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กัณฑ์ท่ี ๒๕๑

ธาตุรู ้

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
สิง่ ทีเ่ ราจะทําให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ ก็คอื คอยประคับประคองคอยสนับสนุนให้เขาไปในทางบุญ
ทางกุศล ถ้าเขารับได้ก็เป็ นบุญของเขา แสดงว่าเขามีบญ
ุ ถ้ารับไม่ได้ก็เหมือนกับไม่มี
ภาชนะมารองรับอาหารทีเ่ ราจะตักให้เขา
ถ้ามีแต่มอื ก็รบั ได้แค่ทม่ี อื ของเขาจะรับได้
ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ทเ่ี ขา แต่อยู่ทเ่ี รา เราลืมไปว่าเรากําลังวุน่ วายใจ กําลังสร้างความ
ทุกข์ให้กบั เรา เราลืมมองตัวเรา มัวแต่ห่วงคนอืน่ มากจนเกินไป ระหว่างใจเรากับร่างกาย
เราก็เป็ นห่วงร่างกายมากกว่าใจของเรา แทนทีจ่ ะปล่อยร่างกายไปตามสภาพของมัน คือ
ไม่ได้ปล่อยแบบทิ้งไปเลย แต่ให้มนั ทําหน้าทีข่ องมัน เรามีหน้าทีด่ ูแลก็ดูแลไป ร่างกายก็
เหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ถึงเวลาเติมนํา้ มันก็เติม ถึงเวลากินข้าวก็กนิ ถึงเวลาเข้าอู่ซ่อมก็
เข้าอู่ซ่อม ถึงเวลาเข้าหาหมอเข้าโรงพยาบาลก็เข้าไป ซ่อมได้ก็ซ่อมไป รถก็เหมือนกัน
บางครัง้ ซ่อมได้ก็ซ่อมไป ซ่อมไม่ได้ก็ขายทิ้งไป เปลีย่ นใหม่ดกี ว่า ถ้ามีเงินมากก็ได้ซ้อื รถ
ทีด่ กี ว่าคันเก่า ไม่ตอ้ งเสียดายคันเก่า มีรุ่นใหม่ๆให้เลือก ส่วนจิตไม่ได้เป็ นอะไรไปกับ
ร่างกาย เคยเป็ นอย่างไรก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม แต่ร่างกายจะค่อยๆหมดแรงไป ก็ปล่อยมัน
เป็ นไปตามความเป็ นจริง เดินไม่ได้ก็นงั ่ นัง่ ไม่ได้ก็นอน หายใจไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งหายใจ
คอยดูลมหายใจเข้าออกเท่านัน้ ก็พอ ไม่ตอ้ งไปคิดถึงเรื่องอืน่ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
นี่คอื วิธีรกั ษาใจไม่ให้ตกนรก ไม่ให้วนุ่ วาย ไม่ให้ทกุ ข์ เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับ
ร่างกาย เพราะใจไปห่วงร่างกายมากกว่าห่วงใจ ก็เลยไม่ได้ดูแลใจ จึงวุน่ วายอยู่
ตลอดเวลา แต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเรามองไม่เห็นใจ ส่วนใหญ่จะมองทีก่ ายอย่างเดียว
เวลาใจเป็ นอะไรจึงไม่ค่อยเห็น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีสติอยู่ทเ่ี วทนา อยู่ทจ่ี ติ
ให้ดูอารมณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น ว่าเป็ นอย่างไร ฟุ้งซ่าน วุน่ วาย สงบ หรือไม่ สิง่ ทีเ่ ราไป
เกี่ยวข้องด้วย เราก็ตอ้ งรู้ขอบเขตของเขา ว่าเป็ นอย่างไร ทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ติ ไปเกี่ยวข้อง
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ด้วยล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น อย่างวันก่อนทีโ่ ยมถามว่าธาตุท่ี ๕ คืออะไร ก็คอื ธาตุรู ้
คือจิต ส่วนธาตุ ๔ นัน้ ก็คอื ดิน นํ้ า ลม ไฟ ในรู ปแบบต่างๆ ต้นไม้ก็เป็ น ดิน นํา้ ลม
ไฟ ร่างกายของเราก็เป็ น ดิน นํา้ ลม ไฟ ต่างตรงทีว่ า่ ต้นไม้ไม่มจี ติ เข้าไปครอบครองเป็ น
เจ้าของ ส่วนร่างกายมีจติ เข้ามาครอบครอง แต่มนั ก็เป็ นการมารวมกันของธาตุ ๔ หรือ
ธาตุ ๕ ถ้าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลก็มี ๕ ธาตุมารวมกัน ถ้าเป็ นต้นไม้ใบหญ้าก็มธี าตุ ๔
รวมกันแล้วก็ตอ้ งแยกจากกันไป นี่เป็ นธรรมชาติของธาตุ มันไม่น่งิ ไม่เสถียร มีการ
รวมตัวและมีการแยกกันอยู่ตลอดเวลา เมือ่ ส่วนทีจ่ ะแยกมีกาํ ลังมากกว่าส่วนทีจ่ ะรวม ก็
ต้องแยกตัวออกจากกันไป ตอนเริ่มต้นส่วนทีจ่ ะรวมมีกาํ ลังมากกว่า ก็ดงึ ให้ธาตุมา
รวมกันให้เป็ นรูปเป็ นร่างต่างๆ
ทีน้ ปี ญั หาก็คอื ธาตุรู้ คือจิตหรือใจนี่ไม่รูจ้ ริง ไม่มปี ญั ญา ถ้าไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้าก็จะ
ไม่รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นแค่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็ นธาตุ ๔ ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ถ้าไป
หลงไปยึดไปติด ก็ตอ้ งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะว่าเวลาได้มาก็ดใี จ เวลาเสียไปก็
เสียใจ ทุกข์ใจ มันก็ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเข้าใจหลักทีว่ า่ พยายามรักษาใจด้วยธรรมะ คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา ทีเ่ ป็ นเครื่องรักษาใจ เป็ นเหมือนยา ทีพ่ ูดนี้เรา
พูดเรื่องปัญญา ปัญญาก็มสี มาธิเป็ นเครื่องสนับสนุน สมาธิก็ตอ้ งมีศีล มีทานเป็ นเครื่อง
สนับสนุน ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะเป็ นปัญญาแบบสักแต่วา่ ฟัง ฟังได้คดิ ได้ แต่ทาํ ไม่ได้ เพราะ
มันไม่มจี ดุ ปลงวาง จุดทีจ่ ติ ปลงวางก็คอื สมาธินนั ่ เอง ถ้าอยู่ในจุดทีไ่ ม่สงบ มันก็ปรุงแต่ง
พอปรุงแต่งก็จะมีอปุ าทาน มีตณั หา ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ถ้าทําจิตให้
สงบมันก็คดิ ไม่ได้ ปรุงไม่ได้ ตัณหาก็ทาํ งานไม่ได้ อุปาทานก็ทาํ งานไม่ได้ ถ้าทําสมาธิ
อย่างต่อเนื่อง ต่อไปก็จะมีความสงบทีต่ ่อเนื่อง เบื้องต้นจะสงบเป็ นระยะๆ เป็ นเวลาๆ
นัง่ ทีก็สงบที พอออกจากสมาธิมนั ก็คดิ ปรุงต่อ กลับไปยึดไปอยาก ถ้าทําให้มนั สงบอยู่
เรื่อยๆ ทัง้ ในขณะทีน่ งั ่ และไม่ได้นงั ่ คือเวลาทีไ่ ม่ได้นงั ่ ก็ตอ้ งควบคุมสังขารความคิดปรุง
อย่าปล่อยให้มนั ไปคิดเรื่อยเปื่ อย ให้อยู่กบั พุทโธๆๆไปก่อน ให้มนั สงบ ให้มนั นิ่ง แม้
ในขณะทีม่ คี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําภารกิจต่างๆ ก็ยงั ภาวนาได้ พุทโธๆๆไป ไม่วา่ จะทํา
อะไร เช่นกินข้าวก็พทุ โธๆๆไป
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ไม่ตอ้ งไปสนใจเรื่องของร่างกายมากจนเกินไป ร่างกายมันไม่สนใจตัวมันเอง มันไม่มี
ความรู้สกึ ตัว มันไม่มคี วามรู้ มันเป็ นเหมือนกระติกนํา้ ใบหนึ่ง มันไม่รู้วา่ มันดีมนั ชัว่ มัน
จะแตกมันจะเสียเมือ่ ไร เป็ นอย่างไรมันไม่รู้ ใจผูร้ ู้มนั หลงมันอยาก ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ
ไม่ให้ตาย เป็ นปัญหาของใจ ต้องปฏิบตั เิ พือ่ ละความอยากนี้ให้ได้ มันไม่อยากแก่ ไม่
อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ถ้าไม่ได้ปฏิบตั มิ นั ก็ยาก นอกจากคนทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแล้ว มี
พื้นฐานอยู่แล้ว พอฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเพียงครัง้ เดียวก็ตดั ได้ ทําใจได้ เหมือนกับของ
ทีเ่ ราหลงคิดว่าเป็ นของเรา แต่ความจริงมันเป็ นของคนอืน่ เขา พอเขามาทวงคืน เราก็ไม่
ยอมให้เขา เพราะคิดว่าเป็ นของเรา อย่างทีม่ เี ด็กสลับกันอย่างนี้ ไปอยู่กบั อีกครอบครัว
หนึ่งตัง้ สิบกว่าปี เพราะคิดว่าเป็ นลูกของตัวเอง ต่อมาเขาก็มาบอกว่าไม่ใช่ ถ้าทําใจได้ก็
ตัดใจไปเลย ถ้าไม่ใช่ของเราก็เอาคืนไป ร่างกายเราก็แบบเดียวกัน เกิดมาเราก็คดิ ว่ามัน
เป็ นของเรา แต่มาเจอพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่ของเรา ดูวา่ ใจเราจะเด็ดเดีย่ วพอไหม
ตัดไปเลย เอาไปเลย มันไม่ใช่ของเรา ปล่อยไม่ปล่อยเขาก็เอาคืนไปอยู่ดี ถึงเวลาเขาก็
เอาคืนไป ถ้าปล่อยมันก็สบาย ใจก็เบา ถ้าไม่ปล่อยก็กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ
กระสับกระส่ายว้าวุน่ อยู่ตลอดเวลา พยายามหัดปลงๆไว้ว่ามันต้องไป มันไม่ใช่ของเรา
เหมือนเงินทองทีญ
่ าติโยมวันนี้เอามาถวายพระ เงินนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ทีใ่ ห้ทาํ ทานก็เป็ นการ
หัดปลงหัดวาง ไม่ให้ยดึ ไม่ให้ตดิ ปลงได้แล้วใจมันสบาย ใจมันจะสงบ เหมือนกับไม่มี
อะไรเกิดขึ้น
ถาม ธาตุท่ี ๖ ทีท่ า่ นอาจารย์บอกว่าเป็ นอากาศเฉยๆ
ตอบ ความว่างรอบๆตัวเราก็คอื อากาศธาตุ ถ้าไม่มอี ากาศธาตุแล้ว สิง่ ต่างๆจะตัง้ ไว้
ตรงไหน จะอยู่ทไ่ี หน อากาศธาตุเป็ นสิง่ ทีร่ องรับทุกสิง่ ทุกอย่างในจักรวาล
ถาม ท่านอาจารย์คะ ธาตุรู้น่ีเวลาเสวยวิมตุ ติแล้ว มันหมดใช่ไหมคะ
ตอบ ธาตุรู้ยงั อยู่ ทีห่ มดก็คอื กิเลสตัณหา หมดไปจากธาตุรู้ ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนกับธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทีถ่ ูกทําลายหายไปหมด ก็เหลือแต่อากาศว่างๆ
มีอากาศแต่เหมือนกับไม่มเี พราะมันว่าง ถ้าไม่มอี ากาศแล้วของต่างๆจะตัง้ อยู่ได้
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อย่างไร เหมือนไปซื้อคอนโดฯ ก็ตอ้ งถามว่ามีเนื้อทีเ่ ท่าไร กว้างเท่าไร ยาวเท่าไร
สูงเท่าไรเพราะจะต้องเอาของไปตัง้ ไว้ เนื้อทีก่ ็คอื ความว่าง เวลาเราไปซื้อบ้าน
ใหม่ๆมันไม่มอี ะไร แต่เราต้องการเนื้อที่ คําว่าเนื้อทีก่ ็เหมือนกับอากาศธาตุนนั ่
แหละ เพียงแต่เนื้อทีข่ องเรามันมีขอบเขต เช่นมีฝามีเพดานกําหนดไว้ แต่เนื้อที่
จริงๆคืออากาศธาตุมนั ไม่มขี อบเขต ไม่มสี ้นิ สุด ต่อให้นงั ่ จรวดยานอวกาศไป
เรื่อยๆ ก็จะไปไม่สุดขอบของอากาศธาตุ
ถาม เขาเรียกจักรวาล มันไม่มขี อบเขต
ตอบ จักรวาลมีพวกดาวต่างๆ ทีเ่ กิดจากธาตุ ๔ ลอยอยู่ในอวกาศ ร่างกายเราก็อยู่บน
โลกนี้ทเ่ี ป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีดนิ นํา้ ลม ไฟ ถ้ามีปฏิกริ ิยาต่อกันก็
กลายเป็ นต้นไม้ภูเขาแม่นาํ้ มหาสมุทรขึ้นมา ถ้ามีจติ มาครอบครองก็เป็ นสัตว์
ต่างๆขึ้นมา จิตก็คอื ธาตุรู้ รวมทัง้ หมดก็มี ๖ ธาตุดว้ ยกัน คือดิน นํา้ ลม ไฟ
ธาตุรู้ และอากาศธาตุ ในภพนี้ก็มเี ท่านี้เอง แต่ไม่ได้หมายถึงไตรภพ ไตรภพนี้
อยู่ในตัวจิต ในธาตุรู้ คือ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ กามภพคือภพของมนุษย์
ของเทพ ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และของสัตว์นรก มันอยู่ในธาตุรู้
นี้แหละ ภพของพรหมก็อยู่ในธาตุรู้เหมือนกัน
ถาม แม้กระทังสั
่ มภเวสีก็อยู่ในธาตุรู้
ตอบ ใช่ นรกก็อยู่ในธาตุรู้ นิพพานก็อยู่ในธาตุรู้ ถ้ามีกเิ ลสมาก มีบาปกรรมมาก ก็เป็ น
พวกสัมภเวสี พวกสัตว์นรก พวกเปรต พวกอสุรกาย ถ้ามีบญ
ุ เช่น มี
หิริโอตตัปปะ มีเมตตากรุณาก็เป็ นเทพ เป็ นพรหม ถ้ามีวปิ สั สนา มีไตรลักษณ์ มี
ปัญญารู้ทนั ก็เป็ นอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ก็อยูใ่ นตัวธาตุรู้ทงั้ นัน้ ตัวสําคัญก็คอื ธาตุรู้
ท่านจึงสอนให้เราชําระธาตุรูใ้ ห้สะอาด ธาตุรู้น้ ถี า้ เปรียบเทียบก็เหมือนกับทองคํา
ทีย่ งั มีสารอย่างอืน่ ปนเปื้ อนอยู่ ทีเ่ ราต้องสกัดออกไป เหมือนกับการถลุงเหล็ก
เพือ่ จะได้เหล็กทีบ่ ริสุทธิ์ แยกธาตุอน่ื ๆทีผ่ สมอยู่ให้มนั ออกไป เพือ่ จะได้เหล็ก
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ล้วนๆ หรือทองล้วนๆ สิง่ ทีเ่ ราปฏิบตั กิ นั ทุกวันนี้ ก็เพือ่ แยกโลภโกรธหลง ให้
ออกจากธาตุรู้น้ ี ให้ธาตุรู้เป็ นธาตุบริสุทธิ์ ไม่มกี เิ ลส ไม่มตี ณั หา ไม่มอี ปุ าทาน
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ธาตุน้ ีก็มที งั้ ทีบ่ ริสุทธิ์ และทีม่ ตี วั อวิชชาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ พระพุทธเจ้าก็ธาตุรู้อนั นี้ พวกเราก็ธาตุรู้อนั นี้ ต่างกันตรงทีข่ องพระพุทธเจ้า
ได้ชาํ ระจนบริสทุ ธิ์ ได้สกัดเอาพวกสารแปลกปลอมต่างๆออกไปหมดแล้ว คือ
โลภ โกรธ หลง ด้วยมรรค ๘ ด้วยทาน ศีล ภาวนา ทีเ่ ราทําบุญทําทานรักษาศีล
กัน ทีเ่ รานัง่ สมาธิกนั ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เจริญวิปสั สนากันนี้ ก็เพือ่ สกัดเอา
โลภโกรธหลง ให้ออกไปจากธาตุรู้ ทุกวันนี้ธาตุรู้มนั หลง เมือ่ หลงก็ทาํ ให้เกิดโลภ
เมือ่ โลภแล้วก็ทาํ ให้เกิดความโกรธ ในเมือ่ โลภอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจก็
โกรธ โกรธบ้าง เสียใจบ้าง ทุกข์บา้ ง เช่นอยากจะอยู่ไปนานๆ แล้วไม่ได้อยู่มนั ก็
ทุกข์แล้ว ความอยากอยู่ก็เป็ นความโลภอย่างหนึ่ง เมือ่ มีอะไรมากัน้ ความอยากนี้
มันก็อารมณ์เสีย พอรู้วา่ ไม่สบายอารมณ์ก็เสียแล้ว เกิดจากความหลง ทีไ่ ม่เข้าใจ
ว่าร่างกายต้องเป็ นอย่างนี้ ท่านจึงสอนให้เจริญอยู่เรื่อยๆว่า เกิดแล้วต้องแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตาย แต่พวกเราไม่ค่อยอยากจะเจริญกัน เพราะคิดว่าเป็ นอัปมงคล แต่
ความจริงมันเป็ นปัญญา มันเป็ นตัวทําลายความหลง เมือ่ รู้แล้วก็จะได้ไม่โลภ
เมือ่ ไม่โลภก็จะไม่โกรธ ไม่เสียใจ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเป็ นไปตามเรื่องของมัน จึง
ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆ การปฏิบตั จิ งึ ต้องเป็ นอย่างนี้ ต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา
หรือศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นขัน้ ๆไป
ถ้าไม่มพี ้นื ฐานก็ไม่สามารถขึ้นไปสู่ธรรมขัน้ สูงได้ เหมือนกับถ้ายังไม่ได้เรียนชัน้
ประถม จะไปเรียนชัน้ มัธยมก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง จะเข้าไปฟังครู สอนก็ได้ แต่จะ
เข้าใจสิง่ ทีเ่ ขาสอนได้ตอ้ งมีความรู้พ้นื ฐานรองรับอยู่ ถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนเรียนไป
ก็ไม่เข้าใจ จึงข้ามขัน้ ตอนไม่ได้ ต้องทาน ศีล ภาวนา แต่ทาํ ไปพร้อมๆกันได้
ทานก็ทาํ ไป ศีลก็รกั ษาไป ภาวนาก็ภาวนาไป แล้วจะก้าวไปเป็ นขัน้ ๆ ถ้าทําทาน
ได้มากเท่าไร ศีลก็จะบริสุทธิ์มากยิง่ ขึ้นไปเท่านัน้ ถ้ายังมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์
สมบัตเิ งินทองอยู่ ก็ยากทีจ่ ะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ แต่ถา้ ไม่เกี่ยวข้อง ได้สละ
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หมดสมบัตขิ ้าวของเงินทอง แล้วออกบวช การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ย่อมง่ายกว่า
เพราะบางทีตอ้ งโกหกคนนัน้ คนนี้บา้ ง เพือ่ รักษาเงินทองของเราไว้ คนมาขอยืม
เงินก็บอกว่าไม่มหี รอก นี่ก็โกหกไปแล้ว แต่ถา้ ไม่มจี ริงๆก็บอกไม่มจี ริงๆ ถ้าสละ
ไปหมดแล้ว ใครมาขอยืมก็บอกว่าไม่มแี ล้ว คนส่วนใหญ่จงึ ไม่มายืมเงินพระ
เพราะรู้วา่ ไม่มี ก็รกั ษาศีลได้เต็มที่ เมือ่ มีศีลมากก็ทาํ ให้สมาธิมมี ากไปด้วย แต่
บางคนอาจจะไม่ได้บวช แต่สละทางใจไปแล้วก็ได้ในเรื่องเงินทอง ถึงแม้จะมีอยู่
ก็คดิ ว่ามันไม่ใช่เป็ นของเขาแล้ว ถ้าจําต้องหมดไปวันนี้เขาก็ยนิ ดี แต่ถา้ ยังไม่
หมดก็ดูแลรักษาไป เพราะเป็ นภาระหน้าที่
จึงไม่ได้อยู่ทเ่ี พศ อย่าไปดูทเ่ี พศอย่างเดียว ถ้าเป็ นพระแล้วจะต้องมีศีล มีธรรมะ
สูงกว่าฆราวาส มันไม่แน่เสมอไป บางทีเป็ นพระแล้วแต่ใจตํา่ กว่าฆราวาสก็มี อยู่
ทีก่ ารปฏิบตั ขิ องแต่ละคน คนทีก่ ราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะ ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงเดินบิณฑบาต ก็เป็ นฆราวาส แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มเี วลา
ว่าง ตอนนี้กาํ ลังบิณฑบาต เขาก็ทูลขอให้ตรัสสอนสัน้ ๆ พระพุทธเจ้าก็ตรัสสัน้ ๆ
ว่า ให้พจิ ารณาทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ห็น ทีไ่ ด้ยนิ ได้สมั ผัส ว่าเป็ นความว่างเปล่า ไม่มี
ตัวตน ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คล เท่านัน้ เขาก็เข้าใจ เขาก็เตรียมตัวจะไปบวช แต่โดน
วัวขวิดตายเสียก่อน พระพุทธเจ้าก็ทรงรับสังว่่ า หลังจากทีท่ าํ ฌาปนกิจแล้วก็ให้
เอาอัฐขิ องเขาบรรจุไว้ในสถูป เพราะทรงเห็นว่าเขาได้บรรลุแล้ว พระราชบิดาของ
พระองค์ก็ได้ทรงบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต ตอนนัน้ ทรง
ประชวรหนัก พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ทรงสอนเรื่องอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ใน
สังขารทัง้ หลาย ก็ทรงตัดได้ ทุกข์มนั ก็หมด ต้องอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ เวลาเรานัง่
ภาวนาก็ตอ้ งแยกกายเวทนากับจิตให้ออกจากกัน สามตัวนี้มนั จะพันกันด้วย
ตัณหาอุปาทานอวิชชา เวลาเรานัง่ แล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา จิตมันจะบอกว่า
เราเจ็บ ตัวเราเจ็บ ร่างกายของเราเจ็บ ต้องพิจารณาแยกแยะว่าร่างกายไม่รู้เรื่อง
มันเหมือนกับกระติกนํา้ ร้อน ตัง้ ไว้ตรงนี้มนั ก็ไม่รู้วา่ มันเจ็บหรือไม่เจ็บ กระดูกก็
เหมือนกัน เนื้อหนังก็เหมือนกัน มันไม่มคี วามรู้
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ส่วนเวทนาคือความรู้สกึ เจ็บนี้
ก็เป็ นอาการอย่างหนึ่งทีป่ รากฏขึ้นมาของมัน
เหมือนกับเสียงทีป่ รากฏอยู่ในขณะนี้ เสียงพอปรากฏขึ้นแล้วมันก็เข้ามาในหูเรา
แล้วก็เข้าไปรับรู้ในใจ เวทนาทีเ่ กิดจากการสัมผัสของร่างกายทีน่ งั ่ นานๆ ก็ถูกส่ง
เข้าไปข้างในให้จติ รับรู้ เสียงบางอย่างแม้จะเบาขนาดไหน ถ้าเราไม่ชอบ มันก็
สร้างความทุกข์ให้กบั เราได้ ถ้าใครซุบซิบนินทาว่าอะไรเรา ก็เกิดอารมณ์ข้นึ
มาแล้ว เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว แต่ถา้ เป็ นเสียงทีเ่ ราชอบ ต่อให้ดงั ลันหู
่ เราก็
รู้สกึ เฉยๆ เพราะพอใจทีจ่ ะฟังมัน ไม่มคี วามทุกข์ เวทนาก็เหมือนกัน เบาก็มี
แรงก็มี เช่นนัง่ ไปนานๆเข้าก็เกิดอาการเจ็บปวด มันก็แรง มันก็เป็ นเวทนา มันจะ
เบาหรือจะแรง ก็อยู่ทใ่ี จว่ายินดีหรือรังเกียจมัน ถ้าไปรังเกียจมันก็เกิดความทุกข์
มาอีกชัน้ หนึ่ง เป็ นทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก ไม่อยากจะเจอเวทนาแบบนี้ หรือ
อยากจะให้มนั ดับไป หรืออยากจะหนีจากมันไป แต่ยงั ไปไม่ได้ เพราะยังนัง่ อยู่
จึงเกิดความอยากให้ลกุ อยากให้เปลีย่ นอิริยาบถขึ้นมา ยิง่ เกิดความอยากนี้มาก
เท่าไร ก็เกิดความทุกข์ใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ เวลาภาวนาท่านจึงสอนว่า ถ้ายัง
พิจารณาแยกไม่เป็ น ก็ให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อน หรือบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ
ก่อน อย่าให้มโี อกาสได้คิดอยากจะลุก อยากจะหนีจากเวทนานี้เลย
หรือพิจารณาไปเรื่อยๆ แยกร่างกายออกไป ดูร่างกายว่ามีอะไรบ้าง แยกออกมา
เป็ นชิ้นๆ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ แยกออกมาเป็ นกองๆ
เวลาเอาเส้นผมไปเผาไฟเรารู้สกึ อะไรไหม เวลาเอาหนังไปหันมั
่ นรู้สกึ อะไรไหม
เอาหนังหมูหนังไก่ เนื้อหมูเนื้อไก่ไปตัด มันมีความรู้สกึ อะไรไหม มันไม่มี มัน
เป็ นเพียงวัตถุช้ นิ หนึ่ง พิจารณาแยกมันออกไปจนเห็นว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย ปล่อยให้มนั อยู่เฉยๆได้ ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน ไม่ตอ้ งไปขยับมัน ปัญหา
อยู่ทเ่ี วทนาทีป่ รากฏอยู่ในจิตขณะนี้ ก็แยกออกมา เพราะมันก็ไม่ใช่จติ มันเป็ น
คนละส่วนกัน มันก็เป็ นเหมือนกับเสียงกับรู ปทีผ่ า่ นมาทางตา ทางหู ส่วนเวทนา
มันก็ผ่านมาทางกาย เรียกว่าโผฏฐัพพะ นัง่ ไปนานๆร่างกายสัมผัสกับพื้นมันก็
เกิดความกดดัน ทําให้เกิดเวทนาขึ้นมา เกิดความรู้สกึ ขึ้นมาว่า เจ็บตรงนัน้ ปวด
ตรงนี้ แต่ก็ไปบังคับมันไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นเสียงหรือจะเป็ นรู ป หรือเป็ นโผฏฐัพพะ
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อย่างเสียงดังอย่างนี้ ถ้าเราไม่ชอบก็จะเกิดอาการวุน่ วายใจ ถ้าเป็ นคนมีวาสนา
บารมีอาจจะสังให้
่ ไปจับยิงทิ้งให้หมด พวกทีส่ ่งเสียงดัง แต่นนั ่ ไม่ใช่วธิ ีแก้ปญั หา
ต้องแก้ปญั หาทีใ่ จ ต้องยอมรับว่ามันเป็ นส่วนหนึ่งของความจริง ทีป่ รากฏขึ้นอยู่
เรื่อยๆ มันเกิดแล้วมันก็ดบั ไป ถ้าไม่ไปมีอะไรกับมัน ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไรกับเรา
ถ้าไปชอบมันก็เป็ นปัญหา เพราะต้องพยายามไปเอามันมาครอบครอง ให้มนั อยู่
นานๆ ถ้าไม่ชอบมันก็ตอ้ งพยายามไปกําจัดมัน แต่ถา้ เราเฉยๆกับมัน เราก็ไม่
เดือดร้อนไม่วุน่ วายอะไรกับมัน มันจะร้องก็รอ้ งไป มันไม่รอ้ งก็ไม่รอ้ ง บางคน
ชอบเสียงนกเขา อุตส่าห์เลี้ยงนกเขาเพือ่ จะได้ฟงั เสียงนกเขาร้อง ถ้าไม่ชอบเสียง
ก็ตอ้ งเอามันไปฆ่า หรือกําจัดมันไป แต่ถา้ เราเฉยๆ เราก็ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ไม่
ต้องไปเลี้ยงนกเขาให้เสียเวลา ถ้าไม่ชอบก็ตอ้ งยิงทิ้งให้หมด นี่ก็เหมือนกันเวทนา
ของเราก็อย่างนี้ เราชอบสุขเวทนาเราก็คอยวิง่ ไล่สุขเวทนา พอเวลามันมาโผล่มา
ก็ดใี จ เป็ นความสุขทางด้านจิตใจ ทีไ่ ด้สมั ผัสกับสุขเวทนา แต่พอไปเจอ
ทุกขเวทนา ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทีเ่ กิดจากวิภวตัณหา คือความไม่ชอบ ทีเ่ รา
ต้องการจะดับ ก็คอื ทุกข์ใจ ทุกข์ในอริยสัจทีเ่ กิดจากตัณหาต่างๆ ความอยาก
ความไม่อยากต่างๆ
ความจริงจิตจะเฉยๆก็ได้ ไม่อยากมันก็อยู่ได้ มีความสุขได้ แต่ถูกเสี้ยมสอนมา
โดยอวิชชา ความไม่รู้ โดยโมหะ ความหลง เสี้ยมสอนให้อยากทัง้ สองอย่าง
ชอบก็อยาก ไม่ชอบก็อยาก ถ้าเห็นอะไรทีถ่ ูกอกถูกใจก็จะเกิดความอยาก
อยากจะอยู่ใกล้ชิด อยากจะได้มาครอบครอง อยากจะให้อยู่นานๆ ถ้าสัมผัสกับ
สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็อยากกําจัดมัน อยากให้มนั หายไปโดยเร็ว เราสะสมความชอบและ
ไม่ชอบมาเรื่อยๆ บางคนก็ชอบสีเขียว บางคนก็ชอบสีแดง บางคนเห็นสีแดงแล้ว
จะประสาทเลย เป็ นปฏิกริ ิยาของจิตทีเ่ คยปลูกฝังมา พอเจออะไรแล้วมันก็จะ
ชอบหรือชังหรือเฉยๆ มันจะรู้วา่ มันชอบอย่างนี้ ไม่ชอบอย่างนี้ อย่างเราตอนที่
ซื้อรถ ก็ชอบสีนาํ้ ตาล สีกลัก เพือ่ นอีกคนชอบสีแดง เขาชวนให้เอาสีแดง แต่เรา
ไม่เอา เพือ่ นเขาซื้อรถสีแดงแต่เราซื้อสีนาํ้ ตาล เพราะมีความผูกพันมาในอดีต
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ความชอบเหล่านี้ถา้ อยู่ในขอบเขต มันก็ไม่เป็ นไร แต่ถา้ มันเลยเถิด ทําให้เกิด
ตัณหา คือความทุกข์ข้นึ มา ก็ตอ้ งละมัน ถึงแม้จะไม่ชอบสีแดง แต่ถ ้าต้องอยู่กบั
มันก็หดั ทําใจให้เป็ นอุเบกขาไว้ คนอืน่ อยู่ได้ ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ คนทีช่ อบก็มตี า
หู จมูก ลิ้น กายเหมือนเรา มีใจเหมือนกัน ทําไมเขามีความสุขกับมันได้ ทําไม
เรามีความสุขกับมันไม่ได้ ทําไมต้องไปทุกข์กบั มัน ถ้าเราไม่สุขกับมัน อย่างน้อย
ก็อย่าไปทุกข์กบั มันก็แล้วกัน หัดทําใจให้เฉยๆไว้ ปัญหาของพวกเราก็คอื ทําใจ
เฉยๆไม่เป็ น ไม่มสี มาธิ ทําใจให้น่งิ ไม่ได้ ต้องมีปฏิกริ ิยาตลอดเวลา ไม่วา่ อะไร
มาสัมผัส เราจึงต้องออกมาอยู่ในสถานทีท่ ไ่ี ม่มอี ะไรมากระทบกระเทือนจิตใจ ก็
อยู่ไม่ได้อกี เหงาอีก ก็เป็ นกรรม ต้องบังคับตัวเอง เป็ นเรื่องยากทีต่ อ้ งมานัง่
สมาธิคนเดียวนานๆ เป็ นปี ๆ ถ้าทําแค่ ๓ วัน ๕ วันนี้ก็ยงั พอไหวอยู่ แต่บางคน
ขนาด ๓ วัน ๕ วัน ก็ยงั ไม่ไหวเลย
ถาม คงเป็ นความเคยชินละมังครับ
ตอบ ใช่ ถ้าเราไม่เคย เราก็ตอ้ งฝื นมัน
ถาม เมือ่ สักครู่ท่านพูดถึงเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างเจ็บนี่ยงั ไม่ถงึ เวลาควรจะเจ็บนี่
เราไม่ดูแลมัน เราปล่อยปละละเลย ไม่สงสารสังขารคือตัวทีเ่ ราต้องไปหาบหาม
เขาอยู่น่ี อันนี้มนั ก็ไม่น่าจะเจ็บใช่ไหมครับ มันยังไม่ถงึ เวลา เหมือนกับรถยนต์น่ี
ถ้าเราใช้รถยนต์แล้ว ตามกําหนดระยะเวลาดูแลเขา ไม่ใช้จนกระทังรถวิ
่ ง่ ไม่ได้
หรือว่ารถมันเสียมันก็จะเป็ นปัญหา คือว่าเราต้องเอารถเข้าไปซ่อม แล้วก็ไม่มรี ถ
ใช้ แต่ถา้ เราจะตามกําหนดระยะเวลาทีเ่ ขาทํานี่ มันก็จะไปนัง่ รอหน่อยให้เขาเช็ค
อาจจะครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่งผมว่าแบบนัน้ มากกว่า
ตอบ เป็ นเรื่องของการมีความรับผิดชอบ
ถาม ต้องดูแลมันใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ก็ตอ้ งดูแลมัน
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ถาม แต่ไม่ใช่มากเกินไป
ตอบ ก็พอประมาณ ตามเหตุตามผล
ถาม คือจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพือ่ ทีจ่ ะให้ไปโดนใจเขาครับ
ถาม แต่ก็พจิ ารณาดูอยู่เหมือนกันว่า บางคนเขาบอกว่ามีบญ
ุ บอกไม่ใช่บญ
ุ บาปไม่
เกี่ยวกัน อันนี้เรื่องสังขารลูกก็เข้าใจ สิง่ ทีเ่ ป็ นกังวลทีต่ อ้ งกราบเรียนท่านอาจารย์
ว่าเป็ นกังวลอยู่ อย่างวันที่ ๒๔ นี่ไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือไม่ เพราะหมดแรง และ
รู้สกึ ว่าไม่น่าเลย เสียดายโอกาส แล้วเราก็จะมีความทุกข์ตรงนี้ จะไม่ได้ไปวัด
ตรงนี้ไม่รู้วา่ จะทําอย่างไรดี คิดไปถึงกุฏขิ องหลวงตา
ตอบ มันไม่ใช่เรื่องทีเ่ ราต้องไปคิดมัน อนาคตมันไม่มใี ครรู้ ถึงเวลานัน้ อาจจะไปก็ได้
อาจจะไม่ไปก็ได้ ไม่ควรทีจ่ ะส่งจิตไปทีอ่ นาคต นักปฏิบตั ติ อ้ งอยู่ในปัจจุบนั อดีต
ก็ไม่ตอ้ งไปคิดมัน อนาคตก็ไม่ตอ้ งไปกังวลกับมัน แต่ถา้ มีความจําเป็ นต้อง
วางแผน ต้องทําอะไรล่วงหน้าก็คดิ ได้ แต่เมือ่ เรียบร้อยแล้วก็หยุด กลับมาอยู่ใน
ปัจจุบนั ไปเรื่อยๆ พอถึงวันนัน้ ไปได้ก็ไป ไปไม่ได้ก็อยู่ทบ่ี า้ น วัดก็อยู่ทใ่ี จเรานี้
ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนหรอก
ถาม ไม่เหมือนมาฟังธรรมท่านอาจารย์ทน่ี ่ี ไม่เหมือนกันค่ะ
ตอบ ก็มที อ่ี ดั ไว้แล้วก็เปิ ดฟังได้ อาจจะเป็ นเพราะกิเลสยังอยากจะออกไปนอกบ้าน
มากกว่า อยากจะออกไปดูรูป ฟังเสียงอะไรต่างๆมากกว่า ถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้วจิตไม่
อยากจะไปไหนหรอก เราไปอยู่บา้ นตาดเกือบ ๙ ปี ก็ไม่เคยไปไหนเลย อยู่ในวัด
ตลอด ไม่ได้ไปกราบหลวงปู่องค์นนั้ องค์น้ เี ลย ไม่เห็นต้องไปเลย ไม่เคยไปกราบ
ครูบาอาจารย์องค์อน่ื เลยตัง้ แต่บวชมา วัดอืน่ ก็ไม่เคยไปเลย ตัง้ แต่บวชมานี่
บวชทีว่ ดั บวรฯ ไปอยู่บา้ นตาด แล้วก็มาอยูว่ ดั ทีพ่ ทั ยาเกือบหนึ่งปี ดูแลรักษาโยม
พ่อ พอโยมพ่อเสียแล้ว เผาเสร็จแล้วก็มาอยู่วดั ญาณฯ ก็ไม่ได้ไปไหน งานอะไร
ของใครก็ไม่เคยไป ไม่เห็นต้องไป ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าคนทีไ่ ป
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จะไปเพราะกิเลส บางคนมีความจําเป็ นต้องไป มีหน้าทีต่ อ้ งทํา มีความผูกพันกัน
มา ก็ตอ้ งไปเยีย่ มเยียนกัน แต่เราไม่ค่อยมีความผูกพันกับใคร อยู่บา้ นตาดส่วน
ใหญ่ก็อยู่ทก่ี ฏุ ิ พอเสร็จกิจก็กลับกุฏิ ไม่เห็นต้องยุ่งอะไรกับใคร
ถาม กราบเรียนท่านอาจารย์ ตอนพิจารณาก็กาํ หนดพิจารณาลมหายใจ แล้วก็พทุ โธ ก็
พยายามให้จติ อยู่กบั กาย คือถือว่าลมหายใจนี่ก็เป็ นกาย จิตหรือว่าใจนี่มนั จะไป
คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อย แต่เมือ่ สักครู่น้ ฟี งั ดูเหมือนกับท่านสอนว่าให้ทาํ ทุกขณะจิต
ถ้าเรามีโอกาสไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใด ทํางาน ทานอาหาร ทําอะไร ถ้าเราว่าง
ขับรถๆติดเราก็พทุ โธ อันนี้ก็เป็ นอุบายอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ เป็ นการสกัดความคิด ถ้าไม่มอี ะไรสกัดมันก็จะคิดเรื่อยเปื่ อยไป กังวลเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ จะได้ไปทอดกฐินหรือไม่ จะได้มาวัดหรือไม่ คิดไปทําไม มันได้อะไร
คิดแล้วมันก็ยงั ไม่ได้ไป เพราะยังอยู่ทน่ี ่ี วันนี้วนั ที่ ๑๙ แต่เราคิดไปถึงวันที่ ๒๔
แล้วนี่ คิดได้ รู้วา่ วันที๒่ ๔ มีกจิ กรรมต้องทํา ก็รู้แค่นนั้ ก็พอ ก็เตรียมตัวไว้ ถ้าถึง
วันนัน้ มาได้ก็มา มาไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งมา จิตก็วุน่ วายตลอดเวลากับความคิดนี้
เพราะไม่ได้เอาพุทโธมาสกัดมัน ควรพุทโธๆๆไปในใจ หรือสวดมนต์ไปภายในใจ
อิตปิ ิ โสฯ อรหัง สัมมาฯ สวดไปเรื่อยๆในจิตในใจ แล้วจิตจะได้เป็ นสมาธิ
ในขณะทีเ่ ราไม่ได้นงั ่ คือมันจะว่างจากความคิดปรุงต่างๆ
ถาม กัน้ ไม่ให้จติ มันส่ายหรือแส่ออกไปข้างนอกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ
ตอบ พุทโธหรือการสวดมนต์น่ี เป็ นตัวดึงกระแสจิตให้เข้ามาข้างใน ให้มารวมเป็ น
สมาธิ ซึง่ จะรวมได้หลายแบบ รวมแบบทีไ่ ม่ฟ้ งุ ซ่านก็เป็ นแบบหนึ่ง หรือรวมแบบ
ร่างกายหายไปหมด เหลืออยู่แต่สกั แต่ว่ารู ้ นี่ก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง อยู่ทว่ี า่ มันจะ
รวมลงไปลึกขนาดไหน ขึ้นอยู่กบั การสกัดกัน้ ตัวสังขารความคิดปรุง อย่าให้มนั
ไปคิดปรุง ถ้าคิดแล้วมันจะเกิดความฟุ้งซ่าน สังขารความคิดปรุงแต่งนี่มนั ไปได้
๒ ทางด้วยกัน ถ้าคิดให้เป็ นปัญญา มันก็จะดึงจิตเข้าข้างใน เช่นคิดพิจารณาว่า
เราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา คิดอย่างนี้เป็ นมรรค ถ้าไป
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คิดกังวลเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เรื่องลูก เรื่องอะไรต่างๆ เรื่องอนาคตของตนเอง จะตาย
แบบไหน จะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไหน คิดไปทําไม ถึงเวลามันก็เป็ นไปตามเรื่อง
ของมัน บางคนก็คดิ กลัวจะเป็ นอัมพฤตอัมพาต กลัวจะนอนอยู่บนเตียงเป็ นปี ๆ
ทําอย่างไรได้มนั เรื่องของบุญของกรรม เราทําอะไรไว้เราก็ตอ้ งได้รบั ผลของมัน
สักวันหนึ่ง ตอนนี้เรารีบทํากรรมดีไว้เถิด ทําบุญทํากุศลโดยเฉพาะการภาวนา
การเจริญปัญญา ทําให้จิตมันหลุดพ้น พอหลุดพ้นแล้วร่างกายจะอยู่ในสภาพ
ไหน ก็ไม่เดือดร้อนด้วย หลวงปู่ชอบต้องนัง่ ในรถเข็น ท่านก็แฮปปี้ ของท่าน ไป
ไหนมาไหนอย่างสบายใจ เมือ่ จิตหลุดพ้นแล้ว ร่างกายก็อยู่ในสภาพใด จิตก็รบั
ได้หมด
ถาม ท่านเคยทราบแนวทางของท่านโกเอ็นก้าไหมครับ
ตอบ ก็เคยอ่าน ท่านก็สอนการเจริญสติปฏั ฐาน ๔
ถาม โดยใช้การพิจารณากายทีท่ ่านสอนเมือ่ สักครู่วา่ พิจารณาเป็ นส่วนๆ เช่นจากผม
ขนเล็บฟันหนังนี่ไล่ไป คือภรรยาผมจริตเขาเป็ นอย่างนัน้ เขาชอบไป เขาบอกว่า
อีกหน่อยเขาจะไปปี ละ ๔ ครัง้ เขาว่าเดีย๋ วนี้มสี าขาในประเทศไทย ๕ แห่ง ที่
ทราบว่ามีแถวพิษณุโลก แล้วตอนนี้ไปสร้างใหม่แถวกาญจนบุรี แล้วก็ท่ี
ปราจีนบุรีก็มี อีก ๒ แห่ง ทีไ่ หนผมไม่ทราบ ภรรยาผมก็ไป แต่ผมหันมาทางอา
นาปานสติ คือลมหายใจ ถือว่าลมหายใจคือชีวติ หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตาย
หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย แล้วผมเคยสัมผัสเรื่องนี้มานานแล้วนี่ ๒ ครัง้ ก็
เลยรู้สกึ ว่าฝังใจ แล้วติดกับทางด้านนี้
ตอบ ได้ วิธีปฏิบตั กิ ็มอี ยู่หลายแนวทาง เหมือนร้านอาหาร ธรรมะก็เป็ นเหมือนอาหาร
ทีข่ ายในตลาด อาหารสด พวกเนื้อพวกผักต่างๆ อยู่ทค่ี นซื้อจะเอามาปรุงแต่ง
แบบไหน ทําเป็ นอาหารจีน อาหารเวียดนาม อาหารฝรัง่ ก็ได้ คนทีช่ อบกินอาหาร
แบบไหนก็จะกินอาหารแบบนัน้ ของเขานี่รู้สกึ ว่ากําหนดให้อยู่ครัง้ ละ ๑๐ วัน
แล้วไม่ให้พูดกัน มีแต่ปฏิบตั ติ ลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ถึงหลับ ให้คุมสติอยู่
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ตลอดเวลา บางคนไปอยู่ได้ไม่ก่วี นั ก็ทนไม่ไหว อึดอัดไม่ได้พูดไม่ได้คุย สังขาร
มันมีแต่ปรุงแต่ง แต่ไม่ได้ออกมาทางวาจา คนทีม่ สี ติแล้ว ควบคุมสังขารได้มนั ก็
เพลิน ทีอ่ ย่างนี้สาํ หรับคนทีย่ งั ไม่มวี นิ ยั ในตัวเอง จึงต้องมีเวลํา่ เวลาคอยบังคับ
ถ้ามีวนิ ยั ก็ไม่ตอ้ งไปก็ได้ อยู่บา้ นก็ปฏิบตั ไิ ด้ ขังตัวเราไว้ในห้องก็ได้ วันละกี่
ชัว่ โมงก็กาํ หนดเอา เวลานัน้ เราก็ไม่ตอ้ งออกไปข้างนอก คนอืน่ เขาจะทําอะไรก็
เรื่องของเขา เราก็ทาํ ของเราไป แต่คนส่วนใหญ่ไม่มวี นิ ยั พอ พออยู่ในบ้านเดีย๋ ว
คนนัน้ เปิ ดโทรทัศน์ก็อยากจะไปดูดว้ ย คนนัน้ เขากินอะไรก็อยากจะไปกินด้วย
จิตใจมันยังอ่อน ยังไม่มหี ลักยึด แต่ถา้ มีวนิ ยั ในตัวมันเองแล้ว มันไปของมันเอง
ได้ อย่างอาตมามองย้อนดูตวั เอง ก็ไม่ทราบว่าทําไมมันเป็ นของมันได้ มันก็ไป
ของมันเอง ไม่มใี ครมาบังคับ ไม่มใี ครมาสอน พออ่านหนังสือปั๊บก็เข้าใจว่าต้อง
ทําอะไร ก็เริ่มทําไป
ถาม ท่านอาจารย์คะ ปัญหาว่าถือศีล ๘ อยูแ่ ต่พอดีไม่สบายต้องทานอาหารเย็น
เพราะว่าหมอให้ทานยาหลังอาหาร
ลูกก็วา่ ถ้ายกเว้นตอนนี้แล้วจะไปอยู่เมือ่
ร่างกายแข็งแรงขึ้น นี่จะเป็ นการผิดไหมเจ้าคะ
ตอบ มันก็ไม่ได้รกั ษาศีล ๘ ครบบริบูรณ์ แทนทีจ่ ะได้รางวัลที่ ๑ ก็เอารางวัลที่ ๒ ไป
ก่อน ถ้ารักษาศีล ๘ ก็ได้เหรียญทอง ถ้ารักษาศีล ๕ ก็ได้เหรียญเงิน เหมือนการ
แข่งขันกีฬา
ถาม ต้องกินยาเย็นนี่คะ
ตอบ เพราะว่าเราต้องการรักษาร่างกายเรามากกว่ารักษาศีล ๘
ญาติโยม ความจริงทานนํา้ สํารองแล้วก็ทานยาก็ได้ไม่ใช่หรือคะ
ญาติโยม ความจริงแล้วต้องชังนํ
่ า้ หนักดูนะว่า ถ้าไม่ทานยาตามหมอสังสุ
่ ขภาพเราจะเป็ น
อย่างไร มันแย่ยง่ิ กว่าเรารักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ก่อนแล้วกลับไปปฏิบตั ใิ หม่
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อีกหรือเปล่า ซึง่ นึกออกไหม เรายังมีร่างกายอยู่ คือจิตเราอาศัยร่างกายนี้ ถ้าเรา
รักษาตัวเราให้แข็งแรงแล้ววันข้างหน้าเราก็จะมีชวี ติ อยู่เพือ่ ทีจ่ ะบําเพ็ญภาวนาได้
ญาติโยม แต่หนู วา่ ได้ทงั้ ๒ อย่าง เพราะว่ายาจีนมันไม่ใช่ยาทีก่ ดั กระเพาะค่ะ
ตอบ มันได้ทงั้ ๒ อย่างทีบ่ อก คือรักษาตอนนี้แล้วไปบําเพ็ญก็ได้ หรือจะบําเพ็ญต่อไป
โดยไม่ตอ้ งรักษามันก็ได้ บางคนเขาไม่รกั ษาเขาจะเอาธรรมะ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรมะ ถ้าจะรักษาชีวติ ก็ตอ้ งสละธรรมะไปก่อน ก็
ต้องเลือกเอา
ถาม คืออยากรู้คาํ ตอบค่ะ
ญาติโยม ยาจีนกินได้ค่ะ คือไม่มอี าหารอยู่ในท้องก็กนิ ยาจีนได้ค่ะ
ถาม ยานัน้ ไม่อยากทานเลยค่ะท่านอาจารย์ เพราะว่าทานแล้วทําให้หลับ เคยตื่นตี ๓
ก็ไม่ต่นื ทัง้ ๆทีค่ วามจริงเคยตื่นได้นะคะ นี่มนั ไม่ยอมให้ต่นื เลย
ญาติโยม ไม่มใี ครรู้ดเี ท่ากับตัวเราเอง เราก็มาพิจารณาทบทวนเองว่าเราจะเลือกทางไหน
ดี เราจะทําอย่างไรดี แล้วท่านอาจารย์ท่านก็ให้โอวาท ท่านก็ให้คาํ แนะนําสังสอน
่
มา ตัวเราเองแหละต้องเป็ นคนตัดสินใจ ต้องพิจารณาว่าเราจะเอาอย่างไร จะ
หยุดรักษาเพือ่ บําเพ็ญบารมี ทาน ศีล ภาวนาให้ถงึ ระดับหนึ่ง เพือ่ เป็ นบาทเป็ น
ฐานทีจ่ ะขึ้นไปสู่ภพภูมทิ ด่ี ขี ้นึ ก็คดิ เอาก็แล้วกัน
ถาม เขาเป็ นมากค่ะ ตับไม่ทาํ งานไป ๒ ส่วน นี่เพิง่ จะออกมาวันนี้เอง
ตอบ ก็อย่าไปกังวลเลย ตัดสินใจทําอะไรก็ทาํ ไป ถ้าจําเป็ นต้องรักษาร่างกายให้
แข็งแรงก่อนก็ทาํ ไป ถ้ายังปฏิบตั ไิ ม่ได้ ก็ตอ้ งรักษาร่างกายไปก่อน
ญาติโยม ได้ลาออกจากงานแล้วนะคะ ทุกวันนี้ตอ้ งไปเคลียร์งาน เพราะหน้าทีค่ ่ะ
ญาติโยม ทุกคนเขาเป็ นห่วง
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ตอบ บางทีกต็ อ้ งอาศัยเหตุการณ์แบบนี้เป็ นตัวกระตุน้ เพราะว่าการปฏิบตั จิ ริงๆไม่ได้
ปฏิบตั ทิ ร่ี ่างกาย ตอนพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าบรรลุ ก็บรรลุบนเตียงนอน
เป็ นคนไข้ จิตของพระองค์สามารถพิจารณาธรรมจนเข้าใจ แล้วปล่อยวางได้
พิจารณาเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของร่างกาย เรื่องการเป็ นธาตุของร่างกาย
คือจะรักษามันอย่างไรสักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งตายอยู่ดี สมมุตยิ กนี้มนั หาย เดีย๋ วก็
เจอยกหน้าอีก มันก็กลับมาอยู่ทเ่ี ดิมอีก ก็ตอ้ งมาเจอยกสุดท้ายจนได้ เพียงแต่
ว่าวันนี้จะเป็ นยกสุดท้ายหรือไม่เท่านัน้ เอง ยกนี้จะเป็ นยกสุดท้ายหรือไม่ก็ไม่มี
ใครรู้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยในแต่ละครัง้ ก็ไม่รู้วา่ จะหายหรือไม่หาย ถ้าหายเดีย๋ วก็
ต้องไปเจอยกหน้าอีก คราวหน้ามันก็เป็ นอย่างนี้อกี บางทีพอหายแล้วแทนทีจ่ ะ
กลับไปปฏิบตั ธิ รรมต่อ ก็ไปทําอย่างอืน่ เสีย พอหายแล้วก็ลมื ถ้าถามว่าปฏิบตั ิ
ธรรมตอนไหนดี ก็ตอบว่าเวลานี้ดที ส่ี ุด ส่วนเรื่องศีล ๘ นี่ถา้ ต้องกินอาหารก่อน
กินยาก็ให้ถอื ว่ากินอาหารนี้เป็ นการกินยาไป ไม่ได้กนิ เพราะความอยากจะกิน ถ้า
อย่างนัน้ ก็เหมือนกับกินยา กินเพือ่ เคลือบกระเพาะ ถ้ากินไปตอนท้องว่างๆเดีย๋ ว
ยาจะไปกัดกระเพาะ ทําให้เกิดโรคซํา้ ซ้อนขึ้นมาอีก
พยายามพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆ ตามแนวทางทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มา เพราะเราต้อง
เป็ นคนสอนตัวเราเอง สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั จากครู บาอาจารย์เป็ นเหมือนนํา้ เชื้อ ที่
เราต้องเอาไปพัฒนาต่อ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาดูความเสือ่ มของร่างกาย
ร่างกายมันมาแล้วมันก็ตอ้ งไป เวลาไม่สาํ คัญ ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ต้องถึงเวลา
นัน้ ด้วยกันทุกคน เมือ่ เราอยู่ในสภาพนัน้ แล้ว ก็ควรพิจารณาเพือ่ ปล่อย อย่าไป
หวงมัน ไม่ตอ้ งไปหวังก็แล้วกัน ปล่อยให้แพทย์รกั ษาไป แต่ใจไม่ตอ้ งไปเชียร์ไป
หวัง จะหายก็หาย ไม่หายก็แล้วไป มันก็เป็ นได้ ๓ ทาง ดีข้นึ เท่าเดิม หรือเลวลง
ก็มี ๓ ทางนี้ เพียงแต่วา่ เราไม่รู้วา่ มันจะเป็ นทางไหนเท่านัน้ เอง หน้าทีข่ องเราก็
คือ ทําใจให้เป็ นกลางไว้ ทําใจให้เฉยๆไว้ รับได้ทงั้ ๓ ทาง จะเป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆก็ได้ จะดีข้นึ ก็ได้ จะเลวลงไปกว่านี้ก็ได้ ก็ตอนทีอ่ าตมาโดนงูกดั ก็ทาํ ใจ
แบบนี้ โดนงูกดั แล้วก็ไปโรงพยาบาลรักษา มันจะดีข้นึ หรือจะเลวลง จะหายไม่
หาย ไม่ทราบ คิดไปก็ทาํ ให้ใจปัน่ ป่ วน เพียงแต่รู้วา่ มันก็มแี ค่ ๓ ทางเท่านัน้ หาย
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ไม่หาย หรือตาย มีอยู่ ๓ทาง เมือ่ พิษมันเข้าไปในร่างกายแล้ว เราจะทําอย่างไร
ได้
ถาม ตอนนี้ก็ไปใช้ชวี ติ อยู่กบั ท่านชยสาโร อยู่ทแ่ี ม่ริมเชียงใหม่ อยู่เป็ นปี ท่ี ๒ แล้วก็
ลงชื่อไว้ปี ท่ี ๓ เพราะผมเกษียณเมือ่ ปี ๒๕๔๗ ท่านจะจัดสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนมกราคม ท่านอาจารย์ชยสาโรทีว่ ดั ป่ านานาชาติ ศิษย์ท่านอาจารย์ชา ไปอยู่
๗ คืน ๘ วัน ก็ไม่พยายามพูดกับใคร นอนทีเ่ ต็นท์ แล้วก็ต่นื ตัง้ แต่ตี ๔ จะต้อง
ขึ้นไปนัง่ ภาวนา แล้วก็ตอ้ งทําวัตรเช้า ผมก็ต่นื มาตีสามครึ่ง ทํากิจวัตรธุระของ
ตัวเอง กว่าจะเข้านอนก็ ๔ ทุ่ม อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นปลายมกราคม ก็มอี กี
เรื่องทีจ่ ะกราบเรียนท่านคือพยายามถามครูบาอาจารย์วา่ เกิดมาเป็ นมนุษย์น่ีตอ้ ง
ทําบุญกุศลในชาติก่อนทีจ่ ะมาเกิดนี่ค่อนข้างจะมากใช่ไหมครับ แต่พวกอาชญา
กร พวกโจรผู ้ร้ายผมอาจจะพูดหยาบไปว่า เหมือนพวกสัตว์นรกมาเกิดนี่ ทําไม
มันเป็ นไปได้ มีคติทางพุทธศาสนาอย่างไร
ตอบ ในจิตแต่ละดวงนี่ เคยทําบาปทําบุญมา มากมายหลากหลายด้วยกัน เหมือนการ
ปลูกต้นไม้ในสวนไว้หลายชนิดด้วยกัน ชนิดทีด่ กี ็มี ชนิดทีไ่ ม่ดกี ็มี ปลูกต่างวาระ
กัน เวลาทีม่ นั จะเจริญออกดอกออกผลก็ต่างกัน ดวงจิตดวงใจของพวกเราที่
ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ในครัง้ นี้ ในอดีตก็เคยทําบุญทําบาปทํากรรมไว้ ทีย่ งั ไม่ได้
แสดงผล ทีย่ งั ฝังอยู่ในใจก็ยงั มีอยู่ นิสยั ทีช่ อบทําบาปทําบุญก็ยงั ติดมาด้วย จิตที่
ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานทีใ่ จบุญก็มี เป็ นเดรัจฉานทีด่ กี ว่ามนุษย์บางคนก็มี หมาบาง
ตัวยังดีกว่าคนบางคนเลย ก็เพราะยังมีความดีฝงั อยู่ในตัวเขา ในจิตของแต่ละ
คนจึงมีทงั้ ดีชวั ่ ฝังอยู่ เหมือนกับกระเป๋ าทีโ่ ยมใส่ของ มีทงั้ ของดีของไม่ดปี นกัน
อยู่ เวลาโยมล้วงหยิบมันขึ้นมา บางทีก็หยิบของดีข้นึ มา บางทีก็หยิบของไม่ดี
ขึ้นมา เรื่องของกรรมจึงพูดไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็ นอจินไตย แต่
อธิบายได้คร่าวๆอย่างนี้ ถึงแม้จะเกิดมาเป็ นมนุษย์แต่เลวกว่าสัตว์ก็มี แม้แต่เรา
เองก็ไม่แน่เหมือนกัน วันนี้เราดี แต่ถา้ วันข้างหน้ามีอะไรมาสะกิด ทําให้ตวั สัตว์
นรกทีซ่ ่อนอยู่ในจิตในใจโผล่ออกมา ก็สามารถไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดมาก่อนก็
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ได้ หรือมีองค์พระองค์เทพองค์พรหม ทีซ่ ่อนอยู่ในใจโผล่ออกมาก็ได้ ก็อาจจะ
ออกบวชเป็ นพระไปเลยก็ได้
อย่างทีว่ นั นัน้ เล่าเรื่องของหลวงปู่ขาวให้ฟงั ตอนทีท่ ่านทราบข่าวว่าภรรยาของ
ท่านไปมีชูน้ ้ ี ตอนนัน้ มีตวั แสดงสองตัวกําลังแย่งกันแสดงบทบาท ระหว่างสัตว์
นรกกับพระ ตอนต้นก็คดิ ว่าจะฆ่ามันทัง้ สองให้ตายไปเลย ต่อมาก็ได้สติองค์พระ
จึงได้แสดงตน มาบอกว่าฆ่าเขาก็เท่านัน้ ฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขา สูย้ กให้เขาไปเลย
ดีกว่า ท่านก็เลยประกาศให้ชาวบ้านรู้วา่ ต่อไปนี้ภรรยาของเราไม่ได้เป็ นของเรา
แล้วนะ ยกให้ชูเ้ ขาไปแล้ว ส่วนเราๆจะลาไปบวช นี่คอื พระทีฝ่ งั อยู่ในจิตของท่าน
สังเกตดูอารมณ์เราก็แล้วกัน บางทีก็อยากจะฆ่าคน บางทีก็กล้าทีจ่ ะเสียสละชีวติ
สลับกันปรากฏขึ้นมา อยู่ทส่ี ติจะควบคุมได้มากน้อยเพียงไร พระพุทธเจ้าจึงทรง
เน้นไปทีส่ ติปฏั ฐาน ๔ เจริญสติให้มาก สติน้ ีเป็ นเหมือนกับคนเฝ้ าประตู ใครจะ
ออก ใครจะเข้า ให้คอยดูไว้ ตัวทีไ่ ม่ดกี ็สกัดไว้ ตัวทีด่ กี ็ปล่อยออกมา ถ้ามีสติ
แล้วจะควบคุมอารมณ์ได้ เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดกี ็ดบั ได้ พอรู้ทนั ปั๊บมันก็ดบั แล้ว
พอรู้วา่ โกรธปั๊บ มันก็ดบั แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่รู้ มันก็ต่อเป็ นลูกโซ่ไปเลย เพราะ
ไม่มสี ติ ธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื สติ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนกับรอย
เท้าช้าง ทีใ่ หญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทงั้ หลาย ครอบรอยเท้าของสัตว์อน่ื ๆได้หมด
สติก็เป็ นธรรมทีค่ รอบธรรมทุกชนิด ถ้าไม่มสี ติแล้ว สมาธิปญั ญาก็ไม่เกิด วิมตุ ติ
ก็ไม่เกิด ต้องมีสติเป็ นตัวนํา
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้ามันขึ้นมาตามวิบากกรรมทีเ่ กิดนี่เข้าใจ แต่อย่างพวกสัตว์ต่างๆ
นี่ โอกาสทีเ่ ขาจะต้องเกิดเป็ นอย่างนัน้ ซํา้ ๆซากๆ โอกาสทีเ่ ขาจะพบความสุขอย่าง
เราเขาก็ไม่มี ฉะนัน้ เขาจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็ นคนก็ไม่มี
ตอบ มี ก็บญ
ุ ทีเ่ ขาเคยสะสมไว้ก็มอี ยู่ เพียงแต่วา่ ยังไม่มแี รงพอ ตัวบาปมันมีแรง
มากกว่าก็เลยส่งให้ไปเกิดก่อน แต่เมือ่ ถึงเวลาทีบ่ ญ
ุ แรงกว่าบาป ก็จะได้มาเกิด
มาเป็ นมนุษย์ได้ อย่างพระพุทธองค์กท็ รงเป็ นสัตว์มาหลายชนิดเหมือนกัน ไม่ได้
หมายความว่าเกิดเป็ นสัตว์แล้วจะเป็ นสัตว์ไปตลอด เกิดเป็ นมนุษย์แล้วต้องเป็ น
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มนุษย์ไปตลอด ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่เรื่องของกรรม มีข้นึ ๆลงๆ ตัง้ แต่พรหมลงไปถึง
นรก
ขึ้นๆลงๆไปอย่างนี้
จนกว่าจะเกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วได้มาเจอ
พระพุทธศาสนา ได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน จนหลุดพ้นไป หรือบรรลุธรรม
ได้ดว้ ยตนเอง เช่นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีก่ ารขึ้นๆลงๆบนบันไดของภพชาติต่างๆ
จะสิ้นสุดลง พยายามยึดหลักปัจจุบนั ตอนนี้เราอยู่ตรงไหน เราเป็ นอะไร มีอะไร
ทีเ่ ราจะต้องทําก็ทาํ ไป มีหน้าทีด่ ูแลรักษาร่างกายของเราก็ดูไป หาหมอก็หาไป กิน
ยาก็กนิ ไป ถ้าต้องกินข้าวก็กนิ ไป กินข้าวก็ยงั ภาวนาได้ มันไม่ได้ไปหยุดการ
ภาวนา ก็ภาวนาไป เจริญปัญญาไป เราปฏิบตั ธิ รรมได้ตลอดเวลาแต่ไม่ปฏิบตั ิ
เพราะเราไม่รู้กนั เพียงแต่ระลึกพุทโธๆอย่างเดียวไปทัง้ วันก็ได้ปฏิบตั แิ ล้ว ถ้าทํา
ได้ก็ใกล้จะหลุดพ้นแล้วนะ บอกให้รู้ก่อน แทนทีจ่ ะไปคิดเรื่องยา เรื่องกินข้าวถือ
ศีล ๘ มาบริกรรมพุทโธๆอย่างเดียวจะดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่า อย่าไปคิดถึง
เรื่องอืน่ เลย ตอนนี้คอยรักษาใจไว้ ทําใจให้วา่ ง ไม่ตอ้ งไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไร
ทัง้ สิ้น เข้าใจหมดแล้วร่างกายมันก็ตอ้ งตาย กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทํา
อย่างไรมันก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้
ใจทีก่ าํ ลังวุน่ วายทําให้มนั สงบ ให้มนั ว่างเท่านัน้ เอง ไม่สงบมันก็ห่วงเรื่องร่างกาย
มันก็ไปพันกับศีล การกระทําทางกาย ทางวาจา แต่ถา้ เข้าใจเรื่องของจิตแล้ว
ร่างกายก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน ยกให้หมอไป หมอเขาให้กนิ ก็กนิ ไป แต่
ใจเราๆก็ดูแลไป รักษาไปด้วยธรรมโอสถ บริกรรมพุทโธๆๆไปทัง้ วันนัน้ แหละ
หรือสวดมนต์ไปทัง้ วันก็ได้ อย่าปล่อยให้มนั ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ยกเว้นเรื่องที่
จําเป็ นจะต้องคิด เช่นมีภาระความรับผิดชอบการงาน คิดเสร็จแล้วก็พอแล้ว
หยุดได้แล้ว ก็กลับมาสวดมนต์ในใจต่อ บริกรรมพุทโธไปภายในใจ ทําได้เสมอ
อยู่ทไ่ี หนก็ทาํ ได้ ไม่ตอ้ งไปวัด แต่เราไม่มนี ิสยั ในทางนี้มนั ถึงไม่ได้ทาํ พอไปจาก
ทีน่ ่ีแล้วก็เริ่มคิดอีกแล้ว คิดเรื่องนู น้ เรื่องนี้ ลองคิดแต่คาํ ว่าพุทโธๆอย่างเดียวดู
ไม่คดิ เรื่องอืน่ นอกจากจําเป็ นจริงๆ แต่อย่าไปเครียดจนเกินไปกับการบริกรรม
พุทโธๆ เวลาอยู่กบั เพือ่ นฝูงก็ตอ้ งพูดคุยกัน มัวแต่พทุ โธๆเดีย๋ วเพือ่ นก็จะอึดอัด
20

