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กัณฑ์ท่ี ๓๙๐

เติมเสบียง

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันนี้ท่านทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาบําเพ็ญ มาสร้างบุญสร้างกุศล ทีเ่ ปรียบเหมือน
เสบียงของชีวติ จิตใจ เพราะจิตใจของพวกเรายังเดินทางกันอยู่ ยังวนเวียนอยู่ในภพน้อย
ภพใหญ่ ในภพสูงภพตํา่ อยู่ ยังไม่ได้ไปถึงบ้านของเรา ทีเ่ ป็ นสถานทีๆ่ ปลอดจากความ
ทุกข์ทงั้ หลาย ทีม่ แี ต่ความสุขทีจ่ รี งั ถาวร เหมือนกับบ้านทีเ่ ราอยู่กนั ทุกวันนี้ ถ้า
เปรียบเทียบระหว่างการอยู่บา้ นกับการเดินทาง การอยู่บา้ นย่อมสุขสบายกว่ามาก เพราะ
มีเครื่องอํานวยความสุขความสบายพร้อม อยากจะนอนก็นอนได้ อยากจะเข้าห้องนํา้ ก็
เข้าได้ อยากจะดืม่ อยากจะรับประทานอะไร ก็มอี ยู่พร้อมบริบูรณ์ ต่างจากการเดินทางที่
จะต้องนัง่ หลังขดหลังแข็งอยู่ในรถ อยากจะทําอะไรก็ทาํ ไม่ได้ ต้องรอให้จอดแวะก่อนถึง
จะทําได้ เช่นจอดแวะตามสถานีบริการ ถ้าจะเข้าห้องนํา้ ห้องท่า ยืดเส้นยืดสาย หาอะไร
ดืม่ อะไรรับประทาน ก็พอจะทําได้ ดังนัน้ ระหว่างการอยู่ทบ่ี ้านกับการเดินทาง การอยู่ท่ี
บ้านย่อมมีความสุขความสบายมากกว่า ฉันใดการเดินทางของพวกเราในภพน้อยภพ
ใหญ่ก็เป็ นอย่างนัน้ ต้องอยู่ในสภาพทีจ่ าํ ยอม ถึงแม้จะไม่ชอบแต่ก็ตอ้ งอยู่กบั สภาพนัน้
ไม่เหมือนกับเวลาทีไ่ ด้ไปถึงบ้านของจิตใจแล้ว ทีเ่ ราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายและ
พอใจ นี่คอื เรื่องของใจของพวกเรา สถานีบริการก็คอื ภพชาติทเ่ี รามาเกิด คือภพของ
มนุษย์น้ ี เป็ นสถานีบริการทีเ่ ราสามารถตักเติมเสบียงต่างๆให้แก่จติ ใจของเราได้ ถ้าไป
เกิดในทีภ่ พทีด่ ที ส่ี ุขทีส่ บาย เช่นภพของเทพของพรหม ก็เป็ นทีร่ บั ผลของบุญ แต่จะ
ไม่ได้เติมเสบียง ถ้าไปเกิดในภพของเดรัจฉาน ภพของเปรตของสัตว์นรก ก็เป็ นทีร่ บั ผล
ของกรรม เป็ นสภาพทีไ่ ม่น่าปรารถนา แต่หลีกเลีย่ งไม่ได้ และเติมเสบียงไม่ได้เช่นกัน
หากยังทําบุญทํากรรมกันอยู่ วิบากคือผลย่อมเป็ นไปตามเหตุ คือการกระทําของเรา
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พวกเราจึงควรพยายามสร้างเหตุทด่ี ี ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่ภพชาติทด่ี ี ไปสู่บา้ นของเรา ทีม่ ี
แต่ความสุข ปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลาย ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะพาเราไปสู่จดุ หมายทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระ
บรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินไปถึงแล้ว
พวกเราก็พยายามทีจ่ ะตะเกียกตะกายไปกัน ยากบ้างง่ายบ้าง เพราะบําเพ็ญเหตุมา
ต่างกัน ถ้าได้บาํ เพ็ญบุญบารมีได้สะสมเสบียงมามาก การบําเพ็ญจะไม่ยากเย็นแต่อย่าง
ใด ถ้าการบําเพ็ญเป็ นไปอย่างลําบากยากเย็น ต้องเคี่ยวเข็ญข่มขูบ่ งั คับ ก็แสดงว่ายัง
ไม่ได้บาํ เพ็ญมาเท่าทีค่ วรนัน่ เอง จึงไม่มกี าํ ลังผลักดันให้ได้มาบําเพ็ญเพิม่ มากขึ้น เราก็
ต้องพยายามผลักดัน เพราะมีงานทีต่ อ้ งทําอยู่อกี มาก ไม่เหมือนกับคนทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมา
มากแล้ว ทีม่ พี ลังอยู่ในตัว ไปได้เรื่อยๆ ไม่ตอ้ งให้ใครชวน ให้ใครฉุดลาก ถ้ายังต้องให้
ผูอ้ น่ื คอยชวนคอยฉุดลาก ก็ควรคบคนทีฉ่ ลาดกว่าเรา ดีกว่าเรา มีบญ
ุ มากกว่าเรา
เพราะจะได้ฉุดลากเราขึ้นสูง ถ้าคบกับคนทีเ่ ลวกว่าเรา แย่กว่าเรา ก็จะฉุดเราลงตํา่ ถ้า
คบคนทีช่ อบพวกอบายมุข ชอบเล่นการพนัน ชอบดืม่ สุรายาเมา ชอบเทีย่ วกลางคืน
ชอบความเกียจคร้าน ก็จะชวนให้ไปทําสิง่ ทีเ่ ขาชอบทํา ถ้าชอบเล่นการพนัน ก็จะชวน
เล่นการพนัน ชอบดืม่ สุราก็จะชวนดืม่ สุรา ชอบเทีย่ วกลางคืนก็จะชวนเทีย่ วกลางคืน
ชอบความเกียจคร้านก็จะชวนให้เกียจคร้านไปด้วย พอทําไปแล้วผลก็คอื ความเสื่อมเสีย
ก็จะตามมา จึงควรหลีกเลีย่ งคนทีแ่ ย่กว่าโง่กว่าเรา ควรคบคนทีเ่ ก่งกว่าดีกว่าฉลาดกว่า
เรา ถ้ายังไม่สามารถทําให้เราเก่งได้ดไี ด้ฉลาดได้ดว้ ยตนเอง เพราะไม่มกี าํ ลังผลักดัน
หรือฉุดลากให้ไปในทางทีด่ กี ว่าได้
การคบค้าสมาคมกับคนดีจงึ เป็ นมงคลอย่างยิง่ ดังในมงคลสูตรทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ว่า อเส
วนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา อย่าคบคนโง่คนพาล ให้คบบัณฑิตคนฉลาด
เพราะคนฉลาดจะสอนจะช่วยจะดึงให้เราเจริญก้าวหน้า คนพาลคนโง่จะดึงให้เราเสือ่ ม
ลง ในบรรดาบัณฑิตทัง้ หลายทีป่ รากฏขึ้นมาในโลกนี้ ไม่มใี ครจะเก่งเท่ากับพระบรม
ศาสดาของพวกเรา คือพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะไม่ทรงมีพระชนม์ชพี แล้วก็ตาม แต่ยงั มี
ผูแ้ ทนของพระองค์อยู่ ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมที่ตถาคตได้ตรัสไว้ดีแล้วนี้ แล จะเป็ น
ศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเราจึงไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระศาสดา เพราะในสมัย
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ปัจจุบนั ยังปรากฏมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ในรูปแบบต่างๆ ในหนังสือใน
ตํารับตํารา เช่นในพระไตรปิ ฎก ในหนังสือของเกจิอาจารย์พระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย ทีไ่ ด้
เขียนไว้ก็ดี ได้แสดงไว้ก็ดี ทีไ่ ด้รบั การบันทึกนําเอามาเผยแผ่ให้แก่สาธุชนทัง้ หลาย หรือ
การได้ยนิ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้กาํ ลังได้ยนิ ได้ฟงั อยู่ในขณะนี้ ก็
เป็ นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน จึงไม่มขี ้ออ้างหรือข้อแก้ตวั ว่า ไม่มี
บัณฑิตไม่มคี นฉลาดทีจ่ ะฉุดลากเรา เพียงแต่วา่ จะรู้หรือไม่ หรือจะสนใจหรือไม่เท่า
นัน้ เอง ถ้าสนใจศึกษาก็จะรู้วา่ ไม่มใี ครมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้า
เพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถสอนตนเองสามารถพาตนเอง
ให้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้ สามารถพาตนเองไปสู่บา้ นที่
ประเสริฐได้ ก็คอื พระนิพพาน นิ พพานัง ปรมัง สุขงั นี่เอง ทีเ่ ป็ นบ้านทีแ่ ท้จริง เป็ น
บ้านของดวงจิตดวงใจ ทีพ่ วกเรากําลังแสวงหากัน แต่ไม่รู้วา่ อยู่ตรงไหน เป็ นเหมือนคน
ตาบอดคลําทางหาบ้าน ซึง่ ไม่มที างเลยทีจ่ ะสามารถหาได้ ถ้าไม่มคี นตาดีพาไป คนตา
บอดเวลาจะออกไปข้างนอกต้องอาศัยคนตาดีนาํ ทาง ถ้าไม่ได้คนตาดีอย่างน้อยถ้าได้
สุนขั ตาดีก็ยงั พอจะช่วยได้ ฉันใดการเดินทางการแสวงหาบ้านอันประเสริฐของพวกเรานี้
ก็ตอ้ งอาศัยผูน้ าํ ทาง พวกเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า เข้าหาพระธรรมคําสอน เข้าหาพระ
อริยสงฆ์สาวก เพราะพระอริยสงฆ์สาวกได้ไปถึงบ้านเช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ไปถึง
แล้ว จึงเป็ นผูท้ ส่ี ามารถพาพวกเราไปได้ สามารถบอกทางอย่างถูกต้องให้แก่พวกเราได้
นี้แลคือความหมายของทีพ่ ง่ึ อันสูงสุด เรียกว่าพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ง่ึ สูงสุดทางจิตใจ เพราะถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจ
แล้ว ก็จะได้สมบัตอิ นั เลิศอันประเสริฐ ได้หลุดพ้นจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
ได้อย่างแน่นอน อยู่ทต่ี รงนี้ ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ อืน่ ใดในโลกนี้ ต่อให้มอี าวุธทีม่ อี านุภาพ
ร้ายแรงขนาดไหนก็ตาม อาวุธนัน้ ก็ไม่สามารถปกป้ องทุกข์ภยั ทีจ่ ะมาเหยียบยํา่ ทําลาย
จิตใจ เช่นความหวาดกลัวความทุกข์ต่างๆ เพราะอาวุธไม่สามารถป้ องกันภัยทีจ่ ะมา
เหยียบยํา่ จิตใจได้ ป้ องกันได้แต่ภยั ทีจ่ ะมารุกรานดินแดนบ้านช่องของเรา มีแต่จะทําให้
จิตใจทุกข์มากยิง่ ขึ้นไปเสียอีก เพราะไม่ได้แก้ความทุกข์ของใจอย่างถูกวิธี พวกเรากําลัง
แก้ความทุกข์ของใจอย่างผิดวิธี คือไปสร้างความกลัวให้มมี ากยิง่ ขึ้น ยิง่ กลัวมากเท่าไรก็
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ยิง่ สร้างอาวุธทีร่ า้ ยแรงมาป้ องกันมากยิง่ ขึ้นไปอีก ก็ยง่ิ เกิดความกลัวมากขึ้นไปอีก เพราะ
กลัวอาวุธทีส่ ร้างไว้จะไม่พอเพียง เมือ่ เราสร้างอาวุธทีร่ า้ ยแรงขึ้นไปมากเท่าไร ศัตรูหรือคู่
ต่อสูก้ ็จะต้องพยายามสร้างอาวุธทีด่ กี ว่าขึ้นไปอีก จึงไม่ใช่เป็ นวิธีทจ่ี ะมาดับความกลัว
ดับความทุกข์
สิง่ ทีจ่ ะมาดับความกลัวดับความทุกข์ได้ ก็คอื แสงสว่างแห่งธรรม ทีส่ อนให้พวกเรารู้วา่
ชีวติ คือร่างกายของพวกเรานี้ เกิดมาแล้วย่อมมีการแก่มกี ารเจ็บมีการตายเป็ นธรรมดา
ไม่วา่ จะสร้างอาวุธมากน้อยเพียงไรก็ตาม สร้างยารักษาโรคทีว่ เิ ศษมากน้อยเพียงไรก็ตาม
ก็จะไม่สามารถยับยัง้ ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายได้ ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ตรงนี้
เราแก้ไม่ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย แต่สง่ิ ทีเ่ ราแก้ได้ก็คอื ความหวาดกลัวใน
ความแก่ความเจ็บความตายนี้ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราแก้ได้ ถ้ามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า
คอยสอนจิตสอนใจ เพราะธรรมะจะสอนให้เรายอมรับความจริง สอนให้รู้วา่ ความแก่
เป็ นธรรมดา ความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ความตายเป็ นธรรมดา ไม่ตอ้ งไปกลัว ปล่อยให้
เกิดขึ้นไป ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จะไปกลัวทําไม ร่างกายเป็ นผูแ้ ก่ผูเ้ จ็บผูต้ าย แต่
ร่างกายกลับไม่กลัว เพราะร่างกายไม่ใช่ตวั รู้ ตัวรู้ไม่ใช่ร่างกาย ตัวรู้คอื ใจ ตัวทีก่ ลัวก็คอื
ใจ ใจทีม่ ดื บอดนี้เอง ใจทีห่ ลง หลงไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็ นตัวของเรา นี่คอื ความหลง
ของใจ ใจไปคิดว่าร่างกายเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไรไป ใจก็ตกใจกลัวขึ้นมา แต่พอได้
แสงสว่างคือปัญญา ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ แล้วนําเอามาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก สัตว์
โลกทีม่ ปี ญั ญามีความฉลาดพอทีจ่ ะแยกแยะกายออกจากใจได้ ก็จะสามารถหลุดพ้นจาก
ความหวาดกลัวได้ทนั ที เช่นสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้ แรก แก่
พระปัญจวัคคีย ์ ผูม้ ศี ีลอยู่แล้ว มีสมาธิอยู่แล้ว สามารถแยกแยะกายจากใจได้อยู่แล้ว
แต่ยงั ไม่รู้วา่ ส่วนไหนเป็ นอะไร พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนว่า ความแก่ความเจ็บความ
ตายนี้เป็ นของร่างกาย ไปทําอะไรมันไม่ได้ ส่วนความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจนี้ เราดับมันได้
ด้วยการยอมรับความจริงของร่างกาย ว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไป
เป็ นธรรมดา ได้สมาธิแยกกายออกจากใจได้แล้ว แต่ยงั ไม่รู้วา่ ทุกข์อยู่ตรงไหน ทุกข์อยู่ท่ี
กายหรืออยู่ทใ่ี จกันแน่ และอะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดทุกข์ข้นึ มา
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พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ทุกข์ทแ่ี ท้จริงนัน้ อยู่ทใ่ี จ และเกิดจากความกลัว เกิด
จากความหลง ทีไ่ ปคิดว่าร่างกายเป็ นสมบัตขิ องใจ เป็ นใจเอง พอรู้วา่ ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้
ร่างกายไม่ใช่ใจ ไม่ใช่สมบัตขิ องใจ ใจไม่สามารถควบคุมบังคับให้ร่างกายเป็ นไปตาม
ความต้องการได้ ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ ใจก็ตอ้ งปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้เป็ นไปตาม
เรื่องของเขา ดูแลเท่าทีจ่ ะดูแลได้ ถ้าหิวมีอาหารรับประทานก็รบั ประทานไป ต้องการดืม่
นํา้ ก็ดม่ื ไป เจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาโรคก็รกั ษาไป รักษาหายก็อยู่ต่อไป รักษาไม่หายก็
ต้องตายไป ใจทีป่ ล่อยจะไม่ทกุ ข์ ใจทีไ่ ม่ปล่อย พยายามยื้อเอาไว้ พยายามดึงเอาไว้
ต้องการอยู่ไปอย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด ใจดวงนัน้ จะมีความทุกข์มาก ปัญหาอยู่ตรงนี้ อยู่ทร่ี ู้
หรือไม่รู้ ว่าอะไรเป็ นใจ อะไรไม่เป็ นใจ ความจริงแล้วทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเห็น ทีเ่ รา
สัมผัสอยู่น้ ีไม่ใช่ใจเลย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ สิง่
เหล่านี้เป็ นวัตถุ ไม่เป็ นนามธรรม ใจเป็ นนามธรรม ใจจึงไม่เป็ นสิง่ เหล่านี้ แต่ใจไปหลง
ไปยึดไปติด ไปครอบครอง แล้วก็เกิดความอยากจะให้อยู่กบั ตนไปนานๆ โดยไม่
คํานึงถึงหลักธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นอย่างไร ถ้าศึกษาดูก็จะรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดขึ้น มีการตัง้ อยู่
และมีการดับไปเสมอ ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ถึงแม้จะเกี่ยวข้อง
ด้วย จะครอบครองไว้อยู่ก็ตาม จะรู้วา่ มีขอบมีเขตมีเวลาของมัน เหมือนกับยาทีซ่ ้อื มา
รับประทาน จะมีฉลากติดไว้ข้างขวดว่า หมดอายุวนั ทีเ่ ท่านัน้ ๆ อาหารทีซ่ ้อื มาก็
เช่นเดียวกัน พอถึงวันนัน้ ก็ตอ้ งโยนทิ้งไป ถ้าเอามาบริโภคก็จะเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ
ฉันใดสิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆ
ควรมีฉลากเขียนติดมาด้วยเสมอว่า เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่ใช่
เป็ นสมบัตขิ องเรา เขียนติดไว้กับทุกสิง่ ทุกอย่างเลย เป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา ไม่เที่ยง
เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
นี่คอื ฉลากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เพราะฉลากเหล่านี้ไม่ได้พมิ พ์ตดิ มากับร่างกายของ
เรา เวลาเกิดมาถ้ามีฉลากนี้ตดิ ไว้ก่อนก็จะดี บอกว่าคนนี้เกิดมาแล้วเดีย๋ วต้องตายนะ
อย่าไปดีอกดีใจอย่าไปยึดอย่าไปติดกับคนนี้เขานะ เพราะเดีย๋ วจะต้องทุกข์วนุ่ วายใจ คน
นี้เขาไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องคุณ เขาเป็ นเพียงแต่ธรรมชาติทม่ี เี หตุมปี จั จัย ทําให้เขาปรากฏ
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ขึ้นมา แล้วเหตุปจั จัยนัน้ ก็จะเสือ่ มไปหมดไป แล้วตัวนัน้ คนนัน้ ก็จะเสือ่ มหมดไปตาม
เหตุตามปัจจัย นี่คอื ฉลากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ทีเ่ รียกว่าการตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ตรงที่
ฉลากนี้เอง ตรัสรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมทัง้ หลาย มีสภาวธรรมหรือมี
ธรรมอย่างเดียวทีไ่ ม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตา ก็คอื ใจทีบ่ ริสุทธิ์เท่านัน้ ใจทีบ่ ริสุทธิ์น้ ไี ม่มี
อะไรทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าเป็ นนํา้ ก็เป็ นนํา้ ทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่มสี ารอืน่ ๆ
เข้าไปเจือปนอยู่เลย จิตทีบ่ ริสุทธิ์จงึ ไม่มกี ารเสือ่ ม ไม่มกี ารแก่ ไม่มกี ารเจ็บ ไม่มกี ารตาย
ไม่มคี วามทุกข์ จิตนี้เป็ นจิตทีเ่ ราสามารถเข้าไปถึงได้ ถ้าเราน้อมเอาฉลากทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัสรู้เห็นนี้มาประกบกับความคิดของเราตลอดเวลา ไม่วา่ เราจะคิดเกี่ยวกับเรื่อง
อะไร ขอให้เราสอดแทรกฉลากอันนี้เข้าไป ว่ามันไม่เทีย่ ง ทีเ่ ราคิดถึงคนนัน้ เราก็บอกว่า
เขาไม่เทีย่ ง เดีย๋ วเขาก็ตอ้ งตายจากเราไป หรือเราไม่เทีย่ งเราต้องตายจากเขาไป ถ้าเราคิด
กับเรื่องอะไรแล้วเรามีฉลากอันนี้คอยกํากับ คอยเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาแล้ว เราจะ
ไม่ทกุ ข์เราจะไม่วุน่ วาย เราจะไม่หวาดกลัวกับการเกิดขึ้นหรือการดับไปของสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ นี่แลทีจ่ ะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ อยู่ทต่ี รงนี้
อยู่ทว่ี า่ จะสามารถเอาฉลากนี้ มากํากับกับความคิดของเราได้ตลอดเวลาหรือไม่ เวลาใด
ทีค่ ดิ โดยไม่มฉี ลากนี้กาํ กับ ก็จะเป็ นเหมือนกับคนตาบอด เพราะจะคิดสวนทางกับความ
จริงทันที จะเดินไปชนเสาทันที เพราะเวลาเราตาบอดเราก็ไม่คดิ ว่าจะมีเสาอยู่ข ้างหน้า
เราก็เดินไปชน ไม่เชื่อลองเดินในบ้านดูก็ได้ตอนกลางคืน ปิ ดไฟแล้วเดินไปตาม
ความรู้สกึ นึกคิดดู ว่าจะตรงกับความจริงหรือไม่ เดีย๋ วก็ตอ้ งเดินไปชนกับฝา ต้องไปเตะ
เก้าอี้ ต้องไปล้มจนได้ เพราะไม่มแี สงสว่างให้เห็นอย่างชัดเจนนัน่ เอง ฉันใดถ้าคิดโดยไม่
มีฉลากคืออนิจจังทุกขังอนัตตาควบคู่ไปด้วยแล้ว ก็จะคิดสวนกระแสกับความจริง จะ
คิดว่าเทีย่ ง ว่าสุข ว่าเป็ นของเราทันที พอคิดอย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดความอยากให้สุขไป
นานๆ ให้อยู่ไปนานๆ แต่ไม่ได้เป็ นตามทีป่ รารถนา พอไม่ได้เป็ นก็จะเกิดความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าทนทุกข์ไม่ได้ก็ตอ้ งฆ่าตัวตายไป เพราะความจริงสวนกับความเข้าใจ เช่นคิดว่า
จะมีความสุขกับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง กับคู่ครอง แล้วก็เกิดหมดเนื้อหมดตัว คู่ครองก็
ตายจากไป ก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจ เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพ
อย่างนี้ แต่คนทีม่ ฉี ลากของไตรลักษณ์อยู่ในใจตลอดเวลา เขาก็จะคิดถึงสภาพทีจ่ ะต้อง
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อยู่อย่างหมดเนื้อหมดตัว ก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นนั้ พอหมดเนื้อหมด
ตัว ก็ไปหางานหาการทํา หรือเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งสํารองเอาไว้เพือ่ ดูแลเราตอนตกอับ เรา
ก็จะไม่เดือดร้อน นี้แลคือธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย แล้วก็ทรงนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
สอนให้ทาํ บุญให้ทาน รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ถ้าน้อมเอาเข้ามาปฏิบตั ไิ ด้มากเท่าไหร่ ก็จะได้ประโยชน์มากเท่านัน้ ถ้าไม่นอ้ มเข้ามาก็จะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์ ถึงแม้จะเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษเลิศโลกขนาดไหนก็ตาม สามารถช่วยให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ก็ตาม ให้ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงก็ตาม ถ้าไม่นอ้ มเข้ามาปฏิบตั ิ
กับกายวาจาใจของเราแล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์กบั เรา เหมือนกับยาทีว่ เิ ศษ ถ้าไม่
รับประทานยา ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ เราต้องรับประทานยา
เราต้องนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเรา เช่นเอาฉลากแห่งอนิจจังทุกขัง
อนัตตา มากํากับกับความคิดของเราตลอดเวลา คิดอะไรก็ตอ้ งคิดเสมอว่า ไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา พออยากจะได้อะไร ก็คดิ ว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา พอคิด
อย่างนี้ก็จะถามตัวเองว่า แล้วเอามาทําไม ถ้าจําเป็ นก็เอามา ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าเอามา
ดีกว่า จะคิดอย่างนี้ทนั ที จะตัดสิง่ ต่างๆทีท่ าํ ให้เราทุกข์ได้อย่างแน่นอน จึงควรน้อมเอา
ฉลากนี้เข้ามาสู่จติ ใจ วันๆหนึ่งอย่าลืมคิดถึงเรื่องความไม่เทีย่ ง เช่นความแก่ความเจ็บ
ความตาย การพลัดพรากจากกัน คิดถึงความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้น เวลาทีอ่ ยากแล้วไม่ได้ตาม
ความอยาก เวลาสูญเสียสิง่ ทีเ่ รายึดติด จะทุกข์ขนาดไหน จะได้ปล่อยวาง จะไม่ยดึ ไม่
ติดกับอะไร จะอยู่อย่างมักน้อยสันโดษ จะมีความสุขมาก มากกว่าสุขทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั
ถึงแม้จะมีสมบัตขิ ้าวของมากมาย แต่ใจไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ มีแต่ความวุน่ วาย
ต้องคอยดูแลรักษา คอยปกป้ อง คอยห่วง คอยกังวล คอยแสวงหาสิง่ ใหม่ๆมาบํารุง
บําเรออยู่เรื่อย นี่ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทางของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ต้องยินดีตามมีตามเกิด มักน้อย ไม่มกั
มาก ไม่โลภมาก การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๑

