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การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรม

หรือไม่ หรือเป็นคนละส่วนกันครับ?

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้บำาเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้ง
หลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้องบำาเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ประการมา 
การบำาเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ หมายถึง อันแรก ทานบารมี ศีลบารมี 
เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมีสัจจบารมี อธิษฐาน
บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี บารมีทั้ง ๑๐ ประการนี้ 
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกต้องสร้าง ยิ่งหย่อนกว่ากันก็ตาม
แต่นิสัยปัจจัย พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการเต็ม เป็น
ปรมัตบารมี พระอสีติสาวกก็ยิ่งหย่อนลงมา พระอรหันตสาวก
ธรรมดาก็ยิ่งหย่อนลงมา  ทีนี้พระภิกษุ หรือฆราวาสทั้งหลายผู้
ปรารถนาความพ้นทุกข์นี่ ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการเก็บเล็ก
ผสมน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมโดยตรง 
เพราะผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการเป็น
พื้นฐานจิต แล้วแต่โอกาสเวลาว่าในขณะใดที่เหมาะสมที่จะบำาเพ็ญ
บารมีในลักษณะไหน แต่โดยรวมแล้วนี่ มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนในการ
บำาเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี รวมแล้วลงตรงนั้น ศีล
บารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี อันนี้เป็นหนทางที่จะดำาเนินไปเพื่อ
ทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลย
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มีฆราวาสบางท่าน ด้วยหน้าที่การงานบังคับทำาให้ศีลไม่บริสุทธิ ์

จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับ? หรือถ้า

ยังรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้ควรวางใจอย่างไรครับ?

ก็ควรที่จะพยายามรักษาศีล ๕ ให้ได้เป็นปกติเท่าที่จะทำาได้ 
การที่จะรักษาศีล ๕ ให้ได้เป็นปกติ คนทั้งหลายก็ต้องมีปัญญาที่จะ
พจิารณาเหน็โทษของการผดิศลีและรกัษาศลี ๕ ใหเ้ปน็ปกต ิแตบ่างที
การรักษาศีลก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันและหน้าที่การงานต่างๆ 
อันนี้เรื่องของกิเลส เราจะทนกิเลสได้มั้ยมันก็อยู่ที่ความตั้งใจจริง
ของเรา ว่าเราอยู่ในสังคมนั้น เราจะเอาศีลบารมีเราหรือจะย่อหย่อน 
อันนี้มันก็แล้วแต่กำาลังบารมี กำาลังจิตใจของแต่ละคน ว่าเราจะมี
ความเข้มแข็งในจิตใจของเรานั้นมากน้อยขนาดไหน ถ้ากำาลังใจเรา
ย่อหย่อน ศีลบารมีเราก็ย่อหย่อนไปด้วย บางทีเราก็อนุโลม บางครั้ง
เรากท็ำาผดิศลี หรอืบกพรอ่งในศลีขอ้ใดขอ้หนึง่ แตว่า่ถา้เราพจิารณา
ด้วยปัญญาเห็นโทษของการกระทำาผิดศีลธรรมจริงมันจะเห็น
ประโยชน์และก็จะไม่ยอมที่จะล่วงละเมิดศีล มีสัจจบารมี มีศีลบารมี 
ที่จะรักษากาย วาจา ให้สงบ 

แล้วจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ ไหมครับ?

มันก็ปฏิบัติได้ แต่ว่ามันก็ไม่มั่นคง พื้นฐานของจิตไม่มั่นคง ถ้า
ศีลบกพร่องนะ มันไม่บริบูรณ์ เราจะนั่งสมาธิ เจริญภาวนาก็ได้ 
แต่ว่าเหมือนกับเราสร้างอาคารมาหลังหนึ่ง รากฐานมันไม่มั่นคง 
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จะพังลงมาวันใดวันหนึ่งก็ได้ เหมือนกับที่เขาสร้างตึกมา แล้วตึกล้ม 
ตึกถล่ม พอรากฐานตอม่อ หรือว่าโครงสร้างไม่ดี มันก็อาจจะล้มได้ 
ศีลก็เหมือนพื้นฐานเหมือนตอม่อ มั่นคงเป็นปกติ พอเราสร้างสมาธิ
บารมี ปัญญาบารมีขึ้นมา มันจะมั่นคงมาก มันจะไม่เสียหาย แต่ว่า
ถา้ศลีเรายงับกพรอ่งเนีย่ ทำาสมาธ ิภาวนา ถา้กเิลสเกดิขึน้ กเ็สยีหาย
ได้ มันกลับมาทำาผิดศีลอีกได้ มันก็เลยว่ามันก็เกี่ยวข้องซึ่งกันละกัน 

สถานที่ที่สอนการปฏิบัติธรรมมีอยู่หลายสำานัก คนที่สนใจ

จะเรียน ควรมีหลักในการเลือกอย่างไรครับ?

ควรเลือกสำานักที่สอนในแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 
เราตอ้งสงัเกตดใูหด้ ีแตท่กุคนกค็ดิวา่เขา้ไปสำานกัไหนเรากป็รารถนา
ที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เราคิดว่าแต่ละสำานัก ครูบาอาจารย์ก็
สอนเพือ่ความพน้ทกุขเ์หมอืนกนั โดยมากเรากจ็ะรูย้าก เพราะฉะนัน้
เราต้องมีสติ มีปัญญา เมื่อฟังคำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เราต้อง
มาพิจารณา ด้วยสติปัญญาหาเหตุหาผลว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่เป็นไป
เพื่อละกิเลสไหม? เป็นไปเพื่อให้กิเลสบรรเทาเบาบางลงไปไหม? 
หรอืเปน็ไปเพือ่ใหก้เิลสสิน้ไปจากใจเราไหม? ถา้เปน็ไปเพือ่พอกพนู
กเิลสนัน้ไมถ่กูตอ้งตามพระธรรมวนิยักไ็มถ่กูตอ้ง เรากค็วรทีจ่ะเลอืก
สถานทีเ่หมาะสมในการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา แลว้แตจ่รตินสิยัแลว้
แต่กรรมด้วย บางคนก็ถูกกับครูบาอาจารย์บางท่าน เคยทำากรรม
เกี่ยวข้องกันมาอย่างนี้ก็ถูกกันในการประพฤติ ปฏิบัติ กรรมเป็น
เผ่าพันธุ์
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  อนันีส้ถานทีใ่นการปฏบิตัธิรรมมหีลากหลาย การเลอืกกส็ำาคญั 
ดคูรบูาอาจารยเ์ปน็สำาคญั สถานทีน่ีไ่มส่ำาคญัเทา่กบัครบูาอาจารยน์ะ 
บางทีสถานที่ดีอย่างไรมันก็ดีแต่สถานที่ แต่ถ้าครูบาอาจารย์อยู่ใน
สถานที่ที่บางทีไม่น่ารื่นรมย์อะไรหรอก สถานที่ไม่ค่อยเหมาะสม
หรอก แตก่เ็ปน็ทีท่ีน่า่รืน่รมยไ์ปตามธรรมชาต ิแตบ่างทสีถานทีด่ ีแต่
ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดี มันก็ไม่สัปปายะ ให้ยึดครูบาอาจารย์เป็นหลัก 
แต่การเลือกครูบาอาจารย์สำาคัญ เพราะว่าทุกวันนี้ลัทธิต่างๆ มีมาก 
บางที่ เราคิดว่าลัทธินี้สอนถูกต้องแล้ว ครูบาอาจารย์สำานักนี้
สอนถูกต้องแล้ว แต่บางทีก็หลงในทางได้อีก ถ้าครูบาอาจารย์มี
ความเห็นผิดก็พากันเห็นผิดตลอดสาย ถ้าครูบาอาจารย์มีความเห็น
ถูกต้อง ถ้าเข้าไปในสำานักนั้น ก็พาในการประพฤติปฏิบัติไปเพื่อ
ความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสิ้นทุกข์ได้โดยง่าย เหมือนต้นไม้ถ้าขึ้น
มาตรงก็จะตรง ถ้าขึ้นมาคดไปคดมามันก็ไม่แน่นอน

ทีนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน อันนี้ก็เลือกลำาบากนิดนึง 
เราก็เทียบเคียงกับพระธรรมวินัย ว่าสำานักไหน อย่างน้อย
ศีลของท่านอยู่ ในขอบข่ายของพระธรรมวินัย ไม่ล่วงละเมิด
พระธรรมวินัย ไม่ล่วงละเมิดศีลของพระ และก็ครูบาอาจารย์นั้น
สอนศีล สมาธิ ปัญญา ไปเพื่อให้แจ้งซึ่งอริยสัจ ๔ หรือเปล่า ถ้าสอน
ใหก้ำาหนดรูใ้นความทกุข ์สอนใหก้ำาหนดรูถ้งึสาเหตใุหเ้กดิความทกุข ์
กำาหนดให้รู้ถึงความดับทุกข์ กำาหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ อันนี้ก็เป็นแนวทางของพระพุทธองค์ ที่ท่านทรง
สั่งสอนไว้ 
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เมือ่ครัง้ทีท่า่นอาจารยก์ำาลงัจะบวช ยคุนัน้สือ่ธรรมะยงัมี ไมม่าก 

ท่านอาจารย์ ใช้หลักอย่างไรในการเลือกหลวงพ่อชาเป็นครูบา

อาจารย์ครับ?

แต่ก่อนนั้น ก่อนจะบวชเนี่ย ไม่เคยรู้จักครูบาอาจารย์ท่านใด
เลยในสายปฏบิตั ิเพราะความเปลีย่นแปลงภายในจติในเรานี ่เราเหน็
โทษของการใชช้วีติของการอยูใ่นเพศของฆราวาส เราเหน็ประโยชน์
ของการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการปรารถนาความพ้นทุกข์ 

อันนี้เมื่อเราจะบวช เรามีหลักของเราว่า เราจะต้องบวช
ที่ต่างจังหวัด ไกลชุมชน ไกลเมือง เป็นวัดป่า แล้วก็เป็นวัดปฏิบัติ 
แล้วก็บวชแบบเรียบง่าย ทีนี้ก็มีคนที่รู้จัก ผู้มีพระคุณในทางธรรม 
เขาก็แนะนำาครูบาอาจารย์สองท่านให้เราได้รู้จัก ซึ่งเราไม่เคยได้ยิน
ไมเ่คยรูจ้กั เปน็ครัง้แรก กแ็นะนำา ๑) หลวงพอ่ชา ๒) หลวงตามหาบวั 
ว่าสองท่านนี้เป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะ แต่เรา
ไม่รู้จักหรอก 

แต่เราเลือก เลือกอย่างไร? พอเราได้เห็นรูปขององค์ท่าน 
เขาเอารูปมาให้ดู เราก็คิดว่าท่านทั้งสองเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด ี
ปฏิบัติชอบ เราก็พิจารณาว่าหลวงพ่อชาอยู่อุบลฯ หลวงตามหาบัว
อยูอุ่ดรฯ พอดีโยมเราย้ายไปอยูอุ่บลฯ ถา้เราไปอยูอุ่ดรฯ ก็โยมไปมา
ไม่สะดวก แต่พอภายหลังเราบวชได้ ๑๐ พรรษา ก็ชักจูงโยมพ่อ
มาบวช พอบวชได้ ๑๖ พรรษาท่านก็มรณภาพ อันนี้เราก็เลือกว่า
ตอ้งเปน็ครบูาอาจารยท์ีเ่ปน็พระปฏบิตั ิอยูป่า่ อยูช่นบทไกลจากเมอืง 
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และสอนการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ เราก็เลือกเอง ไม่ได้
ศึกษาที่ไหน แต่ว่าใจเรา เราค้นคว้าภายในจิตใจ เราปรารถนาที่จะ
แสวงหาโมกขธรรม คือการหลุดพ้น เราก็เพียงแต่ว่าหาสำานักที่
เหมาะสมแค่นั้น และเรามีความเชื่อในใจว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ เราก็ปลงใจลงไป 

แต่ก็ไม่ผิดหวังนะที่ เลือก เพราะว่าท่านก็เป็นพระ เป็น
ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคล ที่ลูกศิษย์ทั้งหลายก็เชื่อว่า
ท่านเป็นพระอรหันต์ก็ว่าได้ ก็มีความเชื่ออย่างนั้น 

แต่คนยุคนี้ก็ดูยากนะครับ จะสามารถรู้ ได้อย่างไรว่าองค์ไหน

เป็นอย่างไร?