กัน แต่ถา้ เราอยู่ลาํ พังคนเดียว ก็อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ให้อยู่กบั พุทโธๆๆไป สวด
มนต์ไปก็ได้ แล้วใจจะสบาย จะสงบ จะเย็น
ถาม ท่านอาจารย์คะขอกราบเรียนถามอีกเรื่อง ถ้าเรารู้วา่ เราถูกเอาเปรียบ แล้วก็
อาจจะถูกโกงอย่างนี้เจ้าค่ะ ถ้าต่อสูไ้ ปบ้างเท่าทีส่ ามารถแล้วนี่ แต่ก็ยงั มีทางไปได้
อีก เราควรจะทําอย่างไรคะ ควรจะสูต้ ่อหรือไม่ ลูกบอกว่าลูกจะเสียสละถอยมา
คือไม่อยากต่อสู ้ ไม่อยากขึ้นศาล ลูกควรจะทําอย่างไร
ตอบ วิธีทด่ี ที ส่ี ุดก็คอื สละไป ถือว่าเป็ นการทําบุญทําทานไป ถ้าสละไปนี่ก็เป็ นบุญแล้ว
ถาม ถ้าในกรณีทม่ี นั ติดเข้าไปในกลุม่ เจ้าค่ะ เราสละคนเดียวมันก็ไม่หลุดออกมา คือ
คนอืน่ เขาไม่ยอมสละค่ะ
ตอบ ก็ให้คนอืน่ เขาทําไปซิ เราก็เฉยๆ ปล่อยเขาไป
ถาม คือตัวลูกนี่ ใจลูกนี่สละแล้ว แต่วา่ มันจะต้องติดพ่วงเข้าไป
ตอบ ติดก็ไม่เป็ นไร ติดก็ตดิ ไป
ถาม ถ้าเกิดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลล่ะเจ้าคะ
ตอบ เราไม่ตอ้ งไปก็ได้น่ี ใช่ไหม
ถาม ไม่ทราบเจ้าค่ะ เพียงแต่วา่ ลูกอยากจะตัดเสียก่อนทีจ่ ะต้องไปศาล
ตอบ เราทําในส่วนทีเ่ ราทําได้ ส่วนทีเ่ ราทําไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยไปตามเรื่องของเขา
ถาม แต่ลูกเถียงเขาไม่ได้ เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็ นอย่างนี้ แล้วลูกไม่
ทราบว่าจะเถียงเขาว่าอย่างไร ลูกขอคําของท่านอาจารย์ไปเถียง ลูกเถียงไม่ทนั
เจ้าค่ะ
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ตอบ พระพุทธเจ้าก็ทรงสละหมด แม้แต่ลูกเมียพระองค์ก็ยงั ทรงสละเลย กับสมบัติ
แค่น้ ีทาํ ไมพระองค์ไม่ได้ทรงสอน เพียงแต่วา่ มันก็มหี ลายระดับเท่านัน้ การให้
ทานแบบธรรมดาทัวไปก็
่ มี แบบอุกฤษฏ์ทเ่ี ป็ นของโพธิสตั ว์ก็มี สําหรับผูท้ จ่ี ะมุง่ สู่
ธรรมขัน้ สูงพระองค์ก็ทรงสอนให้สละหมด พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้สละทรัพย์
เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม พระองค์
ทรงสอนแต่คนไม่ฟงั กัน
ถาม เขาบอกว่าไม่ได้สอนให้ไม่สู ้ เพราะเราก็สูม้ าพอสมควรแล้ว
ตอบ สูด้ ว้ ยเหตุดว้ ยผล พูดกันทําความเข้าใจกัน ว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกนะ คุณควรจะ
ทําอย่างนี้ เรามาตกลงกันได้ไหม ถ้าเขาบอกไม่พูดด้วย ก็แล้วไป ก็จบ ไม่ตอ้ งไป
ฟ้ องศาล ไม่ตอ้ งไปทําอะไร คิดเสียว่าเป็ นเงินทีส่ ูญไปก็แล้วกัน ยกให้เขาไป
ทําบุญไป แค่น้ กี ็จบ จบแปลว่ายุติ ยุตธิ รรมก็คอื มันจบ คําว่ายุตธิ รรมไม่ได้
หมายความว่าต้องเอาของเราคืนมาถึงจะยุตธิ รรม ไม่ใช่ ยุตธิ รรมก็คอื เมือ่
เหตุผลมันมาถึงจุดนัน้ มันต้องหยุดตรงนัน้ ก็ตอ้ งหยุดตรงนัน้ ถ้าปลงได้ก็ไม่
เครียด ให้ทนายเขาทําหนังสือมอบอํานาจไป สละเงินก้อนนี้ไป ไม่ขอรับผิดชอบ
ถึงแม้จะได้มาก็ไม่ตอ้ งการ ใครอยากจะได้ก็เอาไป คงจะมีวธิ ีหรอก ถ้าต้องการ
จะสละมันจริงๆ ถ้าไม่มวี ธิ ีก็ตดั ทีใ่ จก็แล้วกัน อะไรมันจะเกิดกับเราก็ถอื ว่ามัน
เป็ นเคราะห์กรรมของเรา ทีม่ สี ่วนร่วมทํามา เป็ นกรรมทีท่ าํ มาร่วมกัน อย่างไรมัน
ก็หนีไม่พน้ ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอยู่ดี มันก็อยู่ตรงนัน้ แหละ ถ้าเข้าใจถึง
คําว่าแก่ เจ็บ ตายแล้ว มันไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องมากังวล อะไรทีม่ นั จะเกิดมันก็ไม่
เลวร้ายไปกว่าความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทีม่ นั จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แล้วเมือ่ เราพร้อมทีจ่ ะรับความแก่ ความเจ็บ ความตายแล้ว อะไรๆเราก็รบั ได้
หมด เพียงแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม ไปขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะจะทําให้ผูแ้ พ้
เกิดอาฆาตพยาบาท ผูช้ นะก็ดใี จไป ถ้าไม่เอาเรื่องเอาราว เรื่องมันก็จบ
ถาม แต่ลูกต้องหาวิธีอน่ื ลูกพูดไม่ทนั
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ตอบ ได้ไป เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้
ถาม คิดว่าให้เขาโกงทําไม เขาโกงเอาเปรียบทุกอย่าง เสียตังค์ให้คนเลวทําไม อะไร
อย่างนี้
ตอบ คิดผิดอย่าไปคิดอย่างนัน้ คิดเสียว่าได้ไปก็เอาไปไม่ได้ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เรา
เอามาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี เอาไปได้แต่จติ ทีท่ ารุนโหดร้ายต่อกันและกัน
คิดอย่างนี้ก็ผดิ แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า คิดว่าเขาเอารัดเอาเปรียบเรานี้ทาํ ให้เกิด
โทสะ ทําให้เกิดความพยาบาทขึ้นมา เราควรคิดว่าเป็ นบุญเป็ นกรรม เมือ่ ถึงเวลา
จะต้องถูกเขาโกง ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเราไป ถือว่าเป็ นโอกาสทีเ่ ราได้ทาํ บุญก็
แล้วกัน เพราะบางทีเงินทีเ่ ราได้มานี่ก็เอาไปทําบุญอยู่ดี ก็ทาํ เสียตอนนี้เลย ก็
หมดเรื่อง
ถาม ลูกก็บอกว่าได้มาลูกก็ไม่เอาส่วนนี้อยู่แล้ว ถ้าได้มาก็จะเอาไปทําบุญ เอาไปทํา
กุศลดีกว่าทีจ่ ะให้เขาโกง
ตอบ ไม่ดหี รอก ทําแบบนี้ไม่มคี วามเมตตา ก็อย่างทีบ่ อกว่าเมตตากับคนทีเ่ รารักนี่มนั
ง่าย แต่เมตตากับคนทีเ่ ราเกลียดนี่มนั ยาก แต่ถา้ ทําได้จะได้บญ
ุ มาก เพราะจะได้
ระงับความเกลียดให้หมดไปจากจิตจากใจ ต่อไปเราจะไม่เกลียดใคร จะมองคน
ทุกคนดีชวั ่ ว่าเป็ นเพือ่ นเกิดแก่ เจ็บ ตายด้วยกัน คนชัว่ ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเขา
ทีต่ อ้ งมาทําความชัว่ ความชัว่ ทีเ่ ขาทํานี้ก็จะเป็ นโทษกับเขา เราไม่ตอ้ งไปสาปไป
แช่งเขา การกระทําของเขาจะเป็ นตัวทีส่ าปเขาเอง
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๒