เป้ าหมายของการไปวัด
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า มีการเจริญย่อมมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา จึงไม่ควรยึดติดกับ
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่นวัดวาอารามเป็ นต้น มีการเจริญแล้วก็มกี ารเสือ่ มหมดไป วัดทีส่ ร้าง
ถวายพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ก็ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่แล้ว ปูชนียสถาน ๔ ก็เหลือ
แต่ซากปรักหักพัง จึงไม่ควรให้ความสําคัญทางด้านวัตถุ เพราะเป็ นเพียงเครื่อง
สนับสนุนทางด้านจิตใจ มีร่างกายก็ตอ้ งมีปจั จัย ๔ ไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย ต้องมีทอ่ี ยู่อาศัย
พระก็อยู่วดั ญาติโยมก็อยู่บา้ น มีการเจริญและเสือ่ มหมดไป วัดของครูบาอาจารย์ในแต่
ละยุคก็เป็ นอย่างนี้ เวลาครูบาอาจารย์มชี วี ติ อยู่ ก็มคี วามเจริญรุ่งเรือง พอท่านมรณภาพ
ไปแล้ว วัดก็กลายเป็ นวัดร้างไป เช่นวัดของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ฝนั้ หลวงปู่ขาว หลวง
ปู่เทสก์ ตอนนี้มใี ครไปบ้าง มีไปบ้างประปราย ไม่เหมือนสมัยทีท่ ่านมีชวี ติ อยู่ เพราะ
ไม่ได้ไปดูวดั แต่ไปดูธรรมะ ไปฟังพระธรรมคําสอนของท่าน ทีท่ าํ ให้จติ ใจร่มเย็นเป็ นสุข
มีความทุกข์นอ้ ยลง จนไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่เลย นี่ต่างหากทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของ
การไปวัด ไม่ได้ไปวัดเพือ่ ไปดูเจดียท์ ส่ี วยงาม โบสถ์ทส่ี วยงาม ทีเ่ ป็ นเพียงองค์ประกอบ
ไม่มกี ็ไม่เสียหายตรงไหน ทีว่ ดั หลวงตาจึงไม่เน้นเรื่องถาวรวัตถุ มีไว้ใช้งาน มีกุฏิ
พอประมาณ ไม่มากจนเกินไป ถ้ามีมากก็อยู่ใกล้ชิดกันมาก ความวิเวกก็จะหมดไป มีแต่
ความอึกทึกครึกโครม แล้วก็ไม่สร้างอย่างวิจติ รพิสดาร สร้างเพือ่ ให้ใช้งานได้ก็พอ ศาลา
ทีส่ ร้างตัง้ แต่ตอนสร้างวัดมาก็ยงั ไม่ได้ร้ อื ไป เพียงแต่ยกพื้นให้สูงขึ้น เพราะมีคนมามาก
ชัน้ บนพื้นทีไ่ ม่พอ ก็เลยยกพื้นขึ้นเพือ่ ใช้ชนั้ ล่างทีก่ ว้างใหญ่กว่าแทน ดังนัน้ ไม่วา่ เราจะทํา
อะไรกับวัตถุ ก็อย่าไปหลง อย่าไปยึดไปติด อย่าไปอยากให้เลิศไปตลอด เพราะเป็ นไป
ไม่ได้ มีการเจริญย่อมมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา อย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษา
ถาวรวัตถุ สร้างไว้ก็ดี ไม่เสียหาย อยากจะสร้างเจดียส์ ร้างโบสถ์ก็สร้างไป สร้างเสร็จแล้ว
ก็ทาํ นุดูแลไปตามฐานะ จะเสือ่ มก็ให้เสือ่ มไป อนุชนรุ่นหลังทีม่ ศี รัทธาก็จะสร้างขึ้นมา
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ใหม่ เหมือนทีพ่ วกเรามาสร้าง มาทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนากัน ก็ทาํ กันไปตามศรัทธา
แต่งานเหล่านี้ไม่ได้เป็ นงานหลักของพุทธศาสนิกชน
งานหลักของพุทธศาสนิกชนก็คอื การทํานุบาํ รุงจิตใจ สร้างพระขึ้นมาในจิตใจ พระ
แปลว่าผูป้ ระเสริฐ สร้างพระก็หมายถึงสร้างผูป้ ระเสริฐขึ้นมาในใจ ผูท้ จ่ี ะประเสริฐได้
จะต้องเป็ นผู ้ทีส่ งบระงับ จากความโลภความโกรธความหลง ถ้ามีความโลภความโกรธ
ความหลงแล้ว จะไม่สามารถตัง้ อยู่ในความประเสริฐได้ เพราะความโลภจะคอยผลักดัน
ให้ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ เมือ่ มีอปุ สรรคหรือมีปญั หาในการแสวงหาด้วยวิธีสุจริต ก็จะหา
วิธีทไ่ี ม่สุจริต เพือ่ ให้ได้ในสิง่ ทีป่ รารถนา เมือ่ ทําอย่างนี้จะประเสริฐได้อย่างไร ไป
เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพือ่ ให้ได้ลาภยศสรรเสริญสุข
เช่นอยากจะเป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ทางการ
ปกครอง เป็ นนายกฯ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นกษัตริย ์ เป็ นมหาจักรพรรดิ ก็ตอ้ งต่อสู ้
ต้องทําลายผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ในอดีตทีม่ สี งครามกันก็เพราะความอยาก
เป็ นใหญ่เป็ นโต อยากมีอาํ นาจครอบงําผู ้อืน่ จนเกิดเป็ นจักรวรรดินิยม พอมีอาวุธก็
ออกไปต้อนไปกว้านเอาพื้นทีข่ องผูอ้ น่ื มาอยู่ภายใต้การปกครองของตน ไม่คดิ ถึงความ
ทุกข์ทรมานของผูอ้ น่ื ถ้าได้ศึกษาธรรมะก็จะรู้วา่ เป็ นวิถที างของความโลภความโกรธ
ความหลง ส่วนวิถที างของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็มพี ระพุทธเจ้าของพวกเราเป็ น
ตัวอย่าง ทรงสละราชสมบัติ ทรงออกบวชตัง้ อยู่ในศีล กําจัดความโลภความโกรธความ
หลง ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป เมือ่ ได้บรรลุผลแล้ว เป็ นผูป้ ระเสริฐแล้ว ก็ยงั อุตส่าห์
คิดถึงผูอ้ น่ื สงสารผูอ้ น่ื อยากให้ผูอ้ น่ื ได้พบกับความมหัศจรรย์ ของความไม่โลภไม่
โกรธไม่หลง จึงทรงนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ าสังสอนให้
่
กบั ผูอ้ น่ื
ผูท้ ม่ี คี วามสามารถ
ทางด้านสติปญั ญา เข้าใจถึงความประเสริฐนี้ ก็นอ้ มนําไปปฏิบตั กิ นั จนปรากฏเป็ นพระ
อรหันตสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก มาจนถึงปัจจุบนั นี้ และจะมีต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดยัง
มีการปฏิบตั ิ มีการสังสอน
่
มีการศึกษาอยู่ นี่แลเป็ นวิถที างทีถ่ ูกต้องทีส่ ุด ถูกต้องตาม
หลักธรรมชาติของใจ
เพราะใจไม่ตอ้ งการอะไร นอกจากความเป็ นอิสระจากความโลภความโกรธความหลง ใจ
ถูกความโลภความโกรธความหลงกดขี่ สร้างความทุกข์ให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น มาเป็ นเวลา
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ยาวนานแล้ว และจะเป็ นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้กาํ จัดความโลภความโกรธความหลง ให้
หมดไปจากจิตจากใจ จะทําได้ก็ตอ้ งอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
เพราะโดย
ลําพังของสัตว์โลกแล้ว จะไม่สามารถสังสอนตนเอง
่
ให้กาํ จัดความโลภความโกรธความ
หลงได้ ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าซึง่ เป็ นเหมือน ๑ ในแสนล้าน หรือ ๑ ในล้านล้านของ
สัตว์โลก ทีม่ บี ารมีพอ มีความอดทนอดกลัน้ พอ ทีไ่ ด้สะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติ
จนมีพอทีจ่ ะกําจัดกิเลสตัณหา ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ การปรากฏของพระพุทธเจ้า
แต่ละครัง้ จึงไม่ใช่สง่ิ ทีง่ า่ ย ช่วงเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าปรากฏแต่ละครัง้ ก็สนั้ มากและห่างกัน
มาก ถ้าเอาเวลาของเรามาวัดแทบจะวัดไม่ได้เลย เพราะเวลาของเรามันสัน้ มาก
เหมือนกับช่วงเวลาของไม้ขดี ไฟ เพียงชัว่ ขณะหนึ่งก็ดบั ไปแล้ว ส่วนช่วงเวลาทีว่ า่ งจาก
การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นนั้ ก็เหมือนช่วงเวลาตอนกลางคืน ๑๒
ชัว่ โมง มืดอยู่ ๑๒ ชัว่ โมง แต่เวลาทีม่ พี ระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนานี้ เหมือนชัว่ วูบหนึ่ง
ของแสงไม้ขีดทีจ่ ดุ ขึ้นมา ระยะเวลา ๕๐๐๐ ปี ทศ่ี าสนาพุทธจะมีอยู่ในโลกนี้ ก็เป็ น
เหมือนกับแสงสว่างของไม้ขีด สว่างชัว่ วูบเดียวก็หมดแล้ว หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งรอให้มี
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ มาจุดไม้ขีดขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง ถ้าได้เกิดในช่วงทีม่ พี ระพุทธศาสนา
ก็เป็ นบุญวาสนา ถ้าเป็ นผูป้ รารถนาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะได้รบั ประโยชน์ ถ้าไม่
รู้เรื่องของความประเสริฐของจิตใจ ทีห่ ลุดพ้นจากความทุกข์วา่ เป็ นอย่างไร ก็จะไม่ได้รับ
ประโยชน์แต่อย่างใด ถึงแม้จะอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกัน เป็ นสามีภรรยากัน ภรรยาได้รบั
ประโยชน์ รู้เห็นคุณค่าของแสงสว่างแห่งธรรม แต่สามีเหมือนกับคนหูหนวกตาบอด ก็
จะไม่ได้รบั ประโยชน์เลย ทัง้ ๆทีภ่ รรยาก็พยายามโน้มน้าว พยายามจะฉุดดึงเข้ามา แต่ก็
ไม่ค่อยได้ผล
สามีและภรรยาทีป่ ฏิบตั ธิ รรมด้วยกัน จะมีไม่มากนัก มีแต่จะแยกกันปฏิบตั ิ เพราะจิต
ของแต่ละคนได้รบั การพัฒนา ได้รบั การอบรมสังสอนมา
่
ให้เข้าใจถึงหน้าที่ หรือ
เป้ าหมายของชีวติ ของตนต่างกัน ผูท้ เ่ี ห็นว่า การพัฒนาจิตใจเป็ นหน้าทีท่ ถ่ี ูกต้องมีนอ้ ย
กว่า ผูท้ เ่ี ข้าใจว่าการพัฒนาทางด้านลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นทางทีถ่ ูกต้อง ถึงแม้จะเกิด
ในยุคทีม่ พี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
พวกนี้ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์
ถ้า
เปรียบเทียบจํานวนก็เหมือนกับ เขาวัวกับขนวัว พวกทีร่ ู้ซ้งึ ถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ
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เป็ นพวกเขาวัว ตัวหนึ่งมีเพียง ๒ เขา ซ้ายขวา พวกทีไ่ ม่รู้ซ้งึ ถึงคุณค่าของการพัฒนา
จิตใจ เป็ นเหมือนพวกขนวัว มีเต็มไปทัง้ ตัว นับไม่ถว้ น เรื่องของคนอืน่ เราจึงไม่ควรไป
กังวลมากจนเกินไป ถ้าเรารู้อะไรดี สามารถโน้มน้าวให้ผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์ก็ดไี ป ถ้าไม่
สนใจก็ไม่ได้เป็ นปัญหาของเราแต่อย่างใด เราได้ทาํ หน้าทีข่ องกัลยาณมิตรทีด่ แี ล้ว เห็น
ว่าดีจริงๆ ดีอย่างแท้จริง ชี้บอกแล้ว ถ้าไม่สนใจก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเขา ยังไม่มปี ญั ญา
พอทีจ่ ะเข้าถึงธรรมนี้ได้ ดังในบทธรรมคุณทีแ่ สดงไว้ว่า ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ
ธรรมนี้รู้ได้แต่วญิ �ูชนเท่านัน้ ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาอินทรีย ์ อินทรียน์ ้ ีมอี ยู่ในทุกคน มีอยู่ ๕
ส่วนคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่ส่วนใหญ่เอามาใช้ในทางโลกกัน ในการ
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข มีนอ้ ยคนทีจ่ ะใช้อนิ ทรียใ์ นทางศาสนา ทางพัฒนาจิตใจ
นอกจากผูท้ ไ่ี ด้รบั การอบรมมาในอดีต เคยพบพระพุทธเจ้าในอดีตกาลมาก่อน เคย
สัมผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้รบั การฝึ กฝนอบรม จนติดเป็ นนิสยั มา ก็
จะเห็นคุณค่าของการบําเพ็ญ ของการพัฒนาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้ปราศจากกิเลส
ตัณหา
เรื่องของคนอืน่ ก็ดูแลกันไปเท่าทีจ่ ะดูแลได้ สอนเท่าทีจ่ ะสอนได้ แต่คนทีค่ วรจะสอนมาก
ทีส่ ุดก็คอื ตัวเราเอง พยายามดูแลตัวเราเอง ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน คนอืน่ ดูแลแทนเรา
ไม่ได้ และเราก็ดูแลแทนคนอืน่ ไม่ได้ ในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ การชําระกําจัดความ
โลภความโกรธความหลง ทําได้ก็อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและครู บาอาจารย์ทงั้ หลายได้ทาํ กัน
พยายามอบรมสังสอนผู
่
ท้ ม่ี คี วามสนใจ
มีศรัทธาวิริยะความอุตสาหะพากเพียรทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิ ทีจ่ ะละความโลภความโกรธความหลง ละความผูกพันกับสิง่ ต่างๆภายนอกใจ ที่
จะเป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทต่ี รงนี้
อยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทอ่ี ตั ตาหิ อัตโนนาโถ อยู่ทก่ี ารน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
มาปฏิบตั ิ น้อมเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกมาเป็ นตัวอย่าง ท่านดําเนินชีวติ
อย่างไร เราก็ตอ้ งพยายามดําเนินให้เหมือนกับท่านให้ได้ เหมือนกับเวลาเราชอบดาราคน
ไหน เขามีทรงผมแบบไหน ใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราก็ทาํ แบบนัน้ อย่างนัน้ มันง่าย เพราะ
เป็ นรู ปธรรม เปลีย่ นทรงผมย้อมผม เปลีย่ นเสื้อผ้าให้เหมือนกับดาราทีเ่ ราชอบ แต่จะเอา
แบบครูบาอาจารย์น้ ีมนั ยาก ต้องออกจากบ้านไปอยู่วดั รับประทานข้าวมื้อเดียว เดิน
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จงกรมนัง่ สมาธิทงั้ วัน เจริญสติทงั้ วัน มันยากกว่ามาก แต่ก็ไม่สุดวิสยั มีทาํ กันมาทุกยุค
ทุกสมัย แต่ไม่มากเหมือนกับการทําตามดารานายแบบนางแบบ เสื้อผ้าทีด่ ารานายแบบ
ใส่จะผลิตออกมาขายเป็ นจํานวนแสนชุดล้านชุด แต่เสื้อผ้าทีผ่ ลิตให้ครูบาอาจารย์ใส่น้ ี
ขายไม่ค่อยออกกัน ถ้าซื้อก็ไม่ซ้อื มาใส่เอง แต่ซ้อื ไปถวายพระ พระก็มเี ต็มตูล้ ้นตู ้ การ
ทําบุญให้ถูกทางไม่ควรทําอย่างนี้ ควรเอาเงินซื้อของถวายพระเก็บไว้ แล้วลาออกจาก
งานมาปฏิบตั ธิ รรม จะได้ประโยชน์มากกว่า ต้องดูท่านเป็ นตัวอย่าง ท่านสละทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง สละสามีภรรยาสละลูก สละบ้านสละงานสละตําแหน่ง แล้วก็
ออกปฏิบตั ิ แล้วผลทีท่ ่านได้รบั มันคุม้ ค่าไหม มันคุม้ ยิง่ กว่าคุม้ เสียอีก
สละสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ เพือ่ สิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั จิตใจนี้ กลับมองไม่เห็น
คุณค่ากัน กลับเห็นการอยู่กบั สิง่ ไม่มคี ุณค่า ว่ามีประโยชน์กว่าการตัดการละมันไป ถ้า
คิดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มปี ญั ญา เป็ นมิจฉาทิฐิ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นลาภยศ
สรรเสริญกามสุขเป็ นดอกบัว เห็นการไปปฏิบตั อิ ยู่ตามสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกล
จากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นกงจักรทีบ่ าดใจ เวลาจะไปแต่ละครัง้ รู้สกึ ว่าทุกข์
ยากลําบากเหลือเกิน แต่ทกุ ครัง้ ทีไ่ ปเทีย่ วไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ รู้สกึ ว่า
ง่ายเหลือเกิน ดีเหลือเกิน แต่ไม่ได้ดูผลทีต่ ามมาว่าเป็ นอย่างไร ผลก็คอื ยังวุน่ วายใจ ยัง
เดือดร้อนใจ ยังหวาดวิตกกับการสูญเสีย กับการทีจ่ ะต้องอยู่แบบไม่มอี ะไรอยู่ แต่ทางที่
ครูบาอาจารย์ท่านไปนัน้ อาจจะเป็ นความทุกข์ในเบื้องต้น ทีจ่ ะต้องปรับตัวให้อยู่กบั
ความอดอยากขาดแคลน อยู่แบบมักน้อยสันโดษ เป็ นความทุกข์ทต่ี อ้ งปรับตัวปรับใจ
เท่านัน้ เอง เคยทําอย่างหนึ่งพอต้องทําอีกอย่างหนึ่ง ก็จะรู้สกึ ไม่ถนัด จะรู้สกึ ว่ายาก พอ
ฝื นทําไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก็กลายเป็ นนิสยั ไป กลายเป็ นของง่ายไป ผลทีไ่ ด้รบั จากการ
อยู่แบบสงบ อยู่แบบสมถะ อยู่แบบเรียบง่าย อยู่แบบปราศจากความโลภความโกรธ
ความหลงนี้ เป็ นใจทีม่ แี ต่ความสุขความมันคง
่ ไม่หวาดกลัวหวันไหวกั
่
บการสูญเสียสิง่
ต่างๆ บุคคลต่างๆ เป็ นผลทีไ่ ม่มองกัน มองแต่ผลทีไ่ ด้รบั ตอนทีไ่ ด้ทาํ เช่นตอนทีไ่ ด้
ออกไปเทีย่ ว จะร่าเริงใจขึ้นมาทันที เวลาอยู่บา้ นรู้สกึ ว้าเหว่เหงาหงอย พอมีเพือ่ นมาชวน
ให้ไปเทีย่ ว ก็ดอี กดีใจขึ้นมา เป็ นความสุขชัว่ ขณะนัน้ พอกลับมาบ้านก็ว ้าเหว่เหมือนเดิม
หวาดวิตกกังวลไม่มนคงเหมื
ั่
อนเดิม ไม่เหมือนกับการไปอยู่ในสถานทีส่ งบสงัดวิเวก
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ปราศจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เวลาไปจะค่อนข้างยากลําบาก ต้องฝื นต้องบังคับใจ
ให้ไป พอได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง จนกําจัดความโลภความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจได้
หมดแล้ว จะไม่มอี ะไรแสนสบายเท่ากับใจดวงนัน้ ใจทีม่ แี ต่ความสบาย ความอิม่ ความ
พอ ไม่วุน่ วาย ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆทีเ่ กิดขึ้น ไม่วา่ จะเกิดขึ้นกับตนเองก็ดี หรือ
เกิดขึ้นกับผูอ้ น่ื ก็ดี จะรับได้ จะไม่กระทบกระเทือนกับความสุขของใจ
นี่แหละคือเป้ าหมาย ทีน่ กั ปราชญ์วญิ �ูชนทัง้ หลายมุง่ ไปกัน พวกคนโง่ก็จะมองไปที่
ความสุขขณะทีไ่ ด้ทาํ สิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจ แต่ไม่ได้มองถึงผลทีต่ ามมาทีหลัง หลังจากทีไ่ ด้ไป
หาความสุขจากสิง่ ต่างๆแล้วจิตใจเป็ นอย่างไรบ้าง มีความอิม่ มีความพอ มีความสบาย
ใจ หรือยังว้าเหว่เหงาหงอย ยังอยากออกไปแสวงหาความสุขต่างๆอีก เราต้องมองตรง
จุดนี้ จะได้รู้วา่ อะไรเป็ นกงจักร อะไรเป็ นดอกบัว กงจักรก็คอื ความว้าเหว่เศร้าสร้อย
หงอยเหงา หวาดกลัววิตกกังวล ไม่สบายอกไม่สบายใจ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการแสวงหา
ลาภยศสรรเสริญสุข แต่ความมันคง
่
สบายอกสบายใจ เบาอกเบาใจพอใจ อิม่ หนํา
สําราญใจนี้ เกิดจากการละการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เกิดจากการกําจัดความโลภ
ความอยากให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ งานของเราจึงอยู่ตรงนี้ งานของเราก็อยู่ทก่ี ารละ
ความสุขทางโลก แล้วก็มาสร้างความสุขทางใจ ด้วยการบําเพ็ญด้วยการปฏิบตั ิ ทัง้ ทาน
ทัง้ ศีล ทัง้ สมาธิ ทัง้ ปัญญา ทัง้ การศึกษาได้ยินได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ เพราะการปฏิบตั นิ ้ จี ะต้อง
มีครู คอยสอน เหมือนกับนักกีฬา จะเป็ นนักกีฬาระดับเอกได้ ก็ตอ้ งมีครูทด่ี สี อน มี
ความขยันฝึ กซ้อม ถ้ามีปจั จัย ๒ ส่วนคือ ๑. มีครู ทด่ี ี ๒. มีความขยันหมันเพี
่ ยร ก็จะ
บรรลุได้
เราก็ตอ้ งพิจารณาตัวเราดูวา่ มี ๒ อย่างนี้หรือเปล่า ครู บาอาจารย์ทด่ี เี ราก็มกี นั วิริยะ
ความพากเพียร เรามีมากหรือมีนอ้ ย มี ๑๐๐ หรือมีเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีนอ้ ยเดือน
หนึ่งก็ปฏิบตั คิ รัง้ หนึ่ง มีมากก็ปฏิบตั ทิ กุ วัน ซึง่ เราก็ทาํ ได้ แต่เราไม่รู้กนั การเจริญปัญญา
เราทําได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะทํากิจกรรมการงานอะไร ถ้ามีไตรลักษณ์อยู่กบั ความคิด
ตลอดเวลา อยากจะได้อะไรก็คดิ ถึงไตรลักษณ์ ก็จะทําให้ความอยากเบาบางลง เอาไตร
ลักษณ์มาต้านความอยาก พิจารณาดูวา่ จําเป็ นหรือไม่ ถ้าจําเป็ นก็อนุญาตให้ผ่านไปได้
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เช่นต้องรับประทานอาหารอย่างนี้มนั จําเป็ น แต่ตอ้ งมีประมาณ รับประทานตามความ
ต้องการของร่างกาย อย่ารับประทานตามความต้องการของใจ ต้องชัง่ นํา้ หนักเอา
ร่างกายต้องการเท่านี้เราก็กนิ เท่านี้กพ็ อ อย่าไปกินตามใจ ถ้ากินตามใจก็จะเป็ นโทษ เป็ น
กิเลส ถ้ามีไตรลักษณ์แล้ว จะแยกแยะได้ จะกําจัดความอยากได้ จึงไม่ตอ้ งไปอยู่วดั
เสมอไป ควรปฏิบตั ใิ นขณะทีเ่ ป็ นฆราวาสไปก่อน จะได้ผลักดันให้ไปบวชได้ ถ้าเป็ น
ฆราวาสไม่มปี ญั ญาผลักดันให้ไปบวชแล้ว จะไปบวชได้อย่างไร ถ้าไปก็ไปแบบถูกฉุด
ลากไป ตกกระไดพลอยโจนไป ไปแล้วก็กลับมา เพราะไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะควบคุมสัง่
สอนจิตใจให้ปฏิบตั ไิ ด้ ใจยังคิดถึงความโลภความอยากในทางโลกอยู่ บวชไปไม่นานก็
สึกไป เข้าวัดได้เป็ นพักๆแล้วก็หายไป เพราะไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะสกัดความหลง ถ้า
ปฏิบตั ติ งั้ แต่ยงั เป็ นฆราวาส จนเกิดความเบือ่ หน่ายในเพศของฆราวาส ถ้าไปแล้วมักจะ
ไม่ค่อยกลับมา อย่างนี้ไปจริง
จึงควรใช้เวลาทีม่ คี ุณค่านี้ไปกับการพัฒนาจิตใจ กําจัดความโลภความอยากทัง้ หลาย ที่
เป็ นปัญหาให้หมดไปจากจิตจากใจ อย่าไปเสียเวลากับเรื่องอย่างอืน่ มากจนเกินไป ทํา
เท่าทีจ่ าํ เป็ น ทําเพือ่ สนับสนุนงานหลัก คืองานพัฒนาจิตใจ ชีวติ ของมนุษย์จะได้ไม่สูญ
เปล่า จะไม่ขาดทุน จะได้กาํ ไร เช่นพระพุทธเจ้าและครู บาอาจารย์ทงั้ หลายได้ทาํ มากัน
ท่านใช้ชวี ติ ของท่านไปในการบําเพ็ญจิตตภาวนา พวกเราก็เห็นท่านเป็ นตัวอย่างอยู่แล้ว
ว่าไม่ใช่ของโกหกหลอกลวงแต่อย่างใด เป็ นของจริงของแท้ อยู่ในกํามือเราแล้ว จะ
ปล่อยให้หลุดไปหรือไม่เท่านัน้ เอง ควรพิจารณากัน ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ครูบา
อาจารย์พูดแต่เรื่องใจเท่านัน้ ร่างกายมีแต่จะร่วงโรยไปเรื่อยๆ ตามกาลตามเวลา เหมือน
ใบไม้ เขียวแล้วก็กลายเป็ นเหลืองไป หลุดจากกิ่งไป ร่างกายของพวกเราก็เป็ น
เช่นเดียวกัน จะไปเร็วไปช้าเท่านัน้ เอง แต่ไปแน่ๆ จึงอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกาย ให้
มากังวลกับเรื่องจิตใจ อย่าให้ใจไปผูกติดอยู่กบั ร่างกาย พยายามตัดร่างกายให้ออกไป
จากใจให้ได้ เวลาร่างกายเป็ นอะไรก็ดงึ ใจเข้ามา ด้วยกําลังของสมาธิก็ได้ บริกรรมพุท
โธๆไปให้ถย่ี บิ เลย ไม่ให้ใจไปคิดถึงร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็ช่างมัน เหมือนตอน
เวลาเรานอน เราก็ไม่ได้ไปกังวลกับร่างกาย หลับไปอย่างสบาย ปล่อยให้ร่างกายไปตาม
เรื่อง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกัน เราก็ดงึ ใจเข้ามาด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้ ด้วย
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อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ ดินนํา้ ลมไฟก็ได้ ว่าร่างกายนี้มนั ก็แค่อนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย ท่องคาถาเหล่านี้ไว้ อย่าไปคิดถึงเรื่องอืน่ แล้วความ
อยากให้เป็ นอย่างอืน่ จะไม่มี เมือ่ ไม่มแี ล้วก็จะไม่ทกุ ข์
พระอัญญาโกณฑัญญะพอได้ฟงั พระอริยสัจ ๔ ก็เข้าใจ ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย
ก่อนหน้านี้ท่านรู้แล้วว่ามีกายและใจ แต่ไม่รู้วา่ ทุกข์อยู่ตรงไหน ท่านก็คดิ ว่าทุกข์อยู่ท่ี
ร่างกาย ทีค่ วามแก่ความเจ็บความตาย คิดว่าร่างกายเป็ นตัวของท่าน ท่านก็อยากให้มัน
อยู่ไปนานๆ ท่านไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บ ไม่อยากจะตาย แต่ความไม่อยากแก่ ไม่
อยากเจ็บ ไม่อยากตายนี้แหละเป็ นวิภวตัณหา เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ พอ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกข์มนั อยู่ในใจ เกิดจากใจหลงไปยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็ นตัว
เราของเรา แล้วก็เกิดความอยาก คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา ก็เลย
เกิดความทุกข์ข้นึ มา พอตัดความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ นิโรธก็
ปรากฏขึ้นมา ทุกข์ก็ดบั ไปทันที จิตไม่สะทกสะท้านไม่หวันไหว
่ ไม่หวาดกลัวกับความแก่
ความเจ็บความตาย ด้วยการเจริญมรรค พิจารณาจนรู้วา่ ทุกข์อยู่ทใ่ี จ ทุกข์ให้กาํ หนดรู้ รู้
ทีไ่ หน รู้ทใ่ี จนี้ รู้วา่ ใจมันทุกข์ ทุกข์เพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย
พิจารณาให้เห็นว่าอะไรเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายเป็ นเพียง
ชนวน พอใจหลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็ นตัวเราของเรา ก็เลยทําให้เกิดความอยาก
ขึ้นมา อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เวลาเจ็บปวดก็อยากไม่เจ็บ ก็ยง่ิ เจ็บขึ้นไป
ใหญ่ เพราะความเจ็บปวดทางร่างกายไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บปวดทางจิตใจ ทีเ่ กิดจาก
ความกลัวความเจ็บนี่เอง
ถ้าดึงใจออกมาจากความเจ็บของร่างกายได้ ก็จะไม่ค่อยเจ็บ เช่นเวลานัง่ ไปแล้วเกิด
อาการเจ็บปวด เราก็ดงึ ใจเข้ามาด้วยพุทโธก็ได้ บริกรรมให้ถย่ี บิ อย่าไปคิดถึงความเจ็บ
พอจิตไม่ได้พะวักพะวง ไม่กลัวกับความเจ็บแล้ว ความทุกข์ใจทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บของ
ร่างกาย ก็สงบตัวลง จะรู้สกึ เบาสบายขึ้นมา ทัง้ ๆทีย่ งั มีความเจ็บของร่างกายอยู่ แต่มนั
ไม่รุนแรง เหมือนกับตอนทีม่ คี วามกลัวความเจ็บ ขัน้ ต่อไปก็จะใช้ปญั ญาพิจารณาว่า เจ็บ
แค่น้ จี ะไปกลัวทําไม จะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป อย่าไปอยากให้มนั หาย อย่าไปกลัวมันก็
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แล้วกัน แล้วจะไม่มคี วามเจ็บทีร่ ุนแรงทีเ่ กิดขึ้นในใจ ความเจ็บในอริยสัจนี้ คือทุกข์จะไม่
เกิด ทุกข์ในอริยสัจดับได้ แต่ทกุ ข์ในร่างกายดับไม่ได้ ดับได้บา้ งเป็ นครัง้ เป็ นคราว ถ้า
มีหยูกมียา ถ้าหมอฉีดยาชาให้ก็จะไม่รู้สกึ เจ็บ เช่นเวลาไปถอนฟัน หมอฉีดยาชาให้ก็ไม่
รู้สกึ เจ็บ แต่เราไม่ได้อยู่กบั หมอตลอดเวลา ไม่มยี าฉีดตลอดเวลา ไม่ควรฉีดตลอดเวลา
ด้วย เพราะจะเป็ นภัยมากกว่า ควรปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง ใจไม่ไปกลัวมัน จะไม่
เหลือบ่ากว่าแรง พอจะรับมันได้ แต่ไม่ได้ทนมันนะ คําว่าทนนี้แสดงว่าต่อสูก้ นั ถ้ารับมัน
ได้แสดงว่าไม่ได้ต่อสู ้ เราต้อนรับเขา ไม่ผลักไสให้เขาไป เวลาเราทนนี้ เราฝื นใจบังคับ
แต่อยากจะให้เขาหาย ถ้ายอมรับเขาแล้ว ตัวกิเลสตัวตัณหาทีก่ ลัว ทีต่ ่อต้านจะหยุด
ความเจ็บของร่างกายอาจจะดับก็ได้ หรือไม่ดบั ก็ได้ แต่ความทุกข์ในใจจะดับอย่าง
แน่นอน ความทุกข์ในใจเป็ น ๙ ส่วนความทุกข์ทางร่างกายเป็ นเพียง ๑ ส่วน
พอดับความทุกข์ทางใจ ๙ ส่วนไปได้แล้ว ความทุกข์ทางกาย ๑ ส่วนจะรู้สกึ จิบ๊ จ๊อย ไม่
เป็ นปัญหาอะไร ทีน่ งั ่ ให้เจ็บนี้เพือ่ ให้เห็นอริยสัจ ถ้าเห็นอริยสัจก็จะบรรลุธรรม รู้วา่ ทุกข์
เกิดจากตัณหา และรู้วา่ ทุกข์ดบั ด้วยสติปญั ญา ทีแ่ ยกแยะทุกข์ ๒ ส่วนนี้ออกจากกันได้
จนปล่อยวางทุกข์ทางร่างกาย ละความกลัวทุกข์ทางร่างกายได้ พอเข้าใจหลักนี้แล้ว เวลา
ร่างกายมีความเจ็บปวด ก็รู้วธิ ีทท่ี าํ ไม่ให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้น ด้วยการปล่อยความ
เจ็บปวดของร่างกายให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา ปวดหัวก็ปล่อยให้ปวดไป ไม่ตอ้ งกินยา
แก้ปวดก็ได้ ถ้าใจไม่ปวดแล้วจะไม่เจ็บ เจ็บเพียงนิดเดียว บางคนเป็ นอะไรนิดอะไร
หน่อย รีบวิง่ หายาหาหมอกันวุน่ วาย เพราะใจมันวุน่ วาย ใจมันทุกข์ ยาทีใ่ ช้ส่วนใหญ่
ไม่ได้รกั ษาร่างกายหรอก มันรักษาใจ ทําให้รู้สกึ สบายใจขึ้น ว่ามียากินแล้ว สบายใจแล้ว
พอเห็นหน้าหมอก็สบายใจแล้ว เป็ นยาทางด้านจิตวิทยามากกว่า ถ้ามีธรรมโอสถแล้วจะ
ไม่ตอ้ งอาศัยยาเหล่านี้ ยาหม่องยาดม ยาทาแก้เคล็ดขัดยอกอะไรเหล่านี้ ไม่ตอ้ งไปใช้
หรอก ทําจิตให้น่งิ ให้สงบอย่างเดียวทุกข์ ๙๐ เปอร์เซ็นต์จะหายไป ทุกข์ทางใจนี้หายไป
หมด เหลือแต่ทกุ ข์ทางกาย ทีต่ อ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา นี้คอื การปฏิบตั ริ ะหว่างกาย
กับใจ ใจปล่อยวางกายได้ใจก็สบาย ใจยึดติดใจก็จะทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของใครก็
เช่นเดียวกัน ของเราก็ทกุ ข์ ของคนอืน่ ก็ทุกข์ ถ้าไปกังวลกับคนอืน่ ก็เป็ นความทุกข์แล้ว
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ไปกังวลทําไม ไปทุกข์ทาํ ไม ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป ช่วยได้ก็ช่วยไป ถ้าเขาปฏิเสธการ
ช่วยเหลือก็สุดวิสยั เหมือนสาดนํา้ ใส่หลังสุนขั เสียนํา้ ไปเปล่าๆ
คนอืน่ เราก็พอดูแลกันได้ เป็ นห่วงเป็ นใยกันได้ แต่ให้มขี อบมีเขต อย่าไปห่วงใยจนกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างนี้แสดงว่าเกินเหตุเกินผลแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ แต่เกิดโทษกับ
ตัวเรา ไม่มเี สื้อผ้าใส่ ก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาให้ใส่ เรื่องก็จบ จะใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของเขา ไม่มี
อาหารก็หาอาหารมาให้ จะรับประทานหรือไม่รบั ประทานก็เรื่องของเขา ไม่มคี วามรู้ก็สอน
เขา สอนเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร ถ้าเขาไม่ฟงั จะไป
ตามทางของเขา ก็เรื่องของเขา เราไปห้ามเขาไม่ได้ แล้วเราจะอยู่อย่างสงบอย่างสบาย
ท่ามกลางเหตุการณ์ทม่ี ที งั้ ดีและไม่ดสี ลับกันไป ใจจะได้ไม่แกว่งเหมือนกับลูกตุม้ นาฬกิ า
เวลาดีก็ดอี กดีใจ เวลาไม่ดกี ็เสียอกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะใจไม่น่ิง ใจไม่มี
สมาธิ ไม่มปี ญั ญา ถ้ามีสมาธิมปี ญั ญาใจจะไม่แกว่ง จะอยู่ตรงกลาง ดีก็รู้วา่ ดี ไม่ดกี ็รู้วา่
ไม่ดี ไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกับเราเลย ไม่ดกี ็เรื่องของเขา ดีก็เรื่องของเขา ทําให้เราดีไว้ก็
แล้วกัน ดีของเราก็คอื ไม่แกว่ง ดีของเราก็คอื นิ่งสงบ ต้องอาศัยการฝึ กฝนอบรม อาศัย
สติสมาธิปญั ญาเป็ นเครื่องมือ ทีจ่ ะรักษาใจไม่ให้แกว่ง รักษาใจให้สงบนิ่ง ไม่เดือดร้อน
ไม่มปี ฏิกริ ิยากับเรื่องราวต่างๆ ทีใ่ จไปรับรู้ รู้อะไรก็รู้ได้ สัมผัสอะไรก็สมั ผัสได้ ดีก็
สัมผัสได้ ร้ายก็สมั ผัสได้ แต่ใจก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม ด้วยอํานาจของสติสมาธิและปัญญา
เป็ นธรรมทีพ่ วกเราไม่ค่อยมีกนั สติก็ไม่ค่อยต่อเนื่อง สมาธิก็ไม่ค่อยนิ่งหรือไม่เคยนิ่ง
เลย ปัญญาก็ไม่เห็นไตรลักษณ์เลย เห็นแต่สุขอย่างเดียว ทัง้ ๆทีม่ นั ทุกข์แต่มองไม่เห็น
มันเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล สิง่ ต่างๆในโลกนี้ ความสุขในโลกนี้มนั ไปปิ ดความทุกข์
เสีย จึงมองไม่เห็นความทุกข์กนั เห็นแต่ความสุขในลาภยศสรรเสริญ ในการได้เสพได้
สัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่เห็นความทุกข์ทจ่ี ะตามมา เหมือนคนติดยาเสพติด
ไม่เห็นความทุกข์ ว่าเป็ นอย่างไรเวลาติดยาแล้ว เห็นแต่เฉพาะเวลาเสพ ว่าได้ข้นึ สวรรค์
มีความสุข พอหมดฤทธิ์ยาแล้วอยากจะได้ใหม่ แต่ไม่มยี าให้เสพ ก็เป็ นนรกไป มีเงินใช้ก็
เหมือนได้ข้นึ สวรรค์ พอเงินขาดมือก็เหมือนตกนรก เงินก็เป็ นเหมือนยาเสพติด
เหมือนกัน ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเสพกันนี้เป็ นเหมือนยาเสพติดทัง้ นัน้ เพียงแต่วา่ มันไม่
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รุนแรงเท่ากับยาเสพติด รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ราเสพกันติดกัน ถ้าไม่เช่นนัน้ เรา
จะมีเครื่องเสียง มีโทรทัศน์ ให้เราดูให้เราฟังทําไม มันก็เหมือนติดยาเสพติด ไม่ได้เป็ น
อิสระ แต่เป็ นทาส อยู่แบบไม่มไี ม่ได้ ทัง้ ๆทีอ่ ยู่แบบไม่มนี ้ แี สนจะสบาย แต่ขาดไม่ได้ นี่ก็
พยายามชี้ปญั หาให้เห็น เข้าใจกันหรือเปล่า พอกลับไปก็เหมือนเดิม ไปหาเงินหาทองหา
สมบัติ แทนทีจ่ ะไปวัดกัน ไปปฏิบตั กิ นั ก็ยงั เหมือนเดิมกัน มันยากขนาดไหนกัน ถึงตัด
ไม่ได้กนั มันก็เหมือนยาเสพติดนะ ติดอะไรแล้วมันก็เลิกยาก แต่เลิกได้นะ ไม่ใช่เป็ นสิง่
ทีเ่ ลิกไม่ได้ เลิกได้ทกุ คน แต่ตอ้ งกล้าหาญ ต้องสู ้ หลวงตาท่านสอนให้เป็ นนักรบ อย่า
เป็ นนักหลบ ต้องสูก้ บั กิเลส อย่าไปหลบ อย่าไปหลบกิเลส สูม้ นั ฆ่ามัน ทําลายมัน ตัด
มันให้ได้
ถาม เรื่องการเจ็บป่ วย ไม่ทราบว่าวาระสุดท้ายของเรา จะทุกข์ทรมานขนาดไหน ถ้า
จิตใจไม่มคี วามพร้อมแล้ว จะลําบากมาก
ตอบ ถ้าไม่มธี รรมโอสถ ไม่มยี ารักษาใจ พอร่างกายเป็ นอะไร ใจก็เป็ นตามร่างกายไป
ร่างกายยังพอมียารักษา แต่ใจไม่มี ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ได้สร้างธรรมโอสถ ถ้ามีก็
สบาย ไม่เดือดร้อน
ถาม ตอนนี้ก็เลยกลัวว่า จะไม่พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับภาวะนัน้
ตอบ ทําไมปล่อยให้ไม่พร้อมละ
ถาม ก็พยายามทําอยู่ แต่ก็อาจจะไม่กล้าหาญ อย่างทีพ่ ระอาจารย์พูด ความกลัวหลาย
อย่างมันยังมีอยู่ในใจ
ตอบ มันเหมือนวงจรอุบาทว์นะ จะออกจากความทุกข์ได้ ก็ตอ้ งเผชิญกับความทุกข์
พอกลัวความทุกข์ก็เลยออกไม่ได้ ก็ยงั วนเวียนอยู่กบั กองทุกข์น้ อี ยู่ ควรมองว่า
เหมือนกับมีเสี้ยนมีหนามตําเท้าเรา เวลาเดินแต่ละครัง้ มันก็เจ็บ ถ้าเราถอนผ่ามัน
ออกมา อาจจะเจ็บหน่อย แต่เจ็บไม่นาน พอแผลหายแล้วก็สบาย เป็ นความทุกข์
ระยะสัน้ ไม่ได้ทกุ ข์ไปตลอด เหมือนทุกข์ทเ่ี ราติดอยู่ ทีน่ านเป็ นกัปเป็ นกัลป์ แต่
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ความทุกข์ทท่ี าํ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี แค่ ๗ วัน ๗ คืนเท่านัน้ ในยุคทีม่ คี าํ
สอนของพระพุทธเจ้า ไม่เกิน ๗ ปี ทนไม่ได้หรือแค่ ๗ ปี เท่านัน้ หรือว่าจะยอม
ทุกข์ไปเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ยอมปล่อยให้เสี้ยนหนามติดอยู่ในเท้า ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะ
มีกาํ ลังใจ ความสุขของพวกเราเป็ นแบบสุขๆดิบๆ สุขแล้วก็ทกุ ข์ ทุกข์แล้วก็สุข
วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ สุขน้อยกว่าทุกข์ พอสุขแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมา
เสมอ ส่วนทางปฏิบตั จิ ะทุกข์ก่อนแล้วค่อยสุขทีหลัง ดีกว่าสุขก่อนแล้วทุกข์ที
หลัง
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงการหลุดพ้นภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี น้ ี ทุกคนสามารถทํา
อย่างนัน้ ได้ไหม ถ้าบารมียงั ไม่แก่กล้าพอ
ตอบ ต้องปฏิบตั ใิ นแนวทางของสติปฏั ฐาน ๔ ให้ได้ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ มีสติ
ประคับประคองจิตตลอดเวลา ไม่ให้จติ ไปเพ่นพ่านเหมือนกับสุนขั ทีไ่ ม่มเี ชือกผูก
จิตนี้เป็ นเหมือนสุนขั ถ้ามีสติก็เหมือนมีเชือกทีค่ อยดึงมันไว้ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
ตลอดเวลา และให้คดิ ไปในทางธรรมะ ให้รู้ทนั เวทนา ให้รู้ทนั อารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน
จิต ให้รู้ทนั ร่างกาย รู้วา่ ร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา รู้วา่ ร่างกาย
นี้เป็ นเหมือนซากศพ เป็ นอสุภะ รู้วา่ เวทนามีสุขมีทกุ ข์มไี ม่สุขไม่ทกุ ข์ เปลีย่ นไป
เปลีย่ นมา รู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ รู้วา่ อารมณ์มที งั้ โลภทัง้ โกรธทัง้ หลง มี
ทัง้ ดีใจเสียใจ มีทงั้ สงบมีทงั้ วุน่ วาย มีสติรู้ แต่ไม่วุน่ วายไปกับมัน มันจะวุน่ ก็
ปล่อยให้มนั วุน่ ไป รักษาจิตให้น่งิ ตลอดเวลา ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น กับร่างกายก็ดี
กับเวทนาก็ดี กับจิตก็ดี ก็รู้ไปเท่านัน้ เอง รู้อริยสัจ ๔ รู้วา่ ทุกข์เกิดจากอะไร
อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าปฏิบตั ใิ นแนวทางของสติปฏั ฐาน ๔ เพราะท่านแสดงไว้มี ๔
จุดด้วยกัน ในสติปฏั ฐาน ๔ คือกายเวทนาจิตธรรม ต้องรู้วา่ ร่างกายเป็ นอย่างไร
ต้องรู้วา่ เวทนาเป็ นอย่างไร ต้องรู้วา่ จิตเป็ นอย่างไร รู้วา่ ไม่เทีย่ ง รู้วา่ เปลีย่ นไป
เปลีย่ นมา รู้วา่ เป็ นอนัตตา ไปควบคุมบังคับไม่ได้ แล้วก็รู้ธรรมก็คอื รู้อริยสัจ ๔
รู้วา่ ทุกข์เกิดขึ้นในใจ เพราะตัณหาความอยาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
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รู้วา่ นิโรธการดับของทุกข์ เกิดขึ้นจากการละตัณหาทัง้ ๓ นี้ รู้เครื่องมือทีจ่ ะละ
ตัณหาทัง้ ๓ นี้ก็คอื สติปญั ญา
สติก็คอื รู้วา่ อะไรกําลังเกิดขึ้น ปัญญาก็รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ พอรู้ดว้ ยสติและ
ปัญญาก็จะปล่อยวาง ปล่อยให้มนั เป็ นไป เจ็บก็เจ็บ เสียงเมือ่ สักครู่น้ ดี งั มาก ดัง
แล้วก็ผ่านไป เป็ นอนิจจัง ถ้ามีกเิ ลสก็จะตามเสียงไป มาจากทีไ่ หน ใครมาทํา
อะไร ถ้าเพียงรับรู้วา่ เป็ นเสียง เกิดขึ้นแล้วดับไป ก็จบแล้ว แต่ใจของพวกเราไม่
เป็ นอย่างนัน้ พอมีอะไรมากระทบก็จะตามไปเลย ดีก็ตาม ไม่ดกี ็ตาม ใครชมก็
ตามไป ใครด่าก็ไป ตามไปเอาเรื่อง แทนทีจ่ ะเฉย ด่าแล้วก็ผ่านไปแล้ว ชมแล้วก็
ผ่านไปแล้ว ใจเราไม่น่ิง นี่คอื การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ เจริญอย่างนี้ ถ้าเข้าถึงจุดนี้
ได้ ๗ วันก็บรรลุได้ บางทีไม่ตอ้ ง ๗ วัน ๗ ชัว่ โมงก็บรรลุได้ ฟังธรรมปั๊บบรรลุ
ได้ทนั ทีเลย ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนตอนทีท่ รงบิณฑบาตอยู่วา่ สอนสัน้ ๆนะไม่
มีเวลา เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ไม่ให้มอี ารมณ์กบั สิง่
ทีม่ าสัมผัส เพียงแต่รบั รู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ตอ้ งไปมีปฏิกริ ิยา ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ
ร้ายกับสิง่ ทีม่ าสัมผัส สอนเพียงเท่านี้ก็บรรลุได้แล้ว อินทรียข์ องแต่ละคนก็มมี าก
น้อยต่างกัน ถ้ามีอนิ ทรียม์ ากก็จะเป็ นพลังขึ้นมา ก็จะง่ายและรวดเร็ว ถ้ามีนอ้ ยก็
ต้องใช้เวลาสะสม เหมือนเติมนํา้ มัน ถ้านํา้ มันเกือบจะเต็มถังแล้ว เติมแป๊ บเดียว
ก็เต็ม ถ้าอยู่ทก่ี น้ ถังก็ตอ้ งใช้เวลามาก
ถาม ท่านพระอาจารย์บอกว่าต้องเจริญสติปฏั ฐานทัง้ ๔ คือกาย เวทนา จิต ธรรม
ผสมผสานเข้าไป ในขณะทีส่ ภาวะเกิดขึ้น ใช่ไหมคะ
ตอบ ความจริงทัง้ ๔ ส่วนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อยู่ทว่ี า่ อะไรจะเป็ นตัวเด่น ถ้าเวทนา
เป็ นตัวเด่น ก็ตอ้ งจ่อสติไปทีเ่ วทนา เช่นเวลานัง่ แล้วเกิดเจ็บปวดขึ้นมา เวทนามัน
เด่น
ก็ตอ้ งพิจารณาเวทนาเพือ่ ปล่อยวางเวทนา
ถ้าเกิดราคะเห็นความ
สวยงาม ก็ตอ้ งเจริญอสุภะ ถ้ากลัวตาย ก็ตอ้ งพิจารณาว่าความตายเป็ นธรรมดา
เพือ่ กําจัดปัญหา คือตัณหาทัง้ ๓ นี้ เกิดราคะเกิดกามตัณหาขึ้นมา ก็ตอ้ งเจริญ
อสุภะ กลัวความเจ็บปวดก็ตอ้ งพิจารณาเวทนา ว่าเป็ นอนิจจัง เปลีย่ นไปเปลีย่ น
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มา มีสุขมีทกุ ข์มไี ม่สุขไม่ทกุ ข์ บังคับไม่ได้ แต่เราบังคับใจให้รบั รู้มนั ได้ ไม่ตอ้ ง
ไปกลัวมัน ไม่ตอ้ งไปอยากให้มนั หาย ใจก็จะนิ่งเป็ นปกติ ไม่วนุ่ วายสับสน
เดือดร้อน เวลามีอารมณ์เครียดก็รู้วา่ กําลังเครียด เราอย่าไปเครียดกับมัน อย่า
ไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เครียด บริกรรมพุทโธๆไป สักพักก็หายเครียด ถ้าไปคิด
เรื่องเครียดจะยิง่ เครียดใหญ่ ต้องปล่อยวาง เครียดเพราะอยากใช่ไหม อยากให้
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็ตดั ความอยากเสีย จะเป็ นอย่างไรก็ช่าง อะไรจะเกิดก็
เกิด อะไรจะเป็ นก็เป็ น แค่น้ ีก็จบ ตัดความเครียดได้ ถ้ามีสติตามรู้อย่างเดียวไม่
พอ รู้วา่ เครียดแต่ไม่รู้จะทําอย่างไร ต้องใช้ปญั ญา พิจารณาอริยสัจ ๔ จะรู้วา่
ความทุกข์ความเครียดเกิดจากความอยาก พอตัดความอยากได้ นิโรธความดับ
ทุกข์หายเครียดก็จะปรากฏขึ้นมา ในเบื้องต้นอาจจะต้องตามรู้ไปก่อน ฝึ กสติไป
ก่อน เพราะปัญญาค่อนข้างซับซ้อน ถ้าคิดวิเคราะห์ไม่เป็ นก็จะยาก เหมือนเล่น
หุน้ ถ้าวิเคราะห์หนุ ้ ไม่เป็ น ก็ตอ้ งฟังคนอืน่ ตามคนอืน่ ถ้าวิเคราะห์เป็ น จะรู้วา่
ควรซื้อเมือ่ ไร ควรขายเมือ่ ไร เพราะมีข ้อมูลมีปญั ญา ปัญญาเป็ นของยาก เพราะ
ต้องคิดด้วยเหตุดว้ ยผล
ถาม แล้วเรามักจะเข้าข้างตัวเอง
ตอบ กิเลสชอบเข้าข้างตัวเอง
ถาม ก่อนทีป่ ญั ญาจะหมุนได้ ต้องมีสมาธิระดับหนึ่งก่อน
ตอบ ถ้าไม่มสี มาธิกเิ ลสจะมีแรงมาก จะคิดไปในทางโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยๆ พอมี
สมาธิแล้วกิเลสเหมือนถูกฉีดยาสลบ กําลังจะลดน้อยลง แต่ยงั ไม่ตาย ยัง
แผลงฤทธิ์ได้ แต่จะทําให้มชี ่วงว่างพอทีจ่ ะคิดไปในทางปัญญา คิดแบบไม่เข้าข้าง
ตัวเองได้ พอกําลังของสมาธิอ่อนลง กิเลสก็จะออกมาเพ่นพ่าน เราก็หยุด
พิจารณา กลับมาทําสมาธิใหม่ ฉีดยาสลบใหม่ ถ้ากิเลสเริ่มออกมาเพ่นพ่าน
พิจารณาไม่เป็ นเหตุเป็ นผล เริ่มฟุ้งซ่านแล้ว เริ่มหวันไหว
่
เริ่มวิตกแล้ว แสดงว่า
กําลังของสมาธิหมดแล้ว ถ้ากิเลสไม่ออกมา เวลาพิจารณาความตายจะไม่
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หวันไหว
่
ถ้ามีกเิ ลสจะหวันไหวจะกลั
่
ว ถ้าพิจารณาแล้วจิตรับความตายไม่ได้
แสดงว่ากิเลสออกมาเพ่นพ่านแล้ว ต้องกลับไปทําจิตให้สงบก่อน แล้วกลับมา
พิจารณาใหม่ จนมันใจว่
่ าคุมความกลัวได้แล้ว ก็ไปเข้าสนามรบ ไปหาทีท่ ้าทาย
กับความตาย แล้วปลงกันตรงนัน้ เลย เจอเสือเจองูหรือเจออะไร จะได้ทดสอบใจ
เลยว่า ปล่อยได้หรือไม่ ถ้าปล่อยได้แล้วจะหายกลัวทันที หายกลัวอย่างเด็ดขาด
เลย ตอนทีพ่ จิ ารณายังกลัวบ้างไม่กลัวบ้าง แล้วแต่กาํ ลังของสมาธิ ถ้ามีสมาธิ
เวลาพิจารณาจะไม่กลัว มีสมาธิคอยคุมกิเลสอยู่ ก็ไม่กลัว แต่ยงั ไม่ตาย ต้องไป
เจอของจริงๆ แล้วก็ยอมตายเลย ถ้าไม่กลัวตายก็ตอ้ งยอมตายได้ พอยอมตาย
ได้จติ ก็ปล่อยวาง จะรู้วา่ ไม่กลัวแล้ว
ถาม สมาธิจะไปกดไม่ให้กเิ ลสออกมา
ตอบ กดความคิดปรุงแต่งไม่ให้คดิ พอไม่คดิ มันก็สงบเย็นสบาย กิเลสก็ทาํ งานไม่ได้
กิเลสอาศัยความคิดเป็ นเครื่องมือ ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ พอคิดทางปัญญา
กิเลสจะแทรกเข้ามาไม่ได้ เพราะสมาธิยงั มีกาํ ลังมาก พอกําลังของสมาธิอ่อนลง
ไป กิเลสก็จะมีกาํ ลังแทรกเข้ามามากขึ้น จนทําให้การพิจารณาอสุภะขยะแขยง
พิจารณาความตายก็กลัว แสดงว่าสมาธิหมดกําลังแล้ว ควรหยุดพิจารณาแล้ว
กลับมาทําสมาธิใหม่ มาชาร์จแบตฯมาฉีดยาสลบให้กเิ ลสใหม่ พอออกจากความ
สงบแล้วก็มาพิจารณาใหม่ ตอนออกมาใหม่ๆ เวลาพิจารณาจะไม่หวันไหว
่
จะ
กล้าหาญ รับความจริงได้ พอพิจารณาจนมันใจว่
่ าไม่กลัวแล้ว ก็ไปทดสอบดู ไป
อยู่ในป่ าช้าก็ได้ ไปคนเดียวไปตอนกลางคืน เดินไปในป่ าคนเดียวก็ได้ ไม่ตอ้ ง
ฉายไฟ ดูวา่ กลัวหรือไม่ กลัวจะได้ปลง ไปเพือ่ ปลุกให้ความกลัวออกมา จะได้
ดับมันได้ ความกลัวนี้เป็ นกิเลส ต้องมีกบั ดักต้องมีตวั ล่อมัน สถานทีน่ ่ากลัวนี้
เป็ นตัวล่อให้มนั ออกมา พอมันออกมาแล้วก็ฆ่ามันด้วยการปลง ตายเป็ นตาย
ยอมตาย พอยอมปั๊บก็โล่งเบาสบาย อย่างอยู่บนเครื่องบินก็สามารถทําได้ เวลา
กัปตันบอกเครื่องเสีย จะได้ปลงเลย ตกเป็ นตก ตายเป็ นตาย
ถาม เธอกลัวผีมากกว่ากลัวเครื่องตก
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ตอบ กลัวผีน้ ีมนั ไม่มเี หตุผลนะ ไม่มใี ครเห็นผี ผีไม่มหี รอก ผีมอี ยู่ในตัวเรานี่ ในตัว
เรานี่คอื ผี เวลาไม่หายใจแล้ว มีใครอยากจะอยู่ใกล้บ้าง ตัวเรานี่เป็ นผีแท้ๆกลับ
ไม่กลัว แต่ผปี ลอมกลับกลัวกัน กลัวผีทเ่ี กิดจากจินตนาการ ผีจริงๆผีแท้ๆก็คอื
ร่างกายนี้แหละ เวลาตายไป อะไรจะน่าเกลียดน่ากลัวเท่ากับซากศพ เราก็อยู่กบั
มันมาทุกวันตัง้ แต่เกิดจนถึงปัจจุบนั นี้ เราไม่กลัวกัน ความจริงเราไม่กลัวผีหรอก
เราไปกลัวจินตนาการของเรามากกว่า เราไปสร้างมันขึ้นมาเอง หรือคนอืน่ สร้างมา
ให้เราจินตนาการตาม หนังผีสร้างภาพหวาดกลัวให้เราดู มีใครจับผีเข้า
พิพธิ ภัณฑ์ มาแสดงให้ดูบา้ ง มีแต่ซากศพนี้แหละทีถ่ ูกดองไว้ในโรงพยาบาลให้
เราดู นัน่ แหละผีแท้ เป็ นอย่างนัน้ ผีทเ่ี คลือ่ นไหวได้ไม่มหี รอก ของตายจะไป
เคลือ่ นไหวได้หรือ ปฏิบตั มิ าไม่รู้ก่ปี ี ก็ไม่เคยเจอเลย ถ้ามีมนั น่าจะเจอบ้าง ความ
ไม่กลัวนี่แหละทีจ่ ะกําจัดผีได้ ความกลัวนี่แหละเป็ นตัวสร้างผีข้นึ มา จึงมีคาํ พูด
ว่า ไม่มอี ะไรน่ากลัวยิง่ กว่าความกลัว จึงควรรีบไปอยู่ป่าช้าได้แล้ว ให้รู้แล้วรู้รอด
ไปเลย ท้องเราก็เป็ นป่ าช้าอยู่แล้ว มีทงั้ เป็ ดไก่หมูกงุ ้ ปูปลา
ถาม ผ่านทุกขเวทนาไปไม่ได้ จะทําอย่างไรดีคะ
ตอบ พุทโธๆให้มนั ถี่ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ พุทโธๆไป หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ ดิน
นํา้ ลมไฟก็ได้ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ให้บริกรรม อนิจจังทุกขังอนัตตา พุทโธๆ เกิด
แก่เจ็บตาย ไปเรื่อยๆ
ถาม สลับกันไปก็ได้
ตอบ บริกรรมพุทโธๆอย่างเดียวก็ได้ แล้วแต่จะชอบ ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเวทนา
ไม่ให้มโี อกาสกลัว หรืออยากให้เวทนาหายไป ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเรื่อง ทําใจ
เฉยๆ ไม่คดิ ปรุงแต่งกับเรื่องเวทนา นี่เป็ นวิธีเบื้องต้นทีจ่ ะต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา พอ
จิตมีพลังสมาธิแล้ว ต่อไปเวลาเจ็บปวดก็พจิ ารณาความจริงให้ได้วา่ มันเจ็บแค่น้ ี
เอง เมือ่ ใจไม่ปรุงแต่งจะไม่กลัวความเจ็บของร่างกาย จะยอมรับ จะปล่อยวาง
เวทนาได้ ปล่อยด้วยปัญญา แต่เบื้องต้นต้องอาศัยการบริกรรมพุทโธๆไปก่อน
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บริกรรมอะไรทีเ่ ราถนัดเราชอบก็ได้ เกาะติดกับมันไป ทุกลมหายใจเข้าออก อย่า
ให้มโี อกาสคิดถึงความเจ็บเลย นัง่ ไม่ตอ้ งกลัวเจ็บ นัง่ เพือ่ ให้มนั เจ็บ เพือ่ จะได้
เกิดปัญญา เพือ่ จะได้เกิดสมาธิ สร้างสมาธิดว้ ยการบริกรรมพุทโธๆ ไม่เห็นจะ
ยากเลย คิดทัง้ วันยังคิดได้ ทําไมคิดคําว่าพุทโธเพียง ๑๐ นาที ๒๐ นาทีทาํ ไมจะ
ทําไม่ได้ ถ้าบริกรรมจริงๆ ไม่คดิ เรื่องอืน่ ภายใน ๕ นาทีก็ดบั แล้ว ๕ นาที ๑๐
นาทีน้ กี ็ดบั แล้ว ทุกขเวทนาหายไปแล้ว จิตสงบลงแล้ว ไม่นานจริงๆ ลองทําดู
ตอนนัง่ ใหม่ๆมันเจ็บเราก็นึกถึง อนิจจังๆ บริกรรมอนิจจังๆไป เพียง ๒ ถึง ๓
นาทีมนั หายไปแล้ว ความเจ็บมันหายไป ไม่มใี ครสอน มันเป็ นความรู้สกึ ทีเ่ กิด
ขึ้นมาว่าจะต้องใช้แบบนี้ สูม้ นั ลองทําดู
ถาม มันเหมือนยื้อกัน เดีย๋ วมันก็มาอีก
ตอบ เพราะไม่บริกรรม มัวแต่ไปจ้องมัน อย่าไปสนใจมันเลย อย่าไปยื้อ อย่าไปยุ่งกับ
มันเลย อยู่กบั พุทโธๆอย่างเดียว หรืออยู่กบั คําบริกรรมอืน่ ก็ได้ อย่าไปเล็งไป
จ้องเมือ่ ไหร่จะหาย อย่างนี้ก็ไม่ได้บริกรรมแล้ว อย่าไปสนใจจะหายไม่หาย ไม่
ต้องสนใจ ให้ฝากเป็ นฝากตายไว้กับคําบริกรรม
ถาม ให้ดูความรู้สกึ ไปเรื่อยๆ
ตอบ ดูอย่างเดียวจะไม่พอ เพราะขณะทีเ่ ราดูความคิดปรุงแต่งยังคิดไปเรื่อยๆ ถ้า
บริกรรมแล้วความคิดอืน่ จะเข้ามาไม่ได้ เพราะคําบริกรรมก็เป็ นสังขารความคิด
ปรุงแต่ง เหมือนกับความอยาก เป็ นสังขารเหมือนกัน เหมือนใช้รถคันเดียวกัน
ถ้าเราเอารถคันนี้มาขับคนอืน่ ก็ขบั ไม่ได้ ถ้าดูเฉยๆคนอืน่ ก็จะขับไปได้ เราต้องเอา
รถคันนี้มาขับ เอาสังขารนี้มาปรุงในทางธรรมะ ในทางมรรค ด้วยการบริกรรม
พุทโธๆไป กิเลสก็จะไม่มโี อกาสมาคิดถึงความกลัว กลัวความเจ็บและอยากให้
ความเจ็บหายไป พอไม่มโี อกาสจะคิดกิเลสก็หยุด พอหยุดทํางานความทุกข์ก็
หายไป เวลาเรานัง่ ทําอะไรทีเ่ พลินนี้ไม่เห็นเจ็บเลย พอนัง่ สมาธิเพียง ๕ นาทีก็
เริ่มเจ็บแล้ว มันไม่เคยเพราะกิเลสมันเริ่มก่อกวนแล้ว เพียงแต่นงั ่ ๕ นาทีกเิ ลสก็
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เริ่มก่อกวนแล้ว อยากจะลุกแล้ว ความอยากจะลุกนี้ทาํ ให้ทนนัง่ อยู่ไม่ได้ ขาดสติ
ดึงใจไว้ ควบคุมบังคับใจให้คดิ ตามทีเ่ ราสัง่ เหมือนสุนขั ที่เราไม่สามารถดึงมันไว้
สติถา้ เป็ นเชือกก็เป็ นเชือกกล้วย พอมันกระตุกเชือกก็ขาด มันก็วง่ิ ไปแล้วตาม
เรื่องของมัน เราต้องเจริญสติให้มาก ปัญหาก็คอื การขาดสติ ทีจ่ ะดึงใจให้อยู่
ภายใต้การควบคุมของเรา เบื้องต้นต้องฝึ กจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ให้อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้
อย่าให้ไปทีโ่ น้นทีน่ นั ่ อย่าคิดถึงอดีตอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั กําลังทําอะไรก็ให้
อยู่กบั การกระทํานัน้ อย่างนี้เรียกว่าตามรู้เจริญสติ พอมีสติสงให้
ั ่ อยู่ทน่ี ่ไี ด้แล้ว
เวลาสังให้
่ อยู่กบั พุทโธมันก็จะอยู่กบั พุทโธ แต่ตอนนี้ยงั ทําไม่ได้ พอพุทโธได้ ๒
คําก็แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว เมือ่ ไหร่จะหาย ยังไม่หายเลย มันไปแล้ว
ไม่ได้อยู่กบั พุทโธแล้ว ให้มนั อยู่กบั พุทโธอย่างเดียว ให้อยู่กบั คําบริกรรมอย่าง
เดียวอย่างต่อเนื่อง เพียง ๕ นาทีน้ ี ทําไม่ได้หรือเพียง ๕ นาที ลองทําดู
ถาม ให้มสี ติอยู่กบั งาน
ตอบ ให้มสี ติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ อย่าคิดถึงลูก คิดถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้เมือ่ วานนี้ ให้
อยู่กบั งานอย่างเดียว แปรงฟันก็ให้อยู่กบั การแปรงฟัน อาบนํา้ ก็ให้อยู่กบั การ
อาบนํา้ ถูสบู่ก็ให้อยู่กบั การถูสบู่
ถาม เวลาควบคุมสติ ถ้ามีอะไรปะทะเข้ามา ต้องมีสติไม่ให้มอี ารมณ์
ตอบ เป็ นขัน้ ต่อไป ขัน้ แรกให้อยู่ในปัจจุบนั ก่อน ต่อไปเวลามีอารมณ์ถา้ มีปญั ญาก็ให้
ใช้ปญั ญาวิเคราะห์พจิ ารณาไป
ถาม ถ้านึกได้ทหี ลังว่าเมือ่ สักครู่น้ ไี ม่ควรทําอย่างนัน้
ตอบ ควรพิจารณาด้วยเหตุผล อย่าทําตามอารมณ์ พอใครพูดไม่ดมี าก็โกรธ แล้วก็
ตอบโต้ไปทันที
ถาม พยายามควบคุมตรงนี้ ต้องฝึ กสติให้ได้ก่อน ใช่ไหมคะ
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ตอบ แล้วค่อยใช้ปญั ญาพิจารณาว่า ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็จะไม่ตอบโต้ ไม่โกรธ ไม่
ยินดียนิ ร้าย
ถาม เวลาถือศีล ๘ ในวันทํางาน เรื่องอาหารทีต่ อ้ งทานก่อนเทีย่ ง ถ้าทําไม่ได้จะบาป
ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้บญ
ุ เท่านัน้ เอง เหมือนกับการถวายทาน ยังทําไม่ได้ก็ไม่บาป ถ้าเกี่ยวกับ
เรื่องอาหาร ไม่บาปแต่อย่างใด เป็ นการลดละกิเลส
ถาม บางทีอาจจะเลยเทีย่ งไปบ้าง มีคนบอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าทําเลย
ตอบ ทําได้เท่านี้ก็ยงั ดีกว่าไม่ทาํ เลย ต้องคิดอย่างนี้ เลยไปสักครึ่งชัว่ โมง ชัง่ โมงหนึ่ง ก็
ยังดีกว่าไม่ทาํ เลย ใหม่ๆก็ตอ้ งล้มลุกคลุกคลานไปก่อน จะให้วง่ิ ได้เลยย่อม
เป็ นไปไม่ได้ ดีกว่าไม่พยายามเลย ทําไปเรื่อยๆ ต่อไปจะทําได้ดขี ้นึ ไม่วา่ จะทํา
อะไร พิมพ์ดดี ใหม่ๆก็พมิ พ์ผดิ พิมพ์ถูก เพราะยังไม่ชาํ นาญ พอฝึ กทําไปเรื่อยๆ
แล้ว ต่อไปก็เกิดความชํานาญขึ้นมาเอง เวลาเริ่มต้นทําอะไร อย่าไปหวังผลเลิศ
ต้องครบ ๑๐๐ ให้ได้สกั ๑๐ คะแนนก็ยงั ดีกว่าไม่ได้เลย ดีกว่าไม่ทาํ เลย ทําไป
แล้วพยายามพัฒนาขึ้นไป อย่ายืนอยู่กบั ทีก่ ็แล้วกัน ทํามาหลายปี แล้วแต่ได้เพียง
๑๐ คะแนน อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ตอนเริ่มต้นอย่าวิตกมากจนเกินไป ทําไม่ได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไม่เป็ นไร
ถาม สักแต่วา่ รู้เป็ นอย่างไร
ตอบ สักแต่วา่ รู้น่ีก็รู้เฉยๆ ไม่มอี ารมณ์กบั สิง่ ทีเ่ รารับรู้ เวลาลูกบอกว่าหนู ทอ้ ง ยังไม่ได้
แต่งงาน ก็เฉยๆ หมอบอกว่าคุณเป็ นมะเร็งก็เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ไม่รู้สกึ อะไร ถูก
ลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ก็เฉยๆ ไม่ได้ดใี จ ไม่รู้จะเอาไปทําอะไร อยู่โดยไม่มเี งินมา
ตลอด ก็อยู่ได้ พอได้เงินมาก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไร ต้องปวดหัวคิดว่าจะเอาไปทํา
อะไรให้เกิดประโยชน์ ไม่ได้คดิ ว่า โอ้โหเราจะมีความสุข จะไปซื้อข้าวซื้อของมา
ให้ความสุขกับเรา อย่างนี้ไม่มี ถ้าจิตสักแต่วา่ รู้แล้วจะไม่หวิ กับอะไรทัง้ นัน้ ต้อง
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เป็ นในใจจากการบําเพ็ญ ถ้ามีสมาธิเต็มทีแ่ ล้ว พอได้รบั คําสอนของพระพุทธเจ้า
เช่นพระปัญจวัคคีย ์ หรือคนทีข่ อให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตอนบิณฑบาต ก็จะ
เข้าใจ การทําใจให้วา่ ง ไม่มอี ารมณ์กบั อะไรเลย สักแต่วา่ รู้เท่านัน้ เวลาทีอ่ ยู่ใน
สมาธิตอนนัน้ ก็ไม่รบั รู้ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่รบั รู้ร่างกาย สักแต่วา่ รู้
เพียงแต่สกั แต่วา่ รู้อยู่ได้ชวั ่ ระยะหนึ่ง พอถอนออกมาแล้ว ไปรับรู้กบั รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เริ่มปรุงแต่งอารมณ์ข้นึ มา จึงทรงสอนให้ระงับการปรุงแต่ง
เวลารับรู้อะไรก็อย่าไปปรุงแต่ง ให้รบั รู้เฉยๆ ไม่ตอ้ งไปดีใจเสียใจ ไม่ตอ้ งไปยินดี
ยินร้าย ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิก็สกั แต่วา่ รู้ได้ แต่พอออกมาจากสมาธิแล้ว รักษา
สักแต่วา่ รู้น้ ีไว้ไม่ได้ พอเห็นอะไรกิเลสทีย่ งั มีอยู่ ก็จะมีปฏิกริ ิยาตอบรับกับสิง่ ที่
ได้สมั ผัสทันที เห็นสิง่ ทีร่ กั ก็อยากได้ หวงและเสียดาย เห็นสิง่ ทีเ่ กลียดก็อยากจะ
ให้หายไป อยากจะหนีจากมันไป ตอนนัน้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนว่า ให้สกั แต่วา่ รู้
เขาจะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของเขา ไม่สาํ คัญ ถ้ามีปฏิกริ ิยาจะเป็ นพิษเป็ นภัยกับใจ
ถึงแม้เขาจะทําร้ายเรา ก็ไม่รา้ ยแรงเท่ากับเราทําตัวเราเอง โดยมีปฏิกริ ิยาตอบโต้
กับสิง่ ทีเ่ ราไปรับรู้
ถาม เวลาเจริญปัญญา สังขารปรุงแต่งจะเข้ามามาก
ตอบ การเจริญปัญญามันต้องใช้สงั ขารอยู่แล้ว
ถาม แต่มนั จะออกไปข้างนอก
ตอบ กิเลสกับธรรมจะแย่งใช้สงั ขารกัน เหมือนแย่งกันใช้รถ มีรถคันเดียวแต่คน ๒
คนแย่งกันใช้ ถ้าปัญญาขับก็จะมาวัด ถ้ากิเลสขับก็จะเข้าโรงหนังโรงละคร
ถาม จะให้ตกี รอบอย่างไร
ตอบ ดึงไว้ในไตรลักษณ์ ให้อยู่ในกรอบของสติปฏั ฐาน ๔ พิจารณาร่างกายก่อน จะ
พิจารณาในลักษณะไหนก็ได้ เช่นพิจารณาอาการ ๓๒ ก็ได้ ดินนํา้ ลมไฟก็ได้ อสุ
ภะก็ได้ เกิดแก่เจ็บตายก็ได้ อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ จนกว่าจะมีกาํ ลังบังคับให้
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คิดตามคําสังของเรา
่
ตอนนัน้ กิเลสจะไม่มแี รงดึงให้ไปคิดเรื่องอืน่ เราบังคับ
สังขารได้ถา้ ฝึ กอยู่เรื่อยๆ ต้องให้ปญั ญาเป็ นคนขับตลอดเวลา อย่าให้กเิ ลสขับ
ให้ความคิดไปทางธรรมะอย่างเดียว ไปในทางไตรลักษณ์ ในทางปล่อยวาง ทําได้
เพียงแต่ช่วงระยะแรกๆต้องแย่งกัน ใครมีกาํ ลังมากกว่าใครเร็วกว่าก็จะได้ขบั
ใครมีกาํ ลังน้อยกว่าก็ตอ้ งถอยออกไป เราสามารถสร้างปัญญาให้มกี าํ ลังมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ ด้วยการเจริญสติตลอดเวลา เพื่อจะได้ดงึ ความคิดไปในทางธรรมะ ใน
เบื้องต้นก็บริกรรมพุทโธๆไปก่อนก็ได้ ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ไม่เป็ น ก็พทุ โธๆไป
ก่อน หรือท่องชื่อไตรลักษณ์ไปก่อนก็ได้ อนิจจังทุกขังอนัตตาๆ อนิจจังคือความ
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ความทุกข์ก็คอื ความเจ็บปวดของจิตใจทีเ่ กิดจากการยึดติด
เกิดจากความโลภความอยาก อนัตตาก็คอื ไม่ใช่ตวั เราของเรา ควบคุมบังคับมัน
ไม่ได้ ก็สอนอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ ให้มอี ยู่ในใจเรื่อยๆ พอไปเจอของจริงก็ตอ้ งใช้
มัน นี่เวทนามันก็เป็ นอนัตตานะ เป็ นอนิจจังเมือ่ ก่อนนี้ไม่เจ็บเดีย๋ วนี้มนั เจ็บแล้ว
มันเปลีย่ นแล้ว มันเจ็บได้เดีย๋ วมันก็หายเจ็บได้ สลับกันไป เราไม่ตอ้ งไปยุ่งกับ
มัน ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมัน จะได้ไม่สร้างความทุกข์ข้นึ มาภายในใจ
พยายามคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในเบื้องต้นจะพิจารณาอาการ ๓๒ ไปก่อนก็ได้
ท่องไปก่อนก็ได้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ท่องไป ขัน้ ต่อไป
ก็นึกถึงภาพของแต่ละอาการ ถ้าไม่รู้วา่ มีลกั ษณะอย่างไร ก็ไปหาของจริงดู ไป
ตามโรงพยาบาลทีม่ กี ารผ่าศพให้ดู ไตเป็ นอย่างไร ตับเป็ นอย่างไร หัวใจเป็ น
อย่างไร ดูภาพถ่ายในหนังสือทีพ่ มิ พ์แจกก็ได้ ดูแล้วพยายามนึกภาพไปเรื่อยจน
ติดตาติดใจ หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น กิเลสจะไม่สามารถดึงจิต ให้เกิดความ
กําหนัดยินดี เกิดกามตัณหาได้
แต่พวกเราชอบปล่อยให้จติ คิดไปเรื่อยเปื่ อย ไม่คุมให้มนั ทําตามคําสังของเรา
่
ส่วนหนึ่งก็เพราะสิง่ แวดล้อม เราอยู่กบั คนนัน้ คนนี้เขาชวนคุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็ไป
กับเขาแล้ว ถ้าอยู่กบั นักปฏิบตั ิ เช่นมานัง่ ฟังธรรมะวันนี้ ๒ ชัว่ โมง ก็ดงึ มาทาง
ธรรมะอย่างเดียว พอออกจากทีน่ ่ไี ป ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็พอทีจ่ ะดึงไว้ได้ แต่ก็ไม่
ง่าย ดึงได้เดีย๋ วเดียว กิเลสทีม่ อี ยู่เดิมก็จะดึงไปอีก พอได้สติก็ดงึ กลับมาอีก จึง
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ต้องคอยดูใจเสมอว่ากําลังคิดอะไร คิดทางธรรมหรือคิดทางกิเลส ถ้ารู้วา่ คิดทาง
กิเลสก็ดงึ กลับมาคิดทางธรรม เอาแต่พทุ โธๆไปก่อนก็ได้ ถ้าไม่รู้จะคิดอะไร เอา
แต่พทุ โธๆไปก่อนก็ยงั ดี ถึงแม้จะไม่เป็ นปัญญา อย่างน้อยก็จะเป็ นสมาธิ จะไม่
ไปทางกิเลส พอมีกาํ ลังควบคุมความคิดได้แล้ว ก็จะสามารถกําหนดให้มนั คิด
เรื่องต่างๆได้ คิดเรื่องร่างกาย อาการ ๓๒ อสุภะ ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟได้
พิจารณาอริยสัจ ๔ ก็ได้ ต้องบังคับความคิดของเรา ท่านถึงสอนให้พทุ โธๆทัง้ วัน
ขัน้ อนุบาลขัน้ ต้นเลยก็คอื พุทโธๆไปทัง้ วัน อย่าไปลังเลสงสัยว่าจะได้ผลหรือไม่
ลองทําดู ในวันหนึ่งไม่ตอ้ งคิดเรื่องอะไร ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปคิด พุทโธๆไป
เรื่อยๆ ไม่วา่ จะทําอะไรก็พทุ โธๆไปเรื่อยๆ แล้วจะเห็นความเย็นสงบปรากฏขึ้นมา
ถึงแม้จะไม่รวมลงก็ตาม แต่จะรู้สกึ ว่ามันเข้าไปข้างใน เวลาพุทโธๆมากๆก็
เหมือนกับเดินเข้าไปในถํา้ รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆจะห่างไกลออกไป เวลาเดินไป
ไหนไม่ตอ้ งไปมองหน้าใคร มองเท้าเราแล้วก็พทุ โธๆไป ไม่ตอ้ งสนใจไม่ตอ้ งไป
คุยกับใครทักทายกับใคร ถ้าจําเป็ นก็ย้มิ หน่อยก็พอแล้ว แล้วก็พทุ โธๆต่อไป ใจ
จะสงบ ท่ามกลางความวุน่ วายต่างๆรอบตัวเรา เพราะใจไม่ออกไปรับเอาเข้ามาใน
ใจ มีพทุ โธๆดึงไว้ ปฏิบตั ไิ ด้ในชีวติ ประจําวัน ลองเอาไปทําดู นี้คอื การบ้าน แล้ว
คราวหน้ามารายงาน
ถาม เคยฟังเทศน์หลวงตา ท่านสอนว่าวางภายนอกวางภายใน ว่างภายนอกว่างภายใน
ตอบ พอปล่อยวางภายนอกและภายใน จิตก็จะว่างจากความโลภโกรธหลง ว่างจาก
ความยึดติด ว่างจากการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกและเรื่องภายใน สัก
แต่วา่ รู้ ข้างนอกเป็ นอย่างไรก็สกั แต่วา่ รู้ ข้างในเป็ นอย่างไรก็สกั แต่วา่ รู้ไป ก่อนจะ
ถึงจุดนัน้ ได้ก็ตอ้ งดึงจิตให้มาทางธรรมะให้ได้ก่อน ไม่ให้ไปทางกิเลส เพราะ
ตอนนี้จะไปทางกิเลสโดยอัตโนมัติ พอเห็นอะไรปั๊บจะไปทางกิเลสทันที เราต้อง
ดึงมาทางธรรมะก่อน จนไม่ไปทางกิเลสแล้ว เราก็หยุดทางธรรมะ เพราะธรรมะ
เป็ นเพียงยาแก้กเิ ลส พอจิตไม่ไปทางกิเลสแล้ว ธรรมะก็หมดหน้าที่ จะสักแต่วา่ รู้
ได้ เฉยๆได้ตลอดเวลา ถ้าไปทางกิเลสก็ตอ้ งเอามาทางธรรมะทันที เช่นอยากจะ
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ไปเทีย่ วก็ตอ้ งดึงกลับเข้ามาทันที พอไม่อยากไปเทีย่ วแล้ว ธรรมะก็ไม่ตอ้ งทํางาน
หยุดได้แล้ว ธรรมะมีหน้าทีต่ า้ นกิเลสเท่านัน้ เอง ธรรมะเป็ นมรรคเป็ นเครื่องมือ
ไม่ใช่เป็ นผล พอได้ผลได้นิพพานแล้วมรรคก็หมดหน้าทีไ่ ป เหมือนนัง่ รถมาทีน่ ่ี
ถ้ายังมาไม่ถงึ ทีน่ ่กี ็ตอ้ งนัง่ อยู่ในรถจนกว่าจะถึง พอถึงแล้วก็ตอ้ งลงจากรถ ไม่นงั ่
อยู่ในรถ พอได้ผลแล้วก็หยุดพิจารณาได้แล้ว ไม่มอี ะไรจะต้องทําอีกแล้ว ถึง
เป้ าหมายแล้ว ได้ผลแล้ว ถ้ายังไม่ได้ผลก็ตอ้ งเจริญมรรคให้มาก เจริญให้เต็มที่
กิจในอริยสัจ ๔ คือมรรคต้องเจริญให้มากให้สมบูรณ์ เพือ่ ละกิเลส กิเลสต้องละ
นิโรธต้องทําให้แจ้ง นิโรธจะแจ้งได้ก็ต่อเมือ่ ได้ละกิเลส จะละกิเลสได้ก็ตอ้ งเจริญ
มรรค คิดไปในทางมรรค อย่าไปคิดในทางกิเลส อย่าไปคิดอยากได้อยากมี
อยากเป็ น อยากใหญ่อยากโต อยากได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่ง อยากรํา่ อยากรวย
นี่คดิ ไปทางกิเลสทัง้ นัน้
ต้องคิดว่าไม่เทีย่ ง เป็ นเพียงสมมุติ เป็ นหัวโขน ไม่ถาวร จะรวยมากน้อยเพียงไร
พอหมดอายุไขก็จบ เงินทองหามาได้เท่าไรเวลาตายไปก็เป็ นของคนอืน่ ไป ไม่มี
อะไรติดตัวไปเลย กลับมาเกิดก็ตอ้ งเริ่มต้นใหม่ ถ้ามีธรรมะติดไปกลับมาเกิด
ใหม่ก็ไม่ตอ้ งเริ่มต้นทีศ่ ูนย์ ทําต่อจากทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เพราะติดอยู่ในจิตแล้ว ถ้ามี
สมาธิก็เจริญปัญญาได้เลย ไม่ตอ้ งนัง่ ทําสมาธิ คนเราจึงมีภาวะทางธรรมะต่างกัน
บางคนยังต้องทําทาน บางคนยังต้องรักษาศีล บางคนยังต้องนัง่ สมาธิ บางคนพอ
ฟังธรรมก็บรรลุได้เลย เพราะงานทางจิตใจไม่สูญไปกับความตายของร่างกาย
เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพียงแต่ใจต้องไปหาร่างกายใหม่เท่านัน้ เอง พอ
ได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็จะปฏิบตั ติ ่อไป ถ้าไปถึงขัน้ ทีไ่ ม่ตอ้ งมีใครสอน ไม่ตอ้ งมีใคร
ชวน ใครฉุดใครลาก ก็จะไปเอง ถ้ายังอยู่ในขัน้ ทีต่ อ้ งให้คนอืน่ คอยชวนคอยลาก
อยู่ ก็ตอ้ งรอให้มคี นมาชวนถึงจะไป ก็ยงั ดีกว่าคนทีช่ วนแล้วไม่ไปเลย แสดงว่า
ไม่มอี ะไรติดมาเลย การสร้างบุญบารมีเพือ่ พัฒนาจิตใจจึงดีกว่า ไม่สูญหาย ไม่
เหมือนกับสร้างลาภยศสรรเสริญสุข พอตายไปกลับมาใหม่ก็ตอ้ งสร้างอีก
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ถาม ถ้าเอาสังขารมาคิดในทางธรรมได้ สัญญาเวทนาวิญญาณก็เอามาใช้ในทางธรรม
ได้เช่นกัน ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้ แต่ตวั ทีส่ าํ คัญก็คอื สัญญากับสังขาร เพราะเป็ นตัวทีจ่ ดจําและคิดปรุงแต่ง
ขึ้นมา สัญญาก็คอื ความจําได้หมายรู้ ถ้าจะจําก็ควรจําเรื่องธรรมะ อย่าไปจําเรื่อง
กิเลส ถ้าจะคิดก็คดิ เรื่องธรรมะ ส่วนวิญญาณเป็ นตัวรับรู้เฉยๆ ถ้าสัญญาสังขาร
ไม่ทาํ งานก็มตี วั วิญญาณนี้แหละทีจ่ ะสักแต่วา่ รู้ วิญญาณเพียงรับรู้ รับภาพรับ
เสียงรับรูปรับกลิน่ ต่างๆทีเ่ ข้ามาสู่ใจ จากนัน้ สัญญาสังขารก็จะรับลูกต่อ ถ้า
ควบคุมสัญญาสังขารให้หยุดได้ ก็มวี ญิ ญาณทีท่ าํ หน้าทีอ่ ยูต่ วั เดียว เวทนาก็จะ
เป็ นอุเบกขา จะไม่สุขไม่ทกุ ข์ จะเฉยๆ ไม่ดใี จเสียใจ วิญญาณเป็ นผูร้ บั เรื่องต่างๆ
เข้ามา ตัวทีส่ าํ คัญก็คอื สัญญาสังขาร ถ้าหยุด ๒ ตัวนี้หรือควบคุมสัญญาสังขาร
เวทนาก็จะไม่สุขไม่ทกุ ข์ ถ้าสัญญาสังขารคิดไปในทางทีด่ กี ็เกิดความสุขใจขึ้นมา
คิดไปในทางไม่ดกี ็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่ดที งั้ ๒ ส่วน เพราะพอเกิดความสุข
ใจก็ยดึ ติด พอเกิดความทุกข์ใจก็อยากให้หายไป เป็ นสมุทยั ขึ้นมา เป็ นความ
ทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ถ้าสักแต่วา่ รู้ คือวิญญาณรับข้อมูลมาแล้วก็หยุด
ตรงนัน้ สัญญาสังขารไม่ตอ้ งทํางาน เพียงแต่รู้วา่ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่
ไปยุ่งกับมัน มันก็จบ แต่สญั ญาแบบนี้มนี อ้ ย มักจะมองอะไรว่าเป็ นตัวเราของเรา
เสียมากกว่า ดีอย่างนัน้ ไม่ดอี ย่างนี้ นี่คอื ตัวสัญญา สังขารก็ปรุงต่อ ถ้าไม่ดกี ็หด
หู่ใจขึ้นมา แต่เวลาปฏิบตั ไิ ม่ตอ้ งมาคอยแยกแยะ มันทํางานของมันโดยอัตโนมัติ
หน้าทีข่ องเราก็คอื พยายามอัดธรรมะเข้าไปในใจ ให้คดิ แต่เรื่องธรรมะอยู่เรื่อยๆ
ตัวนี้จะทําหน้าทีห่ ยุดทุกอย่างเอง อัดอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเรื่อยๆ อัดเข้าไป
เรื่อยๆ เดีย๋ วมันจะหยุดเอง
ถาม จิตเรียนรู้แล้วก็หลุดเอง ใช่ไหมคะ
ตอบ จิตได้ข ้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าทําให้อยากได้ อยากอยู่นานๆ อยากเป็ นสุข อยากดี
อยู่เรื่อยๆ แต่ข ้อมูลใหม่จะบอกว่าเป็ นไปไม่ได้ ต้องเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ
สังขารก็จะหยุดอยาก จะเป็ นอย่างไรก็เป็ นไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะเป็ นก็
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เป็ น แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ พอเห็นอะไรจะต้องรีบจัดการแก้ไขทันที ถ้า
แก้ไขไม่ได้ก็หดหู่ใจ
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๒

