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เลือกเดินทางธรรม
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เส้นทางชีวติ ของพวกเรา มีอยู่ ๒ เส้นทางด้วยกัน คือ
๑. ทางโลก ๒. ทางธรรม ทางโลกเป็นทางที่มีความสุข
มาก่อน แล้วตามมาด้วยความทุกข์ในภายหลัง ส่วนทาง
ธรรมนี้ มี ค วามทุ ก ข์ ม าก่ อ น แล้ ว ตามด้ ว ยความสุ ข
คนส่วนใหญ่จึงเลือกทางโลกกัน เพราะต้องการความสุข
ไวๆ ก็เลยเลือกเอาทางโลก ที่พอเดินไปแล้วก็จะได้
ความสุขก่อน ส่วนความทุกข์นั้นบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตามมา
บางคนคิดว่าทางโลกเป็นทางที่ให้ความสุขไปเรื่อยๆ ไม่มี
ความทุกข์ตามมา ส่วนคนทีม่ ปี ญ
ั ญา คนทีม่ องอนาคตเป็น
มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ก็จะเลือก
ทางธรรม ทางธรรมที่เริ่มด้วยความทุกข์แต่จะไปจบด้วย
ความสุข นี่คือเส้นทางชีวิตของพวกเราที่กำ� ลังเดินกันอยู่
เราจะเดินไปเส้นไหนก็ไม่มีใครมาห้ามมาบังคับเราได้
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เราเป็นผู้เลือกทางเดิน แล้วเราก็ต้องรับกับเหตุการณ์
หรือผลที่เกิดจากการเลือกทางเดินของเรา การที่เรามาฟัง
เทศน์ฟังธรรมกัน ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้เราเลือก
ทางธรรมกัน เพราะถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราจะ
ไม่รู้ว่าทางธรรมนั้นให้ความสุขกับเรา เราจะเห็นแต่ว่า
มันเป็นความทุกข์ เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นความ
ทุกข์ยากล�ำบาก จึงไม่มีใครอยากจะปฏิบัติกัน แต่พอเรา
ได้มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรม มาศึกษาประวัติของ
พระพุท ธเจ้า ประวัติของพระอริยสงฆ์ สาวกทั้งหลาย
เราเห็นความทุกข์ยากล�ำบากของท่าน แต่เราก็เห็นความสุข
ความสบายของท่านทีต่ ามมา หลังจากทีท่ า่ นได้บรรลุธรรม
ขั้นต่างๆ แล้ว มันก็เลยท�ำให้เรามีก�ำลังใจที่จะไปในทาง
ธรรมกัน
นี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์จากการที่เรามาฟังเทศน์
ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ยินได้ฟังผลที่เกิดจาก
การปฏิบัติอย่างทุกข์ยากล�ำบาก ผลที่วิเศษ ผลที่เลิศกว่า
ผลที่เราจะได้รับ จากการที่เราเดินไปในทางโลก เพราะ
ทางโลกนี้เป็นทางสั้น เป็นทางที่จะจบเมื่ออายุเราหมดไป
เมือ่ ร่างกายเราตายไป แต่ทางธรรมนีเ้ ป็นทางทีย่ าว พอเรา
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ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ แล้ว เราก็จะได้รับความสุขไป
อย่างไม่มวี นั สิน้ สุด พอเราได้ฟงั แล้วเราก็จะเกิดความยินดี
ทีจ่ ะออกเดินทางไปในทางธรรมกัน เพราะเราเห็นตัวอย่าง
ที่ดี เห็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้า เห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่เราได้ไปกราบไหว้บูชา ได้ไปได้ยินได้ฟัง
ได้ศกึ ษา ได้เห็นความสุขทีท่ า่ นครองอยู่ ก็เป็นเครือ่ งยืนยัน
ว่าทางธรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นทางที่เลวร้ายตรงไหน แล้วก็เป็น
สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ ยู ่ เ หนื อ วิ สั ย ของพวกเราที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น
พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา พระอริยสงฆ์
ทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ถ้าท่านสามารถ
ที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้ เราก็สามารถที่จะบรรลุได้
เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้จักวิธีของการปฏิบัติที่จะท�ำให้การ
บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ปรากฏขึ้นมา
พอเราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง เราก็
เพียรพยายามปฏิบัติกันไปตามก�ำลังที่มีอยู่ในขณะนั้น
เวลาที่เราเริ่มต้น ก�ำลังที่จะปฏิบัติธรรมนั้นยังมีไม่มาก
สิ่ ง ที่ ต ่ อ ต้ า นนี้ มี ม าก คื อ นิ ว รณ์ กิ เ ลส ตั ณ หาต่ า งๆ
ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความติด
อยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความเกียจคร้าน
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ความง่วงเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่าน และความโกรธที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการบ�ำเพ็ญ แต่ถา้ เราได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศกึ ษา
เราก็จะได้รู้จักวิธีก�ำจัดขวากหนาม หรืออุปสรรคต่างๆ
เหล่านี้ให้หมดไปได้ แล้วเราก็สามารถที่จะบ�ำเพ็ญและ
ปฏิบัติธรรมไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย ถ้าเรามีผู้คอย
แนะคอยสอนอยู่เรื่อยๆ คอยให้ก�ำลังใจอยู่เรื่อยๆ เวลา
ฟั ง เทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ท่ านจะแสดงถึ ง
หลักธรรมในเบื้องต้นก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างในการที่
จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้ ท่านก็จะสอนเรื่องศีล สมาธิ
และปัญญา แล้วก็แสดงถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติศีล
สมาธิ ปัญญา ก็คือมรรคผลต่างๆ เช่น โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล และนิพพาน
ที่เรียกว่ามรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นผลที่จะเกิดขึ้น
จากการบ�ำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา
แล้วท่านก็จะเล่าวิธีการบ�ำเพ็ญศีล สมาธิ และปัญญา
ของท่านให้ฟัง ว่าท่านบ�ำเพ็ญอย่างไร ท่านไปอยู่ที่ไหน
ไปปฏิบัติอย่างไร แล้วได้ผลอย่างไร เวลามีปัญหาท่าน
ท�ำอย่างไร พอท่านเล่าให้ฟังแล้ว มันก็ท�ำให้ผู้ฟังนั้นเกิด
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ก�ำลังใจ ถ้ามีความท้อแท้เหนือ่ ยหน่าย พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
จากท่าน ก็ท�ำให้เกิดมีก�ำลังจิตก�ำลังใจขึ้นมา อันนี้คือ
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมี ถ้าเป็นไปได้ ก็มีครูบาอาจารย์
คอยสั่งคอยสอน คอยให้ก�ำลังใจอยู่เรื่อยๆ แต่การจะไป
อยู่กับครูบาอาจารย์นั้น ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่น
มีความกล้าหาญ คือไม่กลัวท่าน ไม่กลัวแต่เกรง ค�ำว่า
ไม่กลัวก็คือ ไม่กลัวการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนของท่าน
แต่เกรงในพระคุณของท่าน เกรงในพระปัญญาของท่าน
จะมีความย�ำเกรง จะมีความเคารพ ในธรรมค�ำสั่งสอน
ของท่าน เชื่อว่าค�ำสั่งสอนของท่านทุกค�ำนี้เป็นค�ำสอนที่
ออกมาจากความเมตตา เป็นค�ำสอนที่จะมาแก้ไขสิ่งที่
บกพร่องที่มีอยู่ในตัวเรา ถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้ มีความ
กล้าอย่างนี้ เวลาอยูก่ บั ท่านนีเ้ ราจะไม่หวัน่ ไหว เวลาถูกท่าน
ต�ำหนิติเตียน เวลาถูกท่านทดสอบจิตใจ เราจะมองไป
ในทาง ว่าเป็นความเมตตา เป็นการทดสอบจิตใจของ
พวกเราว่ามีความหนักแน่น มีความมั่นคงอยู่กับธรรม
หรือไม่ แล้วก็เป็นการเหมือนกับการทดสอบจิตใจ คุย้ เขีย่
กิ เ ลสตั ณ หาที่ อ าจจะหลบซ่ อ นอยู ่ ใ นส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ถ้าไม่ถูกท่านคุ้ยเขี่ยก็อาจจะไม่โผล่ออกมา แล้วก็จะท�ำให้
เราประมาทได้ คิดว่าเราไม่มีกิเลสแบบนั้นแล้ว แต่พอ
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ท่านคุ้ยเขี่ยออกมา พอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่ามันยัง
มีอยู่ เช่นการถือเนือ้ ถือตัว การโกรธ บางทีไม่มีเหตุการณ์
มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา แต่พอมีเหตุการณ์นี้มันจะโผล่ขึ้นมา
มันก็จะท�ำให้เรารู้ว่าเรายังมีปัญหานี้อยู่ แล้วเราก็จะได้หา
วิธีก�ำจัดให้มันหมดไปจากใจ
นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ค วรจะมี กั น คื อ ครู บ าอาจารย์
โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทบี่ รรลุแล้ว ผูท้ ไี่ ด้มปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติมาในทุกรูปแบบ ในทุกขั้นตอนของธรรม
ทั้งขั้นศีล ทั้งขั้นสมาธิ ทั้งขั้นปัญญา ทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้น
ถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้ว โอกาสที่จะได้บ�ำเพ็ญให้
ส�ำเร็จนั้นมีอยู่มาก ดังนั้นควรที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์กัน
แล้วถ้าไปอยู่ศึกษากับท่านได้ยิ่งดี เพราะจะได้อยู่ใกล้ชิด
เวลาที่ท่านเห็นอะไรบกพร่อง ท่านก็จะได้ช่วยแก้ไขให้
หรือเวลาที่เราอยากจะไปท�ำอะไรตามความอยากของเรา
โดยคิดว่าเป็นการกระท�ำที่ถูกที่ดี แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วย
เราก็ไม่ควรที่จะท�ำ ควรที่จะฟังว่าท่านมีความเห็นอย่างไร
เวลาที่จะไปไหน เราไปกราบครูบาอาจารย์นี้ เรามักจะ
ไม่บอกว่าขอลาไปนู่นขอลาไปนี่ แต่จะไปขอปรึกษาว่า
มี เ หตุ ผ ลอย่ า งนี้ อ ย่ า งนั้ น จะท� ำ อย่ า งนั้ น หรื อ อย่ า งนี้
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ท่านมีความเห็นอย่างไร ถ้าท่านมีความเห็นไม่ตรงกับความ
เห็นของเรา เราก็ต้องหยุดความเห็นของเรา เราต้องเห็น
ความเห็นของท่านนี้ดีกว่าหรือถูกต้องกว่า เพราะท่านได้
ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาแล้วอย่างโชกโชน กิเลสมันจะ
คอยหลอกเราให้เราไปท�ำตามกิเลส โดยที่มันจะเอาธรรม
ต่างๆ มาอ้าง ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้ เราจะรู้ไม่ทันเล่ห์กล
ของกิเลส แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ ท่านเคยผ่านเล่ห์กลของ
กิเลสมาแล้ว หรือท่านก็เคยมีครูบาอาจารย์คอยช่วยแก้เล่ห์
กลต่างๆ ของกิเลสมาแล้ว พอเราแสดงเล่ห์กลของกิเลส
ออกมา ท่านก็จะรู้ทันที แล้วท่านก็จะช่วยแก้ไขให้
ฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ ต้องอยู่แบบเคารพ
เชือ่ ฟังจริงๆ ไม่คดั ค้านไม่เถียง เพราะว่าท่านไม่ได้ประโยชน์
อะไรจากการที่มาเอาแพ้เอาชนะเรา ท่านไม่ต้องการอะไร
จากเรา ท่านต้องการช่วยเหลือให้เราได้ปฏิบัติไปในทาง
ที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าท่านเห็นว่าเราไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ท่านก็ตอ้ งคัดค้านยับยัง้ ไม่ปล่อยให้ไป อย่างสมัยทีอ่ ยูก่ บั
หลวงตานี้ ท่านก็มีกฎว่าพระบวชใหม่นี้ต้องอยู่ ๕ พรรษา
ไม่ให้ไปไหน ให้อยูใ่ นวัด ให้บำ� เพ็ญในวัด ยังไม่พร้อมทีจ่ ะ
ไปเที่ยวปลีกวิเวกตามล�ำพัง เพราะเป็นเหมือนกับยังเป็น
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เด็กอยู่ ยังไม่พร้อม ยังไม่มีก�ำลังที่จะไปปลีกวิเวกตาม
ล�ำพัง ไปแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษ
ขึ้นมาได้ ถ้ามีพระรูปใดท่านฝืนค�ำสั่ง คือขออนุญาตไป
แล้วท่านห้ามไม่ให้ไป แต่ก็ไป ถ้าไปแล้วเวลาจะกลับมานี้
ท่านไม่รับแล้ว ท่านไม่สอนแล้ว คนที่ดื้อดึง คนที่ไม่ฟัง
ค�ำสอนของท่าน ท่านบอกว่ากลับมาท�ำไม ในเมื่อท่านเห็น
ว่าการตัดสินใจของท่านนั้นดีแล้ว ท่านไปแล้วก็ไปเลย
ไปแล้วก็ไม่ตอ้ งกลับมา ขอให้พวกเราระมัดระวังเรือ่ งความ
ดื้อรั้นกัน เวลาครูบาอาจารย์ห้าม หรือเวลาครูบาอาจารย์
สอนอะไร อย่าไปดื้อรั้น มันจะเป็นโทษกับเราเองมากกว่า
เป็นคุณ
นอกจากถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริง
เห็นจริง นี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง อันนี้ก็อาจจะไม่เชื่อตามก็ได้
ถ้ า เรามี เ หตุ ผ ลมี ธ รรมที่ ถู ก ต้ อ ง แล้ ว ท่ า นมี ธ รรมที่
ไม่ถูกต้อง อย่างนี้เราก็ต้องไม่เชื่อฟัง ถ้าเชื่อฟังก็อาจ
จะท�ำให้เราไปผิดทางได้ อย่างกรณีของพระองคุลิมาล
ที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่า ถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรม
ต้องไปฆ่าคน ๑๐๐๐ คน อันนี้ก็เชื่อก็เลยไปฆ่า แต่เหลือ
คนสุดท้าย ไปพบกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็สอน
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องคุลมิ าลว่า นีไ่ ม่ใช่เป็นทางสูก่ ารหลุดพ้น สูก่ ารบรรลุธรรม
พอองคุลิมาลได้ฟังก็เปลี่ยนเป้าหมาย เลิกเชื่อค�ำสอน
ของอาจารย์ แล้วก็มาฟังค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแทน
แล้วในที่สุดก็ได้หลุดพ้น ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ นี่คือ
เรื่องของการไปศึกษากับครูบาอาจารย์ มีตัวอย่างหลาย
ตัวอย่างให้เราได้เห็นกัน อย่างกรณีของพระโปฐิละนี่ก็
เหมือนกัน
พระโปฐิละนี้ท่านก็บวชมานาน แล้วท่านก็มีความ
ช�ำนาญในทางปริยัติธรรม ท่านจดจ�ำพระธรรมค�ำสอน
ต่ า งๆ ของพระพุ ท ธเจ้ า ได้ ห มด แต่ ทุ ก ครั้ ง ที่ พ บกั บ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ากลับต�ำหนิว่าเป็นใบลานเปล่า
ไม่ มี เ นื้ อ หนั ง สาระของธรรมมี แ ต่ ตั ว ใบลาน มี แ ต่ ชื่ อ
ของธรรม แต่ไม่มีตัวธรรม จิตใจยังถูกครอบง�ำด้วย
โมหะอวิชชา กิเลสตัณหาอยู่ อยู่ไปเปล่าๆ ตายไปเปล่าๆ
บวชแล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ะไรจากการศึ ก ษาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
จนในที่สุดพระโปฐิละก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนต้องออก
ปฏิบัติ และต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอน ท่านก็เลย
มุ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ ไปที่ส�ำนักที่มี
พระอรหันต์อยู่กัน ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น ทั้งพระ
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ทั้งเณร เป็นผู้บรรลุธรรมกัน ก็ไปกราบพระที่เป็นหัวหน้า
แต่เนื่องจากที่พระโปฐิละนี้ท่านบวชมานานกว่า มีพรรษา
มากกว่า พระอาจารย์หัวหน้าท่านก็ปฏิเสธ บอกไม่กล้ารับ
เข้ามาเป็นลูกศิษย์ เพราะท่านมีพรรษามากกว่า อาจจะ
เป็นอุบายของท่านทีจ่ ะทดสอบความตัง้ ใจ ว่าตัง้ ใจทีจ่ ะมา
ศึกษาจริงๆ หรือเปล่า ก็ปฏิเสธไป แล้วก็บอกให้ลองไป
ถามพระรูปอืน่ ดู ท่านก็ไปถามพระรูปอืน่ ทีเ่ ป็นพระอรหันต์
เหมือนกัน พระแต่ละรูปท่านก็ปฏิเสธไป จนไปถึงสามเณร
ก็มีศรัทธาเชื่อว่าสามเณรนี้เป็นพระอรหันต์ และสามารถ
ที่จะเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านได้
สามเณรในตอนต้นก็จะไม่รับ เพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต่างๆ ท่านไม่รับ แต่เมื่อพระอาจารย์หัวหน้า
ท่านบอก สามเณรไม่สงเคราะห์ท่านหน่อยหรือ สามเณร
ก็เลยรับพระเถระมาเป็นลูกศิษย์ลูกหา ทั้งๆ ที่ตนเองยัง
เป็นสามเณรอยู่ แต่พระเถระมีพรรษามาก แทนทีส่ ามเณร
จะต้องมาคารวะพระเถระ พระเถระนั้นกลับต้องไปคารวะ
สามเณร ในฐานะทีส่ ามเณรเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเถระ
พระเถระท่านก็แสดงความคารวะ อ่อนน้อมกับสามเณร
อย่างสวยงาม ไม่แข็งกระด้างแต่อย่างไร แต่การแสดง
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ความคารวะนั้นก็ยังไม่พอ สามเณรยังไม่มั่นใจว่าจะมีทิฐิ
มีความดือ้ รัน้ อยูห่ รือไม่ จึงต้องทดสอบดูวา่ ยังดือ้ หรือไม่ดอื้
ก็เลยใช้ให้ท�ำอะไรต่างๆ ใช้ให้ล้างกระโถน ให้ล้างบาตร
ซักจีวร ให้กวาดถูกุฏิ เช็ดถูกุฏิ กวาดถูลานวัดอะไรต่างๆ
บางครั้ ง ก็ แ กล้ ง ให้ ลุ ย ลงไปในน�้ ำ ให้ ไ ปหยิ บ อะไรมา
พอลงไปเปียก ยังไม่ได้ไปถึงสิง่ ทีจ่ ะไปให้หยิบ ก็บอกไม่เอา
แล้วเปลีย่ นใจ ไม่ตอ้ ง ก็ดวู า่ มีอารมณ์หรือไม่ มีความโกรธ
หรือมีอะไรหรือไม่ แต่พระเถระท่านก็มีความแน่วแน่
มีศรัทธาในตัวพระสามเณรว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ที่
จะสามารถสั่งสอนให้ท่านหลุดพ้นได้ ท่านก็เลยเชื่อฟัง
ทุกอย่าง และไม่โกรธเวลาที่ท�ำแล้วไม่พอใจ เวลาถูกใช้
แล้วควรจะไม่พอใจ แต่ท่านก็ไม่แสดงอาการอะไร ท่านก็
เคารพอยู่เหมือนเดิม
จนกระทั่งสามเณรเห็นว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟัง
ค�ำสัง่ ค�ำสอน สามเณรก็เลยสอนเรือ่ งการฆ่ากิเลส ว่ากิเลส
นี้มันเหมือนตัวกะปอมที่มันอยู่ในรู แล้วมันมีทางเข้าออก
อยู่ ๖ ทางด้วยกัน ถ้าอยากจะจับกะปอมตัวนี้ก็ต้องปิด
ทางเข้าออก ๕ ทางเปิดไว้ทางเดียว แล้วก็ไปคอยเฝ้าอยู่
ตรงทางนั้น ทางที่เปิดให้มันเข้าออก เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมัน
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ต้องออกมาทางนัน้ พอมันออกมาก็จบั มันได้เลย สามเณร
ก็เปรียบเทียบว่ากิเลสตัณหาของพวกเรานี้ มันก็มีทาง
เข้าออกในใจของเรา ๖ ทางด้วยกันคือ ทางตาหูจมูก
ลิ้นกายแล้วทางใจ ให้ปิดเสีย ๕ ทาง คือปิดตาหูจมูก
ลิ้นกาย ที่เราเรียกว่าส�ำรวมอินทรีย์ หรือที่เราถือศีล ๘
กั น นี้ ก็ เ ป็ น อุ บ ายของการปิ ด ทวารทั้ ง ๕ เพื่ อ ที่ จ ะได้
ไม่เหนือ่ ยกับการตามจับกิเลสตัณหา ถ้าเปิดทัง้ ๖ ทางนีเ่ รา
จับมันไม่ไหว เราไปทางนีม้ นั ก็ออกไปอีกทางหนึง่ เราไปเฝ้า
ทางตา มันก็ออกไปทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ได้ แต่ถา้ เราไป
ปิดมันสัก ๕ ทาง ปิดตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็มีทางเดียว
ที่จะออกมาได้ก็คือทางใจ ทางความคิด ตอนนั้นเราก็ไป
หยุดมันที่ตรงนั้น เวลาที่มันจะออกมา เราก็ใช้สติปัญญา
ก�ำจัดมันได้ เบือ้ งต้นก็จบั มันด้วยสติกอ่ น บริกรรมพุทโธๆ ไป
พอมันอยากจะไปเที่ยว อยากจะไปกิน อยากจะไปดื่ม
อยากจะไปท�ำอะไร เราก็บริกรรมพุทโธๆ ไป หยุดมันก่อน
ตัดก�ำลังมันก่อน พอมันอ่อนก�ำลังแล้ว เวลามันอยาก
จะไปไหน เราก็สามารถใช้ปัญญาเข้ามาท�ำลายมันได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้ามันยังไม่อ่อนก�ำลังนี้จะสู้มันไม่ได้ ถ้าจิตยัง
ไม่มีสติที่จะท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ ยากต่อการที่จะ
ก�ำจัดกิเลสตัณหาต่างๆ เวลาที่มันโผล่ขึ้นมา
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ฉะนั้ น ในเบื้ อ งต้ น ต้ อ งใช้ ส ติ ตั ด ก� ำ ลั ง ของกิ เ ลส
ตัณหาก่อน เมื่อมันอ่อนก�ำลังแล้ว เวลามันออกมาก็จะใช้
ปัญญาฆ่ามันได้ สตินี้ฆ่ากิเลสไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาเป็น
ผูฆ้ า่ แต่สตินเี้ ป็นผูห้ ยุด ตัดก�ำลังมันได้ ด้วยการท�ำใจให้สงบ
แล้วก็จะท�ำให้ใจมีก�ำลัง มีอาหาร เพราะความสงบคือ
อาหารของใจ จะท�ำให้ความอยากความหิวโหย ความต้องการ
อะไรต่างๆ นั้นไม่รุนแรง แต่ยังไม่ตาย ถ้าเป็นนักมวย
ก็ เ หมื อ นกั บ ถู ก น็ อ คนั บ ๘ แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง กั บ นั บ ๑๐
ด้วยก�ำลังของสติ ต้องอาศัยก�ำลังของปัญญาถึงจะสามารถ
ท�ำให้ล้มลงไปนับ ๑๐ ได้ นี่ก็เป็นอุบายวิธีสั่งสอนของ
สามเณรต่อพระเถระ แล้วไม่นานพระเถระท่านก็บรรลุ
หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา ด้วยความศรัทธาความ
เชื่อในครูบาอาจารย์ ไม่ดื้อรั้น ไม่ว่าท่านจะสั่งจะสอน
ให้ท�ำอะไร ก็ต้องท�ำตามที่ท่านสั่ง
อย่างในปัจจุบันนี้ก็เรื่องที่หลวงตากับคุณแม่ชีแก้ว
หลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่า แม่ชีแก้วก็มาสมัครเป็น
ลูกศิษย์ลูกหาให้อบรมสั่งสอน แต่แม่ชีแก้วเธอก็มีปัญหา
เธอติดนิมิตต่างๆ เวลานั่งสมาธิทีไรจิตของเธอจะออกไป
รับรู้นิมิตต่างๆ ซึ่งไม่ได้เป็นทางที่ไปสู่สัมมาสมาธิ ทางที่
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จะไปสู่การท�ำให้จิตมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆ ได้
เวลามาเล่าให้หลวงตาฟัง เธอก็คิดว่าเธอเก่ง เธอเห็นนู่น
เห็นนี่ แต่หลวงตากลับเห็นว่ามันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์
ก็คอยห้ามคอยเตือน ห้ามยังไงเธอก็ยังไม่เลิก จนถึงขั้นที่
หลวงตาต้องคาดโทษว่า ถ้ายังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนิมิต
ต่างๆ เหล่านี้ ก็อย่ามาถือเป็นครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์กัน
พอท่านคาดโทษแบบนั้น เธอถึงเห็นโทษของการดื้อรั้น
ของเธอ เธอก็เลยหักห้ามจิตใจเวลานั่งสมาธิ ไม่ให้จิต
ออกไปรับรู้อะไรต่างๆ ให้ตั้งอยู่ในความสงบ ให้เป็น
อุเบกขา ให้สักแต่ว่ารู้ แล้วพอออกจากสมาธิแบบนี้มา
ก็จะมีกำ� ลังทีจ่ ะมาใช้ปญ
ั ญาในการก�ำจัด กิเลสตัณหาต่างๆ
ให้หมดไปจากใจ
อันนี้ก็เกิดจากการเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ถ้าเธอยัง
ดื้อรั้นไม่เชื่อครูบาอาจารย์ ยังเชื่อว่าทางของเธอนั้นเป็น
ทางที่ถูก เธอก็ยังจะต้องไปติดนิมิตนี้ไปเรื่อยๆ นิมิตนี้
ถึ ง แม้ มั น อาจจะเป็ น ของแปลกประหลาด เป็ น ความ
สามารถพิเศษที่คนธรรมดาสามัญ จะไม่สามารถรู้เห็นได้
เธอกลับรู้เห็นได้ แต่มันไม่มีความสามารถในการก�ำจัด
กิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากใจ แล้วมันกลับจะ
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กลายเป็นผู้รับใช้กิเลสตัณหา เพราะผู้ที่มีนิมิตต่างๆ ก็มัก
จะถูกหลอกให้ไปใช้ในอาชีพท�ำมาหากิน เป็นหมอดูหมอ
อะไรไป แล้วก็จะได้มีรายได้จากการท�ำนายทายทักอะไร
ต่างๆ แต่จิตก็ยังมีกิเลสเต็มอยู่ภายในหัวใจ แล้วจะ
ไม่มีวันหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ ไม่มีวันหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่เธอก็กลับใจได้ เลิกเล่น
เลิ ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ มิ ต แล้ ว ก็ ตั้ ง ใจบ� ำ เพ็ ญ ไปในทาง
อัปปนาสมาธิ และเวลาออกจากสมาธิก็ออกไปทางปัญญา
พิจารณาทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณ์ พิจารณาร่างกายให้
เป็นอสุภะ เพื่อตัดกิเลสตัณหาต่างๆ ที่ผูกใจให้ติดอยู่กับ
วัฏฏะ แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จนในที่สุดเธอก็บรรลุ
มรรคผล
อันนี้ก็ด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์
และครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริง ที่ไม่เกรงอกเกรงใจ
ลูกศิษย์ พร้อมที่จะตัดลูกศิษย์ได้ เพราะครูบาอาจารย์
ไม่ได้มาหาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อประดับบารมีว่ามีลูกศิษย์
ลู ก หามากมายก่ า ยกอง ถ้ า ลู ก ศิ ษ ย์ ดื้ อ ดึ ง มี ไ ว้ ก็ ไ ม่ มี
ประโยชน์ อ ะไร ลู ก ศิ ษ ย์ ท่ี ไ ม่ บ รรลุ ธ รรมมี ไ ว้ ก็ ไ ม่ มี
ประโยชน์อะไร สู้มีลูกศิษย์คนสองคนที่บรรลุธรรมดีกว่า
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มีลูกศิษย์สองสามร้อยคนที่ไม่บรรลุธรรม ครูบาอาจารย์
ที่ท่านมีธรรมนี้ท่านจะดูคุณภาพของลูกศิษย์ ท่านจะไม่ดู
ปริมาณของลูกศิษย์ ไม่ได้นบั จ�ำนวนทีป่ ริมาณ แต่คนทีไ่ ม่มี
ธรรมนีจ้ ะดูทปี่ ริมาณ ครูบาอาจารย์รปู ไหนมีลกู ศิษย์เยอะ
ก็คดิ ว่าท่านอาจจะมีบารมีมาก มีธรรมมาก แต่ถา้ ดูลกู ศิษย์
ที่เป็นลูกศิษย์นั้นไม่มีธรรม ไม่มีการบรรลุธรรมเลย มันก็
จะบอกให้รู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นอย่างไร
นี่ก็เรื่อ งของทางธรรม ทางธรรมนี้ เ ป็ นทางที่ ยาก
ล�ำบากในเบื้องต้น เพราะเป็นทางที่เราไม่เคยไป และ
เป็นทางที่เราต้องสละทางโลก การสละทางโลกแล้วมา
ทางธรรมนี้ มันท�ำให้เราทุกข์ทรมานกัน เพราะเราเคย
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน พอเรามาทางธรรม
เราก็ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่างที่
สามเณรได้ ส อนพระโปฐิ ล ะว่ า ต้ อ งส� ำ รวมตาหู จ มู ก
ลิ้นกาย ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรส เพราะมันจะท�ำให้เกิด
