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กัณฑ์ท่ี ๔๖๖

กิจทางศาสนา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วันนี้พวกเราก็ได้มารวมกัน ประกอบกิจทางศาสนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ สอนไว้
ให้เร่งประกอบกัน เพราะวันเวลานัน้ เป็ นของทีไ่ ม่แน่นอน ชีวติ ของเราก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
แน่นอน มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา เวลาทีร่ ่างกายจะดับไปนัน้ ก็ไม่มใี คร
สามารถไปกําหนดได้วา่ จะเป็ นวันนัน้ เป็ นวันนี้ ดังนัน้ จึงไม่ควรตัง้ อยู่ในความประมาท
คือไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปคิดว่าชีวติ ของเรานี้จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่าไป
คิดว่าเราจะมีเวลาประกอบกิจ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้ประกอบได้ เมือ่ ไหร่ก็ได้
เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง ร่างกายอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอน ผูฉ้ ลาด
จึงไม่ประมาท จึงรีบขวนขวายประกอบกิจทีพ่ งึ จะกระทําให้เสร็จสิ้นไป เพราะเมือ่ กิจนี้
เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะไม่มกี จิ อันใดทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป เพราะไม่มปี ญั หา ไม่มสี ่งิ ทีจ่ ะทําให้
ต้องมาทําอะไรอีกต่อไป
สิง่ ทีเ่ ราตอนนี้ยงั ต้องทํากันอยู่เรื่อยๆ ก็คอื การบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข แต่การบําบัดทุกข์
บํารุงสุขของเรานี้ ไม่ได้เป็ นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนิ นมาและทรงสัง่
สอนให้บาํ เพ็ญกัน การบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขของพวกเรา จึงเป็ นการบําบัดสุขบํารุงทุกข์เสีย
มากกว่า คือความทุกข์ของเรากลับมีเพิม่ มากขึ้นไป ความสุขของเรากลับมีนอ้ ยลงไป ถ้า
เราเปรียบเทียบสมัยทีเ่ ราเป็ นเด็กกับสมัยทีเ่ ราเป็ นผูใ้ หญ่ เราจะเห็นว่าสมัยทีเ่ ราเป็ นเด็ก
นี้ ความทุกข์ของเรามีไม่มาก ความสุขของเราจะมีมากกว่า แต่พอเราเจริญเติบโตขึ้นมา
มากขึ้นๆ เรามีความสามารถทีจ่ ะเดินไปในทางผิดได้มากขึ้น เราจึงสร้างความทุกข์ให้กบั
เรามากขึ้น รักษาความสุขให้นอ้ ยลงไป สมัยเด็กๆเราทุกข์อยู่กบั เรื่องอะไร ก็ทกุ ข์กบั
เรื่องของเล็กๆน้อยๆ เช่นของเล่นของอะไรไปวันหนึ่งๆ แต่ไม่มที กุ ข์อย่างทีเ่ รามีกนั อยู่ใน
ทุกวันนี้ เพราะว่า ความอยากของเราในสมัยทีเ่ ป็ นเด็กๆ กับความอยากของเราในสมัยนี้
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มีความแตกต่างกันมาก ความอยากของเราในสมัยเด็กๆนี้ ไม่ตอ้ งใช้อะไรมากเพือ่
ตอบสนอง เพียงได้กนิ ขนมได้กนิ ของทีอ่ ยากจะรับประทานอย่าง ๒ อย่างก็มคี วามสุข
แล้ว แต่ความอยากของเราตอนนี้มนั มีมากกว่าการกินขนมอย่าง ๒ อย่าง มันมีความ
อยากอะไรมากมายก่ายกอง จึงทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มามากมายก่ายกอง เพราะเรา
ไม่ได้บาํ เพ็ญตามแนวทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้บาํ เพ็ญนัน่ เอง
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้บาํ เพ็ญ ก็คอื การลดละความอยากต่างๆให้นอ้ ยลงไป
ไม่ใช่ให้เพิม่ มีมากขึ้นไป นี่คอื การบําเพ็ญของพวกเรา การบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขของพวกเรา
นัน้ กลับกลายเป็ นการบําบัดสุขบํารุงทุกข์กนั เนื่องจากเราไม่ลดละความอยากความ
ต้องการต่างๆกัน แต่กลับเพิม่ ความอยากความต้องการให้มมี ากขึ้น สมัยเด็กๆมีเงินวัน
ละ ๑๐ บาท ๒๐ บาทก็ดอี กดีใจ มีความสุข สมัยนี้มเี งินวันละร้อยสองร้อย ก็ยงั ไม่มี
ความสุข มีความทุกข์เพราะไม่พอ วันละพันสองพันก็ยงั ไม่พอ ต้องอย่างน้อยวันละหมืน่
สองหมืน่ หรือแสนสองแสนถึงจะรูส้ กึ ว่าพอ ทําไมมันจึงต้องการมากมายขนาดนัน้ ก็
เพราะว่าเราเริ่มรูม้ ากรูเ้ รื่องของต่างๆทีม่ มี ากในโลกนี้ แล้วของต่างๆในโลกนี้ก็มรี าคาที่
มาก สมัยเด็กๆเราไม่รูจ้ กั ของต่างๆ เราก็เลยไม่มคี วามต้องการของต่างๆอะไรมากนัก
ของทีเ่ ราอยากจะได้ก็คอื ของเล่นของกินอะไรเล็กๆน้อยๆราคาไม่ก่สี ตางค์ พอเราโต
ขึ้นมาเราเริ่มเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ รูจ้ กั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็เลยทําให้เกิดความอยากได้ส่งิ นัน้ สิง่ นี้เพิม่
มากขึ้น จึงทําให้การทีจ่ ะต้องตอบสนองความอยากนัน้ หนักขึ้นมากขึ้น การจะได้สง่ิ ทีเ่ รา
จะตอบสนองความอยากของเรานี้ก็ตอ้ งได้มาด้วยความยากเย็น เพราะเราก็ตอ้ งทํามาหา
กินหาเงินหาทอง เพือ่ ทีจ่ ะได้นาํ เอามาซื้อสิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากได้กนั แล้วก็ถา้ ไปซื้อแบบ
ลักษณะเงินผ่อน อันนี้ก็จะยิ่งทําให้เกิดความทุกข์เพิม่ มากขึ้น เพราะจะซื้อของมา
มากกว่าทีเ่ ราจะมีกาํ ลังทีจ่ ะจ่ายได้ หรือจ่ายได้ก็แบบต้องไม่มโี อกาสทีผ่ ดิ พลาด คือ
รายได้ของเรานี้จะไม่มวี นั หดหรือไม่มวี นั หยุด ถ้ารายได้เราหดหรือรายได้เราหยุดไป
เมือ่ ไหร่ ตอนนัน้ ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา เพราะจะไม่สามารถจ่ายหนี้ทเ่ี ราไปสร้างไว้ได้
ตอนนัน้ ก็จะเดือดร้อนทางจิตใจ เพราะไม่อยากจะสูญเสียสิง่ ทีซ่ ้อื มาไป ก็จะทําให้ตอ้ ง
ดิ้นรนเพิม่ มากขึ้น ทํางานหนักขึ้นไป เวลาพักผ่อนเวลาทีจ่ ะมาทําประโยชน์ทางด้านจิตใจ
ก็จะมีนอ้ ยลงไป ถ้าไม่พอก็อาจจะต้องทําด้วยวิธที จุ ริต ทําผิดกฎหมายบ้าง ทําผิด
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ศีลธรรมบ้าง ก็จะสร้างความทุกข์ สร้างโทษให้แก่จติ ใจเพิม่ มากขึ้นไป อันนี้เป็ นเพราะว่า
ไม่ควบคุมความอยาก ไม่ลดละความอยาก ปล่อยให้ความอยากนี้มคี วามเจริญเติบโต
เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆนัน่ เอง เพราะว่าไม่ได้สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนไว้ ถ้าสนใจทีจ่ ะปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะสามารถทีจ่ ะควบคุมความอยากต่างๆ ให้อยู่ใน
กรอบของความพอดี หรืออยู่ในกรอบของการไม่มเี ลยก็ได้
เบื้องต้นเราก็ตอ้ งพยายามใช้ให้พอเหมาะกับฐานะของเรา อย่าไปใช้ตามความอยากของ
เรา เราหามาได้เท่าไหร่ เราควรทีจ่ ะแบ่งรายได้ของเราเป็ นส่วนๆไป รายได้ทจ่ี ะต้องใช้กบั
สิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เช่นปัจจัย ๔ เราก็แบ่งเอาไว้ รายได้ทเ่ี ราจะต้องเก็บเอาไว้ในอนาคต เผือ่
เวลาทีม่ กี ารตกงานหรือว่าขาดรายได้ ไม่สามารถหารายได้ เช่นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ
ออกจากงาน ก็จะได้อาศัยเงินทีส่ ะสมเก็บไว้น้ มี าจุนเจือต่อ แล้วก็ตอ้ งแบ่งไว้อกี ส่วนหนึ่ง
ไว้มาเพือ่ เป็ นการลดละของความอยาก คือแทนทีจ่ ะเอาเงินทีเ่ หลือนี้ไปใช้ตามความอยาก
เราก็เอาเงินทีเ่ หลือจากการทีเ่ ราแบ่งไว้ให้แก่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นนัน้ เอามาใช้ในการทําลายความ
อยากหรือลดความอยาก เช่นเรามี ๑๐๐ ส่วน เราแบ่งไว้ ๗๐ ส่วนสําหรับค่าใช้จ่ายที่
จําเป็ น และเงินสะสมไว้ใช้ในอนาคต เรามีเหลืออยู่ ๓๐ ส่วน เราก็เอาเงิน ๓๐ ส่วนนี้มา
หยุดความอยากกันดีกว่า อย่าเอามาสร้างความอยาก ถ้าเราเอาเงิน ๓๐ ส่วนนี้มาซื้อของ
ตามความอยาก คือซื้อของทีไ่ ม่จาํ เป็ น ซื้อของฟุ่มเฟื อย ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
มันก็จะทําให้ความอยากในสิง่ เหล่านี้มเี พิม่ มากขึ้น ถ้าเราอยากจะลดความอยากในสิง่
เหล่านี้ เราก็เอาเงิน ๓๐ ส่วนนี้มาทําบุญให้ทาน มาแบ่งปันให้แก่ผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก ผูท้ ่ี
อดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วย ผูท้ ต่ี อ้ งพึงพาอาศัยความช่วยเหลือของผูอ้ ่นื เราเอาเงิน
นี้มาทําทานกัน ถ้าเราทําทานในส่วนนี้ได้ เราก็จะควบคุมความอยากทีเ่ รามีอยู่น้ ี ไม่ให้
เจริญเติบโตขึ้นมา อย่างน้อยเราก็บงั คับไว้ให้มนั อยู่ในระดับเดิม ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะซื้อ
ขนมนมเนยทีไ่ ม่จาํ เป็ น ทีร่ บั ประทานแล้วแทนทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั ร่างกาย กลับเป็ น
โทษกับร่างกาย ทําให้ร่างกายมีนาํ้ หนักเพิม่ เกินไป ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ทําให้
รูปร่างกลายเป็ นตุ่มไป อันนี้เราก็เอาเงินนี้มาซื้ออาหารให้แก่ผูอ้ ่นื ซื้อขนมนมเนยให้แก่
ผูอ้ ่นื เห็นคนทีเ่ ขาไม่เคยได้รบั ประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆ ก็ซ้อื ไปให้เขากิน เช่นเอา
อาหารไปเลี้ยงตามบ้านคนชรา ตามบ้านเด็กพิการทางสมองทางร่างกาย ช่วยเหลือ
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แบ่งปันความสุขให้แก่ผูอ้ ่นื แล้วเราจะสามารถทีจ่ ะลดละความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวทีจ่ ะสร้าง
ปัญหาให้กบั เรานี้ ไม่ให้มกี าํ ลังเพิม่ มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้เรามีความสุขอีก
แบบหนึ่ง คือความสุขใจทีเ่ กิดจากการชนะความอยากนี่เอง
เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราเปลีย่ นใจไม่อยากได้ ใจของเราจะมีความสุขมากกว่าเวลาที่
เราได้สง่ิ ทีเ่ ราอยากได้ เพราะว่าถึงแม้วา่ เราจะมีความสุขจากสิง่ ทีเ่ ราได้มา แต่มนั มี
ความสุขเดีย๋ วเดียว แล้วเดีย๋ วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ ทีม่ กี าํ ลังแรงกว่าเก่า ทําให้
ความสุขทีไ่ ด้มาจากการได้สง่ิ นัน้ มานัน้ หายไป แล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาใหม่
ทุกข์ในขณะทีอ่ ยากได้ และทุกข์ในขณะทีไ่ ม่ได้ดงั ใจ แต่ถา้ เราเปลีย่ นการใช้เงินส่วนนี้
มาให้กบั การทําลายหรือลดละความอยากต่างๆ ความอยากของเราก็จะเบาลงไป แล้ว
ความสุขความสบายใจก็จะมีเพิม่ มากขึ้น นี่คอื วิธีหนึ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ทีท่ รง
สอนให้ทาํ ทานนี่เอง ทานก็คอื การให้ ให้เอาเงินส่วนทีเ่ ราไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยนี้มาทํา
ทาน มาลดตัณหาความอยาก แล้วก็มาสร้างความสุขใจอิ่มใจ ทีเ่ กิดจากการให้อนั นี้ อันนี้
เป็ นขัน้ แรกวิธีท่ี ๑ ของการทีเ่ ราจะตัดกําลังของความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา แล้วความทุกข์ของเรานี้จะเบาบางลงไป ความสุขของเราจะมีเพิม่ มากขึ้น นี่คอื
วิธีทเ่ี รียกว่าบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข ทีถ่ กู ตามหลักของความเป็ นจริง ดับความทุกข์ได้จริงๆ
บําบัดความทุกข์ได้จริงๆ บํารุงความสุขได้จริงๆ เช่นคนทีต่ อ้ งใช้เงินซื้อสุรามาดืม่ อย่างนี้
ถ้าไม่เอาเงินนี้มาซื้อสุรามาดืม่ เอาเงินนี้มาซื้ออาหารไปให้แก่ผูท้ เ่ี ขาอดอยากขาดแคลน ก็
จะได้ประโยชน์หลายทางด้วยกัน ทางร่างกายก็คอื ร่างกายไม่ตอ้ งรับสารพิษเข้าไป อายุก็
จะไม่สนั้ ลงไป โรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงไป ถ้าทางจิตใจก็จะไม่วุน่ วายใจ เวลาทีอ่ ยากจะ
ดืม่ สุราแล้วไม่ได้ดม่ื
หรือเวลาดืม่ แล้วก็ไปสร้างโทษ ไปสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมา
เนื่องจากเวลามึนเมาแล้ว ก็ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมการกระทําคําพูดได้ ผูท้ ด่ี ่มื สุรายาเมา
นี้มกั จะไปทําเหตุไปทําเรื่องทีเ่ สียหายตามมา แต่ถา้ ไม่ได้ดม่ื สุรานี้ก็จะไม่มปี ญั หาตามมา
อันนี้ก็เกิดจากการทีร่ ูจ้ กั ใช้เงิน ทีห่ ามาได้ดว้ ยความลําบากอยากเย็นไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร
ไปในทางของการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขอย่างแท้จริง ถ้าเอาเงินนี้มาซื้อสุรามาดื่มก็จะ เป็ น
การบําบัดสุขบํารุงทุกข์ จะสร้างความทุกข์ให้มเี พิม่ มากขึ้น คนทีต่ ดิ สุรานี้มปี ญั หามักจะ
ไปทําผิดกฎหมาย ดืม่ สุราแล้วก็เมา แล้วก็ยงั ไปขับรถ พอไปขับรถก็เกิดอุบตั เิ หตุ เสีย
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ชื่อเสียงไปหมด บางคนมีสถานภาพทีส่ ูงส่ง แต่พอปรากฏเป็ นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วา่
เมาแล้วขับเท่านี้ ก็กลายเป็ นคนไม่มหี น้ามีตาไป ไม่มใี ครเขาให้ความเคารพนับถืออีก
อันนี้แหละ คือการทีเ่ ราจะสามารถทําให้ชวี ติ ของเรา มีความทุกข์นอ้ ยลง มีความสุขเพิม่
มากขึ้น ด้วยการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า คือรายได้ทเ่ี ราหามาได้น้ ี เราหามาเพือ่
บํารุงชีวติ ของเรา คือปัจจัย ๔ ส่วนหนึ่ง ถ้ามีเหลือเราก็เก็บไว้สาํ หรับการบํารุงชีวติ ของ
เราในอนาคต เผือ่ วันทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะมีรายได้อกี ต่อไป เราก็ยงั จะมีรายได้น้ มี าดูแล
รักษาชีวติ ของเรา ส่วนทีเ่ หลือนี้ก็อย่าเอาไปใช้กบั ความอยากต่างๆ อยากดูอยากฟังอยาก
ดืม่ อยากรับประทาน อันนี้จะเป็ นการสร้างความอยากสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น ไม่ได้
บําบัดความทุกข์ให้นอ้ ยลงไป แต่จะสร้างความทุกข์ให้เพิม่ มากขึ้น สร้างปัญหาให้มมี าก
ขึ้นไป การทําทานจึงมีอานิสงส์อย่างนี้ ประโยชน์ของการทําทานก็เพือ่ เป็ นการตัดความ
อยากนี่เอง แล้วก็จะทําให้เรานี้สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ ๒ ได้ ก็คอื การรักษาศีล
การละเว้นจากการทําบาป ๕ ประการ ก็คอื ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปด เสพสุรายาเมา การกระทําทัง้ ๕ ประการนี้ ถ้าทําไปแล้วก็จะเกิดโทษกับผูก้ ระทํา ทัง้
ในปัจจุบนั และในอนาคต เช่นไปฆ่าผูอ้ ่นื ก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางไป ตายไปก็
จะต้องไปเกิดในอบาย เช่นเดียวกับการลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง
เสพสุรายาเมา ดังนัน้ ผูท้ ม่ี ใี จบุญสุนทาน ผูท้ ท่ี าํ ทานอย่างสมํา่ เสมอนี้ จะมีความรูส้ กึ ทีจ่ ะ
ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ้ ่นื เพราะมีความชอบกับการช่วยเหลือผูอ้ ่นื การทํา
ทานนี้เป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ช่วยให้ผูอ้ ่นื มีความสุข จึงไม่อยากทีจ่ ะไปทําอะไรให้แก่
ผูอ้ ่นื เดือดร้อน เกิดความทุกข์ข้นึ มา ผูท้ ท่ี าํ ทานจึงรักษาศีลง่ายกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้ทาํ ทาน อันนี้
ก็เป็ นการก้าวขึ้นสู่ การบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขขัน้ ที่ ๒
เมือ่ เราไม่ทาํ บาปแล้ว เราก็จะไม่มคี วามทุกข์ทเ่ี กิดจากการทําบาปนัน่ เอง เราจะไม่ทกุ ข์
กับการฆ่า การลักทรัพย์การประพฤติผดิ ประเวณี การโกหกหลอกลวงการเสพสุรายาเมา
อันนี้ก็จะทําให้จติ ใจของเรามีความสุขมากขึ้น มีความสบายมากขึ้น ก็จะทําให้เรานี้
สามารถก้าวขึ้นสู่ขนั้ ที่ ๓ ของการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขได้ ก็คอื ทําให้เราสามารถเจริญสติได้
อย่างต่อเนื่ อง เพราะเราจะมีเวลาทีจ่ ะไปปลีกวิเวกไปบําเพ็ญ การทําจิตใจให้สงบการ
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หยุดความอยากต่างๆ เพราะเราไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องทํางานแบบหามรุ่งหามคํา่ แบบ ๗ วัน
๗ คืน แบบไม่มวี นั หยุดวันหย่อน เพราะเราไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้จ่ายมาก เรามี
เงินทองพอทีจ่ ะเลี้ยงดูเราได้ มีเงินทองพอทีจ่ ะเก็บเอาไว้สาํ หรับวันข้างหน้าได้ เราก็เลย
ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องไปทํางานทําการมากมาย เหมือนอย่างทีเ่ ราทํากันอยู่ทกุ วันนี้ ทีเ่ ราทํา
กันทุกวันอยู่น้ ี เพราะว่าเราใช้เงินทองไปกับความอยากนี้เป็ นส่วนใหญ่ และเป็ นส่วนที่
มากด้วย และเป็ นส่วนทีห่ ยุดไม่ได้ พอใช้แล้วมันติดเป็ นนิสยั เช่นพอดืม่ สุราแล้วก็เลิก
ดืม่ ไม่ได้ พอสูบบุหรี่แล้วก็เลิกสูบไม่ได้ พอเทีย่ วกลางคืนแล้วก็จะเลิกเทีย่ วกลางคืน
ไม่ได้ พอทําอะไรแล้วมันก็จะติดเป็ นนิสยั ไป ทําให้ตอ้ งใช้เงินใช้ทองมาก ก็เลยยังต้อง
ทํางานแบบหามรุ่งหามคํา่ ๗ วัน ๗ คืนไม่มวี นั หยุดวันหย่อน เพือ่ ทีจ่ ะได้มรี ายได้มาใช้
กับการซื้อข้าวซื้อของ ใช้กบั ความอยากต่างๆนัน่ เอง แต่ถา้ เราทําทานอย่างสมํา่ เสมอ เรา
ก็จะสามารถทีจ่ ะหยุดความอยากได้เงินไปกับความอยากต่างๆได้
เราก็จะไม่ตอ้ ง
เสียเวลากับการหาเงินหาทองแบบไม่มวี นั หยุดวันหย่อน เราจะมีเวลาทีจ่ ะได้มาบําเพ็ญ
จิตตภาวนา มาทําความสงบให้กบั ใจ มาหยุดความอยากให้กบั ใจ เพราะการหยุดความ
อยากให้กบั ใจนี้ จะทําให้เกิดความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่า ความสุขทีไ่ ด้จากการทําตามความ
อยากต่างๆ อันนี้ก็จะเป็ นขัน้ ที่ ๓ ของการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสัง่ สอนให้บาํ เพ็ญกัน
พอเรามีเวลาปลีกวิเวก เราก็จะได้ไม่ตอ้ งมาวุน่ วายไปกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องของการทํา
มาหากิน เรื่องของการทําอะไรตามความอยากต่างๆ เพราะเราจะควบคุมจิตใจของเรา
ควบคุมการกระทํา การพูดของเรา ให้มนี อ้ ยลงไป โดยเฉพาะการกระทําตามความอยาก
ต่างๆ ศีลทีเ่ ราเคยรักษา ๕ ข้อเราก็เพิม่ เป็ น ๘ ข้อ ข้อที่ ๓ เราก็ถอื เป็ นศีลพรหมจรรย์
คือเราจะไม่หาความสุขตามความอยาก ด้วยการร่วมหลับนอนกับผูอ้ ่นื ข้อ ๖ เราก็จะไม่
หาความสุขจากการอยากรับประทานอาหาร แบบไม่มขี อบมีเขต ไม่มเี หตุไม่มผี ล เราจะ
ไม่รบั ประทานอาหารตามความอยาก เราจะรับประทานอาหารตามเหตุตามผล ตามเวลา
ตามความต้องการของร่างกาย ไม่ใช่ทาํ ตามความต้องการของจิตใจของตัณหาความ
อยาก แล้วเราก็จะควบคุมการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆ ซึง่ เป็ นความอยากในกาม
กามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ดูไม่ฟงั ไม่รอ้ งรําทําเพลง ไม่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องบันเทิงทัง้ หลาย ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยๆงามๆ เช่นเสื้อผ้าอาภรณ์
นํา้ หอมนํา้ มัน เครื่องสําอางต่างๆ อันนี้เป็ นการเสียเวลา เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ ว
ประด๋าว ไม่ใช่เป็ นความสุขจริงเป็ นความสุขปลอม สูเ้ อาเวลาทีห่ มดไปกับการเสียเวลา
กับสิง่ เหล่านี้ มาเจริญสติมาควบคุมความคิดต่างๆ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่งไปในทางความ
อยาก เพือ่ ใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ แล้วก็จะพักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของ
ร่างกาย จะไม่พกั ผ่อนหลับนอนตามความอยากของกิเลสตัณหา วิธีพกั ผ่อนตามความ
อยากของกิเลสตัณหา ก็คอื ต้องหลับนอนบนฟูกหนาๆสบายๆ เวลาร่างกายได้พกั ผ่อน
พอแล้ว ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุก เพราะทีน่ อนมันนุ่มมันสบาย ก็จะหลับต่ออีก ๔ –
๕ ชัว่ โมง แทนทีจ่ ะหลับเพียง ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็จะกลายเป็ น ๘ – ๙ ชัว่ โมงไป ก็จะ
เสียเวลาอันมีค่า ทีจ่ ะเอามาใช้ในการบําเพ็ญ คือมาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้นกั บวชนักปฏิบตั ทิ งั้ หลายบําเพ็ญกัน คือตัง้ แต่เวลา ๖ โมง
เย็นถึง ๔ ทุ่ม ก็ให้เจริญสติดว้ ยการเดินจงกรมนัง่ สมาธิกนั จาก ๔ ทุ่มถึงตี ๒ ก็ให้
พักผ่อน ถ้าพักผ่อนบนพื้นไม้พ้นื แข็งทีไ่ ม่นุ่ม ร่างกายก็จะพักไม่เกิน ๔ – ๕ ชัว่ โมง พอ
ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อ เพราะมันไม่นุ่มไม่สบาย ก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมนัง่
สมาธิต่อ จากตี ๒ ถึง ๖ โมงเช้า หลังจาก ๖ โมงเช้าก็ไปทําภารกิจเกี่ยวกับทางด้าน
ร่างกาย เป็ นพระก็ออกไปบิณฑบาตหาอาหารมาขบมาฉัน จนกว่าจะเสร็จภารกิจทางด้าน
ร่างกาย แล้วก็กลับมาเดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อจนถึงยามบ่ายก็พกั ก็ทาํ หน้าทีใ่ นการทํา
ความสะอาดสถานทีพ่ กั กวาดถู ปัดกวาดลานวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วถ้ามีนาํ้ ปานะ
อยากจะดืม่ นํา้ ปานะให้แก่ร่างกายก็ดม่ื ได้ นํา้ ปานะก็เป็ นนํา้ ทีค่ นั้ มาจากผลไม้ทม่ี ขี นาดไม่
เกินกําปัน้ ผลไม้อะไรทีใ่ หญ่กว่ากําปัน้ ก็ไม่สามารถจะเอามาใช้เป็ นนํา้ ปานะได้ เช่น
สับปะรดนี่ถอื ว่าใหญ่กว่า ส้มนี่ถอื ว่าขนาดพอๆกับกําปัน้ ก็สามารถทีจ่ ะเอามาบีบเอานํา้
ของผลไม้มาดืม่ แต่ตอ้ งเป็ นนํา้ ล้วนๆ คือไม่ให้มกี ากไม่ให้มเี นื้อ ต้องใช้ผา้ กรองออกไป
เพราะไม่ตอ้ งการให้รบั ประทานเป็ นอาหาร ให้รบั ประทานเป็ นเภสัช คือนํา้ ปานะนี้ถอื ว่า
เป็ นเภสัชอย่างหนึ่ง ช่วยรักษาเยียวยาร่างกาย หลังจากทีไ่ ด้ดม่ื นํา้ ปานะเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็กลับมา ถ้ามีกจิ ส่วนตัวต้องทําอะไรก็ทาํ ไปจนถึงเวลาอาบนํา้ อาบท่าสรงนํา้ พอถึง
เวลา ๖ โมงเย็นก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อ อันนี้คอื กิจของผูป้ ลีกวิเวกของผูท้ เ่ี จริญจิตต
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ภาวนา ผูท้ ต่ี อ้ งการความสงบทางใจ ผูท้ ต่ี อ้ งการความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ หลาย
ในโลกนี้ อันนี้แหละคือกิจของผูบ้ าํ เพ็ญ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ให้เจริญสติเป็ นหลักเสมอ
ทางด้านจิตใจ ส่วนทางด้านร่างกายก็ทาํ อะไรไปตามความเหมาะสม ถ้านัง่ นานไปเมือ่ ยก็
ลุกขึ้นมาเดิน ถ้าเดินเมือ่ ยก็กลับมานัง่ ถ้ามีภารกิจทําก็ทาํ ไป แต่ในขณะทีท่ าํ ก็ให้มสี ติจด
จ่ออยู่กบั การกระทําอยู่ตลอดเวลา การเจริญสติน้ ไี ม่เปลีย่ นไปไม่วา่ กําลังจะทําอะไรก็
ตาม จะเดินจงกรมนัง่ สมาธิ จะปัดกวาด จะเดินบิณฑบาต จะทํากับข้าวกับปลา จะขบ
ฉัน จะอาบนํา้ อาบท่า ทําอะไรก็เจริญสติต่อไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าใช้พทุ โธก็บริกรรมพุทโธ
ไปเป็ นหลักไป ถ้าใช้การเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็ดูไป เป้ าหมายคือไม่ให้ไปคิด
เรื่องต่างๆนานา ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่กบั เรื่องเดียว ให้สกั แต่วา่ รู ้ เช่นถ้าเราใช้ร่างกาย
ก็ให้สกั แต่วา่ รู ้ รูว้ า่ ขณะนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เท่านี้ก็พอ ไม่ตอ้ งไปคิดถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้ หยุดความคิด เพราะความคิดนี้ส่วนใหญ่ทาํ ให้ใจเราไม่สงบ ทําให้ใจของเรา
วุน่ วายฟุ้งซ่าน เราต้องควบคุมความคิดนี้ให้ได้
ถ้าควบคุมความคิดได้ใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบได้ พอเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้
เข้าสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้มาเป็ นเครื่องไม้เครื่องมือ
ไม่เหมือนกับความสุขทีพ่ วกเรากําลังหากันอยู่ทกุ วันนี้ เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ต้อง
มีร่างกาย ต้องมีรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะมาให้เสพสัมผัส ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมัน
บกพร่องไป ความสุขส่วนนัน้ ก็จะหายไป ถ้าตาไม่ดี ความสุขทางตาก็จะหายไป หรือตาดี
แต่ของทีด่ ูไม่ดกี ็เป็ นความทุกข์ข้นึ มาได้ เห็นภาพทีไ่ ม่ถกู อกถูกใจ เห็นภาพทีท่ าํ ให้เกิด
ความทุกข์ใจ ก็เป็ นไปได้ เพราะรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้มนั ก็ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่ใช่ว่าจะให้ความสุขกับเราเสมอไป ความทุกข์ของเราก็เกิดจาก การได้เสพสัมผัสรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเหมือนกัน
บางครัง้ ก็เสพกับรูปทีถ่ กู อกถูกใจก็มคี วามสุข
บางครัง้ ไปเสพกับรูปทีไ่ ม่ถกู อกถูกใจก็มคี วามทุกข์
เวลาได้ยนิ เสียงสรรเสริญก็มี
ความสุข เวลาไปได้รบั เสียงนินทาว่ากล่าวติเตียน ก็มคี วามทุกข์ข้นึ มา นี่คือความสุขที่
พวกเราแสวงหากัน เป็ นความสุขทีไ่ ม่แน่นอน และเป็ นความสุขทีไ่ ม่ถาวร เพราะร่างกาย
ทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการหาความสุขเหล่านี้ ย่อมมีความเสือ่ มลงไปตามลําดับ ตาหูจมูกลิ้น
กายย่อมเสือ่ มสมรรถภาพลงไปตามลําดับ แล้วต่อไปก็อาจจะไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้น
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กาย เป็ นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เวลานัน้ ก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อย
หงอยเหงามีความเบือ่ หน่าย บางครัง้ ก็คดิ อยากจะฆ่าตัวตายไป โดยเฉพาะเวลาทีต่ อ้ ง
สัมผัสกับโผฏฐัพพะทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เช่นความเจ็บปวดต่างๆทางร่างกาย ทีเ่ กิดจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆทีร่ กั ษาไม่หาย
แต่ถา้ เรารูจ้ กั วิธีหาความสุขภายในใจได้ ความสุขภายในใจนี้จะทําให้ไม่เดือดร้อน กับ
ความเจ็บความปวดของทางร่างกาย แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับความเสือ่ มของตาหูจมูกลิ้น
กาย เพราะการหาความสุขทางใจนี้ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนัน่ เอง เช่น
เวลาเรานัง่ สมาธิเราก็หลับหูหลับตาอะไรต่างๆ ทวารทัง้ ๕ เราก็ปิดมันไม่ไปสนใจรับรู ้ ให้
เราเกาะติดอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นการบริกรรมพุทโธๆไป ใจของเราก็จะเข้าสู่
ความสงบเข้าสู่ความสุขได้ แล้วถ้าเราทําบ่อยๆ ต่อไปเราก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็ว
เหมือนกับการขับรถ เวลาขับรถใหม่ๆนี้ รูส้ กึ ว่าเราจะต้องคอยทําอะไรหลายอย่าง เช่น
ต้องคอยเหยียบนํา้ มัน คอยเหยียบเบรก คอยเข้าเกียร์ คอยจับพวงมาลัย รูส้ กึ ว่าเป็ น
งานทีย่ ุ่งยากมากมาย แต่หลังจากทีเ่ ราทําบ่อยๆเข้า มันก็กลายเป็ นความเคยชิน ก็จะเป็ น
ความง่ายดายขึ้นมา ฉันใดตอนต้นเวลาทีเ่ รานัง่ สมาธิกนั ใหม่ๆ เราก็จะรูส้ กึ ว่ายาก
เหลือเกิน การทีจ่ ะต้องคอยบริกรรมพุทโธๆ แล้วก็มอี ปุ สรรคอะไรต่างๆมามากมาย บาง
ทีนงั ่ แล้วก็หลับก็มี บางทีนงั ่ แล้วก็ไม่สงบฟุ้งซ่าน คิดแต่เรื่องนัน้ คิดแต่เรื่องนี้ บางทีนงั ่
แล้วก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็ไม่อยากจะนัง่ อันนี้ก็เป็ นเพราะว่าสติไม่ต่อเนื่อง ถ้าสติ
ต่อเนื่องแล้ว อาการต่างๆจะไม่มารบกวนใจ ใจจะเกาะติดอยู่กบั พุทโธนี้ แล้วจะไม่รูส้ กึ
ง่วงเหงาหาวนอน จะไม่รูส้ กึ รําคาญกับอาการเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ของร่างกาย จะไม่มี
ความคิดฟุ้งซ่านตามมา ใจก็จะดิง่ เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดาย
ฉะนัน้ การทีจ่ ะนัง่ สมาธิให้เกิดผลขึ้นมา จึงต้องอาศัยการเจริญสติเป็ นจุดเริ่มต้นก่อน
ต้องให้จติ ของเรานี้มสี ติอย่างต่อเนื่อง ไม่เผลอไปกับเรื่องอื่น ไม่คดิ ไปกับเรื่องอื่น ให้คดิ
อยู่กบั พุทโธๆเพียงอย่างเดียว และให้อยู่ในปัจจุบนั อยู่กบั การเฝ้ าดูร่างกายอย่างไม่
คลาดสายตาทุกเวลานาที อันนี้คอื เรื่องของการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพือ่ ให้จติ เข้าสู่ความ
สงบความสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุด ทีด่ กี ว่าความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ ง
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อาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้เป็ นเครื่องมือ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไป ก็ยงั สามารถผลิต
ความสุขอันนี้ได้ เพราะเป็ นความสุขของใจผลิตโดยใจ ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็ นผูผ้ ลิตขึ้นมา
แล้วพอเราได้ความสุขนี้เราก็ตอ้ งรักษาความสุขนี้ ให้ได้ เพราะว่าความสุขนี้จะจางไปเวลา
ทีอ่ อกจากสมาธิ เวลาออกจากสมาธิถา้ ไม่เจริญสติต่อ ความสุขนี้ก็จะหายไปได้ ถ้า
อยากจะรักษาความสุขต่อ อย่างน้อยก็ตอ้ งเจริญสติ แต่การเจริญสติน้ กี ็มขี อบเขตของ
ความจํากัด ก็คอื ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆถึงจะไม่หายไป ถ้าเวลาใดเผลอหรือหยุดเจริญสติ
ขึ้นมา มันก็หายไปได้ เพราะเวลาเผลอสติก็จะมีตณั หาความอยากโผล่ข้นึ มา มาทําลาย
ความสงบอันนี้ได้ ถ้าอยากจะไม่ให้ความสงบนี้หายไปอย่างถาวร โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเจริญสติ
เช่นไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธต่อไปเรื่อยๆ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ปัญญานี้จะเป็ นผูท้ จ่ี ะมาทําลาย
ความอยาก
ปัญญาก็คอื การมีเหตุมผี ลนัน่ เอง การดูสง่ิ ต่างๆด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าจิตสงบแล้วเวลา
ออกมาจิตไม่สงบเพราะอะไร ก็จะรู ้ อ๋อ เพราะความอยาก พอเกิดความอยากแล้วความ
สงบทีไ่ ด้จากสมาธิ มันก็จะหายไป ถ้าอยากจะให้ความสงบกลับคืนมา ก็หยุดความอยาก
เท่านัน้ เอง แล้วการจะหยุดความอยากได้ก็ตอ้ งสอนให้ใจ ชี้ให้ใจเห็นว่าสิ่งทีอ่ ยากได้น้ ี
มันเป็ นงูพษิ มันไม่ใช่เป็ นของเล่นของดี มันเป็ นพิษเป็ นอันตราย เพราะอะไร เพราะว่า
มันไม่เทีย่ ง เพราะเราไปควบคุมบังคับให้มนั ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ เราเห็น
อะไรเราชอบ เราคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุข เราก็ไปเอามาเราก็ได้ความสุขจากสิง่
นัน้ แต่วนั ดีคนื ดีสง่ิ นัน้ ก็เปลีย่ นไปได้ พอเปลีย่ นไปแล้วการทีเ่ คยให้ความสุขกับเรา ก็
กลายเป็ นการให้ความทุกข์กบั เรา เช่นเรารักใครชอบใครคิดว่าเราได้เขามาแล้ว เขาจะให้
ความสุขกับเราไปตลอด แต่พอมาอยู่กบั เขาได้สกั พักหนึ่งเขาเปลีย่ นไป ตอนนัน้ เราก็จะ
เสียใจเราจะทุกข์ใจ เพราะเขาไม่ให้ความสุขกับเราเหมือนกับทีเ่ ราคิดว่าเขาจะให้เราไป
ตลอดนัน่ เอง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มคี วามไม่แน่นอน มีความไม่เที่ยงแท้ มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆ หรือเขาอาจจะดีกบั เราไปตลอดแต่เขา
มีโรคภัยไข้เจ็บมีอบุ ตั เิ หตุ ทําให้เขาต้องจากเราไปก่อน อันนี้ก็เป็ นอนิ จจังเหมือนกันเป็ น
ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นอนัตตา ก็คอื เราไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับไปสัง่ ให้
เขาเป็ นไปตามความอยากของเราได้ พอเรามีความอยากก็จะเกิดทุกขังความทุกข์ข้นึ มา
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ในใจ พอเราเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะหยุดความอยาก
ได้สง่ิ ต่างๆได้ พอเราไม่มคี วามอยากได้ในสิง่ ต่างๆ จิตก็จะกลับสูค่ วามสงบได้
เหมือนเดิม เหมือนตอนทีอ่ อกจากสมาธิมาใหม่ๆ แล้วก็จะสงบไปอย่างถาวร เพราะว่า
เหตุทจ่ี ะทําให้ใจไม่สงบนี้จะถูกทําลายไปหมด ด้วยปัญญา ด้วยไตรลักษณ์ ด้วยอนิ จจัง
ทุกขังอนัตตา ด้วยอริยสัจ ๔ คือทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค นี่แหละคือปัญญาของทาง
พระพุทธศาสนา
ปัญญาของทางพระพุทธศาสนานี้ไม่กว้างใหญ่ไพศาล เหมือนกับความรู ้ ปัญญาทางโลก
ความรูท้ างโลกนี้แตกแยก เป็ นหลายสิบหลายหมืน่ หลายพันสาขาด้วยกัน แต่เป็ นความรู ้
แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอด คือไม่รอดพ้นจากความทุกข์นนั ่ เอง ไม่วา่ จะเรียนรูว้ ชิ าอันใด
ถึงระดับขัน้ ปริญญาเอก ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะมาดับความทุกข์ บําบัดทุกข์บาํ รุงสุขให้แก่
จิตใจได้เหมือนกับปัญญาทางพระพุทธศาสนา ทีเ่ ห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ทีเ่ ห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยาก และการจะดับความทุกข์ของใจ
ก็ตอ้ งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เอง เท่านัน้ เอง อันนี้แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้
