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กณัฑท์ี่ ๔๖๖ 

กจิทางศาสนา 
๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

วนัน้ีพวกเราก็ไดม้ารวมกนั ประกอบกจิทางศาสนา ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไว ้สอนไว ้

ใหเ้ร่งประกอบกนั เพราะวนัเวลานัน้เป็นของทีไ่ม่แน่นอน ชวีติของเราก็เป็นสิง่ทีไ่ม่

แน่นอน มกีารเกดิย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา เวลาทีร่่างกายจะดบัไปนัน้ ก็ไมม่ใีคร

สามารถไปกาํหนดไดว้า่ จะเป็นวนันัน้เป็นวนัน้ี ดงันัน้จงึไมค่วรตัง้อยู่ในความประมาท 

คอืไมค่วรจะผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่าไปคดิวา่ชวีติของเราน้ีจะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ อย่าไป

คดิวา่เราจะมเีวลาประกอบกจิ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หป้ระกอบได ้ เมือ่ไหร่ก็ได ้

เพราะว่าเราอยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงั ร่างกายอยู่ภายใตก้ฎของความไมแ่น่นอน ผูฉ้ลาด

จงึไมป่ระมาท จงึรบีขวนขวายประกอบกจิทีพ่งึจะกระทาํใหเ้สร็จสิ้นไป เพราะเมือ่กจิน้ี

เสร็จสิ้นแลว้ ก็จะไมม่กีจิอนัใดทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป เพราะไมม่ปีญัหา ไมม่สีิ่งทีจ่ะทาํให ้

ตอ้งมาทาํอะไรอกีต่อไป  

สิง่ทีเ่ราตอนน้ียงัตอ้งทาํกนัอยู่เรื่อยๆ ก็คอืการบาํบดัทกุขบ์าํรุงสขุ แต่การบาํบดัทกุข ์

บาํรุงสุขของเราน้ี ไมไ่ดเ้ป็นไปตามแนวทางที่พระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมาและทรงส ัง่

สอนใหบ้าํเพญ็กนั การบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขของพวกเรา จงึเป็นการบาํบดัสุขบาํรุงทกุขเ์สยี

มากกวา่ คอืความทกุขข์องเรากลบัมเีพิม่มากขึ้นไป ความสุขของเรากลบัมนีอ้ยลงไป ถา้

เราเปรยีบเทยีบสมยัทีเ่ราเป็นเดก็กบัสมยัทีเ่ราเป็นผูใ้หญ่ เราจะเหน็วา่สมยัทีเ่ราเป็นเดก็

น้ี ความทกุขข์องเรามไีม่มาก ความสุขของเราจะมมีากกวา่ แต่พอเราเจรญิเตบิโตขึ้นมา

มากขึ้นๆ เรามคีวามสามารถทีจ่ะเดนิไปในทางผดิไดม้ากขึ้น เราจงึสรา้งความทกุขใ์หก้บั

เรามากขึ้น รกัษาความสุขใหน้อ้ยลงไป สมยัเดก็ๆเราทกุขอ์ยู่กบัเรื่องอะไร ก็ทกุขก์บั

เรื่องของเลก็ๆนอ้ยๆ เช่นของเลน่ของอะไรไปวนัหน่ึงๆ แต่ไมม่ทีกุขอ์ย่างทีเ่รามกีนัอยู่ใน

ทกุวนัน้ี เพราะว่า ความอยากของเราในสมยัทีเ่ป็นเดก็ๆ กบัความอยากของเราในสมยัน้ี 
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มคีวามแตกต่างกนัมาก ความอยากของเราในสมยัเดก็ๆน้ี ไมต่อ้งใชอ้ะไรมากเพือ่

ตอบสนอง เพยีงไดก้นิขนมไดก้นิของทีอ่ยากจะรบัประทานอย่าง ๒ อย่างก็มคีวามสุข

แลว้ แต่ความอยากของเราตอนน้ีมนัมมีากกวา่การกนิขนมอย่าง ๒ อย่าง มนัมคีวาม

อยากอะไรมากมายก่ายกอง จงึทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมามากมายก่ายกอง เพราะเรา

ไมไ่ดบ้าํเพญ็ตามแนวทาง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหบ้าํเพญ็นัน่เอง  

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหบ้าํเพญ็ ก็คอื การลดละความอยากตา่งๆใหน้อ้ยลงไป 

ไมใ่ช่ใหเ้พิม่มมีากขึ้นไป น่ีคอืการบาํเพญ็ของพวกเรา การบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขของพวกเรา

นัน้ กลบักลายเป็นการบาํบดัสุขบาํรุงทกุขก์นั เน่ืองจากเราไม่ลดละความอยากความ

ตอ้งการต่างๆกนั แต่กลบัเพิม่ความอยากความตอ้งการใหม้มีากขึ้น สมยัเดก็ๆมเีงนิวนั

ละ ๑๐ บาท ๒๐ บาทกด็อีกดใีจ มคีวามสุข สมยัน้ีมเีงนิวนัละรอ้ยสองรอ้ย ก็ยงัไมม่ี

ความสุข มคีวามทกุขเ์พราะไมพ่อ วนัละพนัสองพนัก็ยงัไมพ่อ ตอ้งอย่างนอ้ยวนัละหมืน่

สองหมืน่ หรอืแสนสองแสนถงึจะรูส้กึว่าพอ ทาํไมมนัจงึตอ้งการมากมายขนาดนัน้ ก็

เพราะว่าเราเริ่มรูม้ากรูเ้รื่องของต่างๆทีม่มีากในโลกน้ี แลว้ของต่างๆในโลกน้ีก็มรีาคาที่

มาก สมยัเดก็ๆเราไมรู่จ้กัของต่างๆ เราก็เลยไมม่คีวามตอ้งการของต่างๆอะไรมากนกั 

ของทีเ่ราอยากจะไดก้็คอื ของเลน่ของกนิอะไรเลก็ๆนอ้ยๆราคาไม่กี่สตางค ์ พอเราโต

ขึ้นมาเราเริ่มเหน็สิง่นัน้สิง่น้ี รูจ้กัสิง่น ัน้สิง่น้ี ก็เลยทาํใหเ้กดิความอยากไดส้ิ่งนัน้สิง่น้ีเพิม่

มากขึ้น จงึทาํใหก้ารทีจ่ะตอ้งตอบสนองความอยากนัน้หนกัขึ้นมากขึ้น การจะไดส้ิง่ทีเ่รา

จะตอบสนองความอยากของเราน้ีก็ตอ้งไดม้าดว้ยความยากเยน็ เพราะเราก็ตอ้งทาํมาหา

กนิหาเงนิหาทอง เพือ่ทีจ่ะไดน้าํเอามาซื้อสิง่ต่างๆทีเ่ราอยากไดก้นั แลว้ก็ถา้ไปซื้อแบบ

ลกัษณะเงนิผ่อน อนัน้ีก็จะยิ่งทาํใหเ้กดิความทกุขเ์พิม่มากขึ้น เพราะจะซื้อของมา

มากกวา่ทีเ่ราจะมกีาํลงัทีจ่ะจ่ายได ้ หรอืจ่ายไดก้็แบบตอ้งไมม่โีอกาสทีผ่ดิพลาด คอื

รายไดข้องเราน้ีจะไมม่วีนัหดหรอืไมม่วีนัหยุด ถา้รายไดเ้ราหดหรอืรายไดเ้ราหยุดไป

เมือ่ไหร่ ตอนนัน้ก็จะเกดิปญัหาขึ้นมา เพราะจะไมส่ามารถจ่ายหน้ีทีเ่ราไปสรา้งไวไ้ด ้

ตอนนัน้ก็จะเดอืดรอ้นทางจติใจ เพราะไมอ่ยากจะสูญเสยีสิง่ทีซ่ื้อมาไป ก็จะทาํใหต้อ้ง

ดิ้นรนเพิม่มากขึ้น ทาํงานหนกัขึ้นไป เวลาพกัผ่อนเวลาทีจ่ะมาทาํประโยชนท์างดา้นจติใจ

ก็จะมนีอ้ยลงไป ถา้ไมพ่อก็อาจจะตอ้งทาํดว้ยวธิทีจุรติ ทาํผดิกฎหมายบา้ง ทาํผดิ
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ศีลธรรมบา้ง ก็จะสรา้งความทกุข ์สรา้งโทษใหแ้ก่จติใจเพิม่มากขึ้นไป อนัน้ีเป็นเพราะวา่

ไมค่วบคุมความอยาก ไมล่ดละความอยาก ปลอ่ยใหค้วามอยากน้ีมคีวามเจรญิเตบิโต 

เพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆนัน่เอง เพราะว่าไมไ่ดส้นใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนไว ้ ถา้สนใจทีจ่ะปฏบิตัแิลว้ ก็จะสามารถทีจ่ะควบคุมความอยากต่างๆ ใหอ้ยู่ใน

กรอบของความพอด ีหรอือยู่ในกรอบของการไมม่เีลยก็ได ้ 

เบื้องตน้เราก็ตอ้งพยายามใชใ้หพ้อเหมาะกบัฐานะของเรา อย่าไปใชต้ามความอยากของ

เรา เราหามาไดเ้ท่าไหร่ เราควรทีจ่ะแบ่งรายไดข้องเราเป็นส่วนๆไป รายไดท้ีจ่ะตอ้งใชก้บั

สิง่ทีจ่าํเป็น เช่นปจัจยั ๔ เราก็แบ่งเอาไว ้ รายไดท้ีเ่ราจะตอ้งเก็บเอาไวใ้นอนาคต เผือ่

เวลาทีม่กีารตกงานหรอืวา่ขาดรายได ้ ไมส่ามารถหารายได ้ เช่นอาจจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอื

ออกจากงาน ก็จะไดอ้าศยัเงนิทีส่ะสมเก็บไวน้ี้มาจนุเจอืต่อ แลว้ก็ตอ้งแบ่งไวอ้กีส่วนหน่ึง

ไวม้าเพือ่เป็นการลดละของความอยาก คอืแทนทีจ่ะเอาเงนิทีเ่หลอืน้ีไปใชต้ามความอยาก 

เราก็เอาเงนิทีเ่หลอืจากการทีเ่ราแบ่งไวใ้หแ้ก่สิง่ทีจ่าํเป็นนัน้ เอามาใชใ้นการทาํลายความ

อยากหรอืลดความอยาก เช่นเราม ี ๑๐๐ ส่วน เราแบ่งไว ้ ๗๐ ส่วนสาํหรบัค่าใชจ่้ายที่

จาํเป็น และเงนิสะสมไวใ้ชใ้นอนาคต เรามเีหลอือยู่ ๓๐ ส่วน เราก็เอาเงนิ ๓๐ ส่วนน้ีมา

หยุดความอยากกนัดกีวา่ อย่าเอามาสรา้งความอยาก ถา้เราเอาเงนิ ๓๐ ส่วนน้ีมาซื้อของ

ตามความอยาก คอืซื้อของทีไ่มจ่าํเป็น ซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

มนัก็จะทาํใหค้วามอยากในสิง่เหลา่น้ีมเีพิม่มากขึ้น ถา้เราอยากจะลดความอยากในสิง่

เหลา่น้ี เราก็เอาเงนิ ๓๐ ส่วนน้ีมาทาํบญุใหท้าน มาแบ่งปนัใหแ้ก่ผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก ผูท้ี่

อดอยากขาดแคลนเจบ็ไขไ้ดป่้วย ผูท้ีต่อ้งพงึพาอาศยัความช่วยเหลอืของผูอ้ื่น เราเอาเงนิ

น้ีมาทาํทานกนั ถา้เราทาํทานในส่วนน้ีได ้ เราก็จะควบคุมความอยากทีเ่รามอียู่น้ี ไมใ่ห ้

เจรญิเตบิโตขึ้นมา อย่างนอ้ยเราก็บงัคบัไวใ้หม้นัอยู่ในระดบัเดมิ ทกุครัง้ทีอ่ยากจะซื้อ

ขนมนมเนยทีไ่มจ่าํเป็น ทีร่บัประทานแลว้แทนทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัร่างกาย กลบัเป็น

โทษกบัร่างกาย ทาํใหร่้างกายมนีํา้หนกัเพิม่เกนิไป ทาํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ขึ้นมา ทาํให ้

รูปร่างกลายเป็นตุ่มไป อนัน้ีเราก็เอาเงนิน้ีมาซื้ออาหารใหแ้ก่ผูอ้ื่น ซื้อขนมนมเนยใหแ้ก่

ผูอ้ื่น เหน็คนทีเ่ขาไมเ่คยไดร้บัประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆ ก็ซื้อไปใหเ้ขากนิ เช่นเอา

อาหารไปเลี้ยงตามบา้นคนชรา ตามบา้นเดก็พกิารทางสมองทางร่างกาย ช่วยเหลอื
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แบ่งปนัความสุขใหแ้ก่ผูอ้ื่น แลว้เราจะสามารถทีจ่ะลดละความอยาก ทีเ่ป็นตวัทีจ่ะสรา้ง

ปญัหาใหก้บัเราน้ี ไมใ่หม้กีาํลงัเพิม่มากขึ้น และในขณะเดยีวกนัก็ทาํใหเ้รามคีวามสุขอกี

แบบหน่ึง คอืความสุขใจทีเ่กดิจากการชนะความอยากน่ีเอง  

เวลาเราอยากไดอ้ะไรแลว้เราเปลีย่นใจไมอ่ยากได ้ ใจของเราจะมคีวามสุขมากกวา่เวลาที่

เราไดส้ิง่ทีเ่ราอยากได ้ เพราะว่าถงึแมว้า่เราจะมคีวามสุขจากสิง่ทีเ่ราไดม้า แต่มนัมี

ความสุขเดีย๋วเดยีว แลว้เดีย๋วก็จะเกดิความอยากขึ้นมาใหม ่ ทีม่กีาํลงัแรงกว่าเก่า ทาํให ้

ความสุขทีไ่ดม้าจากการไดส้ิง่น ัน้มานัน้หายไป แลว้ก็จะทาํใหเ้กดิความทุกขข์ึ้นมาใหม ่

ทกุขใ์นขณะทีอ่ยากได ้ และทกุขใ์นขณะทีไ่ม่ไดด้งัใจ แต่ถา้เราเปลีย่นการใชเ้งนิส่วนน้ี 

มาใหก้บัการทาํลายหรอืลดละความอยากต่างๆ ความอยากของเราก็จะเบาลงไป แลว้

ความสุขความสบายใจก็จะมเีพิม่มากขึ้น น่ีคอืวธิีหน่ึงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทีท่รง

สอนใหท้าํทานน่ีเอง ทานก็คอืการให ้ ใหเ้อาเงนิส่วนทีเ่ราไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัน้ีมาทาํ

ทาน มาลดตณัหาความอยาก แลว้ก็มาสรา้งความสุขใจอิ่มใจ ทีเ่กดิจากการใหอ้นัน้ี อนัน้ี

เป็นข ัน้แรกวธิีที ่ ๑ ของการทีเ่ราจะตดักาํลงัของความอยาก ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุข์

ใหก้บัเรา แลว้ความทกุขข์องเราน้ีจะเบาบางลงไป ความสุขของเราจะมเีพิม่มากขึ้น น่ีคอื

วธิีทีเ่รยีกวา่บาํบดัทกุขบ์าํรุงสุข ทีถ่กูตามหลกัของความเป็นจรงิ ดบัความทกุขไ์ดจ้รงิๆ 

บาํบดัความทกุขไ์ดจ้รงิๆ บาํรุงความสุขไดจ้รงิๆ เช่นคนทีต่อ้งใชเ้งนิซื้อสุรามาดืม่อย่างน้ี 

ถา้ไมเ่อาเงนิน้ีมาซื้อสุรามาดืม่ เอาเงนิน้ีมาซื้ออาหารไปใหแ้ก่ผูท้ีเ่ขาอดอยากขาดแคลน ก็

จะไดป้ระโยชนห์ลายทางดว้ยกนั ทางร่างกายก็คอืร่างกายไมต่อ้งรบัสารพษิเขา้ไป อายุก็

จะไมส่ ัน้ลงไป โรคภยัไขเ้จบ็ก็จะนอ้ยลงไป ถา้ทางจติใจก็จะไมวุ่น่วายใจ เวลาทีอ่ยากจะ

ดืม่สุราแลว้ไม่ไดด้ืม่ หรอืเวลาดืม่แลว้ก็ไปสรา้งโทษ ไปสรา้งเรื่องราวต่างๆขึ้นมา 

เน่ืองจากเวลามนึเมาแลว้ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมการกระทาํคาํพดูได ้ ผูท้ีด่ื่มสุรายาเมา

น้ีมกัจะไปทาํเหตไุปทาํเรื่องทีเ่สยีหายตามมา แต่ถา้ไมไ่ดด้ืม่สุราน้ีก็จะไมม่ปีญัหาตามมา 

อนัน้ีก็เกดิจากการทีรู่จ้กัใชเ้งนิ ทีห่ามาไดด้ว้ยความลาํบากอยากเยน็ไปในทางทีถ่กูทีค่วร 

ไปในทางของการบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขอย่างแทจ้รงิ ถา้เอาเงนิน้ีมาซื้อสุรามาดื่มก็จะ เป็น

การบาํบดัสุขบาํรุงทกุข ์ จะสรา้งความทกุขใ์หม้เีพิม่มากขึ้น คนทีต่ดิสุราน้ีมปีญัหามกัจะ

ไปทาํผดิกฎหมาย ดืม่สุราแลว้ก็เมา แลว้ก็ยงัไปขบัรถ พอไปขบัรถก็เกดิอบุตัเิหต ุ เสยี
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ชื่อเสยีงไปหมด บางคนมสีถานภาพทีสู่งส่ง แต่พอปรากฏเป็นขา่วในหนา้หนงัสอืพมิพว์า่ 

เมาแลว้ขบัเท่าน้ี ก็กลายเป็นคนไมม่หีนา้มตีาไป ไม่มใีครเขาใหค้วามเคารพนบัถอือกี  

อนัน้ีแหละ คอืการทีเ่ราจะสามารถทาํใหช้วีติของเรา มคีวามทกุขน์อ้ยลง มคีวามสุขเพิม่

มากขึ้น ดว้ยการทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืรายไดท้ีเ่ราหามาไดน้ี้ เราหามาเพือ่

บาํรุงชวีติของเรา คอืปจัจยั ๔ ส่วนหน่ึง ถา้มเีหลอืเราก็เก็บไวส้าํหรบัการบาํรุงชวีติของ

เราในอนาคต เผือ่วนัทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะมรีายไดอ้กีต่อไป เราก็ยงัจะมรีายไดน้ี้มาดูแล

รกัษาชวีติของเรา ส่วนทีเ่หลอืน้ีก็อย่าเอาไปใชก้บัความอยากต่างๆ อยากดูอยากฟงัอยาก

ดืม่อยากรบัประทาน อนัน้ีจะเป็นการสรา้งความอยากสรา้งความทกุขใ์หม้ากขึ้น ไมไ่ด ้

บาํบดัความทกุขใ์หน้อ้ยลงไป แต่จะสรา้งความทกุขใ์หเ้พิม่มากขึ้น สรา้งปญัหาใหม้มีาก

ขึ้นไป การทาํทานจงึมอีานิสงสอ์ย่างน้ี ประโยชนข์องการทาํทานก็เพือ่เป็นการตดัความ

อยากน่ีเอง แลว้ก็จะทาํใหเ้ราน้ีสามารถกา้วขึ้นสู่การปฏบิตัขิ ัน้ที ่๒ ได ้ก็คอื การรกัษาศีล

การละเวน้จากการทาํบาป ๕ ประการ ก็คอืฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พดู

ปด เสพสุรายาเมา การกระทาํท ัง้ ๕ ประการน้ี ถา้ทาํไปแลว้ก็จะเกดิโทษกบัผูก้ระทาํ ท ัง้

ในปจัจบุนัและในอนาคต เช่นไปฆ่าผูอ้ื่น ก็จะตอ้งถกูจบัเขา้คุกเขา้ตะรางไป ตายไปก็

จะตอ้งไปเกดิในอบาย เช่นเดยีวกบัการลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง 

เสพสุรายาเมา ดงันัน้ผูท้ีม่ใีจบญุสุนทาน ผูท้ีท่าํทานอย่างสมํา่เสมอน้ี จะมคีวามรูส้กึทีจ่ะ

ไมช่อบสรา้งความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น เพราะมคีวามชอบกบัการช่วยเหลอืผูอ้ื่น การทาํ

ทานน้ีเป็นการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ช่วยใหผู้อ้ื่นมคีวามสุข จงึไมอ่ยากทีจ่ะไปทาํอะไรใหแ้ก่

ผูอ้ื่นเดอืดรอ้น เกดิความทกุขข์ึ้นมา ผูท้ีท่าํทานจงึรกัษาศีลงา่ยกวา่ผูท้ีไ่มไ่ดท้าํทาน อนัน้ี

ก็เป็นการกา้วขึ้นสู่ การบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขข ัน้ที ่๒  

เมือ่เราไมท่าํบาปแลว้ เราก็จะไมม่คีวามทกุขท์ีเ่กดิจากการทาํบาปนัน่เอง เราจะไมท่กุข ์

กบัการฆ่า การลกัทรพัยก์ารประพฤตผิดิประเวณี การโกหกหลอกลวงการเสพสุรายาเมา 

อนัน้ีก็จะทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุขมากขึ้น มคีวามสบายมากขึ้น ก็จะทาํใหเ้ราน้ี

สามารถกา้วขึ้นสู่ข ัน้ที ่๓ ของการบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขได ้ก็คอืทาํใหเ้ราสามารถเจรญิสติได ้

อยา่งต่อเน่ือง เพราะเราจะมเีวลาทีจ่ะไปปลกีวเิวกไปบาํเพญ็ การทาํจติใจใหส้งบการ
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หยุดความอยากต่างๆ เพราะเราไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํงานแบบหามรุ่งหามคํา่แบบ ๗ วนั 

๗ คนื แบบไมม่วีนัหยุดวนัหย่อน เพราะเราไม่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชจ่้ายมาก เรามี

เงนิทองพอทีจ่ะเลี้ยงดูเราได ้ มเีงนิทองพอทีจ่ะเก็บเอาไวส้าํหรบัวนัขา้งหนา้ได ้ เราก็เลย

ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งไปทาํงานทาํการมากมาย เหมอืนอย่างทีเ่ราทาํกนัอยู่ทกุวนัน้ี ทีเ่ราทาํ

กนัทกุวนัอยู่น้ี เพราะวา่เราใชเ้งนิทองไปกบัความอยากน้ีเป็นส่วนใหญ่ และเป็นส่วนที่

มากดว้ย และเป็นส่วนทีห่ยุดไมไ่ด ้ พอใชแ้ลว้มนัตดิเป็นนิสยั เช่นพอดืม่สุราแลว้ก็เลกิ

ดืม่ไมไ่ด ้ พอสูบบหุรี่แลว้ก็เลกิสูบไมไ่ด ้ พอเทีย่วกลางคนืแลว้ก็จะเลกิเทีย่วกลางคนื

ไมไ่ด ้ พอทาํอะไรแลว้มนัก็จะตดิเป็นนิสยัไป ทาํใหต้อ้งใชเ้งนิใชท้องมาก ก็เลยยงัตอ้ง

ทาํงานแบบหามรุ่งหามคํา่ ๗ วนั ๗ คืนไมม่วีนัหยุดวนัหย่อน เพือ่ทีจ่ะไดม้รีายไดม้าใช ้

กบัการซื้อขา้วซื้อของ ใชก้บัความอยากต่างๆนัน่เอง แต่ถา้เราทาํทานอย่างสมํา่เสมอ เรา

ก็จะสามารถทีจ่ะหยุดความอยากไดเ้งนิไปกบัความอยากต่างๆได ้ เราก็จะไมต่อ้ง

เสยีเวลากบัการหาเงนิหาทองแบบไมม่วีนัหยุดวนัหย่อน เราจะมเีวลาทีจ่ะไดม้าบาํเพญ็

จติตภาวนา มาทาํความสงบใหก้บัใจ มาหยุดความอยากใหก้บัใจ เพราะการหยุดความ

อยากใหก้บัใจน้ี จะทาํใหเ้กดิความสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ ความสุขทีไ่ดจ้ากการทาํตามความ

อยากต่างๆ อนัน้ีก็จะเป็นข ัน้ที ่๓ ของการบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุข ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนใหบ้าํเพญ็กนั  

พอเรามเีวลาปลกีวเิวก เราก็จะไดไ้มต่อ้งมาวุน่วายไปกบัเรื่องราวต่างๆ เรื่องของการทาํ

มาหากนิ เรื่องของการทาํอะไรตามความอยากต่างๆ เพราะเราจะควบคุมจติใจของเรา 

ควบคุมการกระทาํ การพูดของเรา ใหม้นีอ้ยลงไป โดยเฉพาะการกระทาํตามความอยาก

ต่างๆ ศีลทีเ่ราเคยรกัษา ๕ ขอ้เราก็เพิม่เป็น ๘ ขอ้ ขอ้ที ่๓ เราก็ถอืเป็นศีลพรหมจรรย ์

คอืเราจะไมห่าความสุขตามความอยาก ดว้ยการร่วมหลบันอนกบัผูอ้ื่น ขอ้ ๖ เราก็จะไม่

หาความสุขจากการอยากรบัประทานอาหาร แบบไมม่ขีอบมเีขต ไมม่เีหตไุมม่ผีล เราจะ

ไมร่บัประทานอาหารตามความอยาก เราจะรบัประทานอาหารตามเหตตุามผล ตามเวลา

ตามความตอ้งการของร่างกาย ไมใ่ช่ทาํตามความตอ้งการของจติใจของตณัหาความ

อยาก แลว้เราก็จะควบคุมการหาความสุขจากการบนัเทงิต่างๆ ซึง่เป็นความอยากในกาม 

กามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมดู่ไมฟ่งัไมร่อ้งราํทาํเพลง ไม่
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เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องบนัเทงิท ัง้หลาย ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องของสวยๆงามๆ เช่นเสื้อผา้อาภรณ์ 

นํา้หอมนํา้มนั เครื่องสาํอางต่างๆ อนัน้ีเป็นการเสยีเวลา เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋ว

ประดา๋ว ไมใ่ช่เป็นความสุขจรงิเป็นความสุขปลอม สูเ้อาเวลาทีห่มดไปกบัการเสยีเวลา

กบัสิง่เหลา่น้ี มาเจรญิสตมิาควบคุมความคิดต่างๆ ไมใ่หค้ดิปรุงแต่งไปในทางความ

อยาก เพือ่ใจจะไดเ้ขา้สู่ความสงบได ้ แลว้ก็จะพกัผ่อนหลบันอนตามความตอ้งการของ

ร่างกาย จะไมพ่กัผ่อนหลบันอนตามความอยากของกเิลสตณัหา วธิีพกัผ่อนตามความ

อยากของกเิลสตณัหา กค็อืตอ้งหลบันอนบนฟูกหนาๆสบายๆ เวลาร่างกายไดพ้กัผ่อน

พอแลว้ ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลกุ เพราะทีน่อนมนันุ่มมนัสบาย ก็จะหลบัต่ออกี ๔ – 

๕ ช ัว่โมง แทนทีจ่ะหลบัเพยีง ๔ – ๕ ช ัว่โมงก็จะกลายเป็น ๘ – ๙ ช ัว่โมงไป ก็จะ

เสยีเวลาอนัมค่ีา ทีจ่ะเอามาใชใ้นการบาํเพญ็ คอืมาเดนิจงกรมนัง่สมาธิ 

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหน้กับวชนกัปฏบิตัทิ ัง้หลายบาํเพญ็กนั คอืต ัง้แต่เวลา ๖ โมง

เยน็ถงึ ๔ ทุ่ม ก็ใหเ้จรญิสตดิว้ยการเดนิจงกรมนัง่สมาธิกนั จาก ๔ ทุ่มถงึต ี ๒ ก็ให ้

พกัผ่อน ถา้พกัผ่อนบนพื้นไมพ้ื้นแขง็ทีไ่ม่นุ่ม ร่างกายก็จะพกัไมเ่กนิ ๔ – ๕ ช ัว่โมง พอ

ตื่นขึ้นมาก็จะไมอ่ยากนอนต่อ เพราะมนัไมนุ่่มไมส่บาย ก็จะลกุขึ้นมาเดนิจงกรมนัง่

สมาธิต่อ จากต ี ๒ ถงึ ๖ โมงเชา้ หลงัจาก ๖ โมงเชา้ก็ไปทาํภารกจิเกี่ยวกบัทางดา้น

ร่างกาย เป็นพระก็ออกไปบณิฑบาตหาอาหารมาขบมาฉนั จนกวา่จะเสร็จภารกจิทางดา้น

ร่างกาย แลว้ก็กลบัมาเดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อจนถงึยามบ่ายก็พกั ก็ทาํหนา้ทีใ่นการทาํ

ความสะอาดสถานทีพ่กักวาดถ ู ปดักวาดลานวดัอะไรต่างๆเหลา่น้ี แลว้ถา้มนีํา้ปานะ

อยากจะดืม่นํา้ปานะใหแ้ก่ร่างกายก็ดืม่ได ้นํา้ปานะก็เป็นนํา้ทีค่ ัน้มาจากผลไมท้ีม่ขีนาดไม่

เกนิกาํปัน้ ผลไมอ้ะไรทีใ่หญ่กวา่กาํปัน้ก็ไมส่ามารถจะเอามาใชเ้ป็นนํา้ปานะได ้ เช่น

สบัปะรดน่ีถอืวา่ใหญ่กวา่ สม้น่ีถอืวา่ขนาดพอๆกบักาํปัน้ ก็สามารถทีจ่ะเอามาบบีเอานํา้

ของผลไมม้าดืม่ แต่ตอ้งเป็นนํา้ลว้นๆ คอืไม่ใหม้กีากไมใ่หม้เีน้ือ ตอ้งใชผ้า้กรองออกไป 

เพราะไมต่อ้งการใหร้บัประทานเป็นอาหาร ใหร้บัประทานเป็นเภสชั คอืนํา้ปานะน้ีถอืวา่

เป็นเภสชัอย่างหน่ึง ช่วยรกัษาเยยีวยาร่างกาย หลงัจากทีไ่ดด้ืม่นํา้ปานะเสร็จเรยีบรอ้ย

แลว้ก็กลบัมา ถา้มกีจิส่วนตวัตอ้งทาํอะไรก็ทาํไปจนถงึเวลาอาบนํา้อาบท่าสรงนํา้ พอถงึ

เวลา ๖ โมงเยน็ก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อ อนัน้ีคอืกจิของผูป้ลกีวเิวกของผูท้ีเ่จรญิจติต
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ภาวนา ผูท้ีต่อ้งการความสงบทางใจ ผูท้ีต่อ้งการความสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ความสุขท ัง้หลาย

ในโลกน้ี อนัน้ีแหละคอืกจิของผูบ้าํเพญ็ ตัง้แต่ตื่นจนหลบั ใหเ้จรญิสตเิป็นหลกัเสมอ

ทางดา้นจติใจ ส่วนทางดา้นร่างกายก็ทาํอะไรไปตามความเหมาะสม ถา้นัง่นานไปเมือ่ยก็

ลกุขึ้นมาเดนิ ถา้เดนิเมือ่ยก็กลบัมานัง่ ถา้มภีารกจิทาํก็ทาํไป แต่ในขณะทีท่าํก็ใหม้สีตจิด

จ่ออยู่กบัการกระทาํอยู่ตลอดเวลา การเจรญิสตน้ีิไมเ่ปลีย่นไปไมว่า่กาํลงัจะทาํอะไรก็

ตาม จะเดนิจงกรมนัง่สมาธิ จะปดักวาด จะเดนิบณิฑบาต จะทาํกบัขา้วกบัปลา จะขบ

ฉนั จะอาบนํา้อาบท่า ทาํอะไรก็เจรญิสตต่ิอไปอยู่ตลอดเวลา ถา้ใชพ้ทุโธก็บรกิรรมพทุโธ

ไปเป็นหลกัไป ถา้ใชก้ารเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายก็ดูไป เป้าหมายคอืไมใ่หไ้ปคดิ

เรื่องต่างๆนานา ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว ใหส้กัแต่วา่รู ้ เช่นถา้เราใชร่้างกาย

ก็ใหส้กัแต่วา่รู ้ รูว้า่ขณะน้ีร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่เท่าน้ีก็พอ ไมต่อ้งไปคดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ี หยุดความคดิ เพราะความคดิน้ีส่วนใหญ่ทาํใหใ้จเราไมส่งบ ทาํใหใ้จของเรา

วุน่วายฟุ้ งซ่าน เราตอ้งควบคมุความคิดน้ีใหไ้ด ้ 

ถา้ควบคุมความคิดไดใ้จก็จะรวมลงเขา้สู่ความสงบได ้ พอเขา้สู่ความสงบแลว้เราก็จะได ้

เขา้สู่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีไ่มต่อ้งอาศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ีมาเป็นเครื่องไมเ้ครื่องมอื 

ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีพ่วกเรากาํลงัหากนัอยู่ทกุวนัน้ี เราตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื ตอ้ง

มร่ีางกาย ตอ้งมรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะมาใหเ้สพสมัผสั ถา้ส่วนใดส่วนหน่ึงมนั

บกพร่องไป ความสุขส่วนนัน้ก็จะหายไป ถา้ตาไมด่ ีความสุขทางตาก็จะหายไป หรอืตาดี

แต่ของทีดู่ไมด่กี็เป็นความทกุขข์ึ้นมาได ้ เหน็ภาพทีไ่มถ่กูอกถกูใจ เหน็ภาพทีท่าํใหเ้กดิ

ความทกุขใ์จ ก็เป็นไปได ้ เพราะรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีมนัก็ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

ไมใ่ช่ว่าจะใหค้วามสุขกบัเราเสมอไป ความทกุขข์องเราก็เกดิจาก การไดเ้สพสมัผสัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเหมอืนกนั บางครัง้ก็เสพกบัรูปทีถ่กูอกถกูใจก็มคีวามสุข 

บางครัง้ไปเสพกบัรูปทีไ่มถ่กูอกถกูใจก็มคีวามทกุข ์ เวลาไดย้นิเสยีงสรรเสรญิก็มี

ความสุข เวลาไปไดร้บัเสยีงนินทาวา่กลา่วตเิตยีน ก็มคีวามทกุขข์ึ้นมา น่ีคือความสุขที่

พวกเราแสวงหากนั เป็นความสุขทีไ่มแ่น่นอน และเป็นความสุขทีไ่มถ่าวร เพราะร่างกาย

ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการหาความสุขเหลา่น้ี ย่อมมคีวามเสือ่มลงไปตามลาํดบั ตาหูจมกูลิ้น

กายย่อมเสือ่มสมรรถภาพลงไปตามลาํดบั แลว้ต่อไปก็อาจจะไมส่ามารถใชต้าหูจมกูลิ้น
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กาย เป็นเครื่องมอืหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ เวลานัน้ก็จะมแีต่ความเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงามคีวามเบือ่หน่าย บางครัง้ก็คดิอยากจะฆ่าตวัตายไป โดยเฉพาะเวลาทีต่อ้ง

สมัผสักบัโผฏฐพัพะทีไ่ม่พงึปรารถนา เช่นความเจบ็ปวดต่างๆทางร่างกาย ทีเ่กดิจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆทีร่กัษาไมห่าย  

แต่ถา้เรารูจ้กัวธิีหาความสุขภายในใจได ้ ความสุขภายในใจน้ีจะทาํใหไ้มเ่ดอืดรอ้น กบั

ความเจบ็ความปวดของทางร่างกาย แลว้ก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเสือ่มของตาหูจมกูลิ้น

กาย เพราะการหาความสุขทางใจน้ี ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชต้าหูจมกูลิ้นกายนัน่เอง เช่น

เวลาเรานัง่สมาธิเราก็หลบัหูหลบัตาอะไรต่างๆ ทวารท ัง้ ๕ เราก็ปิดมนัไมไ่ปสนใจรบัรู ้ให ้

เราเกาะตดิอยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง เช่นการบรกิรรมพทุโธๆไป ใจของเราก็จะเขา้สู่

ความสงบเขา้สู่ความสุขได ้ แลว้ถา้เราทาํบ่อยๆ ต่อไปเราก็สามารถเขา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เหมอืนกบัการขบัรถ เวลาขบัรถใหม่ๆ น้ี รูส้กึวา่เราจะตอ้งคอยทาํอะไรหลายอย่าง เช่น

ตอ้งคอยเหยยีบนํา้มนั คอยเหยยีบเบรก คอยเขา้เกยีร ์ คอยจบัพวงมาลยั รูส้กึวา่เป็น

งานทียุ่่งยากมากมาย แต่หลงัจากทีเ่ราทาํบ่อยๆเขา้ มนัก็กลายเป็นความเคยชนิ ก็จะเป็น

ความงา่ยดายขึ้นมา ฉนัใดตอนตน้เวลาทีเ่รานัง่สมาธิกนัใหม่ๆ  เราก็จะรูส้กึวา่ยาก

เหลอืเกนิ การทีจ่ะตอ้งคอยบรกิรรมพทุโธๆ แลว้ก็มอีปุสรรคอะไรต่างๆมามากมาย บาง

ทนี ัง่แลว้ก็หลบัก็ม ี บางทนี ัง่แลว้ก็ไมส่งบฟุ้ งซ่าน คดิแต่เรื่องนัน้คดิแต่เรื่องน้ี บางทนี ัง่

แลว้ก็เจบ็ตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็ไมอ่ยากจะนัง่ อนัน้ีก็เป็นเพราะวา่สตไิมต่่อเน่ือง ถา้สติ

ต่อเน่ืองแลว้ อาการต่างๆจะไมม่ารบกวนใจ ใจจะเกาะตดิอยู่กบัพทุโธน้ี แลว้จะไมรู่ส้กึ

งว่งเหงาหาวนอน จะไมรู่ส้กึราํคาญกบัอาการเจบ็ตรงนัน้ปวดตรงน้ีของร่างกาย จะไมม่ี

ความคดิฟุ้ งซ่านตามมา ใจก็จะดิง่เขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย  

ฉะนัน้การทีจ่ะนัง่สมาธิใหเ้กดิผลขึ้นมา จงึตอ้งอาศยัการเจรญิสตเิป็นจดุเริ่มตน้ก่อน 

ตอ้งใหจ้ติของเราน้ีมสีตอิย่างต่อเน่ือง ไมเ่ผลอไปกบัเรื่องอื่น ไมค่ดิไปกบัเรื่องอื่น ใหค้ดิ

อยู่กบัพทุโธๆเพยีงอย่างเดยีว และใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อยู่กบัการเฝ้าดูร่างกายอย่างไม่

คลาดสายตาทกุเวลานาท ี อนัน้ีคอืเรื่องของการบาํเพญ็จติตภาวนาเพือ่ใหจ้ติ เขา้สู่ความ

สงบความสุขทีเ่ลศิทีสุ่ด ทีด่กีวา่ความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี เพราะเป็นความสุขทีไ่มต่อ้ง
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อาศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ีเป็นเครื่องมอื ร่างกายจะแก่จะเจบ็จะตายไป ก็ยงัสามารถผลติ

ความสุขอนัน้ีได ้ เพราะเป็นความสขุของใจผลติโดยใจ ไมไ่ดใ้ชร่้างกายเป็นผูผ้ลติขึ้นมา 

แลว้พอเราไดค้วามสุขน้ีเราก็ตอ้งรกัษาความสุขน้ีใหไ้ด ้ เพราะวา่ความสุขน้ีจะจางไปเวลา

ทีอ่อกจากสมาธิ เวลาออกจากสมาธิถา้ไมเ่จรญิสตต่ิอ ความสุขน้ีก็จะหายไปได ้ ถา้

อยากจะรกัษาความสุขต่อ อย่างนอ้ยกต็อ้งเจรญิสต ิ แต่การเจรญิสตน้ีิก็มขีอบเขตของ

ความจาํกดั ก็คอืตอ้งเจรญิอยู่เรื่อยๆถงึจะไมห่ายไป ถา้เวลาใดเผลอหรอืหยุดเจรญิสติ

ขึ้นมา มนัก็หายไปได ้ เพราะเวลาเผลอสตกิ็จะมตีณัหาความอยากโผลข่ึ้นมา มาทาํลาย

ความสงบอนัน้ีได ้ ถา้อยากจะไมใ่หค้วามสงบน้ีหายไปอย่างถาวร โดยทีไ่มต่อ้งเจรญิสต ิ

เช่นไมต่อ้งบรกิรรมพทุโธต่อไปเรื่อยๆ กต็อ้งใชป้ญัญา ปญัญาน้ีจะเป็นผูท้ีจ่ะมาทาํลาย

ความอยาก  

ปญัญาก็คอืการมเีหตมุผีลนัน่เอง การดูสิง่ต่างๆดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้จติสงบแลว้เวลา

ออกมาจติไมส่งบเพราะอะไร ก็จะรู ้ออ๋ เพราะความอยาก พอเกดิความอยากแลว้ความ

สงบทีไ่ดจ้ากสมาธิ มนัก็จะหายไป ถา้อยากจะใหค้วามสงบกลบัคนืมา ก็หยุดความอยาก

เท่านัน้เอง แลว้การจะหยุดความอยากไดก้็ตอ้งสอนใหใ้จ ชี้ใหใ้จเหน็วา่สิ่งทีอ่ยากไดน้ี้

มนัเป็นงพูษิ มนัไมใ่ช่เป็นของเลน่ของด ี มนัเป็นพษิเป็นอนัตราย เพราะอะไร เพราะวา่

มนัไมเ่ทีย่ง เพราะเราไปควบคุมบงัคบัใหม้นัใหค้วามสุขกบัเราไปตลอดไมไ่ด ้ เราเหน็

อะไรเราชอบ เราคดิวา่ไดม้าแลว้เราจะมคีวามสุข เราก็ไปเอามาเราก็ไดค้วามสุขจากสิง่

นัน้ แต่วนัดคีนืดสีิง่น ัน้ก็เปลีย่นไปได ้ พอเปลีย่นไปแลว้การทีเ่คยใหค้วามสุขกบัเรา ก็

กลายเป็นการใหค้วามทกุขก์บัเรา เช่นเรารกัใครชอบใครคดิวา่เราไดเ้ขามาแลว้ เขาจะให ้

ความสุขกบัเราไปตลอด แต่พอมาอยู่กบัเขาไดส้กัพกัหน่ึงเขาเปลีย่นไป ตอนนัน้เราก็จะ

เสยีใจเราจะทกุขใ์จ เพราะเขาไม่ใหค้วามสุขกบัเราเหมอืนกบัทีเ่ราคดิวา่เขาจะใหเ้ราไป

ตลอดนัน่เอง เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมคีวามไมแ่น่นอน มคีวามไมเ่ที่ยงแท ้ มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆไปตามเหตตุามปจัจยัต่างๆ หรอืเขาอาจจะดกีบัเราไปตลอดแต่เขา

มโีรคภยัไขเ้จบ็มอีบุตัเิหต ุ ทาํใหเ้ขาตอ้งจากเราไปก่อน อนัน้ีก็เป็นอนิจจงัเหมอืนกนัเป็น

ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นอนัตตา ก็คอืเราไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัไปส ัง่ให ้

เขาเป็นไปตามความอยากของเราได ้ พอเรามคีวามอยากก็จะเกดิทกุขงัความทกุขข์ึ้นมา
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ในใจ พอเราเหน็วา่สิง่ทีเ่ราอยากไดน้ัน้เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราก็จะหยุดความอยาก

ไดส้ิง่ต่างๆได ้ พอเราไมม่คีวามอยากไดใ้นสิง่ต่างๆ จติก็จะกลบัสู่ความสงบได ้

เหมอืนเดมิ เหมอืนตอนทีอ่อกจากสมาธิมาใหม่ๆ  แลว้ก็จะสงบไปอย่างถาวร เพราะวา่

เหตทุีจ่ะทาํใหใ้จไมส่งบน้ีจะถกูทาํลายไปหมด ดว้ยปญัญา ดว้ยไตรลกัษณ์ ดว้ยอนิจจงั

ทกุขงัอนัตตา ดว้ยอรยิสจั ๔ คือทกุขส์มทุยันิโรธมรรค น่ีแหละคอืปญัญาของทาง

พระพทุธศาสนา  

ปญัญาของทางพระพทุธศาสนาน้ีไมก่วา้งใหญ่ไพศาล เหมอืนกบัความรู ้ปญัญาทางโลก 

ความรูท้างโลกน้ีแตกแยก เป็นหลายสบิหลายหมืน่หลายพนัสาขาดว้ยกนั แต่เป็นความรู ้

แบบท่วมหวัเอาตวัไมร่อด คอืไมร่อดพน้จากความทกุขน์ ัน่เอง ไมว่า่จะเรยีนรูว้ชิาอนัใด

ถงึระดบัข ัน้ปรญิญาเอก ก็จะไมส่ามารถทีจ่ะมาดบัความทกุข ์ บาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่

จติใจไดเ้หมอืนกบัปญัญาทางพระพทุธศาสนา ทีเ่หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ทีเ่หน็วา่ความทกุขข์องใจน้ีเกดิจากความอยาก และการจะดบัความทกุขข์องใจ 

ก็ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาน้ีเอง เท่านัน้เอง อนัน้ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้

ทีไ่มม่ใีครรูม้าก่อน เป็นความรูแ้บบเรยีกวา่เสน้ผมบงัภเูขา เป็นความรูเ้ลก็ๆนอ้ยๆทีม่อียู่

ในใจตลอดเวลาแต่ไมม่ใีครมองกนั แทนทีจ่ะหาวธิีบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขทีม่อียู่ภายในใจ 

คาํตอบมอียู่แลว้ภายในใจกลบัไมห่าคาํตอบภายในใจกนั กลบัไปหาคาํตอบขา้งนอกใจ 

ไปศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องวชิาต่างๆ จนมวีชิาแทบจะนบัไมถ่ว้นแลว้ว่ามกีี่วชิาดว้ยกนั แต่วชิา

ความรูต่้างๆภายนอกน้ีไม่สามารถทีจ่ะมาดบัความทุกขภ์ายในใจได ้ ผูท้ีจ่ะเขา้ถงึความรู ้

อนัน้ีไดก้็ตอ้งปฏบิตัอิย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตั ิ คอืทาํทานสละราชสมบตั ิ เพือ่จะ

ไดม้เีวลาออกบาํเพญ็ รกัษาศีลบาํเพญ็จติตภาวนาไดอ้ย่างเต็มที ่ถา้ยงัตอ้งยุ่งเกี่ยวอยู่กบั

พระราชทรพัย ์ ตอ้งยุ่งเกี่ยวกบัชวีติของผูค้รองเรอืนอยู่ก็จะไมม่เีวลาพอ ก็จาํเป็นจะตอ้ง

สละทกุอย่าง ทาํทานแบบเต็มทีเ่ลย มอีะไรเท่าไหร่ก็ยกใหผู้อ้ื่นไปหมดไมม่ายุ่งไมม่า

กงัวลดว้ย เพือ่จะไดเ้อาเวลามาทุ่มเทใหก้บัการรกัษาศีลและเจรญิจติตภาวนา จนใน

ทีสุ่ดก็ไดพ้บกบัอรยิสจั ๔ ไดพ้บกบัไตรลกัษณ ์อนิจจงัทกุขงัอนตัตา จงึไดพ้บกบัความ

สิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลาย ไดพ้บกบัความสิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ  
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คาํตอบอยูภ่ายในใจของเราไม่ไดอ้ยูภ่ายนอก ถา้เรายงัไปหาคาํตอบอยู่ภายนอกอยู่ก็

แสดงวา่เรายงัหลงทางอยู่ เช่นเดนิทางไปหาพระพทุธเจา้ทีป่ระเทศอนิเดยีน้ี ก็หลงทาง

กนัไป ไปผดิทาง มองป้ายผดิไปป้ายชี้บอกใหเ้ขา้ขา้งใน กลบัไปขา้งนอกกนั ไปทางตาหู

จมกูลิ้นกายกนั ท่านบอกใหปิ้ดทวารท ัง้ ๕ ปิดตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้อยากจะเหน็พทุธะให ้

เขา้ขา้งใน ใหบ้าํเพญ็ปฏบิตัจินเหน็ธรรมะ พอเหน็ธรรมแลว้ก็จะเหน็พทุธะ ผูใ้ดเหน็

ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ไมใ่ช่ผูใ้ดไปอนิเดยีผูน้ ัน้จะเหน็เราตถาคต พระพทุธเจา้ไม่

เคยตรสัสอนอย่างนัน้ สอนแต่วา่ใหเ้ขา้ขา้งใน สาํรวมอนิทรยีต์าหูจมกูลิ้นกาย เจรญิสติ

ดงึใจใหเ้ขา้ขา้งในใหไ้ด ้ ดว้ยการบรกิรรมพทุโธๆ อนัน้ีแหละการเขา้หาพระพทุธเจา้พระ

ธรรมพระสงฆ ์ ดงึเขา้มาขา้งใน พอดงึเขา้มาขา้งในจติก็จะสงบ จติก็จะเหน็ธรรมะเหน็

อรยิสจั ๔ พอเหน็อรยิสจั ๔ ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ ออ๋น่ีหรอืคอืพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้เป็นอย่างน้ีเอง จติของพระพทุธเจา้เป็นอย่างไรจติทีม่ธีรรมก็เป็นอย่างน้ี คอื

