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กัณฑ์ท่ี ๓๘๐

ไปถูกทาง

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑
จากการทีพ่ วกเราได้มาฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆนี้ คิดว่าคงจะได้ความเข้าอกเข้าใจ ในพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น สามารถนําเอาไปปฏิบตั ิ ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ
จิตใจ ถ้าได้ก็จะไม่เสียเวลากับ ๓ ปี ทผ่ี า่ นมา ถ้ามีความทุกข์ความวุน่ วายความหลง
น้อยลง มีความอยากความต้องการต่างๆน้อยลง มีความสุขสบายใจมากขึ้น ก็แสดงว่า
ได้ไปถูกทางแล้ว เพราะความจริงแล้ว ชีวติ ของเรานี่ ไม่ตอ้ งการอะไรจากภายนอกเลย
สิง่ ต่างๆภายนอกไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเรา ถ้าเรายังมีความต้องการในสิง่ ต่างๆอยู่
ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือเป็ นบุคคล ก็แสดงว่าเรายังหลงทางอยู่ ยังไม่ได้เข้าถึงความสุขที่
แท้จริง ยังไม่รู้วา่ อยู่ทไ่ี หน ถ้ายังคิดว่าความสุขอยู่ทก่ี ารได้การงานทีด่ ี ได้ตาํ แหน่งทีด่ ี
ได้สง่ิ ต่างๆทีด่ ี แต่ในโลกนี้ไม่มอี ะไรทีด่ จี ริงๆ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนมีสง่ิ ทีไ่ ม่
ดีตดิ มาด้วย แถมมาด้วย เพราะโดยธรรมชาติของสิง่ ต่างๆนัน้ จะมีการเปลีย่ นแปลง
เสมอ ไม่คงเส้นคงวา ไม่ดเี สมอไป มีข้นึ มีลง มีเจริญมีเสือ่ ม โดยเฉพาะตัวทีไ่ ปรับเอาสิง่
ต่างๆมานัน้ ก็มกี ารเสือ่ มไปเช่นเดียวกัน ก็คอื ร่างกายของเรา ถ้าไม่มรี ่างกายเราก็จะไม่
สามารถหาสิง่ ต่างๆ มาให้ความสุขกับเราได้ ต้องมีตา มีหู มีจมูก มีล้นิ มีกาย เพือ่ จะได้
ดูภาพ ได้ฟงั เสียง ได้ดมกลิน่ ได้ล้มิ รส ได้สมั ผัสสิง่ ต่างๆ แต่ร่างกายและสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้
สัมผัสผ่านทางอายตนะทัง้ ๕ ก็ไม่ถาวร ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเจริญ มีการเสือ่ ม มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ เพราะความไม่แน่นอนของสิง่ ต่างๆ จึงทําให้ความสุขเปลีย่ นไป
ด้วย สิง่ ทีเ่ ราชอบเมือ่ เปลีย่ นไปเป็ นอีกสภาพหนึ่ง ก็จะไม่สุขเหมือนเดิม ก็กลายเป็ น
ความทุกข์ข้นึ มาได้
ถ้ามองด้วยปัญญาแล้ว จะเห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทด่ี จี ริงๆ ทีใ่ ห้ความสุขจริงๆ ให้
ความสุขไปตลอด ให้ความสุขอย่างเดียว ทุกสิง่ ทุกอย่างมีความทุกข์ มีความกังวลใจ มี
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ความวุน่ วายใจ มีความเสียอกเสียใจตามมาด้วย เพราะเมือ่ ใจได้สง่ิ ทีช่ อบก็จะยึดติด
และอยากจะให้เป็ นเหมือนตอนทีไ่ ด้มาใหม่ๆ แต่มนั ไม่เป็ นอย่างนัน้ เพราะสิง่ ทีเ่ ราได้มา
แล้ว มันก็ค่อยๆเปลีย่ นไป ความรู้สกึ ต่อสิง่ ทีไ่ ด้มาก็เปลีย่ นไปด้วย เวลาได้มาใหม่ๆจะ
พิศวาสยินดี แต่พอได้เห็นได้สมั ผัสอยู่บ่อยๆ ก็เกิดความจําเจชินชา ความยินดีก็จาง
หายไป แต่ความผูกพันความหวงแหนกลับไม่ได้จางหายไปด้วย ถ้าต้องสูญเสียไปก็จะ
เสียใจทุกข์ใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ใช่เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นความทุกข์ เพราะเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็ นของเรา
หรือตัวเรา เช่นร่างกายนี้พวกเราทุกคนก็คดิ ว่าเป็ นตัวเรา แต่ตอนก่อนทีพ่ ่อแม่จะมาเจอ
กัน มาทําให้เราเกิดได้น้ ี เราอยู่ทไ่ี หน ถ้าเป็ นตัวเรา ก็ตอ้ งมีอยู่ตลอดเวลา ต้องมีตงั้ แต่
ก่อนทีจ่ ะมีพ่อแม่เสียด้วยซํา้ ไป แต่ร่างกายของเรามาปรากฏขึ้น หลังจากทีพ่ ่อแม่ได้อยู่
ร่วมกัน จึงปรากฏเป็ นร่างกายขึ้นมาในท้องแม่ มีใจทีเ่ ป็ นตัวเรานี้ ซึง่ ตอนนัน้ เป็ นดวง
วิญญาณ ทีก่ าํ ลังหาร่างกายอยู่ มารับร่างกายจากพ่อจากแม่ จึงเกิดการปฏิสนธิ
เจริญเติบโตในท้องแม่อยู่ ๙ เดือน ก็คลอดออกมา พอเริ่มรู้สกึ ตัวตื่นขึ้นมา ก็รู้สกึ ว่า
ร่างกายนี้เป็ นตัวเราเป็ นของเราขึ้นมา
ดวงวิญญาณนี้เป็ นเหมือนใจตอนทีเ่ รานอนหลับ จะไม่รบั รู้เรื่องของร่างกาย จะรู้แต่
เรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในขณะทีห่ ลับ เช่นฝันว่าไปเจอสิง่ นัน้ เจอสิง่ นี้
ไปทําสิง่ นัน้ ไปทําสิง่ นี้ ตอนนัน้ ร่างกายไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในฝัน เป็ นเรื่อง
ของจิตใจหรือดวงวิญญาณโดยลําพัง ตอนนัน้ ร่างกายนอนอยู่เฉยๆ พอตื่นขึ้นมาปั๊บ
จิตใจก็กลับมารับรู้ร่างกาย ว่ากําลังนอนอยู่ อยู่ทไ่ี หน เป็ นใคร ซึง่ เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ เป็ น
หญิงเป็ นชาย เป็ นลูกของคุณพ่อคุณแม่คนนัน้ คนนี้ มีช่อื ว่าอย่างนัน้ อย่างนี้ พอตื่นขึ้น
มาแล้ว เราก็ลกุ ไปทํากิจกรรมต่างๆ ทําอย่างนี้ไปทุกวันทุกวัน ทําบุญบ้าง ทําบาปบ้าง ทํา
ทัง้ ทีไ่ ม่ใช่บญ
ุ และไม่ใช่บาปบ้าง ถ้าทําบุญก็จะส่งเสริมพัฒนาจิตใจ ให้มคี วามสุขมีความ
เจริญมากขึ้น ถ้าทําบาปก็จะทําจิตใจให้ดง่ิ ลง ให้มคี วามทุกข์มากขึ้น พอตายไปก็
เหมือนกับหลับไป หลับแบบไม่ต่นื พอตื่นอีกทีก็ไม่ได้ร่างกายเดิม เป็ นร่างกายของทารก
ใหม่ ทีค่ ลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ เป็ นมนุษย์ก็ได้ เป็ นนกเป็ นสุนขั ก็ได้ เป็ นสมมุติ
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ใหม่ เป็ นมนุษย์คนใหม่ เป็ นเชื้อชาติใหม่ เป็ นฝรัง่ เป็ นแขก ไม่แน่นอน เรื่องของบุญ
ของกรรม ทีจ่ ะผลักดันให้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของเรานี้ ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่
เพราะมีความหลงผลักดันให้ใจมีความอยาก มีความต้องการ ทีจ่ ะสัมผัสรับรู้กบั กามคุณ
ทัง้ ๕ คือรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ซึง่ ต้องใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ในขณะทีไ่ ม่มี
ร่างกายเช่นตอนทีเ่ รานอนหลับไป ก็ยงั มีความต้องการในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่
แต่ตอนนัน้ จะเป็ นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีเ่ ป็ นทิพย์ รู ปทิพย์เสียงทิพย์กลิน่ ทิพย์
ตอนทีฝ่ นั นัน้ จะสัมผัสกับของทิพย์ทงั้ นัน้ ฝันว่าได้ไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นนัน้ มี
ความสุขกับสิง่ นัน้ กับสิง่ นี้ กับคนนัน้ กับคนนี้ ตอนนัน้ ไม่ได้ใช้ร่างกาย ใจไปด้วย
จินตนาการ ไปพบกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มีความสุขกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ มีความทุกข์กบั เรื่องนัน้
เรื่องนี้ เพราะใจยังมีกามฉันทะ ความยินดีในกามอยู่ จึงฝันถึงเรื่องเหล่านี้อยู่ กามฉันทะ
นี้จะเป็ นตัวผลักดัน ให้ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณนี้ หลังจากทีร่ ่างกายในปัจจุบนั ได้สูญ
สลายไปแล้ว ไปหาร่างใหม่ ในขณะทีย่ งั ไม่ได้ร่างกายหยาบ ก็จะอยู่ในสภาพของกาย
ทิพย์ไปก่อน ถ้ามีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็เป็ นพวกเทพ ถ้ามีความทุกข์มากกว่า
ความสุขก็เป็ นพวกเปรตพวกนรกไป นี่เป็ นเรื่องของจิตใจของพวกเรา เรียกว่าใจใน
ขณะทีม่ รี ่างกาย เรียกว่าดวงวิญญาณถ้าไม่มรี ่างกาย เรียกว่าเทพถ้ามีความสุข เรียกว่า
เปรตถ้ามีแต่ความหิวความกระหาย
เรียกว่านรกถ้ามีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนเผา
ผลาญจิตใจ ด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทต่างๆ เป็ นการเปลีย่ นไป
เปลีย่ นมาของสภาพจิตใจ ตามบุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ได้ชาํ ระ
ความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุผลักดันให้จติ ใจต้องไปทําบาปทําบุญ ไปแสวงหาความสุขจาก
ภายนอก
พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ทีส่ อนให้เห็นว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่กบั สิง่
ต่างๆภายนอก ไม่ได้อยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ได้อยู่กบั วัตถุข ้าวของเงินทอง
ไม่ได้อยู่กบั บุคคลนัน้ กับบุคคลนี้ แต่อยู่ในใจทีท่ าํ ความดี ละบาป ชําระความโลภความ
โกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ทําให้ใจมีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง จนหมดไป
ในทีส่ ุด การทําความดีและการละบาปเป็ นผลทีอ่ อกมาจากปัญญา คือความเห็นทีถ่ ูกต้อง
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เรียกว่าสัมมาทิฐิ เห็นว่าการทําความดีเท่านัน้ การไม่ทาํ บาปเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เรามี
ความสุข ทําให้เราไม่มคี วามทุกข์ เราจึงต้องสร้างปัญญา เพราะถ้าเราเพียงแต่ทาํ ความดี
ละบาป แต่ไม่สร้างปัญญาเครื่องกําจัดความหลง พอตายจากชาติน้ ไี ปก็จะลืมได้ พอไป
เกิดใหม่ถา้ ไปอยู่ในสังคมทีม่ แี ต่การทําบาป ไม่ทาํ ความดีกนั เราก็จะทําตาม เพราะถูก
อิทธิพลของสังคมชักจูงไป แต่ถา้ ได้เสริมสร้างสติปญั ญาไว้แล้ว ให้เห็นว่าเหตุทต่ี อ้ งทํา
ความดีไม่ทาํ บาปนัน้ เพราะทําให้เรามีความสุข ไม่มคี วามทุกข์ ไม่ตอ้ งไปหาความสุข
ภายนอก เราก็จะทําแต่ความดีและละบาปเสมอ ถ้ามีความหลงมันก็จะหลอกให้เรา
ออกไปหาความสุขจากภายนอก เราก็จะทําความดีได้ยาก ทําความชัว่ ทําบาปได้งา่ ย จึง
ต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมา จะได้ไม่ไปแสวงหาความสุขจากภายนอก จากสิง่ ต่างๆ
บุคคลต่างๆ แต่จะแสวงหาความสุขภายในใจ ด้วยการทําใจให้สงบ เพือ่ ระงับความหลง
ทีท่ าํ ให้เกิดความโลภความต้องการ เมือ่ ไม่มคี วามโลภก็จะไม่เกิดความโกรธ เพราะความ
โกรธเกิดขึ้นเวลาไม่ได้ตามทีป่ รารถนา เวลาอยากได้อะไรแล้วมีผูอ้ น่ื มาขัดขวาง เราก็จะ
โกรธ
รากเหง ้าของปัญหาทัง้ หมดอยู่ทค่ี วามหลงนี้เอง ไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน เห็นว่า
ความสุขอยู่ภายนอก อยู่กบั สิง่ ต่างๆ อยู่กบั เรื่องต่างๆภายนอก เราจึงวิง่ หากัน ปัญญา
ไม่ทนั ความหลงความโง่ของเรา ทีฉ่ ลาดกว่าปัญญาของพระพุทธเจ้า มันจึงทําหน้าทีน่ าํ
ทาง แทนทีจ่ ะเข้าวัดบ่อย เรากลับเข้าวัดน้อย ไปเทีย่ วบ่อย เป้ าหมายหลักของการเข้าหา
พระพุทธศาสนาก็เพือ่ ให้เกิดสัมมาทิฐิ ให้เกิดความเห็นทีถ่ ูกต้อง ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่
ภายในใจ เพราะสิง่ ต่างๆภายนอกไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นความทุกข์ ทีเ่ ราทุกข์กนั
วุน่ วายกันทุกวันนี้ ก็เพราะสิง่ ต่างๆภายนอกทัง้ นัน้ ร่างกายก็เป็ นทุกข์ ต้องดูแลรักษา
ต้องหวาดกลัว ต้องกังวลกับความเป็ นไปของร่างกาย มีทกุ ข์กองหนึ่งยังไม่พอ ยังไปหา
ทุกข์มาเพิม่ อีก หาคู่ครองมาเป็ นกองทุกข์เพิม่ อีกกองหนึ่ง แล้วก็ได้ลูกเป็ นกองทุกข์
ตามมาอีก มันทุกข์ทงั้ นัน้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา จะเห็นว่ามีแต่ความทุกข์ ความหลง
มันหลอกให้เราอยากได้อยากมีสง่ิ ต่างๆ ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ วนเวียน
อยู่ในกามภพเป็ นส่วนใหญ่ เพราะติดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะวนเวียนอยู่กบั การ
แสวงหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มาเสพมาสัมผัสมาให้ความสุข เพราะถ้าให้อยู่บา้ น
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เฉยๆก็จะเบือ่ หน่าย เห็นภาพซํา้ ซากจําเจก็เบือ่ หน่าย ต้องออกไปสัมผัสภาพแปลกๆ
ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ พอใครชวนให้ไปเทีย่ ว จะรู้สกึ เหมือนปลาได้นาํ้ กระชุ่มกระชวยขึ้นมา
ทันที แต่ถา้ ใครชวนเข้าวัดนี่ จะต้องฉุดหลายหน ต้องมีกจิ กรรมมีงานบุญงานกุศลถึงจะ
ไป ถ้าให้ไปนัง่ หลับตาไปนัง่ ภาวนา จะไม่ค่อยอยากไปกัน ให้ไปหาความสุขภายในใจ
กลับไปไม่ได้ เพราะไม่ถนัด ถนัดแต่หาความสุขจากภายนอก
เวลาทําอะไรทีไ่ ม่ถนัดจะรู้สกึ ลําบากยากเย็น ไม่มคี วามสุขเหมือนกับทําสิง่ ทีถ่ นัดทีช่ อบ
เราจึงต้องฝื น ถ้าไม่ฝืนจะไม่มที างได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ต้องมีกาํ หนดการ ว่าปี น้จี ะ
เข้าวัดกี่ครัง้ จะปฏิบตั มิ ากน้อยเพียงไร จะถือศีลมากน้อยเพียงไร เงินทีไ่ ด้มาจะแบ่ง
เอาไว้ทําบุญมากน้อยเพียงไร กําหนดไว้ให้เป็ นกรอบไว้เดิน แล้วก็พยายามเพิม่ ให้มาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ ให้เข้ามาทางธรรมให้มากขึ้น ให้ออกไปทางโลกน้อยลงไปเรื่อยๆ จนเข้ามา
หมดตัวเลย ทางโลกไม่ตอ้ งไปยุ่งเกี่ยวเลย ไปอยู่วดั ตลอดเลย อยู่ในฐานะนักบวช โกน
หัวก็ได้ ไม่โกนหัวก็ได้ ไม่สาํ คัญ เพราะเป็ นเพียงรู ปธรรม เป็ นเครื่องแบบเท่านัน้ เอง
การเข้าวัดทีแ่ ท้จริงต้องเข้าด้วยใจ ทีท่ ่มุ เทให้กบั การหาความสงบสุขภายในใจ หาปัญญา
เพือ่ ทําลายความหลง ทีจ่ ะคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขภายนอก ถ้าไม่กาํ หนดจะไม่มี
หลัก อย่างสมัยทีอ่ าตมาเคยปฏิบตั มิ า ตอนต้นก็นงั ่ ไปตามอัธยาศัย นัง่ ไปแล้วรู้สกึ ว่าดีก็
อยากจะนัง่ มากขึ้น แต่ช่วงนัน้ ยังทํางานอยู่ ก็เลยตัดสินใจว่า อีกเดือนหนึ่งสิ้นปี พอดี ก็
จะขอลาออกจากงาน จะขอใช้เวลา ๑ ปี ท่มุ เทกับการปฏิบตั อิ ย่างเดียว จะไม่ทาํ อย่างอืน่
จะรับประทานอาหารมื้อเดียวก่อนเทีย่ ง ตลอดวันจะเดินจงกรมนัง่ สมาธิ อ่านหนังสือ
ธรรมะเป็ นส่วนใหญ่ จะไม่ออกไปหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก เหมือนกับสมัยที่
ไม่ได้ปฏิบตั ิ พอตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บก็ตอ้ งออกจากบ้าน ไปชายทะเล ไปทีไ่ หนก็ได้ ขอให้ได้
ไป แต่ตอนนี้จะไม่ไปแล้ว จะภาวนาปฏิบตั อิ ยู่ในบ้าน ถ้าไปข้างนอกก็จะไปหาทีส่ งบที่
เงียบ เพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศบ้าง ไปหามุมสงบแถวชายทะเล บางทีก็ไปภาวนานอนค้างที่
เกาะ กําหนดว่าจะลองทําสักปี หนึ่ง ต้องมีเป้ าหมาย กําหนดการไว้ ถ้าปี น้ ีปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ย
ละสิบ ปี หน้าจะเพิม่ เป็ นร้อยละยีส่ บิ เคยเข้าวัดเพียง ๒ ถึง ๓ ครัง้ ต่อปี ก็จะเพิม่ เป็ น
เดือนละครัง้ เป็ นต้น
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ให้มกี าํ หนดการแล้วพยายามปฏิบตั ติ ามให้ได้ ถ้าไม่กาํ หนดไว้ ปล่อยไปตามความรู้สกึ
ความพอใจ หรือรอให้มเี หตุการณ์ชกั จูงไป จะไปไม่ถงึ ไหน เพราะเหตุการณ์ทจ่ี ะจูงไปมี
น้อย ความรู้สกึ อยากจะไปก็มนี อ้ ย อยากจะไปทีอ่ น่ื มากกว่า ถ้าไม่วางแผนไว้ แล้วฝื น
ลากใจไปนี่ ปล่อยให้ไปตามความรู้สกึ จะไปไม่ถงึ ไหน จะเสียเวลามาก เวลาจะไม่พอต่อ
การปฏิบตั ิ เพราะชีวติ ของเรามันสัน้ ไม่ยาวนาน จะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ น้อยลงไปเรื่อยๆทุก
วัน แต่ถา้ กําหนดเวลาไว้ ว่าจะปฏิบตั มิ ากน้อย แล้วเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีเวลาเพียงพอ
ทีจ่ ะทําให้เกิดผลขึ้นมาได้ เบื้องต้นเราต้องพยายามศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม จนเกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าความสุขในโลกนี้ไม่มี ไม่อยู่กบั สิง่ ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ มีแต่
ความทุกข์ทงั้ นัน้ เมือ่ เข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าความสุขทีแ่ ท้จริงต้องอยู่ในใจ ต้อง
เข้าข้างใน ต้องปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปล่อยวางความสุขภายนอก อยู่คน
เดียว ทําจิตให้สงบให้ได้ แล้วก็เจริญปัญญา ให้รู้ทนั ความหลง ให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
มากได้ เพราะปัญญาหรือความเข้าใจทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ไม่พอเพียง พอไม่คดิ ถึงมันปั๊บ
ความหลงก็จะมาหลอกเราได้ทนั ที เช่นขณะทีเ่ ราฟังนี้ เราเข้าใจแล้วว่า ความสุขในโลกนี้
ไม่มี แต่พอออกจากสถานทีน่ ้ ีไปไม่นาน เดีย๋ วมันจะหลอกให้ไปหาอะไรกินหาอะไรดืม่
ชวนไปทีน่ นั ่ ไปทีน่ ่ี ชวนคุยกันเรื่องนัน้ คุยกันเรื่องนี้ พอเริ่มไปทางนัน้ แสดงว่าปัญญาที่
ได้ยนิ ได้ฟงั เมือ่ สักครู่น้ ี ถูกกลบไปหมดแล้ว ต้องไปอยู่ทส่ี งบเงียบ ทําจิตใจให้สงบ
เจริญความเข้าใจนี้อยูเ่ สมอ เตือนตนอยู่เสมอว่า ความสุขต่างๆในโลกนี้ไม่มี อยู่ทใ่ี จของ
เราเท่านัน้ อยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ในวัด อยู่ทส่ี งบสงัดวิเวก โดดเดีย่ วเดียวดาย นี่แหละคือ
ความสุขทีแ่ ท้จริง อย่าไปคิดถึงเพือ่ นคนนัน้ คิดถึงเพือ่ นคนนี้ อย่าไปหาคนนัน้ หาคนนี้
อย่าไปอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ มันเป็ นความหลงทัง้ นัน้ นี่คอื เป้ าหมายทีเ่ ราต้องทําให้ได้
เรารู้โดยสังเขปแล้วว่า ความสุขอยู่ในตัวเรา ไม่ได้อยู่ภายนอก ทีน้ ีเราต้องนําเอาไป
ปฏิบตั ใิ ห้ได้ พอเราเผลอปั๊บ ความหลงจะหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกทันที เพราะว่า
ชีวติ ของเราส่วนหนึ่ง ก็มคี วามจําเป็ น ต่อการแสวงหาบางสิง่ บางอย่างจากภายนอก เพือ่
มาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเรา ต้องหาอาหารมารับประทาน หาทีอ่ ยู่อาศัย หายา
รักษาโรค หาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ แต่การแสวงหานี้ก็อาจจะถูกความหลงหลอก ให้
หาแบบเลยเถิดไปก็ได้ คือไม่รู้จกั ประมาณ หาแบบหรู หราฟุ่มเฟื อย ก็จะถูกกิเลสถูก
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ความหลงหลอกไปแล้ว ต้องใช้ความมักน้อยสันโดษเสมอ เวลาแสวงหาปัจจัย ๔ เพือ่ จะ
ได้ไม่เสียเวลา อย่างของพระนี่ท่านก็มเี วลา มีกาํ หนดการ อาหารก็ตอนเช้าออกไป
บิณฑบาต ได้อะไรมาก็ฉนั ไปตามมีตามเกิด ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่ง ว่าวันนี้จะรับประทาน
อาหารชนิดไหน อย่างไร แบบไหน เพราะจะกลายเป็ นความหลงไปแล้ว ถ้าปรุงแต่งก็จะ
ปรุงแต่งเพือ่ ความสุข ต้องรับประทานอาหารทีถ่ ูกอกถูกใจ จะได้มคี วามสุข แต่นกั ปฏิบตั ิ
ต้องรับประทานอาหารเหมือนกับเติมนํา้ มัน เหมือนกับรับประทานยา ยาจะมีรูปร่าง
อย่างไร สีอะไร ไม่สาํ คัญ หมอให้มารับประทาน ก็รบั ประทานเข้าไป อาหารจะเป็ นชนิด
ไหนก็ไม่สาํ คัญ จะมีรสชาติอย่างไรก็ไม่สาํ คัญ ถ้าเป็ นประโยชน์ รับประทานแล้วไม่เกิด
โทษ ไม่เจ็บท้อง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็รบั ประทานเข้าไป เพือ่ ให้มนั อิม่ เพือ่ ให้ร่างกายมี
พลังงาน จะได้อยู่ต่อไปได้ เท่านี้ก็พอ ต้องมักน้อยสันโดษ รู้จกั ประมาณในการบริโภค
ปัจจัย ๔ เสื้อผ้าก็พอปกปิ ดร่างกายได้ก็พอ ไม่ตอ้ งหรูหรา ไม่ตอ้ งสวยสดงดงาม ไม่ตอ้ ง
พิสดาร ติดเพชรติดทอง ติดขนไก่ ติดอะไรต่างๆให้ยงุ่ ไปหมด ทีอ่ ยู่อาศัยก็พอหลบแดด
หลบฝนได้ ปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทางธรรมชาติและจากคนทีไ่ ม่ดที งั้ หลายก็พอ ก็มี
เท่านี้ สิง่ ทีเ่ ราต้องแสวงหาจากภายนอก แต่ไม่ได้แสวงหาเพือ่ ความสุข เป็ นเหมือนเติม
นํา้ มันให้กบั รถ
ร่างกายของเรานี้เป็ นเหมือนรถ ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่จดุ หมายปลายทาง คือความสุขภายใน
ทีว่ เิ ศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้สมั ผัสได้มาครอบครอง คือใจที่
สะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่ กิดจากการทําความดี ละบาป และชําระความโลภความโกรธความหลง
จนหมดสิ้นไป ด้วยการบําเพ็ญภาวนา รักษาศีล ทําบุญให้ทาน นี่คอื ข่าวสารจาก
พระพุทธเจ้า นี่คอื คําสอนทีจ่ ะพาให้พวกเรา ได้ไปพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง เมือ่ เราได้รบั
ข่าวสารนี้แล้ว ก็ตอ้ งนําเข้ามาสู่ใจ โอปนยิโก นําเข้ามาเตือนสติเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า
ขณะนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่ วันเวลาผ่านไป กําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําตามความหลง
หรือกําลังทําตามพระพุทธเจ้า ถ้าทําตามพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งทําบุญให้ทานรักษาศีลหรือ
ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไปสนุกสนานเฮฮา ก็ไม่ได้ทาํ ตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ก็เคยอยู่ในวัง ท่านก็เคยสนุกสนานเฮฮา แต่ท่านเบือ่ เร็ว ท่านเห็นโทษของมันเร็ว พอ
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อายุ ๒๙ ท่านก็กระโดดหนีแล้ว เข้าป่ าแล้ว พวกเรานี่ ๔๐ – ๕๐ เข้าไปแล้ว ยังไม่เห็น
อีกหรือ แล้วเมือ่ ไหร่จะเห็นล่ะ
ถาม ท่านอาจารย์เมตตาสอนถึงเรื่องความสุขเวลามาวัด ทีน้ ีมนั ยังติดเทีย่ วอยู่บา้ ง มัน
ก็เป็ นความสุขคนละแบบ มาวัดก็อยากมา ไปเทีย่ วก็ยงั อยากไปเทีย่ ว เราจะจัด
สมดุลตรงนี้ได้หรือไม่คะ
ตอบ ได้ ให้เห็นว่าความสุขทีเ่ กิดจากการไปเทีย่ ว เป็ นเหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากยา
เสพติด จริงๆมันเป็ นยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพียงแต่สงั คมยอมรับกัน แต่การเทีย่ ว
ทําให้คนฉิบหายวายวอดมาก็มากเหมือนกัน ถ้าเทีย่ วแบบไม่มปี ระมาณ หาเงิน
หาทองมาได้เท่าไหร่ ก็จะหมดไปกับการไปเทีย่ วไปกินไปเล่น เหมือนกับความสุข
ทีไ่ ด้จากการเสพสุรายาเมาหรือสูบบุหรี่ เป็ นความสุขทีม่ นั เผาผลาญทําลายชีวติ
ไม่ได้ฉุดไม่ได้ส่งเสริมให้ชวี ติ ดีข้นึ สูงขึ้น ถ้าเทีย่ วพอประมาณ มีสมดุล ไม่ถงึ กับ
ต้องไปทําบาปทํากรรม ไปทุจริตประพฤติมชิ อบ ก็จะไม่ขาดทุน แต่ไม่ได้กาํ ไร
จากการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ทีเ่ ป็ นเหมือนกับเพชร
นํา้ หนึ่ง ทีเ่ ราสามารถเป็ นเจ้าของได้ เป็ นสมบัตขิ องเราได้ แต่เราก็เป็ นเหมือนกับ
ไก่ทไ่ี ด้พลอย เห็นไส้เดือนดีกว่าพลอย เพราะไก่กนิ พลอยไม่ได้ ไก่ไม่มปี ญั ญาที่
จะรู้วา่ เอาพลอยไปขายได้ จะได้ไส้เดือนเป็ นกิโลเก็บไว้กิน ไม่ตอ้ งไปคุย้ ไปค้นหา
ให้เหนื่อยยากทุกวัน เราไม่เห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจ ทีจ่ ะให้ความสุข
กับเราไปตลอด ไม่ตอ้ งไปขวนขวายดิ้นรนวุน่ วาย กับการหาความสุข จากการไป
เทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ทีไ่ ม่ได้ให้ความอิ่มความพอเลย แต่ความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบจะอิม่ มันจะพอไปตลอด อยู่ทไ่ี หนก็มคี วามสุข มีความอิม่ มีความพอ
ตลอดเวลา อันนี้เราไม่เห็นกัน เรายังเป็ นเหมือนไก่ได้พลอยอยู่ เห็นพลอยก็เขีย่
ทิ้งไป หาแต่ตวั หนอนตัวไส้เดือนกินไปวันๆหนึ่ง ถ้าไม่เห็นเราก็จะทําอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ถ้ายังเสียดายเรื่องเทีย่ วอยู่ ก็แสดงว่ายังห่างไกลมาก
ถาม เวลาไปเทีย่ วก็มคี วามสุขสดชื่น แต่เวลานัง่ ภาวนาก็ยงั ไม่ค่อยสงบ ยังไม่ค่อยมี
ความสุขเท่าไหร่
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ตอบ ของดีก็ตอ้ งยากหน่อย
ถาม เวลาพิจารณาดูจติ นี่ เวลาทุกข์เกิดขึ้น เราเข้าใจปั๊บ จะระงับได้ทนั ที แต่ในบาง
เรื่องจะไม่ยอมรับ ต้องจนตรอกถึงจะยอมรับ แต่จะเหนื่อยมาก
ตอบ กิเลสบางตัวมันดื้อ มันฉลาด มันก็จะดิ้น ตะแบงไปเรื่อยๆ ปัญญาต้องตาม
ประกบอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะทัน จนกว่าจะจนมุม
ถาม แต่การจนมุมตรงนัน้ เป็ นการเห็นด้วย
ตอบ ถ้าปัญญาสกัดจนมันจนมุม มันก็ตอ้ งยอม บางเรื่องไม่ตอ้ งไปถึงขัน้ นัน้ เพราะ
ปัญญามีกาํ ลังมากกว่ากิเลส พอกิเลสได้รบั หมัดเด็ดของปัญญาหมัดเดียวมันก็
สลบ แต่บางตัวได้ก่หี มัดก็ยงั ไม่ยอมสลบ ต้องใช้หลายหมัด ขึ้นอยู่วา่ มันฝังลึก
ในนิสยั สันดานมากน้อยเพียงไร เหมือนกับเสาทีป่ กั ไว้ในดิน ถ้าไม่ลงลึกมาก
ถอนขึ้นมาก็งา่ ย ถ้าลงลึกมากก็ตอ้ งใช้แรงมากถึงจะถอนขึ้นมาได้ ไม่สาํ คัญว่าจะ
ช้าหรือจะเร็ว สําคัญอยู่ทว่ี า่ จะกําจัดมันได้หรือเปล่า จะถอนรากถอนโคนมันได้
หรือเปล่า ถ้าเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เห็นว่าเป็ นทุกข์ ก็จะถอนมันได้
ถาม สังเกตว่าพอมันจนตรอก จะมีอาการเหนื่อย ถึงทําให้วางลง ทําให้สงสัยว่าการ
วางลงตรงนี้ มันต่างกับการวางลงในตอนทีเ่ ราเข้าใจเหตุของมันเลยไหม
ตอบ จะยอมอย่างไรก็ได้ ขอให้ยอมก็แล้วกัน จะยอมอย่างง่ายหรือยากก็แล้วแต่
บางอย่างก็ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องความกลัวตายนี่ ลองไปพิสูจน์ดู ถ้าไม่
เห็นว่าความรักตัวกลัวตายมันเป็ นโทษมากกว่าความตาย เราก็จะไม่ปล่อย แต่ถา้
เห็นว่า ขณะนี้เราทุกข์เหลือเกิน เราทรมานเหลือเกิน เพราะความกลัวสิง่ ต่างๆ
เราก็จะปล่อย เวลาไปอยู่ในทีม่ ภี ยั รอบด้าน ถึงแม้ภัยจริงๆยังมาไม่ถงึ ตัว แต่
ความกลัวมาถึงตัวก่อนแล้ว เราจะเห็นว่าความกลัวนี่มโี ทษมากกว่าภัยรอบด้าน
ถ้ายอมตายความกลัวทีม่ อี ยู่ในใจจะหายไปหมดเลย
จะเกิดความสงบความ
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สบายความสุขขึ้นมา ท่ามกลางภัยต่างๆทีล่ ้อมรอบ ทีก่ ลับไม่เป็ นภัย เหมือนกับ
ภัยทีอ่ ยู่ในใจ คือความรักตัวกลัวตายนี่เอง
เราจะไม่เห็นความรักตัวกลัวตายนี้ ถ้าไม่ไปอยู่ในสถานทีท่ ม่ี ภี ยั รอบด้าน เพราะ
มันจะไม่ออกมา อย่างทีเ่ ราอยู่ตรงนี้ ความรักตัวกลัวตายมันไม่ออกมา แต่ถา้
เกิดมีใครโยนงูพษิ เข้ามาใส่ในศาลาสักตัว ดูใครจะกระโดดหนีก่อนใคร มันถึงจะ
ออกมา ถ้ากระโดดหนีไม่ได้จะทําอย่างไร ถ้าถูกผูกมัดไว้ให้นงั ่ อยู่เฉยๆ จิตใจจะ
ดิ้นอย่างไร ถ้าจิตใจปลงได้มนั ก็ไม่ด้นิ เพราะเห็นว่ามันทุกข์เหลือเกินทีไ่ ปกลัว
ความตาย ยอมตายดีกว่า ยอมตายแล้วกลับไม่ทกุ ข์ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะสามารถ
ทําลายความรักตัวกลัวตายได้ เป็ นความหลงอย่างหนึ่ง ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา
แล้ว ก็จะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วร่างกายก็ตอ้ งตายอยู่ดี ร่างกายเป็ นเพียงวัตถุช้ นิ หนึ่งทีเ่ รา
ได้มาครอบครอง แต่เราไปหลงว่าเป็ นตัวเราของเรา เพราะมันติดอยู่กบั ใจ ตัง้ แต่
วันทีค่ ลอดออกจากท้องแม่ ตัง้ แต่วนั ทีจ่ ติ ใจเริ่มตื่นขึ้นมารับรู้มาเห็นร่างกาย ก็
ถูกความหลงหลอกว่าเป็ นตัวเราของเรา แล้วก็ไม่มใี ครบอกว่ามันไม่ได้เป็ นอย่าง
นัน้ ถ้าสมมุตวิ า่ พ่อแม่เป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์น่ี ท่านก็จะสามารถสอน
ตัง้ แต่ลูกเริ่มรู้เดียงสาว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ของลูกนะ ตัวลูกทีแ่ ท้จริงไม่ใช่ร่างกายนี้
ตัวลูกก็คอื ดวงวิญญาณทีม่ าครอบครองร่างกายนี้ คือตัวรู้ คือตัวใจ ร่างกายนี้จะ
เป็ นอะไรไปก็ไม่ตอ้ งไปเสียดาย มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้มนั เป็ นไป มันไม่ใช่
ตัวเราของเรา มันต้องไปอยู่ดี ถ้าเรายอมให้มนั ไป ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับมัน เราจะอยู่
อย่างมีความสุขไปตลอด จะไม่มคี วามทุกข์กบั ความเป็ นไปของร่างกาย ร่างกาย
จะเปลีย่ นไปอย่างไร จะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีพษิ ภัยอะไรต่างๆมาทําลาย จะ
รู้สกึ เฉยๆ จะสามารถไปได้ทกุ แห่งทุกหนทีค่ นทัวไปจะไม่
่
กล้าไปกัน เช่นไปในป่ า
ช้า ไปในป่ าลึก
ถ้ามีคนสอนตัง้ แต่เริ่มเป็ นเด็กมานี่ มันก็จะซึมซาบเข้าไปในใจ ทีน้ ีเด็กจะรับได้
ไม่ได้ก็อยู่ทก่ี เิ ลสของเด็ก ว่ามีแรงมากหรือน้อย ถ้าน้อยมันรับได้งา่ ย ปัญหาก็จบ
ได้งา่ ย ถ้ารับได้ยากก็ตอ้ งคอยสอนอยู่เรื่อยๆ ต้องให้ไปประสบกับเหตุการณ์
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จริงๆ ให้เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในใจ ทีไ่ ปหลงยึดติดว่าเป็ นตัวเราของเรา มันมี
โทษมากกว่าการปล่อยวาง ยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้ามันจะ
จากไป จะเป็ นอะไรไป ก็ให้มนั ไป ให้มนั เป็ นไป แล้วจะเห็นความสุขความสงบที่
เกิดจากการยอมรับนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว ต่อไปก็จะสามารถใช้การปล่อยวางนี้ไป
ใช้กบั สิง่ อืน่ ได้ ถ้าปล่อยร่างกายนี้ได้แล้ว ส่วนอืน่ ๆภายนอกก็ตอ้ งปล่อยได้หมด
เพราะมีความสําคัญรองลงมาจากร่างกาย เพราะไม่มอี ะไรจะมีค่ายิง่ กว่าร่างกาย
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเรียงลําดับความสําคัญไว้ดังต่อไปนี้คอื ทรัพย์ อวัยวะ แล้วก็
ชีวติ ชีวติ เราให้นาํ้ หนักมากทีส่ ุด มากกว่าอวัยวะ ถ้าต้องตัดแขนตัดขาก็ยอม ถ้า
ยังอยู่ได้ ต้องผ่าตัดก็ยอมผ่า เพือ่ รักษาชีวติ ไว้ เพราะเรารักชีวติ มากกว่า แล้วก็
ทรงสอนให้รกั ธรรมมากกว่าชีวติ ธรรมก็คอื ความสงบของใจ ถ้าอยากจะให้ใจ
สงบ ให้มคี วามสุขใจ ก็ตอ้ งละได้แม้กระทังชี
่ วติ เพราะชีวติ นี้ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เป็ นสิง่ ทีล่ ะไม่ได้ มันละได้เพียงแต่เราไปหลงยึดติดมันเอง แต่ใจนี่เราละไม่ได้
ต่อให้เราอยากจะละมัน ก็ละไม่ได้ เพราะมันเป็ นของเรา มันเป็ นตัวเราทีแ่ ท้จริง
มันอยู่กบั เราไปตลอด แต่เราไม่รู้ใจของเรา เราไปหลงว่าเราคือร่างกาย เราก็เลย
ทุกข์วนุ่ วายกับร่างกาย ทีจ่ ะต้องจากเราไป ส่วนทีไ่ ม่จากเราไปก็คอื ใจ มันอยู่กบั
เราไปตลอด ตัวรู้มนั อยู่กบั เราไปตลอด แต่เราไม่รู้ใจ ไม่มใี ครสอนว่าใจของเรา
เป็ นอย่างไร ถ้าไม่ภาวนาเราจะไม่เห็นใจ เพราะถูกความหลงหลอก ให้ไปดูสง่ิ
ต่างๆภายนอก ไม่ให้กลับมาดูตวั ใจ
ตัวใจก็เป็ นเหมือนอีกจักรวาลหนึ่ง จักรวาลภายนอกก็คอื ทีเ่ ราเห็นด้วยตาของเรา
นี้ เช่นดวงดาวต่างๆ หลับตาดูซเิ ราจะเห็นอีกจักรวาลหนึ่ง จักรวาลภายใน เวลา
นัง่ ภาวนา ถ้าไม่รบั รู้ทางอายตนะเลย แม้กระทังร่่ างกายก็ไม่รบั รู้ เราจะเห็นว่าใจ
นี้เป็ นอีกจักรวาลหนึ่ง อันนี้แหละทีเ่ ป็ นไตรภพ มันอยู่ในนี้ นรกสวรรค์ก็อยู่ใน
จักรวาลภายในนี้ แต่เรามองไม่เห็นกัน ทีเ่ ขาว่านัง่ ภาวนาแล้วไปเห็นนรกเห็น
สวรรค์ ก็เห็นอย่างนี้ เวลาทีใ่ จรุ่มร้อนเราก็ไปนรกแล้ว เวลาทีใ่ จสงบเย็นเราก็ไป
สวรรค์แล้ว มีความสุขเราก็ไปสวรรค์แล้ว แต่เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากทําความดี
ไม่ใช่ความสุขจากการไปเทีย่ ว นัน่ เป็ นนรกทีเ่ คลือบด้วยสวรรค์ มันเป็ นสวรรค์
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เดีย๋ วเดียว พอกลับมาบ้านก็กลายเป็ นนรกทันที บ้านจึงเป็ นสถานทีไ่ ม่น่าอยู่เลย
ทัง้ ๆทีบ่ า้ นควรจะเป็ นสถานทีท่ น่ี ่าอยู่ทส่ี ุด กลับเป็ นสถานทีท่ น่ี ่าเบือ่ ทีจ่ ะต้องหนี
ออกไปอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เข้าสู่จกั รวาลภายใน ให้
เห็นอย่างชัดเจน ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่
ในใจของเรานี่ เป็ นของเราอย่างแท้จริง สวรรค์ก็เป็ นของเรา นรกก็เป็ นของเรา
เราสร้างมันขึ้นมาเอง ถ้าทําบาปทํากรรมทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราก็สร้างนรกขึ้นมาภายใน
ใจของเรา ทําความดีเราก็สร้างสวรรค์ข้นึ มาในใจ ภาวนาเราก็สร้างนิพพานขึ้นมา
ภายในใจ อยู่ในใจนี้ ใจเป็ นจักรวาลทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล แต่มองไม่เห็นเพราะไม่
หลับตากัน เวลาหลับตาก็หลับแบบไม่มสี ติกนั ถ้าหลับแบบมีสติกต็ อ้ งหลับแบบ
ภาวนา จะได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นเทพเห็นอะไรต่างๆ เห็นมรรคผลนิพพาน
อยู่ในใจนี้ทงั้ หมด ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ตอ้ งไปอินเดีย ไม่ตอ้ ง
ไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทไ่ี หน ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต
ถาม ภาวนานี่สะสมไปได้เรื่อยๆไหมคะ
ตอบ สะสมไปได้เรื่อยๆ ต้องทําเรื่อยๆ ไม่ใช่ทาํ หนเดียว เหมือนฝากเงินในธนาคาร
๑๐ บาท แล้วจะให้กลายเป็ นล้านบาทขึ้นมาไม่ได้ ได้แค่ ๑๐ บาท
ถาม ถ้าพิจารณาจนเข้าใจด้วยเหตุผล ธรรมะหรือสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นนี่ นํา้ หนัก
เท่ากันหรือต่างกัน
ตอบ ถ้าพิจารณาในเรื่องทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น มันเข้าใจ แต่ยงั ไม่เป็ นภาวนามยปัญญา คือยัง
ไม่อยู่ในเหตุการณ์จริง ถ้าอยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วพิจารณา จะเห็นสุขกับทุกข์ท่ี
จะสับเปลีย่ นกัน ถ้าเราทุกข์วนุ่ วายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าพิจารณาว่าต้องปล่อย
วาง พอตัดได้ปล่อยได้ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจก็จะหายไป ความสุขความ
สบายใจก็จะปรากฏขึ้นมา เช่นห่วงว่าจะติดคุกหรือไม่ตดิ คุก พอยอมติดเท่านัน้
ความทุกข์ในใจก็หายไป แต่ถา้ ยังไม่ยอมติด ไม่ยอมรับความจริง ก็ยงั ทุกข์อยู่
ถ้าเป็ นโรคหมอบอกจะตายภายใน ๓ วัน ๗ วัน เราก็พจิ ารณาดู ถ้ายังทุกข์อยู่ก็
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แสดงว่ายังไม่ยอมรับความจริง ยังไม่เห็นอนิจจังในร่างกาย ว่ามันต้องตาย แต่
ถ้าเราพิจารณาจนเห็นความจริงว่า ตายก็ตาย ตายก็จบ ไม่เห็นเป็ นปัญหาอะไร
ตายด้วยกันทุกคน พอยอมตายเท่านัน้ มันก็หายทุกข์ พอถึงเวลามันอาจจะไม่
ตายก็ได้ หมออาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้ แต่กไ็ ม่รู้สกึ ดีใจอย่างไร เพราะรู้วา่ ไม่ตาย
วันนี้ก็ตอ้ งตายพรุ่งนี้อยู่ดี ไม่ตายใน ๗ วันก็ตายใน ๗ เดือน ไม่ตายใน ๗
เดือนก็ตายใน ๗ ปี จะไม่เดือดร้อน พิจารณาเพือ่ ดับทุกข์ภายในใจเท่านัน้
ปัญหาใหญ่ไม่ใช่การเกิดแก่เจ็บตาย แต่ใจทีไ่ ปทุกข์กบั การเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าไม่
ทุกข์แล้วก็ไม่เป็ นปัญหา จะแก่ก็ไม่เป็ นปัญหา จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็ นปัญหา
จะตายก็ไม่เป็ นปัญหา จะเป็ นอะไรก็ดูแลมันไป รักษาได้ก็รกั ษาไป หายก็หาย ไม่
หายก็ตาย หายแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งเป็ นอีก ไม่ใช่หายแล้วจะไม่เป็ นอีก ถ้าหายแล้ว
หายขาดไปเลย ไม่ตอ้ งตายเลย ก็น่าจะทุม่ เททุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั มัน แต่รกั ษา
หายแล้วเดีย๋ วก็เป็ นอีก หายจากโรคนี้ก็เป็ นโรคอืน่ แทน ถ้าไม่มโี รคก็มคี วามชรา
ทีจ่ ะทําให้ตาย ใจไม่ได้ตายไปด้วย กลับไปวุน่ วายกับการตายของร่างกาย จึงต้อง
พยายามแยกแยะให้ออกว่า เราไม่ได้ตายนะ ร่างกายตาย เราไม่ได้ตาย เราไป
วุน่ วายกับมันทําไม เราเป็ นเพียงคนขับรถ เราเพียงมาครอบครองร่างกายนี้ ที่
เป็ นเหมือนสมบัตชิ ้นิ หนึ่ง เหมือนเครื่องอัดเสียงนี้ ใช้ไปเรื่อยๆเราก็รู้วา่ สักวัน
หนึ่งมันจะต้องเสีย เสียก็เสียไป ซ่อมได้ก็ซ่อม ซ่อมไม่ได้ก็ท้งิ ไป ร่างกายนี้ก็
เหมือนกัน แต่เราทีเ่ ป็ นเจ้าของร่างกายนี้ ทีค่ อยดูแลรักษาร่างกายนี้ ไม่ได้เป็ น
อะไรไปกับมัน ถ้าฉลาดรู้ทนั ตัดความหลงได้หมด ก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่อกี
ถ้ายังรู้ไม่ทนั พอร่างกายนี้แตกไป ก็ไปหาร่างกายใหม่มาเป็ นกองทุกข์กองใหม่
อีก ให้เราแบกอีก แต่ร่างกายก็มปี ระโยชน์อยู่ ถ้าเอามาปฏิบตั ธิ รรม ถ้าบรรลุขนั้
แรกแล้วแต่ยงั เหลืออีก ๓ ขัน้ จบเพียงขัน้ ปริญญาตรียงั ไม่จบปริญญาเอก ถ้า
เกิดต้องตายไปก่อน ก็ยงั ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่อกี เพือ่ จะได้เรียนต่อ พอ
เรียนจบแล้วก็ไม่ตอ้ งมีร่างกายใหม่อกี แล้ว
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อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านเรียนจบแล้ว ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้
ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ถ้าเป็ นพระโสดาบันก็ยงั ต้องอาศัยร่างกาย กลับมาเกิดใหม่
มาปฏิบตั ธิ รรมต่อ มีอกี ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ท่านก็สามารถบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ได้ ถ้าเป็ นพระสกิทาคามีก็เพียงชาติเดียวบรรลุได้ ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็
ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย เพราะงานทีต่ อ้ งใช้ร่างกายนี้สาํ เร็จหมดแล้ว งานทีเ่ กี่ยวกับ
ราคะตัณหาเกี่ยวกับกามฉันทะนี้ ได้ทาํ สําเร็จแล้ว เรียนจบวิชานี้แล้ว เหลือแต่
ภวตัณหาวิภวตัณหา ทีม่ อี ยู่ภายในจิต ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ทีอ่ ยู่ในระดับของ
พระอนาคามี ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย ก็สามารถเรียนจบได้ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ใหม่ แต่เกิดเป็ นพรหม อยู่ในชัน้ พรหมภาวนาต่อไป บําเพ็ญวิปสั สนาขัน้
ต่อไป จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ไปในทีส่ ุด ร่างกายยังมีคุณค่าอยู่ ถ้ารู้จกั ใช้มนั ก็
เป็ นประโยชน์ ถ้าไม่รู้จกั ใช้มนั ก็เป็ นโทษ ทําให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดไป
เรื่อยๆ ได้ร่างกายมาแทนทีจ่ ะเอามาบําเพ็ญ ก็เอามาเทีย่ ว มันก็จะผูกให้ตดิ อยู่
กับการเทีย่ วไปเรื่อยๆ พอตายไปก็ตอ้ งไปหาร่างกายใหม่ไปเทีย่ วต่อ เวลาเทีย่ ว
มันก็ดหี รอก แต่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็ นอย่างไร เวลามันหิวข้าว เวลามัน
อดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆ มันไม่ดหี รอก มันทรมาน ชาติน้ อี าจจะเป็ นบุญ
ของเรา ทีไ่ ด้ร่างกายทีไ่ ม่ค่อยมีปญั หาเท่าไหร่ อยากจะได้อะไรก็ได้ สิง่ จําเป็ น
ต่างๆ เช่นเครื่องใช้ไม้สอยปัจจัย ๔ ก็มอี ยู่ตลอดเวลา แต่ถา้ เกิดไปอยู่ในประเทศ
ทีแ่ ห้งแล้งกันดารอดมื้อกินมื้อ จะไม่อยากเกิดเลย
ถาม ถ้าจะไปถึงขัน้ ที่ ๑ จะต้องมีอะไรทีจ่ ะทําให้เราไปถึงได้
ตอบ ในขัน้ ต้น จิตต้องสงบก่อน จิตสงบเป็ นสมาธิ แล้วก็เริ่มพิจารณาร่างกาย ว่าแก่
เจ็บตายเป็ นธรรมดา ไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา แล้วก็ทดสอบดูวา่ ปล่อยวางได้หรือ
เปล่า เช่นไปอยู่ในป่ าคนเดียว ไปอยู่ในป่ าช้า ไปอยู่แถวทีม่ ภี ยั อันตราย มีเสือมีงู
แล้วก็ยอมตาย อะไรจะมากัดมากินก็ไม่เสียดาย ถ้าปล่อยได้มนั ก็จะหลุด ก็จะ
ปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง นี่ก็ขนั้ หนึ่ง ขัน้ ไม่กลัวตายนี่ก็ขนั้ หนึ่ง ขัน้ ต่อไปก็ความ
ยินดีในความสวยงามของร่างกาย เห็นคนนัน้ คนนี้วา่ สวยว่างาม ให้ความสุขกับ
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เรา ก็อยากจะได้เขามาเป็ นคู่ครอง ขัน้ นี้ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเขาน่าเกลียดน่า
กลัว มีสง่ิ ทีไ่ ม่น่ามองอยู่ภายใต้ผวิ หนัง มีอวัยวะต่างๆทีน่ ่ารังเกียจถูกหุม้ ห่ออยู่
ต้องมองให้เห็นมองทะลุเข้าไป ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ไม่ยนิ ดี ทีจ่ ะหาความสุข
จากร่างกายของคนอืน่ ก็เป็ นอีกขัน้ หนึ่ง แล้วก็ยงั มีขนั้ อืน่ อีก ถ้าเรายังคิดว่าเรา
ดีกว่าเขา เลวกว่าเขา ตํา่ กว่าเขา สูงกว่าเขา ก็จะรู้สกึ ตํา่ ต้อยเวลาเจอคนทีด่ กี ว่า
เรา เวลาเจอคนทีต่ าํ ่ กว่าก็จะรังเกียจเขา เป็ นทุกข์ภายในใจ ต้องเข้าใจว่ามันเป็ น
เพียงสมมุตเิ ท่านัน้ เอง เรื่องความรวยความฉลาด เป็ นเรื่องของบุญของกรรมของ
แต่ละคนทีไ่ ด้สะสมมา แต่ใจนี่เหมือนกัน ธรรมชาติของใจของทุกคนเหมือนกัน
หมด เป็ นธาตุรู้เหมือนกันหมด เหมือนกับร่างกายของทุกคน มาจากธาตุ ๔
ด้วยกันทัง้ นัน้ แต่เนื่องจากบุญกรรมปรุงแต่ง เลยทําให้ร่างกายของแต่ละคน มี
ความสวยงาม มีความน่าเกลียด ไม่เหมือนกัน มีผวิ พรรณสดใสผ่องใสไม่เท่า
เทียมกัน แต่มาจากวัตถุอนั เดียวกัน มาจากดินนํา้ ลมไฟ
ถ้ามองทางรากฐานของร่างกาย ก็จะเห็นว่าเหมือนกัน เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ
รากฐานของใจก็คอื ธาตุรู้เหมือนกัน เพียงแต่จะรู้มากรู้นอ้ ย จะฉลาดมากฉลาด
น้อย แต่ก็เป็ นธาตุรู้เหมือนกัน มีความสุขมีความทุกข์มากน้อย ก็ข้นึ อยู่กบั บุญ
กับกรรม เวลาทีเ่ ห็นอะไรแล้วเกิดความทุกข์ ก็ตอ้ งมองไปทีค่ วามจริง ทีไ่ ม่
แตกต่างกัน ไม่สูงไม่ตาํ ่ กว่ากัน เท่ากันหมด เพียงแต่หลงติดอยู่ในภาพของ
สมมุติ ทีท่ าํ ให้แตกต่างกัน มีสูงมีตาํ ่ เมือ่ รู้แล้ว ต่อไปจะรู้สกึ เฉยๆกับคนทีส่ ูง
กว่าหรือตํา่ กว่าหรือเท่าเรา รู้วา่ เหมือนกัน เป็ นธาตุรู้เหมือนกัน เป็ นใจเหมือนกัน
ก็จะไม่ยดึ ติดในตัวตน ต้องพิจารณาไปปฏิบตั ไิ ป อะไรทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ภายในใจ ก็
ต้องแก้ไปเรื่อยๆ แม้กระทังความสุ
่
ขอันละเอียด ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ก็ไม่ได้เป็ น
ความสุขทีถ่ าวร ถ้าไม่รู้ก็จะคิดว่านี่คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง ก็จะพยายามรักษามัน
ยิง่ รักษามันยิง่ เกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจ เพราะความทีอ่ ยากจะรักษามัน ต้อง
เข้าใจว่าความสุขแบบนี้ยงั ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีอ่ ยู่ภายใต้ไตร
ลักษณ์อยู่ เป็ นความสุขขัน้ ละเอียดในจิตใจ ทีเ่ กิดจากการชําระกิเลสส่วนหยาบ
หมดไป แต่ยงั มีกเิ ลสส่วนละเอียดเหลืออยู่ ทีท่ าํ ให้เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มี
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ความสุขทุกข์เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นว่า
เป็ นสมมุติ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ยดึ ไม่ตดิ ปล่อยได้ ก็จะ
ผ่านไปได้ ถึงจะเจอความสุขทีแ่ ท้จริง ทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เมือ่ ถึงทีน่ นั ่ แล้ว ก็
รู้วา่ ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ถาม พิจารณาปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมคะ ไม่ใช่เกิดจากการทีเ่ ราคิดว่า
เราปล่อยวางได้
ตอบ มันจะเห็นว่า ถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ เหมือนกับร่างกายนี้ ถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะ
ทุกข์ ลูกเราสามีเราถ้าไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์กบั เขา ถ้าเราปล่อย เขาจะเป็ นอะไรก็
เรื่องของเขา เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เขา แต่เราไม่เห็นความทุกข์ นี่คอื ปัญหาของเรา
ทุกข์แทบเป็ นแทบตาย ก็ยงั ยึดยังติดอยู่ กินไม่ได้นอนไม่หลับ สอนอย่างไรก็ไม่
เห็น มีอยู่มากคนทีท่ กุ ข์กบั เรื่องต่างๆ เพราะความยึดติด แต่ไม่รู้วา่ ตนทุกข์ จาก
การยึดติดของตน ไปทุกข์กบั เรื่องทีจ่ ะไปแก้เขา ให้เขาเป็ นไปตามทีอ่ ยากให้เขา
เป็ น ไม่อยากให้เขาไปเทีย่ วก็วนุ่ วาย ไปเทีย่ วทีไรก็ไม่สบายใจทุกที ถ้าปล่อยได้
จะไปเทีย่ วไหนก็ไป ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ไม่เห็นทุกข์ตวั นี้ ทุกข์
เพราะอยากให้เขาทําตามใจเรา แต่ไม่รู้วา่ ความอยากเป็ นตัวทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์
เพราะไม่เข้าใจว่าทีท่ กุ ข์ทกุ วันนี้ ไม่ใช่เพราะเขานะ เพราะเราต่างหาก ไปอยากให้
เขาทําตามใจเรา พอเขาไม่ทาํ ตามใจเราๆก็ทกุ ข์ ถ้าเขาทําตามใจเราๆก็ไม่ทกุ ข์
ถ้าไม่ไปอยากอะไรกับเขา เขาจะทําอะไรก็ได้ ไม่สนใจ นี่คอื การปล่อยวาง ไป
เทีย่ วก็ได้ ไปโรงเรียนก็ได้ เรื่องของเขา เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เขา ปัญหาของพวกเรา
คือไม่เห็นทุกข์ตวั นี้ ทุกข์แทบเป็ นแทบตาย แต่เราไม่รู้ กลับพยายามไปแก้เขาอยู่
เรื่อย ให้เขาทําตามใจเรา ถ้าแก้ได้ก็เบาใจไปวันหนึ่ง พรุ่งนี้ก็มเี รื่องใหม่มาให้แก้
อีก ทําไม่ถูกใจอีกแล้ว ถ้ายอมรับว่าเขาทําอะไรก็ได้ พอใจทุกเรื่อง เขาเป็ นคนรับ
ผล ส่วนทีจ่ ะมากระทบกับเรา ก็พยายามป้ องกันไว้ อย่าให้มากระทบ ถ้าป้ องกัน
ไม่ได้ ก็ถอื ว่าเป็ นการใช้กรรมไป
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ถาม เหมือนเป็ นการทดสอบว่า สามารถปล่อยวางได้
ตอบ ใช่ เขาเป็ นอะไร เราก็ย้มิ ได้ เขาทําอะไรเราก็ย้มิ ได้ อยู่ร่วมกันได้ เขาจะทําอะไรก็
ไม่รงั เกียจ ไม่อดิ หนาระอาใจเบือ่ หน่าย กังวลวิตกห่วงใย เหมือนเป็ นคนทีเ่ ราไม่
รู้จกั
ถาม ข้อนี้เป็ นข้อทีท่ าํ ยากทีส่ ุด
ตอบ เราไปผูกพันกับเขามาก มีความหวังในตัวเขามาก อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ อยากให้เป็ นคนดี อยากให้เขามีความสุข แต่มนั ตัวเขา ไม่ใช่ตวั เรา ทําไม
เราไม่อยากในตัวเราแทน อยากในตัวเรา จะได้ประโยชน์ กลับไม่อยาก อยากให้
เราดี อยากให้เราภาวนา อยากให้เราปฏิบตั ธิ รรม เราทําได้ กลับไม่ทาํ กลับไป
อยากในเรื่องของคนอืน่ ซึง่ เราบังคับเขาไม่ได้ แม้แต่ตวั เขาเองบางทีเขาก็บงั คับ
ตัวเขาไม่ได้ เพราะเขามีบญ
ุ กรรมทีต่ ดิ ตัวมา จนเป็ นนิสยั เขาชอบเทีย่ ว ติดเป็ น
นิสยั มา เราไปห้ามไม่ให้เทีย่ ว ต่อหน้าเขาก็อาจจะไม่เทีย่ ว พอเราเผลอเขาก็ไป
เทีย่ วแล้ว
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คนโสดมีโอกาสได้ดมี ากกว่า
ตอบ คนโสดบวชได้งา่ ยกว่า คนทีม่ คี รอบครัวบวชได้ยากกว่า
ถาม หมายถึงผูห้ ญิง
ตอบ ไม่วา่ หญิงว่าชายเหมือนกัน พระพุทธเจ้าถึงออกบวชยาก ท่านรอถึงอายุ ๒๙ ถึง
จะออกบวชได้ เพราะถูกอิทธิพลของพ่อครอบงําอยู่ เกิดอยู่ในวัง พ่อก็คอยห้อม
ล้อมให้อยู่กบั สิง่ ต่างๆ แต่ใจทีแ่ สวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง ก็จะแหวกว่ายออกจาก
ความสุขเหล่านี้ ใหม่ๆก็จะเพลิดเพลินอยู่หน่อย พอชินแล้วก็เบือ่ หน่าย
เหมือนกับกินอาหารรสวิเศษ ถ้ากินซํา้ ๆซากๆสักเดือนหนึ่ง ก็จะเบือ่ จะมีราคา
แพงขนาดไหนก็ตาม ดีขนาดไหนก็ตาม มันไม่วเิ ศษหรอก อะไรทีซ่ าํ้ ๆซากๆใจจะ
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เบือ่ พอเบือ่ ก็หาทางออก จนในทีส่ ุดก็ได้ออก เพราะได้ทรงสะสมบุญมามาก
คอยผลักดันอยู่เรื่อยๆ แต่พวกเรานี้บญ
ุ เก่าไม่มากพอ ต้องอาศัยบุญใหม่ ต้อง
อาศัยบุญจากการไปหาครูบาอาจารย์ ไปได้ยินได้ฟงั เมือ่ ไม่มบี ญ
ุ เก่าผลักดัน ก็
ต้องใช้บญ
ุ ใหม่ดงึ ไป ไม่มบี ญ
ุ ภายในผลัก ต้องหาบุญภายนอกลากไป ถ้าฟังแล้ว
ยังไม่ไป ก็ไม่รู้จะทําอย่างไร
ถาม ไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บ กลัวว่าถ้าไม่ตายแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ จะเป็ นภาระกับคน
อืน่ จะพิจารณาอย่างไร
ตอบ พิจารณาว่าเป็ นเรื่องสุดวิสยั อย่างมากก็แค่ตาย ไม่ตอ้ งไปกังวล ถ้าไม่มใี ครช่วย
เรา ก็ไม่เป็ นไร
ถาม อย่างคุณพ่อคุณแม่ทเ่ี ขาจะต้องมาดูแลเรา
ตอบ เป็ นกรรมของเขา เราไม่ได้บงั คับเขา เขาจะดูแลเราก็เรื่องของเขา เขาได้บญ
ุ จาก
การดูแลเรา ถ้ามองในแง่ดี เรากลับเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เขาได้ทาํ บุญ ส่วนเรื่องความ
เจ็บก็ตอ้ งเจ็บด้วยกันทุกคน ไม่วา่ จะเจ็บมากเจ็บน้อย แต่ความเจ็บนี้เราสามารถ
จะรับมันได้ ด้วยการฝึ กนัง่ สมาธิไปนานๆ เวลาเจ็บก็พยายามทําใจให้น่งิ ให้สงบ
อย่าไปวุน่ วายกับความเจ็บ จะไม่เจ็บมาก จะเจ็บเพียงครึ่งเดียว คือเจ็บทีร่ ่างกาย
แต่ไม่เจ็บทีใ่ จ ถ้าใจไม่เจ็บแล้ว ร่างกายจะเจ็บมากขนาดไหน ก็ไม่สาํ คัญ ความ
เจ็บทีใ่ จรุนแรงกว่าเจ็บทีร่ ่างกาย เวลาใจกลัวความเจ็บนี่ จะทรมานมากกว่า
ร่างกายเจ็บ ถ้าไม่กลัวความเจ็บเสียอย่าง จะไม่ทรมานใจ ความเจ็บนี่เราสามารถ
แก้ได้ ด้วยการฝึ กนัง่ สมาธิ แล้วก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป อย่าไปสนใจ ยอมรับมัน
เหมือนกับยอมรับเสียงทีก่ าํ ลังดังอยู่น้ ี ถ้าไม่ไปรําคาญกับเสียงนัน้ มันก็จะไม่
สร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา ความเจ็บของร่างกายก็เป็ นเหมือนกับเสียงนี้ จะเจ็บ
อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ไปรําคาญกับมัน ไม่ไปกลัวมัน ไม่ไปอยากให้มนั หาย มันก็
จะไม่ทาํ ให้เราทุกข์ใจทรมานใจ ถ้ารู้จกั วิธปี ฏิบตั กิ บั ความเจ็บของร่างกายได้แล้ว
จะไม่กลัวความเจ็บทีจ่ ะเกิดขึ้นในขณะทีจ่ ะตาย เพราะเคยผ่านมาแล้ว รู้จกั วิธี
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ปฏิบตั กิ บั มันแล้ว เราบังคับให้ความเจ็บทางร่างกายหายไม่ได้ แต่เราห้ามความ
ทุกข์ทรมานใจไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าทําใจให้สงบนิ่ง ให้ยอมรับความเจ็บของร่างกาย
ไม่ปฏิเสธ ไม่รงั เกียจ ไม่อยากให้ความเจ็บหายไป ความทุกข์ทรมานใจ ทีร่ ุนแรง
กว่าความเจ็บของร่างกายอีกหลายเท่า ก็จะไม่เกิดขึ้น จะตายได้อย่างสบาย ถ้า
เห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เป็ นเหมือนสมบัตชิ ้นิ หนึ่ง เป็ นเหมือน
เสื้อผ้าชุดหนึ่ง เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งโยนทิ้งไป ก็ท้งิ มันไป ร่างกายเป็ นเหมือนเสื้อผ้า
ชุดหนึ่งเท่านัน้ เอง เมือ่ มันเก่าแล้วมันจะขาดก็ท้งิ มันไป ใจเราไม่ได้ตายไปกับ
ร่างกาย แล้วเราจะไปกลัวทําไม ไปทุกข์ทาํ ไม นี่คอื ปัญญา เห็นว่าร่างกายกับใจ
เป็ นคนละส่วนกัน
ต้องแยกใจกับร่างกายให้ออกจากกันให้ได้ ต้องรู้วา่ เราไม่ใช่ร่างกาย เราเป็ นใจ
เป็ นผูด้ ูแลรักษา เป็ นผูป้ กครองของร่างกาย เราพามันไปทํากิจต่างๆ พาไป
อาบนํา้ ไปกินข้าว พาไปหลับนอน ทําอย่างนี้อยู่ทกุ วันทุกวัน แต่เราไม่รู้วา่ เราพา
มันไป เรากลับไปคิดว่าเราเป็ นมัน ปัญหาอยู่ตรงนี้ ต้องแยกให้ออกมาว่า มัน
ไม่ใช่เรา เราคือใจ เป็ นผูส้ งการ
ั ่ เป็ นผูป้ กครอง ร่างกายเป็ นเหมือนลูกเรา สักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งตายจากเราไป แต่เราไม่ได้ตายไปกับมัน ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วจะไม่กลัว
ตาย แต่เราไม่มใี ครสอน เกิดมาก็คดิ ว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของเรา มี
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีส่ อน แต่ขนาดสอนแล้วก็ยงั ไม่เข้าใจ ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะเข้าใจ
สามารถอธิบายให้ผูอ้ น่ื ได้ ไม่อย่างนัน้ ก็เป็ นการพูดทีไ่ ม่มนี าํ้ หนัก สัพเพ ธัมมา
อนัตตา รูปงั อนัตตา เป็ นคําพูดทีว่ า่ งเปล่า ฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ร่างกายไม่ใช่
ของเราได้อย่างไร เป็ นของเราตัง้ แต่เกิดมา มีร่างกายอยู่กบั เรามาตลอด เพราะไม่
เห็นใจของเรา ไม่รู้วา่ ใจเป็ นอีกส่วนหนึ่ง เป็ นเหมือนนํา้ ทีอ่ ยู่ในขวด เป็ นคนละ
ส่วนกัน
ใจนี้มนั ละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ถ้าไม่มใี จจะไม่มคี วามคิด
ไม่มผี ูส้ งการให้
ั่
ทาํ อะไรต่างๆกับร่างกาย ทีเ่ ราไปไหนมาไหนได้ เพราะมีใจเป็ นผู ้
พาไป เป็ นผูป้ กครอง เป็ นผูส้ งการ
ั ่ สังผ่
่ านทางร่างกาย พูดออกมาทางปาก นัด
21