ทีไ่ ม่มใี ครรูม้ าก่อน เป็ นความรูแ้ บบเรียกว่าเส้นผมบังภูเขา เป็ นความรูเ้ ล็กๆน้อยๆทีม่ อี ยู่
ในใจตลอดเวลาแต่ไม่มใี ครมองกัน แทนทีจ่ ะหาวิธีบาํ บัดทุกข์บาํ รุงสุขทีม่ อี ยู่ภายในใจ
คําตอบมีอยู่แล้วภายในใจกลับไม่หาคําตอบภายในใจกัน กลับไปหาคําตอบข้างนอกใจ
ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิชาต่างๆ จนมีวชิ าแทบจะนับไม่ถว้ นแล้วว่ามีก่วี ชิ าด้วยกัน แต่วชิ า
ความรูต้ ่างๆภายนอกนี้ไม่สามารถทีจ่ ะมาดับความทุกข์ภายในใจได้ ผูท้ จ่ี ะเข้าถึงความรู ้
อันนี้ได้ก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิ คือทําทานสละราชสมบัติ เพือ่ จะ
ได้มเี วลาออกบําเพ็ญ รักษาศีลบําเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ ถ้ายังต้องยุ่งเกี่ยวอยู่กบั
พระราชทรัพย์ ต้องยุ่งเกี่ยวกับชีวติ ของผูค้ รองเรือนอยู่ก็จะไม่มเี วลาพอ ก็จาํ เป็ นจะต้อง
สละทุกอย่าง ทําทานแบบเต็มทีเ่ ลย มีอะไรเท่าไหร่ก็ยกให้ผูอ้ ่นื ไปหมดไม่มายุ่งไม่มา
กังวลด้วย เพือ่ จะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กบั การรักษาศีลและเจริญจิตตภาวนา จนใน
ทีส่ ุดก็ได้พบกับอริยสัจ ๔ ได้พบกับไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา จึงได้พบกับความ
สิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลาย ได้พบกับความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด
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คําตอบอยูภ่ ายในใจของเราไม่ได้อยูภ่ ายนอก ถ้าเรายังไปหาคําตอบอยู่ภายนอกอยู่ก็
แสดงว่าเรายังหลงทางอยู่ เช่นเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าทีป่ ระเทศอินเดียนี้ ก็หลงทาง
กันไป ไปผิดทาง มองป้ ายผิดไปป้ ายชี้บอกให้เข้าข้างใน กลับไปข้างนอกกัน ไปทางตาหู
จมูกลิ้นกายกัน ท่านบอกให้ปิดทวารทัง้ ๕ ปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าอยากจะเห็นพุทธะให้
เข้าข้างใน ให้บาํ เพ็ญปฏิบตั จิ นเห็นธรรมะ พอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพุทธะ ผูใ้ ดเห็น
ธรรมผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต ไม่ใช่ผูใ้ ดไปอินเดียผูน้ นั้ จะเห็นเราตถาคต พระพุทธเจ้าไม่
เคยตรัสสอนอย่างนัน้ สอนแต่วา่ ให้เข้าข้างใน สํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกาย เจริญสติ
ดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ อันนี้แหละการเข้าหาพระพุทธเจ้าพระ
ธรรมพระสงฆ์ ดึงเข้ามาข้างใน พอดึงเข้ามาข้างในจิตก็จะสงบ จิตก็จะเห็นธรรมะเห็น
อริยสัจ ๔ พอเห็นอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า อ๋อนี่หรือคือพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเป็ นอย่างนี้เอง จิตของพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไรจิตทีม่ ธี รรมก็เป็ นอย่างนี้ คือ
จิตทีส่ งบ ผูท้ ม่ี จี ติ สงบก็คอื ผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ สุปฏิปนั โน อุชุปฏิปนั โน ญายปฏิปนั
โน สามีจปิ ฏิปนั โน ก็อยู่ตรงนี้เอง อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญจิตตภาวนา อยู่ทก่ี ารรักษาศีล อยู่ท่ี
การทําทานนี่เองไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อย่าไปทีอ่ นิ เดียให้เสียเวลา หลวงปู่มนไม่
ั ่ ได้ไป หลวง
ตามหาบัวไม่ได้ไป ผูท้ ไ่ี ปแล้วเจอพระพุทธเจ้ากันหรือยัง อันนี้ก็ขอให้นาํ เอาไปคิด ว่า
แนวทางของการบําเพ็ญไปในทิศทางไหนกันแน่ ทางของพระพุทธเจ้า หรือทางของโมหะ
อวิชชา ความหลงความมืดบอด ถ้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทางข้างนอก ก็ถอื ว่าไปตาม
ทางของโมหะอวิชชา ถ้าไปสู่การสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่ทางศีล ๘ สู่ทางจิตตภาวนา
อันนี้แหละเป็ นทางไปทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไป และทรงสอนให้พวกเราบําเพ็ญตาม
กัน
ดังนัน้ ขอให้พวกเราจงพยายามตะเกียกตะกาย ต่อสู่กบั ความหลงทีจ่ ะหลอกให้เราไปหา
สิง่ ต่างๆภายนอก ให้ดึงใจให้เข้ามาสูภ่ ายในให้ได้ แล้วเราจะได้พบกับสรณะที่พ่งึ ที่
ประเสริฐที่แท้จริงต่อไป
ถาม เด็กเขาถามมาว่า แม่ครับแม่คดิ ว่าอะไรทีน่ ่าสนใจกับการมีชวี ติ อยู่
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ตอบ เหมือนกับว่าอยู่ไปทําไม อยู่ไปเพือ่ ทําอะไร ใช่ไหม เท่าทีเ่ ทศน์มา ๔๕ นาที ก็
เพือ่ การบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน นี่แหละ เป็ น
สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับชีวติ เรา ถ้าเราเกิดมา เกิดมาเพือ่ ทําอะไร ก็เพือ่ ทําสิง่ นี้ คือ
บําเพ็ญตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน คือการทําทานรักษาศีลการภาวนา เพราะ
เป็ นวิธีบาํ บัดทุกข์บาํ รุงสุขทีถ่ กู ทีแ่ ท้จริง และจะทําให้เกิดผลทีป่ รารถนากัน ก็คอื
ความหมดทุกข์ การมีแต่ความสุขทีถ่ าวร ถ้าไม่บาํ เพ็ญตามทางนี้ก็จะต้องกลับมา
ถามคําถามนี้ไปเรื่อยๆ ทุกภพทุกชาติกลับมาเกิดใหม่ก็จะถามว่าเกิดมาทําไม
แล้วก็ไม่มใี ครให้คาํ ตอบได้ เพราะว่าทุกคนก็ไม่รูเ้ หมือนกันว่าเกิดมาทําไมกัน
จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา พบผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญทางนี้มา แล้วถึงจะรูว้ ่านี่
แหละ คือสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ กับชีวติ จิตใจอย่างแท้จริง เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะ
ทําให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ เพราะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์โดยถ่ายเดียว ไม่มี
โทษแก่จติ ใจเลย
ถาม ผมเข้าใจว่าเขาเป็ นเด็กครับ อยู่ในวัยทีเ่ รียนหนังสือด้วยแล้วพ่อแม่พามาวัด เขา
คงจะคิดว่า การเรียนหนังสือก็ส่วนหนึ่ง การมาฟังธรรมปฏิบตั ธิ รรมก็ส่วนหนึ่ง
อะไรคือสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด
ตอบ ทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื การศึกษาทางธรรม แต่ถา้ เรายังไม่มคี วามสามารถพอทีจ่ ะเข้าสู่
การศึกษาทางธรรมได้ เราก็ตอ้ งศึกษาทางโลกไปก่อน เพราะว่าการศึกษาทางโลก
นี้ เป็ นการมีเครื่องไม้เครื่องมือ ทีจ่ ะได้ประกอบสัมมาชีพ เพราะว่าเราต้องเลี้ยง
ชีวติ ของเรา ดูแลชีวติ ของเราคือร่างกายของเรา เราก็ตอ้ งมีอาชีพ การทีจ่ ะมีอาชีพ
ดีก็ตอ้ งมีความรูท้ างโลก ก็ตอ้ งเรียนทางโลกไปก่อน พอเราจบทางโลก ได้วชิ า
ความรูเ้ ราก็ไปสมัครงาน ได้งานทําทีด่ มี รี ายได้ทด่ี ี ทําให้เรามีเวลาว่างทีเ่ ราจะได้
เข้ามาศึกษาทางธรรมต่อไป ถ้าเรามีอาชีพทีไ่ ม่ดมี คี วามรูไ้ ม่ดี เราจะต้องทํางาน
หนักมาก เวลาทีจ่ ะมีเวลาว่างมาศึกษาธรรมะก็อาจจะไม่มี ก็เลยต้องเรียนทาง
โลกไปก่อน
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แต่ถา้ เราเป็ นคนทีส่ ามารถเรียนทางธรรมได้เลย อย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชฯที่
ทรงสิ้นพระชนม์ไป พระองค์ก็ทรงเรียนทางธรรมตัง้ แต่ทรงพระเยาว์วยั บวชเป็ น
สามเณรเลย สมัยก่อนเขาก็มกั จะให้ลูกๆบวชเณรกัน เพือ่ จะทดสอบภูมขิ องเด็ก
ว่าจะมีปญั ญาทีจ่ ะไปในทางธรรมได้หรือไม่ ถ้ามีทางธรรมได้ ก็จะบวชไปเรื่อยๆ
ไม่สกึ หลวงปู่มนนี
ั ่ ่ท่านก็บวชเป็ นเณรมาก่อน เพียงแต่วา่ ท่านต้องสึกออกมา
เพราะทางบ้านยากจน บิดามารดาทําไร่ไถนาก็ตอ้ งการมีผูช้ ่วยทํางาน ก็เลยต้อง
ออกมา แต่พอท่านมีอายุทจ่ี ะบวชพระได้ ความปรารถนาทีจ่ ะไปในทางธรรมของ
ท่านนัน้ มีกาํ ลังมาก จึงทําให้ท่านบวช แล้วก็ศึกษาทางธรรมต่อโดยทีไ่ ม่ไปศึกษา
ทางโลกเลย หรือศึกษาเพียงไม่ก่ปี ี เท่านัน้ ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่น้ ีรูส้ กึ ว่าท่านจะ
ไม่ได้เรียนสูงทางโลกกัน บางท่านก็จบ ป.๑ หรือไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็มี บาง
ท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็มี แต่จติ ใจของท่านนี้สนใจกับการศึกษาทางธรรมกัน
พอท่านมีโอกาสทีจ่ ะบวชได้ ท่านก็บวชกันเลย
แล้วท่านก็ดาํ เนินตามที่
พระพุทธเจ้าทรงดําเนิน
ทรงสอนให้ดาํ เนิน
จนในทีส่ ุดก็ได้ผลอย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงได้รบั กัน กลายเป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของประชาชนชาวไทยเราเป็ น
จํานวนมาก อันนี้แหละเป็ นสิง่ ทีน่ ่าปรารถนา เป็ นสิง่ ทีน่ ่าศึกษา น่าแสวงหามาเป็ น
สมบัตใิ ห้ได้ เพราะเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ผูท้ ม่ี ธี รรมะเป็ นธัมมัง สรณัง
คัจฉามิแล้ว ก็เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งมีอะไรเป็ นสรณะอีกต่อไป เพราะธัมมัง สรณัง
คัจฉามิจะสามารถปกป้ องคุม้ ครองรักษาจิตใจ ไม่ให้มคี วามทุกข์เข้ามาเหยียบยํา่
ทําลายได้เลย
ถาม ท่านอาจารย์พดู ถึงว่า เด็กควรจะเรียนหนังสือไปเพือ่ ประกอบอาชีพการงาน ใน
วัยขนาดนี้เขาก็สามารถทีจ่ ะเดินควบคู่กบั ทางธรรม คู่ขนานกันไปได้ใช่ไหมครับ
ตอบ ได้ อยู่ทต่ี วั เขา อยู่ทโ่ี อกาสทีพ่ อ่ แม่ผูใ้ หญ่จะให้กบั เขาหรือไม่ เมืองไทยเรา
เมือ่ ก่อนเราให้โอกาสเด็ก เรียนพุทธศาสนาควบคู่ไปกับวิชาทางโลก แต่พอโลก
เริ่มกลายเป็ นโลกาภิวฒั น์ ก็เลยทําให้เห็นว่าการศึกษาทางศาสนาเป็ นเรื่องงมงาย
ไป ทําให้ล ้าหลังไม่ทนั กับอารยประเทศทัง้ หลาย ประเทศทีม่ แี ต่กามตัณหาเป็ น
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ตัวนํากัน ก็เลยวิง่ ตามเขา ก็เลยจําเป็ นจะต้องตัดศาสนาออกไปจากหลักสูตรของ
การเรียนการสอน เด็กก็เลยไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั รูเ้ รื่องของศาสนา ทีม่ ี
ความสําคัญยิ่งกว่าความรูท้ งั้ หลายในโลกนี้ไป เพราะว่าผูท้ ว่ี างหลักสูตรครูบา
อาจารย์ทงั้ หลาย ไม่เห็นคุณค่าของคําสอนของพระศาสนา เพราะไม่ได้ศึกษาไม่
สนใจ
กลับไปสนใจกับคําสอนของทางอารยประเทศต่างๆ
ได้ไปศึกษา
ต่างประเทศกัน ได้ไปเรียนรูว้ ชิ าทางโลกกัน ก็เลยกลับไปเกิดมิจฉาทิฐเิ ห็นผิด
เป็ นชอบ เห็นว่าความรูท้ างโลกนี้เป็ นความรูท้ ส่ี าํ คัญกว่าความรูท้ างศาสนา จึงตัด
วิชาทางพุทธศาสนาทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย แต่กไ็ ด้ขา่ วว่ามีบางโรงเรียนนี้ก็ยงั มี
อาจารย์ทใ่ี ฝ่ ธรรมอยู่ จะเอาหลักสูตรของพุทธศาสนามาสอนให้กบั เด็ก หลักสูตร
นักธรรมตรีอย่างนี้ อันนี้ก็ข้นึ อยู่กบั อาจารย์ แต่โรงเรียนบางโรงเรียนแม้แต่
โรงเรียนวัด เดีย๋ วนี้ยงั ไม่มพี ทุ ธศาสนาสอน เด็กเรียนโรงเรียนวัดสมัยก่อน จะ
รูจ้ กั ไหว้พระสวดมนต์ รูจ้ กั วิธีทป่ี ฏิบตั กิ บั พระสงฆ์องค์เจ้า มีสมั มาคารวะ มี
ความอ่อนน้อม แต่เดีย๋ วนี้กลับไม่รูจ้ กั วิธีปฏิบตั กิ บั พระสงฆ์องค์เจ้า สวดมนต์
ไหว้พระไม่เป็ น ไม่รูห้ ลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นอะไรบ้าง ไม่รูจ้ กั อริยสัจ
๔ ไม่รูจ้ กั มรรค ๘ ไม่รูจ้ กั ไตรลักษณ์ อันนี้แหละทีเ่ ป็ นแก่นของพระพุทธศาสนา
เพราะว่าผูใ้ หญ่ไม่เปิ ดโอกาสให้เด็กเรียนกันนัน่ เอง ตัดทิ้งไป
ทัง้ นี้ก็ข้นึ อยู่กบั พ่อแม่ พ่อแม่ทม่ี คี วามห่วงใยอยากจะให้ลูกได้รบั ความรู ้ ก็ให้
บวชเณร เช่นในช่วงปิ ดภาคฤดูรอ้ น ก็บวชเณรกัน หรือหาหนังสือหาสือ่ ธรรมะ
ให้ดูให้ฟงั ในบ้านกัน พาเข้าวัดเข้าวากัน อันนี้ก็จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็ก ได้
สัมผัสรับรูก้ บั เรื่องของทางพระพุทธศาสนา แล้วถ้าเด็กมีภมู เิ ดิมอยู่ ก็จะมีความ
ชื่นชอบ ก็อยากจะเข้าใกล้ชดิ มากขึ้นไปเอง
ถาม มีคาํ ถามจากพระ ถามมาว่า ปริยตั ภิ ายในมีไหม ถ้ามีแล้วนับว่าเป็ นคันถธุระได้
ไหม ผมบวชได้ ๒ พรรษา พระอุปชั ฌาย์ได้ให้เรียนบาลี ผมบอกเรียนแต่ไม่
สอบได้ไหม ท่านว่าผมจะบ้าหรือ แต่ผมอดทนเรียน จนสอบตก ว่าจะเลิก อยาก
ออกจากทีเ่ พือ่ ค้นหาตัวเอง เพราะทีว่ ดั กิจเยอะปัจจัยแยะ ใจเลยแย่ เคยไปกราบ
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พระอาจารย์ ตอนทอดกฐินทีผ่ ่านมา ผมเคยคิดเรื่องการญัตติใหม่ แต่หา
อาจารย์รบั ไม่มเี ลยเลิกคิด แล้วยังเป็ นนวกะเลยลําบากใจ ถ้ายังขืนเรียนต้องสึก
แน่ๆ เพราะอุปชั ฌาย์หวังไว้สูงจะให้ช่วยงานท่าน ท่านเป็ นเจ้าคณะอําเภอ ผมบ้า
ทําแต่สมาธิอยู่อย่างนี้ เพียงจับวางครับ ขอความเมตตาคําแนะนํา
ตอบ คือปริยตั นิ ้ ี เรียกว่าเป็ นการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีว่ า่ ปริยตั ิ
นอก ก็หมายถึงการศึกษาตามตํารับตํารา ตามหลักสูตรทีท่ างผูใ้ หญ่ได้กาํ หนด
เอาไว้ เช่นหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอก อันนี้ก็เป็ นการศึกษาพระธรรมคําสอน
หลักธรรมต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนมา เป็ นเหมือนการดูแผนที่ เวลาทีเ่ รา
จะเดินทางไปไหนทีเ่ ราไม่เคยไป เราต้องมีแผนทีบ่ อกทางเราถึงจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ ฉะนัน้ การศึกษาปริยตั นิ ้ ี จะถือว่าไม่จาํ เป็ นก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่รูจ้ กั ทาง
เราก็ตอ้ งศึกษา แต่ถา้ เรามีปริยตั ภิ ายในแล้ว ก็คอื เรารูว้ า่ เราต้องทําอะไร เช่นเรารู ้
ว่าเราต้องเจริญศีลสมาธิปญั ญา แล้วเราก็มงุ่ ไปสู่การเจริญศีลสมาธิปญั ญาเลยนี้
อันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเหมือนกัน เพราะว่าการศึกษาปริยตั นิ ้ ี ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
ศึกษาทัง้ พระไตรปิ ฎก ขอให้เราศึกษาเป็ นทีละขัน้ ทีละตอนไป ขัน้ แรกทีเ่ ราต้อง
ศึกษา ก็คอื ศีล คือพระวินยั ของพระ ๒๒๗ ข้อด้วยกัน เพือ่ ให้เราตัง้ อยู่ในความ
ประพฤติทน่ี ่าเคารพนับถือเลือ่ มใสศรัทธา เพราะการอยู่ของพระภิกษุน้ อี ยู่ได้
ด้วยการขอ อยู่ได้ดว้ ยการให้ของผูม้ จี ติ ศรัทธา ถ้าประพฤติตนเองไม่เหมาะสม
ต่อสมณเพศต่อสมณรูปของตน ก็จะไม่มผี ูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธาทีอ่ ยากจะสนับสนุนใน
เรื่องของปัจจัย ๔
ดังนัน้ สิง่ แรกทีต่ อ้ งศึกษาคือ พระวินยั คือศีล ๒๒๗ ข้อ เมือ่ รูแ้ ล้วก็ตอ้ งพยายาม
รักษาให้ดไี ม่ให้ด่างพร้อย แล้วก็ให้เข้าสู่ขนั้ ที่ ๒ ก็คอื การเจริญสมาธิ การเจริญ
สมาธิก็เพือ่ ทําใจให้สงบนี่เอง อย่างหลวงตานี้ ถ้าศึกษาประวัตพิ วกเราก็จะทราบ
ว่าท่านก็ศึกษาปริยตั มิ า ท่านก็ศึกษานักธรรมตรีโทเอกแล้วก็ต่อด้วยบาลี ๓
ประโยค บาลีชนั้ ที่ ๑ ชัน้ ที่ ๒ ชัน้ ที่ ๓ ไป แต่พอถึงชัน้ ที่ ๓ ท่านก็บอกว่าเรียน
พอแล้วปริยตั ิ ท่านอยากจะออกปฏิบตั ิ ท่านรูแ้ ล้วว่าศีลของพระมีอะไรบ้าง
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หลักธรรมคําสอนหลักๆของพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้าง ก็รูห้ มดแล้ว แต่สง่ิ ที่
ขาดก็คอื การเอาหลักธรรมคําสอนนี้มาปฏิบตั ิ เพราะการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้
เกิดผล คือปฏิเวธ คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆได้ พอท่านได้ทราบ
ข่าวของหลวงปู่มนว่
ั ่ าท่านเป็ นพระอารยะเป็ นพระอรหันต์
ท่านก็เกิดมีความ
ศรัทธาทีอ่ ยากจะไปศึกษาปฏิบตั กิ บั หลวงปู่มนั ่ พอท่านจบเปรียญ ๓ ประโยค
ท่านก็ตดิ เหมือนกับพระทีเ่ ล่าให้ฟงั นี้ พระผูใ้ หญ่ท่อี ปุ ถัมภ์หลวงตา ก็อยากจะ
สนับสนุนให้หลวงตาเรียนต่อไป อยากจะให้อยู่ทางปริยตั ไิ ป แต่เนื่องจากหลวง
ตาท่านมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบตั ิ พอท่านมีจงั หวะทีจ่ ะหลบไปได้ท่านก็หลบ
ไป หลบไปขณะทีพ่ ระผูใ้ หญ่ท่านไปทํากิจธุระทีต่ ่างจังหวัด ท่านก็เลยถือโอกาส
นัน้ ไปเลย ไปแล้วก็มงุ่ ไปตามหลวงปู่มนั ่ แล้วพอได้พบกับหลวงปู่มนก็
ั ่ ได้อยู่กบั
หลวงปู่มนตลอด
ั่
ศึกษาปริยตั ติ ่อ แต่เป็ นศึกษาปริยตั แิ บบแนวทางของการ
ปฏิบตั ิ ทีจ่ ะละเอียดลออกว่าการศึกษาจากทางตํารา อยู่กบั ครูบาอาจารย์น้ กี ็ยงั
ถือว่ามีปริยตั อิ ยู่ เพราะท่านจะเรียกอบรมทุก ๔ – ๕ วัน ทุก ๖ – ๗ วันนี้จะ
เรียกพระมาประชุมครัง้ หนึ่ง แล้วก็จะมาสอนเรื่องของศีลสมาธิปญั ญา มาเล่าถึง
การปฏิบตั ขิ องท่านเป็ นตัวอย่างให้ฟงั ว่าปฏิบตั ไิ ปแล้วมีปญั หาอะไรบ้าง แล้ว
จะต้องแก้ปญั หาต่างๆเหล่านี้ดว้ ยวิธีใด พอได้ยนิ ได้ฟงั จากท่านมาก็จะทําให้มี
ปัญญามีแนวทาง เพราะว่าจะเจอปัญหาต่างๆอย่างทีท่ ่านเล่าไว้ก่อนล่วงหน้าเลย
พอมาถึงขัน้ นี้จะติดตรงนี้ พอมาขัน้ นัน้ จะติดตรงนัน้ จะคอยบอกไว้ให้ก่อนเลย
พอเรามีคนคอยบอกอย่างนี้เราก็จะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลา ก็จะสามารถทีจ่ ะไม่
ไปเหยียบกับดักได้ กับดักก็คอื ไปติดกับปัญหาต่างๆ
นี้คอื ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการทีเ่ ราออกปฏิบตั กิ บั ครูบาอาจารย์ แต่ถา้ จะออก
ปฏิบตั ติ ามลําพังนี้ จะไม่สนับสนุน โดยเฉพาะถ้าเป็ นพระนวกะพระพึง่ บวชใหม่น่ี
ในพระวินยั ท่านก็ทรงมีกฎบังคับไว้แล้วว่า จะต้องอยู่กบั ครูบาอาจารย์อย่างน้อย
๕ พรรษาด้วยกัน เพราะว่าผูบ้ วชใหม่น้ กี ็เป็ นเหมือนเด็กทารก ทีพ่ ง่ึ คลอดออกมา
ยังไม่รูเ้ ดียงสา จะต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู ไม่ใช่พอเด็กคลอดออกมาแล้วก็ขอลา
พ่อแม่ไปทําอะไรต่างๆ ตัวเองยังทําอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ บางองค์บวชมา
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ปั ๊บก็ลาอุปชั ฌาย์อาจารย์ไปตัง้ สํานักเลย ไปเป็ นหัวหน้าสํานักเป็ นครูเป็ นอาจารย์
เลย แล้วก็จะต้องมีปญั หาตามมา อาจจะมีบารมีเก่า มีความสามารถในการพูด
ธรรมะให้แก่ผูอ้ ่นื ให้ได้ยนิ ได้ฟงั แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ทีแ่ บบว่าบริสุทธิ์ผดุ ผ่อง พอ
แสดงธรรมะพูดธรรมะให้คนฟังคนก็เกิดเลือ่ มใสศรัทธา ก็จะมีการน้อมถวาย
ลาภสักการะกันเป็ นจํานวนมาก พอได้ลาภสักการะ กิเลสตัณหาทีย่ งั ไม่ได้ถกู
กําจัด มันก็จะออกมาแสดงตัว แล้วก็มาทําลายผูท้ ไ่ี ด้รบั ลาภสักการะนี้ ด้วยการ
กระทําทีไ่ ม่ถกู ธรรมวินยั ไม่ถกู กับสมณเพศ ก็จะกลายเป็ นทีค่ รหานินทา และถึง
ขัน้ กับอาจจะต้องถูกจับลาสิกขาไป ถ้ากระทําผิดทีร่ า้ ยแรงต่อพระธรรมวินยั อัน
นี้ก็เป็ นเพราะว่าไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้
แต่ถา้ อยู่กบั ครูบาอาจารย์ ๕ พรรษานี้ จะได้ยนิ ได้ฟงั ถึงวิธีการวิถชี วี ติ ของพระว่า
จะต้องอยู่อย่างไร ต้องดําเนินอย่างไร ก็จะไม่ไปกระทําในสิง่ ทีเ่ สียหายตามมา
ต่อไป อันนี้ก็เป็ นเรื่องของการบวช
ถ้าไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ทไ่ี ม่รูเ้ รื่องของการปฏิบตั ิ ก็อย่าไปอยู่เลย อย่างเรานี้ก็
เหมือนกัน ตอนก่อนทีเ่ ราจะบวช เราต้องหาครูบาอาจารย์ เราก็บอกเลยว่าถ้าครู
บาอาจารย์ไม่ปฏิบตั เิ ราไม่อยู่ดว้ ย ถ้าวัดไหนมีบญ
ุ บังสังสวดนี่เราไม่เข้า เราจะหา
วัดทีม่ กี ารบําเพ็ญจิตตภาวนาเพียงอย่างเดียว ก็โชคดีได้พบกับพระทีท่ ่านรูจ้ กั ครู
บาอาจารย์สายหลวงปู่มนั ่ พอไปคุยเล่าให้ท่านฟังท่านก็เมตตาบอกว่า ให้ไปบวช
กับสมเด็จพระญาณสังวรฯทีว่ ดั บวรฯ ทีท่ ่านก็มคี วามสนใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
กรรมฐาน ท่านก็จะเมตตาให้ลาไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ แทนทีจ่ ะอยู่กบั ท่านได้
คือแทนทีจ่ ะอยู่กบั ท่าน ๕ ปี ท่านก็จะอนุญาต ให้ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ทางสาย
ปฏิบตั ไิ ด้ ตอนต้นก็ไปติดต่อกับพระอาจารย์รูปนี้ทอ่ี ยู่ใกล้บ้าน ท่านก็บอกว่าถ้า
บวชกับท่านก็ตอ้ งอยู่กบั ท่าน ๕ พรรษา แต่วดั ของท่านนี้ไม่มกี ารปฏิบตั ิ วัดของ
ท่านเป็ นวัดปริยตั ิ เป็ นวัดเรียนแล้วก็วดั สวด มีงานสวดต่างๆ ท่านก็เข้าใจท่านก็
เห็นใจ เพราะตัวท่านเองก็เริ่มสนใจในเรื่องของการปฏิบตั เิ หมือนกัน ท่านก็เลย
แนะให้ไปทางนี้ เราก็ไปตามทีท่ ่านบอก ก็เป็ นโชคดี
20

อันนี้ก็เป็ นเหมือนปริยตั อิ ย่างหนึ่ง ก่อนทีเ่ ราจะทําอะไรเราก็ตอ้ งศึกษาแนวทาง
เราก็ตอ้ งรูด้ ว้ ยว่าเราต้องการอะไร ถ้าเราบวชแล้วเราไม่รูว้ ่าเราต้องการอะไรอันนี้
ก็ลาํ บากเหมือนกัน ถ้าเราบวชแล้วเราไม่รูว้ า่ บวชเพือ่ อะไรอย่างนี้ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็
จะเป็ นอย่างนัน้ กัน ไม่รูว้ า่ บวชเพือ่ อะไร บวชเพราะว่าอายุครบ ๒๐ เป็ นชาวพุทธ
บวชเพือ่ ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา อย่างนี้แสดงว่าบวชแบบตาบอด ไม่รู ้
บวชเพือ่ อะไร แต่ก็ยงั ดี ถ้าบวชแล้วสนใจศึกษา อย่างหลวงตาท่านก็เหมือนกัน
ตอนทีท่ ่านบวชท่านก็ไม่อยากจะบวช ทีท่ ่านบวชก็บวชเพือ่ ทดแทนบุญคุณของ
บิดามารดา เพราะบิดามารดามีลูกชายหลายคน ก็มหี ลวงตาองค์เดียว ทีบ่ ดิ า
มารดาคิดว่าพอทีจ่ ะเกาะชายผ้าเหลืองได้ หลวงตาก็เลยจําใจต้องบวช ใจของ
ท่านเองก็ไม่เคยคิดทีอ่ ยากจะบวช แต่เนื่องจากทีท่ ่านเป็ นคนเอาจริงเอาจัง พอ
ท่านบวชแล้ว ท่านก็เอาจริงเอาจังต่อการทําหน้าทีข่ องพระภิกษุ มีหน้าทีศ่ ึกษา
พระธรรมวินยั พระภิกษุน้ พี รรษาแรกก็ตอ้ งศึกษานักธรรมตรี ก็จะมีศึกษา
เกี่ยวกับศีล ๒๒๗ ข้อ แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมสําคัญต่างๆ เช่นอริยสัจ
๔ มรรค ๘ ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา อิทธิบาท ๔ อะไรอย่างนี้เป็ นต้น
พอศึกษาแล้วก็ทาํ ให้ท่านเกิดศรัทธาขึ้นมา ก็เลยสนใจทําการปฏิบตั ิ ท่านก็ฝึกนัง่
สมาธิของท่านไปตามลําพัง แล้วก็ทาํ ให้อยากจะได้เป็ นพระอรหันต์ พอหลังจากที่
ศึกษาแล้วถึงจะรูว้ ่าการบวชนี้
ก็บวชเพือ่ ทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์น่เี อง
เพือ่ ทีจ่ ะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ทําให้ท่านมีปณิธานแน่วแน่อยู่
ภายในใจว่า ท่านจะต้องออกปฏิบตั หิ ลังจากทีไ่ ด้ศึกษาปริยตั พิ อสมควรแล้ว
ทุกคนทีม่ าบวชนี้ จําเป็ นจะต้องมีปริยตั ดิ ว้ ยกันเท่านัน้ เอง แต่ปริยตั ิน้ ไี ม่จาํ เป็ น
จะต้องเป็ นปริยตั ิ ในรูปแบบทีเ่ ขาจัดทําไว้ให้ คือต้องศึกษานักธรรมตรีโทเอก
แล้วก็ไปสอบให้ผ่าน ได้รบั ใบประกาศนียบัตรมา ไม่จาํ เป็ นจะต้องทําแบบนี้กไ็ ด้
เราศึกษาหนังสือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือเอาหนังสือหลักสูตรของ
นักธรรมตรีโทเอกมาอ่านเองก็ได้ อ่านเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ ทีเ่ ราจะ
ได้นาํ เอาไปปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเท่านี้ก็พอแล้ว
ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปสอบเอาใบ
ประกาศมายืนยันว่าเราได้เรียนรูแ้ ล้ว เพราะปริยตั นิ ้ กี ็เป็ นเหมือนกับการดูแผนที่
21

นัน่ เอง เราดูแผนทีแ่ ล้วเราไม่ตอ้ งไปสอบว่าเราดูแผนทีแ่ ล้ว เช่นเราจะเดินทางไป
ทีเ่ ชียงใหม่เราไม่เคยไป เราเปิ ดแผนทีด่ ูเสร็จแล้วเราไม่ตอ้ งไปแจ้งให้เขาทราบว่า
เราได้ดูแผนทีน่ ้ แี ล้ว เรารูแ้ ล้วว่าทางทีจ่ ะไปเชียงใหม่ไปอย่างไร เราก็ออกเดินทาง
ไปเท่านัน้ เอง เราศึกษาปริยตั เิ พือ่ ให้รูว้ า่ ทางทีจ่ ะไปสู่มรรคผลนิพพานไปอย่างไร
พอเรารูแ้ ล้วเราก็ออกเดินทางไปก็เท่านัน้ เอง ไม่ตอ้ งให้มใี ครมารับรองว่าเราได้
เรียนจบ ได้ดูแผนทีจ่ บเรียบร้อยแล้ว ถ้าเรารูท้ างแล้วเราก็ออกเดินทางไปเลย
แต่ในทางปริยตั มิ นั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ พอเรียนจบปริยตั กิ ็แทนทีจ่ ะออกเดินทาง
ปฏิบตั ิ ก็กลับมาเป็ นครูอาจารย์แทน มาสอนปริยตั กิ นั ต่อไป มันก็เลยติดอยู่แต่
ขัน้ ปริยตั ิ ไม่ได้ออกทางปฏิบตั ิ
ถาม ถ้าเราไม่ได้รบั ศีล หรือไม่ได้สมาทานศีลเลย แต่เราไม่เคยฆ่าสัตว์ ไม่เคยลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ได้พดู ปด ไม่ได้ดม่ื สุรา แล้วจะเรียกได้ว่าเรา
ถือศีล ๕ หรือเปล่าคะ หรือต้องสมาทานศีลเท่านัน้ ถึงจะเรียกว่าถือศีล ๕
ตอบ ศีลทีแ่ ท้จริงนี้ไม่ตอ้ งสมาทาน คือการละเว้นจากการกระทําผิดทัง้ ๕ ข้อนี้ก็ถอื ว่า
มีศีลแล้ว ถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลกั ทรัพย์ไม่ประพฤติผดิ ประเวณีไม่พดู ปดไม่เสพสุรายา
เมา ถึงแม้เราจะไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อน ไม่เคย มยัง ภันเต มาก่อน อันนี้ก็ไม่
สําคัญ สําคัญอยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ว่าเราไม่กระทําความผิดทัง้ ๕ ข้อนี้หรือ
เปล่า ถ้าเราไม่ทาํ เราก็ถอื ว่าเรามีศีลแล้ว ศีลนี้มนั ก็มี ๓ ลักษณะ ศีลสมาทานก็
อย่างทีเ่ รารูจ้ กั กันเราไปวัดวันพระก็จะมีการสมาทานขอศีล ๕ ความจริงนี้มนั เป็ น
รูปแบบทีเ่ ขาจัดทําไว้ข้นึ เพือ่ ให้คนทีไ่ ม่รูจ้ กั ศีล ๕ ว่าเป็ นอะไรนัน่ เอง พระที่ให้ศีล
๕ นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาศีลของตนนี้มาให้ผูอ้ ่นื เพียงแต่เป็ นการสอนให้รูว้ า่
ศีล ๕ มีอะไรบ้าง การสมาทานนี้ก็เพือ่ การศึกษาให้รูว้ า่ อยากจะรักษาศีล ๕ มี
อะไรบ้างช่วยบอกผมหน่อย นี่คอื เวลาสมาทาน พระก็บอกว่ามีอย่างนี้ๆ ๕ ข้อ
และก็ตบท้ายด้วยการบอกอานิสงส์วา่ ถ้ารักษาศีล ๕ ข้อนี้ได้ก็จะมี สีเลน สุคติง
ยันติ หมายถึงว่า ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบาย จะไปสู่สุคติ แล้วก็จะมีโภค
ทรัพย์ เจริญในโภคทรัพย์ แล้วก็ดบั ความทุกข์ทเ่ี กิดจากการทําบาปได้ นี้ก็
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อานิสงส์ ๓ ข้อ เวลาทีพ่ ระท่านสอนท่านตบท้ายว่า สีเลน สุคติง ยันติ สีเลน
โภคสัมปทา สีเลน นิ พพุติงยันติ ตัสมา สีลงั วิโสธเย อันนี้เป็ นคําสอน เพือ่ ให้ผู ้
ทีไ่ ม่เคยรูเ้ รื่องของการรักษาศีล จะได้รูว้ า่ มีอะไรบ้างทีจ่ ะต้องรักษา แล้วอานิสงส์
ทีไ่ ด้รบั จากการรักษานี้ได้อะไรบ้างเท่านัน้ เอง อันนี้เรียกว่าสมาทานศีล
ส่วนศีลอีกอันหนึ่ง สําหรับผูท้ ร่ี ูแ้ ล้วว่าศีล ๕ มีอะไร อานิสงส์เป็ นอย่างไร แต่ไม่
ว่างทีจ่ ะมาวัด อยากจะรักษาศีล ก็ตงั้ จิตอธิษฐานได้เลย ตัง้ ปณิธานได้เลยว่าวันนี้
วันพระเราจะรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็วา่ ไป อันนี้ก็เรียกว่าศีลวิรตั ิ ศีลวิรตั กิ ็คอื เรา
ตัง้ ใจ เหมือนมังสวิรตั กิ ็แปลว่าอะไร ละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ ศีลวิรตั ิ
ก็คอื การละเว้นจากการกระทําบาป ๕ ข้อหรือ ๘ ข้อ แล้วแต่เราจะถือกันไป
ส่วนศีลอีกชนิดหนึ่งนี้เป็ นศีลเรียกว่า เป็ นศีลแบบธรรมชาติ คือเป็ นของทีม่ นั มี
อยู่กบั ตัวเราแล้ว คือเกิดมาไม่เคยคิด ไม่เคยฆ่า ไม่เคยลักทรัพย์ ไม่เคย
ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่เคยพูดปดมดเท็จ ไม่เคยเสพสุรายาเมา อย่างนี้เรียกว่า
เป็ นศีลธรรมชาติซง่ึ จะเป็ นศีลของพระอริยบุคคล ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่าน
จะไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาด นี่ก็คอื ศีล ๓ ลักษณะด้วยกัน
ถาม ข้อที่ ๒ เคยได้ยนิ พระทีว่ ดั ๆหนึ่ง พูดถึงการอุปโลกน์อาหารทีไ่ ด้มกี ารถวายพระ
แล้ว ว่าถ้าวัดใดไม่ทาํ การอุปโลกน์อาหารก่อนนํามาให้ญาติโยมกิน ญาติโยมทีก่ นิ
จะเป็ นเปรต อันนี้เลยไม่กล้ากินของทีว่ ดั กลัวไม่ได้อปุ โลกน์ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็ น
ตามทีไ่ ด้ยนิ มาหรือเปล่า
ตอบ คืออุปโลกน์หรือไม่อปุ โลกน์ ถ้ากินด้วยความโลภก็เป็ นเปรตได้ คําว่าอุปโลกน์น้ ี
หมายถึง เป็ นการแจ้งให้สงฆ์รบั ทราบ ว่าวันนี้ได้มขี องทีถ่ วายให้กบั สงฆ์ ขอให้
สงฆ์แบ่งปันกันตามหลักธรรมวินยั ก็คอื ให้ผูท้ ม่ี อี าวุโสทางพรรษา อายุพรรษา
เป็ นผูท้ พ่ี จิ ารณาก่อน เช่นของทีถ่ วายมาทัง้ หมดนี้ ถวายเป็ นของส่วนรวม
ส่วนกลางนี่ พระรูปใดรูปหนึ่งนี้ไม่สามารถทีจ่ ะหยิบไปใช้ก่อนได้ ต้องมีการ
ประกาศบอกให้สงฆ์ทราบก่อน แล้วให้มกี ารแบ่งปันกัน ด้วยการให้ผูท้ ม่ี อี ายุ
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พรรษามากทีส่ ุดเป็ นผูท้ พ่ี จิ ารณาก่อน แล้วก็เลือ่ นตามลําดับลงไป จนถึงพระองค์
สุดท้ายหรือสามเณร แล้วถ้ามีของยังเหลืออยู่ ถ้าอยากจะมอบให้กบั ฆราวาส
ญาติโยมก็สามารถทําได้ ญาติโยมก็สามารถทีจ่ ะเอาของทีเ่ หลือจากพระนี้ ไป
บริโภคไปใช้ได้ตามอัธยาศัย แต่ถา้ ทําก่อนโดยทีย่ งั ไม่มกี ารอุปโลกน์ คือของยัง
ไม่ถงึ มือพระ บางทีไปเข้ากระเป๋ าของญาติโยมแล้ว อย่างนี้ถงึ เรียกว่าจะเป็ นเปรต
เพราะทําผิดพระวินยั ทําด้วยความโลภอยากได้ แต่ถา้ มีของเหลืออยู่แล้ว ทางวัด
มีความปรารถนาทีอ่ ยากจะเลี้ยงดูญาติโยมทีม่ าร่วมทําบุญ อันนี้ไม่ได้ถอื ว่าเป็ น
เปรต ถ้าถึงเวลาพระให้พรเสร็จแล้ว ของทีท่ างวัดจัดไว้ ก็หยิบได้ตามสบาย
ถาม ทีน้ ีบางวัดเขาอุปโลกน์บางวัดก็ไม่อปุ โลกน์นะท่านอาจารย์
ตอบ ก็ถอื ว่าอุปโลกน์โดยอัตโนมัตไิ ป
ถาม หมายถึงมีเจตนาให้อยู่แล้ว
ตอบ ก็เลยไม่ได้อปุ โลกน์ อย่างวัดป่ าบ้านตาดก็ไม่มกี ารอุปโลกน์อะไร แต่ก็เข้าใจกัน
อยู่แล้ว ว่าของทีอ่ อกมาจากของพระแล้วนี่ ก็มไี ว้เพือ่ ให้ญาติโยมมาช่วยกัน
รับประทานนัน่ เอง เพราะเก็บไว้มนั ก็ตอ้ งทิ้งไปอยู่ดี ญาติโยมทีม่ าทําบุญก็
อยากจะให้ญาติโยมได้ร่วมรับประทานอาหารกัน เป็ นทาน ทําด้วยความเมตตา
เพียงแต่วา่ ผูร้ บั ทานขออย่ารับประทานแบบเปรตเท่านัน้ เอง รับประทานพออยู่พอ
กินพออิ่มท้องพออะไร บางคนกินของตนไม่พอยังคิดถึงพีถ่ งึ น้อง ถึงหมูถงึ หมา
ถึงแมวทีบ่ า้ น
ถาม สังเกตว่า บางแห่งทีม่ กี ารกล่าวคําสังฆทาน ก็มกั จะกล่าวคําอุปโลกน์ แต่บางวัด
ท่านไม่มกี ารกล่าว
ตอบ ก็ไม่ตอ้ ง คือถ้าเป็ นหลักธรรมวินยั ก็เหมือนกฎหมาย กฎหมายบัญญัตไิ ว้วา่ ถ้ามี
การกล่าวถวายสังฆทานก็ตอ้ งมีการอุปโลกน์ เช่นกฐินนี้ก็มกี ารอุปโลกน์ เพราะมี
การกล่าวคําถวาย วัดป่ าบ้านตาดจะมีอปุ โลกน์ก็เพียงครัง้ เดียว วันกฐิน เวลา
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กล่าวคําถวายผ้ากฐินนี้ ก็เป็ นการกล่าวถวายสังฆทานเหมือนกัน เป็ นสังฆทาน
พิเศษ แล้วก็มวี ธิ ีอปุ โลกน์ทพ่ี เิ ศษกว่า คือต้องมีพระถึง ๓ รูปกล่าวคําอุปโลกน์
และต้องมีพระอีกคู่หนึ่งสวดตัง้ ญัตติ ขอฉันทานุมตั จิ ากสงฆ์อีกที ทีส่ วดกัน ๕
รูป องค์แรกก็จะสวดว่า ควรจะพิจารณาให้พระรูปใดเป็ นผูท้ ร่ี บั ผ้ากฐินชิ้นนี้
พระองค์ท่ี ๒ ก็จะเสนอว่าควรจะเสนอให้กบั พระรูปนี้ๆ เพราะท่านมีคุณสมบัติ
อย่างนัน้ อย่างนี้ องค์ท่ี ๓ ก็ขอให้สงฆ์ตงั้ ญัตติ มีการสวดตัง้ ญัตติกนั ว่าจะ
อนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ิ แล้วก็จะมีพระคู่สวด ๒ รูปตัง้ สวดกัน สวดเสร็จถ้าไม่มี
สงฆ์ผูใ้ ดกล่าวคัดค้านก็ถอื ว่ามติผ่าน
ถาม พระคู่สวดสุดท้ายนี้ใช่ไหมครับทีจ่ ะอุปโลกน์
ตอบ ไม่ เป็ นผูต้ งั้ ญัตติ ญัตติกรรม องค์ ๓ องค์แรกทีส่ วดเดีย่ วนี้เป็ นผูต้ งั้ ตัง้ เสนอไง
เหมือนกับในสภา ก่อนทีจ่ ะผ่านกฎหมายได้ ต้องมีคนเสนอกฎหมาย เช่น
กฎหมายนิรโทษกรรม ก็แบบเดียวกันนะแบบกฎหมาย กฎหมายสมัยนี้ก็เอาจาก
สมัยพระพุทธกาลนี่แหละ
ถาม สุดท้ายเป็ นการขอความเห็น ถ้าเผือ่ ว่าไม่มผี ูค้ ดั ค้านก็ถอื ว่าอุปโลกน์ให้แล้ว
ตอบ ถ้าทุกคนนิ่งเงียบก็ถอื ว่า ไม่มผี ูใ้ ดคัดค้าน เห็นชอบ ต้องสวด ๓ ครัง้ ญัตติตงั้
ญัตติ ๓ ครัง้ สุณาตุ เม ภันเต ๓ ครัง้ ด้วยกัน
ถาม เวลาผมนัง่ สมาธิแล้วใจมันคิดนัน่ คิดนี่ มีวธิ ีไหนทีจ่ ะช่วยให้จติ สงบบ้าง
ตอบ ก็ตอ้ งใช้การบริกรรมพุทโธเป็ นหลัก ถ้าเราใช้ได้ ก็ให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ
ก่อน ไม่ใช่มานัง่ สมาธิโดยทีไ่ ม่ได้บริกรรมพุทโธไว้ลว่ งหน้าก่อน เพราะว่ามันจะ
ไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ ถ้าเราหมันเจริ
่ ญสติทงั้ วัน ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ เช่นบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆ ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ พอเวลามานัง่
สมาธิความคิดต่างๆมันก็จะอ่อนกําลังลง แต่ถา้ เราปล่อยให้คดิ อยู่เรื่อยๆทัง้ วัน
ก่อนทีเ่ ราจะมานัง่ สมาธิ พอถึงเวลานัง่ สมาธิเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้ พุทโธเรา