แนวทางปฏิบตั ิ
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

ถาม ขอแนวทางปฏิบตั ิ
ตอบ ดูใจเราเป็ นหลัก เวลาเห็นอะไร ให้ดูใจว่ามีความรู้สกึ อย่างไรต่อสิง่ ทีเ่ ห็น
ถาม คําว่าดูใจนี้ ไม่เข้าใจว่าดูกบั คิด ต่างกันตรงไหน
ตอบ เวลาคิดอยากจะทําอะไร อย่างนี้เป็ นความคิด คิดจะดืม่ นํา้ คิดจะพิมพ์หนังสือ
คิดถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ เรียกว่าความคิด ดูใจก็ให้ดูความคิด คิดแล้วก็อย่าไป
ทําตามความคิดเสมอไป ให้วเิ คราะห์ความคิด ว่าคิดดีหรือไม่ เช่นคิดจะไปทํา
ร้ายผูอ้ น่ื ก็อย่าไปทํา คิดมาทําบุญก็ทาํ เลย ต้องแยกแยะความคิดทีม่ ที งั้ ฝ่ ายดี
ฝ่ ายไม่ดแี ละฝ่ ายตรงกลาง มีอยู่ ๓ ฝ่ าย
ถาม ถ้าคิดว่าจะมาทําบุญ เราก็รู้วา่ เราคิดอยากจะมาทําบุญ อย่างนี้เป็ นการดูหรือเปล่า
ตอบ ถ้ารู้วา่ กําลังคิดอะไรอยู่ก็แสดงว่ากําลังดูอยู่ แต่ยงั ไม่พอ ต้องวิเคราะห์ความคิด
ก่อน ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้ออกมา ทางวาจาและทางกาย นอกจากดูความคิดแล้วก็
ต้องดูอารมณ์ดว้ ย เวลาคิดโกรธใจจะร้อนขึ้นมาทันที ให้ดูตวั นี้เป็ นสําคัญ ถ้า
ร้อนแสดงว่าคิดไม่ดแี ล้ว เป็ นโทษกับใจ ถ้าเกิดความรุ่มร้อน ความวิตก ความ
กังวล ความห่วงใย ความเสียใจ เป็ นความคิดไม่ดที งั้ นัน้ แล้วจะแก้ความคิดไม่
ดีน้ ีได้อย่างไร ก็ตอ้ งอาศัยธรรมะ คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีแ่ ก้ความคิดไม่ดี
เหล่านี้ได้ เป็ นเหมือนยา ความคิดไม่ดเี ป็ นเหมือนเชื้อโรค พอคิดแล้วเป็ นไข้
ขึ้นมาทางใจ กระอักกระอ่วนกระวนกระวายกระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่
หลับแสดงว่าคิดไม่ดแี ล้ว เช่นเรารักใครสักคนแล้วก็ห่วงกังวล เกิดอาการไม่
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ปกติแล้ว แสดงว่าคิดผิดแล้ว จะทําอย่างไรให้คดิ ถูก ท่านก็สอนว่าไม่ควรไปรัก
เขาขนาดนัน้ ต้องรู้ความจริงทีจ่ ะเกิดขึ้น เขาอาจจะเป็ นอะไรไปเมือ่ ไหร่ก็ได้ ถ้า
เราห้ามได้ก็ทาํ ไป ถ้าห้ามไม่ได้ก็ตอ้ งยอมรับความจริง เราก็จะหายกระอัก
กระอ่วนกระวนกระวาย
ถาม ถ้าไม่หายล่ะ
ตอบ ไม่หายแสดงว่ายังไม่ยอมรับความจริงนี้ ยังไม่ยอมปล่อยเขา
ถาม ถ้าใจหนึ่งอยากจะปล่อย แต่อกี ใจหนึ่งไม่อยากปล่อย
ตอบ กําลังต่อสูก้ นั ฝ่ ายหนึ่งอยากจะดึงเอาไว้ อีกฝ่ ายหนึ่งอยากจะปล่อย ถ้ายังไม่
อยากจะปล่อย ก็เป็ นเพราะว่ายังไม่เห็นประโยชน์ของการปล่อย ยังคิดว่าดีถา้
เก็บไว้ ถ้าดูใจตอนทีไ่ ม่ปล่อยจะเห็นว่าทุกข์ทรมานใจ ถ้าปล่อยได้จริงๆใจจะโล่ง
สบาย ทีย่ งั ไม่อยากปล่อยเพราะวิเคราะห์ไม่ลกึ พอ ยังไม่เห็นว่าในทีส่ ุดเขาจะต้อง
ล้มหายตายจากไป ต่อให้ดูแลรักษาประคับประคองอย่างเต็มที่ เช่นแม่ไม่สบาย
พาเข้าโรงพยาบาล ทําทุกวิถที างทีจ่ ะให้หาย แต่ก็ไม่หายหรือหายก็ได้ หายวันนี้
วันหน้าก็เป็ นใหม่อกี เพราะเป็ นธรรมชาติของร่างกายทีจ่ ะต้องแก่เจ็บตายไปใน
ทีส่ ุด เราจะทําเท่าไหร่กท็ าํ ไป แต่เราต้องยอมรับความจริง ทําตามหน้าที่ ได้
เท่าไหร่ก็เท่านัน้ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแพ้ความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดี ไม่วา่ ใคร
ทัง้ นัน้ เป็ นแบบเดียวกัน ยังทําได้ก็ทาํ ไป มียากินก็กนิ ไป มีหมอรักษาก็รกั ษาไป
จะรักษาขนาดไหนก็แล้วแต่ความพอใจ บางคนต้องเต็มที่ หมอยาเต็มที่ บางคน
เอาแค่กนิ ยาก็พอ ไม่นอนโรงพยาบาล ไม่ฉีดยา ไม่ใช้สายยาง ไม่ผ่าตัด ขึ้นอยู่ท่ี
ธรรมะของแต่ละคน ว่ามีมากมีนอ้ ย ถ้ามีธรรมะมากก็ไม่รกั ษามาก ถ้ามีนอ้ ยก็จะ
รักษามาก ในทีส่ ุดก็ไปจบทีโ่ ลงศพทัง้ นัน้
ถาม ถ้ารักษาน้อย ก็เหมือนกับไม่ได้ทาํ หน้าทีเ่ ต็มที่
ตอบ เรารักษาใจเต็มทีแ่ ทน
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ถาม ไม่ได้รกั ษาเขา
ตอบ ใจเราสําคัญกว่า
ถาม ไม่เป็ นการเห็นแก่ตวั หรือ
ตอบ ตัวของเขา ไม่ใช่ตวั ของเรา
ถาม เราเป็ นลูก เรามีหน้าทีด่ ูแลเต็มที่
ตอบ เราต้องถามเขาว่าจะรักษาขนาดไหน จะไปบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเขาไม่อยากจะเข้า
โรงพยาบาลก็อย่าพาไป อย่าไปบังคับใจเขา ถามเขาจะเอาอย่างไร จะเอาขนาด
ไหน ควรเคารพสิทธิของเขา ชีวติ ร่างกายเป็ นของเขา อยากจะรักษาอย่างไรก็ทาํ
ตามทีเ่ ขาต้องการ เรามีหน้าทีร่ บั ใช้ ไม่มหี น้าทีส่ งการ
ั่
ถาม ถ้าใจหนึ่งเป็ นอกุศลอีกใจหนึ่งเป็ นกุศล แต่อกุศลจะแรงกว่า ท่านอาจารย์บอกให้
เอาธรรมะเข้ามาช่วย แต่อกุศลมันแรงมาก ต่อให้ฟงั ซีดธี รรมะก็เอาไม่อยู่ ต้องทํา
อย่างไร
ตอบ ต้องเจริญสติเจริญสมาธิ เพราะเป็ นการหยุดใจ
พุทโธๆ แทนทีจ่ ะไปอยู่กบั ความคิดนัน้