ใจไม่ดบั

๒๔ กันยายน ๒๕๔๙
เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนัน้ ต้องเป็ นด้วยกันทุกๆคน จึงไม่ควรลืม ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
จะได้มธี รรมโอสถไว้ดูแลรักษาจิตใจ ถ้าไม่พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ พอเกิดขึ้นมาใจก็จะป่ วย
ป่ วยกายแล้วไม่พอ ยังป่ วยใจด้วย แต่ถา้ ได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เหมือนมีธรรมโอสถ
จะรู้สกึ เฉยๆ รู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา รู้วา่ ใจไม่ได้ป่วยไปกับกาย สิง่ ทีป่ ่ วยก็ตอ้ งเป็ นไปตาม
สภาพของเขา ไม่มใี ครอยู่เหนือสภาพนี้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นปุถชุ นธรรมดาหรือพระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวก ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายทีเ่ รากราบไหว้บูชา ก็ตอ้ งตกอยู่ในสภาพ
เดียวกัน ต่างกันทีจ่ ติ ใจ ของท่านมีเกราะคุม้ กัน มีธรรมโอสถรักษาใจ ทําให้ใจไม่สะทก
สะท้าน ไม่หวาดกลัว เพราะใจไม่ได้เป็ นไปกับร่างกาย แต่ถา้ ไม่ได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ
ความหลงก็จะหลอกให้ใจไปหลงคิดว่าเป็ นกาย เวลากายเป็ นอะไรใจก็เดือดร้อนไปด้วย
คิดว่าใจเป็ นไปกับร่างกาย เพราะใจอาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข เวลาร่างกาย
ป่ วย ชํารุดทรุดโทรม ไม่สามารถไปหาความสุขได้ ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ ได้
พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวังพึง่ อาศัย
ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข เพราะหาความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ร่างกายก็ได้ ก็คอื
ความสุขภายในใจทีม่ รี ออยู่แล้ว เป็ นเหมือนสมบัตทิ ถ่ี ูกโมหะอวิชชา ความหลงกลบฝัง
ไว้ หน้าทีข่ องเราจึงต้องพยายามขุดเอาอวิชชาเอาโมหะความหลงให้ออกไปจากใจ เพือ่ จะ
ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง คือความสงบใจ
ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตายจนจิตรับความจริงได้ ความ
สงบก็จะปรากฏขึ้นมา จะไม่รู้สกึ อิดหนาระอาใจหรือท้อแท้ หรือไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะ
อยู่ต่อไป เพราะการพิจารณาเป็ นการทําสมาธิไปในตัว แทนทีจ่ ติ จะฟุ้งซ่าน กลับจะสงบ
ในเบื้องต้นอาจจะลําบากหน่อย เพราะมีกเิ ลสคอยต่อต้านอยู่ เวลาคิดถึงความแก่ ความ
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เจ็บ ความตาย จะรู้สกึ ไม่สดใสเลย คิดถึงเวลาทีจ่ ะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทําอะไรไม่ได้ แล้ว
ก็ตอ้ งตายไปในทีส่ ุด ถ้ายังมีกเิ ลส มีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆอยู่ ก็จะรู้สกึ
สูญเสีย ทําให้ไม่อยากคิด พยายามหลีกเลีย่ งไม่ไปคิดมัน เพราะคิดแล้วทําให้เกิด
อารมณ์ไม่ดขี ้นึ มา ถ้าคิดแบบนี้แล้วแทนทีจ่ ะเกิดประโยชน์กลับเกิดโทษขึ้นมา เพราะจิต
จะยิง่ ถูกความหลง ความไม่รู้ครอบงํามากยิง่ ขึ้นไป เพราะคนเราทุกคนควรจะรู้ความจริง
ของชีวติ เราว่าเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ คือความจริงของชีวติ เรา
นัน่ เอง ถ้ารู้ความจริงทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว รู้จกั วิธีปฏิบตั ติ ่อความจริงนี้แล้ว สักวันหนึ่ง
ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็จะไปถึงทีเ่ ดียวกันกับทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระสาวกทัง้ หลายได้ไปถึง นัน่ ก็
คือนิ โรธความดับของทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะใจหลง ใจไม่ยอมรับความจริง
ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนเห็นว่าไม่มใี ครในโลกนี้ ทัง้ ตัวเราและผูอ้ น่ื จะต้องตกอยูใ่ น
สภาพเหมือนกัน เป็ นธรรมดาของร่างกายทีจ่ ะต้องเป็ นไป จิตใจก็เกิดความกล้าหาญ
ขึ้นมา กล้าสูแ้ ละเผชิญกับความจริง จะไม่หวาดกลัว เมือ่ ไม่หวาดกลัวความทุกข์ก็ไม่มี
คนเราทีก่ ลัวกันก็กลัวความตาย กลัวความเจ็บกัน แต่ถา้ ไม่กลัวเสียอย่างแล้ว ใจก็จะไม่
หวันไหว
่ จะตัง้ อยู่ในความสงบของสมาธิ มีความแข็งแกร่งเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ๆ
ทีส่ ามารถรับพายุทจ่ี ะพัดโหมกระหนํา่ มา ไม่วา่ จะมีกาํ ลังแรงมากน้อยเพียงไร ก็ไม่
สามารถขยับหินก้อนนัน้ ได้ จิตใจทีม่ คี วามสงบ มีความนิ่งด้วยปัญญา จะไม่หวันไหวกั
่
บ
สภาพต่างๆ จะเผชิญกับมันได้ ไม่มปี ญั หาอะไร อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด อะไรจะดับก็ตอ้ ง
ดับ อะไรไม่ดบั ก็ไม่ดบั แต่เราไม่รู้วา่ อะไรดับ อะไรไม่ดบั กัน เพราะใจเราหลง คิดว่า
ร่างกายดับแล้วทุกอย่างดับหมด ชีวติ เราดับหมด ทุกสิง่ ทุกอย่างในตัวเราดับไปหมด แต่
ยังมีตวั หนึ่งทีย่ งั ไม่ดบั ก็คอื ใจนี้แหละ ใจไม่ดบั ร่างกายจะดับก็ดบั ไปแต่ใจก็ยงั เป็ นอกา
ลิโกอยู่ เป็ นอย่างไรก็เป็ นอย่างนัน้ อยู่ เป็ นธาตุรู้ เป็ นผูร้ ู้ แต่ขาดปัญญา ไม่สามารถ
แยกแยะตนเองออกจากสิง่ ทีค่ ลุกเคล้าด้วย เมือ่ ไปคลุกเคล้ากับสิง่ ทีม่ เี กิดมีดบั ก็เลยคิด
ว่าตนเองเกิดดับไปด้วย
ถ้าได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบตั ิ พิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายอยู่เรื่อยๆ ก็จะมีธรรมะมีอาวุธทีจ่ ะแยกแยะใจให้ออกจากสิง่ ทีใ่ จไปคลุกเคล้าด้วย
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เมือ่ แยกออกมาได้แล้ว ก็จะรู้วา่ ใจไม่ได้เป็ นอะไรตามไปด้วย ร่างกายจะเป็ นอย่างไร จะ
ดีหรือไม่อย่างไร ใจก็ไม่ได้เป็ นตามร่างกาย แต่ใจมักจะหลง เหมือนคนดูฟตุ บอล ชอบ
เชียร์ ทัง้ ๆทีไ่ ม่รู้จกั คนเล่นด้วยซํา้ ไป ถ้าฝ่ ายทีเ่ ชียร์ชนะก็ดอี กดีใจตามไปด้วย ถ้าแพ้ก็
เสียอกเสียใจ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้อะไรจากการแพ้การชนะเลย แต่ใจชอบไปยุ่งกับเรื่องต่างๆแล้ว
ก็ไปยึดติด เวลาชอบใครก็เชียร์เขา อยากให้เขาได้ดบิ ได้ดี มีความสุขมีความเจริญ ถ้าไม่
ชอบก็สาปแช่งให้เขาเป็ นไป นี่คอื เรื่องของใจทีห่ ลง ไม่รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มที งั้
เจริญและเสือ่ มอยู่ควบคู่กนั ไป เวลาสิง่ ทีเ่ ราเชียร์เสือ่ มลงไปก็เสียใจ เวลาสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ
มีความเจริญก็ไม่พอใจ เพราะลืมไปว่าความเจริญก็มขี อบเขต เมือ่ เจริญแล้วสักวันหนึ่งก็
ต้องเสือ่ มไป ไม่ตอ้ งไปสาปแช่งเดีย๋ วก็เสือ่ มไปเอง
นี่คอื ปัญหาของพวกเรา คือไม่ค่อยพิจารณาความเสือ่ มกัน ส่วนใหญ่จะมองแต่ความ
เจริญกัน ได้อะไรมาก็อยากจะให้มนั เจริญ เปิ ดร้านเปิ ดบริษทั ก็อยากจะให้เจริญอย่าง
เดียว ไม่คดิ ว่าจะต้องเสือ่ มบ้าง ไม่วา่ บริษทั จะใหญ่โตขนาดไหนสักวันหนึ่งก็ตอ้ งปิ ดตัว
ลง จะมีตาํ แหน่งสูงขนาดไหนสักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไปเพราะกิเลสจะคอยกีดกันไม่ให้เรา
คิดถึงความเสือ่ ม เมือ่ ไม่ได้พจิ ารณาธรรมะ ก็เหมือนกับไม่มอี าวุธไว้ต่อสู ้ เวลาความ
เสือ่ มปรากฏขึ้นมาคืบคลานเข้ามา ความทุกข์ก็จะรุมทําร้ายจิตใจ ให้เศร้าโศกเสียใจ แต่
ถ้าได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆว่า ชีวติ ของคนเรามีทงั้ ขึ้นมีทงั้ ลง มีทงั้ สูงมีทงั้ ตํา่ แล้วก็เตรียม
ตัวรับกับสภาพทีจ่ ะเกิดขึ้น ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เหมือนกับทหารทีต่ อ้ งซ้อม
รบอยู่เรื่อยๆ เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งจะต้องมีสงครามเกิดขึ้น ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ เวลาเกิด
สงครามขึ้นมา ก็จะสูเ้ ขาไม่ได้ ใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ได้พจิ ารณาความเสือ่ มอยู่
เรื่อยๆ เวลาพบกับความเสือ่ มก็จะไม่รู้วา่ ต้องทําใจอย่างไร
ใจมักจะถูกความอยากรุมเร้าอยู่ตลอดเวลา เมือ่ ไม่สามารถทําตามความอยากได้ ก็เกิด
ความทุกข์ข้นึ มา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิ ารณาอริยสัจข้อแรก คือทุกขสัจ เกิด
มาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้า
พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพ จิตใจจะได้ไม่
หวันไหวหวาดกลั
่
วแต่อย่างใด จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ ไม่ยดึ ติดกับอะไร เพราะรู้วา่
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สิง่ ต่างๆต้องจากเราไป หรือเราจะต้องจากมันไป การไปยึดไปติดเป็ นเหตุของความทุกข์
ความไม่สบายใจ สังเกตดูสง่ิ หนึ่งสิง่ ใดบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทีเ่ ราไม่มคี วามผูกพันด้วย
ไม่เกี่ยวข้องด้วย ไม่ยดึ ติด เวลาเป็ นอะไรไป ก็ไม่กระทบกับเรา แต่ถา้ มีความผูกพัน มี
ความยึดติด เวลาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ บุคคลนัน้ บุคคลนี้ มีอนั เป็ นไป เราก็วุน่ วายใจ เศร้าโศก
เสียใจ คนทีไ่ ม่มธี รรมะอยู่ในใจเลย จะไม่อยากอยูต่ ่อไปเวลาสูญเสียสิง่ ทีต่ นรักไป เช่น
เสียคู่ครองทีเ่ คยอยู่ดว้ ยกันมาตลอด เมือ่ เสียไปแล้วก็รู้สกึ ว่าชีวติ ของตนก็หมดไปด้วย
เคยสังเกตเห็นอยู่เรื่อย คู่สามีภรรยาทีอ่ ยู่ดว้ ยกันมาเป็ นเวลายาวนาน พอคนใดคนหนึ่ง
เสียไป อีกคนหนึ่งก็จะเสียตามไปด้วยในเวลาไม่นาน เพราะความผูกพัน ความยึดติด
เหมือนกินอาหารทีเ่ คยเติมเครื่องปรุงต่างๆ พอวันไหนไม่มเี ครื่องปรุงก็ไม่อยากจะกิน
เลย เพราะติดกับรสชาติ อย่างคนทีเ่ ป็ นเบาหวานก็รู้อยู่วา่ กินของหวานมากไม่ได้ แต่ก็
อดไม่ได้ เพราะความเคยชิน
จิตนี่เวลาทําอะไรแล้วจะติดนิสยั เคยทําอะไรก็จะทําอย่างนัน้ ถ้าไม่เคยทําก็ไม่ทาํ เคย
ดืม่ กาแฟตอนเช้าก็ตอ้ งหากาแฟมาดืม่ ทุกเช้า คนทีไ่ ม่ดม่ื ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ตื่นขึ้นมาก็
ไม่ตอ้ งหามาดืม่ ก็ไม่เห็นเป็ นอะไร ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจ แต่อยากมีความสุขใจที่
แท้จริง ก็ตอ้ งตัดความผูกพันกับทุกสิง่ ทุกอย่าง เช่นรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ
รูปต่างๆ ทีพ่ วกเรามีความผูกพันอยู่ตลอดเวลา แทบจะอยู่ห่างไกลจากมันไม่ได้เลย จึง
เข้าวัดกันไม่ค่อยได้ เวลาไปอยู่ถอื ศีลตามวัดป่ าวัดเขาทีไ่ กลจากรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ก็เหมือนไปตกนรก ไปไม่ได้เพราะเหมือนขาดลมหายใจ ขาดอาหารใจ ต้องมี
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ คยสัมผัสอยู่เป็ นประจํา มาคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็เลยกลายเป็ นทาส มีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการทีไ่ ด้เสพ ได้สมั ผัสกับ
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะเหล่านี้ แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็ นทาส เหมือนคนที่
ติดยาเสพติด ถ้าไม่มใี ห้เสพก็ไม่มคี วามสุขใจ ทัง้ ทีโ่ ดยธรรมชาติของใจนัน้ ไม่ตอ้ งมี
อะไรก็มคี วามสุขได้ จึงต้องตัดความผูกพัน ความยึดติดกับสิง่ ต่างๆให้ได้
หน้าทีข่ องเราก็คอื การปลดเปลื้องความผูกพันต่างๆเหล่านี้
ให้ออกไปจากจิตจากใจ
เปลีย่ นนิสยั ใหม่ เคยติดเคยชอบ เคยดืม่ เคยสัมผัสอะไร ก็ควรตัดไปเสีย หัดอยู่แบบไม่
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ต้องมีอะไร แบบพระทัง้ หลายทีม่ เี พียงสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดูแลรักษาชีวติ ร่างกายเท่านัน้
สิง่ ทีเ่ ป็ นส่วนเกิน ทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็ตดั มันไป พระทีม่ คี วามเคร่งครัดในการปฏิบตั จิ ะฉันมื้อ
เดียว หลังจากฉันแล้วก็ไม่ฉนั อะไรอีกนอกจากนํา้ เปล่า เพราะกินเพือ่ อยู่จริงๆไม่ได้อยู่
เพือ่ กิน พอให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงให้อยู่ได้ เพือ่ จะได้เอาร่างกายมาทําหน้าทีเ่ จริญ
ธรรมะ พิจารณาธรรมะ ทําจิตใจให้สงบ เพือ่ จะได้มอี าวุธมีเครื่องมือไว้ปราบกิเลส ความ
ยึดมันถื
่ อมันต่
่ างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เมือ่ ไม่มกี ารติดอยู่กบั อะไรแล้ว สิง่ ต่างๆ
ทีเ่ คยติดอยู่ก็หมดความหมายไป เคยติดบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่ได้ บุหรี่ก็หมดความหมายไป
สุราก็เช่นเดียวกัน กาแฟหรือของรับประทานต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าจะรับประทานก็
รับประทานพร้อมกับอาหารไปเลย พอผ่านไปแล้วก็จบ เป็ นการควบคุมไม่ให้จติ ใจไปยึด
ไปติดกับสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น บุคคลต่างๆก็ไม่จาํ เป็ นไปยึดไปติด อยู่คนเดียวได้ดกี ว่าอยู่ ๒
คน อยู่คนเดียวไม่มปี ญั หา อยู่ ๒ คนแล้วปัญหาเกิด ทะเลาะกัน ขัดใจกัน ห่วงใยกัน
ถ้ารักกันก็ห่วงใยกัน ถ้าทะเลาะกันก็เบือ่ กัน มีแต่ปญั หาทัง้ ๒ ด้าน แต่ถา้ อยู่คนเดียวได้
ก็ไม่มปี ญั หากับใคร ทีอ่ ยู่ไม่ได้ก็เพราะใจยังยึดติดอยู่นนั ่ เอง
เราจึงต้องต่อสูด้ ว้ ยการปฏิบตั ธิ รรม สร้างความสุขภายในใจ ด้วยการขุดเอากิเลสความ
โลภ ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตัณหาต่างๆ ทีบ่ ดบังความสุขใจให้หมดไป ถ้าไม่
ปฏิบตั เิ ราก็จะไม่ได้พบความสุขทีแ่ ท้จริง จะพบแต่ความสุขแบบสุกๆดิบๆ สุขแล้วเดีย๋ ว
ก็ทกุ ข์ ไปเทีย่ ว ไปกิน ไปดู ไปฟังอะไรมา ก็มคี วามสุข พอกลับมาบ้านแล้วก็ผ่านไป วัน
ต่อไปก็จะหิว จะอยาก จะต้องการอีก แต่ถา้ ได้สมั ผัสความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว
จะไม่หวิ เพราะจะอยู่กบั เราไปเรื่อยๆ จึงไม่จาํ เป็ นต้องไปพึง่ พาอาศัยสิง่ ต่างๆภายนอกมา
ให้ความสุข ทีม่ มี ากน้อยเพียงไรก็ตอ้ งคอยเปลีย่ นอยู่เรื่อย เพราะไม่เทีย่ ง ไม่จรี งั ถาวร
นัน่ เอง ได้อะไรมาก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งก็เสียก็พงั ก็ตอ้ งไปหามาใหม่ จะเป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ เคยเป็ นอย่างนี้มานานแล้ว ตัง้ แต่ก่อนทีเ่ รามาเกิดก็เคยทําอย่างนี้มาก่อน เพราะ
เป็ นใจเดียวกัน กิเลสตัณหาความอยากอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันต่
่ างๆ ก็ตวั เดียวกัน
ทีอ่ ยู่ในใจของเรา ไปเกิดทีไ่ หน เป็ นอะไร เป็ นเทพ เป็ นมนุษย์ เป็ นเดรัจฉานก็มกี เิ ลสตัว
เดียวกัน มีความผูกพันทีเ่ หมือนกัน
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ถ้าต้องการความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งมีความเด็ดเดีย่ ว มีความกล้าหาญ กล้าทีจ่ ะตัด
ความสุขเล็กๆน้อยๆทีม่ อี ยู่ แล้วบากบันต่
่ อสูส้ ร้างความสุขใจขึ้นมา ทีย่ ากก็เพราะไม่เคย
ทํา ไม่ชาํ นาญ เวลาต้องทําอะไรทีไ่ ม่เคยทํา จะไม่ถนัด แต่พอฝึ กทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็
จะถนัด แล้วก็จะกลายเป็ นของง่ายไป เหมือนกับถนัดมือขวาแล้วต้องมาใช้มอื ซ้าย จะ
รู้สกึ ลําบากไม่ค่อยถนัด แต่ถา้ จําเป็ น สมมุตวิ า่ มือขวาเสียไปใช้ไม่ได้ เหลือแต่มอื ซ้าย ก็
ต้องหัดใช้จนได้ การหาความสุขภายในจิตใจ ทําจิตใจให้สงบก็เป็ นแบบเดียวกัน พวก
เราถนัดสร้างความฟุ้งซ่าน สร้างความวุน่ วายยู่ตลอดเวลา ชีวติ ของเราจึงมีแต่ความ
ฟุ้งซ่าน มีแต่ความวุน่ วายอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่รู้วา่ เราเป็ นผูส้ ร้างมันขึ้นมา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเรา
ไม่เคยหยุดคิดดูเลยว่าใจของเราเป็ นอย่างไร อะไรทําให้สุข อะไรทําให้ทกุ ข์ ให้ฟ้ งุ ซ่าน
ให้วนุ่ วาย มีแต่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆฉุดลากเราไป ให้ความอยากต่างๆพาไป ใจจึง
กลิ้งเหมือนกับลูกฟุตบอลทีถ่ ูกนักเตะฟุตบอล ๒ ฝ่ าย คอยแย่งเตะกัน เตะไปเตะมา
ไม่ให้อยู่น่ิงเฉย
เหตุการณ์ต่างๆในชีวติ ของเราก็คอยเตะใจให้ไปทําโน่นทํานี่ ไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทํามา
หากิน ดูแลคนนัน้ คนนี้ พอไม่มอี ะไรต้องทําก็อยู่เฉยๆไม่ได้ ก็หาเรื่องทําอีก ไปดูหนังไป
เทีย่ ว ไปทีน่ นั ่ มาทีน่ ่ี ใจจึงไม่มเี วลาทีจ่ ะหยุดนิ่ง เหมือนกับลูกฟุตบอลทีไ่ ม่เคยอยู่น่งิ ถูก
ฝ่ ายนัน้ เตะ แล้วก็ถูกฝ่ ายนี้เตะ เตะไปเตะมาอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่กาํ หนดเป้ าหมายชีวติ
ของเรา ว่าจะไปทางไหน ปล่อยไปตามยถากรรม มีแต่หวังให้ดขี ้นึ เจริญขึ้น แต่จะดี
ขนาดไหนเจริญขนาดไหน ในทีส่ ุดก็ตอ้ งจบอยู่ดี เพราะเป็ นอนิจจัง มีเกิดมีดบั มีเจริญ
แล้วก็มเี สือ่ ม ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ สุขชนิดใดก็ตาม ได้มามากน้อยเพียงไรสัก
วันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป จากเราไป หรือเราจากมันไป ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะ
ไม่รู้เรื่องของเราเลย จึงเป็ นบุญวาสนาของเราทีไ่ ด้มาเจอศาสนา มีบญ
ุ เก่าคอยผลักให้มา
ทางนี้กนั ถึงแม้จะไม่ถนัด ถึงแม้จะลําบากตามความรู้สกึ ของจิตใจ แต่อย่างน้อยก็รู้วา่
เป็ นสิง่ ทีค่ วรทํา และควรทําให้มากยิง่ ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ธิ รรม ทีจ่ ะทํา
ให้ศรัทธาแก่กล้า ให้มกี าํ ลังทีจ่ ะกล้าตัด กล้าสละสิง่ ต่างๆ ความสุขต่างๆทีม่ อี ยู่ เพือ่ แลก
กับความสุขทีด่ กี ว่า
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การทําบุญทําทาน การรักษาศีลนี้ก็ดี แต่ไม่พอ ต้องปฏิบตั ธิ รรมด้วย เมือ่ ได้ฝึกทําสมาธิ
จนจิตรวมลงสู่ความสงบ แม้จะสงบเพียงชัวขณะเดี
่
ยวก็ตาม จะเห็นเลยว่า ความสุขที่ได้
จากการปฏิบตั กิ บั ความสุขทีเ่ คยมีอยู่นนั้ เทียบกันไม่ได้เลย เหมือนฟ้ ากับดิน จะทําให้มี
กําลังจิตกําลังใจ มีความกล้าหาญทีจ่ ะตัดสิง่ ต่างๆทีใ่ ห้ความสุขกับเรา เพราะรู้แล้วว่าสูส้ ง่ิ
ทีจ่ ะได้มาไม่ได้ ถ้าได้ปฏิบตั จิ นเห็นผลแล้ว แม้เพียงชัว่ ขณะเดียว ก็จะจุดประกายแห่ง
ความศรัทธาความเพียรให้แก่กล้า ทีจ่ ะทําในสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิดว่ากล้าทํามาก่อน กล้าตัดกล้า
ละ กล้าอยูแ่ บบขอทาน กล้าอยู่แบบไม่มอี ะไร อยู่ทไ่ี หนก็ได้ นอนทีไ่ หนก็ได้ กินอะไรก็
ได้ สิง่ เหล่านี้จะไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้พบกับความสุขแบบนัน้ ยัง
ติดอยู่กบั ความสุขเล็กๆน้อยๆ กับการกินการอยู่ พอไปอยู่วดั อยู่แบบเรียบๆง่ายๆ กิน
ตามมีตามเกิด จึงไม่ดูดดืม่ ใจ ไม่มอี ะไรดึงดูดให้ไป เพราะยังไม่ได้สมั ผัสกับความสุขที่
มีอยู่ภายในใจ จึงอยากจะให้มงุ่ สู่ความสุขใจนี้ พยายามนัง่ ทําสมาธิให้ได้ มีเวลาว่างก็
พยายามนัง่ อยู่เรื่อยๆ เวลาทําอะไรก็ให้มสี ติกาํ กับอยู่เสมอ พยายามดึงจิตไว้ อย่าให้ไป
คิดเรื่องราวต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น ขณะนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ ก็ให้อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําก็พอ ให้
รู้อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทํา เรื่องทีผ่ ่านไปแล้วเมือ่ วานนี้หรือเมือ่ สักครู่น้ ี ก็อย่าไปคิด เรื่องที่
จะตามมาต่อไปข้างหน้า เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลาก็อย่าไปคิด ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ถ้าทําอย่างนี้แล้ว
จะมีเครื่องมือคอยดึงจิตไว้
ถ้ามีสติแล้วเวลาทําสมาธิก็จะสงบง่าย ถ้าไม่มสี ติก็เหมือนกับบังคับให้ลงิ นัง่ เฉยๆ บังคับ
อย่างไร พูดอย่างไร บอกอย่างไร มันก็ไม่ฟงั แต่ถา้ เอาเชือกมาผูกมันไว้กับเสา ฟัง
หรือไม่ฟงั มันก็ไปไหนไม่ได้ นอกจากเชือกเส้นมันเล็ก แล้วแรงของลิงมีมากกว่า เดีย๋ ว
มันก็ดงึ เชือกให้ขาดได้ เชือกก็เปรียบเหมือนกับสติทจ่ี ะคอยดึงจิตไว้ จิตก็เป็ นเหมือนลิง
เวลาฝึ กใหม่ๆยังเป็ นเชือกกล้วยอยู่ พอจิตกระตุกปั๊บหนึ่งก็ขาดแล้ว พอให้อยู่กบั พุท
โธๆได้พกั เดียว ก็คดิ เรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้แล้ว แสดงว่าสติขาดไปแล้ว เชือกขาดไปแล้ว ก็
ไม่เป็ นไร ก็ดงึ กลับมาใหม่ พอรู้วา่ ไม่ได้อยู่กบั พุทโธแล้ว ยังคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็กลับมา
หาพุทโธใหม่ ถ้าไม่ชนิ กับพุทโธใหม่ๆจะรู้สกึ ว่าเหนื่อย เพราะต้องบริกรรมไปคําเดียว ถ้า
ชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ให้มสี ติอยู่กบั บทสวดมนต์ แต่ไม่ตอ้ งสวดออก
เสียง ไม่ตอ้ งนัง่ พนมมือ ไม่ตอ้ งนัง่ พับเพียบ นัง่ ขัดสมาธิไป แทนทีจ่ ะใช้พทุ โธก็ใช้บท
30