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ก็จะไม่มกี าํ ลัง พุทโธได้ ๒ – ๓ คําความคิดต่างๆก็จะเข้ามาแย่งพุทโธไป ถึง
บอกว่าการจะนัง่ สมาธิได้ผลนี้จาํ เป็ นจะต้องมีสติก่อน ต้องเจริญสติให้มากๆก่อน
ถึงจะนัง่ ได้ผล แต่คนเราส่วนใหญ่อยากจะได้ผลเร็ว พอนัง่ ปุ๊ บก็อยากจะให้สงบ
ทันที โดยทีไ่ ม่คดิ ถึงเหตุปจั จัยทีจ่ ะทําให้จติ ใจสงบ ก็คอื การเจริญสติ จึงไม่ค่อย
มีคนชอบทําสมาธิกนั เท่าไหร่ แล้วพอมีคนบอกว่าไม่ตอ้ งทําสมาธิก็บรรลุได้ก็เลย
ชอบกันใหญ่ ก็เลยไม่มใี ครบรรลุสกั ที เพราะถูกเขาหลอก
ถาม เนื่องจากขณะนี้ มีกระแสแพร่ไปอย่างรวดเร็วมากในสังคมออนไลน์ จึงอยาก
เรียนถามว่า ชาวพุทธควรจะวางจิตอย่างไร เรื่องเกี่ยวกับใครจะมาเป็ นผูน้ าํ สงฆ์
ท่านต่อไป
ตอบ ก็เรื่องของสงฆ์เขาจะมีมติอย่างไร ก็ตอ้ งรับไป ส่วนเราจะมีศรัทธาในผูท้ เ่ี ขา
แต่งตัง้ นัน้ หรือไม่นนั้ ก็เป็ นเรื่องของเรา ถ้าเราศึกษาประวัตขิ องท่านแล้วน่า
เลือ่ มใสน่าศรัทธา เราก็จะเลือ่ มใสศรัทธาเอง ถ้าเราศึกษาประวัตขิ องท่านแล้วมัน
ไม่น่าเลือ่ มใสไม่น่าศรัทธา เราก็จะไม่เลือ่ มใสศรัทธา อันนี้เป็ นเรื่องทีบ่ งั คับกัน
ไม่ได้ แต่เรื่องของการแต่งตัง้ นี้ มันเป็ นเรื่องของทางคณะสงฆ์ทไ่ี ด้มกี ารตกลงกัน
ว่าจําเป็ นจะต้องมีสงั ฆราช มีผูน้ าํ สงฆ์ของประเทศ แล้วก็มผี ูท้ จ่ี ะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
เช่นการแต่งตัง้ นี้ก็มกั จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดินเป็ นหลัก แต่ในสมัยนี้ไม่ทราบว่าได้
เปลีย่ นไปหรือเปล่า ก็สุดแท้แต่ แต่ก็ไม่สาํ คัญอะไร เพราะนี่ไม่ถอื ว่าเป็ นผูน้ าํ ของ
เราอย่างแท้จริง
ผูน้ าํ คือศาสดาหรือครูบาอาจารย์ของเราทีแ่ ท้จริงนี้ ก็คอื พระธรรมวินยั ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสัง่ ไว้ก่อนทีจ่ ะจากไปว่า
พวกเราจะไม่ได้อยูโ่ ดย
ปราศจากศาสดา เพราะธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี้ แล จะเป็ นศาสดา
ของพวกเธอต่อไป ดังนัน้ ไม่วา่ ใครจะมาเป็ นผูน้ าํ ทางศาสนานี้ก็ไม่สาํ คัญ มัน
สําคัญอยู่ทเ่ี ราว่าเราได้ศึกษาธรรมวินยั กันหรือเปล่า ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมวินยั เรา
ก็จะไม่มผี ูน้ าํ ทางด้านจิตใจของเรา ดังนัน้ เราต้องเข้าหาธรรมวินยั การเข้าหา
ธรรมวินยั ก็เข้าหาได้หลายวิธีดว้ ยกัน วิธีหนึ่งถ้าเรามีการศึกษาอ่านหนังสือได้ เรา
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ก็ศึกษาจากพระไตรปิ ฎกได้ ศึกษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้มศี าสดาเป็ นผูน้ าํ ทางเราไป ถ้าเราอ่านหนังสือ
ไม่ได้อย่างสมัยก่อน ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ตอ้ งบวชเรียนอยู่กบั ครูบาอาจารย์
อีกทีหนึ่ง ศึกษาจากครูบาอาจารย์อกี ที ให้ท่านอบรมสัง่ สอน เรียกมาสัง่ สอนทุก
อาทิตย์เช่นทุกวันพระ อย่างนี้ก็เป็ นการเข้าหาศาสดาได้เหมือนกัน ดังนัน้ เรื่อง
ของการทีจ่ ะมีการแต่งตัง้ ใครขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ นัน้ อันนี้ก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องของแถมไป
ก็แล้วกัน มีก็ได้ไม่มกี ็ได้ แต่สง่ิ ทีข่ าดไม่ได้ก็คอื ธรรมวินยั
การรูธ้ รรมวินยั นี้เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ ถ้าเราอยากจะเจริญในทางพุทธศาสนา ถ้าเรา
ไม่มธี รรมวินยั นี้เราจะเจริญไม่ได้ เพราะเราจะไม่รูจ้ กั วิธีทท่ี าํ ให้เราเจริญนัน่ เอง
ดังนัน้ ขอให้เรายึดธรรมวินยั ไว้เป็ นศาสดา เป็ นพระพุทธเจ้าของพวกเรา เพราะว่า
ถ้าเราได้ศึกษาธรรมวินยั และปฏิบตั จิ นบรรลุเห็นธรรมแล้ว
เราก็จะเห็น
พระพุทธเจ้าเอง
เราก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้า
อย่างทีเ่ มือ่ กี้ได้พูดให้ฟงั
พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ทอ่ี นิ เดีย พระพุทธเจ้าอยู่ทก่ี ารเห็นธรรม บรรลุธรรม ผูใ้ ด
เห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ นั้ เห็นธรรม ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรม
เห็นตถาคตได้ ต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญาย
ปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ไอ้น่แี หละคือทางทีจ่ ะนําพาเราไปสู่พระพุทธเจ้าพระ
ธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง ผูน้ าํ ทีแ่ ท้จริง ด้วยการศึกษาปริยตั ิ แล้วก็ปฏิบตั ิ จน
ปฏิเวธ บรรลุธรรมเห็นธรรมขึ้นมา ฉะนัน้ ขอให้เรายึดแนวทางหลักนี้ไว้ แล้วเรา
จะไม่หลงทาง เราจะไม่เดือดร้อนว่าใครจะมาเป็ นผูน้ าํ หรือไม่แต่อย่างใด อันนี้ไม่
สําคัญ สําคัญอยู่ทว่ี า่ เราปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบหรือเปล่า เราศึกษาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เราบรรลุธรรมกันหรือเปล่า ให้ดูตรงนี้ก็แล้วกัน แล้ว
เราจะไม่หลงประเด็นไม่หลงทาง
ถาม พระอรหันต์คอื อะไร
ตอบ พระอรหันต์ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ จนบรรลุธรรมขัน้ สูงสุดก็คอื พระ
นิพพาน ด้วยการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธ
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ความหลง ปราศจากตัณหาความอยาก ปราศจากโมหะอวิชชา ทีเ่ ป็ นเครื่องเศร้า
หมองเป็ นเครื่องทีส่ ร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจนี่เอง เป็ นได้ทกุ เพศทุกวัย ไม่
จําเป็ นว่าจะต้องเป็ นนักบวช เป็ นนักบวชก็มี ไม่เป็ นนักบวชก็มี เป็ นหญิงก็มี เป็ น
ชายก็มี เป็ นเด็กก็มี เป็ นผูใ้ หญ่ก็มี เป็ นคนแก่ก็มี เป็ นคนหนุ่มคนสาวก็มี ไม่ได้
อยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั ไม่ได้อยู่ทฐ่ี านะว่ามีการศึกษาสูงหรือไม่สูง จบปริญญาหรือไม่
จบปริญญา รํา่ รวยหรือยากจน สถานภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็ นตัวบ่งบอกว่าจะบรรลุ
หรือไม่บรรลุ ผูท้ จ่ี ะบรรลุน้ ีเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเท่านัน้
ถาม วัดป่ าบ้านตาดกับเขตปฏิบตั ธิ รรมบนเขาชีโอน วัดญาณฯ มีส่วนคล้ายและต่างใน
การปฏิบตั ิ เจริญภาวนา หรือแม้กระทัง่ ข้อวัตรอย่างไร
ตอบ ก็เหมือนกันก็แล้วกันตอบง่ายๆไป เหมือนกัน
ถาม เวลานัง่ สมาธิไม่รูเ้ ป็ นอะไร จิตจะคิดแผ่เมตตาไปด้วย ทําให้ลมื คําภาวนาไปชัว่
ครู่ แบบนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านใช่ไหม
ตอบ ไม่ฟ้ งุ หรอก เพียงแต่เปลีย่ นองค์ภาวนาเท่านัน้ เอง การภาวนาแผ่เมตตานี้ก็ทาํ ใจ
ให้สงบได้ อาจจะเป็ นจริตของเราทีเ่ ราเคยทํามาในอดีต เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่
สามารถทีจ่ ะบริกรรม หรือดูลมได้ แต่เราสามารถทีจ่ ะแผ่เมตตาได้ เราก็ใช้การ
แผ่เมตตานี้เป็ นองค์ภาวนาก็ได้ เป็ นหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐
ถาม ขณะนัง่ หรือนอนภาวนา หลายๆครัง้ ผมมักได้ยนิ เสียงหัวใจเต้น หรือบางครัง้ รับรู ้
ได้ถงึ การสะเทือนขณะหัวใจเต้น
เสียงการเต้นนัน้ ส่วนใหญ่จะเต้นตามปกติ
เรียบๆ แต่ในบางครัง้ เสียงตุบ้ แรกจะดังสุด ตุบ้ ต่อไปจะจังหวะเบาลงเรื่อยๆจน
เงียบ ไปแล้วหยุดเงียบไปเหมือนหัวใจหยุดเต้น เมือ่ เริ่มดังใหม่ก็มคี วามหนักเบา
ตามดังกล่าวข้างต้น ทีผ่ ่านมาผมปฏิบตั ดิ งั นี้ ๑.ไม่สนใจอาการนัน้ ๆ และอยู่กบั
คําบริกรรมหรือลมหายใจ ซึง่ โดยส่วนใหญ่อาการนัน้ ก็ยงั อยู่เช่นเดิม ๒.ผมดู
อาการทีเ่ กิดขึ้นขณะนัน้ ตามดูโดยไม่เข้าไปเพ่ง บางครัง้ ดูเฉยๆ บางครัง้ ดูถงึ
ความไม่แน่นอน ว่าหัวใจก็ยงั เต้นหนักเบาไม่เสมอกัน บางครัง้ ก็หยุดเต้น ไม่มี
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อะไรแน่นอน แม้กระทัง่ หัวใจทีเ่ ขาว่าเป็ นอวัยวะสําคัญของร่างกายนี้ ก็ยงั เต้นไม่
แน่นอน หลังจากนัน้ อาการนัน้ ๆก็หายไป แต่บางครัง้ ก็ไม่หายใจ จึงกราบเรียนมา
เพือ่ ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์
ตอบ คือความจริง ถ้าภาวนาใช้อารมณ์ใดเป็ นอารมณ์ของการควบคุมใจ ก็ให้อยู่กบั
อารมณ์นนั้ เพียงอย่างเดียว ถ้าใช้การบริกรรมพุทโธ ก็ให้อยู่กบั พุทโธไป ไม่วา่ จะ
มีอะไรมาปรากฏให้รบั รู ้ ก็อย่าไปสนใจ ถ้าเราไปสนใจก็แสดงว่าเราเผลอ เราไม่มี
สติแล้ว เราไม่เจริญสติแล้ว ก็เหมือนกับไปตามรูเ้ รื่องราวต่างๆทีอ่ าจจะปรากฏ
ขึ้นมา อันนี้เป็ นการเสียเวลาเป็ นการหลงทาง จะทําให้จติ ไม่สามารถเข้าสู่ความ
สงบได้ ถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อเุ บกขา จําเป็ นจะต้อง
เกาะติดอยู่กบั พุทโธไปเพียงอย่างเดียว พุทโธนี้ถา้ เปรียบเทียบ ก็เป็ นเหมือน
ยานพาหนะทีจ่ ะพาเรากลับบ้าน เช่นเราเดีย๋ วเราลงเขาเราจะกลับบ้าน เราก็ตอ้ ง
นัง่ อยู่ในรถ ไม่ใช่ว่าพอไปกลางทางเห็นมีอะไรข้างทาง เราก็กระโดดลงจากรถไป
ดูไปอะไร ปล่อยให้รถเขาวิง่ ไป หรือปล่อยให้รถจอดอยู่ มันก็จะไปไม่ถงึ ไหน
อย่าสนใจขณะเดินทางกลับบ้าน ไม่วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏตามทาง ก็อย่า
ไปหยุดรถอย่าไปลงจากรถ ให้นงั ่ อยู่ในรถให้ขบั รถต่อไป แล้วเดีย๋ วก็จะถึงบ้าน
เอง การบริกรรมพุทโธนี้ ก็เป็ นเหมือนกับการนัง่ อยู่ในรถ ทีจ่ ะพาเราเข้าสู่บา้ น
ของเรา ก็คอื ความสงบ ดังนัน้ เวลาเราจะเข้าสมาธิเราเข้าบ้านของเรา ขอให้เรานัง่
อยู่ในรถ ให้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธไป ไม่วา่ จะเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมา เจ็บ
ตรงนัน้ คันตรงนี้ นํา้ ตาไหล ขนลุกซ่ามีแสงสว่าง ได้ยนิ หัวใจเต้นตุบ้ ตับ้ หรืออะไร
ต่างๆ ก็อย่าไปสนใจ มันไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจของเราสงบ สิง่ ทีท่ าํ ให้ใจของ
เราสงบก็คอื อยู่ทอ่ี งค์ภาวนา ถ้าเราใช้พทุ โธก็อยู่กบั พุทโธไป ถ้าใช้ลมก็เกาะติด
อยู่กบั ลมไป แล้วเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้
ถาม คําถามต่อเนื่องครับ หลังจากอาการนัน้ หายไป มันก็เป็ นความเฉยๆอยู่ มีแต่
ความทีร่ ูว้ า่ เฉยๆ
29

ตอบ ถ้าเฉยๆก็ใช้ได้ แต่มนั จะเฉยขนาดไหน ยังไม่รู ้ จะเฉยเต็มทีห่ รือจะเฉยเพียงใน
ระดับหนึ่ง อันนี้ก็ตอ้ งทําต่อไป ให้มนั เข้าถึงจุดทีว่ า่ ให้มนั เฉยอย่างเต็มทีใ่ ห้ได้
คือให้มนั หายจากการรับรูส้ ง่ิ ต่างๆไปหมด อยู่กบั ความว่างล้วนๆ แม้แต่ร่างกายก็
หายไปจากการรับรู ้ อันนี้จะเฉยอย่างแท้จริง
ถาม ผมนัง่ สมาธิผ่านไปประมาณ ๓๐ นาทีขาก็เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นๆ แล้วก็
แสดงการบิดงอขณะทีน่ งั ่ เกิดขึ้นแรกๆก็ตกใจ แต่พอหลังๆมาก็ดขี ้นึ แต่ก็ยงั บิด
งออยู่เหมือนเดิม จนครบเวลาทีต่ งั้ ไว้ ๑ ชัว่ โมง ปัจจุบนั ก็ยงั เป็ นเช่นนี้อยู่ อยาก
ถามว่าเป็ นเพราะอะไร และสมควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรต่อไป
ตอบ ถ้ามันไม่เป็ นปัญหาอะไรก็อยู่กบั มันไป มันจะเป็ นอะไรเราก็ไม่รู ้ เป็ นร่างกายของ
คุณๆก็ตอ้ งหาดูเอาเองก็แล้วกัน ร่างกายของเรามันเป็ นอะไรบางทีเรายังไม่รูเ้ ลย
แล้วเราจะไปรูเ้ รื่องร่างกายของคนอื่น
ถาม มีคนถามเรื่องผ้าสังฆาฏิ เขาอยากจะรูว้ า่ ทําไมพระต้องพาดผ้าสังฆาฏิบนบ่า เวลา
ทีอ่ อกมาทําพิธกี รรมต่างๆ แล้วทําไมหลวงพ่อโตท่านพาดสังฆาฏิ ในขณะทีห่ ่ม
คลุมบ่าทัง้ ๒ ด้าน
ตอบ คือปกติพระท่านเวลาห่มผ้ามี ๒ ลักษณะ เวลาอยู่ในอาวาสนี้ให้หม่ เฉวียงบ่า แต่
เวลาออกจากวัดไปนอกวัดนี้ให้หม่ คลุมทัง้ ๒ บ่า เช่นเวลาออกบิณฑบาต
ทีน้ ีเรื่องของผ้าสังฆาฏิน้ ี มันมีความเป็ นมาอย่างนี้ เดิมทีพระจะมีผา้ เพียง ๒ ผืน
เท่านัน้ คือผ้านุ่งกับผ้าห่ม ผ้านุ่งก็คอื ผ้าสบง ผ้าห่มก็คอื ผ้าจีวร ต่อมามีพระทีม่ า
บวช ช่วงหลังๆนี้จะมีอนิ ทรียอ์ ่อน ไม่เหมือนพระรุ่นแรกๆเป็ นพระอรหันต์ทงั้ นัน้
พระมีอนิ ทรียอ์ ่อนนี้จะทนกับความหนาวไม่ได้ ก็เลยไปขอพุทธานุญาตว่าขอผ้า
ห่ม พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาด้วยการห่มจีวร ในช่วงยามแรกห่มจีวรผืนหนึ่ง
นัง่ ถึง ๔ ทุ่ม แล้วพอในยามที่ ๒ อากาศเริ่มเย็นมากขึ้นก็ทรงเอาจีวรมาอีกผืน
หนึ่งมาห่ม พอถึงช่วงยาม ๓ ก็หนาวมากขึ้นอีก ก็เลยเอาผ้าจีวรมาห่มอีก สรุป
แล้วต้องห่มผ้าจีวร ๓ ผืนด้วยกัน ถึงจะสามารถทีจ่ ะทําให้ร่างกายนี้ไม่หนาวสัน่
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ได้ พระองค์เลยทรงให้ทาํ จีวรขึ้นมาอีกผืนหนึ่ง แต่ทาํ แบบ ๒ ชัน้ ก็ถอื ว่าเป็ น
จีวร ๒ ผืนแต่ให้เย็บติดกันเป็ นผืนเดียว เรียกว่าผ้าสังฆาฏิ ผ้าห่มกันหนาว ทีน้ ี
บางเวลาไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ผา้ สังฆาฏิ
พระสมัยก่อนท่านไม่ได้อยู่ตามกุฏทิ ป่ี ลอดภัย ทีส่ ามารถเก็บข้าวของได้ปลอดภัย
ได้ ทีน้ เี วลาไปไหนท่านถึงต้องเอาผ้าทัง้ ๓ ผืนไปด้วย เช่นตอนบิณฑบาตนี้ พระ
ป่ านี้จะต้องซ้อนสังฆาฏิ คือไม่ให้ท้งิ ผ้าไว้ตามลําพัง เพราะกลับมาอาจจะถูก
ขโมยๆไป นี่คอื ธรรมเนียมซ้อนผ้าบิณฑบาตของพระป่ า พระป่ าจะซ้อน ๓ ผืน
เลย คือผ้าจีวรผืนหนึ่ง แล้วก็ผา้ สังฆาฏิ ๒ ชัน้ ถือว่าเป็ น ๒ ผืน จะห่มซ้อนผ้า
สังฆาฏิออกบิณฑบาต เพือ่ ทีจ่ ะรักษาผ้าไม่ให้ถกู ขโมยไป ทีน้ เี วลาทําพิธีกรรมมัน
ร้อนจะมาห่ม ๓ ชัน้ มันก็ไม่ไหว ก็เลยเอามาพาดบ่าแทน คือให้อยู่ใกล้ตัว
ตลอดเวลาไม่ให้อยู่ห่างไกล เพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายาก สมัยทีไ่ ม่มกี ารถวายผ้า
กฐินนี้ ต้องไปหาผ้าเศษผ้าทีถ่ กู ทิ้งไว้ตามป่ าช้าผ้าห่อศพ หรือผ้าทีท่ ้งิ ไว้ตามกอง
ขยะต่างๆ สะสมทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะได้จาํ นวนพอต่อการตัดเย็บ นี่คอื
ทีม่ า ว่าทําไมเวลาพระสงฆ์ท่านทําพิธีกรรม จึงมีผา้ อีกผืนหนึ่งพาดอยู่บนบ่า อัน
นัน้ เป็ นผ้าผืนที่ ๓ คือเรียกว่าไตรจีวร มีผา้ ๓ ผืนด้วยกัน เท่านี้ก็พอเพียงต่อ
การอยู่ของพระแล้ว สําหรับพระทีม่ คี วามมักน้อยสันโดษก็จะถือแค่ผา้ ๓ ผืนนี้
ซึง่ เป็ น ๑ ในธุดงควัตร คือการถือผ้าไตรจีวรเป็ นวัตร แต่ท่านก็ไม่หา้ มถ้ามีความ
จําเป็ นอยากจะมีผา้ มากไปกว่านี้ ถ้ามีศรัทธาถวายก็รบั ไว้ใช้ได้ พระในบ้านใน
เมืองท่านอาจจะมีพธิ ีกรรมเยอะ มีงานศพมีงานสวดอะไรเยอะ ใช้แล้วบางทีผา้
มันก็เปื้ อนเร็ว ท่านก็ตอ้ งมีผา้ สํารองมาเปลีย่ น แต่พระป่ านี้มกั จะไม่มพี ธิ ีอะไร
มากนัก ก็มไี ว้เฉพาะฉันกับเวลาบิณฑบาต พระป่ าจึงมักจะถือผ้า ๓ ผืนเป็ นหลัก
ถ้าได้มามากกว่านัน้ ก็จะสละไป บริจาคไปทําทานไป เพราะไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมีภาระ
กับวัตถุขา้ วของต่างๆ เพราะจะทําให้เสียเวลาต่อการภาวนา อันนี้คอื คําตอบ มี
คนเขาเขียนถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าสังฆาฏิ

31

ส่วนทีห่ ลวงพ่อโตท่านห่มผ้าแล้วท่านเอาผ้าสังฆาฏิพาดไหล่ ก็แสดงว่าท่านไม่ได้
เอาผ้าสังฆาฏิมาซ้อนกับผ้าจีวรเวลาห่ม ท่านก็เลยเอาผ้าสังฆาฏิทอดพาดไหล่แล้ว
ท่านก็ไปไหนมาไหนไป อันนี้ก็ไม่ได้ผดิ พระวินยั แต่อย่างใด พระวินยั ให้รกั ษาผ้า
ทัง้ ๓ ผืนไว้ไม่ให้คลาดจากสายตา
ถาม จากทีผ่ มเคยเจอ ทําไมตอนบิณฑบาตพระป่ าถึงห่มจีวรแค่ชนั้ เดียว ในขณะที่
พระในเมืองนี้ห่ม ๒ ชัน้ ครับ
ตอบ พระป่ าส่วนใหญ่ถา้ ตามวัดป่ านี้ ท่านจะห่มซ้อนสังฆาฏิดว้ ย แต่ทน่ี ่เี ราห่มผืน
เดียว
ถาม ตอนทีอ่ ยู่แม่ฮ่องสอน อากาศหนาวๆแต่ก็ห่มแค่ชนั้ เดียว แต่พระในเมืองจะ ๒
ชัน้
ตอบ ก็คอื ว่าเราใช้เหตุผลว่า ตอนนี้เรามีกฏุ ทิ อ่ี ยู่อาศัยทีเ่ ป็ นสัดเป็ นส่วนทีป่ ลอดภัย
เราก็เลยไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องซ้อนผ้าสังฆาฏิ
แต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ไม่
อนุญาต ท่านจะถือหลักเดิมก็คอื ว่า ถึงแม้วา่ จะมีทเ่ี ก็บอย่างปลอดภัย ท่านก็
อยากจะรักษาธรรมเนียมเดิมไว้อยู่ ก็จะมีการซ้อนผ้า ถ้าอยู่กบั หลวงตานี้ท่านจะ
ซ้อนผ้าออกบิณฑบาตทุกครัง้ ยกเว้นวันทีฝ่ นตกเท่านัน้ ทีจ่ ะไม่ซอ้ นผ้า เพราะถ้า
ซ้อนเดีย๋ วมันเปี ยกที ๓ ผืน เปี ยกหมดเวลามันไม่มผี นื เปลีย่ นเข้าใจไหม ก็เลย
เอาผืนเดียว เอาจีวร ออกไปบิณฑบาตแล้วเปี ยกกลับมายังมีผา้ สังฆาฏิมาห่ม
แทนได้
ถาม อยู่ทบ่ี า้ นตาดเวลาฝนตกนี่ท่านอาจารย์ใส่ ๒ ผืนหรือเปล่า
ตอบ ผืนเดียว เวลาฝนตกเวลาต้องกางร่มนี้ เพราะว่าถ้าเกิดผืนนัน้ เปี ยกเรายังมีผา้
สังฆาฏิมาใส่แทนได้ เพราะบางทีฝนมันแรง แต่ทางนี้เราก็แบบว่าหย่อนยานใน
ข้อนี้ ก็อา้ งว่ามีทก่ี ฏุ เิ ก็บรักษาไว้ แต่ทางพระปริยตั เิ ขาไม่ได้ทาํ อย่างนัน้ เขาไม่ใช้
ผ้าสังฆาฏิแต่เขาใช้ผา้ จีวร ๒ ผืนห่ม เพราะเขาว่าผ้าจีวรผืนเดียวบางห่มไปแล้ว
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จะเห็นก้นหรือเห็นอะไรก็ไม่ทราบ เลยต้องให้ห่ม ๒ ผืน แต่ความจริงมันไม่ใช่
เหตุผลทีแ่ ท้จริง เหตุผลทีแ่ ท้จริงก็อย่างทีเ่ ล่าให้ฟงั นี้ เพราะว่าจะรักษาผ้าของตน
ไว้ให้ปลอดภัยเท่านัน้ เอง แต่ทนี ้ ผี า้ สังฆาฏิของพระในบ้านในเมืองนี้ เขาจะเอาไว้
พาดไหล่อย่างเดียว สําหรับทําพิธีกรรมอย่างเดียว เขาไม่ได้เอามาใช้ห่มอะไร ใน
เวลาห่มเขาก็เลยเอาผ้าจีวรทีเ่ ขามีอกี มีเพิม่ อีกผืนหนึ่ง เอามาห่มแทนเท่านัน้ เอง
เป็ นการรักษาพระวินยั แต่ไม่ได้รกั ษาตามเจตนารมณ์เดิม ลักษณะทีว่ า่ ซ้อนผ้า
แล้วบิณฑบาต
ถาม แล้วอย่างนี้ถา้ เกิดว่า ในขณะทีอ่ ยู่ในป่ าแล้วอากาศมันหนาว เราเอามาใช้ ๒ ผืน
ได้ไหมครับ ตอนบิณฑบาตห่ม ๒ ผืน
ตอบ ก็พระป่ าท่านห่ม ๒ ผืนตลอดอยู่แล้ว พระป่ านี้ท่านจะห่มทัง้ จีวรและสังฆาฏิ
เพราะท่านมีแค่ผา้ ๓ ผืน แล้วเวลาท่านไปธุดงค์น้ ที ่านก็ไปอยู่แบบไม่มที เ่ี ก็บ
ท่านมีแคร่ทช่ี าวบ้านทําไว้ให้เท่านัน้ เอง เวลาท่านไปบิณฑบาต ท่านกลัวว่าผ้า
สังฆาฏิจะหาย ท่านก็เลยต้องซ้อนไปด้วย เอาของบริขารติดตัวไปหมดเลย บาตร
ก็เอาไปด้วย เอาไปหมด บางองค์ท่านก็มที ก่ี รองนํา้ มีใบมีดโกนก็เอาใส่ย่าม แล้ว
ก็สะพายย่ามไปด้วย บางทีกลับมาเจอลิงมันค้นมันรื้อมันขโมยไปได้ ก็เลยต้อง
เอาติดตัวไป อัฐบริขารนี้ตอ้ งติดตัวไปเพือ่ ความอยู่รอด
ถาม ได้ขา่ วเรื่องงานบุญของท่าน
ตอบ ทําอะไรแบบเงียบๆนี้ทาํ ไม่ได้เลย คือทีอ่ ยากจะทําแบบเงียบๆนี้ เพราะว่า ไม่
อยากจะให้เป็ นการเรี่ยไร พอคนรูแ้ ล้วนี้เหมือนกับว่าเราเรี่ยไร ฉะนัน้ เวลาเราทํา
อะไรนี้ เราพร้อมแล้วเราทําเลย จบ ไม่เรี่ยไรอะไรทัง้ นัน้ เข้าใจไหม
ถาม เขาเอาไปลงในเฟสบุค
ตอบ นัน่ แหละ ทีน้ บี างทีมนั ทําอะไรมันทําคนเดียวมันไม่ได้ ต้องอาศัยคนอื่นช่วยทําให้
พอคนอื่นช่วยทําเขาก็เอาไปพูดกระจาย เขาไม่รูว้ า่ ไม่ควรจะพูดเขาก็พดู กัน ก็
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กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวกันขึ้นมา เพียงแต่เป็ นการริเริ่มทีจ่ ะทําเท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้
ทําอะไรเป็ นรูปเป็ นร่าง จะทําอะไรอยากจะทําแบบ คนรูน้ อ้ ยๆนะมันดี รูม้ ากแล้ว
มันตัวแปรเยอะ
ถึงบอกให้ทาํ บุญตามอัธยาศัยนะง่ายทีส่ ุด แล้วเราพอมีปจั จัยทีส่ มควรทีจ่ ะทํา
อะไรได้ เราก็จะทําของเราไป เราไม่ชอบทําในรูปแบบว่า ประกาศบอกบุญขอ
เรี่ยไร เพราะว่ามันไม่ใช่ทางของการปฏิบตั ิ ทีท่ าํ เพราะว่าเงินมันมีมากเกินไป เก็บ
ไว้เฉยๆไม่รูจ้ ะเอาไปทําอะไร ก็พอมีช่องทางทีจ่ ะทําประโยชน์อะไรได้ก็ทาํ มันไป
แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ ประกาศเพือ่ จะได้เรี่ยไรขอเงินมาทํา ไม่ใช่อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งการ
เงินจากใคร ทีน้ มี นั มาแล้วก็ตอ้ งหาวิธีใช้มนั ไปให้เกิดประโยชน์ ก็เลยต้องทําแบบ
ไม่ให้ใครมายุ่งมาเกี่ยวข้อง เข้าใจไหม เพราะถ้าเกิดไปพูดแบบว่า ต้องการซื้อรถ
โรงพยาบาล เดีย๋ วคนก็หลวงพ่อเรี่ยไรขอรถอีกแล้ว จะสร้างตึกโรงพยาบาล อ้าว
หลวงพ่อเรี่ยไรขอเงินสร้างโรงพยาบาลอีกแล้ว มันกลายเป็ นเรื่องการขอไปหมด
อันนี้ไม่ได้ทาํ อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งการขอเงิน ต้องการใช้เงินให้มนั หมด เงินที่เขา
ทําบุญมานี้มนั ยังไม่ได้ใช้ มีเก็บไว้ ถ้ามีเหตุมผี ลทีค่ วรจะนํามาใช้ ให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ก็จะเอามาใช้ เวลาใช้เลยไม่จาํ เป็ นจะต้องประกาศ ต้องเรี่ยไรต้องขอ
ใคร เพราะมันมีอยู่แล้ว เข้าใจหรือเปล่า ทีเ่ ราทําทัง้ หมดถึงไม่เคยบอกใคร ทํา
ศาลาทําอะไร ทําคงทําแคร่น้ เี ราไม่ได้ขอเรี่ยไรจากใคร เพราะมันมีอยู่แล้วเงินนะ
มันไม่ตอ้ งขอจากใคร มันมีเหตุมคี วามจําเป็ นจะต้องทําก็ทาํ มันไป ฉะนัน้ ขอทํา
ความเข้าใจเอาไว้อย่างนี้ เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดในรูปแบบว่า เหมือนกับว่า
เป็ นการเรี่ยไรเป็ นการขอเงิน เพราะไม่ตอ้ งการเงินจากใคร ทีท่ าํ เพราะว่ามันมี
มากเกินไป มีแล้วมันเป็ นภาระ หรือว่าถ้าเราไม่เอาไปทําประโยชน์เราตายไป คน
อื่นเขาเอาไปทําอะไรเราก็ไม่รู ้ ฉะนัน้ ก่อนทีเ่ ราตายเราทําก่อนดีกว่า แต่ถา้ ไม่มกี ็
ไม่ทาํ ก็ไม่เคยทํามาตัง้ นาน ตัง้ แต่บวชมานี้ก็ไม่เคยทําอะไร ก็พง่ึ มาเริ่มทํานี่ ช่วง
หลังๆนี่ก็ทาํ แคร่ทาํ ทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมนี้ความจริงก็ไม่ตอ้ งบริจาคเราก็
มีเงินทําให้ได้ เราถึงบอกว่าไม่ตอ้ งเรี่ยไรไม่ตอ้ งอะไร
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ฉะนัน้ ขอให้เข้าใจหลักของการทํางานของเรา ว่าเราทําอย่างนี้ เราไม่ได้ทาํ เพือ่
เหมือนกับว่าหาเหตุเล็กน้อยว่าจะทํา แล้วก็จะได้ประกาศเรี่ยไรกัน จะได้มเี งิน
ไหลเข้ามาเทมาอย่างนัน้ ไม่ใช่ ไม่ตอ้ งการ ทีท่ าํ เพราะต้องการให้เงินไหลออก
ไม่ใช่ไหลเข้า เพราะมันมีไหลเข้าไม่ค่อยได้ไหลออกสักเท่าไหร่ ทุกวันนี้มนั มีแต่
ไหลเข้าๆ อยู่ตลอดเวลา
ถาม เข้าใจว่าทุกๆคน เข้าใจว่าเป็ นท่านทีพ่ วกเราเคารพ ได้ทาํ กับท่านก็เป็ นความสุขใจ
อย่างยิ่ง
ตอบ ถึงเล่าให้ฟงั ว่าทีเ่ ราทําก็ทาํ ในรูปแบบนี้ ถ้าอยากจะทําบุญก็ทาํ ไปตามอัธยาศัย
ถึงเวลาจะทําอะไรมันก็คล่องกว่า คล่องกว่าทีจ่ ะต้องมาแยกบัญชีวา่ ทําไอ้โน้นทํา
ไอ้น่ี ปวดหัวตายไปหมด แยกบัญชีกนั ซีดี หนังสือ หนังสือกําลังใจ หนังสือจุล
ธรรม โอ๊ย แยกรายการ ปวดหัวไปหมด ไม่ตอ้ งทําอะไรล่ะ ต้องมาทําบัญชีแยก
รายการต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ตอ้ งทําอะไรกัน เข้าใจไหม คือญาติโยมทําบุญได้
ตลอดเวลา วันไหนศรัทธาอยากจะทําบุญก็ทาํ ได้เลย ไม่ตอ้ งรอให้มโี ครงการนัน้
โครงการนี้แล้วค่อยมาทํากัน วันเกิดอยากจะทําบุญก็ทาํ ไป วันไหนอยากจะสบาย
ใจ วันไหนอยากจะทําก็ทาํ ไป ส่วนคนรับจะเอาไปทําอะไรก็ปล่อยคนรับเขาไปทํา
ให้เขาพิจารณาดูว่าอันไหนอันไหนไม่ควรก็ทาํ ไป แต่ถา้ มาให้ทาํ อย่างนัน้ อย่างนี้
บางทีมนั รัดตัว แล้วบางทีมนั ทําตามไม่ได้แล้วมันก็จะเป็ นปัญหาขึ้นมา ใช้เงินไม่
ถูกเจตนาของผูใ้ ห้ก็ไม่ถกู ถึงไม่อยากจะรับในรูปแบบนัน้
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กัณฑ์ท่ี ๔๖๗

กฐินกาล

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ช่วงนี้ก็เป็ นกฐินกาล คือระยะเวลาตัง้ แต่วนั แรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน
๑๒ เป็ นระยะเวลา ๑ เดือน ทีพ่ ระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผูป้ ระเสริฐ
ของพวกเรา ได้ทรงกําหนดให้เป็ นเวลาถวายผ้ากฐิน ผ้ากฐินก็คอื ผ้าทีเ่ อามาใช้ตดั เย็บ
เป็ นจีวร ผืนใดผืนหนึ่งใน ๓ ผืน พระท่านจะมีใช้ผา้ อยู่ ๓ ผืน เรียกว่าผ้าไตรจีวร มี
ผ้านุ่ง ๑ ผืน เราเรียกภาษาไทยว่าสบง มีผา้ ห่ม ๑ ผืนเรียกว่าจีวร และผ้าห่มกันหนาว
หนา ๒ ชัน้ อีก ๑ ผืน เรียกว่าผ้าสังฆาฏิ อันนี้เป็ น ๑ สํารับเป็ น ๑ ไตรจีวร ทีพ่ ระภิกษุมี
ไว้ครอบครองเป็ นสมบัตขิ องตน แต่หลังจากทีใ่ ช้ไปอยู่เรื่อยๆ ผ้าก็ตอ้ งมีอาการชํารุด
ทรุดโทรม มีการขาดมีการหมดสภาพไปได้ จึงจําเป็ นจะต้องมีการหาผ้าใหม่ สมัยก่อนที่
มีการถวายผ้ากฐิน พระก็ตอ้ งหาผ้าทีท่ ้งิ ไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ เช่นทิ้งไว้ในป่ าช้า เป็ นผ้าห่อ
ศพ หรือเป็ นผ้าของคนทีต่ ายแล้ว หรือผ้าทีท่ ้งิ ไว้ตามกองขยะ โดยเก็บมาผสมเล็กผสม
น้อย เพราะผ้าจะไม่ได้เป็ นผืนใหญ่ ทีจ่ ะเอามาใช้ห่มได้เลย ก็เก็บมาเป็ นเศษผ้าชิ้นใหญ่
บ้างชิ้นเล็กบ้าง พอสะสมได้จาํ นวนพอกับการมาตัดเย็บเป็ นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง ก็จะนําเอา
มาตัดเย็บเสร็จแล้วก็จะซักย้อมด้วยนํา้ ฝาด
ผ้าก็จะออกมาเป็ นสีเหลืองทีเ่ รียกว่าสี
กาสาวพัตร์ ต่อมาก็มพี ระภิกษุมาบวชกัน มีผูม้ จี ติ ศรัทธามาบวชเป็ นพระภิกษุกนั เป็ น
จํานวนมาก จึงทําให้ผา้ นี้เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก พระจึงไม่ค่อยมีผา้ พอเพียงต่อการใช้สอย เวลา
ห่มผ้าแล้วถูกแดดถูกฝน ออกไปตากฝนเปี ยกก็ไม่มผี า้ เปลีย่ น พระพุทธเจ้าทรงเห็น
ความยากลําบากของพระภิกษุ เกี่ยวกับเรื่องผ้าจีวร จึงได้ทรงบัญญัตมิ พี ทุ ธานุญาต ให้
ศรัทธาญาติโยมถวายผ้าให้กบั พระไว้ตดั เย็บ เพือ่ เปลีย่ นผ้าเก่าทีช่ าํ รุดไปแล้ว ผ้าทีท่ รง
บัญญัตนิ ้ ีเรียกว่าผ้ากฐิน
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มีเงือ่ นไขหลายประการด้วยกัน ในการทีจ่ ะรับผ้ากฐินนี้ได้ คือ พระภิกษุน้ จี ะต้องอยู่จาํ
พรรษา อยู่กบั ทีต่ ลอดเวลา ๓ เดือน ถึงจะมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะรับผ้ากฐินได้ ผ้ากฐินนี้ก็ตอ้ งถวาย
ภายในระยะเวลาเดือนเดียว คือตัง้ แต่วนั ออกพรรษา คือวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ จนถึง
วันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๒ แล้ววัดหนึ่งก็จะรับผ้าได้เพียงครัง้ เดียว พระทีจ่ ะรับก็จะต้องมี
อย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป และเมือ่ ได้รบั ผ้ามาแล้ว ก็จะต้องทําการตัดเย็บให้เสร็จภายในวัน
นัน้ ๑ ผืน ผืนใดผืนหนึ่ง จะเป็ นผ้าสบงก็ได้ ผ้าจีวรก็ได้ ผ้าสังฆาฏิก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะ
ตัดผ้าสบง เพราะเป็ นผ้าชิ้นเล็กทีส่ ุด ง่ายทีส่ ุด เมือ่ ตัดเย็บเสร็จแล้ว ก็ตอ้ งนําเอามาทํา
พิธีกรานกฐิน คือมามอบให้กบั พระทีส่ งฆ์ได้อปุ โลกน์ ให้เป็ นผูร้ บั ผ้ากฐินนัน้ เช่นตอนที่
ญาติโยมถวายผ้ากฐิน จะมีพระภิกษุอปุ โลกน์อยู่ ๓ รูปด้วยกัน ๑. จะมีการกล่าวถึงคุณ
ของผูท้ ค่ี วรจะได้รบั ผ้าผืนนี้ ๒. จะมีการเสนอชื่อพระทีจ่ ะรับผ้ากฐิน และ ๓. ก็จะมีพระ
รับรอง หลังจากนัน้ ก็มคี ู่สวด ๒ รูป สวดตัง้ ญัตติขอฉันทานุมตั จิ ากสงฆ์ ว่าผ้ากฐินทีไ่ ด้
รับมาในวันนี้ จะขอตัดเย็บเป็ นจีวรถวายให้กบั พระ รูปทีส่ งฆ์ได้มกี ารเสนอชื่อมา ก็จะมี
การสวดตัง้ ญัตติอยู่ ๓ จบ ถ้าไม่มผี ูใ้ ดคัดค้าน ถ้าสงฆ์น่งิ ก็ถอื ว่ามติน้ ผี ่าน พอเสร็จแล้ว
ก็จะนําผ้านี้ไปตัดเย็บทันที เพือ่ ให้เสร็จภายในวันนัน้ พอตัดเย็บเสร็จแล้วก็นาํ เอาเข้ามา
ในทีช่ มุ นุมสงฆ์อกี ครัง้ หนึ่ง เพือ่ ให้ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผ้านี้กล่าวคําอนุโมทนา แล้วสงฆ์ผูท้ ไ่ี ด้รบั
การอนุโมทนาก็กล่าวอนุโมทนาตอบกลับ การรับผ้ากฐินการกรานกฐินก็เป็ นการเสร็จพิธี
นี่คอื เรื่องของผ้ากฐิน
ผ้ากฐินนี้ถอื ว่าเป็ นสังฆทานอย่างหนึ่ง คือเป็ นการถวายโดยไม่เจาะจงให้แก่ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
ถวายให้เป็ นของสงฆ์ แล้วให้สงฆ์เป็ นผูพ้ จิ ารณา ว่าพระภิกษุรูปใดควรทีจ่ ะได้รบั ผ้าผืนนี้
โดยธรรมเนียมก็จะถวายให้แก่พระผูท้ เ่ี ป็ นประธานสงฆ์ เพราะมีคุณสมบัตทิ ด่ี ที ส่ี ุด เป็ น
ผูน้ าํ ของสงฆ์ นี่คอื เรื่องของพิธีการถวายผ้ากฐิน ทีม่ กี ารกระทํามานับตัง้ แต่วนั ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพทุ ธานุญาต การถวายผ้ากฐินนี้ก็เป็ นการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ที่ ๑ คือ
ทาน เป็ นส่วน ๑ ใน ๓ ขัน้ ของการปฏิบตั ธิ รรม คือทานแล้วก็ตอ้ งศีล ศีลแล้วก็ตอ้ ง
ภาวนา ถึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ได้ เหมือนกับการเรียนหนังสือ จําเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าชัน้ อนุบาลก่อน แล้วก็กา้ วขึ้นสู่ชนั้
ประถมชัน้ มัธยม ชัน้ อุดมศึกษาตามลําดับต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ปริญญาบัตรชัน้ ต่างๆ
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เช่นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก ดังนัน้ ผูท้ ท่ี าํ ทานถวายผ้ากฐินก็ดี หรือทําบุญตัก
บาตรก็ดี หรือถวายจตุปจั จัยไทยทานต่างๆก็ดี ขอให้รูข้ อให้คาํ นึงว่า นี่เป็ นขัน้ ต้นของ
การดําเนินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าเข้าใจผิดคิดว่า เป็ นขัน้ สุดท้ายของ
การปฏิบตั ิ แล้วจะไม่กา้ วหน้าเพราะจะคิดว่าทําทานแล้วก็ได้บญ
ุ มาก โดยเฉพาะทีม่ คี าํ
กล่าวว่า การถวายผ้ากฐินนี้ได้บญ
ุ มากกว่าการทําทานอย่างอื่น ซึง่ ความจริงก็มบี ญ
ุ มาก
โดยเฉพาะในช่วงสมัยพระพุทธกาล เพราะช่วงนัน้ มีการขาดแคลนเรื่องผ้ามาก พระภิกษุ
จะอยู่เป็ นพระได้ส่วนหนึ่งก็ตอ้ งมีผา้ จีวรไว้นุ่งห่ม ถ้าไม่มผี า้ จีวรก็จะกลายเป็ นชีเปลือย
ไป ดังนัน้ ก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น แล้วการได้ถวายสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อสงฆ์ ก็ถอื ว่าเป็ นอานิสงส์เป็ น
บุญมาก แต่ไม่ได้เป็ นบุญแบบสูงสุด บุญทีม่ ากกว่านี้ในกลุม่ ของทานก็ยงั มีอยู่ ก็คอื การ
ถวายธรรมทาน การแบ่งปันธรรมะแจกจ่ายธรรมะให้แก่ผูอ้ ่นื ในกลุม่ ของทานนี้การให้
ธรรมะชนะการให้ทงั้ ปวง
การให้ธรรมะก็ให้ได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. ให้ธรรมะทีเ่ รามีอยู่ภายในใจแก่ผูอ้ ่นื
คืออบรมสัง่ สอนเผยแผ่
ความรูท้ จ่ี ะนําพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น
พระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรกทีไ่ ด้ทรงทําธรรมทาน ในครัง้ ทีไ่ ด้ประกาศพระพุทธศาสนา
ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย ์ หลังจากทีไ่ ด้แสดงก็มี ๑ ในพระปัญจ
วัคคีย ์ คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้บรรลุอริยผลขัน้ ที่ ๑ คือขัน้ พระโสดาบัน มี
ดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าสิง่ ใดทีม่ กี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิง่ นัน้ ย่อมมีการดับไปเป็ น
ธรรมดา เมือ่ เห็นอย่างนัน้ ก็จะละอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ละความอยากในสิง่ นัน้ ๆ
เมือ่ ไม่มอี ปุ าทานไม่มคี วามอยากให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั ตนไปตลอด ทุกข์ทเ่ี กิดจากการดับของ
สิง่ นัน้ ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นภายในใจของผูท้ ไ่ี ด้ปล่อยวาง อันนี้คอื อานิสงส์อนั ยิ่งใหญ่ของการ
ให้ธรรมทาน ให้ธรรมะแก่ผูอ้ ่นื ๒. สําหรับผูท้ ย่ี งั ไม่มธี รรมะ แต่อยากจะทําธรรมทาน ก็
สามารถทําได้ดว้ ยการนําหนังสือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือของพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้แสดงได้สอนไว้มาเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆ เช่นผ่านหนังสือ ผ่านแผ่นซีดี
หรือแผ่นวีดโี อ อันนี้ก็เป็ นการช่วยเผยแผ่พระธรรมคําสอน ให้แก่ผูท้ ่ไี ม่ได้มโี อกาสรับรู ้
รับฟัง เพราะบางทีไม่มโี อกาสทีจ่ ะมาวัด ถ้ามีหนังสือมีแผ่นซีดไี ปแจกจ่ายกันถึงทีบ่ า้ น ก็
จะได้รบั ประโยชน์ แล้วถ้ามีภมู ปิ ญั ญาเหมือนกับทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะมีอยู่ ก็อาจจะ
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บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย อันนี้แหละในกลุม่ ของทาน การให้ธรรมะนี้เป็ นการให้ท่ี
ยิ่งใหญ่ทส่ี ุด ยิ่งใหญ่กว่าการถวายเงินทองเป็ นหมืน่ เป็ นแสนเป็ นล้าน เพราะเงินทองนี้ไม่
สามารถทีจ่ ะดับความทุกข์ใจได้ ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องมีธรรมะเท่านัน้ คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะทํา
ให้หลุดพ้นได้
ดังนัน้ เวลาทําทาน ก็ขอให้ทาํ ด้วยวิจารณญาณ คือให้ดูความเหมาะสม ดูเหตุดูผล ดู
ความต้องการของผูร้ บั ว่าควรทีจ่ ะรับอะไร ขาดแคลนอะไรก็ควรจะให้สง่ิ นัน้ ควรจะให้
เพือ่ จะได้เป็ นการส่งเสริมในการศึกษา ในการปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เช่นถ้าขาดกุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย ขาดทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ถ้ามีความสามารถทีจ่ ะถวายสถานที่ เช่นซื้อ
ทีท่ ส่ี งบสงัดวิเวก แล้วก็สร้างกุฏิ ทีอ่ ยู่อาศัย สร้างศาลาไว้ใช้กบั ภารกิจของการศึกษาและ
ของการปฏิบตั ิ อย่างนี้ก็จะเป็ นประโยชน์ เพราะศาสนานี้อยู่ตรงทีก่ ารศึกษาและการ
ปฏิบตั ิ อยู่ทก่ี ารบรรลุมรรคผลนิพพาน จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ตอ้ งมีการศึกษา มี
การศึกษาก่อนแล้วก็มกี ารปฏิบตั ิ ถ้าไม่มกี ารศึกษา ปฏิบตั โิ ดยทีไ่ ม่รูท้ ศิ ทางของการ
ปฏิบตั วิ า่ ถูกหรือไม่ ก็อาจจะหลงทางได้ ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ นอกจาก
การถวายสถานทีถ่ วายถาวรวัตถุต่างๆ ก็ตอ้ งถวายเรื่องปัจจัย ๔ ของพระสงฆ์ คืออาหาร
บิณฑบาต เครื่องนุ่งห่มจีวร ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัยก็คอื กุฏวิ หิ ารต่างๆ กุฏหิ รือสถานที่
พักของพระนี้ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีราคาแพง ไม่จาํ เป็ นจะต้องหรูหราสวยงาม คุณสมบัติ
ของกุฏขิ องพระก็คอื ขอให้หลบแดดหลบฝนได้ ขอให้เป็ นทีห่ ่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ
เป็ นทีส่ งบสงัดวิเวก อันนี้เป็ นหลักสําคัญ อาหารบิณฑบาตก็เป็ นอาหารธรรมดาทีญ
่ าติ
โยมรับประทานกัน ไม่ตอ้ งทําอะไรให้เป็ นพิเศษวิจติ รพิสดาร ญาติโยมรับประทานอะไรมี
อะไรก็แบ่งใส่บาตรไป จีวรก็อย่างทีไ่ ด้พดู ไว้ จะถวายในช่วงเทศกาลทอดกฐินก็ได้ หรือ
จะถวายเป็ นผ้าไม่ใช่เป็ นผ้ากฐินก็เรียกว่าเป็ นผ้าป่ า หรือถวายเป็ นทานธรรมดาก็สามารถ
ทีถ่ วายได้ ดังนัน้ อย่าไปติดกับคําทีบ่ อกว่าการถวายผ้ากฐินนี้ได้บญ
ุ มาก เพราะการถวาย
ผ้ากฐินก็คอื การถวายผ้าไตรจีวรนี่เอง ผืนใดผืนหนึ่ง ซึง่ เราสามารถถวายได้ทงั้ ปี แล้ว
เดีย๋ วนี้ ใครมีปญั ญาซื้อผ้าจีวรก็ถวายได้ ทีม่ กั จะคิดว่าเป็ นบุญมาก ก็อยู่ตรงทีไ่ ด้มกี าร
ร่วมถวายปัจจัยเงินทอง ทีจ่ ะนํามาใช้ในการบูรณซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุภายใน
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วัด ไม่ให้ชาํ รุดทรุดโทรม แต่ถาวรวัตถุเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของ
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของพระพุทธศาสนา ก็อยู่ทก่ี ารบวช แล้วก็อยู่ทก่ี ารศึกษา อยู่ทก่ี าร
ปฏิบตั ิ ถาวรวัตถุบางชนิดไม่มกี ็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เช่นในสมัยครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
บําเพ็ญ ก็ไม่มถี าวรวัตถุอย่างทีเ่ รามีกนั ไม่มเี จดียไ์ ม่มโี บสถ์ ไม่มศี าลา ไม่มแี ม้กระทัง่
กุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย สมัยทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญนัน้ ผูท้ บ่ี าํ เพ็ญจะอยู่ตามป่ าตามเขา อยู่ตามโคนไม้
บ้าง อยู่ตามถํา้ บ้าง อยู่ตามเงื้อมผาบ้าง อยู่ตามเรือนร้างบ้าง ข้อสําคัญสถานทีเ่ หล่านัน้
ต้องเป็ นสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นนิวรณ์เป็ นอุปสรรคต่อการเจริญสมณธรรม ต่อการเจริญสมาธิความ
สงบของใจ อันนี้แหละคือสิง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับพระศาสนา แก่นของพระศาสนาอยู่ตรงนี้
อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญในสถานทีส่ งบสงัดวิเวก เพราะเป็ นสถานทีเ่ พาะ เป็ นสถานทีเ่ กิดของพระ
อริยเจ้าทัง้ หลาย ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย เกิดในสถานทีเ่ หล่านี้ ไม่ได้เกิดในโบสถ์ใน
วิหารในเจดีย ์ แต่เกิดตามป่ าตามเขา ดังนัน้ อย่าหลงประเด็นคิดว่า การทําบุญในวัน
ทอดกฐินแล้วได้เงินมาก เพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินมาสร้างโบสถ์ก็ดี สร้างเจดียก์ ็ดี สร้างถาวรวัตถุ
ต่างๆก็ดี ว่าจะเป็ นการคํา้ จุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อันนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอก
ถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา การเจริญของพระพุทธศาสนานี้อยู่ทจ่ี าํ นวนของพระ
อริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ว่ามีมากมีนอ้ ย เหมือนกับมหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตบัณฑิตออกมาได้มาก
ได้นอ้ ย ถ้ามหาวิทยาลัยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีถาวรวัตถุต่างๆทันสมัย แต่ไม่มนี ิสติ
นักศึกษาจบการศึกษารับปริญญา สถาบันนัน้ ก็ไม่มคี วามหมายอะไร ดังนัน้ พุทธศาสนา
ก็เป็ นเหมือนกับสถาบันการศึกษา ทีผ่ ลิตพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ
ตอนนี้เราประเมินพระพุทธศาสนาของเราเป็ นอย่างไร จํานวนของผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษา
บรรลุมรรคผลนิพพาน ในสมัยนี้มมี ากน้อยเพียงไร หรือมีแต่วดั วาทีม่ ถี าวรวัตถุท่ี
สวยงามมากมายก่ายกอง อันนี้ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรจะพิจารณากัน และผูท้ ่จี ะทําให้พทุ ธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานกันเป็ นจํานวนมาก ก็อยู่ทพ่ี วกเรานี้เอง
อยู่ทพ่ี วกเราทีม่ าร่วมกันทําบุญ ถวายผ้ากฐินหรือถวายทานต่างๆ บุคคลทีจ่ ะบรรลุมรรค
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ผลนิพพานก็คอื พวกเรานี่เอง
ทีน้ อี ยู่ทว่ี า่ พวกเรานี้จะยอมก้าวขึ้นสู่ขนั้ ต่างๆของการ
ปฏิบตั หิ รือไม่ ถ้าพวกเราพอใจเพียงแต่การถวายผ้ากฐินถวายปัจจัย ไว้ทาํ นุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ไม่สนใจทีจ่ ะรักษาศีล ไม่สนใจทีจ่ ะภาวนากัน ผลก็คอื จะไม่มผี ูบ้ รรลุ
มรรคผลนิพพานกัน เพราะการทําทานเพียงอย่างเดียวนี้ ไม่พอเพียงต่อการบรรลุมรรค
ผลนิพพาน จําเป็ นจะต้องรักษาศีล เริ่มต้นตัง้ แต่ศีล ๕ ขึ้นไป ศีล ๕ แล้วก็ศีล ๘ เช่น
เบื้องต้นก็รกั ษาศีล ๕ ไปก่อน พอมีกาํ ลังพอแล้วก็เริ่มรักษาศีล ๘ ในวันธรรมสวนะ คือ
ในวันพระ พอรักษาศีล ๘ ในวันพระได้ แล้วก็เพิม่ เป็ น ๒ วัน ๓ วัน วันก่อนวันพระ
และวันพระและวันหลังวันพระ เพิม่ ไปเรื่อยๆควบคู่กบั การบําเพ็ญจิตตภาวนา คือสมถ
ภาวนาและวิปสั สนาภาวนา อันนี้เป็ นภารกิจของพวกเราทุกคน อย่ายกให้แก่ผูท้ เ่ี ป็ น
นักบวชเท่านัน้ นักบวชก็มาจากพวกเรา นักศึกษาทีจ่ บมหาวิทยาลัยก็มาจากเด็กทีเ่ ข้า
เรียนชัน้ อนุบาล ถ้าเด็กทีเ่ รียนชัน้ อนุบาลแล้วไม่ยอมขึ้นชัน้ ประถม ไม่ยอมขึ้นชัน้ มัธยม
ไม่ยอมเข้ามหาวิทยาลัยก็จะไม่มบี ณั ฑิตจบปริญญาขัน้ ต่างๆ พระพุทธศาสนาของพวก
เราทีไ่ ม่มพี ระอริยบุคคลกัน หรือมีแต่นอ้ ยมาก ก็เป็ นเพราะว่าไม่มใี ครอยากทีจ่ ะเรียน
ชัน้ สูงกว่าชัน้ อนุบาลกัน พอใจกับการทําทาน แต่ไม่พร้อมทีจ่ ะรักษาศีล ไม่พร้อมทีจ่ ะ
บําเพ็ญจิตตภาวนา ศาสนาของเราจึงเจริญแบบปลอมกัน เป็ นความเจริญทีป่ ลอม เพราะ
ไปเจริญในด้านถาวรวัตถุกนั วัดวาอารามทุกวันนี้มคี วามสวยงาม มีโบสถ์มเี จดียม์ ี
พระพุทธรูป มีกฏุ มิ วี หิ ารทีส่ วยงามกัน แต่หาผูท้ จ่ี บการศึกษา หาผูท้ บ่ี รรลุมรรคผล
นิพพาน ในสถานทีเ่ หล่านัน้ แทบจะหาไม่ได้เลย
ไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธกาล ทีม่ พี ระพุทธเจ้าเป็ นพระบรมศาสดา เป็ นผูเ้ ผยแผ่สงั ่
สอนพระธรรมคําสอน เป็ นผูป้ ฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่างให้แก่ผูท้ ม่ี าอบรมศึกษา สมัยนัน้ ปรากฏ
มีผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานกันเป็ นจํานวนมาก แต่สมัยนัน้ ไม่ปรากฏมีถาวรวัตถุทส่ี วยงาม
อย่างสมัยนี้
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราชาวพุทธควรทีจ่ ะพิจารณากันบ้าง
ถ้าเรารัก
พระพุทธศาสนา เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และอยากจะให้พระพุทธศาสนานี้
อยู่คู่กบั โลกไปอีกเป็ นเวลาอันยาวนาน มันก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีข่ องพวกเรา ทีจ่ ะต้องก้าวจาก
การทําทาน ให้ข้นึ สู่การรักษาศีลอย่างจริงจัง เข้าสู่การภาวนากันอย่างจริงจัง เพราะถ้าเรา
ได้บาํ เพ็ญทานศีลภาวนาอย่างจริงจังแล้ว มรรคผลนิพพานก็จะเป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นตามมา
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อย่างแน่นอน เพราะนี่คือหลักของเหตุผล เป็ นหลักตายตัว ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่
ขึ้นกับสถานที่ ไม่ข้นึ กับบุคคล เป็ นเหตุเป็ นผล คือถ้ามีการกระทําอย่างนี้ ก็จะมีผลอย่าง
นี้ตามมา ดังนัน้ พวกเราทีม่ าทําบุญทําทาน ในวันทอดกฐินของวัดต่างๆในวันนี้ ก็ขอให้
เราเตือนตัวเราเองว่า เรายังเป็ นนักเรียนชัน้ อนุบาล เรายังต้องก้าวไปอีกหลายชัน้ ด้วยกัน
อีก ๒ ชัน้ ด้วยกัน ก็คอื ชัน้ ศีลแล้วก็ชนั้ ภาวนา ถ้าเราไม่กา้ วไป ศาสนาเราก็จะไม่มพี ระ
อริยบุคคลปรากฏขึ้นมา จะมีแต่โบสถ์วหิ ารทีส่ วยงาม มีถาวรวัตถุทส่ี วยงาม แต่ไม่
สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจได้ ไม่สามารถสอนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ นี่ก็คอื
เรื่องทีเ่ กี่ยวกับการทอดกฐิน ขอให้ทราบว่าเป็ นทานชนิดหนึ่งเท่านัน้ เอง ถึงแม้จะมีคาํ
กล่าวว่ามีบญ
ุ มากก็ตาม ก็เป็ นบุญระดับทานเท่านัน้ บุญทีส่ ูงกว่า ก็คอื ศีล ถ้าทานมีบญ
ุ
๑ เท่า ศีลก็มบี ญ
ุ ๑๐ เท่า ถ้าอยากจะได้บญ
ุ มากกว่าการถวายผ้ากฐิน ไม่ตอ้ งไปจองเป็ น
เจ้าภาพกฐินกันหรอก ไม่ตอ้ งมีเงินแสนเงินล้านเพือ่ จะได้บญ
ุ มากๆ ขอให้มาถือศีล ๕
ศีล ๘ กันเถอะ อันนี้ก็จะได้บญ
ุ มากกว่าการเป็ นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน แล้วถ้าอยากจะได้
บุญมากกว่าการรักษาศีล ถ้าศีล ๑๐ เท่า การภาวนานี้ก็จะเป็ น ๑๐๐ เท่า ๑๐๐๐ เท่า
สมถภาวนาก็ ๑๐๐ เท่า วิปสั สนาภาวนาก็ ๑๐๐๐ เท่า อันนี้จะเป็ นบุญทีเ่ พิม่ มากขึ้นไป
ตามลําดับ
แต่การทีจ่ ะก้าวขึ้นสู่บญ
ุ ขัน้ ต่างๆนี้ ก็เป็ นเหมือนกับการก้าวขึ้นสู่ขนั้ บันได ความยากก็จะ
มียากมากขึ้น เวลาทีจ่ ะต้องก้าวสูงขึ้นไปก็ตอ้ งใช้กาํ ลังมากขึ้น เหมือนกับการศึกษาเล่า
เรียน การรํา่ การเรียนชัน้ อนุบาลนี้ย่อมง่ายกว่าการเรียนชัน้ ประถม ชัน้ ประถมก็งา่ ยกว่า
ชัน้ มัธยม ชัน้ มัธยมก็งา่ ยกว่าชัน้ อุดมศึกษา จะไปก้าวจากชัน้ อนุบาลขึ้นสู่ชนั้ อุดมศึกษา
เลยก็ย่อมเป็ นไปไม่ได้ หรือยังไม่ได้อยู่ชนั้ อนุบาลเลย
พอเข้าโรงเรียนก็ขอเข้า
มหาวิทยาลัยเลย อันนี้ก็เป็ นไปไม่ได้ ยกเว้นผูท้ เ่ี ป็ นอัจฉริยะ เช่นเด็กบางคนนี้สามารถ
เรียนระดับอุดมศึกษา จบปริญญาได้ในเวลาอายุไม่ก่ปี ี อันนี้เป็ นเพราะว่ามีความรู ้
ความสามารถทีไ่ ด้สะสมมาในอดีตชาติ พอมาเรียนหนังสือก็จะรูเ้ ข้าใจได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว อย่างพระพุทธเจ้าตามทีไ่ ด้อ่านตามประวัติ สมัยทีย่ งั เป็ นพระราชโอรสอยู่
พระราชบิดาก็ให้ครูอาจารย์มาสอนวิชาต่างๆ ให้กบั เจ้าชายสิทธัทถะ สอนไปสอนมา
เจ้าชายสิทธัตถะกลับรูม้ ากกว่าอาจารย์ทม่ี าสอนเสียอีก อันนี้ก็เป็ นเพราะว่า พระพุทธเจ้า
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ได้ทรงบําเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างโชกโชนในอดีตชาติ มีความรูท้ ส่ี ะสมอยู่ภายในจิต
อย่างมากมาย ถ้าเป็ นกรณีอย่างนี้ ก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่ชนั้ ระดับอุดมศึกษาได้เลย เช่น
เวลาทีพ่ ระองค์พร้อมทีจ่ ะออกปฏิบตั อิ อกบวช พระองค์ก็ทรงออกบวชไปอยู่ตามป่ าตาม
เขาได้เลย จากการอยู่ในพระราชวัง แล้วก็เข้าไปสู่การอยู่ตามป่ าตามเขา อยู่แบบนักบวช
บําเพ็ญสมถะและวิปสั สนาภาวนาตามลําดับ จนได้ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา อันนี้เป็ น
อํานาจของปัญญาบารมีและบารมีต่างๆ เช่นวิรยิ บารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขา
บารมี ทานบารมี ทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญมาอย่างโชกโชน จึงทําให้พระองค์สามารถทีจ่ ะผ่านการ
เรียนขัน้ ต่างๆ ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงระยะเพียง ๖ ปี เท่านัน้ เอง ก็สามารถ
ตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ตรัสรูเ้ ป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ อันนี้ก็
เป็ นกรณีพเิ ศษ
แต่สาํ หรับบุคคลทัว่ ๆไปนี้ ก็มกั จะต้องไต่เต้าจากทานขึ้นสู่ศีล จากศีลขึ้นสู่การภาวนา
จากการภาวนาแบบเป็ นผูค้ รองเรือน แล้วก็กา้ วเข้าสู่การภาวนาแบบนักบวชตามลําดับไป
ประวัตคิ รูบาอาจารย์ เราก็คงได้ยนิ ได้ฟงั กัน เบื้องต้นท่านก็บาํ เพ็ญอยู่ในเพศของ
ฆราวาสไปก่อน ทําบุญตักบาตร แล้วก็เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม รักษาศีลในวันพระ
ต่อมาก็จากศีล ๕ ก็รกั ษาศีล ๘ ศีลอุโบสถ ค้างอยู่ในวัด ๑ คืนไม่กลับบ้าน เพราะการ
จะบําเพ็ญภาวนา การจะรักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์น้ ี จะง่ายกว่าถ้าบําเพ็ญอยู่ในวัด ถ้าไป
บําเพ็ญทีบ่ า้ นนี้จะมีอปุ สรรค มีเครื่องล่อใจเพราะว่าจะมีคนทีเ่ ขาไม่ได้รกั ษาศีล ๘ กัน
เขาก็จะทําอะไรต่างๆทีค่ นรักษาศีล ๘ ทําไม่ได้ พอคนรักษาศีล ๘ เห็นคนเขาทําสิง่ ต่างๆ
ทีต่ นเองทําไม่ได้ ก็อาจจะอยากจะทําตามเขา ก็อาจจะทําให้ศีลขาดได้ แต่ถา้ ไปอยู่ในวัด
ก็จะไปอยู่กบั กลุม่ ทีม่ ศี ีลเหมือนกัน หรือมีศีลมากกว่ากัน เช่นอยู่กบั พระ พระท่านก็มศี ีล
๒๒๗ ข้อ ก็จะทําให้การรักษาศีล ๘ นี้เป็ นไปได้อย่างง่ายดาย เบื้องต้นก็บาํ เพ็ญอย่างนี้
ไปก่อน พอจิตใจเริ่มมีการพัฒนา ได้สมั ผัสกับความสงบมากขึ้น ได้เห็นคุณประโยชน์
ของความสงบมากขึ้น ได้สมั ผัสกับปัญญาความรูท้ างศาสนา ทําให้ผ่อนคลายความทุกข์
ความเครียดความไม่สบายใจภายในใจได้มากขึ้น ก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลของ
การภาวนา ก็จะทุ่มเทเวลาให้กบั การรักษาศีลการภาวนามากขึ้นไปตามลําดับ จนเห็นว่า
การอยู่แบบผูค้ รองเรือนนี้ ไม่สามารถทีจ่ ะก้าวให้ไปไกลกว่านี้ได้ ก็จะออกบวชกันสละ
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เพศของผูค้ รองเรือน แล้วก็เข้าสู่ผา้ กาสาวพัตร์ ออกบวชปฏิบตั ิ ศึกษาและปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด ถ้าได้บาํ เพ็ญอย่างนี้แล้ว ถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ ทีไ่ ด้บรรลุธรรมแล้วเป็ น
ผูส้ อน ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเวลาไม่ก่ปี ี อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์
หรือรับรองไว้แล้วว่า ผูใ้ ดศึกษาจากพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
สอนให้ปฏิบตั ใิ นสติปฏั ฐานสูตรได้ ผูน้ นั้ จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ภายใน ๗
ปี เป็ นอย่างช้า ภายใน ๗ วันเป็ นอย่างเร็ว อันนี้เป็ นของทีไ่ ม่น่าเชื่อเลยในสมัยนี้วา่ จะ
เป็ นไปได้ เพราะว่าไม่มผี ูร้ ูจ้ ริงเห็นจริงมาเผยแผ่สงั ่ สอน แล้วก็ไม่มผี ูท้ ม่ี คี วามแน่วแน่เอา
จริงเอาจังต่อการปฏิบตั ิ
การทีจ่ ะบรรลุมรรคผลนิพพานได้น้ ี มีปจั จัย ๒ ส่วน คือผูส้ อนและผูศ้ ึกษา ผูส้ อนก็ตอ้ ง
เป็ นผูท้ บ่ี รรลุธรรมมาแล้ว ผูศ้ ึกษาก็ตอ้ งมีฉนั ทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สา มีศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามคําสอนของผูส้ อนอย่างเคร่งครัด ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็จะสามารถบรรลุได้ อย่างในเรื่อง
ของพระโปฐิละทีไ่ ด้สามเณรมาเป็ นอาจารย์ พอสามเณรรับมาเป็ นลูกศิษย์แล้ว หลังจาก
ทีไ่ ด้ทดสอบศรัทธา ได้ทดสอบอินทรีย ์ ได้ทดสอบอิทธิบาท ๔ ว่ามีหรือไม่ พอเห็นว่า
พระโปฐิละมีศรัทธาแล้ว มีอทิ ธิบาท ๔ แล้วมีอนิ ทรีย ์ ๕ แล้วก็สอนธรรมะให้แก่พระโปฐิ
ละ ในเวลาไม่นานพระโปฐิละก็บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมา นี่คอื ปัจจัยสําคัญในการที่
จะบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ก็คอื ๑. ต้องมีอาจารย์ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุธรรมแล้วเป็ นผูส้ อน ๒. ต้อง
มีอทิ ธิบาท ๔ มีฉนั ทะมีความยินดี วิรยิ ะมีความอุตสาหะพากเพียร มีจติ ตะมีใจทีจ่ ดจ่อ
ต่อการศึกษาต่อการปฏิบตั ิ มีวมิ งั สาคือใจทีใ่ คร่ครวญคิดอยู่กบั เรื่องศึกษา เรื่องการ
ปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ จะไม่คดิ ถึงเรื่องการไปทําทานทีน่ นั ่ ทีน่ ่กี ฐินวัดนัน้ วัดนี้ ผ้าป่ าวัดนัน้
วัดนี้ หรืองานสังคมต่างๆ หรือไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ผูท้ ม่ี อี ทิ ธิบาท ๔ มุง่ มันต่
่ อ
มรรคผลนิพพานแล้ว จะไม่คดิ ถึงเรื่องราวเหล่านี้ จะคิดอยู่กบั เรื่องการหาทีส่ งบสงัด
วิเวก จะคิดอยู่ถงึ เรื่องการเจริญสติ จะคิดถึงเรื่องการนัง่ สมาธิ จะคิดถึงเรื่องการเดิน
จงกรม จะคิดถึงเรื่องการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา จะคิดถึงเรื่องอริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุทยั นิโรธมรรค จะคิดถึงเรื่องขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พิจารณาว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คอื วิมงั สาของผูท้ ใ่ี ฝ่ ธรรม ถ้าผูใ้ ดมีอทิ ธิบาท ๔ มีความยินดีทจ่ี ะ
ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม มีวริ ยิ ะความอุตสาหะความพากเพียรทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ธิ รรม มีจติ ใจ
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จดจ่ออยู่กบั การศึกษาการปฏิบตั ิ มีวมิ งั สามีการใคร่ครวญอยู่กบั เรื่องการศึกษาและการ
ปฏิบตั ิ ผลก็ตอ้ งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็คอื มรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆนี้ย่อมเกิดขึ้นได้
ดังนัน้ ผูใ้ ดทีอ่ ยากจะบรรลุมรรคผลนิพพาน อยากทีจ่ ะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
และอยากทีจ่ ะสืบทอดพระศาสนา อยากทีจ่ ะรักษาพระศาสนา ให้มอี ายุยนื ยาวนาน ก็
ต้องปฏิบตั อิ ย่างนี้ คือทําทานรักษาศีลภาวนาไปตามลําดับ สร้างอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา แล้ว
ก็แสวงหาครูบาอาจารย์ผูท้ ม่ี คี วามรูจ้ ริงเห็นจริงมาเป็ นผูส้ อน
แล้วผลทีพ่ ระสาวก
ทัง้ หลายได้รบั กัน ก็จะเป็ นผลทีผ่ ูน้ นั้ จะได้รบั เช่นเดียวกันอย่างแน่นอน นี่คอื เรื่องตัวเรา
กับพระพุทธศาสนา ขอให้เราพิจารณาเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆ ว่าการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
การได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เป็ นของทีย่ ากมาก การเกิดเป็ นมนุษย์ตามลําพังก็ยาก
พอสมควรแล้ว เพราะตายไปนี้กว่าจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่น้ ี ก็ตอ้ งกลับไปใช้บญ
ุ
ใช้กรรมก่อน กว่าบุญกับกรรมจะมีกาํ ลังเท่ากัน ให้เราได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ก็
อาจจะเป็ นเวลาหลายพันปี หลายหมืน่ ปี ก็ได้ เพราะถ้าเราทํากรรมไว้มากก็ตอ้ งไปรับใช้
กรรมมาก เช่นฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไว้มาก ฆ่ามดฆ่าแมลงฆ่าสัตว์ต่างๆเป็ นพันเป็ นร้อย ก็ตอ้ ง
กลับไปเกิดเป็ นมดเป็ นแมลงเป็ นพันเป็ นร้อยครัง้ ก่อน
กว่าทีจ่ ะหมดกรรมถึงจะได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ หรือถ้าไปรับผลบุญก็จะไปเกิดเป็ นพรหมบ้างเกิดเป็ นเทพ
บ้าง ก็จะเสวยผลบุญของเทพของพรหมเป็ นเวลาหลายหมืน่ ปี กว่าจะกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง
ก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ เพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ครัง้ นี้ ก็ใช้เวลานานมาก ช่วงของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์น้ ี ห่าง
กันเป็ นกัป แล้วก็อายุของพระศาสนาของแต่ละพระพุทธเจ้าก็มไี ม่ยาวนาน เช่นของ
พระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็ทรงพยากรณ์วา่ อยู่ได้ประมาณ ๕๐๐๐ ปี ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว
๒๕๐๐ กว่าปี ผ่านมาเกินครึ่งหนึ่งแล้ว เราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่
เราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้ อาจจะต้องรออีกเป็ นเวลาหลายกัป
ด้วยกัน กว่าจะได้พบกับศาสนาใหม่ ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ขา้ งหน้านี้ เราอาจจะ
ไม่ได้พบก็ได้ เพราะจังหวะทีม่ าเกิดเป็ นมนุษย์อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ เวลาทีม่ พี ระศรี
อารย์มาตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้า แต่เวลานัน้ เราไม่ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ พอเรามาเกิดเป็ น
มนุษย์ ศาสนาของพระศรีอารย์ ก็อาจจะเสือ่ มหมดไปแล้วหายไปหมดแล้วก็ได้
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ดังนัน้ ชาติน้ ภี พนี้แหละเป็ นชาติทด่ี ที ส่ี ุดเลิศทีส่ ุด เพราะเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว
เราเป็ นมนุษย์ทส่ี ามารถที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว เรามีชวี ติ ที่
จะสามารถปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว ถ้าเราไม่ตกั ตวงโอกาสอันนี้
หรือถ้าตักก็ตกั น้อย เช่นทําเพียงแต่ทานเพียงอย่างเดียว ฟังเทศน์แต่ไม่ปฏิบตั ิ ศึกษา
แล้วไม่ปฏิบตั ิ ไม่กา้ วขึ้นสู่การรักษาศีล ไม่กา้ วขึ้นสู่การภาวนา เราก็จะไม่สามารถทีจ่ ะรับ
อานิสงส์ ของการทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ แต่ถา้ เราพร้อม
ทีจ่ ะก้าวขึ้นจากการทําทาน เข้าสู่การรักษาศีล เข้าสู่การภาวนา เราก็จะมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
ผลอย่างทีพ่ ระสาวกทัง้ หลายได้รบั กัน อยู่ทต่ี วั เรานี้เท่านัน้ เพราะศาสนาไม่บกพร่อง
ตรงไหน พระพุทธศาสนามีพร้อมทีจ่ ะให้คาํ สอน ให้ความรูก้ บั พวกเรา อยู่ทต่ี วั พวกเรา
เองทีไ่ ม่ไขว่คว้า ไม่นอ้ มนํามาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจของเรา ดังนัน้ ก็ขอให้ท่านทัง้ หลายได้
นําเอาสิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ นําเอาไปพิจารณาใคร่ครวญ และปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์
สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม เมือ่ ๒ วันก่อน ผมได้นงั ่ สมาธิโดยกําหนดดูลมหายใจ นัง่ ไปได้สกั ๑ ชัว่ โมงก็
เกิดความปวดขึ้นมา พยายามทําตามหลวงพ่อสอน แยกความปวดออกจากการ
อยากหายปวดของใจ จนความปวดมันเหลือนิดเดียว สามารถทนอยู่กบั มันได้
แล้วพิจารณาหาความปวดตามร่างกาย เช่นทีก่ ระดูก ทีเ่ นื้อ ทีเ่ อ็น ทีห่ นัง แต่ไม่
เจอ จนใจมันบอกว่าความปวดไม่ได้อยู่ทก่ี ายหรอก ทุกข์มนั ก็ไม่ได้อยู่ทก่ี าย
หรอก เลยพยายามย้อนกลับมาดูทใ่ี จ แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืด
พิจารณาไปต่อไม่เป็ น ความปวดเล็กๆมันก็คา้ งอยู่อย่างนัน้ ลองกลับมาดูลมบ้าง
ย้อนกลับไปพิจารณาใหม่บา้ ง ยันกันไปยันกันมาครึ่งชัว่ โมง ไม่รูจ้ ะไปยังไงต่อก็
เลยออกจากสมาธิ พอขยับความปวดก็หายไป แบบนี้ควรปฏิบตั อิ ย่างไรต่อครับ
ควรพิจารณาอย่างไรต่อ
ตอบ ก็ควรพิจารณาแยกแยะ ความเจ็บทางร่างกายกับความเจ็บทางจิตใจ พิจารณาให้
เห็นว่า ความเจ็บทางร่างกายนี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปสัง่ ไม่ได้ สัง่ ให้หายไม่ได้ เวลาเขา
เจ็บก็ตอ้ งอยู่กบั เขาให้ได้ สิง่ ทีเ่ ราห้ามไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ ก็คอื ความเจ็บทางใจ ที่
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เรียกว่าความทุกข์ใจ ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยาก อยากให้
ความเจ็บทางร่างกายหายไป ถ้าเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายแล้ว ถ้าเกิดความ
อยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไป ก็จะทําให้เกิดความเจ็บขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ที่
เรียกว่าความเจ็บทางใจ ทีเ่ รียกว่าทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก ที่
เป็ นความทุกข์ทร่ี ุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกาย ถ้าเราสามารถทีจ่ ะสอนใจให้
ปล่อยวางทุกข์ทางร่างกายได้ คือยอมรับความจริงว่าเราไปสัง่ เขาไม่ได้เขาเป็ น
อนัตตา เวทนาอนัตตา แสดงว่าเราไปบอกให้เขาหยุด บอกให้เขาหายไปไม่ได้ เรา
ก็ตอ้ งยอมอยู่กบั เขาให้ได้ ถ้าเรายอมอยู่กบั เขาแล้ว เราจะพบว่า เขาไม่รุนแรงไม่
อันตรายเหมือนกับความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกาย
หายไป เวลาภาวนาถ้าความทุกข์ทางใจหายไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร ถ้าใจนิ่งเฉย
เป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู ้ ความเจ็บของร่างกายจะมีอยู่หรือหายไปก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร นี่เป็ นการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความอยากให้
ความทุกข์ทางร่างกายนัน้ หายไป ถ้าเราทําได้ก็ขอให้เราทําบ่อยๆ ซ้อมไปบ่อยๆ
จนเรามีความชํานาญ
จนเราไม่มคี วามหวาดกลัวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ร่างกาย ร่างกายจะเป็ นไข้หวัดจะปวดตรงนัน้ ปวดตรงนี้เจ็บท้องปวดศีรษะ ไม่
ต้องวิง่ หายาแก้ปวดมารับประทาน สามารถใช้ธรรมโอสถ คือใช้ปญั ญาพิจารณา
ปล่อยวางความเจ็บของร่างกาย แล้วความเจ็บของใจจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าความเจ็บของใจไม่เกิดขึ้นแล้ว ความเจ็บของร่างกายนี้ เป็ นเพียงเล็กน้อยเท่า
นัน้ เอง เป็ น ๑ ใน ๑๐ ของความเจ็บ แต่ความเจ็บของทางใจนี้ ๙ หรือ ๑๐ เท่า
ของความเจ็บของทางร่างกาย เมือ่ เราสามารถดับความเจ็บของทางใจได้แล้ว
ความเจ็บทางร่างกายจะไม่เป็ นปัญหา อย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่าน เวลา
ท่านนิพพานกัน ท่านนิพพานอย่างสบาย ใจของท่านไม่ได้เป็ นทุกข์ ไม่ได้ไปอยาก
ให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป ไม่ได้มคี วามอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตาย อันนี้
แหละคือสิง่ ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ ก็คอื หยุดวิภวตัณหา ความอยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ด้วยการฝึ กซ้อมอย่างทีเ่ ราทํากันอยู่ นัง่ สมาธิแล้วเวลา
เจ็บก็อย่าพึง่ ลุก เวลาเจ็บก็ให้พจิ ารณาแยกดูวา่ เรามีความเจ็บทางใจหรือไม่ ถ้า
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เราลุกก็แสดงว่าเรามีแล้ว เราอยากจะลุกแล้ว เราอยากจะหนีจากความเจ็บนัน้
แล้ว ก็ไม่ควรจะลุก ควรจะนัง่ ไปจนกระทัง่ ใจเชื่องใจสงบใจนิ่ง ใจอยู่กบั ความ
เจ็บทางร่างกายได้ เพราะถ้าเราทําได้แล้ว ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะ
ไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย นี่ก็คอื คําตอบ
ถาม พอหนู นงั ่ สมาธิไปสักครู่ คอหนู จะเริ่มตก หลังเริ่มงอ แต่พอรูต้ วั ว่าหลังงอมาก
หนู ก็จะตัง้ ตัวตรง และบางทีหนู ก็จะต้องกลืนนํา้ ลายบ่อย วิธที ถ่ี กู ควรทําอย่างไร
หนู เคยเข้าสมาธิได้อย่างทีพ่ ระอาจารย์สอน แต่ไม่รูว้ า่ เข้าได้อย่างไร ทําไม่ได้แล้ว
พยายามนึกพยายามทําก็ทาํ ไม่ได้ หนู หยุดสวดมนต์ภาวนาไปประมาณ ๒ เดือน
พอรูต้ วั ว่าตัวเองเริ่มพร้อมก็ลงนัง่ สมาธิ แต่จะไม่ค่อยสวดมนต์เหมือนแต่ก่อน
จะอยากนัง่ สมาธิมากกว่า
ตอบ การภาวนานี้ก็ตอ้ งใช้สติเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ จะภาวนาได้ผลหรือไม่ก็อยู่
ทีว่ า่ สติมคี วามต่อเนื่องหรือไม่ สติน้ กี ็คอื อารมณ์ทเ่ี ราใช้เป็ นเครื่องผูกใจ ถ้าเราใช้
การบริกรรมพุทโธ เราก็ควรทีจ่ ะจดจ่ออยู่กบั การบริกรรมเพียงอย่างเดียว โดยที่
ไม่ไปสนใจกับอาการของทางร่างกาย เช่นอาการอยากจะกลืนนํา้ ลาย หรือคันตรง
นัน้ เจ็บตรงนี้ แล้วสาเหตุทน่ี งั ่ แล้วคอพับหลังงอก็เพราะว่าสติมกี าํ ลังอ่อน พอนัง่
ไปแล้วไม่นานก็เผลอสติ ก็งว่ งหลับไป ดังนัน้ การทีจ่ ะนัง่ สมาธิให้เกิดผลขึ้นมานี้
จําเป็ นจะต้องฝึ กสติให้มากๆ และจะต้องฝึ กก่อนทีจ่ ะมานัง่ ไม่ใช่จะมาฝึ กตอนที่
เริ่มนัง่ จะไม่มกี าํ ลังพอจะสูก้ บั นิวรณ์ เช่นความง่วงนอนไม่ได้ หรือสูก้ บั นิวรณ์
คือกามฉันทะ คันตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ไม่ได้ หรือจะสูก้ บั ความฟุ้งซ่านไม่ได้ความคิด
ปรุงแต่งไม่ได้ ถ้าไม่มสี ติ
ดังนัน้ จึงจําเป็ นจะต้องมีการเจริญสติตลอดเวลา นอกจากเวลาหลับเท่านัน้ คือพอตื่น
ขึ้นมา ถ้าเราใช้พทุ โธเป็ นการเจริญสติ ก็ขอให้เราบริกรรมพุทโธไปภายในใจอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่วา่ เรากําลังทํากิจกรรมอะไร ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความคิดเราก็บริกรรมควบคู่ไปกับ
การกระทํา เช่นการแปรงฟันการล้างหน้าการอาบนํา้ หวีเผ้าหวีผม แต่งเนื้อแต่งตัวนี้ ไม่
จําเป็ นจะต้องใช้ความคิดมาก ทีเ่ ราต้องการบริกรรมพุทโธก็เพือ่ ทีจ่ ะหยุดใจไม่ให้ลอยไป
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ทีอ่ ่นื ใจเรามักจะลอยไปกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องในอดีตบ้างเรื่องในอนาคตบ้าง เรื่องดี
บ้างไม่ดบี า้ ง พอคิดแล้วใจก็จะเกิดอารมณ์วา้ วุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา เวลาจะทําสมาธิก็จะไม่
สามารถทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ เราจึงต้องใช้การเจริญสติ คือการบริกรรม
พุทโธไปอย่างต่อเนื่องในชีวติ ประจําวันของเรา ตัง้ แต่เราตื่นจนหลับ ถ้าเราสามารถที่
เจริญได้มากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าเรามีสติมากขึ้นไปเท่านัน้ ต้องทําอย่างนี้ไปก่อน แล้วเวลา
มานัง่ สมาธิ การนัง่ ก็จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย จะไม่งว่ งนอน จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน จะไม่รูส้ กึ คัน
ตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ อยากจะกลืนนํา้ ลายอะไรต่างๆ ถึงแม้จะมีถา้ เราไม่สนใจก็จะไม่เป็ น
ปัญหา
เวลานัง่ ภาวนาแล้วก็ให้อยู่กบั องค์ภาวนา อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ราใช้เป็ นเครื่องผูกใจ ถ้าเราใช้
การบริกรรมพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธไป ไม่รูไ้ ม่ช้ ไี ม่ตอ้ งไปสนใจกับผลทีเ่ กิดขึ้น จะ
เกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลทีเ่ คยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต อย่าให้ใจออกจากการบริกรรมพุทโธ
โดยเด็ดขาด ให้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องอดีต ผลที่
เคยได้คราวทีแ่ ล้ว คราวก่อนนัน้ นัง่ แล้วสงบ พอคราวนี้นงั ่ แล้วไม่สงบ ก็เกิดความคิด
ถามตัวเองว่าเอ๊ะทําไมไม่สงบสักที ถ้ายิ่งคิดมันก็ยงั จะไม่สงบใหญ่ เพราะเราไม่ได้สร้าง
เหตุทจ่ี ะทําให้ใจสงบ ก็คอื การสร้างสติให้ใจจดจ่ออยู่กบั เรื่องเดียว คือการบริกรรมพุทโธ
หรือผลทีจ่ ะตามมาก็อย่าไปคาดว่า ทําไมยังไม่สงบสักที บริกรรมมาตัง้ นานแล้วทําไมมัน
ยังไม่สงบ ถ้ายิ่งคิดอย่างนี้ก็ย่งิ จะไม่สงบใหญ่ อย่าไปสนใจกับอดีต อย่าไปสนใจกับ
อนาคต ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้อยู่กบั พุทโธๆไป แล้วเดีย๋ วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ
เอง นี่คอื หลักของการภาวนา
ทีภ่ าวนาแล้วไม่ได้ผลกัน ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่มสี ติ ไม่มเี ครื่องมือนัน่ เอง จึงไม่ได้พบ
กับความสําเร็จในการภาวนา ดังนัน้ ถ้าอยากจะนัง่ สมาธิแล้วได้ผล คือได้ความสงบ จิต
รวมเป็ นหนึ่งเป็ นอุเบกขา ก็ตอ้ งฝึ กเจริญสติในชีวติ ประจําวันไป เราสามารถเจริญได้
ตลอดเวลา แต่จะง่ายจะยากนี้ ก็อยู่กบั เหตุการณ์ทเ่ี ราอยู่ ถ้าเราอยู่คนเดียวนี้จะเจริญ
ง่ายกว่าอยู่กนั หลายคน ถ้าเราต้องมีปฏิกริ ยิ ามีการสนทนามีการกระทําต่อกับบุคคลอื่น
การเจริญสติน้ ีก็จะยาก ถ้าถึงเวลานัน้ ก็ให้สติจดจ่ออยู่กบั การกระทําของเราก็ได้ ถ้า
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บริกรรมพุทโธไม่ได้ เช่นถ้าจะต้องทํากิจกรรมก็ให้ใจจดจ่ออยู่กบั กิจกรรมเพียงอย่าง
เดียว อย่าไปคิดเรื่องต่างๆ พอเราอยู่คนเดียวแล้วใจจะลอยไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เราก็ใช้
การบริกรรมพุทโธหยุดเอาไว้ดงึ เอาไว้ พยายามทําไป ใหม่ๆก็จะเป็ นการล้มลุก
คลุกคลานไปก่อน ทําได้ ๒ – ๓ คําก็หายไปแล้ว พุทโธได้ ๒ – ๓ คํา ไม่ถงึ นาทีหนึ่งก็
หายไปแล้ว แล้วมานึกถึงได้ก็อกี ๔ – ๕ ชัว่ โมง เอ๊ะพุทโธเราหายไปไหน เราไม่ได้อยู่กบั
พุทโธเลย ก็ไม่เป็ นไรอย่างน้อยขอให้เราดึงกลับมาหาพุทโธได้ สักครัง้ ๒ ครัง้ หรือสัก ๒
– ๓ ครัง้ ในวันหนึ่ง ก็ยงั ถือว่าเรามีความพยายามมีความตัง้ ใจ อย่าไปแบบว่าไม่เคย
คิดถึงพุทโธเลย ไม่เคยถึงเรื่องการเจริญสติเลย อันนี้จะแสดงว่าอยู่ห่างไกลมาก ยากต่อ
การทีจ่ ะนัง่ ทําใจให้สงบได้ แต่ถา้ เรายังมีความนึกถึงพุทโธอยู่ ถึงแม้วา่ จะเผลอหายไป
เราก็พยายามดึงกลับมาเป็ นระยะๆ ต่อไปพุทโธก็จะอยู่กบั เรานานขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆ
แล้วต่อไปก็จะสามารถดึงใจผูกใจไว้ให้อยู่กบั ทีไ่ ด้ ให้อยู่ในปัจจุบนั ได้ ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ด้
ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้ แล้วเวลานัน้ เวลานัง่ สมาธิใจก็จะสงบได้อย่างง่ายดาย
ฉะนัน้ ขอให้เราหมันเจริ
่ ญสติกนั ให้มากๆ สติน้ พี ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่า เป็ นธรรมที่
ยิ่งใหญ่ทส่ี าํ คัญทีส่ ุดในบรรดาธรรมทัง้ หลาย ถ้าเปรียบเทียบรอยเท้าของสัตว์ในป่ า ก็ไม่
มีรอยเท้าของสัตว์ใดทีจ่ ะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี้ครอบรอยเท้าของสัตว์
ทัง้ หมดได้ สติก็เป็ นธรรมทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นสมาธิหรือปัญญา
ถึงแม้วา่ สมาธิและปัญญาจะให้ผลดีกว่า แต่ถา้ ไม่มสี ติก็เกิดสมาธิไม่ได้ ถ้าไม่มสี มาธิก็
เกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะมี
ปัญญาได้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน ก่อนทีจ่ ะมีสมาธิก็ตอ้ งมีสติก่อน เหมือนกับการเรียน
หนังสือ ก่อนทีจ่ ะอ่านออกเขียนได้ ก็ตอ้ งท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน อย่าขี้เกียจ อย่าข้ามขัน้
ถ้าข้ามขัน้ แล้วก็จะไม่สาํ เร็จ จะไม่ได้ผล นี่คอื หลักของการเจริญจิตตภาวนา ขัน้ ต้นต้อง
เจริญสติเพือ่ ให้ได้สมถภาวนา พอได้สมถภาวนาแล้วก็จะออกสู่การเจริญวิปสั สนาภาวนา
ได้ พอเจริญวิปสั สนาภาวนาได้วมิ ตุ ติก็เกิดขึ้นมาได้ นี่คอื เรื่องของการภาวนา
ถาม เวลาออกกําลังกาย เราพุทโธไปด้วย เช่นแกว่งมือขึ้นก็บอกพุท แกว่งมือลงก็พดู
ว่าโธ ได้หรือเปล่าคะ บาปไหม
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ตอบ ก็บอกแล้วไงว่าให้เจริญพุทโธตลอดเวลา ไม่วา่ เราจะทํากิจกรรมอะไร แม้แต่นงั ่
ปัสสาวะอุจจาระ ก็บริกรรมพุทโธไปภายในใจได้ เพียงแต่อย่าส่งเสียงดังก็แล้ว
กัน อย่าออกเสียงมาภายนอก พอเวลาออกเสียงแล้วอาจจะไม่ถกู กาลเทศะ คือ
ผูอ้ ่นื ทีเ่ ขาฟังแล้วเขาอาจจะคิดว่าเราเพี้ยนไปหรือเปล่า แต่ถา้ เราทําอยู่ภายในใจนี้
ทําได้ตลอดเวลาและจําเป็ นจะต้องทําด้วย ไม่ใช่วา่ ทําหรือไม่ทาํ การเจริญสติทกุ
เวลานาทีน้ เี ป็ นบุญทัง้ นัน้ ไม่วา่ เรากําลังทําอะไรอยู่
ถาม การกระทํา การประพฤติปฏิบตั บิ าํ เพ็ญตน การใช้ชวี ติ ในชาติปจั จุบนั คือการ
กําหนดทิศทางการเกิดของภพหน้าโดยตรงใช่หรือไม่ หรือมีปจั จัยอื่นๆอีก
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่า กรรมนี่แหละเป็ นผูก้ าํ หนดอนาคตของพวกเรา
กรรมเป็ นผูจ้ าํ แนกแยกสัตว์ให้เป็ นไปต่างๆนานา
กรรมนี่แหละทีท่ าํ ให้เป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ เป็ นเทวดา เป็ นมนุษย์ เป็ นเดรัจฉาน เป็ นอะไรก็
อยู่ทก่ี รรมนี้เท่านัน้ คือการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถ้ากรรมดีคอื
บุญกุศลก็จะพาไปสู่สุคติ พาไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้ากรรมชัว่ ก็จะพาไปสู่อบาย
ไปสู่การเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต ไปสู่นรก ทัง้ หมดนี้อยู่ทก่ี รรมนี้เท่านัน้
กรรมแปลว่าการกระทํา ทีเ่ ราใช้คาํ ว่ากรรมนี้ บางทีเราใช้คาํ ว่ากรรมแทนคําว่า
บาป เช่นบุญกรรม ความจริงแล้วเราหมายถึงบุญบาป แต่คาํ ว่ากรรมจริงๆนี้เป็ น
คํากลางๆ ไม่ใช่เป็ นบุญหรือเป็ นบาป ถ้าเป็ นกรรมดีก็เป็ นบุญ ถ้าเป็ นกรรมชัว่ ก็
เป็ นบาป ดังนัน้ ทัง้ หมดนี้อยู่ทค่ี าํ ว่ากรรมอย่างทีบ่ ททีเ่ ราได้สวดกันอยู่ประจําว่า
เรามีกรรมเป็ นของๆตน เรามีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด เรามีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ เรามี
กรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา จะทํากรรมอันใดไว้ดหี รือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรม
นัน้ นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ทต่ี วั นี้ตวั เดียว อยู่ทก่ี รรมลิขติ ไม่ได้อยู่
ทีเ่ ทวลิขติ ไม่ได้อยู่ทพ่ี รหมลิขติ อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา เราอยากเป็ นพระ
อรหันต์ก็เป็ นได้ เราอยากจะเป็ นเดรัจฉานเราก็เป็ นได้ อยากจะเป็ นเดรัจฉานก็
อย่าไปรักษาศีล ๕ ถ้าอยากจะเป็ นพระอรหันต์ก็ออกบวช เจริญสมถะวิปสั สนา
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ภาวนาไป ก็จะเป็ นพระอรหันต์ข้นึ ได้ในอนาคต อนาคตนี้จะใกล้หรือจะไกล ก็อยู่
ทีค่ วามพร้อมของปัจจัยทีจ่ ะทําให้เกิดผลขึ้นมา
ถาม กรรมทีเ่ กิดจากความคิด แต่ยงั ไม่ได้ลงมือกระทํามีไหม และหากเพียงแค่คดิ
ระดับไหน ถึงจะเรียกว่าเข้าข่ายสร้างกรรม
ตอบ กรรมทีเ่ กิดขึ้นในความคิด ก็คอื ความสุขใจหรือความทุกข์ใจ เกิดขึ้นทันทีใน
ขณะทีเ่ ราคิด คิดร้ายใจเราก็รอ้ นขึ้นมาทันที คิดดีคิดด้วยความเมตตาใจเราก็เย็น
ลงทันที ผลมีปรากฏขึ้นทันทีในใจของเรา ส่วนทีจ่ ะเป็ นวิบากตามมา ก็ตอ้ งมีการ
กระทําทางวาจาและทางกาย ถ้าเราปล่อยให้ความคิดไม่ดอี อกมาทางกายทาง
วาจา ก็จะมีวบิ ากมีเวรมีกรรมตามมา คือเราพูดไม่ดคี นทีเ่ ขาฟังแล้วเขาไม่ชอบใจ
เขาก็พดู ไม่ดกี ลับหาเรา แต่ถา้ เราเพียงแต่คดิ ไม่ดแี ต่เราไม่พดู ไม่ดี วิบากก็จะยัง
ไม่เกิด เราโกรธคนนี้เราอยากจะด่าเขา แต่เราก็หุบปากไว้ เขาก็ไม่ได้ยนิ เสียงด่า
เรา เขาก็ไม่ด่ากลับ ถ้าเราไม่ไปทุบตีเขา เขาก็ไม่ทุบตีเรา ดังนัน้ กรรมทีเ่ กิดจาก
ภายในใจหรือผลทีเ่ กิดจากความคิดนี้ ก็คอื ความรูส้ กึ ภายในใจ สุขหรือทุกข์
ถาม เพิง่ ถูกปลดออกจากตําแหน่ง ขอพระอาจารย์เมตตาสอน วิธีวางใจไม่ให้ยดึ ติด
กับตําแหน่งด้วย
ตอบ ก็ตอ้ งพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาว่าลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกายนี้ เป็ นอนิจจังคือไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี ้นึ ก็ได้ ทีเ่ รียกว่าเจริญ เจริญลาภ เจริญยศ เจริญ
สรรเสริญ เจริญสุข หรือเปลีย่ นไปในทางทีไ่ ม่ดกี ไ็ ด้ เช่นเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ
นินทา ทุกข์ อันนี้เป็ นโลกธรรม เป็ นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ ไม่วา่ ใครก็ตามทีม่ า
เกิดในโลกนี้แล้ว จะต้องสัมผัสรับรู ้ ทีน้ จี ะสัมผัสรับรูแ้ บบมีความทุกข์หรือไม่มี
ความทุกข์ ก็อยู่ทว่ี า่ มีปญั ญาหรือไม่มปี ญั ญา ถ้าเห็นว่าเป็ นของธรรมดา เป็ นของ
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเจริญมีเสือ่ ม ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ถ้าไม่
ยึดไม่ตดิ เวลาสิง่ ต่างๆเกิดการเสือ่ มไปก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ มีการยึดติด มีความ
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อยากให้อยู่กบั ตนไปนานๆ อยากให้สง่ิ ทีเ่ ป็ นอนิจจังนี้เป็ นนิจจัง อันนี้เวลาเกิด
การเปลีย่ นแปลงเกิดการเสือ่ มไป ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ดังนัน้ เวลาทีเ่ กิดความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความเสือ่ ม ก็ขอให้เรามาพิจารณาว่ามัน
เป็ นเรื่องธรรมดา อย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างอื่น อย่าไปอยากให้มนั เป็ น
เหมือนเดิม เช่นเหมือนกับตอนทีเ่ รามีตาํ แหน่ง ตอนนี้เราถูกปลดออกจาก
ตําแหน่งแล้ว เราก็ตอ้ งยอมรับความจริงว่านี่คอื สัจธรรม นี่คอื อนิจจัง ถ้าเรา
ฉลาดเราเตรียมตัวไว้ก่อนสอนใจไว้ก่อน เวลาเกิดการเสือ่ มเราจะไม่เดือดร้อน
แต่ถา้ เราไม่สอนใจไม่เตือนตน ยังหลงคิดว่าจะมีตาํ แหน่งนี้อยู่กบั ตนจนวันตาย
พอเกิดการสูญเสียตําแหน่งไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเกิดความทุกข์ใจ
แล้วก็ยงั ไม่สายไป ถ้าน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาให้เห็นว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็ยงั จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ แต่อย่าไปอยากให้สง่ิ
ทีเ่ สียไปนัน้ กลับมา เพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพิม่ มากขึ้น เราไปทําไม่ได้
เราไปสัง่ ให้สง่ิ ทีไ่ ปจากเรานี้กลับมาหาเราไม่ได้ เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมานี้มนั
ไม่ได้อยู่ในวิสยั ของเรา เขาอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้ หรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้ แต่
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็ตอ้ งไม่อยากไปให้เขากลับมาหรือไม่กลับมา เราจะอยู่
กับความเป็ นจริง คือเขาอยู่กบั เราๆก็อยู่กบั เขาไป เวลาเขาจากเราไปก็ไม่มคี วาม
อยากให้เขากลับมา เขาไปก็ให้เขาไปเขามาก็ให้เขามา ถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่มี
ความทุกข์ใจ เพราะเราเข้าใจหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่
เทีย่ งมีมามีไป เป็ นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปสัง่ เขาได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์
เราก็อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้เท่านัน้ เอง
ถาม มีผูเ้ ขียนไว้ในเวปว่า สาธุ สาธุ สาธุ ครอบครัวเราชอบฟังธรรมหลวงพ่อ จนเลิก
เล่นการพนันได้ นานกว่า ๓ เดือนแล้ว
ตอบ ก็ขอให้เลิกไปตลอดนะ อย่าเป็ นม้าตีนต้นคือพอเวลาผ่านไปๆ เดีย๋ วแผ่วลงๆ
แล้วก็ยอ้ นกลับไปเล่นการพนันใหม่ ถ้าละอะไรได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่า ต้อง
เพียรพยายามไม่ให้หวนกลับคืนขึ้นมาอีก ส่วนสิ่งใดทีเ่ รายังละไม่ได้ก็ให้เพียร
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พยายามละให้ได้ ส่วนความดีทเ่ี ราได้ทาํ ไว้แล้ว ก็พยายามรักษาไว้อย่าให้หด
หายไป เช่นถ้าเราทําบุญเป็ นประจําเราก็ทาํ ต่อไป รักษาศีลภาวนาเราก็ทาํ ต่อไป
ถ้าเรายังไม่ได้รกั ษาศีลยังไม่ได้ภาวนา ก็ให้เพียรพยายามสร้างความดีทเ่ี รายัง
ไม่ได้มใี ห้เกิดขึ้น นี่คอื ความเพียรใน ๔ สถาน
ความเพียรใน ๔ ลักษณะ คือ ๑. เพียรรักษาความดีทเ่ี รามี ให้อยู่กบั เราต่อไป
อย่าให้หดหายไป ๒. เพียรสร้างความดีทเ่ี รายังไม่มใี ห้เกิดขึ้นมา ๓. เพียรละสิง่ ที่
ไม่ดเี พียรละบาป ทีย่ งั มีอยู่ในตัวเราให้หมดไป ๔. เพียรรักษาป้ องกันไม่ให้บาปที่
เราละได้แล้วนัน้ หวนกลับคืนขึ้นมาอีก นี่คอื ความเพียรทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน ควร
พยายามเพียรกันอยู่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะหลุดพ้นจากห้วงของบาปกรรมทัง้ หลาย
แล้วเราก็จะไม่ตอ้ งเพียรอีกต่อไป เหมือนกับการเดินขึ้นบันได พยายามเดินขึ้น
ไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อน ขึ้นไปถึงชัน้ ทีเ่ ราต้องการจะไป พอเราถึงชัน้ นัน้ แล้ว
เราก็สบาย ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกต่อไป นัง่ อยู่เฉยๆไม่ตอ้ งเพียรแล้ว พระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ทงั้ หลายนี้ ท่านไม่ตอ้ งเพียรละกิเลสแล้ว เพราะไม่มกี เิ ลสจะละแล้ว
ท่านไม่ตอ้ งเพียรสร้างความดีทย่ี งั ไม่มี เพราะท่านมีหมดแล้ว ท่านไม่ตอ้ งเพียร
ละบาปเพราะท่านละได้หมดแล้ว แล้วก็ไม่มบี าปทีจ่ ะหวนกลับคืนมาอีกแล้ว ผูใ้ ด
ปฏิบตั กิ จิ ของศาสนานี้ จะมีวนั หนึ่งทีว่ า่ จะเสร็จภารกิจ จะไม่ตอ้ งทําภารกิจ
เหล่านี้อกี ต่อไป
ฉะนัน้ ขอให้เราแน่วแน่มนั ่ คงต่อการปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอน แล้วเราจะได้
สิง่ ทีเ่ ลิศสิง่ ทีว่ เิ ศษ ทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะวิเศษเท่า
ถาม เมือ่ วานพระอาจารย์อธิบายเรื่องพระนิพพาน อารมณ์ของพระนิพพานนี้ คือนิ่ง
สงบ ว่างแต่มสี ติปญั ญากํากับอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับอารมณ์วา่ งอย่างเดียว
เหมือนในชัน้ พรหมใช่ไหมครับ
ตอบ คือความจริงพระนิพพานนี้ ไม่ตอ้ งมีสติมปี ญั ญามาคอยคุมแล้ว เพราะว่าเป็ นจิต
ทีไ่ ม่มพี ษิ ไม่มภี ยั เหมือนกับเราอยู่ในทีป่ ลอดภัย เราไม่ตอ้ งมียามมีอารักขามา
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คุม้ ครอง การทีม่ สี ติมปี ญั ญานี้แสดงว่าเรายังอยู่ในขัน้ ของการปฏิบตั อิ ยู่ แต่ถา้
จิตพอไปถึงขัน้ หลุดพ้นถึงขัน้ นิพพานแล้ว ธรรมทัง้ หมดทีเ่ ราได้สร้างกันขึ้นมา
เช่นสติสมาธิปญั ญานี้ ไม่จาํ เป็ นต่อจิตของพระทีไ่ ปถึงพระนิพพานแล้ว เพราะ
พระนิพพานนี้เป็ นทีป่ ลอดภัย ไม่ตอ้ งมีอารักขา ไม่ตอ้ งมีธรรมต่างๆมาคอย
อารักขาอีกต่อไป อันนี้เป็ นสันทิฐโิ ก พูดไปอธิบายไปก็เหมือนบอกคนตาบอดว่า
สีแดงสีเขียวเป็ นยังไง ฉะนัน้ ก็ไม่อยากจะเสียเวลา ภาวนาไปเถอะแล้วจะเห็น ลืม
ตาขึ้นมาแล้วจะเห็นสีแดงสีเขียวเอง
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กัณฑ์ท่ี ๔๖๘

เทวทูต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ต่อไปนี้พวกเราจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพือ่ จะได้มคี วามรูท้ จ่ี ะปลุกให้พวกเรา ตื่นจาก
ความหลง ความหลงของพวกเรา ก็อยู่ทล่ี าภยศสรรเสริญ อยู่ทค่ี วามสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ถ้าเรายังถือว่าลาภยศสรรเสริญ ถือว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
เรา เป็ นความสุขของเรา ก็แสดงว่าเราไม่เห็นความทุกข์ทม่ี ซี ่อนอยู่ ภายในลาภยศ
สรรเสริญ ภายในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แสดงว่าเรายังไม่เห็นธรรมะ ๔ ข้อ
ด้วยกัน คือ เทวทูต ๔ คือเรายังไม่เห็นความแก่ ยังไม่เห็นความเจ็บ ยังไม่เห็นความ
ตาย ยังไม่เห็นความสุขที่จะได้รบั จากการบําเพ็ญจากการปฏิบตั ิธรรม ถ้าเราเห็นความ
แก่ความเจ็บความตายในร่างกายของเรา และได้เห็นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ จาก
การบําเพ็ญจิตตภาวนา เราก็จะตื่นขึ้นมาจากความลุม่ หลง ในการแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญ ในการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเราจะเห็นว่ามันเป็ นของที่
จะต้องเสือ่ มหมดไป เมือ่ ร่างกายแก่ลงไป เมือ่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เมือ่ ร่างกายตายไป
ถ้าเราเห็นว่าความสุขทีเ่ ราได้จากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ จะ
กลายเป็ นความทุกข์ไป ในเมือ่ เวลาทีเ่ ราแก่เจ็บตาย เราก็จะได้เห็นภัยของลาภยศ
สรรเสริญ ของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่ถา้ เรายังไม่ได้เห็นความสงบ ทีเ่ กิดจากการ
บําเพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เราก็ยงั จะไม่มกี าํ ลัง พอทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความหลง ที่
พยายามดึงให้เราติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ดังนัน้ เราจึงควรทีจ่ ะสร้างคุณธรรมทัง้ ๔ ข้อนี้ สร้างเทวทูตทัง้ ๔ ข้อนี้ให้เกิดขึ้นมา ให้
เห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วก็พยายามเจริญสติให้มาก เพือ่ ทีจ่ ะได้นาํ
ใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ เพราะถ้าใจเข้าสู่ความสงบได้ ใจก็จะได้มที างออกจากการหลง
ติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พระพุทธเจ้าทรงเห็น
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เทวทูตทัง้ ๔ ประการนี้อย่างชัดเจน จึงทําให้พระองค์สามารถสละราชสมบัติ สละลาภ
ยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ออกบําเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่าง
เต็มรูปแบบ คือได้ออกบวชนัน่ เอง เพราะพระองค์ก็เคยได้สมั ผัสกับความสงบทางใจ
เวลาทีพ่ ระองค์ทรงประทับอยู่ตามลําพัง แล้วจิตของพระองค์ก็รวมลงเข้าสู่ความสงบ
ทรงเห็นว่านอกเหนือจากความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว ยังมี
ความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง คือความสงบ คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
กังวลกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ตอ้ งกังวลกับความเสือ่ มของลาภยศ
สรรเสริญ ของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทรงเห็นว่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้ เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
ทรงเคยตรัสไว้วา่ ผูใ้ ดทีย่ งั หลงระเริงอยู่กบั ความสุขทางร่างกาย ทางลาภยศสรรเสริญ
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เหมือนกับคนทีจ่ ดั งานเลี้ยงฉลอง ในขณะทีบ่ า้ นของตนเองกําลัง
ไฟไหม้อยู่ แต่ไม่รูว้ า่ ไฟกําลังไหม้บา้ นของตน มัวแต่จดั งานเลี้ยงฉลองกัน บ้านของพวก
เราทีก่ าํ ลังไหม้อยู่ ก็คอื ร่างกายของพวกเรานี่เอง ไหม้ดว้ ยไฟของความแก่ ไหม้ดว้ ยไฟ
ของความเจ็บไข้ได้ป่วย ไหม้ดว้ ยไฟของความตาย แต่แทนทีเ่ ราจะหาทางออกจากบ้าน
หลังนี้ เรากลับมาจัดงานเลี้ยงฉลองกัน แล้วเดีย๋ วพอไฟลุกไหม้ข้นึ อย่างเต็มที่ เราก็
จะต้องถูกไฟทีเ่ ผานี้เผาเราไปด้วย เผาใจไปด้วย ร่างกายแก่เจ็บตายนี้ ก็จะเป็ นเหมือน
ไฟทีเ่ ผาบ้านและเผาเรา ทีม่ าอาศัยอยู่ในบ้านนี้ดว้ ย เพราะเราติดอยู่กบั บ้านหลังนี้ เรามี
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ในร่างกายนี้วา่ เป็ นตัวเราของเรา เวลาอะไรเกิดขึ้นกับ
ร่างกายนี้ มันก็เหมือนกับเกิดขึ้นกับตัวเรา แต่ความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตาย
นี้ เกิดขึ้นทีร่ ่างกายเพียงส่วนเดียว ไม่ได้ไปเกิดทีใ่ จด้วย เพราะใจไม่มวี นั แก่ ใจไม่มวี นั
เจ็บ ใจไม่มวี นั ตาย แต่ใจต้องพลอยมาเจ็บมาแก่มาตายกับร่างกาย ก็เพราะความหลง
ความหลงทีไ่ ปคิดว่าร่างกายเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไร ใจก็คดิ ว่าตนเองเป็ นไปกับ
ร่างกาย แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ก็จะสามารถแยกใจ
ออกจากร่างกายได้ ออกจากบ้านทีก่ าํ ลังไฟไหม้ได้ ถ้าเรามาศึกษาหาทางออกกัน แทนที่
จะมัวแต่มาจัดงานเลี้ยงฉลองกัน เรามาบําเพ็ญกัน มารักษาศีล มาทําทาน มาภาวนากัน
อันนี้จะเป็ นวิธีทจ่ี ะพาให้เราออกจากบ้านทีก่ าํ ลังถูกไฟไหม้อยู่ อย่าไปหาความสุขทางตาหู
57

จมูกลิ้นกายกันเลย อย่าไปหาลาภยศสรรเสริญกันเลย เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะจะทําให้
เราไม่สามารถหาทาง ออกจากบ้านทีก่ าํ ลังไหม้น้ ไี ด้ ตอนนี้ไฟกําลังไหม้บา้ นนี้อยู่ เราต้อง
หาทางออก หาทางหนีทไี ล่ ออกจากบ้านนี้ไปจะดีกว่า เพราะถ้ามัวแต่มาจัดงานเลี้ยงหา
ความสุขกันอยู่อย่างนี้ไป พอไฟลุกไหม้จนออกมาไม่ได้ ปิ ดทางหมดแล้ว เวลานัน้ ก็จะมี
แต่ความทุกข์ทรมานใจ
นี่คอื ความสําคัญของเทวทูต ๔ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆ ให้
หมันพิ
่ จารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็ นธรรมดา ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ น
ธรรมดา ต้องตายไปเป็ นธรรมดา พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดิน
นํา้ ลมไฟ มีอาการ ๓๒ ถ้าแยกอาการ ๓๒ ออกมาแต่ละอาการ ก็จะเห็นว่าเป็ นเพียง
อาการนัน้ ๆเท่านัน้ ไม่ได้มตี วั ตนอยู่ในอาการเหล่านัน้ เลย แยกผมออกมาดู แล้วถาม
ตัวเองดูวา่ ผมนี้คอื ตัวเราหรือเปล่า แยกขนออกมา แยกเล็บออกมา แยกฟันออกมา
แยกเนื้อออกมา แยกอาการต่างๆออกมาดูแต่ละอาการ แล้วลองพิจารณาดูวา่ อาการ
เหล่านี้เป็ นตัวเราหรือ ก็จะเห็นว่ามันก็เป็ นเพียงอาการ ทีไ่ ด้มาจากอาหารทีเ่ รารับประทาน
เข้าไป ทีพ่ อ่ แม่ให้มาตอนทีต่ งั้ อยู่ในครรภ์ แล้วก็เจริญเติบโตด้วยอาหาร อาหารก็คอื ดิน
นํา้ ลมไฟนี่เอง แล้วเมือ่ ร่างกายนี้แก่ลงไปตายไป อาการทัง้ ๓๒ นี้ก็จะแปรสภาพไป ส่วน
ทีเ่ ป็ นนํา้ ก็แยกออกไป ส่วนทีเ่ ป็ นไฟก็แยกออกไป ส่วนทีเ่ ป็ นลมก็แยกออกไป เหลืออยู่
ส่วนทีเ่ ป็ นดิน ก็ผเุ ปื่ อยกลายเป็ นดินไปในที่สุด นี่คอื การถอดถอนใจให้ออกจากร่างกาย
ให้รูว้ า่ ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอนิจจัง คือเป็ น
ของชัว่ คราว มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไปในทีส่ ุด อย่างนี้ก็จะทําลายอุปาทานความยึด
มันถื
่ อมัน่ ทําลายโมหะอวิชชาความหลง ทีไ่ ปคิดว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของเรา ทีจ่ ะให้
ความสุขกับเรา ด้วยการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็
จะยุตกิ ารแสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็มาบําเพ็ญ
จิตตภาวนา
เบื้องต้นก็ทาํ ใจให้สงบ เมือ่ ใจสงบแล้วก็ เวลาออกจากความสงบ ก็พจิ ารณาธาตุขนั ธ์อยู่
เรื่อยๆ พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาอนิจจัง คือความไม่เทีย่ งแท้
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แน่นอนของร่างกาย พิจารณาอนัตตา ว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากของใจ ทีไ่ ปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึง่ เป็ นไป
ไม่ได้ ร่างกายของทุกคนนี้เป็ นเหมือนกันหมด เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งมีความแก่มคี วาม
เจ็บมีความตาย ถ้าเรามีความแก่ความเจ็บความตาย คอยเตือนเรา คอยปลุกเรา เราก็จะ
ไม่ลมุ่ หลงอยู่กบั การแสวงหาความสุข ทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็
จะหันมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ ด้วยการทําทาน แทนทีจ่ ะเอาเงินทองทีเ่ ราหามา
ได้น้ ี ไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆ เราก็เอามาทําทาน เอามาแจกจ่ายแบ่งปัน ให้แก่ผูท้ ่ี
ทุกข์ยากลําบากเดือดร้อน ให้เขาได้มคี วามสุขบ้าง การให้ความสุขกับผูอ้ ่นื แบบนี้ จะทํา
ให้ใจของเรามีความสงบ จะทําให้ใจของเรามีความสุข ทีไ่ ด้ระงับความอยากหาความสุข
จากการใช้เงินใช้ทอง แล้วก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําบาป เราก็จะตัง้ อยู่ในศีลในธรรมได้
เวลามีศีลนี้ ใจจะเย็นใจจะมีความมันคง
่ เวลาทําบาปใจจะไม่มนคงไม่
ั่
มคี วามมันใจ
่ จะมี
ความหวาดกลัววิตกกังวล แล้วพอเรามีศีลมีความสงบ ใจมีความมันใจมั
่ นคง
่ เราก็จะ
สามารถทีจ่ ะเจริญสติ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มทีไ่ ด้
เราจะมีเวลา เพราะเราหยุดการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หยุดการแสวงหาความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็จะมีเวลามาบําเพ็ญมาบวชกัน จะบวชสัน้ บวชยาวก่อนก็ได้
เบื้องต้นก็บวชอาทิตย์ละวัน เช่นวันพระก็บวชกันไป อยู่แบบนักบวช ถือศีล ๘ แล้วก็
เจริญสติเพือ่ บําเพ็ญสมถภาวนา ถ้าได้สมถภาวนาแล้ว ก็บาํ เพ็ญวิปสั สนาภาวนา
ตามลําดับต่อไป เบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก่อน เช่นวันพระหรือวันทีเ่ ราสะดวก เพราะ
สมัยนี้วนั พระอาจจะไม่สะดวกกับเรา เพราะเรายังต้องมีภารกิจเกี่ยวกับ การทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ เราก็ใช้วนั ทีเ่ ราหยุดทํามาหากิน มาเป็ นวันบวชของเรา มาบําเพ็ญ
แล้วถ้าเราไม่ตอ้ งหาเงินทองมาก เพราะเราหยุดการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว
หยุดการหาความสุข จากการซื้อข้าวของฟุ่มเฟื อยต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นแล้ว เราก็ไม่ตอ้ ง
ทํางานมาก อาจจะลาออกจากงานเลยก็ได้ ถ้าเราได้สะสมเงินไว้กอ้ นหนึ่ง ไว้สาํ หรับ
สํารองสนับสนุนในการบวชของเรา เราก็จะบวชได้หลายๆวันในแต่ละครัง้ ก็ได้ บวชทีล่ ะ
เดือนก็ได้บวชทีละ ๒ เดือน ๓ เดือนก็ได้ ถ้าเงินหมดก็ค่อยหยุดแล้วก็กลับมาหาเงิน หา
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้
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ข้อสําคัญก็คอื เราต้องยุตกิ ารแสวงหาลาภยศสรรเสริญ ยุตกิ ารแสวงหาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย เพือ่ เราจะได้มเี วลาทีจ่ ะมาบําเพ็ญจิตตภาวนา มาอยู่แบบนักบวช ถ้าเราไม่มี
เวลาบําเพ็ญเราจะไม่ได้ผลทีด่ ี ทีจ่ ะทําให้เรามีกาํ ลังจิตกําลังใจ ทีจ่ ะทุ่มเทชีวติ จิตใจเวลํา่
เวลาของเรา ให้กบั การบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เพิม่ มากขึ้น แต่ถา้ เราได้รบั ผลจากการ
บําเพ็ญแล้ว ก็จะทําให้เกิดมีฉนั ทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สาเพิม่ มากขึ้น ทีจ่ ะทุ่มเทชีวติ จิตใจ
ให้กบั การบําเพ็ญ จนสามารถบําเพ็ญได้เต็มรูปแบบ เป็ นนักบวชอย่างแท้จริง เป็ น
นักบวชแบบไม่สกึ ไม่กลับไปทางโลกอีกต่อไป ถ้าเราได้ท่มุ เทแบบนี้แล้ว มรรคผล
นิพพานย่อมเป็ นผลทีจ่ ะต้องตามมาอย่างแน่นอน เพราะมีผูไ้ ด้บาํ เพ็ญแบบนี้มากันแล้ว
ในสมัยหลวงปู่มนมานี
ั ่ ้ ครูบาอาจารย์ทกุ รูป ก็บาํ เพ็ญแบบนี้ทงั้ นัน้ ตอนต้นก็เป็ นฆราวาส
ญาติโยมเหมือนกับพวกเรา ทีย่ งั หลงกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ แต่พอได้สมั ผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้เห็น
โทษของความแก่ความเจ็บความตาย และได้ฟงั เรื่องของความสุขทีจ่ ะได้จากการบําเพ็ญ
ว่าเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงเป็ นความสุขทีถ่ าวร เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ลาภยศสรรเสริญ
ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ก็ทาํ ให้เกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ู ก็จะจําศีลถือศีล ๘ ใน
วันพระกัน หยุดทํามาหากิน เข้าวัดเข้าวาบําเพ็ญ รักษาศีลอุโบสถ บําเพ็ญจิตตภาวนากัน
พอได้รบั ผลทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญ เห็นคุณเห็นประโยชน์จากการบําเพ็ญ ก็เพิม่ การ
บําเพ็ญให้มเี พิม่ มากขึ้น จากอาทิตย์ละวันก็เพิม่ เป็ นอาทิตย์ละ ๓ วันบ้าง ๔ วัน ๕ วัน
บ้างตามโอกาส มีเวลาว่างเมือ่ ไหร่ก็จะบําเพ็ญ เพราะยิ่งบําเพ็ญมากขึ้นไปเท่าไหร่ ผลยิ่ง
จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเท่านัน้ จนในทีส่ ุดก็พร้อมทีจ่ ะสละทุกสิง่ ทุกอย่าง เพือ่ ทีจ่ ะได้
มีอสิ รภาพในการบําเพ็ญได้อย่างเต็มรูปแบบ ก็คอื สละเพศของฆราวาส แล้วเข้าสู่เพศ
ของนักบวช เพือ่ จะได้เจริญสติสมาธิปญั ญา ทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
แล้วยิ่งถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ทไ่ี ด้บาํ เพ็ญมาแล้ว ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้ว
ยิ่งทําให้การปฏิบตั นิ ้ เี ป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพราะมีผูน้ าํ ทาง มีผูค้ อยดึงให้
อยู่ในทางทีจ่ ะพาไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ก็อาจจะเถลไถลออกนอก
ทางไปได้ หลงทางได้ และอาจจะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปก็ได้ ดังนัน้
เมือ่ ออกบําเพ็ญแล้ว สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ทพ่ี วกเรากราบไหว้
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บูชากันทุกรูปนี้ ท่านต้องมีครูบาอาจารย์กนั ทัง้ นัน้ ท่านไม่ได้ปฏิบตั ติ ามลําพังของท่าน
เพราะไม่มใี ครทีจ่ ะวิเศษวิโสทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ ามลําพังของตน จนบรรลุมรรคผล
นิพพานได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ พระพุทธเจ้าต้องบําเพ็ญ
ด้วยพระองค์เองก็เพราะว่า ไม่มคี รูบาอาจารย์ทร่ี ูท้ างไปสู่มรรคผลนิพพาน รูเ้ พียงแต่
ไปสู่พรหมโลก ไปสู่ขนั้ รูปพรหมและอรูปพรหม คือการบําเพ็ญรูปฌานและอรูปฌาน
เท่านัน้ แต่ไม่มใี ครรูจ้ กั มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ คือโสดาปฏิมรรค โสดาปฏิผล
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล
และนิ พพาน ไม่มใี ครรูท้ างทีจ่ ะไปสู่มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นี้ พระพุทธเจ้าจึงต้อง
ค้นหาทางด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจาก ทรงมีพระปัญญาบารมีทแ่ี หลมคม จึงสามารถ
ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียงไม่ก่เี ดือน ไม่ก่ปี ี ก็ทรงสามารถพบกับ
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ได้ พอมีพระพุทธเจ้ามาเป็ นอาจารย์แล้ว ผูท้ บ่ี าํ เพ็ญก็
สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างง่ายดาย เป็ นจํานวนมากมายก่ายกอง มา
จนถึงปัจจุบนั นี้เลย ระยะเวลาผ่านไปจนถึง ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว แต่ยงั มีผูท้ บ่ี าํ เพ็ญผูท้ ร่ี ู ้
ทางนี้อยู่ ทีจ่ ะคอยสอนคอยดึงพวกเรา ให้เข้ามาในทางนี้ เพือ่ ให้พวกเราได้บรรลุมรรค
ผลนิพพานกัน ภพนี้ชาติน้ ีจงึ ถือว่าเป็ นภพทีด่ ที ส่ี ุด ยากทีจ่ ะเกิดขึ้นได้อย่างนี้บ่อยครัง้
โอกาสทีจ่ ะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีจ่ ะนําพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานนี้
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้วา่ จะมาเกิดในโลกเดียวกับ พระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ แต่ถา้ ไปอยู่ต่างถิน่ ต่างแดน ก็อาจจะไม่ได้สมั ผัสรับรู ้ ว่ามีพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ได้ หรือเกิดอยู่ในแดนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
แต่ถา้ ไม่มบี ญ
ุ เก่า ไม่ได้บาํ เพ็ญทานศีลภาวนามาในอดีต ก็จะไม่เห็นคุณประโยชน์ของ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะถูกความหลงดึงให้ออกจากทางของพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ ไปสู่ทางของกิเลสตัณหา ไปสู่การแก่งแย่งชิงอํานาจกัน ผลัดกันแย่งกัน ผลัด
กันไล่กนั คนนี้ได้ตาํ แหน่ง อีกคนนี้ก็มาคอยไล่ให้พน้ จากตําแหน่ง พอคนนี้ได้ตาํ แหน่ง
อีกคนก็จะมาไล่ให้คนนี้พน้ จากตําแหน่ง เพราะทุกคนต้องการลาภยศสรรเสริญ ต้องการ
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน จึงมีแต่ความทุกข์มแี ต่ความวุน่ วายใจ หาความสุขหา
ความสงบไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นผูช้ นะหรือผูแ้ พ้ก็ตาม ผูช้ นะก็ตอ้ งมีความวิตกกังวล กับการ
