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กัณฑ์ท่ี ๔๐๐

ตายแล้วไปเกิดใหม่
๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

เวลาทีค่ นตายแล้วไปเกิดใหม่ ก็เพราะใจยังไม่หยุด ร่างกายหยุดแต่ใจไม่หยุด ใจยัง
อยากอยู่ ยังอยากในกาม คือกามตัณหา อยากมีอยากเป็ น คือภวตัณหา อยากไม่มี
อยากไม่เป็ น คือวิภวตัณหาอยู่ ถ้าดับตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้แล้ว พอกายหยุดใจก็หยุด พอ
ไม่มตี ณั หาความอยากแล้ว ถึงแม้ร่างกายยังไม่ตาย ใจก็จะขี้เกียจไปไหนมาไหน ไปดูไป
ฟัง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะไม่มตี ณั หาตัวทีค่ อยผลักดันให้ไป ที่
เหมือนกับพยาบาลทีเ่ ข็นรถคนไข้ ถ้าไม่มพี ยาบาลช่วยเข็น คนไข้ทีน่ งั ่ อยู่บนรถเข็น ก็จะ
ไปไหนมาไหนไม่ได้ ถ้าคนเข็นไม่อยากจะเข็นแล้ว คนไข้ก็ไปไหนไม่ได้ ถ้าใจไม่เข็นแล้ว
คือใจไม่มตี ณั หาแล้ว ร่างกายก็จะไม่ไปไหน จะอยู่กบั ทีเ่ หมือนรถทีเ่ ข้าเกียร์วา่ ง จะอยู่
อย่างนัน้ ถ้าจะไปก็เพราะมีเหตุการณ์มเี หตุผลให้ไป อย่างตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ใหม่ๆ ใจของท่านอยู่ในเกียร์วา่ ง ไม่อยากจะสังสอนใคร
่
ไม่เหมือนคนสมัยนี้ เรียนได้
ไม่ก่เี ดือนก็อยากจะสอนแล้ว อยากจะเป็ นอาจารย์กนั แล้ว แต่คนทีป่ ฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว
เห็นความยากลําบากในการปราบกิเลสตัณหา ก็จะไม่อยากจะสอนใคร เพราะสอน
ตนเองก็เต็มกลืนแล้ว ถ้าไปสอนคนอืน่ ไม่รู้วา่ จะรับได้หรือไม่ ใจก็ไม่ได้อยากเป็ นครูเป็ น
อาจารย์ ไม่ได้อยากให้เขารู้อย่างทีต่ นรู้เลย จึงมีความรู้สกึ ท้อแท้ ไม่อยากจะสอนใคร
อยู่เฉยๆก็สบายอยู่แล้ว ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง อยากมีช่อื มีเสียง อยากมีลูกศิษย์มลี ูก
หามีบริษทั บริวาร เพราะหลังจากปฏิบตั จิ นตัวทีผ่ ลักดันจิต คือตัณหาความอยากต่างๆ
ได้หมดไปแล้ว อยู่ตรงไหนก็มคี วามสุข มีความอิม่ มีความพออยู่ตลอดเวลา
เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่ถา้ ใจยังอยากจะไปอยู่ ก็จะพยายาม
ตะเกียกตะกายไปจนได้ เพราะตัณหาความอยากจะพาไป ความอยากก็มที งั้ ฝ่ ายดีและ
ฝ่ ายไม่ดี ฝ่ ายดีก็คอื ความอยากในธรรม เช่นอยากไปทําบุญ อยากไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม
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เป็ นความอยากเหมือนกัน แต่เรียกว่าฉันทะคือความยินดีในธรรม เป็ นฝ่ ายดี สําหรับผูท้ ่ี
ได้ตดั ความอยากทัง้ หมดแล้ว ความอยากในการทํากรรมดีก็ไม่มี ดังทีเ่ คยได้ยนิ ว่า ผูท้ ่ี
บรรลุแล้วละได้ทงั้ บุญทัง้ บาป ใจของท่านไม่ได้คดิ อยากจะทําบุญ ส่วนเรื่องทําบาปนี้ก็
รู้อยู่แล้วว่าไม่อยากจะทําอย่างแน่นอน แต่เรื่องทําบุญเราอาจจะคิดว่าท่านยังอยากจะทํา
อยู่ ถ้าทําก็ไม่ได้ทาํ ด้วยความอยากทํา แต่ทาํ เพือ่ เป็ นอุบายให้ผูอ้ น่ื ได้ทาํ บุญ เช่นหลวงตา
จัดงานทําบุญเปิ ดโลกธาตุ ท่านไม่ได้ทาํ เพือ่ ตัวท่านเอง ไม่ได้ทาํ ด้วยความอยากได้บุญ
แต่อาศัยวันมรณภาพของมารดาของท่านเป็ นเหตุ ให้ได้ชกั จูงผูท้ ย่ี งั ต้องทําบุญอยู่ ทีย่ งั
ต้องอาศัยบุญซึง่ เปรียบเหมือนกับนํา้ มันรถ ทีจ่ ะพาจิตให้ไปสู่จดุ หมายปลายทาง จะได้
ทําบุญกัน ถ้าไม่มเี หตุก็มกั จะไม่ทาํ กัน คนทีย่ งั ไม่ได้ทาํ บุญจนติดเป็ นนิสยั เป็ นเหมือน
เรือทีไ่ ม่มเี ครื่องยนต์ จะไปไหนมาไหน ต้องให้เรือทีม่ เี ครื่องลากไป ถึงจะไปได้ ลากให้
ไปทําบุญทีน่ นั ่ ทําบุญทีน่ ่ี ในโอกาสนัน้ โอกาสนี้ ท่านไม่ได้ทาํ เพือ่ ตัวท่านเอง เพราะท่านได้
บุญเต็มแก้วแล้ว บาปก็ละได้หมดแล้ว ท่านละได้ทงั้ บุญและบาปแล้ว ไม่ได้ทาํ บุญด้วย
ความอยากทํา ไม่ได้ตดิ บุญแต่อย่างใด แต่พวกทีท่ าํ บุญจนติดเป็ นนิสยั ก็จะติดบุญ
อยากจะทําบุญ ถ้าทําไปจนถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว ความอยากทําก็จะหายไปเอง เหมือนกับ
อยากรับประทานอาหาร พอรับประทานจนอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะไม่อยากรับประทานต่อ
เพราะอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว เรื่องของจิตเป็ นอย่างนี้
จิตของปุถชุ นยังเต็มไปด้วยความอยากต่างๆ ความอยากทีเ่ ป็ นสมุทยั ก็มี ความอยากที่
เป็ นมรรคก็มี ความอยากทีเ่ ป็ นสมุทยั ก็จะสร้างความทุกข์ ความกระสับกระส่ายกระวน
กระวาย ไม่สบายอกไม่สบายใจ อึดอัดใจเบือ่ หน่ายขึ้นมา เกิดจากความอยากทีเ่ ป็ น
สมุทยั ความจริงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตอ้ งไปไหน อยู่บา้ นเฉยๆแสนจะสบาย มีคนดูแล
ให้ทกุ อย่าง ถึงเวลารับประทานก็มอี าหารรับประทาน ต้องการดืม่ นํา้ ก็มนี าํ้ ให้ดืม่
ต้องการเข้าห้องนํา้ ก็มคี นคอยช่วยทําให้ทกุ อย่าง น่าจะมีความสุข แต่ใจถ้ายังมีความ
อยากผลักดันอยู่ ก็จะรู้สกึ ว่าอยู่บา้ นเฉยๆนี้น่าเบือ่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา อยากจะ
ออกไปข้างนอก ถ้าติดนิสยั ทําบุญ ก็อยากจะออกไปทําบุญ แต่ก็ยงั เป็ นความอยากอยู่
เพราะถ้าจะทําบุญจริงๆไม่ตอ้ งไปก็ได้ ฝากเงินไปก็ได้ ถ้าจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เปิ ดเทป
ฟังก็ได้ ก็ได้บญ
ุ เหมือนกัน ถ้ายังอยากไปอยู่ก็จะรู้สกึ ว่าไม่พอ ต้องไปเองถึงจะพอใจ แต่
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เป็ นความพอใจทีเ่ กิดจากการดิ้นรนของตัณหาความอยาก เพราะอยู่เฉยๆแล้วอึดอัด
ทรมานใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ เกิดจากความอยากทีเ่ ป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของ
ความทุกข์ ถ้าเป็ นความอยากทีเ่ ป็ นมรรค จะไม่อดึ อัดใจ เช่นอยากนัง่ สมาธิ หรือ
พิจารณาวิปสั สนา พิจารณาไตรลักษณ์ก็ทาํ ได้เลย ไม่ตอ้ งออกไปไหน เวลาอยู่ในห้องคน
เดียวก็เหมือนได้ปลีกวิเวกแล้ว สามารถเจริญมรรคได้เลย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเป็ น
เรื่องธรรมดาไปเรื่อยๆ จนจิตยอมรับความจริงของร่างกาย ตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วย ไปไหน
ไม่ได้ก็อยู่มนั อย่างนี้ ไม่ด้นิ รนไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่ ไม่ได้อยากให้มนั หาย มันเป็ น
อย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ไป มีหน้าทีร่ กั ษาก็รกั ษาไป หายก็หาย ไม่หายก็ไม่หาย ใจก็
จะอยู่ในเกียร์วา่ ง ไม่อดึ อัดใจ ไม่เบือ่ หน่าย รู้สกึ เฉยๆสบายๆ มีความสุข
ความสุขของใจไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความเป็ นไปของร่างกาย ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ภายนอก แต่
ขึ้นอยู่กบั มรรคหรือสมุทยั เป็ นหลัก ถ้ามีสมุทยั ก็จะไม่มคี วามสุข จะมีแต่ความทุกข์ ถ้ามี
กามตัณหา มีภวตัณหา มีวภิ วตัณหา จะมีความรู้สกึ ไม่สบายใจ ต้องทําตามคําบงการ
ของตัณหา ถ้าไม่ทาํ ก็จะยิง่ ทุกข์ทรมานใจ ถ้าทําก็ทกุ ข์ไปอีกแบบหนึ่ง ต้องถ่อสังขาร
ร่างกายไปทําตามคําสังของตั
่
ณหา ถ้าร่างกายไม่อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อม เช่นเจ็บไข้ได้ป่วย ก็
จะไปด้วยความยากลําบาก ก็ทกุ ข์อกี แบบหนึ่ง ถ้าเป็ นความอยากทางธรรมทีเ่ ป็ นมรรค
ก็จะไม่ทกุ ข์ จะมีแต่สุข เช่นอยากทําสมาธิก็นงั ่ ทําสมาธิไป อยากเจริญวิปสั สนาก็
พิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไป เรื่องอสุภะ เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องอนัตตา ร่างกายไม่ใช่
ตัวของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาไปเรื่อยๆซํา้ ๆซากๆ กําหนดดูร่างกายในสภาพ
ต่างๆ ทีจ่ ะต้องเป็ นไปและทีเ่ คยเป็ นมาด้วย เช่นกําหนดตัง้ แต่อยู่ในท้อง ตอนทีเ่ ชื้อของ
พ่อและของแม่มาผสมกัน พ่อแม่เขาพบกันแล้ว ใจเราก็มาพบกับร่างกายในท้องแม่
อาศัยเชื้อของพ่อเชื้อของแม่มาผสมกัน เหมือนแต่งงานกันอีกครัง้ หนึ่ง แต่งงานกันใน
ท้องเพือ่ ให้ใจได้ร่างกายนี้มา พอร่างกายเจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะถูกขับออกมา เป็ น
ทารกเป็ นเด็กแรกเกิด แล้วก็รบั อาหารรับอากาศรับนํา้ ก็คอื ดินนํา้ ลมไฟเข้าไปในร่างกาย
แล้วก็แปลงเป็ นอาการ ๓๒ แปลงเป็ นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯลฯ ร่างกายก็
ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ จากทารกก็เป็ นเด็ก จากเด็กก็เป็ นผูใ้ หญ่ จากผูใ้ หญ่
ก็เป็ นผูช้ รา จากผูช้ ราก็เป็ นผูเ้ จ็บไข้ได้ป่วย จากผูเ้ จ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็ นผู ้ตาย อาบนํา้
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ชําระร่างกายให้เป็ นครัง้ สุดท้าย แต่งกายใส่เสื้อผ้าให้ แล้วก็เอาเข้าโลงเอาเข้าเตาเผา เผา
จนกลายเป็ นขี้เถ้ากับเศษกระดูกไป อย่างนี้เรียกว่าวิปสั สนา
ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพือ่ จิตจะได้รู้ความจริงของร่างกาย จะได้เตรียมตัวเตรียม
ใจรับกับความจริงของร่างกาย พอจิตรับความจริงได้แล้ว พออะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็
จะรู้ทนั เหมือนกับได้ดูหนังเรื่องนี้มาหลายครัง้ แล้ว รู้แล้วว่าตอนต้นตอนจบเป็ นอย่างไร
เรื่องของร่างกายจึงไม่สงสัย ไม่ต่นื เต้นหวาดกลัว รู้วา่ จะต้องจบอย่างไร จะเชียร์อย่างไร
ก็ตอ้ งตายเหมือนกัน เชียร์อย่างไรพระเอกในทีส่ ุดก็ตอ้ งแพ้อยู่ดี แต่คนดูไม่แพ้ คนดู
เพียงแต่ดูเฉยๆ ถ้าไม่รู้ลว่ งหน้ามาก่อน พอพระเอกตายในตอนจบคนดูจะเสียใจ จะ
ทุกข์เศร้าโศก ถ้ารู้ลว่ งหน้ามาก่อนแล้ว เคยดูมาแล้วหนังเรื่องนี้ พอดูครัง้ ที่ ๒ จะมี
อารมณ์ไม่เหมือนครัง้ แรก ครัง้ แรกจะคอยเชียร์พระเอกนางเอก ให้ชนะให้อยู่ไปนานๆ
แต่พอรู้แล้วว่าพระเอกนางเอกในตอนจบต้องตาย ก็จะไม่รู้สกึ อะไร เพราะรู้แล้วว่าอะไร
จะเกิดขึ้น ร่างกายของเราก็เป็ นอย่างนี้ นี่คอื วิปสั สนา พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ สลับกับ
การทําจิตให้สงบ เพราะถ้าพิจารณามากๆแล้ว กิเลสทีไ่ ด้รบั การข่มให้สงบตัวลงด้วย
กําลังของสมาธิ ก็จะค่อยๆมีกาํ ลังมากขึ้น เพราะกําลังของสมาธิจะอ่อนตัวลง กิเลสก็จะ
มีกาํ ลังมากขึ้น การพิจารณาแทนทีจ่ ะทําให้จติ สงบลง ก็จะกลับฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ เพราะ
กิเลสจะแทรกเข้ามา จะมีอารมณ์เข้ามา มีปฏิกริ ิยาต่อต้าน มีความรู้สกึ เบือ่ หน่าย
หวาดกลัว จิตไม่น่ิง ควรหยุดพิจารณา เพราะจะเกิดวิภวตัณหาขึ้น พิจารณามากๆแล้วก็
จะคิดว่าอยู่ไปทําไม อยู่ไปก็ไม่ได้อะไร ตายดีกว่า ก็เลยเกิดความเบือ่ หน่าย ไม่อยากจะ
อยู่ ก็จะเป็ นวิภวตัณหา
การพิจารณาไม่ได้พจิ ารณาเพือ่ ให้อยากตายหรืออยากอยู่ พิจารณาเพือ่ ให้ปล่อยวาง
ร่างกาย ให้ยอมรับความจริงของร่างกาย เวลาอยู่ก็อยู่ไป เวลาจะตายก็ให้ตายไป ไม่มี
ความอยากจะอยู่หรือกลัวตาย ให้เฉยๆกับความเป็ นไปของร่างกาย อยู่ก็ได้ ตายก็ได้
เท่ากัน ถ้าพิจารณาแล้วเกิดความเบือ่ ไม่อยากจะอยู่ ก็จะเป็ นวิภวตัณหา แสดงว่ากิเลส
เข้ามาแทรกในขณะทีเ่ จริญปัญญา ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา กลับมาทําสมาธิ ด้วยอุบายที่
ถนัด ถ้าถนัดพุทโธก็พทุ โธๆไปจนจิตสงบนิ่ง กิเลสก็จะสงบตาม อารมณ์เบือ่ หน่ายก็จะ
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หายไป พอถอนออกจากสมาธิแล้วก็จะรู้สกึ สดชื่นเบิกบาน มีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะ
พิจารณาเรื่องของร่างกายต่อไป จนกว่าจะปล่อยวางร่างกายได้หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องเกิด
แก่เจ็บตาย หรืออสุภะ หรืออนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ นี่เป็ นเรื่อง
ทีต่ อ้ งพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็ นมรรค ไม่เป็ นสมุทยั จิตจะมีพลังมี
ความรู้ความฉลาด รู้ทนั ความหลง ทีค่ อยหลอกให้หลงยึดติดกับร่างกาย แล้วก็อยากให้
ร่างกายเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ทีต่ รงข้ามกับความเป็ นจริง เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่
เจ็บไม่ตาย อย่างนี้ก็เป็ นกิเลสเป็ นตัณหา นี่คอื พูดถึงความอยาก ๒ แบบ ความอยากที่
เป็ นมรรคกับความอยากทีเ่ ป็ นสมุทยั
ความอยากทีเ่ ป็ นสมุทยั ก็มี ๓ อย่าง คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ส่วนความ
อยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อยากให้จติ มีความสงบ มีความสุขใจ อย่างนี้ก็
เป็ นมรรค เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสติทาํ จิตให้สงบด้วยอุบายของสมาธิ
สลับกับการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ ๕ ในร่างกายในเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ และในจิต ขันธ์ ๕ กับจิตนี่เป็ นคนละส่วนกัน รู ปขันธ์น่กี ็เข้าใจกันดีคอื ร่างกาย
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ นามขันธ์คอื เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นอาการของจิตแต่
ไม่ใช่ตวั จิต ถ้าเปรียบเทียบจิตเป็ นนํา้ ฟองนํา้ หรือคลืน่ ในนํา้ นี้ก็เป็ นอาการของนํา้ ฉันใด
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็ นอาการของจิต แต่ไม่ใช่ตวั จิต ตัวจิตเป็ นตัวรู้ทย่ี งั มี
อารมณ์ดมี อี ารมณ์ไม่ดี มีสุขมีทกุ ข์ทล่ี ะเอียด ทีต่ อ้ งพิจารณาให้รู้เท่าทัน เหมือนกับการ
พิจารณาเวทนาทีม่ ที งั้ สุขมีทงั้ ทุกข์มที งั้ ไม่สุขไม่ทกุ ข์
แต่เวทนาในจิตจะละเอียดกว่า
พิจารณาไปก็จะเห็น ขึ้นอยู่กบั กําลังของสติปญั ญา ถ้าสติปญั ญาเร็วในระดับมหาสติมหา
ปัญญา ก็จะทันกับความละเอียดของสภาวธรรมทีม่ อี ยู่ภายในจิต พิจารณาจนเห็นว่าเป็ น
ไตรลักษณ์ทงั้ หมด ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้าไปยึดติดเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป ก็จะ
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เป็ นสมุทยั เป็ นความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะอยากอยู่กบั ความสุขที่
ละเอียดนี้ เป็ นสังโยชน์เบื้องบน คือรูปราคะกับอรูปราคะ ความยินดีในรูปฌานและอรูป
ฌาน เป็ นความสุขทีล่ ะเอียด ตอนนัน้ จิตสงบนิ่งอยู่ในฌาน เสพความสุขของรูปฌาน
และอรูปฌาน ถ้ามีกเิ ลสมีตณั หาก็จะติดอยูก่ บั ความสุขนี้ เป็ นสังโยชน์ของพระอนาคามี
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ส่วนสังโยชน์เบื้องล่าง ๓ ข้อแรกทีพ่ ระโสดาบันละได้ก็คอื ๑. สักกายทิฐคิ วามเห็นว่ามี
ตัวตนในขันธ์ ๕ ๒. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วา่ มีจริง
หรือไม่ พอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพุทธะ ผูม้ ดี วงตาเห็นธรรมก็คอื สังฆะ คือพระ
โสดาบัน ผูเ้ ป็ นอริยบุคคล เป็ นอริยสงฆ์ ผูล้ ะสังโยชน์เบื้องล่างได้ ๓ ข้อ แต่อกี ๒ ข้อยัง
ละไม่ได้ คือ กามราคะกับปฏิฆะ กามราคะคือความยินดีในรู ปเสียงกลิน่ รส พระ
โสดาบันยังรักทีจ่ ะมีครอบครัว มีสามีมภี รรยาอยู่ ยังติดในกามรสอยู่ พอติดในกามรส
เวลาอยากจะเสพกามรส แล้วไม่ได้เสพก็เกิดปฏิฆะ ความหงุดหงิดรําคาญใจขึ้นมา เช่น
อยากจะไปเทีย่ วแต่ไม่ได้ไป แต่ถา้ ได้พจิ ารณาอสุภะ พิจารณารูปเสียงกลิน่ รส ว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางได้ ไม่ยดึ ติดกับกามรสแล้ว สังโยชน์ทงั้ ๒ ข้อนี้ก็จะ
หมดไป ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงสังโยชน์อยู่ ๒ ข้อ ยังมีอกี ข้อหนึ่งทีพ่ ระโสดาบันละได้ ก็คอื
๓. สีลพั พตปรามาส ความยึดติดในพิธีกรรมต่างๆ พระโสดาบันเห็นแล้วว่า พิธีกรรม
ไม่ใช่เหตุทท่ี าํ จิตให้เจริญหรือเสือ่ ม ให้สุขหรือทุกข์ เหตุทจ่ี ะทําให้เจริญหรือเสือ่ ม ให้สุข
หรือทุกข์ คือกรรมการกระทําทางกายวาจาใจ เช่นการรักษาศีล ๕ เป็ นเหตุป้องกันไม่ให้
จิตเสือ่ ม พระโสดาบันจึงไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด เพราะเห็นกฎแห่งกรรมแล้วว่า ทํา
ดีได้ดที าํ ชัว่ ได้ชวั ่ ท่านจึงไม่ละเมิดศีล ๕ ถ้ามีครอบครัวศีลข้อ ๓ ก็จะบริสทุ ธิ์
ตลอดเวลา จะไม่นอกใจภรรยา ไม่นอกใจสามีโดยเด็ดขาด จะไม่ทาํ พิธีสะเดาะเคราะห์
ต่างๆ บูชาราหู ฆ่าแกะฆ่าแพะ เปลีย่ นทรงผม เปลีย่ นชื่อ นอนในโลงศพ ทีไ่ ม่ใช่เหตุของ
ความเจริญหรือเสือ่ ม
ความเจริญหรือเสือ่ ม อยู่ทก่ี รรมคือการกระทํา ดีหรือชัว่ ดีก็เจริญ เหตุทท่ี าํ ดีแล้วยังไม่
เจริญ เพราะกําลังรับผลของบาปกรรมเก่าทีท่ าํ มาในอดีต ทีม่ าส่งผลในตอนนี้ ส่วนกรรม
ดีทท่ี าํ ในวันนี้ยงั ไม่ออกดอกออกผล ก็เลยคิดว่าทําดีไม่ได้ดี เห็นคนทําชัว่ แล้วได้ดกี ็เลย
สับสน ถ้าเป็ นพระโสดาบันจะไม่สงสัยหลักกรรม ทําดีได้ดี เพียงแต่วา่ ผลจะปรากฏ
เมือ่ ไหร่เท่านัน้ เอง ทําดีทาํ ชัว่ วันนี้ผลยังไม่ปรากฏ ผลทีป่ รากฏในวันนี้เป็ นผลของกรรม
ในอดีต ก็เลยคิดว่าทําชัว่ แล้วได้ดี ทําดีแล้วได้ชวั ่ ก็เลยคิดว่าทําดีไปทําไมให้เหนื่อย
เปล่าๆ นี่เป็ นเพราะยังไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริง แต่พระโสดาบันเข้าใจแล้ว จะ
ไม่ไปสะเดาะเคราะห์ดว้ ยพิธีกรรมต่างๆ ถ้าตอนนี้ตกระกําลําบากก็รบั มันไป เดีย๋ วก็หมด
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ไปเอง แต่จะรักษาความดีไว้ต่อไป เวลาตกทุกข์ได้ยากขาดเงินขาดทอง ก็จะไม่ไปฉ้อโกง
ไม่ไปลักขโมย ไม่ไปทําผิดศีล เพือ่ จะได้เงินทองมา อดอยากขาดแคลนไม่มอี าหาร
รับประทาน ก็จะไม่ไปยิงนกตกปลามาเป็ นอาหาร เก็บผักกินไป มีอะไรกินได้ก็กนิ ไป กิน
ไม่ได้ก็อดไป นี่คอื เรื่องสีลพั พตปรามาส ยังยึดติดอยู่กบั พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่างๆ
ทีจ่ ะแก้ความตกตํา่ ได้ แก้ไม่ได้ มีแต่จะทําบาปมากขึ้น เช่นเอาแกะเอาแพะมาฆ่า
ส่วนความสุขละเอียดทีอ่ ยู่ในจิต เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้นในขณะทีจ่ ติ สงบ เป็ นความสุข
ของรูปฌานหรืออรูปฌาน แต่ก็เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งเช่นเดียวกัน เพราะสมาธิยงั เสือ่ ม
ได้ ถ้าติดความสุขทีล่ ะเอียดนี้ ก็จะอยากให้สุขไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเกิดความทุกข์ท่ี
ละเอียดขึ้นมาในจิต ก็ตอ้ งเข้าใจว่ามันเปลีย่ นได้ อย่าไปยึดไปติด ถ้าสุขก็ให้รู้วา่ สุข ไม่
สุขก็ให้รู้วา่ ไม่สุข อย่าไปรักษาความสุขทีล่ ะเอียดนี้ เพราะยิง่ พยายามรักษาก็จะยิง่ ทุกข์
ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ พอปล่อยแล้วก็จะหายไปเอง เหลือความสุขทีไ่ ม่
เปลีย่ นแปลง ทีถ่ ูกความสุขทีล่ ะเอียดปิ ดบัง พอปล่อยความสุขนี้ไป ก็จะเหลือแต่
ความสุขทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม ความสุขของจิตนี้ไม่
ขึ้นกับกาลและสถานที่ สามารถสร้างความสุขนี้ได้ทกุ แห่งทุกหน ถ้าจิตมีกาํ ลังพอทีจ่ ะ
แหวกว่ายฟันฝ่ านิวรณ์ต่างๆ ทีข่ วางกัน้ ความสงบของจิต เช่นกามฉันทะ ความอยากใน
กามรส ถ้าอยากไปเทีย่ วจะนัง่ สมาธิไม่ได้ อยากจะดูหนังฟังเพลง อยากจะกินนัน่ กินนี่
อย่าไปคิดถึงเรื่องนัง่ สมาธิให้เสียเวลา ทําไม่ได้ ต้องตัดกามฉันทะก่อน ถ้าจิตมีพลังมาก
แล้ว พอผลักเบาๆเท่านัน้ นิวรณ์ต่างๆก็จะล้มระเนระนาดไปหมดเลย แต่ถา้ จิตยังไม่มี
กําลัง ผลักอย่างไรก็ไม่ล ้ม มีแต่จะผลักกลับหรือลากเราไป ผู ้ทีต่ อ้ งการพบกับความสุข
ภายในจิตจะต้องข้ามนิวรณ์ทงั้ ๕ ไปให้ได้ ถ้าเป็ นวิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย ใน
ความสามารถของตนว่าจะปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ ต้องสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึ้น ต้อง
เปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าและพระสาวก ท่านก็เป็ นคนธรรมดามีอาการ ๓๒
เหมือนเรา ท่านทําได้เราก็ตอ้ งทําได้ ท่านมีใจเราก็มใี จ ท่านมีกายเราก็มกี าย ต้องหา
อุบายคิดขึ้นมา เราสบายกว่าท่านเสียอีก เพราะท่านไม่มใี ครสอน พระพุทธเจ้าต้อง
หาทางเอง เรามีคนคอยบอกคอยสอนคอยลากคอยจูง เราเพียงทําตามเท่านัน้ เอง ความ
ลังเลสงสัยก็จะหายไป ถ้าเป็ นกามฉันทะ ก็ตอ้ งสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปดูอย่าไป
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ฟังในสิง่ ทีอ่ ยากดูอยากฟัง เหมือนกับคนทีจ่ ะอดเหล้าอดบุหรี่ อย่าไปอยู่ใกล้เหล้าใกล้
บุหรี่ อยากจะอดบุหรี่ก็ไปอยู่ในป่ า ไปอยู่วดั ทีไ่ ม่มบี หุ รี่ เวลาอยากสูบก็ขม่ ใจเอาไว้ ไม่ได้
สูบบุหรี่ไม่ตายหรอก ไม่หายใจต่างหากทีท่ าํ ให้ตาย คนอืน่ เขาอยู่ได้ทาํ ไมเราจะอยู่ไม่ได้
ไปอยู่กบั กลุม่ ทีไ่ ม่สูบบุหรี่ ไม่มบี หุ รี่ให้สูบเดีย๋ วก็เลิกได้ ต้องไปปลีกวิเวก อยู่ห่างไกล
จากรูปเสียงกลิน่ รส ทีย่ วยวนกวนใจ
ั่
ทีต่ อ้ งไปอยู่ทว่ี ดั กัน เพราะอยู่บา้ นปฏิบตั ไิ ม่ได้
เพราะใจไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะฝื นความยัวยวน
่
ของรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ แต่ถา้ มีกาํ ลังพอไม่
ต้องไปวัดก็ได้ ไม่กนิ ไม่ฟงั ไม่ดูเสียอย่าง ก็หมดปัญหาไปเอง
ถ้าเป็ นถีนมิทธะ ง่วงเหงาหาวนอน ก็อย่ากินมาก กินพอประมาณ ถ้ายังง่วงอยู่ก็ไปอยู่ท่ี
น่ากลัวๆ อยู่ในป่ าช้า อยู่ในป่ าเปลีย่ ว ถ้าเป็ นอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ งใช้
ปัญญาระงับ พิจารณาความตาย ความพลัดพรากจากกันว่าเป็ นธรรมดา ไม่มอี ะไรอยูก่ บั
เราไปตลอด ไม่เสียวันนี้ก็ตอ้ งเสียวันหน้า ถ้าไม่สามารถรักษามันได้ มันก็ตอ้ งจากเราไป
อะไรทีจ่ ะอยู่กบั เรามันก็จะอยู่ อะไรทีจ่ ะไม่อยู่มนั ก็จะไม่อยู่ คิดอย่างนี้ความฟุ้งซ่านก็จะ
หายไป ถ้าอยากได้นนั ่ ได้น่ีก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุด ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้ ยอมรับความจริง ความ
ฟุ้งซ่านก็จะหายไป ถ้าเป็ นพยาบาท ไม่พอใจ เวลาเห็นคนทํานัน่ ทํานี่ เช่นจะนัง่ สมาธิคน
อืน่ เปิ ดโทรทัศน์เปิ ดวิทยุเสียงลัน่ ก็อย่าไปโกรธ อย่าไปถือสา เป็ นปกติของเขา ไปบังคับ
ไปห้ามเขาไม่ได้ ให้คดิ อย่างนี้ พยายามทําตัวเป็ นแจ๋วไว้ ถ้าเป็ นแจ๋วแล้วอยู่ทไ่ี หนก็จะไม่
มีปญั หา ถ้าทําตัวใหญ่ พอใครทําอะไรไม่ถกู ใจก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ ต้องยอมรับกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ กิดขึ้น ฝนจะตกแดดจะออกก็อย่าไปโกรธ ใครจะเปิ ดวิทยุ ใครจะส่ง
เสียงดัง ก็อย่าไปโกรธ ถ้านัง่ ตรงนี้ไม่ได้ก็ไปนัง่ ทีอ่ น่ื ก็ได้ ถ้าผ่านนิวรณ์ทงั้ ๕ นี้ได้ จิตก็
จะเข้าสู่ความสงบได้ ต้องมีสติคอยดึงจิตไว้ด้วย ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ นิวรณ์เกิดจาก
การไม่มสี ติ ทําให้คดิ เรื่องกามฉันทะ ทําให้คดิ ลังเลสงสัยในความสามารถของตน ให้
โกรธคนนัน้ โกรธคนนี้ เกิดจากการขาดสติเป็ นหลัก ถ้ามีสติดๆี แล้วก็จะดึงอยู่ บริกรรม
พุทโธๆๆอย่างเดียวทุกอย่างก็จบ ถ้าเกาะอยู่กบั กรรมฐานได้ อยู่ทไ่ี หนก็ภาวนาได้ อยู่ใน
โรงหนังในโรงละครในผับก็ภาวนาได้
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นี่คอื เรื่องของการเข้าสู่ความสงบของใจ เข้าสู่ความสุขทีไ่ ม่ได้เกิดจากตัณหาความอยาก
ต่างๆ ความสุขทางตัณหามีเงือ่ นไขมาก ไหนจะต้องมีร่างกายทีส่ มบรูณ์ สิง่ ต่างๆที่
ต้องการ ก็ตอ้ งได้ดงั ใจ ถ้าตาบอดก็จะดูอะไรไม่ได้ อยากจะดูหนังก็ดูไม่ได้ ส่วน
ความสุขใจนี้ ตาบอดก็ยงั มีได้ หูหนวกก็ยงั มีได้ ไม่มรี ่างกายก็ยงั มีได้ นิพพานัง ปรมัง
สุญญัง นิพพานัง ปรมัง สุขงั พระพุทธเจ้าเวลาปรินิพพานไปแล้ว ไม่มรี ่างกาย แต่จติ
ของท่านก็ยงั เป็ นปรมังสุขงั อยู่ จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตไม่ตอ้ งอาศัยร่างกายเป็ น
เครื่องมือ จิตมีความสุขอยู่ในตัว ด้วยการแหวกว่ายนิวรณ์ ๕ ด้วยการดับตัณหาดับ
กิเลสต่างๆ ถ้าร่างกายเป็ นอะไรไปก็ขอให้คดิ ถึงเทศน์กณั ฑ์น้ ี อย่าไปกระเสือกกระสนหา
กามสุข รีบภาวนา รีบทําจิตให้สงบ ไม่ตอ้ งออกไปข้างนอก ใครจะไปไหนมาไหนก็เรื่อง
ของเขา ถ้าฉลาดจะรู้วา่ อยู่บา้ นดีกว่าออกไป ออกไปแล้วเหนื่อย ต้องอาบนํา้ อาบท่าแต่ง
เนื้อแต่งตัว ต้องเดินทางไป ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการทําจิตให้สงบ ไม่ตอ้ ง
อาบนํา้ อาบท่า ไม่มเี งิน ไม่มรี ถ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทาํ ได้ ถ้าหาความสุขทางโลก ก็ตอ้ งมี
หลายปัจจัยด้วยกัน เงินทองต้องพร้อม ร่างกายต้องพร้อม รถต้องพร้อม สิง่ ทีต่ อ้ งการก็
ต้องพร้อม ต้องมีหนังดีๆให้ดู มีละครเด็ดๆให้ดู ถึงจะมีความสุข มีอาหารรสอร่อยให้
รับประทาน แสนจะเหนื่อยยาก สูต้ ่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจดีกว่า พอชนะมัน
แล้วมันก็จะแพ้เราไปตลอด อย่าไปยึดติดกับร่างกาย อย่าไปอาศัยร่างกายหาความสุข
อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้หาความสุขจาก
การทําจิตให้สงบ ด้วยการขัดเกลากิเลสให้หมดไปจากใจ จะได้ความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ
ทีท่ รงตรัสไว้ว่า นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั สุขทีเ่ หนือกว่าความสงบของจิตนี้ไม่มี
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงขันธ์ ๕ ตัวรูปนี่ไม่มปี ญั หาอะไร ส่วนเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ ๔ อย่างนี้ เป็ นอาการของจิต ประเด็นมีอยู่วา่ ทัง้ ๔ อย่างนี้ยงั ทํางานอยู่
หรือไม่ ถ้าร่างกายดับไป
ตอบ ถ้าเป็ นเวทนาทีม่ รี ่างกายเป็ นทีต่ งั้ ก็จะไม่มถี า้ ไม่มรี ่างกาย สมมุตวิ า่ ร่างกายเจ็บ
เวทนาก็จะแสดงขึ้นมา เป็ นทุกขเวทนา ถ้าเป็ นทุกข์ในอริยสัจ จะไม่เกี่ยวกับ
ร่างกาย ร่างกายไม่เจ็บแต่ทกุ ข์ในอริยสัจ ก็ยงั เกิดขึ้นได้ เช่นเวลาโกรธใครขึ้นมา
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นี้ เป็ นความทุกข์ใจ ร่างกายเป็ นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ในห้องปรับอากาศเย็น
สบายแต่ใจรุ่มร้อน อย่างนี้เป็ นทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหาความอยาก เป็ นสมุทยั เช่น
อยากจะออกจากบ้าน แล้วไม่ได้ออก ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้ไม่ใช่เป็ น
ทุกขเวทนา เป็ นทุกข์ในอริยสัจ สุขทุกข์ทเ่ี กิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เป็ นเวทนา เวลาสัมผัสกับความร้อน ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา สัมผัสกับความเย็น
ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา เป็ นเวทนาทีม่ าจากตาหูจมูกลิ้นกาย ทุกข์ในอริยสัจเกิดจาก
ความชอบหรือไม่ชอบ
ถาม ทีอ่ ยู่ในจิต
ตอบ เช่นเห็นภาพทีไ่ ม่ชอบก็จะทุกข์ ถ้าชอบก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม สัมผัสธรรมารมณ์แล้วเกิดทุกข์สุขอย่างนัน้ หรือเปล่า
ตอบ ถ้าชอบก็จะไม่ทกุ ข์ เช่นอาหารชนิดเดียวกัน คนหนึ่งกินได้อกี คนกินไม่ได้ คนที่
กินได้เพราะเขาชอบ คนทีก่ นิ ไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบ เวลาชอบหรือไม่ชอบก็จะ
เกิดตัณหา เกิดความทุกข์ในอริยสัจ คนทีไ่ ม่ชอบก็จะทุกข์ถา้ ต้องกิน คนทีช่ อบก็
จะทุกข์ถา้ ไม่ได้กนิ
ถาม สงสัยว่าถ้าร่างกายตายไป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะดับตามร่างกายหรือไม่
ตอบ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็ นส่วนของจิต ไม่ได้เป็ นส่วนของร่างกาย เวลา
ร่างกายดับไป ส่วนนี้ไม่ได้หายไปกับร่างกาย พอเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ก็จะทํา
หน้าทีต่ ่อ ไม่มรี ่างกายก็ยงั ทําหน้าทีไ่ ด้อยู่ เช่นวิญญาณรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสที่
ละเอียด ทีไ่ ม่ได้มาจากทางร่างกาย ทีเ่ รียกว่ารู ปทิพย์เสียงทิพย์ เช่นเวลานอน
หลับไป ไม่ได้ใช้ร่างกาย แต่ใจก็ฝนั ถึงรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ มีความสุขความ
ทุกข์กบั รูปเสียงกลิน่ รส ทีเ่ ป็ นส่วนละเอียดนี้ได้ เพราะไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ร่างกาย
จะเกี่ยวกับรูปเสียงกลิน่ รสทีห่ ยาบ ส่วนรู ปเสียงกลิน่ รสทีล่ ะเอียดจะผ่านมาทาง
จิต ไม่ผ่านทางร่างกาย
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ถาม ส่วนละเอียดทีด่ แี ละเลว ทีป่ นกันอยู่ในจิต ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ เวลาฝันร้ายก็เป็ นส่วนทีไ่ ม่ดี ฝันดีก็สุข ฝันร้ายก็ทกุ ข์ ตื่นขึ้นมาเหงือ่ แตก