เจริญสติดงึ ใจให้มาอยู่กบั

ถาม ถ้าทําไม่ได้
ตอบ ได้สิ
ถาม เคยพยายามทําเหมือนกัน แต่ก็หลุด แป๊ บเดียว มันก็ไหลไปอีก
ตอบ พยายามทําไปเรื่อยๆ ต่อไปจะดีเอง มันเหมือนตอนหัดเดินใหม่ๆ มันก็เดินไม่ได้
ทันที เดินแล้วก็ล ้มลุกคลุกคลาน ทําไปเรื่อยๆ ต่อไปจะชํานาญขึ้น จะสามารถดึง
ใจให้อยู่กบั พุทโธๆได้นานขึ้น จนหยุดมันได้ ลืมเรื่องทีก่ าํ ลังคิดไม่ดไี ด้เลย แต่
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ตอนนี้ความคิดไม่ดจี ะคิดของมันเอง เราไม่มกี าํ ลังดึงมันไว้ เพราะไม่เคยฝึ กดึง
มัน พอฝึ กไปเรื่อยๆแล้ว กําลังทีจ่ ะดึงมันไว้ก็จะมีมากขึ้น จนสามารถบังคับ
ความคิดได้ คิดไม่ดกี ็ให้มนั หยุดได้ บังคับให้มนั คิดดีได้ ต่อไปจะติดเป็ นนิสยั
จะคิดแต่เรื่องทีด่ ี เรื่องทีไ่ ม่ดจี ะไม่คดิ ความคิดเป็ นเหมือนรถยนต์ ถ้าขับไม่เป็ น
ปล่อยให้วง่ิ ลงเขา มันก็จะไปตามเรื่องของมัน ถ้าขับเป็ นเราก็จะรู้จกั ใช้เบรกใช้
พวงมาลัยควบคุมมันได้ การฝึ กสติเป็ นการฝึ กควบคุมความคิด การฟังธรรมะ
เป็ นการศึกษาวิธีการควบคุมความคิด ศึกษาว่าคิดแบบไหนดี คิดแบบไหนไม่ดี
คิดดีตอ้ งตรงกับความจริงของธรรมชาติ เช่นร่างกาย เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา มี
เกิดแก่เจ็บตาย บังคับมันไม่ได้ ไม่ใช่ตวั เราของเรา เกิดจากอาหารทีร่ บั ประทาน
มาจากดินนํา้ ลมไฟ พอตายเอาไปฝังดินก็กลายเป็ นดินไป เอาไปเผาไฟก็
กลายเป็ นขี้เถ้าไป นี่คอื ความคิดทีด่ ี เป็ นประโยชน์กบั ใจ เพราะจะปรับทัศนคติ
ของเราให้ถูกต้อง เมือ่ ก่อนจะเห็นเป็ นคนเป็ นสัตว์ เป็ นนาย ก. นาย ข. ต่อไปจะ
เห็นเป็ นเพียงอาการ ๓๒ มีผมขนเล็บฟันเป็ นต้น เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่เทีย่ ง มี
เกิดมีดบั เป็ นธรรมดา
พอเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ใครตายก็ไม่เดือดร้อน เพราะรู้วา่ ต้องตาย
และไม่มใี ครตาย เป็ นเหมือนขวดนํา้ พลาสติก ผูท้ ค่ี รอบครองร่างกายคือใจไม่ได้
ตายไปกับร่างกาย ใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ มาทีน่ ่ีวนั นี้ ก็มใี จเป็ นผูส้ งมา
ั ่ สังให้
่ เดิน สังให้
่
ลุกขึ้น สังให้
่ ทาํ อะไรต่างๆ แต่ใจไม่รู้วา่ ใจเป็ นใจ ไปหลงว่าร่างกายเป็ นใจ เป็ นตัว
เรา เป็ นของเรา พอร่างกายเป็ นอะไรก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา พอรู้ความจริง
ว่าผูห้ วาดกลัวกับผูต้ ายเป็ นคนละคนกัน ก็หายกลัว เหมือนแก้วนํา้ กับเรานี่ เป็ น
คนละส่วนกัน แก้วนํา้ แตกไป เราไม่ได้แตกไปด้วย พอร่างกายตายไปใจก็ไปหา
ร่างกายใหม่ ถ้ายังไม่ได้ร่างกายใหม่ ก็เหมือนอยู่ในฝัน ถ้าฝันดีก็มคี วามสุข ฝัน
ร้ายก็มคี วามทุกข์ ตอนนัน้ ไม่มรี ่างกายมาเกี่ยวข้อง ความฝันเกิดจากความคิดที่
ฝังอยู่ในใจ ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็ นเรื่องเป็ นราวเหมือนเขียนนิยาย เหมือนฉาย
ภาพยนตร์ เวลาเรานอนหลับฝันไปเราก็ดูภาพยนตร์ทเ่ี ราผลิต จากพฤติกรรมที่
ทําไว้ในอดีต ทํากรรมอะไรไว้ ก็จะผลิตภาพยนตร์แบบนัน้ ทําบาปทํากรรมฆ่า
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สัตว์ตดั ชีวติ ไว้ ก็จะมีเรื่องแบบนี้ให้ดู ก็จะเป็ นนรก ถ้าทําบุญทําประโยชน์ ก็จะมี
เรื่องแบบนี้ให้ดู ดูแล้วก็มคี วามสุข ก็จะเป็ นสวรรค์ นรกสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ เป็ น
สถานภาพของจิต จิตเป็ นผูผ้ ลิต ทีห่ วาดกลัวจนเป็ นบ้าเป็ นบอไป จิตก็เป็ น
ผูผ้ ลิตขึ้นมา เวลาสูญเสียอะไรไปก็เศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ระทมทุกข์จนทนอยู่
ไม่ได้ คิดฆ่าตัวตายหนีความทุกข์ แต่หนีไม่พน้ เพราะทุกข์มนั อยู่ในจิต ฆ่า
ร่างกายไป แต่ความคิดทีส่ ร้างความทุกข์ยงั อยู่ในจิต จะยิง่ คิดสร้างความทุกข์
มากขึ้นไปใหญ่ เพราะการคิดฆ่าตัวเองนี้มนั ทุกข์ขนาดไหน ถ้าไม่มสี ติจะไม่
สามารถควบคุมความคิดได้ พอคิดอะไรก็จะทําตาม เช่นกระโดดตึกตาย ฆ่าคน
อืน่ แล้วก็ฆ่าตัวเอง ถ้ามีสติก็จะหยุดได้ มีปญั หาอะไรก็วเิ คราะห์ดูเป็ นขัน้ เป็ น
ตอนไป แก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มนั เป็ นไป อะไรจะเกิดก็เกิด จะตกงานก็
ตกไป หางานใหม่ได้ หาไม่ได้ก็อยู่บา้ น วิเคราะห์ไปเป็ นขัน้ เป็ นตอน อย่างมากก็
แค่ตาย ต้องตายอยู่ดี มีงานทําก็ตอ้ งตาย
ถาม ให้คดิ อย่างนี้ก็คดิ ได้ แต่รู้สกึ ว่าเป็ นเพียงการคิดตาม เป็ นเพียงทฤษฎี ใจจะเป็ น
จริงอย่างนัน้ ได้หรือเปล่า
ตอบ ต้องเป็ นทฤษฎีไปก่อน แล้วนําเอาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้ ถ้าคิดแล้วไม่ปฏิบตั ิ คิดไป
ทําไมให้เสียเวลา ถ้าคิดว่านัง่ สมาธิดกี ็ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ใช่ไปเข้าบาร์เข้าผับ ก็รู้อยู่
ว่าเข้าบาร์เข้าผับมันไม่ดี มีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพ เหมือนคนติดยาเสพ
ติด ก็รู้วา่ ไม่ดแี ต่เลิกไม่ได้ ไม่มกี าํ ลัง ไม่มสี มาธิทจ่ี ะหยุดจิต เหมือนรถทีว่ ง่ิ ลง
เขา ควบคุมไม่ได้ ตัณหาจะต้องพาไปหาสิง่ ทีอ่ ยากทันที อยากเหล้าก็พาเราไปหา
เหล้า ไม่มใี ครช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเราเอง คนอืน่ ปฏิบตั แิ ทนเราไม่ได้ แม้จะ
ไปอยู่ทส่ี ถานบําบัด ถ้ายังอยากอยู่ก็จะไม่เลิก พอออกจากสถานบําบัดก็กลับไป
เสพใหม่ ต้องเห็นโทษของสิง่ ทีต่ ดิ อยู่ ว่าเป็ นอันตรายกับชีวติ จิตใจ ถึงจะทําให้
เรามีความกล้าหาญ ทีจ่ ะยอมทนทุกข์ต่อสูก้ บั ความอยาก เหมือนกับมีหนามตํา
เท้า เดินทีไรก็เจ็บทุกที ถ้าจะผ่าออกมันก็เจ็บ กว่าแผลจะหายก็เจ็บหลายวัน
ควรยอมเจ็บเพือ่ ให้หายขาดเลยจะดีกว่า ดีกว่าปล่อยให้เจ็บไปเรื่อยๆ ติดอะไรจึง
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ควรตัดให้ได้ เช่นติดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ติดกันทุกคน ติดมากติดน้อย
อยู่แบบไม่มรี ูปให้ดู ไม่มเี สียงให้ฟงั ไม่ได้ ต้องเปลีย่ นพฤติกรรมของเรา มันไม่ดี
พอ มีสุขมีทกุ ข์ปนกันไป เหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล สุขเดีย๋ วเดียวแล้วก็ทกุ ข์
ถาม บางทีกท็ อ้ เหมือนกัน เวลาปฏิบตั ไิ ม่เห็นอะไรเกิดขึ้นสักที
ตอบ ปฏิบตั ไิ ม่เป็ น ไม่ทาํ ตามทฤษฎี เหมือนมวยวัด
ถาม ต้องทําอย่างไร
ตอบ ขัน้ แรกต้องฝึ กให้มสี ติ ทําอะไรก็อย่าปล่อยให้จติ คิดไปเรื่อยเปื่ อย ให้จดจ่ออยู่
กับกิจทีก่ าํ ลังทําอยู่ ให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าส่งไปในอดีตไปในอนาคต อยู่ตรงนี้
เดีย๋ วนี้ คุยกันก็อยู่ตรงนี้ อย่าส่งไปทีส่ าํ นักงาน ว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ ให้อยู่กบั
เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น ดึงมันไว้ ถ้าดึงไม่ได้ก็เอาพุทโธๆดึงไว้ก็ได้ ทําอะไรก็
พุทโธๆไปในใจ ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าจะคิดเรื่องทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ ก็หยุดงาน
ก่อน เอาความคิดมาเป็ นงาน คิดให้พอ คิดเสร็จแล้วก็เอาเข้าลิ้นชัก แล้วก็
กลับมาทํางานทีต่ อ้ งทําต่อ
ถาม ทําทีละอย่าง
ตอบ ให้รู้อยู่กบั เหตุการณ์เดียว เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้นในขณะนัน้ ต้องอยู่คนเดียว
ถึงจะทําได้
ถาม ในชีวติ ประจําวันทําอย่างนัน้ ไม่ได้
ตอบ ถ้าเคยฝึ กมาแล้วก็ทาํ ได้ ต้องอยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ไปทีอ่ น่ื เขาพูดอะไรก็ฟงั เขา เขา
พูดเสร็จแล้ว เราก็กลับมาดูตวั เราต่อ กลับมาดูสง่ิ ทีเ่ รากําลังทํา ถ้าต้องพูดก็หยุด
ก่อน กําลังคุยกันอยู่น้ ีก็คุยกันไป ไม่ส่งจิตไปทีอ่ น่ื อยู่ตรงนี้ ไม่คดิ ถึงงานทีท่ าํ ทิ้ง
ไว้หรืองานทีต่ อ้ งทํา เอาเป็ นเรื่องๆไป ให้อยู่ในปัจจุบนั เหตุการณ์เกิดในปัจจุบนั
เท่านัน้ ไม่เกิดในอดีต ไม่เกิดในอนาคต อดีตเป็ นความจํา อนาคตเป็ น
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จินตนาการ คิดถึงพรุ่งนี้ แต่ไม่มพี รุ่งนี้ มีแต่วนั นี้ มีขณะนี้เท่านัน้ ไม่มขี ณะอืน่
ถ้าจิตนิ่งจะรู้วา่ มีแต่ปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ
เสียงลมพัดผ่านเข้ามาแล้วก็
หายไป รู้แล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติด เสียงดีเข้ามาก็อย่าไปดีใจ เพราะอยากจะฟัง
อีก เสียงไม่ดกี ็อย่าเอามาคิดจนเป็ นบ้าไป เขาพูดคําเดียวไม่ถูกใจ ก็คดิ ทัง้ วัน
มันผ่านไปแล้ว เขาพูดแค่วนิ าทีเดียว มันผ่านไปแล้ว แต่เอามาฟังซํา้ แล้วซํา้ เล่า
ถ้าต้องวิเคราะห์ก็วเิ คราะห์ได้ เขาพูดอะไรก็วเิ คราะห์ไป วิเคราะห์ดว้ ยเหตุดว้ ย
ผล อย่าไปวิเคราะห์ดว้ ยอารมณ์ เขาต้องการทีจ่ ะสือ่ อะไร ก็วเิ คราะห์ไป ถ้า
วิเคราะห์ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป มีโอกาสก็ถามเขา ถ้าไม่เป็ นสาระก็ปล่อยให้ผ่านไป
ให้ตงั้ จิตอยูบ่ นเหตุผล อย่าตัง้ อยู่บนอารมณ์ เรื่องชอบหรือไม่ชอบพยายามอย่า
ให้มี ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราชอบหรือไม่ชอบ เกิดจากความหลง เพราะไม่รู้วา่
จริงๆแล้วมันเป็ นอะไรกันแน่
เราไปหลงในรูปร่างลักษณะ เห็นแก้วใบนี้ก็ชอบมัน ไม่รู้วา่ เป็ นเพียงวัตถุ คนที่
เราชอบหรือไม่ชอบ ก็มอี าการ ๓๒ เหมือนกัน มีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง มี
เนื้อ มีเอ็น มีกระดูก เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เป็ นดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ถ้าไป
ชอบไปยึดติดก็จะทุกข์ พอรักแล้วก็จะหวง พอเป็ นอะไรไปก็วนุ่ วายใจ พอจะจาก
ไปก็เสียใจ ต้องคิดเตรียมไว้ก่อน ว่าเขาจะต้องจากเราหรือเราต้องจากเขา ไม่มี
อะไรอยู่ดว้ ยกันไปตลอด มีสง่ิ เดียวทีอ่ ยู่กบั เราไปตลอดก็คอื ใจเรานี่แหละ แม้แต่
ร่างกายเราก็ตอ้ งจากไป เราเปลีย่ นร่างกายมาไม่รู้ก่รี ่างแล้ว ร้องห่มร้องไห้
หวาดกลัวกับร่างกาย ไม่รู้มากี่ล ้านครัง้ แล้ว เพราะไม่รู้วา่ มันไม่ใช่ตวั เราของเรา
ถ้าเรารู้วา่ มันไม่ใช่ตวั เรา เราจะเดือดร้อนไหม ร่างกายของคนอืน่ เป็ นอย่างไร เรา
เดือดร้อนหรือไม่ ต้องคิดว่าร่างกายเป็ นของคนอืน่ มันก็จบ จะไม่ดใี จ ไม่เสียใจ
จะเฉยๆ รับรู้กนั ไปตามความจริง ก่อนจะมาถึงขัน้ นี้ได้ก็ตอ้ งฝึ กสติให้ได้ก่อน
หัดควบคุมใจให้ได้ก่อน ถึงจะแก้ความคิดของเราได้ ตอนต้นก็หยุดมันก่อน พอ
หยุดได้แล้ว ก็เอามาคิดตามความจริง จนฝังเข้าไปในใจ ในจิตสํานึก พออยู่ใน
จิตสํานึกแล้ว พอเห็นอะไรก็จะทันๆ จะไม่เห็นเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ จะไม่เห็นว่าเป็ น
สัตว์เป็ นบุคคล แต่เห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟเหมือนกันหมด มาจากดินนํา้ ลมไฟ
41

กลับสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ทุกอย่างเป็ นอย่างนี้ ร่างกายก็เป็ นอย่างนี้ ทุกอย่างมาจากดิน
นํา้ ลมไฟ แล้วก็กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟหมด
โลกนี้เป็ นโลกของความหลง โลกมายา แต่เราไม่รู้กนั เราคิดว่าเป็ นของจริง ถ้า
ไม่ได้ฟงั เทศน์จะไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริง เราต้องมาสอนใจใหม่ ใจถูกสอน
ให้เห็นเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล มีดไี ม่ดี เกิดความรักความผูกพัน อยากจะให้อยู่ไป
นานๆ แต่ไม่รู้วา่ ร่างกายเราเป็ นเพียงตุก๊ ตา ร่างกายเราไม่ต่างจากตุก๊ ตา ตุก๊ ตาก็
เอาแบบมาจากร่างกาย เพียงแต่ตกุ๊ ตาไม่ลกึ ลับซับซ้อนเหมือนกับร่างกาย ทีม่ ี
อวัยวะต่างๆ มีความสามารถมากกว่าตุก๊ ตา โลกนี้เป็ นโลกธาตุ ธาตุก็คอื ธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ ทุกอย่างมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ มีตรงไหนทีไ่ ม่ใช่มาจากดินนํา้ ลม
ไฟบ้าง มีอย่างหนึ่งก็คอื อากาศธาตุ ทีไ่ ม่ใช่ดนิ นํา้ ลมไฟ คําว่าอากาศหมายถึง
พื้นทีว่ า่ งเปล่า ไม่ได้หมายถึงลมหายใจ ลมออกซิเจนนี้เป็ นธาตุลม พวกก๊าซ
ต่างๆเป็ นธาตุลม ธาตุไฟก็หมายถึงความร้อน ธาตุนาํ้ ก็หมายถึงของเหลว ธาตุ
ดินก็หมายถึงของแข็ง ทางวิทยาศาสตร์เรียกธาตุ ๔ ว่า ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
ความร้อน มีอย่างเดียวทีน่ กั วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นก็คอื ธาตุรู้ คือใจ ไม่รู้วา่ อยู่
ตรงไหน ส่วนใหญ่คดิ ว่าอยู่ในร่างกาย อยู่ในสมอง ถ้าไม่ภาวนาจะไม่รู้วา่ ไม่ได้
อยู่ในร่างกาย
ถาม ไม่อยู่ในร่างกายแล้วอยู่ทไ่ี หน
ตอบ เหมือนกับคลืน่ โทรศัพท์ อยู่ในเครื่องหรือเปล่า
ถาม ไม่อยู่ แต่จติ ของเรา คงไม่อยู่กบั คนอืน่ แต่อยู่ในตัวเรา
ตอบ มีปจั จัยทีท่ าํ ให้มนั เกาะติดกันอยู่
ถาม การเห็นจิตนี้ เห็นอะไรถึงเรียกว่าเห็นจิต
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ตอบ เห็นจิตนัน้ เห็นได้หลายอย่าง เช่นเห็นความคิด เห็นว่าความคิดกับร่างกายเป็ น
คนละส่วนกัน
ถาม มันแยกกัน เห็นได้ขนาดนัน้
ตอบ ได้ ถ้านัง่ สมาธิจนจิตรวมลง จิตปล่อยวางร่างกาย จิตก็จะแยกออกจากร่างกาย
จะเห็นในจิต ไม่มเี ครื่องมืออะไรทีจ่ ะมาจับภาพของจิตได้ ต้องปฏิบตั เิ อง
สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั ยิ ่อมพิสูจน์เห็นได้ ไม่มวี ธิ ีอน่ื ทีจ่ ะพิสูจน์ได้นอกจากการ
ปฏิบตั ิ จิตต้องรวมลง แล้วแยกออกจากกาย ถึงจะเห็นชัด
ถาม จะเกิดปัญญาได้ หมายถึงต้องแยกจิตกับกายให้ได้ใช่ไหม
ตอบ การรู้วา่ กายกับจิตเป็ นคนละส่วน เป็ นปัญญาระดับหนึ่ง ขัน้ ต่อไปต้องตัดความ
ผูกพันให้ได้ ต้องศึกษาร่างกายให้ถ่องแท้ว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา พอรู้วา่ ไม่ใช่ตวั
เราของเรา ก็จะไม่วติ ก ทําอย่างไรให้เห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องเห็นว่าเป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ มันมาจากอะไรก็วเิ คราะห์ดู มันก็มาจากนํา้ ๒ หยด ของพ่อ
หยด ของแม่หยด พอรวมกันจิตก็เข้ามาครอบครอง ต่อจากนัน้ ก็เจริญเติบโต
ขึ้นมา ด้วยอาหารของแม่หล่อเลี้ยงในท้อง แม่ก็รบั ประทานอาหารชนิดต่างๆ
ทีม่ าจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้
ถาม จิตรู้ได้อย่างไรว่าจะเข้าร่างกายไหน
ตอบ เป็ นไปตามกฎแห่งกรรม เป็ นไปโดยอัตโนมัติ ถ้าจิตยังมีความอยากอยู่ จิตก็จะ
ไปแสวงหาตามกําลังของบุญของกรรม มีการตัง้ ครรภ์ตรงไหนก็จะไปตรงนัน้ ถ้า
หาร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ ก็ตอ้ งเอาร่างกายของหมาของแมวของนกของปลา
ก่อน แล้วแต่กาํ ลังของบุญของกรรม ถ้ากําลังบุญมากก็จะได้ร่างกายของมนุษย์
ถ้ากําลังกรรมมากก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉาน ของเปรต ของสัตว์นรก
ถาม นรกสวรรค์ไม่มจี ริง
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ตอบ เป็ นภาวะของจิต ถ้าร้อนเป็ นไฟ ทุกข์ใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็เป็ นนรก แต่จะ
เป็ นยาวนานกว่าขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ทีร่ ุ่มร้อนอยู่วนั ๒ วันแล้วก็หายไป เพราะมี
เรื่องอืน่ มากลบ แต่ถา้ ไม่มรี ่างกายไม่มปี จั จัยอืน่ มากลบ ก็จะร้อนไปจนกว่าจะ
หมดแรงหมดเชื้อ ทีก่ เิ ลสตัณหาผลิตขึ้นมา พอหายไปก็มบี ญ
ุ กรรมตัวใหม่ผลิต
ออกมาอีก ถ้าเป็ นบุญก็จะเย็นสบาย ถ้าเป็ นความโลภก็จะเป็ นเปรต หิวอยู่
ตลอดเวลา อยากกินอยากได้ตลอดเวลา ถ้าเป็ นความดีก็จะมีความสุข กับรูป
เสียงกลิน่ รสทีส่ ดใสน่าชื่นชมยินดี เหมือนตอนฝันดี เหมือนอยู่ในสวรรค์
สวรรค์ก็คอื ภาวะของจิต ทีค่ วามดีบญ
ุ กุศลผลิตขึ้นมาในจิต แล้วก็หมดไป พอ
หมดแล้วก็จะได้กลับมาเติมใหม่ทภ่ี พของมนุษย์ เป็ นมนุษย์ก็สามารถสะสมบุญ
กรรมขึ้นมาใหม่ได้ ทําบาปทํากรรมก็จะสะสมอบายไว้ในใจ ทําบุญก็สะสมสวรรค์
ไว้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
ก็จะทําบาปทํากรรมสลับกันไป อารมณ์ดกี ็
ทําบุญ อารมณ์ไม่ดกี ็ทาํ บาป ใครขัดใจก็โกรธ ใครเอาใจก็ดใี จ จะวนเวียนอยู่
อย่างนี้ จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ทําใจให้วา่ ง คิดไม่ดกี ็สะสมอบาย คิด
ดีก็สะสมสุคติ ปล่อยวางความคิดทัง้ หมดจะดีกว่า คิดได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติด
ให้เป็ นเพียงกิริยา อย่ามีอารมณ์ผูกติด ทําอะไรก็ทาํ ไปแต่อย่าไปมีอารมณ์ ก็จะ
ไม่เป็ นภพ มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป มีงานอะไรก็ทาํ ไป แต่ไม่ยดึ ติดกับงาน ทําเสร็จ
แล้วก็แล้วกันไป
ถาม ให้ปรับความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ตอบ เป็ นวิปสั สนา เพือ่ ปล่อยวาง
ถาม ทําจิตให้อยู่ตรงกลาง
ตอบ ไม่ให้มอี ารมณ์กบั อะไร ต้องฝึ กสมาธิจนจิตรวมลงเป็ นหนึ่ง เหมือนเวลาจะชัง่
นํา้ หนัก ต้องดูตาชัง่ ว่าอยู่ทศ่ี ูนย์หรือเปล่า ถ้าไม่อยู่ทศ่ี ูนย์เวลาจะชัง่ ไม่ได้นาํ้ หนัก
ทีเ่ ทีย่ งตรง ใจก็เหมือนกัน ถ้าจะรู้วา่ ไม่มอี ารมณ์กบั อะไรจริงๆ ก็ตอ้ งทําใจไม่ให้
มีอารมณ์ ทําให้เป็ นอุเบกขาก่อน พอมีอเุ บกขาแล้ว พอใจส่ายไปทางยินดียนิ ร้าย
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จะรู้ทนั ที ถ้าเป็ นอุเบกขาอะไรจะเปลีย่ นไป ใจไม่เปลีย่ นตาม ใจเป็ นอุเบกขาเสมอ
พอร้อนก็รู้วา่ ร้อน ใจเฉยๆไม่มอี ารมณ์กบั ความร้อน หนาวก็รู้วา่ หนาว ไม่มี
อารมณ์กบั ความหนาว ถ้ามีอารมณ์ก็ตอ้ งดึงกลับมาทีอ่ เุ บกขาให้ได้ พอร้อน
ขึ้นมาเริ่มหงุดหงิดก็ตอ้ งดึงกลับมา ไม่ไปแก้ข ้างนอก เช่นติดแอร์ ดึงใจให้อยู่
ตรงกลาง ให้พอใจ ให้เฉยๆ จึงต้องฝึ ก แต่พวกเราชอบสุขชอบสบายกัน จึงต้อง
หัดอยู่กบั ความยากลําบากขาดแคลน เช่นมาอยู่วดั เพือ่ ปรับให้เป็ นอุเบกขากับ
สภาพทีย่ ากลําบากขาดแคลนให้ได้
ต้องทําสมาธิให้มากๆ ถ้ายังไม่มสี มาธิ สติปญั ญาจะไม่มกี าํ ลังพอ ไม่มสี มาธิเป็ น
ตัวดึงใจไว้ รู้อยู่วา่ ไม่ควรหงุดหงิด แต่ก็บงั คับไม่ได้ ห้ามไม่ได้ทจ่ี ะหงุดหงิด รู้อยู่
ว่าไม่ควรดีใจ แต่ก็หา้ มไม่ได้ เวลาใครพูดดีก็อดทีจ่ ะดีใจไม่ได้ เวลาใครพูดไม่ดี
ก็อดทีจ่ ะหงุดหงิดใจไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะดึงใจให้อยู่ตรงกลางระหว่าง
ความยินดีและยินร้าย การทําสมาธิก็เพือ่ ให้ใจได้เข้าสู่จดุ อุเบกขา พอเข้าได้แล้ว
จะรู้วา่ เป็ นอย่างไร จะรักษาใจให้อยู่ตรงนี้เสมอ พอมีอะไรมากระทบ ถ้าดีใจก็
ต้องตัดทันที ไม่ไปสนใจ ดีใจแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งวุน่ วายใจ เสียใจก็ตอ้ งวุน่ วายใจ
ปล่อยไป บังคับเขาไม่ได้ เหมือนเสียงนกเสียงกา ปล่อยเขาร้องไป ถ้าไม่ราํ คาญ
ก็ไม่มปี ญั หาอะไร ถ้าไม่ยนิ ดีก็ไม่มปี ญั หาอะไร อย่าไปผูกพันกับสิง่ ต่างๆทีม่ า
สัมผัสกับใจ รู้แล้วก็ปล่อยวาง สักแต่วา่ รู้ อย่าไปยินดียนิ ร้าย นี้คอื เป้ าหมาย
ต้องฝึ กทําสมาธิฝึกทําสติไปก่อน
ถาม ฝึ กทําสมาธิ มีวธิ ีไหนทีท่ าํ ให้มนั อยู่ นัง่ แล้วจะลอยไปเรื่อย
ตอบ มีแต่เราไม่ทาํ กัน ไปอยู่วดั สิ อยู่คนเดียว ตัดทุกอย่าง ทนเอาปี ๒ ปี ก็ตอ้ งได้
อะไรแน่ๆ เราเองทนอยู่ปีหนึ่ง อยู่คนเดียว ลาออกจากงาน แล้วอยู่คนเดียวเพือ่
เจริญสติสมาธิปญั ญา ไม่เห็นยากตรงไหนเลย แค่น้ ที าํ ไมจึงตัดไม่ได้กนั เพียงปี
เดียวกับการเจริญสติ ให้เวลากับอย่างอืน่ เป็ นสิบๆปี ได้ แต่ให้กบั สิง่ ทีม่ สี าระมี
คุณมีประโยชน์กบั ใจไม่ได้ ถ้าให้ไม่ได้ก็จะไม่ได้มรรคผล
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ถาม เอาแบบเริ่มต้น ยังไม่ตอ้ งถึงขนาดนัน้
ตอบ พุทโธๆไปเรื่อยๆ อย่าคุยกับตัวเอง ให้รู้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทํา อย่าไปคิดเรื่องอืน่
แปรงฟันก็ให้อยู่กบั แปรงฟัน พุทโธๆไปแปรงฟันไป กินข้าวไปพุทโธๆไป เท่านัน้
พอ อย่าไปคุยกับคนอืน่
ถาม จิตรวมคืออะไร
ตอบ รวมเป็ นหนึ่ง เป็ นอุเบกขา สงบนิ่ง
ถาม จะรู้ไหมเวลาทีจ่ ติ รวมแล้ว
ตอบ รู้ จะแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ
ถาม เหมือนจิตว่างใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่
ถาม เวลาทีน่ งั ่ สมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวด พอถึงจุดหนึ่งรู้สกึ ว่ามันแยกออกจากกัน
คือความเจ็บปวดยังมี แต่เราไม่ได้ไปผูกติดกับเขา เขาอยู่ของเขาตรงนัน้ เขา
ไม่ได้หายไป อย่างนี้ถอื ว่ารวมหรือไม่
ตอบ สงบเป็ นอุเบกขา แต่ไม่รวมจนหายไปหมด รวมได้ ๒ แบบ รวมแบบหายไป
หมด ร่างกายก็หายไป ความเจ็บปวดก็หายไป หรือรวมแบบความเจ็บยังอยู่
ร่างกายยังอยู่ แต่เรารู้อยู่เฉยๆ ต่างฝ่ ายต่างอยู่ เหมือนกับเสียงนี่ เราไม่ไป
รําคาญกับเสียง ปล่อยให้มเี สียงไป ลมพัดก็ปล่อยให้พดั ไป อย่างนี้ก็ใช้ได้
เป็ นได้ทงั้ ๒ อย่าง
ถาม ไม่ทราบรายละเอียดปลีกย่อยในศีล ๘ มีข ้อห้ามอะไรบ้าง ทําให้ไม่กล้าถือ
ทัง้ หมด เลยถือศีล ๕ แต่ทาํ แบบศีล ๘
46

ตอบ สาระของศีล ๘ ก็คอื ให้สาํ รวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้หาความสุขจากรู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากการรับประทาน จากการหลับนอน
ถาม เดีย๋ วนี้ลูกจะมี ๒ คาถา คือ ๑. ความอยาก เพราะต้นตอก็คอื เราอยาก ๒. ทีใ่ ช้
บ่อยในทีท่ าํ งานก็คอื ไม่ตอ้ งไปดูข ้างนอก คือดูทต่ี วั เรา กลับมาดูทต่ี วั เรา บาง
เวลาคุยเรื่องงาน เราเริ่มหงุดหงิดแล้ว เริ่มจะเอ๊ะทําไมเขาเป็ นแบบนี้ ทําไมทํากัน
อย่างนี้ ก็จะเริ่มกลับเข้ามา คือไม่ส่งออกนอกแล้ว
ตอบ ปล่อยให้เขาลุยไป ให้เขาเถียงกันไป เรานัง่ เฉยๆ
ถาม บางทีถา้ เราเริ่มวิพากษ์วจิ ารณ์เขา เราจะย้อนกลับมาดูตวั เองก่อน
ตอบ อย่างนัน้ ถูกแล้ว
ถาม เวลาเราโกรธ ก็ถามว่าโกรธเพราะอะไร ก็ช่วยได้มากค่ะ
ตอบ แก้ปญั หาถูกจุดแล้ว ไฟกําลังไหม้ใจ อย่าไปดับทีอ่ น่ื ดับทีใ่ จ ความโกรธอยู่ทใ่ี จ
ความหงุดหงิดอยู่ทใ่ี จ เพียงแต่อาศัยสิง่ ภายนอกเป็ นตัวจุดชนวนให้เกิดขึ้น แต่
ตัวทีเ่ ป็ นปัญหาอยู่ทใ่ี จเรา เริ่มรู้แล้วว่าต้องมองข้างใน ต้องปล่อยข้างนอก หลวง
ปู่ดุลย์สอนเสมอว่า เข้าข้างในเป็ นมรรค ออกข้างนอกเป็ นสมุทยั ออกข้างนอก
เป็ นทุกข์ เข้าข้างในสุขสงบเย็นสบาย
ถาม ถ้าหลงออกไปข้างนอก ก็จะหลงไม่นาน แล้วก็จะกลับมา จะรู้วา่ เมือ่ สักครู่น้ หี ลง
ไปแล้วนะ
ตอบ ใช้ได้ แสดงว่าได้เข้าสู่มรรคแล้ว เจริญอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ถาม ผ่านความเจ็บปวดให้ได้
ตอบ ต้องเข้าไปถึงจุดนัน้ ต้องเจอความเจ็บปวด แล้วก็ใช้พทุ โธๆ บริกรรมไปเรื่อยๆ
ไม่ไปนึกถึงความเจ็บปวด เดีย๋ วมันก็หายไปเอง ต้องไปถึงตรงนัน้ ให้ได้ บางคน
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ไปไม่ถงึ นัง่ ได้เดีย๋ วเดียวยังไม่ทนั เจ็บก็ลุกแล้ว หงุดหงิดรําคาญใจขึ้นมาแล้ว
อย่างนี้ก็อกี ไกล สติไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะผ่านขัน้ แรกไปได้ คือความหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
มันก็ไปไม่ถงึ ขัน้ ทีม่ นั เกิดเวทนาทางร่างกายขึ้นมา ถ้าถึงขัน้ นัน้ ก็ใช้พทุ โธๆบริ
กรรมไป หรือพิจารณาแยกแยะว่าเป็ นคนละส่วนกัน ปล่อยไปตามเรื่อง เวทนาก็
เป็ นเหมือนเสียง ทีเ่ ข้ามาทางหู แล้วไปปรากฏทีใ่ จ เวทนาก็มาจากร่างกาย แล้วก็
ไปปรากฏทีใ่ จเหมือนกัน พอไปถึงใจก็เป็ นสภาวธรรมทีป่ รากฏในใจ มีสญั ญาไป
แยกว่าดีหรือไม่ดี ต้องลบสัญญาทีไ่ ปว่าดีหรือไม่ดี โดยพิจารณาว่าเป็ นเพียง
สภาวธรรม ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป เสียงก็เป็ นสภาวธรรม เวทนาทีม่ าทาง
กายก็เป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน พอไปถึงใจแล้วเป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน ถ้าดู
อยู่ตรงใจแล้วจะเห็นว่า เสียงก็ดี รู ปก็ดี กลิน่ ก็ดี รสก็ดี เป็ นสภาวธรรมทัง้ หมด
ใจรับรู้สภาวธรรมทุกรูปแบบได้ จะเจ็บจนขาดใจตายไป ก็เป็ นเพียงสภาวธรรมที่
ใจรับรู้เท่านัน้ เอง ทําอะไรใจไม่ได้ เพราะไม่มอี ะไรจะทําใจได้ เหมือนกับภาพที่
ปรากฏในจอโทรทัศน์ จะเป็ นระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่ได้ทาํ ให้จอระเบิดไปด้วย จะ
ฆ่ากันฟันกันยิงกันในจอโทรทัศน์ ก็ไม่ได้ทาํ ให้จอพังเสียหาย ใจก็เป็ นอย่างนัน้
ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้สภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป เป็ นเหมือนจอโทรทัศน์
ปัญหาอยู่ตรงทีไ่ ม่สกั แต่วา่ รู้ กลับไปแปลความหมาย ว่าดีไม่ดี จนเกิดรักชัง
ขึ้นมา เกิดทุกข์ข้นึ มา ต้องแก้ตรงนี้ ให้สกั แต่วา่ รู้ ด้วยปัญญา พิจารณาให้เห็นว่า
เป็ นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ามีสติปญั ญามีสมาธิแล้ว จะสามารถทําใจ
เป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู้ได้ ก็จะหมดปัญหา ไม่กลัวอะไร แต่พวกเราไปไม่ถงึ ตรง
นัน้ กัน จึงไม่ทนั กิเลส กิเลสไปจองสัญญาไว้ก่อน ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา เป็ นพ่อ
เราเป็ นแม่เรา เป็ นเพือ่ นเรา เป็ นพีเ่ ราเป็ นน้องเรา พอเป็ นอะไรไปก็วนุ่ วายใจ
ไม่ได้สกั แต่วา่ รู้ ว่าเป็ นเพียงสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป
ถาม ตอนทีฟ่ งั ทีแรกคิดว่าเข้าใจ จริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจจริงๆ พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ ก็
นึกได้วา่ ได้สอนมาหมดแล้ว
ตอบ ความเข้าใจมีอยู่หลายระดับ
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ถาม สําคัญตอนทีเ่ กิดเหตุการณ์แล้ว ดึงมาใช้ให้ทนั
ตอบ ตอนเข้าห้องสอบ
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๓

ความคิดปรุงแต่ง
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

สังขารคือความคิดปรุงแต่ง ในขณะหนึ่งจะคิดได้เรื่องเดียว จะคิดทางกิเลสก็ได้ ทาง
ธรรมะก็ได้ ทางทีไ่ ม่ใช่กเิ ลสหรือธรรมะก็ได้ ดังทีพ่ ระท่านสวดในงานศพว่า กุสลาธัมมา
อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา ท่านหมายถึงสังขาร ความคิดปรุงแต่ง ทีค่ ดิ ปรุงแต่งไป
ทางกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้ หรือไม่ใช่กศุ ลหรืออกุศลก็ได้ ครูบาอาจารย์พยายามสังสอน
่
พวกเราให้คดิ ไปทางกุศล เช่นให้คดิ แต่คาํ ว่าพุทโธๆ เพราะคิดแล้วใจไม่รอ้ น คิดแล้ว
เย็นสงบ ถ้าปล่อยให้คดิ ตามประสาของพวกเรา จะชอบคิดไปทางกิเลส เช่นพอเกิดความ
เจ็บปวด ก็เกิดความกลัว เกิดความอยากให้ความเจ็บปวดหายไป หรืออยากจะหนีจาก
มันไป เราจึงต้องมาฝึ กสร้างกุศล ฝึ กสอนจิตให้คดิ ไปในทางทีเ่ ป็ นกุศล ควบคุมบังคับ
สังขารให้ไปในทางกุศล เริ่มต้นก็บริกรรมไปก่อน หรือทีน่ ิยมทํากันทัวไปก็
่ คอื สวดมนต์
เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพียงแต่เวลาสวดมักจะสวดโดยไม่มสี ติ
หรือบริกรรมโดยไม่มสี ติ สวดไปตามความเชื่อ ไม่รู้จกั วิธีสวดอย่างถูกต้อง หรือ
บริกรรมอย่างถูกต้อง สวดไปแล้วก็คดิ เรื่องอืน่ ไปด้วย ผลคือความสงบนิ่งจึงไม่ปรากฏ
ถ้าสวดหรือบริกรรมโดยมีสติควบคุมใจ ควบคุมความคิด ให้อยู่กบั การสวดหรือการ
บริกรรม จิตจะสงบอย่างรวดเร็ว เช่นคุณแม่แก้วทีห่ ลวงตาเขียนไว้ในหนังสือปฏิปทาฯ
ครัง้ แรกทีค่ ุณแม่แก้วลองภาวนา ก็บริกรรมพุทโธๆไปประมาณสัก ๕ นาที จิตก็รวมลง
เข้าสู่ความสงบ ถ้าไม่เคยปฏิบตั จิ นเห็นผลก็จะคิดว่าเป็ นไปได้อย่างไร เพราะสวดมาเป็ น
ปี ๆ บริกรรมมาเป็ นปี ๆ ไม่ได้ผลอย่างทีท่ ่านเขียนไว้เลย เพราะการบริกรรมของพวกเรา
ไม่เหมือนกับการบริกรรมของท่าน ท่านบริกรรมแบบมีสติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็ นสุราก็
แบบไม่ผสมนํา้ แข็งไม่ผสมโซดา มีแต่สุราเพียวๆ การบริกรรมของท่านมีแต่พทุ โธล้วนๆ
ไม่ได้ส่งจิตไปคิดเรื่องอืน่ เลย เพราะได้เจริญสติมามากในอดีต สติตดิ มากับใจ พอสังให้
่
ทํางานก็จะทําทันที เหตุทภ่ี าวนาแล้วสงบหรือไม่น้ ี อยู่ทส่ี ติเป็ นสําคัญ จึงอย่าไปสงสัย ว่า
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ทําไมท่านทําได้ แต่เราทําไม่ได้ เพราะในอดีตสะสมสติมาไม่เท่ากัน ถ้ามีสติแล้วสมาธิ
ปัญญาและวิมตุ ติหลุดพ้นถึงจะตามมาได้
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่กว่าธรรมทัง้ ปวง เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง
ทีใ่ หญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทงั้ ปวง ครอบรอยเท้าของสัตว์ทกุ ชนิด สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ถ้าไม่มสี ติแล้วธรรมอย่างอืน่ ก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ ในศีล ๕ ก็ให้รกั ษาสติดว้ ยการไม่เสพ
สุรายาเมา ความจริงการเสพสุรายาเมาไม่ได้เบียดเบียนใคร ไม่เหมือนกับการฆ่าสัตว์ ลัก
ทรัพย์ ประพฤตผิดประเวณี หรือพูดปดมดเท็จ แต่จะขวางกัน้ การเจริญก้าวหน้าของการ
ปฏิบตั ิ ถ้าเสพสุรายาเมาแล้วจะขาดสติ ทําให้ทาํ บาปทํากรรมได้ ทําดีไม่ได้ ภาวนาไม่ได้
บริกรรมพุทโธๆไม่ได้ มีแต่จะนอนอย่างเดียว สติจงึ เป็ นปัจจัยทีส่ าํ คัญ ในธรรมต่างๆจะ
มีสติอยู่เสมอ มรรค ๘ ก็มสี มั มาสติ อินทรีย ์ ๕ พละ ๕ ก็มศี รัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา สติปฏั ฐาน ๔ ก็เกี่ยวกับสติ พวกเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการเจริญสติ
พยายามสร้างสติข้นึ มาก่อน เมือ่ ได้สติแล้ว สมาธิปญั ญาจะตามมาตามลําดับ สติปญั ญา
เป็ นธรรมคู่กนั เช่นสติปญั ญา มหาสติมหาปัญญา อยู่ทส่ี ติเป็ นหลัก สติเป็ นเหมือนเชือก
เริ่มต้นก็จะเป็ นเหมือนเชือกกล้วย ผูกไว้กับคอสุนขั และผูกไว้กับเสา มันกระตุกทีเดียวก็
ขาด เพราะสติยงั อ่อนอยู่ สูก้ าํ ลังของกิเลสไม่ได้ แต่ถา้ ฝึ กตัง้ สติไปเรื่อยๆ ดึงใจไว้อยู่
เรื่อยๆ ให้อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั หรือให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆ
พยายามฝึ กไปเรื่อยๆ ใหม่ๆก็จะหลุด ทําได้ ๔ หรือ ๕ วินาทีก็หลุด พอได้สติก็ดงึ
กลับมาใหม่ ดึงกลับมาเรื่อยๆ เป็ นเหมือนการชักเย่อกัน ตอนต้นเขาจะมีแรงมากกว่า จะ
ดึงไปได้เรื่อยๆ ต่อไปพอสติมกี าํ ลังมากขึ้น ก็จะดึงไปยาก ต่อไปจะไม่ไป จะอยู่กบั งานที่
ให้ทาํ ไม่นานก็จะสงบ สามารถหยุดความคิดได้เลย ไม่ตอ้ งใช้คาํ บริกรรมก็ได้ สังให้
่
หยุดคิดได้เลย เมือ่ มีสติขนาดนี้แล้วก็จะมีสมาธิ จะสงบนิ่งเย็นสบาย มีความสุข เวลา
ออกจากสมาธิ สังขารยังจะคิดไปตามอํานาจของกิเลส ต้องใช้ปญั ญาเข้ามาแก้ต่อไป
ต้องใช้ไตรลักษณ์ คิดไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอะไรก็พจิ ารณาว่า ไม่เทีย่ งเป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
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ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เราอยู่ในโลกของธาตุ ๔ ร่างกายก็เป็ นธาตุ ๔
กุฏกิ ็เป็ นธาตุ ๔ ต้นไม้ก็เป็ นธาตุ ๔ ไม่มอี ะไรไม่ใช่ธาตุ ๔ เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป
เปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ จากเมล็ดก็เป็ นต้น จากต้นเล็กก็เป็ นต้นใหญ่ แก่ลงตายไป
กลายเป็ นดินไป ร่างกายก็เช่นเดียวกัน ไหลไปเหมือนกระแสนํา้ ไหลมาจากภูเขา ไหลลง
มาเรื่อยๆ ตามห้วยตามลําธารตามแม่นาํ้ ลงไปสู่ทะเลมหาสมุทร ทุกสิง่ ทุกอย่างก็มเี กิด
แก่เจ็บตาย ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ นตน ไม่มอี ะไรเป็ นเรา เป็ นของเรา จิตผูร้ ู้หรือธาตุรู้น้ ี
เป็ นเพียงผูท้ ม่ี าครอบครอง มาเป็ นเจ้าของชัว่ คราว แต่มากับความหลง มากับอวิชชา
ปัจจยา สังขารา อวิชชาเป็ นปัจจัยให้สงั ขารปรุงแต่ง ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของเรา
แล้วก็เกิดตัณหาความอยาก เกิดอุปาทานความยึดติด เกิดภพ เกิดชาติตามมาต่อไป
หลุดจากภพนี้ก็ไปต่อภพใหม่ เพราะจิตเป็ นอกุสลา ธัมมา เป็ นอวิชชา ปัจจยา สังขารา
ถ้าเป็ นไตรลักษณ์ ก็จะเป็ นกุสลา ธัมมา จะเห็นตามความจริง ก็จะตัดตัณหาตัดอุปาทาน
ได้ ตัดภพตัดชาติได้ ทัง้ หมดนี้มอี ยู่ในตัวเรา ตัวทีจ่ ะทําให้เห็นก็คอื สติ สติจะดึงใจให้
กลับเข้ามาดูภายใน ถ้าไม่มสี ติก็จะถูกอวิชชา ปัจจยา สังขารา ผลักให้ไปดูภายนอก ให้
ไปดูรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็เกิดเวทนา สุขทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้สมั ผัส เกิดอุปาทาน
เกิดตัณหา เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทุกวันนี้เราก็อยู่กบั พวกนี้ อยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะในรูปแบบต่างๆ ดีใจเสียใจกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ดีใจเสียใจกับธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ
จึงต้องสอนใจ ต้องศึกษา ต้องปฏิบตั ิ พอได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว จะรู้วา่ ต้องทํา
อะไรบ้าง ก็พยายามทําให้มาก ตัดภารกิจอืน่ ออกไป ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น เป็ นภารกิจที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิ อย่าไปเสียเวลากับการสนุกสนาน กับพวกรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เพราะไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจเจริญขึ้นฉลาดขึ้น มีความสุขมากขึ้น แต่ทาํ ให้หลงมาก
ขึ้น ทุกข์มากขึ้น ทํางานเพือ่ เอาปัจจัย ๔ มาสนับสนุนจุนเจืออัตภาพร่างกาย พอว่างจาก
การทํางาน ก็อย่าไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เข้าหาธรรมะ ให้เจริญสติ แม้แต่
ในขณะทีท่ าํ งานทํามาหากิน ก็สามารถเจริญสติได้ ดึงใจให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ อยู่
กับเหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น กําลังเดินก็ให้รู้อยู่กบั การเดิน กําลังพูดก็ให้รู้อยู่กบั การพูด
กําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กบั การรับประทานอาหาร กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กบั
52

งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ให้คดิ อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่ ส่วนเรื่องอืน่ ถ้า
จําเป็ นจะต้องคิด ก็หยุดการทําอย่างอืน่ เสียก่อน หยุดเคี้ยวหยุดรับประทานแล้วก็คดิ ให้
พอ มีความจําเป็ นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็คดิ ไป เมือ่ คิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็หยุดคิด
เก็บเอาเข้าลิ้นชัก แล้วก็มาคิดอยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่ ต่อไปจะมีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆ
พอให้จติ บริกรรมแต่คาํ ว่าพุทโธๆ ก็จะสงบ ให้สวดมนต์ก็สงบ ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็
สงบ กรรมฐาน ๔๐ เป็ นเสาผูกจิต แต่ตอ้ งมีเชือกสําหรับผูกจิตไว้กับเสา ก็คอื สติ ใช้
กรรมฐานชนิดไหนก็ได้ทเ่ี ราชอบ เป็ นเหมือนอาหารทีเ่ รารับประทาน ชอบรับประทาน
อาหารแบบไหน ก็รบั ประทานแบบนัน้ ไป ผลคือความอิม่ ก็จะตามมา กรรมฐาน ๔๐ นี้
เราเลือกได้ จะใช้อานาปานสติ รู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ บริกรรมพุทโธๆ คือพุทธานุสติ
ก็ได้ พิจารณาร่างกาย คือกายคตาสติก็ได้ ตัวสําคัญคือสติ ถ้ามีสติแล้วจิตจะไปไหน
ไม่ได้ ต้องอยู่กบั กรรมฐาน เมือ่ อยู่อย่างต่อเนื่องไม่นานก็จะสงบสบาย สงบมากสงบ
น้อยอยู่ทก่ี าํ ลังของสติ
ถ้าจิตไม่สงบจะสับสน ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร พอสงบแล้วจะเห็นว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่
ตรงไหน พอรู้แล้วก็จะพยายามรักษาความสุขนี้ สร้างความสุขนี้ ให้มมี ากขึ้นไป ให้มี
อย่างต่อเนื่อง จนมีอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่ในสมาธิก็สงบได้ชวั ่ ระยะหนึ่ง พอถอนออกมา
จะคิดปรุงแต่ง กิเลสก็ออกมาทํางานต่อ เพราะสมาธิไม่ได้ตดั กิเลสให้ขาดให้ตาย
เพียงแต่กดไว้เหมือนหินทับหญ้า พอออกจากสมาธิก็เหมือนยกหินออกจากหญ้า หญ้าก็
เจริญงอกงามต่อไปได้ กิเลสก็ทาํ งานต่อไปได้ กิเลสจะตายได้ก็ตอ้ งถอนรากถอนโคน
คือโมหะความหลง ทีท่ าํ ให้โลภทําให้โกรธ ความหลงก็คอื เห็นผิดเป็ นชอบ ไม่เห็นไตร
ลักษณ์ เห็นทุกข์เป็ นสุข เห็นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะว่าเป็ นสุข แต่ความจริงเป็ นทุกข์
เป็ นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกอย่างเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ความหลงจะ
เห็นว่าเป็ นนิจจังสุขงั อัตตา เห็นร่างกายเป็ นตัวเป็ นตน ให้ความสุขกับเรา ต้องอยู่ไป
นานๆ แต่ไม่ได้เป็ นอย่างทีก่ เิ ลสเห็น เพราะเป็ นความหลง จึงต้องใช้ปญั ญาวิเคราะห์
พิจารณาเรื่อยๆ เพราะขณะทีไ่ ม่วเิ คราะห์พจิ ารณาด้วยปัญญา ก็จะไปทางกิเลสทันที ฝัง
ลึกเป็ นนิสยั เป็ นเหมือนกับสียอ้ มทีต่ ดิ อยู่ในผ้า ต้องเอานํา้ ยาซักฟอกมาฟอกให้ออกไป
เอาปัญญามาฟอกอาสวะทีม่ อี ยู่ในจิต อาสวะเป็ นเหมือนสีทล่ี ะลายอยู่ในนํา้ ต้องเอา
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ปัญญามากรองออกไป ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ทุกขณะทีก่ าํ ลังคิดเรื่องอะไรก็ตาม ต้อง
มีไตรลักษณ์เข้ามาประกบอยู่เรื่อยๆ จะหยุดพิจารณาก็ตอนทีเ่ ข้าสมาธิเพือ่ พักจิตเท่านัน้
เพราะจะพิจารณาไปตลอดเวลาไม่ได้
คนเราทํางานตลอด ๒๔ ชัว่ โมงไม่ได้ ต้องหยุดพักผ่อนรับประทานอาหาร จิตก็
เช่นเดียวกัน พอพิจารณาไปนานๆ ก็เหนื่อยล้า ไม่แหลมคม มีอารมณ์ของกิเลสเข้ามา
แทรก ควรหยุดพิจารณา กลับเข้าสู่สมาธิ พักจิตให้สบาย พอถอนออกมาจะสดชื่นมี
กําลัง จิตว่างปราศจากอารมณ์ พิจารณาต่อได้ พิจารณาอะไรอยู่ก็พจิ ารณาต่อไป จนเป็ น
นิสยั มองอะไรก็จะมองว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ทีน้ กี ็ไปเข้าสนามสอบดู ไป
ทดสอบดู ไปดูคนตายดู คนอืน่ ตายไม่เป็ นไร ดูคนของเราตายดูวา่ เป็ นอย่างไร ดูคนของ
เราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็ นอย่างไร จิตวุน่ วายสับสนอลหม่านหรือเปล่า หรือดูแล้วปลงสังเวช
ว่าเป็ นธรรมดา ต่อไปเราก็ตอ้ งเป็ นเช่นกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะเขา ต่อไปเราก็เป็ น ห้องสอบก็
มีหลายห้อง ห้องของคนอืน่ ก็หอ้ งหนึ่ง ต่อไปก็เป็ นห้องของเรา เป็ นความจริงทีจ่ ะต้อง
ปรากฏขึ้นมา ถ้าผ่านก็จะสบาย รู้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นเวลาใดก็ไม่เป็ นปัญหา
อีกต่อไป ไม่ทกุ ข์แล้ว หลังจากนัน้ ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา รู้วา่ ผ่านแล้ว งานก็เสร็จสิ้นได้ งาน
ภาวนามีทส่ี ้นิ สุด วุสติ งั พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์ได้เสร็จสิ้นแล้ว เมือ่ ได้เข้าห้อง
สอบจนสอบผ่านแล้ว ปล่อยวางหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว หลังจากนัน้ ก็สบาย
ไม่ตอ้ งทําอะไร ถ้าจะทําก็ทาํ ให้กบั คนอืน่ กับตัวเองไม่ตอ้ งทําอะไรแล้ว สอนคนอืน่ ต่อ
เพือ่ จะได้หลุดพ้น รางวัลทีไ่ ด้รบั นี้ดกี ว่ารางวัลทีค่ นอืน่ จะให้เรา ลาภยศสรรเสริญสุขไม่มี
ความหมายเลย เมือ่ เปรียบกับรางวัลทีเ่ ราได้คอื ปรมัง สุญญัง ปรมัง สุขงั สุขสุดยอด ที่
ไม่มที กุ ข์เจือปนอยู่เลย สุขทีถ่ าวร เกิดจากจิตทีว่ า่ ง ปราศจากโลภโกรธหลง นี่คอื
เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ เริ่มต้นทีส่ ติ ไม่วา่ จะทําอะไร ให้มสี ติเสมอ ทําบุญให้ทานด้วย
สติ รักษาศีลด้วยสติ ภาวนาด้วยสติ หลุดพ้นด้วยสติดว้ ยสมาธิดว้ ยปัญญา
ถาม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกข์เท่านัน้ ทีเ่ กิดขึ้น และทุกข์เท่านัน้ ทีด่ บั ไป ไม่ใช่ทกุ
สิง่ ดับหรือ ทําไมดับเฉพาะทุกข์
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ตอบ เวลาพิจารณาไตรลักษณ์ ท่านเน้นทีท่ กุ ข์ ตัวปัญหาก็คอื ตัวทุกข์น้ ี มีแต่ทกุ ข์
เท่านัน้ ทีเ่ กิดขึ้น มีแต่ทกุ ข์เท่านัน้ ทีด่ บั ไป ก็มเี ท่านัน้ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์หมด
ทุกข์เกิดจากใจไปยุ่งกับสิง่ ต่างๆ ความจริงสิง่ ต่างไม่ได้เป็ นทุกข์หรอก เป็ นเพียง
อนิจจัง เป็ นเพียงอนัตตา ต้นไม้ใบหญ้าร่างกายนี่เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่
ตัวตน เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ แต่ใจไปทุกข์กบั เขาเอง ทุกข์เพราะหลง เพราะ
อยาก เพราะยึดติด จึงทรงสรุปว่า มีแต่ทกุ ข์ทเ่ี กิดขึ้น มีแต่ทกุ ข์ทด่ี บั ไปในจิต
ถาม มีเพือ่ นคนหนึ่งใช้การพิจารณาคุณงามความดีของพ่อแม่ แทนทีจ่ ะใช้พทุ โธหรือ
ลมหายใจ อย่างนี้อยู่ในกรรมฐาน ๔๐ หรือไม่
ตอบ ไม่
ถาม เขาว่าง่ายกว่าพุทโธ
ตอบ บริกรรมแม่ๆหรือพ่อๆไปเรื่อยๆก็ได้
ถาม เขาคิดว่าแก้กรรมได้
ตอบ กรรมทีท่ าํ ไปแล้วเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นแล้ว ด่าใครไปแล้วจะไปถอนคืนอย่างใน
รัฐสภาไม่ได้ นัน่ มันหลอกกัน หลอกด่าแล้วก็ไปถอนคืนทีหลัง มันเกิดขึ้นแล้ว
ฝังอยู่ในความรู้สกึ นึกคิดแล้ว เขาก็ตอ้ งโกรธเกลียดเรา มีโอกาสก็จะด่ากลับ
อะไรทีเ่ กิดขึ้นแล้วเราไปลบมันไม่ได้
ถาม ตอนสาวๆว่าคุณแม่มาก ตอนนี้อยากให้คุณแม่อโหสิกรรม
ตอบ เป็ นการคิดทีด่ ี คุณพ่อคุณแม่มพี ระคุณกับเรามาก ระลึกถึงพระคุณของท่านได้ก็
ดี เป็ นความกตัญ�ูกตเวที คิดแล้วทําให้สบายใจ ใจสงบ แต่จะสงบเหมือนกับ
การบริกรรมพุทโธหรือไม่ ต้องลองทําดู แต่หลักของการทําสมาธิน้ ี นอกจาก
กรรมฐาน ๔๐ นี้แล้ว อย่างอืน่ ก็ใช้ได้ ศาสนาอืน่ หรือลัทธิอน่ื ก็ใช้คาํ อืน่ เช่นใช้
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โอม เป็ นสังขารความคิดปรุงอย่างหนึ่ง ทีท่ าํ ให้จติ ไม่กระเพือ่ ม ไม่ปรุงแต่งไป
ในทางกิเลส ให้เป็ นกลาง
ถาม ตามหลักของทางวัดป่ า จะสอนให้ทาํ สมาธิให้จติ ตัง้ มัน่ แต่ของเขาเป็ นแบบ
ปัญญาอบรมสมาธิ ให้คดิ แต่ในทางดีตลอด ลูกก็บอกว่าจะทําให้ฟ้ งุ ซ่าน ไม่ได้
สมาธิ ทําอะไรก็ตามให้คดิ ดีตลอดเวลา อย่างนี้ลูกว่าไม่ใช่ปญั ญาอบรมสมาธิ
ตอบ ถ้าคิดในทางไตรลักษณ์ก็ใช้ได้ แต่จะเป็ นสมาธิหรือไม่นนั้ อยู่ทส่ี ติจะควบคุมให้
คิดไตรลักษณ์ไปตลอดเวลาหรือไม่ คิดจนถึงแก่นมันหรือไม่ เช่นฟุ้งซ่านสามีจะ
จากไป ไปมีแฟนใหม่ แล้วคิดว่าในทีส่ ุดก็ตอ้ งจากกัน ขณะนี้ใครกําลังทุกข์อยู่
เรากําลังทุกข์ใช่ไหม ทุกข์เพราะอะไร เพราะหวงยึดติดว่าเป็ นของเราใช่ไหม
ความจริงเขาเป็ นของเราหรือไม่ ถ้าพิจารณาจนเห็นชัดแล้วว่า ไม่ใช่ของเรา ถ้าไม่
อยากจะทุกข์ก็ตอ้ งปล่อยเขาไป พอยอมรับความจริง แล้วก็จะไม่ทกุ ข์ ระหว่าง
ความทุกข์กบั เขาจะเอาอะไรดี ถ้าเอาเขาก็ตอ้ งทุกข์ ถ้ายังอยากให้เขาอยู่ก็ตอ้ ง
ทุกข์ เพราะเขาจะไม่อยู่ เขาจะต้องไปแน่ๆ ถ้าปล่อยเขาไปเราก็ไม่ทกุ ข์ ยอมรับ
ความจริงว่าเขาไม่ใช่ของเรา เป็ นเพียงสมบัตชิ วั ่ คราว ก็จะหายทุกข์ อย่างนี้ถงึ
เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลมีแม่คนหนึ่ง
คลอดลูกออกมาได้ไม่นานลูกก็ตายไป ทุกข์มาก อยากให้ลูกฟื้ น ชาวบ้านสงสาร
เห็นนัง่ กอดลูกร้องห่มร้องไห้ทงั้ วันทัง้ คืน ก็เลยแนะให้ไปหาพระพุทธเจ้า เพราะ
พระพุทธเจ้าจะช่วยทําให้ฟ้ ื นได้ ก็ดใี จ มีความหวัง รีบอุม้ ลูกไปกราบ
พระพุทธเจ้า ทรงเมตตาถามว่าต้องการอะไร ทราบว่าจะช่วยทําให้ลูกฟื้ นได้ ทรง
ตรัสว่า ได้ ง่ายนิดเดียว ให้ไปเอาเมล็ดพันธุผ์ กั กาดมาให้พระองค์ แต่ตอ้ งเอามา
จากบ้านทีไ่ ม่มคี นตายเลย ไม่มพี ่อแม่ ไม่มญี าติ ไม่มเี พือ่ นฝูง ไม่มพี น่ี อ้ งตาย
แกก็ดใี จรีบไปทันที ไปเคาะตามประตูบา้ น ทุกบ้านก็มเี มล็ดพันธุผ์ กั กาด แต่ทกุ
บ้านก็มคี นตาย จนเหนื่อยใจเห็นสัจจธรรมความจริง ว่าความตายเป็ นธรรมดา
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เห็นว่าทีก่ าํ ลังทุกข์อยู่เพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็น
อนัตตา พอเห็นอนิจจังว่าความตายเป็ นธรรมดา ตายไปแล้วก็กลับมาไม่ได้ ก็
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ยอมรับความจริง ก็หายทุกข์ ก็เลยเอาศพลูกชายไปทิ้งไว้ในป่ าช้า นี่คอื ปัญญา
อบรมสมาธิ
ถาม ปัญญาอบรมสมาธิน้ ี กับปัญญาทีเ่ กิดจากการพิจารณาธรรม หลังจากทีจ่ ติ ออก
จากสมาธิแล้ว ไม่เหมือนกันหรือ
ตอบ ยังเป็ นการทําการบ้านอยู่ เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ทย่ี งั ไม่เกิดขึ้น เช่น
ร่างกายของเรา เป็ นการฝึ กฝนเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ พอรู้วธิ ีรบั กับเหตุการณ์
รู้วธิ ีรกั ษาใจด้วยปัญญาแล้ว ก็ไปเข้าห้องสอบดู กลัวอะไรก็ไปทีน่ นั ่ กลัวผีก็ไป
ป่ าช้า กลัวตายก็เข้าไปในป่ า ไปอยู่ในสถานทีท่ น่ี ่ากลัว ทีน่ ่ามีภยั ถึงแก่ชวี ติ
ได้ ไม่ได้ไปรักษาร่างกาย แต่ไปรักษาใจด้วยปัญญา รักษาใจไม่ให้ทกุ ข์ เพราะ
เมือ่ อยู่ในทีน่ ่ากลัว ความทุกข์จะเกิดขึ้น อวิชชา ปัจจยา สังขารา จะออกมา เรา
จะตายแล้ว เดีย๋ วเสือจะมากัดกิน หมีจะมากัดกิน ตอนนัน้ ต้องใช้ปญั ญาทีไ่ ด้
เจริญมาดับความกลัว เหมือนกับนักมวย ตอนต้นก็ซอ้ มกับคู่ซอ้ ม ชกกับ
กระสอบทรายไปก่อน พอขึ้นเวทีจริง ดูซวิ า่ จะผ่านจะชนะหรือไม่ ถ้าไม่ชนะก็
แสดงว่ายังไม่ทนั กิเลส อวิชชา ปัจจยา สังขารา ยังเร็วกว่า ไตรลักษณ์ปจั จยา สัง
ขารา ยังช้ากว่า ธรรมะ ปัจจยา สังขารา ยังช้ากว่า ก็ตอ้ งกลับมาฝึ กใหม่
พิจารณาให้มากขึ้น ให้ต่อเนื่องจนเร็วกว่ากิเลส แล้วค่อยไปสอบใหม่
ถาม ถ้าผ่านไปได้ครัง้ หนึ่งแล้ว
ตอบ ก็ผ่านได้ตลอด เฉพาะเรื่องนัน้
ถาม ถ้ากลัวอีก
ตอบ เพราะข่มใจด้วยสมาธิ ถ้าข่มด้วยปัญญา จะไม่กลัวอีก ต้องปลงว่า จะเป็ นอะไรก็
เป็ น จะตายก็ตาย ต้องปล่อยร่างกายให้ได้
ถาม ถ้าปลงได้แล้วจะปล่อยวางอย่างถาวร ถ้าข่มด้วยสมาธิจะปล่อยได้ชวั ่ คราว
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ตอบ ถูกต้อง
ถาม แต่ก่อนกลัวผีมาก ตอนนี้ก็คดิ ว่ากล้าขึ้น ตอนนี้ทดสอบด้วยการไปรดนํา้ ศพ
รู้สกึ ว่าได้ผลดี กลับมาบ้านแล้วก็จะเฉยๆ ไม่กลัวอะไรเลย อยู่คนเดียว รู้สกึ ว่า
เข้มแข็งขึ้น อย่างนี้ถอื ว่าก้าวหน้าหรือไม่
ตอบ ถ้าไม่กลัวก็กา้ วหน้า ความกลัวเป็ นกิเลส ขัน้ ต่อไปก็ไปดูการผ่าศพ เพือ่ ปลง
สังเวช ร่างกายของเขากับของเราก็เหมือนกัน ต่อไปร่างกายของเราก็ตอ้ งเป็ น
อย่างนี้เหมือนกัน
ถาม ท่านอาจารย์สอนให้ไปอยู่ป่าช้า
ตอบ ถ้ากลัวผีก็ตอ้ งไป เราเองก็ไม่เคยอยู่ป่าช้า เคยไปนัง่ อยู่คนื หนึ่ง แต่ไม่ได้ไปองค์
เดียว ไปด้วยกัน ๓ องค์ แต่แยกนัง่ กันคนละมุม ภาวนาอยู่ ๒ ชัว่ โมง ไม่เห็นมี
อะไร
ถาม ท่านอาจารย์เคยพูดว่า ให้นงั ่ จนสงบแล้วค่อยพิจารณา ถ้าไม่สงบก็จะไม่ได้
พิจารณาสักที ลูกก็กลับมานัง่ คิด คิดไปคิดมามันก็วา่ ง จิตว่างเลย นี่สงบหรือ
เปล่า สักพักหนึ่งก็สงสัยว่าบรมสุขทีท่ ่านอาจารย์พูดถึงเป็ นอย่างไร อย่างนี้ใช่หรือ
เปล่า ไม่เห็นจะสุขเลยมันแค่วา่ งเฉยๆ บรมสุขน่าจะเหมือนถูกลอตเตอรี่ แต่น่ี
แค่วา่ ง ไม่สุขแบบทีว่ า่ เลย
ตอบ ยังไม่ใช่ จิตยังไม่รวมลงถึงฐาน
ถาม ถ้าสุขจริงๆแล้ว มันเป็ นอย่างไร
ตอบ เหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหว วูบลงไปแล้วก็น่งิ เย็นสบาย โล่งอกโล่งใจ เบาอก
เบาใจ ทีใ่ ห้พจิ ารณาหลังจากออกมาจากความสงบ เพราะจะได้ผลจริงๆ ถ้า
พิจารณาโดยทีจ่ ติ ยังไม่สงบ จะพิจารณาไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ เพราะกิเลสจะคอย
รบกวนอยู่เรื่อย พิจารณาได้ไม่นานเดีย๋ วมันก็มาเถียงมาค้าน แต่ถา้ จิตสงบแล้ว
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พอออกมาจากความสงบ กิเลสยังงัวเงียอยู่ ยังไม่มแี รง ตอนนัน้ จิตจะมีเหตุมผี ล
ไม่มอี ารมณ์ พิจารณาความตายก็ยอมรับว่าต้องตายจริงๆ
ถาม พอลงถึงฐานได้แล้ว แต่เรายังอยู่ในทางโลก เวลาไม่มากพอ เราควรใช้เวลา
พิจารณามากเพียงไร
ตอบ เวลาขึ้นเวทีชกมวย เราต้องชกตลอดเวลาเลย ใช่ไหม เพราะคู่ต่อสูช้ กเรา
ตลอดเวลา กิเลสเขาทํางานตลอดเวลา เราจะพิจารณามากน้อยเพียงไรดีละ่ ถ้า
เป็ นมวยสมัครเล่นก็อย่าไปหวังชิงเหรียญทอง ต้องออกบวช ปฏิบตั ลิ ้วนๆ ต้อง
ลาออกจากงาน ถึงจะมีเวลาพอ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ จิตรวมจึงยากมากสิคะ
ตอบ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็งา่ ย อยู่ทบ่ี ารมีทไ่ี ด้บาํ เพ็ญมา
ถาม อยู่ทเ่ี ทคนิคหรือไม่คะ
ตอบ อยู่ทส่ี ติ ถ้าได้บาํ เพ็ญสติมามากก็งา่ ย นัง่ ปั๊บก็ได้เลย คุณแม่แก้วนัง่ เพียง ๕
นาทีก็ได้แล้ว พอเห็นผลแล้ว จะรู้เลยว่านี่คอื งานของเรา งานอย่างอืน่ ไม่ใช่แล้ว
ติดงานอะไรอยู่ ก็หาวิธตี ดั ให้ได้ เพือ่ จะได้ทาํ งานนี้อย่างเต็มที่
ถาม ท่านอาจารย์จติ รวมครัง้ แรกแล้ว ครัง้ ต่อไปท่านทําแบบไหนเพือ่ ให้จติ รวมอีก
ตอบ ส่วนใหญ่จะไปทางปัญญา ไม่ค่อยจะเข้าสมาธิ คอยดึงใจทีช่ อบอยากโน่นอยากนี่
ไว้ พยายามฝื นความอยาก อยากจะไปทีโ่ น่น ก็ไม่ไป ฝื นจนหายอยากไปเอง
ตอนทีอ่ ยากก็ทรุ นทุราย ทรมานจิตทรมานใจมาก พอหยุดปั๊บก็โล่งใจเบาใจ จะ
ใช้วธิ ีน้ ีเป็ นหลัก ใจชอบเพ่นพ่าน ไปโน่นมานี่ ไม่มเี หตุมผี ล พออยากจะไป ไม่ได้
ไปก็จะหงุดหงิด ทุกข์ทรมานใจ เราก็ใช้สติดูมนั ไป ไม่ไปตามความอยาก พอรู้วา่
ไปไม่ได้มนั ก็หยุดอยากหายอยากไปเอง หายขาดไปเลย แล้วก็สงบลงไป จะทํา
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเกิดความคิดว่า วันๆหนึ่งเราไม่เคยนัง่ อยู่กบั ทีเ่ ลย
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ทําไมวันนี้เราไม่นงั ่ อยู่กบั ทีด่ ูบา้ ง หาเก้าอี้สบายๆมานัง่ สักตัวหนึ่ง เอานํา้ มาวางไว้
ไม่ตอ้ งทําอะไร ไม่ตอ้ งดูไม่ตอ้ งฟังอะไร จะนัง่ สมาธิก็ได้ จะพิจารณาธรรมก็ได้
ถ้าเมือ่ ยจะลุกขึ้นยืนก็ได้ จะเข้าห้องนํา้ ก็ได้ นอกจากนัน้ จะไม่ให้ไปจากเก้าอี้ เริ่ม
นัง่ ตัง้ แต่ตอนสายๆ หลังจากรับประทานอาหารแล้ว จะนัง่ จนมืด จนต้องเปิ ดไฟ
ถึงจะลุกไปจากทีน่ งั ่ ต่อสูก้ บั ความอยาก ทีอ่ ยากจะไปทําโน่นทํานี่ สูก้ บั ความ
อยากไป ด้วยสมาธิดว้ ยพุทโธบ้าง ด้วยการพิจารณาธรรมบ้าง แต่ไม่อ่านหนังสือ
ไม่ฟงั อะไรทัง้ นัน้ สูก้ บั ความอยาก ส่วนใหญ่เราจะปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ไม่เช่นนัน้ ก็จะ
นัง่ ดูลมหายใจบ้าง พิจารณาร่างกายบ้าง พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาซากศพ
พิจารณารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นทุกข์ ทําอยู่อย่างนี้
พิจารณาแล้วปฏิบตั ติ าม พอรู้วา่ เป็ นทุกข์กไ็ ม่ไปแสวงหา ไม่ไปดูไม่ไปฟัง ไม่ไป
เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เสพแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นกับร่างกาย รับประทานก็
รับประทานเพือ่ ร่างกาย มีอะไรก็รบั ประทานไป เครื่องดืม่ ต่างๆก็ไม่ดม่ื ดื่มแต่
นํา้ เปล่า
ถาม เวลาลงครัง้ หนึ่งแล้วอยากจะลงอีก
ตอบ อย่าไปอยาก ถ้าอยากจะไม่ลง ภาวนาไป บริกรรมไปเรื่อยๆ เหมือนกับไม่เคย
รวมลงเลย อย่าไปอยากให้รวมลง ไม่รวมก็ไม่เป็ นไร ถ้าจะลงก็ตอ้ งนัง่ จน
เจ็บปวดแล้วบริกรรมไปอย่างเดียว ไม่คดิ เรื่องอืน่ ถึงจะลงได้ หรือไปอยู่ทน่ี ่า
กลัวๆมากๆ แล้วก็บริกรรมอย่างเดียว ไม่ส่งจิตไปหาความกลัว ถึงจะลงได้ ส่วน
ใหญ่จะลงครัง้ แรกครัง้ เดียว ถ้าอยากจะลงอีกต้องเปลีย่ นเหตุการณ์ หรือ
บริกรรมแบบมีสติอย่างต่อเนื่องเต็มที่ เช่นคุณแม่แก้วทีล่ งได้ทกุ ครัง้ ถ้าชํานาญ
แล้วจะลงได้ทกุ ครัง้ ให้เกาะติดอยู่กบั การบริกรรม อย่าไปคาดถึงผล หรือคิดถึง
ผลทีไ่ ด้รบั มาแล้ว ถ้าไปคิดอย่างนัน้ ปั๊บ ก็จะไม่ได้บริกรรมแล้ว ต้องบริกรรมไป
เรื่อยๆ ถึงแม้จะไม่รวม ก็จะมีความสบายใจ เพลิดเพลินกับการบริกรรม เป็ น
อุเบกขาอีกแบบหนึ่ง ไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆ จะอยู่กบั การบริกรรมอย่างเดียว
จึงควรบริกรรมในขณะทีก่ าํ ลังทํางาน ทํางานไปก็บริกรรมไป ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์
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คนนัน้ คนนี้ ไม่บ่นเรื่องนัน้ บ่นเรื่องนี้ บริกรรมไป มีหน้าทีอ่ ะไรก็ทาํ ไป จิตจะสงบ
ตลอดเวลา จะไม่ยุ่งกับใคร จะอยู่กบั งานอย่างเดียว
ถาม จําเป็ นหรือไม่ทต่ี อ้ งผ่านด่านนี้ จิตต้องรวม ถึงจะไปต่อได้
ตอบ จําเป็ น รวมแล้วจะเกิดกําลังใจ เกิดฉันทะวิริยะ เหมือนกับทํางานแล้วไม่ได้
เงินเดือน ก็ไม่รู้วา่ จะทําไปทําไม ทําไปเพือ่ อะไร แต่พอได้เงินเดือนแล้วก็ไม่ตอ้ ง
บังคับ จะยินดีทาํ อย่างยิง่ เลย
ถาม การมีสติในชีวติ ประจําวัน บางทีอยู่ทก่ี าย บางทีอยู่ทใ่ี จ
ตอบ ได้
ถาม ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กบั บ้าน ใช้วธิ ีตามรู้กายรู้ใจ แล้วแต่วา่ อะไรจะเด่น บางที
มีสภาวธรรมเข้ามา เอาไม่อยู่ ก็พยายามปลงลงทีไ่ ตรลักษณ์ ก็จะหยุดนิ่ง จะใช้
ลมหายใจ ไม่ได้นงั ่ ภาวนานานๆหรือเดินจงกรมเป็ นชัว่ โมงๆ แต่พยายามดึง
กลับมาตลอดทัง้ วัน อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ตอ้ งนัง่ ภาวนานานๆ
ตอบ ทีน่ งั ่ นานๆก็เพือ่ ให้มนั เจ็บ จะได้ผ่านความเจ็บได้ ผ่านเวทนาได้ปล่อยวางเวทนา
ได้
ถาม ถ้าทุกวันนี้ เรารู้สกึ สงบดี มีความสุขดี ความอยากได้อยากมีอยากเป็ นน้อยลงไป
เรื่อยๆ เราก็ทาํ ตามนี้ต่อไป หรือควรจะเพิม่
ตอบ อยากจะให้ตดั ไปให้มากๆ ตัดไปเรื่อยๆ ไม่ให้หาความสุขจากสิง่ ภายนอกเลย ให้
หาความสุขจากในตัวเรา เหมือนทีใ่ ห้นงั ่ อยู่กบั เก้าอี้สกั ๗-๘ ชัว่ โมงไม่ตอ้ งไปทํา
อะไร
ถาม การนัง่ ภาวนานี่จาํ เป็ นไหม
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ตอบ การภาวนาไม่ได้อยู่ทก่ี ารนัง่ อยู่ทส่ี ติกบั ปัญญา ส่วนอิริยาบถทัง้ ๔ นี่ ก็
สับเปลีย่ นกันไป เพราะอิริยาบถเป็ นเรื่องของร่างกาย การภาวนาเป็ นเรื่องของจิต
จิตภาวนาได้ทงั้ ๔ อิริยาบถ เพียงแต่อริ ยิ าบถนอนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ เพราะ
สบาย จะเผลอสติ จะหลับไปเสียส่วนใหญ่ ท่านถึงนิยมใช้ ๓ อิริยาบถ คือเดิน
ยืนนัง่ ร่างกายต้องเปลีย่ นอิริยาบถ ไม่เช่นนัน้ จะพิกลพิการได้ ถ้านัง่ นานๆแล้ว
ก็ควรจะยืนบ้าง ควรจะเดินบ้าง เดินนานๆก็กลับมานัง่ บ้าง ในอิริยาบถทัง้ ๓ นี้
ให้มสี ติควบคุมจิตอยู่เสมอ ไม่ให้จติ ออกไปสู่รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไปสู่
เรื่องต่างๆ ให้อยู่กบั ไตรลักษณ์ อยู่กบั สติปฏั ฐาน ๔ อยู่ทก่ี ายก็พจิ ารณากาย อยู่
ทีเ่ วทนาก็พจิ ารณาเวทนา เวทนาเป็ นอย่างไรก็ให้รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ เขาเปลีย่ นไป
เปลีย่ นมาก็รู้ตามความจริง ไม่ตอ้ งปรับเวทนา เช่นร้อนก็ไปติดเครื่องปรับอากาศ
ไม่ตอ้ งไปปรับ ปล่อยให้รอ้ นไป เราปรับใจ หนาวก็ปรับใจ สําหรับร่างกายก็ใช้ผา้
ห่มกันหนาว เพราะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ปรับอย่างนี้ไม่ได้ปรับกิเลส ปรับเพือ่
ร่างกายปรับได้ เพราะจําเป็ น ถ้าจะปรับเพือ่ กิเลสก็อย่าไปปรับ เช่นร้อนก็ทนไป
นัง่ แล้วเจ็บปวดก็ทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขา ด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป
หรือพิจารณาดูความเจ็บปวด ว่ามันเจ็บจริงๆหรือเปล่า หรือเราไปอุปาทานว่ามัน
เจ็บเอง มีกเิ ลสไปรังเกียจมัน อยากให้มนั หาย ถ้าไม่อยากแล้ว จะไม่ทกุ ข์ใจ ซึง่
รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่า ถ้าทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ยอมรับ
ความเจ็บของร่างกายได้ ความเจ็บทางใจ คือความทุกข์ในอริยสัจจะไม่เกิด พอ
ไม่เกิดใจก็ไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้ งกินยาแก้ปวด ต่อไปไม่ตอ้ งกินยาแก้ปวด อยู่ท่ี
ร่างกายนี้ มันไม่ได้ปวดทีใ่ จ ส่วนใหญ่ทก่ี ินยาแก้ปวดนี้มนั เป็ นจิตวิทยา พอได้
กินยาแล้วรู้สกึ ว่ามันเบาขึ้นก็สบายใจขึ้นมา เพราะไม่เคยฝึ กใจให้รบั กับความ
เจ็บปวดของร่างกาย พอร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาก็มปี ฏิกริ ิยาซ้อนขึ้นมา ความทุกข์
ซ้อนขึ้นมา ถ้าเราฝึ กดับปฏิกริ ิยาทางใจได้แล้ว ความเจ็บปวดทางกายก็จะไม่
รุนแรง จะกินก็ได้ไม่กนิ ก็ได้ มันไม่ไปกระทบกับใจ ทีท่ นไม่ได้ก็เพราะความทุกข์
ทางใจทีท่ นไม่ได้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้
ป่ วย กับความตาย เพราะใจไม่มปี ฏิกริ ิยา กับความเจ็บไข้ได้ป่วย กับความตาย
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ใจเป็ นอุเบกขา เพราะมีทงั้ สติ มีทงั้ สมาธิ มีทงั้ ปัญญา เป็ นเครื่องมือรักษาใจให้
เป็ นอุเบกขา ให้ปล่อยวางได้ จึงต้องภาวนา เจริญสมาธิกบั ปัญญาสลับกันไป สติ
ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่อยากจะมีอะไร ไม่อยากเป็ นอะไร
ไม่ตอ้ งการอะไรเลย อยากจะอยู่คนเดียว
ถาม ในชีวติ ประจําวันถ้าเราเห็นอารมณ์ เห็นจิตออกไปข้างนอกมากขึ้น แสดงว่าเรามี
สติมากขึ้นหรือไม่
ตอบ มี ถ้าไม่มจี ะไม่เห็น เพียงแต่เห็นอย่างนี้ยงั ไม่พอ เป็ นเพียงขัน้ เริ่มต้น เห็นแล้ว
ต้องกําจัดอารมณ์ให้ได้ จนเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร ก็ไม่เกิดอารมณ์
ถาม ถ้าจะให้เห็นแล้วเฉย ต้องลงไปทีไ่ ตรลักษณ์
ตอบ ใช่
ถาม เมือ่ ก่อนโกรธจนจบไปแล้วถึงรู้ตวั แต่เดีย๋ วนี้พอโกรธปั๊บจะรู้ มันเหมือนไวขึ้นๆ
ตอบ ต้องลงไปทีอ่ นัตตา มองอะไรเห็นอะไร ต้องพิจารณาว่าไม่มตี วั ตน ไม่มสี ตั ว์ไม่มี
บุคคล เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เวลาลมพัดเสียงดัง โกรธลมหรือเปล่า เวลาเปี ยก
ฝนโกรธฝนหรือเปล่า แต่เวลาโดนคนสาดนํา้ กลับโกรธ มันก็นาํ้ เหมือนกัน คน
สาดก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ต้องเห็นถึงขัน้ นัน้ ถึงจะว่าง ถึงจะเฉย
ถาม เป็ นอัตโนมัตไิ ปแล้ว
ตอบ ต้องถูกเคี่ยวเข็ญ ต้องถูกครู บาอาจารย์ด่า
ถาม ต้องละสักกายทิฐิ ละตัวตน
ตอบ ละอัตตาตัวตน ทัง้ ภายนอกและภายใน ให้วา่ งจากตัวตน จิตก็ไม่ใช่ตวั ตน ผูร้ ู้ก็
ไม่ใช่ตวั ตน สังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตวั ตน เวทนาก็ไม่ใช่ตวั ตน เป็ น
สภาวธรรมหมด เหมือนกับดินนํา้ ลมไฟ ภายนอกเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ภายในเป็ น
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สภาวธรรม ทีเ่ กิดดับ เกิดดับ เหมือนกับแสงหิง่ ห้อย เวทนาก็เหมือนแสงหิง่ ห้อย
สัญญาก็เหมือนแสงหิง่ ห้อย สังขารก็เหมือนแสงหิง่ ห้อย วิญญาณก็เหมือนแสง
หิง่ ห้อย
ถาม ลูกได้อ่านมาว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็ นสมมุติ เมือ่ ถึง
วิมตุ ติแล้ว มันเหนือทุกอย่าง
ตอบ วิมตุ ติไม่มภี าษา มันว่างหมด ว่างจากสัตว์จากบุคคล จากสมมุตบิ ญั ญัตทิ งั้ หมด
สักแต่วา่ รู้ ถ้าจิตว่างจะรู้เฉยๆ สมมุตกิ ็รู้ แต่ไม่หลงสมมุติ ไม่ตดิ สมมุติ รู้วา่ คน
นัน้ เป็ นนายกฯ คนนี้เป็ นอาจารย์ แต่ก็รู้วมิ ตุ ติดว้ ยว่า เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะกับสมมุติ ผูใ้ หญ่ก็กราบ ผู ้น้อยก็รบั ไหว้ แต่เหมือนกันทางวิมตุ ติ
เป็ นดินนํา้ ลมไฟเหมือนกันหมด มาจากดินนํา้ ลมไฟด้วยกันทัง้ นัน้ เป็ นซากศพ
ด้วยกันทัง้ นัน้ มีใครไม่ตายบ้าง ถ้าเห็นอย่างนัน้ แล้วก็หายหลง เรื่องตําแหน่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์ เรื่องความสูงความตํา่ นี้มนั ไม่มี มันเป็ นสมมุติ เป็ นบทละคร
ทีโ่ ลกเขามีกนั เขาถือกัน เราอยู่กบั โลกก็ตอ้ งเคารพสมมุติ ไม่ใช่ไม่เคารพ มีพระ
บางรูปมีทฐิ ไิ ม่ยอมไหว้พระผูใ้ หญ่ เพราะว่าไม่มคี ุณธรรม ท่านว่าพรรษาไม่
สําคัญ สําคัญทีค่ ุณธรรม
ถาม คุณธรรมวัดกันตรงไหน มันวัดลําบาก
ตอบ คุณธรรมก็วดั กันได้ คุยกันก็รู้ แต่ก็ตอ้ งเคารพสมมุติ มีพรรษามากกว่าก็ตอ้ ง
กราบ ถ้าไม่อยากกราบก็อย่าไปเจอท่าน ท่านมาทางนี้เราก็เดินไปอีกทางหนึ่ง
เพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท ถ้าต้องแสดงคารวะก็ตอ้ งแสดงกันไป แต่ใจไม่ได้คารวะ
ด้วย คารวะตามกฎของสมมุติ เหมือนกับเล่นฟุตบอล มีกติกาทีต่ อ้ งเคารพ
ทํางานในบริษทั ก็ตอ้ งเคารพกติกา เขาเป็ นเจ้านาย แต่คุณธรรมอาจจะตํา่ กว่าเรา
ก็ได้ เขาไม่รกั ษาศีล ๕ เรารักษาศีล ๕ แต่ก็ตอ้ งไหว้เขา เพราะเขาเป็ นคนจ่าย
เงินเดือนให้เรา ก็ทาํ ไป เป็ นบทละคร
ถาม เหมือนกับคําพูดทีว่ า่ ใช้สมมุตเิ ดินเข้าไปสู่วมิ ตุ ติ
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ตอบ ใช้ธรรมะเพือ่ ปล่อยวางสมมุติ สมมุตกิ ็มที งั้ ฝ่ ายดีและฝ่ ายไม่ดี ฝ่ ายดีก็เป็ นธรรม
ฝ่ ายไม่ดกี ็เป็ นกิเลส กิเลสจะยึดติดในอัตตาตัวตน ธรรมะก็สอนว่าไม่มตี วั ตน
มาแก้กนั อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็ นสมมุตฝิ ่ ายดี พอหลุดแล้ว ทัง้ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ทัง้ กิเลสก็หมดปัญหาไป ไม่ตอ้ งพิจารณาไตรลักษณ์อกี ต่อไป ไม่ตอ้ งกิน
ยาอีกต่อไป หายจากโรคภัยแล้ว เมือ่ จิตสักแต่วา่ รู้แล้ว เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ ก็
หมดปัญหาไป ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกแล้ว
ถาม พอจิตเคยสงบแล้ว ก็พยายามปฏิบตั แิ บบทีเ่ คยทําให้สงบอีก แต่ไปได้แค่ครึ่งทาง
จะไม่สุดเหมือนกับทีเ่ คยเป็ น อาจจะเป็ นเพราะไปคาดหวัง หรือจิตไปจดจ่อกับว่า
จะต้องให้ได้ผลอย่างนัน้ อีก ครัง้ แรกไม่ได้คดิ ว่าจะเจอ เพียงแต่วา่ นึกถึงคําทีท่ ่าน
อาจารย์สอนว่า การเกิดดับของจิตมันเร็วมาก ปื้ ดเดียวก็วบื ลงไปเลย บอกไม่ถูก
มันไปได้เองและเร็วมาก ท่านอาจารย์บอกให้ทาํ การบ้านก็ทาํ ทุกทีก็ทาํ แต่ก็ทาํ ไป
เรื่อยๆ วันนัน้ ก็คดิ ว่า ไหนลองดูซวิ า่ ทําได้ไหม ก็เลยทําไปเรื่อยๆ ท่านบอกว่าวิถี
จิตนี้มนั เร็วมาก ถ้าไม่คุมอยู่ตรงนัน้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะนิ่งได้ ก็เลยบริกรรม
เร็วๆๆๆ จนแบบไม่รู้วา่ เร็วได้ขนาดนัน้ แล้วก็พรึบหายไปเลย หายไปแป๊ บเดียว
ก็รู้วา่ เวทนาหายไป พอจะมาทําอีกครัง้ หนึ่ง มันเหมือนกับว่าเราเร่งไปได้ครึ่งทาง
แล้วก็หมดแรง จบอยู่แค่นนั้ ไม่ป้ ึ ดไปเหมือนหนแรกทีไ่ ปแล้วไปได้ตลอด
อยากจะทําให้เป็ นอีก
ตอบ ทําใหม่ แต่อย่าให้มคี วามอยาก
ถาม เป็ นเพราะเราไปคาดคิด แต่ครัง้ แรกเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็ นอย่างไร มันก็
เลยไปได้
ตอบ ใช่ อย่าไปคาด ทําไปเรื่อยๆ พุทโธๆไป ทีน้ ตี อ้ งนัง่ ไปยาว ถ้าสติดกี ็จะสงบเร็ว
แต่จะไม่เจอความเจ็บปวด ถ้าสติไม่ค่อยดีนงั ่ ไปจะเจอความเจ็บปวด ตอนนัน้ ก็
ต้องใช้การบริกรรม เพือ่ ให้ผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้
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ถาม แต่ของลูกทีท่ าํ มันหายไปนี่ มันไม่เจ็บนะคะ แวบหนึ่ง แล้วสักพักหนึ่งก็กลับมา
อยู่ในสภาพปกติ คือเวทนาก็เริ่มเกิดแต่ยงั ทนได้ พออีกสักพักก็กลับมาใหม่ ทีน้ ี
เริ่มปวดเหมือนเดิมแล้ว ทีน้ ีลูกรู้แล้วว่า ต้องเจ็บอีกแน่ๆ ก็เลยพยายามภาวนา
บริกรรมไป ถ้าจิตเกาะอยู่กบั คําบริกรรมโดยใช้ความเร็วพอสมควร เพิกเฉยต่อ
ทุกอย่าง ก็จะหายไปช่วงหนึ่ง แต่จติ ของลูกตามไปไม่ได้ตลอดรอดฝัง่ ปุ๊ บหนึ่ง
มันก็กลับมาใหม่ ไปได้ครึ่งหนึ่ง เริ่มแล้วแต่ไปไม่ได้ตลอด
ตอบ ต้องพยายามทําต่อไป เราไปหมดแรงก่อน
ถาม ใช่ค่ะ ทําไมมันหมดแรงง่ายอย่างนัน้
ตอบ เพราะมีเท่านัน้ ต้องพยายามฝื นทําไป
ถาม ตอนทีเ่ ริ่มเร่งขึ้นมา รู้วา่ กําลังลุน้ ว่ามีสทิ ธิ์ไปได้อย่างทีเ่ จอหนแรก แต่พอไปได้
แค่ครึ่งเดียว มันก็เฉย จบ เหมือนวิง่ ๆไปแล้วก็หยุดกึก บอกไม่ถูก ทําไมให้มนั
ค่อยๆไป ไม่ตอ้ งออกแรงมาก แต่ไปให้ถงึ จุดหมายอย่างนี้ไม่ได้หรือ
ตอบ ได้ แต่เราไปรีบร้อนเอง รีบร้อนแล้วไม่มแี รงพอ ต้องทําไปตามกําลังของเรา ใจ
เย็นๆ มีเวลาทําอีกเยอะ อย่ามักง่าย อย่าอยากทําให้เสร็จเร็วๆ ควรทําไปเรื่อยๆ
ทําอย่างต่อเนื่อง
ถาม ตอนทีม่ นั เกิดหนแรกมันเกิดเพราะความเร็ว ก็เลยคิดว่าต้องใช้ความเร็ว
ตอบ เวลาเจอความเจ็บอย่าไปถอยเท่านัน้ เอง ทําต่อไป ทําเหมือนทีเ่ คยทํา อย่าไป
อยากให้ความเจ็บหาย เหมือนคราวก่อน อย่าไปคิดถึงมัน อยู่กบั คําบริกรรมไป
เรื่อยๆ
ถาม เคยใช้วธิ ีน้ ีแล้วมันได้ผล พอจะใช้ใหม่อกี มันไม่ได้แล้ว
ตอบ ต้องเริ่มต้นใหม่
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ถาม อยู่บา้ นแล้วอยากมาฟังเทศน์ท่านพระอาจารย์ เป็ นกิเลสไหม
ตอบ เป็ นกิเลสก็ได้ เป็ นธรรมก็ได้ ถ้ายังต้องอาศัยการฟังอยู่ ก็เป็ นธรรม ถ้าปฏิบตั ไิ ด้
แล้วแต่อยากจะไป ก็จะเป็ นกิเลสได้ เพราะอยากจะหนีจากการปฏิบตั ิ
ถาม แล้วคนทีช่ อบหนีมาบ่อยๆ ก็ถอื ว่าเป็ นกิเลส
ตอบ แล้วแต่สภาวะจิต ถ้าจบ ป.๓ แล้ว แทนทีจ่ ะขึ้น ป.๔ แต่อยากจะลงมาเรียน ป.
๒ ก็เป็ นกิเลส เพราะถอยหลัง ไม่กา้ วหน้า
ถาม เหมือนใช้เป็ นข้ออ้างทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ิ ใช่ไหมคะ
ตอบ จะได้นงั ่ รถเทีย่ ว ดูนนั ่ ดูน่ี ไม่ตอ้ งภาวนา ความจริงถ้าอยากจะฟังธรรม เทปก็มี
ให้ฟงั หนังสือก็มใี ห้อ่าน มีเยอะแยะ
ถาม ทําไมไม่มอี งค์ทบ่ี รรลุแล้ว เขียนเป็ นขัน้ ๆไว้ เป็ น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ตอบ เขียนไว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรค ๘ ไว้เป็ นขัน้ ๆแล้ว
ถาม ยังกว้างมาก
ตอบ จะเอาละเอียดถึงขนาดไหน ขัน้ แรกก็สติ ตื่นขึ้นมาก็ให้ตงั้ สติก่อนเลย ก่อนจะลุก
ก็ตอ้ งรู้วา่ กําลังคิดว่าจะลุกแล้ว แล้วก็เฝ้ าดูความคิดกับการกระทําของเรา กําลัง
ลุกแล้วนะ กําลังยืนแล้วนะ กําลังเดินแล้วนะ นี่ขนั้ แรกก็สอนแล้ว ไม่ทาํ กันเอง
ถาม แนวทางถึงโน่นเลยค่ะ
ตอบ สอนหมดแล้ว สติไปสู่สมาธิ สมาธิไปสู่ปญั ญา ปัญญาไปสู่การหลุดพ้น ชัดแจ้ง
แดงแจ๋อย่างนี้แล้ว จะให้ละเอียดถึงขนาดไหน ขัน้ ที่ ๑ ก็คอื สติ ขัน้ ที่ ๒ ก็คอื
สมาธิ ขัน้ ที่ ๓ ก็คอื ปัญญา บอกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว เราไม่ทาํ กัน ตลอดเวลา ๓
ปี น้ กี ็พูดแต่เรื่องนี้ หลวงตาเคยเทศน์ให้ฟงั ว่า สมัยทีฟ่ งั เทศน์ของหลวงปู่มนนี
ั่ ่
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เหมือนท่านเปิ ดตูพ้ ระไตรปิ ฎกให้ดู ดูมรรคผลนิพพาน พอท่านเทศน์เสร็จ
เหมือนท่านปิ ดตู ้ พอปิ ดตูป้ ั๊บมันหายไปหมดเลย ตอนฟังก็เข้าใจ พอออกจากทีน่ ่ี
ไปแล้ว หายไปหมดเลย ไปคุยเรื่องอืน่ กัน มากลบหมดเลย ไม่ได้เอาไปทํา พอ
ไม่ได้ไปทําก็เป็ นสัญญา จะลืมง่าย ถ้าเอาไปทํา เอาไปปฏิบตั จิ ะเป็ นความจริง จะ
ไม่ลมื มีคนถามพระอรหันต์วา่ พระอรหันต์ลมื ได้ไหม ท่านตอบว่าลืมได้ สัญญา
อนิจจา มีอะไรทีท่ ่านไม่ลมื บ้าง ท่านตอบว่ามี คือพระอริยสัจ ๔ เป็ นความจริง
ถาม ลูกไม่เข้าใจจนเห็นตอนทีห่ ลวงตาแก่ เวลาเทศน์ไม่ลมื เลย เรื่องอืน่ ท่านถามซํา้
ถามซํา้ อยู่ตลอด
ตอบ ชื่ออะไร เรื่องอะไร พรุ่งนี้จะไปทําอะไร เมือ่ วานนี้ทาํ อะไรไปแล้วก็ลมื ได้ บางทีมี
นัดกับใครไว้ก็ลมื ได้ พอไม่ไปคิดถึงก็ลมื เหมือนพวกเรานี้พอไม่คดิ ถึงธรรมะ
เดีย๋ วก็ลมื เพราะธรรมะทีฟ่ งั นี้ยงั เป็ นความจําอยู่ ยังเป็ นสัญญาอยู่ ยังไม่เป็ น
ความจริง พอปรากฏขึ้นในจิตแล้ว จะไม่ลมื
ถาม อันนี้ก็พสิ ูจน์ได้วา่ จิตกับสมองเป็ นคนละส่วนกัน
ตอบ คนละส่วนกัน สมองเป็ นวัตถุ ทําหน้าทีใ่ นส่วนของร่างกาย เป็ นเหมือน
ส่วนประกอบของรถยนต์ แต่คนขับกับรถยนต์เป็ นคนละส่วนกัน คนขับสังให้
่ รถ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ให้วง่ิ เร็ววิง่ ช้า จิตก็เป็ นตัวสังให้
่ ร่างกายทําอะไรต่างๆ ร่างกาย
มีสมองเป็ นตัวประสานกับการเคลือ่ นไหวของอวัยวะต่างๆ
ถาม สมัยทีล่ ูกไม่ได้รกั ษาศีล ๕ จะเถียงว่าจิตไม่มี ทัง้ หมดมีสมองเป็ นตัวสังการ
่
ตอบ เอาแต่ความรู้สกึ นึกคิดมาเถียง พอได้ปฏิบตั เิ รียนรู้ ก็ทราบทันที ว่าแยกจากกัน
จิตสงบมากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ เห็นชัดเลยว่า ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย
ถาม ถ้าอย่างนัน้ จิตของพวกเปรตผีทไ่ี ม่มรี ่างกาย จึงไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะทําความดี
หรือทําได้คะ
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ตอบ เวลาตายไปแล้วถ้าดวงจิต มีความโลภเป็ นตัวเด่นตัวนํา ก็เป็ นเปรตไป ไม่
สามารถทําความดีได้ ตอนนัน้ มีแต่ความหิว อยากจะได้อยากจะกินอย่างเดียว
ถ้าจิตมีความสงบสุขก็เป็ นเทพไป มีรูปทิพย์เสียงทิพย์ให้สมั ผัส เหมือนตอนที่
นอนหลับฝันดี ตอนนัน้ จิตก็เป็ นเทพ เวลานอนหลับฝันร้ายจิตก็เป็ นเปรตเป็ น
นรก ตอนนัน้ ไม่ได้ใช้ร่างกาย ไม่มรี ่างกายจิตก็ยงั ทํางานได้ ร่างกายเป็ นเพียง
เครื่องมือ ไว้เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดหยาบ ซึง่ มีอยู่ ๒ ภพคือมนุษย์
และเดรัจฉาน ส่วนภพอืน่ จะเสพของทิพย์ทด่ี แี ละไม่ดี พวกเปรตเสพของทิพย์ท่ี
ไม่ดี คือความหิวความกระหาย พวกนรกเสพความร้อน ความเกลียด ความชัง
ความอาฆาตพยาบาท พวกอสุรกายก็เสพความหวาดกลัว พวกเทพเสพรู ปทิพย์
เสียงทิพย์ พวกพรหมเสพความสงบ ถ้าได้ฌานจิตจะเป็ นพรหม ส่วนพระอริย
เจ้ามีปญั ญามีวปิ สั สนามีไตรลักษณ์ จะเสพความสงบแบบปัญญาอบรมสมาธิ
ตัดกิเลสทําจิตให้สงบได้ดว้ ยปัญญา ละสักกายทิฐไิ ด้ ละความสงสัยวิจกิ จิ ฉา ละ
สีลพั พตปรามาส ความหลงติดในพิธีกรรมต่างๆ ทีค่ ดิ ว่าทําให้พน้ จากเคราะห์
กรรมหรือเจริญก้าวหน้าได้ เช่นพิธีบวงสรวงเทพเจ้า บูชาราหู เป็ นสีลพั พตปรา
มาส ไม่รู้วา่ ความเจริญความเสือ่ มอยู่ทก่ี รรม คือการกระทํา ทําดีก็เจริญ ทําชัว่ ก็
เสือ่ ม ส่วนทีก่ าํ ลังเสือ่ มหรือเจริญอยู่ในขณะนี้ เป็ นวิบากกรรม คือผลของการ
กระทําความดีความชัว่ ทีไ่ ด้ทาํ มาในอดีต จึงไม่ตอ้ งไปบวงสรวง ไม่ตอ้ งไปหา
หมอดู ไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นชื่อ เปลีย่ นทรงผม เปลีย่ นนามสกุล ให้เสียเวลาไป
เปล่าๆ
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๔