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ทีจ่ ะต้องถูกขับไล่ ผูแ้ พ้ก็อยากจะได้สง่ิ ทีต่ นเองสูญเสียไปหรือไม่ได้ ก็อยากจะได้
กลับคืนมา ชีวติ ก็จะมีแต่การดิ้นรนต่อสูก้ นั ทําบาปทํากรรมต่อกัน หาความสุขไม่เจอ
ถึงแม้จะได้ตาํ แหน่งได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญ ได้รูปเสียงกลิน่ รสมามากมายเพียงใดก็
ตาม แต่ใจนี้จะหาความสุขไม่ได้ เพราะความสุขของใจนี้ ต้องเกิดจากความสงบเท่านัน้
ถ้าตราบใดยังมีโลภโกรธหลง ยังมีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจ จะไม่มวี นั ทีจ่ ะได้รบั ได้
เห็นความสุขทีแ่ ท้จริงได้เลย ชีวติ ก็จะวนเวียนอยู่กบั การแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็วนเวียนอยู่กบั การปกป้ องดูแลรักษาผลประโยชน์
ของตน แล้วก็มาวุน่ วายมาเสียอกเสียใจ เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ทีต่ นเองได้มา
อันนี้เป็ นเรื่องของผูท้ ไ่ี ด้มาเกิดในแดนของพระพุทธศาสนา
แต่ไม่มบี ญ
ุ พอทีจ่ ะเห็น
คุณค่าของพระพุทธศาสนา เป็ นเหมือนพวกไก่ได้พลอย พวกนี้จะไม่สนใจ เรื่องการทํา
ทาน เรื่องของการรักษาศีล เรื่องของการ บําเพ็ญจิตตภาวนา จะเห็นว่าเป็ นเรื่องงมงาย
พวกนี้เขาจะสนใจว่าจะทําอย่างไร ถึงจะทําให้เขาได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญ
เพือ่ เขาจะได้ไปเลี้ยงฉลองกัน ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน พวกนี้ก็จะเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในกามภพนี้ไปเรื่อยๆ และถ้าการแสวงหาลาภยศสรรเสริญของเขา ทําไปผิด
ศีลผิดธรรม คือไม่รกั ษาศีล ๕ ทําผิดศีล ๕ ตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายอีก นี้คอื
คนทีไ่ ม่ได้บาํ เพ็ญทานศีลภาวนามาในอดีต พอได้สมั ผัสรับรูก้ บั พระพุทธศาสนา ก็จะไม่
เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ไม่เห็นคุณค่าของการบําเพ็ญทานศีลภาวนา จะเห็น
คุณค่าอยู่ทล่ี าภยศสรรเสริญ อยู่ทร่ี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั
การแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จนไม่มเี วลาทีจ่ ะโงหัว
ขึ้นมาได้ มารับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาได้เลย
ส่วนผูท้ ไ่ี ด้สมั ผัสกับพระพุทธศาสนาแล้ว มีศรัทธามีความเชื่อว่า เป็ นทางทีน่ าํ ไปสู่
ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นทางทีน่ าํ ไปสู่การดับทุกข์ทแ่ี ท้จริง ก็จะตะเกียกตะกายขวนขวาย
ปฏิบตั ติ าม ตามกําลังทีต่ นเองมีอยู่ ทําทานได้ก็จะทําทาน รักษาศีลได้ก็จะรักษาศีล
ภาวนาได้ก็จะภาวนา อันนี้ก็ข้นึ กับบุญเก่าที่เคยบําเพ็ญมามากน้อยเพียงใด ถ้าได้บาํ เพ็ญ
มามาก ก็จะสามารถบําเพ็ญได้มากได้งา่ ย ถ้าบําเพ็ญมาน้อย ก็จะบําเพ็ญต่อได้ยากได้
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น้อย แต่ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะว่าถ้ามีนอ้ ย ก็สามารถบําเพ็ญให้มมี ากได้ในชาติน้ ี
เพราะตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจเข้าออกอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มีความสามารถ มีเวลาทีจ่ ะ
บําเพ็ญให้มมี ากขึ้นมาได้ ถึงแม้วา่ จะยากกว่าผูท้ เ่ี ขามีบญ
ุ เก่ามา แต่มนั ก็ไม่สุดวิสยั มัน
ไม่เหนือความสามารถ ของผูท้ ม่ี ศี รัทธาทีจ่ ะฟันฝ่ าความยากนี้ไปได้ ในบรรดาสาวกของ
ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายนี้ ท่านก็มคี วามยากง่ายต่างกันไป บางองค์ท่านก็บรรลุงา่ ย บาง
องค์ท่านก็บรรลุยาก แต่จะยากหรือจะง่าย เมือ่ บรรลุแล้วผลก็เท่ากัน ก็ได้รบั ผล
เหมือนกัน
ดังนัน้ อย่าให้ความยากมาเป็ นอุปสรรค ขอให้เราเตือนสติเรา เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ว่า
เราได้พบกับเพชรอันเลิศแล้ว เราได้พบกับโอกาสอันลํา้ เลิศแล้ว ทีจ่ ะทําให้เราได้พบกับ
สิง่ ทีเ่ ลิศโลกสิง่ ทีเ่ หนือโลก คือโลกุตตรธรรมแล้ว ธรรมทีจ่ ะทําให้เราอยู่เหนือการเวียน
ว่ายตายเกิดแล้ว เราอย่าให้สง่ิ ต่างๆ เช่นความยากความลําบากในการบําเพ็ญ มาเป็ น
อุปสรรค เราต้องพุง่ เป้ าไปทีผ่ ลทีเ่ ราพึงจะได้รบั ขอให้เราทุ่มเทชีวติ จิตใจของเรา ให้กบั
การบําเพ็ญให้มากทีส่ ุดเถิด แล้วรับรองได้วา่ ผลจะต้องเกิดตามมาอย่างแน่นอน จะช้า
หรือจะเร็วนี้ก็ไม่สาํ คัญ บางท่านเพียง ๗ วันก็บรรลุได้ บางท่านก็ ๗ เดือน บางท่านก็ ๗
ปี แต่ก็เมือ่ บรรลุแล้วก็เท่ากัน เหมือนกับการเดินทาง บางท่านใช้เวลา ๗ นาทีเดินทางมา
ทีน่ ่ี บางท่านใช้เวลา ๗ ชัว่ โมง บางท่านใช้เวลา ๗ วัน พอมาถึงทีน่ ่แี ล้ว ก็ถอื ว่าถึง
เหมือนกัน ถึงก่อนถึงหลังก็ไม่ได้มคี วามด้อย มรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ดอ้ ยกว่ากัน คน
มาถึงก่อนก็ได้เท่ากับคนทีม่ าถึงทีหลัง
ดังนัน้ ปัญหาของพวกเราจึงอยู่ทว่ี า่ จะทําอย่างไรทีจ่ ะปลุกใจของเรา ให้ต่นื จากความหลง
ให้ต่นื จากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เราได้สมั ผัส
กับความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เรา
ก็ตอ้ งทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างทีท่ รงสอนพระอานนท์ให้ระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าเราระลึกถึงทุก
ลมหายใจเข้าออก มันก็จะไม่มชี ่องทีจ่ ะทําให้เราลืมให้เราหลงไปหาความสุข จากการ
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มันก็จะผลักให้เราเข้าสู่
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ความสุขของความสงบของใจ ด้วยการทําทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการบําเพ็ญจิตต
ภาวนา พอเราได้บาํ เพ็ญอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย ดังนัน้ อยู่ทต่ี วั เราเอง ทีจ่ ะต้องปลุกใจของเราให้ต่นื จากความหลงให้ได้ ให้
เห็นว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในบ้านทีก่ าํ ลังไฟไหม้อยู่ ไฟกําลังไหม้และจะลุกใหญ่โตขึ้นไป
เรื่อยๆ ตอนนี้ร่างกายของเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ยังไม่แก่ยงั ไม่ตาย เรายังบําเพ็ญได้ เรา
ยังเดินออกจากบ้านหลังนี้ได้อยู่ แต่ถา้ มันเริ่มแก่เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน อยู่ใกล้
ความตายแล้ว เวลานัน้ จะมีเวลาน้อย จะยากต่อการทีเ่ ราจะถอนตัวเราเองออกจากบ้าน
หลังนี้ได้
ขอให้เราพยายาม พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ และหมันบํ
่ าเพ็ญทาน
ศีลภาวนา ให้มากขึ้นไปตามลําดับ แล้วผลก็จะปรากฏตามมาตามลําดับเช่นเดียวกัน
เพราะผลนี้เกิดจากเหตุ เหตุก็คอื การปฏิบตั ทิ เ่ี รียกว่า สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญาญ
ปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ กี ็คอื ปฏิบตั เิ ต็มทีไ่ ม่เถลไถล ปฏิบตั ติ รง ก็ตรงต่อคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ทีใ่ ห้บาํ เพ็ญทานศีลภาวนา ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์
ก็คอื ให้หลุดจากความอยากต่างๆ ให้หลุดจากการหลงทีไ่ ปยึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆทัง้ หลาย
ในโลกนี้ และปฏิบตั ชิ อบ ก็ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามทีไ่ ด้ทรงบัญญัตสิ อนไว้ทกุ ประการ
เหมือนกับเดินตามแผนที่ แผนทีบ่ อกให้เลี้ยวซ้าย ก็ตอ้ งเลี้ยวซ้าย ไม่ใช่ไปเลี้ยวขวา ถ้า
เลี้ยวขวาก็ถอื ว่าไม่ถกู ต้องไปผิดทาง แผนทีบ่ อกให้ตรงไปก็ตอ้ งตรงไป ไม่ใช่เลี้ยวซ้าย
เรียกว่าสามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ชิ อบ ถ้าเราบําเพ็ญอย่างนี้แล้ว ผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมา
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ดังทีเ่ ราได้สวดไว้ในบทพระสังฆคุณ สุปฏิปนั โน อุชุ ญาญ
สามีจปิ ฏิปนั โน เอส ภควโต สาวกสังโฆ ก็จะปรากฏขึ้นมา อันนี้เป็ นเหตุทไ่ี ม่มใี ครทีจ่ ะ
มาทําแทนเราได้ ของใครของมัน การปฏิบตั นิ ้ ี ใครปฏิบตั ใิ ครก็ได้ ใครไม่ปฏิบตั ใิ ครก็
ไม่ได้ ต้องปฏิบตั กิ นั เอง ต้องอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ต้องมีวริ ยิ ะ อุตสาหะ ความ
พากเพียร สูไ้ ม่ถอย มีขนั ติ มีความอดทนขอให้เราระลึกถึงพระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย เป็ น
เครื่องให้กาํ ลังใจกับเรา ว่าท่านก็เป็ นเหมือนเรามาก่อน ท่านก็ล ้มลุกคลุกคลาน ชนะบ้าง
แพ้บา้ ง แต่ท่านไม่ถอย จะยากจะลําบากอย่างไร ท่านก็ฟนั ฝ่ าต่อสูไ้ ปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุด
ท่านก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ กลายเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา พวกเราก็จะ
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สามารถเป็ นเหมือนกับท่านได้ ถ้าเราเดินตามรอยของท่าน ท่านบําเพ็ญด้วยความกล้า
หาญ เราก็บาํ เพ็ญด้วยความกล้าหาญ ท่านบําเพ็ญด้วยความเข้มแข็งอดทน เราก็บาํ เพ็ญ
ด้วยความเข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อไม่เกียจคร้าน พอตื่นขึ้นมาก็บาํ เพ็ญเลย พอตื่นขึ้นมา
ก็ตงั้ สติเลย
ตัวสําคัญในการบําเพ็ญก็คอื สติน้ ี ถ้าเดินจงกรมนัง่ สมาธิโดยทีไ่ ม่มสี ติ ก็เหมือนกับไป
เดินช็อปปิ้ งตามศูนย์การค้าดีๆนี่เอง เดินไปก็คดิ ถึงสินค้าชนิดนัน้ สินค้าชนิดนี้ คิดถึง
อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ เดินจงกรมแบบนี้ก็อย่าไปเดินให้เสียเวลา เพราะไม่ได้เป็ นการ
บําเพ็ญความเพียร การจะบําเพ็ญความเพียรนี้ จิตจะต้องมีสติคอยควบคุมให้อยู่กบั
ปัจจุบนั ให้อยู่ในอารมณ์เดียว อารมณ์ทจ่ี ะทําให้จติ สงบเท่านัน้ เช่น อยู่กบั การบริกรรม
พุทโธ หรืออยู่กบั การเดินของร่างกาย เช่น เท้า ดูทเ่ี ท้า เท้าซ้ายเท้าขวา ก้าวซ้ายก้าวขวา
เพือ่ ให้อยู่กบั การเดิน ไม่ให้ไปอยู่กบั อาหารชนิดนัน้ อาหารชนิดนี้ สินค้าชนิดนัน้ สินค้า
ชนิดนี้ นี่แหล่ะคือ หัวใจของความเพียร ก็คอื การเจริญสติ ถ้าตื่นขึ้นมาก็ตงั้ สติเลย ก็ถอื
ว่าเริ่มได้บาํ เพ็ญความเพียรตัง้ แต่ยงั ไม่ลกุ ขึ้นมาจากทีน่ อน พอตื่นขึ้นมาก็ตงั้ สติเลย ว่า
ตอนนี้เราอยู่ทไ่ี หน ร่างกายอยู่ในอิรยิ าบถใด ถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้ าดูอริ ยิ าบทของร่างกายไป
ถ้าใช้พทุ โธ ก็บริกรรมพุทโธไป ในทุกขณะทีไ่ ปบําเพ็ญทําภารกิจต่างๆ ลุกขึ้นมาจะไปล้าง
หน้าล้างตา อาบนํา้ อาบท่า ทําภารกิจทีจ่ าํ เป็ นจะต้องทํา ก็ทาํ ควบคู่ไปกับการบริกรรมพุท
โธ หรือให้มสี ติเฝ้ าอยู่กบั การกระทําของร่างกายในทุกกิจกรรม ไม่ส่งใจไปทีอ่ ่นื อย่างนี้ก็
เรียกว่าได้มกี ารบําเพ็ญแล้ว พอเสร็จภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย มีเวลาว่างก็มานัง่
สมาธิต่อ หรือเดินจงกรมต่อ หรือมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะ เพือ่ จะได้มี
แผนทีไ่ ว้คอยเปรียบเทียบ ดูวา่ เราเดินถูกทางหรือไม่ หรือเรากําลังเดินผิดทางอยู่ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมไปทุกวัน คอยดูแผนทีอ่ ยู่เรื่อยๆว่า เรากําลังบําเพ็ญถูกทางหรือเปล่า นี่คอื
เรื่องของการบําเพ็ญทีเ่ ราจะต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่อง จะทําอย่างต่อเนื่องได้ ก็ตอ้ งไม่มี
ภารกิจอื่น ไม่มภี ารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ถ้าทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การบําเพ็ญอย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ ไม่นาน ไม่เกิน ๗ ปี
ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังนัน้ ขอให้พวกเราจงพยายามปลุกความหลง
ปลุกใจให้ต่นื จากความหลง ด้วยการระลึกถึงเทวทูต ๔ อยู่เรื่อยๆ ให้ระลึกถึงความแก่
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ความเจ็บความตาย ให้ระลึกถึงการบําเพ็ญจิตตภาวนา ว่าเป็ นทางทีจ่ ะนําพาเราไปสู่
ความดับทุกข์ ไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวรต่อไป
ถาม เพือ่ นทีม่ าจากต่างประเทศซึง่ จะมาวันนี้ แต่ปรากฏว่าเขาปวดหลังมาก เขาก็ไปหา
หมอ หมอบอกว่าต้องพัก แต่วา่ เขามีโปรแกรมทีจ่ ะไปเข้าคอร์สโกเอ็นก้า ๑๐ วัน
และต้องนัง่ สมาธิวนั ละ ๑๑ ชัว่ โมง เขากลัวว่าหลังทีม่ นั เป็ นนี้มนั จะเดี้ยง เขาให้
กราบเรียน คือใจเขาก็อยากจะไปปฏิบตั นิ ้ ี เขาควรจะทําอย่างไร
ตอบ ถ้ามันไปปฏิบตั แิ ล้วทําให้ร่างกายมันเสีย ก็ตอ้ งรักษาร่างกายก่อน หรือปฏิบตั ิ
แบบทีไ่ ม่ตอ้ งไปกระทบกระเทือนร่างกาย
เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายในการ
บําเพ็ญอยู่ เหมือนกับรถยนต์ทเ่ี รายังต้องใช้อยู่ ถ้ามันเสียยางแตกอย่างนี้ เราจะ
ไปขับมันได้หรือเปล่า เราก็ตอ้ งซ่อมเปลีย่ นยางให้มนั ดีก่อน พอยางดีแล้วเราขับ
ไปมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่ถา้ เราดันทุรงั ว่าแตกก็จะขับมันไป
อย่างนี้ เดีย๋ วมันก็จะพังทัง้ ล้อทัง้ อะไร ไปไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนัน้ ก็ตอ้ งดูเรื่อง
ของร่างกายด้วย ว่ามันมีเหตุทท่ี าํ ให้เราไม่สามารถทีจ่ ะบําเพ็ญได้ คือการบําเพ็ญ
นี่ ไม่จาํ เป็ นทีเ่ ราจะต้องไป บําเพ็ญทีต่ รงนัน้ ตรงนี้เสมอไป อยู่ตรงไหนก็บาํ เพ็ญ
ได้ อย่างทีเ่ มือ่ กี้ได้แสดงไว้แล้วว่า อยู่ตรงนี้ก็เจริญสติได้ อยู่ตรงนู น้ ก็เจริญสติ
ได้ เพราะการบําเพ็ญทีแ่ ท้จริงนี้ ไม่ได้อยู่ทอ่ี ริ ยิ าบถของร่างกาย จะนัง่ จะเดินจะ
ยืนจะนอนก็บาํ เพ็ญได้ เพราะว่าตัวทีเ่ ป็ นตัวบําเพ็ญก็คือใจ และธรรมทีจ่ ะทําให้
เกิดผลขึ้นมาก็คอื สติ ดังนัน้ อยู่ทเ่ี ดนมาร์กก็บาํ เพ็ญได้ ไม่ตอ้ งมาทีเ่ มืองไทยก็ได้
อยู่ทเ่ี มืองไทยอยู่ตรงไหน ก็บาํ เพ็ญตรงนัน้ ก็ได้ เพียงแต่วา่ สถานทีม่ นั อาจจะ
มีสปั ปายะ กับไม่สปั ปายะ สัปปายะก็คอื เอื้อต่อการบําเพ็ญ ไม่สปั ปายะก็คอื
เป็ นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ ทีไ่ ปอยู่ตามสถานทีท่ เ่ี ขาจัดให้มกี ารปฏิบตั ิ มันก็เป็ น
สถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการบําเพ็ญ เพราะทุกคนต้องบําเพ็ญเหมือนกัน ถ้าอยู่ทไ่ี ม่มกี าร
ปฏิบตั มิ แี ต่การรื่นเริงสังสรรค์ หาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ที่
เหล่านัน้ ก็จะไม่เอื้อต่อการบําเพ็ญ แต่ถา้ เราสามารถทีจ่ ะอยู่ในทีส่ งบ เช่นอยู่ใน
ห้องของเราได้ อยู่ในโรงแรม ติดเครื่องปรับอากาศ ปิ ดเสียงไม่รบั รูใ้ คร ก็ขงั
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ตัวเองอยู่ในโรงแรมนัน้ ซัก ๑๐ วันก็ได้ไม่ตอ้ งไปไหน ให้เขาส่งอาหารมาวันละมื้อ
แล้วก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิ นอนสมาธิอยู่ในห้องนัน้ แหล่ะ บําเพ็ญไปก็ได้ ทีเ่ รา
ต้องไปบําเพ็ญตามสถานทีต่ ่างๆ เพราะเราไม่มวี นิ ยั เราควบคุมบังคับตัวเราเอง
ไม่ได้ ต้องให้คนอื่นเขาบังคับเรา ต้องให้คนอื่นเขาทําให้เรารูส้ กึ มีความอาย เช่น
คนอื่นเขาปฏิบตั แิ ล้วเราไม่ปฏิบตั ิ แต่ถา้ อยู่คนเดียวนี้เราไม่มคี วามอาย เราจะ
นอนกี่ชวั ่ โมงเราก็นอนได้ เพราะฉะนัน้ มันอยู่ทต่ี วั เราเป็ นหลัก อยู่ทส่ี ติ ถ้าเรามี
ความมุง่ มัน่ ทุ่มเทชีวติ จิตใจ แม้แต่อยู่ทโ่ี รงอาบอบนวดก็ยงั บําเพ็ญได้ จริงๆก็
นัง่ รอ เพือ่ นเขาอยากจะไปเทีย่ วอาบอบนวด เขาชวนเราไป เราก็ไปกับเขาแต่เรา
ไม่เข้าไป เรานัง่ อยู่ในรถ เราก็รอเขาอยู่ทจ่ี อดรถ เราก็นงั ่ ดูลมหายใจเข้าออกไป
จริงๆนี้ไม่ได้แต่งขึ้นมา สมัยนัน้ มันก็ยงั เป็ นฆราวาสอยู่ยงั มีเพือ่ นมีฝูงอยู่ เคยไป
เทีย่ วด้วยกันเขาก็มาชวนไป ใช่ไหม เราไม่ไปมันก็ยงั ไงอยู่ ไปแล้วก็บอกว่าไม่เข้า
ไปนะจะนัง่ รออยู่ขา้ งนอก นัง่ รอไปเราก็นงั ่ สมาธิไปในรถนัน่ แหละ ถ้าใจมัน
ภาวนาเป็ นแล้วอยู่ทไ่ี หนก็ภาวนาได้
ถาม คือไม่ทราบว่าเพือ่ นเข้าใจผิดหรือเปล่า คือเขาฟังทีท่ ่านอาจารย์เคยเทศน์ ทีใ่ ห้
เลือกระหว่างร่างกายทีป่ ่ วยกับการภาวนา
เหมือนกับว่าท่านอาจารย์ให้เลือก
ภาวนา
ตอบ ใช่อย่างเวลาใกล้ตายนี่ ร่างกายรักษาอย่างไรก็ไม่หายอยู่แล้ว จะไปกังวลอะไรกับ
มันทําไม เราก็ภาวนาไป ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเรื่องของการรักษา เช่น หมอบอกว่า
รักษาไม่ได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งรักษา ก็ให้ฝากใจไว้กบั การภาวนา อย่างคุณเพาพงาที่
ไปอยู่กบั หลวงตา หมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือแค่ ๖ เดือน ถ้าไปอยู่กบั
หลวงตา หลวงตาก็สงั ่ ไว้ก่อนว่าห้ามเอาหมอมา ห้ามเอาเครื่องไม้เครื่องมือรักษา
มา ให้มารักษาใจเพียงอย่างเดียว อันนี้มนั คนละกรณีกนั
ถาม เขาคิดว่าคงต้องไป ลูกก็บอกเขาว่าสงสัยต้องให้ไปแน่ๆ
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ตอบ อันนี้ก็ตอ้ งพิจารณาดูวา่ ควรไม่ควรอย่างไร แต่อย่าให้เอาเรื่องของความเจ็บไข้
ได้ป่วยของร่างกาย มาเป็ นข้ออ้างไม่ให้เราบําเพ็ญ เช่น สมมุตเิ ราไปไม่ได้ เราก็
บําเพ็ญทีห่ อ้ งพักของเราก็ได้ อาจจะได้มากได้นอ้ ยต่างกัน เพราะอยู่ตามลําพัง
เราอาจจะไม่ขยันเหมือนกับเราอยู่กบั คนอื่นก็ได้ แต่ถา้ เรารูว้ ่าเป็ นหน้าทีข่ องเรา รู ้
ว่าเราต้องทํา แล้วเราบังคับตัวเราให้ทาํ ได้ มันก็ไม่เป็ นปัญหา ไม่วา่ เราจะอยู่ทใ่ี ด
แต่ทม่ี นั ก็มผี ลต่อการบําเพ็ญ ถ้าเราอยู่กบั ทีท่ ม่ี กี ารบําเพ็ญ มีการควบคุมให้เรา
บําเพ็ญ เช่นไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาดกับอยู่ทบ่ี า้ นมันต่างกัน ปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นไม่มคี รูบา
อาจารย์คอยคุม ไม่มกี ฏไม่มรี ะเบียบ เราก็ปฏิบตั ไิ ปตามอารมณ์ อารมณ์ขยันก็
ปฏิบตั มิ ากหน่อย อารมณ์ข้เี กียจก็ปฏิบตั นิ อ้ ยหน่อย แต่ถา้ อยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด
เมือ่ ถึงเวลาทํากิจก็ตอ้ งทํากัน มันก็เลยทําให้มผี ลทีแ่ ตกต่างกันได้ เพราะฉะนัน้
การปฏิบตั จิ งึ ต้องดูทค่ี วามสัปปายะด้วย สถานทีส่ ปั ปายะหรือไม่ บุคคลทีอ่ ยู่
ด้วยสัปปายะหรือไม่ อาหารสัปปายะหรือไม่ อากาศสัปปายะหรือไม่ ถ้าสัปปายะ
มันก็จะทําให้การบําเพ็ญนี้ไปได้อย่างราบรื่น และง่ายดายรวดเร็ว ถ้าไม่สปั ปายะ
มันก็ขลุกขลักๆ ติดตรงนัน้ ติดตรงนี้ มันก็ไปได้ชา้ เช่น สังขารร่างกายทีไ่ ม่เจ็บไข้
ได้ป่วย กับสังขารร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ มันก็มคี วามแตกต่างกัน ถ้าเกี่ยวกับ
การบําเพ็ญ เช่นการเดินจงกรมอย่างนี้หรือการนัง่ มันก็อาจจะนัง่ ไม่ได้ หรือเดิน
ไม่ได้ แล้วถ้านอนบําเพ็ญมันก็จะบําเพ็ญได้ไม่นาน เพราะว่ามันจะหลับง่าย อันนี้
ก็จะต้องแก้ดว้ ยการไม่รบั ประทานอาหาร แล้วก็นอนบําเพ็ญได้ อย่างเช่น ถ้าเจ็บ
หลังนัง่ สมาธิไม่ได้ ก็อดข้าวแล้วก็นอนสมาธิไป ดูซวิ า่ จะหลับหรือเปล่า ถ้าหลับก็
ถือว่า ต้องรอให้รกั ษาร่างกายให้หายก่อน แล้วค่อยลุกขึ้นมานัง่ สมาธิ ลุกขึ้นมา
เดินจงกรม บางทีมนั ก็เป็ นเรื่องสุดวิสยั ทีเ่ ราทําอะไรไม่ได้ เราก็ตอ้ งทําเท่าทีเ่ ราทํา
ได้ ถ้านัง่ ไม่ได้เดินไม่ได้ นอนได้ ภาวนาในท่านอนก็ภาวนาไป ถึงแม้วา่ จะได้ไม่
มาก ภาวนาไปซักพักเดีย๋ วก็หลับไป อันนี้มนั ก็เรื่องของความสุดวิสยั ทําได้
เท่าไหร่ก็ตอ้ งทําไปเท่านัน้ ก่อน
ถาม ท่านอาจารย์เคยปวดหลัง
68

ตอบ ตอนนี้ก็ยงั ปวดอยู่ แต่ไม่ไปทุกข์กบั มัน มันไม่หายหรอกมันก็เป็ นมาอยู่อย่างนี้
อยู่จนกระทัง่ ชินกับมันแล้ว มันปวดก็นอน นอนซักพักมันก็หายปวด พอลุกมา
เดินมานัง่ ซักพักเดีย๋ วมันก็ปวดใหม่ ก็มเี วลาพัก อย่างตอนเช้าเวลากลับจากศาลา
นี่ก็ปวดเมือ่ ย มีเวลาพักซักชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง ก็ลกุ ขึ้นมานัง่ ได้อกี ซัก ๒ - ๓
ชัว่ โมง เดีย๋ วเย็นนี้ก็ลงไปนอนอีกซักพักหนึ่ง นอนซักชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมงแล้วค่อย
ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาทําอะไรต่อ ก็มกี ารสลับกันไปอย่างนี้ แต่มนั ก็ไม่ปวด
รุนแรงจนกระทัง่ ทนไม่ไหว แต่มนั ก็รูว้ า่ มันเจ็บ ก็เป็ นเรื่องปกติของสังขาร
ร่างกาย ไม่เป็ นปัญหาอะไร พอทีจ่ ะอยู่กบั มันได้ ไม่เป็ นอุปสรรคจนไม่สามารถ
ทําภารกิจต่างๆได้ ก็ทาํ มันไปอยู่กบั มันไป อยู่ไปจนกระทัง่ มันไม่อยู่ มันไม่อยู่ก็
จบ
ถาม ท่านอาจารย์ไม่รกั ษา
ตอบ ก็รกั ษาตามสภาพ มีการทําโยคะบ้าง มีการบีบจับเส้นบ้างอะไรอย่างนี้ไป แต่
ไม่ได้ไปหาหมอ กินยาหรือผ่า ก็คดิ ว่าเราไม่เดือดร้อน ก็เลยไม่ตอ้ งทําอะไร
ถาม พ่อค่อนข้างบังคับลูกทุกอย่าง ลูกเรียนเก่ง และพ่ออยากให้รบั ราชการ แต่ลูกไม่
อยากเป็ นข้าราชการ พ่อผิดหวังและโกรธมาก และไม่อยากเข้าใกล้ จนลูกเครียด
และไม่ทราบจะทําอย่างไรดี เพราะกลัวบาป และโกรธภรรยาเขาว่า ไม่ช่วยชักจูง
ให้รบั ราชการ
ตอบ ใครถาม ลูกถามหรือภรรยาถามหรือ (เหมือนตัวลูกถามครับ) ก็ทาํ แบบ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจ พระพุทธเจ้าก็ทาํ ในสิง่ ทีค่ วรจะทํา พ่อไม่
อยากให้บวช ท่านก็ออกบวช ถ้าเราไม่อยากรับราชการ เราก็ไม่ตอ้ งรับราชการ
เราก็ไปทํางานของเรา พ่อจะโกรธก็เรื่องของพ่อ เราไม่ได้ไปทําให้ท่านโกรธ ท่าน
โกรธของท่านเองเพราะความอยากของท่าน ถ้าท่านไม่มคี วามอยากให้เราไปรับ
ราชการ ท่านก็จะไม่โกรธ เพราะฉะนัน้ เราไปแก้เรื่องของความโกรธของท่านนี่เรา
แก้ไม่ได้ และการทําอะไรตามความต้องการของเราก็ไม่ใช่เป็ นเรื่องบาปกรรมแต่
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อย่างไร เพียงแต่วา่ สิง่ ทีเ่ ราทํานี้เราก็ตอ้ งรับผลของการกระทําของเราเท่านัน้ เอง
ถ้าเราทําแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับไปรับราชการ เราก็ตอ้ งยอมรับว่า ทางที่
เราเลือกนี้มนั ไม่ดเี ท่ากับทางทีพ่ อ่ อยากให้เราไป
แต่มนั ไม่ได้เป็ นเรื่องของบาปของกรรมอะไร ถ้าเราไม่ไปเถียงกับพ่อ ไม่ไป
ทะเลาะกับพ่อ ไม่ไปโกรธพ่อ ไม่ลมื บุญคุญของพ่ออย่างนี้มนั ก็ไม่มปี ญั หาอะไร
เราก็ทาํ หน้าทีข่ องลูกไปเหมือนเดิม เพียงแต่วา่ เราต้องสงวนส่วนต่าง คนเราจะให้
มีความเหมือนกันทุกอย่าง มันเป็ นไปไม่ได้ คนชอบกินก๋วยเตีย๋ ว จะไปบังคับให้
กินข้าวผัดได้อย่างไร เวลาไปร้านอาหารมีใครบังคับว่าคุณต้องกินอย่างนี้ ทุกคน
ก็เลือกสัง่ กันเอาเอง ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน การทีจ่ ะทํามาหากินในรูปแบบไหน
ถ้าเป็ นการทํามาหากินทีส่ ุจริตไม่ผดิ กฎหมาย มันก็ไม่น่าจะเป็ นปัญหาของใคร
ปัญหาก็อยู่ทค่ี นเราชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไป ไปก้าวก่ายใน
เรื่องส่วนตัวของเขา ไม่ดูหลักอนัตตาบ้างว่า เขาไม่ได้อยู่ภายใต้คาํ สัง่ ของเรา
เสมอไป เวลาเขาไม่ทาํ ตามคําสัง่ เราก็เสียใจ ดังนัน้ อย่าไปโทษใคร โทษตัวเราเอง
ทีช่ อบไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าไม่ไปยุ่งกับคนอื่น เราก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั เขา แต่พอเรา
ไปยุ่งกับเขาไปหลงว่าเขาเป็ นของเรา เราเคยสัง่ เขาได้ คือตอนเป็ นเด็กๆมันสัง่ ได้
เวลาเป็ นเด็กบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หันหน้าหันซ้ายก็ทาํ ตามทุกอย่าง แต่พอ
เด็กมันโตขึ้นๆ มันก็เริ่มมีอตั ตาตัวตนของเขา เขาก็อยากจะทําอะไรตามความ
ต้องการของเขาเหมือนกัน แต่เราลืมไปว่าเขาโต เขาก็เป็ นเหมือนเรา สมัยเราเป็ น
เด็กเราก็วา่ นอนสอนง่าย พอเราโตเราก็เป็ นไปตามความต้องการของเรา เขาก็
เป็ นเหมือนกัน พอเขาโตขึ้นเขาก็อยากจะเป็ นตัวเป็ นตนของเขา เขาก็อยากจะทํา
อะไรตามความรูส้ กึ นึกคิดของเขา หน้าทีข่ องเราก็เพียงแต่บอกว่า การกระทํา
บางอย่างทีเ่ ขาทํานี้ อาจจะไม่ถกู อาจจะไม่ดี ทําไปแล้วอาจจะเกิดความเสียหาย
ขึ้นมา เราก็ทาํ ได้เท่านี้ในฐานะเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความรู ้ ผูป้ กครองนี้มหี น้าทีส่ งั ่ สอนลูก
ให้รูผ้ ดิ รูถ้ กู รูด้ รี ูช้ วั ่ แต่ถา้ ผูท้ ร่ี บั ฟังไม่สนใจปฏิบตั ติ าม จะไปบังคับเขาได้อย่างไร
เขาไม่ทาํ เขาก็ตอ้ งเป็ นผูร้ บั ผลทีเ่ ขาทํานัน่ แหล่ะ
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เหมือนกับทีม่ พี ราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าก็มลี ูกศิษย์ลูกหา
เยอะ ทรงสัง่ สอนอบรมให้ไปพระนิพพาน แต่ทาํ ไมบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่
ถึง พระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์กลับไปว่า พราหมณ์ก็เคยเป็ นคนแนะนําทางบอก
ทางให้กบั คน ว่าจะไปเมืองนี้จะไปทางไหน แล้วคนทีเ่ ขาเดินไปนี้ บางคนก็ไปถึง
บางคนก็ไปไม่ถงึ แล้วพราหมณ์จะทําอย่างไร พราหมณ์ก็บอก ผมก็ทาํ อะไรไม่ได้
ผมมีหน้าทีบ่ อกเขา เมือ่ เขาไม่เดินตามทีผ่ มบอก มันก็ช่วยไม่ได้ ฉันใดตถาคตก็
เหมือนกัน ตถาคตก็สอนลูกศิษย์ให้เดินไปสู่มรรคผลนิพพานกัน แต่ทาํ ไมบาง
คนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถงึ ก็เพราะว่าเขาไม่ทาํ ตามทีต่ ถาคตสัง่ สอนนัน่ เอง แต่
ตถาคตจะมาปวดร้าวหัวใจ จะมาโกรธมาเกลียดเขา จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
อันนี้แหละ คือการสัง่ สอนคน ต้องสัง่ สอนด้วยใจทีเ่ ป็ นกลาง เป็ นอุเบกขา ด้วย
เหตุดว้ ยผล ไม่ได้สงั ่ สอนด้วยอัตตาตัวตน ว่าสัง่ ให้ทาํ อย่างนี้จะต้องทํา ถ้าไม่ทาํ
ก็ถอื ว่าชัว่ เลวอย่างนี้ มันไม่ใช่ เราต้องสัง่ ด้วยความเมตตา บอกทางทีด่ ใี ห้กบั เขา
แต่ถา้ เขาไปไม่ได้ดว้ ยเหตุผลกลการใดก็ตาม ก็เป็ นเรื่องของเขา เป็ นวิบากของ
เขาไป
ถาม คําถามจากพระครับ มีความรูส้ กึ เบือ่ ขี้เกียจภาวนา แก้อย่างไรครับ
ตอบ ถ้าจะตอบง่ายๆ ก็นอนซิ ถ้าจะตอบยากก็คอื ต้องให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก ว่าท่านก็ทอ้ แท้เบือ่ หน่ายเหมือนกัน แต่
ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายดันตัวเองไปเรื่อยๆ ให้คดิ ว่าบางวันก็ได้มาก บาง
วันก็ได้นอ้ ย ให้คดิ ว่าถ้าไม่ได้ทาํ ก็จะไม่ได้ และก็ให้คดิ ว่าไฟกําลังลนก้น คือ
ความตายมันกําลังตามเรามาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่รบี ปฏิบตั ิ เดีย๋ วความตายมาถึง
เราแล้วเราจะไม่ได้ปฏิบตั เิ ลย ให้คดิ อย่างนี้ก็จะทําให้เราเกิดความกระตือรือร้น
ขึ้นมาได้ แต่ถา้ คิดแบบกิเลสก็ ขี้เกียจก็นอนซะ ก็จบ
ถาม มีการบริจาคทานใด ทีท่ าํ ให้ภาวนาเก่ง ผมอยากภาวนาเป็ น
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ตอบ คือการทําทานนี้ ไม่ได้เป็ นเรื่องทีจ่ ะมาช่วยทําให้เราภาวนาเก่ง หรือไม่เก่ง การ
ภาวนาเก่งไม่เก่งนี่ อยู่ทก่ี ารเจริญสติ ถ้าเราเจริญสติมากเราก็จะภาวนาเก่ง ส่วน
การทําทานนี้ เป็ นเพียงการปลดให้เราหลุดจากการทีเ่ ราจะไปเสียเวลา กับการหา
เงินหาทอง ใช้เงินใช้ทอง เพือ่ เราจะได้มเี วลามาบําเพ็ญ มาเจริญสติเท่านัน้ เอง
เพราะฉะนัน้ ทานทีจ่ ะเอื้อต่อการบําเพ็ญก็คอื การสละหมดเลย มีอะไรสละไปให้
หมด สละเพศของฆารวาสไปแล้วก็มาบวช พอมาบวชแล้วก็จะมีเวลามาบําเพ็ญ
มาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง พอเจริญสติได้ต่อเนื่องก็จะภาวนาเก่ง
ถาม สมาธิแบบขณิกสมาธิ กับความสงบเท่าช้างกระดิกหู งูแลบลิ้น เป็ นอย่างเดียวกัน
หรือไม่
ตอบ ก็นนั ่ แหละ ขณิกะก็แปลว่าขณะหนึ่ง สัน้ ๆ เวลานัง่ สมาธิครัง้ แรก เวลาจิตสงบ
มันจะเป็ นแบบนัน้ มันจะลงไปวูบหนึ่งแล้วมันจะถอนออกมา แต่มนั ก็จะได้
สัมผัสรับรูถ้ งึ ความสงบนัน้ ว่ามันวิเศษอย่างไร เหมือนกับลิ้นกับแกง การสัมผัส
กับแกงเพียงหยดเดียว ก็จะทําให้เกิดฉันทะวิรยิ ะเกิดความติดอกติดใจ อยากที่
จะลิ้มรสแกงนัน้ ให้มากขึ้น ก็จะหมันบํ
่ าเพ็ญสมถะภาวนาให้มากขึ้น เจริญสติให้
มากขึ้น นัง่ สมาธิให้บ่อยขึ้น แล้วต่อไปจากขณิกะก็จะกลายเป็ นอัปปนาไป อัปป
นาก็คอื อยู่ได้นาน เช่นอยู่ได้ ๕ นาที ๑๐ นาที ๒๐ นาที ๓๐ นาที เพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติทเ่ี ราบําเพ็ญ และอยู่ทก่ี ารทีเ่ ราไม่ไปทําภารกิจอย่างอื่น
เพราะถ้าไปทําภารกิจอย่างอื่น มันก็จะมาทําลายการทีจ่ ะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบ
ได้นาน เพราะเวลาเราไปทําอย่างอื่นนี้ ก็เหมือนกับเราดึงใจออกไปข้างนอก ส่วน
การบําเพ็ญ เช่นการเจริญสติน้ ี เป็ นการดึงใจให้เข้าข้างใน เพราะฉะนัน้ ถ้ากําลัง
ทีจ่ ะดันใจให้ออกข้างนอกมันมีมาก และกําลังทีจ่ ะดึงเข้ามันมีนอ้ ยกว่า มันก็อยู่
ได้แป๊ บเดียว แต่ถา้ กําลังทีด่ งึ ใจให้เข้าข้างในนี้มมี ากกว่า กําลังทีจ่ ะดันใจออกข้าง
นอก มันก็จะอยู่ได้นานกว่า ฉะนัน้ เราจึงต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ส่งใจเรา
ออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เราดึงใจเข้าข้างใน ด้วยการบริกรรมพุท
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โธ ด้วยการเจริญสติน้ ี และด้วยการนัง่ สมาธิเดินจงกรม ถ้าเราทําเพียงแต่ภารกิจ
เหล่านี้ จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ และอยู่ได้นานขึ้นไปตามลําดับ
ถาม บางครัง้ ทีอ่ ารมณ์หงุดหงิดหรือง่วงนอน มักปล่อยให้เกิดโทสะได้งา่ ย แม้จะมีสติ
รู ้ แต่ก็ปล่อยให้เกิดโดยไม่พจิ ารณา หรือระงับความโกรธนัน้ ๆ รูต้ วั ตลอดแต่ก็
ปล่อยให้เกิด เพราะอะไร และควรแก้ไขอย่างไรดี
ตอบ ก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมใจ ปล่อยให้มนั ปรุงแต่งไป พอปรุงแต่งไปมันก็ยง่ิ เกิด
อารมณ์ข้นึ มา ก็ย่งิ เกิดความโกรธขึ้นมา พอเราเกิดความโกรธ เราต้องใช้การ
ระงับอารมณ์น้ ีดว้ ยการบริกรรมพุทโธ ถ้าเราไม่มปี ญั ญา เราก็ตอ้ งใช้สติคอื การ
บริกรรม เช่น ถ้าเราโกรธใครเราก็อย่าไปคิดถึงคนนัน้ อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้
เราโกรธ ดึงใจมาอยู่กบั บริกรรมพุทโธๆ หรือสวดมนต์ หรือฟังเทศน์ฟงั ธรรม ให้
ใจมีอะไรทํา เพือ่ ทีจ่ ะได้ลมื เรื่องทีต่ นเองมีความโกรธกับเรื่องนัน้ อยู่ หรือว่าถ้าเรา
อยู่ในขัน้ ปัญญา เราก็พจิ ารณาว่าเราโกรธเขาเพราะอะไร เพราะเราอยากให้เขาทํา
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ใช่ไหม พอเขาไม่ทาํ ตามทีเ่ ราอยาก เราก็โกรธเขา แล้วเราไปสัง่ เขาได้
หรือเปล่าว่าให้เขาทําอย่างนัน้ อย่างนี้ ถ้าเราไม่ไปอยากซะอย่าง เราจะโกรธเขา
ไหม เพราะฉะนัน้ ปัญหาก็อยู่ทเ่ี ราไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ทํา
อย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ถ้าเราไม่อยากจะโกรธ ต่อไปเราก็อย่าไปอยาก เราก็ปล่อยเขา
ปล่อยให้เขาทําอะไรตามเรื่องของเขา
ถ้าเราต้องบอกเขาก็บอกด้วยใจทีเ่ ป็ นกลาง คือไม่มอี ปุ าทานว่าจะต้องทําตามทีเ่ รา
บอก เรามีหน้าทีต่ อ้ งบอกเขา เช่น เราทํางานด้วยกัน เราเป็ นหัวหน้า เราสัง่ เขาว่า
ต้องทําอย่างนี้นะ แต่เขาไม่ทาํ นี้ เราก็อย่าไปโกรธเขา แต่ถา้ เรามีอตั ตาตัวตน มี
ความอยากว่าทําอะไรสัง่ อะไรแล้ว จะต้องทําตามทีเ่ ราสัง่ พอเขาไม่ทาํ ตามทีเ่ ราสัง่
เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้ เพราะฉะนัน้ ปัญหาของความโกรธอยู่ทต่ี วั เราเอง
ไม่ได้อยู่ทผ่ี ูอ้ ่นื อยู่ทก่ี ารมีอตั ตาตัวตน การทีม่ คี วามอยากให้คนนัน้ คนนี้ สิ่งนัน้
สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราต้องมาฝึ กปล่อยวาง ต้องพิจารณาว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นอนัตตา เป็ นเหมือนดินนํา้ ลมไฟ เหมือนดินฟ้ าอากาศ พวกเราไปยุ่งกับ
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ดินฟ้ าอากาศไหม เราไม่ค่อยทุกข์กบั ดินฟ้ าอากาศใช่ไหม อากาศจะหนาวจะร้อน
ฝนจะตกไม่ตก แดดจะออกไม่ออก เราก็อยู่กบั มันได้ เพราะเราไม่ไปมีอตั ตา
ตัวตนกับดินฟ้ าอากาศ ฉันใด เราควรจะมองทุกสิง่ ทุกอย่างทุกคน ว่าเป็ นเหมือน
ดินฟ้ าอากาศ ความจริงก็เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ ไม่ใช่เหมือนเป็ นอย่างนัน้ จริงๆ
เพราะทุกคนก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายของทุกคนก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็