เป็นนิวรณ์ขึ้นมา เป็นกามฉันทะขึ้นมา แล้วจะไม่สามารถ
ท�ำใจให้สงบได้ แล้วจะไม่สามารถฆ่ากิเลสเวลาที่มันโผล่
ขึ้นมา ฉะนั้นการที่มาถือศีล ๘ มาปลีกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่
ทรมานใจ ทางร่างกายไม่มีอะไร ร่างกายสบายจะตายไป
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อยูว่ ดั ไม่ตอ้ งแบกหามไม่ตอ้ งท�ำงานให้เหนือ่ ยยาก เพียงแต่
ให้มาสู้กับกิเลสตัณหาเท่านั้นเอง แต่มันกลับเป็นความ
เหนื่อยยากทางจิตใจ ที่คนส่วนใหญ่จะไม่อยากจะท�ำกัน
เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาจาก
ผูร้ จู้ ริงเห็นจริง ไม่เคยได้ฟงั ธรรมของผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ ที่ต้องทุกข์ยากล�ำบาก
ก็เลยไม่มีความยินดีในการที่จะเข้าหาธรรมกัน กลับมี
ความยินดีกบั การหาลาภยศสรรเสริญ การหาความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกายกัน เพราะยังมีความสามารถที่จะหาได้
ร่างกายยังแข็งแรง แต่เขาไม่ได้มองถึงอนาคตของร่างกาย
ว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องเจ็บไข้
ได้ป่วย แล้วในที่สุดก็ต้องตายไป
ถ้าเขาเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นนี้ เขาก็อาจจะเปลีย่ น
ทางเดินของเขาก็ได้ เพราะการเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย
ของพระพุทธเจ้านี่แหละ ที่ท�ำให้พระองค์เปลี่ยนทางเดิน
จากการเดินในทางโลก ทางที่ไปสู่การเป็ นพระมหาจักรพรรดิ พระองค์กท็ รงเปลี่ยนมาทางที่จะไปสูก่ ารบรรลุ
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นทางที่พระองค์
จะต้องทุกข์ยากล�ำบากในทางการกินอยู่และทางจิตใจ
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ทางร่างกายก็อยู่แบบขอทาน เคยอยู่ในพระราชวัง แต่พอ
ออกบวชก็ตอ้ งอยูแ่ บบขอทาน อยูต่ ามมีตามเกิดอยูต่ ามป่า
ตามเขา เพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการบ�ำเพ็ญสมณธรรม
เป็นที่เหมาะสมต่อการท�ำจิตใจให้สงบ และเจริญปัญญา
พระองค์ก็เลยต้องเสด็จออกจากพระราชวังที่มีความสุข
ทางด้านลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็
ไปอยู่แบบเดียวดายตามล�ำพัง อยู่โดยปราศจากรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ ถ้าพระทัยไม่มีความหนักแน่น
มุ ่ ง มั่ น ต่ อ การหลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย พระองค์ก็จะไม่สามารถที่
จะเสด็จออกจากพระราชวังไปได้ แต่เนื่องจากมีความเห็น
ภัยในความแก่ ความเจ็บ ความตายที่จะตามมา พระองค์
จึงยอมทนทุกข์ทรมานกับการอยู่แบบขอทาน อยู่ในป่า
ในเขา อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหว่ เปล่าเปลี่ยว
แล้วความพยายามทีจ่ ะบ�ำเพ็ญและปฏิบตั ิ ก็ทำ� ให้พระองค์
สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรม และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดได้ กลายเป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้แก่โลกมาจนถึงบัดนี้
เวลา ๒๕๐๐ กว่าปีผ่านมาแล้ว
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ถ้าเราไม่มีการเสียสละของพระพุทธเจ้า การเลือก
ทางธรรมของพระพุทธเจ้า พวกเราจะไม่มใี ครมาสัง่ มาสอน
ให้เราได้รู้จักทางธรรม และได้ปฏิบัติ ได้เดินไปในทาง
ธรรมกัน เราก็จะติดอยู่กับการเดินอยู่ในทางโลก ติดอยู่
กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น ชาตินี้
เป็นชาติที่โชคดีของพวกเรา ที่ได้มาพบกับผู้ที่สั่งสอน
ทางธรรม นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา จนถึงพระสาวก
ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้ ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ เราจะ
ไม่สามารถที่จะเดินไปในทางธรรมได้ด้วยตัวเราเองล�ำพัง
เราต้องมีผนู้ ำ� ทาง การได้มาเกิดพบกับพุทธศาสนา จึงเป็น
โชควาสนาจริงๆ นานๆ ถึงจะได้มโี อกาสพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง โอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์และได้มา
พบกับพระพุทธศาสนานี้ มันแสนจะยาก ล�ำพังพระพุทธศาสนาเองก็นานๆ จึงจะปรากฏขึน้ มาสักครัง้ หนึง่ แล้วการ
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็ใช้เวลาพอสมควร กว่าจะ
ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้ง เพราะหลังจากที่เรา
ตายไปแล้ว เราก็ต้องไปใช้บาปใช้บุญที่เราท�ำไว้ กว่าจะ
กลับมาก็เป็นเวลาหลายปีด้วยกัน จังหวะที่จะมาได้เป็น
มนุษย์และจังหวะที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนา จึงเป็น
สิ่งที่ยากมาก
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ชาตินี้พวกเราโชคดี เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วเรา
ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุ ท ธเจ้ า ได้ พ บกั บ พระอริ ย สงฆ์ ส าวกของ
พระพุทธเจ้า ที่จะคอยสอนให้พวกเราเดินไปในทางธรรม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ไ ปถึ ง จุ ด หมายปลายทางของธรรม คื อ
พระนิพพาน คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะท�ำเหมือนกับพระโปฐิละได้หรือเปล่า
เราพร้อมที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ พร้อมที่จะเข้าไป
ศึกษา และปฏิบัติตามค�ำสอนของท่านได้หรือเปล่า ถ้าเรา
พร้อมเราไปได้ เราก็จะได้ปฏิบัติ แล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้ว
ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
อย่างแน่นอน อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้
แล้วว่า ถ้าปฏิบัติจริงๆ เจริญสติจริงๆ เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญาจริงๆ แล้ว บางท่านก็ ๗ วัน บางท่านก็ ๗ เดือน
บางท่านก็ ๗ ปี จะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติอย่าง
แน่นอน ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแก้ปัญหาให้
ถ้าเดินไปในทางที่ผิด แล้วท่านแก้ ดึงเรากลับมาให้อยู่
ในทางที่ถูก โอกาสที่จะส�ำเร็จนี้มันมีมาก แต่ถ้าเราดื้อรั้น
เราต้องการที่จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเรา
อันนีก้ จ็ ะยากและอาจจะไม่สำ� เร็จก็ได้ เพราะความคิดเห็น
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ของเรานี้ มั น เป็ น ความคิ ด เห็ น ของกิ เ ลสตั ณ หานั่ น เอง
มันไม่ได้เป็นความคิดเห็นของธรรม เพราะเรายังไม่มธี รรม
เมื่อเราไม่มีธรรมเราจะเอาอะไรมาคิดมาเห็น ก็ต้องเอา
อวิชชาปัจยา สังขารานี้ มาคิดมาเห็นนั่นเอง เราจะไม่มี
ธัมมาปัจยา สังขารา จะมีก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรม
จากผู้รู้ อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย
ท่านเหล่านี้มีธรรมอยู่ในใจ ธรรมที่ท่านแสดงออกมา
ทุกบททุกบาทนี้เป็นธรรมล้วนๆ ไม่มีกิเลสตัณหาอยู่เลย
เมือ่ เราฟังบ่อยๆ เราก็สามารถเอาความคิดเห็นของท่านเข้า
มาสู่ใจของเราได้ เอาสัมมาทิฐิของท่านเข้ามาแก้มิจฉาทิฐิ
ของเราได้ พอเราแก้มจิ ฉาทิฐไิ ด้ เราก็จะคิดไปในทางธรรม
เมื่อเราคิดไปในทางธรรม เราก็จะปฏิบัติไปในทางธรรม
เมื่อปฏิบัติไปในทางธรรมแล้ว มันก็จะต้องบรรลุธรรม
ขึ้นมานั่นเอง
นี่คือเรื่องของการเลือกทางเดิน ทางสู่การหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งหลาย ความหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด ต้องมาทางธรรมเท่านัน้ ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนานี้
ก็ ย ากที่ จ ะไปถึ ง จุ ด หมายปลายทางได้ อย่ า งในยุ ค ที่
พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญ ตอนนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่
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ในโลก พระพุทธเจ้าเองไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ
ก็ไปได้แค่ขั้นพรหมโลกเท่านั้นเอง แต่เป็นขั้นพรหมโลก
ชั่วคราว ที่จะต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นเทพ กลับมาเกิด
เป็นมนุษย์ใหม่ ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นโลกุตตรธรรม ธรรมที่
ไม่เสื่อม คือธรรมของพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน
ขึ้นไป ถ้าได้บรรลุขั้นโลกุตตรธรรมแล้วนีจ้ ะไม่เสื่อมลงมา
มีแต่จะเจริญขึน้ ไปตามล�ำดับ จาก ๗ ชาติกเ็ หลือชาติเดียว
จากชาติเดียวก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ ไปเกิด
ในภพของพรหม แล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ในขณะที่อยู่ในขั้นชั้นของพรหมนั้น บรรลุถึงพระนิพพาน
บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ในขณะที่เกิดอยู่ในสวรรค์
ชั้ น พรหม อั น นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพราะว่ า ได้ มี พ ระพุ ท ธศาสนา
มีพระอริยบุคคล มีพระพุทธเจ้า เป็นผู้มาแสดงธรรม
พระพุทธเจ้านี้ต้องหาทางด้วยพระองค์เอง เพราะ
ไม่มใี ครรูจ้ งึ ต้องทดลองผิดถูก แต่ดว้ ยอ�ำนาจพระปัญญา
บารมีที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญมาอย่างโชกโชน จึงท�ำให้พระองค์
สามารถพบกั บ ทางที่ ถู ก ต้ อ งที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารหลุ ด พ้ น ได้
ที่เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ตอนต้นพระองค์
ก็ลองทั้ง ๒ ทาง ขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ลองหาดับ
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ความทุกข์ ด้วยการหาความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูก
ลิน้ กาย แต่พอเห็นว่าร่างกายจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ก็เห็นว่าทางนี้มันไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ ก็เลยลองมา
ท�ำทางของนักบวช ก็เห็นเขาทรมานร่างกายต่างๆ พระองค์
ก็ทรงทดลองทรมานดู แต่ก็ไม่หลุดพ้นอีก เพราะกิเลส
มันไม่ได้ตายด้วยการทรมานร่างกาย กิเลสมันจะตาย
มันต้องตายด้วยปัญญา ดังนั้นพระองค์จึงทรงเลิกทั้ง
๒ ทาง ทางที่ใช้ความสุขทางร่างกาย หรือทางที่ใช้การ
ทรมานร่างกาย กลับมาใช้ทางสายกลาง คือทางแห่งศีล
สมาธิ ปัญญา แล้วในทีส่ ดุ พระองค์กท็ รงหลุดพ้น ด้วยศีล
สมาธิ ปัญญานี้ และพอมีพระองค์หลุดพ้นแล้วทีนี้พวกที่
ตามมาทีหลังก็ง่าย ไม่ต้องไปทดลองด้วยตนเอง ไม่ต้อง
ไปลองผิดลองถูกด้วยตนเอง พอพระองค์ทรงแสดงเหตุ
ของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร ทรงแสดงเหตุที่จะดับ
ความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร พอแสดงปั๊บผู้ที่ฟังก็สามารถ
บรรลุได้เลย ก�ำจัดเหตุที่จะท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา
ด้ ว ยการเจริ ญ เหตุ ที่ จ ะมาก� ำ จั ด เหตุ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด
ความทุกข์ ก็เ ลยบรรลุเ ป็น พระอรหัน ต์ กันขึ้ นมาเป็ น
จ�ำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันสัน้ ๆ เพราะมีผรู้ ทู้ างแล้ว
มีผู้บอกทางแล้ว ขอให้ผู้ศึกษาให้มีศรัทธาความเชื่อมั่น
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และปฏิบัติตามอย่างจริงๆ จังๆ เถิด แล้วผลมันก็จะเกิด
ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเรื่องเส้นทางชีวิตที่พวกเราสามารถเลือกกันได้
คือเส้นทางทางโลก กับเส้นทางทางธรรม ถ้าเราต้องการ
ความสุขความสบายในปัจจุบัน เหมือนกับที่เรามีกันอยู่นี้
เราก็ไปทางโลกกัน เราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายกัน แต่เราต้องรู้ว่าต่อไปมันจะหมด เมื่อตาหูจมูกลิ้น
กายมันเสื่อมสภาพลง หรือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหารูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ มาเสพได้ เวลานั้นเราก็จะเป็นเหมือน
คนที่ติดยาเสพติด แต่ไม่มียาเสพติด มันก็จะทุกข์ทรมาน
ใจไป แล้วมันก็จะท�ำให้เราเวลาตายไปแล้วต้องกลับมา
เกิดใหม่ มาเสพใหม่มาติดใหม่ เพราะเหตุที่ท�ำให้เราติด
มันยังมีอยูใ่ นใจ ก็คอื ตัณหาความอยากต่างๆ นีเ่ อง ถ้าเรา
ไม่ก�ำจัดมัน การเวียนว่ายตายเกิดนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด มัน
จะมีต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเลือกมาทางธรรม แล้วเรา
ยอมทุกข์ยากล�ำบากกับการมาบ�ำเพ็ญ มาอยู่วัดมาปลีก
วิเวก มาส�ำรวมตาหูจมูกลิน้ กาย มาเจริญสติคอยความคุม
ความคิดความอยากต่างๆ แล้วพอจิตสงบ พอได้สมาธิได้
ความสงบแล้ว เวลาจะใช้ปัญญาก็จะสามารถที่จะท�ำลาย
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ตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ แล้วเราก็จะ
ได้พบกับความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ตามมา จะเป็นความสุข
ล้วนๆ ไปตลอดไม่มวี นั สิน้ สุด ท่านถึงเรียกความสุขแบบนี้
ว่าบรมสุข ปรมัง สุขัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง ก�ำลังรอ
พวกท่านอยู่ ขอให้ท่านมีความศรัทธา มีความเชื่อใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีความจริงจังต่อการศึกษา
และการปฏิบัติ แล้วพระนิพพานก็จะมาอยู่กับท่านต่อไป
ถาม การบันทึกกรรมชัว่ ของมนุษย์แต่ละคน แต่ละเวลา
แต่ละสถานที่ เป็นหน้าที่ของใครครับ
ตอบ กรรมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ต้องมีใครมา
บันทึก มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ตามเหตุ
ตามผล
ถาม เวลาเรานั่งสมาธิ แต่บางครั้งจิตใจเราวอกแวก
จิตคิดไปเรื่องอื่น เราจะท�ำ อย่างไรให้จิตเรานิ่ง
สงบคะ
ตอบ เพราะเราไม่มอี ะไรก�ำกับใจ เราต้องมีพทุ โธ บริกรรม
พุทโธไปเรือ่ ยๆ ถ้าเราบริกรรมพุทโธ เราจะไม่สามารถ
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ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าเรานั่งเฉยๆ มันก็จะ
คิดไป วุ่นไปหมด ฉะนั้นการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง
ต้องมีสติควบคุมใจ สติที่เกิดจากพุทโธ หรือสติ
ที่เกิดจากการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออก อย่านั่งเฉยๆ
ถาม คนตาบอด คนหูหนวก เขาไม่มีช่องทางให้กิเลส
เข้ า มาในจิ ต ดั ง นั้ น ในทางธรรมเขาโชคดี ก ว่ า
คนปกติหรือคะ
ตอบ กิเลสมันไม่ได้อยู่ข้างนอก มันอยู่ข้างใน เขาอาจ
จะดี ต รงที่ ว ่ า เขาอาจจะไม่ ต ้ อ งมาปิ ด ตาปิ ด หู
เหมือนพวกเรา เพราะว่าเขาไม่มตี าไม่มหี ู เขาก็เลย
ไม่มีกิเลสที่จะออกไปทางนั้นได้ อย่างที่เมื่อกี้ได้
เทศน์ ใ ห้ ฟ ั ง ว่ า จะจั บ กิ เ ลสนี้ ต ้ อ งปิ ด ตาหู จ มู ก
ลิ้นกาย แล้วก็เอาสติปัญญามาคอยจับมาคอย
ฆ่ามัน มันจะมาโผล่ที่ใจ ออกมาจากใจ มันออก
มาจากใจแล้ ว มั น ก็ จ ะไปทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กาย
ต่อไป แต่เมื่อมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้
มันก็ต้องอยู่ที่ใจ ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ที่ใจ พอมัน
โผล่ขึ้นมาเราก็จะท�ำลายมันได้เลย
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ถาม นัง่ สมาธิขณะทีจ่ ติ สงบสักครู่ เหมือนมีนำ�้ เย็นๆ ไหล
ตามร่างกาย ตามเส้นเลือด จุดไหนปวดก็แผ่ซ่าน
ความเย็นเข้าไป จนท�ำให้รู้สึกไม่ปวดและมีความ
สุขมาก สิ่งที่แผ่ซ่านเย็นๆ คืออะไร
ตอบ ก็ความสงบไง ที่เรียกว่าอุเบกขา ใจจะเย็นจะเฉย
กับสิ่งต่างๆ เวลาใจไม่มีอุเบกขานี้ พอมีอะไรมา
สัมผัสหน่อย ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันที พอมี
อุเบกขา มีความสงบใจก็จะเฉยจะเย็ นจะไม่ มี
อารมณ์
ถาม หนูมีความรู้สึกกลัวผี แต่พอมาคิดดูว่าจะกลัว
อะไร แค่เขาไม่หายใจ เขาไม่มรี า่ งกาย พิจารณาไป
ตอนแรกๆ ก็ดีค่ะ พอมีคนตายอีกก็กลัวอีก และ
หนูมคี วามสงสัยว่า มนุษย์เรามีตาหูจมูกลิน้ กายใจ
สามารถรับรู้ได้ผ่านทางอินทรีย์ แต่เมื่อเราตายไป
ใจหลุดออกจากร่างกายไปแล้ว แล้วผีจะสามารถ
มองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสไหมคะ
ตอบ ได้ แต่มนั เป็นเสียงทิพย์กลิน่ ทิพย์รปู ทิพย์ มันไม่ได้
เป็นเสียงที่เราได้ยินด้วยหู หรือรูปที่เราเห็นได้
ด้วยตาของร่างกาย แต่จิตก็ยังเห็นได้ เช่นเวลาเรา
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นอนหลับนี้ เรานอนหลับเราปิดตา ท�ำไมเราฝันว่า
เราไปนู่นไปนี่ ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันได้
นั่นแหละเรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์ เวลาที่เราหลับนี่
จิตจะอยู่ในโลกทิพย์ จิตก็ยังฝันไปตามเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา ภายในจิตของ
ตนเอง อันนี้เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์
ใช่ไหม เวลาเราฝันว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวนี้ อร่อยไหม
อร่อย ฉะนั้นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกาย ก็เวลานั้น
จิตก็เลยต้องใช้รูปทิพย์เสียงทิพย์แทน แต่พอตื่น
ขึ้นมา จิตก็กลับเข้ามาใช้ร่างกายใหม่ เป็นเหมือน
กับว่าเป็น จิตนีส้ ามารถหารูปเสียงกลิน่ รสได้ ๒ ทาง
ทางโลกทิพย์กับทางโลกธาตุ ถ้ามีร่างกายก็ใช้
ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสไป ถ้าไม่มีร่างกายก็ใช้
โลกทิพย์หารูปเสียงกลิ่นรสในโลกทิพย์ไป
ถาม ขอความเมตตาหลวงพ่อเมตตาสอนให้หนูได้แก้ไข
จุดที่กลัวผีด้วย
ตอบ วิธแี ก้ความกลัวก็มี ๒ วิธี วิธแี รกก็ใช้สติ เวลาเกิด
ความกลัวก็อย่าให้ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัว ให้ดึงใจ
กลั บ มาด้ ว ยค� ำ บริ ก รรมพุ ท โธๆ หรื อ จะเจริ ญ
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พุทธานุสติกส็ วดอิตปิ โิ สไป สวดไปเรือ่ ยๆ อย่าให้ใจ
ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัว แล้วพอเราลืมมัน ความกลัว
ก็จะหายไป แต่พอเรานึกขึ้นมาใหม่มันก็จะกลัว
ได้อกี อันนีเ้ ป็นการแก้ชวั่ คราว ไม่ได้แก้อย่างถาวร
ถ้าแก้อย่างถาวรก็ตอ้ งปลง อะไรจะเกิดก็เกิด ผีมนั
จะมาท�ำอะไรเรา ก็ปล่อยให้มันท�ำไป ถ้าเราปลง
ยอมได้ แ ล้ ว มั น ก็ จ ะหายกลั ว อย่ า งเด็ ด ขาด
ซึง่ ความจริงแล้วผีจริงๆ มันก็ไม่มี ถ้ามีมนั มาท�ำเรา
นานแล้ ว ท� ำ ไมมั น มามี ต อนที่ เ ราไปคิ ด ถึ ง มั น
พอเวลาเราไม่คดิ ถึงมัน มันท�ำไมไม่มี ฉะนัน้ ผีจริงๆ
มั น อยู ่ ที่ ใ จเราไปคิ ด ถึ ง มั น สร้ า งมั น ขึ้ น มาด้ ว ย
มโนภาพของเราเอง คิดถึงมัน แล้วก็เลยกลัว
มโนภาพขึ้น คือง่ายๆ ก็คือกลัวเงาของเราเอง
เราสร้างเงาขึ้นมาแล้วก็ไปกลัวเงา ฉะนั้นเราต้อง
ใช้สติหยุดการสร้าง หรือใช้การปลง คือยอมว่า
ร่างกายหรืออะไรทีเ่ ป็นของเรานี่ อะไรมันจะเกิดขึน้
กับเราก็ให้มนั เกิดไป ถ้าร่างกายมันจะตาย ผีมนั จะ
เอาไปฆ่าก็ให้มันไปฆ่าไป ถ้ายอมแล้วเพราะเดี๋ยว
ยังไงก็ต้องตายอยู่ดี เดี๋ยวเราก็กลายเป็นผีเหมือน
มันอยู่ดี ไปกลัวมันท�ำไม พวกเดียวกัน
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ถาม การท�ำบุญถวายปัจจัยกับหลวงพ่อ เขียนใบปวารณา
กับไม่เขียน ได้บุญแตกต่างกันไหมคะ
ตอบ ไม่ได้อยู่ที่ใบปวารณา อยู่ที่เงิน เขียนไม่เขียนก็
ไม่ได้บญ
ุ เหมือนกันถ้าไม่มเี งินมา ถ้ามีเงิน ไม่เขียน
ก็ได้ เขียนก็ได้ ถ้าไม่มีเงิน เขียนก็ไม่ได้
ถาม กสิณกับนิมิตต่างกันอย่างไรครับ
ตอบ กสิณมันเป็นสีที่เรานึกขึ้นมาในใจเรา เวลาที่เรา
จะใช้สีเป็นอารมณ์กล่อมใจ ถ้าเราชอบสีเขียวเรา
ก็นกึ ถึงสีเขียว หลับตาแล้วก็นกึ ถึงสีเขียว ถ้าตอนต้น
นึกไม่ออกก็ลืมตาดูสีเขียวก่อน เช่นดูใบไม้ แล้วก็
จ�ำใบไม้จ�ำสีของใบไม้ไว้ แล้วก็หลับตาแล้วก็ให้
นึกถึงสีของใบไม้นั้น แล้วถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็
พยายามรักษาสีเขียวนั้นไป การรักษา การจดจ้อง
เฝ้าดูสเี ขียวนี้ ก็เป็นการท�ำสติ เจริญสติ เป็นการฝึก
ท�ำสมาธิ ถ้าจิตเราอยู่กับสีได้ ประคับประคองสีนี้
ให้อยู่ในจิตได้ เดี๋ยวจิตก็จะรวม จิตก็จะเข้าสู่
ความสงบได้ เหมือนกับการเพ่งดูลมหายใจ เพ่ง
ลมหายใจมันง่ายกว่า เพราะเราไม่ตอ้ งไปจินตนาการ
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ลมนี้เราสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ แต่ถ้าเป็นสีนี้
เราต้องจินตนาการมันขึน้ มา ต้องนึกขึน้ มา การนึก
ถึงสีมันก็ท�ำให้เราไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่น ไม่ได้ไป
คิดปรุงแต่ง มันก็เลยท�ำให้ใจสงบ เช่นการนึกถึง
พุทโธก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรานึกอยูก่ บั พุทโธ เราก็คดิ
ถึงเรื่องอื่นไม่ได้ พอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่น เดี๋ยวจิต
ก็สงบได้ ฉะนั้นกสิณก็คือสี
ส่วนนิมิต ก็คือภาพต่างๆ ที่ปรากฏในขณะที่เรา
นั่งสมาธิ หรือเวลาที่เราหลับเราก็เรียกนิมิต ฝันนี่
ก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่ง นอนหลับฝันนี้ก็เป็นนิมิต
หรือเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาให้
เราเห็น อันนี้ก็เป็นนิมิต นิมิตก็มี ๒ แบบ นิมิตใน
กับนิมติ นอก นิมติ ในก็คอื สิง่ ทีจ่ ติ เราผลิตขึน้ มาเอง
นิมิตนอกก็คือสิ่งที่เข้ามา เช่นดวงวิญญาณต่างๆ
จิตวิญญาณของผู้อื่น ก็สามารถที่จะเข้ามาแสดง
ปรากฏตัวให้เราเห็นได้ อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงเรื่อง
ของแม่ชีแก้ว เวลาเธอนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้ว
จิตของเธอจะออกไปรับรู้นิมิตต่างๆ จะไปรับแขก
เขาเรี ย กว่ า รั บ เทวดา อย่ า งพระพุ ท ธเจ้ า เวลา
แสดงธรรมก็ต้องอยู่ในสมาธิแบบนี้ สมาธิที่จะ
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รับเทวดาได้ รับกายทิพย์ต่างๆ ได้ หรือส�ำหรับ
แม่ชีแก้วเธอมักจะมีวิญญาณของผู้ตายไปแล้ว
มาหา เช่น หมูปา่ ถูกพรานฆ่าตายก็เข้ามาหา วัวควาย
ถูกเจ้าของฆ่าตายก็เข้ามา หรือคืนทีห่ ลวงปูม่ นั่ ท่าน
นิพพาน ท่านละสังขาร ท่านก็เข้ามาในนิมิตใน
สมาธิของแม่ชี เพราะพอดีวันนั้นแม่ชีเตรียมตัวจะ
เดินทางไปกราบหลวงปู่ ไปเยี่ยมหลวงปู่ตอนเช้า
แต่ ใ นตอนกลางคื น ก่ อ นจะถึ ง เช้ า เธอนั่ ง สมาธิ
ก็พอดีเป็นเวลาที่หลวงปู่ท่านสิ้นพอดี ท่านก็เลยมา
เข้าในสมาธิของแม่ชี บอกว่าไม่ต้องไปแล้ว เราไม่
อยู่แล้ว ที่อยู่ไม่ใช่เราแล้ว ที่อยู่เป็นเพียงร่างกาย
ของเรา เป็นเปลือก ตัวเรา เราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
อันนี้ก็เรื่องนิมิตต่างๆ
ถาม การก�ำหนดกสิณสีขาวในการท�ำสมาธิ ควบคูก่ บั การ
ระลึกรู้ลมหายใจ จะสมควรหรือไม่อย่างไรครับ
ตอบ ไม่ควร ควรเอาอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้าเอาหลายอย่าง
แล้วจิตมันจะไม่นิ่งไม่จดจ่อ เราต้องการให้จิตรวม
จิตรวมต้องมีอย่างเดียวดึงจิตให้เข้าไป ถ้ามี ๒ อย่าง
มันก็จะแยกเป็น ๒ ไป มันก็จะไม่มีวันรวมได้
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ถาม การนั่งสมาธิวันละ ๑ ชั่วโมง ๓ รอบ กับการนั่ง
รอบเดียว ๓ ชั่วโมง แบบไหนจะได้ผลดีกว่ากัน
ตอบ ก็แล้วแต่ว่ามันสงบหรือไม่สงบ ถ้านั่งแล้วไม่สงบ
จะนั่งแบบไหน มันก็ไม่ดีทั้งนั้น นั่งแล้วมันต้อง
สงบมันถึงจะดี จิตต้องรวมเป็นสมาธิ จะรวม
ถ้ า รวมแบบ ๓ ชั่ ว โมงได้ ก็ ย่ิ ง ดี ก ว่ า รวมแบบ
ชั่วโมงเดียว แสดงว่าสติมีก�ำลังมาก นักปฏิบัติ
บางท่านที่เล่าว่าฤาษีนี้บางทีท่านสงบได้ ๗ วัน
เข้าฌานได้ ๗ วัน ฌานก็คือสมาธินี่เอง แสดงว่า
สติท่านดีมาก สามารถที่จะควบคุมจิตให้สงบได้
เป็นเวลาหลายวันด้วยกัน
