จะไม่รบั
อาหารหลังจากทีบ่ ณ
ิ ฑบาตแล้วเป็ นวัตร ผ้าก็ถอื ผ้า ๓ ผืนเป็ นวัตร ทีพ่ กั ก็พกั ใน
ป่ าเป็ นวัตร ส่วนความเพียรก็เนสัชชิกเป็ นวัตรบ้าง หรือไม่เช่นนัน้ ก็อดอาหารบ้าง
แต่การ อดอาหารนี่ไม่ได้อยู่ในธุดงควัตร เป็ นอีกวิธีหนึ่งทีไ่ ด้ผลดีสาํ หรับการ
ปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับการนัง่ นานๆ นัง่ ทัง้ คืน แทนทีจ่ ะถือเนสัชชิกก็ถอื อิริยาบถ
เดียว จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะไม่ลกุ ปล่อยให้มนั เจ็บมันปวดไป จนกว่าจะ
หายไปเอง
ถาม ถ้าถือธุดงควัตรแล้ว ต้องถือตลอดชีวติ หรือไม่คะ
ตอบ ไม่ มันเป็ นมรรค เช่นเดียวกับการปฏิบตั นิ งั ่ สมาธิเจริญปัญญา พอเสร็จงานแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งทําแล้ว เหมือนเครื่องบิน พอพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เราก็ลง
จากเครื่อง ไม่ตอ้ งบินอีกแล้ว ถึงบ้านแล้ว มรรคเป็ นเหมือนพาหนะ เป็ นยาน
เช่นหินยาน มหายาน หินยานเป็ นรถคันเล็ก มหายานเป็ นรถคันใหญ่ พวก
มหายานเขาถือว่าเป็ นรถคันใหญ่ เพราะบําเพ็ญบารมีเพือ่ พุทธภูมิ เพือ่ จะได้พา
สัตว์โลกไปได้เยอะๆ พระพุทธเจ้าสามารถช่วยสัตว์โลกได้มากกว่าพระอรหันต
สาวก แต่การทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์น้ ไี ม่ใช่ของง่าย ใช้เวลา
ยาวนานกว่าการเป็ นพระอรหันตสาวก ถ้าเจอพระพุทธเจ้าก็ควรเปลีย่ นใจ ถ้าเคย
ปรารถนาพุทธภูมิ ควรรีบปฏิบตั ติ ามคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า เพือ่ จะได้บรรลุ
ในชาติน้ ีเลย แต่กเิ ลสกลับไปคิดว่าเป็ นพระพุทธเจ้าจะยิง่ ใหญ่กว่า แต่จะต้องถูก
กิเลสข่มเหงรังแกไปอีกหลายกัปหลายกัลป์ แทนทีจ่ ะหมดกิเลสภายในชาติน้ เี ลย
ถาม คิดว่าพระอาจารย์ท้งิ เครื่องบินแล้ว
อาจารย์

ทําอย่างไรถึงจะได้นงั ่ เครื่องบินของพระ

ตอบ ของใครของมัน เครื่องบินนี้ตอ้ งสร้างขึ้นมาเอง พอถึงทีแ่ ล้วก็ท้งิ มันไป ให้คนอืน่
ไม่ได้ ของพระพุทธเจ้าก็ให้คนอืน่ ไม่ได้ ของหลวงตาก็ให้คนอืน่ ไม่ได้ ของใคร
ของมัน
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ถาม ช่วงนี้ภาวนาไม่ดี
ตอบ เพราะไปวุน่ วายกับเรื่องภายนอก ต้องพิจารณาว่ามันเป็ นธรรมดา อย่าไปกังวล
กับมันมากเกินไป เราแก้มนั ไม่ได้ แก้ส่วนของเราดีกว่า ทําใจเราไม่ให้กระเพือ่ ม
พอใจกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ขึ้นก็พอใจ ลงก็พอใจ อย่าเอาแต่ข้นึ อย่างเดียว พอ
ลงก็จะไม่พอใจ
ถาม คําว่าพึง่ ตนเองได้น้ ี ท่านพระอาจารย์หมายถึงจิตใจเป็ นสําคัญ
ตอบ ไม่ตอ้ งไปพึง่ ผูอ้ น่ื ทัง้ กายและใจ แต่ตอนนี้ใจยังต้องพึง่ ผูอ้ น่ื อยู่ เพราะยังไม่หลุด
พ้น ยังต้องพึง่ ครู บาอาจารย์ ทางกายหมายถึงปัจจัย ๔ พ่อแม่เลี้ยงเรามาจนโต
ขนาดนี้แล้ว เราควรจะเลี้ยงตัวเราเองได้แล้ว ไม่ตอ้ งไปรบกวนพ่อแม่อกี แล้ว
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๙

ปฏิจจสมุปบาท

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ทีเ่ ราเป็ นกันอยู่ทกุ วันนี้ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราทัง้ นัน้ ถ้าไม่อยากให้เป็ น
อย่างนี้ก็ตอ้ งระงับทีเ่ หตุ คืออย่ามาเกิด ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าเกิด
มาแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายด้วยกันทัง้ นัน้
แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทัง้ หลาย ก็ยงั ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน ต้องใช้ปญั ญาพิจารณาถึงจะฉลาด
เป็ นกุศลเป็ นกุสลา เท่าทีฟ่ งั ดูพวกเรายังไม่ค่อยใช้ปญั ญากันเท่าไร ยังใช้อวิชชา ยังใช้
ตัณหาความอยาก ภวตัณหา วิภวตัณหา อยากมีอยากเป็ นอยากอยู่นานๆ อยากให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บกันอยู่ มันเป็ นสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ออกมาจากความหลง
ออกมาจากอวิชชา อวิชชาปัจจยาสังขารา สังขาราปัจจยาวิญญาณัง เรื่อยไปจนถึงตัณหา
พิจารณาปฏิจจสมุปบาทดูออกมาจากอวิชชาไปสู่สงั ขารความคิดปรุงแต่ง ไปสู่วญิ ญาณ
ไปสู่นามรูป ไปสู่อายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่ผสั สะ ไปสู่เวทนา ไปสู่ตณั หา ไปสู่
อุปาทาน ไปสู่ภว ไปเกิดใหม่ ออกมาจากอวิชชาทัง้ นัน้ ความคิดของเราส่วนใหญ่จะ
ออกมาจากอวิชชา มาจากโมหะความหลง ถ้าออกมาจากปัญญา ออกมาจากธรรมะก็
จะต้องเห็นไตรลักษณ์ เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา เป็ นแล้วหายก็ได้ ไม่หาย
ก็ได้
โรคก็มอี ยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน ชนิดทีเ่ ป็ นแล้วหายเอง ไม่ตอ้ งทําอะไร โรคทีต่ อ้ งใช้ยาถึงจะ
หาย แล้วก็โรคทีใ่ ช้ยาอะไรก็ไม่หาย ต้องใช้ฟืนอย่างเดียวถึงจะหาย หายไปหมด รับรอง
โรคจะไม่กลับคืนมาอีก จะไม่เป็ นโรคอะไรอีก หายอย่างเด็ดขาด คนเราทีท่ รมานกันก็
ตอนทีจ่ ะตายนี่แหละ คนทีอ่ ยู่ก็ทรมานด้วย พอตายไปแล้วก็หายทรมาน เผาศพ
เรียบร้อยแล้ว คนอยู่ก็อยู่ต่อไป ไม่ทกุ ข์กบั คนทีต่ ายไปแล้ว ท่านจึงทรงสอนให้เจริญ
อนิจจัง คือมรณานุสติอยูเ่ สมอ พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้อง
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พลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว จะมีธรรมะเป็ นผู ้
บัญชาการ เป็ นผูส้ งความคิ
ั่
ด พอไม่สบายก็รู้วา่ มีแค่ ๓ โรค ถ้าเจอ ๒ โรคแรกก็ยงั อยู่
ต่อไปได้ ถ้าเจอโรคที่ ๓ ก็ตอ้ งลาจากกัน ทุกคนต้องเจอโรคชนิดที่ ๓ นี้ดว้ ยกันทัง้ นัน้
ไม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ แม้แต่พระบรมศาสดา พระอรหันตสาวก ครูบาอาจารย์ผูท้ พ่ี วกเรา