แตเ่ราดรูปูเรากพ็อรู ้วา่ทา่นทัง้สององคน์ีด่ ีแตว่า่เราจะเลอืกใคร
แค่นั้นเอง เราดูรูปนะ ดูรูปหลวงตา และหลวงพ่อชา ก็พิจารณาว่า
ใครเท่านั้น เพราะดีทั้งสององค์ตอนนั้น แต่ว่าอาจจะวิบากกรรมเรา
มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อชามากกว่า แต่ว่าจริงๆ แล้ว เราเอา
ทัง้สองทางมาผสมผสานกนัโดยไมรู่ต้วั เราบวชกบัหลวงพอ่ชาอยูก่บั
หลวงพ่อชา แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยสายหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัว
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของหมู่คณะเรา เพราะว่าท่านไม่มีการ
ประชุมรวมกัน ท่านให้ต่างคนต่างภาวนา เราก็นำามาใช้ อย่างที่
วัดหนองป่าพงเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จะมีการ
ประชุมกันทำาวัตรเช้าวัตรเย็น แต่เราเปลี่ยน เราเป็นลูกศิษย์



ผูมุงหวังความพนทุกข

ก็ตองสรางบารมีทั้ง ๑๐ ประการ เปนพื้นฐานจิต

แลวแตโอกาสเวลาวาในขณะใดที่เหมาะสม

ที่จะบําเพ็ญบารมีในลักษณะไหน

แตโดยรวมแลวนี่ มันเปนสิ่งที่สนับสนุน

ในการบําเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปญญาบารมี
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หลวงพ่อชาจริง แต่เราเอาข้อวัตรของหลวงตามาใช้ คือว่าวันพระ
จึงจะรวมกันครั้งหนึ่ง ถ้าวันธรรมดาไม่รวม ต่างคนต่างภาวนา 
หลายๆ แบบ เพราะเราประทบัใจทัง้สององค ์แลว้เอาของทัง้สององค์
มาผสมกัน แล้วมาเกิดเป็นเราขึ้นมา 

ทีนี้ถ้าเป็นวัดหลวงตาเนี่ยท่านก็จะได้นิสัยของพ่อแม่ครูบา
อาจารย์ คือหลวงปู่มั่น ท่านจะสมถะมาก มักน้อยสันโดษมาก แต่เรา
ทำาถาวรวัตถุค่อนข้างจะมั่นคง เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเป็นอย่าง
หลวงตาไม่ได้ ท่านจะสมถะ ให้ลูกศิษย์สมถะ มักน้อย สันโดษ 
อนันัน้เปน็สิง่ทีท่ำาไดย้าก แตจ่รตินสิยัเราถา้พดูถงึ เรากต็ดิตัง้แตเ่ปน็
ฆราวาสเราแลว้ กช็อบอะไรทีส่วยงาม ตดิความสวยงาม ความมัน่คง 
จะทำาอาคารเสนาสนะ เราก็ทำาทีเดียวให้จบเลย ไม่ต้องมายุ่งยาก 
นิสัยมันก็ชอบอย่างนั้น ถึงแม้มันวางสมมุติได้แล้ว แต่ก็ยังใช้สมมุติ
นั้นอยู่ เราก็เลยเป็นอีกนิสัยหนึ่ง อย่างทำาอาคารเนี่ย เราก็คิดว่า 
เราวางล่วงหน้าว่า ในอนาคตเราจะรับพระได้กี่รูป เราก็กะว่าไม่ต่ำา
กวา่ ๕๐-๖๐ รปู เพราะฉะนัน้ตอ้งเผือ่อาคารสำาหรบัพระ ๕๐-๖๐ องค์
ในเวลาปกติ แต่เวลามีงานเทศกาลอาจจะ ๑๐๐ องค์ ต้องเผื่อให้พอ 
แล้วเรากะว่าทำาอาคารอันนี้ ถ้าเรามีชีวิตยืนนาน อีก ๒๐-๓๐ ปี หรือ
มากกว่านั้น เราจะใช้อาคารนี้ไปตลอดชีวิตของเรา ไม่ต้องไปยุ่ง 
ไม่ต้องมาก่อสร้างอีก เราเลยยอมที่จะทำาใหญ่ทีเดียว เพราะฉะนั้น
ถ้าทำาใหญ่แล้วทำาใหญ่ไม่พอเดี๋ยวก็ต้องมาขยายอีก 

แต่เรารู้เลยนะเนี่ย พอทำาเสร็จนะ คอยดูนะ ทำาเสร็จนะกฐิน
ปีแรกเต็ม มันเต็มหมดน่ะ ยังไงก็เต็ม คอยดูใหญ่ขนาดนี้มันก็เต็ม 
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พอกฐินมันก็เต็มหมด มันก็แน่น แต่เราก็ใช้ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่ง เราอาจ
จะกางเต็นท์ด้านนอกบ้างก็ได้ ก็รวมๆไป

อย่างสายของท่านอาจารย์ เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้

สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ คิดว่าคนจะ

สนใจอยากจะมาทำากันครับ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำานักปี ๒๕๓๖ 
เราอาศยัครอบครวัหนึง่ คอืครอบครวัของโยมฮุน้นี ่เขาอปุฏัฐากดแูล
เรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป ตอนพระครบ 
๕ รูปแล้วเราพิจารณาว่า เราไม่อยากมีกฐินไง ถ้ามีกฐินพระก็ต้องมา
จัดเตรียมสถานที่แล้วโยมมาเยอะๆ เราเป็นพระที่ชอบสงบเงียบ เรา
ก็เลยคิดในใจว่าเราจะไม่มีกฐินหรอก 

แต่มาพิจารณาดูว่า ทำาไมพระพุทธองค์จึงมีพุทธานุญาตให้มี
กฐินได้ เราก็คิดพิจารณาย้อนดูว่า แล้วแต่ก่อนในอดีตชาติ เราสร้าง
บารมีมาแบบไหน เราไม่เคยทำาทานบารมีเหรอ? เราก็ว่าเราเคยทำา 
เราไม่เคยถวายผ้าป่ากฐินเหรอ? เราเคยทำา แล้วทำาไมทุกวันนี้เราจะ
ปิดกั้นไม่ให้คนอื่นรุ่นใหม่ได้สร้างบารมี เราก็เลยมาคิดว่าเราทำาไม
จะมาปิดกั้นให้ลูกศิษย์ที่มาใหม่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล เรามาอยู่ใน
ปจัจบุนัชาตแิตเ่ดมิเราเคยสรา้งทานบารมมีาไหม? เคยสรา้งกฏุวิหิาร
หรือว่ากฐินผ้าป่าไหม? ก็เคย แล้วพระพุทธองค์ทำาไมมีพุทธานุญาต 
ว่าถ้าพระภิกษุครบ ๕ รูปให้แต่ละวัดจัดกฐินได้ ให้โยมได้มีโอกาสได้
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ถวายผ้ากฐินเพื่อพระได้ผลัดเปลี่ยนบริขารที่ชำารุดเนี่ย เราคิดว่า
ความเห็นของเราทิ้งไปเลย เอาความเห็นของพระพุทธองค์เนี่ยเป็น
หนึง่ไมม่สีอง กระทัง่ความเหน็เรือ่งกฐนิทา่นกไ็มพ่ร่ำาเพรือ่ แคป่หีนึง่
มีครั้งเดียว ภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังออกพรรษา ความเห็นของ
ท่านย่อมถูกต้อง เราจึงทิ้งความเห็นของเรา นี่ทิ้งง่ายๆ เมื่อเทียบ
เคียงกับพระพุทธองค์ 

เรากค็ดิวา่ในการทำาอะไรทีผ่า่นชวีติซึง่อาพาธมาปหีนึง่แลว้ เรา
กค็ดิวา่ชวีติสว่นทีเ่หลอืเนีย่ เราจะพาโยมสรา้งบญุบารม ีในการสรา้ง
พระประธานก็ดี สร้างโบสถ์ก็ดี สร้างเจดีย์ก็ดี สร้างเสนาสนะต่างๆ 
ให้เขาได้สร้างบารมีตรงนี้ และเพื่อทำาความเห็นชอบให้มันเกิดขึ้น 
จะชี้ทางบอกทาง ในการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีความเห็นที่
ถกูตอ้งในอนัทีจ่ะเปน็ไปเพือ่พระนพิพาน จดุประสงคท์ีเ่ราอยู ่ในการ
ที่เราอาพาธ ส่วนที่เหลือเราจะทำาตรงนี้ อันนี้ก็แล้วแต่กรรมว่าใครได้
เข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็แนะนำาชี้ทางบอกทางแค่นั้นล่ะ อันนี้เป็น
ความตั้งใจเรานะ 

เพราะเราบอกไว้แล้วว่าตอนเราอาพาธนี่ ที่เราอาพาธทุกคนก็
เป็นห่วง เพราะเราอาพาธเป็นมะเร็งขั้น ๓ เราก็บอกกับตนเองว่า 
อธิษฐานบารมีไว้ว่า ถ้าเราจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาใน
กาลต่อไปก็ขอให้ผ่านอาพาธโรคร้ายนี้ให้ได้ ทีนี้ทางเลือกก็มี ๒ ทาง 
จะผา่หรอืไมผ่า่ ทางเลอืกไหนดทีีส่ดุใหอ้อกไปทางเลอืกนัน้ อธษิฐาน
ไว้ แต่วิบากกรรมเรามันก็ต้องผ่า แล้วก็มารักษาแผนโบราณด้วย 
แผนยาสมุนไพรด้วย คือว่าจริงๆ แล้วใจของเรามันพร้อมพอสมควร 
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คอืวา่ เราไดย้นิเขาบอกวา่เปน็มะเรง็ จติของเรามนักเ็ฉย มนัไมส่ะทก
สะท้านเลย แล้วถ้ากายจะแตกมันก็ไม่มีห่วงอะไรเลย ไม่มีห่วง
ทั้งหลายในโลกนี้  แต่ว่าลูกศิษย์ร้องไห้ ลูกศิษย์อยากให้อยู่  
นิมนต์ให้อยู่ อาราธนานิมนต์ไว้ เราก็มีความคิดสงสาร เราก็คิดว่าถ้า
ขันธ์ยังทรงตัวอยู่ได้ ก็เลยอธิษฐานอยู่ แค่นั้นเอง จะอยู่ก็ให้ได้ทำา
ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา ได้แนะนำาชี้ทางให้คนทั้งหลายได้มี
ความเห็นชอบเท่านั้นเอง 

การสรา้งถาวรวตัถ ุถา้ลกูศษิย์ไดส้รา้ง แม้ ไม่ไดม้รรคผลในชาติ

นี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำาร่องไปใช่ไหมครับ?

เป็นเสบียงเป็นทานบารมี สละความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียว
ออกจากใจเรา เป็นเสบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมี
อัตตภาพร่างกาย มีธาตุขันธ์ เราก็ใช้เสบียง ต้องใช้ทรัพย์ในการ
ใช้จ่ายเดินทางไปแต่ละแห่ง จิตวิญญาณก็เหมือนกัน จิตวิญญาณ
เป็นนักท่องเที่ยว จะเดินทางไปในภพน้อยภพใหญ่ ถ้ายังมีการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร บุญกุศลที่เราทำาไว้คือเสบียง 
ทานบารมีที่เราเสียสละนี่คือเสบียงเลยล่ะ 

ฉะนั้นคนเกิดขึ้นมา ทำาไมบางคนอยู่ในเพศฐานะของกษัตริย์ 
เศรษฐี หรือคนยากจน คนพิการ ทำาไมแตกต่างกัน เพราะทำาบุญ
ทำากรรมมาไม่เหมือนกัน อาศัยอานิสงส์ผลของทานบารมี ผลของ
บุญที่ได้ทำาไว้นี่ ให้คนเราที่เกิดมาดีบ้าง หยาบบ้าง รวยบ้าง จนบ้าง 
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แตกต่างกันเพราะบุญกุศลทำามาไม่เหมือนกัน แต่พอเราเกิดมาแล้ว 
ถ้าเรามีสติปัญญาไม่ประมาท เราก็สร้างบุญต่อ ทานบารมีถ้าพูดถึง
สร้างนะ เราอย่าคิดว่ามันพอนะ มันต้องสร้างถึงชาติสุดท้าย ทำาไป
เรื่อยๆ มีโอกาสทำาไปตามเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ใช่ว่าเราเกิดมา
มทีรพัยเ์ทา่ไรทำาหมด ถา้ทำาหมดอยา่งนัน้นีห่มายถงึจะออกบรรพชา
อุปสมบทแล้ว ออกแสวงหาโมกขธรรมแล้ว แต่ถ้ายังไม่พร้อมอยู่ใน
เพศของฆราวาสนี่ทำาตามกำาลัง 

อย่างพระพุทธเจ้านี่ ท่านให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้นี่ ส่วนหนึ่งไว้
ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน ส่วนหนึ่งฝากไว้ในธนาคารยามจำาเป็น
เจบ็ไขไ้ดป้ว่ยไดเ้บกิมาใชจ้า่ย สว่นหนึง่ทางสงัคมใชต้ำาน้ำาพรกิละลาย
แม่น้ำาตามงานเพื่อนฝูงสังคม เอาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอนุเคราะห์
กัน บางทีเสียปัจจัยไปเฉยๆ เสียทรัพย์สมบัติไปเฉยๆ อีกส่วนหนึ่ง
ฝังไว้ใต้ดินเป็นอริยทรัพย์ภายในทำาบุญในพระพุทธศาสนา นี่ท่านก็
แบ่งทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีทรัพย์เท่าไรก็ทำาหมดนะ มันจะอยู่อย่างไร 
อันนั้นเป็นเสบียงที่ติดตามไป 

บางคนคดิวา่เราเกดิมามคีวามทกุขย์ากลำาบากแลว้นี ่เราหาเชา้
กินค่ำายากลำาบากแล้วก็ไม่ทำาบุญต่อ มันก็ไม่ได้ เพราะเราทำาบุญมา
น้อย ถ้าไม่ทำาบุญต่อ มันก็ไม่มีบุญต่อไป ยิ่งบางคนมีน้อยก็ทำาน้อย 
ข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้บุญ กับข้าวซักอย่างหนึ่งก็ได้บุญ มีน้อยทำาน้อยก็
ไม่เป็นไร ไม่ต้องอายทำาความดีนี่ แต่บางคนนี้คิดว่า ฉันยังไม่ค่อยมี 
พอรวยก่อนแล้วค่อยทำาแล้วกัน ระยะเวลาระหว่างนี้ไปจนถึงเราจะ
ตั้งฐานะได้ ๕ ปี ๑๐ ปี เกิดตายก่อนยังไม่ทันได้ทำา มันรอไม่ได้ 
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บางคนก็มีศรัทธาอยากจะทำานะ ตั้งใจจะทำานะ แต่พอกาลเวลาผ่าน
ไปอีกอาทิตย์หนึ่ง เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะทำาแล้ว นี่พระพุทธเจ้า
บอกถ้ามีจิตเป็นบุญเป็นกุศล อยากทำาบุญให้รีบทำา เพราะถ้าไม่รีบ
ทำากิเลสจะมา ความหวงความตระหนี่ จะไม่อยากทำาแล้วมันเปลี่ยน 
สงัเกตดบูางคนคดิวา่จะทำาบญุนะ กย็งัไมท่ำาซกัท ียงัไมม่โีอกาสจะทำา 
คอยไปมา ไม่ทำาแล้ว คือกิเลสเข้ามาแหย่ เพราะฉะนั้นทานบารมี
สำาคัญ เราคิดว่าพอ แต่ไม่พอ 

อย่างเราเป็นพระนะ เราสละมาแล้วนี่ เราไม่แสวงหาทรัพย์
ภายนอกแล้วนี่ ขนาดเราเป็นพระนะ มีอะไรที่สงเคราะห์เจือจานได้ 
ก็ของที่มันเหลือของสงฆ์จากแจกหมู่คณะ ก็เอาไปทำาทาน แต่เราไม่
ปรารถนาอะไรนะ แต่บางทีหมู่คณะมา อย่างกฐิน หมู่คณะมาจาก
สาขานะ ที่อีสานขาดผ้า เราแจกเลย ของอย่างไหนขาด ไปดูที่
ห้องคลังเลยมีอะไรเอาไป เพราะว่าเราเหลือใช้จากหมู่คณะเราแล้ว 
เราก็แจกให้เป็นประโยชน์ นี่ก็เป็นทานบารมีอย่างหนึ่ง แต่ว่าเรา
ไม่ได้หวังอานิสงส์ แต่เราสงเคราะห์หมู่คณะไป หรือเขาจะไปแจก
พวกชาวเขา มีของอะไรเขาก็มาเอา พวกพระนะ มันก็ต้องทำาทุกคน



พระพุทธเจาบอกถามีจิตเปนบุญเปนกุศล

อยากทําบุญใหรีบทํา

เพราะถาไมรีบทํากิเลสจะมา

ความหวงความตระหนี่

จะไมอยากทําแลว



๒
คำถามเกี่ยวกับ

การปฏิบัติสมถะและวิปสสนา



๒
คำถามเกี่ยวกับ

การปฏิบัติสมถะและวิปสสนา

๒
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การปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีหลายวิธีการ ซึ่งถ้านำามาแยก

ย่อยก็มี สมถะกับวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติจะเริ่มด้วยวิธี ใดก่อนดีครับ? 

