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กัณฑ์ท่ี ๔๐๔

นิ สยั สันดาน

๒๐ กันยายน ๒๕๕๒
อะไรทีเ่ ราทํามา จะติดเป็ นนิสยั มา ทัง้ ส่วนทีด่ แี ละไม่ดี ถ้าเคยทําด้วยความโลภโมโทสัน
มา ก็จะมีนิสยั โลภโมโทสันติดมา ถ้าเคยทําด้วยเหตุดว้ ยผล ก็จะมีเหตุมผี ลเป็ นนิสยั ติด
มา จะพิจารณาว่าถ้าทําอย่างนี้แล้ว จะเกิดผลอะไรตามมา ก็จะเป็ นปัญญาบารมี ถ้า
ปลูกฝังความโลภโมโทสัน ก็จะเป็ นนิสยั ไม่ดี หรือสันดานไม่ดี ถ้าทําด้วยเหตุดว้ ยผล
ใคร่ครวญด้วยสติดว้ ยปัญญา ก็จะเป็ นปัญญาบารมี ถ้าทําทานอยู่เรื่อยๆ มีอะไรก็ไม่
หวงเก็บเอาไว้ มีอะไรทีเ่ กินความจําเป็ น มีมากกว่าทีจ่ ะใช้ได้ ก็แบ่งให้ผูอ้ น่ื ไป ก็จะเป็ น
ทานบารมีตดิ เป็ นนิสยั มา ถ้าให้ทานด้วยความปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื ก็จะทําให้เกิดเมตตา
บารมีตามมา ถ้าไม่คดิ ร้ายต่อผูอ้ น่ื ก็จะได้ศีลบารมีตามมาอีก แล้วก็จะเกิดเนกขัมม
บารมีตามมา เพราะเวลามีศีลแล้วใจจะสงบกว่าตอนทีไ่ ม่มศี ีล ถ้าไม่รกั ษาศีลจิตใจจะ
วุน่ วาย กับการกระทําทีไ่ ม่ถูกไม่ควร เกิดความวิตกกังวล ถ้ามีศีลก็จะไม่เบียดเบียนไม่
ทําให้ผูอ้ น่ื เดือดร้อน ก็จะไม่วติ กกังวลหวาดกลัว จิตใจจะสงบกว่าตอนทีไ่ ม่มศี ีล เหตุท่ี
ไม่มศี ีลหรือรักษาศีลไม่ได้ เพราะไม่แบ่งปัน ไม่ทาํ ทาน คิดแต่ประโยชน์ของตนมากกว่า
ประโยชน์ของผูอ้ น่ื ก็จะขาดความเมตตา บารมีเหล่านี้จงึ เกี่ยวข้องกัน ทานบารมี เมตตา
บารมี ศีลบารมี แล้วก็จะโยงไปหาเนกขัมมบารมี เพราะเมือ่ จิตใจมีความสงบจากทาน
บารมี จากเมตตาบารมี จากศีลบารมีแล้ว ก็อยากจะเพิม่ ความสงบให้มากขึ้น ถ้าได้รบั
การชี้แนะจากผูร้ ู้ ก็จะรู้วา่ ต้องเจริญเนกขัมมบารมี ต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ทางกามสุข แล้วหันมาพัฒนาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
ศีลเนกขัมมะก็คอื ศีล ๘ มาจากศีล ๕ อยู่ ๔ ข้อ ส่วนศีลข้อที่ ๓ คือกาเมสุมจิ ฉาจารา
เวรมณี ก็จะเปลีย่ นเป็ นอพรหมจริยาฯ ตอนทีถ่ อื ศีล ๕ ก็ยงั หาความสุขจากคู่ครองได้อยู่
พอต้องการเอาความสุขทีด่ กี ว่า ทีเ่ กิดจากความสงบของจิต ก็ตอ้ งตัดศีลข้อกาเมฯไป มา
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ถืออพรหมจริยาฯแทน คือศีลพรหมจรรย์ พรหมจรรย์หมายถึงไม่เสพกามหลับนอนกับ
คู่ครองของตน แล้วก็เพิม่ ศีลอีก ๓ ข้อ ข้อที่ ๖ ตัดความสุขจากการรับประทานอาหาร
ให้รบั ประทานเพือ่ การยังชีพ ไม่ได้เพือ่ ความสุขของกิเลส เพือ่ รสชาติทถ่ี ูกปากถูกใจ
รับประทานอย่างไม่มขี อบเขต เวลาไหนก็ได้ ถ้าไม่ถอื ศีลข้อ ๖ นี้ จะรับประทานตัง้ แต่
ตื่นจนหลับเลยก็ได้ เป็ นความสุขของหมู จะอิม่ หมีพมี นั แต่หมูดกี ว่าคนตรงทีเ่ วลาตาย
ไป เนื้อของเขายังขายได้ แต่คนตายไปแล้วเนื้อขายไม่ได้ คับโลงศพ ต้องสร้างโลงพิเศษ
ไว้บรรจุ เสียเงินเพิม่ ขึ้นไปอีก สร้างภาระให้แก่ผูอ้ น่ื นี่คอื ศีลข้อที่ ๖ ไม่รบั ประทาน
อาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ตัดความสุขจากการรับประทานอาหารไป ปิ ดประตูน้ ี
กิเลสออกช่องนี้ไม่ได้ หาความสุขจากการรับประทานไม่ได้แล้ว ให้รบั ประทานถึงเทีย่ ง
วันเป็ นอย่างมาก ถ้าอยากจะให้เข้มข้นกว่านี้ ก็รบั ประทานมื้อเดียว ถ้าจะให้เข้มกว่านี้ก็
ไม่รบั ประทานเลย จะทําให้มสี ติดี เวลานัง่ สมาธิไม่งว่ งเหงาหาวนอน ถ้ารับประทาน
อาหารเสร็จใหม่ๆ จะนัง่ สมาธิไม่ได้ จะสัปหงก เดินจงกรมก็เดินไม่ไหว ขี้เกียจ เพราะ
ท้องหนัก ไม่มกี าํ ลัง จะหาแต่หมอนอย่างเดียว ก็จะเสียเวลากับการหลับนอน นี่คอื วิธี
สละความสุขจากการรับประทานอาหาร
ศีลข้อที่ ๗ ก็เกี่ยวกับการหาความสุข จากการร้องรําทําเพลง ดูภาพยนตร์ การบันเทิง
ต่างๆ ทีใ่ ห้ความสุขเพลิดเพลินในขณะทีไ่ ด้สมั ผัส พอผ่านไปแล้วก็เหลือแต่ความว้าเหว่
อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว อยู่ตามลําพังไม่ได้ ต้องไปอยู่ตามสถานทีท่ ม่ี แี สงสีเสียง ไม่กล้าไป
ภาวนาตามสถานทีส่ งบสงัดวิเวก เพราะกลัวความเหงาความว้าเหว่ ถ้าถือศีลข้อนี้ก็ตอ้ ง
ละการหาความสุขจากความบันเทิงต่างๆ ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ใช้
เครื่องสําอางหรือนํา้ หอม ทีเ่ ป็ นความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รส อาบนํา้ ชําระร่างกายด้วยนํา้
ทีส่ ะอาดฟอกด้วยสบู่ ชําระสิง่ สกปรกทีถ่ ูกขับออกมา และฝุ่นต่างๆทีม่ าเกาะ ก็ใช้ได้แล้ว
ถ้าไม่มสี บู่อาบนํา้ เฉยๆก็ได้
ก็พอทีจ่ ะกําจัดสิง่ สกปรกต่างๆคราบต่างๆทีต่ ดิ อยู่กบั
ร่างกายได้ เท่านี้ก็พอแล้วสําหรับการรักษาความสะอาดของร่างกาย ไม่ตอ้ งใช้นาํ้ ยาต่างๆ
มาเคลือบบํารุงผิวบํารุงผม นี่คอื การตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ประการสุดท้ายก็
คือการตัดความสุขจากการหลับนอน ไม่หลับนอนมากจนเกินไป ถ้านอนบนฟูกหนาๆจะ
นอนได้นาน ถ้านอนบนพื้นแข็งๆปูดว้ ยเสื่อหรือผ้า ก็จะหลับไม่นาน หลับเท่าทีร่ ่างกาย
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ต้องการ พอร่างกายได้พกั ผ่อนเท่าทีจ่ าํ เป็ นแล้วก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นแล้วก็จะไม่อยากจะ
นอนต่อ เพราะพื้นมันแข็ง ถ้าเป็ นฟูกหนาๆก็จะติดกับสัมผัสทีน่ ่ิมนวลของฟูกหนาๆ ก็จะ
หลับต่อไปอีกรอบหนึ่ง จะเสียเวลาปฏิบตั ไิ ป เพราะเวลาไม่หยุดเวลาหลับนอน เวลาจะ
เคลือ่ นไปเรื่อยๆ
นักปฏิบตั จิ งึ ไม่ควรหลับนอนเกินวันละ ๔ ชัว่ โมง ตามหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนิน
มา จะทรงกําหนดเวลาของการปฏิบตั ไิ ว้ดังนี้ ตอนคํา่ ตัง้ แต่ ๖ โมงถึง ๔ ทุ่ม ให้นงั ่ สมาธิ
เดินจงกรม ๔ ทุ่มถึงตี ๒ ให้พกั ผ่อนหลับนอน ตี ๒ ให้ต่นื ขึ้นมาบําเพ็ญภาวนาต่อ
จนถึง ๖ โมงเช้า แล้วก็ออกบิณฑบาต ทรงสอนให้พวกนักบวชพระภิกษุปฏิบตั อิ ย่างนี้
พวกทีเ่ ป็ นนักปฏิบตั นิ กั ภาวนา ก็ตอ้ งถือว่าตนเป็ นนักบวชเหมือนกัน ถึงแม้ไม่ได้บวช
ทางร่างกาย คือไม่ได้โกนศีรษะ ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว หรือนุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่ใจเป็ น
นักปฏิบตั ิ ก็ควรใช้หลักการนี้ ควรปฏิบตั ติ ลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จนหลับ หลังจากฉันจังหัน
แล้ว กลับไปทีพ่ กั ก็ไม่ควรนัง่ สมาธิ เพราะจะง่วงนอน ควรเดินจงกรมไปถึงประมาณ
เทีย่ งวัน แล้วก็พกั สักชัว่ โมงหนึ่ง จะนัง่ สมาธิหรือจะนอนก็ได้ พอลุกขึ้นมาแล้ว ก็นงั ่
สมาธิหรือเดินจงกรมต่อ จนถึงเวลาปัดกวาดฉันนํา้ ปานะ เสร็จแล้วก็ไปสรงนํา้ พอ ๖
โมงเย็นก็บาํ เพ็ญต่อ เดินจงกรมนัง่ สมาธิไปจนถึง ๔ ทุ่มก็พกั หลับนอน ๔ ชัว่ โมง พอตืน่
ขึ้นมาบําเพ็ญต่อ จะเป็ นอย่างนี้ไปทุกวัน นักปฏิบตั จิ ะไม่มเี วลาว่างจากการปฏิบตั ิ ถึงแม้
จะบิณฑบาตหรือทํากิจอะไรต่างๆ ก็จะมีสติคอยกํากับจิต ไม่ให้ไปเถลไถลไปคิดเรื่องอืน่
ให้อยู่กบั กิจทีก่ าํ ลังทําอยู่ เหมือนพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียน ต้องคอยกํากับดูวา่ ไปโรงเรียน
จริงหรือไม่ ไม่ใช่ออกจากบ้านแล้วก็แวบไปตามสถานบันเทิง ไปตามศูนย์การค้าต่างๆ
นักปฏิบตั กิ ็เช่นเดียวกัน ต้องมีสติคอยควบคุมใจ ให้อยู่กบั ภารกิจทีก่ าํ ลังทําอยู่ใน
ปัจจุบนั กําลังเดินกําลังยืนกําลังนัง่ ก็ให้มีสติเฝ้ าอยู่ ให้อยู่กบั การเดินการยืนการนัง่
กําลังบิณฑบาตก็ให้อยู่กบั การบิณฑบาต พอกลับมาทีว่ ดั มาเตรียมอาหารเพือ่ ฉัน ก็ให้มี
สติอยู่กบั การเตรียมอาหาร ทุกขณะเวลาให้อยู่กบั ภารกิจการงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ไม่ปล่อย
ให้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ คนนัน้ คนนี้ เรื่องดีชวั ่ ต่างๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าจิตยังเล็ด
ลอดออกไปคิดได้อยู่ ก็จะใช้คาํ บริกรรมกํากับไว้อีกชัน้ หนึ่งก็ได้ คือมีสติอยู่กบั ภารกิจที่
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กําลังทําอยู่ แล้วก็บริกรรมพุทโธไปด้วย จะได้ไม่มชี ่องว่างให้เล็ดลอดออกไปคิดได้ ถ้า
สติไม่มกี าํ ลังพอ จิตก็ยงั สามารถเล็ดลอดออกไปคิดเรื่องอืน่ ได้ ต้องเอาพุทโธมาปิ ด
ช่องว่างนี้ บริกรรมพุทโธๆไป ถ้าทําอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะมีสติทแ่ี ก่กล้ามีกาํ ลัง
มาก พอสังให้
่ จติ อยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นอยู่กบั อานาปานสติ อยู่กบั ลมหายใจเข้า
ออก จิตก็จะไม่ไปทีอ่ น่ื จะไม่เถลไถล เพราะมีสติคุมอยู่อย่างใกล้ชิด ไม่มชี ่องว่างให้ไป
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้ ถ้ามีสติขนาดนี้แล้วนัง่ ไม่นานจิตก็จะสงบ เพียง ๕ นาที ๑๐ นาที
จิตก็จะสงบได้
ถ้านัง่ สมาธิมาเป็ นปี ๆแล้วยังไม่เคยสงบเลย ก็ควรพิจารณาเรื่องสติ ว่ามีสติควบคุม
บังคับ ให้จิตอยู่กบั งานทีก่ าํ หนดให้ทาํ หรือไม่ ถ้าดูลมแล้วยังคิดเรื่องอืน่ อยู่ ก็แสดงว่า
สติมกี าํ ลังไม่มากพอ ถ้าบริกรรมพุทโธแล้วยังไปคิดเรื่องอืน่ ก็ตอ้ งสวดมนต์ไปก่อน
หรือฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน เพือ่ สร้างสติข้นึ มา เพราะกิเลสไม่ชอบอยู่กบั สิง่ ทีจ่ าํ เจ จะ
เบือ่ เร็ว ถ้ามีอะไรให้ได้พจิ ารณาตาม เช่นการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังแล้วก็เกิดความสนใจ
ขึ้นมา ก็จะเกาะติดอยู่กบั การฟัง จะสร้างสติข้นึ มา เป็ นการฝึ กภาวนาแบบง่ายๆ เวลา
เริ่มต้นภาวนาจิตจะหยาบ จะฟุ้งซ่าน จะให้อยู่กบั ลม หรืออยู่กบั พุทโธ จะอยู่ไม่ได้ ก็ให้
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน ฟังไปจนรู้สกึ เย็นสบายก็หยุดฟัง แล้วกลับมาดูลม หรือ
บริกรรมพุทโธๆ ดูวา่ จะแวบไปทีอ่ น่ื หรือไม่ ถ้าสงบตัวลงแล้วจะไม่ไป จะอยู่กบั พุทโธ
อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ในทีส่ ุดก็จะสงบได้ ถ้าไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมจะสวดมนต์ไปก็ได้
สวดพระสูตรทีเ่ ราจําได้ จะเป็ นคําแปลก็ได้ จะเป็ นคําบาลีก็ได้ จะเป็ นคําอังกฤษก็ได้ ได้
ทัง้ นัน้ จะเป็ นการกล่อมจิตให้หายฟุ้งซ่าน ให้ละเอียดลง ให้สงบตัวลง ถึงแม้จะไม่สงบ
นิ่ง แต่จะทําให้การแกว่งหรือการหมุนของจิตช้าลงเบาลงไป ก็จะอยู่กบั ลมได้ ไม่นานก็
จะนิ่งจะสงบ
ทัง้ หมดนี้เริ่มต้นทีส่ ติเป็ นหลัก สติเป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการภาวนา ของการปฏิบตั ิ ข้าม
ขัน้ ไม่ได้ จะข้ามสติไปไม่ได้ ยกเว้นว่ามีสติแล้ว พอนัง่ ๕ นาทีกร็ วมลง นักปฏิบตั บิ าง
ท่านเป็ นอย่างนัน้ บางท่านพุทโธๆไปไม่นานจิตก็รวมลง อย่างครู บาอาจารย์บางท่าน พอ
เริ่มนัง่ ก็รวมลงได้ เพราะมีสติ ได้พฒั นาสติมาอย่างต่อเนื่อง พอเอามาใช้กบั งานภาวนา
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ทําจิตใจให้สงบ จิตก็สงบลงทันที อย่างพระพุทธเจ้าเคยทรงบําเพ็ญความสงบมาหลาย
ภพหลายชาติแล้ว พอมีโอกาสอยู่ตามลําพังพระองค์ ไม่ตอ้ งกําหนดอะไร จิตก็รวมลง
เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าอยู่กบั ผูค้ นจิตจะต้องคิดปรุงอยู่ตลอดเวลา พอไม่มคี นไม่มกี จิ มา
เกี่ยวข้อง อยู่เฉยๆตามลําพัง อยู่ในความวิเวก พอกายวิเวกจิตก็จะวิเวกขึ้นมาทันที ถ้า
จิตมีความวิเวกอยู่เดิมแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาเอง โดยไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆ หรือ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออก เป็ นเนกขัมมบารมีทเ่ี คยสร้างมาในอดีต ติดมากับใจ การ
เจริญเนกขัมมบารมีก็เพือ่ เจริญความสงบนี้เอง ถ้าตัดรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้แล้ว
พอภาวนาจิตก็จะสงบ ความสงบนี้ก็จะติดไปกับใจ เกิดภพไหนชาติไหน ก็จะมีนิสยั รัก
ความวิเวก รักความสงบ เบือ่ กับพวกแสงสีเสียงต่างๆ
นี่คอื เรื่องของบารมีทไ่ี ด้บาํ เพ็ญกันมา พวกเราจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้ เป็ นบัวต่าง
เหล่ากัน เพราะบําเพ็ญบารมีมาต่างกัน พวกทีบ่ าํ เพ็ญบารมีมามากก็เป็ นบัวเหนือนํา้ รอ
แสงอาทิตย์ส่องแสงให้บวั บาน เป็ นพวกทีร่ อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แล้วมาแสดงธรรม
โปรด ซึง่ ในระยะ ๗ เดือนแรกของการเผยแผ่ ปรากฏมีพระอรหันต์อย่างน้อย ๑๒๕๐
รู ป พวกนี้เป็ นพวกบัวเหนือนํา้ ทีร่ อแสงอาทิตย์ พอแสงอาทิตย์คอื พระพุทธเจ้าได้
ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้ว และได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ซึง่ เป็ นแสงสว่างแห่ง
ธรรมแล้ว เป็ นเหมือนแสงอาทิตย์ พอส่องไปทีจ่ ติ ของบัวเหล่านี้ ก็จะบานขึ้นมาทันที
อย่างง่ายดาย เราไปเปรียบเทียบกับพวกนี้ไม่ได้ เพราะไม่มบี ารมีระดับนัน้ เราฟังเทศน์
ฟังธรรมกันไม่รู้ก่ี ๑๐ กี่ ๑๐๐ ครัง้ แล้ว มันบานหรือยัง จะบานได้อย่างไร เพราะยังอยู่
ใต้นาํ้ แสงอาทิตย์ไม่สามารถทะลุทะลวงลงไปได้ ถ้าเป็ นบัวเหนือนํา้ ก็คงไม่ได้มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกันแล้ว คงไปสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อแล้ว เป็ นครู เป็ นอาจารย์ไปแล้ว นี่คอื ความ
แตกต่างของบุญบารมีของแต่ละบุคคล จึงอย่าไปกังวลกับผูอ้ น่ื ถ้าเขาเร็วกว่าหรือช้ากว่า
เราไปทําอะไรให้เขาไม่ได้ นอกจากจะให้กาํ ลังใจเขา หรือหาธรรมะให้เขา เป็ นเหมือนปุ๋ย
บํารุงบารมีให้เจริญเติบโต
ถ้ายังไม่มบี ารมีก็ควรสร้างให้มขี ้นึ มา สร้างทานบารมี เมตตาบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี ส่วนปัญญาบารมีน้ ี ในเบื้องต้นต้องอาศัยการศึกษา การได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้
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ทัง้ หลาย จะได้รู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร จะรู้วา่ ต้องบําเพ็ญทานบารมี บําเพ็ญเมตตา
บารมี บําเพ็ญศีลบารมี บําเพ็ญเนกขัมมบารมี จะรู้วา่ การทีจ่ ะบําเพ็ญบารมีเหล่านี้ได้
จะต้องมีอธิษฐานบารมีเป็ นผูน้ าํ อธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ หรือการตัง้ เป้ าหมายของ
ชีวติ ว่าจะทําอะไรต่อไปนี้ ถ้าตัง้ จิตอธิษฐานว่า ต่อไปนี้จะทุ่มเทชีวติ จิตใจต่อการบําเพ็ญ
บารมีต่างๆ การกระทําต่างๆของเรา ก็จะมุง่ มาทางนี้ทนั ที ถ้าเราไม่ได้ตงั้ จิตอธิษฐานว่าจะ
ทําอย่างนี้ ก็จะไม่ได้ทาํ อย่างพวกเราทีม่ าทีน่ ่กี นั อย่างต่อเนื่องทุกเดือนเป็ นเวลา ๔ ปี กว่า
แล้ว ก็เพราะมีอธิษฐานบารมีกนั มีความตัง้ ใจว่าจะมาทีน่ ่ีเดือนละ ๑ ครัง้ ถ้าไม่ได้ตงั้ จิต
อธิษฐานไว้ พอถึงเวลาทีจ่ ะมา ก็จะไม่ได้มา เพราะติดธุระติดภารกิจอืน่ หรือขี้เกียจ ไม่
อยากจะมา อยู่บา้ นดูโทรทัศน์ไป เพราะไม่ได้ตงั้ ใจไว้ แต่ถา้ ตัง้ ใจไว้แล้วก็จะมาได้ การ
ตัง้ ใจอย่างเดียวก็ยงั ไม่แน่วา่ จะมาหรือไม่ เพราะอาจจะมีเหตุจาํ เป็ นทีท่ าํ ให้มาไม่ได้ก็ได้
เช่นมีธุระอืน่ มาดึงเราไป เราจึงต้องสร้างสัจจบารมีมาคอยกํากับ สัจจะคือความจริงใจต่อ
ความตัง้ ใจ ถ้าได้ตงั้ ใจอะไรไว้แล้ว จะไม่เลิกความตัง้ ใจนัน้ ถึงจะเรียกว่ามีสจั จะ ถ้าเลิก
ด้วยการอ้างว่ามีเหตุจาํ เป็ นอย่างอืน่ อย่างนี้ก็จะขาดสัจจบารมี การตัง้ จิตอธิษฐานตัง้ เป้ า
ก็จะไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
แต่ถา้ มีสจั จะด้วยมีอธิษฐานด้วยแล้ว ก็เหมือนกับใส่กญ
ุ แจล็อกไว้เลย ไม่มที างทีจ่ ะเป็ น
อืน่ ไปได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ ตอนทีท่ รงนัง่ ประทับอยู่ใต้ตน้ โพธิ์
ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานว่า จะนัง่ ภาวนาอยู่ทใ่ี ต้ตน้ โพธิ์น้ ไี ปจนกว่าจะตรัสรู้ ถ้าไม่ตรัสรู้ก็ยอม
ตาย ยอมให้ร่างกายนี้ตายไป ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ถ้ายังไม่ตรัสรู้ก็จะไม่ลกุ
จากทีน่ งั ่ นี้ไป นี่คอื เรื่องของอธิษฐานบารมีและสัจจบารมี เป็ นบารมีทส่ี าํ คัญต่อการไปสู่
เป้ าหมาย ถ้าไม่มอี ธิษฐานบารมี ก็เหมือนเวลาขับรถแล้วไม่รู้จะไปไหน ออกจากบ้านถาม
ตัวเองว่าวันนี้จะไปไหนดี แสดงว่าไม่มเี ป้ าหมาย แต่ไม่อยากจะอยู่บา้ น เบือ่ อยู่ทบ่ี า้ นก็
เลยขับรถออกจากบ้าน ขับไปแล้วก็ยงั คิดอยู่วา่ วันนี้จะไปไหนดี ไปเหนือดีหรือไปใต้ดี
ไปหาคนนัน้ ดีหรือไปหาคนนี้ดี แสดงว่าไม่มอี ธิษฐานบารมี ไม่มสี จั จบารมี ถ้า
ตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าวันนี้จะมาทีน่ ่ี ถึงเวลาก็เดินทางมาทีน่ ่ี ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ไม่
ว่าจะมีใครมาชวนให้ไปทําอะไรอย่างอืน่ ก็ไม่ไป ยกเว้นมันสุดวิสยั จริงๆ นํา้ ท่วมขับรถมา
ไม่ได้ เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหรือนอนอยู่ทบ่ี า้ น ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นการ
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เสียสัจจะ แต่ถา้ ตัง้ ใจจะมาทีน่ ่ีแต่พอถึงเวลาแล้วไปทีอ่ น่ื อย่างนี้เรียกว่าไม่มสี จั จะ แต่ถา้
มีอธิษฐานบารมีมสี จั จบารมีแล้ว ก็ตอ้ งมีวิริยบารมี ทีจ่ ะสนับสนุนให้ทาํ ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้
พอถึงเวลาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวออกจากบ้าน เดินทางมาสู่จดุ หมายปลายทาง จะยากจะ
ลําบากอย่างไร รถจะติดยางจะแตกหรือมีอปุ สรรคอะไรต่างๆ ก็ตอ้ งแก้ไขฟันฝ่ าอุปสรรค
ไปให้ได้ ก็ตอ้ งมีขนั ติบารมีเป็ นผูส้ นับสนุน บารมีทค่ี อยสนับสนุนคือ อธิษฐานบารมี
สัจจบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี ไม่วา่ จะสร้างทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
เมตตาบารมี ปัญญาบารมี หรืออุเบกขาบารมี ก็ตอ้ งมีบารมีเหล่านี้คอยสนับสนุน
อุเบกขาบารมีก็คอื การทําจิตให้สงบ ให้น่งิ เป็ นอุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ ต้องมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะอยู่ทส่ี งบสงัดวิเวก ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ต้องตัดกามฉันทะความยินดีใน
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ต้องตัดการคลุกคลีกนั ไม่สมาคมนัง่ คุยกันให้เสียเวลาไป
เปล่าๆ ให้ปลีกวิเวกอยู่ตามลําพังอย่างต่อเนื่อง เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ไม่นานก็จะได้
อุเบกขาบารมี ก็จะได้ครบทุกบารมี เมตตาบารมีก็พูดแล้ว ทีโ่ ยงกับทานบารมี ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมีก็เกิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ศึกษาเล่าเรียนจากผู ้รู้ แล้ว
นําเอามาใคร่ครวญอย่างต่อเนื่อง เอามาพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พจิ ารณาว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกัน
เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตาย ล่วงพ้นการพลัดพรากจากกันไม่ได้
ให้คดิ อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ได้ยนิ ได้ฟงั เท่านัน้ ควรจะคิดอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกเลย
เพราะเป็ นการเจริญปัญญา ถ้าคิดอย่างนี้ทกุ ลมหายใจเข้าออก ก็จะเป็ นภาวนามยปัญญา
ก็จะตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกายได้ จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย
ไม่กลัวความพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆจากบุคคลต่างๆ ไม่เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์รอ้ ง
ห่มร้องไห้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้นึ มา เพราะใจเตรียมรับอยูท่ กุ ขณะ ทุกลมหายใจ
เข้าออก ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มใี ครกําหนดเวลาได้ จะตายเมือ่ ไหร่ไม่มใี ครรู้ ถึงเวลาก็
เกิดขึ้นมา แม้แต่ตวั เราเองจะตายเมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ เราก็ไม่รู้ แต่ถา้ มีปญั ญาคอยรักษา
ใจอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกแล้ว เวลาเกิดขึ้นมาใจจะเป็ นเหมือนปกติ ไม่ต่นื เต้น
เหมือนกับลมพัดอย่างนี้ ก่อนหน้านี้ลมไม่ได้พดั ตอนนี้ลมพัดแล้ว เราก็ไม่ได้ไปตื่นเต้น
ตกใจแต่อย่างใด เพราะถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตาย ก็เป็ น
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เหมือนลมพัด เป็ นเรื่องธรรมดา ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว จะไม่ตกอกตกใจ จะไม่
หวาดกลัว จะเป็ นปัญญาอย่างแท้จริง
ปัญญาทีต่ ดั กิเลสได้ดบั ทุกข์ได้ ต้องเป็ นภาวนามยปัญญา ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุก
ลมหายใจเข้าออก ยกเว้นในขณะทีพ่ กั จิตในสมาธิ ทีม่ คี วามจําเป็ นต้องพักตามเวลา
เพราะพิจารณามากๆแล้วจิตจะหลง จะฟุ้ง ไม่แหลมคม เหมือนกับมีดถ้าใช้มากๆแล้วจะ
ทือ่ ไม่คม ต้องเอามีดไปลับก่อน จิตก็เป็ นเหมือนเครื่องมือของปัญญา เป็ นมีด พอใช้ไป
มากๆแล้วก็จะทือ่ ต้องเอาจิตไปลับในสมาธิ ไปพักในสมาธิ ตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งกําหนด
เรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย ตอนนัน้ ต้องการให้น่งิ อย่างเดียว ไม่ให้คดิ ปรุงแต่งอะไรเลย วิธี
ไหนทีถ่ นัดทําจิตให้สงบก็ใช้วธิ ีนนั้ ถ้าถนัดกับพุทโธก็ใช้พทุ โธ ถ้าถนัดกับอานาปานสติก็
ใช้อานาปานสติ ให้จติ ได้พกั พอจิตสงบก็ปล่อยให้พกั ไปตามทีจ่ ติ ต้องการ พออิม่ แล้วก็
จะถอนออกมาจากสมาธิเอง พอถอนออกมาก็นาํ เอามาพิจารณา เรื่องความแก่ความเจ็บ
ความตายต่อ ทําไปจนกว่าปัญหาความแก่ความเจ็บความตายจะหมดไปจากใจ ไม่เป็ น
ปัญหาอีกต่อไป ไม่วติ กกังวลหวาดกลัวเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไป ถ้าอยากจะรู้วา่ หมดจริง
หรือไม่ ก็ตอ้ งไปหาสนามสอบดู สนามทีท่ ้าทายต่อความเป็ นความตายดู ดูวา่ จะนิ่งเฉย
ไม่หวันไหวไม่
่
หวาดกลัวหรือไม่ เพราะเวลาทีบ่ าํ เพ็ญอยู่น้ ี อยู่ในสนามทีไ่ ม่ทา้ ทายต่อ
ความเป็ นความตายเท่าทีค่ วร ก็ยงั ไม่รู้วา่ จะตัดได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาพทีท่ า้ ทายต่อ
ความเป็ นความตาย ทําการบ้านกับเข้าห้องสอบไม่เหมือนกัน ตอนนี้เราพิจารณาความแก่
ความเจ็บความตาย อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก ก็เป็ นเหมือนกับการทําการบ้าน
เพราะยังไม่ได้เจอความตายใกล้ตัวจริงๆ แต่ถา้ ไปอยู่ในสถานที่ ทีม่ ภี ยั ทีจ่ ะคุกคามต่อ
ชีวติ ได้ ตอนนัน้ จะได้รู้วา่ ปล่อยวางได้หรือไม่
ปัญญาบารมีตอ้ งเป็ นภาวนามยปัญญา การได้ยนิ ได้ฟงั เป็ นสุตตมยปัญญา การ
ใคร่ครวญบางครัง้ บางคราวบางเวลาเป็ นจินตามยปัญญา เช่นพอนึกถึงก็เอามาพิจารณา
แล้วก็ไปทําภารกิจอืน่ ก็ไม่ได้พจิ ารณา พอว่างเราก็กลับมาพิจารณาอีก อย่างนี้ยงั ไม่เป็ น
ภาวนามยปัญญา เป็ นเพียงจินตามยปัญญา แต่ถา้ พิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกลม
หายใจเข้าออก ถึงจะเป็ นภาวนามยปัญญา พอมีภาวนามยปัญญาแล้วก็ไปเข้าห้องสอบดู
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ดูวา่ ปล่อยได้จริงหรือไม่ ดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ พอปล่อยได้ดบั ได้แล้ว งานชิ้นนี้ก็หมด
ไป ไม่จาํ เป็ นต้องทําอีกต่อไป ปัญหานี้ไม่เป็ นปัญหาแล้ว เรื่องของร่างกายทีเ่ กี่ยวกับ
ความแก่ความเจ็บความตาย ก็หมดปัญหาไป ทัง้ ของเราเองและของผูอ้ น่ื ส่วนเรื่องของ
ร่างกายทีย่ งั ต้องวิเคราะห์ต่อ ก็คอื เรื่องอสุภะความไม่สวยไม่งาม ทีจ่ ะดับราคะตัณหา
หรือกามตัณหา การพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ได้ดบั ราคะตัณหา ยังมี
ความอยากในเรื่องของเพศสัมพันธ์อยู่ ถ้าพิจารณาอสุภะจนเห็นอย่างต่อเนื่อง ทุกลม
หายใจเข้าออก ว่าไม่สวยไม่งาม มีสง่ิ ปฏิกูลต่างๆ มีสง่ิ ไม่สวยงามต่างๆ มีอวัยวะต่างๆ
เช่นตับไตไส้พงุ ต่างๆอยู่ในร่างกาย มีโครงกระดูกซ่อนอยู่ใต้ผวิ หนัง ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว
ก็จะตัดกามตัณหาหรือราคะตัณหาได้ ถ้าตัดได้แล้วเรื่องของราคะตัณหาก็จะหมดไป
ต้องพิจารณาธาตุ ๔ ให้เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา เรื่องของร่างกาย
ก็มอี ยู่แค่น้ ี ข้อสอบของร่างกายก็มี ความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกัน
อสุภะกับปฏิกูล ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา พอผ่านร่างกายไปได้แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาร่างกายอีกต่อไป เพราะได้เรียนจบวิชานี้แล้ว ได้สอบผ่านแล้ว
วิชาทีต่ อ้ งเรียนต่อก็คอื วิชาจิต เพราะชีวติ มี ๒ ส่วน มีกายมีจติ ปัญหาทีเ่ กิดจากกายนี้ก็
หมดไปแล้ว เหลือแต่ปญั หาทีเ่ กิดจากจิต ก็มเี วทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิตเอง นี่
คืองานทีต่ อ้ งทําต่อด้วยการเจริญปัญญา พอผ่านจิตไปได้แล้ว งานทัง้ หมดก็จะสิ้นสุดลง
ปัญหาต่างๆทีเ่ กี่ยวกับกายกับจิตก็จะหมดไป การบําเพ็ญบารมีทงั้ ๑๐ ประการก็จะ
สิ้นสุดลง ได้สมั ฤทธิ์ผลแล้ว คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดแห่งความ
ทุกข์ทงั้ หลาย อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญบารมีทงั้ ๑๐ นี้ ถ้ายังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ต้องการ บารมีทงั้ ๑๐ ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญมาก็ไม่ได้สูญหายไปไหน เพราะติดอยู่กบั ใจ ไม่ได้อยู่
กับกาย เวลากายตายไป บารมีไม่ได้หายไปกับร่างกาย เพราะบารมีอยู่กบั จิต จิตไม่ได้
ตายไปกับร่างกาย บารมีไม่สูญหายไปไหน พอจิตได้ร่างกายใหม่ ก็สามารถบําเพ็ญต่อ นี่
แหละทีท่ าํ ให้พวกเรามีบารมี มีความสามารถแตกต่างกัน เพราะบารมีทไ่ี ด้บาํ เพ็ญมาใน
อดีตแตกต่างกัน ถึงแม้จะมาเกิดพร้อมกันเป็ นพีน่ อ้ งฝาแฝดก็ตาม จิตแต่ละดวงก็มี
บารมีมาไม่เหมือนกัน ยกเว้นเป็ นความบังเอิญทีจ่ ติ ทีไ่ ด้ร่างแฝดมีบารมีเท่ากัน เช่นพระ
สารีบตุ รกับพระโมคคัลลานะ แต่ท่านไม่ได้เป็ นฝาแฝดแต่เป็ นเพือ่ นสนิทกัน ได้บาํ เพ็ญ
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บารมีมาพอๆกัน พร้อมทีจ่ ะบรรลุได้พร้อมๆกัน พวกเราจึงอย่าท้อแท้ อย่าเสียดายกับ
สิง่ ต่างๆทีต่ อ้ งสละ เพือ่ บําเพ็ญบารมี เพราะบารมีไม่สูญหายไป แต่สง่ิ ต่างๆทีเ่ ราเสียดาย
นัน้ สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากเขาไปอยู่ดี สูญเสียไปอยู่ดี จะไม่ตดิ ไปกับใจ ควรเอาสิง่
ต่างๆทีเ่ ราเห็นว่ามีค่านี้ มาแปลงให้เป็ นบารมีจะดีกว่า จะได้ตดิ ไปกับใจ
ถาม ถ้าเป็ นนิสยั ดีเรียกว่าบารมี ถ้านิสยั ไม่ดเี รียกว่าสันดาน
ตอบ การกระทําต่างๆทีเ่ ราได้ทาํ มา ถ้าฝังไม่ลกึ ก็เป็ นนิสยั ถ้าฝังลึกก็เป็ นสันดาน แก้
สันดานยากกว่าแก้นิสยั นิสยั แก้งา่ ยกว่า เหมือนกับปักเสาลงไปในดิน ถ้าไม่ลกึ ก็
ถอนง่ายกว่า ถ้าลึกมากก็ถอนยากกว่า แต่ไม่มอี ะไรทีจ่ ะถอนไม่ได้
ถาม เรื่องอธิษฐานบารมีกบั สัจจบารมี ฟังดูใกล้เคียงกัน สัจจะเป็ นเครื่องมือของ
อธิษฐานหรือเปล่า
ตอบ สัจจะคือความจริงใจ ส่วนอธิษฐานเป็ นการตัง้ ใจ เช่นตัง้ เป้ าว่าปี น้ จี ะเกษียณ ถ้ามี
สัจจะ จะล่อให้ทาํ งานต่อ ก็จะไม่ทาํ ถ้าไม่มสี จั จะก็เปลีย่ นใจได้ ถ้าขอให้ทาํ ต่อ ก็
อ้างว่าเมตตาสงสาร ก็จะทําต่อ อย่างนี้แสดงว่าไม่มสี จั จะ คนบางคนชอบตัง้ ใจ
อยู่เรื่อย พรุ่งนี้จะทํานัน่ พรุ่งนี้จะทํานี่ พอถึงเวลากลับไม่ทาํ แสดงว่าไม่มสี จั จะ มี
แต่อธิษฐาน ถ้าทําตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ แสดงว่ามีสจั จะมีอธิษฐาน สัจจะนี้ไม่ได้
หมายถึงกับตัวเราเท่านัน้ กับผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งมีสจั จะ รับปากรับคํากับใครไว้แล้ว ก็
ต้องรักษาสัจจะ เช่นเวลาแต่งงาน ก็ให้คาํ สัญญากับคู่ครองว่า จะอยู่กนั ไปจนวัน
ตาย ถ้าหย่ากันเลิกกันก่อนก็แสดงว่าไม่มสี จั จะ
จึงมีคติเตือนใจว่า ก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดเี สียก่อน เพราะก่อนจะพูดเราเป็ นนาย
ของคําพูด พอพูดแล้ว คําพูดจะเป็ นนายของเรา เช่นเดียวกับความคิดตัง้ ใจก็
แบบเดียวกัน ก่อนทีจ่ ะตัง้ ใจทําอะไรก็คดิ ให้ดกี ่อน ว่าจะทําได้หรือไม่ ถ้าทําไม่ได้
ก็อย่าไปตัง้ เช่นหลวงตาท่านตัง้ ใจจะนัง่ ตัง้ แต่หวั คํา่ จนถึงสว่าง นี่ก็เป็ นการตัง้
อธิษฐานแล้ว ถ้าไม่มสี จั จะ พอเจ็บปวดทนไม่ไหวก็จะเลิกนัง่ ถ้ามีสจั จะ จะปวด
หรือจะตาย ก็จะไม่ลกุ จนกว่าจะถึงเวลาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ อย่างนี้ถงึ จะมีสจั จะ
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อย่างเวลาเริ่มปฏิบตั กิ นั ใหม่ๆ ก็ตงั้ นาฬกิ ากันไว้ ๑ ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง ถ้านาฬกิ า
ยังไม่ดงั ก็จะไม่ลกุ ถ้าลุกก่อนทีม่ นั ดัง ก็แสดงว่าไม่มสี จั จะ มีความตัง้ ใจแต่ไม่มี
สัจจะ ก็เลยล้มเหลว ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ สําคัญมากนะเวลาจะ
ทําอะไร ถ้าไม่ปิดประตูตแี มวตีหมา มันก็จะหาช่องออกไปเรื่อยๆ ต้องปิ ดช่อง
ออก ก็ตอ้ งตัง้ สัจจาธิษฐาน จะตัง้ สูงตัง้ ตํา่ อย่างไรก็ตอ้ งดูกาํ ลังของเรา อย่าไปตัง้
ทีส่ ูงกว่าทีจ่ ะทําได้ จะท้อแท้ ตัง้ ทีไรก็ทาํ ไม่ได้ทกุ ที ไม่รู้จะตัง้ ไปทําไม ก็จะไม่มี
ความตัง้ ใจต่อไป ถ้าตัง้ ใจแล้วทําได้ ก็จะเกิดกําลังใจ ขัน้ ต่อไปก็ตงั้ ให้มากขึ้น
ตอนต้นก็ตงั้ ชัว่ โมงหนึ่ง ต่อไปก็ ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ตัง้ ให้มากขึ้นไปตามลําดับ
ตามกําลังความสามารถ
อย่าปฏิบตั อิ ยู่กบั ที่ ปฏิบตั มิ ากี่ปีก็เหมือนเดิม เคยทําเท่าไหร่ก็ทาํ เท่านัน้ อย่างนี้
จะไม่กา้ วหน้า ต้องพัฒนา ต้องเพิม่ การปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เจริญสติ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด จะปฏิบตั กิ า้ วหน้าหรือไม่ ก็อยู่ทส่ี ติน้ ี
เป็ นหลัก ถ้าไม่มสี ติแล้วถึงแม้จะนัง่ เป็ นชัว่ โมงๆ ก็นงั ่ หลับหรือนัง่ ฟุ้งซ่าน เพราะ
ไม่มสี ติกาํ กับจิตให้อยู่กบั งานทีท่ าํ พอสติเผลอปั๊บก็เริ่มสัปหงกหลับไป นัง่ เพือ่ ให้
ได้เวลา พอนาฬกิ าปลุกก็ต่นื ขึ้นมา อย่างนี้นงั ่ เพือ่ เอาเวลา นัง่ อย่างไม่มสี ติ ถ้ามี
สติแล้วจะได้ความสงบ พอสงบแล้วถึงแม้จะได้เวลาแล้ว ก็จะไม่ลกุ เพราะมัน
สบาย เวลาจิตสงบแล้วมันเพลิน ไม่รู้สกึ ความเจ็บปวด นัง่ ไปได้เรื่อยๆ สติจงึ
เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ไม่วา่ จะทําอะไร ต้องใช้สติถงึ จะทําได้อย่างถูกต้อง ทํา
ได้ผล สติจงึ มีความจําเป็ นในทุกกรณี
ทีป่ ระเทศศรีลงั กา จะถือมหาสติปฏั ฐานสูตรเป็ นสูตรทีส่ าํ คัญมาก จะท่องกันได้
มาก ให้ความสําคัญมากกว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะถ้ายังไม่มสี ติ
พอฟังพระธัมมจักฯก็ทาํ อะไรไม่ได้ เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ของการปฏิบตั จิ ริงๆก็คอื สติ
ครูบาอาจารย์เน้นเรื่องสติก่อนเลย เวลาทีท่ ่านว่ากล่าวตักเตือนพระเณร ก็เป็ น
การให้สติ พอทําอะไรผิดพลาดท่านจะใส่อย่างแรงเลย ถ้ามีสติจะไม่ผดิ พลาด ถ้า
ผิดพลาดแสดงว่าเผลอสติ ใจกําลังไปคิดเรื่องอืน่ ไม่อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ จึง
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ทําผิดๆถูกๆ ถ้ามีสติแล้วจะรู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ ทําถูกหรือไม่ จึงอย่า
ไปเห็นอะไรสําคัญกว่าสติ ถ้าเข้าสู่การปฏิบตั แิ ล้วต้องเจริญสติก่อน พอได้สติ
แล้ว สมาธิจะตามมา ปัญญาจะตามมา วิมตุ ติจะตามมา ถ้าไม่มสี ติแล้ว ไม่มที าง
ทีจ่ ะได้สมาธิ ได้ปญั ญา ได้วมิ ตุ ติ อย่าปล่อยใจออกไปหาสิง่ ต่างๆ ดึงใจไว้ให้อยู่
กับร่างกาย ไม่วา่ จะอยู่กบั ใคร ถ้าไม่ส่งใจออกไปก็เหมือนอยู่คนเดียว อยู่กบั
ร่างกาย อยู่กบั ความคิด ปล่อยให้คนอืน่ พูดไปเรากํากับจิตใจ ให้อยู่ในปัจจุบนั
ให้อยู่กบั พุทโธ ถ้าฟังเสียงพูด ก็พจิ ารณาว่าเกิดแล้วดับไป พูดปั๊บก็หายไป ไม่
ต้องเอามาคิดมาใคร่ครวญมาปรุงแต่ง พูดปั๊บก็หายไป ถ้ามีสติอยู่ในปัจจุบนั ทุก
สิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น จะชัว่ ขณะเดียว แล้วก็หายไป อย่างทีพ่ ูดอยู่น้ ี พอพูดเสร็จก็
หายไปแล้ว ถ้าไม่เอามาคิดเอามาปรุงต่อ ก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเอามาคิดมาปรุงก็จะ
เกิดอารมณ์ข้นึ มา
ถ้าคิดปรุงแต่งไปทางกิเลส เช่นพูดไม่ดี ก็เกิดอารมณ์ไม่ดตี ามมา ถ้าพูดดีก็ดอี ก
ดีใจ อยากจะให้พูดอีก ก็เป็ นกิเลสขึ้นมา ต้องสักแต่วา่ ฟัง คือฟังด้วยสติ ฟังด้วย
อุเบกขา ได้ยนิ แล้วก็ผ่านไป ไม่เอามาใส่ใจ ถ้าไม่ใช่เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งรับรู้ ถ้าไม่ได้
พูดกับเรา พูดกับคนอืน่ ก็ไม่ตอ้ งเอามาใส่ใจ ไม่ตอ้ งไปสนใจ ดึงใจไว้ให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ต่อไปก็จะมีสติ พอมีสติแล้วให้อยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั
ลมก็อยู่กบั ลม บางคนชอบใช้ลมกับพุทโธควบคู่กนั ไป ก็ทาํ ได้ เช่นหายใจเข้าว่า
พุท หายใจออกว่าโธก็ได้ แต่บางคนรู้สกึ ว่าสับสน ก็ไม่ตอ้ งใช้ทงั้ ๒ อย่าง เอา
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จะเอาพุทโธอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับลมเลยก็ได้ ก็ให้
อยู่กบั พุทโธๆไป หรือจะไม่เอาพุทโธ จะเอาลมอย่างเดียวก็ได้ อยู่ทจ่ี ริตของเรา
อยู่ทค่ี วามละเอียดของจิตด้วย จิตหยาบต้องใช้ลมควบไปกับพุทโธ ถ้าจิต
ละเอียดแล้วไม่ตอ้ งการพุทโธ ต้องการลมอย่างเดียว หรือต้องการพุทโธอย่าง
เดียว ต้องสังเกตดูวา่ จิตหยาบหรือละเอียด วิธีไหนได้ผลก็เอาวิธีนนั้ ถ้ามีสติแล้ว
แต่ใช้วธิ ีน้ ีแล้วไม่ได้ผล ไม่ถูกจริต ก็ตอ้ งใช้วธิ ีอน่ื ถ้าไม่มสี ติ ไม่วา่ จะใช้วธิ ีไหนก็
จะไม่ได้ผลทัง้ นัน้ ต้องแยกแยะว่าปัญหาอยู่ตรงไหน อยู่ทก่ี รรมฐาน หรืออยู่ทม่ี ี
สติหรือไม่มสี ติ มี ๒ ส่วนด้วยกันทีต่ อ้ งพิจารณาดู
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ถาม มาภาวนาแล้วค่ะ มาอยู่ร่วมกัน ๒ คน
ตอบ มาแล้วอย่าคุยกัน พอมีเพือ่ นคุยจะไม่ได้ภาวนา อยู่ดว้ ยกันต้องอยู่เหมือนกับ
ทะเลาะกันเกลียดกัน เหมือนกับเวลาไปวัดป่ าเห็นพระไม่คุยกันเลย ทําอะไรก็
ต่างคนต่างทํา ไม่พูดไม่คุยกัน ก็จะคิดว่าพระทะเลาะกันหรือเปล่า
ถาม ไม่มมี นุษยสัมพันธ์
ตอบ นักภาวนาไม่ใช่นกั สังคมสงเคราะห์ จิตต้องเข้าข้างใน จิตเข้าข้างในเป็ นมรรค จิต
ออกข้างนอกเป็ นสมุทยั พอออกไปก็จะฟุ้ง จะคุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ตอนต้นก็คุย
ธรรมะไปก่อน แล้วก็กลายเป็ นธรรมเมาไป
ถาม การจะได้ครูบาอาจารย์ดี มันเกี่ยวกับวาสนาหรือเปล่า เคยทํามาด้วยกันใช่ไหม
ตอบ มีส่วน นํา้ จะรวมตัวกับนํา้ นํา้ มันจะรวมตัวกับนํา้ มัน ลองเอานํา้ กับนํา้ มันใส่ลงไป
ในขวดเดียวกันดู จะเขย่าอย่างไรก็ตาม จะไม่ปนกัน พอหยุดเขย่า นํา้ มันก็จะ
รวมตัวกับนํา้ มัน นํา้ ก็จะรวมกับนํา้ คนทีช่ อบอย่างเดียวกันก็จะเกาะติดกัน ชอบ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยก์ จ็ ะไปทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์ ชอบเลขชอบเบอร์ก็จะไปทาง
เลขทางเบอร์ ไปตามความชอบ ชอบธรรมก็จะไปหาธรรม
ถาม ถ้าผมชอบนํา้ ผมก็จะได้แต่นาํ้ ใช่ไหมครับ
ตอบ ชอบนํา้ ก็จะไปหานํา้ ชอบสีแดงเวลาซื้อเสื้อผ้าก็จะเลือกเอาแต่สแี ดง ชอบเข้าบ่อน
ก็จะไปหาบ่อน ชอบสุราก็จะไปหาสุรา ชอบเทีย่ วก็จะไปเทีย่ วอยู่เรื่อยๆ ติดมา
เป็ นนิสยั เป็ นสันดาน ชอบอะไรก็จะไปหาอย่างนัน้ เมือ่ ก่อนเราไม่เคยคิดหาครู บา
อาจารย์ ตอนเรียนหนังสือก็เรียนอีกศาสนาหนึ่ง ไปเรียนต่อก็ไปอยู่อกี ซีกโลก
แต่ทาํ ไมยังมาทางนี้ได้ เพราะทีไ่ ปมานัน้ ไม่ถูกใจ ไปเพราะหน้าที่ ต้องไปเรียน
หนังสือ พอหมดหน้าทีแ่ ล้ว ก็มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะเลือกเองได้ พอได้หนังสือธรรมะมาเล่ม
เดียวก็ตดิ ใจเลย ก็เขียนไปขอมาอีกหลายเล่ม พอได้อ่านก็รู้วา่ ต้องปฏิบตั ิ พอ
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ปฏิบตั ไิ ด้ผลปั๊บ ก็รู้วา่ ต้องหาทีป่ ฏิบตั ิ เพราะชอบความสงบ เวลาจะบวชก็
กําหนดไว้เลยว่า ต้องบวชวัดทีส่ งบ ไม่มกี จิ กรรมต่างๆ ไม่มงี านบุญบังสังสวด
โชคดีได้หนังสือทีช่ าวต่างประเทศ ไปสํารวจวัดปฏิบตั ติ ่างๆในประเทศไทย ว่าวัด
นี้มอี าจารย์ช่อื นี้ มีพระกี่รูป ปฏิบตั อิ ะไรเป็ นหลัก สถานทีเ่ ป็ นอย่างไร สงบไหม
อาหารการกินเป็ นอย่างไร ทีอ่ ยู่เป็ นอย่างไร ก็พอจะรู้คร่าวๆว่ามีวดั ทีไ่ หนบ้าง แต่
ยังไม่ได้ตดั สินใจว่าจะไปวัดไหน พอไปบวชทีว่ ดั บวรฯ ก็ได้พบกับพระชาว
ต่างประเทศทีไ่ ด้ไปวัดป่ าบ้านตาดมา ท่านก็บอกว่าวัดนี้สงบดี ก็เลยเขียน
จดหมายขออนุญาตไป มันก็ไปของมันเอง ก่อนหน้านัน้ ก็ไม่เคยได้ยนิ วัดป่ าบ้าน
ตาดมาก่อน ตอนทีป่ ฏิบตั ติ ามลําพังก็ไม่รู้จกั วัดต่างๆ ไม่รู้จกั ครู บาอาจารย์ต่างๆ
พอถึงเวลาทีจ่ ะบวชก็รู้วา่ จะต้องหาวัดทีส่ งบ วัดทีไ่ ม่มกี จิ กรรมภายนอก เช่นการ
ก่อสร้างหรืองานบุญต่างๆ ก็ตอ้ งถามคนนัน้ ถามคนนี้ จนรู้วา่ มีวดั ป่ าสายหลวงปู่
มัน่ ทีเ่ ป็ นวัดปฏิบตั จิ ริงๆ มีหลายวัดหลายอาจารย์ ทีต่ ดั สินใจเลือกวัดป่ าบ้าน
ตาด เพราะมีพระชาวต่างประเทศแนะนํา ถ้าอยากจะไปก็ให้เขียนจดหมายไปขอ
อนุญาต ก็ไม่ได้ตงั้ ใจจะไปอยู่ จะไปดูวา่ เป็ นอย่างไร ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่อยู่ ถ้าถูกใจ
ก็อยู่ ถ้าให้อยู่ ถ้าถูกใจแต่ไม่ให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ ไม่ได้ยดึ ติดอะไรมากจนเกินไป
เพียงแต่ตอ้ งการสถานทีส่ งบ ให้ได้มเี วลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีเ่ ท่านัน้ เป็ นเป้ าหมาย
ทีไ่ ป ไม่ได้คดิ พึง่ พาครูบาอาจารย์เป็ นหลัก เพราะมีหนังสือธรรมะพอเป็ น
แนวทางได้
แต่ก็สูค้ รูบาอาจารย์ไม่ได้ เพราะท่านเป็ นเหมือนหมอ แต่หนังสือเป็ นเหมือนตํารา
รักษาโรค ไม่เหมือนกัน ถ้าบอกหมอบอกว่าเป็ นอะไร หมอจะบอกวิธีรกั ษา บอก
ยาให้รบั ประทานเลย ถ้าเป็ นตําราก็ตอ้ งไปค้นหาดู กว่าจะพบว่าโรคนี้ ควรจะใช้
ยาชนิดไหนจะรักษาแบบไหน ก็จะนาน หรือรักษาผิดๆถูกๆก็ได้ ถ้ามีหมอจะง่าย
กว่า ครูบาอาจารย์ก็เป็ นเหมือนหมอ ส่วนหนังสือธรรมะเป็ นเหมือนตําราทีห่ มอ
เขียนไว้ แต่เขียนไว้หลายโรคด้วยกัน เวลาเรากว่าจะไปเปิ ดหาเจอ ว่าโรคนี้รกั ษา
ด้วยวิธีไหน ก็ตอ้ งเสียเวลาไปพอสมควร แต่โดยเจตนารมณ์เดิมทีไ่ ปนัน้ ไม่ได้ไป
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หาครูบาอาจารย์ นี่ไม่ได้ประมาทนะ เพียงแต่เล่าให้ฟงั ตามความเป็ นจริง
เพียงแต่อยากจะหาสถานทีป่ ฏิบตั ิ โชคดีทไ่ี ด้ทงั้ สถานทีไ่ ด้ทงั้ ครู บาอาจารย์ดว้ ย
ยิง่ ทําให้การปฏิบตั ไิ ปได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างง่ายดาย เหมือนได้พบ
ทางเดิน เพียงเดินตาม ผลเป็ นไปโดยไม่คาดฝัน อยู่ทบ่ี ารมี ถ้าสะสมมามาก จะ
ผลักเราไปเอง
ถาม ท่านอาจารย์นงั ่ ทุกครัง้ สงบทุกครัง้ ไหม
ตอบ ไม่ทกุ ครัง้ แต่ไม่ยากเหมือนปี นขึ้นเขา ถ้าไม่สงบก็หาอุบายอืน่ แทน เช่นท่องมหา
สติปฏั ฐานสูตรไปก่อน ถึงแม้จะไม่สงบ แต่ไม่ฟ้ งุ ซ่าน นัง่ เฉยๆได้ จะเห็นว่า
ความฟุ้งซ่านเกิดจากความอยาก อยากอะไรก็ตอ้ งฝื น ตอนทีอ่ ยากถึงแม้จะแสน
ทรมานใจ ก็อย่าไปทําตามความอยาก พอความอยากหยุดปั๊บจะสงบเอง ถ้ารู้วา่
ความทุกข์ความวุน่ วายใจเกิดจากความอยาก อยากได้สง่ิ นัน้ อยากได้สง่ิ นี้ อยาก
ให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็อย่าไปทําตามความอยาก เช่นอยากดืม่ กาแฟ
ก็ไม่ดม่ื อยากดืม่ เป๊ บซีก่ ็ไม่ดม่ื ยอมอดจนกว่าจะหายอยาก พอหายอยากก็จะ