บวชชี

๘ มกราคม ๒๕๕๒
การบวชพระหรือบวชชีน้ ี เป็ นการก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ สู่ร่มโพธิ์ร่มไทร สู่มรรค
ผลนิพพาน ทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงดําเนิน และเผยแผ่ให้แก่สตั ว์โลก ผูไ้ ด้สะสมบุญ
บารมีมาพอเพียง ถ้าไม่ได้สะสมมาพอเพียง ถึงแม้อยากจะบวชก็จะไม่สามารถบวชได้ ผู ้
บวชได้จงึ ถือว่ามีบญ
ุ มีวาสนามีบารมีมาก จึงควรให้ความสําคัญต่อการบวช ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักบวช ตอนทีเ่ ป็ นฆราวาสหน้าทีห่ ลักก็คอื การให้ทานกับการรักษาศีล
๕ พอบวชแล้วหน้าทีห่ ลักก็คอื ศีล ๘ และภาวนา ทานก็ให้หมดแล้ว ในบรรดาวัตถุข ้าว
ของเงินทองบุคคลต่างๆ จึงไม่ควรกังวลกับการให้ทาน นอกจากว่ามีเหลือกินเหลือใช้ ไม่
มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีพก็ให้ได้ แต่หน้าทีห่ ลักของนักบวชอยู่ทก่ี ารรักษาศีล ๘ และ
การภาวนา ทําจิตใจให้สงบและเจริญปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่า
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของเรา นี่คอื หน้าทีห่ ลักของนักบวช อยู่ตรงนี้
งานของนักบวชทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้ เรียกว่ากรรมฐาน เวลาบวชพระอุปชั ฌาย์ตอ้ ง
สอนกรรมฐาน ๕ คืออาการ ๕ ส่วนของร่างกายทีเ่ ห็นด้วยตา ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนัง
ทีม่ อี ยู่ในร่างกายของทุกคน แต่ไม่ได้ทรงให้พจิ ารณาเพียง ๕ อาการนี้เท่านัน้ แต่ทรงให้
พิจารณาทัง้ ๓๒ อาการเลย เพียงแต่วา่ ในเบื้องต้นทรงให้สอนแบบสัน้ ๆไปก่อน เริ่มต้น
ทีผ่ มขนเล็บฟันหนัง ต่อไปก็ให้พจิ ารณาเข้าไปข้างในใต้ผวิ หนัง เช่นเนื้อ เอ็น กระดูก ตับ
ไต ปอด หัวใจ ลําไส้ อาหารใหม่ อาหารเก่า และพวกนํา้ ต่างๆ เช่นนํา้ เลือดนํา้ หนองเป็ น
ต้น เพราะอาการ ๓๒ เป็ นความจริงของร่างกาย ไม่สวยไม่งาม ทีส่ ตั ว์โลกมักจะมองไม่
เห็นกัน ทีท่ าํ ให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดในกามภพ ก็คอื ความหลงติดอยู่ในรูป
ของร่างกายนี้เอง ว่าสวยว่างาม
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นักบวชผูป้ รารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้องพิจารณาร่างกายให้เห็น
ว่าเป็ นปฏิกูล มีสง่ิ สกปรกต่างๆ ทีถ่ ูกขับถ่ายออกมาตามทวารต่างๆ เป็ นอสุภะ ไม่
สวยงาม น่าขยะแขยง มีผวิ หนังปกปิ ดหุม้ ห่อไว้ จึงทําให้มองไม่เห็น สัตว์โลกจึงมองเห็น
ว่าสวยงามน่ารักน่ายินดี จึงเกิดความกําหนัดยินดี เกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมา ทําให้ต้อง
ดิ้นรนแสวงหาร่างกายมาเสพ มาไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติแล้ว ถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานพิจารณา
อาการ ๓๒ นี้ ก็จะหลงติดไปเรื่อยๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด หน้าทีห่ ลักของนักบวช คือการ
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย ให้เห็นว่าไม่สวยงามสกปรก มีสง่ิ ปฏิกูลขับออกมาตาม
ทวารต่างๆตลอดเวลา นี่คอื งานหลัก เป็ นปัญญา เป็ นวิปสั สนา เพือ่ ความรู้แจ้งเห็นจริง
ก่อนทีจ่ ะพิจารณาก็ให้ทาํ จิตใจให้สงบก่อน ด้วยหลักของสมถภาวนา จะใช้การสวดมนต์
ไปก็ได้ จะนัง่ หลับตาบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ หรือจะพิจารณาอาการ ๓๒ ไปก็ได้
เบื้องต้นก็กาํ หนดชื่อไปก่อน ท่องไปในใจ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกปอดหัวใจ
ตับลําไส้ฯลฯ ใช้เป็ นอารมณ์ของสมถะคือความสงบได้ ไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใด ทํา
อะไร เราสามารถเจริญกรรมฐาน ๓๒ ได้อย่างต่อเนื่อง อย่าส่งจิตไปคิดเรื่องอืน่ ให้อยู่
กับกรรมฐาน ๓๒ นี้ อยู่กบั พุทโธๆก็ได้ อยู่กบั ไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้
หรืออยู่กบั ดินนํา้ ลมไฟก็ได้ เพราะร่างกายก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ในทีส่ ุดก็จะต้องกลับคืน
สู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ถ้าคิดพิจารณาอย่างนี้จะสงบเย็นสบาย จะเกิดปัญญา จะปลงจะปล่อย
วาง จะดับกิเลสดับตัณหาได้ นี่คอื เหตุทพ่ี ระบรมศาสดา ได้ทรงมอบให้พระอุปชั ฌาย์ทกุ
รู ปสังสอนกรรมฐาน
่
๕ ให้แก่กลุ บุตรผูอ้ อกบวช ผูป้ รารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์
ให้ถอื เป็ นงานหลักของนักบวช คือการภาวนาและรักษาศีล
ศีล ๘ มีไว้เพือ่ สนับสนุนการภาวนา ถ้ามีศีล ๘ แล้วใจจะสงบในระดับหนึ่ง ไม่ว ้าวุน่ ขุ่น
มัวกับการแสวงหา รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เช่นศีลข้อที่ ๓ อพรหมจริยาฯ
ต่างจากของฆราวาสผูค้ รองเรือน ทีถ่ อื กาเมสุมจิ ฉาจาราฯแทน คือละเว้นจากการเสพ
กามกับผูท้ ไ่ี ม่ใช่คู่ครองของตน แต่อพรหมจริยาฯนี้ ละเว้นจากการเสพกามเลย ไม่นอน
กับใครอีกต่อไป และไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นรับประทานอาหารก็รบั
เพียงแต่เพือ่ ให้ร่างกายได้อาหาร เหมือนกับรับประทานยา ไม่ได้รบั ประทานเพราะรสชาติ
เพราะความสวยงามของอาหาร
รับประทานเพือ่ เยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ได้
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รับประทานพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป ไม่นอ้ ยจนเกินไป รับประทาน ๒ มื้อก็ได้ แต่
ไม่เกินเทีย่ งวันไปแล้ว ถ้าจะปฏิบตั ใิ ห้เข้มข้นขึ้นไป ก็จะรับประทานมื้อเดียว หรือในบาง
เวลาอาจจะงดอาหารสัก ๒ หรือ ๓ วันก็ได้ เพือ่ เร่งความเพียร ถ้าร่างกายไม่รบั ประทาน
อาหารมาก จิตจะมีสติดกี ว่า จะไม่งว่ งเหงาหาวนอน ไม่เกียจคร้าน มีความขยัน ทีจ่ ะ
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ศีลข้อที่ ๗ ให้ละเว้นจากการหาความสุข
จากเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องสําอางต่างๆ นํา้ หอมต่างๆ เพราะไม่ได้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็ นความสุขทีฉ่ าบฉวย เป็ นความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ให้หาความสุขจากการทําจิตใจให้
สงบ ดับกิเลสดับตัณหา และให้ละเว้นจากการหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เช่นดูหนังฟังเพลง หรือออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้าจะออกไปนอกทีอ่ ยู่
อาศัยก็ควรจะไปเฉพาะกรณีทจ่ี าํ เป็ น ถ้าจะไปเพือ่ ไปดูไปฟังไปเทีย่ วเพือ่ ให้คลายความ
หงุดหงิดรําคาญใจ อย่างนัน้ ไม่ใช่เป็ นวิธีคลายความหงุดหงิดรําคาญใจ เพราะจะคลาย
ได้เพียงชัว่ คราว เวลาออกไปก็ดอี กดีใจ ไปเหมือนไก่บิน พอกลับมาเหมือนถูกห่ากิน
กลับมาแล้วหน้าตาซึมเศร้า เหมือนถูกจับขังไว้ในกรง
วิธีทจ่ี ะดับความหงุดหงิดรําคาญว้าเหว่ให้ถูกต้อง ต้องเจริญกรรมฐาน ๕ หรือเจริญสมถ
ภาวนา ทําจิตใจให้สงบ พอจิตสงบแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะหายไป จะมีความสุขพอใจ
กับการอยู่เฉยๆ อยู่เป็ นสุขด้วยธรรมะ ด้วยสมถภาวนา เวลาจิตสงบก็ปล่อยให้สงบไป
จนกว่าจะถอนออกมาเอง ไม่ตอ้ งไปทําอะไร อย่าไปดึงจิตออกมาในขณะทีจ่ ติ สงบ ปล่อย
ให้สงบไป พออิม่ ตัวแล้วจะถอนออกมาเอง พอเริ่มคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ให้ดงึ มาคิดทาง
กรรมฐาน ทางไตรลักษณ์ ทางดินนํา้ ลมไฟ ธาตุ ๔ สลับกับการทําจิตให้สงบ พิจารณาไป
สักระยะหนึ่งแล้วรู้สกึ เมือ่ ยล้าอยากจะหยุด หรือไม่เห็นชัด เพราะมีอารมณ์คอยขัดขวาง
ก็ให้หยุดการพิจารณา แล้วกลับมาทําจิตให้สงบ ด้วยพุทโธๆก็ได้ ด้วยการสวดมนต์ก็ได้
ด้วยการบริกรรมผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว รับรองได้วา่ จิตจะ
เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับ จนถึงจุดสูงสุด ก่อนทีจ่ ะยุตกิ ารให้กรรมฐานนี้ ขอฝาก
ธรรมะ ๓ ประการไว้เป็ นเครื่องเตือนใจ
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ธรรมะประการแรกเรียกว่า ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ อย่างคือ ธรรมเหล่าใดเป็ นไป
เพือ่ ความกําหนัดย้อมใจ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความประกอบทุกข์ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความสะสม
กองกิเลส ๑ เป็ นไปเพือ่ ความอยากใหญ่ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความไม่สนั โดษ ยินดีดว้ ยของ
มีอยู่ คือมีน่ีแล้วอยากได้นนั ่ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความคลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ ๑ เป็ นไปเพือ่
ความเกียจคร้าน ๑ เป็ นไปเพือ่ ความเลี้ยงยาก ๑ ธรรมเหล่านี้พงึ รู้ไว้ว่า ไม่ใช่ธรรม
ไม่ใช่วนิ ยั ไม่ใช่คาํ สังสอนของพระศาสดา
่
ธรรมเหล่าใดเป็ นไปเพือ่ ความคลายกําหนัด
๑ เป็ นไปเพือ่ ความปราศจากทุกข์ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความไม่สะสมกองกิเลส ๑ เป็ นไป
เพือ่ ความอยากอันน้อย ๑ เป็ นไปเพือ่ ความสันโดษ ยินดีดว้ ยของมีอยู่ ๑ เป็ นไปเพือ่
ความสงบสงัดจากหมู่ ๑ เป็ นไปเพือ่ ความเพียร ๑ เป็ นไปเพือ่ ความเลี้ยงง่าย
๑ ธรรมเหล่านี้พงึ รู้วา่ เป็ นธรรม เป็ นวินยั เป็ นคําสังสอนของพระศาสดา
่
ธรรมะประการที่ ๒ เรียกว่า กถาวัตถุ ถ้อยคําทีค่ วรพูด ๑๐ อย่าง คือ ๑. อัปปิ จฉกถา
ถ้อยคําทีช่ กั นําให้มคี วามปรารถนาน้อย ๒. สันตุฏฐิกถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้สนั โดษยินดี
ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ๓. ปวิเวกกถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้สงัดกายสงัดใจ ๔. อสังสัคค
กถา ถ้อยคําทีช่ กั นําไม่ให้คลุกคลีดว้ ยหมู่คณะ ๕. วิริยารัมภกถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้
ปรารภความเพียร ๖. สีลกถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้ตงั้ อยู่ในศีล ๗. สมาธิกถา ถ้อยคําทีช่ กั
นําให้ทาํ ใจให้สงบ ๘. ปัญญากถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้เกิดปัญญา ๙. วิมตุ ติกถา ถ้อยคําที่
ชักนําให้ทาํ ใจให้พน้ จากกิเลส ๑๐. วิมตุ ติญาณทัสสนกถา ถ้อยคําทีช่ กั นําให้เกิดความรู้
ความเห็น ในความทีใ่ จพ้นจากกิเลส นี่คอื กถาวัตถุ ถ้อยคําทีค่ วรพูด ๑๐ อย่าง
ธรรมะประการที่ ๓ ทีจ่ ะขอฝากไว้ในวันนี้ก็คอื ธรรมะที่นักบวชควรพิจารณาเนื องๆ ๑๐
อย่างคือ ๑. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆของสมณะนักบวช เรา
ต้องทําอาการกิริยานัน้ ๆ ๒. ความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผูอ้ น่ื เราควรทําตัวให้เขา
เลี้ยงง่าย ๓. อาการกายวาจาอย่างอืน่ ทีเ่ ราจะต้องทําให้ดขี ้นึ ไปกว่านี้ ยังมีอยู่อกี ไม่ใช่
เพียงเท่านี้ ๔. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ ๕. ผูร้ ู้ใคร่ครวญแล้ว ติ
เตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ๖. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ ปวง ๗. เรา
มีกรรมเป็ นของตัวเรา ทําดีจะได้ดี ทําชัว่ จะได้ชวั ่ ๘. วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทํา
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อะไรอยู่ ๙. เรายินดีในทีส่ งัดหรือไม่ ๑๐. คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ทีจ่ ะให้เราเป็ นผู ้
ไม่เก้อเขิน ในเวลาทีผ่ ูอ้ น่ื ถามในกาลภายหลัง
นี่คอื คุณธรรม ๓ ประการทีน่ กั บวชควรพิจารณาอยู่เนืองๆ เพือ่ จะได้เป็ นเครื่องเตือนใจ
ให้ประพฤติตนอยู่ในแนวทางทีพ่ ระบรมศาสดาทรงสอนให้ประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความ
เจริญก้าวหน้าในธรรม จึงขอฝากเรื่องกรรมฐานและธรรมะเหล่านี้ ให้ผูท้ บ่ี วชในวันนี้
และผูท้ ป่ี รารถนาจะบวชต่อไปในวันหน้า ได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ติ ่อไป การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๕