จติทีส่งบ ผูท้ีม่จีติสงบก็คอืผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ สุปฏปินัโน อชุุปฏปินัโน ญายปฏปินั

โน สามีจปิฏปินัโน ก็อยู่ตรงน้ีเอง อยู่ทีก่ารบาํเพญ็จติตภาวนา อยู่ทีก่ารรกัษาศีล อยู่ที่

การทาํทานน่ีเองไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อย่าไปทีอ่นิเดยีใหเ้สยีเวลา หลวงปู่ม ัน่ไม่ไดไ้ป หลวง

ตามหาบวัไมไ่ดไ้ป ผูท้ีไ่ปแลว้เจอพระพทุธเจา้กนัหรอืยงั อนัน้ีก็ขอใหน้าํเอาไปคดิ วา่

แนวทางของการบาํเพญ็ไปในทศิทางไหนกนัแน่ ทางของพระพทุธเจา้ หรอืทางของโมหะ

อวชิชา ความหลงความมดืบอด ถา้ไปทางตาหูจมกูลิ้นกายไปทางขา้งนอก ก็ถอืวา่ไปตาม

ทางของโมหะอวชิชา ถา้ไปสู่การสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไปสู่ทางศีล ๘ สู่ทางจติตภาวนา 

อนัน้ีแหละเป็นทางไปทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินไป และทรงสอนใหพ้วกเราบาํเพญ็ตาม

กนั  

ดงันัน้ ขอใหพ้วกเราจงพยายามตะเกยีกตะกาย ต่อสู่กบัความหลงทีจ่ะหลอกใหเ้ราไปหา

สิง่ต่างๆภายนอก ใหดึ้งใจใหเ้ขา้มาสูภ่ายในใหไ้ด ้ แลว้เราจะไดพ้บกบัสรณะที่พึ่งที่

ประเสรฐิที่แทจ้รงิต่อไป  

ถาม เดก็เขาถามมาวา่ แมค่รบัแมค่ดิวา่อะไรทีน่่าสนใจกบัการมชีวีติอยู่  
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ตอบ เหมอืนกบัวา่อยู่ไปทาํไม อยู่ไปเพือ่ทาํอะไร ใช่ไหม เท่าทีเ่ทศนม์า ๔๕ นาท ี ก็

เพือ่การบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุข ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน น่ีแหละ เป็น

สิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัชวีติเรา ถา้เราเกดิมา เกดิมาเพือ่ทาํอะไร ก็เพือ่ทาํสิง่น้ี คอื 

บาํเพญ็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืการทาํทานรกัษาศีลการภาวนา เพราะ

เป็นวธิีบาํบดัทกุขบ์าํรุงสุขทีถ่กูทีแ่ทจ้รงิ และจะทาํใหเ้กดิผลทีป่รารถนากนั ก็คอื

ความหมดทกุข ์การมแีต่ความสุขทีถ่าวร ถา้ไมบ่าํเพญ็ตามทางน้ีก็จะตอ้งกลบัมา

ถามคาํถามน้ีไปเรื่อยๆ ทกุภพทกุชาตกิลบัมาเกดิใหมก่็จะถามวา่เกดิมาทาํไม 

แลว้ก็ไมม่ใีครใหค้าํตอบได ้ เพราะว่าทกุคนก็ไม่รูเ้หมอืนกนัวา่เกดิมาทาํไมกนั 

จนกวา่จะไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา พบผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็ทางน้ีมา แลว้ถงึจะรูว้่าน่ี

แหละ คอืสิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ กบัชวีติจติใจอย่างแทจ้รงิ เป็นสิง่ทีค่วรจะ

ทาํใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ เพราะเป็นคุณเป็นประโยชนโ์ดยถ่ายเดยีว ไมม่ี

โทษแก่จติใจเลย 

ถาม ผมเขา้ใจวา่เขาเป็นเดก็ครบั อยู่ในวยัทีเ่รยีนหนงัสอืดว้ยแลว้พอ่แมพ่ามาวดั เขา

คงจะคดิว่า การเรยีนหนงัสอืก็ส่วนหน่ึง การมาฟงัธรรมปฏบิตัธิรรมก็ส่วนหน่ึง 

อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 

ตอบ ทีด่ทีีสุ่ดก็คอืการศึกษาทางธรรม แต่ถา้เรายงัไมม่คีวามสามารถพอทีจ่ะเขา้สู่

การศึกษาทางธรรมได ้เราก็ตอ้งศึกษาทางโลกไปก่อน เพราะวา่การศึกษาทางโลก

น้ี เป็นการมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื ทีจ่ะไดป้ระกอบสมัมาชพี เพราะว่าเราตอ้งเลี้ยง

ชวีติของเรา ดูแลชวีติของเราคอืร่างกายของเรา เราก็ตอ้งมอีาชพี การทีจ่ะมอีาชพี

ดกี็ตอ้งมคีวามรูท้างโลก ก็ตอ้งเรยีนทางโลกไปก่อน พอเราจบทางโลก ไดว้ชิา

ความรูเ้ราก็ไปสมคัรงาน ไดง้านทาํทีด่มีรีายไดท้ีด่ ี ทาํใหเ้รามเีวลาวา่งทีเ่ราจะได ้

เขา้มาศึกษาทางธรรมต่อไป ถา้เรามอีาชพีทีไ่ม่ดมีคีวามรูไ้มด่ ี เราจะตอ้งทาํงาน

หนกัมาก เวลาทีจ่ะมเีวลาวา่งมาศึกษาธรรมะก็อาจจะไมม่ ี ก็เลยตอ้งเรยีนทาง

โลกไปก่อน  
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แต่ถา้เราเป็นคนทีส่ามารถเรยีนทางธรรมไดเ้ลย อย่างเช่นสมเดจ็พระสงัฆราชฯที่

ทรงสิ้นพระชนมไ์ป พระองคก์็ทรงเรยีนทางธรรมตัง้แต่ทรงพระเยาวว์ยั บวชเป็น

สามเณรเลย สมยัก่อนเขาก็มกัจะใหลู้กๆบวชเณรกนั เพือ่จะทดสอบภมูขิองเดก็

วา่จะมปีญัญาทีจ่ะไปในทางธรรมไดห้รอืไม ่ ถา้มทีางธรรมได ้ ก็จะบวชไปเรื่อยๆ

ไมส่กึ หลวงปู่ม ัน่น่ีท่านก็บวชเป็นเณรมาก่อน เพยีงแต่วา่ท่านตอ้งสกึออกมา

เพราะทางบา้นยากจน บดิามารดาทาํไร่ไถนาก็ตอ้งการมผูีช่้วยทาํงาน ก็เลยตอ้ง

ออกมา แต่พอท่านมอีายุทีจ่ะบวชพระได ้ความปรารถนาทีจ่ะไปในทางธรรมของ

ท่านนัน้มกีาํลงัมาก จงึทาํใหท้่านบวช แลว้ก็ศึกษาทางธรรมต่อโดยทีไ่มไ่ปศึกษา

ทางโลกเลย หรอืศึกษาเพยีงไมก่ี่ปีเท่านัน้ ครูบาอาจารยส่์วนใหญ่น้ีรูส้กึวา่ท่านจะ

ไมไ่ดเ้รยีนสูงทางโลกกนั บางท่านก็จบ ป.๑ หรอืไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืเลยก็ม ี บาง

ท่านอ่านหนงัสอืไมอ่อกกม็ ี แต่จติใจของท่านน้ีสนใจกบัการศึกษาทางธรรมกนั 

พอท่านมโีอกาสทีจ่ะบวชได ้ ท่านก็บวชกนัเลย แลว้ท่านก็ดาํเนินตามที่

พระพทุธเจา้ทรงดาํเนิน ทรงสอนใหด้าํเนิน จนในทีสุ่ดก็ไดผ้ลอย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงไดร้บักนั กลายเป็นสรณะทีพ่ึง่ของประชาชนชาวไทยเราเป็น

จาํนวนมาก อนัน้ีแหละเป็นสิง่ทีน่่าปรารถนา เป็นสิง่ทีน่่าศึกษา น่าแสวงหามาเป็น

สมบตัใิหไ้ด ้ เพราะเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ ผูท้ีม่ธีรรมะเป็นธมัมงั สรณัง 

คจัฉามิแลว้ ก็เป็นผูท้ีไ่มต่อ้งมอีะไรเป็นสรณะอกีต่อไป เพราะธมัมงั สรณัง 

คจัฉามิจะสามารถปกป้องคุม้ครองรกัษาจติใจ ไมใ่หม้คีวามทกุขเ์ขา้มาเหยยีบยํา่

ทาํลายไดเ้ลย 

ถาม ท่านอาจารยพ์ดูถงึวา่ เดก็ควรจะเรยีนหนงัสอืไปเพือ่ประกอบอาชพีการงาน ใน

วยัขนาดน้ีเขาก็สามารถทีจ่ะเดนิควบคู่กบัทางธรรม คู่ขนานกนัไปไดใ้ช่ไหมครบั 

ตอบ ได ้ อยู่ทีต่วัเขา อยู่ทีโ่อกาสทีพ่อ่แมผู่ใ้หญ่จะใหก้บัเขาหรอืไม ่ เมอืงไทยเรา 

เมือ่ก่อนเราใหโ้อกาสเดก็ เรยีนพทุธศาสนาควบคู่ไปกบัวชิาทางโลก แต่พอโลก

เริ่มกลายเป็นโลกาภวิฒัน ์ ก็เลยทาํใหเ้หน็วา่การศึกษาทางศาสนาเป็นเรื่องงมงาย

ไป ทาํใหล้า้หลงัไมท่นักบัอารยประเทศท ัง้หลาย ประเทศทีม่แีต่กามตณัหาเป็น
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ตวันาํกนั ก็เลยวิง่ตามเขา ก็เลยจาํเป็นจะตอ้งตดัศาสนาออกไปจากหลกัสูตรของ

การเรยีนการสอน เดก็ก็เลยไมม่โีอกาสทีจ่ะไดร้บัรูเ้รื่องของศาสนา ทีม่ี

ความสาํคญัยิ่งกวา่ความรูท้ ัง้หลายในโลกน้ีไป เพราะว่าผูท้ีว่างหลกัสูตรครูบา

อาจารยท์ ัง้หลาย ไมเ่หน็คุณค่าของคาํสอนของพระศาสนา เพราะไม่ไดศึ้กษาไม่

สนใจ กลบัไปสนใจกบัคาํสอนของทางอารยประเทศต่างๆ ไดไ้ปศึกษา

ต่างประเทศกนั ไดไ้ปเรียนรูว้ชิาทางโลกกนั ก็เลยกลบัไปเกดิมจิฉาทฐิเิหน็ผดิ

เป็นชอบ เหน็วา่ความรูท้างโลกน้ีเป็นความรูท้ีส่าํคญักวา่ความรูท้างศาสนา จงึตดั

วชิาทางพทุธศาสนาทิ้งไปอย่างน่าเสยีดาย แต่กไ็ดข้า่ววา่มบีางโรงเรยีนน้ีก็ยงัมี

อาจารยท์ีใ่ฝ่ธรรมอยู่ จะเอาหลกัสูตรของพทุธศาสนามาสอนใหก้บัเดก็ หลกัสูตร

นกัธรรมตรอีย่างน้ี อนัน้ีก็ขึ้นอยู่กบัอาจารย ์ แต่โรงเรยีนบางโรงเรยีนแมแ้ต่

โรงเรยีนวดั เดีย๋วน้ียงัไมม่พีทุธศาสนาสอน เดก็เรียนโรงเรยีนวดัสมยัก่อน จะ

รูจ้กัไหวพ้ระสวดมนต ์ รูจ้กัวธิีที่ปฏบิตักิบัพระสงฆอ์งคเ์จา้ มสีมัมาคารวะ มี

ความอ่อนนอ้ม แต่เดีย๋วน้ีกลบัไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตักิบัพระสงฆอ์งคเ์จา้ สวดมนต์

ไหวพ้ระไมเ่ป็น ไมรู่ห้ลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่เป็นอะไรบา้ง ไมรู่จ้กัอรยิสจั 

๔ ไมรู่จ้กัมรรค ๘ ไมรู่จ้กัไตรลกัษณ ์อนัน้ีแหละทีเ่ป็นแก่นของพระพทุธศาสนา 

เพราะว่าผูใ้หญ่ไมเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็เรยีนกนันัน่เอง ตดัทิ้งไป 

ท ัง้น้ีก็ขึ้นอยู่กบัพอ่แม ่ พอ่แมท่ีม่คีวามห่วงใยอยากจะใหลู้กไดร้บัความรู ้ ก็ให ้

บวชเณร เช่นในช่วงปิดภาคฤดูรอ้น ก็บวชเณรกนั หรอืหาหนงัสอืหาสือ่ธรรมะ 

ใหดู้ใหฟ้งัในบา้นกนั พาเขา้วดัเขา้วากนั อนัน้ีก็จะเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ ได ้

สมัผสัรบัรูก้บัเรื่องของทางพระพทุธศาสนา แลว้ถา้เดก็มภีมูเิดมิอยู่ ก็จะมคีวาม

ชื่นชอบ ก็อยากจะเขา้ใกลช้ดิมากขึ้นไปเอง 

ถาม มคีาํถามจากพระ ถามมาวา่ ปรยิตัภิายในมไีหม ถา้มแีลว้นบัวา่เป็นคนัถธุระได ้

ไหม ผมบวชได ้ ๒ พรรษา พระอปุชัฌายไ์ดใ้หเ้รยีนบาล ี ผมบอกเรยีนแต่ไม่

สอบไดไ้หม ท่านวา่ผมจะบา้หรอื แต่ผมอดทนเรยีน จนสอบตก วา่จะเลกิ อยาก

ออกจากทีเ่พือ่คน้หาตวัเอง เพราะทีว่ดักจิเยอะปจัจยัแยะ ใจเลยแย่ เคยไปกราบ
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พระอาจารย ์ ตอนทอดกฐนิทีผ่่านมา ผมเคยคิดเรื่องการญตัตใิหม ่ แต่หา

อาจารยร์บัไมม่เีลยเลกิคิด แลว้ยงัเป็นนวกะเลยลาํบากใจ ถา้ยงัขนืเรยีนตอ้งสกึ

แน่ๆ เพราะอปุชัฌายห์วงัไวสู้งจะใหช่้วยงานท่าน ท่านเป็นเจา้คณะอาํเภอ ผมบา้

ทาํแต่สมาธิอยู่อย่างน้ี เพยีงจบัวางครบั ขอความเมตตาคาํแนะนาํ 

ตอบ คอืปรยิตัน้ีิ เรยีกวา่เป็นการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีว่า่ปรยิตัิ

นอก ก็หมายถงึการศึกษาตามตาํรบัตาํรา ตามหลกัสูตรทีท่างผูใ้หญ่ไดก้าํหนด

เอาไว ้ เช่นหลกัสูตรนกัธรรมตรโีทเอก อนัน้ีก็เป็นการศึกษาพระธรรมคาํสอน

หลกัธรรมต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนมา เป็นเหมอืนการดูแผนที ่ เวลาทีเ่รา

จะเดนิทางไปไหนทีเ่ราไมเ่คยไป เราตอ้งมแีผนทีบ่อกทางเราถงึจะไปถงึจดุหมาย

ปลายทางได ้ฉะนัน้การศึกษาปรยิตัน้ีิ จะถอืวา่ไมจ่าํเป็นก็ไมไ่ด ้ถา้เราไมรู่จ้กัทาง

เราก็ตอ้งศึกษา แต่ถา้เรามปีรยิตัภิายในแลว้ ก็คอืเรารูว้า่เราตอ้งทาํอะไร เช่นเรารู ้

วา่เราตอ้งเจรญิศีลสมาธิปญัญา แลว้เราก็มุง่ไปสู่การเจรญิศีลสมาธิปญัญาเลยน้ี 

อนัน้ีก็ไมเ่สยีหายตรงไหนเหมอืนกนั เพราะว่าการศึกษาปรยิตัน้ีิ ไมจ่าํเป็นจะตอ้ง

ศึกษาท ัง้พระไตรปิฎก ขอใหเ้ราศึกษาเป็นทลีะข ัน้ทลีะตอนไป ข ัน้แรกทีเ่ราตอ้ง

ศึกษา ก็คอืศีล คอืพระวนิยัของพระ ๒๒๗ ขอ้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้ราต ัง้อยู่ในความ

ประพฤตทิีน่่าเคารพนบัถอืเลือ่มใสศรทัธา เพราะการอยู่ของพระภกิษุน้ีอยู่ได ้

ดว้ยการขอ อยู่ไดด้ว้ยการใหข้องผูม้จีติศรทัธา ถา้ประพฤตตินเองไมเ่หมาะสม

ต่อสมณเพศต่อสมณรูปของตน ก็จะไมม่ผูีท้ีม่จีติศรทัธาทีอ่ยากจะสนบัสนุนใน

เรื่องของปจัจยั ๔  

ดงันัน้สิง่แรกทีต่อ้งศึกษาคอื พระวนิยัคอืศีล ๒๒๗ ขอ้ เมือ่รูแ้ลว้ก็ตอ้งพยายาม

รกัษาใหด้ไีมใ่หด่้างพรอ้ย แลว้ก็ใหเ้ขา้สู่ข ัน้ที ่ ๒ ก็คอืการเจรญิสมาธิ การเจรญิ

สมาธิก็เพือ่ทาํใจใหส้งบน่ีเอง อย่างหลวงตาน้ี ถา้ศึกษาประวตัพิวกเราก็จะทราบ

วา่ท่านก็ศึกษาปรยิตัมิา ท่านก็ศึกษานกัธรรมตรโีทเอกแลว้ก็ต่อดว้ยบาล ี ๓ 

ประโยค บาลชี ัน้ที ่๑ ช ัน้ที ่๒ ช ัน้ที ่๓ ไป แต่พอถงึช ัน้ที ่๓ ท่านก็บอกวา่เรยีน

พอแลว้ปรยิตั ิ ท่านอยากจะออกปฏบิตั ิ ท่านรูแ้ลว้วา่ศีลของพระมอีะไรบา้ง 
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หลกัธรรมคาํสอนหลกัๆของพระพทุธเจา้ทรงสอนอะไรบา้ง ก็รูห้มดแลว้ แต่สิง่ที่

ขาดก็คอืการเอาหลกัธรรมคาํสอนน้ีมาปฏบิตั ิ เพราะการปฏบิตัเิท่านัน้ทีจ่ะทาํให ้

เกดิผล คอืปฏเิวธ คอืการบรรลมุรรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆได ้ พอท่านไดท้ราบ

ขา่วของหลวงปู่ม ัน่วา่ท่านเป็นพระอารยะเป็นพระอรหนัต ์ ท่านก็เกดิมคีวาม

ศรทัธาทีอ่ยากจะไปศึกษาปฏบิตักิบัหลวงปู่ม ัน่ พอท่านจบเปรยีญ ๓ ประโยค 

ท่านก็ตดิเหมอืนกบัพระทีเ่ลา่ใหฟ้งัน้ี พระผูใ้หญ่ที่อปุถมัภห์ลวงตา ก็อยากจะ

สนบัสนุนใหห้ลวงตาเรยีนต่อไป อยากจะใหอ้ยู่ทางปรยิตัไิป แต่เน่ืองจากหลวง

ตาท่านมคีวามแน่วแน่ต่อการปฏบิตั ิ พอท่านมจีงัหวะทีจ่ะหลบไปไดท้่านกห็ลบ

ไป หลบไปขณะทีพ่ระผูใ้หญ่ท่านไปทาํกจิธุระทีต่่างจงัหวดั ท่านก็เลยถอืโอกาส

นัน้ไปเลย ไปแลว้ก็มุง่ไปตามหลวงปู่ม ัน่ แลว้พอไดพ้บกบัหลวงปู่ม ัน่ก็ไดอ้ยู่กบั

หลวงปู่ม ัน่ตลอด ศึกษาปรยิตัต่ิอ แต่เป็นศึกษาปรยิตัแิบบแนวทางของการ

ปฏบิตั ิ ทีจ่ะละเอยีดลออกวา่การศึกษาจากทางตาํรา อยู่กบัครูบาอาจารยน้ี์ก็ยงั

ถอืวา่มปีรยิตัอิยู่ เพราะท่านจะเรยีกอบรมทกุ ๔ – ๕ วนั ทกุ ๖ – ๗ วนัน้ีจะ

เรยีกพระมาประชมุครัง้หน่ึง แลว้ก็จะมาสอนเรื่องของศีลสมาธิปญัญา มาเลา่ถงึ

การปฏบิตัขิองท่านเป็นตวัอย่างใหฟ้งั วา่ปฏบิตัไิปแลว้มปีญัหาอะไรบา้ง แลว้

จะตอ้งแกป้ญัหาต่างๆเหลา่น้ีดว้ยวธิีใด พอไดย้นิไดฟ้งัจากท่านมาก็จะทาํใหม้ี

ปญัญามแีนวทาง เพราะวา่จะเจอปญัหาต่างๆอย่างทีท่่านเลา่ไวก่้อนลว่งหนา้เลย 

พอมาถงึข ัน้น้ีจะตดิตรงน้ี พอมาข ัน้นัน้จะตดิตรงนัน้ จะคอยบอกไวใ้หก่้อนเลย 

พอเรามคีนคอยบอกอย่างน้ีเราก็จะไดไ้มห่ลงทางไมเ่สยีเวลา ก็จะสามารถทีจ่ะไม่

ไปเหยยีบกบัดกัได ้กบัดกัก็คอืไปตดิกบัปญัหาต่างๆ  

น้ีคอืประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั จากการทีเ่ราออกปฏบิตักิบัครูบาอาจารย ์ แต่ถา้จะออก

ปฏบิตัติามลาํพงัน้ี จะไม่สนบัสนุน โดยเฉพาะถา้เป็นพระนวกะพระพึง่บวชใหมน่ี่ 

ในพระวนิยัท่านก็ทรงมกีฎบงัคบัไวแ้ลว้วา่ จะตอ้งอยู่กบัครูบาอาจารยอ์ย่างนอ้ย 

๕ พรรษาดว้ยกนั เพราะว่าผูบ้วชใหมน้ี่ก็เป็นเหมอืนเดก็ทารก ทีพ่ึง่คลอดออกมา 

ยงัไมรู่เ้ดยีงสา จะตอ้งมพี่อแมค่อยเลี้ยงดู ไมใ่ช่พอเดก็คลอดออกมาแลว้ก็ขอลา

พอ่แมไ่ปทาํอะไรต่างๆ ตวัเองยงัทาํอะไรไมไ่ดช่้วยตวัเองไมไ่ด ้ บางองคบ์วชมา
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ปับ๊ก็ลาอปุชัฌายอ์าจารยไ์ปตัง้สาํนกัเลย ไปเป็นหวัหนา้สาํนกัเป็นครูเป็นอาจารย์

เลย แลว้ก็จะตอ้งมปีญัหาตามมา อาจจะมบีารมเีก่า มคีวามสามารถในการพดู

ธรรมะใหแ้ก่ผูอ้ื่นใหไ้ดย้นิไดฟ้งั แต่ยงัไมถ่งึข ัน้ทีแ่บบวา่บรสุิทธิ์ผดุผ่อง พอ

แสดงธรรมะพูดธรรมะใหค้นฟงัคนก็เกดิเลือ่มใสศรทัธา ก็จะมกีารนอ้มถวาย

ลาภสกัการะกนัเป็นจาํนวนมาก พอไดล้าภสกัการะ กเิลสตณัหาทีย่งัไม่ไดถ้กู

กาํจดั มนัก็จะออกมาแสดงตวั แลว้ก็มาทาํลายผูท้ีไ่ดร้บัลาภสกัการะน้ี ดว้ยการ

กระทาํทีไ่มถ่กูธรรมวนิยั ไมถ่กูกบัสมณเพศ ก็จะกลายเป็นทีค่รหานินทา และถงึ

ข ัน้กบัอาจจะตอ้งถกูจบัลาสกิขาไป ถา้กระทาํผดิทีร่า้ยแรงต่อพระธรรมวนิยั อนั

น้ีก็เป็นเพราะวา่ไมไ่ดอ้ยู่ศึกษากบัครูบาอาจารย ์ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้

แต่ถา้อยู่กบัครูบาอาจารย ์๕ พรรษาน้ี จะไดย้นิไดฟ้งัถงึวธิีการวถิชีวีติของพระวา่

จะตอ้งอยู่อย่างไร ตอ้งดาํเนินอย่างไร ก็จะไม่ไปกระทาํในสิง่ทีเ่สยีหายตามมา

ต่อไป อนัน้ีก็เป็นเรื่องของการบวช  

ถา้ไปอยู่กบัครูบาอาจารยท์ีไ่มรู่เ้รื่องของการปฏบิตั ิ ก็อย่าไปอยู่เลย อย่างเราน้ีก็

เหมอืนกนั ตอนก่อนทีเ่ราจะบวช เราตอ้งหาครูบาอาจารย ์ เราก็บอกเลยวา่ถา้ครู

บาอาจารยไ์มป่ฏบิตัเิราไม่อยู่ดว้ย ถา้วดัไหนมบีญุบงัสงัสวดน่ีเราไมเ่ขา้ เราจะหา

วดัทีม่กีารบาํเพญ็จติตภาวนาเพยีงอย่างเดยีว ก็โชคดไีดพ้บกบัพระทีท่่านรูจ้กัครู

บาอาจารยส์ายหลวงปู่ม ัน่ พอไปคุยเลา่ใหท้่านฟงัทา่นก็เมตตาบอกวา่ ใหไ้ปบวช

กบัสมเดจ็พระญาณสงัวรฯทีว่ดับวรฯ ทีท่่านก็มคีวามสนใจเกี่ยวกบัการปฏบิตัิ

กรรมฐาน ท่านก็จะเมตตาใหล้าไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ แทนทีจ่ะอยู่กบัท่านได ้

คอืแทนทีจ่ะอยู่กบัท่าน ๕ ปี ท่านก็จะอนุญาต ใหไ้ปอยู่กบัครูบาอาจารยท์างสาย

ปฏบิตัไิด ้ ตอนตน้ก็ไปตดิต่อกบัพระอาจารยรู์ปน้ีทีอ่ยู่ใกลบ้า้น ท่านกบ็อกวา่ถา้

บวชกบัท่านกต็อ้งอยู่กบัทา่น ๕ พรรษา แต่วดัของท่านน้ีไมม่กีารปฏบิตั ิ วดัของ

ท่านเป็นวดัปรยิตั ิ เป็นวดัเรยีนแลว้ก็วดัสวด มงีานสวดต่างๆ ท่านก็เขา้ใจท่านก็

เหน็ใจ เพราะตวัท่านเองก็เริ่มสนใจในเรื่องของการปฏบิตัเิหมอืนกนั ท่านก็เลย

แนะใหไ้ปทางน้ี เราก็ไปตามทีท่่านบอก ก็เป็นโชคด ี 
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อนัน้ีก็เป็นเหมอืนปรยิตัอิย่างหน่ึง ก่อนทีเ่ราจะทาํอะไรเราก็ตอ้งศึกษาแนวทาง 

เราก็ตอ้งรูด้ว้ยวา่เราตอ้งการอะไร ถา้เราบวชแลว้เราไมรู่ว้่าเราตอ้งการอะไรอนัน้ี

ก็ลาํบากเหมอืนกนั ถา้เราบวชแลว้เราไมรู่ว้า่บวชเพือ่อะไรอย่างน้ี ซึง่ส่วนใหญ่ก็

จะเป็นอย่างนัน้กนั ไมรู่ว้า่บวชเพือ่อะไร บวชเพราะวา่อายุครบ ๒๐ เป็นชาวพทุธ 

บวชเพือ่ตอบแทนบญุคุณของบดิามารดา อย่างน้ีแสดงวา่บวชแบบตาบอด ไมรู่ ้

บวชเพือ่อะไร แต่ก็ยงัด ี ถา้บวชแลว้สนใจศึกษา อย่างหลวงตาท่านก็เหมอืนกนั 

ตอนทีท่่านบวชท่านก็ไมอ่ยากจะบวช ทีท่่านบวชก็บวชเพือ่ทดแทนบญุคุณของ

บดิามารดา เพราะบดิามารดามลูีกชายหลายคน ก็มหีลวงตาองคเ์ดยีว ทีบ่ดิา

มารดาคดิวา่พอทีจ่ะเกาะชายผา้เหลอืงได ้ หลวงตาก็เลยจาํใจตอ้งบวช ใจของ

ท่านเองก็ไมเ่คยคดิทีอ่ยากจะบวช แต่เน่ืองจากทีท่่านเป็นคนเอาจรงิเอาจงั พอ

ท่านบวชแลว้ ท่านก็เอาจรงิเอาจงัต่อการทาํหนา้ทีข่องพระภกิษุ มหีนา้ทีศึ่กษา

พระธรรมวนิยั พระภกิษุน้ีพรรษาแรกก็ตอ้งศึกษานกัธรรมตร ี ก็จะมศึีกษา

เกี่ยวกบัศีล ๒๒๗ ขอ้ แลว้ก็ศึกษาเกี่ยวกบัหลกัธรรมสาํคญัต่างๆ เช่นอริยสจั 

๔ มรรค ๘ ไตรลกัษณอ์นิจจงัทกุขงัอนตัตา อทิธิบาท ๔ อะไรอย่างน้ีเป็นตน้ 

พอศึกษาแลว้ก็ทาํใหท้่านเกดิศรทัธาขึ้นมา ก็เลยสนใจทาํการปฏบิตั ิ ท่านก็ฝึกนัง่

สมาธิของท่านไปตามลาํพงั แลว้ก็ทาํใหอ้ยากจะไดเ้ป็นพระอรหนัต ์พอหลงัจากที่

ศึกษาแลว้ถงึจะรูว้่าการบวชน้ี ก็บวชเพือ่ทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตน่ี์เอง 

เพือ่ทีจ่ะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทาํใหท้่านมปีณิธานแน่วแน่อยู่

ภายในใจว่า ท่านจะตอ้งออกปฏบิตัหิลงัจากทีไ่ดศึ้กษาปรยิตัพิอสมควรแลว้  

ทกุคนทีม่าบวชน้ี จาํเป็นจะตอ้งมปีรยิตัดิว้ยกนัเท่านัน้เอง แต่ปรยิตัิน้ีไมจ่าํเป็น

จะตอ้งเป็นปรยิตั ิ ในรูปแบบทีเ่ขาจดัทาํไวใ้ห ้ คือตอ้งศึกษานกัธรรมตรโีทเอก

แลว้ก็ไปสอบใหผ่้าน ไดร้บัใบประกาศนียบตัรมา ไมจ่าํเป็นจะตอ้งทาํแบบน้ีกไ็ด ้

เราศึกษาหนงัสอืธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอืเอาหนงัสอืหลกัสูตรของ

นกัธรรมตรโีทเอกมาอ่านเองก็ได ้ อ่านเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ เพือ่ทีเ่ราจะ

ไดน้าํเอาไปปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งเท่าน้ีก็พอแลว้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปสอบเอาใบ

ประกาศมายนืยนัวา่เราไดเ้รยีนรูแ้ลว้ เพราะปรยิตัน้ีิก็เป็นเหมอืนกบัการดูแผนที่
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นัน่เอง เราดูแผนทีแ่ลว้เราไมต่อ้งไปสอบวา่เราดูแผนทีแ่ลว้ เช่นเราจะเดนิทางไป

ทีเ่ชยีงใหมเ่ราไมเ่คยไป เราเปิดแผนทีดู่เสร็จแลว้เราไมต่อ้งไปแจง้ใหเ้ขาทราบวา่

เราไดดู้แผนทีน้ี่แลว้ เรารูแ้ลว้วา่ทางทีจ่ะไปเชยีงใหมไ่ปอย่างไร เราก็ออกเดนิทาง

ไปเท่านัน้เอง เราศึกษาปรยิตัเิพือ่ใหรู้ว้า่ทางทีจ่ะไปสู่มรรคผลนิพพานไปอย่างไร 

พอเรารูแ้ลว้เราก็ออกเดนิทางไปก็เท่านัน้เอง ไมต่อ้งใหม้ใีครมารบัรองวา่เราได ้

เรยีนจบ ไดดู้แผนทีจ่บเรยีบรอ้ยแลว้ ถา้เรารูท้างแลว้เราก็ออกเดนิทางไปเลย 

แต่ในทางปรยิตัมินัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ พอเรยีนจบปรยิตักิ็แทนทีจ่ะออกเดนิทาง

ปฏบิตั ิ ก็กลบัมาเป็นครูอาจารยแ์ทน มาสอนปรยิตักินัต่อไป มนัก็เลยตดิอยู่แต่

ข ัน้ปรยิตั ิไมไ่ดอ้อกทางปฏบิตั ิ

ถาม ถา้เราไม่ไดร้บัศีล หรอืไมไ่ดส้มาทานศีลเลย แต่เราไมเ่คยฆ่าสตัว ์ ไมเ่คยลกั

ทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมไ่ดพ้ดูปด ไม่ไดด้ืม่สุรา แลว้จะเรยีกไดว้่าเรา

ถอืศีล ๕ หรอืเปลา่คะ หรอืตอ้งสมาทานศีลเท่านัน้ถงึจะเรยีกวา่ถอืศีล ๕  

ตอบ ศีลทีแ่ทจ้รงิน้ีไมต่อ้งสมาทาน คอืการละเวน้จากการกระทาํผดิท ัง้ ๕ ขอ้น้ีก็ถอืวา่

มศีีลแลว้ ถา้เราไม่ฆ่าไม่ลกัทรพัยไ์มป่ระพฤตผิดิประเวณีไมพ่ดูปดไมเ่สพสุรายา

เมา ถงึแมเ้ราจะไมเ่คยเขา้วดัเขา้วามาก่อน ไมเ่คย มยงั ภนัเต มาก่อน อนัน้ีก็ไม่

สาํคญั สาํคญัอยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ว่าเราไมก่ระทาํความผดิท ัง้ ๕ ขอ้น้ีหรอื

เปลา่ ถา้เราไมท่าํเราก็ถอืวา่เรามศีีลแลว้ ศีลน้ีมนัก็มี ๓ ลกัษณะ ศีลสมาทานก็

อย่างทีเ่รารูจ้กักนัเราไปวดัวนัพระก็จะมกีารสมาทานขอศีล ๕ ความจรงิน้ีมนัเป็น

รูปแบบทีเ่ขาจดัทาํไวข้ึ้นเพือ่ใหค้นทีไ่มรู่จ้กัศีล ๕ วา่เป็นอะไรนัน่เอง พระที่ใหศี้ล 

๕ น้ีก็ไมไ่ดห้มายความว่าเอาศีลของตนน้ีมาใหผู้อ้ื่น เพยีงแต่เป็นการสอนใหรู้ว้า่

ศีล ๕ มอีะไรบา้ง การสมาทานน้ีก็เพือ่การศึกษาใหรู้ว้า่ อยากจะรกัษาศีล ๕ มี

อะไรบา้งช่วยบอกผมหน่อย น่ีคอืเวลาสมาทาน พระก็บอกวา่มอีย่างน้ีๆ ๕ ขอ้ 

และก็ตบทา้ยดว้ยการบอกอานิสงสว์า่ ถา้รกัษาศีล ๕ ขอ้น้ีไดก้็จะม ีสเีลน สคุติง 

ยนัติ หมายถงึวา่ ตายไปแลว้จะไมไ่ปเกดิในอบาย จะไปสู่สุคต ิ แลว้ก็จะมโีภค

ทรพัย ์ เจรญิในโภคทรพัย ์ แลว้ก็ดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากการทาํบาปได ้ น้ีก็
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อานิสงส ์ ๓ ขอ้ เวลาทีพ่ระท่านสอนท่านตบทา้ยวา่ สเีลน สคุติง ยนัติ สเีลน 

โภคสมัปทา สเีลน นิพพตุิงยนัติ ตสัมา สลีงั วิโสธเย อนัน้ีเป็นคาํสอน เพือ่ใหผู้ ้

ทีไ่มเ่คยรูเ้รื่องของการรกัษาศีล จะไดรู้ว้า่มอีะไรบา้งทีจ่ะตอ้งรกัษา แลว้อานิสงส์

ทีไ่ดร้บัจากการรกัษาน้ีไดอ้ะไรบา้งเท่านัน้เอง อนัน้ีเรยีกวา่สมาทานศีล  

ส่วนศีลอกีอนัหน่ึง สาํหรบัผูท้ีรู่แ้ลว้วา่ศีล ๕ มอีะไร อานิสงสเ์ป็นอย่างไร แต่ไม่

วา่งทีจ่ะมาวดั อยากจะรกัษาศีล ก็ต ัง้จติอธิษฐานไดเ้ลย ต ัง้ปณิธานไดเ้ลยวา่วนัน้ี

วนัพระเราจะรกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็วา่ไป อนัน้ีก็เรยีกวา่ศีลวิรตัิ ศีลวริตักิ็คอืเรา

ต ัง้ใจ เหมอืนมงัสวริตักิ็แปลวา่อะไร ละเวน้จากการรบัประทานเน้ือสตัว ์ ศีลวริตัิ

ก็คอืการละเวน้จากการกระทาํบาป ๕ ขอ้หรอื ๘ ขอ้ แลว้แต่เราจะถอืกนัไป  

ส่วนศีลอกีชนิดหน่ึงน้ีเป็นศีลเรยีกวา่ เป็นศีลแบบธรรมชาติ คอืเป็นของทีม่นัมี

อยู่กบัตวัเราแลว้ คอืเกดิมาไมเ่คยคิด ไมเ่คยฆ่า ไมเ่คยลกัทรพัย ์ ไม่เคย

ประพฤตผิดิประเวณี ไมเ่คยพดูปดมดเทจ็ ไมเ่คยเสพสุรายาเมา อย่างน้ีเรยีกวา่

เป็นศีลธรรมชาตซิึง่จะเป็นศีลของพระอรยิบคุคล ตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ท่าน

จะไมล่ะเมดิศีลโดยเดด็ขาด น่ีก็คอืศีล ๓ ลกัษณะดว้ยกนั 

ถาม ขอ้ที ่๒ เคยไดย้นิพระทีว่ดัๆหน่ึง พดูถงึการอปุโลกน์อาหารทีไ่ดม้กีารถวายพระ

แลว้ วา่ถา้วดัใดไมท่าํการอปุโลกนอ์าหารก่อนนาํมาใหญ้าตโิยมกนิ ญาตโิยมทีก่นิ

จะเป็นเปรต อนัน้ีเลยไมก่ลา้กนิของทีว่ดั กลวัไมไ่ดอ้ปุโลกนค่์ะ ไมท่ราบวา่เป็น

ตามทีไ่ดย้นิมาหรอืเปลา่  

ตอบ คอือปุโลกนห์รอืไมอ่ปุโลกน ์ ถา้กนิดว้ยความโลภก็เป็นเปรตได ้ คาํวา่อปุโลกนน้ี์

หมายถงึ เป็นการแจง้ใหส้งฆร์บัทราบ วา่วนัน้ีไดม้ขีองทีถ่วายใหก้บัสงฆ ์ ขอให ้

สงฆแ์บ่งปนักนัตามหลกัธรรมวนิยั ก็คอืใหผู้ท้ีม่อีาวุโสทางพรรษา อายุพรรษา 

เป็นผูท้ีพ่จิารณาก่อน เช่นของทีถ่วายมาท ัง้หมดน้ี ถวายเป็นของส่วนรวม

ส่วนกลางน่ี พระรูปใดรูปหน่ึงน้ีไมส่ามารถทีจ่ะหยบิไปใชก่้อนได ้ ตอ้งมกีาร

ประกาศบอกใหส้งฆท์ราบก่อน แลว้ใหม้กีารแบ่งปนักนั ดว้ยการใหผู้ท้ีม่อีายุ
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พรรษามากทีสุ่ดเป็นผูท้ีพ่จิารณาก่อน แลว้ก็เลือ่นตามลาํดบัลงไป จนถงึพระองค์

สุดทา้ยหรอืสามเณร แลว้ถา้มขีองยงัเหลอือยู่ ถา้อยากจะมอบใหก้บัฆราวาส

ญาตโิยมก็สามารถทาํได ้ ญาตโิยมก็สามารถทีจ่ะเอาของทีเ่หลอืจากพระน้ี ไป

บรโิภคไปใชไ้ดต้ามอธัยาศยั แต่ถา้ทาํก่อนโดยทีย่งัไมม่กีารอปุโลกน ์ คอืของยงั

ไมถ่งึมอืพระ บางทไีปเขา้กระเป๋าของญาตโิยมแลว้ อย่างน้ีถงึเรยีกวา่จะเป็นเปรต 

เพราะทาํผดิพระวนิยั ทาํดว้ยความโลภอยากได ้แต่ถา้มขีองเหลอือยู่แลว้ ทางวดั

มคีวามปรารถนาทีอ่ยากจะเลี้ยงดูญาตโิยมทีม่าร่วมทาํบญุ อนัน้ีไมไ่ดถ้อืวา่เป็น

เปรต ถา้ถงึเวลาพระใหพ้รเสร็จแลว้ ของทีท่างวดัจดัไว ้ก็หยบิไดต้ามสบาย  

ถาม ทน้ีีบางวดัเขาอปุโลกนบ์างวดัก็ไมอ่ปุโลกนน์ะท่านอาจารย ์

ตอบ ก็ถอืวา่อปุโลกนโ์ดยอตัโนมตัไิป  

ถาม หมายถงึมเีจตนาใหอ้ยู่แลว้ 

ตอบ ก็เลยไมไ่ดอ้ปุโลกน ์ อย่างวดัป่าบา้นตาดก็ไมม่กีารอปุโลกนอ์ะไร แต่ก็เขา้ใจกนั

อยู่แลว้ วา่ของทีอ่อกมาจากของพระแลว้น่ี ก็มไีวเ้พือ่ใหญ้าตโิยมมาช่วยกนั

รบัประทานนัน่เอง เพราะเก็บไวม้นัก็ตอ้งทิ้งไปอยู่ด ี ญาตโิยมทีม่าทาํบญุก็

อยากจะใหญ้าตโิยมไดร่้วมรบัประทานอาหารกนั เป็นทาน ทาํดว้ยความเมตตา 

เพยีงแต่วา่ผูร้บัทานขออย่ารบัประทานแบบเปรตเท่านัน้เอง รบัประทานพออยู่พอ

กนิพออิ่มทอ้งพออะไร บางคนกนิของตนไมพ่อยงัคดิถงึพีถ่งึนอ้ง ถงึหมถูงึหมา

ถงึแมวทีบ่า้น 

ถาม สงัเกตวา่ บางแห่งทีม่กีารกลา่วคาํสงัฆทาน ก็มกัจะกลา่วคาํอปุโลกน ์ แต่บางวดั

ท่านไมม่กีารกลา่ว 

ตอบ ก็ไมต่อ้ง คอืถา้เป็นหลกัธรรมวนิยัก็เหมอืนกฎหมาย กฎหมายบญัญตัไิวว้า่ ถา้มี

การกลา่วถวายสงัฆทานก็ตอ้งมกีารอปุโลกน ์ เช่นกฐนิน้ีก็มกีารอปุโลกน ์ เพราะมี

การกลา่วคาํถวาย วดัป่าบา้นตาดจะมอีปุโลกนก์็เพยีงครัง้เดยีว วนักฐนิ เวลา
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กลา่วคาํถวายผา้กฐนิน้ี ก็เป็นการกลา่วถวายสงัฆทานเหมอืนกนั เป็นสงัฆทาน

พเิศษ แลว้ก็มวีธิีอปุโลกนท์ีพ่เิศษกวา่ คอืตอ้งมพีระถงึ ๓ รูปกลา่วคาํอปุโลกน ์

และตอ้งมพีระอกีคู่หน่ึงสวดตัง้ญตัต ิ ขอฉนัทานุมตัจิากสงฆอ์ีกท ี ทีส่วดกนั ๕ 

รูป องคแ์รกก็จะสวดว่า ควรจะพจิารณาใหพ้ระรูปใดเป็นผูท้ีร่บัผา้กฐนิชิ้นน้ี 

พระองคท์ี ่ ๒ ก็จะเสนอวา่ควรจะเสนอใหก้บัพระรูปน้ีๆ เพราะท่านมคุีณสมบตัิ

อย่างนัน้อย่างน้ี องคท์ี ่ ๓ ก็ขอใหส้งฆต์ ัง้ญตัต ิ มกีารสวดตัง้ญตัตกินั วา่จะ

อนุมตัหิรอืไมอ่นุมตั ิ แลว้ก็จะมพีระคู่สวด ๒ รูปตัง้สวดกนั สวดเสร็จถา้ไมม่ี

สงฆผู์ใ้ดกลา่วคดัคา้นก็ถอืวา่มตผ่ิาน  

ถาม พระคู่สวดสุดทา้ยน้ีใช่ไหมครบัทีจ่ะอปุโลกน ์

ตอบ ไม ่เป็นผูต้ ัง้ญตัต ิญตัตกิรรม องค ์๓ องคแ์รกทีส่วดเดีย่วน้ีเป็นผูต้ ัง้ ต ัง้เสนอไง

เหมอืนกบัในสภา ก่อนทีจ่ะผ่านกฎหมายได ้ ตอ้งมคีนเสนอกฎหมาย เช่น

กฎหมายนิรโทษกรรม กแ็บบเดยีวกนันะแบบกฎหมาย กฎหมายสมยัน้ีก็เอาจาก

สมยัพระพทุธกาลน่ีแหละ  

ถาม สุดทา้ยเป็นการขอความเหน็ ถา้เผือ่วา่ไมม่ผูีค้ดัคา้นก็ถอืวา่อปุโลกนใ์หแ้ลว้ 

ตอบ ถา้ทกุคนน่ิงเงยีบกถ็อืวา่ ไมม่ผูีใ้ดคดัคา้น เหน็ชอบ ตอ้งสวด ๓ ครัง้ ญตัตติ ัง้

ญตัต ิ๓ ครัง้ สณุาต ุเม ภนัเต ๓ ครัง้ดว้ยกนั 

ถาม เวลาผมนัง่สมาธิแลว้ใจมนัคดินัน่คดิน่ี มวีธิีไหนทีจ่ะช่วยใหจ้ติสงบบา้ง 

ตอบ ก็ตอ้งใชก้ารบรกิรรมพทุโธเป็นหลกั ถา้เราใชไ้ด ้ ก็ใหบ้รกิรรมพทุโธไปเรื่อยๆ

ก่อน ไมใ่ช่มานัง่สมาธิโดยทีไ่มไ่ดบ้รกิรรมพทุโธไวล้ว่งหนา้ก่อน เพราะว่ามนัจะ

ไมม่กีาํลงั ทีจ่ะหยุดความคดิปรุงแต่งได ้ ถา้เราหม ัน่เจรญิสตทิ ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั เช่นบรกิรรมพทุโธไปอยู่เรื่อยๆ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ พอเวลามานัง่

สมาธิความคิดต่างๆมนัก็จะอ่อนกาํลงัลง แต่ถา้เราปลอ่ยใหค้ดิอยู่เรื่อยๆท ัง้วนั 

ก่อนทีเ่ราจะมานัง่สมาธิ พอถงึเวลานัง่สมาธิเราก็จะหยุดความคดิไม่ได ้ พทุโธเรา
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ก็จะไมม่กีาํลงั พทุโธได ้ ๒ – ๓ คาํความคดิต่างๆก็จะเขา้มาแย่งพทุโธไป ถงึ

บอกวา่การจะนัง่สมาธิไดผ้ลน้ีจาํเป็นจะตอ้งมสีตก่ิอน ตอ้งเจรญิสตใิหม้ากๆก่อน 

ถงึจะนัง่ไดผ้ล แต่คนเราส่วนใหญ่อยากจะไดผ้ลเร็ว พอนัง่ปุ๊ บกอ็ยากจะใหส้งบ

ทนัท ี โดยทีไ่มค่ดิถงึเหตปุจัจยัทีจ่ะทาํใหจ้ติใจสงบ ก็คอืการเจรญิสต ิ จงึไม่ค่อย

มคีนชอบทาํสมาธิกนัเท่าไหร่ แลว้พอมคีนบอกวา่ไมต่อ้งทาํสมาธิก็บรรลไุดก้็เลย

ชอบกนัใหญ่ ก็เลยไมม่ใีครบรรลุสกัท ีเพราะถกูเขาหลอก 

ถาม เน่ืองจากขณะน้ี มกีระแสแพร่ไปอย่างรวดเร็วมากในสงัคมออนไลน ์ จงึอยาก

เรยีนถามวา่ ชาวพทุธควรจะวางจติอย่างไร เรื่องเกี่ยวกบัใครจะมาเป็นผูน้าํสงฆ์

ท่านต่อไป  

ตอบ ก็เรื่องของสงฆเ์ขาจะมมีตอิย่างไร ก็ตอ้งรบัไป ส่วนเราจะมศีรทัธาในผูท้ีเ่ขา

แต่งต ัง้นัน้หรอืไมน่ ัน้ ก็เป็นเรื่องของเรา ถา้เราศึกษาประวตัขิองท่านแลว้น่า

เลือ่มใสน่าศรทัธา เราก็จะเลือ่มใสศรทัธาเอง ถา้เราศึกษาประวตัขิองท่านแลว้มนั

ไมน่่าเลือ่มใสไม่น่าศรทัธา เราก็จะไมเ่ลือ่มใสศรทัธา อนัน้ีเป็นเรื่องทีบ่งัคบักนั

ไมไ่ด ้แต่เรื่องของการแต่งต ัง้น้ี มนัเป็นเรื่องของทางคณะสงฆท์ีไ่ดม้กีารตกลงกนั 

วา่จาํเป็นจะตอ้งมสีงัฆราช มผูีน้าํสงฆข์องประเทศ แลว้ก็มผูีท้ีจ่ะเป็นผูแ้ต่งต ัง้ 

เช่นการแต่งต ัง้น้ีก็มกัจะเป็นพระเจา้แผ่นดนิเป็นหลกั แต่ในสมยัน้ีไมท่ราบวา่ได ้

เปลีย่นไปหรอืเปลา่ ก็สุดแทแ้ต่ แต่ก็ไมส่าํคญัอะไร เพราะน่ีไมถ่อืวา่เป็นผูน้าํของ

เราอย่างแทจ้รงิ  

ผูน้าํคอืศาสดาหรอืครูบาอาจารยข์องเราทีแ่ทจ้รงิน้ี ก็คอืพระธรรมวนิยั ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัส ัง่ไวก่้อนทีจ่ะจากไปวา่ พวกเราจะไม่ไดอ้ยูโ่ดย