สงบหายฟุ้งซ่านทันที อยากจะลุกก็ไม่ตอ้ งลุก นัง่ ไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะนัง่ ขัดสมาธิ
ไม่ได้ก็นงั ่ บนเก้าอี้ก็ได้ จะขยับเปลีย่ นท่าก็ได้ แต่ไม่ตอ้ งลุก นัง่ ไปจนกว่าไม่
อยากจะลุกแล้วค่อยลุก แต่มนั จะทรมานใจ ใจกวัดแกว่งจะเป็ นจะตายให้ได้ แต่
พอรู้วา่ ลุกไม่ได้ ทําตามความอยากไม่ได้ ก็จะหายอยากไปเอง จิตจะพลิกหน้ามือ
เป็ นหลังมือเลย จากทีก่ าํ ลังฟุ้งซ่านจะสงบตัวลง เหมือนกับเล่นยูโด พอเราทุ่มคู่
ต่อสูล้ งได้ป ั๊บ เขาก็หยุดสูเ้ ลย
จิตก็เป็ นอย่างนี้ เวลาอยากได้อะไรจะแผลงฤทธิ์เต็มทีเ่ ลย มีลวดลายมากน้อยก็จะแผลง
ออกมาหมดเลย สร้างความทุกข์ทรมานใจอย่างสุดๆเลย ถ้าไม่ยอมเสียอย่าง ปล่อยให้
แผลงฤทธิ์ไป เดีย๋ วหยุดเอง พอหมดแรงแล้วหยุดเอง อยู่ทว่ี า่ จะมีขนั ติทนความทุกข์
ทรมานใจได้หรือไม่ เป็ นการดับความอยากโดยไม่ได้ใช้อบุ ายของปัญญา สูด้ ว้ ยขันติ ถ้า
ใช้ปญั ญาจะง่ายกว่า จะทรมานน้อยกว่า คือสอนจิตด้วยเหตุดว้ ยผล ชี้ผดิ ชี้ถูก ชี้โทษ
ของสิง่ ทีอ่ ยาก ชี้โทษของความอยาก ว่าไม่มที ส่ี ้นิ สุด อย่างนี้จะไม่ทกุ ข์ทรมานใจมาก พอ
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ยอมรับเหตุผล ก็จะสงบตัวลง ถ้าไม่มปี ญั ญาก็ตอ้ งอาศัยขันติ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ตรัสไว้ ขันตี ปรมัง ตโป ตี ติกขา ขันติเป็ นตบะเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิง่ ถ้าไม่มี
ขันติจะสูก้ เิ ลสไม่ได้ การปฏิบตั จิ งึ มีอบุ ายหลายอย่าง บางทีก็ใช้สติ บางทีก็ใช้สมาธิ บาง
ทีก็ใช้ปญั ญา อยู่ทว่ี า่ อะไรจะเหมาะสมในตอนนัน้ หรือคิดอะไรได้ก่อนก็คว้ามาใช้ก่อน
สติก็สูไ้ ด้ สมาธิก็สูไ้ ด้ ปัญญาก็สูไ้ ด้ แต่ถา้ ได้ทงั้ ๓ พร้อมกันยิง่ มีกาํ ลังมาก ถ้าได้ทงั้ สติ
ทัง้ สมาธิทงั้ ปัญญา กิเลสจะตายอย่างราบคาบเลย ถ้าไม่ได้ทงั้ ๓ ก็จะแพ้บา้ ง ชนะบ้าง
ถ้าใช้สติกบั ขันติขม่ จนความอยากหายไป ก็ชนะไปรอบหนึ่ง ถ้าใช้สมาธิก็ชนะไปอีกรอบ
หนึ่ง ถ้าใช้ปญั ญาด้วยก็จะหายขาดไปเลย จะเข็ดไปเลย จะไม่อยากดืม่ กาแฟดืม่ เป๊บซี่
อีกเลย เพราะรู้วา่ เวลาไม่มดี ม่ื จะทรมานใจ
หลังจากนัน้ ถ้ามีคนเอามาให้ดม่ื ก็ดม่ื ได้ ถ้าไม่ได้ดม่ื จากความอยากจะไม่ตดิ เช่นบุหรี่ท่ี
ครู บาอาจารย์ท่านสูบกัน ท่านไม่ได้หามาด้วยความอยาก มีคนเอามาถวาย ท่านก็สูบไป
ถ้าไม่มใี ครถวาย ท่านก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้อยาก ทีส่ ูบเพราะมันมาเอง อย่างนี้ไม่
เป็ นปัญหา พอเลิกเป๊ บซีเ่ ลิกกาแฟได้แล้ว ใครเอามาให้ดม่ื ก็ดม่ื ได้ ไม่เป็ นปัญหาแล้ว ถ้า
ไม่มกี ็จะไม่กระวนกระวายกระสับกระส่าย คิดถึงกาแฟคิดถึงเป๊ บซีแ่ ต่อย่างใด ขอให้เลิก
ให้ได้ก่อน ความอยากเป็ นอริยสัจ ถ้าเห็นความอยากเป็ นต้นเหตุของปัญหาแล้ว จะเข้า
ใกล้ความจริง เข้าใกล้กับการดับทุกข์ได้ เพราะเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เรา อยู่ทว่ี า่
จะใช้อะไรมาสูก้ บั มัน ถ้าใช้สติกบั ขันติก็ได้เป็ นยกๆไป ได้เป็ นครัง้ เป็ นคราวไป สมาธิก็
เช่นเดียวกัน ถ้าใช้ปญั ญาก็จะได้อย่างถาวร ต้องเห็นโทษ เห็นว่าเป็ นทุกข์มากกว่าเป็ นสุข
เหมือนเห็นโทษของยาเสพติด พวกเราไม่เสพยาเสพติดกัน เพราะรู้วา่ เป็ นโทษมากกว่า
เป็ นคุณ แต่คนทีเ่ สพเขาจะเห็นว่าเป็ นคุณมากกว่าเป็ นโทษ เหมือนกับเห็นว่าเป๊ บซีเ่ ป็ น
คุณมากกว่าเป็ นโทษ เห็นว่ากาแฟเป็ นคุณมากกว่าเป็ นโทษ ก็จะดืม่ กาแฟดืม่ เป๊ บซีก่ นั ถ้า
เห็นว่าเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ก็จะเลิกดื่มทันที เอาไปปฏิบตั นิ ะ เป็ นของใกล้ตัว อย่า
ไปมองว่าธรรมะอยู่ไกลตัว แต่อยู่ใกล้ตัว อยู่ในชีวติ ประจําวันนี้แหละ ฆ่าตัวเล็กๆน้อยๆ
นี้ก่อน อย่าพึง่ ไปฆ่าตัวใหญ่เลย
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เวลาทําอะไรถ้าถูกบังคับให้ทํา จะสูท้ าํ ด้วยความสมัครใจไม่ได้ เพราะจะทําด้วยความ
พอใจ ความขยัน ความตัง้ ใจ ถ้าถูกบังคับจะต่อต้าน จะรู้สกึ อึดอัด จะไม่ค่อยได้ผล
พระพุทธศาสนาไม่บงั คับให้คนเข้าหาศาสนา ไม่เรียกให้คนนัน้ คนนี้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
พระภิกษุมหี น้าทีธ่ ุดงค์จาริกไปตามทีต่ ่างๆ ถ้ามีคนสนใจถามก็ตอบเขาไป ถ้าอยากรู้วา่
มาทําอะไร ก็ตอบไปว่ามาหาทีส่ งบภาวนา หาความสงบภายในจิตใจ ถ้าถามว่าภาวนาเป็ น
อย่างไร ก็อธิบายไป ว่าดีกว่าความสุขอย่างอืน่ ถ้าไม่สนใจก็ไม่เรียกไม่ชวน นี่คอื หลัก
ของการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่ได้ตอ้ งการสาวก แต่ตอ้ งการ
ช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ เป็ นเหมือนหมอ ทีไ่ ม่เรียกให้คนไข้มารักษา มีแต่
คนไข้จะมาหาหมอเอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย คนทีม่ คี วามทุกข์ใจก็จะเข้าหาพระหาศาสนา
ถ้ายังไม่มคี วามทุกข์ ไปบอกให้เข้าหาศาสนา ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับคนที่
ร่างกายยังปกติอยู่ ไปหาหมอมาทําไม ถ้าเป็ นโรคต้องรักษา ก็วง่ิ หาหมอเอง ถ้าไม่เป็ น
อะไรจะรักษาอะไร จะให้คนทีม่ คี วามสุข เข้าหาพระหาศาสนาเพือ่ อะไร ในเมือ่ ไม่มคี วาม
ทุกข์ ถ้ามีความทุกข์ค่อยเข้าหาศาสนา ควรเข้าหาศาสนา เพราะศาสนาจะช่วยรักษาความ
ทุกข์ได้ จึงไม่ตอ้ งลากคนทีย่ งั ไม่สนใจเข้าหาศาสนา จะเหนื่อยเปล่าๆ เหมือนลากวัวลาก
ควาย ให้มาเอง ไม่ตอ้ งลาก จะสบายกว่า เราจึงไม่ค่อยอยากไปเทศน์ทอ่ี น่ื เพราะเหมือน
ไปลากวัวลากควาย คนทีน่ ิมนต์เรานี้แหละเป็ นคนลาก ลากพระไปเทศน์ ลากคนมาฟัง
จะไม่ได้เรื่องทัง้ คู่ คนฟังก็ไม่ได้อยากฟัง ฟังเพราะถูกบังคับ เพราะเจ้านายสังให้
่ มาฟัง
องค์กรอยากให้พฒั นาทางด้านจิตใจ ก็เลยนิมนต์พระมาเทศน์ แล้วก็สงให้
ั ่ ลูกน้องมาฟัง
ก็ฟงั แบบจําใจฟัง ฟังไปคุยกันไป เสียเวลาเปล่าๆ ฟังไม่รู้เรื่อง เสียเวลา จึงไม่รบั นิมนต์
ไปเทศน์ตามสถานทีต่ ่างๆ เพราะไม่อยากฟังจริงๆ ถ้าอยากจริงๆจะไปหาฟังเอง ถ้าไม่รู้ก็
ถามได้วา่ ทีไ่ หนมีธรรมะ จะไปหาเอง ถ้าไปอย่างนี้จะไปด้วยความตัง้ ใจ เวลาสอนก็งา่ ย
ถ้าถูกลากจูงมา จะเถียงในใจ จะต่อต้าน
ศาสนาถึงแม้จะดีจะวิเศษอย่างไร ก็เหมาะกับผูท้ เ่ี ห็นคุณประโยชน์ของศาสนาเท่านัน้ ถ้า
ไม่เห็นคุณก็อย่าไปเสียเวลายัดเยียดให้เขาเลย เหมือนกับเทนํา้ ใส่หลังสุนขั เทปั๊บก็สลัด
ทิ้งหมด ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็ นพ่อเป็ นแม่ก็ห่วงลูกเป็ นธรรมดา อยากจะให้ลูกได้มี
อะไรดีๆไว้ สําหรับดูแลรักษาจิตใจ ในยามทีม่ คี วามทุกข์จะได้มยี ารักษาใจ ก็อยากจะดึง
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เข้าหาศาสนา เป็ นความเมตตาของพ่อของแม่ อยู่ทล่ี ูกว่าจะมาได้หรือไม่ ถ้าไม่มาพ่อแม่ก็
อย่าไปโกรธ อย่าไปเสียใจ คิดว่าเขายังไม่พร้อมก็แล้วกัน อย่างน้อยก็ได้บอกเขาแล้ว ว่า
มียารักษาใจนะ ถ้าสนใจก็มารับไป เพราะยานี้ไม่ใช่ถงึ เวลาจะใช้ได้ทนั ที ถ้าไม่ศึกษาไม่
ซ้อมการใช้ยานี้ก่อน พอถึงเวลาจะใช้จะไม่ทนั กาล ถ้าได้ศึกษาได้ซอ้ มอยู่เรื่อยๆ ก็จะใช้
รักษาใจได้ทนั ที เหมือนกับเจ้าหน้าทีด่ บั ไฟ ทีต่ อ้ งซ้อมการดับไฟอยู่เสมอๆ พอไฟไหม้
ขึ้นมาก็จะดับไฟได้ทนั ที ถ้าไม่ซอ้ มเลยพอถึงเวลาดับไฟก็จะหานํา้ กัน นํา้ อยู่ตรงไหน
สายยางอยู่ตรงไหน รถสตาร์ทไม่ตดิ พอไปถึงทีไ่ ฟก็ไหม้หมดแล้ว ไม่ทนั กาลแล้ว ถ้ารอ
ให้ทกุ ข์ก่อนแล้วค่อยหายามารักษา จะไม่ทนั การ จะฆ่าตัวตายไปก่อนก็ได้ ถ้ามีใครชวน
ก็น่าจะไปลองดู ถ้าจะช่วยรักษาความทุกข์ใจได้ ถ้ายังไม่เคยสัมผัสกับศาสนามาก่อน ก็
ไปลองดู ไปพิสูจน์วา่ มีประโยชน์ไหม ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งไปอีกก็ได้ ถ้าไปแล้วทําให้มคี วาม
สบายใจมากขึ้น มีความทุกข์นอ้ ยลง ก็จะได้รบั ประโยชน์ จะได้ตกั ตวงประโยชน์น้ ใี ห้มี
มากขึ้นไปเรื่อยๆ
เมือ่ ก่อนนี้เราก็ไม่เคยสนใจศาสนา เป็ นคนหัวทันสมัย คิดว่าศาสนาเป็ นเรื่องของคน
ล้าสมัย กลัวจะหลงงมงาย เพราะเห็นคนเข้าหาศาสนาเป็ นคนงมงาย เชื่อในสิง่ ทีพ่ สิ ูจน์
ไม่ได้ ซึง่ ศาสนาบางศาสนาก็เป็ นอย่างนัน้ แต่ศาสนาพุทธไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ สิง่ ทีศ่ าสนา
พุทธสอนนี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถพิสูจน์ได้ ศาสนาพุทธสอนว่า ความทุกข์เกิดจากความ
อยากต่างๆ ถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ให้ดบั ความอยาก พอนําไปปฏิบตั ดิ ู พอดับความ
อยากได้ ความทุกข์ก็หายไป จะรู เ้ ลยว่านี้เป็ นคําสอนทีแ่ ท้จริง ทีถ่ ูกต้อง ทีช่ ่วยเราได้
จริงๆ ช่วยดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ เพราะเวลาศึกษาศาสนานี้ ต้องดูทใ่ี จเราเป็ น
หลัก ว่าคําสอนมีผลอย่างไรต่อจิตใจ ถ้าทําให้ใจทุกข์นอ้ ยลงได้ ก็ใช้ได้ แต่จะให้หาย
หมดเลยหรือไม่น้ ี ก็อยู่ทค่ี วามสามารถของแต่ละศาสนา ศาสนาส่วนใหญ่จะช่วยทําให้
ความทุกข์ใจเบาบางลง แต่จะให้หมดไปเลย มีเพียงแต่ศาสนาพุทธนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้
ความทุกข์หมดไปได้ เรื่องของศาสนาเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน เวลาจะหยิบยืน่ ให้กบั ใคร
เราต้องดูวา่ เขาพร้อมหรือไม่ ยินดีหรือไม่ เช่นหนังสือทีเ่ อาไปแจก ก็ตอ้ งดูวา่ เขาสนใจ
หรือไม่ ถ้าไม่สนใจ ก็จะเสียหนังสือไป คนทีส่ นใจจะไม่ได้รบั คนทีไ่ ม่สนใจกลับได้รบั
แล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆ
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ถาม ความศรัทธานี้ตอ้ งสร้างใช่ไหม แล้วสร้างอย่างไร
ตอบ สร้างจากการประพฤติของเรา ทําเป็ นตัวอย่าง ประพฤติตามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า มีศีล มีธรรม มีสจั จะ มีความสงบ มีสติ มีความเมตตากรุณา พอ
คนอืน่ เห็นการกระทํา ทีน่ ่าเลือ่ มใสน่าศรัทธา ก็อยากจะปฏิบตั ติ าม อย่างพวกเรา
ไปกราบครูบาอาจารย์ทต่ี งั้ อยู่ในศีลในธรรม มีปญั ญาความรู้ความสามารถ ที่
ปลดเปลื้องความทุกข์ในใจของเราได้ ก็จะทําให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมา ถ้าไปพบกับ
ครูบาอาจารย์ทไ่ี ม่มศี ีลไม่มธี รรม มีแต่กเิ ลสโลภโมโทสัน ไม่ได้ทาํ ให้ความทุกข์
ในใจน้อยลงไป ความสงสัยเบาบางลงไป กลับสร้างความสงสัยมากขึ้น ก็จะไม่
ศรัทธา ผูเ้ ผยแผ่ศาสนา จึงต้องมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม ทีเ่ ป็ นตัวอย่างได้ เช่น
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระรัตนตรัยนี้ เป็ นผูส้ ร้างศรัทธาให้แก่ผูไ้ ม่มี
ศรัทธาได้ จึงต้องมุง่ ไปหาท่าน คําว่าพระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงพระทีบ่ วช บวชวัน
แรกก็เป็ นพระสงฆ์แล้ว ไม่ใช่ หมายถึงพระภิกษุ ผูบ้ วชในพระพุทธศาสนา โกน
ศีรษะนุ่งเหลืองนี้ เราเรียกว่าพระภิกษุหรือพระภิกขุ แต่ไม่ได้เป็ นพระสงฆ์ในพระ
รัตนตรัย พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงพระอริยบุคคล ตัง้ แต่พระโสดาบัน
ขึ้นไป ถึงจะเป็ นแบบฉบับทีด่ ไี ด้ เพราะพระโสดาบันอย่างน้อยก็มศี ีล ๕ อย่าง
ถาวร จะไม่ทาํ ผิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด แต่พระทีพ่ ง่ึ มาบวชนี้ อย่างทีห่ ลวงตาท่าน
เทศน์วา่ เวลาบวชมันบวชแต่ร่างกายนะ แต่กเิ ลสมันไม่ได้บวชด้วย ไม่ใช่พอนุ่ง
เหลืองห่มเหลืองแล้วกิเลสจะตายไปจากใจ กิเลสก็ยงั มีอยู่ ยังทําผิดศีลผิดธรรม
ได้อยู่ เพียงแต่วา่ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะมาชําระ มากําจัดพวกกิเลสตัณหาต่างๆเท่า
นัน้ เอง ต้องรอดูความประพฤติของท่านไปก่อน ว่าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบหรือไม่ ถ้า
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว สามารถสังสอนธรรมะให้
่
เราเข้าอกเข้าใจ ให้ปลดเปลื้อง
ความทุกข์ภายในใจของเราได้ เราก็จะเกิดศรัทธาในตัวของท่านเอง ไม่ได้ข้นึ อยู่
กับอายุพรรษาด้วยซํา้ ไป เพราะในสมัยพระพุทธกาล แม้แต่สามเณรก็บรรลุเป็ น
พระอรหันต์ได้ อยู่ทก่ี ารประพฤติปฏิบตั แิ ละคําสอนของท่าน ว่าสอดคล้องกัน
หรือไม่ หรือเป็ นแบบแม่ปูสอนลูกปู สอนให้ลูกอย่าสูบบุหรี่อย่าดืม่ เหล้า แต่ตวั
แม่เองกลับสูบบุหรี่กลับดืม่ เหล้าเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สิง่ ใดทีพ่ ระพุทธ
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องค์ทรงสอน สิง่ นัน้ ได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว ไม่ทรงสอนในสิง่ ทีท่ รงปฏิบตั ไิ ม่ได้ จะ
เป็ นครูก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้
จะสอนให้คนอืน่ ภาวนาเราก็ตอ้ งภาวนาให้ได้ก่อน
สอนให้รกั ษาศีลก็ตอ้ งรักษาศีลให้ได้ก่อน ถึงจะเป็ นครูทแ่ี ท้จริง ถึงจะสร้าง
ศรัทธาได้ ถ้าครูสอนอย่างแล้วทําอีกอย่าง จะไม่มใี ครมีศรัทธา ไม่วา่ จะเป็ นทาง
โลกหรือทางธรรม ก็เช่นเดียวกัน พ่อแม่สอนลูกให้เป็ นคนดี แต่พ่อแม่กนิ เหล้า
เมายาอยู่ตลอดเวลา ลูกจะไม่ศรัทธา
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่าปฏิบตั งิ า่ ย มันง่ายมาตัง้ แต่ทแี รกเลยหรือ
ตอบ ไปได้เรื่อยๆ จะง่ายแบบปอกกล้วยเข้าปากเลยก็ไม่ใช่ ต้องบังคับต้องต่อสูก้ นั
แต่ไม่ถงึ กับท้อแท้ เป็ นเหมือนกับการทํางานทีย่ าก แต่ได้ผลตอบแทนทีค่ มุ ้ ค่า ทํา
ให้มกี าํ ลังใจทีอ่ ยากจะทํามากขึ้นไปตามลําดับ แต่ไม่งา่ ย ต้องทุกข์ทรมานใจ
เวลาขังตัวเองอยู่ในบ้าน ไม่ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จิตจะพยศ
มาก แทบจะขาดใจ เพียงแต่รู้วา่ ออกไปแล้วไม่ดกี ว่าเดิม อยู่ทนสูก้ บั มันจะดีกว่า
พอชนะมันแล้วจะสบาย มันเชื่ออย่างนี้ ก็เลยยอมทุกข์ทรมาน เพราะอินทรียไ์ ม่
แก่กล้าพอ มีปญั ญาทีเ่ กิดจากการอ่านหนังสือธรรมะ แต่ไม่มสี มาธิทม่ี นคง
ั ่ จึง
ต้องทุกข์ทรมานใจ ถ้ามีสมาธิทม่ี นคงแล้ว
ั่
พอฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็บรรลุได้เลย ถ้า
ยังตัดความทุกข์ไม่ได้หมด ก็ยงั ต้องทุกข์ทรมานไปก่อน จนกว่าเหตุทส่ี ร้างความ
ทุกข์ คือความอยากสงบตัวลง ความทุกข์ก็จะหมดไป ต้องล้มลุกคลุกคลานไป
แต่ก็ไปได้เรื่อยๆ
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๕

ดูใจเป็ นหลัก

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
นักภาวนาต้องดูใจเป็ นหลัก ดูอย่างอืน่ เป็ นรอง ให้คอยดูวา่ ใจมีปฏิกริ ิยากับสิง่ ทีไ่ ด้รับรู้
อย่างไร ใจนิ่งสงบหรือปัน่ ป่ วน บ่นโน่นบ่นนี่ คนนัน้ เป็ นอย่างนี้ คนนี้เป็ นอย่างนัน้ อย่าง
นี้แสดงว่าไม่ได้มองใจ มองแต่คนนัน้ คนนี้ ถ้ามองปั๊บแล้วกลับมามองใจ ถ้าใจปัน่ ป่ วน
จะได้ใช้ธรรมะเข้ามาระงับ สอนใจว่าเขาเป็ นอย่างนัน้ แหละ พวกเรายังติดภายนอกอยู่
มาก พอเห็นอะไรภายนอกแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อภายใน มีความยินดียนิ ร้าย ดีใจ
เสียใจ ถ้าดูข ้างนอกน้อยกว่าดูข ้างใน ความดีใจเสียใจยินดียนิ ร้ายจะน้อยลงไป และ
หมดไปได้ ถ้ามีสติมปี ญั ญารู้ทนั อารมณ์ แต่ส่วนใหญ่มกั จะถูกกิเลสตัณหาผลักดันให้
ออกไปมองข้างนอก กามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส กามคือกามคุณทัง้ ๕
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตัณหาคือความอยากความยินดี ใจจะถูกกามตัณหานี้
ผลักดันให้ออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็ปรุงแต่งทันทีทไ่ี ด้สมั ผัส ทําให้เกิด
สุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจ เกิดความยินดียนิ ร้ายขึ้นมา เพราะไม่ได้มองใจ
มองแต่ภายนอก แล้วก็จะไปกว้านเอาสิง่ ต่างๆ ทีต่ ณั หาหลอกว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ มา
เป็ นสมบัตขิ องตน แล้วก็ทกุ ข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้กว้านมา เพราะเขามีคุณสมบัตอิ ยู่ ๒ ประการ
คือ ๑. ไม่เทีย่ ง ๒. ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องเราที่
แท้จริง ต้องจากเราไป หรือเราต้องจากเขาไป ถ้าไม่มปี ญั ญาดูใจ ก็จะเกิดความทุกข์
ขึ้นมา
ความจริงไตรลักษณ์น่ี ๒ ส่วนอยู่ภายนอก อีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใน ๒ ส่วนทีอ่ ยู่ภายนอก
ก็คอื อนิ จจังกับอนัตตา เช่นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้เป็ นอนิจจัง เพราะเปลีย่ นไปอยู่
เรื่อยๆ เป็ นอนัตตาเพราะไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไปตามความต้องการได้ ส่วน
ทุกข์ไม่ได้อยู่ทเ่ี ขา ทุกข์อยู่ทใ่ี จเรา ทีไ่ ปหลงอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ความ
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อยากเป็ นเหตุสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจ คือทุกข์ในอริยสัจ ทุกข์ สมุทยั
นิ โรธ มรรค ถ้ามีตณั หาเป็ นตัวผลักดันใจ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะได้รูป
มาแล้วก็เอามาปรุงแต่งต่อ เหมือนกับได้กว๋ ยเตีย๋ วมาชามหนึ่ง รับประทานตามทีเ่ ขาทํามา
ให้ไม่ได้ ต้องปรุงแต่งก่อน ต้องใส่นาํ้ ปลาใส่นาํ้ ตาลใส่นาํ้ ส้มใส่พริก ให้ถูกกับตัณหา
ความอยาก ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวมาก ชอบหวานก็ใส่หวานมาก นี่เป็ นเรื่องของตัณหา
พาไป ถ้ารับประทานแล้วไม่อร่อยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าอร่อยก็เกิดความถูกใจ ก็
จะติด อยากจะรับประทานอีก ทัง้ ๆทีอ่ ม่ิ แล้ว ก็ยงั รับประทานต่อ ท้องก็เสียตามมา นี่
เป็ นเรื่องของตัณหา
ถ้าเป็ นเรื่องของมรรคของสติของปัญญา
เขาทําอะไรมาให้
รับประทาน ก็รบั ประทานไป รับประทานเพือ่ ร่างกาย ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ตัณหาความ
อยาก เพือ่ รสชาติ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุทกุ รูป ก่อนจะฉันจังหัน ให้พจิ ารณาปฏิสงั ขาโยนิโสฯ
คือให้พจิ ารณาถึงเหตุผลของการรับประทานอาหาร ว่ารับประทานอาหารเพือ่ ระงับดับ
ความหิว ป้ องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้น ไม่รบั ประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่ ความสนุกสนาน
อย่างนี้เป็ นต้น คือไม่ได้รบั ประทานเพือ่ กิเลสตัณหา รับประทานเพือ่ ร่างกาย ร่างกายนี้
รับประทานอะไรก็ได้ เขาไม่รู้รสชาติของอาหารทีส่ มั ผัส ลิ้นไม่รู้รสชาติ ใจเป็ นผูร้ บั รู้
รสชาติ ลิ้นเป็ นเพียงสือ่ เป็ นตัวรับรส แล้วส่งไปทางวิญญาณ วิญญาณก็ส่งไปทีจ่ ติ ให้
จิตรู้วา่ เป็ นรสอย่างนี้เป็ นรสอย่างนัน้ โดยอาศัยสัญญาให้ความหมาย ว่ารสนี้เปรี้ยว
เกินไป หรือหวานเกินไป หรือจืดเกินไป หรือกําลังดี ถ้าไม่ดสี งั ขารก็จะปรุงแต่งขึ้นมาว่า
ต้องเติมหวาน เติมเปรี้ยวลงไป นี่คอื การรับประทานตามกิเลสตัณหา จะไปในรู ปแบบนี้
ถ้ารับประทานตามมรรค ตามสติปญั ญา ก็รบั ประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ได้ ไม่สนใจกับ
รสชาติ รับประทานเพือ่ ให้อม่ิ ท้อง เพือ่ ดับความหิว และป้ องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็ว
เกินไป อยู่ได้อย่างน้อยก็ ๒๔ ชัว่ โมง อย่างพระฉันมื้อเดียว ท่านก็อยู่ได้ถงึ ๒๔ ชัว่ โมง
รับประทานเหมือนกับรับประทานยา ยาจะมาในรู ปแบบไหนก็รบั ประทานไปตามทีไ่ ด้มา
ยานํา้ ก็รบั ประทานได้ ยาเม็ดก็รบั ประทานได้ จะกลมหรือเหลีย่ มหรือรีหรือรู ปไข่ก็
รับประทานได้ จะมีสสี นั อย่างไรก็รบั ประทานได้ นี่คอื การพิจารณาปฏิสงั ขาโยนิโสฯ เพือ่
ดับกิเลสตัณหาความอยาก ในรูปเสียงกลิน่ รสของอาหาร แล้วก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า
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เป็ นเพียงธาตุ ๔ เพือ่ เยียวยาดูแลรักษาร่างกาย และพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นปฏิกูล ให้ดู
สภาพของอาหารทีอ่ ยู่ในจาน แล้วก็ให้ดูสภาพของอาหาร ทีอ่ ยู่ในปากทีก่ าํ ลังขบเคี้ยวอยู่
ทีผ่ สมกับนํา้ ลาย แล้วก็ดูสภาพอาหารทีอ่ ยู่ในท้อง และออกมาจากทวาร ถ้าพิจารณา