เคารพกราบไหว้บูชาก็ตอ้ งจากไป ตัง้ แต่หลวงปู่มนลงมา
ั่
อ่านหนังสือประวัตหิ ลวงปู่มนั ่
ให้ได้คติ ก็ตอ้ งอ่านแล้วเอามาเป็ นคติสอนใจเตือนใจอยู่เสมอว่า พวกเราทุกคนอยู่
ท่ามกลางความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความพลัดพรากจากกัน ไม่ควร
ฝื นความจริงนี้ ควรน้อมรับความจริงนี้เข้าสู่ใจ เพราะจะทําให้ใจเปลีย่ นจากโง่เขลาเบา
ปัญญา มาเป็ นผูฉ้ ลาดรู้ทนั กิเลส ทีค่ อยหลอกล่อให้สร้างความทุกข์ มาเบียดเบียนจิตใจ
ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่กลับต้องมาเดือดร้อนกับร่างกายไม่รู้จกั จบจักสิ้น ร่างกาย
ทีจ่ ะตายทีต่ อ้ งเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะร่างกายไม่มตี วั รู้ ตัวทีจ่ ะ
เดือดร้อนได้ ร่างกายเป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื น เหมือนต้นไม้ เหมือนวัตถุสง่ิ ของต่างๆ
เขาไม่เดือดร้อนกับความเป็ นไปต่างๆ แต่ผูท้ เ่ี ดือดร้อนก็คอื ผูท้ ม่ี าครอบครอง มายึดมา
ติด มาถือว่าเป็ นของตน แม้แต่ร่างกายของผูอ้ น่ื พอไปยึดติดด้วยความหลง ก็ตอ้ งไป
ทุกข์กบั เขา ทัง้ ๆทีไ่ ม่ใช่ตวั เราของเราแท้ๆ เห็นอยู่ชดั ๆ แต่ก็ยงั ไปหลงยึดติดว่าเป็ นตัวเรา
ของเรา เป็ นสามีของเรา เป็ นภรรยาของเรา พอเขาเป็ นอะไรไปก็ทกุ ข์รอ้ นวุน่ วายใจขึ้นมา
ทัง้ ๆทีต่ วั เองไม่ได้เป็ นอะไร ร่างกายก็ปกติ ใจถ้ามีธรรมะก็จะเป็ นปกติ ถ้าไม่มธี รรมะก็
จะทุกข์รอ้ นวุน่ วาย
ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่า ปัญหาทัง้ หมดไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทใ่ี จเท่านัน้ เอง ใจที่
วุน่ วาย ร่างกายไม่วนุ่ วาย ไม่วา่ ร่างกายจะเป็ นของใครก็ตาม เขาก็เป็ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัยของเขา มีปจั จัยทําให้เขาตัง้ อยู่ได้เขาก็ตงั้ อยู่ ถ้าปัจจัยบกพร่องไปก็มกี ารอาพาธ
เกิดขึ้นมา ถ้าขาดมากๆก็จะหยุดทํางาน แล้วก็แยกตัวออกจากกัน ร่างกายไม่ได้
ประกอบขึ้นจากสิง่ เดียว แต่ประกอบจากธาตุ ๔ คือดินนํา้ ลมไฟ ทีม่ ารวมกัน ด้วยการ
รับประทานอาหาร การหายใจ การดืม่ นํา้ รวมตัวกันเป็ นอาการ ๓๒ เช่นผมขนเล็บฟัน
หนังเป็ นต้น แล้วก็อยู่กนั ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาแยกจากกัน นํา้ ก็กลับคืนสู่นาํ้ ดินก็
กลับคืนสู่ดนิ ลมก็กลับคืนสู่ลม ไฟก็กลับคืนสู่ไฟ ใจทีม่ าครอบครอง ทีว่ นุ่ วายทีท่ กุ ข์ ก็
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ไปหาร่างใหม่ เพราะอวิชชาความหลงยังทําให้มคี วามอยากอยู่ ยังอยากมีอยากเป็ น จึง
ต้องไปสู่ร่างใหม่สู่ภพใหม่ เพือ่ ตอบสนองความอยาก ถ้าใจมีธรรมะสมบรูณ์จนไม่มี
ความอยากหลงเหลืออยู่แล้ว เวลาร่างกายแตกสามัคคีแยกออกจากกันไป ใจก็รบั รู้ตาม
ความเป็ นจริง ตัง้ อยู่ในความสงบเป็ นอุเบกขา เช่นขณะทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน ก็ทรงเสด็จเข้าสู่ฌานขัน้ ต่างๆ ทัง้ รูปฌานและอรูปฌาน ก่อนทีจ่ ะเสด็จ
นิพพานระหว่างรูปฌานและอรูปฌาน คือทรงเข้าทัง้ รู ปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ แล้ว
กลับลงมาตามลําดับจนถึงจิตปกติ แล้วก็ทรงเข้ารู ปฌานใหม่ ขัน้ ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔
พอออกจากขัน้ ที่ ๔ ก็ไม่ได้เข้าอรูปฌานต่อ ทรงหยุดอยู่ตรงนัน้ ทรงปล่อยวางสังขาร
ร่างกายตรงนัน้ จิตของพระองค์ไม่ได้วนุ่ วายเดือดร้อน ไม่ได้วงิ วอนขอให้สง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์
ช่วยทําให้ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บ นี่คอื ตายด้วยธรรมะ ตายด้วยปัญญา ตายด้วย
ความสงบสุข ไม่วุน่ วายไม่เดือดร้อน ถ้าตายด้วยอวิชชา ก็จะมีแต่ความหวาดผวา
หวาดกลัว มีแต่ความอยาก อยากไม่ตาย อยากอยู่ต่อ กลัวความตาย ทีจ่ ะทําให้จติ ใจ
ทุกข์อย่างมาก
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทาํ กัน เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทํากันได้ ถ้าฝึ กอยู่
เรื่อยๆ คือการเจริญจิตตภาวนา ทัง้ สมถะและวิปสั สนา ทําสลับกันไป เวลาทําสมถะผลที่
ต้องการก็คอื ความสงบ ทําให้จติ นิ่งอย่างเดียว ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ให้สงบเย็นสบาย
เหมือนกับพักผ่อนหลับนอน ไม่ให้ฝนั แต่ให้หลับสนิท ถ้าฝันจิตจะไม่ได้พกั ผ่อน ถ้าจิต
สงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ จิตก็ยงั ทํางานอยู่ พอออกจากความสงบแบบนี้ จิตจะ
ไม่สดชื่นเบิกบาน เพราะเหมือนกับไม่ได้พกั ผ่อน จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะมาเจริญวิปสั สนา
เจริญปัญญา เพือ่ ให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง
ไม่เทีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่วา่ จะเป็ นตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่วา่ จะ
เป็ นรู ปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ล้วนเป็ นอนิจจังทัง้ นัน้ ไม่จรี งั ถาวรคงเส้นคงวา
เปลีย่ นไปเรื่อยๆ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ เห็นรู ปนี้แล้วเดีย๋ วก็เห็นอีก
รูปหนึ่ง ได้ยนิ เสียงนี้แล้วก็ได้ยนิ อีกเสียงหนึ่ง เป็ นทุกข์เวลาเห็นรู ปทีด่ บี า้ ง ไม่ดบี ้าง
ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ได้ยนิ เสียงทีพ่ อใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง เป็ นอนัตตาบังคับเขาไม่ได้
ถ้ามีปญั ญาเราจะฉลาด จะรับได้ทกุ รูปแบบ ไม่วา่ จะดีหรือไม่ดี เพราะธรรมชาติของใจนี้