ปราศจากศาสดา เพราะธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะเป็นศาสดา

ของพวกเธอต่อไป ดงันัน้ไมว่า่ใครจะมาเป็นผูน้าํทางศาสนาน้ีก็ไมส่าํคญั มนั

สาํคญัอยู่ทีเ่ราวา่เราไดศึ้กษาธรรมวนิยักนัหรอืเปลา่ ถา้เราไม่ศึกษาธรรมวนิยัเรา

ก็จะไมม่ผูีน้าํทางดา้นจติใจของเรา ดงันัน้เราตอ้งเขา้หาธรรมวนิยั การเขา้หา

ธรรมวนิยัก็เขา้หาไดห้ลายวธิีดว้ยกนั วธิีหน่ึงถา้เรามกีารศึกษาอ่านหนงัสอืได ้เรา
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ก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกได ้ ศึกษาประวตัขิองพระพทุธเจา้ศึกษาพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ เราก็จะไดม้ศีาสดาเป็นผูน้าํทางเราไป ถา้เราอ่านหนงัสอื

ไมไ่ดอ้ย่างสมยัก่อน ครูบาอาจารยต่์างๆท่านก็ตอ้งบวชเรยีนอยู่กบัครูบาอาจารย์

อกีทหีน่ึง ศึกษาจากครูบาอาจารยอ์กีท ี ใหท้่านอบรมส ัง่สอน เรยีกมาส ัง่สอนทกุ

อาทติยเ์ช่นทกุวนัพระ อย่างน้ีก็เป็นการเขา้หาศาสดาไดเ้หมอืนกนั ดงันัน้เรื่อง

ของการทีจ่ะมกีารแต่งต ัง้ใครขึ้นมาเป็นผูน้าํนัน้ อนัน้ีก็ถอืวา่เป็นเรื่องของแถมไป

ก็แลว้กนั มกี็ไดไ้มม่กี็ได ้แต่สิง่ทีข่าดไมไ่ดก้็คอืธรรมวนิยั  

การรูธ้รรมวนิยัน้ีเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได ้ถา้เราอยากจะเจรญิในทางพทุธศาสนา ถา้เรา

ไมม่ธีรรมวนิยัน้ีเราจะเจริญไมไ่ด ้ เพราะเราจะไม่รูจ้กัวธิีทีท่าํใหเ้ราเจรญินัน่เอง 

ดงันัน้ขอใหเ้รายดึธรรมวนิยัไวเ้ป็นศาสดา เป็นพระพทุธเจา้ของพวกเรา เพราะวา่

ถา้เราไดศึ้กษาธรรมวนิยัและปฏบิตัจินบรรลเุหน็ธรรมแลว้ เราก็จะเหน็

พระพทุธเจา้เอง เราก็จะเขา้ถงึพระพทุธเจา้ อย่างทีเ่มือ่กี้ไดพู้ดใหฟ้งั 

พระพทุธเจา้ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่นิเดยี พระพทุธเจา้อยู่ทีก่ารเหน็ธรรม บรรลธุรรม ผูใ้ด

เหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ ัน้เหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรม

เหน็ตถาคตได ้ ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ สปุฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญาย

ปฏปินัโน สามีจปิฏปินัโน ไอน่ี้แหละคอืทางทีจ่ะนาํพาเราไปสู่พระพทุธเจา้พระ

ธรรมพระสงฆอ์ย่างแทจ้รงิ ผูน้าํทีแ่ทจ้รงิ ดว้ยการศึกษาปรยิตัิ แลว้ก็ปฏบิตั ิจน

ปฏเิวธ บรรลธุรรมเหน็ธรรมขึ้นมา ฉะนัน้ขอใหเ้รายดึแนวทางหลกัน้ีไว ้ แลว้เรา

จะไมห่ลงทาง เราจะไมเ่ดอืดรอ้นวา่ใครจะมาเป็นผูน้าํหรอืไมแ่ต่อย่างใด อนัน้ีไม่

สาํคญั สาํคญัอยู่ทีว่า่เราปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบหรอืเปลา่ เราศึกษาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้หรอืเปลา่ เราบรรลธุรรมกนัหรอืเปลา่ ใหดู้ตรงน้ีก็แลว้กนั แลว้

เราจะไมห่ลงประเดน็ไมห่ลงทาง 

ถาม พระอรหนัตค์อือะไร 

ตอบ พระอรหนัตก์็คอื ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ จนบรรลธุรรมข ัน้สูงสุดก็คอื พระ

นิพพาน ดว้ยการชาํระจติใจใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธ
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ความหลง ปราศจากตณัหาความอยาก ปราศจากโมหะอวชิชา ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้

หมองเป็นเครื่องทีส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติใจน่ีเอง เป็นไดท้กุเพศทกุวยั ไม่

จาํเป็นวา่จะตอ้งเป็นนกับวช เป็นนกับวชก็ม ีไมเ่ป็นนกับวชก็ม ีเป็นหญงิก็ม ีเป็น

ชายก็ม ี เป็นเดก็ก็ม ี เป็นผูใ้หญ่ก็ม ี เป็นคนแก่ก็ม ี เป็นคนหนุ่มคนสาวก็ม ี ไมไ่ด ้

อยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั ไมไ่ดอ้ยู่ทีฐ่านะวา่มกีารศึกษาสูงหรอืไมสู่ง จบปรญิญาหรือไม่

จบปรญิญา รํา่รวยหรอืยากจน สถานภาพเหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นตวับ่งบอกวา่จะบรรลุ

หรอืไมบ่รรล ุผูท้ีจ่ะบรรลุน้ีเป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเท่านัน้  

ถาม วดัป่าบา้นตาดกบัเขตปฏบิตัธิรรมบนเขาชโีอน วดัญาณฯ มส่ีวนคลา้ยและต่างใน

การปฏบิตั ิเจรญิภาวนา หรอืแมก้ระท ัง่ขอ้วตัรอย่างไร  

ตอบ ก็เหมอืนกนัก็แลว้กนัตอบงา่ยๆไป เหมอืนกนั 

ถาม เวลานัง่สมาธิไมรู่เ้ป็นอะไร จติจะคดิแผ่เมตตาไปดว้ย ทาํใหล้มืคาํภาวนาไปช ัว่

ครู่ แบบน้ีเรยีกวา่จติฟุ้ งซ่านใช่ไหม  

ตอบ ไมฟุ่้ งหรอก เพยีงแต่เปลีย่นองคภ์าวนาเท่านัน้เอง การภาวนาแผ่เมตตาน้ีก็ทาํใจ

ใหส้งบได ้ อาจจะเป็นจรติของเราทีเ่ราเคยทาํมาในอดตี เพราะฉะนัน้ถา้เราไม่

สามารถทีจ่ะบรกิรรม หรือดูลมได ้ แต่เราสามารถทีจ่ะแผ่เมตตาได ้ เราก็ใชก้าร

แผ่เมตตาน้ีเป็นองคภ์าวนาก็ได ้เป็นหน่ึงในกรรมฐาน ๔๐ 

ถาม ขณะนัง่หรอืนอนภาวนา หลายๆครัง้ผมมกัไดย้นิเสยีงหวัใจเตน้ หรอืบางครัง้รบัรู ้

ไดถ้งึการสะเทอืนขณะหวัใจเตน้ เสยีงการเตน้นัน้ส่วนใหญ่จะเตน้ตามปกติ

เรยีบๆ แต่ในบางครัง้เสยีงตุบ้แรกจะดงัสุด ตุบ้ต่อไปจะจงัหวะเบาลงเรื่อยๆจน

เงยีบ ไปแลว้หยุดเงยีบไปเหมอืนหวัใจหยุดเตน้ เมือ่เริ่มดงัใหมก่็มคีวามหนกัเบา

ตามดงักลา่วขา้งตน้ ทีผ่่านมาผมปฏบิตัดิงัน้ี ๑.ไมส่นใจอาการนัน้ๆ และอยู่กบั

คาํบรกิรรมหรอืลมหายใจ ซึง่โดยส่วนใหญ่อาการนัน้ก็ยงัอยู่เช่นเดมิ ๒.ผมดู

อาการทีเ่กดิขึ้นขณะนัน้ ตามดูโดยไมเ่ขา้ไปเพง่ บางครัง้ดูเฉยๆ บางครัง้ดูถงึ

ความไมแ่น่นอน วา่หวัใจก็ยงัเตน้หนกัเบาไมเ่สมอกนั บางครัง้ก็หยุดเตน้ ไมม่ี
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อะไรแน่นอน แมก้ระท ัง่หวัใจทีเ่ขาวา่เป็นอวยัวะสาํคญัของร่างกายน้ี ก็ยงัเตน้ไม่

แน่นอน หลงัจากนัน้อาการนัน้ๆก็หายไป แต่บางครัง้ก็ไมห่ายใจ จงึกราบเรยีนมา

เพือ่ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย ์ 

ตอบ คอืความจรงิ ถา้ภาวนาใชอ้ารมณใ์ดเป็นอารมณข์องการควบคุมใจ ก็ใหอ้ยู่กบั

อารมณน์ัน้เพยีงอย่างเดยีว ถา้ใชก้ารบรกิรรมพทุโธ ก็ใหอ้ยู่กบัพทุโธไป ไมว่า่จะ

มอีะไรมาปรากฏใหร้บัรู ้ก็อย่าไปสนใจ ถา้เราไปสนใจก็แสดงวา่เราเผลอ เราไมม่ี

สตแิลว้ เราไมเ่จรญิสตแิลว้ ก็เหมอืนกบัไปตามรูเ้รื่องราวต่างๆทีอ่าจจะปรากฏ

ขึ้นมา อนัน้ีเป็นการเสยีเวลาเป็นการหลงทาง จะทาํใหจ้ติไมส่ามารถเขา้สู่ความ

สงบได ้ ถา้อยากจะเขา้สู่ความสงบเขา้สู่ความว่างเขา้สู่อเุบกขา จาํเป็นจะตอ้ง

เกาะตดิอยู่กบัพทุโธไปเพยีงอย่างเดยีว พทุโธน้ีถา้เปรยีบเทยีบ ก็เป็นเหมอืน

ยานพาหนะทีจ่ะพาเรากลบับา้น เช่นเราเดีย๋วเราลงเขาเราจะกลบับา้น เราก็ตอ้ง

นัง่อยู่ในรถ ไมใ่ช่ว่าพอไปกลางทางเหน็มอีะไรขา้งทาง เราก็กระโดดลงจากรถไป

ดูไปอะไร ปลอ่ยใหร้ถเขาวิง่ไป หรอืปลอ่ยใหร้ถจอดอยู่ มนัก็จะไปไมถ่งึไหน 

อย่าสนใจขณะเดนิทางกลบับา้น ไมว่า่จะมเีหตกุารณอ์ะไรปรากฏตามทาง ก็อย่า

ไปหยุดรถอย่าไปลงจากรถ ใหน้ ัง่อยู่ในรถใหข้บัรถต่อไป แลว้เดีย๋วก็จะถงึบา้น

เอง การบรกิรรมพทุโธน้ี ก็เป็นเหมอืนกบัการนัง่อยู่ในรถ ทีจ่ะพาเราเขา้สู่บา้น

ของเรา ก็คอืความสงบ ดงันัน้เวลาเราจะเขา้สมาธิเราเขา้บา้นของเรา ขอใหเ้รานัง่

อยู่ในรถ ใหอ้ยู่กบัการบรกิรรมพทุโธไป ไมว่า่จะเกดิอาการอะไรต่างๆขึ้นมา เจบ็

ตรงนัน้คนัตรงน้ี นํา้ตาไหล ขนลกุซ่ามแีสงสวา่ง ไดย้นิหวัใจเตน้ตุบ้ต ับ้หรอือะไร

ต่างๆ ก็อย่าไปสนใจ มนัไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเราสงบ สิง่ทีท่าํใหใ้จของ

เราสงบก็คอือยู่ทีอ่งคภ์าวนา ถา้เราใชพ้ทุโธก็อยู่กบัพทุโธไป ถา้ใชล้มก็เกาะตดิ

อยู่กบัลมไป แลว้เราก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ 

ถาม คาํถามต่อเน่ืองครบั หลงัจากอาการนัน้หายไป มนัก็เป็นความเฉยๆอยู่ มแีต่

ความทีรู่ว้า่เฉยๆ  
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ตอบ ถา้เฉยๆก็ใชไ้ด ้ แต่มนัจะเฉยขนาดไหน ยงัไมรู่ ้ จะเฉยเต็มทีห่รอืจะเฉยเพยีงใน

ระดบัหน่ึง อนัน้ีก็ตอ้งทาํต่อไป ใหม้นัเขา้ถงึจดุทีว่า่ใหม้นัเฉยอย่างเต็มทีใ่หไ้ด ้

คอืใหม้นัหายจากการรบัรูส้ิง่ต่างๆไปหมด อยู่กบัความวา่งลว้นๆ แมแ้ต่ร่างกายก็

หายไปจากการรบัรู ้อนัน้ีจะเฉยอย่างแทจ้รงิ 

ถาม ผมนัง่สมาธิผ่านไปประมาณ ๓๐ นาทขีาก็เกดิความเจบ็ปวดมากขึ้นๆ แลว้ก็

แสดงการบดิงอขณะทีน่ ัง่ เกดิขึ้นแรกๆก็ตกใจ แต่พอหลงัๆมาก็ดขีึ้น แต่ก็ยงับดิ

งออยู่เหมอืนเดมิ จนครบเวลาทีต่ ัง้ไว ้๑ ช ัว่โมง ปจัจบุนัก็ยงัเป็นเช่นน้ีอยู่ อยาก

ถามวา่เป็นเพราะอะไร และสมควรจะปฏบิตัอิย่างไรต่อไป 

ตอบ ถา้มนัไมเ่ป็นปญัหาอะไรก็อยู่กบัมนัไป มนัจะเป็นอะไรเราก็ไมรู่ ้ เป็นร่างกายของ

คุณๆก็ตอ้งหาดูเอาเองก็แลว้กนั ร่างกายของเรามนัเป็นอะไรบางทเีรายงัไมรู่เ้ลย 

แลว้เราจะไปรูเ้รื่องร่างกายของคนอื่น 

ถาม มคีนถามเรื่องผา้สงัฆาฏ ิเขาอยากจะรูว้า่ทาํไมพระตอ้งพาดผา้สงัฆาฏบินบ่า เวลา

ทีอ่อกมาทาํพธิกีรรมต่างๆ แลว้ทาํไมหลวงพอ่โตทา่นพาดสงัฆาฏิ ในขณะทีห่่ม

คลมุบ่าท ัง้ ๒ ดา้น 

ตอบ คอืปกตพิระท่านเวลาหม่ผา้มี ๒ ลกัษณะ เวลาอยู่ในอาวาสน้ีใหห้ม่เฉวียงบา่ แต่

เวลาออกจากวดัไปนอกวดัน้ีใหห้ม่คลมุท ัง้ ๒ บา่ เช่นเวลาออกบณิฑบาต  

ทน้ีีเรื่องของผา้สงัฆาฏน้ีิ มนัมคีวามเป็นมาอย่างน้ี เดมิทพีระจะมผีา้เพยีง ๒ ผนื

เท่านัน้ คอืผา้นุ่งกบัผา้ห่ม ผา้นุ่งก็คอืผา้สบง ผา้ห่มก็คอืผา้จวีร ต่อมามพีระทีม่า

บวช ช่วงหลงัๆน้ีจะมอีนิทรยีอ่์อน ไมเ่หมอืนพระรุ่นแรกๆเป็นพระอรหนัตท์ ัง้น ัน้ 

พระมอีนิทรยีอ่์อนน้ีจะทนกบัความหนาวไมไ่ด ้ ก็เลยไปขอพทุธานุญาตวา่ขอผา้

ห่ม พระพทุธเจา้ก็ทรงพจิารณาดว้ยการห่มจวีร ในช่วงยามแรกห่มจวีรผนืหน่ึง 

นัง่ถงึ ๔ ทุ่ม แลว้พอในยามที ่ ๒ อากาศเริ่มเยน็มากขึ้นก็ทรงเอาจวีรมาอกีผนื

หน่ึงมาห่ม พอถงึช่วงยาม ๓ กห็นาวมากขึ้นอกี ก็เลยเอาผา้จวีรมาห่มอกี สรุป

แลว้ตอ้งห่มผา้จวีร ๓ ผนืดว้ยกนั ถงึจะสามารถทีจ่ะทาํใหร่้างกายน้ีไมห่นาวส ัน่
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ได ้ พระองคเ์ลยทรงใหท้าํจวีรขึ้นมาอกีผนืหน่ึง แต่ทาํแบบ ๒ ช ัน้ ก็ถอืวา่เป็น

จวีร ๒ ผนืแต่ใหเ้ยบ็ตดิกนัเป็นผนืเดยีว เรยีกวา่ผา้สงัฆาฏ ิผา้ห่มกนัหนาว ทน้ีี

บางเวลาไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชผ้า้สงัฆาฏ ิ 

พระสมยัก่อนท่านไมไ่ดอ้ยู่ตามกฏุทิีป่ลอดภยั ทีส่ามารถเก็บขา้วของไดป้ลอดภยั

ได ้ทน้ีีเวลาไปไหนท่านถงึตอ้งเอาผา้ท ัง้ ๓ ผนืไปดว้ย เช่นตอนบณิฑบาตน้ี พระ

ป่าน้ีจะตอ้งซอ้นสงัฆาฏ ิ คอืไมใ่หท้ิ้งผา้ไวต้ามลาํพงั เพราะกลบัมาอาจจะถกู

ขโมยๆไป น่ีคอืธรรมเนียมซอ้นผา้บณิฑบาตของพระป่า พระป่าจะซอ้น ๓ ผนื

เลย คอืผา้จวีรผนืหน่ึง แลว้ก็ผา้สงัฆาฏ ิ๒ ช ัน้ ถอืวา่เป็น ๒ ผนื จะห่มซอ้นผา้

สงัฆาฏอิอกบณิฑบาต เพือ่ทีจ่ะรกัษาผา้ไมใ่หถ้กูขโมยไป ทน้ีีเวลาทาํพธิีกรรมมนั

รอ้นจะมาห่ม ๓ ช ัน้มนัก็ไมไ่หว ก็เลยเอามาพาดบ่าแทน คอืใหอ้ยู่ใกลต้วั

ตลอดเวลาไมใ่หอ้ยู่ห่างไกล เพราะว่าสมยัก่อนผา้หายาก สมยัทีไ่มม่กีารถวายผา้

กฐนิน้ี ตอ้งไปหาผา้เศษผา้ทีถ่กูทิ้งไวต้ามป่าชา้ผา้ห่อศพ หรอืผา้ทีท่ิ้งไวต้ามกอง

ขยะต่างๆ สะสมทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนกวา่จะไดจ้าํนวนพอต่อการตดัเยบ็ น่ีคอื

ทีม่า วา่ทาํไมเวลาพระสงฆท์่านทาํพธิีกรรม จงึมผีา้อกีผนืหน่ึงพาดอยู่บนบ่า อนั

นัน้เป็นผา้ผนืที ่ ๓ คอืเรียกวา่ไตรจวีร มผีา้ ๓ ผนืดว้ยกนั เท่าน้ีก็พอเพยีงต่อ

การอยู่ของพระแลว้ สาํหรบัพระทีม่คีวามมกันอ้ยสนัโดษก็จะถอืแค่ผา้ ๓ ผนืน้ี 

ซึง่เป็น ๑ ในธุดงควตัร คอืการถอืผา้ไตรจวีรเป็นวตัร แต่ท่านก็ไมห่า้มถา้มคีวาม

จาํเป็นอยากจะมผีา้มากไปกวา่น้ี ถา้มศีรทัธาถวายก็รบัไวใ้ชไ้ด ้ พระในบา้นใน

เมอืงท่านอาจจะมพีธิีกรรมเยอะ มงีานศพมงีานสวดอะไรเยอะ ใชแ้ลว้บางทผีา้

มนัก็เป้ือนเร็ว ท่านก็ตอ้งมผีา้สาํรองมาเปลีย่น แต่พระป่าน้ีมกัจะไมม่พีธิีอะไร

มากนกั ก็มไีวเ้ฉพาะฉนักบัเวลาบณิฑบาต พระป่าจงึมกัจะถอืผา้ ๓ ผนืเป็นหลกั 

ถา้ไดม้ามากกวา่นัน้ก็จะสละไป บรจิาคไปทาํทานไป เพราะไมต่อ้งการทีจ่ะมภีาระ

กบัวตัถขุา้วของต่างๆ เพราะจะทาํใหเ้สยีเวลาต่อการภาวนา อนัน้ีคอืคาํตอบ มี

คนเขาเขยีนถามเกี่ยวกบัเรื่องผา้สงัฆาฏ ิ 
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ส่วนทีห่ลวงพอ่โตท่านห่มผา้แลว้ท่านเอาผา้สงัฆาฏพิาดไหล ่ ก็แสดงวา่ท่านไมไ่ด ้

เอาผา้สงัฆาฏมิาซอ้นกบัผา้จวีรเวลาห่ม ท่านก็เลยเอาผา้สงัฆาฏทิอดพาดไหลแ่ลว้

ท่านก็ไปไหนมาไหนไป อนัน้ีก็ไมไ่ดผ้ดิพระวนิยัแต่อย่างใด พระวนิยัใหร้กัษาผา้

ท ัง้ ๓ ผนืไวไ้มใ่หค้ลาดจากสายตา  

ถาม จากทีผ่มเคยเจอ ทาํไมตอนบณิฑบาตพระป่าถงึห่มจวีรแค่ช ัน้เดยีว ในขณะที่

พระในเมอืงน้ีห่ม ๒ ช ัน้ครบั  

ตอบ พระป่าส่วนใหญ่ถา้ตามวดัป่าน้ี ท่านจะห่มซอ้นสงัฆาฏดิว้ย แต่ทีน่ี่เราห่มผนื

เดยีว 

ถาม ตอนทีอ่ยู่แมฮ่่องสอน อากาศหนาวๆแต่ก็ห่มแค่ช ัน้เดยีว แต่พระในเมอืงจะ ๒ 

ช ัน้ 

ตอบ ก็คอืวา่เราใชเ้หตผุลวา่ ตอนน้ีเรามกีฏุทิีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นสดัเป็นส่วนทีป่ลอดภยั 

เราก็เลยไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งซอ้นผา้สงัฆาฏ ิ แต่ครูบาอาจารยบ์างทที่านก็ไม่

อนุญาต ท่านจะถอืหลกัเดมิก็คอืวา่ ถงึแมว้า่จะมทีีเ่ก็บอย่างปลอดภยั ท่านก็

อยากจะรกัษาธรรมเนียมเดมิไวอ้ยู่ ก็จะมกีารซอ้นผา้ ถา้อยู่กบัหลวงตาน้ีท่านจะ

ซอ้นผา้ออกบณิฑบาตทกุครัง้ ยกเวน้วนัทีฝ่นตกเท่านัน้ทีจ่ะไมซ่อ้นผา้ เพราะถา้

ซอ้นเดีย๋วมนัเปียกท ี ๓ ผนื เปียกหมดเวลามนัไม่มผีนืเปลีย่นเขา้ใจไหม ก็เลย

เอาผนืเดยีว เอาจวีร ออกไปบณิฑบาตแลว้เปียกกลบัมายงัมผีา้สงัฆาฏมิาห่ม

แทนได ้ 

ถาม อยู่ทีบ่า้นตาดเวลาฝนตกน่ีท่านอาจารยใ์ส่ ๒ ผนืหรอืเปลา่  

ตอบ ผนืเดยีว เวลาฝนตกเวลาตอ้งกางร่มน้ี เพราะว่าถา้เกดิผนืนัน้เปียกเรายงัมผีา้

สงัฆาฏมิาใส่แทนได ้ เพราะบางทฝีนมนัแรง แต่ทางน้ีเราก็แบบวา่หย่อนยานใน

ขอ้น้ี ก็อา้งวา่มทีีก่ฏุเิก็บรกัษาไว ้ แต่ทางพระปรยิตัเิขาไม่ไดท้าํอย่างนัน้ เขาไมใ่ช ้

ผา้สงัฆาฏแิต่เขาใชผ้า้จวีร ๒ ผนืห่ม เพราะเขาว่าผา้จวีรผนืเดยีวบางห่มไปแลว้



33 
 

จะเหน็กน้หรอืเหน็อะไรก็ไมท่ราบ เลยตอ้งใหห้่ม ๒ ผนื แต่ความจรงิมนัไมใ่ช่

เหตผุลทีแ่ทจ้รงิ เหตผุลทีแ่ทจ้รงิก็อย่างทีเ่ลา่ใหฟ้งัน้ี เพราะวา่จะรกัษาผา้ของตน

ไวใ้หป้ลอดภยัเท่านัน้เอง แต่ทน้ีีผา้สงัฆาฏขิองพระในบา้นในเมอืงน้ี เขาจะเอาไว ้

พาดไหลอ่ย่างเดยีว สาํหรบัทาํพธิีกรรมอย่างเดยีว เขาไมไ่ดเ้อามาใชห้่มอะไร ใน

เวลาห่มเขาก็เลยเอาผา้จวีรทีเ่ขามอีกี มเีพิม่อกีผนืหน่ึง เอามาห่มแทนเท่านัน้เอง 

เป็นการรกัษาพระวนิยั แต่ไมไ่ดร้กัษาตามเจตนารมณเ์ดมิ ลกัษณะทีว่า่ซอ้นผา้

แลว้บณิฑบาต  

ถาม แลว้อย่างน้ีถา้เกดิวา่ ในขณะทีอ่ยู่ในป่าแลว้อากาศมนัหนาว เราเอามาใช ้ ๒ ผนื

ไดไ้หมครบั ตอนบณิฑบาตห่ม ๒ ผนื 

ตอบ ก็พระป่าท่านห่ม ๒ ผนืตลอดอยู่แลว้ พระป่าน้ีท่านจะห่มท ัง้จวีรและสงัฆาฏ ิ

เพราะท่านมแีค่ผา้ ๓ ผนื แลว้เวลาท่านไปธุดงคน้ี์ท่านก็ไปอยู่แบบไมม่ทีีเ่ก็บ 

ท่านมแีคร่ทีช่าวบา้นทาํไวใ้หเ้ท่านัน้เอง เวลาท่านไปบณิฑบาต ท่านกลวัวา่ผา้

สงัฆาฏจิะหาย ท่านก็เลยตอ้งซอ้นไปดว้ย เอาของบรขิารตดิตวัไปหมดเลย บาตร

ก็เอาไปดว้ย เอาไปหมด บางองคท์่านก็มทีีก่รองนํา้มใีบมดีโกนก็เอาใส่ย่าม แลว้

ก็สะพายย่ามไปดว้ย บางทกีลบัมาเจอลงิมนัคน้มนัรื้อมนัขโมยไปได ้ ก็เลยตอ้ง

เอาตดิตวัไป อฐับรขิารน้ีตอ้งตดิตวัไปเพือ่ความอยู่รอด 

ถาม ไดข้า่วเรื่องงานบญุของท่าน 

ตอบ ทาํอะไรแบบเงยีบๆน้ีทาํไมไ่ดเ้ลย คอืทีอ่ยากจะทาํแบบเงยีบๆน้ี เพราะว่า ไม่

อยากจะใหเ้ป็นการเรี่ยไร พอคนรูแ้ลว้น้ีเหมอืนกบัวา่เราเรี่ยไร ฉะนัน้เวลาเราทาํ

อะไรน้ี เราพรอ้มแลว้เราทาํเลย จบ ไมเ่รี่ยไรอะไรท ัง้นัน้ เขา้ใจไหม  

ถาม เขาเอาไปลงในเฟสบคุ 

ตอบ นัน่แหละ ทน้ีีบางทมีนัทาํอะไรมนัทาํคนเดยีวมนัไม่ได ้ตอ้งอาศยัคนอื่นช่วยทาํให ้

พอคนอื่นช่วยทาํเขาก็เอาไปพดูกระจาย เขาไมรู่ว้า่ไมค่วรจะพดูเขาก็พดูกนั ก็
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กลายเป็นเรื่องเป็นราวกนัขึ้นมา เพยีงแต่เป็นการรเิริ่มทีจ่ะทาํเท่านัน้ แต่ยงัไมไ่ด ้

ทาํอะไรเป็นรูปเป็นร่าง จะทาํอะไรอยากจะทาํแบบ คนรูน้อ้ยๆนะมนัด ีรูม้ากแลว้

มนัตวัแปรเยอะ  

ถงึบอกใหท้าํบญุตามอธัยาศยันะงา่ยทีสุ่ด แลว้เราพอมปีจัจยัทีส่มควรทีจ่ะทาํ

อะไรได ้ เราก็จะทาํของเราไป เราไมช่อบทาํในรูปแบบวา่ ประกาศบอกบญุขอ

เรี่ยไร เพราะวา่มนัไมใ่ช่ทางของการปฏบิตั ิทีท่าํเพราะวา่เงนิมนัมมีากเกนิไป เก็บ

ไวเ้ฉยๆไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร ก็พอมช่ีองทางทีจ่ะทาํประโยชนอ์ะไรไดก้็ทาํมนัไป 

แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่ประกาศเพือ่จะไดเ้รี่ยไรขอเงนิมาทาํ ไมใ่ช่อย่างนัน้ ไมต่อ้งการ

เงนิจากใคร ทน้ีีมนัมาแลว้ก็ตอ้งหาวธิีใชม้นัไปใหเ้กดิประโยชน ์ก็เลยตอ้งทาํแบบ

ไมใ่หใ้ครมายุ่งมาเกี่ยวขอ้ง เขา้ใจไหม เพราะถา้เกิดไปพดูแบบวา่ ตอ้งการซื้อรถ

โรงพยาบาล เดีย๋วคนก็หลวงพอ่เรี่ยไรขอรถอกีแลว้ จะสรา้งตกึโรงพยาบาล อา้ว

หลวงพอ่เรี่ยไรขอเงนิสรา้งโรงพยาบาลอกีแลว้ มนักลายเป็นเรื่องการขอไปหมด 

อนัน้ีไมไ่ดท้าํอย่างนัน้ ไมต่อ้งการขอเงนิ ตอ้งการใชเ้งนิใหม้นัหมด เงนิที่เขา

ทาํบญุมาน้ีมนัยงัไมไ่ดใ้ช ้มเีก็บไว ้ถา้มเีหตมุผีลทีค่วรจะนาํมาใช ้ใหเ้กดิคุณเกดิ

ประโยชนก์็จะเอามาใช ้ เวลาใชเ้ลยไมจ่าํเป็นจะตอ้งประกาศ ตอ้งเรี่ยไรตอ้งขอ

ใคร เพราะมนัมอียู่แลว้ เขา้ใจหรอืเปลา่ ทีเ่ราทาํท ัง้หมดถงึไมเ่คยบอกใคร ทาํ

ศาลาทาํอะไร ทาํคงทาํแคร่น้ีเราไม่ไดข้อเรี่ยไรจากใคร เพราะมนัมอียู่แลว้เงนินะ 

มนัไมต่อ้งขอจากใคร มนัมเีหตมุคีวามจาํเป็นจะตอ้งทาํก็ทาํมนัไป ฉะนัน้ขอทาํ

ความเขา้ใจเอาไวอ้ย่างน้ี เพราะว่าไมอ่ยากจะใหเ้กดิในรูปแบบวา่ เหมอืนกบัวา่ 

เป็นการเรี่ยไรเป็นการขอเงนิ เพราะไมต่อ้งการเงนิจากใคร ทีท่าํเพราะว่ามนัมี

มากเกนิไป มแีลว้มนัเป็นภาระ หรอืวา่ถา้เราไมเ่อาไปทาํประโยชนเ์ราตายไป คน

อื่นเขาเอาไปทาํอะไรเราก็ไมรู่ ้ ฉะนัน้ก่อนทีเ่ราตายเราทาํก่อนดกีวา่ แต่ถา้ไม่มกี็

ไมท่าํ ก็ไมเ่คยทาํมาตัง้นาน ต ัง้แต่บวชมาน้ีก็ไมเ่คยทาํอะไร ก็พึง่มาเริ่มทาํน่ี ช่วง

หลงัๆน่ีก็ทาํแคร่ทาํทีป่ฏบิตัธิรรม ทีป่ฏบิตัธิรรมน้ีความจรงิก็ไมต่อ้งบรจิาคเราก็

มเีงนิทาํใหไ้ด ้เราถงึบอกวา่ไมต่อ้งเรี่ยไรไมต่อ้งอะไร  



35 
 

ฉะนัน้ขอใหเ้ขา้ใจหลกัของการทาํงานของเรา ว่าเราทาํอย่างน้ี เราไม่ไดท้าํเพือ่

เหมอืนกบัวา่หาเหตเุลก็นอ้ยวา่จะทาํ แลว้ก็จะไดป้ระกาศเรี่ยไรกนั จะไดม้เีงนิ

ไหลเขา้มาเทมาอย่างนัน้ ไมใ่ช่ ไมต่อ้งการ ทีท่าํเพราะตอ้งการใหเ้งนิไหลออก

ไมใ่ช่ไหลเขา้ เพราะมนัมไีหลเขา้ไม่ค่อยไดไ้หลออกสกัเท่าไหร่ ทกุวนัน้ีมนัมแีต่

ไหลเขา้ๆ อยู่ตลอดเวลา  

ถาม เขา้ใจว่าทกุๆคน เขา้ใจว่าเป็นท่านทีพ่วกเราเคารพ ไดท้าํกบัท่านก็เป็นความสุขใจ

อย่างยิ่ง 

ตอบ ถงึเลา่ใหฟ้งั วา่ทีเ่ราทาํก็ทาํในรูปแบบน้ี ถา้อยากจะทาํบญุก็ทาํไปตามอธัยาศยั 

ถงึเวลาจะทาํอะไรมนัก็คลอ่งกวา่ คลอ่งกวา่ทีจ่ะตอ้งมาแยกบญัชวีา่ ทาํไอโ้นน้ทาํ

ไอน่ี้ ปวดหวัตายไปหมด แยกบญัชกีนั ซดี ีหนงัสอื หนงัสอืกาํลงัใจ หนงัสอืจลุ

ธรรม โอย๊ แยกรายการ ปวดหวัไปหมด ไมต่อ้งทาํอะไรละ่ ตอ้งมาทาํบญัชแียก

รายการต่างๆเหลา่น้ีก็ไมต่อ้งทาํอะไรกนั เขา้ใจไหม คอืญาตโิยมทาํบญุได ้

ตลอดเวลา วนัไหนศรทัธาอยากจะทาํบญุก็ทาํไดเ้ลย ไมต่อ้งรอใหม้โีครงการนัน้

โครงการน้ีแลว้ค่อยมาทาํกนั วนัเกดิอยากจะทาํบญุก็ทาํไป วนัไหนอยากจะสบาย

ใจ วนัไหนอยากจะทาํก็ทาํไป ส่วนคนรบัจะเอาไปทาํอะไรก็ปลอ่ยคนรบัเขาไปทาํ 

ใหเ้ขาพจิารณาดูว่าอนัไหนอนัไหนไมค่วรก็ทาํไป แต่ถา้มาใหท้าํอย่างนัน้อย่างน้ี

บางทมีนัรดัตวั แลว้บางทมีนัทาํตามไมไ่ดแ้ลว้มนัก็จะเป็นปญัหาขึ้นมา ใชเ้งนิไม่

ถกูเจตนาของผูใ้หก้็ไมถ่กู ถงึไมอ่ยากจะรบัในรูปแบบนัน้ 
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กณัฑท์ี่ ๔๖๗ 

กฐนิกาล 

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ช่วงน้ีก็เป็นกฐนิกาล คอืระยะเวลาตัง้แต่วนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๑๑ ถงึวนัขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน 

๑๒ เป็นระยะเวลา ๑ เดอืน ทีพ่ระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิ

ของพวกเรา ไดท้รงกาํหนดใหเ้ป็นเวลาถวายผา้กฐนิ ผา้กฐนิก็คอืผา้ทีเ่อามาใชต้ดัเยบ็

เป็นจวีร ผนืใดผนืหน่ึงใน ๓ ผนื พระท่านจะมใีชผ้า้อยู่ ๓ ผนื เรยีกวา่ผา้ไตรจวีร มี

ผา้นุ่ง ๑ ผนื เราเรยีกภาษาไทยวา่สบง มผีา้ห่ม ๑ ผนืเรยีกวา่จวีร และผา้ห่มกนัหนาว

หนา ๒ ช ัน้อกี ๑ ผนื เรยีกวา่ผา้สงัฆาฏ ิอนัน้ีเป็น ๑ สาํรบัเป็น ๑ ไตรจวีร ทีพ่ระภกิษุมี

ไวค้รอบครองเป็นสมบตัขิองตน แต่หลงัจากทีใ่ชไ้ปอยู่เรื่อยๆ ผา้ก็ตอ้งมอีาการชาํรุด

ทรุดโทรม มกีารขาดมกีารหมดสภาพไปได ้ จงึจาํเป็นจะตอ้งมกีารหาผา้ใหม ่ สมยัก่อนที่

มกีารถวายผา้กฐนิ พระก็ตอ้งหาผา้ทีท่ิ้งไวต้ามสถานทีต่่างๆ เช่นทิ้งไวใ้นป่าชา้ เป็นผา้ห่อ

ศพ หรอืเป็นผา้ของคนทีต่ายแลว้ หรอืผา้ทีท่ิ้งไวต้ามกองขยะ โดยเก็บมาผสมเลก็ผสม

นอ้ย เพราะผา้จะไมไ่ดเ้ป็นผนืใหญ่ ทีจ่ะเอามาใชห้่มไดเ้ลย ก็เก็บมาเป็นเศษผา้ชิ้นใหญ่

บา้งชิ้นเลก็บา้ง พอสะสมไดจ้าํนวนพอกบัการมาตดัเยบ็เป็นผา้ผนืใดผนืหน่ึง ก็จะนาํเอา

มาตดัเยบ็เสร็จแลว้ก็จะซกัยอ้มดว้ยนํา้ฝาด ผา้ก็จะออกมาเป็นสเีหลอืงทีเ่รยีกวา่สี

กาสาวพตัร ์ ต่อมาก็มพีระภกิษุมาบวชกนั มผูีม้จีติศรทัธามาบวชเป็นพระภกิษุกนัเป็น

จาํนวนมาก จงึทาํใหผ้า้น้ีเป็นสิง่ทีห่ายาก พระจงึไม่ค่อยมผีา้พอเพยีงต่อการใชส้อย เวลา

ห่มผา้แลว้ถกูแดดถกูฝน ออกไปตากฝนเปียกกไ็มม่ผีา้เปลีย่น พระพทุธเจา้ทรงเหน็

ความยากลาํบากของพระภกิษุ เกี่ยวกบัเรื่องผา้จวีร จงึไดท้รงบญัญตัมิพีทุธานุญาต ให ้

ศรทัธาญาตโิยมถวายผา้ใหก้บัพระไวต้ดัเยบ็ เพือ่เปลีย่นผา้เก่าทีช่าํรุดไปแลว้ ผา้ทีท่รง

บญัญตัน้ีิเรยีกวา่ผา้กฐนิ  
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มเีงือ่นไขหลายประการดว้ยกนั ในการทีจ่ะรบัผา้กฐนิน้ีได ้ คอื พระภกิษุน้ีจะตอ้งอยู่จาํ

พรรษา อยู่กบัทีต่ลอดเวลา ๓ เดอืน ถงึจะมสีทิธิ์ทีจ่ะรบัผา้กฐนิได ้ผา้กฐนิน้ีก็ตอ้งถวาย

ภายในระยะเวลาเดอืนเดยีว คอืต ัง้แต่วนัออกพรรษา คอืวนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๑๑ จนถงึ

วนัขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน ๑๒ แลว้วดัหน่ึงก็จะรบัผา้ไดเ้พยีงครัง้เดยีว พระทีจ่ะรบัก็จะตอ้งมี

อย่างนอ้ย ๕ รูปขึ้นไป และเมือ่ไดร้บัผา้มาแลว้ ก็จะตอ้งทาํการตดัเยบ็ใหเ้สร็จภายในวนั

นัน้ ๑ ผนื ผนืใดผนืหน่ึง จะเป็นผา้สบงก็ได ้ผา้จวีรก็ได ้ผา้สงัฆาฏกิ็ได ้ ส่วนใหญ่ก็จะ

ตดัผา้สบง เพราะเป็นผา้ชิ้นเลก็ทีสุ่ด งา่ยทีสุ่ด เมือ่ตดัเยบ็เสร็จแลว้ ก็ตอ้งนาํเอามาทาํ

พธิีกรานกฐนิ คอืมามอบใหก้บัพระทีส่งฆไ์ดอ้ปุโลกน ์ ใหเ้ป็นผูร้บัผา้กฐนินัน้ เช่นตอนที่

ญาตโิยมถวายผา้กฐนิ จะมพีระภกิษุอปุโลกนอ์ยู่ ๓ รูปดว้ยกนั ๑. จะมกีารกลา่วถงึคุณ

ของผูท้ีค่วรจะไดร้บัผา้ผนืน้ี ๒. จะมกีารเสนอชื่อพระทีจ่ะรบัผา้กฐนิ และ ๓. ก็จะมพีระ

รบัรอง หลงัจากนัน้ก็มคู่ีสวด ๒ รูป สวดตัง้ญตัตขิอฉนัทานุมตัจิากสงฆ ์วา่ผา้กฐนิทีไ่ด ้

รบัมาในวนัน้ี จะขอตดัเยบ็เป็นจวีรถวายใหก้บัพระ รูปทีส่งฆไ์ดม้กีารเสนอชื่อมา ก็จะมี

การสวดตัง้ญตัตอิยู่ ๓ จบ ถา้ไมม่ผูีใ้ดคดัคา้น ถา้สงฆน่ิ์งก็ถอืวา่มตน้ีิผ่าน พอเสร็จแลว้

ก็จะนาํผา้น้ีไปตดัเยบ็ทนัท ี เพือ่ใหเ้สร็จภายในวนันัน้ พอตดัเยบ็เสร็จแลว้ก็นาํเอาเขา้มา

ในทีช่มุนุมสงฆอ์กีครัง้หน่ึง เพือ่ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัผา้น้ีกลา่วคาํอนุโมทนา แลว้สงฆผู์ท้ีไ่ดร้บั

การอนุโมทนาก็กลา่วอนุโมทนาตอบกลบั การรบัผา้กฐนิการกรานกฐนิก็เป็นการเสร็จพธิี 

น่ีคอืเรื่องของผา้กฐนิ  

ผา้กฐนิน้ีถอืวา่เป็นสงัฆทานอย่างหน่ึง คอืเป็นการถวายโดยไมเ่จาะจงใหแ้ก่ผูใ้ดผูห้น่ึง 

ถวายใหเ้ป็นของสงฆ ์แลว้ใหส้งฆเ์ป็นผูพ้จิารณา วา่พระภกิษุรูปใดควรทีจ่ะไดร้บัผา้ผนืน้ี 

โดยธรรมเนียมก็จะถวายใหแ้ก่พระผูท้ีเ่ป็นประธานสงฆ ์ เพราะมคุีณสมบตัทิีด่ทีีสุ่ด เป็น

ผูน้าํของสงฆ ์ น่ีคอืเรื่องของพธิีการถวายผา้กฐนิ ทีม่กีารกระทาํมานบัต ัง้แต่วนัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงมพีทุธานุญาต การถวายผา้กฐนิน้ีก็เป็นการปฏบิตัธิรรมข ัน้ที ่ ๑ คอื

ทาน เป็นส่วน ๑ ใน ๓ ข ัน้ของการปฏบิตัธิรรม คอืทานแลว้ก็ตอ้งศีล ศีลแลว้ก็ตอ้ง

ภาวนา ถงึจะสามารถบรรลมุรรคผลนิพพาน สามารถหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ

ได ้ เหมอืนกบัการเรยีนหนงัสอื จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ช ัน้อนุบาลก่อน แลว้ก็กา้วขึ้นสู่ช ัน้

ประถมชัน้มธัยม ช ัน้อดุมศึกษาตามลาํดบัต่อไป เพือ่ทีจ่ะไดร้บัปรญิญาบตัรช ัน้ต่างๆ 
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เช่นปรญิญาตรปีรญิญาโทปรญิญาเอก ดงันัน้ผูท้ีท่าํทานถวายผา้กฐนิก็ด ี หรอืทาํบญุตกั

บาตรก็ด ี หรอืถวายจตปุจัจยัไทยทานต่างๆก็ด ี ขอใหรู้ข้อใหค้าํนึงวา่ น่ีเป็นข ัน้ตน้ของ

การดาํเนินตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าเขา้ใจผดิคิดวา่ เป็นข ัน้สุดทา้ยของ

การปฏบิตั ิ แลว้จะไมก่า้วหนา้เพราะจะคดิว่าทาํทานแลว้ก็ไดบ้ญุมาก โดยเฉพาะทีม่คีาํ

กลา่ววา่ การถวายผา้กฐนิน้ีไดบ้ญุมากกวา่การทาํทานอย่างอื่น ซึง่ความจริงก็มบีญุมาก 

โดยเฉพาะในช่วงสมยัพระพทุธกาล เพราะช่วงนัน้มกีารขาดแคลนเรื่องผา้มาก พระภกิษุ

จะอยู่เป็นพระไดส่้วนหน่ึงก็ตอ้งมผีา้จวีรไวนุ่้งห่ม ถา้ไมม่ผีา้จวีรก็จะกลายเป็นชเีปลอืย

ไป ดงันัน้ก็เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น แลว้การไดถ้วายสิง่ทีจ่าํเป็นต่อสงฆ ์ ก็ถอืวา่เป็นอานิสงสเ์ป็น

บญุมาก แต่ไมไ่ดเ้ป็นบญุแบบสูงสุด บญุทีม่ากกวา่น้ีในกลุม่ของทานก็ยงัมอียู่ ก็คอืการ

ถวายธรรมทาน การแบ่งปนัธรรมะแจกจ่ายธรรมะใหแ้ก่ผูอ้ื่น ในกลุม่ของทานน้ีการให ้

ธรรมะชนะการใหท้ ัง้ปวง  

การใหธ้รรมะก็ใหไ้ด ้ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. ใหธ้รรมะทีเ่รามอียู่ภายในใจแก่ผูอ้ื่น 

คอือบรมส ัง่สอนเผยแผ่ ความรูท้ีจ่ะนาํพาไปสู่การหลดุพน้จากความทุกข ์ เช่น

พระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกทีไ่ดท้รงทาํธรรมทาน ในครัง้ทีไ่ดป้ระกาศพระพทุธศาสนา 

ประกาศพระธรรมคาํสอนใหแ้ก่พระปญัจวคัคยี ์ หลงัจากทีไ่ดแ้สดงก็ม ี ๑ ในพระปญัจ

วคัคยี ์ คอืพระอญัญาโกณฑญัญะ ก็ไดบ้รรลอุริยผลข ัน้ที ่ ๑ คอืข ัน้พระโสดาบนั มี

ดวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่สิง่ใดทีม่กีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิง่นัน้ย่อมมกีารดบัไปเป็น

ธรรมดา เมือ่เหน็อย่างนัน้ก็จะละอุปาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ละความอยากในสิง่นัน้ๆ 

เมือ่ไมม่อีปุาทานไมม่คีวามอยากใหส้ิง่น ัน้อยู่กบัตนไปตลอด ทกุขท์ีเ่กดิจากการดบัของ

สิง่นัน้ๆ ก็จะไมเ่กดิขึ้นภายในใจของผูท้ีไ่ดป้ลอ่ยวาง อนัน้ีคอือานิสงสอ์นัยิ่งใหญ่ของการ

ใหธ้รรมทาน ใหธ้รรมะแก่ผูอ้ื่น ๒. สาํหรบัผูท้ีย่งัไมม่ธีรรมะ แต่อยากจะทาํธรรมทาน ก็