อย่างนี้ก็จะดับตัณหาความอยากในอาหารได้ ถ้ารับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ จนอิม่
ท้องแน่นท้องแล้ว แต่ยงั อยากจะรับประทานอีก ก็ตอ้ งพิจารณาปฏิกูลของอาหารมาเป็ น
เครื่องมือ ดับความอยากรับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานให้พอดีกบั ความ
ต้องการของร่างกาย นี่ก็คอื เรื่องของไตรลักษณ์ เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ถ้าไม่ได้ปฏิบตั จิ ะแปลคําว่าทุกข์น้ ีผดิ ไป เคยอ่านทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้ ไม่ทราบว่า
อะไรทนอยู่ไม่ได้ รูปทนอยู่ไม่ได้ หรือจิตทนอยู่ไม่ได้ ความจริงคําว่าทุกข์ก็ชดั เจนอยู่
แล้ว ใครจะทุกข์ละ่ รูปทุกข์ไม่เป็ น วัตถุต่างๆทุกข์ไม่เป็ น ตัวทีท่ กุ ข์ก็คอื จิต ทีม่ อี ริยสัจ
๔ อยู่ในตัว ทีเ่ ป็ นตัวทุกข์ เป็ นทุกขสัจ พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์ในพระอริยสัจ ๔
ทรงตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค แต่คนศึกษาธรรมะกลับไม่เห็นทุกข์น้ ี
กัน กลับมาแปลทุกข์วา่ ทนอยู่ไม่ได้ แสดงว่าไม่ได้ปฏิบตั ิ ยังไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ไม่เห็น
ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ยังปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ไหน ไม่ได้เข้าถึงจุดของปัญหา คืออริยสัจ ๔ ทีอ่ ยู่
ในจิต ทีม่ กี ารต่อสูข้ องสัจจะ ๒ คู่ ทุกขสัจจะกับสมุทยั สัจจะคู่หนึ่ง แล้วก็นิโรธสัจจะกับ
มรรคสัจจะอีกคู่หนึ่ง ถ้ามีสมุทยั เป็ นเจ้าอํานาจอยู่ในใจ ทุกข์ก็จะเป็ นสัจจะปรากฏอยูใ่ น
ใจ เช่นสัตว์โลกทัวไปนี
่ ้ จะมีสมุทยั คือมีตณั หาเป็ นเจ้าอํานาจ บงการให้จติ ใจไปอยากใน
สิง่ ต่างๆ แล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ในจิตของพระอริยะตัง้ แต่ขนั้ แรกขึ้นไปจนถึงขัน้
สุดท้าย จะมีมรรคเป็ นผูบ้ งการ นิโรธก็จะเป็ นผลตามมา เวลาพิจารณาไตรลักษณ์จงึ ต้อง
รู้วา่ ๒ ส่วนอยู่ภายนอก อีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในใจ
ถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตา ก็จะดับสมุทยั ดับความอยากได้ เช่นเห็นว่าได้สง่ิ นี้มาแล้ว
จะต้องเสียไป ก็ไม่รู้จะเอามาทําไม อุตส่าห์หามาแทบเป็ นแทบตาย พอได้มาวันเดียวแล้ว
หมดไป จะหามาทําไมให้เหนื่อยเปล่าๆ แต่เราไม่รู้กนั กลับมองว่าได้มาแล้วจะอยู่กบั เรา
ไปตลอด จะอยู่กบั เราไปจนวันตาย จะให้ความสุขกับเราไปตลอด ก็เลยดับตัณหาความ
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อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตาไม่ได้ แต่ถา้ พิจารณาว่าสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้อยากมี
อยากเป็ น หรืออยากไม่มอี ยากไม่เป็ นนัน้ เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมบังคับไม่ได้ ต้องเป็ นไปตาม
เรื่องของเขา สิง่ ทีเ่ ราว่าดีก็หมดไปได้ สิง่ ทีเ่ ราว่าไม่ดกี ็ปรากฏขึ้นมาได้ สิง่ ทีเ่ ราว่าดีเช่น
ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ ก็อยากจะให้ดไี ปตลอด ดีไปนานๆ แต่เขาไม่เป็ นอย่างนัน้ เขามี
เจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา ส่วนสิง่ ทีไ่ ม่ดที ไ่ี ม่อยากให้เกิดกับเรา เราก็บงั คับไม่ให้เกิด
ไม่ได้ เช่นความแก่ความเจ็บความตาย เรายับยัง้ เขาไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามวาระของเขา
เดีย๋ วเขาก็แก่ เดีย๋ วเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเดีย๋ วเขาก็ตายไป ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของ
ใคร จะเป็ นของปุถชุ น หรือของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ถ้ามี
ปัญญารู้ทนั ความจริงนี้ ก็จะไม่อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
พอไม่มคี วามอยาก หรือยอมให้เป็ นไปตามความจริง ก็จะรอรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น
ด้วยใจทีส่ งบ ด้วยใจทีเ่ ป็ นอุเบกขา ใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตายของ
ร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ของผู ้อืน่ ก็ดี ของเราก็ดี จะเป็ นเรื่องปกติธรรมดา
เพราะมีมรรคเป็ นผูบ้ งการจิตใจ ให้มองตามความเป็ นจริง เรียกว่าสัมมาทิฐิ ความ
เห็นชอบความเห็นทีถ่ ูกต้อง เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ไปยึดไปติดไป
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ ถ้ามีความอยากแล้วจะทุกข์ข้นึ มาทันที เพียงแต่
ได้ยนิ ข่าวว่าบุคคลทีเ่ รารักจะต้องมีอนั เป็ นไป ใจเราก็ทกุ ข์ข้นึ มาแล้ว ทัง้ ๆทีเ่ หตุการณ์
จริงยังไม่เกิดขึ้นเลย เพราะไม่มมี รรคอยู่ในใจ ไม่คอยสอนใจให้ยอมรับความจริงนี้
พยายามปฏิเสธความจริงนี้ ไม่กล้าทีจ่ ะคิดถึงความจริงนี้ กลัวว่าคิดไปแล้วจะทําให้ความ
จริงนี้ปรากฏขึ้นมาทันที ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิด การคิดถึงความจริงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ของความจริง ทีจ่ ะเกิดขึ้นเมือ่ ไหร่ก็ได้ เกิดขึ้นในขณะทีไ่ ม่ได้คดิ ถึงก็ได้
หรือเกิดขึ้นในขณะทีค่ ดิ ถึงก็ได้ ไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นผล ไม่ได้เกี่ยวกัน เขาเกิดขึ้นเพราะถึง
วาระของเขาทีจ่ ะเกิดขึ้น เช่นความตายนี้ ต่อให้คดิ ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่ถงึ เวลา
ตายก็จะไม่ตาย ถ้าไม่คดิ เลยแต่ถงึ เวลาตายก็ตายได้ จึงไม่ควรกลัวการพิจารณาความ
ตาย อย่าไปคิดว่าเป็ นอัปมงคล อย่างทีค่ นในโลกจะคิดกัน พอพูดถึงความตายก็บอก
ไม่ให้พูด เรื่องความตายนี้หา้ มพูด ไม่เป็ นมงคล แต่ทางศาสนากลับสอนว่าเป็ นมงคล
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อย่างยิง่ เป็ นปัญญา เป็ นกุศล เพราะเป็ นความจริง เป็ นสัมมาทิฐิ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ น
อนิจจังเป็ นอนัตตา
ผูท้ จ่ี ะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ จะต้องรู้ทนั อนิจจัง รู้ทนั อนัตตาทุกลมหายใจเข้าออก
รู้ทนั ตลอดเวลา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้พจิ ารณาความตายทุกลม
หายใจเข้าออก ถ้าไม่คดิ ปั๊บกิเลสจะเข้ามาควบคุมความคิดทันที จะให้คดิ อยากอยู่ไป
นานๆ จะทําให้เกิดความกลัวตายขึ้นมา เป็ นความทุกข์ข้นึ มา ความกลัวนี้เป็ นความทุกข์
เป็ นความอยากทีส่ ร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ ความอยากไม่ตายทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา
เป็ นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงภายในจิตในใจ ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ตายเลย เพียงแต่คดิ ถึงความ
ตายก็กลัวแล้ว คนเราถ้าจะกลัวก็ขอให้กลัวเพียงครัง้ เดียว กลัวตอนทีจ่ ะตายก็พอ กลัว
เดีย๋ วเดียว เวลาตายนี้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านัน้ เอง ระหว่างความเป็ นกับความตายนี้
เพียงเสี้ยววินาทีเดียว เหมือนปิ ดไฟกับเปิ ดไฟ พอปิ ดไฟปั๊บ เพียงเสี้ยววินาทีเดียวไฟก็
ดับ พอหยุดหายใจ เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็ตายแล้ว แต่ทาํ ไมต้องมากลัวเป็ นปี เป็ นเดือน
กลัวตลอดเวลาทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจโดยเปล่า
ประโยชน์ เพราะไม่เจริญมรณานุสติ ไม่เจริญอนิจจังอนัตตาอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง
ลองตรวจตราดู ว่าวันๆหนึ่งเราคิดถึงความตายสักเท่าไร ตัง้ แต่เดือนทีแ่ ล้วจนถึงวันนี้คดิ
บ้างหรือเปล่า หรือพึง่ มาคิดตอนนี้ พอได้ยนิ ก็เลยได้คดิ หน่อย ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
ประมาทมาก เปิ ดช่องให้กเิ ลสมาสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ยังไม่เห็นคุณค่า ของการ
พิจารณาไตรลักษณ์อย่างจริงจัง ก็เลยเป็ นเป้ าของกิเลสของความทุกข์ไป
เพราะฉะนัน้ เวลามองอะไรภายนอก ให้มองว่าเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา แล้วจะดับตัณหา
คือสมุทยั ภายในใจได้ นิโรธคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา อยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ทก่ี าร
เจริญปัญญา จะเป็ นปัญญาได้ตอ้ งมีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุน ถ้าจิตไม่สงบ จิตจะฟุ้งซ่าน
จะคิดเรื่อยเปื่ อยอยู่ตลอดเวลา จะดึงมาคิดทางปัญญาได้แป๊ บเดียว แล้วก็จะมีเรื่องอืน่
เข้ามาฉุดลากไป ถ้าเป็ นฆราวาสทีต่ อ้ งทํามาหากิน ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ เรื่องราว
ต่างๆ เวลาทีจ่ ะคิดทางปัญญาจะไม่มเี ลย จะถูกเรื่องราวต่างๆฉุดลากไปตลอดเวลา เป็ น
เหมือนรถวิง่ ลงภูเขา ถ้าไม่มเี บรกก็หยุดไม่ได้ กลับบ้านมาแล้วยังอดคิดถึงเรื่องงานไม่ได้
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จิตจะคิดอยู่เรื่อยๆ เราจึงต้องหยุดความคิดด้วยการทําจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้ว
เรื่องราวต่างๆจะหายไป พอจิตออกจากความสงบแล้ว ก็จะสามารถดึงจิตให้มาพิจารณา
อนิจจังอนัตตาได้ แล้วก็จะดับความอยากได้ ปัญหาทีเ่ อามาจากทีท่ าํ งาน ก็จะมองไปอีก
มุมหนึ่ง เมือ่ ก่อนมองแบบสมุทยั คืออยากจะแก้ปญั หาให้เป็ นไปตามทีเ่ ราอยากให้เป็ น
แต่พอจิตสงบแล้ว เราจะมองในมุมของอนิจจังของอนัตตา ก็จะปล่อยวาง แก้ได้ก็แก้ไป
แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไป ใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั ปัญหาต่างๆ นี่คอื ความสําคัญของสมาธิ ไม่มสี มาธิ
แล้วใจจะไม่เป็ นกลาง ไม่เป็ นอุเบกขา จะแกว่งไปทางสมุทยั ตลอดเวลา แกว่งไปตาม
ความอยาก อยากได้อะไรก็ตอ้ งพยายามหามาให้ได้
อย่างเมือ่ วานนี้มเี ด็กคนหนึ่งมาเล่าปัญหาของเธอ เคยเรียนได้ ๔.๐ มาตลอด แล้วต้อง
ย้ายโรงเรียนเพราะมีเพียง ม. ๓ มีอคติต่อโรงเรียนใหม่ คิดว่าไม่ดพี อ ก็เลยไม่ค่อย
อยากจะเรียน พอสอบก็เลยได้ ๓.๙ ก็เสียใจใหญ่เคยได้ ๔.๐ มาตลอด ทําใจไม่ได้ เล่า
ไปก็รอ้ งไห้ไป เพราะเด็กคนนี้เป็ นเด็กอัจฉริยะ อยากจะเป็ นเหมือนไอน์สไตน์หรือไอ
แซกนิวตัน้ นักวิทยาศาสตร์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ ถ้าไม่สามารถทํา ๔.๐ ได้จะไม่ได้เป็ นตามทีเ่ ขา
ต้องการ ก็เลยวิตกกังวลอย่างยิง่ พ่อแม่ก็เลยพามาคุย ก็บอกเขาไปว่า การอยากเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ก็ดอี ยู่ แต่ตอ้ งยอมรับความจริงว่า จะเป็ นได้หรือไม่นนั้ เป็ นอีก
เรื่องหนึ่ง อยู่ทค่ี วามสามารถ ทําให้ดที ส่ี ุดก็แล้วกัน ได้ผลอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับ ถ้ารับ
ไม่ได้ก็จะทุกข์โดยใช่เหตุ ไม่ได้ทาํ ให้ยง่ิ ใหญ่แต่อย่างใด ตอนต้นคิดว่าปัญหาอยู่ท่ี
โรงเรียน ถ้าไม่ได้โรงเรียนดีจะไม่ได้ไปถึงเป้ าหมาย คิดว่าโรงเรียนเป็ นเป้ าหมาย จึงต้อง
เอาโรงเรียนทีด่ ที ส่ี ุด ถ้าได้โรงเรียนไม่ดจี ะไม่บรรลุเป้ าหมาย เราก็บอกเขาว่า ความจริง
โรงเรียนไม่ใช่เป้ าหมาย เป็ นเพียงทาง มีทางหลายทางทีพ่ าไปสู่เป้ าหมายได้ ถ้าเรียน
โรงเรียนในระดับ ๑ ถึง ๑๐ ก็สามารถพาไปได้เหมือนกัน เวลามีความอยากมากๆ แม้
จะอยากในทางทีด่ กี ็เป็ นปัญหาได้ ต้องใช้ทางสายกลาง อย่าตึงจนเกินไป อย่าหย่อน
จนเกินไป อย่าไปอยากมากเกินไป พอไม่ได้ตามทีต่ อ้ งการจะเสียใจ ต้องรู้จกั ประมาณ
ได้เท่าไหร่ก็ควรจะพอใจ ทําให้เต็มทีก่ ็แล้วกัน
ถาม นักจิตวิทยาสอนให้คดิ ในเชิงบวก คิดแบบนี้จะละเลยอนิจจังไปหรือเปล่า
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ตอบ ทางโลกจะไม่มองอนิจจังกับอนัตตากัน จะคิดว่าจะดีไปเรื่อยๆ จะพัฒนาไป
เรื่อยๆ ไม่คดิ ถึงตอนเสื่อม เช่นร่างกายของคนเรา พอเจริญเต็มทีก่ ็จะต้องเสือ่ ม
ลง ต้องตายไป ทางโลกจะไม่คดิ ถึงเรื่องนี้กนั ไม่ยอมคิดถึงความตาย พอพูดถึง
ความตาย ก็จะตะแบงไปว่าคิดอย่างนี้ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร จึงไม่กล้าคิดถึงความตาย
กัน ถ้าคิดถึงความตายแล้ว จะไม่มกี าํ ลังใจทําอะไร ไม่พฒั นาตนเอง เพราะโมหะ
อวิชชาครอบงําใจ ทําให้ทกุ ข์ ไม่มคี วามสุข ต่อให้ได้เป็ นนักปราชญ์ของโลกเช่น
ไอน์สไตน์ ก็จะไม่มคี วามสุข ความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจ
ได้ ต้องความรู้ทางธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะดับได้ ต้องเป็ นความรู้ในไตรลักษณ์ รู้
อนิจจังอนัตตา ทีส่ อนอยู่ตลอดเวลาก็สอนตรงนี้ สอนให้คดิ ถึงอนิจจังอยู่เรื่อยๆ
ถ้าคิดถึงอนิจจังอยู่เรื่อยๆจิตจะก้าวหน้า สังเกตดูตวั เรานี้ ตัง้ แต่เห็นคนตายครัง้
แรกในชีวติ ตอนอายุสกั ๑๒ ขวบ ก็จะคิดถึงเรื่องความตายอยู่ตลอดเวลา แต่
ไม่ได้หดหู่ใจแต่อย่างใด คิดด้วยเหตุผล คิดตามความจริง เหมือนกับ
นักวิทยาศาสตร์คดิ วิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจ ต้องมีข้นึ มีลง แต่ใจของเขาไม่ได้
ซึมเศร้าไปกับการวิเคราะห์ เพราะวิเคราะห์ดว้ ยใจทีเ่ ป็ นกลาง ทําให้ไม่ยดึ ติด ตัด
ตัณหาต่างๆให้เบาบางลงไป แต่ไม่หมดนะ เพราะไม่ได้พจิ ารณาตลอดเวลา
ถึงต้องกระเสือกกระสนไปเรียนต่อ ไปทํางานหาเงินเก็บเงิน พอมีเงินพอแล้วก็
ติดต่อหาโรงเรียน ยังอยากจะไปเมืองนอกเมืองนา ไปสัมผัสกับโลกทีไ่ ม่เคยเห็น
แต่ไม่ได้อยากอย่างสุดๆ จะต้องไปให้ได้ ไปได้ก็ดี ไปไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร เวลาไป
เรียนก็ไม่ได้คดิ จะพึง่ ทางบ้าน คิดว่ามีเงินก้อนนี้ไปเริ่มต้น ก็จะเรียนไปทํางานไป
ถ้าจบก็ดี ถ้าไม่จบก็ถอื ว่าได้กาํ ไรแล้ว ดีกว่าไม่ได้ไป ถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่ได้เรียนรู้
อะไรเลย ถ้าได้ไปก็จะได้เรียนรู้ทงั้ ในห้องเรียน และเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่
ไม่มโี อกาสได้สมั ผัสถ้าไม่ได้ไป ถ้าไปก็จะได้พบกับสิง่ แปลกๆใหม่ๆ ถึงแม้จะอยู่
ได้ปี ๒ ปี ก็จะไม่เสียใจ ดีกว่าไม่ได้ไป ไม่อยากจะรบกวนทางบ้าน สงสารพ่อแม่
หาเงินหาทองมาด้วยความยากลําบาก ก็เลยหาเงินเอง หาโรงเรียนเอง ซื้อตัว๋
เครื่องบินเอง ใช้เงินของเราทัง้ หมด ถึงวันจะไปก็บอกพ่อแม่วา่ จะไปแล้วนะ จะ
ส่งเงินไปให้หรือไม่ ก็ไม่ได้ถอื เป็ นอารมณ์ แต่ก็ส่งไปให้ทกุ เดือน แต่จาํ นวนที่
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ส่งไปให้ ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย อีกครึ่งหนึ่งต้องหาเองด้วยการทํางาน
ช่วงปิ ดเทอมบ้าง ช่วงเรียนบ้าง ก็พอถูไถไปจนเรียนจบได้ พอจบกลับมาก็ไม่ได้
กระตือรือร้นหางานทํา อยากจะพักผ่อน เหนื่อยจากการเรียนและการทํางาน ทํา
ให้คดิ ว่าชีวติ ของเรามีแค่น้ ีเองหรือ ต้องตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลา ตอนต้นก็
ตะเกียกตะกายทํางานหาเงินไปเรียน เวลาเรียนก็ตอ้ งตะเกียกตะกายเรียน แล้วก็
ต้องทํางานอีกด้วย พอเรียนจบมาแล้วก็ตอ้ งตะเกียกตะกายหางานใหม่อกี ต้อง
ทําไปอีก ๓๐ กว่าปี ถงึ จะเกษียณ แล้วก็รอความตาย ชีวติ ของเรามันช่างบัดซบ
เหลือเกิน ไม่มอี ะไรทีด่ กี ว่านี้แล้วหรือ
พอดีช่วงนัน้ มีเงินอยู่กอ้ นหนึ่ง ก็เลยไม่ตอ้ งทํางานอยู่เกือบปี ได้อยู่อย่างสบายๆ อาบนํา้
อาบแดดอ่านหนังสือต่างๆ ได้หนังสือจากคนทีร่ ู้จกั กัน บางทีก็แลกหนังสือกับพวก
นักท่องเทีย่ ว บางทีก็ไปอ่านตามร้านหนังสือ ขอเขาอ่านไม่ได้ซ้อื ก็ได้ความรู้ เป็ นนิยายที่
แทรกไปด้วยปรัชญาของชีวติ ทําให้รู้วา่ ชีวติ ของคนเรามีทางเลือก จะทําตามคนส่วน
ใหญ่ทาํ กัน คือทํางานหาเงินหาทองมีครอบครัว หรืออยู่แบบฤๅษีชไี พรหาความจริงของ
ชีวติ ก็ได้ แต่ก็ยงั ไม่รู้จกั ทางจนกระทังได้หนั
่
งสือธรรมะมาเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มเล็กๆ
๒๐ กว่าหน้า ทีเ่ กี่ยวกับเรื่องอนิจจัง คัดจากพระไตรปิ ฎก ทีเ่ ป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า
พออ่านแล้วหูตามันสว่างขึ้นมา นอกจากอนิจจังแล้วก็ทรงสอนมรรคด้วย คือวิธีทจ่ี ะ
ปฏิบตั กิ บั ความไม่เทีย่ งต่างๆ ถึงรู้วา่ ต้องภาวนา นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ เพือ่ ให้จติ ใจรับ
กับความเปลีย่ นแปลงได้ ถ้าจิตใจไม่สงบเวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงจะรับไม่ได้ ถ้าจิตสงบ
แล้วจะรับได้ จะได้ไม่เดือดร้อน ก็เลยเขียนไปขอหนังสือมาเพิม่ ก็ได้หนังสือมหาสติปฏั
ฐานสูตรมาเป็ นคัมภีรค์ ู่มอื ปฏิบตั ิ
ตอนต้นก็ท่องไปก่อน เวลานัง่ สมาธิถา้ อยู่กบั ลมหายใจไม่ได้ ยังฟุ้งซ่านอยู่ ก็ท่องพระ
สูตรนี้ไปก่อน ใช้เวลาประมาณสัก ๔๐ นาที นัง่ ท่องไปจนเพลินจนสงบสบาย เหมือนกับ
ฟังเทศน์ เวลาฟังเทศน์จะไม่รู้สกึ อึดอัด แต่เวลานัง่ บริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจจะอึด
อัด เพราะไม่เป็ นเรื่องเป็ นราว แต่เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมมันเป็ นเรื่องเป็ นราว ฟังไปแล้วก็
เพลิน เวลาท่องพระมหาสติปฏั ฐานสูตรก็เป็ นเรื่องเป็ นราว ทรงสอนให้เจริญสติใน
30

ร่างกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ในร่างกายก็มหี ลายรู ปแบบ เช่นในอิริยาบถ ๔ ก็ให้มี
สติตามรู้ร่างกาย ว่ากําลังเดิน กําลังยืน กําลังนัง่ หรือกําลังนอน หรือจะพิจารณาอาการ
๓๒ ของร่างกายก็ได้ หรือจะตามรู้การกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้ ไม่วา่ จะกําลังทํา
อะไรอยู่ก็ให้ตามรู้ ให้รู้อยู่กบั กิจกรรมของร่างกาย กําลังเดินบิณฑบาต กําลังฉัน กําลัง
สรงนํา้ กําลังพูด กําลังหันหน้าไปทางซ้าย หันหน้าไปทางขวา ก็จะมีสติข้นึ มา
พอมีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ ให้อยู่กบั ลมหายใจ ให้อยู่กบั คําบริกรรม
พุทโธๆได้ จะไม่ไปไหน ถ้าไม่มสี ติแล้วอยู่ได้เพียง ๒ หรือ ๓ วินาทีก็ไปแล้ว ดูลมได้ ๒
หรือ ๓ วินาที ก็มเี รื่องอืน่ สอดแทรกเข้ามา แล้วก็เผลอคิดตามไป จนลืมลม ลืม
บริกรรมพุทโธไป ถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็ นอย่างนัน้ เวลาว่างจากภารกิจอืน่ หามุมสงบนัง่
บริกรรมพุทโธ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่ ทําให้จติ ค่อยๆสงบตัวลงไปทีละ
เล็กทีละน้อย จนสงบเต็มที่ พอสงบแล้วก็จะพบกับความสุขทีม่ หัศจรรย์ใจ เป็ นความสุข
ทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ก็จะสามารถละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ละกามฉันทะได้ จะ
เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นเหมือนยาเสพติด สุขเฉพาะเวลาทีไ่ ด้เสพได้
สัมผัส พอเวลาไม่ได้เสพก็จะรู้สกึ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ วใจ ต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องวิง่
ตะครุบเงาอยู่เรื่อยๆ วิง่ หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ ตัง้ แต่วนั เกิดมาจนถึง
วันนี้ก็ยงั วิง่ หากันอยู่ ถ้าตราบใดยังไม่ได้พบกับความสงบของจิต พอได้พบแล้วก็จะไม่
ไปหารูปเสียงกลิน่ รส จะหาแต่ความสงบ อะไรทีเ่ ป็ นอุปสรรคก็จะตัดไป เวลาทํางานจิต
จะฟุ้งซ่าน ต้องคิดต้องปรุงอยู่ตลอดเวลา ทําจิตให้สงบยาก ก็เลยรู้วา่ การทํางานเป็ น
อุปสรรค เป็ นนิวรณ์ ทําให้จติ ฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ งตัดไป ถ้ายังต้องพึง่ พาอาศัยการทํางานอยู่
เพือ่ มีรายได้มาจุนเจือ ก็ตอ้ งพยายามสะสมเก็บเงินทองไว้ ให้มพี อกับการใช้จ่าย พอมี
พอแล้วก็จะออกจากงานได้ ตอนนัน้ ทํางาน ๖ เดือน เก็บเงินได้ประมาณสัก ๖๐๐๐ บาท
ก็คดิ ว่าน่าจะมีเสบียงอยู่ได้ปีหนึ่ง ก็เลยลาออกจากงาน
แล้วก็ตงั้ เป้ าไว้ว่า ในหนึ่งปี น้ จี ะไม่ไปทางกามฉันทะ ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
จะภาวนาอย่างเดียว จะเจริญสติตามแนวของสติปฏั ฐาน ๔ อย่างเดียว ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา
จนหลับ จะนัง่ สมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะเป็ นหลัก การอ่านหนังสือธรรมะก็เป็ น
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การเจริญธัมมานุสติ เวลามีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ก็เป็ นกายคตาสติ เวลา
นัง่ แล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมา ก็ปล่อยวางความเจ็บปวด ให้รบั รู้ความจริงของเขา จะรับรู้
ด้วยวิธีของสมาธิก็ได้ ถ้าเจ็บมากๆจนรู้สกึ ทนไม่ได้ ก็บริกรรมไป บริกรรมอย่างถีย่ บิ ไป
ไม่นานความเจ็บก็หายไป ความฟุ้งซ่านความทุกข์ทรมานใจก็หายไป ก็เลยรู้วา่ การ
ปฏิบตั มิ หาสติปฏั ฐานสูตรนี้ เป็ นวิธีทจ่ี ะต่อสูก้ บั ความเจ็บปวดของร่างกายได้ ทําให้จติ ใจ
มีความอดทนเข้มแข็ง เพราะความจริงแล้วจิตไม่ได้เป็ นอะไร เป็ นทีร่ ่างกาย แต่จติ มีอคติ
กับความเจ็บของร่างกาย มีสมุทยั คือความอยากให้มนั หายไป ก็เลยสร้างความทุกข์
ขึ้นมาภายในใจ พอเอาจิตมาบริกรรม ก็จะไม่มเี วลาไปมีอคติ พอไม่มอี คติ ทุกข์ในใจก็
ดับไป ความเจ็บปวดของร่างกายอาจจะดับไปด้วย ถ้าไม่ดบั ไปด้วยก็จะไม่รู้สกึ รุนแรง
บางทีก็ดบั ไปพร้อมกับทุกข์ภายในใจ บางทีไม่ดบั แต่ไม่ทกุ ข์ทรมานใจจนทนไม่ได้ ทีท่ น
ไม่ได้เป็ นเพราะตัณหาคือสมุทยั ไม่อยากจะสัมผัสรับรู้ อยากจะให้มนั หายไป พอบังคับ
ไม่ให้ลกุ ขึ้นมาก็จะทุกข์ทรมานใจ โดยปกติแล้วพอเจ็บก็จะเปลีย่ นอิริยาบถทันที คือแพ้
อํานาจของตัณหา ความมีอคติต่อความเจ็บของร่างกาย ถ้ารู้ทนั แล้วบริกรรมพุทโธๆไปถี่
ยิบเลย ไม่ให้มโี อกาสไปคิดถึงความเจ็บเลย ก็จะดับความทุกข์กระวนกระวายทรมานใจ
ได้ ส่วนความเจ็บในร่างกาย จะมีอยู่หรือไม่มอี ยู่ ก็จะไม่เป็ นปัญหา มีอยู่ก็อยู่ดว้ ยกันได้
ถ้าดับไปก็ยง่ิ สบาย ทําให้เห็นความอัศจรรย์ของการบริกรรม ว่าสามารถทําให้ผา่ น
ทุกขเวทนาทางกายไปได้
ถ้าจะใช้อกี วิธีหนึ่งทีเ่ รียกว่าปัญญา ก็ตอ้ งพิจารณาความเจ็บของร่างกาย ว่าเจ็บจนทน
ไม่ได้จริงหรือเปล่า หรือเป็ นเพียงสภาวธรรมทีใ่ จรับรู้ แต่ไปมีอคติกบั เขา เช่นเวลาเห็น
รูปทีไ่ ม่ชอบก็เกิดอคติข้นึ มา อยากให้รูปหายไป อยากจะหนีจากรู ปนัน้ ไป ก็จะสร้าง
ความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา แต่ถา้ ทําใจว่าต้องอยู่กบั เขา ไม่มอี คติ ยอมรับความจริงของ
เขา เขามาปรากฏให้เห็นก็เห็นไป ถ้าทําใจให้น่งิ ได้ก็จะไม่ทรมานใจ ยอมรับความจริงของ
เขา ต้องใช้ปญั ญาสอนใจ ให้รบั ความจริงของเวทนาทีเ่ กิดขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรือไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา ก็เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตาเหมือนกัน เปลีย่ นไป
เปลีย่ นมา ถ้าสุขเวทนา หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็เฉยๆได้ แต่กบั ทุกขเวทนาเฉยไม่ได้ ชอบ
ไม่ได้ ทําไมจะชอบไม่ได้ เป็ นเวทนาเหมือนกัน ถ้าชอบได้หรือเฉยได้ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ นี่คอื
32

การใช้ปญั ญาพิจารณา เพือ่ ปล่อยวางเวทนาทัง้ ๓ ปล่อยให้เขาเป็ นไป ปล่อยให้เขา
เปลีย่ นไป จะเปลีย่ นเป็ นสุขก็ได้ จะเปลีย่ นเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ได้ จะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้
ทัง้ นัน้ ถ้าทําได้ก็จะดับความทุกข์ทเ่ี กี่ยวกับเวทนาได้อย่างถาวร ไม่ตอ้ งใช้การบริกรรม
ถ้าไม่ฉลาดพอทีจ่ ะแยกแยะ ทีจ่ ะวิเคราะห์ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการบริกรรมไปก่อน เพราะง่าย
กว่า บริกรรมพุทโธๆไปให้ถย่ี บิ เลย อย่าให้มชี ่องว่างไปคิดถึงความเจ็บเลย แล้วดูวา่ จะ
เป็ นอย่างทีเ่ ล่านี้หรือไม่ ในสติปฏั ฐานสูตรทรงสอนให้พจิ ารณาทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์
หมด เพือ่ จะได้ปล่อยวาง เพราะจิตไม่ได้เป็ นสิง่ ทีพ่ จิ ารณา ไม่ได้เป็ นไตรลักษณ์ แต่ไป
พัวพันกับไตรลักษณ์ ไปหลงติดอยู่กบั ไตรลักษณ์ เหมือนไปยุ่งกับงู ถ้าไม่ยุ่งกับงูก็จะไม่
ถูกงูกดั ไปเล่นกับงูเอง ทีพ่ วกเราทุกข์กนั เพราะไปยุ่งกับสิง่ ทีเ่ ป็ นไตรลักษณ์ ไปยุ่งกับ
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไปยุ่งกับขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทีเ่ ป็ นไตร
ลักษณ์ทงั้ นัน้ ต้องพิจารณาให้รู้ทนั พอเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ก็จะปล่อยวางได้ พอปล่อย
วางได้ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์
นี่คอื การปฏิบตั ติ ามแนวของมหาสติปฏั ฐานสูตร ทีค่ น้ คว้าศึกษามาเองโดยไม่มอี าจารย์
ปี นนั้ ทัง้ ปี ปฏิบตั อิ ยู่คนเดียว เอาหนังสือเล่มนี้เป็ นอาจารย์ ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ ว่ามีหรือไม่มี ไม่เคยสงสัย เวลาอ่านหนังสือธรรมะ จะรู้สกึ ว่าพระพุทธเจ้ากําลัง
ตรัสสอนเราโดยตรง คําสอนของท่านแม้จะผ่านมากว่า ๒๕๐๐ ปี มาแล้วก็ตาม แต่เป็ น
ความจริง จึงเหมือนกับได้ฟงั จากพระโอษฐ์ ก็เลยมีความมันใจ
่ สิง่ ทีข่ าดอยู่ก็คอื ความ
กล้าหาญความอดทนความขยัน ทีจ่ ะทําให้เสร็จภายในปี นนั้ เลย บางเวลาก็ยงั แพ้กเิ ลส
อยู่ บางทีนงั ่ แล้วเจ็บทนไม่ไหวก็เปลีย่ นอิริยาบถก็มี แต่บางครัง้ ก็ฮดึ สู ้ บางเวลาก็ทรหด
บางเวลาก็อ่อนแอ บางทีอยากจะยอมแพ้ เป็ นเรื่องธรรมดาของการต่อสู ้ เวลาทําอะไรที่
ยากลําบากมากๆ ก็ทอ้ แท้เหมือนกัน แต่รู้อยู่วา่ ถอยไม่ได้ เลิกไม่ได้ มาทางนี้แล้วต้องไป
ต่อ ถ้ายังไม่ตายก็ตอ้ งไปเรื่อยๆ มันก็ไปได้ เวลาท้อแท้ก็หยุดบ้าง ไปเทีย่ วบ้าง แต่ไม่ได้
ไปเทีย่ วตามสถานบันเทิง ออกไปชายทะเล ไปดูอะไรให้เพลินหูเพลินตาบ้าง แล้วก็
กลับมาทําต่อ จนครบปี ก็ตอ้ งตัดสินใจว่าจะบวชหรือไม่ รู้วา่ ต้องบวช ถ้าไม่บวชจะปฏิบตั ิ
ไม่ได้เต็มที่ เพราะต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็เลยต้องหาวัดบวช
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มีพระแนะนําให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรฯทีว่ ดั บวรฯ ท่านอนุญาตให้ไปศึกษากับ
ครู บาอาจารย์สายหลวงปู่มนั ่ ทีท่ างภาคอีสาน บวชแล้วก็ได้ไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด อยู่ได้
๙ พรรษา ตัง้ แต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๖ ประมาณ ๘ ปี ๘ เดือน เข้าไปเมษาฯ ๒๕๑๘ ออก
ธันวาฯ ๒๕๒๖ ก็ไม่ได้ไปไหนตลอด ๘ ปี ๘ เดือน อยู่ทน่ี นั ่ ตลอด ขอลากลับมาเยี่ยม
บ้านอยู่ ๒ ครัง้ ครัง้ แรกก็ ๕ ปี ผ่านไปแล้ว เหมือนกับติดคุกนะ ติดในกรงเสือ ทําให้
ต้องฟิ ตอยู่ตลอดเวลา ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้ปญั ญาอยู่ตลอดเวลา เวลาไป
ใหม่ๆเห็นพระตัวสันเวลาอยู
่
่ต่อหน้าหลวงตา
ก็คดิ ว่าเราจะเป็ นอย่างนัน้ หรือเปล่า
ตอนต้นก็ไม่สนั ่ รู้สกึ เฉยๆ เพราะยังไม่ถูกตะปบ พอโดนตะปบสัก ๒ – ๓ ครัง้ พอเห็น
ท่านเดินมาก็เดินหนีแล้ว ท่านดีท่านเก่งกว่าเราตัง้ หลาย ๑๐๐ เท่า ทําให้เราไปได้อย่าง
รวดเร็ว ท่านให้ทงั้ กําลังใจ ให้ทงั้ ความรู้ ให้อบุ ายต่างๆ ทีเ่ ราไม่สามารถรู้ได้เอง กว่าจะรู้
ได้ก็จะต้องเสียเวลาไปมาก ท่านคอยชี้บอกเป็ นจุดๆเลยว่า มาถึงตรงนี้จะต้องเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา ไปตรงนัน้ แล้วจะต้องทําอย่างไร จึงไม่ตอ้ งลังเลสงสัย ไปได้อย่างราบรื่น
ถาม ท่านถูกตะปบด้วยเรื่องอะไร
ตอบ ไม่รู้วธิ ีปฏิบตั กิ บั ครูบาอาจารย์ ไม่รู้วา่ ตามธรรมเนียมลูกศิษย์ยอ้ นถามอาจารย์
ไม่ได้ ถ้าท่านไม่เปิ ดโอกาสให้ถาม ท่านพูดอะไรก็ครับอย่างเดียว หรือเฉยอย่าง
เดียว
ถาม มีนอ้ งอยู่ทอ่ี เมริกาฝากเรียนถามว่า นัง่ สมาธิแล้วรู้สกึ ว่าร่างกายของเขาเหลือแต่
ท่อนบน ท่อนล่างหายไป เป็ นอย่างนี้ ๒ ครัง้ อีกครัง้ หนึ่งเหลือแค่ศีรษะ แต่ยงั
ได้ยนิ เสียงรอบข้าง ก็เลยรู้สกึ กลัว เขาควรจะทําอย่างไร
ตอบ เวลานัง่ แล้วมีความรู้สกึ อย่างไร ก็ให้รู้ไว้เฉยๆ ไม่ตอ้ งมีปฏิกริ ิยาต่อสิง่ ทีร่ บั รู้ ให้
พิจารณาว่าเป็ นอนิจจังแล้วปล่อยวาง ผลทีต่ อ้ งการ จากการนัง่ คือความสงบ ใจ
เป็ นกลางเป็ นอุเบกขา ผลอย่างอืน่ เช่นนัง่ แล้วตัวพองขึ้น ตัวลอยขึ้น ซึง่ แต่ละคน
มักจะมีไม่เหมือนกัน ก็อย่าไปถือว่าเป็ นผลทีต่ อ้ งการ เป็ นเพียงผลพลอยได้ ที่
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ ถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ แล้วก็ปล่อยวาง
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ไป อย่าไปวิตกกังวล อย่าไปกลัว ให้รู้ทนั เป็ นเหมือนกับภาพยนตร์ ดูแล้วก็จบ
จบแล้วก็หายไป ขณะทีน่ งั ่ จะเป็ นอย่างไรก็รู้ไว้ ถ้าเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกาย
เห็นอสุภะ เห็นปฏิกูล ก็เอามาพิจารณาต่อ หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิแล้ว เพราะ
จะตัดราคะตัณหาได้ เป็ นวิปสั สนา ถ้าทําได้ต่อเนื่องก็จะตัดกิเลสได้ ถ้ายังทําไม่
ต่อเนื่องก็ตดั ได้เป็ นช่วงๆ เวลานึกถึงภาพเหล่านัน้ ก็จะเกิดอาการเบือ่ หน่าย พอ
เผลอก็เกิดอาการอยากขึ้นมา ถ้าต้องการตัดความอยากในกาม ก็ตอ้ งพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง อย่างนักบวช ถ้าเผลอจะทําให้จวี รร้อนขึ้นมา จะอยู่ในสมณเพศ
ไม่ได้ แต่เป็ นฆราวาสยังไม่มศี ีลบังคับถึงขนาดนัน้ จึงไม่เห็นความจําเป็ น ถ้าจะ
ปฏิบตั เิ พือ่ ดับทุกข์ให้หมด ก็ตอ้ งพิจารณาส่วนนี้ดว้ ย ฆราวาสส่วนใหญ่ตอ้ งการ
เพียงสมาธิ ทําจิตให้สงบ ให้สบายใจ เพือ่ จะได้มกี าํ ลังต่อสูก้ บั ปัญหาต่างๆ เพือ่
รับใช้กเิ ลสตัณหาความอยากต่างๆ ยังอยากไปเทีย่ วไปดืม่ ไปรับประทาน ยัง
อยากดูอยากฟังอยู่ ถ้ามีสมาธิบา้ งจะทําให้ความอยากไม่รุนแรงจนเกินไป จนถึง
กับต้องไปทําบาปทํากรรม ถ้าจะตัดความอยากให้หมด ก็ตอ้ งพิจารณาไตร
ลักษณ์ ไม่วา่ จะเป็ นอะไร ก็ตอ้ งพิจารณาว่าไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ไม่ได้ให้ความสุขอย่าง
แท้จริง มีความสงบของจิต ความเป็ นอุเบกขา ทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ
การปฏิบตั ใิ นเบื้องต้นต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ในทุกอิริยาบถ พยายามดึงจิตให้อยูใ่ น
ปัจจุบนั อยู่กบั ร่างกายเป็ นหลัก จะอยู่กบั จิตบ้างก็ได้ แต่จติ ละเอียดกว่าร่างกายมาก เร็ว
กว่าสติมาก จะไม่ทนั จะไม่ได้ผลเท่ากับดูทร่ี ่างกาย ให้เกาะติดทีร่ ่างกาย ไม่ให้ลอยไป
ตามอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆ แล้วจิตจะว่างจะสงบไปตามลําดับ ถ้าไม่มสี ติอยู่กบั
ร่างกายจะคิดเรื่อยเปื่ อย จะเกิดอารมณ์ฟ้ งุ ซ่านขึ้นมา พอนัง่ สมาธิก็นงั ่ ไม่ได้ เพราะคิด
อยู่ตลอดเวลา พอจะให้หยุดคิดก็หยุดไม่ได้ ก็ตอ้ งฟังเทศน์ไปก่อน ถ้ามันอยู่กบั ลม
ไม่ได้ อยู่กบั พุทโธไม่ได้ ฟังธรรมะไปก่อน หรือสวดมนต์ไปก่อน สวดกลับไปกลับมา
จนกว่าความคิดปรุงแต่งจะเบาบางลงไป แล้วค่อยมาดูลมต่อ มาบริกรรมต่อ แล้วลม
หรือพุทโธนี้ก็จะพาเข้าสู่ความสงบ ขณะทีจ่ ติ สงบก็อย่าไปรบกวน อย่าไปกังวลว่าจะต้อง
ไปทําภารกิจนัน้ ภารกิจนี้ ปล่อยให้จติ สงบเต็มทีก่ ่อนแล้วถอนออกมาเอง เหมือนคนนอน
หลับสนิท อย่าไปปลุก พอปลุกขึ้นมาแล้วจะหงุดหงิดงัวเงีย จะไม่มกี าํ ลัง ปล่อยให้สงบ
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ให้เต็มที่ ถ้านอนหลับก็หลับให้เต็มที่ ตื่นขึ้นมาแล้วจะสดชื่นเบิกบาน มีกาํ ลังจิตกําลังใจ
ไปทําภารกิจต่างๆต่อไป
ถ้าจิตสงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ เช่นไปเห็นเทวดา เห็นกายทิพย์ เห็นเรื่องอดีตที่
ผ่านมา ให้ดงึ กลับมาก่อน อย่าปล่อยออกไป เพราะจะทําให้จติ ไม่มพี ลัง ไม่มกี าํ ลัง ไม่มี
ความสุข ไม่มคี วามสดชื่น จะเป็ นเหมือนเวลานอนหลับแล้วฝันไป ตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่น
ไม่ได้พกั ผ่อน เหมือนกับเวลาหลับสนิทไม่ฝนั สมาธิก็เหมือนกัน สัมมาสมาธิตอ้ งนิ่งอยู่
ในอุเบกขา สักแต่วา่ รู้อย่างเดียว ไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องภายใน
หรือเรื่องภายนอก ถึงแม้จะมีวาสนาในทางนี้ ในตอนทีเ่ ริ่มพัฒนาสมาธิน้ ี ต้องบังคับ
ไม่ให้ออกไป ต่อไปเมือ่ ชํานาญเรื่องสมาธิ มีฐานของสมาธิแล้ว ถ้าอยากจะออกไปเทีย่ วก็
ไม่เป็ นปัญหาอย่างไร ในตอนต้นนี้ให้สร้างฐานของสมาธิให้มนคงก่
ั ่ อน ให้สามารถเข้า
เมือ่ ไหร่ก็ได้ ให้อยู่น่ิงให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ ออกจากสมาธิแล้ว ก็มาทํางาน
วิปสั สนาต่อ มาพิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพือ่ ปล่อยวาง พอปล่อยวางได้แล้วจะทําอะไรต่อไปก็ไม่เป็ น
ปัญหา งานหลักเสร็จแล้ว จะไปทํางานอดิเรกต่อก็ได้ อยากจะไปเทีย่ วสวรรค์ ไปเทีย่ ว
นรกก็ไปได้ อยากจะไปคุยกับเทวดาก็ไปได้ อยากจะระลึกชาติก็ทาํ ได้ ถ้ามีวาสนามี
ความสามารถทีจ่ ะทําได้ก็ทาํ ไป ถ้าไปทําตอนทีย่ งั ไม่เสร็จภารกิจหลัก ภารกิจหลักจะไม่
เสร็จ อย่างพระเทวทัต ท่านก็มอี ภิญญามีฤทธิ์ แต่ไม่เจริญวิปสั สนา จิตจึงมีตณั หาความ
อยากเป็ นใหญ่เป็ นโตอยู่ จนพาให้ท่านต้องไปทําบาปทํากรรมถึงกับพยายามปองร้าย
พระพุทธเจ้า เพราะหลงติดอยู่ในมิจฉาสมาธิ หลงติดอยู่กบั อิทธิฤทธิ์กบั อภิญญา ไม่ใช่
สัมมาสมาธิ จิตสงบเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา ให้จติ นิ่งให้นานทีส่ ุด
เพราะจะทําให้จิตมีกาํ ลังมากทีส่ ุด พอออกมาแล้วก็จะพุ่งไปสู่การพิจารณาได้อย่างเต็มที่
จะมีกาํ ลังต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ตัดกิเลสตัดตัณหาได้อย่างเต็มที่
สมาธิทาํ หน้าทีใ่ ห้อาหารให้กาํ ลังกับจิตใจ เพือ่ สนับสนุนปัญญา แต่สมาธิโดยลําพังจะไม่
กลายเป็ นปัญญาขึ้นมาเอง มีความเข้าใจอย่างนี้ในบางท่าน ทีค่ ดิ ว่าพอมีสมาธิแล้ว
ปัญญาจะเกิดขึ้นมาเอง หลวงตาท่านบอกว่าสมาธิก็เป็ นสมาธิ ปัญญาก็เป็ นปัญญา สมาธิ
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จะกลายเป็ นปัญญาไม่ได้ สมาธิเพียงสนับสนุนจิตให้พจิ ารณาได้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็ น
ปัญญา ไม่ให้เป็ นสัญญา ถ้าไม่มสี มาธิแล้วจะไม่พจิ ารณาอยู่กบั ความจริง จะอยู่กบั
ความจําความคาดคะเน ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แล้วก็ไปคาดว่าเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ บรรลุข้นึ มาโดยไม่มเี หตุไม่มผี ล คิดว่าเห็นแล้วความแก่ความเจ็บความตายเป็ น
ธรรมดา เราหลุดพ้นจากความแก่ความกลัวแล้ว แต่ใจยังมีความกลัวอยู่โดยไม่รู้สกึ ตัว
เพราะยังไม่ได้ไปพิสูจน์ในห้องสอบ ผูท้ ไ่ี ด้พิจารณาแล้วมันใจแล้วว่
่
าไม่กลัว ก็ยงั ไม่นอน
ใจ ยังอยากเข้าห้องสอบ อยากเจอของจริง จึงต้องไปอยู่ทน่ี ่ากลัวตามสถานที่ ทีม่ สี ง่ิ ที่
เป็ นพิษเป็ นภัยต่อชีวติ เพือ่ จะทดสอบดูวา่ ดับกิเลสคือความกลัวนี้ได้แล้วหรือยัง
สมาธิจงึ เป็ นเพียงสมาธิ มีประโยชน์มาก แต่จะให้สมาธิผลิตปัญญาขึ้นมาเองย่อมเป็ นไป
ไม่ได้ ปัญญาต้องเกิดจากการพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์
๕ ในรูปคือร่างกายของเราแล้วปล่อยวางรู ป พิจารณาเวทนาแล้วก็ปล่อยวางเวทนา
พิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ปล่อยวาง ถึงจะดับความทุกข์ดบั อุปาทานในขันธ์
๕ ได้ การปฏิบตั เิ บื้องต้นจึงต้องเจริญสติก่อน เพือ่ ให้ได้สมาธิ เมือ่ ได้สมาธิแล้วก็
นํามาใช้เจริญวิปสั สนาเจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา ในขณะทีไ่ ม่ได้
อยู่ในสมาธิ พอพิจารณาจนรู้สกึ ว่าจะฟุ้งซ่านแล้วก็หยุด กลับมาพักในสมาธิก่อน พักจน
จิตสงบเย็นสบาย เหมือนกับทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้ว ก็กลับมาบ้าน อาบนํา้ อาบท่า
รับประทานอาหาร แล้วก็หลับนอน พอตืน่ เช้าขึ้นมาสดชื่นมีกาํ ลังวังชา ก็อาบนํา้ อาบท่า
แต่งเนื้อแต่งตัว แล้วก็ออกไปทํางานต่อ ถ้าทํางานตลอด ๒๔ ชัว่ โมงก็จะไม่ได้ผลงาน
พอเมือ่ ยพอเหนื่อยแล้วก็จะไม่อยากทํา ทําแบบผิดๆถูกๆ เกิดความเสียหายมากกว่าเกิด
ผลดี การปฏิบตั ทิ างสมาธิและทางปัญญาต้องมีความพอดี มีประมาณ ทําสมาธิอย่าง
เดียวก็จะได้แต่ความสงบ กิเลสยังไม่ตายจากใจ กิเลสสงบตัวลงขณะทีจ่ ติ สงบ พอออก
จากสมาธิก็ออกมาเพ่นพ่านเหมือนเดิม ถ้าเจริญแต่ปญั ญาอย่างเดียวก็จะฟุ้งซ่านได้ จึง
ต้องสลับกัน
คงไม่สงสัยเรื่องมรรคแล้วใช่ไหม ว่าจะต้องทําอะไรกันบ้าง นอกจากทานกับศีลทีร่ ู้กนั อยู่
แล้ว การภาวนาต้องมีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา แล้วก็จะมีวมิ ตุ ติหลุดพ้น มีนิโรธความดับ
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ทุกข์ตามมา ถ้าดับทุกข์ได้หมดก็เป็ นพระนิพพาน ถ้ายังไม่หมดก็เป็ นขัน้ อริยะต่างๆ ขัน้
โสดาบันบ้าง ขัน้ สกิทาคามีบา้ ง ขัน้ อนาคามีบา้ ง พอดับทุกข์ได้หมดก็เป็ นขัน้ พระอรหันต์
เป็ นพระนิพพาน พอถึงขัน้ นัน้ แล้วก็ไม่มงี านทําอีกต่อไป ไม่ตอ้ งภาวนา ไม่ตอ้ งทําบุญ
ไม่ตอ้ งทอดกฐิน ไม่ตอ้ งไปทอดผ้าป่ า ไม่ตอ้ งสมาทานศีล เพราะมีศีลโดยธรรมชาติ จะ
ไม่ทาํ อะไรทีเ่ สียหายแก่ผูอ้ น่ื เพราะไม่มคี วามอยากกระตุน้ ให้ไปทํา ทีย่ งั ทําบาปกันอยู่
เพราะความอยาก พออยากจะได้อะไรมากๆแล้ว ถ้าทําด้วยวิธีทส่ี ุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งทํา
ด้วยวิธีทจุ ริต เพราะยังอยากได้อยู่ เวลาไม่ได้จะทุกข์ทรมานใจ
ถ้าอยากจะเลือ่ นขัน้ ก็ตอ้ งพยายามทําขัน้ ต่อไป ถ้าไม่ทาํ ก็ข้นึ ไปไม่ได้ จะรอให้ข้นึ ไปเอง
ไม่ได้ ไม่เหมือนเรียนหนังสือ พอเรียนจบ ป.๑ เขาก็ดนั ให้ข้นึ ป.๒ แต่การปฏิบตั ธิ รรม
ดันไม่ได้ ต้องปี นขึ้นไปเอง พอทําทานแล้วก็ตอ้ งปี นขึ้นไปขัน้ ศีล ต้องรักษาศีล ๕ ศีล ๘
ให้ครบบริบูรณ์ ไม่ใช่รกั ษาเฉพาะตอนทีม่ าถวายทาน พอออกจากศาลาไปก็ฝากไว้ที่
ศาลา ไม่เอากลับไปด้วย ต้องเอาติดตัวไปด้วย เหมือนเสื้อผ้าทีส่ วมใส่ ศีลนี่แหละคือ
เสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ ถ้าไม่มศี ีลก็เป็ นเหมือนคนไม่มเี สื้อผ้าใส่ ใจทีไ่ ม่มศี ีลก็เป็ นใจทีไ่ ม่
สวยงาม ต้องก้าวขึ้นไปเอง ต้องปี นขึ้นไปเอง ทําทานมานานแล้ว ต้องปี นขึ้นไปขัน้ ศีล
แล้ว ให้เป็ นนิจศีล คือเป็ นปกติ เป็ นศีลประจําตัว เป็ นเหมือนเสื้อผ้าทีส่ วมใส่ เราไม่เคย
ออกจากบ้านโดยไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหม เวลาออกจากบ้านก็ควรมีศีลติดตัวไปด้วย พอมีศีล
แล้ว ก็จะปี นขึ้นไปขัน้ สมาธิได้งา่ ย ศีลจะคอยสนับสนุนสมาธิ ถ้าไม่มศี ีลจะปี นขึ้นไป
ไม่ได้ ต้องมีศีลเป็ นบันไดเชื่อม ทําทานแล้วจะทําให้ใจมีศีล ไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื มี
ความเมตตากรุณา ทําให้รกั ษาศีลได้งา่ ย พอมีศีลแล้วจิตใจจะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัวจากการ
กระทําบาปต่างๆ ถ้าทําบาปจะไม่สบายใจ เช่นโกหกแม่ โกหกสามี หรือโกหกภรรยา จะ
รู้สกึ ไม่สบายใจ จิตจะสงบได้ยาก ถ้าไม่โกหกใจจะนิ่ง ไม่หวันไหว
่
ไม่กลัวใครจะมา
จับผิด เวลาทําสมาธิก็จะง่าย
ท่านถึงสอนว่าเป็ นบันไดสนับสนุนกัน ทานสนับสนุนศีล ศีลสนับสนุนสมาธิ สมาธิ
สนับสนุนปัญญา ปัญญาสนับสนุนวิมตุ ติความหลุดพ้น จะข้ามขัน้ ไปไม่ได้ ถ้าคิดว่าฟัง
ธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้เลยเหมือนในพุทธกาล ไม่ตอ้ งทําอะไรเลย ฟังธรรมอย่าง
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เดียว บรรลุไม่ได้หรอก ถ้าไม่มที าน ไม่มศี ีล ไม่มสี มาธิมาก่อน ไม่มที างบรรลุได้ คนที่
บรรลุได้เขามีหมดแล้ว เช่นพระปัญจวัคคีย ์ ทานท่านก็ให้หมดแล้ว แล้วก็ออกบวชรักษา
ศีล สมาธิก็ได้ขนั้ ฌานแล้ว ขาดเพียงปัญญา พอได้ปญั ญาจากพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นได้
เลย อย่าไปมองคนอืน่ ว่าเขาไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ฟังธรรมก็บรรลุได้เลย ถ้าเราฟังแล้วยังไม่
