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๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

การปฏิบตั ธิ รรมนี้ไม่ยากหรอก อยู่ทเ่ี ราจะปฏิบตั หิ รือไม่เท่านัน้ เอง เพราะไม่ได้แบกของ
หนักๆเลย เพียงแต่ให้คดิ ถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆเท่านัน้ เอง พอไม่ได้คดิ ก็จะลืมจะหลง พอ
คิดก็รู้ทนั ก็ตดั ได้ เหตุทเ่ี ราไม่ได้คดิ ถึงธรรมะกันบ่อยๆ ก็เพราะเราไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะดึงใจ
ให้มาคิดทางธรรมะ ถูกกําลังของกิเลส ความหลง ความโลภ ความอยาก ดึงให้ไปคิด
ตาม ก็เลยต้องแบกกองทุกข์ไป ถ้าดึงมาคิดในทางธรรมะ ก็จะปล่อย อะไรทีเ่ คยแบกไว้
ก็จะปล่อยไป ใจก็เบา เบาอกเบาใจ ทีห่ นักอกหนักใจก็เพราะไปแบกเอาไว้ เวลาเรา
หนักใจกับเรื่องอะไร แสดงว่าเรากําลังแบกเรื่องนัน้ อยู่ ปล่อยไม่ได้ วางไม่ได้ ตัดไม่ได้
กิเลสมันปิ ดกัน้ ไม่ให้เราเห็น ว่าเรากําลังหนักอกหนักใจ บางทีเรารู้วา่ เรากําลังหนักอก
หนักใจ แต่ไม่รู้วา่ จะทําอย่างไรให้มนั หายหนักอกหนักใจ เพราะเราอยากจะทําหรือ
อยากจะได้สง่ิ ทีท่ าํ ให้เราหนักอกหนักใจ ก็เลยปล่อยไม่ได้ พออยากจะได้อะไร อยากจะ
เป็ นอะไร ก็พยายามทุกวิถที าง ทีจ่ ะให้เป็ นไปตามความต้องการ พอไม่เป็ นไปตามที่
ต้องการ เราก็เสียใจ เราก็ทกุ ข์ ถ้ายอมรับความจริง ก็จะไม่เป็ นปัญหาอย่างไร แต่ความ
อยากของเรามักจะสวนทางกับความจริง ทําให้เกิดความทุกข์หนักอกหนักใจขึ้นมา ถ้า
ความอยากเป็ นไปตามความจริง เราก็จะสบายใจ เช่นเวลามันร้อน ถ้าเราอยากให้มนั
ร้อนเราก็สบายใจ เวลามันหนาว ถ้าเราอยากให้มนั หนาวเราก็สบายใจ เวลาฝนตก ถ้าเรา
อยากให้ฝนตกเราก็สบายใจ ถ้าฝนตกแต่เราอยากให้มนั หยุด เราก็จะไม่สบายใจ ถ้าไม่
อยากให้ฝนตก พอฝนตกเราก็ไม่สบายใจ ปัญหาอยู่ทใ่ี จ เราไม่ค่อยดูความจริงกัน ไม่
ศึกษาความจริง พอเกิดมาก็อยากมาตลอด อยากได้โน่นอยากได้น่ี อยากมีนนั ่ อยากมีน่ี
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ทัง้ ๆทีเ่ ห็นอยู่วา่ มันเป็ นไปไม่ได้ ก็ยงั อยากอยู่ เช่น
อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจากกัน แต่มนั ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่เกิดกับ
คนนัน้ ก็เกิดกับคนนี้ เกิดกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็ตอ้ ง
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เกิดกับเรา กับคนใกล้ตัวเรา ถ้าเรายังอยากไม่ให้เขาจากเราไป เราก็ตอ้ งวุน่ วายใจ ทุกข์
ใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราอยากให้เขาไป พอเขาไปเราก็ดใี จ มีบางคนทีเ่ ราไม่อยากจะ
ให้เขาอยู่ พอเขาไปเราก็สบายใจ อยู่ทค่ี วามอยากว่ามันตรงกับความจริงหรือไม่ ถ้าตรง
กับความจริงก็สบาย เวลาอยากให้ลมพัดถ้ามันพัดก็สบายใจ เวลาอยากให้ลมหยุดพัด
แต่มนั ไม่หยุดเราก็วนุ่ วายใจ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราดูความจริงกัน ให้ดูความจริงทีเ่ กี่ยวข้องกับใจเรา สิง่ ที่
ใกล้ใจเราทีส่ ุดก็คอื ร่างกาย แล้วก็อารมณ์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ เช่นเวทนาความรู้สกึ ทีใ่ จ
สัมผัสอยู่ตลอดเวลา เวทนาก็มอี ยู่ ๓ อย่างคือ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ทีเ่ ปลีย่ นไป
เปลีย่ นมา ไม่อยู่น่งิ ไม่สุขไปตลอด ไม่ทกุ ข์ไปตลอด ไม่สุขไม่ทกุ ข์ไปตลอด เปลีย่ นไป
เรื่อยๆ เหมือนกับวันเวลา กลางวันก็ไม่เป็ นกลางวันตลอด กลางคืนก็ไม่เป็ นกลางคืน
ตลอด เขาเปลีย่ นไปตามเรื่องของเขา เราไม่ทกุ ข์กบั วันเวลา เพราะเราไม่ไปขัดความจริง
เรายอมรับการเปลีย่ นแปลงของวันเวลา แต่เราไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลงของเวทนา
เวลาสุขก็อยากจะให้มนั สุขไปเรื่อยๆ เวลาทุกข์ก็อยากจะให้มนั หมดไปเร็วๆ พอไม่เป็ น
ตามทีใ่ จปรารถนาก็ทกุ ข์ข้นึ มา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษา ก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้
เรื่องใกล้ใจ ก็คอื ขันธ์ ๕ รูป(ร่างกาย) เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตัวทีม่ บี ทบาท
เด่นมากก็คอื เวทนาความรู้สกึ ทางกายก็ดี ทางใจก็ดี ส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทํา
หน้าทีผ่ ลิตความรู้สกึ ต่างๆออกมา เรารู้สกึ สบายใจก็เพราะเราคิดไปในเรื่องทีท่ าํ ให้เรา
สบายใจ ถ้าคิดไปในเรื่องทีท่ าํ ให้เราไม่สบายใจ ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ตัวทีแ่ สดงผลก็
คือเวทนานี้ การกระทําต่างๆของเราทุกวันนี้ ก็ทาํ เพือ่ สุขเวทนากัน แต่ไม่คดิ เลยว่ามัน
เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะให้มนั สุขไปตลอด ถ้าใจยังเกี่ยวข้องกับสิง่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ เช่น
ขันธ์ ๕ นี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถาวรไม่น่ิง เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รู ป(ร่างกาย) เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา จําเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ รับรู้เรื่องนัน้ อยู่
ตลอดเวลา มีเรื่องต่างๆเข้ามาตลอดเวลา เข้ามาทางวิญญาณ เข้ามาทางสัญญา สังขารก็
นําเอาไปคิดเอาไปปรุง ทําให้เกิดความอยากได้บา้ ง ไม่อยากได้บา้ ง รักบ้างกลัวบ้างชัง
บ้าง ทําให้ใจกระเพือ่ มอยู่ตลอดเวลา
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พวกเราไม่รู้กนั ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยู่ในขันธ์ ๕ ไม่ได้อยู่ในรูป(ร่างกาย)เวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ แต่อยู่ในใจ ใจทีน่ ่งิ ทีเ่ ป็ นอุเบกขา นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่เกี่ยวข้องกับสิง่ อืน่ ใด เป็ นสุขทีเ่ ราต้องทําให้มอี ยู่ตลอดเวลาให้ได้ พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายทําได้แล้ว ท่านรักษาใจอย่างเดียว รักษาความนิ่งสงบของใจ
ใจจะนิ่งจะสงบได้ ก็ตอ้ งรู้ทนั สิง่ ทีใ่ จไปเกี่ยวข้องแล้วปล่อยวาง ไม่มคี วามอยากให้สง่ิ นัน้
สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง ทีเ่ รียกว่าสันโดษ ยินดี
ตามมีตามเกิด จะมีอะไรจะเป็ นอะไรก็ยนิ ดีพอใจ สรรเสริญก็พอใจ นินทาก็พอใจ เจริญ
ลาภยศสรรเสริญสุขก็พอใจ เสือ่ มลาภยศสรรเสริญสุขก็พอใจ นี่คอื วิธีทจ่ี ะทําให้ใจมี
ความสุขอย่างแท้จริง เป็ นอุเบกขา ปล่อยวาง นิ่ง ไม่กระเพือ่ ม เราจึงต้องศึกษาเรื่อง
ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับใจ ใกล้ตัวก็ขนั ธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไกลตัวออกไป
ก็บคุ คลอืน่ สิง่ อืน่ เหตุการณ์ต่างๆ สมบัตขิ ้าวของต่างๆ ทีท่ าํ ให้ใจกระเพือ่ มได้ เศรษฐกิจ
ขึ้นเศรษฐกิจลงใจก็กระเพือ่ ม รายได้ลดรายได้เพิม่ ขึ้นใจก็กระเพือ่ ม เราต้องศึกษาทํา
ความเข้าใจ สอนใจอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มอี ะไรแน่นอน เวลาได้มาก็อย่าไปดีใจ เวลา
ได้มาก็สะกิดใจหน่อยว่ามันมาเพือ่ ไป ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด เราก็ไม่ได้อยู่ไปตลอด
เรามาอยู่ชวั ่ คราว เดีย๋ วเราก็ไป จึงไม่ควรสะสมมากเกินความจําเป็ น เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น มี
มากก็หนักไปเปล่าๆ เหมือนรถยนต์ทเ่ี ติมนํา้ มันแค่เต็มถังก็พอ ไม่ตอ้ งเอาใส่ถงั ถึง ๑๐
ถัง ไปข้างหน้าก็มที เ่ี ติมอีก
สําหรับร่างกายนี้เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ อาจจะอดอยากขาดแคลนบ้าง ก็ถอื เป็ นคติธรรมดา
มีมากมีนอ้ ยถึงเวลาทีร่ ่างกายจะหยุดทํางานมันก็หยุด มีอาหารมีปจั จัย ๔ พร้อมบริบูรณ์
ก็ตายได้ อดอยากขาดแคลนก็ตายเหมือนกัน จึงไม่ตอ้ งวิตกกังวลกับเรื่องปัจจัย ๔ มาก
เกินกว่าเหตุ สะสมไว้พอประมาณ พอหมดก็หาใหม่ หาได้ก็ดี หาไม่ได้ก็อดไป ถ้าต้อง
อดตายก็ยอมรับว่าต้องตายกันทุกคน คิดอย่างนี้จะได้ไม่วติ กกังวล ใจจะไม่กระเพือ่ ม
จะมีความสุขตลอดเวลา เป็ นความสุขทีเ่ หนือความสุขความทุกข์อน่ื ๆ ความสุขใจกลบได้
หมด กายจะทุกข์อย่างไร จะไม่กระทบกระเทือนความสุขใจเลย พระพุทธเจ้าพระ
อรหันต์น้ ี เวลาท่านตาย ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ ท่านไม่ได้เดือดร้อนเลย ใจของท่านมี
ความสุขอยู่ตลอดเวลา ปรมังสุขงั อยู่ตลอดเวลา ถ้าใจไม่ดเี สียอย่างแล้ว ใจทุกข์เสีย
5

อย่างแล้ว ต่อให้มคี วามสุขอย่างอืน่ มากน้อยเพียงไร ก็จะถูกความทุกข์ใจกลบหมด เวลา
ร่างกายเป็ นปกติ ไม่เป็ นอะไรเลย ถ้าใจไม่สบายนี่ ก็ทกุ ข์นะ อยู่ตรงนี้ ใจจึงเป็ นตัวที่
สําคัญทีส่ ุด ความสุขความทุกข์ของใจนี้ มีอทิ ธิพลมากกว่า ความสุขความทุกข์ของสิง่
อืน่ ๆ ถ้าทําใจให้เป็ นสุขได้แล้ว ความสุขอย่างอืน่ จะไม่มคี วามสําคัญเลย ถ้าเป็ นธนบัตรก็
เป็ นใบละ ๑๐๐๐ พวกใบละ ๑๐๐ ใบละ ๑๐ จะไม่มคี วามหมายเลย ความสุขความทุกข์
ของใจก็เป็ นอย่างนัน้ มีความรุนแรงมากกว่าความสุขความทุกข์ของสิง่ อืน่ ๆ
สิง่ ทีท่ าํ ให้ใจสุขหรือทุกข์ก็คอื กิเลสกับธรรมนี้เอง ถ้ามีธรรมก็จะทําให้ใจสุข ถ้ามีกเิ ลสก็
จะทําให้ใจทุกข์ กิเลสก็คอื ความหลง ทีห่ ลงไปหาความสุขภายนอกใจ ความสุขจากลาภ
ยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากขันธ์ ๕ จากรู ปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ ทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ เพราะต้องคอยรักษาสถานภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ทุกสิง่
ทุกอย่างในโลกนี้มนั เปลีย่ นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่สามารถรักษามันได้ เช่นร่างกาย
นี้เราก็พยายามรักษาให้มนั หนุ่มให้มนั สาว ให้มกี าํ ลังวังชาแข็งแรงไปตลอด แต่มนั เป็ นไป
ไม่ได้ สักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งแพ้เวลา ทีจ่ ะกัดกินทุกสิง่ ทุกอย่าง สรรพสิง่ ทัง้ หลายไม่วา่ สัตว์
หรือบุคคลหรือวัตถุ จะต้องถูกเวลาทําลายไปหมด เปลีย่ นไปหมด การหลงไปกับสิง่
ต่างๆภายนอกใจ เพือ่ บํารุงบําเรอให้ความสุขกับใจ จึงเป็ นทางทีผ่ ดิ เป็ นความหลง เห็น
ผิดเป็ นชอบ มิจฉาทิฐิ เป็ นกิเลสโมหะอวิชชา ส่วนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือ
ธรรมะนี้เป็ นความจริง สอนให้มองเห็นความจริง ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์ มีอยู่
๓ ลักษณะ คือ ๑. ทุกสิง่ ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอนิจจา ๒. ทุกสิง่
ทุกอย่างไม่มตี วั ตน ไม่เป็ นสมบัตขิ องใครทัง้ นัน้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างออกมาจากดินนํา้
ลมไฟ แล้วก็ตอ้ งกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ๓. ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นทุกข์ ความจริงทุกสิง่ ทุก
อย่างมันไม่ได้เป็ นทุกข์หรอก มันเป็ นแค่อนิจจากับอนัตตา ตัวทีท่ กุ ข์คอื ใจต่างหาก ทีไ่ ป
หลงกับสิง่ ต่างๆ เพราะไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตานี้เอง พอไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตา
ก็คว้ามับเลย คิดว่าเป็ นขนมหวาน แต่ทไ่ี หนได้กลับเป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล หวาน
เดีย๋ วเดียว ได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ เสร็จแล้วก็ตอ้ งมาทุกข์ดว้ ยวิธีต่างๆ ต้องคอยดูแล
รักษา ต้องหวงต้องห่วง ต้องเสียใจเมือ่ มันจากไปหรือเปลีย่ นสภาพจากดีเป็ นไม่ดไี ป
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สิง่ ทีเ่ ราต้องศึกษาก็คอื อนิจจาการเปลีย่ นแปลง อนัตตาไม่มตี วั ตน ไม่ใช่สมบัตขิ องใคร
ทัง้ นัน้ เป็ นของธรรมชาติ เหมือนกับฝนฟ้ าอากาศ ไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องใคร เป็ นไปตาม
เหตุตามปัจจัย เปลีย่ นไปตามเหตุตามปัจจัย ร่างกายของเราก็เปลีย่ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย ข้าวของเงินทองก็เปลีย่ นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าศึกษาแล้วจะเข้าใจ จะไม่หลง
ยึดติด จะไม่พง่ึ สิง่ เหล่านี้เพือ่ ให้ความสุขกับเรา จะไม่เสียเวลาแสวงหา ไม่เสียเวลาดู แล
รักษา จะรักษาอย่างเดียวเท่านัน้ ก็คอื ใจของเรา จะแสวงหาอย่างเดียวคือความสงบของ
ใจ ใจจะสงบได้ก็ตอ้ งปล่อย ต้องตัดทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีใ่ จไปหลงยึดติดว่าเป็ นความสุข ก็
คือลาภยศสรรเสริญสุข และขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าปล่อยแล้วจะไม่
ทุกข์ จะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ แก่ก็รบั ได้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็รบั ได้ ตายก็รบั ได้ เวทนาจะทุกข์
ก็รบั ได้ นัง่ แล้วเจ็บปวดก็ปล่อยให้เจ็บไป ใจไม่ไปแบกไม่ไปอยากกับเวทนา ไม่ไปอยาก
ให้เวทนาหาย จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ทาํ ไม่รู้ไม่ช้ ี เอาใจไปคิดเรื่องอืน่ คิดพุทโธๆไปก็ได้
เพือ่ ให้ใจลืมเรื่องเวทนานี้ไป คิดแต่พทุ โธๆไป เดีย๋ วก็ลมื เรื่องเจ็บปวดของร่างกาย เพราะ
ใจจะไม่มโี อกาสไปอยากให้ความเจ็บปวดหายไป เหมือนเวลานัง่ ทําอะไรเพลินนี่ จะไม่
เจ็บเท่าไหร่ เพราะใจไม่ได้อยู่กบั ความเจ็บ แต่อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทํา ถ้านัง่ เฉยๆไม่มอี ะไร
ทํานี่ นัง่ เพียง ๕ นาทีก็จะอยากลุกแล้ว เช่นนัง่ สมาธิใหม่ๆนี้ ยังนัง่ ไม่เป็ น นัง่ เพียง ๕
นาทีก็เจ็บแล้ว ใจเจ็บแทนร่างกาย เพราะใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา พอไม่ได้ทาํ ตามใจก็
เกิดความทุกข์ข้นึ มา
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ ก็เพือ่ ให้เราได้เข้าสู่จดุ นี้ จุดทีท่ าํ ให้เกิด
สติปญั ญา ด้วยการดึงใจมาคิดเรื่องอนิจจากับอนัตตานี้เอง แล้วก็เรื่องทุกขัง ทีเ่ กิดขึ้น
เพราะไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตา พอไม่เห็นอนิจจาไม่เห็นอนัตตา ก็เกิดความหลงยึด
ติดทันที ว่าเป็ นนิจจาเป็ นตัวตน เช่นร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆ เป็ นตัวเราของเรา คิดอย่าง
นี้แสดงว่าหลงแล้ว ทุกขังก็เกิดขึ้นมาทันที พอร่างกายเริ่มแก่ก็ไม่สบายใจ เจ็บไข้ได้ป่วย
ก็ไม่สบายใจ พอเห็นคนอืน่ ตายไปก็ไม่สบายใจ ทุกขังเกิดขึ้นมา ถ้ามีอนิจจามีอนัตตาอยู่
ในใจอยู่เสมอ รู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา รู้วา่ ร่างกายเปลีย่ นไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็
ต้องกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป กลายเป็ นดินไป ก็จะไม่เดือดร้อน ถึงเวลาก็ให้มนั เป็ นไป ใจ
ก็ตงั้ อยู่ในความสงบ ปล่อยวางตัง้ แต่ยงั ไม่ตาย พอถึงเวลาตายก็ไม่มปี ญั หา สังเกตดูสง่ิ
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ใดทีเ่ ราไม่ได้สนใจแล้ว มันจะเป็ นอะไร จะเป็ นจะตายอย่างไร เราไม่เดือดร้อน แต่สง่ิ ใด
ทีเ่ รายังให้ความสําคัญ ยังให้ความสนใจอยู่ เราจะทุกข์กงั วล กินไม่ได้นอนไม่หลับ
กระสับกระส่าย อยู่ทเ่ี ราให้ความสําคัญให้ความสนใจกับมันหรือไม่ ถ้าให้ความสนใจ
ความสําคัญก็จะเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่ให้ความสําคัญความสนใจกับมัน ปล่อยมัน
ไปตามเรื่อง ก็จะไม่ทกุ ข์ จะทําอย่างไรเพือ่ จะได้ไม่ให้ความสําคัญความสนใจ เรื่องนี้มนั
ยาก เพราะนิสยั เราชอบให้ความสําคัญความสนใจกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ พอเห็นปั๊บอารมณ์
อยากได้หรืออยากหนีก็เกิดขึ้นทันที เห็นอะไรทีต่ อ้ งใจก็อยากได้ทนั ที เห็นอะไรทีไ่ ม่
พอใจก็อยากจะหนีทนั ที ทีม่ นั ยาก เพราะมันฝังลึกเป็ นนิสยั ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมนี้แล้ว ก็
ยังไม่สามารถเอาความรู้น้ ไี ปหยุดมันได้ เพราะความรู้ทไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ยงั ไม่มกี าํ ลังมากพอ
ความรู้ทจ่ี ะหยุดมันได้น้ ี ต้องอยู่ในระดับทีม่ สี มาธิกาํ กับ คือภาวนามยปัญญา เป็ น
ความรู้ทต่ี งั้ อยู่บนฐานของจิตทีส่ งบ จิตทีน่ ่งิ จิตทีห่ ยุดแล้ว แต่ยงั กระเพือ่ มไปตามสิง่ ที่
ใจสัมผัสรับรู้ ส่วนใจทีก่ าํ ลังได้ยนิ ได้ฟงั อยู่น้ ถี า้ ยังไม่น่งิ ถึงแม้จะรู้วา่ ไม่ควรให้ความ
สนใจ ไม่ควรให้ความสําคัญกับสิง่ ต่างๆ ก็ยงั ไม่สามารถทําได้ เพราะตัวทีใ่ ห้ความสําคัญ
นี้มนั ไม่น่ิง มันไม่ได้ถูกฉีดยาสลบ มันจะทําหน้าทีท่ นั ที พอเห็นอะไรปั๊บ จะมีปฏิกริ ยิ า
ทันที ถ้าชอบก็วง่ิ เข้าหา ถ้าไม่ชอบก็วง่ิ หนี ถ้าทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิได้ ตัวชอบกับตัวชัง
นี้จะถูกฉีดยาสลบ เวลาทีอ่ ยู่ในสมาธิมนั จะไม่แสดงตัวเลย เหมือนหายไปเลย พอออก
จากสมาธิมนั ก็จะออกมาแสดงตัว แต่เรามีกาํ ลังของสมาธิทจ่ี ะหยุดมันได้ พอมันจะไปรัก
ไปชัง เราดึงกลับมาทีส่ มาธิได้ กลับมาทีอ่ เุ บกขาได้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้นงั ่ อยู่ในสมาธิก็ดงึ
กลับมาได้ ถ้าเราชํานาญในสมาธิน้ ีแล้ว เราสามารถกลับมาได้เสมอ ต้องการให้สงบ
เมือ่ ไหร่ก็สงบได้ อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าเป็ นสมาธิจริง สมาธิทไ่ี ม่เสือ่ ม แต่สมาธิทไ่ี ด้แล้ว
พอจะให้สงบอีกกลับไม่สงบ อย่างนี้ยงั ไม่ใช่เป็ นสมาธิทแ่ี ท้จริง ถ้าเป็ นสมาธิทแ่ี ท้จริงแล้ว
ต้องหยุดได้ตลอดเวลา ต้องการจะให้มนั หยุดเมือ่ ไหร่ก็หยุดมันได้ ส่วนปัญญาเป็ นตัว
คอยกําราบจิต เวลาออกจากสมาธิ เพราะยังติดนิสยั เดิมอยู่ ยังชอบยังชังอยู่ เวลาชอบ
หรือชังก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ต่อไปจะไม่ชอบ
ไม่ชงั จะเฉยๆ เพราะเหตุทท่ี าํ ให้ชอบหรือชังก็คอื ความหลง ไม่รู้ความจริงว่าเป็ นไตร
ลักษณ์นนั ่ เอง
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พอมีปญั ญาเห็นความจริงว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ควรไปยุง่ ไป
เกี่ยวข้องไปให้ความสําคัญ พอรู้แล้วจะเห็นกี่ครัง้ ก็จะไม่มอี ารมณ์กบั สิง่ นัน้ อีกต่อไป ไม่
ยินดีไม่ยนิ ร้าย ไม่รกั ไม่ชงั ไม่กล้าไม่กลัว ถ้ามีปญั ญาอย่างต่อเนื่องอยู่คู่กบั ใจ
เหมือนกับอาวุธคู่มอื อย่างเวลาทีต่ าํ รวจหรือทหารไปปฏิบตั หิ น้าที่ ต้องเอาอาวุธติดตัวอยู่
ตลอดเวลา เพราะไม่รู้วา่ จะต้องใช้เมือ่ ไหร่ ถ้าเอาไว้ทีบ่ า้ น พอถึงเวลาจะใช้ก็ไม่ทนั กาล
จะวิง่ กลับไปเอาทีบ่ า้ นก็ไปไม่ทนั แล้ว ฉันใดปัญญาอย่างทีพ่ วกเราได้ยนิ กันในขณะนี้ ก็
เป็ นเหมือนปัญญาทีเ่ ก็บไว้ทีบ่ า้ น หรือเก็บไว้ทีศ่ าลานี้ พอฟังเสร็จก็เอาไว้ทีน่ ่ี ออกไปก็ไม่
เอาติดตัวไปด้วย พอออกไปจากศาลานี้ เห็นอะไรก็มรี กั ชังตามมาแล้ว เพราะไม่มสี มาธิ
ดึงเอาปัญญานี้ตดิ ตัวไปด้วย ถึงแม้อยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้ เคยสอนให้คดิ แต่คาํ ว่า
พุทโธอย่างเดียว ๗ วัน ๗ คืน หรือให้คดิ อนิจจังทุกขังอนัตตา ๗ วัน ๗ คืนนี้ ก็คดิ
ไม่ได้กนั อย่าว่าแต่ ๗ วัน ๗ คืนเลย ๗ นาทีจะได้หรือเปล่า ให้มนั ต่อเนื่องสัก ๗ นาที
อย่างน้อยจะได้สมาธิ ถ้าบริกรรมพุทโธๆอย่างต่อเนื่องเพียง ๕ นาที จิตก็จะรวมลงได้
ถ้าจิตไม่แวบไปคิดถึงเรื่องอืน่ เลย มีแต่พทุ โธอย่างเดียวอยู่ภายในใจ แต่ทาํ ไม่ได้ เพราะ
อะไร เพราะไม่มสี ติ สติเป็ นเหมือนเชือกที่จะดึงใจไว้ เหมือนจับลิงได้แต่ไม่มเี ชือกมัดไว้
กับเสา พอปล่อยมือปั๊บมันก็ด้นิ หนีไป ต้องมีเชือกผูกมันไว้ เชือกก็คือสติน่เี อง สติตอ้ ง
ดึงใจไว้อยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจเหม่อลอยคิดเรื่อยเปื่ อย ดึงมันไว้ เหมือนกับสมอเรือ
ทีด่ งึ เรือไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสนํา้ สติเป็ นเหมือนสมอเรือของใจ ไม่ให้ไหลไปตาม
อารมณ์ต่างๆ เวลานัง่ อยู่เฉยๆคนเดียวนี้มนั ไหลไปแล้ว คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เรื่องคน
นัน้ เรื่องคนนี้ คิดไปได้เรื่อยเปื่ อย เป็ นชัว่ โมงๆก็คดิ ได้ แต่ให้คดิ อยู่กบั พุทโธคําเดียวคิด
ไม่ได้ ถ้าคิดอยู่กบั พุทโธคําเดียวได้มนั จะไม่ไหลไป มันจะอยู่กบั ที่ พออยู่กบั ทีน่ านๆ ก็
จะดิง่ ลงสู่ความสงบ จะรวมลง พอทําไปเรื่อยๆจนชํานาญแล้ว ต่อไปไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ
เพราะสติมกี าํ ลังมากพอ เพียงกําหนดให้หยุดคิดหยุดปรุงแต่ง มันก็หยุดนิ่งได้
ในทางปฏิบตั จิ ดุ เริ่มต้นต้องอยู่ทส่ี ติ จากสติก็ไปสู่สมาธิและปัญญาตามลําดับ สติก็มี
หลายแนวด้วยกัน กรรมฐาน ๔๐ นี้ก็เป็ นเรื่องของสติทงั้ นัน้ พุทธานุสติ ธรรมานุสติ
สังฆานุสติ อานาปานสติ ฯลฯ เห็นไหมมีแต่คาํ ว่าสติทงั้ นัน้ ในกรรมฐาน ๔๐ นี้ เช่น
กายคตาสติ ก็คอื การพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายตลอดเวลา มีสติรู้อยู่กบั อาการ
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๓๒ ของร่างกาย ถ้าดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลา ก็มสี ติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ถ้า
พิจารณาความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก ก็เรียกว่ามรณานุสติ ถ้ากําลังทําอะไรอยู่กใ็ ห้
อยู่กบั การกระทํานัน้ กําลังเดินก็ให้อยู่กบั การเดิน กําลังยืนก็ให้อยู่กบั การยืน นัง่ นอนก็
ให้อยู่กบั อิริยาบถนัน้ ๆ กําลังเขียนหนังสืออ่านหนังสือ รับประทานอาหาร อาบนํา้ อาบท่า
ก็ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ ต่อไปจะมีสติ จะสามารถควบคุมใจได้ ไม่ให้ใจเหม่อ
ลอย ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อยอย่างทีเ่ คยเป็ น พอไม่คดิ เรื่อยเปื่ อยแล้ว จะให้คดิ เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ก็จะคิดได้อย่างต่อเนื่อง จนเห็นชัดเจนว่าเป็ นอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน เช่นดู วา่
ร่างกายนี้เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ก็ดูตงั้ แต่จดุ เริ่มต้นของร่างกายว่ามาจากอะไร จะเห็นว่า
มันมาจากอาหาร ถ้าไม่มอี าหารร่างกายจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือไม่ อาหารมาจากไหน
อาหารก็ตอ้ งมาจากดินนํา้ ลมไฟ ข้าวก็ตอ้ งมีดนิ มีนาํ้ มีลมมีไฟมีแสงแดด สัตว์ก็ตอ้ งกิน
ผัก ผักก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ มาเป็ นทอดๆ พอเข้ามาในร่างกาย ก็เปลีย่ นเป็ นผมเป็ นขน
เป็ นเล็บเป็ นฟันเป็ นหนัง เป็ นอาการ ๓๒ พอตายไปก็แยกออกจากกันไป คนตายแล้วนํา้
ในร่างกายก็จะไหลออกมา ความร้อนก็ระเหยออกไป ลมก็ระเหยออกไป ทิ้งไว้นานๆเข้า
มันก็เหลือแต่กระดูก หนังทีแ่ ข็งกรอบ เนื้อทีแ่ ห้งกรอบ ทิ้งไว้นานๆก็กลายเป็ นฝุ่น
กลายเป็ นดินไป ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนรู้วา่ ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใจ
ทีน้ ถี า้ อยากจะรู้วา่ รู้จริงหรือไม่ ก็ตอ้ งไปเข้าห้องสอบ หาทีพ่ สิ ูจน์ดู หาทีป่ ลงร่างกายนี้ หา
ทีๆ่ ท้าทายต่อความเป็ นความตาย ทีไ่ หนทีเ่ รากลัวตายไปทีต่ รงนัน้ ป่ าช้าก็ได้ ถ้ากลัวผีก็
ไปทีป่ ่ าช้า อย่างมากก็แค่ตาย ผีจะทําร้ายได้แค่ร่างกาย ใจไม่มอี ะไรทําลายได้ ระเบิด
นิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทําลายใจได้ เพราะใจไม่ได้เป็ นรูปธรรม ไม่ได้เป็ นวัตถุ เหมือน
แสงแดด ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทาํ ลายไม่ได้ อากาศก็ทาํ ลายไม่ได้ ฉันใดใจก็เป็ นอย่างนัน้
ไม่ได้เป็ นวัตถุ ส่วนร่างกายก็ตอ้ งแยกสลายไปตามธรรมชาติ มันทําลายตัวมันเอง เพราะ
มันมีสญั ญาว่าจะอยู่เพียงแค่น้ ีๆ พอถึงเวลาดินนํา้ ลมไฟก็แยกทางกันไป เหมือนทํา
สัญญากันไว้ว่า เรามาอยู่ทบ่ี า้ นจนถึงเวลานี้นะ พอถึงเวลาแล้วเราก็ไปคนละทางนะ พอ
ถึงเวลาเขาก็แยกกันไป ถ้ารู้วา่ จะต้องเป็ นอย่างนี้แล้ว จะไปสงวนไปเสียดายไปหวงมันไว้
ทําไม เพราะเวลาหวงนี้จะเกิดความทุกข์ใจหวาดกลัวทรมานใจขึ้นมาทันที ถ้ายอมให้
เป็ นไปตามความจริง ใจจะนิ่งสบาย ดูมนั ไป ถึงเวลาไปก็ให้มนั ไป จะทําได้ก็ตอ้ งเริ่มที่
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สติ แล้วก็ตามด้วยสมาธิ แล้วก็มาทีป่ ญั ญา พอมีสมาธิแล้วจะคิดได้อย่างต่อเนื่อง ๗ วัน
๗ คืนก็พจิ ารณาได้ จะไม่คดิ อย่างอืน่ เลย พอนัง่ สมาธิแล้ว ก็จะเป็ นไปตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ ถ้าเจริญสติปฏั ฐาน ๔ ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใน ๗ วันก็
จะได้ผลอย่างแน่นอน อย่างช้าก็ ๗ ปี จะต้องสําเร็จ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เป็ น
อย่างน้อย จะต้องได้ขนั้ อนาคามีข้นึ ไป
มันไม่ได้อยู่ทใ่ี ครนะ อยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ทค่ี รู บาอาจารย์ ไม่มี
ใครทําแทนเราได้ คนอืน่ กินข้าวแทนเราไม่ได้ คนอืน่ ปฏิบตั ธิ รรมแทนเราไม่ได้ เรากิน
ข้าวได้ ทําไมเราปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ คนอืน่ เขากินข้าวได้ เขาปฏิบตั ธิ รรมได้ เราก็ตอ้ งกิน
ข้าวได้ปฏิบตั ธิ รรมได้ อยู่ทว่ี า่ เราจะกําหนดเป้ าหมายของชีวติ ของเราหรือไม่ ตัง้ เข็มทิศ
หรือไม่ หรือจะปล่อยให้เป็ นแบบเดิมๆ เพราะยังห่วงยังหวงยังเสียดายสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ยัง
รักยังชอบสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ยังสุขกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ก็จะไม่มที างไปตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าไป
ได้ ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ท่านก็เคยมีความสุขเหมือนกับพวกเรา มีมากกว่า
พวกเราเสียด้วยซํา้ ไป ท่านเป็ นถึงราชโอรส ความสุขทางด้านรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้
มีพร้อมบริบูรณ์ มีปราสาท ๓ ฤดู มีทกุ สิง่ ทุกอย่างทีค่ นรวยหรือคนมีฐานะสูงๆจะมีได้
พวกเรามีไม่เท่าท่าน เรากลับหวงมากกว่าท่านอีก ท่านมีมากขนาดนัน้ แต่ท่านไม่หวง
ท่านไม่ห่วง ท่านไม่เสียดาย เพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็ นความสุขชัว่ คราว
เท่านัน้ เอง แล้วในบัน้ ปลายของชีวติ มันจะทุกข์ทรมานใจ เพราะจะไม่สามารถหาความสุข
แบบนัน้ ได้อกี พอร่างกายชราภาพไปแล้ว หูตาก็ไม่ดี จะหาความสุขจากรู ปเสียงเหมือน
เมือ่ ก่อนก็ไม่ได้แล้ว ร่างกายก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ จะร้องรําทําเพลงเหมือนเมือ่ ก่อนก็
ทําไม่ได้แล้ว จะไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆก็ทาํ ไม่ได้แล้ว ต้องอยู่แต่ในบ้าน ก็มแี ต่ความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงา พระพุทธเจ้าทรงเห็นจุดหมายปลายทางของชีวติ ว่าจะต้องเป็ น
อย่างนี้ จึงยอมทนทุกข์ทรมานออกปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งมาทุกข์ตอนปลายของ
ชีวติ ถ้าเอาชนะกิเลสได้ ถ้าปราบความอยากในความสุขต่างๆในโลกนี้ได้ พบความสุขที่
แท้จริงทีม่ อี ยู่ในใจได้แล้วก็จะสบาย ท่านก็สบายตัง้ แต่อายุ ๓๕ ปี ไป มีความสุขในใจ
ตลอดเวลา แต่ความสุขภายนอกไม่มเี ลย เพราะไม่ได้หา ไม่ตอ้ งการ เพราะไม่ได้เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง มันสุขน้อยแต่ทกุ ข์มาก สุขเพียง ๑ ส่วนแต่ทกุ ข์ถงึ ๙๙ ส่วน ก็เลยไม่
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สนใจกับความสุขภายนอก เอาความสุขภายใน เวลาร่างกายเป็ นอะไรไป จะแก่จะเจ็บจะ
ตาย ก็ไม่ได้มาลบล้างความสุขภายในใจ ที่เด่นอยู่ตลอดเวลา สุขอยู่ตลอดเวลา อยู่ท่ตี วั
พวกเราเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ครู บาอาจารย์ทา่ นก็ทาํ หน้าทีข่ องท่านแล้ว ทําตาม
สัญญาแล้ว คือสังสอนแล้ว
่
พวกเราก็ตอ้ งทําส่วนของเรา ต้องปฏิบตั ิ สุปะฏิปนั โน อุชุ
ปะฏิปนั โน ญายะปะฏิปนั โน สามีจปิ ะฏิปนั โน อย่าสักแต่วา่ ฟัง ฟังเข้าหูซา้ ยออกหูขวา
ลืมไปหมดว่าจะต้องทําอะไรบ้าง คนสอนก็เบือ่ ก็เหนื่อย พูดซํา้ ๆซากๆ กลับมาทีไรก็
เหมือนเดิม ไม่มขี า่ วดีมาเล่าให้ฟงั เลย
ถาม ท่านทราบได้อย่างไร
ตอบ ถ้ามีอะไรดีๆ มันปิ ดไม่อยู่หรอก หน้าตาท่าทางจะเปลีย่ นไป ไม่แน่กลับมาคราว
หน้าอาจจะปลงผมไปแล้วก็ได้ ใส่ชดุ ขาวมาแล้วก็ได้ อย่างนี้ก็รู้แล้ว ใช่แล้ว นี่
กลับมาก็ยงั ชุดเดิม ผมก็ยงั ทรงเดิมอยู่ เคยแต่งหน้าทาปากก็ยงั แต่งหน้าทาปาก
อยู่ ถ้าได้ผลแล้ว เรื่องภายนอกจะเปลีย่ นไป จะไม่สนใจกับความสวยงามทาง
ร่างกาย จะไม่เห็นความสําคัญ ผมก็จะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ ดูแลรักษาง่ายกว่าสบาย
กว่า ผมยาวเวลาจะสระก็ลาํ บากลําบน แต่ยงั ยึดติดในผมอยู่ ยังหวงยังเสียดาย
ถาม เมือ่ ๒ อาทิตย์ก่อนทีผ่ ่านมา มีเรื่องวุน่ วายในชีวติ มีญาติผูใ้ หญ่เสียชีวติ แล้วก็
พีช่ ายถูกรถชนเข้าไอซียู ต้องวิง่ ไปวัดไปโรงพยาบาลไปสถานีตาํ รวจ แต่เวลาไป
วัดไปเห็นโลงศพนี่ ทุกครัง้ จะต้องคิดขึ้นมาก่อนว่า สุดท้ายก็คอื ความตาย ชีวติ
เราก็จะต้องเป็ นแบบนี้ แต่ตอนนี้มนั เปลีย่ นไป มันขึ้นมาเอง ไม่ตอ้ งพยายามคิด
เห็นพีช่ ายในห้องไอซียู ก็นึกขึ้นมาเองเลยว่า กรรมมันจําแนกชีวติ คนจริงๆนะ
ถึงแม้จะผูกพันกันถึงแม้จะหาเงินมาได้มาก เราก็ไม่สามารถช่วยชีวติ เขาเอาไว้ได้
วันหนึ่งเราก็จะต้องเป็ นอย่างนี้เหมือนกัน มันผุดขึ้นมาเอง แล้วมันก็น่ิง ไม่รู้สกึ
ดิ้นรนอย่างไร ในระหว่างทีว่ นุ่ วายอยู่กบั ๓ แห่งนี้ มีความรู้สกึ ว่า ถ้าเรามีสติรู้
ปัจจุบนั ตามดูกายดูใจในปัจจุบนั มันเบามันเย็น มันไม่รอ้ นรน แต่ถา้ เมือ่ ไหร่
เผลอจะเริ่มปรุงทันที แล้วก็จะทุกข์ เห็นเลยว่าถ้ามีสติเมือ่ ไหร่ หยุดมันได้เลย
แต่มนั ยังเข้าๆออกๆอยู่ แต่เห็นการทํางานของสติชดั เจนขึ้น ไม่ค่อยได้ภาวนา
12

ช่วงทีช่ วี ติ วุน่ วาย มีวนั หนึ่งรู้สกึ ว่าเหนื่อยมาก ก็เลยบอกตัวเองว่าต้องนัง่ ให้ได้ ก็
นัง่ ใช้อานาปานสติ ช่วงแรกสงบดี แต่พอสักระยะหนึ่ง มันเหมือนมีตวั รู้ข้นึ มา
เห็นจิตวิง่ ออกจากตัวเอง ไปคิดเรื่องอุบตั เิ หตุ ตัวรู้มนั เห็นๆชัดเลยว่า จิตมัน
ทํางานของมันเอง ในขณะทีเ่ ราบอกให้กายนัง่ อยู่ตรงนี้ นัง่ ดูลมหายใจ มัน
เหมือนมีตวั รู้ตวั หนึ่ง เห็นกายนัง่ อยู่แล้ว จิตก็ออกไปคิด แล้วตัวรู้มนั ก็ข้นึ มาใน
ใจ ว่านี่ไงเราบังคับอะไรไม่ได้เลย ต่างคนต่างทําหน้าที่ ก็รู้ข้นึ มาต่อว่า ถ้ามีสติจะ
สามารถควบคุมใจให้ทาํ ตามทีเ่ ราต้องการได้ มันรู้สกึ อย่างนี้ข้นึ มาเอง มันต้อง
เป็ นอย่างนี้ใช่ไหมคะ อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ตอบ ถูกแล้ว เพราะเรากําลังดูใจของเรา เราเห็นใจเรา เห็นการทํางานของใจว่ามี ๒
ฝ่ าย ฝ่ ายธรรมกับฝ่ ายกิเลส ถ้าฝ่ ายกิเลสทํางาน ก็ทาํ ให้เกิดความทุกข์ความ
วุน่ วายใจ พอฝ่ ายธรรมทํางาน มันก็จะสงบ ต่อไปเราก็จะสนับสนุนให้ทาํ งาน
ในทางธรรมะมากขึ้น ให้พจิ ารณามากๆ พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย
พิจารณาไตรลักษณ์ให้มากขึ้น ให้ถข่ี ้นึ ให้แผ่ไปกับทุกสิง่ ทุกอย่างทุกคน เห็น
อะไรก็เอาไตรลักษณ์น้ ีไปตีตราเอาไว้เลย เหมือนกับวัวควายทีจ่ ะเอาเข้าโรงเชือด
จะตีตราไว้ ตัวนี้ลาํ ดับนี้ๆ เราเจอใครเห็นใครทีไ่ หน ก็ตตี ราไว้หมดเลย พอตีตรา
แล้วก็จะไม่กงั วลไม่ยดึ ติดไม่ยุ่งด้วย แต่พอเผลอปุ๊ บก็จะคิดตรงกันข้าม จะอยาก
ให้คนทีเ่ รารักเราเคารพอยู่ไปนานๆ จะคิดอย่างนี้ข้นึ มาทันที ก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมาทันที
ถาม เวลาเผลอไปคิดปั๊บ เราเห็นว่ามันปรุง พอดึงกลับมามันก็จะสงบ
ตอบ ใช่ ต่อไปจะสามารถควบคุมความคิดได้ทกุ ขณะเลย ให้คดิ แต่ธรรมะอย่างเดียว
หรือไม่ให้คดิ เลย ให้อยู่น่ิงอยู่เฉยๆ ให้สกั แต่รู้ได้ ถ้าคิดก็ให้คดิ ทางธรรมะ ถ้าจะ
ไปทางกิเลสก็ดงึ กลับมาทางไตรลักษณ์ทนั ที ต่อไปจะไม่ไปทางกิเลส จะเห็นว่า
เรื่องทัง้ หมดไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก แต่อยู่ภายในใจ ทีต่ อ้ งพิจารณาภายนอกใน
เบื้องต้นก็เพราะใจออกไปยุ่งเอง พอใจถอยเข้ามาภายในแล้ว จะรู้วา่ ปัญหาอยู่ท่ี
ใจ ทีไ่ ปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เอง พอรู้แล้วหยุดตัวนี้ได้แล้ว ก็จะไม่กงั วลกับเรื่อง
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ภายนอก จะไม่ออกไปแล้ว รู้แล้วว่าปัญหาอยู่ทใ่ี จเรา ไม่ได้อยู่ทค่ี นนัน้ คนนี้ คน
นัน้ คนนี้เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาดีเขาชัว่ เขาก็เป็ นอยู่อย่างนัน้ เขาแก่เขา
เจ็บเขาตายเขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ แต่เราไปยุ่งกับเขาเอง เพราะไม่สามารถ
ควบคุมใจให้อยู่ข ้างในได้ พอมีสติมสี มาธิมากขึ้น ก็จะดึงให้อยู่ข ้างในได้มากขึ้น
ต่อไปก็จะเฉยๆกับเรื่องภายนอก ใครจะทําอะไรก็ได้ทงั้ นัน้ ใครจะทําอะไรก็เรื่อง
ของเขา ร่างกายของเขาจะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของเขา ดูแลได้ก็ดูแลไป ซ่อมได้ก็
ซ่อมไป รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ มันจะเป็ นอะไรก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไป แต่
ใจนี้จะนิ่งสบาย ต้องทําต่อไป ให้ดูทข่ี ้างใน เรารู้แล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ข ้างนอก
อยู่ข ้างใน
ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นใหญ่ ปัญหาต่างๆเกิดทีใ่ จ อริยสัจ ๔ ก็อยู่ในใจนี้แหละ
ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ถ้ามีมรรคมันก็เข้าข้างใน ถ้ามีสมุทยั มันก็
ออกไปข้างนอก อย่างทีห่ ลวงปู่ดุลย์ท่านเทศน์ ถ้าจิตส่งออกนอกก็เป็ นสมุทยั ถ้า
จิตเข้าข้างในก็เป็ นมรรค จิตจะเข้าข้างในได้ ก็ตอ้ งมีไตรลักษณ์ มีสติดงึ เข้ามา มี
กรรมฐานดึงเข้ามา พุทโธก็ได้ อานาปานสติก็ได้ มรณานุสติก็ได้ เป็ นมรรค
ทัง้ นัน้ กรรมฐานนี้เป็ นมรรค ดึงจิตเข้ามาข้างใน ถ้าเผลอไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ก็เป็ นสมุทยั ไป ทีน้ ีจะจับประเด็นได้แล้วว่า จุดทีจ่ ะต้องปฏิบตั อิ ยู่ตรงไหน เวลา
สัมผัสอะไรรับรู้อะไร เราจะดูทต่ี วั ใจนี้เป็ นหลัก ว่ามีปฏิกริ ิยาอย่างไร เห็นแล้วดี
ใจเสียใจ ทุกข์กงั วลใจหรือเปล่า หรือเฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ถ้าดีใจก็ไม่ดี ดีใจก็แสดง
ว่ายังรักยังชอบอยู่ ถ้าเสียใจก็ไม่ดี ถ้าเฉยๆสักแต่วา่ รู้ถงึ จะดี ด่าก็ไม่เสียใจ
สรรเสริญก็ไม่ดใี จ กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัว ถ้ากล้าก็ยงั บ้าอยู่ ถ้ากลัวก็ยงั บ้า
อยู่ แต่ก่อนจะหายกลัวนี้ตอ้ งกล้าก่อน เช่นกลัวอะไรก็บกุ ไปเลย กลัวป่ าช้าก็ไป
ป่ าช้า กลัวเสือก็ไปหาเสือ วิง่ เข้าหาเสือ ต้องบ้าอย่างนัน้ ก่อน พอหายกลัวแล้วก็
จะหายบ้า ไม่ตอ้ งไปหาป่ าช้าไปหาเสืออีก เพราะไม่มปี ญั หาแล้ว ไม่กลัวแล้ว
ความกล้าเป็ นเหมือนยาแก้ความกลัว พอหายกลัวแล้วก็ไม่ตอ้ งแก้แล้ว ก็อยู่
อย่างธรรมดา การทรมานต่างๆเป็ นวิธีแก้กเิ ลสเท่านัน้ เอง พอกิเลสหมดไปแล้วก็
ไม่ตอ้ งทรมาน เมือ่ ก่อนต้องอดอาหารทีละ ๓ วัน ๕ วัน เดินจงกรมเป็ น
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เวลานาน นัง่ เป็ นเวลานานให้มนั เจ็บมันปวด แต่พอไม่มกี เิ ลสแล้ว ก็ไม่
จําเป็ นต้องทรมานกายอีกต่อไป ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใจ เหมือนกับยารักษา
โรค พอโรคหายแล้วจะกินยาต่อไปทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร
การภาวนาของพระขีณาสพ ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์น้ ี ไม่ได้ภาวนาเพือ่
กําจัดกิเลส แต่เป็ นการอยู่อย่างสบายของกายและจิต เป็ นการพักผ่อนของพระ
อริยเจ้า ท่านพักผ่อนด้วยการภาวนา ด้วยการเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ไม่ได้ทาํ เพือ่
กําจัดกิเลส เพราะไม่มกี เิ ลสให้กาํ จัดแล้ว ถ้าร่างกายมีแต่นงั ่ แต่นอนอย่างเดียวก็
จะไม่ไหว จะอ่อนแอ ต้องเดินออกกําลังกายบ้าง เดินจงกรมมากๆมีอานิสงส์ทาํ
ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุยนื ยาวนาน ในการปฏิบตั เิ ราจึงต้อง
เปลีย่ นอิริยาบถ แต่ในเบื้องต้นจะใช้การนัง่ เป็ นหลักเสียส่วนใหญ่ เพราะต้องการ
หยุดจิตให้มนั สงบ ท่านัง่ เป็ นท่าทีเ่ หมาะทีส่ ุดกับความสงบ พอได้ความสงบแล้ว
ต่อไปจะต้องเดินสลับกับนัง่
เพราะร่างกายเวลานัง่ ไปนานๆจะเจ็บจะเมือ่ ยได้
ต้องเปลีย่ นอิริยาบถ เดินบ้าง เวลาเจริญปัญญาไม่ตอ้ งนัง่ ก็ได้ เดินก็พจิ ารณา
อาการ ๓๒ พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายได้ในทุกอิริยาบถเลย ไม่วา่ จะทําอะไร ก็จะ
พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ความไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราเห็นทีเ่ รา
สัมผัสได้ตลอดเวลา จนติดเป็ นนิสยั เห็นอะไรสัมผัสอะไร ก็จะเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา จะไม่ยนิ ดีไม่อยากได้ จะไม่กลัวอะไร
ถาม เวลาเดินจงกรมเราทําสมาธิไปด้วย ได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ได้ ถ้าไม่เจริญปัญญา ก็พทุ โธอย่างเดียวก็ได้ หรือดูเท้าก็ได้ ซ้ายขวาซ้ายขวาไป
ถาม ใช้ความรู้สกึ ทีเ่ ท้าสัมผัสกับดิน
ตอบ ได้
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ถาม พอเดินไปสักพัก ช่วงแรกจิตจะวุน่ มาก เพราะไม่ได้นงั ่ หลับตา มันเห็นนัน่ เห็นนี่
ได้ยนิ เสียงรถเสียงสุนขั
แต่พอสักพักหนึ่งรู้สกึ ว่าพวกนัน้ ไม่เข้ามาในใจเรา
เหมือนใจไม่รบั สักแต่วา่ ได้ยนิ รู้สกึ ว่ามันโล่งมันว่าง
ตอบ เพราะจิตอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของเท้า
ถาม นี่คอื การทําสมาธิ
ตอบ ทําจิตให้น่งิ แต่ไม่น่ิงแบบร่างกายหายไป นิ่งเป็ นอุเบกขา แต่ยงั รับรู้เรื่องต่างๆ
แต่ไม่สนใจหรือให้ความสําคัญ
ถาม ได้ยนิ แต่วา่ ไม่ได้เข้ามาในใจ
ตอบ ใช่ เป็ นสมาธิแบบหนึ่ง
ถาม ควรทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ หรือควรทําวิปสั สนาต่อ หรือว่าแล้วแต่มนั จะออกไปเอง