ทัง้ ตัว นี่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกาย แต่เกี่ยวกับจิต อาจจะเป็ นเรื่องทีม่ อี ยู่ภายในจิต
เอง หรือเรื่องทีจ่ ติ ไปสัมผัสรับรู้ จากกระแสจิตของผูอ้ น่ื เป็ นนิมติ นอกนิมติ ใน
นิมติ ในก็เป็ นเรื่องทีฝ่ งั อยู่ในจิต นิมติ นอกก็เป็ นเรื่องทีม่ าจากภายนอก เช่นบาง
ท่านนัง่ สมาธิแล้ว ก็สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของผูน้ นั้ ของผูน้ ้ ไี ด้ เป็ นนิมติ
นอก เวลานอนหลับแล้วมีนิมติ ทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตมาปรากฏ จิตก็เอา
เหตุการณ์นนั้ มาปรุงแต่ง ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆในขณะทีน่ อนหลับฝันไป
ถาม ซึง่ อาจจะเป็ นจริงหรือเป็ นสิง่ ทีป่ รุงแต่งขึ้นมาก็ได้
ตอบ ใช่ เวลาเห็นอะไรได้ยนิ อะไร ทีห่ ยาบหรือละเอียดก็ตาม ท่านก็สอนให้พจิ ารณา
ให้เห็นเป็ นไตรลักษณ์ไว้ก่อน คือไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ ให้
รู้ไว้ แต่อย่าไปแบกหาม รู้ไว้ใช่วา่ ใส่บ่าแบกหาม ถ้าเป็ นการทํานายเหตุการณ์ท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตก็รอดูไปก่อน ว่าจะตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันก็จะได้รู้วา่ เรารู้
เหตุการณ์ในอนาคตได้ ถ้าไม่ตรงกันก็แล้วไป หรือยังไม่เกิดขึ้น ก็อย่าไปยึดติดก็
แล้วกัน ให้สกั แต่รู้ไว้แล้วปล่อยวาง อย่าไปยึดติด เพราะไม่ใช่สาระสําคัญ
สาระสําคัญอยู่ทส่ี มุทยั กับมรรค ถ้าจิตไปทางสมุทยั ก็ตอ้ งหยุดให้ได้ ให้มาทาง
มรรค พิจารณาไตรลักษณ์เพือ่ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างให้ได้
เมือ่ สักครู่น้ ไี ด้พูดเรื่องเวทนา ทีส่ มั ผัสกับร่างกาย ถ้าเหมาะกับเราก็จะเป็ นสุข
เวทนา ถ้าไม่เหมาะก็จะเป็ นทุกขเวทนา แต่ความเหมาะของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ฝรัง่ สัมผัสกับอากาศหนาวแล้วรู้สกึ ไม่หนาว พวกเราเวลาสัมผัส
อากาศร้อนก็วา่ ไม่รอ้ น แต่ฝรัง่ กลับว่าร้อนมาก พวกเราจะไม่ทกุ ข์ทรมานใจ แต่
เขาจะทุกข์ทรมานใจ อย่างนี้เป็ นปฏิกริ ิยาของจิต ทีเ่ ป็ นสมุทยั หรือเป็ นมรรค ถ้า
สัมผัสความร้อนทีร่ บั ไม่ได้ แต่เราปรับใจให้รบั ได้ ยอมรับว่าเป็ นอย่างนี้ สมุทยั ก็
จะดับไป ร้อนก็ยอมรับว่าร้อน รู้วา่ เป็ นทุกขเวทนา แต่ไม่ทกุ ข์กบั ทุกขเวทนา
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ถาม ยอมรับสัจจธรรมความเป็ นจริง
ตอบ ถ้ารับความจริงทุกข์ในอริยสัจก็จะไม่เกิด ถ้าไม่ยอมรับ มีสมุทยั ก็จะเกิดทุกข์ใน
อริยสัจ ส่วนทุกขเวทนาเป็ นด้วยกันทุกคน ร้อนก็รอ้ นเหมือนกัน เย็นก็เย็น
เหมือนกัน แต่จะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์น้ ี อยู่ทว่ี า่ จะปรับใจได้หรือไม่
ถาม ขอสรุปความเข้าใจนิดนะคะ ทีท่ ่านพูดเมือ่ สักครู่วา่ รู ปขันธ์กบั นามขันธ์เป็ นคน
ละส่วนกัน พอร่างกายแตกดับรูปขันธ์ไม่มี แต่นามขันธ์ยงั มีอยู่ ถูกไหมเจ้าคะ
ส่วนทุกข์ในอริยสัจก็ยงั คงมีอยู่ ไม่วา่ จะมีร่างกายทีห่ ยาบหรือละเอียด ถูกไหม
เจ้าคะ
ตอบ ทุกข์ในอริยสัจขึ้นอยู่กบั ตัณหาเป็ นหลัก คือสมุทยั ถ้าไม่มสี มุทยั ก็จะไม่มที กุ ข์ใน
อริยสัจ ไม่มตี ณั หาแล้วก็ยงั มีนามขันธ์อยู่ เพราะขันธ์เป็ นอาการของจิต ดังทีไ่ ด้
เปรียบเทียบไว้ว่า ฟองนํา้ กับคลืน่ ในนํา้ เป็ นอาการของนํา้ ตราบใดยังมีนาํ้ อยู่ ก็
ยังมีฟองนํา้ อยู่ นอกจากว่าถ้านํา้ นิ่งจริงๆ ฟองนํา้ ก็ไม่มคี ลืน่ ก็ไม่มี จิตถ้านิ่งจริงๆ
นามขันธ์ก็จะไม่ทาํ งาน เพราะนามขันธ์ออกมาจากการกระเพือ่ มของจิต พอจิต
กระเพือ่ มสัญญาสังขารก็จะทํางาน ก็จะเกิดเวทนาตามมา ถ้าวิญญาณไปรับรู ป
เสียงกลิน่ รสมาจากทางใดทางหนึ่ง ทางหยาบหรือทางละเอียด ก็จะทําให้เกิด
สัญญาสังขารเวทนาตามมา พอเห็นรู ปปั๊บสัญญาก็จะทํางานแล้ว รู ปอะไร ดี
หรือไม่ดี ถ้าดีก็สุขเวทนา ถ้าไม่ดกี ็ทกุ ขเวทนา สังขารก็จะปรุงแต่ง ถ้าไม่ดกี ็ตอ้ ง
หนี อยู่ใกล้ไม่ได้ ถ้าดีก็วง่ิ เข้าหา ถึงแม้ไม่มรี ่างกายก็ยงั รับรู ปเสียงกลิน่ รสที่
ละเอียดได้ พวกรูปทิพย์เสียงทิพย์ รับด้วยจิตโดยตรง ไม่ผ่านทางร่างกาย พวก
ทีต่ กนรกนี้ไม่มรี ่างกาย แต่ยงั รับรู ปเสียงกลิน่ รส ทีน่ ่ากลัวน่าเกลียดน่าชัง น่า
อาฆาตพยาบาท น่าเคียดแค้นอยู่ ทีฝ่ งั อยู่ในจิต สัญญายังทํางานอยู่ คิดถึงคนที่
เราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาท ก็จะทําให้มแี ต่ความรุ่มร้อนภายในจิตใจ
เผาผลาญใจให้ทกุ ข์ทรมาน เป็ นทุกข์ในอริยสัจ
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เรื่องนามขันธ์น้ ีไม่ค่อยสําคัญ สําคัญทีม่ รรคหรือสมุทยั มากกว่า ให้ดู ๒ ส่วนนี้
ว่าจิตกําลังไปในทางสมุทยั หรือมรรค ในทางปฏิบตั คิ วรอยู่ตรงนี้ ส่วนเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณก็รู้วา่ มันเกิดดับเกิดดับ ให้รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง เพราะ
สมุทยั กับมรรคก็อาศัยนามขันธ์น้ ีเป็ นเครื่องมือ สมุทยั กับมรรคต้องอาศัยสังขาร
ความคิดปรุงแต่ง อาศัยสัญญา คิดถึงอาหารนํา้ ลายก็ไหล เกิดความอยากขึ้นมา
สังขารก็ปรุงแต่งว่าต้องไปหาอาหารมารับประทาน ให้ดูตรงนี้วา่ จะไปทางไหน ถ้า
ไปทางมรรคก็ดี เช่นกําหนดการรับประทานอาหารให้เป็ นเวลา นอกเวลาจะไม่
รับประทาน นอกจากดืม่ นํา้ อย่างเดียว นํา้ ก็ตอ้ งเป็ นนํา้ เปล่าๆ ไม่มรี สชาติไม่มี
กลิน่ ไม่มสี ี เพราะดืม่ เพือ่ ร่างกาย ไม่ได้ดม่ื เพือ่ จิตใจ รับประทานอาหารเพือ่
ร่างกาย ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ จิตใจ รับประทานตามเวลา ถ้ายังไม่ถงึ เวลาก็จะไม่
รับประทาน ถ้ารับประทานก็รบั ประทานให้กเิ ลส ตัณหาความอยาก ถ้าจะดืม่
พวกนํา้ อัดลมก็ดม่ื ได้ แต่ตอ้ งดืม่ พร้อมกับอาหารเลย อย่าดืม่ เพราะอยากดืม่
ดืม่ เพราะคนอืน่ ให้มา ถ้าดืม่ อย่างนี้ไม่เป็ นตัณหา ต้องไม่ตดิ ด้วย ไม่คอยรอให้
เขาเอามาให้
ถาม มีคนอยากให้เราช่วย พอช่วยไปแล้วไม่ถูกใจ ก็เลยไม่รู้วา่ จะช่วยดีหรือไม่ช่วยดี
ถ้ามาขอให้ช่วยอีก ยังคิดไม่ตก
ตอบ ถ้าช่วยแล้วเขาได้ประโยชน์ก็ช่วยไป ข้อสําคัญขออย่าไปหวังอะไรจากเขา จะ
สํานึกในบุญคุณหรือไม่ พอใจหรือไม่ เป็ นเรื่องของเขา อย่าเอามาเป็ นประมาณ
ถ้าช่วยทําให้ชวี ติ เขาดีข้นึ ให้เขาทุกข์นอ้ ยลง ก็ช่วยเหลือไป ถ้าเขาไม่พอใจก็เป็ น
เรื่องของเขา ครัง้ ต่อไปจะช่วยหรือไม่ช่วยก็อยู่ทค่ี วามเมตตาของเราก็แล้วกัน ถ้า
มีความเมตตาก็จะไม่ถอื สา ถึงแม้ในคราวทีแ่ ล้วเขาทําให้เราไม่สบายใจ เป็ น
ความผิดของเราทีไ่ ม่สบายใจ ถ้าไม่ยดึ ติดกับการกระทําของเรา ก็จะรู้สกึ เฉยๆ
ควรจะดูทผ่ี ลทีเ่ กิดจากการช่วยเหลือมากกว่า ว่าทําแล้วได้ผลดีหรือไม่ ถ้า
ได้ผลดีก็ทาํ ไปเถิด ถ้าไม่ได้ผลดีก็อย่าไปทํา อย่าไปช่วยให้เสียเวลา ควรเล็งดู
ผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้น อย่าเอาความรู้สกึ ของเขามาเป็ นประมาณ
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ถาม ถ้าเราคิดว่ามันดีสาํ หรับเขา แต่เขาไม่คดิ ว่ามันดี คือคุณแม่ป่วยเป็ นโรคสมอง
เสือ่ ม ทีน้ ีเราอยากให้ใช้เวลาทีถ่ ูกต้อง คุณแม่ก็ไปเร่งนาฬกิ า อยากจะทําอะไรให้
เร็วขึ้นให้ทนั ใจ เราก็เถียงกันเรื่องเลือ่ นนาฬกิ าไปกลับ ถ้าให้ผดิ เวลามันก็ไม่ถูก
สําหรับร่างกาย ทําอย่างนี้ก็ทาํ ให้แม่เครียด เราก็เครียด ไม่รู้วา่ สายกลางอยู่
ตรงไหน
ตอบ ต้องเลือกเอา เราต้องการให้แม่เครียดหรือไม่เครียด
ถาม เวลามันผิด ทานยาก็ผดิ เวลา ทานข้าวก็ผดิ เวลา อย่างนี้ไม่น่าจะดี แต่ก็ไม่รู้วา่ ที่
เครียดนี้ มันหนักกว่าทานข้าวผิดเวลาหรือเปล่า
ตอบ ถ้าผ่อนผันไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งผ่อนผัน ถ้าผ่อนผันแล้วเกิดโทษกับเขา เช่นกินยาผิด
เวลา ทําให้การรักษาไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ อย่างนี้ก็ผ่อนผันไม่ได้ ก็ตอ้ ง
บอกว่าหมอสังอย่
่ างนี้ ต้องทําอย่างนี้ ถ้าเขาดื้อ ก็ตอ้ งปล่อยเขาไป เป็ นชีวติ ของ
เขา เขาพอใจทีจ่ ะกินอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไป อย่างนี้เราจะได้ไม่เครียด เขาก็ไม่
เครียด ต้องบอกเขาก่อนว่าทําอย่างนี้ไม่ถูก จะไม่หาย จะเป็ นโทษกับร่างกาย
เพราะไม่ทาํ ตามทีห่ มอสัง่ ถ้าเขายืนยันจะทํา ก็ทาํ ไป
ถาม แม่เป็ นโรคสมอง ใช้เหตุผลไม่ได้
ตอบ ต้องหาอุบายให้เขาทําตามให้ได้ เขาตัง้ นาฬกิ าให้เร็วขึ้น เราแอบตัง้ ใหม่ หรือซื้อ
อีกเรือนทีเ่ หมือนกัน พอเขาเผลอก็สลับเปลีย่ นนาฬกิ ากัน ต้องใช้อบุ ายใช้ปญั ญา
ให้ทนั กัน ข้อสําคัญอย่าไปเครียด อย่าไปโกรธ ต้องเข้าใจสถานภาพของท่าน
ต้องปรับใจให้รบั กับสภาพเหตุการณ์ให้ได้ ถ้าให้กนิ ตามเวลาไม่ได้ อยากจะกิน
ก่อนเวลาก็กนิ ไป เท่านัน้ ก็จบ แต่ตอ้ งดูใจเราเป็ นหลัก อย่าเป็ นทุกข์กบั
เหตุการณ์ต่างๆ ใช้สติปญั ญาเพือ่ ปรับรับกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ปรับได้เท่าไหร่ก็
เท่านัน้ ต้องมองภาพรวมด้วยว่า ทําอย่างไรในทีส่ ุดท่านก็ตอ้ งตายอยู่ดี มาเครียด
กันทําไม เราก็เพียงแต่ประวิงเวลาหรือยืดเวลาออกไปเท่านัน้ เอง ในทีส่ ุดก็ตาย
เหมือนกัน ตายช้าตายเร็ว ถ้ามองภาพรวมแล้วก็จะปล่อยวางได้ ทําได้ก็ทาํ ไป ทํา
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ไม่ได้ก็ถอื ว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั ไป จะไม่เครียด จะสบายใจอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่
เราจะหลงไปกับร่างกาย ทุ่มทุกสิง่ ทุกอย่างไว้กับร่างกาย ปล่อยให้ใจเครียดทุกข์
ทรมานใจกับเรื่องของร่างกาย ถ้ามีธรรมะคอยสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สาระที่
สําคัญ สาระสําคัญคือใจ ต้องรักษาใจมากกว่ารักษาร่างกาย ใจรักษาได้ แต่
ร่างกายรักษาไม่ได้ รักษาได้เพียงชัว่ คราว ในทีส่ ุดก็รกั ษาไม่ได้
แต่ใจนี้เรารักษาให้เป็ นปกติให้อยู่อย่างสุขสบายได้ตลอดเวลา แต่เราไม่รกั ษากัน
เรากลับสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กบั ใจอยู่ตลอดเวลา เพราะหลงไปให้
ความสําคัญกับสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจะรักษาได้
ไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายของเรา
ร่างกายของคนอืน่ ก็รกั ษาไม่ได้ สมบัตขิ ้าวของเงินทองสถานภาพต่างๆ เราก็
รักษาไม่ได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเสมอไป มันเปลีย่ นแปลงเลือ่ น
ไหลไปอยู่เรื่อยๆ เหมือนปลาไหลจับแล้วก็ลน่ื หลุดมือไป ได้ลาภยศสรรเสริญสุข
มาแล้วก็ลน่ื หลุดไป ต้องไปจับตัวใหม่ พอจับมาแล้วก็ลน่ื หลุดมือไปอีก ก็ไปจับ
ใหม่อกี เก้าอี้นายกฯก็วง่ิ จับกัน ได้นงั ่ แล้วเดีย๋ วก็ลน่ื ตกลงมา ตําแหน่งนัน้
ตําแหน่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่มอี ะไรทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน อย่าไปรักษาพวกนี้เลย
ได้มาก็ดูแลไปตามอัตภาพ จะอยู่ก็อยู่ ไม่อยู่ก็ไป ต้องรักษาใจให้สบาย ให้รบั กับ
ทุกสภาพให้ได้ จะรับได้ก็ตอ้ งรู้ทนั รู้วา่ จะต้องจากไป จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้
ก่อน พอเตรียมตัวเตรียมใจแล้ว เวลาจากไปก็ไม่เดือดร้อน พอมันทําท่าจะไปก็
ไม่เดือดร้อน ต้องรู้วธิ ีทจ่ี ะรักษาใจให้สุขให้สบาย ต้องรู้ทนั กับสิง่ ต่างๆทีใ่ จไป
เกี่ยวข้องด้วย อย่าไปยึดอย่าไปติด ต้องรู้วา่ ต้องจากเราไปไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้ารู้อย่างนี้
แล้วจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง การไปการมาของทุก
สิง่ ทุกอย่าง
ถาม ในการทํางานเราถูกตําหนิตติ งิ เรื่องตัวสะกดเล็กน้อย เรารู้สกึ ว่าเขาไม่ควรจะมา
ยุ่งกับเรื่องนี้ ก็เลยกะว่าจะส่งเรื่องกลับ แต่มาคิดอีกทีหนึ่ง ว่าการกระทําแบบนี้
สร้างเวรกรรมหรือเปล่า ถ้าไม่ทาํ นี่เขาก็จะคิดว่าเราไม่มปี ากมีเสียง ก็จะถูกรังแก
แต่ถา้ ปากจัดเขาจะไม่กล้า ก็เลยต้องแสดงให้เขาเห็น ส่งเรื่องคืน
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ตอบ จะทําอะไรให้ใช้เหตุผล อย่าใช้อารมณ์ ถ้าการตําหนิของเขามันถูกต้อง ถึงแม้เรา
จะไม่ชอบก็ควรจะยอมรับ ดีกว่าไปมีปฏิกริ ิยาไม่พอใจเขา ถ้าการตําหนิเป็ นเรื่อง
ไร้สาระ ก็น่ิงเฉยไปเสียก็หมดเรื่อง ไม่ตอ้ งส่งคืนก็ได้
ถาม บันทึกจะต้องส่งต่อ เขาบอกว่าเขียนอย่างนี้ไม่ถูก ต้องอย่างนี้อย่างนัน้ รู้สกึ ว่า
ก้าวก่ายมากไป ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ใช่หน้าทีข่ องเขา
ตอบ อาจจะเป็ นการสร้างเวรสร้างกรรมได้ เพราะเขาคงจะไม่พอใจ เมือ่ เขาไม่พอใจ
จะเป็ นเพือ่ นรักกันก็คงเป็ นไปไม่ได้ เพราะมีเรื่องคาใจอยู่ ถ้าเราวางเฉย เขาจะว่า
อะไรก็ทาํ เป็ นหูทวนลมไป ไม่ทาํ ตามทีเ่ ขาสัง่ ไม่ให้ความสําคัญกับสิง่ ทีเ่ ขาพูด ถ้า
ทําอย่างนี้ได้ก็ทาํ ไป จะนิ่มนวลกว่าการตอบโต้สร้างเวรกรรม แต่เราไม่ตอ้ งทํา
ตาม ถ้าสิง่ ทีเ่ ราทํามันถูกต้อง ถ้าผิดเราก็ควรแก้ เราอย่าถือทิฐิ ว่าเขาตําหนิเรา
ไม่ได้ จะเป็ นโทษกับเรา ให้เรารับได้ทงั้ การสรรเสริญชื่นชมยินดี และการตําหนิติ
เตียนดุด่าว่ากล่าวนินทาครหา ให้ทาํ ใจรับทัง้ ๒ ส่วนนี้ ให้ถอื หลักความจริง
เวลาใครตําหนิให้ดูวา่ จริงหรือไม่ เพราะการตําหนิน้ ี เหมือนเอากระจกมาส่อง
หน้า เราไม่สามารถมองเห็นหน้าของเราเองได้ เวลาเราจะแต่งหน้าทาปาก หวีเผ้า
หวีผม เราต้องมีกระจก ถึงจะรู้วา่ เราทําถูกหรือไม่ คนทีช่ ้คี วามผิดของเราเป็ น
เหมือนกระจก เป็ นเหมือนคนชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรา เราควรพิจารณาดู ว่าเป็ น
อย่างทีเ่ ขาพูดหรือไม่ ถ้าผิดอย่างทีเ่ ขาพูดเราก็ควรแก้ไข ควรยกมือไหว้เขา ทีม่ ี
เมตตาชี้ความผิด ถ้าไม่มคี นบอกเราแล้ว เราจะทําผิดอยู่เรื่อยๆ
การไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ก็เพือ่ ให้ทา่ นได้ช้คี วามผิดของเรา เพราะเรามี
ความผิดมากกว่าความถูก ท่านมีความถูกมากกว่าความผิด ก็เลยต้องอาศัย
ความถูกของท่านเป็ นมาตรฐาน ไม่วา่ ใครจะสรรเสริญหรือนินทาตําหนิตเิ ตียน
อย่าไปถือคําพูด ให้ถอื ความจริง ถ้าจริงตามทีเ่ ขาสรรเสริญ ก็แสดงว่าเขาไม่
ตอแหล ไม่ได้ยกยอเพือ่ เอาอกเอาใจเรา พูดความจริง ถ้าไม่จริง เราก็รู้วา่ เขา
ตอแหล การตําหนิก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่จริงก็แสดงว่าเขาเกลียดเรา ไม่พอใจเรา
โกรธเรา เขาพูดด้วยอารมณ์ เราก็อย่าไปถือสา เพราะเวลาเขาโกรธเขาเกลียดนี้
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เหมือนมีไฟเผาใจเขา เราควรจะสงสารเขาเสียมากกว่า ปล่อยให้เขาพูดไป ถ้าพูด
แล้วเขาสบายใจ คิดว่าเป็ นการทําบุญให้ทาน ยกโทษให้เขาไป ให้อภัยเขาไป เป็ น
อภัยทาน ให้ดูตรงนี้เป็ นหลัก อย่าไปดูอารมณ์ของเรา เพราะอารมณ์จะไม่
ยอมรับการตําหนิ พระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันปวารณาขึ้นมา ให้พระสงฆ์ทกุ
รู ปเปิ ดโอกาสให้พระรู ปอืน่ ตําหนิตนได้ โดยปกติทกุ กึ่งเดือนจะลงประชุมเพือ่ ฟัง
พระปาฏิโมกข์ แต่ในวันสุดท้ายของพรรษา ให้เป็ นวันปวารณาแทน อยู่กนั มา ๓
เดือนแล้ว เห็นธาตุแท้ของกันแล้ว ถ้าจะเมตตาชี้บอกว่าทําอะไรผิดพลาดจะได้
เอาไปแก้ไข แม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงยกเว้นพระองค์เอง ทรงเปิ ดโอกาสให้
พระเณรทุกรูปตําหนิพระองค์ได้ นี่คอื ทีม่ าของวันปวารณา ให้ยอมรับการตําหนิ
ของผูอ้ น่ื จะถูกหรือจะผิด เราวิเคราะห์ดูอกี ที การปวารณานี้ท่านให้กล่าวว่า การ
กระทําของเรา ทีท่ ่านเห็นก็ดี ได้ยนิ ก็ดี สงสัยก็ดี ว่าไม่เหมาะไม่ควร ขอให้ท่าน
ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเถิด แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ก็จะไม่ได้ปวารณากันแบบ
จริงๆจัง ปวารณากันเป็ นพิธี ต่างคนก็ต่างกล่าวคําบาลีไป เสร็จแล้วก็สาธุกนั ไป
ถาม สมัยทีท่ ่านอยู่บา้ นตาด หลวงตาท่านร่วมปวารณาด้วยหรือไม่
ตอบ ท่านปวารณาด้วย เริ่มจากพระอาวุโสก่อน
ถาม ท่านมีตาํ หนิตเิ ตียนลูกวัดไหมครับ
ตอบ ตําหนิตเิ ตียนเสมอ หลักของพระปฏิบตั ถิ อื ว่าเมือ่ เข้าอยู่ในหมูค่ ณะแล้ว ต้อง
ปวารณาตัวตลอดเวลา แต่ทท่ี าํ นี้เป็ นเพียงพิธีกรรม ความจริงต้องปวารณาตัง้ แต่
วันบวชเลย ต้องพร้อมทีจ่ ะรับการว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียน บวชเรียนเพือ่ พัฒนาตน
จะพัฒนาได้ก็ตอ้ งรู้วา่ ตนได้ทาํ ผิดอย่างไร จะได้แก้ไข จึงต้องมีการว่ากล่าว
ตักเตือนกัน ถ้าสังคมมีการปวารณากัน โลกนี้จะไม่มปี ญั หาอะไร ผูว้ า่ กล่าว
ตักเตือนก็ตอ้ งคิดให้ดกี ่อน ว่าสิง่ ทีพ่ ูดนัน้ จริงหรือไม่ ออกมาจากจิตทีเ่ ป็ นกุศล
หรืออกุศล ถ้ากําลังโกรธกําลังเกลียดก็อย่าพึง่ ไปว่ากล่าวตักเตือน รอให้ใจสบาย
ก่อน แล้วค่อยว่ากล่าวตักเตือนกัน แต่ในเชิงปฏิบตั นิ ้ จี ะมีคนเดียวทีว่ า่ กล่าว
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ตักเตือนกันได้ ก็คอื ครูบาอาจารย์ หรือพระเถระทีน่ ่าเคารพศรัทธาเลือ่ มใส ถ้าไม่
น่าเคารพศรัทธาเลือ่ มใสไปว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียน จะรับไม่ได้ ผูว้ า่ กล่าวตําหนิติ
เตียนผูอ้ น่ื ต้องดูสถานภาพของตนก่อน ไม่เช่นนัน้ จะเป็ นโทษได้ เป็ นเวรเป็ น
กรรมได้
ถาม แต่ในสังคมฆราวาสจะไม่มกี ารปวารณากัน เพือ่ นฝูงไม่กล้าทีจ่ ะติเตียนกัน กลัว
จะขุน่ ข้องหมองใจกัน
ตอบ ในสังคมพระทุกวันนี้ ก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนกัน ปวารณากันไปพอเป็ นพิธี ใน
วงพระปฏิบตั เิ ท่านัน้ ทีจ่ ะว่ากล่าวตักเตือนกันได้
ถาม วันหนึ่งๆเราควรจะภาวนาสักกี่ชวั ่ โมง
ตอบ ถ้าเป็ นนักภาวนามืออาชีพ ก็ตงั้ แต่ต่นื จนหลับเลย แต่ก็ทาํ งานอย่างอืน่ ควบคู่ไป
ด้วย อย่างพระนี้ก็บณ
ิ ฑบาตได้ ปัดกวาดลานวัดได้ ทําอะไรก็ได้ แต่ทาํ ในเชิง
ปฏิบตั ิ คือมีสติอยู่กบั งานในปัจจุบนั ไม่คดิ ถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคต จิตรู้อยู่กบั
งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ในปัจจุบนั ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น พอไม่มงี านจําเป็ นต้องคิดต้องทํา ก็
จะเจริญวิปสั สนา เจริญมรณานุสติ เจริญอสุภะ สลับกันไปเรื่อยๆ แล้วแต่วา่
กําลังติดอยู่กบั ธรรมขัน้ ไหน ก็จะทุ่มเวลาให้กบั ธรรมขัน้ นัน้ พอผ่านไปแล้วก็ไม่
ต้องพิจารณา เพราะอยู่ในใจแล้ว ต้องการจะใช้ก็จะมาทันที ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็ไม่
ต้องเจริญแล้ว ถ้าไม่มกี เิ ลสทีจ่ ะต้องทําลายก็ไม่ตอ้ งเจริญ ปัญญาเป็ นเหมือนยา
รักษาโรค ยาฆ่าเชื้อโรค ถ้าไม่มเี ชื้อโรคแล้วก็ไม่ตอ้ งกินยา ยามีไว้เพือ่ ทําลายเชื้อ
โรค ปัญญามีไว้เพือ่ ทําลายกิเลส เมือ่ กิเลสคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
หมดไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งเจริญปัญญาอีกต่อไป ไม่ตอ้ งพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา
เพราะไม่มอี ะไรมาก่อกวนจิตใจ ไม่มอี ะไรมาหลอกล่อให้เกิดตัณหาต่างๆ ถ้าคิด
ว่าหมดแล้ว แต่กลับโผล่ข้นึ มา ก็ตอ้ งจัดการ แสดงว่ายังไม่หมด เราคิดว่ามัน
หมด แต่มนั ยังไม่หมด มันยังชอบเป๊ บซี่ ยังอยากทํานัน้ ทํานี่อยู่ ก็รู้วา่ มันไม่หมด
ต้องลองหยุดมันดู หยุดแล้วเดือดร้อนไหม ถ้าไม่เดือดร้อนก็ใช้ได้
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อย่างครูบาอาจารย์ทถ่ี ูกตําหนิวา่ ทําไมยังเคี้ยวหมากยังสูบบุหรี่อยู่ เป็ นตัณหา
ไม่ใช่หรือ เป็ นตัณหากับพวกเราแต่ไม่ได้เป็ นกับท่าน ท่านเคี้ยวไปตามสภาพ มี
ให้เคี้ยวก็เคี้ยว มีให้สูบก็สูบ ไม่ได้สูบไม่ได้เคี้ยวอย่างไม่มขี อบเขต อย่างหลวงปู่
มันนี
่ ่ ได้ยนิ ได้ฟงั มาว่าท่านสูบวันละ ๓ ถึง ๔ มวน ตอนเช้าฉันจังหันเสร็จแล้ว
ท่านก็จะสูบสักมวนหนึ่ง ตอนบ่ายฉันนํา้ ชาก็จะสูบอีกมวนหนึ่ง ตอนคํา่ ก็จะสูบ
อีกมวนหนึ่ง เป็ นบุหรี่ทเ่ี ขาถวายไว้ให้ท่านสูบ ท่านไม่เคยไปสังไปบอกให้
่
ใครไป
ซื้อบุหรี่มา ถ้าไม่มกี ็ไม่สูบ ถ้าถามว่าสูบไปทําไม ก็สูบไปอย่างนัน้ แหละ ไม่
เดือดร้อนอะไร คนอืน่ ไปเดือดร้อนแทนท่านทําไม ตอนทีห่ ลวงตาไปต่างประเทศ
ไปกรุงลอนดอน ตอนทีท่ ่านจะขึ้นเครื่องนี้ ญาติโยมขนหมากมาให้มากมาย กลัว
ท่านจะไม่มหี มากฉัน แต่ท่านบอกว่าพอขึ้นเครื่องแล้วท่านจะหยุดทันที ท่านไม่
เอาไปเลย ไปลอนดอนประมาณสัก ๒ อาทิตย์ ท่านไม่ได้ฉนั หมากเลยแม้แต่วนั
เดียว ถ้าติดก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ สําหรับท่านจะหยุดเมือ่ ไหร่ก็หยุดได้ทนั ที
ไม่มปี ญั หา ได้ยนิ ว่าเคี้ยวหมากเพือ่ รักษาฟัน หมากช่วยรักษาฟันได้ คนทีส่ งสัย
นี้พูดไปจากความรู้สกึ ของตน เพราะยังติดอยู่ ยังอยากอยู่ พอคนอืน่ ทําเหมือน
ตน ก็คดิ ว่าอยากเหมือนตน ติดเหมือนตน แต่สาํ หรับท่านมันเป็ นเพียงกิริยา
การรับประทานของท่านก็ไม่เหมือนการรับประทานของเรา เรารับประทานด้วย
ความเอร็ดอร่อยกับรสกับชาติ กับอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ แต่ท่านรับประทาน
เหมือนกับรับประทานยา รับประทานเพือ่ ร่างกาย ไม่เหมือนกัน แต่เราไม่รู้ จิต
ของท่านกับจิตของเราไม่เหมือนกัน จิตของท่านไม่มคี วามอยาก ไม่มกี ามตัณหา
จึงไม่ได้ฉนั ด้วยความเอร็ดอร่อย ฉันไปตามสภาพทีม่ ี มีอะไรก็หยิบฉันได้ เลือก
ได้ แต่ไม่ไปสังให้
่ หาอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้มา ถ้ามีหลายอย่าง ฉันไม่ได้ทกุ อย่าง
ก็เอาอย่างนี้บา้ ง เอาอย่างนัน้ บ้าง อย่างอืน่ ทีไ่ ม่ได้เอาก็มบี า้ ง ไม่เสียหายอย่างไร
ถ้าเพือ่ ฉลองศรัทธาท่านก็หยิบใส่ไปในบาตรให้ทกุ คน จะฉันหรือไม่ก็เรื่องของ
ท่าน
บางคนถวายอาหารให้พระเพือ่ คนตาย เขาก็ทาํ อาหารทีค่ นตายชอบ ไม่ได้ถวาย
อาหารทีพ่ ระชอบ คนทีก่ ลัวว่าตายแล้วชาติหน้าจะไม่ได้กนิ อาหารชนิดนี้ ก็ถวาย
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ชนิดนี้ไป เป็ นการทําบุญทีไ่ ม่ถูกหลักธรรม ทําบุญด้วยความโลภ ทําบุญจริงๆ
แล้วจะต้องไม่ปรารถนาผลตอบแทน ถึงแม้จะมีผลตอบแทนก็ปล่อยให้เป็ นไป
ตามธรรมชาติ คือการให้ทานนี้มอี านิสงส์ มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้รอเราอยู่ข ้างหน้า แต่เราไม่
ควรให้เพราะเหตุนนั้ ควรให้เพือ่ ปลดเปลื้องภาระทีต่ อ้ งรักษาสมบัตกิ อ้ นนัน้ ถ้า
ไม่มคี วามจําเป็ นกับเงินทองก้อนนี้แล้ว ก็อย่าไปเก็บไว้ให้เป็ นภาระ ควรปลด
เปลื้องให้ผูอ้ น่ื ไปเป็ นการตัดอุปาทาน เป็ นการปล่อยวาง เพราะในทีส่ ุดเราก็ตอ้ ง
ตัดทุกสิง่ ทุกอย่าง แม้กระทังร่่ างกายนี้เราก็ตอ้ งตัด ก็ตอ้ งตัดของทีง่ า่ ยกว่า
ร่างกายไปก่อน ของทีเ่ รายังยึดติดแต่ตดั ง่าย อย่างเงินทองบางส่วนนี้ เงินก้อน
เดียวกันนี้ ถ้าตัง้ ใจจะทําบุญให้ทานไป เวลาให้ไปแล้วจะสุขใจ ถ้าไม่ได้คดิ จะให้
แล้วหายไปนี้ จะเดือดร้อนจะวุน่ วายใจขึ้นมาทันที เพราะยังมีความผูกพัน ยังยึด
ติดกับเงินก้อนนัน้ อยู่ การให้ทแ่ี ท้จริงต้องให้เพือ่ ตัดอุปาทานความยึดติดในสิง่
ต่างๆ ถ้าให้สง่ิ ทีร่ กั มากก็จะได้ความสุขมาก เพราะจะได้หมดภาระหมดความ
กังวลกับสมบัตชิ ้นิ นัน้ ไป ถ้าอยากจะได้บญ
ุ มากๆ มีความสุขมากๆ ก็ตอ้ งให้ของ
ทีร่ กั มากทีส่ ุดไป ไม่มอี ะไรทีเ่ รารักมากเท่าร่างกาย ถ้ายอมให้ร่างกายนี้ตายได้ จะ
มีความสุขใจมาก จะไม่วุน่ วายไม่เดือดร้อนกับอะไรอีกต่อไป ถ้าให้สามีหรือ
ภรรยาทีร่ กั มากได้ ให้ในใจไม่ตอ้ งไปบอกเขา จะไปอยู่กบั ใครทีไ่ หนเมือ่ ไหร่ก็
ยินดีเสมอ จะมีความสุขมาก เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากสามีหรือ
ภรรยา ความสุขทีไ่ ด้จากสามีหรือภรรยา เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มี
ความทุกข์คอยรออยู่เสมอ ไม่รู้เขาจะจากเราไปเมือ่ ไหร่ แต่ความสุขทีย่ นิ ดีให้เขา
ไปตัง้ แต่บดั นี้ จะทําให้ใจเราสุขสบาย ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เขาอีกต่อไป แต่ก็ยงั อยู่
ด้วยกันยังมีความรู้สกึ ทีด่ ตี ่อกันเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มอี ปุ าทานเท่านัน้ เอง ที่
จะคอยสร้างความห่วงกังวล ความหวงความเสียใจ พอตัดได้แล้ว จะไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน ต้องการจะทําอะไรก็ทาํ ไปเลย ถ้ายังมีอปุ าทานอยู่ก็จะคอยว่าเขาอยู่
เรื่อยๆ ทําไมทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ทําไมกลับบ้านช้า เป็ นปัญหาระหองระแหงกัน
ไป ถ้าตัดอุปาทานได้แล้ว จะอยู่ดว้ ยกันอย่างมีความสุข
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นี่คอื เรื่องของการให้ ให้โดยไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากผูร้ บั หรืออานิสงส์จาก
การให้ ให้เพือ่ ตัดอุปาทานความยึดติด กับวัตถุข ้าวของเงินทองบุคคลต่างๆ
เพราะไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่ง ก็ตอ้ งจากสิง่ เหล่านี้ไป ถ้าตัดได้แล้วจะไปอย่างสบาย
หายห่วง ถ้ายังตัดไม่ได้ก็จะไปเหมือนติดอยู่กบั กาว ต้องใช้กาํ ลังฉุดลากแยกกัน
ออกไป ตอนนัน้ จะทุกข์ทรมานใจมาก ในขณะทีพ่ ลัดพรากจากสิง่ ทีย่ งั ปล่อย
ไม่ได้ ยังยึดติดอยู่ ทีท่ กุ ข์กนั ก็เพราะเสียดาย ถ้าอยากจะแยกกันอยู่แล้ว พอได้
แยกกันก็ดใี จ ถ้าต้องอยู่กบั คนทีเ่ ราเกลียดขี้หน้า พอเขาจากไปจะรู้สกึ โล่งเลย
เพราะไม่มอี ปุ าทานในตัวเขา ถ้ามีอปุ าทานเวลาทีจ่ ากกันนี้ จะทุกข์ทรมานใจอย่าง
ยิง่ จึงควรเห็นโทษของอุปาทาน การตัดอุปาทานนี้ไม่ได้ตดั ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อ
กัน ยังมีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน ยังรักกันเหมือนเดิม
อยู่กบั อะไรอยู่กบั ใคร ก็อย่าไปมีอปุ าทาน พร้อมทีจ่ ะจากกันเสมอ อย่างพวกเรา
มาทีน่ ่ีก็ไม่มอี ปุ าทาน พอถึงเวลาเราก็พร้อมทีจ่ ะจากกัน
ถาม มีครัง้ หนึ่งลูกมีปญั หากับบุคคล จิตใจยึดติดกับปัญหา กังวลหงุดหงิดหนักใจ
มาก มีช่วงหนึ่งรู้สกึ ปล่อยทุกอย่างได้ รวมทัง้ ความยึดติดนัน้ ด้วย เป็ นชัว่ ขณะ
จิตเดียว รู้สกึ ว่ามันเบามากจนจําความรู้สกึ นัน้ ได้ นี่คอื สมถะใช่ไหมคะ ไม่ใช่วา่
เราเข้าใจอะไร เพียงแต่เราดึงจิตหลุดออกมา
ตอบ เป็ นเพราะทนไม่ไหว ก็เลยปล่อยไป ปล่อยแบบจํายอม ไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาที่
เห็นว่ามันเป็ นทุกข์ เป็ นอนิจจัง เป็ นอุปาทาน ถ้าเห็นว่าเป็ นทุกข์ เป็ นอนิจจัง เป็ น
อุปาทาน ก็จะไม่กลับมาเป็ นอีก ถ้าปล่อยเพราะทนไม่ได้ก็จะกลับมาเป็ นอีก ถ้า
พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลด้วยปัญญา เห็นไตรลักษณ์ ว่าเป็ นทุกข์ เป็ นสิง่ ทีไ่ ป
ควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้ ปล่อยดีกว่า ก็จะไม่เป็ นปัญหา
อีก จึงควรเจริญไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ เวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ต้องติดป้ าย
ไว้ว่านี่เป็ นไตรลักษณ์ อย่าไปยึดติด รับงานนี้มาแล้วก็ทาํ ไป ได้ผลอย่างไรก็
ยอมรับ ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เป็ นปัญหา ไม่ตอ้ งไปทะเลาะกับผูร้ ่วมงาน เขาจะเอา
อย่างนัน้ เราจะเอาอย่างนี้ พูดกันด้วยเหตุดว้ ยผล แล้วก็สรุปกันเลยว่าจะเอา
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อย่างไร ถ้าเสียงข้างมากจะเอาอย่างนัน้ ก็ยอมรับ เราคิดว่าทางนี้ดกี ว่า แต่เขาไม่
มาทางนี้ ก็ไม่เป็ นไร ถ้าไม่ยอมรับก็จะไม่สบายใจ บางทีก็ลาออกจากงานนี้ไปเลย
เพราะรับไม่ได้ ก็ทาํ ได้ถา้ คิดว่า ไปทางนัน้ แล้วจะเสียหาย ไม่อยากมีส่วนร่วม
สร้างความเสียหายนัน้ เราก็ถอนตัวออกมา ถ้าทําด้วยเหตุดว้ ยผลก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้า
ทําด้วยอารมณ์เอาแพ้เอาชนะกันก็จะทุกข์ ต้องยอมรับเหตุผล ยอมรับความจริง
ถ้าเหตุผลของเขามีนาํ้ หนักมากกว่า ก็ตอ้ งยอมรับเหตุผลของเขา ถ้าเหตุผลของ
เรามีนาํ้ หนักมากกว่า แต่เสียงเขามากกว่า ก็ตอ้ งยอมรับ เรื่องจะได้จบ ควร
พิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ จะปล่อยวางได้เรื่อยๆ จนติดเป็ นนิสยั ต่อไปเวลา
เห็นอะไร จะเห็นไตรลักษณ์ก่อนเลย จะไม่มปี ญั หาเลย แต่ตอนนี้ไตรลักษณ์ของ
เรายังไม่ต่อเนื่อง บางเรื่องบางเวลาก็มี บางเวลาก็ไม่มี เวลาทีม่ กี ็สบายใจ ทํา
อะไรก็ทาํ ได้อย่างเบาใจสบายใจ เวลาเผลอปั๊บอุปาทานก็เข้ามา ก็จะหนักอก
หนักใจ ต้องดูทใ่ี จว่าปล่อยหรือยึดติด คําว่าปล่อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทาํ
อะไรเลย หมายความว่าปล่อยอุปาทาน ปล่อยความยึดมันถื
่ อมัน่ แต่ยงั ทํางานที่
ต้องทําอยู่ ทําหน้าทีข่ องเราให้ดที ส่ี ุด ได้เท่าไหร่ก็เท่านัน้