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สามารถรับรู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างได้หมด ไม่มอี ะไรทีใ่ จรับรู้ไม่ได้ เพียงแต่วา่ จะรับรู้แบบไหน
ถ้ารับรู้ดว้ ยปัญญาก็รบั รู้ดว้ ยการปล่อยวาง รับรู้ดว้ ยอุเบกขา ถ้ารับรู้ดว้ ยอวิชชาก็จะรับรู้
ด้วยตัณหา เพราะอวิชชาจะแยกแยะสิง่ ทีร่ บั รู้มาเป็ น ๒ ฝ่ าย ฝ่ ายทีด่ หี รือทีช่ อบ ถ้าชอบ
ก็วา่ ดี อยากได้ ฝ่ ายทีไ่ ม่ชอบก็วา่ ไม่ดี ไม่อยากได้ เป็ นตัณหาความอยาก คือภวตัณหา
และวิภวตัณหาขึ้นมา ถ้าชอบก็เกิดภวตัณหาอยากได้ ถ้าไม่ชอบก็เกิดวิภวตัณหา เกิด
ความกลัว อยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่ชอบหายไป อยากหนีจากสิง่ ทีไ่ ม่ชอบไป
ถ้ามีอวิชชาความหลงความไม่เข้าใจเป็ นผูบ้ งการ ก็จะมีความรักความชัง มีความกลัว มี
ตัณหามีอปุ าทานตามมา มีภวตามมา ถ้ามีปญั ญาก็จะรับรู้เฉยๆ รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง ถ้า
มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีปฏิกริ ิยาตอบโต้ ตอบรับ ก็ตอบรับด้วยเหตุดว้ ยผลด้วยปัญญา
เช่นได้ยนิ เขาพูดอะไรก็ฟงั ทีเ่ หตุผล ไม่ได้ฟงั ทีก่ ริ ิยาอาการว่าเขาพูดดีหรือไม่ดี เรียบร้อย
หรือไม่เรียบร้อย สุภาพไม่สุภาพ ฟังเอาสาระ ว่าเขากําลังสือ่ อะไรกับเรา แล้วก็ตอบ
กลับไปด้วยสาระด้วยเหตุผล เช่นเขาพูดว่า ไปเอานํา้ มาแก้วหนึ่ง ถ้าฟังด้วยทิฐกิ ็จะว่าพูด
ไม่เพราะ เราเป็ นผูใ้ หญ่ ก็จะโกรธได้ ถ้าฟังด้วยเหตุผล ว่าเขาต้องการนํา้ ให้เขาได้ก็ให้
เขาไป เป็ นการให้ทาน ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน อยู่ทว่ี า่ มีตวั ตนหรือไม่ ถือตัวตน
หรือไม่ การถือตัวตนเป็ นอวิชชา เป็ นความหลง การไม่ถอื ตัวตนเป็ นปัญญา ช่วยเหลือ
เขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป ช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ก็ปล่อยเขาไป ไม่ตอ้ งมามี
ความรู้สกึ ไม่พอใจ ว่าพูดจาไม่ดี จึงไม่ให้ ถ้าพูดจาดีจงึ จะให้ นอกจากจะเป็ นการสังสอน
่
กัน สังสอนให้
่
รู้วา่ พูดจาอย่างนี้ไม่ดี จะไม่ให้ เป็ นการลงโทษเป็ นการสังสอน
่
แต่ถา้ เป็ น
เรื่องของมนุษยธรรม ถึงแม้จะพูดไม่เพราะ เพราะไม่ได้รบั การอบรมสังสอนมา
่
เช่นหมา
หิวนํา้ ก็เห่าขอความช่วยเหลือ จะไปว่าพูดไม่เพราะไม่ได้ เป็ นหมาก็ตอ้ งพูดแบบหมา
คนทีไ่ ม่ได้รบั การอบรมก็เหมือนหมานัน่ แหละ ไม่รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ไม่รู้จกั ตน ไม่รู้จกั บุคคล
คนฟังถ้ามีปญั ญามีความเมตตาก็จะให้อภัยได้ ถ้าเห็นว่าพูดด้วยความไม่รู้จริงๆ ไม่ได้
พูดด้วยเจตนาทีจ่ ะลบหลูด่ ูหมิน่ หรือถึงแม้จะมีเจตนาก็ไม่โกรธไม่ถอื โทษ แต่อาจจะไม่
ทําตามทีข่ อร้องก็ได้ เพราะจะได้ดดั นิสยั ไม่อย่างนัน้ ก็จะเสียนิสยั
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การมีปฏิกริ ิยาตอบโต้น้ ี มีได้หลายแง่หลายมุม แต่จะไม่มอี ารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
จะเป็ นไปตามเหตุตามผล ขึ้นอยู่วา่ จะเอาเหตุผลมุมไหนแง่ไหนมาใช้เป็ นองค์ประกอบ
ของการตัดสินใจ ว่าควรจะทําอย่างไรดี ควรจะให้มากควรจะให้นอ้ ย ก็วเิ คราะห์กนั ไป
ตามเรื่อง เมือ่ เช้านี้เดินบิณฑบาตก็มญี าติโยมคนหนึ่งใส่บาตรประจํา บอกว่ามีชายชรา
คนหนึ่งอาศัยอยู่ในสวนของเศรษฐีทป่ี ล่อยร้างไว้ ตอนนี้ไม่สบายมาก เอานํา้ เอาข้าวไปให้
รับประทาน เขาก็ไม่ยอมรับประทาน นอนกระแด่วๆอยู่ ไม่รู้จะทําอย่างไร ลูกหลานก็ไม่
มี บัตรทีจ่ ะรักษาบัตร ๓๐ บาทก็ไม่มี ก็เลยขอร้องให้ช่วย เราก็บอกว่าต้องไปคุยกับเขา
ดูก่อน ว่าอยากจะไปรักษาตัวไหม ถ้าอยากจะไปแต่ไม่มเี งินรักษา ก็จะดูแลให้ ที่
โรงพยาบาลก็พอจะรู้จกั กับหมอกับพยาบาล
ถ้ามีช่องทางพอทีจ่ ะสงเคราะห์เขาได้ก็
สงเคราะห์เขาไป ถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายก็ยนิ ดีทจ่ี ะช่วยเขา แต่ตอ้ งให้เขาสมัครใจไป จะไม่ไป
ฝื นเขา เพราะเขาอาจจะมีปญั ญาก็ได้ เห็นว่าถึงเวลาจะตายแล้วก็ปล่อยให้ตายไป ถ้าเป็ น
อย่างนัน้ ก็จะไม่ขดั ศรัทธา เพราะไม่ได้เป็ นการตายแบบกิเลส ถ้าเห็นว่าถึงวาระทีจ่ ะไป
ไม่ฝืน ยอมปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง ถ้าอย่างนัน้ ก็ไม่ควรไปฝื นเขา ไม่ควรไป
บังคับเขา ไม่ควรไปลากเขาให้ไปทรมานอยู่ในโรงพยาบาล ก็เลยมาบอกกับมัคนายกที่
วัด ให้ช่วยสอบถามดู ว่าจะทําอะไรได้บา้ ง พอทําได้ก็ทาํ ไป แต่ไม่ได้ไปวิตกว่าจะหาย
หรือไม่หาย จะตายหรือไม่ตาย เป็ นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ไปกําหนดชะตากรรม
ของผูอ้ น่ื ไม่ได้ จะให้เขาหายหรือไม่หาย จะให้เขาตายหรือไม่ตาย สิง่ ทีท่ าํ ได้กค็ อื
ช่วยเหลือเขาในด้านปัจจัย ๔ ถ้าพร้อมทีจ่ ะรับก็ยนิ ดีทจ่ี ะให้ ไม่รู้จกั กันมาก่อน ถ้ายังไม่
ถึงวาระเขาก็อาจจะหายได้ ถ้าถึงวาระก็ตอ้ งถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เรื่องของธรรมะเป็ น
อย่างนี้ จะมีแต่เหตุแต่ผลอย่างเดียว ไม่มอี ารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ถาม ในกรณีทค่ี นไข้ไม่รู้สกึ ตัว การตัดสินใจว่าจะอยู่จะไป จะรักษาอย่างไรนี้ข้นึ อยู่กบั
ญาติ ๒ ฝ่ ายทีม่ คี วามเห็นไม่ตรงกัน ข้างหนึ่งให้ปล่อยไปตามสภาพ อีกข้างหนึ่ง
ให้รกั ษา จะตัดสินอย่างไรดี
ตอบ ให้ใช้หลักประชาธิปไตย ลงคะแนนเสียงดู เอาตามเสียงส่วนมาก
ถาม ถ้าใช้หลักธรรมในการพิจารณานี้ เราควรตัดสินใจเลยหรือจะอยู่ตรงกลางไปก่อน
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ตอบ ธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีมากน้อยต่างกัน ถ้ามีธรรมมากก็จะปล่อยไป
ตามความจริง ถ้ามีธรรมน้อยมีกเิ ลสมากก็จะมีความอยากมาก อยากจะรักษา