ตอบ ต้องสลับกัน ถ้าทําสมาธิอย่างเดียวจะไม่ได้ปญั ญา ถ้าทําปัญญาอย่างเดียวจะ
ฟุ้งซ่านได้ ถ้าทํามากเกินไป
ถาม มีครัง้ หนึ่งเดินไปเห็นปลายเท้าตัวเอง เป็ นกระดูกขาวโพลนขึ้นมา แล้วก็ตกใจ ก็
เลยกลับมาได้ยนิ เสียงสุนขั เสียงรถใหม่
ตอบ ไปตกใจทําไม เป็ นของจริงไม่ใช่หรือ ใต้ผวิ หนังมีกระดูกไม่ใช่เหรอ ใต้ผวิ หนังใต้
เนื้อมีอะไร ก็มกี ระดูกทีถ่ ูกหุม้ ห่อด้วยเนื้อด้วยหนัง ควรจะให้มนั เห็นนานขึ้น
ควรจะกําหนดขึ้นมาบ่อยๆ ให้เห็นทัง้ ร่างเลย ตัง้ แต่ศีรษะลงไปถึงเท้า กําหนดดู
ทัง้ ของเราทัง้ ของคนอืน่
จนเหมือนกับพระรูปหนึ่งทีเ่ จริญโครงกระดูกเป็ น
อารมณ์ จนไม่เห็นใครเลย เห็นแต่โครงกระดูก มีคนมาถามว่าเห็นคนนัน้ เดินมา
ทางนี้ไหม ก็บอกไม่เห็น เห็นแต่โครงกระดูก ไม่รู้วา่ เป็ นใครไม่สนใจว่าเป็ นใคร
เห็นทีไรก็เห็นแต่โครงกระดูก ดูความไม่สวยงามเพือ่ ตัดกามราคะหรือกามตัณหา
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ถาม ไม่ได้ตงั้ ใจ
ตอบ การพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามนี้ เพือ่ ตัดความหลงในความสวยงามของ
ร่างกาย ให้เห็นว่าไม่สวยงามอย่างทีค่ ดิ กัน มีโครงกระดูก มีอวัยวะต่างๆ มีลาํ ไส้
อย่างนี้ ถ้าผิวหนังเป็ นเหมือนพลาสติกคงไม่หลงกันเท่าไหร่ เห็นตับไตไส้พงุ กัน
เห็นกะโหลกศีรษะอยู่ภายใต้ใบหน้า ก็จะไม่หลง แต่ไม่เห็นกัน ต้องเห็นด้วย
ปัญญา เพราะปัญญามองทะลุหนังเนื้อได้ แต่ตาเนื้อมองไม่ทะลุ ปัญญานี้
เบื้องต้นต้องนึกขึ้นมาก่อน ดูของจริงของคนอืน่ ก่อน เช่นรู ปภาพของคนตาย
รูปภาพของโครงกระดูก แล้วก็เอามานึกอยู่ในใจ เดินจงกรมนัง่ สมาธิก็นึกอยู่ใน
ใจไป จนติดตาติดใจ เวลามองใครก็เอาภาพนี้ไปประกบ จนเห็นชัดเจน
ตลอดเวลา จนไม่รู้สกึ กําหนัดยินดี ต่อให้เป็ นดาราภาพยนตร์ ไม่วา่ หญิงหรือชาย
ก็เหมือนกัน กรรมฐานหรือธรรมะนี้ เป็ นยาแก้กเิ ลสต่างๆ กิเลสมีหลายชนิด
ธรรมะก็ตอ้ งมีหลายชนิด อสุภะก็แก้พวกกามราคะกามตัณหา ส่วนภวตัณหา
หรือวิภวตัณหา ก็ตอ้ งพิจารณาความไม่เทีย่ ง อยากจะเป็ นใหญ่เป็ นโตก็เป็ นได้ไม่
นาน เป็ นข้าราชการอายุ ๖๐ ก็เกษียณแล้ว เป็ นนายกฯก็ได้แค่ ๔ ปี อาจจะไม่ถงึ
เป็ นอะไรก็มจี ดุ จบทัง้ นัน้ ถ้าเป็ นโดยถูกภาวะบังคับก็ไม่เป็ นไร ถ้าเราไม่ได้อยาก
เป็ น เป็ นพระบวชไปนานๆก็เป็ นหลวงพ่อหลวงตาไป ไม่อยากเป็ น เป็ นไปเอง
อย่างนี้ไม่เป็ นกิเลส ตอนบวชใหม่ๆก็เป็ นพระบวชใหม่ ก็นงั ่ ปลายแถวไปก่อน
พอบวชไปนานๆก็ขยับขึ้นไปตามลําดับ จนมานัง่ หัวแถว เดีย๋ วก็ตอ้ งขยับให้พระ
ทีน่ งั ่ ปลายแถวขึ้นมา ต้องเข้าโลงไป เป็ นไปตามภาวะ ถ้าปล่อยให้เป็ นไปตาม
ภาวะ ไม่มคี วามอยากเป็ น ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร จะให้เป็ นสังฆราชก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร ถ้าไม่ได้อยากเป็ นเสียอย่าง ให้เป็ นก็เป็ นไป พอถูกปลดก็ไม่เดือดร้อนอะไร
เพราะไม่ได้อยากเป็ น
ถาม เมือ่ ครู่น้ ที พ่ี ระอาจารย์พูดถึงบรรลุภายใน ๗ ปี ในส่วนของฆราวาสนี่ตอ้ งปฏิบตั ิ
อย่างไร
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ตอบ ต้องปฏิบตั อิ ย่างเดียว ไม่ทาํ งานอืน่ พระสูตรนี้ทรงแสดงให้กบั พระภิกษุ ทีเ่ ป็ น
นักปฏิบตั แิ ล้ว เป็ นฆราวาสก็ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าไม่ทาํ งานอืน่ อยู่บา้ นก็ปฏิบตั ไิ ด้ ตัง้ แต่
ตื่นขึ้นมาจนหลับ เดินจงกรมนัง่ สมาธิ ทํา ๒ อย่างนี้ อย่างต่อเนื่องสลับกัน
ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศ ไม่ได้อยู่ทว่ี ยั ไม่ได้อยู่ทส่ี ถานที่ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้ ผูห้ ญิงก็
ปฏิบตั ไิ ด้ ฆราวาสก็ปฏิบตั ไิ ด้ นักบวชก็ปฏิบตั ไิ ด้ เพียงแต่วา่ นักบวชมีโอกาสได้
ปฏิบตั มิ ากกว่า เพราะไม่มภี าระอย่างอืน่ ถ้าเป็ นฆราวาสก็มกั จะมีภาระอืน่ ผูกพัน
อยู่ ยกเว้นฆราวาสทีม่ บี ญ
ุ มาก มีบารมีมเี งินมีทอง สามารถตัดภาระต่างๆได้ อยู่
อย่างนักบวช เพียงแต่วา่ ไม่ได้อยู่ทว่ี ดั ไม่ได้บวช แต่ใจบวชแล้ว ตัดความสุขทาง
โลกได้แล้ว ไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่มคี ู่ครอง อยู่คน
เดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร อยู่คนเดียว ภาวนาตลอดเวลา ยกเว้นขณะทีห่ ลับ ถ้า
ทําอย่างนี้ ๗ วันหรือ ๗ ปี ก็บรรลุได้ พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดพระราชบิดาตอน
ใกล้จะสวรรคต ท่านก็บรรลุได้ ๗ วันก่อนจะสวรรคต บรรลุเป็ นพระอรหันต์
ถาม ถ้าฆราวาสทําอย่างทีพ่ ระอาจารย์พูดนี่ ยังต้องมีอาจารย์คอยช่วยอยู่ดว้ ยหรือไม่
คะ
ตอบ อาจารย์ก็มหี ลายรูปแบบ อาจารย์ทป่ี ฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว มีความรู้มปี ระสบการณ์
หรือหนังสือธรรมะดีๆของครูบาอาจารย์ หรือคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ น
อาจารย์ได้ ขึ้นอยู่วา่ จะมีแบบไหน ถ้าไม่มกี ็ยาก เพราะทางนี้ต่อให้เก่งขนาดไหน
ก็หลงได้ ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะสะดวกรวดเร็ว มีคนคอยบอกทาง พอมาถึงทาง
แยกก็เหมือนมีป้ายบอกไว้เลย เลี้ยวซ้ายนะ เลี้ยวขวานะ ตรงไปนะ ไม่ตอ้ ง
เสียเวลา ถ้าไม่มปี ้ ายก็ตอ้ งลองไปทางซ้ายก่อน ไปสักพักถ้า ไม่ใช่ก็ถอยกลับมา
ไปทางขวาดู ถ้าไม่ใช่ก็ตอ้ งตรงไป ก็จะเสียเวลา หรือไม่เช่นนัน้ ก็หลงทางได้ คิด
ว่าไปทางนี้ถูกแล้ว ก็ไปเรื่อยๆ การปฏิบตั ติ อ้ งมีครูบาอาจารย์ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนนัน้ คนนี้เสมอไป หนังสือธรรมะดีๆก็ได้ ถ้ามี
สติปญั ญาแกะความหมายของคําสอนได้ ถ้ามีอาจารย์ทเ่ี ป็ นคนมีประสบการณ์ ก็
จะว่องไวกว่า มีปญั หาติดขัดอะไร ไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านให้คาํ ตอบได้ทนั ที ถ้า
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ท่านผ่านมาแล้ว ถ้ายังไม่ผ่านก็ช่วยเราไม่ได้ เพราะท่านก็ยงั ไปไม่ถงึ ถ้าท่านผ่าน
ไปแล้ว พอพูดออกมาปั๊บ ท่านก็รู้แล้วจะต้องแก้อย่างไร สรุปแล้วต้องมีอาจารย์
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ๓ ขัน้ ตอนด้วยกันคือ ๑. ปริยตั ิ ๒. ปฏิบตั ิ ๓. ปฏิเวธ
ขัน้ แรกก็คอื ปริยตั ิ ต้องศึกษาก่อน ศึกษาแนวทางว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ต้องมี
คนสอน อย่างวันนี้เรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นปริยตั แิ ล้ว กําลังฟังแนวทาง ฟัง
ว่าจะต้องปฏิบตั ติ อ้ งทําอะไรอย่างไร พอฟังแล้วขัน้ ต่อไปก็เอาไปปฏิบตั ิ ทีส่ อนให้
เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ก็เอาไปทําดู ให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั เกิดแก่เจ็บตาย
ตลอดเวลา จนกว่าจิตจะสงบนิ่ง สามารถให้น่งิ ได้ทกุ เวลาทีต่ อ้ งการ จากนัน้ ก็มา
พิจารณาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ ๕ ในสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วย เพือ่
ปล่อยวาง เพือ่ ตัด เพือ่ ละ มีสมบัตเิ หลือกินเหลือใช้ก็ยกให้คนอืน่ ไป จะให้ใครก็
ได้ให้ลูกให้สามี หรือจะเอาไปทําบุญ ให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ทไ่ี หนก็ได้
แล้วแต่ศรัทธา ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะเก็บไว้ทําไม ไม่ตอ้ งพึง่ มันแล้ว ไม่หา
ความสุขจากมันแล้ว เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่าแล้ว ถ้าจิตสงบจริงๆแล้ว จะเห็นว่า
ไม่มอี ะไรมีคุณค่ายิง่ กว่าความสงบนี้ ไม่ตอ้ งอาศัยเงินทอง อาศัยสิง่ ต่างๆให้
ความสุขเหมือนเมือ่ ก่อนนี้ เราก็จะให้ได้ มีอะไรก็อยากจะให้ เพราะมีไว้ก็หนักอก
หนักใจเปล่าๆ เป็ นภาระทางจิตใจ ต้องคอยดูแลรักษา
นี้คอื การปฏิบตั ิ พอเจริญก้าวหน้าจะตัดไปเรื่อยๆ จะปล่อยวางไปเรื่อยๆ จนไม่มี
อะไรเหลือ นอกจากสมบัตไิ ม่ก่ชี ้นิ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ อย่างพระก็มแี ค่ ๘
ชิ้นเท่านัน้ เอง เรียกว่าอัฐบริขาร มีบาตร ๑ ใบ จีวร ๓ ผืน ประคดเอว มีดโกน
ทีก่ รองนํา้ เข็มกับด้ายไว้ปะชุนจีวร มีแค่น้กี ็พอแล้วสมบัตขิ องนักบวชนักปฏิบตั ิ
มีแค่น้ กี ็อยู่ได้แล้ว มีบาตรไว้หาอาหาร ทุกเช้าเดินเข้าไปในหมูบ่ า้ นก็มคี นใส่บาตร
ทีอ่ ยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิด ถ้าไม่มกี ฏุ กิ ็อยู่ตามโคนไม้ตามถํา้ ถ้าใจมีสง่ิ ทีด่ อี ยู่ใน
ใจแล้ว จะไม่กงั วลกับเรื่องของร่างกาย จึงอย่าไปเสียดายสิง่ ต่างๆทีเ่ รายังรักยัง
สงวนอยู่เลย พยายามพิจารณาอนิจจังความตายอยู่เรื่อยๆว่า สักวันหนึ่งก็ตอ้ ง
ทิ้งเขาไปหรือเขาต้องทิ้งเราไป ถ้าจะอยู่ดว้ ยกันควรอยู่แบบไม่หวงไม่กงั วลไม่ยดึ
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ไม่ตดิ ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามความจริง จะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป อย่าไปหวัง
พึง่ เขาให้ความสุขกับเรา ให้พยายามสร้างความสุขทีม่ อี ยู่ในตัวเราให้ได้ ถ้ามี
ความสุขนี้แล้ว จะปล่อยทุกอย่างได้ ถ้ายังไม่มคี วามสุขทางสมาธิ ก็จะอยากหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
มันอยู่ตรงนี้ อยู่ทเ่ี ราจะสร้างความสุขนี้ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ถ้ายังสร้างไม่ได้ ก็ยงั
ต้องต่อสูก้ นั ระหว่างความหลงทีจ่ ะคอยฉุดลากให้ไปหาความสุขภายนอก กับ
การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความสุขภายในใจ จนกว่าจะได้พบกับความสุขภายในใจ พอ
ได้พบแล้วก็จะไปเร็ว จะมุง่ ไปทางนี้อย่างเดียว ถ้ายังไม่พบก็ยงั ไปไม่ได้ ถึงแม้
อยากจะไปก็ไปไม่ได้ บางคนบวชแล้วไม่มคี วามสุข ในทีส่ ุดก็ตอ้ งสึกออกมา
ความอยากถึงแม้จะเป็ นความอยากทีด่ ี เช่นอยากจะบวช อยากจะปฏิบตั ธิ รรม
ถ้าไม่มอี าหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้อยู่ในเพศของนักบวชได้ ก็อยู่ไม่ได้ เพราะใจยัง
หิวอาหารของฆราวาสอยู่ อยู่ไปก็ทรมานจนทนไม่ไหว ก็ตอ้ งสิกขาลาเพศไป ถ้า
ได้พบกับความสุขภายในใจแล้ว ถ้าเป็ นนักบวชก็จะอยู่ต่อไป ถ้าเป็ นฆราวาสก็จะ
ออกบวช จะบวชแบบไหนเท่านัน้ เอง จะบวชแบบทีเ่ ขาบวชกัน คือโกนศีรษะห่ม
ผ้าเหลืองหรือห่มผ้าขาวก็ได้ หรือบวชแบบฆราวาสอยู่บา้ น แต่อยู่แบบนักบวชก็
ได้ ไม่ต่างกัน ถ้าทํางานภายใน ทําให้มคี วามสงบมากยิง่ ขึ้นไปและต่อเนื่อง จนมี
ตลอดเวลา นี้แหละเป็ นหน้าทีข่ องสติสมาธิและปัญญา ทีจ่ ะช่วยกันทําให้ใจมีแต่
ความสงบสุขภายในใจตลอดเวลา ถ้ามีแต่สติสมาธิก็จะสุขสบายในขณะทีจ่ ติ สงบ
อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาเห็นอะไรได้ยนิ อะไร มันก็จะกระเพือ่ มขึ้นมาได้
เพราะกิเลสยังไม่ได้ถูกทําลายไป กิเลสเกิดจากความหลง ทีย่ งั ไม่เห็นว่าสิง่ ต่างๆ
ทีใ่ จไปโลภไปโกรธด้วยนัน้ ไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ ไม่เป็ นความสุข ไม่เทีย่ ง ไม่
สามารถบังคับควบคุมให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้ตลอด พอเห็นอย่างนี้แล้วก็
จะไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย จะเฉยๆกับทุกสิง่ ทุกอย่าง จะไม่กระเพือ่ ม จะสักแต่วา่ รู้
เฉยๆ
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การจะปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลดี ไม่มอี ะไรมาเป็ นอุปสรรค ก็ตอ้ งอยู่คนเดียว อยู่ทส่ี งบ
สงัด ถ้าอยู่ในทีๆ่ มีรูปเสียงกลิน่ รสมาคอยรบกวนใจ ตบะจะแตก เวลาคนอืน่ เปิ ด
วิทยุฟงั เปิ ดโทรทัศน์ดู เราก็อดอยากจะดูไม่ได้ การปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นในเพศของ
ฆราวาสจึงยากมาก ยากกว่าการปฏิบตั ขิ องนักบวช นอกจากเป็ นฆราวาสทีม่ ี
บารมี สามารถสร้างวัดไว้ในบ้านของตน ทําบ้านของตนเป็ นวัดได้ อยู่คนเดียวใน
บ้านไม่มใี ครมายุ่ง อย่างนี้ก็พอจะทําได้ ถ้าอยู่ในบ้านทีม่ คี นมาก มีลูกมีหลาน
เต็มไปหมด ปฏิบตั ไิ ม่ได้หรอก ต้องออกไปหาทีส่ งบสงัดวิเวก ออกมาแล้วก็ยงั
ต้องคอยสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ไม่ดูไม่ฟงั อะไร ไปอยู่ป่าพอได้ยนิ เสียงนก
ชอบเสียงนกก็นงั ่ ฟังเสียงนก ไม่ภาวนา หรือเดินเทีย่ วชมป่ าไป อย่างนี้ก็ไม่ได้
ต้องสํารวม ให้เข้าแต่ทางจงกรม ให้นงั ่ แต่สมาธิ ถ้าจําเป็ นต้องทํากิจอืน่ ไปเห็น
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ เห็นแล้วรีบดึงใจกลับมา เห็นคนนัน้ เห็นคนนี้แล้วก็รีบดึงใจกลับเข้า
มา อย่างพระทุกเช้าต้องออกไปบิณฑบาตนี้ก็ตอ้ งสํารวม ไม่ดูบา้ นนัน้ บ้านนี้ คน
นัน้ คนนี้ ให้เดินสํารวม เพราะพอไปเห็นอะไรเข้าแล้วจะจําได้ กลับมาถึงวัดยังไม่
ลืม มานัง่ คิดอยู่ทงั้ วัน ยิง่ คิดก็ยง่ิ ทําให้อยูเ่ ฉยๆเบือ่ ภาวนาไม่ได้
ถาม ท่านบอกว่าเป็ นผูช้ ายได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ดที ส่ี ุด แล้วผูห้ ญิงละคะ บวช
แล้วจะหาทีป่ ลีกวิเวกอย่างนี้ได้ทไ่ี หน
ตอบ คุณแม่แก้วท่านก็หาได้ ทําไมเราจะหาไม่ได้ เป็ นเพราะเรายังไม่อยากจะหาเอง ไป
ถึงเมืองนอกเมืองนายังไปได้เลย หาวัดปฏิบตั ไิ ม่ได้ให้มนั รู้ไป วัดของครูบา
อาจารย์ทเ่ี รารู้จกั เคารพก็มหี ลายวัดด้วยกัน วัดของพระอาจารย์องค์ไหนก็ไปได้
ทัง้ นัน้ อาจจะต้องใช้เวลาทําความรู้จกั กับท่าน ให้ท่านทําความรู้จกั กับเราก่อน
พอท่านรู้วา่ เรามุง่ มันเราตั
่ ง้ ใจจริงๆ ท่านก็จะส่งเสริมเราเอง ท่านจะสนับสนุน
ช่วยเหลือเรา แต่ใหม่ๆต้องไปทําความรู้จกั ก่อน ไปบ่อยๆ ให้ท่านทดสอบจิตใจ
ว่านอนสอนง่ายหรือดื้อรัน้ ถ้าดื้อรัน้ ก็ยาก ถ้าว่านอนสอนง่ายก็งา่ ย เคล็ดลับอยู่
ตรงนี้ อยากจะไปอยู่สาํ นักไหน ขอให้เป็ นคนว่านอนสอนง่าย เข้ากับคนอืน่ ได้
ไม่มปี ญั หากับใคร ยอมรับสภาพ จะให้อยูต่ รงไหนให้ทําอะไร ก็รบั ไปก่อนทําไป
21

ก่อน อย่าบ่นจูจ้ ้จี กุ จิก ขอโน่นขอนี่ อย่าสร้างปัญหา ถ้าไปแบบมักน้อยสันโดษ
ยินดีตามมีตามเกิด ให้อยู่ตรงไหน มีหน้าทีท่ าํ อะไร ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงไปก็ทาํ
ไปอยู่ไป ต่อไปจะได้ของดีเอง ตอนต้นจะโยนของไม่ดใี ห้ก่อน พอรู้วา่ เราดีแล้วก็
จะมีแต่ของดีประเคนให้เรา
ถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จะออกหาเอง ถ้ายังไม่มอี นิ ทรียท์ แ่ี ก่กล้าพอ ศรัทธาสติ
สมาธิวริ ิยะปัญญายังไม่แก่กล้าพอ ก็ยงั ออกบวชไม่ได้ ถ้าแก่กล้าพอแล้วจะผลัก
ให้ออกไปเอง ตอนนี้พยายามเจริญให้มากขึ้น ให้มศี รัทธาความพากเพียรสติ
สมาธิปญั ญามากขึ้น พออินทรีย ์ ๕ ได้กลายเป็ นพละ ๕ แล้ว ก็จะเป็ นเหมือน
รถยนต์ทส่ี ตาร์ทเครื่องติดแล้ว จะวิง่ ไปเอง แต่ตอนนี้สตาร์ททีไรเครื่องยังไม่ตดิ
สตาร์ทแล้วก็ดบั เพราะเราไม่ให้เวลากับการปฏิบตั เิ ท่าทีค่ วร ให้เวลากับเรื่องอืน่
มากกว่า ถ้าจะให้สตาร์ทแล้วติด เครื่องไม่ดบั เลย ก็ตอ้ งทิ้งงานอืน่ ให้หมดเลย มี
เงินพอก็ลาออกจากงานเลย ใช้เงินก้อนนี้สนับสนุนการปฏิบตั ิ อยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี าร
สร้างอินทรียใ์ ห้แก่กล้า ทําอินทรีย ์ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ถ้าเป็ นอินทรีย ์ ๕ ยังอ่อนแอ
พอเป็ นพละ ๕ แล้วจะแข็งแกร่ง จะปฏิบตั ไิ ด้ เป็ นเครื่องยนต์ทต่ี ดิ แล้ว ไม่ดบั
แล้ว ต้องศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมให้มากแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เจริญสติให้มาก
เรื่องทานก็ทาํ ไปตามฐานะของเรา อย่าไปทําตามคนอืน่ เขามีมากก็ทาํ มาก เรามี
น้อยก็ทาํ น้อย ถ้าไม่มเี ลยก็ไม่ตอ้ งทําก็ได้ ถ้ายังมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเก็บเงินไว้
สนับสนุนในการปฏิบตั ิ ก็เก็บไว้เถิด ไม่ตอ้ งให้ทานหรอก ตอนสมัยเป็ นฆราวาส
เราไม่เคยใส่บาตรพระเลย ไม่เคยเข้าวัดเลย ตอนนัน้ ไม่รู้จกั วัด รู้จกั แต่ธรรมะ
จากหนังสือ ก็เลยไม่ได้ทาํ ทาน เพราะไม่มจี ะทํา มีสาํ หรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่า
นัน้ เอง ไม่ได้วติ กทีไ่ ม่ได้ทาํ ทาน เพราะเคยทํามาตลอด เห็นใครเดือดร้อนเราก็
ยินดีช่วยเหลือ ใครต้องการอะไร พอจะให้กนั ได้ก็ให้ ไม่เคยหวง เรารู้วา่ มีทาน
อยู่ในใจอยู่แล้ว ไม่หวงไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่มสี มบัตมิ าก มีเสื้อผ้าไม่ก่ชี ดุ ทีเ่ ป็ นสมบัติ
ของเราในตอนนัน้ จึงไม่กงั วลกับการให้ทาน ศีลก็มอี ยู่ในใจ ไม่กล้าทําบาป ไม่
กล้าลักขโมย ไม่กล้าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ พูดปดมดเท็จ เราไม่กล้าทํา เวลาทําแล้วไม่
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สบายใจ ทําอยู่อย่างเดียวก็คอื ภาวนา เจริญสติ พยายามทําจิตให้สงบ พยายาม
พิจารณาให้รู้ไตรลักษณ์ให้มาก พอรู้มากเข้าก็รู้วา่ ทุกอย่างไม่มคี วามหมายเลย
สิง่ ทีเ่ ราไปชอบไปยินดีมนั เหมือนยาเสพติด ต้องมีไว้เสพ พอมีแล้ว ก็ไม่ได้ทาํ ให้
เราดีกว่าเดิม สู ค้ นทีไ่ ม่ตดิ ยาไม่ได้ เวลาไม่มเี สพก็ไม่เดือดร้อน ถ้าติดแล้วไม่ได้
เสพจะเดือดร้อนจะทุกข์ ก็เลยตัดไปหมดรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ไม่ไปเทีย่ วหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย บางวันอยากจะออกก็ขม่ ใจไว้ นัง่ สมาธิเดินจงกรม
ไป ในทีส่ ุดก็ฟนั ฝ่ ามาได้ เหมือนคนทีไ่ ม่ติดยาแล้ว แสนจะสบาย คนทีต่ ดิ เหล้า
ติดบุหรี่น้ ีลาํ บาก ต้องดืม่ อยู่เรื่อย ต้องสูบอยู่เรื่อย คนทีไ่ ม่ตดิ แล้วสบาย สุขภาพ
ก็ดี ไม่ตอ้ งเสียเวลาเสียเงินเสียทอง ทีพ่ ูดเรื่องทานนี้ก็หมายความว่า ต้องเก็บสิง่
ทีจ่ าํ เป็ นไว้ ถ้ามีเหลือเกินความจําเป็ นก็เอาไปทําทานเสีย แต่อย่าทําเพือ่ สวรรค์
ทําเพือ่ ปลดเปลื้องความผูกพัน ในวัตถุข ้าวของเงินทอง ไม่พง่ึ พาอาศัยเงินทองให้
ความสุขกับเรา มีไว้สําหรับดูแลอัตภาพร่างกายเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม
หน้าทีห่ ลักของเราก็คอื การปฏิบตั ธิ รรม เจริญสติ ตื่นขึ้นมาก็ให้เจริญสติจนถึง
เวลาหลับ คอยดึงใจไว้ ผูกใจไว้ให้อยู่กบั กรรมฐาน อยู่กบั กายก็ได้ อยู่กบั อานา
ปานสติก็ได้ อยู่กบั พุทโธก็ได้ อยู่กบั อาการ ๓๒ ก็ได้ อยู่กบั ไตรลักษณ์ก็ได้
แล้วแต่จะถนัด ทําจิตให้น่ิงให้สงบให้เป็ นสมาธิ พอนิ่งสงบแล้วจะมีความสุขใจ
สบายใจ พอออกจากสมาธิก็อย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่อยเปื่ อย เพราะจะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา ดึงจิตเข้ามาเจริญปัญญา เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเกิดแก่
เจ็บตาย สลับกับการนัง่ สมาธิ จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนผ่านร่างกายไปได้ พอ
ปล่อยร่างกายแล้วก็เข้าไปสู่ธรรมทีล่ ะเอียดขึ้นไปอีก คือพวกนามขันธ์ เวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ พอผ่านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแล้ว ก็ไปเข้าสู่จติ
ไปเจออวิชชา พอผ่านอวิชชาไปได้ ก็จบ นี่คอื แผนที่ ทางเดินของการปฏิบตั ิ จะ
เข้าไปข้างใน ลึกเข้าไปเรื่อยๆ จากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง จากลาภยศสรรเสริญสุข ก็เข้ามาทีก่ าย จากกายก็เข้าไปทีเ่ วทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ จากนัน้ ก็เข้าไปทีจ่ ติ กิเลสจะถูกต้อนเข้าไปเรื่อยๆ ถูกขับ
ไล่เข้าไปเรื่อยๆ ถ้ากิเลสมีแรงมากกว่าก็จะผลักใจให้ออกมา ออกมาทีน่ ามขันธ์
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ออกมาทีก่ าย ออกมาทีร่ ูปเสียงกลิน่ รส ออกมาทีล่ าภยศสรรเสริญสุข ถ้าธรรมะ
มีกาํ ลังมากกว่าก็จะผลักกิเลสเข้าไป นี่คอื การต่อสูข้ อง ๒ ฝ่ าย ระหว่างธรรมกับ
กิเลส ถ้าธรรมมีกาํ ลังมากกว่าก็จะเข้าข้างใน ถ้ากิเลสมีกาํ ลังมากกว่าก็จะออกมา
ข้างนอก เวลาหลวงตาเดินตรวจวัดนี่ ถ้าเห็นพระออกมาทําโน่นทํานี่ ท่านรู้แล้วว่า
กิเลสออกมาแล้ว ท่านก็จะขนาบไล่ให้เข้าทางจงกรมให้ไปนัง่ สมาธิ พระเณรเวลา
เห็นหลวงตานี่ตอ้ งรีบกระโจนหลบ ไปอยูว่ ดั ไปนัง่ คุยกัน แสดงว่ากิเลสออก
มาแล้ว มาทางปาก ถ้าธรรมะก็ตอ้ งปลีกวิเวก ไปอยู่แถวทางเดินจงกรม หรือไป
นัง่ สมาธิทม่ี มุ สงบ ธรรมะเป็ นอย่างนัน้ คนทีผ่ ่านมาแล้วจะรู้วา่ คนนี้กาํ ลังปฏิบตั ิ
หรือไม่ปฏิบตั ิ กิริยาอาการสถานทีๆ่ อยู่นนั้ มันบอกอยู่แล้วว่าเป็ นธรรมหรือเป็ น
กิเลส
ถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างหลวงตานี้จะช่วยได้มาก แต่ตอ้ งเคารพท่าน ต้องเชื่อฟัง
ท่าน ต้องเกรงกลัวท่าน ท่านจะช่วยเราได้มาก แต่อย่ากลัวจนไม่มสี ติสตัง พอ
เห็นท่านก็สนไปทั
ั ่ ง้ ตัว ให้เชื่อท่าน ท่านด่าเราท่านว่าเรานี้ ท่านกําลังช่วยเรา เราไม่
ชอบด่าตัวเราเองเราไม่ชอบห้ามตัวเราเอง เราต้องให้ท่านช่วยห้ามช่วยด่าเรา คน
อืน่ ด่าเราไม่ได้ มีคนเดียวทีด่ ่าเราได้ก็คอื ครู บาอาจารย์ ถ้าไม่มคี วามยําเกรงแล้ว
ท่านจะไม่มปี ระโยชน์กบั เรา ท่านว่าเราท่านห้ามเรา เราก็ไม่ฟงั ท่าน อยู่กบั ท่านก็
อยู่แบบทัพพีในหม้อแกง ไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับนายฉันนะ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสงฆ์
่ ไว้ว่า คนนี้ไม่ตอ้ งสอน ปล่อยเขาไปตามเรื่อง คนนี้มนั ดื้อ
ขนาดเรายังไม่ค่อยฟังเลย คนอืน่ รับรองได้เขาไม่ฟงั แน่นอน เหมือนกับตัดหาง
ปล่อยวัด ปล่อยให้ไปตามยถากรรม นายฉันนะพอได้ยนิ ก็รอ้ งไห้เลย ทําใจไม่ได้
มีทฐิ มิ าก จึงควรเป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย มีสมั มาคารวะ เป็ น
คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษา ไม่อวดเก่ง เชื่อฟังครูบาอาจารย์
ถึงแม้จะไม่เข้าใจ ก็ฟงั ไว้ก่อน ทําตามไปก่อน อย่าไปสวนกับคําสอนของท่าน ถ้า
ท่านไม่ดจี ริง ไม่รู้จริงเห็นจริง ท่านไม่มาเป็ นครูบาอาจารย์เราหรอก ถ้าเรารู้จริง
เห็นจริงเราก็ไม่ตอ้ งมีครูบาอาจารย์ ถ้าเราเก่งจริงก็ตอ้ งอยู่คนเดียวได้ อย่าง
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พระพุทธเจ้า ไม่มคี รูไม่มอี าจารย์ แต่ก็อย่าไปเก่งแบบนัน้ เพราะส่วนใหญ่เก่ง
แบบหลงกัน บวชไม่ก่วี นั ก็ไปตัง้ สํานักเป็ นเจ้าอาวาสแล้ว แล้วก็ไปทําอะไร
แปลกๆ บวชแล้วไม่ศึกษากับครู บาอาจารย์ คิดว่าเก่งกว่าครู บาอาจารย์ ไม่
สามารถรับคําสอนของท่านได้ จึงปลีกไปอยู่ตามลําพัง ไม่นานก็กลายเป็ นเจ้า
อาวาสเป็ นเจ้าสํานักขึ้นมา มีช่ือเสียงโด่งดัง จากนัน้ ก็ไปทําวิบตั ิ อาจจะมีความรู้
ความสามารถในระดับหนึ่ง แต่ไม่รอบคอบ ไม่ฉลาดพอ ไม่ทนั กิเลส พอมีคน
กราบไหว้บูชามากก็หลงตัวเอง คิดว่าทําอะไรก็ได้ อยู่เหนือธรรมวินยั ได้ เป็ น
ผูว้ เิ ศษแล้ว จนปรากฏเป็ นเรื่องเป็ นข่าวดัง ส่วนพวกทีศ่ ึกษาปฏิบตั กิ บั ครู บา
อาจารย์ ตามรอยครูบาอาจารย์ ไม่แซงหน้าครู บาอาจารย์น้ ี ส่วนใหญ่จะไปดี
ตลอด หลวงปู่มนท่
ั ่ านเคยเล่านิมติ ทีเ่ ห็นว่า มีพระเณรเดินแซงหน้าแซงตาท่านไป
ท่านพูดเพือ่ เตือนพระเณรว่า อย่าไปแซงหน้าแซงตาครู บาอาจารย์ ให้เดินตาม
ตามลําดับพรรษา ครูบาอาจารย์สายนี้จะไม่แซงหน้าแซงตากัน
ถาม พออนิจจังไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถกําหนดอนิจจังได้แล้ว ควรจะทําอย่างไร
ตอบ ถ้านิ่งแล้วก็ปล่อยให้น่งิ ไป ถ้าคิดปรุงแต่งค่อยอนิจจังใหม่ อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อย
เปื่ อย ใช้ตวั อนิจจังคอยดึงมันไว้ ถ้าอยากจะให้เกิดปัญญา ก็พจิ ารณาขยายความ
ว่า อะไรบ้างทีเ่ ป็ นอนิจจัง ร่างกายของเรา ร่างกายคนนัน้ ร่างกายคนนี้ สิง่ นัน้ สิง่
นี้ งานทีเ่ ราทํา ทุกอย่างเป็ นอนิจจังหมด
ถาม การฝันถึงหรือไม่ฝนั ถึงคนใกล้ชิดทีต่ ายไป มันหมายความว่าอะไร
ตอบ ถ้าฝันถึงก็เป็ นเพราะว่า เรามีความผูกพันกับเขามาก ถ้าไม่ฝนั ถึงก็เพราะเรา
ปล่อยวาง หรืออีกนัยหนึ่งถ้าฝันถึง เพราะเขามาหาเรา อย่างทีห่ ลวงปู่มนเข้าไปใน
ั่
สมาธิของคุณแม่แก้ว ตอนทีห่ ลวงปู่มนเพิ
ั ่ ง่ มรณภาพไปใหม่ๆ ก็เป็ นได้ ๒ อย่าง
เราคิดถึงเขา เราก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาเอง หรือเขาคิดถึงเรา วิญญาณเขามาหาเรา
เป็ นอนิจจังเหมือนกัน มาแล้วก็ไป ต่างคนต่างอยู่ในสภาพทีต่ ่างกัน จะอยู่
ร่วมกันเหมือนเมือ่ ก่อนไม่ได้แล้ว ต้องยอมรับความจริงนี้ ให้ถอื ความจริงใน
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ปัจจุบนั เป็ นหลัก ตอนนี้เราเป็ นอะไรมีอะไร เราก็อยู่ไปตามอัตภาพ อย่าไปอยาก
ให้เป็ นเหมือนในอดีต อย่าไปกังวลเรื่องอนาคต
ถาม ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภพภูมเิ จ้าคะ เคยฟังท่านอาจารย์พูดสอนว่า มีภพของ
เดรัจฉานกับมนุษย์ทม่ี รี ูปกายหยาบ นอกนัน้ เป็ นกายทิพย์หมด เช่นเปรต
อสุรกายเทวดา แล้วทีห่ ลวงตาเทศน์เรื่องการเปิ ด ๓ แดนโลกธาตุ ท่านบอกว่า
ถ้ามีโอกาสอยากให้พวกเราเห็นว่า ลงไปในนรกมันร้อน เหมือนตกลงกระทะ
ทองแดง เป็ นการเปรียบเทียบของการรับกรรมใช่ไหม
ตอบ ความร้อนใจนี่แหละเป็ นนรก ความเย็นใจเป็ นสวรรค์ ใจนี้แหละเป็ นนรก เป็ น
สวรรค์ เป็ นเปรต เป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นอริยเจ้า เป็ นนิพพาน ใจทัง้ นัน้ เป็ น
สภาพของใจ
ถาม ทีว่ า่ ปี นต้นงิ้ว เป็ นการเปรียบเทียบเท่านัน้
ตอบ ใช่ ให้เห็นภาพของความเจ็บปวดทรมานใจ ว่ามันเป็ นอย่างไร
ถาม แต่จริงๆแล้วไม่มกี ายหยาบ
ตอบ เป็ นความรู้สกึ ในใจ วันไหนทีเ่ ราทุกข์ทรมาน กินไม่ได้นอนไม่หลับ วันนัน้ เรา
กําลังอยู่ในนรก ใจของเรากําลังเป็ นนรก ถ้ายังมีร่างกายของมนุษย์มาอยู่ ก็สลับ
ไปสลับมา พอมีเหตุการณ์ทางมนุษย์มากระทบ มีเรื่องนัน้ เรื่องนี้เข้ามา เราก็ลมื
เรื่องทีท่ าํ ให้กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับไป มีเรื่องทีด่ เี ข้ามา เช่นมาทําบุญมาฟังธรรม
แล้ว จิตสงบจิตสบาย ก็พลิกไปเป็ นสวรรค์ แต่ไม่ถาวร จนกว่าร่างกายจะตาย
จากไปแล้ว บุญกรรมทีท่ าํ ไว้แล้วก็จะปรากฏผลขึ้นมา ทําให้ใจเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ไป เป็ นในขณะนัน้ เลย เป็ นเทพเป็ นเปรตเป็ นเดรัจฉานเป็ นนรก
ถาม คําว่าสัมภเวสีน้ หี มายถึงอะไร
ตอบ พวกเปรต
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ถาม อย่างนี้ความเข้าใจทีว่ า่ สัมภเวสี ยังไม่ได้ข้นึ หรือลงก็ไม่ถูก
ตอบ ไม่ถูก สัมภเวสีเป็ นภพหนึ่งแล้ว เป็ นเปรต เป็ นจิตทีอ่ ยู่ในสภาพนัน้ สมมุตวิ า่ จิต
เป็ นเหมือนลูกแก้ว ภพต่างๆเป็ นสีต่างๆ พอจิตเป็ นสีแดงก็เป็ นนรก พอเป็ นสี
เขียวก็เป็ นสวรรค์ จิตจะแดงหรือเขียว อยู่ทส่ี งั ขารความคิดปรุงแต่ง ปรุงแต่งไป
ทางความทุกข์ ก็จะแดงขึ้นมา ปรุงแต่งไปในทางธรรมะ ปล่อยวาง ให้ทาน รักษา
ศีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็เขียวขึ้นมา เป็ นสุคติข้นึ มา อยู่ทจ่ี ติ นรกสวรรค์หรือ
ภพภูมติ ่างๆนี้ไม่เป็ นสถานที่ ยกเว้นภพของมนุษย์กบั เดรัจฉาน ทีต่ อ้ งมีกาย
หยาบ จึงเกี่ยวข้องกับสถานที่ เหมือนกับตอนทีเ่ รานอนหลับ ร่างกายก็อยู่เฉยๆ
แต่ใจไม่เฉย ถ้าฝันดีก็เป็ นสวรรค์ ถ้าฝันร้ายก็เป็ นอบาย เป็ นนรกเป็ นเปรตเป็ น
เดรัจฉาน พอตื่นขึ้นมาก็กลับมาเป็ นมนุษย์ ตอนทีห่ ลับไปนี้เราควบคุมความคิด
ปรุงแต่งไม่ได้ เป็ นไปตามบุญตามกรรม พอตื่นขึ้นมาก็มสี ติพอควบคุม อยู่ใน
สภาพของมนุษย์ได้ แต่บางครัง้ ก็ไม่ได้เหมือนกัน เวลาทีม่ เี รื่องราวทีห่ นักหนา
สาหัส ก็ทาํ ให้จติ ทรุดลงไป ร้อนเป็ นนรกได้ ถ้าได้ทาํ บุญปฏิบตั ธิ รรม ก็ทาํ ใจให้มี
ความสุข เป็ นสวรรค์ข้นึ มา ความคิดปรุงแต่งเหล่านี้จะสะสมอยู่ในใจ จนเป็ น
นิสยั ไป พอถึงเวลาทีใ่ จออกจากร่าง ตอนนัน้ จะถูกอํานาจของบุญกรรมพาไป ตัว
ไหนมันมีกาํ ลังมากกว่า ตัวนัน้ ก็จะบังคับให้จติ เป็ นไป ถ้าบุญมีแรงมากกว่าก็จะ
พาไปสุคติ ถ้าบาปกรรมมีแรงมากกว่า ก็จะพาให้ไปทุคติ ไปอบาย จะผลัดกันทํา
หน้าที่ จนกว่าจะสามารถทําจิตให้เป็ นนิพพาน
ถาม ทีม่ กี ารแบ่งชัน้ เทวดาเป็ นชัน้ ต่างๆ ในระดับชัน้ นัน้ มีการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ตอบ เทวดาทีใ่ ฝ่ ธรรมก็มี ไม่ใฝ่ ธรรมก็มี
ถาม มีสถานทีใ่ ห้เทวดาไปฟังธรรมหรือไม่
ตอบ ถ้ามีพระอริยะทีม่ พี ลังจิตทีจ่ ะติดต่อกันได้ ก็ไปฟังได้ เช่นหลวงปู่มนนี
ั ่ ้ ก็มเี ทวดา
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ พระอริยะบางรูปมีอภิญญาติดต่อกับกายทิพย์ได้
บางรูปไม่มอี ภิญญาเลย ก็สอนเทวดาไม่ได้ ติดต่อกันไม่ได้
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ถาม เทวดาทีฟ่ งั ธรรมะแล้ว จะสามารถพัฒนาจิตให้สูงขึ้นได้ไหมคะ
ตอบ ได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงโปรดพระพุทธมารดา จากปุถชุ นให้บรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน แต่จะได้แค่ขนั้ โสดาบันเท่านัน้ เองสําหรับเทวดา ถ้าจะขึ้นไปสูงกว่านัน้
จะต้องเปลีย่ นสภาพจากเทวดาไปเป็ นพรหม ซึง่ คงจะไม่มกี าํ ลัง เพราะสภาพของ
เทวดา จะไม่เอื้อต่อการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงขึ้นไป
ถาม จะเปลีย่ นเป็ นพรหมได้ ก็ตอ้ งตกลงมาก่อน
ตอบ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาบวชชีถอื ศีล ๘ นัง่ สมาธิเจริญปัญญา พิจารณาอสุภะ
จนตัดกามราคะได้ จิตก็จะเลือ่ นขึ้นไปเป็ นอนาคามี เป็ นชัน้ พรหม
ถาม ไม่ได้หมายความว่า เทวดาจะตกมาเป็ นมนุษย์เสมอไป อาจจะลงตํา่ กว่านัน้ ก็ได้
แล้วแต่กรรมจะพาไป
ตอบ ใช่
ถาม เทวดาไม่ดกี ็มี
ตอบ เทวดาก็เป็ นอย่างพวกเรา ทําทัง้ บุญทําทัง้ บาป พอถึงวาระของบุญส่งผลก็ไป
สวรรค์ เหมือนกับเงินฝากไว้ในธนาคาร ถึงวาระทีจ่ ะออกดอกออกผล เราก็ได้
ดอกผล ถ้าเป็ นหนี้ถงึ วาระก็ตอ้ งใช้หนี้แล้วแต่วา่ วาระไหนจะมาก่อน ถ้าเป็ นวาระ
ของเงินฝากมาก่อนก็ได้ดอกเบี้ย ถ้าถึงวาระของเงินกูก้ ็ตอ้ งส่งดอก บุญกรรมก็
เป็ นอย่างนี้แล ถ้าถึงวาระของบุญเราก็ได้เสวยผลบุญ ไปเป็ นเทพชัน้ ต่างๆ พอ
หมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ หรือว่าถ้าเป็ นวาระของกรรมเราก็ไปใช้
กรรมในทุคติ ไปนรกบ้าง ไปเป็ นเปรตบ้าง ไปเป็ นเดรัจฉานบ้าง พอหมดกรรมก็
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ภพมนุษย์น้ ีเป็ นภพทีก่ ลับมาจากการใช้บญ
ุ ใช้กรรม
เพือ่ มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ ภพมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างบุญสร้างกรรมได้ ภพ
อืน่ เป็ นทีร่ บั ผล ยกเว้นพวกเทพบางพวกทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ แล้วมีอนิ ทรียแ์ ก่
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กล้าพอทีส่ ามารถทําจิต ให้เป็ นพระอริยะขึ้นมาได้ เช่นพระพุทธมารดานี้ พอมี
พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม ท่านก็บรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา
ถาม ลูกอ่านในหนังสือท่านบอกว่า มีเปรตประเภทเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถรับการอุทศิ
บุญกุศลได้
ตอบ ใช่ บุญทีเ่ ราทํานี่ เขารับไม่ได้หมด รับได้เพียงเสี้ยวเดียว เพราะเขามีภาชนะทีจ่ ะ
รับได้เพียงเท่านัน้ สมมุตเิ รามีของให้เขา ๑ รถปิ กอัพแต่เขามีกระแป๋ งอยู่ใบเดียว
ให้ทงั้ หมดปิ กอัพเขาก็เอาไปไม่ได้ เอาไปได้เพียงกระแป๋ งเดียว แต่ก็พอกับความ
ต้องการของเขา ส่วนใหญ่ตอ้ งมีเหตุให้เรารู้ เช่นมาเข้าฝัน หรือมาทําอะไรสัก
อย่าง ถ้าเราอยากจะทําเผือ่ เขาไป ถ้าเขารอรับอยู่ก็ได้รบั อาจจะรับก็ได้ไม่รบั ก็ได้
เพราะอาจจะไม่ได้เป็ นเปรตก็ได้ อาจจะเป็ นเทพเป็ นมนุษย์อยู่ก็ได้ หรือยังอยู่ใน
นรกก็ได้ แล้วแต่บญ
ุ แต่กรรมของเขา เราก็ทาํ เผือ่ ไว้ เป็ นธรรมเนียมเวลาเรา
ทําบุญเสร็จแล้ว เราก็กรวดนํา้ กัน ทําเผือ่ ไปอย่างนัน้ เอง เผือ่ ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว
รอรับอยู่ ก็จะได้รบั ไป
ถาม เหมือนในคําอุทศิ บุญกุศลทีพ่ มิ พ์แจกกัน ก็อทุ ศิ ให้กบั เทวดาอินทร์พรหม ยม
ยักษ์ เปรตสัมภเวสี เจ้าทีเ่ จ้าทาง ก็เพือ่ ความสบายใจ
ตอบ เขียนไปตามเรื่อง อุทศิ ได้พวกเดียว ก็คอื พวกเปรตเท่านัน้ เอง เทวดามีบญ
ุ
มากกว่า เหมือนกับเอาเงิน ๑๐๐ บาทให้มหาเศรษฐี เขาไม่รู้จะเอาไปทําอะไร
อย่างมากเขาก็ขอบใจอนุโมทนา ถ้าส่งไปในคุกก็โดนเจ้าหน้าทีเ่ รือนจําเก็บไว้ ไม่
ส่งให้นกั โทษ พวกเปรตนี้เป็ นเหมือนพวกทีถ่ ูกปล่อยออกมาจากคุก ไม่มเี งินติด
ตัว ไม่รู้จะไปไหน ก็ไปหาเพือ่ นเก่า ขออาศัยนอนสักคืน ขอค่ารถเพือ่ เดินทาง
กลับบ้าน หรือไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ขาจะไป
ถาม พระอนาคามีน่ีตอ้ งถือศีล ๘ เท่านัน้ ใช่ไหมคะ
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ตอบ ธรรมชาติของพระอนาคามี ไม่มคี วามยินดีกบั ความสุขทางเพศ เหมือนพวกทีถ่ อื
ศีล ๘ ศีลข้อ ๓ อพรหมจริยาฯ ท่านเบือ่ หน่ายไม่อยากหลับนอนกับซากศพทีย่ งั
หายใจได้ อย่างพวกเรานี่เป็ นซากศพทีย่ งั หายใจได้กนั แต่เรามองไม่เห็นกัน มอง
ไม่เห็นกะโหลกศีรษะไม่เห็นโครงกระดูกของเรา แต่ผูท้ เ่ี จริญอสุภะกรรมฐานนี้
จะเห็นอยู่ตลอดเวลา ต่างกันตรงนัน้ จะว่าท่านต้องถือศีล ๘ เท่านัน้ ไม่ได้หรอก
ท่านไม่ได้ถอื แต่เป็ นไปโดยธรรมชาติ ไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว
นอนกับพื้นได้ ไม่ตอ้ งนอนบนฟูกหนาๆ ไม่หาความสุขจากการหลับนอน จาก
การรับประทานอาหาร กินเพือ่ อยู่ ไม่ได้อยู่เพือ่ กิน จึงมีศีล ๘ โดยอัตโนมัติ ไม่
ต้องไปสมาทานกับพระ ไม่ตอ้ งให้พระมาให้ศีล ๘ เพราะใจของท่านมีศีล ๘ โดย
ธรรมชาติ ศีลทัง้ หลายนี่ออกมาจากใจของผูท้ ม่ี ศี ีลแล้ว เช่นพระพุทธเจ้า แต่ใจ
พวกเราไม่มศี ีล ก็เลยเป็ นของแปลกไป แต่คนทีม่ ศี ีลอยู่ในใจเป็ นปกติแล้ว ไม่
ต้องสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ละเมิดศีลแล้ว
ถาม ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่า ถ้าเป็ นฆราวาสต้องบวชเท่านัน้ ถึงจะอยู่ได้ ถ้าได้
นิพพานแล้ว ไม่อย่างนัน้ ต้องตายภายใน ๗ วัน
ตอบ เรื่องตาย ๗ วันนี้ไม่เคยเห็นมีในพระไตรปิ ฎก อาจจะเป็ นการสรุปจากการทีไ่ ด้
ยินจากเรื่องของคนทีไ่ ด้บรรลุวา่ ถ้าเป็ นฆราวาสบรรลุไม่เกิน ๗ วันก็ตาย เช่น
พระเจ้าสุทโธทนะก็ตายหลังจากทีบ่ รรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ ๗ วัน ชายทีถ่ ูกวัว
ขวิดตายก็บรรลุไม่ทนั ข้ามวันข้ามคืน ก็เลยประมาณกันว่า ถ้าบรรลุธรรมยังเป็ น
ฆราวาสอยู่ ไม่ได้บวชจะต้องตายภายใน ๗ วัน แต่ความจริงบวชไม่บวชกับตาย
ไม่ตายไม่เกี่ยวกัน ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ดี ถ้าไม่อยากตายใน ๗ วันก็บวชกัน ความ
จริงตอนทีบ่ รรลุเป็ นพระอรหันต์ก็บวชโดยธรรมชาติแล้ว ไม่ได้บวชทีก่ าย ตัวที่
บวชจริงๆก็คอื ใจ ใจบวชแล้ว ดีกว่าพวกทีบ่ วชทีก่ ายแต่ใจยังดิ้นเหมือนลิงอยู่
การโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลือง จะไปห้ามความตายได้อย่างไร เป็ นพระอรหันต์
ในเพศของฆราวาสแล้วต้องตายใน ๗ ได้อย่างไร อย่างคุณแม่แก้วก็ไม่ได้บวช
เป็ นพระภิกษุณี แต่เป็ นอุบาสิกา เป็ นแม่ชี ความจริงต้องเป็ นภิกษุณีถงึ จะถือว่า
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บวชจริง ท่านก็อยู่มาได้หลายปี ท่านก็ถอื ศีล ๘ ไป แต่ความจริงท่านมีศีลโดย
ธรรมชาติ มากกว่าพระทีถ่ อื ศีล ๒๒๗ ข้อเสียอีก ท่านมีศีลข้อเดียว คือศีลทีใ่ จ
ใจนี่แหละเป็ นผูท้ จ่ี ะละเมิดหรือไม่ละเมิดศีล ถ้ารักษาใจได้แล้ว จะรักษาศีลกี่
๑๐๐๐ ข้อก็ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถงึ วันนี้ อาจจะมีศีลมากกว่า ๒๒๗ ข้อก็ได้
แต่ใจทีส่ งบระงับแล้ว ต่อให้มกี ่ี ๑๐๐๐ ข้อก็จะไม่ละเมิด เพราะไม่มคี วามอยาก
พวกทีล่ ะเมิดเป็ นพวกทีใ่ จไม่น่งิ ควบคุมใจไม่อยู่ พอห้ามข้อนี้ก็ไปออกข้อนัน้ หา
ช่องอืน่ ออกไปเรื่อยๆ
ตอนแรกๆไม่มพี ระวินยั เลย ตอนทีม่ พี ระอรหันต์ ๑๒๕๐ รู ปไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า
ยังไม่มพี ระวินยั เพราะมีแต่นกั บวชทีม่ ศี ีลสํารวมระงับอยู่แล้ว พอได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ก็บวชกัน พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่มเี หตุทต่ี อ้ ง
บัญญัตศิ ีลขึ้นมา เพราะมีแต่พระอรหันต์ ต่อมามีพวกชาวบ้านมาบวชกัน
ประพฤติไม่เหมาะกับสมณเพศ
พระพุทธจึงทรงบัญญัตขิ ้อห้ามต่างๆขึ้นมา
ปาราชิกข้อ ๑ นี้บญั ญัตขิ ้นึ เพราะมีชายคนหนึ่งมาบวช พ่อแม่มสี มบัตมิ าก
อยากจะได้หลานเพือ่ สืบทอดสมบัติ ก็เลยพาภรรยาของพระมาหลับนอนด้วย
เพือ่ จะได้ผลิตหลานให้ ตอนนัน้ ไม่มขี ้อห้าม ไม่มปี าราชิกข้อที่ ๑ ไม่ให้เสพเมถุน
ท่านก็คดิ ว่าไม่ผดิ เพียงนอนคืนเดียว ท่านไม่ได้ทาํ เพือ่ ความสุข ท่านก็นอนด้วย
พอทําไปแล้วก็ไม่สบายใจ เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าทราบก็
ทรงตรัสว่า เป็ นนักบวชแล้ว ทําอย่างนี้ไม่ได้ แต่ตอนนี้ยงั ไม่มขี ้อห้าม จะไม่เอา
โทษ หลังจากนี้ไปใครทําอย่างนี้อกี จะต้องถูกปรับปาราชิก ให้พน้ จากการเป็ น
พระไป จากนัน้ ก็ปรากฏมีพระวินยั ขึ้นมาทีละข้อจนถึง ๒๒๗ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพาน ถ้าทรงอยู่ถงึ วันนี้คงจะมีมากกว่า ๑๐๐๐ ข้อ จึงไม่ควรกังวลถ้า
เป็ นฆราวาสได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว จะต้องตายภายใน ๗ วัน รับรองไม่
ตาย ถ้าไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ถ้าไม่มวี บิ ากกรรม ถ้ายังไม่ถงึ วาระ จะไม่ตายเพราะ
เป็ นพระอรหันต์ ความจริงถ้าบรรลุแล้ว ไม่รู้จะอยู่เป็ นฆราวาสไปทําไม ก็จะบวช
อยู่ดี เหมือนชายคนทีบ่ รรลุแล้วจะไปเตรียมตัวบวช แต่ยงั ไม่ทนั บวชก็ตายไป
ก่อน เพราะหมดบุญ ดีกว่าอยู่อย่างปุถชุ นใจมืดบอด มีแต่ความโลภความโกรธ
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ความหลงไปอีก ๑๐๐ ปี อยู่อย่างนัน้ อยู่ไปทําไม สูเ้ ป็ นพระอรหันต์ตอนเช้าแล้ว
ตายตอนเย็นจะดีกว่า ตายอย่างไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วาย ตายอย่างสบาย ดีกว่าอยู่แบบ
ทุกข์วุน่ วายตลอดเวลา
ถาม มีคนเล่าให้ลูกฟัง ทีท่ ่านอาจารย์อบรมพระรู ปหนึ่ง ลูกจับใจมากเลย เขาบอกว่า
ไม่เคยได้ยนิ พระองค์ไหนพูดแบบนี้เลย