สงสารตัวเองเถิด
๒๔ มกราคม ๒๕๕๒

สงสารตัวเองเถิด อย่ามัวแต่สงสารคนอืน่ จนลืมสงสารตัวเอง เพราะเราแต่ละคนก็ตอ้ ง
ไปด้วยกันทัง้ นัน้ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทัง้ นัน้ สงสารเขาก็ไม่ได้ทาํ ให้เราดีข้นึ สู ้
สงสารตัวเราดีกว่า เพือ่ เราจะได้รีบหาทีพ่ ง่ึ พอมีทพ่ี ง่ึ แล้วจะไม่เดือดร้อน แยกใจออก
จากกายได้แล้วจะสบาย ทุกวันนี้มนั ติดกันเป็ นเหมือนปาท่องโก๋ กายเป็ นอย่างไรใจก็
เป็ นไปด้วย เป็ นหนักกว่ากายเสียอีก ถ้าพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างทีไ่ ด้ทรงตรัสสอน ว่าเรา
เกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา มีความตาย
เป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความ
ตาย จากการพลัดพรากจากกันไม่ได้แล้ว ใจจะสงบ จะไม่ด้นิ ไม่ฝืน การฝื นนี้มนั ผิด
ธรรมชาติของความจริงและของใจ ถ้าฝื นธรรมชาติแล้ว ใจจะรับเคราะห์กรรม จะทุกข์
ขึ้นมา ถ้าใจรับความจริงได้ ใจจะไม่ต่อต้าน ไม่ต่อสู ้ ใจจะสงบ สงบแล้วก็มคี วามสุข นี่
คือเหตุทเ่ี ราจะต้องพิจารณาสัจจธรรม คือพระอริยสัจข้อที่ ๑ ทุกขสัจ การเกิดแก่เจ็บ
ตาย สอนใจให้รู้วา่ เป็ นความจริงทีฝ่ ื นไม่ได้ ต่อต้านไม่ได้ มีความจริงหลายอย่างทีพ่ วก
เรายอมรับกันได้ ในชีวติ ประจําวันของเรา เราจึงไม่ค่อยทุกข์มากนัก ถ้าเราต่อต้านกับทุก
อย่างในโลกนี้แล้ว เราจะทุกข์อยู่ตลอดเวลา เช่นเรายอมรับการเปลีย่ นแปลงของวันเวลา
พระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตก เรายอมรับ เราไม่ต่อต้าน การเปลีย่ นแปลงของฤดู หนาว
เป็ นร้อน ร้อนเป็ นฝน ฝนเป็ นหนาว เราไม่ต่อต้านแต่อย่างใด ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ของฤดูกาล เราจึงไม่ทกุ ข์กนั
ถ้าเราต่อต้าน อยากจะให้หนาวไปตลอด เราจะเดือดร้อนทันที คนมีสตางค์จงึ ต้องบินไป
หาทีเ่ ย็นอยู่เรื่อยๆ อยู่ทร่ี อ้ นไม่ได้ คนมีสตางค์จะทําอย่างนี้กนั เวลาหนาวมากๆก็บนิ ไป
ทีไ่ ม่หนาวมาก พอร้อนมากๆก็บนิ ไปทีไ่ ม่รอ้ นมาก ไม่ยอมรับความจริง เห็นคนรวยแล้ว
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พวกเราอาจจะอิจฉา คิดว่าเขามีความสุข บินไปโน่นบินมานี่ หนีความร้อนได้ หนีความ
หนาวได้ ถ้ามองตามหลักธรรมะแล้ว เขากําลังทุกข์กาํ ลังวุน่ วาย อยู่ไม่เป็ นสุข รับความ
จริงไม่ได้ ส่วนคนจนนี่แหละกลับสบายกว่าคนรวยในเรื่องอย่างนี้ เพราะคนจนรู้จกั ทําใจ
ร้อนก็ปล่อยให้รอ้ นไป ไม่มเี งินซื้อเครื่องปรับอากาศมาติด หนาวก็ผงิ ไฟไปหรือห่มผ้าไป
ตามมีตามเกิด ไม่มเี งินทีจ่ ะบินไปทีไ่ ม่หนาว การเดินทางแต่ละครัง้ มันสนุกทีไ่ หน
จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสิง่ ต่างๆ ทําหนังสือเดินทาง ทําหนังสือขออนุญาตเข้า
เมือง ฉีดยาวัคซีน เวลาขึ้นเครื่องบินไปก็ไม่รู้วา่ จะลงมาในรู ปแบบไหน เป็ นความทุกข์
ทัง้ นัน้ แต่มองไม่เห็นกัน เพราะถูกอํานาจของความอยาก ของอวิชชาของความหลง ที่
ต่อสูต้ ่อต้านกับการเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ ชีวติ จึงกลิ้งไปกลิ้งมา ไม่มโี อกาสพบกับ
ความสงบสุขของใจ เพราะใจไม่มโี อกาสทีจ่ ะสงบตัวลง ถูกความอยากคอยปัน่ หัวอยู่
ตลอดเวลา เหมือนจิ้งหรีดทีถ่ ูกปัน่ ให้ส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลา
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอน ให้เรากําหนดรู้สจั จธรรมความจริงของชีวติ ก็คอื ทุกขสัจนี้เอง
เป็ นความจริงตายตัว เป็ นความจริงทีต่ อ้ งเป็ นกับทุกๆคนทีม่ าเกิด เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ทรงสอนว่าพิจารณาแล้วจะทําให้ใจสงบ จะทําให้ใจ
ไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่พจิ ารณาจะถูกความหลงหลอกให้ต่อต้าน ให้หลบหลีก ให้หนี แต่หนี
อย่างไรก็หนีไม่พน้ เพราะมันเป็ นเงาตามตัว จะหนีไปอยู่ทไ่ี หนในโลกนี้ ความแก่ความ
เจ็บความตายก็จะตามไป ทําให้ตนเองรวยขนาดไหน มีอาํ นาจวาสนายิง่ ใหญ่ขนาดไหน
ก็ไม่สามารถหนีจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ จะต้องทุกข์ตลอดเวลา ผูท้ ่ี
พิจารณาอริยสัจข้อที่ ๑ นี้อย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง จนใจยอมรับกับความจริงนี้ได้
แล้ว จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย จะไม่ทกุ ข์กบั การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ
เลย นี่คอื อานิสงส์ของการศึกษาหรือการสังสอนใจ
่
ให้รู้ถงึ ความจริงทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจ
คือร่างกายทีใ่ จได้มาครอบครอง มาหลงมายึดมาติด ว่าเป็ นตัวตน เป็ นตัวเรา เป็ นของ
เรา ให้รู้วา่ มันไม่ใช่ตวั เราของเรา มันไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลง มีแก่มเี จ็บมีตาย เมือ่ รู้
ว่าเป็ นอย่างนี้และยอมรับมันได้ ใจก็จะสงบ ความอยากให้มนั อยู่ไปนานๆ ไม่ให้เจ็บไข้
ได้ป่วย ไม่ให้ตาย ก็จะไม่สามารถทํางานได้ ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดตามมา นี่คอื การ
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ทํางานของมรรค การศึกษาการสังสอนใจ
่
ในเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายนี้ เรียกว่า
มรรค
คือให้สร้างสัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ให้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่องปกติ
เป็ นเรื่องธรรมดา เหมือนการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลของวันเวลา เรายอมรับการ
เปลีย่ นแปลงของฤดูกาลของวันเวลาได้ ทําไมเราจะรับกับการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย
ไม่ได้ มีคนทีร่ บั ได้ทาํ ได้มาแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลาย ท่านรับความ
จริงนี้ได้ เมือ่ ท่านรับได้ท่านก็สบาย เหมือนกับพวกเรา ทีส่ บายกับการยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงของฤดูกาล เราไม่ตอ้ งดิ้นรนหนีจากมัน ไม่ตอ้ งเดินทางเวลาทีอ่ ากาศไม่
ถูกใจเรา เราไม่ตอ้ งไปไหน เราก็อยู่ตรงนี้แหละ เราเพียงปรับใจปรับกายให้รบั กับมันไป
แล้วเราจะมีความสุข เพราะความสุขนัน้ เกิดจากความสงบของใจ ใจจะสุขจะสงบได้ ก็
ต่อเมือ่ ตัณหาความอยากต่างๆถูกระงับไป ด้วยการยอมรับความจริง หลังจากทีไ่ ด้ศึกษา
ความจริงแล้ว ว่าเป็ นความจริงทีต่ ายตัว เปลีย่ นไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นได้ก็คือความอยาก
อย่าไปอยากมันเสียอย่างเดียว ปัญหาก็จบ จะไม่ทกุ ข์ นี่คอื การทํางานของอริยสัจ ๔ ทีม่ ี
อยู่ในใจของเรา และทํางานอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะทําไปในทางทีส่ ร้างความทุกข์
ให้กบั เรา ทุกครัง้ ทีเ่ ราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่ได้เจริญ
ปัญญา ไม่ได้สอนใจว่าเป็ นเรื่องธรรมดา จะเกิดความอยากขึ้นมาทันที คืออยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ พอเกิดความอยากนี้ข้นึ มาก็
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดความวิตกกังวลว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา แล้วก็นาํ พาไปสู่การ
แก้ปญั หาทีผ่ ดิ คือจะต้องรีบไปหาวิธปี ้ องกันร่างกายด้วยวิธีต่างๆ ใช้ยาบ้าง ใช้
ศัลยกรรมบ้าง ถ้าอยากจะให้สาวให้หนุ่มไปเรื่อยๆ ถ้าผมหงอกก็ตอ้ งย้อมอยู่เรื่อยๆ
เพือ่ ให้ดาํ เข้มเหมือนคนหนุ่มคนสาว ถ้าหนังยานก็ดงึ ให้ตงึ แต่กท็ าํ ได้ชวั ่ ระยะเวลาหนึ่ง
ไม่ก่ปี ี ก็จะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม จนในที่สุดก็จะไม่สามารถไปทําอะไรมันได้ จะทุกข์
กังวลอยู่ตลอดเวลา
ถ้ายอมรับความจริงได้แล้ว จะไม่ทกุ ข์เลย จะสบายอกสบายใจ แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็
ตาย ไม่วุน่ วายไปกับมัน พวกเราจึงควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เป็ นการเจริญมรรค ทีต่ อ้ ง
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เจริญให้มากให้สมบูรณ์ให้เต็มที่ ด้วยการกําหนดรู้ทกุ ข์ คือศึกษาทุกขสัจ ศึกษาเรื่องเกิด
แก่เจ็บตายพลัดพรากจากกัน ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ดังทีท่ รงสอนพระอานนท์ให้พจิ ารณา
ความตายทุกลมหายใจเข้าออก นี่แหละคือการเจริญมรรคด้วยการกําหนดรู้ทกุ ขสัจ ว่า
เกิดมาแล้วต้องตาย หายใจออกก็วา่ ถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย หายใจเข้าก็วา่ ไม่หายใจออก
ก็ตาย ถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจจะน้อมรับความจริง จะเกิดความสงบสุข ดับความกังวลความ
วุน่ วายกระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่หลับได้ พอเห็นผลแล้วจะติดใจ จะพิจารณา
ตลอดเวลา จนไม่มคี วามอยากทีจ่ ะอยู่ไปนานกว่าความจริง จะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้
เป็ นไปตามความจริง มันแก่ก็ให้มนั แก่ไป มันเจ็บก็ให้มนั เจ็บไป มันตายก็ให้มนั ตายไป
ผูพ้ จิ ารณาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเสียอย่าง จะไปเดือดร้อนทําไม เมือ่
พิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว ผูพ้ จิ ารณากับสิง่ ทีถ่ ูกพิจารณาจะแยกออกจากกัน จะเห็นได้ชัด
ว่าสิง่ ทีก่ าํ ลังถูกพิจารณากับผูพ้ จิ ารณานี้ เป็ นคนละคนกัน ผูพ้ จิ ารณาเป็ นเหมือนคนดู
หนัง ส่วนสิง่ ทีถ่ ูกพิจารณาเป็ นเหมือนตัวแสดง คนดูก็ดูไป อย่าไปได้ไปเสียกับคนแสดง
เสียอย่าง ก็จะไม่เป็ นปัญหาอย่างไร
ถ้าดูภาพยนตร์แบบไม่เข้าข้างใคร เราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในภาพยนตร์
แต่ส่วนใหญ่เวลาดูภาพยนตร์ เรามักจะเข้าข้างพระเอกนางเอก มักจะคิดว่าเราเป็ น
พระเอกนางเอกกัน พอมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเอกนางเอก ก็อดทีจ่ ะตื่นเต้นหวาดกลัว
หวาดเสียวขึ้นมาไม่ได้ เพราะใจไปผูกติดกับพระเอกนางเอก ร่างกายก็เหมือนกัน เป็ น
เหมือนตัวแสดง ใจเป็ นเหมือนคนดู พอใจไปผูกติดกับร่างกายว่าเป็ นตัวเรา พอร่างกาย
เป็ นอะไร ก็เกิดความหวาดกลัว วิตกกังวลขึ้นมาทันที ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้วา่
เราไปหลงมันเอง ร่างกายเขาไม่รู้เรื่องหรอก เขาก็แสดงไปตามบททีธ่ รรมชาติให้เขาแสดง
เขาเป็ นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป มาจากดินนํา้ ลมไฟ
เหมือนกัน ร่างกายก็มาจากดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน ต่างกันตรงทีร่ ่างกายมีใจคอย
ควบคุมดูแลสังการ
่ ให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ส่วนต้นไม้ไม่มใี จนอกจากคนไปเอามาเป็ น
สมบัติ ปลูกต้นไม้แล้วยึดติดว่าเป็ นของตน เวลาปลูกบ้านมักจะปลูกต้นไม้ด้วย แล้วก็
จะมีความผูกพันกับต้นไม้ เวลาต้นไม้เป็ นอะไรไป ใจก็วนุ่ วายไปด้วย เพราะธรรมชาติ
ของใจเป็ นอย่างนี้ ใจทีม่ คี วามหลงครอบงําอยู่น้ ี เวลามีอะไรแล้วจะยึดติด จะอยากให้ดี
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อยู่เสมอ อยากให้อยู่ไปนานๆ ให้มแี ต่ความเจริญ ไม่อยากให้เสื่อม ไม่อยากให้ตายไป
เป็ นความอยากทีต่ งั้ อยู่บนพื้นฐานของความโง่ ไม่ได้ศึกษาความจริงของธรรมชาติ ของ
สิง่ ต่างๆว่าเป็ นอย่างไร ถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่า ทุกอย่างมีจดุ เกิดและมีจดุ ดับทัง้ นัน้ ไม่มี
อะไรทีเ่ กิดมาแล้วจะไม่ดบั ไป จะช้าหรือจะเร็วเท่านัน้ เอง บางอย่างก็เกิดปั๊บแล้วก็ดบั ไป
เช่นเสียงทีเ่ ราได้ยนิ แต่ละครัง้ นี้ ปรากฏขึ้นมาปั๊บแล้วก็หายไป มันเร็วมาก แต่ถา้ เป็ น
วัตถุน้ จี ะช้า บางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ชา้ มีความแตกต่างกัน แต่สง่ิ ทีเ่ หมือนกันก็คอื มี
เกิดมีดบั
เราจึงต้องศึกษาความจริงเพือ่ ให้รู้ทนั จะได้ปล่อยวาง ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง
ส่วนเราก็อยู่กบั ความจริงของเรา เราคือใคร เราก็คอื คนดูน่แี หละ ดูเฉยๆ อย่าไปได้ไป
เสียกับสิง่ ทีเ่ ราดู ถ้าไม่ได้ไม่เสียกับสิง่ ทีด่ ูแล้ว เวลาเสียก็ไม่เสียใจ เวลาได้ก็ไม่ดใี จ จะ
รู้สกึ เฉยๆ เพราะไม่ตอ้ งมีเขาเพือ่ ให้เรามีความสุข เพราะความสุขของเราเกิดจากการ
ปล่อยวาง เกิดจากความสงบของใจ ทีป่ ล่อยวางสิง่ ต่างๆนี้เอง ถ้าไม่มคี วามอยากแล้วใจ
จะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลา จะมีความสุขตลอดเวลาเป็ น ปรมัง สุขงั ตัวทีม่ าทําให้ใจไม่มี
ปรมัง สุขงั ก็คอื ความอยากต่างๆนี้เอง การเจริญมรรค ด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษา
ทุกขสัจนี้ จะทําให้ละสมุทยั คือตัณหาทัง้ ๓ เหตุทท่ี าํ ให้ใจทุกข์ได้ ทําให้เกิดนิ โรธ คือการ
ดับของทุกข์ทงั้ หลายในใจได้ นี่คอื การทํางานของอริยสัจ ทีพ่ ระสาวกทีพ่ ระพุทธเจ้าทํา
กัน แต่ปถุ ชุ นจะทําตรงกันข้าม แทนทีจ่ ะพิจารณาทุกขสัจ กลับไม่พจิ ารณา ไม่สอน
ตนเองเลย ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พอไม่สอนปั๊บความหลงก็เข้ามา
ครอบงํา ทําให้เกิดความอยากอยู่ไปนานๆ อยากไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจาก
สิง่ ต่างๆไป แล้วก็จะเกิดความอยากอย่างอืน่ ตามมา อยากจะอยู่นานๆก็เพราะอยากจะมี
ความสุขกับการเสพกามนัน่ เอง เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ โดยอาศัยอายตนะของ
ร่างกาย คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นเครื่องมือ ก็เกิดกามตัณหาขึ้นมา อยากหาความสุขจาก
รู ปเสียงกลิน่ รส แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นการหาความทุกข์มาใส่ตวั เอง เพราะเป็ นเหมือนยาเสพ
ติด
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ยาเสพติดนี้เราก็รู้วา่ เมือ่ เสพแล้วเป็ นอย่างไร ยาเสพติดก็เป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เวลาเสพยาต้องใช้อะไรเสพล่ะ ต้องใช้ปากใช้ล้นิ ลิ้มรส พอเข้าไปในร่างกายมันก็ทาํ ให้
ร่างกายมีความสุขขึ้นมา แล้วก็ตดิ กับความสุขนัน้ เวลาขาดความสุขนัน้ ก็เกิดอาการลง
แดง ต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆ การเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ยาเสพ
ติดก็เป็ นแบบเดียวกัน ต่างกันตรงทีค่ วามรุนแรง อย่างอืน่ พอจะทนได้ถา้ ไม่ได้เสพ แต่
ยาเสพติดนี้มนั ทรมานมากกว่าเวลาทีจ่ ะเลิกมัน แต่มนั ก็อยู่ในรู ปแบบเดียวกัน ต่างกัน
ตรงทีน่ าํ้ หนักของความทรมาน ถ้ายาเสพติดนี้จะทรมานมาก ติดแล้วเลิกยาก รองลงมา
ก็พวกสุรายาเมาบุหรี่ รองลงมาก็พวกกาแฟ พวกเครื่องดืม่ ชูกาํ ลังทัง้ หลาย รองลงมาก็
คือการดูหนังฟังเพลง การไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ อยู่ไม่ตดิ บ้าน อยู่ไม่ได้ อยู่แล้วอก
จะระเบิด ต้องออกไประบาย ก็ระบายได้ชวั ่ ขณะทีอ่ อกไป พอกลับมาก็อดึ อัดเหมือนเดิม
กลับมาบ้านเพือ่ พักผ่อนหลับนอน พอได้กาํ ลังแล้ว ก็ไปเสริมกําลังของลูกระเบิดทีอ่ ยู่
ภายในใจ ให้มแี รงดันออกมาอีก ก็ตอ้ งออกไปอีก ออกไปอยู่เรื่อยๆ พอเหนื่อยพอหมด
แรงก็กลับมา เป็ นเรื่องของความหลงพาไป พาไปหาความทุกข์ ความอยากต่างๆพาไปสู่
ความทุกข์ ไม่เคยรู้จกั คําว่าพอ ทําตามความอยากแล้ว ไม่ได้ทาํ ให้ความอยากหายไป
หรือหมดไป แต่กลับทําให้มคี วามอยากเพิม่ ขึ้นไปอีก เป็ นเหมือนลูกโซ่ พออยากลูกนี้
แล้วก็มอี ยากอีกลูกหนึ่งเกี่ยวติดมา ไม่มที ่สี ้นิ สุด
สิง่ ทีจ่ ะหยุดความอยากนี้ได้ก็คอื ปัญญา ต้องเห็นว่าความอยากไม่ได้สร้างความสุขอย่าง
ทีค่ ดิ กัน ให้ความสุขน้อยกว่าให้ความทุกข์ เหมือนกับยาเสพติด คนทีไ่ ม่เสพไม่ตดิ ยา
เสพติดจะเห็นชัดเลยว่า ยาเสพติดให้ทกุ ข์มากกว่าสุข ไปเสพทําไม เพราะเวลาเสพแล้วก็
ติด มีความสุขเพียงในขณะทีเ่ สพ แต่ทกุ ข์มากเวลาอยากแล้วไม่ได้เสพ คนทีไ่ ม่มคี วาม
อยากในกามจะไม่เดือดร้อนเลย อยู่ตดิ บ้านได้ อยู่บา้ นอย่างมีความสุข บ้านเป็ นที่
ปลอดภัย เป็ นสถานทีอ่ าํ นวยความสุขความสบายได้อย่างเต็มที่ แต่กลับอยู่ไม่ได้ เพราะ
ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาบํารุงบําเรอความอยากของกามตัณหานี้เอง
ถ้าไม่มกี ามตัณหาแล้ว จะไม่อยากออกจากบ้านเลย ไม่รู้จะออกไปทําไม ไปทีไ่ หนก็มรี ูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเหมือนกัน ทีบ่ า้ นก็มรี ู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเหมือนกัน พอไม่
ติดกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะแล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปทีไ่ หน อยู่บา้ นอย่าง
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มีความสุข เช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็ น ก็เป็ นลักษณะเดียวกันกับกามตัณหา
เพียงแต่วตั ถุต่างกัน แทนทีจ่ ะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เป็ นสถานภาพ เช่นอยาก
รวยอยากมีอาํ นาจวาสนา มีตาํ แหน่งสูงๆ อยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญ นับถือกราบ
ไหว้บูชา ก็เป็ นตัณหาอีกแบบหนึ่ง พอได้เป็ นแล้วก็ไม่พอ อยากจะใหญ่โตขึ้นไปอีก ถ้าไม่
ใหญ่โตอย่างน้อยก็ให้เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึง่ ก็เป็ นไปไม่ได้ ศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ดู
จะใหญ่โตขนาดไหน ถึงเวลาก็หมดไป เวลาหมดนัน้ แหละจะทุกข์ทรมานใจ เวลายัง
เป็ นอยู่ก็ทกุ ข์ทรมานใจอีกแบบหนึ่ง เพราะกลัวจะหมด กลัวจะถูกผูอ้ น่ื มาแย่งไป เป็ น
ความทุกข์ตลอดเวลา ความทุกข์ชนิดที่ ๓ ก็คอื ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยาก
ตาย ไม่อยากพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไป
ความอยากนี้เป็ นเชื้อโรคของใจ ถ้ามีเชื้อโรค ๓ ตัวนี้อยู่ในใจแล้ว ก็จะมีโรคใจคือความ
ทุกข์ใจ ยาทีจ่ ะรักษาโรคใจก็คอื มรรคนี้เอง มรรคเป็ นธรรมโอสถ มีสมั มาทิฐิ สัมมาสัง
กัปโปเป็ นต้น คือสติปญั ญาสมาธิศีล เป็ นตัวกําจัดเชื้อโรคคือความอยากทัง้ ๓ เมือ่ ไม่มี
ความอยากทัง้ ๓ นี้แล้วโรคใจก็หาย คือทุกข์ก็หายไปจากใจ ใจอยู่อย่างปกติสุขไป
ตลอด พวกเราจึงควรกินยานี้บ่อยๆ หมอสังให้
่ กนิ ทุกเวลาเลย พระพุทธเจ้าทรงตรัสสัง่
สอน ให้พจิ ารณาทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่วนั ละ ๓ หรือ ๔ เวลาอย่างทีพ่ ระอานนท์
กราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงถามว่า อานนท์วนั หนึ่งเธอพิจารณาความตายสักกี่
ครัง้ พระอานนท์กราบทูลว่า ๔ ครัง้ เช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน พระพุทธเจ้าทรงตรัส
กลับไปว่า อานนท์เธอยังประมาทอยู่ พิจารณาเท่านี้ยงั ไม่พอ ยังไม่สามารถกําจัดความ
อยาก ทีเ่ ป็ นเหตุสร้างความทุกข์ได้ เพราะความอยากทํางานอยู่ตลอดเวลา พอเห็นอะไร
ปั๊บจะอยากขึ้นมาทันที ไม่อยากได้ก็อยากหนี น้อยนักทีจ่ ะเฉยๆ ทีจ่ ะพอใจ เห็นอะไรก็
สักแต่วา่ พอใจ ดีชวั ่ ก็พอใจ ไม่ใช่เรื่องของเรา เราเป็ นคนดูหนังก็ดูไปเท่านัน้ เอง หนังดีก็
เรื่องของหนัง หนังไม่ดกี ็เรื่องของหนัง คนดูไม่ตอ้ งไปเต้นแร้งเต้นกาไปกับหนังทีด่ ู ใจที่
มีปญั ญาจะเป็ นอย่างนี้ จะสักแต่วา่ ดู สักแต่วา่ รู้ แก่ก็รู้วา่ แก่ เจ็บก็รู้วา่ เจ็บ ตายก็รู้วา่ ตาย
ก็เท่านัน้ เอง ถ้ายังทําไม่ได้ก็ตอ้ งทําการบ้าน สอนใจว่าตัวเองแก่ลงไปเรื่อยๆ ถ้ามีเครื่อง
คอมฯก็เอารูปของเราไปแต่งหน้า ให้มนั แก่ลงดู ทาผมด้วยสีขาวดู เครื่องคอมฯนี้ก็มี
ประโยชน์ทางธรรมถ้ารู้จกั ใช้มนั แปลงร่างกายเราให้เป็ นคนแก่ เป็ นคนเจ็บ เอาสายโยง
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สายยางเสียบเข้าไป เอาโรงศพมาวางไว้ข้างๆ จับมันเข้าไปในโลงศพ จับเข้าไปในเมรุ จุด
ไฟเผา ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ รับรองได้วา่ จะทําให้ใจยอมรับความจริงนี้อย่างแน่นอน ถ้า
สอนมันอยู่เรื่อยๆ จะไม่ลมื
ส่วนใหญ่มกั จะลืมกัน เพราะใจทํางานได้ทลี ะอย่าง ถ้าทําเรื่องนี้ก็จะทําเรื่องนัน้ ไม่ได้
ส่วนใหญ่เราจะเอาใจไปทําเรื่องอืน่ เรื่องทํามาหากิน เรื่องของคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่อง
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงลืมสอนใจเรื่องความจริงของกาย พอได้ขา่ วว่าคนนัน้
เจ็บคนนัน้ ตายก็ต่นื เต้นกัน เหมือนเป็ นเหตุการณ์ผดิ ปกติ เหมือนมีมนุษย์ต่างดาวมา
ทัง้ ๆทีแ่ ก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน มีอยู่ตลอดเวลา ทุกขณะทุกเวลา ถ้าไม่เชื่อลองไปวัดทีม่ ี
เมรุดู ไปโรงพยาบาลดู มีคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่ตลอดเวลา ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้น
ตรงไหนเลย เพราะอะไร เพราะเราไม่ศึกษาไม่สอนใจนัน่ เอง ความจริงนี้ก็เลยกลายเป็ น
ของประหลาดไป เป็ นเหมือนมนุษย์ต่างดาว พอใครตายสักคนหนึ่งนี่ต่นื เต้นกันใหญ่
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ใหญ่ หวาดวิตกกันใหญ่ พอสักพักก็ลมื ไป เพียงไม่ก่นี าที พอคุยเรื่อง
อืน่ คิดเรื่องอืน่ ปั๊บ ก็หายไปเลย พอมีเรื่องตายให้คดิ อีกก็ตกใจกัน ลองไปคิดทุกวันทุก
เวลาดู ภายใน ๗ วันรับรองได้วา่ จะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง จะรู้วา่ กลัวหรือไม่กลัว
จะแพ้หรือไม่แพ้ ใครจะแพ้หรือใครจะชนะ ลองพิจารณาความตายดูสกั ๗ วัน ตัง้ แต่
ตื่นมาจนหลับ พิจารณาไปเถิด รับรองได้ว่าต้องมีอะไรเปลีย่ นแปลงแน่นอน เพราะเป็ น
การเจริญมรรค ถ้าเจริญอย่างนี้ ๗ วัน ๗ คืน รับรองจะต้องได้ผลอย่างแน่นอน อย่างที่
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เปล่งวาจาว่า สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับ
ไปเป็ นธรรมดา จะร้องอ๋อ เข้าใจแล้ว เมือ่ ก่อนมันเกิดภายนอก ไม่ได้เกิดในใจ ใจห่าง
เหินจากความจริงอันนี้ ตอนนี้เราเอาเข้ามาสู่ในใจ มาประกบกับความคิด จนไม่กล้า
อยาก ไม่รู้จะอยากไปทําไม อยากแล้วก็ไม่ได้เป็ นไปตามความอยาก
อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ก็ไม่เป็ นไปตามความอยาก มีแต่จะสร้างความทุกข์
ให้กบั ตนเองโดยเปล่าประโยชน์ นี่แหละคือเรื่องของอริยสัจ ๔ ทีม่ ี ๒ ฝ่ าย ฝ่ ายผูกกับ
ฝ่ ายแก้ ฝ่ ายผูกก็คอื สมุทยั สมุทยั จะผูกแล้วสร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ ด้วยความอยาก
ต่างๆ ฝ่ ายแก้ก็คอื มรรคทีจ่ ะสอนใจให้ยอมรับความจริง จะได้ไม่ตอ้ งไปอยากกับอะไร
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พอไม่อยากแล้วก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ สัจจธรรม ๒ ข้อแรกเป็ นฝ่ ายผูก คือทุกข์กบั
สมุทยั สัจจธรรม ๒ ข้อหลัง คือมรรคกับนิโรธเป็ นฝ่ ายแก้ เป็ นการต่อสูเ้ ป็ นการชักเย่อ
ของ ๒ ฝ่ าย ฝ่ ายทีม่ กี าํ ลังมากกว่าก็จะชนะ ถ้าสมุทยั มีกาํ ลังมากกว่า ทุกข์ก็เกิดขึ้นมา
ถ้าฝ่ ายมรรคมีกาํ ลังมากกว่า นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ทุกข์ก็ดบั ไป ใจทํางานอยู่ตลอดเวลา
อยู่ทว่ี า่ จะทําให้ฝ่ ายไหน ถ้าอยากแล้วทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทันที ถ้าปลงได้นิโรธก็ปรากฏ
ขึ้นมาทันที เวลาใครเป็ นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ รู้ ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป ช่วยได้ก็ช่วยไป ถ้าช่วย
ไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง จะไปตีโพยตีพาย ไปร้องห่มร้องไห้ ก็ไม่ได้ทาํ
อะไรให้ดขี ้นึ มีแต่จะทําให้ใจเศร้าหมอง นี่คอื งานของพวกเรานะ ขอให้พยายามทํากัน
พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ลองทําดูสกั ๗ วันไม่ได้หรือ พิจารณาความตายตัง้ แต่ต่นื
ถึงหลับเลย ลองทําดู ใครมีความสามารถทีจ่ ะทําได้ลองทําดู
ตัง้ แต่สอนมานี่ก็ได้ผลอยู่คนหนึ่ง มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมจนเดีย๋ วนี้ได้บวชชีไปแล้ว มา
ศึกษาปี กว่าๆเท่านัน้ เอง เมือ่ ก่อนไม่เคยเข้าวัดเลย ครัง้ แรกๆมาวัดเพือ่ ปล่อยปลาอย่าง
เดียว ต่อมามีคนแนะนําให้มาฟังเทศน์ดูบา้ ง ก็เลยมาฟังเทศน์อาทิตย์ละครัง้ หลังจาก
นัน้ ก็ฟงั ทัง้ เสาร์อาทิตย์ จากนัน้ ก็ฟงั ทัง้ เสาร์อาทิตย์กบั วันพระ เริ่มตัดไปเรื่อยๆ มีสมบัติ
ข้าวของเงินทองทีไ่ ม่จาํ เป็ น ก็แจกจ่ายให้คนอืน่ ไป จนในทีส่ ุดก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม ก็เลย
บวชชี โกนศีรษะ แต่ไม่ได้อยู่วดั มีบา้ นอยู่ในหมูบ่ า้ นจัดสรรทีส่ งบพอสมควร ดีกว่าอยู่
วัดทีม่ คี นมากไม่สงบ ในเบื้องต้นของการปฏิบตั นิ ้ ี ขอให้มที ส่ี งบพอสมควร จะเป็ นวัด
หรือเป็ นบ้านก็ได้ ถ้าเป็ นวัดแต่ไม่สงบ มีคนพลุกพล่านมาก สูอ้ ยู่บา้ นคนเดียวไม่ได้ อยู่
บ้านปฏิบตั ไิ ปก่อนก็ได้ ทําการบ้านไปก่อน เมือ่ พร้อมทีจ่ ะเข้าห้องสอบแล้วค่อยไปหาห้อง
สอบ ไปอยู่วดั ทีเ่ ปลีย่ วทีน่ ่ากลัวดู ถ้าพร้อมทีจ่ ะเข้าห้องสอบ เบื้องต้นต้องทําการบ้านให้
พร้อมก่อน การพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี้ เป็ นเหมือนการทําการบ้าน ทําจนคิดว่าพร้อม
แล้ว พร้อมทีจ่ ะตายแล้ว ก็อยากจะรู้วา่ จริงหรือไม่ ปลงได้หรือไม่ ก็ไปหาทีน่ ่ากลัวๆอยู่
ดูวา่ ยังกลัวอยู่หรือเปล่า ถ้าปลงได้แล้วตัดได้แล้วจะไม่กลัว ถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังทํา
ไม่สาํ เร็จ ยังไม่ผ่าน ก็ตอ้ งกลับมาทําการบ้านใหม่ หรืออยู่ในห้องสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะ
ผ่าน ในเบื้องต้นนี้อยู่ทบ่ี า้ นก็ปฏิบตั ไิ ด้ ให้ปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับเลย
ให้มแี ต่การเจริญมรรค เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาไปตลอดเวลาทีต่ ่นื รับรองได้
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ว่าจะต้องก้าวหน้าอย่างแน่นอน จะต้องไปได้ จะช้าหรือจะเร็วก็ข้นึ อยู่กบั อินทรียท์ ม่ี อี ยู่
ในตัวเรา คือศรัทธาสติสมาธิปญั ญาวิริยะ ถ้ามีมากก็ไปเร็ว ถ้าขาดปัญญาก็ตอ้ งหา
ปัญญาจากผูอ้ น่ื ไปหาผูร้ ู้ ไปศึกษาจากผูร้ ู้ จากครู บาอาจารย์ทผ่ี ่านมาแล้ว ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมของท่านอยู่เรื่อยๆ จะทําให้รุดหน้าไปได้ เพราะปัญญาเป็ นตัวสําคัญทีส่ ุดในอินทรีย ์
ทัง้ ๕ เพราะต้องหลุดพ้นด้วยปัญญา
สมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญา ศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิ สติตอ้ งมีอยู่ทกุ ขณะ ในขณะที่
รักษาศีลก็ตอ้ งมีสติ ถึงจะรู้วา่ รักษาอยูห่ รือไม่ สติน้ จี าํ เป็ นต่อธรรมทุกขัน้ ต้องมีสติ
เกี่ยวข้องอยู่ทกุ ขัน้ ไม่วา่ จะเป็ นขัน้ ทาน ขัน้ ศีล ขัน้ สมาธิ หรือขัน้ ปัญญา ต้องมีสติควบคู่
ไปกับธรรมทุกขัน้ ปัญญาเป็ นตัวทีจ่ ะตัดกิเลสได้ ถ้ามีเพียงศีลกับสมาธิ จะยังตัดกิเลส
ไม่ได้ เช่นพระปัญจวัคคีย ์ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ ก็หลุดพ้นไม่ได้ ได้แค่สมาธิ
ได้แค่ฌานเท่านัน้ พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว มาสังสอนเพี
่
ยงครัง้ เดียว ปัญญาก็ปรากฏ
ขึ้นมา ทําให้หลุดพ้นได้ บรรลุธรรมขัน้ แรกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีผูส้ อน มีครู บา
อาจารย์ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ ก็อาศัยหนังสือของท่าน หรือหนังสือที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ มาเป็ นอาจารย์ไปก่อนก็ได้ เพราะโดยลําพังแล้ว พวกเราไม่มี
ปัญญาพอทีจ่ ะสอนให้หลุดพ้นเองได้ พวกเราเป็ นพวกสาวกภูมิ ไม่ใช่พวกพุทธภูมิ พวก
สาวกภูมติ อ้ งมีครูมอี าจารย์ ไม่เช่นนัน้ จะหลงทางได้ จะเป็ นวิปสั สนู ได้ เพราะทางนี้
ค่อนข้างลึกลับสลับซับซ้อน จะติดได้ทกุ ขัน้ ของการปฏิบตั ิ อยู่ในขัน้ ไหนมักจะติดอยู่ใน
ขัน้ นัน้ ถ้าไม่มคี รูอาจารย์คอยชี้บอกว่ากําลังติดอยู่ ก็จะหลงติดไปนาน ถ้ามีครู อาจารย์
จะรู้เลยว่า เมือ่ ได้ขนั้ นี้แล้วก็ตอ้ งก้าวขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง พอให้ทานจนหมดแล้ว ก็ขยับขึ้น
สู่ขนั้ ศีล พอรักษาศีลได้แล้ว ก็ตอ้ งเจริญสมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็ตอ้ งเจริญปัญญา จะไม่
ติดอยู่ในขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง ถ้าไม่มคี รู บาอาจารย์ ถ้าอยู่ในขัน้ ทานก็อยากจะทําทานอย่างเดียว
ไม่อยากจะรักษาศีล ไม่อยากจะภาวนา ถ้าติดอยู่กบั การทําบุญทําทาน ก็จะมัวแต่หาเงิน
หาทองมาทําบุญทําทาน จะวนอยู่ในอ่าง ให้ทานเพือ่ ปลดเปลื้องการยึดติดกับเงินทองข้าว
ของ ทีเ่ หลือกินเหลือใช้ ทําให้รกั ษาศีลได้งา่ ย
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คนทีใ่ ห้ทานจะรักษาศีลได้งา่ ยกว่าคนทีไ่ ม่ให้ทาน เพราะคนทีไ่ ม่ให้ทานยังมีความตระหนี่
มีความโลภ อยากจะได้มากขึ้น อยากจะมีมากขึ้น ก็จะแสวงหาทุกวิถที างเพือ่ ให้ได้มาก
ขึ้น ถ้าต้องผิดศีลก็เอา ขอให้ได้ก็แล้วกัน แต่คนทีใ่ ห้ทานอยู่เรื่อยๆแล้ว จะไม่โลภกับ
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง มีแต่อยากจะให้มนี อ้ ยลงไปเรื่อยๆ เหลือไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ก็
จะรักษาศีลได้งา่ ย เพราะมีความเมตตาคิดถึงผูอ้ น่ื เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ดูแลผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะทํา
อะไร จะคํานึงถึงความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื ก่อนเสมอ ก็จะรักษาศีลได้ มีศีลขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ เป็ นผลต่อเนื่องจากการให้ทาน ส่วนผลต่อเนื่องของศีลก็คอื จิตทีม่ ศี ีลจะสงบ
กว่าจิตทีไ่ ม่มศี ีล จิตทีม่ ศี ีลไม่ตอ้ งกังวลกับการกระทําทีเ่ สียหาย เพราะไม่ได้ทาํ จิตทีไ่ ม่มี
ศีลจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย เป็ นเหมือนวัวสันหลังหวะ จิตใจไม่สงบ ก็จะไม่
เห็นคุณค่าของความสงบ คนทีม่ ศี ีลจะเห็นว่าจิตสงบสบาย ก็อยากจะให้สงบมากขึ้น
อยากจะทําจิตให้เป็ นสมาธิ เพราะเวลามีสมาธิแล้ว จะยิง่ สงบและมีความสุขมากขึ้น แต่
พอออกจากสมาธิแล้ว จิตก็กระสับกระส่ายได้ วุน่ วายได้ เวลาไปเห็นไปสัมผัสไปได้ยนิ
อะไร ก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ ก็จะรูว้ า่ สมาธิยงั ไม่พอ ต้องมีปญั ญาด้วย เพราะปัญญาจะ
รักษาใจ เวลาได้ยนิ ได้ฟงั อะไร ไม่ให้กระสับกระส่าย ไม่ให้กระวนกระวาย ไม่ให้ดใี จ
เสียใจ เพราะจะสอนใจให้รู้วา่ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ ถ้าไม่อยาก
กระสับกระส่าย ก็อย่าไปได้เสียกับเขา ถ้ามีปญั ญาประกบตลอดเวลา จิตจะสงบ
ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็ได้ จะสงบอย่างถาวร พอเข้าใจแล้วจิตจะถอยเข้ามาข้างใน
จะปล่อยวางข้างนอกหมด ปล่อยให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทุกคนเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่วา่
จะเป็ นลูก เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นเพือ่ น เป็ นใครก็ตาม ต้องเป็ นไปตามบุญ
ตามกรรมของเขา เราไปทําอะไรให้เขาไม่ได้หรอก สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็เพียงเล็กๆน้อยๆ
สนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้แก้ปญั หาของเขาเองเท่านัน้ แต่ปญั หาของเขา บุญกรรมของ
เขานี้ ไม่มใี ครไปแก้ได้ นอกจากตัวเขาเอง ด้วยการละทํากรรมชัว่ ทําแต่กรรมดี ต่อไปก็
จะมีแต่ผลของกรรมดีปรากฏ ก็จะหลุดพ้นได้ ปัญญาจึงเป็ นเรื่องสําคัญมาก
พระอริยสัจ ๔ นี้แหละคือหินลับปัญญา ทําให้ปญั ญาของสัตว์โลกแหลมคม จนสามารถ
ตัดภพตัดชาติ ตัดกิเลสตัดความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจได้ ธรรมอืน่ ตัดไม่ได้
สมาธิตดั ไม่ได้ ศีลตัดไม่ได้ ทานตัดไม่ได้ สติตดั ไม่ได้ ต้องปัญญาในอริยสัจ ๔ ปัญญา
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ในไตรลักษณ์เท่านัน้ ไม่มใี ครรู้ปญั ญานี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้ามา
เกิดในยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา จะไม่มที างหลุดพ้นได้เลย ยกเว้นพระโพธิสตั ว์ ผูไ้ ด้
บําเพ็ญบุญบารมีมามาก จนสามารถสอนตัวเองได้ เช่นพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนพระองค์
เอง ซึง่ เป็ นหนึ่งในไม่รู้ก่แี สนล้านคนทีจ่ ะทําอย่างนี้ได้ พวกเราเป็ นคนธรรมดาสามัญชน
ต้องอาศัยคนฉลาดเอกบุรุษ อย่างพระพุทธเจ้าเป็ นครู เป็ นอาจารย์ ชาติน้ ีได้มาเจอคํา
สอนของเอกบุรุษแล้ว ถ้าไม่ตกั ตวงก็ช่วยไม่ได้ ไม่รู้วา่ จะได้มาเจออีกเมือ่ ไหร่ ยากมาก
ศาสนานี้คาํ สอนนี้ มีอายุไม่เกิน ๕๐๐๐ ปี ดังทีไ่ ด้ทรงทํานายไว้ หลังจากนัน้ แล้วก็จะเป็ น
ช่วงทีป่ ราศจากคําสอน ทีเ่ รียกว่าพุทธันดร ก็ไม่รู้ก่กี ปั จะต้องกลับมาเกิดมาตาย ไม่รู้อกี
กี่ล ้านชาติก่ลี ้านภพ กว่าจะได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าอีก อาจจะไม่ได้พบกับองค์
หน้าก็ได้ คือพระศรีอารย์ อาจจะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์ในช่วงนัน้ ก็ได้ อาจจะกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ในช่วงคําสอนของท่านหายไปแล้วก็ได้ ก็จะไม่ได้เจอพระศรีอารย์ พระศรี
อารย์ก็จะเป็ นเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีต ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั จากพระพุทธเจ้าในปัจจุบนั
ว่าก่อนหน้านี้มี ๓ พระองค์ ทีม่ าตรัสรู้มาสังสอนสั
่
ตว์โลก หลังจากนี้ก็จะมีอกี พระองค์
หนึ่งชื่อพระศรีอารย์ เราอาจจะพลาดทัง้ หมดเลย
พวกเราโชคดีทไ่ี ด้เจอพระพุทธเจ้าพระองค์น้ ี ถ้าไม่ศรัทธาไม่ปฏิบตั กิ ็ช่วยไม่ได้ มันไม่
ยากนะ แค่ ๗ วัน ๗ คืนเท่านัน้ เอง เราทนนัง่ เครื่องบินหลายชัว่ โมงไปรอบโลกได้ แค่นงั ่
พิจารณาความตาย ๗ วัน ๗ คืนไม่ได้ให้มนั รู้ไป นี่คอื การบ้าน แล้วคราวหน้ามาเล่าให้
ฟัง วันเวลามันผ่านไปเร็วนะ นี่ปีใหม่ก็หมดเข้าไปเกือบเดือนแล้ว ชีวติ ก็นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ
ชีวติ เราเป็ นเหมือนเทียน พอจุดแล้วก็มแี ต่จะสัน้ ลงๆไปเรื่อยๆ อายุยาวขึ้นแต่ชวี ติ มันสัน้
ลง ตัวเลขมันยาวขึ้น ตอนนี้ ๔๐ นะ ๕๐ นะ มันยาวขึ้น แต่ชวี ติ มันสัน้ ลง คือส่วนที่
เหลืออยู่น้ ีจะน้อยลงสัน้ ลงไปเรื่อยๆ เวลาทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญได้เจริญมรรคนี้ จะน้อยลงไป