อยากจะหน่วงเหนี่ยวไว้ อยากจะให้หาย ถ้ามีความเห็นพร้อมกันก็งา่ ย เช่น
พระสงฆ์ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จปรินิพพาน
มีความเห็นให้ปล่อย
พระองค์ไปตามอัธยาศัย ทุกคนนัง่ สมาธิตงั้ อยู่ในความสงบ คอยเฝ้ าส่งเสด็จ ถ้า
มีความเห็นไม่ตรงกัน ก็ตอ้ งปรึกษากัน
ถาม ถ้าผูป้ ่ วยอยู่ในสภาพทีไ่ ม่ไหวแล้ว ก็น่าจะปล่อยไป แต่ถา้ ยังพอไหว ก็ควรหน่วง
ไว้ เพือ่ จะได้ทาํ ประโยชน์ต่อไปอีก
ตอบ มีปจั จัยหลายส่วนเกี่ยวข้องกัน ปัจจัยสําคัญทีส่ ุดก็ตวั ผูป้ ่ วยเอง เป็ นปัจจัยหลัก
จะให้รกั ษาหรือไม่ ก็ตอ้ งเคารพในความเห็นของผูป้ ่ วย ไม่ควรขัดขืน ยกเว้นถ้า
ไม่ถูกต้องตามหลักธรรม เช่นอยากจะตายเร็วๆ ให้หมอฉีดยาพิษให้ อย่างนี้ทาง
พุทธศาสนาถือว่าเป็ นปาณาติบาต เป็ นการฆ่ากัน ไม่ควรทําตาม ถ้าไม่ตอ้ งการใช้
เครื่องหายใจช่วย ใช้สายโยงสายยางเพือ่ ให้อาหารและยา แต่ตอ้ งการรักษาแบบ
ธรรมชาติ ถ้ากินยาได้ก็กนิ ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่กนิ ถ้ากินอาหารได้ก็กนิ ถ้ากินไม่ได้
ก็ไม่กนิ ก็ควรเคารพในสิทธิ์ของเขา ไม่ได้เป็ นการแล้งนํา้ ใจแต่อย่างใด เราพร้อม
ทีจ่ ะสนับสนุนช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่ผูร้ บั การช่วยเหลือต้องยินดี เราไม่ควรยัด
เยียดให้กบั เขา
ถาม ถ้าม้าขาหักสัตวแพทย์จาํ เป็ นต้องยิงทิ้ง จะบาปไหมคะ
ตอบ ถ้าฆ่าก็บาป เป็ นปาณาติบาต แต่เขาว่าเป็ นการฆ่าด้วยความเมตตาสงสาร แต่
ความจริงไม่ได้ฆ่าด้วยความเมตตาสงสารเลย ฆ่าเพราะทนดูสภาพไม่ได้ ทุกข์
แทนเขา ถึงแม้เขาอยากจะตายก็ไม่ควรสนับสนุน ควรสอนธรรมะให้มดี วงตา
เห็นธรรมจะดีกว่า เช่นพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระราชบิดา ตอนทีท่ รงพระ
ประชวรในขัน้ สุดท้าย ๗ วันก่อนจะเสด็จสวรรคต พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ อย่าไปยึดอย่าไปติด ให้ปล่อยวาง
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ให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็ช่างมัน ทําใจให้สงบ
ปล่อยวาง ถ้าปล่อยได้ก็บรรลุได้ เวลาใกล้ตายนี้เป็ นเหตุการณ์ ทีอ่ าํ นวยให้เกิด
ธรรมะ ให้หลุดพ้นได้ พระสงฆ์ท่านถึงต้องไปแสวงหาทีเ่ สีย่ งกับความตาย เพือ่
จะได้ปลง ยอมตาย พอยอมตายจิตก็จะปล่อย แยกออกจากร่างกาย เข้าสู่ความ
สงบ แยกเป็ น ๒ ส่วนเลย เหมือนเทนํา้ ออกจากแก้ว นํา้ ก็อยู่อกี ทีห่ นึ่ง แก้วก็อยู่
อีกทีห่ นึ่ง ไม่กงั วลกับร่างกาย จะเป็ นอะไรก็ช่างมัน ใจก็อยู่ส่วนของใจ ถ้ามี
ธรรมะ เป็ นพื้นฐานพอทีจ่ ะรับธรรมะได้แล้ว จะได้รบั ประโยชน์จากเวลาใกล้ตาย
นี้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มธี รรมะกัน จึงเห็นทํานองเดียวกันว่า ตายดีกว่า อย่าอยู่ให้
ทรมานเลย รักษาไม่ได้ก็ฆ่าเลย สัตว์ต่างๆจึงถูกฆ่า จะได้ไม่ตอ้ งเลี้ยงดู เพราะไม่
มีประโยชน์แล้ว
ถาม ถ้าเห็นว่าสัตว์ทกุ ข์ทรมานแล้ว ควรฆ่าให้ตายไปเลย อย่างนี้เมตตาแต่เต็มไปด้วย
อวิชชา ใช่ไหมครับ
ตอบ เมตตาแบบกิเลส แบบเห็นแก่ตวั เมือ่ เดือนทีแ่ ล้วมีพ่อแม่ชาวอังกฤษพาลูกชาย
ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไปฆ่าตัวตาย เพราะทีป่ ระเทศอังกฤษไม่มกี ฎหมาย
รับรองการฆ่าตัวตาย ก็เลยไปทีป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีคลินิกมีหมอทีจ่ ะช่วย
ทําให้ตาย เด็กหนุ่มคนนี้เล่นกีฬารักบี้แล้วเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาตไป
ไม่อยากอยู่ต่อไป พ่อแม่ไม่มธี รรมะ คนเจ็บก็ไม่มธี รรมะ ก็เลยคิดแบบกิเลสกัน
ตายก็ดจี ะได้ไม่ตอ้ งมาคอยเลี้ยงดู คนเจ็บก็ไม่รู้วา่ จะอยู่ไปทําไม ทําอะไรไม่ได้
ไม่มคี วามสุขจะอยู่ไปทําไม คิดแบบกิเลส คิดแบบกามตัณหา คนเราส่วนใหญ่มี
ร่างกายไว้เพือ่ สนองตอบกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้
เอง ต้องมีร่างกายทีส่ มบรู ณ์แข็งแรง พอร่างกายพิการไป ก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไม
จึงไปหาหมอทีค่ ลินิกในสวิสเซอร์แลนด์ ทีน่ นั ่ มีกฎหมายรับรอง ให้ฉีดยาให้ตาย
ได้ พอพ่อแม่กลับมาทีป่ ระเทศอังกฤษก็ตอ้ งถูกสอบสวน ว่าเป็ นการฆาตกรรม
หรือเปล่า ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ถ้าพ่อแม่มธี รรมะเข้าวัดเข้าวาอยู่
เป็ นประจํา ก็อาจจะสอนลูกว่าชีวติ ยังไม่ตายยังทําประโยชน์ได้อยู่ ยังภาวนาได้
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อยู่ ทําบุญให้ทานรักษาศีลได้อยู่ ดีเสียอีกจะได้ทาํ บาปทํากรรมน้อยลง เพราะ
ร่างกายไม่สามารถทําตามคําสังของกิ
่
เลสได้ เวลาโกรธจะไปทุบตีใครก็ไม่ได้ พ่อ
แม่ก็ยนิ ดีทจ่ี ะดูแล เคยเลี้ยงมาตัง้ แต่ในท้อง ทําไมจะเลี้ยงต่อไปไม่ได้ ถ้าพ่อแม่
มีธรรมะมีความเมตตาก็ย่อมพูดอย่างนี้ ไปหาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน หาเทป
ธรรมะมาให้ฟงั สอนให้ภาวนา อาจจะได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันเลยก็ได้ มีพระ
ชาวต่างประเทศได้ไปโปรดคนไทยทีโ่ ดนโทษประหารทีส่ หรัฐฯ ไปสนทนาธรรม
กัน เป็ นโชคของคนนัน้ ถ้ามีบญ
ุ พอทีจ่ ะรองรับธรรมะได้ ก็จะได้ประโยชน์ ตอน
ทีจ่ ะถูกประหารธรรมะจะเป็ นประโยชน์มาก
ถาม ถ้ามีญาติพน่ี อ้ งกําลังป่ วยอยู่น้ ี ควรใช้โอกาสนี้พจิ ารณาในแง่ของอรรถของธรรม
อนิจจังความไม่เทีย่ งแท้ ก็จะเป็ นประโยชน์
ตอบ เราได้ประโยชน์ ถ้ามีบญ
ุ เก่ารองรับอยู่ ถ้าได้เข้ามาในทางศาสนาแล้ว จะรู้วา่ การ
พิจารณาแบบนี้ มีคุณมีประโยชน์กบั จิตใจ ถ้าไม่มบี ญ
ุ เก่า จะไม่สามารถใช้
เหตุการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนคนไข้ก็ตอ้ งเป็ นไปตามฐานะของเขา จะรับ