สวดมนต์แทน สวดไปภายในใจ สวดไปเรื่อยๆจนรู้สกึ อยากจะหยุด ก็บริกรรมพุทโธต่อ
หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ บางทีสวดๆไปแล้วก็วูบนิ่งไปเลยก็มี ถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องอื่น
อยู่กบั การสวดมนต์อย่างเดียว
สิง่ สําคัญทีส่ ุดก็คอื ต้องตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ ถ้าจะรอตัง้ สติตอนทีน่ งั ่ สมาธิก็จะไม่พอ เราต้อง
ตัง้ สติตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย ให้สติเป็ นเหมือนยามเฝ้ านักโทษ คอยเฝ้ าดู
ไม่ให้คลาดสายตาไป ให้สติอยู่กบั ร่างกายตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไรก็ให้อยูต่ รงนัน้ ถ้า
ทําอย่างนี้ได้แล้วจะมีสติ มีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสู ้กับความเผลอได้ ให้อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ลม
หายใจ ก็จะอยู่ ถึงแม้จะเผลอไปบ้าง พอรู้ตวั ก็ดงึ กลับมาได้เลย ต่อไปก็จะอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แล้วก็จะสงบลงไป เมือ่ จิตคิดปรุงน้อยลงไป ความสงบก็จะมีมากขึ้น ทีไ่ ม่สงบ
ก็เพราะจิตไม่หยุดคิด คิดเรื่องนู น้ คิดเรื่องนี้ไปเรื่อย แต่ถา้ คิดแบบสวดมนต์อย่างนี้ไม่
เป็ นไร คําสวดมนต์หรือพุทโธเป็ นความคิดทีจ่ ะทําให้จติ สงบ ความคิดมี ๒ ลักษณะ คิด
แล้วให้เกิดความฟุ้งซ่านและคิดแล้วให้เกิดความสงบ คิดพุทโธ คิดบทสวดมนต์ คิดถึง
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา คิดไปเรื่อยๆ เราก็
ตาย คนนัน้ ก็ตาย คนนี้ก็แก่ คนนี้ก็เจ็บ คนนัน้ ก็ตายพิจารณาไปตรงไหน ก็จะเห็นว่ามี
อยู่กบั ทุกๆคน ถ้าพิจารณาแบบนี้ คิดแบบนี้ เรียกว่าเป็ นมรรค ก็จะทําให้จติ สงบ ดังที่
หลวงตาเขียนในหนังสือว่า ปัญญาอบรมสมาธิ คือคิดในทางไตรลักษณ์น้ เี อง คิดไป
ในทางอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะทําให้จติ สงบได้ เอาความคิดทางด้านปัญญามาทําจิต
ให้สงบ ถ้าไม่ถนัดกับการบริกรรมพุทโธ ไม่ถนัดกับการสวดมนต์ หรือดูลมหายใจเข้า
ออก ก็พจิ ารณาดูความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน แล้วจิตมันก็จะคลายความกังวล คลายความ
ห่วงใย เมือ่ ไม่มคี วามกังวลความห่วงใย ก็จะสงบตัวลง
นี่คอื วิธีทาํ จิตให้สงบ ต้องมีสติเป็ นพื้นฐานคอยกํากับจิต ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ถ้าจะคิดก็คดิ ในทางธรรมะ คิดเรื่องไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วรับรองได้ว่า
ไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะต้องสงบลง เมือ่ สงบแล้วก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ เพราะความสงบเป็ น
ความมหัศจรรย์ใจอย่างยิง่ เหมือนกับเวลาแบกของหนักๆไว้บนไหล่ แล้วเอาวางลง ได้
พักได้กนิ นํา้ แล้ว จะรู้สกึ เบาอกเบาใจ ชื่นอกชื่นใจ ทุกวันนี้เรายังหนักใจอยู่ตลอดเวลา
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ไม่เรื่องนัน้ ก็เรื่องนี้ ถ้าไม่มเี รื่องก็ไปหาเรื่องมาแบกกันเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องหาเรื่อง
อยู่เรื่อยๆ จิตถ้าไม่ได้คดิ แล้วจะรู้สกึ ว่าขาดอะไรไป หยุดไม่เป็ น จึงต้องมาฝึ กทําจิตให้
สงบ เมือ่ นิ่งแล้วก็จะรู้วา่ ความสุขอยู่ทไ่ี หน จะเข้าใจความหมายทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัส
ไว้ว่า สุขที่เหนื อกว่าความสงบนั้นไม่มี ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงนี้ เป็ นความสุขทีอ่ ยู่กบั
เราตลอดเวลา ไม่ตอ้ งไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเรา เพราะหาอะไรมาก็เท่ากับหาความ
ทุกข์มาด้วย เพราะเป็ นเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งก็เป็ นความสุข อีกด้านหนึ่งก็เป็ นความ
ทุกข์ เพราะด้านหนึ่งเจริญ อีกด้านหนึ่งก็เสือ่ ม มาคู่กนั
นอกจากการทําบุญให้ทาน การรักษาศีลแล้ว ก็ควรฝึ กทําสมาธิ ฝึ กตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ มี
โอกาสก็ไปอยู่วดั ปฏิบตั ิ วัดทีม่ คี วามสงบเงียบ แล้วก็หดั อยู่ตามลําพัง เพราะการฝึ กสติน้ ี
ถ้าอยู่ดว้ ยกันหลายๆคนแล้วจะทําไม่ได้ เพราะจิตจะต้องไปอยู่ทค่ี นนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้
เรื่องนี้ แต่ถา้ อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มที จ่ี ะไป ไม่มอี ะไรมาดึงจิตไป นอกจากความคิดในใจ
บางทีไปอยู่ในป่ าในเขาแล้ว ก็ยงั อดทีจ่ ะคิดถึงบ้านไม่ได้ คิดถึงลูก คิดถึงสามี คิดถึง
ภรรยาไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ยงั พอดึงไว้ได้ ต่อสูไ้ ด้ แต่ถา้ มีคนอยู่ร่วมกันนี้ เดีย๋ วก็ชวน
กันคุย ทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้ ก็จะดึงความสนใจไปจากตัวเรา ทําให้ขาดสติไป จึงต้องพยายาม
หาทีส่ งบสงัดวิเวกอยู่คนเดียว เมือ่ ได้ฝึกทําแล้ว จะมีนิสยั มาทางนี้ ต่อไปเวลาอยู่กบั ใคร
ก็ยงั ดึงใจเราไว้ได้ ไม่ลอยตามเขาไป ถ้าลอยไปบ้างก็แค่ชวั ่ ขณะหนึ่ง เพือ่ ให้รู้วา่ มีอะไร
เกิดขึ้น มีอะไรจําเป็ นจะต้องรู้ เมือ่ รู้แล้วก็กลับมาอยู่ทเ่ี ดิม แต่ในเบื้องต้นพอไปรับรู้เรื่อง
แล้วก็จะไหลไปเลย เป็ นลูกโซ่ไปเลย เห็นคนนัน้ ปั๊บก็คดิ ถึงเรื่องของเขา ปัญหาของเขา
สามีของเขา ภรรยาของเขา ลูกของเขา ต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่ไปเลย แต่ถา้ ได้ฝึกทําสติจน
เป็ นแล้ว ต่อไปเวลาเห็นใครพอรู้วา่ เป็ นใครก็จบ แล้วก็ดงึ กลับมาอยู่ทต่ี วั เรา นอกจากมี
ความจําเป็ น มีธุระทีจ่ ะต้องคิดหรือพูดคุยอะไรกัน ก็ทาํ ไป แต่เมือ่ เสร็จแล้วก็เหมือนกับ
ปิ ดสวิตช์ไฟ เวลาเข้าห้องนํา้ ก็เปิ ดไฟ พอเสร็จธุระแล้วออกจากห้องนํา้ ก็ดบั ไฟ ไม่เปิ ดไฟ
ทิ้งไว้
จิตก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่เคยฝึ กมาก่อนก็จะไหลไปกับเรื่องต่างๆตลอดเวลา แต่ถา้ ได้ตงั้
สติอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปจะไม่ไหลไปตามกระแสของเรื่องต่างๆทีม่ ากระทบมาสัมผัสกับ
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ใจ ใจจะไม่แกว่งไปมาก จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน เวลาจะทําให้สงบก็จะง่าย เพราะได้ทาํ ไว้ครึ่งหนึ่ง
แล้วในขณะทีย่ งั ไม่ได้นงั ่ สมาธิ ในขณะทีท่ าํ กิจกรรมต่างๆ ก็มสี ติอยู่กบั กิจกรรมทีท่ าํ อยู่
อย่างนี้ก็ถอื ว่ากําลังทําสมาธิแบบหลวมๆ เป็ นรองพื้นไว้ก่อน พอมีเวลามีโอกาสอยู่ตาม
ลําพัง ก็กาํ หนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จิตก็จะไม่ไปไหน จะอยู่กบั อารมณ์
นัน้ ไม่นานก็สงบ จะสงบมากสงบน้อยก็ข้นึ อยู่กบั การปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั มิ ามาก ปฏิบตั ิ
อย่างชํา่ ชอง ก็จะสงบมากสงบนาน ก็เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารับประทาน
น้อยก็อม่ิ น้อย ถ้ารับประทานมากก็อม่ิ มาก ถ้าปฏิบตั มิ ากๆและปฏิบตั ถิ ูก คือมีสติอยู่กบั
อารมณ์ทก่ี าํ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง ก็จะสงบได้งา่ ยและนาน นี่คอื ตัวสําคัญทีจ่ ะจุด
ประกายแห่งศรัทธาความเพียรให้เกิดขึ้นมา เพราะรู้แล้วว่า รางวัลทีจ่ ะได้รบั จากการ
ปฏิบตั ิ ทีล่ าํ บากยากเย็นนี้มนั คุม้ ค่า เหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ ถึงจะไม่เคยถูกเลย แต่ก็รู้
ว่าถ้าถูกเพียงครัง้ เดียวก็คมุ ้ ค่า ซื้อทีละร้อยสองร้อย แต่ถูกทีได้เป็ นล้าน ทําให้มกี าํ ลังใจ
ทีจ่ ะซื้ออยู่เรื่อยๆ บางทีซ้อื มาตัง้ ยีส่ บิ ปี สามสิบปี ก็ยงั ไม่เคยถูก แต่ก็ไม่ถอย เพราะยังมี
ความหวังอยู่
ฉันใดการบําเพ็ญสมาธิก็เป็ นอย่างนี้เหมือนกัน การทําจิตใจให้สงบมีคุณค่ามาก เพียงแต่
เราไม่เห็นเท่านัน้ เอง ก็เลยทําให้ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจ แต่ถา้ ได้เห็นผลแม้แต่ครัง้ เดียว
แล้ว ต่อไปไม่ตอ้ งมีใครมาชวน ไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ จิตจะเรียกร้องของมันเอง
อยากจะทํา มีฉนั ทะ มีวริ ิยะตามมา จึงต้องพยายามทําให้ได้ เมือ่ ทําได้แล้วต่อไปก็จะ
สบาย จะมีความสุข มีความรื่นเริงใจ ไม่มอี ะไรจะสุขเท่ากับการปฏิบตั ธิ รรม ถ้าปฏิบตั ไิ ด้
แล้วมีแต่จะทําให้ใจเบา มีความสุขเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ความทุกข์ความกังวลใจ ความเดือด
เนื้อร้อนใจต่างๆจะถอยออกไปจากจิตจากใจ ไม่เหมือนกับสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ ต่อให้ได้มา
มากเท่าไหร่ ความทุกข์ความกังวลใจก็ไม่ได้นอ้ ยถอยลงไป มีแต่เพิม่ ขึ้นตามสิง่ ทีม่ นี นั ่
แหละ มีอะไรก็ตอ้ งกังวล ต้องห่วงต้องหวง แต่มคี วามสงบมากน้อยเท่าไร ความกังวล
ความห่วงความหวงก็นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนไม่หลงเหลืออยู่เลย จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงมี
ความมันใจในการบํ
่
าเพ็ญ สิง่ ทีท่ าํ มานี้ก็ถูกแล้ว การให้ทานก็ถูกแล้ว ไม่ควรเสียดายข้าว
ของเงินทองทีม่ เี หลือใช้ ไม่ควรเอาไปใช้ในทางทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิด ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ควรจะใช้ไปในทางทีส่ กัดกัน้ คือการทําบุญให้ทาน ส่วนการรักษาศีลก็เป็ นสิง่
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ทีจ่ าํ เป็ น ถ้าต้องการรักษาให้ใจไม่ให้ไปมีเรื่องมีปญั หา เวลาทําอะไรผิดศีลผิดธรรมแล้ว
ใจจะวุน่ วาย มีความรุมร้อน จึงต้องรักษาศีลไป ทําทานไป แล้วก็ควรจะภาวนา ฝึ กทํา
สมาธิ ฝึ กตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่ง ก็จะได้สมั ผัสกับ
ความสงบทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ แล้วต่อไปก็จะสบาย จะปฏิบตั ไิ ปได้เรื่อยๆ เวลาประสบ
กับความทุกข์ต่างๆ เช่นความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไม่สร้างความวุน่ วายให้กับ
จิตใจ จิตจะนิ่ง เป็ นเหมือนก้อนหิน ไม่มอี ะไรสามารถทําให้หวันไหวได้
่
ก็อยากจะชวน
เชิญให้พยายามปฏิบตั ติ ามทางนี้ เป็ นทางเดียวทีจ่ ะพาไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข ความ
เจริญอย่างแท้จริง จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
ถาม อยากจะให้ท่านอาจารย์เทศน์เกี่ยวกับคู่สามีภรรยานะคะ
พอดีนอ้ งอยู่
ต่างประเทศ มีความทุกข์มาก เขาแต่งงานกับฝรัง่ มาตัง้ ๒๐ ปี ค่ะ ฝรัง่ เขาขอเลิก
เขาทําใจไม่ได้ ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะมีข ้อคิดอะไรทีท่ าํ ให้เขาทําใจได้ ส่ง
หนังสือไปให้ก็ไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะอ่านค่ะ
ตอบ ก็เหมือนกับพาคนไข้ไปหาหมอ แต่สายไปเสียแล้ว หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว หมอก็
ทําอะไรไม่ได้ อย่างพาคนทีเ่ ป็ นโรคหัวใจวายไปโรงพยาบาล หมอก็ป ั๊มหัวใจให้
แต่ก็ไม่ฟ้ ื น ก็อาจจะเป็ นแบบนี้ก็ได้ หมอก็ทาํ เต็มทีแ่ ล้ว ยาก็ให้แล้ว หนังสือก็ให้
ไปอ่านแล้วแต่ไม่อ่าน ก็เหมือนคนไข้ไม่รบั ยา ให้กนิ ยาแต่ไม่ยอมกิน เมือ่ ยาไม่
เข้าไปในร่างกาย ก็ไม่สามารถทีจ่ ะรักษาโรคได้ สงสารได้ แต่อย่าไปทุกข์ เพราะ
ไม่ได้แก้ปญั หาของเขา กลับสร้างปัญหาให้กับเรา คือสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ก็
อย่างทีเ่ ทศน์เมือ่ สักครู่น้ ีวา่ ถ้าคิดพิจารณาอริยสัจข้อแรกอยู่เรื่อยๆ คิดเสมอว่า
เกิดมาแล้ว ต้องแก่เจ็บตาย ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้าคิดอยู่ทกุ ๆ
วันแล้วเขาจะไม่รู้สกึ ตื่นเต้นอะไรเลย เพราะรู้อยู่แล้ว เขาก็ตอ้ งเตรียมตัวเตรียม
ใจไว้ เหมือนคนทีข่ ้นึ เครื่องบินแล้วรู้วา่ จะต้องตก ก็เตรียมร่มชูชพี ไว้ ก็จะไม่กลัว
จะตกก็ไม่เป็ นไร เพราะรับได้ทงั้ สองสภาพ ถ้ารับไม่ได้ก็ทกุ ข์ เพราะถ้าจะตกมัน
ก็ตอ้ งตก เครื่องบินทีค่ รูบาอาจารย์นงั ่ ก็ยงั ตกเลย เมือ่ ปี ๒๕๒๓ มีครู บาอาจารย์
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ตัง้ ๕ รู ปนัง่ เครื่องบินมาตก ก่อนทีจ่ ะถึงดอนเมืองเพียงไม่ก่กี โิ ลฯ พอดีมพี ายุ
ฝนมา เป็ นเรื่องธรรมดา เมือ่ ถึงคราวจะต้องไป ก็ตอ้ งไป
ถาม เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ล้วทีม่ กี ารกราบเรียนถามท่านว่า ทําบุญกับใครถึงจะได้บญ
ุ เยอะ ท่าน
บอกว่าทําไปแล้วทําให้เรามีความสุข ทีน้ ีเพือ่ นเขาฝากถามนิดค่ะว่า พอเขาทําบุญ
แล้วเขาขออุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ญาติทต่ี ายไปแล้ว
อานิสงส์ทท่ี าํ บุญกับครูบา
อาจารย์กบั ทําบุญกับคนอืน่ ๆ ส่วนทีจ่ ะได้รบั จากใครจะมากกว่ากันคะ
ตอบ บุญทีเ่ ราทํานี่เป็ นความสุขใจ อย่างทีบ่ อกว่าอยู่ทใ่ี จของเรา ถ้าทําแล้วเรามี
ความสุขใจมากบุญก็มาก นี่เป็ นบุญส่วนหนึ่ง แต่บญ
ุ อีกส่วนหนึ่งทีเ่ ราจะได้รบั
จากบุคคลทีเ่ ราทํานัน้ ไม่เกี่ยวกับบุญส่วนนี้ บุญทีเ่ ราจะได้รับจากบุคคลทีเ่ รา
ทําบุญด้วย เช่นถ้าเราทําบุญกับพระพุทธเจ้า แล้วได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมจาก
พระพุทธเจ้า ทําให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ได้ นี่เป็ นบุญอีกส่วนหนึ่ง ทีเ่ ราได้รบั จาก
บุคคลทีเ่ ราทําบุญด้วย การให้ทานกับใครก็มคี วามสุขเหมือนกัน จะสุขมากสุข
น้อย ก็อยู่ทเ่ี สียสละมากหรือน้อย ถ้าสละได้มาก ก็จะชนะกิเลสมาก ก็จะมี
ความสุขมาก แต่คนทีเ่ ราให้ทานอาจจะไม่ได้ให้อะไรเราเลย เช่นเรารักหมาตัวนี้
มาก ก็เลี้ยงดูมนั อย่างดี เราก็มคี วามสุข แต่หมาไม่ได้ให้ธรรมะกับเรา อย่างมาก
ก็เห่าเวลาคนมามันก็คอยเห่า คอยเฝ้ าบ้านให้เรา มันก็ให้เราได้แค่นนั้ แต่ถา้ เรา
ทําบุญกับคนฉลาด คนทีม่ คี วามรู้ เขาก็จะสอนเราให้รู้ในสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้ แล้วเอาสิง่ ที่
เขาสอนมาทําให้เกิดความสุขเพิม่ ขึ้นอีก เช่นสอนให้เราทําสมาธิ สอนให้เราปล่อย
วาง ถ้าเอาไปทําได้เราก็จะสบายใจ เครื่องบินจะตกไม่ตก ก็สบายใจ
ถาม เขาอยากจะทราบว่า บุญทีท่ าํ นัน้ เขาอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ทล่ี ว่ งลับไปแล้วนี่
บุญทีท่ าํ กับครูบาอาจารย์ กับทีท่ าํ กับทัวไปนี
่ ่อย่างไหนจะมากกว่ากัน
ตอบ ก็อยู่ทใ่ี จของเรา เวลาเราทํากับครูบาอาจารย์เรามีความมันใจ
่
เรามีความสุขใจ
มากมันก็มาก เวลาเราทํากับคนทีเ่ ราไม่มนใจ
ั ่ ก็มคี วามสุขใจน้อย บุญก็นอ้ ย สิง่
ทีเ่ ราอุทศิ ไปก็คอื ความสุขใจ
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ถาม เขาอยากทราบว่าพ่อแม่จะได้จากทางไหนมากกว่ากัน
ตอบ คนทีเ่ ราจะส่งไปให้ บางทีเขาก็ไม่มคี วามจําเป็ น ก็จะไม่รอรับบุญส่วนนี้ เพราะ
บุญอุทศิ เป็ นบุญทีน่ อ้ ยมาก เคยได้ยนิ ครู บาอาจารย์ท่านพูดว่าเป็ นเพียงเสี้ยว
เดียวเท่านัน้ เอง อาจจะน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เสียอีก สมมุตเิ ราทําบุญร้อยบาท
อาจจะอุทศิ ไปได้ไม่ถงึ บาท เป็ นเหมือนเศษอาหาร เศษเงินเศษทองทีเ่ ราให้
ขอทาน จึงอย่าไปหวังกับบุญอุทศิ ขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ต้องรีบทําบุญให้มากๆ
ถาม ของใครของมัน ทํากันเอาเองใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ แม้แต่เวลาทีเ่ ราทําบุญให้กบั คนตายในงานศพนี้ คนทีเ่ สียเงินเสียทอง ทีไ่ ป
ร่วมทําบุญ จะเป็ นคนได้บญ
ุ คนตายไปแล้วได้ก็นอ้ ยมาก แต่ถา้ เขาทําบุญมา
ตลอดเวลา เขาก็ไม่ตอ้ งอาศัยบุญอุทศิ ถ้าไปเกิดเป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นมนุษย์ ก็
ไม่ตอ้ งอาศัยบุญอุทศิ เพราะมีบญ
ุ มากแล้ว มีสตั ว์ชนิดเดียวทีพ่ ง่ึ บุญอุทศิ ก็คอื
พวกเปรต อยู่ในนรกก็รบั ไม่ได้ เป็ นอสุรกายก็รบั ไม่ได้ เป็ นเดรัจฉานก็หากินเอง
ได้
ถาม ท่านคะแล้วพวกโอปปาติกะได้ไหมคะ
ตอบ พวกโอปปาติกะก็คอื พวกเปรตนี้เอง
ถาม หลวงพ่อคะ อย่างกรณีทฝ่ี ากทําบุญมา คือเจ้าตัวไม่ได้มาค่ะ
ตอบ เงินของเขาๆก็ได้ เขาได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ คนทีร่ บั ฝากมาได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ใน
ฐานะเป็ นผูร้ บั ฝากมา
ถาม แล้วทีห่ ลวงตาทําวันเปิ ดโลกธาตุละ่ คะท่านอาจารย์
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ตอบ สัตว์อน่ื ก็มาอนุโมทนาได้ มาชื่นชมแล้วก็ยนิ ดีดว้ ย ก็จะได้บญ
ุ จากการอนุโมทนา
อย่างพวกเราไปทําบุญ เราไม่ได้ไปรับบุญอุทศิ เราไปทําบุญ เราก็ได้บญ
ุ จากการ
ให้
ถาม ผูใ้ ดทีล่ ว่ งรู้ ไม่วา่ จะอยู่ภพใดก็แล้วแต่ ร่วมอนุโมทนากับหลวงตานี่ ก็จะได้บญ
ุ
ส่วนนัน้ อย่างเช่นเทวดาทีเ่ ขารู้ถงึ บนนี้
ตอบ ก็ได้บญ
ุ จากการอนุโมทนา มีความชื่นชมยินดี มีความสุข เวลาเห็นคนอืน่ ทํา
ความดีแล้วเรามีความสุขไปกับเขาด้วย แต่บางคนเห็นคนอืน่ ทําความดีกลับ
อิจฉาริษยา แทนทีจ่ ะมีความสุขก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา กลัวว่าทําความดีแล้วจะ
แซงหน้าเรา อย่าไปอิจฉาริษยา เพราะความอิจฉาริษยาเป็ นโทษ มันเป็ นความ
ทุกข์ในใจ ท่านจึงสอนให้มมี ทุ ติ าจิต เวลาเห็นผูอ้ น่ื มีความสุข มีความเจริญ ก็
ควรจะชื่นชมยินดี คิดเสียว่าเป็ นอานิสงส์ของบุญทีเ่ ขาได้ทาํ มาก็แล้วกัน คนที่
ทําบุญก็ตอ้ งมีบญ
ุ เก่าถึงจะทําบุญใหม่ได้ คนทีไ่ ม่มบี ญ
ุ เก่ามักจะไม่ชอบทําบุญ
เป็ นนิสยั ทีต่ ดิ ใจมา
ถาม อย่างนี้เขาก็ตอ้ งทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ตอบ ก็จนกว่าจะเปลีย่ นนิสยั ได้
ถาม ก็เขาไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ทาํ
ตอบ มีเหมือนกัน แต่จะช้าหรือเร็ว มากหรือน้อยเท่านัน้ เอง อย่างองคุลมิ าลก็ฆ่าคนมา
ตัง้ ๙๙๙ คน พอไปเจอพระพุทธเจ้าก็ยงั สามารถพลิกนิสยั ตน จากหน้ามือเป็ น
หลังมือ เมือ่ รู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ผิด ก็เลิกทํา ขอให้เกิดปัญญาเท่านัน้ ถ้ารู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ เป็ น
บาปเป็ นกรรม ไม่มปี ระโยชน์ มีแต่โทษ ถ้าเข้าใจก็จะเลิกได้ทนั ที อย่างทีเ่ ราพูด
ไว้ว่า คนเรานี้ไม่มแี สงสว่างนําทาง ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ไม่มปี ญั ญา ยังมืดบอด
อยู่ ยังหมกมุน่ อยู่กบั สิง่ ทีเ่ คยทํา ก็จะทําสิง่ นัน้ ไปเรื่อยๆ เป็ นนิสยั เหมือนคนที่
ถนัดมือซ้ายหรือมือขวา ก็จะทําแบบนัน้ สังเกตดูชวี ติ เราทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ เราก็
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ทําซํา้ ๆซากๆ จําเจอยู่ทกุ วัน เคยทําอะไรอย่างไร ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทาํ ไปตามลําดับ
ไม่มพี ลาดเลย เวลานี้จะทําอะไรก็รู้เลย ก็เราไม่เปลีย่ นกันเอง เราติดนิสยั แต่ถา้
เราคิดบวกลบคูณหารดูวา่ สิง่ ทีเ่ ราทําอยูเ่ ป็ นประจํานัน้ มันกําไรหรือขาดทุน
ทางด้านจิตใจ ถ้ารู้วา่ ขาดทุนก็อย่าไปทํา เช่นถึงเวลาบ่ายจะต้องดืม่ กาแฟ ก็คดิ ดู
ว่าได้กาํ ไรหรือขาดทุน ดืม่ กาแฟกับนัง่ สวดมนต์ นัง่ สมาธิ อย่างไหนจะดีกว่ากัน
เราต้องคิดอย่างนี้ซิ รู้จกั คิด รู้จกั แยกแยะ ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะทําตามทีเ่ คยทํา ถ้า
ไม่ได้ทาํ ขึ้นมาก็รู้สกึ หงุดหงิดใจ เคยกินกาแฟแล้วกาแฟหมด หรือนํา้ ร้อนต้ม
ไม่ได้ไฟมันดับ หรือแก๊สมันหมดอย่างนี้ มันก็หงุดหงิดใจ
ถาม ท่านอาจารย์คะบางทีคดิ ได้วา่ ควรจะนัง่ สมาธิดกี ว่าไปทําอย่างอืน่ แต่พอไปนัง่ สัก
พักหนึ่งมันเหงา
ตอบ เพราะยังไม่เห็นผล ต้องฝื น ถึงจะเหงาก็ตอ้ งฝื นทําไป เหมือนกับกินข้าว เราไม่
อยากกินข้าวแต่ถา้ ไม่กนิ เดีย๋ วก็หวิ ใช่ไหม ก็ยงั ฝื นกินได้ใช่ไหม เพราะกลัวความ
หิวมากกว่า แต่เราไม่ค่อยกลัวความทุกข์กนั ไม่ค่อยกลัวความฟุ้งซ่านกัน ไม่
กลัวความวุน่ วายใจกัน เราจึงไม่ค่อยให้อาหารใจ ไม่กนิ อาหารใจกัน ชอบกินแต่
อาหารกิเลส กิเลสมันถึงอ้วนท้วม เรื่องความโลภ ความโกรธนี่ไม่ตอ้ งสอนกัน
แม้แต่เด็กเพิง่ คลอดออกมา ก็มคี วามโลภ ความโกรธความหลงติดมาแล้ว ไม่
พอใจอะไรก็รอ้ ง
ถาม ท่านอาจารย์ครับ
ตอนทีท่ ่านอาจารย์พูดถึงเรื่องคนเจ็บป่ วยตอนทีจ่ ะตายนี่
เวทนาทางกายมาก มันก็ทาํ ให้เวทนาทางจิตเกิดตามไปด้วย คนทัง้ หลายไม่มี
ความพร้อมทีจ่ ะรับกับสิง่ นัน้ จะทําอย่างไรให้ความพร้อมมันมี
ตอบ ต้องปฏิบตั ธิ รรม ต้องพิจารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆ เรื่องความเกิด ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย ว่าเป็ นธรรมดา ก็จะลดความทุกข์ทางด้านจิตใจไปได้เยอะ ความ
ทุกข์ทางกายมันแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เอง เวลาทีเ่ กิดความเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วเกิดความทุกข์น่ี จะมีทกุ ข์ ๒ อย่างเกิดขึ้นมา ทุกข์กายกับทุกข์ใจ ทุกข์กาย
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แค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ทกุ ข์ใจ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เวลาปฏิบตั ทิ าํ จิตให้สงบนี้จะเห็น
ได้ชดั เลยว่า ตอนทีจ่ ติ ยังไม่สงบ จะมีความกังวล ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับความ
เป็ นความตาย แต่พอจิตสงบลงไปปั๊บนี่จะเห็นเลยว่า ความเจ็บปวดของร่างกาย
มีนิดเดียวเอง ทีเ่ จ็บปวดส่วนใหญ่อยู่ในใจ เช่นเวลาอดอาหาร ถ้าจิตไม่สงบนี่
มันฟุ้งซ่าน มันทรมาน คิดแต่เรื่องอาหาร แต่พอทําจิตให้สงบปั๊บ ความทุกข์ท่ี
เกิดจากความฟุ้งซ่าน ความคิดปรุงนี่มนั หายไป เหลือแต่ความรู้สกึ หวิวๆท้องเท่า
นัน้ เอง
ความทุกข์ทางกายนี่มนั น้อยมาก เมือ่ เทียบกับความทุกข์ทางใจ พระพุทธเจ้าพระ
อรหันต์จงึ ไม่หวันไหวกั
่
บความเป็ นความตาย เพราะผ่านมาหมดแล้ว เวทนา
ขนาดไหนก็ผ่านมาหมดแล้ว ผ่านมาได้ เพียงทําจิตให้น่งิ แล้วปล่อยให้เวทนา
แสดงไปเต็มที่ จนกว่าจะหายไปเอง อย่างหลวงตาท่านเล่าว่าท่านนัง่ สมาธิทงั้ คืน
ทุกขเวทนาก็มาถึง ๓ หรือ ๔ ระลอกด้วยกัน ระลอกแรกนี่เป็ นเหมือนหนู
ระลอกที่ ๒ เหมือนแมว ระลอกที่ ๓ หรือ ๔ เป็ นเหมือนช้าง เหมือนกับถูก
ช้างเหยียบไปทัง้ ตัว ร่างกายทุกส่วน อวัยวะทุกส่วนมันปวดร้าวไปหมด แต่ถา้ ใจ
ไม่หวันไหวกั
่
บมัน พิจารณาแยกแยะกายให้ออกจากเวทนาออกจากจิตได้ ความ
ทุกข์ใจก็จะไม่มี มีแต่ความทุกข์กาย ทีใ่ จรับได้อย่างสบาย
ถาม อย่างนี้ตอ้ งทําให้เกิดความเคยชินกับสิง่ เหล่านี้ แล้วก็ต่อสูก้ บั มันให้เกิดความเคย
ชิน
ตอบ ใช่ ก็เหมือนกับคนทีเ่ คยกินของเผ็ด กับคนทีไ่ ม่เคยกินของเผ็ด คนกินเผ็ดนี่กนิ
พริกขี้หนู เข้าไปสักกําหนึ่งก็ยงั รู้สกึ เฉยๆ คนทีไ่ ม่เคยกินเผ็ดนี้ กินแค่ครึ่งเม็ดก็
ทรมานแล้ว เพราะความไม่เคยชิน เราจึงต้องพยายามทําให้เกิดความเคยชิน กับ
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความแก่ ความตาย พิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ตอ้ งอยู่แบบ
คนแก่ คนเจ็บ คนตายบ้าง คนแก่ไปไหนไม่ได้ก็หดั อยู่บา้ นบ้าง คนแก่ไปเต้น
แร้งเต้นกาไม่ได้ ก็หยุดเต้นบ้าง
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ถาม ท่านอาจารย์คะ เวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมา ก็อยากจะ
เปลีย่ นท่านัง่ คือคิดว่าถ้าเปลีย่ นแล้วจิตจะสงบไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ไม่เปลีย่ นจิตจะ
จดจ่อกับทุกขเวทนา เราควรจะทําอย่างไรดีคะ ควรจะเปลีย่ นหรือควรจะสูก้ บั มัน
ไปเรื่อยๆ
ตอบ ถ้าอยากจะเลือ่ นชัน้ จาก ป. ๑ ขึ้นไป ป. ๒ เราก็ตอ้ งนัง่ ต่อไป ถ้าอยากจะเรียนซํา้
ชัน้ เราก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ
ถาม ท่านอาจารย์คะ บางคนเรียนเก่ง บางคนเรียนไม่เก่ง เป็ นเพราะเหตุใด
ตอบ เป็ นความสามารถทีต่ ดิ มากับจิต ไม่ได้อยู่ในร่างกาย
ถาม ไม่ได้อาศัยสมองกับร่างกายหรือคะ
ตอบ ไม่ สมองกับร่างกายเป็ นเหมือนโทรศัพท์มอื ถือ เวลาเปลีย่ นเครื่องใหม่ คนพูดก็
ยังคนเดิม เสียงเดิม ภาษาสําเนียงก็อนั เดิม แต่เครื่องใหม่ เปลีย่ นจากโนเกียมา
เป็ นอีริคสัน เวลาโทรฯไปหาใครก็รู้วา่ เป็ นเราอยู่ดี เด็กบางคนเกิดมาเป็ นเด็ก
อัจฉริยะ เพราะจิตเป็ นจิตอัจฉริยะ ร่างกายเป็ นเพียงเครื่องมือของจิต
ถาม ขึ้นอยู่กบั บุญวาสนาทีเ่ ขาได้ทาํ มาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ บุญวาสนาก็คอื นิสยั ต่างๆทีส่ ะสมไว้ในจิต นิสยั ดีก็เป็ นบุญ นิสยั ไม่ดกี ็เป็ นบาป
พัฒนาขึ้นหรือมีเสือ่ มลงก็ได้ในแต่ละชาติ เกิดมาชาติน้ ไี ด้ทาํ บุญเพราะมีคนชวน
ทํา ก็ได้พฒั นาจิตให้ดขี ้นึ ถ้าชวนไปกินเหล้าเมายา เล่นการพนัน ก็ทาํ ให้จิตเสือ่ ม
ลงไป
ถาม เพราะเรามีสติทไ่ี ม่มนคงใช่
ั่
ไหมเจ้าคะ
ตอบ ใช่ บุญเก่ายังไม่มแี รงพอทีจ่ ะผลักดันให้ไปทางบุญอย่างเดียว
ถาม ถ้าอยากจะพบกันอีกในชาติต่อๆไป จะต้องทําอย่างไร
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ตอบ ก็ร่วมกันทําบุญอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราจะไปเจอกันชาติหน้าได้ก็
ต่อเมือ่ มีทานเท่ากัน มีศีลเท่ากัน มีสมาธิเท่ากัน ปฏิบตั ธิ รรมเท่ากัน เหมือนกับ
ขับรถ ถ้ารถวิง่ ความเร็วเท่าๆกัน ก็ไปด้วยกันได้ ถ้าคันหนึ่งวิง่ ร้อย อีกคันหนึ่งห้า
สิบ ก็ตามกันไม่ทนั
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้าเราเกิดความกลัวมากๆนี่จะทําอย่างไรดีคะ สมมุตวิ า่ เกิดกลัว
ขึ้นมาโดยไม่มเี หตุผล ลูกต้องไปทํางานทีส่ วุ รรณภูมคิ ่ะ เขาบอกว่าผีดุมาก แล้วก็
มีงู มีอะไรอย่างนี้ค่ะ จะภาวนาอย่างไรดีเจ้าคะ
ตอบ เวลาเกิดความกลัวท่านสอนว่าอย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องนัน้
ให้คดิ ถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ สวดอิตปิ ิ โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯไปเรื่อยๆ ทําสมาธิ
ด้วยการสวดมนต์ เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เมือ่ จิตไม่
คิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้กลัวแล้ว ความกลัวก็หายไป ความกลัวไม่ได้อยู่ข ้างนอก แต่
อยู่ข ้างในใจเรา เกิดจากจิตไปคิดปรุงแต่งขึ้นมา มีอปุ าทานกลัวตายนัน่ เอง กลัว
จะเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ถ้าจิตไม่มโี อกาสได้คดิ ก็จะไม่กลัว อย่างตอนนี้ไม่
กลัวใช่ไหม เพราะไม่ได้คดิ แต่พอไปคิดปั๊บก็จะกลัว ตอนนี้นงั ่ อยู่ทน่ี ่ีกนั เยอะๆ
ไม่มใี ครกลัว แต่เย็นนี้ถา้ นัง่ อยู่คนเดียว ก็จะกลัว ทีก่ ็ทเ่ี ดียวกัน ไม่มอี ะไร
แตกต่างกัน ความกลัวอยู่ในใจ ถ้าอยู่ท่นี ่ดี ว้ ยกันทัง้ คืนก็ไม่กลัว แต่ถา้ อยู่คน
เดียวก็จะกลัว เวลากลัวอย่าส่งจิตไปคิดถึงสิง่ ทีก่ ลัว นี่เป็ นอุบายอย่างหนึ่ง อุบาย
อย่างทีส่ องก็คอื การเจริญปัญญา ใช้ปญั ญา เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย ถ้าจะตายตอนนี้ก็ให้มนั รู้ไป ยอมตาย ถ้ายอมตายได้ก็หายกลัว
ถ้ายังไม่กล้าพอทีจ่ ะสละชีวติ ก็อย่าไปคิดถึงมัน สวดมนต์ไปก่อน คิดถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ไปเรื่อยๆ เวลาตกใจมากๆก็พทุ โธๆๆ อรหังสัมมาฯ จิตก็จะ
สงบได้นะ ทีพ่ ระท่านต้องไปอยู่ทก่ี ลัวๆ ก็จะได้บงั คับจิตให้เข้าหาพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ให้เข้าหาบทสวดมนต์ พอสวดแล้วก็ไม่ได้คดิ เรื่องทีท่ าํ ให้กลัว
พอสวดไปปั๊บเดียว ดีไม่ดจี ติ ก็รวมลงสงบนิ่งเลย แล้วก็จะรู้วา่ เมือ่ สักครู่น้ กี ลัว
แต่เดีย๋ วนี้ไม่กลัวแล้ว พอไม่กลัวแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร เพราะใจไปคิดเอง เห็น
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ใบไม้ขยับหน่อยก็คดิ ว่าอะไรมาแล้ว ใจไปคิดเอง ลมอาจจะพัดมาก็ได้ หรือ
ตุก๊ แกหรือจิ้งจกหรือหนู มนั วิง่ กัน ก็คดิ ว่าเป็ นนู่นเป็ นนี่ไปแล้ว เป็ นพวกไม่มี
ปัญญา พวกกระต่ายตื่นตูม พอได้ยนิ เสียงอะไรหน่อยก็กลัวแล้ว ถ้ากลัวแล้วไม่
รู้จะทําอย่างไร ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สวดอิตปิ ิ โสฯหรือพุท
โธๆๆไปอย่างเดียวก็ได้ พุทโธๆๆ ธัมโมๆๆ สังโฆๆๆไปเรื่อยๆ อย่าให้ใจไปคิด
เรื่องทีเ่ รากลัว หลับหูหลับตา อย่าส่งจิตไปหา ให้เกาะอยู่กบั พุทโธไว้ ไม่ตอ้ งไป
ไหน
ถาม ถ้านานๆครัง้ เจอมันก็อาจจะกลัว แต่ถา้ ได้มโี อกาสได้ฝึกฝนก็จะไม่กลัว อย่างครู
บาอาจารย์เคยพูดว่า พระองค์ไหนกลัวอะไรให้ไปอยู่ตรงนัน้ กลัวป่ าช้าให้ไปอยู่
ป่ าช้า อะไรอย่างนี้
ตอบ ถ้าอยู่ไปนานๆแล้วมันก็ชนิ บางทีก็ตอ้ งย้ายที่ ถ้ามันใจว่
่ าไม่กลัวอีกแล้ว จะไปอยู่
ทีไ่ หนก็ไม่กลัว อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งไปไหนก็ได้ อยู่อย่างปกติธรรมดา เพราะการไป
อยู่ตามทีต่ ่างๆ เป็ นการทําจิตบําบัด ไปรักษาใจ ใจมีความกลัว ก็ไปแก้ความกลัว
เมือ่ ไม่กลัวแล้วอยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ ไม่มปี ญั หาอะไร ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปอยู่ป่าช้า
ตลอดชีวติ เหมือนกับคนทีไ่ ปโรงพยาบาล เพราะต้องไปรักษาตัว พอหายแล้วก็
กลับบ้านอยู่ตามปกติ ใจก็เหมือนกัน ใจก็เหมือนร่างกาย ใจมีโรค คือความทุกข์
กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย ไม่ได้กลัวอะไรหรอก กลัวการพลัด
พรากจากกัน แต่ถา้ เราไปทําจิตบําบัดแล้ว จิตยอมรับความจริงได้ ก็กลับมาอยู่
อย่างปกติ ยังไม่แก่ก็ไม่เดือดร้อน ยังไม่ตายก็ไม่เดือดร้อน แต่พอจะแก่ พอจะ
เจ็บ พอจะตายก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกัน เป็ นตายเท่ากัน แต่ถา้ ยังไม่ได้รบั การ
บําบัด พอคิดถึงความแก่หน่อยก็กลัวแล้ว คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวแล้ว
คิดถึงความตายก็กลัวแล้ว ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นเลย เพียงแต่คดิ เท่านัน้ มันก็กลัว
แล้ว ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ทค่ี วามแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่อยู่ทค่ี วามกลัว คือ
ความทุกข์นนั ่ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า ความทุกข์ก็คอื ความแก่ ความเจ็บ
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ความตาย เหตุของความทุกข์ก็คอื สมุทยั ความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่
อยากตาย
เราจึงต้องละสมุทยั ตัวทีไ่ ม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ให้จติ นิ่งเฉย แก่
ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย ความทุกข์ก็จะไม่มภี ายในใจ เช่นเวลานัง่ สมาธิถา้ มัน
เจ็บก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป ให้คดิ ว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตอ้ งเจ็บอย่างนี้ ก็ปล่อยให้
เจ็บไป เราก็พทุ โธๆๆไป ถ้าไม่คดิ ถึงความเจ็บ เดีย๋ วความเจ็บก็หายไปเอง วิธี
ต่อสูก้ บั ความเจ็บทางร่างกาย ก็คอื รักษาจิต ไม่ให้ไปรับรู้เรื่องของกาย ให้อยู่กบั
พุทโธอย่างเดียว ความกลัวก็แบบเดียวกัน ความกลัวกับ ความเจ็บก็แบบ
เดียวกัน อย่าส่งจิตไปหามัน เพราะยิง่ ส่งไปก็ยง่ิ อยากให้มนั หาย ยิง่ อยากจะหนี
จากมันไป ก็ยง่ิ ทําให้เกิดความทุกข์เพิม่ มากขึ้นไปอีก ยิง่ เจ็บมากกว่าความเจ็บ
ของร่างกาย อย่างเวลาเรานัง่ ฟังธรรมะกันอย่างนี้ บางทีไม่ค่อยรู้สกึ เจ็บเท่าไร
เพราะใจไม่ได้อยู่กบั ความเจ็บ ใจอยู่กบั ธรรมะทีเ่ ราฟังอยู่ แต่ถา้ นัง่ อยู่คนเดียว
จะนัง่ ไม่ได้นานขนาดนี้หรอก เดีย๋ วก็ตอ้ งขยับตัวแล้ว เพราะใจมันไม่ได้อยู่กบั
อารมณ์ทจ่ี ะทําให้มนั นิ่ง แต่ไปอยู่กบั ความเจ็บ แล้วก็เกิดสมุทยั อยากให้ความ
เจ็บหายไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ด้วยการขยับก็ดหี รือลุกขึ้นก็ดี หรือเดินหนีไปก็ดี
เวลาเจ็บจึงไม่ตอ้ งไปกลัวมัน เพราะยิง่ กลัวจะยิง่ เจ็บ
ถ้าไม่กลัวแล้วความเจ็บก็นอ้ ย เจ็บเพียงทีก่ ายเท่านัน้ เอง เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ความเจ็บทีใ่ จจะไม่มี แต่ตอนฝึ กใหม่ๆมันจะยากเพราะว่ามันเป็ นอัตโนมัติ พอ
เจ็บกายปั๊บใจจะเจ็บขึ้นมาพร้อมๆกัน แต่เราต้องฝื นบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ
หรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจกับความเจ็บ บางทีเดีย๋ วเดียวมันก็หายไป
แล้วเดีย๋ วก็กลับมาใหม่ จะต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆ จะมาหลายระลอกด้วยกัน ถ้า
ดึงจิตไม่ให้ไปยุ่งกับมันได้ จิตก็จะปล่อยวางได้ แล้วก็จะไม่มปี ญั หาอะไร จะ
หายไปหรือไม่หายไป ก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้าใจไม่มปี ญั หาแล้วก็นงั ่ อยู่ในทีเ่ ดิมได้ จะ
นัง่ อยู่ในท่าไหนก็นงั ่ ต่อไปได้ ไม่เดือดร้อนอะไร ก็กลับมาทีต่ วั สติน้ ี ต้องมีสติ
คอยดึงใจ ให้อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ป็ นเครื่องผูกใจ อย่าปล่อยให้ไปคิด ไปรับรู้เรื่อง
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อืน่ ทีท่ าํ ให้ใจต้องทุกข์ข้นึ มา ถ้าใจไม่ทกุ ข์แล้ว ไม่วา่ กายจะอยู่ในสภาพใด ใจก็
ไม่เดือดร้อน นี่แหละคือการแยกกายออกจากใจ แยกตรงทีเ่ วลามันเจ็บนี้
ธรรมดามันจะติดกันเหมือนปลาท่องโก๋ พอเวลาเจ็บกาย ต้องทําใจให้น่งิ ทําเป็ น
ไม่รู้ไม่ช้กี บั ความเจ็บของร่างกาย ใจก็ไม่จะเจ็บด้วย ก็จะแยกออกจากกันได้
เบื้องต้นก็ตอ้ งฝึ กทําสมาธิไปก่อน ทําให้มาก ทําให้จติ สงบ ให้มสี ติอยู่เสมอๆ ถ้า
ใช้ปญั ญาได้ดว้ ยก็ดี จริตบางคนจะถนัดไปทางปัญญา พิจารณาทําให้จิตสงบได้
ก็ใช้อย่างนัน้ ก็ได้ พิจารณาว่าเวทนาก็ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด เดีย๋ วก็ตอ้ งหมด
ไป ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับพื้นทีเ่ รานัง่ อยู่น้ ี มันไม่รู้วา่ มันเจ็บ กระดูกก็ไม่รู้วา่ มัน
เจ็บ ตัวรู้ไม่ได้อยู่ทก่ี าย ไม่ได้อยู่ทก่ี ระดูก ตัวรู้ก็คอื ใจ ใจก็ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้
สัมผัสอย่างทีร่ ่างกายกําลังสัมผัสอยู่ ทําไมใจไปเจ็บแทนมันด้วย ถ้ารู้อย่างนี้ใจก็
ไม่ไปเจ็บ เมือ่ ไม่เจ็บมันก็สบาย รับกับความเจ็บของร่างกายได้ จะมากจะน้อย
เพียงไรก็ไม่เป็ นปัญหาอย่างไร ความสุขความทุกข์ของใจมีอานุภาพมากกว่าของ
ร่างกาย ร่างกายสุขสบายดีอยู่ ถ้าใจไม่สบาย ก็ไม่สบายไปหมด กังวลเรื่องนัน้
ห่วงเรื่องนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็เหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วย บางคนถึงกับจะ
ฆ่าตัวตายไปก็มี ทัง้ ๆทีร่ ่างกายก็ไม่ได้เป็ นอะไร แต่ใจมันทุกข์มาก ทรมานมาก
ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไร แต่ถา้ ใจไม่ทกุ ข์ดว้ ย ก็จะมี
แต่ความสุข เช่นใจของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ไม่มคี วามทุกข์อยู่เลย
เพราะความทุกข์ของร่างกายไม่สามารถแทรกเข้าไปในใจได้ ไม่สามารถเข้าไปลบ
ล้างความสุขของใจได้ แต่ความสุขของใจกลับกลบความทุกข์ของร่างกายได้ เรา
จึงควรมาสร้างความสุขทีใ่ จ ดับความทุกข์ทใ่ี จให้หมดไป ต่อไปร่างกายจะเป็ น
อย่างไร ก็จะไม่เป็ นปัญหา อยู่ก็สุข ตายก็สุข
ถาม สิง่ ทีท่ าํ ได้ก็คอื ต้องทําสมาธิ
ตอบ ก็มอี กี วิธีหนึ่งก็คอื ตัดมัน ตัดได้ไหม ไปบวชเลย อยู่คนเดียวไม่ยุ่งอะไรกับใคร
ทัง้ สิ้น
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ถาม แค่เริ่มต้นตัดความเคยชินในชีวติ ประจําวันออกให้ได้สกั ๕๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้
ก็เก่งแล้ว
ตอบ อะไรไม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพก็ตดั มันไป อย่างละครแทนทีจ่ ะดูทกุ คืนก็เอาแค่
อาทิตย์ละคืนก็พอ ค่อยๆลดลงไป
ถาม ท่านอาจารย์คะ พีป่ กุ ฝากมาถาม ให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องสัญญาอารมณ์ค่ะ
จิตทีอ่ ม่ิ อารมณ์แล้ว มีสญั ญาอารมณ์หรือเปล่าคะ
ตอบ สัญญาเป็ นขันธ์ ไม่ได้เป็ นกิเลส แต่เป็ นเครื่องมือของกิเลสก็ได้ เป็ นเครื่องมือ
ของธรรมก็ได้ เช่นถ้ามีมรณานุสติก็เป็ นสัญญาทางธรรม คิดถึงความตาย ระลึก
ถึงความตาย มองอะไรก็เห็นความตายซ่อนอยู่ในสิง่ นัน้ ๆ ก็เป็ นสัญญาทีม่ ี
ประโยชน์ ส่วนสัญญาทีเ่ ป็ นโทษก็คอื มองอะไรก็เป็ นเรา เป็ นของเราไปหมด
มองอย่างนี้ก็เป็ นโทษ เพราะเวลาต้องสูญเสียของทีเ่ ราคิดว่าเป็ นของเราไป ก็มี
ความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ มองว่าไม่ได้เป็ นของเรา เวลารถของคนอืน่ พังไป เราไม่
เห็นเดือดร้อนเลย เพราะไม่มสี ญั ญาว่ามันเป็ นของเรา จิตทีม่ คี วามสุขมีความอิม่
เต็มทีแ่ ล้ว เหมือนจิตของพระอรหันต์ เหมือนพระพุทธเจ้า ก็ยงั มีขนั ธ์ ๕ อยู่
ขันธ์ ๕ ก็ยงั ทํางานจนกว่าจะแยกทางกัน เช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ตอนนัน้ ขันธ์ ๕ ของท่านก็ยงั มีครบถ้วน
บริบูรณ์ ร่างกายก็มี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็มี เพียงแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้
อํานาจของกิเลสเท่านัน้ เอง แต่เป็ นเครื่องมือของธรรมไป เวลาทรงแสดงธรรม ก็
ทรงใช้สญั ญา สังขาร ต้องใช้ความจําว่า เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ทไ่ี หน เป็ นอะไร
อย่างไร แล้วก็ทรงใช้สงั ขารความคิดปรุงเพือ่ จะได้พูดออกมา สัญญาก็เป็ น
เหมือนกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในฮาร์ทดิสก์ของเครื่องคอมฯ จะเอาไปใช้ปล้นธนาคาร
ไปทําระเบิดฆ่าคนก็ได้ หรือเอาไปทําสิง่ ทีเ่ ป็ นบุญกุศล ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ก็ได้
ขันธ์เป็ นเครื่องมือ เป็ นของกลางๆ ไม่ได้เป็ นกิเลส ไม่ได้เป็ นธรรม เป็ น
สภาวธรรม เหมือนกับร่างกาย เป็ นดิน นํา้ ลม ไฟเท่านัน้ เอง ดิน นํา้ ลม ไฟ
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ไม่ได้เป็ นกิเลส แต่เป็ นเครื่องมือของกิเลสได้ เช่นเอาร่างกายไปปล้นธนาคาร ก็
กลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป ก็เป็ นคนไม่ดไี ป แต่ถา้ เอามาบวช มาปฏิบตั ิ
ธรรม เอามาสังสอน
่
ก็เป็ นคนดีไป ก็ร่างกายเหมือนกัน ร่างกายของพระพุทธเจ้า
กับร่างกายของคนทีใ่ จโหดร้ายทารุณ ก็ร่างกายเหมือนกัน ดิน นํา้ ลม ไฟ
เหมือนกัน มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเหมือนกัน ขันธ์ ๕ ไม่ได้
เป็ นธรรมหรือเป็ นกิเลส แต่มนั สามารถเป็ นเครื่องมือของธรรมก็ได้ ของกิเลสก็
ได้ เหมือนกับมีดนี่ เอาไปใช้ตดั ไม้ หันเนื
่ ้ อ หันผั
่ ก ทําอาหารก็ได้ หรือจะเอาไป
ฆ่าคนก็ได้ มันก็มดี อันเดียวกัน ขันธ์ไม่ใช่ตวั สําคัญ ตัวสําคัญก็คอื ใจ อยู่ทว่ี า่ จะ
อยู่ภายใต้อาํ นาจของธรรมะ หรืออยู่ใต้อาํ นาจของกิเลสหรืออธรรม ถ้ายังอยู่
ภายใต้อาํ นาจของกิเลสอย่างทีพ่ วกเราเป็ นกันอยู่ ก็ทาํ ในสิง่ ต่างๆอย่างทีเ่ ราทํากัน
อยู่ ก็สุขบ้างทุกข์บา้ ง
แต่ถา้ ทําแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันตสาวก ก็ทาํ แต่สง่ิ ทีถ่ ูกทีด่ อี ย่างเดียว
จึงน่าเคารพเลือ่ มใส ถึงแม้จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว สิ้นกิเลสแล้ว ขันธ์ก็ยงั
ไม่ดบั ร่างกายยังไม่ตาย ขันธ์ก็ยงั ทํางานอยู่ อยู่ทจ่ี ติ จะเอาไปทําประโยชน์หรือไม่
ถ้าเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านก็ไม่สอน ไม่ตอ้ งใช้ขนั ธ์มาเผยแผ่พระศาสนา
ท่านก็อยู่ไปตามอัตภาพ แต่ถา้ จะมาสังสอน
่
มาประกาศพระศาสนา อย่าง
พระพุทธเจ้าของเรา ก็ตอ้ งใช้ขนั ธ์ ๕ ไว้โปรดสัตว์ เวลาแสดงธรรม ก็ตอ้ งคิด
ต้องใช้สญั ญาสังขาร
ถาม สัญญาทีม่ ที งั้ ฝ่ ายธรรมและฝ่ ายอธรรมนี่นะครับ ในปุถชุ นกับพระอรหันต์น่ีก็
แตกต่างกันในใจ ทีร่ บั ได้หรือรับไม่ได้ อย่างนี้ใช่ไหมครับ อย่างเช่นปุถชุ นนี่
สัญญาทีเ่ กี่ยวกับความไม่ดนี ่ี มันมักจะผุดขึ้นมารบกวนตัวเราเองอยู่เสมอ
ตอบ ก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรม ต้องแก้โปรแกรมใหม่ พอคิดเรื่องไม่ดกี ็ลบ
ออกไป ให้คดิ แต่สง่ิ ทีด่ ี จึงต้องมาภาวนาอยู่เสมอ เช่นแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา
อเวราฯ
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ถาม สัญญาทัง้ ฝ่ ายธรรมและฝ่ ายอธรรมนี่เวลาเปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติน่ีมนั ไปกับจิตทัง้
๒ อย่างใช่ไหมครับ
ตอบ ถ้ามีทงั้ ธรรมและอธรรมอยู่ในจิต ก็ตอ้ งไปด้วยกันกับจิต ทีเ่ รียกว่าบาปบุญ
นัน่ เอง ขันธ์ออกมาจากจิต นามขันธ์เป็ นเครื่องมือของจิต เวลาจิตจะติดต่อกับ
ใครก็ตอ้ งอาศัยขันธ์เป็ นเครื่องมือ ต้องคิดแล้วต้องพูดออกมา สังขารต้องปรุง
ก่อน สัญญาต้องนึกก่อน ว่าจะพูดเรื่องอะไรวันนี้ เมือ่ เริ่มนึกแล้วสังขารก็เริ่มปรุง
ไปตาม เช่นจะพูดเรื่องสติปฏั ฐาน ๔ สังขารก็ปรุงเรื่องสติปฏั ฐาน ๔ ออกมา พูด
แล้วก็ผ่านไป ดับไป หายไป สัญญาสังขารก็เกิดดับๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆธรรมและ
อธรรมจะถูกฝังอยู่ในใจ สิง่ ใดทีใ่ จจําได้แล้วก็จะอยู่ในใจ กลายเป็ นนิสยั ไป ถ้า
เคยคิดแต่สง่ิ ทีด่ ี ก็จะคิดแต่สง่ิ ทีด่ ี ถ้าเคยคิดแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี ก็จะคิดแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี
คนเราเวลาเกิดมาจึงมีจริตนิสยั ไม่เหมือนกัน พ่อแม่คนเดียวกัน แต่ไม่ได้เอาจริต
นิสยั มาจากพ่อแม่ ท่านจึงสอนว่าเรามีกรรมเป็ นของๆตน มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด
มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ กรรมนี่แหละเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เราเป็ นคนแบบนี้ นิสยั แบบนี้
ชอบแบบนี้ เกลียดแบบนี้ ขยันขี้เกียจแบบนี้ ก็เราสร้างมาทัง้ สิ้น คือกรรมทีเ่ รา
เคยทํามา
ถาม กรรมทีเ่ รามีอยู่น่ี ถ้ารู้วา่ มันไม่ดี เราพยายามฝึ กฝนใหม่ อุปนิสยั ใหม่จะติดไป
ไหมคะ
ตอบ ติดไปด้วย เราฝึ กได้เสมอ ถ้ารู้วา่ ดืม่ เหล้าไม่ดี ก็เลิกเสีย เมือ่ ก่อนเราไม่รู้ เพราะ
ยังไม่ได้พบพระศาสนา อยู่ในสังคมทีด่ ม่ื เหล้ากัน อย่างฝรัง่ ต้องดืม่ ไวน์กบั อาหาร
แต่ถา้ ได้ศึกษาก็จะรู้วา่ ไม่ดี ก็อย่าไปดืม่ แต่ตอนทีเ่ ปลีย่ นนิสยั นี่มนั จะทรมาน
เคยทําอะไรแล้วไม่ได้ทาํ จะรู้สกึ ทุกข์ใจ อย่างกินก๋วยเตีย๋ วแล้วไม่ได้ใส่เครื่องปรุง
ก็กนิ ไม่ลง มันไม่อร่อย
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ถาม ท่านอาจารย์คะ เวลาภาวนาแล้วจิตรวมลง กายเบา พอออกจากการภาวนาแล้วก็
ลุกไป คือจะไปทํางาน แต่ความเบาของกายมันจะมีอยู่ตลอดเวลาหลายชัว่ โมง
อันนัน้ มันเป็ นอาการของอะไรคะ
ตอบ เป็ นอานิสงส์ของความสงบของใจ ทีย่ งั ไม่จางหมดไป ขึ้นอยู่กบั ว่าทํามากน้อย
เพียงไร ก็เหมือนรับประทานอาหาร พออิม่ แล้วความอิม่ ก็ไม่ได้หายไปทันที จะ
ค่อยๆหายไปๆ ความอิม่ เอิบใจทีไ่ ด้จากการนัง่ ก็เหมือนกัน พอออกจากสมาธิ
แล้วก็ไม่ได้หายไปทันที แต่จะค่อยๆจางไป ขึ้นอยู่กบั ว่าเอาจิตไปใช้อะไร ถ้าเอา
ไปคิดปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ฟ้ งุ ซ่านขึ้นมา ก็หายไปเร็ว แต่ถา้ ประคับประคองไว้
ไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไร ให้มสี ติอยู่กบั การกระทําของเรา ก็อยู่ได้นาน เพราะ
ประคับประคองด้วยสติ ทําให้ไม่ไปคิดเรื่องทีท่ าํ ให้ฟุ้งซ่าน เคยสงบอยู่อย่างไรก็
จะสงบอย่างนัน้ ต่อ ทีไ่ ม่สงบก็เพราะไปห่วง พอเห็นเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็เกิดความ
วิตกกังวลขึ้นมา ท่านจึงสอนให้เจริญวิปสั สนา พอกังวลกับเรื่องอะไรก็ตอ้ งตัด
ไปกังวลทําไมเดีย๋ วก็ตอ้ งจากกันแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะรักษาความสงบไว้ได้
ในขณะทีไ่ ม่ได้นงั ่ ท่านจึงสอนให้เจริญทัง้ ๒ อย่างสลับกัน ออกจากสมาธิแล้วก็
ให้เจริญวิปสั สนา ควบคู่ไปกับการดําเนินชีวติ ของเรา เมือ่ มีเวลาว่างก็กลับมาทํา
จิตให้สงบอีก เพราะเวลาเจริญวิปสั สนาก็ทาํ ให้จติ เหนื่อย ก็อยากจะพัก ก็
กลับมาบริกรรมพุทโธๆ หรือกําหนดดูลมหายใจ ให้จติ นิ่งสงบ
เหมือนกับทํางานทัง้ วันก็เหนื่อย ก็อยากจะกลับบ้านมากินข้าว อาบนํา้ อาบท่าแล้ว
ก็นอน พอตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นเบิกบานก็ออกไปทํางานต่อ การภาวนาก็อย่างนี้
ระหว่างวิปสั สนากับสมาธิก็สลับกัน เวลานัง่ สมาธิก็อย่าไปคิดอะไร ให้น่งิ ให้สงบ
ให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั อารมณ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้ เมือ่ สงบแล้ว จะอยู่น่งิ ได้นาน
เท่าไรก็ปล่อยให้น่ิงไป อย่าไปดึงออกมา ถ้าสงบแล้วจะอยู่เฉยๆ ไม่ด้นิ รนไม่
อยากจะออก ก็ปล่อยให้น่งิ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอิม่ ตัวแล้วก็จะถอนออกมาเอง ก็
จะเริ่มรู้สกึ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ เริ่มคิดเริ่มปรุง ก็ลกุ ขึ้นมา แต่ตอ้ งมีสติปญั ญา
คอยตามประกบ คอยกําหนดอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นอะไรก็ให้เห็นว่าเป็ น
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะไม่ทาํ ให้จติ ฟุ้งซ่าน จะมีปญั ญาฉลาดรู้ทนั เร็วขึ้นไป
เรื่อยๆ ก็จะตัดอุปาทานต่างๆได้ อุปาทานต้องตัดด้วยปัญญา สมาธิเพียงแต่กด
ไว้เท่านัน้ ตัดไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญา ต้องเห็นโทษ ต้องเห็นว่าเวลาไปยึดไปติดจะ
เกิดโทษ เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสุข ไม่เจริญ เมือ่ เห็นแล้วก็จะถอนออกมา ถอยออกมา
ปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์
ถาม ท่านคะ เวลาเราเห็นอะไร เราพยายามนึกถึงไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ แต่สง่ิ ไหนทีเ่ ราดูแลได้รกั ษาได้ ควบคุมได้ก็ทาํ ไป เพราะในชีวติ เรา เช่นเวลา
ขับรถจะปล่อยให้มนั เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ไหม ไม่ได้ เราก็ดูแลไป ถ้า
เกิดสุดวิสยั รถมาชนเรา หรือยางแตกรถแหกโค้ง ก็ช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งปลงอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อะไรจะเกิดก็เกิด แต่ใจไม่วนุ่ วาย แม้ในขณะทีร่ ถจะพลิกควํา่ จะ
เกิดอะไรขึ้น ใจก็ยงั เฉยได้ ถ้ามีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ารู้ทนั แล้วปล่อยวาง
ต้องเจริญอยู่เสมอๆ เพราะส่วนใหญ่พอตกใจแล้วลืมหมดเลย อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อะไรทีเ่ ร็วกว่า คือทีเ่ ป็ นวัวปากคอก จะออกมาก่อนเลย ส่วนใหญ่ก็
ความกลัว ความตกใจ
ถาม แต่ถา้ เราคิดตรงนี้ทนั มีสติทนั เราก็หยุดได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้ ฝึ กไปเรื่อยๆ เบื้องต้นให้มสี ติอยู่กบั สิง่ ทีเ่ ราทํา แล้วถ้ามีโอกาสคิดได้ คิดว่า
สิง่ ทีเ่ ราทํานี้ก็แค่ชวั ่ คราวเท่านัน้ ทําได้ก็ดี ทําไม่ได้ก็ช่างมัน ไม่ตอ้ งเป็ นทุกข์ไป
กับมัน บางคนทุกข์กบั สิง่ ทีท่ าํ ทําแล้วต้องดีอย่างนัน้ ต้องดีอย่างนี้ ถ้าไม่ดไี ม่
ถูกใจก็วุน่ วายใจอีก สร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเองตลอดเวลา เพราะขาดปัญญา
ไม่คดิ ไม่มปี ญั ญาคอยประกบ เวลาทําอะไรก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ แต่ถา้
ไม่ได้ดงั ใจก็ช่างมัน เพราะทําได้แค่น้ ี
ถาม พระอาจารย์ครับ เวลาบอกว่าให้ฆ่ากิเลสนี่ อาการของการฆ่ากิเลสในระหว่างที่
ภาวนา ระหว่างทีว่ ปิ สั สนานี่มอี าการอย่างไรครับ
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ตอบ ต้องฆ่าตอนทีม่ นั ออกมา เช่นเวลาโกรธปั๊บก็ตอ้ งฆ่ามันตอนนัน้ ก็ตอ้ งระงับความ
โกรธตอนนัน้ เวลาโลภก็ตอ้ งระงับตอนนัน้
ถาม อย่างแรกคือพิจารณาให้เห็นชัดก่อน
ตอบ ให้เห็นว่าเป็ นโทษ เห็นเป็ นเหมือนงูพษิ พอเจอปั๊บก็เอามีดฟันหัวมันเลย พอเห็น
งูพษิ เรารีบหาอะไรฟาดมันเลยใช่ไหม มันเกิดตรงไหนเวลาไหน ก็ตอ้ งระงับดับ
มันตอนนัน้ จะทําได้หรือไม่ได้เท่านัน้ เอง ถ้าทําได้ก็สบาย ก็ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายใจ
ถ้าทําไม่ได้ก็วุน่ วายใจ จึงต้องฝึ ก ปัญหาอยู่ตรงทีไ่ ม่รู้จกั ตัวกิเลส ไม่รู้วา่ กําลัง
โลภ ไม่รู้วา่ กําลังโกรธ จึงไหลไปตามความโลภ ไหลไปตามความโกรธ เวลาขับ
รถเกิดอุบตั เิ หตุก็ลงมาก็ด่าว่ากัน ทําไมทําอย่างนี้ ทําไมขับอย่างนี้ แต่ไม่รู้วา่ กําลัง
โกรธ ถ้าไม่โกรธจริงๆก็จะเฉย มีอะไรก็วา่ กันไป คุยกันไป
ถาม ฉะนัน้ ต้องฝึ กสติไว้ตลอดเวลาเท่านัน้ เองใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ สติเป็ นตัวดูเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นในกายกับในใจของเรา พระพุทธเจ้าจึงทรง
ตรัสให้มสี ติอยู่ทก่ี าย ทีเ่ วทนา ทีจ่ ติ ก็คอื อารมณ์ และก็อยู่ทธ่ี รรม คิดไปในทาง
ธรรมหรือเปล่า ถ้ามีสติอยู่ใน ๔ ส่วนนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะรู้ทนั กับเหตุการณ์
ทีจ่ ะมาเขย่า มาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา แล้วก็จะแก้มนั ได้
ถาม ท่านอาจารย์ ถ้ากรณีเกิดมีสญั ญาผุดขึ้นมาขณะปฏิบตั ภิ าวนา แล้วก็หายไป อีก
ระยะเวลาหนึ่งก็เกิดขึ้นมาอีก
ตอบ คําว่าเจริญวิปสั สนา คือให้รู้วา่ มีการเกิดดับเป็ นธรรมดา ถ้ายังไม่สามารถดับมัน
ได้ ก็ตอ้ งยอมรับว่ามันเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แต่ยงั ไม่ดบั ไป อย่าไปหลงตามมัน
หรือจะดึงจิตไปทีอ่ น่ื ก่อนก็ได้ อย่าไปสนใจ หันมาบริกรรมพุทโธๆๆ หรือสวด
มนต์ไปก็ได้ เหมือนกับดึงความสนใจจากความกลัวหรือจากทุกขเวทนา เราก็ดงึ
ความสนใจจากสัญญาทีป่ รากฏขึ้นมา เช่นนึกถึงคนนัน้ แล้วอยากจะฆ่าเขาอยู่
เรื่อย ก็อย่าไปสนใจ รู้วา่ เป็ นขันธ์ทเ่ี กิดดับๆ เป็ นอนัตตา เราบังคับมันไม่ได้ บาง
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ทีก็บงั คับได้ บางทีกบ็ งั คับไม่ได้ ถ้าบังคับไม่ได้ก็อย่าไปสนใจ ให้รู้วา่ มันไม่ดี
แล้วอย่าไปตามก็แล้วกัน ถ้ามายุแหย่ให้ไปทําบาปทํากรรมก็อย่าไป ให้รู้ทนั แล้ว
อย่าไปทุกข์กบั มัน อย่าไปอยากให้มนั หายไป เราไม่มอี าํ นาจไปบังคับให้มนั
หายไปได้ วิธีเดียวทีจ่ ะทําได้ก็คอื ให้รู้ทนั มัน พอรู้ป ั๊บมันก็จะดับไป พอเผลอปั๊บ
มันก็จะเกิดขึ้นมาอีก
ถาม ท่านอาจารย์ครับ สติทถ่ี ูกต้องคือสติทอ่ี ยู่กบั ปัจจุบนั เท่านัน้ ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่
ถาม ต้องมีการรู้เห็นหรือเปล่ากับเรื่องปัจจุบนั
ตอบ โดยหลักแล้วก็ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ยกเว้นเวลาเจริญปัญญา ก็ตอ้ งดูทงั้ สามตอน ดู
ทัง้ อดีต ดูทงั้ ปัจจุบนั และดูทงั้ อนาคต เพือ่ จะได้เห็นภาพรวมทีแ่ ท้จริง เช่น
กําหนดดูเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็กาํ หนดถอยไปดูจดุ เริ่มต้น ตอนทีธ่ าตุของคุณ
พ่อคุณแม่มาผสมกัน แล้วก็เจริญเติบโตในครรภ์จนคลอดออกมาเป็ นเด็กทารก
แล้วก็เจริญเติบโตต่อมาจนถึงทีเ่ ป็ นอยู่ในวันนี้ แล้วก็เลยต่อไปถึงวันข้างหน้าว่า
จะต้องแก่ จะต้องตาย จะต้องไปอยู่ในโลงศพ จะต้องถูกเผากลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่าน
ไป ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็ นการเจริญปัญญา ปัญญาจะต้องดูให้ครบเลย ทัง้ อดีตทัง้
ปัจจุบนั ทัง้ อนาคต แต่จะอยู่ในปัจจุบนั คือจะคิดอยู่ในปัจจุบนั กับเรื่องราวต่างๆ
ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้ว และจะเกิดขึ้นต่อไป เพือ่ จะได้รู้ทนั การพิจารณาร่างกายก็เพือ่
จะให้เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ มาจากธาตุ แล้วก็จะกลับไปสู่ธาตุ เมือ่
เห็นแล้วก็จะไม่หลงว่าเป็ นเรา เป็ นตัวเรา เช่นเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมา
พิจารณาดู ตัดเอาผมออกมาวางไว้ แล้วดู วา่ เป็ นอะไร ก็เป็ นแค่วตั ถุเป็ นธาตุช้ นิ
หนึ่งเท่านัน้ เอง เผามันๆก็กลายเป็ นขี้เถ้าไป อาการทุกส่วนก็เป็ นเหมือนกันหมด
ไม่มตี วั มีตนอยู่ในอาการต่างๆเลย
นี่คอื การพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นธาตุ ไม่มตี วั ไม่มตี น ถ้าอย่างนี้ตอ้ งพิจารณาทุก
ส่วน ทัง้ อดีต ทัง้ ปัจจุบนั ทัง้ อนาคต แต่เวลาเจริญสติโดยทัวไป
่ หมายถึงให้อยู่
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ในปัจจุบนั ไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องนู น้ เรื่องนี้ เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้
ยกเว้นถ้ามีธุระจําเป็ นจะต้องคิดก็คดิ ได้ คิดให้เป็ นกิจจะลักษณะ เสร็จแล้วก็จบ
คิดว่าวันนี้จะทําอะไรบ้าง จะไปเจอใคร จะทําอะไร รู้แล้วก็จบ พอถึงเวลาก็ไปทํา
แต่ไม่ตอ้ งมากังวล ไม่อยากจะเจอคนนัน้ เจอคนนี้เลย คนนัน้ พูดแล้วก็ราํ คาญใจ
คิดอย่างนี้เสียเวลา ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องคิดอะไรก็ให้วา่ งไว้ เป็ นการทํา
สมาธิไปในตัว
ถาม คือถ้าไม่พจิ ารณาก็กลับเข้าสู่สมาธิ ออกจากสมาธิก็มาพิจารณา
ตอบ ใช่ พิจารณาทุกอย่างให้เป็ นไตรลักษณ์
ถาม ท่านอาจารย์คะ บางทีเวลาเรานัง่ สมาธิจะมีสง่ิ ทีผ่ ุดขึ้นมาอยู่เรื่อย บางทีสง่ิ ทีเ่ รา
ควรจะกระทําแล้วเราลืมไป อย่างนี้มนั จะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยค่ะ
ตอบ ตอนนัน้ เราอย่าไปสนใจ มีหน้าทีท่ าํ สมาธิกท็ าํ ไป ส่วนเรื่องนัน้ ปล่อยไปก่อน งาน
ทําสมาธิสาํ คัญกว่างานอืน่ ทัง้ หมด อย่าไปสนใจ กลับมาหาพุทโธ ถ้าปล่อยให้ผุด
ขึ้นมา แล้วไปตามมัน ก็จะไม่ได้ทาํ สมาธิ นัง่ คิดแต่เรื่องทีท่ าํ ให้ใจไม่สงบ ตอนทํา
สมาธิจงึ ต้องไม่คดิ เรื่องอืน่ เลย นอกจากอารมณ์ทใ่ี ช้เป็ นเครื่องผูกใจ ถ้าไม่มี
อะไรผูกไว้ก็จะลอยไป มีอะไรผุดขึ้นมาก็คดิ ตามไป จึงต้องมีหลักยึดไว้ ถ้าจะใช้
พุทโธก็บริกรรมแต่พทุ โธอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ เลย ถ้าสวดมนต์ก็สวด
มนต์อย่างเดียว อยู่กบั บทสวดมนต์ จะดูลมหายใจก็อยู่กบั ลมหายใจ ถ้าอยากจะ
มีพทุ โธกํากับควบคู่ไปด้วยก็ได้ หายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่าโธ อย่างนี้ก็ได้
หรือหายใจเข้าก็พทุ โธ หายใจออกก็พทุ โธ อย่างนี้ก็ได้ จะเอาพุทโธอย่างเดียวไม่
ดูลมก็ได้ จะเอาลมอย่างเดียวไม่ใช้พทุ โธก็ได้
ถ้าจะดูลมก็ดูอยู่ทป่ี ลายจมูก ไม่ตอ้ งตามลมเข้าลมออก ให้ดูตรงจุดทีล่ มสัมผัส
ตรงแถวๆปลายจมูก อย่าตามลม เพราะตามเข้าๆออกๆจิตจะไม่สงบ ให้อยู่ทจ่ี ดุ
ใดจุดหนึ่ง อยู่ทก่ี ลางอกก็ได้ อย่างพวกยุบหนอพองหนอ หายใจเข้าก็พอง
ออกมา หายใจออกก็ยุบลงไป สุดแท้แต่จะถนัด แต่ให้มอี ย่างเดียว คือไม่
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ต้องการให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้ามีเรื่องแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจ เหมือนเรา
นัง่ คุยกันตอนนี้ ใครโทรศัพท์เข้ามาก็ไม่ตอ้ งไปรับสาย ปล่อยมันดังไปสักพัก
เดีย๋ วก็หยุดเอง ถ้าตัง้ ใจจะคุยกัน มันก็รบกวนไม่ได้ ถ้าไม่ตงั้ ใจพอใครโทรฯมา
ปั๊บ ก็ไปรับสายแล้ว
ถาม ท่านอาจารย์คะ ลูกภาวนาด้วยพุทโธ แล้วเวลาไปทําบุญทีว่ ดั ต่างๆนี้ เวลาพระ
อาจารย์นาํ นัง่ สมาธิจะเป็ นยุบหนอพองหนอ หรือไม่ก็สมั มาอรหัง อย่างนี้จะต้อง
เปลีย่ นตามไหมคะ
ตอบ ไม่ตอ้ งเปลีย่ น เราก็ทาํ ของเราไป เคยถนัดอะไรก็ทาํ ไป ไม่มใี ครรู้วา่ เราทําอะไรอยู่
ในใจ
ถาม เวลาท่านพูดออกไมโครโฟนแล้วเราก็เปลีย่ นเอง
ตอบ ถ้าสับสนแล้วก็ถ่วงความเจริญก็อย่าไป
ไปทีส่ ่งเสริมให้เราเจริญ
ไม่ได้
หมายความว่าท่านไม่ดไี ม่ถูก เพียงแต่สอนวิธีทต่ี ่างกันเท่านัน้ เอง เราถนัดอย่าง
หนึ่งแล้วต้องไปทําอีกอย่างหนึ่ง ก็จะไม่ถนัด จะไม่ได้ผล ถ้าถนัดอย่างไรก็ทาํ
อย่างนัน้ ควรไปหาคนทีส่ อนแบบทีก่ าํ ลังปฏิบตั อิ ยู่ ท่านจึงสอนเรื่องบุคคลสัปปา
ยะ คนทีอ่ ยู่ร่วมกันต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมือนกัน
ถาม เดีย๋ วนี้มกี ารจัดอบรมกรรมฐานเป็ นรุ่นๆ จัดเป็ นคอร์ส
ตอบ บางคนปฏิบตั โิ ดยลําพังไม่ได้ ต้องมีการกําหนดตารางเวลาไว้บังคับ คนทีม่ วี นิ ยั
บังคับตนเองให้ปฏิบตั ไิ ด้ ก็ปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นก็ได้ หรือตามสถานทีท่ ส่ี งบ ทีไ่ ม่มคี น
พลุกพล่านได้ยง่ิ ดี แต่บางคนยังทําไม่ได้ ต้องมีตารางกิจกรรม ต้องตื่นเวลานี้
นัง่ สมาธิเวลานี้ เดินจงกรมเวลานี้ รับประทานอาหารเวลานี้ พักผ่อนเวลานี้
เพราะยังไม่มวี นิ ยั ต้องอาศัยผูอ้ น่ื ช่วยบังคับ แต่จะได้ผลหรือไม่ก็ไม่รู้ เวลาทําก็
ทําได้ แต่พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิม อย่างนี้ก็ไม่ได้พฒั นา แต่ถา้ ไปแล้วกลับมา
สามารถเอาสิง่ ทีเ่ รียนรู้มาทําต่อทีบ่ า้ นได้ ต่อไปก็ไม่ตอ้ งไป เพราะยิง่ ปฏิบตั ิ
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ก้าวหน้าไปเท่าไร ก็อยากจะปลีกวิเวกมากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะเวลาอยู่กบั คน
มากๆแล้วจะรบกวนกัน จะขวางการทําสมาธิ เพราะปัจจัยทีจ่ ะทําให้จติ สงบก็คอื
กายวิเวก ถ้ากายวิเวก จิตวิเวกก็ตามมา ในเบื้องต้นจึงต้องหาสถานทีท่ ส่ี งบสงัด
ทีว่ เิ วก ไม่มอี ะไรมารบกวน แต่คนทีจ่ ติ ยังฟุ้งซ่านอยู่ ก็จะวิเวกไม่ได้ วิเวกแล้วก็
กลัว ต้องอยู่กบั คนอืน่ เกาะกันไปก่อน จนกว่าจิตจะพัฒนา มีความสงบบ้าง เมือ่
สงบแล้วก็จะรู้เอง จะปลีกตัวไปเอง เพราะเวลานัง่ รวมกันจะไม่คล่องตัว เช่น
กําหนดให้นงั ่ ชัว่ โมงหนึ่ง แต่เราอยากจะนัง่ ๒ชัว่ โมง
ถาม ท่านอาจารย์คะ กําลังใจเล่มสุดท้ายพูดถึงสัปปายะ ซึง่ มีตงั้ หลายอย่างใช่ไหมคะ
ตอบ สัปปายะแปลว่าสบาย การปฏิบตั ติ อ้ งมีความสบายทางด้านสถานทีท่ อ่ี ยู่ อยู่แล้ว
สบายไม่รบกวนความสงบ ภาวนาทีส่ งบกับทีไ่ ม่สงบมีความแตกต่างกัน อาหารที่
รับประทานก็มสี ่วน เป็ นคนภาคกลาง ไปอยู่ทางภาคอีสานก็อาจจะลําบากหน่อย
ไม่ชนิ กับอาหาร กินแล้วอาจจะไม่ค่อยอิม่ หรือกินไม่ลง บางอย่างก็พอปรับได้
ถ้าไปปฏิบตั จิ ริงๆเรื่องอาหารก็พอจะปรับได้ เขากินได้เราก็กนิ ได้ คิดอย่างนี้ก็ไม่
มีปญั หาอะไร กินแล้วไม่ทอ้ งเสีย ไม่รบกวนการนัง่ สมาธิ กินแล้วไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย ก็ใช้ได้ สถานทีก่ ็เหมือนกัน บางสถานทีอ่ าจจะไม่เหมาะกับบางคน อยู่ทอ่ี บั
ชื้นแล้วเป็ นไข้ บางคนอยู่แล้วไม่เป็ นอะไร บางคนชอบทีโ่ ล่ง บางคนชอบอยู่ในถํา้
ขึ้นอยู่กบั จริตของแต่ละคน ความสัปปายะของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ก็เลือก
ได้ บุคคลทีส่ ปั ปายะทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตร ถ้าได้
กัลยาณมิตรทีด่ ี อาจารย์ทด่ี ี ถึงแม้อย่างอืน่ จะไม่ค่อยสัปปายะ ก็ไม่เป็ นไร พอถู
ไถไปได้ก็ใช้ได้ เพราะไม่มอี ะไรจะสําคัญเท่ากับครูบาอาจารย์ ผู ้ทีจ่ ะให้ทงั้
กําลังใจและความรู้
ถ้าได้ครูบาอาจารย์ทด่ี แี ล้ว แต่อาหารไม่ค่อยสัปปายะก็ไม่เป็ นไรอย่างพระฝรัง่ ที่
ไปอยู่กบั หลวงตา ไม่เคยกินอาหารอย่างนี้มาก่อน ก็กนิ ได้ ไม่เคยอยู่ในสภาพ
แบบนี้มาก่อน ก็อยู่ได้ ฝรัง่ เกิดมาก็อยู่ท่ามกลางความสุขสบายอยู่แล้ว บ้านเขาก็
มีทกุ อย่าง มีเครื่องปรับความร้อน ปรับความเย็น มีนาํ้ ไฟพร้อมทุกอย่าง แต่เขา
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ก็สละได้เพราะต้องการสิง่ ทีด่ กี ว่า ผูท้ จ่ี ะให้เขาได้ก็คอื ครูบาอาจารย์ บุคคลสัปปา
ยะจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก ก็คอื อาจารย์ทเ่ี ก่งและฉลาด ถ้าไม่มอี าจารย์ก็ตอ้ ง
อาศัยสหธรรมิก คือเพือ่ นทีป่ ฏิบตั ธิ รรมร่วมกัน ถ้าเป็ นคนทีฉ่ ลาดเก่งกว่าเรา อยู่
กับเขาก็จะได้ประโยชน์ ถ้าไม่เก่งไม่ฉลาดกว่าเราหรือฉลาดน้อยกว่าเรา เขาก็จะ
ชวนเราคุย ชวนไปทํากิจกรรมอย่างอืน่ ทําให้เราเสียเวลาได้ เราจึงต้องเลือกคนที่
เราอยู่ดว้ ย เพราะจะอยู่ตามลําพังไปตลอดไม่ได้ อยู่ในวัดก็ตอ้ งอยู่กนั หลายคน
ถ้ารู้วา่ เขาไม่ภาวนา ถ้าหลีกเลีย่ งได้ก็ควรจะหลีกเลีย่ ง ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องทําสังฆ
กรรมร่วมกัน ก็แยกย้ายกันไป หาทีส่ งบ ทีบ่ า้ นตาดท่านให้พระแยกกันอยู่ คือ
ไม่ให้จบั กลุม่ กัน ทํากิจเสร็จแล้วก็ให้แยกกันไป พอฉันเช้าเสร็จก็ให้แยกกันไป
ตอนบ่ายมาฉันนํา้ ร้อน ฉันเสร็จก็ให้แยกกันไป ไม่ให้นงั ่ ฉันนํา้ ร้อนคุยกันไป ท่าน
จึงต้องเดินมาตรวจทีโ่ รงนํา้ ร้อนอยู่เรื่อยๆ
ถาม ท่านอาจารย์ครับ พระชาวต่างประเทศทีอ่ ยู่กบั หลวงตา เรื่องภาษาทีใ่ ช้น่ฝี รัง่ ไม่
คุน้ เคยกับภาษาไทยจะเป็ นอย่างไร
ตอบ จําไม่ได้วา่ พระอาจารย์องค์ไหนทีพ่ ูดว่า หมามันฟังภาษาคนไม่ได้เรายังสอนมัน
ได้เลย ใจไม่ตอ้ งใช้ภาษา เพียงใช้กริ ิยาอาการก็รู้แล้ว แต่ถ ้าเป็ นเรื่องธรรมะที่
ลึกๆก็ตอ้ งอาศัยคนแปลให้ ตอนนัน้ ก็มที ่านปัญญาคอยแปล เวลาหลวงตาท่าน
เทศน์เสร็จ ท่านปัญญาก็จะสรุปให้ฟงั ว่า วันนี้หลวงตาท่านพูดเรื่องอะไรบ้าง เขา
ก็พอทีจ่ ะได้เกร็ดความรู้บา้ ง ตอนทีเ่ ราอยู่ก็ช่วยแปลหนังสือบางเล่มให้เขาอ่าน
กัน เทศน์บางกัณฑ์ทท่ี ่านเทศน์เราก็แปลเป็ นภาษาอังกฤษให้เขาฟังกัน เพราะว่า
ธรรมะนี่ละเอียดนะ เป็ นนามธรรม จะแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวนี้ไม่พอ พวก
สุนขั จึงไม่มบี ญ
ุ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั ธรรมะ ต้องมาเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะ
พระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ ไม่มสี ุนขั เป็ นพระพุทธเจ้า ผูท้ จ่ี ะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
ได้ตอ้ งเป็ นมนุษย์ การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธเจ้า เจอ
พระพุทธศาสนา จึงเป็ นลาภวิเศษทีส่ ุด ไม่ได้เกิดได้งา่ ยๆนะ คราวหน้ากลับมา
55