ตอบ พูดไปตามความจริง พูดไปตามฐานะของท่าน การทํางานให้กบั พระศาสนาก็ดอี ยู่
แต่ไม่ดเี ท่ากับทํางานให้ตวั เองก่อน งานของตัวเองต้องมาก่อน งานของพระ
ศาสนามาทีหลัง ต้องหลุดพ้นก่อน ต้องเสร็จงานของเราก่อน พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ก่อนถึงค่อยสอนผูอ้ น่ื ถ้ายังไม่เสร็จงานของเรา มัวแต่ไปทํางานให้คนอืน่
ทําเท่าไหร่ก็ไม่จบ จะมีงานมาให้ทาํ อยูเ่ รื่อยๆ งานของเราก็ไม่ได้ทาํ เสียที อย่าง
พระอานนท์ตอ้ งอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้าถึง ๒๕ ปี ก็ยงั ดีทไ่ี ด้ทาํ กับพระพุทธเจ้า
เพราะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ได้สะสมบารมีไปเรื่อยๆ พอสิ้นพระพุทธเจ้า
แล้ว ๓ เดือน ท่านก็เสร็จงานของท่าน ท่านควรจะเสร็จตัง้ นานแล้ว แต่ท่านไม่
เสร็จ องค์อน่ื ทีบ่ วชพร้อมๆกับท่านเสร็จกันไปหมดแล้ว แต่ท่านไม่เสร็จ เพราะ
ติดภาระอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า แต่กจ็ าํ เป็ น ต้องมีผูท้ าํ งานหน้าทีน่ ้ ี พอดีสงฆ์มมี ติ
ให้พระอานนท์ทาํ พระอานนท์ก็ตอ้ งรับไป อาจจะเป็ นวิบากของท่านก็ได้ ทีต่ อ้ ง
รับใช้พระพุทธเจ้า ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ไม่มวี บิ ากต้องไปเกี่ยวข้องกับงานอืน่ ก็
อย่าเสนอตัว ทํางานของเราให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไปทํางานอืน่

32

กัณฑ์ท่ี ๓๙๗

สาวก

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒
การฟังนี้สาํ คัญ คําว่าสาวกแปลว่าผูฟ้ งั มาจากคําบาลี ฟังจากผูร้ ู้ ผู ้รู้มคี นเดียวใน
ตอนต้น คือพระพุทธเจ้า ผู ้ตรัสรู้เองโดยชอบ เมือ่ ทรงรู้แล้วก็ทรงนําเอามาสังสอนให้
่
แก่
ผูอ้ น่ื ผูฟ้ งั จึงเป็ นสาวก เมือ่ ฟังแล้วก็สามารถรู้ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ ด้วย
การนําเอาไปปฏิบตั ิ จนปรากฏเป็ นธรรมขึ้นมาภายในใจ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา
พระพุทธเจ้าทรงบรรลุเป็ นพระอรหันต์ดว้ ยพระองค์เอง มีพระฉายาว่า พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผูฟ้ งั ทีป่ ฏิบตั ติ ามจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ มีฉายาว่าพระอรหันต
สาวก ต่างกันทีฉ่ ายาแต่ความบริสุทธิ์ของใจ ของพระสาวกและของพระพุทธเจ้าบริสทุ ธิ์
เท่ากัน เหมือนเสื้อผ้าทีน่ าํ เอาไปซักด้วยนํา้ ด้วยผงซักฟอก พอซักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็
สะอาดหมดจดเหมือนกัน ของพระพุทธเจ้าก็สะอาดบริสุทธิ์ ของพระอรหันตสาวกก็
สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ปราศจากความโลภความโกรธความ
หลงเหมือนกัน ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกนี้ไม่แตกต่างกัน สะอาด
เท่ากัน มีพระนิพพานเป็ นทีส่ ถิตของใจเหมือนกัน มีปรมังสุขงั เหมือนกัน มีปรมังสุญญัง
เหมือนกัน คือว่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ไม่มคี วามโลภความโกรธความ
หลง แต่บารมีทไ่ี ด้สร้างมานัน้ มีแตกต่างกันไป แต่ละองค์จะมีวาสนาบารมีทไ่ี ด้สะสมมา
ไม่เท่ากัน บางองค์มวี าสนาไปทางอิทธิฤทธิ์ เช่นพระโมคคัลลานะ ก็ทรงยกย่องให้เป็ น
พระอัครสาวกด้านซ้าย เก่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ รองลงจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว
ส่วนพระสารีบตุ รก็มวี าสนาไปทางปัญญา ไปทางการแสดงธรรม ก็ทรงยกย่องให้เป็ น
พระอัครสาวกด้านขวา เพราะปัญญามีความสําคัญกว่าอิทธิฤทธิ์ ทีไ่ ม่สามารถปราบกิเลส
ได้ ปัญญาเท่านัน้ ทีจ่ ะปราบกิเลสได้ ทีจ่ ะฟอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ อิทธิฤทธิ์มมี า
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ พวกฤๅษีชไี พรต่างๆ ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญฌานสมาบัติ ก็จะมี
อิทธิฤทธิ์ตดิ มาด้วย เพราะอิทธิฤทธิ์เกิดจากฌานสมาบัตนิ ่เี อง แต่การหลุดพ้นจากกิเลส
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อาสวะทัง้ หลายนัน้ หลุดพ้นด้วยปัญญา ด้วยวิปสั สนา ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรม
ทัง้ ปวง ว่าไม่มตี วั ตน ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ส่วนทีส่ ตั ว์โลกทัวไปพอจะเห็
่
นกันได้ก็คอื ความไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ของสภาวธรรม
ทัง้ หลาย แต่ไม่สามารถเห็นความไม่มตี วั ตนในสภาวธรรมทัง้ หลายได้ มีพระพุทธเจ้า
หรือพระโพธิสตั ว์ ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญเพียรเพือ่ มาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้านี้ เพียงพระองค์เดียว
เท่านัน้ ทีม่ ปี ญั ญาสามารถพิจารณาจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา
ธรรมทัง้ ปวงปราศจากตัวตน นี่คอื ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้า ทีแ่ ตกต่างจาก
ปุถชุ นธรรมดาอย่างพวกเราทัง้ หลาย ทีย่ งั เห็นว่ามีตวั มีตนอยู่ในขันธ์ ๕ ในรู ปคือร่างกาย
ของพวกเรานี้ ยังเห็นว่าเป็ นตัวเราของเราอยู่ เราเห็นว่ามันไม่เทีย่ ง เห็นว่ามันเป็ นทุกข์
แต่ไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตวั เราของเรา เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั
มัน เพราะจะไม่ยดึ ติดกับของทีไ่ ม่ใช่ของเรานัน่ เอง ของคนอืน่ จะเป็ นอย่างไร ร่างกาย
ของคนอืน่ จะเป็ นอย่างไร เราไม่ทกุ ข์กบั เขา เขาจะแก่จะเจ็บจะตาย เขาจะเป็ นอะไรไปเรา
ไม่เดือดร้อน แต่พอร่างกายของเราเป็ นอะไรไป เราเดือดร้อนขึ้นมาทันที เพราะยังหลง
ยึดติดอยู่กบั ร่างกายนี้วา่ เป็ นตัวเราของเรานัน่ เอง ฉะนัน้ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ หลุด
พ้นจากกิเลสอาสวะทัง้ หลาย ก็ตอ้ งหลุดด้วยหลักธรรม สัพเพ ธัมมา อนัตตานี้ ต้องเห็น
ว่าไม่มตี วั ตนในสภาวธรรมทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็ นสภาวธรรมภายนอกใจ เช่นรู ปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ ลาภยศสรรเสริญสุข ตาหูจมูกลิ้นกาย หรือสภาวธรรมทีใ่ กล้ใจเข้ามา ก็คอื
ขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีเ่ ป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้ เหมือนแดดเหมือนลม
เหมือนฝน เหมือนฟ้ าเหมือนเมฆ ลอยไปลอยมา ผ่านไปผ่านมา ไม่อยู่กบั ที่ ไม่อยู่
ภายใต้ความควบคุมบังคับของผูใ้ ด เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ผูใ้ ดไปปรารถนาให้เป็ น
อย่างอืน่ ไป จะต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะจะไม่ได้ดงั ใจนัน่ เอง
อยากให้ร่างกายอยู่ไปตลอด ก็เป็ นไปไม่ได้ อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็เป็ นไปไม่ได้
อยากไม่ให้แก่ ก็เป็ นไปไม่ได้ เขาต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา อยากจะให้เวทนาสุขไป
ตลอด ก็เป็ นไปไม่ได้ เวทนาก็เปลีย่ นไปเรื่อยๆ เดีย๋ วสุข เดีย๋ วทุกข์ เดีย๋ วไม่สุขไม่ทกุ ข์
เปลีย่ นไปเรื่อยๆ อยากจะให้สงั ขารความคิดปรุงแต่งคิดแต่เรื่องดีๆ ก็ไม่สามารถควบคุม
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ให้คดิ แต่เรื่องดีๆได้ ต้องคิดไปตามอํานาจของบุญกรรมทีไ่ ด้สะสมมา คิดเรื่องดีก็สบาย
อกสบายใจ คิดเรื่องไม่ดกี ็ทกุ ข์ใจร้อนใจ แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญได้ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ต่อไปจะคิด
ดีข้นึ ไปเรื่อยๆ จะคิดไปในทํานองคลองธรรม คิดตามความเป็ นจริง คิดตามหลักของ
สัมมาทิฐิ คิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ ก่อนทีจ่ ะคิดอย่างนี้ได้
ในเบื้องต้นต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั จากผู ้รู้ก่อน จากพระพุทธเจ้าผูร้ ู้องค์แรก เมือ่
พระองค์ทรงรู้แล้วก็ทรงนําเอาความรู้น้ ีเอาสัมมาทิฐนิ ้ ี มาเผยแผ่กบั ผูท้ ส่ี ามารถรับไป
ปฏิบตั ไิ ด้ ตอนต้นก็เป็ นพวกนักบวชทัง้ หลาย ผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญบุญบารมีมามากพอ ทีจ่ ะ
น้อมเอาสัมมาทิฐทิ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้มาสอนใจ จนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพียง ๗ เดือนแรกของการประกาศพระศาสนา ตัง้ แต่วนั เพ็ญ
เดือน ๘ ทีเ่ รียกว่าวันอาสาฬหบูชา ทีท่ รงแสดงธรรมครัง้ แรกให้แก่พระปัญจวัคคีย ์ และ
ทรงแสดงไปเรื่อยๆ พอถึงวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๓ ทีเ่ รียกว่าวันมาฆบูชา ก็ปรากฏมีพระ
อรหันตสาวก ๑๒๕๐ รูป เดินทางมาเฝ้ าพระพุทธเจ้า จากทิศต่างๆโดยไม่ได้นดั หมายกัน
นี่เพียงระยะ ๗ เดือนของการสังสอนเท่
่
านัน้ ก็ปรากฏมีพระสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก
อย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รูปทีป่ รากฏอยู่ในพระไตรปิ ฎก ส่วนทีไ่ ม่ได้มากราบก็คงจะมีอกี
หลายรู ปด้วยกัน ทัง้ หมดนี้ข้นึ อยู่ทก่ี ารฟังเป็ นหลัก ฟังจากผูร้ ู้ ฟังจากพระพุทธเจ้า พอ
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ฟงั จากพระสาวกตามลําดับ ฟังจากพระ
อริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย พระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย ครู บาอาจารย์ทป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ที่
เรากราบไหว้บูชา ท่านก็ฟงั มาก่อนพวกเรา ฟังแล้วก็นอ้ มนําเอาไปปฏิบตั ิ
ทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้เป็ นเหมือนกันหมด คือเกิดมาในฐานะของปุถชุ น แล้วก็อาศัย
การได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จากผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ หรือจาก
การอ่านหนังสือธรรมะ เวลาเราอ่านก็เท่ากับได้ยนิ ได้ฟงั เพียงแต่วา่ แทนทีจ่ ะเข้ามาทางหู
ก็เข้ามาทางตา พอเข้าไปในใจแล้วก็ปรากฏเป็ นสัมมาทิฐเิ ช่นเดียวกัน จะมาทางตาก็ได้มา
ทางหูก็ได้ อ่านหนังสือก็ได้ ฟังธรรมะก็ได้ ได้ประโยชน์เท่ากัน อยู่ทค่ี วามสันทัดของแต่
ละคน บางคนฟังแล้วจิตใจสงบสบาย เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมา บางคนอ่านแล้วก็
เกิดความเข้าอกเข้าใจดีข้นึ ก็ได้ทงั้ ๒ แบบ เป็ นสือ่ ทีจ่ ะนําธรรมะ คือปัญญาหรือ
ความเห็นทีถ่ ูกต้องเข้าสู่ใจ พอมีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ความคิดทีถ่ ูกต้องก็ตามมา
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เวลามีความเห็นทีไ่ ม่ถูกต้องมีมจิ ฉาทิฐิ ก็จะมีความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง ก็จะโลภจะโกรธจะ
หลง เป็ นความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง ออกมาจากความเห็นทีไ่ ม่ถูกต้อง เห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้
เป็ นสุข ควรจะอยู่กบั เราไปตลอด เป็ นตัวเราเป็ นของเรา นี่เป็ นความเห็นผิด พอเกิด
ความเห็นผิดแล้ว ก็จะคิดไปในทางทีผ่ ดิ แล้วก็จะทําไปในทางทีผ่ ดิ เพือ่ แสวงหาทุกสิง่
ทุกอย่างมาบํารุงบําเรอตัวเรา พอได้มาแล้วก็ถอื ว่าเป็ นของเรา เวลาพลัดพรากจากเราไป
ก็เกิดความโกรธขึ้นมา เกิดการกระทําทีไ่ ม่ดกี ารพูดทีไ่ ม่ดตี ามมา เป็ นเวรเป็ นกรรมเป็ น
บาปตามมา เป็ นเหตุให้ไปใช้บาปใช้กรรมในภพชาติต่างๆ ถ้าเกิดความโลภขึ้นมา เห็น
อะไรก็ชอบ เห็นอะไรก็อยากได้ ก็จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆ ได้มาเท่าไรก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั
พอ ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้ตาํ แหน่งนี้แล้ว ก็อยากจะได้
ตําแหน่งทีส่ ูงกว่านี้ ได้เงินกองเท่านี้แล้วก็อยากจะได้กองเท่านัน้ ได้อาํ นาจขนาดนี้แล้วก็
อยากจะได้อาํ นาจมากขึ้นไป จะอยากไปเรื่อยๆ แม้ในเวลาร่างกายจะตายไป ใจไม่ได้
ตายไปกับร่างกาย ความอยากทีฝ่ งั อยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากนี้จงึ
เป็ นตัวผลักดันให้ใจไปหาร่างใหม่ ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆใหม่อกี รอบหนึ่ง เป็ นอย่างนี้มา
เป็ นเวลาอันยาวนาน กว่าจะได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
ทีไ่ ด้มาตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก
ถ้าได้เกิดเป็ นมนุษย์ในช่วงทีม่ พี ระศาสนา มีคาํ สอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็จะมีโอกาสได้
ยินได้ฟงั ได้ตกั ตวงผลประโยชน์คอื สัมมาทิฐนิ ้ ี เพือ่ จะได้เปลีย่ นความคิดทีไ่ ม่ดใี ห้เป็ น
ความคิดทีด่ ี เปลีย่ นการกระทําเปลีย่ นการพูดทีไ่ ม่ดี ให้เป็ นการพูดทีด่ ี เป็ นการกระทําที่
ดี พอได้ทาํ อย่างนี้แล้วก็จะตัดภพตัดชาติ ตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลง ให้
หมดไปจากจิตจากใจได้ เมือ่ ใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ก็ไม่มตี วั ทีจ่ ะผลักดันให้ใจไปไขว่คว้า
หาภพชาติใหม่อกี ต่อไป พระนิพพานก็เกิดขึ้นภายในใจนัน้ แหละ ไม่ได้เกิดทีไ่ หน ใจเป็ น
ทีส่ ถิตของพระนิพพาน ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ ด้รบั การชําระ ด้วยทานศีลภาวนา ด้วย
การปฏิบตั ิ ไม่ได้เกิดจากใครทัง้ นัน้ ผูอ้ น่ื ให้ได้เพียงความรู้ทถ่ี ูกต้องเท่านัน้ ส่วนผูท้ จ่ี ะ
ทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ตอ้ งเป็ นใจเอง ผูอ้ น่ื ทําแทนไม่ได้ ถ้าทําได้พวกเราก็สบายไปกัน
หมดแล้ว ให้พระพุทธเจ้าให้ครูบาอาจารย์มาซักฟอกใจของพวกเรา พวกเรานัง่ ประนม
มือเฉยๆ เดีย๋ วเดียวก็สะอาดบริสุทธิ์แล้ว แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ท่านให้ได้เพียง
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ความรู้ทเ่ี ราต้องนําเอาไปใช้ซกั ฟอกใจของเราเอง ซึง่ เรารู้แล้วว่าอะไรเป็ นอะไร เราก็ตอ้ ง
สอนใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะพอไม่สอนให้คดิ ให้รู้ในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ความเห็นผิด
ก็จะทําหน้าทีแ่ ทนทันที เราจึงต้องเจริญสัมมาทิฐอิ ยู่ตลอดเวลา เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอน
พระอานนท์ ให้พจิ ารณาความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก เพราะเวลาใดทีไ่ ม่คดิ ปั๊บ ก็
จะคิดอยู่ไปนานๆทันที จะอยากอยู่ไปนานๆทันที ไม่สนใจกับความจริงว่าร่างกายนี้จะ
อยู่ได้หรือไม่ได้ ความอยากนี้จะออกมาทันที พอมีความอยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เกิดกลัว
ความตายขึ้นมาทันที เพราะสวนกับความอยากความต้องการนัน่ เอง แต่ถา้ สอนใจอยู่
เรื่อยๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่ให้มชี ่องว่างไปคิดอย่างอืน่ ความคิด
อืน่ ก็จะเข้ามาไม่ได้ พอพิจารณาไปจนชํานาญแล้ว ก็จะไม่มโี อกาสแทรกเข้ามาได้ ถึง
ตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา เพราะได้ปิดกัน้ ช่องทางของความเห็นผิด ไม่ให้ปรากฏขึ้นมา
ในใจได้ตลอดเวลา เมือ่ ไม่ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป ไม่ตอ้ งพิจารณาความ
ตายอีกต่อไป เพราะความกลัวตายไม่มแี ล้ว เพราะรู้วา่ ความตายเป็ นเรื่องธรรมดา
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่คดิ อยากให้เป็ นอย่างอืน่ ผลของการปฏิบตั จิ ะเป็ นอย่างนี้ ไม่ได้
ปฏิบตั ไิ ปจนวันตาย ปฏิบตั ไิ ปจนวันตายของกิเลสเท่านัน้ ของความหลงเท่านัน้ พอความ
หลงตายแล้ว ยอมรับความจริงแล้ว ก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป งานก็เสร็จ ทีน้ กี ็อยู่อย่าง
สุขอย่างสบาย จนสิ้นอายุขยั ของร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอะไรก็รู้อยู่ลว่ งหน้าแล้ว
เตรียมพร้อมกับความเป็ นไปของร่างกายแล้ว ใจไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไรไป
กับร่างกาย ใจเป็ นเพียงผูร้ ู้ รู้เรื่องความเป็ นไปของร่างกาย
เมือ่ ก่อนนี้ถูกสอนให้หลงคิดว่าร่างกายนี้ควรอยู่ไปนานๆ
ควรให้ความสุขไปนานๆ
เพราะเป็ นตัวเราของเรา แต่พอได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็รู้วา่ ไม่ได้เป็ นอย่าง
นัน้ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา แต่ให้ความทุกข์มากกว่า เพราะต้องดูแล
รักษาอยู่ตลอดเวลา ต้องให้อาหารให้นาํ้ ต้องอาบนํา้ อาบท่าทําความสะอาด ต้องหาหยูก
หายาหาหมอมาดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นภาระทัง้ นัน้ ถ้าไม่มรี ่างกายใจกลับจะสบาย
กว่า ไม่ตอ้ งดูแลไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั ร่างกาย พอรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่หวง ไม่อยากให้อยูไ่ ป
ตลอด ไม่พง่ึ ร่างกายอีกต่อไป เมือ่ ก่อนนี้ตอ้ งพึง่ ร่างกาย เพราะอยากดูรูปอยากฟังเสียง
อยากดมกลิน่ อยากลิ้มรสอยากสัมผัสสิง่ ต่างๆ แต่เดีย๋ วนี้รู้แล้วว่า มันเป็ นโทษมากกว่า
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เป็ นคุณ และมีสง่ิ ทีด่ กี ว่าทีเ่ หนือกว่ารออยู่ในใจ คือความสงบสุขของใจนัน่ เอง ความสุข
ทีเ่ กิดจากการตัดการปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความสุขทีไ่ ด้จากร่างกาย
พอรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ ใจหาความสุขภายในใจ เพียงไม่โลภไม่อยากไม่
หลงก็มคี วามสุขแล้ว ไม่ตอ้ งทําอะไร ไม่ตอ้ งคิดปรุงแต่ง ให้อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ อยากมี
นัน่ อยากมีน่ี อยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสชนิดต่างๆ ใจก็มคี วามสุขอยู่ภายในใจ ไม่
ต้องไปหาความสุขจากสิง่ ภายนอกอีกต่อไป เป็ นปรมังสุขงั ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือ
ปน ไม่มหี มดสิ้น ต่างกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทีม่ เี พียงขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัส
เท่านัน้ พอไม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัสก็เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว เกิดความหิวกระหาย
ความอยากทีจ่ ะเสพสัมผัส พอไม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัสก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ต่างกันตรงนี้
สุขภายนอกกับสุขภายใน สุขภายในนี้สุขไปตลอด ไม่ตอ้ งกังวลกับการแสวงหาสิง่ ต่างๆ
มาบํารุงบําเรอ ไม่เหมือนกับสุขภายนอกทีต่ อ้ งแสวงหาปัจจัยต่างๆมาบํารุงบําเรอ ต้องหา
เงินหาทองเพือ่ จะได้ไปซื้อ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาบํารุงบําเรอ พอไม่มี
เงินมีทอง เงินทองขาดมือขึ้นมาก็วนุ่ วายกัน เดือดร้อนกัน อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะติดนิสยั
ติดความโลภติดความอยาก ก็จะคิดแต่โลภอยากหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่
ตลอดเวลา นี่คือความทุกข์ของความสุขภายนอก
ส่วนความสุขภายในใจก็จะทุกข์ในตอนต้น ตอนทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั กิเลส ทีจ่ ะหลอกให้ไปหา
ความสุขภายนอก ต้องพยายามเอาชนะกิเลสให้ได้ ตอนทีต่ ่อสูก้ บั กิเลสก็จะเป็ นความ
ทุกข์ เพราะจะต้องอดทนอดกลัน้ จะต้องละจะต้องตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
อยากจะดืม่ นํา้ ทีม่ รี สชาติกจ็ ะต้องตัด อยากจะรับประทานอาหารขนมนมเนยตามความ
อยากของกิเลสก็ตอ้ งตัด ให้รบั ประทานให้ดม่ื ตามความต้องการของร่างกาย เช่นให้
รับประทานไม่เกินเทีย่ งวันไปแล้ว ถ้าจะให้เข้มข้นยิง่ ขึ้นก็ให้รบั ประทานวันละ ๑ ครัง้ ถ้า
จะให้เข้มข้นกว่านัน้ ก็ ๓ วันค่อยรับประทานสัก ๑ ครัง้ ร่างกายก็อยู่ได้ แต่กเิ ลสจะตาย
ก็ดเี พราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องการ เราต้องการฆ่ากิเลส ต่อไปกิเลสจะไม่สามารถบังคับเราสัง่
เราให้ทาํ ตามความอยากของมันได้ พอกิเลสไม่ทาํ งานแล้วก็จะสบาย ไม่มใี ครมาคอยสัง่
ให้ไปดืม่ เครื่องดืม่ ชนิดนี้ ไปรับประทานขนมชนิดนัน้ ไปหาอาหารชนิดนัน้ มารับประทาน
อยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น วันหนึ่งรับประทาน ๓ ถึง ๔ เวลา จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปถ้า
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กิเลสตายไปแล้ว รับประทานวันละ ๑ ครัง้ ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มี
กิเลสทีจ่ ะมาสังให้
่ ไปดูสง่ิ ต่างๆ ฟังสิง่ ต่างๆ ไปตามสถานทีต่ ่างๆได้อกี ต่อไป แต่ตอนต้น
นี้ตอ้ งทุกข์ทรมานหน่อย เพราะเป็ นการฝื นใจ ฝื นนิสยั เดิม ทีช่ อบหาความสุขจากสิง่
ต่างๆ เหมือนกับติดยาเสพติด เวลาจะเลิกต้องทุกข์ทรมานไปก่อน เวลาอยากแล้วไม่
ตอบสนองความอยาก แต่ทกุ ครัง้ ทีส่ ามารถเอาชนะความอยากได้ ความอยากจะอ่อน
แรงลงไปเรื่อยๆ จะสูก้ บั ความอยากได้งา่ ยขึ้นไปเรื่อยๆจนหายไปหมด
เราไม่ตอ้ งต่อสูก้ บั ความอยาก ด้วยความอดทนอดกลัน้ เพียงอย่างเดียว เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงมีอบุ าย มีอาวุธให้พวกเราไว้ต่อสูก้ บั กิเลส ก็คอื สติสมาธิและปัญญา
นี่เอง ทรงสอนให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้ควบคุมกิเลสได้ กิเลสเป็ นเหมือนลิง สติ
เป็ นเหมือนเชือก ถ้าเอาเชือกไปคล้องคอลิงแล้วผูกไว้กับเสาหรือต้นไม้ ลิงก็จะไปไหน
ไม่ได้ ถ้าเชือกมีกาํ ลังมากกว่า ถ้าสติมกี าํ ลังน้อยกว่าสติก็ขาดได้ กิเลสกระตุกทีเดียวก็
ขาด กําหนดพุทโธได้ ๒ คําก็หายไปแล้ว ไปหารู ปไปหาเสียงหากลิน่ หารสแล้ว ไปเปิ ด
ตูเ้ ย็น เปิ ดโทรทัศน์ เปิ ดวิทยุ เปิ ดหนังสือดูรูปภาพต่างๆ อ่านนิยายต่างๆ แสดงว่าไม่มี
สติพอทีจ่ ะดึงกิเลสไว้ ถ้ามีสติพอก็จะอยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั ลม อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั
ภารกิจทีก่ าํ ลังทําอยู่ กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กบั ภารกิจนัน้ ๆ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าฝึ ก
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปสติจะมีกาํ ลังมากขึ้น จนสามารถสังให้
่ กเิ ลสหยุดได้ พอหยุดได้
แล้วก็จะพบกับสิง่ มหัศจรรย์ คือความสงบของจิต พอรู้แล้วว่านี่แหละคือความสุขที่
แท้จริง ต่อไปก็จะพยายามรักษาความสงบนี้ พยายามทําให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ พอ
ออกจากความสงบแล้ว ถ้ากิเลสจะไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาหรือวิปสั สนาสกัด
ทันที ต้องบอกเลยว่ามันไม่สุขนะ มันทุกข์นะ เป็ นเหมือนยาเสพติด ถึงแม้จะสุขในตอน
ทีเ่ สพ แต่ตอ้ งจําไว้ว่าพอเวลาอยากแล้วไม่ได้เสพนี้มนั ทุกข์ทรมานมาก พอติดแล้วมัน
ทรมานถ้าไม่ได้เสพ สุรายาเมาบุหรี่เครื่องดืม่ ทีเ่ ราชอบเราโปรด ก็เป็ นแบบเดียวกัน เรา
ติดในรสชาติ ความจริงร่างกายต้องการเพียงนํา้ สะอาดทีไ่ ม่มรี สไม่มชี าติ แต่กเิ ลสชอบ
รสชาติทผ่ี สมกับนํา้ แล้วก็อา้ งว่าหิวนํา้ ความจริงเป็ นข้ออ้างของกิเลส ถ้าหิวนํา้ ก็ดม่ื
นํา้ เปล่าสิ ร่างกายต้องการนํา้ เปล่า มีประโยชน์ไม่มโี ทษกับร่างกาย แต่ถา้ ดืม่ นํา้ ทีม่ ี
รสชาติมกี ลิน่ มีสผี สมด้วย กลับเป็ นโทษกับร่างกาย ทําให้ตายก่อนวัยได้ เช่นสุรายาเมามี
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สิง่ อืน่ ผสมเข้าไปในนํา้ ด้วย ดืม่ สุราไปมากๆร่างกายก็จะตายเร็วขึ้น ตับไตไส้พงุ จะถูกพิษ
สุรากัดตายได้ แต่เราไม่เห็นกัน เพราะไม่ใช้ปญั ญากัน ดังนัน้ ต่อไปนี้เวลาอยากได้อะไร
ภายนอกนี้ เราต้องหยุด ต้องบอกว่าเป็ นทุกข์นะ เป็ นโทษนะ เป็ นอันตรายนะ เป็ น
เหมือนยาพิษนะ อย่าไปเอามัน กลับเข้ามาหาความสุขภายในใจดีกว่า พออยากจะไปดู
อะไรก็บริกรรมพุทโธๆไปเลย ภาวนาไปเลย นัง่ ขัดสมาธิหลับตาภาวนาไปเลย ถนัดกับ
กรรมฐานไหนก็ใช้กรรมฐานนัน้ ไป พุทโธก็ได้ อานาปานสติก็ได้ พิจารณาอาการ ๓๒
ของร่างกายไปก็ได้ มีหลายวิธีดว้ ยกัน หรือจะพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นอย่างถ่องแท้
ว่ามันเป็ นโทษ เป็ นเหมือนอสรพิษก็ได้ ถ้าเห็นว่าเป็ นอสรพิษแล้ว จะไม่กล้าไปหามัน
อย่างแน่นอน นี่คอื วิธีทจ่ี ะสามารถเอาชนะความทุกข์ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ไิ ด้ แล้วเราจะ
ได้ความสุขภายในใจ
เรามีทางเลือก ถ้าเอาความสุขภายนอกก็ตอ้ งมีความทุกข์ตามมาทีหลัง ถ้าเอาความสุข
ภายในก็ตอ้ งมีความทุกข์มาก่อน ไม่มใี ครได้ความสุขภายในใจโดยไม่ตอ้ งทุกข์ นอกจาก
ผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญมามากพอแล้ว ได้ทกุ ข์มามากพอแล้วในอดีต มาถึงขัน้ สุดท้ายเพียงแต่ได้
ยินได้ฟงั ก็เข้าอกเข้าใจ อย่างพระปัญจวัคคีย ์ ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพียง
๒ ถึง ๓ ครัง้ ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ แต่ก่อนทีจ่ ะถึงขัน้ นัน้ ได้ก็ตอ้ งตะเกียกตะกาย
ทรมานตน ตัดรูปเสียงกลิน่ รสออกบวชเป็ นฤๅษีชไี พร ควบคุมจิตใจให้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของสติ จนสามารถทําให้จิตสงบนิ่งได้ แต่ไม่มปี ญั ญาหรือสัมมาทิฐทิ จ่ี ะดับความ
อยากความโลภได้เท่านัน้ เอง ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า พอมีพระพุทธเจ้ามา
ปรากฏ ก็เหมือนกับต้นไม้ทีร่ อนํา้ พอฝนตกปั๊บก็ออกดอกออกผลได้เลย นี่แหละคือ
ความสุขทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีใ่ จสามารถสัมผัสได้ มีอยู่ ๒ รู ปแบบด้วยกัน คือความสุข
ภายนอกกับความสุขภายใน ถ้าเอาความสุขภายนอกก็ตอ้ งทุกข์ไปตลอด เวียนว่ายตาย
เกิดไปตลอด ถ้าเอาความสุขภายใน ก็ทกุ ข์ตอนต้น ตอนทีต่ ่อสูก้ บั กิเลส พอกิเลสตาย
หมดแล้วก็จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่เลย จะมีความสุขไปตลอด ไม่ตอ้ งเวียนว่าย
ตายเกิดอีกต่อไป เพราะไม่มกี เิ ลสชักจูงไป ทัง้ หมดนี้เริ่มจากการฟัง ถ้ามีระบบเสียงทีด่ ี
ฟังได้อย่างชัดเจน ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ฟังแล้วจะได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณา นําเอาไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป
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ปี น้ เี ป็ นปี ท่ี ๔ แล้วนะ เกือบจะจบปริญญาตรีแล้ว เตรียมตัวสอบได้แล้วนะ เตรียมหา
ห้องสอบได้แล้ว ไม่อย่างนัน้ ก็เรียนกันไม่จบสักที อ่านในพระไตรปิ ฎกมีแต่บรรลุตรงนัน้
บรรลุตรงนี้กนั พวกเราไม่คดิ เลยหรือว่าเขาบรรลุกนั ได้อย่างไร พวกเราทําไมจึงยังไม่
บรรลุกนั เพราะเราไม่ปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ฟังแล้วก็หายไป เข้าหูซา้ ยออกหูขวา ฟัง
แบบทัพพีในหม้อแกง ทําแต่ทานอย่างเดียว ศีลก็ยงั ขาดอยู่ ภาวนานี้แทบจะไม่ได้ภาวนา
เลย สติไม่ค่อยได้เจริญกัน แล้วจะไปถึงไหนกัน อย่าไปโทษใครเวลาเราทุกข์ เวลาเรา
เดือดร้อน ต้องโทษตัวเราเอง ทีไ่ ม่หาทีพ่ ง่ึ ทีไ่ ม่รีบสร้างทีพ่ ง่ึ พอมีเรื่องอะไรมากระทบก็
ทุกข์วนุ่ วายกัน ถ้าได้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้ว ไม่วา่ อะไรจะมากระทบกับใจ
จะไม่เป็ นปัญหาเลย ขันธ์ ๕ จะเป็ นอย่างไรก็ไม่เป็ นปัญหา ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย
อย่างไรก็ไม่เป็ นปัญหา เวทนาจะเป็ นชนิดไหนก็ไม่เป็ นปัญหา เรื่องราวต่างๆของคนนัน้
คนนี้ก็จะไม่เป็ นปัญหา ต้องตัดลาภยศสรรเสริญสุขให้ได้ อย่าไปอยากรวยอยากมี
ตําแหน่งสูงๆ อยากให้ผูอ้ น่ื สรรเสริญยกย่องเยินยอ อย่าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
แต่ให้อยากทําบุญให้ทานอยากรักษาศีล อยากหาทีส่ งบสงัดวิเวกอยู่คนเดียว ให้ยนิ ดีใน
สิง่ ทีค่ วรยินดี คือยินดีในธรรม ไม่มอี ะไรน่ายินดียง่ิ กว่ารสแห่งธรรม ไม่มอี ะไรจะชนะรส
แห่งธรรม การยินดีในรสแห่งธรรมนี้เป็ นการยินดีทเ่ี ลิศทีส่ ุด อย่าไปยินดีกบั รู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้ยนิ ดีกบั ความสงบของใจ ถ้าตัง้ ใจทําจริงๆไม่ยากหรอก เพียงไม่ก่ี
วันก็น่าจะได้ผล
ถาม เวลาภาวนามากๆเข้า จะเห็นความทุกข์มากขึ้น จะเห็นความไม่พอ ความอยากได้
ความโลภ ความโกรธ ความหลงในแต่ละวัน จะเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆ
ตอบ การภาวนาเป็ นการดูใจเรา ทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของความโลภความโกรธความหลง ถ้าดูใจ
อยู่เรื่อยๆจะเห็นการทํางานของความโลภความโกรธความหลง ถ้าเผลอไปมอง
ข้างนอกก็จะไม่เห็น เวลาเห็นอะไรภายนอก เกิดความยินดี เกิดความโลภขึ้นมา
จะไม่รู้ จะรีบไปเอาสิง่ ทีอ่ ยากได้ทนั ที ถ้าโกรธไม่พอใจอะไร จะไปปฏิบตั กิ บั สิง่ ที่
โกรธทันที ไม่เห็นความโลภความโกรธทีอ่ ยู่ในใจ ถ้าดูใจอยู่พอโลภปั๊บ จะรู้ป ั๊บ
ความโลภก็ดบั เพราะความโลภนี้เป็ นแบบเดียวกับเสียงรถ เกิดปั๊บแล้วก็หายไป
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ถ้าไม่เฝ้ าดูทใ่ี จพอเกิดปั๊บก็ทาํ ตามทันที พอโลภปั๊บก็ไปเลย สังให้
่ ไปเอามา ก็ไป
เลย
ถาม เมือ่ ก่อนเราเป็ นผูเ้ ล่นเต็มตัว แต่ตอนนี้เราเป็ นผูด้ ูบา้ ง
ตอบ เราเปลีย่ นบทจากผูเ้ ล่นมาเป็ นผูด้ ู ดูแล้วก็ไม่ทาํ ตาม ถ้าจะทําก็ตอ้ งใช้เหตุผลเป็ น
ตัวตัดสิน เช่นยังต้องทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ยังต้องได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาอยู่ ก็ทาํ ไปได้ ถึง
เวลารับประทานอาหารก็ตอ้ งรับประทานอาหาร ถึงเวลาทีเ่ สื้อผ้าเก่าขาดใส่ไม่ได้
แล้ว ปะไม่ได้แล้ว ก็ไปซื้อชุดใหม่มาใส่ อย่างนี้ไม่เป็ นความโลภ
ถาม ความสงบทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิในแต่ละครัง้ จะไม่เหมือนกัน
ตอบ เหมือนกับยิงปื น บางทีก็เข้าตรงกลางเป้ าก็ได้ ๑๐ คะแนน บางทีไม่เข้าตรงกลาง
เป้ า ได้ ๕ คะแนนบ้าง ได้ ๓ คะแนนบ้าง ได้ ๑ คะแนนบ้าง ภาวนาแต่ละครัง้
บางทีกส็ งบน้อย บางทีก็สงบมาก ขึ้นอยู่กบั สติวา่ มีความต่อเนื่องมากน้อย
เพียงไร ถ้าต่อเนื่องมากก็จะสงบมาก เหมือนกับเดินเข้าไปในถํา้ ถ้าเข้าไปลึกมาก
ก็จะห่างไกลจากเสียงภายนอกมาก เข้าไปสุดถํา้ เลยก็จะไม่ได้ยนิ เสียงภายนอก
เลย ถ้าอยู่แถวปากถํา้ ก็จะได้ยนิ เสียงนัน้ เสียงนี้อยู่ ถ้าสติยงั ไม่แน่นอนยังไม่
ชํานาญ ความสงบก็จะเป็ นแบบนี้
ถาม บางวันถ้าภาวนาดี ลมหายใจก็จะสัน้ ลง แล้วก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนหายเงียบ
ไปเลย แต่บางวันก็จะมีทกุ ขเวทนา ก็จะพิจารณาด้วยอุบายของท่านอาจารย์
ทุกขเวทนาก็หายไปเป็ นพักๆ แล้วก็กลับมาดูลมหายใจใหม่ ทําเป็ นรอบๆไป
สุดท้ายก็แพ้มนั ทุกที แต่วา่ ระยะเวลาทีน่ งั ่ จะได้นานขึ้นเรื่อยๆ เราควรจะตัง้ เป้ าที่
จะเอาชนะมันให้ได้ หรือทําไปให้ดที ส่ี ุด
ตอบ ทําให้ดที ส่ี ุดจนได้ชยั ชนะ ถ้าไม่ยกนี้ก็ตอ้ งยกต่อไป เหมือนนักมวยทีช่ กไป
เรื่อยๆจนกว่าจะชนะ ถ้ายังไม่ชนะก็จะไม่หยุดชก เราก็ตอ้ งภาวนาไปเรื่อยๆ
เจริญสติไปเรื่อยๆ พิจารณาธรรมไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะชนะ
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ถาม เวลาทุกขเวทนามา เราจัดการมันได้เป็ นพักๆ แล้วกลับมาทีล่ มหายใจใหม่ หรือ
ควรพิจารณายาวไปเลย คือพอเวทนาเริ่มจางลงหรือเริ่มหายไปนี่ ก็จะกลับมาที่
ลมหายใจใหม่ สักระยะหนึ่งเวทนาก็กลับมาใหม่
ตอบ พิจารณาใหม่
ถาม พอหายไปแล้วก็กลับมาทีล่ มหายใจใหม่
ตอบ ได้
ถาม หรือควรจะพิจารณากายต่อเนื่องยาวไปเลย จนเงียบหายไปเลย
ตอบ ลองทําดู
ถาม ส่วนใหญ่จะกลับมาทีล่ มหายใจ ทุกขเวทนาทีม่ าจะใหญ่ข้นึ เรื่อยๆ
ตอบ ถ้าอยู่ทล่ี มหายใจมันจะไม่ได้ปญั ญาทีก่ ว้างขวาง จะรู้แต่เกิดดับ เกิดดับ รู้
ระหว่างตายกับเป็ นเท่านัน้ ถ้าพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย แยกกาย แยก
ธาตุ จะได้ความรู้ทล่ี กึ ละเอียด รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นปฏิกูล
สกปรก เป็ นอสุภะ ไม่สวยงามน่ารังเกียจ มีประโยชน์มากกว่าดูลมหายใจ อยู่
ทีว่ า่ จะทําได้หรือไม่ เรื่องของร่างกายทีต่ อ้ งรู้ก็คอื เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ปฏิกูล
อาการ ๓๒ อสุภะไม่สวยไม่งาม เรื่องดินนํา้ ลมไฟ
ถาม เวลามีปญั หาในใจ จะเอาธรรมะเข้ามาพิจารณา สุดท้ายจะลงมาทีค่ วามตาย ที่
ร่างกายเป็ นแค่ธาตุ ๔ มารวมกัน แล้วก็เงียบไป แต่ไม่ได้ทาํ ตอนทีน่ งั ่ สมาธิ
ตอบ ทําได้ตลอดเวลา แต่ในขณะทีส่ งบในสมาธิไม่ตอ้ งทํา เพราะต้องการพักจิต
เหมือนตอนนอนหลับ ไม่ทาํ งานทําการ ต้องการพักผ่อน จิตก็เช่นเดียวกัน จะ
พิจารณาไปตลอดไม่ได้ จิตก็ตอ้ งพักเหมือนกัน เวลาทําสมาธิก็ไม่พจิ ารณา ทํา
เพือ่ ให้สงบนิ่ง นอกจากพิจารณาแบบปัญญาอบรมสมาธิ เพือ่ ให้จติ ปล่อยวาง
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เรื่องต่างๆ แล้วสงบตัวลง พอนิ่งอยู่เฉยๆไม่คดิ ไม่ปรุง ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร ปล่อย
ให้น่งิ สงบจนกว่าจะถอนออกมาเอง พอเริ่มคิดเริ่มปรุง เราก็เอามาคิดปรุง
ทางด้าน อนิ จจังทุกขังอนัตตา พิจารณาร่างกาย ของเราก็ได้ของคนอืน่ ก็ได้ ใช้
ปัญญาเอ็กซเรย์เข้าไปใต้ผวิ หนังเลย ดูโครงกระดูกทีก่ าํ ลังเดินอยู่ ดูลาํ ไส้ ดู
หัวใจ ดูตบั ดูปอดทีก่ าํ ลังทํางานอยู่ หรือจะดูอนาคตก็ได้ เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ ผมก็
ขาวหนังก็เหีย่ ว หลังก็งอ นอนอยู่ในห้องไอซียู นอนอยู่ในโลง กลายเป็ นขี้เถ้า
เหลือแต่เศษกระดูก ดูอย่างนี้ได้ตลอดเวลา ดูทงั้ ของเราและของคนอืน่ อย่าดูแต่
ของเราหรือดูแต่ของคนอืน่ จะไม่เสมอภาค ต้องดูทงั้ ของคนอืน่ และของเรา
สลับกันไป หรือดูพร้อมๆกันไป ว่าคนอืน่ ก็เป็ นอย่างนี้ เราก็เป็ นอย่างนี้ ต่อไปก็
จะเห็นแต่กายว่าเป็ นอย่างนี้ จะไม่เห็นนาย ก. นาย ข. อยู่ในร่างกายนี้ จะเห็นแต่
ดินนํา้ ลมไฟ เห็นอาการ ๓๒ เรียกว่าดูกายในกาย
ให้ดูกายในกายนี้ ไม่ให้ดูนาย ก. นาย ข. ในกายนี้ พวกเรามักจะดูนาย ก. นาย
ข. ในกายนี้ เห็นร่างกายนี้ก็คดิ ถึงชื่อคนนัน้ คนนี้ข้นึ มาทันที คุณแดง คุณเขียว
นายกฯ ผอ. ไม่เห็นกายเลย เห็นแต่สมมุตทิ อ่ี ยู่ในกาย เราต้องเปลีย่ นการมอง
ของเราใหม่ ให้มองเห็นแต่กายจริงๆ ให้เห็นความจริงของกาย อย่าไปเห็นสมมุติ
ของกาย พอเห็นสมมุตแิ ล้วก็จะเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา จะนึกถึงอดีตขึ้นมา คนนี้
เคยด่าเราเคยทําร้ายเรา ก็จะเกิดความเกลียดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา แต่ถา้
เห็นแต่กาย เห็นอาการ ๓๒ เห็นว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ใจก็จะเป็ นอุเบกขา
ไม่โกรธเกลียด ไม่รู้วา่ ไปเกลียดทําไมกับอาการ ๓๒ ไปเกลียดผมทําไม ไป
เกลียดขนทําไม ไปเกลียดเล็บทําไม ไปเกลียดฟันทําไม ไปเกลียดหนังทําไม ไป
เกลียดกระดูกทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆสลับกับการทํา
สมาธิ พอพิจารณาไปจนรู้สกึ ว่าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็หยุด กลับมาทําสมาธิใหม่ ทํา
จิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วพักได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้พกั ไป พออิม่ ตัวแล้วก็จะ
ถอนออกมา เราก็มาพิจารณาต่อ จนเป็ นสัญชาตญาณไป พอเห็นใครแล้วไม่
เพียงเห็นนาย ก. นาย ข. แต่เห็นอย่างอืน่ ด้วย เห็นอาการ ๓๒ ด้วย เห็นแก่เจ็บ
ตายด้วย เห็นซากศพด้วย
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ถาม เห็นเป็ นหุ่นยนต์ ทีม่ จี ติ เป็ นตัวเข้าไปควบคุมเขาอยู่
ตอบ ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งพิสูจน์ดูวา่ เห็นจริงหรือเปล่า ไปอยู่ใกล้ๆเสือดู ว่าเป็ นหุ่นยนต์จริง
หรือไม่ ไปอยู่ป่าช้าดู ไปอยู่ในป่ าดู เพือ่ จะได้รู้วา่ ความเห็นของเรานี้เป็ นทฤษฎี
หรือเป็ นปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นปฏิบตั กิ ต็ อ้ งวางเฉยได้ ตอนต้นทําการบ้านไปก่อน ซ้อม
ไปก่อน เหมือนทหารทีซ่ อ้ มรบไปก่อน ซ้อมวิธีรบกับข้าศึกศัตรู ซ้อมใช้อาวุธชนิด
ต่างๆ พอพร้อมแล้วก็ออกศึกได้ ออกไปหาทีๆ่ ท้าทายต่อความเป็ นความตาย ดู
ว่าปล่อยได้ตามทฤษฎีหรือไม่ ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลม
ไฟ ต้องตายอย่างแน่นอน เราพร้อมทีจ่ ะให้เป็ นไปตามความจริงหรือไม่ ถ้าพร้อม
แล้วจะไม่หวันไหว
่
จะไม่กลัว จะรู้สกึ เฉยๆ จะรู้วา่ เราผ่านแล้ว ถ้าไปแล้วยังตัว
สันกลั
่ บมาเหมือนผีเข้า ก็รู้วา่ ยังไม่ผ่าน
ถาม เวลาทีช่ วี ติ เราราบเรียบ หรือเวลาทีภ่ าวนาราบเรียบดี รู้สกึ ว่ากิเลสราบเรียบๆไป
ด้วย ไม่ค่อยมีกาํ ลังเท่าไหร่ แต่พอเกิดภาวะคับขันนี่ไม่รู้วา่ กิเลสเอากําลังมาจาก
ไหน มันเหนือกว่าเรามากเหลือเกิน ไม่ทนั มันเลย พิสูจน์ให้เห็นว่าเรายังไม่ได้
อะไรเลย
ตอบ กิเลสเหมือนภูเขาไฟ เวลาไม่ปะทุก็น่ารักดี มีควันออกมานิดๆหน่อยๆ
ถาม แต่พอปะทุข้นึ มาเมือ่ ไหร่ ไม่รู้วา่ กําลังมันมาจากไหน กลายเป็ นว่ากําลังเราอ่อนไป
ทันที
ตอบ เหมือนนํา้ เดือด เวลาไม่เดือดนี่ไม่มปี ญั หาอะไร พอเดือดขึ้นมานี่กานํา้ แทบจะ
ระเบิด
ถาม พูดถึงปัญญาอบรมสมาธิน่ี เวลาพิจารณาไปแล้วจนเข้าถึงสมาธิน่ี จิตจะรวมลง
เลย ใช่ไหมครับ ไม่กลับไปทีพ่ ทุ โธก่อน
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ตอบ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ถ้าทําสมาธิจนชํานาญแล้ว เวลาต้องการ
จะพักจิตไม่ตอ้ งใช้ปญั ญาหรือพุทโธ เพียงใช้สติกาํ หนดปั๊บ จิตก็จะนิ่ง ถ้าไม่น่งิ ก็
ใช้คาํ บริกรรมกํากับไป หรือใช้ปญั ญาข่มจิตก็ได้ แล้วแต่จะถนัด เป็ นเหมือน
สวิทช์ไฟ ปัญญาก็ดี พุทโธก็ดี เวลาต้องการดับไฟเราก็ตอ้ งปิ ดสวิทช์ก่อน เวลา
จะให้จติ นิ่งสงบ เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ใช้พทุ โธ ใช้อานาปานสติ หรือใช้สติกาํ หนด
ถ้าสติมกี าํ ลังมากก็ไม่ตอ้ งใช้อย่างอืน่ เพียงแต่บอกว่าหยุดคิดได้แล้ว มันก็หยุด
เพราะสติมกี าํ ลังมากพอทีจ่ ะคุมไม่ให้คดิ ได้ขึ้นอยู่กบั สติน้ ี ว่าจะมีกาํ ลังมากน้อย
เพียงไร ถ้าไม่พอก็ตอ้ งใช้การบริกรรม หรือใช้ปญั ญาข่มใจ แต่ปญั ญานี้เป็ น