ถาม การมีสติรู้ทันอารมณ์ แม้เป็นเรื่องอกุศลความไม่ดี
ถือว่าถูกต้องไหมครับ
ตอบ ก็ดใี นระดับหนึง่ ถ้ามีสติพอรูว้ า่ คิดไม่ดี ความคิดนัน้
ก็หยุดไป แต่ถ้าเราไม่มีสติ มันก็จะคิดยาวไป
แล้ ว มั น ก็ อ าจจะพาไปสู ่ ก ารพู ด หรื อ การกระท� ำ
ที่ไม่ดีต่อไปได้ แต่ถ้ามีสติปั๊บ พอรู้ปั๊บมันก็หยุด
ปั๊บไป แต่พอเผลอสติ มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้ เช่น
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อยากจะไปดื่ ม กาแฟนี้ พอมี ส ติ ก็ ร ะลึ ก ได้ ว ่ า
ไม่ควรดื่ม มันก็หยุดดื่ม แล้วเดี๋ยวพอเผลอคิดถึง
กาแฟอีกมันก็อยากขึ้นมาอีก วิธีที่จะก�ำจัดอารมณ์
ทีไ่ ม่ดใี ห้หมดไป ก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญา ว่าการกระท�ำตาม
ความอยาก การไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้ เป็นการ
ไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุข เพราะมัน
จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ มันจะอยากไปเรื่อยๆ
แล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยาก ก็จะหงุดหงิดร�ำคาญใจ
ถ้าใช้ปญ
ั ญามันก็จะเลิกคิดถึงสิง่ ต่างๆ ได้ เลิกอยาก
กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ฉะนั้ น การดู อ ารมณ์ นี้ ต ้ อ งดู
แล้วต้องท�ำลายมันได้อย่างถาวร เช่นอารมณ์นี้
ไม่ดี เช่นอารมณ์โกรธนี้ เวลาโกรธขึ้นมาแล้ว
ก็บอกว่าอันนีไ้ ม่ดี เพราะมันร้อนมันท�ำให้ใจเราร้อน
กระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับ เราก็ต้อง
ค้นหาสาเหตุของความโกรธ ความโกรธมันก็เกิด
จากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากให้เขาท�ำ
อะไรให้เราแล้วเขาไม่ท�ำเราก็โกรธเขา ถ้าเราเลิก
ความอยากนั้นเสีย แล้วไม่ต้องการให้เขาท�ำอะไร
ให้เรา เราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไป ฉะนั้นเราต้อง
ใช้ปญ
ั ญาถึงจะแก้อารมณ์ตา่ งๆ ทีไ่ ม่ดไี ด้อย่างถาวร
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ถ้าแก้ด้วยสติมันก็ดับไปในขณะที่เรามีสติรู้ทันมัน
พอเราเผลอสติมันก็กลับมาใหม่
ถาม เวลาเรามองรูปกายคนอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นกระดูก
แต่ ก ลั บ มาดู ก ายเรา ไม่ เ ป็ น แบบกระดู ก ดู ก าย
คนอื่ น แสดงว่ า มั น ยั ง เป็ น สั ญ ญาและสั ง ขาร
ใช่หรือเปล่าคะ ต้องกลับมาท�ำสมาธิเยอะๆ และ
พิจารณากายของเราใหม่ใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเราไม่พิจารณาของเรา เราพิจารณาของคนอื่น
ความจริงถ้าเราใช้ปัญญาเราก็เปรียบเทียบกันได้
ว่ามันเหมือนกัน กระดูกของเขากระดูกของเรามัน
ก็ไม่ต่างกันตรงไหน กะโหลกศีรษะ อวัยวะต่างๆ
มันก็มีเหมือนกันทั้งนั้น อันนี้ถ้าใช้ปัญญาเปรียบ
เทียบก็ได้ แต่ถ้าอยากจะเห็นของเราก็นึกอยู่ในใจ
เราเรือ่ ยๆ นึกถึงกระดูกของเรา โครงกระดูกของเรา
นึกไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะโผล่ขึ้นมาเอง
ถาม ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาดียิ่ง และผมจะ
เพียรท�ำยิ่งๆ ขึ้นไป ผมจะข้ามสงสารภายในชาตินี้
ได้ไหมครับพระอาจารย์ ผมเบือ่ สังขารอันเป็นทุกข์
อย่างยิ่ง
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ตอบ ได้ แต่มันต้องท�ำตลอดเวลานะ คือภาวนานี้ถ้ามัน
ถึงเวลาภาวนาจริงๆ นี้มันต้องภาวนาตลอดเวลา
สติ นี้ มั น ต้ อ งมี ต ลอดเวลา ตั้ ง แต่ ตื่ น จนหลั บ
แล้วก็มีการท�ำจิตให้สงบสลับกับการเจริญปัญญาไป
แล้วทุกครั้งที่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมา ถ้ามีปัญญา
ก�ำจัดมันได้มันก็บรรลุได้
ถาม เวลาเรานั่งสมาธิ พอจิตสงบสักพักก็เหมือนฝันไป
แต่ไม่ได้หลับ เรียกว่าอะไรเจ้าคะ
ตอบ เรียกว่าเคลิม้ มัง้ เหมือนกับหลับก็แสดงว่ามันเคลิม้
ถาม ค�ำถามเกี่ยวกับสัมมาอาชีพ หากพบหัวหน้าของเรา
ไปรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และต้ อ งท� ำ ตามค� ำ สั่ ง นั้ น
ถึงแม้รวู้ า่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง แต่เราก็ฝนื ค�ำสัง่ ไม่ได้
จะมีวิธีท�ำก�ำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไร
เพื่อให้งานนั้นๆ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ตอบ ก็มันราบรื่นก็เพราะท�ำตามกันไป ถ้าขัดกันมันก็
ไม่ราบรืน่ ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งเลือกว่าเราจะเอางาน หรือ
เราจะเอาธรรมะความถูกต้อง ถ้าเราจะเอาธรรมะ
เราก็ต้องลาออกจากงาน เราอย่าไปเป็นจระเข้ขวาง
36
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คลองเขา งานมันก็จะไม่ราบรื่น แล้วเราก็จะไม่มี
ความสุข ไม่มคี วามเจริญก้าวหน้า ฉะนัน้ ถ้าเราเห็น
ว่าคบกับเขาแล้วท�ำให้เราต้องไปท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่ควร
เราก็อย่าไปคบกับเขา ก็ไปหางานใหม่ ไปขาย
ซาลาเปาหรือไปท�ำอะไรก็ได้ ท�ำอาชีพอิสระ ที่เรา
สามารถที่จะรักษาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ให้เรา
เลือกธรรมดีกว่าเลือกเงิน พระพุทธเจ้าบอกให้เลือก
ถ้าต้องเลือกระหว่างธรรมกับทรัพย์กใ็ ห้เลือกธรรม
ถ้ า ต้ อ งเลื อ กอวั ย วะกั บ ธรรมก็ ใ ห้ เ ลื อ กธรรม
ถ้าต้องเลือกชีวิตกับธรรมก็ให้เลือกธรรม ให้สละ
ทรัพย์ สละอวัยวะ สละชีวิต เพื่อธรรม
ถาม เวลายืนสมาธิแล้วเห็นกระดูกสันหลังตัวเองไปถึง
ก้นกบ ท�ำถูกไหมคะ
ตอบ อันนั้นไม่ได้ยืนสมาธิ อันนั้นเรียกว่ายืนพิจารณา
ธรรม ถ้ายืนสมาธิ จิตต้องว่างต้องสงบ ถึงจะเรียกว่า
เป็นสมาธิ ถ้าไปเห็นอะไรนีเ้ รียกว่าเป็นการพิจารณา
มากกว่า เป็นการเจริญปัญญา
การเห็นร่างกาย เห็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
เพื่อเตือนใจเราว่า ร่างกายเราเป็นอย่างไร เราจะ
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เห็นว่ามันเป็นเพียงอวัยวะต่างๆ คืออาการ ๓๒
มันไม่มีตัวไม่มีตนในอวัยวะเหล่านั้น ความที่ไป
คิ ด ว่ า อวั ย วะเหล่ า นั้ น เป็ น ตั ว เราของเรามั น เป็ น
ความหลง ความเพ้อฝัน ความจริงมันเป็นเพียง
อวัยวะ เราถึงพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาได้
ไม่ใช่ตวั เราของเรา การดูอวัยวะต่างๆ อีกอย่างหนึง่
ก็ ท� ำ ให้ เ ราเห็ น ส่ ว นที่ ไ ม่ ส วยงามของร่ า งกาย
เราจะได้ ไ ม่ ม าหลงใหลกั บ ความสวยงามของ
ร่ า งกาย ร่ า งกายมั น ไม่ ส วยเราก็ จ ะรู ้ สึ ก เฉยๆ
ช่างหัวมัน มันเหมือนกันทุกคน พอมองเข้าไป
ใต้ผิวหนังแล้ว มันก็ไม่มีใครน่าดูสักคน
ถาม หนูมักจะมีความคิดไม่ดีกับพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ทั้งที่จริงไม่มีเจตนาเลยค่ะ หนูควรท�ำ
อย่างไรดี
ตอบ ก็หัดศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัติ
ของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ศึกษาพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะได้รจู้ กั ว่าท่านเป็นใคร
แล้วเราจะเห็นว่าท่านนี้ประเสริฐเลิศโลกกว่าเรา
หลายล้ า นเท่ า มั น ก็ จ ะท� ำ ให้ เ รามี ค วามเคารพ
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ในตัวท่านขึ้นมา ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้
ความประเสริฐของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เราก็
อาจจะคิดว่าท่านเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเรา
เราก็อาจจะไปคิดไม่ดีกับท่านได้
ถาม เวลาหนูนั่งสมาธิจิตยังไม่นิ่ง แต่หนูรู้สึกเบื่อหน่าย
ทางโลก และรู้สึกความอยากได้ทางปัจจัยลดลง
เท่ากับการปฏิบัติก้าวหน้าหรือเปล่าคะ
ตอบ ถ้าเบือ่ หน่ายทางโลกมันก็กา้ วหน้า ถ้ายินดีทางธรรม
มากขึ้นมันก็ก้าวหน้า
ถาม รบกวนพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องการปล่อยวางใน
ขณะที่ต้องควบคุมกิจการงานการครองเรือน
ตอบ ก็ให้พิจารณาเนืองๆ ว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็นของ
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งจากกันไป เราก็จะได้ไม่ไป
หลงยึดติดกับมัน อยู่ด้วยกันได้ก็อยู่กันไป ถ้าอยู่
ด้วยกันไม่ได้ ต้องจากกันก็จากกันไป เพราะมัน
ในที่สุดมันก็ต้องจากกัน คอยพิจารณาอนิจจาอยู่
เรื่อยๆ มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกอย่าง
ที่เรามีอยู่ คิดถึงเวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมา
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เวลาเราไปเราก็ไม่มอี ะไรติดตัวไป นอกจากความดี
ความชัว่ ทีเ่ ราท�ำอยูเ่ ท่านัน้ ทีเ่ ราน�ำติดตัวไปกับเราได้
ถาม เฝ้าดูความคิดตลอด จิตว่างเบาสบาย ควรพิจารณา
อย่างไรต่อคะ
ตอบ ถ้าจิตว่างเบาสบาย ก็รักษาความว่างความเบา
สบายไปให้นานๆ เพราะนั่นก็คือเป้าหมายของ
การนัง่ เพือ่ ให้เราสบาย ให้จติ เราว่างเบา แล้วต่อไป
เราก็พยายามรักษามันตลอดเวลา ออกจากสมาธิมา
ก็ พ ยายามรั ก ษามั น ต่ อ ไป มั น จะไม่ ว ่ า งไม่ เ บา
ก็ต่อเมื่อเราไปคิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ตอนนั้น
เราก็พยายามก�ำจัดความอยาก ก็ก�ำจัดได้ ๒ วิธี
วิธแี รกก็ดว้ ยสติ ก็อย่าไปคิดถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให้เราอยาก
พุทโธๆ ไป พอความอยากหายไป ความว่างความเบา
ก็ยังจะกลับมาอยู่ หรือถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณา
ว่าการท�ำตามความอยากก็เป็นเหมือนการไปเสพ
ยาเสพติด เสพแล้วก็ติด แล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ
ต้องอยากอยู่เรื่อยๆ แล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะ
ทุกข์ขึ้นมา ก็จะท�ำให้เราเลิกอยากได้ เห็นโทษของ
ความอยาก
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ถาม ธรรมกับวินัย อะไรส�ำคัญมากกว่าครับ
ตอบ มันก็เป็นของคู่กัน วินัยเป็นศีล วินัยเป็นค�ำสั่ง
ธรรมเป็นค�ำสอน วินัยนี้ต้องปฏิบัติตาม ฝ่าฝืน
ไม่ได้ เช่นสั่งให้รักษาศีล ๕ นี้ ต้องรักษาศีล ๕
ก่อนที่เราจะได้ธรรมเราต้องมีวินัยก่อน วินัยนี้จะ
ท�ำให้เราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปเถลไถลไปท�ำ
เรือ่ งต่างๆ ทีไ่ ม่ดไี ด้ แล้วเราก็จะได้มาสร้างธรรมกัน
ฉะนั้นจะพูดแล้วธรรมก็สูงกว่าวินัย แต่วินัยก็
เป็นเหมือนกับรากฐานของบ้าน ส่วนธรรมก็เป็น
เหมือนตัวอาคารบ้าน ถ้ารากฐานไม่ดี บ้านก็ล้ม
พังลงมาได้ ฉะนั้นเราต้องมีรากฐานที่ดี มีวินัยที่ดี
มีความเคร่งครัดต่อวินัย คือศีลข้อต่างๆ เมื่อเรา
มีศลี มีวนิ ยั แล้ว เราก็จะสามารถสร้างธรรมขึน้ มาได้
ก็รักษาธรรมนั้นให้คงอยู่ไปได้ตลอด
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กัณฑ์ที่ ๕๑๓
ฟังธรรมเพื่อเติมพลังใจ
๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นเหมือนกับการขับรถยนต์ไปที่สถานีบริการ เพื่อเติม
น�้ำมันรถ เพื่อเติมน�้ำเติมลม ให้รถยนต์มีพลังที่จะขับ
เคลื่อนไปไหนได้ต่อไป เพราะถ้าไม่ได้เข้าแวะตามสถานี
บริการเป็นระยะๆ เวลาทีน่ ำ�้ มันหมดหรือน�ำ้ แห้งหรือลมแห้ง
รถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ จิตใจของพวกเรา
ก็เป็นเหมือนรถยนต์ ที่จะต้องมีการเติมพลังให้แก่จิตใจ
สิ่งที่เป็นพลังหรือเป็นก�ำลังของจิตใจคืออะไร ก็คอื ศรัทธา
ความเชื่อ วิริยะ ความอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร สติ
การระลึกรู้ สมาธิ ความตัง้ มัน่ อยูใ่ นความสงบ และปัญญา
ความฉลาด นี่คือคุณธรรม ๕ ประการ ที่จะท�ำให้จิตใจ
มีพลังมีก�ำลังที่จะน�ำพาจิตใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้
นัน่ ก็คอื ไปสูพ่ ระนิพพาน ไปสูก่ ารสิน้ สุดของการเวียนว่าย
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ตายเกิด เวลาที่เราฟังธรรมแต่ละครั้งนี้ เราจะได้ศรัทธา
เพิ่มขึ้น เราจะได้วิริยะความอุตสาหะความพากเพียร
เพิ่มขึ้น เราจะได้สติเพิ่มขึ้น ได้สมาธิได้ปัญญาเพิ่มขึ้น
การแสดงธรรม การฟังธรรม จึงเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญของพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงประกาศพระธรรมศาสนาเป็นครั้งแรก ตอนที่
ได้ ท รงแสดงพระธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร ให้ แ ก่
พระปั ญ จวั ค คี ย ์ หลั ง จากที่ ท รงแสดงเสร็ จ หนึ่ ง ใน
พระปัญจวัคคียก์ ม็ ดี วงตาเห็นธรรม ได้บรรลุถงึ พระอริยธรรมขั้นที่ ๑ ได้เข้าสู่กระแสสู่พระนิพพาน นี่คืออ�ำนาจ
หรือบารมีของการฟังเทศน์ฟังธรรม สามารถยกจิตของ
บุคคลธรรมดาสามัญ ปุถุชนที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่าย
ตายเกิด ให้เข้าสูก่ ระแสของพระนิพพาน สูก่ ารหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ การแสดงธรรมนี้จึงเป็นภารกิจที่
พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญที่สุดยิ่งกว่าภารกิจต่างๆ
ถ้าเราศึกษาพุทธกิจ ๕ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�ำเพ็ญอยู่
ทุกวันนี้ เราจะเห็นเลยว่าทรงให้ความส�ำคัญต่อการอบรม
สัง่ สอน ต่อการแสดงธรรมให้แก่พทุ ธศาสนิกชน ทัง้ บรรพชิต
และฆราวาส
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พุทธกิจ ๕ มีอะไรบ้าง ข้อที่ ๑ ก็ทรงแสดงธรรม
ให้แก่ศรัทธาญาติโยมในตอนบ่าย ข้อที่ ๒ ในตอนค�่ำก็
ทรงแสดงธรรมให้แก่ภิกษุสามเณร ข้อที่ ๓ ในตอนดึกก็
ทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดา ข้อที่ ๔ ตอนเช้าก่อนจะเสด็จ
ออกบิณฑบาต ก็ทรงเล็งญานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรม
ไปโปรดบุ ค คลใดเป็ น กรณี พิ เ ศษ แล้ ว หลั ง จากนั้ น ก็
ทรงเสด็จออกโปรดสัตว์ บิณฑบาต นี่คือพุทธกิจ ๕
กิจที่พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญทุกวัน เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
ของพระพุทธเจ้า ทรงให้ความส�ำคัญต่อการแสดงธรรม
ถึง ๔ ครั้งด้วยกันในแต่ละวัน แล้วก็ทรงโปรดสัตว์ด้วย
การบิณฑบาต ให้สัตว์โลกที่อยากจะได้ท�ำบุญ อยากจะ
ได้บุญได้กุศล ได้มีโอกาสได้ท�ำบุญกัน นี่แหละคือกิจ
ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบ� ำ เพ็ ญ หลั ง จากที่ ไ ด้ ท รงตรั ส รู ้ เ ป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงเน้นในการให้กำ� ลัง
ใจแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีดวงตา
เห็นธรรม ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาย
เกิดกัน
นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ที่สุด เพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ หนึ่งจะไม่มีก�ำลัง
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ที่จะปฏิบัติ สองไม่มีปัญญาคือไม่มีสัมมาทิฐิ ที่จะรู้ว่า
ควรจะเจริญอะไร ควรจะละอะไร ควรจะบ�ำเพ็ญอะไร
ไม่ควรบ�ำเพ็ญอะไร ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่าควรจะท�ำอะไร
ไม่ควรท�ำอะไร ก็จะท�ำไม่ถูก ก็จะท�ำตรงกันข้ามกับสิ่ง
ที่ควรจะท�ำ สิ่งที่ควรจะท�ำจะไม่ได้ท�ำ สิ่งที่ไม่ควรท�ำ
กลับไปท�ำ ถ้าท�ำแบบไม่ถูกต้อง ท�ำแบบผิดๆ ถูกๆ ผล
ที่ถูกผลที่ดีจะไม่เกิดขึ้น คือการก้าวหน้าสู่การหลุดพ้น
สูพ่ ระนิพพาน สูก่ ารหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด ก็จะไม่เกิดขึ้นมา การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็น
ภารกิจทีส่ ำ� คัญต่อผูท้ ปี่ รารถนาความหลุดพ้นจากกองทุกข์
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน เพราะนอกจากจะได้ปัญญา
ได้สัมมาทิฐิ จะได้ก�ำลังใจได้ศรัทธา จะท�ำให้มีความเชื่อ
ทีแ่ น่วแน่ตอ่ การปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากกองทุกข์ตา่ งๆ
ท�ำให้มีวิริยะอุตสาหะความพากเพียร ท�ำให้มีสติ เพราะ
เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ ต้องฟังด้วยสติ ถ้าไม่ฟังด้วยสติ
ก็จะเป็นฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ถ้าฟังด้วยสติก็จะฟัง
เหมือนกับลิ้นกับแกง เวลามีสติใจจะจดจ่ออยู่กับเสียง
ธรรมที่มาสัมผัสกับหู แล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผล
ของธรรมที่ก�ำลังแสดงอยู่ในขณะนั้น จ�ำเป็นจะต้องมี
สติควบคุมใจให้ตงั้ มัน่ อยูก่ บั การฟังธรรมเพียงอย่างเดียว
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ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ หรือไม่ให้ไปพูดคุยกัน หรือ
ไม่ให้ลุกไปท�ำอะไรกัน
ถ้าไม่มีสตินี้ จะไม่สามารถควบคุมบังคับกายวาจาใจ
ให้นิ่งให้สงบได้เลย ลองสังเกตดูเวลาที่ไม่ได้ฟังเทศน์ฟัง
ธรรมกัน ใจนี้จะเป็นเหมือนลิงเลย อยากจะพูดอะไรก็
พูดกัน อยากจะท�ำอะไรก็ท�ำกัน อยากจะคิดอะไรก็คิดกัน
ไม่มีการควบคุมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเลย
แสดงว่าไม่มีสติ ไม่มีความเพียรกัน เพราะความเพียร
ในการปฏิบัติธรรม ก็คือการเพียรสร้างสติขึ้นมานี่เอง
เพราะสตินี้เป็นธรรมที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ไม่มีธรรมอันใด
ที่จะส�ำคัญเท่าสติ ถ้าไม่มีสติแล้ว ท�ำอย่างอื่นเช่นสมาธิ
ปัญญา วิมุตติ มรรคผลนิพพาน จะไม่สามารถปรากฏ
ขึ้นมาได้เลย จ�ำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้น�ำทาง เป็นเหมือน
กับรถยนต์ก็เป็นเหมือนกับกุญแจรถยนต์ ถ้ากุญแจหาย
นี่ก็ไปไหนไม่ได้ ขับรถไปไหนไม่ได้ เปิดรถเปิดประตูรถ
ไม่ได้ ก็ไปขับรถสตาร์ทรถให้รถวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้
เพราะไม่มีกุญแจ ฉันใด ถ้าไม่มีสติ ก็จะไม่มีสมาธิ
ฟั ง เทศน์ ฟ ั ง ธรรมก็ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม กายวาจาใจให้
สงบได้ ดูพวกทีฟ่ งั เทศน์แบบไม่มสี ติ เวลาพระเทศน์กค็ ยุ กัน
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หรือไม่เช่นนั้นก็ไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่น เปิดหนังสือดูเปิด
โทรศัพท์ดู โทรศัพท์คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ ในขณะที่
ฟังเทศน์ฟังธรรม
นีค่ อื ลักษณะของการฟังธรรมโดยไม่มสี ติ ฟังไปก็ฟงั
ไม่รู้เรื่อง ได้ยินแต่เสียง แต่ไม่เข้าใจความหมายของเสียง
เข้าหูซ้ายก็อ อกหูขวาไป ไม่ได้เ ข้าไปในใจเลยแม้แ ต่
หยดเดียว ก็เหมือนกับทัพพีที่อยู่ในหม้อแกง ต่อให้อยู่
ในหม้อแกงนานขนาดไหน ก็จะไม่รู้รสชาติของแกงเลยว่า
เป็นแกงชนิดใด อร่อยหรือไม่อร่อย แต่ถ้าฟังด้วยสตินี่
แม้ แ ต่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ธรรมเพี ย งค� ำ เดี ย ว ก็ ส ามารถรั บ
ประโยชน์ได้ เหมือนกับลิน้ ทีส่ มั ผัสกับแกงเพียงหยดเดียว
จะรู้รสชาติของแกงเลยว่าเป็นรสชาติอะไร อร่อยหรือ
ไม่อร่อย นี่คือความส�ำคัญของสติ เป็นการเริ่มต้นของ
การปฏิบัติ การจะปฏิบัติให้เจริญคืบหน้าได้ จึงต้องมีการ
เจริญสติเป็นอันดับแรก ต้องเจริญตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลา
หลับเลย นี่คือการปฏิบัติแบบเต็ม ๑๐๐ เต็มรูปแบบ
เป็นการปฏิบัติแบบมืออาชีพ ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแบบ
มือสมัครเล่น ถ้ามือสมัครเล่นนี้ก็ปฏิบัติตามเวลาตาม
โอกาส ว่างเวลาไหนก็มาปฏิบตั กิ นั ไม่วา่ งก็ไม่ได้ปฏิบตั กิ นั
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เพราะยั ง ไม่ ไ ด้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
ปฏิบตั ธิ รรม ว่ามีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าภารกิจการงานอืน่ ๆ ทัง้ หลาย
ที่ก�ำลังท�ำกันอยู่ เพราะยังไม่ได้ลิ้มรสแห่งธรรมนั่นเอง
ยังไม่ได้สัมผัสกับรสของธรรม
ถึงแม้ฟังธรรม ถึงแม้กายวาจาจะนิ่งจะสงบ แต่ใจนี้
ยังวอกแวกอยู่ ยังแวบไปที่นู่นยังแวบมาที่นี่ ถ้ายังมีการ
แวบไปแวบมาอยู่ ไม่ตงั้ มัน่ อยูก่ บั การฟังธรรมอย่างต่อเนือ่ ง
ธรรมที่เข้ามาที่เป็นกระแสของเหตุของผลก็จะเกิดการ
ขาดตอนขึ้นมา เมื่อเกิดการขาดตอน ความเข้าใจในหลัก
ของเหตุของผลก็จะไม่เป็นไป ไม่สามารถเห็นเหตุและ
ผลที่เชื่อมต่อกันได้ ก็ยังไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมา ยังไม่ได้
เห็นคุณค่าของธรรม ที่ก�ำลังฟังอยู่ในขณะนั้น ถ้าฟังแบบ
พระปัญจวัคคีย์ ฟังแบบพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ จะฟัง
แบบมีสติจดจ่ออยูก่ บั การฟังตลอดเวลา ใจนีจ้ ะไม่แวบไป
ทีไ่ หนเลย พอไม่แวบไปไหน การแสดงด้วยเหตุดว้ ยผลก็จะ
ต่อเนือ่ งกัน เห็นเหตุเห็นผล เกิดความเข้าใจ เกิดสัมมาทิฐิ
เกิดปัญญา เกิดการบรรลุธรรมขึน้ มา เพราะอ�ำนาจของสติ
ที่คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ
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ดังนั้นถ้าสติเรายังไม่จดจ่อ ยังไม่ต่อเนื่อง เราต้อง
หมั่นเจริญให้มันมากๆ หมั่นเจริญสติก่อน แล้วธรรม
อย่างอืน่ จะตามมาทีหลัง ถ้ามีสติเวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็จะ
บรรลุธรรมได้ ถ้าธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมแท้ธรรมจริง
ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ เช่นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงให้ แ ก่ พ ระปั ญ จวั ค คี ย ์ เป็ น ธรรมแท้ ธ รรมจริ ง
ธรรมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ขิ องพระองค์เอง ไม่ได้เป็นธรรม
ที่ไปได้ยินได้ฟังมา หรือได้อ่านได้ศึกษามา เพราะการ
ได้ยนิ ได้ฟงั การอ่านการศึกษานี้ เป็นเหมือนกับ ๑๐ ปากว่า
ไม่เท่า ๑ ตาเห็น ธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านนี้
เหมือนกับได้ฟังเขาพูดกัน ๑๐ ครั้ง สู้ธรรมที่เห็นจากการ
ปฏิบัติเพียงครั้งเดียวไม่ได้ ฉะนั้นการฟังธรรมแล้วจะได้
ประโยชน์จากการฟังธรรม ส่วนหนึง่ ก็อยูท่ ผี่ แู้ สดงธรรมด้วย
อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้ฟังธรรม ถ้าผู้แสดงธรรมมีธรรมแท้
และผู้ฟังธรรมมีสติที่จะฟังและพิจารณาตามได้ ผู้ฟังก็จะ
สามารถรับธรรมอันแท้นี้เข้าสู่ใจของตนได้ ท�ำให้มีดวงตา
เห็นธรรมขึ้นมาได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใน
แต่ละครั้ง จะมีผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมกันเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะผู้ฟังก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ มีสติจดจ่อฟังอยู่
อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน พอฟังก็เข้าใจ ทรงแสดงให้ละ
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ก็ละ ทรงแสดงให้เจริญอะไรก็เจริญ ก็เลยได้ผลทันทีทนั ใด
ในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ก�ำลังที่จะตัดภพตัดชาติได้
ในขณะที่ก�ำลังฟังธรรมเลย
อันนี้ก็เป็นกรณีส�ำหรับบุคคลที่เรียกว่า บัวเหนือน�้ำ
ทั้งหลาย พวกที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้า มีอินทรีย์ที่เป็นพละ ๕
คือ มีศรัทธา มีสติ วิริยะ สมาธิ ปัญญา ที่แก่กล้าเป็น
พละ ๕ ไม่ใช่เป็นอินทรีย์ ไม่ได้เป็นศรัทธาแบบธรรมดา
ไม่ได้เป็นวิริยะแบบธรรมดา ไม่ได้เป็นสติ สมาธิ ปัญญา
แบบธรรมดา แต่เป็นศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ทีเ่ ข้มข้น ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารท�ำลายข้าศึกศัตรูของจิตใจ
คือกิเลสตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ภายในจิตในใจให้ตายอย่าง
ราบคาบ ถ้ามีอินทรีย์เหล่านี้อยู่ในใจ ที่เป็นพละ ๕ แล้วนี้
พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้ จะสามารถบรรลุธรรม
ได้เลย บุคคลเหล่านี้ท่านถึงเรียกว่าเป็นพวกบัวเหนือน�้ำ