กันไว้ว่าจะมาทีน่ ่วี นั นี้ พอถึงเวลาใจก็พาร่างกายขึ้นรถมา ก่อนจะมาก็ต่นื อาบนํา้
อาบท่า ล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว แล้วก็ออกเดินทางมา ใจเป็ นผู ้
พามา เป็ นผูป้ กครอง ใจไม่ได้เป็ นร่างกาย แต่ใจไม่รู้ ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็ นใจ
เป็ นตัวเป็ นตน พอร่างกายเป็ นอะไรไป ใจก็วุน่ วาย เพียงแต่คดิ ว่าร่างกายต้องแก่
ต้องเจ็บต้องตาย ใจก็วนุ่ วายแล้ว ยังไม่ทนั เป็ นเลย เพียงแต่คดิ เท่านัน้ พอได้ยนิ
พระเทศน์วา่ เกิดมาต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเท่านัน้
ใจก็ไม่สบายแล้ว
กระสับกระส่าย จะกระสับกระส่ายทําไม ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกายเลย แต่
ไม่มใี ครไปพูดอย่างนี้ให้ฟงั ให้แยกแยะ ให้เห็นว่าใจกับกายเป็ นคนละส่วนกัน
ถาม ใจนี่ไม่มอี ายุใช่ไหมคะ
ตอบ มีอายุเท่ากับทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่เกิดไม่ดบั เป็ นหนึ่งในหกของธาตุ
เดิมคือ ธาตุรู้ ธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุอากาศ
ถาม ลูกหมายความว่า ทีเ่ กิดมาก็มใี จทีโ่ ตทีแ่ ก่
ตอบ ก็อย่างทีบ่ อกนี้ ใจมีควบคู่มากับจักรวาล กับทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ มี
ควบคู่กนั มาตลอด ไม่เกิดไม่ดบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่เกิดไม่ดบั ดิน
นํา้ ลมไฟไม่เกิดไม่ดบั มันเพียงแต่เปลีย่ นสภาพไป เปลีย่ นกลับไปกลับมา
ถาม สมมุตวิ า่ เราฝึ กตัวรู้ไปถึงระดับหนึ่ง แล้วพลาดไปทําบาป กลับไปเกิดเป็ นสัตว์
ไปเสวยกรรมตรงนัน้ ไอ้ตวั รู้ทส่ี งิ อยู่ในใจเรานี้ มันจะมีการพัฒนาต่อหรือไม่
หรือต้องรอจนกว่าจะพ้นกรรม
ตอบ จะเป็ นสัตว์ทต่ี ่างกับสัตว์อน่ื อย่างพระโพธิสตั ว์ ทีเ่ กิดเป็ นราชสีห ์ มีพวกสัตว์
ต่างๆเกิดความตื่นตระหนก เพราะมีกระต่ายนอนอยู่ใต้ตน้ ตาล แล้วลูกตาลหล่น
ลงมา ก็ตกใจ คิดว่าแผ่นดินถล่มทลาย ก็วง่ิ พล่าน สัตว์อน่ื เห็นเข้าก็ถามว่าเกิด
อะไรขึ้น ก็บอกว่าแผ่นดินกําลังถล่ม ก็ตน่ื ตาม ไปเจอราชสีห ์ มีปญั ญา เคย
บําเพ็ญฌานและปัญญามาก่อน มีความหนักแน่นทางเหตุผล ก็ถามว่าเกิดอะไร
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ขึ้น วิง่ แตกตื่นกัน ตอบว่าแผ่นดินถล่ม ก็ถามว่าถล่มตรงไหน ก็พาไปดูทส่ี ถานที่
เพราะราชสีหไ์ ม่กลัว แต่ตวั อืน่ กลัวพอบอกว่าแผ่นดินถล่มก็หนีกนั พอไปดูก็เห็น
ว่ามีลูกตาลหล่นอยู่ตรงนัน้ จึงบอกว่าลูกตาลหล่นลงมาเท่านัน้ เอง ราชสีหเ์ ป็ น
พระโพธิสตั ว์ ได้บาํ เพ็ญความดีมา มีปญั ญา แต่ก็พลาดไปทําบาปทํากรรม ก็เลย
ต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน หรืออย่างพวกช้างกับลิงทีไ่ ปอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า ก็
เคยทําบุญมาก่อน ถ้าไม่เคยทําบุญมาจะชอบทําบุญได้อย่างไร ทําไมช้างตัวอืน่ ลิง
ตัวอืน่ ไม่ทาํ กัน เพราะได้สะสมบุญบาปมาต่างกัน ถึงแม้จะไปเกิดเป็ นสัตว์ก็มี
ความแตกต่างกัน ถ้าสะสมบาปมาก็เป็ นสัตว์ทโ่ี หดร้ายเหี้ยมโหด เอารัดเอา
เปรียบเห็นแก่ตวั สัตว์ทม่ี คี วามเมตตาก็มี ทีฆ่ ่าเพือ่ ปากท้องเท่านัน้ แต่ไม่ฆ่าเพือ่
อํานาจบาตรใหญ่ปกครองสัตว์อน่ื พวกนี้จะต่อสูก้ นั เพราะมีอตั ตาตัวตนมาก นี่
ก็ธาตุรู้ทงั้ นัน้ ทีเ่ อาธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟมาเป็ นสมบัติ สัตว์ต่างๆก็มาจากดินนํา้ ลม
ไฟ คนก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ของพวกนี้มอี ยู่แต่ดงเดิ
ั ่ ม พระพุทธศาสนาสอนว่าไม่
มีใครสร้าง มีอยู่อย่างนัน้ เป็ นอจินไตย
ถาม ภาวนาไปเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแยกกายกับใจได้โดยเด็ดขาดแล้ว
ก็ ใช้ได้แล้ว
ตอบ ตอนต้นต้องไม่เสียดายสมบัตภิ ายนอกก่อน ละภายนอกมันง่ายกว่าละภายใน
ถ้าสามารถปล่อยวางร่างกายได้ ก็จะปล่อยวางสมบัตภิ ายนอกทัง้ หมดได้ แต่มนั
ยากกว่า ถ้าให้เลือกระหว่างเสียสมบัตกิ บั เสียชีวติ นี้ จะเสียอะไร ระหว่างเสียเงิน
กับเสียแขนจะยอมเสียอะไร เราก็ตอ้ งเสียสมบัตภิ ายนอกก่อน เสียลูกกับเสียตัว
เรา จะเสียอะไรไปก่อน ให้ลูกไปก่อนดีกว่า พอถึงเวลาจริงๆเราก็รกั ตัวกลัวตาย
ขออยู่ก่อน ให้ลูกไปก่อน นอกจากแม่ทม่ี คี วามเสียสละมากจริงๆ ยอมตายแทน
ลูกก็มี แม่ให้ลูกตายก่อนก็มี คลอดออกมาแล้วก็จบั ใส่ถงุ พลาสติกมัดทิ้งไว้ ถ้า
อยู่ก็ตอ้ งลําบากเลี้ยงดูเหนื่อยยาก เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองยังไม่ไหวเลย แล้ว
ยังต้องเลี้ยงลูกอีก ต้องตัดสินใจเลือก ก็ตอ้ งเอาตัวรอดก่อน บางทีก็เอาลูกไปทิ้ง
ไว้ตามห้องนํา้ สาธารณะ เพราะตัวเองไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะเลี้ยงได้ แต่ก็ยงั ดีทท่ี ้งิ ไว้
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บางคนจับใส่ถงุ พลาสติกมัดโยนลงนํา้ ก็มี อยู่ทจ่ี ติ ใจของแม่ มีบญ
ุ มีบาปติดมา
มากน้อยเพียงไร ถ้าทําบาปมามากก็คดิ ว่าการฆ่าเป็ นเรื่องธรรมดา ฆ่าเพือ่ อยู่รอด
ถ้ามีจติ ใจสูงก็จะฆ่าไม่ลง ยอมอดทนเลี้ยงลูกไป ถ้าจะตายก็ขอให้ตายด้วยกัน
ถ้าอดก็อดด้วยกัน แต่จะไม่เอาตัวรอด ถ้าจิตสูงกว่านัน้ ก็ยอมตายเพือ่ ลูก ยอม
ลําบากเพือ่ ลูก จิตใจของคนมีหลายระดับ
ถาม เด็กทีถ่ ูกผูกในถุงนี่ เมือ่ เขาทําดังนัน้ นี่จติ ตรงนัน้ มีความโกรธความพยาบาทได้
เช่นกันใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าไม่รู้เดียงสา ก็ไม่มี
ถาม เป็ นกรรมทีแ่ ม่สร้างขึ้น
ตอบ เป็ นกรรมทีแ่ ม่จะต้องไปใช้ ส่วนลูกเป็ นการใช้กรรมเก่าของตน ทีเ่ คยทํามาใน
อดีต แต่คงไม่เป็ นเวรเป็ นกรรมกัน ถ้ารู้ก็อาจจะเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน อยู่ทร่ี ู้
หรือไม่รู้ ถ้ารู้กจ็ ะเกิดเจตนา เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ว่าจะรักหรือจะชังคน
นัน้ คนนี้ ถ้าไม่รู้ก็จะไม่มี
ถาม มันเกี่ยวกันไหม ทีไ่ ด้ภาวนาได้ทาํ ความเพียรมา ถึงจะรู้วา่ ต้องพิจารณาอย่างไร
แล้วก็วางมันได้ หรือว่ามันผุดขึ้นมาเอง
ตอบ แล้วแต่วา่ เคยทํามาหรือไม่ ถ้าเคยทํามาในอดีตพอได้ฟงั ปุ๊ บก็เข้าใจ จะทําได้งา่ ย
ทําได้เร็ว ถ้าไม่เคยทํามาก่อน ก็ตอ้ งเริ่มฝึ กใหม่ ก็ยาก บางคนฟังเทศน์ครัง้ เดียว
ก็บรรลุได้ เหมือนกับได้ไฟมาจุดเชื้อเก่า ทีม่ อี ยู่แล้วให้ลกุ ขึ้นมา ถ้าไม่มเี ชื้อเก่า
จุดอย่างไรก็ไม่ลกุ ต้องสร้างเชื้อใหม่ข้นึ มา ต้องเริ่มต้นทีพ่ ทุ โธๆไปก่อนจนกว่า
จิตจะสงบ แล้วค่อยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆ ปล่อยวางไปเรื่อยๆ
ตามลําดับ ถ้าตายไปก่อนทีจ่ ะสําเร็จ ไปเกิดชาติหน้า ก็ไปทําต่อ ถ้ามีคนมาสอน
ต่อก็จะจุดเชื้อไฟเก่าให้ลกุ ขึ้นมา ถ้าไม่มใี ครสอนก็ตอ้ งรอไปก่อน เช่นไปเกิดใน
สมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา หรือไม่ได้พบเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เชื้อไฟเก่าลุกขึ้นมา
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เช่นเห็นคนตาย ทีไ่ ปกระตุน้ สัญญาเก่า ทีเ่ คยพิจารณามาก่อน ให้ต่นื ขึ้นมา อย่าง
เราตอนทีเ่ ป็ นเด็กเรียนหนังสือ ตอนนัน้ อายุสกั ๑๒ ขวบ มีเพือ่ นนักเรียนตายไป
ไปงานศพเขา ทีเ่ ปิ ดโลงศพให้คารวะ ก็มคี วามคิดผุดขึ้นมาในใจว่า ต่อไปเราก็
ต้องตายเหมือนเขา ต้องตายหมดทุกคน พ่อแม่ป่ ูย่าตายาย ก็เลยพิจารณาไป
เรื่อยๆ เหมือนกับได้ไฟ จนรู้สกึ เฉยๆกับความตาย ถึงแม้ยังไม่หายจากความ
กลัวตาย เพราะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ปลง แต่อย่างน้อยก็ปลงในทาง
ทฤษฎี ว่าเราต้องตาย เพราะมีเชื้อทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์น้ ี แต่ยงั ปลงไม่ได้หมด
ถาม เป็ นสัญญาใช่ไหมคะ สัญญาในทางทฤษฎี
ตอบ ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ ก็ยงั เป็ นสัญญาอยู่ เป็ นจินตามยปัญญา ถ้าเป็ นภาวนามย
ปัญญา จะไม่รู้สกึ อะไรเลย จะตายเมือ่ ไหร่ จะไม่รู้สกึ อะไรเลย ไม่สะทกสะท้าน
กับความเป็ นความตายเลย ก็ตอ้ งพิจารณาทางด้านอสุภต่อไป เพือ่ ตัดความยินดี
ในกาม คือกามราคะ
ถาม ปกติตงั้ แต่เด็ก กลางคืนมักจะตื่นขึ้นมา แล้วรู้สกึ กลัวว่าจะตาย จนได้มากราบ
ท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยเกิด แล้วมีอยู่คนื หนึ่งก็เกิดขึ้นมาอีก รู้สกึ กลัวจนเจ็บร้าว
ข้างในไปหมด แล้วก็บอกตัวเองว่า ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรมจนมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง
มันก็จะหายไป ก็พยายามยกมาเป็ นข้อพิจารณา
ตอบ ควรพิจารณาว่าใจทีก่ าํ ลังกลัวอยู่น้ ไี ม่ตาย ใจเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่ตาย ไม่เกิดไม่ดบั
ส่วนสิง่ ทีเ่ กิดทีด่ บั นัน้ ไม่รู้เรื่อง ร่างกายเป็ นเหมือนวัตถุช้ นิ หนึ่ง ไม่รู้วา่ เขาเป็ น
อะไรอย่างไร แต่ใจทีไ่ ปมีส่วนเกี่ยวข้อง ไปยึดไปติดกับเขาต่างหาก ทีว่ นุ่ วายไป
เอง ร่างกายจะแตกจะดับ จะแก่ จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็ นไปตามปกติของเขา เขา
ไม่รู้เรื่อง ไม่มธี าตุรู้ทจ่ี ะรับรู้ความเป็ นไปของเขา แต่ธาตุรู้คอื ใจนี่ไปหลงยึดติด
กับร่างกาย แล้วเกิดความอยาก ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย จึงเกิดความกลัว
ขึ้นมา
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ถ้ายอมรับว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ห้ามไม่ได้ ไม่ฝืน ไม่อยากไม่ให้แก่ไม่ให้
เจ็บไม่ให้ตายได้
ก็จะไม่สะทกสะท้านหวันไหวกั
่
บการแก่การเจ็บการตาย
พิจารณาแยกแยะทัง้ ๒ ส่วน ร่างกายต้องเป็ นอย่างนี้ แต่ใจทีว่ นุ่ วายอยู่ขณะนี้
ไม่ได้เป็ นอะไรกับเขาเลย ร่างกายร่างนี้เป็ นเหมือนร่างกายของคนอืน่ เขาเจ็บไข้
ได้ป่วยอย่างไร เราไม่รู้สกึ เดือดร้อนฉันใด กับร่างกายนี้เราก็ตอ้ งไม่เดือดร้อนฉัน
นัน้ ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเรากับของเขา เป็ นเหมือนกัน ไม่ได้เป็ น
ของเรา ร่างกายของคนนัน้ ก็ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เพียงแต่เราไป
หลงไปยึดไปติดว่าเป็ นของเราเท่านัน้ เอง เหมือนกับทีด่ นิ ๒ ผืน ผืนทีเ่ ป็ นของ
คนอืน่ จะเป็ นอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ผนื ทีเ่ ป็ นของเรา เราเดือดร้อน ถ้า
เกิดมีใครมาแย่งจากเราไป แต่มนั ก็เป็ นเพียงทีด่ นิ ๒ แปลง แปลงหนึ่งเราไม่ไป
ถือว่าเป็ นของเรา อีกแปลงหนึ่งเราถือว่าเป็ นของเรา แปลงทีเ่ ราถือเป็ นของเราก็
เป็ นปัญหาทันทีถา้ มีอะไรเกิดขึ้นกับแปลงนัน้ ร่างกาย ๒ ร่างนี้ก็เหมือนกัน
ร่างกายของเขาเราไม่ได้ไปถือว่าเป็ นของเรา จะเป็ นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อน แต่
ร่างกายทีเ่ ราถือว่าเป็ นของเรา พอเป็ นอะไรไป เราก็เดือดร้อน เพียงแต่คดิ ว่ามัน
จะต้องเป็ นอะไรไปก็เดือดร้อนแล้ว คิดว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เราก็
เดือดร้อน ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา เหมือนกับร่างกายของคนอืน่ มา
จากดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ถ้าไม่วุน่ วายไม่เดือดร้อนกับร่างกาย
ของคนอืน่ เราก็ไม่ควรเดือดร้อนกับร่างกายทีเ่ รียกว่าเป็ นของเรา เพราะความ
จริงมันก็ไม่ใช่เป็ นของเราเหมือนกัน
ถาม มีอกี ส่วนหนึ่งคะ คือกลัวทีใ่ จจะต้องท่องเทีย่ วไปข้างหน้าอีก
ตอบ รีบหยุดการท่องเทีย่ วเสีย เราหยุดได้ ภาวนาทําจิตให้สงบ ปล่อยวางสิง่ ต่างๆได้
ก็หยุดได้ เราทําได้ ไปกลัวทําไม การกลัวเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะ
สร้างความทุกข์ให้กบั เราโดยเปล่าประโยชน์ อย่าปล่อยให้อารมณ์ลากพาเราไป
ต้องมีสติ พอจิตเริ่มคิดเรื่องเพ้อเจ้อ ก็หยุดมันเสีย ดึงกลับมา หยุดความคิดนัน้
ก่อน ด้วยการมีสติ ถ้ายังไม่หยุดคิด ก็บริกรรมพุทโธๆ หรือสวดมนต์ไป หรือ
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พิจารณาธรรมไปก็ได้ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มแี ค่ธาตุ ๖ ชนิดเท่านัน้ เอง มีดนิ
นํา้ ลมไฟ มีใจมาผสมกัน เป็ นมนุษย์เป็ นสัตว์เป็ นอะไรต่างๆ มารวมกันแล้วก็
แยกออกจากกัน แล้วก็กลับมารวมกันใหม่ มีอยู่แค่น้ ี พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ก็จะระงับความคิดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านไม่มเี หตุมผี ลได้
เหมือนกับเปลีย่ นช่อง
โทรทัศน์ ดูช่องนี้ไม่มสี าระ มีแต่เรื่องเพ้อเจ้อ ก็กดรีโมทเปลีย่ นไปช่องอืน่ ไปดู
ช่องข่าวช่องสารคดีทม่ี ปี ระโยชน์ ใจเราก็เหมือนกับโทรทัศน์ มีหลายช่อง ถ้าไปดู
ช่องท่องเทีย่ ว ก็จะคิดว่าทีน่ นั ่ ดี ทีน่ นั ่ น่าเทีย่ ว ทีน่ นั ่ น่าไป ถ้าชอบกินก็จะไปดูช่อง
อาหาร คิดว่าอาหารทีน่ นั ่ ทีน่ ่นี ่ารับประทาน ถ้าเป็ นพวกธรรมะ ก็คดิ ถึงวัดนัน้ วัด
นี้ มีครูบาอาจารย์องค์นนั้ องค์น้ ี เราเปลีย่ นช่องได้ เปลีย่ นความคิดได้
ถ้าฝึ กบังคับใจได้ จะควบคุมความคิดได้ พอเริ่มคิดเพ้อเจ้อก็บอกให้หยุดคิดได้
คิดเรื่องทีม่ สี าระดีกว่า เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดีกว่า เรื่อง
อริยสัจ ทุกข์เกิดได้อย่างไร ทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ จากความหลง ทุกข์
จะดับได้อย่างไร ทุกข์จะดับได้ดว้ ยปัญญา เห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทน่ี ่าหลง
น่ายินดี มีสง่ิ เดียวทีน่ ่ายินดีก็คอื ความสงบระงับของจิตใจ พอคิดอย่างนี้ก็ตดั ได้
หยุดความคิดต่างๆทีไ่ ม่มเี หตุไม่มผี ลได้ ไปกังวลทําไมกับอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ
ไปเสียดายอดีตทีผ่ ่านไปแล้วทําไม ทําอะไรไม่ได้ทงั้ ๒ ส่วน อดีตผ่านไปแล้ว
อนาคตยังไม่เกิด ไม่เป็ นตามทีเ่ ราคิดเสมอไป เราสามารถเปลีย่ นอนาคตได้ใน
ปัจจุบนั นี้ อนาคตนี้เราควบคุมได้ ด้วยการกระทําในปัจจุบนั นี้ เพราะผลใน
อนาคตเกิดจากการกระทําในปัจจุบนั เป็ นหลัก ถ้าอยากจะให้อนาคตดีก็ทาํ ดี
ภาวนาไปเรื่อยๆ เดีย๋ วมรรคผลนิพพานก็มาเอง ถ้านัง่ คิดนัง่ กังวลอยู่อย่างนี้ มัน
ก็ไม่มาหรอก มีแต่ไตรภพทีจ่ ะมาหาเรา เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ
ถาม ขออนุญาตถามนะเจ้าคะ คือพอเริ่มปฏิบตั พิ ทุ โธๆ พอถึงเวลาหนึ่งแล้วเกิดเหตุ
จอดรถอยู่เฉยๆนะแล้วมีรถมันวิง่ เข้ามาหา แล้วเรารู้สกึ ว่า เราต้องทําอย่างไรคะ
คือเราก็เห็นรถวิง่ เข้ามาเฉยๆ โดยทีเ่ ขาบังคับรถพุ่งเข้ามาหาเราเหมือนกับตัง้ หน้า

27

จะชนเรา เราจอดไฟแดงแล้วฝัง่ ตรงข้ามมีทว่ี า่ ง เขาก็เลยเบ้มาแล้วเขาก็เบ้ออก
ในขณะนัน้ เราควรจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดความกลัว
ตอบ ชนก็ชน ไม่ตอ้ งกลัว ต้องกล้า อะไรจะเกิดก็เกิด เรานิ่งไว้ก็แล้วกัน
ถาม ไม่ตอ้ งกําหนด แต่ให้รู้ตวั ว่ากําลังจะชน
ตอบ ให้มสี ติอยู่กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ดูปฏิกริ ิยาของจิต ถ้านิ่งเฉยได้ก็ไม่เป็ นปัญหา
ร่างกายจะเจ็บปวดจะหยุดหายใจ ก็ให้มสี ติรู้อยู่ ถ้าไม่หวันไหวจะไปดี
่
ไป
นิพพานเลยก็ได้ อยู่ทใ่ี จตัวเดียว รักษาใจตัวเดียว ด้วยสติ ด้วยปัญญา อย่าให้
ใจตื่นตระหนกวุน่ วาย ให้น่งิ เฉย เหมือนดูหนัง ชีวติ ของเรานี้เป็ นเหมือนหนัง ใจ
เป็ นเพียงผูด้ ู แต่กลับหลงคิดว่าเป็ นผูเ้ ล่น
ถาม ภาพนัน้ มันติดอยู่ทห่ี นู เป็ นสัญญา
ตอบ ก็ดี ก็เอามาเป็ นสัญญาเตือนสติวา่ เวลาจะตายจะเป็ นอย่างนี้ ฝึ กใจให้รบั ภาพนัน้
นึกถึงภาพนัน้ แล้วทําใจให้น่งิ เฉยไม่หวันไหว
่
เป็ นมรณานุสติ เป็ นภาพทีม่ ี
คุณประโยชน์ในทางวิปสั สนา เพราะเป็ นภาพเหตุการณ์จริงทีผ่ ่านมาแล้ว ควรเอา
มาเจริญอยู่เรื่อยๆ เหมือนคนทีผ่ ่านอุบตั เิ หตุแล้วรอดตาย จะมีทศั นคติชวี ติ ที่
ต่างกับคนทีไ่ ม่ได้ผ่านมา เหมือนเกิดใหม่ ถ้ามีปญั ญามีธรรมะเป็ นพื้นฐาน ก็จะ
ปล่อยวางได้ เพราะในทีส่ ุดชีวติ ก็มแี ค่น้ ี ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะคิดว่าได้โอกาสใหม่
ต้องรีบหาความสุข ไปเทีย่ วไปกินไปเล่นให้เต็มที่ ก็เป็ นได้ ๒ ทาง อยู่ทเ่ี ราจะใช้
เหตุการณ์นนั้ ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษ ถ้าให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมะก็
ปลงอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้หลงระเริงกับชีวติ ไม่ให้หลงระเริงกับการหาความสุข ทีต่ อ้ ง
สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่ง คอยเตือนสติคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า จะต้องเป็ น
อย่างนี้อกี ต้องทําใจให้น่ิงให้สงบ ไม่หวันไหวหวาดกลั
่
ว จะผ่านไปได้อย่างสบาย
มีความสุข เวลาอยู่ก็มคี วามสุข ไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น
เพราะรู้แล้วว่าเมือ่ มันเกิดขึ้นจะต้องทําอย่างไร
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เหมือนกับซ้อมดับเพลิงหนีไฟ ถ้าไม่เตรียมการณ์ไว้ก่อน พอไฟไหม้จะโกลาหล
อลหม่าน ไม่รู้วา่ จะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างดี แต่ถา้ ได้ฝึกหนีไฟไว้ก่อนแล้ว พอ
ถึงเวลาก็จะรู้วา่ ต้องไปทางนี้ ทําอย่างนี้ ก็จะปลอดภัย ใจเราก็ตอ้ งฝึ กซ้อมวิธี ที่
จะเผชิญกับความตายให้ได้ก่อน ก่อนทีจ่ ะตายจริง ท่านจึงสอนให้ตายก่อนตาย
ถ้าตายก่อนตายได้แล้ว พอตายจริงก็เป็ นเรื่องธรรมดา เราพร้อมแล้ว ได้ผ่าน
มาแล้ว หลักสําคัญอยู่ตรงทีร่ ู้วา่ ใจไม่ตาย ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จครอบครองอยู่น้ ี
ต้องตายจากกันไป อย่าไปเสียดาย เมือ่ ถึงเวลาจะไปก็ให้เขาไป จะได้ไม่วนุ่ วาย
อยู่ทก่ี ารเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่เจริญไม่นึกถึงอยู่เรื่อยๆ จะเผลอ จะถูก
ความหลงทําหน้าทีแ่ ทน ทําให้กลัวให้หวงให้ห่วงให้เสียดาย