ปัญญาเฉพาะกิจ ใช้เวลาข่มใจให้สงบ แต่ปญั ญาทีใ่ ช้เพือ่ ดับกิเลส ต้องพิจารณา
อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก จนกว่าจะชนะกิเลสตัวนัน้ ได้ พอชนะแล้ว
ปัญญาตัวนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทํางานอีกต่อไป เช่นพิจารณาความตายไปจนไม่กลัวตาย
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป พิจารณาอสุภะจนไม่มกี ามราคะแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
พิจารณาอสุภะอีกต่อไป เป็ นปัญญาทีต่ ่างกัน เวลาพิจารณาเพือ่ ทําจิตให้สงบ เรา
ก็ถามว่าตอนนี้กาํ ลังฟุ้งกับเรื่องอะไร เราก็เอาปัญญาไปสกัด เพือ่ ให้ตดั เรื่องนัน้
ให้ได้ เพือ่ จะได้สงบตัวลง เช่นห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงงาน ก็ตดั ด้วยปัญญา ว่า
ของพวกนี้ไม่เทีย่ ง ควบคุมบังคับไม่ได้ พอเข้าใจปั๊บก็ปล่อย พอปล่อยใจก็สงบ
เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
ถาม ปัญญามี ๒ แบบ คือปัญญาเฉพาะกิจทีค่ วบคุมจิตให้สงบ กับปัญญาพิจารณา
ตัดกิเลสเพือ่ หลุดพ้น พื้นฐานให้เกิดสติก็คอื สมาธิ
ตอบ ไม่ใช่ สติเป็ นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ สติตอ้ งมีอยู่ตลอดเวลา ต้องดึงจิตให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ไม่ให้ไปในอดีต ไม่ให้ไปในอนาคต ทําอะไรก็ให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่
ให้อยู่กบั ร่างกายนี้ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กบั ร่างกาย หรือใจกําลังคิด
อะไรอยู่ก็ให้อยู่กบั ความคิดนัน้ ดูกายก็ได้ ดูใจก็ได้ แต่ใจนี้ดูยากกว่าดูกาย
ตอนเริ่มต้นนี้ดูใจไม่ออก ไม่รู้วา่ ใจอยู่ตรงไหน แต่กายนี้มนั ชัดกว่าเห็นด้วยตา ก็
เลยเอากายนี้เป็ นทีต่ งั้ ของสติ ท่านแสดงไว้ว่า ทีต่ งั้ ของสติมอี ยู่ ๔ จุดด้วยกันคือ
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กาย เวทนา จิต ธรรม ในเบื้องต้นให้ตงั้ ไว้ทีก่ ายก่อน ส่วนเวทนาจิตธรรมจะ
ตามมาทีหลัง เหมือนกับเรียนหนังสือต้อง ก.ไก่ ข.ไข่ก่อน ก่อนทีจ่ ะอ่านออก
เขียนได้ ต้องท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน สติในเบื้องต้นก็ตอ้ งอยู่ทก่ี ายก่อน เช่นเวลา
ทําสมาธิก็ให้มสี ติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก เป็ นส่วนหนึ่งของกาย ให้ดูลมเข้าลม
ออก ในมหาสติปฏั ฐานสูตรท่านแสดงไว้อย่างนัน้ ในเบื้องต้นทําจิตให้สงบ
นัง่ ขัดสมาธิตงั้ ตัวให้ตรง แล้วก็กาํ หนดดูลมหายใจเข้าออก ไม่ตอ้ งบังคับลม
เพียงแต่เอาลมเป็ นทีต่ งั้ ของสติ ให้สติดูลมเข้าลมออกนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ไปรู้
เรื่องอืน่ เวลาลมเข้าก็รู้วา่ ลมเข้า เวลาลมออกก็รู้วา่ ลมออก ไม่ใช่ลมเข้าแล้วก็รู้วา่
คนนัน้ กําลังทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ใช่ ต้องมีแต่เรื่องของลมเพียงอย่าง
เดียว ไม่มเี รื่องของผูอ้ น่ื เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ไม่ตอ้ งบังคับลมให้ละเอียด ให้
หยาบ ให้หายใจสัน้ หายใจยาว ปล่อยไปตามธรรมชาติ ถ้าจิตละเอียดเข้าไปสงบ
เข้าไปลมก็จะละเอียดตาม ตอนต้นลมก็จะหยาบ ต่อไปลมก็จะละเอียด จนถึง
จุดทีร่ ู้สกึ ว่าลมหายไป ก็ให้รู้วา่ ลมหายไป อย่าไปตกใจกลัว เพราะพอตกใจกลัว
แล้วจะทําให้จติ ถอยออกมา ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ให้รู้วา่ ตราบใดมีสติอยู่
ไม่ตาย เท่านี้ก็พอ คนส่วนใหญ่เวลาลมหายไปนี่ จะตกใจ คิดว่าไม่มลี มหายใจ
แล้วเราตายแน่ๆ ก็เลยรีบถอยออกมาหาลม พอถอยออกมาหาลมทีห่ ยาบ จิตก็
หยาบตาม จิตกําลังเข้าด้ายเข้าเข็ม เกือบจะสงบแล้ว พอถึงจุดนัน้ ก็กลัว ก็ถอย
ออกมา ถ้าปล่อยให้รู้ตามความจริงจิตก็จะวูบลงไป จะนิ่งสงบเย็นสบาย เหมือน
ขาดใจไป เวลารวมลงตอนนัน้ เหมือนขาดใจไป วูบลงไป แล้วก็น่งิ สงบ สักแต่วา่ รู้
อยู่เฉยๆ เย็นสบายมีความสุข ถ้าดูลมอย่าไปกลัว เวลาถึงจุดนัน้ แล้ว ให้รู้ตาม
ความจริงของลม ตอนนี้ไม่มลี มก็รู้วา่ ไม่มลี ม ให้มสี ติรู้อยู่อย่างนัน้ จิตจะเข้าไปสู่
ความสงบเอง แต่อย่าไปอยากให้มนั เข้า พอนัง่ ถึงตรงนัน้ แล้ว ก็คดิ ว่าเมือ่ ไหร่จะ
เข้าเสียที เคยฟังมาว่าจะเข้า ทําไมยังไม่เข้าเสียที อย่างนี้มนั ก็จะไม่เข้า
ถาม ถ้ามันจะเข้าก็ปล่อยให้มนั วูบไปเอง
ตอบ อย่าไปอยากนะ ให้ดูเฉยๆ
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ถาม มีนอ้ งถามว่า เขาเพิง่ ภาวนา พอภาวนาไปลมจะหายไปเลย เขากลัวก็เลยถอย เขา
ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ ก็เลยไม่รู้จะทําอย่างไร
ตอบ ในหนังสือทีห่ ลวงตาเขียน ท่านว่าเวลาลมหายไปนี่จะกลัวกัน ภาวนาทีไรก็มาติด
ตรงนี้กนั ให้สกั แต่วา่ รู้ก็แล้วกัน ให้รู้วา่ ตอนนี้ไม่มลี ม ไม่มลี มก็ไม่เป็ นไร เรารู้เรา
ไม่ตาย แต่อย่าไปคาดว่าทําไมยังไม่สงบ อย่าไปคิด ต้องรู้เฉยๆ
ถาม ถึงจุดนัน้ แล้ว จิตนิ่งแล้ว ควรทีจ่ ะพิจารณาไหม
ตอบ ไม่ ตอนทีจ่ ติ นิ่งไม่ตอ้ งทําอะไร ปล่อยให้น่งิ ไปเรื่อยๆ กําลังสุขสบาย ไม่อยากจะ
ทําอะไร อยากอยู่อย่างนัน้ ไปนานๆ แต่พออิม่ ตัวแล้วจะถอนออกมาเอง พอมัน
ถอนออกมาแล้วเริ่มคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ตอนนัน้ ต้องพิจารณา จะพิจารณาร่างกาย
ก็ได้ ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย มีอาการ ๓๒ เช่นผมขน
เล็บฟัน ฯลฯ ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่วา่
จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี ของคนอืน่ ก็ดี เป็ นอย่างนี้เหมือนกันหมด กําหนดดู
สภาพต่างๆ เวลาสาวเวลาหนุ่มเป็ นอย่างไร เวลาแก่แล้วเป็ นอย่างไร เวลาเจ็บไข้
ได้ป่วยแล้วเป็ นอย่างไร เวลาตายแล้วเป็ นอย่างไร ก็ดูไปอย่างนี้ ดูตามความจริง
ศึกษาความจริงของร่างกาย ว่าเป็ นอะไรกันแน่ เป็ นตัวเราของเราหรือ หรือเป็ น
เพียงการรวมตัวของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ มาเป็ นอาการต่างๆ เช่นผมขนเล็บฟัน
หนังเนื้อเอ็นกระดูก ฯลฯ พอถึงเวลาแยกออกจากกัน ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ
พิจารณาจนรู้สกึ ว่า ชักจะโลเลชักจะเผลอเลอ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็กลับมาทํา
สมาธิใหม่ แสดงว่าสมาธิหมดกําลังทีจ่ ะดึงจิตให้อยู่กบั ธรรมะ กิเลสเริ่มออกมา
เพ่นพ่าน มาชวนคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว เริ่มห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วง
เรื่องนี้ กลับมาทําสมาธิใหม่ ทําจิตให้สงบ พอออกจากความสงบแล้ว สังให้
่ คดิ
อะไรก็จะคิดตาม เพราะไม่มกี เิ ลส กิเลสถูกฉีดยาสลบไว้ชัว่ คราว แต่พอหมด
ฤทธิ์ของยาสลบแล้ว กิเลสก็เริ่มออกมา เริ่มห่วง เริ่มกังวล เริ่มอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่
นี้ ถ้าไม่สกัดด้วยปัญญา ก็ตอ้ งกลับมาทําสมาธิ บริกรรมพุทโธๆไป จนกว่าจะนิ่ง
เวลาจิตนิ่งกิเลสก็น่งิ ตาม เหมือนหมอทีจ่ ะผ่าคนไข้ พอยาสลบจะหมดฤทธิ์ก็ตอ้ ง
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เติมยาสลบ ไม่อย่างนัน้ คนไข้สะดุง้ เวลาตัดตรงนัน้ ผ่าตรงนี้ จะสะดุง้ จะเจ็บ
เพราะคนไข้เริ่มรู้สกึ ตัวแล้ว หมอวางยาจึงต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลา ว่ายายัง
ทํางานอยู่หรือไม่ ไม่ใช่หมอผ่าไปครึ่งทางยาเกิดหมดฤทธิ์ข้นึ มานี่จะยุ่ง
ปัญญากับสมาธิทาํ หน้าทีส่ ลับกัน ท่านเปรียบเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา เวลาเดิน
เราไม่ได้กา้ ว ๒ เท้าพร้อมกัน เท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ยนั ไว้ พอเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก็
ยัน สลับกันทําหน้าที่ ถ้าก้าวทัง้ ๒ เท้าพร้อมกัน ก็ตอ้ งกระโดดไป ก็จะไม่
รวดเร็วเท่ากับการก้าวสลับเท้ากัน ซ้ายขวา ซ้ายขวาไป สมาธิกบั ปัญญาก็จะทํา
หน้าทีส่ ลับกัน จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบตั ิ โดยมีสติเป็ นตัว
กํากับ สติเป็ นธรรมทีใ่ หญ่กว่าสําคัญกว่าสมาธิและปัญญา เหมือนรอยเท้าช้างที่
ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อน่ื ทัง้ หมด ปัญญามีความสําคัญทีส่ ุดในการดับกิเลส
แต่ปญั ญาจะไม่เป็ นปัญญาถ้าไม่มสี ติ เหมือนพวกเราถ้าไม่มพี ่อไม่มแี ม่ก็ไม่มที าง
ทีจ่ ะเกิดมาได้ ฉะนัน้ พ่อแม่ตอ้ งใหญ่กว่าเราเสมอ เราอย่าไปใหญ่กว่าพ่อแม่ อย่า
ไปใหญ่กว่าครูบาอาจารย์ ท่านเป็ นผูใ้ ห้กําเนิดเรามา สติก็เป็ นผูใ้ ห้สมาธิกบั
ปัญญา ในเบื้องต้นนี้เราต้องเจริญสติให้มาก ทําได้ทกุ วันทุกเวลา ไม่วา่ อยู่ทไ่ี หน
สติอยู่กบั ใจ ใจก็อยู่กบั เราตลอดเวลา แต่พวกเราไม่ค่อยชอบเจริญสติกนั ชอบ
ทําตามนิสยั เดิม ชอบทํา ๒ อย่างควบคู่กนั ไป ทําเรื่องนี้แล้วก็คดิ เรื่องนัน้ อย่างนี้
เรียกว่าไม่มสี ติ ทําเรื่องไหนก็ตอ้ งคิดเรื่องนัน้ ให้อยู่กบั เรื่องนัน้ ถึงจะเรียกว่ามี
สติ พอมีสติแล้วต่อไปก็จะเห็นใจ จะเห็นกิเลส เวลาโลภก็จะเห็น เวลาโกรธก็จะ
เห็น ถ้าไม่มสี ติจะไม่เห็น จะเห็นแต่สง่ิ ภายนอก เห็นว่าสิง่ นัน้ ดี แต่ไม่รู้วา่ กิเลส
ออกมาแล้ว เห็นสิง่ นัน้ ไม่ดี ก็ไม่รู้วา่ กิเลสออกมาแล้ว แต่ถา้ ดูทใ่ี จจะรู้ เวลากิเลส
ว่าอะไรดีหรือไม่ดจี ติ จะกระเพือ่ มขึ้นมา การกระเพือ่ มของจิตก็คอื ความทุกข์ จะ
ไม่เห็น ถ้าจิตไม่สงบ จิตทีไ่ ม่สงบจะกระเพือ่ มอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เห็นความ
แตกต่าง พอจิตสงบแล้วนี่พอกระเพือ่ มนิดเดียวจะรู้เลยว่าจิตกระเพือ่ มแล้ว
สมาธิจงึ เป็ นตัวสําคัญมากในการดูจติ จิตต้องนิ่งก่อน ถึงจะเห็นการเปลีย่ นแปลง
ของจิตได้ พอจิตนิ่งแล้ว เวลากิเลสทํางานปั๊บ ก็จะกระเพือ่ มขึ้นมาทันที จะรู้เลย
ว่านี่เป็ นผลงานของกิเลส แต่ถา้ เป็ นความคิดของธรรมจะไม่กระเพือ่ ม จิตยังเย็น
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สบายเหมือนเดิม คิดถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา คิดถึงอสุภะนี้ จิตจะไม่
กระเพือ่ ม พอคิดไปถึงความสวยงามน่ารักน่ายินดีป ั๊บนี่ จิตจะกระเพือ่ มขึ้นมา
ทันที ถ้าจิตไม่มสี มาธิจะไม่เห็น จะไม่เห็นความกระเพือ่ มของจิต ถ้าจิตไม่สงบ
เวลาดูจติ ด้วยสติ จะไม่รู้วา่ กิเลสกําลังทํางานอยู่ เพราะจิตเป็ นเหมือนทะเลทีม่ ี
คลืน่ ใหญ่ นอกจากกิเลสทีร่ ะเบิดเหมือนภูเขาไฟทีร่ ะเบิดจากใต้นาํ้ ขึ้นมา ถึงจะ
เห็นว่าเป็ นกิเลส เหมือนกับทะเลทีส่ งบนิ่ง พอโยนก้อนหินก้อนเล็กๆลงไปก็จะ
เห็นนํา้ กระเพือ่ มทันที มันต่างกัน ผูท้ เ่ี จริญสติอย่างเดียวโดยไม่มสี มาธิ แล้วคิด
ว่าจะบรรลุได้ คิดว่าคงจะยาก เพราะไม่รู้วา่ อะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส จะ
รู้แต่เฉพาะกิเลสทีต่ วั ใหญ่ๆระดับภูเขาไฟเท่านัน้ แต่กเิ ลสทีล่ ะเอียดลงไปจะมอง
ไม่เห็น ก็จะตามรู้แล้วก็ระงับได้ชวั ่ คราว ความโลภความโกรธส่วนหยาบเท่า
นัน้ เอง แต่กเิ ลสทีล่ ะเอียดทีท่ าํ ให้หงุดหงิดรําคาญใจ อยู่ๆก็ไม่สบายใจขึ้นมานี้
จะดับไม่ได้ เพราะมันละเอียดกว่าสติปญั ญาทีไ่ ม่มสี มาธิสนับสนุน
ถาม บางครัง้ มีอารมณ์หยาบๆ เสียใจน้อยใจโกรธเกลียดกลัวประชดกังวลยึดถือ เห็น
อยู่แต่ไม่สามารถจัดการได้ ต้องทําอย่างไรดี
ตอบ เพราะขาดปัญญา ไม่รู้ตน้ เหตุทท่ี าํ ให้เกิดความรู้สกึ อย่างนี้ข้นึ มา เพราะยังหลง
ยึดติดดีชวั ่ อยู่ ไม่รู้วา่ ความจริงมันไม่ดไี ม่ชวั ่ มันเป็ นกลาง เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เรา
เห็นตอนทีด่ นิ นํา้ ลมไฟรวมตัวเป็ นนัน่ เป็ นนี่แล้ว เช่นร่างกายนี้ เราเห็นว่าเป็ นนาย
ก. นาย ข. น่ารักสวยงาม น่าเกลียดน่ากลัว แต่ไม่รู้วา่ มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็
จะกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ไม่วา่ จะน่าเกลียดน่ากลัวน่ารักน่าชังอย่างไร จะกลับ
กลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟไปในทีส่ ุด ถ้ารู้วา่ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ก็จะตัดความรัก
ความชังได้ แต่เราไม่เห็น หรือไม่เห็นอาการทีต่ รงกันข้ามกัน เห็นส่วนทีส่ วยแต่
ไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่สวยทีซ่ อ้ นอยู่ภายใต้ผวิ หนัง เห็นส่วนทีด่ แี ต่ไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่ดที ่ี
ซ่อนอยู่ เห็นว่าดีแต่ไม่รู้วา่ จะไม่ดไี ปตลอด ทุกอย่างต้องเสือ่ มต้องหมดไป ถ้า
เห็นภาพรวมของสิง่ ต่างๆแล้ว จะไม่มอี ารมณ์ เราไม่ได้ศึกษาดูความจริงทัง้ หมด
ตัง้ แต่ปรากฏขึ้นมาจนดับไป ทุกสิง่ มาจากการรวมตัวกันของดินนํา้ ลมไฟ แล้วสัก
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วันหนึ่งก็จะแยกจากกันไป ศาลาหลังนี้ก็เกิดจากการเอาวัตถุต่างๆมารวมตัวกัน
มาสร้างให้เป็ นอย่างนี้ ทิ้งไว้สัก ๑๐๐ ปี ก็จะผุพงั ไป
ถาม เพราะฉะนัน้ ถ้าเห็นอารมณ์เหล่านี้ ให้พจิ ารณาลงสู่ไตรลักษณ์ทงั้ หมดใช่ไหมเจ้า
คะ
ตอบ ต้องพิจารณาก่อนทีอ่ ารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น ต้องทําการบ้านไว้ก่อน ถ้าไม่ทาํ พอ
เกิดขึ้นมาจะไม่ทนั ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา พอเห็น
แล้วจะไม่มอี ารมณ์กบั สิง่ ต่างๆ จะไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย ไม่เกลียดเพราะรู้วา่ เดีย๋ วก็
ตายไปเอง ไม่อยู่ไปตลอด ไม่รกั เพราะรู้วา่ เดีย๋ วก็ตอ้ งจากไป จะรู้สกึ เฉยๆเป็ น
กลาง สักแต่วา่ รู้ รับได้หมด น่าเกลียดก็รบั ได้ น่ารักก็รบั ได้ แต่จะไม่อยากให้อยู่
หรือไป ถ้ายังอยู่ก็อยู่ไป ถ้าจะไปก็ให้ไป ปัญหาอยู่ทใ่ี จทีไ่ ปหลง ไปมีปฏิกริ ิยา
เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนี้ เราไม่เข้าใจเขาเอง เราไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ พอเขาไม่เป็ นเราก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา
ถาม ถ้าในกรณีทป่ี ญั ญายังไม่ทนั พอเกิดอารมณ์ สติจบั ได้วา่ เกิดแล้ว ค่อยใช้ปญั ญา
ประกบ
ตอบ จะดับอารมณ์ได้ชา้ ถ้าไม่ซอ้ มไว้ก่อน ควรฝึ กไปเรื่อยๆก่อน ต่อไปปัญญาจะเร็ว
มาก พอเกิดปั๊บก็ดบั ปั๊บเลย ต่อไปจะไม่เกิดเลย เพราะถอนรากถอนโคนของ
ต้นเหตุของอารมณ์เหล่านี้ คือความหลงได้แล้ว
ถาม ถ้าไม่มสี ติไม่มปี ญั ญาก็หลงไปเลย
ตอบ ถ้าไม่มสี ติก็เป็ นคนบ้า ถ้าไม่มปี ญั ญาเป็ นคนโง่ ไม่รู้จกั วิธีแก้ปญั หาต่างๆ ต้อง
อาศัยจิตแพทย์ ให้ยากล่อมประสาท
ถาม อย่างทีฟ่ งั ซีดขี องท่านอาจารย์ ทีโ่ ยมใส่บาตรแล้วทะเลาะกัน คือตามไม่ทนั แล้ว
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ตอบ สติก็ไม่มี ปัญญาก็ไม่มี รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีเ่ ราสัมผัสอยู่น้ ี มันเกิดดับ
เกิดดับ เปลีย่ นไปตลอดเวลา แต่เราไม่รู้วา่ มันเปลีย่ น มันไม่ได้อยู่ภายใต้อาํ นาจ
ของเรา ทีจ่ ะไปกําหนดให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้ บางทีเราก็เห็นภาพทีเ่ รา
พอใจ บางทีเราก็เห็นภาพทีเ่ ราไม่พอใจ ถ้าพิจารณาจะรู้วา่ ความพอใจกับความไม่
พอใจมันอยู่ทเ่ี ราเอง เราไปพอใจไม่พอใจเอง เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนี้ ของ
บางอย่างตอนต้นเราก็ไม่ได้ไปชอบไปอยากด้วย แต่พอมีคนมาสอนบอกว่าดี
อย่างนัน้ ดีอย่างนี้ ก็เกิดความอยากขึ้นมา แต่เราไม่รู้วา่ มันไม่มปี ระโยชน์กบั ใจ
ของเราเลย ความจริงทุกอย่างเป็ นโทษทัง้ นัน้ พอได้มาแล้วถึงแม้จะมีค่ามีราคา
ตามสมมุตนิ ิยม เช่นเพชร ๑๐๐ กะรัต พอได้มาก็จะตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ แต่ไม่
คิดถึงว่าจะต้องดูแลรักษา กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เอาไปไหนมาไหนด้วยก็จะ
โดนจี้โดนฆ่า ไม่คดิ อย่างนี้เลย ไม่เห็นโทษ เห็นแต่คุณ จริงๆแล้วต้องเห็นทัง้ ๒
ส่วน ทุกอย่างมีทงั้ คุณมีทงั้ โทษ
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า ให้เอาสติตงั้ ไว้ทีก่ ายเวทนาจิตธรรม เวลาตัง้ สติทเ่ี วทนาตัง้
อย่างไร ช่วยขยายความ
ตอบ ดูความรู้สกึ ตอนนี้เราสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ ต้องดูอยู่เรื่อยๆ ว่ามันสุข
มันทุกข์ไปตลอดหรือไม่ หรือว่าเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ให้มสี ติรู้ทนั ความรู้สกึ
เหล่านี้ ตอนนี้มคี วามรู้สกึ อย่างนี้ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็รู้ไปตามความจริง
อย่าไปอยากให้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด อย่าไปอยากให้หายไป นัง่ แล้วรู้สกึ เจ็บตรง
นัน้ ปวดตรงนี้ก็ให้รู้แล้วปล่อยวาง ปล่อยให้มนั เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ไป ไม่ตอ้ ง
ไปทําอะไร อย่างนี้เรียกว่าดูดว้ ยสติดูดว้ ยปัญญา ถ้าไม่มสี ติไม่มปี ญั ญา พอเจ็บ
ตรงนัน้ ปั๊บก็ขยับเปลีย่ นท่าทันที แสดงว่าไม่ได้ดูเวทนาด้วยสติดว้ ยปัญญา ดู
ด้วยกิเลส พอมันเจ็บจะเกิดตัณหา คือวิภวตัณหาขึ้นมา ไม่อยากเจ็บขึ้นมา ก็เลย
เปลีย่ นอิริยาบถ ทําให้จติ ไม่สามารถตัง้ อยูใ่ นอุเบกขา ตัง้ อยู่ในความสงบได้ จะ
กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอล พอเตะไปทางโน้น ก็ถูกเตะกลับมาทางนี้ พอนัง่
ไปแล้วเกิดทุกขเวทนาก็เปลีย่ นทันที พอเจอสุขเวทนาก็อยากให้อยู่ไปนานๆ พอ
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หายไปก็เดือดร้อน เป็ นความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจ อยากให้ใจสงบ
นิ่งเป็ นอุเบกขา ก็ตอ้ งปล่อยเวทนาไปตามเรื่องของเขา สุขก็รู้วา่ สุข แต่ก็รู้วา่ สุขนี้
ไม่เทีย่ ง ทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ รู้วา่ ทุกข์น้ ไี ม่เทีย่ งเหมือนกัน ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็รู้วา่ ไม่สุขไม่
ทุกข์ แล้วก็รู้วา่ ไม่เทีย่ งเหมือนกัน ปล่อยไปตามเรื่องของเขา เขาเป็ นอนัตตา เรา
ไม่สามารถไปบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าปล่อยวางได้ดว้ ย
สติปญั ญาก็จะไม่ทกุ ข์ จะเป็ นเพียงอนิจจากับอนัตตา แต่จะไม่เป็ นทุกข์กบั เรา ถ้า
ไม่มสี ติปญั ญาก็จะเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันที ทีป่ ฏิบตั นิ ้ กี ็เพือ่ กําจัดตัวทุกข์ท่ี
อยู่ในไตรลักษณ์น่ีเอง ทุกข์ในไตรลักษณ์น้ ีเรากําจัดได้ เพราะทุกข์ในไตรลักษณ์
ก็คอื ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ในใจเราเอง ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยาก พอใจไม่อยาก
กับเวทนาแล้ว คือปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่องของเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็ได้
อย่างนี้ก็จะไม่เกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจของเรา
ถาม ต้องพยายามให้อยู่ตรงกลางมากทีส่ ุด ไม่ซา้ ยไม่ขวา
ตอบ อุเบกขา ไม่อยาก ไม่มภี วตัณหาวิภวตัณหาหรือกามตัณหา ไม่มคี วามอยากกับ
เวทนา เวลาสุขก็ไม่ได้อยากให้สุขไปนานๆ ทุกข์ก็ไม่ได้อยากให้หายไปเร็วๆ ไม่
สุขไม่ทกุ ข์ก็ไม่อยากจะหนีจากหรืออยากจะเปลีย่ นให้เป็ นอืน่ เวลาไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็
ไม่พอใจ อยากจะสุข มันก็ทกุ ข์แล้ว เวลาทุกข์แล้วอยากจะให้มนั หาย มันก็ทกุ ข์
แล้ว แต่ถา้ มันทุกข์แล้วเรารับมันได้ มันก็จะไม่ทกุ ข์ในใจ มันสุขเราก็ไม่ได้อยาก
ให้มนั อยู่ไปตลอด พอมันหายไปเราก็ไม่ทกุ ข์
ถาม ถ้ามาถึงตรงจุดนี้ จะได้วปิ สั สนาทีจ่ ะถอดถอนตัณหา
ตอบ จะได้อริยสัจ ๔ จะเห็นอริยสัจ จะมีดวงตาเห็นธรรม การเห็นธรรมก็คอื เห็น
อริยสัจ ๔ สมาธิกบั ปัญญาเป็ นเพียงเครื่องมือ ทีจ่ ะทําให้เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรคทีม่ อี ยู่ในใจ ว่าตอนนี้ใจเรามีสมุทยั หรือมีมรรค ถ้ามีสติมี
ปัญญามีมรรคใจก็ไม่ทกุ ข์ ถ้ามีสมุทยั มีความอยากใจก็จะทุกข์ จะรู้วา่ ปัญหา
ทัง้ หมดไม่ได้อยู่ทใ่ี คร แต่อยู่ทอ่ี ริยสัจ ๔ ในใจเรานี่เอง ถ้าใจอยากปั๊บก็จะทุกข์
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ขึ้นมาทันที แล้วก็ไปโทษคนนัน้ คนนี้ เช่นอยากให้สามีซอ่ื สัตย์กบั เรา แต่เขาชอบ
ไปหาของนอกบ้าน อย่างนี้เราก็จะทุกข์ แล้วก็จะไปโทษว่าเขาไม่ดี ความจริงเรา
ต่างหากทีไ่ ม่ดี เราไปทุกข์กบั เขาเอง ถ้าเราปล่อยเขาไปตามเรื่อง จะซือ่ สัตย์
หรือไม่ก็เรื่องของเขา เราก็จะไม่ทกุ ข์ เราก็จะไม่แก้ปญั หาผิดจุด จะมาแก้ปญั หา
ทีใ่ จ เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเอง ทีม่ นั เกิดความอยากก็เพราะ
ไม่มปี ญั ญาไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราอยากนี้ มันไม่เป็ นไปตาม
ความอยากของเราเสมอไป อยากให้คนนัน้ คนนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอเขา
ไม่เป็ นก็ทกุ ข์ข้นึ มาทันที ปัญหาอยู่ทเ่ี ราไปอยากเขาเอง ทีเ่ ราไม่สบายใจ ไม่ใช่
เพราะเขาหรอก แต่เรากลับไปโทษเขา
ถาม จะพิจารณาถึงตรงนี้ได้ สติตอ้ งมีกาํ ลังเข้มข้นสุดเลย ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ถ้าทําได้ก็แสดงว่ามี ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่มี จะเข้มข้นหรือไม่ไม่สาํ คัญเอาความจริงเอา
สันทิฏฐิโกนี่เป็ นหลัก อย่าไปเอาทฤษฎีมาว่าต้องมีเท่านัน้ เท่านี้ เอาความจริงว่า
ทุกข์หรือไม่ ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่มี ถ้าไม่ทกุ ข์ก็แสดงว่ามีแล้ว ถ้ายังทุกข์อยู่ก็
แสดงว่าสติปญั ญาไม่พอ
ถาม ถ้ายังไม่มกี ็ฝึกให้มนั เข้มข้นเพือ่ สูก้ บั มัน
ตอบ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ แต่ไม่ชอบปฏิบตั กิ นั
ถาม ถ้าพิจารณาเวทนาจนข้ามเวทนาไปได้แล้ว ต้องดูอะไรต่อไป
ตอบ สบายแล้วก็อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจ็บปวดใหม่ ก็แก้มนั ใหม่ ทําไปจนกว่า
จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป
ถาม แต่ตอนนัน้ มันจะสุข
ตอบ ถ้าสุขก็อยู่เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ไป นัง่ ต่อไป อย่างทีห่ ลวงตาท่านเล่าว่าต้องผ่านเวทนา
๓ ตัวด้วยกัน นัง่ ตลอดคืนตัง้ แต่เย็นจนถึงเช้ามืด ประมาณ ๘ ชัว่ โมง ท่านบอก
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จะผ่านเวทนา ๓ ขัน้ ขัน้ หนู ขัน้ เป็ ดไก่ แล้วก็ขนั้ ช้าง พอผ่านขัน้ แรกไปก็จะสงบ
สักระยะหนึ่ง แล้วก็เริ่มเจ็บปวดขึ้นมาใหม่ จะรุนแรงกว่าขัน้ แรก ก็ตอ้ งพยายาม
ผ่านไปให้ได้ ผ่านขัน้ นี้ได้แล้วก็ไปขัน้ ที่ ๓ ขัน้ สุดท้าย ถ้าผ่านขัน้ นี้ได้แล้ว จะไม่
กลัวความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วย ทีเ่ กิดจากความตาย
ถาม เพือ่ นทีเ่ ดนมาร์คอ่านหนังสือท่านอาจารย์ ปัญหาคาใจเล่ม ๕ แล้วเขาสงสัย คือ
เขาอยากให้ท่านขยายความตรงทีบ่ อกว่า เวลาเกิดเวทนาแล้วพิจารณาเรื่องอืน่ ได้
ไหม แล้วท่านอาจารย์บอกว่าเป็ นการเบีย่ งเบนจิต เขาเลยไม่แน่ใจว่า ให้พจิ ารณา
อย่างอืน่ ไม่ได้เลยหรือคะ
ตอบ ได้ แต่ไม่ได้แก้ปญั หาอย่างถาวร ถ้าไปคิดเรื่องอืน่ ก็ทาํ ให้เราลืมเรื่องเจ็บปวดได้
เช่นเวลานัง่ ดูหนังเป็ นชัว่ โมง ก็ไม่รู้สกึ เจ็บปวดแต่อย่างใด ทัง้ ๆทีม่ นั ก็เจ็บปวดอยู่
แต่เราไม่สนใจกับความเจ็บปวด เพราะมีเรื่องอืน่ มาดึงความสนใจ เวลานัง่ เล่นไพ่
ทัง้ คืนก็นงั ่ เล่นได้ แต่ให้นงั ่ สมาธิน้ นี งั ่ ไม่ได้ เพราะไม่มอี ะไรให้จติ ทํา จะดูแต่
ความเจ็บ พอเกิดความเจ็บก็จะเกิดตัณหา อยากหนีความเจ็บทันที ก็จะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มาในใจ จนทนทีจ่ ะนัง่ ต่อไปไม่ได้
ถาม พอเจ็บแล้ว ควรจะทําอย่างไร
ตอบ ควรพิจารณาดูวา่ ความเจ็บเป็ นอย่างไร เจ็บจริงหรือไม่
ถาม แบบทีท่ า่ นอาจารย์อธิบายเมือ่ ครู่น้ ี
ตอบ เช่นมันทุกข์ มันจะทุกข์ไปตลอดหรือไม่ มันเทีย่ งหรือไม่ เราบังคับมันได้หรือไม่
เราสังให้
่ มนั หายไปได้หรือไม่ ถ้ามันไม่หายไปเราอยู่กบั มันได้หรือไม่ คนอืน่ เขา
อยู่ได้เราก็ตอ้ งอยู่ได้ พระพุทธเจ้าอยู่ได้ ครูบาอาจารย์อยู่ได้ เราก็ตอ้ งอยู่ได้ ถ้า
เราไม่ไปอยากกับมัน ก็จะไม่เป็ นปัญหากับเรา จะไม่เกิดความทุกข์ใจ ถ้าอยากจะ
หนีมนั หรืออยากจะให้มนั หายไป ก็จะทุกข์ข้นึ มาทันทีเพราะมันยังอยู่ พิจารณา
เพือ่ ปล่อยวาง เพือ่ ยอมรับความจริงของเขา เขาเป็ นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็ นไป อย่า
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อยากให้เขาเป็ นอย่างอืน่ เป็ นกล้วยก็อย่าไปอยากให้เป็ นส้ม พออยากให้เป็ นส้ม
ขึ้นมาก็จะวุน่ วายใจ
ถาม เขาคิดว่าห้ามพิจารณาดินนํา้ ลมไฟ
ตอบ ไม่ได้หา้ ม ทําได้ เป็ นอุบายของสมาธิ เป็ นการเบีย่ งเบนจิตไปเรื่องอืน่ ไม่ได้
พิจารณาแก้ปญั หาทีร่ าก คือความหลง ไปหลงคิดว่าเราเจ็บ ถ้าแยกแยะดูแล้ว
จะเห็นว่าไม่มเี ราอยู่ในความเจ็บนัน้ มีแต่ความเจ็บกับตัวรู้เท่านัน้ เอง ตัวรู้ก็ไม่ได้
เจ็บ แต่กเิ ลสไปผูกตัวเราไว้กับเวทนา ว่าเราเจ็บ ตัวนี้ทต่ี อ้ งแก้ให้ได้ คือตัวหลงนี้
ไปหลงว่าเราเจ็บ ต้องถามว่าแล้วเราอยู่ตรงไหน ลองไล่ดู เราอยู่ตรงกระดูกหรือ
อยู่ทข่ี นอยู่ทเ่ี ล็บอยู่ทฟ่ี นั อยู่ตรงไหนกันแน่ ไล่ดูไปทัง้ ๓๒ อาการ แล้วก็จะเห็น
ว่าไม่มเี รา ก็จะรู้วา่ ตัวเรานี้เกิดจากความหลง เมือ่ ไม่มเี ราก็จบ มีแต่ตวั รู้ รู้ตาม
ความจริงไป คนเรามีจริตไม่เหมือนกัน บางคนมีปญั ญามาก รู้จกั วิเคราะห์
พิจารณาแยกแยะ พวกนี้พจิ ารณาได้เร็ว บางคนคิดไม่เป็ น แยกแยะไม่เป็ น ก็
ต้องใช้อบุ ายของสมาธิไปก่อน พุทโธไปเรื่อยๆก่อน เวลาเจ็บปวดขึ้นมาก็พทุ
โธๆไป ไม่ให้คดิ ถึงความเจ็บปวด พอจิตไม่มชี ่องทีจ่ ะไปอยากให้ความเจ็บ
หายไป ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ สงบตัวลงได้ แต่เป็ นการแก้ดว้ ยอุบายของสมาธิ ไม่เห็น
อริยสัจ ๔ ในใจ คือทุกข์เกิดจากสมุทยั ความอยาก และทุกข์ทด่ี บั ด้วยมรรคคือ
สติปญั ญา ยังไม่เห็น ก็ยงั ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ก็ยงั อยู่ในขัน้ โลกียะอยู่ สมาธิ
เป็ นขัน้ โลกียะ ถ้าได้ขนั้ นัน้ แล้วก็สบายพอควร เวลาเจ็บปวดมากๆไม่ตอ้ งหายา
แก้ปวดก็ได้ พุทโธๆไปอย่างเดียว ร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไป แต่ใจไม่ไปเจ็บกับมันก็
แล้วกัน มันก็จะไม่เจ็บมาก ถ้าพิจารณาจนเห็นอริยสัจในใจ ว่าทุกข์น้ ีมี ๒ ชัน้
ทุกข์ทก่ี ายแล้วก็ทกุ ข์ทใ่ี จ ทุกข์ทก่ี ายนี้ไปห้ามเขาไม่ได้ ดับเขาไม่ได้ แต่ทกุ ข์ทใ่ี จ
นี้เราดับได้ เพราะใจไปอยากมัน ถ้าสอนใจไม่ให้ไปอยากให้ความทุกข์ทก่ี ายดับ
ไป ทุกข์ทใ่ี จก็ดบั ทันที จะเจ็บเพียงครึ่งเดียว คือเจ็บทีก่ ายแต่ไม่เจ็บทีใ่ จ ใจไม่ได้
อยากให้ความเจ็บกายหายไป ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง พอใจยอมก็จะสงบ
ลง ความทุกข์ภายในใจหายไปหมด ความเจ็บปวดหายไป ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือ
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เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ทเ่ี ป็ นส่วนของร่างกาย ความทุกข์ใจรุนแรงกว่าความทุกข์
ของกายหลายเท่าด้วยกัน ทีพ่ จิ ารณานี้เพือ่ ดับความทุกข์ใจ พอความทุกข์ใจไม่มี
แล้ว ความทุกข์ของร่างกายนี้นิดเดียว เหมือนกับหมอฉีดยา ถ้าไม่กลัวแล้วฉีด
เข้าไปเถิด มันเจ็บนิดเดียว แต่ถา้ กลัวนี้ ยังไม่ทนั ฉีดเลยก็ทกุ ข์แล้ว นี่คือการมี
ดวงตาเห็นธรรม เห็นทุกข์ในใจ เห็นอริยสัจ ๔ ในใจ
ไม่มอี ะไรมีคุณค่ายิง่ กว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะ
ทําให้เราหลุดพ้นได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ต่อให้มอี ะไร
วิเศษขนาดไหนก็ตาม
เราก็ยงั ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าไม่มี
พระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสังสอน
่
พวกเราจะไม่มที างโผล่ข้นึ มาจากนํา้
ได้เลย ตอนนี้เรามีโอกาสแล้ว เราจะโผล่หรือไม่ก็อยู่ทต่ี วั เรา ถ้ายังอยากจะเป็ น
อาหารของปูของปลา ถ้ายังติดความสุขเล็กๆน้อยๆก็ตามใจ แต่อย่ามาบ่นทีหลัง
ว่าเสียใจ ต้องพยายามละ อยู่แบบเรียบง่าย อย่าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
มากจนเกินไป พยายามลดละไปเรื่อยๆ ตัดไปเรื่อยๆ หูตาก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
ถ้าตาไม่ดกี ็ดูอะไรไม่ได้ หูไม่ดกี ็ฟงั อะไรไม่ได้ ตอนนัน้ จะไม่ค่อยมีความสุข ถ้า
ไม่มคี วามสงบภายในใจ ถ้ามีถงึ แม้ร่างกายจะพิกลพิการไป หูตาจมูกจะเสือ่ มไป
ก็ไม่เดือดร้อน ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มาก รักษาไว้ในใจนี่
แหละดีทส่ี ุด ถ้าอยู่ในใจแล้วจะไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่วา่ จะไปเกิดในภพไหน ถ้ายังต้อง
เกิดอยู่ ก็จะมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ ผลักดันให้ไปในทางทีด่ เี สมอ อย่างทีพ่ วก
เรามาทําบุญกันนี่ ก็เป็ นเพราะธรรมะทีไ่ ด้สะสมไว้ภายในใจ ผลักดันให้มาทํากัน
ต่อ พวกทีไ่ ม่ได้มา พวกทีไ่ ม่ทาํ บุญให้ทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นพวก
ทีไ่ ม่มธี รรมะอยู่ในใจ ถึงแม้ธรรมะภายนอกจะสําคัญมากเพียงไร จะเก็บรักษาไว้
ดีอย่างไร ก็ไม่ดเี ท่ากับการเก็บธรรมะไว้ภายในใจ ธรรมะภายนอกเราก็เก็บไป
ดูแลรักษาไป แต่ไม่สาํ คัญเท่ากับธรรมะภายในใจ ถ้ามีธรรมะภายนอกอยู่เต็ม
บ้าน แต่ไม่มอี ยู่ในใจ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อะไรมากระทบหน่อยก็จะวุน่ วาย
ใจขึ้นมาทันที จึงต้องสะสมธรรมะภายในใจไว้เป็ นประการสําคัญ ส่วนธรรมะ
ภายนอกก็มไี ว้สําหรับผูอ้ น่ื ผูท้ ย่ี งั ไม่มธี รรมะภายใน จะได้อาศัยธรรมะภายนอก
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ทําให้เกิดธรรมะภายในเกิดขึ้นมา ธรรมะนี้ก็เป็ นเหมือนยา ถ้าอยู่ข ้างนอกร่างกาย
ก็ยงั ไม่สามารถทําประโยชน์ให้กบั ร่างกายได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่รบั ประทาน
ยา ยาก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ ฉันใดโรคภัยไข้เจ็บของใจก็
ต้องอาศัยธรรมโอสถ เราจึงต้องน้อมเอาธรรมโอสถเข้าสู่ใจ ด้วยการศึกษาคือ
ปริยตั ิ แล้วก็ปฏิบตั ิ ศึกษาแล้วก็นาํ เอามาปฏิบตั ิ จนปรากฏเป็ นปฏิเวธ คือ
เกิดผลขึ้นมา หายจากทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ ต้องทําทัง้ ๒ อย่าง คือปริยตั ิ
การศึกษา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะ แล้วก็นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา
ปฏิบตั ิ
วันนี้ก็สอนอยู่หลายเรื่อง เรื่องสติ เรื่องปัญญา เรื่องสมาธิ ขอให้เอาไปปฏิบตั ิ
ปัญญาก็ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ
พิจารณาปฏิกูล พิจารณาธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาไปเรื่อย จนมันใจแล้วก็
่
เอาไปทดสอบดูวา่ ปล่อยได้ไหม ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริงได้ไหม ปล่อยให้
ร่างกายแก่เจ็บตายได้ไหม ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่องของเขาได้ไหม เขาจะ
สุขก็ไม่ไปอยากให้เขาสุขไปตลอด เขาจะทุกข์ก็ไม่ไปอยากให้เขาหายไปเร็วๆ
ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ถ้าทําได้แล้วใจจะเป็ นอุเบกขา จะสงบ จะสัก
แต่วา่ รู้ รู้วา่ เป็ นอย่างนี้ ไม่มคี วามอยาก จะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป แล้วเรา
จะมีแต่ความสุขความสบายใจ ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไร เพราะความสุขทีแ่ ท้จริง
อยู่ในใจเรานี่เอง ความสุขทีเ่ กิดจากปริยตั แิ ละปฏิบตั จิ นปรากฏเป็ นปฏิเวธขึ้นมา
นัน่ แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง อยู่ในใจเรา ไม่ตอ้ งรวยก็ทาํ ได้ ไม่มเี งินให้ทานก็
ไม่ตอ้ งให้ ทานมีไว้สําหรับคนทีม่ เี หลือกินเหลือใช้ คนทีไ่ ม่มเี หลือกินเหลือใช้ก็ไม่
ต้องให้ หมดหน้าที่ ทานมีเพือ่ ปลดเปลื้องความยึดติดกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
ต่างๆ ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป จะเอาเงินทองไปซื้อ
ความสุขกัน ไปเทีย่ วไปดืม่ ไปรับประทานกัน ถ้าไม่มกี ็ตอ้ งอยู่บา้ น กินข้าวกับไข่
เจียว ก็อยู่ได้ ก็อม่ิ เหมือนกัน แต่มเี วลาปฏิบตั ธิ รรม จิตก็จะสงบระงับจากความ
ฟุ้งซ่านต่างๆ จากความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ก็จะได้พบกับความสุข
ภายในใจ ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนหาเงินหาทองให้เสียเวลา หาได้มามากเกินไปก็ตอ้ งเอา
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ไปให้ทานอยู่ดี ถ้าไม่ให้ตายไปก็เป็ นของคนอืน่ ไป เอาไปไม่ได้ หามาทําไม ไม่คดิ
กันบ้าง หาสิง่ ทีเ่ ราเอาติดตัวไปได้ หาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ใจสิ ด้วยการให้ทาน
ถ้ามีเงินทองเหลือเฟื อ ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา เจริญสติสมาธิปญั ญา
อยู่ตรงนี้หน้าทีข่ องเรา เกิดมาถ้าไม่ได้ทาํ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็เสีย
ชาติเกิด ขาดทุน ไม่มชี าติไหนทีจ่ ะดีเท่ากับชาติน้ ี ภพของมนุษย์น้ ีเป็ นภพเดียว
เท่านัน้ ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมจนหลุดพ้นได้ ต้องอยู่ในยุคทีม่ พี ระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ดว้ ย ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ในช่วงทีไ่ ม่มพี ระธรรมคําสอน ก็จะ
ไม่สามารถปฏิบตั จิ นหลุดพ้นได้ ปฏิบตั ไิ ด้เต็มทีก่ ็แค่สวรรค์ชนั้ พรหม ได้แค่ฌาน
สมาบัตเิ ท่านัน้ เอง
ตอนนี้เราเป็ นมนุษย์เราปฏิบตั ไิ ด้ มีแสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านําทาง ถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ตกั ตวงประโยชน์ ก็จะเสียโอกาสทีม่ คี ่าอย่าง
ยิง่ ไป ไม่รู้วา่ จะได้พบกับโอกาสอย่างนี้อกี เมือ่ ไหร่ ทรงตรัสไว้ว่า ไม่ใช่เป็ นของ
ง่ายทีจ่ ะได้เกิดเป็ นมนุษย์ ไม่ใช่เป็ นของง่ายในการดํารงชีพของมนุษย์ ไม่ใช่เป็ น
ของง่ายในการได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ใช่เป็ นของง่ายในการปรากฏของพระธรรมคํา
สอน เป็ นของยากทัง้ นัน้ วันนี้เราได้พบกับของยากนี้แล้ว เป็ นเหมือนถูกรางวัลที่
๑ แล้ว ถ้าไม่ไปขึ้นเงินก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร พวกเราถูกรางวัลที่ ๑ กันแล้ว ได้เป็ น
มนุษย์แล้ว ได้พบพระธรรมคําสอนแล้ว ได้ปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ได้ดาํ รงชีวติ ของ
มนุษย์อยู่ได้ ตอนนี้เรามีปจั จัยครบถ้วนบริบูรณ์ ทีจ่ ะเอื้อต่อการหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดแล้ว ถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็ไม่มใี ครว่า แต่อย่าไปโทษใครก็แล้ว
กัน โทษความโง่ของเราเอง เหมือนกับไก่ได้พลอย ไม่รู้จะเอาพลอยไปทําอะไร
ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนา แต่ไม่ตกั ตวงประโยชน์ กลับไป
หาไส้เดือนตัวหนอน ในรูปแบบของรูปเสียงกลิน่ รส ในรูปแบบของลาภยศ
สรรเสริญ แล้วก็แบกความทุกข์ของสิง่ เหล่านี้ไปจนวันตาย พยายามก้าวไป ทุกข์
ยากลําบากอย่างไร ก็ควรดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูครู บาอาจารย์ทงั้ หลายเป็ น
ตัวอย่าง ทีต่ อ้ งทุกข์ยากลําบาก ออกจากบ้านจากเรือน ไปอยู่ในป่ าในเขา
ห่างไกลความสุขความสบาย แต่สง่ิ ทีท่ ่านได้มานี้มนั วิเศษกว่าสิง่ ทีท่ ่านจากไปตัด
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ไปทิ้งไป ท่านได้สง่ิ ทีเ่ ลิศกว่าหลาย ๑๐๐๐ เท่า ถ้าไม่ตดั ก็จะไม่สามารถได้สง่ิ ที่
วิเศษกว่า ขอให้พยายามต่อสู ้ พยายามปฏิบตั ิ พยายามทําให้มาก
ถาม ปฏิบตั ไิ ปมากเท่าไหร่ ถึงจะต้องเข้าห้องสอบ
ตอบ เหมือนเรียนหนังสือ เรียนแล้วก็ตอ้ งไปเข้าห้องสอบ หรือรอให้หอ้ งสอบมาหาก็
ได้ เช่นรอให้เกิดมีปญั หาขึ้นมาแล้วฟันฝ่ ามันไป สูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไปแล้วใจยังเป็ น
ปกติอยู่หรือไม่ หรือเป็ นบ้าเป็ นบอไป เสียสติไป มีเหตุการณ์ต่างๆเป็ นข้อสอบ
ถ้าใจร้อนก็ไปหาข้อสอบเอง อย่างพระป่ าทัง้ หลาย ท่านไปหาข้อสอบเอง ไม่รอให้
ข้อสอบมาหา พวกเรารอให้ความแก่ความเจ็บความตายมาหากัน แต่ท่านไม่รอ
ท่านไปหาความเจ็บความตาย ไปหาความทุกข์ความลําบากกัน เพือ่ ทดสอบดูวา่
ใจของท่านอยู่เหนือสิง่ เหล่านี้หรือไม่
ถาม อย่างทีท่ ่านอาจารย์ให้ไปทดสอบในป่ าช้า
ตอบ ถามตัวเราเองว่าเรากลัวไหม สิง่ ใดทีเ่ รากลัวก็ตอ้ งไปหาสิง่ นัน้
ถาม ถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัว เราก็ไม่ตอ้ งไปทดสอบ
ตอบ เราโกหกตัวเองหรือเปล่า โกหกตัวเองร้ายแรงกว่าโกหกคนอืน่ นะ เพราะเราเป็ น
ผูร้ บั โทษรับผล ถ้าเราว่าเราไม่กลัว ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดู ว่าไม่กลัวจริงหรือเปล่า
ถาม ลูกถึงกราบเรียนถามว่า ถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัว ก็ไม่ตอ้ งทดสอบ
ตอบ จะไม่รู้วา่ ไม่กลัวจริงหรือเปล่า เพราะยังไม่เจอของจริง เรารักสิง่ ใดเราตัดได้หรือ
เปล่า ให้คนอืน่ ไปได้หรือเปล่า เรากลัวอะไรเราเข้าหาสิง่ ทีเ่ รากลัวได้หรือเปล่า
กลัวความเหงาความว้าเหว่อยู่คนเดียวได้หรือเปล่า อยากกินนัน่ กินนี่เราตัดได้
หรือเปล่า สิง่ ทีเ่ ราอยากเราชอบก็ตอ้ งละ สิง่ ทีเ่ ราไม่อยากไม่ชอบก็ตอ้ งรับมันให้
ได้
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ถาม เวลาภาวนามาถึงขัน้ กายเบาใจเบา จะมีความรู้สกึ หดเข้ามา แล้วก็คาอยู่ตรงนัน้
ไม่หดปุ๊ บ
ตอบ อย่าไปดูตรงนัน้ เราดูตรงกรรมฐานทีเ่ ราใช้เป็ นตัวพาเข้าไป เราใช้อะไรอยู่ ใช้พทุ
โธหรือใช้อะไร
ถาม ตอนแรกใช้อานาปานสติ
ตอบ กลับไปดูทอ่ี านาปานสติ อย่าไปสนใจเรื่องอืน่ ถ้าดูตวั นัน้ มันจะไม่เข้า ให้ดูทล่ี ม
ไปเรื่อยๆ ดูทอ่ี านาปานสติไปเรื่อยๆ อย่าไปดูสง่ิ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น ถ้าดูก็จะไม่ได้ดู
กรรมฐานทีจ่ ะทําให้เกิดผลขึ้นมา จะไม่กา้ วหน้า จะติดอยู่ตรงนัน้ ถ้าอยู่กบั ลม