สามารถทาํไดด้ว้ยการนาํหนงัสอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอืของพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดแ้สดงไดส้อนไวม้าเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆ เช่นผ่านหนงัสอื ผ่านแผ่นซดี ี

หรอืแผ่นวดีโีอ อนัน้ีก็เป็นการช่วยเผยแผ่พระธรรมคาํสอน ใหแ้ก่ผูท้ี่ไมไ่ดม้โีอกาสรบัรู ้

รบัฟงั เพราะบางทไีมม่โีอกาสทีจ่ะมาวดั ถา้มหีนงัสอืมแีผ่นซดีไีปแจกจ่ายกนัถงึทีบ่า้น ก็

จะไดร้บัประโยชน ์แลว้ถา้มภีมูปิญัญาเหมอืนกบัทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะมอียู่ ก็อาจจะ
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บรรลมุรรคผลนิพพานไดเ้ลย อนัน้ีแหละในกลุม่ของทาน การใหธ้รรมะน้ีเป็นการใหท้ี่

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ด ยิ่งใหญ่กวา่การถวายเงนิทองเป็นหมืน่เป็นแสนเป็นลา้น เพราะเงนิทองน้ีไม่

สามารถทีจ่ะดบัความทกุขใ์จได ้ ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทุกข ์ หลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ตอ้งมธีรรมะเท่านัน้ คาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะทาํ

ใหห้ลดุพน้ได ้ 

ดงันัน้เวลาทาํทาน ก็ขอใหท้าํดว้ยวจิารณญาณ คือใหดู้ความเหมาะสม ดูเหตดูุผล ดู

ความตอ้งการของผูร้บัวา่ควรทีจ่ะรบัอะไร ขาดแคลนอะไรก็ควรจะใหส้ิง่น ัน้ ควรจะให ้

เพือ่จะไดเ้ป็นการส่งเสรมิในการศึกษา ในการปฏบิตัพิระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เช่นถา้ขาดกฏุทิีอ่ยู่อาศยั ขาดทีป่ฏบิตัธิรรม ถา้มคีวามสามารถทีจ่ะถวายสถานที ่ เช่นซื้อ

ทีท่ีส่งบสงดัวเิวก แลว้ก็สรา้งกฏุ ิทีอ่ยู่อาศยั สรา้งศาลาไวใ้ชก้บัภารกจิของการศึกษาและ

ของการปฏบิตั ิ อย่างน้ีก็จะเป็นประโยชน ์ เพราะศาสนาน้ีอยู่ตรงทีก่ารศึกษาและการ

ปฏบิตั ิอยู่ทีก่ารบรรลมุรรคผลนิพพาน จะบรรลมุรรคผลนิพพานไดก้็ตอ้งมกีารศึกษา มี

การศึกษาก่อนแลว้ก็มกีารปฏบิตั ิ ถา้ไมม่กีารศึกษา ปฏบิตัโิดยทีไ่มรู่ท้ศิทางของการ

ปฏบิตัวิา่ถกูหรอืไม ่ ก็อาจจะหลงทางได ้ ไมส่ามารถบรรลมุรรคผลนิพพานได ้ นอกจาก

การถวายสถานทีถ่วายถาวรวตัถตุ่างๆ ก็ตอ้งถวายเรื่องปจัจยั ๔ ของพระสงฆ ์คอือาหาร

บณิฑบาต เครื่องนุ่งห่มจวีร ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยัก็คอืกฏุวิหิารต่างๆ กฏุหิรอืสถานที่

พกัของพระน้ีไม่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมรีาคาแพง ไมจ่าํเป็นจะตอ้งหรูหราสวยงาม คุณสมบตัิ

ของกฏุขิองพระก็คอื ขอใหห้ลบแดดหลบฝนได ้ขอใหเ้ป็นทีห่่างไกลจากแสงสเีสยีงต่างๆ 

เป็นทีส่งบสงดัวเิวก อนัน้ีเป็นหลกัสาํคญั อาหารบณิฑบาตก็เป็นอาหารธรรมดาทีญ่าติ

โยมรบัประทานกนั ไมต่อ้งทาํอะไรใหเ้ป็นพเิศษวจิติรพสิดาร ญาตโิยมรบัประทานอะไรมี

อะไรก็แบ่งใส่บาตรไป จวีรก็อย่างทีไ่ดพ้ดูไว ้ จะถวายในช่วงเทศกาลทอดกฐนิก็ได ้ หรอื

จะถวายเป็นผา้ไมใ่ช่เป็นผา้กฐนิก็เรยีกวา่เป็นผา้ป่า หรอืถวายเป็นทานธรรมดาก็สามารถ

ทีถ่วายได ้ ดงันัน้อย่าไปตดิกบัคาํทีบ่อกวา่การถวายผา้กฐนิน้ีไดบ้ญุมาก เพราะการถวาย

ผา้กฐนิก็คอืการถวายผา้ไตรจวีรน่ีเอง ผนืใดผนืหน่ึง ซึง่เราสามารถถวายไดท้ ัง้ปีแลว้

เดีย๋วน้ี ใครมปีญัญาซื้อผา้จวีรก็ถวายได ้ ทีม่กัจะคิดวา่เป็นบญุมาก ก็อยู่ตรงทีไ่ดม้กีาร

ร่วมถวายปจัจยัเงนิทอง ทีจ่ะนาํมาใชใ้นการบูรณซ่อมแซมปฏสิงัขรณถ์าวรวตัถภุายใน
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วดั ไมใ่หช้าํรุดทรุดโทรม แต่ถาวรวตัถเุหลา่น้ี ไมไ่ดเ้ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของ

พระพทุธศาสนา  

องคป์ระกอบทีส่าํคญัของพระพทุธศาสนา ก็อยู่ทีก่ารบวช แลว้ก็อยู่ทีก่ารศึกษา อยู่ทีก่าร

ปฏบิตั ิ ถาวรวตัถบุางชนิดไมม่กี็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เช่นในสมยัครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

บาํเพญ็ ก็ไมม่ถีาวรวตัถอุย่างทีเ่รามกีนั ไมม่เีจดยีไ์มม่โีบสถ ์ ไมม่ศีาลา ไมม่แีมก้ระท ัง่

กฏุทิีอ่ยู่อาศยั สมยัทีไ่ดท้รงบาํเพญ็นัน้ ผูท้ีบ่าํเพญ็จะอยู่ตามป่าตามเขา อยู่ตามโคนไม ้

บา้ง อยู่ตามถํา้บา้ง อยู่ตามเงื้อมผาบา้ง อยู่ตามเรอืนรา้งบา้ง ขอ้สาํคญัสถานทีเ่หลา่นัน้ 

ตอ้งเป็นสถานทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกลจากแสงสเีสยีง ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นนิวรณเ์ป็นอปุสรรคต่อการเจรญิสมณธรรม ต่อการเจริญสมาธิความ

สงบของใจ อนัน้ีแหละคือสิง่ทีส่าํคญัสาํหรบัพระศาสนา แก่นของพระศาสนาอยู่ตรงน้ี 

อยู่ทีก่ารบาํเพญ็ในสถานทีส่งบสงดัวเิวก เพราะเป็นสถานทีเ่พาะ เป็นสถานทีเ่กดิของพระ

อรยิเจา้ท ัง้หลาย ของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย เกดิในสถานทีเ่หลา่น้ี ไมไ่ดเ้กิดในโบสถใ์น

วหิารในเจดยี ์ แต่เกดิตามป่าตามเขา ดงันัน้อย่าหลงประเดน็คดิวา่ การทาํบญุในวนั

ทอดกฐนิแลว้ไดเ้งนิมาก เพือ่ทีจ่ะเอาเงนิมาสรา้งโบสถก์็ด ีสรา้งเจดยีก์็ด ีสรา้งถาวรวตัถุ

ต่างๆก็ด ี วา่จะเป็นการคํา้จนุพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุ่งเรอืง อนัน้ีไม่ใช่เป็นสิง่ทีบ่่งบอก

ถงึความเจรญิของพระพทุธศาสนา การเจรญิของพระพทุธศาสนาน้ีอยู่ทีจ่าํนวนของพระ

อรยิบคุคลข ัน้ต่างๆ วา่มมีากมนีอ้ย เหมอืนกบัมหาวทิยาลยัทีผ่ลติบณัฑติออกมาไดม้าก

ไดน้อ้ย ถา้มหาวทิยาลยัมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืมถีาวรวตัถตุ่างๆทนัสมยั แต่ไมม่นิีสติ

นกัศึกษาจบการศึกษารบัปรญิญา สถาบนันัน้ก็ไม่มคีวามหมายอะไร ดงันัน้พทุธศาสนา

ก็เป็นเหมอืนกบัสถาบนัการศึกษา ทีผ่ลติพระอรยิบคุคลข ัน้ต่างๆ  

ตอนน้ีเราประเมนิพระพทุธศาสนาของเราเป็นอย่างไร จาํนวนของผูท้ีส่าํเร็จการศึกษา 

บรรลมุรรคผลนิพพาน ในสมยัน้ีมมีากนอ้ยเพยีงไร หรอืมแีต่วดัวาทีม่ถีาวรวตัถทุี่

สวยงามมากมายก่ายกอง อนัน้ีก็เป็นสิง่ทีเ่ราควรจะพจิารณากนั และผูท้ี่จะทาํใหพ้ทุธ

ศาสนาเจรญิรุ่งเรอืง มผูีบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัเป็นจาํนวนมาก ก็อยู่ทีพ่วกเราน้ีเอง 

อยู่ทีพ่วกเราทีม่าร่วมกนัทาํบญุ ถวายผา้กฐนิหรอืถวายทานต่างๆ บคุคลทีจ่ะบรรลมุรรค
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ผลนิพพานก็คอืพวกเราน่ีเอง ทน้ีีอยู่ทีว่า่พวกเราน้ีจะยอมกา้วขึ้นสู่ข ัน้ต่างๆของการ

ปฏบิตัหิรอืไม ่ ถา้พวกเราพอใจเพยีงแต่การถวายผา้กฐนิถวายปจัจยั ไวท้าํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ไม่สนใจทีจ่ะรกัษาศีล ไมส่นใจทีจ่ะภาวนากนั ผลก็คอืจะไมม่ผูีบ้รรลุ

มรรคผลนิพพานกนั เพราะการทาํทานเพยีงอย่างเดยีวน้ี ไมพ่อเพยีงต่อการบรรลมุรรค

ผลนิพพาน จาํเป็นจะตอ้งรกัษาศีล เริ่มตน้ต ัง้แต่ศีล ๕ ขึ้นไป ศีล ๕ แลว้ก็ศีล ๘ เช่น

เบื้องตน้ก็รกัษาศีล ๕ ไปก่อน พอมกีาํลงัพอแลว้ก็เริ่มรกัษาศีล ๘ ในวนัธรรมสวนะ คอื

ในวนัพระ พอรกัษาศีล ๘ ในวนัพระได ้ แลว้ก็เพิม่เป็น ๒ วนั ๓ วนั วนัก่อนวนัพระ

และวนัพระและวนัหลงัวนัพระ เพิม่ไปเรื่อยๆควบคู่กบัการบาํเพญ็จติตภาวนา คอืสมถ

ภาวนาและวปิสัสนาภาวนา อนัน้ีเป็นภารกจิของพวกเราทกุคน อย่ายกใหแ้ก่ผูท้ีเ่ป็น

นกับวชเท่านัน้ นกับวชก็มาจากพวกเรา นกัศึกษาทีจ่บมหาวทิยาลยัก็มาจากเดก็ทีเ่ขา้

เรยีนช ัน้อนุบาล ถา้เดก็ทีเ่รยีนช ัน้อนุบาลแลว้ไมย่อมขึ้นช ัน้ประถม ไมย่อมขึ้นช ัน้มธัยม 

ไมย่อมเขา้มหาวทิยาลยัก็จะไมม่บีณัฑติจบปรญิญาข ัน้ต่างๆ พระพทุธศาสนาของพวก

เราทีไ่มม่พีระอรยิบคุคลกนั หรอืมแีต่นอ้ยมาก ก็เป็นเพราะวา่ไมม่ใีครอยากทีจ่ะเรยีน

ช ัน้สูงกวา่ช ัน้อนุบาลกนั พอใจกบัการทาํทาน แต่ไมพ่รอ้มทีจ่ะรกัษาศีล ไมพ่รอ้มทีจ่ะ

บาํเพญ็จติตภาวนา ศาสนาของเราจงึเจรญิแบบปลอมกนั เป็นความเจรญิทีป่ลอม เพราะ

ไปเจรญิในดา้นถาวรวตัถกุนั วดัวาอารามทกุวนัน้ีมคีวามสวยงาม มโีบสถม์เีจดยีม์ี

พระพทุธรูป มกีฏุมิวีหิารทีส่วยงามกนั แต่หาผูท้ีจ่บการศึกษา หาผูท้ีบ่รรลมุรรคผล

นิพพาน ในสถานทีเ่หลา่นัน้แทบจะหาไมไ่ดเ้ลย  

ไมเ่หมอืนกบัสมยัพระพทุธกาล ทีม่พีระพทุธเจา้เป็นพระบรมศาสดา เป็นผูเ้ผยแผ่ส ัง่

สอนพระธรรมคาํสอน เป็นผูป้ฏบิตัเิป็นตวัอย่างใหแ้ก่ผูท้ีม่าอบรมศึกษา สมยันัน้ปรากฏ

มผูีบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัเป็นจาํนวนมาก แต่สมยันัน้ไมป่รากฏมถีาวรวตัถทุีส่วยงาม

อย่างสมยัน้ี น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราชาวพทุธควรทีจ่ะพจิารณากนับา้ง ถา้เรารกั

พระพทุธศาสนา เราเหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา และอยากจะใหพ้ระพทุธศาสนาน้ี 

อยู่คู่กบัโลกไปอกีเป็นเวลาอนัยาวนาน มนัก็ตอ้งเป็นหนา้ทีข่องพวกเรา ทีจ่ะตอ้งกา้วจาก

การทาํทาน ใหข้ึ้นสู่การรกัษาศีลอย่างจรงิจงั เขา้สู่การภาวนากนัอย่างจรงิจงั เพราะถา้เรา

ไดบ้าํเพญ็ทานศีลภาวนาอย่างจรงิจงัแลว้ มรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลทีเ่กดิขึ้นตามมา
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อย่างแน่นอน เพราะน่ีคือหลกัของเหตผุล เป็นหลกัตายตวั ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไม่

ขึ้นกบัสถานที ่ไมข่ึ้นกบับคุคล เป็นเหตเุป็นผล คอืถา้มกีารกระทาํอย่างน้ี ก็จะมผีลอย่าง

น้ีตามมา ดงันัน้พวกเราทีม่าทาํบญุทาํทาน ในวนัทอดกฐนิของวดัต่างๆในวนัน้ี ก็ขอให ้

เราเตอืนตวัเราเองวา่ เรายงัเป็นนกัเรยีนช ัน้อนุบาล เรายงัตอ้งกา้วไปอกีหลายช ัน้ดว้ยกนั 

อกี ๒ ช ัน้ดว้ยกนั ก็คอืช ัน้ศีลแลว้ก็ช ัน้ภาวนา ถา้เราไมก่า้วไป ศาสนาเราก็จะไมม่พีระ

อรยิบคุคลปรากฏขึ้นมา จะมแีต่โบสถว์หิารทีส่วยงาม มถีาวรวตัถทุีส่วยงาม แต่ไม่

สามารถเป็นทีพ่ึง่ทางจติใจได ้ ไมส่ามารถสอนใหเ้ราไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานได ้ น่ีก็คอื

เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการทอดกฐนิ ขอใหท้ราบวา่เป็นทานชนิดหน่ึงเท่านัน้เอง ถงึแมจ้ะมคีาํ

กลา่ววา่มบีญุมากก็ตาม ก็เป็นบญุระดบัทานเท่านัน้ บญุทีสู่งกวา่ ก็คอืศีล ถา้ทานมบีญุ 

๑ เท่า ศีลก็มบีญุ ๑๐ เท่า ถา้อยากจะไดบ้ญุมากกวา่การถวายผา้กฐนิ ไมต่อ้งไปจองเป็น

เจา้ภาพกฐนิกนัหรอก ไมต่อ้งมเีงนิแสนเงนิลา้นเพือ่จะไดบ้ญุมากๆ ขอใหม้าถอืศีล ๕ 

ศีล ๘ กนัเถอะ อนัน้ีก็จะไดบ้ญุมากกวา่การเป็นเจา้ภาพถวายผา้กฐนิ แลว้ถา้อยากจะได ้

บญุมากกวา่การรกัษาศีล ถา้ศีล ๑๐ เท่า การภาวนาน้ีก็จะเป็น ๑๐๐ เท่า ๑๐๐๐ เทา่ 

สมถภาวนาก็ ๑๐๐ เท่า วปิสัสนาภาวนาก็ ๑๐๐๐ เท่า อนัน้ีจะเป็นบญุทีเ่พิม่มากขึ้นไป

ตามลาํดบั  

แต่การทีจ่ะกา้วขึ้นสู่บญุข ัน้ต่างๆน้ี ก็เป็นเหมอืนกบัการกา้วขึ้นสู่ข ัน้บนัได ความยากก็จะ

มยีากมากขึ้น เวลาทีจ่ะตอ้งกา้วสูงขึ้นไปก็ตอ้งใชก้าํลงัมากขึ้น เหมอืนกบัการศึกษาเลา่

เรยีน การรํา่การเรยีนช ัน้อนุบาลน้ีย่อมงา่ยกวา่การเรยีนช ัน้ประถม ช ัน้ประถมก็งา่ยกวา่

ช ัน้มธัยม ช ัน้มธัยมก็งา่ยกวา่ช ัน้อดุมศึกษา จะไปกา้วจากช ัน้อนุบาลขึ้นสู่ช ัน้อดุมศึกษา

เลยก็ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ หรอืยงัไมไ่ดอ้ยู่ช ัน้อนุบาลเลย พอเขา้โรงเรยีนก็ขอเขา้

มหาวทิยาลยัเลย อนัน้ีก็เป็นไปไมไ่ด ้ ยกเวน้ผูท้ีเ่ป็นอจัฉรยิะ เช่นเดก็บางคนน้ีสามารถ

เรยีนระดบัอดุมศึกษา จบปรญิญาไดใ้นเวลาอายุไมก่ี่ปี อนัน้ีเป็นเพราะวา่มคีวามรู ้

ความสามารถทีไ่ดส้ะสมมาในอดตีชาต ิ พอมาเรยีนหนงัสอืก็จะรูเ้ขา้ใจไดอ้ย่างงา่ยดาย

และรวดเร็ว อย่างพระพทุธเจา้ตามทีไ่ดอ่้านตามประวตั ิ สมยัทีย่งัเป็นพระราชโอรสอยู่ 

พระราชบดิาก็ใหค้รูอาจารยม์าสอนวชิาต่างๆ ใหก้บัเจา้ชายสทิธทัถะ สอนไปสอนมา 

เจา้ชายสทิธตัถะกลบัรูม้ากกวา่อาจารยท์ีม่าสอนเสยีอกี อนัน้ีก็เป็นเพราะวา่ พระพทุธเจา้
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ไดท้รงบาํเพญ็ปญัญาบารมมีาอย่างโชกโชนในอดตีชาต ิ มคีวามรูท้ีส่ะสมอยู่ภายในจติ

อย่างมากมาย ถา้เป็นกรณีอย่างน้ี ก็สามารถที่จะกา้วเขา้สู่ช ัน้ระดบัอดุมศึกษาไดเ้ลย เช่น

เวลาทีพ่ระองคพ์รอ้มทีจ่ะออกปฏบิตัอิอกบวช พระองคก์็ทรงออกบวชไปอยู่ตามป่าตาม

เขาไดเ้ลย จากการอยู่ในพระราชวงั แลว้ก็เขา้ไปสู่การอยู่ตามป่าตามเขา อยู่แบบนกับวช 

บาํเพญ็สมถะและวปิสัสนาภาวนาตามลาํดบั จนไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา อนัน้ีเป็น

อาํนาจของปญัญาบารมแีละบารมต่ีางๆ เช่นวริยิบารม ีศีลบารม ีเนกขมัมบารม ีอเุบกขา

บารม ีทานบารม ีทีไ่ดท้รงบาํเพญ็มาอย่างโชกโชน จงึทาํใหพ้ระองคส์ามารถทีจ่ะผ่านการ

เรยีนข ัน้ต่างๆ ไปไดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็วเพยีงระยะเพยีง ๖ ปีเท่านัน้เอง ก็สามารถ

ตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณได ้ ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้ อนัน้ีก็

เป็นกรณีพเิศษ  

แต่สาํหรบับคุคลท ัว่ๆไปน้ี ก็มกัจะตอ้งไต่เตา้จากทานขึ้นสู่ศีล จากศีลขึ้นสู่การภาวนา 

จากการภาวนาแบบเป็นผูค้รองเรอืน แลว้ก็กา้วเขา้สู่การภาวนาแบบนกับวชตามลาํดบัไป 

ประวตัคิรูบาอาจารย ์ เราก็คงไดย้นิไดฟ้งักนั เบื้องตน้ท่านก็บาํเพญ็อยู่ในเพศของ

ฆราวาสไปก่อน ทาํบญุตกับาตร แลว้ก็เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม รกัษาศีลในวนัพระ 

ต่อมาก็จากศีล ๕ ก็รกัษาศีล ๘ ศีลอโุบสถ คา้งอยู่ในวดั ๑ คนืไมก่ลบับา้น เพราะการ

จะบาํเพญ็ภาวนา การจะรกัษาศีล ๘ ใหบ้รสุิทธิ์น้ี จะงา่ยกวา่ถา้บาํเพญ็อยู่ในวดั ถา้ไป

บาํเพญ็ทีบ่า้นน้ีจะมอีปุสรรค มเีครื่องลอ่ใจเพราะว่าจะมคีนทีเ่ขาไมไ่ดร้กัษาศีล ๘ กนั 

เขาก็จะทาํอะไรต่างๆทีค่นรกัษาศีล ๘ ทาํไมไ่ด ้พอคนรกัษาศีล ๘ เหน็คนเขาทาํสิง่ต่างๆ

ทีต่นเองทาํไมไ่ด ้ ก็อาจจะอยากจะทาํตามเขา ก็อาจจะทาํใหศี้ลขาดได ้ แต่ถา้ไปอยู่ในวดั

ก็จะไปอยู่กบักลุม่ทีม่ศีีลเหมอืนกนั หรอืมศีีลมากกวา่กนั เช่นอยู่กบัพระ พระท่านก็มศีีล 

๒๒๗ ขอ้ ก็จะทาํใหก้ารรกัษาศีล ๘ น้ีเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย เบื้องตน้กบ็าํเพญ็อย่างน้ี

ไปก่อน พอจติใจเริ่มมกีารพฒันา ไดส้มัผสักบัความสงบมากขึ้น ไดเ้หน็คุณประโยชน์

ของความสงบมากขึ้น ไดส้มัผสักบัปญัญาความรูท้างศาสนา ทาํใหผ่้อนคลายความทกุข ์

ความเครยีดความไมส่บายใจภายในใจไดม้ากขึ้น ก็จะเหน็คุณค่าของการรกัษาศีลของ

การภาวนา ก็จะทุ่มเทเวลาใหก้บัการรกัษาศีลการภาวนามากขึ้นไปตามลาํดบั จนเหน็วา่

การอยู่แบบผูค้รองเรอืนน้ี ไมส่ามารถทีจ่ะกา้วใหไ้ปไกลกวา่น้ีได ้ ก็จะออกบวชกนัสละ
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เพศของผูค้รองเรอืน แลว้ก็เขา้สู่ผา้กาสาวพตัร ์ ออกบวชปฏบิตั ิ ศึกษาและปฏบิตัอิย่าง

เคร่งครดั ถา้ไดบ้าํเพญ็อย่างน้ีแลว้ ถา้ไดพ้บกบัครูบาอาจารย ์ ทีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้เป็น

ผูส้อน ก็จะสามารถบรรลุธรรมไดภ้ายในเวลาไมก่ี่ปี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณ์

หรอืรบัรองไวแ้ลว้วา่ ผูใ้ดศึกษาจากพระพทุธเจา้ และปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

สอนใหป้ฏบิตัใินสตปิฏัฐานสูตรได ้ ผูน้ ัน้จะสามารถบรรลมุรรคผลนิพพานได ้ภายใน ๗ 

ปีเป็นอย่างชา้ ภายใน ๗ วนัเป็นอย่างเร็ว อนัน้ีเป็นของทีไ่มน่่าเชื่อเลยในสมยัน้ีวา่จะ

เป็นไปได ้เพราะวา่ไมม่ผูีรู้จ้รงิเหน็จรงิมาเผยแผ่ส ัง่สอน แลว้ก็ไมม่ผูีท้ีม่คีวามแน่วแน่เอา

จรงิเอาจงัต่อการปฏบิตั ิ 

การทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานไดน้ี้ มปีจัจยั ๒ ส่วน คอืผูส้อนและผูศึ้กษา ผูส้อนก็ตอ้ง

เป็นผูท้ีบ่รรลธุรรมมาแลว้ ผูศึ้กษาก็ตอ้งมฉีนัทะวริยิะจติตะวมิงัสา มศีรทัธาทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามคาํสอนของผูส้อนอย่างเคร่งครดั ถา้เป็นอย่างนัน้ก็จะสามารถบรรลุได ้ อย่างในเรื่อง

ของพระโปฐลิะทีไ่ดส้ามเณรมาเป็นอาจารย ์ พอสามเณรรบัมาเป็นลูกศิษยแ์ลว้ หลงัจาก

ทีไ่ดท้ดสอบศรทัธา ไดท้ดสอบอนิทรยี ์ ไดท้ดสอบอทิธิบาท ๔ วา่มหีรอืไม ่ พอเหน็วา่

พระโปฐลิะมศีรทัธาแลว้ มอีทิธบิาท ๔ แลว้มอีนิทรยี ์๕ แลว้ก็สอนธรรมะใหแ้ก่พระโปฐิ

ละ ในเวลาไมน่านพระโปฐลิะก็บรรลมุรรคผลนิพพานขึ้นมา น่ีคอืปจัจยัสาํคญัในการที่

จะบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ก็คอื ๑. ตอ้งมอีาจารยผู์ท้ีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้เป็นผูส้อน ๒. ตอ้ง

มอีทิธบิาท ๔ มฉีนัทะมคีวามยนิด ี วริยิะมคีวามอุตสาหะพากเพยีร มจีติตะมใีจทีจ่ดจ่อ

ต่อการศึกษาต่อการปฏบิตั ิ มวีมิงัสาคอืใจทีใ่คร่ครวญคดิอยู่กบัเรื่องศึกษา เรื่องการ

ปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ จะไมค่ดิถงึเรื่องการไปทาํทานทีน่ ัน่ทีน่ี่กฐนิวดันัน้วดัน้ี ผา้ป่าวดันัน้

วดัน้ี หรอืงานสงัคมต่างๆ หรอืไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ผูท้ีม่อีทิธิบาท ๔ มุง่ม ัน่ต่อ

มรรคผลนิพพานแลว้ จะไมค่ดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี จะคดิอยู่กบัเรื่องการหาทีส่งบสงดั

วเิวก จะคดิอยู่ถงึเรื่องการเจรญิสต ิ จะคดิถงึเรื่องการนัง่สมาธิ จะคดิถงึเรื่องการเดนิ

จงกรม จะคดิถงึเรื่องการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จะคดิถงึเรื่องอรยิสจั ๔ ทกุข ์

สมทุยันิโรธมรรค จะคดิถงึเรื่องขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ พจิารณาว่าเป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีคอืวมิงัสาของผูท้ีใ่ฝ่ธรรม ถา้ผูใ้ดมอีทิธิบาท ๔ มคีวามยนิดทีีจ่ะ

ศึกษาปฏบิตัธิรรม มวีริยิะความอตุสาหะความพากเพยีรทีจ่ะศึกษาปฏบิตัธิรรม มจีติใจ
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จดจ่ออยู่กบัการศึกษาการปฏบิตั ิ มวีมิงัสามกีารใคร่ครวญอยู่กบัเรื่องการศึกษาและการ

ปฏบิตั ิผลกต็อ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน ก็คอืมรรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆน้ีย่อมเกดิขึ้นได ้ 

ดงันัน้ผูใ้ดทีอ่ยากจะบรรลมุรรคผลนิพพาน อยากทีจ่ะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

และอยากทีจ่ะสบืทอดพระศาสนา อยากทีจ่ะรกัษาพระศาสนา ใหม้อีายุยนืยาวนาน ก็

ตอ้งปฏบิตัอิย่างน้ี คอืทาํทานรกัษาศีลภาวนาไปตามลาํดบั สรา้งอทิธิบาท ๔ ขึ้นมา แลว้

ก็แสวงหาครูบาอาจารยผู์ท้ีม่คีวามรูจ้รงิเหน็จรงิมาเป็นผูส้อน แลว้ผลทีพ่ระสาวก

ท ัง้หลายไดร้บักนั ก็จะเป็นผลทีผู่น้ ัน้จะไดร้บัเช่นเดยีวกนัอย่างแน่นอน น่ีคอืเรื่องตวัเรา

กบัพระพทุธศาสนา ขอใหเ้ราพจิารณาเตอืนตวัเราอยู่เรื่อยๆ วา่การไดม้าเกิดเป็นมนุษย ์

การไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาน้ีเป็นของทีย่ากมาก การเกดิเป็นมนุษยต์ามลาํพงัก็ยาก

พอสมควรแลว้ เพราะตายไปน้ีกวา่จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมน้ี่ ก็ตอ้งกลบัไปใชบ้ญุ

ใชก้รรมก่อน กวา่บญุกบักรรมจะมกีาํลงัเท่ากนั ใหเ้ราไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ก็

อาจจะเป็นเวลาหลายพนัปีหลายหมืน่ปีก็ได ้ เพราะถา้เราทาํกรรมไวม้ากก็ตอ้งไปรบัใช ้

กรรมมาก เช่นฆ่าสตัวต์ดัชวีติไวม้าก ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าสตัวต่์างๆเป็นพนัเป็นรอ้ย ก็ตอ้ง

กลบัไปเกดิเป็นมดเป็นแมลงเป็นพนัเป็นรอ้ยครัง้ก่อน กวา่ทีจ่ะหมดกรรมถงึจะได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ หรอืถา้ไปรบัผลบญุก็จะไปเกดิเป็นพรหมบา้งเกดิเป็นเทพ

บา้ง ก็จะเสวยผลบญุของเทพของพรหมเป็นเวลาหลายหมืน่ปี กวา่จะกลบัมาอกีครัง้หน่ึง 

ก็จะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ก็ได ้ เพราะการปรากฏของพระพทุธศาสนาในแต่ละ

ครัง้น้ี ก็ใชเ้วลานานมาก ช่วงของพระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคน้ี์ ห่าง

กนัเป็นกปั แลว้ก็อายุของพระศาสนาของแต่ละพระพทุธเจา้ก็มไีมย่าวนาน เช่นของ

พระพทุธเจา้ของเราน้ี ก็ทรงพยากรณว์า่อยู่ไดป้ระมาณ ๕๐๐๐ ปี ตอนน้ีก็ผ่านมาแลว้ 

๒๕๐๐ กวา่ปี ผ่านมาเกนิครึ่งหน่ึงแลว้ เราตายไปแลว้เวลาเรากลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่

เราอาจจะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาอกีแลว้ก็ได ้ อาจจะตอ้งรออกีเป็นเวลาหลายกปั

ดว้ยกนั กวา่จะไดพ้บกบัศาสนาใหม ่ ศาสนาของพระพทุธเจา้องคข์า้งหนา้น้ี เราอาจจะ

ไมไ่ดพ้บก็ได ้ เพราะจงัหวะทีม่าเกดิเป็นมนุษยอ์าจจะไมต่รงกนัก็ได ้ เวลาทีม่พีระศรี

อารยม์าตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ แต่เวลานัน้เราไมไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ พอเรามาเกดิเป็น

มนุษย ์ศาสนาของพระศรีอารย ์ก็อาจจะเสือ่มหมดไปแลว้หายไปหมดแลว้ก็ได ้ 
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ดงันัน้ชาตน้ีิภพน้ีแหละเป็นชาตทิีด่ทีีสุ่ดเลศิทีสุ่ด เพราะเราไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ 

เราเป็นมนุษยท์ีส่ามารถที่จะศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดแ้ลว้ เรามชีวีติที่

จะสามารถปฏบิตัพิระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดแ้ลว้ ถา้เราไมต่กัตวงโอกาสอนัน้ี 

หรอืถา้ตกัก็ตกันอ้ย เช่นทาํเพยีงแต่ทานเพยีงอย่างเดยีว ฟงัเทศนแ์ต่ไมป่ฏบิตั ิ ศึกษา

แลว้ไมป่ฏบิตั ิไมก่า้วขึ้นสู่การรกัษาศีล ไมก่า้วขึ้นสู่การภาวนา เราก็จะไม่สามารถทีจ่ะรบั

อานิสงส ์ ของการทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนาได ้ แต่ถา้เราพรอ้ม

ทีจ่ะกา้วขึ้นจากการทาํทาน เขา้สู่การรกัษาศีล เขา้สู่การภาวนา เราก็จะมโีอกาสทีจ่ะไดร้บั

ผลอย่างทีพ่ระสาวกท ัง้หลายไดร้บักนั อยู่ทีต่วัเราน้ีเท่านัน้ เพราะศาสนาไมบ่กพร่อง

ตรงไหน พระพทุธศาสนามพีรอ้มทีจ่ะใหค้าํสอน ใหค้วามรูก้บัพวกเรา อยู่ทีต่วัพวกเรา

เองทีไ่มไ่ขวค่วา้ ไมน่อ้มนาํมาปฏบิตักิบักายวาจาใจของเรา ดงันัน้ก็ขอใหท้่านท ัง้หลายได ้

นาํเอาสิง่ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี นาํเอาไปพจิารณาใคร่ครวญ และปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์

สุขทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม เมือ่ ๒ วนัก่อน ผมไดน้ัง่สมาธิโดยกาํหนดดูลมหายใจ นัง่ไปไดส้กั ๑ ช ัว่โมงก็

เกดิความปวดขึ้นมา พยายามทาํตามหลวงพอ่สอน แยกความปวดออกจากการ

อยากหายปวดของใจ จนความปวดมนัเหลอืนิดเดยีว สามารถทนอยู่กบัมนัได ้

แลว้พจิารณาหาความปวดตามร่างกาย เช่นทีก่ระดูก ทีเ่น้ือ ทีเ่อน็ ทีห่นงั แต่ไม่

เจอ จนใจมนับอกวา่ความปวดไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ายหรอก ทกุขม์นัก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย

หรอก เลยพยายามยอ้นกลบัมาดูทีใ่จ แต่ไมเ่หน็อะไรนอกจากความมดื 

พจิารณาไปต่อไมเ่ป็น ความปวดเลก็ๆมนัก็คา้งอยู่อย่างนัน้ ลองกลบัมาดูลมบา้ง 

ยอ้นกลบัไปพจิารณาใหมบ่า้ง ยนักนัไปยนักนัมาครึ่งช ัว่โมง ไม่รูจ้ะไปยงัไงต่อก็

เลยออกจากสมาธิ พอขยบัความปวดก็หายไป แบบน้ีควรปฏบิตัอิย่างไรต่อครบั 

ควรพจิารณาอย่างไรต่อ 

ตอบ ก็ควรพจิารณาแยกแยะ ความเจบ็ทางร่างกายกบัความเจบ็ทางจติใจ พจิารณาให ้

เหน็วา่ ความเจบ็ทางร่างกายน้ี เป็นสิง่ทีเ่ราไปส ัง่ไมไ่ด ้ ส ัง่ใหห้ายไมไ่ด ้ เวลาเขา

เจบ็ก็ตอ้งอยู่กบัเขาใหไ้ด ้ สิง่ทีเ่ราหา้มไมใ่หเ้กดิขึ้นมาได ้ ก็คอืความเจบ็ทางใจ ที่
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เรยีกวา่ความทกุขใ์จ ทกุขใ์นอรยิสจั ๔ ทกุขใ์จน้ีเกดิจากความอยาก อยากให ้

ความเจบ็ทางร่างกายหายไป ถา้เวลาเกดิความเจบ็ทางร่างกายแลว้ ถา้เกดิความ

อยากใหค้วามเจบ็ทางร่างกายหายไป ก็จะทาํใหเ้กดิความเจบ็ขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ที่

เรยีกวา่ความเจบ็ทางใจ ทีเ่รยีกวา่ทกุขใ์นอรยิสจั ๔ ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก ที่

เป็นความทกุขท์ีรุ่นแรงกวา่ความทกุขท์างร่างกาย ถา้เราสามารถทีจ่ะสอนใจให ้

ปลอ่ยวางทกุขท์างร่างกายได ้ คอืยอมรบัความจรงิวา่เราไปส ัง่เขาไมไ่ดเ้ขาเป็น

อนตัตา เวทนาอนตัตา แสดงวา่เราไปบอกใหเ้ขาหยุด บอกใหเ้ขาหายไปไมไ่ด ้เรา

ก็ตอ้งยอมอยู่กบัเขาใหไ้ด ้ ถา้เรายอมอยู่กบัเขาแลว้ เราจะพบวา่ เขาไมรุ่นแรงไม่

อนัตรายเหมอืนกบัความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามทกุขท์างร่างกาย

หายไป เวลาภาวนาถา้ความทกุขท์างใจหายไปแลว้ ก็ไมต่อ้งทาํอะไร ถา้ใจน่ิงเฉย

เป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้ ความเจบ็ของร่างกายจะมอียู่หรอืหายไปก็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร น่ีเป็นการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความอยากให ้

ความทกุขท์างร่างกายนัน้หายไป ถา้เราทาํไดก้็ขอใหเ้ราทาํบ่อยๆ ซอ้มไปบอ่ยๆ

จนเรามคีวามชาํนาญ จนเราไม่มคีวามหวาดกลวักบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของ

ร่างกาย ร่างกายจะเป็นไขห้วดัจะปวดตรงนัน้ปวดตรงน้ีเจบ็ทอ้งปวดศีรษะ ไม่

ตอ้งวิง่หายาแกป้วดมารบัประทาน สามารถใชธ้รรมโอสถ คอืใชป้ญัญาพจิารณา

ปลอ่ยวางความเจบ็ของร่างกาย แลว้ความเจบ็ของใจจะไมเ่กดิขึ้น  

ถา้ความเจบ็ของใจไมเ่กดิขึ้นแลว้ ความเจบ็ของร่างกายน้ี เป็นเพยีงเลก็นอ้ยเท่า

นัน้เอง เป็น ๑ ใน ๑๐ ของความเจบ็ แต่ความเจบ็ของทางใจน้ี ๙ หรอื ๑๐ เท่า

ของความเจบ็ของทางร่างกาย เมือ่เราสามารถดบัความเจบ็ของทางใจไดแ้ลว้ 

ความเจบ็ทางร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหา อย่างพระอรหนัตพ์ระพทุธเจา้ท่าน เวลา

ท่านนิพพานกนั ท่านนิพพานอย่างสบาย ใจของท่านไม่ไดเ้ป็นทกุข ์ไมไ่ดไ้ปอยาก

ใหค้วามเจบ็ของทางร่างกายหายไป ไมไ่ดม้คีวามอยากไมใ่หร่้างกายไมต่าย อนัน้ี

แหละคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตัใิหไ้ด ้ ก็คอืหยุดวภิวตณัหา ความอยากไมแ่ก่

อยากไมเ่จบ็อยากไมต่าย ดว้ยการฝึกซอ้มอย่างทีเ่ราทาํกนัอยู่ นัง่สมาธิแลว้เวลา

เจบ็ก็อย่าพึง่ลกุ เวลาเจบ็ก็ใหพ้จิารณาแยกดูวา่เรามคีวามเจบ็ทางใจหรอืไม ่ ถา้
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เราลกุก็แสดงวา่เรามแีลว้ เราอยากจะลกุแลว้ เราอยากจะหนีจากความเจ็บนัน้

แลว้ ก็ไมค่วรจะลกุ ควรจะนัง่ไปจนกระท ัง่ใจเชื่องใจสงบใจน่ิง ใจอยู่กบัความ

เจบ็ทางร่างกายได ้ เพราะถา้เราทาํไดแ้ลว้ ต่อไปเวลาร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราจะ

ไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้นกบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของร่างกาย น่ีก็คอืคาํตอบ 

ถาม พอหนูนัง่สมาธิไปสกัครู่ คอหนูจะเริ่มตก หลงัเริ่มงอ แต่พอรูต้วัวา่หลงังอมาก 

หนูก็จะต ัง้ตวัตรง และบางทหีนูก็จะตอ้งกลนืนํา้ลายบ่อย วธิทีีถ่กูควรทาํอย่างไร 

หนูเคยเขา้สมาธิไดอ้ย่างทีพ่ระอาจารยส์อน แต่ไมรู่ว้า่เขา้ไดอ้ย่างไร ทาํไม่ไดแ้ลว้

พยายามนึกพยายามทาํก็ทาํไมไ่ด ้หนูหยุดสวดมนตภ์าวนาไปประมาณ ๒ เดอืน 

พอรูต้วัวา่ตวัเองเริ่มพรอ้มก็ลงนัง่สมาธิ แต่จะไมค่่อยสวดมนตเ์หมอืนแต่ก่อน 

จะอยากนัง่สมาธิมากกวา่ 

ตอบ การภาวนาน้ีก็ตอ้งใชส้ตเิป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั จะภาวนาไดผ้ลหรอืไมก่็อยู่

ทีว่า่สตมิคีวามต่อเน่ืองหรอืไม ่สตน้ีิก็คอือารมณท์ีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องผูกใจ ถา้เราใช ้

การบรกิรรมพทุโธ เราก็ควรทีจ่ะจดจ่ออยู่กบัการบรกิรรมเพยีงอย่างเดยีว โดยที่

ไมไ่ปสนใจกบัอาการของทางร่างกาย เช่นอาการอยากจะกลนืนํา้ลาย หรอืคนัตรง

นัน้เจบ็ตรงน้ี แลว้สาเหตทุีน่ ัง่แลว้คอพบัหลงังอก็เพราะว่าสตมิกีาํลงัอ่อน พอนัง่

ไปแลว้ไมน่านก็เผลอสต ิ ก็งว่งหลบัไป ดงันัน้การทีจ่ะนัง่สมาธิใหเ้กดิผลขึ้นมาน้ี 

จาํเป็นจะตอ้งฝึกสตใิหม้ากๆ และจะตอ้งฝึกก่อนทีจ่ะมานัง่ ไมใ่ช่จะมาฝึกตอนที่

เริ่มนัง่ จะไมม่กีาํลงัพอจะสูก้บันิวรณ ์ เช่นความงว่งนอนไมไ่ด ้ หรอืสูก้บันิวรณ์

คอืกามฉนัทะ คนัตรงนัน้เจบ็ตรงน้ีไมไ่ด ้หรอืจะสูก้บัความฟุ้ งซ่านไม่ไดค้วามคดิ

ปรุงแต่งไมไ่ด ้ถา้ไมม่สีต ิ 

ดงันัน้จงึจาํเป็นจะตอ้งมกีารเจรญิสตติลอดเวลา นอกจากเวลาหลบัเท่านัน้ คอืพอตื่น

ขึ้นมา ถา้เราใชพ้ทุโธเป็นการเจรญิสต ิ ก็ขอใหเ้ราบรกิรรมพทุโธไปภายในใจอย่าง

ต่อเน่ือง ไมว่า่เรากาํลงัทาํกจิกรรมอะไร ทีไ่มต่อ้งใชค้วามคดิเราก็บรกิรรมควบคู่ไปกบั

การกระทาํ เช่นการแปรงฟนัการลา้งหนา้การอาบนํา้หวเีผา้หวผีม แต่งเน้ือแต่งตวัน้ี ไม่

จาํเป็นจะตอ้งใชค้วามคดิมาก ทีเ่ราตอ้งการบรกิรรมพทุโธก็เพือ่ทีจ่ะหยุดใจไมใ่หล้อยไป
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ทีอ่ื่น ใจเรามกัจะลอยไปกบัเรื่องราวต่างๆ เรื่องในอดตีบา้งเรื่องในอนาคตบา้ง เรื่องดี

บา้งไมด่บีา้ง พอคดิแลว้ใจก็จะเกดิอารมณว์า้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา เวลาจะทาํสมาธิก็จะไม่

สามารถทีจ่ะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได ้ เราจงึตอ้งใชก้ารเจรญิสต ิ คอืการบรกิรรม

พทุโธไปอย่างต่อเน่ืองในชวีติประจาํวนัของเรา ต ัง้แต่เราตื่นจนหลบั ถา้เราสามารถที่

เจรญิไดม้ากเท่าไหร่ ก็แสดงวา่เรามสีตมิากขึ้นไปเท่านัน้ ตอ้งทาํอย่างน้ีไปก่อน แลว้เวลา

มานัง่สมาธิ การนัง่ก็จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย จะไมง่ว่งนอน จะไม่ฟุ้ งซ่าน จะไมรู่ส้กึคนั

ตรงนัน้เจบ็ตรงน้ี อยากจะกลนืนํา้ลายอะไรต่างๆ ถงึแมจ้ะมถีา้เราไมส่นใจก็จะไมเ่ป็น

ปญัหา  

เวลานัง่ภาวนาแลว้ก็ใหอ้ยู่กบัองคภ์าวนา อยู่กบัอารมณท์ีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องผูกใจ ถา้เราใช ้

การบรกิรรมพทุโธเราก็บรกิรรมพทุโธไป ไมรู่ไ้มช่ี้ไมต่อ้งไปสนใจกบัผลทีเ่กดิขึ้น จะ

เกดิขึ้นหรอืไม ่ หรอืผลทีเ่คยเกดิขึ้นมาแลว้ในอดตี อย่าใหใ้จออกจากการบรกิรรมพทุโธ

โดยเดด็ขาด ใหอ้ยู่กบัการบรกิรรมพทุโธเพยีงอย่างเดยีว อย่าไปคดิถงึเรื่องอดตี ผลที่

เคยไดค้ราวทีแ่ลว้ คราวก่อนนัน้นัง่แลว้สงบ พอคราวน้ีนัง่แลว้ไม่สงบ ก็เกดิความคดิ

ถามตวัเองวา่เอะ๊ทาํไมไม่สงบสกัท ี ถา้ยิ่งคดิมนักย็งัจะไมส่งบใหญ่ เพราะเราไม่ไดส้รา้ง

เหตทุีจ่ะทาํใหใ้จสงบ ก็คอืการสรา้งสตใิหใ้จจดจ่ออยู่กบัเรื่องเดยีว คอืการบรกิรรมพทุโธ 

หรอืผลทีจ่ะตามมาก็อย่าไปคาดวา่ ทาํไมยงัไมส่งบสกัท ีบรกิรรมมาตัง้นานแลว้ทาํไมมนั

ยงัไมส่งบ ถา้ยิ่งคดิอย่างน้ีก็ยิ่งจะไมส่งบใหญ่ อย่าไปสนใจกบัอดตี อย่าไปสนใจกบั

อนาคต ดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไป แลว้เดีย๋วใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ

เอง น่ีคอืหลกัของการภาวนา  

ทีภ่าวนาแลว้ไมไ่ดผ้ลกนั ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่มสีต ิ ไมม่เีครื่องมอืนัน่เอง จงึไมไ่ดพ้บ

กบัความสาํเร็จในการภาวนา ดงันัน้ถา้อยากจะนัง่สมาธิแลว้ไดผ้ล คอืไดค้วามสงบ จติ

รวมเป็นหน่ึงเป็นอเุบกขา ก็ตอ้งฝึกเจรญิสตใินชวีติประจาํวนัไป เราสามารถเจรญิได ้

ตลอดเวลา แต่จะงา่ยจะยากน้ี ก็อยู่กบัเหตกุารณท์ีเ่ราอยู่ ถา้เราอยู่คนเดยีวน้ีจะเจรญิ

งา่ยกวา่อยู่กนัหลายคน ถา้เราตอ้งมปีฏกิริยิามกีารสนทนามกีารกระทาํต่อกบับคุคลอื่น 

การเจรญิสตน้ีิก็จะยาก ถา้ถงึเวลานัน้ก็ใหส้ตจิดจ่ออยู่กบัการกระทาํของเราก็ได ้ ถา้
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บรกิรรมพทุโธไมไ่ด ้ เช่นถา้จะตอ้งทาํกจิกรรมก็ใหใ้จจดจ่ออยู่กบักจิกรรมเพยีงอย่าง

เดยีว อย่าไปคดิเรื่องต่างๆ พอเราอยู่คนเดยีวแลว้ใจจะลอยไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เราก็ใช ้

การบรกิรรมพทุโธหยุดเอาไวด้งึเอาไว ้ พยายามทาํไป ใหม่ๆ ก็จะเป็นการลม้ลกุ

คลกุคลานไปก่อน ทาํได ้๒ – ๓ คาํก็หายไปแลว้ พทุโธได ้๒ – ๓ คาํ ไมถ่งึนาทหีน่ึงก็

หายไปแลว้ แลว้มานึกถงึไดก้็อกี ๔ – ๕ ช ัว่โมง เอะ๊พทุโธเราหายไปไหน เราไมไ่ดอ้ยู่กบั