29

กัณฑ์ท่ี ๓๘๑

พระปาฏิโมกข์
๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

เป็ นธรรมเนียมของพระภิกษุทกุ รู ป ทีจ่ ะต้องประชุมฟังพระปาฏิโมกข์ทกุ กึ่งเดือน พระ
ปาฏิโมกข์คอื ศีล ๒๒๗ ข้อ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตขิ ้นึ ตามเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ระยะเริ่มต้นไม่มพี ระปาฏิโมกข์ เพราะผูท้ ม่ี าบวชในพระพุทธศาสนามีศีลกันอยู่แล้ว ส่วน
ใหญ่เป็ นนักบวชจากลัทธิต่างๆ เช่นพระปัญจวัคคีย ์ หรือพระนักบวชทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ไปเทศน์สอนตามสํานักต่างๆ พอทรงแสดงธรรมเสร็จก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ก็ขอ
บวชเป็ นพระภิกษุ การประพฤติของพระอรหันต์แต่ละรูปนัน้ สวยงามเป็ นทีน่ ่าเคารพ
เลือ่ มใสตลอดเวลา จึงไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งมีข ้อห้ามต่างๆ ต่อมามีการบวชมากขึ้น คน
ทีบ่ วชก็มาจากฆราวาส ไม่เคยบวชมาก่อน จึงไม่รู้วา่ นักบวชควรประพฤติตนอย่างไร ให้
เป็ นทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใส ก็เลยมีความประพฤติทไ่ี ม่สวยงาม ไม่ส่งเสริมศรัทธาและการ
ปฏิบตั ิ แต่ทาํ ให้ศรัทธาและการปฏิบตั เิ สือ่ มลง จึงมีคนไปกราบทูลฟ้ องพระพุทธเจ้า ว่า
พระองค์นนั้ องค์น้ ีประพฤติไม่เหมาะสม พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกพระทีถ่ ูกกล่าวหามา
สอบสวน พอท่านรับว่าท่านทําอย่างนัน้ จริง พระองค์ก็ทรงตรัสห้ามไม่ให้กระทําต่อไป
แต่ความผิดครัง้ แรกไม่ถอื เป็ นโทษ เพราะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ จึงปรากฏเป็ นข้อ
ห้ามต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆ ถึง ๒๒๗ ข้อด้วยกัน ถ้าทรงอยู่ถงึ วันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะถึงข้อที่
เท่าไหร่ เพราะญาติโยมคงจะไปฟ้ องกันมาก
ก่อนทีจ่ ะมีพระปาฏิโมกข์น้ ี ก็มเี รื่องกล่าวถึงอยู่ในพระไตรปิ ฎกว่า พระสารีบตุ รมีความ
ซาบซึ้ง ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างมาก เห็นว่ามีคุณค่าแก่สตั ว์โลก
อย่างยิง่ จึงอยากจะให้พระศาสนาอยู่คู่กบั โลกไปนานๆ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์โลก จึง
กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทําอย่างไรให้พระศาสนาอยู่ไปนานๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัส
ตอบว่า ต้องบัญญัตพิ ระปาฏิโมกข์ บัญญัตขิ ้อห้ามต่างๆ พระสารีบตุ รจึงกราบทูลขอให้
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พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตขิ ้อห้ามต่างๆ แต่ทรงตรัสว่าตอนนี้ยงั ไม่มเี หตุ เพราะ ๑. ผู ้
ปฏิบตั เิ ป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นผูท้ ส่ี ้นิ กิเลสแล้ว ๒. ลาภสักการะทีเ่ ป็ นเหตุของ
ความเสือ่ มของพระภิกษุก็ยงั ไม่มี เพราะลาภสักการะจะไปกระตุน้ กิเลสในใจของพระ ที่
ยังไม่ได้บรรลุให้กเิ ลสออกมาเพ่นพ่าน ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีกนั ทําอะไรต่างๆทีไ่ ม่
เหมาะสม ตอนนัน้ จึงยังไม่ได้ทรงบัญญัตพิ ระปาฏิโมกข์ข้นึ มา ต่อมามีกลุ บุตรทีศ่ รัทธา
ทีไ่ ม่เคยบวชมาก่อน มาบวชกัน แต่ไม่รู้จกั วิถชี วี ติ ของพระ ว่าควรดําเนินชีวติ อย่างไร ให้
เป็ นทีน่ ่าศรัทธาเลือ่ มใส จึงมีการประพฤตินอกลูน่ อกทาง จึงทรงบัญญัตขิ ้อห้ามต่างๆ
ขึ้นมา เรียกว่าพระปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๒๒๗ ข้อ ทรงแบ่งข้อห้ามต่างๆตามโทษหนักเบา ข้อ
ห้ามทีห่ นักทีส่ ุดก็มอี ยู่ ๔ ข้อด้วยกัน คือปาราชิก ๔ ถ้าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดละเมิดข้อห้าม
นี้แล้ว จะถือว่าขาดจากการเป็ นพระภิกษุ ผูอ้ น่ื จะรู้หรือไม่ก็ตาม โดยหลักธรรมถือว่าได้
ขาดจากความเป็ นพระไปแล้ว
ข้อที่ ๑. คือการเสพเมถุน นักบวชไม่ควรเสพเมถุน ไม่ร่วมหลับนอนกับผูอ้ น่ื ไม่หา
ความสุขทางโลกิยะ ๒. ฆ่ามนุษย์ ถ้าฆ่าสัตว์ยงั ไม่เป็ นปาราชิก ๓. ลักทรัพย์ ๔. อุตริ
มนุสธรรม อวดธรรมวิเศษทีไ่ ม่มใี นตน เช่นอวดว่ามีฌานขัน้ นัน้ ขัน้ นี้ บรรลุธรรมขัน้ นัน้
ขัน้ นี้ โดยทีไ่ ม่มใี นตน ถ้ามีถา้ เป็ นความจริงก็ไม่ผดิ ถ้าไม่เป็ นความจริงจึงจะผิด แต่ใน
สมัยนี้ถงึ แม้มี ถ้าพูดไปก็จะถูกปรับปาราชิกได้ ถ้าไม่มใี ครเชื่อ ในสมัยพุทธกาลมี
พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้ตัดสินว่า พระรู ปนัน้ รู ปนี้มธี รรมวิเศษหรือไม่ เวลาทีพ่ ระบางรูปถูก
ฟ้ องว่าอุตริ เพราะมีความประพฤติทไ่ี ม่น่าเลือ่ มใส ไม่น่าจะบรรลุธรรมวิเศษได้ ในสมัย
ปัจจุบนั ไม่ค่อยมีผูร้ ู้ทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับของคนทัวไป
่ นอกจากในวงปฏิบตั ิ ทีม่ พี ระเถระครู
บาอาจารย์ ทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใสศรัทธา ถ้าท่านพูดว่าองค์นนั้ องค์น้ ีเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็
เชื่อท่านได้ ไม่อย่างนัน้ แล้วคงจะไม่รู้กนั วิธีทจ่ี ะรู้วา่ ท่านบรรลุหรือไม่นนั้ อยู่ท่ี ๑. การ
สนทนาธรรมกัน ผูร้ ่วมสนทนาก็ตอ้ งบรรลุแล้วถึงจะรู้ แต่จะรู้เพียงระดับทีต่ นได้บรรลุ
ถ้าสูงกว่าตนก็จะไม่รู้วา่ อยู่ขนั้ ไหน ถ้าตํา่ กว่าตนก็จะรู้ ๒. จะรู้วา่ ท่านเป็ นพระอรหันต์
แล้ว ก็ตอนทีท่ ่านมรณภาพ แล้วอัฐขิ องท่านกลายเป็ นพระธาตุ ๓. เวลานําเอาคําสอน
ของท่านไปปฏิบตั ิ จนได้บรรลุธรรม ถ้าท่านไม่บรรลุ คงจะสอนให้เราบรรลุไม่ได้
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นี่คอื เรื่องของพระปาฏิโมกข์ ทีต่ อ้ งให้ประชุมกันทุกกึ่งเดือน เพราะจะได้ไม่หลงลืม ถ้า
ไม่มกี ารทบทวนกันเลย จะไม่รู้วา่ มีข ้อห้ามอะไรบ้าง แต่ความจริงเวลาสวดจะสวดเป็ น
ภาษาบาลี ถ้าไม่ได้เรียนบาลีมาก็จะไม่เข้าใจ แต่มหี นังสือทีแ่ ปลเป็ นภาษาไทย ทีพ่ ระทุก
รูปต้องเรียนต้องอ่านกัน ต้องรู้ทงั้ ๒๒๗ ข้อว่ามีอะไรบ้าง มีบรรจุอยู่ในนักธรรมตรี การ
สวดพระปาฏิโมกข์เป็ นประจํานี้จะสวดในบางสํานักเท่านัน้
บางสํานักจะสวดเฉพาะ
ในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษาแล้วก็หยุด พระปฏิบตั จิ ะถือเป็ นภารกิจทีส่ าํ คัญ ไม่ควร
ขาด ถ้ามีพระตัง้ แต่ ๔ รูปขึ้นไปต้องสวดพระปาฏิโมกข์ ถ้าตํา่ กว่า ๔ ก็ไม่ตอ้ งสวด ให้
แสดงอาบัตแิ ล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ ให้รู้วา่ วันนี้เป็ นวันสวดพระปาฏิโมกข์ ข้อห้ามต่างๆ
ทีน่ กั บวชต้องปฏิบตั ติ าม เพราะความเป็ นพระอยู่ทศ่ี ีลนี้เอง ถ้าไม่มศี ีลแล้วก็เป็ นเหมือน
ฆราวาส เหมือนจับเอาลิงมาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้เป็ นคน แต่งอย่างไรก็ไม่เป็ นคน เพราะ
ลิงมันซนมันดื้อ ไม่เรียบร้อย จะให้นงั ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างทีพ่ วกเราทํากันอยู่น้ กี ท็ าํ
ไม่ได้ ฉันใดจะให้คนห่มผ้าเหลืองโกนหัวแต่ไม่มศี ีลมาเป็ นพระก็เป็ นไม่ได้ เพราะกาย
วาจาใจ ไม่สงบ เป็ นพระต้องสงบกายวาจาใจ ในเบื้องต้นต้องสงบกายสงบวาจา สํารวม
ในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติอยู่ในกรอบของพระปาฏิโมกข์ ถึงแม้ใจจะดิ้นรนกวัดแกว่ง
อยากจะทําอย่างนัน้ อยากจะพูดอย่างนี้ ก็ให้มสี ติรู้วา่ ทําไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในกรอบของ
พระปาฏิโมกข์ อย่างวันนี้ทห่ี มูบ่ า้ นทีไ่ ปบิณฑบาตมีการสรงนํา้ พระเล่นสาดนํา้ กัน เป็ น
พระอยากจะไปเล่นนํา้ กับเขา ก็ทาํ ไม่ได้ ถ้าอยากจะทําก็ตอ้ งลาสิกขาไปก่อน แล้วค่อยทํา
คนเรามีความแตกต่างกันทีศ่ ีลธรรม วัดความสูงตํา่ ของคนด้วยศีลธรรม ผูท้ ม่ี ศี ีล
มากกว่าเป็ นผูท้ ส่ี ูงกว่า ผูท้ ม่ี ศี ีลน้อยกว่าก็ให้ความเคารพ แม้จะเป็ นพ่อแม่ ถ้าลูกบวช
เป็ นพระพ่อแม่ก็จะกราบลูก กราบเพราะศีล ความสูงความประเสริฐของคนไม่ได้อยู่ท่ี
ฐานะ ไม่ได้อยู่ทอ่ี ายุ ไม่ได้อยู่ทต่ี าํ แหน่ง แต่ก็ให้เกียรติกนั ตามสมมุติ มีหวั หน้ามี
ลูกน้อง ลูกน้องก็ตอ้ งเคารพหัวหน้า เพราะหัวหน้าเป็ นคนให้เงินเดือน ไม่ได้เคารพเพราะ
มีศีลมากกว่า เพราะไม่รู้วา่ ใครมีศีลมากน้อยกว่ากัน ถ้าหัวหน้าชอบกินเหล้าแต่ลูกน้อง
ไม่ชอบ หัวหน้าชอบพูดปดมดเท็จแต่ลูกน้องไม่ชอบ ถ้าวัดตามหลักศีลธรรมแล้ว
ลูกน้องก็ตอ้ งสูงกว่าหัวหน้า แต่ในโลกสมมุตจิ ะไม่ถอื หลักนี้ จะถือหลักว่าใครมีตาํ แหน่ง
สูงกว่า ก็ตอ้ งให้ความเคารพ เช่นทหารตํารวจ จ่าก็ตอ้ งเคารพนายร้อย นายร้อยก็ตอ้ ง
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เคารพนายพัน นายพันก็ตอ้ งเคารพนายพล แต่คนทีม่ ยี ศสูงๆแต่ไม่มศี ีลธรรมก็มี
เยอะแยะไป ไม่น่าเคารพเลือ่ มใส แต่ก็ตอ้ งเคารพกันไปตามกฎของสมมุติ เป็ นเหมือน
โรงละคร โลกเรานี้เป็ นเหมือนโรงละครโรงใหญ่ แต่ละคนก็มบี ทบาทของตน เราจึงต้อง
แยกแยะความสูงตํา่ ไว้เป็ น ๒ ส่วนคือส่วนของสมมุตแิ ละส่วนของศีลธรรม ส่วนของ
สมมุตกิ ็แบ่งตามตําแหน่งตามยศต่างๆ ส่วนของศีลธรรม ก็แบ่งตามศีลตามคุณธรรมที่
มากน้อยต่างกัน เช่นพระโสดาบันก็ตาํ ่ กว่าพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีกต็ าํ ่ กว่าพระ
อนาคามี พระอนาคามีก็ตาํ ่ กว่าพระอรหันต์ ทางธรรมจะวัดกันอย่างนี้ ความสูงตํา่ ของ
ทางโลกไม่จรี งั ถาวร ไม่ใช่คุณค่าทีแ่ ท้จริง คุณค่าทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วามสูงตํา่ ในคุณธรรม ผู ้
ทีส่ ูงในทางธรรมจะไม่ถอื ว่าตนสูง ไม่ได้อยากให้ผูอ้ น่ื แสดงความเคารพนับถือ ยิง่ สูงยิง่
ไม่อยาก จนไม่มคี วามอยากเลย ต่างกับทางโลก ยิง่ สูงเท่าไหร่ยง่ิ อยากให้แสดงความ
เคารพนับถือมากยิง่ ขึ้น เพราะทางโลกเป็ นทางของกิเลส ของความหลงในอัตตาตัวตน
หารู้ไม่วา่ ไม่มตี วั ตน
ในทางธรรมนี้เมือ่ ปฏิบตั ไิ ป ก็จะเข้าใจความเป็ นตัวตนมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะรู้วา่ ตัวตนเป็ น
ความหลงทีต่ ดิ มากับความรู้สกึ นึกคิด คิดว่าตัวรู้คอื จิตนี้เป็ นตัวเป็ นตน แต่ความจริงจิต
ก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เหมือนกับดินนํา้ ลมไฟ เมือ่ มารวมกันก็ปรากฏเป็ นสัตว์เป็ น
บุคคลขึ้นมา สัตว์ก็มธี าตุ ๔ และธาตุรู้มารวมกัน มนุษย์ก็มธี าตุ ๔ และธาตุรู้มารวมกัน
มนุษย์และสัตว์ต่างกันก็ตรงทีศ่ ีลธรรม สัตว์แทบจะไม่มศี ีลธรรมเลยคือศีล ๕ มนุษย์มี
วิสยั ทีจ่ ะรักษาศีล ๕ ได้ เพราะมีสติปญั ญาทีจ่ ะรู้วา่ ศีล ๕ มีอะไรบ้าง มีความสําคัญ
อย่างไร แต่สตั ว์เดรัจฉานไม่มสี ติปญั ญาทีจ่ ะรู้คุณค่าของศีล ๕ จึงต้องทําผิดศีล เพราะ
คิดว่าเป็ นการอยู่รอดของเขา เช่นเวลาหิวก็ตอ้ งกินสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย สัตว์ใหญ่ก็กนิ สัตว์
ทีเ่ ล็กกว่าเป็ นอาหาร แต่มนุษย์สามารถแยกแยะได้ ว่าสามารถดํารงชีพอยู่ได้โดยไม่ตอ้ ง
ฆ่าผูอ้ น่ื อาหารของมนุษย์น้ ีถา้ ไม่ใช่เป็ นสัตว์ทต่ี ายแล้ว ก็มอี ย่างอืน่ ทีร่ บั ประทานได้ พวก
ผักพวกข้าวต่างก็เป็ นอาหารได้ เรื่องทัง้ หมดนี้อยู่ในธาตุรู้คอื จิต ถ้ามีความหลงก็จะไม่รู้
ว่าเป็ นอะไร จะตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของความโลภของความอยาก อยากจะได้อะไร
อยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไร ก็จะแสวงหามาด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าหามาโดยวิธีทส่ี ุจริต
ไม่ได้ ก็จะหามาโดยวิธีทท่ี จุ ริต จิตทีม่ คี วามรู้สกึ สํานึกคิด ว่าการทีจ่ ะอยู่อย่างมีความสุข
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อยู่อย่างเจริญก้าวหน้านัน้ ต้องตัง้ อยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะบําเพ็ญ
รักษาศีล มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ สงสารผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก ถ้าพอจะ
ช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วย เพราะทําแล้วมีความสุข จะพัฒนาตนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นพระพุทธเจ้า
ในบางภพบางชาติ ถ้าเป็ นบุญเป็ นกุศลเป็ นโชควาสนา ก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้
พบกับพระพุทธศาสนา อย่างพวกเรา ชาติน้ เี ราก็โชคดี ทีไ่ ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้
พบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้ไปในทางทีถ่ ูกทีช่ อบทีค่ วร ซึง่ เป็ นทางทีเ่ รา
กําลังไปอยู่แล้ว เราชอบเรายินดีทจ่ี ะไปทางนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยงั ไปไม่ได้ไกล และยังไม่รู้
วิธีทจ่ี ะพาให้ไปให้ไกลทีส่ ุด พอได้เจอพระสาวกเจอพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ก็ช่วย
ให้การปฏิบตั ขิ องเราก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดีกว่าปฏิบตั ไิ ปตามความรู้ทม่ี อี ยู่ ทีต่ อ้ ง
ค่อยๆคลําทางไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับมีคนขับรถผ่านมาแล้วจอดรับเรา ขึ้นมาซิ
ไปด้วยกัน นัง่ รถไปจะเร็วกว่าเดินไปเอง การได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนได้พบ
คนทีข่ บั รถ ทีม่ คี วามเมตตาสงสาร เห็นเราเดินแบกข้าวของ เดินกลางแดดกลางฝน
เหนื่อยยากลําบากลําบน ก็ชวนให้นงั ่ รถไปกับเขา นี่คอื ความเมตตาของพระพุทธเจ้า ที่
ทรงเป็ นเหมือนเจ้าของรถ เห็นพวกเราเดินอยู่กลางแดด ก็สงสาร ไม่ใจแคบ ก็จอดรถรับ
แต่พวกเราไม่ค่อยชอบขึ้นกัน กลัวจะต้องเสียค่ารถ เพราะต้องถือศีล ๘ ต้องไปอยูว่ ดั
ต้องจากสามีจากภรรยา ไม่ได้ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไม่ได้ทาํ ตามใจชอบ ต้องปรับตัวปรับใจ
ทําในสิง่ ทีไ่ ม่เคยทํามาก่อน จึงควรตักตวงโอกาสทีด่ นี ้ ี ไม่มโี อกาสอย่างนี้อกี แล้ว นานๆ
จะเกิดขึ้นสักครัง้ หนึ่ง ผ่านไปแล้วก็ตอ้ งคลําทางไปเอง พอโอกาสหน้าได้กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี พระศาสนาก็อาจจะหมดไปแล้ว จะไม่มใี ครรู้เรื่องพระศาสนา อาจจะมีแต่
คัมภีรเ์ ก็บไว้ในตู ้ แต่ไม่มใี ครอ่าน ไม่มใี ครเข้าใจ ไม่มใี ครอธิบาย ต้องคลําทางไปเอง
ตอนนี้ยงั มีโอกาสทีจ่ ะศึกษา จึงควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปเรื่อยๆ ฟังแล้วก็นาํ เอาไป
ใคร่ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะนี่คอื บ่อเกิดของปัญญา ทีจ่ ะพาเราไปสู่มรรคผล
นิพพาน ในมรรค ๘ ก็เริ่มต้นทีส่ มั มาทิฐิ สัมมาสังกัปโป ความเห็นชอบกับความดําริ
ชอบ นี่แหละเป็ นตัวปัญญา ใจของเราคิดอยู่ตลอดเวลา แต่มกั จะไม่คดิ ไปในทาง
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สัมมาทิฐสิ มั มาสังกัปโป มักจะคิดไปในทางมิจฉาทิฐมิ จิ ฉาสังกัปโป คือคิดผิดมีความเห็น
ผิด ถ้าคิดหาความสุขทางโลกก็คดิ ผิดแล้ว เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นทางธรรม ต้อง
คิดว่าในโลกนี้ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ เพราะในโลกนี้มแี ต่ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะทําให้เราเกิดความเบือ่ หน่ายในทางโลก
ทําให้เรามีความยินดีทจ่ี ะไปในทางธรรม เราก็จะมุง่ ไปในทางธรรม จะพยายามนัง่ สมาธิ
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ พอนัง่ สมาธิได้ มีสติอย่างต่อเนื่องแล้ว จิตจะมีความสุขมีความสงบ
มากขึ้น ทําให้ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากภายนอก ไม่ตอ้ งดิ้นรนหาเงินหาทอง เพือ่ เอามา
ซื้อความสุข ก็จะเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นที่จะต้องมีเงินทองไว้มากมาย ก็จะแบ่งปันให้
ผูอ้ น่ื เอาไปทําบุญ เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น จะเข้าหาความสุขภายในให้มากขึ้น ถ้าลองได้
เข้าข้างในแล้ว การใช้เงินใช้ทองจะไม่ค่อยจําเป็ นเท่าไหร่ ใช้เฉพาะดูแลอัตภาพร่างกาย
เท่านัน้ คือซื้ออาหารมารับประทาน เสื้อผ้าก็แทบจะไม่ตอ้ งซื้อ เพราะมีอยู่มากแล้ว ยา
รักษาโรคนานๆจะใช้สกั ครัง้ หนึ่ง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ทีอ่ ยู่อาศัยก็มอี ยู่แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้อง
ไปทํางานให้เหนื่อยยาก มีเวลาอยู่บา้ นปฏิบตั ธิ รรม ถ้าไม่อยู่บา้ นก็ไปอยู่วดั
ทัง้ หมดนี้เกิดจากการคิดไปในทางธรรม คิดว่าโลกนี้ไม่มอี ะไรน่ายินดี ไม่มอี ะไรเป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ เพราะไม่อยู่คงเส้นคงวา ไม่เป็ น
เหมือนเดิมไปตลอด มีการเปลีย่ นแปลง มีการพลัดพรากจากกัน นี่คอื ลักษณะของสิง่
ต่างๆในโลกนี้ เป็ นอย่างนี้ ไม่ได้ให้ความสุขทีถ่ าวร มีโทษมีทกุ ข์ตามมาด้วย เมือ่ มีแล้วก็
หวงก็ห่วง เสียดายเวลาทีจ่ ากไป ไม่มอี ะไรเลยจะดีกว่า มีเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ มีลมไว้
หายใจ มีนาํ้ ไว้ดืม่ มีข ้าวไว้รับประทาน พยายามคิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆ คิดทางอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา คิดว่ารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา สิง่ ทีเ่ ราเห็นด้วย
ตา ได้ยนิ ด้วยหู ดมด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น สัมผัสด้วยร่างกาย ล้วนเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาทัง้ นัน้ แล้วจะเกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมา จะเกิดความยินดีทจ่ี ะเจริญธรรมะ ทีจ่ ะ
ปฏิบตั ทิ าํ จิตใจให้สงบ พอตัง้ หน้าตัง้ ตาทํากันจริงจัง ไม่นานก็จะเห็นผล ทีไ่ ม่ได้ผลกัน
ส่วนใหญ่เพราะไม่เอาจริงเอาจังกัน ทําไปพอหอมปากหอมคอ พอนัง่ ปั๊บก็งว่ งหลับไป
แล้ว ถ้าไม่หลับก็ฟ้ งุ ซ่าน ไม่เช่นนัน้ ก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ เพราะไม่มสี ติ ไม่ได้จดจ่ออยู่
กับพุทโธ ไม่ได้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก มัวแต่คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะไม่ได้ผล จะ
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ท้อแท้หมดกําลังใจ กิเลสก็จะมาอ้างว่าปฏิบตั ไิ ปก็ไม่ได้ประโยชน์ วาสนาไม่พอบุญไม่พอ
เอาไว้ชาติหน้าค่อยทําใหม่ ชาติน้ ีเอาความสุขทางโลกไปก่อน ถึงแม้มันจะทุกข์ แต่กย็ งั
สุขบ้าง เวลาสุขก็ดอี ยู่หรอก แต่เวลาทุกข์ก็อย่าไปโทษใครก็แล้วกัน โทษตนเองเวลาร้อง
ห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ปวดใจชํา้ ใจ อยู่ทเ่ี ราทัง้ นัน้ ไปหลงเขาเอง ไปหลงกับสิง่ ต่างๆ
เอง พอสิง่ ต่างๆไม่ตอบสนองตามทีต่ อ้ งการก็อย่าไปโทษใคร โทษความหลงของเราเอง
สิง่ ทีจ่ ะสนองตอบเราตลอดเวลาด้วยความซือ่ สัตย์ก็ไม่เอากัน คือความสงบของจิตใจ
มันซือ่ สัตย์กบั เรามาก พอทําให้สงบแล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆ จะไม่มกี ารปฏิวตั ิ ไม่มี
การเปลีย่ นแปลง จะสงบอยู่เรื่อยๆ
ให้เข้าหาธรรมะภายในจิตใจ เข้าข้างใน อย่าออกข้างนอก หลวงปู่ดุลย์ท่านก็พูดไว้แล้วว่า
จิตออกข้างนอกเป็ นสมุทยั ถ้าจิตคิดถึงเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข คิดถึงคนนัน้ คนนี้ ก็จะ
เป็ นทุกข์ข้นึ มา ถ้าเข้าข้างในแล้วก็จะเย็นสบาย เข้าหาพุทโธ เข้าหาลมหายใจ เข้าหาการ
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย ให้อยู่ในวงนี้ แล้วรับรองได้
ว่าความสงบจะไม่อยู่ห่างไกล เมือ่ มีความสงบก็จะมีความสุข เป็ นความสุขทีไ่ ม่มใี คร
สามารถพรากจากเราไปได้ เป็ นเงาตามตัวเราไป ตอนนี้ก็ตอ้ งพยายามผลักดันตัวเองไป
เรื่อยๆ ให้มคี วามพากเพียร ไม่มใี ครทําแทนเราได้ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อัตตาหิ อัตโน
นาโถ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ เป็ นเพียงผูช้ ้ที าง แต่เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
มาก ถ้าไม่มผี ูช้ ้ที าง ถึงแม้จะมีความเพียรมากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าเพียรไปในทางทีผ่ ดิ
ก็จะไม่เกิดประโยชน์เลย เช่นองคุลมิ าลทีเ่ พียรฆ่าคนถึง ๙๙๙ คน แต่เพียรไปในทิศทาง
ทีผ่ ดิ เพราะไม่มผี ูส้ อนผูช้ ้ที างทีถ่ ูก พอได้พบกับพระพุทธเจ้าทีท่ รงบอกว่าไปผิดทางแล้ว
ต้องไปทางนี้ ไม่ใช่ไปทางโน้น พอได้ยนิ ได้ฟงั ก็เข้าใจ ก็เลยพลิกใจกลับมาบําเพ็ญใหม่
ย้อนเข้าข้างในไม่ออกไปข้างนอก ไม่หาความวิเศษจากข้างนอก จากการไปทําร้ายผูอ้ น่ื
จากการไปเหยียบยํา่ ทําลายผูอ้ น่ื จากการยกตนข่มท่าน ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้ตนเองประเสริฐ ผู ้
ประเสริฐจะต้องกดตัวเอง กดกิเลสของตน ข่มตนเอง ยกย่องผูอ้ น่ื แต่ขม่ ตนเอง ถึงจะ
ทําให้ตนเองประเสริฐ แต่กเิ ลสจะชอบทําตรงกันข้าม ชอบข่มผูอ้ น่ื ชอบยกตนเอง จึงไม่
ประเสริฐกัน
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ต้องพึง่ ตนเอง ต้องปฏิบตั เิ อง ต้องมีสติเตือนตนอยู่เรื่อยๆ พิจารณาไปในทางธรรม คิด
ไปในทางปัญญาไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา แล้วมันจะเป็ นตัวคอย
ดึงเราไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้เจริญมรณานุสติอยู่เสมอ ว่าเกิด
มาแล้วต้องตาย ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี รี งั ถาวร ทีจ่ ะ
ให้ความสุขกับเราไปตลอด เมือ่ คิดอย่างนี้แล้วก็จะคลายความหลง จะไม่เสียเวลากับการ
หาความสุขทางโลก จะหันมาหาความสุขทางธรรม คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ต้องบังคับให้คิด
ไปในทางนี้ ในเบื้องต้นก็คดิ ไปเรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัด
พรากจากกัน ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นความสุขทีถ่ าวร เป็ นเหมือนงานเลี้ยงทีม่ กี ารสิ้นสุด เวลา
ไปงานเลี้ยงใหม่ๆก็มคี วามสนุกสนานเฮฮา พอดึกเข้าดึกเข้าก็ตอ้ งเลิกรากันไป ความสุข
ทางโลกมันเป็ นอย่างนี้ ไม่ถาวร แต่ความสุขทางธรรม จากการปฏิบตั ธิ รรมจนได้พบกับ
ความสงบ จะถาวร จะอยู่กบั ใจไปเรื่อยๆ ในเบื้องต้นก็มเี ป็ นพักๆไปก่อน พอปฏิบตั มิ าก
ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปฏิบตั ทิ กุ ลมหายใจเข้าออกแล้ว ความสุขความสงบก็จะต่อเนื่อง
จนเป็ นธรรมชาติอยู่ตดิ กับใจตลอดเวลา เมือ่ พบกับความสุขแบบนี้แล้ว จะไม่หวิ ไม่
อยากกับอะไรทัง้ นัน้ ไม่เห็นอะไรทีจ่ ะวิเศษ ไม่เห็นว่าใครจะวิเศษ ไม่เห็นว่าจะมีอะไรใน
โลกทีว่ เิ ศษเลย เราสมมุตมิ นั ขึ้นมาทัง้ นัน้ ของทุกอย่างก็ผลิตมาจากธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ มา
จากดินนํา้ ลมไฟ ดินก็คอื ของแข็ง นํา้ ก็คอื ของเหลว ไฟก็คอื ของร้อน ลมก็คอื อากาศ
พวกก๊าซต่างๆ เอามาผสมรวมกัน ถ้าศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็จะรู้วา่ การผลิตข้าวของ
ต่างๆต้องมีธาตุทงั้ ๔ เป็ นองค์ประกอบ ทําให้เป็ นกระดาษ ทําให้เป็ นกล่อง ทําให้เป็ น
แก้ว ทําให้เป็ นเสื้อ ทําให้เป็ นอะไรต่างๆ มาจากธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ ไม่ได้วเิ ศษอะไร แม้แต่
เพชรทีม่ รี าคาแพงมาก หรือทองคํา ก็เป็ นโลหะเท่านัน้ เอง แต่ความหลงหลอกให้เราคิด
ว่าวิเศษ
เราวัดกันด้วยวัตถุข ้าวของเงินทอง ถ้ามีมากก็ถอื ว่าวิเศษมาก ถ้ามีนอ้ ยก็วเิ ศษน้อย โลก
สมมุตเิ ขาวัดกันอย่างนัน้ แต่ในสายตาของธรรมะ ของผู ้ทีม่ ปี ญั ญา ไม่ได้วดั กันทีว่ ตั ถุ
แต่วดั ทีค่ ุณธรรม วัดทีน่ าํ้ ใจ ว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความซือ่ ตรงมากน้อยเพียงใด อยู่
ตรงนัน้ มากกว่า คุณค่าของคนอยู่ตรงนัน้ ไม่ได้อยู่ทว่ี ตั ถุข ้าวของเงินทอง จึงอย่าหลง
ประเด็น อย่าหลงกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ แต่ก็ตอ้ งมีไว้บ้าง เพราะยังต้องอาศัยสิง่ เหล่านี้อยู่
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มีไว้เพือ่ สนับสนุนการดํารงชีพ เพราะยังต้องอาศัยชีวติ นี้บาํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ให้ได้
ไปถึงจุดทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยมันอีกต่อไป เมือ่ ถึงจุดนัน้ แล้วจะเป็ นจะตายก็เท่ากัน ไม่
เดือดร้อนอะไร ตอนนี้เรายังต้องอาศัยมัน เหมือนกับเรือ จะข้ามฟากก็ตอ้ งอาศัยเรือ
เมือ่ ยังไม่ถงึ ฝัง่ โน้นก็อย่าพึง่ ไปจมเรือ ถ้าจมเรือก็ตอ้ งว่ายเอง ร่างกายก็เป็ นเหมือนเรือที่
จะพาเราข้ามฟาก จากโลกนี้ไปสู่ฟากของพระนิพพาน ยังต้องอาศัยมัน ต้องดูแลมัน จึง
ต้องมีบา้ น มีทรัพย์ มีข ้าวของเงินทองไว้สนับสนุน แต่ให้มพี อประมาณ พออยู่พอกิน
อย่าหมดเวลาไปกับการหาสิง่ เหล่านี้ เพราะจะไม่มเี วลาปฏิบตั กิ นั หาพอสมควร ใช้เวลา
ให้นอ้ ยทีส่ ุด เพือ่ จะได้มเี วลามากในการปฏิบตั ิ ถ้าหามามาก มีเงินมากเกินไป ก็จะคิดไป
ในทางกิเลส แทนทีจ่ ะเอาเงินไปทําบุญหรือเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม ก็จะคิดเอาเงินไปเทีย่ ว
ดีกว่า ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยดีกว่า แล้วก็จะติดเหมือนติดยาเสพติด เทีย่ วแล้วก็อยากจะ
เทีย่ วอีก ซื้อของฟุ่มเฟื อยแล้วก็อยากจะซื้ออีก ต้องกลับมาหาเงินใหม่ ก็เลยไม่ได้ไปวัด
เสียที ไม่ได้ไปปฏิบตั กิ นั เสียที ต้องพยายามขจัดความสุขทางโลกให้ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ หรือการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ มันเป็ นเหมือนยาเสพติด ไม่ได้
ทําให้เราวิเศษขึ้นมา แต่จะทําให้ตดิ อย่างงอมแงม ทําให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีกหลาย
ภพหลายชาติ ต้องผลักตัวเราเอง ให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้ได้ข ้อคิดทีใ่ ห้กาํ ลังใจ ให้
คิดไปในทางทีถ่ ูก ทีจ่ ะพาไปสู่การปฏิบตั ิ พอปฏิบตั แิ ล้วก็จะได้พบกับผล ได้พบกับ
ความสุข จะมีกาํ ลังใจเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดจะไม่สนใจกับโลกนี้ จะสนใจกับ
การปฏิบตั อิ ย่างเดียว ถ้าเป็ นแบบนี้แล้ว ไม่นานก็ถงึ จุดหมายปลายทาง ถึงปรมังสุขงั ถึง
บรมสุข ถึงจุดทีไ่ ม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิด ให้ทกุ ข์ยากลําบาก
จึงขอสรุปให้พยายามผลักดันตัวเอง อย่าไปฝันว่าครูบาอาจารย์หรือพระศรีอาริย ์ จะช่วย
เราได้ในการปฏิบตั ิ ท่านช่วยเราด้วยการบอกทาง แต่การปฏิบตั เิ ราต้องทํากันเอง
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา แล้วคนทีย่ งั ปฏิบตั อิ ย่างพวก
เรานี่ มีโอกาสได้เจอหรือไม่ครับ
ตอบ ได้เจอแน่ โอกาสทีจ่ ะเจอมีมากกว่าไม่เจอ เพราะยุคของพระพุทธศาสนาแต่ละ
ยุคนี่สนั้ มาก เปรียบเทียบเวลาทีจ่ ดุ ไม้ขีดนี่ วูบหนึ่งมันก็ดบั แล้ว เวลา ๕๐๐๐ ปี
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เมือ่ เทียบกับหนึ่งกัป ก็เป็ นเสี้ยววินาทีเดียวเท่านัน้ แสงสว่างของพระพุทธศาสนา
จึงเปรียบเหมือนแสงสว่างของก้านไม้ขีดทีส่ นั้ มาก
ถาม แต่ในขณะนัน้ ผูร้ ู้ยงั พอมีอยู่ไหมคะ
ตอบ จะเป็ นเหมือนช่วงก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ไม่มใี ครรู้เรื่องมรรคผลนิพพาน
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่าให้ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน มีอะไรทีช่ ่วยกระตุน้ ให้เราปฏิบตั ิ
เวลาเรามาฟังท่านอาจารย์ก็เป็ นเครื่องกระตุน้ อย่างหนึ่ง แต่มนั กระตุน้ ชัว่ คราว
ตอบ ต้องเอาไปคิดต่อ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ตอ้ งเอาติดไปกับใจ เอาไปทบทวน เอาไป
ใคร่ครวญ ให้คดิ ถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ถ้าทําได้ก็เหมือนกับ
ได้ฟงั ธรรมตลอดเวลา ทีพ่ ูดมาตลอดทัง้ หมดนี้ สรุปใจความลงตรงนี้ ตรงทีใ่ ห้
คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้
ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าระลึกถึงความตายแล้ว ก็จะเบือ่ หน่าย
ชีวติ เบือ่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง จะหายหลง เป็ นยาแก้ความหลง มรณานุสติเป็ นยาแก้
ความหลง พอได้คดิ ว่าความตายเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ถ้ามัวแต่หาความสุข
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปเจอความตาย แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างทีห่ ามาแทบเป็ นแทบตาย ก็
จะหมดความหมายไป จะไปแบบไม่มอี ะไรติดเนื้อติดตัวไป ก็จะทําให้หนั มา
สนใจในการศึกษาและปฏิบตั ิ เจริญสติมากขึ้น ทําจิตให้สงบมากขึ้น ปล่อยวาง
มากขึ้น อยู่ทเ่ี ราจะคิดกัน ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆทัง้ วันทัง้ คืน ก็จะไปทางนี้ แต่เราไม่คดิ
กัน พอไปจากทีน่ ่ีแล้ว ก็จะคุยกัน จะไปไหนดี หรือคิดถึงงานการทีจ่ ะต้องทํา มัน
ก็จะฉุดลากไปทางนี้ พอออกจากทีน่ ่ไี ปแล้วก็ลมื หมด ถูกเรื่องอืน่ เข้ามากลบหมด
ทีต่ อ้ งช่วยตัวเองก็ตรงนี้ ต้องคิดอยู่เรื่อยๆ คนอืน่ คิดแทนเราไม่ได้ ความคิดของ
เราเหมือนกับดูโทรทัศน์ มีหลายช่อง เปิ ดไปช่องหนึ่งก็เป็ นอย่างหนึ่ง เปิ ดไปอีก
ช่องก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง พอคิดเรื่องนี้ก็เป็ นอย่างหนึ่ง คิดอีกเรื่องหนึ่งก็เป็ นอีก
อย่างหนึ่ง
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ถ้าคิดไปในทางธรรมก็จะดึงไปในทางธรรม ถ้าคิดไปในทางโลกก็จะดึงไปในทาง
โลก คิดเรื่องทํางานก็จะคิดถึงตําแหน่งทีจ่ ะก้าวขึ้นไป คิดในทางค้าขายก็จะคิด
ขยายกิจการ มีเรื่องให้คดิ ไปเรื่อยๆ ถ้าคิดว่าจะทําไปถึงไหนกัน ทําไปทําไม ทํา
ไปเพือ่ อะไร ทําแล้วมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่า หรือมีความทุกข์มากขึ้น มีความ
กังวลมากขึ้น มีความกดดันมากขึ้น ก็จะเกิดปัญญา แต่เราไม่คดิ กัน ปล่อยให้
ความรู้สกึ พาไป ความรู้สกึ จะหลอกเราเสมอว่าดี ยิง่ มากยิง่ ดี ยิง่ ใหญ่ยง่ิ ดี แต่ไม่
คิดว่าปวดหัวมากขึ้นหรือเปล่า ทุกข์วนุ่ วายใจมากขึ้นหรือเปล่า ไม่ค่อยดูใจกัน
เวลามีมากใจจะว้าวุน่ ปัน่ ป่ วนมากขึ้น เวลามีนอ้ ยจะไม่ปนั ่ ป่ วนเท่าไหร่ ใจจะสงบ
เพราะไม่มอี ะไรต้องคอยกังวล ต้องคอยดูแลรักษา แต่พวกเรามองไม่เห็นใจกัน
ไม่เคยดูใจกัน ส่วนใหญ่จะมองไปข้างนอก ถูกความหลงหลอกให้มองไปข้าง
นอก เมือ่ มองไปข้างนอกก็เห็นว่ามีมากยิง่ ดี มีตาํ แหน่งสูงขึ้นยิง่ ดี เพราะมีคน
เคารพนับถือมากขึ้น มีอาํ นาจมากขึ้น แต่ไม่เห็นความปัน่ ป่ วนวุน่ วายใจทีม่ มี าก
ขึ้น ใจไม่มนคงมากขึ
ั่
้น ยิง่ ขึ้นสูงเท่าไหร่เวลาตกลงมาก็จะเจ็บมากขึ้น เราไม่คดิ
ทางด้านจิตใจกัน จึงไม่รู้วา่ จิตใจไม่มคี วามสุขเลย มีแต่ความเครียด ดูพวกทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารนี่ ผมจะขาวกันทัง้ นัน้ พวกลูกน้องผมจะไม่ค่อยขาว เพราะไม่ตอ้ งแบก
ความรับผิดชอบ
ถาม บางครัง้ คิดว่าจะทํางานให้มเี งินเยอะๆ จะได้ทาํ บุญเยอะๆ
ตอบ คิดอย่างนัน้ ก็ดี แต่ส่วนใหญ่พอมีแล้วมักจะลืมกัน มักจะถูกกิเลสแย่งไปก่อน
ตอนแรกก็คดิ จะทําบุญเยอะๆ แต่พอมีเงินแล้ว ไอ้นนั ่ ก็สวย ไอ้น่กี ็ดี ทีน่ นั ่ ก็น่า
ไปเทีย่ ว ขอแบ่งเงินไปหน่อย ความจริงแล้วไม่ควรทํางานเพือ่ เอาเงินมาทําบุญ
ทํางานเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพือ่ ให้มเี วลาไปปฏิบตั ธิ รรมจะดีกว่า เพราะบุญที่
ได้จากการให้ มันน้อยกว่าบุญทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ธิ รรม เกิดจากการรักษาศีล ที่
ให้ทาํ บุญให้ทาน เพราะมีเหลือกินเหลือใช้ เป็ นวาสนาทีท่ าํ มาหากินเก่ง ทําได้มาก
เกินความจําเป็ น ก็ให้เอาไปทําบุญเสีย แต่อย่าไปตัง้ เป้ าทําเพือ่ เอาเงินมาทําบุญ
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ไม่ใช่เป้ าหมายทีแ่ ท้จริง เป็ นการหลอกตัวเอง จะได้ทาํ งาน จะได้ไม่ตอ้ งไปรักษา
ศีล จะได้ไม่ตอ้ งไปปฏิบตั ธิ รรม เพราะไม่มเี วลา
ถาม เห็นคนถวายทองหลวงตาเยอะๆ ก็อยากถวายบ้าง
ตอบ ทีถ่ วายเพราะมีอยู่แล้ว เราไม่มกี ็ไม่ตอ้ งถวาย พระไม่มกี ็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ไม่
มีก็ไม่มี แต่พระทีม่ คี นไปถวายท่าน ท่านก็นาํ เอาไปถวายต่อ แต่ไม่ได้ไปเรี่ยไร
ไปเสียเวลากับการหาทอง ได้มาเพราะบุญบารมี เพราะคุณงามความดี เพราะ
ความขยันหมันเพี
่ ยร คนเราต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถ้าหามาได้เกิน
ความจําเป็ น ก็เอาไปทําบุญเสีย ไม่ให้หวง ไม่ให้เก็บไว้ แต่ไม่ได้ให้หาเงินหาทอง
เพือ่ เอามาทําบุญ แต่ก็ยงั ดีกว่าคนทีไ่ ม่ทาํ บุญเลย ยิง่ ไม่ได้อะไรเลย ถ้าทําบุญ
อย่างน้อยก็ได้สะสมบุญบารมี ไปภพหน้าชาติหน้า จะได้สุขสบาย แต่ยงั ไม่พอ
เพราะยังวนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ผลทีต่ อ้ งการให้ได้ก็คอื การหลุด
ออกจากวงจรอุบาทว์น้ ี คือวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย จะไปได้ก็ตอ้ งละ
ความสุขทางโลก เพือ่ เข้าสู่ความสุขทางธรรม เข้าสู่ความสงบของจิตใจ
ถาม คนในสังคมพอหาเงินได้ ก็คดิ ว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าบ้าง เก็บไว้ให้
ลูกหลานบ้าง
ตอบ คิดได้ ควรแบ่งเก็บไว้บ้าง แต่ไม่ควรเก็บไว้ทัง้ หมด เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ให้อยู่
อย่างสบาย ไม่เดือดร้อน ควรคิดถึงความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื บ้าง เช่นคนที่
บริจาคเงินสร้างตึกโรงพยาบาล ก็เพือ่ ช่วยเหลือคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก คนทีเ่ จ็บไข้
ได้ป่วย
ถาม ถ้าโยมยังมีความจําเป็ นต้องทํางานภายนอกอยู่ ทําอย่างไรจะได้ไม่ทกุ ข์มาก
ตอบ ต้องไม่ยดึ ติดกับงาน พร้อมทีจ่ ะออกเมือ่ ไหร่ก็ได้ ทําหน้าทีใ่ ห้ดใี ห้ถูกก็แล้วกัน
ถ้านายจ้างไม่พอใจจะให้เราออก ออกก็ออก ก็จะไม่ทกุ ข์ จะทําได้ก็ตอ้ งมักน้อย
สันโดษ ไม่ใช้เงินมาก จะได้มเี งินเก็บสํารองไว้ ถ้าต้องออกจากงานก็ยงั มีเงิน
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เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถ้าไม่ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟื อยเทีย่ วเตร่ ก็จะเก็บไว้ได้เยอะ จะ
ได้ไม่กงั วลกับการตกงาน ทีก่ งั วลเพราะกลัวจะตกงาน กลัวจะถูกปลดออกจาก
งาน กลัวจะไม่ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่ง กลัวจะน้อยหน้าเพือ่ นฝูง เราอย่าไปแข่ง
ทางนัน้ เลย ให้คดิ ว่าการทํางานเป็ นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เรื่องตําแหน่งเป็ นของ
แถม อย่าไปหลงยึดติดกับตําแหน่ง เวลาเป็ นหัวหน้าก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็ น
ลูกน้องเราเป็ นหัวหน้า ให้คดิ ว่าเป็ นเพือ่ นร่วมงานกัน เพียงแต่มหี น้าทีน่ าํ เขา ก็นาํ
ด้วยความเมตตา ไม่ถอื ว่าวิเศษกว่าเขา คิดว่าเป็ นลูกจ้างเหมือนกัน ถ้าไม่หลง
ตัวเองก็จะไม่ยดึ ติดกับตําแหน่งต่างๆ พอถูกเปลีย่ นให้เป็ นลูกน้องบ้างจะไม่รู้สกึ
เสียหน้า เพราะไม่ได้หลงยึดติดกับตําแหน่ง คิดว่าเราก็เป็ นลูกจ้างคนหนึ่ง แต่
โชคดีมคี วามรู้ความสามารถทําให้ได้เป็ นหัวหน้า ถ้ามีคนอืน่ ขึ้นมาทําแทน ก็
พร้อมให้ทาํ กลับไปเป็ นลูกน้องก็ได้
ถาม เวลาทีท่ ่านอาจารย์พูดธรรมะเราก็คดิ ตามไป พอท่านอาจารย์พูดต่อไป เราฟังไม่
ทัน มัวแต่คดิ ในเรื่องทีท่ ่านอาจารย์สอน อย่างนี้ไม่สมควรทําใช่ไหมคะ
ตอบ สมควรนะ เวลาฟังนี่ฟงั ได้ ๒ ลักษณะ ฟังให้เกิดปัญญาหรือให้เกิดสมาธิ การฟัง
แล้วพิจารณาตามนี้ เป็ นการฟังเพือ่ ให้เกิดปัญญา พอท่านพูดอะไรเราก็พจิ ารณา
ตาม ตามเหตุตามผล ถ้าเข้าใจก็เป็ นปัญญา นําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างทีถ่ ามเรื่อง
การทํางานทีไ่ ม่ให้เครียดจะให้ทําอย่างไร เราก็บอกว่าต้องทําอย่างนี้ๆ ถ้า
พิจารณาตามแล้วเข้าใจ ก็จะนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ก็เป็ นปัญญา ถ้ายังไม่เข้าใจก็ตอ้ ง
ผ่านไปก่อน ปัญญาเรายังตามไม่ทนั ก็ไม่เป็ นไร เพราะการฟังแต่ละครัง้ อาจจะ
ตามไม่ได้หมดทุกเรื่อง เพราะสติปญั ญาของเราพิจารณาตามไม่ทนั ก็ไม่เป็ นไร
ไว้คราวหน้าค่อยตามใหม่ เพราะการแสดงธรรมจะเริ่มต้นจากขัน้ ตํา่ ไปสู่ขนั้ สูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ พอมาถึงขัน้ ทีเ่ รารออยู่ก็จะฟังต่อ ขัน้ ทีไ่ ด้ผ่านมาแล้วก็ทบทวนดูวา่
ความคิดของเรากับความคิดของท่านมันตรงกันหรือไม่
เหตุผลของท่านกับ
เหตุผลของเรามันตรงกันหรือไม่ เป็ นการตอกยํา้ ความเข้าใจ ฟังอย่างนี้เป็ นการ
ฟังเพือ่ ปัญญา ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเลย เพราะพิจารณาตามไม่ทนั มีปญั ญาน้อย
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มาก ก็ให้ฟงั แต่เสียงไปเรื่อยๆ จดจ่ออยู่กบั เสียงไป เสียงนัน้ ก็จะเป็ นเหมือนพุท
โธๆให้เราเกาะ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ก็จะเป็ นสมาธิ
นี่คอื การฟังโดยไม่พจิ ารณาตาม อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ก็ไม่ตอ้ งกังวล
เพราะจะเกิดความฟุ้งซ่าน ความหงุดหงิดรําคาญใจขึ้นมา ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้จะ
ฟังไปทําไม ก็อย่าไปคิดอย่างนี้ พอถึงจุดทีไ่ ม่เข้าใจก็ฟงั แต่เสียงไป อย่าไปคิด
อะไร ก็จะเป็ นสมาธิ
เวลาฟังจึงไม่จาํ เป็ นต้องพุทโธๆไปหรือดูลมหายใจไป ใช้พทุ โธๆหรือลมหายใจใน
ขณะทีเ่ ราภาวนาอยู่คนเดียว แต่ขณะทีฟ่ งั ต้องถือเสียงทีม่ ากระทบกับหูเป็ นองค์
ภาวนา เกาะอยู่กบั เสียงนัน้ เฉยๆ ไม่คดิ พิจารณาตามก็ได้ ผลก็จะได้ต่างกัน ถ้า
พิจารณาตามก็จะเกิดปัญญา ก็จะบรรลุได้ จะบรรลุได้ตอ้ งพิจารณาตาม แต่ถา้
ฟังแล้วเกาะกับเสียงนัน้ ไป ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ มันก็จะสงบเป็ นสมาธิ สมาธิดบั กิเลส
ไม่ได้ เพราะกิเลสเกิดจากความหลง ความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิด ต้องฟัง
ให้เกิดปัญญา เพือ่ จะได้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกิดความเห็นทีถ่ ูกต้อง มา
ระงับดับความหลงได้ เช่นเมือ่ ก่อนนี้เราหลงว่าโลกนี้แบน เพราะมองไปทางไหนก็
แบนหมด แต่มนี กั ปราชญ์มาสอนว่าโลกนี้มนั กลม พิสูจน์ได้ดว้ ยการดูวา่ เรือทีว่ ง่ิ
เข้ามาจากทะเล ตอนต้นมันอยู่ไกลมากเราก็มองไม่เห็น พอใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็จะ
เริ่มเห็นเรือ แต่เราจะเห็นส่วนไหนของเรือก่อน ถ้าโลกแบนราบก็จะต้องเห็นทุก
ส่วนพร้อมกัน เห็นตัวเรือเห็นเสากระโดง เห็นธงทีป่ กั บนยอดเสาพร้อมๆกัน แต่
ถ้าเป็ นโลกกลมก็ตอ้ งเห็นส่วนทีส่ ูงสุดก่อน ต้องเห็นยอดธงก่อน เหมือนคนขีม่ ้า
ข้ามเขามา เราจะไม่เห็นคนก่อน เราจะเห็นธงทีเ่ ขาชูมาก่อน เห็นคนขีก่ ่อนทีจ่ ะ
เห็นตัวม้า เพราะคนอยู่สูงกว่า เพราะข้ามพื้นทีโ่ ค้งขึ้นมา อย่างนี่ก็เป็ นเหตุผล ที่
จะทําให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
เหตุผลทีท่ ่านแสดงในทางธรรมเพือ่ ให้หายหลง ก็คอื ให้เรามองความไม่เทีย่ ง
เพราะไม่มอี ะไรเทีย่ ง ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่มองกัน เรา
ไปคิดว่าหน้าตาของเราเป็ นเหมือนเดิมทุกวัน แต่ความจริงมันเปลีย่ นไปอย่างช้าๆ
43