เกิดเป็ นมนุษย์ก็อาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ได้ ลองคิดดูซิ ถ้าไปเกิดใน
ประเทศทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา จะเป็ นอย่างไร มีแต่การฆ่ากัน
ถาม โอกาสทีจ่ ะหลงไปทางอวิชชาก็มมี าก
ตอบ ใช่ ถ้าเป็ นคนทีม่ จี ติ ใจทีอ่ ่อนอยู่แล้ว พอมีอะไรมาฉุดลาก ก็จะไปกับเขา แต่ถา้
ได้สะสมปัญญามามากพอสมควรแล้ว จะไม่มอี ะไรดึงไปได้ อย่างเราตอนทีเ่ รียน
หนังสือก็ไม่เคยคิดจะบวช คิดว่าเรียนหนังสือจบก็จะได้ไปทํามาหากินต่อไป
อาจจะเป็ นบุญเก่าทีค่ อยผลักดันให้มาหาพระพุทธศาสนา เพราะเมือ่ จบแล้วก็มา
นัง่ คิดดูวา่ ทํางานมีครอบครัวก็เหมือนพ่อกับแม่เรา ก็มเี ท่านัน้ หาเงินหาทองมา
ก็เอามาเลี้ยงลูก ส่งลูกไปเรียนหนังสือ ก็ตอ้ งปวดหัวต้องทุกข์กบั การหาเงินหา
ทอง กับการเลี้ยงลูก แล้วก็แก่ตายไป ชีวติ ก็จบ ไม่เห็นมีอะไรมากกว่านัน้ ก็เลย
สงสัยว่าไม่มอี ะไรทีด่ กี ว่านี้บา้ งหรือ ก็เลยพยายามศึกษาทางด้านศาสนาดู พอได้
อ่านหนังสือธรรมะ ก็ดใี จทีม่ ผี ูช้ ้ ที างให้ ชี้วธิ ีแก้ปญั หาทางด้านจิตใจ ถึงแม้จะ
เรียนจบปริญญามา มีงานมีการทํา มีเงินมีทอง แต่ใจก็ยงั เหมือนเดิม ยังมีความ
ห่วงใย มีความกังวล มีความวุน่ วาย มีความสับสน มีความหิว มีความอยาก ก็
เลยสนใจอยากจะแก้ปญั หาทางด้านจิตใจ ก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบตั ิ แล้วในทีส่ ุด
ก็ได้บวชจนถึงทุกวันนี้ ก็ไม่เคยคิดว่าเสียอะไรไป ขาดทุนอะไรไป บางคนบอกว่า
อุตส่าห์ไปเรียนหนังสือมาแทบเป็ นแทบตาย ไม่ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สิง่ ที่
เรียนมาก็ได้ใช้ ทําให้รู้วา่ ทางโลกไม่ใช่ทางนัน้ เอง รู้วา่ เป็ นทางตัน ถ้ามีทางอยู่ ๒
ทางให้เราเลือก แต่ไม่รู้วา่ ทางไหนเป็ นทางทีถ่ ูก ก็ตอ้ งลองทัง้ ๒ ทางดู เลี้ยวซ้าย
ไปดูซวิ า่ เป็ นอย่างไร ไปแล้วไม่ได้เรื่อง ก็ถอยกลับแล้วก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่ง
ถาม ท่านอาจารย์คะ ถ้าหากว่าเราอยู่กบั ครู บาอาจารย์ทเ่ี ราศรัทธาไม่ได้ เพราะว่าท่าน
ไม่ให้อยู่ ไม่ให้เป็ นแม่ขาว เราจะทําอย่างไร
ตอบ ครูบาอาจารย์ทแ่ี ท้จริงอยู่ในใจเรา อยู่ในคําสอนของท่าน ไม่ได้อยู่ทส่ี รีระร่างกาย
ของท่าน สมัยนี้เรามีอาจารย์อยู่ในบ้านเราตลอดเวลา เทปของท่านซีดขี องท่านมี
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มากมาย มีทงั้ ภาพ มีทงั้ เสียงให้ดูให้ฟงั อยู่ตลอดเวลา เคยเปิ ดดูเคยเปิ ดฟังกัน
บ้างหรือเปล่า ส่วนใหญ่เราชอบออกไปข้างนอกกัน เพราะว่าใจมันยังมีความ
อยากอยู่ แต่ถา้ เป็ นเรื่องธรรมะล้วนๆแล้ว อยู่ทบ่ี า้ นก็มเี หลือเฟื อ นานๆไปกราบ
สักครัง้ หนึ่งก็ได้ การปฏิบตั ไิ ม่ได้หมายความว่าจะต้องเกาะชายผ้าเหลืองของท่าน
อยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ว่า ถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองเรา แต่
เธอไม่ปฏิบตั เิ ลยเธอก็ห่างไกลจากเราเป็ นโยชน์ ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้เธอจะ
ห่างไกลจากเราเป็ นโยชน์ แต่เธอปฏิบตั อิ ยู่ทกุ ขณะ เธอก็ไม่ห่างไกลจากเราเลย
ทรงตรัสต่อไปว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตก็คือผูเ้ ห็น
ธรรม ผูท้ ่จี ะเห็นธรรมก็คือผูท้ ่ปี ฏิบตั ิธรรม จึงอย่าไปคิดว่าได้เกาะชายผ้าเหลือง
แล้วจะได้ดเี สมอไป เป็ นพวกใกล้เกลือกินด่างก็ได้ เกาะตัวท่านแต่ไม่ได้เกาะ
ธรรมะ ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม เหมือนกับดูการแสดงของดาราคนโปรดของเรา หรือดู
คอนเสิรต์ ได้เห็นหน้าท่านแล้วก็มคี วามสุข ได้ยนิ ท่านพูดก็มคี วามสุข แต่ไม่เคย
เอาธรรมะทีท่ ่านสอนมาปฏิบตั เิ ลย เป็ นพวกติดครู บาอาจารย์ ต้องเห็นหน้าเห็น
ตาท่านทุกวัน ทุกเช้าทุกเย็น
ถาม คือการฟังธรรมสดๆ นี่มนั จะได้อะไรไม่เหมือนกับฟังเทป เดีย๋ วนี้มอี นิ เทอร์เน็ต
ค่ะ ในวิทยุลูกก็เปิ ดฟังตลอด
ตอบ การอยู่ใกล้ชิดก็ไม่เป็ นสิง่ ทีเ่ ลวร้าย เพียงแต่ตอ้ งเอาไปปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ถ้าไม่
ปฏิบตั กิ ็ไม่เกิดประโยชน์ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ป็ นหลัก อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สาํ คัญ ได้
ปฏิบตั หิ รือเปล่า หลวงปู่มนอยู
ั ่ ่องค์เดียวก็มคี นถามท่านว่า เวลาท่านมีปญั หาท่าน
จะไปถามใคร หลวงปู่มนท่
ั ่ านก็ตอบไปว่า กระผมฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลา ฟัง
ธรรมอยู่ตลอดเวลา จิตทีพ่ จิ ารณาด้วยปัญญาก็เป็ นการฟังธรรมไปในตัว ธรรมะ
อยู่ในใจนะ พระไตรปิ ฎกก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ออกมาจากที่
ไหน ถ้าไม่คน้ หาธรรมะในใจก็จะไม่เจอ ไปอยู่กบั ครู บาอาจารย์ก่สี บิ รูป กี่สบิ องค์
ก็จะไม่เจอธรรมะ ครูบาอาจารย์ทกุ รูปก็จะชี้กลับมาทีใ่ จ ลองฟังเทศน์ของท่านดู
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ท่านสอนให้เราทําอะไร ท่านก็สอนให้ภาวนา แต่เราก็มวั ไปเกาะทีต่ วั ท่าน ท่านอยู่
ทีไ่ หนก็ตอ้ งตามไป
ถาม สุดท้ายก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ใิ ช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ
ถาม มันยากมาก
ตอบ เพราะเราไม่เห็นผล ไม่เห็นผลเพราะไม่ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ไิ ม่เห็นผลก็ไม่มกี าํ ลังใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ถาม ท้อแท้เสียก่อน
ตอบ ต้องแก้ อย่าท้อแท้ ถึงเวลาปฏิบตั กิ ็ตอ้ งปฏิบตั ิ เหมือนถึงเวลากินข้าว ถึงแม้จะ
ไม่อยากจะกินก็ตอ้ งกิน ไม่กนิ เดีย๋ วอดตาย ไม่ปฏิบตั เิ ดีย๋ วก็ทกุ ข์ตาย
ถาม ไม่มวี ธิ ีอน่ื นอกจากปฏิบตั ใิ ช่ไหมคะ ท่านอาจารย์หมายถึงให้เราทําให้เคยชินกับ
การปฏิบตั ไิ ว้เสมอๆ ไม่วา่ จะได้ผลหรือไม่ได้ผล ก็ทาํ เรื่อยๆ ทุกวันๆ
ตอบ ไปแบบเต่าดีกว่าไปแบบกระต่าย กระต่ายเวลาอยากจะทําก็ทาํ พอไม่อยากก็เลิก
ทํา ประมาทคิดว่าทํามามากพอแล้ว ควรทําไปเรื่อยๆ ทําไปตามกําลังของเรา
แล้วจะเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จากน้อยไปหามาก อย่าไปทํามากกว่าทีเ่ ราทําได้
ไม่เช่นนัน้ จะท้อ
ถาม เราจะรู้ความก้าวหน้าด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะว่าเราก้าวหน้าขึ้น
ตอบ ใช่ ถ้านัง่ สมาธิไม่ได้ นัง่ สวดมนต์ได้ไหม สวดมนต์ไปก่อน ทีละครึ่งชัว่ โมง นัง่
สวดไปก่อน ต่อไปก็จะนัง่ ได้เอง
ถาม ท่านอาจารย์คะ อย่างพวกเรานี่มโี อกาสจะบรรลุโสดาบันไหมคะ
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ตอบ มีทกุ คน ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศ ไม่ได้อยู่ทว่ี ยั อยู่ท่ปี ฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ได้
ถาม ท่านอาจารย์พอจะรู้ไหมคะว่าคนไหนบรรลุโสดาบันแล้ว
ตอบ คุยกันก็รู้ ถ้าเราบรรลุเขาก็บรรลุ คุยกันก็รู้ เหมือนคนทีเ่ คยไปเทีย่ วฮ่องกงแล้ว
พูดปั๊บก็รู้เลย แต่ถา้ ไม่เคยไปมา เขาเล่าให้ฟงั เราก็ไม่รู้วา่ เขาไปมาหรือเปล่า การ
ทีจ่ ะรู้วา่ คนมีภูมธิ รรมสูงกว่าเราหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็อยู่ทเ่ี รา ถ้าเรานําเอาสิง่ ทีเ่ ขา
สอนมาปฏิบตั ิ จนรู้เห็นตามทีเ่ ขาพูด เราก็รู้วา่ เขามีภูมธิ รรมสูงกว่า สามารถสอน
ให้เราเห็นในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคยเห็นมาก่อน นี่คอื วิธีพสิ ูจน์วา่ รู้จริงหรือไม่ เราต้อง
ปฏิบตั ิ ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งรอเวลาตาย ดูวา่ กระดูกจะกลายเป็ นพระธาตุหรือไม่
เมือ่ เราไม่สามารถพิสูจน์ดว้ ยการปฏิบตั ิ เราจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งรอดูกระดูก
ถาม เพียงนัง่ อยู่ในศาลาน่าจะมีวาสนา
ตอบ ไม่แน่หรอก ไม่มใี ครรู้ คนทีเ่ งียบๆมักจะมีอะไรดีนะ คนทีเ่ งียบๆแสดงว่าเขารู้
แล้ว คนทีถ่ ามเก่งไม่ใช่จะเก่งนะ คนทีไ่ ม่ถามแสดงว่าเขาเก่ง เขาเข้าใจแล้ว ก็ไม่
ต้องถาม
ถาม ทีห่ ลวงปู่ดุลย์ท่านสอนให้ดูจติ นี่ไม่แน่ใจว่าให้ทาํ อย่างไรคะ
ตอบ ให้ดูอารมณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในจิต ดูวา่ ตอนนี้จติ เป็ นอย่างไร กําลังโกรธ กําลังโลภ
กําลังฟุ้งซ่าน หรือสงบ รู้แล้วจะได้แก้ไขปัญหาได้ ดูจติ ก็คอื ดูอารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน
จิต ตอนนี้โลภหรือเปล่า โกรธหรือเปล่า โกรธก็ตอ้ งระงับ โลภก็ตอ้ งระงับ ถ้า
อยากจะปฏิบตั ธิ รรมก็ควรส่งเสริมควรสนับสนุน ควรรีบไปวัดเลย
ถาม เป็ นอุบายอย่างหนึ่งคล้ายๆพุทโธ
ตอบ ก็เป็ นหนึ่งในสติปฏั ฐาน ๔ คือให้มสี ติอยู่ทจ่ี ติ
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กัณฑ์ท่ี ๒๕๓

ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

ช่วงนี้เป็ นเทศกาลทอดกฐิน ปี หนึ่งก็ทอดได้เพียงครัง้ เดียวต่อหนึ่งวัด กฐินเป็ นทาน
พิเศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตขิ ้นึ มา เมือ่ ทรงเห็นว่ามีความจําเป็ น เพราะพระภิกษุขาด
ผ้าจีวรไว้นุ่งห่ม มีเรื่องเล่าว่าตอนปลายฤดูฝนนัน้ มีพระภิกษุกลุม่ หนึ่งเดินทางมาเฝ้ า
พระพุทธเจ้า เจอฝนกลางทาง ก็เลยเปี ยกปอนกันไปหมด เวลาเข้าเฝ้ าก็ห่มจีวรทีเ่ ปี ยก
ปอนนัน้ เข้าไป ด้วยความเมตตาสงสารจึงทรงอนุญาตให้ถวายผ้ากฐิน เมือ่ ทรงเห็นว่า
พระภิกษุไม่มผี า้ จีวรไว้คอยเปลีย่ นเวลาเปี ยกฝน เพราะสมัยนัน้ จะมีเพียงผ้าสามผืนหรือ
ไตรจีวรไว้ใช้เท่านัน้ เอง คือจีวรห่ม ๑ ผืน สังฆาฏิไว้ห่มกันหนาว ๑ ผืน และสบงนุ่ง ๑
ผืนเป็ นหลัก ไม่มจี วี รไว้เปลีย่ นเวลาเปี ยกฝนหรือฉีกขาด อย่างในกรณีทน่ี างวิสาขาส่งคน
ใช้ไปดูพระทีว่ ดั ว่ามีอยู่ก่รี ู ป เพราะปรารถนาจะถวายนํา้ ปานะ พอไปถึงทีว่ ดั ฝนก็ตกลง
มา พอเข้าไปในวัดก็เห็นพระเปลื้องผ้าอาบนํา้ ฝนกัน เพราะไม่มผี า้ ไว้เปลีย่ น ถ้าใส่ผา้ สบง
อาบไปก็จะเปี ยก พออาบเสร็จแล้วจะไม่มผี ้าผลัด ก็เลยเปลื้องผ้าอาบนํา้ ฝนกัน สาวใช้ไป
เห็นเข้าก็ตกใจรีบวิง่ กลับไปรายงานนางวิสาขา ว่าตอนนี้ทว่ี ดั ไม่มพี ระเหลืออยู่เลย มีแต่
พวกชีเปลือยมายึดครอง แต่นางวิสาขาก็เข้าใจ ก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้า
ขอถวายผ้าอาบนํา้ ฝนให้พระสงฆ์ไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน เวลาอาบนํา้ ฝนจะได้มผี า้ ไว้ผลัด นี่
คือความเป็ นมาของเรื่องถวายผ้าอาบนํา้ ฝน
ส่วนเรื่องถวายผ้ากฐินก็อย่างทีพ่ ูดให้ฟงั ทรงเห็นว่าพระภิกษุลาํ บากเรื่องผ้ามาก เพราะ
ไม่มกี ารถวายเป็ นกิจจะลักษณะ ต้องหากันตามป่ าช้าบ้าง ตามกองขยะบ้าง เป็ นผืนเล็ก
ผืนน้อย ก็สะสมไว้ พอได้จาํ นวนมากพอ ก็เอามาปะเอามาต่อ เอามาเย็บเป็ นผืนใหญ่ ผ้า
ของพระสงฆ์ทกุ วันนี้จงึ มีลายเหมือนกับคันนา ไม่ได้เป็ นผ้าเรียบๆผืนเดียว เป็ นผ้าชิ้นๆ
มาต่อกัน หลังจากได้ทรงอนุญาต ให้มกี ารถวายผ้ากฐินแล้ว ก็มคี นถวายผ้ากันมาก
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ถวายเป็ นพับๆเลย พระอานนท์จงึ ทูลถามว่า จะให้ตดั เย็บจีวรอย่างไร ก็ทรงบอกให้ตัด
ต่อแบบลายคันนา จีวรของพระทุกวันนี้ถา้ สังเกตดู จะเห็นว่าไม่ได้เป็ นผ้าผืนเดียว แต่
เป็ นผ้าชิ้นๆเย็บติดกัน เป็ นขันธ์ๆ อย่างตํา่ ก็ ๕ ขันธ์ สําหรับพระป่ าจะนิยม ๗ และ ๙
ขันธ์กนั
เรื่องการถวายผ้ากฐินนี้ ทรงระวังไม่ให้ญาติโยมและพระต้องวุน่ วายมาก
จนเกินไป จึงทรงบัญญัตใิ ห้มเี วลาถวายผ้ากฐินได้เพียงหนึ่งเดือน ตัง้ แต่วนั ออกพรรษา
วันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๒ พอดีเป็ นวันลอยกระทง เป็ นวัน
สุดท้ายทีจ่ ะถวายผ้ากฐินได้ วัดหนึ่งก็จะรับได้เพียงครัง้ เดียว พระทีจ่ ะรับกฐินก็ตอ้ งอยู่
จําพรรษาตลอดเวลา ๓ เดือน และต้องมีพระอยู่จาํ พรรษาอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป ถึงรับ
ผ้ากฐินได้
ได้ทรงบัญญัตเิ งือ่ นไขไว้หลายอย่างด้วยกัน เพือ่ ไม่ให้ทาํ อะไรมากจนเกินไป ผ้าทีถ่ วายก็
ต้องเป็ นผ้าขาวทีย่ งั ไม่ได้ตดั ยังไม่ได้เย็บ หลังจากทีไ่ ด้รบั ถวายผ้ามาแล้ว ก็ตอ้ งช่วยกัน
ตัดเย็บ ให้เป็ นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง จะเป็ นสบงก็ได้ จีวรก็ได้ หรือสังฆาฏิก็ได้ ต้องซักย้อม
ตากแห้งให้เสร็จภายในวันนัน้ แล้วก็ตอ้ งทําการกรานกฐินในลําดับต่อไป คือนําผ้าทีไ่ ด้
ตัดเย็บซักย้อมตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาสู่ทป่ี ระชุมสงฆ์ เพือ่ อนุโมทนาแสดงความ
ยินดี กับพระทีไ่ ด้รบั ผ้าผืนนัน้ ไปครอง เป็ นผ้าทีไ่ ม่ได้ถวายเจาะจงให้กบั พระภิกษุรูปหนึ่ง
รู ปใด เป็ นสังฆทาน ญาติโยมจะถวายผ้ากฐินให้กบั พระรู ปนัน้ รู ปนี้ไม่ได้ ต้องถวายให้
เป็ นของสงฆ์ แล้วสงฆ์จะทําพิธีอปุ โลกน์ โดยพระภิกษุ ๔ รูป กําหนดคุณสมบัตขิ องพระ
ทีค่ วรต่อการรับผ้ากฐินไปครอง โดยปกติก็จะมีฉนั ทามติให้ถวายให้กบั พระเถระทีม่ ี
อาวุโสสูงสุดในอาวาสนัน้ เพราะเคารพเลือ่ มใสในคุณธรรมบารมีของท่าน เช่นครู บา
อาจารย์ทเ่ี ราไปกราบไหว้กัน ท่านเป็ นพระเถระ อาวุโสทัง้ พรรษาและคุณธรรม การถวาย
กฐินจึงเป็ นงานทีส่ าํ คัญ ทําให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ความขยันหมันเพี
่ ยร ความ
เสียสละ เพราะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้กจิ คือการตัดเย็บผ้าให้เสร็จ
ภายในวันนัน้ ทุกคนจึงมีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกัน บําเพ็ญวิริยบารมี ความพากเพียร
ร่วมใจกันเสียสละ ถึงแม้อยากจะทําอะไรตอนนัน้ ก็ตอ้ งปล่อยวางไว้ก่อน เพือ่ มาช่วย
ทํางานสําคัญนี้ให้สาํ เร็จลุลว่ งไป
61

แล้วก็ทรงกําหนดให้ถวายผ้ากฐินได้ในเวลาเดือนเดียว เพือ่ จะได้มเี วลาไปทําอย่างอืน่ ต่อ
เพราะงานหลักของนักบวชอยู่ทก่ี ารศึกษาและปฏิบตั ไิ ตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ถ้า
ไม่ได้ทรงกําหนดไว้ก็ถวายกฐินกันทัง้ ปี เดีย๋ วก็คณะนัน้ มาถวาย คณะก็น้ กี ็มาถวาย ก็ไม่
ต้องทําอะไรกัน มัวแต่รบั ถวายแล้วก็ตดั เย็บผ้ากัน แต่ก็มชี ่องทําจนได้ เมือ่ ถวายกฐิน
ไม่ได้ก็ถวายเป็ นผ้าป่ าแทน แต่ถา้ เป็ นพระปฏิบตั แิ ล้ว จะไม่ค่อยเอากับเรื่องเหล่านี้เท่าไร
ส่วนใหญ่พอตัดเย็บจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแยกย้ายไปแสวงหาทีว่ เิ วกกัน อยู่
ร่วมกันมา ๓ เดือนก็ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์พอสมควร เมือ่ ถึงเวลาออก
พรรษาแล้ว ก็จะกระจายกันไปหาทีว่ เิ วก เพราะการปฏิบตั ถิ า้ ได้อยู่คนเดียวจะสะดวก
กว่าอยู่รวมกัน ถ้าอยู่รวมกันก็จะมีภาระมาก ยิง่ ถ้าอยู่ในสํานักครู บาอาจารย์ทม่ี ศี รัทธา
ญาติโยมมาเกี่ยวข้องด้วย ก็จะมีภารกิจมาก ต้องคอยกวาดคอยถูศาลา คอยทําอะไร
ต่างๆหลายอย่าง กว่าจะเสร็จกิจการฉันวันหนึ่งก็หลายชัว่ โมง ๙ โมงเช้า ๑๐ โมงเช้าถึง
จะเสร็จ
ถ้าไปปลีกวิเวกอยู่องค์เดียว พอกลับจากบิณฑบาต ก็จดั อาหารใส่บาตรฉัน ภายในครึ่ง
ชัว่ โมงก็เสร็จแล้ว เจ็ดโมงครึ่งก็เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนัน้ ก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อได้เลย
ไม่มภี ารกิจอืน่ แต่ถา้ อยู่ในวัดก็ตอ้ งคอยเก็บ คอยกวาด คอยทําอะไรต่างๆให้เรียบร้อย
การถวายกฐินปี หนึ่งจึงทํากันครัง้ หนึ่งก็พอ เพือ่ จะได้ผา้ ใหม่มาแทนผ้าเก่าทีข่ าดแล้ว ถ้า
คิดว่าผ้าผืนไหนจะอยู่ไม่ถงึ กฐินหน้า ก็ตดั เย็บเปลีย่ นกันตอนนี้เลย อะไรทีจ่ าํ เป็ นก็ทาํ ให้
เสร็จ เมือ่ มีบริขารครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็แยกทางกันไปภาวนา อย่างหลวงปู่มนนี
ั ่ ้ ได้
ทราบว่าท่านได้ปฏิบตั อิ ย่างนี้มาตลอด โดยปกติแล้วพระจะไม่มโี อกาสได้อยู่จาํ พรรษา
กับท่านในช่วงออกพรรษา เพราะท่านจะไม่อยู่กบั ที่ อยู่ได้ไม่นานก็ไป ถ้ามีใครมา
เกี่ยวข้องกับท่านมากๆ เดีย๋ วท่านก็ไปแล้ว แต่ในช่วงเข้าพรรษานี่ท่านไปไม่ได้ ต้องอยู่
กับที่ ๓ เดือน ช่วงนัน้ จึงเป็ นโชคของพระทีไ่ ด้พบท่าน เพราะท่านจะอนุญาตให้อยูจ่ าํ
พรรษาด้วย ก็จะได้ศึกษาธรรมกับท่าน พอออกพรรษาแล้วท่านก็ไป สมัยนัน้ ก็ไม่มกี าร
ถวายกฐิน เพราะอยู่ในป่ าไม่มใี ครรูจ้ กั ท่าน ท่านไปเพือ่ ภาวนาจริงๆ
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งานหลักของพระคือการชําระกาย วาจา ใจ ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพือ่ ความหลุดพ้น
เพือ่ มรรคผลนิ พพาน ทีเ่ กิดจากใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ ด้รบั การชําระจนไม่มคี วามโลภ
ความโกรธ ความหลงความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่เลย ใจนัน้ แหละทีเ่ ป็ นนิพพานไป คํา
ว่านิ พพานเป็ นคําจํากัดความของจิตที่สะอาดบริสทุ ธิ์แล้ว เรียกว่านิพพาน จิตทีไ่ ด้สะสม
บุญต่างๆก็มหี ลายขัน้ ด้วยกัน มนุษย์ก็ขนั้ หนึ่ง เทพก็ขนั้ หนึ่ง พรหมก็ขนั้ หนึ่ง พระ
อริยบุคคลก็ขนั้ หนึ่ง คําว่ามนุษย์ คําว่าเทพ คําว่าพรหม คําว่าพระอริยบุคคล เป็ นคํา
จํากัดความของจิตในลักษณะต่างๆ เป็ นมนุษย์ก็มศี ีล ๕ เป็ นหลัก เป็ นเทพก็มศี ีล ๕ มี
หิริโอตตัปปะ เป็ นพรหมก็มศี ีล ๕ มีหริ ิโอตตัปปะ มีฌาน มีสมาธิ เป็ นพระโสดาบันก็
ต้องมีวปิ สั สนาด้วย คือมีศีล มีหริ ิโอตตัปปะ มีสมาธิ แล้วก็มวี ปิ สั สนา มีปญั ญา เห็นว่า
สภาวธรรมทัง้ หลายมีการเกิดดับเป็ นธรรมดา เช่นร่างกายของเรามีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่
แล้วดับไป ผูท้ เ่ี ห็นแล้วก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะปล่อยวาง ไม่มคี วามรู้สกึ เดือดร้อนกับความ
เป็ นไปของร่างกาย จะแก่ก็รู้วา่ ต้องเป็ นอย่างนัน้ จะเจ็บจะตายก็รู้วา่ ต้องเป็ นอย่างนัน้ รู้
ว่าผูร้ ูก้ บั ร่างกายไม่ได้เป็ นส่วนเดียวกัน ผู ร้ ู้เป็ นเหมือนกระจก ภาพทีป่ รากฏในกระจก
ไม่ใช่กระจก เช่นภาพของเราเวลาทีเ่ ราส่องหน้าดูกระจก ตอนนี้หน้าตาเป็ นอย่างนี้ อีก
๑๐ ปี ก็เป็ นอีกแบบหนึ่ง อีกห้าสิบปี ก็เปลีย่ นไปอีก แต่กระจกทีส่ ะท้อนภาพของร่างกาย
นัน้ ก็ ไม่ได้เปลีย่ นไปด้วย จิตก็เป็ นเหมือนกระจก จิตเป็ นผูร้ ู้ ผู ้ทีร่ บั รู้สง่ิ ต่างๆทีผ่ ่านเข้า
มาทางตาหู จมูก ลิ้น กาย จิตก็สมั ผัสรับรู้ไป
ถ้าผูร้ ู้มคี วามหลง มีโมหะ มีอวิชชา ก็จะไปหลงไปติดกับสิง่ ต่างๆทีม่ าปรากฏในจิต ว่า
เป็ นตน เป็ นของตน เห็นร่างกายว่าเป็ นตัวตน เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา พอได้อะไรมา
ครอบครองก็จะยึดว่าเป็ นของๆตนไป เมือ่ มีความยึดติดก็เกิดตัณหาความอยาก อยาก
ให้อยู่ไปนานๆ ให้ความสุขกับตนไปนานๆ แต่โดยธรรมชาติของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่
จะเป็ นวัตถุหรือบุคคล ล้วนอยู่ภายใต้กฎของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนทัง้ นัน้ คือกฎของ
อนิ จจัง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นร่างกายของเรานี้มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ
วินาทีทกุ ขณะ เพียงแต่ไม่ได้เป็ นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับดอกไม้ทีต่ ดั มาจากต้น
เวลาทีบ่ านสะพรัง่ พอปักไว้ในแจกันได้ไม่ก่วี นั ก็เหีย่ วเฉาไป แต่ร่างกายของคนเรากว่าจะ
เฉาจะเหีย่ วจะแก่ไปก็ตอ้ งใช้เวลาหลายสิบปี ดว้ ยกัน จึงไม่รู้สกึ ว่าเปลีย่ นแปลงทุกขณะ
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ในแต่ละวันทีเ่ ราส่องหน้าดูกระจก เห็นหน้า ก็จะเห็นเป็ นหน้าเดิม แต่ถา้ ดูรูปทีถ่ ่ายไว้เมือ่
หลายปี ก่อน ก็จะเห็นความแตกต่าง เป็ นเหมือนคนละคนเลย นี่คอื ความเปลีย่ นแปลงที่
เรียกว่าอนิจจังของร่างกายและสิง่ ต่างๆ ก็เป็ นแบบเดียวกัน เสื้อผ้าทีซ่ ้อื มาใหม่ก็ดูสดใส
พอใส่ไปเรื่อยๆสีก็จางไป ใช้ไปซักไปสีก็จาง ผ้าก็บางไป ใช้ไปนานๆก็ขาดไป เพราะนี่คอื
ความจริงของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มีการเกิดขึ้น มีการตัง้ อยู่ มีการเปลีย่ นแปลงไป
แล้วในทีส่ ุดก็หมดสภาพไป การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิปสั สนา
ถ้าพิจารณาความเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะรู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รา
ครอบครองอยู่ แล้วจะมีทศั นคติทเ่ี ปลีย่ นไป ถ้าไม่ได้พจิ ารณาเราจะไม่รู้ เราก็จะหลง จะ
อยากให้อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ได้มาแล้วก็อยากจะ
ให้ใช้ไปได้เรื่อยๆ ไม่ตอ้ งซ่อม ไม่ตอ้ งแก้ แต่พอได้ใช้ไปแล้วไม่นานก็ตอ้ งเข้าอู่ซ่อม เช่น
รถยนต์หรือของใช้ต่างๆก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าเรารู้แล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ถ้าไม่เสีย
ก็ไม่เดือดร้อนอะไร เช่นซื้อรถมาเราก็รู้วา่ เดีย๋ วต้องเข้าอู่ ก็เตรียมเงินไว้สําหรับเอาไปซ่อม
ใช้ไปสัก ๕-๖ ปี ก็รู้วา่ มันจะเสือ่ ม จะหมดสภาพ ก็ขายไป เปลีย่ นรถคันใหม่ ไม่มปี ญั หา
อะไร ร่างกายก็เหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้ามองร่างกายเราเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง เราก็จะ
ไม่กงั วลกับความเป็ นไปของร่างกาย เมือ่ ถึงเวลาต้องเข้าอู่ซ่อมก็เข้าไป ไปโรงพยาบาลไป
หาหมอ หาหยูกหายา ก็ซ่อมไป เมือ่ ซ่อมไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับ
ร่างกาย ใจก็เป็ นเหมือนเจ้าของรถ ก็ไปหาซื้อรถใหม่ ถ้ามีเงินมากกว่าคราวทีซ่ ้อื รถคัน
เก่านี้ ก็จะได้ซ้อื รถคันใหม่ทด่ี กี ว่า เคยขับโตโยต้า ตอนนี้รวยกว่าก่อน ซื้อรถเบนซ์มาขีก่ ็
ได้
ใจก็เหมือนกัน มีฐานะเหมือนกัน ฐานะทางการเงินของใจก็คอื บุญกุศล ถ้ามีบญ
ุ กุศล
มากก็รวยมาก ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม ถ้าได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
ก็จะมีภพชาติเหลือเพียง ๗ ชาติ เป็ นสุคติภพ ไม่ตอ้ งไปใช้กรรมในอบาย ไม่ตอ้ งตก
นรก ไม่ตอ้ งเป็ นเดรัจฉาน แม้จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม พระ
โสดาบันจะไม่ตกลงไปตํา่ กว่าขัน้ ของมนุษย์ มีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก
ถ้าเร่งปฏิบตั กิ ็อาจจะบรรลุในชาติน้ ีเลยก็ได้ เช่นพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล ทีบ่ รรลุ
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อริยมรรคผลขัน้ ต่างๆภายในชาติเดียว จากพระโสดาบันก็ข้นึ เป็ นพระสกิทาคามี เป็ น
พระอนาคามี เป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด ถ้าบรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว ก็ไม่มเี ชื้อทีจ่ ะส่ง
จิตให้ไปเกิดอีกต่อไป ถ้าจะเรียกว่าชาติ นิพพานก็เป็ นชาติทไ่ี ม่มกี ารเกิด ไม่มกี ารดับ ไม่
มีการเปลีย่ นแปลง จิตทีบ่ ริสุทธิ์จะเป็ นเหมือนกับผ้าขาวสะอาด จะไม่มวั หมอง จิตของ
พระอรหันต์ก็เป็ นอย่างนัน้ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ทีจ่ ะผลักดันให้ไปเป็ น
สัตว์ในภพภูมติ ่างๆ นี่คอื เป้ าหมายของพุทธศาสนิกชน ไม่วา่ จะเป็ นฆราวาสญาติโยม
หรือจะเป็ นพระภิกษุนกั บวช ก็มเี ป้ าหมายอันเดียวกัน คือมรรคผลนิ พพาน ตัง้ แต่พระ
โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนมีสทิ ธิทจ่ี ะเป็ นได้
เหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทีม่ สี ทิ ธิเรียนจนรับปริญญาได้ ไม่วา่ จะเป็ นปริญญา
ตรี โท หรือเอก อยู่ทน่ี กั ศึกษาเองว่าจะเรียนจบหรือไม่ จะเรียนได้สูงถึงขัน้ ไหน บางคน
เรียนจบปริญญาตรีก็พอแล้ว บางคนก็เรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอก อยู่ทแ่ี ต่ละคนจะ
ไขว่คว้าเอา ไม่มใี ครมาไขว่คว้าแทนได้ โดยหลักแล้วถ้าได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้ว
คือได้บรรลุขนั้ โสดาบันแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะได้บรรลุถงึ พระนิพพานอย่างแน่นอน เหมือน
ไฟทีจ่ ะไหม้เชื้อไฟไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไป เพราะการปฏิบตั นิ นั้ เมือ่ มันได้บรรลุขนั้ ทีห่ นึ่ง
แล้ว จะเกิดฉันทะ วิริยะ เกิดความยินดี ความพอใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง
จุดสูงสุด เมือ่ เราได้พบพระศาสนาแล้ว ก็ตอ้ งเข้าใจว่ามีหน้าทีอ่ ะไร โดยหลักแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงวางขัน้ ตอนของการบําเพ็ญไว้เป็ นขัน้ ๆ ขัน้ แรกทรงให้ศึกษาพระธรรมคํา
สอน เรียกว่าปริยตั ิธรรม เช่นการฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากครูบาอาจารย์ หรือการอ่าน
หนังสือธรรมะต่างๆ จะเป็ นหนังสือคําสอนของครูบาอาจารย์ก็ได้ หรือหนังสือทีค่ ดั
ออกมาจากพระไตรปิ ฎกก็ได้
ศึกษาเพือ่ ให้รู้ถงึ แนวทางทีจ่ ะต้องเดินต้องปฏิบตั ิ
เหมือนกับการศึกษาแผนที่ ให้รู้วา่ จะเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นนั้ ต้องเดิน
ไปทางไหน ไปทางเหนือ ไปทางใต้ ก็ตอ้ งดูแผนทีก่ ่อน ถ้าไปแบบไม่มแี ผนทีก่ จ็ ะหลงทาง
จะไปไม่ถงึ ทีต่ อ้ งการจะไป
นี่คอื ขัน้ แรกคือการศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เช่นพวกเราเดือนหนึ่งก็มาทีน่ ่ีสกั
ครัง้ หนึ่ง ถ้าอยู่ทบ่ี ้านก็เปิ ดฟังธรรมะทีม่ าตามสือ่ ต่างๆ เป็ นการศึกษาหาความรู้ ดูแผนที่
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ให้รู้ทศิ ทางทีจ่ ะต้องเดินไป ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆ ก็จะรู้วา่
หน้าทีห่ ลักๆก็คอื การทําบุญให้ทาน บริจาคสิง่ ของเงินทองต่างๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นกับเรา
ทีเ่ ป็ นส่วนเกิน ให้ไปก็ไม่เดือดร้อน เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ เราก็เอามาแจกจ่าย เอามา
ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันทีเ่ ดือดร้อน เป็ นการชําระจิตใจในระดับหนึ่ง ชําระความ
โลภ ชําระความเห็นแก่ตวั คือความหลง ชําระความตระหนี่คอื อุปาทานความยึดติดใน
สิง่ ของต่างๆ เป็ นขัน้ แรกทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ คือทําบุญให้ทาน ขัน้ ทีส่ องก็คอื การรักษาศีล
ละเว้นจากการกระทําบาปต่างๆ ทีท่ าํ ให้จติ ใจมีความทุกข์ ความวุน่ วายใจ แล้วก็จะฉุด
ลากให้ไปผิดทาง คือแทนทีจ่ ะขึ้นกลับลงกัน แทนทีจ่ ะไปทางเหนือ กลับเดินไปทางใต้
จะไปสู่มรรคผลนิพพานจะต้องละเว้นจากการทําบาปทัง้ ปวง ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ สุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ
ต่อจากนัน้ ก็ให้ภาวนา มีอยู่ ๒ ระดับ คือ ๑. สมาธิหรือสมถภาวนา ทําใจให้สงบ ๒.
วิปสั สนาภาวนา คือความรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีจ่ ติ
ไปเกี่ยวข้องด้วย การทําความสงบก็คอื ทําให้จติ นิ่ง ให้หยุดคิดปรุงให้ได้ ถ้าจิตไม่หยุด
คิดไม่หยุดปรุง เราจะไม่สามารถควบคุมบังคับจิต ให้คดิ ไปในทางทีเ่ ราต้องการให้คดิ ได้
เช่นเวลาจะเจริญวิปสั สนา จะให้พจิ ารณาดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในเรื่องต่างๆ เช่น
ร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของคนอืน่ ก็ดี ก็จะคิดได้เพียงแวบเดียว แล้วก็จะถูกกิเลส
ความโลภความหลงดึงไปคิดในเรื่องทีผ่ ูกพันอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องธุรกิจการเงินการทอง
หรือสมบัตขิ ้าวของต่างๆ ทีม่ คี วามผูกพัน มีความยึดติดอยู่ จิตมักจะคิดถึงเรื่องเหล่านัน้
แต่ถา้ เราสามารถเบรกหรือหยุดจิตไม่ให้คดิ ด้วยการทําสมาธิ ทําสมถภาวนาได้แล้ว
ต่อไปเวลาจะให้จติ หยุดคิดก็จะง่าย เพราะเคยหยุดมันมาแล้ว เมือ่ ก่อนนี้ตอนทีย่ งั ทํา
สมถภาวนาไม่เป็ น เราจะไม่รู้จกั หยุดจิต เวลาคิดเรื่องอะไรก็คดิ ไปเรื่อยๆ ทัง้ ๆทีย่ ง่ิ คิดก็
ยิง่ ทุกข์ ก็ยงั คิดอยู่นนั ่ คิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็คดิ อยู่นนั ่ เพราะไม่รู้จกั วิธีหยุดมัน
เหมือนกับขับรถ รู้แต่คนั เร่ง แต่ไม่รู้วา่ เบรกอยู่ตรงไหน พอถึงสีแ่ ยกจะต้องเบรกก็เบรก
ไม่ได้ เพราะรู้แต่เหยียบคันเร่ง รถก็พงุ่ ไปเรื่อยๆ ไปชนรถคันนัน้ ชนรถคันนี้ แหกโค้งตก
เหวไป แต่จติ ไม่ใช่รถยนต์ ถึงแม้จะทุกข์ จะเจ็บทรมานสักเท่าไร ก็ไม่ถูกทําลายไป พอ
หายจากความทุกข์ ก็กลับมาคิด มาปรุง มาสร้างความทุกข์ใหม่ไปเรื่อยๆ
66

สังเกตดูเราเคยทุกข์ขนาดไหน เสร็จแล้วมันก็ผ่านไป พอผ่านไปไม่นานก็กลับมาทุกข์อกี
บางทีก็กลับมาทุกข์กบั เรื่องเดิมๆอีก แต่ไม่จาํ กัน จึงไม่เข็ดหลาบ ตอนต้นก็เสียใจเพราะ
สูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ว พอหายทุกข์แล้ว ก็ไปหาสิง่ ใหม่มา
ให้ทกุ ข์อกี เสียคนนัน้ ไป เขาตายไปแล้ว ก็ทกุ ข์ไประยะหนึ่ง พอลืมเขาแล้วก็หาคนใหม่
แล้วก็มาทุกข์ใหม่ แต่ไม่รู้จกั เบือ่ เพราะไม่รู้จกั หยุด จึงหยุดไม่ได้ หยุดความโลภ ความ
โกรธ ความหลงไม่ได้ ถึงแม้จะรู้วา่ ไม่ดี แต่ก็หยุดไม่ได้ เหมือนคนติดยาเสพติด รู้วา่ ยา
เสพติดเป็ นโทษ แต่หยุดไม่ได้ เพราะหาเบรกใจไม่เจอ เจอแต่คนั เร่งของใจ คือความ
อยาก ความโลภ ทีเ่ ป็ นตัวเร่ง คือเร่งให้จติ ไปคิดไปปรุง ไปหาสิง่ ต่างๆมาสนองความ
ต้องการ แต่หาตัวเบรกไม่เจอ หยุดใจไม่เป็ น การทําสมถภาวนาก็คอื การสร้างหรือการ
ติดเบรกให้กบั ใจนัน้ เอง หรือหาเบรกใจให้เจอ พอเจอเบรกนี้แล้วก็จะสบาย อย่างน้อย
ทีส่ ุดก็รู้จกั ยับยัง้ แต่ยงั ไม่รู้วา่ สิง่ ทีค่ วรจะยับยัง้ เป็ นอะไร ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปทํา อย่าง
น้อยก็เบรกได้ แต่ยงั ไม่พอ สมถะคือเบรกใจนี้ยงั ไม่พอ เพราะใจยังไม่ฉลาด ยังไม่รู้วา่
อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ จึงต้องอาศัยการเจริญวิปสั สนาในลําดับต่อไป เพราะเวลาทํา
สมาธิจนจิตสงบแล้ว จะโล่งอก จะสบาย มีความสุข แต่จะเป็ นอยู่ได้ไม่นาน แล้วจิตก็จะ
ถอนออกมา พอถอนออกมาความโลภก็เริ่มทํางาน ความโกรธความหลงก็เริ่มทํางาน ก็
จะกลับไปหาสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องอยู่ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นงานการต่างๆ บุคคลต่างๆ ก็จะกลับไป
คิดปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านัน้
ถ้ามีความหลงเข้ามา ก็จะคิดปรุงไปตามความต้องการของตน อยากให้เป็ นอย่างนัน้ ไม่
อยากให้เป็ นอย่างนี้ ก็พยายามทําไปตามความอยาก โดยไม่ยดึ หลักของความเป็ นจริง
ว่าจะเป็ นไปได้หรือไม่ เช่นไม่อยากให้แก่ มันเป็ นไปได้ไหม คนบางคนไม่ยอมคิดถึงหลัก
ความเป็ นจริง พยายามรักษาความหนุ่มความสาวของตนไว้ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ในทีส่ ุด
ก็สูค้ วามจริงไม่ได้ แต่ก็ยงั ไม่ยอมรับความจริงนี้ แก่ขนาดไหนก็ยงั ขอให้ได้แต่งหน้าตา
ให้ได้ทาํ ผม ให้ได้แต่งชุดสวยๆงามๆ นี่คอื การไม่ยอมรับความจริง แล้วก็ทกุ ข์กบั มัน
แต่ถา้ ยอมรับความจริง นี่คอื วิปสั สนาแล้ว รู้แล้วว่าความจริงเป็ นอย่างไร คือรู้วา่ เป็ น
อนิ จจัง ร่างกายนี้ไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ จากผูใ้ หญ่เป็ นผูส้ ูงอายุ เป็ น
คนชรา แล้วก็เป็ นคนตายในทีส่ ุด ถ้าพรํา่ สอนใจอยู่เรื่อยๆ พิจารณาดูอยู่เรื่อยๆ อย่างนี้
67