อารมณ์ของคนทีพ่ าให้คนทําสิง่ นัน่ สิง่ นี้มนั ก็เป็ นอนัตตา
ไม่มใี ครไปควบคุม
อารมณ์ได้ แต่ละคนก็มอี ารมณ์ และตัวเองก็ยงั ควบคุมไม่ได้ แล้วคนอื่นจะมา
ควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้อย่างไร ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะวางเฉยปล่อย
วาง แล้วก็ยนิ ดีตามมีตามเกิดได้ ใครจะพูดอะไรก็ยนิ ดี ใครจะด่าเราก็ยนิ ดี ใคร
จะชมก็ยนิ ดี ถ้ายินดีแล้วไม่ทกุ ข์มนั ไม่ดกี ว่ากับไม่ยนิ ดีใช่ไหม ไม่ยนิ ดีแล้วทุกข์
แล้วเราจะไม่ยนิ ดีทาํ ไม เราก็ไปเปลีย่ นเขาไม่ได้อยู่ดี เขาก็ด่าเราอยู่ดี เขาด่าแล้ว
เรามีความสุข กับเขาด่าแล้วเรามีความทุกข์ อย่างไหนจะดีกว่ากัน ไม่มองตรงนี้
กัน จะไปเปลีย่ นให้เขาพูดแต่ดอี ย่างเดียว เขาไม่ยอมพูดเราจะทําอย่างไร
เพราะฉะนัน้ ความโกรธความผิดหวังความเสียใจนี้ ก็เกิดจากความอยากของเรา
เพราะฉะนัน้ เราต้องลดละความอยาก ปัญหาของพวกเราทุกรูปแบบก็มาจาก
ความอยากนี้เท่านัน้ แหละ อยากมี อยากเป็ น อยากไม่มี อยากไม่เป็ น อยากให้
เป็ นอย่างนัน้ ไม่อยากให้เป็ นอย่างนี้อย่างนัน้ มาตัดความอยากกัน ด้วยการ
พิจารณาว่าทุกอย่างเป็ นอนัตตา พิจารณาว่าเป็ นอนัตตา เป็ นอนิจจัง เป็ นทุกขัง
มันก็จบ ปล่อยวางได้หมด
ถาม การเป็ นผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
จําเป็ นต้องรักและปกป้ องสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริยห์ รือไม่ ในเมือ่ การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ไม่เกี่ยวกับใคร เพราะเป็ น
เรื่องส่วนบุคคล
ตอบ มันคนละเรื่องกัน เรื่องการปฏิบตั นิ ้ ี มันเป็ นการปกป้ องรักษาจิตใจ ส่วนเรื่องการ
รักชาติศาสนานี้ เป็ นเรื่องของหน้าทีข่ องพลเมือง อันนี้มนั เป็ นคนละหน้าทีก่ นั เรา
ต้องเลือกว่า เราจะทําหน้าทีไ่ หน ถ้าเราจะเป็ นนักปฏิบตั ธิ รรม เราก็ตอ้ งรักษาใจ
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เพียงอย่างเดียว ถ้าเราจะทําหน้าทีข่ องพลเมืองเป็ นประชากร เราก็ตอ้ งปกป้ อง
รักษาบ้านเมืองของเรา ฉะนัน้ เราต้องดูวา่ เราอยู่ในสถานะไหน อย่างนักบวชนี่
ท่านไม่ได้เป็ นผูท้ ม่ี หี น้าทีม่ าปกป้ องรักษาบ้านเมือง
ท่านสละแล้วเรื่องของ
บ้านเมือง บ้านเมืองจะเจริญหรือจะเสือ่ มนี้ ท่านไม่ได้ไม่เสียแล้ว ท่านมาที่การ
บําเพ็ญ การรักษาจิตใจเป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ ถ้ารักษาจิตใจเป็ นหลัก ก็ไม่ตอ้ ง
ออกไปเดินขบวนไปกับเขา ถ้าอยากจะเดินขบวนก็ถอดผ้าเหลืองก่อน แล้วก็ไป
เดินให้เต็มทีเ่ ลย ถ้าเป็ นนักบวชแล้วก็ตอ้ งต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ต่อสูก้ บั โมหะ
อวิชชา ถ้าเราไม่รูจ้ กั แยกแยะ สถานภาพของเรามันก็จะปนกัน มันก็จะทําให้
แยกแยะกันไม่ถกู ว่า อะไรเป็ นอะไร ทุกวันนี้ บางทีเราไม่รูจ้ กั สถานะภาพของเรา
ถาม เมือ่ เราทําทานมามากพอสมควร และได้ยกระดับตัวเองด้วยการรักษาศีล และ
การเจริญภาวนา ยังมีความจําเป็ นต้องทําทานต่ออีกหรือไม่ และถ้าควรทําต่อ
ควรมากกว่าเดิม เท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม
ตอบ เป้ าหมายก็คอื ทําให้หมดนะ อย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้ อย่างครูบาอาจารย์
ทัง้ หลาย อย่างนักบวชทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งการทําให้หมด เพือ่ ทีจ่ ะได้เหมือนกับถอน
สมอเรือ เรือเราจะให้วง่ิ ไปสู่จดุ หมายปลายทางได้ ถ้าไม่ถอนสมอเรือ เรือก็ไป
ไม่ได้ เป้ าหมายของเราก็คอื ต้องถอนสมอ ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ไม่วา่
จะเป็ นการหาหรือเป็ นการใช้ เพือ่ เราจะได้ออกบวชได้ เพราะการออกบวชนี้ จะ
เอื้อต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาเป็ นอย่างมาก ถ้ายังเป็ นฆราวาสอยู่ ยังต้องหาเงิน
หาทองใช้เงินใช้ทองอยู่ มันก็จะเป็ นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ
ถาม ในชีวติ ประจําวัน การอยู่กบั ลมหายใจและบริกรรมพุทโธ แต่บางครัง้ ไม่มพี ทุ โธ
แต่มสี ติ ไม่ทราบว่าเหมือนกันหรือไม่
ตอบ คําว่ามีสติน้ ีหมายความว่าอย่างไร ถ้ามีสติก็ใช้ได้ เพราะการบริกรรมพุทโธ หรือ
การดูลมหายใจเข้าออก ก็เป็ นการเจริญสติน่เี อง ถ้าคําว่ามีสติ หมายถึงการรูอ้ ยู่
ในปัจจุบนั ไม่ลอยไปอดีต ไม่ลอยไปอนาคต ไม่คิดปรุงแต่ง สักแต่วา่ รูอ้ ยู่ อย่าง
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นี้ก็เรียกว่ามีสติ เช่นเวลาบําเพ็ญไปเรื่อยๆ แล้วพุทโธหายไป ลมหายไป แต่ตวั รู ้
ปรากฏขึ้นมา ก็ให้อยู่กบั ตัวรูน้ นั ่ แหล่ะ อยู่กบั ผูร้ ู ้ ให้สกั แต่วา่ รู ้ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง
ไปกับสิง่ ทีผ่ ูร้ ูไ้ ด้สมั ผัสรับรู ้ ให้รูเ้ ฉยๆ สักแต่วา่ ได้ยนิ เสียงก็สกั แต่วา่ เสียง เห็น
รูปก็สกั แต่วา่ รูป ไม่ไปวิพากษ์วจิ ารณ์ ไม่มสี ญั ญาอารมณ์วา่ ดีหรือชัว่ ถูกใจ
หรือไม่ถกู ใจ รูเ้ ฉยๆ รูว้ า่ มันเกิดแล้วก็ดบั ไปแล้ว เขาพูดปั ๊บมันก็ดบั ไปแล้ว ถ้า
เราไม่เอามาปรุงแต่งมันจําไม่ได้แล้ว ลืมไปแล้ว แต่ถา้ เอามาปรุงแต่งต่อมันยังจํา
ได้ ด่ามาตัง้ แต่เช้าตอนนี้มนั ยังจําได้อยู่ อย่างนี้เรียกว่ามีสติ รูเ้ ฉยๆ ถ้าอย่างนัน้
ก็ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ไม่ตอ้ งใช้ลมหายใจ ลมหายใจกับพุทโธนี้เป็ นตัวดึงให้ผูร้ ู ้
ปรากฎขึ้นมาเท่านัน้ เอง พอมีผูร้ ูป้ รากฎขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ไม่ตอ้ งใช้ลม
หายใจ ให้รูเ้ ฉยๆ ให้สกั แต่วา่ รู ้ อย่างนี้เรียกว่ามีสติ
ถาม บางคนทีช่ วี ติ ทําแต่กรรมชัว่ แต่ทาํ ไมชีวติ ยังคงได้เสวยกรรมดีอยู่ตลอดเวลา ทํา
ดีควรได้ดี ทําชัว่ ควรได้ชวั ่
ตอบ คือผลของดีชวั ่ นี้ มันไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก มันอยู่ทภ่ี ายในใจ คนทําชัว่ นี้จะมี
ความสุขย่อมเป็ นไปไม่ได้ ใจจะต้องวิตกกังวลวุน่ วายใจ คนทําความดีน้ ีจะมี
ความสุขใจจะไม่วุน่ วายใจ แต่ผลภายนอก เช่น ลาภยศสรรเสริญ จะเจริญและ
เสือ่ มนี้ มันไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การทําดีทาํ ชัว่ เสมอไป คนทําดีแล้วไม่รวยก็มเี ยอะแยะ
ไป คนทําชัว่ แล้วรํา่ รวยเป็ นใหญ่เป็ นโตก็มมี ากมาย ดังนัน้ ลาภยศสรรเสริญนี้
ไม่ใช่เป็ นตัวหลักในการวัด แต่มนั ก็มสี ่วน คนบางคนนี้เนื่องจากมีบญ
ุ เก่าเยอะ
พอมาเกิดก็ไม่ตอ้ งทําอะไร ก็มสี ม้ หล่น ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญ โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปดิ้นรนไปหามา อันนี้มนั มาของมันเอง อย่างนี้เรียกว่าเป็ นวิบาก เป็ นผลของ
บุญทีไ่ ด้ทาํ มาในอดีต เช่นเดียวกับผลทีไ่ ม่ดี เช่น มีเรื่องวุน่ วายมีปญั หาต่างๆ
ตามมา ก็อาจจะเป็ นเพราะวิบากกรรมทีท่ าํ มาในอดีต
ส่วนการทําปัจจุบนั นี้ ผลทีเ่ ราจะวัดได้ก็คอื ความรูส้ กึ ภายในใจของเรา ถ้าเราทํา
ความดี ใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุข ถ้าเราทําชัว่ ใจของเราก็จะร้อนจะ
วุน่ วาย อันนี้แหละคือผลทีแ่ ท้จริงในปัจจุบนั ส่วนผลทีจ่ ะตามมาในอนาคต มันก็
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ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ ทําความดีแล้วบางทีต่อไปคนรูเ้ ข้าเขาก็มาให้ผล มีการมอบ
รางวัลให้ มีการตัง้ ยศตัง้ อะไรให้ อันนี้ก็เป็ นเรื่องทีค่ นเขามารับรูท้ หี ลัง แล้วก็เลย
มาแสดงความยินดีช่นื ชมกับความดีของเรา แต่บางทีทาํ ไปแล้วไม่มใี ครรูเ้ ลยก็ได้
ถ้าเราทําแบบเงียบๆไม่บอกใคร ก็จะไม่มใี ครรู ้ เมือ่ ไม่มใี ครรูจ้ ะมีใครมาให้รางวัล
เรา จะมีใครมาเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่งอะไรให้กบั เรา
แต่คนทีท่ าํ เงียบๆเขาไม่ตอ้ งการของเหล่านี้ เขาต้องการความสบายใจ เขา
ต้องการความสุขใจเท่านัน้ เอง ทีม่ คี ุณค่ามากกว่ารางวัลอะไรต่างๆ ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับของเล่น ของจริงอยู่ทใ่ี จความสุขใจอิ่มใจภุมใิ จ อันนี้แหละ เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง ส่วนการได้รางวัล ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่ง ได้รบั การยกย่อง
สรรเสริญ ได้รางวัลอย่างนี้ มันเป็ นของเล่นของเด็ก ถ้าใจไม่มคี วามอิ่มไม่มี
ความสุขแล้ว ของพวกนี้มนั ทําให้ใจมีความสุขไม่ได้ ฉะนัน้ ผูท้ ท่ี าํ ความดีจริงๆ
เขาถึงมักจะไม่ประกาศตนเองให้รู ้ ผูท้ ป่ี ระกาศนี้เป็ นผูท้ ย่ี งั หลงอยู่ ทีว่ า่ ผลของ
การทําดีก็คอื ต้องมีการเจริญก้าวหน้าในลาภยศสรรเสริญ เช่นบริษทั เวลาเขาทํา
ความดีแต่ละครัง้ นี้
เขาจะต้องเรียกหนังสือพิมพ์มาทําการถ่ายรูป
ลง
หนังสือพิมพ์ ประกาศให้คนรูว้ า่ บริษทั นี้ทาํ บุญขนาดนัน้ ทําบุญขนาดนี้ คนจะ
ได้ซ้อื สินค้าของเขามากมายขึ้นไป อันนี้มนั ไม่ได้เป็ นการทําบุญ มันเป็ นการลงทุน
แต่ใจก็ไม่มคี วามสุขไม่มคี วามภูมใิ จแต่อย่างใด
การทําบุญทีจ่ ะทําให้เรามีความสุขใจภูมใิ จนี้ ต้องทําโดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน
จากผูท้ เ่ี ราให้ความช่วยเหลือ เราต้องการให้เขามีความสุข ให้เขามีความทุกข์
น้อยลงไป เช่นเห็นทีไ่ หนลําบากอดอยากขาดแคลน เช่นหมูบ่ า้ นแล้วเราไป
ช่วยกัน เขาไม่มนี าํ้ ประปา เราไปทํานํา้ ประปาให้เขา ทําบ่อเดินท่อเดินระบบให้เขา
ให้เขาได้มนี าํ้ ใช้อย่างสะดวกอย่างสบาย เราทําอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขใจ
แต่เราอย่าเอาช่างภาพไปถ่ายภาพ แล้วก็เอาไปโฆษณาต่อ ปิ ดทองหลังพระถึงได้
บุญมาก
ถาม การภูมใิ จในตัวเองมากๆ ถ้ามากไปจะเป็ นมานะหรือไม่
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ตอบ การภูมใิ จ ถ้ามีเหตุให้ภมู ใิ จก็ไม่เป็ น เช่น เราทําความดี มันก็เกิดความภูมใื จ
ขึ้นมา แต่ถา้ เราไม่ทาํ แล้วเราคิดว่าเราดี อย่างนี้ถงึ จะเกิดมานะขึ้นมา บางคนทํา
นิดเดียวแล้วบอกว่าทําตัง้ เยอะตัง้ แยะ ทําไมไม่ได้ผลเลย
ถาม ช่วงนี้ปฏิบตั ดิ ูจติ แล้วก็เริ่มเห็นจิตมันมีกเิ ลสเข้า แล้วกําลังของสติ กําลังของ
สมาธิอ่อน ก็พอมีสติรูว้ า่ กิเลสกําลังเข้ามา เมือ่ ก่อนจะสวดมนต์ไหว้พระประจํา ก็
จะมีสมาธิบา้ งแต่เป็ นแค่ขณิกะ นานๆจะนัง่ สมาธิบา้ ง แต่เดีย๋ วนี้ไม่นงั ่ เลยเพราะ
เจริญสติอย่างเดียว พอเห็นจิตทีม่ นั ส่ายไปเวลาทีก่ เิ ลสเข้ามากระทบ ก็มา
พิจารณาว่าเหตุทม่ี นั กระทบ เพราะว่าเราไม่มสี ติคุม ในตาหูจมูกทัง้ หมดเลยค่ะ
ตอนนี้ก็มาพิจารณาว่า บางครัง้ ทีล่ องทดสอบด้วยการตัง้ สติ แล้วก็มสี มาธิฝึก
สมาธิขณิกะมากขึ้น เวลามองก็ให้มสี ติแล้วก็มสี มาธิอยู่ในการมอง บางครัง้ กิเลส
ก็มาเข้า ก็คอื รู ้ กลายเป็ นว่าสักแต่วา่ รู ้ สักแต่วา่ เห็น สักแต่วา่ ได้ยนิ แต่พอมาคิด
อีกทีหนึ่งว่าทําไมทุกอย่าง แม้แต่สติบางครัง้ มันก็ไม่เทีย่ ง บางครัง้ มันก็บงั คับ
บัญชามันไม่ได้ บางทีมนั ก็เกิดบางทีก็ไม่เกิด แล้วแต่เหตุปจั จัย แล้วก็มา
พิจารณาอีกว่า ก็เพราะว่าเราขาดสติและสมาธิในตรงนัน้ มันก็เลยเข้า พอเข้าอัน
นี้ป ั ๊บเพียงแค่เห็นแวบเดียว แม้แต่หลับตาหรือเหตุการณ์นนั้ ผ่านไป มัน
กลายเป็ นสัญญาแล้วนํามาปรุงแต่งต่อ บางครัง้ มันไปรบกวนในขณะทีเ่ รานอน
สติก็ไปตามสอนในตอนขณะทีเ่ ราหลับ บอกว่าอันนี้ถกู อันนี้ไม่ถกู
มันมี
ความรูส้ กึ ว่า เหมือนจะรําคาญ แต่ก็มาคิดว่าหรือเพราะเราขาดสมาธิไป เลย
อยากเรียนถามว่า จริงๆแล้ว สมาธิ สติ และปัญญา ทัง้ ๓ ควรจะมี กําลังเท่ากัน
เสมอ
ตอบ คือทุกอย่างมันเริ่มทีส่ ติเป็ นเหตุ ถ้าสติเราไม่ต่อเนื่อง สมาธิเราก็ลมุ่ ๆดอนๆ สงบ
บ้างไม่สงบบ้าง ปัญญาเราก็ทนั บ้างไม่ทนั บ้าง ถ้าสติเราต่อเนื่อง สมาธิเราก็จะ
ต่อเนื่อง แล้วปัญญาของเราก็จะต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้ เราต้องเจริญสติทกุ เวลา
ควบคุมใจให้มสี ติ คอยคุมไม่ให้ปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ไปตามสัญญาอารมณ์
ตามสิง่ ทีไ่ ด้มาสัมผัสรับรู ้ สัมผัสและรับรูแ้ ล้วก็ให้ปล่อยไปผ่านไป สักแต่วา่ รู ้
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อย่าเอามาคิดปรุงแต่ง ถ้าเอามาคิดปรุงแต่งแล้ว มันก็จะเกิดกิเลสเกิดอารมณ์
ขึ้นมา ถ้าสักแต่วา่ รู ้ ได้ยนิ ปั ๊บมันก็ดบั ไป เห็นปั ๊บมันก็ผ่านไป มันก็จะไม่มสี ญั ญา
อารมณ์ข้นึ มา ถ้ามันจะปรุงแต่ง แสดงว่าสติเรายังมีกาํ ลังไม่มากพอ เราก็ตอ้ งอัด
สติเข้าไป พุทโธเข้าไป พอมันจะเริ่มคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็พทุ โธๆ เข้าไป แล้วเดีย๋ ว
มันก็หยุดคิด มันก็จะสักแต่วา่ รูต้ ่อไปได้ เราต้องพยายามหมันเจริ
่ ญสติให้มนั
เป็ นสัมปชัญญะ คือต่อเนื่อง ไม่มเี วลาเผลอเลย ไม่มเี วลาหายไป ให้มนั มีอยู่
ตลอดเวลา ให้เป็ นมหาสติไปเลย พอเป็ นมหาสติ มันก็จะเป็ นมหาปัญญา
ปัญญาก็จะเป็ นมหาปัญญา ปัญญาก็จะทันกับกิเลสทุกเวลาทีม่ นั ปรากฏขึ้นมา
ถาม ทีน้ เี วลาตอนทีอ่ ะไรทีม่ ากระทบ ถ้าปัญญาเจริญถึงในรอบทีส่ ามารถปล่อยวางได้
เวลามันมากระทบเราก็สกั แต่วา่ รู ้
ตอบ ก็ถกู แล้ว ปล่อยวางไม่มอี ารมณ์ ใจเป็ นอุเบกขา ใครด่าก็เฉย ใคร ชมก็เฉย ได้
เงินมาก็เฉย เสียเงินไปก็เฉย เท่ากัน เพราะพิจารณาว่าของพวกนี้เป็ นของนอกใจ
มีก็ได้ไม่มกี ็ได้ สิง่ ทีต่ อ้ งมีก็คอื สติสมาธิปญั ญาเท่านัน้ มีความสงบเท่านัน้ ทีเ่ ป็ น
สมบัตขิ องใจ ส่วนของอย่างอื่นนี้ไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องใจ จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ ถ้ามี
ปัญญาจะเห็นอย่างนี้ พยายามไปให้ถงึ จุดนัน้ ให้ได้ ไปถึงจุดทีเ่ ราวางเฉยกับทุก
สิง่ ทุกอย่าง ใครจะเป็ นใครจะตายก็เฉย เราจะเป็ นเราจะตายก็เฉย เฉยกับทุก
อย่าง คําว่าเราก็คอื ร่างกาย เราจริงๆไม่ตาย เราคือใจไม่ตาย แต่ร่างกายของเรานี้
มันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ใจเราเฉยได้หรือเปล่า ถ้ายังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่า
ปัญญายังไม่ทนั สมาธิยงั ไม่มกี าํ ลัง สติยงั ไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้ เราต้อง
พยายามเจริญสติไปให้มอี ย่างต่อเนื่อง แล้วเวลานัง่ สมาธิก็จะรวมเป็ นอัปปนา
สมาธิ พอออกจากสมาธิมาก็สามารถใช้ปญั ญารักษาใจให้สกั แต่วา่ รูไ้ ด้ ปล่อยวาง
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คอื หลักของการ
ภาวนา ต้องมีทงั้ ๓ ส่วนนี้ ส่วนทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื สติเป็ นตัวทีจ่ ะทําให้เกิดสมาธิ
และปัญญาตามมาต่อไป ฉะนัน้ ต้องอย่าเผลอสติเลย ต้องคุมใจต้องพุทโธอยู่ทกุ
ลมหายใจเข้าออก หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง สติมหี ลายแบบ พุทโธก็ได้ ลมหายใจก็
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ได้ ดูร่างกายก็ได้ คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เป็ นสติ เรียกว่ามรณานุ
สติ
ถาม เมือ่ อาทิตย์ก่อน ไปภาวนาทีถ่ าํ้ สหาย ๓ วัน วันแรกรูส้ กึ ว่ามันเบากายเบาใจเบา
สบายๆ วันสุดท้ายคือวันที่ ๓ รูส้ กึ ฟุ้งซ่านมากเอาไม่อยู่จนเช้า ต่อมา พระ
อาจารย์จนั ทร์เรียนบอกว่า มาภาวนาอย่างไงนะ มานัง่ คิดวางแผน
ตอบ พอใกล้วันออก ใจมันเริ่มฟุ้ง
ถาม ก็จริงๆอย่างทีท่ ่านพูดตอนนัน้ ฟุ้งจนแก้ไม่ตก ฟุ้งก็ฟ้ งุ ไป
ตอบ สติแตกไม่ยอมดึงสติกลับมา ไม่ยอมพุทโธ ปล่อยให้มนั ฟุ้งมันก็ย่งิ ฟุ้งใหญ่
ถาม ใช่ยอมรับ ตอนนัน้ คิดไม่ออกจริงๆว่าจะแก้มนั อย่างไร ตื่นเช้ามาก็วา่ ทําไมไม่พทุ
โธให้มนั ถีๆ่
ตอบ นัน่ แหละเส้นผมบังภูเขาแท้ๆ เรามาก็เพือ่ มาพุทโธแท้ๆ ยังลืมไปได้ คิดดูกเิ ลส
มันเก่งขนาดไหน
ถาม วันนี้มาพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่า วันแรกทีเ่ รามากายเบาใจเบาสงบดีนะ แต่วนั
สุดท้ายกลับฟุ้งซ่านกลายเป็ นตรงกันข้ามกันเลย แต่ถา้ เราอีกนิดหนึ่งว่า สิง่ ทีเ่ รา
มาฝึ กนี้ มาฝึ กทีต่ วั ผูร้ ูเ้ พือ่ รูอ้ ารมณ์มนั ว่า มันสงบหรือไม่สงบ อย่างนี้ก็คงจะดีข้นึ
ตอบ ใช่ถกู แล้วดึงกลับมา ดึงใจกลับมาอย่าปล่อยให้ปรุงแต่ง ให้กลับมารูเ้ ฉยๆ ให้น่งิ
ให้สงบ ดึงด้วยพุทโธก็ได้ ดึงด้วยการสวดมนต์ก็ได้ หรือถ้ามีสติก็ดงึ มาได้เลย
ถ้าสติมกี าํ ลัง ถ้ามีตวั รูอ้ ยู่ ก็ดงึ กลับมาหาตัวรูใ้ ห้สกั แต่วา่ รูอ้ ย่างเดียว
ถาม แต่สงั เกตทีผ่ ่านมา มันคาอยู่ตรงความยึดความคิดตรงนัน้ ถ้าวางใจให้เป็ นกลาง
มันคงจะดีข้นึ ให้อยู่ตรงผูร้ ูต้ รงนัน้ ว่า มันสงบไม่สงบมันฟุ้งอะไรตรงนัน้
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ตอบ ใช่แต่มนั ลืมไง มันเผลอมันไปติดกับของความคิดปรุงแต่งเสียแล้ว คิดถึงงานที่
เราจะไปทํา มันก็เลยนัง่ ฟุ้งอยู่เรื่องงานนัน้ แทน วันแรกๆไม่ฟ้ งุ เพราะเราตัง้ ใจจะ
ไปภาวนา พอวันสุดท้ายจะออกนี้ มันเตรียมการแล้ว จะไปกินทีไ่ หนดี ใช่ไหม
เพราะฉะนัน้ เราควรจะไปแบบไม่กลับถึงจะดี จะได้ไม่ฟ้ งุ บวชแบบไม่มวี นั สึก
พวกทีบ่ วชนี่ พอเริ่มต้นก็ขยัน เดือนแรกก็ขยัน พอเข้าเดือนที่ ๒ ชักจะแผ่วแล้ว
พอเดือนที่ ๓ นี่เริ่มฟุ้งแล้ว เริ่มเตรียมหากางเกงหาเสื้อ เพราะฉะนัน้ บวชแล้ว
ต้องไม่สกึ ถึงจะบวชจริง ทุบหม้อข้าวเลยไม่ถอยหลังแล้ว จะไปตายดาบหน้า ถ้า
ไม่ชนะก็ไม่กนิ แล้ว ถ้าอย่างนี้มนั ก็เข้าๆออกๆอย่างนี้ สามวันดีสว่ี นั ไข้
ถาม แล้วอย่างนี้จะรูก้ าํ ลังของตัวเองได้อย่างไร กล้าๆกลัวๆ
ตอบ ก็ยงั ไปไม่ถงึ ไหน ถ้ามีกาํ ลังมันก็ไปไม่กลับแล้ว เอ้าทําต่อไป
ถาม อย่างทีไ่ ปปฏิบตั กิ นั ทีเ่ ขาสวนหลวง พอใกล้ๆจะออกนี้ ทุกคนดีใจกันใหญ่
ตอบ เหมือนคนติดคุกกําลังจะถูกปลดปล่อย วาดแผนกันแล้วจะไปหาใครดีจะไปทํา
อะไรดี เราต้องมองไปว่าการปฏิบตั ขิ องเรานี้ไม่มกี ารถอยหลัง แต่อย่างว่าตอนนี้
ก็ยงั ต้องเข้าออกอยู่ ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพไปก่อน แต่ถา้ อยากจะให้มนั เป็ นผลดี
ไปตลอดนี้ เราต้องเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่มกี ารเดินถอยหลัง แต่
ตอนนี้เรายังไปไม่ได้ ก็ตอ้ งรับไปอย่างนี้ไปก่อน ยังดีกว่าไม่ไปเลย ไป ๓ วันแล้ว
กลับมาอยู่ ๒ วันแล้วกลับไปใหม่ ก็เข้าๆออกๆอย่างนี้ไปก่อน จนกว่าจะเบือ่
เห็นว่าไปแล้วไม่กลับดีกว่า
ถาม มันพอมาถึงจุดนี้ทไี ร มันเหมือนกับว่ามันคิดไม่ออกสักทีตรงจุดนัน้ พอดี พอผ่าน
ไปแล้ว มานึกย้อนหลังจะคิดออกว่าเราควรจะแก้อย่างไร
ตอบ ก็ลองกลับไปทําใหม่ กลับไปทําใหม่ พอมันเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ลมื อีกนะ
เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์น้ มี นั เหมือนถูกสะกดจิต มันไปกับมันเลยลืมมันหมด
เลย ฉะนัน้ ต้องพยายามฝึ กบ่อยๆฝึ กมากๆ ต่อไปมันก็ได้เองแหละ ตอนนี้เอา
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ประสบการณ์มาเป็ นบทเรียน มาสอนเราว่าเราผิดพลาดตรงไหน คราวหน้าเรา
ต้องไม่พลาดอีก กลับไปคราวหน้าพอมันจะไปตกหลุมนี้ป ั ๊บเราต้องดึงเราออก
บอกนี่ไม่ใช่นะ ทางนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ทางไป คิดไม่ได้ มันเป็ นอนาคตอย่าพึง่ ไป
อย่าไปในอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั รอให้ถงึ เหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยคิดก็ได้ ออก
จากวัดไปแล้วค่อยไปคิดก็ได้ ตอนอยู่ในวัดอย่าพึง่ ไปนอกวัด ร่างกายมันอยู่ใน
วัดแต่ใจมันไปอยู่นอกวัดแล้ว
ถาม แสดงว่าตอนนัน้ ทีเ่ ราคิดไม่ถงึ หรือไม่ทนั มัน เพราะสติเราไม่ทนั มันใช่ไหมคะ
ตอบ เพราะไม่มสี ติเลย ไม่ใช่ไม่ทนั ปัญญาไม่ทนั สติไม่มี เข้าใจไหม ถ้ามีสติปญั ญา
มันก็อาจจะทันก็ได้ไม่ทนั ก็ได้ แต่อย่างน้อยมีสติมนั ก็อย่างน้อยก็ยงั พอจะดึงมัน
ไว้ได้อยู่ แต่มนั ไม่ตายเท่านัน้ เอง แต่ถา้ มีปญั ญามันก็ตาย ตายด้วยปัญญา แต่
รัง้ ด้วยสติดงึ มันไว้ดว้ ยสติ แต่มนั ยังไม่หมดแรง มันจะหมดแรงต่อเมือ่ เราใช้
ปัญญาฆ่ามัน
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กัณฑ์ท่ี ๔๖๙

รูห้ รือหลง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
เมือ่ เช้าก็รูส้ กึ จะหนาวทีส่ ุดนะเท่าทีห่ นาวมา แต่มนั ก็เท่ากัน คือมันก็เป็ นทุกขเวทนา
เหมือนกัน ถ้าเราทําใจให้น่ิงได้มนั ก็เหมือนกัน มันก็หนาวเท่ากัน มันเท่ากันมันจะลงไป
อีก ๑๐ องศา มันก็ทกุ ขเวทนาเหมือนกัน ถ้าเราทําใจเฉยมันก็เท่ากัน ถ้าใจเราไม่เฉย
มันก็รูส้ กึ จะทุกข์มากขึ้น ความจริงมันหนาวมากหนาวน้อยอยู่ทใ่ี จเรามากกว่า ร่างกาย
มันก็ไม่รูถ้ งึ ความแตกต่าง ๙ องศา ๑๐ องศามันก็เป็ นไปตามความจริงของมัน ถ้าฝึ กใจ
ให้มนั อยู่น่ิงๆได้แล้ว ทุกอย่างมันก็จะเท่ากันหมด ก็ทกุ อย่างก็เป็ นสมมุติ นี่เราไปให้
ความสําคัญกับสมมุติ เราก็เลยขึ้นลงไปกับสมมุติ ถ้าเราทําใจให้เฉยไว้ ให้อยู่น่งิ ให้เป็ น
กลาง ไม่ข้นึ ไม่ลง มันก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างกัน เจริญกับเสือ่ มก็เท่ากัน เกิดกับ
ตายก็เท่ากัน หนาวกับร้อนก็เท่ากัน หิวกับอิ่มก็เท่ากัน เพราะใจเป็ นเพียงผูร้ บั รูเ้ ท่านัน้
ใจไม่ได้เป็ นผูร้ อ้ นหรือหนาว หิวหรืออิ่ม เกิดหรือดับ เจริญหรือเสือ่ ม อย่างทีเ่ ขาเจริญ
หรือเสือ่ ม เกิดหรือดับ ก็เป็ นตามธรรมดาของเขา เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนี้ไปเสมอ ใคร
ทีห่ ลงตามกับความเจริญกับความเสือ่ ม ก็จะเกิดความดีใจเกิดความเสียใจ เวลาเจริญก็
ดีใจ เวลาเสือ่ มก็เสียใจ แต่ดใี จแล้วมันก็ผ่านไป เสียใจแล้วมันก็ผ่านไป มันก็กลับมาอยู่
ทีเ่ ดิม ทีเ่ ดิมก็คอื ที่รูห้ รือที่หลง ถ้าทีห่ ลงก็เต้นไปเต้นมา ขึ้นๆลงๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆ
ดีใจเสียใจไปกับการเจริญกับการเสือ่ มต่างๆ ถ้ากลับมาทีร่ ู ้ ทีอ่ เุ บกขาก็จะเฉยๆ เจริญก็
เฉยๆ เสือ่ มก็เฉยๆ เกิดก็เฉยๆ ตายก็เฉยๆ มันก็เลยเท่ากัน เจริญกับเสือ่ มก็เท่ากัน
เกิดกับตายก็เท่ากัน หิวกับอิ่มก็เท่ากัน หนาวกับร้อนก็เท่ากัน
นี่เป็ นจุดทีเ่ ราต้องกลับมาหา ตอนนี้เราอยู่ผดิ จุดกัน แทนทีจ่ ะอยู่ทจ่ี ดุ รู ้ เราไปอยู่ทจ่ี ดุ
หลง พอจุดหลงมันก็ดใี จเสียใจไปกับการเจริญการเสือ่ ม ถ้าเราหาจุดรูเ้ จอเราก็จะไม่ดใี จ
ไม่เสียใจ ไปกับการเจริญกับการเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ พวกเราทุกคนนี้พอมาเกิดในโลกนี้
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แล้ว เราก็จะต้องสัมผัสรับรูก้ บั การเจริญกับการเสือ่ ม กับการเกิดกับการดับ กับการเป็ น
กับการตาย กับร้อนกับหนาว กับสุขกับทุกข์ กับการเจริญของลาภยศสรรเสริญ กับการ
เสือ่ มของลาภยศสรรเสริญ แต่เวลาทีเ่ ราสัมผัสเราไม่ได้สมั ผัสด้วยความรู ้ เราสัมผัสด้วย
ความหลง เราก็เลยเกิดความดีใจเกิดความเสียใจขึ้นมา เวลาเกิดความดีใจเกิดความสุข
มันก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่เวลาเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ข้นึ มา มันจะทรมานมาก
ดังนัน้ เราต้องมาศึกษาหาวิธีดงึ ใจเราให้ไปอยู่ทจ่ี ดุ รู ้ อย่าไปอยู่ทจ่ี ดุ หลง วิธที ่จี ะทําให้เรา
เข้าสู่จดุ รูใ้ ห้ออกจากจุดหลง ก็คอื วิธีของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู ้ พบวิธีท่ี
จะทําให้ใจได้ยนื อยู่ทจ่ี ดุ รู ้ จุดรูท้ ไ่ี ม่สุขไม่ทกุ ข์ ไม่ดใี จไม่เสียใจ ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย ไม่
วุน่ วายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราควรจะศึกษา เพือ่ ที่เราจะได้ปรับใจของ
เรา ให้ยา้ ยจากจุดหลง มาสู่ทจ่ี ดุ รูใ้ ห้ได้ ถ้าอยู่ทจ่ี ดุ รูแ้ ล้วสบาย ไม่ดใี จไม่เสียใจ อาจจะ
คิดว่าถ้าไม่ดใี จแล้วจะมีความสุขหรือ ความสุขที่ได้จากการดีใจนัน้ มันสูก้ บั ความสุขทีร่ ู ้
เฉยๆไม่ได้
พวกเรายังไม่เคยสัมผัสกับความสุขทีไ่ ด้จากการรูเ้ ฉยๆ เราก็เลยคิดว่า เรายังต้องมีความ
ดีใจอยู่ แต่เราลืมไปว่า ถ้าเรามีความดีใจเราก็จะต้องมีความเสียใจ เพราะใจมันไม่ยนื อยู่
ทีจ่ ดุ รูแ้ ล้ว มันไปยืนอยู่ทจ่ี ดุ หลง มันก็จะแกว่่งเหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า เวลาดีใจก็เหมือน
มันแกว่งไปทางซ้าย เวลามันเสียใจมันก็จะแกว่งไปทางขวา ใจก็จะแกว่งไปแกว่งมา กับ
ความสุขกับความทุกข์ ก็จะต้องอยู่กบั ความทุกข์ไปเสมอ ถ้าใจยังไม่น่งิ ไม่อยู่ตรงกลาง
ตรงกลางนี้คอื จุดรู ้ จุดเฉย จุดนิ่งเฉย จุดทีเ่ ป็ นอุเบกขา ถ้าอยู่น่งิ เฉยแล้ว กลับจะได้
ความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากความดีใจ แล้วก็ไม่ตอ้ งไปพบกับความทุกข์ท่เี กิดจาก
ความเสียใจ ถ้าเราดีใจกับสิง่ ใดแล้ว เราจะต้องเสียใจกับสิง่ นัน้ ต่อไป เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราดี
ใจด้วยนัน้ จะต้องเปลีย่ นไป ต้องมีวนั เสือ่ มต้องมีวนั หมดไป เวลาเสือ่ มเวลาหมดไป
เวลานัน้ ก็จะเป็ นเวลาทีเ่ ราทุกข์ใจ แล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้มนั ก็จะทําให้เราทรมาน
มาก และอาจจะทําให้เราต้องไปทําความทุกข์เพิม่ ขึ้นมาอีก เพราะเราไม่รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะแก้
ความทุกข์ ไม่รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะดึงใจเราให้เข้าอยู่ตรงจุดรู ้ จุดตรงกลาง ก็พยายามทีจ่ ะดิ้นหนี
จากความทุกข์ เวลาพยายามดิ้นหนีก็ย่งิ ทุกข์ข้นึ มากใหญ่ เหมือนกับปมทีเ่ ราผูกไว้
แทนทีเ่ ราจะแกะออกเรากลับไปดึงปมให้มนั แน่นขึ้นไป ยิ่งทุกข์ทรมานใจเพิม่ มากขึ้นไป
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อีก เพราะว่าเราจะดิ้นหนีจากความเสียใจ ดิ้นหนีจากความทุกข์ใจ แต่เราดิ้นหนีความ
จริงไปไม่ได้ เราจะดิ้นหนีจากความเสือ่ มจากการดับ ของสิง่ ทีเ่ ราดีใจด้วยไม่ได้ ดิ้นไปหา
สิง่ ใหม่ เดีย๋ วมันก็เสือ่ มเหมือนกัน แม้วา่ จะไปหาอะไรมาทดแทนมัน สูญเสียอะไรไป
แล้วไปหาสิง่ ใหม่มาทดแทน เดีย๋ วสิง่ นัน้ ก็จะต้องเสื่ิอม ก็จะต้องดับไปเหมือนกัน นี่เรา
ดิ้นกันมาไม่รูก้ ่ลี ้านกี่แสนชาติแล้ว ดิ้นหนีจากร่างกายทีแ่ ก่ทเ่ี จ็บทีต่ ายไป แล้วก็ด้นิ ไปหา
ร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่มา เดีย๋ วมันก็แก่มนั ก็เจ็บมันก็ตายใหม่ ดิ้นกัน
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ พยายามหาความสุขหาความดีใจกับสิง่ ต่างๆไปเรื่อยๆ จึงเป็ นเหตุทท่ี าํ
ให้พวกเราต้องมาทุกข์กนั อยู่เรื่อยๆ เพราะเราไม่รูจ้ กั แก้ปญั หาทีถ่ กู ทางนัน่ เอง เราแทนที่
จะแก้ เรากลับไปผูกมัดปมให้มนั แน่นขึ้น แทนทีจ่ ะแกะมันออก เรากลับไปผูกมันให้มนั
มีปมเพิม่ มากขึ้นไป
ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราจะไม่มวี นั ทีจ่ ะแก้ปมปัญหาของพวกเราได้เลย แทนทีจ่ ะแก้ เรากลับจะไปผูกปม
ปัญหาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ สร้างภพสร้างชาติใหม่ข้นึ ไปเรื่อยๆ ยิ่งสร้างมากก็ย่งิ ต้องสร้าง
มากขึ้นไป มันเหมือนก้อนหินกลิ้งลงจากภูเขา ก้อนหินมันจะไม่กลิ้งช้าลง แต่มนั จะกลิ้ง
เร็ว เร็วขึ้นไป เร็วขึ้นไป กําลังมันจะมีมากขึ้นไป มากขึ้นไปเรื่อยๆ การแก้ปญั หาของพวก
เราก็คอื แก้ดว้ ยความอยาก เวลาอยู่เฉยๆไม่มอี ะไรทํา ก็แก้ดว้ ยความอยาก อยากไป
เทีย่ ว อยากไปหาคนนัน้ คนนี้ อยากจะไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อย่างคนทีแ่ ก้ปญั หาด้วยการไป
เสพยาเสพติด ดื่มสุรายาเมาสูบบุหรี่ ช็อปปิ้ งซื้อของฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ
นี่คอื วิธีแก้ความทุกข์ของเรา ทุกข์ทเ่ี กิดจากความเหงาความว้าเหว่ ทุกข์ทเ่ี กิดจากเวลาที่
ไม่มอี ะไรจะทํา ใจก็จะหงุดหงิด ต้องหาอะไรทํา ก็จะไปทํากับเรื่องของรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ในรูปแบบต่างๆ เสพยาเสพติด ดืม่ สุรา ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปซื้อข้าว
ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ พอแก้ปญั หาแบบนี้ แทนทีค่ วามหงุดหงิด รําคาญใจเวลาอยู่เฉยๆ
มันกลับเพิม่ ความหงุดหงิด เพิม่ มากขึ้น ต้องแก้บ่อยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ แก้ไปเท่าไหร่ก็
จะไม่มวี นั หมด ความหงุดหงิดความทุกข์ ความไม่สบายอกไม่สบายใจ เวลาทีอ่ ยู่เฉยๆ
อยู่คนเดียว ก็จะไม่มวี นั หมด ก็ตอ้ งแก้ไปเรื่อยๆ แก้ไปจนไม่มแี รงทีจ่ ะแก้ คือร่างกาย
ไม่สามารถทีจ่ ะทําตามความอยากได้ ก็ทุกข์อกี แล้ว แก้ไม่ได้ แล้วก็พอตายไปก็ตอ้ งไป
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หาร่างกายอันใหม่ เพราะอยู่แบบไม่มรี ่างกายไม่ได้ ต้องมีร่างกายเพือ่ ทีจ่ ะได้มาแก้ความ
หงุดหงิด ความรําคาญใจต่อ อันนี้คอื วิธีแก้ของพวกเรา
วิธีแก้ของพระพุทธเจ้านี้ ท่านหยุดความอยาก เวลาอยู่เฉยๆหงุดหงิด ท่านก็ภาวนา ทํา
ใจให้สงบ พอใจสงบ ใจก็จะหายจากความหงุดหงิด ใจเข้าสู่จดุ รู ้ จุดอุเบกขา จุดทีไ่ ม่มี
ความอยาก ท่านก็เลยรูว้ ่านี่คอื วิธีแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นการแก้แค่ชวั ่ คราว เพราะว่า
เวลาออกจากความสงบ ความหงุดหงิดก็จะกลับคืนมา ความอยากจะแก้ความหงุดหงิด
ด้วยการกระทําสิง่ ต่างๆก็จะตามมาใหม่ ถ้าอยากจะแก้ความหงุดหงิดอย่างถาวร ก็ตอ้ ง
พิจารณาให้เห็นว่า การแก้ความทุกข์ใจด้วยการกระทําตามความอยากนี้ กลับเป็ นการยืด
ความทุกข์ให้เพิม่ มากขึ้นไปให้ยาวออกไป วิธที จ่ี ะแก้ตอ้ งแก้ดว้ ยการไม่ทาํ ตามความ
อยาก พิจารณาให้เห็นว่า สิง่ ทีจ่ ะมาทําให้เราหายหงุดหงิดนี้ มันไม่เทีย่ งมันไม่ถาวร ได้มา
เราก็ดใี จใหม่ๆ แล้วเวลาเขาเสือ่ มไป เปลีย่ นไปดับไป เราก็กลับมาอยู่ทจ่ี ดุ เดิมอีก
กลับมาทีค่ วามไม่สบายใจ กลับมาทีค่ วามทุกข์ใจ แล้วต่อให้เราพยายามทีจ่ ะดูแลรักษา
สิง่ ทีเ่ ราให้ดขี นาดไหนก็ตาม เราก็จะไม่สามารถที่จะไปยับยัง้ ความเสือ่ มความดับ การ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ ทีเ่ ราเอามาแก้ปญั หาให้กบั เรานี้ เราก็จะกลับมาอยู่ทจ่ี ดุ ทีเ่ ราไม่สบาย
ใจทุกข์ใจ หงุดหงิดรําคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ว้าเหว่เปล่าเปลีย่ ว แล้วเราก็จะไปทํา
ตามทีเ่ ราเคยทําอีก แต่ถา้ เราได้พบกับวิธีแก้ทถ่ี กู ก็คอื วิธีทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขาได้ เราก็รู ้
ว่าเราต้องกลับมาทีจ่ ดุ นี้ กลับมาทีจ่ ดุ ทีเ่ ป็ นอุเบกขา และการทีจ่ ะกลับมาทีจ่ ดุ ทีเ่ ป็ น
อุเบกขา ก็คอื ก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยากนัน้ เอง พอเราไม่ทาํ ตามความอยาก ความอยาก
นัน้ ก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะหมดไปในทีส่ ุด พอหมดแล้ว เราก็จะอยู่ทจ่ี ดุ รู ้
ตลอดเวลา จะเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าสมาธิก็ได้ ถ้าเรามีปญั ญาคอยสกัดความอยากทุก
รูปแบบ ทีจ่ ะดึงให้เราออกจากจุดรู ้ ไปสู่จดุ หลง ไปสู่ความทุกข์
อันนี้แหละคืองานของพวกเรา ทีเ่ ราจะต้องพยายามทํากันให้ได้ คือ พยายามดึงใจของ
เราให้ออกจากจุดหลง ให้มายืนอยู่ทจ่ี ดุ รู ้ ก็ตอ้ งเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
ด้วยการสนับสนุนของการรักษาศีล ด้วยการทําทาน ทานนี้มไี ว้สาํ หรับสกัดความหลง ที่
จะไปแก้ปญั หาด้วยการใช้เงินทองแก้ปญั หากัน ทุกวันนี้เราใช้เงินทองแก้ปญั หาใจกัน เรา
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ไม่สบายใจเราก็ไปเทีย่ วกัน ไปดืม่ ไปรับประทาน ไปดูไปฟังกัน ก็ตอ้ งใช้เงินทอง เมื่อเรา
ใช้เงินทองมาแก้ปญั หา เราก็สร้างปัญหาให้กบั เรา เพราะเราก็ตอ้ งไปหาเงินทองมา หาเงิน
ทองแล้วก็มาแก้ปญั หาทีไ่ ม่มวี นั จบไม่มวี นั สิ้น แก้กนั ไปอย่างนัน้ วนกันไปอย่างนัน้ หา
เงินมาก็ไปสร้างปัญหากับการหาเงินอีก ต้องไปทุกข์ไปเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทอง
แล้วพอได้เงินมา ก็เอามาแก้ปญั หาทีไ่ ม่ถกู ทาง ทําให้ปญั หามันยืดเยื้อต่อไปมันไม่หมด
ไป ถ้าจะแก้ให้มนั หมด ก็คอื เอาเงินทองทีจ่ ะไปแก้ปญั หาแบบเดิมๆนี้ มาแก้ตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ คือเอามาทําทานเสีย เช่นปี ใหม่น้ จี ะไปเทีย่ วทีไ่ หน ก็อยู่บา้ นเอา