ธรรมะจากเหตุการณ์น้ ไี ด้หรือไม่ ถ้าเคยเข้าวัดเคยบําเพ็ญเคยภาวนามา เช่นคุณ
เพาพงาทีไ่ ปขอธรรมะจากหลวงตา ตอนออกพรรษาปี ๒๕๑๘ แล้ว ไปอยู่หลาย
เดือน หลวงตาก็เทศน์โปรดจนปรากฏเป็ นธรรมชุดเตรียมพร้อมออกมา เทศน์
๙๐ กว่ากัณฑ์ ทุกคืนยกเว้นคืนทีท่ ่านมีภารกิจอืน่ ต้องอบรมพระเณรหรือไปธุระ
ไปเพือ่ ธรรมะจริงๆ ไม่ได้ไปเพือ่ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ไปต่ออายุ ไปเพือ่ เอา
ธรรมะมาดูแลรักษาใจ ให้ปล่อยวาง ให้นิ่งให้สงบ ให้รู้ทนั กิเลส พวกเราก็มี
ธรรมะกัน แต่พอถึงเวลาจะใช้กลับไม่ทนั กิเลส กิเลสเร็วกว่า เหมือนนักกีฬาที่
ซ้อมอยู่ทกุ วัน เวลาไปชิงเหรียญทองทีไรแพ้ทกุ ที พอเจอเหตุการณ์จริงจะถอยจะ
หนีอย่างเดียว
ถาม สมัยนี้เวลามีคนไข้ป่ วยหนัก ญาติพน่ี อ้ งจะเอาเทปธรรมะหรือเสียงสวดมนต์ไป
ให้ฟงั
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ตอบ หรือนิมนต์ครูบาอาจารย์ไป ถ้าคนไข้นอนไม่รู้เรื่อง ไปก็เสียเวลา ถ้าปฏิบตั ธิ รรม
อยู่ ไปก็จะได้ประโยชน์ ไปพูดเสริมธรรมให้กระจ่างขึ้น จนปล่อยวางได้ ถ้าไป
เพือ่ ให้เขาหายนี่ อาจจะไม่หายก็ได้ อาจจะหายก็ได้ แต่ไม่ได้หายเพราะไป หาย
เพราะหมอเพราะยา ถ้าโรคสูย้ าสูห้ มอไม่ได้ก็หายได้ ถ้าหมอกับยาสูไ้ ม่ได้ ต่อให้
เป็ นพระวิเศษขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ช่วยชีวติ ของพระราชบิดา
ไม่ได้ แต่ช่วยจิตใจของพระราชบิดาได้ ให้หลุดพ้น ให้เป็ นพระอรหันต์ได้ ท่าน
จะช่วยตรงนัน้ ช่วยทีใ่ จ เรื่องของร่างกายก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีข่ องยากับหมอ ของ
บุญของกรรมไป พวกเราต้องทําความเข้าใจ เวลาเกิดกับคนใกล้ชิดก็ดหี รือกับตัว
เราเองก็ดี ต้องเอาธรรมะนําหน้า พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็ น
ธรรมดา ถึงเวลาจะไปให้ไปเลย ถ้ายังไม่ไปก็ไม่ตอ้ งผลักมัน ถ้าจะไปก็ไม่ดงึ ไว้
ต้องอยู่ตรงกลาง
ถาม อย่างนี้ถา้ คนไข้สังไว้
่ ไม่ให้ออกซิเจน ไม่ให้อะไรทัง้ นัน้ ถ้าญาติไปฝื น จะเป็ นบาป
เป็ นกรรมกันหรือไม่ครับ
ตอบ เป็ นการขัดเจตนารมณ์ ไม่ทาํ ตามคําสัง่ ครู บาอาจารย์ท่านวิตกตรงนี้แหละ เวลา
ท่านเป็ นอะไรไป กลัวลูกศิษย์จะไม่มธี รรมะ มีแต่ความอยากให้ท่านอยู่ไปนานๆ
จะลากท่านเข้าโรงพยาบาล ทัง้ ๆทีท่ ่านสังไว้แล้ว
่
ถาม ขัดเจตนาแล้ว เป็ นบาปเป็ นกรรมไหมครับ
ตอบ เขาคิดว่าเจตนาดี เขาก็วา่ ไม่บาป ฝื นคําสังของครู
่
บาอาจารย์มนั บาปหรือเปล่าละ
ครูบาอาจารย์ท่านรู้ดกี ว่าเรา รู้วา่ อะไรดีกบั ตัวท่าน รู้วา่ อะไรดีกบั ตัวเรา เราก็ยงั
ไปทําตามเรื่องของเรา แสดงว่าเราไม่เคารพท่าน ไม่เชื่อฟังท่าน ไม่เชื่อหรือว่าท่าน
หมดปัญหาแล้ว ท่านรู้วา่ อยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว ไปฝื นทําไม ท่านก็พยายามประคอง
มาถึงขนาดนี้แล้ว มีใครอยู่ได้ถงึ ขนาดนี้ อายุ ๙๐ กว่าปี แล้ว ทําหน้าทีอ่ ยู่ทกุ วัน
ทําอย่างเต็มทีแ่ ล้ว จะให้ทําไปถึงไหน
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ถาม จิตของพระอริยะเวลาจะละสังขารนี้ จะดําเนินสมาธิอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า
หรือเปล่า
ตอบ ไปทางเดียวกัน จิตสงบเป็ นอุเบกขาปล่อยวาง ความสงบเป็ นอุเบกขามีอยู่ ๒
ระดับ ระดับสมาธิกบั ระดับปัญญา สมาธิเพียงแต่กดกิเลสไว้ เวลาจิตแยกออก
จากร่างกายแล้ว พออํานาจของสมาธิเสือ่ มหมดไป กิเลสก็ยงั ออกมาบงการให้จติ
ไปเกิดในภพใหม่ได้ ขณะทีส่ งบนิ่งในสมาธินนั้ เป็ นฌาน เป็ นสวรรค์ชนั้ พรหม ถ้า
แยกจากร่างกายตอนนัน้ ก็จะไปอยู่ในพรหมโลก
แต่พรหมโลกทีอ่ ยู่ได้ดว้ ย
อํานาจของสมาธิน้ ีจะเสือ่ มหมดไปได้ พออํานาจของสมาธิหมดไป กิเลสก็จะ
ออกมาเพ่นพ่าน จะเกิดความหิวในรู ปเสียงกลิน่ รส เบื้องต้นก็รูปเสียงกลิน่ รสที่
ละเอียด รูปทิพย์เสียงทิพย์ ก็เลือ่ นจากพรหมมาสู่ชนั้ เทพ พอหมดบุญจากชัน้
เทพก็ตอ้ งการรูปเสียงกลิน่ รสชนิดหยาบ ก็ลงมาสู่ชนั้ มนุษย์ กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่
ถ้าสงบนิ่งด้วยวิปสั สนาด้วยไตรลักษณ์ดว้ ยปัญญา จะไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่เลย
ไม่ตอ้ งภาวนาพุทโธๆเลย เพียงแต่มสี ติรู้อยู่เฉยๆ จะว่ามีสติก็ไม่เชิง เพราะสติก็
หมดไปแล้ว มรรคไม่มแี ล้ว เช่นมหาสติมหาปัญญา หมดไปตัง้ แต่ตอนทีก่ เิ ลส
หมด เหมือนกับกินยารักษาโรค พอหายจากโรคแล้ว ก็ไม่ตอ้ งกินยาอีกต่อไป จิต
ไม่กระเพือ่ มไม่กาํ เริบ จิตสงบตลอดเวลา นิ พพานัง ปรมังสุขงั อยู่ตลอดเวลา
เวลาร่างกายตายไป จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆ ปล่อยให้ร่างกายตายไป หรือจะเข้าฌาน
ขึ้นๆลงๆก็ได้ จะไม่เข้าก็ได้ ทําจิตให้เป็ นปกติ ไม่วนุ่ วายไม่เดือดร้อน เหมือนกับ
เวลาทีน่ งั ่ สมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวด ไม่เดือดร้อนกับมัน ปล่อยให้เจ็บไป จิต
รับรู้ความเจ็บปวด แต่ไม่ไปกลัว ไม่อยากให้มนั หาย ปล่อยให้มนั หายเอง อย่างนี้
เป็ นระดับหลุดพ้นแล้ว ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญา เมือ่ หลุดพ้นแล้วจะไม่มคี วามอยาก
อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป หรืออยากจะหนีจากทุกขเวทนานัน้ ไป ไม่วา่ อะไรจะ
เกิดขึ้นกับร่างกายกับขันธ์ จิตเพียงแต่รบั รู้ ยังหายใจอยู่ก็รู้วา่ ยังหายใจอยู่
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ทุกขเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายยังมีอยู่ก็รู้วา่ ยังมีอยู่ พอไม่หายใจก็รู้วา่ ไม่
หายใจ เวทนาหายไปก็รู้วา่ หายไป
นี่เกิดจากการฝึ กฝน เจริญสมถะและวิปสั สนา จนกลายเป็ นธรรมชาติของจิตไป