ถาม ปฏิบตั คิ ราวก่อนมีอสุภะปรากฏขึ้นมาเอง ตอนนี้มนั หายไป มีแต่จติ ทีค่ อยดูเขา
ว่าทําไมอสุภะหายไป ควรจะดูจติ ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ หรือต้องปรับการปฏิบตั ิ
ตอบ เราเจริญอสุภะเพือ่ ตัดกามตัณหา ความยินดีอยากในกาม การอยากเสพกาม
อยากมีคู่ครอง ถ้ายังอยากอยู่ ก็ตอ้ งเจริญอสุภะต่อไป
ถาม เวลามองใครจะมองเป็ นอสุภะ จึงไม่เคยมีปญั หากับเรื่องพวกนี้
ตอบ อยู่คนเดียวได้ ไม่รู้สกึ ว้าเหว่ ไม่ได้อยากจะมีคู่ครองคู่นอน
ถาม ไม่ มองอะไรชอบมองเป็ นอสุภะ แต่พอถึงตรงนี้ ไม่ได้มองตรงนัน้ แล้ว ไปมองที่
จิตเรา
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ตอบ ถ้าไม่เป็ นปัญหาก็ไม่ตอ้ งใช้อสุภะ ยาได้รกั ษาโรคจนหายแล้ว ก็ไม่ตอ้ งกินยาอีก
ต่อไป
ถาม ไม่แน่ใจ
ตอบ ไม่เป็ นไร ตอนนี้พกั ไว้ก่อน ดูวา่ จะมีกามารมณ์เกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ ถ้ามีก็แสดง
ว่าเจริญอสุภะยังไม่พอ ก็กลับมาเจริญอสุภะต่อ ตอนนี้ถา้ มีปญั หากับเรื่องอืน่ ก็
แก้เรื่องอืน่ ไปก่อน มีเรื่องอะไรทีเ่ กิดขึ้นในจิตทีเ่ ป็ นปัญหาก็ตอ้ งแก้มนั แก้ปญั หา
ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั ส่วนหนึ่ง แล้วก็เตรียมแก้ปญั หาทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
อีกส่วนหนึ่ง เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย เตรียมตัวเข้าห้องสอบ ต้องทํา
การบ้านไว้ก่อน
ถาม ตอนนี้หนู พยายามดูอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิต ทีเ่ กิดขึ้นแล้วก็หายไป แต่บางที
ก็ไม่ทนั ไม่ทราบเป็ นเพราะว่า ไม่ได้เจริญอสุภะหรือเปล่า สติเรารู้สกึ ค่อนข้างจะ
อ่อน
ตอบ สติปญั ญายังไม่เร็วเท่ากับกิเลสทีอ่ ยู่ในจิต เราอาจจะปฏิบตั ขิ ้ามขัน้ ไปก็ได้ ควร
อยู่ในขัน้ กายก่อน ขัน้ จิตนี้ละเอียดกว่าขัน้ กาย คือความเจ็บความแก่ความตาย
การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ การตัดรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ เป็ นขัน้ ทีต่ อ้ งผ่านให้ได้
ก่อน ถึงจะเข้าสู่ขนั้ จิตได้ ตอนนี้เราตัดรู ปเสียงกลิน่ รสได้ไหม หรือยังหาความสุข
จากรู ปเสียงกลิน่ รส ยังดูหนังฟังเพลง ยังเลือกอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้รบั ประทาน
อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ก็ตอ้ งมาแก้พวกนี้ก่อน พวกนี้เป็ นส่วนหยาบ ทีส่ ติปญั ญาส่วน
หยาบแก้ได้
ถาม อย่างวันพระเราทานอาหารมื้อเดียวได้ แต่พอวันทีไ่ ม่ใช่วนั พระกิเลสเข้ามาเต็มที่
เลย
ตอบ ลองทําดู ลองเพิม่ วันพระดู อาทิตย์ละ ๒ วัน ๓ วัน ต้องทําไปเรื่อยๆ ถ้า
ต้องการความก้าวหน้า ทําไปจนสามารถรับประทานมื้อเดียวได้ทกุ วัน แล้วก็ตดั
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การรับประทานระหว่างมื้อไปให้หมดเลย รับประทานมื้อเดียวแล้วก็จบ นอกนัน้
ก็ดม่ื นํา้ เปล่าทัง้ วัน ตอนนี้อย่าไปตามรู้จติ มันละเอียดกว่า ยากกว่านี้มาก ทําใน
สิง่ ทีท่ าํ ได้ไปก่อน แล้วจิตก็จะสงบลงตามลําดับ สติปญั ญาก็จะเร็วขึ้น จิตสงบลง
ไป สติปญั ญาก็จะเร็วขึ้นตาม เอาส่วนหยาบก่อน รูปเสียงกลิน่ รส สมบัตขิ ้าวของ
เงินทองวัตถุเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ เรามีเสื้อผ้ามากเกินความจําเป็ นหรือเปล่า
ซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพราะความสวยงาม หรือใส่เพราะความจําเป็ น ต้องใช้เหตุใช้ผล
ถ้ายังอยากได้เสื้อผ้าสวยงามอีก ทัง้ ๆทีม่ อี ยู่เต็มตูแ้ ล้ว ยังซื้อมาอีก แสดงว่าแพ้
กิเลสแล้ว ไม่ใช้เหตุผล ถ้าใช้เหตุผลก็ตอ้ งมีเสื้อผ้าไว้เพือ่ ปกปิ ดร่างกาย เพือ่ ใส่
ไปทํางานตามความจําเป็ นเท่านัน้ ถ้ามีพอแล้วก็ไม่ตอ้ งซื้อใหม่ ตัดพวกนี้ไปก่อน
ตัดส่วนหยาบไปก่อน
ถาม ติดเรื่องอาหารอย่างเดียว
ตอบ กินตามมีตามเกิด อย่าไปจูจ้ ้ จี กุ จิก เจอร้านอาหารก็เข้าไปกินเลย ไม่ตอ้ งไปร้าน
นัน้ ร้านนี้ นอกจากมีคนชวนไปพาไป เราก็ตามเขาไป แต่อย่าออกจากสังขาร
ความคิดปรุงแต่งของเรา อย่าออกอุบายให้คนอืน่ พาไป อยากจะกินร้านนี้ก็พูดว่า
เธอเคยกินร้านนี้มาหรือยัง อร่อยนะ เอาส่วนหยาบก่อน ส่วนในจิตก็ดูได้ แต่
อย่าไปหวังมาก บางทีกท็ นั บางทีก็ไม่ทนั ยังไม่มที างทีจ่ ะทันมันได้ตลอดเวลา
เพราะส่วนหยาบยังไม่ทนั เลย เรื่องอาหารเรื่องรูปเสียงกลิน่ รสนี้ยงั ไม่ทนั มัน จะ
ไปทันความละเอียดภายใน เรื่องอารมณ์ต่างๆภายในใจได้อย่างไร เป็ นไปไม่ได้
ทันบางเวลา ตอนต้นต้องเอาส่วนหยาบก่อน ส่วนภายนอก รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ข้าวของเงินทองต่างๆ ตัดพวกนี้ไปก่อน ถือศีล ๘ ให้ได้ก่อน เพือ่ ตัด
กามารมณ์ ความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รส กินอาหารก็กนิ เพือ่ ร่างกาย ไม่ได้กนิ เพือ่
กิเลส นอนก็ไม่ได้นอนเพือ่ กิเลส นอนบนพื้นไม้ ปูเสือ่ ปูผา้ นอน ไม่ตอ้ งนอนบน
ฟูกหนาๆ แต่งเนื้อแต่งตัวก็ธรรมดา ไม่ตอ้ งแต่งหน้าทาปาก ล้างหน้าล้างตาให้
สะอาดก็พอ หวีผมให้เรียบร้อยก็พอ ถ้าต้องการก้าวหน้าก็ตอ้ งตัดเรื่องเหล่านี้ไป
ก่อน จะได้ของทีด่ กี ว่า ของพวกนี้ไม่มคี ุณค่าอะไร ตอนทีเ่ ราเริ่มปฏิบตั ใิ หม่ๆ ก็
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ไม่คดิ ว่าจะต้องโกนหัว ตอนนัน้ เราก็ไว้ผมยาว แต่พอได้ความสงบนี้แล้ว ไม่
เสียดายอะไรเลย เป็ นภาระเปล่าๆ ต้องคอยสระคอยหวี เหม็นด้วย ไม่ได้สระสัก
๒ ถึง ๓ วัน แล้วก็เหนียวเหนอะหนะ โกนหัวแล้วแสนจะสบาย
ถาม ลูกทานมื้อเดียวมาหลายวันแล้ว บางครัง้ จะมีภาระ ทางครอบครัวหรือทีท่ าํ งาน
ให้เราต้องทาน ๒ มื้อ ทําให้ไม่สบายใจ
ตอบ คิดว่าเป็ นอุปสรรคของชีวติ ก็แล้วกัน เหมือนกับขับรถบนถนนทีม่ สี แ่ี ยกไฟแดง
มีรถทีว่ ง่ิ ช้ากว่าอยู่ข ้างหน้า เป็ นความจริงทีเ่ ราต้องยอมรับ จนกว่าถนนจะว่าง ก็
จะไปได้เต็มที่ ตอนนี้ก็ทาํ เท่าทีท่ าํ ได้ไปก่อน ถ้าไปรู้สกึ ไม่สบายใจก็จะเป็ นสมุทยั
ขึ้นมาโดยใช่เหตุ ให้รู้วา่ เรายกเว้นเพราะกิเลสหรือเพราะเหตุการณ์
ถาม บางทีก็อยากทาน บางวันสอนตัง้ แต่ ๑๐ โมงถึงเกือบบ่าย ๔ โมง สอนเสร็จแทบ
จะเป็ นลม เลือดจาง
ตอบ ถ้าร่างกายขาดอาหารก็ตอ้ งให้อาหารให้พอเพียง ต้องยอมรับว่าอยู่ในสภาพทีไ่ ม่
สามารถปฏิบตั ธิ รรมได้เต็มที่ ถ้าเป็ นรถก็ไม่สามารถเหยียบเต็มคันเร่ง เหยียบได้
แค่ครึ่งเดียว ก็ดกี ว่าไม่ได้เหยียบเลย ทําเท่าทีเ่ ป็ นมัชฌิมากับเราก็แล้วกัน ที่
เหมาะกับเรา เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเรา ก็ทาํ ได้เท่านัน้ ก็ทาํ ไปก่อน
จนกว่าจะเปลีย่ นสถานภาพ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้เข้มกว่านี้ ค่อยเพิม่ ขึ้นไป
เหมือนกับขับรถบนถนนทีม่ รี ถมาก ไปเร็วไม่ได้ ถ้าเป็ นถนนทีว่ า่ งไม่มรี ถเลย ก็
จะไปได้เร็ว ฆราวาสเวลาปฏิบตั ถิ งึ จุดหนึ่งแล้วจะเห็นว่า ชีวติ ฆราวาสนี้มนั
วุน่ วายหนอ จึงอยากจะออกบวชกัน ในพระไตรปิ ฎกเวลาทีม่ ฆี ราวาสออกบวช
เขาจะเปล่งวาจาว่า ชีวติ ของฆราวาสนี้มนั วุน่ วายหนอ ต้องออกบวชถึงจะได้ไม่มี
อุปสรรคมาเหนี่ยวรัง้ จะได้ปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น เป็ นเหตุทอ่ี อกบวชกัน เพราะ
อยากจะเจริญก้าวหน้าในธรรม จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ ถ้าอยู่ในเพศของ
ฆราวาส ไม่มใี ครอยากจะออกบวชหรอก เพราะกิเลสมันครอบคลุมหัวใจของเรา
อยู่ทกุ คน แต่พอได้ธรรมะมากขึ้นแล้ว จะมีฉนั ทะวิริยะมากขึ้น จะทําให้อยากจะ
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ออกบวช เพราะรู้วา่ อยู่ในสภาพนี้ก็จะได้เท่านี้ เหมือนขับรถบนถนนธรรมดากับ
ขับรถบนทางด่วน ถ้าขึ้นทางด่วนจะไปเร็วกว่า เพราะไม่มสี แ่ี ยกไฟแดง ไม่มี
อุปสรรคทําให้เสียเวลา ถ้าขับบนถนนธรรมดา ก็จะเจอสีแ่ ยก เจอรถเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา ก็จะไปเร็วไม่ได้ ชีวติ ฆราวาสก็เหมือนขับรถบนถนนธรรมดา ชีวติ ของ
นักบวชก็เหมือนขับรถบนทางด่วน ไปได้เร็วกว่าและไกลกว่า พยายามขึ้นทาง
ด่วนกันนะ อย่าไปเสียดายทางธรรมดาเลย
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๑

อริยสัจ

๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
สัจจธรรมก็เป็ นอย่างนี้แหละ เป็ นอริยสัจ เกิดแก่เจ็บตาย ต้องคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ จะ
ทําให้มภี ูมคิ มุ ้ กัน เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย จะได้ไม่ตกใจ เพราะรู้วา่ ต้องเกิด รู้วา่
ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ใจผูพ้ จิ ารณาไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย พอเข้าใจแล้ว ใจจะรู้สกึ
เฉยๆ ถ้ายังไม่เฉยๆก็แสดงว่ายังหลงคิดว่าร่างกายเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไร หรือ
เพียงแต่คดิ ถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะไม่สบายใจ เพราะหลงคิดว่าร่างกายเป็ น
ใจ จึงต้องวิเคราะห์ดูการเกิดขึ้นมาของร่างกายกับใจ ว่ามาเกี่ยวข้องกันตอนไหน ก็เริ่ม
เกี่ยวข้องกันตอนทีม่ กี ารผสมเชื้อของพ่อของแม่ในครรภ์ พอเชื้อของพ่อของแม่มาผสม
กัน ใจทีเ่ ป็ นดวงวิญญาณก็มาร่วมด้วย จึงเกิดการตัง้ ครรภ์ข้นึ มา ถ้าไม่มใี จมา
ครอบครองการตัง้ ครรภ์ก็ไม่เกิด ใจทีเ่ ข้าคิวรอเกิดเป็ นมนุษย์มเี ป็ นจํานวนมาก พอที่
ไหนมีการผสมพันธุก์ นั ก็จะมีการตัง้ ครรภ์ข้นึ มาทันที นี่คอื ทีม่ าของร่างกายกับใจ
ร่างกายมาจากพ่อกับแม่ ใจมาจากดวงวิญญาณของผูท้ ต่ี ายไปแล้ว ทีม่ บี ญ
ุ มีปจั จัยพอ ที่
จะครอบครองร่างกายเป็ นสมบัตไิ ด้ แต่มาด้วยความหลง มาด้วยอวิชชา มาด้วยความ
มืดบอด พอร่างกายคลอดออกมา พอเริ่มมีสติรบั รู้ ก็คดิ ว่าเป็ นตัวเราของเรา อย่างที่
พวกเราคิดกัน แล้วก็มคี วามผูกพันกับร่างกายมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มใี คร
บอกเลยแม้แต่คนเดียวว่า ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา มีแต่บอกว่าเป็ นตัวเราของเรา จึง
เกิดความผูกพันเกิดความยึดติด จนกลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นว่าร่างกายกับใจ
เป็ นอันเดียวกัน
ใจเป็ นผูค้ ดิ ว่าร่างกายเป็ นใจ ร่างกายคิดไม่เป็ น ร่างกายไม่รู้เรื่อง ร่างกายเป็ นเหมือน
วัตถุ เป็ นเหมือนต้นไม้ แต่ใจนี่แหละเป็ นผูร้ ู้ผูค้ ดิ แต่รู้ไม่จริง คิดไม่ถูก รู้ดว้ ย อวิชชา
ปัจจยา สังขารา อวิชชาหลอกให้ปรุงแต่งคิดว่าร่างกายเป็ นใจ จึงเกิดความผูกพัน เกิด
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อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ เกิดการหวงแหน เกิดตัณหาความอยาก อยากให้ร่างกายอยู่
อย่างปลอดภัย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่แก่ได้ก็ดี ถ้าไม่ตายได้ก็ยง่ิ ดีใหญ่ ถึงแม้จะรู้วา่
จะต้องแก่จะต้องตาย แต่ก็ไม่ยอมรับความจริงนี้ พยายามทีจ่ ะไม่คดิ ถึงมัน ปัญหาหลัก
ของพวกเราอยู่ตรงนี้ ทีพ่ ยายามไม่คดิ ถึงมัน เรากลัวมันมาก เรื่องความแก่ความตาย
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ยิง่ ไม่คิดก็ยง่ิ หลงใหญ่ ยิง่ ไม่มภี ูมคิ มุ ้ กัน ไม่มปี ญั ญาแยกแยะให้
เห็นว่าอะไรเป็ นอะไร จึงต้องอยู่กบั ความหลง อยู่กบั อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ อยู่กบั
ตัณหาความอยาก พอมีตณั หาก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะตัณหาเป็ นสมุทยั ได้แก่
กามตัณหาความอยากในกาม ภวตัณหาอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหาอยากไม่มอี ยากไม่
เป็ น อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ถ้าเป็ นภวตัณหาก็อยากจะอยู่อย่างมีความสุข
อยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เลยสร้างความกระวนกระวาย ความทุกข์ความกังวลต่างๆ ให้แก่
ใจของผูท้ ไ่ี ม่สามารถเจริญปัญญา เพือ่ ดับความหลงความยึดติดความอยากได้
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีหน้าทีส่ อนใจ ให้ได้เห็นความจริง ว่าใจไม่ใช่ร่างกาย
ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตาย เป็ นทุกข์ ถ้าอยากให้เป็ นอย่าง
นัน้ อย่างนี้ เพราะไม่ได้เป็ นตามความอยาก ถ้าจะไม่ให้ทกุ ข์ ก็ตอ้ งอยากให้เป็ นตามความ
จริง เช่นอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอย่างนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปทําตัวเองเจ็บ
หรือทําตัวเองตาย หมายถึงว่าพร้อมทีจ่ ะแก่พร้อมทีจ่ ะเจ็บพร้อมทีจ่ ะตาย ถ้ายังไม่แก่ยงั
ไม่เจ็บยังไม่ตาย ก็ปล่อยไปตามความจริง ตอนนี้ยงั สาวยังหนุ่มก็ปล่อยให้สาวให้หนุ่มไป
แต่ตอ้ งรู้วา่ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแก่ลงไป ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายไป นี่คอื อริยสัจข้อที่ ๑
คือทุกขสัจ ความจริงของร่างกายกับจิตใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาข้อที่ ๑ นี้ ทุกข์
ต้องกําหนดรู้ ต้องกําหนดรู้เรื่องของกายกับใจ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั้ ของกองทุกข์ ใจก็ทกุ ข์ไปอย่าง
กายก็ทกุ ข์ไปอย่าง กายก็ทกุ ข์เพราะความแก่ความเจ็บความตาย ใจก็ทกุ ข์เพราะตัณหา
ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ถ้าศึกษาวิเคราะห์แล้วก็จะมีปญั ญา ทีจ่ ะพลิก
ความอยากให้เป็ นตรงกันข้าม เวลามีความหลงก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย
พอมีปญั ญาแล้วก็ปล่อยให้แก่ปล่อยให้เจ็บปล่อยให้ตาย
ยอมรับความแก่ความเจ็บ
ความตาย พอรับได้แล้วตัณหาทีเ่ ป็ นสมุทยั ก็จะดับไป พอตัณหาดับไป นิ โรธคือการดับ
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ของความทุกข์ก็เป็ นผลตามมา ดับเพราะมรรค มรรคก็คอื ปัญญาทีพ่ จิ ารณาอริยสัจข้อที่
๑ นี้เอง
อริยสัจทัง้ ๔ ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ ข้อที่ ๑ ต้องศึกษา การจะศึกษาก็ตอ้ งใช้ข ้อที่ ๔
คือการเจริญมรรค เช่นนัง่ สมาธิ เจริญปัญญา พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่
เรื่อยๆ เป็ นการเจริญมรรค เป็ นการกําหนดรู้ทกุ ข์ กําหนดรู้ความจริงของร่างกายและ
จิตใจ เมือ่ รู้ความจริงแล้วความหลงก็หายไป ความอยากทีเ่ กิดจากความหลงก็หายไป
เพราะเห็นแล้วว่าถ้าเป็ นความอยากทีฝ่ ื นความจริง ก็จะไม่ได้ดงั ใจ จะทุกข์ทรมานใจ จิต
ก็วางเฉยกับเรื่องของร่างกาย มีหน้าทีด่ ูแลก็ดูไป อาบนํา้ อาบท่า รับประทานอาหาร แต่ง
เนื้อแต่งตัว เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอหายารักษากันไป แต่ใจจะสดชื่นเบิกบานแจ่มใส
ตลอดเวลา ใจไม่หลงไม่ยดึ ติดกับร่างกาย ไม่คดิ ว่าเป็ นตัวเราของเรา ไม่อยากให้ไม่เจ็บ
ไข้ได้ป่วยไม่ตาย เมือ่ ไม่มคี วามคิดเหล่านี้อยู่ในใจแล้ว ใจก็สบาย นี่คอื การทําหน้าทีห่ รือ
ทํากิจในอริยสัจ ๔ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกขสัจทีต่ อ้ งกําหนดรู้ทต่ี อ้ งศึกษา
พระองค์ได้ทรงกําหนดรู้ได้ศึกษาแล้ว ได้ทาํ กิจข้อที่ ๑ แล้ว สมุทยั ทีต่ อ้ งละก็ทรงละแล้ว
นิโรธทีต่ อ้ งทําให้แจ้งก็ทรงทําให้แจ้งแล้ว มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้สมบูรณ์ ก็เจริญอย่าง
สมบูรณ์แล้ว มีสติปญั ญาเต็มที่ ทีส่ ามารถนําไปละสมุทยั ได้แล้ว ทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจก็ดบั
โดยสิ้นเชิง เป็ นนิโรธขึ้นมาในใจ หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี จิ ในพระ
อริยสัจ ๔
แต่สาํ หรับผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถเข้าถึงหัวใจ หรือรากของพระศาสนาได้ ก็ตอ้ งเข้ามาทางกิ่ง
ทางต้นก่อน หัวใจของพระพุทธศาสนาก็คอื การพิจารณาอริยสัจ ๔ ให้เกิดสติปญั ญา ถ้า
ยังไม่มสี มาธิก็ตอ้ งเจริญสมาธิก่อน ถึงจะเข้าสู่สติปญั ญาขัน้ นี้ได้ ถ้าไม่มสี มาธิก็ตอ้ ง
รักษาศีลไปก่อน ถ้าไม่มศี ีลก็ตอ้ งให้ทานไปก่อน เพราะจะสนับสนุนกันเป็ นเหมือน
ขัน้ บันได ทานจะสนับสนุนให้การรักษาศีลเป็ นไปได้งา่ ยดาย ศีลจะทําให้การทําสมาธิ
เป็ นไปได้งา่ ยดาย สมาธิจะทําให้การเจริญสติปญั ญาเป็ นไปได้งา่ ยดาย สติปญั ญาก็จะทํา
ให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดาย เป็ นขัน้ ต่อเนื่องกัน เรื่องพระอริยสัจ ๔
เป็ นขัน้ สุดท้าย ขัน้ สติปญั ญา ถ้าสามารถเจริญสติปญั ญาได้ในขณะทีฟ่ งั ก็สามารถตัด
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ตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจได้เลย อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจ ๔ ครัง้ แรกให้แก่
พระปัญจวัคคีย ์ พระอัญญาโกณฑัญญะก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา สิ่งใดมีการ
เกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ร่างกายนี้มกี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา พอจิตเข้าใจหลักนี้แล้ว ก็จะตัดความกลัวตายได้ รู้อยู่ใน
ใจว่าไม่กลัวตายแล้ว ร่างกายของใครจะตาย จะไม่รู้สกึ อะไร ร่างกายของคนทีเ่ รารัก
เคารพบูชาเช่นของครูบาอาจารย์ ก็รู้วา่ เป็ นเพียงส่วนประกอบของท่านเท่านัน้ ไม่ใช่ตวั
ท่าน ตัวท่านคือใจของท่าน ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย รู้วา่ ร่างกายของท่านและของเรา ไม่
อยู่เหนือกฎของอนิจจัง
อนิจจังก็คอื การเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ใจทีจ่ ะรับความจริงนี้ได้ตอ้ งเป็ นใจทีม่ สี มาธิ
ตัง้ อยู่ในอุเบกขาธรรมแล้ว พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ไม่เกิดความสะทกสะท้านต่อความตาย
แต่อย่างใด จะรู้สกึ เฉยๆ เป็ นกับตายเท่ากัน เพราะใจปล่อยวางร่างกายได้ ใจไม่ได้เป็ น
ร่างกาย รู้วา่ ร่างกายมาจากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ นี่คอื อานิสงส์ของการได้เข้าหา
พระพุทธศาสนา ได้ตรงนี้ ได้ทใ่ี จ ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญสุข พวกเราไม่ตอ้ งการลาภยศ
สรรเสริญสุข เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ได้อะไรมาเดีย๋ วก็ตอ้ งจากไปหมด แต่สง่ิ ทีเ่ รา
ต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี จะไม่หมดไปจากใจ เมือ่ หลุดแล้วหลุดเลย ไม่
กลับไปหาความทุกข์อกี ไม่เหมือนการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกาย ทีร่ กั ษาหายแล้ว ก็ยงั
กลับไปเจ็บไข้ได้ป่วยได้อกี วันนี้หายจากโรคนี้ พรุ่งนี้ก็มโี รคใหม่ให้รกั ษาอีก แต่ถา้ ใจ
หายจากทุกข์ดว้ ยปัญญา ด้วยการเห็นสัจจธรรมความจริง เห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตร
ลักษณ์แล้ว จะไม่กลับไปทุกข์กบั อะไรอีกต่อไป เพราะความทุกข์ของใจเกิดจากความ
หลง ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ไม่เห็นไตรลักษณ์นนั ่ เอง เหมือนกับคนทีถ่ ูกเอาผ้าปิ ดตาแล้ว
ปล่อยให้เดินไป ก็จะเดินไปชนนัน่ ชนนี่ เหยียบนัน่ เหยียบนี่ พอเอาผ้าทีป่ ิ ดตาออกแล้ว
ก็จะไม่ไปชนไม่ไปเหยียบอะไรอีกแล้ว เพราะเห็นสิง่ ทีอ่ ยู่ข ้างหน้าอยู่ข ้างหลังอยู่รอบตัว
แล้ว ดวงตาเห็นธรรมก็เป็ นแบบนี้ เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมือ่ เห็น
แล้วก็จะไม่เข้าใกล้
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สิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่ยนิ ดี ลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
จะไม่ยนิ ดี พระขีณาสพผูห้ ลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว จะไม่กลับไปหาลาภยศสรรเสริญ
สุขอีกเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้กลับไปอยู่ในวัง คนทีอ่ อกบวชแล้ว ครูบาอาจารย์พระอริย
สงฆ์ทอ่ี อกบวชแล้วบรรลุแล้ว ท่านไม่กลับไปครองเรือนอีกเลย เพราะเห็นชีวติ ของผู ้
ครองเรือน เป็ นชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์นนั ่ เอง เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการครอง
เรือน ถ้ากลับไปก็จะกลับไปในรูปแบบใหม่ ไม่เหมือนเมือ่ ก่อน ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับ
ทางบ้าน เช่นทางบ้านนิมนต์ไป ท่านก็ไปอย่างแขกอย่างอาคันตุกะ ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นบ้าน
ของท่าน เป็ นสมบัตขิ องท่านแต่อย่างใด ถึงแม้เขาจะมอบให้ ก็ไม่ได้มคี วามยินดี อาจจะ
รับไว้เพือ่ นําเอาไปทําประโยชน์ต่อไป เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป ถ้าพ่อแม่แบ่งมรดกให้ก็
รับไว้เพือ่ ให้เขาสบายใจ เขาจะได้ทาํ บุญ ผูร้ บั ก็จะได้เอาไปทําประโยชน์ต่อไป แต่ไม่ได้
ทําเพือ่ บุญแต่อย่างใด เพราะมีบญ
ุ อยู่เต็มหัวใจแล้ว บุญทีเ่ กิดจากการให้ทานเป็ นบุญ
ส่วนย่อยเมือ่ เปรียบกับบุญทีไ่ ด้จากสติปญั ญา จากการหลุดพ้นจากความทุกข์ ต่างกัน
เหมือนฟ้ ากับดิน ต่อให้ได้เงินทองกองเท่าภูเขามา ก็จะไม่มคี วามหมายอะไรกับใจ กลับ
จะเป็ นภาระเสียมากกว่า เพราะต้องเอาไปจําหน่ายจ่ายแจกให้เหมาะสม ต้องเจอปัญหา
ต่างๆจากคนทีม่ คี วามอยาก เมือ่ รู้วา่ เราแจกข้าวแจกของแจกเงิน ก็จะมารุมล้อม มาแบบ
ไม่มเี หตุไม่มผี ล พอปฏิเสธไปก็เสียใจหรือโกรธ แต่ก็ช่วยไม่ได้ อยู่ในโลกของกิเลส
ตัณหาก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ แต่ใจไม่สะทกสะท้าน
ให้ดูพระอริยสัจ ๔ เป็ นหลักเสมอ ถ้าเห็นพระอริยสัจ ๔ ในใจแล้ว จะมีภูมคิ ุม้ กันความ
ทุกข์ ดูอะไรก็ให้ยอ้ นกลับมาดูทใ่ี จ ว่ากําลังอยู่ทางฝ่ ายมรรคหรือฝ่ ายสมุทยั เพราะทุก
ครัง้ ทีเ่ ห็นรูปได้ยนิ เสียง ใจจะมีปฏิกริ ิยาเกิดขึ้นทันที ถ้าเกิดความรักความชังนี้ ก็ไปทาง
สมุทยั ไปตามความหลง ถ้าเห็นแล้วปล่อยวาง สักแต่วา่ เห็น สักแต่วา่ ได้ยนิ ก็ไปทาง
มรรค ถ้าจะต้องตอบโต้หรือปฏิบตั ติ ่อสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้เห็น ก็ใช้สติปญั ญาเป็ นตัวนํา
ว่าควรจะพูดอย่างไร ควรจะทําอย่างไรในแต่ละกรณี แต่จะไม่ตอบโต้ดว้ ยอารมณ์ รัก
หรือชัง ดูข ้างนอกแล้วต้องรีบหันกลับเข้ามาดูข ้างในทันที เพราะใจทํางานอยู่ตลอดเวลา
ต้องดูวา่ ทําไปทางด้านไหน ถ้าไปทางสมุทยั ก็ตอ้ งใช้สติปญั ญาใช้ไตรลักษณ์เข้ามาตัด
ทันที พอยินดีก็ตอ้ งใช้ไตรลักษณ์เข้ามาตัด ว่าไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ อย่าไปอยากได้ เห็น
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อะไรสวยๆงามๆชอบอกชอบใจ อยากได้ก็ตอ้ งใช้ไตรลักษณ์เข้ามาตัด ถ้าร่างกายเจ็บก็รู้
ว่าเป็ นธรรมดา ให้เจ็บทีก่ าย อย่าให้ลามเข้ามาทีใ่ จ ถ้าใจไม่อยากให้หายหรืออยากให้เป็ น
อย่างอืน่ แล้ว ใจจะไม่เจ็บ ปล่อยให้เจ็บไป เจ็บได้เดีย๋ วก็หายได้ เวทนาก็เป็ นอนิจจา
เหมือนกัน เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไปเหมือนกัน การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามันยังไม่ได้เป็ นโรค
ชนิดที่ ๓ ทีเ่ ป็ นแล้วไม่หาย ตายอย่างเดียว ก็จะต้องหาย ช้าหรือเร็วก็ตอ้ งหาย ถ้าเป็ น
โรคชนิดที่ ๓ ก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป
ถาม เวลามีอารมณ์อยากไปกราบครูบาอาจารย์แต่ไปไม่ได้ จะรู้สกึ เศร้าหมอง พอรู้ทนั
มันก็จะวางลงได้ จะยอมรับมันได้ ไม่ทราบว่ายอมรับเพราะความจํายอมหรือ
เปล่า
ตอบ รับแบบไม่ถาวร ขณะใดทีม่ สี ติมปี ญั ญาทันก็รบั ได้ แต่สติปญั ญาของเรายังไม่
ต่อเนื่อง พอเผลอก็จะไม่ยอมรับ ต้องพยายามทําให้มสี ติปญั ญาอย่างต่อเนื่อง
ถาม ได้พยายามจุดไฟเผาร่างกายอย่างทีท่ ่านอาจารย์สอน แต่ในขณะเดียวกันมันจะ
ถามว่าถ้าเผาหมดแล้วจะได้อะไร
ตอบ จะได้พระในใจ ไปหาพระก็เพือ่ ไปหาพระในใจ พระภายนอกไม่ได้เป็ นของเรา
พระของเราอยู่ในใจเรา ถ้าเผาร่างกายจนปล่อยวางร่างกายได้แล้ว จะปรากฏพระ
ในใจขึ้นมา ทีไ่ ปหาพระอาจารย์ต่างๆนี้ ก็เพือ่ ให้ท่านสอนให้เราเข้าหาพระภายใน
พอเจอพระภายในแล้ว จะไปหาพระภายนอกให้เสียเวลาทําไม พระภายนอกเป็ น
เหมือนแผนที่ แต่พระภายในเป็ นจุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการจะไป เมือ่ ถึง
จุดหมายปลายทางแล้ว จะไปหาแผนทีใ่ ห้เสียเวลาทําไม เรารู้ทางแล้ว ตราบใดที่
ยังอยากจะไปหาท่านอยู่ แสดงว่ายังไม่รู้ทาง ยังไม่ได้พระภายใน ถ้าได้พระ
ภายในแล้วจะไม่อยากไปไหน ให้คดิ ว่าตอนนี้เป็ นโอกาสดีของเรา ทีจ่ ะได้ปฏิบตั ิ
ธรรมให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม จะได้เห็นธรรมมากขึ้น คนเราต้องอยู่ในสภาพจํายอม
ถึงจะเห็นธรรม ถ้ายังดิ้นได้กเิ ลสจะดิ้นอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่จนมุมจะไม่สู ้ พอจน
ตรอกจนมุมแล้ว หลังชิดฝาแล้วถอยไม่ได้แล้ว ก็ตอ้ งสู ้ ถ้าไม่สูจ้ ะทุกข์ทรมานใจ
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มาก เช่นตอนนี้ร่างกายเจ็บป่ วย ไปไหนไม่ได้ ถ้าอยากจะไปไหน จะทุกข์ทรมาน
ใจทันที ถ้ามีปญั ญาพิจารณาว่า ความทุกข์ทรมานใจนี้ เป็ นเพราะความอยาก เรา
ก็ดบั ความอยากไปเสีย เปลีย่ นใจไม่อยากไปไหน อยู่เฉยๆ อยู่บา้ นไป ความ
ทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอย่างถาวร เพราะเห็น
อริยสัจ เห็นสมุทยั เห็นเหตุของความทุกข์มาจากใจ มาจากความอยากของเรา
ถ้าตัดความอยากได้ ก็จะหายทุกข์ทรมานใจ ต่อไปจะเข็ดกับความอยากไปไหน
มาไหน
ถาม ทีอ่ ยากจะไปนัน้ อยากจะไปทําความดีให้มากขึ้น
ตอบ ความดีอย่างนัน้ ไม่ดเี ท่ากับความดี ทีเ่ รากําลังทําในปัจจุบนั ทีเ่ ป็ นสุดยอดของ
ความดี ความดีส่วนอืน่ เหมือนกิ่งกับลําต้น ไม่ใช่รากไม่ใช่หวั ใจของความดี คือ
การปฏิบตั กิ จิ ในอริยสัจทัง้ ๔ ประการ นี่คอื หัวใจของความดี การไปทําบุญให้
ทานไปเป็ นส่วนย่อยของการทําความดี เหมือนกับตัดกิ่งไม้ตัดลําต้น แต่ไม่ได้ขดุ
รากถอนโคนต้นไม้ออกมา ตัดกิ่งไป ตัดต้นไป ทิ้งไว้ไม่นาน ก็งอกกลับมาอีก
ทําบุญให้ทานรักษาศีลนัง่ สมาธิไป กิเลสก็ดบั ไปชัว่ คราว แล้วก็งอกกลับมาใหม่
ถ้าเจริญวิปสั สนาภาวนา ทํากิจในอริยสัจ ๔ ได้แล้ว กิเลสจะไม่งอกกลับขึ้นมา
อีก เพราะถอนรากถอนโคนเลย การเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเป็ นโอกาสทีด่ ขี องเรา
คนเราถ้าไม่ถูกบังคับจะไม่อยู่กบั ที่ จะไปอยู่เรื่อยๆ กิเลสจะหลอกให้ไปทําความ
ดีทไ่ี ม่สะเทือนมัน ทําบุญให้ทานรักษาศีลไปนัง่ สมาธิน้ ี ยังไม่สะเทือนเท่าไหร่ ไม่
เหมือนกับการเจริญวิปสั สนา ทีถ่ อนรากถอนโคนมันเลย ฆ่ามันตายเลย การนัง่
สมาธิรกั ษาศีลทําบุญให้ทานนี้ เป็ นเพียงฉีดยาสลบ พอฤทธิ์ของยาสลบหมดไป
ก็ฟ้ ื นกลับขึ้นมาอีก กิเลสไม่กลัวอะไรเท่ากับวิปสั สนา ไม่มวี ปิ สั สนาในศาสนาอื่น
มีแต่ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ศาสนาอืน่ สอนได้ถงึ ขัน้ สมาธิเท่านัน้
ไม่สามารถสอนเรื่องวิปสั สนาได้ ไม่มใี ครรู้อริยสัจ ๔ ไม่มใี ครรู้ไตรลักษณ์ มี
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีร่ ู้
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ถาม พยายามอยู่ค่ะ แต่ลูกยังเป็ นคนกิเลสหนา เวลาทีไ่ ด้มากราบฟังธรรมจากปาก
ท่านอาจารย์แล้ว มีความปี ตอิ ย่างสูงสุดเลย
ตอบ ปี ตยิ งั ไม่พอ ต้องนิโรธถึงจะพอ ต้องนิโรธให้ได้ ต้องตัดตัณหาทัง้ ๓ ให้ได้
กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา เพราะการออกไปแสวงบุญจะเป็ นเครื่องมือของ
กามตัณหาไปในตัว ญาติโยมแถวนี้เวลาออกพรรษาแล้ว จะชอบไปทอดกฐินที่
ต่างจังหวัดกัน จะได้ไปเทีย่ วด้วย ไปเชียงใหม่จะได้ไปเทีย่ วไปซื้อของด้วย กิเลส
แฝงไปด้วย แต่ก็ยงั ดีกว่าทีไ่ ปเทีย่ วอย่างเดียว คนบางคนไม่ไปทอดผ้าป่ าไม่ไป
ทอดกฐินเลย ไปทัวร์อย่างเดียว ถ้าดืม่ เหล้าก็แบบไม่ผสมโซดา ดืม่ เพียวๆเลย
ถ้าทําบุญแล้วไปเทีย่ วด้วย ยังผสมโซดาหน่อย ดืม่ แล้วไม่ค่อยเมา เหมือนไปทัวร์
ล้วนๆเลย ไปกินไปเทีย่ วไปอยู่โรงแรม ๕ ดาว เทีย่ วระดับ ๕ ดาวอย่างเดียว ไม่
คิดถึงเรื่องการไปทําบุญให้ทานเลย ขอเทีย่ วอย่างเดียว นี่ถา้ พวกเราไปเทีย่ ว
อเมริกาก็ควรแวะไปตามวัดไทยทําบุญบ้าง จะได้ทาํ ให้จางๆหน่อย ไม่เมามาก
จนเกินไป ไปอินเดียก็ไปทําบุญทีโ่ รงพยาบาลนะ หลวงตาท่านไม่พาพระเณรไป
ทําวัตรครูบาอาจารย์เลย ท่านไปองค์เดียว ท่านรู้ทนั ถ้าพาพระเณรไป ก็จะกระดี ๊
กระด๊าดีอกดีใจ ได้ออกไปดูนนั ่ ดูน่ี
ถาม เห็นพระเดินธุดงค์แถวเขาใหญ่ พอรถใกล้เข้ามาท่านก็ทาํ ทีขอนํา้ ทําอย่างนัน้
ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ท่านไม่รู้ธรรมวินยั ทําไม่ได้ ถ้าใครสงสารเขาก็หยุดถามเอง
ถาม เราไปตําหนิได้ไหมครับ
ตอบ อย่าไปตําหนิ วางเฉย เป็ นเรื่องของท่าน เราก็อยู่ส่วนของเรา