เพราะเท่าที่ ได้อ่านได้ฟังมาก็จะมีวิธีการใช้สมาธินำาปัญญาและ

ใช้ปัญญานำาสมาธิ

จริงๆ แล้วมันทำาได้ทั้งสองวิธี ทำาควบคู่กันไป ส่วนมากโดยที่
เราไม่รู้ตัวว่าเรามีสมาธิ มันก็ใช้ปัญญานำาสมาธิ ใช้ปัญญานำาเพราะ
อะไร? ถ้าเราไม่เห็นโทษของการกระทำาผิดศีลก็ไม่มีปัญญาเห็น
ประโยชน์หรอก ต้องใช้ปัญญานำาถ้าเราไม่รู้จักว่าการกระทำาอันนี้
เป็นการกระทำาที่ผิด เราก็หลงกระทำาอยู่นั่นแหละ มันต้องมีปัญญา
เห็นว่าเรากระทำากรรมนี้ลงไปแล้วจะเป็นโทษแก่ตัวเรา แก่บุคคลอื่น
ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้ามันจึงจะเลิกได้ นั่นปัญญาเห็น 
ถ้าปัญญาไม่เห็นโทษของการกระทำาผิดศีล มันก็ไม่มีปัญญาใน
การรักษาศีล มันต้องมีปัญญาก่อน 

เช่น เรามีความทุกข์ใจ มีความไม่สบายใจ มีความฟุ้งซ่าน
ภายในใจนะ เราต้องเห็นตรงนี้ก่อน เราจึงมาทำาสมาธิ ถ้าจิตเรา
ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปในเรื่องไร้สาระ เป็นความคิดที่เป็นอกุศล เป็น
ความคิดที่เป็นบาป เป็นความคิดที่ไม่ดีเนี่ย เรามีสติเห็นตรงนั้นน่ะ 
เราต้องการที่จะควบคุมใจให้เราสงบ ควบคุมใจเราให้ได้ เราก็ต้องทำา
สมาธิไง มันก็จะกลับมาทำาสมถะ มันต้องมีปัญญาก่อน พอเราเห็น
นะวา่จติใจเราทำาไมมนัวา้วุน่ขนาดนี ้เราตอ้งการใหใ้จเราสงบทำายงัไง 
มนักลบัมาทำากรรมฐาน กต็อ้งมาหาวธิแีลว้วา่เราจะทำาสมาธแินวไหน 
อย่างที่เราไปศึกษากัน บางสำานักก็อานาปานสติกรรมฐาน กำาหนด
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ลมหายใจ บางสำานักก็ พุทธานุสติกรรมฐานกำาหนดพุทโธ บางสำานัก
ก็ยุบหนอพองหนอ บางสำานักก็สัมมาอรหัง แล้วแต่ที่ที่จะไป แล้วแต่
กรรมไปศึกษา แต่กรรมฐาน ๔๐ กอง จะเป็น กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อนุสติ ๑๐ ก็แล้วแต่ มันเป็นสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบ แต่แล้วแต่
ว่าอุบายจริตนิสัยบารมีของแต่ละคนนั้นจะถูกกับกรรมฐานบทใด 
เอามาเป็นพื้นฐานของจิตแค่นั้น เช่น ภาวนาพุทธานุสติกรรมฐาน 
กำาหนดพุทโธก็เพื่อให้จิตสงบ ระลึกถึงสังฆานุสติกรรมฐานนี่ ระลึก
ถึงครูบาอาจารย์พระอรหันตสาวกก็เพื่อให้จิตสงบ กำาหนด
อานาปานสติกรรมฐานกำาหนดลมหายใจเข้าออกนี่รู้ลมสัมผัส ก็เป็น
สมถกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบ มันเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบหมด 

แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดวิปัสสนากรรมฐานนี่ เมื่อจิตสงบแล้ว เราก็เอา
ความสงบนั้นมาใช้ คือว่าจิตสงบแล้ว มันจะเกิดพลังของสติขึ้นมา 
เราเอาพลังของสติปัญญามาใช้พิจารณากาย พิจารณาอารมณ์
ภายในใจของเรา นี่แหละจึงจะเกิดวิปัสสนา เพราะเราจะเห็นว่า
รา่งกายไมเ่ทีย่ง รา่งกายไมใ่ชต่วัตน มาพจิารณาอารมณ ์มนักจ็ะเหน็
อารมณน์ี ้มคีวามเกดิขึน้ตัง้อยูด่บัไป มนัจะเปน็วปิสัสนา ตอ้งมสีมถะ
และ วิปสัสนาควบคูก่ัน มนัจะอยู่ด้วยกัน อยู่ที่ใจดวงเดียวกันนี้แหละ 

บางคนมาถามนะว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา นี่มันคนละตัวกันหรือ
เปลา่?” ถามหลวงพอ่ชานะ หลวงพอ่ชากว็า่ “มะมว่งลกูเลก็ๆ มะมว่ง
ที่แก่ มะม่วงที่สุกมันคนละใบกันเหรอ?” มะม่วงลูกเดียว มันจาก
เล็กๆ แล้วมันเป็นที่มันแก่ขึ้นมาหน่อย แล้วมันห่ามแล้วก็สุก มัน
ใบเดยีวกนันะ่ ศลีกอ็ยูท่ีใ่จ สมาธอิยูท่ีใ่จ ปญัญากอ็ยูท่ีใ่จ มนัเกดิดว้ย
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กันอยู่ที่ใจนี้นะ มันต้องมีปัญญาเป็นวงจร คล้ายๆ ว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญานี่ มันเป็นวงจร มันต้องมีปัญญาเห็นโทษของการผิดศีล 
รักษาศีลได้ เมื่อรักษาศีล ศีลมันก็เกื้อหนุน กายสงบ วาจาสงบ ทำา
สมาธิภาวนาจิตมันก็สงบ เมื่อทำาสมาธิจิตสงบ ก็จะเกื้อหนุนให้เกิด
ปัญญาเอง เป็นวงจรต่อเนื่องกันเลย มันจะเริ่มจากปัญญาก่อนก็ได้ 

บางคนที่ว่าถ้าศีลยังไม่ปกติเรายุ่งหน้าที่การงานนี้ บางคนก็
ไม่ฉลาดนะ ศีล ๕ เรายังไม่ได้ งั้นเรายังไม่ทำาสมาธิ ไม่นั่งสมาธิ 
กลัวนั่งไม่ได้ นั่งได้เลย สมมติศีลเรานี่ รักษาได้ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ไม่ถึง 
๕ ข้อนะ ฝึกนั่งได้เลย ไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้เพราะว่าศีลเรายังไม่ปกติจะ
ทำาสมาธิเจริญภาวนาไม่ได้ ไม่ใช่ ทำาได้เลย เพราะอะไรรู้ไหม? 
ทำาไปแล้ว เมื่อจิตใจสงบแล้วมันจะกลับมารักษาศีล ปัญญามันจะ
เกดิอกี พอจติมนัสงบปับ๊มนัจะเหน็วา่ จติสงบแบบนีเ้ราอยากจะสงบ
ให้มากกว่านี้อีก จะทรงความสงบให้ได้ทำาอย่างไร? มันก็จะมีสติ
ปัญญารู้ว่าจะต้องรักษาศีล มันจะฉลาด เอาตรงไหนก่อนก็ได้ ศีล 
ไม่ใช่ว่ามันจะต้องครบเป๊ะครบ ๕ วันนี้จึงจะนั่งสมาธิได้ วันนี้ศีล ๔ 
ศีล ๓ ศีล ๒ เอง ศีลขาด นั่งสมาธิไม่ได้ ไม่ใช่ เรารักษาศีลได้ข้อหนึ่ง 
สองข้อก็นั่งได้ เดี๋ยวมันจะสงบจะมีปัญญาเองล่ะ ว่าเราอยากจะพบ
กับความสงบนั้นอีก อยากจะมีความสุขของสมาธิที่มันมากขึ้น 
อยากจะรักษาตรงนี้ไว้ และจะมีปัญญาว่าถ้าอยากจะให้จิตสงบ
มากขึน้ มนัตอ้งรกัษาศลี ถา้ศลีบรสิทุธิแ์ลว้สมาธมินัจะเกดิขึน้ไดง้า่ย 
มันจะต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้นทำาได้หมด 
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สมถกรรมฐานมีวิธี ใดบ้างครับ?

ก็อย่างที่บอก ส่วนมากพระเถระ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจัดไว ้
กม็กีรรมฐาน ๔๐ กอง แตว่า่แลว้แตว่า่จรตินสิยัเราจะถกูกบักรรมฐาน
บทใดเช่น ระลึกถึงอนุสติกรรมฐานมีอยู่ ๑๐ อย่าง พุทธานุสติ 
ธัมมานุสติ สังฆานุสติ แล้วก็อสุภกรรมฐาน ๑๐ กสิณ ๑๐ อะไรอย่าง
นี้ หรือทุกวันนี้ที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็กำาหนดลมหายใจเข้าออก หรือ
กำาหนดพุทโธ หรือสัมมาอรหัง หรือยุบหนอพองหนอ ที่ได้ยินกัน
บ่อยๆ นะ 

ทีนี้ จำาเป็นต้องบริกรรมประกอบกับลมหายใจหรือไม่? ถ้าพูด
ถงึสายหลวงพอ่ชานะ พืน้ฐานคนใหมท่า่นใหฝ้กึอาปานสตกิรรมฐาน
ควบพุทธานุสติกรรมฐาน คือกำาหนดลมหายใจ พร้อมกับบริกรรม
ภาวนาวา่พทุโธ เมือ่เรานัง่สมาธใิหม่ๆ  ลมหายใจยงัไมเ่ปน็ปกต ิทา่น
ให้ตั้งธาตุลมก่อนคือ กำาหนดสติ ค่อยๆ สูดลมหายใจช้าๆ เข้าไปใน
ปอดลึกๆ อัดเข้าไปในปอดแล้วตามลมออกมา ค่อยๆ ผ่อนออกมา
สัก ๓ ครั้ง สูดลมหายใจไปลึกๆ แล้วผ่อนออก ตามลมเข้าลมออก 
พอตั้งธาตุลมได้แล้ว ให้กำาหนดสติที่ปลายจมูกที่มันรู้ลมสัมผัส 
หายใจเข้าพอลมสัมผัสปลายจมูกอย่างแผ่วเบาตรงไหนก็แล้วแต่ให้
กำาหนดตรงจุดนั้นแล้วบริกรรมภาวนาภายในใจว่า พุธ หายใจออก
พอลมสัมผัสปลายจมูกให้บริกรรมว่า โธ อันนี้สำาหรับผู้ใหม่นะ

ทีนี้คนที่จิตว่าง่ายสอนง่ายเขากำาหนดลมอย่างเดียว พอหายใจ
เขา้ พอลมสมัผสัปลายจมกูใหก้ำาหนดสตอิยูต่รงนัน้ รูล้มสมัผสั หายใจ
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ออกให้รู้ลมสัมผัสตรงนั้น ให้มีสติอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องตามลมเข้าลมออก 
อันนี้สำาหรับคนจิตว่าง่ายสอนง่าย เขากำาหนดสติอยู่ตรงนี้ จิตก็ไม่
คดิถงึเรือ่งอดตีอนาคตแลว้ แตค่นทีห่ดัใหมน่ีท่ำาไมทา่นถงึใหก้ำาหนด
ควบพทุโธดว้ย เพราะวา่พอเรากำาหนดสตทิีล่มนีจ่ติจะตดิถงึเรือ่งอดตี 
เรือ่งอนาคต เนีย่ทา่นกใ็หม้าคดิเรือ่งพทุโธแทนเพือ่ตะลอ่มใหจ้ติสงบ 
แต่ว่าบางคนกำาหนดลมไม่สะดวกอีก ท่านก็ให้บริกรรมพุทโธ
อย่างเดียว เหมือนท่องศัพท์ พุทโธ พุทโธ พุทโธ อย่างเดียว ก็ทำา
จิตให้สงบได้ 

บางคนบอกว่าจิตใจฟุ้งซ่านเนื่องจากการทำางานทางโลก บางที

ไม่สามารถทำาสมถกรรมฐานได้ จริงหรือไม่ครับ?