พทุโธเลย ก็ไมเ่ป็นไรอย่างนอ้ยขอใหเ้ราดงึกลบัมาหาพทุโธได ้สกัครัง้ ๒ ครัง้หรอืสกั ๒ 

– ๓ ครัง้ในวนัหน่ึง ก็ยงัถอืวา่เรามคีวามพยายามมคีวามตัง้ใจ อย่าไปแบบวา่ไมเ่คย

คดิถงึพทุโธเลย ไมเ่คยถงึเรื่องการเจรญิสตเิลย อนัน้ีจะแสดงวา่อยู่ห่างไกลมาก ยากต่อ

การทีจ่ะนัง่ทาํใจใหส้งบได ้ แต่ถา้เรายงัมคีวามนึกถงึพทุโธอยู่ ถงึแมว้า่จะเผลอหายไป 

เราก็พยายามดงึกลบัมาเป็นระยะๆ ต่อไปพทุโธก็จะอยู่กบัเรานานขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆ 

แลว้ต่อไปก็จะสามารถดงึใจผูกใจไวใ้หอ้ยู่กบัทีไ่ด ้ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัได ้ ใหส้กัแต่วา่รูไ้ด ้

ไมล่อยไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีได ้แลว้เวลานัน้เวลานัง่สมาธิใจก็จะสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย  

ฉะนัน้ขอใหเ้ราหม ัน่เจรญิสตกินัใหม้ากๆ สตน้ีิพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวเ้ลยวา่ เป็นธรรมที่

ยิ่งใหญ่ทีส่าํคญัทีสุ่ดในบรรดาธรรมท ัง้หลาย ถา้เปรยีบเทยีบรอยเทา้ของสตัวใ์นป่า ก็ไม่

มรีอยเทา้ของสตัวใ์ดทีจ่ะใหญ่เท่ากบัรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งน้ีครอบรอยเทา้ของสตัว ์

ท ัง้หมดได ้ สตกิ็เป็นธรรมทีย่ิ่งใหญ่กวา่ธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นสมาธิหรอืปญัญา 

ถงึแมว้า่สมาธิและปญัญาจะใหผ้ลดกีวา่ แต่ถา้ไม่มสีตกิ็เกดิสมาธิไมไ่ด ้ ถา้ไมม่สีมาธิก็

เกดิปญัญาขึ้นมาไม่ได ้ ถา้ไมม่ปีญัญาก็ไมส่ามารถหลดุพน้ได ้ เพราะฉะนัน้ก่อนทีจ่ะมี

ปญัญาไดก้็ตอ้งมสีมาธิก่อน ก่อนทีจ่ะมสีมาธิก็ตอ้งมสีตก่ิอน เหมอืนกบัการเรยีน

หนงัสอื ก่อนทีจ่ะอ่านออกเขยีนได ้ก็ตอ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน อย่าขี้เกยีจ อย่าขา้มข ัน้ 

ถา้ขา้มข ัน้แลว้ก็จะไมส่าํเร็จ จะไมไ่ดผ้ล น่ีคอืหลกัของการเจรญิจติตภาวนา ข ัน้ตน้ตอ้ง

เจรญิสตเิพือ่ใหไ้ดส้มถภาวนา พอไดส้มถภาวนาแลว้ก็จะออกสู่การเจริญวปิสัสนาภาวนา

ได ้พอเจรญิวปิสัสนาภาวนาไดว้มิตุตกิ็เกดิขึ้นมาได ้น่ีคอืเรื่องของการภาวนา  

ถาม เวลาออกกาํลงักาย เราพทุโธไปดว้ย เช่นแกวง่มอืขึ้นก็บอกพทุ แกวง่มอืลงก็พดู

วา่โธ ไดห้รอืเปลา่คะ บาปไหม 
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ตอบ ก็บอกแลว้ไงวา่ใหเ้จรญิพทุโธตลอดเวลา ไมว่า่เราจะทาํกจิกรรมอะไร แมแ้ต่นัง่

ปสัสาวะอจุจาระ ก็บรกิรรมพทุโธไปภายในใจได ้ เพยีงแต่อย่าส่งเสยีงดงักแ็ลว้

กนั อย่าออกเสยีงมาภายนอก พอเวลาออกเสยีงแลว้อาจจะไมถ่กูกาลเทศะ คอื

ผูอ้ื่นทีเ่ขาฟงัแลว้เขาอาจจะคดิวา่เราเพี้ยนไปหรอืเปลา่ แต่ถา้เราทาํอยู่ภายในใจน้ี 

ทาํไดต้ลอดเวลาและจาํเป็นจะตอ้งทาํดว้ย ไมใ่ช่วา่ทาํหรอืไมท่าํ การเจรญิสตทิกุ

เวลานาทน้ีีเป็นบญุท ัง้นัน้ ไมว่า่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่  

ถาม การกระทาํ การประพฤตปิฏบิตับิาํเพญ็ตน การใชช้วีติในชาตปิจัจบุนั คอืการ

กาํหนดทศิทางการเกดิของภพหนา้โดยตรงใช่หรอืไม ่หรอืมปีจัจยัอื่นๆอกี 

ตอบ พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวแ้ลว้วา่ กรรมน่ีแหละเป็นผูก้าํหนดอนาคตของพวกเรา 

กรรมเป็นผูจ้าํแนกแยกสตัวใ์หเ้ป็นไปต่างๆนานา กรรมน่ีแหละทีท่าํใหเ้ป็น

พระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์ เป็นเดรจัฉาน เป็นอะไรก็

อยู่ทีก่รรมน้ีเท่านัน้ คอืการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถา้กรรมดีคอื

บญุกศุลก็จะพาไปสู่สุคติ พาไปสู่มรรคผลนิพพาน ถา้กรรมช ัว่ก็จะพาไปสู่อบาย 

ไปสู่การเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต ไปสู่นรก ท ัง้หมดน้ีอยู่ทีก่รรมน้ีเท่านัน้ 

กรรมแปลวา่การกระทาํ ทีเ่ราใชค้าํว่ากรรมน้ี บางทเีราใชค้าํว่ากรรมแทนคาํวา่

บาป เช่นบญุกรรม ความจรงิแลว้เราหมายถงึบญุบาป แต่คาํวา่กรรมจรงิๆน้ีเป็น

คาํกลางๆ ไมใ่ช่เป็นบญุหรอืเป็นบาป ถา้เป็นกรรมดกี็เป็นบญุ ถา้เป็นกรรมช ัว่ก็

เป็นบาป ดงันัน้ ท ัง้หมดน้ีอยู่ทีค่าํวา่กรรมอย่างทีบ่ททีเ่ราไดส้วดกนัอยู่ประจาํวา่ 

เรามกีรรมเป็นของๆตน เรามกีรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด เรามกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ เรามี

กรรมเป็นทีพ่ึง่ของเรา จะทาํกรรมอนัใดไวด้หีรอืช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรม

นัน้ น่ีแหละหลกัของพระพทุธศาสนาอยู่ทีต่วัน้ีตวัเดยีว อยู่ทีก่รรมลขิติ ไมไ่ดอ้ยู่

ทีเ่ทวลขิติ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่รหมลขิติ อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา เราอยากเป็นพระ

อรหนัตก์็เป็นได ้ เราอยากจะเป็นเดรจัฉานเราก็เป็นได ้ อยากจะเป็นเดรจัฉานก็

อย่าไปรกัษาศีล ๕ ถา้อยากจะเป็นพระอรหนัตก์็ออกบวช เจรญิสมถะวปิสัสนา
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ภาวนาไป ก็จะเป็นพระอรหนัตข์ึ้นไดใ้นอนาคต อนาคตน้ีจะใกลห้รอืจะไกล ก็อยู่

ทีค่วามพรอ้มของปจัจยัทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมา  

ถาม กรรมทีเ่กดิจากความคดิ แต่ยงัไมไ่ดล้งมอืกระทาํมไีหม และหากเพยีงแค่คดิ

ระดบัไหน ถงึจะเรยีกวา่เขา้ขา่ยสรา้งกรรม  

ตอบ กรรมทีเ่กดิขึ้นในความคิด ก็คอืความสุขใจหรอืความทกุขใ์จ เกดิขึ้นทนัทใีน

ขณะทีเ่ราคดิ คดิรา้ยใจเราก็รอ้นขึ้นมาทนัท ีคดิดคีิดดว้ยความเมตตาใจเราก็เยน็

ลงทนัท ีผลมปีรากฏขึ้นทนัทใีนใจของเรา ส่วนทีจ่ะเป็นวบิากตามมา ก็ตอ้งมกีาร

กระทาํทางวาจาและทางกาย ถา้เราปลอ่ยใหค้วามคดิไม่ดอีอกมาทางกายทาง

วาจา ก็จะมวีบิากมเีวรมกีรรมตามมา คอืเราพดูไม่ดคีนทีเ่ขาฟงัแลว้เขาไมช่อบใจ 

เขาก็พดูไมด่กีลบัหาเรา แต่ถา้เราเพยีงแต่คดิไมด่แีต่เราไมพ่ดูไมด่ ี วบิากก็จะยงั

ไมเ่กดิ เราโกรธคนน้ีเราอยากจะด่าเขา แต่เราก็หุบปากไว ้ เขาก็ไมไ่ดย้นิเสยีงด่า

เรา เขาก็ไมด่่ากลบั ถา้เราไมไ่ปทบุตเีขา เขาก็ไมทุ่บตเีรา ดงันัน้กรรมทีเ่กดิจาก

ภายในใจหรอืผลทีเ่กดิจากความคดิน้ี ก็คอืความรูส้กึภายในใจ สุขหรอืทกุข ์

ถาม เพิง่ถกูปลดออกจากตาํแหน่ง ขอพระอาจารยเ์มตตาสอน วธิีวางใจไมใ่หย้ดึตดิ

กบัตาํแหน่งดว้ย  

ตอบ ก็ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ ์ พจิารณาว่าลาภยศสรรเสรญิ ความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกายน้ี เป็นอนิจจงัคอืไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึ้นก็ได ้ ทีเ่รยีกวา่เจรญิ เจรญิลาภ เจรญิยศ เจรญิ

สรรเสรญิ เจรญิสุข หรือเปลีย่นไปในทางทีไ่มด่กีไ็ด ้ เช่นเสือ่มลาภ เสือ่มยศ 

นินทา ทกุข ์ อนัน้ีเป็นโลกธรรม เป็นเรื่องธรรมดาของโลกน้ี ไมว่า่ใครก็ตามทีม่า

เกดิในโลกน้ีแลว้ จะตอ้งสมัผสัรบัรู ้ ทน้ีีจะสมัผสัรบัรูแ้บบมคีวามทกุขห์รอืไมม่ี

ความทกุข ์ก็อยู่ทีว่า่มปีญัญาหรอืไมม่ปีญัญา ถา้เหน็วา่เป็นของธรรมดา เป็นของ

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีจรญิมเีสือ่ม ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ถา้ไม่

ยดึไมต่ดิเวลาสิง่ต่างๆเกดิการเสือ่มไปก็จะไมท่กุข ์ แต่ถา้มกีารยดึตดิ มคีวาม
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อยากใหอ้ยู่กบัตนไปนานๆ อยากใหส้ิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัน้ีเป็นนิจจงั อนัน้ีเวลาเกดิ

การเปลีย่นแปลงเกดิการเสือ่มไป ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

ดงันัน้เวลาทีเ่กดิความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความเสือ่ม ก็ขอใหเ้รามาพจิารณาว่ามนั

เป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างอื่น อย่าไปอยากใหม้นัเป็น

เหมอืนเดมิ เช่นเหมอืนกบัตอนทีเ่รามตีาํแหน่ง ตอนน้ีเราถกูปลดออกจาก

ตาํแหน่งแลว้ เราก็ตอ้งยอมรบัความจรงิวา่น่ีคอืสจัธรรม น่ีคอือนิจจงั ถา้เรา

ฉลาดเราเตรยีมตวัไวก่้อนสอนใจไวก่้อน เวลาเกิดการเสือ่มเราจะไมเ่ดอืดรอ้น 

แต่ถา้เราไมส่อนใจไมเ่ตอืนตน ยงัหลงคดิวา่จะมตีาํแหน่งน้ีอยู่กบัตนจนวนัตาย 

พอเกดิการสูญเสยีตาํแหน่งไป ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้เกดิความทกุขใ์จ

แลว้ก็ยงัไมส่ายไป ถา้นอ้มนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้กย็งัจะสามารถดบัความทกุขใ์จได ้แต่อย่าไปอยากใหส้ิง่

ทีเ่สยีไปนัน้กลบัมา เพราะจะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จเพิม่มากขึ้น เราไปทาํไมไ่ด ้

เราไปส ัง่ใหส้ิง่ทีไ่ปจากเราน้ีกลบัมาหาเราไม่ได ้ เขาจะกลบัมาหรอืไมก่ลบัมาน้ีมนั

ไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยัของเรา เขาอาจจะกลบัมาใหมก่็ได ้หรอือาจจะไมก่ลบัมาก็ได ้แต่

ถา้เราไมอ่ยากจะทกุข ์ เราก็ตอ้งไมอ่ยากไปใหเ้ขากลบัมาหรอืไมก่ลบัมา เราจะอยู่

กบัความเป็นจรงิ คอืเขาอยู่กบัเราๆกอ็ยู่กบัเขาไป เวลาเขาจากเราไปก็ไมม่คีวาม

อยากใหเ้ขากลบัมา เขาไปก็ใหเ้ขาไปเขามาก็ใหเ้ขามา ถา้อย่างน้ีแลว้เราจะไมม่ี

ความทกุขใ์จ เพราะเราเขา้ใจหลกัของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไม่

เทีย่งมมีามไีป เป็นอนตัตาคอืเราไมส่ามารถไปส ัง่เขาได ้ ถา้เราไมอ่ยากจะทกุข ์

เราก็อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีเท่านัน้เอง  

ถาม มผูีเ้ขยีนไวใ้นเวปวา่ สาธุ สาธุ สาธุ ครอบครวัเราชอบฟงัธรรมหลวงพอ่ จนเลกิ

เลน่การพนนัได ้นานกวา่ ๓ เดอืนแลว้ 

ตอบ ก็ขอใหเ้ลกิไปตลอดนะ อย่าเป็นมา้ตนีตน้คอืพอเวลาผ่านไปๆ เดีย๋วแผ่วลงๆ 

แลว้ก็ยอ้นกลบัไปเลน่การพนนัใหม ่ ถา้ละอะไรไดแ้ลว้พระพทุธเจา้บอกวา่ ตอ้ง

เพยีรพยายามไมใ่หห้วนกลบัคนืขึ้นมาอกี ส่วนสิ่งใดทีเ่รายงัละไมไ่ดก้็ใหเ้พยีร
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พยายามละใหไ้ด ้ ส่วนความดทีีเ่ราไดท้าํไวแ้ลว้ ก็พยายามรกัษาไวอ้ย่าใหห้ด

หายไป เช่นถา้เราทาํบญุเป็นประจาํเราก็ทาํต่อไป รกัษาศีลภาวนาเราก็ทาํต่อไป 

ถา้เรายงัไมไ่ดร้กัษาศีลยงัไมไ่ดภ้าวนา ก็ใหเ้พยีรพยายามสรา้งความดทีีเ่รายงั

ไมไ่ดม้ใีหเ้กดิขึ้น น่ีคอืความเพยีรใน ๔ สถาน 

ความเพยีรใน ๔ ลกัษณะ คอื ๑. เพยีรรกัษาความดทีีเ่ราม ี ใหอ้ยู่กบัเราต่อไป

อย่าใหห้ดหายไป ๒. เพยีรสรา้งความดทีีเ่รายงัไมม่ใีหเ้กดิขึ้นมา ๓. เพยีรละสิง่ที่

ไมด่เีพยีรละบาป ทีย่งัมอียู่ในตวัเราใหห้มดไป ๔. เพยีรรกัษาป้องกนัไมใ่หบ้าปที่

เราละไดแ้ลว้นัน้ หวนกลบัคนืขึ้นมาอกี น่ีคอืความเพยีรทีพ่ทุธศาสนิกชน ควร

พยายามเพยีรกนัอยู่เรื่อยๆ จนกวา่เราจะหลดุพน้จากหว้งของบาปกรรมท ัง้หลาย 

แลว้เราก็จะไมต่อ้งเพยีรอกีต่อไป เหมอืนกบัการเดนิขึ้นบนัได พยายามเดนิขึ้น

ไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อน ขึ้นไปถงึช ัน้ทีเ่ราตอ้งการจะไป พอเราถงึช ัน้นัน้แลว้

เราก็สบาย ไมต่อ้งทาํอะไรอกีต่อไป นัง่อยู่เฉยๆไมต่อ้งเพยีรแลว้ พระพทุธเจา้

พระอรหนัตท์ ัง้หลายน้ี ทา่นไมต่อ้งเพยีรละกเิลสแลว้ เพราะไมม่กีเิลสจะละแลว้ 

ท่านไมต่อ้งเพยีรสรา้งความดทีีย่งัไมม่ ี เพราะท่านมหีมดแลว้ ท่านไมต่อ้งเพยีร

ละบาปเพราะท่านละไดห้มดแลว้ แลว้ก็ไมม่บีาปทีจ่ะหวนกลบัคนืมาอกีแลว้ ผูใ้ด

ปฏบิตักิจิของศาสนาน้ี จะมวีนัหน่ึงทีว่า่ จะเสร็จภารกจิ จะไมต่อ้งทาํภารกจิ

เหลา่น้ีอกีต่อไป  

ฉะนัน้ ขอใหเ้ราแน่วแน่ม ัน่คงต่อการปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอน แลว้เราจะได ้

สิง่ทีเ่ลศิสิง่ทีว่เิศษ ทีไ่มม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะวเิศษเท่า 

ถาม เมือ่วานพระอาจารยอ์ธิบายเรื่องพระนิพพาน อารมณข์องพระนิพพานน้ี คือน่ิง 

สงบ วา่งแต่มสีตปิญัญากาํกบัอยู่ตลอดเวลา ไมเ่หมอืนกบัอารมณว์า่งอย่างเดยีว 

เหมอืนในช ัน้พรหมใช่ไหมครบั  

ตอบ คอืความจรงิพระนิพพานน้ี ไมต่อ้งมสีตมิปีญัญามาคอยคุมแลว้ เพราะวา่เป็นจติ

ทีไ่มม่พีษิไมม่ภียั เหมอืนกบัเราอยู่ในทีป่ลอดภยั เราไมต่อ้งมยีามมอีารกัขามา
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คุม้ครอง การทีม่สีตมิปีญัญาน้ีแสดงว่าเรายงัอยู่ในข ัน้ของการปฏบิตัอิยู่ แต่ถา้

จติพอไปถงึข ัน้หลดุพน้ถงึข ัน้นิพพานแลว้ ธรรมท ัง้หมดทีเ่ราไดส้รา้งกนัขึ้นมา 

เช่นสตสิมาธิปญัญาน้ี ไมจ่าํเป็นต่อจติของพระทีไ่ปถงึพระนิพพานแลว้ เพราะ

พระนิพพานน้ีเป็นทีป่ลอดภยั ไมต่อ้งมอีารกัขา ไมต่อ้งมธีรรมต่างๆมาคอย

อารกัขาอกีต่อไป อนัน้ีเป็นสนัทฐิโิก พดูไปอธบิายไปก็เหมอืนบอกคนตาบอดวา่ 

สแีดงสเีขยีวเป็นยงัไง ฉะนัน้ก็ไมอ่ยากจะเสยีเวลา ภาวนาไปเถอะแลว้จะเหน็ ลมื

ตาขึ้นมาแลว้จะเหน็สแีดงสเีขยีวเอง  
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กณัฑท์ี่ ๔๖๘ 

เทวทูต 
๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ต่อไปน้ีพวกเราจะฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เพือ่จะไดม้คีวามรูท้ีจ่ะปลกุใหพ้วกเรา ตื่นจาก

ความหลง ความหลงของพวกเรา ก็อยู่ทีล่าภยศสรรเสรญิ อยู่ทีค่วามสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ถา้เรายงัถอืวา่ลาภยศสรรเสรญิ ถอืวา่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นทีพ่ึง่ของ

เรา เป็นความสุขของเรา ก็แสดงวา่เราไมเ่หน็ความทกุขท์ีม่ซ่ีอนอยู่ ภายในลาภยศ

สรรเสรญิ ภายในความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แสดงวา่เรายงัไมเ่หน็ธรรมะ ๔ ขอ้

ดว้ยกนั คอื เทวทูต ๔ คอืเรายงัไมเ่หน็ความแก ่ ยงัไมเ่หน็ความเจบ็ ยงัไมเ่หน็ความ

ตาย ยงัไมเ่หน็ความสขุที่จะไดร้บัจากการบาํเพญ็จากการปฏิบตัิธรรม ถา้เราเหน็ความ

แก่ความเจบ็ความตายในร่างกายของเรา และไดเ้หน็ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ จาก

การบาํเพญ็จติตภาวนา เราก็จะตื่นขึ้นมาจากความลุม่หลง ในการแสวงหาลาภยศ

สรรเสรญิ ในการแสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะเราจะเหน็ว่ามนัเป็นของที่

จะตอ้งเสือ่มหมดไป เมือ่ร่างกายแก่ลงไป เมือ่ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เมือ่ร่างกายตายไป 

ถา้เราเหน็วา่ความสุขทีเ่ราไดจ้ากลาภยศสรรเสรญิ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี จะ

กลายเป็นความทกุขไ์ป ในเมือ่เวลาทีเ่ราแก่เจ็บตาย เราก็จะไดเ้หน็ภยัของลาภยศ

สรรเสรญิ ของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่ถา้เรายงัไมไ่ดเ้หน็ความสงบ ทีเ่กดิจากการ

บาํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เราก็ยงัจะไมม่กีาํลงั พอทีจ่ะต่อสูก้บัความหลง ที่

พยายามดงึใหเ้ราตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสรญิ ตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ดงันัน้เราจงึควรทีจ่ะสรา้งคุณธรรมท ัง้ ๔ ขอ้น้ี สรา้งเทวทูตท ัง้ ๔ ขอ้น้ีใหเ้กดิขึ้นมา ให ้

เหน็ความแก่ความเจบ็ความตายอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็พยายามเจรญิสตใิหม้าก เพือ่ทีจ่ะไดน้าํ

ใจใหเ้ขา้สู่ความสงบใหไ้ด ้ เพราะถา้ใจเขา้สู่ความสงบได ้ ใจก็จะไดม้ทีางออกจากการหลง

ตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสริญ ตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พระพทุธเจา้ทรงเหน็
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เทวทูตท ัง้ ๔ ประการน้ีอย่างชดัเจน จงึทาํใหพ้ระองคส์ามารถสละราชสมบตั ิ สละลาภ

ยศสรรเสรญิ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ออกบาํเพญ็จติตภาวนาไดอ้ย่าง

เต็มรูปแบบ คอืไดอ้อกบวชนัน่เอง เพราะพระองคก์็เคยไดส้มัผสักบัความสงบทางใจ 

เวลาทีพ่ระองคท์รงประทบัอยู่ตามลาํพงั แลว้จติของพระองคก์็รวมลงเขา้สู่ความสงบ 

ทรงเหน็วา่นอกเหนือจากความสุขทางลาภยศสรรเสรญิ ทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้ ยงัมี

ความสุขอกีรูปแบบหน่ึง คอืความสงบ คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ ทีไ่มต่อ้ง

กงัวลกบัเรื่องของความแก่ความเจบ็ความตาย ไมต่อ้งกงัวลกบัความเสือ่มของลาภยศ

สรรเสรญิ ของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทรงเหน็วา่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื  

ทรงเคยตรสัไวว้า่ ผูใ้ดทีย่งัหลงระเรงิอยู่กบัความสุขทางร่างกาย ทางลาภยศสรรเสรญิ 

ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เหมอืนกบัคนทีจ่ดังานเลี้ยงฉลอง ในขณะทีบ่า้นของตนเองกาํลงั

ไฟไหมอ้ยู่ แต่ไมรู่ว้า่ไฟกาํลงัไหมบ้า้นของตน มวัแต่จดังานเลี้ยงฉลองกนั บา้นของพวก

เราทีก่าํลงัไหมอ้ยู่ ก็คอืร่างกายของพวกเราน่ีเอง ไหมด้ว้ยไฟของความแก่ ไหมด้ว้ยไฟ

ของความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไหมด้ว้ยไฟของความตาย แต่แทนทีเ่ราจะหาทางออกจากบา้น

หลงัน้ี เรากลบัมาจดังานเลี้ยงฉลองกนั แลว้เดีย๋วพอไฟลกุไหมข้ึ้นอย่างเต็มที ่ เราก็

จะตอ้งถกูไฟทีเ่ผาน้ีเผาเราไปดว้ย เผาใจไปดว้ย ร่างกายแก่เจบ็ตายน้ี ก็จะเป็นเหมอืน

ไฟทีเ่ผาบา้นและเผาเรา ทีม่าอาศยัอยู่ในบา้นน้ีดว้ย เพราะเราตดิอยู่กบับา้นหลงัน้ี เรามี

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ในร่างกายน้ีวา่เป็นตวัเราของเรา เวลาอะไรเกดิขึ้นกบั

ร่างกายน้ี มนัก็เหมอืนกบัเกดิขึ้นกบัตวัเรา แต่ความจรงิแลว้ความแก่ความเจบ็ความตาย

น้ี เกดิขึ้นทีร่่างกายเพยีงส่วนเดยีว ไมไ่ดไ้ปเกดิทีใ่จดว้ย เพราะใจไมม่วีนัแก่ ใจไมม่วีนั

เจบ็ ใจไมม่วีนัตาย แต่ใจตอ้งพลอยมาเจบ็มาแก่มาตายกบัร่างกาย ก็เพราะความหลง 

ความหลงทีไ่ปคดิวา่ร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไร ใจก็คดิว่าตนเองเป็นไปกบั

ร่างกาย แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็ไดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็จะสามารถแยกใจ

ออกจากร่างกายได ้ ออกจากบา้นทีก่าํลงัไฟไหมไ้ด ้ ถา้เรามาศึกษาหาทางออกกนั แทนที่

จะมวัแต่มาจดังานเลี้ยงฉลองกนั เรามาบาํเพญ็กนั มารกัษาศีล มาทาํทาน มาภาวนากนั 

อนัน้ีจะเป็นวธิีทีจ่ะพาใหเ้ราออกจากบา้นทีก่าํลงัถกูไฟไหมอ้ยู่ อย่าไปหาความสุขทางตาหู
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จมกูลิ้นกายกนัเลย อย่าไปหาลาภยศสรรเสรญิกนัเลย เสยีเวลาไปเปลา่ๆ เพราะจะทาํให ้

เราไม่สามารถหาทาง ออกจากบา้นทีก่าํลงัไหมน้ี้ได ้ตอนน้ีไฟกาํลงัไหมบ้า้นน้ีอยู่ เราตอ้ง

หาทางออก หาทางหนีทไีล ่ ออกจากบา้นน้ีไปจะดกีวา่ เพราะถา้มวัแต่มาจดังานเลี้ยงหา

ความสุขกนัอยู่อย่างน้ีไป พอไฟลกุไหมจ้นออกมาไมไ่ด ้ ปิดทางหมดแลว้ เวลานัน้ก็จะมี

แต่ความทกุขท์รมานใจ  

น่ีคอืความสาํคญัของเทวทูต ๔ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราพยายามเจรญิอยู่เรื่อยๆ ให ้

หม ัน่พจิารณาอยู่เรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่เป็นธรรมดา ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็น

ธรรมดา ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา พจิารณาวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนิ

นํา้ลมไฟ มอีาการ ๓๒ ถา้แยกอาการ ๓๒ ออกมาแต่ละอาการ ก็จะเหน็วา่เป็นเพยีง

อาการนัน้ๆเท่านัน้ ไมไ่ดม้ตีวัตนอยู่ในอาการเหลา่นัน้เลย แยกผมออกมาดู แลว้ถาม

ตวัเองดูวา่ ผมน้ีคอืตวัเราหรอืเปลา่ แยกขนออกมา แยกเลบ็ออกมา แยกฟนัออกมา 

แยกเน้ือออกมา แยกอาการต่างๆออกมาดูแต่ละอาการ แลว้ลองพจิารณาดูวา่อาการ

เหลา่น้ีเป็นตวัเราหรอื ก็จะเหน็วา่มนัก็เป็นเพยีงอาการ ทีไ่ดม้าจากอาหารทีเ่รารบัประทาน

เขา้ไป ทีพ่อ่แมใ่หม้าตอนทีต่ ัง้อยู่ในครรภ ์ แลว้ก็เจรญิเตบิโตดว้ยอาหาร อาหารก็คอืดนิ

นํา้ลมไฟน่ีเอง แลว้เมือ่ร่างกายน้ีแก่ลงไปตายไป อาการท ัง้ ๓๒ น้ีก็จะแปรสภาพไป ส่วน

ทีเ่ป็นนํา้ก็แยกออกไป ส่วนทีเ่ป็นไฟก็แยกออกไป ส่วนทีเ่ป็นลมก็แยกออกไป เหลอือยู่

ส่วนทีเ่ป็นดนิ ก็ผเุป่ือยกลายเป็นดนิไปในที่สุด น่ีคอืการถอดถอนใจใหอ้อกจากร่างกาย 

ใหรู้ว้า่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เราไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นอนิจจงั คอืเป็น

ของช ัว่คราว มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไปในทีสุ่ด อย่างน้ีก็จะทาํลายอปุาทานความยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ ทาํลายโมหะอวชิชาความหลง ทีไ่ปคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเราของเรา ทีจ่ะให ้

ความสุขกบัเรา ดว้ยการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใจก็

จะยุตกิารแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ แสวงหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็มาบาํเพญ็

จติตภาวนา  

เบื้องตน้กท็าํใจใหส้งบ เมือ่ใจสงบแลว้ก็ เวลาออกจากความสงบ ก็พจิารณาธาตขุนัธอ์ยู่

เรื่อยๆ พจิารณาความแก่ความเจบ็ความตาย พจิารณาอนิจจงั คอืความไมเ่ทีย่งแท ้
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แน่นอนของร่างกาย พจิารณาอนตัตา วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากของใจ ทีไ่ปอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ซึง่เป็นไป

ไมไ่ด ้ ร่างกายของทกุคนน้ีเป็นเหมอืนกนัหมด เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งมคีวามแก่มคีวาม

เจบ็มคีวามตาย ถา้เรามคีวามแก่ความเจบ็ความตาย คอยเตอืนเรา คอยปลกุเรา เราก็จะ

ไมลุ่ม่หลงอยู่กบัการแสวงหาความสุข ทางลาภยศสรรเสรญิ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย เราก็

จะหนัมาหาความสุขจากการทาํใจใหส้งบ ดว้ยการทาํทาน แทนทีจ่ะเอาเงนิทองทีเ่ราหามา

ไดน้ี้ ไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆ เราก็เอามาทาํทาน เอามาแจกจ่ายแบ่งปนั ใหแ้ก่ผูท้ี่

ทกุขย์ากลาํบากเดอืดรอ้น ใหเ้ขาไดม้คีวามสุขบา้ง การใหค้วามสุขกบัผูอ้ื่นแบบน้ี จะทาํ

ใหใ้จของเรามคีวามสงบ จะทาํใหใ้จของเรามคีวามสุข ทีไ่ดร้ะงบัความอยากหาความสุข 

จากการใชเ้งนิใชท้อง แลว้ก็จะทาํใหเ้ราไมอ่ยากจะทาํบาป เราก็จะต ัง้อยู่ในศีลในธรรมได ้

เวลามศีีลน้ี ใจจะเยน็ใจจะมคีวามม ัน่คง เวลาทาํบาปใจจะไมม่ ัน่คงไมม่คีวามม ัน่ใจ จะมี

ความหวาดกลวัวติกกงัวล แลว้พอเรามศีีลมคีวามสงบ ใจมคีวามม ัน่ใจม ัน่คง เราก็จะ

สามารถทีจ่ะเจรญิสต ิเพือ่ทีจ่ะทาํใหใ้จเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างเต็มทีไ่ด ้ 

เราจะมเีวลา เพราะเราหยุดการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หยุดการแสวงหาความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย เราก็จะมเีวลามาบาํเพญ็มาบวชกนั จะบวชส ัน้บวชยาวก่อนก็ได ้

เบื้องตน้กบ็วชอาทติยล์ะวนั เช่นวนัพระก็บวชกนัไป อยู่แบบนกับวช ถอืศีล ๘ แลว้ก็

เจรญิสตเิพือ่บาํเพญ็สมถภาวนา ถา้ไดส้มถภาวนาแลว้ ก็บาํเพญ็วปิสัสนาภาวนา

ตามลาํดบัต่อไป เบื้องตน้ก็เอาอาทติยล์ะวนัก่อน เช่นวนัพระหรอืวนัทีเ่ราสะดวก เพราะ

สมยัน้ีวนัพระอาจจะไมส่ะดวกกบัเรา เพราะเรายงัตอ้งมภีารกจิเกี่ยวกบั การทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งอยู่ เราก็ใชว้นัทีเ่ราหยุดทาํมาหากนิ มาเป็นวนับวชของเรา มาบาํเพญ็ 

แลว้ถา้เราไมต่อ้งหาเงนิทองมาก เพราะเราหยุดการหาความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้ 

หยุดการหาความสุข จากการซื้อขา้วของฟุ่มเฟือยต่างๆทีไ่มจ่าํเป็นแลว้ เราก็ไมต่อ้ง

ทาํงานมาก อาจจะลาออกจากงานเลยก็ได ้ ถา้เราไดส้ะสมเงนิไวก้อ้นหน่ึง ไวส้าํหรบั

สาํรองสนบัสนุนในการบวชของเรา เราก็จะบวชไดห้ลายๆวนัในแต่ละครัง้ก็ได ้ บวชทีล่ะ

เดอืนก็ไดบ้วชทลีะ ๒ เดอืน ๓ เดอืนก็ได ้ถา้เงนิหมดก็ค่อยหยุดแลว้ก็กลบัมาหาเงนิ หา

ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายทีต่อ้งใช ้ 
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ขอ้สาํคญัก็คอื เราตอ้งยุตกิารแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ ยุตกิารแสวงหาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกาย เพือ่เราจะไดม้เีวลาทีจ่ะมาบาํเพญ็จติตภาวนา มาอยู่แบบนกับวช ถา้เราไม่มี

เวลาบาํเพญ็เราจะไมไ่ดผ้ลทีด่ ี ทีจ่ะทาํใหเ้รามกีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีจ่ะทุ่มเทชวีติจติใจเวล ํา่

เวลาของเรา ใหก้บัการบาํเพญ็จติตภาวนาน้ีเพิม่มากขึ้น แต่ถา้เราไดร้บัผลจากการ

บาํเพญ็แลว้ ก็จะทาํใหเ้กดิมฉีนัทะวิรยิะจติตะวิมงัสาเพิม่มากขึ้น ทีจ่ะทุ่มเทชวีติจติใจ

ใหก้บัการบาํเพญ็ จนสามารถบาํเพญ็ไดเ้ต็มรูปแบบ เป็นนกับวชอย่างแทจ้รงิ เป็น

นกับวชแบบไมส่กึ ไมก่ลบัไปทางโลกอกีต่อไป ถา้เราไดทุ้่มเทแบบน้ีแลว้ มรรคผล

นิพพานย่อมเป็นผลทีจ่ะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน เพราะมผูีไ้ดบ้าํเพญ็แบบน้ีมากนัแลว้ 

ในสมยัหลวงปู่ม ัน่มาน้ี ครูบาอาจารยท์กุรูป ก็บาํเพญ็แบบน้ีท ัง้นัน้ ตอนตน้กเ็ป็นฆราวาส

ญาตโิยมเหมอืนกบัพวกเรา ทีย่งัหลงกบัการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ แสวงหาความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัอยู่ แต่พอไดส้มัผสักบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดเ้หน็

โทษของความแก่ความเจบ็ความตาย และไดฟ้งัเรื่องของความสุขทีจ่ะไดจ้ากการบาํเพญ็ 

วา่เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิเป็นความสุขทีถ่าวร เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งใชล้าภยศสรรเสรญิ 

ไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื ก็ทาํใหเ้กิดศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัดูิ ก็จะจาํศีลถอืศีล ๘ ใน

วนัพระกนั หยุดทาํมาหากนิ เขา้วดัเขา้วาบาํเพญ็ รกัษาศีลอโุบสถ บาํเพญ็จติตภาวนากนั 

พอไดร้บัผลทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ เหน็คุณเหน็ประโยชนจ์ากการบาํเพญ็ ก็เพิม่การ

บาํเพญ็ใหม้เีพิม่มากขึ้น จากอาทติยล์ะวนัก็เพิม่เป็นอาทติยล์ะ ๓ วนับา้ง ๔ วนั ๕ วนั

บา้งตามโอกาส มเีวลาวา่งเมือ่ไหร่ก็จะบาํเพญ็ เพราะยิ่งบาํเพญ็มากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลยิ่ง

จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเท่านัน้ จนในทีสุ่ดก็พรอ้มทีจ่ะสละทกุสิง่ทกุอย่าง เพือ่ทีจ่ะได ้

มอีสิรภาพในการบาํเพญ็ไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ก็คอืสละเพศของฆราวาส แลว้เขา้สู่เพศ

ของนกับวช เพือ่จะไดเ้จริญสตสิมาธิปญัญา ทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพาน  

แลว้ยิ่งถา้ไดพ้บกบัครูบาอาจารยท์ีไ่ดบ้าํเพญ็มาแลว้ ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานมาแลว้ 

ยิ่งทาํใหก้ารปฏบิตัน้ีิเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและงา่ยดาย เพราะมผูีน้าํทาง มผูีค้อยดงึให ้

อยู่ในทางทีจ่ะพาไปสู่มรรคผลนิพพาน ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยก์็อาจจะเถลไถลออกนอก

ทางไปได ้ หลงทางได ้ และอาจจะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปก็ได ้ ดงันัน้

เมือ่ออกบาํเพญ็แลว้ สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอื ครูบาอาจารย ์พระอาจารยท์ีพ่วกเรากราบไหว ้
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บูชากนัทกุรูปน้ี ท่านตอ้งมคีรูบาอาจารยก์นัท ัง้นัน้ ท่านไมไ่ดป้ฏบิตัติามลาํพงัของท่าน 

เพราะไมม่ใีครทีจ่ะวเิศษวโิสทีจ่ะสามารถปฏบิตัติามลาํพงัของตน จนบรรลมุรรคผล

นิพพานได ้ นอกจากพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ พระพทุธเจา้ตอ้งบาํเพญ็

ดว้ยพระองคเ์องก็เพราะว่า ไมม่คีรูบาอาจารยท์ีรู่ท้างไปสู่มรรคผลนิพพาน รูเ้พยีงแต่

ไปสู่พรหมโลก ไปสู่ข ัน้รูปพรหมและอรูปพรหม คอืการบาํเพญ็รูปฌานและอรูปฌาน

เท่านัน้ แต่ไมม่ใีครรูจ้กัมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คอืโสดาปฏมิรรค โสดาปฏผิล 

สกทิาคามิมรรค สกทิาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

และนิพพาน ไมม่ใีครรูท้างทีจ่ะไปสู่มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น้ี พระพทุธเจา้จงึตอ้ง

คน้หาทางดว้ยพระองคเ์อง แต่เน่ืองจาก ทรงมพีระปญัญาบารมทีีแ่หลมคม จงึสามารถ

คน้หาไดอ้ย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพยีงไมก่ี่เดอืน ไมก่ี่ปี กท็รงสามารถพบกบั

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ได ้ พอมพีระพทุธเจา้มาเป็นอาจารยแ์ลว้ ผูท้ีบ่าํเพญ็ก็

สามารถบรรลมุรรคผลนิพพานกนัไดอ้ย่างงา่ยดาย เป็นจาํนวนมากมายก่ายกอง มา

จนถงึปจัจบุนัน้ีเลย ระยะเวลาผ่านไปจนถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ แต่ยงัมผูีท้ีบ่าํเพญ็ผูท้ีรู่ ้

ทางน้ีอยู่ ทีจ่ะคอยสอนคอยดงึพวกเรา ใหเ้ขา้มาในทางน้ี เพือ่ใหพ้วกเราไดบ้รรลมุรรค

ผลนิพพานกนั ภพน้ีชาตน้ีิจงึถอืวา่เป็นภพทีด่ทีีสุ่ด ยากทีจ่ะเกดิขึ้นไดอ้ย่างน้ีบ่อยครัง้  

โอกาสทีจ่ะไดพ้บกบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีจ่ะนาํพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานน้ี 

ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นไดอ้ย่างงา่ยดาย ถงึแมว้า่จะมาเกดิในโลกเดยีวกบั พระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ แต่ถา้ไปอยู่ต่างถิน่ต่างแดน ก็อาจจะไมไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ วา่มพีระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆป์รากฏขึ้นมาแลว้ก็ได ้ หรอืเกดิอยู่ในแดนของพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์

แต่ถา้ไมม่บีญุเก่า ไมไ่ดบ้าํเพญ็ทานศีลภาวนามาในอดตี ก็จะไมเ่หน็คุณประโยชนข์อง

พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็จะถกูความหลงดงึใหอ้อกจากทางของพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์ ไปสู่ทางของกเิลสตณัหา ไปสู่การแก่งแย่งชงิอาํนาจกนั ผลดักนัแย่งกนั ผลดั

กนัไลก่นั คนน้ีไดต้าํแหน่ง อกีคนน้ีก็มาคอยไลใ่หพ้น้จากตาํแหน่ง พอคนน้ีไดต้าํแหน่ง 

อกีคนก็จะมาไลใ่หค้นน้ีพน้จากตาํแหน่ง เพราะทกุคนตอ้งการลาภยศสรรเสรญิ ตอ้งการ

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั จงึมแีต่ความทกุขม์แีต่ความวุน่วายใจ หาความสุขหา

ความสงบไม่ได ้ไมว่า่จะเป็นผูช้นะหรอืผูแ้พก้็ตาม ผูช้นะก็ตอ้งมคีวามวติกกงัวล กบัการ
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ทีจ่ะตอ้งถกูขบัไล ่ ผูแ้พก้็อยากจะไดส้ิง่ทีต่นเองสูญเสยีไปหรอืไมไ่ด ้ ก็อยากจะได ้

กลบัคนืมา ชวีติก็จะมแีต่การดิ้นรนต่อสูก้นั ทาํบาปทาํกรรมต่อกนั หาความสุขไมเ่จอ 

ถงึแมจ้ะไดต้าํแหน่งไดล้าภไดย้ศไดส้รรเสรญิ ไดรู้ปเสยีงกลิน่รสมามากมายเพยีงใดก็

ตาม แต่ใจน้ีจะหาความสุขไมไ่ด ้ เพราะความสุขของใจน้ี ตอ้งเกดิจากความสงบเท่านัน้ 

ถา้ตราบใดยงัมโีลภโกรธหลง ยงัมคีวามอยากต่างๆอยู่ภายในใจ จะไมม่วีนัทีจ่ะไดร้บั ได ้

เหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิไดเ้ลย ชวีติก็จะวนเวยีนอยู่กบัการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หา 

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็วนเวยีนอยู่กบัการปกป้องดูแลรกัษาผลประโยชน์

ของตน แลว้ก็มาวุน่วายมาเสยีอกเสยีใจ เวลาทีสู่ญเสยีสิง่ทีต่นเองไดม้า 

อนัน้ีเป็นเรื่องของผูท้ีไ่ดม้าเกดิในแดนของพระพทุธศาสนา แต่ไมม่บีญุพอทีจ่ะเหน็

คุณค่าของพระพทุธศาสนา เป็นเหมอืนพวกไก่ไดพ้ลอย พวกน้ีจะไมส่นใจ เรื่องการทาํ

ทาน เรื่องของการรกัษาศีล เรื่องของการ บาํเพญ็จติตภาวนา จะเหน็วา่เป็นเรื่องงมงาย 

พวกน้ีเขาจะสนใจวา่จะทาํอย่างไร ถงึจะทาํใหเ้ขาไดเ้งนิไดท้องไดล้าภไดย้ศไดส้รรเสรญิ 

เพือ่เขาจะไดไ้ปเลี้ยงฉลองกนั ซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั พวกน้ีก็จะเวยีนวา่ย

ตายเกดิอยู่ในกามภพน้ีไปเรื่อยๆ และถา้การแสวงหาลาภยศสรรเสรญิของเขา ทาํไปผดิ

ศีลผดิธรรม คอืไมร่กัษาศีล ๕ ทาํผดิศีล ๕ ตายไปก็จะตอ้งไปใชก้รรมในอบายอกี น้ีคอื

คนทีไ่มไ่ดบ้าํเพญ็ทานศีลภาวนามาในอดตี พอไดส้มัผสัรบัรูก้บัพระพทุธศาสนา ก็จะไม่

เหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา ไมเ่หน็คุณค่าของการบาํเพญ็ทานศีลภาวนา จะเหน็

คุณค่าอยู่ทีล่าภยศสรรเสรญิ อยู่ทีรู่ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บั

การแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จนไม่มเีวลาทีจ่ะโงหวั

ขึ้นมาได ้มารบัแสงสวา่งแห่งธรรมของพระพทุธศาสนาไดเ้ลย 

ส่วนผูท้ีไ่ดส้มัผสักบัพระพทุธศาสนาแลว้ มศีรทัธามคีวามเชื่อวา่ เป็นทางทีน่าํไปสู่

ความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นทางทีน่าํไปสู่การดบัทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ ก็จะตะเกยีกตะกายขวนขวาย

ปฏบิตัติาม ตามกาํลงัทีต่นเองมอียู่ ทาํทานไดก้็จะทาํทาน รกัษาศีลไดก้็จะรกัษาศีล 

ภาวนาไดก้็จะภาวนา อนัน้ีก็ขึ้นกบับญุเก่าที่เคยบาํเพญ็มามากนอ้ยเพยีงใด ถา้ไดบ้าํเพญ็

มามาก ก็จะสามารถบาํเพญ็ไดม้ากไดง้า่ย ถา้บาํเพญ็มานอ้ย ก็จะบาํเพญ็ต่อไดย้ากได ้
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นอ้ย แต่ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะว่าถา้มนีอ้ย ก็สามารถบาํเพญ็ใหม้มีากไดใ้นชาตน้ีิ 

เพราะตราบใดทีย่งัมลีมหายใจเขา้ออกอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัมคีวามสามารถ มเีวลาทีจ่ะ

บาํเพญ็ใหม้มีากขึ้นมาได ้ ถงึแมว้า่จะยากกวา่ผูท้ีเ่ขามบีญุเก่ามา แต่มนัก็ไมสุ่ดวสิยั มนั

ไมเ่หนือความสามารถ ของผูท้ีม่ศีรทัธาทีจ่ะฟนัฝ่าความยากน้ีไปได ้ ในบรรดาสาวกของ

ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายน้ี ท่านก็มคีวามยากงา่ยต่างกนัไป บางองคท์่านกบ็รรลงุา่ย บาง

องคท์่านก็บรรลยุาก แต่จะยากหรอืจะงา่ย เมือ่บรรลแุลว้ผลก็เท่ากนั ก็ไดร้บัผล

เหมอืนกนั 

ดงันัน้ อย่าใหค้วามยากมาเป็นอปุสรรค ขอใหเ้ราเตอืนสตเิรา เตอืนใจเราอยู่เรื่อยๆ วา่

เราไดพ้บกบัเพชรอนัเลศิแลว้ เราไดพ้บกบัโอกาสอนัล ํา้เลศิแลว้ ทีจ่ะทาํใหเ้ราไดพ้บกบั

สิง่ทีเ่ลศิโลกสิง่ทีเ่หนือโลก คอืโลกตุตรธรรมแลว้ ธรรมทีจ่ะทาํใหเ้ราอยู่เหนือการเวยีน

วา่ยตายเกดิแลว้ เราอย่าใหส้ิง่ต่างๆ เช่นความยากความลาํบากในการบาํเพญ็ มาเป็น

อปุสรรค เราตอ้งพุง่เป้าไปทีผ่ลทีเ่ราพงึจะไดร้บั ขอใหเ้ราทุ่มเทชวีติจติใจของเรา ใหก้บั

การบาํเพญ็ใหม้ากทีสุ่ดเถดิ แลว้รบัรองไดว้า่ ผลจะตอ้งเกดิตามมาอย่างแน่นอน จะชา้

หรอืจะเร็วน้ีก็ไมส่าํคญั บางท่านเพยีง ๗ วนัก็บรรลไุด ้บางท่านก็ ๗ เดอืน บางท่านก็ ๗ 

ปี แต่ก็เมือ่บรรลแุลว้ก็เทา่กนั เหมอืนกบัการเดนิทาง บางท่านใชเ้วลา ๗ นาทเีดนิทางมา

ทีน่ี่ บางท่านใชเ้วลา ๗ ช ัว่โมง บางท่านใชเ้วลา ๗ วนั พอมาถงึทีน่ี่แลว้ ก็ถอืวา่ถงึ