อยู่ในอุเบกขาตลอดเวลา ไม่มอี ารมณ์กบั อะไรทัง้ นัน้ เมือ่ ไม่มอี ารมณ์ก็ไม่มคี วาม
ทุกข์ ไม่มคี วามทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนอะไร กับความเป็ นไปของร่างกายของเวทนา
ทีเ่ ป็ นปัญหาสําคัญก็ ๒ ตัวนี้เอง ร่างกายกับเวทนา ทุกขเวทนาความเจ็บปวด
ความตาย ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั สัตว์โลก
ตลอดเวลา เวลาอืน่ จะไม่ค่อยแสดงผลเท่าไร เวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาไม่แก่
สามารถทําอะไรได้ตามความอยากของกิเลส ตอนนัน้ ก็จะสนุกสนานมีความสุข
แต่ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย สักวันหนึ่งจะต้องตาย ตอนนัน้
จะมีวชิ ารับกับเหตุการณ์ได้หรือเปล่า เหมือนกับตอนนี้เราอยู่ในสภาวะทีไ่ ม่มี
สงคราม เป็ นภาวะปกติ เราก็อยู่กนั สุขสบาย แต่ถา้ เกิดมีข ้าศึกบุกเข้ามา เรามี
อาวุธไว้ต่อสูห้ รือเปล่า ถ้าไม่มกี ็จะถูกเขาทําลาย ถ้ามีก็ป้องกันได้ ทีพ่ วกเรามาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกัน มาทําบุญให้ทาน มารักษาศีล มาภาวนานี้ มาเพือ่ เสริมสร้าง
กําลังไว้ปกป้ องรักษาจิตใจ ไม่ได้มารักษาร่างกาย ไม่ได้ทาํ บุญเพือ่ ให้อยู่ไปนานๆ
ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้ตาย ทําบุญเพือ่ ให้ใจปล่อยวาง เพราะใจยึดติดกับสิง่
ภายนอกอยู่มาก พอยึดติดแล้วก็จะไม่มเี วลาภาวนากัน จะหมดเวลากับการ
แสวงหาดูแลจัดการกับสิง่ ภายนอก จึงต้องปล่อยวางภายนอกก่อน ด้วยการ
บริจาค ด้วยการเสียสละ ด้วยการละสิง่ ของทีฟ่ ่ มุ เฟื อยเหลือเฟื อเกินความจําเป็ น
ความจําเป็ นก็คอื ปัจจัย ๔ ถ้ามีปจั จัย ๔ พอเพียงก็ถอื ว่าพอแล้ว มากกว่านัน้ ก็
จะเป็ นอุปสรรคต่อการหลุดพ้น เป็ นนิวรณ์เช่นกามฉันทะ ติดรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ถ้ามีนิวรณ์จติ จะไม่สงบ จิตไม่สงบก็จะไม่เห็นธรรม ไม่สามารถ
พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ได้ ก็จะหลุดพ้นไม่ได้ จึงต้องตัดภายนอกก่อน เก็บ
สมบัตขิ ้าวของเงินทองไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น มีไว้ดูแลจนถึงวันตายได้ก็พอแล้ว มีเงินไว้
สักก้อนหนึ่ง จะได้มเี วลาไปปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเป็ นผูช้ ายก็ไม่ตอ้ งมีเลยก็ได้ ยกให้
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คนอืน่ ไปหมด รักใครชอบใครอยากจะให้ใครก็ให้ได้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องให้พระ
เสมอไป ให้กบั คนอืน่ ก็ได้ ให้กบั ลูกให้กบั ภรรยาก็ได้ พระพุทธเจ้าก็ทรงทิ้งไว้ให้
ลูกให้ภรรยา ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย ต้องการเวลาเท่านัน้ เอง เวลาทีจ่ ะอยู่คน
เดียวเพือ่ จะได้บาํ เพ็ญ ทําทุกอย่างเพือ่ จิตใจเท่านัน้ ไม่ได้ทาํ เพือ่ ร่างกาย ทํา
ร่างกายให้ดขี นาดไหนก็ตาม ก็ตอ้ งเป็ นไปตามวาระของเขา ไม่มใี ครยับยัง้ ได้
พวกเรากําลังยืนเข้าคิวกัน เหมือนเวลาไปธนาคาร หรือหยุดรถตามสีแ่ ยกไฟแดง
เข้าคิวรอให้ไฟเขียว จะได้ขยับไปได้ จนกว่าจะพ้นสีแ่ ยก การตายก็เหมือนสีแ่ ยก
ไฟแดงนี้เอง เราก็กาํ ลังเข้าคิวอยู่ทส่ี แ่ี ยกไฟแดงรอให้รถขยับไป แต่เวลาอยู่ส่ี
แยกไฟแดงนี้อยากให้ไฟเขียวเร็วๆ จะได้ไปเร็วๆ ทําไมกับเรื่องของความตาย
กลับไม่อยากให้ไฟเขียวเร็วๆ เพราะเราไม่มธี รรมะ มีแต่อวิชชามีแต่ความหลง
หารู้ไม่วา่ ยิง่ อยู่ไปนานเท่าไรยิง่ ทุกข์นานขึ้นไปเท่านัน้
ถาม เพือ่ นลูกเขาภาวนา ถึงจุดหนึ่งก็มคี รู บาอาจารย์มาแสดงให้เห็นแล้วเขาก็เลยยึด
ตรงนัน้ เป็ นอสุภะ ดูไปเรื่อยๆ พออีกวันหนึ่งมีแสงเข้ามา เขาเลยกลัวขึ้นมา ก็เลย
อยากถาม
ตอบ กลัวทําไม มันไม่ได้ทาํ อะไรเราเลย ไปกลัวมันทําไม ให้มนั ทําอะไรเราก่อนสิ ให้มี
เหตุผล ทําไมต้องกลัวด้วย แสงเราก็เห็นทุกวันอยู่แล้ว ลืมตาก็เห็นแสงอยู่
ตลอดเวลา อยู่กบั แสงมาตลอดเวลา ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลย น่ากลัวตอนที่
ไม่มแี สงเสียมากกว่า ไม่ใช่หรือ เวลาไปอยู่ทม่ี ดื ก็กลัวกันทัง้ นัน้ นี่กลับมากลัว
แสง ก็ยง่ิ บ้าใหญ่ บ้ากว่าคนทีไ่ ม่ได้ภาวนา ไม่มเี หตุไม่มผี ลเลย
ถาม หรือว่าสติยงั ไม่ตงั้ มันพอ
่
ตอบ ปฏิบตั แิ บบไม่ใช้ปญั ญา ไม่รู้จกั แยกแยะว่า อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ ครูบา
อาจารย์ท่านก็สอนอยู่เรื่อยๆ เวลาภาวนาอย่าออกไปรับรู้ เพราะสิง่ ทีร่ บั รู้มหี ลาย
รูปแบบด้วยกัน ถ้าไม่มปี ญั ญาจะเป็ นบ้าได้ เสียสติได้ กลัวได้ เวลาภาวนาควร
สังเกต ถ้าออกไปรับรู้ก็ตอ้ งดึงกลับเข้ามาสู่องค์ภาวนา ดึงกลับเข้ามาทีใ่ จ มาทีต่ วั
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รู้ มาทีพ่ ทุ โธ พอเข้ามาแล้วสิง่ ทีต่ ามรู้ก็จะหายไป พวกนี้สอนยาก อย่างคุณแม่
แก้วนี่สอนยาก เป็ นนิสยั ทีจ่ ะออกรับรู้ ตอนต้นก็ออกไปรับรู้เรื่องทีน่ ่าชื่นชมยินดี
พอไปเจอสิง่ ทีน่ ่าหวาดกลัว ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา ควรภาวนาให้เกิดปัญญาก่อน
แล้วค่อยออกไปรับรู้สง่ิ ต่างๆ ซึง่ เปรียบเหมือนงูพษิ ถ้ามีปญั ญาก็จบั งูมารีดพิษ
มาทําเป็ นยาได้ ไม่มปี ญั ญาก็ถูกงูกดั ตายได้ ถ้ามีนิสยั ในทางนี้ในขณะทีย่ งั ไม่มี
ปัญญา ก็อย่าเพิง่ ออกไปรับรู้ ให้ดงึ จิตเข้ามาให้สงบนิ่ง เหมือนกับนอนหลับสนิท
ไม่ฝนั ให้น่งิ อยู่ในอุเบกขา สักแต่วา่ รู้อยู่อย่างเดียว ถ้าจะออกไปก็ดงึ กลับเข้ามา
บังคับจนกว่าจะเชื่อเรา ต่อไปก็จะไม่ออกไป ทุกครัง้ ทีน่ งั ่ สมาธิจติ จะสงบนิ่งไม่
ออกไป นิ่งได้นานมากเท่าไร ก็จะมีกาํ ลังมากเท่านัน้ ทีจ่ ะไปใช้ในการพิจารณา