รอให้แสงสว่างแห่งธรรม แสงสว่างของดวงอาทิตย์ มาสัมผัส
กับบัว บัวก็จะบานขึ้นมาเลย นี่เป็นพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์
มีสมาธิที่ตั้งมั่นที่สงบ เป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิ พอได้
ฟังธรรมคือปัญญาของพระพุทธเจ้า ก็สามารถน้อมเอา
เข้ามาท�ำลายตัณหาความอยาก ทีเ่ ป็นต้นเหตุของความทุกข์
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ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ให้หมดไปจากใจ
ได้เลยหมดเลย นี่คือการแสดงธรรมในระยะแรกๆ ของ
พระพุทธเจ้า ทรงไปแสดงกับพวกบัวเหนือน�้ำทั้งหลาย
ก็เหมือนกับคนที่เขาเก็บดอกบัวไปขาย เขาก็จะไปเก็บ
ดอกบัวที่มันอยู่เหนือน�้ำ เขาจะไม่ไปเก็บดอกบัวที่ยังปริ่ม
น�้ำอยู่ หรือยังอยู่ใต้น�้ำอยู่ เพราะมันยังไม่บานนั่นเอง
มันยังบานไม่ได้ ตัดไปขายก็ขายไม่ได้ กลายเป็นบัวตูมไป
ถ้าต้องการให้บัวบานนี้ เขาจะเอาบัวที่โผล่เหนือน�้ำไปแล้ว
ไปขาย
ฉันใด พระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ฉลาด การที่จะ
แสดงธรรมให้มันได้ประโยชน์ได้ผล ให้มันสมกับความ
เหน็ดเหนือ่ ยทีเ่ กิดจากการแสดง ก็ทรงเลือกแสดงกับพวก
บัวเหนือน�้ำก่อน ในยุคแรกๆ ของการเผยแผ่ธรรมะนี้
พระพุทธเจ้าจะมุง่ ไปสอนกับพวกนักบวชทัง้ หลาย นักบวช
ที่มีความเชื่อในลัทธิต่างๆ ซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิทั้งนั้น เพราะ
ถ้าเป็นสัมมาทิฐิ เขาก็จะบรรลุธรรมกันไปนานแล้ว แต่เขา
ไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ ไม่ได้ท�ำให้เขาหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย พอพระองค์ทรงแสดง
สัมมาทิฐิให้เขาเห็น ให้เขารู้ว่าควรที่จะเชื่ออะไร ไม่ควร
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ที่จะเชื่ออะไร เขาก็เปลี่ยนความเห็นของเขา จากการเชื่อ
ที่ไม่ถูกต้องมาสู่ความเชื่อที่ถูกต้อง เชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน ให้เชื่อเหตุเชื่อผล เชื่อปัญญา เชื่อความจริง
พอเขาได้ฟงั ความจริงจากพระพุทธเจ้า เขาก็สามารถบรรลุ
ขึ้นมาได้เลย
หลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดพวกที่เป็นบัวเหล่าที่ ๒
ต่อไป หลังจากทีไ่ ด้เก็บบัวทีโ่ ผล่เหนือน�ำ้ มาหมดแล้ว ก็เลย
ต้องไปเก็บบัวที่อยู่ปริ่มน�้ำ คือบัวชนิดที่ ๒ คือเป็นพวกที่
มีศลี แต่ยงั ไม่มสี มาธิ ยังก�ำลังฝึกสมาธิอยู่ ยังเจริญสมาธิ
กันอยู่ พวกนี้ก็ถือว่าเป็นบัวกลุ่มที่ ๒ เหล่าที่ ๒ ต้องใช้
เวลาอบรมสัง่ สอนมากหน่อย เพราะว่าต้องสอนวิธนี งั่ สมาธิ
สอนวิธเี จริญสติ เพือ่ ให้จติ ใจสงบก่อน เมือ่ จิตใจสงบแล้ว
ก็ค่อยสอนเรื่องการพิจารณาทางปัญญาต่อไป พิจารณา
ไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกูลของอาหาร
ความเป็นปฏิกูลของอาหาร พิจารณาดินน�้ำลมไฟ อันนี้ก็
ต้องใช้เวลา แต่ก็หลังจากที่ได้อบรมสั่งสอนไป ผู้ปฏิบัติ
ก็จะพัฒนาจากบัวทีป่ ริม่ น�ำ้ ขึน้ มาเป็นบัวเหนือน�ำ้ ได้ ฝึกสติ
เจริญสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิได้ฌาน แล้วพอน�ำเอา
ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้มาพิจารณา ก็สามารถ
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บรรลุธรรมขึน้ มาได้ตอ่ ไป นีก่ เ็ ป็นบัวเหล่าที่ ๒ เป็นนักบวช
ผู้มีศีล แต่ยังไม่มีสมาธิ
หลังจากนั้นก็ไปโปรดพวกเหล่าที่ ๓ คือพวกที่ยัง
ไม่ได้บวชกัน เป็นพวกนักบุญไม่ใช่เป็นพวกนักบวช เช่น
ฆราวาสญาติโยมทัง้ หลายทีเ่ ชือ่ มีศรัทธาในการท�ำบุญท�ำทาน
ในการรักษาศีล ๕ แต่ยังไม่ปฏิบัติ ยังไม่ภาวนา ยังไม่นั่ง
สมาธิ ยังไม่ได้เจริญปัญญา ก็ทรงสอนให้มารักษาศีล ๘ กัน
มาปลีกวิเวกกันในช่วงเวลาว่าง อย่าไปเที่ยวกัน อย่าไปหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน มาหาความสุขที่เกิดจาก
การระงับกิจกรรมทางร่างกายดีกว่า ระงับกิจกรรมทางตา
หูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มาเจริญสติ มานั่งสมาธิเพื่อท�ำใจ
ให้สงบ แล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน พวกนี้ก็จะพัฒนา
ขึ้นไป ถ้าลองได้เริ่มรักษาศีล ๘ ลองเริ่มได้ภาวนาแล้ว
เริ่มปลีกวิเวกแล้ว เดี๋ยวต่อไปก็พร้อมที่จะปฏิบัติแบบ
นักบวช อย่างเต็ม ๑๐๐ เต็มรูปแบบได้ ในเบื้องต้นก็
เป็นการทดลองเป็นการชิมไปก่อน เอาเวลาวันว่างวันหยุด
แทนทีจ่ ะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กายก็มาปฏิบตั ธิ รรม
มาหาความสุ ข ที่ เ กิ ด จากความสงบของใจกั น ก็ จ ะมา
ปลีกวิเวกตามสถานทีส่ งบสงัดเป็นพักๆ เป็นช่วงๆ วันไหน
ช่วงไหนว่าง ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ก็มาบ�ำเพ็ญกัน
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ถ้าได้สัมผัสกับผลที่ได้บ�ำเพ็ญ ได้สัมผัสกับสมาธิจิตสงบ
ได้เห็นคุณค่าของปัญญาที่สามารถระงับดับความทุกข์
ดับความวุน่ วายใจต่างๆ ได้ ก็อยากจะปฏิบตั ใิ ห้เต็มรูปแบบ
ต่อไป ก็จะไปอยูแ่ บบนักบวชหรือบวชกัน ถ้าบวชได้กบ็ วช
ถ้าบวชไม่ได้ก็อยู่แบบนักบวช แต่ปฏิบัติเหมือนกัน ก็คือ
ปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาเหมือนกัน แล้วถ้าพยายาม
ท�ำไปเรื่อยๆ ก็จะพัฒนาจากบัวกลางน�้ำไปเป็นบัวปริ่มน�้ำ
จากบัวปริม่ น�ำ้ ก็จะเป็นบัวเหนือน�ำ้ แล้วก็จะเป็นบัวบานตาม
ล�ำดับต่อไป บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ อันนีก้ เ็ ป็นกลุม่ ที่ ๓ ของ
ชาวพุทธเรา
ส่วนกลุ่มที่ ๔ นี้เป็นพวกที่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะ
ฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่มีความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ไม่เชือ่ เรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชือ่ เรือ่ งของ
การปฏิบตั ิ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสิน้ สุดของการเวียนว่ายตายเกิด
เชื่อแต่ความสุขที่หาได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ คือความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความสุขจากการมีลาภยศสรรเสริญ
พวกนี้ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการแสวงหา ลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่เข้าหา
พระพุทธศาสนา จะไม่เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ถ้าเข้าก็เข้าในลักษณะแบบไหว้เจ้า คือเข้าไม่ถึงเนื้อ เข้าไป
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แค่เปลือกของศาสนา เช่นเวลามาวัดก็จดุ ธูปเทียน ๓ ดอก
แล้วก็อธิษฐานขออะไรไปต่างๆ นานา อาจจะท�ำบุญบ้าง
เพือ่ เสริมพลังของการอธิษฐานให้มนั มีนำ�้ หนัก ถ้าอธิษฐาน
โดยไม่ได้ท�ำบุญก็กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่อธิษฐานไป ก็เลย
ต้องท�ำบุญ บริจาคเงินทองให้กับวัด เพื่อที่จะได้สิ่งที่
ตนเองปรารถนาจากการอธิษฐาน อันนี้ก็เป็นความงมงาย
เพราะการอธิษฐานนี้ จะไม่ท�ำให้ได้สิ่งที่ต้องการได้กัน
ถ้าได้จากการอธิษฐานก็ไม่ต้องมาปฏิบัติ ไม่ต้องมาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกันให้เหนือ่ ยยาก ก็จดุ ธูปเทียน ๓ ดอกแล้ว
ก็อธิษฐาน ขอให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดเลย ท�ำก็ง่าย เอาเงินหยอดใส่ตู้หน่อยก็พอ อันนี้
ก็เป็นพวกทีเ่ ข้าไม่ถงึ ศาสนา เข้าไม่ถงึ ตัวศาสนา ไม่ถงึ แก่น
ของศาสนา เข้าวัดก็จะมาท�ำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อจะได้
สิ่ ง ที่ ต นเองอยากได้ อั น นี้ เ ป็ น บุ ค คลที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า
ไม่สามารถทีจ่ ะแสดงธรรมโปรดเขาได้ เพราะเขาไม่มคี วาม
สนใจทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน มาวัดก็มาเพียงแค่กราบพระ
เสร็จแล้วก็กลับ ใส่บาตรบ้างท�ำบุญให้ทานบ้าง แต่เรื่อง
การรักษาศีลเรือ่ งของการภาวนานี้ ไม่เคยคิดถึง ไม่มศี รัทธา
ความเชื่อว่ารักษาศีลภาวนาแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร
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นี่คือเรื่องของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่อ
สัตว์โลก พระองค์ทรงแสดงกับผูท้ มี่ คี วามสามารถทีจ่ ะน้อม
เอาธรรมของพระองค์ไปปฏิบตั ไิ ด้ พวกทีไ่ ม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะเอาไปปฏิบตั ิ พระองค์กไ็ ม่ทรงแสดงให้เสียเวลา นีค่ อื
เรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรม เรื่องของการแสดงธรรม
เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของพระพุทธศาสนา มีการ
แสดงธรรม มีการฟังธรรม ถึงจะมีการบรรลุธรรมได้ มีการ
ปฏิบัติได้ มีการบรรลุธรรมได้ เพราะถ้าไม่มีการฟังเทศน์
ฟังธรรม ไม่มกี ารแสดงธรรม ก็จะไม่มกี ารปฏิบตั ธิ รรมกัน
เมื่อไม่มีการปฏิบัติธรรมกัน ก็จะไม่มีการบรรลุธรรมกัน
อย่างที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า ตราบใดถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบอยู่ ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่ปราศจากโลกนี้ไป
ถ้ า ตราบใดไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ ปฏิ บั ติ ธ รรม
สมควรแก่ธรรม ก็จะไม่มีพระอรหันต์หลงเหลืออยู่ใน
โลกนี้
การจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ ก็เกิดจากการฟังเทศน์
ฟังธรรมจากผู้ที่มีสัมมาทิฐิ จากผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมกัน
ก็ตอ้ งฟังตัง้ แต่พระโสดาบันขึน้ ไปเท่านัน้ ถึงจะได้ธรรมแท้
ถ้าฟังจากผูท้ ยี่ งั ไม่ได้บรรลุธรรมนี้ จะไม่ได้ธรรมแท้ จะเป็น
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ธรรมในลักษณะจินตนาการ เหมือนกับได้ยินเขาพูดมา
แล้วก็เอามาพูดอีกทอดหนึ่ง ก็เหมือนกับเราเวลาได้ยินมา
แล้วเราก็ไปบอกคนอื่น เราก็บอกไปตามการจินตนาการ
ของเรา เพราะเรายังไม่ได้เห็นของจริงนัน่ เอง เหมือนคนบอก
ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราฟังแล้วเราก็คิด
ไปเองว่าเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ แล้วเราก็บอกคนอืน่ ต่อไป
ว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้น
มันตรงกับความจริงหรือไม่ พอไปดูไปถึงสถานที่นั้นมัน
อาจจะเป็นคนละเรื่องไปก็ได้ เพราะเรื่องของ ๑๐ ปากว่า
ไม่เท่า ๑ ตาเห็นนี่เอง
การแสดงธรรมของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรม ผู้ท่ียัง
ไม่เห็นธรรมนี้ จะไม่สามารถแสดงธรรมอย่างถูกต้องได้
จะแสดงธรรมตามความรู้สึกนึกคิด เหมือนกับคนตาบอด
คล�ำช้างนีเ่ อง คนตาบอดคล�ำช้าง ๔ หรือ ๕ คนนี้ ก็เหมือน
คนที่ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็เอามาพูดว่าธรรมะเป็น
อย่างนัน้ ธรรมะเป็นอย่างนีก้ นั คนทีไ่ ปจับหางช้างก็บอกว่า
ช้างนี้มันเป็นเหมือนเชือกนะ ก็ถูก ก็ไม่ผิด มันก็เป็นหาง
หางมันก็เป็นเหมือนเชือก แต่อีกคนหนึ่งไปคล�ำท้องช้างก็
บอกไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นเหมือนเชือก มันเป็นเหมือนฝาผนัง
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อีกคนก็ไปคล�ำเอางวงมัน ก็บอกไม่ใช่ มันเป็นเหมือนงู
อีกคนก็บอกไม่ใช่ ไปคล�ำทีง่ ามัน ก็เป็นเหมือนหอก มันถูก
ทั้งนั้น ถูกทั้ง ๔ คน แต่มันไม่ถูกหมด อันนี้ก็เหมือนกัน
การฟังธรรมจากผู้ที่ไม่ได้บรรลุธรรม ไม่เห็นด้วยดวงตา
เห็นธรรมนี้ จะไม่สามารถแสดงธรรมให้ถูกต้องได้ ก็จะ
มานั่งถกเถียงกันว่า ต้องใช้สติหรือไม่ต้องใช้สติ ต้องมี
สมาธิหรือไม่ต้องมีสมาธิ ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์หรือ
ไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ อะไรจิปาถะปัญหาร้อยแปด
พันประการ ความสงสัยต่างๆ ก็จะมีอยูต่ ลอดเวลา แต่สำ� หรับ
คนทีเ่ ห็นธรรมแล้วนีจ้ ะไม่มสี งสัยต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นใจ จะเห็น
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้น เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่
จะต้องปฏิบัติกันทุกข้อ ทรงให้ท�ำทานก็ต้องท�ำทาน ถ้ามี
เงินไปเที่ยวนี้ ท่านบอกให้เอาเงินไปเที่ยวนี้มาท�ำทานกัน
ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องท�ำ ถ้าต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช้
กับของจ�ำเป็น ก็ไม่ต้องเอามาท�ำทาน แต่อย่าไปหาเงินหา
ทองมาเพื่อที่จะมาเที่ยวกัน มาเล่นกัน มาซื้อของฟุ่มเฟือย
ซื้อของไม่จ�ำเป็นกัน มันจะท�ำให้เราไม่มีเวลามารักษาศีล
มาปฏิบตั ิ มาภาวนากัน อันนีก้ ต็ อ้ งท�ำกัน ท�ำทานกัน ถ้าเรา
อยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อของ
ไม่จ�ำเป็นต่างๆ ให้เอาเงินนี้ไปท�ำบุญกัน มันจะได้หยุด
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เทีย่ วกัน หยุดซือ้ ของกัน จะได้หยุดหาเงินกัน จะได้มเี วลา
มาหาธรรมกัน
อันนี้พอมาปฏิบัติธรรม ท่านก็สอนให้รักษาศีลกัน
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมนีก้ ต็ อ้ งรักษาศีล ๘ ขึน้ ไป ศีล ๕ นีไ้ ม่มกี ำ� ลัง
พอที่จะสนับสนุนการภาวนา เพราะศีล ๕ นี้มันมีช่องว่าง
ให้กเิ ลสมันออกมา หนีออกมา พาจิตออกไปเตลิดเปิดโปง
ไม่ให้จิตอยู่กับการภาวนานั่นเอง เพราะถ้าถือศีล ๕
ก็ยังกินข้าวเย็นได้ ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ ยังไป
เที่ยวตามแหล่งบันเทิงสถานบันเทิงต่างๆ หรือสถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ ไปท�ำกิจกรรมทางร่างกายได้ แต่งเนือ้ แต่งตัว
แต่งหน้าทาปากท�ำเผ้าท�ำผม นอนก็นอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้
นอนบนเตียงใหญ่ๆ ฟูกหนาๆ จะได้นอนสบาย จะได้นอน
มากๆ ก็เลยไม่มเี วลาทีจ่ ะมาเจริญสติ มานัง่ สมาธิ มาเจริญ
ปัญญากัน อันนี้ ถ้าผู้ที่บ�ำเพ็ญผู้ที่ปฏิบัติแล้วนี้ จะท�ำ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทุกอย่าง สติก็ต้องมี
สมาธิก็ต้องมี ปัญญาก็ต้องมี มันถึงจะบรรลุได้ ถึงจะฆ่า
กิเลสตัณหาได้ ถึงจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ถึงจะหลุดพ้น
จากความทุกข์ตา่ งๆ ได้ ไม่มขี อ้ ยกเว้น ต้องบ�ำเพ็ญทุกข้อ
ทานก็ต้องท�ำ ศีลก็ต้องรักษา ตอนต้นก็รักษาศีล ๕ แล้ว
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ก็เพิ่มเป็นศีล ๘ พอศีล ๘ ก็ไปเจริญสติ เพื่อให้ได้สมาธิ
พอได้สมาธิกใ็ ห้เจริญปัญญา พอเจริญปัญญาก็จะหลุดพ้น
ธรรมท่ า นทรงแสดงเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน เพราะว่ า
ธรรมเหล่านี้มันเป็นเหมือนขั้นบันได มันสนับสนุนกัน
เหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือ เราเรียนขั้นอนุบาลเพื่อ
สนับสนุนให้เราเข้าสู่ขั้นประถมได้ เราเรียนขั้นประถมเพื่อ
ให้เราเข้าสู่ขั้นมัธยมได้ เราเรียนขั้นมัธยมเพื่อให้เราเข้าสู่
ขัน้ อุดมศึกษา ขัน้ ปริญญาตรีโทเอกได้ เราไม่ใช่จะมาเลือก
ไปเรียนขัน้ ระดับปริญญาเอกเลย โดยทีไ่ ม่ได้ผา่ นขัน้ ต่างๆ
ไปเรียนก็เรียนไม่จบ เรียนแล้วก็สอบตกเสียเวลาไปเปล่าๆ
ฉันใด การท�ำทานนี้ก็เป็นขั้นต้นที่จะสนับสนุนให้พวกเรา
สามารถรักษาศีล ๕ กันได้ พอเรารักษาศีล ๕ ได้ เราก็จะ
มีกำ� ลังทีจ่ ะรักษาศีล ๘ พอรักษาศีล ๘ ได้ เราก็จะมีกำ� ลัง
ที่จะเจริญสติ เพื่อท�ำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ เมื่อเรา
เจริญสติทำ� ใจให้สงบเป็นสมาธิได้ เราก็สามารถเอาปัญญา
มาหยุดกิเลสได้ มาละกิเลสตัณหาต่างๆ ได้ พอเรามี
ปัญญาไว้ละกิเลสตัณหาได้ การหลุดพ้นก็จะเป็นผลตามมา
หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ก็เป็นผลที่จะตามมาอย่าง
แน่นอน ดังที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นขั้นๆ คือ สมาธิที่อบรม
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ด้วยศีลแล้วนี้ มีอานิสงส์มากมีประโยชน์มาก แล้วก็ปญ
ั ญา
ที่สมาธิอบรมแล้วนี้ ก็มีคุณประโยชน์มาก จิตที่มีปัญญา
อบรม ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย
นี่คือธรรมที่สนับสนุนกัน การจะมีสมาธิต้องมีศีล
เป็นผู้สนับสนุน ถึงจะได้สมาธิ ถ้าไม่มีศีลนี้ ใจจะไม่นิ่ง
ใจจะวอกแวก ใจจะวุน่ วายไปกับการท�ำบาปท�ำกรรมต่างๆ
จะไม่มีกะจิตกะใจที่จะมาเจริญสติควบคุมใจไม่ให้คิด
วอกแวกไปถึงเรือ่ งราวต่างๆ ได้ แล้วพอใจมีความสงบนิง่
ใจก็ จ ะมี พ ลั ง ที่ จ ะใช้ ป ั ญ ญามาฆ่ า กิ เ ลสตั ณ หาต่ า งๆ
ให้หมดไปจากใจได้ ธรรมเหล่านีจ้ งึ เป็นธรรมทีส่ นับสนุนกัน
ศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญา
ปัญญาสนับสนุนให้เกิดวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง อันนีเ้ ป็นธรรมของผูท้ รี่ จู้ ริงเห็นจริง ผูท้ บี่ รรลุธรรม
ท่านแสดงไว้อย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้
ครูบาอาจารย์ตา่ งๆ ทีบ่ รรลุธรรม ท่านก็แสดงธรรมอย่างนีก้ นั
ไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องเจริญสมาธิ ไม่ต้องรักษาศีล เจริญ
ปัญญาได้เลย อันนี้ไม่มี ส�ำหรับผู้ที่บรรลุธรรมนี้ ผู้ที่
มีดวงตาเห็นธรรมนี้ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะไม่มีใคร
สอนอย่างนี้ มีแต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละ สอนให้ใช้
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ปัญญาเลย ดูจิตเลย ฆ่ากิเลสเลย ดูไปก็ฆ่ามันไม่ได้ ไม่มี
ก�ำลัง ไม่มีก�ำลังของสมาธิ ไม่มีก�ำลังของศีล ไม่มีก�ำลัง
ของทานที่จะสนับสนุน
นี่คือการฟังเทศน์ฟังธรรม ฟังแล้วไม่เกิดปัญญา
ฟังแล้วไม่เกิดพลังก็ได้ หรือฟังแล้วเกิดปัญญา ฟังแล้วเกิด
พลังก็ได้ อยูท่ ผี่ แู้ สดงว่ามีธรรมแท้หรือธรรมปลอม ถ้าฟัง
ธรรมปลอม ฟังแล้วจะไม่เกิดวิรยิ ะ ไม่เกิดศรัทธา ไม่เกิดสติ
สมาธิ ปัญญา แต่ถา้ ฟังจากผูท้ มี่ ธี รรมแท้นี้ เวลาฟังแล้วจะ
เกิดศรัทธาเพิม่ มากขึน้ จะเกิดวิรยิ ะความอุตสาหะพากเพียร
มากขึ้น จะเกิดสติมากขึ้น เกิดสมาธิ เกิดปัญญาเพิ่มมาก
ขึ้นไป เพราะเวลาฟังแล้วมันน่าสนใจ ถ้าฟังความจริงนี่
มันฟังแล้วมันน่าสนใจฟัง ท�ำให้ฟังแล้วมันไม่เบื่อ แต่ถ้า
ฟังธรรมที่ไม่มีเหตุไม่มีผล ฟังแล้วมันน่าเบื่อ ฟังแล้วก็
ไม่มีศรัทธา ไม่มีวิริยะ ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา
ดังนัน้ การฟังธรรมนีบ้ างทีฟงั แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์
อะไรก็มี หรือว่าผู้ที่แสดงธรรมอาจจะแสดงธรรมแท้
แต่ผู้ฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ คือฟังแบบทัพพี
ในหม้อแกง ก็ฟังไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน ต่อให้ฟังธรรมกับ
พระพุทธเจ้าก็จริง แต่ฟงั โดยไม่มสี ติ ก็เหมือนกับไม่ได้ฟงั
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ฟังแล้วใจก็คดิ อยูแ่ ต่เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ นัง่ รอเวลา
ให้ทา่ นว่า เอวัง มีดว้ ยประการฉะนี้ จะได้ยกมือ สาธุ สาธุ
ก็ได้แค่นั้น ได้ตอนสาธุ ดีใจว่าจบซะที เอวัง ไม่รู้จะจบ
ดีไม่ดี เอาจบก็จบ ตายแล้วแต่ถ้ามีผู้ฟังแบบนี้ก็ไม่อยาก
จะพูดแล้ว รอแต่สาธุอย่างเดียว
ถาม หากเราทะเลาะหรือด่าแม่ชีที่มีศีลไม่ครบ ท�ำตัว
ไม่น่านับถือ เราจะบาปไหมคะ โยมกลัวบาปและ
มีสติจึงใช้ขันติ แต่กลัวว่าวันหนึ่งขันติอาจจะหมด
เลยขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ไว้ก่อนค่ะ
ตอบ ด่าใครก็บาปทั้งนั้นแหละ ฉะนั้นอย่าไปด่าใคร
ทัง้ นัน้ เขาผิดเขาถูกก็เรือ่ งของเขา ว่ากล่าวตักเตือน
กันได้ แต่อย่าใช้ผรุสวาท อย่าใช้ อย่าด่าด้วยความ
โกรธความเกลียด ถ้ามีหน้าทีต่ อ้ งบอกความผิดถูก
ต�ำหนิตเิ ตียนก็วา่ กล่าวตักเตือนก็วา่ กันได้ดว้ ยเหตุ
ด้วยผล แต่ไม่ควรด่าด้วยความโกรธเกลียด
ถาม หลานชายลูกพีช่ าย ชีวติ ยุง่ เหยิงมากๆ สงสารเขาค่ะ
ไม่รู้จะช่วยยังไง เขาแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ การงาน
ไม่มนั่ คง ครอบครัวพ่อแม่ไม่มนั่ คง ไม่มกี ารวางแผน
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ชีวติ มีปญ
ั หาด้านการเงิน ติดยา เลิกได้กม็ ากินเหล้า
ติดบุหรี่ พ่อแม่เลยพาไปดูดวงกับพระ พระบอก
จะมีเคราะห์ ให้บวช แล้วพี่ชายไม่มีเงินบวชให้
มาขอกับหนู หนูก็ไม่มีให้ค่ะ สามีท�ำงานหาเงิน
เราขอแล้วสามีไม่ให้ สามีบอกว่าเงินที่พวกเขา
ยืมไปยังไม่ได้ใช้คืน เราในฐานะเป็นญาติ เราควร
ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์อย่างไรดีคะ
ตอบ ถ้ า เราสามารถสงเคราะห์ ไ ด้ แล้ ว เราอยากจะ
สงเคราะห์เขา ก็สงเคราะห์ไป แต่ถ้าเราสงเคราะห์
ไม่ได้หรือไม่อยากจะสงเคราะห์ ก็ให้คิดว่าเป็น
กรรมของสัตว์ไป เขาท�ำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว
เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป
ถาม ท�ำอย่างไรถึงให้จิตตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะ
การท�ำงานมีเหนือ่ ยล้าบ้าง ใจอยากท�ำให้มาก ขยัน
ให้มาก แต่บางทีร่างกายท�ำมากท�ำไม่ได้ อ่อนล้า
ห่อเหี่ยว
ตอบ ไปเยีย่ มป่าช้าบ่อยๆ ไปดูศพบ่อยๆ แล้วเดีย๋ วมันจะ
ตื่นตัวขึ้นมา
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ถาม ผู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เมื่อตาย
ไปแล้ว จะไปเกิดในทีท่ ตี่ า่ ง หรือเหมือนกับผูท้ บี่ รรลุ
ฌานระดับที่ไปเกิดเป็นพรหมอย่างไรครับ
ตอบ พระโสดาบันนีท้ า่ นจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็
มาปฏิบัติธรรมต่อไม่เกิน ๗ ชาติ พระอนาคามี
ถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมได้ แล้วก็บรรลุ
ไปปฏิบัติในสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็บรรลุเป็น
พระอรหันต์ตามล�ำดับต่อไป
ถาม ถ้ า พ่ อ แม่ ท� ำ กรรมไม่ ดี ผลกรรมจะตกถึ ง ลู ก
ไหมครับ
ตอบ กรรมใครกรรมมัน เรามีกรรมเป็นของๆ ตน จะท�ำ
กรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจะต้องเป็นผู้รับผล
กรรมนั้นเพียงคนเดียว ไม่เกี่ยวกับคนอื่น
ถาม พอดีนงั่ สมาธิไปประมาณชัว่ โมง แล้วรูส้ กึ ถึงเวทนา
ความปวด ก็ลองที่จะรู้ถึงความปวดนั้น สักพัก
ความปวดหายไป แต่อยูๆ่ ออกจากสมาธิเลยโดยที่
ไม่รู้ตัว เหมือนจะให้นั่งสมาธิได้แค่นั้น ควรจะท�ำ
อย่างไรต่อไปครับ
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ตอบ เพราะหมดสติ สติหมดก�ำลัง มันก็เลยออกมา
ถ้าอยากจะนั่ง ต่อก็ต้องเจริญสติ ต่ อ บริ กรรม
พุทโธๆ ไป เหมือนเข็นรถขึน้ เขา เวลาบริกรรมพุทโธ
ตอนทีอ่ ยากจะลุกนีม้ นั จะเหนือ่ ย แต่กต็ อ้ งพยายาม
ท�ำให้ได้ พยายามพุทโธ พุทโธ พุทโธไป แล้วมัน
ก็จะนั่งต่อไปได้
ถาม เมือ่ ปลายปีได้เข้าท�ำงานทีใ่ หม่ โดยได้เบอร์ผจู้ ดั การ
คนหนึ่งจากเพื่อน ลองโทรไป ปรากฏว่าผู้จัดการ
คนนั้นเรียกให้สัมภาษณ์ แล้วได้งานท�ำ มีคนใหม่
มาด้วย ๔ คนพร้อมกัน หนูเป็นคนมีประสบการณ์
มากที่สุด ได้เขตการขายดีที่สุด ตัวเลขเยอะก็เริ่ม
ถูกมองว่าเป็นเด็กเส้น หนูก็พออธิบายได้ ต่อมา
มี เ รื่ อ งขึ้ น อี ก คื อ เพื่ อ นร่ ว มงานคนใหม่ ไ ด้ ยิ น
เรื่องผู้จัดการว่าเป็นคนไม่ดี จึงมาจับกลุ่มนินทา
หนูไขว้เขวอยากเข้ากลุ่มด้วยกลัวไม่มีเพื่อน และ
บางเรื่องผู้จัดการก็ท�ำจริง แต่ก็รู้สึกผิดเพราะ
ผู้จัดการก็ดีกับหนู ต่อไปตั้งใจว่าจะท�ำงาน ไม่ฟัง
ผู้ใดมากแล้ว วันรุ่งขึ้นมีการเคลียร์กัน กึ่งๆ
ทะเลาะกัน ถกเถียงกัน ว่าใครพูดอะไร หนูพยายาม
ตั้ ง สติ แ ต่ จิ ต ก็ ต กเหมื อ นกั น ขอแนวทาง
66