เหมอืนกนั ถงึก่อนถงึหลงัก็ไมไ่ดม้คีวามดอ้ย มรรคผลนิพพานก็ไมไ่ดด้อ้ยกวา่กนั คน

มาถงึก่อนก็ไดเ้ท่ากบัคนทีม่าถงึทหีลงั 

ดงันัน้ปญัหาของพวกเราจงึอยู่ทีว่า่ จะทาํอย่างไรทีจ่ะปลกุใจของเรา ใหต้ื่นจากความหลง 

ใหต้ื่นจากการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใหเ้ราไดส้มัผสั

กบัความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เรา

ก็ตอ้งทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหเ้ราระลกึถงึความแก่ความเจบ็ความตายอย่าง

ต่อเน่ือง อย่างทีท่รงสอนพระอานนทใ์หร้ะลกึถงึทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้เราระลกึถงึทกุ

ลมหายใจเขา้ออก มนัก็จะไมม่ช่ีองทีจ่ะทาํใหเ้ราลมืใหเ้ราหลงไปหาความสุข จากการ

แสวงหาลาภยศสรรเสรญิสุข หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มนัก็จะผลกัใหเ้ราเขา้สู่
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ความสุขของความสงบของใจ ดว้ยการทาํทาน ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการบาํเพญ็จติต

ภาวนา พอเราไดบ้าํเพญ็อย่างเต็มรูปแบบแลว้ ผลก็จะตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

และงา่ยดาย ดงันัน้อยู่ทีต่วัเราเอง ทีจ่ะตอ้งปลกุใจของเราใหต้ื่นจากความหลงใหไ้ด ้ ให ้

เหน็วา่ตอนน้ีเรากาํลงัอยู่ในบา้นทีก่าํลงัไฟไหมอ้ยู่ ไฟกาํลงัไหมแ้ละจะลุกใหญ่โตขึ้นไป

เรื่อยๆ ตอนน้ีร่างกายของเรายงัไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย ยงัไมแ่ก่ยงัไมต่าย เรายงับาํเพญ็ได ้เรา

ยงัเดนิออกจากบา้นหลงัน้ีไดอ้ยู่ แต่ถา้มนัเริ่มแก่เริ่มมโีรคภยัไขเ้จบ็เบยีดเบยีน อยู่ใกล ้

ความตายแลว้ เวลานัน้จะมเีวลานอ้ย จะยากต่อการทีเ่ราจะถอนตวัเราเองออกจากบา้น

หลงัน้ีได ้

ขอใหเ้ราพยายาม พจิารณาความแก่ความเจบ็ความตายอยู่เรื่อยๆ และหม ัน่บาํเพญ็ทาน

ศีลภาวนา ใหม้ากขึ้นไปตามลาํดบั แลว้ผลก็จะปรากฏตามมาตามลาํดบัเช่นเดยีวกนั 

เพราะผลน้ีเกดิจากเหต ุ เหตกุ็คอืการปฏบิตัทิีเ่รยีกวา่ สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญาญ

ปฏปินัโน สามีจปิฏปินัโน ปฏบิตัดิกี็คอื ปฏบิตัเิต็มทีไ่มเ่ถลไถล ปฏบิตัติรง ก็ตรงต่อคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ทีใ่หบ้าํเพญ็ทานศีลภาวนา ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุข ์

ก็คอืใหห้ลดุจากความอยากต่างๆ ใหห้ลดุจากการหลงทีไ่ปยดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆท ัง้หลาย

ในโลกน้ี และปฏบิตัชิอบ ก็ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามทีไ่ดท้รงบญัญตัสิอนไวท้กุประการ 

เหมอืนกบัเดนิตามแผนที ่ แผนทีบ่อกใหเ้ลี้ยวซา้ย ก็ตอ้งเลี้ยวซา้ย ไมใ่ช่ไปเลี้ยวขวา ถา้

เลี้ยวขวาก็ถอืวา่ไมถ่กูตอ้งไปผดิทาง แผนทีบ่อกใหต้รงไปกต็อ้งตรงไป ไม่ใช่เลี้ยวซา้ย 

เรยีกวา่สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัชิอบ ถา้เราบาํเพญ็อย่างน้ีแลว้ ผลก็จะตอ้งปรากฏขึ้นมา 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ดงัทีเ่ราไดส้วดไวใ้นบทพระสงัฆคุณ สุปฏปินัโน อชุุ ญาญ 

สามีจปิฏปินัโน เอส ภควโต สาวกสงัโฆ ก็จะปรากฏขึ้นมา อนัน้ีเป็นเหตทุีไ่มม่ใีครทีจ่ะ

มาทาํแทนเราได ้ ของใครของมนั การปฏบิตัน้ีิ ใครปฏบิตัใิครก็ได ้ ใครไม่ปฏบิตัใิครก็

ไมไ่ด ้ ตอ้งปฏบิตักินัเอง ตอ้งอตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตอ้งมวีริยิะ อตุสาหะ ความ

พากเพยีร สูไ้มถ่อย มขีนัต ิมคีวามอดทนขอใหเ้ราระลกึถงึพระสุปฏปินัโนท ัง้หลาย เป็น

เครื่องใหก้าํลงัใจกบัเรา ว่าท่านก็เป็นเหมอืนเรามาก่อน ท่านก็ลม้ลกุคลกุคลาน ชนะบา้ง

แพบ้า้ง แต่ท่านไมถ่อย จะยากจะลาํบากอย่างไร ท่านก็ฟนัฝ่าต่อสูไ้ปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ด

ท่านก็สามารถควา้ชยัชนะมาได ้ กลายเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของพวกเรา พวกเราก็จะ
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สามารถเป็นเหมอืนกบัท่านได ้ ถา้เราเดนิตามรอยของท่าน ท่านบาํเพญ็ดว้ยความกลา้

หาญ เราก็บาํเพญ็ดว้ยความกลา้หาญ ท่านบาํเพญ็ดว้ยความเขม้แขง็อดทน เราก็บาํเพญ็

ดว้ยความเขม้แขง็อดทน ไมย่่อทอ้ไมเ่กยีจครา้น พอตื่นขึ้นมาก็บาํเพญ็เลย พอตื่นขึ้นมา

ก็ต ัง้สตเิลย  

ตวัสาํคญัในการบาํเพญ็ก็คอืสตน้ีิ ถา้เดนิจงกรมนัง่สมาธิโดยทีไ่มม่สีต ิ ก็เหมอืนกบัไป

เดนิชอ็ปป้ิงตามศูนยก์ารคา้ดีๆ น่ีเอง เดนิไปก็คดิถงึสนิคา้ชนิดนัน้สนิคา้ชนิดน้ี คดิถงึ

อาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี เดนิจงกรมแบบน้ีก็อย่าไปเดนิใหเ้สยีเวลา เพราะไมไ่ดเ้ป็นการ

บาํเพญ็ความเพยีร การจะบาํเพญ็ความเพยีรน้ี จติจะตอ้งมสีตคิอยควบคุมใหอ้ยู่กบั

ปจัจบุนั ใหอ้ยู่ในอารมณเ์ดยีว อารมณท์ีจ่ะทาํใหจ้ติสงบเท่านัน้ เช่น อยู่กบัการบรกิรรม

พทุโธ หรอือยู่กบัการเดนิของร่างกาย เช่น เทา้ ดูทีเ่ทา้ เทา้ซา้ยเทา้ขวา กา้วซา้ยกา้วขวา 

เพือ่ใหอ้ยู่กบัการเดนิ ไมใ่หไ้ปอยู่กบัอาหารชนิดนัน้อาหารชนิดน้ี สนิคา้ชนิดนัน้สนิคา้

ชนิดน้ี น่ีแหละ่คอื หวัใจของความเพยีร ก็คอืการเจรญิสต ิถา้ตื่นขึ้นมาก็ต ัง้สตเิลย ก็ถอื

วา่เริ่มไดบ้าํเพญ็ความเพยีรตัง้แต่ยงัไมล่กุขึ้นมาจากทีน่อน พอตื่นขึ้นมาก็ต ัง้สตเิลย วา่

ตอนน้ีเราอยู่ทีไ่หน ร่างกายอยู่ในอริยิาบถใด ถา้ใชร่้างกายก็เฝ้าดูอริยิาบทของร่างกายไป 

ถา้ใชพ้ทุโธ กบ็รกิรรมพทุโธไป ในทกุขณะทีไ่ปบาํเพญ็ทาํภารกจิต่างๆ ลกุขึ้นมาจะไปลา้ง

หนา้ลา้งตา อาบนํา้อาบท่า ทาํภารกจิทีจ่าํเป็นจะตอ้งทาํ ก็ทาํควบคู่ไปกบัการบรกิรรมพทุ

โธ หรอืใหม้สีตเิฝ้าอยู่กบัการกระทาํของร่างกายในทกุกจิกรรม ไมส่่งใจไปทีอ่ื่น อย่างน้ีก็

เรยีกวา่ไดม้กีารบาํเพญ็แลว้ พอเสร็จภารกจิเกี่ยวกบัเรื่องของร่างกาย มเีวลาวา่งก็มานัง่

สมาธิต่อ หรอืเดนิจงกรมต่อ หรอืมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ เพือ่จะไดม้ี

แผนทีไ่วค้อยเปรยีบเทยีบ ดูวา่เราเดนิถกูทางหรอืไม ่ หรอืเรากาํลงัเดนิผดิทางอยู่ ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมไปทกุวนั คอยดูแผนทีอ่ยู่เรื่อยๆวา่ เรากาํลงับาํเพญ็ถกูทางหรอืเปลา่ น่ีคอื

เรื่องของการบาํเพญ็ทีเ่ราจะตอ้งทาํอยู่อย่างต่อเน่ือง จะทาํอย่างต่อเน่ืองได ้ ก็ตอ้งไมม่ี

ภารกจิอื่น ไมม่ภีารกจิเกี่ยวกบัการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ถา้ทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการบาํเพญ็อย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่ไมน่าน ไมเ่กนิ ๗ ปี 

ผลจะตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ดงันัน้ ขอใหพ้วกเราจงพยายามปลกุความหลง 

ปลกุใจใหต้ื่นจากความหลง ดว้ยการระลกึถงึเทวทูต ๔ อยู่เรื่อยๆ ใหร้ะลกึถงึความแก่
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ความเจบ็ความตาย ใหร้ะลกึถงึการบาํเพญ็จติตภาวนา ว่าเป็นทางทีจ่ะนาํพาเราไปสู่

ความดบัทกุข ์ไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวรต่อไป 

ถาม เพือ่นทีม่าจากต่างประเทศซึง่จะมาวนัน้ี แต่ปรากฏวา่เขาปวดหลงัมาก เขาก็ไปหา

หมอ หมอบอกวา่ตอ้งพกั แต่วา่เขามโีปรแกรมทีจ่ะไปเขา้คอรส์โกเอน็กา้ ๑๐ วนั

และตอ้งนัง่สมาธิวนัละ ๑๑ ช ัว่โมง เขากลวัวา่หลงัทีม่นัเป็นน้ีมนัจะเดี้ยง เขาให ้

กราบเรยีน คอืใจเขาก็อยากจะไปปฏบิตัน้ีิ เขาควรจะทาํอย่างไร 

ตอบ ถา้มนัไปปฏบิตัแิลว้ทาํใหร่้างกายมนัเสยี ก็ตอ้งรกัษาร่างกายก่อน หรอืปฏบิตัิ

แบบทีไ่มต่อ้งไปกระทบกระเทอืนร่างกาย เพราะเรายงัตอ้งใชร่้างกายในการ

บาํเพญ็อยู่ เหมอืนกบัรถยนตท์ีเ่รายงัตอ้งใชอ้ยู่ ถา้มนัเสยียางแตกอย่างน้ี เราจะ

ไปขบัมนัไดห้รอืเปลา่ เราก็ตอ้งซ่อมเปลีย่นยางใหม้นัดก่ีอน พอยางดแีลว้เราขบั

ไปมนัก็จะพาเราไปถงึจดุหมายปลายทางได ้แต่ถา้เราดนัทรุงัวา่แตกก็จะขบัมนัไป

อย่างน้ี เดีย๋วมนัก็จะพงัท ัง้ลอ้ท ัง้อะไร ไปไมไ่ดอ้ยู่ด ี เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งดูเรื่อง

ของร่างกายดว้ย วา่มนัมเีหตทุีท่าํใหเ้ราไมส่ามารถทีจ่ะบาํเพญ็ได ้ คอืการบาํเพญ็

น่ี ไมจ่าํเป็นทีเ่ราจะตอ้งไป บาํเพญ็ทีต่รงนัน้ตรงน้ีเสมอไป อยู่ตรงไหนก็บาํเพญ็

ได ้ อย่างทีเ่มือ่กี้ไดแ้สดงไวแ้ลว้ว่า อยู่ตรงน้ีก็เจรญิสตไิด ้ อยู่ตรงนูน้ก็เจริญสติ

ได ้ เพราะการบาํเพญ็ทีแ่ทจ้รงิน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ริยิาบถของร่างกาย จะนัง่จะเดนิจะ

ยนืจะนอนก็บาํเพญ็ได ้ เพราะว่าตวัทีเ่ป็นตวับาํเพญ็ก็คือใจ และธรรมทีจ่ะทาํให ้

เกดิผลขึ้นมาก็คอืสต ิดงันัน้อยู่ทีเ่ดนมารก์ก็บาํเพญ็ได ้ ไมต่อ้งมาทีเ่มอืงไทยก็ได ้

อยู่ทีเ่มอืงไทยอยู่ตรงไหน ก็บาํเพญ็ตรงนัน้ก็ได ้ เพยีงแต่วา่สถานทีม่นัอาจจะ

มสีปัปายะ กบัไมส่ปัปายะ สปัปายะก็คอื เอื้อต่อการบาํเพญ็ ไมส่ปัปายะก็คอื 

เป็นอปุสรรคต่อการบาํเพญ็ ทีไ่ปอยู่ตามสถานทีท่ีเ่ขาจดัใหม้กีารปฏบิตั ิมนัก็เป็น

สถานทีท่ีเ่อื้อต่อการบาํเพญ็ เพราะทกุคนตอ้งบาํเพญ็เหมอืนกนั ถา้อยู่ทีไ่มม่กีาร

ปฏบิตัมิแีต่การรื่นเรงิสงัสรรค ์ หาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ที่

เหลา่นัน้ก็จะไมเ่อื้อต่อการบาํเพญ็ แต่ถา้เราสามารถทีจ่ะอยู่ในทีส่งบ เช่นอยู่ใน

หอ้งของเราได ้ อยู่ในโรงแรม ตดิเครื่องปรบัอากาศ ปิดเสยีงไมร่บัรูใ้คร ก็ขงั



67 
 

ตวัเองอยู่ในโรงแรมนัน้ซกั ๑๐ วนัก็ไดไ้มต่อ้งไปไหน ใหเ้ขาส่งอาหารมาวนัละมื้อ 

แลว้ก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิ นอนสมาธิอยู่ในหอ้งนัน้แหละ่ บาํเพญ็ไปก็ได ้ ทีเ่รา

ตอ้งไปบาํเพญ็ตามสถานทีต่่างๆ เพราะเราไมม่วีนิยั เราควบคุมบงัคบัตวัเราเอง

ไมไ่ด ้ ตอ้งใหค้นอื่นเขาบงัคบัเรา ตอ้งใหค้นอื่นเขาทาํใหเ้รารูส้กึมคีวามอาย เช่น

คนอื่นเขาปฏบิตัแิลว้เราไมป่ฏบิตั ิ แต่ถา้อยู่คนเดยีวน้ีเราไมม่คีวามอาย เราจะ

นอนกี่ช ัว่โมงเราก็นอนได ้ เพราะฉะนัน้ มนัอยู่ทีต่วัเราเป็นหลกั อยู่ทีส่ต ิถา้เรามี

ความมุง่ม ัน่ ทุ่มเทชวีติจติใจ แมแ้ต่อยู่ทีโ่รงอาบอบนวดก็ยงับาํเพญ็ได ้ จรงิๆก็

นัง่รอ เพือ่นเขาอยากจะไปเทีย่วอาบอบนวด เขาชวนเราไป เราก็ไปกบัเขาแต่เรา

ไมเ่ขา้ไป เรานัง่อยู่ในรถ เราก็รอเขาอยู่ทีจ่อดรถ เราก็นัง่ดูลมหายใจเขา้ออกไป 

จรงิๆน้ีไมไ่ดแ้ต่งขึ้นมา สมยันัน้มนัก็ยงัเป็นฆราวาสอยู่ยงัมเีพือ่นมฝูีงอยู่ เคยไป

เทีย่วดว้ยกนัเขาก็มาชวนไป ใช่ไหม เราไมไ่ปมนัก็ยงัไงอยู่ ไปแลว้ก็บอกวา่ไมเ่ขา้

ไปนะจะนัง่รออยู่ขา้งนอก นัง่รอไปเราก็นัง่สมาธิไปในรถนัน่แหละ ถา้ใจมนั

ภาวนาเป็นแลว้อยู่ทีไ่หนก็ภาวนาได ้

ถาม คอืไมท่ราบวา่เพือ่นเขา้ใจผดิหรอืเปลา่ คอืเขาฟงัทีท่่านอาจารยเ์คยเทศน ์ ทีใ่ห ้

เลอืกระหวา่งร่างกายทีป่่วยกบัการภาวนา เหมอืนกบัวา่ท่านอาจารยใ์หเ้ลอืก

ภาวนา 

ตอบ ใช่อย่างเวลาใกลต้ายน่ี ร่างกายรกัษาอย่างไรก็ไมห่ายอยู่แลว้ จะไปกงัวลอะไรกบั

มนัทาํไม เราก็ภาวนาไป ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเรื่องของการรกัษา เช่น หมอบอกวา่

รกัษาไมไ่ดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งรกัษา ก็ใหฝ้ากใจไวก้บัการภาวนา อย่างคุณเพาพงาที่

ไปอยู่กบัหลวงตา หมอกบ็อกวา่รกัษาไมไ่ดแ้ลว้เหลอืแค่ ๖ เดอืน ถา้ไปอยู่กบั

หลวงตา หลวงตาก็ส ัง่ไวก่้อนวา่หา้มเอาหมอมา หา้มเอาเครื่องไมเ้ครื่องมอืรกัษา

มา ใหม้ารกัษาใจเพยีงอย่างเดยีว อนัน้ีมนัคนละกรณีกนั 

ถาม เขาคดิว่าคงตอ้งไป ลูกก็บอกเขาวา่สงสยัตอ้งใหไ้ปแน่ๆ 
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ตอบ อนัน้ีก็ตอ้งพจิารณาดูวา่ ควรไมค่วรอย่างไร แต่อย่าใหเ้อาเรื่องของความเจ็บไข ้

ไดป่้วยของร่างกาย มาเป็นขอ้อา้งไมใ่หเ้ราบาํเพญ็ เช่น สมมตุเิราไปไมไ่ด ้ เราก็

บาํเพญ็ทีห่อ้งพกัของเรากไ็ด ้ อาจจะไดม้ากไดน้อ้ยต่างกนั เพราะอยู่ตามลาํพงั 

เราอาจจะไมข่ยนัเหมอืนกบัเราอยู่กบัคนอื่นก็ได ้แต่ถา้เรารูว้่าเป็นหนา้ทีข่องเรา รู ้

วา่เราตอ้งทาํ แลว้เราบงัคบัตวัเราใหท้าํได ้ มนัก็ไมเ่ป็นปญัหา ไมว่า่เราจะอยู่ทีใ่ด 

แต่ทีม่นัก็มผีลต่อการบาํเพญ็ ถา้เราอยู่กบัทีท่ีม่กีารบาํเพญ็ มกีารควบคุมใหเ้รา

บาํเพญ็ เช่นไปอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาดกบัอยู่ทีบ่า้นมนัต่างกนั ปฏบิตัทิีบ่า้นไมม่คีรูบา

อาจารยค์อยคุม ไมม่กีฏไมม่รีะเบยีบ เราก็ปฏบิตัไิปตามอารมณ ์ อารมณข์ยนัก็

ปฏบิตัมิากหน่อย อารมณข์ี้เกยีจก็ปฏบิตันิอ้ยหน่อย แต่ถา้อยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด 

เมือ่ถงึเวลาทาํกจิก็ตอ้งทาํกนั มนัก็เลยทาํใหม้ผีลทีแ่ตกต่างกนัได ้ เพราะฉะนัน้ 

การปฏบิตัจิงึตอ้งดูทีค่วามสปัปายะดว้ย สถานทีส่ปัปายะหรอืไม่ บคุคลทีอ่ยู่

ดว้ยสปัปายะหรอืไม ่ อาหารสปัปายะหรอืไม ่ อากาศสปัปายะหรอืไม ่ ถา้สปัปายะ

มนัก็จะทาํใหก้ารบาํเพญ็น้ีไปไดอ้ย่างราบรื่น และงา่ยดายรวดเร็ว ถา้ไมส่ปัปายะ

มนัก็ขลกุขลกัๆ ตดิตรงนัน้ตดิตรงน้ี มนัก็ไปไดช้า้ เช่น สงัขารร่างกายทีไ่มเ่จ็บไข ้

ไดป่้วย กบัสงัขารร่างกายที่เจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ี มนัก็มคีวามแตกต่างกนั ถา้เกี่ยวกบั

การบาํเพญ็ เช่นการเดนิจงกรมอย่างน้ีหรอืการนัง่ มนัก็อาจจะนัง่ไม่ได ้ หรอืเดนิ

ไมไ่ด ้แลว้ถา้นอนบาํเพญ็มนัก็จะบาํเพญ็ไดไ้มน่าน เพราะว่ามนัจะหลบังา่ย อนัน้ี

ก็จะตอ้งแกด้ว้ยการไมร่บัประทานอาหาร แลว้ก็นอนบาํเพญ็ได ้อย่างเช่น ถา้เจบ็

หลงันัง่สมาธิไมไ่ด ้ก็อดขา้วแลว้ก็นอนสมาธิไป ดูซวิา่จะหลบัหรอืเปลา่ ถา้หลบัก็

ถอืวา่ ตอ้งรอใหร้กัษาร่างกายใหห้ายก่อน แลว้ค่อยลกุขึ้นมานัง่สมาธิ ลกุขึ้นมา

เดนิจงกรม บางทมีนัก็เป็นเรื่องสุดวสิยัทีเ่ราทาํอะไรไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งทาํเท่าทีเ่ราทาํ

ได ้ ถา้นัง่ไมไ่ดเ้ดนิไมไ่ด ้ นอนได ้ ภาวนาในท่านอนก็ภาวนาไป ถงึแมว้า่จะไดไ้ม่

มาก ภาวนาไปซกัพกัเดีย๋วก็หลบัไป อนัน้ีมนัก็เรื่องของความสุดวสิยั ทาํได ้

เท่าไหร่ก็ตอ้งทาํไปเท่านัน้ก่อน  

ถาม ท่านอาจารยเ์คยปวดหลงั 
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ตอบ ตอนน้ีก็ยงัปวดอยู่ แต่ไมไ่ปทกุขก์บัมนั มนัไมห่ายหรอกมนัก็เป็นมาอยู่อย่างน้ี 

อยู่จนกระท ัง่ชนิกบัมนัแลว้ มนัปวดก็นอน นอนซกัพกัมนัก็หายปวด พอลกุมา

เดนิมานัง่ซกัพกัเดีย๋วมนัก็ปวดใหม ่ก็มเีวลาพกั อย่างตอนเชา้เวลากลบัจากศาลา

น่ีก็ปวดเมือ่ย มเีวลาพกัซกัช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมง กล็กุขึ้นมานัง่ไดอ้กีซกั ๒ - ๓ 

ช ัว่โมง เดีย๋วเยน็น้ีก็ลงไปนอนอกีซกัพกัหน่ึง นอนซกัช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมงแลว้ค่อย

ลกุขึ้นมาเดนิจงกรมมาทาํอะไรต่อ ก็มกีารสลบักนัไปอย่างน้ี แต่มนัก็ไมป่วด

รุนแรงจนกระท ัง่ทนไมไ่หว แต่มนัก็รูว้า่มนัเจบ็ ก็เป็นเรื่องปกตขิองสงัขาร

ร่างกาย ไมเ่ป็นปญัหาอะไร พอทีจ่ะอยู่กบัมนัได ้ ไมเ่ป็นอปุสรรคจนไม่สามารถ

ทาํภารกจิต่างๆได ้ ก็ทาํมนัไปอยู่กบัมนัไป อยู่ไปจนกระท ัง่มนัไมอ่ยู่ มนัไม่อยู่ก็

จบ  

ถาม ท่านอาจารยไ์มร่กัษา 

ตอบ ก็รกัษาตามสภาพ มกีารทาํโยคะบา้ง มกีารบบีจบัเสน้บา้งอะไรอย่างน้ีไป แต่

ไมไ่ดไ้ปหาหมอ กนิยาหรอืผ่า ก็คดิวา่เราไมเ่ดอืดรอ้น ก็เลยไมต่อ้งทาํอะไร 

ถาม พอ่ค่อนขา้งบงัคบัลูกทกุอย่าง ลูกเรยีนเก่ง และพอ่อยากใหร้บัราชการ แต่ลูกไม่

อยากเป็นขา้ราชการ พอ่ผดิหวงัและโกรธมาก และไมอ่ยากเขา้ใกล ้จนลูกเครียด

และไมท่ราบจะทาํอย่างไรด ี เพราะกลวับาป และโกรธภรรยาเขาว่า ไมช่่วยชกัจูง

ใหร้บัราชการ 

ตอบ ใครถาม ลูกถามหรอืภรรยาถามหรอื (เหมอืนตวัลูกถามครบั) กท็าํแบบ

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ไมส่นใจ พระพทุธเจา้ก็ทาํในสิง่ทีค่วรจะทาํ พ่อไม่

อยากใหบ้วช ท่านก็ออกบวช ถา้เราไมอ่ยากรบัราชการ เราก็ไมต่อ้งรบัราชการ 

เราก็ไปทาํงานของเรา พอ่จะโกรธก็เรื่องของพอ่ เราไมไ่ดไ้ปทาํใหท้่านโกรธ ทา่น

โกรธของท่านเองเพราะความอยากของท่าน ถา้ท่านไมม่คีวามอยากใหเ้ราไปรบั

ราชการ ท่านก็จะไมโ่กรธ เพราะฉะนัน้เราไปแกเ้รื่องของความโกรธของท่านน่ีเรา

แกไ้มไ่ด ้ และการทาํอะไรตามความตอ้งการของเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปกรรมแต่
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อย่างไร เพยีงแต่วา่สิง่ทีเ่ราทาํน้ีเราก็ตอ้งรบัผลของการกระทาํของเราเท่านัน้เอง 

ถา้เราทาํแลว้ไมเ่จรญิรุ่งเรืองเหมอืนกบัไปรบัราชการ เราก็ตอ้งยอมรบัวา่ ทางที่

เราเลอืกน้ีมนัไมด่เีท่ากบัทางทีพ่อ่อยากใหเ้ราไป  

แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นเรื่องของบาปของกรรมอะไร ถา้เราไมไ่ปเถยีงกบัพอ่ ไมไ่ป

ทะเลาะกบัพอ่ ไมไ่ปโกรธพอ่ ไมล่มืบญุคุญของพอ่อย่างน้ีมนัก็ไมม่ปีญัหาอะไร 

เราก็ทาํหนา้ทีข่องลูกไปเหมอืนเดมิ เพยีงแต่วา่เราตอ้งสงวนส่วนต่าง คนเราจะให ้

มคีวามเหมอืนกนัทกุอย่าง มนัเป็นไปไมไ่ด ้คนชอบกนิกว๋ยเตีย๋ว จะไปบงัคบัให ้

กนิขา้วผดัไดอ้ย่างไร เวลาไปรา้นอาหารมใีครบงัคบัวา่คุณตอ้งกนิอย่างน้ี ทกุคน

ก็เลอืกส ัง่กนัเอาเอง ก็ไมเ่หน็เสยีหายตรงไหน การทีจ่ะทาํมาหากนิในรูปแบบไหน 

ถา้เป็นการทาํมาหากนิทีสุ่จรติไมผ่ดิกฎหมาย มนัก็ไมน่่าจะเป็นปญัหาของใคร 

ปญัหาก็อยู่ทีค่นเราชอบไปยุ่งกบัเรื่องของคนอื่นมากจนเกนิไป ไปกา้วก่ายใน

เรื่องส่วนตวัของเขา ไม่ดูหลกัอนตัตาบา้งวา่ เขาไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา

เสมอไป เวลาเขาไมท่าํตามคาํส ัง่เราก็เสยีใจ ดงันัน้อย่าไปโทษใคร โทษตวัเราเอง

ทีช่อบไปยุ่งกบัคนอื่น ถา้ไมไ่ปยุ่งกบัคนอื่น เราก็ไมต่อ้งมาทกุขก์บัเขา แต่พอเรา

ไปยุ่งกบัเขาไปหลงวา่เขาเป็นของเรา เราเคยส ัง่เขาได ้ คอืตอนเป็นเดก็ๆมนัส ัง่ได ้

เวลาเป็นเดก็บอกใหเ้ลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวา หนัหนา้หนัซา้ยก็ทาํตามทกุอย่าง แต่พอ

เดก็มนัโตขึ้นๆ มนัก็เริ่มมอีตัตาตวัตนของเขา เขาก็อยากจะทาํอะไรตามความ

ตอ้งการของเขาเหมอืนกนั แต่เราลมืไปวา่เขาโต เขาก็เป็นเหมอืนเรา สมยัเราเป็น

เดก็เราก็วา่นอนสอนงา่ย พอเราโตเราก็เป็นไปตามความตอ้งการของเรา เขาก็

เป็นเหมอืนกนั พอเขาโตขึ้นเขาก็อยากจะเป็นตวัเป็นตนของเขา เขาก็อยากจะทาํ

อะไรตามความรูส้กึนึกคดิของเขา หนา้ทีข่องเราก็เพยีงแต่บอกวา่ การกระทาํ

บางอย่างทีเ่ขาทาํน้ี อาจจะไมถ่กูอาจจะไม่ด ี ทาํไปแลว้อาจจะเกดิความเสยีหาย

ขึ้นมา เราก็ทาํไดเ้ท่าน้ีในฐานะเป็นผูท้ีใ่หค้วามรู ้ ผูป้กครองน้ีมหีนา้ทีส่ ัง่สอนลูก 

ใหรู้ผ้ดิรูถ้กูรูด้รูีช้ ัว่ แต่ถา้ผูท้ีร่บัฟงัไมส่นใจปฏบิตัติาม จะไปบงัคบัเขาไดอ้ย่างไร 

เขาไมท่าํเขาก็ตอ้งเป็นผูร้บัผลทีเ่ขาทาํนัน่แหละ่ 
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เหมอืนกบัทีม่พีราหมณเ์คยถามพระพทุธเจา้วา่ พระพทุธเจา้ก็มลูีกศิษยลู์กหา

เยอะ ทรงส ัง่สอนอบรมใหไ้ปพระนิพพาน แต่ทาํไมบางคนก็ไปถงึบางคนก็ไปไม่

ถงึ พระพทุธเจา้ก็ถามพราหมณก์ลบัไปวา่ พราหมณก์็เคยเป็นคนแนะนาํทางบอก

ทางใหก้บัคน วา่จะไปเมอืงน้ีจะไปทางไหน แลว้คนทีเ่ขาเดนิไปน้ี บางคนก็ไปถงึ

บางคนก็ไปไมถ่งึ แลว้พราหมณจ์ะทาํอย่างไร พราหมณก์็บอก ผมก็ทาํอะไรไมไ่ด ้

ผมมหีนา้ทีบ่อกเขา เมือ่เขาไมเ่ดนิตามทีผ่มบอก มนัก็ช่วยไมไ่ด ้ ฉนัใดตถาคตก็

เหมอืนกนั ตถาคตก็สอนลูกศิษยใ์หเ้ดนิไปสู่มรรคผลนิพพานกนั แต่ทาํไมบาง

คนก็ไปถงึบางคนก็ไปไมถ่งึ ก็เพราะว่าเขาไมท่าํตามทีต่ถาคตส ัง่สอนนัน่เอง แต่

ตถาคตจะมาปวดรา้วหวัใจ จะมาโกรธมาเกลยีดเขา จะเกดิประโยชนอ์ะไรขึ้นมา 

อนัน้ีแหละ คอืการส ัง่สอนคน ตอ้งส ัง่สอนดว้ยใจทีเ่ป็นกลาง เป็นอเุบกขา ดว้ย

เหตดุว้ยผล ไมไ่ดส้ ัง่สอนดว้ยอตัตาตวัตน วา่ส ัง่ใหท้าํอย่างน้ีจะตอ้งทาํ ถา้ไมท่าํ

ก็ถอืวา่ช ัว่เลวอย่างน้ี มนัไมใ่ช่ เราตอ้งส ัง่ดว้ยความเมตตา บอกทางทีด่ใีหก้บัเขา 

แต่ถา้เขาไปไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลกลการใดก็ตาม ก็เป็นเรื่องของเขา เป็นวบิากของ

เขาไป 

ถาม คาํถามจากพระครบั มคีวามรูส้กึเบือ่ ขี้เกยีจภาวนา แกอ้ย่างไรครบั 

ตอบ ถา้จะตอบงา่ยๆ ก็นอนซ ิ ถา้จะตอบยากก็คอื ตอ้งใหร้ะลกึถงึครูบาอาจารย ์

ระลกึถงึพระพทุธเจา้ พระอรยิสงฆส์าวก วา่ท่านก็ทอ้แทเ้บือ่หน่ายเหมอืนกนั แต่

ท่านก็พยายามตะเกยีกตะกายดนัตวัเองไปเรื่อยๆ ใหค้ดิวา่บางวนัก็ไดม้าก บาง

วนัก็ไดน้อ้ย ใหค้ดิวา่ถา้ไมไ่ดท้าํก็จะไมไ่ด ้ และก็ใหค้ดิวา่ไฟกาํลงัลนกน้ คอื

ความตายมนักาํลงัตามเรามาอยู่เรื่อยๆ ถา้เราไมร่บีปฏบิตั ิ เดีย๋วความตายมาถงึ

เราแลว้เราจะไมไ่ดป้ฏบิตัเิลย ใหค้ดิอย่างน้ีก็จะทาํใหเ้ราเกดิความกระตอืรอืรน้

ขึ้นมาได ้แต่ถา้คดิแบบกเิลสก็ ขี้เกยีจก็นอนซะ ก็จบ  

ถาม มกีารบรจิาคทานใด ทีท่าํใหภ้าวนาเก่ง ผมอยากภาวนาเป็น 
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ตอบ คอืการทาํทานน้ี ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องทีจ่ะมาช่วยทาํใหเ้ราภาวนาเก่ง หรอืไมเ่ก่ง การ

ภาวนาเก่งไมเ่ก่งน่ี อยู่ทีก่ารเจรญิสต ิ ถา้เราเจรญิสตมิากเราก็จะภาวนาเก่ง ส่วน

การทาํทานน้ี เป็นเพยีงการปลดใหเ้ราหลดุจากการทีเ่ราจะไปเสยีเวลา กบัการหา

เงนิหาทอง ใชเ้งนิใชท้อง เพือ่เราจะไดม้เีวลามาบาํเพญ็ มาเจรญิสตเิท่านัน้เอง 

เพราะฉะนัน้ ทานทีจ่ะเอื้อต่อการบาํเพญ็ก็คอื การสละหมดเลย มอีะไรสละไปให ้

หมด สละเพศของฆารวาสไปแลว้ก็มาบวช พอมาบวชแลว้ก็จะมเีวลามาบาํเพญ็ 

มาเจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง พอเจรญิสตไิดต่้อเน่ืองก็จะภาวนาเก่ง  

ถาม สมาธิแบบขณิกสมาธิ กบัความสงบเท่าชา้งกระดกิหู งแูลบลิ้น เป็นอย่างเดยีวกนั

หรอืไม ่

ตอบ ก็นัน่แหละ ขณิกะก็แปลวา่ขณะหน่ึง ส ัน้ๆ เวลานัง่สมาธิคร ัง้แรก เวลาจติสงบ

มนัจะเป็นแบบนัน้ มนัจะลงไปวูบหน่ึงแลว้มนัจะถอนออกมา แต่มนัก็จะได ้

สมัผสัรบัรูถ้งึความสงบนัน้วา่มนัวเิศษอย่างไร เหมอืนกบัลิ้นกบัแกง การสมัผสั

กบัแกงเพยีงหยดเดยีว ก็จะทาํใหเ้กดิฉนัทะวริยิะเกดิความตดิอกตดิใจ อยากที่

จะลิ้มรสแกงนัน้ใหม้ากขึ้น ก็จะหม ัน่บาํเพญ็สมถะภาวนาใหม้ากขึ้น เจรญิสตใิห ้

มากขึ้น นัง่สมาธิใหบ้่อยขึ้น แลว้ต่อไปจากขณิกะก็จะกลายเป็นอปัปนาไป อปัป

นาก็คอื อยู่ไดน้าน เช่นอยู่ได ้๕ นาท ี๑๐ นาท ี๒๐ นาท ี๓๐ นาท ี เพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ อยู่ทีก่าํลงัของสตทิีเ่ราบาํเพญ็ และอยู่ทีก่ารทีเ่ราไมไ่ปทาํภารกจิอย่างอื่น 

เพราะถา้ไปทาํภารกจิอย่างอื่น มนัก็จะมาทาํลายการทีจ่ะทาํใหใ้จเขา้สู่ความสงบ

ไดน้าน เพราะเวลาเราไปทาํอย่างอื่นน้ี ก็เหมอืนกบัเราดงึใจออกไปขา้งนอก ส่วน

การบาํเพญ็ เช่นการเจรญิสตน้ีิ เป็นการดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน เพราะฉะนัน้ ถา้กาํลงั

ทีจ่ะดนัใจใหอ้อกขา้งนอกมนัมมีาก และกาํลงัทีจ่ะดงึเขา้มนัมนีอ้ยกวา่ มนัก็อยู่

ไดแ้ป๊บเดยีว แต่ถา้กาํลงัทีด่งึใจใหเ้ขา้ขา้งในน้ีมมีากกวา่ กาํลงัทีจ่ะดนัใจออกขา้ง

นอก มนัก็จะอยู่ไดน้านกวา่ ฉะนัน้เราจงึตอ้งสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมส่่งใจเรา

ออกไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้ราดงึใจเขา้ขา้งใน ดว้ยการบรกิรรมพทุ
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โธ ดว้ยการเจรญิสตน้ีิ และดว้ยการนัง่สมาธิเดนิจงกรม ถา้เราทาํเพยีงแต่ภารกจิ

เหลา่น้ี จติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ และอยู่ไดน้านขึ้นไปตามลาํดบั  

ถาม บางครัง้ทีอ่ารมณห์งดุหงดิหรอืงว่งนอน มกัปลอ่ยใหเ้กดิโทสะไดง้า่ย แมจ้ะมสีติ

รู ้ แต่ก็ปลอ่ยใหเ้กดิโดยไมพ่จิารณา หรอืระงบัความโกรธนัน้ๆ รูต้วัตลอดแต่ก็

ปลอ่ยใหเ้กดิ เพราะอะไร และควรแกไ้ขอย่างไรด ี

ตอบ ก็เพราะวา่เราไมค่วบคุมใจ ปลอ่ยใหม้นัปรุงแต่งไป พอปรุงแต่งไปมนักย็ิง่เกดิ

อารมณข์ึ้นมา ก็ยิ่งเกดิความโกรธขึ้นมา พอเราเกดิความโกรธ เราตอ้งใชก้าร

ระงบัอารมณน้ี์ดว้ยการบริกรรมพทุโธ ถา้เราไมม่ปีญัญา เราก็ตอ้งใชส้ตคิอืการ

บรกิรรม เช่น ถา้เราโกรธใครเราก็อย่าไปคดิถงึคนนัน้ อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํให ้

เราโกรธ ดงึใจมาอยู่กบับรกิรรมพทุโธๆ หรอืสวดมนต ์หรอืฟงัเทศนฟ์งัธรรม ให ้

ใจมอีะไรทาํ เพือ่ทีจ่ะไดล้มืเรื่องทีต่นเองมคีวามโกรธกบัเรื่องนัน้อยู่ หรอืวา่ถา้เรา

อยู่ในข ัน้ปญัญา เราก็พจิารณาว่าเราโกรธเขาเพราะอะไร เพราะเราอยากใหเ้ขาทาํ

สิง่น ัน้สิง่น้ี ใช่ไหม พอเขาไมท่าํตามทีเ่ราอยาก เราก็โกรธเขา แลว้เราไปส ัง่เขาได ้

หรอืเปลา่วา่ใหเ้ขาทาํอย่างนัน้อย่างน้ี ถา้เราไม่ไปอยากซะอย่าง เราจะโกรธเขา

ไหม เพราะฉะนัน้ ปญัหาก็อยู่ทีเ่ราไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ทาํ

อย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ถา้เราไมอ่ยากจะโกรธ ต่อไปเราก็อย่าไปอยาก เราก็ปลอ่ยเขา 

ปลอ่ยใหเ้ขาทาํอะไรตามเรื่องของเขา  

ถา้เราตอ้งบอกเขาก็บอกดว้ยใจทีเ่ป็นกลาง คอืไมม่อีปุาทานวา่จะตอ้งทาํตามทีเ่รา

บอก เรามหีนา้ทีต่อ้งบอกเขา เช่น เราทาํงานดว้ยกนั เราเป็นหวัหนา้ เราส ัง่เขาวา่

ตอ้งทาํอย่างน้ีนะ แต่เขาไมท่าํน้ี เราก็อย่าไปโกรธเขา แต่ถา้เรามอีตัตาตวัตน มี

ความอยากวา่ทาํอะไรส ัง่อะไรแลว้ จะตอ้งทาํตามทีเ่ราส ัง่ พอเขาไมท่าํตามทีเ่ราส ัง่ 

เราก็จะเกดิความโกรธขึ้นมาได ้เพราะฉะนัน้ ปญัหาของความโกรธอยู่ทีต่วัเราเอง 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีผู่อ้ื่น อยู่ทีก่ารมอีตัตาตวัตน การทีม่คีวามอยากใหค้นนัน้คนน้ี สิ่งนัน้

สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราตอ้งมาฝึกปลอ่ยวาง ตอ้งพจิารณาว่าทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นอนตัตา เป็นเหมอืนดนินํา้ลมไฟ เหมอืนดนิฟ้าอากาศ พวกเราไปยุ่งกบั



74 
 

ดนิฟ้าอากาศไหม เราไม่ค่อยทกุขก์บัดนิฟ้าอากาศใช่ไหม อากาศจะหนาวจะรอ้น 

ฝนจะตกไมต่ก แดดจะออกไมอ่อก เราก็อยู่กบัมนัได ้ เพราะเราไมไ่ปมอีตัตา

ตวัตนกบัดนิฟ้าอากาศ ฉนัใด เราควรจะมองทกุสิง่ทกุอย่างทกุคน วา่เป็นเหมอืน

ดนิฟ้าอากาศ ความจริงก็เป็นอย่างนัน้จรงิๆ ไมใ่ช่เหมอืนเป็นอย่างนัน้จรงิๆ 

เพราะทกุคนก็เป็นดนินํา้ลมไฟ ร่างกายของทกุคนก็มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็

อารมณข์องคนทีพ่าใหค้นทาํสิง่นัน่สิง่น้ีมนัก็เป็นอนตัตา ไมม่ใีครไปควบคุม

อารมณไ์ด ้ แต่ละคนก็มอีารมณ ์ และตวัเองก็ยงัควบคุมไมไ่ด ้ แลว้คนอื่นจะมา

ควบคุมอารมณข์องคนอื่นไดอ้ย่างไร ถา้เราพจิารณาอย่างน้ีเราก็จะวางเฉยปลอ่ย

วาง แลว้ก็ยนิดตีามมตีามเกดิได ้ใครจะพดูอะไรก็ยนิด ีใครจะด่าเราก็ยนิด ีใคร

จะชมก็ยนิด ี ถา้ยนิดแีลว้ไมท่กุขม์นัไมด่กีวา่กบัไม่ยนิดใีช่ไหม ไมย่นิดแีลว้ทกุข ์

แลว้เราจะไมย่นิดทีาํไม เราก็ไปเปลีย่นเขาไมไ่ดอ้ยู่ด ี เขาก็ด่าเราอยู่ด ี เขาด่าแลว้

เรามคีวามสุข กบัเขาด่าแลว้เรามคีวามทกุข ์ อย่างไหนจะดกีวา่กนั ไมม่องตรงน้ี

กนั จะไปเปลีย่นใหเ้ขาพดูแต่ดอีย่างเดยีว เขาไมย่อมพดูเราจะทาํอย่างไร 

เพราะฉะนัน้ความโกรธความผดิหวงัความเสยีใจน้ี ก็เกดิจากความอยากของเรา 

เพราะฉะนัน้เราตอ้งลดละความอยาก ปญัหาของพวกเราทกุรูปแบบก็มาจาก

ความอยากน้ีเท่านัน้แหละ อยากม ี อยากเป็น อยากไมม่ ี อยากไมเ่ป็น อยากให ้

เป็นอย่างนัน้ ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างน้ีอย่างนัน้ มาตดัความอยากกนั ดว้ยการ

พจิารณาวา่ทกุอย่างเป็นอนตัตา พจิารณาว่าเป็นอนตัตา เป็นอนิจจงั เป็นทกุขงั 

มนัก็จบ ปลอ่ยวางไดห้มด 

ถาม การเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม จาํเป็นตอ้งรกัและปกป้องสถาบนัชาต ิ ศาสนา 

พระมหากษตัรยิห์รอืไม ่ ในเมือ่การปฏบิตัธิรรมนัน้ ไมเ่กี่ยวกบัใคร เพราะเป็น

เรื่องส่วนบคุคล 

ตอบ มนัคนละเรื่องกนั เรื่องการปฏบิตัน้ีิ มนัเป็นการปกป้องรกัษาจติใจ ส่วนเรื่องการ

รกัชาตศิาสนาน้ี เป็นเรื่องของหนา้ทีข่องพลเมอืง อนัน้ีมนัเป็นคนละหนา้ทีก่นั เรา

ตอ้งเลอืกวา่ เราจะทาํหนา้ทีไ่หน ถา้เราจะเป็นนกัปฏบิตัธิรรม เราก็ตอ้งรกัษาใจ
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เพยีงอย่างเดยีว ถา้เราจะทาํหนา้ทีข่องพลเมอืงเป็นประชากร เราก็ตอ้งปกป้อง

รกัษาบา้นเมอืงของเรา ฉะนัน้เราตอ้งดูวา่ เราอยู่ในสถานะไหน อย่างนกับวชน่ี 

ท่านไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีม่หีนา้ทีม่าปกป้องรกัษาบา้นเมอืง ท่านสละแลว้เรื่องของ

บา้นเมอืง บา้นเมอืงจะเจรญิหรอืจะเสือ่มน้ี ท่านไมไ่ดไ้มเ่สยีแลว้ ท่านมาที่การ

บาํเพญ็ การรกัษาจติใจเป็นหลกั เพราะฉะนัน้ถา้รกัษาจติใจเป็นหลกั ก็ไมต่อ้ง

ออกไปเดนิขบวนไปกบัเขา ถา้อยากจะเดนิขบวนก็ถอดผา้เหลอืงก่อน แลว้ก็ไป

เดนิใหเ้ต็มทีเ่ลย ถา้เป็นนกับวชแลว้ก็ตอ้งต่อสูก้บักเิลสตณัหา ต่อสูก้บัโมหะ

อวชิชา ถา้เราไม่รูจ้กัแยกแยะ สถานภาพของเรามนัก็จะปนกนั มนัก็จะทาํให ้

แยกแยะกนัไมถ่กูวา่ อะไรเป็นอะไร ทกุวนัน้ี บางทเีราไม่รูจ้กัสถานะภาพของเรา 

ถาม เมือ่เราทาํทานมามากพอสมควร และไดย้กระดบัตวัเองดว้ยการรกัษาศีล และ

การเจรญิภาวนา ยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํทานต่ออกีหรอืไม ่ และถา้ควรทาํต่อ 

ควรมากกวา่เดมิ เท่าเดมิ หรอืนอ้ยกวา่เดมิ 

ตอบ เป้าหมายก็คอื ทาํใหห้มดนะ อย่างพระพทุธเจา้อย่างน้ี อย่างครูบาอาจารย์

ท ัง้หลาย อย่างนกับวชท ัง้หลาย ทีต่อ้งการทาํใหห้มด เพือ่ทีจ่ะไดเ้หมอืนกบัถอน

สมอเรอื เรอืเราจะใหว้ิง่ไปสู่จดุหมายปลายทางได ้ ถา้ไมถ่อนสมอเรอื เรอืก็ไป

ไมไ่ด ้เป้าหมายของเราก็คอื ตอ้งถอนสมอ ตอ้งไมยุ่่งเกี่ยวกบัเรื่องเงนิทอง ไมว่า่

จะเป็นการหาหรอืเป็นการใช ้ เพือ่เราจะไดอ้อกบวชได ้ เพราะการออกบวชน้ี จะ

เอื้อต่อการบาํเพญ็จติตภาวนาเป็นอย่างมาก ถา้ยงัเป็นฆราวาสอยู่ ยงัตอ้งหาเงนิ

หาทองใชเ้งนิใชท้องอยู่ มนัก็จะเป็นอปุสรรคต่อการบาํเพญ็  

ถาม ในชวีติประจาํวนั การอยู่กบัลมหายใจและบรกิรรมพทุโธ แต่บางครัง้ไมม่พีทุโธ 

แต่มสีต ิไมท่ราบวา่เหมอืนกนัหรอืไม ่

ตอบ คาํวา่มสีตน้ีิหมายความวา่อย่างไร ถา้มสีตกิ็ใชไ้ด ้ เพราะการบรกิรรมพทุโธ หรอื

การดูลมหายใจเขา้ออก ก็เป็นการเจรญิสตน่ีิเอง ถา้คาํวา่มสีติ หมายถงึการรูอ้ยู่

ในปจัจบุนั ไมล่อยไปอดตี ไมล่อยไปอนาคต ไมค่ิดปรุงแต่ง สกัแต่วา่รูอ้ยู่ อย่าง
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น้ีก็เรยีกวา่มสีต ิ เช่นเวลาบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ แลว้พทุโธหายไป ลมหายไป แต่ตวัรู ้