ปัญญาต่อไป พอพิจารณาปัญญาก็จะเกิดความฉลาดรู้ทนั ต่อไปก็จะสามารถนํา
ปัญญานี้ ไปปฏิบตั กิ บั สิง่ ทีพ่ บเห็นในสมาธิได้ ตอนนี้ตอ้ งเรียนวิชาทางปัญญา
ก่อน เจริญไตรลักษณ์ก่อน พิจารณาภาพทีเ่ ห็นในสมาธิวา่ เป็ นไตรลักษณ์
เหมือนกับภาพทีเ่ ห็นด้วยตา เป็ นอนิจจังเหมือนกัน เกิดแล้วดับไปเหมือนกัน ไม่
มีสาระ ไม่มคี ุณค่า ไม่มปี ระโยชน์ ไม่สามารถบังคับควบคุม ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการได้ แต่เราบังคับใจไม่ให้ไปยุง่ กับมันได้ เวลาเห็นภาพทีเ่ ราชอบก็อยากจะ
ให้อยู่ไปนานๆ ถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้หายไป แต่เราบังคับมันไม่ได้ สิง่ ทีเ่ รา
บังคับได้ก็คอื ใจของเรา จึงควรดึงใจกลับเข้ามาข้างใน ปิ ดประตูหน้าต่างเสีย ไม่
มองออกไปข้างนอก ก็จะไม่เห็นอะไร แต่กเิ ลสมันชอบดู ชอบเปิ ดหน้าต่างมอง
ออกไปข้างนอก
ถาม ถ้ายังไม่มปี ญั ญา ลูกก็บอกเขาให้ดูเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป
ตอบ ถ้าพิจารณาไม่เป็ น ให้ดงึ กลับเข้ามาก่อน ปิ ดประตูปิดหน้าต่างก่อน ถ้าใช้พทุ โธก็
กลับมาหาพุทโธ ถ้าสติมกี าํ ลังพอ ก็ดงึ ให้กลับมาหาตัวรู้ ให้อยู่กบั ตัวรู้ สักแต่วา่ รู้
อย่าไปรับรู้ ถ้ายังรับรู้อยู่ ก็เอาพุทโธไล่ บริกรรมพุทโธๆไป หรือพิจารณาธรรมะ
ไปเลยก็ได้ พิจารณาร่างกาย พิจารณาอสุภะ พิจารณาอาการ ๓๒ ไปก็ได้
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ถาม ลูกดูภาพอสุภะแล้วก็ตดิ อยู่ในตัว ๒ วัน พอมองตัวเองก็จะเห็นภายในตัวเอง
มองศีรษะก็จะเห็นข้างในของกะโหลกศีรษะ อยู่ได้ ๒ วัน เป็ นเพราะสมาธิยงั ไม่
แข็งใช่ไหม พอวันต่อไปอยากจะดูอกี ก็ทาํ ไม่ได้
ตอบ ไปอยากไม่ได้ ต้องกําหนดขึ้นมาใหม่ เคยพิจารณาอย่างไรก็ตอ้ งพิจารณาอย่าง
นัน้ ใหม่ อยากให้มาตามความอยากไม่ได้ ถ้าพิจารณาใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่
อยากจะให้กลับมาก็พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ มันก็จะกลับมา
ถาม ๒ วันแรกจะปรากฏขึ้นมาเอง หลังจากนัน้ จะไม่ปรากฏ ต้องเรียก
ตอบ พยายามเรียกกลับมา ถ้าไม่เคยกลับเข้าไปในสมาธิเลย ก็ควรกลับเข้าไปในสมาธิ
ก่อน ไปชาร์ตแบตฯก่อน ก่อนทีจ่ ะใช้มอื ถือต้องชาร์จแบตฯก่อน จะได้รบั
สัญญาณได้ แบตฯหมดก็รบั ไม่ได้ ถ้าในช่วง ๒ วันนัน้ ไม่เคยเข้าสมาธิเลย ก็
แสดงว่าแบตฯหมด ต้องกลับไปชาร์ตใหม่ พอชาร์ตสมาธิใหม่แล้วเดีย๋ วก็จะ
กลับมาใหม่ พอเรียกปั๊บมันก็จะมาเลย พออยากดูป ั๊บมันก็จะมาเลย ตอนนี้
อยากแต่มนั ไม่มา ก็เหมือนเปิ ดมือถือแล้ว แต่ไม่มสี ญั ญาณเข้ามาเลย ไม่ใช่ไม่มี
สัญญาณ แต่ไม่มแี รงทีจ่ ะรับสัญญาณ จึงต้องทําทัง้ สมาธิทงั้ ปัญญาสลับกันไป
อย่าทําอย่างเดียว เมือ่ ใช้ปญั ญาไปแล้วก็เหมือนกับใช้เครื่องไปทัง้ วัน แบตฯก็
หมด ต้องปิ ดเครื่องแล้วก็มาชาร์ตแบตฯก่อน ชาร์ตจนเต็มแล้วค่อยเปิ ดเครื่อง
ใหม่ ค่อยออกไปพิจารณาใหม่สลับกันไป
ถาม ต้องกลับไปดูภาพนัน้ อีกไหมคะ
ตอบ ดูจนกว่าจะตัดความอยากในเรื่องของร่างกายได้ เช่นอยากจะหลับนอนด้วย
อยากจะให้มาเป็ นคู่ครอง อยากจะมีเพศสัมพันธ์ ของพวกนี้ตอ้ งตัดให้ได้ ตัด
กามราคะ ตัดกามตัณหาให้ได้ จนไม่มคี วามรู้สกึ หลงเหลืออยู่เลย เหมือนคน
กามตายด้าน แต่ไม่ได้ตายด้านทางร่างกาย ตายด้วยปัญญา ตายด้านทางร่างกาย
คือร่างกายหมดประสิทธิภาพ ต้องหายามาเสริม ร่างกายก็เป็ นเหตุปจั จัย ทีจ่ ะทํา
ให้เกิดกามตายด้านได้ แต่ไม่ได้เป็ นต้นเหตุ เป็ นปลายเหตุ เป็ นเครื่องมือของ
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กิเลส ใจยังมีความอยากอยู่ เพียงแต่วา่ ร่างกายไม่ตอบสนองความอยาก
เหมือนกับคนอยากจะออกไปนอกบ้าน แต่รถไม่ยอมติดเครื่อง สตาร์ทอย่างไรก็
ไม่ตดิ ก็ไปไม่ได้ ทีว่ า่ กามตายด้านแล้วหมดกิเลส ก็ไม่ใช่ มันด้านเพราะร่างกาย
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะตอบสนอง แต่กามตัณหายังเต็มทีเ่ หมือนเดิม กามตัณหาจะหมด
ได้ ต่อเมือ่ มีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา เวลาทีต่ อ้ งการจะใช้มนั มันก็มาทันทีเลย
เช่นพอเกิดความอยากปั๊บ อสุภะก็มาปั๊บเลย ดับไปทัง้ คู่พร้อมๆกันไปเลย เกิด
ปั๊บดับปั๊บ จนไม่เกิดขึ้นมาอีก ถ้าไม่มปี ญั ญาความหลงก็จะสังการให้
่
เห็นว่า
สวยงาม เห็นว่าเป็ นความสุข ถ้ามีปญั ญาก็จะเห็นว่าไม่สวยงาม น่าเกลียดน่ากลัว
เป็ นความทุกข์ มีใครอยากจะนอนกับคนตายบ้าง เคยรักกันมาอย่างไรพอตาย
แล้วก็จะไม่นอนร่วมกันแล้ว ทัง้ ๆทีพ่ ง่ึ ตายไปเพียงชัว่ โมงเดียวก็ไม่เอาแล้ว ตอน
นัน้ เห็นขึ้นมาทันทีเลย ไม่ตอ้ งสอนก็เห็น ต้องเจริญอสุภะจนกว่าจะรู้วา่ หมด
ปัญหา เป้ าหมายของปัญญาก็คอื ความอยากทัง้ ๓ นี่แหละ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ต้องเจริญจนรู้วา่ ไม่เป็ นปัญหาแล้ว ตัณหาหมดแล้ว พอหมดแล้วก็
ไม่ตอ้ งเจริญอีกต่อไป เหมือนกับกินยาจนหายจากโรคแล้ว ก็ไม่ตอ้ งกินยาอีก
ต่อไป ยาก็หมดความจําเป็ นต่อโรคนัน้ ไป เพราะโรคถูกทําลายหมดไปแล้ว การ
ปฏิบตั มิ รรค ๘ หรือศีลสมาธิปญั ญานี้ ก็เป็ นเหมือนการรับประทานยา เมือ่
ตัณหาหมดไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรักษาศีล แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มศี ีลนะ จิตเป็ น
ปกติก็จะไม่ละเมิดศีลอยู่ดี ทานจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ ไม่ยดึ ติดกับอะไรแล้ว จะ
เก็บไว้ก็ได้ จะให้ใครก็ได้
ถาม การปรุงแต่งของจิต ส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารการกิน ใช่ไหมคะ
ตอบ กามตัณหาออกมาจากความหลง ไม่เห็นอสุภะ ไม่เห็นความไม่สวยงาม แต่มี