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

www.kammatthana.com

พระอาจารย์วา่ จะท�ำงานให้มคี วามสุขอย่างไร และ
ท�ำตัวอย่างไรต่อไปคะ
ตอบ ก็ ท� ำ งานอย่ า ไปยุ ่ ง กั บ คนอื่ น คนอื่ น เขาจะพู ด
เขาจะท�ำอะไรก็ถ้าไม่เกี่ยวกับเรา ไม่เกี่ยวกับงาน
เราก็อย่าไปสนใจ
ถาม ขณิกสมาธิต่างกับฌาน ๑ อย่างไร
ตอบ ขณิกสมาธิมนั ก็อยูใ่ นฌาน ๔ แต่มนั อยูเ่ ดีย๋ วเดียว
แล้วก็ถอนออกมา ถ้าอัปปนาสมาธิก็จะอยู่ใน
ฌาน ๔ ได้นาน
ถาม สวดมนต์อย่างไรให้มีสมาธิคะ
ตอบ ก็สวดไปนานๆ สวดไปจนกว่าจิตจะนิ่งจิตจะสงบ
ถาม รับจ้างเก็บเงินกู้ดอกร้อยละยี่สิบบาท บาปไหม
เจ้าคะ
ตอบ ไม่บาปหรอกแต่มันโหด ไร้ความเมตตา มันโลภ
ไม่บาปถ้าเป็นการยินยอมทั้ง ๒ ฝ่าย เราไม่ได้ไป
เคี่ยวเข็ญบังคับเขา เหมือนเราขายของแพงนะ
แต่เขาอยากจะซื้อก็ช่วยไม่ได้
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ถาม คือเรื่องนี้เป็นเรื่องลูกชายหนู หนูโทรไปถามว่า
ตอนนี้สบายไหม เขาบอกว่าพอมีรับจ๊อบพิเศษ
ถามว่าอะไร เขาบอกว่ารับจ้างเก็บเงินกู้ ดอกมันแพง
เหลื อ เกิ น แล้ ว หนู ก็ เ ลยไม่ ส บายใจว่ า บาปหรื อ
ไม่บาป แต่โหดใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ แต่เราเป็นคนรับจ้างมันไม่เกีย่ ว เป็นคนไปเก็บเงิน
เท่านั้นเอง แต่อย่าไปเก็บแบบที่ต้องไปซ้อมเขา
อะไรเท่านั้นเอง ถึงเวลาก็ไปเก็บ ถ้าเขาให้ก็รับไว้
ไม่ให้กก็ ลับไปบอกเจ้าของเขาว่ายังเก็บไม่ได้ แต่ถา้
ไปข่มขู่ไปท�ำร้ายร่างกายเขา อย่างนี้ถึงจะบาป
อย่าไปท�ำร้าย คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรา คนอื่น
ท�ำร้ายเรา เราจะรูส้ กึ อย่างไร เราก็ไม่ควรไปท�ำร้าย
ผู้อื่น
ถาม เอาลูกน�้ำให้ปลากิน จะได้บุญหรือบาปคะ
ตอบ บาปซิ เพราะเหมือนกับการฆ่า เอาสิ่งที่มีชีวิต
เอาลูกเราไปให้หมากินบ้างอย่างนี้ ดูซิจะได้บุญ
หรือได้บาป
ถาม ขณะขับรถไปท�ำงาน ท่องพุทโธได้ไหมคะ
68