ปรากฏขึ้นมา ก็ใหอ้ยู่กบัตวัรูน้ ัน่แหละ่ อยู่กบัผูรู้ ้ ใหส้กัแต่วา่รู ้ ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง

ไปกบัสิง่ทีผู่รู้ไ้ดส้มัผสัรบัรู ้ ใหรู้เ้ฉยๆ สกัแต่วา่ ไดย้นิเสยีงก็สกัแต่วา่เสยีง เหน็

รูปก็สกัแต่วา่รูป ไมไ่ปวพิากษว์จิารณ ์ ไมม่สีญัญาอารมณว์า่ดหีรอืช ัว่ ถกูใจ

หรอืไมถ่กูใจ รูเ้ฉยๆ รูว้า่มนัเกดิแลว้ก็ดบัไปแลว้ เขาพดูปับ๊มนัก็ดบัไปแลว้ ถา้

เราไมเ่อามาปรุงแต่งมนัจาํไมไ่ดแ้ลว้ ลมืไปแลว้ แต่ถา้เอามาปรุงแต่งต่อมนัยงัจาํ

ได ้ ด่ามาต ัง้แต่เชา้ตอนน้ีมนัยงัจาํไดอ้ยู่ อย่างน้ีเรยีกวา่มสีต ิ รูเ้ฉยๆ ถา้อย่างนัน้

ก็ไมต่อ้งใชพ้ทุโธ ไมต่อ้งใชล้มหายใจ ลมหายใจกบัพทุโธน้ีเป็นตวัดงึใหผู้รู้ ้

ปรากฎขึ้นมาเท่านัน้เอง พอมผูีรู้ป้รากฎขึ้นมาแลว้ ก็ไมต่อ้งใชพ้ทุโธ ไมต่อ้งใชล้ม

หายใจ ใหรู้เ้ฉยๆ ใหส้กัแต่วา่รู ้อย่างน้ีเรยีกวา่มสีต ิ 

ถาม บางคนทีช่วีติทาํแต่กรรมช ัว่ แต่ทาํไมชวีติยงัคงไดเ้สวยกรรมดอียู่ตลอดเวลา ทาํ

ดคีวรไดด้ ีทาํช ัว่ควรไดช้ ัว่ 

ตอบ คอืผลของดชี ัว่น้ี มนัไม่ไดอ้ยู่ทีภ่ายนอก มนัอยู่ทีภ่ายในใจ คนทาํช ัว่น้ีจะมี

ความสุขย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ ใจจะตอ้งวติกกงัวลวุน่วายใจ คนทาํความดน้ีีจะมี

ความสุขใจจะไมวุ่น่วายใจ แต่ผลภายนอก เช่น ลาภยศสรรเสรญิ จะเจรญิและ

เสือ่มน้ี มนัไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการทาํดทีาํช ัว่เสมอไป คนทาํดแีลว้ไม่รวยก็มเียอะแยะ

ไป คนทาํช ัว่แลว้รํา่รวยเป็นใหญ่เป็นโตก็มมีากมาย ดงันัน้ลาภยศสรรเสริญน้ี 

ไมใ่ช่เป็นตวัหลกัในการวดั แต่มนัก็มส่ีวน คนบางคนน้ีเน่ืองจากมบีญุเก่าเยอะ 

พอมาเกดิก็ไมต่อ้งทาํอะไร ก็มสีม้หลน่ ไดล้าภไดย้ศไดส้รรเสรญิ โดยทีไ่ม่ตอ้ง

ไปดิ้นรนไปหามา อนัน้ีมนัมาของมนัเอง อย่างน้ีเรยีกวา่เป็นวบิาก เป็นผลของ

บญุทีไ่ดท้าํมาในอดตี เช่นเดยีวกบัผลทีไ่มด่ ี เช่น มเีรื่องวุน่วายมปีญัหาต่างๆ

ตามมา ก็อาจจะเป็นเพราะวบิากกรรมทีท่าํมาในอดตี  

ส่วนการทาํปจัจบุนัน้ี ผลทีเ่ราจะวดัไดก้็คอื ความรูส้กึภายในใจของเรา ถา้เราทาํ

ความด ี ใจของเราก็จะเย็นจะสบายมคีวามสุข ถา้เราทาํช ัว่ใจของเราก็จะรอ้นจะ

วุน่วาย อนัน้ีแหละคอืผลทีแ่ทจ้รงิในปจัจบุนั ส่วนผลทีจ่ะตามมาในอนาคต มนัก็
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ขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ ทาํความดแีลว้บางทต่ีอไปคนรูเ้ขา้เขาก็มาใหผ้ล มกีารมอบ

รางวลัให ้มกีารต ัง้ยศตัง้อะไรให ้อนัน้ีก็เป็นเรื่องทีค่นเขามารบัรูท้หีลงั แลว้ก็เลย

มาแสดงความยนิดชีื่นชมกบัความดขีองเรา แต่บางททีาํไปแลว้ไมม่ใีครรูเ้ลยก็ได ้

ถา้เราทาํแบบเงยีบๆไมบ่อกใคร ก็จะไมม่ใีครรู ้เมือ่ไมม่ใีครรูจ้ะมใีครมาใหร้างวลั

เรา จะมใีครมาเลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่งอะไรใหก้บัเรา 

แต่คนทีท่าํเงยีบๆเขาไมต่อ้งการของเหลา่น้ี เขาตอ้งการความสบายใจ เขา

ตอ้งการความสุขใจเท่านัน้เอง ทีม่คุีณค่ามากกวา่รางวลัอะไรต่างๆ ซึง่เปรยีบ

เหมอืนกบัของเลน่ ของจรงิอยู่ทีใ่จความสุขใจอิ่มใจภมุใิจ อนัน้ีแหละ เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ส่วนการไดร้างวลั ไดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่ง ไดร้บัการยกย่อง

สรรเสรญิ ไดร้างวลัอย่างน้ี มนัเป็นของเลน่ของเดก็ ถา้ใจไมม่คีวามอิ่มไมม่ี

ความสุขแลว้ ของพวกน้ีมนัทาํใหใ้จมคีวามสุขไมไ่ด ้ ฉะนัน้ ผูท้ีท่าํความดจีรงิๆ 

เขาถงึมกัจะไมป่ระกาศตนเองใหรู้ ้ ผูท้ีป่ระกาศน้ีเป็นผูท้ีย่งัหลงอยู่ ทีว่า่ผลของ

การทาํดกี็คอื ตอ้งมกีารเจรญิกา้วหนา้ในลาภยศสรรเสรญิ เช่นบรษิทัเวลาเขาทาํ

ความดแีต่ละครัง้น้ี เขาจะตอ้งเรยีกหนงัสอืพมิพม์าทาํการถ่ายรูป ลง

หนงัสอืพมิพ ์ ประกาศใหค้นรูว้า่ บรษิทัน้ีทาํบญุขนาดนัน้ ทาํบญุขนาดน้ี คนจะ

ไดซ้ื้อสนิคา้ของเขามากมายขึ้นไป อนัน้ีมนัไมไ่ดเ้ป็นการทาํบญุ มนัเป็นการลงทนุ 

แต่ใจก็ไมม่คีวามสุขไม่มคีวามภมูใิจแต่อย่างใด  

การทาํบญุทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามสุขใจภมูใิจน้ี ตอ้งทาํโดยทีไ่มห่วงัผลตอบแทน

จากผูท้ีเ่ราใหค้วามช่วยเหลอื เราตอ้งการใหเ้ขามคีวามสุข ใหเ้ขามคีวามทกุข์

นอ้ยลงไป เช่นเหน็ทีไ่หนลาํบากอดอยากขาดแคลน เช่นหมูบ่า้นแลว้เราไป

ช่วยกนั เขาไมม่นีํา้ประปา เราไปทาํนํา้ประปาใหเ้ขา ทาํบ่อเดนิท่อเดนิระบบใหเ้ขา 

ใหเ้ขาไดม้นีํา้ใชอ้ย่างสะดวกอย่างสบาย เราทาํอย่างน้ีแลว้เราก็จะมคีวามสุขใจ 

แต่เราอย่าเอาช่างภาพไปถ่ายภาพ แลว้ก็เอาไปโฆษณาต่อ ปิดทองหลงัพระถงึได ้

บญุมาก 

ถาม การภมูใิจในตวัเองมากๆ ถา้มากไปจะเป็นมานะหรือไม่ 
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ตอบ การภมูใิจ ถา้มเีหตใุหภ้มูใิจก็ไมเ่ป็น เช่น เราทาํความด ี มนัก็เกดิความภมูใืจ

ขึ้นมา แต่ถา้เราไมท่าํแลว้เราคดิว่าเราด ี อย่างน้ีถงึจะเกดิมานะขึ้นมา บางคนทาํ

นิดเดยีวแลว้บอกวา่ทาํต ัง้เยอะตัง้แยะ ทาํไมไมไ่ดผ้ลเลย  

ถาม ช่วงน้ีปฏบิตัดูิจติ แลว้ก็เริ่มเหน็จติมนัมกีเิลสเขา้ แลว้กาํลงัของสต ิ กาํลงัของ

สมาธิอ่อน ก็พอมสีตรูิว้า่กเิลสกาํลงัเขา้มา เมือ่ก่อนจะสวดมนตไ์หวพ้ระประจาํ ก็

จะมสีมาธิบา้งแต่เป็นแค่ขณิกะ นานๆจะนัง่สมาธิบา้ง แต่เดีย๋วน้ีไมน่ ัง่เลยเพราะ

เจรญิสตอิย่างเดยีว พอเหน็จติทีม่นัส่ายไปเวลาทีก่เิลสเขา้มากระทบ ก็มา

พจิารณาวา่เหตทุีม่นักระทบ เพราะวา่เราไมม่สีตคุิม ในตาหูจมกูท ัง้หมดเลยค่ะ 

ตอนน้ีก็มาพจิารณาว่า บางครัง้ทีล่องทดสอบดว้ยการตัง้สต ิ แลว้ก็มสีมาธิฝึก

สมาธิขณิกะมากขึ้น เวลามองก็ใหม้สีตแิลว้ก็มสีมาธิอยู่ในการมอง บางครัง้กเิลส

ก็มาเขา้ ก็คอืรู ้กลายเป็นวา่สกัแต่วา่รู ้สกัแต่วา่เหน็ สกัแต่วา่ไดย้นิ แต่พอมาคดิ

อกีทหีน่ึงวา่ทาํไมทกุอย่าง แมแ้ต่สตบิางครัง้มนัก็ไมเ่ทีย่ง บางครัง้มนัก็บงัคบั

บญัชามนัไมไ่ด ้ บางทมีนัก็เกดิบางทกี็ไมเ่กดิ แลว้แต่เหตปุจัจยั แลว้ก็มา

พจิารณาอกีวา่ ก็เพราะว่าเราขาดสตแิละสมาธิในตรงนัน้ มนัก็เลยเขา้ พอเขา้อนั

น้ีปับ๊เพยีงแค่เหน็แวบเดยีว แมแ้ต่หลบัตาหรอืเหตกุารณน์ัน้ผ่านไป มนั

กลายเป็นสญัญาแลว้นาํมาปรุงแต่งต่อ บางครัง้มนัไปรบกวนในขณะทีเ่รานอน 

สตกิ็ไปตามสอนในตอนขณะทีเ่ราหลบั บอกวา่อนัน้ีถกูอนัน้ีไมถ่กู มนัมี

ความรูส้กึวา่ เหมอืนจะราํคาญ แต่ก็มาคดิวา่หรือเพราะเราขาดสมาธิไป เลย

อยากเรยีนถามวา่ จรงิๆแลว้ สมาธิ สต ิและปญัญา ท ัง้ ๓ ควรจะม ีกาํลงัเท่ากนั

เสมอ  

ตอบ คอืทกุอย่างมนัเริ่มทีส่ตเิป็นเหต ุถา้สตเิราไมต่่อเน่ือง สมาธิเราก็ลุม่ๆดอนๆ สงบ

บา้งไมส่งบบา้ง ปญัญาเราก็ทนับา้งไมท่นับา้ง ถา้สตเิราต่อเน่ือง สมาธิเราก็จะ

ต่อเน่ือง แลว้ปญัญาของเราก็จะต่อเน่ือง เพราะฉะนัน้ เราตอ้งเจรญิสตทิกุเวลา 

ควบคุมใจใหม้สีต ิ คอยคุมไมใ่หป้ลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ไปตามสญัญาอารมณ ์

ตามสิง่ทีไ่ดม้าสมัผสัรบัรู ้ สมัผสัและรบัรูแ้ลว้ก็ใหป้ลอ่ยไปผ่านไป สกัแต่วา่รู ้
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อย่าเอามาคดิปรุงแต่ง ถา้เอามาคดิปรุงแต่งแลว้ มนัก็จะเกดิกเิลสเกดิอารมณ์

ขึ้นมา ถา้สกัแต่วา่รู ้ไดย้นิปับ๊มนัก็ดบัไป เหน็ปับ๊มนัก็ผ่านไป มนัก็จะไมม่สีญัญา

อารมณข์ึ้นมา ถา้มนัจะปรุงแต่ง แสดงวา่สตเิรายงัมกีาํลงัไมม่ากพอ เราก็ตอ้งอดั

สตเิขา้ไป พทุโธเขา้ไป พอมนัจะเริ่มคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็พทุโธๆ เขา้ไป แลว้เดีย๋ว

มนัก็หยุดคดิ มนัก็จะสกัแต่วา่รูต่้อไปได ้ เราตอ้งพยายามหม ัน่เจรญิสตใิหม้นั

เป็นสมัปชญัญะ คอืต่อเน่ือง ไมม่เีวลาเผลอเลย ไมม่เีวลาหายไป ใหม้นัมอียู่

ตลอดเวลา ใหเ้ป็นมหาสตไิปเลย พอเป็นมหาสต ิ มนัก็จะเป็นมหาปญัญา 

ปญัญาก็จะเป็นมหาปญัญา ปญัญาก็จะทนักบักเิลสทกุเวลาทีม่นัปรากฏขึ้นมา  

ถาม ทน้ีีเวลาตอนทีอ่ะไรทีม่ากระทบ ถา้ปญัญาเจรญิถงึในรอบทีส่ามารถปลอ่ยวางได ้

เวลามนัมากระทบเราก็สกัแต่วา่รู ้

ตอบ ก็ถกูแลว้ ปลอ่ยวางไมม่อีารมณ ์ ใจเป็นอเุบกขา ใครด่าก็เฉย ใคร ชมก็เฉย ได ้

เงนิมาก็เฉย เสยีเงนิไปก็เฉย เท่ากนั เพราะพจิารณาวา่ของพวกน้ีเป็นของนอกใจ 

มกี็ไดไ้มม่กี็ได ้ สิง่ทีต่อ้งมกี็คอืสตสิมาธิปญัญาเท่านัน้ มคีวามสงบเท่านัน้ทีเ่ป็น

สมบตัขิองใจ ส่วนของอย่างอื่นน้ีไม่ใช่เป็นสมบตัขิองใจ จะมาก็ไดไ้ม่มาก็ได ้ถา้มี

ปญัญาจะเหน็อย่างน้ี พยายามไปใหถ้งึจดุนัน้ใหไ้ด ้ ไปถงึจดุทีเ่ราวางเฉยกบัทกุ

สิง่ทกุอย่าง ใครจะเป็นใครจะตายก็เฉย เราจะเป็นเราจะตายก็เฉย เฉยกบัทกุ

อย่าง คาํวา่เราก็คอืร่างกาย เราจรงิๆไมต่าย เราคอืใจไมต่าย แต่ร่างกายของเราน้ี 

มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ใจเราเฉยไดห้รอืเปลา่ ถา้ยงัเฉยไมไ่ดก้็แสดงวา่ 

ปญัญายงัไมท่นั สมาธิยงัไมม่กีาํลงั สตยิงัไมต่่อเน่ือง เพราะฉะนัน้ เราตอ้ง

พยายามเจรญิสตไิปใหม้อีย่างต่อเน่ือง แลว้เวลานัง่สมาธิก็จะรวมเป็นอปัปนา

สมาธิ พอออกจากสมาธิมาก็สามารถใชป้ญัญารกัษาใจใหส้กัแต่วา่รูไ้ด ้ปลอ่ยวาง

ทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ถา้เหน็วา่ทกุอย่างเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีคอืหลกัของการ

ภาวนา ตอ้งมที ัง้ ๓ ส่วนน้ี ส่วนทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืสตเิป็นตวัทีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธ ิ

และปญัญาตามมาต่อไป ฉะนัน้ตอ้งอย่าเผลอสตเิลย ตอ้งคุมใจตอ้งพทุโธอยู่ทกุ

ลมหายใจเขา้ออก หรอือย่างใดอย่างหน่ึง สตมิหีลายแบบ พทุโธก็ได ้ลมหายใจก็
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ได ้ ดูร่างกายก็ได ้ คดิถงึความแก่ความเจบ็ความตายก็เป็นสต ิ เรยีกว่ามรณานุ

สต ิ

ถาม เมือ่อาทติยก่์อน ไปภาวนาทีถ่ ํา้สหาย ๓ วนั วนัแรกรูส้กึวา่มนัเบากายเบาใจเบา

สบายๆ วนัสุดทา้ยคอืวนัที ่ ๓ รูส้กึฟุ้ งซ่านมากเอาไมอ่ยู่จนเชา้ ต่อมา พระ

อาจารยจ์นัทรเ์รยีนบอกวา่ มาภาวนาอย่างไงนะ มานัง่คดิวางแผน 

ตอบ พอใกลว้นัออก ใจมนัเริ่มฟุ้ ง  

ถาม ก็จรงิๆอย่างทีท่่านพดูตอนนัน้ฟุ้ งจนแกไ้มต่ก ฟุ้ งก็ฟุ้ งไป 

ตอบ สตแิตกไมย่อมดงึสตกิลบัมา ไมย่อมพทุโธ ปลอ่ยใหม้นัฟุ้ งมนัก็ยิ่งฟุ้ งใหญ่  

ถาม ใช่ยอมรบั ตอนนัน้คดิไมอ่อกจรงิๆวา่จะแกม้นัอย่างไร ตื่นเชา้มาก็วา่ทาํไมไม่พทุ

โธใหม้นัถี่ๆ  

ตอบ นัน่แหละเสน้ผมบงัภเูขาแท ้ๆ  เรามาก็เพือ่มาพทุโธแท ้ๆ  ยงัลมืไปได ้ คดิดูกเิลส

มนัเก่งขนาดไหน  

ถาม วนัน้ีมาพจิารณาอกีมมุหน่ึงวา่ วนัแรกทีเ่รามากายเบาใจเบาสงบดนีะ แต่วนั

สุดทา้ยกลบัฟุ้ งซ่านกลายเป็นตรงกนัขา้มกนัเลย แต่ถา้เราอกีนิดหน่ึงวา่ สิง่ทีเ่รา

มาฝึกน้ี มาฝึกทีต่วัผูรู้เ้พือ่รูอ้ารมณม์นัวา่ มนัสงบหรอืไมส่งบ อย่างน้ีก็คงจะดขีึ้น 

ตอบ ใช่ถกูแลว้ดงึกลบัมา ดงึใจกลบัมาอย่าปลอ่ยใหป้รุงแต่ง ใหก้ลบัมารูเ้ฉยๆ ใหน่ิ้ง

ใหส้งบ ดงึดว้ยพทุโธก็ได ้ ดงึดว้ยการสวดมนตก์็ได ้ หรอืถา้มสีตกิ็ดงึมาไดเ้ลย 

ถา้สตมิกีาํลงั ถา้มตีวัรูอ้ยู่ ก็ดงึกลบัมาหาตวัรูใ้หส้กัแต่วา่รูอ้ย่างเดยีว  

ถาม แต่สงัเกตทีผ่่านมา มนัคาอยู่ตรงความยดึความคดิตรงนัน้ ถา้วางใจใหเ้ป็นกลาง

มนัคงจะดขีึ้น ใหอ้ยู่ตรงผูรู้ต้รงนัน้วา่ มนัสงบไมส่งบมนัฟุ้ งอะไรตรงนัน้ 
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ตอบ ใช่แต่มนัลมืไง มนัเผลอมนัไปตดิกบัของความคดิปรุงแต่งเสยีแลว้ คดิถงึงานที่

เราจะไปทาํ มนัก็เลยนัง่ฟุ้ งอยู่เรื่องงานนัน้แทน วนัแรกๆไมฟุ่้ งเพราะเราต ัง้ใจจะ

ไปภาวนา พอวนัสุดทา้ยจะออกน้ี มนัเตรยีมการแลว้ จะไปกนิทีไ่หนด ี ใช่ไหม 

เพราะฉะนัน้เราควรจะไปแบบไมก่ลบัถงึจะด ี จะไดไ้มฟุ่้ ง บวชแบบไมม่วีนัสกึ 

พวกทีบ่วชน่ี พอเริ่มตน้กข็ยนั เดอืนแรกก็ขยนั พอเขา้เดอืนที่ ๒ ชกัจะแผ่วแลว้ 

พอเดอืนที ่ ๓ น่ีเริ่มฟุ้ งแลว้ เริ่มเตรยีมหากางเกงหาเสื้อ เพราะฉะนัน้บวชแลว้

ตอ้งไมส่กึถงึจะบวชจรงิ ทบุหมอ้ขา้วเลยไมถ่อยหลงัแลว้ จะไปตายดาบหนา้ ถา้

ไมช่นะก็ไมก่นิแลว้ ถา้อย่างน้ีมนัก็เขา้ๆออกๆอย่างน้ี สามวนัดสีีว่นัไข ้ 

ถาม แลว้อย่างน้ีจะรูก้าํลงัของตวัเองไดอ้ย่างไร กลา้ๆกลวัๆ 

ตอบ ก็ยงัไปไมถ่งึไหน ถา้มกีาํลงัมนัก็ไปไมก่ลบัแลว้ เอา้ทาํต่อไป  

ถาม อย่างทีไ่ปปฏบิตักินัทีเ่ขาสวนหลวง พอใกล ้ๆ จะออกน้ี ทกุคนดใีจกนัใหญ่ 

ตอบ เหมอืนคนตดิคุกกาํลงัจะถกูปลดปลอ่ย วาดแผนกนัแลว้จะไปหาใครดจีะไปทาํ

อะไรด ี เราตอ้งมองไปวา่การปฏบิตัขิองเราน้ีไมม่กีารถอยหลงั แต่อย่างวา่ตอนน้ี

ก็ยงัตอ้งเขา้ออกอยู่ กต็อ้งยอมรบักบัสภาพไปก่อน แต่ถา้อยากจะใหม้นัเป็นผลดี

ไปตลอดน้ี เราตอ้งเดนิไปขา้งหนา้เพยีงอย่างเดยีว ไมม่กีารเดนิถอยหลงั แต่

ตอนน้ีเรายงัไปไมไ่ด ้ก็ตอ้งรบัไปอย่างน้ีไปก่อน ยงัดกีวา่ไมไ่ปเลย ไป ๓ วนัแลว้

กลบัมาอยู่ ๒ วนัแลว้กลบัไปใหม ่ ก็เขา้ๆออกๆอย่างน้ีไปก่อน จนกวา่จะเบือ่ 

เหน็วา่ไปแลว้ไมก่ลบัดกีว่า  

ถาม มนัพอมาถงึจดุน้ีทไีร มนัเหมอืนกบัวา่มนัคดิไมอ่อกสกัทตีรงจดุนัน้พอด ีพอผ่าน

ไปแลว้ มานึกยอ้นหลงัจะคดิออกวา่เราควรจะแกอ้ย่างไร 

ตอบ ก็ลองกลบัไปทาํใหม ่ กลบัไปทาํใหม ่ พอมนัเกดิเหตกุารณจ์รงิๆก็ลมือกีนะ 

เพราะว่าเวลาเกดิเหตกุารณน้ี์มนัเหมอืนถกูสะกดจติ มนัไปกบัมนัเลยลมืมนัหมด

เลย ฉะนัน้ตอ้งพยายามฝึกบ่อยๆฝึกมากๆ ต่อไปมนัก็ไดเ้องแหละ ตอนน้ีเอา
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ประสบการณม์าเป็นบทเรยีน มาสอนเราวา่เราผดิพลาดตรงไหน คราวหนา้เรา

ตอ้งไมพ่ลาดอกี กลบัไปคราวหนา้พอมนัจะไปตกหลมุน้ีปับ๊เราตอ้งดงึเราออก 

บอกน่ีไมใ่ช่นะ ทางน้ีไม่ใช่นะไมใ่ช่ทางไป คดิไม่ได ้ มนัเป็นอนาคตอย่าพึง่ไป 

อย่าไปในอนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั รอใหถ้งึเหตกุารณก่์อนแลว้ค่อยคดิก็ได ้ออก

จากวดัไปแลว้ค่อยไปคดิก็ได ้ ตอนอยู่ในวดัอย่าพึง่ไปนอกวดั ร่างกายมนัอยู่ใน

วดัแต่ใจมนัไปอยู่นอกวดัแลว้  

ถาม แสดงวา่ตอนนัน้ทีเ่ราคดิไมถ่งึหรอืไมท่นัมนั เพราะสตเิราไมท่นัมนัใช่ไหมคะ 

ตอบ เพราะไมม่สีตเิลย ไม่ใช่ไมท่นั ปญัญาไมท่นัสตไิมม่ ี เขา้ใจไหม ถา้มสีตปิญัญา

มนัก็อาจจะทนัก็ไดไ้มท่นัก็ได ้ แต่อย่างนอ้ยมสีตมินัก็อย่างนอ้ยก็ยงัพอจะดงึมนั

ไวไ้ดอ้ยู่ แต่มนัไมต่ายเท่านัน้เอง แต่ถา้มปีญัญามนัก็ตาย ตายดว้ยปญัญา แต่

ร ัง้ดว้ยสตดิงึมนัไวด้ว้ยสต ิ แต่มนัยงัไม่หมดแรง มนัจะหมดแรงต่อเมือ่เราใช ้

ปญัญาฆ่ามนั  
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กณัฑท์ี่ ๔๖๙ 

รูห้รอืหลง 
๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

เมือ่เชา้ก็รูส้กึจะหนาวทีสุ่ดนะเท่าทีห่นาวมา แต่มนัก็เท่ากนั คอืมนัก็เป็นทกุขเวทนา

เหมอืนกนั ถา้เราทาํใจใหน่ิ้งไดม้นัก็เหมอืนกนั มนัก็หนาวเท่ากนั มนัเท่ากนัมนัจะลงไป

อกี ๑๐ องศา มนัก็ทกุขเวทนาเหมอืนกนั ถา้เราทาํใจเฉยมนัก็เท่ากนั ถา้ใจเราไมเ่ฉย 

มนัก็รูส้กึจะทกุขม์ากขึ้น ความจรงิมนัหนาวมากหนาวนอ้ยอยู่ทีใ่จเรามากกวา่ ร่างกาย

มนัก็ไมรู่ถ้งึความแตกต่าง ๙ องศา ๑๐ องศามนัก็เป็นไปตามความจรงิของมนั ถา้ฝึกใจ

ใหม้นัอยู่น่ิงๆไดแ้ลว้ ทกุอย่างมนัก็จะเท่ากนัหมด ก็ทกุอย่างก็เป็นสมมตุ ิ น่ีเราไปให ้

ความสาํคญักบัสมมตุ ิ เราก็เลยขึ้นลงไปกบัสมมตุ ิ ถา้เราทาํใจใหเ้ฉยไว ้ ใหอ้ยู่น่ิงใหเ้ป็น

กลาง ไมข่ึ้นไม่ลง มนัก็จะไมเ่หน็วา่มอีะไรแตกต่างกนั เจรญิกบัเสือ่มก็เท่ากนั เกดิกบั

ตายก็เท่ากนั หนาวกบัรอ้นก็เท่ากนั หวิกบัอิ่มก็เท่ากนั เพราะใจเป็นเพยีงผูร้บัรูเ้ท่านัน้ 

ใจไมไ่ดเ้ป็นผูร้อ้นหรอืหนาว หวิหรอือิ่ม เกดิหรอืดบั เจรญิหรอืเสือ่ม อย่างทีเ่ขาเจรญิ

หรอืเสือ่ม เกดิหรอืดบั กเ็ป็นตามธรรมดาของเขา เขาเป็นของเขาอยู่อย่างน้ีไปเสมอ ใคร

ทีห่ลงตามกบัความเจรญิกบัความเสือ่ม ก็จะเกดิความดใีจเกดิความเสยีใจ เวลาเจรญิก็

ดใีจ เวลาเสือ่มก็เสยีใจ แต่ดใีจแลว้มนัก็ผ่านไป เสยีใจแลว้มนัก็ผ่านไป มนัก็กลบัมาอยู่

ทีเ่ดมิ ทีเ่ดมิก็คอื ที่รูห้รอืที่หลง ถา้ทีห่ลงก็เตน้ไปเตน้มา ขึ้นๆลงๆไปกบัเหตกุารณต่์างๆ 

ดใีจเสยีใจไปกบัการเจรญิกบัการเสือ่มต่างๆ ถา้กลบัมาทีรู่ ้ ทีอ่เุบกขาก็จะเฉยๆ เจรญิก็

เฉยๆ เสือ่มก็เฉยๆ เกดิก็เฉยๆ ตายก็เฉยๆ มนัก็เลยเท่ากนั เจรญิกบัเสือ่มก็เท่ากนั 

เกดิกบัตายก็เท่ากนั หวิกบัอิ่มก็เท่ากนั หนาวกบัรอ้นก็เท่ากนั  

น่ีเป็นจดุทีเ่ราตอ้งกลบัมาหา ตอนน้ีเราอยู่ผดิจดุกนั แทนทีจ่ะอยู่ทีจ่ดุรู ้ เราไปอยู่ทีจ่ดุ

หลง พอจดุหลงมนัก็ดใีจเสยีใจไปกบัการเจรญิการเสือ่ม ถา้เราหาจดุรูเ้จอเราก็จะไมด่ใีจ

ไมเ่สยีใจ ไปกบัการเจรญิกบัการเสือ่มของสิง่ต่างๆ พวกเราทกุคนน้ีพอมาเกดิในโลกน้ี
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แลว้ เราก็จะตอ้งสมัผสัรบัรูก้บัการเจรญิกบัการเสือ่ม กบัการเกดิกบัการดบั กบัการเป็น

กบัการตาย กบัรอ้นกบัหนาว กบัสุขกบัทกุข ์กบัการเจรญิของลาภยศสรรเสรญิ กบัการ

เสือ่มของลาภยศสรรเสริญ แต่เวลาทีเ่ราสมัผสัเราไมไ่ดส้มัผสัดว้ยความรู ้เราสมัผสัดว้ย

ความหลง เราก็เลยเกดิความดใีจเกดิความเสยีใจขึ้นมา เวลาเกดิความดใีจเกดิความสุข

มนัก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่เวลาเกดิความเสยีใจเกดิความทกุขข์ึ้นมา มนัจะทรมานมาก 

ดงันัน้เราตอ้งมาศึกษาหาวธิีดงึใจเราใหไ้ปอยู่ทีจ่ดุรู ้ อย่าไปอยู่ทีจ่ดุหลง วธิทีี่จะทาํใหเ้รา

เขา้สู่จดุรูใ้หอ้อกจากจดุหลง ก็คอืวธิีของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรู ้ พบวธิีที่

จะทาํใหใ้จไดย้นือยู่ทีจ่ดุรู ้ จดุรูท้ีไ่มสุ่ขไมท่กุข ์ ไม่ดใีจไมเ่สยีใจ ไมย่นิดไีม่ยนิรา้ย ไม่

วุน่วายไปกบัเหตกุารณต่์างๆ น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราควรจะศึกษา เพือ่ที่เราจะไดป้รบัใจของ

เรา ใหย้า้ยจากจดุหลง มาสู่ทีจ่ดุรูใ้หไ้ด ้ ถา้อยู่ทีจ่ดุรูแ้ลว้สบาย ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ อาจจะ

คดิวา่ถา้ไม่ดใีจแลว้จะมคีวามสุขหรอื ความสุขที่ไดจ้ากการดใีจนัน้มนัสูก้บัความสุขทีรู่ ้

เฉยๆไมไ่ด ้

พวกเรายงัไมเ่คยสมัผสักบัความสุขทีไ่ดจ้ากการรูเ้ฉยๆ เราก็เลยคดิวา่ เรายงัตอ้งมคีวาม

ดใีจอยู่ แต่เราลมืไปวา่ ถา้เรามคีวามดใีจเราก็จะตอ้งมคีวามเสยีใจ เพราะใจมนัไมย่นือยู่

ทีจ่ดุรูแ้ลว้ มนัไปยนือยู่ทีจ่ดุหลง มนัก็จะแกว่่งเหมอืนลูกตุม้นาฬกิา เวลาดใีจก็เหมอืน

มนัแกวง่ไปทางซา้ย เวลามนัเสยีใจมนัก็จะแกวง่ไปทางขวา ใจก็จะแกวง่ไปแกวง่มา กบั

ความสุขกบัความทกุข ์ กจ็ะตอ้งอยู่กบัความทกุขไ์ปเสมอ ถา้ใจยงัไมน่ิ่งไม่อยู่ตรงกลาง 

ตรงกลางน้ีคอืจดุรู ้ จดุเฉย จดุน่ิงเฉย จดุทีเ่ป็นอเุบกขา ถา้อยู่น่ิงเฉยแลว้ กลบัจะได ้

ความสุขทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากความดใีจ แลว้ก็ไมต่อ้งไปพบกบัความทกุขท์ี่เกดิจาก

ความเสยีใจ ถา้เราดใีจกบัสิง่ใดแลว้ เราจะตอ้งเสยีใจกบัสิง่นัน้ต่อไป เพราะวา่สิง่ทีเ่ราดี

ใจดว้ยนัน้ จะตอ้งเปลีย่นไป ตอ้งมวีนัเสือ่มตอ้งมวีนัหมดไป เวลาเสือ่มเวลาหมดไป 

เวลานัน้ก็จะเป็นเวลาทีเ่ราทกุขใ์จ แลว้เวลาเกดิความทกุขใ์จน้ีมนัก็จะทาํใหเ้ราทรมาน

มาก และอาจจะทาํใหเ้ราตอ้งไปทาํความทกุขเ์พิม่ขึ้นมาอกี เพราะเราไม่รูจ้กัวธิีทีจ่ะแก ้

ความทกุข ์ ไม่รูจ้กัวธิีทีจ่ะดงึใจเราใหเ้ขา้อยู่ตรงจดุรู ้ จดุตรงกลาง ก็พยายามทีจ่ะดิ้นหนี

จากความทกุข ์ เวลาพยายามดิ้นหนีก็ยิ่งทกุขข์ึ้นมากใหญ่ เหมอืนกบัปมทีเ่ราผูกไว ้

แทนทีเ่ราจะแกะออกเรากลบัไปดงึปมใหม้นัแน่นขึ้นไป ยิ่งทกุขท์รมานใจเพิม่มากขึ้นไป
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อกี เพราะวา่เราจะดิ้นหนีจากความเสยีใจ ดิ้นหนีจากความทกุขใ์จ แต่เราดิ้นหนีความ

จรงิไปไมไ่ด ้เราจะดิ้นหนีจากความเสือ่มจากการดบั ของสิง่ทีเ่ราดใีจดว้ยไม่ได ้ดิ้นไปหา

สิง่ใหม ่ เดีย๋วมนัก็เสือ่มเหมอืนกนั แมว้า่จะไปหาอะไรมาทดแทนมนั สูญเสยีอะไรไป

แลว้ไปหาสิง่ใหมม่าทดแทน เดีย๋วสิง่นัน้ก็จะตอ้งเสื่ิอม ก็จะตอ้งดบัไปเหมอืนกนั น่ีเรา

ดิ้นกนัมาไม่รูก้ี่ลา้นกี่แสนชาตแิลว้ ดิ้นหนีจากร่างกายทีแ่ก่ทีเ่จบ็ทีต่ายไป แลว้ก็ดิ้นไปหา

ร่างกายอนัใหม ่ พอไดร่้างกายอนัใหมม่า เดีย๋วมนัก็แก่มนัก็เจบ็มนัก็ตายใหม ่ ดิ้นกนั

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ พยายามหาความสุขหาความดใีจกบัสิง่ต่างๆไปเรื่อยๆ จงึเป็นเหตทุีท่าํ

ใหพ้วกเราตอ้งมาทกุขก์นัอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่รูจ้กัแกป้ญัหาทีถ่กูทางนัน่เอง เราแทนที่

จะแก ้ เรากลบัไปผูกมดัปมใหม้นัแน่นขึ้น แทนทีจ่ะแกะมนัออก เรากลบัไปผูกมนัใหม้นั

มปีมเพิม่มากขึ้นไป 

ถา้เราไม่ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไม่ไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เราจะไมม่วีนัทีจ่ะแกป้มปญัหาของพวกเราไดเ้ลย แทนทีจ่ะแก ้ เรากลบัจะไปผูกปม

ปญัหาขึ้นมาใหมเ่รื่อยๆ สรา้งภพสรา้งชาตใิหมข่ึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งสรา้งมากก็ยิ่งตอ้งสรา้ง

มากขึ้นไป มนัเหมอืนกอ้นหนิกลิ้งลงจากภเูขา กอ้นหนิมนัจะไมก่ลิ้งชา้ลง แต่มนัจะกลิ้ง

เร็ว เร็วขึ้นไป เร็วขึ้นไป กาํลงัมนัจะมมีากขึ้นไป มากขึ้นไปเรื่อยๆ การแกป้ญัหาของพวก

เราก็คอืแกด้ว้ยความอยาก เวลาอยู่เฉยๆไมม่อีะไรทาํ ก็แกด้ว้ยความอยาก อยากไป

เทีย่ว อยากไปหาคนนัน้คนน้ี อยากจะไปหาสิง่นัน้สิง่น้ี อย่างคนทีแ่กป้ญัหาดว้ยการไป

เสพยาเสพตดิ ดื่มสุรายาเมาสูบบหุรี่ ชอ็ปป้ิงซื้อของฟุ่มเฟือย ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ 

น่ีคอืวธิีแกค้วามทกุขข์องเรา ทกุขท์ีเ่กดิจากความเหงาความวา้เหว ่ ทกุขท์ีเ่กดิจากเวลาที่

ไมม่อีะไรจะทาํ ใจก็จะหงดุหงดิ ตอ้งหาอะไรทาํ ก็จะไปทาํกบัเรื่องของรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ในรูปแบบต่างๆ เสพยาเสพตดิ ดืม่สุรา ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปซื้อขา้ว

ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ พอแกป้ญัหาแบบน้ี แทนทีค่วามหงดุหงดิ ราํคาญใจเวลาอยู่เฉยๆ 

มนักลบัเพิม่ความหงดุหงดิ เพิม่มากขึ้น ตอ้งแกบ้่อยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ แกไ้ปเท่าไหร่ก็

จะไมม่วีนัหมด ความหงดุหงดิความทกุข ์ ความไมส่บายอกไมส่บายใจ เวลาทีอ่ยู่เฉยๆ

อยู่คนเดยีว ก็จะไมม่วีนัหมด ก็ตอ้งแกไ้ปเรื่อยๆ แกไ้ปจนไมม่แีรงทีจ่ะแก ้ คอืร่างกาย

ไมส่ามารถทีจ่ะทาํตามความอยากได ้ ก็ทุกขอ์กีแลว้ แกไ้มไ่ด ้ แลว้ก็พอตายไปก็ตอ้งไป
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หาร่างกายอนัใหม ่ เพราะอยู่แบบไมม่ร่ีางกายไมไ่ด ้ ตอ้งมร่ีางกายเพือ่ทีจ่ะไดม้าแกค้วาม

หงดุหงดิ ความราํคาญใจต่อ อนัน้ีคอืวธิีแกข้องพวกเรา 

วธิีแกข้องพระพทุธเจา้น้ี ท่านหยุดความอยาก เวลาอยู่เฉยๆหงดุหงดิ ท่านก็ภาวนา ทาํ

ใจใหส้งบ พอใจสงบ ใจก็จะหายจากความหงดุหงดิ ใจเขา้สู่จดุรู ้ จดุอเุบกขา จดุทีไ่ม่มี

ความอยาก ท่านก็เลยรูว้่าน่ีคอืวธิีแกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิ แต่เป็นการแกแ้ค่ช ัว่คราว เพราะวา่

เวลาออกจากความสงบ ความหงดุหงดิก็จะกลบัคนืมา ความอยากจะแกค้วามหงดุหงดิ

ดว้ยการกระทาํสิง่ต่างๆก็จะตามมาใหม ่ ถา้อยากจะแกค้วามหงดุหงดิอย่างถาวร ก็ตอ้ง

พจิารณาใหเ้หน็วา่ การแกค้วามทกุขใ์จดว้ยการกระทาํตามความอยากน้ี กลบัเป็นการยดื

ความทกุขใ์หเ้พิม่มากขึ้นไปใหย้าวออกไป วธิทีีจ่ะแกต้อ้งแกด้ว้ยการไมท่าํตามความ

อยาก พจิารณาใหเ้หน็วา่ สิง่ทีจ่ะมาทาํใหเ้ราหายหงดุหงดิน้ี มนัไมเ่ทีย่งมนัไม่ถาวร ไดม้า

เราก็ดใีจใหม่ๆ  แลว้เวลาเขาเสือ่มไป เปลีย่นไปดบัไป เราก็กลบัมาอยู่ทีจ่ดุเดมิอกี 

กลบัมาทีค่วามไมส่บายใจ กลบัมาทีค่วามทกุขใ์จ แลว้ต่อใหเ้ราพยายามทีจ่ะดูแลรกัษา

สิง่ทีเ่ราใหด้ขีนาดไหนก็ตาม เราก็จะไมส่ามารถที่จะไปยบัย ัง้ความเสือ่มความดบั การ

เปลีย่นแปลงของสิง่ทีเ่ราเอามาแกป้ญัหาใหก้บัเราน้ี เราก็จะกลบัมาอยู่ทีจ่ดุทีเ่ราไม่สบาย

ใจทกุขใ์จ หงดุหงดิราํคาญใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา วา้เหวเ่ปลา่เปลีย่ว แลว้เราก็จะไปทาํ

ตามทีเ่ราเคยทาํอกี แต่ถา้เราไดพ้บกบัวธิีแกท้ีถ่กู ก็คอืวธิีทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ เราก็รู ้

วา่เราตอ้งกลบัมาทีจ่ดุน้ี กลบัมาทีจ่ดุทีเ่ป็นอเุบกขา และการทีจ่ะกลบัมาทีจ่ดุทีเ่ป็น

อเุบกขา ก็คอืกต็อ้งไมท่าํตามความอยากนัน้เอง พอเราไมท่าํตามความอยาก ความอยาก

นัน้ก็จะอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะหมดไปในทีสุ่ด พอหมดแลว้ เราก็จะอยู่ทีจ่ดุรู ้

ตลอดเวลา จะเขา้สมาธิก็ไดไ้มเ่ขา้สมาธิก็ได ้ ถา้เรามปีญัญาคอยสกดัความอยากทกุ

รูปแบบ ทีจ่ะดงึใหเ้ราออกจากจดุรู ้ไปสู่จดุหลง ไปสู่ความทกุข ์ 

อนัน้ีแหละคอืงานของพวกเรา ทีเ่ราจะตอ้งพยายามทาํกนัใหไ้ด ้ คอื พยายามดงึใจของ

เราใหอ้อกจากจดุหลง ใหม้ายนือยู่ทีจ่ดุรู ้ กต็อ้งเจรญิสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา 

ดว้ยการสนบัสนุนของการรกัษาศีล ดว้ยการทาํทาน ทานน้ีมไีวส้าํหรบัสกดัความหลง ที่

จะไปแกป้ญัหาดว้ยการใชเ้งนิทองแกป้ญัหากนั ทกุวนัน้ีเราใชเ้งนิทองแกป้ญัหาใจกนั เรา
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ไมส่บายใจเราก็ไปเทีย่วกนั ไปดืม่ไปรบัประทาน ไปดูไปฟงักนั ก็ตอ้งใชเ้งนิทอง เมื่อเรา

ใชเ้งนิทองมาแกป้ญัหา เราก็สรา้งปญัหาใหก้บัเรา เพราะเราก็ตอ้งไปหาเงนิทองมา หาเงนิ

ทองแลว้ก็มาแกป้ญัหาทีไ่มม่วีนัจบไมม่วีนัสิ้น แกก้นัไปอย่างนัน้ วนกนัไปอย่างนัน้ หา

เงนิมาก็ไปสรา้งปญัหากบัการหาเงนิอกี ตอ้งไปทกุขไ์ปเหน่ือยยากกบัการหาเงนิหาทอง 

แลว้พอไดเ้งนิมา ก็เอามาแกป้ญัหาทีไ่มถ่กูทาง ทาํใหป้ญัหามนัยดืเยื้อต่อไปมนัไมห่มด

ไป ถา้จะแกใ้หม้นัหมด ก็คอืเอาเงนิทองทีจ่ะไปแกป้ญัหาแบบเดมิๆน้ี มาแกต้ามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงแก ้ คอืเอามาทาํทานเสยี เช่นปีใหมน้ี่จะไปเทีย่วทีไ่หน กอ็ยู่บา้นเอา

เงนิทีจ่ะเทีย่วน้ี เอาไปทาํบญุทาํทาน ทาํทีไ่หนก็ได ้ ทาํทีว่ดัก็ได ้ ทีโ่รงเรยีนก็ได ้ ที่

โรงพยาบาลก็ได ้ทีบ่า้นก็ได ้ทาํกบัพอ่ทาํกบัแม ่ทาํกบัผูท้ีม่พีระคุณ ทาํกบัผูท้ีต่กทกุขไ์ด ้

ยากเดอืดรอ้น ทาํแลว้เราก็จะไดแ้กป้ญัหาไดถ้กูทาง เราจะไดห้ยุดแกป้ญัหาดว้ยการใช ้

เงนิทอง เพือ่ไปทาํตามความอยากต่างๆ เรารกัษาศีลก็เช่นเดยีวกนั รกัษาศีลก็เพือ่จะตดั

ไมใ่หเ้ราไปสรา้งปญัหาเพิม่ขึ้น เพราะการทาํบาปน้ีไมไ่ดเ้ป็นการแกป้ญัหา แต่มนัจะทาํให ้

ปญัหาเพิม่มากขึ้น เช่นเราขาดเงนิขาดทอง เราก็ไปลกัขโมยหรอืไปโกหกหลอกลวง เอา

เงนิของผูอ้ื่นมาใช ้ ใชแ้ลว้เราก็ไมม่ปีญัญาทีจ่ะคนื ก็ตอ้งถกูเขามาตามทวงหน้ีอยู่เรื่อยๆ 

แลว้ก็อาจจะตอ้งถกูจบัขึ้นศาลขึ้นอะไรกนั ตดิคุกตดิตารางไป เราจงึตอ้งรกัษาศีลกนั 

ตอ้งไมท่าํบาป ตอ้งทาํทาน อย่าเอาเงนิทองไปใชใ้นการแกป้ญัหาทางใจ ดว้ยการไปซื้อ

ของฟุ่มเฟือย ไปเทีย่วไปทาํอะไรต่างๆ ถา้เราหยุดการใชเ้งนิทองเพือ่แกป้ญัหาทางใจ เรา

ก็จะไมต่อ้งเสยีเวลากบัการไปหาเงนิทองมา ถา้จะหาก็หาเท่าทีจ่าํเป็น หาพอใหม้า

แกป้ญัหาทางร่างกาย คอืหาอาหาร หาทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ก็ไมต่อ้ง

เสยีเวลามาก ก็จะทาํใหเ้ราไดม้เีวลามาแกป้ญัหาใจของเรา คอืมาบาํเพญ็จติตภาวนา มา

บาํเพญ็สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนา  

การเจรญิสมถภาวนาก็ตอ้งเจรญิสตก่ิอน ตอ้งมสีตคิอยควบคุมความคิดปรุงแต่ง ให ้

หยุดใหไ้ด ้ ถา้ความคดิปรุงแต่งไมห่ยุด ก็จะไมเ่กดิผล สมถภาวนาก็จะไมเ่กดิ ใจจะไม่

เขา้สู่จดุรู ้ ใจก็จะอยู่ทีจ่ดุหลง ตวัทีท่าํใหใ้จอยู่ทีจ่ดุหลงก็คอื ความคดิปรุงแต่งของเรา