ถ้าไปดูรูปทีถ่ ่ายไว้เมือ่ ๑๐ ปี ก่อน กับดูหน้าตาเราวันนี้ จะเป็ นคนละคนกัน ถ้าดู
หน้าตาทุกวันในกระจกก็จะเหมือนเดิม เพราะมันเปลีย่ นช้า ดูไม่ออก ความหลง
จะทําให้เราไม่คดิ จะให้คดิ ว่าเป็ นอย่างนี้ไปตลอด พอมารู้สกึ ตัวก็สายไปแล้ว คิด
ว่าตัวเองสาวอยู่เรื่อยๆ พอมาดูหน้าตาอีกที ทําไมมันย่นไปหมด ผิวเหีย่ วผมขาว
ก็จะเกิดความวิตกขึ้นมาเกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา เพราะไม่อยากแก่กนั แต่ถา้
พิจารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รบั ความจริงนี้ พอเวลาเกิดขึ้นจะรู้สกึ เฉยๆ ดับ
ความทุกข์ได้ เหตุทพ่ี วกเรายังทุกข์กนั หวาดกลัวกับความตายกัน ก็เพราะยัง
ไม่ได้สอนใจให้รบั ความจริงนี้เท่านัน้ เอง กลัวมากจนไม่กล้าคิดถึงมัน พอคิดถึง
ความตายแล้วใจมันสันไปหมด
่
ความสุขหายไปหมด กิเลสพยายามต่อต้าน
ไม่ให้เราคิดถึงเรื่องนี้ ให้ลมื ๆไป เพือ่ จะได้หลงไปกับการหาความสนุกสนานเฮฮา
ไปเรื่อยๆ ใจจึงไม่พร้อมทีจ่ ะรับความตาย เวลาความตายมากระทบกับใจ จะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มาอย่างมาก แต่ถา้ สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้จะต้องไปแน่ๆ เรา
ก็ซอ้ มเอาไว้ มันจะไปแบบไหน จะตกเครื่องบินตายหรือจะถูกรถชนตาย จะ
จมนํา้ ตาย จะถูกยิงตาย ถูกฟันตาย เป็ นโรคตายไป ก็ซอ้ มคิดไปเรื่อยๆ ทดลอง
ว่าจะตายแบบไหนดี วันนี้ลองตายแบบนี้พรุ่งนี้ตายแบบนัน้ ดู คิดไปเรื่อยๆให้มนั
ชิน แล้วก็ยอมรับกับความตายแบบต่างๆ พอถึงเวลาทีม่ นั เกิดขึ้นเราก็จะไม่ทกุ ข์
เหมือนกับซ้อมเล่นละคร ซ้อมบทนี้ไว้แล้ว พอถึงเวลาจะต้องเล่นบทนี้ก็เล่นไป
เพราะผูเ้ ล่นคือใจไม่ได้ตาย ผูท้ ต่ี ายคือร่างกายไม่รู้เรื่อง แต่ผูเ้ ล่นวุน่ วายไปเอง
เพราะไม่รู้วา่ เป็ นการเล่นละคร
ถาม แต่พอเวลาเล่นจริงมันเหนื่อยนะคะ
ตอบ เพราะยังยึดติดอยู่ ขณะทีซ่ อ้ มยังไม่ได้เจอกับเหตุการณ์จริง ก็จะไม่รู้สกึ กลัว แต่
พอไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆกลัวๆ ตอนนัน้ ใจจะสัน่ ไปหมด ระสํา่ ระสาย ถ้าฝึ กซ้อมอยู่
เรื่อยๆจนจับเคล็ดได้วา่ ต้องยอมต้องปล่อย ถ้ายอมรับความจริงนี้แล้ว ก็จะดับ
ความวุน่ วายใจได้
ถาม จะขัดกับทางโลกไหมคะ ทีน่ ึกถึงความตายว่าเป็ นลางไม่ดี
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ตอบ ทางโลกกับทางธรรมอยู่กนั คนละทางอยู่แล้ว ความหลงจะคิดอย่างนี้ ให้อยากอยู่
ไปนานๆ ความอยากเป็ นกิเลสเป็ นตัณหา เพราะขัดกับความจริง มีใครอยู่ไป
นานๆได้บา้ ง จะคิดหรือไม่คดิ ถึงความตาย ก็ไม่ได้เปลีย่ นความจริง ความจริงก็
ยังจริงเหมือนเดิม ต่อให้ไม่คดิ ถึงความตายก็ตายกันทัง้ นัน้ แต่คนทีค่ ดิ จะตาย
อย่างสบาย อยู่อย่างสบาย ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายกับการตาย สิง่ ทีท่ าํ ให้จติ วุน่ วาย ก็
คือความยึดติดในร่างกาย ไม่ปล่อยมัน พอปล่อยได้แล้วก็จะสบาย พอถึงเวลา
ไปก็จะไม่วุน่ วาย เวลายังอยู่ก็ไม่ห่วงไม่กงั วล ถ้าไม่คดิ พิจารณาความตายเลย
พอมีเหตุการณ์ก็เป็ นห่วงเป็ นใยกัน เป็ นอะไรหรือเปล่า วุน่ วายไปหมด ถ้า
พิจารณาจนปล่อยได้แล้ว ก็จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นก็เป็ น ไม่เป็ นก็ไม่เป็ น ใครไปห้าม
ได้เวลาจะเป็ น ทีส่ อนทัง้ หมดนี้ก็เพือ่ แก้ความทุกข์ใจ ไม่ได้แก้ความเป็ นความ
ตาย ทีต่ อ้ งเป็ นไปตามเหตุปจั จัย เมือ่ ถึงเวลาไปต่อให้ชา้ งมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่ เมือ่
ถึงเวลายังไม่ไปต่อให้ชา้ งผลักดันอย่างไรก็ไม่ไป ความจริงมันเป็ นอย่างนี้ ทีต่ อ้ ง
แก้ก็คอื ใจ แก้ความวุน่ วายใจ ความหวาดกลัว ทีย่ งั มีอยู่ในใจ อันนี้แก้ได้ แก้
ด้วยปัญญา ด้วยการสอนใจว่าต้องเกิดแน่ๆ ต้องยอมรับต้องปล่อยให้ได้ อย่าไป
ยึดไปติด เป็ นเหมือนของทีย่ มื มา เรารู้วา่ ต้องคืนเจ้าของ จะไม่วนุ่ วายใจเวลาถูก
ทวงคืนไป เพราะไม่ยดึ ติด ถ้าคิดว่าเป็ นของเรา พอเจ้าของมาทวงคืนเราจะ
วุน่ วาย
ความจริงแล้วทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง มีโอกาสทีจ่ ะจากเราไป
ได้เสมอในเวลาใดเวลาหนึ่ง เราต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะให้มนั จากไป ถ้าพร้อมก็จะ
ไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่พร้อมก็จะวุน่ วาย กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็ นห่วงเป็ นกังวล ไม่มที ่ี
สิ้นสุด ท่านจึงสอนว่าไม่ควรมีอะไรดีทส่ี ุด แม้แต่ร่างกายนี้ไม่มไี ด้ก็ยง่ิ ดี ถ้ายังมี
ภาระทีต่ อ้ งทํา คือปลดปล่อยจิตใจจากการยึดติด ก็ยงั ต้องอาศัยร่างกายเป็ น
เครื่องมือ เมือ่ ได้ทาํ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ร่างกายจะเป็ นอะไรเราจะไม่เดือดร้อน
เพราะได้ปล่อยวางแล้ว จิตใจจะไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายถ้าปล่อยวาง พอปล่อยแล้วถึงรู้
ว่าโง่มาตัง้ นาน แบกไว้ตัง้ นาน ไม่รู้จะแบกไปทําไม พอปล่อยแล้วมันเบาไปหมด
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เลย โล่งไปหมดเลย โล่งอกโล่งใจไปหมด เพราะความหลงมันหลอกให้เราแบก
มันมีอาํ นาจมากจนเราไม่กล้าปล่อย กลัวว่าปล่อยแล้วจะตาย
ถาม พวกลูกๆอยากทําได้เหมือนท่านอาจารย์ แต่คดิ ว่าวาสนาน้อย
ตอบ ทําได้ อย่าให้ความคิดว่าวาสนาน้อยเข้ามาขัดขวาง มาเป็ นอุปสรรค ต้องคิดว่าทํา
ได้ เป็ นคนเหมือนกันมีใจเหมือนกัน มีอนิ ทรียเ์ หมือนกัน มีศรัทธา มีวริ ิยะ มีสติ
มีสมาธิ มีปญั ญาเหมือนกัน เพียงแต่ตอ้ งทําให้มากขึ้นเท่านัน้
ถาม แต่ไม่มบี ารมี
ตอบ บารมีก็เกิดจากการปฏิบตั นิ ่ีเอง เมือ่ ก่อนก็ไม่มเี หมือนกัน เหมือนกับต้นไม้ ถ้า
เราปลูกแล้ว ไม่รดนํา้ พรวนดิน ไม่ใส่ป๋ ยุ มันก็ไม่โต แต่ถา้ ขยันรดนํา้ พรวนดินใส่
ปุ๋ย คอยกําจัดวัชพืชทีจ่ ะมาขัดขวางการเจริญ มันก็โตเร็ว ไม่ได้อยู่ตรงไหน อยู่ท่ี
การบําเพ็ญ เราเอาเวลาไปบําเพ็ญเรื่องอืน่ เสียมากกว่า วันๆหนึ่งไม่เคยถาม
ตัวเองเลยว่า เรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังบําเพ็ญบารมีหรือเปล่า
ถาม เวลาปฏิบตั แิ ล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรกับตัวเอง จะเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร
ทําถูกหรือทําผิด ก็ตอ้ งไปถามผู ้ทีร่ ู้มากกว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆควรพักความสงสัยไว้
ไม่ตอ้ งไปสอบถามแล้วทําไปเรื่อยๆ ให้รู้เอง หรือว่าควรสอบถามว่าผิดหรือเปล่า
คะ
ตอบ ถ้าผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั เิ ป็ นความสงบนิ่งเย็นสบาย มันก็ถูก แต่ถา้ ปรากฏเป็ น
ภาพเป็ นอะไรต่างๆก็ไม่ถูก ไม่ได้เป็ นประโยชน์กบั การกําจัดความโลภความโกรธ
ความหลง บางทีนงั ่ ไปแล้วอาจจะมีนิมติ เห็นกายทิพย์ต่างๆ เหมือนกับคุณแม่
แก้ว แล้วท่านก็ไปหลงยึดติดว่าเป็ นมรรคเป็ นผล ทีพ่ งึ ได้รบั และพึงพัฒนาให้มี
อยู่เรื่อยๆ แต่พอไปเล่าให้หลวงตาท่านฟัง ท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เป็ นมรรคเป็ น
ผล มันไม่มคี ุณค่าทางกําจัดกิเลส ไม่ได้ทาํ ให้จติ หลุดพ้น ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็
เพียงแต่ให้รู้วา่ มันเกิดแล้ว อย่าไปสนใจมัน คิดเสียว่าเป็ นของแถมมาก็แล้วกัน
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เวลาเราไปซื้อของเดีย๋ วนี้เขาชอบแจกของแถมกัน แต่อย่าไปดีใจกับของแถมจน
ลืมของทีเ่ ราตัง้ ใจจะไปซื้อ ไปซื้อข้าวแล้วแจกสบู่ ก็เลยเอาแต่สบู่ ข้าวไม่เอามา
อย่างนี้ก็แสดงว่าหลงแล้ว เวลานัง่ ทีไรก็อยากจะเห็นนัน่ เห็นนี่ทกุ ที ถ้าไม่เห็นแล้ว
จะรู้สกึ ว่าทําไม่ถูก ไม่ได้ผล ความจริงผลทีเ่ ราต้องการ ก็คอื ความสงบนิ่งเย็น
ของจิต ความสบายใจ นี่เป็ นส่วนที่ ๑ ของการปฏิบตั ิ
ส่วนที่ ๒ ทีต่ อ้ งทําให้เกิดขึ้นคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ซึง่ ต่างจากการบริกรรม
พุทโธๆ หรือดูลมหายใจเข้าออก การเจริญปัญญาต้องคิดพิจารณา พิจารณา
ร่างกายในเบื้องต้น พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย อย่างนี้
เรียกว่าเป็ นการเจริญวิปสั สนา ทําเพือ่ ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริง ของสิง่ ทีใ่ จ
มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องด้วย ก็คอื ขันธ์ ๕ ส่วนแรกก็คอื ร่างกาย เป็ นส่วนหยาบ
มองเห็นได้งา่ ย ทีต่ อ้ งพิจารณาเพราะใจหลงยึดติดอยู่กบั ขันธ์ ๕ ว่าเป็ นเราเป็ น
ของเรา แล้วเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆ ให้ความสุขกับเราไปนานๆ ซึง่ มันขัด
กับความจริง ความจริงแล้วมันไม่อยู่กบั เราไปนานๆ มันไม่ให้ความสุขกับเราไป
นานๆ มันไม่ใช่เป็ นตัวเรา มันไม่ใช่เป็ นของเรา ต้องสอนใจ ให้พจิ ารณาแก้ความ
หลง ขันธ์ ๕ นี้มนั ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มันไม่อยู่กบั เราไปตลอด เช่นร่างกายของ
เรามันเกิดมาแล้ว มันก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ให้พจิ ารณาไปเรื่อยๆ นี่เป็ น
ธรรมอีกขัน้ หนึ่ง
การปฏิบตั มิ ี ๒ ขัน้ ขัน้ แรกนัง่ หลับตาทําจิตใจให้น่งิ พอจิตใจนิ่งบางทีจะมีผล
พลอยได้ตามมา บางคนก็ปรากฏเห็นสิง่ ต่างๆภายในนัน้ ทีเ่ รียกว่านิมติ ต่างๆ
นิมติ นี้มที งั้ นิมติ ภายนอกคือพวกกายทิพย์ ทีม่ าสนทนากับเรา และนิมติ ภายในที่
เกิดจากภายในใจ เป็ นสิง่ ทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิตในใจ เช่นภพก่อนชาติก่อน พอจิตสงบ
ก็โผล่ข้นึ มาให้เราได้เห็นว่าชาติก่อนเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เคยรู้จกั คนนัน้
คนนี้ เคยไปทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้มา มันก็โผล่ข้นึ มาให้เรารับรู้ได้ แต่สง่ิ เหล่านี้
มันไม่มคี ุณมีประโยชน์ในการเสริมสติปญั ญา ไม่ได้ทาํ ให้จติ สงบอย่างมันคง
่
เหมือนนอนหลับแล้วฝันไป ซึง่ ต่างกับนอนหลับแล้วไม่ฝนั เวลาตื่นขึ้นมามีความ
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ต่างกัน เวลาฝันไปพอตื่นขึ้นมาจะไม่รู้สกึ สดชื่น ไม่ได้พกั ผ่อนเต็มที่ ไม่
เหมือนกับเวลานอนหลับแล้วไม่ฝนั เลย พอตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สกึ ว่าได้พกั อย่าง
เต็มที่ มีความอิม่ มีความสบาย มีกาํ ลังวังชาทีจ่ ะไปทํางานทําการต่อ การนัง่ ทําจิต
ให้สงบนิ่ง ไม่คดิ อะไรเลย ไม่มอี ะไรมาปรากฏเลย สักแต่วา่ รู้ อยู่ในอุเบกขาได้
นานเท่าไหร่ได้ยง่ิ ดี จะทําให้จติ มีพลังทีจ่ ะเจริญวิปสั สนาต่อไป
ถ้านัง่ แล้วไปรับรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอออกมาจากสมาธิแล้วเหมือนกับไม่มสี มาธิ ไม่
มีกาํ ลังทีจ่ ะไปพินิจพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาขันธ์ ๕ คือกาย เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เพือ่ ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
จะไม่ได้พจิ ารณา จะไม่กา้ วหน้า จะติดอยูต่ รงนัน้ นัง่ ทีไรก็อยากจะเห็นนัน่ เห็นนี่
ติดต่อกับกายทิพย์องค์นนั้ องค์น้ ไี ปทุกครัง้ ถ้าวันไหนนัง่ แล้วไม่เห็นอะไร จะรู้สกึ
ว่าไม่ได้ผล ก็จะติดอยู่กบั สมาธิแบบนัน้ บางคนอาจจะได้ฤทธิ์เดช ได้ตาทิพย์หู
ทิพย์ ก็จะหลงยึดติดอยู่กบั ฤทธิ์เดชเหล่านัน้ คิดว่าตนเองวิเศษแล้ว บรรลุมรรค
ผลแล้ว เช่นพระเทวทัต ท่านก็มฤี ทธิ์เดชเหมือนกัน ท่านก็ได้แค่นนั้ ไม่เคยเจริญ
วิปสั สนา ไม่ได้บรรลุแม้แต่ขนั้ โสดาบัน เป็ นพระปุถชุ นธรรมดา มีแต่ฤทธิ์เดช
แต่ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะกําจัดความหลงความมักใหญ่ใฝ่ สูง ความหลงตน คิดว่าตน
วิเศษ ถึงกับกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้เป็ นผูป้ กครองสงฆ์แทน
พระพุทธเจ้า พอไม่ได้ดงั ใจก็โกรธ พอโลภแล้วไม่ได้ดงั ใจก็โกรธ พอโกรธแล้วก็
ไปทําบาปทํากรรม แล้วก็ตอ้ งไปตกนรก ถึงแม้จะได้ฤทธิ์เดช ได้บวชเป็ นพระมา
นานแสนนาน ก็ยงั ต้องไปตกนรก เพราะไม่รู้วา่ นัง่ สมาธิเพือ่ อะไร ผลทีค่ วรจะพึง
ได้นนั้ เป็ นอย่างไร พอได้ฤทธิ์เดชก็หลงยึดติดว่าเป็ นมรรคเป็ นผลไป หลงคิดว่า
ตนได้บรรลุแล้ว
เพราะฉะนัน้ เป้ าหมายสําคัญทีส่ ุดของการทําสมาธิก็คอื ให้จติ เป็ นอุเบกขา รวมลง
เป็ นหนึ่ง สักแต่วา่ รู้ ถ้ามีอะไรมาปรากฏให้รู้ให้เห็น เช่นมีแสงสว่าง มีความรู้สกึ
ขนลุกซ่า ก็ให้ถอื ว่าเป็ นของแถมมา ให้พจิ ารณาว่าเป็ นอนิจจัง เกิดขึ้นแล้วก็ผ่าน
ไป รู้ไว้ใช่วา่ ใส่บ่าแบกหาม ไม่ได้เป็ นมรรคเป็ นผล ไม่ได้ทาํ ให้เราวิเศษขึ้นมา สิง่
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ทีจ่ ะทําให้เราวิเศษจริงๆนัน้ ต้องธรรมอีกขัน้ หนึ่ง คือพอออกจากสมาธิน้ แี ล้วก็
ต้องเจริญปัญญา พิจารณากายนี้แหละ เบื้องต้นพิจารณากายให้เข้าใจทุกสัดทุก
ส่วน เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องอสุภความไม่สวยไม่งาม เรื่องปฏิกูล
ความสกปรกของร่างกาย พิจารณาจนเกิดความเบือ่ หน่ายทัง้ กายของเราและของ
ผูอ้ น่ื ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากได้ใครมาเป็ นคู่ครอง อย่างนี้จงึ จะเป็ น
ผูว้ เิ ศษ เป็ นมรรคผล ถ้ายอมรับความตายปล่อยวางได้ก็เป็ นโสดาบันแล้ว ดังที่
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เปล่งวาจาว่า ธรรมใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมี
การดับไปเป็ นธรรมดา ร่างกายนี้เกิดแล้วก็ตอ้ งตายเป็ นธรรมดา ยอมรับได้ไม่
กังวล ถ้าพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงาม มีแต่โครงกระดูก มีแต่ตบั ไตไส้
พุง มีแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นปฏิกูล ไม่อยากจะเข้าใกล้ ไม่อยากจะได้มาเป็ นคู่ครอง ไม่
อยากจะหาความสุขด้วย ก็จะหลุดจากกามตัณหา กลายเป็ นพระอนาคามีไป นี่
เพียงขัน้ พิจารณาร่างกาย ก็ได้ถงึ ขัน้ อนาคามีแล้ว ส่วนขัน้ พระอรหันต์ก็ตอ้ ง
พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิตต่อไป
ถาม เรื่องเกี่ยวกับว่าทุกอย่างเป็ นธาตุ ๔ นี้ ก็พอดีเมือ่ วันศุกร์ไปงานศพ แล้วก็ไปดู
โลงศพ จากการทีไ่ ด้ฟงั เรื่องนี้มาก่อน ก็พจิ ารณาตาม เสร็จแล้วเหมือนกับว่าจิต
มันไหลไปเอง ความคิดเราไหลไปเอง ว่าเป็ นธาตุดนิ เป็ นธาตุนาํ้ ฯลฯ ต้องทํา
อย่างไรดีคะ
ตอบ ก็ควรเจริญต่อไป ให้ปรากฏอยู่กบั เราอยู่เรื่อยๆ
ถาม แต่ตอนนัน้ ไม่ได้บงั คับให้พจิ ารณานะ
ตอบ ตอนนัน้ มันไปโดยอํานาจของบุญบารมีทไ่ี ด้บําเพ็ญมา
เป็ นปัญญาเก่าทีเ่ คย
พิจารณามาก่อน เหมือนถ่านไฟเก่าทีไ่ ด้ไฟใหม่ ไฟเก่ามอดไปแต่ไม่ดบั พอได้
สะเก็ดไฟก็ลกุ ขึ้นมาใหม่ พอเราถอนออกมามันก็หยุด พอมันไหม้หมดมันก็หยุด
เราก็ตอ้ งเติมเชื้อเพลิงใหม่ ตอนนี้มกี าํ ลังพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง ถ้าพิจารณา
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อย่างต่อเนื่องทุกเวลานาที
กลายเป็ นซากศพไปทันที

เวลากําหนดดูทไี รก็จะกลายเป็ นธาตุไปทันที

ถาม มันเหมือนกับเราไม่ได้บงั คับมันนะคะ
ตอบ ถ้าพิจารณาไปในทางนี้ก็แสดงว่าไปในทางปัญญาแล้ว พิจารณาอะไรเป็ นธาตุไป
หมด เป็ นซากศพไปหมด ก็เป็ นปัญญาแล้ว
ถาม ถ้าความเคลือ่ นไหวออกมาลักษณะอย่างนี้
ตอนนัน้

แสดงว่าสติก็ไม่มคี วามหมายแล้ว

ตอบ ยังมีสติ ถ้าไม่มจี ะไปรู้ได้อย่างไร แต่ไม่ได้บังคับมัน มันไปเอง เพราะมีเชื้อเก่าอยู่
พอได้รบั สะเก็ดไฟก็ลกุ ขึ้นมาเลย เพียงแต่วา่ ลุกไม่ได้นาน เพราะมีเชื้อแค่นนั้ ก็
ต้องมาทําต่อ มาต่อยอดพิจารณาทุกขณะทุกเวลาเลย ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต้องไป
คิดเรื่องอืน่ ก็ให้คดิ พิจารณาไตรลักษณ์ในกายอยู่เรื่อยๆ จนมันไหลไปเอง ไม่
ต้องบังคับ เห็นใครเห็นอะไรก็กลายเป็ นธาตุไปหมด เป็ นขี้เถ้าไปหมด เป็ น
ซากศพไปหมด ถ้าพิจารณาจนชํานาญแล้ว ก็ไม่ตอ้ งบังคับ พอเห็นปั๊บมันจะไหล
ไปเองเลย เหมือนกับตอนต้นหัดท่องสูตรคูณ ต้องท่องสองคูณสองเป็ นสี่ สอง
คูณสามเป็ นหก ต้องท่องไปก่อน พอชํานาญแล้วก็ไม่ตอ้ งท่อง พอเห็นเลขสอง
กากบาทเลขสามปั๊บ เลขหกก็จะตามมาเอง เป็ นไปโดยอัตโนมัตเิ พราะความ
ชํานาญ ถ้าพิจารณาจนชํานาญแล้วมันจะมาเอง ถ้าไม่ชาํ นาญมันจะไม่มา พอหลง
ปั๊บก็ตามไปเลย จะรู้วา่ ปัญญาทันไม่ทนั ก็อยู่ตรงนี้ เวลาเห็นปั๊บจะไปทางไหน ถ้า
ไปทางความอยากได้ ก็ไปทางกิเลสแล้ว พอไปก็สายไปเสียแล้ว ตามไม่ทนั แล้ว
ไปแต่งงานกันแล้ว ไปเทีย่ วทีไ่ หนกันแล้ว ถ้าทันก็จะเข้าวัดเลย บวชเลย
ถาม ในหนังสือนี้หลวงปู่มนพิ
ั ่ จารณากระดูกอย่างเดียวตัง้ ๕๐๐ ชาติ
ตอบ เพราะไม่ได้พจิ ารณาบ่อย เกิดมาชาติหนึ่งก็พจิ ารณานิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปทํา
อย่างอืน่ ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถ้าชาติน้ พี จิ ารณาอยู่ทกุ วัน ทุกเวลา ทุกลม
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หายใจเข้าออกแล้ว จะไม่หลายชาติ ชาติน้ กี ็สาํ เร็จได้ ถ้าไม่ ๗ วัน ก็ไม่เกิน ๗ ปี
ก็ได้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในมหาสติปฏั ฐานสูตรว่า ถ้าเร็วก็ ๗ วัน
ถ้าช้าก็ ๗ ปี พิจารณาไปเรื่อยๆ ดังทีท่ รงสอนพระอานนท์ให้พจิ ารณาความตาย
ทุกลมหายใจเข้าออก จนเป็ นอัตโนมัตไิ ป เป็ นส่วนหนึ่งของความรู้สกึ นึกคิด พอ
เห็นคนจะเห็นอาการ ๓๒ ทันที ร่างกายเป็ นเหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่ง มีจติ มา
ครอบครองเป็ นเจ้าของ เป็ นผูส้ งให้
ั ่ เดินให้พูดให้วง่ิ ให้เล่นให้ทาํ อะไรต่างๆ แต่จติ
ไปหลงว่าเป็ นตัวมัน พอร่างกายเป็ นอะไรไป จิตก็วนุ่ วายตกใจหวาดกลัว พอ
สอนให้รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ไม่ได้เป็ นจิต จิตก็จะฉลาดรู้ทนั
ปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย
ถาม ถ้าไม่เห็นอะไรเลย จะผิดปรกติหรือไม่
ตอบ ไม่ผดิ เป้ าหมายของสมาธิก็คอื จิตสงบนิ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ เป็ น
อุเบกขา ซึง่ คนส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๙๕ จะเป็ นอย่างนี้ สงบนิ่งแล้วไม่รู้ไม่เห็นอะไร
แต่มพี วกส่วนน้อยร้อยละ ๕ จะเป็ นพวกจิตโลดโผน มักจะไปรู้อะไรพิเศษ แต่
ไม่วเิ ศษอย่างไรเลย ถ้าจะวิเศษต้องเห็นเรานอนตาย อย่างนี้ถงึ จะวิเศษ ถ้าเห็น
ไตรลักษณ์จงึ จะถือว่าวิเศษ เห็นเรานอนตาย มีคนมารดนํา้ ศพเรา เห็นศพเราถูก
จับใส่โลง เอาเข้าไปเผาในเมรุ จนกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป จนติดตาติดใจ ออกมา
จากสมาธิก็ยงั อยู่ อย่างนี้ถงึ จะเป็ นวิปสั สนา เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ทําให้ปล่อย
วางร่างกายได้
ถาม ถ้ามีลูกมีหลานเล็กๆ จะฝึ กเขาให้คดิ ให้เห็นความจริงได้อย่างไร
ตอบ สอนเราก่อนเถิด ถ้าเราเก่งแล้วจะสอนง่าย เพราะจะดูวา่ เขาพร้อมหรือไม่พร้อม
ก่อน รับได้หรือรับไม่ได้ ไม่ใช่จะสอนไปหมดเลย
ถาม แมวมันมีเห็บนะค่ะ ทีน้ มี หี ลานเล็ก ก็เลยให้ยานอนหลับแมว แล้วก็เอาทัง้ แม่ทงั้
ลูกไปปล่อย จะบาปไหมคะ
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ตอบ ถ้าไม่ทาํ ให้เขาตายก็ไม่บาป ถ้าอยากจะได้บญ
ุ ก็เอาไปฝากไว้กับคนทีร่ บั เลี้ยงดู
ถ้าเอาไปปล่อยให้เขาอยู่ตามมีตามเกิด ก็ไม่บาป แต่ไม่ได้บญ
ุ
ถาม สมมุตวิ า่ มีผูป้ ่ วย ทีถ่ งึ เวลาของเขาแล้ว แต่ญาติยงั ไม่อยากให้เขาจากไป ก็จะให้
หมอช่วย หมอก็พยายามจะช่วยเต็มที่ แต่บางทีก็ลาํ บาก เพราะถึงเวลาของเขา
แล้ว
ตอบ ทําเท่าทีเ่ ราจะทําได้ก็แล้วกัน
ถาม ก็ช่วยเต็มที่ บางครัง้ ก็รู้สกึ ว่าเขายังไม่เข้าใจ
ตอบ เขาอาจจะคิดไม่ดกี บั เราก็ได้ หาว่าไม่ทาํ เต็มที่ อย่างนัน้ อย่างนี้ ก็อย่าไปกังวล ถ้า
เราทําตามหน้าทีข่ องเรา ทําตามหลักวิชาชีพทีเ่ ราเรียนมา ไม่ตอ้ งไปกังวล ถ้ารัก
ใครก็มกั จะมีอารมณ์ บางทีเขาก็จะพาลใส่เรา หาว่าไม่ทาํ เต็มที่ หรือทําผิด ก็ตอ้ ง
ทําใจ ความรู้สกึ และ การวิพากษ์วจิ ารณ์ของผูอ้ น่ื เราห้ามไม่ได้ ข้อสําคัญขอให้
เรามีความมันใจต่
่ อวิชาชีพของเรา ต่อการกระทําของเรา ว่าเราทําถูกต้องแล้ว
ถาม ถ้าเราคิดปรุงแต่งขึ้นมา เราก็กลับน้อมคิดให้เป็ นไตรลักษณ์ได้ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องคิดไปในทางไตรลักษณ์ทนั ที ไม่วา่ จะคิดเรื่องอะไร เราต้องดึงมันเข้าไป
ในไตรลักษณ์เสมอ คิดว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไปยุ่งกับเขาแล้ว เราก็จะ
ทุกข์วนุ่ วายกับเขา
ถาม เราน้อมนิมติ ทีเ่ กิดขึ้นเข้ามาในไตรลักษณ์ จะเป็ นประโยชน์ ใช่ไหมครับ
ตอบ คําว่าไตรลักษณ์น่มี หี ลายลักษณะ เช่นตัวนิมติ เอง เมือ่ ปรากฏแล้วก็หมดไป ผ่าน
ไปแล้ว ก็ควรปล่อยให้ผ่านไป เป็ นอนิจจังแล้ว หรือว่าภายในนิมติ เอง มีภาพ
หรือมีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เราเห็นถึงความเป็ นอนิจจัง เช่นเห็นว่าเรากําลังจะจมนํา้
ตาย กําลังต่อสู ้ ไม่ยอมให้จม พยายามรักษาชีวติ ไว้ให้ได้ ยิง่ ต่อสูก้ ็ยง่ิ ทุกข์ยง่ิ
วุน่ วายทรมานใจ พอรู้วา่ ไม่ไหวแล้วยอมดีกว่า ปล่อยให้มนั ไป พอปล่อยปั๊บ
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ร่างกายก็ดง่ิ จมลงไปในนํา้ ใจก็ดง่ิ เข้าสู่ความสงบ อย่างนี้ก็เป็ นไตรลักษณ์อกี
แบบหนึ่ง เอาเหตุการณ์ในนิมติ นัน้ มาใช้กบั เหตุการณ์จริงในชีวติ ได้ ถ้าเรา
พยายามเหนี่ยวรัง้ อะไรไว้ แล้วมันทําให้วนุ่ วายใจ ก็ปล่อยมันไป งานก็ปล่อยมัน
ไป ตําแหน่งก็ปล่อยมันไป อย่าไปรัง้ มันไว้ พอปล่อยแล้วก็จะโล่งอกโล่งใจสบาย
ใจ ทุกข์เพราะความเหนี่ยวรัง้ ยึดติดอยู่กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ยิง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ รารักเราหวง
มาก พอจะจากเราไป เราก็พยายามต่อสู ้ทุกวิถที าง ทีจ่ ะดึงให้อยู่กบั เราให้ได้
ตอนนัน้ จะทุกข์ทรมานใจมาก แต่ถ ้าเห็นว่าความวุน่ วายใจนี้มนั ไม่ดี ควรปล่อย
ไปดีกว่า พอปล่อยได้ใจก็จะนิ่งสงบ เขาจะไปหรือไม่ก็อกี เรื่องหนึ่ง อย่างน้อยใจ
ของเราสบายแล้ว อยู่ก็ดี ไม่อยู่ก็ดี นี่ก็เป็ นการเห็นอนิจจัง เห็นไตรลักษณ์อกี
ลักษณะหนึ่ง
ถาม รู้สกึ ว่าจิตจะวิง่ ออกจากกาย ก็เกิดความกลัวว่าจิตกับกายมันจะทิ้งกัน ก็เลยดึง
ไว้ ก็จะดึงไปดึงมา เสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เลยบอกตัวเองว่า ถ้ามันจะแยกกันก็ให้
มันแยก เพราะมันก็ตอ้ งแยกกันอยู่แล้ว ก็ปล่อยมันไป
ตอบ ถ้าคิดอย่างนัน้ ได้ก็ดี อะไรจะเกิดก็ให้มนั เกิด ไม่ตอ้ งไปกังวล ถ้ามันจะแยกออก
จากกันก็ให้มนั แยก เพราะกายกับใจเป็ นคนละส่วน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกออก
จากกัน ให้มสี ติปญั ญารู้ทนั ให้สกั แต่วา่ รู้ ให้ผูร้ ู้ดูเฉยๆ
ถาม เหมือนกับฟังเทศน์ แล้วจิตจะจับอยู่กบั คําเทศน์ จับอยู่แน่นจนไหลตามคําเทศน์
นัน้ ไป ก็เลยเกิดความรู้สกึ กลัวว่ามันจะหลุดออกไป
ตอบ ไม่หลุด เป็ นเพียงความรู้สกึ ทีเ่ ราคิดไปเอง กายกับจิตจะแยกกันก็ตอนตาย
เท่านัน้ ถ้ายังมีลมหายใจอยู่มนั ยังไม่ไปหรอก
ถาม เวลาภาวนาจะมีคาํ ถามคําตอบเกิดขึ้นตลอดเวลา บางคําตอบมันก็กระจ่าง เพราะ
มันกระจ่างทีใ่ จเลย แต่ในบางคําตอบมันไม่กระจ่าง แล้วมันจะติดออกมาให้
พิจารณาในภายหลังอยู่เสมอ
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ตอบ เป็ นการพัฒนาจิตใจ ความคิดความสงสัยต่างๆ พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ตอ้ งหา
คําตอบ ถ้าปัญญายังไม่ทนั ก็ยงั หาคําตอบมาไม่ได้ แต่พอพิจารณาไปสักระยะ
หนึ่งก็ได้คาํ ตอบ คําตอบอยู่ในไตรลักษณ์ ถ้าใช้ไตรลักษณ์แล้วจะพบคําตอบ
ถาม จิตไม่เป็ นสมาธิเลยค่ะ พอนัง่ ไปสักพักหนึ่งคําถามคําตอบต่างๆจะขึ้นมาทันที
ตอบ จิตจะไปในทางปัญญาอบรมสมาธิ ก็ให้อยู่ในวงของขันธ์ ๕ ในวงของไตรลักษณ์
ถ้าไปในวงของลาภยศสรรเสริญสุข ก็แสดงว่าหลงทางแล้ว
ถาม บางทีไปค้นหาคําตอบในหนังสือ
ตอบ ค้นในใจเรานี่แหละ บางทีหนังสือก็ให้คาํ ตอบกับเราได้ บางทีไปอ่านหนังสือของ
ครูบาอาจารย์ก็ได้คาํ ตอบ บางทีมโี อกาสได้พบกับครูบาอาจารย์ แล้วแย้มออกไป
ให้ท่านทราบ ท่านก็จะช่วยเราได้
ถาม บางทีมนั อัดอัน้ ตันใจ มันคิดซํา้ ๆซากๆไปตลอด
ตอบ การปฏิบตั โิ ดยทีไ่ ม่มคี รูบาอาจารย์กบั มีก็ต่างกันตรงนี้
เวลามีปญั หาครูบา
อาจารย์ช่วยเราได้ ท่านปฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว ท่านรู้แล้ว พอเราติดตรงนี้ป ั๊บท่านก็จะ
บอกเราได้ ถ้าไม่มกี ็ตอ้ งพึง่ ตนเองไปก่อน เปิ ดหนังสือดูก็ได้ ขอให้เป็ นหนังสือที่
เป็ นธรรมะจริงๆก็แล้วกัน ถ้าไปเจอหนังสือธรรมะทีไ่ ม่จริง ก็จะทําให้เราเขวได้
ถาม บางทีหยิบเทปธรรมะของหลวงตาฟังก็ได้คาํ ตอบ
ตอบ ท่านได้ตอบเราไว้นานแล้ว ท่านได้เทศน์ไว้ก่อนแล้ว ท่านเคยผ่านมาแล้ว ท่านรู้
แต่ละจุดจะมีปญั หาอะไรบ้าง จะติดอยู่ตรงไหน ท่านจะเตือนไว้ก่อน เหมือน
ตอนทีห่ ลวงตาติดสมาธิ หลวงปู่มนก็
ั ่ บอกว่าสมาธิเป็ นเหมือนเศษเนื้อติดฟัน พอ
ท่านออกไปพิจารณาทางปัญญา ท่านก็พจิ ารณาจนไม่หลับไม่นอน หลวงปู่มนก็
ั่
บอกว่าหลงสังขาร จิตจะไปสุดโต่งเสมอ พออยู่ขนั้ สมาธิมนั ก็จะติดสมาธิ ไม่ยอม
ออกทางปัญญา พอออกพิจารณาทางปัญญา เกิดความรู้ความฉลาด ก็จะติดการ
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พิจารณาจนไม่ยอมหยุดพักเลย ก็เลยฟุ้งซ่าน พิจารณาจนเลยเถิดไป หลวงปู่มนั ่
ก็บอกว่าหลงสังขาร ต้องกลับมาพักในสมาธิ ต้องพักจิตบ้าง สลับกับการ
พิจารณา เหมือนกับมีดถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะทือ่ ปัญญาถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ
มันก็จะทือ่ เหมือนกัน จะตอบคําถามไม่ได้เหมือนตอนพิจารณาใหม่ๆ ตอนออก
จากสมาธิใหม่ๆ สงสัยอะไร จะมีคาํ ตอบมารับปั๊บ พอพิจารณาไปสักระยะหนึ่ง มี
คําถามออกมาแต่คาํ ตอบไม่ออกมา มันหมดกําลังแล้ว ต้องหยุดพิจารณา กลับ
เข้าไปพักในสมาธิ เคยทําจิตให้สงบอย่างไรก็ทาํ ไป พอจิตได้พกั พอแล้ว อิม่
สบาย พอถอนออกมา พอคําถามเดิมโผล่ออกมาปั๊บ คําตอบก็จะตามมาทันที
คําถามทีไ่ ม่มคี าํ ตอบเพราะจิตไม่มสี มาธิ ต้องพักจิตให้สงบก่อน อย่าพิจารณา
มากจนเกินไป จะหลงสังขาร
ถาม บางทีคดิ ทัง้ วัน
ตอบ แต่หาคําตอบไม่เจอ
ถาม บางคําตอบนี่ พอคิดแล้วมันก็กระจ่าง
ตอบ พอกระจ่างแล้วมันก็จะสงบ เดีย๋ วก็มปี ญั หาใหม่มาอีก
ถาม ส่วนใหญ่ปญั หาอยู่ขณะทีเ่ ริ่มทําสมาธิเสมอ
ตอบ แสดงว่าจริตของเราจะเป็ นแบบปัญญาอบรมสมาธิ ต้องพิจารณาถึงจะสงบ ให้อยู่
กับพุทโธๆ จะไม่สงบ
ถาม เคยพิจารณาเรื่องธาตุ ๔ แล้ววันหนึ่งตอนทานข้าว ทันทีทท่ี านก็จะเห็นอาหาร
เป็ นธาตุ ๔ แล้วรวมเป็ นเนื้อเดียวกันกับร่างกาย แล้วก็มคี าํ บอกว่า อันนี้ก็ไป
เสริมธาตุ ๔
ตอบ เมือ่ รู้วา่ เป็ นธาตุ ๔ ก็ตอ้ งไม่ยดึ ไม่ตดิ เป็ นเหมือนขวดนํา้ เหมือนกับวัตถุอน่ื ๆ
เป็ นธาตุเหมือนกัน จะเป็ นอะไรก็ไม่วนุ่ วาย
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ถาม รู้สกึ เฉยๆไม่มคี วามรู้สกึ อะไร
ตอบ ถ้าจิตไม่วุน่ วาย ไม่เดือดร้อน ไม่กงั วล ไม่วติ ก ไม่หวาดกลัว กับการเป็ นอะไร
ของร่างกาย ก็ใช้ได้ มันจะเป็ นอะไร ถ้ามันสุดวิสยั ทีจ่ ะรักษามันไว้ได้ ก็ตอ้ งให้
เป็ นไปตามเรื่อง จิตจะรู้สกึ เฉยๆ มีก็ดูแลรักษาไป เมือ่ มันจะไปก็ให้มนั ไป มันก็
ไม่ได้ไปไหน มันก็กลับคืนสู่ธาตุเดิม เผาแล้วก็เหลือแต่ข้เี ถ้า เหลือแต่เศษกระดูก
นํา้ ก็เหือดแห้งไปหมด อากาศก็หายไปหมด เหลือแต่ดนิ ร่างกายก็มเี ท่านี้ ถ้า
พิจารณาอย่างนี้จติ จะสงบเย็นสบาย มีความสุข
ถาม จะทํารายงานโน้มน้าวใจคนไม่ให้ฆ่าสัตว์ เพราะคนชอบฆ่ายุงฆ่ามดกัน แต่จะไม่
เอาเรื่องยุงเรื่องมดอย่างเดียว
ตอบ ต้องมองว่ามนุษย์และสัตว์ทกุ ชนิด มีคุณค่าเท่ากัน รักชีวติ เท่ากัน ต่อให้ใครให้
เงินมามากเท่าไหร่เพือ่ แลกกับชีวติ ก็ไม่มใี ครเอา เพียงแต่วา่ สัตว์ไม่สามารถสือ่
ให้เรารู้วา่ เขาก็รกั ชีวติ ของเขาเท่ากับเรารักชีวติ ของเรา ธรรมชาติของกิเลสจะเห็น
แก่ตวั เห็นว่าชีวติ ของตนมีค่ากว่าชีวติ ของผูอ้ น่ื จึงไม่มคี วามเมตตากรุณา ถ้า
ต้องการอะไรสําหรับตนเองแล้ว จะทําได้ทกุ อย่าง เช่นจะอ้างว่าถ้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ ก็
จะไม่มอี าหารรับประทาน ก็จะอยู่ไม่ได้ ถ้าเราไปอยู่ในป่ าอยู่ในดงเสือ เสือก็ตอ้ ง
คิดว่าถ้าไม่ได้เรากินเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
ถ้าคิดแบบนี้ก็ถอื ว่าเป็ นเดรัจฉาน
ด้วยกันทัง้ ๒ ฝ่ าย เดรัจฉานก็คอื ผูท้ ไ่ี ม่มปี ญั ญา ไม่รู้วา่ สัตว์ทกุ ชนิดมีความรัก
ตัวกลัวตายเหมือนกันหมด เห็นคุณค่าของชีวติ ของตนมากกว่าของผูอ้ น่ื ถ้ามี
ปัญญาก็จะเคารพชีวติ ของกันและกัน มนุษย์ถงึ อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ตอ้ งฆ่ากัน
เพราะมนุษย์ถูกสอนไม่ให้ฆ่าผูอ้ น่ื ฆ่าแล้วจะมีโทษตามมา
ถาม เวลาเพือ่ นสังอาหารทะเล
่
เราก็บอกอย่าสังเลย
่ เขาก็บอกว่าสัตว์พวกนัน้ เกิดมาให้
เรากินนะ ก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรต่อ
ตอบ โดยธรรมชาติของกิเลสย่อมเห็นแก่ตวั ย่อมน้อมเหตุผลเพือ่ ตนเองเสมอ มนุษย์
เรานี่มที งั้ ทีฉ่ ลาดและไม่ฉลาด มนุษย์ทฉ่ี ลาดก็เช่นพระพุทธเจ้า ทรงสอนว่าชีวติ
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ของเราและผูอ้ น่ื มีคุณค่าเท่ากัน ไม่จาํ เป็ นต้องฆ่าผูอ้ น่ื เป็ นอาหาร กินผักกินข้าวก็
อยู่ได้เหมือนกัน
ถาม มนุษย์ตอ้ งกินผักกินผลไม้อยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ตอบ กินผักกินผลไม้จะมีอายุยนื ยาวนาน ทีม่ อี ายุสนั้ มีโรคกันก็เพราะกินเนื้อสัตว์กนั
ยิง่ ในสมัยปัจจุบนั นี้จะเป็ นเนื้อสัตว์สงั เคราะห์ ไม่ได้เป็ นเนื้อสัตว์ธรรมชาติ เลี้ยง
ด้วยสารต่างๆเพือ่ เร่งให้สตั ว์เจริญเติบโตรวดเร็วและใหญ่ ยิง่ ตัวใหญ่มากเท่าไหร่
ก็ยง่ิ ได้ราคามากขึ้น ได้เงินมากขึ้นเท่านัน้ สารทีต่ กค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ก็ยา้ ยเข้ามา
สู่ในร่างกายของคนทีก่ นิ คนก็เลยเป็ นโรคมะเร็งกัน ถ้าเห็นโทษเห็นภัยของการ
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ แล้วก็จะไม่กล้าฆ่า นี่พูดถึงหลักของวิทยาศาสตร์หรือตรรกะทีเ่ รา
เห็นได้ดว้ ยตา แต่ยงั มีตรรกะทีไ่ ม่ได้เห็นด้วยตาอีกด้วย เป็ นเรื่องของศรัทธาที่
ศาสนาสอนว่า ทําเขาแล้วก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ให้เขาทําเราคืน ฆ่าปลา ๑๐๐ ตัว
ก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นปลา ๑๐๐ ครัง้ ฆ่าช้าง ๑๐๐ ครัง้ ฆ่าอะไรกี่ครัง้ ก็ตอ้ ง
กลับมาเกิดเป็ นสิง่ นัน้ ๆเพือ่ ให้เขาฆ่าเราคืน นี่คอื หลักเหตุผลทีว่ า่ ทําไมเราไม่ควร
ทีจ่ ะฆ่ากัน แต่ก็มขี ้อยกเว้นถ้าเขาตายแล้วจะเอาซากศพไปทําอะไร ก็ไม่เป็ นบาป
เป็ นกรรม เอาไปฝังดิน เอาไปเผา เอาไปย่างกินก็ไม่เสียหายอะไร เอามาต้มกินก็
ไม่เป็ นไร เอามากินเอามาแกงได้ ถ้าเขาตายโดยธรรมชาติ ถ้าอยากจะกินเนื้อสัตว์
ก็ให้กนิ สัตว์ทต่ี ายแล้ว ถ้าคนอืน่ ฆ่าให้แทนก็เป็ นกรรมของคนฆ่าไป คนกินไม่
บาป ถ้าไม่ไปสังเขาให้
่
ฆ่าแทน เช่นซื้อเนื้อสัตว์ทต่ี ายแล้วในตลาด อย่างนี้ก็ไม่ได้
ถือว่าเป็ นการส่งเสริมให้เขาฆ่า ถ้าเราไม่ได้สงั ่ เขาทําด้วยความโลภของเขาเอง
เขาต้องการเงิน เขาก็ฆ่าแล้วเอามาขายทีต่ ลาด แต่ถา้ เราอยากให้โลกนี้ไม่มกี ารฆ่า
กันเลย ก็อย่าไปซื้อเนื้อสัตว์กนิ กันเลย
ถาม ถ้าเถียงกลับมาว่าทีเ่ ราไปฆ่าเขานี่ก็เป็ นกรรมของเขา
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ตอบ คนทีฆ่ ่าก็มกี รรมตามมาด้วยเหมือนกัน เป็ นกงกรรมกงเกวียน ล้างแค้นกันไป
ล้างแค้นกันมา เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จอง
เวร
ถาม คนทีม่ ปี ญั ญาในความหมายของศาสนาเป็ นอย่างไร
ตอบ มีความสามารถแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ นโทษ ถ้าถูก
ความหลงครอบงําก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ คนทีไ่ ม่มปี ญั ญาแยกแยะจึงเป็ น
คนครึ่งคนเท่านัน้ เป็ นคนทางกายแต่ใจเป็ นสัตว์ สัตว์ไม่สามารถแยกแยะได้วา่
อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีไม่ดี คนเท่านัน้ ทีท่ าํ ได้ ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต่างจากสัตว์
ศาสนาคริสต์ก็สอนให้ทาํ ในสิง่ ทีอ่ ยากให้ผูอ้ น่ื ทํากับเรา ถ้าเราอยากให้ผูอ้ น่ื ดีกบั
เรา เราก็ตอ้ งดีกบั เขา
ถาม แต่ในกรณีของสัตว์จะไม่ชดั
ตอบ ทางพุทธศาสนาถือว่า สัตว์และมนุษย์มคี วามรักตัวกลัวตายเหมือนกัน เพราะ
เป็ นจิตเหมือนกัน เพียงแต่จติ ต้องไปใช้กรรม จึงได้ร่างของสัตว์ทต่ี าํ ่ ต้อยกว่า
เพราะจิตมีสติปญั ญาตํา่ ก็เลยต้องไปเกิดในระดับตํา่ แต่ความรักตัวกลัวตายนี่
เท่ากันหมดไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นสัตว์ สัตว์ทกุ ตัวต้องการให้ผูอ้ น่ื
รักและดีกบั ตนทัง้ นัน้ ไม่มใี ครต้องการให้ผูอ้ น่ื ฆ่าตนหรือทําร้ายตน ถ้าอยากให้
สังคมสงบสุข ก็ตอ้ งไม่ฆ่ากัน ไม่เบียดเบียนกัน นี่คอื หลักของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม สังคมของมนุษย์จงึ เป็ นสังคมทีส่ งบปลอดภัยกว่าสังคมของสัตว์ สัตว์
จะต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเผลอเมือ่ ไหร่จะถูกฆ่าทันที ปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก
ถาม พวกสัตว์เองก็มกี ารจองเวรกัน
ตอบ จองเวรเพราะไม่มปี ญั ญา จองเวรด้วยการกินกันเป็ นอาหาร จองเวรด้วยการแย่ง
คู่ครองกัน เหมือนกับมนุษย์ทท่ี าํ สงครามกัน เหมือนกันไม่มผี ดิ มนุษย์ทท่ี าํ
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สงครามกันก็ไม่ต่างไปจากสัตว์ มนุษย์ทไ่ี ม่ทาํ สงครามกันถึงจะถือว่าเป็ นมนุษย์ท่ี
แท้จริง
ถาม ถ้าทําเพือ่ ทีป่ ้ องกันตัว
ตอบ บาปน้อยกว่าผูท้ ไ่ี ปบุกรุกผูอ้ น่ื
ถาม อย่างสมัยก่อนเวลากษัตริยท์ าํ สงครามแล้ว ก็ตอ้ งมาสร้างโบสถ์ทาํ บุญเพือ่ อุทศิ
ส่วนกุศลให้กบั ผูต้ าย
ตอบ อุทศิ บุญได้ แต่ล ้างบาปไม่ได้ บาปต้องล้างด้วยการไม่ทาํ บาป ถ้าไม่ทาํ บาปก็ไม่มี
บาปต้องล้าง ถ้าทําแล้วก็ล ้างไม่ออก
ถาม มาใช้กรรมในชาติน้ กี นั
ตอบ เป็ นเวรเป็ นกรรมกันมา ผลัดกันฆ่ากัน จนกว่าจะหยุด ไม่ตอบโต้ พระพุทธเจ้า
ทรงไม่ตอบโต้พระเทวทัตเลย แต่ทรงใช้สติปญั ญาใช้ความเมตตาป้ องกันตัว
ถาม ถ้าพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็จะดีข้นึ
ตอบ พวกทีไ่ ปเกิดเป็ นสัตว์ก็เพราะฆ่าผูอ้ น่ื เมือ่ หมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ แต่
ยังติดนิสยั ฆ่าผูอ้ น่ื จึงฆ่าผูอ้ น่ื เป็ นอาหารอีก แต่พวกทีล่ งมาจากสวรรค์ จะติด
นิสยั ไม่ฆ่าสัตว์มา ก็จะไม่ฆ่ากินผูอ้ น่ื คนในโลกมนุษย์น้ ีมอี ยู่ ๒ พวก พวกทีม่ า
จากเบื้องบนกับพวกทีม่ าจากเบื้องล่าง พวกทีม่ าจากเบื้องล่างก็จะทําผิดศีล ๕
เป็ นประจํา พวกทีม่ าจากเบื้องบนก็จะรักษาศีล ๕ เป็ นประจํา วงจรของเขาจึง
ต่างกัน พวกทีม่ ศี ีลก็จะวนอยู่กบั มนุษย์กบั สวรรค์ พวกทีท่ าํ ผิดศีลก็จะวนอยู่กบั
มนุษย์กบั สัตว์เดรัจฉานกับสัตว์นรก พวกทีฉ่ ลาดกว่านัน้ ก็จะรักษาศีลทําบุญให้
ทานและภาวนา กําจัดความโลภความโกรธความหลง พวกนี้ก็จะไปนิพพาน ตัด
ภพตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตายเกิด ตัดเวรตัดกรรมได้อย่างแท้จริง เมือ่ ถึง
นิพพานแล้วก็ไม่ไปเกิดอีกแล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะตามมาจองเวรจองกรรมได้อกี
59