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

www.kammatthana.com

ตอบ ได้ แต่ไม่ควร ถ้าขับรถควรจะอยู่กับการขับรถ
จะดีกว่า มัวแต่ไปพุทโธๆ เดี๋ยวรถตัดหน้าก็เบรก
ไม่ทัน ก็เกิดอุบัติเหตุได้ เวลาท�ำอะไรให้มีสติอยู่
กับสิ่งที่เราท�ำเป็นหลัก แต่ถ้าใจเรายังลอยไปคิด
เรื่องอื่นนั้นเราใช้พุทโธดึงกลับมาได้อยู่ แต่ยัง
ต้องอยูก่ บั การขับรถเป็นหลักอยู่ อย่าไปเผลอไปท�ำ
อย่างอื่นที่ไม่ส�ำคัญ เอาสติอยู่กับงานที่เราก�ำลังท�ำ
ก�ำลังหั่นผักหั่นอะไรแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้
เดี๋ยวมันก็หั่นเอานิ้วไป แสดงว่าไม่มีสติ ฉะนั้น
เวลาท�ำอะไรต้องมีสติอยู่กับงานที่เราท�ำเป็นหลัก
แต่ถ้ามันจะไปคิดนู่นคิดนี่แล้วดึงมันมาได้ด้วย
พุทโธ ก็ดงึ กลับมา ให้มนั อยูก่ บั การหัน่ ผัก อยูก่ บั
งานที่เราก�ำลังท�ำอยู่
ถาม ภาวนาด้วยพุทโธแล้วไม่สงบ หนูเลยหยุด แล้วลอง
พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น พอถึงเอ็น
รู้สึกว่าลมหายใจเหลือแต่ลมหายใจละเอียด แต่มี
อาการปวดขาเพิ่มขึ้น ไม่สามารถพิจารณากายต่อ
เลยเปลีย่ นมาพุทโธ แต่สเู้ วทนาไม่ได้อกี จึงเปลีย่ น
มาท่องผมขนเล็บฟันหนังเร็วๆ ก็สู้เวทนาไม่ได้
เลยหยุดภาวนา หนูควรท�ำอย่างไรคะ
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ตอบ ก็ควรหมัน่ เจริญสติไปก่อน ก่อนทีจ่ ะมานัง่ สติเรา
ยังไม่มีก�ำลังมากพอ พอเจอทุกขเวทนาก็ถูกกิเลส
มันฉุดลากไป ดึงให้เราลุกออกจากการนัง่ สมาธิไป
แต่ถ้าเรามีสติมีก�ำลังมาก เราก็จะอยู่กับการนั่ง
ต่อไปได้ ฉะนั้นก่อนที่จะมานั่งควรที่จะเจริญสติ
ให้มากๆ
ถาม ช่วงนี้เมื่อได้ยินเสียงการพูดคุย รู้สึกร�ำคาญใจ
ขอวิธีการวางใจค่ะ
ตอบ ก็ต้องท�ำใจให้สงบนะ ให้มีสติอยู่กับค�ำบริกรรม
ก็ ไ ด้ เวลาไม่ ส บายใจร� ำ คาญใจก็ ใ ห้ บ ริ ก รรม
พุทโธๆ ไป อย่าส่งใจไปถึงสิ่งที่ท�ำให้เราร�ำคาญ
พอเราดึ ง ใจออกจากเรื่ อ งที่ ท� ำ ให้ เ ราร� ำ คาญได้
ความร�ำคาญใจมันก็จะหายไป
ถาม การสวดมนต์ จุดประสงค์ของการสวดมนต์ไหว้พระ
จริงๆ แล้วคืออะไรครับ แล้วสวดบทไหนดีครับ
ตอบ ก็คือการเจริญสตินี่เอง การท�ำสมาธิแบบหยาบๆ
คือดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าเรา
ปล่อยให้ใจคิดมันก็จะไม่สงบ มันก็จะฟุ้งมันก็จะ
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วุน่ วายใจ พอเราดึงมันมาสวดมนต์ ความฟุง้ ความ
วุ่นวายใจก็จะหายไป เช่นเราก�ำลังวุ่นวายกับลูก
กับสามีกับภรรยา พอเรามาสวด อยู่กับการสวด
เราก็ลืมเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาไป ความฟุ้ง
ความวุน่ วายใจก็ระงับไปชัว่ คราว แต่ยงั ไม่นงิ่ สงบ
รวมเป็นอัปปนาสมาธิ ถ้าอยากจะนิง่ ก็ตอ้ งบริกรรม
พุทโธค�ำเดียว หรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว
อย่างนัน้ มันก็จะรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิ จิตเหลือ
แต่สักแต่ว่ารู้ได้ ฉะนั้นการสวดบทสวดบทไหน
ก็ได้ แล้วแต่ที่เราจะชอบ จะชอบสวดบทพุทธคุณ
ก็สวดบทพุทธคุณไป ชอบธรรมคุณ ชอบสังฆคุณ
ก็สวดไป ชอบธัมมจักรก็สวดไป ชอบสติปฏั ฐานสูตร
ก็สวดไป ความจริงการสวดนี้ ถ้าเข้าใจความหมาย
จะได้ปัญญาด้วย เพราะเป็นเหมือนกับการอ่าน
เทศน์ของพระพุทธเจ้า พระสูตรก็คือเทศนาของ
พระพุทธเจ้านั่นเอง เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ถ้าเราสวดไปแล้วเราแปลความหมายได้เราก็จะได้
ปัญญา
ถาม ถ้าไม่สบาย ทานยาฆ่าเชื้อเป็นบาปไหมคะ
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ตอบ ไม่บาปหรอก เชือ้ โรคมันไม่มดี วงวิญญาณ เชือ้ โรค
เหมือนต้นไม้นะ ฟันต้นไม้ก็ไม่บาป ตัดต้นไม้ก็
ไม่บาป เพราะมันไม่มีดวงวิญญาณ
(มีโยมคอมเมนต์เข้ามาว่า ธรรมะของท่านอาจารย์
มีประโยชน์ เธอรับฟังทุกวัน)
สาธุ ให้ก�ำลังใจคนพูดบ้าง คนพูดก็ให้ก�ำลังใจ
คนฟัง คนฟังก็ต้องให้ก�ำลังใจคนพูด ไม่ใช่ว่า
ฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ถ้าฟังแล้วเป็นเหมือน
ทัพพีในหม้อแกงก็อย่าพูดดีกว่า พูดไปก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร แต่เท่าที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์
ก็เข้าไปดูนะ ก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์ บางคนก็
มาถึงที่นี่มากราบขอบพระคุณมาก เมื่อวานนี้ก็มี
คนมาบอกว่า ช่วยดับความทุกข์ใจต่างๆ ได้มาก
ทีเดียว หลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม คนที่บ้าน
ใส่บาตรบางคนเขาก็มีความทุกข์ใจ ตอนนี้เขาก็
หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ เห็นหน้าเราก็หัวเราะ
ธรรมมันท�ำให้เราได้สติได้ปญ
ั ญา ได้รวู้ า่ ความทุกข์
นี้เกิดจากตัวเราเอง เราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเอง
เราไม่รู้ พอรู้ก็หยุด หยุดทุบมันเราก็หายแล้ว
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ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆ ของ
เราเอง อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้น คนนี้เป็น
อย่างนี้ เมือ่ เช้านีก้ ม็ ลี กู สาวพาแม่มา บอกว่าตอนนี้
แม่เขาทุกข์กับสามีทุกข์กับลูก อยากให้เขาเป็น
อย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เขาก็ไม่เป็น เราก็เปรียบเทียบ
ให้ เ ขาฟั ง ว่ า เหมื อ นกั บ อยากให้ ม ะละกอเป็ น
สับปะรดนะ อยากไปจนวันตายมันก็ไม่ มันเป็น
ไปไม่ได้ มะละกอมันก็ตอ้ งเป็นมะละกอ จะให้มนั
เป็นสับปะรดได้อย่างไร คนเขาเป็นแบบนีจ้ ะให้เขา
เป็นแบบนัน้ ได้อย่างไร มันทุกข์ไปเปล่าๆ นอนร้อง
ห่มร้องไห้ แล้วมันไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่า มันก็
เปลี่ยนเขาไม่ได้ พอหยุดอยากปั๊บก็หัวเราะได้
เราบ้า เราอยากให้มะละกอเป็นสับปะรด
ถาม หากการเจริ ญ สติ จ ะเป็ น สั ม มาสติ ใ นมรรค ๘
การท�ำสมาธิจัดเป็นสัมมาสมาธิ แล้วการเจริญ
ปัญญาอยู่ในข้อใดของมรรค ๘ ครับ
ตอบ ก็สมั มาทิฐิ สัมมาสังกัปโป องค์ประกอบของปัญญา
คื อ ความเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ ง กั บ ความคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
เช่นเห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง เราก็จะคิดท�ำบุญ
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ละบาปกัน อันนีก้ เ็ รียกว่าปัญญา เห็นว่าความทุกข์
เกิดจากความอยากต่างๆ เราก็หยุดความอยากกัน
นี่ก็เป็นปัญญา
ถาม ขอพระอาจารย์ชแี้ นะแนวทาง การท�ำงานทีป่ จั จุบนั
มีแต่การแก่งแย่งแข่งขันกัน ทุกคนต้องการจะเป็น
ทีห่ นึง่ หนูเบือ่ มาก แต่ยงั มีความจ�ำเป็นต้องท�ำอยูค่ ะ่
ตอบ ก็ให้คิดว่าเราท�ำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แล้วกัน
เราไม่ได้ท�ำเพื่อให้เป็นที่ ๑ ที่ ๒ เราท�ำเพื่อให้เรา
มีเงินทอง ให้เราอยูไ่ ด้ แบบในหลวงสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�ำเพื่อให้เราอยู่ได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน
กับทางร่างกาย แล้วเราเอาเวลามาศึกษาธรรม
กันดีกว่า มาเป็นทีห่ นึง่ ในทางธรรมกันดีกว่า ทีห่ นึง่
ในทางธรรมนีเ้ ป็นได้ทกุ คน แต่ทหี่ นึง่ ในทางโลกนี้
เป็นได้ทีละคนใช่ไหม ถ้าจะเป็นนายกก็เป็นได้
คนเดียว ถ้าจะเป็นซีอโี อของบริษทั ก็เป็นได้คนเดียว
แต่ ถ ้ า อยากจะเป็ น อรหั น ต์ ท างพุ ท ธศาสนานี้
เป็นได้ทั้งหมดนี่เลยนี่ ที่นั่งอยู่ที่นี่ ไม่ต้องไป
แก่งแย่งชิงดีกับใคร และดีกว่าการเป็นซีอีโอเป็น
อะไรเสียอีก พระอรหันต์นสี่ ดุ ยอดของการเป็นเลย
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มาเป็นอรหันต์กันดีกว่า อย่าไปบ้าเป็นซีอีโอเป็น
ประธานเป็นอะไรเลย ให้คิดอย่างนี้ดีกว่า แล้วเรา
จะสบายใจ เพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็น
ตลอดนะ ตายไปก็ยังเป็นอยู่นะ ถ้าเป็นซีอีโอนี่
เดี๋ยวพอออกจากงานก็จบแล้วนะ พออายุ ๖๐
เขาก็ เ กษี ย ณแล้ ว จบแล้ ว เป็ น ประธานาธิ บ ดี
นี่เห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนไป คนเก่า ๘ ปีก็หมดแล้ว
นีค่ นนีค้ นใหม่เดีย๋ วอีก ๘ ปีกห็ มด แต่เป็นอรหันต์
นี้ไม่มีวันหมด ตายไปก็ยังเป็นอยู่ เอาแข่งของที่ดี
ดีกว่า ของที่ไม่ดีอย่าไปเอา แต่เราไม่มีปัญญากัน
เรามีความหลงกัน เราไปเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักร
เป็นดอกบัวกัน เห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกัน
ก็เลยทุกข์ร้องห่มร้องไห้เครียดกัน ของที่เป็นสุข
กลับไม่เอากัน
ถาม การท�ำสมาธิช่วยได้มาก เวลาที่เราจะตาย เราเอา
ความตายเป็นอารมณ์ได้ไหมครับพระอาจารย์
ตอบ ได้ คือท�ำใจให้สงบแบบไหนก็ได้ ถ้าเรายอมรับ
ความตายใจเราก็จะสงบ ถ้าเราไม่ยอมรับความตาย
ใจเราก็จะวุน่ อย่างเมือ่ เช้านีก้ เ็ ทศน์สอนญาติโยมที่
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ศาลาว่า ทีเ่ ราทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เพราะเราไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายกัน
แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่า เกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เมือ่ ถึงเวลาจะตายก็ยอมตายเสีย
พอยอมตาย มันก็จะหยุดความอยากไม่ตายได้
พอไม่มีความอยากไม่ตาย มันก็จะไม่ทุกข์กับ
ความตาย มันก็จะเย็นจะสบาย ที่บอกให้ใช้สูตร
๓ ย. ก็ลักษณะแบบนี้ ยอมตาย พอยอมตาย
แล้วก็จะหยุดต่อสู้ หยุดต่อต้านกับความตาย
หยุดความอยากไม่ตาย พอเราหยุดความอยาก
ไม่ตายได้ ใจก็เย็น ใจก็สงบ ตายอย่างสงบ
ตายอย่างสบาย ตายอย่างพระอริยเจ้า
ถาม ถ้าฟังธรรมแล้วปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะ
ตอบ ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ถ้าปฏิบัติได้ เพียงแต่ว่าสถานที่
มันก็มผี ลดีผลไม่ดตี า่ งกัน ถ้าทีม่ นั สงบผลมันก็จะ
ดีกว่าที่ไม่สงบ ถ้ามีอะไรรบกวนการปฏิบัติมันก็
จะท�ำให้ได้ผลน้อย หรือได้ผลช้า ก็เหมือนขับรถ
ที่เปรียบเทียบให้ฟังอยู่เรื่อยๆ ขับรถบนทางด่วน
กับขับรถอยูใ่ ต้ทางด่วนนี้ อันไหนจะไปเร็วกว่ากัน
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ถ้าขึ้นทางด่วนได้นี่มันปั๊บเดียวก็ถึง แต่ถ้าขับ
ใต้ทางด่วนนี้ มันไปเจอสีแ่ ยก มันไปเจอรถเสียรถ
จอดรถชนกันอะไรกัน กว่าจะไปถึงก็ คนที่เขาไป
ถึงทางด่วนเขาหลับสบายแล้ว
ถาม เวลาภาวนาพุทโธๆ แต่อีกใจก็นึกอยากไปท�ำบุญ
ทีน่ นั่ ทีน่ ี่ แต่รพู้ ทุ โธตลอด แบบนีจ้ ะแก้อย่างไรดีคะ
แต่ก็มีความสุขกับความอยากของตัวเอง
ตอบ คือการปฏิบตั มิ นั มี ๒ ระดับ ระดับนักบุญกับระดับ
นักบวช มันจะขัดกัน ถ้าเราจะเอาอย่างใดต้องเอา
อย่างหนึ่ง ถ้าเราเป็นนักบุญก็ไปเลย อยากจะไป
ท�ำบุญทีไ่ หน หล่อพระเททองทีไ่ หน ถ้าเป็นนักบุญ
ก็ไปเลย แต่ถ้าเป็นนักบวชนักภาวนาก็อย่าไป
ให้อยู่กับพุทโธๆ ไป ต้องพุทโธแบบไม่ไปคิดถึง
ถ้ า พุ ท โธแล้ ว ยั ง คิ ด ถึ ง การอยากไปท� ำ บุ ญ อยู ่
ก็แสดงว่าพุทโธยังไม่ต่อเนื่อง ยังไม่ถี่พอ ต้องให้
พุทโธจนกระทัง่ ลืมเรือ่ งท�ำบุญไปเลย เพราะว่าการ
ภาวนานี้มันได้บุญมากกว่าการไปท�ำบุญ แต่ทีนี้
ฐานะของคนเรามันก็ตา่ งกัน คนทีไ่ ม่ยงั มีกำ� ลังทีจ่ ะ
ภาวนา ไม่มกี ำ� ลังทีจ่ ะพุทโธ ก็ตอ้ งอาศัยบุญทีเ่ กิด
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จากการไปเททองหล่อพระ เป็นเจ้าภาพกฐงกฐิน
อะไรไปก่อน แต่คนที่เขาภาวนาได้เขาก็ไม่ต้องไป
เขาก็อยูป่ ลีกวิเวกอยูใ่ นป่า เอาสมาธิเอาปัญญาดีกว่า
ถาม พระอาจารย์บอกว่าจะหายปวดจากการภาวนาต้อง
เจริญสติ การเจริญสติท�ำอย่างไรครับ
ตอบ ก็ให้บริกรรมพุทโธไปทัง้ วันเลย ลืมตาขึน้ มาก็พทุ โธ
ไปเลย อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าไปคิดให้
ฟุ้งซ่าน คิดเท่าที่จ�ำเป็น เรื่องที่จ�ำเป็นจะต้องคิดก็
คิดได้ เรื่องที่ไม่จ�ำเป็นก็อย่าคิด ใช้พุทโธหยุดมัน
แล้วใจเราจะมีสติ ใจเราจะสงบ ใจเราจะสบาย
เวลานัง่ สมาธิกจ็ ะนัง่ ได้นาน สงบได้นาน สงบได้ลกึ
ถาม น�ำเงินใส่บาตรตอนเช้า ใส่ลงในบาตรพระ บาป
ไหมครับ
ตอบ ไม่บาปหรอก ก็เป็นการท�ำบุญเหมือนกัน เพียงแต่
ว่าไม่ถูกกาลเทศะเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะถวายเงิน
พระนี้ ต้องฝากกับลูกศิษย์ให้เขาเก็บไว้ พระ
ไม่สามารถรับกับมือเองได้ ไม่สามารถครอบครอง
ถือเงินถือทองไว้เองได้ แต่ฝากให้กับลูกศิษย์ได้
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เวลาพระต้องการทีจ่ ะใช้เงินใช้ทองซือ้ ของทีจ่ ำ� เป็น
ก็บอกให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาได้ ถ้าอยากจะ
ท�ำบุญอย่าเอาไปใส่บาตร อย่าให้กับมือ อย่างเงิน
ที่ให้มานี่ ก็ให้ใส่ซองไว้วางไว้กับที่ ให้ถวายแต่
ใบปวารณา ใบบอกว่าได้ถวายเงินไปกี่ตังค์ จะได้
รู้ได้ จะได้ตรวจเช็คลูกศิษย์ได้
ถาม การสู้กับเวทนา นั่งสมาธิเพชร ใช้พุทโธภาวนา
เมื่อเวทนาแก่กล้า พุทโธหาย เมื่อพุทโธแน่น
เวทนาหาย ต่อเมือ่ วางใจได้ เวทนามีอยู่ พุทโธมีอยู่
และเมือ่ วางได้ทงั้ เวทนาและพุทโธ จิตเฉยๆ พร้อม
และสุดท้ายวางทั้งหมด สว่างจ้าในจิต ทีน้ีเวลา
ความอยากเกิด จะเห็นชัดและดับได้ด้วยเหตุผล
ต่อไปก็เห็นแค่เกิดและดับ แต่ส่วนลึกรู้อยู่ว่ามี
เจริญมาถูกต้องแล้วใช่หรือไม่
ตอบ ถ้ายังมีความอยากอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่ได้ใช้ปญ
ั ญา
ถ้าใช้ปญ
ั ญามันจะท�ำลายความอยากได้อย่างถาวร
แต่ถ้าใช้สติเช่นค�ำบริกรรมพุทโธมันก็จะหยุดได้
เป็นช่วงๆ ไป ช่วงทีม่ สี ติมนั ก็จะหยุดความอยากได้
แต่พอช่วงที่เราไม่ใช้สติมันก็โผล่ขึ้นมาได้ ฉะนั้น
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ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องเจริญปัญญาต่อไป
เวลาเกิดความอยากก็ต้องพิจารณาว่า การท�ำตาม
ความอยากนี้จะน�ำไปสู่ความทุกข์ การที่จะท�ำให้
ความทุกข์หายไป ก็ต้องไม่ท�ำตามความอยาก
ถ้าเราฝืนความอยาก ไม่ท�ำตามความอยากได้
ต่อไปความอยากก็จะหมดก�ำลังไป
ถาม ถ้าเราเริ่มต้นจะท�ำงาน หรือท�ำสิ่งใดด้วยความ
แน่วแน่ แล้วระหว่างที่เราก�ำลังเริ่ม เกิดเจ็บป่วย
ท�ำให้หลายอย่างที่เริ่มต้นต้องหยุดไป พอหาย
จากการเจ็ บ ป่ ว ย เหมื อ นตั ว เองเริ่ ม ต้ น ไม่ ถู ก
หลงทาง เหมือนตัวเองคิดมากคิดไปมากมาย จะเริม่
อย่างไรดีเพื่อให้สงบคะ
ตอบ ก็เริ่มที่สตินั่นแหละ ถ้าใจฟุ้งซ่านสับสน ก็ท�ำใจ
นิ่งก่อนให้สงบก่อน เจริญสติพุทโธๆ ให้ใจสงบ
ความคิดทีว่ นุ่ วายต่างๆ มันจะได้หายไป พอใจสงบ
แล้วใจจะมีเหตุมีผล เราก็เริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผล
ได้วา่ ต่อไปนีเ้ ราจะท�ำอะไรดี เรามีความสามารถที่
จะท�ำอะไรได้ เรามีความจ�ำเป็นจะต้องท�ำอะไรบ้าง
ไม่ต้องท�ำอะไรบ้าง ก็จะใช้เหตุใช้ผลได้
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ถาม เมื่อวานนั่งฟังเทศน์พระอาจารย์ในท่าพับเพียบ
เกิดทรมานในขันธ์ ขาปวดขึ้นมาเหมือนจะหัก
แต่ นึ ก ค� ำ ของพระอาจารย์ ใ ห้ ล องหั ด ไปโดยใช้
พุทโธ มันก็หยุดปวดได้ แต่มีอาการปวดขึ้นมาอีก
กระผมก็ทนสู้ต่อไป ผ่านไปจนพระอาจารย์ให้พร
กระผมท�ำถูกไหมครับ ไม่ไปยุ่งกับการปวด
ตอบ ถู ก แล้ ว ล่ ะ เป็ น การปล่ อ ยวางเวทนา ถ้ า เรา
ปล่อยวางได้ ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะ
ไม่ทรมานใจ ใจเราจะเฉยๆ จะอยู่กับมันได้อย่าง
สบาย
ถาม เวลาจิตเกิดกิเลส พอกามมาก็นกึ ถึงอสุภะ พอโกรธ
มาก็นึกถึงเมตตา แต่ท�ำไมช่วงนี้มาตลอด จนบาง
ครั้งหลุดไปตามกิเลสที่เกิดขึ้นจริง จริงไหมครับที่
เขาบอกว่า ยิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งโจมตีเพื่อทดสอบ
ตอบ ก็เมื่อมันถูกกีดกัน มันก็ต้องพยายามที่จะสู้กับเรา
เพื่อให้เราแพ้ มันจะได้ท�ำตามสิ่งที่มันอยากจะ
ท�ำได้ แต่ถ้าเราสู้กับมันจนกระทั่งมันแพ้ มันก็จะ
หายไป ฉะนั้นถ้ามันยังมาอยู่ เราก็ต้องสู้กับมันไป
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จนกว่ามันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้ มันก็จะยกธงขาว
แล้วมันก็จะหายไปหมดไป ฉะนั้นช่วงที่ต่อสู้กัน
มันต้องมามันต้องโหม รุก บุก รุกเรามากขึ้นไป
ตามล�ำดับ ก�ำลังของสติของปัญญาของเรานี้จะ
ต้องมีไว้สู้กับมันให้ได้ ถ้าเราแพ้มันๆ ก็ยังครอง
หัวใจเราอยู่ แต่ถ้าเราชนะมัน มันก็จะหายอย่าง
ราบคาบจากใจเราไป ฉะนั้นในช่วงที่ต่อสู้กันมัน
เป็นธรรมดา มันมีเท่าไหร่มันก็จะต้องส่งพลของ
มันมาบุก เพือ่ ให้เอาชนะเราให้ได้ แต่ถา้ เรามีกำ� ลัง
สู้กับมันได้ เดี๋ยวมันก็ยอมแพ้ มันก็หยุด
ถาม ปัญญาที่จะรู้แจ้งเรื่องธาตุ ๔ ที่จะท�ำให้จิตเรา
ปล่อยวางกายได้ ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิ
เท่านั้นหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่ใช่หรอก เป็นปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุน สมาธิ
กับปัญญานี้คนละเรื่องกัน ปัญญาไม่เกิดในสมาธิ
ปัญญาเกิดเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพิจารณา
เช่นพิจารณาร่างกายว่ามาจากดินน�้ำลมไฟ มาจาก
อาหาร มาจากน�้ำที่เราดื่ม มาจากอากาศที่เราสูด
เข้าไป มาจากความร้อน ร่างกายนีม้ นั เป็นส่วนผสม
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ของดินน�ำ้ ลมไฟ เมือ่ เวลาร่างกายนีต้ ายไป ส่วนผสม
ทั้ง ๔ ส่วนนี้ก็แยกทางกันไป ถ้าเราพิจารณาเราก็
จะเห็นได้ชัดว่า มันเป็นการเข้ามาของดินน�้ำลมไฟ
แล้วเป็นการแยกสลายของดินน�้ำลมไฟ ไม่มีตัว
ไม่มีตน อันนี้เราต้องพิจารณา เหมือนกับเราเรียน
หนังสือ เราเรียนหนังสือ เราหัดบวกลบคูณหาร
เราก็ต้องใช้ความคิด เราไม่สามารถที่จะไปใช้มัน
ในขณะที่อยู่ในสมาธิได้ เพราะขณะที่อยู่ในสมาธิ
จิตมันจะนิง่ จะสงบมันไม่คดิ อะไร ฉะนัน้ อย่าเข้าใจ
ว่าเกิดมีปัญญาในสมาธิ ไม่ใช่ แต่ต้องมีสมาธิเพื่อ
มาสนับสนุนการคิดในทางปัญญา เพราะจิตทีไ่ ม่มี
สมาธิจิตมันจะหิวโหย มันจะหิวกับเรื่องของกิเลส
มันจะไม่ยอมมาคิดถึงเรื่องของธรรมะ แต่ถ้าจิตมี
ความสงบ จิตมันจะอิ่ม แล้วมันสามารถคิดทาง
ปัญญาคิดทางธรรมะได้ พอมันคิดทางธรรมะ
มันก็สามารถที่จะปล่อยวางละกิเลสตัณหาได้
ฉะนั้นต้องมีสมาธิและก็ต้องมีปัญญาควบคู่กัน
ถึงจะสามารถละกิเลสตัณหาต่างๆ ได้ ถ้ามีปญ
ั ญา
อย่างที่พวกเรามีกันตอนนี้ พอกิเลสเกิดขึ้นมาก็
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ยกธงขาวยอมแพ้มันเลย เพราะว่าเราไม่มีสมาธิ
ไม่มีความสุขในตัวเรา พอกิเลสบอกไปเที่ยวไหม
ไปเลย แต่ถา้ เรามีสมาธิมคี วามสงบในใจ ไปท�ำไม
ไปให้เหนื่อย ขี้เกียจไป อยู่บ้านดีกว่า มันจะคิด
คนละแนวกัน ถ้าเรามีความสุขในตัวเราจะไป
หาความสุขข้างนอกท�ำไม ในเมือ่ ความสุขในตัวเรา
มันดีกว่าความสุขข้างนอกอยู่แล้ว ไปก็เหนื่อย
เปล่าๆ เสียเงินเสียทองเสียเวลา อยู่บ้านอยู่กับ
ความสงบไม่ดกี ว่าหรือ แต่ทเี่ ราอยูก่ นั ไม่ได้กเ็ พราะ
มันไม่สงบ มันหิวมันโหยด้วยความอยาก มันก็เลย
ต้องไป พอกิเลสมาชวน เพื่อนโทรมาปั๊บไปไหม
นีต่ รุษจีนใกล้แล้วนะ ไปหรือเปล่า นีม่ นั เป็นอย่างนี้
ถ้าจิตสงบแล้วไม่ไปหรอก เพราะเห็นด้วยปัญญา
ว่าไปก็เท่านั้น ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิม
สู้อย่าไปดีกว่า ไปแล้วก็อยากจะไปอีก มันจะติด
แล้วหยุดไม่ได้ แต่ถา้ ไม่ไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไป
ใครมาชวนไปไหนก็ไม่ไป เห็นไหมเราอยู่นี่มากี่ปี
แล้วเคยไปไหนไหม ญาติโยมนี้มีแต่ไปมีแต่มานี้
ไม่รู้กี่รอบแล้วนี่ เราก็อยู่ที่เดียวนี่ ไม่รู้จะไปไหน
อยู่ที่นี่มันสบายอยู่แล้ว ไปที่ไหนมันไม่มีอะไร
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สบายกว่าที่นี่หรอก ถ้าจิตมันอยู่ตัว มันอิ่มตัว
แล้วมันไม่อยากจะไปไหน มันก็ละกิเลสตัณหา
ต่างๆ ได้ ไม่เดือดร้อน ไม่มีความอยากได้อะไร
ไม่อยากเป็นอะไร
ถาม ทุกข์ที่เกิดจากหนี้สินมากมาย มองไม่เห็นทาง
ออกเลย เราควรท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ใจคลายทุกข์ครับ
ตอบ ก็ขายทรัพย์สินไป มีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็ขายไป
ถ้าขายไม่พอก็ให้เขาประกาศล้มละลายไป ไม่เห็น
จะเป็นปัญหาเลย อยูแ่ บบคนขอทานสบาย ไม่มใี คร
คอยมารบกวนเรา ถ้าเป็นเศรษฐีเดีย๋ วคนนัน้ ก็มาขอ
คนนีก้ ม็ ายืม ไม่ให้กโ็ กรธเราเกลียดเราอีกด่าเราอีก
ถ้าไม่มี ล้มละลายก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเรา ไม่มีใคร
มายุ่งกับเรา เราก็อยู่ของเราพุทโธๆ ไป สบายจะ
ตายไป ยอมล้มละลายเถอะ ยอมหยุดเย็นแล้ว
จะสบาย เมื่อเราล้มละลายแล้วจะไปฝืนท�ำไม
เมื่อเราไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้ก็ยอมล้มละลายไป
เมื่อล้มละลายแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาใช้หนี้ให้
เหนื่อยยาก มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ เดี๋ยวสิบปีมัน
ก็หมดใช่ไหม
www.kammatthana.com

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

85

ถาม ท� ำ บุ ญ กั บ พระที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ศี ล ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์
ได้บุญไหมครับ
ตอบ ได้ บุญมันมี ๒ ส่วน ส่วนที่เกิดจากการเสียสละ
เงินทองนี้ได้ ไม่ว่าจะให้กับใคร ให้กับพระ ให้กับ
พ่อแม่ ให้กับเพื่อนฝูง ให้กับหมาให้กับแมว ก็ได้
ความสุข บุญก็คือความสุขใจ อันนี้ได้เหมือนกัน
แต่ประโยชน์สว่ นที่ ๒ ทีจ่ ะได้จากผูร้ บั นีจ้ ะต่างกัน
ถ้าให้กับคนที่มีความรู้เราก็จะได้ความรู้จากเขา
ถ้าให้กบั คนทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ ราก็จะไม่ได้ความรูจ้ ากเขา
ส่วนนั้นเราก็จะไม่ได้ไป ถ้าเราท�ำบุญกับพระที่มี
ปัญญามีความรูเ้ ราก็จะได้ปญ
ั ญา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จากท่าน ถ้าไปท�ำบุญกับพระที่ไม่มีปัญญา ก็จะ
ไม่ได้รับปัญญาจากท่าน ก็มีต่างกันตรงนี้ในส่วน
ที่ ๒ ในส่วนแรกนี้ท�ำกับใครก็เหมือนกัน ท�ำกับ
พระอรหันต์ ท�ำกับพระทุศีล ก็ได้เหมือนกันถ้าเรา
ไม่รู้ว่าท่านทุศีลหรือไม่ทุศีล เราคิดว่าท่านเป็น
พระเหมือนกัน เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์
เราไม่รวู้ า่ ท่านเป็นพระทุศลี เราท�ำเราก็ทำ� ด้วยจิตใจ
ที่บริสุทธิ์ อยากจะให้ท่านได้รับความสุขจากการ
86

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

www.kammatthana.com

ท�ำบุญของเรา อย่างนี้เราก็จะได้ความสุขกลับมา
เท่ากัน
เวลามันน้อยลงไปเรื่อยๆ นะ มันหมดไป มันไม่มี
ยาวขึน้ นะ เวลานับถอยหลังแล้วนะ ไม่มอี ะไรจะมี
คุณค่าเท่ากับเวลา เพราะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่สามารถ
ท�ำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้ ตอนนี้มีเวลารีบ
ใช้เสียให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ อย่าให้มัน
เสียเวลาไปกับสิง่ ไร้สาระ เราจะเสียใจในภายหลังนะ
รูอ้ ย่างนีร้ บี ท�ำดีกว่า รูอ้ ย่างนีภ้ าวนาดีกว่า รูอ้ ย่างนัน้
ก็สายไปแล้ว ต้องรู้ว่าตอนนี้เราควรจะท�ำอะไร
รู้ว่าตอนนี้เราควรจะภาวนา ตอนนี้เรายังมีเวลารีบ
ภาวนา เงินทองจะเอาไปสักกี่ล้านกัน ตายไปเอา
ไปได้หรือเปล่า ความสุขจากการเทีย่ วการเล่นกันนี้
ได้มาแล้วมันหายไปไหนหมด มันไม่อยู่ค้างอยู่
ในใจ ความสุขที่ได้จากธรรมนี้มันจะติดอยู่กับใจ
ไปตลอด แต่ไม่เอากัน ต้องพยายาม ธรรมมัน
เกิดขึ้นยากแต่มันก็ไม่ใช่สุดวิสัย ต้องมีความ
เพียรพยายาม ต้องผลักดันมัน ต้องคอยดันใจ
ภาวนา ภาวนา สติ สติ พุทโธ พุทโธ ไปปลีกวิเวก
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ไปอยูค่ นเดียว ไม่ฉดุ ไม่ลากไม่ดนั มันไม่ไปหรอก
เหมือนหมามันไม่อยากอาบน�้ำ ต้องลากมันไป
อาบน�้ำ
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กัณฑ์ที่ ๕๑๔
ค�ำตอบของชีวิตว่าเกิดมาท�ำไม
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พวกเราตัง้ แต่เกิดมานี่ เคยถามตัวเราเองบ้างหรือไม่วา่
เราเกิดมาได้อย่างไร แล้วเกิดมาท�ำไม ถ้าเราไม่ได้พบ
กับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่ได้รับค�ำตอบที่ถูกต้องที่
ชัดเจน เราก็จะได้รับค�ำตอบที่ไม่ถูกต้อง และจะน�ำเรา
ไปสู่ความทุกข์ต่างๆ ความวุ่นวายต่างๆ อย่างไม่มีวันจบ
วันสิ้น แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟัง
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้รับค�ำตอบ
ที่จะท�ำให้เราได้เดินไปสู่ความสุข เดินไปสู่การสิ้นสุดของ
ความทุกข์ทั้งหลาย การที่เรามาเกิดได้นี้เกิดจากอะไร
ถ้าเราไม่มพี ระพุทธศาสนา อย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ทเี่ ขา
ไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนา เขาก็ว่าเกิดมาได้เพราะว่า
มีพ่อมีแม่ เมื่อมีพ่อมีแม่มาผสมพันธุ์กัน เอาเชื้อของพ่อ
กับเชือ้ ของแม่มาผสมพันธุก์ นั ก็จะท�ำให้เกิดร่างกายขึน้ มา
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ใหม่อีกร่างหนึ่ง แล้วหลังจากเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ได้
ประมาณ ๙ เดือนก็จะคลอดออกมา แต่นี่เป็นความจริง
เพียงครึง่ เดียว ความจริงทีไ่ ม่สมบูรณ์แบบ ความจริงทีจ่ ะน�ำ
ไปสูค่ วามทุกข์ความวุน่ วายต่างๆ เพราะถ้าคิดว่าร่างกายนี้
มาจากพ่อจากแม่ พอเกิดมาแล้วก็จะมีความรักความหวง
ร่างกายนี้ แล้วก็จะมีความทุกข์กบั ร่างกายนี้ เวลาทีร่ า่ งกาย
นีเ้ ป็นอะไรไป แทนทีจ่ ะมีความสุขกลับจะต้องมีความทุกข์
แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมค�ำสอน เราจะได้รู้ว่า
นอกจากการมีพ่อมีแม่แล้ว ยังต้องมีดวงวิญญาณ คือ
ดวงจิตดวงใจที่ได้ตายจากภพก่อนชาติก่อน คือภพก่อน
ชาติกอ่ นก็มรี า่ งกาย ใจเป็นผูค้ รอบครองร่างกายอยูร่ า่ งหนึง่
พอร่างกายนัน้ ถึงแก่กรรมไป ใจก็ตอ้ งออกจากร่างกายนัน้
แล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าใจยังมีความอยากอยู่ คือ
มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาอยู่ แต่ถ้าใจนั้นไม่มี
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา คือใจของพระพุทธเจ้า
ใจของพระอรหันตสาวก ใจนัน้ ก็จะไม่ไปมีรา่ งกายอันใหม่
ถึงแม้จะมีพอ่ แม่ มีการผสมพันธุข์ องพ่อของแม่ ถ้าไม่มใี จ
ทีม่ คี วามอยากไปจุติ ไปครอบครอง ร่างกายนัน้ ก็จะเจริญ
เติบโตขึน้ มาไม่ได้ แต่ถา้ เป็นใจทีย่ งั มีความโลภ ความโกรธ
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ความหลง มีความอยากอยู่ ยังมีกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหาอยู่ ใจนั้นก็จะไปครอบครองร่างกายที่ได้รับ
การสร้างขึ้นมาจากการผสมของพ่อและแม่ ส่วนถ้าเป็นใจ
ที่ยังมีตัณหาอยู่ แต่มีเพียงแต่ภวตัณหา วิภวตัณหา
แต่ไม่มีกามตัณหา นั่นก็คือใจของพระอนาคามี ใจของ
พระอนาคามีนี้ได้ก�ำจัดกามตัณหาได้หมดแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้กำ� จัดภวตัณหา วิภวตัณหา ใจนัน้ ก็จะไม่ไปครอบครอง
ร่างกาย แต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็จะก�ำจัด
ภวตัณหาและวิภวตัณหาในสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็จะได้
กลายเป็นพระอรหันต์ไป ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่
มาเจ็บมาตายอีกต่อไป
ดังนั้นร่างกายหรือการมาเกิดของร่างกายนี้ ก็เป็น
เพราะว่ายังมีใจที่มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหามา
ครอบครอง จึงท�ำให้การผสมพันธุน์ นั้ เป็นไปได้อย่างส�ำเร็จ
คือมีการก่อร่างสร้างตัวในครรภ์ และพอถึงเวลาก็ได้คลอด
ออกมา ได้มรี า่ งกายเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กหญิงเด็กชาย
แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาตามล�ำดับ พอเกิดมาก็ไม่มีใครรู้
ว่าเกิดมาท�ำไมกัน รูว้ า่ เกิดมาเพือ่ ท�ำตามความอยากเท่านัน้
เพราะคิดว่าการท�ำตามความอยากเป็นวิธหี าความสุขนัน่ เอง
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แต่แทนที่จะได้ความสุขกลับจะต้องมาทุกข์อีก ทุกข์กับ
ความอยากนี่แหละ อยากก็ต้องดิ้นรน การดิ้นรนหาสิ่งที่
อยากได้ ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง แล้วพอได้มาก็ต้อง
มาทุกข์กับการดูแลรักษา แล้วก็ต้องมาทุกข์เวลาที่ต้อง
สูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้มาไป เป็นความทุกข์โดยทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัว โดยคิด
ว่าเป็นความสุข เป็นการมาหาความสุขกัน ก็เลยคิดว่าการ
เกิดนีด้ ี เพราะเมือ่ เกิดแล้วจะได้มโี อกาสทีจ่ ะมาหาความสุข
ต่างๆ มาหาลาภยศสรรเสริญ มาหาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย แต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมา เวลาไม่ได้สิ่งที่
อยากได้ก็เสียใจทุกข์ใจ เวลาได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแล
รักษา ความห่วงความกังวล แล้วเวลาทีต่ อ้ งเสียสิง่ ทีไ่ ด้มาไป
ก็เป็นความทุกข์ แล้วก็ต้องเสียร่างกายไปด้วย ร่างกาย
ที่ได้มาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป เวลาแก่ เวลาเจ็บ
เวลาตายก็ทกุ ข์อกี แต่จะไม่มใี ครเห็นว่าเป็นความทุกข์กนั
เพราะจะไม่มีใครมองว่าเป็นความทุกข์กัน ทุกคนมองว่า
ต้องหาความสุขกันอย่างเดียว ต้องดิน้ ต้องหนีจากความแก่
ความเจ็บ ความตายกัน
อันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้ว่า เรามาเกิดกันจริงๆ
เกิดมาเพื่ออะไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
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ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยตนเองว่า มาเกิดก็เพือ่ ทีม่ าหยุดการเกิด การแก่
การเจ็บ การตายนัน่ เอง คือมาเกิดเพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งมาทุกข์
มาหยุดความเกิดกัน เพราะเมื่อเราหยุดการเกิดได้ เราก็
จะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย แล้วเราก็จะได้มี
ความสุขจริงๆ ความสุขนีเ้ กิดจากการไม่ได้มาเกิด แต่การ
มาเกิดนี่แหละเป็นความทุกข์ ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัส
ไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่อยากจะมี
ความทุกข์อย่ามาเกิด เพราะถ้ามาเกิดแล้วมันมีความทุกข์
ทุกข์หลายรูปแบบด้วยกัน ทุกข์จากการต้องเลี้ยงดูชีวิต
เลีย้ งดูรา่ งกาย ทุกข์กบั การทีจ่ ะหาสิง่ ต่างๆ ตามความอยาก
แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป แล้วก็ต้อง
มาทุกข์กับความแก่ ความเจ็บ ความตายอีก ทุกข์กับการ
พลัดพรากจากกัน พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดทรงเห็นว่า
การมาเกิดนีเ้ ป็นการผิดพลาด เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะเกิด และ
พระองค์ก็ทรงค้นพบเหตุที่ท�ำให้มาเกิดว่ามาเกิดจากอะไร
เหตุที่ท�ำให้พวกเรามาเกิดกันก็คือ กามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหานี่เอง ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิด เราก็
ต้องก�ำจัดกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เพราะว่า
ถ้าเราก�ำจัดได้ เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เมื่อเราไม่เกิด
เราก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บ และความตาย
www.kammatthana.com