จริงๆ แล้ว การที่จิตใจฟุ้งซ่านสามารถทำาสมถกรรมฐานได้ดี 
เพราะเรากเ็ริม่ทำาสมถกรรมฐานจากการทีจ่ติใจฟุง้ซา่น ครัง้แรกทีน่ัง่
สมาธิภาวนา เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน ตอนนั้นเรียนอยู่ปี ๓ เรียนอยู่
หอการค้า เรียนตอน ๑ ทุ่ม กลับบ้าน ๓-๔ ทุ่ม แล้วพอดี วันนั้นจิต
มันปรุงแต่งไม่หยุด คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วสติมันเห็น เป็นครั้งแรกที่
เหน็นะ สตมินัเหน็วา่ เอะ๊ ทำาไมจติเรามนัฟุง้ซา่นวุน่วายอยา่งนี ้ทำาไม
จิตไม่สงบ ทำาไมจิตไม่นิ่ง ทำาไมคิดอะไรไม่หยุด อยากจะหยุดน่ะมัน
ไม่หยุด นี่แหละฟุ้งซ่าน พอจังหวะโชคดีว่าได้เห็นพ่อของเรา พอ
วันพระท่านจะเข้าห้องพระนั่งสมาธินุ่งขาวเราก็เห็นเป็นแบบอย่าง 
และกอ่นหนา้นัน้เรากไ็ดอ้า่นประวตัขิองหลวงปูม่ัน่ ซึง่โยมพอ่ไดร้ว่ม
พิมพ์แล้วเอามาทิ้งไว้ที่ห้อง เราได้เปิดอ่าน ๒-๓ แผ่น มีอยู่เรื่องหนึ่ง
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ที่สมัยหลวงปู่มั่นไปบำาเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าที่เขาที่เชียงใหม่ ไป
ภาวนาอยูก่บัพวกชาวเขาชาวดอย ทา่นกส็อนใหพ้วกชาวเขาภาวนา
โดยมีอุบายที่จะให้พวกชาวเขาช่วยเดินจงกรมไปมา เขาก็มาถาม
ท่าน (หลวงปู่มั่น) ว่า “ท่านหาอะไร?” ท่านก็ว่า“หาพุทโธ” ชาวเขา
ถามว่า“พุทโธเป็นยังไง?” ท่านว่า“พุทโธคือดวงแก้วที่สว่างไสว” 
(ชาวเขาถามว่า) “เราจะช่วยหาได้ไหม” ท่านว่า “ได้” ชาวเขาถาม
ว่า “ให้เราทำายังไง?” ท่านว่า “ให้เดินภาวนาพุทโธ” 

เราคิดว่าพวกชาวเขาอยู่ป่าอยู่เขา และเราเป็นคนกรุงเทพก็มี
ทิฏฐิมานะ ชาวเขาชาวป่าคนชนบทยังภาวนาได้เลย เราคนเมือง
ทำาไมจะภาวนาไมไ่ด ้เรากเ็ลยเขา้หอ้งพระ นัง่สมาธ ิพอนัง่สมาธแิลว้
สงบ ที่ปลายจมูก หายใจเข้า ลมสัมผัสปลายจมูกหายใจเข้าระลึกถึง
คำาว่า พุท ลมสัมผัสปลายจมูกหายใจออกระลึกถึงคำาว่า โธ

ตอนแรกตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะกำาหนดรู้ลมแค่ลมสัมผัสเท่านั้น 
พอกำาหนดสติอยู่ตรงนี้จิตมันสงบเป็นสมาธิขึ้นมา จิตที่ฟุ้งซ่านมัน
หยดุเลย พอกำาหนดทีล่ม จติอยูท่ีล่ม มนักค็อ่ยๆ สงบ กายเบา จติเบา 
มีสติเกิดขึ้น มันสงบเยือกเย็น พอเราเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งสมาธิ 
ลุกมาทำากิจธุระภายในบ้าน สติมันตั้งมั่น เราเลยเห็นผลอานิสงส์ของ
การทำาสมาธ ิหลงัจากนัน้ทกุครัง้ทีเ่รามคีวามฟุง้ซา่นมคีวามวุน่วายใจ 
เราจะนั่งสมาธิ 

สมัยนั้นเราคิดว่าเราโชคดี แต่พอมาตอนนี้เราคิดว่าเป็นนิสัย
ปัจจัยเก่า เพราะทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิจิตใจเราสงบ เพราะฉะนั้นเรือ่ง



เราคิดวาพวกชาวเขาอยูปาอยูเขา

และเราเปนคนกรุงเทพก็มีทิฏฐิมานะ

ชาวเขาชาวปาคนชนบทยังภาวนาไดเลย

เราคนเมืองทําไมจะภาวนาไมได

เราก็เลยเขาหองพระ นั่งสมาธิ 



ท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต 31

วา่จติใจฟุง้ซา่นมากๆ เนือ่งจากการงานทางโลก ทำาไมเราจะนัง่สมาธิ
ไมไ่ด ้จรงิๆ ยิง่ด ีมนัจะตดัอารมณค์วามฟุง้ซา่นออกไป ทำาใหจ้ติสงบ 
และเมือ่จติสงบแลว้จะมสีตทิีม่าควบคมุใจใหค้ดิในสิง่ทีด่ ีพดูในสิง่ทีด่ ี
ทำาในสิ่งที่ดี

ทีนี้ตัวเราเองก็ฝึกจากตรงนั้น แล้วเราโชคดีที่สติเราค่อนข้าง
ที่จะตั้งมั่น สติค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง เพราะพออยู่ในอิริยาบถทั่วไป 
สติเราจะคุมจิตได้ ตอนนั้นเราเริ่มคุมอย่างไรรู้ไหม? สามารถควบคุม
ได้ระดับหนึ่งว่า ให้เราคิดในสิ่งที่ดี เมื่อคิดดีเราพูดดี ทำาดี แต่ถ้าเกิด
เราฟุ้งซ่านคิดเรื่องไม่ดีปั๊บ สติปัญญาเราจะพิจารณาตัดเลย ละ 
ให้จิตว่างจากอารมณ์ ยิ่งเวลาฟุ้งซ่านมากถ้าเราอยู่บ้าน เราจะนั่ง
สมาธิ ความฟุ้งซ่านก็หายไป อันนี้ทำาได้

สำาหรบัคนทีอ่าจคดิวา่ไมม่นีสิยัปจัจยัเกา่เหมอืนทา่นอาจารยล์ะ่

ครับ ท่านอาจารย์จะมีคำาแนะนำาอย่างไรบ้างครับ?

เราต้องทำาสิ ก็ทำาให้มันมี คือเหมือนว่าเราต้องการจะเก็บเงินให้
ได้สักร้อยหรือพัน เราเก็บทีละบาทสองบาทให้ครบ แบบอาจารย์
ที่ว่าถ้าอาจารย์มีวาสนาบารมีมาแต่เดิม เพราะอะไร? เพราะแต่อดีต
อาจารยท์ำา อาจารยจ์งึมปีจัจบุนั จงึมวีนันี ้ทนีีถ้า้เราทำาปจัจบุนันี ้เกบ็
เล็กผสมไว้ชาติต่อไปในอนาคตเราก็สบายขึ้น แต่ถ้าเราไม่ทำา เราก็
ตอ้งเหนือ่ยยากลำาบากอยู ่เพราะฉะนัน้เราเกบ็เลก็ผสมนอ้ยตัง้แตใ่น



ถามตอบปัญหาธรรม32

ปัจจุบันนี้ดีกว่า ทำาสมาธิบารมีไว้ ก็จะทำาให้ง่ายเข้า ทำาให้จิตใจเรา
สงบได้ง่ายขึ้น ถ้าเราไม่ทำาเลยมันก็วุ่นวายไปตลอด 

ถ้าจะทำาสมถกรรมฐานให้ ได้ดี พอที่จะเจริญวิปัสสนาต่อ ท่าน

อาจารย์มีความเห็นว่าจำาเป็นต้องถึงฌานหรือไม่ครับ? ถ้าไม่ถึง

ฌานจะสามารถทำาต่อไปได้หรือไม่ครับ? 

จริงๆ แล้ว ฌาน รูปฌาน อรูปฌาน ไม่อยากให้สนใจทางปริยัติ
เลย อยากให้สนใจที่ว่า เราทำาสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง พอ
จิตใจเราสงบ ให้รู้จักว่าจิตใจเราสงบ ความสงบนั้นจะทรงตัวอยู่ได้
นานหรือไม่นานก็ให้รู้จัก และเมื่อจิตถอนออกจากความสงบ 
เริ่มนึกคิด ลองเอาความสงบนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้สติปัญญา
พิจารณากายในกาย ถ้าจิตมันอยู่ ในเรื่องเดียว ในร่างกาย 
ถ้าพิจารณาผม ก็ให้อยู่ในเรื่องผม ถ้าพิจารณาหนัง ก็อยู่ใน
เรือ่งของหนงั ถา้พจิารณากระดกูกใ็หอ้ยูใ่นเรือ่งกระดกู ถา้สตปิญัญา
มันเห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของส่วนต่างๆของร่างกายก็
ถือว่าใช้ได้ 

หมายความว่าไม่ต้องไปวัดว่าได้ถึงฌานขั้นไหน เพียงแต่ให้จิต

สงบลงมาก็พอใช่ไหมครับ?

ใช่ พอเป็นบาทฐานในการพิจารณาได้
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 ส่วนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานจะมีวิธี ใดบ้างครับ? 

วิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง การพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง 
ความไมใ่ชต่วัตนของรา่งกายเรา ของรา่งกายบคุคลอืน่ ของวตัถธุาตุ
ทั้งหลาย เราจะพิจารณาในปัจจุบันก็ได้ ในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถ
ทั่วไป สติปัญญาที่เราพิจารณาเนี่ย เช่น เราเห็นใบไม้ร่วง ถ้าจิตเรา
เกิดคิดพิจารณาว่า เอ๊ะ ใบไม้เนี่ยบางทีถูกลมพายุพัดแรงๆ ใบไม้
เขยีวกร็ว่งหลน่ได ้โอ ้มนัไมเ่ทีย่งนะ เปรยีบเหมอืนชวีติของเรา บางที
ยังไม่ถึงความแก่ความชราเลย วัยหนุ่มนี้เกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตได้ 
หรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บก็เสียชีวิตได้ มันไม่เที่ยง คือวิปัสสนา ปัญญา
อย่างน้อยๆ อย่างไปเห็นใบแก่ร่วงหล่นมาก็เห็นว่าชีวิตทุกคนก็เป็น
เช่นนั้นเหมือนกัน ที่สุดแล้วความแก่มาถึง ความตายก็ปรากฏขึ้น 
เหมือนใบไม้ที่แก่และร่วงหล่นไป เหมือนชีวิตของเราที่ย่อมมี
ความตายเป็นธรรมดา นี่คือวิปัสสนาอย่างน้อยๆ 

เช่น เราไปโบราณสถาน ไปจังหวัดสุโขทัยอยุธยาเนี่ย ไปเที่ยว
เมืองโบราณ เราเห็น เรามองดู เราอาจจะคิดพิจารณาไปสักขณะจิต
หนึ่งว่า แต่ก่อน สมัย ๗๐๐ – ๘๐๐ กว่าปีสมัยสุโขทัย แล้วมาเป็น
สมัยปัจจุบันเป็นรัตนโกสินทร์ ทำาไมถาวรวัตถุเจดีย์วิหารเสื่อมสลาย
ไป มันไม่เที่ยงเลยนะ นี่คือวิปัสสนานะ วิปัสสนาอย่างอ่อน แล้วจาก
นั้นเราน้อมมาพิจารณากายในกายเราว่า ไม่วันใดวันหนึ่ง ร่างกาย
เราทีป่ระกอบดว้ยธาต ุ๔ มนักย็อ่มแตกสลายไปเหมอืนโบราณสถาน 
หรืออยุธยาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน มันก็เสื่อมลงไป ๔๐๐ กว่าปีมัน
ก็เสื่อม ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงหรอก ไม่เกิน ๑๐๐ ปี ก็ต้องเสื่อม นี่คือ
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เราสามารถที่จะพิจารณาได้ตลอด มันก็เป็นวิปัสสนา แต่วิปัสสนา
ตรงนี้คืออย่างอ่อนๆ ในความสงบของจิตในระดับนึง ถ้าจิตเกิดสลด
สังเวช เกิดความเบื่อหน่ายก็ถือว่าใช้ได้ ปัญญาก็จะค่อยๆ เข้มข้น
ขึ้น ชัดขึ้น ความเห็นชอบจะค่อยๆ เกิดขึ้นมาเอง 

พอเรามีเวลาว่างเราก็สำารวมอิริยาบถ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อ
ให้มีกำาลังของสมาธิ พอเป็นบาทฐานในการพิจารณา แต่บางคนที่
บอกว่าอย่าคิด อย่านึก อย่าปรุงแต่ง มันไปเป็นสัญญาความความ
จำา อันนั้นก็อย่างหนึ่ง แต่ว่าถ้าจิตเรามีความสงบเป็นฐาน สติปัญญา
ที่ออกไปพิจารณามันเป็นปัญญาที่พิจารณาในความสงบของจิต 
จิตมันสงบเป็นฐาน แล้วสติปัญญาออกพิจารณา เช่น ออกพิจารณา
กาย พิจารณาอารมณ์ ความโลภ ความโกรธ ความทุกข์ที่เกิดขึ้น
ในใจเรา นั่นล่ะสติปัญญามันพิจารณาในความสงบ มันอยู่ใน
เรื่องเดียว และมันสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตน 
ของอารมณ์นั้นได้ มันก็วางอารมณ์นั้นได้ 

แต่ว่าถ้ามันเป็นความนึกคิดปรุงแต่งมันวางไม่ได้หรอก เพราะ
มันไม่มีความสงบหนุน มันคิดปรุงแต่งมันก็แก้ความทุกข์ไม่ได้ 
แกก้เิลสไมไ่ด ้อนันัน้จงึเรยีกวา่ความฟุง้ซา่น ความปรงุแตง่ของกเิลส 
มันยังไม่เป็นปัญญา ทีนี้บางคนเนี่ยศึกษาทางปริยัติ ได้ยินได้ฟัง
บางทไีมเ่ขา้ใจ บางทเีขา้ใจวา่ “ทำาสมาธ ิทำาจติใหส้งบ มสีตดิอูยูเ่ฉยๆ 
ไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องคิด มันเป็นความฟุ้งซ่าน มันเป็นสังขาร” มัน
ไม่ใช่หรอก มันอยู่ด้วยกัน ปัญญากับกิเลสมันอยู่ด้วยกัน แล้วแต่เรา
จะเปลี่ยน เหมือนสันมีดกับคมมีดมันอยู่ด้วยกัน เราจะใช้ด้านไหน 
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ใช้ด้านสันฟันไม่เข้า ใช้ด้านคมก็ฟันเข้า อันนี้เหมือนกัน กิเลสมันจะ
เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีศีล ไม่มีสมาธิเนี่ย สติมันเป็นสติความฉลาด ไม่ใช่
สติปัญญา มันออกไปทางกิเลสหมด คนเราที่มีทิฏฐิมานะ มีความยึด
มั่นถือมั่นในตัวตน ถ้าไม่มีศีลรองรับนะ ไม่มีสมาธิเป็นท่ามกลางนะ 
สติความฉลาดเป็นเรื่องของกิเลส บางทีคิดพูดทำา ตามกิเลสหมด 
ถ้ามีศีล ๕ เป็นพื้นฐานนะ หรือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นพื้นฐาน 
ทำาสมาธิเป็นท่ามกลาง มันจะเปลี่ยนเป็นสติปัญญาแล้ว เพราะว่า
ความเห็นชอบมันเกิดขึ้น เนี่ยมันมีเหตุมีผล มันมีเหตุมีผลเริ่มต้น
ตั้งแต่การพิจารณาเห็นโทษตั้งแต่การผิดศีลแล้ว มันจึงค่อยๆ สร้าง
ปัญญาให้เข้มแข็งขึ้น ปัญญามันค่อยๆ เจริญเติบโตงอกงามขึ้น มัน
เป็นอย่างนั้น

การพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ทำาอย่างไรครับ?