บรรลุก็แสดงว่า เรายังไม่มสี มาธิ ไม่มศี ีล ไม่มที าน ครบทัง้ ๓ ส่วน จึงต้องตรวจตราดู
ตัวเองว่าเป็ นอย่างไร ยังหวงแหน ยังคิดเบียดเบียนผูอ้ น่ื อยู่หรือเปล่า หรือใจกว้างยินดี
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ใจสงบนิ่งหรือ
วุน่ วายอยู่ตลอดเวลา เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ไม่ได้ฟงั อย่างต่อเนื่อง ฟังได้คาํ ๒ คําก็ไป
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว อย่างนี้จะบรรลุได้อย่างไร เพราะฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ไม่รู้
รสชาติของแกงเลย ต้องฟังแบบลิ้น เพียงสัมผัสรสของแกงเพียงหยดเดียว ก็จะรู้วา่ รส
เป็ นอย่างไร ถ้าจะฟังแบบลิ้นต้องฟังด้วยสติดว้ ยสมาธิ ถึงจะบรรลุได้
ปัญหาอยู่ทต่ี วั เรา ต้องแก้ทต่ี วั เรา อย่าไปแก้ทอ่ี น่ื แก้ทอ่ี น่ื แก้เท่าไหร่กจ็ ะไม่หมด แก้ท่ี
เราหมดแล้วจะหมดเลย เพราะตัวปัญหาก็คอื ตัวเรา ไม่ใช่ใครหรอก ถ้าเราไม่มปี ญั หา
แล้ว เราจะมองทุกอย่างว่าไม่มปี ญั หา เพราะรู้วา่ ปัญหาต่างๆในโลกนี้ เราแก้ไม่ได้หมด
แก้เท่าไหร่ก็ไม่หมด เป็ นปกติของโลกทีจ่ ะเป็ นอย่างนี้ ความจริงทุกอย่างดีอยู่แล้ว ไม่
เป็ นปัญหา แต่ตณั หาของเราไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ ก็เลยเป็ นปัญหาขึ้นมา อย่างตอนนี้
ก็อยากจะให้ฝนหยุด ถ้าอยากให้หยุดก็เป็ นปัญหา เมือ่ ไหร่จะหยุดสักที ถ้าปล่อยให้ตก
ไป ก็จะไม่เป็ นปัญหา แต่เราชอบสร้างเงือ่ นไขกัน ต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอดับ
เงือ่ นไขแล้วก็ไม่เป็ นปัญหาต่อไป จึงต้องดูใจเรา ทีเ่ ป็ นตัวสร้างปัญหา สิง่ ต่างๆทีเ่ ราเห็นที่
เราสัมผัสนี้ไม่เป็ นปัญหา เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ ถ้าเห็นว่าเขาเป็ นอย่างนัน้ ก็หมด
ปัญหาไป ถ้าต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งแก้กนั เวลาไม่สบายก็ตอ้ งหาหมอ วุน่
กันไปหมด ถ้าคิดว่ามันเป็ นอย่างนัน้ ไม่สบายก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่ตอ้ งไปหา
หมอก็ได้ ปล่อยให้เขาเป็ นไป หายก็หาย ไม่หายก็ไม่หาย ให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา
เวลาป่ วยไปหาหมอรักษาก็หาย แล้วก็กลับมาเป็ นใหม่อกี มีใครไม่ป่วยอีก มีใครรักษา
โรคให้หายไปได้อย่างถาวร ไม่มหี รอก หายวันนี้แล้วอีก ๒ วันก็กลับมาใหม่ จะกลับมา
เรื่อยๆ จะหายไปหมดก็ต่อเมือ่ ตายเท่านัน้ พอตายแล้วก็จะหายอย่างถาวร ไม่ตอ้ งกลัว
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โรคภัยไข้เจ็บ ต้องหายแน่ๆ ไม่ตอ้ งรักษาก็ได้ หายแน่ๆ ให้มคี วามสุขกับโรคภัยไข้เจ็บ
ดีกว่า
แต่โลกไม่เข้าใจกัน ไม่เข้าใจพระปฏิบตั ิ ทําไมท่านปล่อยปละละเลย ท่านไม่ได้ปล่อย
ปละละเลย ท่านรักษาใจท่านอย่างเต็มที่ พวกเราต่างหากทีป่ ล่อยปละละเลยใจของเรา
ให้ทกุ ข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สกึ ตัว กลับไปว่าท่านปล่อยปละละเลยร่างกาย ไป
ทําสิง่ ทีท่ าํ ไม่ได้ทาํ ไม สิง่ ทีท่ าํ ได้กลับไม่ทาํ กัน ใจนี้รกั ษาได้ กลับไม่รกั ษากัน ไปรักษา
ร่างกายกันทําไม รักษาอย่างไรก็ไม่หาย แต่ใจนี่รกั ษาหายแล้วจะหายเลย ไม่กลับมาเป็ น
อีกเลย พอหายทุกข์แล้วก็จะไม่กลับมาทุกข์อกี เลย เราจึงต้องรักษาใจกัน ถ้าจิตสงบแล้ว
จะไม่เป็ นปัญหาเลย กับความเจ็บป่ วยของร่างกาย กับความเป็ นความตายของร่างกาย
จะไม่กระทบกระเทือนใจเลย เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน อยู่
ตรงนี้ ใจเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสําคัญทีส่ ุดในชีวติ ของเรา แต่เรากลับให้ความสําคัญกับใจนี้นอ้ ย
มาก ให้ความสําคัญกับสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามสําคัญกับชีวติ เรามาก ให้ความสําคัญกับสิง่ ทีใ่ ห้
ความทุกข์กบั เรามาก ร่างกายนี้เป็ นกองทุกข์แท้ๆ ก็ยงั พยายามเหนี่ยวรัง้ ไว้ ให้สร้าง
ความทุกข์ให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ แทนทีจ่ ะปล่อยให้ไป เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไป ถ้าไม่ฟงั
ธรรมะจะไม่ได้ยนิ เรื่องราวเหล่านี้ จะทุกข์วนุ่ วายกับร่างกายไปจนวันตาย เหมือนคนทีไ่ ม่
มีธรรมะวุน่ วายกัน
ถาม ถ้าใจฟุ้งซ่าน ไม่สามารถนัง่ ทําสมาธิได้ ควรพิจารณากายใช่ไหม
ตอบ ถ้านัง่ ทําสมาธิไม่ได้ ก็ฟงั เทศน์ไปก่อน หรือสวดมนต์ไปก่อน จะพิจารณาก็ได้ ถ้า
พิจารณาแล้วไม่ฟ้ งุ ซ่าน พิจารณาไตรลักษณ์ไป ใช้การพิจารณาข่มใจให้สงบ การ
ฟังธรรมก็เหมือนการพิจารณา เพียงแต่เราไม่ได้พจิ ารณาเอง เราฟังการพิจารณา
ของผูแ้ สดงธรรมแทน เพราะเราพิจารณาไม่เป็ น ทําได้ทงั้ ๒ อย่าง ถ้าพิจารณา
แล้วใจสงบก็ทาํ ไป เป้ าหมายคือความสงบ
ถาม เวลาฟังธรรมนี่เราควรจับทีไ่ หนคะ
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ตอบ จับทีเ่ สียง ไม่ตอ้ งพุง่ ใจไปหาผูแ้ สดง ไม่ตอ้ งดูหน้าท่าน เหมือนกับคนรักษาประตู
ฟุตบอล ให้ยนื เฝ้ าอยู่ตรงหน้าประตู ให้คอยรับลูกทีจ่ ะเตะเข้ามา เราก็คอยรับ
เสียงทีม่ าสัมผัสกับหูแล้วรับรู้ดว้ ยใจ ให้รู้อยู่ตรงเสียงนัน้ ถ้าฟังแล้วพิจารณา
ตาม ก็จะเกิดความเข้าใจ เกิดปัญญา ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ยงั ฟังต่อ ไม่ไปคิด
เรื่องอืน่ ใจยังเกาะติดอยู่กบั เสียง ก็จะทําให้ใจสงบเป็ นสมาธิได้ ฟังได้ ๒
ลักษณะ ถ้าฟังเพือ่ ความเข้าใจก็ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องความสงบ พอเข้าใจแล้วก็จะ
สงบ ในขณะทีฟ่ งั ก็คดิ ตามพิจารณาตาม พอเข้าใจแล้วก็จะโล่งอกโล่งใจ เบาอก
เบาใจ หายสงสัย หายทุกข์ หายกังวลได้ อย่างนี้เรียกว่าฟังเพือ่ ปัญญา ถ้าฟัง
แล้วพิจารณาตามไม่ทนั ไม่เข้าใจ เพราะเป็ นธรรมทีล่ กึ ซึ้งกว่าทีจ่ ะเข้าใจ ก็จบั ที่
เสียงอย่างเดียว ให้รู้อยู่กบั เสียงทีม่ าสัมผัส เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็ นไร
แต่ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ให้อยู่กบั เสียง ก็จะทําให้สงบได้ ถ้าไม่สงบเต็มที่ อย่างน้อย
ก็จะหายฟุ้งซ่าน พอหายฟุ้งซ่านแล้ว ถ้าอยากจะดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธ ก็
ปิ ดเสียงเทศน์ แล้วก็บริกรรมต่อไปหรือดูลมต่อไป ทําไปเรื่อยๆ แล้วก็จะเข้าสู่
ความสงบ ทีล่ กึ กว่าการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ความสงบมีเป็ นขัน้ ๆ ธรรมแต่ละชนิด
จะทําให้จิตสงบตามขัน้ ของเขา การฟังเทศน์ฟงั ธรรมหรือการสวดก็จะทําให้สงบ
ในขัน้ หนึ่ง การบริกรรมหรือดูลมหายใจก็จะทําให้สงบได้อย่างเต็มที่ บางคนไม่
เข้าใจเวลาฟังธรรมก็ยงั พุทโธๆไป ไม่ตอ้ งบริกรรม ใช้บริกรรมพุทโธเวลาอยู่คน
เดียว
ถาม ถ้าภาวนาพุทโธแล้วมีเสียงอืน่ แทรกขึ้นมา
ตอบ อย่าไปสนใจ ให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียว อะไรจะ
แทรกเข้ามาไม่ตอ้ งไปสนใจ เหมือนฟังวิทยุแล้วมีคลืน่ อืน่ แทรกเข้า เราก็ตอ้ งปรับ
คลืน่ ให้อยู่กบั สถานีทเ่ี รากําลังฟัง เวลาภาวนาก็ให้อยู่กบั กรรมฐานทีเ่ ราใช้อยู่ จะ
มีอะไรแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจ เวลามีคนมาเคาะประตูหรือโทรศัพท์ดงั หรือ
คันตรงนัน้ คันตรงนี้ เจ็บตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ ก็อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กบั
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กรรมฐานทีเ่ ราใช้เป็ นเครื่องผูกใจ ไม่นานเสียงก็จะหายไป ใจไม่ให้ความสําคัญ
ปล่อยวางได้ ก็จะไม่รบกวนการภาวนาของเรา
ถาม เวลาบริกรรมพุทโธนี่ ต้องออกเสียงหรือไม่
ตอบ ไม่ออกเสียง ให้ระลึกอยู่ในใจ เป็ นความคิด คิดพุทโธๆไป ถ้าคิดไม่ได้ ก็ออก
เสียงเบาๆไปก่อนก็ได้ แล้วค่อยพุทโธไปภายในใจ บางคนใช้ลมกับพุทโธ หายใจ
เข้าก็วา่ พุท หายใจออกก็วา่ โธ ถ้าถูกจริตก็ทาํ ได้ ถ้าไม่ถูกจริตก็ทาํ ไม่ได้ จะสับสน
วุน่ วาย บางคนชอบบริกรรมก็บริกรรมอย่างเดียว บางคนชอบดูลมก็ดูลมอย่าง
เดียว ให้ดูวา่ อย่างไหนเหมาะกับเราและได้ผล ชอบอย่างไหนก็ใช้อย่างนัน้ ไม่
ต้องทําตามคนอืน่ เขาชอบกินข้าวผัด แต่เราชอบกินก๋วยเตีย๋ วผัด ไม่ตอ้ งกิน
เหมือนกัน แต่ผลทีไ่ ด้รบั เหมือนกัน คือความอิม่ การทําจิตให้สงบก็เหมือนกัน
จะทําด้วยวิธีใด ผลก็คอื ความสงบเหมือนกัน
ถาม ถ้าบริกรรมพุทโธแล้วง่วงซึม ควรจะทําอย่างไร
ตอบ ควรเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้านัง่ ก็ควรลุกขึ้นมาเดินแทน ถ้าเดินไปข้างหน้ายังง่วงอยู่ก็
ให้เดินถอยหลัง ในสมัยพุทธกาลเวลาง่วงพระจะเดินถอยหลัง เดินลงไปในนํา้
ถ้ายังไม่หาย ก็เอาหญ้าจุ่มนํา้ มาโพกไว้บนศีรษะ การอดอาหารก็ช่วยแก้ความง่วง
ได้ นัง่ อยู่บนปากเหว นัง่ ตามทีท่ ม่ี เี สือผ่าน มีงูเลื้อยผ่านไปผ่านมา นัง่ ในป่ าช้าก็
แก้ได้เหมือนกัน วิธีแก้ความง่วงมีหลายวิธีดว้ ยกัน ถ้ามีความกล้าหาญก็จะใช้วธิ ี
ทีไ่ ด้ผลเร็ว ถ้าไม่กล้าหาญก็จะใช้วธิ ีทไ่ี ด้ผลช้าหรือไม่ได้ผลเลย จะปฏิบตั แิ บบ
สบายๆไม่ตอ้ งลําบากไม่ตอ้ งทุกข์น่ไี ม่มที าง เหมือนคนสมัยนี้คดิ กันว่าปฏิบตั ิ
แบบสบายๆ ไม่ตอ้ งทรมานตนให้เสียเวลาก็บรรลุได้ บรรลุแบบกิเลสหัวเราะอยู่
ในใจ บรรลุดว้ ยสัญญา ว่าเราถึงขัน้ นัน้ แล้ว ถึงขัน้ นี้แล้ว แต่ยงั ไม่เคยเข้าห้อง
สอบดูเลย เหมือนนักมวยแค่ชกกับกระสอบทราย ก็วา่ เป็ นแชมป์ แล้ว ได้เหรียญ
ทองแล้ว แต่ยงั ไม่เคยขึ้นเวทีเลย ปฏิบตั แิ บบสบายๆจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นสัญญา
ไม่ได้เป็ นแบบความจริง
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๖

เวลาไม่มีวนั หยุด
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เวลาไม่มีวนั หยุดเหมือนวันทํางาน ทีม่ วี นั เสาร์มวี นั อาทิตย์ แต่
เวลาไม่มวี นั เสาร์วนั อาทิตย์ ทํางานตลอดเวลา กําลังกลืนเราเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย ดัง
คําพูดทีว่ า่ เวลากลืนสรรพสิง่ สรรพสัตว์ทงั้ หลาย เหมือนงูทค่ี ่อยๆเขมือบเหยือ่ เข้าไปใน
ท้อง ทีละเล็กทีละน้อย ไม่นานก็จะหายเข้าไปในท้องงูหมด ชีวติ ของพวกเราหรือสรรพ
สิง่ หรือสรรพสัตว์ทงั้ หลาย เป็ นเหมือนเหยือ่ ทีง่ ูกาํ ลังเขมือบเข้าไป ร่างกายของพวกเราอีก
ไม่นานก็จะหายไป กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์ไป เหมือนกับร่างกายของบรรพบุรุษที่
ล่วงลับหายไปหมดแล้ว ถูกเวลากลืนไปหมด ร่างกายหรือชีวติ ของพวกเราก็เช่นเดียวกัน
แม้แต่พระวรกายของพระบรมศาสดาก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งจากไป ก่อนที่
พระองค์จะจากไป ได้ทรงประทานพระปัจฉิมโอวาทไว้ว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่
เที่ยง จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เป็ น
คําสอนทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นการเตือนสติไม่ให้พวกเราตัง้ อยู่ในความประมาท ให้ระลึกถึง
ความไม่เทีย่ งของสังขารอยู่ตลอดเวลา จะได้รีบตักตวงประโยชน์ของตน และประโยชน์
ของผูอ้ น่ื ทีจ่ ะตามมาต่อไป ด้วยการตัง้ ใจศึกษาและปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอน ของ
พระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ ทุกเวลานาทีทว่ี า่ งจากภารกิจจําเป็ น คือการดูแลรักษาร่างกาย
ไม่ควรให้เวลาหมดไปโดยไม่ได้ทาํ อะไร ดังทีท่ รงสอนให้คดิ อยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงไปๆ
เรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําประโยชน์ให้แก่ชวี ติ จิตใจ หรือกําลังทําประโยชน์ให้กบั กิเลส
ตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ
ถ้าใช้เวลาไปกับความโลภความอยาก ก็จะสร้างพิษภัยให้กบั ใจ กดให้ใจตกตํา่ ให้มี
ความทุกข์เพิม่ มากขึ้น แต่ถา้ ทําประโยชน์ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือบําเพ็ญทาน
ศีลภาวนา ก็จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ใจ กําจัดพิษภัยต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจให้หมด
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ไป พิษภัยนี้เปรียบเหมือนเชื้อโรคในร่างกาย ถ้ามีอยู่ในร่างกายก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามี
ยากําจัดเชื้อโรคให้หมดไปได้ ร่างกายก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ใจก็มเี ชื้อโรคที่
สร้างความทุกข์ทรมานให้กบั ใจ คือกิเลสตัณหาต่างๆ ความโลภความอยากได้สง่ิ ต่างๆ
อยากได้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อยากมีอยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น กิเลส
ตัณหาเหล่านี้เป็ นเชื้อโรคของจิตใจ ทําให้จติ ใจทุกข์ทรมาน เป็ นโรคของใจ ถ้าอยากจะ
หาย ก็ตอ้ งมียารักษาใจคือธรรมโอสถ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงคิดค้นขึ้นมา จากการศึกษา
และปฏิบตั ติ ามหลักความจริงของกิเลส หลักความจริงของใจ ทรงรู้วา่ กิเลสเป็ นพิษภัย
แก่จติ ใจ ใจไม่ตอ้ งการกิเลส วิธีทจ่ี ะกําจัดกิเลสก็ทรงรู้วา่ อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญทานศีล
ภาวนา เป็ นยารักษาโรคทีไ่ ด้ทรงคิดค้นขึ้นมา ได้ทรงใช้รกั ษาพระทัยของพระองค์ จน
หายจากโรคทุกข์ทรมานใจ หลังจากนัน้ ก็ทรงนําเอายาทีว่ เิ ศษนี้มาแจกจ่ายให้แก่ผูอ้ น่ื
ต่อไป ผูท้ ม่ี ศี รัทธาความเชื่อเมือ่ ได้รบั ยามาแล้ว ถ้าเอามารับประทานเอามาปฏิบตั ิ ตามที่
พระองค์ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ บําเพ็ญทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะสามารถรักษา
โรคความทุกข์ทรมานใจ ให้หายขาดไปจากใจได้ ถ้าได้บาํ เพ็ญแล้วก็ถอื ว่าได้ทาํ ประโยชน์
ให้แก่ตนแล้ว เวลาของชีวติ ทีย่ งั เหลืออยู่ ก็จะใช้บาํ เพ็ญประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป ด้วย
การนําเอายาทีว่ เิ ศษคือธรรมโอสถนี้ มาสังสอนให้
่
แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป
นี่คอื การใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่มเี วลาของภพชาติใดของสัตว์
ชนิดใด ทีจ่ ะมีคุณค่ายิง่ กว่าของมนุษย์ เพราะมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถศึกษาและปฏิบตั ิ
จนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเป็ นสัตว์ชนิดอืน่ เช่นเดรัจฉาน เป็ นนกเป็ นแมวเป็ นสุนขั
ก็จะไม่มคี วามสามารถพอทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ิ พระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าได้
เวลาของเดรัจฉานจึงไม่มคี ุณค่าเหมือนกับเวลาของมนุษย์ แต่ถา้ มนุษย์ไม่ใช้เวลาให้ถูก
กับฐานะของตน ไปใช้เหมือนกับเดรัจฉานใช้ ก็จะไม่ต่างกับเดรัจฉาน เดรัจฉานจะใช้ไป
กับกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆ ถ้ามนุษย์ใช้เหมือนกับเดรัจฉาน คือทําตาม
ความโลภตามความอยากต่างๆ ชีวติ ของมนุษย์ทม่ี คี ุณค่าอย่างยิง่ ก็จะไม่ต่างกับ
เดรัจฉาน คนทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้สะสมทานศีล
ภาวนาบารมีมา ก็จะใช้เวลาเหมือนกับเดรัจฉาน หาความสุขตามความโลภความอยาก
ตามกามตัณหา ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปดืม่ ไปรับประทานอาหารตามร้านอาหาร
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ต่างๆ เหมือนเดรัจฉานทํากัน ไม่ต่างกันตรงไหน การได้เกิดเป็ นมนุษย์จงึ ไม่ได้รบั
ประโยชน์เท่าทีค่ วร เหมือนกับได้เครื่องมือทีม่ คี ่ามา แต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด กลับเอาไปสร้างโทษกับตน เช่นมีด ถ้าเอามาใช้หนผั
ั ่ กหันเนื
่ ้ อหันปลา
่
ก็จะ
ทําอาหารทีเ่ อร็ดอร่อยได้ ถ้าเอามาฟันตัวเองก็จะเป็ นโทษ เอาเครื่องมือทีม่ คี ุณค่ามาทํา
โทษ แทนทีจ่ ะเอามาทําประโยชน์กบั ตน
ชีวติ ของมนุษย์ก็เป็ นเหมือนเครื่องมือ ทีม่ คี ุณค่ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อจิตใจ เพราะ
ทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าได้พบ
พระพุทธศาสนาแล้วนําเอาคําสอน ของพระศาสนามาบําเพ็ญมาปฏิบตั ิ ก็จะได้สร้างเรือน
ใจให้แก่ใจ คือมรรคผลนิพพาน ทีเ่ ป็ นทีอ่ ยู่ของใจ ด้วยการศึกษาและปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ชีวติ ของมนุษย์หรือเครื่องมือทีม่ คี ุณค่าอย่างนี้ ก็จะทํา
ประโยชน์ให้แก่ชวี ติ จิตใจได้อย่างสูงสุด ก็เหมือนกับการใช้มดี ทําประโยชน์ หันผั
่ กหัน่
เนื้อ แต่ถา้ เอามีดมาฟันตัวเราเอง ก็เป็ นการเอาเครื่องมือทีม่ คี ุณค่ามาทําร้ายตัวเราเอง ถ้า
ศึกษาปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสร้างประโยชน์ให้กบั จิตใจ ถ้า
นําเอาไปใช้กบั ความโลภความอยากต่างๆ ก็จะทิม่ แทงจิตใจให้ทกุ ข์ทรมานตลอดเวลา นี่
คือเรื่องของพวกเรา เคยคิดกันบ้างหรือไม่ ถ้าคิดก็จะเห็นภาพอย่างนี้ นักปราชญ์
ทัง้ หลาย เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ใช้ชวี ติ นี้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชวี ติ จิตใจ
อย่างเต็มที่ ด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ เคยอยู่ในฐานะฆราวาส มีสมบัติ
ข้าวของเงินทอง มีฐานะต่างๆ ก็สละกันหมด เป็ นราชโอรสก็สละราชสมบัติ เป็ นเศรษฐี
เป็ นข้าราชการทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ ก็ลาออกจากงานจากการ สละทรัพย์สมบัตเิ งินทองต่างๆ
ให้แก่ผูอ้ น่ื แล้วก็ออกบวช ออกไปถือศีล อยู่ตามสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ตามป่ าตามเขา
บําเพ็ญภาวนา
เริ่มต้นทีส่ มถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เพราะถ้าจิตใจยังไม่สงบ จะไม่สามารถบําเพ็ญ
ภาวนาขัน้ ที่ ๒ คือวิปสั สนาภาวนาได้ พอจิตสงบแล้วจะเห็นสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ
เหมือนกับนํา้ นิ่ง จะใสจะเห็นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในนํา้ จะเห็นปลาเห็นก้อนหินเห็นพืชผักต่างๆทีอ่ ยู่
ใต้นาํ้ ถ้าไม่น่ิงนํา้ ก็จะขุน่ มัว มองไม่เห็นสิง่ ทีอ่ ยู่ในนํา้ ภายในจิตของเรานัน้ มีส่วนทีด่ แี ละ
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ส่วนทีไ่ ม่ดี ถ้าจิตไม่สงบจะไม่สามารถแยกแยะได้วา่ ส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดี ส่วนไหน
เป็ นคุณ ส่วนไหนเป็ นโทษ พอทําจิตให้สงบแล้วจะเห็นว่า สิง่ นี้เป็ นคุณสิง่ นี้เป็ นโทษ จะ
เห็นเวลาเกิดความโลภความอยากขึ้นมา จะเหมือนภูเขาไฟปะทุข้นึ มา เหมือนกับสิง่
แหลมคมทิม่ แทงจิตใจ จะไม่ตอ้ งถามใครเลยว่าเป็ นอะไร จะชื่ออะไรไม่สาํ คัญ จะเป็ นชื่อ
อืน่ ก็ได้ ไม่เรียกว่ากิเลสตัณหา แต่เรียกว่าเขียวขาวดําแดงก็ได้ เพราะเป็ นเพียงสมมุตทิ ่ี
เราให้กบั อาการเหล่านี้ ทีม่ อี ยู่ในใจ พระพุทธเจ้าทรงให้ช่อื ของอาการเหล่านี้วา่ กิเลส
ตัณหาความโลภความอยาก พอจิตสงบแล้วเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาจะรู้
เลย ไม่ตอ้ งแนะนําตัวเอง ว่ากระผมคือกิเลสกระผมคือตัณหา แต่จะแสดงความทุกข์
ทรมานใจขึ้นมา
ถ้าจิตไม่สงบจะไม่เห็นจะไม่รู้ พอเกิดความโลภความอยากขึ้นมา ก็จะทําตามคําสังของ
่
ความโลภความอยากทันที อยู่เฉยๆไม่ได้ ถ้าเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมา ต้องรีบ
ไปทําตามความโลภความอยากทันที เพราะไม่รู้วา่ อะไรกําลังสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ
แล้วก็ไปสร้างความทุกข์เพิม่ ขึ้น จากการไปแสวงหาสิง่ ต่างๆทีโ่ ลภทีอ่ ยาก จะไม่มที างรู้ได้
เลย ถ้าไม่ได้เจริญสมถภาวนาจนจิตรวมลงเป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นสักแต่วา่ รู้ เพราะ
ขณะทีจ่ ติ รวมลงสักแต่วา่ รู้นนั้ จะนิ่งสงบ ความโลภความอยากต่างๆ อารมณ์ต่างๆ
ความคิดปรุงต่างๆ จะสงบระงับลงไป พอถอนออกมาจึงจะค่อยๆปรากฏขึ้นมา ตอนที่