ถาม ไม่กลัวศาสนาจะเสือ่ มหรือครับ คนอืน่ เห็นแล้วมันไม่ดี เราน่าจะเตือนท่านบ้าง
ตอบ ก็ลองดู ดูวา่ ท่านจะฟังเราหรือเปล่า
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ถาม เหมือนกับว่าปล่อยให้ศาสนาเสือ่ ม ไม่คดิ จะป้ องกัน
ตอบ ถ้าอยากจะทําก็ทาํ ไป ทําได้ ผลจะเป็ นอย่างไรก็อกี เรื่องหนึ่ง ก็ลองทําดู ถ้าคิดว่า
ทําแล้วทําให้ศาสนาดีข้นึ
ถาม ผมก็เคยเตือนพระทีไ่ ปบ้านหม้อไปซื้อซีดี ผมเห็นว่าไม่สมควร
ตอบ ก็ดี แล้วผลเป็ นอย่างไร พระไปน้อยลงไปหรือเปล่า
ถาม ถ้าเราไม่ทาํ บ้าง คนจะเสือ่ มศรัทธา แทนทีจ่ ะนับถือ
ตอบ ผูใ้ หญ่ทกุ ระดับเขาก็พยายามกันทุกคน พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ ท่านก็พยายาม
ถึงกับแยกออกมาเป็ นอีกนิกายหนึ่ง แต่สู ้กําลังของกิเลสไม่ไหว เหมือนกับเรา
เป็ นกองร้อย แต่กเิ ลสเป็ นกองพล เสียเวลาเปล่าๆ มาสูก้ เิ ลสของเราดีกว่า หน้าที่
ของเราจริงๆแล้ว อยู่ทก่ี ารต่อสูก้ เิ ลสของเรา เมือ่ ชนะกิเลสแล้ว ค่อยไปช่วยคนที่
อยากจะต่อสูก้ บั กิเลสของเขา แต่พวกทีไ่ ม่อยากจะต่อสู ้ เราอย่าไปต่อสูใ้ ห้เขาเลย
จะเหนื่อยเปล่าๆ เขาจะไม่รบั จะไม่ฟงั จะมีความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดกี บั เรา อาจจะเป็ น
ภัยกับเรา ช่วยคนทีอ่ ยากจะต่อสูก้ บั กิเลสดีกว่า เวลารบในสงคราม หมอต้อง
แยกคนไข้ไว้รักษา คนทีร่ กั ษาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาตายไป รักษาคนทีย่ งั รักษาได้
มีโอกาสหาย คนทีไ่ ม่มโี อกาสหายอย่าไปเสียเวลารักษาเลย เสียยาเสียเวลา ใน
ทีส่ ุดศาสนาก็ตอ้ งเสือ่ มไปตามสภาพ พระพุทธเจ้าทรงทํานายไว้แล้วว่าไม่เกิน
๕๐๐๐ ปี ศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัย ก็หมดไปตามกาลตามเวลา
ระยะเวลาของศาสนากับระยะเวลาทีว่ า่ งจากศาสนานี้มนั ต่างกันมากจน การรักษา
ศาสนาให้อยู่ต่อไปอีก ๑๐๐ ปี น้ ีไม่มคี วามหมายอะไรเลย เช่นศาสนาของเรานี้
ยาวแค่ ๕๐๐๐ ปี แต่ช่วงว่างจากศาสนานี่ยาวเป็ นกัป กัปนี่ก็ยาวกว่าล้านๆๆปี
รักษาไปอีก ๕๐๐ ปี ก็เท่านัน้
ถาม จะใส่บาตรทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์ นิมนต์พระมารับบาตร แต่บางครัง้ พระทีม่ ารับ
บาตรไม่สาํ รวม แต่กต็ อ้ งใส่ทกุ วัน เพราะความรับผิดชอบทีน่ ิมนต์ท่านมา
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ตอบ ถ้าจะทําบุญเพือ่ ตัวเรา อยากจะใส่บาตรทุกวัน ถ้าไม่สามารถหาพระทีท่ าํ ให้เรา
สบายใจได้ ก็เอาเงินทีจ่ ะซื้อกับข้าวนี้ใส่ไปในกระปุกก่อนก็ได้ เวลาไปหาพระทีเ่ รา
มีความมันใจ
่ ก็ถวายท่านไป ตราบใดทีเ่ ราไม่ถอื ว่าเงินทีใ่ ส่กระปุกนัน้ เป็ นของเรา
ถือว่าเป็ นของพระ เพียงแต่รอเวลาเอาไปถวายท่าน
ถาม ทีไ่ ม่สบายใจเพราะไปนิมนต์ท่านไว้
ตอบ ถ้านิมนต์มนั ก็เป็ นกรรมของเรา
ถาม ตอนแรกมีเพือ่ นบ้านหลายคนมาใส่ พอท่านเสียไปก็เลยไม่มพี ระมารับ เพือ่ น
บ้านก็รอใส่บาตรกัน ลูกก็เลยโทรไปนิมนต์ ท่านก็มา
ตอบ คิดว่าเป็ นการให้ทานก็ได้ ให้ขอทาน เราก็ยงั ได้บญ
ุ จากการให้อยู่ดี อย่าไปหวัง
อะไรจากท่านทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ท่านเป็ นอย่างนี้ เราก็ตอ้ งปรับความเข้าใจว่า ท่านยัง
ไม่ได้เป็ นพระในระดับทีเ่ ราคิดว่าควรจะเป็ น แต่ท่านก็เป็ นคน ทีต่ อ้ งกินข้าว ถ้า
เรามีความสงสาร ก็ให้ข ้าวท่านไป เราก็จะได้ทานบารมี การให้น้ ีเป็ นการตัดความ
ยึดติดในเงินทองของเรา ถ้าให้ได้จะยึดติดน้อยลง ทําให้เรามีความสบายใจเบา
ใจสุขใจ ให้สุนขั ก็ยงั มีความสุขใจได้
ถาม ถ้าไม่ให้ก็ไม่ผดิ
ตอบ ไม่ได้บญ
ุ เท่านัน้ เอง ไม่ได้ทานบารมี ไม่ได้ให้อาหารกับใจ การทําบุญให้ทานเป็ น
การให้อาหารกับใจ ให้แล้วจะอิม่ เอิบใจสุขใจพอใจ ก็ดอี ย่าง จะได้สอนให้เรารู้จกั
ให้โดยไม่เลือกคน การให้แบบเลือกคนนี้ยงั ไม่เป็ นสัพเพสัตตา ถ้าเป็ นสัพเพสัต
ตาแล้ว ไม่สนใจว่าจะเป็ นคนหรือเป็ นเดรัจฉานก็ให้ได้ ถ้ามีความจําเป็ นจะต้อง
ให้ก็ให้ได้ แม้แต่ศตั รูทแ่ี ย่งสามีภรรยาเราไปนี้ ก็ให้เขาได้ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มี
อาหารรับประทาน ก็ให้เขาได้ อย่างนี้ถงึ จะเป็ นสัพเพสัตตา
ถาม จะรู้สกึ มีความสุขทีค่ นใส่บาตร
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ตอบ ถือว่าเป็ นอุบายให้คนได้ทาํ บุญใส่บาตร ส่วนพระจะดีหรือไม่ดกี ็เรื่องของท่าน
ท่านก็ยงั เป็ นพระอยู่ เพราะไปเห็นพระทีเ่ ป็ นเพชรแล้ว พอเห็นพระทีเ่ ป็ นพลอยก็
เลยดูไม่ดไี ป ถ้าไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้สกึ อะไร อย่าไปคิดอะไรมาก คิดว่าเป็ นการ
ให้ทานก็แล้วกัน
ถาม โยมทีไ่ ม่สบายให้กราบเรียนท่านว่าเขาพยายามปฏิบตั ิ ถ้าไม่ป่วยครัง้ นี้ก็จะไม่เห็น
โลงศพ ไม่หลังนํ
่ า้ ตา
ตอบ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้เห็นอริยสัจ พระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนสวรรคต ไม่มที างดิ้นแล้วก็เลยต้องสูอ้ ย่าง
เดียว ถ้ามีโค้ชคอยบอกคอยสอน อย่างพระพุทธเจ้าคอยสอนคอยแนะให้คดิ
พอคิดตามก็บรรลุได้เลย
ถาม เวลาป่ วยเป็ นแบบทดสอบทีส่ าํ คัญยิง่
ทุกขเวทนา

เพราะสติมกั จะเผลอทุกครัง้ ทีเ่ กิด

ตอบ เป็ นเวลาทีต่ อ้ งเข้าห้องสอบ ไปเทีย่ วไม่ได้แล้ว ต้องรีบดูหนังสือแล้ว ก่อนหน้านี้
ยังมีเวลาก็ผดั ไปก่อน ทํานัน้ ทํานี่ไปก่อน แต่น่ีใกล้แล้ว พรุ่งนี้จะสอบแล้ว คืนนี้
ต้องดูหนังสือทัง้ คืนเลย นี่ก็เหมือนกันพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ก็รู้วา่ ไปไหนไม่ได้
แล้ว
ถาม ตอนหัดใหม่ๆ ได้เห็นว่ายังติดท่าอยู่เยอะ
ตอบ ทําสมาธิไม่ได้ทาํ ทีร่ ่างกาย ทําทีจ่ ติ ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนก็สามารถทําได้ แต่
ผลทีไ่ ด้จะต่างกัน เช่นท่านอนจะเผลอสติได้งา่ ยจะหลับได้งา่ ยกว่า ท่านัง่ จะเผลอ
สติได้ยากกว่า แต่ถา้ มีสติแล้วอยู่ในอิริยาบถไหนก็ทาํ ได้ พระพุทธองค์ก็ทรง
เข้าฌานตอนทีจ่ ะเสด็จปรินิพพาน ทรงประทับในท่าสีหไสยาสน์ แต่พระจิตมี
สติปญั ญาครบถ้วนบริบูรณ์ อยู่ในท่าไหนก็ไม่หลับ สามารถทําสมาธิได้ทกุ ท่า
พวกเราจะทําในท่าไหนก็ได้ แต่ผลจะต่างกัน อย่าไปฝื นร่างกาย ต้องให้เป็ นไป
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ตามธรรมชาติ ฝื นแล้วก็เป็ นโทษกับร่างกาย การภาวนาไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย อยู่ท่ี
ใจ อยู่ทจ่ี ติ อยู่ทส่ี ติเป็ นหลัก จะได้ผลมากน้อยอยู่ทส่ี ติ ควรพยายามเจริญสติ
อยูเ่ รื่อยๆ ถ้าไม่อยากจะพิจารณาธรรมก็ให้บริกรรมพุทโธๆไป ฝึ กไปภายในใจ
หรือดูลมหายใจเข้าออก ไม่ควรปล่อยให้คิดฟุ้งซ่าน ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้อยู่
กับธรรม ถ้าไม่อยู่กบั วิปสั สนาก็ให้อยู่กบั สมถะ อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั บทสวดมนต์
หรือฟังเทศน์ไป ทําสลับกันไป อยู่คนเดียวในบ้านอยู่ได้ ถ้ามีธรรมจะไม่รู้สกึ
เดือดร้อน ถ้าไม่มจี ะฟุ้งซ่านจะไม่สบายใจ จะกระทบกับการฟื้ นฟูของร่างกาย ทํา
ให้หายช้า
ถาม เวลานัง่ สมาธิกระดูกตรงส่วนทีห่ กั จะปรากฏให้เห็น ตอนทีห่ กั แล้วทิม่ ออกมา
ตรงนี้จะขึ้นตลอดเลย เห็นเลยว่ามันห้อยอยู่ ก็พยายามทําอย่างทีท่ ่านอาจารย์
สอน เอาไฟเผาส่วนทีห่ กั รู้สกึ ว่าปวดมาก
ตอบ ให้เผามันไปเรื่อยๆ เอาความปวดนัน้ เป็ นเหมือนความรู้สกึ ทีเ่ กิดจากการถูกไฟ
เผา เผาจนกลายเป็ นขี้เถ้าไป พอไฟดับไปแล้วความปวดก็จะหายไป ถ้าเผาจนจิต
ปล่อยวางแยกออกจากร่างกาย ตอนนัน้ ความเจ็บปวดของร่างกายจะหายไป แต่
บังคับไม่ได้นะ ต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ
ถาม ก่อนทีข่ าหักนี่ อวัยวะส่วนต่างๆจะปรากฏให้เห็น แต่ตงั้ แต่ขาหักมานี่ จะเกิดส่วน
นี้ส่วนเดียว เพราะเราไปฝังอยู่กบั อันนี้หรือเปล่า
ตอบ กําหนดดูส่วนอืน่ ไปก็ได้ เราดูอาการ ๓๒ ได้ตลอดเวลา ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ
เอ็นกระดูกฯลฯ หรือดูสภาพทีเ่ สือ่ มสลายไป ตายไป ๓ วัน ตายไป ๕ วัน ถูก
แร้งกากัด อวัยวะส่วนต่างๆกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง เป็ นการดูหนัง
ตัวอย่าง ซ้อมไว้ก่อน พอเกิดขึ้นใจจะได้ไม่ผวา ใจรู้แล้วว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้ ไม่
ต้องพิจารณาทุกส่วนก็ได้ ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ พิจารณาจนปลงได้ก็ใช้ได้แล้ว
ทําให้คดิ ได้วา่ อย่างไรๆในทีส่ ุดเราก็ตอ้ งตัวคนเดียว คนอืน่ ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้
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เมือ่ ถึงเวลานัน้ ถึงเวลาทีร่ ่างกายกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ต้องไปตามบุญตาม
กรรมของเรา
ถาม ค่อนข้างยากระหว่างความเป็ นอุเบกขากับความมีนาํ้ ใจ
ตอบ มีอเุ บกขาก็มนี าํ้ ใจได้ อุเบกขาทีไ่ ม่มนี าํ้ ใจนี่จะไม่ใช่อเุ บกขา เป็ นความขี้เกียจเห็น
แก่ตวั ตระหนี่ หรือเป็ นความเกลียดลึกๆก็ได้ ไม่ได้เป็ นอุเบกขาถ้าไม่มนี าํ้ ใจ ต้อง
เป็ นเองในใจถึงจะรู้ ความรู้สกึ ของพวกเราเวลาเราเฉยนี่ มันเฉยเมยเสียมากกว่า
แต่เฉยแบบอุเบกขานี่ไม่ได้เฉยแบบนัน้ มีสติปญั ญาสมบูรณ์ รับรู้วเิ คราะห์ทกุ สิง่
ทุกอย่าง ดูวา่ ควรจะทําควรจะพูดอย่างไร
ถาม ในความเฉยมีความสงสารอยู่
ตอบ มีเมตตากรุณาอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่วา่ ตัวไหนจะออกมาเป็ นตัวนําเท่านัน้ เอง
ถ้าไม่มเี หตุทจ่ี ะเอาตัวสงสารออกมาตัวสงสารก็อยู่ข ้างใน บางทีก็ใช้เมตตาเป็ น
ตัวนํา เช่นเวลาเจอกันก็ทกั ทายกันยิ้มแย้มแจ่มใส ส่งความสุขให้กนั ไป เรียกว่า
เมตตา ถ้าเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มใี ครดูแลเราก็รบั เขามาดูแล อย่างนี้สงสาร
ก็เป็ นตัวนํา ถ้าเขาได้ดบิ ได้ดมี คี วามสุขเราก็ยนิ ดีดว้ ย เช่นใครจะไปเทีย่ วไหนก็
ยินดี มีความสุขไปกับเขา ไม่ใช่อจิ ฉาเพราะไม่ได้ไปกับเขา ถ้ามันไม่มคี วาม
จําเป็ นต้องเมตตากรุณาหรือมุทติ า ก็เฉยๆ อุเบกขาก็เป็ นตัวนํา
จิตทีไ่ ม่มกี เิ ลสหรือเวลาทีจ่ ติ สงบ จะมีพรหมวิหาร ๔ ปรากฏขึ้นมา เป็ น
ธรรมชาติของจิตทีส่ งบ พอได้สมาธิก็มพี รหมวิหาร ๔ แล้ว แต่มใี นขณะทีอ่ ยู่ใน
สมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าจิตไปเห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็จะหายไปได้
แทนทีจ่ ะเมตตาก็โกรธได้ เช่นไปเห็นคู่อริคู่แค้นอย่างนี้ เวลานัง่ ในสมาธิก็สบาย
พอออกจากสมาธิมาเห็นคู่อริ ก็เกิดความรู้สกึ เกลียดชังขึ้นมา เพราะไม่มปี ญั ญา
ไม่เหมือนสงบด้วยปัญญา เวลาเห็นใครจะไม่มอี ารมณ์ เพราะมีสติปญั ญาคอย
คุมอยู่ พอมีอารมณ์ก็จะรู้วา่ เป็ นกิเลส ต้องกําจัดกับมันทันที จะว่าพรหมวิหาร ๔
นี่เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นธรรมชาติของจิตทีส่ งบก็วา่ ได้ ถ้าจิตสงบแล้วจะมีพรหมวิหาร ๔
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ถ้าสงบด้วยปัญญาอย่างของพระอริยะนี้ จะมีตลอดเวลา ไม่วา่ จะนัง่ สมาธิหรือไม่
ก็ตาม เวลาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็มพี รหมวิหาร ๔ อยู่ตลอดเวลา มีอยู่ตาม
ขัน้
ขัน้ แรกจะมีไม่ครบบริบูรณ์ ไม่เหมือนกับขัน้ สุดท้ายทีม่ คี รบบริบูรณ์ เพราะขัน้
แรกยังมีกเิ ลสทีอ่ อกมาทําลายพรหมวิหารได้ เช่นยังมีราคะมีปฏิฆะ พระโสดาบัน
นี่ ท่านยังโกรธได้ถา้ ใครไปแตะต้องสิง่ ทีท่ ่านรัก แต่ท่านจะไม่ทาํ ร้ายผูอ้ น่ื ท่านมี
ศีลพอทีจ่ ะระงับการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้องได้ แต่ภายในใจของท่านก็คงยังขุน่ มัวอยู่
เวลาใครไปคุยกับแฟนของท่าน ถ้าถึงขัน้ อนาคามีแล้ว ท่านก็จะไม่สนใจเรื่อง
แฟนเรื่องร่างกาย ใครอยากจะเอาซากศพไปก็เอาไป ท่านเห็นซากศพอยู่
ตลอดเวลา เวลาเห็นนางงามจักรวาลนี้ท่านไม่ได้เห็นอย่างทีพ่ วกเราเห็น ท่านเห็น
ซากศพเดินได้ แต่ท่านก็ยงั มีความหงุดหงิดใจในเรื่องอืน่ เป็ นเรื่องภายในจิต จิต
ของท่านก็ยงั มีกเิ ลสทีล่ ะเอียด ท่านก็ยงั ไม่มพี รหมวิหารครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เวลาความสุขในจิตหายไปก็จะหงุดหงิดใจขึ้นมา เป็ นความสุขของความสงบที่
ละเอียด แต่ยงั เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง พอผ่านขัน้ นี้ไปแล้วก็จะไม่มกี เิ ลสหลงเหลือ
อยู่เลย ทีน้ กี ็จะเป็ นพรหมวิหาร ๔ ตลอดเวลา ใครจะด่าใครจะว่าอย่างไรก็เฉยๆ
กลับสงสารเขาเสียอีก ทีเ่ ขากําลังสร้างนรกให้กบั ตัวเขาเอง เพราะกรรมอยู่ท่ี
ผูก้ ระทํา ทํากรรมอันใดไว้ก็ตอ้ งรับผลของกรรมนัน้ ผูท้ ถ่ี ูกกระทําไม่ตอ้ งรับผล
กรรม แต่เป็ นการรับผลของกรรม ทีม่ าเกิดอยู่ในโลกของสรรเสริญนินทา แต่ใจ
หลุดจากการสรรเสริญนินทาแล้ว ไม่เป็ นปัญหาอะไร อย่างทีล่ ูกศิษย์ลูกหาบาง
ท่านอาจจะโกรธแค้นโกรธเคือง เวลาใครไปว่าครู บาอาจารย์ แต่ตวั ท่านเองท่าน
ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ใครจะว่าก็วา่ ไป ปากของเขา แต่พวกลูกศิษย์ยงั เดือดร้อน
แทนท่านอยู่ เพราะยังไม่ได้ปล่อยวาง
ถาม ถ้าได้ยนิ แล้วเราไม่แก้ เหมือนเราไม่เคารพครู บาอาจารย์หรือเปล่าคะ หมายความ
ว่าได้ยนิ เขาว่าอย่างนี้ ถ้าไม่จริงเราก็ตอ้ งปกป้ องครูบาอาจารย์ของเรา
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ตอบ ถ้าจะพูดด้วยเหตุดว้ ยผล ก็พูดได้ กลัวจะไปทะเลาะกันไปตีกนั ฟังแล้วก็พูดกับ
เขาดู ทําความเข้าใจกัน ว่าสิง่ ทีพ่ ูดมานี้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ถ้าเขายืนยันจะ
เชื่อในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา ก็ตอ้ งเคารพในสิทธิของเขา เราไม่มสี ทิ ธิไปโกรธเขา
ความโกรธเป็ นความร้ายกาจของเรา เพราะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ไม่ได้สร้าง
ความทุกข์ให้กบั เขาหรอกเวลาเราโกรธ เหมือนกับทุบศีรษะเรา คนอืน่ เขาเจ็บไหม
มีโอกาสชี้แจงก็ช้แี จงไป ถ้าเขาไม่สนใจรับการชี้แจงจะทําอย่างไรได้ ก็ตอ้ ง
อุเบกขา เพชรย่อมเป็ นเพชรอยู่ดี ทองย่อมเป็ นทองอยู่ดี แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรา
เลย ฐานะลูกศิษย์กบั อาจารย์ก็เรื่องหนึ่ง แต่เรื่องคนไปด่าท่านไปว่าท่าน ก็อกี
เรื่องหนึ่ง คนละเรื่องกัน เรื่องของลูกศิษย์กบั อาจารย์ก็คอื ลูกศิษย์ตอ้ งเชื่อฟัง
อาจารย์ อาจารย์ตอ้ งสังสอนลู
่
กศิษย์ นี่คอื ความสัมพันธ์ แต่เรามักจะมีอปุ าทาน
ไปยึดว่าท่านเป็ นตัวเราของเรา ใครมาแตะต้องไม่ได้ อย่างนี้เป็ นกิเลสแล้วรู้หรือ
เปล่า เหมือนกับศาสนานี่ พวกคุณก็บอกว่าศาสนาเป็ นของเรา ต้องรักษา ใครมา
เป็ นหนอนเป็ นแมลงมากัดมาแทะ ก็ตอ้ งกําจัด เราไม่มหี น้าทีป่ กป้ องศาสนาแบบ
นัน้ การปกป้ องศาสนาก็คอื การศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้ แล้วนําเอาความจริงของ
ศาสนา ไปทําความเข้าใจกับผูท้ เ่ี ห็นผิด ไม่ได้ให้ไปทําร้ายผูท้ ม่ี าทําลายศาสนา
การไปทําร้ายผูอ้ น่ื ไม่ใช่เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า การไม่เบียดเบียนกัน การไม่
ทําร้ายกัน เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม
ไม่ให้ไปฆ่าเพือ่ รักษาชีวติ เราหรือรักษาศาสนาเรา เพราะการฆ่านี้เป็ นความผิด ไม่
ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลกลไกใด ผิดทัง้ นัน้ มีผลเสียต่อผูก้ ระทํา การพูดก็
เช่นเดียวกัน ไปด่าไปตอบโต้ดว้ ยวาจาหยาบคาย ก็พอกัน
ถาม โยมทีไ่ ม่สบายก็พยายามดูอย่างทีท่ ่านอาจารย์สอนให้ดูทกุ ข์ พอดูทกุ ข์มนั ก็จะ
ทุกข์ไปหมดทุกเวลา
ตอบ ดูไม่เป็ น เพราะไปดูทกุ ข์ทร่ี ่างกาย ไม่ดูทกุ ข์ทใ่ี จ ทุกข์ทร่ี ่างกายเราดับไม่ได้ ต้อง
เป็ นไปตามเหตุปจั จัย ถ้าดูทกุ ข์ทร่ี ่างกายแล้วอยากจะให้มนั หาย ก็จะไปสร้าง
ทุกข์ทใ่ี จ ถ้าเห็นว่าทุกข์ทใ่ี จเกิดจากความอยากให้ทกุ ข์ทก่ี ายหายไป ก็จะดับทุกข์
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ทีใ่ จได้ ทุกข์ทก่ี ายเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับ เหมือนกับถูกลงโทษ ทําผิดแล้วก็
ต้องถูกหวดถูกตี การเจ็บไข้ทางด้านร่างกายเป็ นเหมือนกับการรับโทษ ถูกโบย
อย่างนี้ เมือ่ ทําผิดแล้วก็ตอ้ งยอมรับผิด เราดําเนินชีวติ ของเรามาแบบนี้ ก็ส่งผล
มาให้เป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งรับผลไป ถ้ายอมรับความจริงของร่างกาย ทางจิตใจก็จะ
ไม่ตอ้ งรับโทษอีกชัน้ หนึ่ง ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานไปกับร่างกาย
ถาม แต่เจ็บมากๆจิตใจก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ตอบ ใจไม่ได้เป็ นอะไรเลย เหมือนเป็ นความเจ็บของคนอืน่ รู้วา่ เขาเจ็บแต่คนทีร่ ู้ไม่ได้
เจ็บไปกับเขา
ถาม ถ้ารักษาใจ ปล่อยวางร่างกาย อายุจะยืนขึ้นหรือไม่
ตอบ ผลพลอยได้มกั จะเป็ นอย่างนัน้ คนทีร่ กั ษาใจได้ดอี ายุจะยืน หลวงตาตอนนี้ก็
๙๖ ปี แล้ว เพราะใจของท่านไม่ไปกระทบกระเทือนกับการทํางานของร่างกาย
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๒

ใจไม่มีอายุขยั

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่องของสังขารร่างกายก็เป็ นอย่างนี้แหละ เป็ นธรรมดา เป็ นไปตามเวลาของเขา แต่ใจ
ไม่ได้เป็ นเหมือนร่างกาย ใจไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายตามร่างกาย ใจยังเป็ นใจอยู่
เหมือนเดิม ใจจะเปลีย่ นเฉพาะคุณสมบัตทิ ม่ี อี ยู่ในใจ จากการมีกเิ ลสไปสู่การไม่มกี เิ ลส
จากการมีกเิ ลสน้อยไปสู่การมีกเิ ลสมาก จากการมีกเิ ลสมากไปสู่การมีกเิ ลสน้อย การ
เปลีย่ นแปลงของใจอยู่ในลักษณะนี้ แต่ใจไม่มีอายุขยั ไม่มวี นั แก่ ไม่มวี นั ตาย แต่ยงั มี
วันทุกข์มวี นั เจ็บอยู่ ตราบใดทีย่ งั มีกเิ ลสอยู่ในใจ ก็ยงั มีความทุกข์ทรมานใจอยู่ ถ้าไม่มี
กิเลสหลงเหลืออยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์ทรมานใจ จะมีแต่ความสุขอย่างเดียว
จึงควรให้ความสําคัญแก่ใจมากกว่าร่างกาย เพราะทําอะไรร่างกายไม่ได้ เขาต้องเป็ นไป
ตามเรื่องของเขา ส่วนทีท่ าํ ได้เป็ นเพียงส่วนปลีกย่อย เช่นให้อาหาร ให้นาํ้ ให้ยา เวลาทีเ่ ขา
ต้องการ ก็พอพยุงให้อยู่ได้ไปตามขัน้ ตอนของเขา ถ้าขาดสิง่ ทีค่ วรจะได้ ก็จะไปเร็ว จะ
เจ็บไข้ได้ป่วยเร็วขึ้น แล้วก็ตายเร็วขึ้น ไม่วา่ จะดูแลรักษาเขาอย่างไร ความจริงของเขาก็
ยังเป็ นเช่นเดิม เขายังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปในทีส่ ุด แต่ใจทีม่ าเป็ นเจ้าของร่างกาย
นี้ ไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายตามร่างกาย แต่จะทุกข์ตามร่างกายถ้าไม่ได้รบั การอบรม
สังสอน
่
ให้เกิดปัญญา ให้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็ นใจ จึงต้องศึกษา
ความสัมพันธ์ของใจและกาย ดูตงั้ แต่จดุ เริ่มต้นทีใ่ จและกายมาพบกัน ก็ตอนทีอ่ ยู่ใน
ครรภ์ ตอนทีม่ กี ารปฏิสนธิ ตอนทีม่ เี ชื้อของพ่อของแม่มาผสมกัน แล้วก็มปี ฏิสนธิ
วิญญาณคือใจ มาจับจองเป็ นเจ้าของ อยูค่ ู่กนั มาจนถึงเวลาคลอด แล้วก็เจริญเติบโต
ขึ้นมา เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เป็ นผูช้ รา เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ แล้วในทีส่ ุดร่างกายก็
หยุดทํางาน ใจทีไ่ ด้มาพบปะได้อยู่คู่กบั ร่างกายก็จากไป ใจก็ไปต่อ
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กายก็ไปส่วนของกาย ไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ใจก็ไปตามอํานาจของบุญของบาป ไปตามอํานาจ
ของธรรม ถ้าใจมีธรรมอยู่เต็มดวง มีธรรมเต็ม ๑๐๐ ก็ไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าใจไปตามอํานาจของบุญก็ไปสู่สุคติ ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม
เป็ นพระอริยบุคคลตามลําดับ หรือกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ ถ้า
ไปตามอํานาจของกรรมก็ไปสู่อบาย ไปสู่นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกาย นี่คอื เรื่องของใจ
และกาย เมือ่ มองอย่างนี้แล้ว ร่างกายก็เป็ นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ชดุ หนึ่งของใจเท่านัน้
เอง จึงไม่ควรให้ความสําคัญต่อร่างกายมากจนเกินไป เหมือนกับทีไ่ ม่ได้ให้ความสําคัญ
กับเสื้อผ้าอาภรณ์ของร่างกาย เท่ากับทีใ่ ห้ความสําคัญต่อร่างกาย เราซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์มา
สวมใส่ เวลาขาดก็โยนทิ้งไป แล้วก็ซ้อื ชุดใหม่มาใส่ ตราบใดทีร่ ่างกายยังหายใจอยู่ ก็ยงั
ต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่ เราจึงดูแลรักษาร่างกายมากกว่าดูแลรักษาเสื้อผ้าอาภรณ์
เพราะร่างกายมีความสําคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ เช่นเดียวกับกายกับใจ ก็เป็ นอย่างนัน้
กายเป็ นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ แต่ใจมีความสําคัญกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ คือ
ร่างกาย ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความเห็นผิดเป็ นชอบ ขาดสัมมาทิฐิ
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง จึงไปให้ความสําคัญต่อร่างกาย คือเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ มากกว่าให้
ความสําคัญต่อใจ ใจจึงขาดการดูแลรักษา ใจจึงต้องทุกข์ทรมานไปกับความเป็ นไปของ
ร่างกาย เวลาคิดถึงความแก่ก็ไม่สบายใจ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจ คิดถึง
ความตายก็ไม่สบายใจ ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็แสดงว่าใจขาดการดูแลรักษาให้มสี มั มาทิฐิ ให้
เห็นว่ากายไม่ใช่ใจ ให้เห็นว่ากายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครยับยัง้ ได้
นอกจากการไม่มกี ายเท่านัน้ ถ้าใจไม่ไปไขว่คว้าเอาร่างกายมาครอบครอง ใจก็ไม่ตอ้ งมา
ทุกข์ทรมานกับร่างกาย
ใจนี้อยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่ตอ้ งมีร่างกาย เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์
หลังจากทีร่ ่างกายของท่านดับไปแล้ว ได้ปรินิพพานแล้ว ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับ
ร่างกาย ไม่ได้หายไปไหน ใจของท่านก็ยงั เป็ นใจอยู่ แต่เป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นใจที่
ปราศจากความโลภความโกรธความหลง เมือ่ ไม่มคี วามโลภโกรธหลง ใจของท่านก็ไม่มี
ความอยากจะมีร่างกาย อยากจะมีภพมีชาติ ท่านจึงไม่ได้ไปไขว่คว้าไปจับจองเอาร่างกาย
มาเป็ นสมบัติ ใจของท่านอยู่อย่างสุขสบาย ไม่มคี วามทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ถ้าได้ดูแล
46

รักษาใจ อบรมสังสอนใจ
่
ให้เห็นโทษ ของการมีร่างกาย มีภพมีชาติแล้ว แต่ถา้ ยังมีการ
เกิดอยู่ ย่อมมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตายเป็ นธรรมดา เหตุทท่ี าํ ให้ไปเกิดก็คอื ความ
อยาก อยากได้รูปเสียงกลิน่ รส อยากมีอยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ท่านจึงปฏิบตั ิ
เพือ่ ตัดความอยากทัง้ ๓ ประการนี้ คือกามตัณหาความอยากในกาม ภวตัณหาความ
อยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหาความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เมือ่ ได้ตดั ความอยากทัง้ ๓
ประการนี้แล้ว ใจก็ไม่มอี ะไรผลักดันให้ไปจับจองร่างกาย จับจองภพชาติอกี ต่อไป ใจจึง
ไม่มคี วามทุกข์ทรมานเกี่ยวกับร่างกาย นี่คอื วิธีรกั ษาใจให้อยู่เหนือความทุกข์ ต้องรู้วา่ ใจ
อยู่ตามลําพังได้ การไม่มอี ะไรเลยนี้ดที ส่ี ุด เพราะว่าได้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มา
มีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ทีใ่ จได้มาครอบครองนัน้
ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา ทุกขังก็แปลว่าเป็ นกองทุกข์ เวลา
ได้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มา ในทางตรงกันข้ามเวลาเสียอะไรไปก็เท่ากับเสียความ
ทุกข์ไป ผูม้ ปี ญั ญามีสมั มาทิฐจิ ะเห็นอย่างนี้ จะไม่อยากได้อะไรเพราะได้อะไรมาก็เท่ากับ
ได้ความทุกข์มา จะไม่เสียดายเวลาทีเ่ สียไปเพราะเท่ากับเสียความทุกข์ไป นี่คอื ความจริง
ทีพ่ วกเรามองไม่เห็นกัน
เนื่องจากเราถูกความหลงครอบงําใจ ทําให้เห็นตรงกันข้าม เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักร
เป็ นดอกบัว เห็นว่าได้อะไรมาเท่ากับได้ความสุขมา เห็นว่าเวลาเสียอะไรไปเท่ากับเสีย
ความสุขไป เวลาได้อะไรมาจึงดีอกดีใจ เวลาได้ลูกมาดีอกดีใจกันใหญ่ พอเวลาเสียลูก
ไปหรือเสียคนนัน้ คนนี้ไปก็รอ้ งห่มร้องไห้กนั แทนทีค่ วรเป็ นตรงกันข้าม คือเวลาได้ลูกมา
ต้องร้องไห้ เพราะได้บ่วงมา เป็ นนักปราชญ์ตอ้ งร้องอย่างนัน้ เพราะได้กองทุกข์มา บ่วง
เป็ นเครื่องพันธนาการ ทีจ่ ะผูกจิตให้ตกอยูใ่ นกองทุกข์ พอรู้วา่ ได้ลูกปั๊บก็รอ้ งเลยว่าบ่วง
ต้องหนีแล้ว ไม่เอาแล้ว ไม่เสียดายเลยเวลาหนีไป เพราะมีปญั ญามีสมั มาทิฐิ เห็นว่าเป็ น
กองทุกข์ หนีจากกองทุกข์ไป แต่คนทีไ่ ม่มปี ญั ญาจะเห็นตรงกันข้าม เวลาได้ลูกมาก็ดอี ก
ดีใจคิดว่าได้ความสุขมา พอสูญเสียลูกไปก็เสียอกเสียใจ คิดว่าเสียความสุขไป แต่ความ
จริงเป็ นการเสียความทุกข์ไปมากกว่า เพราะไม่ตอ้ งทุกข์กบั ลูกอีกต่อไป ตราบใดทีย่ งั มี
ลูกอยู่ ก็ยงั ต้องทุกข์กบั ลูกต่อไป ถึงแม้จะเจริญเติบโตเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่มคี รอบครัวแล้ว
ก็ตาม ใจก็ยงั อดทีจ่ ะทุกข์ไปกับเขาไม่ได้ เพราะความหลง เพราะอุปาทานความยึดติดใน
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ตัวเขา ว่าเป็ นของเราเป็ นลูกเรา เมือ่ เป็ นเราเป็ นของเราก็จะมีตณั หาความอยาก อยากให้
สิง่ ทีเ่ ป็ นเราเป็ นของเรานี้ดไี ปตลอด ไม่อยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่ดเี กิดขึ้น แต่ธรรมชาติของทุกสิง่
ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็ นอย่างทีใ่ จอยากให้เป็ นกัน สิง่ ต่างๆในโลกนี้มขี ้นึ มีลงเป็ น
ธรรมดา มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา มีดมี ไี ม่ดเี ป็ นธรรมดา เป็ นของคู่กนั เสมอ ผูม้ คี วาม
มืดบอดด้วยโมหะความหลง จะไม่ยอมมองหรือมองไม่เห็นกัน จะเห็นแต่ส่วนทีด่ แี ล้วก็
อยากจะให้ดไี ปตลอด จะไม่ยอมมองในส่วนทีไ่ ม่ดี เช่นเวลาพูดเรื่องความตายนี้ทกุ คน
จะต่อต้าน ว่าเป็ นความคิดทีอ่ ปั มงคล ไม่ควรคิด เป็ นผลงานของความมืดบอด ของ
ความหลง ของอวิชชา ทีไ่ ม่ยอมมองความจริงทีไ่ ม่ชอบมอง ชอบมองความจริงในส่วนที่
ดีทเ่ี จริญ ไม่ชอบมองความจริงในส่วนทีเ่ สือ่ มในส่วนทีด่ บั จึงเหมือนกับว่าส่วนทีไ่ ม่
เจริญส่วนทีเ่ สือ่ มส่วนทีด่ บั นี้ไม่มี พอมีเกิดขึ้นมาก็ตกอกตกใจ เสียอกเสียใจ เศร้าโศก
กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่เป็ นเพราะใจไม่ได้รบั การอบรมสังสอน
่
ให้รู้ถงึ สภาพความเป็ น
จริงของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จได้มาสัมผัสได้มาครอบครอง
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นการจุดประกายแห่งสัมมาทิฐิ คือความเห็นทีถ่ ูกต้อง เวลาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมจะได้ยนิ เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอ เพราะเป็ นความจริง ทีจ่ ะทํา
ให้จติ มีภูมคิ มุ ้ กัน เพราะเมือ่ จิตรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น จิตก็จะปรับตัวให้รับกับสิง่ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นได้ โดยไม่มคี วามสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใด แต่ถา้ จิตไม่ได้รบั การอบรม
สังสอนให้
่
รู้ถงึ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้น ความจริงทีจ่ ะต้องพบจะต้องประสบ พอพบแล้วก็จะไม่
รู้จกั วิธีปฏิบตั ิ จะเกิดการต่อต้านขึ้นมา ไม่ยอมรับความจริงทีไ่ ด้เปลีย่ นไป จากการมีชวี ติ
อยู่สู่ความตาย ถ้าไม่ได้รบั การอบรมให้รบั รู้ไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้ ก็จะไม่ได้
เตรียมตัวเตรียมใจ พอถึงเวลาทีจ่ ะก้าวสู่ความตาย ก็จะทุกข์ทรมานใจ ไม่รู้วา่ จะทํา
อย่างไรดี เพราะเคยอยู่กบั การมีชวี ติ จนติดเป็ นนิสยั จนคิดว่าจะมีชวี ติ ไปตลอด พอ
จะต้องพบกับความตาย ต้องสูญเสียชีวติ ไป จะไม่รู้วา่ จะต้องทําตัวอย่างไร เหมือนกับ
เวลาทีม่ นี าํ้ ท่วม ถ้ารู้ลว่ งหน้า ก็จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้ ข้าวของต่างๆทีจ่ ะถูกนํา้
ท่วม ก็ขนย้ายไปเก็บไว้ในทีส่ ูงทีป่ ลอดภัย ถ้าจําเป็ นต้องออกไปนอกบ้าน ไปไหนมาไหน