ปัจจัยอย่างอืน่ เป็ นตัวเสริม ตัวช่วยกระตุน้ เช่นการอยู่ดกี นิ ดี จะทําให้กามตัณหา
มีกาํ ลังมาก ในยุคข้าวยากหมากแพงจะไม่ค่อยออกลูกกัน สัตว์ก็เหมือนกัน ลิงนี้
ถ้าอาหารขาดแคลนจะไม่ค่อยขยายพันธุก์ นั เท่าไหร่ เพราะไม่มอี ารมณ์ทจ่ี ะหา
ความสุขจากการเสพกาม ต้องอิม่ ท้องก่อน พออิม่ ท้องหลับนอนสบายแล้ว
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ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กามตัณหาถึงจะออกมา พระท่านถึงต้องคอยควบคุม
เรื่องอาหาร พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่า ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องรู้จกั ประมาณในการบริโภค
การอดอาหารจึงเป็ นตัวสกัดได้ดี แต่ไม่ได้สกัดทีต่ น้ เหตุ เป็ นการสกัดทีป่ ลายเหตุ
คือทีร่ ่างกาย ร่างกายพออ่อนเพลียไม่มเี รี่ยวมีแรง ก็จะไม่คดิ ถึงเรื่องกาม จะ
คิดถึงเรื่องข้าวก่อน เวลาอดข้าวจะคิดแต่เรื่องข้าวก่อน พอกินข้าวอิม่ แล้วก็จะคิด
เรื่องหมอนก่อน เป็ นปัจจัยเสริม ไม่ใช่ปจั จัยหลัก ปัจจัยหลักยังมีอยู่เท่าเดิม จะ
ออกมาเร็วมาช้า มามากมาน้อย ก็อยู่ทป่ี จั จัยเสริม ถ้าต้องการให้ปจั จัยหลักนี้
หมดไปก็ตอ้ งเจริญวิปสั สนาอสุภกรรมฐาน
สกัดความหลงทีจ่ ะคิดแต่ความ
สวยงาม
พอคิดถึงความสวยงาม
ก็จะมีอสุภะเข้ามาทําลายตลอดเวลา
เหมือนกับมีฝ่ายค้านมาตอบโต้ ลงคะแนนทีไรก็เท่ากันมติก็ไม่ผ่าน ๕๐ : ๕๐
มตินนั้ ก็ตกไป เราต้องเจริญบ่อยๆ เพราะฝ่ ายเสนอเสนออยู่ทกุ วินาทีเลย ฝ่ าย
ค้านนานๆจะโผล่มารับสักที มักจะมาตอนทีแ่ พ้ไปแล้ว ไปเทีย่ วมาแล้ว ไปหา
ความสุขมาแล้ว ตอนทีเ่ สนอไม่มฝี ่ ายค้านออกมาค้านเลย ตอนทีก่ าํ ลังเจริญอสุ
ภะนัน้ เป็ นเหมือนกําลังทําการบ้าน เป็ นการฝึ กซ้อม ยังไม่ได้ข้นึ เวทีจริง เพราะ
ตอนนัน้ ฝ่ ายเสนอยังไม่ได้ออกมา เวลาที่จะขึ้นเวทีจริง ต้องตอนทีเ่ ขาเสนอมา
เกิดความกระสันอยาก ตอนนัน้ ฝ่ ายค้านจะออกมาทันหรือไม่ ถ้าฝ่ ายค้าน
ควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ทัง้ ในขณะทีย่ งั ไม่ออกมาหรือออกมาแล้ว ก็
หมดปัญหาไป ไม่ตอ้ งทําแล้ว ไม่ตอ้ งเจริญอีกต่อไป เพราะฝังอยู่ในใจแล้ว ฝ่ าย
เสนอก็จะถูกฝังไว้ ไม่ให้โผล่ข้นึ มาอีก ถูกฝังด้วยอสุภะ จากนัน้ ก็จะมีปญั หาอืน่ ที่
ต้องแก้อกี แก้ไปจนกว่าจะไม่มปี ญั หาหลงเหลืออยู่เลย
ถาม ต้องทวนกระแสทุกเรื่องไหมคะ
ตอบ ถ้าเป็ นกระแสกิเลสก็ตอ้ งทวน ถ้าเป็ นกระแสธรรมก็ตอ้ งตาม ไม่ใช่ทวนกระแส
ธรรม ต้องทวนกระแสกิเลส กระแสธรรมต้องตาม ให้เข้าสู่กระแสธรรมให้ได้เถิด
แล้วจะไหลไปเอง จะมีกาํ ลังแรงกว่ากิเลส จะช้าหรือจะเร็วก็ไม่เกิน ๗ ชาติ คําว่า
โสดาบันก็มาจากคําว่าโสตะ โสตะแปลว่ากระแส กระแสสู่พระนิพพาน ถ้าได้เข้าสู่
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กระแสนี้แล้วก็จะไหลไปสู่พระนิพพาน เหมือนกับนํา้ ในแม่นาํ้ ลําคลอง ก็จะต้อง
ไหลไปสู่มหาสมุทร จะไม่ไหลกลับ ถ้าเป็ นกระแสกิเลสก็ตอ้ งทวนกระแส อย่า
ไหลตามกระแสกิเลส เพราะจะพาไปสูว่ ฏั สงสาร ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด
กระแสของธรรมพาไปสูม่ รรคผลนิ พพาน ก็อยู่ตรงนี้ อยู่ทเ่ี รามาทํากันนี้ อยู่ท่ี
การทําบุญให้ทาน อยู่ทก่ี ารรักษาศีล อยู่ทก่ี ารตัดสิง่ ต่างๆภายนอกให้หมดไป
อย่าไปสนใจกับเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเลย คิดว่าเป็ นหัวโขน มันไม่เทีย่ ง สัก
วันก็ตอ้ งทิ้งมันไปหมด ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ทางใจ ไม่ได้ทาํ ให้จติ พ้นจากความทุกข์
ไม่ได้ทาํ ให้จติ สงบ แต่กลับทําให้จติ กระวนกระวายฟุ้งซ่านวุน่ วายใจ ตัดมันไป
ดึงจิตเข้าข้างใน ปล่อยวางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ดึงเข้ามาด้วยสมาธิ แล้วก็
เจริญปัญญา ดึงเข้ามาแล้วก็ตดั หัวมันเลย ต้องจับมันผูกไว้ก่อนทีจ่ ะฆ่ามัน สัตว์
นี่จะตัดคอมันได้ตอ้ งจับมันมามัดไว้ก่อน พอมัดไว้แล้วก็ตดั มันได้ ถ้ามันยังวิง่
หนีอยู่ จะตัดคอมันนี่ยาก การทําสมาธิก็เป็ นการเหมือนการจับกิเลสมัดไว้ ไม่ให้
ดิ้นหนี แล้วก็เอาปัญญามาเชือด เอาไตรลักษณ์มาเชือด พอเชือดแล้วก็หมด
ปัญหาไป
มรรคจึงต้องมีทงั้ ทาน มีทงั้ ศีล มีทงั้ ภาวนา ถึงจะได้ผลเต็มที่ ถ้าทําอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็จะได้ไม่มากพอ ถ้าอยู่ขนั้ ปัญญาแล้วก็ถอื ว่ามีทานอยู่แล้ว มีศีลอยู่แล้ว มี
สมาธิอยู่แล้ว ถึงจะไปขัน้ ปัญญาได้ เหมือนกับคนทีเ่ รียนอยู่ชนั้ ม.๘ ก็
หมายความว่าได้เรียนอนุบาลมาแล้ว ได้เรียนชัน้ ประถมมาแล้ว ตอนนี้อยู่ชนั้ ม.
๘ แล้ว ถ้าสามารถเจริญไตรลักษณ์เจริญอสุภะได้ตลอดเวลา ก็ไม่ตอ้ งมากังวล
กับเรื่องการทําบุญให้ทานรักษาศีล เพราะจะไม่มเี วลามาทําบาปทํากรรม เพราะ
จิตจะหมุนอยู่กบั เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องของการตัด เรื่องของการปล่อยวาง เมือ่ ไม่
มีความโลภความอยากจะไปทําผิดศีลได้อย่างไร มีแต่อยากจะให้ อยากจะตัด
ถาม มีนอ้ งคนหนึ่งคุณแม่เขาเสียแล้ว เขาก็เก็บศพไว้ ถึงเวลาจะเผาก็มคี วามคิดไม่
อยากจะเผา ถ้าเผาไปแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาวนเวียน
ตอบ บอกเขาว่าเป็ นความเห็นผิด เก็บไว้ก็ไม่กลับมาอยู่ดี
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ถาม เขารู้สกึ ว่าคุณแม่ยงั มาวนเวียนอยู่
ตอบ เป็ นความรู้สกึ เท่านัน้ เอง เป็ นอุปาทาน ไม่ได้เป็ นความจริง เก็บไว้ก็ได้ถา้ อยากจะ
เก็บไว้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากจะเป็ นภาระเฝ้ าดูแลก็เก็บไป ถ้าตายไปใคร
จะดูแลศพคุณแม่ต่อ
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