ปรากฏขึ้นมาจะเห็นชัดเลย ว่าเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทรมานใจแล้ว พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะ
สามารถเจริญภาวนาขัน้ ต่อไปได้ ก็คอื วิปสั สนาภาวนา เวลาโลภอยากได้อะไรจะรู้วา่ ทุกข์
ก็จะหาวิธีกาํ จัดความโลภความอยาก ต้องพิจารณาสิง่ ทีโ่ ลภทีอ่ ยากให้เห็นว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ ให้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นว่าเป็ นทุกข์มากกว่าเป็ นสุขก็จะไม่เอา เช่น
อยากจะเสพยาเสพติด ถ้ามีปญั ญารู้วา่ ยาเสพติดเป็ นโทษ ก็จะไม่เสพ ถึงแม้จะมี
ความสุขในขณะทีเ่ สพ แต่รู้วา่ เสพแล้วจะติด จะทุกข์ทรมานถ้าไม่ได้เสพ จะต้องเสพไป
เรื่อยๆ จะถูกยาเสพติดฆ่าตาย ถ้าเห็นโทษอย่างนี้ เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเหมือนยาเสพ
ติด ให้โทษให้ความทุกข์ทรมานแก่จติ ใจ ก็จะไม่อยากจะไม่โลภ เพราะเห็นว่าเป็ นทุกข์
เพราะ ๑. ไม่เทีย่ ง ไม่ดไี ปตลอด เวลาได้มาใหม่ๆก็ดี แต่พอได้มาไม่นานก็เปลีย่ นไป
ของใหม่ก็กลายเป็ นของเก่าของชํารุด กลายเป็ นภาระทีจ่ ะต้องดูแลรักษา เมือ่ ก่อนนี้ไม่มี
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สิง่ นี้ก็อยู่ได้มคี วามสุข แต่เดีย๋ วนี้ตอ้ งมีสง่ิ นี้ถงึ จะมีความสุข ถ้าสิง่ นี้เป็ นอะไรไป ก็ตอ้ ง
มาแก้ให้ดเี หมือนเดิม ถ้าไม่ดเี หมือนเดิมก็ตอ้ งหาสิง่ อืน่ มาทดแทน ก็เลยต้องหาความ
ทุกข์มาให้ตวั เองอยู่ตลอดเวลา ๒. เป็ นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา
ต้องเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มกี ารเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป มี
การเจริญแล้วก็มกี ารเสือ่ มเป็ นธรรมดา
ถ้าไม่ใช้ปญั ญาจะไม่เห็น จะเห็นแต่ส่วนทีด่ ี ส่วนทีน่ ่ารัก ส่วนทีน่ ่าชื่นชม เห็นว่าได้มา
แล้วจะมีความสุข แต่ไม่เคยคิดถึงความทุกข์ทต่ี ามมาจะแสนสาหัสขนาดไหน ไม่เคยคิด
กัน จึงติดกัน จึงต้องเจริญวิปสั สนา ก่อนจะเจริญวิปสั สนาได้ ต้องมีสมถภาวนาก่อน
ต้องมีความสงบจิตรวมลงเป็ นหนึ่งก่อน พอจิตรวมลงแล้วจะรู้วา่ อะไรเป็ นคุณอะไรเป็ น
โทษ จะรู้วา่ ความอยากเป็ นโทษ ความไม่อยากเป็ นคุณ ก็จะไม่อยากไปเรื่อยๆ เพราะ
เวลาไม่อยากแล้วมันเย็นสงบสุขสบาย เวลาอยากจะทุกข์ทรมานใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ก็จะสามารถตัดไปได้เรื่อยๆตามหลักนี้ สิง่ ทีต่ ดั ก็คอื วัตถุต่างๆ เบื้องต้นก็เป็ นวัตถุส่วน
หยาบ เช่นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ บุคคลต่างๆ สิง่ ของต่างๆ แล้วก็เข้ามาสู่ภายใน คือ
ร่างกายของตนเอง แล้วก็เข้ามาสู่ความรู้สกึ ความสุขความทุกข์ทม่ี อี ยูใ่ นขันธ์ แล้วก็
ความสุขความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในจิต จะขยับเข้ามา จะปล่อยไปเรื่อยๆ จะไม่อยากได้ความสุข
เหล่านี้ ถ้าไม่อยากสุขก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าอยากสุขพอสุขหายไปก็จะทุกข์ข้นึ มา จึงไม่อยากมี
ความสุขเหมือนคนในโลกอยากมีกนั พอสิ้นปี ก็ตอ้ งส่งความสุขให้แก่กนั เราจึงไม่ส่ง
ความสุขให้กบั ใคร เพราะรู้วา่ ความสุขแบบนี้เป็ นทุกข์ ไม่เทีย่ ง สุขเดีย๋ วเดียวแล้วก็
หายไป สุขตอนวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ พอวันที่ ๒ ต้องไปทํางาน สุขเหล่านัน้ ก็
หายไป บางทีต่นื ขึ้นมาวันที่ ๑ ก็ปวดหัวจากการเมาสุรา ดืม่ สุรามากจนเกินไป ฉลอง
มากเกินไป นอนหลับไม่พอ พอตื่นขึ้นมา ความสุขทีไ่ ด้จากการฉลองวันส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ก็หมดไป
ถ้ามีความสุขทีด่ กี ว่าทีเ่ หนือกว่า คือความสงบทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญสมถภาวนาแล้ว ก็จะ
ไม่อยากได้ความสุขอืน่ เพราะรู้วา่ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการ
บําเพ็ญสมถภาวนา เป็ นความสุขทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน อยู่กบั ใจไปตลอด ก็จะพยายาม
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บําเพ็ญใจให้สงบไปเรื่อยๆ ใจสงบเวลาใดความสุขทีแ่ ท้จริงก็จะปรากฏขึ้นในเวลานัน้ พอ
กิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาในใจเวลาใด ความสงบก็จะหายไปทันที จึงต้องกําจัดกิเลส
ตัณหาทุกครัง้ ทีป่ รากฏขึ้นมา ด้วยการเจริญวิปสั สนาภาวนา พิจารณาวัตถุทก่ี เิ ลสตัณหา
ไปอยาก ถ้าเป็ นกามตัณหาก็พจิ ารณารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์
รูปก็เป็ นทุกข์ เสียงก็เป็ นทุกข์กลิน่ ก็เป็ นทุกข์ อยากจะดืม่ ของหวานๆ ของทีม่ รี สมีชาติก็
ต้องตัดไป ถ้าดืม่ เพือ่ ร่างกายก็ดม่ื นํา้ เปล่า ถ้าไม่ดม่ื เพือ่ ร่างกายก็ไม่ตอ้ งดืม่ เลย สูด้ ม่ื
ความสงบดีกว่า เพราะเวลาไม่อยากแล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ ก็จะได้ดม่ื ดํา่
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ทีส่ ุขมากกว่าสุขทีไ่ ด้จากการดืม่ เครื่องดืม่ ทีถ่ ูกปากถูกคอ
ทีส่ ุขเพียงเดีย๋ วเดียว แล้วก็จะอยากอีกแล้ว จึงต้องหามาดืม่ อยู่เรื่อยๆ ซื้อขวดเดียว
กระป๋ องเดียวไม่ได้ ต้องซื้อเป็ นโหลเก็บไว้ทบ่ี า้ น เตรียมเอาไว้ต้อนรับความอยาก พอ
อยากปั๊บก็เปิ ดขึ้นมาดืม่ เลย ถ้ามีสมถะมีวปิ สั สนาแล้ว จะไม่ตอ้ งเก็บไว้ให้เกะกะรกบ้าน
เพราะมีเครื่องดืม่ ทีด่ กี ว่าภายในใจ ก็คอื ความสงบทีด่ ม่ื ดํา่ ทีใ่ ห้ความอิม่ ความสุข
มากกว่า ถ้ามีความสงบแล้วจะเห็นโทษของกิเลสตัณหาทันที เพราะเวลากิเลสตัณหาเกิด
ขึ้นมาจะทําลายความสงบทันที จึงต้องกําจัดมันทันที กําจัดด้วยวิปสั สนาด้วยไตรลักษณ์
นี่เอง ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์แล้ว จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นเหมือนยาเสพติด เพียงแต่
ทางโลกยังไม่ถอื ว่ารุนแรง ก็เลยไม่ได้ออกกฎหมายมาห้ามเหมือนห้ามยาเสพติด แต่ก็
เป็ นเหมือนยาเสพติด เวลาไม่ได้ดม่ื เป็ นอย่างไร ใจวุน่ วายต้องหามาดืม่ ให้ได้ จึงต้อง
พยายามเก็บไว้มากๆ เวลาเกิดความอยากแล้วจะได้มดี ม่ื เพราะรู้วา่ เวลาไม่มดี ม่ื จะทุกข์
ทรมานใจ
เวลาจิตไปโลภไปอยากกับรูปเสียงกลิน่ รส ก็ตอ้ งพิจารณารู ปเสียงกลิน่ รส ให้เห็นว่าเป็ น
ไตรลักษณ์ ถ้าไปโลภไปอยากกับบุคคลนัน้ บุคคลนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์
เหมือนกัน เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน สวยวันนี้หล่อ
วันนี้ ต่อไปก็จะไม่หล่อไม่สวย ไม่นานก็ตอ้ งกลายเป็ นซากศพ ต้องพิจารณาอย่างนี้ เพือ่
จะได้เห็นอนิจจังความไม่เทีย่ ง เห็นอนัตตา ไม่มใี ครสามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นหนุ่ม
เป็ นสาว ให้หล่อให้สวยไปตลอด ต้องเปลีย่ นไปตามกาลตามเวลา ถ้าไปยึดไปติดก็จะ
ทุกข์ทรมานใจ เวลาทีเ่ ปลีย่ นไป นี่คอื เรื่องของร่างกาย ทัง้ ของผูอ้ น่ื และของตัวเราเอง
48

ของตัวเราก็ตอ้ งพิจารณาเช่นเดียวกัน เราก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน ต้อง
กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟเหมือนกัน พิจารณาจนเห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้
ลมไฟ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ในรูปของอาหารเครื่องดืม่ ชนิดต่างๆ มารวมตัวกันเป็ นอาการ
๓๒ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็ นต้น แล้วก็อยู่ไปจนไม่สามารถอยู่รวมกันได้ก็
แยกออกจากกันไป นํา้ ก็ไปทางนํา้ ดินก็ไปทางดิน ลมก็ไปทางลม ไฟก็ไปทางไฟ ไปคน
ละทิศคนละทาง ไม่มอี ะไรเหลืออยู่ ร่างกายทีเ่ ป็ นนาย ก. นาย ข. ก็กลายเป็ น
ประวัตศิ าสตร์ไป อยู่ในความทรงจําเท่านัน้ แต่ความจริงไม่มี เช่นร่างกายของ
พระพุทธเจ้า ร่างกายของครูบาอาจารย์ทเ่ี ราเคารพนับถือก็เช่นเดียวกัน ร่างกายของท่าน
ได้กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไปหมดแล้ว อยู่เพียงแต่ความจําว่า พระพุทธเจ้า ครู บาอาจารย์
เป็ นอย่างนี้ แต่ความจริงไม่มแี ล้ว หาไม่เจอแล้ว เวลาไปประเทศอินเดียไปเจอหรือเปล่า
ไปเจอร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า ไม่มี หมดแล้ว เพราะเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
เท่านัน้ เอง นี่คอื การพิจารณาไตรลักษณ์ ให้พจิ ารณาอย่างนี้ จะได้ปล่อยวางร่างกายของ
เราได้ ร่างกายของคนอืน่ ก็ปล่อยได้ เวลาใครตายจะไม่เดือดร้อน เวลาเราตายก็ไม่
เดือดร้อน เพราะไม่มตี ณั หาความอยากให้อยู่เกินเวลาของเขา พอถึงเวลาทีเ่ ขาจะไปก็ให้
เขาไป ก็เท่านัน้ เอง ใจก็จะหายจากโรคทุกข์ทเ่ี กี่ยวกับร่างกาย
จากนัน้ ก็ขยับเข้าสู่วตั ถุทล่ี ะเอียดกว่า คือความสุขภายในใจ ต้องเห็นว่าเป็ นเช่นเดียวกัน
ไม่เทีย่ งเหมือนกัน เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปอยาก อยากให้สุขไปตลอด แต่เขาไม่สุข พอ
เปลีย่ นไปก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ต้องพิจารณาปล่อยให้เขาเป็ นไป พอปล่อยไปแล้ว ก็
จะไม่ทกุ ข์อกี ต่อไป จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ มีแต่ความสงบ เพราะไม่มคี วาม
อยาก ไม่มคี วามโลภกับสิง่ ต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน เมือ่ ไม่มที กุ ข์แล้วก็หมดปัญหา
ไป ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกต่อไป เพราะชีวติ ของพวกเราทุกคนนี้ทท่ี าํ กันอยู่น้ ี ก็ทาํ เพือ่ หา
ความสุขกันทัง้ นัน้ แต่ไม่เคยเจอความสุขทีแ่ ท้จริง เจอความสุขทีเ่ กิดๆดับๆ ก็เลยต้อง
หาอยู่เรื่อยๆ พอความสุขดับไปก็ตอ้ งหามาใหม่อยู่เรื่อยๆ พอได้เจอความสุขทีไ่ ม่เกิดไม่
ดับแล้ว ทีม่ อี ยู่ในใจตลอด ก็ไม่รู้จะไปหาอะไรอีก พอมีความสุขตลอดเวลาแล้ว ก็ถอื ว่า
จบ การแสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะได้พบแล้ว ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนอยู่ในใจของเรานี่เอง
เมือ่ ก่อนก็คดิ ว่าอยู่บนเขาลูกนัน้ อยู่ในป่ านัน้ อยู่ทว่ี ดั นัน้ อยู่กบั ครู บาอาจารย์องค์นนั้
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องค์น้ ี ก็ตอ้ งระเหเร่ร่อนไปหากัน หากันแทบเป็ นแทบตาย ก็ยงั หาไม่เจอสักที เพราะ
ไม่ได้หาทีอ่ ยู่จริง ถ้าเป็ นบุรุษไปรษณียก์ ็ส่งจดหมายไม่ถงึ คนรับสักที เพราะไม่ดูทจ่ี ่าหน้า
ว่าอยู่ตรงไหน จ่ามาทีใ่ จของเรา แต่เราไปทีโ่ น่นทีน่ ่กี นั ไปทีป่ ่ านัน้ ไปทีเ่ ขาลูกนี้ ไปหาครู
บาอาจารย์องค์นนั้ องค์น้ ีกนั แต่เขาจ่าหน้าให้หาทีใ่ จเรานี้
ให้หาความสุขด้วยสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนา แต่ไม่ทาํ กัน ยังไปวัดโน้นวัดนี้กนั อยู่ แล้ว
เมือ่ ไหร่จะเจอสักที ให้หนั กลับมาทีใ่ จเรา หันกลับมาทีท่ านศีลภาวนา ทานศีลภาวนานี้ทาํ
ทีไ่ หนก็ได้ อยู่ทบ่ี า้ นส่งเงินไปก็ได้ เราอยู่ภาวนาทีไ่ หนก็ส่งเงินไปแทนก็ได้ ตัวเราไม่ตอ้ ง
ไป ศีลก็รกั ษาทีใ่ จนี่แหละ ไม่ได้รกั ษาทีว่ ดั หรอก ศีลอยู่ทใ่ี จ ศีลมีข ้อเดียวก็คอื รักษาใจนี่
แหละ ใจทีส่ งบระงับก็จะมีศีลครบทุกข้อ จะเป็ นศีล ๓๑๐ ข้อหรือ ๒๒๗ ข้อหรือ ๑๐
ข้อ ๘ ข้อ ๕ ข้อ ก็อยู่ทใ่ี จข้อเดียวนี่แหละ รักษาใจได้ข ้อเดียว ระงับดับกิเลสตัณหาได้
แล้ว ก็จะรักษาศีลได้ทกุ ข้อ ทีต่ อ้ งมีศีลมากมาย ก็เพราะกิเลสตัณหา พอเกิดกิเลสตัณหา
แล้วก็อยากจะทํานัน่ อยากจะทํานี่ ทําด้วยเล่หเ์ หลีย่ มด้วยอุบายต่างๆ ก็ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้วความเดือดร้อนนี้ก็ยอ้ นกลับมาหาตัวเราเอง พอไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เขาก็ตอ้ งมาลงโทษเรามากําจัดเรา ถ้าเราสงบระงับไม่มกี เิ ลสตัณหา
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งรักษาอะไร รักษาได้หมดทุกข้อ ไม่ตอ้ งรู้ดว้ ยว่าศีล ๒๒๗ มีอะไรบ้าง ไม่
จําเป็ นต้องรู้ ถ้ารู้ตวั นี้ตวั เดียว รับรองได้วา่ จะไม่มกี ารทําผิดศีลโดยเด็ดขาด สมัยพระ
พุทธกาลสมัยแรกๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระธรรมคําสอนนี้ ไม่มพี ระวินยั ไม่
มีศีล ๒๒๗ ข้อ ไม่เคยสังสอนพระ
่
เพราะพระทุกรูปทีม่ าบวช เป็ นพระอรหันต์กนั ทัง้ นัน้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ก่อน แล้วค่อยขออนุญาตบวชเป็ นพระภิกษุ เช่นพระอัญญาโกณ
ฑัญญะก็เป็ นพระโสดาบันก่อน พอพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็ขอ
บวชพระกัน พอทรงไปโปรดนักบวชในสํานักอืน่ จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็ขอบวชเป็ น
พระภิกษุกนั จึงไม่ตอ้ งมีพระวินยั เพราะท่านมีความสงบระงับ ไม่ได้ทาํ อะไรทีเ่ สียหาย
พอรุ่นพระอรหันต์หมดไป พอพวกปุถชุ นมาบวช ก็เริ่มมาสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมา เพราะ
พวกนี้ยงั มีกเิ ลสตัณหาอยู่ พอมาบวชแล้วก็ไปทําบัดสีบดั ซบต่างๆ มีคนไปฟ้ อง
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยต้องกําหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมา ห้ามทํานัน่ ห้ามทํานี่ จาก
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๑ ข้อเป็ น ๒ ข้อ ๓ ข้อจนถึง ๒๒๗ ข้อ ถ้าทรงประทับอยู่ถงึ วันนี้คงมีถงึ ๒๒๗๐ ข้อ มี
เรื่องให้มาแก้อยู่เรื่อยๆ ทุกวันนี้ไม่มพี ระพุทธเจ้า พระสงฆ์จงึ ต้องช่วยกัน ช่วงนี้ก็มขี ่าว
ขึ้นมาอีกแล้ว มีพระไปบวชภิกษุณี มีเรื่องให้แก้อยู่ตลอดเวลา เพราะใจของพระยังไม่
หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ทําไมไม่ดูครู บาอาจารย์บา้ ง หลวงปู่มนท่
ั ่ านเคยบวชภิกษุณีหรือ
เปล่า หลวงปู่ชาท่านเคยบวชภิกษุณีหรือเปล่า เป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ชาไปบวชภิกษุณีทาํ ไม
ไปอวดเก่งกว่าครูบาอาจารย์ทาํ ไม จําเป็ นต้องบวชภิกษุณีดว้ ยหรือ ถ้าไม่บวชภิกษุณีแล้ว
จะตายหรืออย่างไร จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรืออย่างไร คุณแม่ชแี ก้วไม่เห็นต้อง
บวชเป็ นภิกษุณีเลย ทําไมไม่ใช้สติปญั ญา นี่คอื ปัญหาทีต่ ามมา บวชแล้วไม่ทาํ กิจของตน
ไม่ทาํ จิตให้สงบ พอปฏิบตั ไิ ปได้หน่อย จิตสงบนิดหนึ่งก็คดิ ว่าบรรลุแล้ว แล้วก็ออกไป
สังสอนผู
่
อ้ น่ื เป็ นเจ้าสํานักแล้ว เป็ นอาจารย์แล้ว สามารถล้มล้างปฏิปทาอันดีงามของครู
บาอาจารย์ ทีท่ า่ นได้ปฏิบตั มิ าได้อย่างไม่รู้สกึ ตัวเลย อํานาจของกิเลสตัณหาเป็ นอย่างนี้
ถ้าเป็ นศิษย์ทม่ี คี รู ก็ควรดูครูบาอาจารย์เป็ นตัวอย่าง อย่าออกนอกลูน่ อกทาง อย่าไปคิด
ว่าเก่งกว่าครูบาอาจารย์ จะได้ปลอดภัย จะได้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงาม จะ
เจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่ ๆขึ้นไป อย่าไปอยากบวชเป็ นภิกษุณีกนั นะ แล้วมาด่าพระว่าไม่
เมตตา ไม่ยอมบวชภิกษุณีให้ ชอบเกาไม่ถูกทีก่ นั ทีค่ นั ไม่เกา ชอบเกาทีไ่ ม่คนั กัน ทีค่ นั ก็
คือใจของเรา ไม่เกากัน ไปเกาเรื่องนัน้ เกาเรื่องนี้กนั
ถาม แม่ชไี ปบิณฑบาตได้หรือคะ
ตอบ เป็ นเรื่องธรรมเนียม ถ้าชาวบ้านยินดีจะใส่บาตรก็ไปได้ เป็ นโยมก็ไปได้ ถ้าเขา
ยินดีให้ เป็ นขอทานดีๆนี่เอง นักบวชต้องขอทาน การบิณฑบาตของพระก็คอื การ
ขอทานโปรดสัตว์น่ีเอง เพียงแต่ไม่ได้เคาะประตูเรียกร้อง เดินไปเรื่อยๆ ถ้า
อยากจะให้ก็ให้ ไม่ให้ก็ไม่วา่ อะไร เป็ นขอทานบรรดาศักดิ์ มีศีลมีจริยาวัตรมี
ธรรม ถ้าเป็ นขอทานทัวไปจะไม่
่
มศี ีลไม่มจี ริยาวัตร คนจึงไม่ค่อยให้ขอทานกัน
แต่ยนิ ดีให้พระภิกษุ แต่ความจริงท่านก็เป็ นขอทานเหมือนกัน ต่างตรงทีว่ า่ ท่านมี
ศีลมีปฏิปทาอันดีงาม มีการประพฤติปฏิบตั ทิ น่ี ่าเลือ่ มใส ถ้าทําตัวเป็ นทีน่ ่า
เลือ่ มใสก็จะมีคนยินดีสนับสนุน ถึงแม้ไม่ได้โกนศีรษะห่มเหลือง เช่นในศาสนา
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อืน่ มีนกั บวชไม่ได้โกนศีรษะ แต่มลี ูกศิษย์ลูกหาสนับสนุน อย่างพวกบาทหลวง
นี้ไม่ตอ้ งออกไปบิณฑบาต แต่มเี งินเดือนจากศรัทธาญาติโยม ให้เป็ นค่าใช้จ่าย ก็
เหมือนกัน ไม่ต่างกันตรงไหน ถ้าทําตนเป็ นคนดีทาํ ประโยชน์ให้แก่โลก ไม่โลภ
ไม่สะสมสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จะมีคนยินดีสนับสนุนเสมอ ถ้ามีมากกว่าคนอืน่
ก็จะไม่มใี ครอยากจะสนับสนุน ถ้าสละหมดทุกอย่าง เขาก็รู้วา่ ต้องอาศัยผูอ้ น่ื เขา
ก็ยนิ ดีทจ่ี ะสนับสนุน ถ้าเขาเห็นว่าเราทําประโยชน์ให้แก่สงั คม ทําประโยชน์ให้แก่
โลก ทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื อย่างทีพ่ วกเรายินดีทาํ บุญกับพระกัน เพราะมี
ศรัทธา เห็นว่าท่านเป็ นคนดี เสียสละทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีพ่ วกเรายังสละกันไม่ได้
จึงยินดีสนับสนุนท่าน จะได้อาศัยท่านพาพวกเราไปสู่ความสุขกัน
ถาม มนุษย์ทาํ ทานศีลภาวนาได้ตลอด แล้วเทวดาทําได้แค่ไหน
ตอบ ทําได้ไม่มากเพราะไม่มคี นสอน
ถาม เห็นว่าฟังธรรมหลวงปู่หลวงตาได้
ตอบ นานๆจะมีหลวงปู่หลวงตาทีม่ อี ภิญญา ทีส่ ามารถติดต่อกันได้ พวกเทวดาก็ตอ้ ง
เป็ นพวกใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล
ถ้าชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสก็จะไม่สนใจ
เทวดามีหลายพวก
พวกทีช่ อบทําบุญให้ทานแต่ไม่ชอบศึกษาธรรมะไม่ชอบ
ภาวนา ก็จะไม่สนใจศึกษา ชอบทําบุญให้ทาน ชอบเทีย่ ว พวกทีส่ นใจภาวนาจะ
ไม่ชอบเทีย่ ว ชอบสนทนาธรรม ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรม ชอบภาวนา พวกนี้จะมา
ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์กนั แต่จะไม่ได้ภาวนา
ถาม เทวดาไม่ได้ภาวนาต่อเนื่องเหมือนมนุษย์หรือคะ
ตอบ มนุษย์ก็ยงั ไม่ภาวนาอย่างต่อเนื่อง พวกทีจ่ ะภาวนาได้อย่างต่อเนื่องต้องขัน้ พระ
อนาคามี จิตจะมีสติปญั ญาอัตโนมัติ จะภาวนาอย่างเดียว แต่พระสกิทาคามีพระ
โสดาบัน ยังชอบไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เข้าวัด ๓ วันไปเทีย่ ว ๓
วัน ยังไม่ต่อเนื่อง พอตายไปก็ไปเป็ นเทวดา แล้วแต่อารมณ์ อยากจะภาวนาก็
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ภาวนา อยากจะเทีย่ วก็ไปเทีย่ ว จะติดเป็ นนิสยั ไป จะถูกอารมณ์ผลักดัน อารมณ์
ของพระสกิทาคามีกบั พระโสดาบัน ยังสลับกันระหว่างทางโลกกับทางธรรมอยู่
แต่อารมณ์ของพระอนาคามีจะไปทางธรรมอย่างเดียว
ตัดราคะตัณหาได้
หมดแล้ว ไม่สนใจกามราคะ เพราะพิจารณาอสุภะอยู่ตลอดเวลา เห็นร่างกาย
เป็ นเหมือนซากศพอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดราคะตัณหาขึ้นมา อยากมีความสุขใน
จิตมากขึ้น มีความสงบในจิตมากขึ้น จะภาวนาตลอด จะไม่ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จะรู้วา่ งานอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารระงับดับกิเลสตัณหา ทีท่ าํ ลายความสงบสุขของใจ
พระอนาคามีไม่ตอ้ งศึกษากับใครก็ได้ บรรลุได้เอง อาจจะช้าหน่อย ถ้าไม่มี
อาจารย์คอยสอน ถ้ามีอาจารย์คอยสอนก็เร็ว เพราะไม่ตอ้ งเสียเวลาแก้ปญั หา จะ
ไปติดอยู่กบั ความสว่างไสวทีอ่ ยู่ภายในจิต ถ้ามีคนคอยสอนคอยบอกไว้ล่วงหน้า
พอพบปั๊บจะรู้เลย ก็จะพิจารณาด้วยไตรลักษณ์เลย ถ้าอยากจะภาวนาอย่าง
ต่อเนื่องก็ตอ้ งขัน้ พระอนาคามี ต้องพิจารณาอสุภะ ตัดความอยากในราคะตัณหา
ให้ได้อย่างสิ้นเชิง ตอนจิตจะสงบเป็ นส่วนใหญ่ จะมีกเิ ลสทีล่ ะเอียดโผล่ข้นึ มา
เป็ นระยะๆ ทีจ่ ะมาทําลายความสงบสุขทีล่ ะเอียด ตอนนัน้ ต้องใช้สติปญั ญา
อัตโนมัตคิ อยทําลายอยู่ตลอดเวลา คอยเฝ้ าดูจติ อยู่ตลอดเวลา พอเกิดอาการ
ขึ้นมาก็รู้เลยว่า ปัญหามาแล้ว ต้องหาวิธีกาํ จัด จะพิจารณาไปเรื่อยๆ จนไม่มี
กิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ในจิต จนจิตเป็ นนิพพานไป ถ้าบรรลุเป็ นพระอนาคามี
แล้ว ไปประสบอุบตั เิ หตุตายไป ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ จะเกิดเป็ นพรหม
แล้วก็จะภาวนาต่อ
ถาม แต่ละขัน้ จะมีขบวนการของมันใช่ไหม