อย่างพิจารณาผมนะ เราก็นึกถึงผมของเรา แล้วก็พิจารณาว่า 
ผมนี่สะอาดหรือสกปรก ถ้าไม่สระสัก ๒-๓ วันเนี่ย มันก็มีมันศีรษะ
หรือมีกลิ่น เมื่ออยู่กับกายเราก็เป็นสิ่งสวยงาม แต่พอหล่นมาก็เป็น
ธาตุดิน แล้วผมของเราที่เราคิดว่าสะอาดแต่ถ้าผม ๒-๓ เส้นหล่นใส่
ในแกงกับข้าว เราก็คิดว่าเป็นของไม่สะอาด

หรือหนังเนี่ย ถ้าเราจะพิจารณานะ เราก็มองหนัง จะมองสัก ๒ 
นิ้วก็ได้ เป็นวงกลม หลับตาก็นึกถึงเห็นหนัง เมื่อจิตสงบก็เพ่ง
ภาพหนัง นิมิตภาพหนังเราเนี่ยก็ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำาธาตุลม
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ธาตุไฟในหนังนั่นแหล่ะ ตรงนี้ยากหน่อยต้องมีสมาธิเป็นฐาน เมื่อ
แตกสลายลงไปแลว้กย็ุย่กลายเปน็ธาตดุนิธาตนุ้ำาธาตลุมธาตไุฟแตก
สลายไปหมด ไม่มีอะไร หรือเราพิจารณาหนังบนเนื้อเราเนี่ย ถ้าเรา
ลอกหนังออกปั๊บ น้ำาเลือดน้ำาเหลืองน้ำาหนองไหลตามรูขุมขนแล้ว 
เพียงลอกแผ่นหนังบางๆ เนี่ย อย่างเราถูกมีดบาดเนี่ยเราจะเห็นน้ำา
เลือดน้ำาเหลืองน้ำาหนองไหลออกมา ก็แสดงว่าข้างในไม่สะอาดไง
ไม่ว่าชายว่าหญิง 

ผมเคยพจิารณาเหน็นมิติอสภุะแปรเปลีย่นกลายเปน็ปฏภิาคนมิติ 

แล้วได้ความเข้าใจอย่างหนึ่ง ไม่ทราบว่าถูกหรือผิด ว่าเรา

พิจารณากายนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เกลียดมัน แต่เพื่อให้เห็นความจริง

อกีดา้นของมนั คลา้ยๆ จติคนเรามคีวามโนม้เอยีงไปในทางยนิดี

ในกาย การพิจารณาก็เพื่อให้ยินร้ายในกาย เหมือนดัดจิตไปอีก

ด้าน แล้วสุดท้าย จิตมันจะไม่ยินดียินร้าย กลายเป็นกลางไป ใช่

ไหมครับ?

ใช่ๆ ให้เห็นความไม่เที่ยงที่จิตเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตน เรา
พิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน จะเห็นเป็นปฏิภาคนิมิตคือ
เหน็ความแปรเปลีย่นไปหรอืเหน็ความแตกสลายไปกต็าม เพือ่ใหจ้ติ
ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ ไม่ใช่ให้
เกลียดร่างกายเรา เพื่อให้จิตคลายจากความยึดมั่นถือมั่น
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ปกตจิติเรามคีวามยนิดอียูใ่นกายนี ้แตเ่ราพจิารณาตอ้งพจิารณา
ตรงขา้มใหย้นิรา้ย พอพจิารณาตรงนีป้ับ๊เสรจ็แลว้จติมนัจะปลอ่ยวาง
เอง จะมาอยูต่รงกลางเองเปน็อเุบกขา มนัจะไมจ่บักบัทางสองฝัง่ ผล
คือตรงนี้ต้องการตรงนี้ จิตมันต้องเดินไปในท่ามกลางของความสงบ 
ไม่ยินดียินร้ายในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แต่จิตของคนจะยินดี
ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันจะปรุงแต่งไปตามอารมณ์ความ
พอใจความไม่พอใจ 

แต่พอมาปฏิบัติจริงๆ เราต้องฝึกจิตให้เป็นกลางไง เมื่อยินดีใน
รปูตอ้งพจิารณาเหน็รปูไมเ่ทีย่ง เมือ่ยนิดใีนเสยีงกพ็จิารณาเหน็เสยีง
ไม่เที่ยง กลิ่นรสสัมผัสเช่นเดียวกัน จิตมันจะดีดกลับมาตรงกลาง 
มันจะดีดกลับมาหมดถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง อนิจจัง 
อนัตตา นี่คือวิปัสสนาไง ที่มันจะปล่อยวาง ไม่มีอะไรจะปล่อยวางได้
นอกจากวิปัสสนา แต่วิปัสสนาต้องมีสมาธิเป็นฐาน ขาดสมาธิไม่ได้

ทีนี้ถ้าไม่วิปัสสนาเนี่ย สมาธิข่มไว้ ที่เขาบำาเพ็ญฌานสมาบัติ 
คือว่าจิตเป็นอุเบกขาเลย เป็นอุเบกขาของสมาธิ ไม่ยินดีในรูปเสียง
กลิ่นรสสัมผัส ก็อยู่ตรงนี้เลย แต่มันไม่สามารถละกิเลสออกจากใจได ้
เพราะว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในความสงบ

การเดินจงกรมทำาอย่างไรครับ?

ถ้าวิธีของหลวงพ่อชานะ การเดินจงกรมท่านบอกว่าเป็น
อิริยาบถที่หยาบ ไม่ต้องกำาหนดลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานสติ
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กรรมฐาน ให้กำาหนดสติที่การก้าวเดิน การเดินจงกรมของเรานี่ เรา
จะยืนในอิริยาบถแบบหลวงปู่มั่นรูปยืน ยืนสำารวมมือขวาทับมือซ้าย 
แล้วก็ทอดสายตาไปเบื้องต่ำาประมาณสี่ห้าก้าว แล้วกำาหนดต้นทาง
ปลายทาง ทำาความสะอาดทางให้เรียบร้อย 

ทีนี้ พอเรายืนที่ต้นทางเนี่ย อาจจะระลึกพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ไว้ภายในใจของเรา แล้วคิดว่าต่อไปนี้เราจะฝึกสติอยู่กับ
กรรมฐานที่เราภาวนาเนี่ย ขอให้จิตเราสงบเป็นสมาธิ อันนี้เป็นการ
น้อมจิต ถ้าก้าวเท้าขวาออก เท้าสัมผัสพื้นก็นึกในใจว่าพุท ถ้าก้าว
เท้าซ้ายออก เท้าสัมผัสพื้นก็นึกในใจว่าโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ไป
เรื่อยๆ พอสุดทางให้ยืนเฉยๆ ไม่ต้องบริกรรมภาวนา มีสติหมุนตัว
กลบั จะหมนุทางขวากไ็ดท้างซา้ยกไ็ด ้มสีตริูต้วั แลว้กต็ัง้สตกิา้วเดนิ
ต่อไป พุทโธ พุทโธ มีสติอยู่กับการก้าวเดิน

สำ�หรับคนใหม่ยังไม่ต้องพิจ�รณ�อะไรในเบื้องต้น เพร�ะว่�จิต
เร�ยังไม่สงบ เพราะฉะนั้นเราต้องทำาสมาธิก่อน สำาหรับคนที่จิตสงบ
แล้วนี่นะ เขาสามารถที่จะไม่ต้องภาวนาพุทโธ กำาหนดรู้เท้าสัมผัสที่
พื้นแค่นั้น กำาหนดสติรู้การก้าวเดินแต่วางพุทโธเพราะจิตเขานิ่งเป็น
สมาธิ ทีนี้ถ้านิ่งกว่านั้นอีกจิตทรงความสงบได้แล้ว เขาสามารถ
พิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนในขณะเดิน
จงกรมก็ได้ ก็วางสติที่กำาหนดที่เท้ามาพิจารณากายในขณะเดิน
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ถ้าฆราวาสที่ยังไม่สามารถสละโลกมาบวชได้ แล้วอยากได้

ธรรมะเบื้องต้น กรรมฐานใดที่จะเหมาะกับฆราวาสมากที่สุด

ครับ? 

จรงิๆ แลว้ควรจะพจิารณามรณานสุต ิสิง่ทีค่นไมอ่ยากพจิารณา 
พิจารณาความตายเพื่อไม่ให้ประมาทในชีวิต ถ้าเราพิจารณา
ความตายมนัจะตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำาใหจ้ติมนักลบั
มาปัจจุบัน ว่าฉันใช้ชีวิตนี้มันไม่แน่นอน ชีวิตอาจไม่ยืนยาวก็ได้ 
เพราะฉะนั้นทำาความดีให้มันถึงพร้อม มันจะกลับมา กรรมฐานที่ดี
คือการพิจารณามรณานุสติ มันทำาให้จิตกลับมาไม่ประมาท ว่าเวลา
ที่เหลือ เราจะทำาอะไรให้เป็นประโยชน์ แก่นสารสาระกับชีวิตเราบ้าง 
มันจะย้อนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้ว เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาหลาย 
๑๐ ปีแล้วเนี่ย เราทำาความดีไว้พอหรือยัง ถ้ายังไม่พอมันจะคิด
ไปล่วงหน้าว่าชีวิตเราจะเหลือมากน้อยแค่ไหน ถ้าพิจารณา
มรณานุสติมันจะไม่ประมาท มันจะพยายามรีบเร่ง ขวนขวายสร้าง
บารมีทั้ง ๑๐ ประการ ทำาความดี รักษาศีล ทำาสมาธิ เจริญภาวนา 
อันนี้เหมาะ ความจริงมันเหมาะสำาหรับคนทุกคน



เราพิจารณาความตายทุกวันนี่นะ

สามารถบรรลุพระโสดาบันผลได

แคพิจารณามรณานุสตินี่แหละ

พิจารณาวารางกายนี้ ไมใชจิตนี้

จิตนี้ ไมใชรางกายนี้

รางกายนี้มีความไมเที่ยงเกิดขึ้นมาแลว

ยอมมีความตายเปนที่สุด

พิจารณาแคนี้
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ผมเข้าใจว่ามรณานุสสตินี้ หากเราพิจาณาดีๆ น้อมเข้ามาในรูป

ในนามเรา บางทีมันก็กลายเป็นวิปัสสนาได้ เช่น เห็นร่างกายว่า

มีการตายไป มองว่าเป็นการเกิดดับ เช่นนี้ถูกหรือไม่ครับ?

ใช่ การพิจารณามรณานุสติเป็นกรรมฐานบทหนึ่งใน ๔๐ กอง 
เราพิจารณาความตายทุกวันนี่นะ สามารถบรรลุพระโสดาบันผลได้ 
แค่พิจารณามรณานุสตินี่แหละ พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ จิตนี้
ไม่ใช่ร่างกายนี้ ร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมมีความ
ตายเป็นที่สุด พิจารณาแค่นี้ ไม่ต้องพิจารณาอาการ ๓๒ หรือ
อสุภกรรมฐาน พิจารณาแค่มรณานุสติเนี่ย บรรลุโสดาบันได้ แต่ถ้า
จะเจริญให้จิตเป็นพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามี ต้องเจริญ
พิจารณาอาการ ๓๒ หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน เข้าไปให้
ละเอยีดขึน้ไปอกี มรณานสุตนิีไ้ปไดส้ว่นมากกร็ะดบัพระโสดาบนัผล 
แตว่า่บางคนยิง่สนบัสนนุดว้ยการพจิารณาอาการ ๓๒ หรอืกรรมฐาน 
๕ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อันนี้ยิ่งสนับสนุนให้เร็วใหญ่ 

การพิจารณาอสุภะ จำาเป็นต้องมีนิมิตอสุภะเกิดขึ้นอย่างเช่นที่

ท่านอาจารย์เคยผ่านไหมครับ?

สำาหรับคนที่ไม่ค่อยมีนิสัยปัจจัยในการพิจารณาร่างกายมา
แต่เดิม จะไม่มีนิมิตอสุภะปรากฏ คนที่มีนิสัยปัจจัยในอดีต ที่เคย
พิจารณาร่างกาย ๓๒ มาบ้าง จะมีนิมิตปรากฏขึ้น ถ้ามีมากก็ปรากฏ
มาก แล้วเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์คือพิจารณาเพื่อปล่อยวางความ
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ยึดมั่นถือมั่นในกายตน แต่สำาหรับคนที่สร้างบารมีในการพิจารณา
อสุภกรรมฐานมาน้อย ต้องมาทำาให้มาก ต้องเริ่มต้นใหม่ทำาสมาธิ
ภาวนา และพิจารณากายในกายนี้ และพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง 
และอสุภกรรมฐาน ก็ค่อยๆพิจารณาไป ก็จะเกิดความแคล่วคล่อง 
ความชำานาญขึ้นทีละเล็กน้อยเอง ใหม่ๆ อาจจะพิจารณาไม่เห็น สติ
ปญัญายงัไมค่มพอ จติมนัยงัไมย่อมรบั กต็อ้งทำาสมาธใิหเ้ปน็พืน้ฐาน
ให้เป็นบาทฐาน เพื่อให้มีสติปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มันจะ
ค่อยๆ ชัดขึ้นเรื่อยๆ แต่การพิจารณาร่างกาย ถ้าผู้มุ่งหวังเพื่อ
มรรคผลนิพพานจำาเป็น ถ้าพระโสดาบันต้องผ่านการพิจารณากาย 
พระสกิทาคามีต้องผ่านการพิจารณากาย พระอนาคามีต้องผ่านการ
พจิารณากาย เวน้พระอรหนัตไ์มต่อ้งผา่น เพราะละการพจิารณากาย
หมดแล้ว 

พระอรหันต์ท่านพิจารณาแต่ส่วนของจิตพิจารณาแต่ธรรมส่วน
ละเอียด เรื่องของกายนี่ท่านวางหมดตั้งแต่อนาคามีผลแล้ว ไม่ต้อง
พิจารณาอาการกรรมฐาน ๕ ผมขนเล็บฟันหนัง ไม่ต้องพิจารณา
อสุภกรรมฐาน ไม่ต้องพิจารณาธาตุกรรมฐาน เพราะจิตท่านเป็น
ธรรมชาติ เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน นี่ มันก็แตกต่าง
ตรงนี้ แต่ว่�ผู้ที่มุ่งหวังพระโสด�บันผล จะพิจ�รณ�แต่อ�รมณ์ 
พิจ�รณ�แต่จิตไม่ได้ เพร�ะต้นตอของกิเลสคือคว�มยึดมั่นถือมั่นใน
ร่�งก�ย จึงก่อให้เกิดคว�มโลภ คว�มโกรธ คว�มหลง เพร�ะฉะนั้น
ต้องถอนกิเลสตรงน ี ้ เหมือนเราจะตัดต้นไม้ตัดกิ่งมันก็ไม่ตายหรอก 
วันจันทร์ตัดกิ่งนี้ อาทิตย์ตัดกิ่งนี้ วันอาทิตย์ตัดกิ่งที่ ๗ กิ่งวันจันทร์
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แตกอีกแล้ว ต้องมาไล่ตัดกิ่งเรื่อยๆ ไม่ตาย อยากให้ต้นไม้ตายต้อง
ขุดรากถอนโคน มันตายแน่ 

ทีนี้รากโคนของกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความยินดีในกาม
ทั้งหลายอยู่ที่นี่อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นในกายตน เพราะสิ่งต่างๆ มี
อุปาทาน คว�มโลภก็เพื่อเร� คว�มโกรธก็เพื่อเร� คว�มยินดีในก�ม
ก็เพื่อตัวตน เพร�ะมีก�ยนี้ ถ้�ละคว�มยึดมั่นถือมั่นในก�ยตน ไม่มี
อะไรทีโ่ลภ ไมม่อีะไรทีโ่กรธ ไมม่กี�มทัง้หล�ยเกดิขึน้ เพร�ะมนัมแีต่
จิต สภ�วะธรรม นี่มันเป็นอย่างนั้น 

การพิจารณาเวทนาล่ะครับ? 