เรียกว่าวิปสั สนา เป็ นปัญญาทางพุทธศาสนา คือการเห็นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาใน
สภาวธรรมต่างๆ เห็นว่าร่างกายมีการเปลีย่ นไปเป็ นธรรมดา มีความทุกข์ เพราะเวลาแก่
แล้วก็ไม่สบายใจ ไม่สุขใจ เหมือนกับตอนเป็ นหนุ่มเป็ นสาว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกายก็
ทุกข์ ใจก็ทกุ ข์ กลัวจะไม่หาย กลัวจะต้องตาย แต่ถา้ ได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องเป็ น
อย่างนัน้ สักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว แต่เป็ นสิง่ ทีก่ เิ ลสไม่ค่อยชอบให้พจิ ารณากัน
เราจึงต้องพยายามฝื นความรู้สกึ นี้ เพราะเวลาพิจารณาเรื่องเหล่านี้ จะมีความรู้สกึ หดหู่
ใจ จึงไม่ค่อยชอบ ไม่เหมือนกับคิดถึงเรื่องการแต่งตัวให้สวยๆงามๆ ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์
สวยๆงามๆ จะชอบคิดแต่ทางด้านสวยงาม ด้านความเจริญ แต่จะไม่ชอบคิดถึงเรื่อง
ความเสือ่ ม เรื่องของความไม่สวยงาม เช่นอสุภะ ความไม่สวยงาม ทีเ่ ป็ นอีกส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย ทีเ่ ป็ นเหมือนเหรียญทีม่ อี ยู่ ๒ ด้านด้วยกัน ฉันใด ชีวติ ของคนเราก็ไม่ได้มี
ด้านเดียว ไม่เจริญอย่างเดียว ต้องมีความเสือ่ มตามมา ถ้าไปหลงติดอยู่กบั ความเจริญ
ก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลามีความเสือ่ มตามมา แต่ถา้ ได้ศึกษาไว้เรื่อยๆ เตรียมตัวรับกับ
เหตุการณ์แล้ว ว่าต่อไปจะต้องเสือ่ ม จะต้องแก่ จะต้องหนังเหีย่ วย่น ผมขาว เหมือนคน
แก่ทเ่ี ห็นกันอยู่ในวันนี้ แล้วในทีส่ ุดวันหนึ่งก็ตอ้ งตายไป ถ้าพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แล้ว ก็จะดับความทุกข์ใจได้ เพราะใจไม่ได้แก่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ความหลงทํา
ให้ใจอยากให้ร่างกายอยู่กบั ใจไปตลอด ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้เจ็บ ไม่อยากให้ตาย
ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว จนถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว จะเกิดความรู้สกึ ทีพ่ ลิกไป พลิกจาก
ความกลัวเป็ นความกล้า เพราะปล่อยวางตัดได้ เหมือนกับเคยอยากจะได้อะไรสักอย่าง
หนึ่ง ก็จะมีความกังวลใจว่าจะได้หรือไม่ คนอืน่ จะเอาไปหรือเปล่า คิดอยู่นนั ่ แหละ แต่
ถ้าตัดใจได้ ว่าไม่เอาแล้ว ใครจะเอาไปก็เอาไป ใจจะโล่งขึ้นมาทันที หมดปัญหากับสิง่ นัน้
ไปเลย ร่างกายก็เหมือนกัน เราต้องพิจารณาจนตัดมันได้ อย่าไปหวังอะไรจากมัน อย่า
ไปหวังให้มนั อยู่ไปตลอด อย่าไปหวังไม่ให้มนั เจ็บไข้ได้ป่วย อย่าไปหวังไม่ให้มนั แก่ ถ้า
ตัดความหวังความต้องการนี้ได้แล้ว ใจจะโล่ง ร่างกายจะเป็ นอะไรก็จะไม่สะทกสะท้าน
ไม่ตอ้ งมาเหนื่อยมาคอยต่อสูก้ บั ความชราด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการหาเครื่องสําอาง หา
อะไรต่างๆมาคอยปกปิ ดความชรานัน้ บางทีก็อาศัยทรงผม บางทีก็อาศัยการดึงหนัง
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บางทีก็อาศัยแว่นตา อาศัยวิธีการต่างๆทีท่ าํ ให้เหนื่อยไปเปล่าๆ สูป้ ล่อยไปตามธรรมชาติ
ไม่ได้ แล้วจะไม่เครียด จะมีความสุข จะดูอ่อนกว่าวัย ทีแ่ ก่กว่าวัยก็เพราะความเครียดนี้
เอง เพราะอยากจะสาว ยิง่ อยากเท่าไรก็ยง่ิ เครียด คนไม่เครียดนี่ หน้าตาจะสดใส ดูไม่
แก่
ขัน้ ที่ ๒ ต่อจากปริยตั กิ ารศึกษา ก็คอื การปฏิบตั ิ ศึกษาแล้วก็ตอ้ งนํามาปฏิบตั ิ เพราะการ
ปฏิบตั นิ ้ สี าํ คัญมาก เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้ารู้วา่ มีอาหารอยู่ทต่ี รงนัน้ แต่ไม่
ไปรับประทาน ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการรับประทาน ฉันใดเมือ่ รู้แล้วว่าต้องทําบุญ
ให้ทาน รักษาศีล ภาวนาก็ตอ้ งทํากัน อย่ารอรี ทําไป จะยากเย็นอย่างไรก็ไม่สุดวิสยั
เวลาทําอะไรใหม่ๆก็จะยากเหมือนกันทัง้ นัน้ ตอนหัดพิมพ์ดดี ใหม่ๆก็รู้สกึ ว่ายาก ไม่เคย
พิมพ์มาก่อนไม่ถนัด ก็ตอ้ งหัดมาจิ้มทีละนิ้วๆ จนเกิดความชํานาญขึ้นมา เมือ่ ชํานาญ
แล้วต่อไปก็งา่ ย พิมพ์ได้โดยไม่ตอ้ งนึกคิดเลย การภาวนาใหม่ๆก็ยากลําบาก นัง่ ได้สัก
ครัง้ หนึ่งก็จะรู้สกึ ว่ามีอะไรมาคอยขวางอยู่เรื่อย เดีย๋ วมีเรื่องนัน้ เดีย๋ วมีเรื่องนี้ มีเหตุ
ปัจจัยต่างๆไม่เอื้ออํานวย บางทีก็รอ้ นไป บางทีก็เย็นไป บางทีกห็ วิ ไป บางทีก็อม่ิ ไป ไม่
พอดีกบั การภาวนาสักที ก็เลยไม่ได้ภาวนา อย่าให้ปจั จัยเหล่านี้มาขวาง ต้องกําหนดเวลา
ไปเลยว่าวันหนึ่งจะนัง่ กี่หน เหมือนกับกําหนดให้กนิ ข้าววันละ ๓ มื้อ ก็กาํ หนดเวลานัง่
ภาวนาวันละ ๓ ครัง้ ไปเลย ถึงเวลาก็นงั ่ ไปเลย ไม่ตอ้ งไปกลัวความหิว กลัวความอิ่ม
กลัวความร้อน กลัวความเย็น ถึงเวลาก็นงั ่ เลย ถ้าทําอย่างนี้แล้วก็จะก้าวไปได้ นี่คอื การ
ปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล้วก็จะไปสูป่ ฏิเวธ คือการบรรลุผล ได้ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
เช่นนัง่ สมาธิเจริญสมถภาวนาจนจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบ ก็จะได้ปฏิเวธทางด้านสมาธิ
แล้วถ้าเจริญวิปสั สนา พิจารณาไตรลักษณ์ ดูเรื่องราวต่างๆ จนรู้วา่ จะต้องเป็ นอย่างนัน้
จนยอมรับความจริง ใจก็จะโล่ง จะสบาย ไม่กงั วลกับความเป็ นไปของสิง่ ต่างๆเพราะรู้
แล้วว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ แต่ใจไม่ได้เป็ นไปกับสิง่ เหล่านัน้
แต่ถา้ ไม่คดิ พิจารณาไว้ก่อน ก็จะคิดว่าเวลาสูญเสียสิง่ เหล่านัน้ แล้วจะอยู่ไม่ได้ ความจริง
เวลาไม่มอี ะไรเลย ใจก็ยงั อยู่ได้ เวลามาเกิดก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลย ไม่มสี มบัตมิ า
แม้แต่ช้นิ เดียว แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็ นของคุณพ่อคุณแม่ มาอาศัยสมบัตขิ องคุณพ่อคุณ
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แม่ คือร่างกายนี้ เมือ่ เจริญเติบโตขึ้นมาก็สะสมสิง่ ต่างๆเพิม่ ขึ้น สมบัตภิ ายนอกต่างๆ
เอาคนนัน้ คนนี้มาเป็ นสามี มาเป็ นภริยา แล้วก็ได้ลูกได้หลานตามมา ได้ยศได้ตาํ แหน่ง
อะไรต่างๆ ได้เงินได้ทอง แล้วในทีส่ ุดก็หมดไป ใจก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ ถ้าไม่ได้เจอ
พระพุทธศาสนาก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไปตามความหลง เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะ
แสวงหาสิง่ เหล่านี้เสมอ แต่ถา้ ได้เจอพระพุทธศาสนา ก็จะได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิดอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น เรื่องของความทุกข์ทต่ี อ้ งแบกทุกครัง้ ทีเ่ กิด เกิดแล้วก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ แล้วก็จะได้ยนิ วิธีทจ่ี ะทําให้ไม่
ต้องไปเกิดอีกต่อไป คือการบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา ทีพ่ วกเรากําลังบําเพ็ญกันอยู่
ปฏิเวธก็คอื การหลุดพ้นนัน่ เอง คือจิตปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ละความอยากทัง้ ๓
ได้ เช่นกามตัณหา ความอยากในรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ ไม่ดูหนังฟังเพลง
ก็ไม่ตาย ไม่ไปกินเลี้ยงก็ไม่ตาย ไม่ไปเทีย่ วก็ไม่ตาย แล้วก็ไม่หวิ ด้วย
จิตทีม่ คี วามสงบจะมีความสุขทีเ่ ลิศวิเศษ เพียงแต่วา่ ความสุขทีเ่ กิดจากสมถภาวนาจะไม่
อยู่ตดิ ใจไปตลอดเวลา เวลาออกจากสมถภาวนาก็จะถูกความหลงเข้ามาทําหน้าที่ คอย
ดึงให้ไปแสวงหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงต้องใช้วปิ สั สนาคือ
ปัญญาสกัดกัน้ หักห้ามจิตใจ ว่าอย่าไปเทีย่ ว อย่าไปดูหนังฟังเพลง กลับมานัง่ สมาธิต่อ
กลับมาเดินจงกรมต่อ ส่วนใหญ่เรานัง่ ได้แค่ชวั ่ โมงหนึ่ง พอลุกแล้วก็อยากจะไปทําอย่าง
อืน่ ต่อ แต่ถา้ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งเจริญวิปสั สนาต่อ อย่างพระปฏิบตั พิ อลุกจากนัง่
สมาธิ ก็ออกมาเดินจงกรมต่อ ไม่ได้ไปเปิ ดโทรทัศน์ดู ไปเปิ ดวิทยุฟงั แต่เข้าทางเดิน
จงกรมแล้วก็พจิ ารณาสภาวธรรมต่อ พิจารณาร่างกาย พิจารณารูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่างๆ ว่าไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วามสงบของจิต ที่
จะต้องพยายามทําให้มมี ากขึ้น ไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใด ไม่เพียงแต่ขณะทีน่ งั ่ หลับตา
แล้วก็กาํ หนดดูลมหายใจเข้าออก หรือกําหนดพุทโธเท่านัน้ เมือ่ ออกจากสมาธิแล้ว
ในขณะทีท่ าํ กิจต่างๆ ก็ตอ้ งควบคุมใจไม่ให้เกิดความอยาก เห็นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ รู้ ให้รู้
ว่าไม่เป็ นคุณไม่เป็ นประโยชน์กบั เราอย่างแท้จริง ไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ถ้า
อยากได้ก็จะเป็ นความทุกข์ จะเป็ นภาระ ก็พยายามตัดไปเรื่อยๆ เพราะเวลาออกจาก
สมาธิแล้ว ตาเห็นรูปปั๊บถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะเกิดความยินดียนิ ร้ายขึ้นมาหรือเฉยๆ
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ถ้าเคยชอบสิง่ ใดพอเห็นสิง่ นัน้ ก็อยากจะได้ทนั ที
ถ้าเคยเกลียดสิง่ ใดพอเห็นสิง่ นัน้ ก็
อยากจะเดินหนีทนั ที ถ้าเห็นสิง่ ทีไ่ ม่เกลียดแต่ไม่ชอบก็จะเฉยๆ จึงต้องพยายามทําใจให้
เฉยๆ แต่ไม่ได้เฉยๆแบบไม่รู้ แต่เฉยๆแบบรู้ รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีเ่ กลียดก็ดี ทีร่ กั ก็ดี ทีเ่ ฉยๆก็
ดี ล้วนเป็ นเหมือนกับอสรพิษทัง้ นัน้ ถ้าไม่เข้าไปใกล้ก็จะไม่ถูกกัด แต่ถา้ เข้าไปใกล้ก็จะ
โดนกัดทันที เกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที เพราะเมือ่ ได้อะไรทีช่ อบมาก็ยดึ ติดแล้วก็หวง
แล้วก็ห่วง ถ้าเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็เกิดความวุ่นวายใจ พยายามกําจัดสิง่ นี้ไปให้ได้ ให้พน้ หู
พ้นตาไป ก็อยู่ไม่เป็ นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ แต่ถา้ พิจารณาว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราห้ามไม่ได้ ไม่อยู่ใน
อํานาจของเรา สิง่ ต่างๆทีเ่ ห็นด้วยตาก็ดี ได้ยินได้ฟงั ด้วยหูก็ดี เราไปควบคุมมันได้ทไ่ี หน
เช่นขณะนี้มเี สียงอะไรต่างๆดังอยู่น้ ี เราไปห้ามมันไม่ให้มนั ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ได้ มันก็
เป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่ถา้ ไม่ไปรังเกียจ ไม่ไปมีอะไรกับมัน ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร
เมือ่ สักครู่น้ ีเสียงอะไรหล่นมาดังเป๊ ะๆๆ เราก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับมัน ก็ปล่อยมันไป มันก็
ผ่านไป ใจเราก็ไม่วุน่ วาย ใจเราก็สงบ นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ รักษาความสงบของใจ โดย
ส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้ปญั ญาเป็ นหลัก ใช้วปิ สั สนาเป็ นหลัก สมถะเป็ นตัวจุดประกาย
สอนให้รู้จกั หยุดใจเท่านัน้
แต่เมือ่ ไปเจอของจริงๆแล้วจะหยุดได้หรือไม่ เช่นไปได้ยนิ เสียงทีไ่ ม่ไพเราะหูแล้ว จะดับ
ความโกรธได้หรือไม่ ไปได้ยนิ คําชมเชย แล้วจะระงับความดีใจได้หรือไม่ เพราะถ้ายัง
ยินดีก็แสดงว่ายังติดกับเสียงนัน้ อยู่ แล้วถ้าเกิดเสียงนัน้ เปลีย่ นไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา เคยชมอยู่ทกุ วัน พอวันนี้ไม่ชม ก็รู้สกึ ว่าขาดอะไรไปแล้ว ฉะนัน้ ความยินดีก็เป็ น
โทษ ความยินร้ายก็เป็ นโทษ ต้องวางเฉยให้ได้ แต่ตอ้ งวางเฉยด้วยปัญญา ไม่ได้วางเฉย
เพราะไม่รู้วา่ เป็ นอะไร ของบางอย่างเราไม่ได้ไปยินดียนิ ร้ายด้วย เพราะไม่รู้วา่ มันเป็ น
อะไร อาจจะเป็ นของทีม่ คี ุณค่า แต่เราไม่รู้วา่ มีคุณค่า พอใครมาบอกว่ามีค่าเท่านัน้ ก็จะ
เกิดอุปาทานยึดขึ้นมาทันที เช่นไปเจอของประหลาดทีเ่ ราไม่รู้วา่ เป็ นอะไร ก็จะเอาไปถาม
คนนัน้ คนนี้วา่ เป็ นอะไร ถ้าเขาบอกว่าเป็ นของวิเศษ ให้เก็บไว้นะ จะหวงขึ้นมาทันทีเลย
ถ้าเขาบอกว่าของนี้มไี ว้แล้วจะเกิดวิบตั นิ ะ ก็อยากจะโยนทิ้งไปเลย ทีเ่ ฉยๆเพราะไม่รู้ก็
เป็ นอย่างนี้ แต่ทต่ี อ้ งการให้เฉยนัน้ ให้เฉยเพราะรู้วา่ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ทาํ ให้วบิ ตั ทิ งั้ นัน้
คือทําให้เราทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่มปี ระโยชน์ ไม่มคี ุณกับเราเลย สิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ทส่ี ุดกับ
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เราก็มอี ยู่สง่ิ เดียวในโลกนี้ ก็คอื ความสงบของใจนี้เท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ แล้วไม่มี
อะไรเป็ นคุณเลย มีแต่จะมาทําลายความสงบของใจ เราจึงต้องพิจารณาตัดทุกอย่าง เพือ่
ไม่ให้มาทําให้ใจของเรากระเพือ่ มนัน้ เอง
ใจทีส่ งบก็เหมือนกับนํา้ ทีน่ ่ิง ถ้าโยนก้อนอิฐก้อนกรวดลงไปในนํา้ ก็จะทําให้นาํ้ กระเพือ่ ม
ฉันใดถ้าเราไปเอาอะไรมาครอบครองเพือ่ ให้ความสุขกับเรา ก็เหมือนกับโยนก้อนอิฐใส่
ไปในใจทีส่ งบ ทําให้ใจกระเพือ่ มขึ้นมา กระเพือ่ มด้วยความห่วง ด้วยความหวง ด้วย
ความเสียดาย เป้ าหมายหลักของเราก็คอื การสร้างและรักษาความสงบของใจ ด้วยทาน
ศีล สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ราทําได้ในทุกอิริยาบถ ไม่เฉพาะในท่านัง่ สมาธิหรือในทีว่ เิ วกเท่านัน้
จิตต้องนิ่งได้แม้จะอยู่กลางสีแ่ ยกไฟแดง หรือตามสถานทีต่ ่างๆ ใจจะต้องไม่มปี ฏิกริ ยิ า
กับสิง่ ต่างๆใดๆทัง้ สิ้น ถ้าฝึ กดีแล้วจะเป็ นอย่างนี้ จะถอนออกจากสิง่ ต่างๆ ออกจากรู ป
จากเสียง จากกลิน่ จากรส จากโผฏฐัพพะต่างๆ สัมผัสรับรู้เหมือนเดิม แต่ไม่มปี ฏิกริ ิยา
เหมือนเมือ่ ก่อน เมือ่ ก่อนสัมผัสอะไรแล้วจะต้องมีความยินดียนิ ร้ายขึ้นมาทันที แต่ถา้ ได้
เจริญวิปสั สนาพิจารณาอย่างถ่องแท้ อย่างรอบคอบจนเข้าใจ จนปล่อยวางได้แล้ว จะไม่
มีความรู้สกึ ยินดียนิ ร้ายกับอะไรทัง้ สิ้น ได้มาก็ไม่ได้ดใี จ เสียไปก็ไม่ได้เสียดายอะไร
ได้มาก็พจิ ารณาด้วยเหตุดว้ ยผลไป มีของเหลือใช้ทเ่ี ราไม่ใช้ จะเอาไปทําอะไรก็พจิ ารณา
ไป สิง่ ใดเหมาะสมกับคนชนิดไหนก็จดั ไปให้กบั คนชนิดนัน้ ก็ทาํ ประโยชน์ไป แต่ใจไม่
ต้องการอะไรทัง้ นัน้ ของภายนอกทัง้ หมดในโลกนี้มแี ต่จะไปทําลาย ไปกระทบกับ
ความสุขของใจ ไม่มแี ล้วมันสบาย
ดูพระอริยบุคคลทัง้ หลาย ท่านมีอะไรทีไ่ หน ท่านอยู่เหมือนนก พระพุทธเจ้าทรงให้อยู่
เหมือนนกไปเหมือนนก เวลาบินไปไหนก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วย ไปหากินข้างหน้า
เอา นี่แหละคือความสุขของคนเรา อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงทีไ่ ม่มภี าระผูกพันทางด้านจิตใจ จะ
อยู่ได้ก็ตอ้ งตัด เพราะขณะนี้เราเป็ นเหมือนคนติดยาเสพติด ขาดยาเสพไม่ได้ ต้องมียา
เสพอยู่ตลอดเวลา เราต้องหักห้ามจิตใจ ยอมทรมานสักระยะหนึ่ง ถึงเวลาจะเสพแล้วไม่
เสพ เช่นหนีไปอยู่ในป่ า ให้อยู่ไกลๆจากสิง่ ต่างๆ ถ้าหักห้ามจิตใจดึงใจไว้ได้ดว้ ยการ
ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนาแล้ว ต่อไปก็จะไม่กลับไปเสพสิง่ ต่างๆทีเ่ คยติดเคย
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ผูกพันอีก แต่ถา้ อยู่ใกล้ก็ยากทีจ่ ะตัดได้ ปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นกับปฏิบตั ทิ ว่ี ดั ก็ต่างกันตรงนี้ อยู่ท่ี
บ้านมีสง่ิ ต่างๆรอบตัว ทีต่ อ้ งตัดแต่ยงั ไม่ได้ตดั แต่ถา้ อยู่ในบ้านทีไ่ ม่มอี ะไรเลยก็เหมือน
อยู่ทว่ี ดั ไม่มวี ทิ ยุ ไม่มโี ทรทัศน์ ไม่มตี ูเ้ ย็น เหมือนกับเวลาไปอยู่ทว่ี ดั ไม่มอี ะไรเลย ถ้า
เป็ นอย่างนัน้ อยู่ทบ่ี า้ นก็เป็ นเหมือนกับอยู่ทว่ี ดั ถ้าทีว่ ดั มีตูเ้ ย็น มีโทรทัศน์ มีวทิ ยุ มีอะไร
เต็มไปหมด ก็เหมือนอยู่ทบ่ี า้ น คําว่าวัดกับบ้านจึงไม่ได้อยู่ทส่ี ถานที่ แต่อยู่ทส่ี ง่ิ แวดล้อม
ถ้ามีสง่ิ แวดล้อมทีเ่ หมือนกับอยู่ทบ่ี า้ น ต่อให้อยู่ในป่ าก็ยงั เหมือนกับอยู่ในบ้าน แต่ถา้ อยู่
ในเมือง แต่มสี ง่ิ แวดล้อมทีเ่ หมือนกับอยู่ในป่ า ก็เหมือนกับอยู่ในป่ า
นี่คอื ขัน้ ตอนการดําเนินของพุทธศาสนิกชน ขัน้ ตอนแรกก็คอื ปริยตั ิการศึกษา แล้วก็
นําไปปฏิบตั ิ จนบรรลุมรรคผลนิ พพาน ทีม่ อี ยู่ ๔ ขัน้ เป็ น ๔ คู่ คู่ท่ี ๑ ได้แก่การเจริญ
โสดาปัตติมรรคเพือ่ จะได้บรรลุโสดาปัตติผล โสดาปัตติมรรคก็คอื การพิจารณาร่างกาย
ของเรานี้แหละ ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถ้ากําลังพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย ก็กาํ ลังเจริญโสดาปัตติมรรค แต่ตอ้ งพิจารณาอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถทัง้ ๔
เดิน ยืน นัง่ นอน จึงจะเป็ นโสดาปัตติมรรค แต่ถา้ ทําแบบเช้าชามเย็นชาม อย่างนี้ยงั ไม่
เป็ นโสดาปัตติมรรค ถ้าจะเป็ นโสดาปัตติมรรคต้องทัง้ วันทัง้ คืน เดิน ยืน นัง่ นอน ใน
อิริยาบถ ๔ พิจารณาแต่เรื่องเหล่านี้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ ทุกลม
หายใจเข้าออก เธอต้องระลึกถึงความตายอยู่เสมอ หายใจเข้าก็ระลึกว่าหายใจเข้าไปถ้า
ไม่หายใจออกมาก็ตาย หายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปก็ตาย จะตายตอนไหนเมือ่ ไรก็
อยู่ตรงสองจุดนี่แหละ คือจุดทีห่ ายใจเข้าไป หรือหายใจออกมา ไม่ได้อยู่ตรงไหน และก็
ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นี้คอื การเจริญมรรคเป็ นอย่างนี้ เมือ่ ได้ขนั้ โสดาฯไปแล้วก็ตอ้ ง
เจริญขัน้ ต่อไป ขัน้ สกิทาคามีกบั ขัน้ อนาคามีจะพิจารณาสิง่ เดียวกัน คืออสุภะ ความไม่
สวยงาม พิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย ส่วนต่างๆ ทัง้ ภายนอก ทัง้ ภายใน ดู
อวัยวะต่างๆ ดูสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ สภาพทีต่ ายไปแล้ว เป็ นอย่างไร ตาย ๓ วันแล้วเป็ น
อย่างไร เวลาเอาไปทิ้งไว้ในป่ าช้าถูกแร้งกากัดกินจะเป็ นอย่างไร นี่คอื สภาพของร่างกายที่
จะต้องเป็ นไป
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ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่า ร่างกายเป็ นทัง้ ผีดบิ เป็ นทัง้ ผีสุก เป็ นทัง้ ผีเป็ น เป็ นทัง้ ผี
ตาย คือขณะทีอ่ ยู่น้ ีก็เป็ นเหมือนกับผีดบิ เป็ นผีเป็ น ถ้ามีการชําระดูแล อาบนํา้ อาบท่า
หวีเผ้าหวีผม แปรงฟัน ก็พอจะดูได้ ยังเป็ นผูเ้ ป็ นคนอยู่ แต่ถา้ ไม่อาบนํา้ อาบท่า ไม่แปรง
ฟัน ไม่หวีเผ้าหวีผมเลย ก็เหมือนกับผีเป็ นๆ ทีย่ งั ไม่ตาย ถ้าตายไปยิง่ จะขนาดไหน ก็จะ
ส่งกลิน่ เหม็นออกมา เน่าเปื่ อยไป นี่คอื การพิจารณาอสุภะ การเจริญสกิทาคามีมรรคกับ
อนาคามีมรรค ผลของการเจริญสกิทาคามีมรรคนี้จะทําให้ราคะตัณหา คือความยินดีใน
รูปของผูอ้ น่ื เบาบางลงไป ถ้าไม่เคยพิจารณาเลยก็จะอยากอยู่เรื่อยๆ พอได้พจิ ารณาบ้าง
แล้วก็จะรู้สกึ เบือ่ ๆอยากๆ มีก็ได้ ไม่มกี ็ได้ คือเบาบางลง ไม่ถงึ กับอยู่ปราศจากไม่ได้เลย
แต่ถา้ พิจารณาไปเรื่อยจนเห็นอยู่ทกุ ขณะจิตเลย
พอเกิดความอยากก็จะเห็นอสุภะ
ปรากฏขึ้นมา จนไม่รู้สกึ อยากอีกต่อไป ก็จะได้บรรลุอนาคามีผล พอผ่านขัน้ อนาคาไป
แล้ว เรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไป ได้พจิ ารณาหมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา หรืออสุภะ ผู ้ทีไ่ ด้บรรลุขนั้ อนาคามีผลแล้ว จะไม่มปี ญั หากับร่างกายอีกต่อไป
จะไม่มคี วามยินดี ไม่มคี วามอยากในกามอีกต่อไป พระอนาคามีจงึ ไม่กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี ถ้าตายก่อนทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม ชัน้
สุทธาวาสมีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน แล้วก็จะเจริญวิปสั สนาต่อไปจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์
เพราะสิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณานัน้ เป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียด เป็ นนามธรรมทีม่ อี ยู่ในจิต เช่นให้
พิจารณามานะการถือตัว พิจารณาว่าติดอยู่ในรู ปฌานหรือไม่ ติดอยู่ในอรู ปฌานหรือไม่
จิตของพระอนาคามีจะไม่หาความสุขจากรูปหยาบแล้ว เช่นรู ปของคน จะไม่ดูโทรทัศน์
ไม่ฟงั เพลง แต่ยงั ติดอยู่ในรูปฌานและอรูปฌาน พระอนาคามีจะหาความสุขด้วยการ
เข้าฌานอยู่เรื่อยๆ แต่กเิ ลสทีล่ ะเอียดคืออวิชชากับมานะทีย่ งั ฝังอยู่ในจิต ถ้ายังไม่ได้ถูก
กําจัด ภพชาติก็ยงั ไม่หมด จึงต้องพิจารณาเพือ่ ละตัวมานะ คือการถือตน ถือว่าสูงกว่า
เขาบ้าง เท่าเขาบ้าง ตํา่ กว่าเขาบ้าง ซึง่ เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ ไม่ได้เป็ นความจริง ความจริงแล้ว
จิตทุกดวงก็เป็ นจิตเหมือนกันหมด เหมือนกับต้นไม้ทุกต้น ก็เป็ นต้นไม้เหมือนกันหมด
นํา้ ทุกหยดก็เป็ นนํา้ เหมือนกันหมด ไม่มนี าํ้ หยดนี้สูงกว่าหยดนัน้ หรือตํา่ กว่าหยดนี้ ก็
เป็ นนํา้ เหมือนกัน จิตทุกดวงก็เป็ นจิตเหมือนกัน เป็ นผูร้ ู้เหมือนกัน ไม่มตี วั ไม่มตี น ถ้า
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ยังมีตวั มานะอยู่ในใจ เวลามองใครก็จะเปรียบเทียบกับเขาเสมอว่า เราเก่งกว่าเขา เขา
ใหญ่กว่าเรา อะไรอย่างนี้ ก็ตอ้ งกําจัดให้เห็นว่าเหมือนกันหมด
ส่วนอวิชชาก็คอื ความไม่รู้ในพระอริยสัจ ๔ ทีย่ งั ปรากฏอยู่ในจิต อริยสัจทีป่ รากฏอยูจ่ ะ
เป็ นทุกข์กบั สมุทยั ส่วนนิโรธกับมรรคยังไม่ปรากฏเพราะปัญญายังไม่ทนั นิโรธก็เลยยัง
ไม่ปรากฏ ยังมีความทุกข์ทล่ี ะเอียดอยู่ใน ทุกข์ทเ่ี กิดจากการยึดติดในความสุขทีล่ ะเอียด
เวลาจิตเปลีย่ นจากสุขเป็ นเศร้าหมอง ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็จะพยายามรักษาไม่ให้
เศร้าหมอง แต่ยง่ิ พยายามเท่าไรก็ยง่ิ เศร้าหมอง ต้องพิจารณาจนเห็นว่าความติดอยู่กบั
ความสุขเป็ นสมุทยั เพือ่ จะได้ปล่อยทัง้ ความสุขและความเศร้าหมองไป อันนี้ผูป้ ฏิบตั จิ ะ
รู้เองเมือ่ ถึงจุดนัน้ คนทีป่ ฏิบตั ผิ า่ นมาแล้วพอพูดก็จะเข้าใจ อย่างทีห่ ลวงตาท่านบอกว่า
ตอนทีท่ ่านไปอยู่ทว่ี ดั ดอยธรรมเจดีย ์ จิตปรากฏความสว่างไสวขึ้นมา แล้วก็มอี ะไรผุด
ขึ้นมาว่า ทีใ่ ดมีจดุ มีต่อม ทีน่ นั ่ ก็คอื ภพชาติ ท่านก็ไม่เข้าใจความหมาย ท่านบอกว่าถ้า
หลวงปู่มนยั
ั ่ งมีชวี ติ อยู่ตอนนัน้ ถ้าไปกราบเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะชี้ไปตรงจุดนัน้ เลย จุด
ทีส่ ว่างไสวนัน้ แหละ ตอนนัน้ หลวงตาท่านไม่รู้ จึงต้องไปเดินธุดงค์แบกกลดอยู่อกี ๓
เดือน แล้วก็กลับมาเจอคําตอบตรงทีป่ รากฏปริศนาธรรม คือทีว่ ดั ดอยธรรมเจดีย ์ ท่าน
เล่าว่าเวลาปฏิบตั ไิ ปใหม่ๆ ก็คิดว่าอวิชชาเป็ นเหมือนเสือทีน่ ่ากลัว ไปวาดภาพว่าเป็ นสัตว์
ร้ายทีน่ ่ากลัวมาก แต่พอไปเจอตัวจริงๆกลับเป็ นเหมือนนางบังเงา น่ารัก น่าสงวน ก็เลย
ปกป้ องรักษามัน แทนทีจ่ ะทําลายกลับไปรักษามัน เมือ่ ทําลายอวิชชาได้แล้วจิตก็จะว่าง
ไปหมด อวิชชาก็เป็ นเหมือนกับโป๊ ะของตะเกียง เวลาภาวนาก็เหมือนกับขัดให้อวิชชาใส
แจ๋ว แต่ก็ยงั ไม่ใสเท่ากับเวลาทีไ่ ม่มอี วิชชาครอบจิตเลย เหมือนกับแว่นทีใ่ ส่ ถ้าใส่แว่น
กับถอดแว่นออก อย่างไหนจะใสกว่ากัน
เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แล้วก็ถงึ ขัน้ ที่ ๔ คือการเผยแผ่พระธรรมคําสอน ขัน้ ที่ ๑ คือปริยตั ิ
การศึกษา ขัน้ ที่ ๒ คือการปฏิบตั ิ ขัน้ ที่ ๓ คือปฏิเวธการบรรลุผล ก็ถอื ว่าเรียนจบแล้ว
เมือ่ จบแล้วก็ขนั้ ที่ ๔ คือเผยแผ่พระธรรมคําสอน เผยแผ่ได้มากน้อยเท่าไรก็ข้นึ อยู่กบั
อัธยาศัย อยู่กบั อุปนิสยั อยู่กบั ความรู้ความสามารถของแต่ละคน ทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน คือ
ของทีร่ ู้อยู่ในใจนัน้ บางทีจะเอาออกมาพูดให้คนอืน่ ฟังนี่ ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร มันเป็ น
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นามธรรม คนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์มาก ไม่มกี ารศึกษามาก ก็จะไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะสือ่ สาร
กับผูอ้ น่ื
แต่ถา้ มีการศึกษามาก มีประสบการณ์มากในทางโลก ก็สามารถเอา
ประสบการณ์ต่างๆมาเป็ นเครื่องมือประกอบการสอน ยกเป็ นตัวอย่างอุปมาอุปมัย เพือ่
จะได้ให้เห็นภาพของสิง่ ทีต่ อ้ งการจะสือ่ ครู บาอาจารย์บางท่านก็เก่งทางด้านสังสอน
่
บาง
ท่านก็ไม่สอนอะไรเลย เช่นหลวงปู่เสาร์น้ ีท่านเป็ นอาจารย์ของพระอาจารย์มนั ่ ท่านแสดง
ธรรมทีไรท่านก็แสดงเพียงสามคําคือ ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็จบ ถ้าหลวงปู่มนนี
ั ่ ่ท่านก็
จะอธิบายว่าศีลเป็ นอย่างไร สมาธิเป็ นอย่างไร ปัญญาเป็ นอย่างไร ผูท้ จ่ี ะเผยแผ่ธรรมแต่
ละคนจะมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ไม่เหมือนกัน บางองค์ก็เผยแผ่ได้มากได้
อย่างกว้างขวาง บางองค์ก็ได้ไม่มาก นี่ก็คอื ขัน้ ตอนการดําเนินของพุทธศาสนิกชน เป็ น
ขัน้ บันไดทีเ่ ราจะต้องก้าวขึ้นไป ตอนนี้เราอยู่ขนั้ ทีห่ นึ่ง ก็ศึกษาไป แล้วก็พยายามขยับขึ้น
ไปขัน้ ทีส่ องให้ได้ ศึกษามาหลายปี แล้ว ก็น่าจะปฏิบตั ไิ ด้บา้ ง น่าจะตัดได้บา้ ง
ถาม ท่านอาจารย์คะ พระอนาคามีท่านมีรูปฌานอรู ปฌาน ให้ท่านเมตตาอธิบายให้ฟงั
หน่อยนะคะว่า รูปฌานและอรูปฌานนี่มนั หมายความว่าอย่างไรคะ
ตอบ ฌานมีอยู่ฌาน ๘ ขัน้ ได้แก่รูปฌาน ๔ อรู ปฌาน ๔ เวลานัง่ สมาธิจติ จะละเอียด
เข้าไปทีละขัน้ ๆ ลึกลงไปเรื่อยๆ เหมือนกับขับรถยนต์ เวลาออกรถก็เข้าเกียร์
หนึ่ง พอวิง่ ไปได้สกั ระยะหนึ่งเกียร์หนึ่งก็ไม่พอแล้ว ถ้าจะให้เร็วกว่านี้ก็ตอ้ งเข้า
เกียร์สอง เพราะถ้าอยู่เกียร์หนึ่งมันก็จะตื้อๆไปอย่างนัน้ วิง่ ได้แค่นนั้ ก็ตอ้ งเข้า
เกียร์สอง จิตก็เหมือนกัน เวลาสงบจะมีความละเอียดหลายระดับด้วยกัน ท่าน
แสดงไว้ว่ารูปฌานมีอยู่ ๔ ขัน้ ขัน้ ที่ ๑ มีวติ ก วิจาร ปี ติ สุข ขัน้ ที่ ๒ วิตกวิจาร
สงบไป มีแต่ปีตกิ บั สุข ขัน้ ที่ ๓ มีสุข มีอเุ บกขา ขัน้ ที่ ๔ มีแต่อเุ บกขา ต่อจากนัน้
ก็จะเข้าสู่อรูปฌานทีม่ อี ยู่ ๔ ขัน้ เช่นกัน ขัน้ ที่ ๑ คืออากาสานัญจายตนสัญญา
อากาศหาทีส่ ุดมิได้ ขัน้ ที่ ๒ คือวิญญานัญจายตนสัญญา วิญญาณหาทีส่ ุดมิได้
ขัน้ ที่ ๓ คืออากิญจัญญายตนสัญญา ไม่มอี ะไร ขัน้ ที่ ๔ คือ เนวสัญญานา
สัญญายตนสัญญา มีสญั ญาก็ไม่ใช่ ไม่มสี ญั ญาก็ไม่ใช่ นี่คือจิตของพระอนาคามี
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ท่านสามารถเข้าสู่ฌานต่างๆเหล่านี้ได้ แล้วก็จะติดอยู่กบั ความสุขของฌาน จะไม่
ออกมาพิจารณาดูมานะและอวิชชาว่าเป็ นอย่างไร
ถาม ท่านอาจารย์คะ มีผูส้ งสัยว่าเขาใช้วธิ ีดูตวั รู้ ไม่ได้คดิ อะไรเลย มีอะไรเกิดขึ้นก็มี
สติตามดูอยู่ตลอดเวลาค่ะ อะไรมากระทบก็ไม่ใช้วธิ ีคดิ แต่ทเ่ี ขาสงสัยก็คอื ว่า
ตรงนี้ถา้ ไม่ได้พจิ ารณา คือใช้วธิ ีดูความว่างไปตลอดนี่ มันละกิเลสทีฝ่ งั อยู่ใน
ส่วนลึกไม่ได้ใช่ไหมคะ ต้องใช้ปญั ญาในขัน้ สุดท้ายใช่หรือไม่คะ
ตอบ ขึ้นอยู่กบั ว่ามีปญั ญาเดิมมากน้อยเพียงไร บางคนมีปญั ญาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งคิดมาก
เหมือนคนทีเ่ คยเรียนหนังสืออยู่ชนั้ ม. ๕ แล้วย้ายไปโรงเรียนใหม่ ก็ไม่ตอ้ ง
กลับไปเรียน ม. ๔ ม. ๓ใหม่ แต่ละคนจะรู้อยู่ในใจของตนเอง เป้ าหมายก็คอื
การทําจิตไม่ให้กระสับกระส่ายกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้ทกุ ข์กบั อะไร ไม่ให้
หวันไหวกั
่
บอะไร จะทําอย่างไรก็สุดแท้แต่สติปญั ญาของแต่ละคน บางคน
เพียงแต่รู้เฉยๆ อาการกระสับกระส่าย อาการยินดียนิ ร้ายก็ดบั ไป แสดงว่ามี
ปัญญาอยู่แล้ว บางคนขนาดดูแล้วก็ยงั กระสับกระส่ายอยู่ ก็ตอ้ งเข้าไปลึกหน่อย
ต้องพิจารณาดูวา่ กระสับกระส่ายกับเรื่องอะไร
กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ
คนเราเกิดมาแล้วจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือ จะไม่ตายหรือ ถ้ากระสับกระส่าย
เพราะความกลัวตาย ก็ตอ้ งจี้เข้าไป ถามตัวเราเองว่า จะกระสับกระส่ายต่อไป
หรือ ถ้ากระสับกระส่ายก็กลัวความตาย ถ้าไม่อยากกระสับกระสายก็ตอ้ งไม่กลัว
ความตาย ก็ตอ้ งยอมตาย เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องปลง จะต้องตัดสินใจ
ถาม ท่านอาจารย์ครับ เขาเจริญสติดว้ ยนะครับ ในการเดิน ยืน นัง่ นอน เขาจะเจริญ
สติตามรู้ทนั ตลอดเวลา แต่วา่ เขาก็ตดิ อยู่ตรงนี้ เขาจะไปนัง่ สมาธิจติ ก็ไม่สงบ
ครับ ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรเขาตามสติทนั ตลอดเวลา แต่วา่ จะลงนัง่ สมาธิก็ลง
ไม่ได้ เขาชอบทีจ่ ะเดินจงกรม
ตอบ เพราะสติยงั ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะหยุดจิตได้ ถ้านัง่ สมาธิดว้ ยการบริกรรมพุทโธๆๆ
หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก แต่จติ ไม่สงบ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาทําจิตให้สงบ เช่น
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พิจารณาร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ ให้เห็นว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เป็ นปฏิกูล เป็ น อสุภะ เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ฯลฯ
ถาม อย่างนี้ไม่จาํ เป็ นต้องกลับไปนัง่ สมาธิ แต่พจิ ารณากายเลยได้ใช่ไหมครับ
ตอบ พิจารณาแล้วต้องตัดได้ ถ้าตัดไม่ได้ก็แสดงว่าเป็ นวิปสั สนู รู้แต่ตดั ไม่ได้ แสดงว่า
จิตหยุดไม่เป็ น จิตไม่มเี บรก คําว่าตัดก็คอื หยุดใจ หยุดไม่ให้ไปยินดีกบั สิง่ ทีเ่ รา
พิจารณา ให้ตดั อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่
ถาม เป็ นเพราะจิตไม่มสี มาธิหรือเปล่าครับ ไม่ได้ฝึกมาทางสมาธิ ทําให้เมือ่ พิจารณา
แล้วมันไม่เห็นจริง อย่างนี้หรือเปล่าครับ
ตอบ จิตไม่มเี บรก การพิจารณาก็ไม่ต่อเนื่อง ถ้าจิตไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามสงบ จะ
พิจารณาได้แวบเดียว แล้วก็ไปคิดเรื่องอืน่
ถาม ท่านอาจารย์คะ เมือ่ สักครู่น้ ที ่านอาจารย์บอกว่า ถ้าเขาดูจติ ไปเรื่อยๆ โดยทีไ่ ม่คดิ
อะไร ไม่มคี วามทุกข์กบั การดู รู้ทนั จิตทุกขณะแล้วไม่เกิดความทุกข์ ไม่เกิดอะไร
ก็ถอื ว่าพอใช่ไหมคะ
ตอบ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
ถาม คือเขาสงสัยว่าจะแก้กเิ ลสทีฝ่ งั รากลึกไหมคะ
ตอบ ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดู เช่นไปอยู่ในป่ าในเขา ในป่ าช้า
ถาม อย่างของหลวงปู่ดุลย์น่ีนะคะ ท่านบอกว่าคิดจึงได้รู้ แล้วท่านเดินไปจุดสุดท้าย
อย่างไร
ตอบ ถ้าสงสัยว่ากิเลสหมดหรือไม่หมด ก็ตอ้ งให้คนอืน่ ช่วยพิสูจน์ ไปกราบหลวงตา
ไปคุยธรรมะกับท่านดูสิ ถ้าสงสัยเรื่องเสือ เรื่องสิงห์ เรื่องผี ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดู
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ถาม แต่วา่ สิง่ หนึ่งทีเ่ ขามีตลอดเวลาก็คอื วิตกวิจาร
ตอบ การกําหนดรู้อยู่ทบ่ี า้ น อยู่ทป่ี ลอดภัย ก็เหมือนนักมวยทีช่ กกระสอบทราย ยัง
ไม่ได้ข้นึ เวทีจริง
ถาม คือเขามีวติ กวิจารนะครับ มีความทุกข์กงั วลกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเอง วิตกวิจาร
ตลอดเวลา แล้วหาทางแก้ไม่ได้
ตอบ ไม่มปี ญั ญาก็ตดั ไม่ได้
ถาม ก็อยากเรียนถามท่านอาจารย์วา่ ถ้าเป็ นแบบนี้ สมาธิก็นงั ่ ไม่ได้ สติมอี ยู่ก็ให้
พิจารณากายเลยใช่ไหมครับ ออกไปทางวิปสั สนาเลย
ตอบ ทําอย่างไรก็ได้ ให้ได้ผลก็ใช้ได้ ให้ปลงให้ได้ จิตเข้าสู่ความสงบได้ ก็ถูกทาง ถ้า
ยังไม่สงบ ยังวุน่ วาย ยังกังวลอยู่ ก็ยงั ไม่ถูกทาง โรคยังไม่หาย ยาไม่ถูกโรค กิน
ยาน้อยไป กินเพียงเม็ดเดียว หมอให้กนิ วันละ ๓ เม็ด แต่กลับกินเม็ดเดียว
แล้วจะหายจากโรคได้อย่างไร
ถาม เพราะฉะนัน้ ถ้าใช้ทางพิจารณานี่ จะได้ผลดีหรือไม่น่อี ยู่ทว่ี า่ ถ้าจิตมีสมาธิข้นึ มา
ได้น่ี ก็ถอื ว่าไปถูกทางอย่างนัน้ ใช่ไหมครับ
ตอบ การพิจารณาจะได้ ๒ อย่าง ได้ความสงบและก็ได้ปญั ญา
ถาม ท่านคะแสดงว่าสติยงั รู้ไม่ทนั จริงๆ ถ้าทันจริงๆก็ตอ้ งตัดได้
ตอบ เอาเรื่องการดืม่ เหล้าเป็ นตัวอย่าง ถ้าพิจารณาก็จะรู้วา่ การดืม่ เหล้าไม่ดี มีโทษ แต่
พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องหยุด จะหยุดได้หรือไม่ เวลาเพือ่ นฝูงชวนให้ดม่ื จะปฏิเสธได้
หรือไม่
ถาม มันฝังรากอยู่ข ้างใน ไม่สามารถหยุดได้แก้ได้
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ตอบ เราจะไม่รู้วา่ ถอนได้หมดหรือไม่ จนกว่าจะได้พสิ ูจน์ในทางปฏิบตั ิ
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ถามเกี่ยวกับเรื่องปัญญาอบรมสมาธิครับ คนไม่มกี าํ ลังสมาธิ
มาก่อนจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้หรือเปล่าครับ
ตอบ ได้ ทําไปตามกําลังทีม่ อี ยู่ อย่างเวลาทีเราฟุ้งซ่าน จะนัง่ พุทโธๆก็นงั ่ ไม่ได้ เพราะ
มัวแต่จะไปคิดถึงเรื่องทีเ่ ป็ นปัญหาอยู่ ก็ตอ้ งตัดปัญหานัน้ ให้ได้ก่อน ด้วยการ
พิจารณาอนิจจังว่า ไม่มอี ะไรไม่จบ ปัญหาต่างๆก็ตอ้ งจบสักวันหนึ่ง อยู่ทเ่ี ราจะ
ยอมรับหรือไม่กบั ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้ายอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด ปัญหาก็จบ
ทีป่ ญั หาไม่จบเพราะเราไม่อยากให้มนั เกิดขึ้น ถ้าเราพิจารณาจนปลงได้วา่ อะไร
จะเกิดก็เกิด แค่น้ ปี ญั หาก็จบ เช่นถ้าต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง เราก็ยอม เข้าก็
เข้า ก็ทาํ ให้จติ สงบได้
ถาม เหมือนกับว่าถ้าเรามีความทุกข์ เราพิจารณาหาเหตุให้เจอ แล้วก็ละเหตุนนั้ ได้
ทุกข์ก็จะดับไป
ตอบ ใช่ ถ้าละเหตุของความทุกข์ได้มนั ก็จบ เช่นเราวุน่ วายเพราะอยากจะได้ตาํ แหน่ง
แต่เราพิจารณาดูแล้วว่าโอกาสทีจ่ ะได้คงจะน้อย ก็ตดั ไป ไม่อยากได้ ความ
วุน่ วายก็หมดไป แต่ถา้ มันสูสี ห้าสิบห้าสิบ บางทีกต็ ดั ไม่ได้ ยังอยากจะได้อยู่ ถ้า
อย่างนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณาต่อ ว่าเอาไปทําไม เอาไปก็เท่านัน้ แค่หวั โขน ตําแหน่ง
ต่างๆ พอเกษียณอายุก็หมดไปอยู่ดี ปัญญาอบรมสมาธิก็เป็ นขัน้ ๆอย่างนี้
แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน จะพิจารณาได้มากน้อยเพียงไร อย่างทีห่ ลวง
ตาท่านเล่าเกี่ยวกับปัญญาอบรมสมาธิท่านหมายถึงตอนทีท่ า่ นนัง่ ทัง้ คืน พิจารณา
ต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา แยกกายแยกเวทนาแยกจิตออกจากกัน จนจิตรวมลงเป็ น
สมาธิ ปล่อยวางเวทนาได้โดยสิ้นเชิง นัน้ แหละคือปัญญาอบรมสมาธิ ของท่าน
เป็ นอย่างนัน้ แต่ของเราๆเพียงแต่มาปลงเรื่องลูกเรื่องแฟนก็พอแล้ว ปลงให้ได้
ก่อน ถึงจะนัง่ สมาธิได้
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ถาม อย่างในกรณีมโี ทสะเกิดขึ้นในขณะนัน้ เรารู้แต่ไม่สามารถจะยับยัง้ มันได้ค่ะ เราก็
กลับมาหลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์แล้วค่ะ คือเราดูใจมันยิบๆยับๆในใจ แต่เรา
ไม่ให้มนั แสดงออกทางวาจา
ตอบ ห้ามไม่ให้ออกไปทางวาจา
ต้นเหตุ