ก็เตรียมเรือพายไว้ อาหารการกินต่างๆก็เตรียมไว้ พอนํา้ ท่วมก็อยู่ได้ เพราะได้เตรียมรับ
เหตุการณ์ไว้แล้ว ไม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของ
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ร่างกาย การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆหรือบุคคลต่างๆ การประสบกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนา ถ้าไม่ได้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะเกิดขึ้น ก็จะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ พอถึง
เวลาก็จะไม่รู้จะทําอย่างไร จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้ารู้ลว่ งหน้าแล้ว ก็จะ
เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน จะรู้จกั วิธีรบั กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพราะใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป แต่ใจยังคงอยู่
เหมือนเดิม แต่จะอยู่ในสภาพไหน อยู่ในสภาพนับ ๑๐ ยืนอยู่บนลําแข้งลําขาของตนได้
เหมือนกับนักต่อสูบ้ นสังเวียน ทีไ่ ม่วา่ จะโดนหมัดมากมายขนาดไหน ก็จะไม่ล ้ม จะไม่
ถูกนับ ๑๐ เพราะมีความแกร่งพอทีจ่ ะรับกับหมัดทุกชนิดได้ จะหนักจะเบาอย่างไรจะไม่
เป็ นปัญหา จะไม่ล ้มลงนอนกับพื้นให้นบั ๑๐ เพราะไม่มอี ะไรทําลายใจได้ ความแก่
ความเจ็บความตายของร่างกายทําลายใจไม่ได้ ลูกระเบิดนิวเคลียร์ก็ทาํ ลายใจไม่ได้ สิง่ ที่
จะทําลายใจได้ก็คอื ความมืดบอด ความโง่เขลาเบาปัญญา พอไม่มปี ญั ญาก็จะไม่รู้วธิ ีท่ี
จะทําใจ ไม่ให้หวันไหว
่
ไม่ให้ทกุ ข์ทรมานไปกับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น การรักษาใจจึง
ต้องเป็ นการอบรมสังสอนใจ
่
ให้รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น เพราะตอนนี้ใจไม่ได้อยู่ลาํ พัง ถ้าใจ
อยู่ลาํ พังใจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไร ก็ไม่ตอ้ งรู้อะไรก็ได้ แต่ตอนนี้ใจมาเกี่ยวข้องกับ
หลายเรื่องหลายสิง่ ด้วยกัน มาเกี่ยวข้องกับร่างกายในเบื้องต้น พอคลอดออกมาก็มา
เกี่ยวข้องกับบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพน่ี อ้ ง เพือ่ นสนิทมิตรสหาย มาเกี่ยวข้องกับสามี
ภรรยาบุตรธิดาหลานเหลน มาเกี่ยวข้องกับสมบัตติ ่างๆ มาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ มา
เกี่ยวข้องกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
แต่ไม่รู้วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นอย่างไร
อนาคตของเขาจะเป็ นอย่างไร ไม่เคยคิดไม่เคยรู้ คิดว่าจะเป็ นอย่างนี้ไปตลอด ถ้ารู้วา่ จะ
ไม่เป็ นอย่างนี้ก็ไม่ยอมคิด แต่กลับภาวนาขอให้ไม่ให้เปลีย่ นไป ขอให้เป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ให้ดกี ว่านี้ ไม่ให้เลวกว่านี้ แต่ไม่ได้เป็ นไปตามความปรารถนาของใจ สิง่ ต่างๆ
ต้องเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเวลาของเขา
จึงต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมเพือ่ ให้รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ฟังแล้วก็ตอ้ งนําเอาไปสังสอนใจต่
่
อ
เพราะการได้ยนิ ได้ฟงั เพียงระยะเวลาสัน้ ๆนี้ ถ้าไม่นาํ เอาไปขยายผลงานต่อ ไม่เอาไป
พิจารณาต่อ เดีย๋ วก็จะลืม เพราะใจต้องคิดหลายเรื่องด้วยกัน พอคิดเรื่องอืน่ แล้ว เรื่องที่
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ได้ยนิ ได้ฟงั มานี้ก็จะค่อยๆถูกกลบไปหายไป แล้วก็จะลืมไป เหมือนกับไม่เคยได้ยนิ ได้
ฟังมาก่อน ถ้าอยากจะให้เป็ นปัญญาทีส่ ามารถดูแลรักษาใจได้ ก็ตอ้ งเอาไปบําเพ็ญต่อ
เอาไปเจริญต่อ มี ๓ เรื่องนี้ทค่ี วรจะจําไว้คือ ๑. อนิจจังไม่เทีย่ ง ๒. เป็ นทุกข์ ๓. ไม่ใช่
ตัวเราไม่ใช่ของเรา ท่องจําไปทุกวันทุกเวลา ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าไม่จาํ เป็ น ถ้าจําเป็ นก็
คิดไป พอคิดเสร็จก็กลับมาคิดเรื่องไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา
ต่อ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะปล่อยวางได้ จะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้น จะเห็นว่าได้
แบกกองทุกข์มาด้วยความหลง เพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เอง พอเห็นแล้วก็รู้วา่
ฝื นความจริงไม่ได้ ยังไงๆก็ตอ้ งไม่เทีย่ งต้องหมดไปต้องเปลีย่ นไป ถ้าไปยึดไปติดไปหวง
ไปห่วงก็จะต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตวั เรา ตัวเราเป็ นสิง่ ทีเ่ รามองไม่
เห็นกัน ตัวเราทีพ่ ูดอยู่น้ กี ็คอื ใจ แต่พอพิจารณาไปปฏิบตั ลิ กึ เข้าไปแล้ว แม้แต่ตวั เราก็รู้
ว่าไม่ใช่เป็ นตัวเรา เป็ นเพียงสมมุตทิ ใ่ี จสมมุตขิ ้นึ มาเอง สมมุตวิ า่ เราคิดเรารู้ แต่ความ
จริงไม่มเี รา มีแต่ความรู้หรือผู ้รู้ ไม่มเี ราคิด มีแต่ความคิด เป็ นสภาวธรรม เหมือนกับมี
เสียง แต่ไม่มเี สียงของคนนัน้ คนนี้ เป็ นเหมือนเสียงลมทีพ่ ดั ใบไม้กิ่งไม้แล้วปรากฏเป็ น
เสียงขึ้นมา ไม่มตี วั ตนทีท่ าํ ให้เกิดเสียงนัน้ เป็ นเรื่องของธรรมชาติ ตัวทีท่ าํ งานในจิตคือ
ความคิด ความรู้สกึ ความจําได้หมายรู้ ความรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัส
กับตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้ เป็ นธรรมชาติ ไม่มตี วั เรา มีแต่ความรู้หรือผูร้ ู้
ตัวเราเกิดจากความหลงของใจ ทีส่ มมุตวิ า่ มีเรามีตวั เรา แต่ความจริงเป็ นเพียงสมมุติ
ถ้าปฏิบตั จิ นเห็นไตรลักษณ์ในส่วนภายนอกแล้ว
เห็นไตรลักษณ์ในรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ในสิง่ ของต่างๆ ในบุคคลต่างๆ ในร่างกายแล้ว ก็จะปล่อยสิง่ เหล่านัน้ ไปหมด
เมือ่ ปล่อยแล้วใจก็จะเข้ามาข้างใน จะไม่สนใจกับเรื่องภายนอก จะสนใจเรื่องภายใน ที่
ยังสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กบั ใจอยู่ ด้วยเรื่องตัวเราของเรา ยังรู้สกึ ว่ามีตวั เราของ
เราอยู่ในใจ ก็ตอ้ งเข้าไปแยกแยะตัวเราของเราให้ออกจากใจ ให้ใจว่างจากตัวเราของเรา
อะไรทีเ่ ป็ นตัวเราของเรา ก็ตอ้ งเอาอนัตตาเข้าไปแก้ เพราะไม่มอี ะไรเป็ นตัวเราของเรา
ข้างนอกไม่มตี วั เราของเราแล้ว ข้างในก็ไม่มตี วั เราของเราเช่นกัน แต่ในเบื้องต้นถ้ายัง
เกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกอยู่ ก็ยงั ต้องใช้สมมุตคิ อื ตัวเรา ว่าใจเป็ นเราไปก่อน เพือ่ การ
แยกแยะเปรียบเทียบ ว่าใจเป็ นเรา ส่วนร่างกายไม่ใช่เราอย่างนี้เป็ นต้น พอเข้าไปถึงในใจ
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แล้ว ใจก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกัน ไม่มเี รา เราเป็ นความเพ้อฝัน เกิดจากการปรุงแต่งของ
อวิชชาของโมหะความหลง ถ้ายังมีตวั เราของเรา ความสุขทีม่ อี ยู่ภายในใจก็จะว่าเป็ น
ความสุขของเรา ความทุกข์ก็จะเป็ นความทุกข์ของเรา ก็จะเกิดตัณหา อยากจะให้สุข
อย่างเดียว อยากไม่ให้ทกุ ข์ เป็ นภวตัณหาและวิภวตัณหา ถ้าไม่มตี วั เราของเราแล้ว
พิจารณาว่าสุขทุกข์เป็ นสภาวธรรม เป็ นของคู่กนั มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา สุขเกิดขึ้นได้
สุขก็ดบั ได้ ทุกข์เกิดขึ้นได้ทกุ ข์ก็ดบั ได้ ถ้าไม่มตี วั ตนแล้วก็จะไม่มตี วั ไปรับความสุขหรือ
ความทุกข์ ก็จะปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ เมือ่ ปล่อยแล้วมันก็จะหายไป เพราะเกิด
จากตัวหลงทีไ่ ปสร้างมันขึ้นมา เมือ่ ตัวสุขตัวทุกข์ทม่ี ใี นใจหายไปหมดแล้ว ก็จะเหลืออยู่
แต่ความว่างของใจ เหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจ ซึง่ เป็ นความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่มเี กิดไม่มดี บั ไม่มเี สื่อม ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั เพราะเป็ นปรมังสุญญัง ว่าง
จากทุกสิง่ ทุกอย่าง ว่างจากไตรลักษณ์ ว่างจากอนิจจังทุกขังอนัตตา ว่างจากอัตตาตัวตน
ว่างจากทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็ นสมมุติ
ตัวตนนี้เป็ นสมมุติ อนัตตาก็เป็ นสมมุติ ทีล่ บล้างตัวตนทีเ่ ป็ นสมมุตเิ ช่นเดียวกัน เมือ่
ตัวตนถูกทําลายด้วยอนัตตาแล้ว ก็หายไปด้วยกันทัง้ คู่ เหมือนยากับเชื้อโรค เมือ่ เชื้อโรค
ถูกทําลายไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยาอีกต่อไป เมือ่ ตัวตนในใจหายไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
เจริญสัพเพธัมมาอนัตตาอีกต่อไป เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็ นเพียงเครื่องมือหรือ
อาวุธ ทีใ่ ช้ทาํ ลายความหลงเท่านัน้ เอง ความหลงทีไ่ ม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมือ่ ได้
ทําลายไปหมดแล้ว อาวุธอันเลิศอันประเสริฐนี้ก็ไม่ตอ้ งใช้อกี ต่อไป เหมือนกับยาทีไ่ ด้
ทําลายเชื้อโรคจนหมดไปแล้ว ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
รับประทานยาอีกต่อไป ฉันใดเมือ่ ปัญญาคือไตรลักษณ์น้ ี ได้ทาํ ลายความหลงทุกชนิดที่
มีอยู่ในใจจนหมดไปแล้ว เป็ นความว่างเป็ นความสุขล้วนๆแล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ นที่
จะต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกต่อไป ปัญหาต่างๆทีเ่ คยสร้างความทุกข์ทรมาน
ให้แก่ใจก็หายไปหมด ทีน้ ีมองอะไรก็จะสักแต่วา่ มอง เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยิน
อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ สัมผัสอะไรก็สกั แต่วา่ สัมผัส แต่จะไม่มตี ณั หาความอยากกับสิง่
ต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู้ รู้ตามความเป็ นจริงของเขา แต่ถา้ ต้องมีการตอบโต้หรือปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ ต่างๆ ก็จะปฏิบตั ไิ ปตามเหตุตามผล ไปตามความจําเป็ น แต่จะไม่มคี วามวิตกกังวล
51

มีความอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าทําอะไรได้ก็ทาํ ไป เห็นเขาเดือดร้อนช่วยเหลือ
เขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป แต่จะไม่มาวิตกกังวลเวลาช่วยเขาไม่ได้แล้วจะทําอย่างไร ช่วย
ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เขาจะตายก็ตายไป แต่จะไม่มาวิตกกังวลหรือเสียอกเสียใจ เพราะใจก็
รู้อยู่แล้วว่าในทีส่ ุดก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ไม่วา่ ใครก็ตาม ต่อให้ช่วยกันกี่ครัง้ กี่รอบในทีส่ ุดก็
ต้องมีรอบสุดท้าย หนังยังมีรอบสุดท้ายเลย แล้วชีวติ ของเราทําไมจะไม่มรี อบสุดท้าย
บ้าง ก็ตอ้ งมีรอบสุดท้ายเช่นเดียวกัน งานเลี้ยงย่อมมีการสิ้นสุด ไม่มงี านเลี้ยงไหนทีจ่ ะ
เลี้ยงกันไปตลอด นัน่ แหละคือชีวติ ของพวกเรา เป็ นอย่างนัน้ ชีวติ ของพวกเราเป็ น
เหมือนงานเลี้ยง เลี้ยงกันไปเรื่อยๆ เลี้ยงวันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็เลี้ยงต่อ มะรืนนี้ก็เลี้ยงต่อ
สักวันหนึ่งก็ตอ้ งไปถึงวันสุดท้ายของงานเลี้ยง นัน่ แหละคือสิง่ ทีเ่ ราต้องศึกษา สรุปแล้ว
สิง่ ทีเ่ ราต้องจําให้แม่นอยู่ตลอดเวลาก็คอื อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ขอให้จาํ ๓ คํานี้ไว้
แล้วนําเอาไปปฏิบตั เิ ถิด จะอยู่อย่างปลอดภัยจากความทุกข์ทงั้ หลาย
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนไปไหนไม่ได้ ความจริงน่าจะได้ประโยชน์ ถ้าเป็ นนักภาวนาแล้วจะ
ได้ประโยชน์มาก เพราะบังคับเราในตัวให้ภาวนาเพราะไปไหนไม่ได้ เมือ่ ก่อนกิเลสมี
ข้ออ้างอยู่เรื่อย ไปงานครูบาอาจารย์บา้ ง ไปงานคนนัน้ คนนี้บา้ ง ไปได้หมด ตอนนี้ไป
ไม่ได้แล้ว ถ้าเป็ นนักภาวนาก็จะฉวยโอกาสภาวนาอย่างเต็มทีเ่ ลย เพราะการภาวนาอยู่ท่ี
ใจ แต่อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือ ถ้าร่างกายขยับเขยื้อนไม่ได้ก็ยงั ภาวนาได้อยู่ สติอยู่ท่ี
ใจ กิเลสอยู่ทใ่ี จ ปัญญาอยู่ทใ่ี จ สร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพือ่ ทําลายกิเลสทีม่ อี ยู่ภายใน
ใจ ร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด สําหรับคนทีย่ งั หยุดไปไหนมา
ไหนไม่ได้น้ ี การเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็ นอุบายช่วยบังคับให้ภาวนาไปในตัว เหมือนกับคน
จนตรอกไปทางไหนไม่ได้ ก็ตอ้ งสูอ้ ย่างเดียว ถ้าไม่สูก้ ็โดนเขาต่อยอย่างเดียว ถ้าไม่
ภาวนาแล้วอยากไปโน่นมานี่ก็จะทุกข์ทรมานใจ เพราะไปไม่ได้ พอภาวนาแล้วก็ตดั ความ
อยากได้ พอความอยากดับปั๊บก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ยิง่ กว่าได้ออกไปตามความอยาก
บางทีกต็ อ้ งอาศัยเหตุการณ์อย่างนี้เป็ นอุบาย เป็ นเครื่องสนับสนุนให้เราต้องสู ้ ถ้าไม่มี
เหตุการณ์ก็จะถูกกิเลสหลอกล่ออยู่เรื่อยๆ ให้ผดั วันประกันพรุ่ง ทําพรุ่งนี้ก็ได้ ตอนนี้ทาํ
เรื่องนี้ก่อน แต่พอทําอย่างอืน่ ไม่ได้แล้วก็ตอ้ งทําเรื่องภาวนาเรื่องเดียว พอเริ่มเห็นผล
แล้วต่อไปไม่ตอ้ งบังคับแล้ว รู้แล้วว่าการภาวนาเพือ่ กําจัดกิเลสภายในใจ เป็ นงานทีว่ เิ ศษ
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ทีส่ ุด เป็ นรางวัลทีด่ ที ส่ี ุด เป็ นรางวัลที่ ๑ ส่วนการไปทําอะไรภายนอกเกี่ยวกับคนนัน้ คน
นี้ ถึงแม้จะเป็ นทานเป็ นบุญก็ตาม ก็ไม่ได้เท่ากับการฆ่ากิเลสภายในใจ ความเบาอกเบา
ใจจะมีมากขึ้น การไปทําบุญให้ทานยังไม่ได้ตดั กิเลส เป็ นเพียงฉีดยาสลบหรือตีหวั มันที
๒ ที ไม่ให้มนั กล้าหาญมากจนเกินไป แต่มนั ไม่ตาย แล้วก็มกี เิ ลสตัวอืน่ ทีอ่ าศัยการ
ทําบุญนี้ เป็ นช่องให้มนั เจริญเติบโต คือกิเลสทีเ่ รียกว่ากามฉันทะ เพราะเวลาได้ออกไป
ข้างนอกก็จะได้เห็นรูปได้ยนิ เสียงได้สมั ผัสรับรู้อะไรต่างๆ
ได้สมั ผัสรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทําให้กามฉันทะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีแต่กเิ ลสคือความตระหนี่ความเห็น
แก่ตวั ทีจ่ ะลดน้อยลงไปบ้าง เพราะทําบุญให้ทานเพือ่ เสียสละ เพือ่ ตัดความยึดติดใน
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ได้ตดั ส่วนนี้ไป แต่กเิ ลสคือกามฉันทะเหมือนกับได้นาํ้ จะเจริญ
งอกงามตามไปด้วย
นักภาวนาจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันมากกว่านักแสวงบุญ นักแสวงบุญยังต้องไปที่
ต่างๆ ไปอินเดีย ไปวัดนัน้ ไปวัดนี้ นักภาวนาต้องตัดแล้ว ไม่ตอ้ งไปไหนแล้ว ต้องปิ ด
ประตูเข้าออกของกิเลส คือทวารทัง้ ๕ ตาหูจมูกลิ้นกาย ทีเ่ ป็ นทางเข้าออกของกิเลสคือ
กามฉันทะ ถ้ากิเลสยังเข้าออกได้อยู่ก็จะเจริญงอกงาม จะปราบมันยาก ถ้าปิ ดทวารทัง้ ๕
มันก็ออกไม่ได้ ก็จะวิง่ อยู่ภายในใจ จะสร้างความทุกข์ทรมานใจ ก็ตอ้ งใช้สมถภาวนาใช้
วิปสั สนาภาวนาปราบทําลายมัน เหมือนเวลาจะจับวัวมาฆ่า ถ้าไม่มคี อกล้อมมันไว้
ปล่อยให้มนั วิง่ ไปในป่ าในทุ่ง จะตามจับมาฆ่าก็จะยาก ถ้าจับขังไว้ในคอกเวลาจะจับมัน
มาฆ่า ก็จะไม่ยาก ถ้าคอกยิง่ เล็กยิง่ แคบก็ยง่ิ จับง่าย ถ้าคอกกว้างก็จบั ยากหน่อย แต่ก็
ยังดีกว่าไม่มคี อกเลย คอกทีจ่ ะกักกิเลสไว้ก็คอื อินทรียสังวรนี้เอง การสํารวมอินทรีย ์
สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็ นคอก ถ้าเป็ นคอกใหญ่ก็ศีลสังวร ถ้าเป็ นคอกทีแ่ คบเข้ามาก็
เป็ นอินทรียสังวร อยู่ในป่ าในเขา ไม่ตอ้ งไปรับรู้เรื่องต่างๆของทางโลกเขา กิเลสก็ไปไหน
ไม่ได้ ก็จะเพ่นพ่านอยู่ในใจ ถ้ามีสติก็จะเห็นทันทีเวลามันออกมาเพ่นพ่าน ก็ตอ้ งกําจัด
มันทันที ถ้าฟุ้งซ่านก็ตอ้ งภาวนาทําจิตใจให้สงบ ถ้าสงบด้วยอุบายแห่งสมาธิไม่ได้ ก็ตอ้ ง
สงบด้วยอุบายแห่งปัญญา วิเคราะห์เข้าไป ถามดูวา่ กําลังฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไร เอาปัญญา
เอาไตรลักษณ์เข้าไปสกัด เรื่องต่างๆไม่อยู่เหนือกรอบของไตรลักษณ์ เรื่องต่างๆต้องจบ
ของมันเอง จะไปแก้หรือไม่ไปแก้ จะไปทําไม่ไปทํา ในทีส่ ุดก็จะต้องจบลงไปเอง เช่นห่วง
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พ่อห่วงแม่ สมมุตเิ ราเป็ นนักบวชไปอยู่ในป่ า เกิดวิตกกังวลเรื่องพ่อเรื่องแม่ ก็พจิ ารณา
ไปว่า กลับไปช่วย ก็ช่วยได้ชวั ่ คราว ในทีส่ ุดเขาก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถ้าเราไม่ไปเขาจะได้มี
โอกาสพึง่ ตัวเขาเอง ต่อสูก้ บั สิง่ ต่างๆด้วยตัวเขาเอง ถ้าไปก็ควรไปเพือ่ สอนให้เขารู้จกั วิธี
ต่อสูท้ ถ่ี ูกต้อง แต่ตอนนี้เรายังไม่มคี วามรู้นนั้ เราก็อย่าเพิง่ ไป ตอนนี้เรารีบมาสร้างความรู้
นี้ดกี ว่า
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงขังพระองค์ไว้ถึง ๖ ปี ดว้ ยกัน ขังอยู่ในป่ า ๖ ปี ไม่เคย
กลับไปในวัง ไม่ทรงห่วงพระราชบิดาหรือพระมเหสีหรือพระราชโอรส เวลาห่วงก็ทรงใช้
ไตรลักษณ์เข้ามาสกัด แต่หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรู้แล้วพระองค์กท็ รงกลับไปโปรด เพราะมีสง่ิ
ทีด่ ไี ปโปรดแล้ว สิง่ ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ตอนภาวนานี้ถา้ ฟุ้งซ่านกังวล
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ตอ้ งใช้สมถะหรือวิปสั สนาทําให้สงบให้ได้ ถ้าทําให้สงบไม่ได้ก็
จะต้องแหกคอกไปจนได้ เพราะทนอยู่ไม่ได้ เวลาเป็ นห่วงใครมากๆก็ตอ้ งไปดูแลเขาจน
ได้ ถ้าใช้ไตรลักษณ์สกัดก็ไม่ตอ้ งไป สมมุตวิ า่ เราตายไปแล้วเขาอยู่ได้ไหม ถ้าอยู่ไม่ได้
เขาก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถึงแม้จะอยู่ได้ ต่อไปก็ตอ้ งตายเหมือนกัน เพราะไม่มใี ครหนีความ
ตายไปได้ พอใช้ไตรลักษณ์ใช้ปญั ญาเข้ามาสกัด ก็จะสงบตัวลงได้ พอสงบแล้วก็สบาย
พอออกมาจากความสงบก็เริ่มห่วงอีกแล้ว กิเลสไม่ยอมหยุด เหมือนกับสงครามทีข่ ้าศึก
ศัตรูบกุ มาเป็ นระลอกๆ ส่งชุดที่ ๑ มาพอถูกฆ่าตายหมด ก็จะส่งชุดที่ ๒ มา จะส่งมา
เรื่อยๆจนกว่าจะหมดกําลัง เราก็ตอ้ งสูท้ กุ ระลอก หยุดไม่ได้ แต่เราจะไม่กลัว เพราะรู้วธิ ี
ฆ่ามันแล้ว รู้วธิ ีต่อสูก้ บั มันแล้ว เรามีอาวุธทีป่ ระเสริฐทีไ่ ม่มมี าก่อน ถ้าไม่มี
พระพุทธศาสนานี้เราจะสูม้ นั ไม่ได้ ไม่มใี ครสูก้ เิ ลสได้ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ไม่มี
ใครฆ่ากิเลสให้ตายหมดได้ ได้แต่ฉีดยาสลบหรือทุบให้มนั สลบไปเท่านัน้ เอง เดีย๋ วมันก็
ฟื้ นขึ้นมาใหม่ สมัยก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ไม่มใี ครบรรลุถงึ พระนิพพานได้ ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาพระนิพพาน ก็ไม่มใี ครสอนได้ เพราะไม่มใี ครรู้ แต่พอ
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้พบกับอาวุธวิเศษแล้ว ก็ทรงมอบให้กบั พวกเรา จึงเป็ น
โชคเป็ นวาสนาของพวกเราทีไ่ ด้รบั อาวุธทีเ่ ลิศนี้มา ทีน้ ีเราสูม้ นั ได้แล้ว จะมากี่ ๑๐๐
ระลอก มากี่ ๑๐๐๐ ครัง้ ก็ไม่กลัวมัน เราฆ่ามันได้หมด
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กิเลสสูไ้ ตรลักษณ์ไม่ได้ กิเลสทุกตัวไม่วา่ จะหยาบหรือละเอียด แพ้ไตรลักษณ์หมด จึง
ไม่ตอ้ งกลัวกิเลส เรามีอาวุธทีย่ อดเยีย่ มแล้ว อย่าไปเสียดายกิเลส เรื่องกลัวก็ไม่กลัว แต่
เสียดาย จะขาดเพือ่ นอย่างนี้ ก็เป็ นกิเลสอีกแบบหนึ่ง ไปอยู่คนเดียวก็คดิ ว่าเรานี้เห็นแก่
ตัวหรือเปล่า ทิ้งเพือ่ นฝูงไปหรือเปล่า เป็ นเรื่องของกิเลสทัง้ นัน้ อยู่กบั เพือ่ นแล้วเป็ น
อย่างไร จมไปด้วยกัน จมไปในกองทุกข์ พอหนีออกมาแล้วได้หลุดพ้น คนทีจ่ ะหลุดพ้น
ได้ ส่วนใหญ่หลุดพ้นด้วยการอยู่คนเดียว อยู่ตามลําพัง ไม่ได้หลุดพ้นด้วยการอยู่
ร่วมกัน ต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่ตามลําพัง จึงอย่าไปกลัวกับการปลีกวิเวกอยู่ตามลําพัง
เป็ นการอยู่ทด่ี ที ส่ี ุดของนักปฏิบตั ิ จะมีความรื่นเริงบันเทิงใจกับความสงบความวิเวก จิต
สงบแล้วจะไม่คดิ ถึงใคร จะไม่รู้สกึ ว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ความเศร้าสร้อยหงอย
เหงาเป็ นผลงานของกิเลส ทีส่ ร้างอารมณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นมา ด้วยการคิดถึงอดีตที่
หวานๆ กับคนนัน้ คนนี้ กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ตอนนี้ไม่มแี ล้วจึงรู้สกึ ว้าเหว่อา้ งว้างเปล่า
เปลีย่ วใจ เป็ นความคิดปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ทก่ี เิ ลสปลุกขึ้นมา ไม่ใช่ความจริง แต่ทาํ
ให้ทกุ ข์ทรมานใจ เพราะขาดสติ เรากําลังดูหนังในใจ แล้วก็เคลิ้มไปกับหนัง พอได้สติก็
จะปลุกให้ต่นื ขึ้นมา ว่าเป็ นความฝัน ไม่เป็ นความจริง ไปคิดบ้าบอคอแตกอย่างนัน้ ทําไม
ทําไมไม่คดิ พุทโธๆไป ทําไมไม่พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไป นักปฏิบตั จิ ะมีปญั หาตรง
นี้เวลาอยู่คนเดียว บางครัง้ เวลาเผลอนี่มนั ไหลไปเลย ไหลไปตามอารมณ์ คิดถึงอดีตอัน
แสนหวานแสนสวยงาม พอดูปจั จุบนั รู้สกึ แสนว้าเหว่ ไม่วา่ ใครก็ตาม พอออกไปอยู่วเิ วก
แล้ว จะเจอเรื่องอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้
จึงควรเตรียมตัวรับกับมันไว้ ให้รู้ทนั คิดว่าความสุขเหล่านัน้ เป็ นความสุขในบ้านทีไ่ ฟ
กําลังไหม้ ความสุขของทางโลกตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความไม่เทีย่ ง ของความแก่ของ
ความเจ็บของความตาย เหมือนกับอยู่ในบ้านทีไ่ ฟกําลังไหม้ ไปจัดปาร์ต้ ที าํ ไมในบ้านที่
ไฟกําลังไหม้ เดีย๋ วก็ถูกไฟเผาหรอก เวลาออกมาปลีกวิเวก ก็เท่ากับออกจากบ้านทีไ่ ฟ
กําลังไหม้ ต้องตัดใจ อย่ากลับเข้าไปในบ้านทีไ่ ฟกําลังไหม้อยู่ เพราะจะถูกไฟเผา ให้คิด
อย่างนี้ จะมีกาํ ลังใจ จะภาวนาพุทโธๆเดินจงกรมต่อได้ พอจิตสงบแล้วก็จะรู้วา่ ใจไปคิด
เอง ใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเอง ต่อไปก็จะไม่คดิ แล้ว จะพยายามทําจิตให้สงบอยู่เรื่อยๆ จน
มีความสงบเป็ นฐานไปเลย ไม่วา่ จะอยู่ในอิริยาบถใดก็จะสงบ จะไม่สงบเป็ นช่วงๆเหมือน
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ตอนต้น เวลากิเลสปะทุข้นึ มาจะเป็ นเหมือนภูเขาไฟระเบิด เวลาสัมผัสกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะปะทุข้นึ มา ถ้าไม่ได้สมั ผัสก็จะสงบไปเรื่อยๆ อย่างนี้แสดงว่ามี
สมาธิแล้ว แต่กเิ ลสทีส่ ร้างปัญหายังไม่ตาย แต่ไม่ออกมาเพ่นพ่านเหมือนเมือ่ ก่อน
เมือ่ ก่อนนี้จะอยู่เต็มไปหมดทุกแห่งทุกหน แต่พอมีสมาธิแล้วกิเลสจะหลบซ่อนตัว จะ
หลบในมุมนัน้ มุมนี้ซอกนัน้ ซอกนี้ นานๆจะโผล่ข้นึ มา เวลาไปเห็นรู ปได้ยนิ เสียงที่
สะเทือนใจก็จะปรากฏขึ้นมา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้าไปแก้เข้าไปตัด ต้องละตัวตน ทีท่ าํ ให้
กิเลสสร้างความทุกข์ เช่นคิดว่าทําไมเขาไม่ปฏิบตั กิ บั เราอย่างนัน้ อย่างนี้ ไม่มเี ราไม่ใช่
หรือ ทําไมจะต้องปฏิบตั กิ บั เราอย่างนัน้ อย่างนี้ดว้ ย ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ จะ
ปฏิบตั กิ บั ดินนํา้ ลมไฟอย่างไร ก็เรื่องของเขา ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา จะยกมือไหว้ร่างกาย
หรือไม่ ก็เรื่องของเขา จะยิ้มให้กบั ร่างกายหรือไม่ ก็เรื่องของเขา ไม่เป็ นปัญหาอะไร ต้อง
มองอย่างนี้ อย่าไปมองว่ามีตวั มีตน ในร่างกายหรือในใจก็ดี ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้ ก็รู้ไป รู้
ว่าเขาไม่ย้มิ รู้วา่ เขาไม่ไหว้ ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปสกัด
เวลาเกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมา แสดงว่ากิเลสยังทํางานอยู่ แต่จะเห็นเรื่องของกิเลสได้
ชัดเวลาทีม่ สี มาธิแล้วเท่านัน้ เวลาไม่มสี มาธิมกี เิ ลสเต็มไปหมดเลย จึงไม่รู้อะไรเป็ นกิเลส
อะไรไม่เป็ นกิเลส เพราะส่วนใหญ่เป็ นกิเลสไปทัง้ หมด แต่พอเวลาสงบแล้วถึงจะรู้วา่
เวลาสงบนิ่งเฉยๆนี้เป็ นธรรม พอเกิดอารมณ์ข้นึ มาปั๊บรู้เลยว่าเป็ นกิเลส จึงต้องคอย
กําจัดอารมณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ตอ้ งไปแหย่ให้เกิด ไปแหย่รงั แตน ถ้าไม่
ออกมาก็ตอ้ งแหย่มนั ไม่อย่างนัน้ จะไม่ออกมา ก็จะฆ่ามันไม่ได้ ต้องไปแหย่มนั เช่นกลัว
อะไรก็ตอ้ งไปหามัน กลัวเสือก็ตอ้ งไปหาเสือ กลัวผีก็ตอ้ งไปหาผี ไปแหย่รงั แตน ให้
ความกลัวออกมา พอออกมาแล้วจะได้ใช้ปญั ญาเข้าไปสกัด เช่นกลัวความตาย กลัวกับ
การทีจ่ ะต้องพบเห็นสิง่ ทีไ่ ม่อยากจะพบเห็น ต้องใช้ปญั ญาเข้าไปดับมัน ให้คดิ ว่าถ้ามันจะ
เกิดเราไปห้ามมันได้ทไ่ี หน ถ้าเห็นก็ให้สกั แต่วา่ เห็น จะน่าเกลียดน่ากลัวขยะแขยง
อย่างไร ก็ให้สกั แต่วา่ เห็น ห้ามมันได้ทไ่ี หน สิง่ ทีจ่ ะให้เราเห็น ถ้าทําใจกล้าไม่กลัวในสิง่ ที่
จะเห็นแล้ว ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดขึ้นอยู่
ดี ก็ให้มนั เกิดไป เราก็สกั แต่วา่ รูต้ ามความจริงเท่านัน้ เอง มีสมาธิรกั ษาใจให้สงบ มี
ปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ผวาไม่ให้ต่นื เต้น ก็จะไม่มปี ญั หาอะไร ถ้าไม่มสี มาธิจะทําไม่ได้
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ใจจะกระโดดโลดเต้น จะไม่น่ิง พอไม่น่งิ จะใช้ปญั ญาไม่ได้ อารมณ์จะเข้ามาก่อน พอได้
ยินเสียงเสือก็จะวิง่ แล้ว พอคิดว่ามีผมี าก็จะเผ่นหนีแล้ว ไม่มสี ติปญั ญามาคิดเลยว่า เห็น
ก็เห็นสิวะ ตายก็ตาย ถ้าไม่มสี มาธิจะทําไม่ได้ ถ้ามีสมาธิแล้วจะทําได้ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้สมาธิ
แล้ว แต่ไม่มอี ะไรผุดโผล่ข้นึ มาก็อย่าตายใจ ต้องไปพิสูจน์ ต้องไปหารังแตนแหย่ อะไรที่
เรากลัวก็ตอ้ งไปหามัน อะไรทีเ่ ราชอบก็ตอ้ งตัดมัน แล้วดูวา่ แตนจะออกมาหรือเปล่า ถ้า
ออกมาจะได้ใช้ไตรลักษณ์ยงิ ให้ตายไปหมดเลย คนทีต่ ดิ สมาธิก็จะคิดว่าหมดปัญหาแล้ว
ไม่มอี ะไรแล้ว แต่เวลามีก็ไม่รู้สกึ ตัว ไม่ได้สงั เกต ไม่ได้ดู เวลามีความทุกข์มคี วาม
วุน่ วายใจ ก็ไม่รู้วา่ กําลังทุกข์กาํ ลังวุน่ วายใจ เพราะไปคิดว่าจิตเราสงบเราสบายแล้ว ส่วน
เรื่องอารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นนี้เป็ นเรื่องปกติ ความจริงไม่ใช่เรื่องปกติหรอก ต้องไม่มอี ารมณ์ถงึ
จะเป็ นเรื่องปกติ
ถาม อัตตากับมานะ คือตัวเดียวกันใช่ไหม
ตอบ ตัวเดียวกัน
ถาม การทีเ่ รายังมีอตั ตานี้เกี่ยวเนื่องกับการต้องพิจารณากายด้วยไหม
ตอบ ถ้ามีความรู้สกึ ว่ามีตวั ตนฝังลึกอยู่ในใจ เป็ นอวิชชา ตัวทีท่ าํ ให้รู้สกึ ว่ามีเรา พอมี
อะไรก็จะเป็ นของเราขึ้นมา จิตเป็ นของละเอียดมองไม่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า พอจิต
ได้ร่างกายก็เลยคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา เพราะจิตเข้าไปอยู่ในร่างกาย ใช้ร่างกาย
เป็ นตัวแทนจิต
ถาม แต่ถา้ เราพิจารณากาย จนเห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ทีร่ วมกันมาเป็ นร่างกาย ก็จะ
ไม่มตี วั เราในร่างกาย
ตอบ แต่ความรู้สกึ ว่ามีตวั เรายังมีอยู่ในใจ
ถาม การพิจารณากายจะช่วยแยกให้เห็นชัดขึ้น
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ตอบ ถ้ามีตวั เราหลบซ่อนอยู่ในร่างกายก็ตอ้ งตัดตัวนี้ไปก่อน พอซ่อนในร่างกายไม่ได้
มันก็ไปอยู่ซ่อนในใจ ก็ตอ้ งเข้าไปดูในใจต่อ ความรู้สกึ นึกคิดว่าตัวเรายังมีซ่อน
อยู่ในใจ ยังรู้สกึ ว่าเราเจ็บ เราทุกข์ เราสุขอยู่
ถาม ทีน้ เี ราก็ตามเข้าไปดูข ้างใน
ตอบ ว่ามีเราหรือเปล่า
ถาม มันก็ละเอียดขึ้นไปอีก
ตอบ ละเอียดเข้าไปอีกขัน้ หนึ่ง ตอนต้นเรามองไม่เห็นใจ เพราะอัตตามาอยู่ทร่ี ่างกาย
ต้องแยกทีร่ ่างกายก่อน พอตัวเราทีร่ ่างกายหมดไปแล้ว ก็จะหลบเข้าไปอยู่ในใจ
เรียกว่ากิเลสหดตัวเข้าไปข้างใน ก็พจิ ารณาตามเข้าไป เข้าไปแยกในนามขันธ์
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้าไปแยกในจิต ลึกเข้าไปเรื่อยๆ จะข้าม
ขัน้ ตอนไม่ได้ เวลายังอยู่ข ้างนอกจะเข้าไปดูจติ เลยไม่ได้ เหมือนที่เขาว่าดูจติ
อย่างเดียว แต่อตั ตาอยู่ทร่ี ่างกาย ไปดูจติ จะไม่รู้เรื่อง ต้องพิจารณาร่างกายเพือ่
ถอนอุปาทานในร่างกายก่อน ให้จติ ปล่อยวางกายก่อน เพือ่ จะได้เข้ามาข้างในจิต
ถ้าดูจติ ไม่พจิ ารณาร่างกาย ก็จะปล่อยร่างกายไม่ได้ ถ้าดูจติ ก็จะเพียงแต่รู้วา่ จิต
มีความสุข มีความทุกข์ มีความวุน่ วาย มีความสงบ แต่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่ให้
เป็ นอย่างนี้ ดูไปจนวันตายก็ทาํ อะไรไม่ได้ ถ้าจิตวุน่ วายกับร่างกาย ก็ตอ้ งไปดูท่ี
ร่างกาย ไปแก้ปญั หาทีร่ ่างกาย พิจารณาว่าไปวุน่ วายกับร่างกายทําไม มันไม่ใช่
ตัวเราของเรา ต้องทําย่างนี้ พอเข้าใจก็จะหายวุน่ วาย ทีด่ ูจติ ก็ให้รู้วา่ เกิดปัญหา
ขึ้นมาแล้ว แต่ดูจติ เฉยๆยังไม่พอ ดูจติ แล้วต้องรู้วา่ จะต้องทําอย่างไรให้ปญั หา
หายไป ต้องใช้ไตรลักษณ์แก้ มีปญั หากับอะไรก็ตอ้ งไปแก้ตรงนัน้ ถ้ามีปญั หากับ
คนนัน้ ก็ตอ้ งไปแก้คนนัน้ เช่นคนนัน้ เป็ นคู่อริกบั เรา เห็นเขาทีไรแล้วใจเราวุน่ วาย