ถ้ามีเวทนาทางกายก็พิจารณากาย มันจะต่อเนื่องไปตั้งแต่
โสดาฯ สกิทาคาฯ มันต้องพิจารณาเรื่องของเวทนาทางกาย แต่ว่า
ถา้มเีวทนาทางจติ ความยนิดยีนิรา้ย ความพอใจไมพ่อใจ ความเฉยๆ 
เราก็พิจารณาอารมณ์ไปในใจเรา มันก็พิจารณาควบคู่กันไป 

แนวทางของท่านอาจารย์จะเน้นกายเวทนาในจุดตั้งต้นใช่ ไหม

ครับ?

ใช่ ถ้าเราพิจารณากาย แล้วมีเวทนาก็พิจารณาเวทนา แยกจิต
ออกจากกาย แยกจิตออกจากเวทนา ให้มันเห็นกายว่าสักแต่ว่าเป็น
ธาตุตามธรรมชาติส่วนหนึ่ง ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่กายนี้ กายนี้ก็ไม่ใช่จิตนี้ 



ถามตอบปัญหาธรรม44

แล้วเวทนาทางกายก็สักแต่ว่าเป็นอาการเกิดขึ้นแล้วดับไป เวทนานี้
ก็ไม่ใช่จิต จิตนี้ก็ไม่ใช่เวทนา เป็นคนละส่วนกัน สอนให้พิจารณา
ตัง้แตต่น้ เพราะฉะนัน้จรงิๆ สตปิฏัฐาน ๔ ไมต่อ้งไปไลห่รอก ภาวนา
ไปกเ็หน็เอง เอาสตมิาพจิารณากายในกาย กเ็ปน็พจิารณากายในกาย 
เอาสติมาพิจารณาเวทนา ก็เป็นเวทนาในเวทนา เอาสติมาพิจารณา
จิต ก็เป็นจิตในจิต เอาสติมาพิจารณาธรรมก็เป็นธรรมในธรรม  
มันอยู่ในเรื่องนี้หมด 

จริงๆ แล้วเราต้องดูว่าถ้ากิเลสอะไรเกิดก่อนเราก็พิจารณาตรง
นั้น เกิดความโลภเกิดขึ้น เราจะไปพิจารณาความโกรธได้ไง ก็เรามี
ความโลภเราก็พิจารณาความโลภ เราพิจารณาความโกรธความไม่
พอใจเกิดขึ้น เราจะพิจารณาแก้ความโลภเหรอ ก็ไม่ต้อง ถ้ามันเกิด
อารมณอ์ะไรกอ่น เรากพ็จิารณาตรงนัน้ละ่ อยูใ่นปจัจบุนันัน่ละ่ เพราะ
กิเลสมันเกิดในปัจจุบัน มันไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตหรอก อดีตมันผ่าน
ไปแล้ว ปัจจุบันเนี่ยกิเลสมันเกิดในปัจจุบัน แต่ว่�ถ้�เวล�ล่วงไปแล้ว
สิ่งที่ผ่�นไปคืออดีต อน�คตยังไม่ถึงกิเลสยังไม่เกิดหรอก มันเกิดใน
จติปจัจบุนัเนีย่ เพร�ะฉะนัน้ทีส่ำ�คญัคอืใหด้ใูนปจัจบุนั ใหแ้กก้เิลสใน
ปัจจุบัน 

ผมเคยใช้การดูเวทนาทางกายทางใจไปด้วย พอดูเวทนาไป ก็

สงัเกตวา่ เมือ่เรามกีำาลงัสติไมเ่พยีงพอ เหมอืนการดนูัน้ไมค่อ่ยมี

กำาลัง แล้วบางทีก็รู้สึกเหมือนว่าจิตหดตัวมาเป็นสมถะของมัน

เอง ลักษณะนี้เป็นไปได้ ไหมครับ?
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ยาก น้อย นอกจากฟลุค คือสติถ้าเราไม่เสริมด้วยสมถะ 
ด้วยความสงบนะ สติมันจะอ่อน เพราะสติมันส่งออก จิตมันส่งออก
ไปกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ปรุงแต่งกับเรื่องหน้าที่การงาน 
เรื่องครอบครัว เรื่องการพูดคุย มันส่งออกไปหมด กระแสของจิตมัน
ส่งออกไป สติมันจะอ่อนเรื่อยๆ เหมือนแบตเตอรี่ใช้ไปมันก็อ่อน จะ
เป็นโทรศัพท์ก็แล้วแต่ ใช้บ่อยๆ มันก็อ่อนๆ ถ้าเราไม่ชาร์จเข้ามันก็
หมด สติเราเหมือนกัน เราจะมาดูจิตอย่างเดียวดูไปเรื่อยๆ ทั้งวัน 
พรุง่นีม้าดใูหม ่อกีอาทติยม์าดใูหม ่ดไูปอยา่งนีจ้ากอาทติยเ์ปน็เดอืน 
ไม่ทำาสมาธินะ อ่อน แบตอ่อน ไม่มีกำาลังสติที่ตั้งมั่น มันไม่รู้เท่าทัน
อารมณ์ บางครั้งอาจจะเห็นชัดเป็นช่วง แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยชัด 
จิตกับอารมณ์จะเป็นอันเดียวกัน แยกจากกันไม่ออก แล้วมันจะหลง
อารมณ์

ถ้าจะต่อจากขั้นต้น ไปจนถึงสกิทาคามีผล อนาคามีผล และ

อรหัตตผลล่ะครับ ควรปฏิบัติอย่างไร? 

กจ็รงิๆ แลว้เนีย่ การปฏบิตัเิพือ่ทำาใหแ้จง้ซึง่พระนพิพานคอืการ
ดับความทุกข์ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มรรคคือทางดำาเนิน
ไปเนีย่เพือ่ทีจ่ะไปถงึคณุธรรมเบือ้งตน้เนีย่ คนทัง้หลายตอ้งมศีรทัธา 
เชือ่วา่พระพทุธเจา้นัน้ตรสัรูไ้ดจ้รงิ เชือ่ในคำาสัง่สอนของพระพทุธเจา้
ว่าคำาสอนนั้นเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้จริง เชื่อในพระอรหันตสาวก
ทั้งหลาย ซึ่งท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้ ทำาให้จิตสะอาดบริสุทธิ์
ได้จริง มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในใจ และเชื่อในกรรมว่าทำาดี
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ได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว อันนั้นให้อยู่ในใจ คราวนี้เราก็ปรารถนาสร้าง
ความดีคือฆราวาสวิสัยก็ต้องมีศีล ๕ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจริญศีล 
สมาธิปัญญา อันนั้นจะดำาเนินไปเพื่อพระโสดาบันผล 

แตว่า่ถา้หากเราตอ้งการปฏบิตัใิหถ้งึทีส่ดุแหง่ความพน้ทกุข ์เรา
กเ็จรญิศลี สมาธ ิปญัญา ไปตรงนีแ้หละ ทกุขัน้ตอน ตัง้แตโ่สดามรรค 
สกิทาคามีมรรค อนาคามีมรรค อนาคามีผล เขาเจริญศีลสมาธิ 
ปัญญา เหมือนกัน แต่ว่ามันเข้มข้นขึ้นไปละเอียดขึ้นไป ก็สามารถ
บรรลุอรหัตตผลได้ พระโสดาบันผล หรือสกิทาคามีผล ฆราวาสนี่แค่
ศีล ๕ เท่านั้น ทำาสมาธิภาวนา พอเป็นบาทฐานในการพิจารณา โดย
มากก็ถอนออกมาแล้วอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ มีสติปัญญาที่จะ
พิจารณาถึงความยึดมั่นถือมั่นในกายตน มันก็จะเข้าสู่มรรคผลไป
เรื่อยๆ แต่ว่าถ้ามรรคของอนาคามีมรรค ต้องประพฤติพรหมจรรย์ 
ฆราวาสต้องศีล ๘ เณรศีล ๑๐ พระสงฆ์ ๒๒๗ คืออันนี้ต้องตัดการ
ใช้ชีวิตครองเรือนหรือครองคู่ ประพฤติพรหมจรรย์ และเจริญศีล 
สมาธิ ปัญญาไป พิจารณากาย ให้รู้ทั่วถึงร่างกาย มันจะวางแล้วก็
บรรลุพระอนาคามีผลได้ 

แล้วถ้าจะเจริญมรรคไปสู่อรหัตตผลเจริญศีล สมาธิ ปัญญา 
พิจารณาจิต พิจารณาธรรมในจิต ไม่ได้พิจารณากายแล้ว วางกาย 
แต่เป็นธรรมที่ละเอียด ธรรมชั้นสูง คือสติปัญญาต้องละเอียดตาม 
พิจารณาจิตว่าจิตนี้ไม่อยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิต
นี้ไม่มีในรูป ไม่มีในเวทนา ไม่มีในสัญญา ไม่มีในสังขาร ไม่มีใน
วิญญาณ ถอยจิตออกมาให้เห็นว่า รูปก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยง 
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สัญญาก็ไม่เที่ยง สังขารก็ไม่เที่ยง วิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน 
เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณ
ไม่ใช่ตัวตน เจริญมรรคตรงนี้ไปถึงมันจะละกิเลสถึงที่สุดได้ 

เพราะฉะนั้นเหมือนกับคนเนี่ยทำานาหว่านกล้าข้าว แล้วก็ดำานา 
แล้วก็ฤดูแล้งปลายปีเดือนธันวาฯ เก็บเกี่ยวพืชผล ปีหน้าก็มาหว่าน
กล้าตรงนี้ ปักดำาตรงนี้อีก และก็เก็บเกี่ยวพืชผลตรงนี้อีก การเจริญ
มรรคเนีย่ไปเพือ่โสดาบนัผล หรอืสกทิาคาฯ อนาคาฯ อรหตัตผลเนีย่ 
การเจริญมรรคเดินเส้นทางเดียวกัน ต้องประกอบด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา เพราะฉะนั้นบารมีทั้ง ๑๐ เนี่ยรวมแล้วก็คือศีล สมาธิ ปัญญา 

แตถ่า้เราแยกแยะมนัจะแตกออกไปไง เชน่ บางคนมาอยูว่ดัเนีย่ 
อันนี้อย่างอ่อนนะ เนกขัมมบารมี สละหน้าที่การงาน สละชีวิต
ครอบครัว เข้ามาอยู่วัด ไกลจากบ้าน ไกลจากครอบครัว ไกลจาก
สังคม มาอยู่ป่า อยู่สถานที่ปฏิบัติทั้งหลาย เหมือนเนกขัมมบารมี
ออกบวชชั่วคราว ๓ วัน ๗ วัน ๑๐ วันแล้วก็มารักษาศีลบารมี มันได้
โดยไม่รู้ตัว ถ้าแจกแจงมันจะเป็นบารมีทั้ง ๑๐ ออกมาแล้วต้องสละ 
ทานบารมีมันสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงออกมาได้ เรามารักษาศีล
บารม ีเนกขมัมบารม ีปญัญาบารมตีอ้งมปีญัญาเหน็ประโยชนใ์นการ
ที่จะทำาแบบนี้ มันได้ทุกอย่าง มาอยู่วัดต้องมีความอดทน มีขันติ 
มีวิริยบารมีอะไรต่างๆ มันอยู่ในนี้หมดเลย ถ้าแจกแจงบารมีจะเจอ
บารมีทั้ง ๑๐ ประการหมดเลย 
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แต่บางทีถ้าเราไม่ได้กำาหนดดู เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบารมีทั้ง ๑๐ 
โดยไม่รู้ตัว เช่น เราพูดกับใคร เราสัญญาไว้ว่าพรุ่งนี้นะ นัดว่าจะไป
ทำาอะไรก็รักษาคำาพูด นี่คือสัจจบารมีอย่างอ่อนๆ ถ้าสัจจะในเรื่อง
ธรรมะเพื่อจะละกิเลสก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีก บางทีเราทำาการงาน
ทางโลก เราต้องขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบ คือมี
ความเพียร แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเพียรจงกรมนั่งสมาธิ ความเพียร
คนละอย่างกัน แต่มันเป็นความเพียรลักษณะเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้
เพื่อมรรคผล อันนั้นเพื่อทางโลก มันเป็นการสร้างบารมีทุกสิ่งอย่าง 
แต่ถ้าเราไม่แยกแยะไม่กำาหนดดู เราไม่รู้ เช่นบางทีเราทำาบุญเนี่ย 
“บุญกุศลนี้ขอให้ถึงบิดามารดา ญาติพี่น้องเราที่ล่วงลับไปแล้ว” คือ
อธษิฐานบารม ีหรอื “บญุกศุลนีท้ีเ่ราได ้ทำาทานบารม ีศลีบารม ีสมาธิ
บารมี ปัญญาบารมี ที่เราได้สร้างพระประธาน สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์
ขอปรารถนาซึ่งพระนิพพาน” นี่คืออธิษฐานบารมี 