เหมือนกับอยู่บา้ นไม่ออกนอกบ้าน ไม่ข้นึ รถลงเรือขึ้นเครื่องบิน ก็ไม่ตายเพราะ
รถควํา่ เรือล่มหรือเครื่องบินตก แต่ถา้ ยังต้องออกไปนอกบ้าน ยังต้องขึ้นรถลง
เรือขึ้นเครื่องบินอยู่ ก็ตอ้ งไปเสีย่ งกับภัยเหล่านัน้ ถ้าถึงนิพพานแล้วก็ไม่มกี าร
เกิดอีก เมือ่ ไม่มกี ารเกิดก็ไม่มกี ารแก่การเจ็บการตาย ไม่ถูกผูอ้ น่ื ฆ่าทําร้าย
ถาม ท่านไปเจอกันบ้างไหม
ตอบ ไม่เจอหรอก ไม่ตอ้ งเจอ เพราะเป็ นเหมือนกันหมด จิตบริสุทธิ์เหมือนกันหมด
ถาม แล้วทีบ่ อกว่านัง่ ปฏิบตั แิ ล้วมีครู บาอาจารย์ลงมาสอน
ตอบ เป็ นกรณีพเิ ศษ อาจจะมีความผูกพันกันมาในอดีตก็ได้ เช่นพระพุทธเจ้าส่ง
กระแสไปหาพระมารดา เป็ นเรื่องเฉพาะบุคคล พระพุทธเจ้าทรงสอนพระมารดา
อยู่ ๑ พรรษาจนบรรลุเป็ นพระโสดาบัน ก็ไปทางกระแสจิต ไม่ได้ไปทางร่างกาย
เพราะร่างกายของพระมารดาไม่มแี ล้ว จิตของพระมารดาอยู่บนสวรรค์แล้ว แต่
จิตของพระพุทธเจ้ายังอยู่กบั ร่างกาย ไปด้วยกระแสจิต เหมือนกับส่งกระแส
คลืน่ โทรศัพท์ไปหาอีกเครื่องหนึ่ง ถ้าเปิ ดเครื่องอยู่ก็ตดิ ต่อกันได้ จิตแต่ละดวงก็
ติดต่อกันแบบโทรศัพท์มอื ถือ ต่างคนต่างมีเครื่อง ถ้ารู้เบอร์ก็กดหากันได้ ถ้าไม่รู้
ก็กดไม่ได้
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กัณฑ์ท่ี ๓๘๒

ทําจิตให้สงบก่อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

หลวงปู่มนท่
ั ่ านสอนหลวงตาตอนทีห่ ลวงตาไปอยู่กบั ท่านใหม่ๆว่า ท่านเป็ นถึงมหา มี
ความรู้ดา้ นปริยตั มิ าก
แต่ความรู้ทางปริยตั ใิ นตอนนี้ไม่เป็ นประโยชน์อะไรกับจิตใจ
ขอให้ยกตัง้ ไว้บนหิ้งก่อน อย่าไปสนใจกับความรู้ทไ่ี ด้เรียนมา เพราะยังไม่สามารถดับ
กิเลสได้ สิง่ ทีต่ อ้ งทําในเบื้องต้นนี้ก็คอื ทําจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วความรู้ทไ่ี ด้เรียน
มาจะปราบกิเลสได้ แต่ตอนนี้จติ ไม่มกี าํ ลัง ไม่มสี มาธิ ทีจ่ ะหยุดกิเลส เพราะสมาธิกค็ อื
การหยุดจิต เวลาทําจิตให้น่ิงกิเลสก็น่งิ ตามไปด้วย ถ้าไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุดจิต เวลากิเลส
แสดงอาการออกมา ก็จะหยุดมันไม่ได้ ถ้าหยุดจิตได้ก็จะหยุดกิเลสได้ แต่ตอ้ งรู้วา่ อะไร
เป็ นกิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส ตอนนัน้ ต้องอาศัยปริยตั ธิ รรมทีไ่ ด้เรียนมาช่วยแยกแยะให้
ว่าอะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส หลวงตาจึงพยายามเจริญสมาธิทาํ จิตให้สงบก่อน
ท่านจะใช้พทุ โธบริกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะทํากิจอะไร ก็จะบริกรรมพุทโธๆไป ไม่
ปล่อยให้จติ คิดเรื่อยเปื่ อย ถ้าปล่อยให้คดิ แล้วจะมีเรื่องให้คดิ ไปเรื่อยๆ คิดแล้วจิตจะไม่
สงบ จะมีอารมณ์ต่างๆตามมา แต่ถา้ คิดอยู่กบั พุทโธๆอย่างเดียว จิตจะค่อยๆสงบลงไป
เรื่อยๆ ไม่นานก็จะรวมลงได้ จิตก็จะนิ่งสงบเย็นสบาย จากนัน้ ก็จะรู้วธิ ีทจ่ี ะหยุดกิเลส
อาศัยกําลังของสมาธิเป็ นตัวหยุด อาศัยปัญญาเป็ นตัวตัด
สมาธิหยุดกิเลสได้แต่ฆ่ากิเลสให้ตายไม่ได้ เพราะกิเลสเกิดจากความหลง ความเข้าใจ
ผิด มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ จะฆ่ากิเลสให้ตายต้องใช้สมั มาทิฐิ ความเห็นที่
ถูกต้องตามความเป็ นจริง ความหลงคือเห็นความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เห็นความสุขใน
สิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน นี่คอื ความหลง เช่นปุถชุ นอย่างพวกเรานี้ จะ
เห็นว่าร่างกายนี้เทีย่ ง จะอยู่กบั เราไปตลอด อยู่กบั เราไปนานๆ ให้ความสุขกับเรา เป็ น
ตัวเรา เป็ นของเรา เมือ่ เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ เกิดตัณหาความ
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อยาก อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ มีใครบ้างทีป่ ฏิเสธว่าไม่มคี วามอยากนี้ ทุกคน
อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆทัง้ นัน้ ให้สาวให้หนุ่มไปนานๆ ไม่อยากแก่ ไม่อยากตาย
ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ร่างกายนี้ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่เป็ นความรู้ทางด้านปริยตั ิ เป็ นความรู้
ทางด้านสัญญา เป็ นความจํา แต่ลกึ ๆใจยังไม่ยอมรับ ยังอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่
เพราะมีความหลงคอยปลุกความอยากนี้อยู่ เพราะเราใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ในการ
แสวงหาความสุขต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ใช้ตาไว้ดูรูป ใช้หูไว้ฟังเสียง ถ้าเกิดหู
หนวกตาบอดขึ้นมา ก็จะรู้สกึ ทุกข์ทรมานใจมาก เพราะจะไม่สามารถมองเห็นรูปต่างๆ
ได้ยนิ เสียงต่างๆได้ เราจึงพยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะรักษาให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ เพราะไม่รู้วา่
มีความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ คือความสุขภายในใจ จึงทําให้เรามีความ
ทุกข์มปี ญั หาต่างๆมากมาย เพราะไม่เห็นตามความจริง ต้องใช้ปญั ญามาแก้มาตัดกิเลส
อย่างถาวร
ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียง
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่สวยงามเลย มีอาการ ๓๒ มีผมขนเล็บฟันหนัง มีเนื้อมีเอ็นมี
กระดูกเป็ นต้น พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนปรากฏเป็ นความรู้อย่างต่อเนื่อง เวลาเห็นร่างกายที
ไรก็จะเห็นทุกสัดทุกส่วน ไม่เห็นแต่เฉพาะผิวหนัง ไม่เห็นแต่เฉพาะผมขนเล็บฟัน แต่จะ
เห็นทุกอาการทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง เห็นการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย ไม่ได้เป็ นหนุ่ม
เป็ นสาวไปตลอด ต้องแก่ หนังเหีย่ วย่น ผมขาว ต้องกลายเป็ นซากศพไป นี่คอื ปัญญา นี่
คือความจริง ปัญญาก็คอื ความจริงนัน่ เอง วิปสั สนาคือรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริง รู้วา่
ร่างกายนี้ไม่เทีย่ ง รู้วา่ ร่างกายเป็ นทุกข์ รู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั ตน รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ รู้วา่ ร่างกายนี้ไม่ได้สวยงาม สวยก็สวยชัว่ คราว เหมือนกับดอกไม้สดที่
ตัดมาบูชาพระ เวลาปักไว้ในแจกันใหม่ๆก็ดูสวยงามดี พอทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็
กลายเป็ นของไม่สวยงามไปแล้ว เช่นดอกบัวนี่ จากสีเขียวก็กลายเป็ นสีนาํ้ ตาลสีดาํ ไป
ร่างกายของคนเราก็เป็ นอย่างนัน้ ขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็เหมือนดอกไม้สด แต่พอตายไปก็
เหมือนดอกไม้ทีเ่ หีย่ วแห้ง ลองไปดูคนตายดู ถ้าไม่ได้ฉีดยาปล่อยให้เน่าเปื่ อยไปตาม
ธรรมชาติกจ็ ะไม่น่าดู นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องสอนใจ เพือ่ จะได้ไปทําลายภาพลวงภาพหลอนที่
ใจมีอยู่กบั ร่างกาย ทีม่ กั จะมองร่างกายว่าสวยงามน่าดู แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ไปตลอด
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เมือ่ ถึงเวลาก็จะต้องเปลีย่ นไปเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ อุปาทานทีย่ ดึ ว่า
เป็ นตัวเรา เป็ นของเรา จะอยู่กบั เราไปตลอด ก็จะถูกทําลายไป
พอเห็นว่าร่างกายไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ก็จะปล่อยวางอุปาทาน จะไม่ยดึ ติด ไม่
พึง่ ร่างกายเป็ นเครื่องมือในการหาความสุขต่อไป ทัง้ ร่างกายของเราเอง และร่างกายของ
ผูอ้ น่ื เช่นคู่ครองของเรา พอปล่อยวางได้แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็จะไม่เป็ น
ปัญหา จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี ของคู่ครองของเราก็ดี ของคนทีเ่ ราเคารพรักก็ดี ก็เป็ น
เหมือนกันหมด เห็นตามสภาพตามความเป็ นจริงแล้ว จิตก็จะไม่ยดึ ติดกับร่างกาย
ทัง้ หมด เห็นว่าเป็ นเหมือนกันหมด เกิดแก่เจ็บตาย เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เวลาร่างกาย
เปลีย่ นไปหรือเป็ นอะไรไป ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจ เพราะปัญญาได้กาํ จัดกิเลส
ต่างๆหมดไปจากใจแล้ว ไม่มกี เิ ลสมาทิม่ แทงใจ ไม่เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์แต่อย่าง
ใด รู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออก เหมือนพระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตก
เวลาพระอาทิตย์ข้นึ เราก็ไม่ได้ดใี จ พระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ได้เสียใจ คนเกิดเราก็ไม่ดใี จ
คนตายเราก็ไม่เสียใจ ถือเป็ นเรื่องธรรมดาของดินนํา้ ลมไฟ นี่คอื ปัญญาทีเ่ ราใช้ในการ
ทําลายกิเลสคือความหลง พอไม่มคี วามหลงแล้ว ก็จะไม่มคี วามโลภความอยาก เพราะรู้
ว่าอยากกับสิง่ ทีจ่ ะทําให้เจ็บชํา้ ใจ จะอยากไปทําไม ได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากไป
ขณะทีย่ งั ไม่จากไปก็สร้างความกังวลให้กบั เรา ต้องห่วงต้องกังวล เวลาเรารักอะไร เราก็
อยากให้อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่อยากให้มอี ะไรเกิดขึ้น ถ้าเห็นเป็ นความทุกข์ทางด้านจิตใจ
เราก็จะไม่ไปหาสิง่ เหล่านัน้ เพราะเห็นว่ามีความสุขอีกอย่างทีด่ กี ว่าอยู่ภายในใจ คือ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ เป็ นความสุขทีด่ ที เ่ี ลิศทีส่ ุด ทีเ่ กิดจากการกําจัดกิเลสโลภ
โกรธหลง จนหมดไปจากจิตจากใจ
ความสุขทีเ่ กิดจากการทําจิตให้สงบด้วยสมาธิก็ดี แต่ไม่ดเี ท่ากับความสงบทีเ่ กิดจากการ
กําจัดกิเลสด้วยปัญญา เพราะความสงบทางสมาธิเป็ นชัว่ ขณะหนึ่ง เหมือนกับหินทับ
หญ้า เวลาหินทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่งอกออกมา พอเอาหินออก หญ้าได้นาํ้ ได้อากาศได้
แดด หญ้าก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาอีก กิเลสก็เหมือนกันเวลาทีท่ าํ สมาธิจนจิตสงบนิ่ง
ในขณะนัน้ รู้สกึ ว่าไม่มกี เิ ลสเลย ความโลภก็ไม่มี ความโกรธก็ไม่มี ความหลงก็ไม่มี มีแต่
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ความสุขความสบาย แต่อยู่ได้ไม่นาน พอออกจากสมาธิก็จะเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มเห็นเริ่ม
ได้ยนิ กิเลสก็จะออกมาเพ่นพ่าน เริ่มชอบสิง่ นัน้ เริ่มเกลียดสิง่ นี้ อยากได้สง่ิ นัน้
อยากจะหนีจากสิง่ นี้ เพราะสมาธิเพียงแต่เบรกกิเลสไว้เท่านัน้ เอง หยุดกิเลสได้ชวั ่ คราว
กิเลสอาศัยสังขารความคิดปรุงแต่ง อาศัยสัญญาความจําได้หมายรู้เป็ นเครื่องมือ พอ
เห็นอะไรก็จาํ ได้วา่ เป็ นอะไร เป็ นหญิงเป็ นชาย ดีหรือชัว่ ชอบหรือไม่ชอบก็จะตามมา พอ
ชอบสังขารก็จะสังให้
่ ไปเอามา ถ้าไม่ชอบก็ให้เดินหนี สังขารปรุงความอยากขึ้นมา สิง่
ไหนทีช่ อบก็อยากจะเข้าใกล้ สิง่ ไหนทีไ่ ม่ชอบก็อยากจะหนีออกห่าง ถ้าหนีไม่ได้ก็ทกุ ข์
วุน่ วายใจ ถ้าต้องอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เช่นเจอคนนี้ทไี รก็เอาแต่ด่า เอาแต่วา่ เอาแต่ตาํ หนิติ
เตียน ใจก็จะไม่ชอบ ถ้าหนีจากไปไม่ได้ก็ทกุ ข์ทรมานใจ ถ้าเจอคนทีช่ มอยู่เรื่อยๆ ก็
อยากจะให้เขาอยู่นานๆ ไม่อยากให้หายไป พอหายไปก็เสียดายเสียใจ ก็เป็ นทุกข์อกี
ชอบก็เป็ นทุกข์ ไม่ชอบก็เป็ นทุกข์ จึงต้องฝึ กสอนใจให้อยู่ตรงกลาง ระหว่างชอบกับไม่
ชอบ ให้เป็ นอุเบกขา ให้สกั แต่วา่ รู้ ให้รบั รู้ทกุ อย่างทีใ่ จสัมผัส ไม่วา่ จะเป็ นรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะชนิดใดก็ตาม จะทําได้ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า สิง่ ทีเ่ ราชอบก็ไม่ได้ดจี ริง
สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบก็ไม่ได้ไม่ดจี ริง ทัง้ สิง่ ทีเ่ ราชอบและไม่ชอบมันเหมือนกัน คือเป็ นไตร
ลักษณ์เหมือนกัน ไม่เทีย่ งเหมือนกัน ให้ความทุกข์กบั เราเหมือนกัน ควบคุมบังคับไม่ได้
เหมือนกัน นี่คอื วิธีปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้ เพือ่ จิตใจจะได้ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว เพือ่ ทําใจให้เป็ น
อุเบกขา
การจะทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้จงึ ต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่รู้จดุ ของอุเบกขาว่าอยู่
ตรงไหน จะมีแต่ชอบหรือไม่ชอบ เวลาเจออะไร แต่ถา้ มีสมาธิแล้วจะรู้วา่ อุเบกขาเป็ น
อย่างไร เวลาขยับไปทีช่ อบหรือไม่ชอบจะรู้ทนั ที ว่าได้ออกจากจุดอุเบกขาไปแล้ว จะรู้วา่
จิตเริ่มกระเพือ่ มแล้ว กําลังเข้าไปหาความทุกข์แล้ว เพราะถ้าชอบเดีย๋ วก็ตอ้ งเสียใจ เวลา
สิง่ ทีช่ อบจากไปหายไป ถ้าไปเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็จะกระวนกระวายใจขึ้นมาทันที ต้องดึงจิต
ให้กลับเข้าสู่อเุ บกขา ถ้าดึงด้วยสติก็จะอยู่ได้ชวั ่ คราว ถ้าดึงด้วยปัญญาก็จะอยู่ได้ถาวร
ต้องยอมรับความจริงว่า สิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เมือ่ ต้องอยู่ดว้ ยกันก็อยู่กนั
ไป ไม่ตอ้ งปฏิเสธ ไม่ตอ้ งขยับหนี ไม่ตอ้ งขับไล่ไสส่ง รูปทีเ่ ราชอบหรือไม่ชอบก็เป็ นรูป
เหมือนกัน คนทีเ่ ราชอบหรือไม่ชอบก็มาจากดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ถ้ามองว่าเป็ นเพียง
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สักแต่วา่ รูปเท่านัน้ ก็จะไม่เกิดอารมณ์ชอบหรือชัง ถ้าพิจารณาทุกอย่างลงไปทีไ่ ตรลักษณ์
แล้ว จิตจะเป็ นอุเบกขา จิตจะปล่อยวาง นี่คอื เรื่องของปัญญาทีจ่ ะต้องอาศัยสมาธิ
สนับสนุน ถ้ายังไม่มสี มาธิจะไม่สามารถหยุดใจได้ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ปัญญาก็จะยัง
ไม่ได้เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง เป็ นปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาเล่าเรียน ที่
เรียกว่าปริยตั ธิ รรมหรือสุตตมยปัญญา ถ้าเป็ นปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดใคร่ครวญก็จะ
เป็ นจินตามยปัญญา ยังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะหยุดกิเลสหรือตัดกิเลสได้ เพราะเป็ นปัญญาที่
ไม่ต่อเนื่อง จําได้ลมื ได้ ยังอยู่ห่างไกลจากใจ เวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆจะมาดับกิเลสไม่
ทัน เพราะเผลอลืมไปแล้ว รู้อยู่วา่ มันไม่ดี แต่พอเจอเข้าจริงๆก็เห็นว่าดีไปหมด ชอบ
ขึ้นมาทันที ลืมไปหมดว่าเคยเจ็บปวดรวดร้าวกับคนๆนัน้ อย่างไร พอเจอเขาปั๊บใจก็อ่อน
ไปหมด เพราะยังชอบเขาอยู่ แต่ถา้ มีสมาธิ จะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง จะพิจารณา
ว่าคนนี้ไม่ดไี ด้ทกุ ลมหายใจเข้าออก
ถ้าพิจารณาอย่างนี้จงึ จะเป็ นภาวนามยปัญญา
ปัญญาทีต่ ดั กิเลสได้
จะเป็ นภาวนามยปัญญาได้ จิตต้องมีความสงบตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ ไม่ถูกอารมณ์อน่ื มาฉุด
ลากไป ถ้าไม่มสี มาธิจะพิจารณาได้เดีย๋ วเดียว แล้วก็จะถูกเรื่องอืน่ ดึงไป หรือพอได้ยนิ
เสียงก็ไปคิดตามเสียงนัน้ ไป พอเห็นรู ปก็จะคิดตามรูปนัน้ ไป จิตจะถูกฉุดลากไป ถ้า
ไม่ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง ก็จะปล่อยวางไม่ได้ แต่ถา้ พิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง จนฝัง
ลึกอยู่ในใจแล้ว ก็จะปล่อยได้ หลังจากนัน้ ก็หยุดพิจารณาได้ เพราะรู้วา่ ปล่อยได้แล้ว
พอเจอคนนี้ทไี รก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่วา่ เขาจะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่มที างทีจ่ ะมาหลอก
เราได้ เพราะเราเข็ดแล้ว เราจําได้วา่ เขาเป็ นอย่างไร เขาไม่ดี เขาไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
ความสุขทีใ่ ห้กบั เราเป็ นเพียงเสี้ยวเดียว แต่ความทุกข์ทใ่ี ห้กบั เราเป็ นตัง้ หลายเสี้ยวหลาย
เท่า การทีจ่ ะเจริญปัญญาได้จริงๆ จึงต้องมีสมาธิเป็ นฐานก่อน เพราะต้องพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่องแทบทุกลมหายใจเข้าออกเลย ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้พิจารณา
ความตาย ว่าต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าวันหนึ่งพิจารณาเพียง ๔ หรือ ๕ ครัง้
แสดงว่ายังอยู่ไกลมาก เวลาเกิดเหตุการณ์ถงึ เป็ นถึงตาย จะแก้กเิ ลสไม่ได้ กิเลสจะเร็ว
กว่า กิเลสจะสร้างความทุกข์ความกลัวขึ้นมาทันที แต่ถา้ มีปญั ญาติดอยู่กบั ใจทุกขณะ
พอเจอกับเหตุการณ์ทค่ี ดิ ว่าจะต้องตาย ปัญญาจะมาสกัดกิเลสไม่ให้เกิดความกลัวขึ้นมา
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จะให้ปล่อยวาง พอปล่อยได้แล้ว ก็จะรู้วา่ ปล่อยได้แล้ว พอปล่อยได้แล้วก็หมดปัญหา
ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป ถ้าพิจารณาความตายอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่ได้เอาไปพิสูจน์ใน
ห้องสอบ ก็จะไม่รู้วา่ ใช้ได้หรือไม่ ยังไม่รู้ว่ายังกลัวอยู่หรือไม่ จึงต้องไปหาทีน่ ่ากลัวๆอยู่
ดูวา่ ยังกลัวอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่กลัวก็แสดงว่าใช้ได้แล้ว ถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่าน
ยังไม่ทนั กิเลส ความกลัวนี้แหละคือกิเลส ถ้าปัญญาเร็วกว่าก็จะดับความกลัวได้ จะไป
กลัวอะไร กลัวก็ตาย ไม่กลัวก็ตาย กลัวแล้วทุกข์ ไม่กลัวกลับไม่ทกุ ข์ จะเอาอะไร ก็ตอ้ ง
เอาไม่ทกุ ข์ ใครอยากจะทุกข์บา้ ง ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ตอ้ งไม่กลัว แล้วจะทําอย่างไรไม่ให้
กลัว ก็ตอ้ งยอมตาย พอยอมตายแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ จะรู้อยู่ในใจ จะรู้วา่ ทีท่ ่านสอนให้ตาย
ก่อนตายเป็ นอย่างนี้เอง ให้เรายอมตายก่อนตายจริง ต้องยอมตายจริงๆ ไม่ใช่สกั แต่คดิ
ไป ตอนนี้เราบอกว่ายอมตายได้เพราะยังไม่ได้อยู่ใกล้ความตาย ถ้าอยู่ใกล้ความตาย
แล้วจะยอมตายได้หรือไม่ ถ้ายอมตายได้แล้วก็จะไม่ทกุ ข์ จะอยู่อย่างสบาย ไม่
หวาดกลัวอีกต่อไป
การปฏิบตั จิ งึ มีหลายลักษณะด้วยกัน ปฏิบตั อิ ยู่ในสถานทีป่ ลอดภัย ยังไม่มวี กิ ฤตการณ์
ก็ยงั ไม่ได้พสิ ูจน์
เช่นปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นปฏิบตั ใิ นห้องแอร์
นอกจากว่านัง่ ไปแล้วเกิด
ทุกขเวทนาแล้วไม่ลกุ ไม่ขยับ อย่างนี้ก็จะได้เจอของจริง คือการต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา จะ
ผ่านทุกขเวทนาไปได้หรือไม่ จะปล่อยให้ความเจ็บปวดทางร่างกาย เป็ นไปตามเรื่องของ
มันได้หรือไม่ โดยทีจ่ ติ ใจไม่รู้สกึ กระวนกระวายกระสับกระส่าย ไม่ได้คดิ อยากให้มัน
หายไป ไม่ได้คดิ อยากจะหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายไป ปล่อยให้มนั เป็ นไป
เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ให้มนั อยู่นอกใจ ไม่ให้เข้ามากระทบกระเทือนใจ ใจเพียงแต่
รับรู้ เหมือนกับรับรู้เสียงทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับหู ไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายรําคาญ
แต่อย่างใด การปฏิบตั จิ งึ ต้องเจอของจริงๆ ถึงจะรู้วา่ ผ่านหรือไม่ผ่าน เช่นความกลัว ก็
ต้องไปหาทีน่ ่ากลัวๆ ความเจ็บปวดของร่างกายก็ตอ้ งปล่อยให้มนั เกิดขึ้น เช่นนัง่ ไป
นานๆจนเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ปล่อยให้มนั หายไปเอง ถ้าไม่หายก็ช่างมัน สิง่ ทีเ่ รา
ต้องการจะดับก็คอื ความกระวนกระวายกระสับกระส่าย ในขณะทีเ่ ราเจอความเจ็บปวด
ของร่างกาย ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ ว่าเวทนาก็เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาเหมือนกัน ไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ มันจะเป็ นอย่างไรก็ให้มนั เป็ นไป
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มันก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง เหมือนกับเสียงทีเ่ ราได้ยนิ ขณะนี้ มันก็เป็ นสภาวธรรม
อย่างหนึ่ง เสียงมากระทบกับหูแล้วก็ไปรับรู้ในใจ เวทนาทีผ่ ่านมาทางกายก็ไปรับรู้ในใจ
เหมือนกัน เป็ นความรู้สกึ ร้อนเย็นแข็งอ่อนนุ่ม ก็เป็ นเวทนาเหมือนกัน ให้พจิ ารณารับรู้
ไป ถ้าไม่ไปปฏิเสธเขาไม่ไปรังเกียจเขา ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ใจเป็ นปกติเป็ นธรรมดา
เป็ นอุเบกขาได้ดว้ ยปัญญา คือต้องยอมรับเขา ถ้าไปกีดกันขับไล่ไสส่งให้เขาหายไป จะ
เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เป็ นวิภวตัณหา จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาซึง่ เจ็บปวดมากกว่าความ
ทุกข์กาย
ถ้าไม่มคี วามทุกข์ใจแล้วความทุกข์กายจะไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยู่ทค่ี วามทุกข์ใจ ทีเ่ กิด
จากสมุทยั เกิดจากตัณหา อยากจะให้ความเจ็บปวดหายไป ถ้าไม่หายก็ยง่ิ กระวน
กระวายกระสับกระส่าย จนทนนัง่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้าพิจารณาแยกแยะจน
เพลินไปก็จะไม่รู้สกึ เจ็บปวด ความเจ็บปวดจะไม่เกิดขึ้น เพราะใจไม่มเี วลาไปสร้างความ
รังเกียจสร้างความอยากให้มนั หายไป เราต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับสิง่ ต่างๆทีเ่ ราทําใจ
ได้ บางอย่างเราไม่ชอบ แต่เราก็ตอ้ งทําใจ เพราะต้องอยู่กบั มัน พอทําใจได้แล้วก็ไม่เป็ น
ปัญหากับเรา สิง่ ไหนทีเ่ รายังทําใจไม่ได้ เช่นความเจ็บปวดของร่างกาย เราก็ตอ้ งฝึ กทําใจ
ให้ได้ พยายามนัง่ ไปเรื่อยๆ เจ็บก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ ว่าปัญหามันอยู่ทไ่ี หน มัน
อยู่ทค่ี วามเจ็บปวดหรืออยู่ทใ่ี จ อยู่ทค่ี วามอยากไม่อยากของเรา ถ้ามันอยู่ทค่ี วามไม่
อยากของเรา เราก็ตอ้ งพยายามเปลีย่ นใจ ไม่อยากก็อยากมันดู ไม่ชอบก็ชอบมันดู ไม่
ชอบความเจ็บปวดก็เปลีย่ นให้ชอบความเจ็บปวดดูบา้ ง พอชอบแล้วก็จะสบาย สิง่ ไหนที่
เราชอบ เราก็อยู่กบั มันได้ สิง่ ไหนเราไม่ชอบเราก็อยู่กบั มันไม่ได้ เราต้องพลิกใจของเรา
เหมือนกับการรับประทานอาหาร สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบรับประทานก็เป็ นอาหารเหมือนกัน คน
อืน่ เขาชอบแต่เราไม่ชอบ มันไม่ได้อยู่ทต่ี วั อาหาร มันอยู่ทใ่ี จของเราทีไ่ ม่ชอบมันเอง ถ้า
ไม่ชอบเราก็หดั ชอบมันเสีย หัดกินมันไปเรื่อยๆ เดีย๋ วมันก็ชอบเอง เช่นเมือ่ ก่อนนี้ไม่เคย
กินข้าวเหนียว พอไปอยู่อสี านนานๆ ก็กนิ ได้ เมือ่ ก่อนไม่เคยกินขนมปังไปอยู่เมืองนอก
ก็กนิ ได้ อยู่ทก่ี ารฝึ กฝน สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบก็พยายามหัดชอบมัน สิง่ ทีเ่ ราชอบก็พยายามหัด
ไม่ชอบมัน จิตจะได้ไม่ไขว่คว้า ทุกวันนี้เราไขว่คว้าอยู่ ๒ อย่าง ไขว่คว้าหาสิง่ ทีเ่ ราชอบ
ไขว่คว้าหนีสง่ิ ทีเ่ ราไม่ชอบกัน จิตจึงไม่สามารถตัง้ อยู่ในอุเบกขาได้ ถ้าฝึ กอยู่แบบสันโดษ
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มาอย่างไหนก็ได้ ร้อนก็ได้ หนาวก็ได้ สิง่ ทีช่ อบมาก็ได้ สิง่ ทีไ่ ม่ชอบมาก็ได้ ต้องรับได้ทุก
อย่าง มันเหมือนกันหมด มาจากธรรมชาติเดียวกัน มาจากดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน
อาหารต่างๆก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ นี่คอื การปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งเข้าให้ถงึ ความจริง ถ้าปฏิบตั ไิ ม่
ถึงความจริง ก็เหมือนกับการซ้อมกระสอบทราย ยังไม่ได้ข้นึ เวทีจริง ยังไม่ได้เจอของ
จริง เช่นความกลัว ต้องไปเจอสิง่ ทีก่ ลัวจริงๆ ความเจ็บปวดก็ตอ้ งนัง่ ให้มนั เจ็บจริงๆ นัง่
จนมันหายไปเอง ถ้าไม่หายไปแต่ใจเป็ นอุเบกขา ไม่กระสับกระส่ายกังวลกับมันก็ใช้ได้
คือให้ความทุกข์ในใจหายไป มันถึงจะเห็นผล ไม่อย่างนัน้ ก็ยงั ไปไม่ถงึ ไหน ยังเป็ นการ
ซ้อมกันอยู่ ยังไม่ได้ออกสนามจริง
ทัง้ หมดนี้ก็เป็ นเรื่องราวต่อเนื่องมาจาก ทีห่ ลวงปู่มนท่
ั ่ านสอนหลวงตา ให้ทาํ จิตให้สงบใน
เบื้องต้นก่อน ถึงแม้จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา
ยังไม่สามารถทําลายกิเลสภายในใจได้ ก็แสดงว่ายังไม่มสี มาธิไม่มคี วามสงบพอ แต่
สําหรับบางคนบางท่าน อาจจะเป็ นบารมีเก่าบุญเก่า มีความสงบเดิมมาแล้ว พอฟังก็
สามารถทําลายกิเลสได้เลย อย่างนัน้ ก็เป็ นอีกกรณีหนึ่ง จะบอกว่าไม่มสี มาธิก็ไม่ได้ ท่าน
มีอยู่แล้ว บางคนมีบญ
ุ เก่า ฟังธรรมแล้วบรรลุได้เลย ไม่ตอ้ งนัง่ หลับตาพุทโธๆ ฟังธรรม
ปั๊บก็ตดั กิเลสภายในใจได้เลย แต่ถา้ ฟังแล้วกิเลสก็ยงั ไม่ตาย อย่างนี้แสดงว่ายังไม่มี
ความสงบพอ ยังโลภ ยังอยาก ยังต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ก็พยายามทําจิตใจให้สงบก่อน
เมือ่ จิตสงบแล้วก็พจิ ารณาสิง่ ต่างๆให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เมือ่ เห็นเป็ นไตรลักษณ์แล้วก็
จะปล่อยวางได้ ก็จะไม่อยากไม่โลภไม่ตอ้ งการสิง่ ต่างๆ มีแต่ความอิม่ ความพอไปตลอด
แสนจะสบาย ไม่รู้จะเอามาทําไมมากมายก่ายกอง เอามาแล้วก็ไม่เคยอิม่ ไม่เคยพอเสียที
เพราะไม่ได้ให้อาหารของใจ กลับไปให้อาหารกับกิเลส ยิง่ ให้อาหารกิเลสๆก็ยง่ิ ตัวใหญ่
ขึ้น ยิง่ โลภมากขึ้น ยิง่ อยากมากขึ้น ยิง่ ทุกข์มากขึ้น ถ้าจะให้อาหารใจ ต้องให้สมาธิ ต้อง
ให้ปญั ญา ต้องให้ทาน ให้ศีล ถึงจะเป็ นอาหารของใจ ถ้าใจได้อาหารครบถ้วนบริบูรณ์
แล้ว จะไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆใน
โลกนี้ ทีค่ นในโลกนี้บูชากัน นับถือกัน ยกย่องกัน อยากได้กนั จะไม่มคี วามรู้สกึ ในจิตใจ
เลย ขอให้อยู่ตามลําพังไม่ตอ้ งวุน่ วายกับใครก็พอแล้ว
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ดังนัน้ ควรพยายามทําจิตให้สงบ ให้มสี ติอยู่เรื่อยๆ ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าปล่อยให้
ไปไกล ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพราะจะทําให้จิตนิ่ง ถ้าอยู่กบั หลายอารมณ์แล้ว
จะไม่น่งิ จะแกว่งไปแกว่งมา ถ้าให้อยู่กบั พุทโธก็พทุ โธไป อยู่กบั ลมก็ดูลมไป อยู่ทจ่ี ดุ
เดียว อยู่ตรงจุดทีล่ มสัมผัส ถ้าจะสวดมนต์ไปก่อนก็สวดมนต์ไป ให้อยู่กบั บทสวดมนต์
ไป หรือจะพิจารณาด้วยปัญญาเลยก็ได้ เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ พิจารณาดูอาการ
๓๒ ของร่างกายไปเรื่อยๆ ก็ทาํ ให้จิตสงบได้เหมือนกัน แล้วแต่จะถนัด เมือ่ จิตสงบนิ่ง
อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้น่ิงไป ตอนนัน้ ไม่ตอ้ งทําอะไร อย่าไปเจริญปัญญาในตอน
นัน้ ตอนทีจ่ ติ สงบนิ่งปล่อยให้น่งิ ไป เหมือนคนนอนหลับ อย่าไปปลุกให้ข้นึ มาทํางาน จะ
รําคาญ จะหงุดหงิด ให้นอนหลับให้พอ ให้จติ พักให้พอ พอจิตพักพอแล้วจะถอนออกมา
เอง จะเริ่มคิดปรุง ก็อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อยเหมือนทีเ่ คยคิด ให้คดิ เป็ นเรื่องเป็ นราว
ให้คดิ พิจารณาร่างกายในเบื้องต้น พิจารณาดูไตรลักษณ์ของร่างกาย ว่าเป็ นอย่างไร
พิจารณาดูให้เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอสุภะไม่สวยไม่งาม เพือ่ จะได้ไม่
หลงยึดติดกับร่างกาย จากนัน้ ก็พจิ ารณาเวทนา มีสุข มีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ ต้องปล่อย
ให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา พิจารณาสังขารสัญญาว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา
สังขารความคิดปรุงแต่ง คิดแล้วก็ดบั ไป แล้วก็คดิ ใหม่ สัญญาจําได้แล้วก็ดบั ไป แล้วก็
จําขึ้นมาใหม่ ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็ นสภาวธรรม ให้รู้ทนั จะได้ไม่หลงตาม
เช่นสัญญาว่าคนนัน้ เป็ นคน เป็ นหญิง เป็ นชาย ก็จะไม่หลงตามถ้ามีปญั ญา จะเห็นว่า
เป็ นแค่ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นแค่อาการ ๓๒ มารวมกันแล้วก็อยู่กนั ไปชัว่ ระยะหนึ่ง
แล้วก็ล ้มหายตายจากไป ขอให้ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง หรือ
ตายไปก่อน
ถาม ท่านพระอาจารย์เคยบอกว่า การเจ็บปวดเวลานัง่ นี่อย่าไปคิดต่อสูก้ บั มัน
ตอบ ต้องเข้าใจมัน การต่อสูน้ ่หี มายความว่าเราอยากจะให้มนั หาย เราต้องยอมแพ้มนั
อย่าไปสูม้ นั คือยอมให้มนั ปรากฏอยู่ มันจะอยู่ก็ให้มนั อยู่ไป เราต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของเขา ยิง่ ห้ามเหมือนยิง่ ยุ ยิง่ ไล่ยง่ิ อยู่นาน ถ้าเราไม่สนใจมัน บางที
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มันก็หายไปเอง เช่นเวลาเรานัง่ เล่นไพ่นงั ่ ดูหนังทัง้ คืน เราไม่ไปยุ่งกับมัน มันก็ไม่
มายุ่งกับเรา
ถาม แสดงว่าสมาธิหรือสติเราไปจับกับสิง่ อืน่ ไม่ได้สนใจกับสิง่ ทีม่ นั เกิดขึ้นกับร่างกาย
เรา ใช่ไหมครับ เพราะถ้านัง่ ไปสักชัว่ โมงหนึ่งจะเจ็บเส้นเอ็นแล้ว ถ้าจิตเรานิ่งดี
มันก็จะไม่รู้สกึ อะไร ถ้าจิตไม่น่งิ มันก็จะยุ่งอยู่กบั ความเจ็บปวดนี้
ตอบ ถ้ามันนิ่งมันก็จะไม่ได้ปญั ญา ได้แค่สมาธิ ถ้านัง่ แล้วมันไม่น่ิง แล้วเกิดอาการ
เจ็บปวด เราจะได้ใช้อาการเจ็บปวดเป็ นตัวจุดชนวนให้เกิดปัญญา ถ้าไม่เกิด
ปัญหาวิธีแก้ปญั หาก็จะไม่เกิด มรรคก็ไม่เกิด ทุกข์บ่มปี ญั ญาบ่เกิด
ถาม ปัญญานี่ก็มกี าํ ลังของมัน ใช่ไหมครับ มีกาํ ลังมากกําลังน้อย ถ้ากําลังน้อย
พิจารณาไป ก็เป็ นสัญญาหมด ก็จะไม่เห็นจริง
ตอบ ปัญญาไม่ทนั กิเลส เหมือนเสียงในสภา เสียงข้างน้อยก็สูเ้ ขาไม่ได้
ถาม ต้องพยายามพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ จะได้ทนั กิเลส
ตอบ เพือ่ จะได้มเี สียงมากขึ้น มีความเข้มข้นมากขึ้น ถีม่ ากขึ้น อยู่ใกล้ใจมากขึ้น เวลา
ต้องการปัญญา ไม่รู้ไปอยู่ทไ่ี หน เหมือนกับอาวุธปื น ถ้าไม่เอาติดไว้กับกาย เวลา
จําเป็ นต้องใช้ปืน ไปวางไว้ทีไ่ หนก็ไม่รู้ ก็จะไม่ทนั ถ้าจะให้อยู่กบั เรา ก็ตอ้ ง
พิจารณาอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก ให้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของจิตใจ พอต้องการ
เมือ่ ไหร่ก็จะมาทันที ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างทีห่ ลวงปู่ชอบท่านเดินธุดงค์
ตอนกลางคืน ท่านก็บริกรรมพุทโธๆไป พอไปจ๊ะเอ๋เจอเสือโคร่งเข้า ขณะนัน้ จิต
ของท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา พอเห็นแล้วแทนทีจ่ ะตื่นกลับไม่ต่นื เพราะมีสติคุม
อยู่ พอจิตเห็นเสือปั๊บก็วูบลงไปเลย ถ้าคนไม่มสี ติเห็นปั๊บ ก็จะตื่นตกใจวิง่ หนี
ทันที
ถาม ตรงทีว่ ูบไปนี่ จิตรวมลงไปใช่ไหมครับ เป็ นขัน้ สมาธิใช่ไหมครับ
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ตอบ เป็ นขัน้ สมาธิหรือจะเป็ นขัน้ ปัญญาก็ได้
ปัญญา