ตอบ ในแต่ละขัน้ จะมีปญั หาทีต่ อ้ งแก้ มีโจทย์ เหมือนเวลาเรียนหนังสือ เวลาสอบแต่
ละชัน้ จะมีข ้อสอบทีต่ ่างกันไป ปี ๑ มีข ้อสอบอย่างหนึ่ง ปี ๒ มีข ้อสอบอย่างหนึ่ง
ปี ๓ ปี ๔ ก็มขี ้อสอบทีต่ ่างกันไป พอสอบปี ๑ ได้แล้วก็ไม่ตอ้ งกลับไปสอบใหม่
เพราะเป็ นข้อสอบเดิม ต้องไปสอบปี ท่ี ๒ ปี ท่ี ๓ ปี ท่ี ๔ ตามลําดับต่อไป วัตถุ
ของความอยากจะเป็ นข้อสอบ ตอนต้นจะติดอยู่ภายนอกก่อน ติดอยู่ทร่ี ู ปเสียง
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กลิน่ รส ต้องตัดให้ได้ก่อน แล้วก็มาตัดทีร่ ่างกาย ตัดทีข่ นั ธ์ ๕ ตัดรู ปขันธ์แล้ว ก็
ตัดนามขันธ์ แล้วก็ตดั ความสุขทีล่ ะเอียดทีม่ อี ยู่ในจิต ข้อสอบเป็ นขัน้ ๆ ต้อง
ภาวนาต้องปฏิบตั แิ ล้วถึงจะเห็นจริง ทีฟ่ งั อยู่น้ เี ป็ นเพียงสัญญา ฟังแล้วเดีย๋ วก็ลมื
เดีย๋ วก็ถามใหม่ ถ้าปฏิบตั จิ นเห็นแล้วจะไม่ถาม
เราติดอยู่ขนั้ ไหน เวลาฟังธรรมจะรอให้ท่านแสดงถึงขัน้ ทีเ่ ราติดอยู่ เวลาท่านแสดงธรรม
จะแสดงตามขัน้ ขัน้ ที่ ๑ ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ ไปตามลําดับเราอยู่ขนั้ ไหนก็รอฟังท่าน พอ
มาถึงขัน้ นี้ตอ้ งทําอย่างนี้ เราก็จะเข้าใจ เอาไปปฏิบตั ติ ่อได้ หรือจะปฏิบตั ใิ นขณะทีฟ่ งั เลย
ก็ได้ ถ้าไม่มนใจกั
ั ่ บการปฏิบตั ขิ องเรา พอท่านบอกให้ทาํ อย่างนี้ เหมือนกับทีเ่ ราทําอยู่ ก็
จะรู้วา่ ทําถูกแล้ว นักปฏิบตั จิ ะฟังธรรมกันแบบนี้ เวลาฟังแต่ละครัง้ จะได้ครูบาอาจารย์
มาเคลียร์ปญั หาให้ พอเข้าใจปั๊บก็ผา่ นไปได้ ก็จะขยับขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง ถ้าไม่มคี รูบา
อาจารย์ ปฏิบตั ไิ ปก็จะไม่มนใจ
ั ่ ไม่แน่ใจ ยังลังเลสงสัย ก็ยงั ไม่ผ่าน ถ้ามีสติปญั ญา
แหลมคมมาก ก็ไม่ตอ้ งอาศัยครูบาอาจารย์ เช่นพระพุทธเจ้า ท่านไม่ตอ้ งให้ใครมาสอน
ว่าถูกหรือไม่ถูก ท่านจะรู้เอง พออดพระกระยาหาร ๔๙ วันก็รู้วา่ ไม่ใช่แล้ว ผิดทางแล้ว
ท่านก็ยอ้ นกลับมาภาวนาทําจิตให้สงบ แล้วก็พจิ ารณาวิปสั สนา คนทีฉ่ ลาดจะพิจารณา
ด้วยเหตุดว้ ยผลอยู่ตลอดเวลา มีสติคอยดูใจตลอดเวลา จะเห็นจะรู้ จะสอนตนเองได้
ถ้าไม่ฉลาดก็ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื ท่านถึงแยกนักปฏิบตั อิ อกเป็ นพวกทีบ่ รรลุเร็วและบรรลุชา้
อยู่ทส่ี ติปญั ญา ถ้าสติปญั ญาแหลมคมจะบรรลุได้เร็วมาก ถ้าสติปญั ญาทึบก็จะช้า บรรลุ
เร็วหรือบรรลุชา้ อยู่ทส่ี ติปญั ญา ส่วนปฏิบตั งิ า่ ยหรือปฏิบตั ยิ าก อยู่ทก่ี เิ ลสหนาหรือบาง
ถ้ากิเลสหนาก็จะปฏิบตั ยิ าก กิเลสบางก็จะปฏิบตั งิ า่ ย ได้กาํ จัดมามากแล้ว ได้ขูดออกไป
มากแล้ว ถ้าเป็ นสนิมก็ได้ขูดออกไปมากแล้ว พอมาขูดอีก ๒ – ๓ ครัง้ ก็หมด ถ้าสนิม
หนา ขูดเท่าไหร่ก็ยงั ไม่เห็นเนื้อเหล็ก ก็จะรู้สกึ จะยาก
ท่านจึงแบ่งนักปฏิบตั เิ ป็ น ๔ จําพวกคือ ๑. รู้เร็วปฏิบตั งิ า่ ย พวกนี้กเิ ลสก็นอ้ ยปัญญาก็
แหลมคม ๒. รู้ชา้ ปฏิบตั ยิ าก พวกนี้กเิ ลสหนาปัญญาทึบ ๓. รู้ชา้ ปฏิบตั งิ า่ ย พวกนี้กเิ ลส
บางแต่ปญั ญาทึบ ๔. รู้เร็วปฏิบตั ยิ าก พวกนี้กเิ ลสหนาแต่ปญั ญาแหลมคม ต้องปฏิบตั ิ
ด้วยความยากลําบาก ต้องทรมานตนอย่างสุดๆ บางองค์ตอ้ งเดินจงกรมจนฝ่ าเท้าแตก
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ปฏิบตั ยิ าก กิเลสถึงจะตาย พวกปฏิบตั งิ า่ ยๆสบายๆ ฟังธรรมแล้วบรรลุเลย อย่าง
พระปัญจวัคคียน์ ้ มี นี อ้ ย พวกเราลองตรวจดูวา่ อยู่ขนั้ ไหนกัน ถึงแม้จะอยู่ในขัน้ รู้ชา้
ปฏิบตั ยิ าก ก็ยงั ดีกว่าไม่ตดิ ขัน้ ใดเลย เพราะยังปฏิบตั อิ ยู่ ดีกว่าพวกทีไ่ ม่ตดิ อันดับเลย
เพราะไม่ได้ปฏิบตั ิ ถ้าบรรลุชา้ ก็ตอ้ งหาครูบาอาจารย์ช่วย จะทําให้บรรลุเร็วได้ ท่านจะ
ช่วยขัดเกลากิเลส จะคอยไล่ให้เข้าทางจงกรมให้ภาวนาอยู่เรื่อยๆ จะไม่ปล่อยให้ไปวัด
โน้นวัดนี้ ถ้าอยู่กบั ท่านก็ตอ้ งอยู่เลย ถ้าไปก็ไปเลย จะเข้าๆออกๆนี้ท่านไม่เอา แสดงว่า
ไม่ได้ไปภาวนา เหมือนคนไข้ไปอยู่ทโ่ี รงพยาบาล อยู่สกั วัน ๒ วัน แล้วก็ขอออกไปเทีย่ ว
สักวัน ๒ วัน แล้วค่อยกลับมารักษาตัวใหม่ หมอบอกไม่รกั ษาดีกว่า รักษาจนวันตายก็
ไม่หาย พอมีงานวันเกิดก็ขอลาหมอไป พอมีงานแต่งงานก็ขอลาไป แล้วค่อยกลับมา
รักษาต่อ หมอทีไ่ หนจะเอาคนไข้อย่างนี้ ควรหาครู บาอาจารย์ทม่ี สี าํ นักปฏิบตั ทิ เ่ี งียบสงบ
มีท่านคอยทุ่มเทเวลาให้กบั เรา เราจะก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว ท่านช่วยเราทัง้ ๒ ด้านเลย
ช่วยให้บรรลุเร็ว และช่วยให้ปฏิบตั งิ า่ ย
ทีป่ ฏิบตั ยิ ากเพราะอยากจะปฏิบตั แิ บบสบายๆ พอนัง่ เจ็บปวดหน่อยก็ไม่เอาแล้ว มันก็
เลยยาก ถ้าเจ็บปวดแล้วไม่สนใจมัน ไม่ให้ความเจ็บปวดมาเป็ นปัญหา มันก็งา่ ย ไม่นาน
ก็ทะลุไปได้ ความเจ็บปวดเป็ นเหมือนพยับแดด ไม่ได้เป็ นของจริง เราไปกลัวมันเอง ถ้า
ไม่กลัวมันเสียอย่าง มันทําลายใจไม่ได้หรอก มันไม่ได้เป็ นของจริง เป็ นเหมือนพยับแดด
แต่พอเราเห็นปั๊บก็กลัวมันแล้ว เห็นว่ามันเป็ นเหมือนเสือ ก็เลยกลัวตัวสัน่ ถ้าเข้าไปหา
มัน พอถึงตัวมันๆก็จะหายไป เพราะมันเป็ นเหมือนพยับแดด ความเจ็บปวดนี้ก็
เหมือนกัน อย่าไปกลัวมัน ปล่อยมันเจ็บไป เราก็ภาวนาของเราไป บริกรรมพุทโธๆไป
หรือพิจารณาให้เห็นว่า เป็ นเพียงสภาวธรรมทีป่ รากฏขึ้นทีจ่ ติ รับรู้เท่านัน้ เอง เหมือนกับ
เสียงทีเ่ ราได้ยนิ ขณะนี้ มันก็เป็ นสภาวธรรมทีจ่ ติ รับรู้ จิตรับรู้ได้ทกุ สภาวธรรม ไม่วา่ จะ
เป็ นเสียงเป็ นรูปเป็ นกลิน่ เป็ นรสเป็ นโผฏฐัพพะ จะเป็ นในรูปแบบไหนก็ตาม ทีช่ อบ
หรือไม่ชอบ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร จิตรับรู้ได้หมด ปัญหาอยู่ทช่ี อบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบ
ก็เป็ นปัญหาตอนทีส่ มั ผัสรับรู้ ถ้าชอบก็จะไม่เป็ นปัญหาตอนทีส่ มั ผัสรับรู้ เช่นพริกนี้ ถ้า
ชอบพริกก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าไม่ชอบก็เป็ นปัญหา รับประทานไม่ได้ เช่นเดียวกับเวทนา
ถ้าชอบทุกขเวทนาชอบความเจ็บปวดก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าไม่ชอบก็จะเป็ นปัญหา
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พระปฏิบตั จิ งึ ไม่กลัวความเจ็บปวดกัน ท่านฝึ กให้ชอบความเจ็บปวด เดินจงกรมเป็ น
ชัว่ โมงๆ เพือ่ ฝึ กใจให้ชนิ กับความเจ็บปวด พอชินแล้วก็จะไม่เป็ นอุปสรรคแต่อย่างใด จะ
ผ่านไปได้ เวลาอดอาหารก็เป็ นการสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาภายในร่างกาย เวลาร่างกาย
ขาดอาหารก็เกิดความหิว ก็เป็ นความเจ็บปวด ก็ตอ้ งหาวิธีต่อสูก้ บั ความเจ็บนี้ ก็คอื ทํา
จิตให้สงบ พอจิตสงบแล้ว ความเจ็บความหิวของร่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยูท่ ่ี
ไม่ชอบความหิว หรือความอยากรับประทานทีเ่ ป็ นตัวปัญหา พอจิตสงบแล้วความอยาก
รับประทานก็หายไป ความทุกข์ทรมานใจทีเ่ กิดจากความอยากรับประทาน หรือความไม่
ชอบความหิว ก็จะหายไป ความหิวของร่างกาย ไม่รุนแรงเท่ากับความไม่ชอบความหิว
หรือความอยากรับประทาน ทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ทรมานใจมากกว่าหลายเท่า พอจับประเด็นนี้ได้
แล้ว จะไม่กลัวความเจ็บปวดของร่างกาย หรือความหิวของร่างกาย แต่กลัวความทุกข์
ทรมานใจ ทีเ่ กิดจากความกลัวความหิวกลัวความเจ็บของร่างกายมากกว่า จึงต้องระงับ
ดับความกลัวความเจ็บนี้ เวลาทีม่ นั เกิดขึ้นมา ด้วยการทําใจให้สงบ ด้วยอุบายของสมถ
ภาวนา เช่นบริกรรมพุทโธๆไป หรือด้วยการใช้ปญั ญา พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นสภาวธรรม
อย่างหนึ่ง เหมือนกับเสียงทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในขณะนี้ มากระทบกับหูแล้วก็รบั รู้ทใ่ี จ ความ
หิวก็กระทบกับร่างกายแล้วก็ไปรับรู้ทใ่ี จเหมือนกัน
พอไปถึงใจก็เป็ นสภาวธรรม
เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นเสียงหรือความหิวของร่างกาย
เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย ใจเป็ นเพียงผู ้รับรู้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไร ไม่ได้กระทบกระเทือนใจ
เลย มีแต่กเิ ลสตัณหาทีก่ ระทบกระเทือนใจ ด้วยอวิชชาความไม่เข้าใจความหลง
เหมือนกับดูหนังแล้วไปตื่นเต้นดีใจเสียใจกับหนังทีเ่ ราดู เราไม่ได้เป็ นอะไรกับดาราที่
แสดงเลย ทําไมไปเป็ นอะไรไปกับเขาด้วย เพราะเราดูแบบเอาเขามาเป็ นเรา เราเป็ นเขา
ถ้าดูวา่ เขาเป็ นเขา เราเป็ นเรา เราเป็ นคนดู เขาเป็ นคนเล่น ก็ปล่อยเขาเล่นไป เราก็ดูไป ก็
จะไม่เป็ นปัญหา ดูฟตุ บอล เวลาแพ้ก็เสียใจ เวลาชนะก็ดอี กดีใจ ฉลองกันทัวประเทศ
่
เป็ นคนเล่น ไม่ได้เป็ นคนดู ถ้าดูเฉยๆ เวลาแพ้ก็เขาแพ้ เราไม่ได้แพ้ เวลาชนะก็เขาชนะ
เราไม่ได้ชนะไปกับเขาด้วย ถ้าดูเฉยๆ เวลาร่างกายเจ็บ ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย
ร่างกายหิว ใจก็ไม่ได้หวิ ไปกับร่างกาย ถ้าใจสงบนิ่งใจจะอิม่ ตลอดเวลา จะเห็นว่างานที่
แท้จริงไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทใ่ี จนี่แหละ อยูท่ ท่ี าํ ใจให้สงบนิ่งให้ได้ตลอดเวลา เวลากิเลส
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ตัณหาเกิดขึ้นมา ก็ตอ้ งสยบมันให้ได้ สยบมันด้วยสมถะถ้ายังไม่มปี ญั ญา ถ้ารู้จกั ใช้
ปัญญาก็ใช้ปญั ญา ถ้าใช้ปญั ญาจะสยบได้อย่างถาวร จะไม่ฟ้ ื นขึ้นมาอีก ถ้าสยบด้วย
สมถะ จะสงบในขณะทีส่ มถะทํางาน เวลาจิตสงบ กิเลสตัณหาจะสงบไปด้วย พอจิตออก
จากความสงบ กิเลสตัณหาก็จะออกมาทํางานต่อ ถ้าถูกสยบด้วยปัญญา ก็จะไม่ออกมา
อีกเลย เพราะกิเลสตัณหาออกมาจากความหลง พอได้ปญั ญาไปดับความหลง ก็จะไม่มี
ตัวทีจ่ ะสร้างกิเลสตัณหา การปฏิบตั เิ พือ่ กําจัดกิเลสอย่างถาวร จึงต้องใช้ปญั ญา ถ้าใช้
สมถะใช้สมาธิ จะกําจัดได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่จะไม่ถาวร เหมือนกับร่างกายเป็ น
โรคภัยไข้เจ็บอยู่เรื่อยๆ กินยาก็หาย แล้วก็เป็ นใหม่อกี ถ้าจะหายอย่างถาวรก็ตอ้ งเอาไป
เผา จะไม่มโี รคอีก เพราะร่างกายเป็ นทีต่ งั้ เป็ นทีเ่ กิดของโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าไม่มรี ่างกายก็
จะไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ พระพุทธเจ้าจึงไม่ไปเกิดใหม่ เพราะไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บ พระ
อรหันต์จงึ ไม่ไปเกิดใหม่ แต่พวกเรายังอยากจะเกิดใหม่ ยังอยากจะเป็ นโรคกัน
งานทางโลกทีท่ าํ ไปนี้ ประโยชน์จะตกอยู่ทร่ี ่างกายกับทีก่ เิ ลส เพราะจะเอารายได้มาหา
ความสุขทางโลกกัน ถ้ามีรายได้พอจุนเจืออัตภาพร่างกายแล้ว มีเวลาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมได้
ก็ควรหยุดงานทางโลก เพือ่ มาปฏิบตั ธิ รรมจะดีกว่า ครู บาอาจารย์ทกุ รู ปก็ทาํ อย่างนี้กนั
งานทางโลกท่านก็สละหมดแล้ว ท่านถึงเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราได้ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของท่าน
ได้ เพราะท่านสละงานทางโลกไป แล้วก็ท่มุ เทกับงานทางธรรม ปฏิบตั ธิ รรมอย่างเดียว
ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมจนสําเร็จ ก็จะไม่มงี านทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป มีแต่งานอดิเรก คือสัง่
สอนผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื งานนี้จะทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ แล้วแต่อธั ยาศัย แล้วแต่ศรัทธา ถ้า
จะสอนแต่ไม่มคี นศรัทธามาฟัง ก็ไม่ตอ้ งสอน ขึ้นอยู่กบั ผูท้ ม่ี ศี รัทธาด้วย ขึ้นอยู่กบั
ผูส้ อนด้วย
ครูบาอาจารย์บางรู ปท่านก็ไม่ค่อยสังสอนใคร
่
บางรู ปก็มคี วามรู้
ความสามารถมาก สังสอนญาติ
่
โยมได้เป็ นจํานวนมากมาย เป็ นเรื่องอัธยาศัย ไม่ได้เป็ น
ข้อบังคับ ถ้าทํางานของเราเสร็จแล้ว งานทีจ่ ะสงเคราะห์ผูอ้ น่ื ถือเป็ นงานอดิเรก จะทําก็
ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัย อยู่ทค่ี วามรู้ความสามารถของตนเองทีจ่ ะสังสอนผู
่
้อืน่
แล้วก็อยู่ทศ่ี รัทธาของผูอ้ น่ื จะสนใจฟัง จะสนใจศึกษาหรือไม่ อยู่ทงั้ ๒ ส่วน
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พระพุทธเจ้าบางองค์ก็ไม่ได้สงสอนใคร
ั่
ก็ทรงเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป ไม่มใี ครทราบ
ว่าท่านเป็ นพระพุทธเจ้า อาจจะอยู่ในยุคทีไ่ ม่มใี ครสนใจกับการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมก็ได้
หรืออาจจะเป็ นจริตของท่าน
ทีไ่ ม่อยากจะยุ่งกับการอบรมสังสอนผู
่
อ้ น่ื
แม้แต่
พระพุทธเจ้าของพวกเรา ในเบื้องต้นก็ทรงมีความรู้สกึ อย่างนัน้ ตอนทีท่ รงตรัสรู้ใหม่ๆ
ทรงมีความท้อแท้ทีจ่ ะเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื เพราะทรงรู้วา่ เป็ นความรู้ ทีข่ ดั กับความรู้สกึ
ของคนในโลก เหมือนกับไปสอนคนทีต่ ดิ เหล้าติดบุหรี่ให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ หรือติดยา
เสพติด เป็ นงานทีย่ ากลําบาก ก็เลยไม่อยากจะขวนขวาย แต่เนื่องจากมีพระเมตตากรุณา
ทรงเห็นประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้นกับผูท้ น่ี าํ เอาไปปฏิบตั ิ ทรงพิจารณาเห็นว่าคนก็มหี ลาย
จําพวกด้วยกัน พวกทีไ่ ม่สามารถหรือไม่สนใจรับไปปฏิบตั กิ ็มี พวกทีส่ นใจและสามารถ
รับไปปฏิบตั ไิ ด้ก็มี พระองค์จงึ ทรงจําแนกแยกสัตว์ หรือผูท้ จ่ี ะศึกษาปฏิบตั ธิ รรมนี้ไว้ ๔
จําพวก เหมือนบัว ๔ เหล่า ทรงมุง่ ไปสอนพวกทีม่ คี วามสนใจ จะรู้เร็วรู้ชา้ ก็อยู่ทบ่ี ญ
ุ
บารมีทไ่ี ด้สร้างมา เบื้องต้นก็มงุ่ ไปพวกทีม่ บี ารมีมาก เพราะสอนง่าย พูดเพียงคํา ๒ คําก็
เข้าใจ ก็ปฏิบตั ติ ามได้ บรรลุได้ พอหมดพวกแรกแล้วค่อยไปพวกที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไป
นี่คอื งานอดิเรกของผูท้ เ่ี สร็จงานของตนแล้ว ขึ้นอยู่กบั สติปญั ญาของแต่ละท่าน เป็ น
สติปญั ญาทีจ่ ะนําเอาธรรมทีร่ ู้มาสอนผูอ้ น่ื มาพูดให้คนอืน่ ฟังแล้วเกิดความเข้าใจ ถ้ามี
ศิลปะในการสังการสอน
่
ก็จะสังสอนผู
่
อ้ น่ื ได้มาก ถ้าไม่มศี ิลปะ สอนแบบเนื้อๆไม่ขยาย
ความ คนฟังก็อาจจะไม่เข้าใจ ถ้าสามารถแสดงธรรมให้คนเข้าใจได้ จะเป็ นประโยชน์กบั
โลกมาก เช่นพระสารีบตุ ร พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง ว่าเป็ นรองจากพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ใน
การแสดงธรรม ทรงถือว่าเป็ นอิทธิฤทธิ์ทแ่ี ท้จริง คือความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ
ให้แก่ผูอ้ น่ื ส่วนอิทธิฤทธิ์ทม่ี ตี าทิพย์หูทพิ ย์ หรือเหาะเหินเดินอากาศได้นนั้ ไม่ทรงถือ
เป็ นอิทธิฤทธิ์ทแ่ี ท้จริง เพราะไม่ยงั ประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเป็ นอาหารก็เป็ นชนิดทีไ่ ม่ตอ้ งเคี้ยวเลย เอาเข้าปาก
กลืนได้เลย ถ้าเป็ นแบบเนื้อทัง้ ดุน้ ไม่มฟี นั ก็เคี้ยวไม่ได้ ก็จะกลืนยาก นี่คอื การ
เปรียบเทียบ ระหว่างคนทีม่ คี วามสามารถแสดงธรรม กับคนทีไ่ ม่มคี วามสามารถ มี
ความแตกต่างกัน ถ้าได้เจอคนทีม่ คี วามสามารถ เอาสิง่ ทีย่ ากมาสอน ให้เห็นว่าเป็ นสิง่ ที่
ง่าย ให้เข้าอกเข้าใจได้งา่ ย ก็ถอื ว่าเป็ นบุญเป็ นวาสนา ถ้าไปเจอคนทีพ่ ูดสัน้ ๆพูดสรุป ก็
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ต้องขวนขวายมาก แต่ก็ยงั ดีกว่าไม่มใี ครสอนเลย เป็ นอุปนิสยั เป็ นจริตของแต่ละท่าน
บังคับกันไม่ได้ บางท่านไม่ถนัดกับการแสดงธรรม สังสอนแบบธรรมดาไม่
่
พสิ ดาร บาง
ท่านถนัดในการชี้แจงขยายความ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามจริตของท่าน พวกเราก็แล้วแต่บญ
ุ
วาสนา ถ้าได้เจอผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการสังสอน
่
ก็ถอื ว่าเป็ นบุญ ถ้าเจอแล้วแต่ยงั ไม่
เอาไปปฏิบตั ิ ก็ถอื ว่าเป็ นกรรม
จะบังคับให้ครูบาอาจารย์แสดงธรรมไม่ได้ ครูบาอาจารย์บงั คับลูกศิษย์ให้ปฏิบตั ไิ ม่ได้
ต่างฝ่ ายต้องเป็ นไปตามบุญบารมีของตน ถ้าบําเพ็ญบุญบารมีมามากก็จะปฏิบตั งิ า่ ยรู้เร็ว
ถ้าไม่มกี ็พยายามสร้างไป อย่าท้อแท้ อย่าเห็นคนอืน่ เขาเก่งกว่าเรา แล้วทําให้เราท้อแท้
ไม่อยากจะสร้างบุญบารมีต่อ อย่าไปมองคนอืน่ ให้มองทีต่ วั เรา เรากําลังขาดอะไร ก็ตอ้ ง
เติมสิง่ ทีข่ าดให้มนั เต็ม อย่าไปดูนาํ้ ในตุ่มของคนอืน่ ให้ดูนาํ้ ในตุ่มของเรา ตุ่มของคนอืน่
เขาเต็มแล้ว แต่ของเรายังไม่เต็ม อย่าคิดว่าของเขาเต็มแล้ว เราไม่อยากเติมของเรา มันก็
จะไม่เต็ม เราต้องคิดว่าของเขาเต็มแล้วของเรายังไม่เต็ม ต้องรีบเติมให้เต็มเหมือนของ
เขา เรามีปญั ญาบารมีนอ้ ยกว่าเขา ก็ตอ้ งเสริมสร้างบารมีให้มมี ากขึ้น เราปฏิบตั นิ อ้ ยกว่า
เขา ก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ใิ ห้มากกว่าเขา ความรู้ความสามารถในตัวเรานี้ สามารถพัฒนา
ให้มเี ท่ากับเขาได้ ตอนนี้เราพัฒนาถึงระดับไหน เขาสูงกว่าเรา หรือเราสูงกว่าเขา ไม่
สําคัญ สําคัญทีว่ า่ เราพัฒนาไปถึงขีดสูงสุดของเราหรือยัง อยู่ทต่ี รงนี้ ถ้ายังก็ตอ้ ง
พัฒนาขึ้นไป ให้ถงึ ขีดสูงสุดให้ได้ ไม่มใี ครพัฒนาให้เราได้ เราต้องพัฒนาด้วยตัวเราเอง
เป็ นงานของเรา อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ผูอ้ น่ื เป็ นเพียงผูบ้ อกทาง เราต้องเป็ นผูเ้ ดิน รู้ทาง
แล้วแต่ไม่เดิน ก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
ถาม ได้ฟงั เรื่องอริยสัจ ๔ แล้วมีความรู้สกึ ขึ้นมาว่าทุกข์ มีทกุ ข์ซอ้ นทุกข์ข้นึ ในจิต
ควรจะพิจารณาต่อใช่ไหมคะ
ตอบ พิจารณาให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก เกิดจากสมุทยั ถ้าละความอยากได้
ทุกข์ก็จะดับ จะดับความทุกข์ได้ก็ตอ้ งเห็นไตรลักษณ์ ต้องใช้ไตรลักษณ์พจิ ารณา
ละความอยาก พอตัดความอยากได้ ความทุกข์ก็จะหายไป
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ถาม มันหายเป็ นช่วงๆ มันเกิดดับๆ เป็ นช่วงๆ
ตอบ เพราะยังตัดไม่ขาด
ถาม บางช่วงเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา
ตอบ ต้องไปพิสูจน์ดูวา่ เห็นจริงหรือไม่ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย เราทุกข์หรือ
เปล่า การพิจารณานี้เป็ นเหมือนกับการวิเคราะห์ ยังไม่ได้เจอของจริง ต้องไปเจอ
ของจริงดู ก็จะรู้วา่ ปล่อยวางได้หรือไม่ พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของ
เรา เพือ่ จะได้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าเป็ นร่างกายของคนอืน่ ร่างกายคนอืน่ เวลาหมอ
บอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นโรคมะเร็ง จะตายใน ๖ เดือน เราก็ไม่ได้ไปทุกข์วนุ่ วาย
ใจด้วย ถ้าหมอบอกว่าร่างกายของเราจะตายภายใน ๖ เดือน เราจะทุกข์วนุ่ วาย
ใจหรือไม่ ถ้าไม่ก็แสดงว่าเห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้ายังทุกข์วนุ่ วายใจอยู่ ก็ยงั
ไม่ผ่าน ตอนนี้เป็ นเพียงการทําการบ้าน ต้องไปเข้าห้องสอบ
ถาม อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาในจิต
ตอบ เป็ นธรรมทีเ่ คยได้ยนิ มา หรือเคยพิจารณามาก่อน
ถาม เป็ นความหลงหรือเปล่า
ตอบ ไม่หลง เป็ นธรรม อยู่ทว่ี า่ จะเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ เอามาดับ
กิเลสได้หรือไม่ อยู่ตรงนัน้
ถาม มันเกิดเป็ นระยะๆ
ตอบ ก็ดี ให้รู้อยู่เรื่อยๆ พอมันใจแล้วก็
่
ลองไปหาทีพ่ สิ ูจน์ดู ทีไ่ หนน่ากลัวๆ ก็ไปอยู่ท่ี
นัน้ ดูวา่ ร่างกายยังเป็ นของเราหรือไม่
ถาม ก็เคยไปบ้าง ไปแค่วนั ๒ วัน ไม่ได้ไปนาน
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ตอบ ไม่ได้อยู่ทน่ี านหรือไม่นาน อยู่ทป่ี ล่อยได้หรือไม่
ถาม ถ้าไปปฏิบตั ิ ๒ หรือ ๓ สํานัก ถือเป็ นการเทีย่ วเร่ร่อนไปหรือเปล่า
ตอบ ไม่หรอก ถ้าไปเพือ่ ธรรมะ
ถาม ไปเพราะว่าท่านแนะนําสังสอนเราได้
่
ท่องเทีย่ วเกินไปหรือเปล่า

สถานทีก่ ็ถูกจริตด้วย

เลยไม่แน่ใจว่า

ตอบ ไม่หรอก ไปเพือ่ หาทีภ่ าวนา หาครูบาอาจารย์ทส่ี อนเราได้ พอได้แล้วก็ไม่ควรไป
ทีอ่ น่ื ถ้าจะไปอีกก็แสดงว่าอยากเทีย่ วแล้ว

61