อย่างเดียวเดีย๋ วก็เข้าไป พอไม่ดูลมก็จะติดอยู่ตรงนัน้
ถาม ตอนนัน้ หนู คดิ ว่า ถ้าหยุดจากลมแล้วมันจะวาง
ตอบ ดูทล่ี มอย่างเดียว อย่าไปดูอย่างอืน่
ถาม ไม่ตอ้ งสนใจผล ทําเหตุให้สมบรูณ์ เมือ่ เหตุสมบรูณ์แล้วผลจะตามมาเอง
ตอบ เหมือนนัง่ อยู่ในรถ ให้ถงึ ทีก่ ่อนแล้วค่อยลงจากรถ อย่าลงจากรถกลางทาง อย่า
หยุดรถกลางทาง ให้รถวิง่ ไปถึงจุดหมายปลายทาง รถก็คอื อานาปานสติ ให้อยู่
กับอานาปานสติไปจนจิตรวมลง แล้วอานาปานสติก็จะหมดหน้าทีห่ ายไปเอง
ถาม ให้น่ิงเฉยอยู่ตรงนัน้ ไป
ตอบ ตอนนัน้ จะไม่อยากไปไหนแล้ว อยากอยู่ตรงนัน้ นานๆ เพราะมันสุขเหลือเกิน
ถาม สุขตรงนัน้ ต้องนานขนาดไหนหรือแล้วแต่
ตอบ ใหม่ๆก็แค่นกกระจอกกินนํา้ เรียกว่าขณิกสมาธิ เพียงชัว่ ขณะเดียว วูบแล้วก็
ถอนออกมา ถ้าอยู่นานก็เป็ นอัปปนาสมาธิ
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ถาม อุปจารสมาธิเป็ นอย่างไร
ตอบ อุปจารสมาธิเป็ นอีกอย่างหนึ่ง จิตรวมแล้วถอยออกมาหน่อย เข้าไปก่อนแล้ว
ถอยออกมาเห็นมารับรู้เรื่องราวต่างๆ เรื่องกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทพิ ย์ อิทธิฤทธิ์
จะอยู่ในขัน้ อุปจาระ
ถาม ขณิกสมาธิกบั อัปปนาสมาธิ ต่างกันทีร่ ะยะเวลา
ตอบ รวมเหมือนกัน รวมแป๊ บเดียวก็ขณิกะ รวมนานก็อปั ปนา ถ้ารวมแป๊ บเดียวแล้ว
ถอยออกมาหน่อย แล้วไปรู้เรื่องต่างๆก็อปุ จาร
ถาม ถ้าฝันแล้วเป็ นจริง
ตอบ ให้ใช้ปญั ญาวิเคราะห์แยกแยะ เพราะสิง่ ทีเ่ ห็นเป็ นข้อมูลดิบ มีทงั้ จริงและไม่จริง
มีทงั้ คุณมีทงั้ โทษ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็อย่าไปสนใจ รู้แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไป
วิเคราะห์ ถ้าวิเคราะห์ตามกิเลสก็จะคิดว่าเราวิเศษ สิ้นกิเลส เป็ นอริยะแล้ว ให้รู้
ไว้เฉยๆ ให้เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์ อย่าไปวิเคราะห์ จนกว่าจะมีข ้อพิสูจน์วา่ เป็ น
อย่างนี้จริง
ถาม ถ้าเรารู้ลว่ งหน้า เราจะแก้ไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้หรอก เพราะเป็ นเรื่องของบุญของกรรม
ถาม ถ้าสมมุตวิ า่ ทําได้ จะเป็ นกรรมกับเราหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่มใี ครห้ามวิบากกรรมได้ อย่างมากก็คอื แค่เลือ่ นเวลาออกไป แต่เมือ่ ถึงเวลา
กรรมก็จะให้ผลอยู่ดี อย่างพระอรหันต์ทม่ี ฤี ทธิ์มเี ดช แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์เดชเพือ่
ป้ องกันวิบากกรรม ท่านบอกว่าหนีได้วนั นี้ เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่อยู่ดี เป็ น
เหมือนเงาตามตัว ใจของท่านไม่ยดึ ติดกับร่างกายแล้ว ไม่กลัวความตายแล้ว
พร้อมให้มนั ไปเสมอ ก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่า สบายใจกว่า ถ้าคอยหนีก็ตอ้ งวุน่ วาย
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อยู่กบั การหนีอยู่เรื่อยๆ อย่าไปติดอย่าไปชอบกับสิง่ ทีร่ ู้ทเ่ี ห็น เพราะไม่ใช่ทาง
ไม่ใช่วปิ สั สนา ไม่ใช่มรรค ถ้าติดแล้วจะเสียเวลาไปเปล่าๆ จะไม่ได้เจริญ
วิปสั สนา ไม่ได้พจิ ารณาไตรลักษณ์ มัวเล่นกับสิง่ เหล่านี้ พอเห็นอะไรก็จะไปเล่น
กับมัน ไปแก้มนั ไปช่วยคนนัน้ ช่วยคนนี้ ทําโน่นทํานี่ จนกลายเป็ นหมอดูไปก็ได้
ไม่ภาวนาแล้ว เป็ นหมอดูดกี ว่า ใครมีปญั หาอะไรก็ดูให้เขาแก้ให้เขาไป กิเลสใน
ใจกลับมีมากขึ้น เพราะเกิดความโลภ มีรายได้ก็อยากจะให้ลูกค้ามาบ่อยๆ
ถาม พอเกิดเวทนาเราอยู่กบั พุทโธๆ อย่างนี้เป็ นสมถภาวนา ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ใน
เวทนา อย่างนี้เป็ นปัญญา
ตอบ ใช่
ถาม ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ในเวทนา ก็ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆ
ตอบ ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ เวลาฝนตกเราหยุดมันได้หรือไม่ ถ้าหยุดไม่ได้ แต่
อยากจะให้หยุด ก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้ายอมรับว่าจะตกก็ตกไป ก็จะสบายใจ
เวทนาก็เหมือนกัน ยอมรับมันได้หรือไม่ ถ้ายอมรับได้ ปล่อยให้มนั เป็ นไป ไม่
อยากให้มนั หายไป ใจก็สงบไม่วนุ่ วาย นิ่งเป็ นอุเบกขา
ถาม อุเบกขาทีว่ า่ นี้ คือทนดูมนั ไปเรื่อยๆ
ตอบ ไม่ทน สักแต่วา่ รู้ มีความสบาย ถ้าทนแสดงว่ายังทุกข์ทรมานอยู่ นี่ไม่ตอ้ ง ถ้า
ปล่อยเขาไป อยากจะเป็ นอย่างนัน้ ก็เป็ นไป ใจไม่เดือดร้อน
ถาม ถ้ายังต้องทนดูมนั อยู่
ตอบ แสดงว่ายังไม่ได้ใช้ปญั ญา ถ้าใช้ปญั ญาวิเคราะห์แล้ว จะดับความทุกข์ทรมานใจ
ได้
ถาม ยังไม่ได้เข้ามรรค
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ตอบ ยังไม่ได้เจริญมรรค ยังไม่เห็นสมุทยั คือความอยาก ทีอ่ ยากจะให้มนั หาย พอ
เห็นแล้วว่าปัญหาอยู่ทอ่ี ยากให้มนั หาย ทีท่ าํ ให้กระวนกระวายกระสับกระส่าย
พอยอมรับว่าจะเจ็บก็เจ็บไป ใจก็หายกระสับกระส่ายกระวนกระวาย นิ่งสบาย
เป็ นอุเบกขา จะเป็ นได้ ๒ ลักษณะ แบบทีเ่ วทนายังมีอยู่ แต่ใจไม่ทกุ ข์ หรือแบบ
ทีเ่ วทนาหายไปเลย ส่วนใจรวมลงสู่อปั ปนา เหลือสักแต่วา่ รู้อยู่อย่างเดียว เป็ นได้
๒ ลักษณะ จะเป็ นอย่างไหนก็ได้ จะเห็นอริยสัจขึ้นมาในใจ ว่าอยู่ในใจเรานี่เอง
ต่อไปก็จะพยายามควบคุมความอยาก ไม่ให้ไปอยากกับอะไร ยินดีตามมีตาม
เกิด ก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม นี่คอื การเจริญมรรค เพือ่ เห็นทุกข์กบั สมุทยั
ตอบ เห็นทุกข์เห็นสมุทยั เห็นนิโรธเห็นมรรค จะเห็นหมดเลยทัง้ ๔ สัจจะนี้ ทีท่ าํ งาน
พร้อมกัน แต่เวลาแสดงก็ตอ้ งแสดงทีละสัจจะ ความจริงทํางานพร้อมกันไปเลย
ถาม ถ้ายังต้องทนอยู่ก็ตอ้ งมีอบุ ายให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ ถ้าไม่ใช้ปญั ญาก็ไม่ใช่มรรค
ตอบ การทนก็คอื การบังคับใจ ไม่ให้หนีจาก แต่ยงั ไม่ได้ถอดรหัสคือ ความอยากให้
หายไป ต้องถอดตัวนี้ให้ได้ ถ้าไม่มคี วามอดทนก็จะไม่สามารถใช้ปญั ญา
ถอดรหัสนี้ได้ ต้องทนไปก่อน เจ็บก็ทนเจ็บไปก่อน ไม่เป็ นไร ตอนทีห่ าอุบายวิธี
แก้ความเจ็บ จนกว่าปัญญาจะเห็นว่าเวทนาเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนัตตา บังคับ
เขาไม่ได้
ถาม ช่วยขยายความเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา
ตอบ ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา เหมือนกับร่างกายของอาตมานี้ ไม่ใช่
ร่างกายของโยม อย่างนี้เห็นได้ชดั ใช่ไหม เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็ นของโยม แต่
โยมไม่เห็นร่างกายของโยม ว่าไม่ได้เป็ นของโยม เพราะยังแยกใจออกจากกาย
ไม่ได้ ถ้าจิตรวมลงก็จะเห็นว่าจิตเป็ นตัวหนึ่ง กายเป็ นตัวหนึ่ง
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ถาม ถ้าพิจารณาไปว่า มันเจ็บทีข่ า ไม่ได้เจ็บทีใ่ จ เป็ นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
อนัตตาไหมคะ
ตอบ เป็ นการพิจารณากายเวทนา ถ้าเป็ นอนัตตาก็เป็ นเหมือนฝนตกแดดออก เป็ น
สภาวธรรมเป็ นปรากฏการณ์ภายนอก เวทนาเป็ นปรากฏการณ์ภายใน แต่ก็ไม่
ต่างกัน คือบังคับเขาไม่ได้ ไปสังให้
่ หายไปไม่ได้ สังให้
่ เกิดขึ้นมาไม่ได้ สังให้
่ สุข
เวทนาเกิดขึ้นมาไม่ได้ สังให้
่ ทกุ ขเวทนาหายไปไม่ได้ เหมือนกับสังฝนไม่
่
ได้ เมือ่
สังไม่
่ ได้ก็อย่าไปสัง่ ยอมความจริง ก็จะดับความทุกข์ภายในใจได้ อนัตตาคือไม่
มีใครเป็ นเจ้าของ ถ้าเป็ นของเราๆก็ตอ้ งสังได้
่ เช่นร่างกายนี้ส่วนใหญ่เราก็พอสัง่
มันได้ เช่นสังให้
่ มนั ยกมือมันก็ยกมือ สังให้
่ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ทาํ ตาม แต่สงั ่
ได้ในระดับหนึ่งเท่านัน้ เวลาเป็ นอัมพาตจะสังให้
่ ขยับมันก็ไม่ทาํ ตามสัง่ ทีน้ ีเรายัง
ไม่เห็นตอนนัน้ เห็นแต่ตอนทีส่ งได้
ั ่ จึงคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา เรามองแต่ส่วนที่
โมหะความหลงชอบมอง มองแต่ส่วนทีค่ ดิ ว่าเป็ นตัวเราของเรา ทีส่ งมั
ั ่ นได้ สังให้
่
ความสุขกับเรา จึงคิดว่ามีชวี ติ อยู่ดกี ว่าตาย ความจริงตายมันดีกว่า เพราะไม่
ต้องคอยดูแลรักษา แต่ความหลงจะเห็นว่ามีร่างกายนี้ดี ไม่เห็นความทุกข์ ไม่
เห็นอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา ถ้าเห็นแล้วจะไม่อยากมีร่างกาย ถ้ายังมีร่างกายอยู่
ถ้ายังใช้ประโยชน์ได้ ก็ใช้ไป ถึงแม้มันจะเป็ นทุกข์ ถ้าไม่ทกุ ข์กบั ใจก็ไม่เป็ น
ปัญหา ปล่อยให้อยู่ไป ไม่ตอ้ งฆ่ามัน ผูท้ บ่ี รรลุธรรมจริงไม่ฆ่าตัวตาย ผู ้ทีค่ ดิ ว่า
บรรลุจะคิดฆ่าตัวตายได้
ถาม เวลาพิจารณานี่จะดูกายกับจิตไปพร้อมกัน เวลาทุกข์ก็ดูทกุ ข์ในจิตและทุกข์ใน
กาย เคยแยกว่ากายกับจิตเป็ นคนละส่วนกัน แยกอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ไม่ได้แยก
อย่างเดียว ดูไปด้วย อย่างกายก็ดูวา่ เป็ นส่วนประกอบของธาตุ บางทีก็ดูวา่ ไม่
สวยไม่งาม แต่จดจําจากในหนังสือมา จากการฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์ แล้วก็
ดูวา่ มันเปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ไม่เห็นอะไร อยู่มาวันหนึ่งไปล้างป่ าช้า
ได้ไปดูโครงกระดูกจริงๆ แล้วก็ไปดูศพสดๆ ดูตอนทีห่ นอนขึ้นแล้ว ตัดเป็ นชิ้นๆ
แล้ว ดูนาํ้ เหลืองแล้วก็จบั กระดูกขึ้นมาดู ตอนกลับมาก็มคี วามกลัว แล้วก็ดูวา่
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สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไร เหลือแค่กระดูก ทุกคนจะเป็ นอย่างนี้เหมือนกันหมด สัก
พักหนึ่งก็จะหดเข้ามาข้างใน เห็นว่ากายกับจิตเป็ นคนละส่วนกัน สักพักหนึ่งก็จะ
ปล่อย แล้วก็สบายไปหมดเลย
ตอบ ไม่มอี ารมณ์กบั สิง่ ทีเ่ ราดู
ถาม ไม่รู้สกึ อะไร แต่เป็ นอยู่ไม่นาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็ นอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ไม่รู้
ว่าเอาสัญญาขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ต้องใช้สญั ญาไปก่อน เป็ นเครื่องดับกิเลส เวลามีปญั หากับใคร เราก็เอาความรู้น้ ี
มาดับได้ ถ้าห่วงกังวลกลัวเขาจะตายจากเรา ก็เอานี้มาใช้ จะดับความกังวลได้
ในทีส่ ุดเขาก็จะต้องเป็ นอย่างนี้ ถ้าไปหลงรักใคร ก็ดูความไม่สวยไม่งามของ
ร่างกาย ก็จะคลายความหลงความรักได้
ถาม ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ทําอย่างนี้เป็ นการทําการบ้าน พอกิเลสออกมาก็ตอ้ งเอาความรู้น้ มี าดับกิเลสให้ได้
ถาม เดีย๋ วนี้ความรู้สกึ จะอยู่ตรงนี้
เวลามองไปก็จะคิดว่าทุกอย่างออกมาจากจิต
ร่างกายไม่มคี วามหมายอะไรเลย ทุกอย่างเราไปให้ความหมายเขาหมด พอคิด
อย่างนี้ก็จะหดเข้ามาแล้วนิ่งสบาย อย่างนี้ถกู ไหมเจ้าคะ
ตอบ ถูกต้อง ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่วา่ จะเห็นร่างกายของใคร ในสภาพไหน ต้องมี
ปัญญามาแก้ให้ได้ ไม่ให้ไปหลงรักยินดีหรือเกลียดชัง
ถาม บางคนบอกต้องเห็นเหมือนตาเนื้อเห็น เห็นจริงๆในสมาธิ ต้องเห็นเป็ นร่างขึ้นมา
จนสลายไป หนู ไม่เห็นอย่างนัน้ เพียงแต่เข้าใจ
ตอบ เห็นแบบไหนก็ได้ ถ้าดับกิเลสได้ ก็ใช้ได้

66

ถาม ทุกครัง้ ทีพ่ จิ ารณา พอเข้าใจปั๊บจิตก็จะนิ่งสบาย ไม่มรี ่างกาย เป็ นอยู่แค่แป๊ บ
เดียว แล้วก็ถอยออกมา ถูกไหมเจ้าคะ
ตอบ ถูกแล้ว ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนมันใจว่
่ าไม่มอี ารมณ์กบั ร่างกายเหลืออยู่เลย ไม่
ว่าของเราหรือของคนอืน่ ไม่วา่ จะแก่จะเจ็บหรือจะตาย ไม่เห็นว่าสวยงามน่ารัก
น่ายินดี อย่างนี้ก็ใช้ได้
ถาม ยังมีอารมณ์ทก่ี ระเพือ่ มอยู่ในจิต ทีต่ อ้ งคอยดู
ตอบ ยังมีกเิ ลสชนิดอืน่ อยู่ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับร่างกาย ต้องถามว่าเรากระเพือ่ มกับเรื่องอะไร
ต้องมีเหตุทาํ ให้กระเพือ่ ม วิเคราะห์ดูวา่ อะไรทีท่ าํ ให้จติ กระเพือ่ ม แล้วก็ใช้ไตร
ลักษณ์เข้าไปดับ ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์เหมือนกันหมด ไปยุ่งกับเขา
ไม่ได้ เราไปยุ่งเอง ถ้าจิตกระเพือ่ มแสดงว่ายังมีได้มเี สียกับสิง่ นัน้ อยู่ ยังมีความ
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้อยู่ ต้องใช้ไตรลักษณ์เข้าไปดับ ว่าเขาต้องเป็ นไป
ตามเรื่องของเขา เราไปอยากไม่ได้ พออยากแล้วจะทําให้ใจกระเพือ่ มขึ้นมา พอ
เข้าใจแล้วก็จะปล่อยวาง ก็จะหายกระเพือ่ ม
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การลงทุนที่ดีท่สี ดุ
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งานสําคัญของพวกเราก็คอื งานดับทุกข์ เพราะการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ีเป็ นโอกาสที่ดี
ทีส่ ุด ภพของมนุษย์น้ เี ปรียบเหมือนเพชรนิลจินดา ทีม่ คี ุณค่ามาก เราจึงไม่ควรเอาเพชร
นิลจินดาไปแลกกับก้อนหินก้อนกรวด ควรจะเอาไปแลกกับสิง่ ทีม่ คี ุณค่าพอๆกันหรือ
ดีกว่า สิง่ เดียวทีด่ กี ว่าหรือพอๆกัน ก็คอื มรรคผลนิ พพาน ส่วนลาภยศสรรเสริญสุขนี้
เป็ นเหมือนก้อนหินก้อนกรวด ทีไ่ ม่มคี ุณค่าทางจิตใจ แต่กลับจะทําให้จติ ใจมีความทุกข์
มากขึ้น ไม่ได้มนี อ้ ยลงไป ความสุขทีไ่ ด้ไม่คมุ ้ กับความทุกข์ทไ่ี ด้มา ถ้าอยากเป็ นนัก
ลงทุนทีฉ่ ลาด ก็ตอ้ งเลือกหุน้ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนดี ให้เงินปันผลดี มีคุณค่าเพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ จึงจะเป็ นการลงทุนทีก่ าํ ไร ชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าเราให้เวลากับสิง่ ทีม่ ี
คุณค่าทางจิตใจ ก็จะเป็ นการลงทุนที่ดีท่สี ดุ ถ้าให้เวลากับสิง่ ทีใ่ ห้ความทุกข์ให้โทษกับ
จิตใจ ทําให้จติ ใจเสือ่ มลงตํา่ ลง ทําให้จติ ใจเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆ ก็จะเป็ นการ
ลงทุนทีไ่ ม่คมุ ้ ค่ากับภพชาติของมนุษย์ ภพชาติของมนุษย์น้ ีเหมาะกับการประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรม การบําเพ็ญเพือ่ หลุดพ้นจากความทุกข์ เพือ่ มรรคผลนิพพาน ถ้าเราใช้เวลาไปกับ
ภารกิจนี้ ก็ไม่ตอ้ งกังวลกับภารกิจอืน่ นอกจากจําเป็ นจริงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเราจริงๆ เช่น
บุคคลทีม่ พี ระคุณกับเรา ถ้าเขาเป็ นอะไรไป เราต้องไปงานของเขา อย่างนี้ก็ไปได้ แต่ถา้
เป็ นแบบสังคม แบบรู้จกั กัน ถ้าต้องเสียเวลาของการปฏิบตั เิ พือ่ ไปงานอย่างนี้ ก็จะ
เสียเวลาไปเปล่าๆ นี่พูดถึงนักปฏิบตั นิ กั บวช พวกนี้ควรจะให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ
มากกว่างานอืน่
ถ้าบวชแล้วหรือเป็ นนักปฏิบตั ิ ทีไ่ ม่ได้โกนหัวห่มผ้าเหลืองผ้าขาว ก็ควรเก็บเนื้อเก็บตัว
อยู่กบั การปฏิบตั ิ ให้มากกว่าการไปทําภารกิจอย่างอืน่ ทีท่ าํ ไปมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้
ทําให้ภาวะของจิตใจดีข้นึ ไม่ได้ทาํ ให้ภพชาติความทุกข์นอ้ ยลงไป ต้องแน่วแน่ต่อการ
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ปฏิบตั ิ ให้เวลากับการปฏิบตั ใิ ห้มาก จนได้เต็มทีเ่ ลย ถ้ายังมีภารกิจด้านอืน่ อยู่ ก็ควร
พยายามตัดให้นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ภารกิจทีไ่ ม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะการหาความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รสต่างๆ ควรจะตัดไปเลย เอาเวลาทีใ่ ช้กบั สิง่ เหล่านี้มาใช้กบั การปฏิบตั จิ ะ
ดีกว่า ดูหนังดูละคร ๒ ชัว่ โมงสูน้ งั ่ สมาธิ ๒ ชัว่ โมงไม่ได้ มีคุณค่าแตกต่างกันมาก ถ้า
มองถึงผลทีจ่ ะได้ทางจิตใจ แต่ถา้ มองทางด้านอารมณ์ทจ่ี ะได้ คือความสุขทีไ่ ด้จากการดู
หนัง ก็จะคิดว่าดูหนัง ๒ ชัว่ โมงมีความสุขมีความเพลิดเพลินดี ดีกว่านัง่ สมาธิ ๒ ชัว่ โมง
ทีต่ อ้ งทุกข์ทรมานทัง้ กายและใจ ใจก็ทกุ ข์ไม่อยากนัง่ เพราะอยากจะทําอย่างอืน่ ร่างกาย
ก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ถา้ นัง่ แล้วได้ผล จิตสงบลง ปล่อยวางความเจ็บปวดของ
ร่างกายได้ ก็จะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่าการดูหนัง เพราะต้องมีวนั เบือ่ หรือดูจนไม่มอี ะไรจะให้ดู ก็
จะหงุดหงิดไม่มคี วามสุข แต่ถา้ นัง่ สมาธิจนติดเป็ นนิสยั แล้ว เวลานัง่ แล้วสุขสงบเย็น
สบายอิม่ เอิบใจ ก็จะนัง่ ไปได้เรื่อยๆ ไม่มคี าํ ว่าเบือ่ ถ้านัง่ จนติดเป็ นนิสยั แล้ว จะยินดีกบั
การนัง่ อยากจะนัง่ ให้มาก ถ้านัง่ แล้วเมือ่ ยจริงๆก็ควรลุกขึ้นมาเดิน ทําสมาธิต่อเหมือน
ตอนทีน่ งั ่ เพียงแต่เปลีย่ นอิริยาบถจากการนัง่ มาเดินแทน เวลาเดินถ้ากําหนดดูลมหายใจ
ไม่ค่อยจะถนัด ก็เปลีย่ นกรรมฐานเครื่องควบคุมใจได้ เปลีย่ นจากลมหายใจ มาเป็ นการ
บริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ หรือดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย คือเท้าทีก่ าํ ลังก้าวอยู่ เวลาก้าว
เท้าซ้ายเท้าขวา ก็กาํ หนดซ้ายขวาซ้ายขวาไป
เป้ าหมายของการนัง่ สมาธิ ก็เพือ่ ควบคุมความคิด ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อยไปตามกระแสของ
อารมณ์ทม่ี อี ยู่ภายในใจ ทีค่ อยผลักดันให้ไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่เจริญ
สติไม่ทาํ สมาธิ อารมณ์จะฉุดลากใจให้คดิ ทัง้ วันทัง้ คืน จนเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่าน ไม่สบาย
อกไม่สบายใจ นานๆจะมีความสุขสักครัง้ ถ้าคิดไปในทางธรรมะ แต่ส่วนใหญ่ใจของ
พวกเรา ทีถ่ ูกอํานาจของกิเลสฉุดลากให้คิด จะคิดไปในทางโลภในทางโกรธ ในทาง
อยากได้อยากมีอยากเป็ น ในทางหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นก็ดหี รือกําลัง
เกิดขึ้นก็ดี ทําให้ใจหวันไหวสั
่
บสนอลหม่านอยู่ตลอดเวลา ถ้าได้ทาํ สมาธิได้เจริญสติ
ควบคุมใจให้อยู่กบั กรรมฐานบทใดบทหนึ่ง ไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม เวลานัง่ เวลา
เดินเวลายืน ก็กาํ หนดให้อยู่กบั กรรมฐาน ก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอืน่ ได้ เพราะการ
กําหนดกรรมฐานเป็ นการบังคับใจไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้บริกรรมพุทโธๆ หรือกําหนดดู
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เท้าเวลาทีเ่ ดินจงกรม ซ้ายขวาซ้ายขวาไป ใจก็จะค่อยๆสงบลง เพราะการเจริญกรรมฐาน
ไม่ได้สร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นมา แต่จะทําให้อารมณ์ต่างๆสงบตัวลง ใจจะเย็นสบาย
ลงไปตามลําดับ จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับ แล้วก็จะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนี้ไม่ได้
อยู่ทอ่ี น่ื แต่อยู่ทใ่ี จของเรา ความสุขทีด่ ที ส่ี ุดอยู่ทใ่ี จทีส่ งบนี่เอง นี่คอื เป้ าหมายของการทํา
สมาธิ เพือ่ ควบคุมไม่ให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย
ใจก็เปรียบเหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นม้าป่ า ทีย่ งั ไม่ได้รบั การฝึ กฝนอบรม ก่อนจะเอา
มาใช้งานได้ ต้องฝึ กทรมานจนอยู่ภายใต้คาํ สังของผู
่
ข้ ่ี ถ้าสังให้
่ ไปซ้ายกลับไปขวา สังให้
่
เดินหน้ากลับถอยหลัง ก็ยงั ใช้งานไม่ได้ ต้องทรมานจนม้าทําตามคําสัง่ ถ้าไม่ทาํ ก็ตอ้ ง
ลงโทษ เฆี่ยนตีบา้ ง ไม่ให้กนิ อาหารบ้าง ม้าก็จะรู้วา่ ถ้ายังดื้ออยู่ ยังทําอะไรตามอําเภอใจ
อยู่ ก็จะถูกลงโทษ แต่ถา้ ทําตามคําสังก็
่ จะได้รางวัล ได้นาํ้ ได้อาหาร ก็จะรู้วา่ การทําตาม
คําสังเป็
่ นประโยชน์ ม้าก็จะยอม พออยู่ภายใต้คาํ สังแล้ว
่ ก็ไม่ตอ้ งทรมานม้าอีกต่อไป ใจ
ก็เช่นเดียวกัน ถ้าฝึ กจนหยุดคิดได้แล้ว อยู่ภายใต้คาํ สังแล้ว
่ จะเห็นว่าเป็ นความสุขจริงๆ
เป็ นความสุขอย่างยิง่ เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าการดูหนัง หรือคุยกับเพือ่ นสนิทมิตรสหาย จะ
เห็นความแตกต่างกัน จะเห็นคุณค่าของการภาวนาทําจิตใจให้สงบ ก็ไม่ตอ้ งบังคับกัน
แล้ว ตอนทําใหม่ๆต้องบังคับต้องมีตารางต้องมีเวลา เช่นวันหนึ่งจะต้องทํากี่ครัง้ ทํานาน
เท่าไหร่ แต่พอเห็นคุณค่าของความสงบทีป่ รากฏขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งกําหนดตาราง มีแต่
จะอยากทําให้มาก เหมือนกับทํางานแล้วได้เงินเดือน ถ้าทําแล้วไม่ได้รบั เงินเดือน ก็จะ
รู้สกึ ท้อแท้ ไม่อยากจะทํา แต่พอได้รบั เงินเดือนแล้วก็อยากจะทํามากขึ้น อยากจะทําให้ดี
ทีส่ ุด เพือ่ จะได้เงินเดือนมากขึ้น
ฉันใดการทํางานของใจก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังไม่เห็นผล ใจยังไม่สงบ นัง่ แล้วรู้สกึ อึดอัด
เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ก็จะไม่มกี าํ ลังใจ พอลุกขึ้นก็ไปเปิ ดโทรทัศน์ดู
ทันที เปิ ดตูเ้ ย็นหาอะไรมาดืม่ มารับประทานทันที อย่างนี้แทบจะไม่ตอ้ งบังคับกันเลย
เพราะเห็นผลแล้วว่ามีความสุข แต่ไม่รู้วา่ เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ตามมา เพราะต้อง
หามันอยู่เรื่อยๆ ต้องอาศัยมันอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้ดูโทรทัศน์ ไม่ได้รบั ประทานของใน
ตูเ้ ย็น ก็จะหงุดหงิดรําคาญใจ ตรงนี้ทม่ี องไม่เห็นกัน เพราะกลัวความหงุดหงิดนี้ จึงต้อง
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เตรียมของกินของดืม่ ไว้ในตูเ้ ย็นไม่ให้ขาด ต้องหมดเวลากับการไปหาเงินหาทอง ไป
ทํางานทําการ ก็จะไม่มเี วลานัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ ภพชาติมนุษย์น้ กี ็จะหมดไปกับการ
หาเงินหาทอง หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มโี อกาสทีจ่ ะออกจากวงจรอุบาทว์น้ ไี ด้
เลย นอกจากพวกทีม่ บี ญ
ุ เก่า มีเพือ่ นฝูงชวนไปปฏิบตั ธิ รรม ไปอยู่ตามสถานทีท่ เ่ี หมาะ
กับการปฏิบตั ิ มีครูบาอาจารย์คอยสอน คอยแนะแนวทาง คอยให้กาํ ลังใจ ทีจ่ ะมีโอกาส
หลุดออกจากวงจรอุบาทว์ ของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ส่วนหนึ่งก็อยู่ทต่ี วั
เรา ทีต่ อ้ งพยายามผลักดันตัวเราเอง ถ้าไม่มใี ครชวน ไม่มตี ารางกําหนดไปวัด อย่างที่
พวกเรากําหนดกันเดือนละครัง้ ก็ตอ้ งกําหนดขึ้นมาเอง อย่ารอให้ผูอ้ น่ื ดึงเราไป
เมือ่ เรารูแ้ ล้วว่าชีวติ ของเรา ไม่ควรหมดไปกับการแสวงหาก้อนหินก้อนกรวด แต่ควรจะ
หมดไปกับการแสวงหามรรคผลนิพพาน เราก็ตอ้ งมุง่ ไปในทางนี้ ไปสู่การศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรม มีเวลาว่างก็ควรฟังเทศน์ฟงั ธรรม ในเบื้องต้นนี้ตอ้ งศึกษาพระธรรมคําสอนก่อน
เพือ่ จะได้รู้ทศิ ทางทีจ่ ะต้องไป จะได้ไม่หลงทาง ถ้าไม่ศึกษาทิศทางก่อน ออกเดินทางเลย
จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไปทางไหน แต่ถา้ ได้ศึกษาดูแผนทีไ่ ว้ก่อนแล้ว ก็จะรู้วา่ จะต้องไปทาง
ไหน จะได้ไม่เสียเวลา พอออกจากบ้านก็รู้เลยว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา พอไปถึง
ทางแยกก็จะรู้วา่ ต้องไปทางไหน ควรใช้เวลาอย่างนี้ ในเบื้องต้นก็ศึกษา ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมจากครูบาอาจารย์โดยตรงก็ได้ ถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้ ถ้าไม่มโี อกาสก็มสี อ่ื ทีบ่ นั ทึก
ไว้ในรู ปแบบต่างๆ สือ่ ทางวิทยุทางโทรทัศน์ เราก็เปิ ดฟังเปิ ดดูได้ หนังสือต่างๆก็อ่านได้
แต่ตอ้ งศึกษาเพือ่ ไปสู่การปฏิบตั ิ ไม่ใช่ศึกษาเพือ่ ให้หลงคิดว่ารู้แล้ว แล้วก็ไม่ออกปฏิบตั ิ
แต่มาถกเถียงกัน หรือไปสอนผูอ้ น่ื เลย เพราะคิดว่ารู้แล้ว แต่ความรู้จากการศึกษานี้ ยัง
ไม่ได้เป็ นความรู้ทแ่ี ท้จริง เหมือนกับการศึกษาวิธีทาํ กับข้าวกับปลาอาหาร แต่ยงั ไม่เคย
ลงมือทําเลย ก็จะไม่รู้วา่ เมือ่ ถึงเวลาทําจะทําได้หรือไม่ ทําแล้วจะได้ผลตามทีไ่ ด้ศึกษามา
หรือไม่ ต้องพิสูจน์ก่อนว่าความรู้ทไ่ี ด้ศึกษามานี้ เป็ นจริงอย่างไร ถ้านําเอาไปปฏิบตั แิ ล้ว
จะรู้วา่ เป็ นอย่างไร ว่าความสุขทีด่ ที ส่ี ุดนี้อยู่ตรงไหน พอรู้แล้วก็จะสามารถนําเอาไปสัง่
สอนผูอ้ น่ื ได้ แต่ในเบื้องต้นนี้ตอ้ งสังสอนตั
่
วเองก่อน ให้กาํ จัดปัญหาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายใน
ใจให้หมดไปให้ได้ก่อน ความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ ถือว่าเป็ นปัญหาทัง้ นัน้ ความไม่
สบายใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนี้ ถือว่าเป็ นปัญหาทัง้ นัน้ ถ้ามีอยู่ภายในใจ
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แสดงว่ายังเรียนไม่จบ ยังปฏิบตั ไิ ม่ถงึ จุดสูงสุด ต้องสามารถอยู่กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง สัมผัส
กับทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างไม่มปี ญั หา ถึงจะถือว่าหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว
เราจึงควรใช้เวลาไปกับการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม เพราะจะได้ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่ากว่า
การแสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอถึงบัน้ ปลายของ
ชีวติ จะรู้สกึ ว่าจิตใจไม่ได้เปลีย่ นแปลงเลย จากวันทีเ่ กิดมาในโลกนี้ถงึ วันทีจ่ ะจากโลกนี้
ไป ใจตอนทีม่ าเป็ นอย่างไรตอนทีไ่ ปก็ยงั เป็ นอย่างนัน้ หรือแย่กว่าเดิมเสียด้วยซํา้ ไป
อ่อนแอลงมากกว่าเข้มแข็งขึ้น มีความทุกข์มากกว่ามีความสุข ถ้าไปแบบนัน้ ก็ถอื ว่า
ขาดทุน เหมือนฝากเงินไว้ในธนาคารแต่ไม่ได้ดอก แล้วยังต้องเสียค่าฝากด้วย เวลาถอน
เงินต้นก็เหลือน้อยกว่าตอนทีเ่ อาไปฝาก อย่างนี้เป็ นการใช้ชวี ติ อย่างขาดทุน แต่ถา้ ถึง
เวลาตายแล้วรู้สกึ ว่า ใจมีความมันคงมี
่ ความสุขมากกว่าเดิม มีความทุกข์นอ้ ยกว่าเดิม
หรือไม่มเี ลย อย่างนี้ถอื ว่าได้กาํ ไร ได้ใช้ชวี ติ อย่างคุม้ ค่าทีส่ ุด ได้เอาเพชรนิลจินดามา
ลงทุน ให้เกิดผลตอบแทนมากกว่าต้นทุน เอาเงินก้อนหนึ่งมาลงทุนเพือ่ ก่อตัง้ ธนาคาร
ขึ้นมา จนได้ธนาคารเป็ นร้อยๆสาขา อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าเป็ นการลงทุนทีค่ ุม้ ค่า คนทีเ่ ริ่ม
ก่อตัง้ ธนาคารขึ้นมาก็มเี งินอยู่เพียงก้อนหนึ่ง พอกิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ก็ขยายสาขา
ไปเรื่อยๆ มีรายได้เพิม่ ขึ้นมาเรื่อยๆ จนมีเป็ น ๑๐๐ เป็ น ๑๐๐๐ สาขา อย่างนี้ถงึ จะ
เรียกว่าเป็ นการลงทุนทีค่ ุม้ ค่า
ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าลงทุนไปกับการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญให้ทาน รักษาศีล
ภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา จนจิตใจมีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลา ก็ถอื ว่าได้
กําไร ถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านสับสนอลหม่าน มีความเศร้าหมอง มีความเครียด มีความ
วุน่ วายอยู่ อย่างนี้ก็ถอื ว่ายังไม่ได้กาํ ไร ไม่มอี ะไรสําคัญเท่ากับจิตใจ จิตใจถ้าไม่สงบก็จะ
ไม่มคี วามสุข ถึงแม้จะมีเงินทองกองเท่าภูเขา ก็ไม่มปี ระโยชน์อะไรกับจิตใจ ไม่สามารถ
ทําให้จติ ใจมีความสงบสุขได้ จึงอย่าเสียเวลาไปกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ให้
แสวงหามรรคผลนิพพานเถิด เป็ นเป้ าหมายของเรา เมือ่ เช้านี้ก็บอกแล้วว่า การให้ทาน
ต้องเพิม่ ให้มากขึ้น มีอะไรทีท่ าํ ให้ได้มากขึ้นก็ควรทําไป จากการทําบุญร้อยละสิบ ก็เพิม่
เป็ นร้อยละยีส่ บิ ร้อยละสามสิบ เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลก็รกั ษาให้มากขึ้น เคยรักษาได้ก่ขี ้อ
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กี่วนั ก็รกั ษาเพิม่ ขึ้นไป เช่นวันนี้ถอื ศีล ๘ เพิม่ จากศีล ๕ขึ้นมาก็ได้ วันไหนมีกาํ ลังใจดี ก็
รักษาศีลเพิม่ ขึ้นไป ศีล ๘ บ้าง ศีล ๕ บ้าง หรือเพิม่ ศีล ๘ ให้มากกว่าศีล ๕ จนสามารถ
รักษาศีล ๘ ได้ตลอดเวลา การนัง่ สมาธิก็เพิม่ เวลานัง่ ให้มากขึ้น เคยนัง่ วันละ ๒ ครัง้ ก็
เพิม่ เป็ น ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ เคยนัง่ ครัง้ ละครึ่งชัว่ โมง ก็เพิม่ เป็ นครัง้ ละชัว่ โมง ต้องพยายาม
ขยับเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ฟงั ให้มากขึ้น ส่วนทีต่ อ้ งลดก็คอื ความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ดูโทรทัศน์ดูหนังดูละคร ก็ตดั ให้นอ้ ยลงไป เคยดืม่ เคยรับประทาน
เคยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ตดั ให้นอ้ ยลงไป จนไม่ตอ้ งหาความสุขจากสิง่
เหล่านี้เลย จะได้มเี วลาหาความสงบสุขทางจิตใจมากขึ้น นี่เป็ นเรื่องทีเ่ ราต้องกําหนด
ขึ้นมาเอง เพราะเป็ นชีวติ ของเรา เราเป็ นเหมือนคนขับรถ คนอืน่ ขับแทนเราไม่ได้ เราต้อง
รู้ทศิ ทางทีเ่ ราจะต้องไปว่าอยู่ในทิศทางใด อย่าขับวนอยู่ตรงวงเวียน เพราะจะไปไม่ถงึ
ไหน ขับไปทัง้ วันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนัน้
เราต้องกําหนดทิศทางชีวติ ของเราให้ไปในทางนี้ ต้องทําบุญให้มากขึ้น รักษาศีลให้มาก
ขึ้น ภาวนาให้มากขึ้น อย่าปล่อยให้วนอยู่ในวงเวียนของการหาความสุขกับการหาเงิน ได้
เงินแล้วก็เอามาซื้อความสุข พอเงินหมดก็ไปหาใหม่ พอหาเงินได้แล้วก็กลับมาซื้อ
ความสุขอีก อย่างนี้เรียกว่าขับรถรอบวงเวียน ไม่ได้ไปไหน กี่ภพกี่ชาติก็เป็ นแบบนี้
เพียงแต่วา่ จะเป็ นวงเวียนแบบไหน วงเวียนดีก็มี วงเวียนไม่ดกี ็มี วงเวียนดีก็วงเวียน
ของเทพของมนุษย์ วงเวียนไม่ดกี ็ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรก ถ้าใฝ่ ตาํ ่ ก็จะหา
เงินอย่างผิดศีลผิดธรรม เช่นลักขโมยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหก
หลอกลวง เพือ่ ให้ได้เงินทองมาซื้อความสุข พวกนี้จะวนอยู่ในวงเวียนทีไ่ ม่ดี วงเวียนทีม่ ี
แต่ความร้อน ส่วนวงเวียนดีก็คอื วงเวียนของเทพของมนุษย์ แต่ก็ยงั เป็ นวงเวียนอยู่ สู ้
มรรคผลนิพพานไม่ได้ อันนี้เป็ นทางตรง ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ คือ
การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลาย เพราะเมือ่ ไม่เกิด
แล้วทุกข์ก็ย่อมไม่มี ทุกข์ย่อมไม่มีต่อผูท้ ่ไี ม่เกิด เพราะผูท้ เ่ี กิดยังต้องแก่เจ็บตาย พลัด
พรากจากกัน การเกิดเป็ นมนุษย์ครัง้ นี้เป็ นโอกาสทีด่ มี ากคือ ๑. ได้เป็ นมนุษย์ ๒. ได้พบ
กับพระพุทธศาสนา ๓. มีเวลาศึกษาปฏิบตั ิ จะใช้โอกาสดีน้ หี รือไม่ จะเพิม่ เวลาศึกษา
ปฏิบตั ใิ ห้มากกว่าเดิมหรือไม่ วันหนึ่งเรามีเพียง ๒๔ ชัว่ โมง ถ้าจะเพิม่ เวลาบําเพ็ญ
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ปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งตัดเวลาทีใ่ ห้กบั สิง่ อืน่ ไป จะกล้าทําหรือไม่ หรือยังเสียดายเรื่องต่างๆทีย่ งั
ผูกพันอยู่ ต้องใช้วจิ ารณญาณ ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูพระสงฆ์สาวก ดูครูบา
อาจารย์พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเป็ นตัวอย่าง ว่าท่านใช้เวลาอย่างไร เรากับท่านใช้เวลา
เหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนกัน เราก็ควรปรับให้เหมือนท่าน ถ้าเราไม่ปรับก็จะไม่ได้
อย่างทีท่ ่านได้ ต่อให้ปรารถนาต่อให้อยากได้มากน้อยเพียงไร ต่อให้มาทีน่ ่อี กี ๑๐ ปี อีก
๑๐๐ ปี แต่ไม่ได้ปรับวิถชี วี ติ ให้เข้าสู่กระแสธรรม ก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไป ไม่มใี ครบังคับ
ตัวเราได้นอกจากตัวเราเอง ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ตนต้องเป็ นผูบ้ งั คับตนเอง เพราะตน
เป็ นผูข้ บั รถชีวติ ของตนเอง ผูอ้ น่ื ขับรถคันนี้ให้เราไม่ได้ ขับชีวติ ของเราไม่ได้ การมาฟัง
ธรรมนี้ ก็เพือ่ จะได้กาํ ลังใจได้ความรู้ ว่าควรจะทําอย่างไร เมือ่ รู้แล้วก็ควรเอาไปปฏิบตั ิ
พอปฏิบตั แิ ล้ว ปฏิเวธคือผลทีด่ ที เ่ี ลิศทีป่ ระเสริฐ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่มสี ง่ิ อื่นที่
จะทําให้เกิดขึ้นได้ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ นอกจากการไม่ปฏิบตั นิ ้ เี ท่านัน้
การปฏิบตั นิ ้ ีไม่มรี ูปแบบตายตัว อยู่ทส่ี ติเป็ นหลัก ต้องมีสติตลอดเวลาถึงจะถือว่าปฏิบตั ิ
ถ้าไปอยู่วดั แต่ไม่มสี ติ ก็ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ิ ถ้ามีสติแต่อยู่ทท่ี าํ งานก็ถอื ว่าปฏิบตั ิ
จึงควรให้มสี ติควบคุมใจไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้อยู่กบั พุทโธๆไปก็ได้ หรืออยู่กบั ธรรมะ
เช่นอาการ ๓๒ นี้ก็เป็ นธรรมะทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ถ้าเบือ่ กับการบริกรรมพุทโธๆ ก็ลองใช้
อาการ ๓๒ ก็ได้ มีสสี นั มีรสชาติ มีหลายลักษณะ มีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง มีเนื้อ
มีเอ็น มีกระดูก ฯลฯ ถ้าจิตจะไปเทีย่ วก็ให้เทีย่ วในกายนคร เป็ นทีน่ ่าท่องเทีย่ วทีส่ ุด ไม่
ว่าจะอยู่ทไ่ี หนก็ตาม ถ้าท่องอาการ ๓๒ นี้อยู่ ก็ถอื ว่าได้ปฏิบตั แิ ล้ว ไม่ตอ้ งไปอยู่วดั นุ่ง
ขาวห่มขาว ขอให้มอี าการ ๓๒ อยู่ในใจไปเรื่อยๆ ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความคิด ถ้าต้องใช้
ความคิดจัดการเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็หยุดพุทโธๆไปก่อน หยุดท่องอาการ ๓๒ ไปก่อน พอ
คิดเสร็จแล้ว เริ่มกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ห่วงคนนัน้ คนนี้ ก็กลับมาพุทโธๆต่อ กลับมา
ท่องอาการ ๓๒ ต่อ ทัง้ ไปทัง้ กลับ อนุโลมและปฏิโลม แล้วจะรู้วา่ วันๆหนึ่งเรามีสติ
หรือไม่ ถามตัวเองว่าวันนี้อยู่กบั อาการ ๓๒ บ้างหรือไม่ อยู่กบั พุทโธบ้างหรือไม่ เพราะ
การเจริญพุทโธก็ดี หรือท่องดูอาการ ๓๒ ก็ดี เป็ นการสร้างสติ ทําให้เห็นความคิดปรุง
แต่ง ส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นความคิดปรุงแต่ง เพราะความคิดปรุงแต่งจะอยู่หลังฉาก ที่
คอยผลักดันใจให้ออกไปดูภายนอก คิดถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ ใจคิดไปแล้ว ไปทีร่ ู ปคน
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นัน้ รู ปคนนี้ ไปทีว่ ตั ถุช้นิ นัน้ ชิ้นนี้ ไปทีต่ ูเ้ ย็นและของทีอ่ ยู่ในตูเ้ ย็น แต่ไม่เห็นความคิดที่
ทําให้ไป ถ้าบริกรรมพุทโธๆ หรือท่องดูอาการ ๓๒ อยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะเห็นตัวปรุงแต่งว่า
อยู่ตรงนี้เอง ทีห่ ลอกเราสังเราให้
่
ไปเปิ ดตูเ้ ย็น ให้ไปกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอเห็นอย่าง
นี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้ว
จะเห็นว่าคิดไปได้ ๓ ทาง ไปทางกิเลส ไปทางธรรม หรือตรงกลาง ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กเิ ลส
ส่วนใหญ่จะไป ๒ ทาง คือไปทางกิเลส หรือไม่ใช่กเิ ลสไม่ใช่ธรรม น้อยครัง้ ทีจ่ ะไปทาง
ธรรมกัน เพราะไม่มธี รรมอยู่ในใจ แต่ถา้ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้ธรรมเข้า
ไปปลูกไว้ในใจ ต่อไปความคิดในทางธรรมก็จะงอกเงยขึ้นมา ก็จะคิดไป ๓ ทาง ไปทาง
กิเลสบ้าง ทางธรรมบ้าง ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กเิ ลสบ้าง จะเห็นผลทีเ่ กิดขึ้น ว่า เวลาคิดไป
ในทางกิเลสก็จะฟุ้งซ่านวุน่ วายใจ คิดไปในทางธรรมก็สุขสงบเย็น คิดไปในทางทีไ่ ม่ใช่
กิเลสหรือธรรมก็จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็อยากจะคิดไปในทางธรรมเรื่อยๆ
บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อย ก็จะสุขสงบเย็นสบาย ต่อไปก็จะเห็นอริยสัจ ทีอ่ ยู่ทส่ี งั ขาร
ความคิดปรุงแต่งนี่เอง สังขารทีเ่ ป็ นได้ทงั้ สมุทยั หรือมรรค ถ้าคิดถึงอาการ ๓๒ บริกรรม
พุทโธ ก็เป็ นมรรค ทําให้จติ สงบ ถ้าคิดถึงอัตตาตัวตน ตัวเราของเรา โลภอยากได้ ก็จะ
เป็ นสมุทยั ก็จะทุกข์รุ่มร้อนขึ้นมา ต่อไปจะไม่ดูข ้างนอกอย่างเดียว แต่จะดูสงั ขารทีอ่ ยู่
หลังฉากด้วย ทีห่ ลอกให้ไปหลงสิง่ นัน้ สิง่ นี้ โลภอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ จะคอยกําจัด
ความคิดเหล่านี้ไป ด้วยการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ เพราะความหลงมาจากการ
ไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ
จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไป
เวลาโลภอยากได้อะไร ก็จะพิจารณาว่าเทีย่ งหรือไม่ ได้มาแล้วจะสุขอย่างถาวรหรือไม่ มี
ความทุกข์ตามมาหรือไม่ ก็จะได้คาํ ตอบว่าไม่เทีย่ ง มีความทุกข์ตามมา ไม่ใช่เป็ นของเรา
อย่างแท้จริง สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไป ถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็
จะเป็ นธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมทัง้ แท่ง เพราะจะคิดแต่ธรรมตลอดเวลา
พอมีธรรมแล้ว ความหลงก็จะไม่สามารถหลอกเราได้ คนทีม่ ธี รรมแล้วมักจะไม่มสี มบัติ
อะไร พระพุทธเจ้าไม่มอี ะไรเลย ครูบาอาจารย์ก็ไม่มอี ะไรเลย เงินทองทีญ
่ าติโยมถวาย
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ให้ท่าน ท่านก็ไม่เก็บเอาไว้เลย ท่านเอาไปทําประโยชน์ให้กบั โลกต่อ แต่ถา้ ยังมีความหลง
ก็จะเก็บไว้ จะรู้สกึ ไม่พอด้วย ได้พนั ล้านก็อยากจะเพิม่ เป็ นหมืน่ ล้าน ได้หมืน่ ล้านก็
อยากจะเพิม่ เป็ นแสนล้าน เพราะไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็นทุกข์ในเงินทอง มันเป็ นภัยนะ
มีเงินมากๆ อย่าคิดว่าเป็ นคุณ จะมีคนคอยจับไปเรียกค่าไถ่ ไปไหนมาไหนก็ตอ้ งมี
มือปื นคุม้ ครอง อยู่อย่างนี้มคี วามสุขหรือไม่ ต้องอยู่แบบไม่มอี ะไรเลย เช่นพระพุทธเจ้า
ไปไหนมาไหนไม่ตอ้ งมีใครมาคอยคุม้ กัน ไม่มสี มบัตอิ ะไร มีเพียงอัฐบริขาร ๘ ชิ้นเท่า
นัน้ เอง ผ้าไตร ๓ ผืน บาตร ๑ รวมเป็ น ๔ ประคดเอว ๑ เป็ น ๕ ทีก่ รองนํา้ ๑ เป็ น ๖
เข็มกับด้าย ๑ เป็ น ๗ ใบมีดโกน ๑ รวมเป็ น ๘ เป็ นสมบัตพิ อเพียงกับสมณะแล้ว
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว
ถาม ถ้าไม่สามารถเอาธรรมะฝังเข้าไปในใจเราได้ เวลาตายไปสิง่ ทีเ่ รียนรู้ทเ่ี ป็ นสัญญา
ความจํา ก็จะหมดไปกับร่างกาย ใช่ไหมครับ
ตอบ เหมือนฟังเทศน์วนั นี้ เราจําได้มากน้อยเพียงไร จําไม่ค่อยได้ ฟังแล้วก็ผ่านไป ถ้า
จําอาการ ๓๒ ได้ ก็ตอ้ งอยู่ในใจตลอดเวลา แต่ไม่อยู่เลย ไม่มอี าการสักอาการ
เดียวอยู่ในใจเลย เห็นคนก็ไม่เห็นอาการ ๓๒ เห็นแต่นาย ก. นาย ข. มีฐานะ
อะไร มีตาํ แหน่งอะไร เห็นแต่สมมุติ ไม่เห็นความจริง ไม่เห็นกายในกาย ถ้าเห็น
กายในกายก็ตอ้ งเห็นอาการ ๓๒ นี่คอื กายในกาย แต่กลับไปเห็นนาย ก. นาย ข.