ถ้าท่านมองว่าตายเป็ นตายมันก็เป็ น

ถาม ท่านมองว่าตายเป็ นตาย คือท่านทิ้งกายใช่ไหมคะ แล้วมันรวมเป็ นอัตโนมัตเิ ลย
ตอบ ใช่ ถ้าท่านกําหนดด้วยสติไม่ให้จติ มันตื่น พอจิตไม่มที างตื่นไปข้างนอกมันก็วูบ
เข้าไปข้างใน เป็ นธรรมชาติของจิตเมือ่ มันกลัวภัยมันก็จะหาทีห่ ลบภัย ก็จะหลบ
เข้าไปในสมาธิ ถ้ามีสติคุมอยู่
ถาม เวลาเราปฏิบตั นิ ่ี บางครัง้ ก็จะรู้ค่ะ แล้วก็จะพิจารณามันได้ แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้
อุเบกขาเข้าช่วย สลับไปสลับมาได้ไหมคะ
ตอบ วางเฉยไว้ก่อนก็ได้ ใช้สมาธิกดมันไว้ก่อน
ถาม สลับกันได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้ ถ้าปัญญาเราไม่ทนั ก็ตอ้ งใช้สมาธิกดไว้ก่อน อย่างน้อยก็ไม่ให้มนั ลุกลามไป
ทําใจนิ่งเฉยไว้ก่อน แต่จะรู้สกึ ขุน่ ๆมัวๆอยู่ ยังไม่เบายังไม่โล่ง เพราะยังมองไม่
เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ปล่อยมัน ก็จะโล่งจะเบา จะหมดปัญหา
ไปตลอดเลยกับเรื่องนัน้ ถ้ากดไว้ด้วยสมาธิก็ยงั จะเป็ นปัญหาอยู่ พอเจอกันอีกก็
จะทําให้จิตกระเพือ่ มได้ ต้องพยายามพิจารณาปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ในเรื่อง
นัน้ ให้ได้ เพราะไตรลักษณ์ของแต่ละเรื่องอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าเห็นไตรลักษณ์
แล้ว เห็นว่ามันเป็ นโทษไม่เป็ นคุณ เสียมันไปดีกว่าได้มนั หรือเก็บมันไว้ ถ้ายัง
เสียดายยังหวงอยู่ ก็เพราะยังไม่เห็นว่ามันเป็ นพิษเป็ นภัยมากกว่าเป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์ เพราะเราไปมองประโยชน์ทางด้านอืน่ เราไปมองคุณประโยชน์ข ้าง
นอกใจ เราไม่เห็นโทษภายในใจ เรายังต้องการรักษาสถานภาพของเราอยู่ ยัง
ต้องขับรถเบ็นซ์อยู่อย่างนี้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่มเี งินผ่อนรถ ก็พยายามดิ้นรนหาเงินมาผ่อน
เพือ่ จะรักษาสถานภาพไว้ แต่ใจต้องทุกข์แสนทุกข์กบั การหาเงิน เพือ่ รักษา
หน้าตาของเราไว้ แต่ถา้ พิจารณาเห็นว่าเรากําลังทุกข์ เรากําลังแบกกองทุกข์อยู่
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เพราะไปหลงยึดติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร สิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ รถเบ็นซ์มนั เป็ นทุกข์
มันไม่ได้ให้ความสุขกับใจ แต่ความหลงจะบอกว่ามันทําให้เรามีหน้ามีตามีเกียรติ
ก็ตอ้ งต่อสูด้ ้นิ รนปากกัดตีนถีบเพือ่ รักษาหน้าตาไว้ แต่ถา้ พิจารณาด้วยปัญญาจน
เห็นว่าทุกข์ทรมานแบบนี้ไปเพือ่ อะไร ยอมเดินดีกว่า ยอมขับรถทีร่ าคาตํา่ กว่ารถ
เบ็นซ์ ไม่มใี ครมองเราก็ไม่เป็ นไร ไม่มใี ครให้เกียรติเราก็ไม่เป็ นไร แต่เราไม่ทกุ ข์
ถ้าจนไม่ลงจมไม่ลง เวลารวยแล้วไม่อยากจน กลัวถูกดูถูกดูแคลน ก็เลยต้อง
ทุกข์กบั การรักษาสถานภาพไว้ ต้องดิ้นรนด้วยวิธีการต่างๆ แสดงว่าไม่มปี ญั ญา
ไม่เห็นด้วยปัญญา ไม่เห็นว่าเป็ นพิษเป็ นภัยกับจิตใจ ไม่เห็นความทุกข์ทก่ี าํ ลัง
ปรากฏอยู่ในใจ มัวแต่ไปเห็นเรื่องหน้าตาเรื่องเกียรติ เรื่องต่างๆภายนอก เพราะ
มองผิดจุด
คนในโลกนี้มองทีล่ าภยศสรรเสริญสุขกัน แต่ไม่เห็นความทุกข์ในการหาลาภยศ
สรรเสริญสุข ในการรักษาลาภยศสรรเสริญสุข และในเวลาทีส่ ูญเสียไป เป็ น
ความทุกข์ทงั้ ๓ ขัน้ ตอนเลย เวลาหาก็ทกุ ข์ เวลารักษาก็ทกุ ข์ เวลาเสียไปก็ทกุ ข์
ไม่เห็นกัน พระพุทธเจ้าทรงเห็น ท่านเป็ นพระราชกุมาร ทรงเห็นว่าเป็ นพระราช
กุมารนี่ลาํ บากจะตาย มีคนคอยล้มล้างทําลายตลอดเวลา เพราะใครๆก็อยากจะ
เป็ นใหญ่กนั ทัง้ นัน้ ถ้ามีโอกาสก็จะล้มกัน มันทุกข์ การรักษาสถานภาพ สูอ้ ย่า
เป็ นดีกว่า ไปเป็ นขอทานดีกว่า สบาย ไม่มใี ครมายุ่ง เรามองไม่เห็นกัน เราไป
มองประโยชน์ทางภายนอก จึงไม่เห็นโทษภายในใจเรา ถ้าเห็นโทษภายในใจก็จะ
โยนทิ้งไป ประโยชน์ภายนอกนี้มนั นิดเดียว เมือ่ เทียบกับโทษหรือความทุกข์
ภายในใจ มันไม่คมุ ้ กัน มีหน้ามีตามีช่อื มีเสียง แต่จติ ใจจะเป็ นบ้าเอา พวกดาราก็
เป็ นอย่างนี้ ดังแล้วกลัวดับ ต้องอาศัยยาเสพติด ยากล่อมประสาท ยากระตุน้
ประสาท เพราะจิตใจไม่สงบไม่น่งิ เพราะหวันไหวกั
่
บความเสือ่ มของลาภยศ
สรรเสริญ ก็เลยดําเนินชีวติ ไปแบบผิดๆ มีขา่ วอยู่เรื่อยติดยาเสพติด ติดสุรา เมา
แล้วขับแล้วก็ไปมีปญั หาทีจ่ ะต้องตามแก้ ทําอะไรแบบหุนหันพลันแล่น นึก
อยากจะแต่งงานก็แต่ง นึกอยากจะหย่าก็หย่า ก็ตอ้ งมายุ่งกับเรื่องการหย่าร้าง
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เรื่องสมบัติ เรื่องลูก วุน่ วายไปหมด เพราะไม่ได้ดูทใ่ี จเป็ นหลัก ดูทภ่ี ายนอก ดูท่ี
ลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นหลัก
เพราะหลง เห็นว่ามีลาภยศสรรเสริญสุขแล้วจะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ กําลังวิง่
เข้าสู่กองไฟ เหมือนแมลงเม่าทีว่ ง่ิ เข้าสูก่ องไฟ เห็นแสงสว่างของกองไฟก็คดิ ว่า
สว่างไสวดี ก็อยากเข้าใกล้ พอบินเข้าใกล้ก็ถูกความร้อนของไฟเผาตายไป พวก
เราก็เห็นแสงสว่างของลาภยศสรรเสริญสุขว่า ถ้ามีแล้วจะมีความสุขจะวิเศษ พอ
มีแล้วก็กลุมอกกลุ
้
มใจวุ
้ ่นวายตลอดเวลา เป็ นเหมือนยาเสพติด พอติดแล้วก็
ถอนออกยาก นอกจากคนทีฉ่ ลาดจริงๆถึงจะทําได้ มีใครบ้างทีจ่ ะทําอย่าง
พระพุทธเจ้าได้ แม้แต่ในปัจจุบนั นี้ก็ไม่มใี ครทําได้ เป็ นอะไรแล้วมีแต่จะกอดติด
ให้นานทีส่ ุด ไม่เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากการกอด ว่ามันทุกข์ขนาดไหน ทีถ่ ามว่า
ถ้าใช้ปญั ญาแล้วยังตัดไม่ได้ ก็ใช้อุเบกขากดไว้ก่อนก็ได้
ถาม ปัญญาจะเกิดได้งา่ ย ถ้ามีพ้นื ฐานทางสมาธิทม่ี นคง
ั ่ ใช่ไหมคะ
ตอบ ขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการทีจ่ ะคิดตามหลักของเหตุผล บางคนมีสมาธิแล้วก็
ไม่กา้ วไปทางปัญญาเลยก็มี เพราะพิจารณาไม่เป็ น เพราะไม่ได้รบั อบรมมาใน
อดีต ไม่ได้ถูกสอนให้คดิ ตามเหตุตามผล ก็จะช้า มีสมาธิแต่ไปช้า บางคนเคย
ได้รบั การฝึ กฝนอบรม ให้คดิ ตามหลักของเหตุผลมาแล้ว เช่นพวกทีเ่ ก่งทางด้าน
วิทยาศาสตร์น่ี เขาคิดตามหลักเหตุผล ถ้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนา แล้วทํา
จิตให้สงบได้ เขาจะไปได้เร็ว จะพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่คนที่
ไม่เคยพิจารณาแยกแยะอะไรเลย เห็นอะไรก็จะเห็นอย่างนัน้ เห็นต้นไม้ก็จะเห็น
ต้นไม้ ไม่รู้วา่ ต้นไม้มาจากอะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่ถา้ เป็ นนักวิทยาศาสตร์
เขาจะวิเคราะห์ไปทีต่ น้ เหตุเลย ว่ามาจากเมล็ดทีใ่ ส่ลงไปในดิน เมือ่ ดินได้นาํ้ ได้
แดดได้อากาศ ก็ค่อยเจริญงอกงามขึ้นมา จะพิจารณาเห็นเป็ นระบบไปเลย จะ
เห็นว่าเจริญเติบโตไปถึงระยะหนึ่งแล้ว ก็จะตายไป นี่คอื เรื่องของปัญญา ต้อง
เห็นทุกขัน้ ตอนของสิง่ นัน้ จะได้เห็นว่ามันไม่เทีย่ ง เห็นว่ามันเปลีย่ นแปลง ถ้าไป
รักไปชอบ ก็จะไม่สบายใจ เช่นปลูกต้นไม้ราคาแพงๆ จะห่วงเวลาไม่อยู่บา้ น ถ้า
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พิจารณาจนเห็นว่าเป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ ราคาเป็ นสมมุติ ความจริงมันไม่มรี าคา
หรอก ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มันเป็ นดินเป็ นนํา้ เป็ นลมเป็ นไฟ มนุษย์เรามา
สมมุตกิ นั ขึ้นมาให้มนั มีราคาต่างๆ
การทีว่ า่ มีสมาธิแล้วจะไปเร็วทางปัญญาโดยอัตโนมัตนิ ่ี ก็ไม่ใช่ บางคนก็ไปเร็ว
บางคนก็ไปไม่เร็ว บางคนติดในสมาธิก็มี หรือไปหลงในสมาธิทไ่ี ม่ถูกก็มี เช่นคุณ
แม่แก้วนี่ ท่านก็ไปหลงในนิมติ ต่างๆ โชคดีทม่ี อี าจารย์คอยเตือน มีหลวงตาคอย
เตือนคอยห้ามไม่ให้ไปยินดีไปติดอยู่กบั ในนิมติ ต่างๆ ให้ทาํ สมาธิให้จติ สงบ อย่า
ไปรู้อย่าไปเห็นอะไร ถ้าจะไปรู้เห็นอะไรก็อย่าไปตามมัน ให้ดงึ จิตกลับเข้ามาสู่
ความสงบ พอออกจากความสงบก็สอนให้พจิ ารณาร่างกาย สอนให้พจิ ารณา
อย่างไรถึงเป็ นอนิจจัง ก็สอนให้ดูวา่ คนเราเกิดมาต้องเปลีย่ นไปเรื่อยๆ จากเด็กก็
เป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นหนุ่มเป็ นสาว เป็ นคนแก่ เป็ นคนตายไป ตายไปแล้วถ้าทิ้งไว้ในป่ า
ช้า ก็ค่อยๆบุบสลายหายไปหมด ถึงจะเห็นว่ามันเป็ นอนิจจัง ถ้าพิจารณาไม่เป็ นก็
ต้องอาศัยอาจารย์ทไ่ี ด้ผ่านมาแล้วสอน ท่านรู้จกั วิธีพจิ ารณา ท่านก็จะสอนวิธี
พิจารณาให้ คุณประโยชน์ของครูบาอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ ถ้าท่านไม่ชาํ นาญ ก็จะไม่
สามารถสอนได้อย่างละเอียด ก็จะพูดแบบรวมๆ ให้ไปขยายความเอาเอง
ถาม ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราถนัด มีอะไรทีจ่ ะทําให้เราพิจารณาเรื่องนี้ได้เร็วขึ้น จะได้ไม่
เสียเวลามาก จะรู้ตวั เองได้หรือเปล่าคะ
ตอบ ต้องลองทําไป เรื่องของปัญญาก็ดูความไม่เทีย่ ง ดูการเปลีย่ นแปลงของสภาวะ
ต่างๆ ดูวา่ ไม่มตี วั ตน ดูวา่ มันให้ความทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่
ยินดี ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ตอ้ งการ
ถาม สรุปว่าถ้าคิดทางด้านปัญญา ไม่วา่ เรื่องอะไรก็ตาม ต้องสรุปลงทีไ่ ตรลักษณ์
ทัง้ หมดเลย
ตอบ ต้องเห็นไตรลักษณ์ ถึงจะปล่อยวางได้ เช่นเห็นเงินว่าเป็ นเพียงกระดาษ เป็ นธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ
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ถาม เห็นความเป็ นจริงของมัน ไม่ได้เห็นสมมุติ
ตอบ เดือดร้อนเพราะความอยาก ถ้าลดความอยากได้ ก็จะลดความเดือดร้อนลงไปได้
ส่วนใหญ่ไปอยากกับสิง่ ต่างๆกัน เพราะหลงคิดว่ามันให้ความสุขกับเรา ก็เลย
เดือดร้อนกัน เช่นต้องมีรถ เราคิดว่ามีรถแล้วจะมีความสุข จะไปไหนมาไหนได้
สะดวกรวดเร็วสบาย แต่ไม่คดิ ว่าทําไมไม่อยู่แบบไม่ใช้รถดู ไม่อยากไปไหนเสีย
อย่าง ก็ไม่ตอ้ งใช้รถแล้ว อยู่บา้ นเฉยๆ ไม่ไปไหน ก็ไม่ตอ้ งใช้รถ เมือ่ ไม่ใช้รถก็
ไม่ตอ้ งผ่อนรถ ไม่ตอ้ งเติมนํา้ มันรถ
ถาม ทุกข์เพราะราคานํา้ มัน
ตอบ เพราะไม่เห็นความทุกข์ในรถ แทนทีจ่ ะเห็นว่ามันทุกข์กลับเห็นว่ามันสุข เพราะมี
มิจฉาทิฐิ เห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์กบั อะไรก็ตอ้ งอยู่แบบ
พระ ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ไม่มรี ถ จะไปไหนก็เดินไปกัน พวกเราสามารถ
อยู่กนั ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาสิง่ ภายนอกมากมายก่ายกอง แต่เราไม่มปี ญั ญากัน
ถูกความหลงหลอกว่าเป็ นความสุขกัน มีส่งิ นัน้ มีสง่ิ นี้แล้วจะมีความสุขกัน ก็เลย
มีกนั มากมาย ก็เลยทุกข์กนั มากมาย เดือดร้อนกันมากมาย เพราะอยู่แบบสมถะ
เรียบง่ายไม่เป็ น มีเพียงปัจจัย ๔ เท่านี้อยูไ่ ม่ได้ ถ้าเป็ นฆราวาสก็ตอ้ งปรับหน่อย
จะให้เหมือนกับพระ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์คงไม่ได้ เพราะพระมีผูส้ นับสนุนทางด้าน
ปัจจัย ๔ เป็ นฆราวาสก็หาเท่าทีจ่ าํ เป็ น หาในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็
อย่าไปหามา เช่นครอบครัวนี้ก็ไม่จาํ เป็ น สามีภรรยานี่ก็ไม่จาํ เป็ น ใครยังโสดอยู่
ฟังไว้นะ ทํางานทํามาหากินก็เพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่ได้หาเงินมาเพือ่ ไปเทีย่ ว
ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ซื้อเครื่องบันเทิงต่างๆมาดูมาฟัง แล้วก็จะติด อยากจะ
ได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆ ซื้อกล้องรุ่นนี้แล้วเดีย๋ วก็มกี ล้องรุ่นใหม่ออกมาอีก ก็ตอ้ ง
หาเงินต้องไปทํางาน ต้องไปทุกข์กบั ทีท่ าํ งาน ถูกเขาสังถู
่ กเขาใช้ถูกเขาว่า โต้ตอบ
เขาไม่ได้ เพราะต้องการเงินของเขา เพราะความอยากความโลภพาให้ไปทุกข์
ทรมาน ถ้ามักน้อยสันโดษแล้ว จะเป็ นอิสระ ไม่มใี ครมาเป็ นเจ้านาย
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ถาม สิง่ ของจําเป็ นนี่
อย่างสมัยนี้คนทัวไปก็
่ เข้าใจว่ามือถือเป็ นสิง่ ของจําเป็ นใน
ชีวติ ประจําวันไปแล้ว ทัง้ ๆทีส่ มัยก่อนก็ไม่มี
ตอบ รถยนต์ก็จาํ เป็ น เมือ่ ก่อนนี้ไม่มกี ็ไม่จาํ เป็ น เพราะเราใช้ชวี ติ แบบนี้มนั ก็จาํ เป็ น
แต่ถา้ เราใช้ชวี ติ แบบโบราณมันก็ไม่จาํ เป็ น
ถาม เราเลือกได้วา่ จะใช้ชวี ติ แบบไหน
ตอบ ก็เป็ นปัญญาอย่างหนึ่ง ถ้ารูจ้ กั คิด แต่เราไม่ค่อยคิดกัน มักจะไหลไปตามกระแส
ไปตามสังคม เพราะถูกเสี้ยมสอนอยู่ตลอดเวลา เปิ ดโทรทัศน์มนั ก็สอนเราแล้ว
ว่าให้เรามีอะไร โฆษณาขายของต่างๆ ขายรถขายบ้านขายแอร์ขายอะไรต่างๆ มัน
เสี้ยมสอนเราอยู่ตลอดเวลา เราถูกมันสอนอยู่ตลอดเวลา เราก็เลยหลง ถูก
กระแสของทางโลกพาไปลากไป แล้วก็ถอนตัวออกยาก เพราะเหมือนติดยาเสพ
ติด พอติดความสุขแล้วก็ถอนยาก จึงควรเข้าวัดบ้าง ไปอยู่วดั บ้าง ไปอยู่สงั คมที่
อยู่แบบเรียบง่าย ไปอยู่วดั นานๆ อยู่สกั พรรษาหนึ่ง อยู่ ๓ เดือน ให้มนั ซึมซับ
เข้าไปในจิตใจ วันก่อนมีคนมาเล่าว่าไปอยู่วดั แล้ว เหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย
ความรู้สกึ นึกคิดต่างๆเปลีย่ นไปหมดเลย เพราะไม่ได้สมั ผัสกับสิง่ เดิมๆ ในวัดไม่
มีโทรทัศน์ให้ดู ให้คอยกระตุน้ ให้นาํ้ ลายไหล อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากไปทีน่ นั ่
ไปทีน่ ่ี อยู่ในวัดบางทีไม่รู้วนั รู้เดือนด้วยซํา้ ไป ว่าวันนี้วนั ทีเ่ ท่าไหร่เดือนอะไร
เพราะทุกวันมีหน้าทีเ่ หมือนกัน ตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมหาอาหารรับประทาน และ
ใส่บาตรพระพร้อมกับภาวนาพุทโธๆไป กําหนดดูจติ ดูใจไป พิจารณาขันธ์ ๕ อยู่
แต่ในวงนี้ เรื่องต่างๆทีเ่ คยมาเกี่ยวข้องตอนอยู่ทบ่ี า้ น ก็จะไม่มาปรากฏในใจ จะ
เห็นว่าอยู่แบบนี้ก็อยู่ได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ แล้วก็มคี วามสุขมากกว่าเสียด้วย
ซํา้ ไป มีความทุกข์นอ้ ยกว่า ไม่มคี วามกังวล ไม่มคี วามวุ่นวายใจ ไม่ตอ้ งห่วง ไม่
ต้องวิตกกับเรื่องอะไรเลย
เรื่องทีจ่ ะต้องเผชิญก็เตรียมรับอยู่แล้ว เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ก็
เตรียมรับอยู่แล้ว ถ้าอยู่บนเครื่องบินก็เตรียมร่มชูชพี ไว้แล้ว จะไปกลัวอะไร ถึง
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เวลาก็กระโดดออกมาได้ คนทีม่ ปี ญั ญานี้เหมือนมีร่มชูชพี เวลาแก่เวลาเจ็บเวลา
ตายจะไม่วติ กกังวล เพราะแยกจิตออกจากกายได้ รู้วา่ จิตทีว่ นุ่ วายนี้ ไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย ตัวทีแ่ ก่ทเ่ี จ็บทีต่ ายนี้ไม่รู้เรื่อง ร่างกายไม่รู้วา่ มันแก่มนั เจ็บ
มันตาย แต่จติ ทีม่ าครอบครองร่างกายไปหลงว่าเป็ นตัวเราของเรา พอร่างกาย
เป็ นอะไร ก็คดิ ว่าจิตเป็ น แต่จติ เป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่ตายไม่เปลีย่ นแปลง แต่กเิ ลส
ทําให้รู้สกึ ว่าเปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ ตัวจิตเองตัง้ แต่ดกึ ดําบรรพ์จนถึงปัจจุบนั เป็ น
เพียงธาตุรู้เท่านัน้ เอง สักแต่วา่ รู้ แต่มคี วามหลงมาหลอกมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้
เกิดขึ้น จิตเปรียบเหมือนท้องฟ้ าทีว่ า่ งไม่มอี ะไร ส่วนอารมณ์ต่างๆเป็ นเหมือน
เมฆหมอก ทีล่ อยอยู่ในท้องฟ้ า ถ้ากําจัดมันออกไปหมดแล้ว มันก็จะว่าง เหมือน
ท้องฟ้ าว่าง ไม่มเี มฆ ไม่มหี มอก ไม่มอี ารมณ์กบั อะไรทัง้ สิ้น ไม่หวิ ไม่อยาก ไม่
ต้องการอะไรเลย ความว่างนี่แหละทีเ่ รียกว่าปรมัง สุญญัง เป็ นบรมสุข ปรมัง สุ
ขัง พอมีกเิ ลสก็เกิดความอยาก ความหิว ความต้องการขึ้นมา พอกําจัดกิเลส
หมดสิ้นไป จิตก็วา่ ง จิตก็บริสุทธิ์ ไม่มคี วามอยาก ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วาม
โกรธ
นี่คอื งานทีแ่ ท้จริงของเรา คือการทําจิตของเราให้วา่ ง ให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ไม่มที างอืน่ มีทางนี้ทางเดียว
เท่านัน้ แล้วก็อย่าไปต่อรอง ให้มนั ง่ายให้มันเร็ว มันแล้วแต่บญ
ุ บารมีของแต่ละ
คน ถ้าบําเพ็ญมามากมันก็งา่ ยมันก็เร็ว ถ้าบําเพ็ญมาน้อยมันก็ชา้ ต้องค่อยเป็ น
ค่อยไป เหมือนผลไม้ มีการเจริญ มีการพัฒนาการต่างกัน ลูกทีใ่ กล้จะสุกงอม
แล้ว ก็จะหลุดออกจากขัว้ ก่อน ลูกทีเ่ พิง่ โผล่ออกมาก็ตอ้ งใช้เวลาเติบโต ไม่มที าง
ลัด ไม่ใช่กดปุ่มปั๊บก็บรรลุได้เลย บางคนก็คดิ ว่ารอให้เจอพระศรีอาริยจ์ ะดีกว่า
ถ้าได้ฟงั ธรรมะจากพระโอษฐ์แล้วจะได้บรรลุทนั ทีทนั ใด ถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะรับ
ธรรมะ ก็ไม่มที างทีจ่ ะบรรลุได้ ถ้าไม่มปี จั จัยรองรับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ก็
จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด จึงต้องพยายามบําเพ็ญบุญบารมีต่อไปเรื่อยๆ
เผือ่ ภพหน้าชาติหน้าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ก็จะได้บรรลุธรรมในขณะทีฟ่ งั
เลย
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ถ้าบรรลุในชาติน้ ีได้ก็จะดีกว่า จะได้ไม่ตอ้ งไปทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตาย
เกิดอีก ต้องพยายามปลุกกระตุน้ ความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้น พยายามกระตุน้
ฉันทะวิริยะให้เกิดขึ้น ด้วยการมองว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกวันๆ มีเวลา
ว่างอย่าปล่อยให้มนั ผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ บุญรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาหรือฟังเทศน์
ฟังธรรมเลย อย่าประมาท อย่าคิดว่าฟังมาพอแล้ว มันลืมได้ พอไปคิดเรื่องอืน่
มันก็จะกลบเรื่องทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มา ถ้าจะไม่ให้ลมื ต้องคิดอยู่เรื่อยๆ ธรรมะที่
ได้ยนิ ได้ฟงั มา ต้องคิดอยู่เรื่อยๆมันถึงจะไม่ลมื ถ้าไม่คดิ เราก็ควรจะเปิ ดฟังอยู่
เรื่อยๆ เพราะเมือ่ ฟังแล้ว จะกระตุน้ ให้เกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมา อย่าปล่อยให้
วันเวลาผ่านไปๆ โดยไม่ได้บาํ เพ็ญธรรมเลย จะเสียเวลาไปเปล่าๆ เวลาว่างจาก
ภารกิจการงานอย่างอืน่ ก็อย่าปล่อยให้มนั ผ่านไป มีโอกาสก็ควรไปอยู่วดั จะได้
ไปเร็วขึ้น ถ้าอยากจะไปเร็วก็ตอ้ งไปอยู่วดั นานๆ ถ้าอยู่บา้ นมันจะยาก เพราะ
ปัจจัยเสริมไม่ค่อยมี มีแต่ปจั จัยถ่วง
ถาม เพือ่ นทีเ่ พิง่ เริ่มปฏิบตั ฝิ ากมาถามว่า จะรู้ความแตกต่างระหว่างการรู้กบั การคิดได้
อย่างไร
ตอบ การคิดก็คอื สังขารการคิดปรุงแต่ง คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ผูร้ ู้ก็คอื ใจ รู้ความคิดปรุง
แต่ง ถ้าไม่รู้วา่ กําลังคิดอะไร ก็แสดงว่าไม่มสี ติ
ถาม เพือ่ นเค้าจะคิดมาก เวลาปฏิบตั แิ ล้วจะฟุ้งซ่านมาก อ่านหนังสือก็บอกให้รู้อยู่กบั
ตัวอยู่กบั ใจ ก็เลยชักสับสนว่า อันไหนคือตัวรู้ อันไหนคือการคิด
ตอบ ตัวรู้เป็ นเหมือนคนดู ส่วนตัวคิดเป็ นเหมือนตัวแสดง ทีใ่ ห้รู้ก็คอื ให้คอยดูตวั
แสดง ดูความคิด ว่ากําลังคิดไปในทางไหน คิดไปในทางธรรมะหรือคิดไปในทาง
กิเลส ถ้าคิดไปในทางธรรมะก็ส่งเสริม ถ้ากําลังคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย ก็เป็ นความคิดทางธรรมะ ก็ส่งเสริมให้คดิ อยู่เรื่อยๆ ถ้าคิดอยากสวย
อยากงามอยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เป็ นความคิดของกิเลส ก็ให้ระงับความคิดนี้เสีย
การให้รู้ก็คอื ให้มสี ติดูสงั ขารความคิดปรุงแต่ง ว่ากําลังคิดไปในทางธรรมะ หรือ
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คิดไปในทางกิเลส คิดไปในทางมรรคหรือคิดไปในทางสมุทยั ถ้าคิดเรื่องสร้าง
ฐานะครอบครัวสร้างอะไรต่างๆ ก็เป็ นเรื่องของกิเลส อย่าไปคิดอย่างนัน้ ให้คดิ
ตัดลดละ ให้สละ ให้ออกบวช ถ้าคิดอย่างนี้ก็คดิ ไปในทางธรรม คือให้มสี ติคอย
เฝ้ าดูความคิด ถ้าบังคับความคิดได้ยง่ิ ดีใหญ่ อย่าเฝ้ าดูเฉยๆ อย่าปล่อยให้คดิ
ไปเรื่อยเปื่ อย ให้ดงึ มาคิดในเรื่องทีค่ วรจะคิด
ถาม เขาพึง่ เริ่มทํา พยายามทําให้มสี ติ ให้เป็ นสมาธิ พอทําไม่ได้ก็โมโห
ตอบ ให้คดิ พุทโธๆไปเรื่อยๆ ให้รู้อยู่กบั พุทโธๆไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะทําจิตให้สงบ ให้
คิดแต่พทุ โธๆไป ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม ถ้าต้องคิดเรื่องอืน่ ในขณะทีท่ าํ งานทําการ
ก็คดิ ไป พอไม่ตอ้ งคิดก็กลับมาทีพ่ ทุ โธต่อ ให้พทุ โธคอยกํากับ ให้เป็ นรัว้ เป็ น
กรอบคุมจิตไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ถ้าคิดเรื่องอืน่ ก็ดงึ กลับมาทีพ่ ทุ โธ เอาพุทโธเป็ น
ความคิดหลัก ความคิดอืน่ เป็ นความคิดรอง คิดไปตามความจําเป็ น เช่นกําลังจะ
รับประทานอาหาร ก็คดิ ว่าจะกินอะไรดี จะไปกินทีไ่ หน ก็คดิ ได้ คิดเสร็จแล้วก็
พุทโธต่อไป อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย คิดเกินความจําเป็ น คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น กับ
เรื่องทีต่ อ้ งทําในปัจจุบนั พอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาหาพุทโธ อยู่กบั พุทโธ พุท
โธๆไปเรื่อยๆ ถ้ามีพทุ โธอยู่กบั ใจไปเรื่อยๆก็จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน
ถาม การชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ยง่ิ ๆขึ้นไปนี่มเี ป็ นขัน้ ๆ สมมุตวิ า่ เราอยู่ขนั้ ที่ ๑ ด้วยการ
นัง่ สมาธิหรือเจริญปัญญานี่ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะตํา่ ลงไปได้ใช่ไหมคะ ถ้าจิตมีกเิ ลสเข้ามา
กระทบ ไม่ได้อยู่ขนั้ ที่ ๑ แล้วจะขยับขึ้นไปอย่างเดียว มีสทิ ธิ์ตกลงไปทีศ่ ูนย์ได้
เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าอยู่ในขัน้ สมาธิยงั ตกลงมาได้ ถ้าอยู่ในขัน้ ปัญญาแล้ว จะไม่ลง
ถาม ขัน้ สมาธิมสี ทิ ธิ์เปลีย่ นได้ตลอดเวลา ขัน้ ปัญญาจะไม่เสือ่ ม อย่างนัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ เพราะปัญญาจะกําจัดความหลง พอความหลงถูกกําจัดแล้ว มันจะไม่ฟ้ ื นคืนมา
อีก แต่ความหลงมีหลายขัน้ มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน ถ้าแก้ความหลงขัน้ แรกได้แล้ว
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มันก็จะไม่กลับคืนมาอีก จะไม่ตกตํา่ ลงไปอีก มีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าขัน้ สมาธิ
จะเจริญได้เสือ่ มได้ พอทําสมาธิจติ ก็สงบ วันไหนขี้เกียจทํา ไปดูหนังไปเล่นไป
เทีย่ วแทน จิตก็จะไม่สงบ เพราะกิเลสออกมาเพ่นพ่าน
ถาม สมมุตวิ า่ ชาติน้ เี ราบําเพ็ญภาวนาไปได้ในระดับหนึ่ง
ไหมคะ ไม่ได้สูญหายไป แต่ยงั จะวืดลงมาได้

ในชาติหน้ายังจะอยู่กบั เรา

ตอบ ยังอยู่ แล้วเราก็ค่อยๆต่อยอดไป อะไรทีย่ งั อยู่ในจิตก็จะอยู่ ทัง้ ธรรมะและกิเลส
ถาม ต้องมีฐานของสมาธิก่อนใช่ไหมคะ ต้องตัง้ มันแน่
่ นหนาก่อน จําเป็ นมากเลยใช่
ไหมคะ
ตอบ ใช่ เพราะเวลาจะพิจารณาทางปัญญานี่ จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มสี มาธิ จะ
ถูกอารมณ์ต่างๆฉุดลากไป ให้ไปคิดเรื่องอืน่ พิจารณาได้เพียง ๒ หรือ ๓ นาที ก็
มีเรื่องอืน่ มาฉุดไปแล้ว เผลอไปแล้ว ฉุดไปเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว ปัญญาก็จะไม่ได้
อยู่คู่กบั ใจไปตลอด แต่ถา้ สามารถพิจารณาจนอยู่กบั ใจไปตลอดแล้ว จะไปคิด
เรื่องอืน่ ก็ไม่เป็ นไร เพราะต้องการเมือ่ ไหร่ก็จะมาทันที เหมือนกับได้สะสมเสบียง
สะสมกําลังพลไว้พร้อมแล้ว ข้าศึกจะมาตอนไหนก็ไม่เป็ นไร ถ้ายังกําลังสะสม
กําลังพลอยู่ พอข้าศึกมาก็จะสูเ้ ขาไม่ได้ การเจริญปัญญาเป็ นการสะสมพลังให้มี
ครบ ๑๐๐ พอมีครบ ๑๐๐ แล้ว ก็จะสบายใจ รู้วา่ สามารถรับกับเหตุการณ์ได้
ถาม เคยขับรถแล้วง่วงนอนมาก ก็เลยสังจิ
่ ตว่ากายง่วงจิตไม่งว่ ง แล้วก็ขบั ได้เป็ น
ชัว่ โมง เหมือนกับแยกจิตแยกกายได้ แล้วก็ขบั รถอย่างมีสติ คือเอาตัวจิตนี้ขบั
ตลอดทาง ทัง้ ทีก่ ายมันไม่ได้แล้ว แล้วก็เคยเข้าห้องประชุมก็เหมือนกัน แสดงว่า
ช่วงนัน้ จิตเราแข็งใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ สติเราดึงจิตไม่ให้อ่อนตามความง่วงของร่างกายได้
ถาม จิตเป็ นผูร้ ู้ใช่ไหมเจ้าคะ
80