เงินทีจ่ ะเทีย่ วนี้ เอาไปทําบุญทําทาน ทําทีไ่ หนก็ได้ ทําทีว่ ดั ก็ได้ ทีโ่ รงเรียนก็ได้ ที่
โรงพยาบาลก็ได้ ทีบ่ า้ นก็ได้ ทํากับพ่อทํากับแม่ ทํากับผูท้ ม่ี พี ระคุณ ทํากับผูท้ ต่ี กทุกข์ได้
ยากเดือดร้อน ทําแล้วเราก็จะได้แก้ปญั หาได้ถกู ทาง เราจะได้หยุดแก้ปญั หาด้วยการใช้
เงินทอง เพือ่ ไปทําตามความอยากต่างๆ เรารักษาศีลก็เช่นเดียวกัน รักษาศีลก็เพือ่ จะตัด
ไม่ให้เราไปสร้างปัญหาเพิม่ ขึ้น เพราะการทําบาปนี้ไม่ได้เป็ นการแก้ปญั หา แต่มนั จะทําให้
ปัญหาเพิม่ มากขึ้น เช่นเราขาดเงินขาดทอง เราก็ไปลักขโมยหรือไปโกหกหลอกลวง เอา
เงินของผูอ้ ่นื มาใช้ ใช้แล้วเราก็ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะคืน ก็ตอ้ งถูกเขามาตามทวงหนี้อยู่เรื่อยๆ
แล้วก็อาจจะต้องถูกจับขึ้นศาลขึ้นอะไรกัน ติดคุกติดตารางไป เราจึงต้องรักษาศีลกัน
ต้องไม่ทาํ บาป ต้องทําทาน อย่าเอาเงินทองไปใช้ในการแก้ปญั หาทางใจ ด้วยการไปซื้อ
ของฟุ่มเฟื อย ไปเทีย่ วไปทําอะไรต่างๆ ถ้าเราหยุดการใช้เงินทองเพือ่ แก้ปญั หาทางใจ เรา
ก็จะไม่ตอ้ งเสียเวลากับการไปหาเงินทองมา ถ้าจะหาก็หาเท่าทีจ่ าํ เป็ น หาพอให้มา
แก้ปญั หาทางร่างกาย คือหาอาหาร หาทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ก็ไม่ตอ้ ง
เสียเวลามาก ก็จะทําให้เราได้มเี วลามาแก้ปญั หาใจของเรา คือมาบําเพ็ญจิตตภาวนา มา
บําเพ็ญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา
การเจริญสมถภาวนาก็ตอ้ งเจริญสติก่อน ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่ง ให้
หยุดให้ได้ ถ้าความคิดปรุงแต่งไม่หยุด ก็จะไม่เกิดผล สมถภาวนาก็จะไม่เกิด ใจจะไม่
เข้าสู่จดุ รู ้ ใจก็จะอยู่ทจ่ี ดุ หลง ตัวทีท่ าํ ให้ใจอยู่ทจ่ี ดุ หลงก็คอื ความคิดปรุงแต่งของเรา
นี่เอง พอเราคิดแล้ว เราก็คดิ ไปตามความหลง อวิชชา ปัจจยา สังขารา ความหลงเป็ นผู ้
ผลักดันให้เราคิดปรุงแต่งไป คิดว่าไอ้นนั ่ ก็ดไี อ้น่กี ็ดี คิดว่าไอ้นนั ่ จะให้ความสุขกับเรา ไอ้
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นี่จะให้ความสุขกับเรา คิดว่าไอ้นนั ่ เป็ นของเรา จะอยู่กบั เราไปตลอด เป็ นนิ จจัง เป็ นสุขงั
เป็ นอัตตา นี่คอื ความคิดของพวกเรา พอคิดอย่างนี้แล้ว ก็เกิดตัณหาขึ้นมา เกิด
กามตัณหา เกิดภวตัณหา วิภวตัณหาขึ้นมา จิตมันก็จะยืนอยู่ทจ่ี ดุ หลง จะไม่มวี นั ออก
จากจุดหลงได้ ถ้าเราไม่มสี ติคอยดึงใจให้หยุดคิดปรุงแต่ง ถ้าใจหยุดคิดปรุงแต่งแล้ว ใจ
ก็จะเข้าสู่ทจ่ี ดุ รู ้ สักแต่วา่ รูท้ นั ที บริกรรมพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ พอความคิดปรุงแต่งหายไป
ก็จะเหลือแต่ตวั รูโ้ ผล่ข้นึ มา ผูร้ ูโ้ ผล่ข้นึ มา ทีน้ เี ราก็จะรูว้ า่ นี่แหละคือจุดทีเ่ ราจะต้องยืน
ต้องอยู่ คืออยู่ทต่ี รงจุดรู ้ อย่าไปอยู่ทจ่ี ดุ หลง จุดหลงก็คอื คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานา ไอ้
นัน่ ก็ดไี อ้น่ีก็ดี อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะมีสง่ิ นี้ อยากจะเป็ นอย่างนัน้ อยากจะเป็ นอย่างนี้
ขึ้นมา พอเกิดความอยากแล้วก็ตอ้ งดิ้นรน อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องดิ้นไปทําตามความอยาก
มันถึงจะหายจากความดิ้นรน
ฉะนัน้ เราต้องมาบําเพ็ญจิตตภาวนากันให้มากๆ เจริญสติให้มากๆ ตัง้ แต่ต่นื เลย สติน้ ี
เราเจริญได้ตงั้ แต่เราตื่น พอเราลืมตาขึ้นมาปั ๊บ เราก็ตอ้ งตัง้ สติดงึ จิตไว้ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
เลย ให้อยู่ตดิ กับร่างกาย อย่าปล่อยให้มนั ไปทีอ่ ่นื หรือให้อยู่ตดิ กับพุทโธ ก่อนจะลุก
ขึ้นมาทําอะไร ก็ถามว่าตอนนี้จติ เราอยู่ทไ่ี หน อยู่ตรงนี้หรือเปล่า หรือไปอยู่ทท่ี าํ งานแล้ว
หรือไปอยู่ทไ่ี หนแล้ว ร่างกายยังอยู่ตรงนี้เลย แต่จติ ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู ้ อันนี้คอื สิง่ ทีเ่ รา
จะต้องเจริญให้ได้ ดึงจิตให้อยู่กบั กายก็ได้ อยู่กบั พุทโธก็ได้ เพือ่ ไม่ให้มนั ไปกับความคิด
ปรุงแต่งสังขาร ไปกับความหลง ถ้าไปคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะไหลไป มันก็จะไปดิ้นรน
ไป ไปตามความอยากต่างๆ เพราะฉะนัน้ เราต้องเจริญสติให้ได้ ถ้าเจริญสติได้ เวลานัง่
เฉยๆนัง่ หลับตา ใจก็จะรวมเข้าสู่จดุ รูไ้ ด้ เข้าสู่จดุ อุเบกขาได้ พอเข้าสู่จดุ นัน้ แล้ว ก็จะได้
พบกับความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่ นัตถิ สันติ ปรมัง สุขงั ไม่มคี วามสุขอันใดทีจ่ ะยิ่งใหญ่ เท่ากับ
ความสุขทีจ่ ะได้จากความสงบ จากการทีไ่ ด้เข้าสู่จดุ รูน้ ้ ี อันนี้แหละ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้อง
พยายามทํากันให้ได้ ถ้าเราไม่ถงึ จุดนี้เราก็จะยังแก้ปญั หาไม่ได้ และการถึงจุดนี้ดว้ ยสมถ
ภาวนา ก็เป็ นการแก้ปญั หาได้ชวั ่ คราวยังไม่ถาวร เพราะว่าเราจะไม่สามารถอยู่ในจุดนี้ได้
ตลอดเวลานัน่ เอง พอเราลืมตาขึ้นมา พอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมา มันก็จะไหลไปสู่จดุ
หลงอีก ถ้าอยากจะให้มนั อยู่ทจ่ี ดุ รูต้ ่อไป เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสกัดความคิด ไม่ให้มนั ไป
ทางนัน้ มันจะไปตามทางความอยาก เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสกัดมัน ใช้อนิ จจัง ทุกขัง
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อนัตตา เข้ามาช่วย อยากได้อะไรก็พจิ ารณาสิง่ ทีอ่ ยากได้วา่ มันไม่เทีย่ ง เป็ นความสุข
ชัว่ คราว เป็ นความสุขเดีย๋ วเดียว แล้วก็จะมีความทุกข์ตามมา อยู่คนเดียวเหงาอยากจะมี
แฟน อยากจะมีภรรยา อยากจะมีสามี ก็ตอ้ งไปหาสามีหาภรรยา พอได้มาแล้วก็ตอ้ งมา
ทุกข์กบั สามีทกุ ข์กบั ภรรยา เพราะภรรยาสามีไม่น่งิ ไม่เหมือนเดิม
ฉะนัน้ ถ้าได้สมาธิแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งเจริญปัญญา พิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จไปมี
ความอยาก เช่นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ลาภยศสรรเสริญ ต้องพิจารณาว่าเป็ นอนิจจัง
ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ จะสัง่ ให้เขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลา
ไม่ได้ เขาจะต้องมีการเปลีย่ นไป มีข้นึ มีลงมีดมี ไี ม่ดี บางวันเขาก็ดบี างวันเขาก็ไม่ดี วันที่
เขาไม่ดี ความสุขทีเ่ ราเคยได้จากเขาก็หายไป ก็จะได้แต่ความทุกข์กลับคืนมา ถ้าเห็นว่า
เขาเป็ นทุกข์เราก็จะได้ไม่อยากได้เขามา
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรเป็ นวัตถุหรือเป็ นบุคคลก็
เหมือนกัน เป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา เป็ นทุกข์ จะให้ความทุกข์กบั เรา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว
ก็จะสกัดใจไม่ให้ไปหลงกับสิง่ ต่างๆได้ ก็จะดึงใจให้ยนื อยู่กบั จุดรูเ้ ฉยๆได้ เวลายืนอยู่
กับจุดรูน้ ้ ีได้ มันสบาย มันอิ่มมันพอ มันไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ นัน้ นี่แหละคือเรื่องของการ
แก้ปญั หาของเรา ตอนนี้พวกเรายืนอยู่ตรงจุดหลง เราต้องดึงจิตของเราให้ออกจากจุด
หลง ให้มายืนอยู่ตรงจุดรู ้ ด้วยการทําทาน ถ้าเรามีเงินมากเกินไป ถ้าเราจะต้องเอาเงินนี้
มาแก้ปญั หาทางใจ เราก็ตอ้ งหยุดใช้เงินแก้ เพราะเงินนี้แก้ไม่ได้ เช่นไปเทีย่ วไปดืม่ ไป
รับประทาน ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรือไปเป็ นใหญ่เป็ นโต เป็ นนัน่ เป็ นนี่ แก้
ไม่ได้ เราต้องแก้ดว้ ยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเท่านัน้ แก้แบบพระพุทธเจ้า เสด็จออกจาก
พระราชวัง บําเพ็ญอยู่ในป่ า รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วก็ชาํ ระใจด้วยสมถะและ
วิปสั สนาภาวนา ชําระความหลงให้ใจได้มายืนอยู่ทจ่ี ดุ รู ้ จุดทีไ่ ม่หลง
ถ้าอยู่ทจ่ี ดุ รู ้ จุดทีไ่ ม่หลงแล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
อะไรจะเจริญอะไรจะเสือ่ ม ก็จะเฉยๆเท่ากัน หนาวเท่านี้หนาวเท่านัน้ มันก็หนาว
เหมือนกัน ร้อนเท่านัน้ ร้อนเท่านี้ มันก็รอ้ นเหมือนกัน ถ้าใจมันเฉยแล้วมันไม่เป็ นปัญหา
กับทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่วา่ จะร้อนหรือหนาว อิ่มหรือหิว เจ็บหรือไม่เจ็บ แก่หรือไม่
แก่ ตายหรือไม่ตาย ไม่เป็ นปัญหาทัง้ นัน้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปนัน้
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มันไม่ได้เป็ นอะไรกับใจเลย ใจไม่ได้เป็ นสิง่ ต่างๆ ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู ้ เหตุการณ์ต่างๆสิง่
ต่างๆเท่านัน้ เอง แต่รบั รูด้ ว้ ยความหลง รับรูแ้ ล้วก็สร้างอารมณ์ข้นึ มา มาทําลายตนเอง
มาดีใจมาเสียใจกับสิง่ ทีต่ นเองไปรับรู ้ เพราะไม่รูว้ า่ สิง่ ต่างๆนัน้ มันไม่ได้มอี ะไรเกี่ยวข้อง
กับเราเลย เราไปเกี่ยวข้องกับเขาเอง เราไปหลงกับเขาเอง ไปหลงว่าเป็ นของเรา เป็ นตัว
เรา พออะไรเป็ นของเราปั ๊บทีน้ กี ็วุน่ วายขึ้นมาทันที ถ้าไม่เป็ นของเรานี่สบาย บ้านคนอื่น
นํา้ จะท่วมไฟจะไหม้เราไม่เดือดร้อน แต่ถา้ เป็ นบ้านของเราขึ้นมาเมือ่ ไหร่ เดือดร้อนขึ้นมา
เมือ่ นัน้ ฉะนัน้ อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปถือว่าอะไรเป็ นตัวเราเป็ นของเรา ให้รูเ้ ฉยๆ
ถ้าเป็ นตัวเราของเรา ก็ให้รูว้ า่ เป็ นของเราชัว่ คราว ไม่ใช่เป็ นตัวเราของเราทีถ่ าวร สักวันก็
จะต้องจากเราไป หรือเราจะต้องจากเขาไป ให้คดิ อย่างนี้พจิ ารณาอย่างนี้ดว้ ยปัญญา ให้
เจริญสติพทุ โธๆ หรือเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เพือ่ ไม่ให้ไปคิดนู่นคิดนี่ แล้วก็
พยายามนัง่ สมาธิให้มาก เดินจงกรมให้มาก เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มสี มาธิมปี ญั ญา ทีจ่ ะรักษาใจ
ให้อยู่ ให้รูเ้ ฉยๆ ให้สกั แต่วา่ รู ้ ไม่ให้ไปหลงกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ บุคคลนัน้ บุคคลนี้ ว่าเป็ นพ่อ
เป็ นแม่ เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นสามีเป็ นภรรยา อันนี้เป็ นความหลงทัง้ นัน้ ความจริงแล้วเขาก็
เป็ นอนัตตา เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย ตัวเขาเองก็ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายไปกับดิน
นํา้ ลมไฟ ตัวของเขาก็เป็ นตัวรูเ้ หมือนกัน แต่เขาไม่รูเ้ ท่านัน้ เอง เขาหลงเท่านัน้ เอง เขาก็
เลยไปทุกข์กบั สิง่ ทีเ่ ขาหลง เวลาทีเ่ ขาต้องสูญเสีย จะต้องพลัดพรากจากสิ่งทีเ่ ขารักเขา
ชอบไป เขาก็เสียอกเสียใจทุกข์ทรมานใจ แต่ถา้ เขารูเ้ หมือนกับเรารูเ้ ขาก็จะไม่ทกุ ข์ เวลา
เขาจากสิง่ ทีเ่ ขารักไปเขาก็ไม่ทกุ ข์ เวลาเราจากสิง่ ทีเ่ รารักไปเราก็ไม่ทกุ ข์ เวลาเราเจอสิง่ ที่
เราไม่รกั ไม่ชอบเราก็จะไม่ทกุ ข์ เราก็จะรูเ้ ฉยๆ
นี้คอื งานทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทําสําเร็จแล้ว แล้วก็นาํ เอามาแบ่งปันให้กบั พวกเรา เรียกว่า
ธรรมทาน ทรงให้ธรรมะกับพวกเรา ถ้าพวกเรานําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ เราก็จะได้ไปยืนอยู่ท่ี
จุดเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไปยืนกัน ก็ยนื ทีจ่ ดุ รูน้ ่แี หละ
จุดทีเ่ ป็ นอุเบกขา จุดทีเ่ ป็ น ปรมัง สุขงั นัน่ เอง อยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารทําทาน อยู่ทก่ี ารรักษา
ศีล อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ดังนัน้ เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่า
เรากําลังทําอะไรกันอยู่ วันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆ ผ่านไปแล้วมันก็ไม่ถอยหลังกลับ เวลา
มีแต่จะหมดไป มันไม่เพิม่ ให้มมี ากขึ้น มันจะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ เวลาทีเ่ ราจะได้บาํ เพ็ญ
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ได้ทาํ ทานได้รกั ษาศีล จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เรากําลังทําอะไรอยู่ เรากําลังทําทานรักษาศีล
บําเพ็ญจิตตภาวนาอยู่หรือเปล่า ถ้าเราไม่ทาํ เราก็ขาดทุน ถ้าเราทําเราก็จะได้กาํ ไร อยู่ท่ี
เรา ไม่มใี ครบําเพ็ญให้เราได้ ไม่มใี ครเตือนเราได้ นอกจากเราต้องเตือนตัวเราเอง ด้วย
การระลึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่เรื่อยๆ ระลึกถึงวันเวลาทีผ่ ่านไปอยู่ทกุ
วินาที ว่าเวลาเราน้อยลงไปทุกวินาที ทุกวินาที เราจะมัวมาหลงกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ทาํ ไม
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ มันมีแต่จะให้ความทุกข์กบั เรา เพราะในวันหนึ่งเราจะต้องจากเขาไป
หรือเขาจะต้องจากเราไป แล้วเรามัวไปวุน่ วายกับเขาทําไม ทําไมไม่ปล่อยให้เขาไปเสีย
ตัง้ แต่บดั นี้ ในเมือ่ เราจะต้องจากกันในวันข้างหน้าอยู่ดี ทําไมเราไม่จากกันเสียแต่ตอนนี้
จากในขณะทีเ่ ราตัง้ ใจนี่มนั ไม่ทกุ ข์นะ แต่ถา้ จากในขณะทีเ่ ราไม่พร้อมไม่ตงั้ ใจนี่มนั จะ
ทุกข์ วิธที จ่ี ะทําให้เราจาก จากสิง่ เหล่านี้ก็คอื ทําทาน เรารักเงินก็ให้มนั จากเราไปสละมัน
ไป รักสมบัตขิ า้ วของเงินทองก็สละมันไป รักสามีภรรยารักลูกก็จากกันไป ไปอยู่คนเดียว
อย่างพระพุทธเจ้า ท่านพร้อมทีจ่ ะจาก จากสิง่ ต่างๆเหล่านี้ไป ท่านจึงไม่ทกุ ข์เวลาทีท่ ่าน
จากไป ถ้าเราไม่พร้อม ถึงเวลานี้มนั จะทุกข์มาก สิ่งต่างๆทีเ่ รารักทีใ่ ห้ความสุขกับเรานี้
จะช่วยเราไม่ได้ เวลาทีเ่ ราจะต้องจากเขาไป ดังนัน้ ให้เรารีบทําเสียตัง้ แต่บดั นี้ เพราะวัน
เวลามีแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วไม่นานก็จะหมด ตอนนี้อายุเท่าไหร่กนั เข้าไปแล้ว จาก
๕๐ มันก็จะเป็ น ๖๐ จาก ๖๐ มันก็จะเป็ น ๗๐ จาก ๗๐ มันก็จะเป็ น ๘๐ ถ้ายังอยู่
เหมือนเดิมอยู่ มันจะได้ประโยชน์อะไร มันไม่มกี ารพัฒนาการขึ้นมา อยู่ไปก็เสียเวลา
เปล่าๆ อยู่ไปก็ขาดทุน มันต้องมีการพัฒนาทางจิตใจ จิตใจต้องรูม้ ากขึ้น หลงน้อยลง
เป็ นอุเบกขามากขึ้น ถึงจะเรียกว่ากําไร ถ้าสามารถยืนอยู่จดุ นี้ได้ตลอดเวลา ก็ถอื ว่าได้
กําไรเต็มที่ ได้หลุดพ้นจากบ่วงมาร บ่วงของกิเลสตัณหา บ่วงของการเวียนว่ายตายเกิด
เพราะฉะนัน้ ขอให้พวกเราพยายยามเร่งความเพียรกัน วันเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆ นี่ก็อกี
ไม่ก่วี นั ก็ส้นิ ปี แล้ว ปี น้ ี หมดแล้วก็หมดไป จะไม่กลับมาหาเราอีกนะ ๒๕๕๖ นี้จะเป็ น
ความจําต่อไป จะไม่มี ๒๕๕๖ อีกแล้ว เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ ขอให้เรารีบ ทําในสิง่ ที่
เราควรทํากัน แล้วควรหยุดในสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรทํากัน ไม่เช่นนัน้ เราจะติดกับอยู่กบั บ่วงของ
มาร อยู่ต่อไปอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด
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ถาม ลูกทําภาวนาทุกวัน มากบ้างน้อยบ้าง ทุกอย่างทีพ่ ระอาจารย์เทศน์ ทีพ่ ระอาจารย์
สอนก็ปฏิบตั อิ ยู่ในใจตลอด
ตอบ แล้วกิเลสมันยอมหนีไปไหม
ถาม บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ แต่วา่ ดีข้นึ มากจาก ๕ ปี ทแ่ี ล้ว
ตอบ มันคงจะเหมือนปลูกต้นไม้นะ ค่อยๆขยับไป ถ้าจะดูวนั ต่อวันมันก็จะไม่เห็น
ความแตกต่างมาก
ถาม แต่เวลามีปญั หาขึ้นมา เห็นชัดเลยค่ะ ว่าเป็ นยังไง
ตอบ อยู่ทต่ี วั เราทัง้ นัน้ ใช่ไหม ปัญหาไม่ได้อยู่ทใ่ี คร อยู่ทค่ี วามอยากของเรา ความยึด
ติดของเรา เคยมีอะไรก็อยากจะมีต่อไป พอจะต้องสูญเสียไป หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงไป ก็ไม่สบายใจไม่พอใจ ไม่มองความจริงว่า ทุกอย่างมันต้อง
เปลีย่ นแปลง แล้วเราไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะไปห้ามมันได้ เราต้องพร้อมรับกับการ
เปลีย่ นแปลงเสมอ
ถาม ลูกสาวไปชอบกับคนนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามทีเ่ ดนมาร์กนี้ เขาจะทํา
อะไรทีผ่ ดิ ปกติ ฆ่าเพือ่ เกียรติยศ มีความคิดทีแ่ ปลกประหลาดอะไรอย่างนี้ พอ
ทราบว่าเขาไปชอบกับคนทีน่ บั ถือศานาอิสลามนี่ เห็นชัดเลยว่าใจนี้ไม่ชอบ เพราะ
ความจํามันจําได้วา่ คนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม นี่ไม่ได้วา่ ใครนะคะ แต่พดู ถึง
ความจําทีเ่ คยจําได้วา่ ไม่ดี ทีน้ กี ็มานัง่ คิดพิจารณาดูเห็นว่า ท่านพระอาจารย์เคย
พูดอยู่ครัง้ หนึ่งนะค่ะว่า เขาเป็ นส้มไปอยากให้เขาเป็ นแอปเปิ้ ล จําคํานี้ได้
เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปอยาก เขาจะเป็ นอย่างไรก็ช่างเขาเรื่องของเขา เขาเลือกเอง
ก็เลยทําใจได้เร็วขึ้น ดีข้นึ นะค่ะ แล้วก็บอกเขาว่าถ้ามีปญั หาอะไรก็มาหาก็แล้วกัน
จะช่วยทุกอย่าง ถ้าเขาชอบอย่างนัน้ ก็โอเคยอมรับ มันก็สบายขึ้นใจก็ไม่ทกุ ข์ มัน
เห็นชัดเลยค่ะพอมีปญั หาแบบนี้ พอนึกถึงคําสอนของท่านพระอาจารย์ มีอยู่คาํ
หนึ่งสมัยแรกๆทีพ่ ระอาจารย์สอนว่า จะพายเรือให้เขาข้ามฝัง่ แล้วถ้าเขากระโดด
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ลงจากเรือนี้ เราจะไปห้ามเขาได้ไหม เขาเป็ นใครมาจากไหนก็ไม่รู ้ แล้วมาสมมุติ
เป็ นลูกของเรา ไปยึดไปถือเขา พอคิดได้ก็ไม่ทกุ ข์นะค่ะ ก็ช่างเขา เขาเป็ นยังไงก็
ช่างเขา มีปญั หาก็มาบอกจะช่วยตามหน้าที่
ตอบ ก็ดแี ล้ว พยายามทําต่อไป ปล่อยให้มากกว่านี้ ยังติดอะไรอยู่ ก็พยายามปล่อย
มัน พยายามแก้ปมอย่าไปผูกมัน อย่าไปมีความผูกพันกับอะไร เพราะเวลาทีไ่ ม่
เป็ นไปดังใจแล้วเราก็จะทุกข์มาก พยายามทําใจให้สงบ ให้มสี ติให้มาก ให้มี
ปัญญาให้มาก แล้วมันจะแก้ปญั หาได้หมด ถ้ายังไม่มปี ญั หาเกิดขึ้น ก็จาํ ลอง
ปัญหาไปก่อน สิง่ ต่างๆทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย มันจะต้องมีปญั หาขึ้นมาซักวัน ไม่วา่
จะเป็ นบ้านเป็ นรถเป็ นสมบัติ เป็ นบุคคล มันจะต้องเป็ นปัญหา ร่างกายของเราก็
จะต้องเป็ นปัญหา มันจะต้องแก่มนั จะต้องเจ็บมันจะต้องตายไป จําลองว่าไปหา
หมอแล้วหมอบอกว่า ท่าทางคุณจะเป็ นมะเร็งแล้วจะทําอย่างไร ทําการบ้านไว้
พอไปเข้าห้องสอบ จะได้เฉยได้ ไม่ตอ้ งทําอะไร แค่ให้เฉยก็เท่านัน้ เอง ไม่เห็นจะ
ยากเย็นตรงไหนเลย เพราะทําอะไรก็ไม่ได้ เป็ นมะเร็งก็ไปเปลีย่ นมันได้ทไ่ี หน
มันเป็ นมะเร็งแล้วไปบอกให้มนั ไม่เป็ น ได้หรือเปล่า มันก็เป็ น แต่ใจเราอย่าไป
เปลีย่ นสิ ใจเรามีความสุขตอนทีไ่ ม่เป็ นมะเร็ง พอเป็ นมะเร็งเราก็มคี วามสุขต่อไป
สิ มันคนละเรื่องกัน คนละคนกัน เรื่องมะเร็งมันเรื่องของร่างกาย ใจเราไม่ได้
เป็ นมะเร็งสักหน่อย แล้วจะไปวุน่ วายกับมันทําไม เวลามันไม่เป็ นมะเร็งเรามี
ความสุขได้ เวลามันเป็ นมะเร็งเราก็ตอ้ งมีความสุขได้สิ เพราะเราไม่ได้เป็ นมันนี่
เราไปหลงมันเอง ไปหลงคิดว่ามันเป็ นเรา เรายังอยากจะให้มนั อยู่กบั เราต่อไป
พอหมอบอกว่าเป็ นมะเร็งก็แสดงว่ามันจะไปแล้ว เท่านัน้ เอง มันมายื่นใบลาแล้ว
บอกว่าผมจะขอลาออกภายใน ๖ เดือน จะไม่ร่วมงานกับบริษทั ของคุณแล้ว ก็
เท่านัน้ เอง เขามาลาก็ปล่อยเขาไป จะมีอะไรใช่ไหม ไปห้ามเขาได้ทไ่ี หนเขาจะ
ลาออกนะ เงินเดือนเขาไม่เอาแล้ว เราสบายแล้ว ไม่ตอ้ งเลี้ยงเขา ไม่ตอ้ งหาข้าว
ให้เขากิน ไม่ตอ้ งดูแลเขา สบายจะตาย กลับไม่เอาอีก อย่างทีเ่ วลาสามีภรรยา
หย่ากัน ก็มาแย่งลูกกัน แย่งกันไปทําไม ใครอยากจะได้ก็เอาไป เราไม่เอา เลี้ยง
แล้วมันเหนื่อย คุณอยากได้เหรอยกให้คุณเลย
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ถาม เมือ่ ๒ วันก่อนได้บททดสอบ เผอิญอยู่คนเดียว ไปเข้าห้องนํา้ แล้วมันล็อกออก
ไม่ได้ตดิ อยู่ในนัน้ ทัง้ คืน ทีท่ ่านอาจารย์ให้ฝึกอยู่ในห้องคนเดียว ถึงสว่างเลยค่ะ
เคราะห์ดที ม่ี นี อ้ งมาตอน ๖ โมงเช้าก็เลยช่วยออกมาได้
ตอบ ดี น่าจะไม่มใี ครเข้าไปเลย จะได้บรรลุในนัน้ เลย ถ้าหยุดความอยากออกจาก
ห้องนํา้ ได้ก็สบายแล้ว อยู่ในห้องนํา้ นี้แหละ มันจะตายก็ให้มนั ตายในห้องนํา้ นี้
แหละ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง ทําไมเวลาอยากเข้า
ห้องนํา้ มันไม่เห็นเป็ นทุกข์ รีบวิง่ เข้าไปเลย ทุกข์ตอนทีอ่ ยากจะออกจากห้องนํา้
ถ้าอยากเข้าไม่เห็นทุกข์เลย ถ้าอยากจะอยู่ในห้องนํา้ นี้ ทุกข์ใช่ไหม ใจของเรามัน
แกว่งไปแกว่งมา อยากแล้วก็ไม่อยาก เวลาอยากเข้าห้องนํา้ เข้าเสร็จแล้วก็ไม่
อยากอยู่แล้ว มันไม่มคี วามถาวรเลย อยู่ในห้องนํา้ ก็อยู่ไปซิ อยากจะออกมา
ทําไม ใครบอกให้คุณเข้าไป คุณก็เข้าไปเองไม่ใช่เหรอ นี่แหละเห็นชัด ความทุกข์
อยู่ทค่ี วามอยาก ฉะนัน้ ต้องพยายามเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญามา มาหยุดความ
อยาก ปัญญาก็ตอ้ งมีสมาธิ สมาธิก็ตอ้ งมีสติ ถ้ายังไม่มสี ติก็ตอ้ งเริ่มทีส่ ติ ถ้ายัง
ยืนไม่ได้ อย่าพึง่ เดินอย่าพึง่ วิง่ หัดยืนให้ได้ก่อน ถ้ายืนได้แล้วก็จะค่อยเดินได้
พอเดินได้แล้วก็จะวิง่ ได้ การยืนก็การมีสติน่ี การไม่มสี ติก็แบบล้มลุกคลุกคลาน
สะเปะสะปะเหมือนคนเมาเหล้า นี่แสดงว่าไม่มสี ติ คนเมาสุรานี่ทาํ อะไรไม่ได้
สะเปะสะปะ เดินไปก็ล ้มเตะนู่นเตะนี่ พอหายเมาแล้วก็มสี ติต่อ เดินได้แล้ววิง่ ได้
แล้ว ตอนนี้พวกเรายังเมากันอยู่ เหมือนคนเมาเลย ไม่มสี ติสตังกัน มีก็นอ้ ย ไม่
พอกับทีจ่ ะทําให้ไจเป็ นสมาธิได้ พอไม่มสี มาธิแล้ว ใช้ปญั ญาอย่างไรก็ไม่เกิดผล
เพราะจะไม่มกี าํ ลังไปหยุดความอยากได้
ฉะนัน้ ก็ตอ้ งฝึ กสติให้มากๆ ถ้าได้สติแล้ว มันก็จะไหลไปเอง มันก็จะพัฒนาไป
การพัฒนาการ มันเป็ นขัน้ ๆเหมือนกับการเรียนหนังสือ ต้องท่อง ก ไก่ ข ไข่ ไป
ให้ได้ พอท่อง ก ไก่ ข ไข่ ได้ ก็หดั สะกดได้ สะกดได้ก็อ่านได้เขียนได้ ต่อไปก็
เข้าใจความหมาย มันเป็ นขัน้ ๆ เราไปข้ามขัน้ ตอนไม่ได้ ถ้าเราไม่มสี ติน้ เี ราก็ทาํ
อะไรไม่ได้ จึงต้องพยายามฝึ กสติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมา เอาเขียนป้ าย “สติ” ไว้ให้เต็ม
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บ้านเลย มองไปทางไหนก็สติๆหมด ดูซมิ นั จะเตือนเราได้หรือเปล่า เขียนป้ ายสัก
๑๐ อัน มองไปทีไ่ หนก็มแี ต่สติๆ ปัจจุบนั สติ ปัจจุบนั อย่าไปอดีตอย่าไป
อนาคต อย่าไปทีน่ ู่นอย่าไปทีน่ นั ่ ปัจจุบนั ก็ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ ให้จติ อยู่ตรงนี้เดีย๋ วนี้
ร่างกายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนัน้ ร่างกายทําอะไรจิตก็อยู่ตรงนัน้ อย่าไปอยู่ตรง
นู น้ ปี ใหม่ เดีย๋ วส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ทีไ่ หนดี ยังไม่ถงึ เลย ตอนนี้คดิ ไป
ก่อนแล้ว ไม่เคยอยู่กบั เนื้อกับตัวเลย ใจ ลอยไปกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้
เรียกว่าไม่มสี ติ เพราะฉะนัน้ ถ้าอยากจะให้อยู่กบั เนื้อกับตัว ก็ตอ้ งอยู่คนเดียว
ไม่ตอ้ งมีเรื่องราวมาก มันถึงจะอยู่ได้ ถ้ามีเรื่องราวมากก็อยู่ไม่ได้ อยู่กบั คนนัน้
คนนี้ เดีย๋ วก็คนนัน้ จัดงานคนนี้จดั งาน งานวันปี ใหม่ส่งท้ายปี เก่า ทีบ่ า้ นนู น้ ทีบ่ า้ น
นี้ ต้องซื้อของขวัญให้คนนัน้ ซื้อของขวัญให้คนนี้ ใจก็วุน่ ไปหมด ไม่ได้อยู่กบั
เนื้อกับตัว แล้วเป็ นไงเดีย๋ วก็ผ่านไปแล้ว เดีย๋ วพอวันที่ ๒ ก็กลับมาเหมือนเดิม
ก็ส้นิ ปี หน้าต่อ ตะครุบเงาไปเรื่อย วิง่ ตะครุบเงาไปเรื่อยๆ พยายามมองเงาทีท่ อด
อยู่ขา้ งหน้า อ้อ!เดีย๋ วสิ้นปี แล้ว เดีย๋ วได้ไปเทีย่ วแล้ว เดีย๋ วได้กนิ เลี้ยงแล้ว ไป
สังสรรค์กนั แล้ว พอผ่านไปแล้ว ก็มองไปข้างหน้าต่อ งานนัน้ ต่องานนี้ต่อ ไม่เคย
อยู่กบั เนื้อกับตัวเลย ใจเลยไม่เคยมีความสุข ความอิ่ม ความพอ มีแต่ความหิว
ความอยาก ความต้องการอยู่เรื่อยๆ เพราะใจไม่หยุด ต้องหยุดใจด้วยสติ ถ้าใจ
หยุดแล้ว ใจก็จะอิ่มจะพอ จะมีความสุข จะไม่อยากได้อะไร จะไม่อยากจะไป
ฉลอง ไปเลี้ยงอะไรกับใคร ฉลองคนเดียวก็ได้ ทําไมจะต้องไปฉลองกับคนอื่น
เราฉลองของเราทุกวันคนเดียว เข้าไปทีจ่ ดุ ทีส่ งบนัน่ แหละเป็ นการฉลองทีด่ ที ส่ี ุด
พยายามเข้าถึงจุดนี้ให้ได้ มันอยู่ในตัวเรา มันไม่ได้อยู่ขา้ งนอก อยู่ขา้ งใน อย่า
ออกไปหาตามรูปเสียงกลิน่ รส อย่าออกไปหาตามสถานทีต่ ่างๆ เราอยู่ตรงไหน
มันอยู่ตรงนัน้ แหละ แต่มนั จะหลอกเรา เราอยู่เดนมาร์กมันก็จะบอกว่าอยู่ท่ี
เมืองไทย พอเรามาเมืองไทยมันก็จะหลอกให้เรากลับไปทีเ่ ดนมาร์ก แกว่งไป
แกว่งมา กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนัน้ ไม่ยอมอยู่กบั ที่ อย่างบอกว่ามันอยู่ทห่ี อ้ งนํา้
นี่แหละ ไม่ตอ้ งดิ้นจะออกไปหรอก จุดสงบมันอยู่ทห่ี อ้ งนํา้ แหละ เราอยู่ตรงไหน
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มันอยู่ตรงนัน้ แหละ ทําใจให้สงบแล้วมันจะมีความสุขทันที มันจะไม่อยากออก
จากห้องนํา้
ถาม เขาบอกมันหนาว
ตอบ มันไม่หนาวหรอกถ้ามันสงบจริงๆมันไม่หนาวหรอก
ถาม พอดีมคี นมาไม่งนั้ ต้องติดถึงวันอาทิตย์
ตอบ ถ้าอยู่ในบ้านคนเดียว ทําไมต้องไปใส่ลอ็ ก ใครเขาจะเข้ามา ล็อกตัวเองไม่ได้ลอ็ ก
ใครหรอก ของป้ องกันตัวเองส่วนใหญ่มาทําลายตัวเองทัง้ นัน้ แหละ เอาปื นเอามีด
มาป้ องกันตัวเอง ในทีส่ ุดก็มาฆ่าตัวเอง ถ้าพิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายอยู่เรื่อยๆแล้ว มันก็จะไม่กลัวหรอก ไม่ตอ้ งมีอาวุธมาป้ องกัน ถึงเวลาก็ไม่มี
อะไรมาป้ องกันได้ ต่อให้มอี ารักขามียามมีหอ้ งทีป่ ลอดภัย มันก็ตายในห้องที่
ปลอดภัยนัน่ แหละ ความตายมันไม่ได้อยู่ขา้ งนอก มันอยู่ทร่ี ่างกายนี่แหละ
ร่างกายมันเป็ นระเบิดเวลา มันมีระเบิดเวลาของมันอยู่แล้ว ถึงเวลามันก็ระเบิด
ถาม พูดถึงคนอยู่ใกล้หมอก็ตาย
ตอบ หมอก็ตาย อย่าว่าแต่ใกล้หมอเลย มันตายหมดนะ เราไม่พจิ ารณาความตายกัน
ไง มันก็เลยหลงกัน ถ้าพิจารณาความตายแล้ว ไม่วุน่ วายกับเรื่องความตายเลย
ไปวุน่ วายกันให้เหนื่อยทําไม ของง่ายๆแค่น้ ยี งั ทําไม่ได้ พิจารณามันดูสมิ ใี ครไม่
ตายบ้าง อยู่ทไ่ี หนก็ตายทัง้ นัน้ ขอทานข้างถนนก็ตาย พระราชามหากษัตริยก์ ็
ตาย แล้วไปกังวลกับมันทําไม ก็ดูแลมันไปตามอัตภาพของเราก็พอ ตามเหตุ
ตามผล ไม่สบายก็รกั ษาไป หายก็หาย ไม่หายก็ตาย หรือไม่หายก็อยู่กบั มันไป
จนกว่ามันจะตายจากเราไป อย่าไปทุกข์กบั มัน ไม่คุม้ ค่า ความทุกข์น้ เี ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
จําเป็ นกับเรา เราไปผลิตมันขึ้นมากันเอง เพราะเราไม่รูจ้ กั วิธีหยุดมัน เราปล่อย
ให้มนั ผลิตความทุกข์ให้เราอยู่เรื่อยๆ เพราะเราคิดว่ามันคือความสุข พอผลิตขึ้น
มาถึงจะรูว้ ่ามันเป็ นความทุกข์ แต่ก็สายไปแล้ว ไอ้นนั ่ ก็ดไี อ้น่กี ็ดี พอได้มาแล้วถึง
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จะรูว้ า่ มันไม่ดอี ย่างทีเ่ ราคิด ถูกหลอกอีกแล้ว ไม่ใช่ใครหลอกเราหลอกตัวเราเอง
พยายามพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆ แล้วจะไม่หลง พิจารณาความทุกข์อยู่
เรื่อยๆ ความทุกข์มนั ก็มากับความเสือ่ มนี่แหละ ถ้าเห็นความเสือ่ ม มันก็จะเห็น
ิ มันก็จะคิดว่าเป็ น
ความทุกข์ มันก็จะไม่อยากได้สง่ิ นัน้ ถ้าไม่เห็นความเสื่อม
ความสุข พอได้มาแล้วมันถึงจะรู ้ แต่มนั ก็สายไปแล้วเสียแล้ว
ถาม ไม่ค่อยดีแล้วร่างกาย ไปกายภาพทุกวัน
ตอบ มันก็ตอ้ งมีเวลาของมันล่ะนะ ไม่มใี ครอยู่คาํ้ ฟ้ า เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ใจดีสูเ้ สือ
แล้วเสือก็ไม่กดั กัดก็ไม่เจ็บ ทีเ่ จ็บมันอยู่ทเ่ี ราเอง เราไปเจ็บเอง แต่ความแก่
ความเจ็บความตายนี้มนั ไม่เจ็บ เราไปเจ็บกับมันเอง เราไปกลัวมัน เราไม่อยาก
แก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย มันก็เลยทําให้เราเจ็บทีใ่ จ ถ้าเราทําใจให้เฉยได้ มัน
ก็จะเฉยๆเหมือนกับตอนนี้ ตอนนี้เป็ นอย่างไรตอนทีม่ นั แก่ตอนทีม่ นั เจ็บ มันก็
เป็ นอย่างนี้แหละ ใจมันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันไปผูกไว้กบั
ร่างกายเพราะความหลงเท่านัน้ เอง ผูกไปคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ก็เลยคิดว่า เรา
แก่เราเจ็บเราตายไปกับมัน ใจเรานี่มนั เป็ นคนทีม่ อี ายุยนื ยาวทีส่ ุด อายุมานี้ไม่รูก้ ่ี
แสนกี่ล ้านปี แล้ว ใจของเรานี้ไม่เคยตาย ถ้ารูค้ วามจริงอันนี้แล้วก็ทาํ ใจให้เฉยได้
พยายามฝึ กใจให้เฉยไว้บ่อยๆ พุทโธไว้บ่อยๆ พอถึงเวลาทีม่ นั จะไม่เฉยเราก็ใช้
พุทโธ พอพุทโธๆไปแล้วเดีย๋ วมันก็จะเฉย แล้วมันก็จะลืมเรื่องของร่างกายไป
ตอนนี้ร่างกายแก่ก็ลมื ไป ร่างกายเจ็บก็ลมื ไป ร่างกายตายก็ลมื ไป ไม่เป็ นปัญหา
เลย ขอให้เราทําใจให้ได้เท่านัน้ แหละ
ถาม เวลานัง่ สมาธิเสร็จแล้ว คือจิตรวมลง จิตนิ่ง จิตสงบแล้ว ลูกเคยพิจารณาเอามีด
แทงจากทีน่ ่ีมาทีน่ ่ี จากนี่ออกมาทีน่ ่ี แทงตัวออก มีดทีม่ นั เข้าไปตรงนี้มนั เกิด
ความสัน่ สะเทือน ไม่รูส้ กึ ว่าเจ็บไม่รูส้ กึ ว่าปวด แต่รูส้ กึ ว่ามันเป็ นการสัน่ สะเทือน
คือสมมุตวิ า่ มีดอย่างนี้ออกมาตรงนี้ ทีเ่ ข้าไปในหัวสมองนี่ มันจะเป็ นการ
สัน่ สะเทือนเล็กๆ เป็ นการสัน่ สะเทือน แล้วก็ถา้ ออกจากนี้ไปนี่มนั ก็เป็ นการ
สัน่ สะเทือน แต่ไม่ได้มคี วามรูส้ กึ เจ็บ ไม่ได้มคี วามรูส้ กึ ปวด ไม่ได้รูส้ กึ อะไร
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ทัง้ สิ้น แต่รูว้ า่ มันเป็ นการสัน่ สะเทือน มีความรูส้ กึ อย่างนี้ไม่ทราบว่า มันไม่ได้เป็ น
ความคิดไปเองแต่มนั รูส้ กึ อย่างนัน้ จริงๆ
ตอบ มันเป็ นเรื่องของความคิดทัง้ นัน้ มันไม่ใช่ความจริงสักหน่อย คุณเอามีดใส่เข้าไป
ในร่างกายหรือเปล่า มันไม่มนี ่ี คุณก็คดิ มันขึ้นมา มันก็เป็ นเหมือนกับ
ภาพเสมือนจริงทีเ่ กิดจากการคิดขื้นมา เข้าใจไหม ทีใ่ ห้ทดสอบดูก็คอื ว่า ทําอย่าง
นี้แล้วใจเราเฉยหรือเปล่า เท่านัน้ เอง มันจะสัน่ ไม่สนั ่ ไม่ใช่เรื่องสําคัญ สําคัญทีว่ า่
ใจเรารับกับมันได้หรือเปล่า รูเ้ ฉยๆได้หรือเปล่าเท่านัน้ เอง ทัง้ หมดนะ เช่นเผา
ร่างกายเราใจเราเฉยได้หรือเปล่า ทีใ่ ห้ตดั หัวตัดแขนตัดขาอะไรนี้ ก็คอื ว่าใจเรา
หวาดเสียวไปกับภาพทีเ่ ราปรุงแต่งขึ้นมาหรือเปล่า มันเป็ นเพียงภาพทีเ่ ราทดสอบ
ใจเราเท่านัน้ เอง
ถาม ค่ะ แต่ขอ้ สําคัญคือ ถ้าใจเรานิ่ง ก็ใช้ได้
ตอบ มันก็รบั ได้ ทําการบ้านไง ก็ถงึ เวลาเกิดไปเจอพวกทีจ่ บั เราไปตัดแขนตัดขาแล้ว
เราจะนิ่งได้หรือเปล่า เป็ นการทําการบ้าน ดูวา่ ใจเราจะผ่านไหม ใจเราจะนิ่งปล่อย
วางร่างกายได้หรือเปล่า
ถาม ถ้าสมมุตวิ า่ เราปฏิบตั อิ ย่างนัน้ บ่อยๆ เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมทําข้อสอบ
ตอบ ต่อไปมันก็จะไม่กลัว เวลาร่างกายถูกทรมาน ถูกใครเขาตัดแขนตัดขา หรือทํา
อะไร เราก็หา้ มเขาไม่ได้ เขาจะตัดก็ตอ้ งตัด เราก็ทาํ ได้แต่ทใ่ี จเราให้เฉยนิ่งเท่า
นัน้ เอง ทีน้ ีถา้ เราไม่เคยทํามันจะไม่น่งิ ไปหาหมอๆบอกจะฉีดยาเท่านี้ก็ไปเลย ยัง
ไม่ทนั ฉีดเลยไปก่อนแล้วใจ
ถาม เข้าใจแล้วค่ะ
ตอบ ทุกอย่างทีเ่ ห็นในสมาธิน้ ี มันเป็ นการบ้านทัง้ นัน้ มันไม่ได้เป็ นของจริง
ถาม คือจุดประสงค์ทส่ี าํ คัญ คือทําใจให้น่งิ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น
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ตอบ ใช่เวลาไปเจอของจริงมันจะเฉยได้หรือเปล่า ทีเ่ ราทําสมาธิอยู่น้ มี นั เป็ นการทํา
การบ้าน เราไม่ได้เจอของจริงสักหน่อย แต่ถา้ มันทําได้แล้วพอมันเจอของจริงมัน
ก็จะทําได้ มันก็จะเฉยได้
ถาม คือถ้าเราฝึ กบ่อยขึ้นๆ ใจเรานิ่งไม่กระเทือนไม่สนั ่ ไม่อะไร มันจะเฉยพอเวลาเข้า
ห้องสอบ เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเคยทํามาแล้ว เคยปฏิบตั มิ าแล้ว พอถึงจริงๆปั ๊บมัน
จะขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะ เหมือนทีท่ อ่ งสูตรคูณทีท่ ่านเล่า ๒ คูณ ๒ เป็ น ๔
ตอบ ถึงบอกให้ทาํ การบ้านอยู่เรื่อยๆ พิจารณาความเสื่อมความตายอยู่เรื่อยๆ อันนี้ก็
เป็ นวิธีหนึ่ง ผ่าก็เรียกว่าเป็ นความเสือ่ ม ตัดแขนตัดขามันก็เสือ่ มไปแล้ว
โยม สมัยก่อนทีต่ ดั แขนตัดขา เผาร่างกายเผาอย่างไรมันก็ไม่ไหม้ แต่ตอนนี้เห็นขี้เถ้า
แล้วค่ะ เห็นกระดูกแล้วค่ะ เห็นทุกครัง้ ทีท่ าํ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณมาก
ค่ะ
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