ในกายนี้ เห็นผูว้ า่ ฯ เห็นผอ.ในกาย เห็นหัวหน้า เห็นลูกน้องในกาย เห็นแต่
สมมุติ ถ้าเห็นกายในกายก็จะเหมือนกันหมด ไม่มสี ูงไม่มตี าํ ่ ไม่มนี ่ารักน่า
รังเกียจ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ฯลฯ เหมือนกัน มีเกิดแก่เจ็บตาย
เหมือนกัน เราฟังแล้วไม่เอาไปพิจารณาต่อ ไม่เอาไปปฏิบตั ติ ่อ ลองทําดูสิ พุท
โธๆไปทัง้ วัน หรือท่องอาการ ๓๒ ไปทัง้ วัน ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่อง เพียงวันเดียว
ต้องเห็นอะไร ต้องได้อะไรอย่างแน่นอน แต่ไม่ทาํ กัน พอไปจากทีน่ ่กี ็ลมื กัน
หมดแล้ว เหมือนควันไฟ จางหายไปหมด เรื่องอืน่ เข้ามาแทนที่ พอออกจากทีน่ ่กี ็
คิดปรุงแต่งกันว่า จะไปไหนกันต่อ มองไปข้างหน้าแล้ว พรุ่งนี้ตอ้ งไปทํางาน มี
ธุระกับคนนัน้ คนนี้ คิดไปกับเรื่องนัน้ แล้ว ส่วนเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ทีท่ าํ ให้เกิด
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ปัญญารู้ทนั กิเลสก็หายไปหมด เป็ นนิสยั ชอบคิดเรื่องต่างๆ ให้คดิ เรื่องธรรมะจะ
ไม่ยนิ ดี ไม่ชอบ จะลืมไป เพราะยินดีคดิ เรื่องอืน่
เราต้องฝื นต้องบังคับ ไม่มที างอืน่ ต้องบังคับ ต้องกําหนดว่าวันนี้จะต้องภาวนา
ทุกชัว่ โมงจะต้องพุทโธๆสัก ๕ นาที หรือท่องอาการ ๓๒ พอถึงต้นชัว่ โมงก็พทุ
โธๆไป ๕ นาทีแล้ว หรือท่องอาการ ๓๒ ไป ๕ นาที จะได้ดงึ ใจไว้ไม่ให้คดิ เรื่อย
เปื่ อย เหมือนกับมีเครื่องกีดขวางบนถนน ทีบ่ งั คับให้รถชะลอหยุดก่อนทีจ่ ะข้าม
ไป ถ้าวิง่ เร็วรถจะพังได้ ถ้าภาวนาทุกชัว่ โมง จิตจะไม่หา่ งจากธรรมะ ทุกชัว่ โมง
จะมีธรรมะมาเตือนสติ ลองทําดู ทุกชัว่ โมงให้เวลากับธรรมะ ๕ นาที ลองดูสวิ า่
จะทําได้ไหม ยกเว้นขณะทีห่ ลับ ทุกชัว่ โมงให้เจริญธรรมะสัก ๕ นาที ปฏิบตั สิ กั
๕ นาที นัง่ หลับตาพุทโธๆไป จงกําหนดลมหายใจเข้าออกไป ท่องอาการ ๓๒ ไป
หรือพิจารณาไตรลักษณ์ไป ดูความไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตาของสิง่ ต่างๆ
พิจารณากรณีญาติธรรมของพวกเราก็ได้ มีใครไปคาดฝันว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
ขึ้นมาอย่างกะทันหัน อนิจจา ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ คิด
อย่างนี้บา้ ง จะได้มคี วามกระตือรือร้นปฏิบตั ิ จะได้เห็นคุณค่าของเวลาโอกาสทีม่ ี
อยู่ ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา หรือพิกลพิการไป โอกาสทีจ่ ะไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ไปทําบุญ ไปปฏิบตั ธิ รรม ก็จะไม่มี หรือยากขึ้น ขณะทีม่ แี ละง่ายยังไม่ทาํ กัน ถ้า
หากไม่มหี รือยากแล้ว จะทําได้อย่างไร
วันนี้ฝากการบ้านให้ภาวนาชัว่ โมงละ ๕ นาที ยกเว้นเวลาหลับ ในรู ปแบบไหนก็
ได้ พุทโธๆไปก็ได้ จะได้มธี รรมะคอยสะดุดใจ ไม่อย่างนัน้ จะไหลตามกิเลสไป
จนลืมธรรมะไปเป็ นวันๆเป็ นเดือนๆเลย
เพราะเรื่องของกิเลสจะเกี่ยวพัน
ต่อเนื่องกัน เสร็จจากเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องนัน้ มาต่อ มาเกี่ยวกันไปดึงกันไป แต่ถา้ มี
ธรรมะคอยเหนี่ยวรัง้ ไว้บ้าง เช่นทุกๆชัว่ โมง ก็จะทําให้ได้เจริญสติปญั ญาบ้าง จะ
ได้พจิ ารณาบ้างว่า ควรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่เรื่องของเรา
แล้วอย่าไปยุ่งดีกว่า แต่นิสยั ของพวกเราชอบไปยุ่งกัน ไม่ได้เชิญก็ไป ต้องดึงใจ
เข้าหาธรรมะ ต้องหาอุบายวิธีดงึ ใจเข้าหาธรรมะ ให้อยู่กบั ธรรมะให้มาก ให้อยู่
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เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรมอยู่เรื่อยๆ จะได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า จะได้ไม่
มาเสียใจในภายหลัง ทีม่ วั หมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระต่างๆ ไม่ได้อะไรเลย ไม่มี
ประโยชน์กบั จิตใจ มีเงินกองเท่าภูเขาแต่ใจยังเศร้าสร้อยหงอยเหงา ทุกข์กงั วล
หวาดกลัวอยู่เหมือนเดิม สูไ้ ม่มอี ะไรเลยจะดีกว่า แต่มคี วามสงบสุขสบาย ไม่หวิ
ไม่อยากไม่ห่วงไม่หวง ไม่วติ กไม่กงั วลไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น
ก็ดหี รือทีจ่ ะเกิดขึ้นก็ดี เห็นว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ใจไม่ได้เป็ นไปอะไรกับสิง่ ต่างๆ
ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นไม่สามารถมาทําลายใจได้ ทําลายได้แต่
ร่างกาย ถ้าไม่มอี ะไรมาทําลาย มันก็ทาํ ลายตัวมันเอง เพราะเป็ นวิถขี องมัน เกิด
แล้วก็ตอ้ งแก่เจ็บตายไปเอง
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์วา่ เห็นผลนี้ เห็นผลในรู ปแบบไหน
ตอบ เห็นความสงบในจิต จิตรวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงเห็นตอนเป็ นเด็ก ทรงประทับอยู่ตามลําพังอยู่ใต้โคนไม้ แล้วจิตก็รวมลง
โดยไม่ได้นงั ่ สมาธิหรือกําหนดอะไร เป็ นเรื่องของบารมีของบุญเก่า พอมีปจั จัย
คือความสงบวิเวก ก็ทาํ ให้จติ รวมลงเอง เพราะเคยรวมมาแล้ว โดยไม่ตอ้ งนัง่
กําหนดพุทโธๆ ถ้าเคยรวมแล้วเพียงบริกรรมพุทโธไป ๕ นาทีจติ ก็รวมลงแล้ว
จะรู้เลยว่ารางวัลทีแ่ ท้จริงของชีวติ อยู่ตรงไหน ไม่ตอ้ งไปถามใคร ถ้าได้สมั ผัส
ความสงบนี้แล้วจะคิดหาทางไปแล้ว เริ่มวางแผนแล้วว่า จะต้องตัดภาระต่างๆให้
หมดไปให้ได้ เพือ่ จะได้ไปอย่างเรียบร้อย ถ้าไปแล้วยังตะขิดตะขวงใจ ก็จะเป็ น
อุปสรรคต่อการบําเพ็ญ ถ้าทุกสิง่ ทุกอย่างเรียบร้อย จะถูกใจหรือไม่นนั้ อีกเรื่อง
หนึ่ง เพราะการทําให้คนอืน่ ถูกใจเสมอคงทําไม่ได้ ถ้าถูกต้องเป็ นธรรม ก็ถอื ว่า
ใช้ได้ ไม่ควรเอาความพอใจของคนมาเป็ นประมาณ ให้เอาธรรมเป็ นประมาณ
อย่างทีห่ ลวงตาเคยพูดว่า ท่านเกรงธรรม ไม่เกรงใจคน ถ้าเกรงใจคนแล้วธรรมก็
แหลก ต้องเอาธรรมเป็ นประมาณ เป็ นหลักของการตัดสิน เช่นไปแล้วพ่อแม่ไม่
สบายใจไม่พอใจ แต่เขาก็อยู่ได้มคี วามสุขเหมือนเดิม ไม่เดือดร้อนกับการกิน
การอยู่ เพียงแต่ไม่ชอบให้ลูกไปบวชเท่านัน้ เอง บวชแล้วไม่สบายใจ อย่างนี้ก็ไม่
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ต้องไปถือเป็ นประมาณ เหมือนกับพ่อของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ลูกบวช อยาก
ให้สบื ทอดราชสมบัติ อยากให้เป็ นมหาจักรพรรดิ ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ไม่ตอ้ งไปวิตก
กังวลกับความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื ควรวิตกกังวลกับความรู้สกึ ของเรา ถ้าอยู่แล้วจิตใจ
วุน่ วายฟุ้งซ่าน ไม่มคี วามสุข อยู่ไปทําไม ถ้าออกบวชแล้วมีความสงบสุข ไม่มี
ความทุกข์ ทําไมไม่ไป ต้องเอาตรงนี้เป็ นตัววัด
ถ้าใฝ่ ทางนี้แล้ว ไม่มอี ะไรมายับยัง้ ได้ สิง่ ทีจ่ ะยับยัง้ ก็คอื ความลังเลสงสัย เป็ น
นิวรณ์ เป็ นอุปสรรคขวางกัน้ ความสงบของใจ สงสัยว่าจะทําได้หรือไม่ นิวรณ์อกี
อย่างหนึ่งก็คอื กามฉันทะ ความยินดีกบั ความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รส ตัวนี้ก็ตดั
ยาก ต้องรับประทานอาหารมื้อเดียวจริงๆ แล้วก็ไม่รบั ประทานหรือดืม่ อะไรอีก
เลย นอกจากดืม่ นํา้ เปล่าอย่างเดียว ถึงจะกําจัดความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสได้
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการรับประทานการดืม่ ดืม่ แต่นาํ้ เปล่าๆ อย่าดืม่ นํา้ ทีม่ รี สชาติ
หวานเปรี้ยว รับประทานอาหารแบบรับประทานยา ครัง้ เดียวก็พอ อาหารอะไรก็
ได้ รับประทานแล้วอิม่ ท้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้ว ต้องตัดกามฉันทะ การ
บันเทิงในรู ปแบบต่างๆก็ตอ้ งตัดให้หมด ไม่ดูหนังไม่ฟงั เพลง ไม่ไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่างๆ ถ้าไปก็ไปหามุมสงบเงียบ ไปนัง่ สมาธิ ถ้าปฏิบตั อิ ยู่ในห้องในบ้าน
นานๆรู้สกึ อึดอัด อยากจะออกไปบ้าง ก็ออกไปได้ ไปหามุมสงบทีไ่ ม่มสี ง่ิ ยัวยวน
่
กวนใจ
เราต้องลุยต้องบุก อย่ารอให้กเิ ลสบุกแล้วค่อยสูม้ นั ถ้ามันบุกแล้วจะสูไ้ ม่ได้ พอ
กิเลสออกฤทธิ์แล้ว เราจะอ่อนปวกเปี ยกไปหมดเลย จะดืม่ ไอ้นนั ่ จะกินไอ้น่ี ก็
ต้องยอมมัน เราต้องบุกด้วยการกําหนดปริมาณและตารางเวลา ว่าจะกินจะดืม่
เท่าไหร่ เช่นกินมื้อเดียว อยากจะกินอะไรก็กนิ ตอนนัน้ เสร็จแล้วก็จบ ถ้า
อยากจะดืม่ อะไรก็ดม่ื ตอนนัน้ เวลาอืน่ ก็ด่มื นํา้ เปล่าอย่างเดียว ต้องกําหนดอย่าง
นี้ โทรทัศน์ก็ไม่ดูเลย ขายทิ้งไปเลย ทุกอย่างทีเ่ กี่ยวกับการบันเทิง อย่าให้อยู่
ใกล้ตัว บริจาคให้ทานไปเลย อย่างนี้ถงึ เรียกว่าบุก เรียกว่าลุย ถ้านัง่ รอเดีย๋ ว
กิเลสก็จะมาชวนเรา ให้ดูเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เดีย๋ วก็เปรี้ยวปากอยากขบเคี้ยว พอเกิด
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ความรู้สกึ อย่างนี้แล้ว มันจะสูไ้ ม่ได้ ถ้าอยากแล้วแต่ไม่มอี ะไรให้ขบเคี้ยว ไม่มี
อะไรให้ดู ก็จะไม่เป็ นปัญหา พวกเรายังไม่เห็นคุณค่าของความสบายใจกัน
เพราะไม่ค่อยได้ดูใจ มัวแต่ไปดูสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ มีคุณค่าอย่างนัน้ อย่างนี้ ปล่อยให้ใจ
แห้งแล้ง อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว หิวอยาก ไม่ดูทใ่ี จกัน ดูผดิ ที่ การบริกรรมพุท
โธๆหรือกําหนดกรรมฐานนี้ เป็ นการดึงใจให้กลับเข้ามาดูใจ ว่ากําลังเป็ นอย่างไร
ควรได้รบั การดูแลอย่างไร ต้องปฏิบตั ใิ ห้มาก ถ้าไม่ปฏิบตั จิ ะไม่เห็น
ถาม เตรียมลาออกไปปฏิบตั ธิ รรม แรกเริ่มนี้จะปฏิบตั อิ ยูท่ บ่ี า้ น ต้องกําหนดเป็ นเวลา
หรือไม่คะ
ตอบ พยายามปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ ควรเจริญสติตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื
จนหลับเลย ให้มสี ติอยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ หรือพุทโธๆไปก็ได้
ตัง้ แต่ต่นื เลย ก่อนจะลุกจากทีน่ อนก็พทุ โธๆไป พอลุกขึ้นก็พทุ โธๆไป ให้พทุ
โธๆพาไป
ถาม เวลาเจริญสติไปมากๆแล้วจะเห็นสภาวะทีล่ ะเอียด เข้าใจการทํางานของจิต แต่
ยังไม่ปล่อยวาง รู้สกึ ว่าปัญญายังไม่พอ
ตอบ ยังไม่เห็นทุกข์ ยังไม่เห็นอริยสัจ ๔ ต้องเห็นอริยสัจ ๔ ให้ได้ เห็นว่ากําลังทุกข์กบั
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะความอยาก ถ้าเห็นความอยากทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ ก็จะตัดได้ จะหาย
ทุกข์
ถาม จิตคืออะไรครับ
ตอบ จิตคือผูร้ ู้ ผูค้ ดิ ปรุงแต่ง แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา
ถาม บางครัง้ รู้สกึ ว่า จิตไม่ใช่ตวั เรา
ตอบ เป็ นสภาวธรรม
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ถาม ตัวเราคืออะไรครับ
ตอบ ตัวเราคือความหลง
ถาม เราปรุงขึ้นมาเองหรือครับ
ตอบ เราปรุงขึ้นมาเอง จนฝังลึกอยู่ในความรู้สกึ ตัวเราก็คอื ตัวรู้
ถาม คือใจ
ตอบ ใจทีถ่ ูกอวิชชาครอบงํา ทําให้คดิ ว่ากายกับใจเป็ นตัวเรา เราต้องแก้ให้เป็ นตัวรู้ ให้
สักแต่วา่ รู้ ไม่ใช่เรารู้เราเห็น เป็ นเพียงแต่ความรู้ความเห็น รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ รู้วา่
เป็ นอย่างนี้ แต่ไม่มตี วั เราไปรู้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ สักแต่วา่ รู้ ไม่ได้ไม่เสียกับสิง่ ทีร่ ู้ ไม่ดใี จ
ไม่เสียใจกับสิง่ ทีร่ ู้ทเ่ี ห็น ถ้าดีใจเสียใจแสดงว่าหลงแล้ว
ถาม นอกจากดูมนั ไปเรื่อยๆแล้ว ต้องทําอะไรอีกหรือเปล่าครับ
ตอบ การดูเป็ นการฝึ กเบื้องต้น วันๆหนึ่งเราต้องเจอกับอารมณ์ต่างๆทีต่ อ้ งกําจัดให้ได้
เช่นความห่วงใย ความกังวล ความหวาดกลัว ความหิว ความอยาก ความ
ต้องการ
ถาม ถ้าดูไปเรื่อยๆแล้ว เวลามีอารมณ์โกรธ จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ
ตอบ แต่ไม่หายไปหมด เดีย๋ วก็กลับมาใหม่ ถ้าไม่ใช้ปญั ญาตัด เวลาปกติอารมณ์ต่างๆ
จะอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถา้ ไปพบกับสภาพทีร่ า้ ยแรง อารมณ์ก็จะร้ายแรงตาม เรา
ยังไม่รู้วา่ จะหยุดมันได้หรือไม่ จึงอย่าไปคิดว่ามีสติตามรู้แล้วจะพอ ยังไม่พอ
ต้องฝึ กทําใจไม่ให้วุน่ วายกับการเกิดดับของสิง่ ต่างๆ อะไรจะเกิดก็เกิดไป อะไร
จะดับก็ดบั ไป ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับการเกิดดับ
ถาม ทําอย่างไรถึงจะได้แบบนัน้
81

ตอบ ต้องเฝ้ าดูใจว่า เวลาเกิดอะไรขึ้นมา จะนิ่งเฉยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา
วิเคราะห์วา่ ไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราคิด ไม่ได้เป็ นตัวตน ไม่ได้เป็ นนาย ก. นาย ข.
ไม่มคี ุณค่า เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่ได้เห็นความจริงของสิง่ ที่
เห็น แต่เห็นสมมุตขิ องสิง่ ทีเ่ ห็น ยังหลงติดอยู่กบั สมมุติ หลงคิดว่าเป็ นพ่อเป็ น
แม่เรา ความจริงเขาเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ แต่เราไม่เห็นตรงนี้ ไม่เห็นอาการ ๓๒
ร่างกายของทุกคนมาจากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เราไม่เห็นกัน เห็นว่าเป็ นพ่อเป็ น
แม่เรา เป็ นพีเ่ ป็ นน้องเรา เป็ นสามีเป็ นภรรยาเรา ก็เลยเกิดอุปาทานความยึดมัน่
ถือมัน่ เกิดอารมณ์ เวลาสิง่ นัน้ เกิดอะไรขึ้น ก็จะดีใจเสียใจไปกับการ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ นัน้ นี่คอื การพิจารณาเพือ่ ให้ใจปล่อยวางสิง่ ต่างๆ เพราะเป็ น
แค่ดนิ นํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง เราไปหลงเขาเอง นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
จิตนิ่ง ไม่กระเพือ่ ม ต้องเห็นไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔
ถาม เห็นเองหรือต้องใช้ปญั ญา
ตอบ ต้องใช้ปญั ญาแยกแยะวิเคราะห์ เหมือนของในกระเป๋ านี้ เรามองไม่เห็นข้างใน
ต้องเปิ ดดูวา่ ในกระเป๋ ามีอะไรบ้าง
ถาม ต้องใช้ปญั ญาจากการได้ฌานก่อนหรือไม่
ตอบ ไม่ พิจารณาได้ตลอดเวลา ถ้าได้ฌานก่อนจะพิจารณาได้นานและต่อเนื่อง จึง
ควรมีความสงบก่อน ไม่เช่นนัน้ จะมีอารมณ์อน่ื มาฉุดลากไป พิจารณาได้
เดีย๋ วเดียว กําหนดอาการ ๓๒ ได้ครัง้ ๒ ครัง้ ก็ไปแล้ว พิจารณาอย่างนี้ไม่พอ
ต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก จะทําอย่างนี้ได้ จิตจะต้องได้สมาธิก่อน พอ
จิตนิ่งแล้ว จะไม่มอี ารมณ์มาคอยหลอกล่อ มาฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าจะให้
เป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาทีก่ าํ จัดกิเลสได้ ต้องมีสมาธิก่อน แต่ไม่ได้
หมายความว่า ไม่ควรเจริญปัญญาเลย ควรฝึ กเจริญไปก่อน ท่องอาการ ๓๒ ไป
ก่อน เพราะการท่องอาการ ๓๒ นี้ จะทําให้จติ เป็ นสมาธิ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
พอมีสมาธิแล้ว ก็จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น จนสามารถพิจารณาทุกลม
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หายใจเข้าออกเลย เวลามองใครจะไม่ได้เห็นเพียงนาย ก. นาย ข. แต่จะเห็น
อาการ ๓๒ ด้วย จะเห็นอวัยวะทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง จะไม่หลงกับความสวยงาม
ภายนอก ไม่หลงยินดี ไม่อยากได้มาเป็ นคู่ครอง
ถาม หลังจากทีไ่ ด้สวดมนต์ไหว้พระแล้วนัง่ สมาธิ รู้สกึ ว่ากายเบาจิตเบา พยายามจับดู
ว่าจิตอยู่ทไ่ี หน ก็จบั ไม่ได้ จําเป็ นต้องไล่ตามหรือไม่
ตอบ ไม่ตอ้ งไล่ตาม เหมือนตะครุบเงา ถ้าไปตามตัวรู้มนั ก็จะปรุงแต่ง ต้องหยุดความ
ปรุงแต่ง แล้วตัวรู้จะปรากฏขึ้นมาเอง
ถาม สังเกตดูวา่ ตอนนัน้ กายเบาใจเบาแล้ว
ตอบ ตัวรู้ก็อยู่ทก่ี ายเบาใจเบา ให้รู้อยู่ตรงนัน้ ไม่ตอ้ งไปตามหาตัวรู้ ให้อยู่กบั
กรรมฐาน เราใช้อะไรควบคุมใจ ก็ให้อยู่กบั ตัวนัน้ ตัวรู้จะปรากฏขึ้นมาตรง
นัน้ เอง อย่าไปตาม ถ้าไปตามก็เหมือนกับตะครุบเงา เงาจะขยับไปข้างหน้าเราอยู่
เรื่อยๆ ตัวรู้จะปรากฏต่อเมือ่ ใจหยุดคิด นิ่งสงบ สักแต่วา่ รู้ บังคับตัวรู้ให้ปรากฏ
ไม่ได้ สิง่ ทีท่ าํ ได้ก็คอื พุทโธๆไปอย่างเดียว หรือดูลมไปอย่างเดียว แล้วตัวรู้จะ
ปรากฏขึ้นมาเอง
ถาม กลัวว่าจะขาดสติ
ตอบ ถ้าขาดสติก็แสดงว่าสติยงั ไม่ดพี อ สัปหงกหลับไปได้
ถาม เสียงก็ยงั ได้ยนิ อยู่เบาๆ แต่ไม่รู้ความหมายของเสียงทีพ่ ูดมา
ตอบ ถ้ารู้เสียงก็แสดงว่ายังมีสติอยู่ แต่ยงั ไม่สงบเต็มที่ ถ้าสงบเต็มทีแ่ ล้วเสียงก็จะ
ไม่ได้ยนิ ถ้าได้ยนิ ใจก็จะไม่ไปเกาะกับเสียง จะอยู่กบั ตัวรู้ อยู่กบั ความสงบ ต่าง
กับเวลาทีใ่ จไม่สงบ เวลาได้ยนิ เสียงใจจะปรุงแต่งกับเสียงนัน้ ด้วย แต่เวลาทีใ่ จ
สงบแล้ว ถึงแม้จะได้ยนิ เสียง แต่ใจจะไม่ปรุงแต่ง ไม่สนใจกับเสียง มันต่างกัน
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ถาม หลักสําคัญก็คอื เสียงจะเป็ นอย่างไรไม่ตอ้ งสนใจ
ตอบ ถ้ายังบริกรรมอยู่ ก็บริกรรมไป ถ้าอยู่กบั ลมก็อยู่กบั ลมไป อยู่ไปจนกว่าจะนิ่ง
พอนิ่งแล้วลมก็จะหายไป การบริกรรมก็จะหายไป จะเหลือแต่ความว่า สักแต่วา่
รู้ นี่คอื ตัวจิต เป็ นอย่างนี้ ไม่ได้เป็ นจุดเป็ นอะไรนะ เป็ นความว่าง ความเบา
ความสบาย ความสุข ส่วนใหญ่จะเป็ นตอนทีว่ ูบลงไป เหมือนตกหลุมตกบ่อ
แล้วก็น่ิงไป พอดูลมไปดูลมไป ลมจะวูบหายไปเหมือนขาดใจตาย เหมือนกับลม
หายใจเฮือกสุดท้าย แล้วก็จะนิ่งสงบ ถ้าดูลมจะเป็ นอย่างนี้ ถ้าบริกรรมก็จะวูบ
ตกลงไปในเหวในบ่อ แล้วก็จะนิ่งไป คําบริกรรมก็หายไป
ถาม ถ้าเจอแล้วต้องทําอย่างไรต่อ
ตอบ ปล่อยให้น่งิ อยู่อย่างนัน้ ให้นานทีส่ ุด อย่าไปยุ่งกับมัน ถ้าถึงตรงนัน้ แล้วไม่ตอ้ ง
ถามใคร จะรู้วา่ นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั เป็ นอย่างไร สุขอืน่ ที่เหนื อกว่าความสงบนี้
ไม่มี ตอนต้นจะเป็ นชัว่ นกกระจอกกินนํา้ แค่ขณะเดียวแล้วก็ถอนออกมา
เป็ นขณิ กสมาธิ แต่จะประทับใจอย่างไม่ลมื เลือน จะคอยกระตุน้ ฉุดลากให้ทาํ ให้
มากขึ้น จะรู้วา่ ทําไมจะต้องเร่งความเพียร ทําไมจะต้องตัดความสุขอย่างอืน่ ไป
เพือ่ เอาเวลามาสร้างความสุขแบบนี้ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป จะเริ่มปลีกวิเวกออกจาก
สังคม ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ จะหาทีส่ งบเพือ่ ภาวนา เพือ่ ให้มคี วามสงบ
มากขึ้นบ่อยขึ้น พอถึงจุดนัน้ แล้วก็ควรสลับกับการเจริญปัญญาไปด้วย เวลา
ออกจากความสงบแล้วก็ให้พจิ ารณาอาการ ๓๒ ไป พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไป
ทัง้ ของตัวเราและของผูอ้ น่ื ดูอาการ ๓๒ ของเราและของผูอ้ น่ื ดูเวลาทีร่ ่างกาย
ตายเป็ นซากศพไปแล้วเป็ นอย่างไร ดูภาพทีถ่ ่ายให้ดูก็ได้ ว่าร่างกายของเราและ
ร่างกายของคนอืน่ ทีเ่ ราหลงรักแสนจะหวงแหนเป็ นอย่างไร พอเห็นแล้วก็จะไม่
อยากได้ เพือ่ คลายความกําหนัดยินดี คลายความยึดติด เวลาเขาเป็ นอะไรไป
เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็ น เราจะไม่วติ กกังวลหวาดกลัวเลย การปฏิบตั ทิ งั้ หมด
นี้ก็เพือ่ ดับทุกข์ในใจ ให้ใจสบาย ไม่วนุ่ วาย ไม่เดือดร้อนกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น
หรือกําลังเกิดขึ้น
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ผลทีต่ อ้ งการก็คอื ใจทีไ่ ม่กระเพือ่ ม เวลาสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะดีหรือร้ายก็
ตาม ให้รู้สกึ เฉยๆ ไม่ได้ไม่เสียกับเหตุการณ์ต่างๆ เวลาดูอะไร ไม่ตอ้ งไปรักไป
ชัง เพราะเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง ไม่เป็ นอย่างนี้ไปตลอด มี
การเปลีย่ นแปลง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่ใช่ตวั ตน มาจากดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่
ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เพราะโลกนี้เป็ นโลกธาตุ มาจากธาตุ ๔ ผสมกันให้มี
รูปร่างลักษณะต่างๆ นี่คอื ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ แล้วใจจะเป็ นกลาง จะไม่รกั ไม่ชงั ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ นี่ต่างหากที่
เราต้องการ ผลก็คอื ใจทีส่ งบไม่กระเพือ่ มกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู้ ต้องคอย
สอนใจให้รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีไ่ ปสัมผัสรับรู้น้ ี เป็ นอะไรกันแน่ ตอนนี้ใจไม่รู้ ยังหลงอยู่
ยังคิดว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่เรา เป็ นพีเ่ ป็ นน้องเป็ นเพือ่ นเรา เป็ นของเรา แต่ความจริง
มันไม่ใช่ เป็ นความหลงทัง้ นัน้ ต้องรู้วา่ เป็ นเพียงอาการ ๓๒ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ
เกิดแก่เจ็บตาย รู้อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาแก่เจ็บตาย ใจจะไม่กระเพือ่ ม
ถาม วัดผลการปฏิบตั ขิ องเราด้วยสิง่ นี้
ตอบ ดูทใ่ี จเรา ใจกระเพือ่ มหรือไม่
ถาม ตัดอะไรออกไปได้มากน้อยแค่ไหน วางเฉยได้แค่ไหน ปล่อยวางได้แค่ไหน เรา
ประเมินได้เอง
ตอบ ถ้ายังมีความยินดีมคี วามอยาก ก็จะต้องกังวลกับสิง่ นัน้ เช่นอยากกาแฟนี้ ก็ตอ้ ง
กังวลว่าถ้ากาแฟหมดจะทําอย่างไร ต้องคิดสต๊อกกาแฟไว้ก่อนแล้ว
ถาม ถ้ามีเรื่องค้างคาใจอยู่ เวลาออกจากสมาธิก็หยิบเรื่องนัน้ มาพิจารณา ซํา้ ไปซํา้ มา
ตอบ จนปล่อยวางได้ ไม่เป็ นปัญหากับใจ
ถาม หยิบมาทีละเรื่องแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางไป
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ตอบ เรื่องทีเ่ ป็ นปัญหาคาใจ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาวิเคราะห์ ใช้ไตรลักษณ์เข้าไป ให้เห็นไตร
ลักษณ์ในเรื่องนัน้ ถ้าเห็นอริยสัจคือตัณหาความอยากว่า เราไปอยากเขาเอง ถ้า
ไม่อยากเขาก็ไม่มคี วามหมายอะไร พออยากเขาก็มคี ุณค่าขึ้นมา ถ้าอยากสูบ
กัญชา กัญชาก็มคี ุณค่าขึ้นมา ถ้าไม่อยากสูบ กัญชาก็ไม่มคี ุณค่า กลับเห็นเป็ น
โทษเสียอีก ต้องพิจารณาอย่างนี้ เพือ่ สอนใจให้ใจฉลาดรู้ทนั เพราะใจยังหลงอยู่
กับสิง่ ต่างๆ ว่าดีวา่ ชัว่ ว่าละเอียดว่าหยาบ มันเป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ ความจริงแล้วมัน
ก็มาจากธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ ไม่เทีย่ ง ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริง ให้ความทุกข์
มากกว่าให้ความสุข ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้ อยู่แบบไม่มอี ะไรได้ ไม่
ต้องมีอะไร อยู่อย่างนี้แสนจะสบาย อยู่คนเดียวไม่ว ้าเหว่ ไม่เปล่าเปลีย่ วใจ จิต
สงบแล้วจะไม่ปรุงแต่ง ความว้าเหว่ความเปล่าเปลีย่ วใจนี้เกิดจากความปรุงแต่ง
ของจิตเอง สังขารความคิดปรุงแต่งนี้มนั ละเอียดมาก การปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ
ให้เกิดขึ้นนี้ มันละเอียดมาก จนเราไม่รู้เลย บางวันตื่นขึ้นมารู้สกึ เศร้าสร้อย
หงอยเหงาขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุเลย บางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นแจ่มใส มันมาจาก
ความคิดปรุงแต่งทัง้ นัน้ แต่มนั ละเอียดมาก
ถาม จริงแล้วมันมีสาเหตุใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นนิสยั ทีช่ อบคิดปรุงแต่ง
ถาม ถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วรู้สกึ หงุดหงิดจัง ควรค้นหาว่าอะไรเป็ นเหตุ
ตอบ ถ้ามีปญั ญาค้นได้ก็คน้ ไปดู ถามตัวเองว่า ร่างกายไม่สบายหรือเปล่า ปวดท้อง
หรือเปล่า ปวดหัวหรือเปล่า หรือกําลังห่วงเรื่องอะไร กังวลกับเรื่องอะไร
ถาม หาเหตุทท่ี าํ ให้เกิด
ตอบ ถ้าหาไม่ได้ก็พทุ โธๆไป ระงับมันก่อน หรือใช้ปญั ญาว่ามันก็เป็ นอนิจจังเหมือนกัน
อารมณ์ไม่ดกี ็รู้วา่ ไม่ดี ไม่ตอ้ งไปจัดการอะไรกับมันก็ได้ ดูวา่ อารมณ์น้ กี ็เป็ นไตร
ลักษณ์เหมือนกัน ไม่เป็ นอย่างนี้ไปตลอด อารมณ์ดกี ็ไม่เป็ นอย่างนี้ไปตลอด วัน
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ไหนอารมณ์ดกี ็อย่าไปอยากให้ดไี ปตลอด เพราะจะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาในใจ
เพราะมีความอยาก พอมันจะหายไปก็จะวุน่ วายใจขึ้นมา ก็ตอ้ งรู้วา่ ดีเดีย๋ วมันก็
หมด ไม่ดเี ดีย๋ วมันก็หมด ใจมีหน้าทีร่ ู้ก็รู้ไป รู้เฉยๆไม่ปรุงแต่ง ต้องปฏิบตั ดิ ูถงึ
จะรู้
อารมณ์น้ มี เี หตุทาํ ให้มนั เกิด มีได้หลายเหตุ มาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ เห็น
อะไรสัมผัสกับอะไรก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ อากาศร้อนอากาศหนาวก็เกิดอารมณ์
ขึ้นมาได้ ร่างกายหิวก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ นอนไม่พอก็เกิดอารมณ์ได้ เคยดืม่
อะไรแล้วไม่ได้ดม่ื ก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ มาหลายทาง อะไรทีเ่ ราตัดได้ก็ตอ้ งตัด
เคยติดอะไร เคยดืม่ อะไร เคยอยากอะไร ก็ตอ้ งตัดให้หมด จะได้ไม่มอี ารมณ์
ตามมา แต่เรื่องทีเ่ ราห้ามไม่ได้ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รส ทีเ่ ราต้องเห็นต้องฟังนี้แล้ว
เกิดอารมณ์ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนว่า มันเป็ นแค่ไตรลักษณ์ เป็ นแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ
ถ้ายังมีอารมณ์ทห่ี าสาเหตุไม่ได้ก็ดูมนั ไป
ว่ามันเป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน
อารมณ์ดกี ็เป็ นไตรลักษณ์ อารมณ์ไม่ดกี ็เป็ นไตรลักษณ์ เดีย๋ วก็หายไปเอง ไม่
ต้องไปจัดการกับมันก็ได้ ไม่ตอ้ งไปใช้ปญั ญาไปแยกแยะว่ามันเกิดจากอะไรก็ได้
ถ้ามีปญั ญาใช้ได้ก็ดี เพราะจะได้หายอย่างถาวร ถ้าไม่อย่างนัน้ ก็ยงั จะกลับมา
ใหม่ได้ ถ้าจะแก้ปญั หาเฉพาะหน้าก็เพียงแต่รู้วา่ มันเป็ นไตรลักษณ์ก็พอ รู้วา่ มัน
เกิดแล้วดับ แต่จะไม่หายไปอย่างถาวร เพราะไม่ได้ไปแก้ตน้ เหตุของปัญหาคือ
ความหลง มีความหลงยึดติดอยู่ ทีย่ งั รู้ไม่ทนั
ถ้าไปหลงติดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้ววิเคราะห์ดูวา่ เป็ นเพียงไตรลักษณ์ เป็ นดินนํา้ ลม
ไฟแล้ว ต่อไปเรื่องนัน้ อารมณ์เหล่านัน้ ก็จะไม่มาอีกต่อไป ส่วนใหญ่ก็หลงใน
อัตตาตัวตนนี้แหละ หลงในตัวนี้ มีมานะถือตัว ถือว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาเด่น
กว่าเขา ถ้าเขาดีกว่าเราเด่นกว่าเราๆก็ไม่พอใจ ต้องแก้ตวั นี้ให้ได้ แก้การถืออัตตา
ตัวตน ว่าเราก็คอื ธาตุรู้เท่านัน้ เอง ร่างกายเป็ นธาตุ ๔ เหมือนกัน เขาก็ธาตุ ๔ ใจ
เขาก็ธาตุรู้ ใจเราก็ธาตุรู้ ร่างกายเราก็ธาตุ ๔ เหมือนกัน ไม่มอี ะไรสูงกว่ากัน ไม่มี
อะไรดีกว่ากัน อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน คิด
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อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่สนใจ เขาจะเด่นก็เรื่องของเขา เด่นก็เป็ นเด่นในทางด้าน
สมมุติ เขาอาจจะมีความสามารถทําตัวให้เป็ นนายกฯได้ ก็เป็ นไป บวชเป็ นพระ
อรหันต์ได้ก็เป็ นเรื่องของเขา ไม่ตอ้ งไปดีใจเสียใจไปอิจฉา เราทําตัวเราให้ดกี ็แล้ว
กัน เรื่องของคนอืน่ ก็เรื่องของเขา ถ้าดีก็อนุโมทนามุทติ าจิต อย่าไปอิจฉาริษยา
ถ้าด้อยก็ให้มคี วามสงสาร ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป เขาจะชื่นชมยินดี
สํานึกในบุญคุณหรือไม่น้ ี อย่าไปหวังเป็ นผลตอบแทน เพราะจะทําให้เกิดอารมณ์
ขึ้นมา ทําแล้วก็ให้ขาดไปจากใจ ทําเพือ่ เขาเท่านัน้ ไม่ได้ทาํ เพือ่ เรา ไม่ตอ้ งการ
อะไรจากเขา
ถาม จะไปภาวนาครัง้ แรก ขอคําแนะนํา
ตอบ ให้มสี ติอยู่เรื่อยๆ อย่าส่งไปอนาคตไปอดีต เราอยู่ตรงไหนให้จติ อยู่ตรงนัน้ อย่า
ไปปรุงแต่ง ถ้าปรุงแต่งแล้วรีบดึงกลับมาหาพุทโธๆไป หยุดความคิดปรุงแต่ง
อย่าไปคลุกคลี อย่าคุยกันมากจนเกินไป พยายามปลีกวิเวก แยกกันอยู่
ถาม มานะทีถ่ อื ตนว่าดีกว่าเขานี้กบั อัตตานี้ ความจริงมันก็ตวั เดียวกัน
ตอบ ถ้ามีตวั ตนก็จะถือว่าดีกว่าเขาแย่กว่าเขา เห็นเขาเด่นกว่าเรา ก็ทาํ ให้เรารู้สกึ ด้อย
ใจก็ไม่สบาย เพราะอยากจะเด่นกว่าเขา
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กัณฑ์ท่ี ๓๙๙

มีใจใฝ่ ธรรม

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เป็ นสิง่ ทีด่ ที พ่ี วกเรามีใจใฝ่ ธรรมยินดีในธรรมกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการยินดีใน
ธรรมชนะการยินดีทงั้ ปวง เพราะไม่มอี ะไรจะมีคุณค่ากว่าธรรม ธรรมเป็ นปัจจัยทีจ่ ะ
แปลงใจของพวกเรา จากปุถชุ นให้เป็ นอริยบุคคล ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ได้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสังสอนธรรมให้
่
แก่สตั ว์โลก โอกาสทีใ่ จของพวก
เราจะเปลีย่ นจากปุถชุ นเป็ นอริยบุคคลนี้ จะมีนอ้ ยมากหรือไม่มเี ลยก็วา่ ได้ พวกเราจึง
ควรยินดีในธรรม ถ้ามีฉนั ทะความยินดีแล้ว จะมีวิริยะความอุตสาหะพากเพียร มีจติ ตะ
ใจจดจ่อ มีวิมงั สาคิดใคร่ครวญแต่เรื่องของธรรม เหมือนกับเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่ง
ใจของเราจะจดจ่อคิดถึงแต่คนนัน้ อยู่ตลอดเวลา
ยินดีทจ่ี ะทําทุกอย่างเพือ่ ให้ได้อยู่
ใกล้ชิดกับคนนัน้ เพราะฉะนัน้ สิง่ สําคัญในเบื้องต้นทีต่ อ้ งมีก็คอื ฉันทะความยินดี จะเกิด
ความยินดีได้ ก็ตอ้ งรู้คุณค่าของธรรมะ เราจึงต้องเข้าหาผูท้ ม่ี ธี รรมะ เพราะเป็ นผู ้ทีร่ ู้
คุณค่าของธรรมะ เป็ นผูย้ กย่องเชิดชูโฆษณาคุณค่าของธรรมะ พอเราได้ฟงั แล้วก็จะเห็น
คุณค่าของธรรมะ ทําให้เกิดความยินดีทอ่ี ยากจะได้ธรรมะมาเป็ นของเรา เหมือนกับตอน
ทีเ่ ราเกิดมาใหม่ๆนี้ เราจะไม่รู้คุณค่าของเพชร พอมีผูใ้ หญ่บอกว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ เรา
ก็จะเกิดความยินดีอยากได้เพชรขึ้นมา เราจึงต้องเข้าหาผูท้ ม่ี ธี รรมะ เข้าหาพระสุปฏิปนั
โน ถ้าไม่สามารถหาพระสุปฏิปนั โนได้ ก็อ่านหนังสือของพระสุปฏิปนั โนไปก่อนก็ได้ หรือ
อ่านหนังสือทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎกก็ได้
วันนี้เป็ นเรื่องแปลกตอนเช้าก็เป็ นตอนบ่ายก็เป็ น เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง ก็มองว่าเป็ น
สภาพไม่เทีย่ งก็แล้วกัน ต้องปรับตัวปรับใจของเรา ถ้าเป็ นปัญหาก็ตอ้ งแก้ แก้ได้ก็แก้ไป
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพความจริง ไม่ได้เป็ นเรื่องใหญ่โตอะไร ชีวติ ของเราจะมี
อุปสรรคมีปญั หาให้เราคอยแก้อยู่เรื่อยๆ แต่อปุ สรรคปัญหาต่างๆทีม่ เี ข้ามาให้เราแก้น้ ี
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ไม่ได้ใหญ่เท่ากับอุปสรรคปัญหาทีเ่ กิดตามมาในใจเรา ปัญหามีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่
ภายนอก พอมีปญั หาภายนอกแล้วก็เกิดปัญหาภายในใจตามมา ใจไปทุกข์กบั ปัญหาที่
เกิดขึ้น ถ้าใจมีสติมปี ญั ญารู้ทนั ก็จะไม่มปี ญั หาภายในใจตามมา เช่นเราเคยทําอะไรแล้ว
ไม่สามารถทําได้ ถ้าใจไม่รู้จกั ปรับ ไม่รู้วา่ ความจริงได้เปลีย่ นไปแล้ว แต่ยงั อยากจะทํา
อยู่ ไอ้ตวั อยากนี่แหละเป็ นตัวปัญหา เช่นมีฝนตกจนออกไปข้างนอกไม่ได้ แต่ยงั
อยากจะออกไปอยู่ ก็จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย อยากจะให้ฝนหยุดเร็วๆ แต่ฝน
ไม่สนใจ ก็ตกไปเรื่อยๆ เราก็จะไม่สบายใจ ถ้าเปลีย่ นใจว่าไม่ออกไปก็ได้ ยอมรับความ
จริง ปัญหาภายในใจก็จะไม่มี
การยอมรับความจริงทีเ่ กิดขึ้นกับเรานี้ เป็ นวิธีทแ่ี ก้ไขปัญหาภายในใจได้เสมอ แต่บางที
เราไม่มสี ติปญั ญาพอ ไม่ได้มองปัญหาของใจ มัวแต่ไปมองปัญหาภายนอก พยายามแก้
ทุกวิถที าง ถ้าแก้ได้ก็จะไม่มปี ญั หาภายใน ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในใจด้วย
เพราะใจอยากจะแก้ให้ได้ ถ้าแก้แล้วเห็นว่าสุดวิสยั ไม่มที างทีจ่ ะแก้ได้ ยอมรับความจริง
ปัญหาภายในใจก็จะไม่เกิดขึ้น เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็รกั ษาอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่หาย
ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพ ถ้ายอมรับได้ ปัญหาในใจก็จะไม่มี ใจจะนิ่งสงบเหมือนกับไม่มี
อะไรเกิดขึ้น ถึงแม้ร่างกายจะเป็ นอะไรไป แต่ใจจะเป็ นปกติ เหมือนตอนทีร่ ่างกายเป็ น
ปกติ นี่คอื เรื่องของธรรมะ มีคุณประโยชน์กบั จิตใจ เพราะจะรักษาใจให้อยู่เหนือความ
ทุกข์ได้ เราจึงควรยินดีกบั การศึกษาปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นวิธที จ่ี ะนําธรรมเข้ามาสูใ่ จ
มาดูแลรักษาใจ ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ยงั ไม่เป็ นธรรมทีแ่ ท้จริงสําหรับเรา ถึงแม้จะเป็ น
ธรรมทีแ่ ท้จริงสําหรับพระพุทธเจ้าก็ดี สําหรับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ดี แต่สาํ หรับ
พวกเราธรรมยังไม่ได้เข้ามาในใจ หรือเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา อยู่สกั ระยะหนึ่ง
แล้วก็จางหายไป เพราะเราเอาสิง่ อืน่ มากลบธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา พอไปคิดเรื่องอืน่
เวลาทํางานทําการต้องใช้ความคิด ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาก็จะถูกความคิดอืน่ กลบหายไป
หมด ไม่มเี หลืออยู่ในใจเลย พอเกิดปัญหาขึ้นมา ธรรมก็จะไม่สามารถแก้ปญั หาในใจได้
ไม่สามารถคุม้ ครองใจไม่ให้ทกุ ข์วุน่ วายได้
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หน้าทีข่ องเราก็คอื ต้องทําให้มธี รรมะอยู่ในใจตลอดเวลาจนเป็ นนิสยั จะคิดอะไรก็คดิ
ด้วยธรรมะ ตอนนี้นิสยั ของเราจะคิดด้วยโมหะอวิชชา อวิชชา ปัจจยา สังขารา คิดด้วย
ความหลง แล้วก็สร้างความทุกข์ข้นึ มาให้กบั เรา จะมีความอยากต่างๆซึง่ มักจะสวนทาง
กับความจริง เช่นอยากจะอยู่ไปนานๆ อยากจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย ซึง่ ไม่ตรงกับความจริง เพราะร่างกายมีอายุขยั ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ถ้า
เอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า มาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆจนฝังอยู่ในใจแล้ว ก็จะดับ
ความหลงความอยากต่างๆได้ เหมือนกับการท่องสูตรคูณ หรือท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ ถ้าท่อง
ได้แล้ว เวลาเห็นตัวอักษรจะรู้ทนั ทีวา่ เป็ นตัวอะไร ถ้าจําความหมายของตัวอักษรได้ เวลา
เห็นตัวอักษรในหนังสือ ก็จะเข้าใจความหมายทันทีเลย ไม่ตอ้ งมาสะกดมาคิดว่ามี
ความหมายอย่างไร เพราะถูกฝังไว้อยู่ในใจแล้ว พอสัมผัสด้วยตาปั๊บก็จะรู้ข้นึ มาในใจ
ทันที ฉันใดธรรมะก็ควรจะเป็ นอย่างนัน้ แต่พวกเราไม่ค่อยได้เอาธรรมะเข้าสู่ใจ เหมือน
ทีเ่ ราเอา ก.ไก่ ข.ไข่หรือสูตรคูณเข้ามาสู่ใจกัน พอเวลาทีต่ อ้ งใช้ธรรมะก็เลยไม่มธี รรมะ
ให้ใช้ มีแต่โมหะอวิชชาทีส่ ร้างความอยากต่างๆขึ้นมา แล้วก็สร้างความทุกข์ตามมา
เราจึงควรเอาเวลาอันมีค่าของมนุษย์น้ ี มาเอาธรรมะเข้าสู่ใจ ถ้าทําอย่างจริงจังก็ไม่ต่าง
จากการเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ จนอ่านออกเขียนได้ เพราะเราทุ่มเทเวลาให้กบั การเรียนกัน
ตัง้ แต่ ป.๑ ถึง ม.๖ ก็ ๑๒ ปี เข้าไปแล้ว ถ้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็อกี ๔ ปี รวมเป็ น
๑๖ ปี ถ้านับอนุบาลอีก ๓ ปี และก่อนอนุบาลอีก ๑ ถึง ๒ ปี ก็ตอ้ งใช้เวลาไปกับการ
เรียนทางโลกอย่างน้อยก็ ๒๐ ปี ถ้าทุ่มเทเวลาให้กบั การเรียนธรรมะ ๒๐ ปี ก็จะหลุดพ้น
ได้อย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้แล้ว ไม่เกิน ๗ ปี พระพุทธเจ้าทรงเอา
พระราหุลไปบวชเณร ตอนทีเ่ สด็จกลับไปโปรดพระราชวงศ์ แล้วพระนางยโสธราพิมพาก็
เอาพระราหุลมาขอมรดกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยสังให้
่ พระสารีบตุ รเอาพระ
ราหุลไปบวชเณร ตอนนัน้ อายุประมาณ ๗ ขวบ บวชแล้วก็ไม่สกึ เพราะเรียนจบแล้ว
บรรลุแล้วก็ไม่รู้จะสึกไปหาอะไร ทีส่ กึ กันเพราะยังเรียนไม่จบ ยังไม่บรรลุกนั พวกที่
เรียนจบแล้วจะไม่สกึ กัน เพราะไม่มคี วามอยากเหลืออยู่ในใจ พวกทีส่ กึ ยังมีความอยาก
กับเรื่องต่างๆทางโลกอยู่ เช่นยังมีกามตัณหา ความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสอยู่ หรือ
ความอยากมีอยากเป็ น อยากเป็ นสามีอยากเป็ นภรรยา อยากจะเป็ นเจ้านาย อยากเป็ น
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ใหญ่เป็ นโต พวกนี้จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ในอดีตทีไ่ ม่นานมานี้ก็จะบวชประมาณ ๓
ถึง ๔ เดือนกัน เป็ นธรรมเนียมของชายไทยอายุ ๒๐ ปี จะบวชกัน ๑ พรรษา พอออก
พรรษารับกฐินแล้วก็ลาสิกขาไป แต่สมัยนี้พวกบวช ๓ ถึง ๔ เดือนนี้จะมีนอ้ ยลงไป
เรื่อยๆ พวกบวช ๑๕ วัน ๗ วันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ บวชแล้วยังไม่ทนั ได้เรียนได้ปฏิบตั กิ ็
สึกเสียก่อนแล้ว
ทีพ่ ูดมาทัง้ หมดนี้ก็เพือ่ เปรียบเทียบให้เห็นว่า การเรียนทางธรรมะกับการเรียนทางโลกนี้
ไม่ต่างกัน ต้องมีเวลา ถ้าเรียนธรรมะแบบเรียนทางโลก ต้องบรรลุขนั้ ใดขัน้ หนึ่งอย่าง
แน่นอน แต่เสียดายทีไ่ ม่นิยมทางธรรมกัน ครู บาอาจารย์ทจ่ี ะสังสอนก็
่
มไี ม่มาก ก็เลยไม่
มีการบรรลุธรรมกัน จึงควรคิดดูให้ดวี า่ อะไรจะมีคุณค่ากว่ากัน การหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ หรือการติดอยู่กบั ความทุกข์บนกองสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นความสุขอย่างหนึ่ง แต่เป็ นความสุขทีค่ ลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์
ความสุขทีม่ คี วามทุกข์ตามมาทีหลัง หรือจะเอาความสุขทีท่ กุ ข์ในเบื้องต้น ทีเ่ กิดจากการ
ต่อสูก้ บั ความอยากต่างๆ จากการตัดความสุขต่างๆ เพือ่ ความสุขทีด่ กี ว่า ทีถ่ าวร ทีไ่ ม่มี
ความทุกข์ตามมา ก็มที างเลือกอยู่ ๒ ทางอย่างทีเ่ ห็นกันอยู่ ทางโลกกับทางธรรม ถ้ายัง
เสียดายทางโลกอยู่ ให้เวลากับทางธรรมไม่มากเท่าทีค่ วร ก็จะไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร คือผล
ทีจ่ ะรับประกันไม่ให้จติ เสือ่ มลงไปได้อกี เลย ก็คอื อริยมรรคอริยผลนัน่ เอง ถ้ายังไม่ได้
เข้าสู่ขนั้ มรรคผล ตัง้ แต่ขนั้ โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลไปนี้ ถึงแม้จะได้บาํ เพ็ญบุญกุศลมา
มากน้อยเพียงไรก็ตาม บุญกุศลต่างๆก็จะเสือ่ มหมดไปได้ จิตยังจะขึ้นๆลงๆเวียนว่าย
ตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพตํา่ อยู่ แต่ถา้ ได้ขนั้ โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลแล้ว
การทีจ่ ะต้องไปเกิดในอบายก็ตดั ออกไปได้เลย ภพชาติทเ่ี วียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มี
จํานวนจํากัด ก็จะถูกลดเหลือเพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก กลับมาเกิดในภพของมนุ ษย์
ไม่เกิน ๗ ชาติก็จะได้บรรลุถงึ พระนิพพานอย่างแน่นอน ถ้าปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ สกิทาคามี ก็จะ
ตัดภพชาติลงเหลือเพียงชาติเดียว จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพียงครัง้ เดียวก็จะบรรลุ