แล้วมันจะไปได้ยังไง? ไม่ใช่อธิษฐ�นแล้วไปได้ ต้องกลับม�
ทำ�เหต ุเร�ปร�รถน�ไวเ้ปน็จดุมุง่หม�ย ใหต้ัง้จติไวใ้หแ้นว่แนแ่ลว้ม�
ทำ�เหตุ ประกอบก�รบุญก�รกุศลทั้งหล�ยทั้งปวงประกอบกัน สร้าง
คณุงามความด ีรกัษาศลี ทำาสมาธ ิเจรญิภาวนา บญุกศุลจะสนบัสนนุ
กันให้เป็นกำาลังจิตซึ่งเข้มแข็งในการละกิเลส แต่มันต้องประกอบกัน 
ถ้าเราไม่ตั้งจุดมุ่งหมายเนี่ย มันเหมือนว่าจิตใจมันลอยๆ มันไม่มี
เป้าหมาย เหมือนเราทำางานบางทีเราตั้งจุดมุ่งหมาย งานนี้ใน
เดือนนี้ต้องให้ได้เป้าหมายงี้ๆ และเราก็ทำาเหตุ มันจะมีกำาลังเอง
เพราะเราตั้งเป้าหมายไว้ ว่าตรงนี้ต้องให้ได้ผลตรงนั้น
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เนี่ย เราตั้งเป้าหมายปรารถนาความพ้นทุกข์ เมื่อเราปรารถนา
ตรงนั้น เราต้องการพ้นทุกข์เราจะต้องทำาอย่างไร ต้องละความโลภ
ใช่ไหม ต้องละความโกรธใช่ไหม ต้องละกิเลสออกจากใจใช่ไหม เอ้า 
เราก็ตั้งใจละสิ ถ้าเราไม่ตั้งใจปรารถนาความพ้นทุกข์นะ เราก็ใช้ชีวิต
ล่องลอยไป ตกกระแสของอารมณ์ กระแสของโลก เหมือนเรือไม่มี
หางเสือ เรือปล่อยลงท่าน้ำา แม่น้ำามหาสมุทรเนี่ย ไม่มีหางเสือมันก็
ลงไป เดี๋ยวมันก็วนไปวนมา พายไปไหนไม่ได้ มันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมา 
ถ้าเราติดตั้งหางเสือเรือดีๆ หมายถึงว่า เราจะตัดข้ามฝั่งแม่น้ำาข้าม
ฝั่งมหาสมุทรนั้น ตั้งหางเสือให้ดีแล้วมุ่งตรงไปเลย เหมือนเรา
ปรารถนาพระนิพพาน ตัดตรงไปโน่น ฝั่งพระนิพพาน เราก็มา
ประกอบการบุญการกุศลทั้งหลายสนับสนุนให้กำาลังใจมันเข็มแข็ง 
กำาลังใจเด็ดเดี่ยวเป็นกำาลังบารมี เมื่อมันเต็มมันก็ละกิเลสได้ มันเป็น
ลักษณะนี้



๓
คำถามเบ็ดเตล็ด



๓
คำถามเบ็ดเตล็ด
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กรณีที่ห่างไกลครูบาอาจารย์ เราควรมีวิธีสำารวจตนเองอย่างไร 

ว่าเรากำาลังเข้าใกล้หรือออกห่างจากเป้าหมายการปฏิบัติครับ?

ดูว่าศีลของเรามั่นคงไหม ศีล ๕ นะ ถ้าเราศีล ๕ ไม่ค่อยมั่นคง 
จิตใจเราไม่มีความเข้มแข็ง บางทีเราประพฤติผิดศีลหรือว่าตั้งใจที่จะ
ทำาผิดศีลเนี่ย จิตใจเราอ่อนแล้ว แต่ถ้าเรามีความมั่นคงศีล ๕ ให้เป็น
ปกติ มีความมั่นคงเป็นฐาน ทีนี้ต้องดูสมาธิ เราทำาสติสมาธิจิตใจเรา
สงบเพียงพอไหม บางทีถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์เราขี้เกียจทำาสมาธิ 
สติก็ไม่ตั้งมั่นเราก็สังเกตเห็น แล้วใจของเราเนี่ยที่เราอยู่ไกล
ครูบาอาจารย์เราทำาสมาธิภาวนาเนี่ย กิเลสมันบรรเทาเบาบาง
ลงไปไหม หรือเรามีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ
ความทุกข์นั้นมาก ถ้ามากแสดงว่าเราดำาเนินปฏิปทาในทางที่ออก
นอกทางไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปในทางดำาเนินไปเพื่อละกิเลส เราต้อง
ปรับจิตให้ได้ หาความพอดีให้ได้ว่า ทำาอย่างไรทำาให้ความทุกข์
บรรเทาเบาบางลงจากจิตใจของเรา

สิ่งที่สนับสนุนและสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ สำาหรับพระมี

อะไรบ้างครับ?

สำาหรับพระเนี่ย สิ่งที่สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมคือว่า พระผู้
เข้ามาบวชในเพศผ้ากาสาวพัสตร์แล้วเนี่ย ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมวินัยคือศีลของพระ และข้อปฏิบัติที่แต่ละสำานักวางไว้ แล้วก็มี
ธุดงควัตรเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส แล้วก็หลีกเร้นในสถานที่สงบสงัด 
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บำาเพ็ญเพียรภาวนาไปตลอด เพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือการดับ
ความทุกข์

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของพระ คือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับ
กิจที่ไม่ใช่กิจสงฆ์ ภายนอกมากเกินไป ไปยุ่งเกี่ยวกับภาระ
ความกวนใจต่างๆ มากเกินไป แล้วก็ปัญหาที่ทำาให้ล่าช้าของพระมี
อยู่ ๒ ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่สำาหรับสมณะ คือ ๑. เอกล�ภฆ่�
สัตบุรุษ ๒. สตรีเพศเป็นอันตร�ยต่อก�รประพฤติพรหมจรรย์ พระ
ตอ้งสำารวมไมใ่หเ้กดิกเิลสคอืไมใ่หเ้กดิความยนิดใีนลาภสกัการะ รูจ้กั
มีสติที่จะควบคุมใจของเรา ไม่แสวงหาลาภสักการะหรือเสียง
สรรเสรญิเยนิยอ และสตรเีพศ การปฏบิตักิม็พีระธรรมวนิยัเปน็เครือ่ง
ปอ้งกนัแลว้ ควบคมุจติใจไมใ่หเ้กดิกเิลส สตรเีพศกม็อีนัตรายคอืบรุษุ 
ส่วนภิกษุณีโยมชีก็บุรุษก็เป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์
ของเขา 

ไม่ใช่ว่าอันตรายอะไร เพราะถ้าพระสงฆ์สำารวมจิตใจให้อยู่ใน
ความสงบของจิต ให้มีปัญญาในการพิจารณาคลายจากความยึดมั่น
ถือมั่นในตัวตนก็เป็นไปได้ แต่ว่าถ้าไปคลุกคลีไปข้องเกี่ยวเรื่องที่ไม่
เปน็เรือ่งมากๆ กจ็ะเกดิความเสยีหายไดภ้ายในจติใจ ทนีีถ้า้ผา่นสอง
เรือ่งนีไ้ปไดส้ว่นมากกจ็ะอยูไ่ดต้ลอดรอดฝัง่ บางคนไมม่เีรือ่งสตรเีพศ 
แต่มีเรื่องลาภสักการะมามากๆ แล้วก็มีลาภสักการะปัจจัย ๔ มาก 
บางทีมีลกูศิษยล์ูกหามาก มีเสียงสรรเสรญิเยินยอมาก บางทีก็ลมืตัว
ลืมใจเสียหายได้ พระธรรมวินัยท่านก็บอกไว้หมดแล้วว่าจะสำารวม
จิตใจอย่างไรในการเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
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สำาหรับฆราวาสล่ะครับ?

ฆราวาสเนี่ย จริงๆ แล้วเป็นเพศที่คับแคบหรือขัดข้อง เพราะ
ฆราวาสมีหน้าที่การงานที่ทำาให้การภาวนานั้นเป็นไปได้ไม่สะดวก
เทา่ไร เพราะปญัหาเดีย๋วกเ็รือ่งลกูนอ้ง เดีย๋วคนทีม่าตดิตอ่อะไรตา่งๆ 
เป็นปัญหาเยอะ สองก็คือปัญหาภายในครอบครัวที่เป็นภาระ เพราะ
ว่าอารมณ์มันเยอะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเลยยาก การสนับสนุน
ฆราวาสใหภ้าวนาเปน็ไปไดม้นักต็อ้งหาโอกาสมาอยูว่ดั เพราะอยูใ่น
สังคมอยู่ในบ้านในหน้าที่การงานในครอบครัวมันภาวนายาก 
มันทำาได้แต่ไม่สามารถที่จะต้านทานอารมณ์ได้ เพราะจิตไม่ทันต่อ
อารมณ ์มนักระทบ ตาเหน็รปู หไูดย้นิเสยีง จมกูดมกลิน่ ลิน้สมัผสัรส 
กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง อารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจ แล้วมันเกิดขึ้น
บ่อยมาก มันเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแล้วสติเรารู้ไม่ทัน ทีนี้เขาจึงว่า
ให้มาฝึกเนกขัมมบารมี ไกลจากบ้านไกลจากที่ทำางาน มาอยู่วัดเนี่ย 
หลีกเร้นมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะให้กายวิเวกจิตวิเวก ทีนี้
การบำาเพ็ญภาวนาก็จะเป็นไปได้ง่าย แต่ฆราวาสไม่สามารถที่จะมา
อยู่วัดได้บ่อยหรือมาได้ประจำาเพราะว่ามีภาระในหน้าที่การงานการ
ครองเรือน เพราะฉะนั้นหากจะมาได้ช่วงสั้นๆ ก็ยังดี อันนี้สำาหรับ
สนับสนุนนะ
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แล้วสำาหรับบางคนที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติที่แตกต่างไปจาก

บุคคลอื่น เช่น อาจจะปรารถนาไปเป็นพระพุทธเจ้าล่ะครับ?

ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการ จะปรารถนาสร้างบารมีเป็น
พระพุทธเจ้า ปรารถนาสร้างบารมีพุทธภูมิ ปรารถนาเป็นอสีติสาวก 
ปรารถนาเป็นสาวกปกติ หรือพระอรหันตสาวกทั่วไปเนี่ย ต้องสร้าง
บารมทีัง้ ๑๐ ประการหมด แตถ่า้ปรารถนาเปน็พระพทุธเจา้ตอ้งสรา้ง
บารมีนาน นานมาก สมมุติว่าแสนคนล้านคนปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าเนี่ย ระหว่างการเดินทางไปเนี่ย มันเหมือนข้าม
ทะเลทรายกนัดาร บางคนละความปรารถนา กลบักอ่นดกีวา่ เลกิเลย 
เอาแค่นี้พอ พักอยู่ตรงนี้พอ เพราะว่ามันลำาบากนะ มันเกิดตาย
เกิดตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ พระพุทธเจ้านี่เกิดมาในภพภูมิแทบทุกภพ
ทกุภมู ิเกดิตายเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูห้มด เพือ่ใหรู้จ้กัทกุสิง่ทกุอยา่ง เพราะ
ต้องรู้มากกว่าเขา รู้มากกว่าสาวกซ้ายขวา รู้มากกว่าอสีติสาวก ต้อง
รู้คลุมไปหมดเลย เพราะฉะนั้นบารมีต้องสร้างมาก ต้องเวียนตาย
เวียนเกิดในวัฏสงสารยาวนาน สร้างบารมีมากกว่าสาวกทั้งหลาย 
ถ้าปรารถนาก็ได้ แต่ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการ เหมือนกัน 
เราดูประวัติพระพุทธเจ้าสิ เฉพาะชาติใหญ่ๆ ที่เรียกว่า ทศชาติ คือ 
๑๐ ชาติสุดท้าย เห็นไหม? ท่านสร้างบารมีมามากแล้วยัง
มาสร้างทานบารมีเป็นพระเวสสันดร สร้างในชาติที่เป็นวิริยบารมี
พระมหาชนก เหน็ไหม? เนีย่แตล่ะชาตคิอืเดน่ๆ อยา่งรกัษาศลีบารมี
คือชาติที่เป็นพญานาคที่มารักษาศีล ๘ ศีล ๘ ท่านสร้างขนาดไหน? 
คือสละชีวิต ใครต้องการชีวิตให้เลย ท่านรักษาศีลบารมีถ้าใครจะมา
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ทำารา้ยชวีติของทา่นทีเ่ปน็นาคเปน็งเูนีย่ทำารา้ยไดเ้ลย ทา่นมฤีทธิ ์จะ
ใชฤ้ทธิท์ำารา้ยบคุคลกไ็ด ้แตไ่มท่ำา นีแ่หละศลีบารมเีปน็ปรมตัถบารม ี
ถ้�ปร�รถน�เป็นพระพุทธเจ้�ทุกคนปร�รถน�ได้ แต่จะทำ�ถึงไหม

หลวงปูม่ัน่ปรารถนาพทุธภมู ิแตม่าลาพทุธภมูเิพราะวา่ทา่นเบือ่
หนา่ยในภพในชาต ิและครบูาอาจารยห์ลายทา่นทีป่รารถนาพทุธภมูิ
และลาพุทธภูมิ และสำาเร็จอรหันตสาวก ตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นมา 
มีมากนะ ส่วนมากปรารถนาสักแสนคน ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ย 
ล้านคนจะรอดสักหนึ่ง หลวงพ่อปานก็ปรารถนาพุทธภูมิ สมเด็จโต
ก็ปรารถนาพุทธภูมิ หลวงปู่ทวดก็ปรารถนาพุทธภูมิ หรือสมเด็จโต
ไม่แน่ อาจจะปรารถนาสาวกภูมิก็ได้ อาจจะปรารถนาเป็นอสีติสาวก
หรอืสาวกซา้ยขวากไ็มท่ราบนะ หรอืครบูาอาจารยท์ีเ่ปน็เกจอิาจารย์
ต่างๆ ที่สายปริยัติวัดบ้านต่างๆ ที่สมัยโบราณเขาปฏิบัติจริงนะ 
ถงึแมจ้ะอยูส่ายปรยิตัสิายวดับา้นกต็าม แตส่มยักอ่นอยูช่นบทนี ่เชน่ 
หลวงปูศ่ขุ วดัมะขามเฒา่ นีป่รารถนาพทุธภมู ิแตท่า่นตอ้งสรา้งบารม ี
สร้างไปเรื่อยๆ จนบารมีเต็ม

สมมตุวิา่พระพทุธเจา้นะ เหมอืนวา่บารมพีระพทุธเจา้เหมอืนวา่
ซือ้รถยนตส์กัคนัคนัละ ๕ ลา้นนะ คนัละ ๕ ลา้นนีค่อืเปน็พระพทุธเจา้ 
เราเกบ็เงนิสะสมเรากะวา่ซือ้รถสกั ๕ ลา้น เกบ็เงนิมาไวไ้ด ้๒-๓ ลา้น
ก็ไม่ไหว ถึงเวลาไม่เอาดีกว่าเอาแค่รถโตโยต้าสักล้านหนึ่งพอ 
ก็ได้เลย บรรลุอรหันต์ได้ง่ายเลย เราทำาไม่นานเลยเพราะสั่งสมไว้
พอแล้ว ถ้า ๓-๔ ล้านยังซื้อไม่ได้ ตังค์ยังไม่พอ เนี่ยคือเรามี
ความอดทนเพียงพอไหม 
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ผู้ที่ปรารถนาพระพุทธเจ้าเหมือนว่ากิเลสมาก กิเลสใหญ่ 
แต่เป็นความพอใจในการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลาย กิเลสมากกว่า
พระสาวก สาวกจะมักน้อยพอตัว พระปัจเจกมักน้อยสอนพอตัว 
ไม่ต้องการสอนใครมาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องอดทน
มาก บารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ต่างกัน บางยุคบาง
สมัยอย่างพระสมณโคดมบรมครูเนี่ย สร้างมาเท่านี้อสงไขย 
พระศรีอาริยเมตไตรสร้างมากกว่าอีก ก็จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายได้
มากกว่าอีก ปรารถนาได้ทุกคนน่ะ ปรารถนาพุทธภูมิได้ แต่ว่าเรา
ไหวไหม ก็ทำาไป เดี๋ยวไม่ไหวก็เลิกเอง มีครูบาอาจารย์หลายท่าน
เลิก 

อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามาจากกิเลสที่ ใหญ่ แต่ว่าเป็นกิเลส

ฝ่ายดี ใช่ไหมครับ?