แต่ใจยังยิบๆยับๆอยู่

เพราะยังไม่ได้เข้าไปแก้ท่ี

ถาม ทีน้ ีหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็กลับไปพิจารณา เรานี่โทสะมันยังอยู่ คือไฟมัน
ยังอยู่ในใจเรานี่ วันนัน้ ก็ลองพิจารณาว่า คนเราเกิดมาในโลกนี่สุดท้าย คือเป็ น
คนทีช่ อบพิจารณากระดูกค่ะ สุดท้ายก็กลายเป็ นกระดูก เป็ นผุยผงไป ทีน้ ชี ่วง
นัน้ จิตมันก็เลยยอมรับว่าไปโกรธเขาทําไมนะ
สุดท้ายก็กลายเป็ นผุยผงไป
กลายเป็ นดินไป แล้วใจยอมรับ มันก็วางลงไป แต่พอมาเจอคู่กรณีก็ยงั โกรธอยู่
ค่ะแสดงว่าเรายังถอนไม่หมด
ตอบ ยังพิจารณาไม่ถพ่ี อ ไม่มากพอ พิจารณาได้เป็ นขณะๆแล้วก็ท้งิ มันไป ยังไม่ฝงั อยู่
ในใจ ยังไม่ตดิ อยู่กบั ใจ พอไปเจอคู่กรณีเข้าปัญญาก็มาไม่ทนั เหมือนกับท่อง
สูตรคูณ ยังจําไม่ได้ตลอดเวลา เวลาอยู่นอกห้องสอบก็พอจําได้ แต่พอเข้าไปใน
ห้องสอบก็ลมื หมดเลย
ถาม แสดงว่าเรายังไม่มคี วามชํานาญหรือชํา่ ชองพอใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องพิจารณามากกว่านัน้ ถีก่ ว่านัน้
ถาม เช่นในขณะทีเ่ หตุการณ์ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตอบ ใช่ เตรียมตัวไว้ก่อน ซ้อมไว้ก่อน
ถาม อย่างนี้สติเราตามไม่ทนั มันใช่ไหมคะ
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ตอบ ทัง้ สติทงั้ ปัญญายังไม่ทนั กิเลส กิเลสโทสะมันเร็วกว่า ถ้าปัญญาเร็วกว่ามันก็จะไม่
เกิด เพราะตอนเจอหน้ากันก็เตรียมรับไว้ก่อนแล้ว ว่าจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป
แค่น้ มี นั ก็จบ จะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป เราเพียงรับรู้แล้วนิ่งเฉยๆไม่มปี ฏิกริ ิยา
คือสามารถตัง้ อยู่ทส่ี กั แต่วา่ รู้ได้ตลอดเวลา จะเป็ นอะไรก็ตาม ก็แค่รูป แค่เสียง
แค่กลิน่ แค่รสเท่านัน้ เอง ใครจะพูดอะไรมันก็แค่เสียง ใครจะทําอะไรมันก็แค่รูป
เคลือ่ นไหวเท่านัน้ เอง เราไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับความหมายของเสียง ของ
การเคลือ่ นไหวของรูป มันก็จะไม่มคี วามหมายกับเรา ปัญหาคือเราไปให้
ความหมายกับมันเอง
ถาม เพราะเราส่งจิตออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกทีก่ ระทบเข้ามาภายใน
ตอบ แล้วเราก็มคี วามอยากด้วย อยากจะให้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ ราพอใจ ถ้าทําในสิง่ ทีไ่ ม่พอใจ
เราก็ไม่ชอบ เราต้องเปลีย่ นทัศนคติใหม่ ให้ทาํ อย่างไรก็ได้ ได้ทงั้ นัน้
ถาม ทีน้ เี ราเปลีย่ นวิธีใหม่
อย่างเดียว

คืออารมณ์ภายนอกจะมายุ่งกับเราอย่างไรเราก็อยู่ทต่ี วั รู้

ตอบ ใช่ อยู่ทต่ี วั รู้ ใครจะทําอย่างไรก็ทาํ ไป เราไปบังคับไม่ได้ แต่เราบังคับใจเราได้
แต่เราไม่ดูทใ่ี จเรา เราไปดูทต่ี วั เขา แล้วก็เต้นแร้งเต้นกาตามเขาไป
ถาม วิธีแก้ก็คอื จ่อทีใ่ จเรา ไม่ตอ้ งไปสนใจผูอ้ น่ื
ตอบ รู้เหมือนกัน รู้ข ้างนอกด้วย แต่ตอ้ งรู้ทใ่ี จเป็ นหลัก ต้องคุมใจไว้ให้อยู่ คือไม่รู้ข ้าง
นอกเลยก็ไม่ได้ ต้องรู้ เห็นรู ปก็ตอ้ งรู้รูป เห็นแล้วทําใจให้น่ิงได้ไหม เห็นเสือเดิน
มาแล้วจะนิ่งได้ไหม หลวงปู่ชอบท่านเดินจงกรมพุทโธๆอย่างเดียว ในหนังสือ
ประวัตหิ ลวงปู่มนั ่ ท่านอาจารย์ทา่ นเขียนไว้ว่า หลวงปู่ชอบท่านชอบเดินธุดงค์
ตอนกลางคืน ท่านเดินถือโคมไฟแล้วก็ถอื โคมไฟทีม่ เี ทียนจุดอยู่ข ้างใน ท่านก็
เดินภาวนาของท่านไป พุทโธๆของท่านไป แล้วคืนหนึ่งเดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือตัวหนึ่ง
ท่านเดินไปมันก็เดินมา แต่ท่านมีสติท่านดูอยู่ทใ่ี จตลอดเวลา อยู่กบั พุทโธ
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ตลอดเวลา พอเห็นเสือปั๊บจิตก็รวมลงเลย เพราะมีสติคุมอยู่ ไม่ออกไปทาง
ตื่นเต้นหวาดกลัว แต่รวมลงไป เป็ นสมาธิไปเลย พอรวมลงปั๊บตัวท่านก็หายไป
ตัวเสือก็หายไป เหลือแต่สกั แต่วา่ รู้อยู่อย่างเดียว ท่านก็ไม่ทราบว่ายืนอยู่นาน
เท่าไร พอจิตถอนออกมา ท่านก็ยงั ยืนอยู่ในอิริยาบถเดิม เทียนทีจ่ ดุ ไว้ก็มอดไป
หมดแล้ว ดับไปหมดแล้ว แสดงว่าคงจะรวมลงไปนานพอสมควร เสือก็ไปแล้ว
จิตลงด้วยอานุภาพของสมาธิ ไม่ได้ลงด้วยอานุภาพของปัญญา เพราะถ้าเป็ น
ปัญญาก็จะยอมรับความจริง ตายก็ตาย จบก็จบ
ถาม ฤาษีชไี พรในครัง้ ไหนๆก็ตาม เขาสามารถฝึ กตบะเดชะอยู่ในป่ าเขาลําเนาไพร
สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ในฐานะทีเ่ ป็ นชาวพุทธเองนี่ควรจะทําอย่างไรกับ
บุคคลบางบุคคล เขาสามารถทําคุณไสยค่ะ โดยไม่มใี ครรู้ แต่เขาสามารถใช้พลัง
จิตทีเ่ ป็ นสมาธิน่ี ก่อกรรมทําเข็ญได้ ทําไมเขาถึงผ่านขัน้ ตรงนี้ได้คะ
ตอบ เพราะเป็ นเพียงขัน้ สมาธิ ยังไม่มปี ญั ญารู้วา่ สิง่ ทีเ่ ขาทําเป็ นโทษ เช่นองคุลมิ าลเป็ น
ต้น ท่านก็อยากจะบรรลุเหมือนกัน แต่การบรรลุของท่านต้องฆ่าคนถึง ๑,๐๐๐
คน ถึงจะบรรลุได้ ท่านถูกสอนให้ทาํ อย่างนัน้ แต่โชคดีได้พบพระพุทธเจ้าทีท่ รง
สอนว่า จะบรรลุธรรมได้ตอ้ งฆ่ากิเลส ไม่ใช่ฆ่าคนอืน่ ต้องฆ่าความโลภ ความ
โกรธ ความหลง พอฟังแล้วก็เข้าใจ ก็เลยหยุดฆ่า แล้วหันมาฆ่ากิเลสแทน ฆ่า
ความโลภ ความโกรธ ความหลงแทน ปัญหาของฤาษีชไี พรหรือแม้แต่
พระพุทธเจ้าเอง ไม่รู้วา่ ข้าศึกศัตรู ของท่านเป็ นใคร ไม่ทราบว่าจะต้องทําลายอะไร
ถึงบรรลุจดุ สูงสุดของชีวติ ได้ พระพุทธเจ้าตอนต้นก็ทรงคิดว่า ต้องทําลาย
ร่างกาย ต้องทรมานร่างกายอย่างสุดๆ ไม่ให้กนิ ข้าวถึง ๔๙ วันด้วยกัน แต่ถงึ
ขนาดนัน้ ความทุกข์ในใจก็ยงั มีอยู่ จึงทรงเห็นว่าความทุกข์อยู่ในใจ ต้นเหตุก็คอื
กิเลสตัณหานี้เอง จึงทรงย้อนกลับมาภาวนา เพือ่ ฆ่ากิเลสทีม่ อี ยู่ในใจ กิเลสจะ
ตายได้ก็ตอ้ งเจริญสมถะกับวิปสั สนา
เพราะเวลาจิตสงบกิเลสทํางานไม่ได้
เพียงแต่วา่ ความสงบในสมาธิจะไม่สงบไปตลอดเวลา จะสงบในขณะทีจ่ ติ รวมลง
พอจิตถอนออกมา ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะทํางานไปกับสังขาร
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ความคิดปรุงแต่ง
สังขารกับความโลภความโกรธความหลงเป็ นเหมือนกับมี
สัญญาผูกพันกันไว้ พอคิดเรื่องนี้ก็ตอ้ งคิดไปตามความหลง คิดเป็ นตัวเป็ นตน
คิดเป็ นสุข จึงต้องเอาวิปสั สนามาย้อนกระแสของความหลง
วัฏฏะคือความคิดปรุงตามความหลง คิดเพือ่ ก่อ เพือ่ สร้าง เพือ่ ผูกพัน เพือ่ ยึด
เพือ่ ติด เพือ่ โลภ เพือ่ อยาก วิวฏั ฏะคือทางของธรรม ทีใ่ ห้ละ ให้ตดั ความผูกพัน
ตัดความโลภ ตัดความอยาก ด้วยการพิจารณาจนเห็นว่า สิง่ ทีไ่ ปโลภไปอยากนัน้
ไม่มคี ุณค่าอะไร ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ต้องมีปญั ญาทีเ่ กิดขึ้นได้ ๒ ทาง
คือมีครูสอนหรือคิดค้นอยู่เรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าไม่มคี รู สอนก็เลยต้องคิดเอง
หาทางเอง แต่มนี อ้ ยคนทีจ่ ะสามารถปราบกิเลสได้ดว้ ยตนเอง ต้องเป็ นคนระดับ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ นานๆจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครัง้ หนึ่ง เมือ่ มี
พระพุทธเจ้าทรงนําทางแล้ว ผู ้ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ก็มเี ป็ น
แสนเป็ นล้าน เพราะมีคนเบิกทางให้แล้ว มีคนชี้เป้ าให้แล้ว เพียงแต่ทาํ ตามเท่า
นัน้ เอง เมือ่ ก่อนนี้ไม่รู้วา่ ศัตรูอยู่ตรงไหน เหมือนเข้าไปในป่ า ศัตรูหลบซ่อน
ตามทีต่ ่างๆ พอเผลอมันก็ยงิ เอาๆ จะหาตัวมันก็หาไม่เจอ กิเลสก็เป็ นอย่างนัน้
มันฉลาดมาก มันกับเราเป็ นตัวเดียวกันเลย ทําไมจะไม่ฉลาด จนไม่กล้าฆ่ามัน
เพราะฆ่ามันก็เหมือนกับฆ่าเรา ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาทรงสอน ว่าไม่เป็ นไรฆ่า
มันได้ ไม่ตอ้ งกลัว ฆ่ามันแล้วเราไม่ตาย ฆ่ามันแล้วใจไม่ตาย แต่ใจกับกิเลสอยู่
ติดกันเป็ นเนื้อเดียวกัน จึงต้องอาศัยวิปสั สนาเป็ นผูแ้ ยกออก มีพระพุทธเจ้า
เพียงองค์เดียวเท่านัน้ ทีร่ ู้อย่างนี้ ศาสดาองค์อน่ื ไม่ได้บรรลุถงึ ธรรมขัน้ นี้
ถาม ทีน้ ีจะถามท่านอาจารย์ไกลตัวหน่อยนะคะ คืออยากทราบว่าพระอรหันต์ทงั้ หลาย
นี่ท่านจะต้องอาศัยทัง้ เจโตวิมตุ ติ และปัญญาวิมตุ ติดว้ ยกันหรือไม่ หรือว่าอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ะ
ตอบ ต้องอาศัยทัง้ ๒ อย่าง แต่ละท่านอาจจะมีความถนัดต่างกัน เจโตวิมตุ ติหมายถึง
สมาธิ ปัญญาวิมตุ ติคอื การพิจารณาเพือ่ ความรู้แจ้ง การจะบรรลุได้ตอ้ งมีทงั้
สมาธิและปัญญา บางท่านอาจจะเก่งทางด้านสมาธิ เช่นพระโมคคัลลาน์ ถ้าสอบ
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ก็ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม แต่เวลาจะผ่านชัน้ สมาธิไม่จาํ เป็ นต้องได้ ๑๐๐ คะแนน
เพียง ๕๐ คะแนนก็ผา่ นแล้ว เพียงทําจิตให้สงบรวมลงก็พอ ไม่จาํ เป็ นต้องได้
อรูปฌาน ไม่จาํ เป็ นต้องได้อทิ ธิฤทธิ์ เพียงทําจิตให้ได้ฌานที่ ๔ ก็พอ คือให้ตงั้
มันอยู
่ ่ในอุเบกขา พอออกมาแล้วก็เจริญปัญญาได้เลย บางท่านก็เก่งทางด้าน
ปัญญา อย่างเช่นพระสารีบตุ ร เป็ นพวกทีใ่ ช้ปญั ญาอบรมสมาธิ จิตฟุ้งซ่านด้วย
เรื่องอะไรก็พจิ ารณาด้วยปัญญา เช่นนัง่ สมาธิทงั้ คืน ต้องแยกแยะเวทนาออกจาก
จิตออกจากกาย จนจิตรวมลงเป็ นสมาธิ ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆ ไม่ตอ้ งกําหนด
ดูลมหายใจ ท่านเก่งทางด้านปัญญา ท่านใช้ปญั ญาทําจิตให้สงบให้เป็ นสมาธิเพือ่
เป็ นบาทเป็ นฐาน ให้เจริญวิปสั สนาต่อไป พวกปัญญาวิมตุ ติจะบรรลุเร็วกว่าเจโต
วิมตุ ติ เพราะตัวทีจ่ ะทําให้หลุดได้ก็คอื ปัญญา จะเก่งทางสมาธิขนาดไหนก็ตาม
ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะติด เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รูป ทีไ่ ด้ทรงศึกษา
ด้วย ท่านเก่งทางด้านเจโตวิมตุ ติ แต่ยงั ไม่มปี ญั ญาวิมตุ ติ เพราะไม่มี
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสังสอนในสมั
่
ยนัน้ ต้องอาศัยเจ้าชายสิทธัตถะมาตรัสรู้
ก่อน ปัญญาเพือ่ ความหลุดพ้นจึงปรากฏให้สัตว์โลกได้เจริญ
ถ้าเปรียบเทียบเจโตวิมตุ ติกบั ปัญญาวิมตุ ติ ก็เหมือนกับคนทีถ่ นัดซ้ายกับถนัด
ขวา คนทีเ่ ก่งทางด้านเจโตฯจะได้สมาธิเร็ว แต่จะช้าทางปัญญา คนทีถ่ นัดทาง
ปัญญาก็ใช้ปญั ญาพิจารณา ทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิ แล้วก็ใช้ปญั ญาพิจารณาไตร
ลักษณ์ในขันธ์ ๕ ต่อไป พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาในขันธ์ ๕ ถ้าถามว่าการ
ทีจ่ ะบรรลุธรรมได้น้ ี จะต้องมีทงั้ สมาธิทงั้ ปัญญาหรือไม่ คําตอบก็คอื ต้องมี แต่
ไม่จาํ เป็ นต้องเจริญถึงขัน้ อรูปฌาน ขัน้ รูปฌานก็พอเพียงแล้ว แต่ถา้ เก่งก็จะได้
อรูปฌานด้วย รู้วาระจิตของผูอ้ น่ื รู้วา่ คนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็ นอะไรๆเป็ นต้น แต่
พระอรหันต์จะไม่รู้อย่างนี้ทกุ รู ป สิง่ ทีพ่ ระอรหันต์ทกุ รูปรู้เหมือนกันก็คอื การสิ้น
ของอาสวะ ของความโลภ ความโกรธ ความหลง อันนี้รู้เหมือนกันหมด แต่มี
ความสามารถทางสมาธิและทางปัญญาต่างกัน อย่างอาจารย์บางรูปไม่มปี ญั ญา
สอนผูอ้ น่ื สอนตัวท่านเองได้ มีปญั ญาทีท่ าํ ให้หลุดพ้น ชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลงของตนได้ แต่ไม่มคี วามสามารถเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื
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พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบตุ รให้เป็ นอัครสาวกขวา เพราะเก่งทางด้าน
ปัญญา ในบรรดาพระสาวกทัง้ หมดไม่มใี ครจะเทศน์เก่งเท่ากับพระสารีบตุ ร รอง
จากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มใี ครจะเก่งเท่ากับพระสารีบตุ ร แต่ถา้ ในทางอิทธิฤทธิ์
ต่างๆแล้ว ไม่มใี ครเก่งเท่ากับพระโมคคัลลาน์ ซึง่ เก่งทางเจโตวิมตุ ติ พวกนี้จะได้
สมาธิก่อน นัง่ กําหนดพุทโธๆไป กําหนดดูลมหายใจไป จนจิตเป็ นฌาน แล้วก็
ออกมาเจริญปัญญา บางคนติดสมาธิเป็ นปี ๆเลยก็มี แต่ถา้ เป็ นพวกปัญญาจะไม่
ติด พอใช้ปญั ญาพิจารณาทําจิตให้สงบได้แล้ว พอออกมาจากความสงบก็จะ
พิจารณาต่อเลย พวกนี้จะบรรลุเร็ว สําเร็จเร็ว
ถาม ท่านอาจารย์ครับ
สมมุตวิ า่ บางคนถ้ามุง่ ชําระจิตจนกระทังหลุ
่ ดพ้นจากกิเลส
ทัง้ หลาย แล้วก็อยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา แต่วา่ ก่อนหน้านี้เคยทํากรรมเอาไว้
มากมาย อย่างเช่นองคุลมิ าล ซึง่ ก่อนทีจ่ ะเจอพระพุทธเจ้าได้ฆ่าคนถึง๙๙๙ คน
ท่านไม่ตอ้ งใช้เวรใช้กรรมหรือครับ
ตอบ ก็ใช้ในภพชาติสุดท้าย ชาวบ้านทีร่ ู้จกั ท่าน เวลาท่านไปบิณฑบาตเขาก็เอาหินขว้าง
ใส่
ถาม คือยังไงก็ตอ้ งใช้เวรใช้กรรมก่อน ถึงจะสามารถบรรลุได้ใช่ไหมครับ
ตอบ ไม่ใช่ หมายถึงว่าถ้าบรรลุแล้ว ก็ชดใช้เวรกรรมในชาติสุดท้ายนี้เท่านัน้ ถ้ายังมี
ร่างกายนี้อยู่ เช่นพระพุทธเจ้าก็มพี ระเทวทัตตามล้างผลาญ พยายามฆ่า
พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ นี่ก็เป็ นคู่เวรคู่กรรมกันมาในอดีต แต่ทาํ ได้ทร่ี ่างกายเท่า
นัน้ เอง เพราะจิตของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้ว จิตไม่ได้ยดึ ติดกับร่างกาย
ร่างกายจะเป็ นอะไรจิตก็ไม่ทกุ ข์
ถาม แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็จะต้องใช้กรรม จนกระทังหมดกรรมใช่
่
ไหมครับ
ตอบ ใช่ พระโมคคัลลาน์ก็ถูกเขาฆ่าตาย ท่านมีฤทธิ์ ท่านสามารถใช้ฤทธิ์ช่วยท่านได้
แต่ท่านก็ไม่ทาํ เพราะหนีได้วนั นี้ เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ตามมาอีก เพราะเวรกรรมหนี
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ไม่ได้ หนีไม่พน้ สูป้ ล่อยให้มนั หมดไปดีกว่า หมดแล้วก็จบ แต่ใจของท่านไม่
เดือดร้อนนี่ แล้วเรื่องอะไรท่านต้องหนีดว้ ย เพราะท่านพร้อมทีจ่ ะรับอยู่แล้ว
เหมือนกับคนทีย่ งิ คนอืน่ ตายแล้ว ก็นงั ่ รอให้ตาํ รวจมาจับไปเข้าคุก ไม่อยากจะ
หนีไปไหนแล้ว ยอมรับกรรม อย่างน้อยก็สบายใจทีป่ ลงได้ ติดคุกก็ตดิ แต่ได้ทาํ
ตามทีต่ อ้ งการจะทําแล้ว
ถาม แต่สมมุตวิ า่ ถ้าเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนนี่ ก็ไม่มที างบรรลุได้ใช่ไหมครับ
ตอบ ได้ แต่ตอ้ งใช้กรรมให้หมดก่อน ถ้าได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันก็ไม่ตอ้ งไปใช้กรรม
ในอบาย
ถาม อย่างทีฆ่ ่าแม่ถงึ แม้จะได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันแล้วนะครับ เพียงแต่ไม่ได้ไปเกิด
ในอบายภูมิ แต่เกี่ยวกับชาติทเ่ี กิดในมนุ ษย์น่ยี งั คงใช้กรรมทีท่ าํ กับพ่อแม่ไว้ใช่
ไหมครับ
ตอบ ถ้ากรรมตามมาทันก็ตอ้ งใช้ไป
ถาม ถ้าเป็ นพระอริยบุคคลแล้ว โอกาสทีจ่ ะฆ่าพ่อแม่น่ี
ตอบ ไม่มเี ลย แม้แต่ฆ่าคนอืน่ ก็ไม่มี
ถาม ท่านอาจารย์คะ พอเวลาภาวนาไปใจบางครัง้ มันมีฤทธิ์เกิดขึ้น ซึง่ บ่อยครัง้ ทีเ่ รามี
ฤทธิ์อย่างนี้เกิดขึ้น ใจเราชอบทีจ่ ะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปดูมนั ให้รู้ ใจหนึ่งกล้า
แต่ใจหนึ่งก็ไม่กล้า ใจหนึ่งจะกลับเข้ามาสูภ่ ายใน เพือ่ พิจารณาถอดถอนอะไร
บางอย่าง ทีม่ นั อยู่ในใจเรา ใจหนึ่งก็ยงั ไม่อยากจะทําตรงนัน้ ค่ะ เราควรจะแก้
อย่างไรตรงนี้ จะไปดูให้มนั รู้ไปเลย หรือว่ากลับเข้ามาภายใน เพือ่ ถอดถอนอะไร
ทีม่ นั อยู่ภายในใจ
ตอบ ถ้ายังไม่มคี วามชํานาญในการทําจิตให้สงบ ก็ควรมุง่ ทําให้ชาํ นาญก่อน เวลามี
อะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจ หันกลับมาหาพุทโธๆ หันกลับมาหาลมหายใจ
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สิง่ ทีป่ รากฏก็จะหายไปเอง ถ้าตามมันไปก็แสดงว่าเราขาดสติแล้ว ไม่ได้อยู่กบั
พุทโธๆ ไม่ได้อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ป็ นเครื่องผูกจิต จิตก็จะตามไป หรือตามไปเพราะ
อยากจะรู้ อยากจะลอง หรือชอบเรื่องเหล่านี้ ในอดีตเคยชอบมาก่อน ของพวกนี้
ไม่ใช่อยู่ๆจะปรากฏขึ้นมา ต้องเคยปรากฏขึ้นมาแล้ว เคยมีความผูกพันกันอยู่ ก็
ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอะไร ถ้าไปยุง่ กับมันก็จะเสียเวลา เหมือนกับนัง่ รถมาทีน่ ่ี
แต่ไปแวะแถวบางแสน แถวพัทยา ก็มาไม่ถงึ สักที ถ้าถึงก็อาจจะสายเกินไปก็ได้
ไม่มใี ครอยู่ทน่ี ่ีแล้ว มาไม่ทนั กิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว เราไปสนุก
เพลิดเพลินแถวพัทยา แถวบางแสน การภาวนาก็เป็ นแบบนัน้ เวลาทีไ่ ปข้อง
เกี่ยวกับนิมติ ต่างๆก็จะเป็ นแบบนัน้ นิมติ ไม่ได้เป็ นฐานแห่งการเจริญปัญญาเพือ่
การหลุดพ้น สิง่ ทีจ่ ะทําให้มปี ญั ญาเพือ่ ทําให้จติ หลุดพ้น ก็คอื ความสงบ ความนิ่ง
ของจิต เป็ นอุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นผลของสมถภาวนา คุณแม่แก้วถูก
หลวงตาขนาบก็เพราะเรื่องนี้ คุณแม่แก้วชอบดูนิมติ ต่างๆ แต่หลวงตาห้ามไม่ให้
ไปยุ่ง จนหลวงตาต้องขูว่ า่ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ตอ้ งเป็ นอาจารย์เป็ นลูกศิษย์กนั ต้องแยก
ทางกัน ต้องขูข่ นาดนัน้ ถึงจะยอม
ถาม เคยกราบเรียนหลวงตา ท่านบอกว่าถ้ามันใจให้
่ ไปเลย
ตอบ ใช่ ท่านคงหมายความว่าถ้ามีความสงบแล้ว มีฐานแล้ว ก็ไปได้ ทีถ่ ามนี่แสดงว่า
ยังไม่มนใจ
ั่
ถาม มันไม่มเี หตุการณ์เกิดขึ้นอีกเลยค่ะ
ตอบ ของพวกนี้เป็ นของแถม เวลาไปเติมนํา้ มันอย่าไปยินดีกบั ผ้าเช็ดหน้าทีเ่ ขาแจก
ถาม ในความคิดของหนู
ถ้าเราสามารถไปดูโลกของวิญญาณได้จริงๆนี่เราจะได้
กลับมาว่า เราไปได้จริงๆนะ ไม่ได้โกหกตัวเอง หรือไม่ได้โกหกใคร เพราะไปเห็น
มาจริงๆ
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ตอบ ตามใจ แต่อย่าลืมวิมตุ ติ ความหลุดพ้นก็แล้วกัน เช่นหลุดพ้นจากความกลัว ถ้า
เรายังกลัวอยู่ เราก็ตอ้ งฝึ กไม่ให้กลัวให้ได้ จนรู้สกึ เฉยๆ สบายๆ ไม่เดือดร้อน
ถ้ายังกลัวอยู่ก็ตอ้ งฝึ กต่อไปอีก ไปอยู่ทว่ี เิ วก เป็ นทีฝ่ ึ กจิต เป็ นทีส่ ร้างฐาน ให้มี
กําลัง ให้มอี าวุธ เมือ่ มีแล้วก็อยู่อย่างปกติ อยู่ทไ่ี หนก็ได้ ไม่วนุ่ วายกับอะไร ไม่
กลัวอะไร
ถาม สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ต้องเป็ นอย่างไรเจ้าคะ คือปฏิบตั งิ า่ ย บรรลุงา่ ยเจ้าค่ะ
ตอบ คือพวกปัญญาแหลมคมกิเลสบาง นัง่ สมาธิก็งา่ ย พิจารณาก็รู้เร็ว
ถาม ตอนนี้เราไม่ใช่อย่างนัน้ ค่ะ แต่แนวทางทีจ่ ะเดินให้ถงึ ตรงนัน้ ทําอย่างไรคะ
ตอบ ก็ตอ้ งฝึ กไปเรื่อยๆ คือคนทีเ่ ป็ นอย่างนัน้ เพราะฝึ กมามากแล้ว เหมือนกับเรียน
หนังสือ เขาเรียนมาก่อนเรา ตอนนี้เราเพิง่ เริ่ม ก. ไก่ ข.ไข่ แต่เขาอยู่ชนั้ ม. ๖
แล้ว ก็ตอ้ งเริ่มต้นจากศูนย์ ต้องเริ่มต้นจากชัน้ อนุบาล ระยะเวลาทีเ่ ขาได้ฝึกมา
กับของเราไม่เท่ากัน เขาฝึ กมามากเรียนมามาก จึงปฏิบตั งิ า่ ยบรรลุเร็ว เราเพิง่
เริ่มต้นจึงปฏิบตั ยิ ากรู้ชา้ ก็ตอ้ งมีขนั ติ อย่าท้อถอย ขอให้เชื่อว่าทางนี้เป็ นทางที่
ถูก แล้วก็พยายามเรียนไป เหมือนเด็กทีเ่ รียนอนุบาล ก็อย่าไปท้อแท้ เห็นเขารับ
ปริญญาแล้ว เรายังไม่ได้อะไรเลย ก็เลยคิดว่าไม่เรียนดีกว่า ก็เป็ นการทําลาย
ตัวเอง แต่ถา้ คิดว่าเขาก็เริ่มต้นตรงจุดนี้เหมือนกับเรา เขาก็ปฏิบตั ยิ ากบรรลุชา้ มา
ก่อน แต่ได้ปฏิบตั มิ าหลายภพหลายชาติแล้ว จึงทําให้เขาปฏิบตั งิ า่ ย บรรลุเร็ว
เราก็คงจะปฏิบตั เิ ร็วบรรลุงา่ ยในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยก็ได้ เหมือนกับทีเ่ ขา
ปฏิบตั งิ า่ ยบรรลุเร็วในสมัยนี้
ถาม เป็ นของเก่าทีท่ าํ มา
ตอบ ใช่ ต้องทํามาก่อนแล้ว ไม่ใช่อยู่ดๆี จะเกิดขึ้นมาเอง
ถาม ไม่มกี ฎตายตัวทีแ่ น่นอน
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ตอบ ทีแ่ น่นอนก็คอื ต้องสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าทรงสะสมมาตัง้ เท่าไร
ถึงจะมาบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าได้
ถาม ถ้าอารมณ์มากระทบ เรารับรู้อารมณ์แต่ยงั ปล่อยวางไม่ได้
ตอบ เป็ นการใช้สติกบั สมาธิแก้ปญั หา แต่ไม่ได้แก้อย่างถาวร ไม่ได้ไปแก้ทร่ี ากของ
ปัญหา คือความหลงทีไ่ ปมองสิง่ ทีม่ ากระทบว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่เห็น
ตามความเป็ นจริง ต้องพิจารณาจนเห็นว่าไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่มี
ตัวตน อย่างเรือทีล่ อยมาชนเรา เราจะไม่โกรธ แต่ถา้ มีคนพายอยู่แล้วมาชนเรานี่
เราจะโกรธ เพราะไปมองว่าเป็ นคน ต้องพิจารณาว่าเป็ นธรรมชาติ เวลาโดนฝน
เปี ยก เราไม่โกรธฝน แต่ใครเอานํา้ มาสาดให้เราเปี ยก เราก็โกรธ แต่ก็เปี ยก
เหมือนกัน
ถาม ถ้ามีสติตอนภาวนา รู้อยู่กบั ลม แล้วเห็นนิมติ ลมยังมีอยู่อย่างนี้ครับ
ตอบ ถ้าใช้ลมเป็ นอารมณ์ ก็ตอ้ งเห็นลมเป็ นธรรมดา
ถาม มีภาพปรากฏอยู่แล้วเราก็เห็น คือสงสัยว่าเกิดได้อย่างไร แต่มลี มเป็ นตัวบอกว่า
ยังมีสติอยู่ ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน พอมาเจอมันเกิดตกใจ พอตกใจมัน
กลับมาทีล่ ม แล้วลมก็บอกว่ายังมีสติอยู่นะ
ตอบ ก็แสดงว่ายังมีสติอยู่ ถ้าไม่มสี ติก็อาจจะตามภาพนัน้ ไปก็ได้ อาจจะมีความ
ตื่นเต้นหวาดกลัว หรือดีใจก็ได้ แล้วเพลินไปกับมัน ถ้าอย่างนัน้ ก็แสดงว่าไม่มี
สติแล้ว อย่างเณรทีน่ งั ่ แล้วเห็นดวงแก้ว ก็ตามดวงแก้วไป พอลืมตาขึ้นมาก็ไป
อยู่บนต้นไม้ ไม่รู้วา่ ขึ้นไปได้อย่างไร เพราะตามดวงแก้วนัน้ ไป อย่างนี้แสดงว่าไม่
มีสติ เวลาภาวนาพุทโธก็ให้อยู่กบั พุทโธ กําหนดลมก็ให้อยู่กบั ลม เวลาอะไรมา
แทรกก็ตอ้ งรู้ แล้วก็ปล่อยวาง กลับมาหาลมหาพุทโธต่อ
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ถาม คือเหมือนมี ๒ สิง่ สลับไปสลับมาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ เราต้องจับให้เหลืออัน
เดียว คือทีล่ มเท่านัน้ เองใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ ตอนต้นจิตจะวิง่ ไปวิง่ มา
ถาม แต่ตอนนัน้ มันจะไม่รู้อะไร แสดงว่าจิตรวมเป็ นหนึ่งใช่ไหมครับ
ตอบ ครึ่งหลับครึ่งตื่นมากกว่า
ถาม แต่มนั รู้เรื่องลมครับ พอรู้ลมก็พยายามกลับมา
ตอบ พยายามยึดติดกับลมไปเรื่อยๆ ลมจะพาไปสู่ความสงบ อย่างอืน่ ไม่ทาํ ให้สงบ
ถาม แล้วตอนหลังผมเปลีย่ นมาเป็ นเพ่งทีห่ น้าผากแทน ทีน้ กี ลับหนักครับ มันหนัก
มากๆเลย ตึงไปหมดเลย
ตอบ อาจจะไม่ถูกก็ได้
ถาม กลับมาใช้ลม
ตอบ ถ้าทําไปแล้วรู้สกึ เครียดไปหมด แสดงว่าไม่ถูกกับจริต เหมือนกินอาหารทีไ่ ม่ชอบ
จะกลืนแต่ละคํานี่ลาํ บากมาก จิตมีปฏิกริ ิยาต่อต้าน ร่างกายไม่รู้เรื่องอะไร จิต
เป็ นตัวรู้ ถ้าชอบก็จะกินอย่างเอร็ดอร่อย อย่างง่ายดาย ถ้าไม่ชอบก็จะกินอย่าง
พะอืดพะอม การภาวนาก็เหมือนกัน ถ้าใช้กรรมฐานทีไ่ ม่ถูกกับจริต จะรู้สกึ ไม่ดี
ก็อย่าไปฝื น
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