ถ้าได้ขนั้ พระอนาคามี ก็จะไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป เพราะจิตของพระ
อนาคามีอยู่ในระดับพรหมโลก จะสามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ในขณะทีอ่ ยู่ในสวรรค์ชนั้ พรหมโลกได้ จึงไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพราะจิตของ
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พระอนาคามีรู้ทนั เรื่องของร่างกายหมดแล้ว รู้วา่ ร่างกายเป็ นกับดักของความทุกข์ จะไม่
อยากมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพราะไม่ยนิ ดีกบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้ว
ถ้ายังตัดกามตัณหาไม่ได้ก็ยงั ต้องกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
เช่นพระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี ยังไม่สามารถตัดกามตัณหาหรือราคะตัณหาได้อย่างสิ้นเชิง เพราะยังไม่ได้
เจริญอสุภกรรมฐานได้อย่างเต็มที่ ยังไม่ได้พจิ ารณาความไม่สวยงามของร่างกายใน
รูปแบบต่างๆ ยังไม่ได้พจิ ารณาส่วนทีถ่ ูกซ่อนไว้ใต้ผวิ หนัง ยังไม่ได้พจิ ารณาสภาพทีต่ าย
ไปแล้ว ถ้าเห็นสภาพของร่างกายว่าเป็ นอสุภะ ไม่สวยงามน่าเกลียดน่ากลัวแล้ว ก็จะไม่
ยินดีกบั การเสพกามต่อไป ถ้าตัดได้อย่างราบคาบแล้ว จิตจะไม่แสวงหาร่างกายมาเสพ
สุขอีกต่อไป ถ้าไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ไม่ตอ้ งมีตาหูจมูกลิ้นกาย
ไม่ตอ้ งมีร่างกาย นี่คอื เรื่องของพระอนาคามีทต่ี ดั กามตัณหาได้แล้ว แต่ยงั ติดอยูก่ บั
ภวตัณหา ยังอยากมีอยากเป็ น ยังมีอตั ตาตัวตน ยังอยากเป็ นใหญ่ ยังอยากจะให้ผู ้อืน่
ยกย่องเคารพสรรเสริญ ยังติดกับความสุขทีล่ ะเอียดทีอ่ ยู่ในใจ เป็ นความสุขทีเ่ ป็ นไตร
ลักษณ์ ทีย่ งั เปลีย่ นแปลงได้ สุขแล้วก็ยงั ทุกข์ได้ เป็ นความสุขภายในใจ เวลาจิตสงบนิ่ง
ก็สุข พอจิตคิดปรุงแต่งก็จะเกิดทุกข์ข้นึ มาได้ ถ้าคิดปรุงแต่งไปในทางกิเลส ในทางอัตตา
ตัวตน แต่จะไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องของร่างกาย เพราะเข้าใจหมดแล้ว ทุกสัดทุกส่วน ไม่
หลงอยากได้ร่างกายของใครมาเป็ นคู่ครองอีกต่อไป ท่านจึงสามารถเจริญธรรม เพือ่
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ในสวรรค์ชนั้ พรหมโลกได้เลย ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
นี่คอื การปลูกฝังธรรมะให้อยู่กบั ใจ จนกลายเป็ นมรรคผลขึ้นมา ป้ องกันไม่ให้ใจไหล
กลับไปสู่กระแสของโลก เพราะคําว่าโสดาบันนี้ก็มาจากคําว่าโสตะ ภาษาบาลีแปลว่า
กระแส ก็คอื กระแสสู่พระนิพพานนัน่ เอง เหมือนกับขับรถ พอขึ้นทางด่วนได้แล้ว ก็จะ
ไปสู่จดุ หมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและแน่นอน เพราะไม่มไี ฟแดง ไม่มที างแยก ที่
จะหลอกให้หลงทางได้ การปฏิบตั ธิ รรมจึงต้องทุ่มเทเวลาให้มาก เหมือนกับการทุ่มเท
เวลาให้กบั การศึกษาทางโลก ทางโลกเราทุม่ เทให้ได้ตงั้ ๒๐ ปี ทางธรรมเพียง ๗ ปี
เท่านัน้ ทําไมจะทุ่มเทให้ไม่ได้ เป็ นการเรียนเหมือนกัน ต้องหาโรงเรียนทีม่ คี รู มอี าจารย์ท่ี
รู้เรื่องทางนี้จริงๆ สอนแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียว อย่างสมัยทีไ่ ปอยู่วดั ป่ าบ้านตาด ก็
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เหมือนกับได้ไปโรงเรียนอย่างทีพ่ ูดนี้เลย
เพราะทีน่ นั ่ จะทุ่มเททุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั
การศึกษาและการปฏิบตั เิ ท่านัน้ จะไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ ให้ทาํ ไม่มกี ารก่อสร้าง ไม่มกี าร
เกี่ยวข้องกับศรัทธาญาติโยม ทีจ่ ะมาทําบุญบังสังสวดต่างๆ เช่นบังสุกลุ สังฆทาน ทําบุญ
วันเกิด หรือสวดสะเดาะเคราะห์ ภารกิจเหล่านี้จะไม่มที ว่ี ดั ป่ าบ้านตาด จะมีแต่งานของ
พระคือบิณฑบาต ทําความสะอาดปัดกวาดบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย เสร็จแล้วก็เข้า
ทางจงกรมหรือนัง่ สมาธิ ปลีกวิเวกอยู่ในป่ า ทุก ๔ ถึง ๕ วันพระอาจารย์จะเรียกไป
อบรมสัก ๑ ครัง้ อบรมเรื่องธรรมะ วิธีของการปฏิบตั ติ ่างๆ ปัญหาต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น วิธี
ทีจ่ ะแก้ปญั หาต่างๆ ท่านจะคอยสอนอยู่ตลอดเวลา เราก็สบายไปเลย ไม่ตอ้ งทําอะไร
เพียงทําตามทีท่ ่านสอน ไม่นานก็เรียนจบ
สมัยหลวงปู่มนก็
ั ่ เป็ นแบบนี้ ลูกศิษย์ลูกหาทีไ่ ปศึกษากับหลวงปู่มนก็
ั ่ เรียนจบกันเป็ น
จํานวนมาก ประวัตขิ องท่านเราก็ได้ยนิ ได้ฟงั กันแล้ว อัฐขิ องท่านกลายเป็ นพระธาตุ เป็ น
เครื่องยืนยันว่าได้เรียนจนสําเร็จแล้วจากโรงเรียนของพระพุทธศาสนา เพราะปฏิบตั กิ นั
จริงๆ เพียงไม่ก่ปี ี ก็ได้ขนั้ ใดขัน้ หนึ่งแล้ว ส่วนจะได้ถงึ ขัน้ สุดท้ายเมือ่ ไหร่ จะช้าหรือจะเร็ว
ก็อยู่ทอ่ี นิ ทรียข์ องท่านคือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา ถ้ามีมากก็จะไปเร็ว ถ้ามีนอ้ ยก็
ไปช้า อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ๗ วันก็ดี หรือ ๗ เดือนก็ดี หรือ ๗ ปี ก็ดี ต้อง
บรรลุอย่างแน่นอน เพราะความแตกต่างกันในอินทรียน์ ้ ีเอง ศรัทธาอาจจะมีมากเท่าๆกัน
แต่วริ ิยะความอุตสาหะพากเพียรสติสมาธิปญั ญาจะไม่เท่ากัน ทําให้การสําเร็จการศึกษา
ในทางพระพุทธศาสนานี้ มีความแตกต่างกัน หรืออาจจะมีปจั จัยอย่างอืน่ เข้ามา ทําให้ไม่
สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ เช่นพระอานนท์ทม่ี ภี าระอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า จึงไม่มโี อกาส
ปลีกวิเวกไปบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่ ก็เลยเหมือนต้องพักเรียนไปชัว่ คราว ต้องไปช่วยงาน
ทางบ้าน ก็เลยต้องพักเรียนไปก่อน ไปช่วยงานทางบ้าน พอเสร็จแล้วค่อยกลับไปเรียน
ต่อ พระอานนท์น้ โี ชคดีทภ่ี าระเป็ นการอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า เพราะจะได้ศึกษา
ตลอดเวลา เพราะหนึ่งในเงือ่ นไขทีร่ บั ภาระนี้ก็คอื ไม่วา่ พระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมที่
ไหนก็ตาม ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วย พระพุทธเจ้าต้องกลับมาแสดงธรรม ให้
พระอานนท์ได้ฟงั อีกครัง้ หนึ่ง เพราะท่านถือว่าการทีไ่ ด้รบั ใช้พระพุทธเจ้านี้ ก็เพือ่ การได้
ยินได้ฟงั ธรรมะนัน่ เอง เพราะพระพุทธเจ้าไม่วา่ จะตรัสอะไรก็เป็ นธรรมะทัง้ นัน้ ลูกศิษย์
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ลูกหาพระเณรต่างๆ จึงแย่งกันอุปฏั ฐากครูบาอาจารย์ เพือ่ จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่าน จะ
ได้รบั การอบรมอย่างใกล้ชิด เวลาอยู่ใกล้ท่าน ท่านจะดูกริ ิยาอาการตลอดเวลา ถ้าเห็น
ออกไปนอกลูน่ อกทาง ออกไปทางกิเลสเมือ่ ไหร่ ท่านจะดึงกลับมาทันที จะมีคติธรรม
สอนอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะทําอะไรจะเป็ นคติธรรมเป็ นอุบาย ทีจ่ ะปลูกฝังให้เกิดสติปญั ญา
ขึ้นมา
การได้รบั ใช้อปุ ถัมภ์อปุ ฏั ฐากครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดนี้ จึงเป็ นเรื่องทีแ่ ย่งกันทํา อยาก
ได้กนั มาก แต่ไม่อยากแบบทางโลก คืออยากได้ลาภสักการะทีค่ รูบาอาจารย์ได้รบั จาก
ญาติโยม นี่ก็เป็ นอีกหนึ่งเงือ่ นไขของพระอานนท์ จะไม่ขอรับลาภสักการะต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้าจะประทานให้แก่พระอานนท์ เพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่ารับใช้พระพุทธเจ้า
เพือ่ ลาภสักการะ พระอานนท์ขอธรรมะอย่างเดียว ถ้าไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเวลาไป
แสดงธรรมทีไ่ หน ก็ขอให้กลับมาแสดงให้กบั พระอานนท์ดว้ ย ท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าทําเพือ่ ธรรมะอย่างเดียว เพราะเรื่องลาภสักการะนี้ท่านมีมามากแล้ว ท่านเป็ นเจ้าชาย
เหมือนพระพุทธเจ้า ท่านเบือ่ สิง่ เหล่านี้แล้ว เพราะเห็นแล้วว่าเป็ นทุกข์ไม่ใช่สุข เป็ นกับ
ดักทีจ่ ะดักใจของสัตว์โลก ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ อย่างไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น ท่านจึงต้องดิ้นออกจากกับดักนี้ เมือ่ ออกมาแล้วจะกลับไปหากับดักนัน้ อีกทําไม
ถ้าพระเณรไปห้อมล้อมเพราะลาภสักการะ ก็เป็ นความหลงของพระเณร แต่สาํ หรับผูท้ ่ี
เข้าหาครู บาอาจารย์เพือ่ ธรรมะจริงๆจะไม่เป็ นอย่างนัน้ พระเณรทีอ่ ปุ ฏั ฐากครูบาอาจารย์
เพือ่ ลาภสักการะนี้ หลังจากทีท่ ่านจากไปแล้ว มักจะลาสิกขากันไป เพราะไม่มธี รรมะอยู่
ในใจ ทีจ่ ะดึงใจให้อยู่ในสมณเพศได้ พอไม่มลี าภสักการะแล้ว ก็ไม่มกี ะจิตกะใจทีจ่ ะอยู่
ต่อไป ก็เลยลาสิกขากันไป
จึงควรสํารวจดูใจของเราว่ายินดีกบั อะไร ยินดีกบั ธรรมะหรือยินดีกบั ลาภยศสรรเสริญ
สุข ถ้ายินดีในลาภยศสรรเสริญสุข ก็ตอ้ งพยายามตัดให้ได้ เพราะเป็ นยาพิษ ไม่ใช่ธรรม
โอสถ ควรยินดีกบั ธรรมะ ไม่วา่ จะเป็ นธรรมศึกษาหรือธรรมปฏิบตั ิ ทุกครัง้ ทีจ่ ะฟังอะไร
ควรถามตนเองว่ากําลังจะฟังอะไร ฟังยาพิษหรือฟังอาหารทีม่ ปี ระโยชน์แก่จติ ใจ พอมี
สติอย่างนี้แล้วก็จะเปลีย่ นใจได้ เมือ่ เช้านี้ก็มคี นสารภาพว่า ฟังแต่ยาพิษ ดูแต่ยาพิษ
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ไม่ได้ฟงั ได้ดูธรรมะเลย นี่ก็แย่มากทีก่ ล้าสารภาพ ไม่อายเลย แทนทีจ่ ะคิดว่าเราควรรีบ
กลับตัวกลับใจ กลับรับหน้าชื่นตาบานว่าไม่ได้ฟงั ธรรมเลย ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมเลย ดูแต่
โทรทัศน์ ฟังแต่วทิ ยุ นี่ไม่ได้วา่ กันนะ พอดีพูดเรื่องอุปสรรคของการปฏิบตั ิ ความหลง
มันร้ายกาจขนาดนัน้ นะ มันทําให้เห็นว่าไม่เป็ นโทษเลย คิดว่าเป็ นเรื่องปกติ ถ้ามองจาก
มุมธรรมะแล้ว จะเห็นว่าเรานี้แย่มาก ไม่เห็นคุณค่าของเวลา ไม่เห็นคุณค่าของธรรมะ
ต้องเรียนไปอีกหลายชาติกว่าจะจบ หรือไม่จบเลย เพราะใจไม่ใฝ่ ธรรมไม่ยนิ ดีในธรรม
ยินดีแต่รูปเสียงกลิน่ รส ติดอยู่ในรูปเสียงกลิน่ รส การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมเป็ นประโยชน์
อย่างนี้ ได้สติเตือนใจ ได้ข ้อคิดไปเป็ นการบ้าน คราวทีแ่ ล้วฝากการบ้านไปทํา ก็บ่นว่า
ยาก คราวนี้จะให้อย่างง่ายหน่อย ให้คดิ ดูอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังยินดีกบั
อะไร กับลาภยศสรรเสริญสุข หรือกับธรรมะของพระพุทธเจ้า ถ้ายินดีกบั ลาภยศ
สรรเสริญสุข ก็ควรถอนตัวออกมา เพราะเป็ นเหมือนกับดักสัตว์ สัตว์ฉลาดทีร่ ู้ทนั จะไม่
เข้าไปใกล้ แต่สตั ว์ทไ่ี ม่ฉลาดจะเข้าไปกินอาหารในกับทันที ก็จะถูกจับไปทันที
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็ นตัวสําคัญมาก ทีจ่ ะผูกจะจับสัตว์โลกให้เวียนว่ายตาย
เกิดอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น คือกามสุข กามตัณหาความอยากในกาม จึงต้องเห็นว่าเป็ น
เหมือนอสรพิษ อย่าไปคิดว่าเป็ นเพือ่ นดี เวลามันมาชวนเรา อย่าไปกับมัน เพราะจะ
หลอกเราไปเชือดอย่างไม่รู้สกึ ตัว ให้ยนิ ดีในธรรม พยายามคิดถึงธรรมะ คิดถึงการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม คิดถึงการปฏิบตั ธิ รรมอยู่เรื่อยๆ นี่เป็ นการบ้านสําหรับอาทิตย์น้ ี ไม่ได้วา่
กันนะ เพราะเป็ นความจริงของชีวติ เป็ นเหตุทาํ ให้ได้ยกขึ้นมาเป็ นเครื่องเตือนสติ เวลา
บ่นว่าทําไมไม่กา้ วหน้าเลย จะได้ไม่ตอ้ งไปโทษใคร โทษความยินดีในรูปเสียงกลิน่ รส ไม่
ยินดีในธรรม จึงไม่ได้ให้เวลากับธรรมเท่าทีค่ วร เอาเวลาไปให้กบั รูปเสียงกลิน่ รสเสีย
หมด เวลาของพวกเรามีจาํ กัด วันหนึ่งมีอยู่ ๒๔ ชัว่ โมง จะแบ่งไปทางไหนดี ถ้าไปทาง
นัน้ ก็จะไม่ได้มาทางนี้ ถ้ามาทางนี้ก็จะไม่ไปทางนัน้ จึงควรลดเวลาทีใ่ ห้กบั รู ปเสียงกลิน่
รสลง เอาเวลามาเพิม่ กับความยินดีในธรรมะ เวลาจะดูโทรทัศน์ดูหนังก็เปิ ดเทปธรรมะ
ฟังแทน หรือเปิ ดซีดธี รรมะดูก็ได้ ดูสารคดีทางธรรมะก็ได้ ดูอะไรก็ได้ทเ่ี กี่ยวกับธรรมะ
เพือ่ จะได้มธี รรมะไว้เหนี่ยวรัง้ จิตใจ พอดูบอ่ ยๆก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะ จะทําให้เกิดมี
ความยินดีมากขึ้น ตอนต้นก็ยนิ ดีกบั การดูการฟัง พอได้ดูได้ฟงั แล้วก็จะยินดีกบั การ
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ปฏิบตั ิ เพราะรู้แล้วว่าดีอย่างนี้ดอี ย่างนัน้ แต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ เหมือนยังไม่ได้รบั ประทาน
อาหาร ดูสาธิตการทําอาหาร ดูการรับประทานอาหาร ดูการโฆษณาคุณค่าและรสชาติของ
อาหาร ว่าดีอย่างไร ดูแล้วก็นาํ้ ลายไหล แสดงว่าเกิดความยินดีทจ่ี ะรับประทานแล้ว ก็
ต้องไปหาอาหารมารับประทาน
พอได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องธรรมะ เรื่องของความสุข เรื่องของมรรคผลนิพพาน เรื่องของพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์แล้ว ก็จะเกิดความยินดีจะเป็ นบ้าง ก็
จะได้ออกปฏิบตั กิ นั ทําบุญทําทานให้มากขึ้น เงินทองทีจ่ ะเอาไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆก็
เอาไปทําทานเสีย ศีลทีไ่ ม่ค่อยมีก็รกั ษาให้มมี ากขึ้น ให้บริสุทธิ์มากขึ้น สมาธิทไ่ี ม่มกี ็
พยายามนัง่ ให้มากขึ้น ให้มมี ากขึ้น ปัญญาทีไ่ ม่มกี ็พยายามทีจ่ ะพิจารณาให้มมี ากขึ้น พอ
ได้ปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้วจิตก็จะเจริญก้าวหน้า มรรคผลเกิดจากการปฏิบตั ิ ไม่ได้เกิดจาก
อย่างอืน่ ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธเจ้าไป ก็จะไม่ได้
มรรคผลถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ เวลาไปวัดก็ไปแย่งทีน่ งั ่ ข้างหน้ากัน ให้ท่านแผ่บารมีให้ แต่ธรรม
ไม่ได้เข้าไปสู่ใจ ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับเกาะชายผ้าเหลือง ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ต่อให้ได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธองค์ แต่ถา้ จิตไม่ใฝ่
ธรรม ไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญา ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า ส่วนผูท้ อ่ี ยู่
ห่างไกลเป็ นโยชน์จากพระพุทธเจ้า แต่หมันเจริ
่ ญสติหมันเจริ
่ ญปัญญาหมันเจริ
่ ญธรรม
อยู่เรื่อยๆ ผูน้ นั้ แลคือผูท้ อ่ี ยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า เพราะผูน้ นั้ จะเป็ นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม
จะเป็ นผูเ้ ห็นธรรม พอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคต ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ แลคือผูท้ เ่ี ห็น
ตถาคต ผูท้ เ่ี ห็นตถาคตก็คอื ผูท้ เ่ี ห็นธรรม ส่วนสรีระร่างกายของตถาคตนี้ไม่ใช่ตวั
ตถาคต ต่อให้นงั ่ ใกล้ชิด ต่อให้จอ้ งมองดูอยู่ทกุ วัน ก็จะไม่เห็นตถาคต ตถาคตอยู่ท่ี
ธรรมะคําสอน เวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ตอ้ งมีสติจดจ่อกับการฟัง อย่าไปนัง่ คิดว่า
อยากจะให้ครูบาอาจารย์อยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะได้เข้ามากราบท่านทุกวัน ความคิด
อย่างนี้ดแี ต่ไม่พอ อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านก็ดี อยากจะให้ท่านอยู่กบั เราไปนานๆก็ดี
แต่ตอ้ งมีเหตุผล อยู่เพือ่ ให้ท่านแสดงธรรมให้แก่พวกเรา จะได้เกิดฉันทะวิริยะทีจ่ ะ
ปฏิบตั ธิ รรมกัน
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การฟังธรรมต้องเป็ นอย่างนี้ ฟังเพือ่ ให้เกิดฉันทะวิริยะทีจ่ ะปฏิบตั ิ เมือ่ มีฉนั ทะวิริยะแล้ว
เวลาปฏิบตั ไิ ม่ตอ้ งนัง่ อยู่ใกล้ท่านแล้ว ต้องไปปลีกวิเวก ไปหาทีส่ งบสงัด พอธรรมะจะ
จางหายไปจากใจ ก็กลับมาหาท่านใหม่กลับมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมต่อ แล้วก็กลับไปปฏิบตั ิ
ใหม่ ครูบาอาจารย์ถงึ ต้องคอยอบรมพระเณรทีอ่ ยู่กบั ท่านอย่างสมํา่ เสมอ ถ้าไม่มภี ารกิจ
ทางอืน่ บางที ๓ ถึง ๔ วันก็จะเรียกประชุมอบรม ถ้ามีภารกิจมากก็ตอ้ งห่างออกไป สมัย
แรกๆไปอยู่กบั ท่านทุก ๔ ถึง ๕ วัน ก็จะอบรมครัง้ หนึ่ง ต่อมาก็ ๗ วันบ้าง ต่อมาก็ห่าง
มากขึ้น เพราะมีภารกิจมากขึ้น มีปญั หาทางด้านสุขภาพบ้าง จนบางครัง้ ก็ห่างเป็ นเดือน
เลยก็มี ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะเห็นว่า ได้มกี ารบันทึกเสียงธรรมะของท่านไว้เป็ นจํานวนมาก
แล้ว พระทุกองค์สามารถหาฟังได้ จึงไม่ค่อยวิตกกังวลกับการอบรมสังสอน
่
เทคโนโลยี
หรือเครื่องใช้ไม้สอยสมัยใหม่น้ ี เอามาใช้ประโยชน์ในทางธรรมะได้ เอามาเปิ ดฟังธรรม
ได้ เวลาทีอ่ ยากจะฟังก็เอามาเปิ ดฟังได้ ไม่ตอ้ งไปพบท่านเสมอไป เพราะธรรมะทีฟ่ งั แต่
ละครัง้ นี้ จะได้เพียงไม่ก่เี ปอร์เซ็นต์ ท่านพูด ๑๐๐ คําอาจจะได้เพียง ๑๐ คําเท่านัน้ เอง
หรือเข้าใจเพียง ๑๐ คํา เพราะจิตของเราวันนัน้ อยู่ในระดับนัน้ รับได้เพียงส่วนนัน้ แต่
ส่วนทีเ่ หนือความสามารถของเราทีจ่ ะเข้าใจได้ ก็จะไม่เข้าใจ พอได้ปฏิบตั ธิ รรมได้ขยับ
ขึ้นไปอีกหน่อย พอกลับมาฟังกัณฑ์เดิม ก็เหมือนได้ฟงั กัณฑ์ใหม่ เหมือนไม่เคยได้ฟงั
มาก่อน คราวทีแ่ ล้วก็ฟงั มาแล้วแต่ทาํ ไมไม่เหมือนกับคราวนี้ ได้อะไรใหม่ทไ่ี ม่ได้ในคราว
ทีแ่ ล้ว
จึงอย่าไปคิดว่าธรรมะทีไ่ ด้ฟงั แล้วนี้ จะซํา้ ซากจําเจหรือไม่มอี ะไรใหม่ มันมีแต่เราไม่รู้
ควรฟังธรรมสลับกับการปฏิบตั ิ ให้ยดึ เป็ นแนวทางของการดําเนิน เวลาเข้าหาครู บา
อาจารย์ไม่ได้เข้าเพือ่ เห็นหน้าเห็นตาท่าน ไปเพือ่ ฟังธรรม ฟังแล้วจะได้ประเด็นไปปฏิบตั ิ
ต่อ มีการบ้านไปทํา ธรรมทีท่ า่ นแสดงทีเ่ รายังทําไม่ได้ เป็ นการบ้านของเรา ถ้าทําได้แล้ว
ก็หมดปัญหาไป การเข้าหาครูบาอาจารย์ตอ้ งเข้าอย่างนี้ เวลาไปวัดถ้าไม่ได้นงั ่ ข้างหน้า ไม่
ต้องเดือดร้อนใจ ถ้ามีระบบเสียงทีเ่ ราสามารถได้ยนิ ได้ฟงั เหมือนกับนัง่ ใกล้ชิดกับท่านก็
ใช้ได้ ไปเพือ่ ธรรมะ เพราะท่านมีธรรมะ ไม่ตอ้ งการอย่างอืน่ จากท่าน ไม่ตอ้ งการขนม
ไม่ตอ้ งการให้ท่านยิ้มหรือทักทายเรา ส่วนนัน้ ถือเป็ นของแถมก็แล้วกัน เหมือนกับไปเติม
นํา้ มัน ถ้าแจกอะไรก็รบั ไว้ แจกผ้าขนหนู แจกปากกาแจกดินสอแจกสมุดก็รบั ไว้ แต่เรา
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ไม่ได้ไปปั๊มเพือ่ สิง่ เหล่านี้ เราไปเติมนํา้ มันเพือ่ จะได้ขบั รถไปสู่จดุ หมายปลายทาง ไปหา
ครู บาอาจารย์ก็ไปหาธรรมะ ซึง่ เป็ นเหมือนนํา้ มัน ทีจ่ ะขับจิตใจของเราให้ไปสู่มรรคผล
นิพพาน
มันเป็ นไปได้ แต่เราไม่ทาํ กันเท่านัน้ เอง จึงต้องเข้าห้องปฏิบตั กิ นั ต้องทําการบ้านกัน ไป
ทดสอบดูวา่ ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็ นหน้าทีข่ องเรา หน้าทีข่ องผูส้ อนก็บอกทางแล้ว ถ้าไม่
ชัดเจนก็ถามได้ ข้องใจตรงไหนติดตรงไหนก็ถามได้ ไม่เคยห้าม ถ้าทุ่มเทเวลาให้อย่าง
เต็มที่ ลาออกจากงานสักปี หนึ่งถ้าลาได้ ออกปฏิบตั จิ ริงๆสักปี หนึ่ง ต้องได้อะไรสักอย่าง
หนึ่งอย่างแน่นอน เราก็ทดลองอยู่ปีหนึ่ง ก็รู้วา่ บวชได้ ตอนต้นก็ไม่แน่ใจว่าจะบวชได้
หรือไม่ ตอนนัน้ ยังรักความสุขทางโลกอยู่ ยังเสียดายอยู่ ต้องลองอยู่อย่างพระสัก ๑ ปี
ตัดความสุขทางโลกไปหมด ถือศีล ๘ แต่ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว ไม่มใี ครรู้วา่ เราถือศีล ๘
แต่เรารู้ รู้วา่ ศีล ๘ เป็ นอย่างไร เราศึกษาอยู่ รู้วธิ ีการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ใช้สติปฏั ฐาน ๔
เป็ นคัมภีรห์ ลักของการปฏิบตั ิ ทัง้ สมถะและวิปสั สนา อยู่ตรงนี้ อยู่ทส่ี ติปฏั ฐาน ๔ อานา
ปานสติก็อยู่ในนี้ เป็ นบทแรกเลยของพระสูตร ให้ไปหาทีส่ งบ นัง่ อยู่โคนไม้หรืออยู่ใน
เรือนร้าง หาสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสมารบกวนใจ ตัง้ สติอยู่ทล่ี ม
หายใจ ตัง้ ตัวให้ตรง นัง่ ขัดสมาธิ ไม่ตอ้ งเกร็ง ตัง้ ตัวให้ตรง แต่ไม่ตอ้ งเกร็ง พอภาวนา
แล้วก็ไม่ตอ้ งไปสนใจกับอิริยาบถของร่างกาย จะรู้สกึ ว่าเอนไปทางซ้ายขวา ไปทางหน้า
หลัง ก็อย่าไปสนใจ หลังไม่ตรงก็ไม่เป็ นไร ขอให้คดิ ว่าได้ตงั้ ไว้ตรงแล้ว เพราะถ้ามัว
พะวักพะวนกับอิริยาบถของร่างกาย ก็จะไม่ได้ภาวนา
พอเริ่มภาวนาแล้ว ถ้าใช้อานาปานสติก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั ลมหายใจอย่างเดียว หายใจเข้าก็รู้
ว่ากําลังหายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ กําลังหายใจออก หายใจยาวก็รู้วา่ หายใจยาว หายใจ
สัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้ ลมหยาบก็รู้วา่ ลมหยาบ ลมละเอียดก็รู้วา่ ลมละเอียด ลมหายไปก็รู้วา่
ลมหายไป ให้รู้ความจริงของลม ไม่ตอ้ งไปจัดการกับลม ปล่อยให้ลมเป็ นไปตามเรื่อง
ของเขา ถ้าลมหายไปก็อย่าตกใจ อย่าไปคิดว่าลมหายไปแล้วจะตาย เพราะไม่มลี ม
หายใจ ความจริงขณะนัน้ ลมละเอียดมากจนไม่สามารถจับมันได้ ตราบใดยังมีตวั รู้อยู่
ไม่ตายแน่นอน ขอให้เข้าใจอย่างนี้ ให้อยู่กบั ตัวรู้น้ ี ถ้าไม่มลี มก็ให้อยู่กบั ตัวรู้น้ ี แล้วมัน
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จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเอง ตอนนัน้ ร่างกายก็จะหายไป ลมก็จะหายไป เหลือแต่สกั แต่
ว่ารู้อยู่ตามลําพัง ขณะทีม่ นั สงบก็อย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยให้สงบให้น่งิ ไปให้นานทีส่ ุด
เท่าทีจ่ ะนานได้ เพราะความสงบของจิตนี้จะเป็ นฐานของวิปสั สนาของปัญญาต่อไป เป็ น
อาหาร เวลาจิตมีความสงบนี้จะมีความอิม่ กิเลสจะไม่มกี าํ ลังมาฉุดลากให้อยากได้สง่ิ นัน้
อยากทําสิง่ นี้ เวลาออกจากสมาธิแล้ว จะไม่ค่อยอยากเหมือนกับตอนทีไ่ ม่มคี วามสงบ
แต่ยงั ไม่หมดไป เพราะกิเลสความอยากไม่ได้ถูกทําลายด้วยอํานาจของสมาธิ เพียงแต่
ถูกฉีดยาสลบ ทําให้มนั อ่อนกําลังลงไป
พอออกจากสมาธิแล้วก็ยงั มีความอยากอยู่ แต่ไม่รุนแรงเหมือนตอนทีไ่ ม่มคี วามสงบ
ตอนนัน้ เราก็จะสามารถเอาจิตนี้มาทํางานทางด้านวิปสั สนาได้ มาคิดทางธรรมะได้ ถ้าจิต
มีกเิ ลสมีความหิว มันจะไม่ยอมให้เราคิดทางธรรมเลย มันจะให้เราคิดทางลาภยศ
สรรเสริญ ทางรู ปเสียงกลิน่ รส จะคิดถึงโทรทัศน์วทิ ยุ คิดถึงเครื่องบันเทิงต่างๆ นี่แหละ
คือกิเลส คือความอยากทางกาม มันจะให้เราคิดแต่เรื่องเหล่านี้ แต่ถา้ ได้สมาธิแล้วพอ
ถอนออกมา ความอยากเหล่านี้เหมือนจะหายไป แต่พอไปเห็นหรือสัมผัสอะไรเข้า ก็จะ
กระตุน้ ให้กเิ ลสตัณหาเกิดขึ้นมา เช่นเห็นคนนัน้ คนนี้ ก็จะไปกระตุน้ กิเลสทีย่ งั มีอยูใ่ ห้
ออกมา ถ้าอยู่ในป่ าในเขาในทีส่ งบสงัดทีห่ า่ งไกลจากรูปเสียงกลิน่ รส ก็จะไม่มอี ะไรมา
กระตุน้ ให้เกิดกิเลสตัณหา เราก็สามารถเดินจงกรมพิจารณาธรรมไปได้อย่างเพลิดเพลิน
จนกว่ากําลังของสมาธิจะหมด แล้วกิเลสเริ่มออกมารบกวน ตอนนัน้ ก็ตอ้ งกลับเข้าไปพัก
ในสมาธิใหม่ ฉีดยาสลบให้กเิ ลสใหม่ ทําจิตให้สงบ ถ้าเคยใช้อานาปานสติก็กลับไปทําอา
นาปานสติต่อ ดูลมไปจนจิตรวมลงสงบนิ่ง พักอยู่ในความสงบ พักให้พอ พอแล้วก็ถอน
ออกมา ก็ออกมาพิจารณาธรรมต่อ ธรรมนี้ตอ้ งเป็ นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ใน
รูปก็ได้ ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณก็ได้ เพราะใจยังหลงยึดติดอยู่ ยังไม่
เห็นไตรลักษณ์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยังเห็นว่ารูปนี้เทีย่ ง ยังเห็นว่ารูปนี้ให้
ความสุข ยังเห็นว่ารูปนี้เป็ นตัวเราของเรา ก็ตอ้ งพิจารณาแยกแยะว่าเป็ นเพียงสภาวธรรม
เหมือนกับลมทีพ่ ดั มาแล้วก็พดั ไป ไม่มตี วั ตน ไม่อยู่น่งิ เปลีย่ นไปเรื่อยๆ พิจารณาไปจน
รู้ทนั ความหลง ก็จะไม่คดิ อยากให้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด ถ้ายังคิดอยากจะให้เป็ นอย่างนี้
ไปตลอดอยู่ ก็จะคิดไม่อยากให้ร่างกายแก่ ถ้าเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็ไม่อยากจะให้แก่ ถ้ามี
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สุขภาพดีก็จะไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามีชวี ติ อยู่ก็จะไม่อยากให้ตาย นี่คอื ความคิด
ของกิเลส จะคิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย
ถ้าพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ พิจารณาความจริงของร่างกายนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะรู้วา่ ต้องแก่ไป
เรื่อยๆ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บบ้างหายบ้าง แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องตายไป ไม่ใช่ตวั เราของ
เรา เพราะจะกลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟไป เอาไปเผาก็จะเหลือแต่ข้เี ถ้ากับเศษกระดูกไม่กช่ี ้ นิ
กระดูกก็เป็ นวัตถุ ทิ้งไว้หรือเอาไปบดก็จะกลายเป็ นดินไป ต้องพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
เวทนาก็เช่นเดียวกัน เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ไม่สุขไปตลอด ไม่ทกุ ข์ไปตลอด แต่จะ
สลับกันไป เวลาเวทนาเป็ นอย่างไรก็ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน ยอมรับความจริงของมัน สุขก็
อย่าไปอยากให้สุขไปตลอด ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้หายไปเร็วๆ ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่อง
ของมัน วิธีปล่อยวางเวทนาก็คอื นัง่ ให้มนั เจ็บ แล้วก็ปล่อยให้มนั เจ็บไป อย่าไปอยากให้
มันหาย อย่าไปอยากหนีจากมันไป อยู่กบั มันไป มันเป็ นเหมือนเงาตามตัวเรา มันจะเป็ น
อย่างไรก็ให้มนั เป็ นไป มันจะเปลีย่ นเป็ นสุขก็ให้มนั เปลีย่ นไป มันจะเปลีย่ นเป็ นทุกข์ก็ให้
มันเปลีย่ นไป เราไปห้ามมันไม่ได้ มันเป็ นอนิจจัง มันเป็ นอย่างนัน้ นี่คอื การพิจารณาไตร
ลักษณ์ในขันธ์ ๕ พิจารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปจะปล่อยวางขันธ์ ๕ ได้ ปล่อยเขาไปตาม
ธรรมชาติของเขา ร่างกายจะเป็ นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็ นไป ถ้าไม่สามารถดูแลรักษาได้ก็
ต้องปล่อยไป ถ้ายังดูแลรักษาได้ก็รกั ษาไป เวทนาก็เหมือนกันถ้าทําอะไรไม่ได้ ก็ตอ้ ง
ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริงของเขา ถ้าไม่ไปหลงไปอยากกับเขาแล้วก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร สังขารความคิดปรุงแต่งก็เหมือนกัน คิดแล้วก็ดบั ไป ถ้าไม่ทาํ ตามความคิดก็ไม่
เป็ นปัญหา คิดโกรธเกลียดแล้วก็ดบั ไป ถ้าไม่ไปโกรธเกลียดตามก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร จะ
โกรธใครก็รู้วา่ โกรธ รู้วา่ เป็ นเพียงความคิด เราอย่าไปโกรธตามมันก็แล้วกัน มันคิด
อยากได้โน่นได้น่ี เราอย่าไปอยากตาม ก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร รู้วา่ เป็ นเพียงความคิด
เหมือนคนมากระซิบว่าทําอย่างนัน้ สิทาํ อย่างนี้สิ ถ้าเราไม่ทาํ ตามก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร นี่
คือการเจริญวิปสั สนา
ต้องใช้ไตรลักษณ์ตลอดเวลาถึงจะเป็ นปัญญา ถึงจะดับความหลงได้ ถึงจะดับอวิชชาได้
เพราะความหลงจะเห็นสวนทางกับความจริง ความจริงก็คอื ไตรลักษณ์ เป็ นความจริง
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ของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นขันธ์ ๕ ก็ดี รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ดี ตาหูจมูก
ลิ้นกายก็ดี ลาภยศสรรเสริญสุขก็ดี เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้ว ก็จะไม่
หลงยึดติด ไม่อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะใจไม่ตอ้ งไปพึง่ พาอาศัยสิง่ เหล่านี้
เวลาปล่อยวางได้แล้ว จะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่าทีม่ อี ยู่ในใจ ทีถ่ ูกสิง่ เหล่านี้บดบังไว้ คือความสงบ
นี่เอง พอปล่อยวางได้แล้วใจจะสงบ จะโล่ง จะเบา จะเย็น จะอิม่ ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร
พอมีความหลงปั๊บ ก็จะหิวขึ้นมาทันที อยากขึ้นมาทันที พอมีปญั ญาก็จะดับความหลงได้
ความอิม่ ก็เกิดขึ้นมาทันที ต้องใช้ปญั ญาถึงจะดับทุกข์ได้อย่างถาวร ดับกิเลสได้อย่าง
ถาวร ต้องใช้ปญั ญา ใช้วปิ สั สนา ใช้ไตรลักษณ์ตลอดเวลา ในขณะทีใ่ จไปเกี่ยวข้องกับ
อะไร ใช้ไตรลักษณ์คอยคุมตลอดเวลา เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดในทางตรงกันข้ามกับไตร
ลักษณ์ ไม่คดิ ให้เป็ นนิจจังเป็ นสุขงั เป็ นอัตตา ต้องคิดว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะ
หลุดได้ ถ้ามีสติตามรู้อย่างเดียว หรือมีสมาธิอย่างเดียว จะไม่พอ ดับได้ชวั ่ คราว ถ้ามี
สติเวลากิเลสเกิดขึ้นมาก็รู้ทนั มัน มันก็หายไป พอเผลอก็กลับมาใหม่ เหมือนลิงหลอก
เจ้า ถ้ามีสมาธิก็เหมือนถูกฉีดยาสลบ พอออกจากสมาธิเดีย๋ วก็ต่นื ขึ้นมาใหม่ ไม่ตาย
อย่างถาวร แต่ถ ้ามีปญั ญาจะไม่กลับมาอีก ทุกครัง้ ทีม่ นั จะกลับมาไตรลักษณ์ก็จะตัด
ทันที
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ต้องไปอยู่ทส่ี งบสงัดวิเวก พอมีปญั หาไม่เข้าใจอะไร ติดอยู่
ตรงไหน ไม่รู้วา่ ไปถึงไหนแล้ว ก็ไปเล่าให้ผู ้ทีม่ ปี ระสบการณ์ฟงั อย่างหลวงตานี่จะเข้าไป
กราบเรียนหลวงปู่มนอยู
ั ่ ่เรื่อยๆ ตอนทีท่ ่านได้สมาธิท่านก็ไม่ออกทางปัญญา หลวงปู่มนั ่
ท่านก็บอกว่าสมาธิเป็ นเหมือนเศษเนื้อติดฟัน พอหลวงปู่มนบอกให้
ั่
ออกทางปัญญา ก็
พิจารณาจนไม่หลับไม่นอน หลวงปู่มนก็
ั ่ บอกว่าติดสังขาร พิจารณามากเกินไป ถ้าไม่มี
ครู บาอาจารย์คอยบอกก็จะไม่รู้ ท่านติดสมาธิเป็ นปี ๆ จนคิดว่าบรรลุแล้ว เพราะสมาธิ
เป็ นเหมือนนิพพานชัว่ คราว เวลาจิตสงบนิ่งก็จะมีความสุข พอออกมาสัมผัสกับรู ปเสียง
กลิน่ รสก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา ถ้าไม่มสี ติปญั ญาคอยเฝ้ าดูใจ ก็จะไม่รู้วา่ เกิดอารมณ์ข้นึ มา
ยังคิดว่าหลุดพ้นแล้วสบายแล้ว เพราะยังไม่ได้แก้ปญั หาคือตัวความหลง ทีท่ าํ ให้เกิด
อารมณ์ต่างๆขึ้นมา ยังไม่ได้เจริญไตรลักษณ์ ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ถงึ จะตัดความ
หลงได้ ถ้ามีผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์คอยสอนก็จะช่วยได้มาก หนังสือนี้ช่วยไม่ค่อยได้ เพราะ
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เป็ นเหมือนยาในตู ้ เราต้องการยาเม็ดเดียว แต่ไม่รู้วา่ เม็ดไหน มียาเต็มตู ้ ถ้ากินยาผิดก็
จะไม่ได้ผล แต่ถา้ มีหมอหยิบยาให้ ก็จะได้ผลเร็ว ครูบาอาจารย์ก็เป็ นเหมือนหมอ เวลา
มีปญั หาอะไรพอไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟงั ท่านก็จะบอกว่าต้องทําอย่างไร ทีท่ าํ มาแล้ว
ถูกหรือไม่ถูก ถ้าไม่ถูกก็ตอ้ งแก้ ถ้าถูกแล้วก็กา้ วไปต่อ เพราะยังไปไม่ถงึ จุดหมาย
ปลายทาง ถ้าติดอยู่ตรงนัน้ ก็จะไม่คบื หน้า
การมีครู บาอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์คอยสอน จึงมีคุณค่าอย่างยิง่ พระเณรจะแสวงหา
ครู บาอาจารย์กนั อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขความสบาย แต่ตอ้ งปลีกวิเวกบ้าง
ถ้าอยู่ทว่ี ดั ไปนานๆก็จะผูกพันกับภารกิจทางวัด จนไม่มเี วลาปฏิบตั ิ จะเป็ นเหมือนพระ
อานนท์ อยู่พอสมควร ถึงเวลาก็ตอ้ งออกไปหาทีส่ งบสงัดอยู่ตามลําพัง ไปภาวนา พอติด
อะไรหรือไม่กา้ วหน้าก็ค่อยกลับมา ควรเข้าๆออกๆไปเรื่อยๆ แต่มาอยู่ไม่นาน มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ฟังแล้วก็กลับไปปฏิบตั ติ ่อ สมัยหลวงปู่มนมี
ั ่ พระเณรมาลงปาฏิโมกข์กบั
หลวงปู่มนั ่ พระเณรทีป่ ฏิบตั อิ ยู่รอบบริเวณทีห่ ลวงปู่มนพั
ั ่ กอยู่ ในรัศมี ๑๕ กิโลเมตร ที่
สามารถเดินมาได้ ก็จะเดินมาในวันปาฏิโมกข์ เพราะหลังจากฟังพระปาฏิโมกข์แล้ว
หลวงปู่มนจะเทศน์
ั่
ให้ฟงั พระเณรจะมาฟังธรรมกันทุก ๑๕ วัน ฟังแล้วก็กลับไปปฏิบตั ิ
ไปตามสถานทีข่ องตน แล้วก็กลับมาฟังใหม่ ส่วนพระเณรทีอ่ ยู่ในวัดกับท่านก็ได้ฟงั บ่อย
หน่อย ได้ฟงั ถีห่ น่อย ท่านอาจจะอบรมทุกคืน หรือ ๒ ถึง ๓ คืนสักครัง้ หนึ่ง ก็จะได้
มากหน่อย แต่มที จ่ี าํ กัด อยู่ได้ไม่ก่อี งค์ ถ้าอยู่กนั มากๆก็จะไม่วเิ วก ไม่สงบสงัด จึงต้อง
จํากัดจํานวนของพระเณรไว้ สมัยทีไ่ ปอยู่บา้ นตาดใหม่ๆนี่ ท่านรับพระเณรประมาณ ๑๗
รู ปเท่านัน้ ใครเป็ นลําดับที่ ๑๘ ก็อยู่ไม่ได้ ต้องออกไป แต่ตอนหลังท่านก็เพิม่ จํานวนให้
มากขึ้น เพราะมีผูส้ นใจมาก ครูบาอาจารย์ทใ่ี ห้การอบรมสังสอนได้
่
ก็ชราภาพลงไปมาก
มีนอ้ ยลงไป ท่านก็เลยต้องรับภาระเพิม่ มากขึ้น คุณภาพก็ดอ้ ยลงไปด้วย พอมีพระเณร
มากขึ้นก็จะไม่สงบเหมือนเมือ่ ก่อน เพราะถ้ามีพระเณรทีไ่ ม่มธี รรมมาก ก็จะดึงไปในทาง
ทีไ่ ม่ใช่ธรรม ถ้ามีจาํ นวนน้อยแต่มธี รรมก็จะไปในทางธรรมกัน เวลารับพระรับเณรท่าน
ถึงต้องดูคุณสมบัตวิ า่ ใฝ่ ธรรมหรือไม่ สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมจริงๆหรือไม่ จะดูวา่ มีสติ
หรือไม่ ถ้ามีสติแสดงว่าใฝ่ ธรรมแล้ว ถ้าไม่มสี ติน้ แี สดงว่าไม่ใฝ่ ธรรม ถึงแม้จะใฝ่ ก็ไม่
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สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าทําอะไรผิดๆถูกๆสะเปะสะปะ แสดงว่าไม่มสี ติอยู่กบั ตัว ดูก็รู้ ท่าน
จึงเลือกพระเณรพอสมควร
ถาม ญาติโยมทีอ่ ยู่ทบ่ี า้ นมาไม่ได้ ไม่มคี าํ ถาม เพียงแต่คดิ ถึงท่านอาจารย์
ตอบ ไม่ควรคิดถึงตัวบุคคล ควรคิดถึงธรรมะจะดีกว่า เพราะบุคคลตายได้ แต่ธรรมะ
ไม่ตาย ธรรมะเป็ นอกาลิโก ถ้าจะติดอะไรก็ให้ตดิ กับธรรมะไว้ จะได้ไม่เสียใจ
เพราะธรรมะจะอยู่กบั เราไปตลอด ติดตัวบุคคลไม่ดี เวลาเขาตายไปหรือเป็ น
อะไรไป เราก็จะเสียใจ อย่าไปสนใจบุรุษไปรษณีย ์ ให้สนใจจดหมายทีบ่ รุ ุษ
ไปรษณียน์ าํ มาให้ พอได้รบั จดหมายแล้วรีบเปิ ดอ่านเลย รีบเอาธรรมะมาใส่ใจ
เพราะไม่มอี ะไรจะมีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับธรรมะ มีธรรมะเท่านัน้ ทีค่ ู่ควรกับ
ใจอย่างยิง่ อย่างอืน่ ล้วนเป็ นพิษเป็ นภัยกับจิตใจทัง้ นัน้ ธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะรักษา
ปกป้ องใจ ให้อยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย ส่วนสิง่ อืน่ ๆนัน้ มีแต่จะดึงใจให้เข้าสู่
กองทุกข์ เพราะพอเรามีแล้วเราก็จะติดกับสิง่ เหล่านัน้ พอสิง่ เหล่านัน้ เปลีย่ นไป
หรือหมดไปเราก็ตอ้ งทุกข์ใจ เช่นร่างกาย เวลาได้ร่างกายมาก็ดใี จกัน แต่เราก็
ต้องมาทุกข์กบั ร่างกาย ทุกข์ทงั้ ส่วนทีเ่ รามองไม่เห็นกัน คือภาระทีต่ อ้ งอาบนํา้
อาบท่า ต้องหายใจ รับประทานอาหาร รับประทานยา เหล่านี้ล ้วนเป็ นภาระทัง้ นัน้
เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง ไม่ทาํ ก็ไม่ได้ ไม่อาบนํา้ ก็ไม่ได้ ไม่อาบนํา้ ก็อยู่กบั คนอืน่
ไม่ได้ ส่วนความทุกข์ทเ่ี ห็นกัน ก็คอื ความแก่เจ็บตาย สูไ้ ม่มรี ่างกายจะดีกว่า แต่
เราไม่รู้กนั
ไม่รู้วา่ ใจสามารถอยู่ได้โดยไม่มรี ่างกาย ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ น
เครื่องมือหาความสุข ผูท้ ม่ี คี วามสงบแล้วจะไม่ใช้ร่างกายหาความสุข เวลา
รับประทานอาหารก็ไม่ได้รบั ประทานเหมือนกับคนทีไ่ ม่มคี วามสงบ ทีร่ บั ประทาน
เพือ่ ความสุขจริงๆ จะต้องเลือกอาหาร อาหารทีไ่ ม่ถูกใจก็จะไม่รบั ประทาน แต่
คนทีใ่ จมีความสงบสุขแล้ว รับประทานอะไรก็ได้ รับประทานตามมีตามเกิด ได้
อะไรมาหรือมีอะไรก็รบั ประทานไปเพราะรับประทานเพือ่ ร่างกาย
ไม่ได้
รับประทานเพือ่ จิตใจ เหมือนกับเวลาเติมนํา้ มันรถ จะเป็ นตราไหนก็ได้ ตราดาว
ตราหอยตราอะไรก็ได้
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ถ้าใจมีธรรมะมีความสงบมีความสุขแล้ว จะไม่พง่ึ พาอาศัยร่างกาย ร่างกายจะ
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย อยู่กบั ความสงบ
นัน้ แหละ ไม่ได้อยู่กบั อะไร แต่ถา้ ยังติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสอยู่ ก็ตอ้ งใช้
ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข ให้พาไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ให้ไปรับประทานไปดืม่ พอ
ทําไม่ได้ก็เป็ นความทุกข์ข้นึ มา ถ้าทําใจไม่ได้ ถ้าหักห้ามความอยาก ทีจ่ ะทําสิง่ นัน้
สิง่ นี้ อยากจะไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี แต่ไม่สามารถไปได้ อยู่บา้ นก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อย
หงอยเหงา อิดหนาระอาใจ เบือ่ หน่าย แต่ถา้ มีความสงบแล้วจะมีแต่ความสุข จะ
ไม่อยากไปไหน เวลาดืม่ ก็ดม่ื เพือ่ ร่างกาย ดืม่ นํา้ เปล่าๆก็ได้ ไม่ตอ้ งมีรสชาติอะไร
ถ้าจะรับประทานเพือ่ ร่างกาย ก็รบั ประทานอย่างทีท่ า่ นเจ้าคุณนรฯรับประทาน
เวลาท่านรับประทาน ท่านให้เอาผักเอาถัวเอาอาหารมาตํ
่
ามาบดมาผสมกันก่อน
แล้วค่อยรับประทานเข้าไป เพราะท่านไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสุข ท่าน
รับประทานเพือ่ ร่างกายจริงๆ เหมือนรับประทานยา เพราะใจของท่านไม่ได้หวิ กับ
ความสุขจากการรับประทาน ถ้ายังหิวท่านก็ทาํ เพือ่ กําราบกําจัด ถ้าทําไปเรื่อยๆ
แล้ว ความอยากได้ความสุขจากการรับประทานอาหาร ก็จะถูกตัดไปโดยปริยาย
อย่างพระทีฉ่ นั ในบาตร อาหารคาวหวานต่างๆก็ใส่ลงไปในบาตรหมดเลย ถ้ายัง
ไม่พอใจก็จะคลุกมันด้วย เพือ่ ตัดกิเลสทีม่ อี ยู่ในใจ ว่าอาหารชนิดนัน้ อร่อย
อาหารนี้ดี ต้องกินอย่างนี้ก่อน ต้องกินอย่างนี้ทหี ลัง เพราะเดีย๋ วก็ไปรวมกันใน
ท้องอยู่ดี ให้รวมกันในบาตรนี้เลย นี่คอื การกําราบกําจัดกิเลส ทีเ่ กี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร ต้องทําอย่างนี้
พวกเราควรลองทํากันดู ถ้ามีปญั หากับการรับประทานอาหาร เอาอาหารดีๆชนิด
ต่างๆ มาใส่ชามหรือกะละมังแล้วก็คลุกมันเลย ให้เป็ นเหมือนกับผัดข้าวผัด เป็ น
อะไรไป เดีย๋ วก็เข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดี ทัง้ คาวทัง้ หวาน ทัง้ ผลไม้ทัง้ ผัก ลองทํา
ดู แล้วจะรู้วา่ หลงมานาน รสชาติก็ยงั เหมือนเดิม เปรี้ยวหวานมันเค็มก็ยงั มีอยู่
เหมือนเดิม ไม่ทาํ ให้ทอ้ งเสียหรอก เพราะอาหารไม่ได้บูด ยังดีเหมือนเดิม การ
คลุกมันไม่ได้ทาํ ให้อาหารเสียหรือบูดแต่อย่างใด แต่ไปทําลายอารมณ์ความสุข ที่
เกิดจากการรับประทานเท่านัน้ เอง อยู่ตรงนี้ ถ้าไม่มมี าตรการเหล่านี้ ไม่ทาํ สิง่
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เหล่านี้แล้ว การปฏิบตั จิ ะไม่กา้ วหน้า จะตัดกิเลสต่างๆทีค่ อยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้
เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ ต้องอาศัยมาตรการเหล่านี้ ครู บาอาจารย์ท่านทํามากัน
แล้วทัง้ นัน้ ท่านถึงเอามาสอนพวกเรา ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ก็เพราะว่าได้รบั การรับรอง
แล้ว ว่าเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะตัดกิเลสได้ ทําให้การปฏิบตั คิ บื หน้าไปอย่างรวดเร็ว
เช่นฉันในบาตร ฉันมื้อเดียว เป็ นธุดงควัตร เป็ นเหมือนนํา้ มันพิเศษ แทนทีจ่ ะใช้