ตอบ ตัวรู้น่แี ปลว่าใจ บางทีก็แปลว่าจิต บางคนก็วา่ จิตต่างจากใจ ความจริงมันเป็ นตัว
เดียวกัน ถ้ารู้ก็เป็ นใจ ถ้าคิดก็เป็ นจิต มโนก็คอื ใจ ภายในมโนก็มอี าการต่างๆ
เรียกว่านามธรรม คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ถาม ความเข้าใจของลูกคือ จิตเป็ นทัง้ ผูค้ ดิ และเป็ นผูร้ ู้ แต่จติ สามารถทํางานได้อย่าง
เดียว เพราะฉะนัน้ ในขณะทีค่ ดิ จะไม่รู้ แต่พอรู้น่คี อื หยุดคิดแล้ว กลับมารู้วา่ คิด
อะไร
ตอบ ไม่ใช่ ต้องรู้ซิ ถึงจะคิดได้ ตอนนี้กาํ ลังคิดอะไร คิดดี คิดชัว่
ถาม แต่ทงั้ คิดทัง้ รู้น่อี อกมาจากจิตนี่เจ้าคะ
ตอบ ภาษาสมมุตนิ ่กี ็พูดไปได้หลากหลาย แต่ความจริงตัวจิตตัวใจหรือธาตุรู้น่กี ็คอื ตัว
รู้ ในตัวรู้น่กี ็มคี วามคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขาร มีสญั ญาความจําได้หมายรู้ มี
วิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีผ่ ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็
มีเวทนาทีเ่ กิดขึ้นมา มีสุขมีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ ทัง้ หมดนี้อยู่ภายในจิตภายในใจ
อย่าไปกังวลกับคําว่าจิตเป็ นผูค้ ดิ หรือใจเป็ นผูร้ ู้ คือจิตกับใจมันตัวเดียวกัน มัน
ทัง้ คิดมันทัง้ รู้ เพียงแต่มนั จะรู้ทนั หรือไม่เท่านัน้ เอง
ถาม มีหลายครัง้ อย่างตอนทีย่ นื ล้างจานอยู่ ก็รู้สกึ ว่าตัวเองกําลังยืนล้างจานอยู่ แต่ก็รู้
ว่าตัวเองกําลังคิดอยู่ดว้ ย แล้วก็รู้วา่ ตัวเองกําลังรู้อยู่ดว้ ย ๓ อย่างพร้อมกัน ก็
เลยสงสัย
ตอบ กําลังทํา ๓ อย่าง ตัวรู้กร็ ู้อยู่ ตัวคิดก็คดิ อยู่ ตัวทําก็ทาํ อยู่
ถาม ก็เลยสงสัยว่า รู้กบั คิดนี้มนั สามารถเกิดพร้อมกันได้หรือ
ตอบ ตัวรู้น่ีมนั รู้อยู่ตลอดเวลา เหมือนกับท้องฟ้ า มีอยู่ตลอดเวลา ส่วนความคิดนี่
เหมือนกับเมฆหมอก ทีล่ อยมาแล้วก็ลอยไป
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ถาม ถ้าคิดจนลืมรู้ไป นัน่ คือไม่มสี ติแล้วใช่ไหมคะ
ตอบ ตัวรู้น่ที าํ อย่างไรมันก็ไม่ดบั เพียงแต่วา่ จะมีสติดงึ ใจให้มารู้กบั เรื่องทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น
หรือเปล่า ตัวรู้มอี ยู่ตลอดเวลา ตัวทีจ่ ะเชื่อมตัวรับรู้กบั สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นนี้เรียกว่าสติ
ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่รู้วา่ มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนกับคนทีไ่ ม่มสี ติ เขาก็ยงั มีตวั รู้อยู่ เขา
ก็ยงั มีตวั คิดอยู่ แต่ไม่มตี วั เชื่อมระหว่างตัวคิดกับตัวรู้ ทําให้คดิ หรือทําอะไรไป
โดยไม่รู้สกึ ตัว คนเมาเหล้าเป็ นอย่างนี้ ทําอะไรไป ตัวเองก็คดิ ว่ารู้อยู่ แต่รู้ไม่พอ
ทีว่ า่ กําลังทําอะไร พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว พอหายเมาแล้ว ถามเขาว่ารู้หรือ
เปล่าทําอะไรไปบ้าง เขาบอกว่าไม่รู้เรื่อง เหมือนกับตอนทีเ่ รานอนหลับไป มันก็มี
ตัวรู้อยู่ มีตวั คิดอยู่ แต่ตวั สติไม่ค่อยมี พอตื่นขึ้นมาก็จะลืมไปเลยว่าฝันอะไร
แต่ในขณะทีฝ่ นั เรารู้วา่ กําลังฝันอะไร แต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็หายไปเลย เพราะสติ
ตัวเชื่อมใจกับเหตุการณ์ในฝันไม่แรงพอ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ให้มสี ติรู้อยู่ก็แล้วกัน
ตอบ ให้รู้วา่ เป็ นกิเลสหรือไม่ก็พอ อย่างอืน่ รู้ไปก็เท่านัน้ มันไม่สาํ คัญ เหมือนกับ
คนขับรถ ไม่ตอ้ งไปรู้วา่ ในเครื่องมีอะไรบ้าง มีก่สี ูบ เป็ นแบบนอนหรือแบบตัง้
ขอให้รู้ทใ่ี ส่กญ
ุ แจสตาร์ทเครื่องได้ ออกรถได้ หยุดรถได้ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็
พอแล้ว ความรู้ทจ่ี าํ เป็ นจริงๆก็คอื รู ส้ มุทยั กับรู ม้ รรค รู้วา่ ขณะนี้จติ คิดไปในทาง
มรรคหรือทางสมุทยั สําคัญตรงนี้ ถ้าคิดไปในทางสมุทยั ก็ตอ้ งรีบดับมันเสีย
เพราะเหมือนจุดไฟเผาบ้าน ถ้าเป็ นยามก็ให้เฝ้ าดูวา่ มีใครมาจุดไฟเผาบ้านหรือ
เปล่า ถ้ามาจุดก็ตอ้ งรู้วา่ นํา้ ดับไฟอยู่ตรงไหน จะได้เอามาดับไฟได้ ถ้ารู้อย่างนี้ก็
จะหมดปัญหา
ถาม ตัวรู้ก็จะรู้อยู่อย่างนัน้ ไปตลอด กี่ภพกี่ชาติก็รู้อยู่อย่างนัน้ จะไม่มวี นั ลงไป
ตอบ ไม่ใช่ ตัวรู้เพียงแต่รู้เฉยๆ ไม่รู้ดรี ู้ชวั ่ ตัวทีร่ ู้ดรี ู้ชวั ่ เรียกว่าปัญญา ต้องได้รบั การ
สังสอนถึ
่
งจะรู้ หรือใคร่ครวญพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผล บางคนไม่มใี ครสังสอน
่
แต่คดิ เองได้ คิดว่าทําอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ข้นึ มา เช่นทําอย่างนี้แล้วเกิดความ
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ทุกข์ใจขึ้นมา มีพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นอริยสัจได้ดว้ ยตนเอง แต่พวกเราไม่มี
ปัญญาในระดับทีจ่ ะเห็นเอง เรามีใจเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะ
แยกแยะความคิดว่า กําลังคิดไปในทางทีจ่ ะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา
ถาม ตัวรู้เป็ นตัวกลางๆ ปัญญาเราต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ตัวรู้เป็ นเหมือนนํา้ เวลาเอาอะไรต่างๆใส่เข้าไป ใส่สี ใส่กลิน่ ใส่รส แต่นาํ้ ก็ยงั
เป็ นนํา้ อยู่ ในตัวรู้ก็มสี ง่ิ ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็จางหายไป แต่ตวั รู้ก็ยงั เป็ นตัวรู้อยู่
ความคิดต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็หายไป เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไป เหลือแต่ตวั รู้
ปัญหาอยู่ตรงทีค่ ดิ ปรุงอยู่ตลอดเวลา ถ้าทําสมาธิแล้วจิตสงบปั๊บ ตัวคิดปรุงก็จะ
หยุด ก็จะเหลือแต่ตวั รู้ ทีเ่ รียกว่าสักแต่วา่ รู้
ถาม มันก็วา่ ง อย่างนัน้ ใช่หรือไม่คะ
ตอบ ใช่
ถาม นัน่ คือทีส่ ุดแล้ว
ตอบ ชัว่ ขณะทีเ่ ป็ นสมาธิเท่านัน้ แต่พอถอนออกมาก็เริ่มคิดปรุง จะคิดไปได้ ๒ ทาง
คิดไปในทางมรรค หรือคิดไปในทางสมุทยั ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะคิดไปในทาง
สมุทยั เป็ นส่วนใหญ่ คิดห่วงคิดหวงคิดรักคิดชอบอย่างนี้ เป็ นทางสมุทยั ทัง้ นัน้
เป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั เรา พระพุทธเจ้าหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว จึงนํามา
สอนว่า อย่าไปคิดแบบนัน้ ต้องคิดปล่อยคิดวางคิดลดคิดละ จะได้ไม่สร้างความ
ทุกข์ให้กบั ใจ ตัวรู้ก็ยงั รู้อยู่อย่างนัน้ เป็ นเหมือนจอภาพ ส่วนภาพทีป่ รากฏขึ้นบน
จอ เป็ นได้หลากหลาย เหมือนกับจอโทรทัศน์ เปิ ดช่องนี้ก็มหี นังตลก เปิ ดอีกช่อง
ก็เป็ นข่าวการเมือง เปลีย่ นไปเรื่อยๆ แต่จอก็ยงั เป็ นจออยู่อย่างเดิม ตัวรู้น่กี ็เป็ น
ตัวรู้อย่างเดิม อยู่ทต่ี วั ทีผ่ ลิตรายการขึ้นมาให้ตวั รู้รบั รู้น้ ี ผลิตรายการดีหรือไม่ดี
ผลิตความสุขหรือความทุกข์ อยู่ทต่ี วั สังขารกับสัญญา สัญญาก็คอื ความรู้ทไ่ี ด้มา
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แล้ว อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ ถ้าว่าเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล ก็เป็ นความรู้ท่ี
ผิด ไม่ตรงกับความจริง ถ้าว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นไตรลักษณ์ ก็เป็ น
ความจริง ถ้ามีความรู้อย่างนี้สอนใจให้คดิ ไปในแนวนี้ ก็จะคิดปล่อยวาง คิดไม่
ยึดติด
แต่ถา้ คิดว่าเป็ นสัตว์เป็ นบุคคลเป็ นตัวเราของเรา ก็จะยึดติด จะสร้างความทุกข์
ให้เกิดขึ้นมา ใจก็เป็ นผูร้ บั ความทุกข์นนั้ ไป ใจเป็ นผูร้ บั ทัง้ ความทุกข์และความสุข
ใจก็ยงั เป็ นตัวรู้อยู่อย่างนัน้ ตลอดเวลา ตัวทีท่ าํ งานเรียกว่าจิต มีอยู่ ๔ อาการ
เรียกว่านามธรรม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณเป็ นผูร้ บั รูป
มาจากตา สัญญาก็แปลความหมายว่าเป็ นรูปอะไร เป็ นหญิงเป็ นชาย ดีหรือชัว่
เป็ นความรู้ทางสมมุติ ไม่ได้เป็ นความรู้ทแ่ี ท้จริง ก็ทาํ ให้เราหลงติด เช่นเห็นทองก็
คิดว่าดี นี่ก็หลงแล้ว เป็ นสัญญาทีไ่ ม่ถูกต้องตามความจริง คิดว่าทองมีค่ามีราคา
ถ้ามองด้วยปัญญา ก็จะเห็นว่าเป็ นแค่วตั ถุช้ นิ หนึ่ง เหมือนกับเหล็กแท่งหนึ่ง เป็ น
วัตถุเหมือนกัน จะเห็นต่างกันตรงนี้ ทีส่ ญั ญานี้ เห็นถูกต้องตามความจริงหรือไม่
สัญญาของพวกเราเห็นตรงข้ามกับความจริง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง เห็นสิง่ ที่
เป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าเป็ นตัวตน นี่คอื สัญญาของพวกเรา ที่
ถูกโปรแกรมมาและฝังติดอยู่กบั ใจมาตลอด
ก็เลยยึดติดกับสิง่ ต่างๆ
พระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนว่าไม่ใช่ เป็ นความเข้าใจผิด ความหลงผิด ความจริง
แล้วไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไรเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงในโลกนี้ ไม่มอี ะไรจีรงั ถาวร
ถาม ตัววิญญาณนี่ตอ้ งมีตวั สังขารกับสัญญาร่วมอยู่ดว้ ยใช่หรือไม่คะ
ตอบ ทําหน้าทีต่ ่างกัน วิญญาณทําหน้าทีเ่ มือ่ มีการสัมผัสของตากับรูป พอตาเห็นรูปก็
จะมีการเชื่อมต่อกัน วิญญาณก็มารับรูปเข้าไปในจิตอีก เป็ นตัวเชื่อมจากตามาสู่
จิต วิญญาณเป็ นตัวรับรูปจากตา สัญญาก็วเิ คราะห์วา่ เป็ นรูปอะไร เป็ นหญิงเป็ น
ชาย เป็ นเจ้าหนี้หรือเป็ นลูกหนี้ ถ้าเป็ นเจ้าหนี้ก็เตรียมถอย สังขารก็ปรุงว่าเจ้าหนี้
มาแล้วหนีดกี ว่า ถ้าเป็ นลูกหนี้จะเอาเงินมาให้ก็ตอ้ นรับอย่างดี เกิดความยินดียนิ
ร้ายขึ้นมา ยินดียนิ ร้ายตามสัญญาทีถ่ ูกสอนมา ว่าอันนี้เป็ นเพชรนะ ดีนะ แต่ไม่
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เคยถูกสอนว่ามีเพชรแล้วจะเป็ นอันตรายนะ จะถูกตัดนิ้วได้นะ จะถูกโจรปล้นจี้
ฆ่าเราได้นะ เราไม่ได้ถูกสอนมาอย่างนัน้ แต่ถูกสอนว่าดีตอ้ งรีบเอาไว้ก่อน
ถาม วิญญาณเป็ นเหมือนคลืน่ วิทยุโทรทัศน์ ทีเ่ รามองไม่เห็น แล้วก็มาแปรเป็ นภาพ
บนจอ ตัวรู้ทร่ี บั ทราบก็เหมือนจอทีวี ใช่ไหมคะ
ตอบ วิญญาณเป็ นตัวรับคลืน่ สัญญาณมา ให้ปรากฏบนจอภาพ สัญญาเป็ นเหมือนคน
พากย์ ว่าเป็ นผูห้ ญิงเป็ นผูช้ าย สังขารเป็ นผูส้ งว่
ั ่ าควรจะทําอย่างไรกับสิง่ นี้ดี ควร
จะรีบคว้าเข้ามาหรือโยนทิ้งไป เช่นเกิดมีงูหล่นลงมาตรงนี้ปบุ๊ ก็เกิดสัญญาขึ้นมา
ว่า “งู” ก็เกิดความตกใจ เกิดเวทนา เกิดความทุกข์ เพราะถูกสอนว่างูไม่ดี เป็ น
พิษเป็ นอันตราย สังขารก็คดิ ว่าหนีดกี ว่า ถ้ามีอะไรตีมนั ได้ก็ตมี นั เลย จะเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว
ถาม ความรู้ทงั้ ๓ อย่างนี้มนั เกิดขึ้นเร็วมาก ชิดกันเลยใช่ไหมคะ
ตอบ เร็วมาก เป็ นไปโดยอัตโนมัติ แม้แต่พระอรหันต์ บางอย่างท่านก็ละไม่ได้ เช่น
ท่านเดินไปแล้วลืน่ จะหกล้ม ท่านจะรีบคว้าทีเ่ กาะทันทีเลย จะเป็ นไปโดย
อัตโนมัติ เป็ นสัญชาตญาณ เพราะมันเร็วมาก ทัง้ ๆทีไ่ ม่กลัว ไม่ตกใจนะ แต่จะ
ทําไปทันทีเลย หรือถ้าเดินไปเห็นกิ่งไม้แต่คดิ ว่าเป็ นงูป ั๊บ ก็จะกระโดดข้ามเลย
จะไม่เหยียบกิ่งไม้ จะกระโดดข้ามไปเลย เพราะคิดว่าเป็ นงู มันเร็วมาก พอตา
เห็นรูปปั๊บ วิญญาณรับเข้ามา สัญญาแปลปั๊บ เวทนาก็ตามมา สังขารก็ทาํ งาน
ทันที แต่พระอรหันต์ท่านไม่มเี วทนา ไม่มคี วามทุกข์ เพียงแต่รบั รู้
ถาม ทีพ่ ระอาจารย์สอนให้พจิ ารณามาตลอดนี่ เพือ่ ให้เกิดปัญญา
ตอบ มาแก้ความรู้เดิมทีผ่ ดิ แก้ความหลงผิด ทีเ่ ห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของ
เรา เป็ นสุข ถ้าพิจารณาจนติดอยู่กบั ใจตลอดเวลา ก็จะเป็ นปัญญา ถ้ายังขาดๆ
หายๆอยู่ ก็ยงั ไม่เป็ นปัญญา ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้
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ถาม ปัญญามันหาย
ตอบ แสดงว่ากําลังของปัญญายังไม่มากพอ ยังพิจารณาไม่ถ่ี ท่านจึงสอนให้พจิ ารณา
อยู่เรื่อยๆ ทุกลมหายใจเข้าออก ต้องพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ กับเรื่อง
อะไรก็ตาม ถึงจะทันกัน
ถาม เวลานัง่ สมาธิรู้สกึ ว่า สมาธิค่อนข้างจะมีนอ้ ย เพราะพยายามจะให้น่ิงทีส่ ุด แต่ก็
ยังคิดอยู่ ก็เลยปล่อยเป็ นวิปสั สนาไป คือคิดอะไรก็พยายามให้ทนั ไปเรื่อยๆ แต่
พอมาถึงจุดๆหนึ่งก็คดิ ว่า ทีบ่ อกว่าจิตเป็ นอนัตตานี่ เราควรจะพิจารณาอย่างไร
ให้เห็นว่าจิตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน กับร่างกายเรายังพอบอกได้วา่ เป็ นธาตุ ๔ แต่กบั
จิตไม่สามารถเห็นว่าไม่มตี วั ตนได้เลย
ตอบ จิตเป็ นธาตุรู้ เหมือนกับธาตุดนิ นํา้ ลมไฟ
ถาม จิตคือธาตุรู้
ตอบ เป็ นธาตุรู้ เรียกว่าจิต ทําหน้าทีร่ ู้เรื่องราวต่างๆ แต่ถูกความหลงเข้าไปสอดแทรก
ไปสร้างให้เกิดความรู้สกึ เป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา คิดว่าเป็ นเรา แต่ความจริงมันเป็ น
เพียงความคิด คิดว่ามีเราเป็ นผูค้ ดิ เป็ นความเข้าใจผิด
ถาม ว่าเราคิด แต่จริงๆมันเป็ นความคิดเท่านัน้
ตอบ เป็ นความคิด ความคิดนี้ก็ไม่ใช่ตวั ตน ธาตุรู้ทร่ี ู้ความคิดนี้ก็ไม่ใช่ตวั ตน คือไม่มี
ตัวตนเลย ตัวตนนี้เป็ นสมมุติ ทีเ่ กิดจากอวิชชาความหลง
ถาม จําเป็ นไหมเจ้าคะ ทีต่ อ้ งนัง่ ให้ได้อปั ปนาสมาธิ
ตอบ ได้ก็ดี เพราะเป็ นฐานของจิต ทําได้หลายวิธี นัง่ บริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจ
เข้าออก หรือพิจารณาทุกขเวทนาจนจิตปล่อยวางเวทนาได้ จิตก็จะรวมลงสู่อปั ป
นาได้ หรือเดินจงกรมในทีน่ ่ากลัวๆ แล้วไปเจออะไรเข้า จิตก็วูบลงไป รวมลง
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แบบหลวงปู่ชอบ ก็เป็ นอัปปนาได้ ต้องอาศัยสถานทีท่ จ่ี ะไล่จติ ให้ลงได้ ต้องไป
อยู่ในทีท่ น่ี ่ากลัวๆ มันถึงจะเข้าข้างใน ทีไ่ ม่น่ากลัวมันจะไม่เข้า เพราะทีท่ น่ี ่ากลัวๆ
นี้ กิเลสจะหดตัว จะไม่กล้าออกมาเพ่นพ่าน ทีป่ ลอดภัยกิเลสมันจะห้าวหาญ
พระถึงต้องไปหาทีน่ ่ากลัวๆอยู่ ให้เป็ นปัจจัยผลักให้จติ เข้าข้างใน ให้รวมลง
เพราะโดยธรรมชาติของจิตนี้ ถ้าอยู่ในทีไ่ ม่น่ากลัวแล้ว จะชอบออกมาข้างนอก
ถ้าเจอผีก็จะพุทโธๆ เดีย๋ วก็จะเข้าไปเอง
ถาม แต่สาํ หรับคนทีก่ ลัว แล้วไม่มสี มาธิ ไม่มสี ติ จิตไม่รวม แต่ผมขาว นัน่ คือไม่มสี ติ
ใช่ไหมคะ จะกลายเป็ นอีกอย่างหนึ่งไปเลย
ตอบ ใช่ จะเป็ นกิเลสไป กลัวแล้วควบคุมความกลัวไม่ได้ ก็เลยออกไปทางร่างกาย
ต้องดูความสามารถของเรา ก่อนทีจ่ ะไปในสถานทีท่ น่ี ่ากลัวๆ ต้องฝึ กให้ได้ใน
ระดับหนึ่งก่อน จนรู้วา่ สามารถควบคุมจิตได้ เวลาไปเจออะไรทีน่ ่ากลัวๆ
สามารถควบคุมไม่ให้ต่นื ตระหนกได้ ท่านสอนว่าเวลาจะไปอยู่ในป่ าช้า ให้ไป
ตอนกลางวันก่อน ไปดูลาดเลาก่อน ถ้าไปตอนกลางคืนพอเห็นอะไร ก็จะเป็ น
อะไรไปหมด กลัวอะไรก็จะเห็นอย่างนัน้ สัญญาสังขารจะปรุงไปทางนัน้ ทันที พอ
ใบไม้ไหวหน่อยก็คดิ ว่าเป็ นผีไปแล้ว บางครัง้ ดูเมฆหมอกนี่ ยังเห็นเป็ นหน้าตาได้
เลย จิตไปปรุงไปแต่งว่าเป็ นหน้าคนนัน้ คนนี้
ถาม แล้วทีเ่ ขาเห็นกัน เขาเห็นจริงๆหรือเปล่าคะ
ตอบ ของจริงก็มี ของไม่จริงก็มี ของจริงทีเ่ คยได้ยนิ ก็มขี องคุณแม่แก้วว่ามีผมี าเข้าใน
สมาธิท่านได้ แต่ก็ไม่ได้มาแบบหน้าตาน่ากลัว เขาก็มาในรู ปร่างคน หมูป่าถูกฆ่า
ตาย แต่มาในรูปร่างคน ควายถูกฆ่าตายก็มาในรู ปร่างของคน มาสนทนาธรรม
มาปรับทุกข์กบั ท่าน ไม่ได้เป็ นผีแบบทีเ่ ราจินตนาการกัน อสุภะทีไ่ ปดูในป่ าช้า
ไม่ได้เป็ นผี แต่เป็ นซากศพ
ถาม ผูท้ จ่ี ะรู้เห็นได้ก็ไม่ใช่ทกุ คน ใช่ไหมคะ
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ตอบ ใช่ ขึ้นอยู่กบั บุญเก่า ทีจ่ ะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ เป็ นความรู้พเิ ศษ หลวงปู่มนั ่
ท่านจะเห็นอยู่เรื่อย อ่านดูในประวัตขิ องหลวงปู่มนั ่ ท่านเห็นผีอพยพมาทัง้
ครอบครัว มาเหมือนชาวบ้านทัวไป
่ หอบลูกจูงหลาน ไม่ได้เป็ นแบบผีทเ่ี ราคิดกัน
ทีม่ แี ต่โครงกระดูก
ถาม มีหลานไปสวดมนต์แล้วนัง่ สมาธิเมือ่ วันวิสาขบูชา เขาบอกว่ายังไม่ทนั ได้เริ่มสวด
เขาเห็นตัวเองแต่งชุดทหารถูกปื นจ่อยิง ก็เลยไม่สบายใจ เขาบอกว่าเป็ นเหมือน
รูปของอนาคต ไม่ใช่รูปในอดีต
ตอบ เขารู้ได้อย่างไรว่าเป็ นอนาคตหรืออดีต ท่านสอนว่าเวลาเห็นอะไรแล้ว อย่าไปเชื่อ
ทันที ต้องใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดูก่อน ถ้ายังไม่มอี ะไรยืนยัน ก็อย่าพึง่ ไปสรุปว่าเป็ น
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นบางคนเห็นเลข แล้วงวดหน้าก็ออกตรงกัน เขาก็มี
หลักฐานยืนยันว่าสิง่ ทีเ่ ขาเห็นมันตรงกัน ถ้างวดหน้าเห็นเลขแล้วแต่ออกมาไม่
ตรงกัน ก็แสดงว่ายังไม่แม่น เพราะฉะนัน้ เวลาเห็นอะไรต่างๆ ต้องใช้ปญั ญา
วิเคราะห์ดู และต้องรอดูเหตุการณ์จริงทีจ่ ะเกิดขึ้น ถึงจะค่อยสรุปลงไปได้วา่ เป็ น
อะไร ข้อมูลทีไ่ ด้มายังเป็ นข้อมูลดิบอยู่ ยังไม่ได้รบั การยืนยัน ไม่วา่ จะเห็นอะไร
ในนิมติ ให้รู้ไว้แล้วก็เอาลงไปในไตรลักษณ์ก่อนเลยว่า มันเกิดขึ้นแล้ว มันดับไป
แล้ว ถ้าไม่มปี ญั ญาวิเคราะห์ก็โยนทิ้งไปก่อน อย่าให้ตดิ ตาติดใจ ต่อไปในภาย
ภาคหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น แล้วไปตรงกับทีเ่ ราเห็นในนิมติ ก็จะรู้วา่ มัน
มาบอกเรา ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ของอย่างนี้มนั ไม่แน่ อาจจะเป็ นอดีตก็ได้ เราจะรู้
ได้อย่างไรว่ามันเป็ นอดีตหรืออนาคต ไม่ได้ตดิ ป้ ายบอกไว้นี่ ว่านี่เป็ นเหตุการณ์ปี
นัน้ ๆ ส่วนใหญ่เรามักจะเอาความเห็นของเรา ไปวิเคราะห์วา่ เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้
ซึง่ ความเห็นของเรานี้มนั ไม่จริงเสมอไป ท่านถึงสอนอย่าไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้
เพราะไม่ใช่เป็ นมรรคเป็ นผล จะทําให้เสียเวลา ถ้ามีนิสยั ทีจ่ ะเห็นอย่างนี้ ใน
เบื้องต้นท่านสอนให้บงั คับมันให้หายไปก่อน ดึงกลับเข้ามาหาพุทโธ ดึงจิตให้
กลับเข้ามาหาผูร้ ู้ อย่าตามไปรู้ เพราะจะมีเรื่องให้รู้ไปเรื่อยๆ
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ถาม หลังๆเขานัง่ แล้วเป็ นจริงมาหลายครัง้ เขาก็เลยกลัว ลูกบอกว่า ทําตามทีอ่ าจารย์
ต่างๆสอน ให้นึกถึงคุณแม่แก้ว ให้เขาทิ้งไป อย่าไปสนใจ เขาก็ท้งิ ไม่ได้
ตอบ ไม่มสี ติพอ นัง่ สมาธิแล้วพอจิตเผลอปั๊บ ก็จะออกไปรับรู้ทนั ที ถ้ามีสติก็จะไม่ไป
ยิง่ ถ้ามีปญั ญาแล้วจะไม่ไปเลย พวกทีม่ ปี ญั ญาจะไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ
เพราะปัญญาจะรู้ทนั คอยคุมจิตอยู่ตลอดเวลา พวกทีไ่ ม่ค่อยมีปญั ญา พวกที่
ซือ่ ๆบื้อๆ พอพุทโธๆปั๊บ เดียว ก็ออกไปแล้ว
ถาม หนังสือของหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกว่า ทีเ่ ห็นน่ะจริง แต่ตวั ทีเ่ ห็นน่ะไม่ใช่ของจริง
ตอบ เห็นจริง แต่สง่ิ ทีเ่ ห็นไม่ใช่ของจริง ตามทีห่ ลวงตาท่านเคยเขียนไว้ว่า นิมติ นี่มี ๒
อย่าง นิมติ ทีเ่ กิดจากจิตเอง และนิมติ ทีเ่ กิดจากภายนอก อย่างพวกกายทิพย์
ต่างๆนี่ เรียกว่านิมติ ทีม่ าจากภายนอก ส่วนนิมติ ทีเ่ กิดจากจิตเอง ก็อาจจะเป็ น
อดีตหรืออนาคต มีทงั้ จริงและไม่จริงปนกันไป บางทีเป็ นความเพ้อเจ้อของจิตคิด
ปรุงไปก็มี จึงอย่าไปสนใจ ยิง่ ถ้าไม่มปี ญั ญาอย่าเพิง่ ไปยุ่ง เหมือนกับไปเล่นกับงู
ถ้ายังจับงูไม่เป็ น ไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั งู เห็นงูก็หนีดกี ว่า ถอยดีกว่า ทําจิตให้สงบ
ดีกว่า ให้น่ิงอย่างเดียว นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องการ เพราะถ้าไปยุ่งกับพวกนี้แล้ว นัง่ ไป
นานเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้นงั ่ จิตจะไม่มกี าํ ลัง หยุดกิเลสไม่ได้ เพราะไม่น่งิ
พอเกิดความโลภความโกรธขึ้นมา ก็จะไม่มกี าํ ลังหยุดมันได้ ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องได้ พิจารณาได้เดีย๋ วเดียว ก็จะถูกอารมณ์อน่ื ฉุดลากไป
แต่ถา้ ทําจิตให้น่ิงสงบได้นานเท่าไหร่ เวลาออกมาพิจารณา ก็จะอยู่กบั เรื่องที่
พิจารณาได้นานเท่านัน้ ถ้าพิจารณาได้นาน ปัญญาก็จะมีกาํ ลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ
จะทันกับกิเลส จึงควรนัง่ สมาธิให้เป็ นฐานสนับสนุนปัญญา ให้มนั นิ่ง ให้เป็ น
อัปปนา เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ถ้าจะออกไปรู้อะไร ในเบื้องต้นอย่าเพิง่ ไปสนใจ
ถ้าได้ปญั ญาแล้ว มีปญั ญาวิเคราะห์แยกแยะนิมติ ต่างๆได้ จะออกไปรู้บา้ งก็ไม่
เป็ นอะไร ถือเป็ นงานอดิเรก ให้เสร็จหน้าทีห่ ลักก่อน คือกําจัดความโลภความ
โกรธความหลงให้หมดไปก่อน ถ้าเป็ นโรคภัยไข้เจ็บก็รกั ษาให้หายก่อน หายแล้ว
อยากจะลองยาชนิดนัน้ ชนิดนี้ดู ว่าทําให้ตาดีข้นึ หูดขี ้นึ อายุยาวขึ้น ก็ลองได้
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ถาม อยากไปเทีย่ วนี่ จัดว่าเป็ นกิเลสประเภทไหนคะ
ตอบ เป็ นกามตัณหา ความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รส ตัณหามี ๓ ชนิด กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา อยากเป็ นใหญ่เป็ นโตก็เป็ นภวตัณหา อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตาย ก็เป็ นวิภวตัณหา
ถาม ทางวงการแพทย์บอกว่า ถ้าเกษียณอายุแล้ว ไม่ได้ทาํ งานแล้ว ถ้าสมองไม่ได้
ฝึ กฝนอยู่ตลอดเวลา จะเป็ นคนขี้หลงขี้ลมื ก็เลยมาเทียบว่า ถ้าไม่ได้ทาํ งานทาง
โลกแล้ว การภาวนาการพิจารณาธรรมนี้ จะช่วยสมองไม่ให้เสือ่ มได้หรือไม่ครับ
ตอบ ช่วยได้ เพราะเป็ นการทํางานของสมองด้วย เวลาจิตทํางานก็ตอ้ งใช้สมองด้วย
ยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ก็ตอ้ งผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย
แล้วส่งต่อไปทีจ่ ติ อีกที ยังมีความสัมพันธ์กนั อยู่ อย่างหลวงตาท่านอายุ ๙๕ แล้ว
ท่านก็ยงั ไม่หลงไม่ลมื เพราะท่านใช้จติ อยูต่ ลอดเวลา ใช้ในการเทศนาว่ากล่าว
ไม่ได้อยู่เฉยๆ ถึงแม้ท่านอยู่ตามลําพังของท่าน ท่านก็พจิ ารณาธรรมของท่านไป
สลับกับการพักจิต
ถาม เห็นเพือ่ นบางคนทีเ่ กษียณอายุแล้ว บางคนก็ไปทํานัน่ ทํานี่ เพือ่ ให้มอี ะไรทํา เพือ่
จะให้สมองได้ทาํ งาน
ตอบ ถ้าอยู่เฉยๆ ก็จะเหม่อลอย
ถาม ถ้าพิจารณาหลักสัจจธรรมอยู่ตลอดเวลา สมองก็ถูกกระตุน้ ให้ทาํ งาน ก็จะได้
ประโยชน์มาก
ตอบ แต่ยง่ิ อยู่ยง่ิ แก่มนั ก็ยง่ิ ทรมานนะ เพราะร่างกายมันก็เป็ นภาระ เป็ นทุกข์ อย่าง
พระพุทธเจ้าก็เอาแค่ ๘๐ อย่าไปคิดอยู่ยาวเลย นอกจากเป็ นบุญหรือเป็ นกรรม
ของเราทีจ่ ะต้องอยู่ยาว ก็อยู่ไปอย่างมีประโยชน์ก็แล้วกัน อยู่อย่างมีความสุข ถ้า
ถึงเวลาไปก็ให้มนั ไปเถิด อย่าไปเสียดายเลย จะได้ไม่ทกุ ข์ ถ้าเสียดายจะทุกข์
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ถาม วันก่อนไปงานทีร่ อ้ ยเอ็ด ลูกศิษย์ลูกหาก็ภาวนาให้หลวงตาอยู่ถงึ ๑๒๐ ปี ไม่รู้
ลูกศิษย์จะอยู่ตามท่านหรือเปล่า อาจจะไปก่อนท่าน
ตอบ ทําไมไม่ขอซัก ๒๐๐ ปี ไปเลย พอได้ถงึ ๑๒๐ ก็จะขอต่ออีก ไม่มใี ครบอก
พอแล้ว ๑๒๐ ปี ไปได้แล้ว พอได้ถงึ ๑๒๐ ปี แล้วก็จะขอต่ออีก ไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่
องค์ท่านเองท่านพร้อมทีจ่ ะไปทุกเวลา เพราะเมือ่ ก่อนทีจ่ ะมาทําโครงการช่วยชาติ
ท่านก็เตรียมสร้างเมรุไว้แล้ว
จิตใจของลูกศิษย์กบั จิตใจของอาจารย์น่ไี ม่
เหมือนกัน อาจารย์พร้อมจะไปเสมอ ลูกศิษย์ก็ขอให้อยู่ไปเรื่อยๆ มันเป็ น
ธรรมชาติของกิเลส ทีอ่ ยากจะให้อยู่ไปนานๆ
ถาม เพราะท่านสร้างคุณประโยชน์ไว้ให้มากครับ
ตอบ เราทําไมไม่ทาํ แทนท่านบ้างล่ะ
ถาม ยังไม่ผลิดอกเลยครับ อย่าว่าแต่จะเป็ นลูกเลยครับ ดอกยังไม่ออกเลย กลัวมัน
จะร่วงเสียก่อน
ตอบ ทําส่วนของเราเถิด ทําให้มากๆไว้ ส่วนของท่านจะเป็ นอย่างไรก็รบั รู้ไปก็แล้วกัน
เพราะความอยากของเรา ก็ไม่สามารถไปเปลีย่ นแปลงอะไรได้ ทุกอย่างต้อง
เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย เป็ นเรื่องธรรมดา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องตื่นเต้น ต้องเสีย
อกเสียใจ
ถาม ท่านก็ทาํ ให้ญาติโยมทีเ่ ป็ นลูกศิษย์ทราบว่า มีครู บาอาจารย์องค์ไหนบ้างทีเ่ ป็ นที่
พึง่ พาอาศัยได้
ตอบ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ตัวเรา ต้องดูทต่ี วั เราเป็ นหลัก ดูทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเราเป็ นหลัก
ขอให้ท่มุ เทให้มากๆกับการปฏิบตั ิ กับเรื่องอืน่ ก็ทาํ ไปตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วกัน
มีงานบุญไปได้ก็ไป ถ้ากําลังเข้าด้ายเข้าเข็มกับการปฏิบตั ิ ปล่อยให้ผ่านไปก็ได้
เพราะงานบุญจะไปทําลายงานทีล่ ะเอียดกว่า งานทีด่ กี ว่า เราต้องขยับขึ้นชัน้ จาก
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ชัน้ ป. ๑ ก็ตอ้ งขึ้น ป. ๒ ต่อไปก็ตอ้ งขึ้น ป. ๓ ไม่ใช่จะไปแต่งานบุญอย่างเดียว
ไม่ค่อยไปงานภาวนาเลย ไปอยู่วดั ภาวนากันบ้างหรือยัง ควรคิดวางแผนไปอยู่
วัดภาวนาสัก ๓ วัน ๗ วันบ้าง ข้าราชการยังลาบวชได้ไม่ใช่เหรอ
ถาม ลาได้พรรษาหนึ่งครับ
ตอบ น่าจะใช้สทิ ธิ์น้ นี ะ ก่อนจะเกษียณสัก ๓ เดือนก็ขอลาบวชเลย ได้เงินเดือนด้วย
ได้ภาวนาด้วย ได้ทงั้ ๒ อย่างเลย ได้ทงั้ เงินได้ทงั้ ธรรมะ หายากนะ น่าจะฉวย
โอกาสนี้ เป็ นสิทธิของเราแท้ๆ
ถาม ผมคิดว่าการบวชนี้ ถ้าเราทําได้ไม่ดจี ะติดลบ เพราะยิง่ รู้มากยิง่ ต้องระวัง
ตอบ แสดงว่ายังไม่พร้อม ก็น่าเสียดาย
ถาม แต่สง่ิ ทีพ่ ระอาจารย์พูดนี่ ผมคิดมาหลายปี แล้วครับ พอปี สุดท้ายของการทํางาน
นี่ มันลาได้แล้ว เคยคิดแต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
ตอบ ดีทเ่ี รายอมรับความจริง ไม่ทาํ ในสิง่ ทีจ่ ะทําให้เราเสียหายมากขึ้น ถ้าคิดว่ายังไม่
พร้อมก็ไม่ควรทํา อย่างเราก่อนทีจ่ ะบวชนี่ ก็ทดสอบตัวเองอยู่ปีหนึ่ง ถ้ายังไม่
แน่ใจก็ไม่กล้าบวชเหมือนกัน พอแน่ใจแล้วเราก็บวช การบวชเป็ นการตัดสินใจที่
ยากทีส่ ุดของชีวติ เลยก็วา่ ได้ แต่งงานหรือหย่าร้างนี่ยงั ง่าย แต่การบวชนี่ยากมาก
ถาม ถ้าบวชอย่างชาวบ้าน ๕ วัน ๗ วันนี่ก็ไม่ยากหรอกครับ แต่ถา้ บวชเพือ่ เอาดีน่มี นั
ยาก
ตอบ บวชแล้วปฏิบตั ไิ ด้เหมือนกับพระรูปอืน่ ปฏิบตั กิ นั นี่มนั ยาก
ถาม เคยฟังทีพ่ ระอาจารย์พูดถึงคําหนึ่งคือ การชิงสุกก่อนห่าม ถ้าไม่พร้อมก็อย่าพึง่
ไป
ตอบ ข้ามขัน้ ตอนไม่ได้
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ถาม ช่วงปี ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจบวชนี่ นอกจากการภาวนาแล้ว จิตสงบร่มเย็นแล้ว มีการ
พิจารณาปัญญาหรือไม่คะ
ตอบ พิจารณาไปเรื่อยๆ เดินตามแนวของสติปฏั ฐาน ๔ ส่วนใหญ่ก็พจิ ารณากายอยู่
เรื่อยๆ เวทนาก็พยายามนัง่ ให้ผ่านให้ได้ แล้วก็ต่อสูก้ บั ความอยาก พอเราเผลอ
ก็จะรู้สกึ หงุดหงิด อยากจะไปเล่นไปเทีย่ วบ้าง ต้องพยายามต่อสูก้ บั ความรู้สกึ
เหล่านี้ เพราะตอนนัน้ สมาธิไม่ได้เป็ นแบบต่อเนื่องตลอดเวลา ช่วงทีม่ สี มาธิก็
สบาย พอไม่มสี มาธิจติ ก็คดิ ปรุงแต่ง ก็อยากออกไปหาแสงสีเสียง ก็รู้สกึ
หงุดหงิดเศร้าสร้อยหงอยเหงา ตอนนัน้ ก็ตอ้ งตัง้ สติ ต้องพิจารณาธรรม หรือนัง่
สมาธิทาํ จิตให้สงบ ถ้าปล่อยให้อยู่เฉยๆ ก็ยง่ิ ปรุงใหญ่ จะยิง่ ฟุ้งซ่าน ต้องต่อสูไ้ ป
เรื่อยๆ พยายามทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทําจนจิตไม่มเี วลาว่างไปคิดเรื่อง
ต่างๆ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ได้ ก็จะก้าวหน้าไป ถ้าไม่เดินจงกรมก็นงั ่ สมาธิ ถ้าไม่นงั ่
สมาธิก็ฟงั ธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ สลับกันไป หรือไม่เช่นนัน้ ก็ทาํ กิจทีต่ อ้ งทํา
เป็ นฆราวาสก็ตอ้ งกวาดถูบา้ น ก็กวาดถูไป ซักผ้าก็ซกั ไป ทํากับข้าวรับประทาน
อาหารก็ทาํ ไป แต่ให้มสี ติอยู่กบั กิจกรรมนัน้ ๆ ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ พอเสร็จกิจแล้วก็
เดินจงกรมต่อ นัง่ สมาธิต่อ สลับกันไป ไม่นงั ่ เหม่อลอยคิดถึงอดีตทีห่ วาน จะทํา
ให้รู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา คิดถึงเพือ่ นฝูง แต่ก็อดเผลอไม่ได้ พอได้สติก็ตอ้ ง
รีบนัง่ สมาธิเลย หรือเดินจงกรม ควบคุมจิตไม่ให้เพ้อเจ้อ ไม่ให้เหม่อลอย แต่มนั
มีช่วงของมันเพราะสติยงั ไม่ต่อเนื่อง เวลาทีเ่ ผลอปั๊บนี่ กิเลสจะมาพาไปคิดแล้ว
ถ้าไม่ทนั มันก็จะทุกข์ทรมานใจ กว่าจะดึงกลับเข้ามานัง่ สมาธิได้ ก็ตอ้ งลากกัน
อย่างสุดแรง ถึงจะกลับมาได้
ถาม ทรมานมากหรือไม่คะ
ตอบ มันก็ตอ้ งทรมานเป็ นธรรมดา แต่ก็ไม่เลวร้าย เป็ นความทรมานทีใ่ ห้ผลดีต่อมา
พอผ่านไปแล้วก็เหมือนกับพ้นอุง้ มารไป หลุดจากการควบคุมของกิเลสได้น้ ีมนั
แสนจะสบาย ไม่มอี ะไรมารบกวนใจ ไม่มอี ะไรมาคอยหลอกมาล่อ ให้หลงกับ
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข เป็ นรางวัลทีค่ ุม้ ค่ามาก
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ถาม หลังจากบวชแล้วมีอกี ไหมคะ
ตอบ ไม่ค่อยมี เพราะอยู่กบั ครูบาอาจารย์ แล้วก็ภาวนาตลอดเวลา ตอนนัน้ บุกกิเลส
แทนทีจ่ ะปล่อยให้มนั บุก บุกมันด้วยการอดอาหาร พออดอาหารกิเลสจะถอย ถ้า
ไม่อดอาหาร ตอนเย็นๆจะคิดถึงอาหาร อยากจะรับประทานอาหาร แต่พออด
อาหารแล้ว จะไม่คดิ เลย เพราะเวลาอดอาหารจะอยู่เฉยๆไม่ได้ จะต้องภาวนา
ตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ภาวนาปุ๊ บ จิตจะปรุงแต่งคิดเรื่องอาหารทันที จะหิวขึ้นมา
ทันที พอนัง่ สมาธิไปเดินจงกรมไป มันก็จะสงบลง ความคิดเรื่องอาหารก็จะ
หายไป ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะอยู่บ่อยๆ ได้รบั การกระตุน้ จากครูบาอาจารย์ ก็มกี าํ ลัง
จิตกําลังใจ เหมือนกับได้เติมนํา้ มันชนิดพิเศษ ไม่ใช่นาํ้ มันธรรมดา ทุกครัง้ ทีฟ่ งั
เทศน์ฟงั ธรรมแล้ว มีกาํ ลังใจเดินจงกรมได้หลายชัว่ โมง ไม่งว่ งเหงาหาวนอน แต่
พอสัก ๒-๓ วันผ่านไป ก็ค่อยๆจางหายไป ท่านถึงต้องเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆ
ทุก ๔-๕ วัน
ถาม เราควรเจอกับเวทนาทุกวันๆ จนกว่าจะเคยชินกับมัน ไม่หลีกหนีมนั ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่
ถาม พอออกจากวัดเข้ามาอยู่ในเมืองมันก็เปลีย่ นไป ลึกๆมันกลัวการเปลีย่ นแปลง
กลัวการสูญเสีย ทัง้ ๆทีต่ อนปฏิบตั กิ ็เอาเป็ นเอาตาย
ตอบ แสดงว่ายังไม่ยอมรับความจริง ทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลง มีการสูญเสีย
ถาม ทัง้ ทีก่ ารปฏิบตั นิ นั้ เอาเป็ นเอาตาย
ตอบ ยังตัดไม่ขาด พิจารณาแล้วแต่ยงั ไม่ปลงจริงๆ ถ้าปลงจริงๆก็เดินไปในทีม่ ดื เลย
ไม่ตอ้ งฉายไฟ ดูซวิ า่ ใจจะเป็ นอย่างไรในตอนนัน้ ถ้ามีความกลัวเกิดขึ้น ก็
พยายามข่มใจด้วยธรรมะว่า กลัวทําไมกลัวก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถ้าเข้าใจแล้วมันจะ
ปลง พอยอมตายแล้วก็จะหายกลัว ตอนนัน้ ก็จะรู้อยู่ในใจว่ายอมตายแล้ว ไม่
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กลัวแล้ว ถ้ายอมตายได้แล้ว ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องกลัว จะอดอยากขาดแคลน จะ
เจ็บไข้ได้ป่วย จะโดนอะไร ก็ไม่เท่ากับความตาย ถ้ากลัวความเจ็บปวด ก็ตอ้ งนัง่
พิจารณาทุกขเวทนา นัง่ ไปให้มนั เจ็บให้มนั ปวดแล้วก็อย่าลุก อย่าไปกลัว อย่าไป
อยากให้มนั หาย ปล่อยให้มนั อยู่ของมันไป จนกว่ามันจะหายเอง
ถาม เวลานัง่ สมาธิ ควรจะนัง่ ดูความเจ็บปวด จนกว่ามันจะหายไปเอง
ตอบ นัง่ ให้เห็นว่าความเจ็บปวดไม่น่ารังเกียจเลย มันก็เหมือนกับสิง่ ทีเ่ ราชอบ ถ้าเรา
ชอบจะเป็ นอย่างไรก็รบั มันได้ ถ้าไม่ชอบก็จะรับไม่ได้ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นสภาวธรรม
เหมือนกัน เคยได้อบุ ายจากการพิจารณาเสียงกับความเจ็บปวด เวลานัง่ จนเกิด
ความเจ็บปวด ปวดทีก่ ายแล้วก็ส่งไปทีใ่ จ ไปรู้ทใ่ี จ เสียงเข้าไปในหูก็ไปปรากฏที่
ใจเหมือนกัน เป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน เกิดดับๆอยู่ภายในจิต ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ รา
ชอบ จะดังแสบแก้วหูขนาดไหนเราก็รบั ได้ ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ ราไม่ชอบ แม้จะไม่ดงั
มากเราก็รบั ไม่ได้ เป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน เวทนาทัง้ ๓ ได้แก่สุข ทุกข์ ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ ก็เป็ นเหมือนกับเสียงนี้ ถ้าเป็ นเวทนาทีเ่ ราชอบเราก็รบั มันได้ ถ้าไม่ชอบ
เราก็รบั ไม่ได้ เหมือนคนทีก่ นิ เผ็ดได้ เผ็ดเท่าไหร่ก็รบั ได้ ก็เป็ นเวทนาอย่างหนึ่ง
ผ่านทางลิ้นแล้วก็เข้าไปในใจ เสียงก็ผ่านไปทางหูแล้วเข้าไปสู่ใจ นัง่ สัมผัสกับ
ของแข็งนานๆ ก็เกิดเวทนาผ่านทางกายเข้าไปสู่ใจ พอเข้าไปสู่ใจก็เป็ นสภาวธรรม
ทัง้ นัน้ เกิดดับๆอยู่ในใจ อยู่ทส่ี ญั ญาสังขารว่าทําอะไรกับมัน สัญญามักจะถูก
โปรแกรมไว้เดิมว่า ถ้าเป็ นแบบนี้จะต้องยินดี จะต้องดีใจ ถ้าเป็ นแบบนี้จะต้อง
รังเกียจ จะต้องอยากให้มนั หาย จะต้องหนีมนั ไป พอมันเกิดความอยากแล้ว ก็
จะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมา ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือความอยาก
ถ้าไปเจอกามคุณทีเ่ ราชอบ เช่นเสียงทีเ่ ราชอบ ก็อยากจะให้มนั อยู่นานๆ ฟังแล้ว
ไพเราะดี ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ ราไม่ชอบก็จะบาดใจทรมานใจ ก็อยากจะให้มนั หายไป
ถ้ามันไม่หายก็ยง่ิ ทุกข์ทรมานใจขึ้นไปใหญ่ อันนี้เกิดจากสมุทยั อันนี้แหละเป็ น
อริยสัจล้วนๆ อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงทีจ่ ติ ไปสัมผัสรับรู้กบั สภาวธรรมทีป่ รากฏขึ้นใน
จิต ถ้ามีตณั หาก็จะเป็ นทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าปล่อยวางก็เป็ นมรรคเป็ นนิโรธปรากฏ
95