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

93

ทุกข์ยอ่ มไม่มกี บั ผูไ้ ม่เกิด และการจะไม่เกิดได้กต็ อ้ งก�ำจัด
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
กามตัณหาก็คอื ความอยากในกามคุณ ๕ คือรูปเสียง
กลิ่นรสโผฎฐัพพะ ภวตัณหาก็คือการอยากมีความสุข
จากสิ่งต่างๆ เช่นลาภยศสรรเสริฐ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
เรี ยกว่าภวตัณ หา และวิภวตัณ หาก็คือการไม่ อ ยากมี
ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆ ไป เช่นลาภยศ
สรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ นี่คือความอยาก
๓ ประการด้วยกัน ที่ท�ำให้พวกเรามาเกิดกัน ไม่ใช่เพราะ
ว่าพ่อหรือแม่ท�ำให้เรามาเกิดกัน ถ้าเราไม่มีกามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา เราจะไม่มาเกิดกัน ต่อให้มีพ่อ
มีแม่เราก็จะไม่มาเกิด เพราะเราไม่มีความอยาก เราไม่มี
ความอยากได้อะไรจากการมาเกิด ดังนัน้ การมาเกิดของเรา
ถ้าถามว่ามาเกิดเพื่ออะไร ก็มาเกิดเพื่อหยุดการมาเกิด
นั่นเอง เพราะถ้าเราไม่หยุดมันก็จะมาเกิดอยู่เรื่อยๆ กลับ
มาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายอยู่เรื่อยๆ และการที่เราจะ
ไม่กลับมาเกิดได้ เราก็ตอ้ งหยุดกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา และการที่เราจะหยุดกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหาได้ เราก็ต้องปฏิบัติธรรม เพราะธรรมนี้เป็น
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เครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจ
ของพวกเราให้หมดไปได้นั่นเอง
นีแ่ หละคือสาเหตุวา่ ท�ำไมเราจึงต้องมาศึกษา พระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ท�ำไมเราต้องมาปฏิบัติกัน ท�ำไม
เราต้องบวชต้องเรียนกัน เพราะว่าถ้าเราต้องการจะก�ำจัด
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาให้หมดได้อย่างสิน้ เชิง
ภายในภพนี้ชาตินี้ เราจ�ำเป็นต้องบวชต้องเรียน คือเราจะ
ต้องไม่มอี าชีพอืน่ อาชีพของเราคือการบวชเรียน บวชเพือ่
ทีเ่ ราจะได้มเี วลาปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ มีเวลาได้ศกึ ษาอย่าง
เต็มที่ ถ้าเราไม่บวชกัน เราก็จะไม่มีเวลาพอ เพราะเราก็
จะต้องไปท�ำภารกิจอย่างอื่น ไปท�ำงานท�ำการ ไปหาเงิน
หาทอง หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เราก็จะมีเวลา
น้อยมากที่จะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อก�ำจัด
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจ
ของพวกเรา อย่างพวกเราจะมาศึกษากันได้ก็บางท่านก็
เดือนละครั้ง แล้วก็ศึกษาเพียงอย่างเดียว เวลาที่จะเอา
ไปปฏิบัติก็ไม่ทราบว่ามีบ้างหรือไม่มีบ้าง บางท่านก็อาจจะ
มีบ้างก็ได้ บางท่านก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่จะมีหรือไม่มี
ก็ตาม ถ้าไม่ปฏิบัติเต็มที่เต็มรูปแบบนี่ โอกาสที่จะหยุด
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ความอยากทั้ง ๓ ให้หมดไปจากใจได้นั้น เป็นของที่
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าความอยากนี้มันท�ำงาน
ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด แต่การปฏิบัติธรรมเพื่อท�ำลาย
ความอยากนี้ เราหยุดเสียมากกว่าท�ำ ดังนั้นการที่จะ
ไปท�ำลายไปหยุดมันจึงไม่สามารถจะหยุดมันได้ถ้าเราท�ำ
แบบนี้ ถ้าเราท�ำเพียงเดือนละครัง้ สองครัง้ เราต้องท�ำทุกวัน
เพราะความอยากมันท�ำงานอยูท่ กุ วัน ตืน่ ขึน้ มากามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหามันก็ท�ำงานแล้ว แต่การปฏิบัติ
ของเราๆ ไม่ปฏิบตั อิ ย่างตลอดเวลา เหมือนกับกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา เราก็จะไม่สามารถก�ำจัดมันได้
แต่ถา้ เราปฏิบตั ติ ลอดเวลาเหมือนกับการท�ำงานของตัณหา
เราก็จะก�ำจัดมันได้ มันท�ำงานตั้งแต่มันลืมตาขึ้นมา เราก็
ต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมา
การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะท�ำลายความอยากนี้ เริ่มต้น
ที่ตรงไหน ก็เริ่มต้นที่สตินี่แหละ เราก็ต้องเจริญสติตั้งแต่
เราลื ม ตาขึ้ น มาเลย พอเราลื ม ตาขึ้ น มาเราก็ บ ริ ก รรม
พุทโธๆ ไป ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆ ไป ความอยากมันก็จะ
ท�ำงานไม่ได้ แต่ถา้ เราหยุดบริกรรมพุทโธเมือ่ ไหร่ ความอยาก
มันก็จะท�ำงานทันที นี่คือการต่อสู้ระหว่างธรรมกับกิเลส
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คือตัณหาความอยากต่างๆ เป็นเหมือนกับนักมวยคู่ต่อสู้
บนเวที ถ้าฝ่ายหนึง่ ไม่ตอ่ ยเขา ปล่อยให้เขาต่อยตลอดเวลา
ก็จะต้องแพ้เขา ถ้าจะชนะเขาก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลา
อย่าปล่อยให้เขาต่อยเราตลอดเวลา ถ้าเราต่อยเขาตลอด
เวลาเขาก็จะต้องแพ้เราอย่างแน่นอน แต่ในเบื้องต้นนี้เรา
คงจะไม่สามารถที่จะต่อยเขาได้ตลอดเวลา แต่อย่างน้อย
ก็ขอให้ได้ต่อยเขาบ้างก็ยังดี พอลืมตามาก็พุทโธๆ ไป
นี่แสดงว่าเราก�ำลังต่อยเขาแล้ว พอเวลาเราเผลอเราลืม
พุทโธ ก็เป็นเวลาทีเ่ ราปล่อยให้เขาต่อยเราบ้าง พอเราได้สติ
กลับมาเราก็ต่อยเขาใหม่ ต่อยกันไปต่อยกันมาอย่างนี้
ยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะกันได้ เบื้องต้นก็จะมีการเผลอ
อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็จะถูกเขาต่อยอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ตอ่ ไปมันก็จะเผลอ
น้อยลงไป น้อยลงไปๆ เรือ่ ยๆ แล้วต่อไปก็จะไม่เผลอเลย
จะเป็นมหาสติ มหาสตินกี้ ค็ อื ไม่เผลอเลย ต่อยตลอดเวลา
พุทโธตลอดเวลา ควบคุมความอยากตลอดเวลา เรียกว่า
มหาสติ แต่ถ้าเริ่มต้นนี้เป็นสติก็แบบล้มลุกคลุกคลานไป
ตัง้ สติได้บา้ งเผลอบ้าง เวลาเผลอตัณหาก็มาเอาไปกิน เวลา
ได้สติกลับคืนมาก็ดึงจิตกลับมาจากตัณหา

www.kammatthana.com

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

97

อันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรม คือ การต่อสู้ระหว่าง
สติกับตัณหาความอยาก ในขั้นต้นเราต่อสู้ด้วยสติก่อน
เพราะเรายังไม่มีปัญญา สติเราก็ยังไม่ค่อยมี เราจะสร้าง
ทัง้ สติทงั้ ปัญญาพร้อมกันนีส่ ร้างไม่ได้ เราไม่มกี ำ� ลังพอทีจ่ ะ
สร้างปัญญา ฉะนัน้ เราจึงต้องสร้างสติขนึ้ มาก่อนเพือ่ ให้เรา
มีก�ำลัง เมื่อเรามีก�ำลังแล้วต่อไปเราก็สร้างปัญญาขึ้นมา
พอเราสร้างปัญญาได้ ทีนเี้ ราก็จะสามารถทีจ่ ะก�ำจัดตัณหา
ความอยากได้อย่างราบคาบ ถ้าเราใช้สติกำ� จัดก็จะเป็นการ
ก�ำจัดแบบชั่วคราว เป็นการหยุดความอยากไว้ชั่วคราว
เวลามีสติ เวลาเผลอสติ ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาได้
แต่ถา้ เรามีปญ
ั ญา พอเราหยุดหรือเราตัดความอยากได้แล้ว
ความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีก ความอยากนั้นจะตาย
อย่างถาวร จะตายก็ต้องตายด้วยปัญญา แต่ก่อนจะใช้
ปัญญาได้ ใจต้องมีความสงบ มีกำ� ลัง มีอเุ บกขาก่อน และ
สิ่งที่จะท�ำให้ใจมีความสงบมีอุเบกขาก็คือสติน่ีเอง เราจึง
ต้องเจริญสติกนั อย่างต่อเนือ่ ง ถึงต้องบวชกัน จะได้มเี วลา
เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่บวชนี้เราจะไม่มีเวลา เพราะ
เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งนัน้ เรื่องนี้ ใจเราก็ตอ้ งลอยไปกับคนนัน้ คนนี้ ลอยไป
กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็จะไม่สามารถควบคุมใจของเรา
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ให้อยู่นิ่งเฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้ได้ พอปล่อยให้ลอยไปกับ
เรื่องนั้นเรื่องนี้ กิเลสตัณหามันก็จะแทรกเข้ามาตามเรื่อง
ต่างๆ ทันที ดังนั้นการที่เรายังต้องท�ำภารกิจการงานอยู่นี้
จึงเป็นอุปสรรคมากต่อการปฏิบัติธรรม
ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ จึงรู้ว่า
จ�ำเป็นจะต้องออกจากงาน จ�ำเป็นจะต้องออกบวช เช่น
พระพุทธเจ้าเป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าจะต่อสู้กับ
กิเลสตัณหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจนี้ จ�ำเป็นจะต้องต่อสู้อย่าง
เต็มรูปแบบ ต่อสู้ตลอดเวลา ถ้ายังต้องไปท�ำภารกิจการ
งานอย่างอื่น ก็จะไม่สามารถมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้
ตลอดเวลา แล้วพอไม่ได้มาต่อสู้ มัวแต่ไปท�ำภารกิจการ
งานอย่างอื่น กิเลสตัณหามันก็จะแอบออกมา ยุ่งเกี่ยวกับ
ภารกิจการงานต่างๆ ที่เราก�ำลังท�ำอยู่ แทนที่จะก�ำจัด
กิเลสตัณหาก็เป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหาได้ออกมา
เพ่นพ่านกัน ผู้ที่เห็นการท�ำงานของกิเลสตัณหา เห็นผล
ของการท�ำงานของกิเลสตัณหา ก็จะรูว้ า่ การท�ำงานท�ำการนี้
มันไม่ได้เป็นการก�ำจัด มันเป็นการไปส่งเสริมกิเลสตัณหา
ท�ำให้จิตใจต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ วุ่นวายไปกับ
คนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ฉะนั้นวิธีที่จะก�ำจัดความวุ่นวาย
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ต่างๆ ก็ต้องหยุดภารกิจการงานต่างๆ ที่ไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้ ก็ต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว
ไปออกบวช
การออกบวชก็คอื การไปปลีกวิเวกนีเ่ อง เพือ่ ทีจ่ ะได้ไป
อยู่คนเดียว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปท�ำภารกิจการงานต่างๆ
ไม่ตอ้ งไปเกีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ไม่ตอ้ งไปเกีย่ วข้องกับ
เหตุการณ์ต่างๆ พอไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ใจก็
จะได้มีเวลามาหยุดความอยาก มาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
พอลืมตาขึน้ มาก็เจริญสติได้เลย พุทโธๆ ไป ควบคูก่ บั การ
ท�ำภารกิจที่จ�ำเป็น เช่นถ้าเป็นนักบวชก็เตรียมตัวออก
บิณฑบาต ถ้ายังไม่ถึงเวลาออกบิณฑบาตก็เดินจงกรมนั่ง
สมาธิไปก่อน นักบวชนี้มักจะตื่นแต่เช้ามืด ตี ๒ ตี ๓
ก็จะตื่นขึ้นมา เมื่อยังไม่ได้ถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ออกมา
เดินจงกรม เดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ควบคุม
ตัณหาความคิดความอยากต่างๆ ให้จิตสงบ ให้จิตนิ่ง
ให้จิตเป็นอุเบกขา ให้จิตมีความสุขจากการอยู่คนเดียว
จะมีความสุขก็ตอ้ งท�ำใจให้สงบ แล้วก็จะได้ความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
ถ้าได้ความสุขจากความสงบ ก็จะท�ำให้สามารถสูก้ บั ตัณหา
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ความอยาก ที่อยากจะหลอกให้ไปหาความสุขแบบเดิม
คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ความสุขจาก
บุคคลนั้นบุคคลนี้ ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ก็จะ
สามารถอยู่เป็นนักบวชไปได้ สามารถปฏิบัติในล�ำดับ
ต่อไปได้ คือในระดับปัญญา ถ้ายังไม่ได้ความสงบนี้ เวลา
เผลอเมือ่ ไหร่ ความอยากมันจะมาหลอกมาล่อ ให้กลับไป
หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ให้กลับไปหาความสุข
จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ แล้วถ้าไม่สามารถระงับ
มันได้ ควบคุมมันได้ ดีไม่ดีก็จะต้องลาสิกขาไป กลับไป
หาความสุขแบบเดิม เพราะไม่สามารถมีความสุขได้ด้วย
การอยู่ตามล�ำพัง อยู่แบบนักบวช เพราะยังไม่สามารถ
ท�ำใจให้สงบได้นั่นเอง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นนี้
จะต้องท�ำใจให้สงบให้ได้ก่อน ท�ำใจให้มีความสุขกับ
การอยู่ตามล�ำพังให้ได้ก่อน พออยู่มีความสุขกับการอยู่
ตามล�ำพังได้แล้ว ก็จะมีก�ำลังใจที่จะเจริญปัญญาต่อไป
จะพิจารณาสิ่งต่างๆ เพื่อมาท�ำลายความอยากให้หมดสิ้น
ไปได้อย่างถาวร เพราะความอยากนี้จะหมดได้ก็ต้องหมด
ด้วยปัญญา เพราะว่าปัญญานี้จะไปท�ำลายรากเหง้าของ
ตัณหาความอยาก
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รากเหง้าของความอยากคืออะไร ก็คือโมหะอวิชชา
ความหลงความไม่รคู้ วามจริง ความไม่รคู้ วามจริงว่า ความ
อยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ไม่รู้ความจริงว่า
ความไม่อยากนีเ้ ป็นต้นเหตุของความสุขใจ ทีนพี้ อมีปญ
ั ญา
มาสอน เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้มาพบความจริง
อันนี้ หลังจากที่ได้ทรงท�ำลายความอยากให้หมดไปจาก
พระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพบกับบรมสุข
ปรมัง สุขัง จิตที่ปราศจากความอยากนี้เรียกว่า นิพพาน
เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่ง เป็นบรมสุข เป็นปรมัง สุขัง
เราก็ต้องเอาความจริงอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้
มาสอนใจ เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ก็สอนใจให้รู้ว่า
อย่าท�ำตามความอยากเป็นอันขาด เพราะท�ำแล้วจะน�ำไป
สู ่ ค วามทุ ก ข์ การที่ จ ะมี ค วามสุ ข ก็ คื อ ต้ อ งไม่ ท� ำ ตาม
ความอยาก ต้องฝืนความอยาก อย่าไปท�ำตามความอยาก
โดยเด็ดขาด พยายามท�ำใจให้สงบ เอาความสงบสู้กับ
ความอยากไป แล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากก็จะหมด
ก�ำลังไป พอมันหมดก�ำลังแล้ว ใจก็จะสงบ จะสบาย โดยที่
ไม่ต้องบังคับให้มันสงบ ตอนที่บังคับก็คือต้องใช้สติ เช่น
ใช้ค�ำบริกรรมพุทโธๆ เพื่อให้มันสงบ เวลามันเกิดความ
อยากขึ้นมา ถ้าเราไม่ใช้มันก็จะดิ้นไปตามความอยาก
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มันจะยิง่ อยากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เราจึงต้องใช้สติคอื ค�ำบริกรรม
พุทโธๆ นี้ หยุดความอยาก
พอเราหยุดความอยากได้ ใจเราก็เบา สงบ แล้วเราก็
จะรูว้ า่ การไม่ทำ� ตามความอยากนีเ้ ป็นการน�ำไปสูค่ วามสุข
ถึงแม้ว่าช่วงที่ต่อสู้นี้มันจะทุกข์ทรมานมากก็ตาม แต่มัน
ก็เป็นเพียงชั่วคราว พอความอยากมันยอมแพ้มันหยุด
ท�ำงาน ความทรมานใจก็จะหายไป แล้วความสุขก็จะ
ปรากฏขึ้นมา แล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไป
ถ้าเราท�ำลายความอยากด้วยปัญญา คือรู้ว่าการกระท�ำ
ตามความอยากนี้เป็นการน�ำไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่เป็นการ
ระงับความทุกข์ ซึง่ มันจะระงับก็ระงับช่วงตอนทีเ่ ราท�ำตาม
ความอยากเท่านั้น เวลาเราอยากได้อะไรเรารู้สึกทุกข์ใจ
พอเราได้ท�ำตามความอยาก ความทุกข์ใจนั้นก็หายไป
แต่มนั หายไปไม่นาน เดีย๋ วความอยากเดิมก็จะกลับมาใหม่
แล้วความทุกข์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นมา มันก็จะเป็นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไปท�ำตามความอยาก
เพื่อระงับดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก แต่ถ้าเรา
ระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการไม่ท�ำตาม
ความอยาก ปล่อยให้มันอยากไป ปล่อยให้มันทุกข์ไป
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เดีย๋ วมันหมดก�ำลังแล้วมันก็จะหายอยาก หายทุกข์ไปเองได้
เราจะทนสู้กับมันได้ก็ต้องมีสติ คอยบริกรรมพุทโธๆ ไป
คอยท�ำใจให้สงบ คอยห้ามใจไม่ให้ไปท�ำตามความอยาก
พอเราสามารถห้ามใจได้ ต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์
หมดเดช แล้วมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กบั ใจเราอีกต่อไป
ถ้าเราปฏิบตั กิ บั ความอยากแบบนีท้ กุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็น
ความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ไม่ว่า
ความอยากเกี่ยวข้องกับลาภยศสรรเสริญ หรือเกี่ยวข้อง
กั บ ร่ า งกายของเรา ความอยากไม่ แ ก่ อยากไม่ เ จ็ บ
อยากไม่ ต าย หรื อ ความอยากมี ค วามสุ ข กั บ การร่ ว ม
หลับนอนกับคนนั้นคนนี้ เราต้องฝืนมันให้หมด เราต้อง
ไม่ท�ำตามมันให้หมด ด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญา
แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไป เมื่อหมดแล้วใจเรา
ก็จะสงบตลอดเวลา มีความสุขตลอดเวลา เรียกว่าเป็น
บรมสุข ปรมัง สุขัง นั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและ
ใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ที่ท่านรู้ว่าการท�ำตาม
ความอยากนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ใจ ถ้าอยากจะดับ
ความทุกข์ใจนี้ต้องไม่ท�ำตามความอยาก ต้องละตัณหา
ละความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส ละความอยากมีอยากเป็น
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ละความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็คือละความอยากสุข
ละความอยากไม่ทุกข์นี่เอง เมื่อเราละมันได้หมดแล้ว
ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด
อีกต่อไป ไม่ต้องมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายอยู่เรื่อยๆ
อย่างที่พวกเราก�ำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ และก็จะเป็นต่อไป
เรื่อยๆ เพราะเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากกัน เรามีแต่
มาท�ำตามความอยากกัน อยากไปเทีย่ วเราก็ไปกัน อยากจะ
ดู เ ราก็ ดู กั น อยากจะฟั ง เราก็ ฟ ั ง กั น อยากจะลิ้ ม รส
ดมกลิน่ เราก็ลมิ้ รสดมกลิน่ กัน อยากจะสัมผัสกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้
บุคคลนั้นบุคคลนี้เราก็สัมผัสกัน เราก�ำลังท�ำตามความ
อยากกันตลอดเวลา แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดได้อย่างไร
ในเมื่อเหตุของการมาเกิดไม่ได้รับการก�ำจัด เมื่อไม่ได้
รับการก�ำจัดการเกิดก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆ แล้วถ้ามีการ
เกิดอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องมีการแก่ การเจ็บ การตายตามมาอยู่
เรื่อยๆ เช่นเดียวกัน
นี่แหละคือเหตุว่าท�ำไมเราเกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่อ
อะไร ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รวู้ า่ เราเกิด
มาเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อมาเจริญทานศีลภาวนา เพื่อจะได้
ใช้เป็นเครื่องมือก�ำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ
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นั่นเอง ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้
แล้วเราก็จะไม่มีเครื่องมือ เพราะไม่มีใครรู้เครื่องมือของ
การก�ำจัดการมาเกิดนี้เป็นอะไรนั่นเอง และก็ไม่รู้ว่าจะไป
ก�ำจัดความอยากเพื่ออะไร เพราะจะเห็นว่าความอยากนี้
มันท�ำให้เรามีความสุขกัน เวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไปหา
สิ่งที่เราอยากได้กัน พอเราได้มาเราก็มีความสุขกัน เราก็
จะไม่คิดว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กัน
เรากลับจะเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความสุขกัน แทนที่
เราจะมาก�ำจัดความอยากกัน เราก็กลับมาส่งเสริมความ
อยากกัน ส่งเสริม ถ้าคนนั้นเขาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้
ก็หาสิง่ ทีเ่ ขาอยากได้มาให้เขา แทนทีจ่ ะไปขัดใจเขา กลับไป
ตามใจเขา เขาก็เลยยิ่งอยากได้ขึ้นมาใหญ่ พอได้อย่างนี้
แล้วก็อยากไปได้อย่างนั้นต่อ อยากไปเรื่อยๆ ไม่มีวัน
สิน้ สุด พอตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่ มาแก่ มาเจ็บ
มาตายใหม่
นี่คือเรื่องปริศนาของชีวิตของพวกเรา ที่เราจะได้
ค�ำตอบจากการมาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ได้พบ
กับพระพุทธศาสนานี้ เราจะไม่รู้ค�ำตอบ แล้วเราอาจจะ
ไม่รู้ค�ำถามเสียด้วยซ�้ำไปว่า เราเกิดมาท�ำไม เกิดมาได้
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อย่างไร เราก็จะเสาะหาความสุขด้วยการท�ำตามความอยาก
ไปเรือ่ ยๆ นัน่ เอง แล้วตราบใดทีเ่ ราสามารถหาความสุขได้
เราก็ไม่เห็นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมากังวลกับเรื่องอะไร
เราจะมากังวลก็ต่อเมื่อเราเจออุปสรรค คือไม่สามารถท�ำ
ตามความอยากได้ ตอนนั้นจึงอาจจะท�ำให้เรามาขบคิดว่า
เราเกิดมาท�ำไม เช่นเวลาเราสูญเสียคนทีเ่ รารักไป หรือสิง่ ที่
เรารักไป แล้วเราอยากให้เขาไม่จากเราไป เราก็จะทุกข์มาก
เราก็จะเสียใจมาก จนถึงกับไม่มีกะจิตกะใจที่อยากจะ
อยู่ต่อไป ความทุกข์ทรมานใจนี้มันแสนสาหัส มันท�ำให้
ต้องถามตัวเองขึ้นมาว่าเกิดมาท�ำไม เกิดมาแล้วต้องมา
เจอความทุกข์อย่างนี้ เกิดมาท�ำไมกัน อันนั้นแหละคนเรา
มักจะมีปัญญาก็ตอนที่มีความทุกข์กัน อย่างที่โบราณท่าน
พูดว่า ทุกข์บ่เกิด ปัญญาบ่มี ถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะ
ไม่คิดกันว่าเราเกิดมาท�ำไม แล้วท�ำไมต้องมาทุกข์กับ
เรื่องนั้น ท�ำไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้ เวลาสุขมันจะไม่ถาม
เพราะเวลามันสุขมันสบาย มีความเพลิดเพลิน มันก็
อยากจะให้สุขไปเรื่อยๆ เพียงอย่างเดียว แต่พอมันไม่สุข
เท่านั้นแหละ มันถึงเกิดค�ำถามขึ้นมาว่า เกิดมาท�ำไม
เกิ ด มาแล้ ว ต้ อ งมาเจอความทุ ก ข์ อ ย่ า งนี้ เ กิ ด มาท� ำ ไม
แต่ตอนนั้นมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้ เพราะบางทีก็
www.kammatthana.com