ใช่ อยากใหญ่ อยากเก่ง อยากเป็นพระพุทธเจ้า ไม่อยาก
ใหญ่เหรอ ใหญ่กว่าเขาน่ะ อยากมีบารมีมากเป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว โอ้โหยิ่งใหญ่เลย เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีความ
ศรัทธาอยากเป็นดังเช่นพระองค์ ลูกศิษย์ลูกหามีทั้งมนุษย์เทวดา
พรหมเป็นลูกศิษย์ท่าน เราก็อยากสร้างบารมีแบบนั้น แต่ว่าคนสร้าง
บารมไีปแลว้กจ็ะละพทุธภมูไิปเรือ่ยๆ หลวงปูเ่สารเ์คยปรารถนาเปน็
ปัจเจกพระพุทธเจ้า หลวงปู่มั่นเคยปรารถนาพุทธภูมิ ครูบาอาจารย์
หลายท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิก็ละๆ แล้วแต่ 



การเพงโทษคนอื่นนั้นเปนสิ่งที่ ไมดี

แตหากเราเพงโทษจิตใจตนเองนั้นดี

สิ่งใดเปนสิ่งที่ ไมดี

เราเห็นเราก็หาทางละหาทางแกไข

แตถาเราไปเพงโทษบุคคลอื่น

แตเขาไมแก ไขเขาไมละ

ก็กอความเศราหมองในใจเราเปลาๆ
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แล้วอย่างพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ จะสามารถเจริญ

วิปัสสนาไปจนถึงจุดไหนครับ? 

เจริญวิปัสสนาได้แต่ไม่สามารถละกิเลสได้ เช่น หลวงพ่อปาน
หรือหลวงปู่ทวด ท่านบำาเพ็ญฌานสมาบัติ ท่านมีอภิญญาแต่ทาง
โลกีย์นะ ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ได้ แต่ว่าหลวงปู่ปานตามประวัติ
ท่านที่เคยได้ยินได้ฟังบ้างนะ ท่านสอนให้หลวงพ่อฤาษีฯ ท่าน
พิจารณาขันธ์ ๕ พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือ
พิจารณากรรมฐาน ๕ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ท่านซ้อมไว้พิจารณา 
แต่ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้ เพราะว่าความปรารถนาขวางไว้ 
เมื่อพิจารณากาย เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง พิจารณาได้เพื่อให้
เบื่อหน่าย เพ่ือให้ทรงฌาน แต่ไม่สามารถที่จะละวางได้ เพราะว่า
ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นขวางอยู่ ถ้าเมื่อไรที่ละความ
ปรารถนาเมื่อพิจารณาขาดเลย เพราะบารมีท่านมาก แต่ท่านไม่ละ 
เพราะท่านปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า เพราะฉะน้ันท่านพิจารณาเพ่ือ
ความอยู่เป็นสุขในชีวิตของท่าน เพื่อทรงฌานสมาบัติ แต่ท่าน
พิจารณาซ้อมไว้พิจารณาอสุภกรรมฐาน ซ้อมไว้ แต่ไม่ได้ละ
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ไม่ได้ละความยินดีในกามทั้งหลาย 
แต่ทรงไว้ด้วยสมาธิกดไว้ ท่านมีวิหารธรรมตรงน้ี กดไว้ด้วย
รูปฌาน อรูปฌานกดไว้ด้วยฌานสมาบัติ กดไว้ด้วยการพิจารณา
อสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน แต่ว่าต้องพิจารณาอยู่เรื่อย ถ้าผู้ที่ละ
กิเลส เช่นพระอนาคามีผล อรหัตตผล ท่านเลิกพิจารณา ไม่ต้องระวัง 
สติเป็นอัตโนมัติ สติเป็นธรรมชาติ มันต่างกัน 
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อันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างบารมีตรงนี้ ท่านจะพิจารณาเพื่อ
ความอยู่เป็นสุขเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เพื่อมุ่งอรหัตตผล เพราะถ้าท่าน
เข้าอรหัตตผลท่านก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นหลวงปู่เสาร์ท่าน
ภาวนาจนจิตมีความสว่าง จิตมีความผ่องใส แต่เอ...ทำาไมกิเลสมัน
ไม่ออกไม่หลุด ท่านก็มาย้อนพิจารณาดูท่านก็เห็นว่า เออ ท่านเคย
ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ชาตินี้ท่านไม่เอาแล้วก็เลยเข้า
สมาธิ เมื่อจิตถอนออกมา อธิษฐานละความปรารถนาในการเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วเข้าสมาธิถอนอนุสัยที่มันลึกๆ ในใจให้มัน
ออกไปไม่ต้องกังวล แล้วมุ่งอรหัตตผลโดยตรง ท่านก็บรรลุธรรม 
เพราะท่านมีเงินเกินล้านแล้ว ท่านก็ซื้อง่ายนิดเดียว 

สำาหรับคนที่ยังลังเลว่าจะไปทางไหนดี จะมีหลักวัดใจตัวเอง

อย่างไรดีครับ?

เรากต็อ้งพจิารณาตวัเองใหแ้นใ่จ เราตอ้งเลอืกนะ่ หาเวลาสงบๆ 
เลือกว่าเราจะปรารถนาพุทธภูมิไหม ไหวไหม ถ้าปรารถนาพุทธภูมิ 
เอากเ็อาสไิมต่อ้งลงัเล เอากเ็อาไป ตัง้ใจอนัไหนกเ็อา พจิารณาสกัวนั 
หรืออาทิตย์หนึ่ง หรือสัก ๑๐ วัน ให้มันปลงใจไปเลยว่าจะปรารถนา
พุทธภูมิ หรือปรารถนาอรหันตสาวก ถ้�ปร�รถน�อรหันตส�วกเนี่ย 
ไม่ใช่ว่�เร�จะได้นะในปัจจุบันช�ติ ถ้�บ�รมียังไม่พร้อมเร�ก็ต้อง
สะสมต่อ แต่มันทำ�ให้ภพช�ติสั้นเข้� ถ้าปรารถนาพุทธภูมิมันยัง
ยาวอยู่ แต่ถ้าปรารถนาอรหันตสาวกถึงแม้ปัจจุบันชาติไม่ถึง แต่เรา
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ประกอบการบุญการกุศล บารมีทั้ง ๑๐ ประการสนับสนุนกันไว้ 
มันจะทำาให้ภพชาติสั้นเข้า 

การเจริญวิปัสสนาที่เขาว่ามีวิปัสสนูปกิเลสนี้เป็นอย่างไรครับ? 

อันนั้นเป็นกรรมของแต่ละบุคคล เป็นวิปัสสนูปกิเลส วิปลาสก็ม ี
อันนี้เป็นกรรมท่าน น้อยคนที่จะมาหลงติด แต่ก็มีนะ เพราะฉะนั้น
ต้องพยายามระวัง ทำาสมาธิภาวนาไม่ใช่เพื่อให้เรามีฤทธิ์หรือว่ารู้นั่น
รู้นี่เห็นนั่นเห็นนี่ ไม่ใช่รู้นั่นรู้นี่เห็นนั่นเห็นนี่ เพราะถ้าออกไปทางนั้น
จะหลงได้ง่าย มันจะหลงยึดมั่นถือมั่นในภาพนิมิตนั้นว่าเป็นเรา เช่น
เราระลกึถงึชาตใินอดตี เคยเปน็กษตัรยิ ์เคยเปน็เศรษฐ ีเรากไ็ปยดึถอื
ในอดีต ทั้งที่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้ว เราเป็นคนปกติธรรมดา เราเป็น
กษัตริย์นะ มันก็ยกตัวเองลืมตัวเอง เราเป็นเศรษฐีเราเป็นนักรบคน
นั้นคนนี้นะ มันจะเอาอดีตมาเป็นปัจจุบัน มันไม่ได้ เป็นอดีตไปแล้ว
จบไปแล้ว เหมือนละครปิดฉากไปแล้ว อันนี้เป็นคนใหม่แล้ว มันต้อง
เอาปจัจบุนัเปน็หลกั แตบ่างทเีราไปหลงวา่เราเปน็นัน่เปน็นี ่มนัทำาให้
เราวิปลาสไป เอาอดีตมาเป็นปัจจุบัน คือว่าไม่มีปัญญาพอ ไปทำา
พวกกสิณ พวกอะไร เพราะบางทีมันจะออกไปทางนี้ มันไปรู้ไปเห็น
แล้วไปหลงนิมิต บางทีไปเห็นอนาคตจริงไม่จริงไม่รู้ เราก็คิดว่าเรา
จะมีชื่อเสียงใหญ่โตนี้ปั๊บก็ไปหลงลืมตัวก่อน ทั้งๆ ที่นิมิตนั้นอาจจะ
ยังไม่แน่นอนก็ได้ เพราะว่ายังเป็นฌานโลกีย์ วิปัสสนูปกิเลสก็เกิด
ขึน้ได ้เฉพาะพระกม็หีลายทา่น นานๆ ทจีะเจอสกัองคก์ม็ ีหลงทกึทกั 
ภาวนาไปแล้วจิตมันแตก จิตแตกซ่าน ไม่มีหลัก จริงๆ ถ้ามีอะไรก็
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แลว้แตใ่หเ้อาสตมิาอยูท่ีใ่จ มาอยูท่ีจ่ติ กลบัมาอยูต่รงนีอ้ยา่ไปสง่ออก 
ให้สติมากำาหนดที่จิต มาอยู่ที่จิตของเรา อะไรข้างนอกสภาวะอะไร
เกิดขึ้นก็ดับไป อย่าไปสนใจ ถ้าจิตส่งออกไปข้างนอกอะไรก็เป็นเรา
เป็นตัวเป็นตนหมด เสร็จ ต้องมีหลักเกณฑ์ในใจของเราให้ดี คือ
ปฏบิตัภิาวนาตอ้งเตอืนสตขิองเราเรือ่ยๆ วา่ เราภาวนาอยา่ไปโออ้วด 
อย่าหลงว่าเราดีเด่น เก่ง ต้องควบคุมไว้ เราภาวนาเพื่อละความโลภ 
ความโกรธ ละความทกุขอ์อกจากใจเทา่นัน้ มุง่ตรงนัน้ ไมไ่ดเ้พือ่เปน็
นั่นเป็นนี่ 

อย่างครูบาอาจารย์ ถ้าท่านไปเห็นอดีตชาติ ท่านมีวิธีพิจารณา

ละตัวตนในอดีตอย่างไรครับ?

คือส่วนมากถ้าท่านมีปัญญา อดีตก็ส่วนอดีตท่านก็วาง ท่านไป
เห็นอดีตว่าท่านเคยเกิดในภพนั้นเป็นคนนั้น ภพนี้เกิดเป็นคนนี้ เกิด
เป็นกษัตริย์ เกิดเป็นทหาร เกิดเป็นเศรษฐี เกิดเป็นคนยากจน ท่าน
กว็าง ทา่นพจิารณาเพือ่ใหเ้กดิความสลดสงัเวช วา่ในอดตีนะเคยเกดิ
เป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในภพภูมินั้นนะแต่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดน่า
เบือ่หนา่ย มนักต็อ้งมาพบกบัความทกุขอ์กี เกดิกีภ่พกีช่าตกิต็อ้งพบ
กับความทุกข์ร่ำาไป มันใช้วิปัสสนาญาณเป็นหลัก ท่านก็ปล่อยวาง 
บางคนท่านก็รู้อดีต แต่ก็ไม่ยึดติด ก็ไม่จำาเป็นต้องพูดอะไร 
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ควรวางใจอย่างไรครับ หากชอบเพ่งโทษผู้อื่น?

การเพ่งโทษมันก่อให้เกิดความไม่ชอบใจความทุกข์ใจเกิดขึ้น 
เราต้องพยายามฝึกนิสัยใหม่ พยายามมีสติดูใจของเรา ถ้าเราไปเพ่ง
โทษบุคคลอื่นก็พยายามตัดอารมณ์นั้นออกไป คนอื่นเขาทำาไม่ดีก็
เรื่องของเขา ถ้าเขาทำาไม่ดีก็ได้รับผลที่ไม่ดี ถ้าเขาทำาดีก็ได้รับผลดี 
เพราะฉะนัน้เขาจะดหีรอืไมด่เีปน็เรือ่งของเขา การเพง่โทษคนอืน่นัน้
ทำาใหจ้ติเศรา้หมองทำาใหไ้มส่บายใจ การมองคนในแงด่ใีจเราจะสบาย 
หากเราเพ่งโทษเราจะทุกข์ ใจเรามีความทุกข์อยู่แล้ว ทำาไมเราต้อง
เอาอารมณ์เรื่องคนอื่นมาทับถมจิตใจเราทำาไมอีกล่ะ 

ก�รเพ่งโทษคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ห�กเร�เพ่งโทษจิตใจ
ตนเองนั้นดี สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราเห็นเราก็หาทางละหาทางแก้ไข 
แตถ่า้เราไปเพง่โทษบคุคลอืน่ แตเ่ขาไมแ่กไ้ขเขาไมล่ะกก็อ่ความเศรา้
หมองในใจเราเปล่าๆ