ก็ตอ้ งแก้ไม่ให้วุน่ วายให้ได้ ว่าทําอย่างไรให้สกั แต่วา่ เห็น ต้องดูวา่ เขาเป็ นของเขา
อย่างนัน้ ไปห้ามเขาไม่ได้ ปล่อยเขาไป ถ้าปล่อยแล้วเขาจะด่าจะชมจะทําอะไรก็
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เรื่องของเขา เราอย่าไปให้ความสําคัญ ให้ความสําคัญกับใจ ให้มนั สงบ ให้มนั นิ่ง
ให้มนั สักแต่วา่ รู้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทํา
ถาม บางทีมนั ปล่อยของมันไปเอง
ตอบ จะปล่อยอย่างถาวรโดยไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้
ถาม พอเราเห็นคนทีเ่ ราเหม็นขี้หน้า เราก็เอาไตรลักษณ์มาตัด จนกว่าจะเห็นจริง
ตามนัน้
ตอบ จนไม่มปี ญั หาต่อไป สักแต่วา่ เห็น ถ้ามีเรื่องอืน่ ทีเ่ ป็ นปัญหาก็ตอ้ งแก้ต่อไป
ปัญหาอยู่ทจ่ี ติ จิตไปยุง่ กับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คนนัน้ คนนี้เอง เราก็ตอ้ งพิจารณา
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ คนนัน้ คนนี้ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ พอเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์จติ ก็จะ
ปล่อย ก็จะหมดปัญหาไป ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ก็จะยุ่งอยู่อย่างนัน้ พอ
ปล่อยข้างนอกแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องภายนอก สักแต่วา่ เห็น ใครจะทําอะไร ใคร
จะพูดอะไร ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่อง
ถาม พอเห็นข้างนอกปุ๊ บเราก็กลับมาดูใจของเรา
ตอบ ต้องดูวา่ ใจเป็ นอย่างไร สักแต่วา่ รู้วา่ เห็น หรือมีปฏิกริ ิยา
ถาม แต่ก่อนจะว่าทําไมเขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราส่งออกไปข้างนอกไปตําหนิคน
ข้างนอก แต่จริงๆเราควรจะกลับมาดูใจ
ตอบ ต้องดูทงั้ ๒ ส่วน แต่ดูใจเป็ นหลัก ดูวา่ ใจเฉยหรือเปล่า ถ้าเฉยก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร ถ้าไม่เฉยก็ตอ้ งแก้ ปัญหาอยู่ทใ่ี จ แต่ส่งไปทีส่ ง่ิ นัน้ คนนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณา
ให้เห็นว่า สิง่ นัน้ คนนัน้ เป็ นไตรลักษณ์ ทีส่ ่งออกไปเพราะหลง ไม่เห็นว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ พอเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ป ั๊บ มันก็จะหดเข้ามา จะปล่อยสิง่ นัน้ คนนัน้ ไป
แต่ส่วนใหญ่เราไม่ดูทใ่ี จกัน เราดูทค่ี นนัน้ แล้วก็ตอบโต้ทนั ที ไปแก้ทต่ี วั เขา คุณ
ทําไมพูดอย่างนี้ คุณทําไมทําอย่างนี้ แล้วก็มเี รื่องมีราวกัน เป็ นเวรเป็ นกรรมกัน
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เพราะไม่ดูทใ่ี จ ว่าใจเกิดอารมณ์ข้นึ มาแล้ว ต้องแก้ทใ่ี จ ต้องดับไฟทีใ่ จ นัก
ปฏิบตั จิ ะดูใจเป็ นหลัก แต่ดูข ้างนอกด้วย เพราะยังต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอก ดู
แล้วก็ตอ้ งว่าใจมีปฏิกริ ิยาอย่างไร ถ้าเฉยเป็ นอุเบกขาก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าไม่
เฉยเริ่มมีอาการหงุดหงิดรําคาญใจ ไม่พอใจหรือชอบอกชอบใจ ก็ไม่ได้ ต้อง
สอนใจว่า ถ้าชอบอกชอบใจแล้ว พอเขาเปลีย่ นไปก็จะต้องเสียใจ ต้องสอนอย่าง
นี้ พอสอนแล้วก็จะเฉย พอเฉยแล้วก็ใช้ได้ นี่คอื การดูใจดูจติ ไม่ใช่ดูเฉยๆ ดู
เฉยๆไม่พอ ดูวา่ มันเกิดมันดับ ถ้ามันไม่ดบั ล่ะ มันโกรธนานๆ จะทําอย่างไร
ต้องหาวิธีดบั ความโกรธ ต้องใช้ไตรลักษณ์ ต้องใช้วปิ สั สนา ต้องใช้สมถะเป็ น
เครื่องมือ ถ้าพิจารณาไม่ได้ ยังขาดสติปญั ญา บางคนคิดไม่เป็ น ก็ตอ้ งอาศัย
อุบายของสมถภาวนาไปก่อน ดึงใจออกจากเรื่องนัน้ เข้าหาพุทโธ บริกรรมพุท
โธๆไป หรือท่องคาถาอะไรก็ได้ เกิดแก่เจ็บตาย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น
กระดูกฯลฯ ท่องไป อย่าไปคิดถึงเรื่องนัน้ พอลืมปั๊บอารมณ์ก็จะหายไป จิตก็จะ
สงบตัวลง แต่พอเห็นปั๊บก็จะกลับขึ้นมาใหม่ เพราะสมาธิยบั ยัง้ ได้ชวั ่ คราว ไม่
หายไปอย่างถาวร ถ้าพิจารณาทางปัญญาเป็ น พิจารณาทางไตรลักษณ์เป็ น พอใช้
ไตรลักษณ์มนั จะหายไปอย่างถาวรเลย สมาธิจงึ ตัดกิเลสไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญา
สมาธิจงึ ไม่เป็ นอริยมรรค
ตัวอริยมรรคทีแ่ ท้จริงก็คอื ปัญญา ปัญญาเป็ นตัวทีจ่ ะทําให้จิตเข้าสู่อริยภูมไิ ด้
อย่างพระพุทธเจ้าก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ก็มสี มาธิแล้ว พระปัญจวัคคียก์ ็มสี มาธิแล้ว
พระอาจารย์ ๒ รูปทีพ่ ระพุทธเจ้าไปทรงศึกษาด้วยก็มสี มาธิขนั้ รู ปฌานอรู ปฌาน
แต่ไม่ได้เป็ นอริยมรรคอริยผล เพราะยังตัดภพตัดชาติไม่ได้ เพราะกิเลสไม่ได้
ตายไปแม้แต่ตวั เดียว เพียงแต่ถูกฉีดยาสลบ ให้หยุดทํางานชัว่ คราวเท่านัน้ เอง
พอกําลังของสมาธิอ่อนลงปั๊บ กิเลสก็ฟ้ งุ ขึ้นมา จะฉุดลากใจให้ไปเวียนว่ายตาย
เกิดใหม่ เช่นไปเกิดชัน้ พรหมแล้วพออํานาจของสมาธิชนั้ พรหมอ่อนลง ก็จะทําให้
เกิดกามฉันทะขึ้นมา ก็จะฉุดลากให้ลงมาชัน้ เทพ พออํานาจของกามฉันทะแรง
ขึ้น จากการยินดีในรูปเสียงกลิน่ รสทีเ่ ป็ นระดับทิพย์ ก็จะต้องการรู ปเสียงกลิน่ รส
ระดับหยาบ ทีต่ อ้ งใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะเลือ่ นลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ เพือ่ มาหา
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กามสุขในส่วนหยาบต่อไป กิเลสก็จะมีอาํ นาจมากขึ้นมากขึ้น พอเกิดเป็ นมนุษย์
แล้ว ไม่ควบคุมกามฉันทะ ก็จะไปทําผิดศีลธรรม ก็จะไปเป็ นเดรัจฉานต่อไป
อยากได้สามีภรรยาใคร อยากจะหลับนอนกับใคร ก็ไม่ตอ้ งแต่งงานกันให้ถูกต้อง
ตามประเพณี เหมือนกับสมัยนี้ เอาความพอใจเป็ นทีต่ งั้ ไม่ต่างจากสุนขั เดือน ๙
เคยเห็นสุนขั เดือน ๙ ไหม เขาเดินตามกันเป็ นฝูงเลย มีตวั เมียอยู่ตวั หนึ่ง มีตวั ผู ้
๔ - ๕ ตัวเดินตาม เห่ากัดกันไล่กนั เพราะปล่อยให้เป็ นไปตามอารมณ์ ไม่รู้ผดิ
ถูกดีชวั ่ ไม่รู้บาปบุญ พอศีลธรรมเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ ก็จะพาให้ไปสู่อบายทีต่ าํ ่ ลง
ไปเรื่อยๆ
นี่คอื เรื่องของสมาธิ ของการรักษาศีล ของการทําบุญให้ทาน เป็ นโลกิยธรรม
ไม่ใช่โลกุตรธรรม ถ้าจะเข้าสู่โลกุตรธรรม จะต้องเจริญไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจซึง่ เป็ นไตรลักษณ์น้ ี อริยสัจก็คอื ทุกข
สัจ ทีเ่ ป็ นหนึ่งในไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ทรงแสดงอนิจจังด้วย
เกิดแก่เจ็บตาย ในทุกขสัจก็มอี นิจจัง คือเกิดแก่เจ็บตาย พอทรงแสดงปั๊บ
พระอัญญาโกณฑัญญะผูม้ สี มาธิ มีจติ ตัง้ มันในความสงบอยู
่
่แล้ว พอรับฟังคํา
สอนแล้วพิจารณาตามไป ก็รู้วา่ ปัญหาอยู่ทจ่ี ติ ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับว่า
เกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ถึงเป็ นทุกข์ข้นึ มา เกิดสมุทยั ขึ้นมา เกิด
ภวตัณหา เกิดวิภวตัณหาขึ้นมา พอเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตาย
เป็ นธรรมดา จิตก็เลยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในระดับหนึ่ง ได้โสดา
ปัตติผลขึ้นมา ภพชาติเหลือเพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ถ้าไม่มปี ญั ญาของ
พระพุทธเจ้าคือไตรลักษณ์แล้ว ไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นจากวัฏจักรได้ ต่อให้ภาวนา
ได้ถงึ ขัน้ มีฤทธิ์มเี ดช ก็ได้เพียงโลกิยธรรมเท่านัน้ เอง โลกิยมรรคโลกิยผล แต่ไม่
เป็ นโลกุตรมรรคโลกุตรผล อันนี้ตอ้ งมีปญั ญาคือไตรลักษณ์
จะมีปญั ญาระดับไตรลักษณ์ได้ ต้องมีศีลมีสมาธิก่อน บางคนสอนว่าไม่ตอ้ งทํา
สมาธิเจริญปัญญาไปเลย จะเอาอะไรมาเจริญ เอาจิตทีเ่ ต็มไปด้วยกิเลส ทีว่ ้าวุน่
ขุน่ มัวกับเรื่องของกิเลส มาพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ได้อย่างไร พิจารณาไม่ได้
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พิจารณาได้ป ั๊บเดียวก็ไปแล้ว บางทีไม่อยากจะพิจารณาด้วยซํา้ ไป กิเลสไม่ชอบ
ความแก่ความเจ็บความตาย เวลาสอนใจเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้แสน
ยากลําบากเหลือเกิน ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นความจริง ทัง้ ๆทีเ่ ห็นอยู่กบั ตาทุกวีท่ กุ วัน เห็นคน
แก่อยู่ทกุ วัน เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทกุ วัน ได้ยนิ เรื่องของคนตายอยู่ทกุ วัน แต่
ยังไม่สามารถเอาเข้ามาสู่ใจได้ เพราะกิเลสคอยสกัดไว้ ให้เป็ นเพียงสัญญาเท่า
นัน้ เอง ให้เป็ นเพียงความจํา ความจํากับปัญญาต่างกันตรงทีว่ า่ ความจํานี้จาํ แล้ว
หายไป นานๆก็นึกขึ้นมาทีหนึ่ง ถ้าเป็ นปัญญามันจะต่อเนื่อง จะรู้อยูต่ ลอดเวลา
รู้อยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ เธอต้อง
กําหนดพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก ถึงจะเป็ นปัญญา ถึงต้องบอกว่า
ฟังแล้วต้องเอาไปทําต่อ เอาไปขยายผล เอาไปทําการบ้าน แล้วก็เอาไปเข้าห้อง
สอบ
ถาม สัมมาสมาธิในมรรค ๘ เป็ นสมาธิในอริยมรรคหรือเปล่า
ตอบ ถ้าเป็ นสมาธิเพือ่ สงบนิ่ง ไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เป็ นสมาธิทจ่ี ะสนับสนุน
ในการเจริญปัญญาต่อไป แต่ถา้ เป็ นสมาธิทร่ี บั รู้เรื่องราวต่างๆ มีนิมติ นัน้ นิมติ นี้
ไปรู้เรื่องนัน้ รู้เรื่องนี้ ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ไปเทีย่ วทีน่ ่ี สมาธิแบบนี้ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเจริญปัญญา เพราะออกมาแล้วจิตจะไม่สงบไม่เย็นไม่น่งิ เหมือนกับไม่ได้ทาํ
สมาธิ ถ้าหลับนอนก็หลับไม่สนิท หลับแล้วฝันไป ถ้าฝันเรื่องไม่ดตี ่นื ขึ้นมาก็
เหนื่อย ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะไปทํางานต่อ แต่ถา้ หลับสนิทไม่ฝนั พอตื่น
ขึ้นมาจะมีชวี ติ ชีวาสดชื่น มีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะไปทําอะไรต่อไปได้ สมาธิก็
เช่นเดียวกัน ถ้าสงบนิ่งสักแต่วา่ รู้เป็ นอุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตรวมลงแล้ว
ปล่อยวางทุกอย่าง ปล่อยวางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปล่อยวางร่างกาย ถึงแม้
จะยังได้ยนิ หรือยังรับรู้อยู่ แต่ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย พักอยู่ในความสงบนัน้ ไป เป็ น
สัมมาสมาธิ เพราะเวลาจะพิจารณาปัญญาจิตจะได้ไม่วอกแวก จะพิจารณาเรื่อง
อะไรก็จะอยู่เรื่องนัน้ ถ้าไม่มสี มาธิก็เหมือนกับเด็กทีไ่ ม่มสี มาธิ เรียนหนังสือไม่รู้
เรื่อง อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง เพราะใจจะคิดถึงเรื่องเล่น เรื่องเทีย่ ว เรื่องอะไรต่างๆ
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อ่านหนังสือก็ไม่เข้าใจ เช่นเดียวกับจิตทีไ่ ม่มสี มาธิ พอพิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็จะแวบไปเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะพิจารณาไม่ต่อเนื่อง ไม่เห็นภาพทีช่ ดั เจน
เวลาเข้าสมาธิแล้วควรให้สงบนิ่ง
ถ้าจิตเป็ นชนิดโลดโผนเหมือนของคุณแม่ชีแก้ว เวลาจิตสงบแล้วไม่อยู่กบั ที่ จะ
ถอนออกมาแล้วไปรับรู้เรื่องต่างๆ ตอนทีท่ ่านปฏิบตั ใิ หม่ๆท่านก็คดิ ว่าเป็ นสมาธิ
เป็ นวิธีทป่ี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง แต่หลังจากหลวงตาสอนว่าไม่ใช่ ต้องหยุด ไม่ให้
ออกไปรับรู้ แต่มนั ก็ยาก เพราะเป็ นนิสยั พอนิ่งแล้วก็ออกไปทันที พอออกจาก
สมาธิแล้วก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไปเจริญปัญญาต่อ เจริญก็เจริญไม่ได้เพราะมันไม่น่งิ
ท่านถึงสอนว่าอย่าออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถึงกับต้องขูว่ า่ ต้องเลิกกันเลยถ้าไม่
เชื่อฟัง ไม่สอนอีกต่อไป คุณแม่ชแี ก้วจึงยับยัง้ จิตไม่ให้ออกไปรับรู้ ให้น่งิ สงบ
เป็ นอุเบกขา พอออกมาท่านก็สอนให้พจิ ารณาร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย
พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกูล พิจารณาดินนํา้ ลมไฟ จนในทีส่ ุดก็ปล่อยวาง
ร่างกายได้ ถ้าไม่พจิ ารณา ต่อให้มสี มาธิระดับไหนก็ตาม ขัน้ นิโรธสมาบัตกิ ็ทาํ
อะไรกิเลสไม่ได้ รูปฌานอรูปฌานก็ทาํ ลายกิเลสไม่ได้ ระงับกิเลสไว้ได้ชวั ่ คราว
พอออกมามันก็ทาํ งานต่อ พอออกจากสมาธิแล้ว ต้องพิจารณาต่อเลย ถ้าเป็ นนัก
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่พอออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตไปทํางานอืน่ ไปทําขนม
ไปทํากับข้าว ไปทําเรื่องไร้สาระทัง้ หลาย ถ้าเป็ นพระก็เอาไปทําเรื่องบาตรบ้าง
เรื่องจีวรบ้าง เรื่องกลดบ้าง ถ้าเอาไปทําอย่างนี้แล้ว จะเสียเวลาไปเปล่าๆ พอ
เสร็จจากงานก็กลับเข้ามาทําสมาธิใหม่ ก็จะอยู่แต่ขนั้ สมาธิเท่านัน้ จะไม่กา้ วเข้าสู่
ขัน้ ปัญญา
เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆจิตจะนิ่งจะสงบ
ควรใช้เวลานัน้ มาเจริญปัญญา
พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ จนไม่น่งิ ไม่สงบแล้วค่อยหยุด กลับเข้าไปทํา
สมาธิใหม่ให้น่ิงใหม่ พอนิ่งแล้วออกมาก็พจิ ารณาต่อ การปฏิบตั พิ อถึงขัน้ ปัญญา
แล้ว สมาธิกบั ปัญญาจะสลับกันทํางาน แต่ในเบื้องต้นต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้น
ให้ได้ก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง วิธีของสมถะก็ได้ บริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจ
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เข้าออกก็ได้ ถ้าไม่ถูกจริตก็ตอ้ งใช้ปญั ญาอบรมสมาธิ ใช้ปญั ญาพิจารณาข่มใจให้
สงบลง พอออกจากสมาธิก็เอามาพิจารณาขันธ์ ๕ พิจารณารูปขันธ์ก่อน
พิจารณาร่างกายก่อน สลับกับการกลับพักในสมาธิ จนร่างกายหมดปัญหาไป
อุปาทานในร่างกายหมดไป จากนัน้ ก็พจิ ารณานามขันธ์ต่อไป เข้าไปสู่กเิ ลสและ
ธรรมทีล่ ะเอียด จากนามขันธ์ก็เข้าไปสู่ตวั จิต ทีเ่ ป็ นศูนย์บญั ชาการของกิเลส
อวิชชาอยู่ในนัน้ จิตตอวิชชาอยู่ในนัน้ ตัวอวิชชาไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านภายนอก
ทางรูปเสียงกลิน่ รสฯลฯ มันส่งบริวารส่งลูกน้องออกมา ตัวมันบงการอยู่ข ้างใน
การปฏิบตั จิ งึ ปราศจากสมาธิไม่ได้ แม้แต่ขนั้ เริ่มต้นก็ตอ้ งมีสมาธิให้ได้ก่อน พอ
ได้สมาธิแล้วเวลาเจริญปัญญา ก็ตอ้ งพักในสมาธิสลับกับการเจริญปัญญา เพราะ
สมาธิเป็ นทีพ่ กั เป็ นทีใ่ ห้อาหารใจ ทําสลับกันไปจนถึงขัน้ สุดท้าย ถ้ามีใครสอนว่า
ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งนัง่ หลับตานี้ ก็อย่าไปฟังให้เสียเวลา พระพุทธเจ้าทรง
สอนไตรสิกขาทําไม ทรงสอนศีลสมาธิปญั ญาทําไม ทรงสอนสัมมาสมาธิทาํ ไม
ตัดมันออกไปก็ได้ มรรค ๘ ก็เอาแค่มรรค ๗ ก็พอ ไตรสิกขาก็เอาแค่ศีลกับ
ปัญญาก็พอ ยกเว้นคนทีม่ สี มาธิแล้วก็ไม่ตอ้ งทําสมาธิ อันนี้ยอมรับอยู่ถา้ มีสมาธิ
แล้ว เช่นพระปัญจวัคคีย ์ ท่านมีสมาธิอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนเรื่อง
สมาธิ ทรงสอนเรื่องปัญญาเลย ครัง้ แรกทรงสอนเรื่องอริยสัจ ทรงสอนเรื่อง
มรรค ๘ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต่อมาก็ทรงสอนอนัตตลักขณสูตร ทรงสอน
เรื่องขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตา เป็ นปัญญาล้วนๆ เพราะมีสมาธิกนั อยู่แล้ว
สําหรับพวกทีย่ งั ไม่มสี มาธิก็ตอ้ งสอนให้ทาํ สมาธิไปก่อน สวดมนต์ก็ดี บริกรรม
พุทโธก็ดี ก่อนหน้านัน้ ก็ตอ้ งเจริญสติไปก่อน ถ้านัง่ สมาธิแล้วจิตไม่สงบ ก็ตอ้ ง
เจริญสติไปก่อน ให้มสี ติอยู่ในทุกอิริยาบถของการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ให้อยู่
ในปัจจุบนั อย่าส่งจิตไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี พอมีสติดงึ จิตให้อยู่ในปัจจุบนั ได้แล้ว พอให้อยู่
กับพุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ พออยู่กบั พุทโธอย่างต่อเนื่อง ก็จะรวมลงสู่ความสงบ
เรื่องของการปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ เป็ นตอนอย่างนี้ คนสอนอาจจะไม่ได้สอนเป็ นขัน้ เป็ น
ตอน สอนขัน้ นัน้ บ้างขัน้ นี้บา้ ง คนฟังก็เลยสับสน แปลความหมายผิดไป มรรค
๘ ก็มศี ีลมีสมาธิมปี ญั ญา สัมมาทิฐสิ มั มาสังกัปโปเป็ นปัญญา สัมมากัมมันโต
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สัมมาวาจาสัมมาอาชีโวเป็ นศีล สัมมาสมาธิเป็ นสมาธิ สัมมาสติและสัมมาวายาโม
ความเพียรชอบเป็ นของทุกส่วน ต้องมีสติมคี วามเพียรในการรักษาศีลในการทํา
สมาธิในการเจริญปัญญา นี้คอื องค์ประกอบทีจ่ ะนําไปสู่การตรัสรู้ สู่การบรรลุ
ธรรม มรรค ๘ ต้องมีครบองค์ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของปริพาชก ที่
เข้าเฝ้ าเป็ นคนสุดท้าย ก่อนทีจ่ ะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทีก่ ราบทูลถามว่า มี
ลัทธิมคี าํ สอนอยู่มากมาย จะแยกแยะได้อย่างไร ว่าคําสอนไหนเป็ นคําสอนที่
ถูกต้อง พระองค์ทรงตอบว่าคําสอนใดทีม่ มี รรคเป็ นองค์ ๘ คําสอนนัน้ เป็ นคํา
สอนทีถ่ ูกต้อง ถ้ามีแค่ ๗ องค์ไม่มสี มั มาสมาธิก็ยงั ไม่ถูกต้อง คนทีไ่ ม่ชอบนัง่
สมาธิ ควรเปลีย่ นใจได้แล้ว ชอบถามปัญหานี้กนั เหลือเกิน เวลานัง่ ต้องหลับตา
หรือเปล่า ลืมตาไปทําไม เวลานัง่ สมาธิจะไปดูอะไร ต้องปิ ดทวารทัง้ ๕ ต้อง
สํารวมอินทรีย ์ จะไปเปิ ดตาดูอะไรอีก ต้องขังกิเลสไว้ข้างใน เพือ่ จะได้ฆ่ามันได้
ไม่ใช่เปิ ดตาให้มนั ออกไปข้างนอก
ถาม ลาออกจากงานแล้ว กําลังเริ่มต้นภาวนา ทีน้ ีก็สูอ้ ยู่กบั การอยู่คนเดียว บางที
ฟุ้งซ่านก็พยายามกลับไปทําสมาธิ
ตอบ ต้องรีบภาวนาทันทีเวลาฟุ้งซ่าน สวดมนต์ไปนัง่ สมาธิไป ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน
ก็ได้ ให้มนั สงบ อะไรก็ได้ทจ่ี ะช่วยระงับความฟุ้งซ่าน
ถาม การทําสมาธิน้ ตี อ้ งทํา ๓ เวลาหรือไม่คะ
ตอบ มากกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี สลับกับการเดินจงกรม ทัง้ วันเลยก็ได้ พอไม่นงั ่ ก็เดิน พอไม่
เดินก็นงั ่
ถาม เวลาเบือ่ ก็แก้โดยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ตอบ ฟังเทศน์อ่านหนังสือธรรมะบ้างก็ได้
ถาม ขอพร
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ตอบ อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
ฟังธรรมมา ๔ ปี แล้วคงจะเข้าใจกันแล้ว ว่าต้องปฏิบตั เิ ท่านัน้ ทีเ่ ป็ นอุปสรรค ความ
สงสัยในเรื่องต่างๆไม่สงสัยแล้ว รู้หมดแล้วว่าต้องกลับมาทีต่ วั เรา เมือ่ ก่อนก็คดิ ว่าไปหา
ครู บาอาจารย์ทว่ี เิ ศษแล้ว ท่านจะเสกจะเป่ าให้เรา ท่านก็ช้ กี ลับมาทีใ่ จเรา ชี้กลับมาทีต่ วั
เรา ชี้กลับมาทีก่ ารปฏิบตั ขิ องเรา ชี้มาทีก่ ารตัดการลดการละของเรา จึงอย่าไปเสียดาย
กับสิง่ ต่างๆเลย เพราะสิง่ ทีเ่ ราเสียไปก็เท่ากับเสียความทุกข์ไปเท่านัน้ เอง สิง่ ทีเ่ รามีอยู่น้ ี
ล้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เป็ นกองทุกข์ทเ่ี ราแบกหามกันอยู่ทกุ วัน อย่าไปคิดอยากได้
อะไรมา เพราะเป็ นการได้กองทุกข์มาเพิม่ ให้คดิ ถึง ๓ คํานี้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มี
ทุกข์อยู่ดว้ ย ให้คดิ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มนั ทุกข์ทงั้ นัน้ เพียงแต่เรามองไม่เห็น เรา
เห็นแต่สุข ทีเ่ ป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล ความทุกข์ทเ่ี รามีกนั นี้ มันถูกความสุข
เคลือบไว้อยู่ ความสุขเล็กๆน้อยๆ จากการได้ทาํ อะไรตามความอยาก ก็เกิดความสุข
ขึ้นมา แล้วก็เกิดความทุกข์ตามมา ทีจ่ ะต้องหาความสุขใหม่ ทีเ่ กิดจากเวลาหาไม่ได้ ที่
จะต้องคอยรักษาความสุขนี้ไว้ เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่เรามองไม่เห็นกัน เราเห็นแต่
ความสุข พอได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ แต่ไม่คดิ ถึงเวลาทีผ่ ดิ หวัง เวลาทีอ่ ยากแล้วไม่ได้ดงั
ใจ จะเกิดอะไรขึ้นมา เวลาเสียสิง่ ทีไ่ ด้มา จะรู้สกึ อย่างไร ไม่คดิ กัน ถ้าคิดว่ามันเป็ นความ
ทุกข์ ก็จะไม่อยากจะได้ ก็จะสบายใจ จะไม่เสียดายสิง่ ทีเ่ สียไป เพราะรู้วา่ เป็ นทุกข์
มากกว่าเป็ นสุข
จะรู้ได้จริงๆก็ตอ้ งเกิดจากการภาวนา ทําจิตให้สงบให้ได้ก่อน ถ้าจิตไม่สงบจะไม่มี
ความสุขทีด่ กี ว่า มาทดแทนความสุขทีเ่ ป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล จะทุกข์ขนาดไหนก็ยอม
ทุกข์ เพือ่ ความสุขเล็กๆน้อยๆนี้ เหมือนคนทีย่ อมทุกข์กบั ยาเสพติด ทุกข์กบั สุรายาเมา
แต่ถา้ ได้พบกับความสุขทีเ่ กิดจากการภาวนาแล้ว ความสุขอืน่ ๆจะเป็ นเหมือนกองขยะไป
ไม่มคี ุณค่าเลย จะโยนทิ้งไปได้อย่างง่ายดาย ถ้ายังติดสุราก็เลิกได้ ยังติดการเทีย่ วก็เลิก
ได้ ติดอะไรก็เลิกได้หมด แล้วจะทุ่มเทเวลาให้กบั การสร้างความสุขแบบนี้ ตอนนัน้ แหละ
ถึงจะเป็ นการภาวนาจริงๆ ภาวนามยปัญญาจริงๆ ตอนนี้เราก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตา แต่
มันตัดกิเลสไม่ได้เพราะขาดสมาธิ ขาดความสุขทดแทน ก่อนทีเ่ ราจะเสียความสุขเหล่านี้
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ไป ต้องมีอะไรมาทดแทนก่อน เหมือนกับมีแฟน เรายังรักแฟนเราอยู่ พอได้แฟนใหม่
แล้ว แฟนเก่าจะไปก็ไม่เสียใจ เพราะมีแฟนใหม่ทดแทนแล้ว เขาจะไปก็ไปได้เลย แต่ถา้
ไม่มแี ฟนทดแทนนี้ ไปไม่ได้ หัวเด็ดตีนขาดใครอย่ามาแย่งไปเป็ นอันขาด นี่ก็แบบ
เดียวกัน เรายังติดความสุขทางโลกอยู่ เพราะยังไม่มคี วามสุขทดแทน ยังไม่ได้ความสุข
ทางสมาธิ ถ้าได้แล้วจะออกบวชได้เลย ไปอยู่วเิ วกได้ ไปทีไ่ หนก็ไปได้ จึงควรพยายาม
สร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นเถิด พอได้ความสุขแบบนี้แล้ว จะสบาย จะไม่ตอ้ งการ
อย่างอืน่
เรานี้โชคดีจริงๆเกิดมาไม่คดิ ว่าจะทําได้ อยู่ๆก็มาเอง นัง่ ๑๐ นาที ๑๕ นาทีมนั ก็สงบ
แล้วก็ไม่มอี าจารย์ไม่มคี รู อ่านจากหนังสือ แล้วก็ลองทําดู แต่ก่อนจะได้ทาํ ก็หลายเดือน
อยู่นะ อ่านหนังสืออยู่หลายเดือน อยู่มาวันหนึ่งก็เอะใจขึ้นมาว่า นี่ยงั ไม่เคยทําสักที อ่าน
เรื่องทําสมาธิมาตัง้ หลายเดือนแล้ว ยังไม่เคยนัง่ สักที เอามันเดีย๋ วนี้เลย ก็เลยเอามัน
เดีย๋ วนัน้ เลย พอนัง่ ไปสัก ๒ - ๓ ครัง้ มันก็สงบ ไม่นานเดีย๋ วเดียว พอนัง่ แล้วมันเจ็บมัน
ปวดขึ้นมา ก็บริกรรมไปเรื่อยๆ ปั๊บเดียวความเจ็บความฟุ้งซ่านก็หายไป พลิกหน้ามือ
เป็ นหลังมือไป แล้วมันก็น่ิง แต่ยงั รับรู้อะไรได้ทกุ อย่าง รู้วา่ ใจข้างในไม่ฟ้ งุ ซ่าน ไม่
กระวนกระวายกระสับกระส่าย ความเจ็บก็หายไป ก็เลยเกิดความแปลกประหลาด
มหัศจรรย์ใจขึ้นมา ว่าใจของเราเป็ นอย่างนี้ได้นะ มันพลิกจากอย่างนี้ไปเป็ นอย่างนัน้ ได้
ด้วยการทําอย่างนี้ พอนัง่ ครัง้ ต่อไปก็ไม่เป็ นอย่างนี้อกี แต่จะค่อยๆสงบลงไปทีละเล็กที
ละน้อย ไม่เป็ นแบบวูบลงไป ขาดผึงลงไป แต่นงั ่ ได้นานขึ้น ตอนนัน้ นัง่ ได้ ๑๐ นาที ๑๕
นาทีก็เจ็บแล้ว แต่เราไม่ยอมลุก เราก็บริกรรมต่อ พอบริกรรมไปเดีย๋ วเดียว มันก็ขาดไป
เลย หายไปเลยความเจ็บ
ถาม ฟังดูง ้ายง่าย แต่ทาํ ย๊ากยาก
ตอบ อยู่ทส่ี ติตวั เดียว สติอยู่กบั งานทีท่ าํ อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ไปคิดเรื่องอืน่
ถาม เกิดขึ้นก่อนทีท่ ่านจะบวช
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ตอบ ได้หนังสือธรรมะมาอ่านก่อน ประมาณสัก ๒ - ๓ เดือน จึงลองนัง่ ดู พอนัง่ แล้ว
ได้ผลก็ตดิ ใจ ก็ลาออกจากงานเลย พอดีมเี งินอยู่กอ้ นหนึ่ง ก็เลยคิดว่าจะลอง
ปฏิบตั อิ ยู่สกั ปี หนึ่งไม่ทาํ อะไร นัง่ สมาธิ เดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะเท่านัน้
ไม่ออกไปเทีย่ วดูหนังฟังเพลง แต่มบี า้ งนานๆสูก้ เิ ลสไม่ได้ก็แวบออกไปบ้าง แต่
พอไปก็รู้วา่ ไม่ได้ท่า เสียท่า ก็ทาํ อยู่ได้ปีหนึ่ง ก็รู้วา่ บวชได้ ก็เลยหาวัดบวช มันไป
ของมันเอง ไม่มคี รูไม่มอี าจารย์ เหมือนกับไฟเก่าได้เชื้ออย่างนัน้ นะ มันรุกไปของ
มันเอง มันหาทางของมันไปเอง พอได้หนังสือธรรมะมาเล่มแรกเท่านัน้ ก็ไปเลย
ไปทางนี้เลย ตัง้ แต่เด็กก็เห็นคนตาย ตอนอายุสกั ๑๒ ขวบได้ มันฝังตาฝังใจอยู่
ตลอดเวลา มันพิจารณาอยู่ตลอดเวลา ว่าเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน คนที่
เรารักเราเคารพ เช่นพ่อแม่ป่ ูย่าตายายก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้เหมือนกัน มันคิดของมัน
เอง คิดอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เศร้าสร้อยหงอยเหงาจากความคิดนี้ คิดด้วยเหตุ
ด้วยผล แต่มนั ไม่หยุดยัง้ ชีวติ ของเรานะ ยังต้องเรียนหนังสือก็เรียนไป ยังเทีย่ ว
ยังเล่นกับเพือ่ นอยู่ แต่มนั มีกรอบของมัน จะไม่ไปทําผิดศีล ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ใครจะชวนไปยิงนกตกปลาจะไม่เอา ไปลักขโมยก็ไม่เอา มันไม่สบายใจ
เวลาโกหกหลอกลวงจะไม่สบายใจ มันรู้อยู่ในใจของมันอย่างนัน้
ถาม ต่างจากพีจ่ ากน้องไหมคะ
ตอบ ต่างกัน มีนอ้ งสาวคนเดียว เขาไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะ เขาไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้มา
จากพ่อจากแม่ มาจากบุญจากกรรมทีไ่ ด้สะสมมาแต่ละคน ไม่ได้เป็ นพีน่ อ้ งกัน
อย่างแท้จริงหรอก เพียงแต่อาศัยครรภ์เดียวกันมาเกิด ออกมาจากท้องแม่คน
เดียวกัน แต่ทม่ี านี้มาจากคนละที่
ถาม ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีกรรมเป็ นของตนเอง
ตอบ ใช่ ตอนทีใ่ จกับกายมาเจอกัน ใจไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ มันมาจากภพก่อน มัน
ตายจากภพก่อน พอถึงเวลาทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ก็หาครรภ์ พอได้ครรภ์ก็เข้า
ไปอยู่ในครรภ์นนั้ ไม่ได้มคี วามเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เจ้าของครรภ์ หรือกับพีก่ บั
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น้องทีเ่ กิดก่อนหรือเกิดหลัง ยกเว้นถ้ามีอะไรกันในอดีตชาติ นัน้ ก็อกี เรื่องหนึ่ง
อาจจะมาเกิดเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันก็ได้ อย่างนี้ก็มอี ยู่ อาจจะเคยเป็ นญาติกนั มาก่อน
ก็ได้ ไม่ใช่วา่ พอเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันแล้ว จะต้องเป็ นเหมือนกัน พ่อแม่เป็ นอย่างนี้
แล้วลูกจะต้องเป็ นอย่างนี้ดว้ ย ก็ไม่ใช่ แต่ก็เป็ นได้ในบางกรณี พอดีพ่อแม่ก็เป็ น
แบบนี้ จิตของลูกก็เป็ นแบบนี้ดว้ ย แต่ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ มาจากบุญกรรมที่
ทําไว้ในอดีต และทีก่ าํ ลังทํากันอยู่ในปัจจุบนั ทีจ่ ะติดไปกับเรา ถ้าใฝ่ ธรรมไปเกิด
ชาติหน้าก็จะใฝ่ ธรรมต่อ
ถาม มีคาํ แนะนําให้คนทีฟ่ งั ท่านอาจารย์ ๔ ปี แล้ว แต่ยงั ไปไม่ถงึ ไหน
ตอบ แยกเป็ นบัว ๔ เหล่า ในห้องเรียนก็เหมือนกัน มีเด็กเรียนเก่งกับเด็กเรียนไม่เก่ง
ผสมกันไป เด็กทีไ่ ม่เก่งชอบอยู่ทา้ ยห้อง เด็กเรียนเก่งมักชอบอยู่หน้าห้อง เพราะ
ไม่กลัวอาจารย์ถาม จะตอบได้เสมอ จะเกเรไม่ได้ ถ้านัง่ อยู่ข ้างท้ายห้องนี้เล่นกัน
ได้ แต่เด็กทีอ่ ยู่หน้าห้องนี้จะต้องมีสมาธิฟงั ครู อย่างเดียว จึงเรียนเก่งกัน เด็กที่
เรียนเก่งจะชอบนัง่ อยู่ข ้างหน้าห้อง เพราะชอบฟังคําสอนของครูของอาจารย์ เขา
ตัง้ ใจเรียน แต่เด็กทีไ่ ม่ชอบฟัง จะหลบไปนัง่ อยู่ข ้างหลังห้องกัน จะได้เล่นกันได้
มีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่า ตถาคตเป็ นผูส้ อนให้ผูท้ ศ่ี ึกษาปฏิบตั ิ ได้ไปถึง
มรรคผลนิพพาน แต่ทาํ ไมสาวกของท่าน บางคนก็ไปถึง บางคนก็ไปไม่ถงึ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบไปว่า เราเป็ นคนสอน เราไม่ได้เป็ นคนปฏิบตั ิ เขาต้อง
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเขาเอง จะไปถึงไม่ถงึ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเขา ไม่ได้อยู่ทค่ี นสอน
คนสอนก็ได้ทาํ หน้าทีข่ องตนอย่างเต็มทีแ่ ล้ว อยู่ทค่ี นฟังจะนําเอาไปขยายผลต่อ
ได้หรือไม่ อยู่ทค่ี วามสามารถของเขา ทีเ่ รียกว่าบุญบารมี ถ้าได้สะสมปัญญา
บารมีมามาก พอฟังปั๊บก็จะเข้าใจทันที อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านมี
ปัญญาบารมีมากกว่ารูปอืน่ รู้เร็วกว่า พอฟังแล้วบรรลุก่อนเลย อีก ๔ รู ปยังไม่
เข้าใจ เรื่องของลูกศิษย์ลูกหาจึงไม่ใช่เป็ นเรื่องของอาจารย์ อาจารย์อาจจะวิตก
กังวลบ้าง แต่กท็ าํ อะไรไม่ได้ ต้องให้เวลามากหน่อย เพราะเป็ นเด็กปัญญาอ่อน
คนบางคนพอบอกคําเดียวก็เข้าใจ บางคนต้องขยายความ บางคนต้องวาดภาพ
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ให้เห็น คนเรามีปญั ญาระดับต่างกัน จึงควรพยายามสร้างปัญญาไว้เรื่อยๆ
ปัญญาเกิดได้ดว้ ยการได้ยนิ ได้ฟงั เกิดได้ดว้ ยการนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปใคร่