จุลธรรมน�ำใจ เล่ม ๔๙

107

จะคิดเพียงอย่างเดียว ถ้าทุกข์มากๆ ก็ฆ่าตัวตายดีกว่า
จะได้หมดทุกข์ไป แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้
ปัญหาของความทุกข์ใจอยู่ดี
เพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากร่างกาย มันเกิดจาก
ความอยากที่มีอยู่ในใจต่างหาก ถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่า
ความอยากที่มีอยู่ในใจ เช่นตอนที่เราทุกข์เพราะเราสูญ
เสียคนทีเ่ รารักไป ทีเ่ ราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยูก่ บั เรา
เราไม่ อ ยากให้ เ ขาจากเราไปนั่ น เอง เราต้ อ งฆ่ า ตั ว นี้
ฆ่าความอยากที่อยากให้เขากลับมา หรืออยากให้เขา
ไม่ไปจากเรา แต่เขาไปแล้ว แล้วก็ทำ� ยังไงเขาก็กลับมาไม่ได้
อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้ายอมรับความจริงว่าเขาไปแล้ว
กลับมาไม่ได้ เราอย่าไปอยาก ถ้าอยากแล้วเราจะทุกข์
ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขากลับมา หรือเราทุกข์เพราะ
เราไม่อยากให้เขาจากไป แต่เขาไปแล้ว แล้วเขาจะไม่มีวัน
กลับมา ถ้าเราได้ปัญญาเราก็อาจจะหยุดความอยากได้
ยอมรับความจริง ว่าเขาไปแล้ว เขาจะไม่ มีวันกลั บมา
เราอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ นีค่ อื การฆ่า ฆ่าตัวทีเ่ ป็นต้น
เหตุของความทุกข์ ก็คือฆ่าความอยาก อย่าไปฆ่าร่างกาย
เวลาเราทุกข์แล้วเราคิดจะฆ่าตัวตายนี้ เราก�ำลังไปฆ่าผิดคน
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คนที่เขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่อย่าไปฆ่าเขา เขาไม่ได้เป็นตัวการ
ตัวทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ ตัวทีท่ ำ� ให้เราทุกข์กค็ อื ตัณหาความอยาก
เราต้องไปฆ่าตัวนี้ ฆ่าตัวนี้ด้วยการยอมรับความจริง
ความจริงว่า การสูญเสียการพลัดพรากจากกันนี้เป็นเรื่อง
ธรรมดา ไม่มีใครจะห้ามได้ ไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้
เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา
ถ้าอยากให้ไม่พลัดพรากก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่อยาก
จะทุกข์ทรมานใจก็ตอ้ งอย่าไปอยากไม่ให้มกี ารพลัดพราก
จากกัน ต้องยอมรับการพลัดพรากจากกันว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา ไปก็ไป จากกันก็จากกันไป ถ้าเรายังอยากมีใหม่
ก็ยังหาได้อยู่ ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้ มีคนเป็นล้านเป็น
พันล้าน ท�ำไมจะหาคนใหม่มาแทนคนเก่าไม่ได้ นอกจากว่า
ถ้าเข็ดไม่เอาแล้วดีกว่า ก็ไม่ต้องหาแล้ว ถ้าไม่หา ถ้าไม่มี
ก็จะไม่มีการพลัดพรากจากกัน ถ้าคิดแบบปัญญาก็บอก
พอแล้ว ถ้าเสียคนนี้ไปแล้วก็ไม่เอาอีกแล้ว ไม่หาใหม่แล้ว
หาใหม่กก็ ลับมาเป็นประวัตซิ ำ�้ รอยอีก เดีย๋ วก็ตอ้ งพลัดพราก
จากกันอีก แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจกันอีก
นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ มาหยุดความอยากต่างๆ อย่างถาวร แต่ถ้าเรายัง
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ไม่มปี ญ
ั ญา เราก็เอาสตินใี้ ช้ไปก่อนก็ได้ เวลาทุกข์กบั เรือ่ ง
อะไรก็ให้พทุ โธๆ ๆ ๆ ไป อย่าไปคิดถึงเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เราทุกข์
เดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ท�ำให้เราทุกข์ ความทุกข์ก็จะหายไป
เพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะหยุดท�ำงานไป
ชัว่ คราว แต่พอเรากลับมาคิดถึงเรือ่ งนัน้ อีกเราก็อาจจะทุกข์
ขึ้นมาใหม่ได้อีก ถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้ แต่ถ้าเราเกิดเห็นด้วยปัญญาว่า ที่เราทุกข์นี้เพราะ
ความอยากของเรานีเ่ อง พอตอนทีเ่ ราไม่คดิ ถึงเขา ความอยาก
มันไม่ท�ำงานเราก็ไม่ทุกข์ พอเรากลับมาคิดถึงเขา ความ
อยากก็กลับมาอีก เราก็หยุดความอยากเสียก็แล้วกัน
ถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเรื่องนั้นอีก แต่ถ้าเราไม่มีความอยาก
กับเรื่องนั้นอีก คิดยังไงมันก็ไม่ท�ำให้เราทุกข์ได้ เพราะ
เราหยุดความอยากได้ นี่คือการมาหยุดความอยากต่างๆ
ต้องหยุดด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็ต้องศีลของนักบวช
เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี วลาเจริญสมาธิเจริญสติได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้
ใจสงบได้ตลอดเวลา พอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุข
ก็จะอยู่ปฏิบัติต่อไปได้ ปฏิบัติได้ เจริญปัญญาได้ พอได้
ปัญญามาท�ำลายตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจาก
ใจแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยูภ่ ายในใจอีกต่อไป
ก็จะอยูแ่ บบนักบวชไปได้ตลอดจนวันตาย แล้วก็จะไม่ตอ้ ง
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กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็จะอยู่ที่นิพพาน อยู่กับ
พระพุทธเจ้า อยู่กับพระอรหันตสาวก
นี่แหละคือค�ำตอบว่า เกิดมาท�ำไม เกิดมาเพื่อหยุด
ความอยาก จะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญากัน ถ้าปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ
แบบนักบวช ก็จะสามารถหยุดความอยาก ดับความทุกข์
ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ภายในภพนีช้ าตินเี้ ลย บางคนก็
หยุดได้ภายใน ๗ วัน บางคนก็ ๗ เดือน บางคนก็ ๗ ปี
นี่คืองานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ค�ำตอบที่
พระพุทธเจ้าให้ค�ำตอบกับพวกเราว่า เกิดมาท�ำไม เกิดมา
เพื่อหยุดการมาเกิด การจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุด
ความอยาก การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรม
ออกบวช ศีล สมาธิ ปัญญา นีค่ อื ค�ำตอบของชีวติ ของพวกเรา
ถ้าเราได้ค�ำตอบแล้วเราน�ำเอาไปปฏิบัติ เราก็จะได้ผลจาก
การปฏิบัติ เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขที่
ถาวร แล้วเราก็จะได้ดบั ความทุกข์ตา่ งๆ ให้หมดไปจากใจ
ได้อย่างสิ้นเชิง แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกิดอีกต่อไป จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงน�ำเอาค�ำตอบนี้ไป
พิจารณากัน เพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งหลายกัน
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ถาม

ถ้าหากเราหยิบของผิดไปคือไปหยิบของคนอืน่ โดย
ไม่เจตนา แล้วเราก็ได้น�ำสิ่งนั้นไปใช้จนหมดแล้ว
โดยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าหยิบผิด เราต้องบอกเจ้าของ
ไหมคะว่าเราเป็นคนหยิบไป และจะต้องไปซื้อ
มาคืนไหมคะ

ตอบ ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของ แล้วเราสามารถซื้อ
ทดแทนของที่เราใช้ไปได้ ก็ควรจะท�ำ ถ้าหาของ
ไม่ได้ก็ควรจะใช้เงินทดแทนคืนเขาไป แต่ถ้าเขา
ไม่รับ เขายินดีจะให้ เราก็อนุโมทนาขอบคุณ
เขาไป แต่เราก็ต้องระมัดระวังต่อไป การจะท�ำ
อะไรนี้ จะไปหยิบของใครนี้ เราต้องรู้เสียก่อนว่า
เป็นของเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ของเรานี้ เราอย่า
ไปหยิบ ถ้าเราจะหยิบต้องถามก่อนว่าใครเป็น
เจ้าของ ขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อน
ถาม

ความคิดปรุงจากสิง่ ภายนอกและความคิดปรุงจาก
ภายใน แตกต่างกันอย่างไร การปฏิบตั ติ อ่ ความคิด
ทั้ง ๒ อย่างควรจะท�ำอย่างไร เพื่อกันไม่ให้ทุกข์

ตอบ มันก็ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันนะ คิดเรื่อง
ภายนอก คิดเรือ่ งภายใน มันก็ปรุงแต่งไป ๒ ทาง
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ปรุงแต่งไปทางธรรมหรือปรุงแต่งไปทางกิเลส
ถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสก็ทุกข์ ถ้าปรุงแต่งไปทาง
ธรรมก็ไม่ทุกข์ เช่นปรุงแต่งว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
ตัวเรา เป็นทุกข์ไม่อยากได้ ไม่อยากมี มันก็จะ
ไม่ทุกข์ ถ้าปรุงว่าเป็นของเราก็อยากได้ อยากให้
อยู่กับเรา พอเขาจะไม่อยู่กับเรา เราก็จะทุกข์
ถาม

ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ หรือความอยากใน
การท�ำความดีต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของความอยาก
หรือไม่ เพราะในทางโลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็
เป็นสาเหตุแห่งทุกข์เช่นกัน

ตอบ คือความอยากมันก็มี ๒ ส่วน ความอยากที่ดี
กับความอยากที่ไม่ดี คือความอยากไม่ดีก็คือ
อยากแล้วท�ำให้เราทุกข์ใจ อยากแบบนี้ก็ไม่ดี
แต่ความอยากแล้วท�ำให้เราสุขใจ อยากแบบนั้น
ก็ดี เช่นอยากท�ำบุญ อยากรักษาศีล อยากปฏิบัติ
ธรรมนี้ มันท�ำให้เรามีความสุขใจ หลังจากที่เรา
ได้ท�ำแล้ว ความอยากเหล่านี้ก็ดีควรจะส่งเสริม
แต่ความอยากทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ใจเราก็ควรระงับมัน
อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากร�ำ่ อยากรวย อยากมีหน้า
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มีตาอย่างนี้ แล้วเวลามันไม่ได้ มันก็เสียใจ มันก็
ทุกข์ใจ ได้มาก็กังวลใจ กลัวว่ามันจะหมด ขึ้นขี่
หลังเสือแล้วก็กลัวจะตกหลังเสือ ฉะนั้นความ
อยากแบบนี้ไม่ดี อย่าไปอยากมัน
ถาม

การตอบแทนคุณพ่อแม่ในทางพระพุทธศาสนานัน้
ต้องท�ำมากแค่ไหนจึงจะถือว่าได้ตอบแทนคุณแล้ว
ทั้งกรณีพ่อแม่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วครับ

ตอบ คือมันก็อยู่ที่เหตุการณ์ อยู่ที่ความสามารถของ
เราด้วย คือหนึ่งบางทีพ่อแม่เขาอยู่ในฐานะที่เรา
ไม่ต้องช่วยเหลือเขา ไม่ต้องดูแลเขาเลย หรือ
เราอยู่ในฐานะที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้ อันนี้
มั น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของเหตุ ก ารณ์ แต่ ถ ้ า เป็ น ปกติ
ทัว่ ๆ ไป สมมุตวิ า่ เราช่วยเหลือพ่อแม่ได้ แล้วพ่อแม่
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราก็ตอ้ งตอบแทนไป
แต่จะตอบแทนได้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถ
ทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ได้ อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่
ด้วยการแบกท่านไว้บนบ่าบนไหล่ ให้ทา่ นอุจจาระ
ปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายของท่าน บุญคุณที่
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ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมด ถ้าอยากจะให้ทดแทน
บุญคุณของท่านให้หมดได้นี้ ก็ต้องท�ำให้ท่านพ้น
จากอบายให้ได้ คือท�ำให้ท่านเป็นพระโสดาบัน
นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงท�ำกับพระพุทธมารดา ท่านทรงไปโปรดแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์
หนึง่ พรรษา จนพระพุทธมารดามีดวงตาเห็นธรรม
หลุดพ้นจากการทีจ่ ะไปเกิดในอบายและมีภพชาติ
เหลือไม่เกินเจ็ดชาติ ก็จะได้ไปถึงพระนิพพาน
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระบิดา
ท่านก็ช่วยให้บรรลุพระนิพพานได้เจ็ดวันก่อน
จะเสด็จสวรรคต พระมารดาเลี้ยงก็ให้บวชเป็น
ภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ ลูกก็จับมา
บวชเป็ น สามเณรแล้ ว ก็ บ รรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์
ส่วนพระมเหสีนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ทราบว่าได้บรรลุ
หรือเปล่า
นี่ คื อ การทดแทนบุ ญ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า
ของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เขาจะพยายาม
ทดแทนที่ จิ ต ใจเป็ น หลั ก ถ้ า ท� ำ ได้ ถ้ า พ่ อ แม่
พร้อมที่จะรับค�ำสอน แต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่มืดบอด
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ไม่สามารถรับค�ำสอนได้ ก็ช่วยทางร่างกายไป
ช่วยเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ท่านอยู่อย่างเป็น
ปกติสุข
ถาม

ศีล ๘ ข้อทีไ่ ม่นงั่ นอนในทีน่ อนอันสูงใหญ่ ถ้านอน
บนเตียงผ้าใบขึงผ้าตึง ท�ำให้นอนแล้วอ่อนนุ่ม
จะผิดศีลไหมครับ

ตอบ คือไม่ต้องการให้นอนสบาย นอนสบายกลัวจะ
นอนมาก ให้นอนพอประมาณ คือพอกับความ
ต้องการของร่างกาย ปกติถ้าร่างกายถ้าง่วงมากๆ
ก็จะนอนบนพื้นไหนก็ได้ แล้วก็จะหลับไม่นาน
ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อการพักผ่อน
แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆ บนที่นอนที่สบาย
พอร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแต่ใจยังอยากจะ
นอนต่อ ก็จะไม่ลุก ก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมง
ก็จะสูญเสียเวลาอันมีคา่ ทีจ่ ะมาใช้ในการปฏิบตั ไิ ป
ท่านจึงไม่อยากให้นอนแบบสบาย ความสุขที่เกิด
จากการนอนสู้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้
ถาม
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ตอบ ไม่หรอก เกิดเพราะตัณหาความอยาก วันนีเ้ ทศน์
มาทั้งวันทั้งเรื่อง แต่กรรมเป็นผู้ที่จะให้ไปเกิดสูง
หรือต�ำ่ ถ้าท�ำบุญก็ไปเกิดสูง ถ้าท�ำบาปก็ไปเกิดต�ำ่
แต่ถ้าไม่มีความอยาก ต่อให้ท�ำบุญหรือท�ำบาป
มากมายก็ ไ ม่ ไ ปเกิ ด ทุ ก ที่ เช่ น พระพุ ท ธเจ้ า
พระอรหันต์นี้ ถึงแม้ท่านเคยท�ำจะบุญมามาก
ขนาดไหน ท�ำบาปมามากขนาดไหน ท่านก็ไม่เกิด
องคุลมิ าลนีฆ้ า่ คนตัง้ ๙๙๙ คน พอเป็นพระอรหันต์
แล้วก็ไม่ไปเกิดอีกแล้ว
ถาม

ลูกชอบไปท�ำบุญสร้างโรงทานกับเพื่อนๆ แต่สามี
ของลูกไม่ท�ำและไม่ชอบไป บางครั้งคอยจับผิด
และว่าให้ ลูกพยายามไม่ใส่ใจแต่อดที่จะเคือง
ไม่ได้ ค�ำถาม เขาคิดแบบนี้เขาบาปไหมคะ และ
ลูกจะได้บุญเต็มที่ไหมคะ

ตอบ ความคิดนีย้ งั ไม่ได้เป็นการกระท�ำบาป การกระท�ำ
บาปต้องท�ำผิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่นลัก
ทรัพย์หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าเขาเพียงแต่คิดนี้ยัง
ไม่ถอื ว่าเป็นบาป แต่เป็นอกุศล คือเป็นความคิดที่
ไม่ได้ทำ� ให้จติ ใจเขาเจริญ เป็นการคิดทีท่ ำ� ให้จติ ใจ
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เขาเสื่อม ยังไม่บาป ส่วนบุญที่เราท�ำนี้ คนอื่น
เขาจะคิดอย่างไรไม่สามารถมาเพิ่มหรือมาลดบุญ
ของเราได้ บุญของเรา เราท�ำเท่าไหร่เราก็จะได้
เท่านั้น
ถาม

นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตกจากที่สูง ตกใจกลัวมาก
ไม่กล้านั่งต่อ แก้ไขปัญหาอย่างไรคะ

ตอบ ก็ท�ำความเข้าใจว่าเวลาตกลงมา มันจะมีเบาะ
รองรับอยู่จะไม่เจ็บ ปล่อยให้มันตกลงไปแล้วจะ
สบาย จะร้องว่า โอ้โฮ ดีเหลือเกิน ต่อไปก็ให้
ประคับประคองสติให้รเู้ ฉยๆ เวลามันจะตกก็ปล่อย
มันตกไป อย่าตกใจ ให้สักแต่ว่ารู้ไป แล้วเดี๋ยว
มันจะร้อง อ๋อ สบายเหลือเกิน สุขหนอ สุขหนอ
ถาม

ในการปฏิบัติ การรู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ ควรปฏิบัติ
อย่างไร

ตอบ ก็มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นอยู่กับพุทโธ
ก็พทุ โธไป ใครด่าก็พทุ โธๆ ไป ใครชมก็พทุ โธๆ ไป
ใครท�ำอะไรก็พทุ โธๆ ไป เราก็จะรูเ้ ฉยๆ ได้ โดยที่
ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เราไปรับรู้ไปเห็นเข้า
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ถาม

การท�ำประกันชีวิตจ�ำเป็นต้องท�ำไหมคะ เพื่อที่
คนข้างหลังจะไม่ล�ำบาก

ตอบ พุทธศาสนาก็มีขายประกันชีวิตอยู่แล้ว ถ้าจะท�ำ
ประกันชีวิตท�ำกับพุทธศาสนาดีกว่า รับรองได้
ว่าไม่ตายแน่นอนถ้าท�ำประกันกับพุทธศาสนา
เพราะจะไม่กลับมาเกิดนั่นเอง เมื่อไม่กลับมาเกิด
ก็จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พุทธศาสนานีข้ ายประกัน
๒ ชนิด มีทงั้ ประกันภัย มีทงั้ ประกันชีวติ ประกัน
ชีวิตก็ให้ปฏิบัติจนหลุดพ้น ตัดความอยากต่างๆ
ก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป พอไม่เกิดก็ไม่มีวันตาย
ส่วนประกันภัยก็ให้ทำ� บุญรักษาศีล ๕ ไป ตายไป
ก็ไม่ไปอบาย นี่รับประกัน ตายแล้วไม่ไปอบาย
ก็มีประกัน ๒ แบบ ประกันภัยกับประกันชีวิต
ถ้าประกันชีวติ ก็ตอ้ งบวช ต้องบวช ศีล สมาธิ ปัญญา
ก็จะประกันชีวิต จะไม่กลับมาเกิด เมื่อไม่เกิด
ก็ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้ายังบวชไม่ได้ก็ซื้อ
ประกันภัยไปก่อน ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดก็ตาย
ไปแล้วจะได้ไม่ไปเกิดในอบาย
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ถาม

ดิฉันฟังธรรมจากอาจารย์หลายๆ องค์ แต่ดิฉัน
ถูกเพือ่ นต่อว่า ว่าไม่ควรน�ำค�ำสอนของพระอาจารย์
ท่านอื่นมาฟัง ควรจะฟังรูปเดียวกับเพื่อนๆ ดิฉัน
ตอบไปว่า พระอาจารย์เราสามารถมีหลายท่านได้
พระธรรมก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียว เพื่อนก็
ไม่พอใจ ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ตอบ คือถ้าธรรมมันไม่ขดั กันก็ฟงั ได้ ถ้ามันขัดกันก็อาจ
จะท�ำให้เราสับสนได้ นอกจากเรามีปัญญาที่จะ
แยกแยะได้ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ในที่สุดเราฟังแล้ว
ก็อยากจะฟังคนเดียวดีกว่า เพราะถ้าฟังแล้วได้
รับประโยชน์ แล้วสามารถตอบค�ำถาม ตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ของเราได้หมด เราก็ไม่จำ� เป็น
ที่จะต้องไปฟังจากหลายๆ คน แต่คนที่เราฟัง
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเรา
ได้หมด เราก็อาจจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่ เหมือน
กั บ พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นก็ ยั ง ต้ อ งหาอาจารย์ ใ หม่
เมื่ออาจารย์ที่ท่านศึกษายังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้หมด ท่านก็ต้องไป
แสวงหาอาจารย์ใหม่ แต่แสวงหาไม่ได้ ท่านก็เลย
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ต้องเป็นอาจารย์ของท่านเอง หาค�ำตอบด้วยตัวของ
ท่านเอง
ถาม

เส้นทางที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้โสดาบันควรท�ำ
อย่างไรคะ

ตอบ ก็นี่แหละพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่เที่ยง
มันไม่ใช่ตวั เราของเรา มันเป็นเหมือนตุก๊ ตาตัวหนึง่
ปล่อยให้มนั แก่ ปล่อยให้มนั เจ็บ ปล่อยให้มนั ตาย
ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
ถาม

ธรรมะกับการค้าขายจะอยูก่ นั อย่างไรคะ เพราะว่า
ยังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ค่ะ

ตอบ ก็อยู่ได้ ธรรมะก็คือศีลธรรมไง ท�ำมาค้าขาย
เราก็ตอ้ งมีศลี ธรรม มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต อย่าคด
อย่าโกง แล้วการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง ถ้าเรา
ค้าขายด้วยการคดโกงนี้ เราก็จะไม่เจริญรุ่งเรือง
อยู่ด้วยกันได้ ธรรมะมีหลายระดับด้วยกัน
ถาม

ท�ำบุญที่ถูกต้องควรท�ำอย่างไรคะ

ตอบ ก็ท�ำเพื่อให้ใจมีความสุข ท�ำเพื่อให้ผู้รับได้รับ
ประโยชน์ แล้วก็ไม่ต้องไปทวงบุญคุณ ไม่ต้องไป
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ยุง่ กับของทีเ่ ราให้เขาแล้ว ไม่ตอ้ งไปบอกให้เขากิน
หรือไม่กนิ ไม่ใช่เรือ่ งของเรา ท�ำบุญแบบปล่อยวาง
อย่าท�ำบุญแบบเป็นเจ้ากี้เจ้าการ เจ้านายสั่ง เมื่อกี้
ก็มาสั่งว่ากินยานี้นะกินนั้นนะ อย่างนี้ไม่ใช่วิธี
ท�ำบุญนะ ท�ำบุญก็ให้เขาไปแล้ว แล้วถ้าต้องให้
เขารู้ว่าต้องท�ำยังไง ก็เขียนอะไรไว้ในของที่เรา
ให้ก็พอ แล้วส่วนเขาจะเอาไปใช้ไม่ใช้ เอาไปกิน
ไม่กนิ มันเรือ่ งของเขา เราถือว่าเราได้ทำ� หน้าทีข่ อง
เราแล้ว คือได้ช่วยเหลือเขาแล้ว ให้ของที่เราคิด
ว่าดีแล้วเป็นประโยชน์กับเขาแล้ว ส่วนเขาจะได้
ประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเขา
ถาม

วิธีการปฏิบัติธรรมส�ำหรับคนป่วยโรคสมองเสื่อม
ควรท�ำอย่างไรคะ

ตอบ ถ้ า เสื่ อ มก็ อ ย่ า ไปปฏิ บั ติ ขนาดไม่ เ สื่ อ มยั ง ไม่
ปฏิบัติเลย
ถาม
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เคยไปท�ำบุญ ถ้าเราถวายปัจจัยไปแล้ว ก่อนท�ำ
ปลื้ ม ในบุ ญ พอหลั ง จากท� ำ มี เ หตุ ใ ห้ ไ ม่ ป ลื้ ม
แบบนี้เราได้บุญหรือไม่คะ
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ตอบ ถ้าไม่ปลื้มก็ไม่ได้บุญนะ พอท�ำแล้วเราต้องปล่อย
เราอย่าไปคิดถึงมัน ท�ำแล้วเราคิดว่าเราได้รับ
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องในขณะนัน้ แล้วต่อมาถ้าข้อมูลมัน
เปลีย่ นไปก็อย่าไปสนใจกับข้อมูลใหม่ เราถือว่าเรา
ท�ำบนพื้นฐานของข้อมูลเก่า ส่วนข้อมูลใหม่ก็เป็น
สิง่ ทีเ่ ราจะเอามาใช้ในการพิจารณาในโอกาสต่อไป
โอกาสต่อไปถ้าเราคิดว่าข้อมูลใหม่นี้ท�ำให้เราไม่
สมควรจะท�ำบุญเราก็อย่าท�ำกับเขา แต่เราอย่าไป
เสียใจเพราะมันจะท�ำให้บุญที่เราท�ำมันหายไปได้
ถาม

พอนั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะรู้สึกหัวหมุน แล้ว
ภาวนาต่อไป การหมุนก็หยุด รูส้ กึ สงบ แล้วนัง่ ไป
รู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจ ใจเต้นรัว ภาวนาต่อไป
รูส้ กึ เหมือนใจหวิว เหมือนลงจากทีส่ งู แล้วก็ถอน
สมาธิออกมา ควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ

ตอบ เวลานัง่ มันต้องมีพทุ โธหรือมีอะไรก�ำกับใจ อย่าไปดู
อย่างอืน่ ให้อยูก่ บั พุทโธไป หรืออยูก่ บั ลมหายใจไป
อย่าไปดูหวั ใจเต้น อย่าไปดูอาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในขณะภาวนา มั น จะท� ำ ให้ เ ราเคว้ ง คว้ า งได้
มันไม่สงบ เราควรจะมีอะไรก�ำกับใจจะดีกว่า
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นัง่ ไปก็พทุ โธๆ ไป เวลามีอาการอะไรก็อย่าไปสนใจ
ให้เกาะติดอยูก่ บั พุทโธแล้วเดีย๋ วอาการต่างๆ ก็จะ
หายไปเวลาใจสงบ แต่ถ้าไม่มีพุทโธมันจะไม่สงบ
แล้วมันก็จะมีอาการต่างๆ เหล่านี้ หลอกเราไป
หลอกเรามา แล้วเราก็จะไปไม่ถงึ ไหน เหมือนว่ายน�ำ้
อยู่ในอ่าง ถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทาง
เราต้ อ งมี อ ะไรก� ำ กั บ ใจ เช่ น ลมหายใจหรื อ
พุทโธๆ ไป
ถาม

เราสวดมนต์ให้สามีและลูกๆ ให้ได้บญ
ุ จากทีเ่ ราได้
สวดมนต์นี้ แต่บางท่านว่าสามีและลูกๆ ไม่ยกมือ
ขึ้นสาธุ พวกเขาก็จะไม่ได้บุญ

ตอบ ไม่ได้หรอก การสวดมนต์นขี้ องใครของมัน เหมือน
การกินข้าว ใครกินใครก็ได้ ใครไม่กินก็ไม่ได้
อย่างนัน้ ก็สบายเลย ให้เรานอนแล้วคนอืน่ เขาสวด
ให้เรา ไม่ได้หรอก ของใครของมัน ต้องท�ำเอง
เรื่องของบุญนี้ต้องท�ำเอง
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ถาม

ตอนบวชเป็นพระประมาณ ๕ อาทิตย์ ไม่ได้ศกึ ษา
ข้อวัตรวินยั อย่างเข้าใจ ทบทวนไปแล้วน่าจะท�ำผิด
ศีลหลายข้อ พระอาจารย์มีข้อแนะน�ำอย่างไรครับ

ตอบ ก็บวชใหม่คราวหน้าก็ให้ระมัดระวังมากขึ้น
ถาม

คนที่ล้มละลายทางกฎหมาย จะสามารถบวชพระ
ได้ไหมครับ

ตอบ อันนี้ต้องไปถามคนที่เขารับบวชดู เพราะเราไม่ได้
ท�ำหน้าที่นี้ เราเลยไม่ได้ศึกษารายละเอียด
ถาม

เพศฆราวาสปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ สามารถบรรลุ
อรหันต์ได้หรือไม่ หรือต้องบวชเท่านั้นเจ้าคะ

ตอบ แล้วแต่ปฏิบตั มิ ากปฏิบตั นิ อ้ ย ถ้าปฏิบตั คิ รึง่ เดียว
มันก็ได้ครึ่งเดียว ถ้าปฏิบัติเต็ม ๑๐๐ มันก็จะ
ได้เต็ม ๑๐๐ ฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศ หรืออยู่
ที่บวชหรือไม่บวช อยู่ที่ว่าปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่
ถ้าปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ จะเป็นหญิง เป็นชาย เป็นนักบวช
หรือเป็นฆราวาส ก็เป็นพระอรหันต์ได้
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ถาม

ขออุบายในการพิจารณาความตายค่ะ

ตอบ ก็คิดอยู่เรื่อยๆ ว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้ว อาจจะ
เป็นวันนี้ก็ได้ ให้คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วเรา
จะได้ไม่ประมาท เราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง
เราก็จะได้ท�ำใจให้สงบได้
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