เรื่อยๆ อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง ควรรีบหันเข้ามาทางนี้ มีภารกิจการงานอะไรทีป่ ลด
เปลื้องได้ ตัดได้ ก็ปลดเปลื้องมันไปเถิด ตัดมันไปเถิด ทํางานนี้ดกี ว่า งานนี้เป็ นงานที่
แท้จริง งานอืน่ ทําไปก็เท่านัน้ แหละ งานหลักของเราก็คอื คันถธุระกับวิปสั สนาธุระ งาน
ในศาสนามี ๒ งานมี ๒ ธุระนี้ คันถะก็คอื การศึกษาพระธรรมคําสอน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่เรื่อยๆ แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ทําบุญให้ทานให้
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หมด เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่าไปหวง ศีลก็รกั ษาให้ดี สมาธิก็ทาํ ให้มาก ปัญญาก็พจิ ารณา
สลับกับสมาธิ ถ้าอยู่ในสมาธิก็อย่าไปพิจารณา ให้พกั จิต ให้จติ มีความสงบให้นานทีส่ ดุ
ให้น่งิ ให้นานทีส่ ุด พอจิตออกมาจากความสงบออกมาจากความนิ่งแล้ว ก็เอามาพิจารณา
ความตาย เกิดแก่เจ็บตาย ลุกขึ้นมาเดินจงกรม ท่องไปก่อนก็ได้ เกิดแก่เจ็บตายเป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้ เราก็ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตาย เขาก็ตอ้ งเกิดแก่
เจ็บตาย คนนัน้ ก็ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตาย คนนี้ก็ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตาย คิดไปอย่างนี้ให้ตดิ ไป
กับใจ พอเหนื่อยพอเมือ่ ยก็หยุด กลับเข้ามานัง่ สมาธิ ทําจิตให้สงบให้เย็นให้สบาย พอมี
กําลังพอถอนออกมา ก็พจิ ารณาต่อ ไม่วา่ จะทําอะไร ในขณะทีไ่ ม่อยู่ในสมาธิ ให้มเี กิดแก่
เจ็บตายอยู่ในใจตลอดเวลา
เห็นอะไรก็ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตาย คนนัน้ คนนี้ก็ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ต่อไปจะติดเป็ นนิสยั ไม่ตอ้ งบังคับ เบื้องต้นเป็ นเหมือนรถทีส่ ตาร์ทไม่ตดิ ต้อง
เข็นก่อน เข็นให้วง่ิ พอวิง่ แล้วก็ใส่เกียร์เครื่องก็ตดิ พอเครื่องติดแล้วก็ไม่ตอ้ งเข็น จะวิง่
ไปเอง ปัญญาจะหมุนไป จนกลายเป็ นปัญญาอัตโนมัติ เป็ นมหาสติมหาปัญญา จะ
พิจารณาตลอดเวลา จะไม่คดิ เรื่องอืน่ จะคิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น พอเข้าสู่งานนี้แล้ว จะปล่อย
งานอืน่ หมด งานทีจ่ าํ เป็ นก็คอื งานเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เป็ นพระก็ไปบิณฑบาต แล้วก็ฉนั
ฉันเสร็จก็เข้าทางจงกรม เดินจงกรมพิจารณา แล้วก็นงั ่ สมาธิ สลับกับการทํากิจวัตร ปัด
กวาดตอนบ่าย สรงนํา้ ตอนเย็น แล้วก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิสลับกันไป จนถึงเช้าก็ออก
บิณฑบาต ในใจมีแต่พจิ ารณาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ แล้วความหลงจะมาหลอกได้
อย่างไร ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย จะไม่มโี อกาสออกมาได้ อยู่ทก่ี ารทํางานนี้ ส่วน
ใหญ่พวกเราไม่ค่อยเอางานนี้กนั ถูกความหลงดึงให้ไปทํางานอืน่ แทน ห่วงคนนัน้ ห่วงคน
นี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ แล้วก็แก้ปญั หาของเขาไม่ได้อยู่ดี เขาก็แก่ไปเจ็บไปตายไปอยู่
ดี เราก็แก่ไปเจ็บไปตายไปอยู่ดี แล้วก็ทกุ ข์ไปกับการแก่การเจ็บการตาย ถ้าทํางานนี้เรา
จะไม่ทกุ ข์ แก่เจ็บตายก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม แต่ความทุกข์ไม่มใี นใจเรา นี่คือประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ เกิดจากการทําธุระทัง้ ๒ นี้คอื คันถธุระกับวิปสั สนาธุระ เราต้อง
ศึกษาต้องฟังอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ฟงั อยู่เรื่อยๆแล้วจะลืม พอออกจากทีน่ ่ไี ปปั๊บ ก็จะไปคิด
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เรื่องอืน่ กัน ไปทําเรื่องอืน่ กัน เรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็จางหายไป ลืมไปหมดเลย ว่าวันนี้
ได้รบั การบ้านอะไรไปบ้าง
ถ้าฟังอยู่เรื่อยๆ จะมีธรรมคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่านี่คอื การบ้านทีเ่ ราต้องทํา พอมีอะไร
เตือนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้ทาํ ถ้ายังไม่ทาํ ก็ตอ้ งถามตัวเราว่า มีอะไรเป็ นอุปสรรค ถ้าแก้
ได้ก็แก้ไป ปลดเปลื้องได้ ก็ควรปลดเปลื้องไป เพราะไม่มงี านอะไรสําคัญเท่ากับงานของ
จิตใจ งานอืน่ ไม่สาํ คัญเลย ทําเพือ่ สนับสนุนงานนี้เท่านัน้ เอง ถ้าไม่สนับสนุนงานนี้ก็อย่า
ไปทําเลย ทํางานทีส่ นับสนุน ก็คอื งานเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มี
กําลังวังชาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ งานอืน่ ไม่สาํ คัญ ทําไปก็เท่านัน้ ถ้าไม่มคี นั ถธุระวิปสั สนา
ธุระ ก็จะไม่มวี มิ ตุ ติหลุดพ้น มรรคผลนิพพานก็จะเป็ นแต่ช่อื เป็ นเหมือนโฆษณาใน
จอโทรทัศน์ รถเบ็นซ์ราคา ๑๐๐ ล้าน บ้านราคา ๑๐๐๐ ล้าน จะเป็ นเพียงโฆษณาทีเ่ ราได้
เห็นได้ยนิ แต่ไม่มโี อกาสเป็ นเจ้าของ เพราะไม่มเี งินซื้อ ถ้าไม่มคี นั ถธุระวิปสั สนาธุระ ก็
เหมือนไม่มเี งินซื้อมรรคผลนิพพาน ถ้าอยากได้มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้ งมีคนั ถธุระ
วิปสั สนาธุระ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมสลับกับการปฏิบตั ิ ฟังหลายๆองค์ก็ได้ ครู บาอาจารย์กม็ ี
อุบายวิธีแตกต่างกันไป องค์ไหนถูกจริตกับเรา เป็ นประโยชน์ ก็ฟงั องค์นนั้ ไปเป็ นหลัก
ถาม ปัญญาอบรมสมาธิกบั สมาธิอบรมปัญญานี้ ทําสลับกันได้หรือเปล่า
ตอบ การทําสมาธิน้ ที าํ ได้ ๒ วิธี วิธีหนึ่งก็คอื การกล่อมใจด้วยการบริกรรม ด้วยการ
กําหนดให้ใจอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่ให้ใจลอยไปสู่อารมณ์อน่ื ให้อยู่กบั
เรื่องนี้เรื่องเดียว เช่นให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ก็เป็ นอานาปานสติ ให้อยู่กบั
การบริกรรมพุทโธๆ ก็เป็ นพุทธานุสติ ทําให้จติ เข้าสู่สมาธิรวมลงเป็ นหนึ่งได้ เป็ น
เอกัคคตารมณ์ อีกวิธีหนึ่งก็คอื การใช้ปญั ญาข่มใจสอนใจ ถ้าไม่ถูกกับการ
บริกรรมหรือดูลมหายใจ แต่ถูกกับการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ก็
พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไป จนจิตรวมลงเป็ นหนึ่ง
ถาม ปกติเวลานัง่ สมาธิจะกําหนดลมหายใจ ถ้านิ่งดีก็จะสงบไปเลย แต่บางวันจิตฟุ้ง
มาก ก็จะดึงเอาศพคุณแม่มาดูบา้ ง เอาศพคนอืน่ มาดู แล้วก็พจิ ารณาไปเรื่อยๆ
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ใจก็จะสลดลง แล้วก็เข้าสู่สมาธิ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ คือในคนๆเดียวกัน
สามารถเลือกใช้ได้ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ เลือกได้ วิธีไหนก็ได้ใน ๒ วิธีน้ ี ปัญญาอบรมสมาธิ ก็คอื การพิจารณาอริยสัจ
ข้อแรกคือทุกขสัจ พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอสุภะ หรือพิจารณาเวทนา
ความเจ็บปวดในขณะทีน่ งั ่ ก็ได้ พิจารณาจนปล่อยวางเวทนาได้ จิตก็รวมลงสู่
ความสงบได้ ไม่มปี ฏิกริ ิยาตอบโต้เวทนาทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น ไม่ได้อยากให้มนั หาย
หรือกลัวมัน ปล่อยมันไปตามเรื่อง
ถาม บางทีกาํ หนดลมหายใจแล้วเอาไม่อยู่ ก็เลยดึงศพคุณแม่มาดู
ตอบ เป็ นการทําสมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็ตอ้ งเจริญปัญญา เพือ่ ละอุปาทานความยึดติด
ในขันธ์ ๕ เช่นยึดติดในร่างกาย ตอนทีท่ าํ ปัญญาอบรมสมาธิน้ ี เป็ นปัญญา
เฉพาะกิจ ทําเพือ่ ให้จติ สงบ แต่มผี ลพลอยได้ตามมาด้วย คือได้ปญั ญาละ
อุปาทานในขันธ์ ถ้าพิจารณาร่างกายและเวทนา ยิงทีเดียวได้นกถึง ๒ ตัว ได้ทงั้
สมาธิได้ทงั้ ปัญญา ปล่อยวางเวทนาได้ แต่ยงั มีกเิ ลสทีล่ ะเอียดกว่า ทีต่ อ้ งใช้
ปัญญาเข้าไปขุดคุย้ หลวงตาท่านเทศน์วา่ ตอนต้นกิเลสจะออกมาเพ่นพ่าน พวก
นี้จบั ง่าย พอพวกทีอ่ อกมาเพ่นพ่านหมดไปแล้ว เหลือพวกทีซ่ ่อนอยู่ ต้องขุดคุย้
เหมือนไก่ขดุ คุย้ หาตัวไส้เดือนตัวหนอนทีซ่ ่อนอยู่ในดิน ต้องวิเคราะห์ดูความรู้สกึ
ในใจ ถ้าเศร้าหมองแสดงว่าเป็ นปัญหา ต้องแก้ดว้ ยปัญญา
ถาม ดูใจไปเรื่อยๆ
ตอบ ต้องดูใจเป็ นหลัก ว่าเป็ นกลางเป็ นอุเบกขา หรือเป็ นทุกข์ ใจดีใจเสียใจกับอะไร
ต้องกําจัดความดีใจเสียใจ ให้ใจเป็ นอุเบกขา
ถาม ต้องคอยเตือนตัวเองให้ใจเป็ นเพียงผูด้ ู มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ดบั ไป
เอง พยายามบอกตัวเองแบบนี้
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ตอบ ให้ดูจติ เป็ นหลัก ดูการเปลีย่ นแปลง เศร้าหมองบ้าง สดชื่นเบิกบานบ้าง สงบบ้าง
ฟุ้งซ่านบ้าง แต่เป็ นความฟุ้งซ่านลึกๆในจิต ไม่ใช่ฟ้ งุ ซ่านในนิวรณ์ ทีเ่ ป็ นความ
ฟุ้งซ่านอย่างหยาบ ความฟุ้งซ่านในจิตลึกๆยังมีอยู่ เป็ นความฟุ้งซ่านทีล่ ะเอียด
ต้องผ่านร่างกายไปแล้วถึงจะเห็น เป็ นสังโยชน์เบื้องบน คือรูปราคะ อรูปราคะ
ติดอยู่ในรูปฌานในอรูปฌาน ติดในความสงบ พอออกจากรูปฌานหรืออรูปฌาน
ก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมา เพราะติดในความสงบ ต้องทําความเข้าใจว่า รู ป
ฌานกับอรูปฌานไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั เวลามีก็รู้วา่ มี เวลาไม่มกี ็รู้วา่ ไม่มี อย่าไปดี
ใจเสียใจเวลามีหรือไม่มี สังโยชน์เบื้องบนมีอยู่ ๕ ตัวด้วยกันคือ รู ปราคะ อรู ป
ราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา มานะคือการถือตน ถือว่าเท่าเขาสูงกว่าเขาหรือตํา่
กว่าเขา พอมีมานะก็จะอยากให้ผูอ้ น่ื ปฏิบตั กิ บั ตนให้สมกับฐานะ ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็
จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา เช่นเราคิดว่าเราสูงกว่า ญาติโยมไม่กราบเรา ใจเราก็เศร้า
หมอง ต้องทําความเข้าใจว่า เราไปบังคับเขาไม่ได้ ใครจะปฏิบตั กิ บั เราอย่างไรก็
เรื่องของเขา จะด่าหรือสรรเสริญก็เรื่องของเขา เราอย่าไปดีใจเสียใจกับคําพูดกับ
การปฏิบตั ขิ องผูอ้ น่ื กับเรา ว่าสมกับฐานะหรือไม่ เราต้องรู้วา่ ฐานะนี้เป็ นเพียง
สมมุติ สูงกว่าตํา่ กว่าเท่ากันนี้เป็ นเพียงสมมุติ จิตเป็ นตัวรู้เท่านัน้ เวลาไป
เกี่ยวข้องกับผูอ้ น่ื ก็มสี มมุตเิ ข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็ตอ้ งเคารพสมมุตนิ ้ ี ต้องรู้ทนั
สมมุติ อย่าไปยึดติดสมมุติ เจอครูบาอาจารย์ก็ตอ้ งกราบไหว้ มีพระผูน้ อ้ ยมาก
ราบ ก็ตอ้ งรับกราบ ในใจก็รู้วา่ เป็ นการเล่นละครกัน ใจก็เล่นไปตามสมมุติ
อย่างทีห่ ลวงตาได้เขียนไว้ในประวัตขิ องหลวงปู่มนั ่
ทีม่ พี ระอรหันต์หรือ
พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้กบั หลวงปู่มนั ่ แล้วท่านก็ถามว่า เวลาทีพ่ ระอรหันต์
มาประชุมกันนี้ ท่านนัง่ กันอย่างไร ก็ทรงแสดงตอบไว้ ๒ ลักษณะ ถ้ามีสมมุตมิ า
เกี่ยวข้องก็วา่ ไปตามสมมุติ ว่าไปตามอายุพรรษา ผูม้ พี รรษามากก็นงั ่ อยู่ข ้างหน้า
ผูม้ พี รรษาน้อยก็นงั ่ อยู่ข ้างหลัง ถ้าไม่เกี่ยวกับสมมุติ ใครมาก่อนก็นงั ่ ข้างหน้า มา
หลังก็นงั ่ ข้างหลัง เรื่องมานะนี้ตอ้ งรู้ทนั ถ้าไม่รู้ทนั ก็จะเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมา
ส่วนอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านทีล่ ะเอียด เกิดจากการพิจารณาธรรม ขุดคุย้ เขีย่ หา
กิเลสต่างๆ อย่างไม่รู้จกั หยุดหย่อน อยากจะฆ่ามันให้หมด แต่ไม่มกี าํ ลังเพราะ
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จิตฟุ้งซ่าน ต้องทําสมาธิ พักจิตให้สงบ ให้เย็นสบายก่อน เมือ่ สบายแล้วถอน
ออกมา ทีน้ กี ็จะมีกาํ ลังพิจารณาดูวา่ อะไรเป็ นปัญหาในจิต เกิดจากมานะ หรือ
รูปราคะ หรืออรูปราคะ หรืออวิชชา เป็ นสังโยชน์ทจ่ี ะต้องแก้ให้ได้
ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆก็จะรู้ เพราะท่านจะเขียนป้ าย
บอกไว้ มาถึงตรงนี้แล้วจะเจออะไรบ้าง จะติดอยู่กบั อะไรบ้าง เช่นจะติดกับแสง
สว่าง จะติดกับความว่าง แต่ไม่ได้วา่ งจริง แล้วก็จะไปหลงยึดติด ไปคอยรักษา
มัน มันเป็ นไตรลักษณ์ ไปรักษาไตรลักษณ์ไม่ได้ ต้องปล่อยวาง ถึงจะผ่านไปได้
นี่บญ
ุ คุณของครูบาอาจารย์ก็อยู่ตรงจุดนี้แหละ เพราะส่วนใหญ่พอมาถึงจุดนี้ ก็
จะต้องติดกัน เพราะคิดว่าถึงแล้ว ในคัมภีรก์ ็แสดงไว้ว่า จิตเดิมเป็ นประภัสสร
สว่างไสว แต่เป็ นความสว่างไสวของอวิชชา ไม่ใช่จติ บริสุทธิ์ ไม่ใช่ ปรมัง สุญญัง
ถ้าไม่มผี ูป้ ฏิบตั ทิ ผ่ี า่ นมาแล้วคอยบอก ก็จะติดกันตรงนี้ จะคิดว่าจิตประภัสสร
คือนิพพาน นัน่ แหละคือตัวอวิชชา ก็จะไปปกป้ องรักษาจิตประภัสสรนี้ ใช้
สติปญั ญาคอยรักษาให้ประภัสสรอยู่เรื่อยๆ คอยขัดให้สว่างไสวอยู่เรื่อยๆ พอ
มันแสดงอาการอับเฉาขึ้นมา ก็รีบใช้สติปญั ญา ไปขัดให้มนั ใสสว่างขึ้นมาใหม่ ก็
ยังต้องทํางานอยู่ตลอดเวลา ถ้ายังมีงานต้องทําอยู่ จะเป็ น วุสติ งั พรหมจริยงั ได้
อย่างไร วุสติ งั พรหมจริยงั แปลว่างานในพรหมจรรย์น้ ไี ด้เสร็จสิ้นแล้ว งานของ
มรรคได้เสร็จสิ้นแล้ว สติปญั ญาไม่ตอ้ งทํางานแล้ว ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในจิต
แล้ว ไม่มสี ว่างไม่มเี ศร้าหมอง ทะลุไปแล้ว ไม่มเี หลืออยู่แล้ว สว่างก็ไม่มี เศร้า
หมองก็ไม่มี แล้วจะมีอะไรให้ทาํ อีก ก็รู้อยู่แก่ใจว่า วุสติ งั พรหมจริยงั กิจใน
พรหมจรรย์น้ ีเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ใดทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป
การพิจารณาของปัญญาจะละเอียดเข้าไปๆ ในเบื้องต้นก็พจิ ารณาร่างกายทีเ่ ป็ น
ส่วนหยาบก่อน เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องอสุภะ เรื่องปฏิกูล เรื่องธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ ทีจ่ ะต้องเห็นอย่างชัดเจน ว่าเป็ นอย่างนี้จริงๆ เกิดแก่เจ็บตาย ดินนํา้ ลม
ไฟ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็ นอสุภะไม่สวยงาม เป็ นปฏิกูลสกปรก
พอผ่านร่างกายไปได้แล้ว ก็เข้าไปสู่ตวั เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็จะเห็นว่า
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เป็ นอาการ เป็ นสภาวธรรม ทีเ่ กิดดับเกิดดับ สังขารปรุงขึ้นมาแล้วก็ดบั ไป เวทนา
เกิดขึ้นตามความคิดปรุงแต่งแล้วก็หายไป เหมือนแสงหิง่ ห้อย พอเข้าไปถึงตัวจิต
ก็จะเห็นอาการต่างๆทีเ่ กิดดับในจิต สว่างไสวบ้าง อับเฉาบ้าง ฟุ้งซ่านบ้าง สงบ
บ้าง ปัญญาจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆ ละเอียดลงไปเรื่อยๆ แหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆ
เหมือนกับเข็มอย่างนี้ กิเลสก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆ พอปฏิบตั มิ าถึงขัน้ นี้แล้ว จะ
ไม่มอี ะไรมาหยุดสติปญั ญา ทีห่ มุนไปโดยอัตโนมัตแิ ล้ว เมือ่ ก่อนนี้เวลาจะใช้
สติปญั ญาพิจารณา เหมือนกับสตาร์ทรถ ต้องคอยเข็นกัน ถึงจะพิจารณา พอถึง
ขัน้ นี้แล้ว เป็ นเหมือนรถทีต่ ดิ เครื่องอยู่ตลอดเวลา มีแต่ตอ้ งคอยเบรกมันไว้
เพราะจะพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ยงั้ จนเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิต ต้องหยุด
แล้วเข้ามาพักในสมาธิ พอได้กาํ ลังแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ นี่คอื งานของ
พุทธศาสนิกชน คันถธุระและวิปสั สนาธุระ
ถาม จิตประภัสสร จิตเดิมเป็ นอย่างไร
ตอบ จิตเดิมหมายถึงจิตทีส่ งบอยู่ในฌาน แต่ยงั มีกเิ ลสอยู่ เพราะฌานไม่ได้ทาํ ลาย
กิเลส ต้องทําลายกิเลสด้วยปัญญาในอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาในไตรลักษณ์ จะทํา
จิตให้บริสทุ ธิ์ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็ นผู ้สังสอน
่
ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้
ตรัสรู้ จิตของพระพุทธเจ้าก็เป็ นประภัสสรอยู่แล้ว แต่เป็ นประภัสสรของสมาธิ
จิตเวลาสงบก็เป็ นเหมือนนิพพาน แต่เป็ นนิพพานชัว่ คราว กิเลสยังครอบงําจิตอยู่
ถ้าเป็ นตะเกียงก็ยงั มีโป๊ ะครอบอยู่
แต่เป็ นโป๊ ะทีไ่ ด้รบั การชําระขัดจนใสแจ๋ว
เหมือนกับไม่มโี ป๊ ะ เหมือนกับกระจกแว่นตาทีไ่ ด้รบั การเช็ดจนใสสะอาด จน
เหมือนกับไม่มกี ระจกแว่น จิตประภัสสรเป็ นอย่างนี้ เป็ นจิตทีไ่ ด้รบั การขัดชําระ
ด้วยศีลและสมาธิ
ถาม ได้ยนิ ว่าจิตเดิมนี้ประภัสสร แต่มกี เิ ลสจรเข้ามา
ตอบ เวลาออกจากสมาธิ กิเลสก็ออกมา เวลาอยู่ในสมาธิก็เป็ นประภัสสร พอออกจาก
สมาธิกเิ ลสก็โผล่ออกมา โคจรนี้เป็ นภาษา ความจริงไม่ได้โคจรมาจากทีไ่ หน มัน
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อยู่ในจิตเรา สัตว์โลกทุกตัวมีกเิ ลสฝังอยู่มาตลอด พระพุทธเจ้าทรงพยายาม
ย้อนกลับไปดูวา่ มันเริ่มต้นทีต่ รงไหน ก็ไม่พบจุดเริ่มต้น จิตมีกเิ ลสฝังอยู่ทกุ ดวง
มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านัน้
ทีก่ าํ จัดกิเลสให้หมดไปจากจิตจากใจได้
หมด จนเป็ นจิตบริสุทธิ์ จิตประภัสสรกับจิตบริสุทธิ์เป็ นคนละอย่างกัน จิต
ประภัสสรคือจิตทีส่ งบ ทีย่ งั มีกเิ ลสสงบตัวอยู่ ไม่ทาํ งาน เช่นจิตของพระอนาคามี
ทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าดูเศร้าหมองบ้างสว่างไสวบ้าง นี่ก็แบบเดียวกัน กิเลสอัน
ละเอียดคืออวิชชายังไม่หมดไป พ่อของกิเลสก็คอื อวิชชานี้ ยังไม่ได้ถูกถอนไป
ยังอยู่ในจิต จิตประภัสสรเป็ นอย่างนี้ เป็ นจิตทีส่ งบละเอียด แต่ยงั มีกเิ ลสอยู่ จึง
มีกเิ ลสโคจรเข้ามา เป็ นประภัสสรแล้วก็เฉาลง กิเลสทําให้จติ เศร้าหมอง ถ้าไม่มี
อาจารย์คอยสอนคอยเตือน จะไม่รู้วธิ ีปฏิบตั กิ บั จิตดวงนี้ อาจจะหลงคิดว่าเป็ น
พระนิพพานแล้ว เป็ นจิตบริสุทธิ์แล้ว แต่ไม่ใช่ ปัญญาทีจ่ ะกําจัดกิเลสให้หมด
สิ้นสุด ต้องปัญญาขัน้ สูงสุด ขัน้ ของพระอรหันต์เท่านัน้ ถึงจะกําจัดกิเลสได้หมด
สิ้น ขัน้ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีน้ ี กําจัดได้บางส่วน แต่ไม่หมด
ถาม ทีแ่ บ่งคนเป็ นปทปรมะ เป็ นเนยยะนี่ พวกปทปรมะถ้าสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็ น
เนยยะได้ จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ไหม
ตอบ คงจะยาก เพราะจะกลายเป็ นอาหารของปูปลาไปก่อน
ถาม ถ้าพยายามสะสม ก็สามารถพัฒนาขึ้นไปได้
ตอบ ถ้าพยายามก็ไม่ใช่พวกปทปรมะ แต่เป็ นพวกเนยยะ เพราะพวกปทปรมะจะไม่
พยายามเลย จะปฏิเสธเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องบุญกรรม ไม่รบั ธรรมโอสถ
เป็ นพวกคนไข้ทีไ่ ม่รบั ยา
ถาม ถ้าพยายามเอาเทปเอาซีดใี ห้ฟงั
ตอบ พยายามได้ ถ้ารับก็แสดงว่าไม่ใช่ ถ้าไม่รบั ก็แสดงว่าใช่
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ถาม อย่างพวกเรา อย่างน้อยก็เนยยะใช่ไหมคะ
ตอบ พวกปทปรมะก็คอื พวกทีช่ วนมาวัดก็ไม่มา
ถาม ขอส่งการบ้าน รู้สกึ ว่าตัวเองนิ่งขึ้น แล้วเย็นเบา แต่ไม่ถงึ ขัน้ สว่าง
ตอบ ต้องปฏิบตั เิ ชิงรุก ต้องพิจารณา อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย อย่าไปตามรู้ เรา
ต้องรุก บุกมันเลย คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องไตรลักษณ์ หรือบริกรรมพุทโธ
ตลอดเวลา มันถึงจะเป็ นเชิงรุก ถ้ารอให้ถงึ เวลาแล้วค่อยปฏิบตั ิ ยังเป็ นเชิงรับอยู่
ปล่อยให้มนั รุกเรา ๑๐ ชัว่ โมง แล้วเรารุกมันแค่ ๒ ชัว่ โมง ก็จะไปไม่ถงึ ไหน เรา
ต้องลุยตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย ต้องปฏิบตั เิ ชิงรุก อย่าปฏิบตั เิ ชิงรับ ถ้าเชิงรับก็เช้านัง่
สมาธิชวั ่ โมงหนึ่ง เย็นก็นงั ่ สมาธิชวั ่ โมงหนึ่ง ส่วนเวลาอืน่ ก็ปล่อยให้มนั รุกตลอด
ถาม ตอนนี้ก็พยายามทําในอิริยาบถต่างๆ
ตอบ อยู่ในอิริยาบถไหนก็ให้คดิ ถึงไตรลักษณ์ คิดถึงเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลา เรารุก
มันแล้ว มันต้องถอย ต้องแพ้เราแน่ๆ
ถาม เวลาเกิดความรู้สกึ ว่าเราขุน่ ควรพิจารณาว่ามันเป็ นอนิจจัง เกิดแล้วดับ ใช่ไหม
เจ้าคะ
ตอบ ต้องถามว่าเราขุน่ กับอะไร ต้องมีเรื่องทีท่ าํ ให้เราขุน่ อาจจะเป็ นเรื่องภายนอก สิง่
ทีเ่ ราเห็น หรือเป็ นเรื่องภายใน คืออารมณ์บูด เป็ นเรื่องของวิบากกรรม เคยทํา
อะไรไว้ พอถึงเวลามันก็โผล่ข้นึ มา เช่นบางวันตื่นขึ้นมา อยู่ดๆี ก็อารมณ์บูดขึ้นมา
ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ได้ไปเห็นไปรับรู้อะไรจากภายนอก แสดงว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากภายใน
เราก็พจิ ารณาดูวา่ แก้ได้ไหม ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันไป บูดก็บูดไป อย่าไป
ต่อต้าน บูดไปไม่ตลอดหรอก เดีย๋ วมันก็ตอ้ งหยุดเอง ยอมรับมันเหมือนกับฝน
ตกอย่างนี้ ตื่นขึ้นมาเจอฝนตกก็ให้มนั ตกไป ออกไปทํางานไม่ได้ก็นงั ่ รอไปก่อน
รอจนกว่ามันจะหยุดแล้วค่อยไป บูดก็ให้บูดไป เรามีหน้าทีอ่ ะไรเราก็ทาํ ไป ถ้ามี
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สติรู้ทนั มันก็ดบั ถ้าไม่ดบั ก็ปล่อยให้มนั เป็ นไป หรือจะเบีย่ งเบนก็ได้ อย่าไปดู
มัน พุทโธๆไป ขับมันออกไป ด้วยพุทโธๆก็ได้
ถาม ถ้าเราไม่คดิ มันก็ไม่มี ไม่อยู่กบั เรา
ตอบ ถ้าเราไม่ไปสนใจมัน เราจะไม่ขนุ่
ถาม ไม่ได้มวี ธิ ีเดียวเฉพาะใช่ไหมคะ
ตอบ แล้วแต่อบุ ายของแต่ละคน จะบริกรรมพุทโธๆขับไล่มนั ไปก็ได้
ถาม บางทีกพ็ จิ ารณาว่า มันขุน่ เพราะเรามีตวั ตนหรือเปล่า
ตอบ ใช่ ตัวตนไปรับมัน ไปยินดียนิ ร้าย ถ้ารับรู้เฉยๆ ก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร ทุกข์ใจ
จะไม่เกิด อารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นนี้ เป็ นสภาวธรรมภายในจิต เป็ นเหมือนสภาวธรรม
ภายนอก เช่นรูปเสียงกลิน่ รส ส่วนอารมณ์บูด อารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดนี ้ ี เป็ น
สภาวธรรมภายใน ถ้าใจไม่ฉลาดไม่มปี ญั ญา ก็จะขุน่ ตาม จะเกิดทุกข์ในอริยสัจ
ขึ้นมา เกิดสมุทยั ขึ้นมา เหมือนกับทีเ่ ราขุน่ กับเรื่องภายนอก ถ้ารู้ทนั ด้วยปัญญา
ว่าเราห้ามมันไม่ได้ จัดการมันไม่ได้ มันเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา
เราจะไม่ทกุ ข์ ถ้าไปยุง่ กับมันก็จะทุกข์ข้นึ มาในใจ ถ้าปล่อยวาง เราจะไม่ทกุ ข์ เช่น
ตื่นขึ้นมาวันนี้รู้สกึ ไม่สบาย ก็พจิ ารณาว่า วันนี้อารมณ์ไม่ดแี ล้วนะ ให้รู้แค่น้ กี ็พอ
ไม่ตอ้ งมีปฏิกริ ิยาว่า ไม่เอา ไม่ชอบ ให้สกั แต่วา่ รู้ กับทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น ทัง้
ภายนอกและภายใน ทัง้ ส่วนหยาบและส่วนละเอียด ภายในนี้ละเอียดกว่า
ภายนอกมาก ต้องเป็ นสติปญั ญาขัน้ ละเอียดถึงจะรู้ทนั
ถาม เวลาทีม่ คี นถามคําถามท่านอาจารย์ จิตเราจะนึกคําตอบไปล่วงหน้า แล้วก็จะรอ
ฟังท่านอาจารย์ตอบ ถ้าตอบตรงกับทีเ่ ราคิดไว้ก่อน ก็จะรู้สกึ ดีใจ เป็ นอัตตาหรือ
เปล่า
ตอบ ไม่หรอก เป็ นการยืนยันความเข้าใจของเราว่าตรงกัน
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ถาม ถ้าตอบคนละแนว เราก็จะว่า เรายังไม่ได้เรื่อง
ตอบ ต้องพิจารณาใหม่ ในใจเรามีทงั้ สัมมาทิฐแิ ละมิจฉาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้องตาม
ความจริง กับความเห็นทีไ่ ม่ถูกต้องตามความจริง ถ้าเราพิจารณาด้วยมิจฉาทิฐนิ ้ ี
เวลาไปคุยกับคนทีม่ สี มั มาทิฐจิ ะไม่ตรงกัน ถ้ามิจฉาทิฐกิ บั มิจฉาทิฐเิ จอกันก็จะ
ตรงกัน คนชอบดืม่ เหล้าเจอกัน ก็จะว่าดืม่ เหล้าดี เราต้องมีมาตรฐานวัดความคิด
ต้องมีสมั มาทิฐิ ต้องมีคาํ สอนของพระพุทธเจ้าเป็ นมาตรฐาน ถ้าสงสัยอะไร ต้อง
ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าดูวา่ ท่านห้ามหรือไม่ เช่นท่านห้ามดืม่ สุรา แล้วคน
อืน่ บอกว่าดืม่ สุราไม่ผดิ ไม่เสียหาย เราก็ตอ้ งยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ น
มาตรฐาน ความคิดทีข่ ดั กับพระพุทธเจ้าเป็ นมิจฉาทิฐทิ งั้ นัน้ เช่นพวกทีจ่ ะให้เปิ ด
บ่อนกาสิโน ว่าจะนําความเจริญมาสู่ประเทศชาติ พวกนี้ขดั กับคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เจริญทางวัตถุ แต่เสือ่ มทางจิตใจ เป็ นภัยมากกว่าการเสือ่ มทางวัตถุ
เสือ่ มทางวัตถุไม่ทาํ ให้คนเสือ่ ม แต่เสือ่ มทางจิตใจจะอยูก่ นั อย่างไม่เป็ นสุข จะไม่
มีศีลไม่มธี รรม จะฆ่าฟันกัน เอารัดเอาเปรียบกัน โกงกัน
เวลาเล่นการพนันแล้วสูญเสียก็อยากจะได้คนื ต้องไปลักเล็กขโมยน้อย ไป
ฉ้อโกง เพือ่ เอาเงินมาเล่นต่อ ทําให้จติ ใจทําให้สงั คมเสือ่ มลงไป แต่เขาไม่เห็น
ส่วนนี้ เห็นแต่เงินทีจ่ ะได้จากการสร้างบ่อน คนจะได้มงี านทํา แต่ไม่ดูผลเสียทาง
จิตใจและสังคม ผลกระทบกับสังคมส่วนรวมจะเป็ นอย่างไร สังคมจะอยู่อย่างไร้
ศีลธรรม เขามองไม่เห็น เพราะมีมจิ ฉาทิฐิ เราจึงต้องมีมาตรฐานเป็ นเครื่องวัด
เหมือนกับเวลาจะวัดอะไร ต้องมีเครื่องวัด นํา้ หนักก็มกี โิ ลกรัมไว้วัด ความ
กว้างยาวก็มไี ม้เมตรไว้วัด
ฉันใดสัมมาทิฐกิ ็มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้าเป็ น
เครื่องวัด
ถ้าอยากจะรู้วา่ เป็ นสัมมาทิฐหิ รือมิจฉาทิฐิ
ให้ดูทค่ี าํ สอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นหลัก ดูทก่ี ารประพฤติของพระพุทธเจ้าเป็ นหลัก ดูทค่ี วาม
ประพฤติของพระอริยสงฆ์สาวกเป็ นหลัก นัน่ แหละเป็ นมาตรฐานทีถ่ ูกต้องของ
สัมมาทิฐิ ท่านแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข หรือท่านละลาภยศสรรเสริญสุข ให้
ดูตรงนัน้ ท่านโลภโกรธหลง หรือว่าท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ดูทก่ี ารประพฤติ
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และคําสอนของท่านเป็ นหลัก นัน่ แหละออกมาจากสัมมาทิฐทิ งั้ นัน้ ท่านถึงเจริญ
ท่านถึงได้รบั บรมสุข ปรมัง สุขงั
ส่วนพวกเราได้รบั แต่การเวียนว่ายตายเกิด ได้รบั ความทุกข์จากความแก่ความ
เจ็บความตาย จากการพลัดพรากจากกัน เป็ นผลของมิจฉาทิฐทิ งั้ นัน้ ถ้าเรา
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เราก็จะต้องทุกข์กบั การสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุข
ถ้าไม่แสวงหา เราจะไม่ทกุ ข์กบั การสูญเสียของลาภยศสรรเสริญสุข เพราะไม่ได้
อาศัยลาภยศสรรเสริญสุขให้ความสุขกับเรา เราอาศัยความสงบให้ความสุขกับ
เรา นี่คอื มาตรฐานของสัมมาทิฐิ อยู่ตรงนี้ เป้ าหมายของสัมมาทิฐกิ ็พ่งุ มาทีจ่ ติ ที่
สงบ ระงับจากความอยากความโลภทัง้ หลาย จากความโกรธความหลงทัง้ หลาย
ด้วยการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ทีจ่ ะทําให้เกิดผลขึ้นมา เวลาคุยกับใคร เขาว่าดี
อย่างไร เราอย่าพึง่ ไปเชื่อเขา ต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนว่า ท่านสอนอย่างนี้หรือ
เปล่า สนับสนุนหรือเปล่า ถ้าไม่สนับสนุนก็แสดงว่าไม่ดี อย่าเอาเสียงส่วนมาก
เป็ นหลัก เพราะพวกกิเลสมีมากกว่าพวกธรรมะ เหมือนเขาวัวกับขนวัว ธรรมะมี
เพียง ๒ กิเลสมีนบั ไม่ถว้ น วัวตัวหนึ่งมีเขาเพียง ๒ เขา แต่มขี นเต็มไปหมด เอา
ประชาธิปไตยมาตัดสินลักษณะคุณธรรมไม่ได้ ต้องดูวา่ เป็ นไปเพือ่ การระงับดับ
กิเลส เพือ่ ความสงบของจิตใจหรือไม่ ถ้าใช่ถงึ จะเป็ นธรรม เป็ นสัมมาทิฐิ ถ้า
เป็ นไปเพือ่ ความโลภความโกรธความหลง เพือ่ ความวุน่ วายความฟุ้งซ่าน อย่างนี้
ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่สมั มาทิฐิ
ต้องศึกษามากๆ หรือศึกษาแล้วแต่เข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่เข้าไปในใจ จึงไม่เข้าใจ
ถ้าอยู่ในใจแล้ว ปัญหาจะไม่ค่อยมี เพราะรู้หมดแล้ว คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่
ลี้ลบั ไม่ปกปิ ด ความจริงทีเ่ ราควรรู้น้ ี ท่านสอนหมด แสดงหมด เปิ ดเผยหมด
อยู่ทเ่ี ราศึกษาแล้ว มันเข้าไปในใจหรือไม่ เข้าใจหรือไม่ หรือศึกษาแล้วก็ผ่านไป
ศึกษาแล้วต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ถึงจะเข้าใจจริงๆ ถ้ายังไม่ปฏิบตั ิ จะยังเป็ นสัญญาอยู่
เป็ นจินตนาการอยู่ ยังไม่แน่ใจว่าเป็ นจริงอย่างทีค่ ดิ หรือไม่ แต่ถา้ ปฏิบตั แิ ล้วจะ
ยืนยันกัน ว่าเป็ นอย่างนี้จริงๆ พยายามปฏิบตั ใิ ห้มากๆ พยายามปลีกวิเวก ปลีก
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วิเวกทีบ่ า้ นก็ได้ ขังตัวเองไว้ในห้อง ไม่ตอ้ งออกมายุ่งกับใคร ถ้าไม่มกี จิ ธุระอะไร
ก็เขียนป้ ายไว้ทีห่ น้าห้องว่า ห้ามรบกวน โรงแรมเขายังมีป้ายแขวนไว้เลย ห้าม
รบกวน เราก็เขียนติดไว้ทีห่ น้าห้อง ห้ามรบกวน ตอนนี้ไปวัด วัดอยู่ทใ่ี จทีว่ เิ วก
สงบ ไม่ยุ่งกับเรื่องภายนอก ถ้าใจอยู่กบั ธรรมะ อยู่กบั สติ อยู่กบั ปัญญา อยู่กบั
สมาธิ จะได้รบั ผลทีไ่ ม่คาดฝัน อยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงไหน ครู บาอาจารย์ท่านจะ
เก่งขนาดไหน ท่านก็เพียงแต่ช้ ใี ห้เรากลับมาหาทีต่ วั เรา ท่านเป็ นเหมือนกระจก
สะท้อนให้เรากลับมาทีใ่ จ ไปหากี่องค์ท่านก็บอกให้เจริญสติ ให้ทาํ สมาธิ ให้เจริญ
ปัญญา ให้มคี วามพากเพียร ให้ปลีกวิเวก ให้สาํ รวมอินทรีย ์ ตาหูจมูกลิ้นกาย
แต่เราไม่ค่อยปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านสอนกัน ชอบไปหาท่านเรื่อย ไปหาทีไรท่านก็บอก
ให้กลับไปภาวนา เราก็กลับไปหาท่านอีก ลองขังตัวเองในห้องดูสกั ๕ ชัง่ โมง ๖
ชัว่ โมง หรือนานกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี ไม่ตอ้ งมีอะไรมาบํารุงบําเรอ ไม่ดูไม่ฟงั อะไร
ทัง้ นัน้ มีแต่สติสมาธิและปัญญา เป็ นเครื่องมือต่อสูก้ บั กิเลส กับความอยาก
ต่างๆทีอ่ ยู่ในใจ
พอมันสงบตัวลงจะเบาอกเบาใจ มีความสุขแบบไม่รู้จะพูดอย่างไร เมือ่ ก่อนนี้เรา
แพ้มนั มาตลอด มันสังให้
่ เราไปโน่นมานี่ได้เสมอ แต่วนั นี้มนั สังเราไม่
่
ได้แล้ว เป็ น
ความสุขใจอย่างยิง่ ใจทีไ่ ด้รบั การปลดเปลื้อง จากความกดดันของความอยาก
ต่างๆ ด้วยกําลังของสติสมาธิปญั ญา วิริยะความพากเพียร ขันติความอดทน อยู่
ตรงนี้ การปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื อยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทก่ี ารขังตัวเรา ให้อยู่ในที่
สงบ แล้วก็ต่อสูก้ บั ความอยากในใจ ให้ยุตลิ งให้ได้ พอยุตแิ ล้วจะไม่คดิ อยาก
ออกจากห้อง อยู่ในห้องแสนจะสบาย ถ้าทุกข์ทรมานก็แสดงว่าความอยากยังไม่
ยุติ ยังทํางานอยู่ ก็จะทําให้ทุกข์ทรมานใจ เคยได้ยนิ ประวัตขิ องพระภิกษุรูปหนึ่ง
สมัยทีท่ ่านปฏิบตั ิ ท่านไปปฏิบตั ทิ ก่ี าญจนบุรี วันหนึ่งท่านไปนัง่ ภาวนาในป่ า แล้ว
ให้หมูเ่ พือ่ นเอาเชือกมามัดตัวท่าน ทิ้งให้ทา่ นอยู่ในป่ า ๓ วัน ท่านจะต่อสูก้ บั
ความอยาก เพราะถ้าไม่ผูกไว้เดีย๋ วจะต้องลุกขึ้นมา แล้วท่านก็อยู่ได้ นี่คอื อุบาย
ต่อสูก้ เิ ลสของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน แต่เด็ดๆทัง้ นัน้ ถึงจะได้ผล พระพุทธเจ้า
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พระอริยสงฆ์เป็ นแบบฉบับทีด่ ี ถ้าอยากจะได้ผลอย่างทีท่ ่านได้ ก็ตอ้ งเอาท่านมา
เป็ นแบบฉบับ ท่านปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างนัน้
ถาม ภาวนาอยู่ทบ่ี า้ น ให้มสี ติพจิ ารณา แต่ความคิดมันแวบไปเรื่อย มันแวบถีๆ่ ต้อง
อยู่กบั พุทโธ แต่ก็ยงั หลุดอยู่เรื่อย
ตอบ บริกรรมพุทโธหรือพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไป ท่องไปก่อนก็ได้ ท่องว่าเกิดแก่
เจ็บตาย อนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าให้จติ คิดเรื่องอืน่ กิเลสกับธรรมจะแย่ง
ความคิดกัน แล้วแต่วา่ ใครจะเอามาคิด ถ้ากิเลสเอามาคิดก็จะสร้างความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าเอาธรรมะมาคิด ก็จะทําให้จิตสงบ ถ้าท่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่
เจ็บตายไว้ ความคิดอยากในกาม อยากมีอยากเป็ น ห่วงนัน่ ห่วงนี่ ก็จะไม่มี
โอกาสได้คดิ
ถาม บางทีความคิดไหลมาอย่างไม่ปะติดปะต่อกัน
ตอบ ถ้าเราไม่แย่งความคิดมาใช้ทางธรรม มันก็ไปคิดเรื่องอืน่ ทันที
ถาม เมือ่ ก่อนไม่ได้ดูตรงนี้ ไม่รู้วา่ วันหนึ่งคิดกี่เรื่อง
ตอบ ส่วนใหญ่จะถูกกิเลสเอาไปใช้เสียหมด เหมือนมีรถอยู่คนั หนึ่ง แต่มคี น ๒ คน
แย่งกันขับ ส่วนใหญ่กเิ ลสจะแย่งไปขับ เพราะเราไม่บกุ เราไม่แย่ง เขาอยากจะ
ได้ก็ให้เขาไป ปล่อยเขาคิดไป เขาก็คดิ ไปทางความทุกข์ ต่อไปนี้ไม่ได้แล้ว ต้อง
บังคับให้คดิ ในเรื่องธรรมะ คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ตอนต้นก็บริกรรมไปก่อนก็
ได้ ถ้าไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะแยกแยะ ก็ท่องไปก่อน เกิดแก่เจ็บตาย ดินนํา้ ลมไฟ
อนิจจังทุกขังอนัตตา พอมีกาํ ลังเราค่อยแยกแยะรายละเอียด ขยายความออกไป
คําว่าอนิจจังเป็ นอย่างไร อนัตตาเป็ นอย่างไร เกิดแก่เจ็บตายเป็ นอย่างไร ใครบ้าง
ทีเ่ กิดแก่เจ็บตาย พิจารณาอย่างนี้ไป ให้เป็ นเรื่องเป็ นราว ในเบื้องต้นก็เหมือนกับ
ท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน ฝึ กให้อยู่กบั อนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตาย ดินนํา้
ลมไฟ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯลฯ ท่องไป ต่อไปพอจิตมีกาํ ลัง กิเลส
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อ่อนกําลังลง ไม่ฉุดลากไปคิดเรื่องอืน่ เราก็จะได้วเิ คราะห์ได้วา่ ผมอยู่ตรงไหน
ขนอยู่ตรงไหน เล็บอยู่ตรงไหน มีลกั ษณะอย่างไร ฟันเป็ นอย่างไร เนื้อหนังเอ็น
กระดูกเป็ นอย่างไร วิเคราะห์ไป ต่อไปจะติดเป็ นนิสยั จะพิจารณาวิเคราะห์ไป
เรื่อยๆ เจอใครแทนทีจ่ ะดูวา่ เขาชื่ออะไร ก็ดูแต่ผมเขา หนังเขา เนื้อเขา กระดูก
เขา ดูทางธรรมะดูอย่างนี้ ถ้าดูทางกิเลสก็จะดูวา่ เป็ นคุณหญิงคุณนาย เป็ นลูก
ใครพ่อใครแม่ใคร นามสกุลอะไร เรียนจบทีไ่ หน มีการศึกษาสูงหรือไม่ เป็ นเรื่อง
ของกิเลสพาไปทัง้ นัน้ เพราะเป็ นเรื่องของสมมุติ ถ้าเรื่องของธรรมะแล้วจะดู
อาการ ๓๒ ดูผมขนเล็บฟัน ดูเกิดแก่เจ็บตาย ไม่วา่ จะรวยขนาดไหน เดีย๋ วก็ตอ้ ง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่ได้วเิ ศษกว่าใครเลย คิดอย่างนี้ เงินทองเขามีมากขนาด
ไหน ก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้
ถาม เพราะเรามีธรรมแล้วใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเราไม่สร้างธรรมขึ้นมา กิเลสจะแย่งไปตลอดเวลา เราไม่บกุ มัน เราไม่แย่ง
ความคิดมาคิดในทางธรรมกัน เราปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันอยู่เรื่อย
ถาม คิดสะเปะสะปะ บางทีไม่รู้วา่ คิดอะไรด้วย
ตอบ ต้องเอามาคิดในทางธรรมะ ต้องบังคับต้องดึงต้องลากมันมา
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