๙๑ ก็ใช้ ๙๕ รถก็จะวิง่ เร็วขึ้น มีพลังมากขึ้น ถ้าไม่มธี ุดงควัตรก็เหมือนใช้นาํ้ มัน
ธรรมดา ศีล ๒๒๗ เป็ นเหมือนนํา้ มัน ๙๑ ถ้าถือธุดงควัตรก็จะเป็ นนํา้ มัน ๙๕
จะมีพลังมากขึ้น ทําให้รถวิง่ เร็วขึ้น ทําให้การปฏิบตั คิ บื หน้าไปอย่างรวดเร็ว
ทีค่ รูบาอาจารย์ท่านปฏิบตั มิ าเป็ นประจํา ก็คอื ฉันในบาตร อาหารคาวหวานต่างใส่
รวมเข้าไปในบาตร แล้วก็ฉนั มื้อเดียว พอต่อความต้องการของร่างกาย ถ้าฉัน
มากกว่า ๑ มื้อก็แสดงว่าฉันเพือ่ กิเลส ยังติดอยู่กบั รสชาติของอาหาร ถ้าจูจ้ ้ ี
จุกจิกเลือกอาหารก็ตอ้ งทรมานมัน ด้วยการคลุกอาหาร ทําไม่นานหรอก ไม่ตอ้ ง
ทําไปตลอด ทําไปจนกว่าจะหายจูจ้ ้จี กุ จิก มีอะไรก็กนิ ได้ ข้าวคลุกนํา้ ปลาก็กนิ ได้
หรือจะอดอาหารบ้าง ฉันมื้อเดียวแล้วยังจูจ้ ้ จี กุ จิก อยู่ ก็อดอาหารสัก ๓ วัน ๕
วัน ความจูจ้ ้จี กุ จิกก็จะน้อยลงไป เวลาอดอาหารไป ๓ วันนี้ ข้าวเปล่าคลุก
นํา้ ปลาก็อร่อย เครื่องดืม่ ต่างๆก็อย่าไปดืม่ ดืม่ แต่นาํ้ เปล่าๆ หรือไม่ตอ้ งดืม่ เลย
ให้มนั หิวกระหายเต็มทีก่ ่อน เหมือนกับจะตายแล้วค่อยดืม่ ตอนนัน้ ดืม่ นํา้ เปล่าๆ
ก็อร่อย มาตรการแก้กเิ ลสต้องเป็ นอย่างนี้ ทีท่ ่านทํากันมาก็คอื ฉันมื้อเดียว ฉัน
ในบาตร หรืออดอาหาร ลองเอาไปทําดู เริ่มทีอ่ าทิตย์ละวันก่อนก็ได้ วันพระก็ม้อื
เดียว หรืออดอาหารเลยก็ได้ วันนัน้ ถือศีลอดสักวัน ไหนๆจะอดรูปเสียงทางตา
หูแล้ว ก็อดทางลิ้นทางจมูกไปด้วยเลย ไม่ตอ้ งไปสัมผัสกับกลิน่ รส ไม่ตายหรอก
ร่างกาย ขาดอาหารวันเดียวไม่ตาย มีเสบียงสะสมไว้ในร่างกายเพียงพอ ไม่ขาด
สารอาหารหรอก มีอยู่มากแล้ว สําหรับบางคนกลับจะเป็ นประโยชน์เสียด้วยซํา้
ไป นํา้ หนักจะได้ลดลง หุ่นจะได้ดขี ้นึ มีโค้งมีเว้าบ้าง ไม่อย่างนัน้ จะเป็ นตุ่ม
ตลอดเวลา
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ถาม ขอส่งการบ้าน ได้ไปภาวนาทีห่ นองคาย ช่วงวันแรกๆทีไ่ ปก็นึกว่าจะสงบเหมือนที่
เคยเป็ น ตัง้ ใจว่าจะพยายามดํารงสติให้จติ สงบ ปรากฏว่าทําไม่ได้ จิตใจมัน
วอกแวกวุน่ วายฟุ้งซ่าน ก็เลยหงุดหงิดว่าเคยทําได้ ทําไมตอนนี้ทาํ ไม่ได้ เป็ นอยู่
วัน ๒ วัน ก็เลยมานัง่ ดูวา่ ทีม่ นั วุน่ วายเกิดจากอะไร ปัญหาอยู่ทไ่ี หน ทําไมเรื่อง
บางเรื่องเมือ่ วานนี้เราพอใจ วันนี้เราไม่พอใจ เป็ นเพราะไม่ได้ดงั ใจ ทัง้ ๆที่
สิง่ แวดล้อมก็เรื่องเดิมเรื่องเดียวกัน ก็มานัง่ ค่อยๆคิด ขบคิดปัญหาไปในทาง
ธรรมะว่าไปยึดติดอะไร ไปคิดว่าคนนู น้ คนนี้ไม่ถูกใจเพราะคิดว่าเราดีกว่าหรือ
เปล่า ก็ค่อยๆคิดไป ก็คดิ ได้วา่ เพราะเรามีอตั ตามีตวั ตน ถ้าไม่มตี วั ตน เราก็จะไม่
คิดว่าเราดีกว่าหรือแย่กว่าคนอืน่ มันก็ค่อยๆออกมาทีละนิด หลังจากนัน้ ก็เริ่ม
สงบลงบ้างแต่ไม่เหมือนครัง้ ก่อนๆทีเ่ คยทํา ก็คดิ ว่าจะเหมือนไม่ได้ ก็เลยค่อยๆ
ปฏิบตั ติ ่อไป แบบวิธีคดิ ปัญหา สลับกับการดํารงสติให้จติ สงบ สลับกันไปเป็ น
ระยะๆ ลูกสังเกตว่า ถ้าเครียดเกินไป หรือปักใจว่าจะต้องอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็จะ
ไม่ค่อยสําเร็จอย่างทีค่ าดคิด
ตอบ เป็ นวิธีทถ่ี ูกแล้ว ต้องดูปญั หาของเรา ว่าเป็ นอะไร ใจไปผูกพันติดกับอะไร ถ้ามี
สติปญั ญาดีก็ถามเลยว่า เราอยู่กบั ปัจจุบนั หรือเปล่า อยู่กบั กรรมฐานบทใดบท
หนึ่งหรือเปล่า ทีไ่ ม่สงบก็เพราะไม่อยู่ในปัจจุบนั ไม่อยู่กบั กรรมฐาน ถ้าอยู่กบั พุท
โธอย่างเดียว ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆ เดีย๋ วเดียวก็สงบ ใจชอบคิด แต่ไม่คดิ แบบนี้
จะให้อยู่กบั พุทโธก็ไม่ยอมอยู่ ก็จะรู้สกึ เครียดได้ เพราะยังอยากจะคิด ก็ตอ้ งมา
คิดในทางปัญญา วิเคราะห์ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ต้องเป็ นสมุทยั ตัวใดตัวหนึ่ง อยาก
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ หรือไม่อยากให้เป็ นอย่าง
นัน้ ไม่เป็ นอย่างนี้ ต้องมีตวั นี้แน่นอน เพียงแต่วา่ จะหามันเจอหรือไม่ ถ้าหาเจอจะ
ได้ปรับใจได้ ว่าไปอยากทําไม ในเมือ่ กําลังเป็ นอย่างนี้ แล้วเราบังคับให้เป็ นอย่าง
อืน่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งปรับตัวเรา ตัง้ ตัวเราไว้สูงไปหรือเปล่า เขาไม่ยอมรับว่าเราสูงกว่า
ก็ได้ ก็เลยต่อต้านเรา ก็ตอ้ งปรับลงมาให้ในระดับทีไ่ ม่ทาํ ให้ใจวุน่ วาย ปรับลงให้
ตํา่ กว่าเขา ยอมรับเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็ยอมรับ ปรับจากเป็ นเจ้านายมาเป็ น
ลูกน้อง ถ้าเป็ นลูกน้องแล้วรับได้ทกุ อย่าง หัวหน้าจะว่าอย่างไรเราไม่กล้าหือ เรา
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นิ่งเฉยได้ ถ้าทําตัวเป็ นหัวหน้า พอเขาไม่ทาํ ตามคําสัง่ เราก็จะเดือดร้อนขึ้นมา
ทันที ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็ นจริง เขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็ นหัวหน้า ไป
หวังให้เขาทําตัวเป็ นลูกน้อง แต่เขาไม่ทาํ ก็จะวุน่ วายใจ พอเราปรับตัวใหม่ เราไม่
มีอาํ นาจวาสนาสังให้
่ เขาทําอย่างนัน้ อย่างนี้ได้ ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่อง ใจก็เย็นลง
ต้องพิจารณาดู เวลาอากาศร้อนมากๆ ถ้าไม่พอใจก็เป็ นปัญหาได้ ต้องสอนใจว่า
เราบังคับอากาศไม่ได้ มันร้อนก็ปล่อยให้มนั ร้อนไป ยอมรับความร้อน ปัญหาก็
จะหายไป
พอสงบแล้ว ก็ตอ้ งกลับมาทํางานกรรมฐานทันทีเลย เพราะยังสงบไม่ลกึ พอ
เพียงแต่กลับมาอยู่ในระดับปกติ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน แต่ยงั ไม่เข้าสู่ความสงบนิ่งของสมาธิ
ต้องภาวนาด้วยกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง จะพุทโธไปก็ได้ ท่องอาการ ๓๒ ไปก็ได้
ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ ทําจิตให้น่งิ ก่อน ถ้าพิจารณาปัญญาในขณะทีจ่ ติ ไม่น่งิ
จะไม่เป็ นปัญญา จะพิจารณาไม่ได้นาน จะถูกกิเลสลากไปคิดเรื่องอืน่ โดยไม่
รู้สกึ ตัว ทีพ่ ูดเมือ่ สักครู่น้ ีเป็ นการใช้ปญั ญาทําจิตให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ ให้หาย
วุน่ วายใจ ยังไม่เป็ นความสงบลึกของสมาธิ ถ้าจะให้สงบลึกลงต้องใช้กรรมฐาน
กล่อมใจ ใช้กรรมฐานทีเ่ ราชอบ เช่นอสุภะก็ได้ ถ้าถูกจริตก็ใช้ได้ จนกว่าจะรวม
ลงสงบลง ตอนนัน้ ก็จะสุขสบายเบาใจอิม่ ใจ พอออกจากความสงบแล้ว จะมี
กําลังพิจารณาไตรลักษณ์ ควรพิจารณาร่างกายเป็ นเป้ าหมายแรก พิจารณาเกิด
แก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับท่องสูตรคูณจนติดอยู่ในใจ
ต่อไปเวลาคิดกลัวความแก่ความเจ็บความตาย จะมีธรรมนี้มาตัดทันทีเลย กลัว
ก็ตอ้ งแก่ กลัวก็ตอ้ งเจ็บ กลัวก็ตอ้ งตาย กลัวไปทําไม กลัวแล้วได้อะไร ก็จะตัด
ได้ ความกลัวความแก่เจ็บตายก็จะหายไปหมด ถ้าพิจารณาว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ก็จะปล่อยได้เช่นเดียวกัน ถ้าเห็นว่ากําลังแบกก้อนดินนํา้
ลมไฟอยู่ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกทางกันไป ไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่องจนฝังลึกอยู่ในใจ จนจําได้ตลอดเวลา พอจําได้แล้วก็ไม่ตอ้ งมาพิจารณา
เพราะเวลาจะคิดไปในทางกิเลสเมือ่ ไหร่ ธรรมจะเข้ามาตัดทันที พอคิดว่าเป็ นตัว
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เรา ธรรมทีว่ า่ ไม่ใช่ตวั เราก็จะมาตัดทันที จนไม่คดิ ว่าเป็ นตัวเราอีกเลย จะไม่กลัว
ความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป
ปัญหาทางร่างกายก็จะหมดไปส่วนหนึ่ง เหลือส่วนทีเ่ รียกว่าสุภะ ยังเห็นร่างกาย
ว่าสวยว่างามอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอสุภะ เป็ นซากศพเดินได้ทย่ี งั
หายใจอยู่ พอหยุดหายใจแล้ว ก็จะเน่าพองเปื่ อยยุบสลายไป พิจารณาอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จนไม่เห็นความสวยความงามของร่างกาย ก็จะไม่อยากเสพสุขกับร่างกาย
ปัญหาทางร่างกายก็จะหมดไป เหลือแต่ปญั หาทางความรู้สกึ นึกคิด ยังรู้สกึ นึก
คิดไปทางอัตตาตัวตนอยู่ ยังมีมานะอยู่ ยังติดอยู่กบั ความสุขละเอียดทีม่ อี ยู่ใน
ใจ อยากจะให้สุขไปตลอด แต่ความสุขแบบนี้ยงั เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งทีเ่ ปลีย่ น
ได้ สุขแล้วเดีย๋ วก็หายไปได้ ต้องปล่อยความสุขแบบนี้ จะสุขหรือไม่สุขก็ให้รู้ตาม
ความเป็ นจริง จนกว่าจะหายไปหมด จิตก็จะว่างไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย เป็ นปรมัง
สุญญัง เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ซ่อนอยู่ข ้างใต้ของความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ เป็ น
ความสุขทีเ่ กิดจากการปล่อยวางสิง่ ต่างๆทัง้ หมด
ทัง้ ภายนอกและภายใน
ภายนอกก็คอื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะและร่างกาย ภายในก็คอื เวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณกับความสุขทีม่ อี ยู่ภายในจิต พอไม่ยดึ ติดกับสิง่ เหล่านี้แล้วก็จะ
เหลือแต่ความว่าง ทีเ่ ต็มไปด้วยปรมังสุขงั
การปฏิบตั จิ ะขยับจากข้างนอกเข้ามาข้างใน ปล่อยข้างนอกก่อนถึงจะเข้าข้างในได้
ตอนต้นก็ตอ้ งปล่อยรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปล่อยลาภยศสรรเสริญสุขก่อน
ออกจากงาน แล้วก็ปล่อยร่างกาย ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็มา
ปล่อยความสุขทีม่ อี ยู่ภายในจิต ความสุขความสว่างไสวของจิตนี่ยงั ไม่เทีย่ ง ยัง
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอปล่อยความสุขนี้แล้ว ก็จะแตกกระจายหายไปหมด
ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกแล้ว จะว่างอยู่อย่างนัน้ ตลอดเวลา ไม่เปลีย่ นแปลง ถึงตรงนัน้
ก็รู้วา่ จบแล้ว อย่างทีท่ รงตรัสว่า วุสติ งั พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์น้ ีได้ส้นิ สุด
ลงแล้ว กิจทีย่ ง่ิ กว่านี้ไม่มอี กี แล้ว เกิดจากการใฝ่ ธรรมเป็ นจุดเริ่มต้น แล้วก็ให้
เวลากับธรรมะให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เบื้องต้นก็ฟงั ให้มากศึกษาให้มาก แล้วนําไป
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ปฏิบตั ิ เอาเวลาทีไ่ ปใช้กบั สิง่ อืน่ มาใช้กบั การฟังธรรม ใช้กบั การปฏิบตั ธิ รรม จน
ไม่มเี วลาให้กบั สิง่ อืน่ เลย มีแต่เวลาให้กบั ธรรมอย่างเดียว ถึงจะได้มรรคผล ถ้า
ยัง ๒ จิต ๒ ใจ รักพีเ่ สียดายน้อง ก็จะไม่ได้ทงั้ ๒ อย่าง เวลาแก่ก็จะปฏิบตั ิ
ธรรมไม่ได้ เทีย่ วก็เทีย่ วไม่ได้ ก็จะนํา้ ตาตก อยู่กบั ความทุกข์ ความเศร้าสร้อย
หงอยเหงาว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจ คนทีเ่ คยมีความสุขทางโลก พอแก่อยู่บา้ นคน
เดียว ซึมเศร้าไม่มคี วามสุข แต่คนทีม่ ธี รรมะนัน้ แก่ขนาดไหนก็มคี วามสุข
หัวเราะได้ย้มิ ได้ตลอดเวลา จะแก่แบบไหน
ถาม ขอส่งการบ้าน มีปญั หาตรงทีพ่ ยายามจะแยกกาย เวลานัง่ สมาธิเราได้กาํ ลัง จิต
นิ่งแล้ว แล้วเดินจงกรม ก็พยายามทีจ่ ะแยกจิตกับกาย มันก็น่งิ สักระยะหนึ่ง
แล้วก็ถามตัวเองว่า ลองพิสูจน์ดูวา่ ใช่ไม่ใช่ ลองตัดขาสักข้างหนึ่ง มันก็ไม่ต่าง
จิตก็ยงั อยู่ เพราะกายกับจิตมันคนละตัวกัน จนกระทังตั
่ ดขา ๒ ข้างไป เหลือ
ครึ่งตัว จิตก็ยงั อยู่ ตัดมือ ๒ ข้างไป จิตก็ยงั อยู่ ตัดคอมันก็เสียว จิตก็ยงั อยู่ ก็
บอกตัวเองว่ากายกับจิตไม่ใช่ตวั เดียวกันแน่นอน
พอมาเล่าให้เพือ่ นทีเ่ รียน
อภิธรรมฟัง เขาบอกว่าจะเป็ นพวกทีไ่ ม่มรี ่าง ก็เลยอยากจะถามว่าพิจารณาผิด
หรือเปล่า
ตอบ ไม่ผดิ
เพราะการพิจารณาไม่ได้ทาํ ให้ไม่มรี ่าง การมีร่างก็ไม่ดี จิตของ
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มรี ่าง ร่างกายของท่านเป็ นร่างกายสุดท้าย พอร่างกาย
ตายไปแล้ว ท่านไม่ไปหาร่างใหม่แล้ว ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวเรื่องมีร่างไม่มรี ่าง ไม่
เป็ นประเด็นสําคัญ
ถาม เขาบอกว่าถ้าฝึ กไปอย่างนัน้ จะหาทีอ่ ยู่ไม่ได้
ตอบ พระอนาคามีก็ไม่มรี ่าง ท่านไม่ตอ้ งการร่างกายแล้ว เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่า
ร่างกายนี้เป็ นกับดักของกองทุกข์ ทีเ่ ป็ นเหมือนกองไฟ เอาร่างมาทําไม เอามาทํา
ให้จติ ใจรุ่มร้อนเปล่าๆ รุ่มร้อนไปกับความแก่ความเจ็บความตาย รุ่มร้อนกับการ
เลี้ยงดู ไม่มรี ่างกายนี้สบายกว่ามาก สําหรับใจทีม่ คี วามสงบแล้ว จึงไม่ตอ้ งอาศัย
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ร่างกาย แต่ใจทีย่ งั ไม่มคี วามสงบ จะถูกกิเลสหลอกว่าร่างกายสําคัญมาก ตาต้อง
ดี หูตอ้ งดี จะได้ดู จะได้ฟงั ได้ ร่างกายต้องแข็งแรง ต้องอยู่ไปนานๆ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ก็ยงั พิจารณาอย่างนี้ได้อยู่
ตอบ ได้ ถูกแล้ว ต้องตัดร่างกายให้มนั หายไป หรือเอาไปเผาจนกลายเป็ นขี้เถ้าไปเลย
จะได้เห็นว่าจิตกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน เวลาพิจารณาร่างกายจนกลายเป็ น
ขี้เถ้าแล้ว ใจจะปล่อยร่างกาย เวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆใจจะเฉย ถ้าถูกตัดแขน
ตัดขา เพราะเป็ นเบาหวาน ตัดก็ตดั ไป จิตก็ยงั เหมือนเดิมอยู่ จิตไม่ได้แหว่งไป
กับแขนกับขา ความสุขของจิตก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม ทําจิตให้สงบเมือ่ ไหร่ก็สุขเมือ่
นัน้ เวลาหูหนวกตาบอดจิตก็ยงั สงบได้ยงั สุขได้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ร่างกาย ขึ้นอยู่
กับอริยสัจ ๔ ถ้ามีสมุทยั ก็ยงั จะมีทกุ ข์ ถ้ามีมรรคก็จะมีนิโรธ มีสุข ทีเ่ ราพิจารณา
นี้เป็ นการเจริญมรรค เป็ นการเจริญพิจารณาอริยสัจข้อที่ ๑ คือเกิดแก่เจ็บตาย
การตัดแขนตัดขานี้ ก็เป็ นเรื่องของแก่เจ็บตายนี้เอง คนทีก่ ลัวไม่กล้าพิจารณาก็
เป็ นอย่างนี้แหละ เป็ นคนทีม่ ปี ญั หา เวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆกับร่างกายจะรับ
ไม่ได้ สมุทยั จะเกิดขึ้น จะเกิดความกลัวคือวิภวตัณหา กลัวทีจ่ ะถูกตัดแขนตัด
ขา กลัวจนอาจจะฆ่าตัวตายไปก่อน แต่คนทีพ่ จิ ารณาอยู่เรื่อยๆ พอถึงเวลาก็จะ
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติของมัน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้สละ
อวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม ธรรมก็คอื รักษาจิตนี่เอง รักษา
จิตให้เป็ นปกติ ให้สงบให้น่งิ ให้เย็นให้สบาย จึงต้องทําการบ้านอยู่เรื่อยๆ ต้องฝึ ก
ไปเรื่อยๆ จนไม่หวันไหวกั
่
บอะไรเลย ร่างกายจะเป็ นอะไรไป ไม่เป็ นปัญหาแล้ว
รู้อยู่แก่ใจว่าปล่อยได้แล้ว เรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย อยู่ทไ่ี หนก็อยู่
ได้ อยู่คนเดียวทีไ่ หนก็อยู่ได้ ไม่กลัวอะไร อย่างมากก็แค่ตาย พิจารณาอยู่
ตลอดเวลา
ถาม ไม่รู้ใครสอนให้ใจพิจารณาเรื่อยๆว่า ร่างกายพอถึงเวลาจะแปรเปลีย่ นไป ไม่
สามารถบังคับมันได้ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ต้องเป็ นไปตามเรื่องของมัน
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ตอบ พอธรรมะเข้าไปในใจแล้ว มันจะสอนเรา พอพิจารณาไปเรื่อยๆแล้ว จะเป็ น
เหมือนเชื้อทีต่ ดิ ไฟ จะทําหน้าทีข่ องมันไปเอง เพราะรู้วา่ ถ้าปล่อยให้กเิ ลสทํา
หน้าทีแ่ ล้ว มันจะเผาผลาญจิตใจเรา ถ้าพิจารณาธรรมะก็จะดับกิเลส
ถาม คราวทีแ่ ล้วหนู ถามท่านอาจารย์วา่ ปฏิบตั ธิ รรมอย่างไร ตอนทีจ่ ะไปปฏิบตั ธิ รรม
ครัง้ แรก หนู จดไปด้วย แล้วทําตามทีพ่ ระอาจารย์สอนทุกอย่าง ไม่ส่งจิตออก
นอก รู้สกึ ว่าดีมากๆค่ะ ขอรายงาน
ตอบ จิตเข้าข้างในเป็ นมรรค จิตออกข้างนอกเป็ นสมุทยั หลวงปู่ดุลย์ท่านสอนอย่างนัน้
ถาม การพิจารณานี้เป็ นการซ้อมจินตนาการ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ให้คดิ อยู่เรื่อยๆใช่
ไหมคะ ถึงแม้จะไม่มพี ้นื ฐานทางสมาธิก็ทาํ ได้
ตอบ ใช่ แต่จะทําไม่ได้ต่อเนื่อง ทําไม่ได้มากพอ
ถาม แต่ก็ตอ้ งทําไปเรื่อยๆ
ตอบ ทําไป แต่จะไม่ได้ผลเป็ นกอบเป็ นกํา เหมือนกับทีไ่ ด้สมาธิแล้ว เพราะจะทําได้
อย่างต่อเนื่องจนฝังลึกอยู่ในใจ ถ้ายังไม่มสี มาธิน่จี ะทําได้แป๊ บเดียว แล้วก็ไปทํา
อย่างอืน่ พอจะพิจารณาก็ไปดูทวี เี สียก่อน แล้วก็มาสารภาพ เพราะไม่มสี มาธิ ถ้า
มีสมาธิจะไม่ไปทางรูปเสียงกลิน่ รส ถ้ามีใครว่าพิจารณาได้มรรคผลโดยไม่ตอ้ งมี
สมาธิ แสดงว่าคนนัน้ ยังไม่มสี มาธิ ยังไม่เห็นคุณค่าของสมาธิ หลวงปู่มนเวลา
ั่
สอนหลวงตาครัง้ แรก ตอนทีห่ ลวงตาไปขออยู่กบั ท่าน หลวงปู่มนก็
ั ่ สอนว่า
ความรู้ต่างๆทีท่ ่านมหาฯได้ศึกษามาถึงระดับมหาเปรียญนี้ ยังไม่มปี ระโยชน์กบั
จิตใจ ยังตัดกิเลสไม่ได้ ยังทําให้จติ สงบไม่ได้ ต้องพยายามทําจิตให้สงบให้ได้
ก่อน เอาความรู้ทเ่ี รียนมาวางไว้บนหิ้งก่อน ไม่ได้ประมาทความรู้น้ ี มีประโยชน์
แต่ยงั ไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าจิตมีความสงบเมือ่ ไหร่แล้ว ความรู้น้ ีจะเข้ามาประสานเอง
จะทําหน้าทีข่ องมันทันที ถ้าไม่มคี วามรู้น้ ี มันก็จะไม่มา เราจึงต้องเตรียมไว้ก่อน
แต่ตอนนี้ยงั ขาดความสงบอยู่ พอมีความสงบแล้ว ความรู้ทเ่ี รียนมาจะไหลเข้าไป
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ในใจทันที เข้าไปปราบกิเลส ปราบสมุทยั ทีม่ อี ยู่ในใจทันที ถ้าไม่มกี ็จะไม่ไหลเข้า
ไป ตอนทีท่ าํ จิตให้สงบต้องลืมความรู้ทไ่ี ด้เรียนมา ให้มสี ติรู้อยู่กบั กรรมฐาน จะ
เป็ นอานาปานสติ อสุภกรรมฐาน มรณานุสติ หรืออาการ ๓๒ กายคตาสติ ก็ได้
ทัง้ นัน้ แต่จะเป็ นการทําจิตให้สงบนิ่ง ให้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างชัว่ คราว พอ
ออกมาจากความสงบแล้ว ควรคิดทางปัญญาเพือ่ ดับกิเลส อย่าคิดเรื่องอืน่
สมาธิจะเป็ นบาทฐานของอริยสัจ ๔ จะทําให้เห็นอริยสัจ ๔ ถ้าจิตสงบแล้วพอ
กิเลสเริ่มทํางาน ทุกข์จะปรากฏขึ้นมาทันที ความสงบทีม่ อี ยู่จะหายไปทันที จะรู้
ในใจทันทีเลย ว่าอริยสัจ ๔ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทใ่ี จของเรานี่เอง แต่ตอนทีจ่ ติ ไม่
สงบนี้จะไม่เห็น เพราะมีเรื่องอืน่ มากลบหมด เหมือนกับเสียงนกนี้ ถ้าเอาเครื่อง
ปัน่ ไฟมาปัน่ เอาเครื่องขยายเสียงมาเปิ ด เสียงนกเหล่านี้จะหายไปหมด ความ
จริงมีอยู่ แต่เราไม่ได้ยนิ เพราะถูกเสียงอืน่ กลบไปหมด พอปิ ดเครื่องปัน่ ไฟปิ ด
เครื่องขยายเสียง ก็จะได้ยนิ เสียงนกทันที จิตก็เช่นกัน ทีไ่ ม่เห็นอริยสัจ ๔ ก็
เพราะรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆมากลบมาบังไว้หมด เรื่องราวต่างๆทีส่ งั ขารความคิด
ปรุงแต่งแต่งขึ้นมา จะมาบดบังไว้หมด จนไม่เห็นอริยสัจ ๔ พอจิตสงบแล้ว ถ้ามี
สติดูทจ่ี ติ อยู่เรื่อยๆ จะเห็นอริยสัจ ๔ ทีป่ รากฏอยู่ เวลาเกิดความอยากขึ้นมา จะ
รู้เลยว่าทุกข์แล้ว ทุกข์เพราะความอยาก ก็จะตัดความอยากทันที ถึงจะเป็ น
ปัญญา ปัญญาทีต่ ดั กิเลสได้ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ ต้องมีสมาธิเป็ นพื้นฐานก่อน แต่การ
พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนก็ตอ้ งทํา เพือ่ เตรียมรับกับเหตุการณ์จริงทีจ่ ะเกิดขึ้น
เหมือนเวลาทํางาน ต้องสอนเราก่อนว่า ในกรณีถา้ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ จะต้อง
ทําอย่างไร พอเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ทาํ ได้ทนั ที ก็เหมือนกับในกรณีทเ่ี ราเจ็บไข้
ได้ป่วย แล้วหมอรักษาเราไม่ได้ จะทําอย่างไร ต้องซ้อมไว้ก่อน ซ้อมวิธีปฏิบตั ิ
ทุกขเวทนา ความเจ็บปวดของร่างกาย ซ้อมทําจิตให้สงบนิ่ง จะเจ็บจะปวด
อย่างไรก็ปล่อยมันไป อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากให้มนั หาย ถ้าไม่อยากให้หาย
แล้ว ความทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้น ใจจะสงบ จะรับความเจ็บของร่างกายได้อย่าง
สบาย แบบไม่ตอ้ งทน เพียงแต่รบั รู้เท่านัน้ เอง ความตายก็เช่นเดียวกัน ซ้อมตัด
คอตัดแขนตัดขา เอาไปเผา
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ถาม หลังจากนัน้ มันจะเฉยๆ
ตอบ ไม่กลัวเหมือนเมือ่ ก่อน ขัน้ ต่อไปก็ไปหาทีท่ า้ ทายต่อความตาย ดูวา่ ยังกลัวอยู่
หรือเปล่า ถ้าใจนิ่งก็แสดงว่าหมดปัญหา ต้องหาทีท่ ดสอบจิตใจ ทดสอบปัญญา
ถาม งูเข้ามาในกุฏใิ นวันสุดท้าย ยาว ๒ เมตร ตอนทีไ่ ม่รู้ รู้สกึ ไม่กลัว แต่พอรู้แล้วก็
กลัว
ตอบ แสดงว่ายังไม่ปล่อยวาง ยังกลัวความตาย ยังกลัวงูอยู่
ถาม แต่พอพิจารณาว่าตายก็ตาย ก็จะไม่กลัว งูตวั อืน่ ก็จะไม่กลัว เพราะรู้วา่ งูตอ้ งมี
อยู่ทวไป
ั ่ ความกลัวก็หายไปเอง แต่กว่าจะหายก็ นานมาก หลายนาที ทําให้รู้วา่
ถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็แค่นนั้ เอง
ตอบ คืบหน้าไปมาก แสดงว่าได้เอาไปปฏิบตั จิ ริง สมาธิน้ ีสาํ คัญมาก อย่ามองข้าม
สมาธิ อย่าไปเชื่อคนทีบ่ อกว่าสมาธิไม่จาํ เป็ น ในมรรค ๘ จะมีสมั มาสมาธิไว้
ทําไม ในไตรสิกขาศีลสมาธิปญั ญา จะมีสมาธิไว้ทําไม ในทานศีลภาวนา ก็มสี มถ
ภาวนาวิปสั สนาภาวนา จะไปลบล้างคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไม หลวงปู่มนก็
ั่
สอนหลวงตามหาบัวให้ทาํ จิตให้สงบก่อน ยืนยันกันอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จะหักล้างไป
ทําไม อย่าไปสนใจ คนทีท่ าํ สมาธิไม่ได้ ก็จะบอกว่าไม่ตอ้ งทํา ให้ทาํ วิปสั สนาไป
เลย ทีบ่ างคนไม่ตอ้ งทําสมาธิก่อนเพราะเขามีแล้ว เช่นพระปัญจวัคคีย ์ เวลา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม แสดงอริยสัจ ๔ ก็เจริญวิปสั สนาตามได้เลย เพราะ
มีสมาธิกนั ทุกคนอยู่แล้ว สิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ก็คอื ปัญญา ไม่ได้อริยสัจ ๔ จึงทรงสอน
อริยสัจ ๔ เลย พอสอนเสร็จก็บรรลุเลย เพราะมีศีลมีสติมสี มาธิแล้ว แต่ไม่มี
ปัญญาทีจ่ ะเห็นอริยสัจ ๔ ทีม่ อี ยู่ในใจ ความทุกข์น้ อี ยู่ในใจ เกิดจากสมุทยั ดับ
ได้ดว้ ยมรรค เวลาทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ว่าคนนัน้ คนนี้บรรลุธรรมได้โดยไม่ตอ้ งทําสมาธิ
เลย ก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่มสี มาธินะ เขามีอยู่แล้ว เขาทํามาแล้ว อย่างองคุลมี าลนี้
ฆ่าคนตัง้ ๙๙๙ คนยังบรรลุได้เลย พวกเราลองไปฆ่าดูสิ จะบรรลุได้หรือไม่ เอา
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คนอืน่ เป็ นตัวอย่างได้อย่างไร ไม่ได้ เป็ นเรื่องเฉพาะตัว แต่ละคนมีความเป็ นมา
ไม่เหมือนกัน ต้องดูตวั เราเป็ นหลัก
เราไม่มอี ะไร ก็ตอ้ งทําให้มี ศีลเราครบถ้วนหรือยัง จาคะหรือทานเราทําเต็มที่
หรือยัง หรือยังหวงยังเสียดายสมบัตอิ ยู่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องมีไว้เลย เก็บไว้
ทําไม ส่วนทีจ่ าํ เป็ นก็ตอ้ งเก็บไว้ ส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นเก็บไว้ให้เกะกะทําไม ต้องสํารวจ
ตัวเรา อย่าให้กเิ ลสหลอกว่ามีทานมีศีลมีสมาธิแล้ว วิปสั สนาเลย จะกลายเป็ น
วิปสั สนู ไป ได้ขนั้ นัน้ ได้ขนั้ นี้แล้ว เป็ นอรหันต์นกหวีดไป เกิดจากความคิดปรุง
แต่ง จินตนาการไปเอง ไม่ใช่ความจริงของจิต วิธีทจ่ี ะวัดความจริงของจิต ให้ดู
ว่าจิตนิ่งไหม กระเพือ่ มไหม เวลาสัมผัสอะไร จิตกระเพือ่ มหรือเปล่า ตกใจหรือ
เปล่า หวาดกลัวหรือเปล่า ยังหิวยังอยากหรือเปล่า ตัวนี้ต่างหากเป็ นตัววัด ไม่ใช่
ตัวจินตนาการ ทีค่ ดิ ว่าศีลก็มแี ล้ว สมาธิก็มแี ล้ว ปัญญาก็มแี ล้ว ได้โสดาฯแล้ว
ไม่สงสัยแล้ว ว่าไปตามจินตนาการ เป็ นโสเดา หลวงปู่แหวนท่านว่าเป็ นธรรมเมา
ไม่ใช่ธรรมะ เถียงกันปากเปี ยกปากฉีก หน้าดําครํา่ เครียด เอาแพ้เอาชนะกัน
ต้องเอานิโรธเป็ นตัววัด เอาความสงบนิ่งของจิตเป็ นตัววัด นิโรธก็คอื ความสงบ
นิ่งของจิตนัน่ เอง ไม่ทกุ ข์ ไม่หวันไหว
่
ไม่วติ กว้าวุน่ ขุน่ มัว ว่างเหมือนท้องฟ้ าที่
ปราศจากเมฆหมอก ต้องว่างอย่างนัน้
ถาม มีความรู้สกึ ว่าถ้าไปบวชอยู่วดั แล้ว ต้องทํากิจกรรมต่างๆทีไ่ ม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
เลย ถ้าไม่ได้บวชกลับได้ปฏิบตั มิ ากกว่า
ตอบ ถ้าได้บวชก็จะตัดปัญหาเรื่องภาระเลี้ยงดู มีคนอืน่ เลี้ยงดู การบวชทีแ่ ท้จริงก็คอื
การปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนก็ตาม ถ้าเอื้อต่อการปฏิบตั กิ ็ดี ถ้าไม่เอื้อก็ควร
เปลีย่ นสถานที่ ไม่สปั ปายะ เรื่องบวชไม่บวชนี้เป็ นเรื่องเฉพาะตน บวชได้จะดีกว่า
ถ้าหาวัดดีๆได้ก็ดไี ป วัดป่ าบ้านตาดเมือ่ ก่อนนี้สุดยอดเลย ครู ก็ดี สถานทีก่ ็ดี
ปัจจัย ๔ ก็พร้อมทุกอย่าง เหลืออยู่ทเ่ี ราว่าจะปฏิบตั มิ ากน้อย ถ้าขับรถก็เหมือน
อยู่บนทางด่วนแล้ว จะเหยียบเท่าไหร่เท่านัน้ เอง ไม่มอี ปุ สรรคอะไรแล้ว ผูห้ ญิง
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อาจจะลําบากกว่า หาสํานักได้ยากกว่า ถ้าคุณแม่แก้วยังอยู่ก็ไปบวชอยู่กบั ท่าน
เลย ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องทํามาหากิน จะได้มเี วลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
ถาม กามราคะ กามตัณหา กามกิเลสเหมือนกันไหมเจ้าคะ
ตอบ เหมือนกัน เป็ นสรรพนาม ใช้แทนกันได้ วัตถุของความอยากจะต่างกัน ติดเหล้า
ติดบุหรี่ก็เป็ นกามตัณหาแบบหนึ่ง กามคือรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ วัตถุของ
กามจะต่างกัน อยากเหล้า อยากบุหรี่ อยากผูห้ ญิง อยากผูช้ าย เป็ นกามตัณหา
ทัง้ นัน้
ถาม แล้วการติดกาแฟติดนํา้ ผลไม้
ตอบ เป็ นกามตัณหาเหมือนกัน แต่มคี วามหนักเบาต่างกัน ติดกาแฟไม่หนักเท่ากับติด
เหล้า ติดเหล้าติดบุหรี่ไม่หนักเท่ากับติดยาเสพติด แต่ก็ตดิ เหมือนกัน นักปฏิบตั ิ
ต้องไม่ตดิ อะไรเลย
ถาม ถ้าขอคาเฟอีนสักนิดหนึ่ง จะได้ไม่งว่ งเหงาหาวนอน
ตอบ ไม่ได้ ถ้าจะง่วงเหงาหาวนอน ก็ให้อดอาหารแทน หรือไปอยู่ทน่ี ่ากลัวๆ จะเป็ น
การแก้ปญั หาทีถ่ ูกจุด ถ้าดืม่ คาเฟอีนก็จะติดคาเฟอีน วันไหนไม่ได้ดม่ื ก็จะปฏิบตั ิ
ไม่ได้ ไม่ควรอาศัยสิง่ ภายนอกมาแก้ปญั หา ต้องใช้ธรรมะ ถ้าง่วงเหงาหาวนอนก็
อดอาหารถ้าถูกจริต ถ้าไม่ถูกจริตก็ไปอยู่ทน่ี ่ากลัวๆ หรือไปนัง่ ทีป่ ากเหว ถ้า
สัปหงกหลับไป หัวจะได้ทม่ิ ลงเหวไปเลย อย่างนี้จะไม่งว่ งแน่นอน ต้องแก้อย่าง
นี้
ถาม ถ้าติดบุคคลติดสัตว์เลี้ยง เช่นคนทีร่ กั หมารักแมวรักสัตว์
ตอบ รักสัตว์รกั คนรักตุก๊ ตาก็เหมือนกัน แม้แต่รกั ทีน่ งั ่ เวลานัง่ สมาธิตอ้ งมีเบาะมีทพ่ี งิ
ในสติปฏั ฐานสูตรไม่ได้บอกให้นงั ่ บนเบาะทําอานาปานสติ แต่บอกให้นงั ่ ตามโคน
ไม้ ตามเรือนร้าง
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ถาม ถ้าได้สถานทีน่ งั ่ ปฏิบตั แิ บบนัน้ แล้วกลัวแมลงมากัด เป็ นนิวรณ์ใช่ไหมคะ
ตอบ กลัวยุงกัดก็หามุงมากาง
้
นัง่ ในมุงก็
้ ได้ ในเบื้องต้นจิตจะไม่แข็งพอ ทีจ่ ะทนกับ
การรบกวน ต่อไปพอจิตแข็งแรงมีสมาธิแล้ว ถ้าต้องการปล่อยวางร่างกาย ก็
ปล่อยให้มนั กัดไป เป็ นขัน้ วิปสั สนา ร่างกายเวลาตายไป ถ้าทิ้งในป่ าช้าก็ตอ้ งถูก
แมลงสัตว์ต่างๆมากัดกิน ตอนทีย่ งั ไม่ตายจึงต้องทดสอบดูวา่ ทําใจได้หรือไม่
เวลานัง่ ภาวนามดมากัดก็ปล่อยให้กดั ไป
ถาม เวลาภาวนาถ้ามีสญั ญาความจํามารบกวนมาก แล้วเราใช้ไตรลักษณ์พจิ ารณาว่า
สัญญาไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์
ตอบ ได้ ถ้าทําให้จติ สงบได้ก็ใช้ได้ ถ้าคิดถึงใครห่วงใครอย่างนี้ ก็คดิ ว่าสักวันเขาก็ตอ้ ง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ดูแลดีขนาดไหนถึงเวลาก็ตอ้ งตาย ถ้าห่วงเขา เขาอยู่ตรงนัน้
เราอยู่ตรงนี้ ก็ช่วยเขาไม่ได้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้ เราก็ช่วยเขาไม่ได้อยู่
ดี ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามบุญตามกรรม จะทําให้ตัดสัญญานี้ได้ กลับมาอยู่ใน
ปัจจุบนั ได้
ถาม ถ้าเป็ นสัญญาอารมณ์อกุศล ประเภทไม่พอใจ โกรธ
ตอบ ถ้าโกรธท่านก็สอนให้ใช้เมตตา ให้อภัยไม่จองเวร ให้คดิ ว่าเป็ นการใช้หนี้เก่า คิด
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว แก้วแตกแล้ว ไปโกรธอย่างไรก็ไม่ทาํ ให้แก้วกลับมาเป็ น
เหมือนเดิมได้ ควรลืมมันไป อย่าไปคิดถึงมัน จะใช้อบุ ายบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้
ไม่ให้คดิ ถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เราโกรธ ถ้าจะใช้ปญั ญา ก็ตอ้ งคิดว่าการจองเวรจอง
กรรมไม่ใช่เป็ นการระงับเวรกรรม แต่ทาํ ให้มีเวรกรรมเพิม่ มากขึ้น คิดอย่างนี้ก็จะ
ตัดได้ หรือคิดว่าตอนนี้เขาเลวกว่าเราเพราะเขาทําเรา ถ้าเราไปทําเขา เราก็เลว
พอๆกับเขาหรือเลวกว่าเขา ถ้าเราอยากจะดีอยากจะสงบ ไม่เป็ นยักษ์เป็ นมาร ก็
ต้องให้อภัยหรือลืมเรื่องนัน้ ไป การแก้ปญั หาใจมีธรรมะให้ใช้หลายชนิดด้วยกัน
ถ้ามีกามราคะคิดถึงแฟน ก็ตอ้ งพิจารณาดูอาการ ๓๒ ของเขา ดูเวลาทีเ่ ขาเป็ น
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ศพ ก็จะตัดได้ ถ้าสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ให้เจริญบทพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค
ถาม ตอนเช้าสมาทานศีล ๘ ตอนบ่ายเผลอสติหยิบอาหารใส่ปาก ทราบว่าเสีย
ประโยชน์ แต่จะเป็ นโทษหรือเปล่า
ตอบ จะติดเป็ นนิสยั ถ้าอยากจะแก้กต็ อ้ งลงโทษตัวเอง ต้องรักษาศีลชดใช้ไปอีกวัน
หนึ่ง จะได้เข็ดหลาบ ถ้าทําผิดแล้วไม่มโี ทษตามมาก็จะทําอีก อย่างหลวงตาท่าน
เคยเล่าตอนทีท่ ่านบวชใหม่ๆ ท่านฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดบาตรยังไม่ทนั แห้ง
ก็อยากจะกินอีกแล้ว ท่านก็เลยว่าถ้าหิวอย่างนี้ตอ้ งอด ๓ วัน ทรมานมันแล้ว
ต่อไปจะไม่กล้าหิว ถ้ามีบทลงโทษต่อไปจะไม่กล้าทําผิด ถ้าทําผิดแล้วไม่มโี ทษมี
แต่นิรโทษกรรม ก็จะทําใหม่ นิรโทษกรรมกันอยู่เรื่อยๆ แล้วก็กลับมาทําใหม่ ไม่
มีทส่ี ้นิ สุด มีโทษไว้ทําไม มีไว้เพือ่ กําราบเพือ่ ป้ องกันไม่ให้ทาํ อีก ทําผิดแล้วควร
จะลงโทษตัวเอง ไม่กนิ ข้าวสัก ๓ วัน จะได้ไม่กล้าทําผิดอีก พยายามตัดรู ปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ พยายามทําจิตให้สงบให้ได้ ต้องทําทัง้ ๒ ส่วนถึงจะก้าวหน้า ถ้า
เดินขาเดียวก็ตอ้ งเดินเขย่งไป ควรใช้ทงั้ เท้าซ้ายเท้าขวา สิง่ ทีต่ อ้ งตัดก็ตอ้ งตัด สิง่
ทีต่ อ้ งเจริญก็ตอ้ งเจริญ จะได้สนับสนุนกัน การตัดจะทําให้เจริญสมาธิได้งา่ ย มี
สมาธิก็ยง่ิ ทําให้ตดั ได้งา่ ยขึ้น อย่าทําอย่างเดียว เช่นพอออกจากสมาธิก็เปิ ดตูเ้ ย็น
หาของกิน เปิ ดโทรทัศน์ดู ก็จะไม่ไปถึงไหน
ถาม บางวันเราคิดฟุ้งไปเรื่อยๆ แล้วมีพทุ โธแทรกเข้ามา แต่เข้ามาได้ไม่ก่ีครัง้ แล้วก็ฟ้ งุ
ใหม่ อย่างนี้แสดงว่าสติยงั อ่อนใช่ไหม
ตอบ สติมกี าํ ลังไม่มากพอ ทีจ่ ะทําให้มพี ทุ โธอย่างต่อเนื่อง หรือมีอย่างอืน่ เข้ามาแทรก
น้อย ถ้าอยู่กบั พุทโธมากกว่าอยู่กบั ความคิดอืน่ แสดงว่ามีสติมากขึ้นแล้ว ถ้ายัง
มีความคิดอยู่กบั เรื่องอืน่ มากกว่ามีพทุ โธก็แสดงว่าสติยงั มีนอ้ ย ถ้ามีสติมากๆ
แล้วจะมีพทุ โธอยู่กบั เราเป็ นส่วนใหญ่ จะคิดเรื่องอืน่ เฉพาะเวลาทีจ่ าํ เป็ นต้องคิด
เท่านัน้ หรือไม่คดิ อะไรเลย ปล่อยให้จติ ว่างๆได้ แสดงว่ามีสติ ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็
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ได้ ถ้าสติมกี าํ ลังมากพอทีจ่ ะหยุดความคิดได้ พอคิดอะไรปั๊บก็หยุดได้ อย่างนี้
แสดงว่าสติดี การมีสติน้ จี ติ ต้องอยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา ถ้าจิตไปอดีตไป
อนาคต แสดงว่าไม่มสี ติ จิตต้องอยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ อยู่กบั สิง่ ทีก่ าํ ลังทํา กําลังคิดอะไร
ก็ให้อยู่กบั ความคิดนัน้ คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ นต้องคิด เช่นกําลังจ่ายเงินก็ตอ้ งคิดว่า
จะต้องจ่ายเท่าไหร่ ถ้าอยู่กบั ความคิดนี้เรียกว่ามีสติ ไม่ใช่คดิ ว่าถ้าเงินหมดแล้ว
จะทําอย่างไร ให้คนอืน่ จ่ายแทนดีไหม คิดกังวลกับอนาคตคิดถึงอดีตทีผ่ า่ นไป
แล้ว ต้องอยู่กบั เรื่องในปัจจุบนั เท่านัน้ ถ้าจะคิด ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็ไม่ตอ้ งคิด
เลย ให้รู้เฉยๆ รู้วา่ กําลังเดินกําลังยืนกําลังนัง่ กําลังดืม่ นํา้ กําลังรับประทาน
อาหาร ให้รู้เท่านัน้ อย่างนี้เรียกว่ามีสติ ถ้ารับประทานอาหารแล้วก็คดิ ถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้คนนัน้ คนนี้ แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว จิตไม่น่งิ วอกแวกไปทีน่ นั ่ มาทีน่ ่ี การ
เจริญสติก็เพือ่ หยุดความคิด เพือ่ ให้จติ นิ่ง เมือ่ จิตนิ่งแล้วก็จะเป็ นสมาธิตงั้ มัน่
จะสงบจะสบาย การเจริญสติจงึ เป็ นเรื่องสําคัญมาก เป็ นงานทีต่ อ้ งทําอยู่
ตลอดเวลาเลย ถ้าเป็ นนักปฏิบตั จิ ริงๆ ต้องทําตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับเลย ทุก
อิริยาบถของการเคลือ่ นไหว ต้องมีสติกาํ กับอยู่ตลอดเวลา ถ้าทําไปเรื่อยๆต่อไป
จะติดเป็ นนิสยั จิตจะไม่ไปไหน เวลาจะให้อยู่กบั เรื่องอะไรก็จะอยู่ ให้น่งิ ก็จะนิ่ง
ให้อยู่กบั การพิจารณาธรรม ก็จะอยู่กบั การพิจารณาธรรม มรรคผลก็จะตามมา
ถาม สติจะช่วยให้รกั ษาศีลได้ดี
ตอบ แน่นอน เพราะศีลทีร่ กั ษาโดยไม่มสี ติไม่มปี ญั ญานัน้ เป็ นการแก้ทป่ี ลายเหตุ
เพราะตัวทีจ่ ะละเมิดศีลก็คอื ตัวจิตนี้ จิตทีม่ กี เิ ลสก็จะละเมิดศีลได้ แต่จติ ทีม่ สี ติ
มีธรรมะคอยคุมอยู่ พอคิดจะทําผิดศีลก็หยุดได้ทนั ที การมีศีลหรือไม่มศี ีลไม่ได้
อยู่ทก่ี ารสมาทาน อยู่ทม่ี สี ติควบคุมจิตไม่ให้ละเมิดได้หรือไม่ อยู่ตรงนัน้ พระ
อาจารย์บางท่านถึงสอนให้รกั ษาศีลข้อเดียว คือรักษาจิตนี้เอง ถ้ารักษาข้อนี้ได้
แล้ว ก็จะรักษาได้หมดทุกข้อ
ถาม ถ้าศีลเราละเอียด ก็ทาํ ให้เราละเอียดขึ้นด้วย อย่างเวลาก้าวเดิน ถ้าเห็นมด
ข้างหน้าก่อนทีจ่ ะเหยียบ ก็จะก้าวข้ามไป ซึง่ แต่ก่อนไม่ได้สนใจ
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ตอบ ใช่ เป็ นอธิศีล มีศีลธรรมดาแล้วก็มอี ธิศีล มีจติ ธรรมดาแล้วก็มอี ธิจติ จิตของ
ปุถชุ นศีลของปุถชุ นเป็ นแบบธรรมดา แบบล้มลุกคลุกคลาน มีบา้ งไม่มบี า้ ง แต่
ศีลและจิตของผูท้ บ่ี รรลุธรรม จะเป็ นอธิศีลเป็ นอธิจติ จะมีสติคอยควบคุมอยู่
ตลอดเวลา จะเป็ นศีลแบบธรรมชาติไป ถ้าจะผิดก็เฉพาะในเวลาทีส่ ุดวิสยั ขับรถ
ไปแล้วหมาวิง่ มาตัดหน้าอย่างนี้ แล้วชนมันตายไป อย่างนี้เป็ นเรื่องของสุดวิสยั
ไม่มเี จตนา ไม่เป็ นการละเมิดศีล เพราะไม่ได้ทาํ ด้วยเจตนา จิตต้องมีความตัง้ ใจ
จะทํา ถึงจะเป็ นการละเมิดศีล
ถาม ถ้าไม่มเี จตนาแต่ทาํ เขาตาย เราแผ่เมตตานี้ เขาจะได้รบั ไหม
ตอบ ความตายของเขาเป็ นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขา ถ้าส่งผลกลับมาหาเรา ก็เป็ น
เรื่องบุญเรื่องกรรมของเรา ถ้าเราตายแบบเดียวกับทีเ่ ราทําเขาตาย ถึงแม้เขาไม่มี
เจตนา ก็ยงั ทําให้เราตายได้ เป็ นเรื่องของการอยู่ในโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
อะไรก็เกิดได้ ถึงแม้จะไม่มเี จตนา มันไม่แน่นอน จะไม่มเี วรมีกรรมต่อกัน ถ้าไม่
มีเจตนา
ถาม ทําไปแล้วก็ตอ้ งรับกรรม
ตอบ ขับรถชนสุนขั ทีว่ ง่ิ มาตัดหน้ารถ สุนขั จะไม่โกรธเราหรอก เพราะเราไม่ได้มเี จตนา
ไปไล่ชนมัน มันก็รู้วา่ ความผิดไม่ได้อยู่ทเ่ี รา ความผิดอยู่ทม่ี นั เหมือนกับเราเดิน
ไปแล้วถูกรถชน เพราะเราเผลอสติมองไม่รอบคอบ จะโกรธคนทีช่ นเราก็ไม่ใช่
เรื่อง เวรกรรมอยู่ทเ่ี จตนาเป็ นหลัก ถ้ามีเจตนาก็จะเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน ถ้าทํา
ร้ายเขาด้วยความตัง้ ใจ เขาก็รู้วา่ เราตัง้ ใจทําร้ายเขา เขาก็ตอ้ งแก้แค้นเรา ก็จะเป็ น
เวรเป็ นกรรมกัน
ถาม อย่างศีลอทินนาฯ เวลาไปร้านกาแฟจะมีของให้หยิบเอง เช่นนํา้ ตาล กระดาษทิช
ชู หลอดดูด ถ้าหยิบเกินจํานวนทีต่ อ้ งใช้ ไม่เป็ นอทินนาฯใช่ไหม
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ตอบ เป็ นความโลภ ไม่ผดิ ศีล เพราะเขาเปิ ดโอกาสให้หยิบได้เต็มที่ อย่างหนังสือ
ธรรมะนี้เราก็เปิ ดโอกาส อยากจะเอาไปกี่เล่มก็เอาไปได้ ถ้าเปิ ดโอกาสแล้วก็ไม่
ผิดศีล แต่จะผิดธรรม คือไม่มกั น้อยสันโดษ ยังโลภอยู่ รู้วา่ ของฟรีเลยหยิบ
เอาไว้มากๆก่อน
ถาม ถ้าหยิบมาใช้งานจริงก็ไม่เป็ นไรใช่ไหม อาจจะมากหน่อย
ตอบ ไม่เป็ นไร ถ้าเขาอนุญาต อทินนาฯคือการเอาของทีเ่ ขาไม่อนุญาต ถ้าอนุญาตแล้ว
จะเอาไปหมดเลยก็ได้
ถาม เวลาฟังพระอาจารย์เทศน์ เราก็พจิ ารณาตามไปด้วย
ตอบ ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามไปด้วย ก็เป็ นการฟังทีถ่ ูกต้อง ฟังเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
แต่จะไม่สามารถพิจารณาตามได้ทกุ เรื่อง พอท่านแสดงเรื่องนี้เสร็จ ท่านไปพูด
เรื่องอืน่ ต่อ แต่เรายังพิจารณาเรื่องเก่าอยู่ เรื่องใหม่ทท่ี ่านพูดเราก็จะตามไม่ทนั
จะไม่เข้าใจ อย่างทีไ่ ด้พูดไว้ตอนต้นว่า เวลาฟังธรรมในแต่ละครัง้ นัน้ เราจะฟังได้
เพียงบางส่วนเท่านัน้ ใน ๑๐๐ ส่วน เราอาจจะฟังได้เพียง ๑๐ หรือ ๒๐ หรือ
๓๐ ส่วนเท่านัน้ ขึ้นอยู่กบั สติปญั ญาของเราว่าจะเร็วหรือช้าและอยู่ในระดับไหน
ถ้าธรรมทีแ่ สดงอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่าปัญญาของเรา ทีจ่ ะพิจารณาตามได้ เราก็จะ
ไม่เข้าใจ อย่างนี้ก็ไม่ตอ้ งไปกังวล เพราะการแสดงธรรมนี้ แสดงให้กบั คนกลุม่
ใหญ่ซง่ึ มีระดับจิตทีต่ ่างกัน ระดับสติปญั ญาทีแ่ ตกต่างกัน ท่านมักจะแสดงจาก
ขัน้ ตํา่ ขึ้นไปสู่ขนั้ สูง ขัน้ ทานขัน้ ศีลขัน้ ภาวนาไปตามลําดับ เหมือนรอรถอยู่ตาม
สถานีต่างๆ เราอยู่สถานีท่ี ๓ เราก็รอให้รถมาถึงสถานีท่ี ๓ เราก็กระโดดขึ้นไป ที
นี้พอไปถึงสถานีท่ี ๔ ถ้าไม่มตี วก็
ั ๋ จะถูกเชิญลง เพราะตีตวไปสถานี
ั๋
เดียว อยู่ท่ี
กําลังสติปญั ญาของเราว่าจะตามไปได้ถงึ ขัน้ ไหน
การฟังธรรมแต่ละครัง้ จึงมีโอกาสทีจ่ ะขยับสูงขึ้นไปได้อกี ฟังครัง้ หนึ่งก็อาจจะ
ก้าวขึ้นไปได้อกี ขัน้ หนึ่ง ก้าวขึ้นไปได้เรื่อยๆตามลําดับ ถ้าแสดงจากขัน้ ตํา่ ไปถึง
ขัน้ สูงสุดตามลําดับ ถ้าแสดงเพียงขัน้ เดียว ก็อาจจะได้หรือไม่ได้ประโยชน์ ถ้า
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ตรงหรือไม่ตรงกับระดับของเรา ก็ตอ้ งอาศัยการถามปัญหาแทน เพราะท่านไม่ได้
พูดตรงจุดทีเ่ รากําลังติดอยู่ ทรงแสดงไว้ว่า การฟังธรรมเป็ นมงคลอย่างหนึ่ง
การสนทนาธรรมก็เป็ นมงคลอีกอย่างหนึ่ง การสนทนาธรรมก็คอื การถามตอบ
ปัญหานี่เอง ถ้าเป็ นครูบาอาจารย์ทเ่ี ก่งในการแสดงธรรมนี้ ไม่ตอ้ งสนทนาก็ได้
ฟังอย่างเดียวก็พอ เพราะท่านจะแสดงทุกขัน้ ทุกตอน ทุกรู ปทุกแบบของปัญหา
ต่างๆ จนไม่ตอ้ งถามปัญหา ไม่ตอ้ งสนทนาเลย ถ้าแสดงไม่ละเอียดพอ ก็ตอ้ งหา
โอกาสไปกราบเรียนถามท่าน ถ้าฟังแล้วยังไม่ขจัดความสงสัย ก็ตอ้ งถามท่าน ถ้า
ตอบได้ก็ดไี ป ถ้าตอบไม่ได้ ก็ตอ้ งไปหาผู ้ทีต่ อบได้ ครู บาอาจารย์บางท่านถึงแม้
จะบรรลุแล้ว แต่ไม่สามารถตอบปัญหาของเราก็ได้ ถ้าไม่เกี่ยวกับมรรคผล
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