ควรพิจารณา จนสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก แต่ตอ้ ง
ทําจิตให้สงบก่อนถึงจะทําได้ ขอให้นาํ เอาไปปฏิบตั กิ นั
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๓

ทุกข์เกิดจากความอยาก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

ในสมัยพระพุทธกาลมีผูเ้ รียนธรรม ได้บรรลุธรรมกันเป็ นจํานวนมาก บางคนเรียนเพียง
วันเดียว
ฟังครัง้ เดียวก็บรรลุธรรมได้
ส่วนใหญ่พวกนักเรียนรุ่นแรกๆของ
พระพุทธศาสนา จะเรียนอยู่ในระดับปี ๓ ปี ๔ กัน ติดอยู่ทป่ี ี ๓ ปี ๔ มาหลายกัปหลาย
กัลป์ หลายภพหลายชาติแล้ว ได้ทานแล้ว ได้ศีลแล้ว ได้สมาธิแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ปญั ญา
ไม่ได้อริยสัจ ๔ ทีเ่ ป็ นความรู้จาํ เพาะของพระโพธิสตั ว์ ทีจ่ ะศึกษาจนทะลุปรุโปร่งได้ดว้ ย
ตนเอง จนหลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ หลายได้ จบวิชาทางด้านจิตใจได้ สมัยแรกๆที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา ทรงมุง่ ไปสอนพวกทีม่ ที านมีศีลมีสมาธิแล้ว เช่น
นักบวชในลัทธิต่างๆ กลุม่ แรกก็คอื พระปัญจวัคคีย ์ ทานท่านได้สละหมดแล้ว สละ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุตรธิดาภรรยา แล้วก็มาบําเพ็ญรักษาศีล เจริญสมาธิจน
ได้ฌานขัน้ ต่างๆ ขัน้ รูปฌานและอรูปฌาน แต่ไม่มคี วามรู้ทางปัญญาทางวิปสั สนา ไม่รู้วา่
ความหลงทีเ่ ป็ นต้นเหตุ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์เป็ นอย่างไร จะแก้ความหลงนี้ได้อย่างไร
รู้อยู่วา่ ใจยังมีความทุกข์อยู่ เวลาจิตอยู่ในสมาธิ ไม่มคี วามทุกข์เลย แต่พอออกจากสมาธิ
ใจก็เริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวาย มีอารมณ์ไปกับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส จึงรู้วา่ ยังไม่
หลุดพ้น แต่ก็ไม่รู้วา่ จะทําอย่างไร กับอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวาย อาการทุกข์
ของใจ แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ในเบื้องต้นก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน ว่าจะทําอย่างไร
หลังจากออกจากสมาธิแล้ว พระทัยของพระองค์ก็ยงั มีความทุกข์ มีความกระวนกระวาย
มีความหวาดกลัวกับความเป็ นไปของร่างกาย ร่างกายของคนอืน่ ก็พอจะตัดได้ ได้ตดั
มาแล้ว ทรงตัดญาติพน่ี อ้ งภรรยาลูกแล้ว แต่ยงั ติดพระวรกายของพระองค์ ทีต่ อ้ งแก่
ต้องเจ็บต้องตาย ยังไม่รู้จกั วิธที าํ ให้ใจปล่อยวางร่างกายได้
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ในเบื้องต้นทรงคิดว่า ทุกข์อยู่ทค่ี วามอยากรับประทานอาหาร ทรงคิดว่าถ้าอดอาหารแล้ว
จะปล่อยวางร่างกายได้ หลังจากได้ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วันแล้ว แต่ก็ยงั ไม่
สามารถปล่อยวางร่างกายได้ ยังมีความกังวล มีความกลัว กับความแก่ความเจ็บความ
ตายอยู่ ในทีส่ ุดก็ทรงเห็นว่า การอดพระกระยาหารอย่างเดียว ไม่สามารถดับความทุกข์
ทีอ่ ยู่ภายในใจได้ ไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ ทีน้ จี ะทําอย่างไรถึงจะปล่อยวาง
ร่างกายได้ ก็ทรงใช้การบําเพ็ญจิตตภาวนา เข้าไปดูภายในใจว่า ใจกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย ทุกข์กบั ร่างกายได้อย่างไร ทรงพิจารณาเห็นว่าเกิดจากความอยากต่างๆ
เช่นอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้ตาย สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิด
ความอยากต่างๆนี้ ก็เกิดจากการไม่รู้ความจริงของร่างกาย ว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
เป็ นธรรมดา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ พอ
ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ทรงเห็นว่าร่างกายไม่เทีย่ ง ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ น
ธรรมดา ไม่ใช่ตวั เราของเรา มาจากดินนํา้ ลมไฟ พอทรงเห็นอย่างนี้ก็ดบั ความหลง ทีค่ ดิ
ว่าร่างกายเป็ นตัวเราเป็ นของเราได้ ถ้าคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา ก็อยากจะให้อยู่กบั เราไป
นานๆ แต่มนั ฝื นความจริง เป็ นเหตุสร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ ก็เลยเห็นอริยสัจ ๔ เห็น
ว่าทุกข์เกิดจากความอยาก อยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้
ร่างกายตาย แต่ร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าคิดว่าไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา ก็จะไม่สนใจว่า จะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไร ก็จะไม่เป็ นปัญหา พอเห็น
ร่างกายว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็ปล่อยวางได้ ทุกข์ก็ดบั ไป นิ โรธแปลว่าความดับของ
ความทุกข์ พอพิจารณาเห็นว่าเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็รู้วา่
ต้องปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางแล้วจะไม่ทกุ ข์ ทีท่ กุ ข์ก็เพราะไม่ปล่อย เพราะหลง เพราะ
อยาก พอหลงก็จะคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา ก็จะเกิดความอยาก เป็ นสมุทยั ทีส่ ร้างความ
ทุกข์ข้นึ มาในใจ ถ้าจะดับทุกข์ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา
การพิจารณานี้ก็คอื มรรค คือปัญญา
ปัญญาเป็ นสุดยอดของมรรค เป็ นเหมือนหัวหอก หอกนี้มสี ่วนประกอบหลายส่วน
ด้วยกัน มีทงั้ หัวหอก มีทงั้ ด้าม มีทงั้ คนใช้หอก ส่วนประกอบสําคัญทีส่ ุดก็คอื หัวหอกที่
ต้องแหลม เมือ่ พุ่งหอกไปแล้วจะทะลุทาํ ลายเป้ าได้ เวลาเจริญมรรคไปเรื่อยๆแล้ว จะไป
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ถึงยอดถึงหัวหอกนี้เอง ตอนต้นก็เจริญส่วนอืน่ ก่อน เช่นเจริญการกระทําทางกายทาง
วาจาทีถ่ ูกต้อง การมีอาชีพทีถ่ ูกต้อง มีความเพียรทีถ่ ูกต้อง มีสมาธิมสี ติทถ่ี ูกต้อง
ส่วนประกอบทีส่ นับสนุนหัวหอก ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื สติ พอมีศีลมีสมาธิมสี ติแล้ว ปัญญา
ก็จะตามมาต่อไป พอได้ใช้ปญั ญาพิจารณาความจริงของสิง่ ทีใ่ จไปทุกข์ดว้ ยแล้ว ก็จะ
เห็นว่ามันไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั เราของเรา พอเห็นอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะตัดความอยากได้
เพราะเมือ่ ไม่เป็ นของเราแล้ว เราก็ไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป ถ้ายังเป็ นของเราอยู่ เช่น
เป็ นสามีของเรา ก็จะอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอหย่ากันแล้ว ไปเป็ นสามีของ
คนอืน่ แล้ว เราก็จะไม่สนใจเขา ไม่ได้อยากอะไรกับเขาแล้ว เขาจะดีจะชัว่ จะทําอะไร
อย่างไร เราก็ไม่ทกุ ข์กบั เขาแล้ว เพราะไม่มคี วามอยาก เพราะรู้วา่ ไม่เป็ นสามีของเราแล้ว
พออะไรเป็ นของเราขึ้นมา ก็จะเกิดความอยากทันที อยากให้ดี อยากให้อยู่กบั เราไป
นานๆ พอไม่เป็ นของเราแล้วก็จะไม่สนใจ เวลาซื้อรถมาใหม่ๆ ก็จะห่วงจะหวง อยากจะ
ให้อยู่กบั เราไปนานๆ อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดไี ปเรื่อยๆ พอไม่เป็ นดังใจอยากก็จะทุกข์
วุน่ วายใจ ถ้ากระจกรถถูกค้อนทุบใจก็ปวดร้าวขึ้นมา พอขายรถไปแล้วใครจะทําอะไร ใจ
ก็จะไม่หวาดผวา ถ้ายังเป็ นของเราอยู่ เวลาจอดรถทิ้งไว้ก็จะเป็ นห่วงรถ ตอนกลางคืน
ตื่นขึ้นมาต้องลงมาดูวา่ ยังอยู่หรือเปล่า เพราะเป็ นของเรา พอเป็ นของเราปั๊บ ก็จะเกิด
ความผูกพัน เกิดความอยากทันที
ความจริงแล้วไม่มอี ะไรเป็ นของเรา สัพเพ ธัมมา อนัตตา เวลาเรามาเกิด เราก็ไม่ได้เอา
อะไรติดตัวมาด้วยเลย แล้วจะมีอะไรเป็ นของเรา ก็มใี จเท่านัน้ แหละทีเ่ ป็ นของเรา มี
กรรมทีต่ ดิ มากับใจทีเ่ ป็ นของเรา บุญกรรมนี้แลทีเ่ ป็ นของเราแท้ๆ กรรมทางภาษาพระ
เป็ นคํากลางๆไม่ได้เป็ นบุญหรือเป็ นบาป กรรมมี ๓ ชนิดด้วยกันคือ กรรมทีเ่ ป็ นบุญ
กรรมทีเ่ ป็ นบาป กรรมทีไ่ ม่เป็ นบุญไม่เป็ นบาป แต่ภาษาไทยเรามักจะใช้คาํ ว่ากรรมแทน
คําว่าบาป เวลาพูดถึงกรรมก็จะคิดว่าบาปกัน แต่คนพูดไม่ได้หมายถึงบาป แต่หมายถึง
การกระทํา ทีม่ ที งั้ บุญ มีทงั้ บาป มีทงั้ ไม่ใช่บญ
ุ ไม่ใช่บาป ฉะนัน้ เวลาฟังต้องฟังให้เข้าใจ
ตามรสนิยมทีใ่ ช้กนั มา มักจะใช้กรรมแทนบาปกัน แต่บางเวลาก็ใช้กรรมเป็ นการกระทํา
กรรมนี้แลเป็ นของเราทีแ่ ท้จริง เรามีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น กรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเอาติดตัวมา พระพุทธเจ้าก็ทรงมี
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กรรมดีตดิ ตัวมา เรียกว่าบารมี ๑๐ คือทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อธิษฐาน
บารมี สัจจบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี อุเบกขาบารมี นี่คอื
สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงสะสมมาทุกภพทุกชาติ บารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้
จะเป็ นผูส้ นับสนุน ผูผ้ ลักดันให้ไปสู่การตรัสรู้โดยถ่ายเดียว ไม่ไปทางอืน่ ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ได้มกี ารพยากรณ์วา่ จะเป็ นได้ ๒ อย่างด้วยกันคือ ถ้าอยู่ทาง
โลกก็จะเป็ นพระมหาจักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะได้เป็ นศาสดาของโลก มีโหรอยู่รูปเดียว
ทีท่ าํ นายว่าจะต้องเป็ นพระศาสดาเพียงอย่างเดียว รู้สกึ ว่าจะเป็ นอัญญาโกณฑัญญะ ที่
ต่อมาได้เป็ นพระอริยสงฆ์สาวกรูปแรกของพระพุทธศาสนา นี่คอื สมบัตขิ องเราทีแ่ ท้จริง
อย่างอืน่ ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา เพราะฉะนัน้ อย่าไปตู่วา่ สิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นของเราเป็ นตัวเรา อย่า
ไปตู่เอาร่างกายว่าเป็ นตัวเราของเรา อย่าไปตู่วา่ สามีภรรยาเป็ นของเรา ลูกหลานเป็ นของ
เรา เขาไม่ได้เป็ นของเราหรอก เขาเพียงแต่เกี่ยวข้องกับเราทางด้านสายพันธุ ์ ทางด้าน
เหตุการณ์เท่านัน้ เอง เมือ่ อยู่ดว้ ยกันอย่างสามีภรรยา ก็ถอื วิสาสะเป็ นของกันและกัน
สามีก็วา่ เป็ นภรรยาของฉัน ภรรยาก็วา่ เป็ นสามีของฉัน แต่ความจริงเป็ นเพียงสมมุตเิ ท่า
นัน้ เอง ไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง เพราะเวลาหย่าเลิกกันไป ก็ไม่ได้เป็ นสามีภรรยา
กันแล้ว ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้ ต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็ นสัพเพ ธัมมา
อนัตตา สรรพสัตว์สรรพสิง่ ทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็ นอนัตตาทัง้ นัน้
ไม่เป็ นตัวเราของเรา
นี่แลเป็ นความรู้พเิ ศษของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ทีท่ รงมีพระปัญญาบารมีท่ี
แหลมคม ทีส่ ามารถมองทะลุเห็นความจริงนี้ได้ ด้วยการพิจารณาดูทกุ สิง่ ทุกอย่าง ว่ามา
จากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ทีเ่ ราเห็นด้วยตานี้ มาจากดินนํา้ ลมไฟ
ทัง้ นัน้ ผสมกันแล้วก็แปรรูปออกมาเป็ นรูปลักษณะต่างๆ ร่างกายของเราก็มาจากดินนํา้
ลมไฟ ต้นไม้ต้นหญ้าก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ภูเขาทะเลก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ภูเขาก็เป็ น
ส่วนดิน ทะเลมหาสมุทรก็เป็ นส่วนนํา้ ความร้อนต่างๆก็เป็ นส่วนไฟ ลมทีเ่ ราหายใจเข้า
ออกก็เป็ นส่วนลม ก็มแี ค่น้ แี หละ เมือ่ มารวมกันภายใต้เหตุปจั จัยทีต่ ่างกัน ก็ทาํ ให้มี
รู ปร่างลักษณะทีต่ ่างกันไป ต้นไม้มีนานาชนิด แต่ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน คนมี
รู ปร่างหน้าตาแตกต่างกัน มีผวิ ขาวผิวดําผิวเหลือง ผมยาวผมสัน้ ผมหยิกผมงอก็มาจาก
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ดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน แล้วก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นอะไรจะต้อง
มาจากธาตุทงั้ ๔ นี้ทงั้ นัน้ เพียงแต่วา่ มีส่วนไหนมากน้อยต่างกัน พวกวัตถุต่างๆจะมีส่วน
ของดินมากกว่า แต่ก็มสี ่วนของไฟผสมอยู่ดว้ ย เช่นไม้ทีใ่ ช้ปลูกศาลาหลังนี้ ถ้าจุดไฟเผา
ก็จะปล่อยธาตุไฟออกมา ส่วนนํา้ ก็ระเหยออกมา ส่วนนํา้ มีอยู่นอ้ ยมากจนมองไม่เห็น จึง
เห็นว่าเป็ นส่วนดิน ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องมีทงั้ ๔ ส่วนถึงจะรวมตัวกันขึ้นมาได้ ร่างกายก็มี
ทัง้ ๔ ส่วน ส่วนใหญ่จะเป็ นนํา้ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาแล้วว่าร่างกายมี ๓ ใน ๔ ส่วน
ทีเ่ ป็ นนํา้ ถ้าดูดส่วนนํา้ ออกมาหมด ร่างกายก็จะแฟบลงไป เหมือนกับยางรถยนต์ ส่วน
ใหญ่มแี ต่ลมเป็ นองค์ประกอบ พอปล่อยลมออก ยางรถยนต์ก็จะแฟบลงไป เหลือแต่
ส่วนดินคือตัวยาง นี่คอื เรื่องของส่วนต่างๆในโลกนี้
สรรพสิง่ ทัง้ หลายไม่วา่ จะมีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ
ล้วนมีธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟเป็ น
ส่วนประกอบทัง้ นัน้ แล้วดินนํา้ ลมไฟมาเป็ นตัวเราเป็ นของเราตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ก็ตงั้ แต่ตอน
ทีเ่ ราไปตู่เขาว่าเป็ นตัวเราของเรา ตอนทีเ่ ราไปได้ร่างกายในท้องแม่ ใจนี่แลทีไ่ ปสถิตอยู่
ในร่างกายทีแ่ ม่พง่ึ ตัง้ ครรภ์ข้นึ มา พอคลอดออกมาก็อยู่ตดิ กันมา แล้วก็ตู่มาตลอดว่า
เป็ นตัวเราเป็ นของเรา พอเป็ นตัวเราเป็ นของเราแล้วก็อยากให้ดอี ยู่เรื่อยๆ อยากให้สวย
อยากให้งาม อยากให้แข็งแรง อยากให้อยูไ่ ปนานๆ ไม่อยากให้ตาย ไม่อยากให้แก่ ไม่
อยากให้เจ็บ แต่ความอยากเหล่านี้ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงความจริงของร่างกายแต่อย่างใด
เขาต้องเป็ นไปตามวาระของเขา แต่ไปกระทบกับใจ ไปสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ความ
อยากเป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ความอยากมีอยากเป็ น เป็ นตัวสร้างความทุกข์
เช่นเดียวกับความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ รียกว่าความอยากในกาม หรือ
ความอยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ อยากรํา่ อยากรวย อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต ความอยากทัง้ ๓
ประการนี้เป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ของใจ นี่คอื ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ ในขณะทีท่ รงนัง่ ประทับอยู่ทโ่ี คนต้นโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเจริญสมถะใน
เบื้องต้นทําจิตใจให้สงบ พอจิตถอนออกจากความสงบแล้ว ก็จะมีพลังมีความเย็นมี
ความสบาย ก็ทรงพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา แล้วก็พจิ ารณาส่วนที่
ละเอียดเข้าไปคือนามขันธ์ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตวั เราของเรา และ
สภาวธรรมทีอ่ ยู่ในจิตก็ไม่ใช่ตวั เราของเรา ทรงพิจารณาจนปล่อยวางได้หมด ก็ทรงได้
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ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงเห็นว่ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และ
สภาวธรรมในจิตนี้ ล้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะปล่อยวางได้ จะไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ ถ้า
อยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าไม่อยากถ้าปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่อง ความ
ทุกข์ก็จะไม่เกิด เมือ่ ไม่มคี วามอยาก เขาจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่ไปกระทบกับใจ
ตัวทีก่ ระทบกับใจไม่ใช่นามขันธ์ หรือสภาวธรรมทีม่ อี ยู่ในจิต แต่ตวั ความอยากความ
หลง ทีไ่ ปคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ตัวนี้ต่างหากทีเ่ ป็ นตัว
ไปกระทบกับจิตใจ ไปสร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจ พอตัวนี้ถูกระงับดับไป ความทุกข์ก็
ระงับดับตามไปด้วย จากนัน้ อะไรจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่ไปกระทบกับใจ ร่างกายจะแก่
จะเจ็บจะตาย ของเราก็ดขี องคนอืน่ ก็ดี จะไม่ไปกระทบ เพราะใจไม่ได้มองว่าเป็ นตัวเรา
ของเราแล้ว มองว่าเป็ นของดินนํา้ ลมไฟ เหมือนกับมองแดดลม ไม่ยดึ ไม่วา่ แดดลมฝน
ฟ้ าเป็ นของเรา เขาจะตกไม่ตกเราก็รู้วา่ เราไปอยากไม่ได้ อยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ถึงแม้จะเป็ นพิษเป็ นภัยก็ไปห้ามเขาไม่ได้ มีแต่ตอ้ งเตรียมตัวรับเท่านัน้ เอง เขาทําได้
อย่างมากก็คอื ทําลายร่างกาย ในเมือ่ ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา มันก็ไม่ได้ไปทําให้จติ ใจ
กระทบกระเทือนแต่อย่างใด นี่คอื การตรัสรู้ หรือการเรียนจบวิชาทางจิตใจ จบตรงที่
อริยสัจ ๔ จบตรงทีม่ รรคมีองค์ ๘ ทีม่ ปี ญั ญาเป็ นหัวหอก ทีพ่ จิ ารณาอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยัง้ จนเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น สัพเพ ธัมมา อนัตตา แล้วก็ปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่างได้ ตัง้ แต่ภายนอกคือร่างกายของผูอ้ น่ื เข้ามาสู่ร่างกายของเรา เข้ามาสู่ความรู้สกึ
นึกคิด เข้ามาสู่อารมณ์ทม่ี อี ยู่ในจิต ว่าไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา พอปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่างได้หมดแล้ว ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะใจไม่ได้อยากให้สง่ิ ต่างๆ เป็ นไป
ตามความอยากเหมือนเมือ่ ก่อน เดีย๋ วนี้ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา จะเป็ นอย่างไรก็
รับได้หมด ไม่เดือดร้อนอะไร
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ
ของการทําใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
เป้ าหมายของพระพุทธศาสนาก็มอี ยู่เพียงเท่านี้แล คือมาปลดเปลื้องดวงจิตดวงใจของ
สัตว์โลกทัง้ หลาย เช่นพวกเรานี้ ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลง ทีไ่ ม่
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เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ใช่ตวั เราของเรา แล้วก็ไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ สอน
ให้นาํ เอาไปพินิจพิจารณา พอเห็นดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว ก็จะปล่อยวางได้เอง
แล้วพอปล่อยวางได้ความทุกข์ทงั้ หลายก็จะหมดไป
นี่คอื หน้าทีห่ รืองานของ
พุทธศาสนิกชน ผูป้ รารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย จะต้องบําเพ็ญจะต้อง
ปฏิบตั ิ เริ่มต้นจากการทําบุญให้ทานเสียสละ ลดละสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีพ เอาเก็บไว้เพียงเท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ แล้วก็ควบคุมการกระทําทางกาย
ทางวาจา ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื แล้วจะส่งความเดือดร้อนกลับมาทีใ่ จ
ของตน ถ้ายังไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื แล้วนําเอาความเดือดร้อนนัน้ กลับมาสู่
ใจ เวลาจะทําใจให้สงบก็จะทําไม่ได้ ในเบื้องต้นจึงต้องมีศีลก่อน ใจต้องไม่วนุ่ วายกับการ
กระทําผิดต่างๆ พอไม่มคี วามวุน่ วายต่อการกระทําผิดแล้ว เวลาจะทําจิตให้สงบก็จะง่าย
จะทําให้สงบได้ก็ตอ้ งมีสติ ก็ตอ้ งเจริญสติอยู่ตลอดเวลา
สติก็คอื การระลึกรู้ ให้ใจระลึกรู้อยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่นร่างกาย หรือเวทนา หรือจิต
หรือธรรม มีอยู่ ๔ สิง่ ด้วยกัน ทีส่ ามารถเอาใจกับสติไปผูก สติน้ อี ยู่กบั ใจ ถ้าสติอยู่
ตรงไหน ใจก็ตอ้ งอยู่ตรงนัน้ ถ้าบังคับให้อยู่กบั ร่างกาย ก็ตอ้ งอยู่กบั ร่างกาย ถ้ามันดื้อ
มันไม่ยอมอยู่ ก็จะไปอยู่กบั เรื่องอืน่ ส่วนใหญ่มนั ชอบไปอยู่กบั เรื่องของกิเลส เรื่องของ
ตัณหา เรื่องของสวยๆงามๆ เรื่องทีช่ อบทีช่ งั เวลาชอบอะไรก็จะติดอยู่กบั เรื่องนัน้ เวลา
ชังก็จะติดอยู่กบั เรื่องนัน้ ต้องต่อสูก้ บั มัน ดึงมันมาให้อยู่กบั ร่างกาย หรือเวทนา หรือจิต
หรือธรรม ให้อยู่ใน ๔ ส่วนนี้ ถ้าสามารถแย่งมาจากกิเลสได้ ต่อไปก็จะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมบังคับของเรา พอเราต้องการให้อยูก่ บั อารมณ์เดียว เช่นอยู่กบั พุทโธ มันก็จะอยู่
กับพุทโธ มันจะไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าไม่คดิ เรื่องอืน่ อยู่กบั พุทโธได้ ไม่นานก็จะรวมลง
เข้าสู่ความสงบ ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะยุตชิ วั ่ คราว ร่างกายไม่เคลือ่ นไหวไม่เดินไม่ทาํ อะไร
ความรู้สกึ นึกคิด เช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็จะหยุดไป เหลืออยู่แต่ความสงบ ที่
เต็มไปด้วยความสุข ทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทีไ่ ม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน พอได้พบ
กับความสุขแบบนี้แล้ว จะทําให้ความสุขอย่างอืน่ ไร้ความหมายไป ไร้ค่าไป จะไม่สนใจ
กับความสุขแบบอืน่ อีกต่อไป เมือ่ ก่อนยังติดอยู่กบั ความสุขแบบนัน้ แบบนี้อยู่ พอได้พบ
กับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจแล้ว ก็จะไม่สนใจอีกแล้ว จะเอาเวลาทัง้ หมดมา
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สร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นนานๆ เพราะตอนได้ครัง้ แรกนัน้ ได้เดีย๋ วเดียว ชัว่
นกกระจอกกินนํา้ ทีเ่ รียกว่าขณิกสมาธิ รวมลงปั๊บเดียวก็ถอนออกมา แต่ตอนทีร่ วมอยู่
นัน้ มันแสนจะวิเศษแสนจะมหัศจรรย์ใจ ทําให้อยากจะได้พบกับความสุขแบบนี้มากๆ
ยิง่ ๆขึ้นไป แล้วก็รู้วา่ เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดขึ้นได้น้ คี อื อะไร
ก็คอื การมีสติอยู่กบั กรรมฐานทีถ่ ูกจริต ถ้าถูกจริตกับพุทโธ ก็ให้มสี ติกาํ หนดควบคุมจิต
ให้อยู่กบั พุทโธไปเรื่อยๆ พอทําได้ครัง้ หนึ่งแล้วต่อไปก็จะง่าย เพราะจับเคล็ดได้แล้ว รู้วธิ ี
ทําแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งมีก็คอื เวลาปฏิบตั ิ ถ้ายังมีภารกิจอย่างอืน่ อยู่ ยังทํามาหากิน ยังแสวงหา
เงินหาทอง หาตําแหน่งอยู่ พอได้พบกับจิตรวมแล้ว ทีน้ กี ็ไม่อยากได้อย่างอืน่ แล้ว เงิน
ทองไม่อยากได้แล้ว ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานต่างๆไม่อยากได้แล้ว ก็จะเตรียมตัวลาออก
จากงาน เพือ่ จะได้มเี วลามาทําจิตให้สงบมากขึ้น เพราะการไปทํางานนี้มนั ไปเขย่าจิต
ไม่ได้ไปกล่อมจิตให้สงบ ทํางานแล้วก็จะเกิดความฟุ้งซ่านต่างๆตามมา พอกลับจาก
ทํางานจะมาทําจิตให้สงบก็ยาก เพราะมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลา จึงเห็นว่าเงินทองทีไ่ ด้มา
ตําแหน่งทีไ่ ด้มา ยศถาบรรดาศักดิ์ทไ่ี ด้มานี้ ไม่คุม้ ค่ากับความสงบทีเ่ สียไป ถ้าได้พบกับ
ความสงบแล้ว รับรองได้วา่ จะต้องทิ้งความสุขแบบอืน่ ไปหมด แล้วก็มงุ่ มาสู่ความสุข
แบบนี้ เพราะความสุขแบบนี้ดที ส่ี ุด เพียงแต่วา่ ยังไม่ถาวรเท่านัน้ เอง สุขตอนทีส่ งบนิ่ง
แต่พอออกมาก็ยงั กระสับกระส่ายกระวนกระวาย
ก็ตอ้ งใช้หลักการเดียวกับที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา ก็คอื ต้องเจริญปัญญา
ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ พอเห็นว่าเป็ น
อนิจจังเป็ นอนัตตา ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยาก ก็จะไม่เป็ นทุกข์ ถ้าไม่เห็นอนิจจังไม่เห็น
อนัตตาก็จะอยาก พออยากมันก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา พอพิจารณาจนเห็นแล้วว่าเป็ น
ธาตุ ๔ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการ
รวมตัวกัน แล้วก็แยกกันออกไปตลอดเวลา ก็ปล่อยวาง หย่าขาดจากกัน เมือ่ ก่อนหลง
ว่าเป็ นของเรา เป็ นสามีเรา เป็ นภรรยาเรา เดีย๋ วนี้หย่ากันแล้ว หย่ากันทางใจ ถึงแม้จะอยู่
ด้วยกัน ก็อยู่แบบไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามผูกมัด ความผูกพัน แต่ดูแลกัน หน้าทีท่ ่ี
จะต้องปฏิบตั ติ ่อกันก็ยงั มีอยู่ แต่จะไม่อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เขาจะเป็ น
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อย่างไรก็เป็ นเรื่องของเขา เรารู้แล้วว่าเราไปอยากไม่ได้ พออยากแล้วมันจะทุกข์ข้นึ มา
ทันที ปัญหาอยู่ตรงทีว่ า่ จะรู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ตอนทีฟ่ งั อยู่น้ กี ็รู้อยู่เข้าใจอยู่ พอ
หยุดฟังปั๊บก็ลมื ไปทันที กลับไปอยากใหม่เหมือนเดิม ปัญหาอยู่ทว่ี า่ จะทําอย่างไร ทีจ่ ะ
สอนใจให้รู้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
พระอานนท์วา่ ต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก ก็หมายถึงการพิจารณา
ความไม่เทีย่ ง ความเป็ นอนัตตา ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าทําได้รบั รองวันนี้ก็บรรลุได้
ประเด็นอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ สอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ได้ทกุ ลมหายใจ
เข้าออกหรือไม่ ถ้าเห็นได้ ก็หลุดได้หลุดพ้นได้อย่างแน่นอน
ตอนนี้มคี วามตื่นเต้นกับการสอนแนวใหม่ หรือแนวเก่าแต่นาํ มาเผยแผ่ใหม่ มีคนดีอกดี
ใจว่าปฏิบตั งิ า่ ยเหลือเกิน คือการสอนให้ดูจติ ตามรู้จติ ให้ตามรู้จติ อย่างเดียว จะทําอะไร
ก็ได้ ไม่ตอ้ งอดนํา้ อดข้าวอดอาหาร ไม่ตอ้ งควบคุมบังคับตัวเอง ให้อยู่อย่างสบาย อยู่
อย่างปกติ ให้ดูจติ ตามดูจติ ไป แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปเอง จะหลุดพ้นเอง คน
ทีไ่ ด้ปฏิบตั กิ ็วา่ ดีกว่านัง่ หลับตาพุทโธทีแ่ สนจะยาก ทําไม่ได้ แต่ให้ตามดูจติ นี้สบายมาก
เขาว่าเขาตามดูได้ แต่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่า ดูแล้วได้อะไรก็ได้ อาจจะระงับความรู้สกึ ที่
ไม่ดที เ่ี กิดขึ้นในบางเวลา พอเห็นว่ากําลังโกรธ ก็ทาํ ให้ความโกรธเบาลงไป หรือหยุดไป
ชัว่ คราว แต่เดีย๋ วก็กลับมาโกรธใหม่ ไปโกรธเรื่องอืน่ อีก เหมือนกับตัดกิ่งไม้ สักพักหนึ่ง
ก็งอกออกมาใหม่ ไม่ได้ตดั ทีต่ น้ ไม่ได้ถอนรากถอนโคน การดูจติ ตามรู้จติ ก็เป็ นหนึ่งใน
สติปฏั ฐาน ๔ ให้รู้วา่ จิตเป็ นอะไรขณะนี้ จิตหยาบจิตละเอียด จิตฟุ้งซ่านจิตสงบ จิตโลภ
จิตโกรธ ถ้ารู้แล้วมันดับก็ใช้ได้ แต่จะไม่ดบั ถาวร ถ้าจะให้ดบั อย่างถาวร จะต้องเข้าไป
วิเคราะห์เหตุ ทีท่ าํ ให้เกิดความโลภ เกิดความโกรธ สิง่ ทีท่ าํ ให้โลภให้โกรธ ว่าเป็ นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ถึงจะดับได้อย่างถาวร ถ้ายังไม่ได้วเิ คราะห์วา่ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ยัง
เป็ นเราเป็ นของเราอยู่ เดีย๋ วก็มอี ารมณ์กบั สิง่ นัน้ อีก เช่นรักรถมาก พอคิดถึงรถก็เกิดมี
อารมณ์ข้นึ มา ใครมาแตะรถหน่อยก็เกิดมีอารมณ์ข้นึ มา พอดูจติ ก็ระงับอารมณ์นนั้ ได้
แต่เดีย๋ วก็เกิดขึ้นมาใหม่ พอมีใครมาทําอะไรกับรถ ก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาอีก หรือคนทีเ่ รา
รักมาก พอคิดถึงเขาไม่เห็นเขาก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา ห่วงกังวล ถ้ามีสติก็หยุดได้ชวั ่ คราว
พอไม่เห็นหน้าอีก คิดถึงอีกก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาอีก
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ดูอย่างนี้อย่างเดียวยังไม่พอ ดูแล้วต้องวิเคราะห์ต่อ ว่าสิง่ ทีไ่ ปมีอารมณ์ดว้ ย เป็ นอะไร
กันแน่ เป็ นเราเป็ นของเราหรือไม่ อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้หรือไม่ ถ้า
วิเคราะห์อย่างนี้ถงึ จะเป็ นปัญญา พอรู้แล้วก็ไม่ใช่วา่ จะตัดได้เลย ถ้ายังไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะตัด
เช่นรู้วา่ ร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่ยงั ตัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตาย
ไม่ได้ ทัง้ ๆทีร่ ู้อยู่ แต่ไม่มกี าํ ลังตัด ทุกครัง้ ทีน่ ึกถึงเวลาทีต่ อ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย จิตก็เกิด
ความกลัวขึ้นมา ถ้ามีสติดูจติ ก็หยุดความกลัวได้ เพราะความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยได้หยุดไปแล้ว มีสติอยู่ทค่ี วามกลัว ความกลัวก็ดบั ไป แต่พอไปคิดถึงความ
เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอีก ความกลัวก็กลับขึ้นมาอีก ถ้าวิเคราะห์วา่ ต้องเป็ นอย่างนี้ แต่ก็ยงั
รับไม่ได้อยู่ดี เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะปลง สิง่ ทีเ่ ป็ นกําลังของการปลงนี้ ก็คอื การรวมของจิต
นี่เอง ถ้าจิตรวมลงแล้วจะปล่อยทุกอย่าง ขณะทีร่ วมลงเป็ นการปล่อยชัว่ คราว ตอนทีจ่ ติ
รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์แล้ว ตอนนัน้ จะปล่อยหมด ร่างกายเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง สามีภรรยาบุตรธิดา อะไรต่างๆ ปล่อย
หมด จิตอยู่เป็ นเอกเทศตามลําพัง ถ้าปล่อยแล้ว ต่อไปจะรู้วธิ ีปล่อย รู้จดุ ทีจ่ ะปล่อย
เหมือนกับพวกคนเก็บขยะ ทีร่ ู้ทๆ่ี จะเอาขยะไปทิ้ง พอเก็บขยะมาแล้วก็เอาไปทิ้งกองขยะ
ได้เลย ถ้าไม่รู้วา่ กองขยะอยู่ทไ่ี หน ก็จะไม่รู้วา่ จะเอาขยะไปทิ้งทีไ่ หน รู้วา่ ร่างกายต้องแก่
เจ็บตาย รู้วา่ จิตใจมีความหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตาย แต่ไม่สามารถปลง
ได้ ไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็ยงั มีความกลัวอยู่เรื่อยๆ
จึงอย่าไปเข้าใจว่าการดูจติ อย่างเดียวจะไปถึงพระนิพพานได้ เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ
เป็ นเพียงจุดเริ่มต้น เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ของการปฏิบตั ิ เป็ นการสร้างสติ ให้มาบังคับจิตให้
เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อน ถ้าเข้าสมาธิได้แล้ว ต่อไปเวลาจะปลงอะไรก็จะ
ปลงในสมาธินนั้ แหละ ทําจิตให้สงบแล้วก็ปล่อยวางได้ แต่ถา้ ไม่รู้จดุ ของความสงบอยู่
ตรงไหน ก็ไม่รู้จะปลงอย่างไร ก็ยงั ต้องแบกอยู่ แบกร่างกาย แบกความกลัวความแก่
ความเจ็บความตาย ทีน้ คี นทีป่ ฏิบตั ใิ หม่ๆก็เล่าว่า ง่ายเหลือเกิน สบายเหลือเกิน ไม่ตอ้ ง
อดอาหาร ไม่ตอ้ งถือศีล ๘ ไม่ตอ้ งบังคับ ทําอย่างสบาย จะไปไหนก็ไปได้ ให้ดูจติ อยู่
ตลอดเวลาก็แล้วกัน ไปเทีย่ วก็ได้ ไปทําอะไรก็ได้ ก็ทาํ ได้ควบคุมได้ในเหตุการณ์แบบ
นัน้ แต่ชวี ติ ของเราไม่ได้มเี หตุการณ์แบบนัน้ อย่างเดียว เหตุการณ์อน่ื ทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อไปก็
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มีอยู่ เช่นเวลาสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป ยังทําใจดูใจให้เป็ นปกติได้หรือเปล่า ไม่ให้เศร้าโศก
เสียใจท้อแท้เบือ่ หน่าย จะทําได้หรือเปล่า ในชีวติ ประจําวันทีเ่ ป็ นสภาพปกติก็ทาํ ได้ แต่
ถ้าอยู่ในสภาพทีอ่ ตั คัดแร้นแค้นเสีย่ งต่อความเป็ นความตาย ยังรักษาจิตให้เป็ นปกติได้
หรือเปล่า สติตวั เดียวไม่พอหรอก นอกจากสติของพระอรหันต์เท่านัน้ ถึงจะพอ ของผู ้อืน่
นี้ยงั ไม่พอ ต้องมีทงั้ สมาธิ มีทงั้ ปัญญาควบคู่กนั ไป ถึงจะทําจิตให้ปลงได้ ปล่อยได้วาง
ได้ การดูจติ อย่างเดียวไม่พอ ก็อยากจะเล่าให้ฟงั เท่านัน้ เอง เพราะเดีย๋ วนี้มคี นมาเล่าให้
ฟังมาก ว่าเป็ นวิธีปฏิบตั ทิ ง่ี า่ ยแสนง่าย ถ้าสนใจก็ลองไปศึกษาดูก็ได้ จะได้มาเล่าให้ฟงั ว่า
เป็ นอย่างไร ง่ายอย่างทีเ่ ขาพูดกันหรือเปล่า
ถาม ช่วงนี้ปฏิบตั ไิ ม่ดี หมกมุน่ กับเรื่องงานมากไป ไม่อยู่กบั พุทโธ ชอบอยู่กบั อนาคต
พรุ่งนี้จะทําอะไร ไม่อยู่ในปัจจุบนั
ตอบ ถ้าจําเป็ นต้องคิดก็คดิ ไป แต่ควรมีขอบเขต มีเวลา ไม่ควรปล่อยให้คดิ เลยเถิด
ถ้าหมดความจําเป็ นแล้ว ก็ควรกลับมาอยู่ทป่ี จั จุบนั มาสร้างความสงบใจให้ได้
ถ้าไม่กลับมาสร้างความสงบ ทําให้จติ รวมลงได้ ก็จะวนอยู่ในอ่างอย่างนี้ จะไปไม่
ถึงไหน พอร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะปฏิบตั ิ
ไม่ได้ ถ้าจําเป็ นต้องหมกมุน่ กับการงาน ก็ให้เป็ นชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ อย่าให้
เลยเถิด พอเสร็จแล้ว ก็ตอ้ งดึงจิตกลับมาภาวนาอย่างจริงจัง ไม่เช่นนัน้ แล้วจะไม่
คืบหน้า จะไม่สาํ เร็จลุลว่ งเพราะเถลไถล ไม่เห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิ
เท่ากับงานอืน่ ถ้าจําเป็ นจริงๆ ก็ตอ้ งทําไปก่อน แต่ไม่มอี ะไรทีจ่ าํ เป็ นตลอดเวลา
ถ้าต้องทํางานเพือ่ เก็บเงินเก็บทองไว้ใช้กบั การปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งทําไปก่อน พอบรรลุ
เป้ าหมายแล้ว ก็ควรจะหยุดหรือทําให้นอ้ ยลงไป มาทํางานทางจิตให้มากขึ้น
ถาม อยากทราบตรงทีว่ า่ ร่างกายเราเป็ นเพียงธาตุ ๔ นี้ เวลาฟังก็เข้าใจ แต่ยงั ไม่รู้สกึ
ว่ามันไม่ใช่เรานี้ มันจะเกิดขึ้นตอนไหนคะ
ตอบ ตอนทีเ่ รานัง่ สมาธิ แล้วเกิดอาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกาย ถ้าเชื่อว่าร่างกาย
ไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็ควรปล่อยให้นงั ่ ไป ถ้าเชื่อว่าเวทนาไม่ใช่ตวั เราของเรา ความ
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เจ็บปวดไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็ปล่อยให้เจ็บปวดไป ให้สมมุตวิ า่ ความเจ็บปวดเป็ น
เหมือนไฟทีก่ าํ ลังเผาร่างกาย เช่นเวลาเผาศพ ร่างกายคนเป็ นกับคนตายก็
เหมือนกัน ต่างกันตรงทีห่ ายใจหรือไม่หายใจ มีส่วนประกอบต่างๆเหมือนกัน
ผมก็ยงั เป็ นผมอยู่ ขนก็ยงั เป็ นขนอยู่ ตอนทีเ่ ป็ นศพทําไมปล่อยให้ไฟเผาได้ ถ้า
จิตเชื่อว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เชื่อว่าเวทนาเป็ น
เหมือนไฟทีก่ าํ ลังเผาร่างกายอยู่ จิตก็ดูมนั ไปสิ เผามันไป ดูเวทนาทีเ่ ป็ นเหมือน
ไฟเผาร่างกาย จนเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป แล้วก็จะเห็นเองว่า ร่างกายเป็ นดินนํา้ ลมไฟ
จิตกับร่างกายจะแยกออกจากกัน เพราะตอนนัน้ จิตจะปล่อย พอปล่อยแล้วก็จะ
รู้วา่ ร่างกายเป็ นส่วนเดียวกันกับพื้นทีก่ าํ ลังนัง่ อยู่ จะรวมเป็ นอันเดียวกัน ส่วน
จิตผูท้ ด่ี ูอยู่น้ ี ก็รวมลงเข้าสู่ความสงบ ไม่มที กุ ข์ ไฟทีเ่ ผาร่างกายก็มอดหายไป
หมด เวทนาก็ดบั ไปหมด จะเห็นอย่างนี้
ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่สงสัย แต่ตอนนี้ยงั เป็ นจินตนาการอยู่ ยังเป็ นสัญญาอยู่
แต่ตอ้ งอาศัยสัญญาเป็ นตัวสอนจิตไปก่อน พอเข้าสู่เหตุการณ์จริง เช่นในขณะที่
นัง่ แล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็เอาความจริงทีไ่ ด้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายและ
เวทนามาใช้ ว่าไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรามา ร่างกายเป็ นเหมือนซากศพ เวทนาเป็ น
เหมือนไฟทีก่ าํ ลังเผาซากศพ จิตก็เป็ นผูด้ ูกด็ ูมนั ไป เหมือนกับไปงานศพ งานศพ
ตามชนบทเมือ่ ก่อนนี้ ไม่มเี มรุ เอาโลงศพตัง้ ไว้บนกองฟื น ให้นงั ่ ดูได้ เราก็นงั ่ ดู
ร่างกายของเรา ทีก่ าํ ลังถูกไฟของความเจ็บปวดเผา ดูไปเรื่อยๆเพราะกําลัง
พยายามปลง พยายามทําใจว่าไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา ดูไปเรื่อยๆ แล้วมันจะ
แยกออกจากกันเอง พอไฟเผาร่างกายจนกลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านแล้ว ตอนนัน้
ร่างกายกับจิตจะแยกออกจากกัน ร่างกายก็จะไปรวมกับพื้นทีก่ าํ ลังนัง่ อยู่ ส่วน
จิตก็จะเข้าสู่ความสงบ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วจะเห็นชัดเจน จะไม่สงสัย จะปล่อยได้
เพราะรู้วา่ ปล่อยแล้วสบาย ถ้าไปยึดไปติดจะทุกข์ พอปล่อยแล้วจิตจะสงบ ไม่
ทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย จะเห็นอย่างนี้
ถาม ขอคําแนะนําวิธีการระงับความโกรธความไม่พอใจ
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ตอบ ความโกรธเป็ นผลทีเ่ กิดจากความโลภ หรือความอยาก พอโลภหรืออยากได้อะไร
แล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ส่วนความโลภก็ออกมาจากความหลง
ทีไ่ ม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะให้ความสมอยากได้ ถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่อยากไม่
โลภ
ถาม เราไม่ได้โลภอย่างนัน้ เขามาว่าเรา
ตอบ นัน่ แหละกําลังโลภแล้ว เพราะอยากให้เขาชมเรา ไม่อยากให้เขาด่าเรา นัน่ ก็อยาก
แล้ว
ถาม เราไม่ได้อยากให้เขาชม
ตอบ เราไม่อยากให้เขาด่าเรา ก็เป็ นความอยากอย่างหนึ่ง ต้องยอมให้เขาด่าให้เขาว่า ก็
จะสมใจ เราจะได้ไม่โกรธ ความโกรธเกิดจากความอยาก แต่เราไม่รู้วา่ เรากําลัง
อยาก เป็ นความอยากในมุมกลับ ถ้าอยากให้เขาชม ก็จะไม่อยากให้เขาด่า ถ้าไม่
อยากให้เขาชมและให้เขาด่า ก็ยงั เป็ นความอยากอยู่ พอเขาชมหรือเขาด่าก็จะ
โกรธขึ้นมา ต้องทําใจให้เป็ นกลาง ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ปล่อยวางให้ใช้ปญั ญา
สอนใจว่า อยู่ในโลกนี้มที งั้ สรรเสริญมีทงั้ นินทาเป็ นธรรมดา มีการเกิดมีการดับ
เป็ นธรรมดา มีการเจริญลาภเป็ นธรรมดา มีการเสือ่ มลาภเป็ นธรรมดา มีการ
เจริญยศมีการเสือ่ มยศเป็ นธรรมดา มีสรรเสริญย่อมมีนินทาเป็ นธรรมดา เป็ น
ของคู่กนั มีสุขย่อมมีทกุ ข์เป็ นธรรมดา ถ้ายินดีกบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง พอสิง่ นัน้ หายไป
เปลีย่ นไป ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความโกรธขึ้นมา
ถาม แสดงว่าต้องมีขนั ติเยอะใช่ไหมคะ
ตอบ ต้องอย่าไปอยากกับอะไร อย่าไปอยากได้อะไร ให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด วันนี้เขา
ชมก็ได้ พรุ่งนี้เขาด่าก็ได้ ให้รบั ได้ทกุ อย่าง ใจของพวกเราอยากได้การเจริญใน
ลาภยศสรรเสริญสุข พอเสือ่ มปั๊บก็จะโกรธขึ้นมาทันที
83

ถาม แสดงว่ายังปฏิบตั ไิ ด้ไม่ดใี ช่ไหมคะ
ตอบ ยังไม่รู้เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ เพียงแต่รู้การบริกรรมพุทโธๆ เวลานัง่ สมาธิไป
เท่านัน้ ส่วนใหญ่จะรู้เท่านัน้ แต่จะไม่รู้เรื่องปัญญา ว่ามีความจําเป็ นต่อการระงับ
ดับความโลภความโกรธความหลง อันนี้เป็ นขัน้ ละเอียดมาก สอนเท่าไรพูดเท่าไร
ก็ฟงั เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แล้วก็ลมื ไป แล้วก็กลับมาถามคําถามเดิมๆอีก
เพราะไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้คดิ อย่างต่อเนื่อง ปัญหาทัง้ หมดนี้เกิดจากความหลง ไม่รู้
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ได้เป็ นไปตามความอยากความต้องการ แต่ก็ยงั อด
ทีจ่ ะอยากไม่ได้ อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่ได้สมใจอยาก ก็เกิด
ความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมา ประเด็นอยู่ตรงนี้ แต่เราไม่เกาะติดกับประเด็น
นี้ พอเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้แล้ว มีความรู้สกึ ฝังลึกอยู่ในใจ ไม่อยาก
ให้คนมาตําหนิเรามาว่าเรา พอใครมาตําหนิมาว่าเรา ก็เกิดความโกรธขึ้นมา
ความโกรธเป็ นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ทีค่ รู บาอาจารย์จะใช้สอนลูกศิษย์ลูกหา ท่าน
จะยัวยุ
่ แหย่โทสะลูกศิษย์อยู่เรื่อย ลูกศิษย์ก็รู้วา่ โกรธครู บาอาจารย์ไม่ได้ ก็โกรธ
อยู่ข ้างในนัน้ แหละ แต่ในทีส่ ุดก็ดบั ได้ เพราะท่านช่วยคุย้ เขีย่ ให้เรา บางคนพอได้
สมาธิแล้ว ก็คดิ ว่าบรรลุแล้วไม่โกรธแล้ว บางคนฟังเทศน์ฟงั ธรรมจนซาบซึ้ง
จิตใจแล้ว ก็คดิ ว่าไม่มคี วามโกรธแล้ว เหมือนนิทานเรื่องคุณหญิงคุณนาย ทีฟ่ งั
เทศน์ฟงั ธรรมกับหลวงพ่อองค์หนึ่ง ฟังจนซาบซึ้งใจจนจิตสงบ กิเลสสงบราบ
ความโลภความโกรธไม่มเี หลืออยู่ในใจ ก็เลยดีใจไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า ตัง้ แต่
หนู ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมหลวงพ่อแล้ว เดีย๋ วนี้จติ ใจหนู เย็นสบาย ไม่โกรธไม่แค้น
เลย หลวงพ่อตอบไปว่า อีตอแหล เท่านัน้ ความโกรธก็โผล่ข้นึ มาเลย เหมือนเวลา
ไปกราบหลวงปู่เจีย๊ ะ ต้องทําใจมากๆ พอไปถึงท่านจะถามว่ามาทําไมวะ เมือ่ ก่อน
เวลาใครไปกราบหลวงตา ท่านจะพูดว่ามายุง่ ทําไม มาไม่ได้เรื่องได้ราว ท่านจะไล่
ใหญ่เลย นัน่ แหละอุบายของครู บาอาจารย์ สอนเราตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ข้าไปในวัด
ท่านจะแย็บใส่เราก่อนเลย
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ให้ดู ๓ ตัวนี้ โลภโกรธหลง ตัวสําคัญก็คอื ตัวหลง เรายังมีความหลงอยู่มาก
ต้องพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ ให้สอนใจว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มี
อะไรทีจ่ ะสมใจอยาก พอรู้อย่างนี้จะได้ไม่อยาก จะปล่อยให้เป็ นไปตามมีตามเกิด
แต่ก็ไม่ได้ปล่อยหมด ส่วนไหนทีท่ าํ ได้ก็ทาํ ไป มีงานมีการก็ทาํ ไป มีหน้าทีอ่ ะไรก็
ทําให้ดที ส่ี ุด จะอนุโมทนาหรือไม่ จะด่าหรือไม่ ก็เป็ นเรื่องของเขา เขาจะดีกบั เรา
หรือไม่ จะชัว่ กับเราหรือไม่ ก็เรื่องของเขา เราไปบังคับเขาไม่ได้ ดูเขาเหมือนเป็ น
ลมเป็ นฝนเป็ นแดด ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกก็ปล่อยให้ตกไป
แดดจะออกก็ปล่อยให้ออกไป ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่วนุ่ วายใจ
ถาม ถ้ามีปญั หากับหัวหน้าทีท่ าํ งาน
ตอบ เหมือนกัน อย่าไปหวังอะไรจากเขา
ถาม ถ้าย้ายไปทําทีอ่ น่ื จะดีกว่าไหม
ตอบ มีอยู่ ๒ ประเด็น ถ้าไปเพราะทนเขาไม่ได้ แสดงว่าเราแพ้ทางด้านปฏิบตั ิ ต้องอยู่
ต่อถ้าจะเอาชนะทางด้านปฏิบตั ิ ต้องชนะใจเรา ใจเราต้องปล่อยวาง ให้เขาทํา
อะไรก็ได้
อย่างทีพ่ ระอานนท์กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงย้ายไปทีอ่ น่ื
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปัญหาอยู่ทน่ี ่ี ก็ตอ้ งแก้ทน่ี ่ี ถ้าไปทีอ่ น่ื ก็เจอปัญหาเดิมอีก
ปัญหาไม่ได้อยู่ทเ่ี ขา ปัญหาอยู่ทเ่ี รา ถ้าแก้ปญั หาของเราได้แล้ว ไปอยู่ทไ่ี หนก็ไม่
เป็ นปัญหา ถ้าเป็ นปัญหาใจก็ตอ้ งแก้ทใ่ี จ อย่าย้ายไปทีอ่ น่ื แต่ถา้ เป็ นปัญหา
เงินเดือนน้อยไป จะย้ายไปทีอ่ น่ื ทีม่ รี ายได้มากขึ้นก็ไป ได้ อันนัน้ เป็ นคนละ
ประเด็นกัน ต้องแยกประเด็นให้ออกว่าไปเพราะอะไร เราไม่ได้แพ้เขา แต่แพ้
กิเลสเรา ถ้าเรายอมแพ้เขา เราชนะกิเลสเรา ยอมให้เขาทําอะไรตามความต้องการ
ของเขา ใจของเราก็จะสงบจะสบาย ไม่เดือดร้อน เขาเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
เหมือนแดดลมฝนฟ้ า ต้องมองเขาอย่างนัน้ เวลาฝนตกแดดออกเราโมโหหรือไม่
หงุดหงิดใจหรือไม่ เวลาเขาแสดงอาการอะไรออกมา เขาก็เป็ นส่วนหนึ่งของดิน
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นํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง เราไม่มองเขาเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไปมองว่าเขาเป็ นคนเป็ น
เจ้านาย อันนัน้ เป็ นสมมุติ ความจริงเขาเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ดูจติ ต้องดูอย่างนี้
ถาม พยายามอย่างทีพ่ ระอาจารย์บอก ไม่ไปสนใจ เขาก็จะถามว่าทําไมถึงเงียบ เราก็
ไม่ไปตอบ
ตอบ บอกเขาไปว่า คุณจะทําอะไรก็ทาํ ไป ไม่เป็ นปัญหาอะไรทัง้ นัน้ ปัญหาอยู่ทใ่ี จเรา
ใจมีความอยาก อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่ยอมรับเขา ไม่ยอมรับ
ความจริง
ถาม ก็คดิ แบบนี้ แต่ก็ยงั เป็ นอีก
ตอบ ถ้าความหลงเร็วกว่าปัญญา พออยู่ในเหตุการณ์ความหลงจะออกมาก่อน ความ
อยากออกมาก่อน ไม่ทนั มัน เพราะไม่ได้ฝึกจิตอยู่เรื่อยๆ สติปญั ญาไม่เร็วพอ
ไม่มสี มาธิทจ่ี ะหยุดจิต ไม่มแี รงต้าน นี่ก็เป็ นการทดสอบจิตใจ ว่าปฏิบตั ไิ ปถึง
ไหนแล้ว ต้องขึ้นเวที ถ้าเป็ นนักมวยก็ตอ้ งขึ้นเวที ถึงจะรู้วา่ ได้แชมป์ หรือยัง เวลา
ต่อยกับกระสอบทรายมันง่าย เพราะมันไม่ตอบโต้เรา เราต่อยมันอย่างไรก็ได้
เวลาฝึ กซ้อมพิจารณาเราก็ทาํ ใจได้ แต่พอขึ้นเวทีโดนแย็บ ก็งงเป็ นไก่ตาแตกเลย
ทีฝ่ ึ กทีซ่ อ้ มมาหายไปหมดเลย
ถาม ก็คดิ เหมือนกันว่า ถ้าไปก็แสดงว่าเราแพ้
ตอบ ถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆ อยู่แล้วถึงกับจะเป็ นบ้า ก็ตอ้ งยอมถอยไปตัง้ หลักก่อน ถอย
เพือ่ สูต้ ่อ ไม่ใช่ถอยไปเรื่อยๆ พอเจอปัญหาอีกก็ถอยอีก อย่างนี้ไม่ควร ควรถอย
ไปตัง้ หลัก ไปเสริมสร้างพลังจิต เพือ่ จะรับกับเหตุการณ์ต่อไป เวลาปฏิบตั กิ ็ตอ้ ง
ปลีกวิเวกก่อน เพือ่ สร้างกําลังจิต สร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างปัญญา ถ้าอยู่ใน
เหตุการณ์จะสร้างไม่ได้ เพราะต้องคอยรับกับเหตุการณ์ ต้องปลีกตัวไปหาทีส่ งบ
เพือ่ ไปสร้างพลังขึ้นมา พอมีพลังพอแล้วก็กลับมาทดสอบดู กลับมาขึ้นเวทีดู ว่า
เป็ นอย่างไร จิตนิ่งเฉยได้ไหมกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะดีหรือจะชัว่ อยู่เหนือ
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เหตุการณ์นนั้ ได้หรือไม่ จะได้รู้วา่ ผ่านหรือไม่ ดีข้นึ หรือเลวลง ในเบื้องต้นเวลาจะ
สร้างปัญญา สร้างสมาธิสร้างสติ ต้องปลีกวิเวกไปอยู่ทส่ี งบสงัด เหมือนคนไข้
ต้องไปอยู่โรงพยาบาล ทีเ่ ป็ นสถานทีเ่ หมาะต่อการรักษาร่างกาย สถานทีว่ เิ วก
ต่างๆก็เป็ นสถานทีเ่ หมาะต่อการรักษาใจ พอใจมีพลังมีกาํ ลังแล้ว ก็ออกมาเผชิญ
กับโลกต่อไปได้ ไม่หวันไหวกั
่
บโลกธรรมทัง้ ๘ พระพุทธเจ้าทรงปลีกวิเวกถึง ๖
ปี ต้องออกจากวังเพราะรู้วา่ อยู่ในวังไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นได้ เพราะมีเรื่องต่างๆ
เข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่คอยรับเรื่องก็เหนื่อยแล้ว ไม่มเี วลาปลูกฝัง
ให้มสี ติมปี ญั ญามีสมาธิเพิม่ มากขึ้น จึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังไป เพือ่ ไป
เสริมสร้างสติปญั ญา จนจิตมีกาํ ลังเต็มทีแ่ ล้ว ทีน้ ใี ครนิมนต์ไปไหนก็ไปได้ ไปได้
ทุกหนทุกแห่ง พระราชบิดาส่งสารให้ไปโปรดทีพ่ ระราชวัง ก็ทรงเสด็จกลับไป
โปรด ไม่หวันไหวเลย
่
ไม่ตดิ ด้วย ถ้าอยากจะเสริมสร้างกําลังจริงๆ ก็ออกจาก
งานไปปฏิบตั เิ ลย
ถาม เวลาภาวนาพุทโธจะซึม รู้สกึ ง่วง บางทีกร็ อ้ น ไม่ทราบว่าปฏิบตั ผิ ดิ อย่างไรเจ้าคะ
ตอบ ปฏิบตั ยิ งั ไม่ได้ผล สติไม่มกี าํ ลังพอ พอบริกรรมไป ถ้าสติอ่อนก็จะเข้าภวังค์หลับ
เกิดอาการเคลิ้มหลับขึ้นมา จะไม่ได้ผล ถ้าจะให้ได้ผลก็ตอ้ งไปอยู่ในทีๆ่ น่ากลัว
สติจะดี ถ้าไม่สามารถไปอยู่ทน่ี ่ากลัวได้ ก็ตอ้ งผ่อนอาหาร เช่นรับประทานอาหาร
มื้อเดียว จะทําให้ร่างกายเบาขึ้น ความง่วงเหงาหาวนอนน้อยลงไป ควรฝึ กเจริญ
สติอยู่ทกุ เวลานาที ควรจะฝึ กตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาก็ตงั้ สติเฝ้ าดูกาย
เป็ นหลัก กายจะลุกขึ้นก็ให้เฝ้ าอยู่ทก่ี าย อย่าไปทีอ่ น่ื กายยืนขึ้นมา เดินไปทํา
อะไร ก็ให้อยู่กบั การกระทําของกาย อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ถ้ามีสติอยู่อย่างต่อเนื่อง
แล้ว เวลานัง่ ภาวนาพุทโธเพียง ๕ นาทีกร็ วมลงได้ เพราะจดจ่ออยู่กบั อารมณ์
เดียว ไม่ไปทีอ่ น่ื มีอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่อง ๕ นาทีก็รวมลงได้ ถ้าไม่มอี ารมณ์
เดียว อยู่ได้เพียง ๒ - ๓ วินาที แล้วก็แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วก็กลับมาอีก
๒ - ๓ วินาที แล้วก็ไปอีก ถ้าเป็ นอย่างนี้นงั ่ ทัง้ วันก็จะไม่สงบ จะเกิดอาการง่วง
เหงาหาวนอน เกิดอาการรุ่มร้อนขึ้นมาได้ เป็ นนิวรณ์ การปฏิบตั ทิ จ่ี ะได้ผล ต้อง
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เจริญสติเป็ นงานประจํา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย ไม่วา่ จะอยู่ในภารกิจการงานใด
ให้อยู่กบั ภารกิจการงานนัน้ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ในขณะทีก่ าํ ลังทําภารกิจต่างๆ ให้
อยู่กบั ภารกิจนัน้ ให้ใจจดจ่อเฝ้ าดูอยู่กบั การกระทําของร่างกาย ถ้าอยู่อย่างนี้
แสดงว่ามีสติ แต่ส่วนใหญ่เวลาเริ่มทําจะทําไม่ได้ อยู่ได้เดีย๋ วเดียวก็ออกไปคิด
เรื่องอืน่ แปรงฟันอยู่ตรงนี้ ก็ยงั ออกไปคิดเรื่องงานเรื่องการ เรื่องคนนัน้ เรื่องคน
นี้ได้ แสดงว่าเผลอสติแล้ว ถ้ามีสติตอ้ งอยู่กบั การแปรงฟันทุกจังหวะของการ
แปรงเลย ถึงจะมีสติ ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องแล้ว การทําจิตให้สงบนี้ ไม่ยากเย็น
เลย
ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ เกิดจากการไม่มสี ติ ทีจ่ ะดึงใจไว้ให้อยู่กบั อารมณ์
เดียว ใจชอบอยู่กบั หลายอารมณ์ ชอบอยู่กบั หลายเรื่อง ชอบคิดเรื่อยเปื่ อย ทํา
ให้จติ หมุน พอหมุนแล้วจะสงบได้อย่างไร ถ้าอยู่กบั เรื่องเดียวแล้วจิตจะหยุด
หมุน จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ ในการปฏิบตั ปิ จั จัยสําคัญทีส่ ุดก็คอื สติ ที่
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์วา่ บรรลุได้ ๗ วันหรือ ๗ ปี น้ ี ก็อยู่ทส่ี ติเป็ นหลัก ถ้า
ได้สติแล้ว ๗ วันก็บรรลุได้ ถ้าได้สติแล้วเวลาทําอานาปานสติจติ จะสงบลงรวม
ลง ก็จะมีพลัง พอออกจากสมาธิมาพิจารณาไตรลักษณ์ เดีย๋ วเดียวก็หลุดได้ สติ
จะควบคุมจิตให้อยู่กบั งานทีต่ อ้ งทํา เวลาทําสมาธิก็จะอยู่กบั การทําสมาธิ เวลา
เจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ ก็จะอยู่กบั การพิจารณาไตรลักษณ์น้ ี จะไม่เถล
ไถลไปคิดเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่ออกนอกลูน่ อกทาง จะจดจ่อ
อยู่กบั งาน ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วไม่นานก็จะหลุดได้ ๗ วันก็หลุดได้ ฟังหนเดียวก็
หลุดได้ พระอัญญาโกณฑัญญะฟังครัง้ แรกก็หลุดได้ เพราะจิตจดจ่ออยู่กบั การ
ฟัง แล้วก็พจิ ารณาตามความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ พอเห็นว่าปัญหาอยู่
ทีค่ วามอยาก ก็ตดั ความอยากปั๊บ จิตก็รวมลงเข้าสู่ความสงบ ปล่อยวางร่างกาย
ได้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ถอื ว่าเป็ นธรรมดา เพราะท่านมีสติอยู่แล้วมี
สมาธิอยู่แล้ว ขาดแต่ปญั ญา
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แต่พวกเราเป็ นตรงกันข้ามกับท่าน เราขาดสติ มีปญั ญามาก ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
กันไม่รู้ก่ี ๑๐๐ กัณฑ์ แต่ไม่เป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นสุตมยปัญญา ไม่ได้เข้าไป
ในใจ ไม่ได้พรํา่ สอนอยู่ทกุ เวลานาที ใจไปคิดเรื่องอืน่ ไม่ยอมคิดเรื่องธรรมะ คิด
แต่เฉพาะเวลาฟังเท่านัน้ พอออกจากทีฟ่ งั เทศน์แล้ว ก็ไปคิดเรื่องอืน่ ทันที คิด
เรื่องเพือ่ นฝูง เรื่องเทีย่ ว เรื่องทําภารกิจการงานต่างๆ ไม่คดิ ธรรมะเหมือนกับ
ตอนทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม ยังไม่เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง ทีต่ อ้ งพิจารณาอยู่ทกุ ลม
หายใจเข้าออก มีสติคอยควบคุมให้พจิ ารณาอยู่ตลอดเวลา ถึงจะได้ผล ธรรมะที่
ต้องเจริญให้มากทีส่ ุดในตอนนี้ก็คอื สติ พอมีสติแล้วจะพุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ จะ
พิจารณาร่างกายก็จะอยู่กบั การพิจารณา จะเข้าสู่ความสงบ สู่การปล่อยวาง อยู่ท่ี
การเจริญสติ จึงอย่ามองข้ามการเจริญสติไป พยายามฝึ กไว้ให้มาก สอนมาหลาย
ครัง้ แล้วว่า ตื่นขึ้นมาให้ตงั้ สติ ให้มสี ติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ถาม การฝึ กสติน้ ี ควรฝึ กให้ทาํ อะไรช้าๆหรือเปล่าคะ
ตอบ ทําภารกิจตามปกติ เดินไปไหนมาไหนก็เดินตามปกติ สติไวกว่าร่างกายหลาย
๑๐๐ เท่า ให้มสี ติรู้อยู่กบั ร่างกาย ให้รู้วา่ กําลังอยู่กบั ร่างกายหรือเปล่า หรือกําลัง
คิดเรื่องอืน่ แล้ว ถ้าคิดเรื่องอืน่ ก็ดงึ กลับมาทีร่ ่างกาย ดึงกลับมาเรื่อยๆ ส่วนการ
ทํางานของร่างกายก็ทาํ อย่างปกติ ไม่ตอ้ งช้า ไม่เหมือนกับทีส่ อนกัน ให้ยกหนอ
ก้าวหนอ วางหนอ ไม่จาํ เป็ นต้องทําช้าขนาดนัน้
ถาม เวลาทํางานมีความรู้สกึ ว่า ทางโลกกับทางธรรมจะสวนกัน ทางธรรมให้ปล่อยวาง
จะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่เป็ นไร แต่ทางโลกให้มีความรับผิดชอบ ต้องทําให้เสร็จ
ตอบ ทําด้วยสติ จะสําเร็จอย่างรวดเร็ว ไม่ผดิ พลาด ทีผ่ ดิ พลาดเพราะไม่ได้อยู่กบั งาน
ทีก่ าํ ลังทําอยู่ มัวไปกังวลกับเป้ าหมาย ก็เลยไม่ได้อยู่กบั งาน ทําแบบผิดๆถูกๆ
ยิง่ รีบก็ยง่ิ ผิด ไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั ไม่ขดั กันหรอกทางธรรมกับทางโลก ต้องมีสติ
ทัง้ งานทางโลกและงานทางธรรม ถึงจะสําเร็จลุลว่ งได้ ถ้าไม่มสี ติก็จะผิดพลาด
จะพลัง้ เผลอ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็เลยไม่รู้วา่ ทําถูกหรือไม่ ทางธรรมกับทาง
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โลกถ้าเกี่ยวกับสติน้ ี ไม่ขดั กัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สติมคี วามจําเป็ นในทุก
กรณี ไม่วา่ จะเป็ นการงานทางโลกหรือการงานทางธรรม ต้องมีสติเสมอ ถึงจะทํา
ได้อย่างไม่ผดิ พลาด ถ้าไม่มสี ติก็ทาํ ไม่ได้ เวลาเมาเหล้าแล้วเย็บผ้าได้ไหม เย็บ
ไม่ได้หรอก ต้องมีสติ
ถาม เวลากลับบ้านมาเหนื่อยๆ ควรเดินจงกรมหรือนัง่ สมาธิ
ตอบ แล้วแต่จะพอใจ การเดินหรือการนัง่ ไม่ได้เป็ นตัวปฏิบตั ิ ตัวทีป่ ฏิบตั กิ ็คอื ตัวจิต
จิตปฏิบตั ไิ ด้ทงั้ เดินหรือนัง่ ตัวทีจ่ ะทําให้ปฏิบตั ไิ ด้ก็คอื สติ ถ้าทํางานทัง้ วันด้วย
สติ พอกลับมาบ้านจะพุทโธได้ทนั ที จะสงบได้ทนั ที เพราะงานอืน่ จะหายไปจาก
จิต เพราะเป็ นอดีตไปหมดแล้ว จิตจะอยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่จะ
ไม่เป็ นอย่างนัน้ กลับมาบ้านแล้วยังเอางานมาทีบ่ า้ นด้วย เอาอดีตเข้ามาใน
ปัจจุบนั ก็เลยภาวนาพุทโธไม่ได้ เพราะยังคิดถึงงาน เพราะไม่มสี ติ ถ้ามีสติ
ร่างกายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนัน้ ถ้ามีสติแล้วจะมีแต่ปจั จุบนั อย่างเดียว ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึ้น เกิดปั๊บก็ผ่านไปเลย สติจะดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ไม่ให้ไปอดีต
ไม่ให้ไปอนาคต เพราะปัจจุบนั เป็ นทีเ่ กิดของเหตุและผล ผลไม่เกิดในอดีต ไม่
เกิดในอนาคต เหตุก็ไม่เกิดในอดีต ไม่เกิดในอนาคต เหตุจะต้องเกิดในปัจจุบนั
ผลก็จะต้องเกิดในปัจจุบนั เหมือนกับทีพ่ ระอานนท์ทม่ี ปี ญั หากับเรื่องอดีตเรื่อง
อนาคต อดีตก็คอื คําทํานายของพระพุทธเจ้าทีท่ รงตรัสว่า อานนท์เธอจะบรรลุ
ภายใน ๓ เดือน พระอานนท์ก็คดิ ถึงคําทํานายอยู่เรื่อยๆ แล้วก็มากังวลถึงเรื่อง
อนาคตว่า นี่ใกล้จะครบ ๓ เดือนแล้วยังไม่บรรลุเลย
พยายามเร่งความเพียรใหญ่ ก็ยงั ไม่สาํ เร็จ ใจก็เลยกลับไปกลับมาระหว่างอดีต
กับอนาคต ตอนต้นก็เชื่อในคําทํานายของพระพุทธเจ้าว่าแม่นยํา แต่พอใกล้เวลา
แล้วยังไม่บรรลุ ก็เลยเกิดความลังเลสงสัย จิตไม่ได้ภาวนา ไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั
ไม่ทาํ จิตให้สงบเพือ่ ปล่อยวาง มัวแต่กงั วลกับอดีตกับอนาคต พอใกล้จะสว่างก็
เลยปลงว่า ปฏิบตั อิ ย่างไรก็ไม่มที างบรรลุแล้ว ก็เลยหยุดปฏิบตั นิ อนดีกว่า
พอจะนอนตอนนัน้ ก็หลุดเลย พอปล่อยอดีตปล่อยอนาคต กลับมาอยู่ในปัจจุบนั
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ก็ปล่อยหมด ก็หลุดได้ สติจะเป็ นตัวดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั เพราะปัจจุบนั เป็ นที่
เกิดของทัง้ เหตุและผล จะทําอะไรก็ตอ้ งทําในปัจจุบนั นี้เท่านัน้ มรรคผลนิพพาน
ก็อยู่ในปัจจุบนั นี้ การปฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพานก็อยู่ในปัจจุบนั นี้ อริยสัจ ๔ ก็
อยู่ในปัจจุบนั นี้ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคก็อยู่ในปัจจุบนั นี้ ไม่ได้อยู่ในอดีต ไม่ได้
อยู่ในอนาคต ทุกอย่างอยู่ในปัจจุบนั หมด แม้กระทังพวกเราก็
่
อยู่ในปัจจุบนั นี้
ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อดีตของเราก็ไม่มี อนาคตของเราก็ไม่มี
เราอยู่ตรงนี้ แต่เราส่งไปคิดถึงอดีต ส่งไปคิดถึงอนาคต
ถาม มันเร็วมากปัจจุบนั จิต พอปุ๊ บหนึ่งก็เป็ นอดีตแล้ว
ตอบ ปัจจุบนั ไม่เร็ว ปัจจุบนั มันนิ่ง แต่เหตุการณ์กบั เวลามันเคลือ่ นไปเร็วมาก พอจิต
ไม่น่งิ จิตตามไปกับเหตุการณ์ ก็เลยเหมือนกับว่าปัจจุบนั มันเร็ว พอจิตนิ่งแล้ว ก็
จะรู้วา่ ปัจจุบนั มันนิ่ง เหตุการณ์ต่างๆต่างหากทีไ่ ม่น่งิ มันผ่านมาผ่านไป พอจิต
ไม่น่ิงมันก็วง่ิ ไปวิง่ มา ระหว่างปัจจุบนั อดีตอนาคต สับสนไปหมด ก็เลยไม่สงบ ก็
เลยไม่เห็นภาพจริง ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา แต่ถา้ นิ่งแล้ว จะเห็นว่าทุก
อย่างเปลีย่ นแปลงเคลือ่ นไหวตลอดเวลา เราไปบังคับไปควบคุมเขาไม่ได้ เขามา
เขาไป เหมือนนัง่ อยู่ทร่ี ิมนํา้ เห็นสิง่ ต่างๆทีล่ อยมากับกระแสนํา้ เรือก็ลอยมา ขยะ
ก็ลอยมา อะไรต่างๆก็ลอยมา เราก็ได้แต่นงั ่ ดูเท่านัน้ เขาก็ลอยมาลอยไป ถ้าดู
เฉยๆแล้วไม่ไปมีอะไรกับเขา ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่ถ ้าดูแล้วไปชอบเข้า ก็จะ
เสียดายทีม่ าแล้วก็ไป เกิดความอาลัยอาวรณ์ เกิดความโหยหวนอยากจะเห็นอีก
ก็เป็ นความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าใจอยู่น่ิงๆ ปล่อยให้ทกุ อย่างมาแล้วไป ก็จะไม่เป็ น
ปัญหาอย่างไร ถ้าจิตเป็ นสมาธิมนั จะปล่อยวาง ถ้ากิเลสจะดึงจิตให้ไปยึดติด ก็
ต้องใช้ปญั ญาตัด
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