ขึ้นมา คือทุกข์ใจจะดับไป ทีต่ อ้ งแก้ก็คอื ทุกข์ในอริยสัจนี้เอง เราแก้ทกุ ข์กาย
ไม่ได้ ทุกข์ทม่ี ากับทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราแก้ไม่ได้ เช่นจะไปบอกให้เบาๆ
หน่อย หรือขอร้องอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหม เราไม่ชอบฟังเลย อย่างนี้เราไปแก้ไม่ได้
ต้องแก้ทใ่ี จเรา พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นสักแต่วา่ เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดดับๆ เป็ น
อนัตตา อย่าไปคิดว่าเป็ นคนพูด ให้คดิ ว่าเป็ นแค่เสียงทีเ่ ข้ามากระทบกับโสต
ประสาท เราก็รบั รู้ผ่านทางวิญญาณ เข้ามาให้จติ รู้ ถ้าจิตฉลาดไม่ไปหลงว่าดีวา่
ชัว่ ก็จะไม่มปี ญั หาเกิดขึ้น ถ้าไม่ฉลาด อวิชชาก็จะบอกว่าดีบา้ งไม่ดบี ้าง แล้วก็จะ
เกิดสุขทุกข์ข้นึ มาทันที ต้องเข้าใจว่ามันเป็ นสมมุติ จิตไปแยกสมมุตเิ ป็ นฝ่ ายๆ ดี
บ้าง ไม่ดบี า้ ง กลางๆบ้าง แล้วก็จะมีปฏิกริ ิยาต่อสิง่ ทีไ่ ปแยกแยะ ถ้าดีก็ดใี จ ถ้า
ไม่ดกี ็เสียใจ ถ้ากลางๆก็เฉยๆ ไม่ดใี จไม่เสียใจ
ถาม ให้รบั รู้เฉยๆใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ใช่รู้เฉยๆ ต้องรู้ดว้ ยปัญญา ว่าทัง้ หมดนี้มนั เป็ นสมมุติ ไม่ควรไปดีใจหรือ
เสียใจ มันมาแล้วก็ไป มันเกิดแล้วก็ดบั
ถาม ก่อนทีจ่ ะถึงตรงนี้ ต้องใช้วธิ ีไตร่ตรองดูก่อน อย่างพระอรหันต์น่ที ่านเพียงรับรู้
ใช่ไหมคะ
ตอบ ท่านซ้อมจนสติปญั ญาท่านไวมาก พอจิตจะมีปฏิกริ ิยาปั๊บ ท่านตัดตรงนัน้ ได้
ทันที ตัดตรงตัวอุปาทาน เพราะได้พจิ ารณาโดยรอบคอบแล้ว รู้วา่ สภาวธรรม
ทัง้ หลายนัน้ เกิดดับๆ ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เช่นเสียงทีเ่ ราชอบนี้ เรา
อยากจะให้มอี ยู่ทงั้ วัน แต่เราบังคับมันไม่ได้ ถ้าชอบมันพอมันหายไปเราก็จะรู้สกึ
เหงา แสดงว่าใจไปมีความผูกพันมีอปุ าทาน ถ้าเสียงไม่ดกี ็อยากจะให้หายไป
ทันที ก็เป็ นอุปาทานอีกแบบหนึ่ง อุปาทานในทางลบ คืออยากจะให้มนั หายไป
เรียกว่าวิภวตัณหา ภวตัณหาก็คอื อยากให้สภาวธรรมนี้มอี ยู่เรื่อยๆ วิภวตัณหาก็
คืออยากให้สภาวธรรมนี้หายไป ทีป่ รากฏในใจรับรู้ดว้ ยใจ ใจต้องเข้าใจว่า
สภาวธรรมทัง้ หมดนี้เป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน อย่างทีพ่ ูดว่า ยังอดห่วง
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เรื่องความเปลีย่ นแปลงไม่ได้
เพราะไปยึดกับความต้องเป็ นอย่างนัน้
เปลีย่ นแปลงไม่ได้ แต่รู้อยู่ลกึ ๆว่าจะต้องเปลีย่ นแปลง ถ้ารับไม่ได้ก็จะทุกข์ ถ้ารู้
ว่ามันต้องเปลีย่ นแปลง ก็ยอมรับมันเสีย จะได้ไม่ทกุ ข์ ถ้าเราฉลาดรู้ทนั ไม่หลง ก็
ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่เราไม่ค่อยคิดแบบนี้กนั เพราะถูกปลูกฝังมาให้ยดึ ติด พอ
ชอบอะไรก็จะยึดติดทันที พอเป็ นของเราปั๊บก็ตอ้ งอยู่กบั เรา พอไปอยู่กบั คนอืน่ ก็
เสียใจ เพราะเรายึดติด ไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็จะเฉยๆ เป็ น
ธรรมดาถึงเวลาเขาก็ตอ้ งไป ถ้าเห็นว่าเป็ นอนิจจัง เห็นว่าไม่ใช่ของเรา ก็จะไม่
ทุกข์ ทัง้ ๓ ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกัน ตัวทุกข์น้ จี ะเกี่ยวกับการรู้ทนั หรือไม่ รู้วา่ เป็ น
อนิจจังเป็ นอนัตตาหรือไม่ ถ้ารู้ทนั ก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะจะไม่มตี ณั หา ไม่มอี ปุ าทาน
ถ้าไม่พจิ ารณาด้วยปัญญาก็จะรู้ไม่ทนั พอมีอะไรเปลีย่ นแปลง มีอะไรจากไป ก็
จะทุกข์ข้นึ มาทันที เพียงแต่คดิ ว่าจะจากไป ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ทนั จากไป ก็ทกุ ข์ทนั ที
ถาม จะทําอย่างไรให้ทนั ทุกเรื่องทุกรายการ
ตอบ ต้องพิจารณาทุกเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้
พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก พิจารณาไตรลักษณ์ทกุ ลมหายใจเข้า
ออก เบื้องต้นก็เอาง่ายๆก่อน พิจารณาความตายก่อน กายเป็ นสภาวธรรมส่วน
หยาบ ส่วนทีล่ ะเอียดเข้าไปก็พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แม้ภายในจิตเอง
ก็มสี ภาวธรรม ทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา สว่างไสวแล้วก็เฉาได้ ไม่สว่างไสวไปตลอด
ถ้าไปยึดติดกับความสว่างไสวก็จะพยายามรักษามัน ถ้ารักษาก็ไปยึดติด ยังต้อง
คอยดูแลรักษา ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ ทุกอย่างต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ
เหมือนกับปล่อยนํา้ ปล่อยลม ปล่อยแดด ปล่อยอากาศ ควบคุมเขาไม่ได้
ถาม เวลามีอารมณ์โกรธ มีอารมณ์พอใจไม่พอใจออกมา จิตรู้ตามหลัง พอเกิดขึ้น
มาแล้วถึงรู้วา่ เราโกรธ เราไม่พอใจแล้วนะ
ตอบ เพราะปัญญายังไม่ได้ตดั ถ้าตัดแล้วก็จะไม่เกิด
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ถาม วิธีแก้ของลูกก็คอื คอยบอกตัวเองว่า มันอยู่ไม่นาน เดีย๋ วมันก็ดบั ไป พอทําอย่าง
นี้บ่อยขึ้นๆ จะรู้ข้นึ มาเลยว่าอยู่ไม่นาน ไม่ตอ้ งคอยบอกแล้ว
ตอบ เป็ นการแก้ทป่ี ลายเหตุ ไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ ยังจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ต้องไปแก้ท่ี
ต้นเหตุ ว่าอะไรทีท่ าํ ให้เราโกรธ
ถาม นี่คอื ความหมายของคําว่าดูใจตัวเองใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ การดูใจมีอยู่หลายระดับ ดูทต่ี น้ หรือดูทป่ี ลาย ถ้าดูทป่ี ลายก็ดูวา่ มันเกิดขึ้นแล้ว
เดีย๋ วก็ดบั ไป แต่ไม่รู้วา่ ทําอย่างไรไม่ให้มนั เกิดขึ้นอีกเลย เพราะไม่ได้ดูทเ่ี หตุ ถ้า
ดูทเ่ี หตุดูทต่ี น้ แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย
ถาม เราไม่สามารถไปคาดการณ์ได้วา่ เราจะโกรธหรือไม่โกรธ แต่เมือ่ มันโกรธขึ้น
มาแล้ว เราถึงจะตามรู้ได้ ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้ว
ตอบ ความโลภความโกรธความหลงมีเหตุ เมือ่ ดับเหตุได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปตามรู้ไปตาม
แก้ ดับทีเ่ หตุคอื ความหลง ความหลงทําให้โลภ เมือ่ โลภแล้วไม่ได้ดงั ใจก็โกรธ
ความหลงก็คอื ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าเห็นแล้วก็
จะไม่โลภไม่อยากได้อะไร เมือ่ ไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธ
ถาม เราคอยเตือนตัวเองตลอดใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ให้รู้วา่ โลกนี้มแี ต่ความทุกข์ ถ้าคิดทีจ่ ะหาความสุขในโลกนี้แสดงว่าเราหลงแล้ว
ความสุขของเราอยู่ทไ่ี หน ก็อยู่ทล่ี าภยศสรรเสริญสุข นี่คอื ความหลง ถ้าไม่แก้
ความหลง ยังแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ ก็จะต้องทุกข์ไม่รู้จกั จบ
ถาม แต่การดําเนินชีวติ ในโลก ต้องตัง้ เป้ าหมาย ตัง้ ยอดขาย ต้องขึ้นเวที มีคนปรบมือ
ให้ ยังต้องเข้าสังคมอยู่
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ตอบ ต้องเข้าใจว่า การกระทําต่างๆในโลกนี้เป็ นการเล่นละคร อย่าไปเอาจริงเอาจัง
แบบเอาเป็ นเอาตาย ถึงเวลาขึ้นเวทีให้เขาตบมือก็ข้นึ ไป แต่ใจต้องเป็ นอุเบกขา
ไม่ได้ดใี จ อย่างทีห่ ลวงตาท่านบอกว่า ท่านทําอะไรเป็ นกิริยาหมด เวลาดุด่า
ท่าทางเหมือนโกรธแค้นโกรธเคือง แต่ในใจไม่มอี ะไร เป็ นเพียงกิริยา เป็ นการ
แสดง เราแสดงอย่างนัน้ ได้หรือเปล่า ถึงเวลาวางแผนก็วางแผนไป ถึงเวลาทํา
อะไรก็ทาํ ไป พอไม่เป็ นไปตามทีค่ าดไว้ จะหงุดหงิดหรือเปล่า ถ้าหงุดหงิดมันก็
เป็ นโทษกับตัวเราเอง ทีไ่ ปเอาจริงเอาจังมากจนเกินไป ลืมไปว่าเราเพียงเล่นละคร
ทีเ่ ราไปเอาเป็ นเอาตายกับมัน เพราะยังติดกับกามสุขอยู่ ถ้าอยากจะกินอะไรแล้ว
ไม่ได้กนิ จะหงุดหงิด ทําไมไม่คดิ ว่าเราเพียงเล่นละคร
ถาม อย่าหวังผลเลิศ อย่าคิดว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ใช่ไหมคะ
ตอบ หวังได้แต่อย่าไปยึดติดกับความหวัง
ถาม มีหน้าทีอ่ ะไรทีต่ อ้ งทําก็ทาํ ไป แต่ไม่คาดหวัง
ตอบ ทําไป แต่อย่าไปมีอารมณ์กบั สิง่ ทีเ่ ราทํา ทําด้วยเหตุดว้ ยผล มีหน้าทีท่ าํ อะไรก็ทาํ
ไป ถ้ามีอปุ สรรคมีปญั หาก็อย่าไปว้าวุน่ ขุน่ มัว พยายามแก้ไป แก้ได้ก็แก้ แก้
ไม่ได้ก็ไม่เสียใจ วางเฉยเป็ นอุเบกขา แต่ถา้ จิตไม่ลงถึงฐาน จิตไม่รวม จะไม่รู้วา่
อุเบกขาจริงๆเป็ นอย่างไร อุเบกขาของพวกเราเป็ นแบบเฉยเมย แต่ใจวุน่ วาย ครู
บาอาจารย์ท่านถึงเน้นว่าต้องสมถะก่อน จิตต้องลงถึงฐาน ไม่อย่างนัน้ จะหาจุด
ว่างจุดอุเบกขาของจิตไม่เจอ แต่ฐานของสมาธิน้ ยี งั ไม่มนคง
ั ่ อํานาจของกิเลสยัง
ทําให้เอนไปซ้ายขวาได้ ต้องใช้ปญั ญาตัดตัวทีจ่ ะดึงจิตให้ออกจากฐาน ออกจาก
ความว่าง ออกจากอุเบกขา ในเบื้องต้นเราต้องรู้วา่ ความว่างอยู่ตรงไหนก่อน
เหมือนเวลาชัง่ นํา้ หนัก ต้องหาจุดศูนย์ของตาชัง่ ให้ได้ก่อน ถ้าตาชัง่ ไม่อยู่ตรง
ศูนย์ เวลาชัง่ จะไม่ตรงกับความจริง จิตทีย่ งั ไม่สงบเวลาพิจารณา จะมีอคติ ทํา
ให้ไม่เห็นตามความเป็ นจริง
ถาม การทําจิตให้สงบนี้ จําเป็ นต้องนัง่ นานๆ เดินจงกรมนานๆไหมคะ
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ตอบ ไม่จาํ เป็ น อยู่ทท่ี าํ แล้วมันได้ผล
ถาม ถ้าว่างสัก ๕ นาที ๑๐ นาที ก็กาํ หนดดูลมหายใจ อย่างนี้ก็ถอื ว่าได้เหมือนกัน
ตอบ ได้ มีวธิ ีทาํ สมาธิถงึ ๔๐ ชนิด คือกรรมฐาน ๔๐
ถาม ไม่เกี่ยวกับระยะเวลา
ตอบ ไม่เกี่ยว
ถาม บางคนนัง่ ภาวนาได้ ๒ – ๓ ชัว่ โมง แต่เราไม่มเี วลา ได้เพียง ๕ นาทีอยู่กบั ลม
หายใจ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ บางคน ๕ นาทีจติ ลงถึงฐานเลย ถ้ายังไม่ลงถึงฐานก็ยงั ไม่ดี
ถาม ทราบได้อย่างไรคะ ว่าเราว่างเราสบาย
ตอบ จะรู้เอง เหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหว หายเงียบไปเลย หายไปหมดเลย
ร่างกายหายไปหมดเลย ต้องรู้เอง ถ้าลงจริงๆแล้วไม่ตอ้ งไปถามใคร
ถาม เบาโปร่งสบาย ไม่ได้คดิ อะไร เหมือนว่างอยู่ แต่รู้อยู่ ใช่ไหมคะ
ตอบ สงบแต่ยงั ไม่รวมเต็มที่ ถ้ารวมเต็มทีจ่ ะเหมือนหูดบั ตับไหม้
ถาม เหมือนจิตตกเหว
ตอบ บางทีร่างกายกลายเป็ นท่อนไม้ท่อนฟื น หายไปจากความรับรู้เลย
ถาม แต่มนั ไม่นาน จําเป็ นต้องนานไหมเจ้าคะ หรือแล้วแต่
ตอบ นานได้ก็ดี ถ้าไม่นานก็พยายามทําไป ใช้ความสงบนี้เป็ นฐานของวิปสั สนาได้ คือ
เรารู้แล้วว่าจิตว่างเป็ นอย่างไร หน้าทีข่ องเราขัน้ ต่อไปก็คอื รักษาความว่างนี้ไป
เรื่อยๆ ทํางานทําการรับรู้อะไรต่างๆ ก็อย่าให้ออกจากฐานของความว่างนี้ ถ้า
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ออกปั๊บมันจะรู้ พอโลภปั๊บจะรู้ พอโกรธปั๊บจะรู้ เป็ นเหมือนกับนํา้ นิ่ง พอใครโยน
อะไรลงไป แม้แต่กอ้ นกรวดเม็ดเล็กๆ นํา้ จะกระเพือ่ มขึ้นมาทันที ถ้าเป็ นกิเลส
จิตจะกระเพือ่ มขึ้นมาทันที เวลาคิดมันปรุงหรือมีปฏิกริ ิยากับอะไรทีเ่ ห็นทีไ่ ด้ยนิ
จะกระเพือ่ ม พอใครพูดอะไรปั๊บ ถ้าเป็ นกิเลสก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา ถ้าไม่เป็ น
กิเลสก็จะเฉยๆ ถ้าได้สมาธิแบบนี้แล้ว จะรู้เองว่าจะทําอย่างไรต่อไป เห็นแล้วว่า
ภารกิจทีแ่ ท้จริงอยู่ภายใน อยู่ทค่ี วามกระเพือ่ มของจิต จะทําอย่างไรไม่ให้มนั
กระเพือ่ ม ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิจติ จะสงบนิ่ง แต่พอออกไปเกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆ
กับบุคคลต่างๆ ยังไม่สามารถรักษาความนิ่งได้ เราจึงต้องหาวิธีรกั ษาให้ได้ ก็
ต้องอาศัยปัญญา ต้องเข้าใจไตรลักษณ์ เข้าใจสมมุติ ถ้าเข้าใจแล้วก็จะปล่อยได้
หมดทุกอย่าง ถ้ายังคิดว่าเป็ นจริงเป็ นจังอยู่ ก็จะไม่ปล่อย ถ้ามองธนบัตรเป็ น
เพียงกระดาษ แสดงว่าปล่อยได้แล้ว ถ้ายังเห็นว่าเป็ นเงินอยู่ก็ยงั ปล่อยไม่ได้
ถาม ผมใช้วธิ ีเจริญสติแล้วก็อยู่กบั รู้ อยู่กบั อากัปกิริยาปัจจุบนั มีอยู่วนั หนึ่ง ได้ตงั้ ใจ
จะสวดมนต์ แต่จติ อยากจะเดินจงกรม ผมก็ไปเดินจงกรม เดินสักประมาณ ๕
หรือ ๑๐ นาที ปรากฏว่าขณะเดินนัน้ เกิดความเข้าใจข้างในว่า ทุกข์ทงั้ หลายทีเ่ กิด
ขึ้นกับเรานี่ มันอยู่ทต่ี วั จิตไปสัมผัสกับอารมณ์จากทวารต่างๆ สิง่ ต่างๆทีเ่ ข้ามา
ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็เอามาปรุงแต่ง ถ้าจิตไม่รบั เอามาคิดปรุง ทุกข์จะไม่
เกิด ความคิดนี้เป็ นตัวร้ายทีส่ ุด แม้เราอยู่คนเดียวความคิดก็ยงั เล่นงานเราได้
ตอบ เป็ นความเข้าใจในสภาวธรรม ต้องนําเอาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้อย่างต่อเนื่อง ในทุก
ขณะทีจ่ ติ คิดเลย พอเกิดความรู้อะไร ก็อย่าเอามาปรุงแต่ง ถ้าจะปรุงแต่งก็ให้
ปรุงไปในทางไตรลักษณ์เสมอ เห็นอะไรก็บอกไม่เทีย่ งนะ ทุกข์นะ ไม่ใช่ของเรา
นะ มันก็จะหดตัวเข้ามา จะไม่อยากได้ เห็นลูกก็บอกไม่ใช่ลูกเรานะ เดีย๋ วก็ตาย
แล้วนะ ต้องคิดอย่างนี้ จะได้ปล่อยวางได้ ต้องยํา้ เตือนอยู่เรื่อยๆ พอห่วงเรื่อง
อะไร เดีย๋ วมันก็ผ่านไป แก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่แก้ บริษทั จะเจ๊งก็ให้มนั เจ๊งไป
เราเตรียมตัวไว้แล้ว เรามีร่มชูชพี แล้วจะไปกลัวอะไร ตอนนี้มเี งินอย่าไปใช้จน
หมด เก็บไว้บ้าง เผือ่ วันข้างหน้าหากบริษทั เจ๊ง จะได้มอี ะไรไว้รองรับ สิง่ ทีเ่ ราทํา
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ได้กลับไม่ค่อยทํากัน ชอบทําในสิง่ ทีไ่ ม่ควรทํา มีเงินแทนทีจ่ ะเก็บไว้ก็เอาไปใช้
ถ้าไม่ได้ใช้แล้วจะตายให้ได้ พอใช้แล้วมีความสุข แต่ไม่คดิ ถึงอนาคต หากไม่มี
รายได้ข้นึ มาจะทําอย่างไร คิดถึงตอนนัน้ บ้างสิ แล้วเราจะมีกาํ ลังต่อรอง ได้ก็ดี
ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร งานนี้ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร จะต้องปิ ดบริษทั ก็ปิดไป ไม่
เดือดร้อน
ถาม ถ้าจิตจะปรุง ให้ปรุงไปในทางไตรลักษณ์
ตอบ เป็ นปัญญา เป็ นการเจริญวิปสั สนา ถ้าคิดไปในทางไตรลักษณ์ทกุ ครัง้ เลย พอเจอ
ใครปั๊บก็บอกนี่เป็ นไตรลักษณ์ มาเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็จากไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปดีใจ
ถ้าดีใจเวลาเขาจากไปก็จะเสียใจ สังเกตดูเวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สกึ เหงา พอมี
ใครมาเยีย่ มเราดีใจ พอเขาไปเราก็กลับมาเหงาเหมือนเดิม ถ้าอยู่คนเดียวได้ ใคร
มาใครไปเราจะไม่รู้สกึ ดีใจ ไม่รู้สกึ เสียใจ เป็ นการเตือนใจ ถ้ามีไตรลักษณ์อยู่คู่
กับสัญญาสังขาร อยู่กบั ความรู้สกึ นึกคิด จะไม่ยดึ ติด ไม่ห่วงไม่กงั วลกับอะไร
เลย พระอัญญาโกณทัญญะท่านจึงอุทานว่า มีการเกิดย่อมมีการดับเป็ นธรรมดา
มีมาก็ตอ้ งมีไป มีได้ก็ตอ้ งมีเสีย มีเกิดก็ตอ้ งมีตาย คิดอยู่แค่น้ กี ็พอแล้ว
ถาม วันนี้ตวั เรารู้สกึ ว่าเราพอแล้ว แต่เราต้องดูแลครอบครัว พ่อแม่พน่ี อ้ ง ส่งหลาน
เรียนอะไรอย่างนี้ ก็ยงั ต้องทําต่อไป
ตอบ เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้หรือ
ถาม ช่วยไม่รอดค่ะ เขายังต้องพึง่ เราอยู่
ตอบ ถ้าเขายังต้องพึง่ เราอยู่ ก็ตอ้ งทําไปก่อน จนกว่าจะหาวิธีปลดเปลื้องภาระนี้ได้ ให้
คนอืน่ เขารับช่วงไปแทน
ถาม แต่ถา้ ยังไม่มี ลูกก็บอกตัวเองว่าเรากําลังสร้างบารมีอยู่
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ตอบ กลัวจะเป็ นอุบายของกิเลสเสียมากกว่า ถึงบอกว่าต้องพยายามหาวิธีปลดเปลื้อง
ภาระ ถ้าปลดได้เร็วเท่าไหร่ได้ยง่ิ ดี อย่าปล่อยให้ภาระนี้มาเป็ นข้ออ้าง ทําให้เราไม่
ไปบําเพ็ญธรรมทีส่ ูงกว่านี้
ถาม ทุกเดือนต้องเอาเงินเข้าบัญชีให้เขา
ตอบ ถ้าสมมุตวิ า่ วันนี้เราตายไปแล้วจะทําอย่างไร
ถาม ก็เป็ นเรื่องสุดวิสยั ก็คดิ อย่างนัน้ อยู่เหมือนกัน
ตอบ ไปออกบวช ก็เป็ นเรื่องสุดวิสยั เหมือนกัน
ถาม ทีบ่ อกให้ตดั ออกไป มันก็ยากนะ รู้อยู่วา่ มันเป็ นทุกข์
ตอบ เป็ นกรรมของเรา โมหะอวิชชาของเรามันมาก ถ้าเราจะตัดจริงๆมันตัดได้ทกุ เมือ่
อยู่ทเ่ี ราจะกล้าตัดหรือไม่ คนเราแต่ละคนมีสทิ ธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทีจ่ ะทําอะไรก็
ได้ อย่าไปอ้างคนอืน่ เลย มันเป็ นข้ออ้างมากกว่า พวกเราส่วนใหญ่ยงั ตัดไม่ได้กนั
เลยเกาะกลุม่ กันอยู่ ถ้าตัดได้คงจะปลีกไป แยกออกจากวงการไปแล้ว แต่มนั
ยากเหมือนติดยาเสพติด ติดคนติดอะไรต่างๆเหมือนติดยาเสพติด ติดแล้วเวลา
ต้องจากกัน มันทรมานใจ เป็ นกรรมทีท่ าํ ให้ต้องอยู่ดว้ ยกัน ยังตัดกันไม่ขาด
ถาม มีอยู่วนั หนึ่งพอเจริญสติแล้วก็ตามดูตามรู้จติ ครับ ช่วงนัน้ เกิดความสงบ ทีน้ ีใน
ใจอยากจะเฝ้ าดูมนั ให้นานๆ คืออยากจะอยู่กบั ตรงนัน้ นานๆ ก็เลยมานึกถึงคํา
บริกรรมพุทโธขึ้นมา บริกรรมแล้วจะทําให้สติเราไม่หนี ก็เลยบริกรรมพุทโธ พอ
เริ่มบริกรรมปุ๊ บมันกลับเป็ นความสว่างขึ้นมา ไหลมา ความสงบนี้หายไปเลย ใน
ใจไม่ตอ้ งการแบบนี้ ต้องการให้สงบนานๆ พอถอยออกจากภาพนัน้ แล้ว กลับเข้า
ไปทีส่ งบเดิมไม่ได้ โดนปิ ดกัน้ ไปเลย
ตอบ มันนิ่งอยู่แล้ว เราไปทําให้มนั ไม่น่งิ เอง
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ถาม มันเลยถอยหลัง
ตอบ ใช่ พอเราพุทโธปั๊บ มันก็ปรุงแต่งแล้ว ถ้ามันนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไป ทีน้ ีเกิดความ
โลภขึ้นมาเป็ นกิเลส อยากจะให้มนั อยู่นานๆ ก็เลยคิดว่าใช้พทุ โธแล้วจะอยู่นาน
คราวหน้าถ้ามันนิ่งอย่างนัน้ อีก ก็ปล่อยให้มนั นิ่ง ให้มสี ติรู้อยู่กบั ความนิ่ง อย่าไป
โลภ ต้องรู้วา่ มันก็เป็ นอนิจจัง มันจะนิ่งนานหรือไม่นานก็ปล่อยมันไปตามเรื่อง
พอถอนออกมาก็พจิ ารณาไตรลักษณ์ต่อ
ถาม มันเหมือนถอยลงไปอีกขัน้ หนึ่งใช่ไหมครับ
ตอบ มันดีอยู่แล้ว แต่กลัวมันจะหมด กลัวมันจะหายไป เลยคิดว่ามีพทุ โธแล้วจะทําให้
มันอยู่ได้นาน แต่พทุ โธกลับมาไล่มนั หายไปเลย
ถาม ถ้าเฝ้ าถึงทีส่ ุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ตอบ ใจต้องเป็ นอุเบกขาเสมอ เป็ นกลางเสมอ รู้ตามความเป็ นจริง ตอนทีผ่ ลปรากฏ ก็
ให้รู้วา่ มันเป็ นแค่น้ ี มันเป็ นแบบนี้ ได้แค่น้ ี ก็ได้แค่น้ ีไปก่อน ถ้าอยากจะได้
มากกว่านี้ ก็รอให้มนั ถอนออกมาจากความสงบก่อน แล้วค่อยพุทโธกลับเข้าไป
ใหม่ ถ้าไม่กลับเข้าไปใหม่ อย่างน้อยความสงบนี้ก็ยงั มีเชื้อหลงเหลืออยู่ ทําให้เรา
เย็นสบาย ทําอะไรก็พยายามรักษาความเย็นสบายนี้ไว้ คอยเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่า
อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไร ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เตือนสติไป
เรื่อยๆ จะอยู่ในสภาพนัน้ ไปตลอดไม่ได้ ต้องออกมาทําภารกิจต่างๆ เราก็ใช้วธิ ี
รักษาไม่ให้มนั วุน่ วายได้ ๒ วิธีดว้ ยกันคือ ใช้พทุ โธไปเรื่อยๆก็ได้ แต่จะเป็ นแค่
ระดับสมาธิ หรือใช้ไตรลักษณ์เตือนตนไปเรื่อยๆก็ได้ บอกว่าไอ้น่กี ็ไม่เทีย่ ง ไอ้
นัน่ ก็ไม่เทีย่ ง อย่าไปยึดอย่าไปติด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ มีหน้าทีอ่ ะไรทําก็ทาํ ไป มี
อะไรต้องดูแลรักษาก็ดูแลรักษาไป เพียงแต่ให้รู้วา่ เราเป็ นเพียงผูด้ ูแลรักษา ไม่ใช่
เจ้าของจริง สักวันหนึ่งเจ้าของจริงก็จะมาเอาไป คือธรรมชาติจะเอากลับคืนไป
ทุกอย่างจะต้องกลับคืนไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟหมด แม้แต่ร่างกายเราก็เช่นเดียวกัน
พอถึงเวลาเจ้าของก็มาขอคืนไป เราเป็ นเพียงผูด้ ูแลรักษาร่างกายนี้เท่านัน้ พอถึง
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เวลาทีเ่ ขาจะเอากลับไปสู่บา้ นเก่า กลับไปสู่ทเ่ี ดิมของเขา กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ก็
ให้เขาไป เราก็จะไม่ทกุ ข์ ทัง้ ร่างกายของเรา ทัง้ ร่างกายของผูอ้ น่ื ก็เช่นเดียวกัน
ถึงเวลาก็ตอ้ งกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยกันทุกคน ถ้าคอยเตือนอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจ
จะสบาย ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ถึงเวลาไปก็ไป ถ้ายังต้องอยู่ก็อยู่ไป
ถาม ปกติผมจะพยายามเจริญสติอยู่กบั รู้นะครับ แต่ทาํ ไม่ได้ต่อเนื่อง เป็ นระยะๆทีม่ ี
สติตามรู้ ขณะทีส่ ติตามรู้มนั จะดี มันจะว่าง ตัวรู้มนั เหมือนแสงไฟกระจาย
ออกมา ถ้าอยู่ตรงนัน้ นานๆมันจะว่างไปเลย คือตัวรู้มนั จะทะลุทะลวงทุกอย่าง
เป็ นความว่างทีบ่ างครัง้ เหมือนกับความสว่าง บางครัง้ เหมือนความว่างในตัวตน
ขณะทีม่ อี ารมณ์มากระทบ ตัวจิตจะอยู่ตรงนี้ แต่อารมณ์จะอยู่รอบๆ แต่ไม่ได้
พิจารณาสังขาร พิจารณาไตรลักษณ์ต่อ ควรปล่อยอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยมา
พิจารณาทีหลัง หรืออย่างไรดีครับ
ตอบ ถ้าปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะติดในสมาธิ เพราะฉะนัน้ เวลาออกจาก
ความว่างนี้แล้ว ก็ตอ้ งพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ ภาพที่
เห็นนี้ก็เป็ นไตรลักษณ์ เสียงทีไ่ ด้ยนิ ก็เป็ นไตรลักษณ์ อะไรทีม่ าสัมผัสนี้เป็ นไตร
ลักษณ์หมด
ถาม อาการทีเ่ กิดนี้ ลืมตาก็เป็ นนะครับ ช่วงทีม่ สี ติเราจะรู้วา่ มันรู้อยู่ ทีเ่ ดินก็เดิน ไม่รู้
ว่ามันคือสมาธิหรือเปล่า มันก็เป็ นความว่าง แต่วา่ เราก็มอี ากัปกิริยาเดินๆไป ถ้า
มันเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็มคี วามสุขดี
ผมทําในลักษณะนี้ตงั้ แต่วนั ทีเ่ กิด
ความรู้สกึ ว่า จริงๆแล้วสุขทุกข์มนั อยู่ทใ่ี จเรา ถ้าจิตไม่แส่หาเรื่องแล้วมันจะไม่
ทุกข์ ผมก็จะพยายามให้มนั รู้อยู่ทจ่ี ติ ตัวนี้ ให้มนั มีความสุขตลอดเวลาโดยไม่
ต้องไปมีอะไรเลย
ตอบ ทีใ่ ห้พจิ ารณาไตรลักษณ์ ก็เพือ่ จะได้ไม่ไปมีอะไรกับอะไร ถ้าไม่พจิ ารณามันจะ
เผลอ มันก็จะไป ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอมันจะไป เราก็ดงึ มันไว้ได้ บอกไป
ทําไม ไปแล้วได้อะไร เรามีของดีอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
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ถาม ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์ เพือ่ คลายอุปาทาน ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ถ้าเป็ นเพียงสมาธิจะหยุดตัวทีจ่ ะไปหาไม่ได้ ต้องหยุดมันด้วยไตรลักษณ์น้ ี
บอกว่าสิง่ ทีเ่ ราไปหานี้มนั ไม่เทีย่ ง มันเป็ นทุกข์ เหมือนยาเสพติด อย่าไปหามัน
เป็ นความสุขก็จริง แต่เป็ นความทุกข์มากกว่า เพราะมันไม่เทีย่ ง สุขเดีย๋ วเดียว
แล้วก็หมดไป เดีย๋ วก็ตอ้ งเสพใหม่อกี ถ้าไม่ได้เสพก็ยง่ิ ทุกข์ใหญ่ ต้องพิจารณา
อย่างนี้
ถาม ตอนนี้คดิ ว่า ถ้าจะนัง่ ภาวนานัง่ สมาธิ ก็เพือ่ ให้มสี ติ ให้จติ มีกาํ ลังรู้ทนั สิง่ ต่างๆที่
จะเกิดขึ้น
ตอบ รู้ทนั อะไร
ถาม รู้ทนั อารมณ์กระทบ อะไรทีจ่ ะเข้ามา แม้แต่การทีจ่ ะต้องสูญเสียพลัดพรากจาก
กัน
ตอบ จะรู้ทนั ได้อย่างไร ก็ตอ้ งรู้วา่ มันไม่เทีย่ งไง ถ้ารู้วา่ มันไม่เทีย่ งมันก็จะไม่มากระทบ
ลองถามตัวเองดู ถ้าหากลูกตายไป จะรู้สกึ เฉยๆหรือเปล่า
ถาม ผมก็พยายามเตรียมตัวรับกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้น ทําเป็ นระยะๆ
ตลอดเวลา ยังขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้ทาํ สมํา่ เสมอ

แต่ไม่ได้ทาํ

ตอบ นัน่ แหละเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทํา ถ้าไม่ตอ้ งการให้มอี ารมณ์มากระทบกับจิต ไม่มา
รบกวนความสงบของจิต รบกวนอุเบกขา จะรักษามันได้อย่างไร เราได้มาจาก
สมาธิแล้ว แต่จะถูกทําลายด้วยความหลงความโลภความโกรธ ถ้ายังมีความหลง
อยู่ ก็ยงั จะกระทบกระเทือนจิตใจได้ ถ้าเรารู้ทนั ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เรายอมรับ เรา
รู้ลว่ งหน้าแล้วว่า มันจะต้องเป็ นอย่างนี้ พอมันเป็ นขึ้นมาเราก็น่ิงเฉยได้ นัน่ แหละ
ทีส่ อนให้พจิ ารณา พอไม่พจิ ารณานี่ เหมือนกับลืมไปว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้ พอ
เป็ นขึ้นมาก็จะรับไม่ได้ ตอนต้นเราทําสมาธิ สมาธิก็ระงับดับสิง่ ทีม่ ากระทบกับจิต
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ได้ชวั ่ คราว พอออกจากสมาธิ ก็กลับเป็ นเหมือนเดิม พอได้เห็นอะไรได้ยนิ อะไร
สัมผัสอะไร ก็จะกระทบใจ เพราะใจยังไปรับมาเป็ นอารมณ์อยู่
ถ้าพิจารณาจนเห็นเป็ นไตรลักษณ์ ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ไม่ได้เป็ นตัวตน เป็ นแค่
ดินนํา้ ลมไฟ เราก็จะเฉยๆ เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็ นของเรา หรือให้ความสุข
กับเรา ถ้ายังมองว่าจะให้ความสุขกับเรา เป็ นของเรา ก็จะมีอารมณ์กบั สิง่ นัน้ ทันที
พอคิดว่าจะต้องสูญเสียสิง่ นัน้ ไป ใจก็เศร้าขึ้นมาทันที ร่างกายของเราทุกคนนี้
เป็ นเหมือนกันหมด แต่ทาํ ไมเราจึงเสียใจเฉพาะของคนบางคน คนทีเ่ ราไม่ได้มี
ความผูกพันด้วย เราไม่มอี ารมณ์อะไรกับเขา เขาจะเป็ นอะไรเราก็เฉยๆได้ แต่
คนทีเ่ ราให้ความสําคัญนี่ เราเฉยๆไม่ได้ ปัญหาอยู่ทไ่ี หน อยู่ทไ่ี ปให้ความสําคัญ
กับเขา เพราะอะไร เพราะเราโง่ใช่ไหม เราหลงสมมุตใิ ช่ไหม สมมุตวิ า่ เขาเป็ นพ่อ
เรา เป็ นแม่เรา ทําไมไม่ดูวา่ เป็ นเพียงร่างกาย กายเขากายเราเป็ นกายเหมือนกัน
ดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ตายเหมือนกัน ถ้ากายนัน้ ตายเราไม่รู้สกึ อะไร แล้วกายนี้
ตายจะไปรู้สกึ อะไรทําไม มันก็กายเหมือนกัน ลองถามตัวเองดู ไล่ไปอย่างนี้ ไล่
หาเหตุหาผลไป ก็จะสรุปลงว่า เราไปแยกแยะเอง ไปหลงสมมุติ สมมุตทิ ่ี
แยกแยะว่า อันนี้เป็ นของเรานะ อันนี้ไม่เป็ นของเรา ถ้าไม่ใช่ของเรา เราไม่
เดือดร้อน ถ้าเป็ นของเรานี้ ใครแตะไม่ได้ แต่ความจริงธรรมชาติไม่วา่ เป็ นของ
ใครทัง้ นัน้ ถึงเวลาเขาเอาไปหมด เขาขอคืนหมด ของเขาๆก็เอาไป ของเราเขาก็
เอาไปเหมือนกัน
เราต้องเอาจินตามยปัญญามาเป็ นภาวนามยปัญญา ปัญญามี ๓ ขัน้ ทีพ่ ูดให้ฟงั นี้
ก็เป็ นสุตตมยปัญญา ถ้าเอาไปคิดต่อก็เป็ นจินตามยปัญญา ถ้าพิจารณาทุกลม
หายใจเข้าออกก็เป็ นภาวนามยปัญญา คิดทุกลมหายใจเข้าออกเลย จนปลงได้
ปล่อยได้ ไม่กงั วลกับเขาแล้ว ทีน้ กี ็หยุดพิจารณาได้แล้ว เราไม่กงั วลแล้ว ไม่ตอ้ ง
พิจารณาก็ได้แล้ว เพราะรู้วา่ ไม่มปี ญั หากับเขาแล้ว ต้องไปถึงตรงนัน้ ให้ได้ พอถึง
ตรงนัน้ แล้วก็จะสบาย พอเสร็จแล้วก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป เรียนจบแล้ววิชา
นี้ เอาเรื่องอืน่ ต่อ คนนี้หมดปัญหาไปแล้ว เอาคนอืน่ มาพิจารณาต่อ หรือจะ
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พิจารณาพร้อมกันหมดเลยก็ได้ ร่างกายของคนทุกคนเป็ นเหมือนกันหมด เกิด
แก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ไม่วา่ จะเป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูก เป็ น
พีเ่ ป็ นน้องเป็ นเพือ่ น เป็ นใครก็ตาม เป็ นเหมือนกันหมด พิจารณาให้ครอบไป
หมดเลย แล้วก็กลับมาพิจารณากายเราด้วย กายนอกก็คนอืน่ กายในก็กายเรา
ไม่ใช่เห็นแต่คนอืน่ ตายไปหมด แต่ไม่เห็นตัวเราจะต้องตายด้วย พอรู้วา่ จะต้อง
ตายจะทําใจไม่ได้ พิจารณาทัง้ กายนอกทัง้ กายใน เพือ่ ตัดความทุกข์ความวุน่ วาย
ใจ เท่านัน้ เอง ไม่ได้ไปฆ่าเขา ไม่ได้ไปสาปแช่งให้เขาตาย บางคนคิดว่าพอไปคิด
ว่าเขาจะตายนี้ เหมือนไปสาปไปแช่งเขา ไม่ใช่ เป็ นการสอน เป็ นการเรียน
ธรรมชาติของร่างกายนี้ ว่าเป็ นอย่างไร ร่างกายนี้มแี ก่เจ็บตาย เป็ นอสุภะ เป็ น
ปฏิกูล ไม่สวยงาม เพือ่ จะได้คลายความหลง คลายความทุกข์กบั ร่างกายเท่า
นัน้ เอง
ความจริงเราก็คดิ กันอยูบ่ า้ งแล้ว แต่ยงั ไม่เป็ นภาวนามยปัญญา ภาวนาคือการ
เจริญอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเดินจงกรมก็พจิ ารณา พอเหนื่อยก็หยุด
พิจารณา มาทําจิตให้สงบพักเอาแรงก่อน พอจิตถอนออกมาแล้ว ก็พจิ ารณาใหม่
พิจารณาไปเรื่อยๆ แต่คงจะทํากันไม่ได้ เพราะต้องเอาจิตไปทําอย่างอืน่ ถ้าเป็ น
รถจะเอาไปวัดทุกวันก็ไม่ได้ เพราะต้องไปโรงพิมพ์ ต้องไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวซื้อ
ของ จิตก็เป็ นเหมือนรถ ต้องทําหลายอย่าง ถ้าไม่อยากให้ทาํ หลายอย่างก็ตอ้ ง
บวช ถ้าบวชแล้วก็ทาํ อย่างเดียว ไม่วา่ จะทํากิจอะไร ก็สามารถพิจารณาไปได้
เรื่อยๆ ปัดกวาดก็พจิ ารณาได้ บิณฑบาตก็พจิ ารณาได้ ถ้ายังต้องทํามาหากินก็
ต้องคิดมาก มีลูกน้องมีลูกจ้าง มีรายรับรายจ่าย มีภาษีตอ้ งเสีย ก็จะไม่มเี วลา
ภาวนา ไม่เกิดวิปสั สนา รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา อย่างมากพอว่างตอนไหนก็ได้แค่มี
สติดูจติ เพราะคิดมามากแล้ว ไม่อยากจะคิดอะไร อยากจะพักจิตมากกว่า ก็จะ
อยู่แค่ระดับสมาธิ พอออกจากสมาธิก็ไปทํางานทางโลกต่อ เพราะยังมีภาระทาง
โลกทีจ่ ะต้องทําอยู่ นอกจากเราฉลาด ในขณะทีท่ าํ ภารกิจทางโลก ก็เอาธรรมะ
สอดแทรกไปเรื่อยๆ ว่ามันไม่เทีย่ งนะ เดีย๋ วก็จบ เดีย๋ วก็ตาย ถ้ามีสอดแทรกไป
เรื่อยๆ ก็พอจะมีธรรมะ อาจจะเป็ นภาวนามยปัญญาก็ได้ อย่างพระราชบิดาของ
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พระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้บวช ท่านก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ แต่บรรลุตอน ๗ วัน
ก่อนทีจ่ ะเสด็จสวรรคต วันนัน้ ท่านคงจะเห็นร่างกายไม่เทีย่ งจริงๆ คงจะพิจารณา
อย่างเต็มทีเ่ ลย จนปล่อยวางได้เลย
ถ้าไม่คดิ ในทางไตรลักษณ์ จะไม่มที างเกิดปัญญาได้เลย ไม่มที างทีจ่ ะตัดกิเลสได้
เลย ไตรลักษณ์เป็ นอาวุธสําคัญทีส่ ุดของพระศาสนาเลย ไม่มใี นศาสนาอืน่
ศาสนาอืน่ อาจจะเห็นทุกข์ อาจจะเห็นอนิจจาความไม่เทีย่ ง แต่ไม่เห็นอนัตตา ไม่
มีใครเห็น มีแต่พระพุทธเจ้าทีเ่ ห็น เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นจิต เห็นว่าจิตกับ
ร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน ร่างกายไม่ใช่จติ จิตไม่ใช่ร่างกาย ถ้ายังหลงว่าจิตเป็ น
เรา ก็ตอ้ งแยกความหลงออกจากจิต จิตก็ไม่ใช่เป็ นเรา จิตก็เป็ นธรรมชาติอย่าง
หนึ่ง เป็ นธาตุรู้ สรุปแล้วไม่มเี รา เราเป็ นสมมุติ ทีอ่ วิชชาความหลงสร้างขึ้นมา
พอมีเรามันก็มอี ปุ าทานยึดติด มีตณั หาความอยากตามมา ถ้ารู้วา่ ใจไม่ตอ้ งการ
อะไร ไม่ตอ้ งมีอะไร ก็จะคลายความโลภความอยากได้
วันนี้คงจะกระจ่างเรื่องสมาธิกบั ปัญญา ถึงแม้จะไม่มสี มาธิเราก็พจิ ารณาไปก่อน
บ้างก็ได้ เป็ นการฝึ กไปก่อน ให้เป็ นนิสยั ถึงแม้จะไม่ได้ผลมาก ก็ยงั ได้ประโยชน์
บ้าง เพราะปัญญาก็อบรมสมาธิได้ ถ้าบริกรรมไม่ถูกจริตกับเรา สวดมนต์ไม่ถูก
จริต ดูลมหายใจไม่ถูกจริต ก็พจิ ารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไป ก็ทาํ ให้จติ
สงบได้ แล้วแต่จริตของแต่ละคน บางเวลาจิตอาจจะชอบแบบนี้ บางเวลาอาจจะ
ชอบแบบนัน้ ก็ได้ จิตเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาได้ เหมือนกับกินอาหารจานโปรด ถ้า
กินทุกวันก็จะเบือ่ ได้ ก็อยากจะเปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ ถ้าภาวนาพุทโธแล้วรู้สกึ ไม่
ค่อยได้เรื่อง ลองพิจารณาธรรมบ้างก็ได้ ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย คนอืน่ ก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน ขอให้นาํ ไปปฏิบตั ิ
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