น่ีเอง พอเราคดิแลว้ เราก็คดิไปตามความหลง อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ความหลงเป็นผู ้

ผลกัดนัใหเ้ราคดิปรุงแต่งไป คดิวา่ไอน้ ัน่ก็ดไีอน่ี้ก็ด ีคดิวา่ไอน้ ัน่จะใหค้วามสุขกบัเรา ไอ ้
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น่ีจะใหค้วามสุขกบัเรา คิดวา่ไอน้ ัน่เป็นของเรา จะอยู่กบัเราไปตลอด เป็นนิจจงั เป็นสขุงั 

เป็นอตัตา น่ีคอืความคดิของพวกเรา พอคดิอย่างน้ีแลว้ ก็เกดิตณัหาขึ้นมา เกดิ

กามตณัหา เกดิภวตณัหา วิภวตณัหาขึ้นมา จติมนัก็จะยนือยู่ทีจ่ดุหลง จะไมม่วีนัออก

จากจดุหลงได ้ถา้เราไม่มสีตคิอยดงึใจใหห้ยุดคดิปรุงแต่ง ถา้ใจหยุดคดิปรุงแต่งแลว้ ใจ

ก็จะเขา้สู่ทีจ่ดุรู ้ สกัแต่วา่รูท้นัท ี บรกิรรมพทุโธๆ ไปเรื่อยๆ พอความคดิปรุงแต่งหายไป 

ก็จะเหลอืแต่ตวัรูโ้ผลข่ึ้นมา ผูรู้โ้ผลข่ึ้นมา ทน้ีีเราก็จะรูว้า่ น่ีแหละคอืจดุทีเ่ราจะตอ้งยนื

ตอ้งอยู่ คอือยู่ทีต่รงจดุรู ้ อย่าไปอยู่ทีจ่ดุหลง จดุหลงก็คอืคดิปรุงแต่งไปต่างๆนานา ไอ ้

นัน่ก็ดไีอน่ี้ก็ด ีอยากจะไดส้ิง่น ัน้อยากจะมสีิง่น้ี อยากจะเป็นอย่างนัน้อยากจะเป็นอย่างน้ี

ขึ้นมา พอเกดิความอยากแลว้ก็ตอ้งดิ้นรน อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งดิ้นไปทาํตามความอยาก 

มนัถงึจะหายจากความดิ้นรน 

ฉะนัน้เราตอ้งมาบาํเพญ็จติตภาวนากนัใหม้ากๆ เจรญิสตใิหม้ากๆ ตัง้แต่ตื่นเลย สตน้ีิ

เราเจรญิไดต้ ัง้แต่เราตื่น พอเราลมืตาขึ้นมาปับ๊ เราก็ตอ้งต ัง้สตดิงึจติไวใ้หอ้ยู่กบัปจัจบุนั

เลย ใหอ้ยู่ตดิกบัร่างกาย อย่าปลอ่ยใหม้นัไปทีอ่ื่น หรอืใหอ้ยู่ตดิกบัพทุโธ ก่อนจะลกุ

ขึ้นมาทาํอะไร ก็ถามวา่ตอนน้ีจติเราอยู่ทีไ่หน อยู่ตรงน้ีหรอืเปลา่ หรอืไปอยู่ทีท่าํงานแลว้ 

หรอืไปอยู่ทีไ่หนแลว้ ร่างกายยงัอยู่ตรงน้ีเลย แต่จติไปถงึไหนแลว้ก็ไมรู่ ้อนัน้ีคอืสิง่ทีเ่รา

จะตอ้งเจรญิใหไ้ด ้ดงึจติใหอ้ยู่กบักายก็ได ้อยู่กบัพทุโธก็ได ้เพือ่ไมใ่หม้นัไปกบัความคดิ

ปรุงแต่งสงัขาร ไปกบัความหลง ถา้ไปคดิปรุงแต่งแลว้มนัก็จะไหลไป มนัก็จะไปดิ้นรน

ไป ไปตามความอยากต่างๆ เพราะฉะนัน้เราตอ้งเจรญิสตใิหไ้ด ้ ถา้เจรญิสตไิด ้ เวลานัง่

เฉยๆนัง่หลบัตา ใจก็จะรวมเขา้สู่จดุรูไ้ด ้ เขา้สู่จดุอเุบกขาได ้พอเขา้สู่จดุนัน้แลว้ ก็จะได ้

พบกบัความสุขทีย่ิ่งใหญ่ นัตถ ิสนัติ ปรมงั สุขงั ไมม่คีวามสุขอนัใดทีจ่ะยิ่งใหญ่ เท่ากบั

ความสุขทีจ่ะไดจ้ากความสงบ จากการทีไ่ดเ้ขา้สู่จดุรูน้ี้ อนัน้ีแหละ เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้ง

พยายามทาํกนัใหไ้ด ้ถา้เราไมถ่งึจดุน้ีเราก็จะยงัแกป้ญัหาไมไ่ด ้และการถงึจดุน้ีดว้ยสมถ

ภาวนา ก็เป็นการแกป้ญัหาไดช้ ัว่คราวยงัไมถ่าวร เพราะว่าเราจะไม่สามารถอยู่ในจดุน้ีได ้

ตลอดเวลานัน่เอง พอเราลมืตาขึ้นมา พอจติเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมา มนัก็จะไหลไปสู่จดุ

หลงอกี ถา้อยากจะใหม้นัอยู่ทีจ่ดุรูต่้อไป เราก็ตอ้งใชป้ญัญาสกดัความคดิ ไมใ่หม้นัไป

ทางนัน้ มนัจะไปตามทางความอยาก เราก็ตอ้งใชป้ญัญาสกดัมนั ใชอ้นิจจงั ทกุขงั 
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อนัตตา เขา้มาช่วย อยากไดอ้ะไรก็พจิารณาสิง่ทีอ่ยากไดว้า่ มนัไมเ่ทีย่ง เป็นความสุข

ช ัว่คราว เป็นความสุขเดีย๋วเดยีว แลว้ก็จะมคีวามทุกขต์ามมา อยู่คนเดยีวเหงาอยากจะมี

แฟน อยากจะมภีรรยา อยากจะมสีาม ี ก็ตอ้งไปหาสามหีาภรรยา พอไดม้าแลว้ก็ตอ้งมา

ทกุขก์บัสามทีกุขก์บัภรรยา เพราะภรรยาสามไีมน่ิ่ง ไมเ่หมอืนเดมิ  

ฉะนัน้ ถา้ไดส้มาธิแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งเจรญิปญัญา พจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จไปมี

ความอยาก เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ลาภยศสรรเสรญิ ตอ้งพจิารณาว่าเป็นอนิจจงั

ไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตาเราควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ จะส ัง่ใหเ้ขาใหค้วามสุขกบัเราตลอดเวลา

ไมไ่ด ้ เขาจะตอ้งมกีารเปลีย่นไป มขีึ้นมลีงมดีมีไีม่ด ีบางวนัเขาก็ดบีางวนัเขาก็ไมด่ ีวนัที่

เขาไมด่ ี ความสุขทีเ่ราเคยไดจ้ากเขาก็หายไป ก็จะไดแ้ต่ความทกุขก์ลบัคนืมา ถา้เหน็วา่

เขาเป็นทกุขเ์ราก็จะไดไ้มอ่ยากไดเ้ขามา ไมว่า่จะเป็นอะไรเป็นวตัถหุรอืเป็นบคุคลก็

เหมอืนกนั เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา เป็นทกุข ์ จะใหค้วามทกุขก์บัเรา ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ 

ก็จะสกดัใจไม่ใหไ้ปหลงกบัสิง่ต่างๆได ้ ก็จะดงึใจใหย้นือยู่กบัจดุรูเ้ฉยๆได ้ เวลายนือยู่

กบัจดุรูน้ี้ได ้ มนัสบาย มนัอิ่มมนัพอ มนัไมต่อ้งการอะไรท ัง้นัน้ น่ีแหละคอืเรื่องของการ

แกป้ญัหาของเรา ตอนน้ีพวกเรายนือยู่ตรงจดุหลง เราตอ้งดงึจติของเราใหอ้อกจากจดุ

หลง ใหม้ายนือยู่ตรงจดุรู ้ ดว้ยการทาํทาน ถา้เรามเีงนิมากเกนิไป ถา้เราจะตอ้งเอาเงนิน้ี

มาแกป้ญัหาทางใจ เราก็ตอ้งหยุดใชเ้งนิแก ้ เพราะเงนิน้ีแกไ้มไ่ด ้ เช่นไปเทีย่วไปดืม่ไป

รบัประทาน ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย หรอืไปเป็นใหญ่เป็นโต เป็นนัน่เป็นน่ี แก ้

ไมไ่ด ้ เราตอ้งแกด้ว้ยการบาํเพญ็จติตภาวนาเท่านัน้ แกแ้บบพระพทุธเจา้ เสดจ็ออกจาก

พระราชวงั บาํเพญ็อยู่ในป่า รกัษาศีลใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ แลว้ก็ชาํระใจดว้ยสมถะและ

วปิสัสนาภาวนา ชาํระความหลงใหใ้จไดม้ายนือยู่ทีจ่ดุรู ้จดุทีไ่มห่ลง 

ถา้อยู่ทีจ่ดุรู ้ จดุทีไ่มห่ลงแลว้ ก็จะไมท่กุขก์บัเหตกุารณต่์างๆ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม 

อะไรจะเจรญิอะไรจะเสือ่ม ก็จะเฉยๆเท่ากนั หนาวเท่าน้ีหนาวเท่านัน้ มนัก็หนาว

เหมอืนกนั รอ้นเท่านัน้รอ้นเท่าน้ี มนัก็รอ้นเหมอืนกนั ถา้ใจมนัเฉยแลว้มนัไมเ่ป็นปญัหา 

กบัทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมว่า่จะรอ้นหรอืหนาว อิ่มหรอืหวิ เจบ็หรอืไมเ่จบ็ แก่หรอืไม่

แก่ ตายหรอืไมต่าย ไมเ่ป็นปญัหาท ัง้นัน้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปนัน้ 
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มนัไมไ่ดเ้ป็นอะไรกบัใจเลย ใจไมไ่ดเ้ป็นสิง่ต่างๆ ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้ เหตกุารณต่์างๆสิง่

ต่างๆเท่านัน้เอง แต่รบัรูด้ว้ยความหลง รบัรูแ้ลว้ก็สรา้งอารมณ์ขึ้นมา มาทาํลายตนเอง 

มาดใีจมาเสยีใจกบัสิง่ทีต่นเองไปรบัรู ้ เพราะไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆนัน้ มนัไมไ่ดม้อีะไรเกี่ยวขอ้ง

กบัเราเลย เราไปเกี่ยวขอ้งกบัเขาเอง เราไปหลงกบัเขาเอง ไปหลงวา่เป็นของเรา เป็นตวั

เรา พออะไรเป็นของเราปับ๊ทน้ีีก็วุน่วายขึ้นมาทนัท ี ถา้ไมเ่ป็นของเราน่ีสบาย บา้นคนอื่น

นํา้จะท่วมไฟจะไหมเ้ราไม่เดอืดรอ้น แต่ถา้เป็นบา้นของเราขึ้นมาเมือ่ไหร่ เดอืดรอ้นขึ้นมา

เมือ่นัน้ ฉะนัน้ อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปถอืวา่อะไรเป็นตวัเราเป็นของเรา ใหรู้เ้ฉยๆ 

ถา้เป็นตวัเราของเรา ก็ใหรู้ว้า่เป็นของเราช ัว่คราว ไมใ่ช่เป็นตวัเราของเราทีถ่าวร สกัวนัก็

จะตอ้งจากเราไป หรอืเราจะตอ้งจากเขาไป ใหค้ดิอย่างน้ีพจิารณาอย่างน้ีดว้ยปญัญา ให ้

เจรญิสตพิทุโธๆ หรอืเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย เพือ่ไมใ่หไ้ปคดินู่นคดิน่ี แลว้ก็

พยายามนัง่สมาธิใหม้าก เดนิจงกรมใหม้าก เพือ่ทีเ่ราจะไดม้สีมาธิมปีญัญา ทีจ่ะรกัษาใจ

ใหอ้ยู่ ใหรู้เ้ฉยๆ ใหส้กัแต่วา่รู ้ ไมใ่หไ้ปหลงกบัสิง่นัน้สิง่น้ี บคุคลนัน้บคุคลน้ี วา่เป็นพอ่

เป็นแม ่เป็นพีเ่ป็นนอ้ง เป็นสามเีป็นภรรยา อนัน้ีเป็นความหลงท ัง้นัน้ ความจรงิแลว้เขาก็

เป็นอนตัตา เป็นดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจบ็ตาย ตวัเขาเองก็ไมไ่ดเ้กดิแก่เจบ็ตายไปกบัดนิ

นํา้ลมไฟ ตวัของเขาก็เป็นตวัรูเ้หมอืนกนั แต่เขาไมรู่เ้ท่านัน้เอง เขาหลงเท่านัน้เอง เขาก็

เลยไปทกุขก์บัสิง่ทีเ่ขาหลง เวลาทีเ่ขาตอ้งสูญเสยี จะตอ้งพลดัพรากจากสิ่งทีเ่ขารกัเขา

ชอบไป เขาก็เสยีอกเสยีใจทกุขท์รมานใจ แต่ถา้เขารูเ้หมอืนกบัเรารูเ้ขาก็จะไมท่กุข ์ เวลา

เขาจากสิง่ทีเ่ขารกัไปเขาก็ไมท่กุข ์ เวลาเราจากสิง่ทีเ่รารกัไปเราก็ไมท่กุข ์ เวลาเราเจอสิง่ที่

เราไม่รกัไมช่อบเราก็จะไม่ทกุข ์เราก็จะรูเ้ฉยๆ 

น้ีคอืงานทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํสาํเร็จแลว้ แลว้ก็นาํเอามาแบ่งปนัใหก้บัพวกเรา เรยีกวา่

ธรรมทาน ทรงใหธ้รรมะกบัพวกเรา ถา้พวกเรานาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ เราก็จะไดไ้ปยนือยู่ที่

จดุเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้ปยนืกนั ก็ยนืทีจ่ดุรูน่ี้แหละ 

จดุทีเ่ป็นอเุบกขา จดุทีเ่ป็น ปรมงั สุขงั นัน่เอง อยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารทาํทาน อยู่ทีก่ารรกัษา

ศีล อยู่ทีก่ารบาํเพญ็สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ดงันัน้เราตอ้งพจิารณาอยู่เนืองๆวา่ 

เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ วนัเวลามนัผ่านไปเรื่อยๆ ผ่านไปแลว้มนัก็ไมถ่อยหลงักลบั เวลา

มแีต่จะหมดไป มนัไมเ่พิม่ใหม้มีากขึ้น มนัจะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ เวลาทีเ่ราจะไดบ้าํเพญ็
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ไดท้าํทานไดร้กัษาศีล จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เรากาํลงัทาํทานรกัษาศีล

บาํเพญ็จติตภาวนาอยู่หรอืเปลา่ ถา้เราไมท่าํเราก็ขาดทนุ ถา้เราทาํเราก็จะไดก้าํไร อยู่ที่

เรา ไมม่ใีครบาํเพญ็ใหเ้ราได ้ ไมม่ใีครเตอืนเราได ้ นอกจากเราตอ้งเตอืนตวัเราเอง ดว้ย

การระลกึถงึความแก่ ความเจบ็ ความตาย อยู่เรื่อยๆ ระลกึถงึวนัเวลาทีผ่่านไปอยู่ทกุ

วนิาท ีวา่เวลาเรานอ้ยลงไปทกุวนิาท ีทกุวนิาท ี เราจะมวัมาหลงกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีทาํไม 

สิง่ต่างๆในโลกน้ี มนัมแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัเรา เพราะในวนัหน่ึงเราจะตอ้งจากเขาไป 

หรอืเขาจะตอ้งจากเราไป แลว้เรามวัไปวุน่วายกบัเขาทาํไม ทาํไมไมป่ลอ่ยใหเ้ขาไปเสยี

ต ัง้แต่บดัน้ี ในเมือ่เราจะตอ้งจากกนัในวนัขา้งหนา้อยู่ด ี ทาํไมเราไมจ่ากกนัเสยีแต่ตอนน้ี 

จากในขณะทีเ่ราต ัง้ใจน่ีมนัไมท่กุขน์ะ แต่ถา้จากในขณะทีเ่ราไมพ่รอ้มไม่ต ัง้ใจน่ีมนัจะ

ทกุข ์ วธิทีีจ่ะทาํใหเ้ราจาก จากสิง่เหลา่น้ีก็คอืทาํทาน เรารกัเงนิก็ใหม้นัจากเราไปสละมนั

ไป รกัสมบตัขิา้วของเงนิทองก็สละมนัไป รกัสามภีรรยารกัลูกก็จากกนัไป ไปอยู่คนเดยีว 

อย่างพระพทุธเจา้ ท่านพรอ้มทีจ่ะจาก จากสิง่ต่างๆเหลา่น้ีไป ท่านจงึไมท่กุขเ์วลาทีท่่าน

จากไป ถา้เราไมพ่รอ้ม ถงึเวลาน้ีมนัจะทกุขม์าก สิ่งต่างๆทีเ่รารกัทีใ่หค้วามสุขกบัเราน้ี 

จะช่วยเราไมไ่ด ้ เวลาทีเ่ราจะตอ้งจากเขาไป ดงันัน้ใหเ้รารบีทาํเสยีต ัง้แต่บดัน้ี เพราะวนั

เวลามแีต่จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ แลว้ไมน่านก็จะหมด ตอนน้ีอายุเท่าไหร่กนัเขา้ไปแลว้ จาก 

๕๐ มนัก็จะเป็น ๖๐ จาก ๖๐ มนัก็จะเป็น ๗๐ จาก ๗๐ มนัก็จะเป็น ๘๐ ถา้ยงัอยู่

เหมอืนเดมิอยู่ มนัจะไดป้ระโยชนอ์ะไร มนัไมม่กีารพฒันาการขึ้นมา อยู่ไปก็เสยีเวลา

เปลา่ๆ อยู่ไปก็ขาดทนุ มนัตอ้งมกีารพฒันาทางจติใจ จติใจตอ้งรูม้ากขึ้น หลงนอ้ยลง 

เป็นอเุบกขามากขึ้น ถงึจะเรยีกวา่กาํไร ถา้สามารถยนือยู่จดุน้ีไดต้ลอดเวลา ก็ถอืวา่ได ้

กาํไรเต็มที ่ไดห้ลดุพน้จากบ่วงมาร บ่วงของกเิลสตณัหา บ่วงของการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

เพราะฉะนัน้ ขอใหพ้วกเราพยายยามเร่งความเพยีรกนั วนัเวลานอ้ยลงไปเรื่อยๆ น่ีก็อกี

ไมก่ี่วนัก็สิ้นปีแลว้ ปีน้ี หมดแลว้ก็หมดไป จะไม่กลบัมาหาเราอกีนะ ๒๕๕๖ น้ีจะเป็น

ความจาํต่อไป จะไมม่ ี๒๕๕๖ อกีแลว้ เรายอ้นเวลากลบัไปไมไ่ด ้ขอใหเ้รารีบ ทาํในสิง่ที่

เราควรทาํกนั แลว้ควรหยุดในสิง่ทีเ่ราไมค่วรทาํกนั ไมเ่ช่นนัน้เราจะตดิกบัอยู่กบับ่วงของ

มาร อยู่ต่อไปอย่างไมม่วีนัสิ้นสุด  
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ถาม ลูกทาํภาวนาทกุวนั มากบา้งนอ้ยบา้ง ทกุอย่างทีพ่ระอาจารยเ์ทศน ์ทีพ่ระอาจารย์

สอนก็ปฏบิตัอิยู่ในใจตลอด  

ตอบ แลว้กเิลสมนัยอมหนีไปไหม  

ถาม บางทกี็ไดบ้างทกี็ไม ่แต่วา่ดขีึ้นมากจาก ๕ ปีทีแ่ลว้ 

ตอบ มนัคงจะเหมอืนปลูกตน้ไมน้ะ ค่อยๆขยบัไป ถา้จะดูวนัต่อวนัมนัก็จะไมเ่หน็

ความแตกต่างมาก  

ถาม แต่เวลามปีญัหาขึ้นมา เหน็ชดัเลยค่ะ ว่าเป็นยงัไง 

ตอบ อยู่ทีต่วัเราท ัง้นัน้ใช่ไหม ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร อยู่ทีค่วามอยากของเรา ความยดึ

ตดิของเรา เคยมอีะไรก็อยากจะมต่ีอไป พอจะตอ้งสูญเสยีไป หรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงไป ก็ไมส่บายใจไมพ่อใจ ไมม่องความจรงิว่า ทกุอย่างมนัตอ้ง

เปลีย่นแปลง แลว้เราไมม่อีาํนาจทีจ่ะไปหา้มมนัได ้ เราตอ้งพรอ้มรบักบัการ

เปลีย่นแปลงเสมอ  

ถาม ลูกสาวไปชอบกบัคนนบัถอืศาสนาอสิลาม ศาสนาอสิลามทีเ่ดนมารก์น้ี เขาจะทาํ

อะไรทีผ่ดิปกต ิ ฆ่าเพือ่เกยีรตยิศ มคีวามคดิทีแ่ปลกประหลาดอะไรอย่างน้ี พอ

ทราบวา่เขาไปชอบกบัคนทีน่บัถอืศานาอสิลามน่ี เหน็ชดัเลยวา่ใจน้ีไม่ชอบ เพราะ

ความจาํมนัจาํไดว้า่คนทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม น่ีไมไ่ดว้า่ใครนะคะ แต่พดูถงึ

ความจาํทีเ่คยจาํไดว้า่ ไม่ด ีทน้ีีก็มานัง่คดิพจิารณาดูเหน็วา่ ท่านพระอาจารยเ์คย

พดูอยู่ครัง้หน่ึงนะค่ะวา่ เขาเป็นสม้ไปอยากใหเ้ขาเป็นแอปเป้ิล จาํคาํน้ีได ้

เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งไปอยาก เขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเรื่องของเขา เขาเลอืกเอง 

ก็เลยทาํใจไดเ้ร็วขึ้น ดขีึ้นนะค่ะ แลว้ก็บอกเขาวา่ถา้มปีญัหาอะไรก็มาหาก็แลว้กนั 

จะช่วยทกุอย่าง ถา้เขาชอบอย่างนัน้ก็โอเคยอมรบั มนัก็สบายขึ้นใจก็ไมท่กุข ์มนั

เหน็ชดัเลยค่ะพอมปีญัหาแบบน้ี พอนึกถงึคาํสอนของท่านพระอาจารย ์ มอียู่คาํ

หน่ึงสมยัแรกๆทีพ่ระอาจารยส์อนวา่ จะพายเรอืใหเ้ขาขา้มฝัง่ แลว้ถา้เขากระโดด
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ลงจากเรอืน้ี เราจะไปหา้มเขาไดไ้หม เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไมรู่ ้ แลว้มาสมมตุิ

เป็นลูกของเรา ไปยดึไปถอืเขา พอคดิไดก้็ไมท่กุขน์ะค่ะ ก็ช่างเขา เขาเป็นยงัไงก็

ช่างเขา มปีญัหาก็มาบอกจะช่วยตามหนา้ที ่ 

ตอบ ก็ดแีลว้ พยายามทาํต่อไป ปลอ่ยใหม้ากกวา่น้ี ยงัตดิอะไรอยู่ ก็พยายามปลอ่ย

มนั พยายามแกป้มอย่าไปผูกมนั อย่าไปมคีวามผูกพนักบัอะไร เพราะเวลาทีไ่ม่

เป็นไปดงัใจแลว้เราก็จะทกุขม์าก พยายามทาํใจใหส้งบ ใหม้สีตใิหม้าก ใหม้ี

ปญัญาใหม้าก แลว้มนัจะแกป้ญัหาไดห้มด ถา้ยงัไมม่ปีญัหาเกดิขึ้น ก็จาํลอง

ปญัหาไปก่อน สิง่ต่างๆทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย มนัจะตอ้งมปีญัหาขึ้นมาซกัวนั ไมว่า่

จะเป็นบา้นเป็นรถเป็นสมบตั ิ เป็นบคุคล มนัจะตอ้งเป็นปญัหา ร่างกายของเราก็

จะตอ้งเป็นปญัหา มนัจะตอ้งแก่มนัจะตอ้งเจบ็มนัจะตอ้งตายไป จาํลองวา่ไปหา

หมอแลว้หมอบอกวา่ ทา่ทางคุณจะเป็นมะเร็งแลว้จะทาํอย่างไร ทาํการบา้นไว ้

พอไปเขา้หอ้งสอบ จะไดเ้ฉยได ้ไมต่อ้งทาํอะไร แค่ใหเ้ฉยก็เท่านัน้เอง ไมเ่หน็จะ

ยากเยน็ตรงไหนเลย เพราะทาํอะไรก็ไมไ่ด ้ เป็นมะเร็งก็ไปเปลีย่นมนัไดท้ีไ่หน 

มนัเป็นมะเร็งแลว้ไปบอกใหม้นัไมเ่ป็น ไดห้รอืเปลา่ มนัก็เป็น แต่ใจเราอย่าไป

เปลีย่นส ิ ใจเรามคีวามสุขตอนทีไ่มเ่ป็นมะเร็ง พอเป็นมะเร็งเราก็มคีวามสุขต่อไป

ส ิ มนัคนละเรื่องกนั คนละคนกนั เรื่องมะเร็งมนัเรื่องของร่างกาย ใจเราไมไ่ด ้

เป็นมะเร็งสกัหน่อย แลว้จะไปวุน่วายกบัมนัทาํไม เวลามนัไมเ่ป็นมะเร็งเรามี

ความสุขได ้ เวลามนัเป็นมะเร็งเราก็ตอ้งมคีวามสุขไดส้ ิ เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นมนัน่ี 

เราไปหลงมนัเอง ไปหลงคดิวา่มนัเป็นเรา เรายงัอยากจะใหม้นัอยู่กบัเราต่อไป 

พอหมอบอกวา่เป็นมะเร็งก็แสดงวา่มนัจะไปแลว้ เท่านัน้เอง มนัมายื่นใบลาแลว้

บอกวา่ผมจะขอลาออกภายใน ๖ เดอืน จะไมร่่วมงานกบับรษิทัของคุณแลว้ ก็

เท่านัน้เอง เขามาลาก็ปลอ่ยเขาไป จะมอีะไรใช่ไหม ไปหา้มเขาไดท้ีไ่หนเขาจะ

ลาออกนะ เงนิเดอืนเขาไมเ่อาแลว้ เราสบายแลว้ ไมต่อ้งเลี้ยงเขา ไมต่อ้งหาขา้ว

ใหเ้ขากนิ ไมต่อ้งดูแลเขา สบายจะตาย กลบัไมเ่อาอกี อย่างทีเ่วลาสามภีรรยา

หย่ากนั ก็มาแย่งลูกกนั แย่งกนัไปทาํไม ใครอยากจะไดก้็เอาไป เราไมเ่อา เลี้ยง

แลว้มนัเหน่ือย คุณอยากไดเ้หรอยกใหคุ้ณเลย  
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ถาม เมือ่ ๒ วนัก่อนไดบ้ททดสอบ เผอญิอยู่คนเดยีว ไปเขา้หอ้งนํา้แลว้มนัลอ็กออก

ไมไ่ดต้ดิอยู่ในนัน้ท ัง้คนื ทีท่่านอาจารยใ์หฝึ้กอยู่ในหอ้งคนเดยีว ถงึสวา่งเลยค่ะ 

เคราะหด์ทีีม่นีอ้งมาตอน ๖ โมงเชา้ก็เลยช่วยออกมาได ้

ตอบ ด ี น่าจะไม่มใีครเขา้ไปเลย จะไดบ้รรลใุนนัน้เลย ถา้หยุดความอยากออกจาก

หอ้งนํา้ไดก้็สบายแลว้ อยู่ในหอ้งนํา้น้ีแหละ มนัจะตายก็ใหม้นัตายในหอ้งนํา้น้ี

แหละ ความทกุขข์องเราเกดิจากความอยากของเราเอง ทาํไมเวลาอยากเขา้

หอ้งนํา้ มนัไมเ่หน็เป็นทกุข ์ รบีวิง่เขา้ไปเลย ทกุขต์อนทีอ่ยากจะออกจากหอ้งนํา้ 

ถา้อยากเขา้ไมเ่หน็ทกุขเ์ลย ถา้อยากจะอยู่ในหอ้งนํา้น้ี ทกุขใ์ช่ไหม ใจของเรามนั

แกวง่ไปแกวง่มา อยากแลว้ก็ไมอ่ยาก เวลาอยากเขา้หอ้งนํา้ เขา้เสร็จแลว้ก็ไม่

อยากอยู่แลว้ มนัไมม่คีวามถาวรเลย อยู่ในหอ้งนํา้ก็อยู่ไปซ ิ อยากจะออกมา

ทาํไม ใครบอกใหคุ้ณเขา้ไป คุณก็เขา้ไปเองไมใ่ช่เหรอ น่ีแหละเหน็ชดั ความทกุข์

อยู่ทีค่วามอยาก ฉะนัน้ตอ้งพยายามเอาสตเิอาสมาธิเอาปญัญามา มาหยุดความ

อยาก ปญัญากต็อ้งมสีมาธิ สมาธิก็ตอ้งมสีต ิ ถา้ยงัไมม่สีตกิ็ตอ้งเริ่มทีส่ต ิถา้ยงั

ยนืไมไ่ด ้ อย่าพึง่เดนิอย่าพึง่วิง่ หดัยนืใหไ้ดก่้อน ถา้ยนืไดแ้ลว้ก็จะค่อยเดนิได ้

พอเดนิไดแ้ลว้ก็จะวิง่ได ้ การยนืก็การมสีตน่ีิ การไมม่สีตกิ็แบบลม้ลกุคลกุคลาน 

สะเปะสะปะเหมอืนคนเมาเหลา้ น่ีแสดงวา่ไมม่สีต ิ คนเมาสุราน่ีทาํอะไรไมไ่ด ้

สะเปะสะปะ เดนิไปก็ลม้เตะนู่นเตะน่ี พอหายเมาแลว้ก็มสีตต่ิอ เดนิไดแ้ลว้วิง่ได ้

แลว้ ตอนน้ีพวกเรายงัเมากนัอยู่ เหมอืนคนเมาเลย ไมม่สีตสิตงักนั มกี็นอ้ย ไม่

พอกบัทีจ่ะทาํใหไ้จเป็นสมาธิได ้ พอไมม่สีมาธิแลว้ ใชป้ญัญาอย่างไรก็ไมเ่กิดผล 

เพราะจะไมม่กีาํลงัไปหยุดความอยากได ้ 

ฉะนัน้ก็ตอ้งฝึกสตใิหม้ากๆ ถา้ไดส้ตแิลว้ มนัก็จะไหลไปเอง มนัก็จะพฒันาไป 

การพฒันาการ มนัเป็นข ัน้ๆเหมอืนกบัการเรยีนหนงัสอื ตอ้งทอ่ง ก ไก่ ข ไข ่ไป

ใหไ้ด ้พอท่อง ก ไก่ ข ไข ่ได ้ก็หดัสะกดได ้สะกดไดก้็อ่านไดเ้ขยีนได ้ต่อไปก็

เขา้ใจความหมาย มนัเป็นข ัน้ๆ เราไปขา้มข ัน้ตอนไมไ่ด ้ ถา้เราไม่มสีติน้ีเราก็ทาํ

อะไรไมไ่ด ้ จงึตอ้งพยายามฝึกสตติ ัง้แต่ตื่นขึ้นมา เอาเขยีนป้าย “สต”ิ ไวใ้หเ้ต็ม
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บา้นเลย มองไปทางไหนกส็ติๆ หมด ดูซมินัจะเตอืนเราไดห้รอืเปลา่ เขยีนป้ายสกั 

๑๐ อนั มองไปทีไ่หนกม็แีต่สติๆ  ปจัจบุนั สต ิ ปจัจบุนั อย่าไปอดตีอย่าไป

อนาคต อย่าไปทีนู่่นอย่าไปทีน่ ัน่ ปจัจบุนัก็ทีน่ี่เดีย๋วน้ี ใหจ้ติอยู่ตรงน้ีเดีย๋วน้ี 

ร่างกายอยู่ตรงไหนจติก็อยู่ตรงนัน้ ร่างกายทาํอะไรจติก็อยู่ตรงนัน้ อย่าไปอยู่ตรง

นูน้ ปีใหม ่ เดีย๋วส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่ ทีไ่หนด ี ยงัไมถ่งึเลย ตอนน้ีคดิไป

ก่อนแลว้ ไมเ่คยอยู่กบัเน้ือกบัตวัเลย ใจ ลอยไปกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่น ัน้สิง่น้ี 

เรยีกวา่ไมม่สีต ิ เพราะฉะนัน้ ถา้อยากจะใหอ้ยู่กบัเน้ือกบัตวั ก็ตอ้งอยู่คนเดยีว 

ไมต่อ้งมเีรื่องราวมาก มนัถงึจะอยู่ได ้ ถา้มเีรื่องราวมากก็อยู่ไมไ่ด ้ อยู่กบัคนนัน้

คนน้ี เดีย๋วก็คนนัน้จดังานคนน้ีจดังาน งานวนัปีใหมส่่งทา้ยปีเก่า ทีบ่า้นนูน้ทีบ่า้น

น้ี ตอ้งซื้อของขวญัใหค้นนัน้ ซื้อของขวญัใหค้นน้ี ใจก็วุน่ไปหมด ไมไ่ดอ้ยู่กบั

เน้ือกบัตวั แลว้เป็นไงเดีย๋วก็ผ่านไปแลว้ เดีย๋วพอวนัที ่ ๒ ก็กลบัมาเหมอืนเดมิ 

ก็สิ้นปีหนา้ต่อ ตะครุบเงาไปเรื่อย วิง่ตะครุบเงาไปเรื่อยๆ พยายามมองเงาทีท่อด

อยู่ขา้งหนา้ ออ้!เดีย๋วสิ้นปีแลว้ เดีย๋วไดไ้ปเทีย่วแลว้ เดีย๋วไดก้นิเลี้ยงแลว้ ไป

สงัสรรคก์นัแลว้ พอผ่านไปแลว้ ก็มองไปขา้งหนา้ต่อ งานนัน้ต่องานน้ีต่อ ไมเ่คย

อยู่กบัเน้ือกบัตวัเลย ใจเลยไมเ่คยมคีวามสุข ความอิ่ม ความพอ มแีต่ความหวิ 

ความอยาก ความตอ้งการอยู่เรื่อยๆ เพราะใจไมห่ยุด ตอ้งหยุดใจดว้ยสต ิถา้ใจ

หยุดแลว้ ใจก็จะอิ่มจะพอ จะมคีวามสุข จะไมอ่ยากไดอ้ะไร จะไมอ่ยากจะไป

ฉลอง ไปเลี้ยงอะไรกบัใคร ฉลองคนเดยีวก็ได ้ ทาํไมจะตอ้งไปฉลองกบัคนอื่น 

เราฉลองของเราทกุวนัคนเดยีว เขา้ไปทีจ่ดุทีส่งบนัน่แหละเป็นการฉลองทีด่ทีีสุ่ด 

พยายามเขา้ถงึจดุน้ีใหไ้ด ้ มนัอยู่ในตวัเรา มนัไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก อยู่ขา้งใน อย่า

ออกไปหาตามรูปเสยีงกลิน่รส อย่าออกไปหาตามสถานทีต่่างๆ เราอยู่ตรงไหน

มนัอยู่ตรงนัน้แหละ แต่มนัจะหลอกเรา เราอยู่เดนมารก์มนัก็จะบอกวา่อยู่ที่

เมอืงไทย พอเรามาเมอืงไทยมนัก็จะหลอกใหเ้รากลบัไปทีเ่ดนมารก์ แกวง่ไป

แกวง่มา กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนัน้ ไมย่อมอยู่กบัที ่ อย่างบอกวา่มนัอยู่ทีห่อ้งนํา้

น่ีแหละ ไมต่อ้งดิ้นจะออกไปหรอก จดุสงบมนัอยู่ทีห่อ้งนํา้แหละ เราอยู่ตรงไหน
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มนัอยู่ตรงนัน้แหละ ทาํใจใหส้งบแลว้มนัจะมคีวามสุขทนัท ี มนัจะไมอ่ยากออก

จากหอ้งนํา้ 

ถาม เขาบอกมนัหนาว  

ตอบ มนัไมห่นาวหรอกถา้มนัสงบจรงิๆมนัไมห่นาวหรอก  

ถาม พอดมีคีนมาไมง่ ัน้ตอ้งตดิถงึวนัอาทติย ์ 

ตอบ ถา้อยู่ในบา้นคนเดยีว ทาํไมตอ้งไปใส่ลอ็ก ใครเขาจะเขา้มา ลอ็กตวัเองไมไ่ดล้อ็ก

ใครหรอก ของป้องกนัตวัเองส่วนใหญ่มาทาํลายตวัเองท ัง้นัน้แหละ เอาปืนเอามดี

มาป้องกนัตวัเอง ในทีสุ่ดก็มาฆ่าตวัเอง ถา้พจิารณาความแก่ ความเจบ็ ความ

ตายอยู่เรื่อยๆแลว้ มนัก็จะไมก่ลวัหรอก ไมต่อ้งมอีาวุธมาป้องกนั ถงึเวลาก็ไมม่ี

อะไรมาป้องกนัได ้ ต่อใหม้อีารกัขามยีามมหีอ้งทีป่ลอดภยั มนัก็ตายในหอ้งที่

ปลอดภยันัน่แหละ ความตายมนัไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก มนัอยู่ทีร่่างกายน่ีแหละ 

ร่างกายมนัเป็นระเบดิเวลา มนัมรีะเบดิเวลาของมนัอยู่แลว้ ถงึเวลามนัก็ระเบดิ  

ถาม พดูถงึคนอยู่ใกลห้มอก็ตาย 

ตอบ หมอก็ตาย อย่าวา่แต่ใกลห้มอเลย มนัตายหมดนะ เราไมพ่จิารณาความตายกนั

ไง มนัก็เลยหลงกนั ถา้พจิารณาความตายแลว้ ไมวุ่น่วายกบัเรื่องความตายเลย 

ไปวุน่วายกนัใหเ้หน่ือยทาํไม ของงา่ยๆแค่น้ียงัทาํไมไ่ด ้ พจิารณามนัดูสมิใีครไม่

ตายบา้ง อยู่ทีไ่หนก็ตายท ัง้นัน้ ขอทานขา้งถนนก็ตาย พระราชามหากษตัรยิก์็

ตาย แลว้ไปกงัวลกบัมนัทาํไม ก็ดูแลมนัไปตามอตัภาพของเราก็พอ ตามเหตุ

ตามผล ไมส่บายก็รกัษาไป หายก็หาย ไมห่ายก็ตาย หรอืไมห่ายก็อยู่กบัมนัไป 

จนกวา่มนัจะตายจากเราไป อย่าไปทกุขก์บัมนั ไมคุ่ม้ค่า ความทกุขน้ี์เป็นสิง่ทีไ่ม่

จาํเป็นกบัเรา เราไปผลติมนัขึ้นมากนัเอง เพราะเราไม่รูจ้กัวธิีหยุดมนั เราปลอ่ย

ใหม้นัผลติความทกุขใ์หเ้ราอยู่เรื่อยๆ เพราะเราคดิว่ามนัคอืความสุข พอผลติขึ้น

มาถงึจะรูว้่ามนัเป็นความทกุข ์แต่ก็สายไปแลว้ ไอน้ ัน่ก็ดไีอน่ี้ก็ด ีพอไดม้าแลว้ถงึ
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จะรูว้า่มนัไมด่อีย่างทีเ่ราคิด ถกูหลอกอกีแลว้ ไมใ่ช่ใครหลอกเราหลอกตวัเราเอง 

พยายามพจิารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆ แลว้จะไมห่ลง พจิารณาความทกุขอ์ยู่

เรื่อยๆ ความทกุขม์นัก็มากบัความเสือ่มน่ีแหละ ถา้เหน็ความเสือ่ม มนัก็จะเหน็

ความทกุข ์ มนัก็จะไมอ่ยากไดส้ิง่น ัน้ ถา้ไมเ่หน็ความเสื่อิม มนัก็จะคดิว่าเป็น

ความสุข พอไดม้าแลว้มนัถงึจะรู ้แต่มนัก็สายไปแลว้เสยีแลว้ 

ถาม ไมค่่อยดแีลว้ร่างกาย ไปกายภาพทกุวนั  

ตอบ มนัก็ตอ้งมเีวลาของมนัละ่นะ ไมม่ใีครอยู่คํา้ฟ้า เตรยีมตวัเตรยีมใจไว ้ ใจดสูีเ้สอื

แลว้เสอืก็ไมก่ดั กดัก็ไมเ่จบ็ ทีเ่จบ็มนัอยู่ทีเ่ราเอง เราไปเจบ็เอง แต่ความแก่

ความเจบ็ความตายน้ีมนัไมเ่จบ็ เราไปเจบ็กบัมนัเอง เราไปกลวัมนั เราไมอ่ยาก

แก่ไมอ่ยากเจบ็ไมอ่ยากตาย มนัก็เลยทาํใหเ้ราเจบ็ทีใ่จ ถา้เราทาํใจใหเ้ฉยได ้มนั

ก็จะเฉยๆเหมอืนกบัตอนน้ี ตอนน้ีเป็นอย่างไรตอนทีม่นัแก่ตอนทีม่นัเจบ็ มนัก็

เป็นอย่างน้ีแหละ ใจมนัไมไ่ดแ้ก่ไมไ่ดเ้จบ็ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย มนัไปผูกไวก้บั

ร่างกายเพราะความหลงเท่านัน้เอง ผูกไปคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา ก็เลยคดิวา่ เรา

แก่เราเจบ็เราตายไปกบัมนั ใจเราน่ีมนัเป็นคนทีม่อีายุยนืยาวทีสุ่ด อายุมาน้ีไมรู่ก้ี่

แสนกี่ลา้นปีแลว้ ใจของเราน้ีไมเ่คยตาย ถา้รูค้วามจรงิอนัน้ีแลว้ก็ทาํใจใหเ้ฉยได ้

พยายามฝึกใจใหเ้ฉยไวบ้่อยๆ พทุโธไวบ้่อยๆ พอถงึเวลาทีม่นัจะไม่เฉยเราก็ใช ้

พทุโธ พอพทุโธๆไปแลว้เดีย๋วมนัก็จะเฉย แลว้มนัก็จะลมืเรื่องของร่างกายไป 

ตอนน้ีร่างกายแก่ก็ลมืไป ร่างกายเจบ็ก็ลมืไป ร่างกายตายก็ลมืไป ไมเ่ป็นปญัหา

เลย ขอใหเ้ราทาํใจใหไ้ดเ้ท่านัน้แหละ  

ถาม เวลานัง่สมาธิเสร็จแลว้ คือจติรวมลง จติน่ิง จติสงบแลว้ ลูกเคยพจิารณาเอามดี

แทงจากทีน่ี่มาทีน่ี่ จากน่ีออกมาทีน่ี่ แทงตวัออก มดีทีม่นัเขา้ไปตรงน้ีมนัเกดิ

ความส ัน่สะเทอืน ไมรู่ส้กึวา่เจบ็ไมรู่ส้กึว่าปวด แต่รูส้กึวา่มนัเป็นการส ัน่สะเทอืน 

คอืสมมตุวิา่มดีอย่างน้ีออกมาตรงน้ี ทีเ่ขา้ไปในหวัสมองน่ี มนัจะเป็นการ

ส ัน่สะเทอืนเลก็ๆ เป็นการส ัน่สะเทอืน แลว้ก็ถา้ออกจากน้ีไปน่ีมนัก็เป็นการ

ส ัน่สะเทอืน แต่ไมไ่ดม้คีวามรูส้กึเจบ็ ไมไ่ดม้คีวามรูส้กึปวด ไมไ่ดรู้ส้กึอะไร
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ท ัง้สิ้น แต่รูว้า่มนัเป็นการส ัน่สะเทอืน มคีวามรูส้กึอย่างน้ีไมท่ราบวา่ มนัไม่ไดเ้ป็น

ความคดิไปเองแต่มนัรูส้กึอย่างนัน้จรงิๆ 

ตอบ มนัเป็นเรื่องของความคดิท ัง้นัน้ มนัไมใ่ช่ความจรงิสกัหน่อย คุณเอามดีใส่เขา้ไป

ในร่างกายหรอืเปลา่ มนัไมม่น่ีี คุณก็คดิมนัขึ้นมา มนัก็เป็นเหมอืนกบั

ภาพเสมอืนจรงิทีเ่กดิจากการคดิขื้นมา เขา้ใจไหม ทีใ่หท้ดสอบดูก็คอืวา่ ทาํอย่าง

น้ีแลว้ใจเราเฉยหรอืเปลา่ เท่านัน้เอง มนัจะส ัน่ไม่ส ัน่ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั สาํคญัทีว่า่

ใจเรารบักบัมนัไดห้รอืเปลา่ รูเ้ฉยๆไดห้รอืเปลา่เท่านัน้เอง ท ัง้หมดนะ เช่นเผา

ร่างกายเราใจเราเฉยไดห้รอืเปลา่ ทีใ่หต้ดัหวัตดัแขนตดัขาอะไรน้ี ก็คอืวา่ใจเรา

หวาดเสยีวไปกบัภาพทีเ่ราปรุงแต่งขึ้นมาหรอืเปลา่ มนัเป็นเพยีงภาพทีเ่ราทดสอบ

ใจเราเท่านัน้เอง  

ถาม ค่ะ แต่ขอ้สาํคญัคอื ถา้ใจเราน่ิง ก็ใชไ้ด ้

ตอบ มนัก็รบัได ้ ทาํการบา้นไง ก็ถงึเวลาเกดิไปเจอพวกทีจ่บัเราไปตดัแขนตดัขาแลว้ 

เราจะน่ิงไดห้รอืเปลา่ เป็นการทาํการบา้น ดูวา่ใจเราจะผ่านไหม ใจเราจะน่ิงปลอ่ย

วางร่างกายไดห้รอืเปลา่  

ถาม ถา้สมมตุวิา่เราปฏบิตัอิย่างนัน้บ่อยๆ เพือ่ทีจ่ะเตรยีมทาํขอ้สอบ 

ตอบ ต่อไปมนัก็จะไมก่ลวั เวลาร่างกายถกูทรมาน ถกูใครเขาตดัแขนตดัขา หรือทาํ

อะไร เราก็หา้มเขาไมไ่ด ้ เขาจะตดัก็ตอ้งตดั เราก็ทาํไดแ้ต่ทีใ่จเราใหเ้ฉยน่ิงเท่า

นัน้เอง ทน้ีีถา้เราไมเ่คยทาํมนัจะไม่น่ิง ไปหาหมอๆบอกจะฉีดยาเท่าน้ีก็ไปเลย ยงั

ไมท่นัฉีดเลยไปก่อนแลว้ใจ  

ถาม เขา้ใจแลว้ค่ะ 

ตอบ ทกุอย่างทีเ่หน็ในสมาธิน้ี มนัเป็นการบา้นท ัง้นัน้มนัไมไ่ดเ้ป็นของจรงิ  

ถาม คอืจดุประสงคท์ีส่าํคญั คือทาํใจใหน่ิ้ง ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น 
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ตอบ ใช่เวลาไปเจอของจรงิมนัจะเฉยไดห้รอืเปลา่ ทีเ่ราทาํสมาธิอยู่น้ีมนัเป็นการทาํ

การบา้น เราไมไ่ดเ้จอของจรงิสกัหน่อย แต่ถา้มนัทาํไดแ้ลว้พอมนัเจอของจริงมนั

ก็จะทาํได ้มนัก็จะเฉยได ้ 

ถาม คอืถา้เราฝึกบ่อยขึ้นๆ ใจเราน่ิงไมก่ระเทอืนไมส่ ัน่ไมอ่ะไร มนัจะเฉยพอเวลาเขา้

หอ้งสอบ เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราเคยทาํมาแลว้ เคยปฏบิตัมิาแลว้ พอถงึจรงิๆปับ๊มนั

จะขึ้นมาทนัทใีช่ไหมคะ เหมอืนทีท่อ่งสูตรคูณทีท่่านเลา่ ๒ คูณ ๒ เป็น ๔  

ตอบ ถงึบอกใหท้าํการบา้นอยู่เรื่อยๆ พจิารณาความเสื่อมความตายอยู่เรื่อยๆ อนัน้ีก็

เป็นวธิีหน่ึง ผ่าก็เรยีกวา่เป็นความเสือ่ม ตดัแขนตดัขามนัก็เสือ่มไปแลว้  

โยม สมยัก่อนทีต่ดัแขนตดัขา เผาร่างกายเผาอย่างไรมนัก็ไมไ่หม ้ แต่ตอนน้ีเหน็ขี้เถา้

แลว้ค่ะ เหน็กระดูกแลว้ค่ะ เหน็ทกุครัง้ทีท่าํ ค่ะ เขา้ใจแลว้ค่ะ ขอบพระคุณมาก

ค่ะ 
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